
1.

יו� אחד  . במקו� רחוק רחוק הייתה אר של צפרדעי�פע� 

שמאחורי ההרי� ומעבר לגשר בתו�  , הגיע לאר שמועה

א� אחד לא ידע מה בדיוק יש . מוטמ� אוצר מיוחד, הנהר

אבל כול� דיברו עליו בהתפעלות וידעו שזה משהו  , באוצר

.מיוחד



2.

האמיצות והחזקות ביותר בכפר יצאו למסע הצפרדעי� 

אבל חלפו הימי� וה� לא חזרו ואיש לא , בעקבות האוצר

ג� המשלחת שיצאה לחפש את . ידע מה עלה בגורל�

.הצפרדעי� לא חזרה



3.

   -וצפרדיצפי  -צפרדעי� אמיצות במיוחד 2היו באר

.  שהאוצר קיי� והמשיכו לחלו� עליו ולדמיי� אותושהאמינו 

ה� החליטו להיות יותר חכמות מהצפרדעי� האחרות ולכ�  

במש� ימי� רבי� ה� התאמנו ותכננו את המסע בדר� 

  –כעבור חודש ה� החליטו שה� מוכנות לצאת . אל האוצר

.  ה� ארזו תיק גדול ויצאו לדר�



4.

האימוני� המפרכי� והציוד שהביאו ה� הצליחו בזכות 

להינצל מהציפורי�  , לעבור את הגשר, לטפס על ההרי�

עד שה� . ולעבור את המבו� הסבו�, והחיות שבדר�

ה� הסתכלו במפה  , הגיעו אל הנהר הגדול ורחב הידיי�

פה , שבידיה� והבינו שהמסע שלה� עומד להסתיי�

.עמוק בתו� הנהר אמור להיות מוחבא האוצר



5.

שהיו רגילי� בשחייה קפצו למי� בלי הצפרדעי� 

.  א� תו� שנייה ה� הבינו שמשהו לא בסדר, היסוס

ובעצ� ה� , דביקי� ובוציי�, המי� של הנהר היו קשי�

זה היה חומר שהצפרדעי� לא  -בכלל לא היו מי�

ה� ניסו בכל כוח� לשחות ולהתקד� בתו�  . הכירו

הנהר א� החומר הגושי הקי� אות� ומנע מה� 

. להתקד�



6.

בטח כל , עזוב: "החל להתייאש ואמר לצפי צפרדי

".  בוא נצא מפה ונחזור הביתה. הקודמי� טבעו בנהר

הוא ידע שהוא קרוב לאוצר  . אבל צפי בקושי הקשיב לו

הוא הפעיל את . והיה עסוק בניסיונות להגיע אליו

קרא  צפרדי. הרגליי� שלו במר וניסה לחתור קדימה

.ויצא מהנהר, "אני חוזר, עזוב זה אבוד: "אליו



7.

. המשי� לנסות ולחתור במר בכוחותיו האחרוני�צפי 

הוא ש� לב שהחומר נהיה יותר ויותר נוזלי   לאטלאט 

הוא הבי�  . ושהוא מצליח לשחות למעמקי הנהר

ככל שהוא  ! הוא הצליח להתקד� -שהמאמ משתל�

הוא היה יכול לשחות , הפעיל את ידיו ורגליו מהר יותר

.  ולצלול עמוק יותר



8.

מאמצי� רבי� הוא הגיע לקרקעית הנהר ומרוב  לאחר  

התרגשות הוא השתעל ובלע בטעות קצת מהחומר  

טע� שכמוהו לא טע�  , טע� מיוחד מילא את פיו. הנוזלי

כאשר . לנגד עינו התגלתה קופסת זהב נוצצת. מאודו

הוא מצא בתוכה כדורי� שחומי�  , צפי פתח את התיבה

צפי נגס בכדור בהיסוס והרגיש כמו  . ע� ציפוי קריספי

.הוא מעול� לא אכל משהו כל טעי� ומיוחד, בחלו�



9.

יצרתי הוא טבל את הכדור בתו� הנוזל שבנהר  בניסיו� 

!צפי הבי� שמצא את האוצר, בעוד הוא לועס. והכניס לפיו

הקרויי� בפי  -צפי הפי בעול� את הכדורי� השחומי�ומאז 

מאכל זה . הטחינה -בשילוב ע� הנוזל המיוחד, כל פלאפל

☺... נהפ� למאכל הלאומי בישראל ולא היה מאושר מצפי






















