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יום אחד הארנב טייל דרך היער ופגש בפיל, 

שאכל עלים מצמרות העצים. 
"שלום פיל!" אמר הארנב "יום יפה היום!" 

 
הפיל הביט רגע למטה על היצור הקטן ונהם 
"עזוב אותי בשקט, ארנב. אין לי זמן להתעכב 

בגלל מישהו קטן וחלש כזה." 
הארנב נדהם. הוא לא ידע איך להגיב על 

הדברים המעליבים האלה ורק התרחק בשקט 
מהורהר. 



 
הוא הגיע לחוף הים וכשראה מרחוק לוויתן 

החליט לספר לו על גסותו של הפיל. לכן קרא, 
כמה שרק חזק יכול היה "הי, לוויתן! בוא רגע!" 

 
הלוויתן בא לראות מי קורא לו וראה את הארנב 

הקטן מקפץ בדשא. 
"ארנב!" קרא "זה אתה קראת לי?" 

"בוודאי" ענה הארנב. 



 
"איזו חוצפה זו! מה לי והיצור הקטן וחלש כמוך!" 
קרא הלוויתן, ועם מכת זנב הענקי שלו הסתובב 

ויצא לים. 
ואז עלה לארנב רעיון. 

 
הוא קרא שוב ללוויתן "לוויתן! אתה חושב שאני 

חלש? הבה וננסה להתחרות אתי במשיכת חבל. 
תראה את כוחי ואז לא תדבר בזלזול כזה אלי!" 
הלוויתן התחיל לצחוק "למשוך חבל מולך? טוב, 

היצור הקטן" אמר "הביא חבל ונראה מי חזק 
יותר." 



 
הארנב רץ וחיפש את החבל הארוך, החזק 

והעבה ביותר שרק ניתן היה למצוא. כאשר מצא 
אותו חיפש את הפיל ואמר לו "פיל! התנהגת לא 
יפה אלי היום. אני אוכיח לך שאינך חזק ממני." 

הפיל הביט עליו מלמעלה וחייך "ואיך תעשה 
זאת קטן שכמותך?" 

הארנב הזדקף כמה שרק יכול היה, הביט לפיל 
בעיניו ואמר "אנצח אתך במשיכת חבל." 

 
הפיל כמעט ונחנק מרוב צחוק, אבל הסכים 

להתחרות עם הארנב. תוך גיחוך הוא קשר את 
קצה החבל סביב בטנו.  

הארנב לקח את הקצה השני של החבל ורץ דרך 
היער. "כשאקרא 'משוך' תתחיל למשוך בכל 

כוחך!" קרא עוד. 



 
עם הקצה השני של החבל הארנב הגיע לחוף 
הים. נתן אותו ללוויתן ואמר "החזק את הקצה 

הזה וכשאקרא 'משוך' תתחיל למשוך בכל כוחך. 
אני הולך לקשור לעצמי את הקצה השני" וחזר 

ליער. 

 
עכשיו הוא הסתתר בין השיחים וקרא בכל כוחו 

"משוך!" 



 
הפיל התחיל ללכת עם חיוך על פניו אך פתאום 
הרגיש שהחבל נמתח ועוצר אותו. "מה קורה 

כאן?" חשב "הארנב כל כך חזק?" והוא התחיל 
למשוך ולמשוך, אך לא יכול היה להתקדם בכלל. 

 
באותו הזמן הלוויתן התחיל לשחות מהחוף לתוך 
הים, אך החבל שנמתח לא אפשר לו להתקדם. 
גם הוא משך ומשך, אך ללא הועיל. הוא לא יכול 

היה לשחות קדימה. "הרי לא יתכן שהארנב 
הקטן חזק ממני" אמר לעצמו. 



 
החבל נמתח ונמתח בין שני בעלי החיים 

הענקים, עד שלא יכול היה להימתח יותר ונקרע. 
הפיל הועף דרך היער והתגלגל לתוך הגיא. 

 
הקצה שאליו היה קשור הלוויתן התרופף גם הוא 
והלוויתן בתנופה גדולה נתקל בשונית אלמוגים 

קשה ושורטת. 



 
הארנב עזב את המקום בלי מילה ולא הזכיר את התחרות אף 

פעם.  
הפיל והלוויתן היו נבוכים מאוד ואף פעם לא ניחשו איך קרה 

שהארנב הקטן יכול לגבור עליהם. אבל עד היום הם מתנהגים 
אליו בנימוס, ולא שוכחים לברך אותו בכבוד. 

 
 


