ּבַע ֲ ִריכַת

חַּיִים וַל ְ ֶּדר
ּיִ ים ַו ְל ֶּדר
ַח

ׁשּלִי
קֹורֹונָה ֶ
ּגּבֹור ה ַ
קֹו ִמי ְקס
נחָיֹות
ִ

ם עַל הַה ַ ְ
חִי ׁשֹומ ְ ִרי
פרֹו
א ְ
נּוחִי ו ְ ֶ
סֶת ִסּפּור
ּפ
מֵהַּמִרְ ֶ
ת הָעֹולָם
ּציל ִים ֶ
א
מַ ִ
ֹע ִם ה ַנְחָיֹות מ ְאֻּי ָרֹות ׁשֶל

בס"ד

יו"ל ע"י מטה ההסברה החרדי
למאבק בנגיף הקורונה שע"י
משרד הבריאות

הַּצַד הַּטֹוב ׁשֶל הַּקֹורֹונ ָה
ֵמאֵ תַ :מ ִלי אַ ְב ָר ָהם

ּכּלֹו ׁשֶּלָנּו
הָרֶוַח ֻ
ֵמאֵ תׁ :שּולַ ִּמית

ּגּבֹור הַּקֹורֹונ ָה ׁשֶּלִי
ִ
ֵמאֵ ת :חַ ּיִ ים ו ְַל ֶּדר

מ ִי ּב ָא לְסַבְּתָא?

ֵמאֵ ת :אֶ ְפ ָרת טרֹוּפ

ּפסֶת
מַּצִילִים אֶת הָעֹולָם מֵהַּמ ִ ְר ֶ
ירֹוביץ
יטי ֵמ ִא ִ
ֵמאֵ תּ :גִ ִ

א ֹפִי ׁשֶל ּכֶתֶר

ירֹוביץ
יטי ֵמ ִא ִ
ֵמאֵ תּ :גִ ִ

ׁשּבְצֹונִים וחִידֹות
ּתַ ְ
ֵמאֵ ת :יּ .גֹולָ ן

משהו מחוייך לאבא ואמא
ֵמאֵ ת :מוישי ולדר

יְלָדִים ׁשֹואֲלִים,
חַּי ִים וַלְּדֶר עֹונ ֶה
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נְגִיף הַּקֹורֹונ ָה עֹוב ֵר
טּפֹותּ .בַּמ ֶ ְרחָב
ּב ְ ִ
ּצּבּורִי חַּיָב ִים לַחֲב ֹׁש
הַ ִ
מַּסֵכ ַת ּפֶה ו ָאַף.
ּבַּב ַי ִת – אֵין צֹרֶךְ.
ׁשהַּמַּסֵכ ָה ּתִהְי ֶה
חָׁשּוב ֶ
צמּודָה ל ָאַף וְלַּפֶה.
ְ
מַּסֵכ ַת ּפֶה ו ָאַף
צמ ֶת אֶת
מְצַמ ְ ֶ
הַּסִּכּוי לְה ַ ְדּב ִיק
ּולְה ִ ָּדב ֵק!

עורך :חיים ולדר
עורכת משנה :מלי אברהם
כותבים :חיים ולדר ,מלי אברהם ,י .גולן,
גיטי מאירוביץ ,משה ולדר ,אפרת טרופ
קומיקס :רפי דרוק
גרפיקה ואיורים :שירה פרוש
הגהה וניקוד :שלום מאיר ארלנגר

בס"ד

יְלָדִים יְקָ רִים!
ּפּורים עַ ל הַ חַ ּיִים.
ֹותב ָּת ִמיד ִס ִ
אֲנִי ּכ ֵ
אֲבָ ל ּכָעֵ ת הַ חַ ּיִים ְמסַ ְּפ ִרים לָ נּו ִסּפּור.
ֹותב ִל ְפנֵי
ִיתי ּכ ֵ
ֹוׁש ִבים עָ לַ י ִאם הָ י ִ
ְּת ָתאֲרּו לָ כֶם ֶמה הָ יּו ח ְ
חֲ צִ י ָׁשנָה ִסּפּור עַ ל אֶ ֶרץ ֶׁשאַ ף אֶ חָ ד ל ֹא ָיכֹול לָ צֵאת
ֵמהַ ּבַ יִת וְהַ יְלָ ִדים ל ֹא ה ְֹולכִ ים ְלבֵ ית הַ ּסֵ פֶ רֶׁ ,שאָ סּור
ְׁש ִּל ְפנֵי ֶׁשּנֹוגְ ִעים
לָ גַעַ ת ְּבי ַָדיִם חֲ ׂשּופֹות ְּבׁשּום ִמ ְׁשטָ ח ו ֶ
צָריְך ִל ְרחֹץ י ַָדיִם חָ זָק ִעם סַ ּבֹון...
ּבָ אַ ף אֹו ּבָ עַ יִן ִ
ֹומ ִרים" :הּוא
ֹותב ִסּפּור ָּכזֶה ,הָ יּו א ְ
ִיתי ּכ ֵ
ִאם הָ י ִ
ֹותב עַ ל ְּדבָ ִרים ִּבכְ לָ ל ל ֹא הֶ גְ יֹונִּיִים ...זֶה
פַ נְטַ זְ יֹונֶרּ ...כ ֵ
אֲמ ִּתּיִים
ֹותב עַ ל הַ חַ ּיִים הָ ִ
ל ֹא ַמ ְת ִאים לֹו ,הּוא ָּת ִמיד ּכ ֵ
ֶׁשּלָ נּו".
אֲמ ִּתּיִים ֶׁשּלָ נּו.
ו ְִהּנֵה חֲ צִ י ָׁשנָה חָ ְלפָ ה וְאֵ ּלֶ ה הַ חַ ּיִים הָ ִ
ַנְּתי ֶׁשהַ חַ ּיִים ְמסַ ְּפ ִרים לָ נּו ִסּפּור.
לָ זֶה ִה ְת ַּכּו ִ
אֲמ ִּתיּ ,כֻּלָ נּו צְ ִריכִ ים ְלהַ ְמ ִׁשיְך ִלכְ ּתֹב
עַ כְ ָׁשוּ ,כְ ֶׁשּכָל זֶה ִ
אֶ ת הַ ִּסּפּור הַ ּזֶה וְעָ לֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות הַ ּכֹל ֶׁשהַ ִּסּפּור הַ ּזֶה
זְרת
י ְִהיֶה ִסּפּור טֹוב וְל ֹא ַרע וְהַ ִּסּיּום ֶׁשּלֹו י ְִהיֶהְּ ,בעֶ ַ
הַ ֵּׁשם ,הֲ כִ י טֹוב ֶׁשאֲ נ ְַחנּו ְיכ ִֹולים ְל ַד ְמיֵן.

ּכְ ֵדי לַ ֲעׂשֹות ז ֹאת ,עָ לֵ ינּו ְלו ֵַּתר הֲ מֹוןְ ,להַ ְב ִליג ו ְִלזְ ּכֹר ֶׁשּכָל
ּובתֹוכָם אֲ נ ְַחנּו.
ֹוׁשבֵ י הַ ּבַ יִת ְ
ְמ ִריבָ ה ַּתּזִ יק ְלכָל י ְ
ֲסּוקהִ ,אם ִלּמּוד ו ְִאם ִמ ְׂשחָ ִקים אֹו
עָ לֵ ינּו ִל ְמצ ֹא ַּתע ָ
ַּתחֲ רֻ ּיֹות ּבֵ ין הַ יְלָ ִדים (ּכְ ַדאי ְל ַׁש ֵּתף ּגַם אֶ ת הַ ה ִֹורים
ּבַ ִּמ ְׂשחָ ִקים).
וַהֲ כִ י חָ ׁשּובִ ,ל ְׁשמֹעַ ְּבקֹול הַ ה ִֹורים ,ל ֹא ְלהַ כְ ִּביד עֲלֵ יהֶ ם
ּיִהיּו חֲ ז ִָקים ִּ -ב ְׁש ִבילֵ נּו.
ַאֲפּלּו ְלסַ ּיֵעַ לָ הֶ םּ ,כְ ֵדי ֶׁש ְ
ו ִ
ּול ַמּטֶ ה
ְל ִסּיּום אֲנִי רֹוצֶה ְלהֹודֹות ְל ִמ ְׂש ַרד הַ ְּב ִריאּות ְ
הַ הַ ְסּבָ ָרה הַ חֲ ֵר ִדי ְל ַמאֲבָ ק ּבַ ּנְגִ יף הֲ קֹורֹונָה.
הֵ ם אֵ ּלֶ ה ֶׁשּפָ נּו אֵ ִלי לַ ֲערְֹך חֹובֶ ֶרת ִלילָ ִדים וְהֵ ם ּגַם אֵ ּלֶ ה
יאּותכֶם
ֹותּה ִמ ְּת ִחּלָ ה וְעַ ד סֹוףְ -ל ַמעַ ן ְּב ִר ְ
ֶׁש ִּמ ְּמנּו א ָ
וַהֲ נָאַ ְתכֶם.

ּפּורים ְּבתֹוסֶ פֶ ת
ְּבגִ ּלָ יֹון זֶה ,נְסַ ּפֵ ק לָ כֶם ִענְ יָן ִעם ְׁשלַ ל ִס ִ
ֹוׂשאֵ י ְּפ ָר ִסים.
ִחידֹות ו ְַת ְׁשּבֵ צִ ים נ ְ
ּכְ ֵדי ֶׁשהַ ִּסּפּור הַ ּזֶה י ְִהיֶה טֹוב וְל ֹא ַרעּ ,כְ מֹו ְּבכָל הָ עֹולָ ם ,אָ ה ...ו ְִאם ַמ ָּמׁש ּבָ א לָ כֶםּ ,תּוכְ לּו ִלכְ ּתֹב אֶ ת הַ חֲ ָויֹות
ָׁשם ְ
נִפטָ ִרים הֲ מֹון ְּבנֵי אָ ָדםְּ ,ב ִע ָּקר ְמבֻ ּג ִָרים ,אֲ נ ְַחנּו ֶׁשּלָ כֶם אֶ ל הַ ּדֹאַ ר ֶׁשל 'יְלָ ִדים ְמסַ ְּפ ִרים עַ ל עַ צְ ָמם'.
צְ ִריכִ ים לַ ֲעׂשֹות ּכ ַָּמה ְּדבָ ִרים:
ת"ד ְּ 211בנֵי ְב ַרק
ּנִּקיֹון.
אִ .ל ְׁשמֹר ִּב ְק ִפ ָידה עַ ל הַ ּכְ לָ ִלים ֶׁשל הַ ִהיגְ ֶינָה וְהַ ָ
אֹו ְל ֵמילwold10@bezeqint.net :
ֹותר ּבַ ּבַ יִתּ .כָל הַ ּזְ ַמן.
בִ .ל ְהיֹות ּכ ַָּמה ֶׁשּי ֵ
ׁשּורים
ּומבֻ ּג ִָרים ֶׁשּל ֹא ְק ִ
גְ .ל ִה ְת ַרחֵ ק ִמילָ ִדים ְ
ְלכּו ֵּת ְדעּו ,אּולַ י יֵצֵא ִמּזֶה סֵ פֶ ר ֶׁשל 'יְלָ ִדים ְמסַ ְּפ ִרים עַ ל
('מ ְׁשּפָ חָ ה ּג ְַר ִעינִית' זֶה
לַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה הַ ּג ְַר ִעינִית ֶׁשּלָ נּו ִ
הַ ּקֹורֹונָה'.
אַ ּבָ אִ ,א ָּמא ,אַ ִחים וַאֲחָ יֹות)
ְׂש ֵמחַ
ּפֶ סַ ח ּבָ ִריאּ ,כ ֵָׁשר ו ָ
דְ .ל ִה ְת ַרחֵ ק ְמאֹד ִמּזְ ֵקנִים אֹו ֵמאֲ נ ִָׁשים ֶׁשּיֵׁש לָ הֶ ם
פּואּיֹות.
ְּבעָ יֹות ְר ִ

אַ ְך חּוץ ִמ ְּׁש ִמ ָירה עַ ל הַ ְּב ִריאּות הַ ּגּופָ נִית ֶׁשּלָ נּו ,עָ לֵ ינּו
ֹומרּ ,כ ַָּמה
ִל ְׁשמֹר עַ ל הַ ְּב ִריאּות הַ ּנ ְַפ ִׁשית ֶׁשּלָ נּוְ .וזֶה א ֵ
ימה ּבַ ּבַ יִת,
נְע ָ
ִירה ִ
ֹותר אֲ ו ָ
ֶׁשּפָ חֹות ְמ ִריבֹותּ ,כ ַָּמה ֶׁשּי ֵ
ֲסּוקה ְוכ ַָּמה ֶׁשּפָ חֹות ִׁשעֲמּום.
ֹותר ַּתע ָ
ּכ ַָּמה ֶׁשּי ֵ
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ׁשל הַּקֹורֹונָה
הַּצַד הַּטֹוב ֶ
ַמ ִלי אַ ְב ָר ָהם

הַ

ּובגְ לַ ל ּכָל הַ ִּמ ְרּפָ סֹות.
ּכֹל ִה ְת ִחיל וְהָ יָה ִּבגְ לַ ל הָ רּוחַ ִ
זְקה
ֹוׁשבֶ ת ְּבחָ ָ
יבית ֶׁ -שּנ ֶ
אֲב ִ
ְׁשנֵי ְּדבָ ִרים ֶׁשּכָאֵ ּלּו :רּוחַ ִ
ֹוקחַ ת ִא ָּתּה ּכָל ִמינֵי ְדבָ ִרים ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום.
ְול ַ
ּומ ְרּפָ סֹות ֶׁ -שּבַ ּי ִָמים הָ אֵ ּלּוֶׁ ,שאָ סּור לָ צֵאת ֵמהַ ּבַ יִת ִּבגְ לַ ל נְגִ יף
ִ
קֹורֹונָה ,הָ ְפכּו ִל ְהיֹות ָמקֹום חָ ׁשּוב ִלנְ ׁשֹם ּבֹו אֲ וִיר צַח.
אָ ז ַמה ֶּׁש ָּק ָרה זֶהֶׁ ,שרּוחַ ּכָז ֹאת ִה ְׁשּת ְֹוללָ ה לָ ּה ְּבאֹותֹו יֹום
וְהֵ ִעיפָ ה ִמכְ ָּתב נִכְ ּבָ ד ֶׁשּכ ַָתב ַמר רֹוט ֶׁשּי ַָׁשב ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ֶׁשּלֹו -
י ָָׁשר לַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ֶׁשּלָ נּו.
אֵ יְך אֲנִי י ֵֹודעַ ?
ּכִ י אֲנִי מֹוצֵא אֶ ת ִמיכָאֵ לצ'ּוק ,אָ ִחי הַ ָּקטָ ן וְהֶ חָ כָם ּבֶ ן הַ ֶּׁשבַ ע
ֹוׁשב ְוק ֵֹורא אֶ ת הַ ִּמכְ ָּתב הַ ּזֶה וְהָ עֵ י ַניִם ֶׁשּלֹו ְמ ֻכ ָּוצֹות ְּורצִ ינִ ּיֹות.
י ֵ
"ּת ְראֶ ה ַמה ּכ ַָתב אָ דֹון רֹוט לָ ִע ִירּיָה" ,הּוא אָ ַמר ִלי ו ְִה ְק ִריא:
ִ

א ֶל א ֲגַף ה ַ ּ
ת ַב ְרוּא ָה ׁש ֶל ה ָעִירִיָּהׁ ,ש ָלוֹם רָב!
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ה ַנִּדּוֹן :בַּקּ ָׁשותַי ה ַחוזְרות וְנִש ְנות ב ַּא ֲש ֶר ל ְפ ִנּוי ּ ע ֲצֵי ה ַגִּזו ּּם
הָרַבִּים ב ּ ִׁש ְכוּנָת ֵנוּ .
לִיד ִיע ַת ה ָעִירִיָּה ה ַנִּכְבָּד ָה ,זֶהו ּמ ִפ ְגָּע א ֶקוֹלוֹגיִ וְתַרְבּוּתִי!
ב ּ ְא ִם לֹא ּ
ת ֵע ָנו ּלִדְר ִׁישָתִי זוֹ ,א ֲעָרֵב א ִ ׁישִים ח ֲׁשוּבִים וְגוֹרְמִים
מ ַכְרִיעִים.
ב ּ ְתוֹד ָה ,י .רוטֹ
		
"ּבסֵ ֶדר" ,אָ ַמ ְר ִּתי" ,אָ ז ַמר רֹוט ּכ ַָתב ִמכְ ָּתב לָ ִע ִירּיָה .אֲבָ ל ַמה
ְ
ּזֶה ָקׁשּור אֵ לֵ ינּו?"
"זֶה עֲ ַדיִן ל ֹא ָקׁשּור" ,אָ ַמר ִמיכָאֵ ל" ,אֲ בָ ל זֶה ִמכְ ָּתב יָפֶ ה

אּתָה
ׁש ַ
"אֲנִי מֵב ִין ֶ
אמ ַ ְרּתִי.
ּגע ַ לַחֵידֶר"ָ ,
ּגע ְ ֵ
מִתְ ַ
אמ ַר מ ִי ָ
כאֵל וְה ָי ָה
"ּב ָרּור!" ָ
ִ
ּפתְאֹם ע ָצּוב" .אֲנַחְנּו ּכְב ָר
ּכ ָל ּכ ָך ְ ה ַ ְרּב ֵה זְמ ַן ּב ַּב ַי ִת!"
לֹומד אֹותֹו ְּבעַ ל ּפֶ ה".
ְמאֹ ד וַאֲ נִ י ֵ
ידר" ,אָ ַמ ְר ִּתי.
"אֲ נִ י ֵמ ִבין ֶׁשאַ ָּתה ִמ ְתּג ְַעּגֵעַ לַ חֵ ֶ
"ּבָ רּור!" אָ ַמר ִמיכָאֵ ל וְהָ יָה ִּפ ְתאֹ ם עָ צּוב" .אֲ נ ְַחנּו ּכְ בָ ר ּכָל
ּכְָך הַ ְרּבֵ ה זְ ַמן ּבַ ּבַ יִת!"
לֹומ ִדים ּבֹו,
ידר ֶׁש ִּמיכָאֵ ל וַאֲ נִ י ְ
ּפֹ ה הַ ָּמקֹום ְלצַ ּיֵןֶׁ ,שּבַ חֵ ֶ

קֹור ִאים לָ זֶה 'ּגִ ְרסָ ה'
לֹומ ִדים הֲ מֹון ְּדבָ ִרים ְּבעַ ל ּפֶ הְ .
אֲ נ ְַחנּו ְ
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּו 'עֹובֵ ד'.
וְזֹו הַ ִּׁשיטָ ה ֶׁשּבָ ּה הַ ַּת ְלמּוד ָ
חֹוׁשב ֶׁשאַ ָּתה צָ ִריְך ְלהַ חֲ זִ יר אֶ ת הַ ַּדף הַ ּזֶ ה ְל ַמר
ֵ
"אֲ נִ י
רֹוט" ,אָ ַמ ְר ִּתי לֹו.
"אֵ יְך?! ַמר רֹוט ִאיׁש ְמבֻ ּגָר ,אָ סּור לָ לֶ כֶת אֵ לָ יו עַ כְ ָׁשו!"
ָמחָ ה ִמיכָאֵ ל.
ּבַ ּסֹוף הּוא לָ ַמד אֶ ת הַ ִּמכְ ָּתב ְּבעַ ל ּפֶ ה ,וְאַ חַ ר ּכְָך הָ לַ ְך
וְהֶ חֱ זִ יר אֹותֹו ְל ַמר רֹוט ֶּד ֶרְך הֶ חָ ִריץ ּבַ ֶּדלֶ ת.
ׁשכַחְּתִי לְסַּפֵר לָכ ֶםְׁ :ש ִמי יֹונ ָָתן .אֲ נִ י ּבֶ ן ֵּת ַׁשע וָחֵ צִ י
ָ
וַאֲ נִ י ְּבכֹור ּבַ ּבַ יִת .אַ חֲ ַרי יֵׁש אֶ ת ִמיכָאֵ ל ,אָ ִחי ּבֶ ן הַ ֶּׁשבַ ע,
אֹותֹו אֲ נִ י הֲ כִ י אֹוהֵ בְ ,וגַם הֲ כִ י חָ בֵ ר ֶׁשּלֹו.
קֹורים
ְת ִמיד ִ
ִמיכָאֵ ל הּוא יֶלֶ ד חָ מּוד ְמאֹ ד וְחָ כָם ְמאֹ ד ,ו ָ
ִאּתֹו ְּדבָ ִרים ַמצְ ִח ִיקים ּומּוז ִָרים ,וְלַ ְמרֹות ֶׁשהּוא ָקטָ ן ִמ ֶּמּנִ י,
ָּת ִמיד ּכֵיף ִל ְהיֹות ִאּתֹו .אֲ נ ְַחנּו ְמ ַׂשחֲ ִקים הַ ְרּבֵ ה יַחַ ד,
ִּב ְמיֻחָ ד עַ כְ ָׁשיוּ ,כְ ֶׁשּכָל הַ ּיֹום ּבַ ּבַ יִת.
"ׁש ְּׁשנֵי
אֹומ ֶרת ִא ָּמא ְלכֻּלָ ם ּבַ ּטֶ לֶ פֹוןֶ ,
"הַ ַּמּזָ ל ֶׁש ִּלי"ֶ ,
טֹובים ,ל ֹא ָר ִבים ּכִ ְמעַ ט,
דֹולים חֲ בֵ ִרים ּכָל ּכְָך ִ
הַ ּגְ ִ
ּומע ֲִס ִיקים אֶ ת עַ צְ ָמםּ ,בָ רּוְך הַ ֵּׁשם! נֵס!"
ַ
אֹומ ֶרת 'ל ֹא ָר ִבים ּכִ ְמעַ ט'ִ ,היא ִמ ְת ַּכ ֶּונֶת ְלכְָך
ּכְ ֶׁש ִא ָּמא ֶ
ֶׁשּיֵׁש לָ נּו ַרק וִּכּוחַ אֶ חָ ד ,י ִָחיד.
ִל ְפנֵי ָׁשנָה ִקּבַ ְל ִּתי ְליֹום הַ הֻ ּלֶ ֶדת ַמ ָּתנָה – ּגֵימּבֹוי ְמׁשֻ כְ לָ ל
ִמּסַ ְב ָּתא וְסַ ּבָ א.
ְת ִמיד ּכְ ֶׁשאֲ נִ י ְמ ַׂשחֵ ק
ִמיכָאֵ ל ְמאֹ ד ִה ְתּפַ עֵ ל ֵמהַ ַּמ ָּתנָה ֶׁש ִּלי ו ָ
ּבֹו הּוא ְמ ַקּנֵא וְרֹוצֶ ה ּגַם.
אֲ נִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּדל לָ ֵתת לֹו ,אֲ בָ ל ּכְ ֶׁש ְּמדֻ ּבָ ר ּבַ ּגֵימּבֹוי הַ ּזֶ ה ,הּוא
יֹודעַ ָׂש ְבעָ ה .וְלָ כֵן יֹוצֵ א לָ נּו לָ ִריב עַ ל זֶה ּוכְ בָ ר הָ יּו ּכ ַָּמה
ל ֹא ֵ
ְמ ִריבֹות ְּב ִריאֹות ְּורצִ ינִ ּיֹות.
אֹומ ֶרת ֶׁשּצָ ִריְך נֵס ִּב ְׁש ִביל ֶׁשאַ ִחים אַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא
ִא ָּמא ֶ
ְׁשּזֶ ה ִט ְב ִעי.
י ְִתּכ ְַּתׁשּו ִּבכְ לָ ל ו ֶ
אֹומ ֶרת אֶ ת זֶה ּבַ ּטֶ לֶ פֹון .אֲ בָ ל הָ אֱ ֶמת
אֹותּה ֶ
ָ
ָׁש ַמ ְע ִּתי
אֹומים
יעים ְּת ִ
קּוקה לַ ּנֵס הַ ּזֶ הּ ,כִ י אַ חֲ ֵרינּו ַמּגִ ִ
ֶׁש ִא ָּמא זְ ָ
ְדֹור ִׁשים ִמ ֶּמּנָה
ּבֵ ן ּובַ ת ְּבנֵי ְׁשנ ַָתיִם ֶׁשהֵ ם ׁשֹובָ ִבים ְמאֹ ד ו ְ
ּוקצָ ת ּבַ ּלַ יְלָ ה.
ׂשּומת לֵ ב ּכָל הַ ּיֹום ְ
ְּת ֶ
זֶה ִּבכְ לָ ל ל ֹא ּפָ ׁשּוט ִל ְהיֹות ָּככָה ּבַ ּבַ יִת ,אֲ בָ ל ִל ְפעָ ִמים
יֹוצְ ִאים ִמּזֶ ה ְּדבָ ִרים נ ְֶח ָמ ִדים ,אֹוּ ,כְ מֹו ֶׁש ִּת ְק ְראּו ּבַ ִּסּפּור
ֶׁש ִּלי עַ ל ִמיכָאֵ לַ ,מצְ ִח ִיקים ְמאֹ ד.
4
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ּכַּמ ָה יָמ ִים חָלְפּו וַאֲ נִ י ָׁשכ ְַח ִּתי ֵמהַ ִּמכְ ָּתב ֶׁשל
הֹוראֹות ִמ ְׂש ַרד
ׁשֹומ ִעים ְל ְ
ְ
אָ דֹון רֹוט ִּבכְ לָ ל .אֲ נ ְַחנּו ּבַ ּבַ יִת,
הַ ְּב ִריאּות .ל ֹא יֹוצְ ִאים הַ חּוצָ ה ִּבכְ לָ ל ו ְִאם יֹוצְ ִאים ְׁשנִ ּיָה,
ָׂש ִמים ַמּסֵ כָהִ ,מ ְת ַרחֲ ִקים ִמּכָל אָ ָדם וְל ֹא ִמ ְת ָק ְר ִבים אַ ף
ְׁשֹוט ִפים
ּפַ עַ ם לַ אֲ נ ִָׁשים ְמבֻ ּג ִָרים (ּכְ מֹו ְל ָמ ָׁשל אָ דֹון רֹוט) ו ְ
י ַָדיִם הֵ יטֵ ב ְּבסַ ּבֹון ּכָל ּכ ַָּמה זְ ַמן.

