לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
נרקיס מלְך הבצה
מתוך "הליכות ישראל" – הוצאת עמיחי

בתֹוְך בצה גדֹולה שכנּו הרבֵּה צפרדעים .היה לצפרדעים מלך ,יפה ועליז .על
ראש המלְך היה כתר זהב קטן ָ .אהבּו הצפרדעים את מלכן הּטֹוב  ,והמלך ָאהב את
הצפרדעים עמֹו.
פעם ַאחת חלה המלך במחלה קשה  .היּו כל הצפרדעים עצּובּות .בא רֹופֵּ א אחד זקֵּ ן מאֹוד
וָאמר:
-

-

-

אם יצמחּו בתֹוְך הבצה פרחים ,והפרחים יתנּו ֵּריח טֹוב ,יריח החֹולה את ֵּריח
הפרחים וירפֵּ א.
קפצּו הצפרדעים  ,נתרּו לכל עֵּ בר והלכּו לבקֵּ ש מֵּ אֵּ ת הפרחים שיבֹואּו לצמֹוח בבצה.
באּו הצפרדעים אל הגן ּובגן ורד ָ.אמרּו לֹו:
 ורד ,ורד ,המלְך שלנּו חלה ֵּ .רד אתנּו לבצה  .יריח המלך החֹולה את ֵּריחָך הנעיםוי ֵּר ֵּפא.
ענה הורד:
 אני היפה בכל הפרחים .אֵּ ין כמֹוני בכל הָארץ .ואני אצמח בבצה ? ֹלאֹ ,לא אֵּ ֵּלְך.הלכּו הצפרדעים אל הגבעה ועל הגבעה כרכֹום צֹומֵּ ח.
ָאמרּו הצפרדעים לכרכֹום:
כרכֹום ,כרכֹום ,המלְך שלנּו חלהֵּ .רד אתנּו לבצה  .יריח המלך החֹולה את ֵּריחָך
וי ֵּר ֵּפא.
ענה הכרכֹום:
 מפרחי עֹושים בשמים יקרים מאֹוד  ,ואני אֵּ ֵּלְך לבצה ? ֹלאֹ ,לא אֵּ ֵּלְך.הלכּו הצפרדעים עד שהגיעּו להר אחד.ראּו על ראש ההר עֹומֵּ ד לֹו נרקיס לבן המֵּ פיץ
ֵּריח טֹוב בכל ההר.
מה לכן ,צפרדעים טֹובֹות ? מה אתן מבקשֹות ?
המלך שלנּו חלה  .הרֹופֵּ א ָאמר שאם יצמחּו בתֹוך הבצה פרחים ,הפרחים יתנּו ֵּריח
טֹוב ,יריח המלך וי ֵּרפֵּ א.
ענה הפרח הלבן" :אֵּ ֵּלך אתכן.
הלך הנרקיס עם הצפרדעים ,שכן בבצה והֹוציא הר ֵּבה פרחים שהפיצּו ֵּריח נעים.
הֵּ ריח המלך והבריא.
הֵּ סיר המלך את כתר הזהב הקטן מֵּ על ראשֹו ונתן אֹותֹו במתנה לנרקיס.
מֵּ ַאז צֹומֵּ ח לֹו הנרקיס בתֹוְך הבצה ,כתר זהב בראשֹו והּוא מֵּ פיץ ֵּריח נעים מסביבֹו
.
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.1קְרְאְאְתְהְסְיפְוְרְ.
ְהְלְפְיְ
ְנ
ְכו
ְהְהְנ
ְב
ְתשו
ְ.2חְפְשְאְתְהְמְילְיםְבְסְיפְוְרְוסְמְןְאְתְה
הְהקשְר:

 ביצה:א .מה שהתרנגֹולת מטילה

ב .שלּולית גדֹולה של מים עֹומדים

ג .ה ר

 נתרּו:א .רצּו

ג .קפצּו

ב .הלכּו

 הפיץ ריח:א .פי ֵּזר ֵּריח

ג .פ ֵּצץ ֵּריח

בֹ .לא הֵּ ריח

 שכן:א.היה ש ֵּכן

ב .ג ר

ג .ישן

 הסיר:א.בישֵּ ל

ב .זרק

ג .הֹוריד

.3ענהְעלְהשאלותְבתשובהְמלאהְ:
 .1למה חפשּו הצפרדעים פרח ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 .2האם לפי תגּובּות הורד והכרכֹום הביצה הּוא מקֹום נחשב ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
.0למה ק ֵּבל הנרקיס מתנה מֵּ המלְך ?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
ְְ.
ְמו
תחְתְלְכְלְאְחְדְמְהְפְרְחְיםְאְתְש
ְתוְבְמְ ְ
 .3כ
הְעְזְרְְבְתְיאוְר.
נרקיס:
 צבעֹו לבן וצהֹוב. י ֵּש לֹו  5ע ֵּלי כֹותרת. י ֵּש לֹו כתר קטן באֵּ מצעֹו.ורד:
 י ֵּש לֹו צבעים שֹונים ,י ֵּש ורדים ורּודים ,לבנים ,צהּובים. לורד ֵּריח טֹוב. י ֵּש לֹו ע ֵּלי כֹותרת מסּודרים מסביב למרכזֹו ,שכבֹות ,שכבֹות.כרכֹום:
 פרח קטן. י ֵּש כרכֹומים בצבעים שֹונים ,סגֹול,לבן ,צהֹוב. -הּוא נמּוְך וצֹומֵּ ח צמּוד לאדמה.

____________

________________

_____________________
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