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הפיל והבהמות היו תמיד חברים 

טובים, אבל שניהם לעגו מדי פעם 

לצב, כי הוא קטן וחלש. את הצב 

הרגיז הדבר מאוד, ויום אחד 

התחיל להתרברב ואמר שהוא חזק 

יותר מכל אחד מהם. הוא הציע 

לפיל להתערב על אלף רוד 

(המטבע המקומי) שהפיל הוא לא 

יצליח להוציא אותו מהמים. הפיל, 

בטוח בכוחו הסכים כמובן. 

למחרת הצב מצא חבל עשוי 

משורש אוויר של עץ באובב וירד 

עם קצה אחד לתוך המים. שם מצא 

סלע ענק בקרקעית וחיזק את קצה 

החבל אליו. אחר כך יצא, נתן לפיל 



את הקצה השני של החבל ובעצמו 

התחבא במים. הפיל התחיל למשוך 

בכל כוח, כי חשב שאת הקצה השני 

מחזיק הצב, אך לא יכול היה להזיז 

את הסלע שהיה תקוע עמוק 

בקרקעית הנהר. בסוף החבל נקרע 

והצב שחרר מיד את החבל מהסלע, 

קשר אותו לרגלו ויצא מהמים. הפיל 

הודה שהצב באמת חזק ממנו ושלם 

לו את דמי ההתחרות. הצב לקח 

את הכסף, חזר הביתה לאשתו והם 

חיו זמן מה משפע. 

עברו כמה חודשים. הצב הוציא כבר 

את הכספים שבהם זהה בתחרות 

והחליט לעשות תעלול דומה גם 

לבהמות. הבהמות הסכים אבל 

אמר "הפעם אני אהיה במים ואנסה 

למשוך אותך לנהר." 

הצב הסכים והם מצאו שוב חבל 

משורשי אוויר. הצב קשר אותו לרגל 

של הבהמות וזה נכנס למים. 

בינתיים הצב קשר את הקצה השני 

לגזע דקל חזק שצמח קרוב לחוף 

ובעצמו הסתתר בין שיחים. 

כשהבהמות התעייף ממשיכת שווא 

והתחיל לצאת מהמים הצב מהר 

שחרר את החבל מהעץ וקשר אותו 

לעצמו לרגל. 

בסוף גם הבהמות וגם הפיל הודו כי 

הצב הוא חזק יותר מכל אחד מהם 

והציעו לו להצטרף לחבורתם. אבל 

אז אמר הצב שהוא מוכן להיות 



חבר שלהם, אבל מאחר שהוא לא 

יכול להיות גם בנהר כמו הבהמות 

וגם על היבשה כמו הפיל, הוא יצרף 

לחבורה גם את בנו, שיחיה בתוך 

המים. 

 

זה מסביר למה ישנם צבים שחיים 

על פני האדמה וכאלה שחיים רק 

במים. הצבים שבמים הם גדולים 

יותר כי הם מוצאים שם שפע של 

דגים למאכל, בו בזמן שצבי היבשה 

נאלצים להתרוצץ ביערות ובשדות 

כדי למצוא להם מזון.  

 