חרֵי ֶ
א ֲ
אּמ ָא ְּב ִדּיּוק ַמה ָּק ָרה ּפֹה ,וְאַ חֲ ֵרי
ׁשהִסְּב ַ ְרּתִי ל ְ ִ
ַ
ּומה ִהיא
ֶׁש ִא ָּמא ִה ְס ִּב ָירה ְל ִמיכָאֵ ל ַמה הּוא ּכ ַָתב ְּב ִדּיּוקַ ,
ֹוׁשבֶ ת עַ ל זֶה ,וְאַ ּבָ א ו ְִא ָּמא לָ ְקחּו אֹותֹו ְל ִׂשיחָ ה וְאָ ְמרּו לֹו ֶׁש ִאי
ח ֶ
יתי ֶׁשּכָל
(ר ִא ִ
אֶ ְפ ָׁשר ִלכְ ּתֹב ּכָאֵ ּלּו ִמכְ ָּת ִבים ְלאַ ּבָ א אֹו ְל ִא ָּמא ָ
הַ ּזְ ַמן הֵ ם ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלים ל ֹא ִלצְ חֹ ק! הַ ּגַּבֹות ֶׁשל אַ ּבָ א ָרעֲדּו,

ּומנ ִַּסים
לֹומ ִדים ִעם אַ ּבָ א ְ
ּכֵן .אֲ נ ְַחנּו ּבַ ּבַ יִתְ .מ ַׂשחֲ ִקיםְ ,
לַ ֲעזֹר ְל ִא ָּמא ּכְ כֹל ֶׁשּנִ ָּתן.
קֹוראת ִלי לַ ִּמ ְטּבָ ח
וְלָ כֵן זֶה ַמ ְפ ִליא ְמאֹ ד ּכְ ֶׁשּיֹום אֶ חָ ד ִא ָּמא ֵ
ּומּבָ ט מּוזָר ְמאֹ ד ּבָ עֵ י ַניִם ֶׁשּלָ ּה.
ַ
"מה ָּק ָרה?!" אֲ נִ י ִמ ְתּפַ ּלֵ א.
ַ
מֹוׁשיטָ ה ִלי ַּדף ָרגִ יל וְלָ בָ ן וְעָ לָ יו ּכָתּוב ַמ ֶּׁשהּו ִּבכְ ָתב
ִ
ִהיא
יָד מֻ ּכָר ,עָ גֹ ל.

אֲנַחְנּו ּבַּב ַי ִתׁ ,שֹומְע ִים
ׂשרַד הַּבְרִיאּות.
לְהֹו ְראֹות מ ִ ְ
צאִים ה ַחּוצָה ּבִכְל ָל ו ְאִם
ל ֹא יֹו ְ
ׂשמ ִים מַּסֵכ ָה
ׁשנִּי ָהָ ,
יֹו ְ
צאִים ְ

נִהיָה לַ יְלָ הְ ,וכֻּלָ ם הָ ְלכּו
ו ְִא ָּמא ִה ְס ִּת ָירה אֶ ת הַ ּפֶ ה ֶׁשּלָ ּה!) ְ
ִליׁשֹן.
א ֶל ה ָא ֲגַף ה ַבּוֹגֵר ׁש ֶל הַמּ ִׁש ְ ּ
פָח ָה ,א ַב ּ ָא וְאִמּ ָא!
ִא ָּמא י ְָׁשבָ ה עַ ל ּכִ ּסֵ א נֹוחַ ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ו ְִה ְרהֲ ָרה.
ה ַנִּדּוֹן :בַּקּ ָׁשוֹתַי ה ַחוֹזְרוֹת וְנ ִׁש ְנוֹת ב ַּא ֲׁש ֶר לִק ְנוֹת לִי גֵּימבּוֹי ּ
פְרָט ִי.
"א ָּמא"ִ ,ה ְתי ַַּׁש ְב ִּתי ְלי ָָדּה" ,אַ ְּת עֲצּובָ ה אֹו ָמה?"
ִ
לִיד ִיע ַת ְכֶם ה ַנִּכְבָּד ָה ,זֶה ׁש ֶאֵין לִי גֵּימבּוֹי ּ
פְרָט ִי ,זֶהו ּמ ִפ ְגָּע א ֶקוֹלוֹגיִ
"מה ִּפ ְתאֹם?!" ִהיא אָ ְמ ָרה" ,אֵ יְך אֲנִי ְיכֹולָ ה ִל ְהיֹות עֲצּובָ ה
ַ
וְתַרְבּוּתִי!
ּכְ ֶׁשּיֵׁש ִלי יֶלֶ ד ָּכמֹוָך?"
ב ּ ְא ִם לֹא ּ
ת ֵע ָנו ּלִדְר ִׁישָתִי זוֹ ,א ֲעָרֵב א ִ ׁישִים ח ֲׁשוּבִים וְגוֹרְמִים
ְּד ָמעֹות ְקטַ ּנֹות עָ ְמדּו לָ ּה ִּב ְקצֹות הָ עֵ י ַניִם.
מ ַכְרִיעִים,
ִה ְס ַּתּכ ְַל ִּתי ּבָ ּה ְּבהַ ְפ ָּתעָ ה.
ֹ
ּ
ּ
ב ְתוד ָה ,ב ִנְכֶם מִיכָא ֵל.
		
יׁשה אֵ יְך ֶׁשאֲנִי ּגֵאָ ה
ּומ ְרּגִ ָ
ֹוׁשבֶ ת עָ לֶ יָך ַ
ֶׁשתּ ,כִ י אֲנִי ח ֶ
"אֲנִי ְנִרּג ֶ
ְּבָך ,יֹונ ָָתן!
ִהּנ ְַח ִּתי אֶ ת הַ ִּמכְ ָּתב עַ ל הַ ּׁשֻ ְלחָ ן וְל ֹא ָיכ ְֹל ִּתי ֶׁשּל ֹא ְל ִה ְתּפֹוצֵץ
אֹומ ֶרת אֶ ת זֶה ,אֲ בָ ל ֵּת ַדע ְלָך ֶׁשאַ ָּתה
אּולַ י אֲ נִי ל ֹא ַמ ְס ִּפיק ֶ
ִמּצְ חֹוק.
ּפָ ׁשּוט יֶלֶ ד ַמ ְק ִסים! ּכָל ּכְָך ְּבכֹור ְוכָל ּכְָך אַ חֲ ָר ִאי .וְאֵ יְך
ּולל ֹא ּכָל סָ פֵ ק
בֻּדחַ ת ְ
ִא ָּמא הָ י ְָתה סָ פֵ ק ּכֹועֶ סֶ ת סָ פֵ ק ְמ ַ
ְלֹוקחַ אַ חֲ ָריּות...
ֶׁשאַ ָּתה ִמ ְתנַהֵ ג ְלמֹופֵ ת ּכָל הַ ּי ִָמים הָ אֵ ּלּו ...ו ֵ
נִדהֶ ֶמת ְמאֹד ְמאֹד.
ְ
הַ ּיֹום ְל ָמ ָׁשל ,אֵ יְך ֶׁש ִּמּיָד ִה ְסּבַ ְר ָּת ִלי ֶׁש ִּמיכָאֵ ל ל ֹא הֵ ִבין ַמה
"יֹודעַ הַ ּיֶלֶ ד הַ ּזֶה ִלכְ ּתֹב ִמכְ ָּת ִבים
"מאֵ יפֹה"ִ ,היא ָׁשאֲ לָ הֵ ,
ֵ
ימֹוביץ ,יֹונ ָָתן!"
ֶּׁשהּוא ּכ ַָתב ...אַ ָּתה ּפָ ׁשּוט ַמ ְק ִס ִ
ּכָאֵ ּלּו?"
ּובגְ לַ ל הַ ִּמ ְרּפָ סֹות וְהַ ּכֹל ,וְהַ ּי ִָמים,
גל ַל ה ָרּוחַ ִ
"אֹוהֹו ,זֶה ִסּפּור אָ רְֹך "...אָ ַמ ְר ִּתי לָ ּה" ,אַ ל ִּתכְ ע ֲִסי עָ לָ יו .אֲ נִי אָז ה ַּכ ֹל ּב ִ ְ
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ַמ ָּמׁש ֵה ִבין ַמה ֶּׁשהּוא ֵ
ל ֹא ֵ
אֱמת ל ֹא ַמ ָּמׁש י ִָמים ַק ִּלים ְּורגִ ִילים ...אֲבָ ל אֲנִי ...אֲנִי אַ ּגִ יד
ּכֹותב ...הּוא ...הּוא ּבֶ ֶ
ּפָ ׁשּוט לָ ַמד אֶ ת הַ ִּמכְ ָּתב ֶׁשל אָ דֹון רֹוט ְּבעַ ל ּפֶ ה"...
ִיתי ְמו ֵַּתר עַ ל הַ ִּסּפּור הַ ּזֶה ֶׁש ָּק ָרה
אֱמת ...ל ֹא הָ י ִ
לָ כֶם אֶ ת הָ ֶ
רּורה ֵמרֹב צְ חֹוק.
צּורה ְּב ָ
ל ֹא ִהצְ לַ ְח ִּתי ְל ַדּבֵ ר ְּב ָ
ּפֹהּ .בַ חַ ּיִים ל ֹא!
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בס"ד

ׁשּלָנּו
ּכּלֹו ֶ
הָרֶוַח ֻ
ׁשּולַ ִּמית

הִ

ְס ִּבירּו לָ נּו ֶׁשּזֶה ְמסֻ ּכָן ְמאֹד לָ צֵאת ,וַאֲ נ ְַחנּו ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלים
ִל ְׁשמֹעַ ְלכָל הַ ּכְ לָ ִליםָ .קלַ ְטנּו אֶ ת חֲ ִׁשיבּות הָ ִענְ יָן ,אֲבָ ל יֹום
אֶ חָ ד ָּתפַ ְׂש ִּתי עַ ד ּכ ַָּמהִ ,מּיָד ָּת ִבינּו ּגַם אַ ֶּתם.
הַ ּיֹום הַ ּזֶה ִה ְת ִחיל ְּב ִא ָּמא ֶׁשעָ ְמ ָדה עַ ל יַד הַ ַּׁשיִׁש וְסָ חֲ טָ ה ַּתּפּוזִים
ְל ִמיץ.
ֹומ ֶדת עַ ל יַד הַ ַּׁשיִׁש ְוסֹוחֶ טֶ ת
אֱמתֶׁ ,שחֵ צִ י ֵמהַ ּיֹום ְּבעֵ ֶרְךִ ,א ָּמא ע ֶ
הָ ֶ
ַּתּפּוזִים.
נִהיָה ִמין טֶ ֶקס ָּכזֶהֵ ,מאָ ז ֶׁשהֵ חֵ ּלָ ה הַ ּקֹורֹונָה .אֲ נ ְַחנּו ּפָ חֹות אֹו
זֶה ְ
'ּתּפּוז' ְּת ִמ ִידי.
ֹותר ְּב ַמּצָב ַ
י ֵ
ְנִלחָ ם ּבַ ּנְגִ יףּ ,בֵ ין הַ ְּׁשאָ ר,
ִא ָּמא ָק ְראָ ה ֶמ ְח ָק ִרים ֶׁש ַּמה ֶּׁשּמֹונֵעַ ו ְ
זֶה וִיטָ ִמין ִסיְּ .ב ַתּפּוזִים יֵׁש הָ מֹון...
אֲנִי אֹוהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ִּמיץ ְמסֻ ּנָן וְחָ לָ קְּ ,ב ִלי ׁשּום ִ'לכְ לּוְך ַּתּפּוזִי אֹו
ַׂש ִּקית ְקטַ ּנָה ִמּתֹוְך ּפֶ לַ ח'.
ִּׁשי ּבֶ ן הַ ֵּת ַׁשע ,הָ פּוְך ִמ ֶּמנִי ּבָ ִענְ יָן הַ ּזֶה .הּוא אֹוהֵ ב אֶ ת
אָ ִחי ,י ַ
ֹומר ְּבהֶ ְחלֵ ט'ִ :לכְ לּוְך ַּתּפּוזִי אֹו
הַ ִּמיץ ֶׁשּלֹו ִע ם הַ ּצִ יפָ הֶׁ ,שּזֶה א ֵ
ַׂש ִּקית ְקטַ ּנָה ִמּתֹוְך ּפֶ לַ ח'.

חּוץ מֵהַּתַּפּוז ִים

ָקרּו ו ְִה ְׁש ַּתּנּו עֹוד הַ ְרּבֵ ה ְמאֹד ְּדבָ ִרים

ּוב ְמ ִהירּות.
לָ אַ חֲ רֹונָהִ ,
ֹוזְרים ְוי ְֹור ִדים
ִמילָ ִדים ְרגִ ִילים ֶׁשה ְֹולכִ ים ְלבֵ ית סֵ פֶ ר ּכָל יֹום וְאָ ז ח ִ
ּומ ַׂשחֲ ִקים ּבֶ חָ צֵר הַ ּגְ דֹולָ ה ,הָ פַ כְ נּו ִלילָ ִדים ְרגִ ִילים ֶׁשּל ֹא ה ְֹולכִ ים
ְ

אחֲרֹונ ָה
ּפע ַם ַ
יְלָדִים! זֹוה ִי ַ
ׁשאָנּו מְב ְַּקׁשִים! ּב ָאנּו לַע ֲׂשֹות
ֶ
לָכ ֶם ּכ ֵיף ,אַך ְ הַּכ ֵיף ּבִתְנ ַאי
ׁשֶּׁשֹומְרִים ע ַל ה ַהֹורָאֹות ׁשֶל
ׂשרַד הַּבְרִיאּות
מִ ְ
ְלבֵ ית סֵ פֶ ר וְל ֹא יֹוצְ ִאים ֵמהַ ּבַ יִת ִּבכְ לָ ל.
יתיִ ...מיץ
ְׁש ִת ִ
אָ ז ְּבאֹותֹו יֹום ,י ַָׁש ְב ִּתי ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת הָ אֲ ח ִֹורית ו ָ
ַּתּפּוזִים.
ּולבַ ּסֹוף ִהּג ְַע ִּתי ְל ַמ ְס ָקנָה ֶׁשּיֹום זֶה
ֱׂשה הַ ּיֹום ְ
חָ ַׁש ְב ִּתי ָמה אֶ ע ֶ

י ְִהיֶה ּכְ מֹו הַ ְרּבֵ ה י ִָמים ְרגִ ִילים ֶׁשעָ ְברּו עָ לַ י ּבַ ּזְ ַמן הָ אַ חֲ רֹון ,עֹוד יֹום
נ ְֶח ָמד ֶׁשאֲבַ ּלֶ ה ְּבחֵ יק ִמ ְׁשּפַ ְח ִּתי .ל ֹא י ַָד ְע ִּתי ֶׁש ִּת ְהיֶה ִלי הַ ְפ ָּתעָ ה
ֹותיהָ ּתֹובָ נָה חֲ ׁשּובָ ה ְמאֹד...
ּוב ִע ְּקב ֶ
נ ְֶח ָמ ָדה וְאָ ז אַ כְ זָבָ ה ְ
יבית
אֲב ִ
ׁשב ֶת ׁשֶּנִמְנַמְּתִי ִלי ְקצָת ּבַ ֶּׁש ֶמׁש הָ ִ
אֲנִי חֹו ֶ
יקה חֲ ז ָָקה.
ּומּוס ָ
ִ
נִׁש ְמעּו ַר ְמק ִֹולים
ּכְ ֶׁש ִּפ ְתאֹם ְ
ֹותי ֵמהַ ּכִ ּסֵ א נֹוחַ ִלצְ ּפֹות ַמה
הָ ַרעַ ׁש הָ לַ ְך ו ְִה ְתחַ ּזֵק ,וְהֵ ִקים א ִ
ּק ֶֹורה ָׁשםּ ,בַ ּכְ ִביׁש.
ּומה ֶּׁש ָּק ָרה ָׁשם הָ יָה ָּדבָ ר ָּכזֶה:
ַ
נְתה ְּב ִדּיּוק ְּב ָזוִית נֹוחָ ה ִלצְ ִפּיָה מּול
ַמ ָּׂש ִאית ֲענ ִָקית ִהּגִ יעָ ה וְחָ ָ
הַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ֶׁשּלָ נּו.
עַ ל הַ ַּמ ָּׂש ִאית ּ -כֵן! ּכֵן! ַמ ָּמׁש עָ לֶ יהָ !  -הָ י ְָתהִּ ...תזְ מ ֶֹרת! א ְֹורּגָן
חּוטים ְל ַמכְ ִּבירִ ,איׁש אֶ חָ ד ֶׁש ִה ְתעַ ּסֵ ק
ָּגדֹולְׁ ,שנֵי ַר ְמק ִֹוליםְ ,ס ִלילֵ י ִ
ְׁשר ְּב ַר ְמקֹול.
ִא ָּתם ְוז ַָּמר ֶׁשעָ ַמד ו ָ
יַחַ ד ִעם הַ ַּמ ָּׂש ִאית ִהּגִ יעָ ה ְמכֹונִית ִמ ְׁשטָ ָרה ,וְאָ ז עֹוד ְמכֹונִית
יקה.
ּומ ְב ִר ָ
ְׁשח ָֹורה ַ
ַּנִראֶ ה ֶׁשּכְָך ּגַם ּכָל
ל ֹא ּכָל ּכְָך ִהצְ לַ ְח ִּתי ְלהָ ִבין ַמה ּק ֶֹורה ְוכ ְ
הָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֲחֵ ִרים ֶׁשּיָצְ אּו לַ ִּמ ְרּפָ סֹות וְנִּסּו ִל ְתּפֹס ָמה הַ ַּמּצָב.
וְאָ ז ,יָצָא ֵמהַ ְּמכֹונִית הַ ְּׁשח ָֹורה הַ ּגְ דֹולָ הִ ,מי ִאם ל ֹא ר ֹאׁש הָ ִעיר
ּובעַ צְ מֹו!
ֶׁשּלָ נּו? ִּבכְ בֹודֹו ְ
הּוא עָ לָ ה עַ ל הַ ַּמ ָּׂש ִאית ,עַ ל י ָָדיו הָ יּו ּכְ פָ פֹות ְוגַם עַ ל י ָָדיו ֶׁשל
ּובכָל ז ֹאת הּוא ל ֹא ִה ְת ָק ֵרב אֵ לָ יו ,אֶ ּלָ א ִחּכָה ֶׁשהּוא י ִָׂשים
ּזַּמרְ ,
הַ ָ
אֶ ת הָ ַר ְמקֹול עַ ל הָ ִרצְ ּפָ ה ִמ ֶּמ ְרחָ ק ְויֵלֵ ְך אֲ ח ַֹורּנִית ו ְַרק אָ ז לָ ַקח
אֶ ת הָ ַר ְמקֹול ּבַ ּיָד ו ְִהכְ ִריז:
'מ ָּׂש ִאית
ּנִק ֵראת ַ
ֹוׁש ִבים י ְָק ִרים! הֵ בֵ אנּו לָ כֶם ּפֹה ַמ ָּׂש ִאית ֶׁש ְ
"ּת ָ
זְמנִים ִלצְ ּפֹות ּבָ נּו ֵמהַ ִּמ ְרּפָ סֹות ו ְִל ְׁשֹלחַ ְּפ ָת ִקים
הַ ִּׂש ְמחָ ה' ,אַ ֶּתם מֻ ָ
ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ֶׁשּבָ הֶ ם ִּתכְ ְּתבּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ִׁש ִירים חֲ ִס ִידּיִים ֶׁשאַ ֶּתם
ּזַּמר ֶׁשּלָ נּו".
זְמינִים ֵמר ִֹולי ,הַ ָ
ַמ ִ
ִה ְתחַ ְלנּו ְלהָ ִבין ַמה ּק ֶֹורה.
אתי ִה ְת ַרּגְ ׁשּות! אֲנִי ִמּסּוג הַ יְלָ דֹות ֶׁשאֹוהֲ בֹות אֶ ְק ֶׁשןּ ,כ ַָּמה
ִה ְת ַמּלֵ ִ
ֹותר ִל ְראֹות
ֹותר הֲ מֻ ּלָ ה וַחֲ בֵ רֹותְ ,וזֶה הָ יָה ַמחֲ זֶה ְמ ַרּגֵׁש ְּבי ֵ
ֶׁשּי ֵ
אֶ ת הַ יְלָ ִדים ָׁש ִרים ְּביַחַ ד ִׁש ִירים ְמחַ ּזְ ִקים וְהַ יְלָ דֹות מֹוחֲ אֹות ּכַּפַ יִם
ְּב ִה ְתלַ הֲ בּות .אֵ ּלּו הָ יּו ְרג ִָעים נ ָֹורא י ִָפים!
אֲבָ ל אַ ט אַ טּ ,כ ַָּמה יְלָ ִדים ֶׁשהָ ְלכּו ִּבכְ לָ ל לַ ַּמ ְרּכֹול הַ ּסָ מּוְך ְוגַם
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ּכ ַָּמה אֲ נ ִָׁשים ,הֵ חֵ ּלּו ְל ִה ְת ַקּבֵ ץ ִמּסָ ִביב לַ ַּמ ָּׂש ִאית.
ּזַּמר
יתי ׁשֹוטֵ ר עֹולֶ ה עַ ל הַ ַּמ ָּׂש ִאית ,עֹוצֵר אֶ ת ר ִֹולי הַ ָ
ָר ִא ִ
ֹומר לֹו ַמ ֶּׁשהּו.
ְוא ֵ
מּודים ,אָ נּו רֹוצִ ים ְמאֹד ְלהַ ְמ ִׁשיְך
וְאָ ז ר ִֹולי אָ ַמר" :יְלָ ִדים חֲ ִ
ּבַ ְּפעֻּלָ ה ,אַ ְך ל ֹא נּוכַל עַ ד ֶׁשּכָל הָ ְרחֹוב י ְִהיֶה ֵריק ֵמאֲ נ ִָׁשים
ּומילָ ִדים!"
ִ
אֲבָ ל הָ אֲ נ ִָׁשים וְהַ יְלָ ִדים ל ֹא זָזּו ִמ ָּׁשם .הֵ ם ָרצּו ִל ְראֹות אֶ ת
הַ ַּמחֲ זֶה ִמ ָּקרֹוב.
"ּת ְתּפַ ּנּו הַ ּבַ י ְָתה!
"אָ נּו ְמבַ ְּק ִׁשים" ,אָ ַמר ר ִֹולי ְּבקֹול ִמ ְתחַ ּנֵןִ ,
ו ְַרק אָ ז נּוכַל ְלהַ ְמ ִׁשיְך!"
ּכ ַָּמה יְלָ ִדים ִה ְת ַרחֲ קּו וַאֲ נ ִָׁשים אֲחֵ ִרים נִכְ נְסּו ְלחַ ְד ֵרי ַמ ְד ֵרגֹות.
ר ִֹולי ִה ְמ ִׁשיְך ְקצָת לָ ִׁשירְ ,ועֹוד ּכ ַָּמה ַּדּקֹות ְמעַ ּנְ גֹות חָ ְלפּו.
אֲבָ ל אָ זׁ ,שּובְ ,לאַ ט ְלאַ ט ּכְ מֹו עֵ ֶדר ִמ ְת ַקּבֵ ץ לֹוִ ,ה ְתאַ ְּספּו עֹוד
ָועֹוד אֲ נ ִָׁשים ֶׁשהָ יּו ּבַ ֶּד ֶרְך לַ ַּמ ְרּכֹול אֹו ָמה.
ֹוהי ּפַ עַ ם אַ חֲ רֹונָה
ר ִֹולי ִה ְפ ִסיק לָ ִׁשיר וְאָ ַמר" :יְלָ ִדים! ז ִ
ֶׁשאָ נּו ְמבַ ְּק ִׁשים! ּבָ אנּו לַ ֲעׂשֹות לָ כֶם ּכֵיף ,אַ ְך הַ ּכֵיף ִּב ְתנַאי
ֹומ ִרים עַ ל הַ ה ָֹוראֹות ֶׁשל ִמ ְׂש ַרד הַ ְּב ִריאּות וְל ֹא
ֶׁשּׁש ְ
ִמ ְת ַקהֲ ִלים!"
אֲבָ ל הַ יְלָ ִדים ל ֹא ָרצּו ִל ְׁשמֹעַ  .הֵ ם סֵ ְרבּו לָ זּוז ֵמהַ ָּמקֹום.
אֲ נ ִָׁשים ּבַ ִּמ ְרּפָ סֹות ִה ְת ִחילּו ְל ִה ְת ַרּגֵז עֲלֵ יהֶ ם.
"לכּו ִמּפֹהְּ ,בבַ ָּק ָׁשה!" צָעַ ק אַ חַ ד הַ ְּׁשכֵנִים.
ְ
יעיםּ ,תּוכְ לּו ְּבבַ ָּק ָׁשה לָ לֶ כֶת?"
מּודים ,אַ ֶּתם ַמ ְפ ִר ִ
"יְלָ ִדים חֲ ִ
ַּנִראֶ ה
ָק ְראָ ה ְלעֶ ְב ָרם אַ חַ ת הַ ְּק ִׁשיׁשֹות ֵמהַ ִּבנְ יָן הַ ּסָ מּוְךֶׁ ,שּכ ְ
ָרצְ ָתה ְמאֹד לֵ הָ נֹות ֵמהֶ ְמ ֵׁשְך הַ ִּׁש ִירים.
אֲבָ לּ ,כְ לּום ל ֹא עָ זַר .הַ יְלָ ִדים ל ֹא ִה ְסּכִ ימּו ְּבׁשּום אֹפֶ ן לָ לֶ כֶת
וְהַ ַּמ ָּׂש ִאית ...נֶאֶ ְלצָה לַ ֲעזֹב!!!
אֻל ֶּת ֶרתְ ,ס ִל ִילים
ִהּבַ ְטנּו ּבָ הֶ ם אֵ יְך ֶׁשּפֵ ְרקּו אֶ ת הַ ִּתזְ מ ֶֹרת הַ ְמ ְ
ּומ ָּׂש ִאית הַ ִּׂש ְמחָ ה
ֹומם ,ר ִֹולי נ ְֶעלַ םַ ,
ּוכְ בָ ִלים חָ זְרּו אֶ ל ְמק ָ
ּפָ ׁשּוט ...נ ְָסעָ ה ְל ַד ְרּכָּה ְּבעֶ צֶב.
צֹוד ִקים ֶׁשהֵ ם הָ ְלכּוַ .מ ָּמׁש
ִא ָּמא אָ ְמ ָרה ְּבכַעַ ס" :הֵ ם ְ
ַמ ְח ִּפ ָירה הַ ִה ְתנַהֲ גּות ֶׁשל אֵ ּלּו ֶׁשּל ֹא ָׁש ְמעּו לַ ִה ְתחַ ּנְ נֻּיֹות
ּקֹורה ִאם ל ֹא
ֶׁשּלָ הֶ ם .עַ כְ ָׁשו אֵ ין לָ הֶ ם ִּבכְ לָ ל .זֶה ַמה ֶּׁש ֶ
הֹוראֹות!"
ׁשֹומ ִעים לַ ָ
ְ
7

ִיתי ְמאֻכְ זֶבֶ ת ְמאֹדִּ ,בכְ לָ ל ל ֹא ָיכ ְֹל ִּתי ְל ַדּבֵ ר.
וַאֲנִיֶׁ ,שהָ י ִ
'מ ָרה
ְׁש ַק ְע ִּתי ְּב ָ
י ַָׁש ְב ִּתי ִלי ּבַ חֲ ז ָָרה עַ ל הַ ּכִ ּסֵ א ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ו ָ
ְׁשח ָֹורה'ֶׁ ,שּזֶה ְּב ִע ְב ִרית יָפָ ה  -עֶ צֶב ָּגדֹול ְמאֹד.
אֵ יְך ִה ְפסַ ְדנּו?! אֵ יְך?!
הַ ַּדּקֹות הַ ּמּועָ טֹות ּבָ הֶ ם ִה ְתנַּגְ נּו הַ ִּׁש ִירים ּבָ ְרחֹוב ְוכָל הַ ּזְ ֵקנֹות
ּונְעימֹות...
ִחּיְכּו ֵמהַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ,הָ יּו ּכָל ּכְָך ְמהַ ּנֹות ִ

ׂשרַד הַּבְרִיאּות הֹוצִיא
מִ ְ
ה ַנְחָיֹות אֵיך ְ לְהִתְנַה ֵג .אֵיך ְ
ּטרָה
ּגפָה .הַּמ ַ ָ
ּׁשמ ֵר מֵהַּמ ַ ֵ
לְה ִ ָ
גר ֹם לָנּו לְטֹוב.
ׁשֶּלָה ֶם ה ִיא ל ִ ְ
וְהַ ֶּׁש ֶקט ֶׁש ִה ְׂש ָּת ֵרר אַ חֲ ֵרי ֶׁשהַ ַּמ ָּׂש ִאית עָ זְבָ ה ,הָ יָה ּכָל ּכְָך
ּומ ַת ְסּכֵל...
עָ צּוב ְ
הָ עֶ ֶרב ַרד .הַ ְּׁשכּונָה ֶׁשּלָ נּו ל ֹא זָכְ ָתה לֵ הָ נֹות ִמ ַּמ ָּׂש ִאית
הַ ִּׂש ְמחָ ה .זֶה הָ יָה עָ גּום.
"אַ ְּת י ַֹודעַ ת ַמה ָּקלַ ְט ִּתי?" אָ ַמ ְר ִּתי ְל ִא ָּמאֶׁ ,שהָ י ְָתה ְּבאֶ ְמצַע
'נַגְ לָ ה' ְׁשנִ ּיָה ֶׁשל ְס ִחיטַ ת ַּתּפּוזִים ְלעֵ ת עַ ְר ִבית.
"קלַ ְט ִּתי ֶׁש ַּמה ֶּׁשהָ יָה ּפֹה זֶה הָ יָה ְּבעֶ צֶם ָמ ָׁשל חָ ׁשּוב!"
ָ
ֹומה?" ִחּיְ כָה ִא ָּמא וְעָ צְ ָרה ִמ ְּסחֹט.
"מ ָׁשל ְל ָמה הַ ָּדבָ ר ּד ֶ
ָ
"אָ ז ָּככָה" ,אָ ַמ ְר ִּתי לָ ּהָ " ,נכֹון ֶׁש ִה ְפסַ ְדנּו ּכִ י ל ֹא ָׁש ַמ ְענּו
לַ ה ָֹוראֹות? זֶה ַמזְּכִ יר ִלי אֶ ת הַ ַּמּצָב ֻּכּלֹו ּפֹה".
ִמ ְׂש ַרד הַ ְּב ִריאּות הֹוצִ יא הַ נְ חָ יֹות אֵ יְך ְל ִה ְתנַהֵ ג .אֵ יְך
ְל ִה ָּׁש ֵמר ֵמהַ ַּמּגֵפָ ה .הַ ַּמּטָ ָרה ֶׁשּלָ הֶ ם ִהיא ִלגְ רֹם לָ נּו
ְלטֹובְּ .ב ִדּיּוק ּכְ מֹו ֶׁשהַ ַּמּטָ ָרה ֶׁשל ַמ ָּׂש ִאית הַ ִּׂש ְמחָ ה
אֹותנּוִ .מי ֶׁשּל ֹא ָׁש ַמע
ָ
ּול ַׂש ֵּמח
ְתה לַ עֲׂשֹות לָ נּו טֹוב ְ
הָ י ָ
הֹוראֹותִ ...ה ְפ ִסיד!"
לַ ָ
זְּד ְּמנּות
"יָפֶ ה ְמאֹד!" אָ ְמ ָרה ִא ָּמא" .אֲבָ ל ִהּנֵהּ ,פֹה יֵׁש לָ נּו ִה ַ
צּורה אַ חֲ ָר ִאיתְ ,וגַם"...
ְל ִה ְתנַהֵ ג ְּב ָ
ֹותּה.
"להַ ְרוִיחַ "ִ ,ה ְׁשלַ ְמ ִּתי א ָ
ְ
ו ְִה ְרּג ְַׁש ִּתי ֶׁשאּולַ י ְּבכָל ז ֹאת הַ ִּסּפּור הָ יָה ָׁשוֶהִּ ,ב ְׁש ִביל
ְלהָ ִבין.

