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ּבְטִּפֹות. ּבַּמֶרְחָב 

הַּצִּבּורִי חַּיָבִים לַחֲבֹׁש 
מַּסֵכַת ּפֶה וָאַף. 
ּבַּבַיִת – אֵין צֹרֶךְ. 

חָׁשּוב ֶׁשהַּמַּסֵכָה ּתִהְיֶה 
צְמּודָה לָאַף וְלַּפֶה.

 מַּסֵכַת ּפֶה וָאַף 
מְצַמְצֶמֶת אֶת 
הַּסִּכּוי לְהַדְּבִיק 

ּולְהִּדָבֵק!

 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

10

16

12

21

14

22

8
6
4

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

משרד הבריאות

הַּצַד הַּטֹוב ֶׁשל הַּקֹורֹונָה
ֵמֵאת: ַמִלי ַאְבָרָהם

מַּצִילִים אֶת הָעֹולָם מֵהַּמִרְּפֶסֶת
ֵמֵאת: ִּגיִטי ֵמִאירֹוִביץ

ִּגּבֹור הַּקֹורֹונָה ֶׁשּלִי
ֵמֵאת: ַחִּיים ַוְלֶּדר

ּתְַׁשּבְצֹונִים וחִידֹות
ֵמֵאת: י. ּגֹוָלן

הָרֶוַח ּכֻּלֹו ֶׁשּלָנּו
ֵמֵאת: ׁשּוַלִּמית

אֹפִי ֶׁשל ּכֶתֶר
ֵמֵאת: ִּגיִטי ֵמִאירֹוִביץ

מִי ּבָא לְסַבְּתָא?
ֵמֵאת: ֶאְפָרת טרֹוּפ

משהו מחוייך לאבא ואמא
ֵמֵאת: מוישי ולדר

יְלָדִים ׁשֹואֲלִים,
חַּיִים וַלְּדֶר עֹונֶה



יְלִָדים יְָקִרים!
ֲאִני ּכֹוֵתב ָּתִמיד ִסּפּוִרים ַעל ַהַחִּיים.

ֲאָבל ָּכֵעת ַהַחִּיים ְמַסְּפִרים ָלנּו ִסּפּור.
ְּתָתֲארּו ָלֶכם ֶמה ָהיּו חֹוְׁשִבים ָעַלי ִאם ָהִייִתי ּכֹוֵתב ִלְפֵני 
ָלֵצאת  יָכֹול  לֹא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ֶאֶרץ  ַעל  ִסּפּור  ָׁשָנה  ֲחִצי 
ֶׁשָאסּור  ַהֵּסֶפר,  ְלֵבית  הֹוְלִכים  לֹא  ְוַהְיָלִדים  ֵמַהַּבִית 
ָלַגַעת ְּביַָדִים ֲחׂשּופֹות ְּבׁשּום ִמְׁשָטח ְוֶׁשִּלְפֵני ֶׁשּנֹוְגִעים 

ָּבַאף אֹו ָּבַעִין ָצִריְך ִלְרֹחץ יַָדִים ָחָזק ִעם ַסּבֹון...
"הּוא  אֹוְמִרים:  ָהיּו  ָּכֶזה,  ִסּפּור  ּכֹוֵתב  ָהִייִתי  ִאם 
ַפְנַטְזיֹוֶנר... ּכֹוֵתב ַעל ְּדָבִרים ִּבְכָלל לֹא ֶהְגיֹוִנִּיים... ֶזה 
לֹא ַמְתִאים לֹו, הּוא ָּתִמיד ּכֹוֵתב ַעל ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתִּיים 

ֶׁשָּלנּו".
ֶׁשָּלנּו.  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַחִּיים  ְוֵאֶּלה  ָחְלָפה  ָׁשָנה  ֲחִצי  ְוִהֵּנה 

ָלֶזה ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶׁשַהַחִּיים ְמַסְּפִרים ָלנּו ִסּפּור.
ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשָּכל ֶזה ֲאִמִּתי, ּכָֻּלנּו ְצִריִכים ְלַהְמִׁשיְך ִלְכֹּתב 
ַהֶּזה  ֶׁשַהִּסּפּור  ַהֹּכל  ַלֲעׂשֹות  ְוָעֵלינּו  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ְּבֶעְזַרת  ִיְהיֶה,  ֶׁשּלֹו  ְוַהִּסּיּום  ַרע  ְולֹא  טֹוב  ִסּפּור  ִיְהיֶה 

ַהֵּׁשם, ֲהִכי טֹוב ֶׁשֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַדְמיֵן.

ְּכֵדי ֶׁשַהִּסּפּור ַהֶּזה ִיְהיֶה טֹוב ְולֹא ַרע, ְּכמֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם, 
ֲאַנְחנּו  ְמֻבָּגִרים,  ְּבִעָּקר  ָאָדם,  ְּבֵני  ֲהמֹון  ִנְפָטִרים  ָׁשם 

ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַּכָּמה ְּדָבִרים:
א. ִלְׁשֹמר ִּבְקִפיָדה ַעל ַהְּכָלִלים ֶׁשל ַהִהיְגיֶָנה ְוַהִּנָּקיֹון. 

ב. ִלְהיֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַּבַּבִית. ָּכל ַהְּזַמן.
ְקׁשּוִרים  ֶׁשּלֹא  ּוְמֻבָּגִרים  ִמיָלִדים  ְלִהְתַרֵחק  ג. 
ֶזה  ַּגְרִעיִנית'  )'ִמְׁשָּפָחה  ֶׁשָּלנּו  ַהַּגְרִעיִנית  ַלִּמְׁשָּפָחה 

ַאָּבא, ִאָּמא, ַאִחים וֲַאָחיֹות( 
ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵמֲאָנִׁשים  אֹו  ִמְּזֵקִנים  ְמֹאד  ְלִהְתַרֵחק  ד. 

ְּבָעיֹות ְרפּוִאּיֹות.

ַאְך חּוץ ִמְּׁשִמיָרה ַעל ַהְּבִריאּות ַהּגּוָפִנית ֶׁשָּלנּו, ָעֵלינּו 
ְוֶזה אֹוֵמר, ַּכָּמה  ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּבִריאּות ַהַּנְפִׁשית ֶׁשָּלנּו. 
ַּבַּבִית,  ְנִעיָמה  ֲאִויָרה  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְמִריבֹות,  ֶׁשָּפחֹות 

ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַּתֲעסּוָקה ְוַכָּמה ֶׁשָּפחֹות ִׁשֲעמּום.

ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות זֹאת, ָעֵלינּו ְלוֵַּתר ֲהמֹון, ְלַהְבִליג ְוִלְזֹּכר ֶׁשָּכל 
ְמִריָבה ַּתִּזיק ְלָכל יֹוְׁשֵבי ַהַּבִית ּוְבתֹוָכם ֲאַנְחנּו.

אֹו  ִמְׂשָחִקים  ְוִאם  ִלּמּוד  ִאם  ַּתֲעסּוָקה,  ִלְמצֹא  ָעֵלינּו 
ַההֹוִרים  ֶאת  ַּגם  ְלַׁשֵּתף  )ְּכַדאי  ַהְיָלִדים  ֵּבין  ַּתֲחֻרּיֹות 

ַּבִּמְׂשָחִקים(.
וֲַהִכי ָחׁשּוב, ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ַההֹוִרים, לֹא ְלַהְכִּביד ֲעֵליֶהם 

וֲַאִפּלּו ְלַסֵּיַע ָלֶהם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ֲחָזִקים - ִּבְׁשִביֵלנּו. 
ּוְלַמֶּטה  ַהְּבִריאּות  ְלִמְׂשַרד  ְלהֹודֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְלִסּיּום 

ַהַהְסָּבָרה ַהֲחֵרִדי ְלַמֲאָבק ַּבְּנִגיף ֲהקֹורֹוָנה.
ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשָּפנּו ֵאִלי ַלֲעֹרְך חֹוֶבֶרת ִליָלִדים ְוֵהם ַּגם ֵאֶּלה 
ְּבִריאּוְתֶכם  ְלַמַען  סֹוף-  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  אֹוָתּה  ֶׁשִּמְּמנּו 

וֲַהָנַאְתֶכם.

ְּבִגָּליֹון ֶזה, ְנַסֵּפק ָלֶכם ִעְניָן ִעם ְׁשַלל ִסּפּוִרים ְּבתֹוֶסֶפת 
ִחידֹות ְוַתְׁשֵּבִצים נֹוְׂשֵאי ְּפָרִסים.

ַהֲחוָיֹות  ֶאת  ִלְכֹּתב  ּתּוְכלּו  ָלֶכם,  ָּבא  ַמָּמׁש  ְוִאם  ָאה... 
ֶׁשָּלֶכם ֶאל ַהֹּדַאר ֶׁשל 'ְיָלִדים ְמַסְּפִרים ַעל ַעְצָמם'.

ת"ד 211 ְּבֵני ְבַרק
wold10@bezeqint.net :אֹו ְלֵמיל

ְלכּו ֵּתְדעּו, אּוַלי יֵֵצא ִמֶּזה ֵסֶפר ֶׁשל 'ְיָלִדים ְמַסְּפִרים ַעל 
ַהּקֹורֹוָנה'.

ֶּפַסח ָּבִריא, ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח
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ֹּכל ִהְתִחיל ְוָהיָה ִּבְגַלל ָהרּוַח ּוִבְגַלל ָּכל ַהִּמְרָּפסֹות.הַ
ְׁשֵני ְּדָבִרים ֶׁשָּכֵאּלּו: רּוַח ֲאִביִבית - ֶׁשּנֹוֶׁשֶבת ְּבָחְזָקה 

ְולֹוַקַחת ִאָּתּה ָּכל ִמיֵני ְדָבִרים ִמָּמקֹום ְלָמקֹום.
ּוִמְרָּפסֹות - ֶׁשַּבָּיִמים ָהֵאּלּו, ֶׁשָאסּור ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ִּבְגַלל ְנִגיף 

קֹורֹוָנה, ָהְפכּו ִלְהיֹות ָמקֹום ָחׁשּוב ִלְנֹׁשם ּבֹו ֲאִויר ַצח.
ָאז ַמה ֶּׁשָּקָרה ֶזה, ֶׁשרּוַח ָּכזֹאת ִהְׁשּתֹוְלָלה ָלּה ְּבאֹותֹו יֹום 

ְוֵהִעיָפה ִמְכָּתב ִנְכָּבד ֶׁשָּכַתב ַמר רֹוט ֶׁשָּיַׁשב ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשּלֹו - 
יָָׁשר ַלִּמְרֶּפֶסת ֶׁשָּלנּו.  

ֵאיְך ֲאִני יֹוֵדַע? 
ִּכי ֲאִני מֹוֵצא ֶאת ִמיָכֵאלצ'ּוק, ָאִחי ַהָּקָטן ְוֶהָחָכם ֶּבן ַהֶּׁשַבע 

יֹוֵׁשב ְוקֹוֵרא ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ְוָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹו ְמכָֻּוצֹות ּוְרִציִנּיֹות.
"ִּתְרֶאה ַמה ָּכַתב ָאדֹון רֹוט ָלִעיִרָּיה", הּוא ָאַמר ִלי ְוִהְקִריא: 

אֶל אֲגַף הַתַּבְרוּאָה ׁשֶל הָעִירִיָּה, ׁשָלוֹם רָב!
ּוּם  ּי עֲצֵי הַגִּז הַנִּדּוֹן: בַּקָּׁשוֹתַי הַחוֹזְרוֹת וְנִׁשְנוֹת בַּאֲׁשֶר לְפִנּו

.ּ הָרַבִּים בִּׁשְכוּנָתֵנו
ִי וְתַרְבּוּתִי! ּ מִפְגָּע אֶקוֹלוֹג לִידִיעַת הָעִירִיָּה הַנִּכְבָּדָה, זֶהו

ּ לִדְרִיׁשָתִי זוֹ, אֲעָרֵב אִיׁשִים חֲׁשוּבִים וְגוֹרְמִים  בְּאִם לֹא תֵּעָנו
מַכְרִיעִים.

בְּתוֹדָה, י. רוֹט   

"ְּבֵסֶדר", ָאַמְרִּתי,  "ָאז ַמר רֹוט ָּכַתב ִמְכָּתב ָלִעיִרָּיה. ֲאָבל ַמה 
ֶּזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו?"

"ֶזה  ֲעַדִין  לֹא ָקׁשּור", ָאַמר ִמיָכֵאל, "ֲאָבל ֶזה ִמְכָּתב ָיֶפה 

ְמֹאד ַוֲאִני לֹוֵמד אֹותֹו ְּבַעל ֶּפה".
"ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַאָּתה ִמְתַּגְעֵּגַע ַלֵחיֶדר", ָאַמְרִּתי.

"ָּברּור!" ָאַמר ִמיָכֵאל ְוָהָיה ִּפְתֹאם ָעצּוב. "ֲאַנְחנּו ְּכָבר ָּכל 
ָּכְך ַהְרֵּבה ְזַמן ַּבַּבִית!"

ֹּפה ַהָּמקֹום ְלַצֵּין, ֶׁשַּבֵחיֶדר ֶׁשִּמיָכֵאל ַוֲאִני לֹוְמִדים ּבֹו, 

ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֲהמֹון ְּדָבִרים ְּבַעל ֶּפה. קֹוְרִאים ָלֶזה 'ִּגְרָסה' 
ְוזֹו ַהִּׁשיָטה ֶׁשָּבּה ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו 'עֹוֵבד'. 

"ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהַּדף ַהֶּזה ְלַמר 
רֹוט", ָאַמְרִּתי לֹו.

"ֵאיְך?! ַמר רֹוט ִאיׁש ְמֻבָּגר, ָאסּור ָלֶלֶכת ֵאָליו ַעְכָׁשו!" 
ָמָחה ִמיָכֵאל.

ַּבּסֹוף הּוא ָלַמד ֶאת ַהִּמְכָּתב ְּבַעל ֶּפה, ְוַאַחר ָּכְך ָהַלְך 
ְוֶהֱחִזיר אֹותֹו ְלַמר רֹוט ֶּדֶרְך ֶהָחִריץ ַּבֶּדֶלת. 

ָׁשכַחְּתִי לְסֵַּפר לָכֶם: ְׁשִמי יֹוָנָתן. ֲאִני ֶּבן ֵּתַׁשע ָוֵחִצי 
ַוֲאִני ְּבכֹור ַּבַּבִית. ַאֲחַרי ֵיׁש ֶאת ִמיָכֵאל, ָאִחי ֶּבן ַהֶּׁשַבע, 

אֹותֹו ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב, ְוַגם ֲהִכי ָחֵבר ֶׁשּלֹו.
ִמיָכֵאל  הּוא ֶיֶלד ָחמּוד ְמֹאד ְוָחָכם ְמֹאד, ְוָתִמיד קֹוִרים 

ִאּתֹו ְּדָבִרים ַמְצִחיִקים ּומּוָזִרים, ְוַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָקָטן ִמֶּמִּני, 
ָּתִמיד ֵּכיף ִלְהיֹות ִאּתֹו. ֲאַנְחנּו ְמַׂשֲחִקים ַהְרֵּבה ַיַחד, 

ִּבְמיָֻחד ַעְכָׁשיו, ְּכֶׁשָּכל ַהּיֹום ַּבַּבִית.
"ַהַּמָּזל ֶׁשִּלי", אֹוֶמֶרת ִאָּמא ְלֻכָּלם ַּבֶּטֶלפֹון, "ֶׁשְּׁשֵני 
ַהְּגדֹוִלים ֲחֵבִרים ָּכל ָּכְך טֹוִבים, לֹא ָרִבים ִּכְמַעט, 

ּוַמֲעִסיִקים ֶאת ַעְצָמם, ָּברּוְך ַהֵּׁשם! ֵנס!"
ְּכֶׁשִאָּמא אֹוֶמֶרת 'לֹא ָרִבים ִּכְמַעט', ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת ְלָכְך 

ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַרק ִוּכּוַח ֶאָחד, ָיִחיד.
ִלְפֵני ָׁשָנה ִקַּבְלִּתי ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ַמָּתָנה – ֵּגימּבֹוי ְמֻׁשְכָלל 

ִמַּסְבָּתא ְוַסָּבא.
ִמיָכֵאל ְמֹאד ִהְתַּפֵעל ֵמַהַּמָּתָנה ֶׁשִּלי ְוָתִמיד ְּכֶׁשֲאִני ְמַׂשֵחק 

ּבֹו הּוא ְמַקֵּנא ְורֹוֶצה ַּגם.
ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ָלֵתת לֹו, ֲאָבל ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ַּבֵּגימּבֹוי ַהֶּזה, הּוא 

לֹא יֹוֵדַע ָׂשְבָעה. ְוָלֵכן יֹוֵצא ָלנּו ָלִריב ַעל ֶזה ּוְכָבר ָהיּו ַּכָּמה 
ְמִריבֹות ְּבִריאֹות ּוְרִציִנּיֹות.

