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שלוש נשים זקנות וחכמות 
 

 

שלוש נשים חכמות יצאו לטיול ביום חורפי. 
אחת לקחה סל לאוכמניות, שניה לקחה סולם 

כדי לקטוף דובדבנים, שלישית, החכמה 
ביותר, לקחה מניפה כדי לצנן את עצמה בחום 

השמש! 



הן הלכו רחוק והלכו מהר עד שתעו בדרכן. 
ואחת מהן נבהלה פתאום: 

 

"נניח שנפגוש דוב בלילה! 
ונניח שהוא ירצה לאכול אותי!" 

"ואותי!" 
"ואותי!" 

"מה נעשה?" קראו שלושתן. 

"אין דבר!" אמרה אחת "נטפס על עץ והדוב לא 
ישיג אותנו!" 

אך לא היו שם עצים סביב והן פחדו מדי להישאר 
על האדמה. 



לכן הן עלו על הסולם עד למעלה  
וישבו שם צועקות "ניפול! ניפול!" 

ואז באה רוח חזקה והעיפה את הסולם  לתוך 
הים! 



ושלושת הנשים שטו במים על סולם במקום 
סירה! וכל פעם שהגלים התרוממו הרטיבו 

אותן עד העצמות! 

 
ואז בסל שלהן שאבו את המים ומהמניפה עשו 

מפרש. 
האם הן שטו שוב הביתה, האם פגשו דובים או 
לא, תצטרכו למצוא בעצמכם, כי אינני יודעת. 





 

שלושה גברים זקנים וחכמים 
 
 
 
 
 

היו אלה שלושה גברים זקנים וחכמים שיצאו 
לטייל ביום קיץ. 

אחד לקח רובה שרק עשה רעש, שני לקח אלה 
וכובע מצחייה, והחכם שביניהם לבש מעיל 
ארוך עד האדמה, כדי להגן על עצמו מחום 

השמש. 



 

 
הם הלכו והלכו עד שבסוף פגשו לוויתן ענק 

שנתפס בקרח.  
ואז הצייד הרעיש ברובה שלו, נושא האלה זרק 

את הכובע  
והאיש עם המעיל צחק וקרא "אסתתר תחת 

המעיל שלי!" 



 

אך הקול שלו הבהיל את הלוויתן והוא הניף 
את זנבו העצום. הוא פיזר את הגברים 

החכמים לכאן ולכאן.. 



 

אולי היו מתים מהנפילה ומרוב פחד, אך 
הרגישו בהם שלושת הנשים החכמות. הן רצו 

מיד לעזור לגברים האומללים. 
הצייד הסתתר בתוך הסל, בעל האלה עלה על 
הסולם והאיש עם המעיל רק חייך וביקש "אנא, 

החזיקי את המניפה מעל ראשי." 



 

שלושה זוגות זקנים וחכמים 
 

 
היו אלה שלושה זוגות שהחליטו על משק בית 

משותף. 

וכך חזרו כל המטיילים 
לבתיהם,  

מרוצים מההרפתקאות 
שלהם. 

 



זוג אחד רץ כל הזמן במדרגות. הוא עם המעיל 
הארוך והיא עם המניפה. 

"אני זקוקה לאוויר צח" קראה האישה. 
"סגרי חלונות! אני קופא!" קרא הוא. 



הזוג השני עם הסל והרובה יצאו לציד 
עכבישים. הם חיפשו בכל הפינות. "הנה אחד! 

אהרוג אותו!" קרא הבעל. 

"אסוף את הקורים לסל, נשתמש בהם במקום 
צמר לסריגה!" 



אבל הזוג החכם ביותר אמר "אנו נהיה קרקס 
נודד." 

"אתה" אמרה האישה "תהיה במקום דוב, 
ותעלה למעלה על הסולם. ואני אחזיק את 

האלה, כי אני צריכה להרביץ לך כדי שתעשה 
תעלולים." 



אבל האיש שלמד לשחק במקום דוב נשאר על 
הסולם כל הזמן. הוא גנב את האלה ולא רצה 

לרדת. האישה האומללה סחבה אותו דרך 
העיר והאנשים אמרו "בואו לראות את הדוב 

והצגת הקרקס." 



והאיש במעיל קפא מקור ואישתו כל הזמן 
הניפה את המניפה.  

הצייד נעקץ על ידי עכביש כשהתיישב במקרה 
על ידו.  

והאישה שאספה קורים במקום צמר הוסיפה 
גם אותו לסל, כדי שיהיה יותר מלא. 

 