בס"ד

ׁשּל ִי
ּג ּבֹור הַּקֹורֹונָה ֶ
ִ
חַ ּיִ ים ו ְַל ֶּדר

ְרּוׁשלַ יִם.
ּומ ְתג ֵֹורר ְּביִּׁשּוב ְליַד י ָ
נְתנְאֵ ל ,אֲ נִי ּבֶ ן ִ 12
ְׁש ִמי ַ
אֲ נִי רֹוצֶה ְלסַ ּפֵ ר לָ כֶם ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ָּקׁשּור ְל ַמה ֶּׁשעֹובֵ ר עָ לֵ ינּו ּבַ ּזְ ַמן הָ אַ חֲ רֹון – ַמּגֵפַ ת הַ ּקֹורֹונָהִ .ליּ ,כְ מֹו ִל ְׁשאָ ר הַ יְלָ ִדים ,ל ֹא
ּומסַ ּכֵן אֲ נ ִָׁשיםְּ ,ב ִע ָּקר אֶ ת הַ ְמבֻ ּג ִָריםּ .כְ מֹו ּכָל הַ יְלָ ִדים ,אֲ נִי
הָ יָה ַקל ִל ְׁשמֹעַ ֶׁשּיֵׁש אֵ יזֶה וִירּוס ְמסֻ ּכָן ֶׁש ִּמ ְסּתֹובֵ ב ְּבכָל הָ עֹולָ ם ְ
ּומ ְק ִּפיד ִל ְׁשטֹף י ַָדיִם ְּבסַ ּבֹון אֹו ְּבאַ ְלּכֹו־ּגֶ'ל.
נִמנָע ִמ ְּל ִה ְת ָק ֵרב לַ אֲ חֵ ִרים ,חֹובֵ ׁש ַמּסֵ כָה ַ
ַמ ְק ִׁשיב ְלה ַֹוריְ ,
אַ ְך ִמ ְתּבָ ֵרר ֶׁשּלַ ְמרֹות הַ ּכֹל ,הַ ּקֹורֹונָה ּפָ גְ עָ ה ִּבי.
נִדּבַ ְק ִּתי?
ּבֶ טַ ח ִּת ְׁשאֲ לּו – אֵ יְך ְ
ּובכָל ז ֹאת הַ ּקֹורֹונָה ּפָ גְ עָ ה ִּביּ .בֹואּו ִּת ְׁש ְמעּו אֵ יְך.
נִדּבַ ְק ִּתיְ ,
אָ ז זֶהּוֶׁ ,שּל ֹא ְ

אַ

'מגֵן ָּדוִד אָ דֹם'ּ .כִ ְמעַ ט ְּבכָל עֶ ֶרב
ּבָ א ֶׁש ִּלי הּוא ִמ ְתנ ֵַּדב ְּב ָ
ּומּצִ יל אֲ נ ִָׁשים .אֶ צְ לֵ נּו
הּוא ִמ ְתרֹוצֵץ ְּבכָל ִמינֵי ְמקֹומֹות ַ
ּומ ֵּדי ּפַ עַ ם
'ׁשֻ ְלחַ ן ַׁשּבָ ת' ַמ ְׁש ָמעּותֹו ּכָל הַ ּזְ ַמן ְק ִריאֹות ּבַ ֶּק ֶׁשרִ ,
עּודה וְלָ טּוס ִעם הָ אַ ְמּבּולַ נְס
אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי נֶאֱלָ ץ ִלנְטֹׁש אֶ ת הַ ְּס ָ
ְלהַ ּצִ יל אֲ נ ִָׁשים.
צּורה ּכָזֹו ,אַ ְך ִמּצַ ד ֵׁשנִי ְלכָל
זֶה אָ ְמנָם ל ֹא ּכָל ּכְָך נֹוחַ ִל ְחיֹות ְּב ָ
ִיתי ּגֵאֶ ה ְּבאַ ּבָ א ֶׁש ִּלי.
אֶ ְתּגָר יֵׁש ּגַם צַ ד טֹובּ .כָל הַ חַ ּיִ ים ֶׁש ִּלי הָ י ִ
זֶה ְּבהֶ ְחלֵ ט ָמקֹור ְלגַאֲ וָהּ ,כְ ֶׁשאַ ּבָ א ֶׁש ְּלָך נֹוסֵ עַ ְּבאַ ְמּבּולַ נְס
ּומּצִ יל אֲ נ ִָׁשים.
ַ
ִל ְפנֵי ְׁשבּועַ יִםִ ,הּגִ יעּו ְלפֶ ַתע לַ ּבַ יִת ֶׁשּלָ נּו אֲ נ ִָׁשים ִעם ַמּסֵ כֹות
וַחֲ ִליפֹות ָמגֵן ְלבָ נֹות .הֵ ם נִכְ נְסּו הַ ּבַ י ְָתה ְוה ִֹודיעּו ְלאַ ּבָ א ֶׁש ִּלי
ּיּובי ְלקֹורֹונָהִ .מ ְתּבָ ֵרר ֶׁשהּוא הָ יָה אֶ חָ ד
נִמצָא ִח ִ
ֶׁשהּוא ְ
ּנִדּבַ ק .הּוא חָ ַׁשׁש ֶׁשּנ ְֶח ַׂשף ְלח ִֹולים ,וְלָ כֵן הָ לַ ְך
ֵמהָ ִראׁשֹונִים ֶׁש ְ
נִדּבַ ק.
ְל ִהּבָ ֵדק ,וְהֵ ם ּגִ ּלּו ֶׁשהּוא אָ כֵן ְ
נְׁשי הַ ּצֶ וֶת
ֹותנּו ,אֲבָ ל אַ חַ ת ִמ ְּׁשנֵי אַ ֵ
מּובָ ן ֶׁשּזֶה ְמאֹד ִה ְפ ִחיד א ָ
פּואי אָ ְמ ָרה ֶׁשאֵ ין לָ נּו ַמה ִּל ְדאֹגֶׁ ,שהַ ַּמחֲ לָ ה הַ ּזֹו ל ֹא ְמסֻ ֶּכנֶת
הָ ְר ִ
צָריְך
יאים וַחֲ סֻ ּנִים ּכְ מֹו אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי .הּוא ַרק ִ
לַ אֲ נ ִָׁשים צְ ִע ִיריםְּ ,ב ִר ִ
ּולהַ ְב ִריא .וַאֲ נ ְַחנּוּ ,כָל הַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה ,צְ ִריכִ ים ְל ִה ָּכנֵס
ְל ִה ְתאַ ְׁשּפֵ ז ְ
נִפ ַר ְדנּו ֵמאַ ּבָ א ֶׁשּלָ נּו ֶׁשעָ לָ ה לָ אַ ְמּבּולַ נְס ,הַ ּפַ עַ ם ֵמהַ ּצַד
ְל ִבּדּודְ .
הַ ּל ֹא ָנכֹון...
ִא ָּמא ֶׁש ִּליִ ,מּתֹוְך אַ חֲ ָריּותּ ,כ ְָתבָ ה ְלכָל הַ ַּמּכ ִָרים ֶׁשּלָ נּו ְוכָל ִמי
ֶׁשּבָ א ִא ָּתנּו ְּב ַמּגָע ,וַאֲ נ ִָׁשים ִה ְת ִחילּו ְל ִה ָּכנֵס ְל ִבּדּוד .מּובָ ן ֶׁשּכֻּלָ ם
ִק ְּבלּו ז ֹאת ּבַ הֲ בָ נָה וְל ֹא ָּכעֲסּו אֹו ַמ ֶּׁשהּו ָּכזֶה.
ּובכְ לֵ י הַ ִּת ְקׁש ֶֹרת עַ ל "חֹולֶ ה
אַ ְך אָ ז ּבָ א הַ ִּפ ְרסּום ּבָ ִעּתֹונִ ים ִ
ִמ ְסּפַ ר( "...ל ֹא אֶ כְ ּתֹב לָ כֶם אֶ ת הַ ִּמ ְסּפָ ר ,אֲ בָ ל ִּת ְס ְמכּו עָ לַ י).
אּולַ י לָ כֶם הַ ִּפ ְרסּום הָ יָה נִ ְראֶ ה ָרגִ יל ,אֲ בָ ל ֵמהַ ּצַ ד ֶׁשּלָ נּו זֶה
הָ יָה ְקצָ ת ּפֹוגֵעַ .
ֹובים ּבָ עֹולָ םּ ,תֹאָ ר
ִּפ ְתאֹם אַ ּבָ א ֶׁש ִּליֶׁ ,שהּוא אַ חַ ד הָ אֲ נ ִָׁשים הֲ כִ י ט ִ
ּכְ ִמי ֶׁש ִה ְד ִּביק אֹו ֶׁשּיֵׁש חֲ ָׁשׁש ֶׁש ִה ְד ִּביק הֲ מֹון אֲ נ ִָׁשיםּ .כָל הַ ֵּתאּור
הַ ּזֶה ֶׁשל אֵ יפֹה הּוא הָ יָה ְּבכָל ָׁשעָ הַ ,מ ָּמׁש עָ ָׂשה לָ נּו ַרעּ ,כְ ִאּלּו
הּוא עָ ָׂשה ַמ ֶּׁשהּו ַרע ּוצְ ִריכִ ים לַ עֲקֹב אַ חֲ ָריו.
סּומים הַ ּלָ לּו נֹועֲדּו
ְׁשּכָל הַ ִּפ ְר ִ
ִא ָּמא ִה ְס ִּב ָירה לָ נּו ֶׁשּזֶה ל ֹא נֶגְ ּדֹו ו ֶ

ֹותנּוִ .א ָּמא
אֱמת ְקצָת ִה ְרּגִ יעַ א ָ
ְלהָ גֵן עַ ל הַ ּצִ ּבּור ,וְהַ הֶ ְסּבֵ ר הַ ּזֶה ּבֶ ֶ
ּגַם ִה ְת ַראַ ְינָה לָ ִעּתֹוןּ ,ובָ ֵראָ יֹון ִהיא ִה ְס ִּב ָירה ְלכֻּלָ ם ַמה ֶּׁש ָּק ָרה,
ֹוסיפָ ה ּכָל ִמינֵי ְּדבָ ִרים ֵמהֲ גִ יגֵי ִלּבָ ה.
ְוגַם ה ִ
ימים .אַ ף אֶ חָ ד ֵמ ִא ָּתנּו ל ֹא הֶ ֱעלָ ה ְּב ַד ְעּתֹו ַמה
הָ יִינּו ְּת ִמ ִ
ְּמחַ ּכֶה לָ נּו.
ּיּובּיֹות
חצִית מֵהַּתְגּובֹות ע ַל הַּכַּתָב ָה ּבָ ִעּתֹון הָ יּו ִח ִ
מַ ֲ
ֹומכֹות ,אֲבָ ל הַ ַּמחֲ צִ ית הָ אַ חֶ ֶרת? ֶׁשה' י ְִׁשמֹר!
ְות ְ
ֹותם ְּבכָל
אֱׁשימּו א ָ
אֲ נ ִָׁשים ּפָ ׁשּוט ּגִ ְּדפּו אֶ ת אַ ּבָ א ו ְִא ָּמא ֶׁש ִּלי וְהֶ ִ
אֲׁשמֹותּ .בַ הַ ְתחָ לָ הִ ,א ָּמא נ ְָתנָה לָ נּו ִל ְׁשמֹעַ ו ְִל ְקר ֹא אֶ ת
ִמינֵי הַ ָ
הַ ְּתגּובֹות ,אֲבָ ל ַמהֵ ר ְמאֹד ִהיא הֵ ִבינָה ֶׁשּזֹו טָ עּות .זֶה נ ָֹורא
ֹות ִבים עַ ל הַ ה ִֹורים ֶׁשּלֹו .זֶה
ִּב ְׁש ִביל יֶלֶ ד ִל ְקר ֹא ְּדבָ ִרים ָר ִעים ֶׁשּכ ְ
ֹומ ִרים עָ לָ יו.
ֹותר נ ָֹורא ִמ ְּדבָ ִרים ֶׁשא ְ
אֲפּלּו י ֵ
ִ
אֹותנּו וְאָ ְמ ָרה ֶׁשאָ סּור
ָ
ִה ְתחַ ְלנּו ִל ְבּכֹות ו ְִא ָּמא ִה ְרּגִ יעָ ה
יקה
ּכֹות ִבים ְׁׁשטֻ ּיֹותִ .היא ִה ְפ ִס ָ
ְל ִה ְתיַחֵ ס ְלכָל ִמינֵי אֲ נ ִָׁשים ֶׁש ְ
לַ עֲנֹות ְלטֶ לֶ פֹונִ ים ל ֹא מֻ ּכ ִָרים ,אֲ בָ ל אֲ נִ י הֵ בַ נְ ִּתי ֶׁש ַּמ ְמ ִׁשיכִ ים
נֹורא ּבַ ּלֵ ב.
ִלכְ ּתֹב ָׁשם ְּדבָ ִרים ֶנגֶד אַ ּבָ א ֶׁש ִּליְ ,וזֶה ִהכְ ִאיב ִלי ָ
לָ זֶה ִה ְת ַּכּוַנְ ִּתי ּכְ ֶׁשאָ ַמ ְר ִּתי ֶׁשּנִ ְפּג ְַע ִּתי ֵמהַ ּקֹורֹונָה ,אֲ בָ ל ל ֹא
חֹוׁש ִבים.
ְ
ּצּורה ֶׁשאַ ֶּתם
ּבַ ָ
אֲׁשים אֶ ת
ְוזֶה עֹוד ּכְ לּוםּ .כ ַָּמה אֲ נ ִָׁשים ֵמהַ ְּׁשכּונָה ִה ְת ִחילּו ְלהַ ִ
אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי ֶׁש ִּבגְ לָ לֹו הֵ ם צְ ִריכִ ים ְל ִה ָּכנֵס ְל ִבּדּוד" .לָ ָּמה הּוא ל ֹא
נִזְהַ ר?!" "לָ ָּמה ל ֹא ִה ְת ַרחֵ ק?!"
וְהָ אֱ ֶמתֶׁ ,שאַ ּבָ א ֶׁש ִּלי אָ כֵן הָ יָה ּבֵ ין הָ ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּנִ ְד ְּבקּו,
הּוא ל ֹא נִ זְ הַ ר – ּכִ י ל ֹא י ַָדע ֶׁשּצָ ִריְך .אַ ף אֶ חָ ד ל ֹא י ַָדע
לֹומר ַרק ְלעַ צְ ִמי .ל ֹא ָי ֹכ ְל ִּתי
ְּבאֹותֹו זְ ַמן .אֲ בָ ל אֶ ת זֶה ָי ֹכ ְל ִּתי ַ
ְלהַ ּגִ יד ְלכָל הָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֵ ּלֶ ה ֶׁשהֵ ם ְס ָתם ּפֹוגְ ִעים ְּבאָ ָדם
חֹולים.
ֶׁשּכָל חֶ ְטאֹו הּוא ֶׁש ִּטּפֵ ל ְּב ִ
ּנְׁש ָמה ֶׁש ִּלי י ֵֹורד
ִעם ּכָל יֹום ֶׁשעָ בַ רִ ,ה ְרּג ְַׁש ִּתי ּכְ ִאּלּו ַמ ֶּׁשהּו ּבַ ָ
ֹוספּו ּכַעַ ס ְו ֹרגֶז
ְוי ֵֹורד .סּוג ֶׁשל עֶ צֶב ֶׁשּל ֹא ִהּכ ְַר ִּתי ֵמעֹולָ ם .וְאֵ לָ יו נ ְ
ֹוׂשים ְלאַ ּבָ א ֶׁש ִּלי .ל ֹא ַמּגִ יעַ
ּומ ְרמּור .זֶה ּפָ ׁשּוט ל ֹא פֶ ר ֶׁש ָּככָה ע ִ
ִ
לֹו.
ֹותנּו ,אֲבָ ל ָר ִאינּו הֵ יטֵ ב ֶׁשּגַם
נִּס ָתה ְלהַ ְרּגִ יעַ א ָ
ִא ָּמאִ ,מּצִ ָּדּהְ ,
נִסעֶ ֶרתּ .כִ ְמעַ ט ּכָל הַ ּיֹום ִהיא ׂשֹוחֲ חָ ה ּבַ ּטֶ לֶ פֹון ִעם אֲ נ ִָׁשים
ִהיא ְ
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ו ְִה ְס ִּב ָירה לָ הֶ ם ֶׁשאַ ּבָ א ל ֹא אָ ֵׁשםֶׁ ,שאֵ ין ּכָאן ִענְ יָן ֶׁשל אַ ְׁש ָמה.
ֹותּה.
ּבּורים הַ ּלָ לּו ַרק ִעּיְפּו א ָ
אֲבָ ל הַ ִּד ִ
אֲ נ ְַחנּו ִה ְתמ ַֹוד ְדנּו ִעם ְמצִ יאּות ֶׁשל אַ ּבָ א ְּבבֵ ית ח ִֹולים,
ֹומר ֶׁשהַ ּכֹל י ְִהיֶה ְּבסֵ ֶדר אֲבָ ל
ֶׁשאָ ְמנָם ִמ ְת ַק ֵּׁשר ּבַ ּטֶ לֶ פֹון ְוא ֵ
הּוא ָרחֹוקְ ,וגַם ִא ָּמא ק ֶֹורסֶ ת ֵמ ִה ְתמ ְֹודדּות ּבַ ּבַ יִת ְּב ִבּדּוד,
יׁשים ֶׁשּכָל
ּנְׁש ָמהַ .מ ְרּגִ ִ
וַאֲ נ ְַחנּו ּגַם ְלבַ ד ּבַ ּבַ יִת ְוגַם ְלבַ ד ּבַ ָ
הָ עֹולָ ם נֶגְ ֵּדנּו .וְעַ ל ָמה וְלָ ָּמה?!

ּכָכ ָה עָב ַר יֹותֵר

מִּׁשָבּוע ַ .וְאָ ז ִהּגִ יעַ ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשהָ פַ ְך