ִאָּמא אֹוֶמֶרת ֶׁשָּצִריְך ֵנס ִּבְׁשִביל ֶׁשַאִחים ַאף ַּפַעם לֹא 
ִיְתַּכְּתׁשּו  ִּבְכָלל  ְוֶׁשֶּזה ִטְבִעי.

ָׁשַמְעִּתי אֹוָתּה אֹוֶמֶרת ֶאת ֶזה ַּבֶּטֶלפֹון. ֲאָבל ָהֱאֶמת 
ֶׁשִאָּמא ְזקּוָקה ַלֵּנס ַהֶּזה, ִּכי ַאֲחֵרינּו ַמִּגיִעים ְּתאֹוִמים 

ֵּבן ּוַבת ְּבֵני ְׁשָנַתִים ֶׁשֵהם ׁשֹוָבִבים ְמֹאד ְודֹוְרִׁשים ִמֶּמָּנה 
ְּתׂשּוֶמת ֵלב ָּכל ַהּיֹום ּוְקָצת ַּבַּלְיָלה. 

ֶזה ִּבְכָלל לֹא ָּפׁשּוט ִלְהיֹות ָּכָכה ַּבַּבִית, ֲאָבל ִלְפָעִמים 
יֹוְצִאים ִמֶּזה ְּדָבִרים ֶנְחָמִדים, אֹו, ְּכמֹו ֶׁשִּתְקְראּו ַּבִּסּפּור 

ֶׁשִּלי ַעל ִמיָכֵאל, ַמְצִחיִקים ְמֹאד.

"אֲנִי מֵבִין ֶׁשאַּתָה 
מִתְַּגעְֵּגעַ לַחֵיֶדר", אָמְַרּתִי.
"ּבָרּור!" אָמַר מִיָכאֵל וְהָיָה 
ִּפתְאֹם עָצּוב. "אֲנַחְנּו ּכְבָר 

ּכָל ּכָךְ הַרְּבֵה זְמַן ּבַּבַיִת!"

הַּצַד הַּטֹוב ֶׁשל הַּקֹורֹונָה
ַמִלי ַאְבָרָהם
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ּכַּמָה יָמִים חָלְפּו ַוֲאִני ָׁשַכְחִּתי ֵמַהִּמְכָּתב ֶׁשל 
ָאדֹון רֹוט ִּבְכָלל. ֲאַנְחנּו ַּבַּבִית, ׁשֹוְמִעים ְלהֹוְראֹות ִמְׂשַרד 
ַהְּבִריאּות. לֹא יֹוְצִאים ַהחּוָצה ִּבְכָלל ְוִאם יֹוְצִאים ְׁשִנָּיה, 
ָׂשִמים ַמֵּסָכה, ִמְתַרֲחִקים ִמָּכל ָאָדם ְולֹא ִמְתָקְרִבים ַאף 
ַּפַעם ַלֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים )ְּכמֹו ְלָמָׁשל ָאדֹון רֹוט( ְוׁשֹוְטִפים 

ָיַדִים ֵהיֵטב ְּבַסּבֹון ָּכל ַּכָּמה ְזַמן.

ֵּכן. ֲאַנְחנּו ַּבַּבִית. ְמַׂשֲחִקים, לֹוְמִדים ִעם ַאָּבא ּוְמַנִּסים 
ַלֲעֹזר ְלִאָּמא ְּכֹכל ֶׁשִּנָּתן. 

ְוָלֵכן ֶזה ַמְפִליא ְמֹאד ְּכֶׁשּיֹום ֶאָחד ִאָּמא קֹוֵראת ִלי ַלִּמְטָּבח 
ּוַמָּבט מּוָזר ְמֹאד ָּבֵעיַנִים ֶׁשָּלּה.

"ַמה ָּקָרה?!" ֲאִני ִמְתַּפֵּלא. 
ִהיא מֹוִׁשיָטה ִלי ַּדף ָרִגיל ְוָלָבן ְוָעָליו ָּכתּוב ַמֶּׁשהּו ִּבְכָתב 

ָיד ֻמָּכר, ָעֹגל. 

אֶל הָאֲגַף הַבּוֹגֵר ׁשֶל הַמִּׁשְפָּחָה, אַבָּא וְאִמָּא!
ֵּימבּוֹי פְּרָטִי. הַנִּדּוֹן: בַּקָּׁשוֹתַי הַחוֹזְרוֹת וְנִׁשְנוֹת בַּאֲׁשֶר לִקְנוֹת לִי ג

ִי  ּ מִפְגָּע אֶקוֹלוֹג ֵּימבּוֹי פְּרָטִי, זֶהו לִידִיעַתְכֶם הַנִּכְבָּדָה, זֶה ׁשֶאֵין לִי ג
וְתַרְבּוּתִי!

ּ לִדְרִיׁשָתִי זוֹ, אֲעָרֵב אִיׁשִים חֲׁשוּבִים וְגוֹרְמִים  בְּאִם לֹא תֵּעָנו
מַכְרִיעִים,

בְּתוֹדָה, בִּנְכֶם מִיכָאֵל.   

ִהַּנְחִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְולֹא יָֹכְלִּתי ֶׁשּלֹא ְלִהְתּפֹוֵצץ 
ִמְּצחֹוק.

ִאָּמא ָהְיָתה ָסֵפק ּכֹוֶעֶסת ָסֵפק ְמֻבַּדַחת ּוְללֹא ָּכל ָסֵפק 
ִנְדֶהֶמת ְמֹאד ְמֹאד.

"ֵמֵאיֹפה", ִהיא ָׁשֲאָלה, "יֹוֵדַע ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ִלְכֹּתב ִמְכָּתִבים 
ָּכֵאּלּו?"

"אֹוהֹו, ֶזה ִסּפּור ָאֹרְך..." ָאַמְרִּתי ָלּה, "ַאל ִּתְכֲעִסי ָעָליו. ֲאִני 
לֹא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַמָּמׁש  ֵהִבין  ַמה ֶּׁשהּוא ּכֹוֵתב... הּוא... הּוא 

ָּפׁשּוט ָלַמד ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁשל ָאדֹון רֹוט ְּבַעל ֶּפה..."
לֹא ִהְצַלְחִּתי ְלַדֵּבר ְּבצּוָרה ְּברּוָרה ֵמֹרב ְצחֹוק.

אַחֲרֵי ֶׁשהִסְּבַרְּתִי לְאִּמָא ְּבִדּיּוק ַמה ָּקָרה ֹּפה, ְוַאֲחֵרי 
ֶׁשִאָּמא ִהְסִּביָרה ְלִמיָכֵאל ַמה הּוא ָּכַתב ְּבִדּיּוק, ּוַמה ִהיא 

חֹוֶׁשֶבת ַעל ֶזה, ְוַאָּבא ְוִאָּמא ָלְקחּו אֹותֹו ְלִׂשיָחה ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשִאי 
ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ָּכֵאּלּו ִמְכָּתִבים ְלַאָּבא אֹו ְלִאָּמא )ָרִאיִתי ֶׁשָּכל 
ַהְּזַמן ֵהם ִמְׁשַּתְּדִלים לֹא ִלְצֹחק! ַהַּגּבֹות ֶׁשל ַאָּבא ָרֲעדּו, 

ְוִאָּמא ִהְסִּתיָרה ֶאת ַהֶּפה ֶׁשָּלּה!( ִנְהיָה ַלְיָלה, ְוכָֻּלם ָהְלכּו 
ִליֹׁשן.

ִאָּמא יְָׁשָבה ַעל ִּכֵּסא נֹוַח ַּבִּמְרֶּפֶסת ְוִהְרֲהָרה.
"ִאָּמא", ִהְתיַַּׁשְבִּתי ְליָָדּה, "ַאְּת ֲעצּוָבה אֹו ָמה?"

"ַמה ִּפְתֹאם?!" ִהיא ָאְמָרה, "ֵאיְך ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ֲעצּוָבה 
ְּכֶׁשֵּיׁש ִלי יֶֶלד ָּכמֹוָך?"

ְּדָמעֹות ְקַטּנֹות ָעְמדּו ָלּה ִּבְקצֹות ָהֵעיַנִים. 
ִהְסַּתַּכְלִּתי ָּבּה ְּבַהְפָּתָעה. 

"ֲאִני ִנְרֶּגֶׁשת, ִּכי ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ָעֶליָך  ּוַמְרִּגיָׁשה ֵאיְך ֶׁשֲאִני ֵּגָאה 
ְּבָך, יֹוָנָתן!

 אּוַלי ֲאִני לֹא ַמְסִּפיק אֹוֶמֶרת ֶאת ֶזה, ֲאָבל ֵּתַדע ְלָך ֶׁשַאָּתה 
ָּפׁשּוט יֶֶלד ַמְקִסים! ָּכל ָּכְך ְּבכֹור ְוָכל ָּכְך  ַאֲחָרִאי. ְוֵאיְך 

ֶׁשַאָּתה ִמְתַנֵהג ְלמֹוֵפת ָּכל ַהָּיִמים ָהֵאּלּו... ְולֹוֵקַח ַאֲחָריּות... 
ַהּיֹום ְלָמָׁשל, ֵאיְך ֶׁשִּמָּיד ִהְסַּבְרָּת ִלי ֶׁשִּמיָכֵאל לֹא ֵהִבין ַמה 

ֶּׁשהּוא ָּכַתב... ַאָּתה ָּפׁשּוט ַמְקִסימֹוִביץ, יֹוָנָתן!"
 

אָז הַּכֹל ּבִגְלַל הָרּוחַ ּוִבְגַלל ַהִּמְרָּפסֹות ְוַהֹּכל, ְוַהָּיִמים, 
ֶּבֱאֶמת לֹא ַמָּמׁש יִָמים ַקִּלים ּוְרִגיִלים...  ֲאָבל ֲאִני... ֲאִני ַאִּגיד 
ָלֶכם ֶאת ָהֱאֶמת... לֹא ָהִייִתי ְמוֵַּתר ַעל ַהִּסּפּור ַהֶּזה ֶׁשָּקָרה 

ֹּפה. ַּבַחִּיים לֹא! 

אֲנַחְנּו ּבַּבַיִת, ׁשֹומְעִים 
לְהֹורְאֹות מְִׂשרַד הַּבְרִיאּות. 
לֹא יֹוצְאִים הַחּוצָה ּבִכְלָל וְאִם 
יֹוצְאִים ְׁשנִּיָה, ָׂשמִים מַּסֵכָה
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ְסִּבירּו ָלנּו ֶׁשֶּזה ְמֻסָּכן ְמֹאד ָלֵצאת, וֲַאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּדִלים הִ
ִלְׁשֹמַע ְלָכל ַהְּכָלִלים. ָקַלְטנּו ֶאת ֲחִׁשיבּות ָהִעְניָן, ֲאָבל יֹום 

ֶאָחד ָּתַפְׂשִּתי ַעד ַּכָּמה, ִמָּיד ָּתִבינּו ַּגם ַאֶּתם.
ַהּיֹום ַהֶּזה ִהְתִחיל ְּבִאָּמא ֶׁשָעְמָדה ַעל יַד ַהַּׁשִיׁש ְוָסֲחָטה ַּתּפּוִזים 

ְלִמיץ.
ָהֱאֶמת, ֶׁשֵחִצי ֵמַהּיֹום ְּבֵעֶרְך, ִאָּמא עֹוֶמֶדת ַעל יַד ַהַּׁשִיׁש ְוסֹוֶחֶטת 

ַּתּפּוִזים.
ֶזה ִנְהיָה ִמין ֶטֶקס ָּכֶזה, ֵמָאז ֶׁשֵהֵחָּלה ַהּקֹורֹוָנה. ֲאַנְחנּו ָּפחֹות אֹו 

יֹוֵתר ְּבַמָּצב 'ַּתּפּוז' ְּתִמיִדי.
ִאָּמא ָקְרָאה ֶמְחָקִרים ֶׁשַּמה ֶּׁשּמֹוֵנַע ְוִנְלָחם ַּבְּנִגיף, ֵּבין ַהְּׁשָאר, 

ֶזה ִויָטִמין ִסי. ְּבַתּפּוִזים יֵׁש ָהמֹון... 
ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהִּמיץ ְמֻסָּנן ְוָחָלק, ְּבִלי ׁשּום 'ִלְכלּוְך ַּתּפּוִזי אֹו 

ַׂשִּקית ְקַטָּנה ִמּתֹוְך ֶּפַלח'. 
ָאִחי, ִיַּׁשי ֶּבן ַהֵּתַׁשע, ָהפּוְך ִמֶּמִני ָּבִעְניָן ַהֶּזה. הּוא אֹוֵהב ֶאת 

ַהִּמיץ ֶׁשּלֹו  ִע ם  ַהִּציָפה, ֶׁשֶּזה אֹוֵמר ְּבֶהְחֵלט: 'ִלְכלּוְך ַּתּפּוִזי אֹו 
ַׂשִּקית ְקַטָּנה ִמּתֹוְך ֶּפַלח'.

חּוץ מֵהַּתַּפּוזִים ָקרּו ְוִהְׁשַּתּנּו עֹוד ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּדָבִרים 
ָלַאֲחרֹוָנה, ּוִבְמִהירּות.

ִמיָלִדים ְרִגיִלים ֶׁשהֹוְלִכים ְלֵבית ֵסֶפר ָּכל יֹום ְוָאז חֹוְזִרים ְויֹוְרִדים 
ּוְמַׂשֲחִקים ֶּבָחֵצר ַהְּגדֹוָלה, ָהַפְכנּו ִליָלִדים ְרִגיִלים ֶׁשּלֹא הֹוְלִכים 

ְלֵבית ֵסֶפר ְולֹא יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית ִּבְכָלל.
ָאז ְּבאֹותֹו יֹום, יַָׁשְבִּתי ַּבִּמְרֶּפֶסת ָהֲאחֹוִרית ְוָׁשִתיִתי... ִמיץ 

ַּתּפּוִזים. 
ָחַׁשְבִּתי ָמה ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום ּוְלַבּסֹוף ִהַּגְעִּתי ְלַמְסָקָנה ֶׁשּיֹום ֶזה 

ִיְהיֶה ְּכמֹו ַהְרֵּבה יִָמים ְרִגיִלים ֶׁשָעְברּו ָעַלי ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון, עֹוד יֹום 
ֶנְחָמד ֶׁשֲאַבֶּלה ְּבֵחיק ִמְׁשַּפְחִּתי. לֹא יַָדְעִּתי ֶׁשִּתְהיֶה ִלי ַהְפָּתָעה 

ֶנְחָמָדה ְוָאז ַאְכָזָבה ּוְבִעְּקבֹוֶתיָה ּתֹוָבָנה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד...

