
  avd ’uh

 i`ak-alke
 

 
ג'. לויס 

 
צייר  

מ. קרפורד 
 



"כבר אף אחד לא זקוק לי" נאנח טץ’ הצב 
"אפילו מעשה טוב אחד לא עשיתי השבוע." 

"לא טץ’ הצב " אמר הכלב דומדום "תהיה רק 
סבלני. משהו כבר יקרה." 

"טץ’ הצב נענע בראשו. "שום דבר כל השבוע. 
אני חושב שאעזוב את עסקי המעשים 

הטובים." 
 



"טץ’." התחיל הכלב דומדום. אבל תשובתו 
לא נשמעה בגלל מכונית כיבוי שמיהרה 

לאורך הרחוב. דומדום הצביע: 
"ראה" אמר "הנה החבר שלי דסמונד. הוא 

רץ אחרי מכונית הכיבוי. מעניין למה." 
 

"דסמונד נעצר לידם "כי אני רוצה להיות 
כלב-כבאי, אחרי שדני עזב. אבל" הוא הוסיף 
בצער "הטפסר אפילו לא מוכן לשמוע אותי." 

 



טץ’ התחיל להתעניין "מממ.." אמר "שני מעשים 
טובים ביחד. אחד בשבילך, שני בשביל הטפסר. 

בואו, נלך." 
דסמונד ודומדום הלכו אחריו אל תחנת כיבוי.  

 

הטפסר הקשיב לטץ’ הצב . אבל אחר כך 
הביט על דסמונד ודומדום וצחק. 

"כלב רועים?" אמר "כבאים מעסיקים רק 
כלבים דלמטיים. היית צריך לדעת זאת." 

 



"אבל הכלב הזה הוא בעל לב טוב" אמר טץ’ 
"זה חשוב יותר הכתמים." 

אבל הטפסר רק הניע בראשו.  
 

וטץ’ הצב עם הכלבים 
יצאו החוצה. טץ’ 

שכח את הצרות שלו 
וניסה לעודד אותם. 

"אולי תוכל לעסוק 
בדבר אחר. אולי כלב 

רועים יוכל לעיבוד 
עם כבשים." 

 



דסמונד לא היה בטוח. אבל היה מוכן לנסות. 
וטץ’ דווקא הכיר איכר שחיפש כלב רועים. 

והם הלכו לשם ודסמונד השיג עבודה. 
 

אלא שמהר מאוד התברר שהכבשים גורמים 
לו להתעטש. וכשכלב גדול כמו דסמונד 

מתחיל להתעטששששש! 
 



"סלק אותו מכאן, טץ’, מהר" ביקש 
האיכר "הוא יעיף לי את כל הצאן!" 

והם חזרו העירה. 
"תתעודד דסמונד" אמר טץ’ הצב "יש 

עדיין הרבה תפקידים טובים. והיו. 
 

 

דסמונד ניסה לעבוד ככלב שמירה.. וכלב 
ציד.. ועוד.. אבל כל פעם שעברה מכונית 

כיבוי אש… 
 



טץ’ הצב נאנח "דסמונד רוצה רק את 
העבודה הזו. אם לא אוכל לעזור לו להיות 

כלב-כבאי אהיה כישלון בעשיית מעשים 
טובים" והוא ניסה לדבר שוב עם הטפסר. 

 

"אמור לי, טץ’. ראית פעם כלב רועים על 
מכונית כיבוי אש? ראית פעם כלב רועים 

שומר.." הוא גיהק. 
דסמונד בא מכוסה כולו כתמים שחורים. הוא 

חייך בביישנות "חשבתי שכתמים דלמטיים 
יכולים לעזור. אז צבעתי את עצמי." 

 



"נו טוב" אמר הטפסר "אם אתה רוצה כל 
כך, אקח אתך לעבודה, אבל רק לתפקידים 

קטנים." 
וכך דסמונד נעשה לכלב-כבאי, אבל רק אחרי 

שרחץ את הכתמים. 
הוא השתדל מאוד וטץ’ הצב היה גאה בו 

מאוד. 
 

אבל התפקידים 
שקיבל היו קטנים 
ודסמונד היה כלב 

גדול  

והוא לא תמיד 
הסתכל לאן הוא 
דורך בתפקידים 

האלה… 
 



ואחרי שהסתבך בצינורות בזמן רחצת מכוניות 
כיבוי לטפסר נמאס. 

"דסמונד! תסתלק מיד מכאן, ומהר. אנו מוכנים 
לשריפות ולא להצפות!" 

 

ודסמונד הלך מהתחנה עצוב 
מאוד. 

 



טץ’ הצב ודום-דום חיכו לו. 
"האם נסעת לשריפה? שאלו "ספר איך זה 

היה." 
"נסעתי" בכה דסמונד "אבל לא הגעתי לאש. 

סילקו אותי כבר קודם." 
 

"תירגע, כולנו עושים טעויות" ניסה לפייס אותו 
טץ’. 

"אבל אף אחד לא עשה טעויות רבות כל כך" 
בכה דסמונד 

פתאום דומדום קרא "עשן! אני מרגיש עשן!" 
 



טץ’ הסתכל סביב. "זה הבית הקרוב" קרא 
"דסמונד! חייבים לעשות משהו!" 

דסמונד לקח פיקוד. "דומדום רוץ מהר 
לטפסר. וטץ’, תביא את הצינור. אני.." 

 

גברת אחת רצה אל הבית "התינוק!" קראה 
"התינוק שלי שם!" 

אוזני דסמונד נזקפו. בלי נביחה הוא קפץ לתוך 
הבית הבוער, בדיוק כשמכונית כיבוי הגיעה. 

 



"תפרסו את הצינורות" קרא הטפסר "מהר שימו 
סולמות. איפה.." 

פתאום הפילה אותו רוח סערה, רוח בשם 
דסמונד עם תינוק על הפרווה הרכה. 

"כלב חמוד" קרא התינוק. 
 



"טפסר" אמר טץ’ "רק כלב בעל פרווה כזו 
יכול היה לעשות זאת." 

"ממ, ממ" מלמל הטפסר. 
"נתת לדסמונד תפקידים קטנים" המשיך 
טץ’ "והוא עשה מעשה גדול! אולי הוא לא 

דלמטי, אבל.." 
 

 
"כפי שאמרת, יש לו לב טוב. וזה חשוב יותר 
מהכתמים" סיים הטפסר "דסמונד אתה שוב 

בתפקיד!" 



 

"כולם הריעו לדסמונד, כלב-כבאי ממשי. וטץ’ 
הצב שעשה שני מעשים טובים השבוע, הריע 

יותר מכולם. 
 