אֶ ת הַ ְּקעָ ָרה עַ ל ִּפיהָ .
ּנִפּגְ עָ ה ִּב ְתאּונַת ְּד ָרכִ ים ִּפ ְר ְס ָמה ּבָ ִעּתֹון ַמה ֶּׁש ָּק ָרה
יׁש ִהי ֶׁש ְ
ִמ ֶ
ֹותּה וְאֵ יְך
אֲרה אֶ ת הָ ְרג ִָעים ֶׁשחָ ְלפּו עַ ד ֶׁש ִח ְּלצּו א ָ
לָ ּהִ .היא ֵּת ָ
יׁשהּו "ּכְ מֹו ַמ ְלאָ ְך" ְּבתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות,
יׁשה ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעַ ִמ ֶ
ִה ְרּגִ ָ
ֹותּה ְלבֵ ית הַ ח ִֹולים .אַ חַ ר ּכְָך ִהיא
ְויַחַ ד ִעם חֲ בֵ ָריו הֶ ע ֱִבירּו א ָ
'ּמ ְלאָ ְך' .זֶה הָ יָה אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי.
ּכ ְָתבָ ה אֶ ת הַ ֵּׁשם ֶׁשל הַ ַ
ֹומעַ ת ֶׁש ֵּמרֹב ֶׁשהּוא ִה ְסּתֹובֵ ב ְּבבָ ֵּתי
וְאָ ז ִהיא ּכ ְָתבָ ה" :אֲנִי ׁש ַ
ּוב ְמקֹום ֶׁשּכֻּלָ ם
נִדּבַ ק ְּבקֹורֹונָהִ .
ח ִֹולים ו ְִהּצִ יל אֲ נ ִָׁשיםּ ,גַם הּוא ְ
ּקֹרת
יׁשהּו ִּב ֶ
ֹוממּו אֹותֹו עַ ל ַמה ֶּׁשעָ ָׂשה ,עֹוד יֵׁש ְל ִמ ֶ
ְיג ְַּדלּו וִיר ְ
ֹוׁשב עָ לָ יו ַרע!"
אֲפּלּו ח ֵ
ּיִתּבַ ּיֵׁש ִמי ֶׁש ִ
עָ לָ יו? ֶׁש ְ
יׁשהּו ִסּפּור ִּב ְמדֹור הַ ְּתגּובֹות ּבָ ִעּתֹון עַ ל
לַ ָּמחֳ ָרת ִּפ ְרסֵ ם ִמ ֶ
אַ ּבָ א ֶׁשּלֹו ֶׁשעָ בַ ר הֶ ְת ֵקף לֵ ב וְאַ ּבָ א ֶׁש ִּלי הֻ זְעַ ק ְל ָׁשם ו ְִהצְ ִליחַ
ְלהַ ּצִ יל אֶ ת הַ חַ ּיִים ֶׁשּלֹו.
"זֶה הַ ּגִ ּבֹור ֶׁש ִּלי"ּ ,כ ַָתב הָ ִאיׁשְ ,וגַם ִּפ ְרסֵ ם אֶ ת הַ ְּתמּונָה ֶׁשל
אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי.
"ה ְרּג ְַׁש ִּתי ל ֹא טֹוב ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכ ַָּמה י ִָמים,
יׁשהּו ּבֶ ן ּ 67כ ַָתבִ :
ִמ ֶ
חָ ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ַּי ֲעבֹר ִלי .אֲנִי ל ֹא אָ ָדם ְמ ֻפּנָק .אֲבָ ל לַ יְלָ ה אֶ חָ ד
ִה ְרּג ְַׁש ִּתי ֶׁשאֲנִי ַמ ָּמׁש ְמאַ ּבֵ ד אֶ ת הַ הַ ּכ ָָרהִ .ה ְת ַק ַּׁש ְר ִּתי ְל ָמ ָד"א
וְאָ ַמ ְר ִּתי ֶׁש ְּנִראֶ ה ִלי ֶׁשּיֵׁש ִלי הֶ ְת ֵקף לֵ בִ .הּגִ יעַ צֶ וֶת ְּבתֹוְך
ֹועּיּות ִּב ְל ִּתי ְרגִ ילָ ה.
ּוב ִמ ְקצ ִ
ְׁשמֹונֶה ַּדּקֹותִ ,ט ְּפלּו ִּבי ִּב ְרגִ יׁשּות ְ
ִהּג ְַע ִּתי ְלבֵ ית הַ ח ִֹולים וְאָ ז עָ ׂשּו ִלי ְּב ִדיקֹות וְאָ ְמרּו ִלי ְּבׂש ָֹורה
ּובׂש ָֹורה אַ חַ ת ָרעָ ה.
אַ חַ ת טֹובָ ה ְ
"הַ ְּבׂש ָֹורה הַ ּטֹובָ ה הָ י ְָתה ֶׁשהַ ּלֵ ב ֶׁש ִּלי הּוא ּכְ מֹו ֶׁשל נַעַ ר ּבֶ ן
ּנִדּבַ ְק ִּתי
ֹומר חָ זָק ּובָ ִריא .הַ ְּבׂש ָֹורה הָ ָרעָ ה הָ י ְָתה ֶׁש ְ
ּ ,16כְ ל ַ
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ְּבקֹורֹונָהּ .כָעֵ ת אֲנִי ַמ ְח ִליםּ ,בָ רּוְך ה' ,הֹודֹות לַ ִּטּפּול הַ ָּמסּור
יׁשים אֶ ת הַ ּגִ ּבֹור ֶׁש ִהּצִ יל
ֹומעַ ? ֶׁש ַּמכְ ִּפ ִ
ּומה אֲנִי ׁש ֵ
ֶׁש ִּקּבַ ְל ִּתיָ .
יׁשהּו י ְִפּגַע ּבַ ּכַּבָ ִאים הָ אַ ִּמיצִ ים ֶׁשּנִּסּו
ֹותי? זֶה ּכְ מֹו ֶׁש ִּמ ֶ
א ִ
ֹומים! אֵ יזֶה אָ ָדם ָיכֹול
ּנִלּכְ דּו ְּב ִמגְ ְּדלֵ י הַ ְּתא ִ
ְלהַ ּצִ יל אֶ ת אֵ ּלֶ ה ֶׁש ְ
לַ ֲעׂשֹות ָּכזֶה ָּדבָ ר?!
אֲנִי רֹוצֶה ְל ִה ְתנַּצֵל ְּבפָ נָיו עַ ל ֶׁש ִה ְדּבַ ְק ִּתי אֹותֹו ,לַ ְמרֹות
ֶׁש ִּבכְ לָ ל ל ֹא י ַָד ְע ִּתי ֶׁשאֲנִי חֹולֶ ה .וַאֲנִי רֹוצֶה ְלה ִֹודיעַ ְלכֻּלָ ם
ֶׁש ִאם יֵׁש לָ כֶם ְּבעָ יֹות ִאּתֹוָּ ,תבֹואּו אֵ לַ י ,אֲנִי הָ אָ ֵׁשם".
ּבֶ טַ ח ִּת ְׁשאֲ לּוֵ ,מאֵ יפֹ ה הָ אֲ נ ִָׁשים הַ ּלָ לּו י ְָדעּו עַ ל ַמה
ֶּׁש ָּק ָרה לָ נּו?
ִה ְתּבָ ֵרר ֶׁשהַ חֲ בֵ ִרים ֶׁשל אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי ִמ ָּמ ָד"א ל ֹא יָכְ לּו ִל ְראֹות
ֹוב ִלים
ּומ ְׁשּפַ ְחּתֹו ס ְ
ּצֶדק הַ ּזֶהֶׁ ,שחָ בֵ ר ֶׁשּלָ הֶ ם ִ
אֶ ת חֹסֶ ר הַ ֶ
ֹובים ֶׁשעָ ָׂשה .אָ ז הֵ ם ִא ְּתרּו אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים
ִּבגְ לַ ל הַ ְּדבָ ִרים הַ ּט ִ
ֹוׂשים לֹו ,וְהֵ ם ,עַ ל ַּדעַ ת
ֶׁשאַ ּבָ א ֶׁש ִּלי ִהּצִ יל ו ְִס ְּפרּו לָ הֶ ם ָמה ע ִ
עַ צְ ָמםִּ ,פ ְר ְסמּו ַמה ֶּׁש ִּפ ְר ְסמּו.
אחַר מִּכ ֵן ִהּגִ יעָ ה ִמ ְׁשלַ חַ ת ִמּכָל הַ ְּׁשכּונָה ִעם
יֹומ ַי ִם ל ְ ַ
ּומכְ ָּת ִבים לָ רֹבּ .כֻּלָ ם ּכ ְָתבּו לָ נּו ּכ ַָּמה הֵ ם ַמע ֲִריכִ ים
ז ֵֵרי ְּפ ָר ִחים ִ
ֹותר אַ חֲ ֵרי
אֶ ת אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי ְוכ ַָּמה הֵ ם ַמע ֲִריכִ ים אֹותֹו עֹוד י ֵ
ֹוׁשב ּבַ ּבַ יִת ,אּולַ י
ּנִדּבַ ק ְּבקֹורֹונָהּ ,כִ י הֵ ם ְמ ִבינִים ֶׁש ִאּלּו הָ יָה י ֵ
ֶׁש ְ
נִדּבָ ק.
ל ֹא הָ יָה ְ
ּכֹותב אֹותֹו ִּב ְׁש ִביל
הַ ִּסּפּור ֶׁש ִּלי נִ גְ ַמר ְּבטֹוב ,אֲ בָ ל אֲ נִ י ֵ
מֹודדּו ִעם ַמה ֶּׁשאֲ נִ י
ּמֹוד ִדים אֹו י ְִת ְ
ּכָל אֵ ּלֶ ה ֶׁש ִּמ ְת ְ
עָ בַ ְר ִּתי .אַ ף אֶ חָ ד ל ֹא אָ ֵׁשם ֶׁשהּוא נִ ְדּבַ ק ְּבקֹורֹונָה.
ְתעַ ְברּו אֶ ת הַ ְּתקּופָ ה הַ ּזֹו ְּבטֹובִ .אם
ִׁש ְמרּו עַ ל הַ חֻ ִּקים ו ַ
יׁשהּו ֶׁשאַ ֶּתם ַמּכִ ִירים נִ ְמצָ א ְּב ִבּדּוד אֹו חָ ִלילָ ה נִ ְדּבַ ק,
ִמ ֶ
אַ ל ִּת ְתיָאֲ ׁשּו .אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי ּכְ בָ ר ִמּזְ ַמן ּבַ ּבַ יִת וְהּוא ּבָ ִריא
ְלג ְַמ ֵריְ .וכְָך י ְִהיֶה ִעם רֹב הַ ּנִ ְדּבָ ִקיםְּ ,בעֶ זְ ַרת ה'.
הַ ְּתקּופָ ה הַ ּזֹו ִהיא ְּתקּופָ ה ֶׁשל נִּסָ יֹון ,וְהַ ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלָ נּו הּוא
לַ ֲעמֹד ּבַ ּנִּסָ יֹוןְ ,ל ִה ְתחַ ּבֵ ר ּבַ ּלֵ ב לַ ְמרֹות ֶׁשאֲ נ ְַחנּו צְ ִריכִ ים
ּולהֹוכִ יחַ
ְל ִה ְת ַרחֵ ק ּכְ ֵדי ְל ִה ָּׁש ֵמרְ ,ל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ִל ְדאֹג לַ ּזּולַ תְ ,
טֹובים ּגַם ְּבעֵ ת צָ ָרה.
ְלעַ צְ ֵמנּו ֶׁשאֲ נ ְַחנּו אֲ נ ִָׁשים ִ

בס"ד

מ ִי ּב ָא לְסַבְּתָא?
אֶ ְפ ָרת טרֹוּפ

ַעֲׂשה
ַה ִּסּפּור ַהּבָ א אּולַ י י ֶ
ּגּועים ְלכָל ַהּיְ לָ ִדים
ּגַע ִ
יטת ְ
ְצ ִב ַ
ּול ַסּבָ א
ּגַעּגְ ִעים ְל ַס ְב ָּתא ְ
ו ְַהּיְ לָ דֹות ֶׁש ִּמ ְת ְ
ּכָל ּכָך!ְ ְמסֻ ּפָ ר ּפֹה עַ ל יְלָ ִדים ּבָ ֵרי ַמּזָל ֶׁש ָּס ְב ָתא
ּומ ָּת ִמיד וְלָ כֵן
ּגֹור ֶרת אֶ ְצלָ ם ּבַ ּבַ יִת ֵמאָ ז ִ
ֶׁשּלָ ֶהם ִמ ְת ֶ
ֵהם זֹוכִ ים ְל ַה ְמ ִׁשיְך ו ְִל ְהיֹות ִא ָּתּה (ּכַּמּובָ ן ִעם ּכָל
ּכְ לָ לֵ י ַהּזְ ִהירּות!) .אֵ ין ָספֵ ק ֶׁש ִּב ְתקּופָ ה ָהאַ חֲ רֹונָה
עֲריְך אֶ ת ַס ְב ָּתא וְאֶ ת ָסבָ א ֶׁשּלָ נּו .וְאֵ יְך,
לָ ַמ ְדנּו ְל ַה ִ
יהם ְּב ִׂש ְמחָ ה ּכְ ֶׁשּכְ בָ ר י ְִהיֶה מֻ ָּתר!
אֵ יְך נִ ְקּפֹץ עֲלֵ ֶ
יהם ֵמ ָרחֹוק
ׁשֹומ ִרים עֲלֵ ֶ
ּבֵ ינְ ַתיִם אֲ נ ְַחנּו ְ
ּומֹוס ִרים לָ ֶהם אֶ ת ּכָל ה אַ הֲ בָ ה
ְ
ּגּועים ֶׁשּבָ עֹולָ ם!!!
ּגַע ִ
ו ְַה ְ

יָע ֵל ִי

לּואיס ,הֵ ן ְׁש ֵּתי יְלָ דֹות ֵּדי ְמיֻחָ דֹות.
ילי ִ
וְגִ ִ
ָׁשנָה הַ ּבָ אָ ה ִּת ְהיֶה לָ הֶ ן ּבַ ת ִמצְ וָה ,וְהֵ ן ָּת ִמיד
ּומאַ ְרּגְ נֹות הַ ּכֹלִ .א ָּמא ֶׁשל יָעֵ ִלי וְגִ ִילי
עַ ִּליזֹותְ ,מלֵ אֹות ֶמ ֶרץ ְ
נִ ְדהֶ ֶמת ְּבכָל ּפַ עַ ם ִמּכַּמּות הַ ּבָ נֹות הַ חֲ ָדׁשֹות ֶׁש ַּמּגִ יעֹות ְלבַ ֵּקר
חֹורי
ּומאֲ ֵ
אֹותןּ ,כִ ְמעַ ט ְּבכָל יֹום נִ ְׁש ָמעֹות נְ ִקיׁשֹות ּבַ ֶּדלֶ תֵ ,
ָ
ֶׁשת ,אֹו י ְַל ָּדה נִ ְמ ֶרצֶ ת ,אֹו ּגְ דּוד
עֹומ ֶדת י ְַל ָּדה ְמבֻ ּי ֶ
הַ ּי ִָדית ֶ
ילי?"
ּבָ נֹות צֹוהֵ ל" :אֶ ְפ ָׁשר אֶ ת יָעֵ ִלי? ְוגַם אֶ ת ּגִ ִ
ְוזֶה הַ ּזְ ַמן ְלסַ ּפֵ ר לָ כֶםֶׁ ,שּיָעֵ ִלי וְגִ ִילי הֵ ן ְּתאֹומֹות .טֹוב ,ל ֹא ְּב ִדּיּוק
יׁשּיָה!
ְּתאֹומֹות ,הֵ ן חֵ לֶ ק ִמ ְּׁש ִל ִ
יֵׁש לָ הֶ ן אָ ח נֹוסָ ף ֶׁשּנֹולַ ד ִא ָּתן ,וְהּוא ַמ ָּמׁש ,אֲ בָ ל ַמ ָּמׁש ל ֹא
ּדֹומה לָ הֶ ן .אֵ ִלּיָהּו ,הַ ְמ ֻכּנֶה אֵ ִלי ,הּוא יֶלֶ ד חָ כָם ְמאֹ דְ ,וכָל
ֶ
ידר ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ִׁש ְבחֹוּ ,כֻּלָ ם ַמאֲ ִמינִ ים ֶׁשהּוא
הָ ַרּבָ נִ ים ּבַ חֵ ֶ
עֹוׂשה ְלאַ ּבָ א ו ְִא ָּמא ָמלֵ א נַחַ ת.
ֶ
י ְִהיֶה ּגְ דֹול הַ ּדֹור הַ ּבָ א ,וְהּוא
חֹורי סֵ פֶ ר אֹו חֻ ָּמׁש,
אֲ בָ ל אֵ ִלי ּבַ ּיְ ָׁשן ,הּוא ִמ ְתחַ ּבֵ א ָּת ִמיד ֵמאֲ ֵ
לֹומד ְּבעַ ל ּפֶ ה ִמ ְׁשנָיֹות אֹו ְמפַ ּצֵ חַ ִחידֹות ,וְל ֹא ֵמ ִבין ִּבכְ לָ ל
ֵ
ִּבכְ לָ ל אֵ יְך לָ אֲ חָ יֹות ֶׁשּלֹו יֵׁש הֲ מֹונֵי חֲ בֵ רֹות.

"ּגִ ִילי ,יָעֵ ִלי ,אֵ יְך אַ ֶּתן ְיכֹולֹות לֶ אֱהֹב ּכָל ּכְָך הַ ְרּבֵ ה חֲ בֵ רֹות? יֵׁש
לָ כֵן ָמקֹום ּבַ ּלֵ ב ְל ֻכ ּלָ ן?! " הּוא ׁשֹואֵ ל ִמ ֵּדי ּפַ עַ ם ִּב ְפ ִליאָ הִ ,מצְ חֹו
ִמ ְת ַק ֵּמט וְהּוא ְמנַּסֶ ה ְלהָ ִבין אֶ ת הַ ּסּוגְ יָהַ ,מ ָּמׁש ּכְ מֹו ּבַ ּכִ ָּתה.
הֵ ן ִמצְ טַ חֲ קֹותּ" :בָ רּור ...אֲ נ ְַחנּו ְׂש ֵמחֹות ְּב ָכ ל חֲ בֵ ָרה חֲ ָד ָׁשה
ֶׁשּלָ נּוְ ,ויֹום ְּב ִלי אַ חַ ת ֵמהֶ ן  -הּוא יֹום ַמ ָּמׁש עָ צּוב!"
אֲ בָ ל ְלאֵ ִלי ,יֵׁש אָ ָדם אֶ חָ ד ֶׁשהּוא ְמאֹ ד ְמאֹ ד אֹוהֵ ב ִל ְהיֹות
ְּבחֶ ְב ָרתֹו.
יׁשּיָה ,ו ְִא ָּׁשה
לּואיס ּג ִָרים אַ ּבָ א ו ְִא ָּמא ,הַ ְּׁש ִל ִ
ּבַ ּבַ יִת ֶׁשל ִמ ְׁשּפַ חַ ת ִ
לּואיס.
חֲ ׁשּובָ ה ִּב ְמיֻחָ ד  -סַ ְב ָּתא ִ
סַ ְב ָּתא ּכְ בָ ר ֵּדי ְמבֻ ּג ֶֶרת ,ו ְִהיא ּבָ אָ ה לָ גּור ִעם הַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה אַ חֲ ֵרי
יׁשּיָה הָ י ְָתה ּבַ ת ְׁשנ ַָתיִם.
נִפטַ רּ ,כְ ֶׁשהַ ְּׁש ִל ִ
ֶׁשּסַ ּבָ א ְ
יָעֵ ִליּ ,גִ ִילי וְאֵ ִליִ ,ה ְת ַרּגְ לּו ּכָל ּכְָך ֶׁשּסָ ְב ָתא ּג ָָרה ִא ָּתםֶׁ ,שהֵ ם
ִּבכְ לָ ל ל ֹא חָ ְׁשבּו ֶׁשּזֶה מּוזָר .יָעֵ ִלי וְגִ ִילי עֲסּוקֹות ִמ ַּדי ִל ְפעָ ִמים,
אֵ ין לָ הֶ ן ּכָל ּכְָך זְ ַמן ִל ְהיֹות ִעם סַ ְב ָּתא הַ ְרּבֵ ה .הֵ ן צְ ִריכֹות
עּורי ּבַ יִת ,לֶ אֱ כֹל אֲ רּוחַ ת צָהֳ ַריִם ,לָ צֵאת ְל ַׂשחֵ ק
לַ עֲׂשֹות ִׁש ֵ
ּפּורים ,אָ ז ַרק ְּב ַׁשּבָ תֹות,
ְ'קלַ אס'ְ ,לאַ ְרּגֵן ְמ ִסּבַ ת חֲ נֻּכָה אֹו י ְִריד ִ
ּומ ְק ִׁשיבֹות ְלסַ ְב ָּתא ֶׁש ְּמסַ ּפֶ ֶרת לָ הֶ ן ְּב ִדיחֹות ו ְִׁש ִירים
יֹוׁשבֹות ַ
הֵ ן ְ
ְמטֻ ּפָ ִׁשים ֶׁשל יְלָ ִדים ְּבאַ נְּגְ ִלית .אֲ בָ ל ְלאֵ ִליְ ,לאֵ ִלי יֵׁש הַ ְרּבֵ ה
זְ ַמן ּפָ נּוי ִל ְהיֹות ּבֹו ,וְל ֹא ּכִ י הּוא ִמ ְתּבַ ּטֵ ל ּ -כְ בָ ר ִסּפַ ְר ִּתי לָ כֶם
ּומנַּצֵל אֶ ת הַ ּזְ ַמן ֶׁשּלֹו  -אֵ ִלי ּפָ ׁשּוט נֶהֱ נֶה ְל ַדּבֵ ר
ֶׁשאֵ ִלי חָ רּוץ ְ
ׂשּומת
ִעם סַ ְב ָּתאִ ,היא ְמ ַׁש ֶּננֶת ִאּתֹו ִמ ְׁשנָיֹותַ ,מ ְק ִׁשיבָ ה ִּב ְת ֶ
ְגֹור ֶמת לֹו
לֵ ב ַרּבָ ה ְלכָל הַ ְּפ ָר ִטים הַ ְּקטַ ּנִים ֶׁשהּוא ְמסַ ּפֵ ר לָ ּה ו ֶ
ּומיֻחָ ד.
ְלהַ ְרּגִ יׁש חָ ׁשּוב ְ
צחִיקָה ְויֵׁש לָ ּה חָ כְ ַמת חַ ּיִיםָּ ,ככָה
סַבְּתָא מְב ִינ ָה ּומ ַ ְ
ֹומ ֶרת .חָ כְ ַמת חַ ּיִים זֶה ֶׁש ִהיא עָ ְב ָרה הַ ְרּבֵ ה ְּדבָ ִרים
ִא ָּמא א ֶ
ֹותנֶת ְלאֵ ִלי ִל ְלמֹד ֵמהֶ ם ּגַם .אֵ ִלי
ו ְִהיא לָ ְמ ָדה ֵמהֶ ם ,וְעַ כְ ָׁשו ִהיא נ ֶ
צּורה
רּועים ְמסֻ ּי ִָמים ְּב ָ
ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשּסַ ְב ָּתא עֹוז ֶֶרת לֹו ְל ִה ְס ַּתּכֵל עַ ל אֵ ִ
ׁשֹונָה ּובֹוג ֶֶרת.
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ִהצְ טָ ְרפָ ה לָ אֲ נָחָ ה ְּב ִהזְ ַּדהּות.
עֶ ֶרב אֶ חָ ד ,חָ זְרּו יָעֵ ִלי וְגִ ִילי ֵמאֲסֵ פָ ה ֶׁשל הַ ּכִ ָּתה לַ אֲרּוחַ ת הָ עֶ ֶרב,
הֹודעָ ה עַ ל הַ ּקֹורֹונָה הַ ַּמכְ ִעיסָ הָ ,מצְ אּו
ְּבכָל יֹום ֵמאָ ז הַ ָ
ּופ ְט ְּפטּו ִעם אֵ ִלי עַ ל חַ ג הַ ּפֶ סַ ח הַ ְמ ַמ ְׁש ֵמׁש ּובָ א.
ִ
ּולאֵ ִלי.
ּסּוקים .צִ ּיְ רּוּ ,כ ְָתבּו וְעָ ְרכּו הַ ּצָ גֹות ְלעַ צְ ָמן ְ
הַ ּבָ נֹות ִע ִ
"א ָּמא ,אֲ נ ְַחנּו נִ ְהיֶה ּפֹ ה ִעם סַ ְב ָּתא ְויָבֹואּו אֵ לֵ ינּו ָׂש ָרה
ִ
וְאֵ ִלי ָק ָרא ְספָ ִרים ְוי ַָׁשב ִעם סַ ְב ָּתאַ ,רק ֶׁשעַ כְ ָׁשו הּוא ּכְ בָ ר
דֹודים?" ְּבכָל ָׁשנָה ִהּגִ יעּו
ּומֹוטי? ְוכָל הַ ְּבנֵי ִ
ִ
ְׁשּוקי
ו ְָרחֵ ִלי? ו ִ
יֹותיו ו ְִה ְק ִׁשיבּו
ל ֹא י ַָׁשב ְלבַ דְּ ,בכָל עֶ ֶרב ִהצְ טָ ְרפּו אֵ לָ יו אַ ְח ָ
הּובים ִּב ְמיֻחָ ד ,וְהֵ ם ִחּכּו
ּדֹודים אֲ ִ
אֲ לֵ יהֶ ם ְּבלֵ יל הַ ּסֵ ֶדר ִ
ְמרֻ ָּתקֹות ְלסָ בָ ָתן.
ְּבקֹ צֶ ר רּוחַ לַ חַ ג.
ּפּורים!" צִ ּיְ נָה
"ׁש ַמ ְע ֶּתם "ל ֹא י ַָד ְע ִּתי ֶׁש ְּלסַ ְב ָּתא יֵׁש ּכָל ּכְָך הַ ְרּבֵ ה ִס ִ
ִא ָּמא ִה ְס ַּתּכְ לָ ה ֲעלֵ יהֶ ן ְּב ַמּבָ ט ְקצָ ת עָ צּוב וְאָ ְמ ָרהְ :
הֹוסיפָ ה יָעֵ ִלי ְּב ִה ְתּפַ ֲעלּות.
"ּותמּונֹות!" ִ
יליְ .
ּגִ ִ
עַ ל וִירּוס הַ ּקֹורֹונָה ,יְלָ ִדים?"
(רק אַ ּבָ א יָצָ א
ְתה ְּב ִבּדּוד ַ
לּואיס הָ י ָ
אַ חֲ ֵרי חֹ ֶדׁש ֶׁש ִּמ ְׁשּפַ חַ ת ִ
ּמֹורה ֶׁש ִּלי ִס ְּפ ָרה לָ נּו עָ לָ יו,
הַ יְלָ ִדים הֶ חֱ ִליפּו ַמּבָ ִטים" :הַ ָ
ּומּסֵ כָה ,נִ זְ הָ ר ֶׁשּל ֹא
ִמ ֵּדי ּפַ עַ ם לַ ּסּוּפֶ ְר ַמ ְר ֶקטִ ,עם ּכְ פָ פֹות ַ
ּובחּוץ לָ אָ ֶרץ .ל ֹא?! אֵ לֵ ינּו הּוא ֲע ַדיִן ל ֹא
הּוא ַרק ְּב ִסין ְ
הֹוראֹות) ,י ְָׁשבּו
ְׁשֹומר עַ ל הַ ָ
לָ גַעַ ת ְּבאַ ף אָ ָדם אֹו ִמ ְׁשטָ ח ו ֵ
ִהּגִ יעַ " ,אָ ְמ ָרה יָעֵ ִליְּ ,בטּוחָ ה ְּבעַ צְ ָמּה.
ילי ,יָעֵ ִלי וְאֵ ִלי עַ ל הַ ּסַ ּפָ ה וְׂשֹוחֲ חּו.
ּגִ ִ
ידר ּכָל יֹוםִ ,ל ְרפּואַ ת
אֹומ ִרים ּפֶ ֶרק ְּת ִה ִּלים ּבַ חֵ ֶ
"אֲ נ ְַחנּו ְ
"מה?!" ָׁשאֲ לּו יַחַ ד אֵ ִלי
יֹוד ִעים ָמה?" ּפָ ְתחָ ה יָעֵ ִליָ .
"אַ ֶּתם ְ
חֹולים" ,צִ ּיֵן אֵ ִלי.
הַ ִ
וְגִ ִילי" .חָ ַׁש ְב ִּתיֶׁ ,שהַ ְּבעָ יָה הֲ כִ י ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּלָ נּו ִּת ְהיֶה ֶׁשּל ֹא נּוכַל
ּומעַ כְ ָׁשו
"לצַ ֲע ֵרנּו ,הַ ּוִ ירּוס הַ ּזֶ ה ִמ ְתּפַ ֵּׁשט ּגַם ּבָ אָ ֶרץ ֶׁשּלָ נּוֵ ,
ְ
ּומ ַׁש ְע ֵמם
ַנְּתי ְלעַ צְ ִמי אֵ יְך י ְִהיֶה עָ צּוב ְ
ִל ְפּגֹ ׁש חֲ בֵ רֹותּ .כְ בָ ר ִּד ְמי ִ
ידר ,וַאֲ ִפּלּו ל ֹא נּוכַל
ל ֹא תּוכְ לּו לָ לֶ כֶת ְלבֵ ית הַ ּסֵ פֶ ר אֹו לַ חֵ ֶ
נְּתי לָ ָּמה יֵׁש ּכָל ּכְָך הַ ְרּבֵ ה ּכְ לָ ִלים ַמ ְרּגִ יזִ ים.
וְל ֹא הֵ בַ ִ
חֹוׁש ֶׁשת
ֶ
לָ צֵ את ֵמהַ ּבַ יִתֶׁ ,שּל ֹא ְל ִה ָּדבֵ ק אֹו ְלהַ ְד ִּביק ,וַאֲ נִ י
אֲ בָ ל ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ִא ָּמאֶׁ ,שהַ ַּמחֲ לָ ה ּפֹוגַעַ ת ִּב ְמיֻחָ ד ּבַ אֲ נ ִָׁשים
ֶׁש ְּבלֵ יל הַ ּסֵ ֶדר הַ ָּׁשנָה נֵאָ לֵ ץ ִל ְהיֹות ְלבַ ד" ,אָ ְמ ָרה ִא ָּמא.
יתי ּכ ַָּמה ַמּזָ ל יֵׁש לָ נּוֶׁ ,שּיֵׁש לָ נּו ּכָז ֹאת
ּופ ְתאֹ ם ָר ִא ִ
ְמבֻ ּג ִָריםִ ,
"מה?!" ִהזְ ַּד ֲעקּו ּכֻּלָ ם.
ָ
ּומעַ נְ יְנִ יםֶׁ ,שּכָל הַ ּזְ ַמן
ּפּורים י ִָפים ְ
סַ ְב ָּתא נ ְֶה ֶּד ֶרתִ ,עם ִס ִ
ְׁשל אֲ חֵ ִרים",
"אֲ נ ְַחנּו חַ ּי ִָבים ִל ְׁשמֹר עַ ל הַ ְּב ִריאּות ֶׁשּלָ נּו ו ֶ
עֹוׂשה לָ נּו אֶ ת הַ ְּתקּופָ ה
ָ
ּומ ְס ִּב ָירה ,וְאֵ יְך ִהיא
ַקּׁשּובָ ה ַ
ֲצּובים.
הֹוסיפָ ה ִא ָּמא נֶחֱ ָרצֹות .הַ יְלָ ִדים הָ ְלכּו לַ חֲ ָד ִרים ֶׁשּלָ הֶ ם ע ִ
ִ
ימה ,וַאֲ נִ י ּכָל ּכְָך רֹוצָ ה
יֹותר נ ְֶח ָמ ָדה ּונְ ִע ָ
הַ ּז ֹאת ְלהַ ְרּבֵ ה ֵ
"ּפ ְס ְס ְט ְט "...סַ ְב ָּתא ָק ְראָ ה לָ הֶ ם ֵמחַ ְד ָרּהּ" .בֹואֹו ְׁשנִ ּיָה,
ְ
ְׁשּׁשּום ָּדבָ ר ל ֹא י ְִק ֶרה לָ ּה חַ ס וְחָ ִלילָ ה .וְלָ כֵן
ֶׁשּנִ ְׁשמֹר עָ לֶ יהָ  ,ו ֶ
יׁשהּו רֹוצֶ ה ְקצָ ת ׁשֹוקֹולָ ד ָמ ִריר?"
"מ ֶ
תּוקים" ,אָ ְמ ָרהִ ,
ְמ ִ
ׁשּובים,
הֵ בַ נְ ִּתי עַ ד ּכ ַָּמה הַ ּכְ לָ ִלים חֲ ִ
יֹותר.
יאים ֵ
ְלסַ ְב ָּתא הָ יּו ַרק ׁשֹוקֹולָ ִדים ְמ ִר ִיריםּ ,כִ י הֵ ם ְּב ִר ִ
ְנֹור ִאי ִעם
וְהֵ בַ נְ ִּתי ּגַם ֶׁש ִּבכְ לָ ל ל ֹא ּכָל ּכְָך ְמ ַׁש ֲע ֵמם ו ָ
דּותּה ְּבאַ ְרצֹות
עַ ד ְמהֵ ָרה ִה ְת ִחילָ ה ְלסַ ּפֵ ר לָ הֶ ם עַ ל י ְַל ָ
הַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה ְלבַ ד ,זֶה אֲ ִפּלּו ֵּדי ּכֵיףִ "...סּיְ ָמה ְּב ִחּיּוְך.
הַ ְּב ִרית ,וְהַ יְלָ ִדים ל ֹא ָׂשמּו לֵ ב ֶׁשּכְ בָ ר נִ ְהיָה ְמאֻ חָ ר ו ְִהּגִ יעַ
ימה ִעם ּכָל ִמּלָ ה" :נ ְַמ ִׁשיְך ִל ְׁשמֹר
ּגִ ִילי ִהנְהֲ נָה ְּב ִאּׁשּורַ ,מ ְסּכִ ָ
ׁשן.
הַ ּזְ ַמן לָ לֶ כֶת ִלי ֹ
עַ ל הַ ּכְ לָ ִלים עַ ד ֶׁשהַ ּנְגִ יף הַ ּזֶה ִיּג ֵָמר ְלג ְַמ ֵרי" ,אָ ְמ ָרה הֶ ְחלֵ ִטית
ילי ּתֹוְך ּכְ ֵדי ִה ְתאַ ְרּגְ נּות ְל ֵׁשנָה,
חֹוׁשבֶ ת" ,אָ ְמ ָרה ּגִ ִ
ֶ
"אֲ נִ י
"יֹ ִפי!" אָ ַמר אֵ ִלי ְּב ִסּפּוק" .וְאּולַ י ְקצָ ת ִקּבַ ְלנּו סֹוף סֹוף...
ּומ ִירי
ּומ ִירי ,אֹו ְּבעֶ צֶ ם ,צִ ּלָ ה ִ
"ׁשהֲ כִ י י ְִהיּו חֲ סֵ רֹות ִלי צִ ּלָ ה ִ
ֶ
הֶ ְמ ְמ ְמ ...חָ כְ ַמת חַ ּיִ ים" ,אָ ַמר ְוכֻּלָ ם ִחּיְ כּו ְּב ִסּפּוק...
ילי
וְאֶ ְס ִּתי ו ְִׁש ִירי ,ל ֹא ל ֹאְּ ,בעֶ צֶ ם… ּכֻּלָ ן"ִ ,היא נֶאֶ נְ חָ הּ ,גִ ִ
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בס"ד