אֲנִי חֹוֶׁשבֶת ֶׁשּנִמְנַמְּתִי ִלי ְקָצת ַּבֶּׁשֶמׁש ָהֲאִביִבית 
ְּכֶׁשִּפְתֹאם ִנְׁשְמעּו ַרְמקֹוִלים ּומּוִסיָקה ֲחָזָקה. 

ָהַרַעׁש ָהַלְך ְוִהְתַחֵּזק, ְוֵהִקים אֹוִתי ֵמַהִּכֵּסא נֹוַח ִלְצּפֹות ַמה 
ּקֹוֶרה ָׁשם, ַּבְּכִביׁש.

ּוַמה ֶּׁשָּקָרה ָׁשם ָהיָה ָּדָבר ָּכֶזה: 
 ַמָּׂשִאית ֲעָנִקית ִהִּגיָעה ְוָחְנָתה ְּבִדּיּוק ְּבָזִוית נֹוָחה ִלְצִפָּיה מּול 

ַהִּמְרֶּפֶסת ֶׁשָּלנּו.
ַעל ַהַּמָּׂשִאית - ֵּכן! ֵּכן! ַמָּמׁש ָעֶליָה! - ָהְיָתה... ִּתְזֹמֶרת! אֹוְרָּגן 

ָּגדֹול, ְׁשֵני ַרְמקֹוִלים, ְסִליֵלי חּוִטים ְלַמְכִּביר, ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשִהְתַעֵּסק 
ִאָּתם ְוַזָּמר ֶׁשָעַמד ְוָׁשר ְּבַרְמקֹול.

יַַחד ִעם ַהַּמָּׂשִאית ִהִּגיָעה ְמכֹוִנית ִמְׁשָטָרה, ְוָאז עֹוד ְמכֹוִנית 
ְׁשחֹוָרה ּוַמְבִריָקה.

לֹא ָּכל ָּכְך ִהְצַלְחִּתי ְלָהִבין ַמה ּקֹוֶרה ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשָּכְך ַּגם ָּכל 
ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים ֶׁשָּיְצאּו ַלִּמְרָּפסֹות ְוִנּסּו ִלְתֹּפס ָמה ַהַּמָּצב.

 ְוָאז, יָָצא ֵמַהְּמכֹוִנית ַהְּׁשחֹוָרה ַהְּגדֹוָלה, ִמי ִאם לֹא רֹאׁש ָהִעיר 
ֶׁשָּלנּו? ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו!

הּוא ָעָלה ַעל ַהַּמָּׂשִאית, ַעל יָָדיו ָהיּו ְּכָפפֹות ְוַגם ַעל יָָדיו ֶׁשל 
ַהַּזָּמר, ּוְבָכל זֹאת הּוא לֹא ִהְתָקֵרב ֵאָליו, ֶאָּלא ִחָּכה ֶׁשהּוא יִָׂשים 

ֶאת ָהַרְמקֹול ַעל ָהִרְצָּפה ִמֶּמְרָחק ְויֵֵלְך ֲאחֹוַרִּנית ְוַרק ָאז ָלַקח 
ֶאת ָהַרְמקֹול ַּבָּיד ְוִהְכִריז:

"ּתֹוָׁשִבים ְיָקִרים! ֵהֵבאנּו ָלֶכם ֹּפה ַמָּׂשִאית ֶׁשִּנְקֵראת 'ַמָּׂשִאית 
ַהִּׂשְמָחה', ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְצּפֹות ָּבנּו ֵמַהִּמְרָּפסֹות ְוִלְׁשֹלַח ְּפָתִקים 

ִמְּלַמְעָלה ֶׁשָּבֶהם ִּתְכְּתבּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ִׁשיִרים ֲחִסיִדִּיים ֶׁשַאֶּתם 
ַמְזִמיִנים ֵמרֹוִלי, ַהַּזָּמר ֶׁשָּלנּו".

ִהְתַחְלנּו ְלָהִבין ַמה ּקֹוֶרה.
ִהְתַמֵּלאִתי ִהְתַרְּגׁשּות! ֲאִני ִמּסּוג ַהְיָלדֹות ֶׁשאֹוֲהבֹות ֶאְקֶׁשן, ַּכָּמה 

ֶׁשּיֹוֵתר ֲהֻמָּלה וֲַחֵברֹות, ְוֶזה ָהיָה ַמֲחֶזה ְמַרֵּגׁש ְּביֹוֵתר ִלְראֹות 
ֶאת ַהְיָלִדים ָׁשִרים ְּביַַחד ִׁשיִרים ְמַחְּזִקים ְוַהְיָלדֹות מֹוֲחאֹות ַּכַּפִים 

ְּבִהְתַלֲהבּות. ֵאּלּו ָהיּו ְרָגִעים נֹוָרא יִָפים!
ֲאָבל ַאט ַאט, ַּכָּמה ְיָלִדים ֶׁשָהְלכּו ִּבְכָלל ַלַּמְרּכֹול ַהָּסמּוְך ְוַגם 

ׁשּוַלִּמית

הֶָרוַח ֻּכּלֹו ֶׁשּלָנּו

יְלִָדים! זֹוהִי ַּפעַם אֲַחרֹונָה 
ֶׁשאָנּו מְבְַּקִׁשים! ּבָאנּו לַעֲׂשֹות 

לָכֶם ּכֵיף, אַךְ הַּכֵיף ּבִתְנַאי 
ֶׁשּׁשֹומְִרים עַל הַהֹוָראֹות ֶׁשל 

מְִׂשרַד הַּבְִריאּות
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ַּכָּמה ֲאָנִׁשים, ֵהֵחּלּו ְלִהְתַקֵּבץ ִמָּסִביב ַלַּמָּׂשִאית.
ָרִאיִתי ׁשֹוֵטר עֹוֶלה ַעל ַהַּמָּׂשִאית, עֹוֵצר ֶאת רֹוִלי ַהַּזָּמר 

ְואֹוֵמר לֹו ַמֶּׁשהּו.
 ְוָאז רֹוִלי ָאַמר: "ְיָלִדים ֲחמּוִדים, ָאנּו רֹוִצים ְמֹאד ְלַהְמִׁשיְך 
ַּבְּפֻעָּלה, ַאְך לֹא נּוַכל ַעד ֶׁשָּכל ָהְרחֹוב ִיְהיֶה ֵריק ֵמֲאָנִׁשים 

ּוִמיָלִדים!"
ֲאָבל ָהֲאָנִׁשים ְוַהְיָלִדים לֹא ָזזּו ִמָּׁשם. ֵהם ָרצּו ִלְראֹות ֶאת 

ַהַּמֲחֶזה ִמָּקרֹוב.
"ָאנּו ְמַבְּקִׁשים", ָאַמר רֹוִלי ְּבקֹול ִמְתַחֵּנן, "ִּתְתַּפּנּו ַהַּבְיָתה! 

ְוַרק ָאז נּוַכל ְלַהְמִׁשיְך!"
ַּכָּמה ְיָלִדים ִהְתַרֲחקּו וֲַאָנִׁשים ֲאֵחִרים ִנְכְנסּו ְלַחְדֵרי ַמְדֵרגֹות.

רֹוִלי ִהְמִׁשיְך ְקָצת ָלִׁשיר, ְועֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות ְמַעְּנגֹות ָחְלפּו. 
ֲאָבל ָאז, ׁשּוב, ְלַאט ְלַאט ְּכמֹו ֵעֶדר ִמְתַקֵּבץ לֹו, ִהְתַאְּספּו עֹוד 

וָעֹוד ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ַּבֶּדֶרְך ַלַּמְרּכֹול אֹו ָמה.
רֹוִלי ִהְפִסיק ָלִׁשיר ְוָאַמר: "ְיָלִדים! זֹוִהי ַּפַעם ַאֲחרֹוָנה 

ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים! ָּבאנּו ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ֵּכיף, ַאְך ַהֵּכיף ִּבְתַנאי 
ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ַההֹוָראֹות ֶׁשל ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות ְולֹא 

ִמְתַקֲהִלים!"
ֲאָבל  ַהְיָלִדים לֹא ָרצּו ִלְׁשֹמַע. ֵהם ֵסְרבּו ָלזּוז ֵמַהָּמקֹום. 

ֲאָנִׁשים ַּבִּמְרָּפסֹות ִהְתִחילּו ְלִהְתַרֵּגז ֲעֵליֶהם.
 "ְלכּו ִמֹּפה, ְּבַבָּקָׁשה!" ָצַעק ַאַחד ַהְּׁשֵכִנים.

 "ְיָלִדים ֲחמּוִדים, ַאֶּתם ַמְפִריִעים, ּתּוְכלּו ְּבַבָּקָׁשה ָלֶלֶכת?" 
ָקְרָאה ְלֶעְבָרם ַאַחת ַהְּקִׁשיׁשֹות ֵמַהִּבְניָן ַהָּסמּוְך, ֶׁשַּכִּנְרֶאה 

ָרְצָתה ְמֹאד ֵלָהנֹות ֵמֶהְמֵׁשְך ַהִּׁשיִרים.
ֲאָבל, ְּכלּום לֹא ָעַזר. ַהְיָלִדים לֹא ִהְסִּכימּו ְּבׁשּום ֹאֶפן ָלֶלֶכת 

ְוַהַּמָּׂשִאית... ֶנֶאְלָצה ַלֲעֹזב!!!
ִהַּבְטנּו ָּבֶהם ֵאיְך ֶׁשֵּפְרקּו ֶאת ַהִּתְזֹמֶרת ַהְמֻאְלֶּתֶרת, ְסִליִלים 

ּוְכָבִלים ָחְזרּו ֶאל ְמקֹוָמם, רֹוִלי ֶנְעַלם, ּוַמָּׂשִאית ַהִּׂשְמָחה 
ָּפׁשּוט... ָנְסָעה ְלַדְרָּכּה ְּבֶעֶצב.

ִאָּמא ָאְמָרה ְּבַכַעס: "ֵהם צֹוְדִקים ֶׁשֵהם ָהְלכּו. ַמָּמׁש 
ַמְחִּפיָרה ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשּלֹא ָׁשְמעּו ַלִהְתַחְּננֻּיֹות 
ֶׁשָּלֶהם. ַעְכָׁשו ֵאין ָלֶהם ִּבְכָלל. ֶזה ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ִאם לֹא 

ׁשֹוְמִעים ַלהֹוָראֹות!"

וֲַאִני, ֶׁשָהִייִתי ְמֻאְכֶזֶבת ְמֹאד, ִּבְכָלל לֹא יָֹכְלִּתי ְלַדֵּבר.
יַָׁשְבִּתי ִלי ַּבֲחָזָרה ַעל ַהִּכֵּסא ַּבִּמְרֶּפֶסת ְוָׁשַקְעִּתי ְּב'ָמָרה 

ְׁשחֹוָרה', ֶׁשֶּזה ְּבִעְבִרית יָָפה - ֶעֶצב ָּגדֹול ְמֹאד.
ֵאיְך ִהְפַסְדנּו?! ֵאיְך?!

ַהַּדּקֹות ַהּמּוָעטֹות ָּבֶהם ִהְתַנְּגנּו ַהִּׁשיִרים ָּבְרחֹוב ְוָכל ַהְּזֵקנֹות 
ִחְּיכּו ֵמַהִּמְרֶּפֶסת, ָהיּו ָּכל ָּכְך ְמַהּנֹות ּוְנִעימֹות...

ְוַהֶּׁשֶקט ֶׁשִהְׂשָּתֵרר ַאֲחֵרי ֶׁשַהַּמָּׂשִאית ָעְזָבה, ָהיָה ָּכל ָּכְך 
ָעצּוב ּוְמַתְסֵּכל...

ָהֶעֶרב ַרד. ַהְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלנּו לֹא ָזְכָתה ֵלָהנֹות ִמַּמָּׂשִאית 
ַהִּׂשְמָחה. ֶזה ָהיָה ָעגּום.

"ַאְּת יֹוַדַעת ַמה ָּקַלְטִּתי?" ָאַמְרִּתי ְלִאָּמא, ֶׁשָהְיָתה ְּבֶאְמַצע 
'ַנְגָלה' ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְסִחיַטת ַּתּפּוִזים ְלֵעת ַעְרִבית.

"ָקַלְטִּתי ֶׁשַּמה ֶּׁשָהיָה ֹּפה ֶזה ָהיָה ְּבֶעֶצם ָמָׁשל ָחׁשּוב!"
"ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה?" ִחְּיָכה ִאָּמא ְוָעְצָרה ִמְּסֹחט.
"ָאז ָּכָכה", ָאַמְרִּתי ָלּה, "ָנכֹון ֶׁשִהְפַסְדנּו ִּכי לֹא ָׁשַמְענּו 

ַלהֹוָראֹות? ֶזה ַמְזִּכיר ִלי ֶאת ַהַּמָּצב ּכֻּלֹו ֹּפה".
ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות הֹוִציא ַהְנָחיֹות ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ֵאיְך 
ְלִהָּׁשֵמר ֵמַהַּמֵּגָפה. ַהַּמָּטָרה ֶׁשָּלֶהם ִהיא ִלְגֹרם ָלנּו 
ְלטֹוב. ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַמָּׂשִאית ַהִּׂשְמָחה 

ָהְיָתה ַלֲעׂשֹות ָלנּו טֹוב ּוְלַׂשֵּמח אֹוָתנּו.  ִמי ֶׁשּלֹא ָׁשַמע 
ַלהֹוָראֹות... ִהְפִסיד!"

"יֶָפה ְמֹאד!" ָאְמָרה ִאָּמא. "ֲאָבל ִהֵּנה, ֹּפה יֵׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות 
ְלִהְתַנֵהג ְּבצּוָרה ַאֲחָרִאית, ְוַגם..."

"ְלַהְרִויַח", ִהְׁשַלְמִּתי אֹוָתּה.
ְוִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשאּוַלי ְּבָכל זֹאת ַהִּסּפּור ָהָיה ָׁשֶוה, ִּבְׁשִביל 

ְלָהִבין.

מְִׂשרַד הַּבְרִיאּות הֹוצִיא 
הַנְחָיֹות אֵיךְ לְהִתְנַהֵג. אֵיךְ 
לְהִָּׁשמֵר מֵהַּמַּגֵפָה. הַּמַָּטרָה 
ֶׁשּלָהֶם הִיא לִגְרֹם לָנּו לְטֹוב.
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ָּבא ֶׁשִּלי הּוא ִמְתַנֵּדב ְּב'ָמֵגן ָּדִוד ָאֹדם'. ִּכְמַעט ְּבָכל ֶעֶרב אַ
הּוא ִמְתרֹוֵצץ ְּבָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות ּוַמִּציל ֲאָנִׁשים. ֶאְצֵלנּו 

'ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת' ַמְׁשָמעּותֹו ָּכל ַהְּזַמן ְקִריאֹות ַּבֶּקֶׁשר, ּוִמֵּדי ַּפַעם 
ַאָּבא ֶׁשִּלי ֶנֱאָלץ ִלְנֹטׁש ֶאת ַהְּסעּוָדה ְוָלטּוס ִעם ָהַאְמּבּוַלְנס 

ְלַהִּציל ֲאָנִׁשים.
ֶזה ָאְמָנם לֹא ָּכל ָּכְך נֹוַח ִלְחיֹות ְּבצּוָרה ָּכזֹו, ַאְך ִמַּצד ֵׁשִני ְלָכל 
ֶאְתָּגר ֵיׁש ַּגם ַצד טֹוב. ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי ָהִייִתי ֵּגֶאה ְּבַאָּבא ֶׁשִּלי. 

