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קר היה בחוץ ושלג כבד ירד, אבל 

בפנים היה נעים וחמים. ארבע 

כורסאות עמדו סביב שולחן עגול, 

ועליו חיכו צלחות מלאות מטעמים 

שונים. 

 



נפתחה הדלת וארבעה גמדים נכנסו לאולם. 

כולם לבשו מעילים ארוכים וחבשו מגבעות 

גבוהות. הם התיישבו לשולחן בלי להוריד 

את כובעיהם ומילאו את צלחות שלהם 

במאכלים. 

 

אחרי כמה רגעים ראש הגמדים שאל 

את המזכיר מה עומד לדיון. 

 

 



הגמד המזכיר אמר "היום עלינו לדון על 

הדבר החשוב והדחוף ביותר עבור עירנו והוא 

האם לקנות גלידה צהובה או כתומה". 

ראש הגמדים הודה למזכיר וביקש לרשום 

במדויק כל פרטי הדיון. ואז הוא פנה לגמד 

האוצר ושאל על דעתו. 

 



גמד האוצר התחיל "צהוב הוא צבע של 

ציפור קנרית ושל לימון.."  

גמד האוצר דיבר ארוכות עד שלא נשאר לו 

מה לומר יותר. 

אחריו התחיל לדבר הגמד היועץ. "כפי 

שכולכם יודעים כתום הוא צבע של תפוז וכל 

אחד מאתנו אכל כבר כמה תפוזים…" 

 



הגמד היועץ דיבר הרבה זמן עד שאיש לא 

הבין מה בעצם הוא רצה לומר. 

ואז הגמד הראשי שאל שאלות והאחרים, 

במקום לענות על שאלותיו, חזרו על דבריהם 

הקודמים.  

 

הפגישה נמשכה מעבר לשעות צהריים 

ובינתיים התחיל כבר להחשיך והלילה 

התקרב. הם כולם היו כבר עייפים ובטנם 

הייתה מלאה. 

 



בסוף אמר הגמד הראשי "אינני חושב שנוכל 

להגיע להחלטה היום. מוטב שנפנה 

למומחים ונשמע את דעתם." 

כולם הסכימו. 

 



הגמד הראשי אמר "אנא, מר מזכיר, 

שאל את המומחים שיגידו לנו האם 

טוב יותר לקנות גלידה ירוקה או 

גלידה סגולה." 

הגמדים קמו ויצאו מהאולם. 

 



למחרת אותם הגמדים נכנסו לאולם. הפעם 

הם לבשו מעילים קצרים וכובעים רחבים. הם 

שוב מילאו את צלחותיהם באוכל והגמד 

הראשי אמר "המזכיר יקרא עכשיו את סדר 

היום של הפגישה." 
 

הגמד המזכיר סידר את ניירותיו וקרא 

"בפגישה אתמול החלטנו שהבחירה בין 

גלידה חומה וגלידה אדומה היא נושא 

להכרעת המומחים." 
 



ואז נוסיף "אבל בהתחשב בכך שהעניין הוא 

דחוף ביותר, אנו חייבים להחליט עוד היום." 
 

הגמד הראשי, גמד האוצר, הגמד המזכיר 

והגמד היועץ התחילו שוב לדון בדבר. 

לפעמים דיברו בשקט, לפעמים הרימו את 

קולם, אך לא הפסיקו בינתיים לאכול. 
 



הפגישה נמשכה בשעות הערב ועד מאוחר 

בלילה. בסוף הגמד הראשי הכתיב את 

החלטתם הסופית וביקש שהמזכיר יקריא 

אותה בישיבה למחרת. 

"בהתחשב ביופי של הצבע הוורוד אנו מציעים 

לקנות מחצית גלידה בצבע לבן ומחצית שניה 

בצבע כחול." 

המזכיר רשם במדויק את ההחלטה והגמדים 

קמו מהשולחן ויצאו מהאולם עם בטן מלאה. 

 



בחוץ היה עדיין קר והשלג כבד המשיך 

לרדת. 
 