את ה ָעֹול ָם
ּציל ִים ֶ
מַ ִ

ּפסֶת
מֵהַּמ ִ ְר ֶ
ירֹוביץ
יטי ֵמ ִא ִ
ּגִ ִ
ׁשּוקי ִמ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת הַ ּבַ יִת
ֲׂשה ֵמהַ ּיֹום וָהָ ְלאָ ה?" צָעַ ק ִ
"אָ ז ַמה ַּנע ֶ
ֹותר
ִל ְׁשֹלמֹה חֲ בֵ רֹו ֶׁשעָ ַמד ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ֶׁשּבַ ִּבנְ יָן הַ ּסָ מּוְך" .ל ֹא נּוכַל י ֵ
ְל ִהּפָ גֵׁש ְל ַמּטָ ה ּוכְ בָ ר אֵ ין חֵ ֶידר אֹו ַמ ְת ִמ ִידים .הַ ַּמּצָב ָק ֶׁשה ,אֲ נִי
ַמכְ ִריז עַ ל אֵ בֶ ל!"
"ּת ְק ִׁשיב ,זֹו ְּבעָ יָה ְרצִ ינִית!" ִה ְסּכִ ים ְׁשֹלמֹה.
ַ
ֹוׁשב ֶׁשּק ְֹור ִאים לַ ְּבעָ יָה הַ ּזֹו קֹורֹונָה" ,צִ ּיֵץ נ ְַפ ָּת ִלי הַ ָּׁשכֵן
"אֲ נִי ח ֵ
"ּוס ִליחָ ה ֶׁשאֲ נִי ִמ ְתעָ ֵרב ּבַ ִּׂשיחֹות ֶׁשּלָ כֶם ,אֲ בָ ל
ִמ ְּל ַמּטָ הְ .
ּכְ ֶׁשאַ ֶּתם צֹוע ֲִקים ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ,הָ אָ זְ ַניִם הַ ְמׁשֻ ע ֲָממֹות ֶׁש ִּלי
ֹוקם ֶׁשל חֲ בֵ ָריו.
ַמ ְק ִׁשיבֹות"ִ ,ה ְס ִּביר ְלקֹול צְ ח ָ
"ׁש ַמע נ ְַפ ָּת ִלי ,זֶה ל ֹא עֵ סֶ ק .הַ ּקֹורֹונָה הַ ּזֹו ִׁש ְּב ָׁשה אֶ ת הָ עֹולָ ם",
ְ
ִה ְרצִ ין ְׁשֹלמֹה" .אֲ נִי ּפָ ׁשּוט ל ֹא ַמאֲ ִמין ֶׁשאֲ נִי חַ י ִּב ְתקּופָ ה ּכָל
נִסּגְ רּו ּבָ ֵּתי
ּכְָך מּוז ָָרה .אַ ּבָ א ֶׁש ִּלי ִסּפֵ ר ִלי ֶׁש ֵּמאָ ז הַ ּׁשֹואָ ה ל ֹא ְ
הַ ּכְ נֶסֶ ת וְהַ י ְִׁשיבֹות".
"זֶה ְּב ִדּיּוק ַמה ֶּׁשּסַ ּבָ א ֶׁש ִּלי אָ ַמר ִלי אֶ ְתמֹול ּבַ ּטֶ לֶ פֹון" ,צָעַ ק
ׁשּוקי" .הּוא ּבָ כָה ַמ ָּמׁש וְאָ ַמר ִלי ֶׁשהַ ַּמחֲ ָׁשבָ ה ֶׁשאֵ ין ּבָ עֹולָ ם ִמנְ יָן
ִ
ֶׁשּצֹועֵ ק 'יְהֵ א ְׁש ֵמּה ַרּבָ א!' ּג ֶֹור ֶמת לֹו ְלצַעַ ר עָ מֹק".
"ל ֹא חָ ַׁש ְב ִּתי עַ ל זֶה ָּככָהִ "...ה ְרהֵ ר ְׁשֹלמֹה ְּבקֹול ָרםּ" .בֶ אֱ ֶמת
נִב ָרא עָ גֹל ּכְ ֵדי ֶׁש ִּבזְ ַמן ֶׁש ְּבאֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל ע ֲֵמלֵ י
לָ ַמ ְדנּו ֶׁשהָ עֹולָ ם ְ

ׁשּבְׁשָה אֶת
ה ַּקֹורֹונ ָה ה ַּזֹו ִ
אּב ָא ׁשֶּל ִי סִּפֵר ל ִי
ה ָעֹול ָםַ .
ּגרּו
ֶ
ׁשּמ ֵאָז ה ַּׁשֹואָה ל ֹא נִסְ ְ
ּבָּתֵי הַּכְנֶסֶת וְה ַיְׁשִיבֹות"
ּיְהּודים ְוי ְִל ְמדּו
ְׁשנִיםְּ ,בצִ ּדֹו הַ ֵּׁשנִי ֶׁשל הַ ּגְ לֹוּבּוס יָקּומּו הַ ִ
הַ ּת ָֹורה י ֵ
ּת ָֹורה ְוכְָך הָ עֹולָ ם י ְִת ַקּיֵםּ ,כִ י אַ ֶּתם ּבֶ טַ ח י ְֹוד ִעים ֶׁשהָ עֹולָ ם ל ֹא
ַי ֲעמֹד ִאם ל ֹא ִת ְהיֶה ּבֹו ּת ָֹורה".
נִבהַ ל
ימה"ְ .
נְׁש ָ
ֹותיְ ,נִראֶ ה ִלי ֶׁשּיֵׁש ִלי קֹצֶר ִ
"אַ ָּתה ַמ ְל ִחיץ א ִ
ימה הּוא ל ֹא
נְׁש ָ
"ּתּגִ ידּו ,קֹצֶר ִ
ּומּיָד ָק ַרץ ּופָ ַרץ ִּבצְ חֹוקַ :
נ ְַפ ָּת ִלי ִ

אַ חַ ד הַ ַּת ְס ִמינִים ֶׁשל הַ ּקֹורֹונָה?"
"ּת ְפ ִסיק לַ ֲעׂשֹות ֵמהַ ּכֹל ְּב ִדיחָ ה!" ִה ְתעַ צְ ּבֵ ן ְׁשֹלמֹה" .אֲ נִי ַמּצִ יעַ
ַ
ֶׁשּנ ְַחׁשֹב עַ ל ִּפ ְתרֹון ֶׁש ַּיע ֲִמיד אֶ ת הָ עֹולָ ם".
"אֲ נִי י ֵֹודעַ ! ּכָתּוב ֶׁש ִּבזְ כּות הֲ בֵ ל ִּפיהֶ ם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ּבֵ ית
נִפ ַּתח
ימה" .אּולַ י ְ
ׁשּוקי י ְַדעָ נּות ַמ ְר ִׁש ָ
ִ
ֹומד!" ִה ִּביעַ
ַרּבָ ן הָ עֹולָ ם ע ֵ
סּוקים ְּבעַ ל ּפֶ ה ,וְאָ ז
אֵ יזֶה ִמ ְבצָע ָּגדֹול ֶׁשל אֲ ִמ ַירת ִמ ְׁש ָניֹות אֹו ְּפ ִ
ּומחַ ּיֶה?"
קֹדם יַהֲ פְֹך ְלהֶ בֶ ל ֶׁש ַּמע ֲִמיד ְ
הָ אֵ בֶ ל ֶׁש ִהכְ ַרזְ ִּתי ֶ
"אַ ָּתה ַמ ָּמׁש ָּגאֹון!" הֶ חֱ ִמיא נ ְַפ ָּת ִלי ו ְִט ְלטֵ ל אֶ ת הַ ּס ֵֹורג
צָריְך
עּודת ָּגאֹון מֻ ּכָר ,אֲ נִי ִ
ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות" .אֲ בָ ל ּכְ ֵדי ְלהַ ּגִ יׁש ְלָך ְּת ַ
ֲבּורי ְּבעָ יָה ְקטַ נְטַ ּנָה"...
ֶׁש ִּת ְפּתֹר ע ִ
ׁשּוקי.
"מה הַ ְּבעָ יָה ֶׁש ְּלָך?" ִה ְתּפַ ּלֵ א ִ
ָ
"זֹו ל ֹא הַ ְּבעָ יָה ֶׁש ִּלי ,אֶ ּלָ א ֶׁשל ּכֻּלָ נּו"ִ ,ה ְב ִהיר נ ְַפ ָּת ִליָ " .יכֹול ִל ְהיֹות
ֹותָך ,אֲ בָ ל ִאם ל ֹא ַׂש ְמ ָּת לֵ ב ,אַ ָּתה ָּתקּועַ
ֶׁשהָ אֲ וִיר הַ ּצַח ִּב ְלּבֵ ל א ְ
ּוב ִדּיּוק ּכְ מֹו ּכָל הָ אֲ נ ִָׁשים ּבַ יְקּום".
ּבַ ּבַ יִת ְּב ִדּיּוק ָּכמֹונִי ְ
ׁשּוקי ִה ִּביט לַ ּס ְֹורגִ ים ֶׁש ִה ִּקיפּו אֹותֹו ו ְִט ְלטֵ ל אֶ ת ר ֹאׁשֹו ְּבעַ צְ בּות.
ִ
"צ ֵֹודק .אֵ ין לָ נּו ְּב ֵר ָרה אֶ ּלָ א ִל ְׁשּכֹחַ ֵמהָ ַר ְעיֹון הַ ְמ ֻצּיָן ֶׁש ִּלי".
"ּתּגִ יד ִליִ ,ה ְׁש ַּתּג ְַע ָּת?!" ,צָעַ ק ְׁשֹלמֹהָּ " .ככָה ו ִַּת ְר ְּת עַ ל הַ ע ֲָמ ַדת
ַ
ּובעֹוד
הָ עֹולָ ם?! אֲ נִי ַמּצִ יעַ ֶׁשּכֻּלָ נּו נִ ָּכנֵס הַ ּבַ י ְָתה ְונ ְַחׁשֹב עַ ל ַר ְעיֹון ְ
ְׁשעָ ַתיִם אֲ נִי ְמצַּפֶ ה ִל ְראֹות אֶ ְתכֶם ּכָאן".
ִימ'ל ,הַ ָּׁשכֵן הַ ְמבֻ ּגָר
ֹלׁשת הַ חֲ בֵ ִרים נִכְ נְסּו ְלבָ ֵּתיהֶ ם ,חַ י ְ
ִּבזְ ַמן ֶׁש ְּׁש ֶ
יׁשית הֵ ִסיט אֶ ת הַ ּוִילֹון ו ְִחּיְֵך ְלעַ צְ מֹו.
ֹומה הַ ְּׁש ִל ִ
ֵמהַ ּק ָ
ׁשּוקי! הַ ָּׁשעָ ה ֵׁשׁש ,אֲ נִי ְמחַ ּכֶה לָ כֶם",
"ׁשֹלמֹה! נ ְַפ ָּת ִלי! ִ
ְ
ֹלׁשת הַ חֲ בֵ ִרים
נִׁש ַמע קֹול ק ֵֹוראּ .תֹוְך ְׁשנִ ּיֹות ְספּורֹות ְנִראּו ְׁש ֶ
ְ
יטים זֶה ְלכִ ּוּון זֶה ִּב ְת ִמיהָ ה.
ּבַ ִּמ ְרּפָ סֹותַ ,מ ִּב ִ
נִת ַקל
"מי ָק ָרא לָ נּו?" ָׁשאַ ל ְׁשֹלמֹה ו ְִה ִּביט סָ ִביב עַ ד ֶׁש ַּמּבָ טֹו ְ
ִ
ִימ'ל הַ ָּׁשכֵן.
ְּבחַ ּלֹון הַ ּבַ יִת ֶׁשל חַ י ְ
ּומסַ ֵּמן ְּבכַף ָידֹו ְל ָׁשלֹום.
ְלהַ ְפ ָּתעָ תֹו ,הּוא ָראָ ה אֶ ת הַ ָּׁשכֵן ְמחַ ּיְֵך ְ
ִימ'ל .ל ֹא ְנִראֶ ה ִלי ֶׁשעָ ִׂשינּו הֶ ּכֵרּות
"נ ִָעים ְמאֹד חֶ ְב ֶרלָ 'ְך ,אֲ נִי חַ י ְ
יתי וְסֶ גֶר ,אָ ז ַמה ַּד ְע ְּתכֶם ֶׁש ִּת ְהיּו
עַ ד ּכֹה ,אֲ בָ ל ִאם ּכְ בָ ר ִּבּדּוד ּבֵ ִ
הַ חֲ בֵ ִרים ֶׁש ִּלי?"
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ְׁשֹלמֹה ִה ִּביט ְּבנ ְַפ ָּת ִלי ְּב ַת ְדהֵ ָמה.
ֹוׁשׁש
ׁשּוקי ֶׁש ִה ְתא ֵ
ּנִהיֶה הַ חֲ בֵ ִרים ֶׁש ְּלָך!" אָ ַמר ִ
"ּבֶ טַ ח ֶׁש ְ
ֹומד
ׁשּוקי ּובַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ָׁשם ע ֵ
ִראׁשֹון ֵמהַ הֶ לֶ ם ֶׁשאָ חַ ז ּבֹו" .אֲ נִי ִ
ׁשּוקי אֶ ת חֲ בֵ ָריו.
ֹוׁשב נ ְַפ ָּת ִלי"ִ ,הּצִ יג ִ
ְׁשֹלמֹה ּובַ ּצַד הַ ֵּׁשנִי י ֵ
"אֲ נִי ַמּכִ יר אֶ ְתכֶם ,י ְָק ִרים ֶׁש ִּלי ,אֲ נִי ַמּכִ יר אֶ ְתכֶם ְמ ֻצּיָן",
"ׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁשאַ ֶּתם רֹוצִ ים
ֹוסיףָ :
ּומּיָד ה ִ
ִימ'ל ְלהַ ְב ִהיר ִ
ִמהֵ ר חַ י ְ
ְלהַ ע ֲִמיד אֶ ת הָ עֹולָ ם ּבַ הֲ בֵ ל ּפֶ ה ֶׁשל ַּת ְׁשּבָ "ר ,חֲ ַׁש ְב ֶּתם ּכְ בָ ר
עַ ל ַר ְעיֹון?"
ֹוסרֹות
יתי לַ ְחׁשֹב ,אֲ בָ ל הַ הַ נְחָ יֹות ֶׁשל ִמ ְׂש ַרד הַ ְּב ִריאּות א ְ
"נִּס ִ
ִ
ִאּסּור חָ מּור לָ צֵאת ֵמהַ ּבַ יִתְ ,ויֵׁש ִסּבָ ה טֹובָ ה ְלכְָך ְלצַ ע ֲֵרנּו",
הֵ ִׁשיב ְׁשֹלמֹה.
קֹדם אַ ֶּתם צְ ִריכִ ים ִל ְׁשמֹעַ ִסּפּור
"ּדו ְָקא ִלי עָ לָ ה ַר ְעיֹון ,אֲ בָ ל ֶ
ַ
ִימ'ל" .מּוכָנִים?!"
ָקטָ ן" ,לָ חַ ׁש חַ י ְ
ֹלׁשה ְוכָרּו אֹ זֶן ְּב ִענְ יָן.
"ּבֶ טַ ח ֶׁשאֲ נ ְַחנּו מּוכָנִים!" צָ עֲקּו הַ ְּׁש ָ
"ּפַ עַ ם חַ י נַעַ ר צָ ִעירּ ,בֶ ן חֲ ֵמׁש עֶ ְׂש ֵרה ְּבקֹ ִׁשי .הַ ּנַעַ ר
רּורים הֶ ְח ִליטּו
קֹובנָא ִּבזְ ַמן ֶׁשהַ ּג ְֶר ָמנִ ים הָ אֲ ִ
הַ ּזֶ ה ּגָר ְּב ְ
ְל ַׁש ֵּמׁש ּכִ ְסגָנִ ים ֶׁשל ַמ ְלאַ ְך הַ ָּמוֶתְּ .ב ֶד ֶרְך ל ֹא ֶּד ֶרְךִ ,הצְ ִליחַ
ּומ ָּׁשם הּוא נִ ְמלַ ט לַ ּיַעַ ר
הַ ּנַעַ ר ִל ְברֹחַ ֵמהַ ּגֶטֹו לַ ּצַ ד הָ אֲ ִרי ִ
וְתֹוְך ָׁשעֹות ְספּורֹות ִה ְתאַ חֵ ד ִעם ְקבּוצַ ת ּפַ ְר ִטיזָנִ ים
יֹוד ִעים ִמי הָ יּו הַ ּפַ ְר ִטיזָנִ ים,
ֶׁש ִה ְתחַ ְּבאָ ה ּבַ ּיַעַ ר .אַ ֶּתם ְ
ִימ'ל.
נָכֹון?" ו ִֵּדא חַ י ְ
"ּבֶ טַ ח ֶׁשאֲ נ ְַחנּו י ְֹוד ִעים .אֵ ּלּו הָ יּו ְקבּוצֹות אֲ נ ִָׁשים ֶׁש ִה ְתחַ ְּבאּו
ּבַ ּיְעָ רֹות ּופָ עֲלּו ֶנגֶד הַ ּג ְֶר ָמנִים ּכְ כֹל ֶׁשעָ לָ ה ְּבי ָָדם" ,הֵ ִׁשיב
ִימ'ל ְלהַ ְמ ִׁשיְך ְּב ִסּפּורֹו.
ְׁשֹלמֹה ו ְִס ֵּמן ְלחַ י ְ
ימה .הּוא הָ יָה
צּורה ַמ ְד ִה ָ
"הַ ּנַעַ ר הַ ּזֶה ִה ְׁש ַּתּלֵ ב ּבַ ְּקבּוצָה ְּב ָ
ּולהַ ְמצִ יא ָמזֹון
אַ ִּמיץ ו ְַקר רּוחַ  ,הּוא הֵ עֵ ז ְל ִה ְס ַּתּנֵן לַ ּכְ פָ ִרים ְ
לַ חֲ בֵ ָריו .ל ֹא הָ יָה ּבֹו ּפַ חַ ד אֹו מ ָֹוראְּ .באַ חַ ד הַ ּי ִָמים ִּב ֵּקׁש
"ׁשּי ָָרה ֶׁשל ּג ְֶר ָמנִים
ִמ ֶּמּנּו ר ֹאׁש הַ ּפַ ְר ִטיזָנִים ּבַ ָּק ָׁשה ּגְ דֹולָ הַ .
ַּת ֲעבֹר ָמחָ ר ּבַ ּכְ ִביׁש הַ ּסָ מּוְך לַ ּיַעַ ר .אֲ נ ְַחנּו מֻ כְ ָר ִחים לַ ֲעצֹר
חֹמר נֶפֶ ץ ,אֲ בָ ל אֵ ין ִמי
"ה ַּׂשגְ נּו ֶ
ֹותם!" אָ ַמר הַ ּפַ ְר ִטיזָןִ .
א ָ
ֶׁשּי ְַסּכִ ים לָ לֶ כֶת ְלהַ ְט ִמין אֶ ת הַ ְּפצָצָה".
"ּב ְתנַאי ֶׁש ִּת ֵּתן
ֹוסיףִ :
ּומּיָד ה ִ
ֹומר ִ
"אֲ נִי מּוכָן!" ִמהֵ ר הַ ּנַעַ ר ל ַ
ִלי לָ לֶ כֶת הָ עֶ ֶרבְּ ,ב ִלי ִל ְׁשאֹל ְלאָ ן אֲ נִי הֹולֵ ְך" .הַ ּפַ ְר ִטיזָן צִ ְמצֵם
אֶ ת עֵ ינָיו ְּבסַ ְק ָרנּות וְחַ ְׁש ָּדנּות ,אַ ְך ְלבַ ּסֹוף ִה ְסּכִ ים.
ֲׂשה ְׁשטֻ ּיֹות וְאַ ל ְּתסַ ּכֵן אֶ ת עַ צְ ְמָך לַ ָּׁשווא" ,ה ָֹורה
"אַ ל ַּתע ֶ
לַ ּנַעַ ר ֶׁש ִּדּלֵ ג ִּב ְמ ִהירּות ְונ ְֶעלַ ם ּבֵ ין הָ עֵ צִ ים.
ּיְהּודיְּ .ב ֶמ ֶׁשְך
ְּבאֹותֹו לַ יְלָ הִ ,הצְ ִליחַ הַ ּנַעַ ר לַ ְחּדֹר אֶ ל הַ ֶּגטֹו הַ ִ
ָׁשעֹות הּוא ִה ְסּתֹובֵ ב ָׁשם ּוכְ ֶׁש ַּק ְרנֶיהָ הָ ִראׁשֹונֹות ֶׁשל הַ ֶּׁש ֶמׁש
הֵ חֵ ּלּו ְלבַ צְ ּבֵ ץּ ,בָ ַרח הַ ּנַעַ ר ֵמהַ ֶּגטֹו ּבַ חֲ ז ָָרה לַ ּיַעַ ר.
"הּנֵה אֲ נִי! אֵ יפֹה הַ ְּפצָצָה?" ָׁשאַ ל הַ ּנַעַ ר ו ְִה ְתיַּצֵב ִל ְפנֵי ר ֹאׁש
ִ
הַ ּפַ ְר ִטיזָנִים ֶׁש ִה ְתעַ נְ יֵן אֵ יפֹה הָ יָה.
ידה
"ּדאַ גְ ִּתי ְלהַ ע ֲִמיד אֶ ת הָ עֹולָ ם" ,עָ נָה הַ ּנַעַ ר ְּב ִח ָ
ָ
אֹותּה ִּבּצַ ע
ָ
ימה
ּולאַ חַ ר ַּדּקֹות ְספּורֹות יָצָ א לַ ְּמ ִׂש ָ
תּומה ְ
ְס ָ
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ּיֹותר טֹוב.
עַ ל הַ ּצַ ד הַ ֵ
ִימ'ל ִחּיְֵך וְאָ ַמר:
ׁשּוקי ,וְחַ י ְ
"מעַ נְ יֵן ְל ָמה ִה ְת ַּכּוֵן הַ ּנַעַ ר" ,אָ ַמר ִ
ְ
ְׁשאַ ְל ִּתי אֶ ת הַ ּנַעַ ר ֶׁשאָ ַמר ִלי ֶׁש ְּבאֹותֹו
ַנְּתי ו ָ
"ּגַם אֲ נִי ִה ְתעַ נְ י ִ
ֹותם ִה ְתחַ ּנֵן
ֹובנָא יְלָ ִדיםּ ,וכְ ֶׁש ָּמצָא א ָ
לַ יְלָ ה הּוא ִחּפֵ ׂש ְּב ֶגטֹו ק ְ
ֶׁשּיַּגִ ידּו ִמ ְׁש ָניֹות ְּבעַ ל ּפֶ ה ִלזְ כּותֹוַ .רק ּכְ ֶׁש ָּמצָא ִמ ְסּפַ ר יְלָ ִדים
ימה ְּבלֵ ב
ֶׁש ִה ְסּכִ ימּו לַ ֲעׂשֹות ז ֹאת ,חָ זַר ּבַ חֲ ז ָָרה וְנִ ּגַׁש לַ ְּמ ִׂש ָ
ָׁש ֵקט".
"אֵ יזֶה אַ ִּמיץ הּוא!" נֶאֱ נַח ְׁשֹלמֹה ְּב ִה ְתּפַ עֲלּות.
ֹוסיף נ ְַפ ָּת ִלי
ִיתי רֹוצֶה ִל ְהיֹות חָ בֵ ר ֶׁשּלֹו" ,ה ִ
"מ ָּמׁש ּכְָך ,הָ י ִ
ַ
"ּתּגִ יד ,אֵ יְך אָ ַמ ְר ָּת ֶׁש ָּק ְראּו לַ ּנַעַ ר
ּולפֶ ַתע נ ְֶעצַר ּופָ נָה לַ ָּׁשכֵןַ .
ְ
הַ ּזֶה?"
ִימ'ל הַ ָּׁשכֵן" .אֲ בָ ל ִאם אַ ָּתה ׁשֹואֵ ל,
"ל ֹא אָ ַמ ְר ִּתי" ,הֵ ִׁשיב חַ י ְ
ִימ'ל וְהּוא ְלג ְַמ ֵרי ָׂש ֵמחַ ִל ְהיֹות חָ בֵ ר
אֹמר ְלָךָ ...ק ְראּו לֹו חַ י ְ
ַ
ֶׁשּלָ ְך"
ִית
ֹלׁשת הַ חֲ בֵ ִרים ִה ִּביטּו ּבַ ָּׁשכֵן ְּבהַ ע ֲָרצָה" .אַ ָּתה הָ י ָ
ְׁש ֶ