ֶזה ְּבֶהְחֵלט ָמקֹור ְלַגֲאָוה, ְּכֶׁשַאָּבא ֶׁשְּלָך נֹוֵסַע ְּבַאְמּבּוַלְנס 
ּוַמִּציל ֲאָנִׁשים.

ִלְפֵני ְׁשבּוַעִים, ִהִּגיעּו ְלֶפַתע ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו ֲאָנִׁשים ִעם ַמֵּסכֹות 
וֲַחִליפֹות ָמֵגן ְלָבנֹות. ֵהם ִנְכְנסּו ַהַּבְיָתה ְוהֹוִדיעּו ְלַאָּבא ֶׁשִּלי 

ֶׁשהּוא ִנְמָצא ִחּיּוִבי ְלקֹורֹוָנה. ִמְתָּבֵרר ֶׁשהּוא ָהיָה ֶאָחד 
ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְדַּבק. הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשֶּנְחַׂשף ְלחֹוִלים, ְוָלֵכן ָהַלְך 

ְלִהָּבֵדק, ְוֵהם ִּגּלּו ֶׁשהּוא ָאֵכן ִנְדַּבק.
מּוָבן ֶׁשֶּזה ְמֹאד ִהְפִחיד אֹוָתנּו, ֲאָבל ַאַחת ִמְּׁשֵני ַאְנֵׁשי ַהֶּצוֶת 

ָהְרפּוִאי ָאְמָרה ֶׁשֵאין ָלנּו ַמה ִּלְדֹאג, ֶׁשַהַּמֲחָלה ַהּזֹו לֹא ְמֻסֶּכֶנת 
ַלֲאָנִׁשים ְצִעיִרים, ְּבִריִאים וֲַחֻסִּנים ְּכמֹו ַאָּבא ֶׁשִּלי. הּוא ַרק ָצִריְך 

ְלִהְתַאְׁשֵּפז ּוְלַהְבִריא. וֲַאַנְחנּו, ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה, ְצִריִכים ְלִהָּכֵנס 
ְלִבּדּוד. ִנְפַרְדנּו ֵמַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֶׁשָעָלה ָלַאְמּבּוַלְנס, ַהַּפַעם ֵמַהַּצד 

ַהּלֹא ָנכֹון...
ִאָּמא ֶׁשִּלי, ִמּתֹוְך ַאֲחָריּות, ָּכְתָבה ְלָכל ַהַּמָּכִרים ֶׁשָּלנּו ְוָכל ִמי 

ֶׁשָּבא ִאָּתנּו ְּבַמָּגע, וֲַאָנִׁשים ִהְתִחילּו ְלִהָּכֵנס ְלִבּדּוד. מּוָבן ֶׁשּכָֻּלם 
ִקְּבלּו זֹאת ַּבֲהָבָנה ְולֹא ָּכֲעסּו אֹו ַמֶּׁשהּו ָּכֶזה.

ַאְך ָאז ָּבא ַהִּפְרסּום ָּבִעּתֹוִנים ּוִבְכֵלי ַהִּתְקֹׁשֶרת ַעל "חֹוֶלה 
ִמְסַּפר..." )לֹא ֶאְכֹּתב ָלֶכם ֶאת ַהִּמְסָּפר, ֲאָבל ִּתְסְמכּו ָעַלי(. 
אּוַלי ָלֶכם ַהִּפְרסּום ָהָיה ִנְרֶאה ָרִגיל, ֲאָבל ֵמַהַּצד ֶׁשָּלנּו ֶזה 

ָהָיה ְקָצת ּפֹוֵגַע.
ִּפְתֹאם ַאָּבא ֶׁשִּלי, ֶׁשהּוא ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ֲהִכי טֹוִבים ָּבעֹוָלם, ֹּתָאר 
ְּכִמי ֶׁשִהְדִּביק אֹו ֶׁשֵּיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִהְדִּביק ֲהמֹון ֲאָנִׁשים. ָּכל ַהֵּתאּור 
ַהֶּזה ֶׁשל ֵאיֹפה הּוא ָהיָה ְּבָכל ָׁשָעה, ַמָּמׁש ָעָׂשה ָלנּו ַרע, ְּכִאּלּו 

הּוא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו ַרע ּוְצִריִכים ַלֲעֹקב ַאֲחָריו.
ִאָּמא ִהְסִּביָרה ָלנּו ֶׁשֶּזה לֹא ֶנְגּדֹו ְוֶׁשָּכל ַהִּפְרסּוִמים ַהָּללּו נֹוֲעדּו 

ְלָהֵגן ַעל ַהִּצּבּור, ְוַהֶהְסֵּבר ַהֶּזה ֶּבֱאֶמת ְקָצת ִהְרִּגיַע אֹוָתנּו. ִאָּמא 
ַּגם ִהְתַרַאְיָנה ָלִעּתֹון, ּוָבֵרָאיֹון  ִהיא ִהְסִּביָרה ְלכָֻּלם ַמה ֶּׁשָּקָרה, 

ְוַגם הֹוִסיָפה ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֵמֲהִגיֵגי ִלָּבה.
ָהִיינּו ְּתִמיִמים. ַאף ֶאָחד ֵמִאָּתנּו לֹא ֶהֱעָלה ְּבַדְעּתֹו ַמה 

ְּמַחֶּכה ָלנּו.

מַחֲצִית מֵהַּתְגּובֹות עַל הַּכַּתָבָה ָּבִעּתֹון ָהיּו ִחּיּוִבּיֹות 
ְותֹוְמכֹות, ֲאָבל ַהַּמֲחִצית ָהַאֶחֶרת? ֶׁשה' ִיְׁשֹמר!

ֲאָנִׁשים ָּפׁשּוט ִּגְּדפּו ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי ְוֶהֱאִׁשימּו אֹוָתם ְּבָכל 
ִמיֵני ַהֲאָׁשמֹות. ַּבַהְתָחָלה, ִאָּמא ָנְתָנה ָלנּו ִלְׁשֹמַע ְוִלְקרֹא ֶאת 
ַהְּתגּובֹות, ֲאָבל ַמֵהר ְמֹאד ִהיא ֵהִביָנה ֶׁשּזֹו ָטעּות. ֶזה נֹוָרא 

ִּבְׁשִביל יֶֶלד ִלְקרֹא ְּדָבִרים ָרִעים ֶׁשּכֹוְתִבים ַעל ַההֹוִרים ֶׁשּלֹו. ֶזה 
ֲאִפּלּו יֹוֵתר נֹוָרא ִמְּדָבִרים ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו.

ִהְתַחְלנּו ִלְבּכֹות ְוִאָּמא ִהְרִּגיָעה אֹוָתנּו ְוָאְמָרה ֶׁשָאסּור 
ְלִהְתַיֵחס ְלָכל ִמיֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשּכֹוְתִבים ְׁׁשֻטּיֹות. ִהיא ִהְפִסיָקה 
ַלֲענֹות ְלֶטֶלפֹוִנים לֹא ֻמָּכִרים, ֲאָבל ֲאִני ֵהַבְנִּתי ֶׁשַּמְמִׁשיִכים 

ִלְכֹּתב ָׁשם ְּדָבִרים ֶנֶגד ַאָּבא ֶׁשִּלי, ְוֶזה ִהְכִאיב ִלי נֹוָרא ַּבֵּלב. 
ָלֶזה ִהְתַּכַּוְנִּתי ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשִּנְפַּגְעִּתי ֵמַהּקֹורֹוָנה, ֲאָבל לֹא 

ַּבּצּוָרה ֶׁשַאֶּתם חֹוְׁשִבים.
ְוֶזה עֹוד ְּכלּום. ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמַהְּׁשכּוָנה ִהְתִחילּו ְלַהֲאִׁשים ֶאת 
ַאָּבא ֶׁשִּלי ֶׁשִּבְגָללֹו ֵהם ְצִריִכים ְלִהָּכֵנס ְלִבּדּוד. "ָלָּמה הּוא לֹא 

ִנְזַהר?!" "ָלָּמה לֹא ִהְתַרֵחק?!"
ְוָהֱאֶמת, ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ָאֵכן ָהָיה ֵּבין ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְדְּבקּו, 

הּוא לֹא ִנְזַהר – ִּכי לֹא ָיַדע ֶׁשָּצִריְך. ַאף ֶאָחד לֹא ָיַדע 
ְּבאֹותֹו ְזַמן. ֲאָבל ֶאת ֶזה ָיֹכְלִּתי לֹוַמר ַרק ְלַעְצִמי. לֹא ָיֹכְלִּתי 

ְלַהִּגיד ְלָכל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהם ְסָתם ּפֹוְגִעים ְּבָאָדם 
ֶׁשָּכל ֶחְטאֹו הּוא ֶׁשִּטֵּפל ְּבחֹוִלים.

ִעם ָּכל יֹום ֶׁשָעַבר, ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכִאּלּו ַמֶּׁשהּו ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשִּלי יֹוֵרד 
ְויֹוֵרד. סּוג ֶׁשל ֶעֶצב ֶׁשּלֹא ִהַּכְרִּתי ֵמעֹוָלם. ְוֵאָליו נֹוְספּו ַּכַעס ְוֹרֶגז 
ּוִמְרמּור. ֶזה ָּפׁשּוט לֹא ֶפר ֶׁשָּכָכה עֹוִׂשים ְלַאָּבא ֶׁשִּלי. לֹא ַמִּגיַע 

לֹו. 
ִאָּמא, ִמִּצָּדּה, ִנְּסָתה ְלַהְרִּגיַע אֹוָתנּו, ֲאָבל ָרִאינּו ֵהיֵטב ֶׁשַּגם 

ִהיא ִנְסֶעֶרת. ִּכְמַעט ָּכל ַהּיֹום ִהיא ׂשֹוֲחָחה ַּבֶּטֶלפֹון ִעם ֲאָנִׁשים 

ְׁשִמי ְנַתְנֵאל, ֲאִני ֶּבן 12 ּוִמְתגֹוֵרר ְּבִיּׁשּוב ְליַד ְירּוָׁשַלִים. 
ֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ָלֶכם ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקׁשּור ְלַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון – ַמֵּגַפת ַהּקֹורֹוָנה. ִלי, ְּכמֹו ִלְׁשָאר ַהְיָלִדים, לֹא 
ָהיָה ַקל ִלְׁשֹמַע ֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ִוירּוס ְמֻסָּכן ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ְּבָכל ָהעֹוָלם ּוְמַסֵּכן ֲאָנִׁשים, ְּבִעָּקר ֶאת ַהְמֻבָּגִרים. ְּכמֹו ָּכל ַהְיָלִדים, ֲאִני 

ַמְקִׁשיב ְלהֹוַרי, ִנְמָנע ִמְּלִהְתָקֵרב ַלֲאֵחִרים, חֹוֵבׁש ַמֵּסָכה ּוַמְקִּפיד ִלְׁשֹטף יַָדִים ְּבַסּבֹון אֹו ְּבַאְלּכֹו־ֶּג'ל. 
ַאְך ִמְתָּבֵרר ֶׁשַּלְמרֹות ַהֹּכל, ַהּקֹורֹוָנה ָּפְגָעה ִּבי.

ֶּבַטח ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ִנְדַּבְקִּתי?
ָאז ֶזהּו, ֶׁשּלֹא ִנְדַּבְקִּתי, ּוְבָכל זֹאת ַהּקֹורֹוָנה ָּפְגָעה ִּבי. ּבֹואּו ִּתְׁשְמעּו ֵאיְך.

ִּגּבֹור הַּקֹורֹונָה ֶׁשּלִי
ַחִּיים ַוְלֶּדר
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ְוִהְסִּביָרה ָלֶהם ֶׁשַאָּבא לֹא ָאֵׁשם, ֶׁשֵאין ָּכאן ִעְניָן ֶׁשל ַאְׁשָמה. 
ֲאָבל ַהִּדּבּוִרים ַהָּללּו ַרק ִעְּיפּו אֹוָתּה.

ֲאַנְחנּו ִהְתמֹוַדְדנּו ִעם ְמִציאּות ֶׁשל ַאָּבא ְּבֵבית חֹוִלים, 
ֶׁשָאְמָנם ִמְתַקֵּׁשר ַּבֶּטֶלפֹון ְואֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל ִיְהיֶה ְּבֵסֶדר ֲאָבל 
הּוא ָרחֹוק, ְוַגם ִאָּמא קֹוֶרֶסת ֵמִהְתמֹוְדדּות ַּבַּבִית ְּבִבּדּוד, 
וֲַאַנְחנּו ַּגם ְלַבד ַּבַּבִית ְוַגם ְלַבד ַּבְּנָׁשָמה. ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשָּכל 

ָהעֹוָלם ֶנְגֵּדנּו. ְוַעל ָמה ְוָלָּמה?!

ּכָכָה עָבַר יֹותֵר מִָּׁשבּועַ. ְוָאז ִהִּגיַע ַמֶּׁשהּו ֶׁשָהַפְך 
ֶאת ַהְּקָעָרה ַעל ִּפיָה.

ִמיֶׁשִהי ֶׁשִּנְפְּגָעה ִּבְתאּוַנת ְּדָרִכים ִּפְרְסָמה ָּבִעּתֹון ַמה ֶּׁשָּקָרה 
ָלּה. ִהיא ֵּתֲאָרה ֶאת ָהְרָגִעים ֶׁשָחְלפּו ַעד ֶׁשִחְּלצּו אֹוָתּה ְוֵאיְך 
ִהְרִּגיָׁשה ְּכֶׁשִהִּגיַע ִמיֶׁשהּו "ְּכמֹו ַמְלָאְך" ְּבתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות, 
ְויַַחד ִעם ֲחֵבָריו ֶהֱעִבירּו אֹוָתּה ְלֵבית ַהחֹוִלים. ַאַחר ָּכְך ִהיא 

ָּכְתָבה ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשל ַה'ַּמְלָאְך'. ֶזה ָהיָה ַאָּבא ֶׁשִּלי.
ְוָאז ִהיא ָּכְתָבה: "ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶׁשֵּמֹרב ֶׁשהּוא ִהְסּתֹוֵבב ְּבָבֵּתי 

חֹוִלים ְוִהִּציל ֲאָנִׁשים, ַּגם הּוא ִנְדַּבק ְּבקֹורֹוָנה. ּוִבְמקֹום ֶׁשּכָֻּלם 
ְיַגְּדלּו ִוירֹוְממּו אֹותֹו ַעל ַמה ֶּׁשָעָׂשה, עֹוד יֵׁש ְלִמיֶׁשהּו ִּבֹּקֶרת 

ָעָליו? ֶׁשִּיְתַּבֵּיׁש ִמי ֶׁשֲאִפּלּו חֹוֵׁשב ָעָליו ַרע!"
ַלָּמֳחָרת ִּפְרֵסם ִמיֶׁשהּו ִסּפּור ִּבְמדֹור ַהְּתגּובֹות ָּבִעּתֹון ַעל 

ַאָּבא ֶׁשּלֹו ֶׁשָעַבר ֶהְתֵקף ֵלב ְוַאָּבא ֶׁשִּלי ֻהְזַעק ְלָׁשם ְוִהְצִליַח 
ְלַהִּציל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו.

"ֶזה ַהִּגּבֹור ֶׁשִּלי", ָּכַתב ָהִאיׁש, ְוַגם ִּפְרֵסם ֶאת ַהְּתמּוָנה ֶׁשל 
ַאָּבא ֶׁשִּלי.

