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יום אחד הלכה סלי הקטנה עם אמא לתל אוכמניות 

לקטוף אוכמניות. 
סלי הקטנה הביאה אתה את דלי הפח הקטן שלה ואמא 

באה עם דלי גדול לאוכמניות. "ניקח אותן הביתה ונעשה 

מהן מרקחת. אז יהיה לנו מה לאכול בחורף" אמרה אמא 

לסלי הקטנה. 

 



סלי הקטנה קטפה שלושה גרגירים 

והטילה אותם לדלי "פינג-פינג-פינג". 
 

היא קטפה עוד שלושה גרגירים ואכלה 

אותם. ואז קטפה עוד גרגירים ושמה אחד 
בדלי "פינג!" ואת היתר אכלה. ואז סלי 

הקטנה אכלה את כל האוכמניות שבדלי! 
 



אמא שלה הלכה לאט בין השיחים, קטפה 

אוכמניות ושמה בדלי שלה. סלי הקטנה 
הלכה אחריה, קטפה אוכמניות ואכלה את 

כולן. 
 



סלי הקטנה יצאה קדימה, והניחה גרגיר 

אחד בדלי של אמא. הגרגיר לא צלצל 
"פינג" כי תחתית הדלי הייתה כבר מכוסה 

בגרגירים. סלי הקטנה הכניסה את ידה 

פנימה כדי לקחת חזרה את הגרגיר שלה. 

היא הוציאה, אמנם ללא כוונה, חופן פרי 

שלם, כי היו שם כל כך הרבה גרגירים ליד 

זה שלה. 
 



אמא הפסיקה לקטוף ואמרה "סלי, לכי 

קדימה וקטפי את הגרגירים שלך. אמא 
רוצה לקחת אותם הביתה ולשמר אותם 

לחורף."  
 



אמא המשיכה לקטוף, אבל סלי 

הקטנה, שרגליה התעייפו כבר, 
התיישבה בתוך גוש שיחים גדול ואכלה 

אוכמניות. 
 



מהצד השני של תל אוכמניות הגיע דובי 

הקטן עם אמו, לאכול אוכמניות. 
"דובי הקטן" אמרה אמא דובה "תאכל 

הרבה אוכמניות, אז תגדל ותשמין. אנו 

צריכים לאגור אוכל לחורף הארוך והקר." 
 



דובי הקטן הלך אחרי אמו. אבל היה 

צריך לרוץ כדי להשיג אותה, אפילו 
שהיא הלכה לאט דרך השיחים ואכלה 

אוכמניות 

. ומדי פעם הוא עצר כדי לאכול 

גרגירים גם הוא. 
 



אחרי שרגליו התעייפו מצא גוש 

שיחים גדול, התיישב באמצע ואכל 
אוכמניות.  



מצד שני של התל סלי הקטנה גמרה לאכול 

כל הגרגירים שיכלה להגיע אליהם ממקום בו 
ישבה, ואז הלכה לחפש את אמא. 

 



היא שמעה רעש מצד שני של הסלע 

וחשבה "שם אמא שלי הולכת!"  
 



אבל זו הייתה רק אמא עורב והגוזלים 

שלה. הם הפסיקו לאכול גרגירים ועפו 
תוך אמירה "קרע-קרע!" 

אבל אז היא שמעה עוד רעש וחשבה "זו 

בוודאי אמא שלי. אלך אליה." 
 



אלא שזו הייתה דווקא אמו של דובי 

הקטן. היא הלכה לאט ואכלה 
אוכמניות וחשבה רק על אגירת מזון 

לחורף. סלי הקטנה הלכה אחריה. 
 



בינתיים דובי הקטן אכל את כל האוכמניות 

שיכול היה להגיע אליהן ממקום בו ישב, בלי 
לזוז משם. 