ׂשרַד
הַה ַנְחָיֹות ׁשֶל מ ִ ְ
הַּבְרִיאּות אֹוסְרֹות אִּסּור
חָמּור לָצֵאת מֵהַּב ַי ִת ,וְי ֵׁש
סִּב ָה טֹוב ָה לְכ ָך ְ לְצַעֲרֵנּו
ִימ'ל
ּפּורים .אַ ְך חַ י ְ
ּוב ְקׁשּו ִל ְׁשמֹעַ עֹוד ִס ִ
ּפַ ְר ִטיזָן?!" ִה ְתּפַ עֲלּו ִ
יתי הַ ְרּבֵ ה ְּדבָ ִרים ֶׁשּיְ כ ִֹולים
עָ צַר ּבַ ע ֲָדם" :חֶ ְב ֶרלָ 'ְך ,עָ ִׂש ִ
ְלהַ ע ֲִסיק אֶ ְתכֶם ְל ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ,וַאֲ נִי ַמ ְב ִטיחַ ְלסַ ּפֵ ר לָ כֶם...
ֶׁשּכֵן ִ'ּבזְ כּות' הַ ּקֹורֹונָה ,יֵׁש ְלכֻּלָ נּו זְ ַמן .אֲ בָ ל ַמה ֶּׁשחָ ׁשּוב הּוא
נִּצַל ִּתי".
הַ ּסֹוד ֶׁש ִּבזְ כּותֹו ְ
ִימ'ל ִהנְהֵ ן ְּבר ֹאׁשֹו
ׁשּוקי ,וְחַ י ְ
"ּתגַּלֶ ה לָ נּו אֶ ת הַ ּסֹוד!" ִה ְתחַ ּנֵן ִ
ְ
ְּבהַ ְסּכ ָָמה" .הֲ בֵ ל ִּפיהֶ ם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ּבֵ ית ַרּבָ ן ִהּצִ יל
ּומסֻ ּגָר ּבַ ּבַ יִת ,אֲ בָ ל אֲ נִי
ֹותי! וְעַ כְ ָׁשו ,אּולַ י הָ עֹולָ ם ֻּכּלֹו סָ גּור ְ
א ִ
דּורי
מּודים ְמלֵ אֵ י ֶמ ֶרץ וַחֲ ֵ
ֹלׁשה יְלָ ִדים חֲ ִ
רֹואֶ ה מּול הָ עֵ י ַניִם ְׁש ָ
אַ חֲ ָריּות .אֲ נִי ּבָ טּוחַ ֶׁשהַ ּכְ ֵתפַ יִם ֶׁשּלָ כֶם ִּת ְהיֶינָה ְרחָ בֹות
ַמ ְס ִּפיק ּכְ ֵדי ְלהַ ע ֲִמיד אֶ ת הָ עֹולָ ם".
נִהיֶה אֵ ּלֶ ה ֶׁש ַּמע ֲִמ ִידים אֶ ת הָ עֹולָ ם?"
"אַ ָּתה ִמ ְת ַּכּוֵן ֶׁשאֲ נ ְַחנּו ְ
ּבֵ ֵרר ְׁשֹלמֹה.
אֹומר ֶׁשאָ סּור לָ נּו לַ ְחׁשֹב
ִימ'ל" .אֲ נִ י ֵ
"ּב ִדּיּוק ּכְָך!" ָׂש ַמח חַ י ְ
ְ
ֶׁשאֲ נ ִָׁשים ּבַ ּצַ ד הַ ֵּׁשנִ י ֶׁשל הַ ּגְ לֹוּבּוס יַּצִ ילּו אֶ ת הָ עֹולָ ם ,אֶ ּלָ א
ּכָל י ִָחיד ְוי ִָחיד י ְַחׁשֹב ְלעַ צְ מֹו ּכְ ִאּלּו ּכָל הָ אַ חֲ ָריּות מֻ ּטֶ לֶ ת
עַ ל ּכְ ֵתפָ יוְ ,וכֵיוָן ֶׁשאַ ֶּתם ַּת ְׁשּבָ "ר ,אֲ נִ י ַמ ְתנֶה אֶ ת הַ ִּסּפּור
הַ ּבָ א ּבַ אֲ ִמ ַירת ּכ ַָּמה ִמ ְׁשנָיֹות ֶׁש ָּיגֵּנּו עַ ל עַ ם י ְִׂש ָראֵ ל
וִיסַ ְּלקּו אֶ ת הַ ּקֹורֹונָה ֵמחַ ּיֵינּו".
"עָ ִׂשינּו עֵ סֶ ק!" ָקפַ ץ נ ְַפ ָּת ִלי ו ְָרץ ְלהָ ִביא אֶ ת ַמּסֶ כֶת ְּב ָרכֹות
ימ ַתי ק ִֹורין אֶ ת ְׁש ַמע"...
"מאֵ ָ
ּופָ ַתח ו ְִׁשּנֵןֵ :

בס"ד

ׁשל ּכֶתֶר
פי ֶ
אֹ ִ
ירֹוביץ
יטי ֵמ ִא ִ
ּגִ ִ

י ְֵמי
ַהקֹורֹונָה ֵהם ְלכָל
ּגֶרת ְמאֹד
ַה ֵּדעֹות ְּתקּופָ ה ְמאַ ְת ֶ
יפים ִּפי אֶ לֶ ף
עֲד ִ
וְל ֹא ַמ ָּמׁש נ ְֶח ָמ ָדהָ .היִינּו ַמ ִ
ְתּנִ יחַ לָ נּו ְלנ ְַפ ֵׁשנּו.
ֶׁש ִהיא ִּת ְס ַּתּלֵ ק ִמּפֹה ו ַ
אֲ בָ ל ִל ְפעָ ִמיםּ ,כְ מֹו ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁשל ִר ִיקיִ ,היא ִל ְּמ ָדה
ׁשּובים...
אֹותּה ּכ ַָּמה ְּדבָ ִרים חֲ ִ
ָ
ַה ִּסּפּור ַהּבָ א ַמ ְת ִחיל ְּבי ִָמים ְרגִ ִילים .י ִָמים ֶׁשל ּפַ עַ ם
ּפַ עַ םִ ,ל ְפנֵי ֶׁש ַהּכֹל ִה ְת ִחילִ ,ל ְפנֵי ֶׁש ָהיָה נְ גִ יף קֹורֹונָה
ָּכזֶה ְמ ַׁש ֵּתק ,וְעֹוד אַ ף אֶ חָ ד ל ֹא חָ לַ ם ֶׁש ִּת ְהיֶה ּכְ זֹו
ּובכָל ָהעֹולָ ם.
ַמּגֵפָ ה ּבָ אָ ֶרץ ְ
הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך אֶ ל ְּת ִחּלָ ָתּה ֶׁשל ַה ְּתקּופָ ה,
ֶׁש ִּסּיְ עָ ה ְל ִר ִיקי ְל ָה ִבין ּכ ַָּמה ְוכ ַָּמה
ׁשּובים ְמאֹד.
ְּדבָ ִרים חֲ ִ

רִיקִי

חָ ְל ָמה ִל ְפעָ ִמים ֶׁשהַ ּכ ֶֶתר הַ ִּב ְל ִּתי ְנִראֶ ה ֶׁשל
ּומהֻ ָּדרִ .היא חָ ְל ָמה
אֲמ ִּתי ,נֹוצֵץ ְ
חַ ּגִ ית י ְִהיֶה ִ
ּומּיָד ּכְ ֶׁש ִּת ְפ ַּתח אֶ ת הַ ֶּדלֶ ת ִּת ְס ַּתנְ וֵר
ֶׁשּיֹום אֶ חָ ד ָּתבֹוא לַ ּכִ ָּתה ִ
צָמת הַ ּזָהָ ב ֶׁשחַ ּגִ ית קֹולַ עַ ת ּכָל
ֹומים הַ ִּמ ְׁש ַּתּלֵ ב ִעם ַ
ִמּנִצְ נּוץ הַ ּיַהֲ ל ִ
ּב ֶֹקר ִּב ְק ִפ ָידה.
יקי ְל ִא ָּמא
רֹואים"ִ ,ה ְס ִּב ָירה ִר ִ
"יֵׁש ּכְ ָת ִרים ּכָאֵ ּלֶ ה ֶׁשּל ֹא ִ
ֶׁשּלָ ּה" ,אֲ בָ ל הּוא נִ ְמצָ א ָׁשם .חַ ּגִ ית ִהיא הַ ַּמ ְלּכָה הַ ִּב ְל ִּתי
ְמ ֻע ְרעֶ ֶרת ֶׁשל ח'."3
"ל ָמה אַ ְּת ִמ ְת ַּכ ֶּונֶת ֶׁש ִהיא הַ ַּמ ְלּכָה? ִהיא ִמ ְׁש ַּתּלֶ טֶ ת עַ ל הַ ּבָ נֹות
ְ
חֹותּה
נִּס ָתה יָעֵ ִלי אֲ ָ
אֹו קֹובַ עַ ת אֶ ת סֵ ֶדר הַ ּיֹום ֶׁשל הַ ּכִ ָּתה?" ְ
"היא
הַ ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ִר ִיקי ְלהָ ִבין ,אֲ בָ ל ִר ִיקי ִה ְת ַק ְּׁש ָתה ְלהַ ְס ִּבירִ .
ימה וַאֲ צִ ִילית
ּוׁש ַת ְּלטָ נִית ,חַ ּגִ ית ַמ ְק ִס ָ
ִּבכְ לָ ל ל ֹא ַמ ְלּכָה ָרעָ ה ְ
ו ְִהיא ּכָל ּכְָך ְמיֻחֶ ֶדת"ֵּ ,תאֲ ָרה ִר ִיקי וְעֵ ינֶיהָ נָצְ צּוָּ " .ככָה זֶה,
ּוב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל הֵ ן ל ֹא רֹוצֹות ִל ְהיֹות
יֵׁש יְלָ דֹות ֶׁשּנֹולָ דֹות ְמלָ כֹות ְ
חֲ בֵ רֹות ֶׁש ִּלי" ,נֶאֶ נְחָ ה וְל ֹא ִה ְס ִּת ָירה אֶ ת הַ ִּקנְאָ ה ֶׁשאָ חֲ זָה ּבָ ּה.
ֵמאָ ז ֶׁש ִר ִיקי זֹוכ ֶֶרת אֶ ת עַ צְ ָמּהִ ,היא עָ ְמ ָדה ּבַ ּצֵל ֶׁשל חַ ּגִ ית.

ְנִמצֵאת ְּבצִ ּלָ ה.
ֹותּה ו ְ
ִמ ְס ַּתּכֶלֶ ת עָ לֶ יהָ ְּבהַ ע ֲָרצָהְ ,מנַּסָ ה ְלחַ ּקֹות א ָ
"אֵ ין לָ ְך עַ ּמּוד ִׁש ְד ָרה" ,צָ ע ֲָקה עָ לֶ יהָ ּפַ עַ ם אֶ ְס ִּתי ,חֲ בֶ ְר ָּתּה
נִדּבֶ ֶקת ּכָל הַ ּזְ ַמן ְלחַ ּגִ ית וְחַ ּגִ ית
הַ ּטֹובָ ה ֶׁשל חַ ּגִ ית" .אַ ְּת ְס ָתם ְ
אֹפי"ִ ,ה ִּטיחָ ה אֶ ְס ִּתי
ִּבכְ לָ ל ל ֹא רֹוצָה ִל ְהיֹות חֲ בֵ ָרה ֶׁשל י ְַל ָּדה ְּב ִלי ִ
נִׁש ָמ ָתּה ,ל ֹא ְמ ִבינָה לָ ָּמה אַ ף
ְּב ִלי ִה ְתחַ ְּׁשבּות ו ְִר ִיקי ּבָ כְ ָתה אֶ ת ְ
ֹותּה לַ חֲ בֵ ָרה
ֹותּה ְוהֹופֵ ְך א ָ
אֹפי ֶׁש ְּמיַחֵ ד א ָ
אֶ חָ ד ל ֹא רֹואֶ ה אֶ ת הָ ִ
ֹותר ְלחַ ּגִ ית
ימה ְּבי ֵ
הַ ַּמ ְת ִא ָ
"ּבַּׁשִעּור הַּב ָא ל ֹא נ ְַק ִּדיׁש אֶ ת הַ ּזְ ַמן לַ הֵ עָ ְרכּות ִל ְק ַראת
ּפּורים" ,אָ ְמ ָרה הַ ּמ ָֹורה ְוכֻּלָ ן ָמחֲ אּו ּכַף ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות
חֲ גִ יגַת הַ ִ
ו ְִר ִיקי ִא ָּתן.
פּורים ִמּסּוג אַ חֵ ר"ּ ,פָ ְתחָ ה
ֹוׁשבֶ ת ֶׁש ִהּגִ יעַ הַ ּזְ ַמן הַ ָּׁשנָה ְל ִ
"אֲנִי ח ֶ
ּול ַד ְע ִּתי אַ ֶּתן ְּבהֶ ְחלֵ ט ּבֹוגְ רֹות
הַ ּמ ָֹורה" .אַ ֶּתן ְּבנֹות ּכִ ָּתה ח' ְ
ּפּורים אַ חֶ ֶרתְּ .בכָל ָׁשנָה אַ ֶּתן
ַמ ְס ִּפיק ִּב ְׁש ִביל ְל ַנּסֹות לָ חֹג אֶ ת הַ ִ
יפים ,אֲבָ ל הַ ָּׁשנָה
ׁש ְֹולחֹות זֹו לָ זֹו ִמ ְׁשלֹוחַ ָמנֹות ֶׁשל ַמ ְמ ַּת ִּקים וַחֲ ִט ִ
ּיּותּה
יׁש ָ
ּכָל ּבַ ת ִּתצְ טָ ֵרְך לָ ֵתת ִמ ְׁשלֹוחַ ָמנֹות ֶׁש ְּמאַ ְפיֵן אֶ ת ִא ִ
ֶׁשל הַ ְמ ַקּבֶ לֶ ת"ִ ,ה ְב ִה ָירה הַ ּמ ָֹורהִ .היא הֹוצִ יאָ ה ע ֲֵר ַמת ְּפ ָת ִקים
ֹותם ְּב ֶמ ְרּכַז הַ ּׁשֻ ְלחָ ןּ" .כָל ּבַ ת ָתבֹוא הֵ ּנָה ְּבת ָֹורּה
וְהֵ נִיחָ ה א ָ
ו ְַתגְ ִריל ּפֶ ֶתק ּבֹו ָרׁשּום ֵׁשם ֶׁשל חֲ בֵ ָרה ּבַ ּכִ ָּתה .אֲנִי ְמבַ ֶּק ֶׁשת ֶׁשּל ֹא
ְתגַּלּו זֹו לָ זֹו אֶ ת ְׁש ָמּה ֶׁשל הַ ּבַ ת ֶׁשעָ ְל ָתה ְּבג ַֹור ְלכֶןּ ,כֵיוָן ֶׁש ְּביֹום
ּפּורים ַנ ֲערְֹך ִמ ְׂשחַ ק זִהּוי ְמאַ ְתּגֵר"ִ ,ה ְס ִּב ָירה הַ ּמ ָֹורה.
חֲ גִ יגַת הַ ִ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעַ ּת ָֹורּה ֶׁשל ִר ִיקי ִל ְבחֹר ּפֶ ֶתקִ ,היא ּפָ ְסעָ ה ְלאַ ט וְעַ ד
יקה ִל ְקר ֹא ּבַ ּלֵ ב ּפֶ ֶרק ָׁשלֵ ם
ֶׁש ִהּגִ יעָ ה לַ ּׁשֻ ְלחָ ן ֶׁשל הַ ּמ ָֹורהִ ,ה ְס ִּפ ָ
אֲקּבֵ ל אֶ ת
ֲׂשה ֶׁש ַ
ֶׁשל ְּת ִה ִּלים" .הַ ֵּׁשם! ְּבבַ ָּק ָׁשה! ְּבבַ ָּק ָׁשה ַּתע ֶ
חַ ּגִ ית! אֲנִי מֻ כְ ָרחָ ה ְלהַ גְ ִריל אֶ ת ְׁש ָמּה",
נִימה" .זֹו חַ ּגִ ית!
ְּבאֶ צְ ּבָ עֹות רֹו ֲעדֹותּ ,פָ ְתחָ ה אֶ ת הַ ּפֶ ֶתק וְהֵ צִ יצָה ְּפ ָ
אֹׁשר ּופָ ְרצָה ִּב ְק ִפיצֹות
צָרחָ ה ִר ִיקי ִּב ְק ִריאֹות ֶׁשל ֶ
יָצָא ִלי חַ ּגִ ית!" ְ
יקה ְלהַ ִּביט
ֹוסיפָ ה ִר ִיקי וְל ֹא ִה ְפ ִס ָ
ְנִר ָּגׁשֹות" .הַ ֵּׁשם! ּת ָֹודה!" ה ִ
ּבַ ּפֶ ֶתק הַ ְמ ַׂש ֵּמחַ .
ֹוׁשי
ֹומיִם ִּד ְּב ָרה ִר ִיקי ִעם ּכָל ִמי ֶׁש ַרק יָכְ לָ הִ ,עם ׁש ִ
ְּב ֶמ ֶׁשְך י ַ
ֹותּה
הַ ּגִ יסָ ה וְסַ ְב ָּתא ִמ ְּבנֵי ְב ַרקִ ,עם ׁשּולַ ִּמית הַ ְּׁש ֵכנָה ְויָעֵ ִלי אֲ ח ָ
הַ ּגְ דֹולָ הִ .מּכָל אֶ חָ ד ִהיא ִּב ְק ָׁשה ְל ַקּבֵ ל עֵ צֹות ו ְַר ְעיֹונֹות ְל ִמ ְׁשלֹוחַ
הַ ָּמנֹות הֲ כִ י ְמפֹאָ ר וַהֲ כִ י ְמיֻחָ ד וַהֲ כִ י ְמ ַרּגֵׁש ֶׁש ְּנִראָ ה אֵ י פַ עַ ם
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ְּב ִמ ְס ְּדרֹונֹות ּבֵ ית הַ ּסֵ פֶ ר.
אֹפי ֶׁשל הַ ְמ ַקּבֶ לֶ ת"ִ ,ה ְס ִּב ָירה
צָריְך ְל ַר ֵּמז עַ ל הָ ִ
"מ ְׁשלֹוחַ הַ ָּמנֹות ִ
ִ
ֹוׁשבֶ ת ֶׁשאָ כִ ין ִמ ְׁשלֹוחַ
אֹפי ֶׁשל חַ ּגִ ית הּוא ּכ ֶֶתר ,אֲנִי ח ֶ
ִר ִיקי" .הָ ִ
ְּב ִסגְ נֹון ֶׁשל ּכ ֶֶתר ַמ ְלכּות" ,הֶ ְח ִליטָ ה.
אֹפי" ,טָ ֲענָה יָעֵ ִלי .אֲבָ ל ִר ִיקי ִה ְתעַ ְּל ָמה
"אֲבָ ל ּכ ֶֶתר זֶה ל ֹא ִ
ִמ ְּדבָ ֶריהָ וְהֵ חֵ ּלָ ה ּבַ ִּבּצּועַ הַ ּמֻ ְרּכָב.
ּפּורים יָצְ אָ ה ִר ִיקי ֵמהַ ּבַ יִת ִעם ִמ ְׁשלֹוחַ ָמנֹות
ְּביֹום חֲ גִ יגַת הַ ִ
צּורה ַמ ְר ִהיבָ ה ּבֵ ין ּכ ֶֶתר
נֹוצֵ ץ ּומֻ זְ הָ ב .הַ ַּמ ְמ ַּת ִּקים ׁשֻ ְּלבּו ְּב ָ
ּומ ְלכּות ֶׁשּׁשֻ ְּבצּו ּכְ מֹו
עֹוס ִקים ִּב ְמלּוכָה ַ
סּוקים הָ ְ
ּופ ִ
זָהָ ב ּגָדֹול ְ
לֹומים ִמּסָ ִביבִ .ר ִיקי הָ י ְָתה ְמרֻ ּצָ ה ,זֹו ְּב ִדּיּוק הַ ִהזְ ַּד ְּמנּות
יַהֲ ִ
ֶׁש ִחּכְ ָתּה לָ ּה" .חַ ּגִ ית ל ֹא תּוכַל ֶׁשּל ֹא ְל ִה ְת ַרּגֵׁש ּכְ ֶׁש ִּת ְראֶ ה אֶ ת
אֹפי ֶׁשּלָ ּה",
הַ ִּמ ְׁשלֹוחַ הַ ְמיֻחָ ד הַ ּזֶה .הּוא ְמ ַׁש ֵּקף ִּב ְמדֻ ּיָק אֶ ת הָ ִ
ְהֹוסיפָ ה ּבַ ּלֵ ב ּבַ ָּק ָׁשה ֶׁשהַ ּפַ עַ ם ִּת ְבחַ ר ּבָ ּה
הָ י ְָתה ִר ִיקי ְּבטּוחָ ה ו ִ
חַ ּגִ ית ּכַחֲ בֵ ָרה הֲ כִ י טֹובָ ה.
ּתֹורּה ֶׁשל ִר ִיקי
ָ
אֲ בָ ל ׁשּום ָּדבָ ר ל ֹא הָ לַ ְך ּכ ְַמתֻ כְ נָןּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעַ
ְלהַ ּצִ יג אֶ ת הַ ִּמ ְׁשלֹוחַ הַ ּגְ ַרנְ ְּדיֹוזִ י ,אַ ף אַ חַ ת ל ֹא ִהצְ ִליחָ ה
ְלנַחֵ ׁש עֲבּור ִמי ְמיֹ עָ ד ִמ ְׁשלֹוחַ הַ ָּמנֹות" .אּולַ י הֵ כַנְ ְּת אֶ ת
יׁשה ּבֵ ין
ּמֹורה ְלנַחֵ ׁשַ ,מ ִּק ָ
גֹול ִדי?" נִ ְּס ָתה הַ ָ
הַ ִּמ ְׁשלֹוחַ ְל ְ
ּגֹול ִדי ַויְס.
ע ֲֵרמֹות הַ ּזָ הָ ב וְהַ ֵּׁשם ֶׁשל ְ
נְתה ִר ִיקי ֶׁש ִה ְתּפַ ְּלאָ ה ְלגַּלֹות ֶׁשהַ ּכִ ָּתה ל ֹא
"מ ָּמׁש ל ֹא!" עָ ָ
ַ
אֹפי" ,טָ ֲענָה
"ׁשם זֶה ל ֹא ִ
ּגֹורל ֶׁשּלָ ּהֵ .
ְמ ִבינָה ִמּיָד ִמי עָ ְל ָתה ּבַ ָ
ימה ִא ָּתּה .אֲ בָ ל אַ חֲ ֵרי ַּד ָּקה אֲ רֻ ּכָה ֶׁשל ֶׁש ֶקט,
ּמֹורה ִה ְסּכִ ָ
וְהַ ָ
ּמֹורה ֵמ ִר ִיקי ֶׁש ְּת ַׁש ֵּתף אֶ ת ּכֻּלָ ן.
ִּב ְק ָׁשה הַ ָ
"זֹו חַ ּגִ ית!" צָחֲ ָקה ִר ִיקי ְונ ְָטלָ ה אֶ ת הַ ִּמ ְׁשלֹוחַ ְּבי ֶָדיהָ  ,מּו ָכנָה
לָ לֶ כֶת לַ ָּמקֹום ֶׁשל חַ ּגִ ית ּכְ ֵדי ְלהַ ּגִ יׁש לָ ּה אֶ ת הַ ִּמ ְׁשלֹוחַ הַ ּמֻ ְׁש ָקע.
נִפעֲרּו עֵ ינֶיהָ ֶׁשל חַ ּגִ ית ְּב ַת ְדהֵ ָמה.
"הַ ִּמ ְׁשלֹוחַ ְמיֹ עָ ד ִלי?!" ְ
נִּס ָתה
אֹפי ֶׁש ִּלי?!" ְ
"מה הַ ֶּק ֶׁשר ֶׁשל הַ ּכ ֶֶתר הַ ּזֶה אֵ לַ י אֹו אֶ ל הָ ִ
ָ
יקה.
ְלהָ ִבין ו ְִר ִיקי ִה ְס ִמ ָ
"זֶה ּכִ י אַ ְּת ַמ ְלּכַת הַ ּכִ ָּתה"ִ ,היא לָ חֲ ָׁשה.
ּומהֲ ָרה ִל ְׁשּתֹק
אֹפי ֶׁשל חַ ּגִ ית!" ִה ְתעָ ְרבָ ה אֶ ְס ִּתי ִ
"אֲבָ ל זֶה ל ֹא הָ ִ
אֲתה אֶ ת הַ ּמ ָֹורה ְמסַ ֶּמנֶת לָ ּה ּבַ ּיָד ֶׁש ֶּת ְח ַּדל.
ּכְ ֶׁש ָר ָ
ֹותר"ּ ,בָ כְ ָתה ִר ִיקי ְמר ִֹורים ּכְ ֶׁש ָּׁשבָ ה
"אֲנִי ל ֹא הֹולֶ כֶת לַ ּכִ ָּתה י ֵ
ֵמהַ חֲ גִ יגָה" ,אַ ֶּתם ל ֹא ְמ ִבינִים ּכ ַָּמה ִה ְתּבַ ּי ְַׁש ִּתי"ִּׁ ,ש ְּתפָ ה.
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ּוכְ ִאּלּו ְּת ִפּלָ ָתּה ִה ְתּג ְַּׁש ָמה ,אַ ְרּבָ עָ ה י ִָמים ְלאַ חַ ר ִמּכֵן ּפָ ַרץ נְגִ יף
הַ ּקֹורֹונָה ו ְִׁש ֵּתק אֶ ת הַ ּכֹל.
"א ָּמאַ ,מה ּפֵ רּוׁש הַ ִּמּלָ ה 'קֹורֹונָה'?" ִּב ְק ָׁשה ִר ִיקי ְלהָ ִבין.
ִ
ּוב ְקׁשּו
עּותּה ּכ ֶֶתרּ .כְ ֶׁשהַ ח ְֹוק ִרים ִה ְתּבֹונְנּו ּבַ ּנְגִ יף ִ
"'קֹורֹונָה' ַמ ְׁש ָמ ָ
ּומּכָאן
ְל ַזהֹות אֹותֹו ,הֵ ם ּגִ ּלּו ֶׁשהַ ַּמ ְראֶ ה ֶׁשּלֹו ְנִראֶ ה ּכְ מֹו ּכ ֶֶתר ִ
ְׁשמֹו"ִ ,ה ְס ִּב ָירה ִא ָּמא.
ּיִק ְראּו
"אם ּכְ בָ ר ִל ְהיֹות נְגִ יף ,אָ ז ְלפָ חֹות ֶׁש ְ
"נ ְֶח ָמד!" צָחֲ ָקה ִר ִיקיִ .