ִמיֶׁשהּו ֶּבן 67 ָּכַתב: "ִהְרַּגְׁשִּתי לֹא טֹוב ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה יִָמים, 
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַּיֲעֹבר ִלי. ֲאִני לֹא ָאָדם ְמֻפָּנק. ֲאָבל ַלְיָלה ֶאָחד 

ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ַמָּמׁש ְמַאֵּבד ֶאת ַהַהָּכָרה. ִהְתַקַּׁשְרִּתי ְלָמָד"א 
ְוָאַמְרִּתי ֶׁשִּנְרֶאה ִלי ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶהְתֵקף ֵלב. ִהִּגיַע ֶצוֶת ְּבתֹוְך 

ְׁשמֹוֶנה ַּדּקֹות, ִטְּפלּו ִּבי ִּבְרִגיׁשּות ּוְבִמְקצֹוִעּיּות ִּבְלִּתי ְרִגיָלה. 
ִהַּגְעִּתי ְלֵבית ַהחֹוִלים ְוָאז ָעׂשּו ִלי ְּבִדיקֹות ְוָאְמרּו ִלי ְּבׂשֹוָרה 

ַאַחת טֹוָבה ּוְבׂשֹוָרה ַאַחת ָרָעה.
"ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ָהְיָתה ֶׁשַהֵּלב ֶׁשִּלי הּוא ְּכמֹו ֶׁשל ַנַער ֶּבן 
16, ְּכלֹוַמר ָחָזק ּוָבִריא. ַהְּבׂשֹוָרה ָהָרָעה ָהְיָתה ֶׁשִּנְדַּבְקִּתי 

ְּבקֹורֹוָנה. ָּכֵעת ֲאִני ַמְחִלים, ָּברּוְך ה', הֹודֹות ַלִּטּפּול ַהָּמסּור 
ֶׁשִּקַּבְלִּתי. ּוָמה ֲאִני ׁשֹוֵמַע? ֶׁשַּמְכִּפיִׁשים ֶאת ַהִּגּבֹור ֶׁשִהִּציל 

אֹוִתי? ֶזה ְּכמֹו ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְפַּגע ַּבַּכָּבִאים ָהַאִּמיִצים ֶׁשִּנּסּו 
ְלַהִּציל ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִּנְלְּכדּו ְּבִמְגְּדֵלי ַהְּתאֹוִמים! ֵאיֶזה ָאָדם  יָכֹול 

ַלֲעׂשֹות ָּכֶזה ָּדָבר?!
ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַנֵּצל ְּבָפָניו ַעל ֶׁשִהְדַּבְקִּתי אֹותֹו, ַלְמרֹות 

ֶׁשִּבְכָלל לֹא יַָדְעִּתי ֶׁשֲאִני חֹוֶלה. וֲַאִני רֹוֶצה ְלהֹוִדיַע ְלכָֻּלם 
ֶׁשִאם יֵׁש ָלֶכם ְּבָעיֹות ִאּתֹו, ָּתבֹואּו ֵאַלי, ֲאִני ָהָאֵׁשם".

ֶּבַטח ִּתְׁשֲאלּו, ֵמֵאיֹפה ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו ָיְדעּו ַעל ַמה 
ֶּׁשָּקָרה ָלנּו?

ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהֲחֵבִרים ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי ִמָּמָד"א לֹא יְָכלּו ִלְראֹות 
ֶאת ֹחֶסר ַהֶּצֶדק ַהֶּזה, ֶׁשָחֵבר ֶׁשָּלֶהם ּוִמְׁשַּפְחּתֹו סֹוְבִלים 

ִּבְגַלל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשָעָׂשה. ָאז ֵהם ִאְּתרּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים 
ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ִהִּציל ְוִסְּפרּו ָלֶהם ָמה עֹוִׂשים לֹו, ְוֵהם, ַעל ַּדַעת 

ַעְצָמם, ִּפְרְסמּו ַמה ֶּׁשִּפְרְסמּו.

יֹומַיִם לְאַחַר מִּכֵן ִהִּגיָעה ִמְׁשַלַחת ִמָּכל ַהְּׁשכּוָנה ִעם 
ֵזֵרי ְּפָרִחים ּוִמְכָּתִבים ָלֹרב. ּכָֻּלם ָּכְתבּו ָלנּו ַּכָּמה ֵהם ַמֲעִריִכים 

ֶאת ַאָּבא ֶׁשִּלי ְוַכָּמה ֵהם ַמֲעִריִכים אֹותֹו עֹוד יֹוֵתר ַאֲחֵרי 
ֶׁשִּנְדַּבק ְּבקֹורֹוָנה, ִּכי ֵהם ְמִביִנים ֶׁשִאּלּו ָהיָה יֹוֵׁשב ַּבַּבִית, אּוַלי 

לֹא ָהיָה ִנְדָּבק.
ַהִּסּפּור ֶׁשִּלי ִנְגַמר ְּבטֹוב, ֲאָבל ֲאִני ּכֹוֵתב אֹותֹו ִּבְׁשִביל 

ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשִּמְתּמֹוְדִדים אֹו ִיְתמֹוְדדּו ִעם ַמה ֶּׁשֲאִני 
ָעַבְרִּתי. ַאף ֶאָחד לֹא ָאֵׁשם ֶׁשהּוא ִנְדַּבק ְּבקֹורֹוָנה. 

ִׁשְמרּו ַעל ַהֻחִּקים ְוַתַעְברּו ֶאת ַהְּתקּוָפה ַהּזֹו ְּבטֹוב. ִאם 
ִמיֶׁשהּו ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים ִנְמָצא ְּבִבּדּוד אֹו ָחִליָלה ִנְדַּבק, 

ַאל ִּתְתָיֲאׁשּו. ַאָּבא ֶׁשִּלי ְּכָבר ִמְּזַמן ַּבַּבִית ְוהּוא ָּבִריא 
ְלַגְמֵרי. ְוָכְך ִיְהֶיה ִעם ֹרב ַהִּנְדָּבִקים, ְּבֶעְזַרת ה'.

ַהְּתקּוָפה ַהּזֹו ִהיא ְּתקּוָפה ֶׁשל ִנָּסיֹון, ְוַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא 
ַלֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון, ְלִהְתַחֵּבר ַּבֵּלב ַלְמרֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים 

ְלִהְתַרֵחק ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵמר, ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְדֹאג ַלּזּוַלת, ּוְלהֹוִכיַח 
ְלַעְצֵמנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ֲאָנִׁשים טֹוִבים ַּגם ְּבֵעת ָצָרה.
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ְוִגיִלי לּוִאיס, ֵהן ְׁשֵּתי ְיָלדֹות ֵּדי ְמיָֻחדֹות. יָעֵלִי   
ָׁשָנה ַהָּבָאה ִּתְהֶיה ָלֶהן ַּבת ִמְצָוה, ְוֵהן ָּתִמיד 
ַעִּליזֹות, ְמֵלאֹות ֶמֶרץ ּוְמַאְרְּגנֹות ַהֹּכל. ִאָּמא ֶׁשל ָיֵעִלי ְוִגיִלי 

ִנְדֶהֶמת ְּבָכל ַּפַעם ִמַּכּמּות ַהָּבנֹות ַהֲחָדׁשֹות ֶׁשַּמִּגיעֹות ְלַבֵּקר 
אֹוָתן, ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום ִנְׁשָמעֹות ְנִקיׁשֹות ַּבֶּדֶלת, ּוֵמֲאחֹוֵרי 
ַהָּיִדית עֹוֶמֶדת ַיְלָּדה ְמֻבֶּיֶׁשת, אֹו ַיְלָּדה ִנְמֶרֶצת, אֹו ְּגדּוד 

ָּבנֹות צֹוֵהל: "ֶאְפָׁשר ֶאת ָיֵעִלי? ְוַגם ֶאת ִּגיִלי?" 
ְוֶזה ַהְּזַמן ְלַסֵּפר ָלֶכם, ֶׁשָּיֵעִלי ְוִגיִלי ֵהן ְּתאֹומֹות. טֹוב, לֹא ְּבִדּיּוק 

ְּתאֹומֹות, ֵהן ֵחֶלק ִמְּׁשִליִׁשָּיה!
ֵיׁש ָלֶהן ָאח נֹוָסף ֶׁשּנֹוַלד ִאָּתן, ְוהּוא ַמָּמׁש, ֲאָבל ַמָּמׁש לֹא 
ּדֹוֶמה ָלֶהן. ֵאִלָּיהּו, ַהְמֻכֶּנה ֵאִלי, הּוא ֶיֶלד ָחָכם ְמֹאד, ְוָכל 
ָהַרָּבִנים ַּבֵחיֶדר ְמַדְּבִרים ְּבִׁשְבחֹו, ֻּכָּלם ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא 

ִיְהֶיה ְּגדֹול ַהּדֹור ַהָּבא, ְוהּוא עֹוֶׂשה ְלַאָּבא ְוִאָּמא ָמֵלא ַנַחת. 
ֲאָבל ֵאִלי ַּבְּיָׁשן, הּוא ִמְתַחֵּבא ָּתִמיד ֵמֲאחֹוֵרי ֵסֶפר אֹו ֻחָּמׁש, 

לֹוֵמד ְּבַעל ֶּפה ִמְׁשָניֹות אֹו ְמַפֵּצַח ִחידֹות, ְולֹא ֵמִבין ִּבְכָלל 
ִּבְכָלל ֵאיְך ָלֲאָחיֹות ֶׁשּלֹו ֵיׁש ֲהמֹוֵני ֲחֵברֹות. 

"ִּגיִלי, יֵָעִלי, ֵאיְך ַאֶּתן ְיכֹולֹות ֶלֱאֹהב ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲחֵברֹות? יֵׁש 
ָלֵכן ָמקֹום ַּבֵּלב ְל כֻ ָּל ן?! " הּוא ׁשֹוֵאל ִמֵּדי ַּפַעם ִּבְפִליָאה, ִמְצחֹו 

ִמְתַקֵּמט ְוהּוא ְמַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ַהּסּוְגיָה, ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבִּכָּתה.
ֵהן ִמְצַטֲחקֹות: "ָּברּור... ֲאַנְחנּו ְׂשֵמחֹות ְּב ָכ ל ֲחֵבָרה ֲחָדָׁשה 

ֶׁשָּלנּו, ְויֹום ְּבִלי ַאַחת ֵמֶהן - הּוא יֹום ַמָּמׁש ָעצּוב!"
ֲאָבל ְלֵאִלי, ֵיׁש ָאָדם ֶאָחד ֶׁשהּוא ְמֹאד ְמֹאד אֹוֵהב ִלְהיֹות 

ְּבֶחְבָרתֹו.
ַּבַּבִית ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת לּוִאיס ָּגִרים ַאָּבא ְוִאָּמא, ַהְּׁשִליִׁשָּיה, ְוִאָּׁשה 

ֲחׁשּוָבה ִּבְמיָֻחד - ַסְבָּתא לּוִאיס. 
ַסְבָּתא ְּכָבר ֵּדי ְמֻבֶּגֶרת, ְוִהיא ָּבָאה ָלגּור ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ַאֲחֵרי 

ֶׁשַּסָּבא ִנְפַטר, ְּכֶׁשַהְּׁשִליִׁשָּיה ָהְיָתה ַּבת ְׁשָנַתִים.
יֵָעִלי, ִּגיִלי ְוֵאִלי, ִהְתַרְּגלּו ָּכל ָּכְך ֶׁשָּסְבָתא ָּגָרה ִאָּתם, ֶׁשֵהם 

ִּבְכָלל לֹא ָחְׁשבּו ֶׁשֶּזה מּוָזר. יֵָעִלי ְוִגיִלי ֲעסּוקֹות ִמַּדי ִלְפָעִמים, 
ֵאין ָלֶהן ָּכל ָּכְך ְזַמן ִלְהיֹות ִעם ַסְבָּתא ַהְרֵּבה. ֵהן ְצִריכֹות 

ַלֲעׂשֹות ִׁשעּוֵרי ַּבִית, ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים, ָלֵצאת ְלַׂשֵחק 
'ְקַלאס', ְלַאְרֵּגן ְמִסַּבת ֲחנָֻּכה אֹו ְיִריד ּפּוִרים, ָאז ַרק ְּבַׁשָּבתֹות, 
ֵהן יֹוְׁשבֹות ּוַמְקִׁשיבֹות ְלַסְבָּתא ֶׁשְּמַסֶּפֶרת ָלֶהן ְּבִדיחֹות ְוִׁשיִרים 

ְמֻטָּפִׁשים ֶׁשל ְיָלִדים ְּבַאְנְּגִלית. ֲאָבל ְלֵאִלי, ְלֵאִלי יֵׁש ַהְרֵּבה 
ְזַמן ָּפנּוי ִלְהיֹות ּבֹו, ְולֹא ִּכי הּוא ִמְתַּבֵּטל - ְּכָבר ִסַּפְרִּתי ָלֶכם 
ֶׁשֵאִלי ָחרּוץ ּוְמַנֵּצל ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשּלֹו - ֵאִלי ָּפׁשּוט ֶנֱהֶנה ְלַדֵּבר 
ִעם ַסְבָּתא, ִהיא ְמַׁשֶּנֶנת ִאּתֹו ִמְׁשָניֹות, ַמְקִׁשיָבה ִּבְתׂשּוֶמת 

ֵלב ַרָּבה ְלָכל ַהְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר ָלּה ְוגֹוֶרֶמת לֹו 
ְלַהְרִּגיׁש ָחׁשּוב ּוְמיָֻחד.

סַבְּתָא מְבִינָה ּומַצְחִיָקה ְויֵׁש ָלּה ָחְכַמת ַחִּיים, ָּכָכה 
ִאָּמא אֹוֶמֶרת. ָחְכַמת ַחִּיים ֶזה ֶׁשִהיא ָעְבָרה ַהְרֵּבה ְּדָבִרים 

ְוִהיא ָלְמָדה ֵמֶהם, ְוַעְכָׁשו ִהיא נֹוֶתֶנת ְלֵאִלי ִלְלֹמד ֵמֶהם ַּגם. ֵאִלי 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשַּסְבָּתא עֹוֶזֶרת לֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֵארּוִעים ְמֻסָּיִמים ְּבצּוָרה 

ׁשֹוָנה ּובֹוֶגֶרת.

ֶאְפָרת טרֹוּפ

מִי ּבָא לְסַבְּתָא?

ַהִּסּפּור ַהָּבא אּוַלי ַיֲעֶׂשה 
ְצִביַטת ַּגְעּגּוִעים ְלָכל ַהְּיָלִדים 

ְוַהְּיָלדֹות ֶׁשִּמְתַּגְעְּגִעים ְלַסְבָּתא ּוְלַסָּבא 
ָּכל ָּכך!ְ ְמֻסָּפר ֹּפה ַעל ְיָלִדים ָּבֵרי ַמָּזל ֶׁשָּסְבָתא 

ֶׁשָּלֶהם ִמְתּגֹוֶרֶרת ֶאְצָלם ַּבַּבִית ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ְוָלֵכן 
ֵהם זֹוִכים ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְהיֹות ִאָּתּה )ַּכּמּוָבן ִעם ָּכל 
ְּכָלֵלי ַהְּזִהירּות!(. ֵאין ָסֵפק ֶׁשִּבְתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה 
ָלַמְדנּו ְלַהֲעִריְך ֶאת ַסְבָּתא ְוֶאת ָסָבא ֶׁשָּלנּו. ְוֵאיְך, 
ֵאיְך ִנְקֹּפץ ֲעֵליֶהם ְּבִׂשְמָחה ְּכֶׁשְּכָבר ִיְהֶיה ֻמָּתר! 

