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פעם יצאו ילדים ליער אל סבא-יערן. הלכו, הלכו 

ובסוף תעו בדרך. 

מביטים והנה מעליהם סנאי מדלג. מעץ לעץ, מענף 

לענף. קוראים לו הילדים:  
"סנאי, סנאי, ספר לנו, 

סנאי, סנאי, תראה לנו, 

איך למצוא דרך לסבא-יערן." 

"פשוט מאוד" ענה הסנאי "עלו על האשוח הזה, 

ומשם דלגו על הלבנה העקום שם. מהלבנה תוכלו 
לראות עץ אלון גדול-גדול. מהצמרת שלו תראו גג. 

זה בית סבא-יערן שלכם." 

"תודה לך סנאי" אמרו הילדים "אבל אנחנו לא 

יודעים לדלג מעץ לעץ, מענף לענף. מוטב שנשאל 

מישהו אחר." 



 

 

 

הולכים הלאה, ומולם יוצאת ארנבת והילדים שוב 
קוראים-שרים לה: 

"ארנבת, ארנבת, ספרי לנו, 

ארנבת, ארנבת, תראי לנו, 

איך למצוא דרך לבית סבא-יערן." 

"לבית סבא-יערן?" משתוממת הארנבת "אין דבר 
פשוט מזה. בהתחלה לכו לפי ריח הפטריות. כן? 

אחר כך לכו לפי ריח כרוב. כן? אחר כך תרגישו ריח 

של מאורת השועל. כן? תעקפו אותה מימין או 

משמאל. כן? כשהמאורה אחריכם, תנסו להריח ריח 

עשן. לכו ישר לכוון העשן, בלי להתעכב. זה ריח 
מייחם התה של סבא-יערן." 

"תודה לך ארנבת" אמרו הילדים "חבל שאין לנו 

אפים רגישים כאלה כמו שלך. כנראה צריך לשאול 

מישהו אחר. 



 

 

 

 
 

מסתכלים הילדים, והנה חלזון הולך. 

"חלזון, חלזון, ספר לנו, 

חלזון חלזון תראה לנו, 

איך למצוא דרך לבית סבא-יערן שלנו." 
"לספר ייקח הרבה זמן" נאנח החלזון "מוטב 

שאוביל אתכם לשם. לכו-נא אחרי!" 

"תודה לך חלזון" אמרו הילדים "אבל קשה יהיה לנו 

לזחול. מוטב שנשאל מישהו אחר." 



 

 

 

 
 

רואים הילדים והנה על פרח יושבת דבורה. והם 

קוראים לה: 

"דבורה, דבורה, ספרי לנו, 

דבורה, דבורה תראי לנו, 
איך למצוא דרך לבית של סבא-יערן." 

"ז'ז'ז'ז'" אומרת הדבורה "אררררה לכם. הביטו לאן 

אני עפה. לכו אחריי. תראו את האחיות שלי. איפה 

הן, שם גם אתם. אנחנו מביאות צוף לכוורת של 

סבא-יערן. אבל אני ממהרת מאוד. ז'ז'ז'." 



 

 

 

 
 

 

 

והיא עפה. הילדים אפילו לא הספיקו להגיד לה 

תודה. 
הם הלכו לאן שהדבורים עפו. ומצאו את בית היערן 

מהר מאוד. איזו שמחה! וסבא-יערן כיבד אותם בתה 

עם דבש! 
 