ׁשמ ָעּותָּה ּכֶתֶר.
"'קֹורֹונ ָה' מ ַ ְ
ַחֹוקרִים הִתְּבֹונְנּו ּב ַּנְגִיף ּוב ְִקׁשּו
ּכ ְ ֶ
ׁשה ְ
לְז ַהֹות אֹותֹו ,ה ֵם ּגִּלּו ֶ
ׁשהַּמ ַ ְראֶה ׁשֶּלֹו
ׁשמֹו"
נ ִ ְראֶה ּכְמֹו ּכֶתֶר ּומִּכ ָאן ְ
ְלָך 'ּכ ֶֶתר'" ,הֵ גִ יבָ ה ִר ִיקי
אֹפי ,אֶ ּלָ א ַרק ֵּתאּורִ .קּׁשּוט.
"הּגִ יעַ הַ ּזְ ַמן ֶׁש ָּת ִבינִי ֶׁשּכ ֶֶתר זֶה ל ֹא ִ
ִ
ֹובבָ ה ּבַ ּבַ יִת ְמׁשֻ ע ֲֶמ ֶמת.
צּורה"ִ ,ה ְתעָ ְרבָ ה יָעֵ ִלי ֶׁש ִה ְסּת ְ
ָ
ֹואים אֶ ת הַ ּכ ֶֶתר ֶׁשל הַ ּנְגִ יף הַ ּזֶה ,אָ ז ּכֵיף לֹו",
"אֲבָ ל ּכֻּלָ ם ר ִ
ִה ְתעַ ְּק ָׁשה ִר ִיקי ּבַ חֲ ז ָָרה.
"אֲבָ ל הּוא נְגִ יף! נְגִ יף ַרע ֶׁשה ֵֹורג אֲ נ ִָׁשים" ,טָ ֲענָה יָעֵ ִלי ְּבת ֶֹקף.
צָריְך ּכ ֶֶתר ּכְ ֶׁשּכָל הָ עֹולָ ם ִמ ְת ַרחֵ ק ִמ ֵּמְך?"
"מי ִ
ִ
הַ ְּׁשאֵ לָ ה ֶׁשל יָעֵ ִלי ִרחֲ פָ ה ּבָ אֲ וִיר ו ְִר ִיקי יָצְ אָ ה לַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ו ְִה ְתי ְַּׁשבָ ה
עַ ל אֶ ֶדן הַ חַ ּלֹון.
ְנִמנְעּו ִמּלָ צֵאת
הָ ְרחֹוב הָ יָה ָׁש ֵקטּ ,כֻּלָ ם ִה ְס ַּתּגְ רּו ּבַ ּבָ ִּתים ו ְ
הַ חּוצָהִ .ר ִיקי ִה ִּביטָ ה ְלעֵ בֶ ר חַ צְ רֹות הַ ּבָ ִּתים וְזִהֲ ָתה אֶ ת חַ ּגִ ית
ֹותיהָ
ּוס ִביבָ ּה אַ חֶ יהָ וְאַ ְחי ֶ
ֹוׁשבֶ ת ּבַ ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ֶׁשּבַ ִּבנְ יָן ִמּמּול ְ
י ֶ
ֹוׂשה ַמ ְלּכַת הַ ּכִ ָּתה ּכְ ֶׁשאֵ ין ּבֵ ית סֵ פֶ ר",
"מעַ נְ יֵן ָמה ע ָ
הַ ְּקטַ ּנִיםְ .
ָּתהֲ ָתה ו ְִה ְתּבֹונְ נָה ּבַ חֲ בֶ ְר ָּתּה ּדֹואֶ גֶת ִּב ְמ ִסירּות ְלאַ חֶ יהָ .
ַאֲמ ִּתית
יׁשה ִר ִיקי ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו זָז לָ ּה ּבַ ּלֵ בּ .תֹובָ נָה יָפָ ה ו ִ
ּופ ְתאֹם ִה ְרּגִ ָ
ִ
ִה ְתע ְֹור ָרה וְלָ חֲ ָׁשה לָ ּה" :טּוב לֵ בִ ,אכְ ּפַ ִּתּיּות וְאַ הֲ בָ ה ַמ ְרּכִ יבֹות
ּונְתינָה ְמ ַק ְּׁשטֹות אֹותֹוּ .כ ֶֶתר ֶׁשל
אֶ ת הַ ּכ ֶֶתרִׂ .ש ְמחָ ה ,חֲ בֵ רּות ִ
ֹוביםּ ,בַ גְ רּות
יֹפי ,אֲבָ ל ּכ ֶֶתר ֶׁשל ַמע ֲִׂשים ט ִ
ְס ָתם הּוא ִענְ יָן ֶׁשל ִ
אֹפי".
וַאֲצִ ילּות ֵ -מ ִעיד עַ ל ִ
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צמ ָם"
ּפרִים ע ַל ע ַ ְ
פרֵי "יְלָדִים מְס ַ ְ
ג ְרלּו סִ ְ
ׁשּבְצִים י ֻ ְ
ּב ֵין ּפֹותְרֵי הַחִידֹות וְהַּתַ ְ

ִה ְת ַק ְּׁשרּו ְלטֶ לֶ פֹון  ,1-533-674-944הַ ְׁש ִאירּו אֶ ת ִּפ ְתרֹון הַ ִחידֹות וְאֶ ת ִמ ְסּפַ ר הַ ּטֶ לֶ פֹון ֶׁשּלָ כֶם ו ְִהּכָנְסּו לַ הַ גְ ָרלָ ה.
(אֹו ִׁש ְּלחּו ְל ֵמיל)wold10@bezeqint.net :
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אים
חבֹו ִ
מַ ֲ

ָרמ ַת קֹׁשִי

ּבַ ּטַ ְבלָ ה ֶׁש ִּל ְפנֵיכֶם ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ִמּלָ ה.
'ּׂש ֵמחֹות' ְּב ָורֹד,
ִאם ִּתצְ ְּבעּו אֶ ת ּכָל הַ ִּמ ִּלים הַ ְ
וְאֶ ת ּכָל הַ ִּמ ִּלים הָ 'עֲצּובֹות' ְּבכָחֹ לְ ,ת ַק ְּבלּו ִמּלָ הַ .מ ִהי?

יּ .גֹולָ ן
ְּתרּופָ ה

אֹור

ְּפ ִרי חָ ָדׁש

ְׂש ִריטָ ה

יַחַ ד

אַ חֲ וָה

חֲ תֻ ּנָה

מּומּיּות
עַ גְ ִ

חֶ ְדוָה

ַרעַ ד

יְבָ בָ ה

חַ ג

ִּדכְ ּדּוְך

נְ ִעימּות

ְמ ִתיקּות

ְּבעָ ָתה

ִּדיצָ ה

עַ ִּליזּות

ְּדאָ בֹון

חֹ ֶׁשְך

צְ ִביטָ ה

נַחַ ת

יֵאּוׁש

צָ הֳ לָ ה

ּכַעַ ס

ִרּקּוד

זְ עָ ָקה

ָׁשלֹום

נֹוחַ

חֹ ם ָּגבֹּהַ

חָ ִביב

ְּדאָ גָה

ְמ ִריבָ ה

ִחּיּוְך

ָׂשׂשֹון

יָגֹון

ַמחֲ לָ ה

ּכְ אֵ ב

ַׁש ְלוָה

ִּדּכָאֹון

אֻ ְמלָ ל

חֵ ָמה

ּפַ חַ ד

ִׁשיר

ִׁש ְברֹון לֵ ב

אָ ִביב

ִׁשעּול יָבֵ ׁש

נִ ּצָ ן

ֶנגֶף

צַ עַ ר

ע ֲִליצּות

ִרּנָה

ַק ְדרּות

ְּבכִ י

ִּד ְמעָ ה

ָׁשלֹום

ז ֶֶמר

אַ הֲ בָ ה

נְ כ ִֵאים

רֹון

אֵ בֶ ל

ּתּוגָה

צְ חֹוק

ּפֶ צַ ע

ּגִ יל

ַׁש ְלוָה

חֲ ָר ָדה

ֵרעּות
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פת
האֹות הַמְׁשֻ ּתֶ ֶ
ָ

ָרמ ַת קֹׁשִי

יּ .גֹולָ ן
ה

16

ִמצְ אּו ְּבכָל זּוג ְּתמּונֹות אֶ ת הָ אֹות הַ ְמׁשֻ ֶּתפֶ ת וְכִ ְתבּו
ֹותּיֹות ְת ַק ְּבלּו ִמ ְׁשּפָ טַ .מהּו?
ּבַ ִּמ ְׁשּבֶ צֶת ֶׁש ִּמ ַּת ְח ָּתןִ .מּכָל הָ א ִ
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ִל ְפנֵיכֶם ַּ 6ת ְׁש ְּבצֹונִים ּבָ הֶ ם הַ הַ גְ ָּדרֹות ִּב ְמאֻ ּנְָך
ּומ ְׁש ַּת ְּלבֹות זֹו ּבָ זֹוְ .לדֻ גְ ָמה:
ּוב ְמאֻּזָן ָׁשוֹות ִ
ִ

ָרמ ַת קֹׁשִי

ׁשּבְצֹונֵי קֶ סֶם
ּתַ ְ
יּ .גֹולָ ן

ל ֹא ַקל
יעי
הַ ּיֹום הַ ְּׁש ִב ִ
ִמּסָ ִריסֵ י
אֲחַ ְׁש ֵורֹוׁש

ַנּנָס
ֹוזְלי
ַמאֲ כָל נ ִ
אֶ חָ ד ִמ ִּׁש ִּׁשים
ִמ ָּׁשעָ ה
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ֹלׁשת
ִמ ְּׁש ֶ
הָ ְרג ִָלים
ּכְ ִלי ְל ִבּׁשּול
י ֵָראְ ,מפַ חֵ ד

יּ .גֹולָ ן

1

ד

2

ל

7

3
5

8

2

1

3

2

5

גּדָרֹות
הַ ְ

מּורה /
ּגַלְּגַל נִ :מ ְּבנִי אַ הֲ רֹן הַ ּכֹהֵ ן  /הַ ְבטָ חָ ה חֲ ָ
ֹׁשה ַרּבֵ נּו  /הַ ְתחָ לַ ת הַ ּצְ ִמיחָ ה /
נִקּבַ ר מ ֶ
הָ הָ ר עָ לָ יו ְ
יֹפי
ִה ְׁש ַּת ֵּתק  /זֹוחֵ ל אַ ְר ִסי ִ /מן הָ אֹותֹות ִ /
הֹוׁשיעַ ִ /מ ְת ַר ְב ֵרב ַּ /ת ְרנְ גֹול
ִ
ּגַלְּגַל גּ :פָ ָדה,
 /חֹ ֶמר ְּבנִ ּיָה לָ בָ ן ּ /בֶ גֶד לָ ֶרגֶל ִ /ה ְפ ִחית /
ָׁשה
ִׂש ְמחָ ה ... /הַ ּנ ֶ
17
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ּבַ עַ ל חַ ּיִים ָּגדֹול
הָ פּוְך ִמּלַ יְלָ ה
אָ ִביו ֶׁשל נֹחַ
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נ

אֲד ְמ ַּדם
ְּפ ִרי ּגִ ּנָה ַ
ָמחַ ל עַ ל זְכּותֹו
חֲ בֵ רֹו ֶׁשל ִּבגְ ָתן

ִל ְפנֵיכֶם אַ ְרּבָ עָ ה ַּת ְׁש ְּבצֵי ַמ ְעּג ִָליםּ .כָל אֶ חָ ד ֵמהֶ ם מֻ ְרּכָב
ֹוהי הָ אֹות
נִימי נְתּונָה אֹות .ז ִ
ֹלׁשה ַמ ְעּג ִָליםּ .בַ ַּמ ְעּגָל הַ ְּפ ִ
ִמ ְּׁש ָ
הָ ִראׁשֹונָה ְּבכָל הַ ִּמ ִּלים ֶׁש ְּבאֹותֹו ַּת ְׁשּבֵ ץ ,הַ ּנִכְ ָּתבֹות ִמ ִּב ְפנִים
ּכְ לַ ּפֵ י חּוץְ .ראֵ ה ּדֻ גְ ָמה ּבַ ַּמ ְעּגָל הַ י ְָמנִי הָ עֶ ְליֹוןִ .אם ִּת ְפ ְּתרּו
צָעּיִים ִ 4מ ִּלים ֶׁשּלֹוחֲ מֹות ּבַ ּנְגִ יף!
נְ כֹונָה ְּת ַק ְּבלּו ּבַ ַּמ ְעּג ִָלים הָ אֶ ְמ ִ

ּגל ִים
מִתְּגַל ְ ְ
8

ת

ר

ד

אֲבי הָ אָ ב אֹו הָ אֵ ם
ִ
ֹואֲבים
ִמ ֶּמּנָה ׁש ִ
ַמיִם
ַרעַ ל

ָרמ ַת קֹׁשִי

1

ב
י

י
ע

ת
ר

ִאם ִּת ְפ ְּתרּו אֶ ת ֵׁש ֶׁשת
הַ ַּת ְׁש ְּבצֹונִיםְּ ,תגַּלּו ּכִ י
ֹותּיֹות ֶׁש ְּב ֶמ ְר ָּכזָם
הָ א ִ
יֹוצְ רֹות ִמּלָ הַ .מ ִהי?

5

6

3
4

5

ּגַלְּגַל י :הָ יָה ְּב ֹכחֹו  /י ִֵּתן ַמּכָה ִ /מ ְּבנֵי נֹחַ  /נָאֶ ה /
זְרח הָ ָרחֹוק ִ /עיר נ ֵָמל ּבָ אָ ֶרץ  /י ִֵּתן
ְמ ִדינָה ּבַ ִּמ ָ
ימי אֲחַ ְׁש ֵורֹוׁש"
ימי") " /וִַּ ...ב ֵ
("...חָ כְ ָמה לַ חֲ כִ ֵ
זְרח הָ א ְֹוק ָינֹוס
ּגַלְּגַל פִ :מין ִק ְטנִ ּיָהּ /ג ָֹורל ִ /אי ְּב ִמ ַ
הַ ָּׁש ֵקט  /אַ ּבָ א ְּבכ ַָּמה ָׂשפֹות  /הָ ָדרִ /מין ַמאֲפֶ ה
ְהּודה ו ְָת ָמר ּ /בַ עַ ל חַ ּיִים ּבָ ֶרפֶ ת
עָ גֹל ִ /מ ְּבנֵי י ָ
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ׁשּורה ֶׁשל הַ ַּת ְׁשּבֵ ץ ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ְּתׁשּובָ ה
ְּבכָל ָ
לַ הַ גְ ָּד ָרה ֶׁש ְּל ַמּטָ הְ .ליַד הַ הַ גְ ָּד ָרה ְנִר ְׁשמּו ִמ ְסּפַ ר
ֹותּיֹות
ֹותּיֹות ֶׁשּבַ ְּתׁשּובָ הִ .אם ִּת ְמחֲ קּו אֶ ת א ִ
הָ א ִ
ֹותרֹות
ֹותּיֹות הַ ּנ ָ
הַ ְּתׁשּובֹות ,יִצְ טָ ְרפּו לָ כֶם הָ א ִ
ְל ִמ ְׁשּפָ טַ .מהּו?
ֲבּורכֶם אֶ ת הַ ְּתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה ּכְ דֻ גְ ָמה.
ִס ַּמּנּו ע ְ

ׁשּבֵץ מְחִיקָ ה
ּתַ ְ

ָרמ ַת קֹׁשִי
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יעים ְל ָׁשם ַּת ְל ִמ ִידים ( .3 )4 - 6אַ חַ ד הַ ְּמקֹומֹות ּבֹו חַ ּי ִָבים לַ חֲ בֹׁש
ִ .1היא ְמסַ ּיַעַ ת לַ הֲ ַגּנָה ִמּנְגִ יף הַ ּקֹורֹונָה ( .2 )3 - 2 – 4ל ֹא ַמּגִ ִ
ַמּסֵ כָה (ּ .4 )6 - 4כ ַָּמה אֲ נ ִָׁשים ְיכ ִֹולים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִּב ְב ִרית? (ְ .5 )3 - 4 – 2לכ ַָּמה אֲ נ ִָׁשים מֻ ָּתר ִלנְסֹעַ ְּב ֶרכֶב ְּפ ָר ִטי? ()6 - 3 – 2
ֹותם! ( .8 )5 – 3אֵ יפֹה
ֹותם ְמאֹד ,אֲבָ ל אֵ ין ְלבַ ֵּקר א ָ
ַ .6מהּו הַ ֶּמ ְרחָ ק ֶׁשּיֵׁש ִל ְׁשמֹר ֵמאָ ָדם ְלאָ ָדם ( .7 )5 - 3 – 3אֲ נ ְַחנּו אֹוהֲ ִבים א ָ
חֹמר מֻ ּכָר ְל ִחּטּוי הַ ּי ַָדיִם ()6
ִמ ְתּפַ ְּל ִלים ְּ 3ת ִפּלֹות ּבַ ּיֹום? ( .9 )4 – 4הַ ּוִירּוס הַ ִּמ ְׁשּתֹולֵ ל ( ֶ .10 )7 – 4
ִ .11אם חָ ִׁשים אֶ חָ ד ִמ ַּת ְס ִמינֵי הַ ַּמחֲ לָ ה יֵׁש ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר ְל ָׁשם (ִ .12 )3 – 4אם יֵׁש ְׁשאֵ לֹות ְּב ִענְ יַן הַ ּנְגִ יף יֵׁש ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר ְל ָׁשם ()5 - 4
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ֹותיהָ חָ סֵ ר.
ֹותּי ֶ
ִל ְפנֵיכֶם ִּת ְפז ֶֹרת ְמיֻחֶ ֶדתֶׁ ,שחֵ לֶ ק ֵמא ִ
ּבַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות הַ ֵּכהֹות הָ ֵרקֹות ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ִא ְמ ָרה
ֶׁשעֲלֵ יכֶם ְל ַגּלֹות .הַ ִּמ ִּלים ֶׁשהָ יּו חָ בּויֹות ּבַ ִּת ְפז ֶֹרת
ֹומן,
ֹותן ִל ְמק ָ
נִמצָ אֹות ְל ַמּטָ הִ .מצְ אּו וְהָ ִׁשיבּו א ָ
ְ
ּוב ִהּפּוְךּ .תֹוְך ּכְ ֵדי ּכְָך
ִּב ְמאֻּזָןִּ ,ב ְמאֻ ּנְָךּ ,בַ אֲלַ כְ סֹון ְ
ֹותּיֹות הַ חֲ סֵ רֹות ו ְַת ְׁש ִלימּו אֶ ת הָ ִא ְמ ָרה.
ְּתגַּלּו אֶ ת הָ א ִ
אהלים ,אורח ,אחות ,אנחות,
גאולה ,גחוך ,הלואה ,המולה,
חולה ,חורשה ,חכה ,חמולה,
חשמל ,טיול ,כאוב ,כורם,
כפית ,מיטה ,לענה ,מחלה,
מכיר ,מכתם ,מלכה ,מניפה,
משלוח ,משה ,משחה ,משקל,
נאום ,נגיף ,נהרות ,נוף ,נחור,
נשואה ,סבוך ,סולו ,סוס ,סלמי,
סמך ,עולש ,עליה ,פורח ,פטל,
פלא ,פסול ,צונן ,רופא ,רמלה,
רעלים ,שאלה ,שברון ,שכוח,
שכנות ,שמחה ,שנהב ,שנון,
שעול ,תבהלה ,תימן

ֹותּיֹות
ּצַבנּו א ִ
הַ ַּת ְׁשּבֵ ץ ֶׁש ִּל ְפנֵיכֶם ּפָ תּור ִּב ְמלֹואֹו ,אַ ְך ִה ְ
ּגַם ִּב ְמקֹום הַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות הַ ְּׁשחֹ רֹות .עֲלֵ יכֶם ִל ְמצ ֹא
(ׁשאֵ ינָן ְל ִפי הַ ּסֵ ֶדר) אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות
ְל ִפי הַ הַ גְ ָּדרֹות ֶ
ֹותּיֹות
הַ ְּׁשחֹ רֹות ו ְִל ְמצ ֹא אֶ ת הַ ִּמ ִּלים הַ ִּמצְ טָ ְרפֹות ֵמהָ א ִ
ֶׁש ִּב ְמקֹום הַ ִּמ ְׁשּבָ צֹות הַ ְּׁשחֹ רֹותִ ,מּי ִָמין ִל ְׂשמ ֹאל,
ׁשּורה – ְלפָ סּוק אַ ְקטּואָ ִלי.
ׁשּורה אַ חַ ר ָ
ָ
ֹותּיֹות ֶׁשל ְּתׁשּובָ ָתּה.
ְליַד ּכָל הַ גְ ָּד ָרה – ִמ ְסּפַ ר הָ א ִ

ָרמ ַת קֹׁשִי
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אּז ָן
מ ֻ
גּדָרֹות ְ
הַ ְ

נְ גִ יף ()5
אֲ נ ְַחנּו ()3
ִמ ְּבנֵי נֹחַ ()3
עָ נִ י ()2
אֹותּיֹות ()2
אַ חַ ת הָ ִ
ַמ ָּתנָה ()2
ּבֶ גֶד ְׂש ָרד ()2
י ְַל ָּדה ()2
נָכְ ִרי ()2
נֶאֱ כָל ְּבלֵ יל הַ ּסֵ ֶדר ()4
הָ ִליְך ֶׁשּנֹועָ ד ִל ְמנֹעַ
ִה ְתּפַ ְּׁשטּות וִירּוס
וְזִ הּום ()5

גּדָרֹות מ ְאֻּנ ָך ְ
הַ ְ

ַמ ְחלָ ָקה ְל ַקּבָ לַ ת
חֹולים (),4, 3
ִ
ִמ ַּמּכֹות ִמצְ ַריִם ()2
עֹוף יָם ()3
ְּפ ִרי ּגִ ּנָה אֲ ַד ְמ ַּדם ()3
נִ ָּקה אֶ ת הַ ְּפסֹ לֶ ת ִמן
הָ אֹ כֶל ()3
ְּתבּואָ ה ()2
סֵ פֶ ר ְּת ִפּלָ ה ()4
יסטֶ ר ()2
ִמינִ ְ
זְרח הָ ָרחֹוק ()3
ְמ ִדינָה ּבַ ִּמ ָ
ִעיר ּגְ דֹולָ ה ְּבאַ ְרצֹות
הַ ְּב ִרית ()4 ,3

קֹור ִאים ְּבלֵ יל הַ ּסֵ ֶדר ()4
ְ
ֶׁשּמֹוצָ אֹו ִמּמֹואָ ב ()5
הֲ סָ ַרת ִלכְ לּוְך ()5
הַ ּגָלּות הָ אַ חֲ רֹונָה ()4
ִמין ַמ ֶּתכֶת ()5
יעי ()3
הַ ּיֹום הַ ְּׁש ִב ִ
ִמּלַ ת קֹ צֶ ר רּוחַ ()3
ִר ְק ָמה ּבַ ּגּוף ()3
ּבֶ ן הַ ַּת ְרנְ גֹול ()5
ִׂש ְמחָ ה ()3
נִ ָּקה ,הֵ ִסיר אֶ ת
ֵמאַ ְבנֵי הַ חֹ ֶׁשן ()3
הַ ּזֻהֲ ָמה ()3
אַ חַ ד הַ ָּתוִים ()2
ִקּד ֶֹמת הֹולַ נְ ִּדית ()2
ְמקֹור ַמיִם ()3
ִמ ַּדת חַ ְׁש ַמל ()2
נֹוזֵל ִלכְ ִתיבָ ה ()3
הֲ ָויָה ,יֵׁש ()4
ֶׁשטַ ח ְמג ָֻּדר הַ ְמ ַׁש ֵּמׁש
ְלאַ ְחסָ נָה ֶׁשל ְּדבָ ִרים ( )5סּוג ֶׁשל אֱ גֹוז ()3
ּבֶ ן עַ ְמ ָרם ()3
ּבַ עַ ל חַ ּיִ ים נֶאֱ ָמן ()3
ל ֹא ָמתֹוק ()2
חָ ַרׁש ָרעָ ה ()3
ָק ַרס ()2
ְקצִ יצַ ת ּבָ ָׂשר
ִמזְ ָר ִחית ()3
ְּב ֶמ ְרּכַז הָ עַ יִן ()5
יק ִלי ()2
מּוס ָ
ימן ִ
ִס ַ
צּור ָתּה ֶׁשל ִאיטַ ְליָה ()3
ָ
ׁשֹותה ִּב ְלגִ ימֹות ()4
ֶ
זְ ִהירּות ,הַ ְׁשּגָחָ ה ()5
ִמן הַ ּגַּפַ יִם ()2
ִמ ְּפנֵי ֶׁש)2( ...
ְּבתֹוכֹו ()2
אֲ רֻ ּכָה ()5
ָׁש ִליחַ ()4
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ל ֹא חֹולֶ ה ()4
אֶ לַ חִ ,אינְ פֶ ְקצְ יָה ()5
ִאי נֹוחּות ,סֵ בֶ ל ()3
ִמ ְּבנֵי אָ ָדם הָ ִראׁשֹון ()2
הַ ר ּבַ אֲ ַר ִּמית ()4
ִמן הַ ְּבהֵ מֹות ()2
רֹוכֵב עַ ל סּוס ()3
ְמרֻ ּסָ ק ַּדק ()4
אַ ְד ַמת הַ ֶּנגֶב ()2
אֹות נִ ּצָ חֹון ()2
י ָָּמה ()3
ַמחֲ לָ ה ()3
ְמ ַת ֵּקן ְׁשעֹונִ ים ()3

ּפחְּתִית
ׁש ַ
יְצִיאָה מ ִ ְ
ע ַד  100מֶטֶר ,אַך ְ
צאּו  2אֲנָׁשִים
ל ֹא י ֵ ְ
ּפחָה
ׁש ָ
ֶ
ׁשה ֵם ל ֹא מֵהַּמ ִ ְ
ּג ְרע ִינִית.
הַ ַ

בס"ד
ְלגִ ילָ ִאים 13-15
ָרמ ַת קֹׁשִי

גרַף
טמֹו ְ
ארִי ְ
ֲ

ֹובבֹות אֶ צְ לֵ נּו ִּבגְ לַ ל הַ ַּמּצָב,
ימה הַ ּזֹוֶׁ ,של ִמ ִּלים ֶׁש ִּמ ְסּת ְ
הָ ְר ִׁש ָ
הָ ְפכָה ְלקֹודֶׁ ,ש ְּלאָ ְרּכֹו (ּבַ ִּמ ְׁשּבָ צֹות הַ ּצְ בּועֹות) ּתּוכְ לּו ִל ְמצ ֹא
ֹותּיֹות.
ימה לָ ִענְ יָן .לַ הֲ ָקלַ ת הַ ִּפ ְתרֹון ִס ַּמּנּו  3א ִ
ִא ְמ ָרה הַ ַּמ ְת ִא ָ

יּ .גֹולָ ן

3

21

2

4

13

2

16

6

18

10

18

9

8

21

6

5

6

3נ

1

11

2

1

6

19

6

0

14

קנִּי ַת
ֻ
מּתָר לָצֵאת ל ִ ְ
מָזֹוןּ ,תְרּופֹות
ׁשלֹוחִים ,אַך ְ
ּומ ִ ְ
מּתֶרֶת
הַּתְפִּלָה ֻ
ּבַּב ַי ִת ּב ִלְב ַד!
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על הסגר ועוגיות
עכשיו

כשיש הסגר ,המצב בבית נהיה מעט
מורכב.
אני לא מדבר על זה שצריך לחפש תעסוקה לילדים ובכמה
דקות שאין להם תעסוקה הם מתחילים למשוך בכל מיני
דברים ,לשתות כל מיני רעלים ,לגרום נזקים מכל הסוגים.
לא! לא! הבעיה הגדולה שבלהיות בהסגר היא הדיאטה,
כלומר שמירה על איזשהו סטטוס הגיוני.