ֵּביְנַתִים ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ֲעֵליֶהם ֵמָרחֹוק 
ּומֹוְסִרים ָלֶהם ֶאת ָּכל ה ַאֲהָבה 

ְוַהַּגְעּגּוִעים ֶׁשָּבעֹוָלם!!!
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ֶעֶרב ֶאָחד, ָחְזרּו יֵָעִלי ְוִגיִלי ֵמֲאֵסָפה ֶׁשל ַהִּכָּתה ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב, 
ּוִפְטְּפטּו ִעם ֵאִלי ַעל ַחג ַהֶּפַסח ַהְמַמְׁשֵמׁש ּוָבא.

"ִאָּמא, ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ֹּפה ִעם ַסְבָּתא ְוָיבֹואּו ֵאֵלינּו ָׂשָרה 
ְוָרֵחִלי? ְוׁשּוִקי ּומֹוִטי? ְוָכל ַהְּבֵני דֹוִדים?" ְּבָכל ָׁשָנה ִהִּגיעּו 

ֲאֵליֶהם ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ּדֹוִדים ֲאהּוִבים ִּבְמיָֻחד, ְוֵהם ִחּכּו 
ְּבֹקֶצר רּוַח ַלַחג.

ִאָּמא ִהְסַּתְּכָלה ֲעֵליֶהן ְּבַמָּבט ְקָצת ָעצּוב ְוָאְמָרה: "ְׁשַמְעֶּתם 
ַעל ִוירּוס ַהּקֹורֹוָנה, ְיָלִדים?"

ַהְיָלִדים ֶהֱחִליפּו ַמָּבִטים: "ַהּמֹוָרה ֶׁשִּלי ִסְּפָרה ָלנּו ָעָליו, 
הּוא ַרק ְּבִסין ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ. לֹא?! ֵאֵלינּו הּוא ֲעַדִין לֹא 

ִהִּגיַע", ָאְמָרה ָיֵעִלי, ְּבטּוָחה ְּבַעְצָמּה.
"ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ַּבֵחיֶדר ָּכל יֹום, ִלְרפּוַאת 

ַהחֹוִלים", ִצֵּין ֵאִלי. 
"ְלַצֲעֵרנּו, ַהִּוירּוס ַהֶּזה ִמְתַּפֵּׁשט ַּגם ָּבָאֶרץ ֶׁשָּלנּו, ּוֵמַעְכָׁשו 
לֹא תּוְכלּו ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר אֹו ַלֵחיֶדר, ַוֲאִפּלּו לֹא נּוַכל 
ָלֵצאת ֵמַהַּבִית, ֶׁשּלֹא ְלִהָּדֵבק אֹו ְלַהְדִּביק, ַוֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת 
ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַהָּׁשָנה ֵנָאֵלץ ִלְהיֹות ְלַבד", ָאְמָרה ִאָּמא. 

"ָמה?!" ִהְזַּדֲעקּו ֻּכָּלם. 
"ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשָּלנּו ְוֶׁשל ֲאֵחִרים", 

הֹוִסיָפה ִאָּמא ֶנֱחָרצֹות. ַהְיָלִדים ָהְלכּו ַלֲחָדִרים ֶׁשָּלֶהם ֲעצּוִבים.
 "ְּפְסְסְטְט..." ַסְבָּתא ָקְרָאה ָלֶהם ֵמַחְדָרּה. "ּבֹואֹו ְׁשִנָּיה, 
ְמתּוִקים", ָאְמָרה, "ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ְקָצת ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר?" 

ְלַסְבָּתא ָהיּו ַרק ׁשֹוקֹוָלִדים ְמִריִרים, ִּכי ֵהם ְּבִריִאים יֹוֵתר.
ַעד ְמֵהָרה ִהְתִחיָלה ְלַסֵּפר ָלֶהם ַעל ַיְלדּוָתּה ְּבַאְרצֹות 

ַהְּבִרית, ְוַהְיָלִדים לֹא ָׂשמּו ֵלב ֶׁשְּכָבר ִנְהָיה ְמֻאָחר ְוִהִּגיַע 
ַהְּזַמן ָלֶלֶכת ִליֹׁשן.

"ֲאִני חֹוֶׁשֶבת", ָאְמָרה ִּגיִלי ּתֹוְך ְּכֵדי ִהְתַאְרְּגנּות ְלֵׁשָנה, 
"ֶׁשֲהִכי ִיְהיּו ֲחֵסרֹות ִלי ִצָּלה ּוִמיִרי, אֹו ְּבֶעֶצם, ִצָּלה ּוִמיִרי 
ְוֶאְסִּתי ְוִׁשיִרי, לֹא לֹא, ְּבֶעֶצם… ֻּכָּלן", ִהיא ֶנֶאְנָחה, ִּגיִלי 

ִהְצָטְרָפה ָלֲאָנָחה ְּבִהְזַּדהּות.
ְּבָכל יֹום ֵמָאז ַההֹוָדָעה ַעל ַהּקֹורֹוָנה ַהַּמְכִעיָסה, ָמְצאּו 

ַהָּבנֹות ִעּסּוִקים. ִצְּירּו, ָּכְתבּו ְוָעְרכּו ַהָּצגֹות ְלַעְצָמן ּוְלֵאִלי. 
ְוֵאִלי ָקָרא ְסָפִרים ְוָיַׁשב ִעם ַסְבָּתא, ַרק ֶׁשַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר 
לֹא ָיַׁשב ְלַבד, ְּבָכל ֶעֶרב ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ַאְחיֹוָתיו ְוִהְקִׁשיבּו 

ְמֻרָּתקֹות ְלָסָבָתן.
"לֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשְּלַסְבָּתא ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים!" ִצְּיָנה 

ִּגיִלי. "ּוְתמּונֹות!" הֹוִסיָפה ָיֵעִלי ְּבִהְתַּפֲעלּות. 
ַאֲחֵרי ֹחֶדׁש ֶׁשִּמְׁשַּפַחת לּוִאיס ָהְיָתה ְּבִבּדּוד )ַרק ַאָּבא ָיָצא 

ִמֵּדי ַּפַעם ַלּסּוֶּפְרַמְרֶקט, ִעם ְּכָפפֹות ּוַמֵּסָכה, ִנְזָהר ֶׁשּלֹא 
ָלַגַעת ְּבַאף ָאָדם אֹו ִמְׁשָטח ְוׁשֹוֵמר ַעל ַההֹוָראֹות(, ָיְׁשבּו 

ִּגיִלי, ָיֵעִלי ְוֵאִלי ַעל ַהַּסָּפה ְוׂשֹוֲחחּו.
"ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה?" ָּפְתָחה ָיֵעִלי. "ָמה?!" ָׁשֲאלּו ַיַחד ֵאִלי 

ְוִגיִלי. "ָחַׁשְבִּתי, ֶׁשַהְּבָעָיה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשָּלנּו ִּתְהֶיה ֶׁשּלֹא נּוַכל 
ִלְפֹּגׁש ֲחֵברֹות. ְּכָבר ִּדְמַיְנִּתי ְלַעְצִמי ֵאיְך ִיְהֶיה ָעצּוב ּוְמַׁשְעֵמם 

ְולֹא ֵהַבְנִּתי ָלָּמה ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּכָלִלים ַמְרִּגיִזים.
ֲאָבל ָׁשַמְעִּתי ֵמִאָּמא, ֶׁשַהַּמֲחָלה ּפֹוַגַעת ִּבְמיָֻחד ַּבֲאָנִׁשים 

ְמֻבָּגִרים, ּוִפְתֹאם ָרִאיִתי ַּכָּמה ַמָּזל ֵיׁש ָלנּו, ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּכזֹאת 
ַסְבָּתא ֶנְהֶּדֶרת, ִעם ִסּפּוִרים ָיִפים ּוְמַעְנְיִנים, ֶׁשָּכל ַהְּזַמן 

ַקּׁשּוָבה ּוַמְסִּביָרה, ְוֵאיְך ִהיא עֹוָׂשה ָלנּו ֶאת ַהְּתקּוָפה 
ַהּזֹאת ְלַהְרֵּבה יֹוֵתר ֶנְחָמָדה ּוְנִעיָמה, ַוֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוָצה 

ֶׁשִּנְׁשֹמר ָעֶליָה, ְוֶׁשּׁשּום ָּדָבר לֹא ִיְקֶרה ָלּה ַחס ְוָחִליָלה. ְוָלֵכן 
ֵהַבְנִּתי ַעד ַּכָּמה ַהְּכָלִלים ֲחׁשּוִבים, 

ְוֵהַבְנִּתי ַּגם ֶׁשִּבְכָלל לֹא ָּכל ָּכְך ְמַׁשֲעֵמם ְונֹוָרִאי ִעם 
ַהִּמְׁשָּפָחה ְלַבד, ֶזה ֲאִפּלּו ֵּדי ֵּכיף..." ִסְּיָמה ְּבִחּיּוְך.

ִּגיִלי ִהְנֲהָנה ְּבִאּׁשּור, ַמְסִּכיָמה ִעם ָּכל ִמָּלה: "ַנְמִׁשיְך ִלְׁשֹמר 
ַעל ַהְּכָלִלים ַעד ֶׁשַהְּנִגיף ַהֶּזה ִיָּגֵמר ְלַגְמֵרי", ָאְמָרה ֶהְחֵלִטית 

"ֹיִפי!" ָאַמר ֵאִלי ְּבִסּפּוק. "ְואּוַלי ְקָצת ִקַּבְלנּו סֹוף סֹוף... 
ֶהְמְמְמ... ָחְכַמת ַחִּיים", ָאַמר ְוֻכָּלם ִחְּיכּו ְּבִסּפּוק...
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"ָאז ַמה ַּנֲעֶׂשה ֵמַהּיֹום וָָהְלָאה?" ָצַעק ׁשּוִקי ִמִּמְרֶּפֶסת ַהַּבִית 
ִלְׁשֹלֹמה ֲחֵברֹו ֶׁשָעַמד ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשַּבִּבְניָן ַהָּסמּוְך. "לֹא נּוַכל יֹוֵתר 
ְלִהָּפֵגׁש ְלַמָּטה ּוְכָבר ֵאין ֵחיֶדר אֹו ַמְתִמיִדים. ַהַּמָּצב ָקֶׁשה, ֲאִני 

ַמְכִריז ַעל ֵאֶבל!"
"ַּתְקִׁשיב, זֹו ְּבָעיָה ְרִציִנית!" ִהְסִּכים ְׁשֹלֹמה. 

"ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשּקֹוְרִאים ַלְּבָעיָה ַהּזֹו קֹורֹוָנה", ִצֵּיץ ַנְפָּתִלי ַהָּׁשֵכן 
ִמְּלַמָּטה. "ּוְסִליָחה ֶׁשֲאִני ִמְתָעֵרב ַּבִּׂשיחֹות ֶׁשָּלֶכם, ֲאָבל 
ְּכֶׁשַאֶּתם צֹוֲעִקים ַּבִּמְרֶּפֶסת, ָהָאְזַנִים ַהְמֻׁשֲעָממֹות ֶׁשִּלי 

ַמְקִׁשיבֹות", ִהְסִּביר ְלקֹול ְצחֹוָקם ֶׁשל ֲחֵבָריו.
"ְׁשַמע ַנְפָּתִלי, ֶזה לֹא ֵעֶסק. ַהּקֹורֹוָנה ַהּזֹו ִׁשְּבָׁשה ֶאת ָהעֹוָלם", 

ִהְרִצין ְׁשֹלֹמה. "ֲאִני ָּפׁשּוט לֹא ַמֲאִמין ֶׁשֲאִני ַחי ִּבְתקּוָפה ָּכל 
ָּכְך מּוָזָרה. ַאָּבא ֶׁשִּלי ִסֵּפר ִלי ֶׁשֵּמָאז ַהּׁשֹוָאה לֹא ִנְסְּגרּו ָּבֵּתי 

ַהְּכֶנֶסת ְוַהְיִׁשיבֹות".
"ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשַּסָּבא ֶׁשִּלי ָאַמר ִלי ֶאְתמֹול ַּבֶּטֶלפֹון", ָצַעק 

ׁשּוִקי. "הּוא ָּבָכה ַמָּמׁש ְוָאַמר ִלי ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשֵאין ָּבעֹוָלם ִמְניָן 
ֶׁשּצֹוֵעק 'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא!' ּגֹוֶרֶמת לֹו ְלַצַער ָעֹמק".

"לֹא ָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה ָּכָכה..." ִהְרֵהר ְׁשֹלֹמה ְּבקֹול ָרם. "ֶּבֱאֶמת 
ָלַמְדנּו ֶׁשָהעֹוָלם ִנְבָרא ָעֹגל ְּכֵדי ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲעֵמֵלי 

ַהּתֹוָרה ְיֵׁשִנים, ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהְּגלֹוּבּוס יָקּומּו ַהְּיהּוִדים ְוִיְלְמדּו 
ּתֹוָרה ְוָכְך ָהעֹוָלם ִיְתַקֵּים, ִּכי ַאֶּתם ֶּבַטח יֹוְדִעים ֶׁשָהעֹוָלם לֹא 

יֲַעֹמד ִאם לֹא ִתְהיֶה ּבֹו ּתֹוָרה". 
"ַאָּתה ַמְלִחיץ אֹוִתי, ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֵּיׁש ִלי ֹקֶצר ְנִׁשיָמה". ִנְבַהל 

ַנְפָּתִלי ּוִמָּיד ָקַרץ ּוָפַרץ ִּבְצחֹוק: "ַּתִּגידּו, ֹקֶצר ְנִׁשיָמה הּוא לֹא 

ַאַחד ַהַּתְסִמיִנים ֶׁשל ַהּקֹורֹוָנה?"
"ַּתְפִסיק ַלֲעׂשֹות ֵמַהֹּכל ְּבִדיָחה!" ִהְתַעְצֵּבן ְׁשֹלֹמה. "ֲאִני ַמִּציַע 

ֶׁשַּנְחֹׁשב ַעל ִּפְתרֹון ֶׁשַּיֲעִמיד ֶאת ָהעֹוָלם".
"ֲאִני יֹוֵדַע! ָּכתּוב ֶׁשִּבְזכּות ֲהֵבל ִּפיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית 

ַרָּבן ָהעֹוָלם עֹוֵמד!" ִהִּביַע ׁשּוִקי יְַדָענּות ַמְרִׁשיָמה. "אּוַלי ִנְפַּתח 
ֵאיֶזה ִמְבָצע ָּגדֹול ֶׁשל ֲאִמיַרת ִמְׁשָניֹות אֹו ְּפסּוִקים ְּבַעל ֶּפה, ְוָאז 

ָהֵאֶבל ֶׁשִהְכַרְזִּתי ֹקֶדם יֲַהֹפְך ְלֶהֶבל ֶׁשַּמֲעִמיד ּוְמַחֶּיה?"
"ַאָּתה ַמָּמׁש ָּגאֹון!" ֶהֱחִמיא ַנְפָּתִלי ְוִטְלֵטל ֶאת ַהּסֹוֵרג 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות. "ֲאָבל ְּכֵדי ְלַהִּגיׁש ְלָך ְּתעּוַדת ָּגאֹון ֻמָּכר, ֲאִני ָצִריְך 
ֶׁשִּתְפֹּתר ֲעבּוִרי ְּבָעיָה ְקַטְנַטָּנה..."

"ָמה ַהְּבָעיָה ֶׁשְּלָך?" ִהְתַּפֵּלא ׁשּוִקי.
"זֹו לֹא ַהְּבָעיָה ֶׁשִּלי, ֶאָּלא ֶׁשל ּכָֻּלנּו", ִהְבִהיר ַנְפָּתִלי. "יָכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשָהֲאִויר ַהַּצח ִּבְלֵּבל אֹוְתָך, ֲאָבל ִאם לֹא ַׂשְמָּת ֵלב, ַאָּתה ָּתקּוַע 

ַּבַּבִית ְּבִדּיּוק ָּכמֹוִני ּוְבִדּיּוק ְּכמֹו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַּבְיקּום".
ׁשּוִקי ִהִּביט ַלּסֹוְרִגים ֶׁשִהִּקיפּו אֹותֹו ְוִטְלֵטל ֶאת רֹאׁשֹו ְּבַעְצבּות.