ואז רץ לחפש את אמו. הוא חיפש וחיפש אבל 

לא ראה אותה. הוא שמע רעש מעל גדם עץ 

וחשב שזו אמא שלו. 
 



אבל זו הייתה רק חגלה עם גוזליה. הם 

הפסיקו לאכול אוכמניות וברחו. ואז שמע 
עוד רעש וחשב "זו בוודאי אמא. אלך 

אליה!" 
 



אבל זו הייתה אמא של סלי הקטנה! 

היא הלכה וקטפה אוכמניות וחשבה רק 
איך לשמר אותן לחורף. דובי הקטן הלך 

אחריה. 
 



דובי הקטן וסלי הקטנה ואמא של 

סלי הקטנה ואמא של דובי הקטן 
התבלבלו כולם בין שיחי 

אוכמניות של תל אוכמניות. 
 



אמא של דובי הקטן שמעה איך סלי הולכת אחריה 

וחשבה שזה דובי הקטן ולכן אמרה "דובי הקטן, 
אוכל כמה שרק תוכל!" והמשיכה לקטוף ולבלוע 

אוכמניות. סלי הקטנה לא אמרה דבר. היא קטפה 

שלושה גרגירים והטילה אותם לתוך הדלי הקטן 

שלה "פינג, פינג, פינג." 
 



אמא של דובי הקטן הסתובבה כדי 

לראות מה עושה רעש "פינג" כזה. 
"גררומפ!" היא קראה בפה מלא 

אוכמניות "זה לא הבן שלי! איפה דובי 

הקטן?" היא הסתכלה טוב ונרתעה. היא 

הייתה די זקנה כדי לפחד מבני-אדם, 

אפילו קטנים כמו סלי הקטנה. ואז 

הסתובבה והלכה מהר לחפש את דובי 
הקטן. 

 



אמא של סלי הקטנה שמעה את דובי 

הקטן הולך אחריה וחשבה שזו סלי 
הקטנה. היא המשיכה לקטוף ולהרהר 

איך תשמר את הפרי לחורף. 
 



דובי הקטן ניגש קרוב אחריה ושם 

את כפו לתוך הדלי. מובן שהוא רק 
רצה לטעום ממה שבפנים, אבל היה 

שם הרבה אוכמניות והוא הוציא 

חופן שלם. "סלי!" אמרה אמא של 

סלי הקטנה "לכי וקטפי לך בעצמך 

את הגרגירים. אמא שלך רוצה 

לשמר את אלה לחורף." 
דובי הקטן טעם עוד חופן גרגירים 

וכמעט ושפך את כל האוכמניות 

שבדלי! 
 



אמא של סלי הקטנה הסתובבה 

וקראה "וי, אתה לא סלי הקטנה! 
איפה הילדה שלי?" 

דובי הקטן רק ישב, לעס ולעס, בלע 

וליקק את שפתיו. 

אמא של סלי הקטנה נרתעה. היא 

הייתה כבר גדולה מספיק כדי לפחד 

מדובים אפילו קטנים כאלה. ואז 
הסתובבה והלכה מהר לחפש את 

סלי הקטנה. 
 



היא לא הלכה רחוק כששמעה רעש 

"פינג, פינג, פינג!" 
היא ידעה מה עושה רעש כזה! 

 



אמא של דובי הקטן לא חיפשה זמן רב 

כששמעה צעדים ורעש לעיסה ובליעה. 
היא ידעה בדיוק מי עושה רעש כזה. 

 



דובי הקטן ואמא שלו הלכו הביתה מצד 

אחד של תל אוכמניות, אכלו אוכמניות כל 
הדרך והתמלאו במזון לחורף הקר והקשה. 

 

וסלי הקטנה עם אמא ירדו מצד שני של התל, 

קטפו אוכמניות כל הדרך ונסעו משם עם 
אוכמניות לשימור לחורף, דלי גדול מלא 

אוכמניות ודלי קטן עם שלושה גרגירים. 
 