מוישי
ולדר

משהו מחוייך לאבא ואמא

"אבל אתה אמרת שלפני השעה שלוש אף אחד לא נוגע
בעוגיות "...מקשה הקטנה בעיניים חודרות.
אין מנוס ,אנחנו נאלצים לסגת ולעמוד מאחורי הדיבור שלנו.
מה עושים כשהחוקים שאתה יצרת כובלים אותך?
חייבים לתת דוגמא אישית...
זו הסיבה שאנחנו מארגנים משחק פאזל אינטנסיבי בחדר
אחר ואז נגשים אל חבילת הוופלים הטריה ש...
רחש נשמע באיזור ואנחנו מיד עוטים את המבט הכי תמים
שלנו ומתחילים לשרקק ,מישהו מסתכל עלינו .אנחנו בטוחים
בזה .ולפיכך אנחנו פוסחים על המזווה וניגשים לכיור לשטוף
כלים בחוסר רצון בולט.
אין מה לעשות ,חינוך זה חינוך.
אז נתאפק קצת ...מה יקרה? בסך הכל נצטרך להתמודד עם
פחות קילוגרמים כשנצא מהבידוד הזה...
אבל חבילת צ'יפס חצי פתוחה שמציצה משם ,בסוף מפילה
אותנו .תבינו ,אנחנו פשוט לא רוצים שזה יתייבש שמה...

אתם מבינים ,ברגע שאנחנו לא יכולים לצאת החוצה  -אנחנו
בבית ,ובבית המצב הטבעי הוא לחפש אוכל בכל רגע נתון.
כמו חול המועד פסח כזה ,רק עם יותר אפשרויות ,כי עדיין
מותר חמץ.
הזמן לא עובר גם כשאנחנו מספרים לילדים את כל סיפור
ההגדה פעמיים והם מצליחים למנות את עשר המכות
לאחור...
ואז...
רגע כזה של הפוגה .אנחנו יושבים על הספה ,מבטנו תר על
רחבי הבית המאוכלס והמבולגן ונעצר על צנצנת העוגיות...
"לא! לא! לא!" אנחנו מנערים את ראשינו ,לא כדאי ללכת
לשם ,זהו מדרון חלקלק ,לא נסתכל לשם" .אבל מעניין מה יש
בתוך המזווה "...חודרת מחשבה טורדנית לתודעתנו העייפה.
מה קורה לנו?!
הבעיה היא שזה לא רק אנחנו ,אלא גם הילדים .אנחנו
צופים בהם בתקופה זו אוכלים ממתקים בכמות כזו שלא
אכלו במשך שנה שלימה וכל זה בלי דיווש אופניים אחד
לרפואה.
אז מילא אנחנו ,אבל הילדים?! זה כבר כישלון חינוכי ,לא יקום
ולא יהיה!
בשלב זה אנחנו מתחילים לפזר הכרזות דרמטיות שכוללות
את המילים:
"מה זה?!"
"...לא יכול להימשך ככה!"
" ...סדר יום!"
ו" ...מבצע".
רשימת סנקציות מוטלת על המזווה ועל צנצנת העוגיות ונקבע
זמן להתעמלות מינימלית בכל יום.
אלא מאי?
שמגיעה שעה שכזו ,בה אנחנו בטוחים שאף אחד לא שם לב
ואנחנו ניגשים חרש חרש לצנצנת העוגיות עם ברק בעיניים
וכבר שולחים את ידינו...
"אבא! מה אתה עושה?!" נשלחת השאלה לחלל המטבח.
זאת רבקי ,המרגלת הקטנה .אסור היה לי להקל ראש
ביכולות שלה...
"אהממ ...לוקח עוגיה?"

מגיעה שעה כזו ,בה אנחנו בטוחים
שאף אחד לא שם לב ואנחנו ניגשים
חרש חרש לצנצנת העוגיות עם ברק
בעיניים וכבר שולחים את ידינו...
"הי אבא! גם אני רוצה!" אומר הקטן.
"הי אבא! גם אני רוצה!" אומר האמצעי.
הי אבא! אני רוצה ממתק ...אבל אחר!" מצהיר הסנדוויץ'
העליון.
הקיצור ,כולם מתאספים סביבי כמו עדר פיראנות רעבות
ומתחילים לצווח בשפת הממתקים.
יש כאן הסכמה שבשתיקה שבשל הפרת ההסכם שיצרנו,
כעת הוא מבוטל לחלוטין ואיש את רעהו ממתק בלעו...
"לא כדאי ...זה לא טוב לשיניים" ,אנחנו מנסים בקול חלוש
להעלות טיעון שאפילו את הקטנה לא משכנע.
"נצחצח!" הם מצהירים במקהלה ומיד נגשים לבזוז את
המזווה ,עד שבסופו של דבר ,כשהם מתחילים להגזים ,אנחנו
משחררים את האיום הגרוע מכל" :אין אפיקומן!"
שם הם נעצרים ,כי אם יש משהו שהם פוחדים להפסיד יותר
מממתקים  -זה את האפיקומן.
אז נכון ,בנו האשם.
גם לנו קשה להתאפק...
אבל אין לאן לברוח ,אתה חייב להישאר בבית עד יעבור זעם.
אבל מי שחכם ,מלכתחילה ישמור לעצמו בארון הגבוה את
הדברים הטובים .כן?!
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בס"ד

אל ִים,
יְלָדִים ׁש ֹו ֲ

חַּי ִים ו ַל ְ ֶּדר עֹונֶה
לְחַּי ִים וַלְּדֶרׁ ,שָלֹום!

ּומ ְתמ ֵֹודד ּכְ מֹו ּכֻּלָ ם ִעם הַ ּי ִָמים הָ אֵ ּלּו ֶׁשל הַ ּקֹורֹונָה.
אֲנִי ּבֶ ן אַ חַ ת עֶ ְׂש ֵרה וָחֵ צִ יִ ,
ֹותי ְל ָמ ָׁשל ִמ ְתּג ְַעּגַעַ ת ּכָל הַ ּזְ ַמן לַ חֲ בֵ רֹות ֶׁשּלָ ּה.
יֵׁש ּכָאֵ ּלּו ֶׁש ִּמ ְׁש ַּתע ְֲמ ִמים ְויֵׁש ֶׁש ִּמ ְתלֹונְנִים עַ ל זֶה ֶׁשאָ סּור לָ צֵאת .אֲ ח ִ
אֲבָ ל אֲנִי  -אֲנִי עָ סּוק ְּב ִע ָּקר ְּב ָדבָ ר אֶ חָ ד  -אֲ נִ י ְמפַ חֵ ד!
יחים ְל ִה ְתעַ ּסֵ ק ִעם ּכָל ִמינֵי ְּדבָ ִרים אֲחֵ ִרים?! אֲ נ ְַחנּו ְּב ַמּצָב ל ֹא ּפָ ׁשּוט ְוכָל
אֲנִי ל ֹא ֵמ ִבין אֵ יְך ּכֻּלָ ם ּבַ ּבַ יִת ֶׁש ִּלי ַמצְ ִל ִ
ֹומעַ אֹו ק ֵֹורא חֲ ָדׁשֹות אֲנִי ֵמ ִבין עַ ד ּכ ַָּמה הּוא ל ֹא ּפָ ׁשּוט.
ּפַ עַ ם ֶׁשאֲנִי ׁש ֵ
לָ כֵן ,אֲנִי ִמצְ טַ עֵ ר ְמאֹד ְלה ִֹודיעַ ְלָך ֶׁשאֵ ין ִלי ׁשּום ָמקֹום ְלׁשּום ָּדבָ ר ּבַ ּלֵ ב חּוץ ִמּפַ חַ ד נ ָֹור ִאי.
ּיִהיֶה? אֵ יְך זֶה י ְַמ ִׁשיְך? וְהֶ עָ ִתיד ְנִראֶ ה ִלי ק ֵֹודר.
אֲנִי ּכָל הַ ּזְ ַמן ׁשֹואֵ ל אֶ ת עַ צְ ִמיַ :מה ְ
ֹותי.
ּיּוטים וַאֲנִי ִמ ְתּבַ ּיֵׁש ,אֲבָ ל ַמּגִ יעַ ְל ִא ָּמא אֹו ְלאַ ּבָ א ֶׁשּי ְַרּגִ יעּו א ִ
ּבַ ּלַ יְלָ ה יֵׁש ִלי ִס ִ
הֵ ם ְמאֹד ְמנ ִַּסים ,אֲבָ ל ל ֹא ָּת ִמיד זֶה עֹוזֵר...
לַ ּק ֵֹודר הַ ּי ָָקר!
יֵׁש ִלי ְּבׂש ָֹורה ַמ ָּמׁש טֹובָ ה ִּב ְׁש ִב ְילָך.
ֹומר ְּפ ָתאיִם הַ ֵּׁשם".
ּכָתּובׁ" :ש ֵ
לַ ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא יֵׁש ְׁש ִמ ָירה ְמיֻחֶ ֶדת עֲבּור יְלָ ִדים.
ּומּכָל ִמינֵי...
ּומ ִּט ִילים ִ
זֶה חָ ׁשּוב ֶׁש ֵּת ַדע אֶ ת זֶה .וְל ֹא ַרק אַ ָּתהּ ,כָל הַ יְלָ ִדים הַ חֶ ְר ָּד ִתּיִים ֶׁשּפֹוחֲ ִדים ִמ ַּגּנ ִָבים ִ
ֹומר עַ ל הַ יְלָ ִדים ְׁש ִמ ָירה ְמיֻחֶ ֶדתַּ .דו ְָקא הַ ּקֹורֹונָה צְ ִריכָה ְלהַ ְרּגִ יעַ אֶ ת
חַ ּי ִָבים לָ ַדעַ ת אֶ ת זֶה .הַ ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ׁש ֵ
הַ ְּפחָ ִדים ֶׁש ְּלָך .אַ ָּתה ׁשֹואֵ ל לָ ָּמה?
נִפּג ִָעים ִמּקֹורֹונָה.
ּקֹדם .יְלָ ִדים ל ֹא ְ
ּכִ י ִהיא הַ הֹוכָחָ ה הֲ כִ י ּגְ דֹולָ ה ְל ַמה ֶּׁשּכ ַָת ְב ִּתי ִמ ֶ
ֹותר חַ ּלָ ִׁשים ִמ ְּמבֻ ּג ִָרים! ִהּנֵה הַ הֹוכָחָ ה
ַמ ְד ִהים! אֵ יְך זֶה ָיכֹול ִל ְהיֹות? הֲ ֵרי יְלָ ִדים י ֵ
ֶׁש ִּלילָ ִדים יֵׁש ְׁש ִמ ָירה חֲ ז ָָקה.
נִׁש ָמ ִרים ִמּכָל ַרע:
ֹותּה ּבַ ּלַ יְלָ ה אָ ז ְ
ֹומ ִרים א ָ
יֵׁש ּגַם ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ִאם א ְ
ֹומ ִרים אֶ ת זֶה ,זֹו
ֹותי ִמּכָל ָרע יְבָ ֵרְך אֶ ת הַ ּנְעָ ִרים ִ "...אם א ְ
"הַ ַּמ ְלאָ ְך הַ ּגֹואֵ ל א ִ
ֹותר ּגְ דֹולָ הַ .מה ֶּׁשּכֵןּ ,בַ ּקֹורֹונָה ִה ְתהַ ְּפכּו הַ ּיֹוצְ רֹות...
ְׁש ִמ ָירה עֹוד י ֵ
ִאם ּבַ חַ ּיִים ,הַ ְמבֻ ּג ִָרים ְמגֹונְנִים עַ ל הַ יְלָ ִדיםּ ,כָעֵ ת הַ יְלָ ִדים צְ ִריכִ ים ְלגֹונֵן עַ ל
אך ְ
"הַּמַל ְ ָ
הַ ְמבֻ ּג ִָרים ְוזֶה הַ ָּדבָ ר הֲ כִ י ַקלּ :פָ ׁשּוט ל ֹא ְל ִה ְת ָק ֵרב אֲלֵ יהֶ ם!
הַּגֹו ֵ
אל אֹותִי
אָ ז ּכְ ֶׁשאַ ָּתה ַמ ְת ִחיל ְלפַ חֵ דַּ ,תּגִ יד ְלעַ צְ ְמָך" :אֲנִי ל ֹא ּפֹוחֵ ד ִּבכְ לָ לּ ,כִ י יֵׁש ִלי
מִּכָל ָרע
אֲפּלּו ָיכֹול ְלהַ ּצִ יל אֶ ת
ְׁש ִמ ָירה ְמיֻחֶ ֶדתְ .להֶ פֶ ְך! מּול הַ ּקֹורֹונָה אֲנִי חָ זָק וַאֲנִי ִ
יְב ָ ֵרך ְ ֶ
את
ה
ַ
ּנ
ע
ְ
ָ
הַ ְמבֻ ּג ִָרים עַ ל י ְֵדי ּכְָך ֶׁשאֶ ְת ַרחֵ ק ֵמהֶ ם".
ִרים "...
ֹותר חָ זָק.
וְאַ חֲ ַרי ֶׁש ַּנ ֲעבֹר אֶ ת הַ ְּתקּופָ ה הַ ָּק ָׁשה הַ ּזֹו ,אי"ה ַּת ְרּגִ יׁש הַ ְרּבֵ ה י ֵ

ּתְׁשּובָה>>
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קֹ ֶדם ּכֹל ,הָ ע ְֻב ָּדה ֶׁשאַ ְּת ְמ ִבינָה ֶׁש ְּבעָ יַת
הַ ּכַעַ ס ֶׁשּלָ ְך ִהיא ל ֹא ִּבגְ לַ ל הַ ּקֹורֹונָה ,זֹו
ע ֲבּור הַמְחַּנ ֵך ְ וַלְּדֶרׁ ,שָלֹום רָב!
כּותְךּ .כִ י יֵׁש יְלָ ִדים ( ְוגַם
נְ ֻק ָּדה טֹובָ ה ִלזְ ֵ
אֲנִי ּבַ ת עֶ ֶׂשר וָחֵ צִ י וְהַ ְּבעָ יָה ֶׁש ִּלי ּבַ חַ ּיִים
ְתרּוצִ ים לָ ָּמה הֵ ם ּכֹוע ֲִסיםְ ,מ ַקּנְ ִאים אֹו
יאים ִסּבֹות ו ֵ
אֲ נ ִָׁשים) ֶׁש ָּת ִמיד ַמ ְמצִ ִ
ִהיא ֶׁשאֲנִי ִמ ְת ַר ֶּגזֶת ְּב ַקּלּות!
ַק ְמצָ נִ יםְ .וזֶה אַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא ְּבאַ ְׁש ָמ ָתם .קֹורֹונָה נִ ְׁש ַמעַ ת ּכְ מֹו ֵּתרּוץ טֹוב .אַ ְּת
ּצּורה ֶׁשאֲנִי
ּכְ ֶׁשהַ ְּדבָ ִרים ל ֹא ה ְֹולכִ ים ּבַ ָ
ּומ ִבינָה ֶׁשּזֹו ְּבעָ יָה ֶׁשּלָ ְך.
ְלפָ חֹות הֲ גּונָה ְ
ּומעַ צְ ּבֵ ן.
ֹותי ְ
רֹוצָה ,זֶה ּפָ ׁשּוט ַמכְ ִעיס א ִ
יֹותר ָק ֶׁשה.
יֵׁש ְׁשנֵי ִּפ ְתרֹונֹות לַ ְּבעָ יָה ֶׁשּלָ ְך ,הָ אֶ חָ ד ָק ֶׁשה וְהַ ֵּׁשנִ י הַ ְרּבֵ ה ֵ
ימי הַ ּקֹורֹונָה ,אֲנִי מֹוצֵאת אֶ ת
עַ כְ ָׁשוִּ ,ב ֵ
ּיֹותר ָק ֶׁשה.
נ ְַת ִחיל ַמה ֵ
ּומתֻ ְסּכֶלֶ ת ֵמהַ ־
ֹותר ּכֹועֶ סֶ ת ְ
עַ צְ ִמי עֹוד י ֵ
עֹוב ִדים עַ ל ִמ ַּדת הַ ּכַעַ ס ֶׁשּלָ הֶ ם ,י ְַפ ִסידּו אֶ ת ּכָל
ְ
אֲ נ ִָׁשים ַּכעֲסָ נִ ים ֶׁשּל ֹא
ּומּזֶה ֶׁשאָ סּור לָ ֶר ֶדת ְל ַׂשחֵ ק ּוכְ לּום.
ַּמּצָב ִ
ּובבֹוא הַ ּזְ ַמן אֲ ִפּלּו
יעים לַ ּבֶ נְ אָ ָדם :חֶ ְב ָרהּ ,כָבֹוד ,הַ ע ֲָרכָה ְ
ַמה ֶּׁשהַ חַ ּיִ ים ַמּצִ ִ
יֵׁש ִלי ִה ְתּפָ ְר ֻצּיֹות זַעַ ם ֶׁשעֹוׂשֹות ַרע
יׁשהּו ֶׁשהּוא ַּכעֲסָ ן ְוגַם ִאם
חֲ תֻ ּנָה וִילָ ִדים .אַ ף אֶ חָ ד ל ֹא רֹוצֶ ה ְל ִהּנ ֵָׂשא ְל ִמ ֶ
ְלכֻּלָ ם וְאַ חַ ר ּכְָך אֲנִי ִמ ְתחָ ֶרטֶ ת...
הֵ ם נ ְָפלּו ִעם אֶ חָ ד/אַ חַ ת ָּכזֶהֹ/ו הֵ ם י ְִב ְרחּו עַ ל נ ְַפ ָׁשם.
אֲנִי ְמאֹד רֹוצָה ְל ִה ְתּגַּבֵ ר עַ ל זֶה.
הַ ֶּד ֶרְך הַ ּפָ חֹות ָק ָׁשה זֶה ְל ִה ְׁש ַּתּנֹות.
יֵׁש ְלָך עֵ צֹות?
ּנְק ָּדה ֶׁשל הַ ּכַעַ סֶ ,רגַע ִל ְפנֵי ֶׁשהּוא יֹוצֵא ִמ ְּׁש ִליטָ ה.
זֶה ְל ַזהֹות אֶ ת הַ ֻ
ׁשּדֹוד
ט.דַ .
לַ ְחׁשֹב עַ ל ַמה ֶּׁשּיֵׁש לָ ְך ,עַ ל הַ הַ ע ֲָרכָה ֶׁשּיֵׁש לָ ְך ,עַ ל הַ ַּת ְד ִמית ֶׁשּיֵׁש לָ ְך ְוגַם
א ְ
ּקֹודמֹות .הֶ עָ ִתיד הּוא ֶׁשּלָ ְך ּופָ ׁשּוט
עַ ל הַ ְּדבָ ִרים ֶׁשּכ ַָת ְב ִּתי ּכָאן ּבַ ּׁשּורֹות הַ ְ
עָ לַ יְִך ִל ְׁשֹלט עַ ל זֶה.
ידְך.
ּומסַ ֶּכנֶת אֶ ת ע ֲִת ֵ
צּורה ֶׁשל חֹ סֶ ר ְׁש ִליטָ הּ ,כְ ִאּלּו ְלבֵ נָה ּגְ דֹולָ ה נֹופֶ לֶ ת עָ לַ יְִך ְ
ְל ַד ְמיֵן ֶׁש ְּבכָל ּפַ עַ ם ֶׁשאַ ְּת ְמבַ ּטֵ את ּכַעַ ס ְּב ָ
ֹותְך ִעם אֵ ֶׁשת ִמ ְקצֹועַ ֶׁש ְּתסַ ּיֵעַ לָ ְך.
ו ְִאם זֶה ַמ ָּמׁש ָק ֶׁשה לָ ְךְּ ,תבַ ְּק ִׁשי ֵמה ַֹוריְִך ֶׁשּי ְַפּגִ יׁשּו א ָ

ּתְׁשּובָה>>

לְחַּי ִים וַלְּדֶרׁ ,שָלֹום!

אֲנִי ּבֶ ן  11וָחֵ צִ י .יֶלֶ ד ִמ ְסּפַ ר ֵׁשׁש ְּב ִמ ְׁשּפָ חָ ה ְּברּוכַת יְלָ ִדיםּ ,בָ רּוְך הַ ֵּׁשם!
ְּבי ִָמים ְרגִ ִילים זֶה ְּבסֵ ֶדר ,יֵׁש ִׁשגְ ָרה ְוכָל אֶ חָ ד ּבָ ִענְ יָנִים ֶׁשּלֹו .אֲבָ ל ֵמאָ ז ֶׁשהֵ חֵ ל נְגִ יף הַ ּקֹורֹונָה ,אֲ נ ְַחנּוַּ ,כּיָדּועַ ְלָךּ ,בַ ּבַ יִת
ְּב ִע ָּקר וַהֲ מֹון.
ּכָל הַ ּזְ ַמן ִעם הָ אַ ִחים וְהָ אֲחָ יֹות( .אֲנִי ל ֹא רֹוצֶה ְלהַ ּגִ יד ִמ ְסּפָ ר ּכְ ֵדי ֶׁשּזֶה ל ֹא י ְִהיֶה עַ יִן הָ ַרע .אֲבָ ל אֶ ְרמֹז ְלָך ֶׁשּגַם ִאם ל ֹא
ֲׂש ָרה)...
ֹותר ֵמע ָ
ֹותי הַ ּנְׂשּואָ ה ֶׁשּל ֹא ּג ָָרה ּפֹה ,אֲ נ ְַחנּו י ֵ
ֹופ ִרים אֶ ת אֲ ח ִ
ס ְ
נִהיֶה ִּב ְל ִּתי אֶ ְפ ָׁש ִרי.
ֹותנּו ,ו ְִל ְׁשמֹר עַ ל ִׁשגְ ָרה .אֲבָ ל ִעם הַ ּזְ ַמן זֶה ְ
ִא ָּמא ֶׁש ִּלי ִמ ְׁש ַּת ֶּדלֶ ת ְלהַ ע ֲִסיק א ָ
ּנִּקיֹונֹות.
ּבַ הַ ְתחָ לָ ה ,הָ אֲחָ יֹות הַ ּגְ דֹולֹות הָ יּו עֹוׂשֹות ַקיְטָ נָה לַ ְּקטַ ּנִים ,אֲבָ ל ִהּנֵה ִהּגִ יעַ עֶ ֶרב ּפֶ סַ ח וְהֵ ן ְמ ֻג ָּיסֹות לַ ֲעזֹר ּבַ ּבַ יִת ּבַ ְ
הּומה הַ ּזֹו ּבַ ּבַ יִת ַמ ְפ ִריעָ ה ִלי ְמאֹדּ .כָל הַ ּזְ ַמן
אֲנִי ל ֹא רֹוצֶה ְלהַ ּגִ יד ֶׁשהַ ּכֹל נֹופֵ ל עָ לַ יּ ,כִ י זֶה ל ֹא ַמ ָּמׁש ָנכֹון .אֲבָ ל ע ֲַדיִן הַ ְּמ ָ
ֹותם.
חּופיםְ ,להָ ִרים ִּתינֹוקֹות אֹו ְלהַ אֲכִ יל א ָ
ּול ָׁשם וְלַ ֲעׂשֹות ְּדבָ ִרים ְּד ִ
ק ְֹור ִאים ִלי לָ בֹוא ִמּפֹה ְ
וְאֵ ין ִלי ְׁשנִ ּיָה אַ חַ ת ְלעַ צְ ִמי .יֵׁש ְלָך אּולַ י עֵ צָה לַ הֲ ָקלָ ה?

י.פּ .בְנֵי בְרַק
ֹוׁשב ֶׁש ְּבתֹוְך הַ ְּׁשאֵ לָ ה ֶׁש ְּלָך ְטמּונָה הַ ְּתׁשּובָ ה.
אֲנִי ח ֵ
צָריְך לַ ֲעזֹר ִעם
ִית ְמסַ ּפֵ ר ִלי ֶׁשּכָל הָ אֲחָ יֹות ֶׁש ְּלָך ָנחֹות עַ ל הַ ּסַ ּפָ ה אֹו ְמ ַׂשחֲ קֹות וְאַ ָּתה ִ
ִאם הָ י ָ
ְצָריְך ְל ַדּבֵ ר ִעם הַ ה ִֹורים ֶׁש ַּיעֲׂשּו סֵ ֶדר .אֲבָ ל
ֹומר ְלָך ֶׁשּזֶה ַמ ָּמׁש ל ֹא ְּבסֵ ֶדר ו ִ
ִיתי א ֵ
הַ ְּקטַ ּנִים ,הָ י ִ
ֹומר זֶה הַ הֶ פֶ ְך הַ ּגָמּור.
ַמה ֶּׁשאַ ָּתה א ֵ
נִד ָרׁש ְלסַ ּיֵעַ לָ הֶ ם ְּבכְָך ֶׁש ִּת ְׁשמֹר עַ ל הַ ְּקטַ ּנִים.
ֹובדֹות ּכָל הַ ּיֹום וְאַ ָּתה ְ
ֶׁשהָ אֲחָ יֹות ֶׁש ְּלָך ע ְ
ֹוׁשב עַ ל הַ ּסַ ּפָ ה ּכָל הַ ּיֹום אֹו ְמ ַׂשחֵ ק?
ִית י ֵ
ַּת ְחׁשֹב ֶמה הָ יָה ק ֶֹורה ִאם הָ י ָ
ֹוׂשה ּכְ לּום .אֵ יזֶה ַמּזָל ֶׁשּזֶה ל ֹא ָנכֹון...
ֹובדֹות ּכָל הַ ּיֹום וְאַ ָּתה ל ֹא ע ֶ
הָ אֲחָ יֹות ֶׁש ְּלָך הָ יּו ִמ ְתלֹונְ נֹות אֵ לַ י ֶׁשהֵ ן ע ְ
ַּנִראֶ ה יֶלֶ ד ִעם ְּבעָ יָה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד
ֹותנִים לֹו ַּת ְפ ִקיד הּוא ּכ ְ
ֹותנִים לָ הֶ ם ַּת ְפ ִקידּ .כִ י יֶלֶ ד ֶׁשּל ֹא נ ְ
ּולכָל יֶלֶ ד ִל ְׂשמֹחַ ֶׁשּנ ְ
אֲנִי ַמּצִ יעַ ְלָך ְ
ּומאַ ְפ ְׁש ִרים ְלָך לָ ַקחַ ת חֵ לֶ ק ּבַ ֲעבֹודֹות הַ ּבַ יִת...
ְׁשלֵ ם ְ
ֶׁשּל ֹא ְמאַ ְפ ֶׁש ֶרת לֹו לַ ֲעׂשֹות ּכְ לּום .אֵ יזֶה נֵס ֶׁשאַ ָּתה יֶלֶ ד ּבָ ִריא ו ָ

ּתְׁשּובָה>>
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פרֹוחִי ׁשֹומְרִים ע ַל הַה ַנְחָיֹות
נּוחִי ו ְ ֶ
א ְ