"צֹוֵדק. ֵאין ָלנּו ְּבֵרָרה ֶאָּלא ִלְׁשֹּכַח ֵמָהַרְעיֹון ַהְמֻצָּין ֶׁשִּלי".
"ַּתִּגיד ִלי, ִהְׁשַּתַּגְעָּת?!", ָצַעק ְׁשֹלֹמה. "ָּכָכה ִוַּתְרְּת ַעל ַהֲעָמַדת 

ָהעֹוָלם?! ֲאִני ַמִּציַע ֶׁשּכָֻּלנּו ִנָּכֵנס ַהַּבְיָתה ְוַנְחֹׁשב ַעל ַרְעיֹון ּוְבעֹוד 
ְׁשָעַתִים ֲאִני ְמַצֶּפה ִלְראֹות ֶאְתֶכם ָּכאן".

ִּבְזַמן ֶׁשְּׁשֹלֶׁשת ַהֲחֵבִרים ִנְכְנסּו ְלָבֵּתיֶהם, ַחִייְמ'ל, ַהָּׁשֵכן ַהְמֻבָּגר 
ֵמַהּקֹוָמה ַהְּׁשִליִׁשית ֵהִסיט ֶאת ַהִּוילֹון ְוִחֵּיְך ְלַעְצמֹו.

"ְׁשֹלֹמה! ַנְפָּתִלי! ׁשּוִקי! ַהָּׁשָעה ֵׁשׁש, ֲאִני ְמַחֶּכה ָלֶכם", 
ִנְׁשַמע קֹול קֹוֵרא. ּתֹוְך ְׁשִנּיֹות ְספּורֹות ִנְראּו ְׁשֹלֶׁשת ַהֲחֵבִרים 

ַּבִּמְרָּפסֹות, ַמִּביִטים ֶזה ְלִכּוּון ֶזה ִּבְתִמיָהה.
"ִמי ָקָרא ָלנּו?" ָׁשַאל ְׁשֹלֹמה ְוִהִּביט ָסִביב ַעד ֶׁשַּמָּבטֹו ִנְתַקל 

ְּבַחּלֹון ַהַּבִית ֶׁשל ַחִייְמ'ל ַהָּׁשֵכן. 
ְלַהְפָּתָעתֹו, הּוא ָרָאה ֶאת ַהָּׁשֵכן ְמַחֵּיְך ּוְמַסֵּמן ְּבַכף יָדֹו ְלָׁשלֹום.
"ָנִעים ְמֹאד ֶחְבֶרָל'ְך, ֲאִני ַחִייְמ'ל. לֹא ִנְרֶאה ִלי ֶׁשָעִׂשינּו ֶהֵּכרּות 

ַעד ֹּכה, ֲאָבל ִאם ְּכָבר ִּבּדּוד ֵּביִתי ְוֶסֶגר, ָאז ַמה ַּדְעְּתֶכם ֶׁשִּתְהיּו 
ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי?"

מַּצִילִים ֶאת הָעֹולָם

מֵהַּמְִרֶּפסֶת
ִּגיִטי ֵמִאירֹוִביץ

הַּקֹורֹונָה הַּזֹו ִׁשּבְָׁשה אֶת 
הָעֹולָם. אַּבָא ֶׁשּלִי סִֵּפר לִי 
ֶׁשּמֵאָז הַּׁשֹואָה לֹא נִסְְּגרּו 

ּבָּתֵי הַּכְנֶסֶת וְהַיְִׁשיבֹות"
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ְׁשֹלֹמה ִהִּביט ְּבַנְפָּתִלי ְּבַתְדֵהָמה.
"ֶּבַטח ֶׁשִּנְהיֶה ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך!" ָאַמר ׁשּוִקי ֶׁשִהְתאֹוֵׁשׁש 

ִראׁשֹון ֵמַהֶהֶלם ֶׁשָאַחז ּבֹו. "ֲאִני ׁשּוִקי ּוַבִּמְרֶּפֶסת ָׁשם עֹוֵמד 
ְׁשֹלֹמה ּוַבַּצד ַהֵּׁשִני יֹוֵׁשב ַנְפָּתִלי", ִהִּציג ׁשּוִקי ֶאת ֲחֵבָריו.
"ֲאִני ַמִּכיר ֶאְתֶכם, ְיָקִרים ֶׁשִּלי, ֲאִני ַמִּכיר ֶאְתֶכם ְמֻצָּין", 

ִמֵהר ַחִייְמ'ל ְלַהְבִהיר ּוִמָּיד הֹוִסיף: "ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים 
ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהעֹוָלם ַּבֲהֵבל ֶּפה ֶׁשל ַּתְׁשָּב"ר, ֲחַׁשְבֶּתם ְּכָבר 

ַעל ַרְעיֹון?"
"ִנִּסיִתי ַלְחֹׁשב, ֲאָבל ַהַהְנָחיֹות ֶׁשל ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות אֹוְסרֹות 

ִאּסּור ָחמּור ָלֵצאת ֵמַהַּבִית, ְויֵׁש ִסָּבה טֹוָבה ְלָכְך ְלַצֲעֵרנּו", 
ֵהִׁשיב ְׁשֹלֹמה.

"ַּדְוָקא ִלי ָעָלה ַרְעיֹון, ֲאָבל ֹקֶדם ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְׁשֹמַע ִסּפּור 
ָקָטן", ָלַחׁש ַחִייְמ'ל. "מּוָכִנים?!"

"ֶּבַטח ֶׁשֲאַנְחנּו מּוָכִנים!" ָצֲעקּו ַהְּׁשֹלָׁשה ְוָכרּו ֹאֶזן ְּבִעְניָן.
"ַּפַעם ַחי ַנַער ָצִעיר, ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְּבֹקִׁשי. ַהַּנַער 

ַהֶּזה ָּגר ְּבקֹוְבָנא ִּבְזַמן ֶׁשַהֶּגְרָמִנים ָהֲארּוִרים ֶהְחִליטּו 
ְלַׁשֵּמׁש ִּכְסָגִנים ֶׁשל ַמְלַאְך ַהָּמֶות. ְּבֶדֶרְך לֹא ֶּדֶרְך, ִהְצִליַח 

ַהַּנַער ִלְבֹרַח ֵמַהֶּגטֹו ַלַּצד ָהֲאִרי ּוִמָּׁשם הּוא ִנְמַלט ַלַּיַער 
ְותֹוְך ָׁשעֹות ְספּורֹות ִהְתַאֵחד ִעם ְקבּוַצת ַּפְרִטיָזִנים 

ֶׁשִהְתַחְּבָאה ַּבַּיַער. ַאֶּתם יֹוְדִעים ִמי ָהיּו ַהַּפְרִטיָזִנים, 
ָנכֹון?" ִוֵּדא ַחִייְמ'ל.

"ֶּבַטח ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים. ֵאּלּו ָהיּו ְקבּוצֹות ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַחְּבאּו 
ַּבְּיָערֹות ּוָפֲעלּו ֶנֶגד ַהֶּגְרָמִנים ְּכֹכל ֶׁשָעָלה ְּביָָדם", ֵהִׁשיב 

ְׁשֹלֹמה ְוִסֵּמן ְלַחִייְמ'ל ְלַהְמִׁשיְך ְּבִסּפּורֹו.
"ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְׁשַּתֵּלב ַּבְּקבּוָצה ְּבצּוָרה ַמְדִהיָמה. הּוא ָהיָה 
ַאִּמיץ ְוַקר רּוַח, הּוא ֵהֵעז ְלִהְסַּתֵּנן ַלְּכָפִרים ּוְלַהְמִציא ָמזֹון 

ַלֲחֵבָריו. לֹא ָהיָה ּבֹו ַּפַחד אֹו מֹוָרא. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִּבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו רֹאׁש ַהַּפְרִטיָזִנים ַּבָּקָׁשה ְּגדֹוָלה. "ַׁשָּיָרה ֶׁשל ֶּגְרָמִנים 

ַּתֲעֹבר ָמָחר ַּבְּכִביׁש ַהָּסמּוְך ַלַּיַער. ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ַלֲעֹצר 
אֹוָתם!" ָאַמר ַהַּפְרִטיָזן. "ִהַּׂשְגנּו ֹחֶמר ֶנֶפץ, ֲאָבל ֵאין ִמי 

ֶׁשַּיְסִּכים ָלֶלֶכת ְלַהְטִמין ֶאת ַהְּפָצָצה".
"ֲאִני מּוָכן!" ִמֵהר ַהַּנַער לֹוַמר ּוִמָּיד הֹוִסיף: "ִּבְתַנאי ֶׁשִּתֵּתן 

ִלי ָלֶלֶכת ָהֶעֶרב, ְּבִלי ִלְׁשֹאל ְלָאן ֲאִני הֹוֵלְך". ַהַּפְרִטיָזן ִצְמֵצם 
ֶאת ֵעיָניו ְּבַסְקָרנּות ְוַחְׁשָּדנּות, ַאְך ְלַבּסֹוף ִהְסִּכים. 

"ַאל ַּתֲעֶׂשה ְׁשֻטּיֹות ְוַאל ְּתַסֵּכן ֶאת ַעְצְמָך ַלָּׁשווא", הֹוָרה 
ַלַּנַער ֶׁשִּדֵּלג ִּבְמִהירּות ְוֶנְעַלם ֵּבין ָהֵעִצים.

ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, ִהְצִליַח ַהַּנַער ַלְחֹּדר ֶאל ַהֶּגטֹו ַהְּיהּוִדי. ְּבֶמֶׁשְך 
ָׁשעֹות הּוא ִהְסּתֹוֵבב ָׁשם ּוְכֶׁשַּקְרֶניָה ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש 

ֵהֵחּלּו ְלַבְצֵּבץ, ָּבַרח ַהַּנַער ֵמַהֶּגטֹו ַּבֲחָזָרה ַלַּיַער.
"ִהֵּנה ֲאִני! ֵאיֹפה ַהְּפָצָצה?" ָׁשַאל ַהַּנַער ְוִהְתיֵַּצב ִלְפֵני רֹאׁש 

ַהַּפְרִטיָזִנים ֶׁשִהְתַעְניֵן ֵאיֹפה ָהיָה.
"ָּדַאְגִּתי ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהעֹוָלם", ָעָנה ַהַּנַער ְּבִחיָדה 

ְסתּוָמה ּוְלַאַחר ַּדּקֹות ְספּורֹות ָיָצא ַלְּמִׂשיָמה אֹוָתּה ִּבַּצע 

ַעל ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב.
"ְמַעְניֵן ְלָמה ִהְתַּכֵּון ַהַּנַער", ָאַמר ׁשּוִקי, ְוַחִייְמ'ל ִחֵּיְך ְוָאַמר: 
"ַּגם ֲאִני ִהְתַעְניְַנִּתי ְוָׁשַאְלִּתי ֶאת ַהַּנַער ֶׁשָאַמר ִלי ֶׁשְּבאֹותֹו 

ַלְיָלה הּוא ִחֵּפׂש ְּבֶגטֹו קֹוְבָנא ְיָלִדים, ּוְכֶׁשָּמָצא אֹוָתם ִהְתַחֵּנן 
ֶׁשַּיִּגידּו ִמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה ִלְזכּותֹו. ַרק ְּכֶׁשָּמָצא ִמְסַּפר ְיָלִדים 
ֶׁשִהְסִּכימּו ַלֲעׂשֹות זֹאת, ָחַזר ַּבֲחָזָרה ְוִנַּגׁש ַלְּמִׂשיָמה ְּבֵלב 

ָׁשֵקט".
"ֵאיֶזה ַאִּמיץ הּוא!" ֶנֱאַנח ְׁשֹלֹמה ְּבִהְתַּפֲעלּות.

"ַמָּמׁש ָּכְך, ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ֶׁשּלֹו", הֹוִסיף ַנְפָּתִלי 
ּוְלֶפַתע ֶנְעַצר ּוָפָנה ַלָּׁשֵכן. "ַּתִּגיד, ֵאיְך ָאַמְרָּת ֶׁשָּקְראּו ַלַּנַער 

ַהֶּזה?"
"לֹא ָאַמְרִּתי", ֵהִׁשיב ַחִייְמ'ל ַהָּׁשֵכן. "ֲאָבל ִאם ַאָּתה ׁשֹוֵאל, 
ֹאַמר ְלָך... ָקְראּו לֹו ַחִייְמ'ל ְוהּוא ְלַגְמֵרי ָׂשֵמַח ִלְהיֹות ָחֵבר 

ֶׁשָּלְך"
ְׁשֹלֶׁשת ַהֲחֵבִרים ִהִּביטּו ַּבָּׁשֵכן ְּבַהֲעָרָצה. "ַאָּתה ָהִייָת 

ַּפְרִטיָזן?!" ִהְתַּפֲעלּו ּוִבְקׁשּו ִלְׁשֹמַע עֹוד ִסּפּוִרים. ַאְך ַחִייְמ'ל 
ָעַצר ַּבֲעָדם: "ֶחְבֶרָל'ְך, ָעִׂשיִתי ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשְּיכֹוִלים 

ְלַהֲעִסיק ֶאְתֶכם ְלֶמֶׁשְך ָׁשעֹות, וֲַאִני ַמְבִטיַח ְלַסֵּפר ָלֶכם... 
ֶׁשֵּכן 'ִּבְזכּות' ַהּקֹורֹוָנה, יֵׁש ְלכָֻּלנּו ְזַמן. ֲאָבל ַמה ֶּׁשָחׁשּוב הּוא 

ַהּסֹוד ֶׁשִּבְזכּותֹו ִנַּצְלִּתי".
"ְּתַגֶּלה ָלנּו ֶאת ַהּסֹוד!" ִהְתַחֵּנן ׁשּוִקי, ְוַחִייְמ'ל ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו 

ְּבַהְסָּכָמה. "ֲהֵבל ִּפיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ִהִּציל 
אֹוִתי! ְוַעְכָׁשו, אּוַלי ָהעֹוָלם ּכֻּלֹו ָסגּור ּוְמֻסָּגר ַּבַּבִית, ֲאָבל ֲאִני 
רֹוֶאה מּול ָהֵעיַנִים ְׁשֹלָׁשה ְיָלִדים ֲחמּוִדים ְמֵלֵאי ֶמֶרץ וֲַחדּוֵרי 

ַאֲחָריּות. ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַהְּכֵתַפִים ֶׁשָּלֶכם ִּתְהיֶיָנה ְרָחבֹות 
ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהעֹוָלם".

"ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְהיֶה ֵאֶּלה ֶׁשַּמֲעִמיִדים ֶאת ָהעֹוָלם?" 
ֵּבֵרר ְׁשֹלֹמה.

"ְּבִדּיּוק ָּכְך!" ָׂשַמח ַחִייְמ'ל. "ֲאִני אֹוֵמר ֶׁשָאסּור ָלנּו ַלְחֹׁשב 
ֶׁשֲאָנִׁשים ַּבַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהְּגלֹוּבּוס ַיִּצילּו ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאָּלא 

ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד ַיְחֹׁשב ְלַעְצמֹו ְּכִאּלּו ָּכל ָהַאֲחָריּות ֻמֶּטֶלת 
ַעל ְּכֵתָפיו, ְוֵכיָון ֶׁשַאֶּתם ַּתְׁשָּב"ר, ֲאִני ַמְתֶנה ֶאת ַהִּסּפּור 

ַהָּבא ַּבֲאִמיַרת ַּכָּמה ִמְׁשָניֹות ֶׁשָּיֵגּנּו ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִויַסְּלקּו ֶאת ַהּקֹורֹוָנה ֵמַחֵּיינּו".

"ָעִׂשינּו ֵעֶסק!" ָקַפץ ַנְפָּתִלי ְוָרץ ְלָהִביא ֶאת ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות 
ּוָפַתח ְוִׁשֵּנן: "ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע..."

12-15

הַהַנְחָיֹות ֶׁשל מְִׂשרַד 
הַּבְִריאּות אֹוסְרֹות אִּסּור 
חָמּור לֵָצאת מֵהַּבַיִת, וְיֵׁש 
סִּבָה טֹובָה לְכָךְ לְצַעֲרֵנּו
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ָחְלָמה ִלְפָעִמים ֶׁשַהֶּכֶתר ַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה ֶׁשל רִיִקי 
ַחִּגית ִיְהיֶה ֲאִמִּתי, נֹוֵצץ ּוְמֻהָּדר. ִהיא ָחְלָמה 
ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָּתבֹוא ַלִּכָּתה ּוִמָּיד ְּכֶׁשִּתְפַּתח ֶאת ַהֶּדֶלת ִּתְסַּתְנוֵר 

ִמִּנְצנּוץ ַהַּיֲהלֹוִמים ַהִּמְׁשַּתֵּלב ִעם ָצַמת ַהָּזָהב ֶׁשַחִּגית קֹוַלַעת ָּכל 
ֹּבֶקר ִּבְקִפיָדה.

"ֵיׁש ְּכָתִרים ָּכֵאֶּלה ֶׁשּלֹא רֹוִאים", ִהְסִּביָרה ִריִקי ְלִאָּמא 
ֶׁשָּלּה, "ֲאָבל הּוא ִנְמָצא ָׁשם. ַחִּגית ִהיא ַהַּמְלָּכה ַהִּבְלִּתי 

ְמֻעְרֶעֶרת ֶׁשל ח'3".
"ְלָמה ַאְּת ִמְתַּכֶּוֶנת ֶׁשִהיא ַהַּמְלָּכה? ִהיא ִמְׁשַּתֶּלֶטת ַעל ַהָּבנֹות 

אֹו קֹוַבַעת ֶאת ֵסֶדר ַהּיֹום ֶׁשל ַהִּכָּתה?" ִנְּסָתה יֵָעִלי ֲאחֹוָתּה 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִריִקי ְלָהִבין, ֲאָבל ִריִקי ִהְתַקְּׁשָתה ְלַהְסִּביר. "ִהיא 

ִּבְכָלל לֹא ַמְלָּכה ָרָעה ּוְׁשַתְּלָטִנית, ַחִּגית ַמְקִסיָמה וֲַאִציִלית 
ְוִהיא ָּכל ָּכְך ְמיֶֻחֶדת", ֵּתֲאָרה ִריִקי ְוֵעיֶניָה ָנְצצּו. "ָּכָכה ֶזה, 

יֵׁש ְיָלדֹות ֶׁשּנֹוָלדֹות ְמָלכֹות ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ֵהן לֹא רֹוצֹות ִלְהיֹות 
ֲחֵברֹות ֶׁשִּלי", ֶנֶאְנָחה ְולֹא ִהְסִּתיָרה ֶאת ַהִּקְנָאה ֶׁשָאֲחָזה ָּבּה. 

ֵמָאז ֶׁשִריִקי זֹוֶכֶרת ֶאת ַעְצָמּה, ִהיא ָעְמָדה ַּבֵּצל ֶׁשל ַחִּגית. 

ִמְסַּתֶּכֶלת ָעֶליָה ְּבַהֲעָרָצה, ְמַנָּסה ְלַחּקֹות אֹוָתּה ְוִנְמֵצאת ְּבִצָּלה. 
"ֵאין ָלְך ַעּמּוד ִׁשְדָרה", ָצֲעָקה ָעֶליָה ַּפַעם ֶאְסִּתי, ֲחֶבְרָּתּה 

ַהּטֹוָבה ֶׁשל ַחִּגית. "ַאְּת ְסָתם ִנְדֶּבֶקת ָּכל ַהְּזַמן ְלַחִּגית ְוַחִּגית 
ִּבְכָלל לֹא רֹוָצה ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ֶׁשל יְַלָּדה ְּבִלי ֹאִפי", ִהִּטיָחה ֶאְסִּתי 
ְּבִלי ִהְתַחְּׁשבּות ְוִריִקי ָּבְכָתה ֶאת ִנְׁשָמָתּה, לֹא ְמִביָנה ָלָּמה ַאף 
ֶאָחד לֹא רֹוֶאה ֶאת ָהֹאִפי ֶׁשְּמיֵַחד אֹוָתּה ְוהֹוֵפְך אֹוָתּה ַלֲחֵבָרה 

ַהַּמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר ְלַחִּגית

"ּבִַּׁשעּור הַּבָא לֹא  ַנְקִּדיׁש ֶאת ַהְּזַמן ַלֵהָעְרכּות ִלְקַראת 
ֲחִגיַגת ַהּפּוִרים", ָאְמָרה ַהּמֹוָרה ְוכָֻּלן ָמֲחאּו ַּכף ְּבִהְתַרְּגׁשּות 

ְוִריִקי ִאָּתן.
"ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ַהָּׁשָנה ְלפּוִרים ִמּסּוג ַאֵחר", ָּפְתָחה 

ַהּמֹוָרה. "ַאֶּתן ְּבנֹות ִּכָּתה ח' ּוְלַדְעִּתי ַאֶּתן ְּבֶהְחֵלט ּבֹוְגרֹות 
ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביל ְלַנּסֹות ָלֹחג ֶאת ַהּפּוִרים ַאֶחֶרת. ְּבָכל ָׁשָנה ַאֶּתן 

ׁשֹוְלחֹות זֹו ָלזֹו ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֶׁשל ַמְמַּתִּקים וֲַחִטיִפים, ֲאָבל ַהָּׁשָנה 
ָּכל ַּבת ִּתְצָטֵרְך ָלֵתת ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֶׁשְּמַאְפיֵן ֶאת ִאיִׁשּיּוָתּה 

ֶׁשל ַהְמַקֶּבֶלת", ִהְבִהיָרה ַהּמֹוָרה. ִהיא הֹוִציָאה ֲעֵרַמת ְּפָתִקים 
ְוֵהִניָחה אֹוָתם ְּבֶמְרַּכז ַהֻּׁשְלָחן. "ָּכל ַּבת ָתֹבוא ֵהָּנה ְּבתֹוָרּה 

ְוַתְגִריל ֶּפֶתק ּבֹו ָרׁשּום ֵׁשם ֶׁשל ֲחֵבָרה ַּבִּכָּתה. ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשּלֹא 
ְתַגּלּו זֹו ָלזֹו ֶאת ְׁשָמּה ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשָעְלָתה ְּבגֹוַרְלֶכן, ֵּכיוָן ֶׁשְּביֹום 
ֲחִגיַגת ַהּפּוִרים ַנֲעֹרְך ִמְׂשַחק ִזהּוי ְמַאְתֵּגר", ִהְסִּביָרה ַהּמֹוָרה.

ְּכֶׁשִהִּגיַע ּתֹוָרּה ֶׁשל ִריִקי ִלְבֹחר ֶּפֶתק, ִהיא ָּפְסָעה ְלַאט ְוַעד 
ֶׁשִהִּגיָעה ַלֻּׁשְלָחן ֶׁשל ַהּמֹוָרה, ִהְסִּפיָקה ִלְקרֹא ַּבֵּלב ֶּפֶרק ָׁשֵלם 

ֶׁשל ְּתִהִּלים. "ַהֵּׁשם! ְּבַבָּקָׁשה! ְּבַבָּקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֶׁשֲאַקֵּבל ֶאת 
ַחִּגית! ֲאִני ֻמְכָרָחה ְלַהְגִריל ֶאת ְׁשָמּה", 

ְּבֶאְצָּבעֹות רֹוֲעדֹות, ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּפֶתק ְוֵהִציָצה ְּפִניָמה. "זֹו ַחִּגית! 
יָָצא ִלי ַחִּגית!" ָצְרָחה ִריִקי ִּבְקִריאֹות ֶׁשל ֹאֶׁשר ּוָפְרָצה ִּבְקִפיצֹות 

ִנְרָּגׁשֹות. "ַהֵּׁשם! ּתֹוָדה!" הֹוִסיָפה ִריִקי ְולֹא ִהְפִסיָקה ְלַהִּביט 
ַּבֶּפֶתק ַהְמַׂשֵּמַח.

ְּבֶמֶׁשְך יֹוַמִים ִּדְּבָרה ִריִקי ִעם ָּכל ִמי ֶׁשַרק יְָכָלה, ִעם ׁשֹוִׁשי 
ַהִּגיָסה ְוַסְבָּתא ִמְּבֵני ְבַרק, ִעם ׁשּוַלִּמית ַהְּׁשֵכָנה ְויֵָעִלי ֲאחֹוָתּה 

ַהְּגדֹוָלה. ִמָּכל ֶאָחד ִהיא ִּבְקָׁשה ְלַקֵּבל ֵעצֹות ְוַרְעיֹונֹות ְלִמְׁשלֹוַח 
ַהָּמנֹות ֲהִכי ְמֹפָאר וֲַהִכי ְמיָֻחד וֲַהִכי ְמַרֵּגׁש ֶׁשִּנְרָאה ֵאי ַפַעם 

ִּגיִטי ֵמִאירֹוִביץ

אִֹפי ֶׁשל ּכֶתֶר

ְיֵמי 
ַהקֹורֹוָנה ֵהם ְלָכל 

ַהֵּדעֹות ְּתקּוָפה ְמַאְתֶּגֶרת ְמֹאד 
ְולֹא ַמָּמׁש ֶנְחָמָדה. ָהִיינּו ַמֲעִדיִפים ִּפי ֶאֶלף 

ֶׁשִהיא ִּתְסַּתֵּלק ִמֹּפה ְוַתִּניַח ָלנּו ְלַנְפֵׁשנּו.
ֲאָבל ִלְפָעִמים, ְּכמֹו ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ִריִקי, ִהיא ִלְּמָדה 

אֹוָתּה ַּכָּמה ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים...
ַהִּסּפּור ַהָּבא ַמְתִחיל ְּבָיִמים ְרִגיִלים. ָיִמים ֶׁשל ַּפַעם 
ַּפַעם, ִלְפֵני ֶׁשַהֹּכל ִהְתִחיל, ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ְנִגיף קֹורֹוָנה 
ָּכֶזה ְמַׁשֵּתק, ְועֹוד ַאף ֶאָחד לֹא ָחַלם ֶׁשִּתְהֶיה ְּכזֹו 

ַמֵּגָפה ָּבָאֶרץ ּוְבָכל ָהעֹוָלם.  
הּוא ַמְמִׁשיְך ֶאל ְּתִחָּלָתּה ֶׁשל ַהְּתקּוָפה, 

ֶׁשִּסְּיָעה ְלִריִקי ְלָהִבין ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ְמֹאד.
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ְּבִמְסְּדרֹונֹות ֵּבית ַהֵּסֶפר.
"ִמְׁשלֹוַח ַהָּמנֹות ָצִריְך ְלַרֵּמז ַעל ָהֹאִפי ֶׁשל ַהְמַקֶּבֶלת", ִהְסִּביָרה 

ִריִקי. "ָהֹאִפי ֶׁשל ַחִּגית הּוא ֶּכֶתר, ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשָאִכין ִמְׁשלֹוַח 
ְּבִסְגנֹון ֶׁשל ֶּכֶתר ַמְלכּות", ֶהְחִליָטה.

"ֲאָבל ֶּכֶתר ֶזה לֹא ֹאִפי", ָטֲעָנה יֵָעִלי. ֲאָבל ִריִקי ִהְתַעְּלָמה 
ִמְּדָבֶריָה ְוֵהֵחָּלה ַּבִּבּצּוַע ַהֻּמְרָּכב.

ְּביֹום ֲחִגיַגת ַהּפּוִרים ָיְצָאה ִריִקי ֵמַהַּבִית ִעם ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות 
נֹוֵצץ ּוֻמְזָהב. ַהַּמְמַּתִּקים ֻׁשְּלבּו ְּבצּוָרה ַמְרִהיָבה ֵּבין ֶּכֶתר 

ָזָהב ָּגדֹול ּוְפסּוִקים ָהעֹוְסִקים ִּבְמלּוָכה ּוַמְלכּות ֶׁשֻּׁשְּבצּו ְּכמֹו 
ַיֲהלֹוִמים ִמָּסִביב. ִריִקי ָהְיָתה ְמֻרָּצה, זֹו ְּבִדּיּוק ַהִהְזַּדְּמנּות 

ֶׁשִחְּכָתּה ָלּה. "ַחִּגית לֹא תּוַכל ֶׁשּלֹא ְלִהְתַרֵּגׁש ְּכֶׁשִּתְרֶאה ֶאת 
ַהִּמְׁשלֹוַח ַהְמיָֻחד ַהֶּזה. הּוא ְמַׁשֵּקף ִּבְמֻדָּיק ֶאת ָהֹאִפי ֶׁשָּלּה", 
ָהְיָתה ִריִקי ְּבטּוָחה ְוהֹוִסיָפה ַּבֵּלב ַּבָּקָׁשה ֶׁשַהַּפַעם ִּתְבַחר ָּבּה 

ַחִּגית ַּכֲחֵבָרה ֲהִכי טֹוָבה.
ֲאָבל ׁשּום ָּדָבר לֹא ָהַלְך ַּכְמֻתְכָנן. ְּכֶׁשִהִּגיַע ּתֹוָרּה ֶׁשל ִריִקי 

ְלַהִּציג ֶאת ַהִּמְׁשלֹוַח ַהְּגַרְנְּדיֹוִזי, ַאף ַאַחת לֹא ִהְצִליָחה 
ְלַנֵחׁש ֲעבּור ִמי ְמֹיָעד ִמְׁשלֹוַח ַהָּמנֹות. "אּוַלי ֵהַכְנְּת ֶאת 
ַהִּמְׁשלֹוַח ְלגֹוְלִדי?" ִנְּסָתה ַהּמֹוָרה ְלַנֵחׁש, ַמִּקיָׁשה ֵּבין 

ֲעֵרמֹות ַהָּזָהב ְוַהֵּׁשם ֶׁשל ּגֹוְלִדי ַוְיס.
"ַמָּמׁש לֹא!" ָעְנָתה ִריִקי ֶׁשִהְתַּפְּלָאה ְלַגּלֹות ֶׁשַהִּכָּתה לֹא 

ְמִביָנה ִמָּיד ִמי ָעְלָתה ַּבּגֹוָרל ֶׁשָּלּה. "ֵׁשם ֶזה לֹא ֹאִפי", ָטֲעָנה 
ְוַהּמֹוָרה ִהְסִּכיָמה ִאָּתּה. ֲאָבל ַאֲחֵרי ַּדָּקה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ֶׁשֶקט, 

ִּבְקָׁשה ַהּמֹוָרה ֵמִריִקי ֶׁשְּתַׁשֵּתף ֶאת ֻּכָּלן. 
"זֹו ַחִּגית!" ָצֲחָקה ִריִקי ְוָנְטָלה ֶאת ַהִּמְׁשלֹוַח ְּביֶָדיָה, מּוָכָנה 

ָלֶלֶכת ַלָּמקֹום ֶׁשל ַחִּגית ְּכֵדי ְלַהִּגיׁש ָלּה ֶאת ַהִּמְׁשלֹוַח ַהֻּמְׁשָקע.
"ַהִּמְׁשלֹוַח ְמֹיָעד ִלי?!" ִנְפֲערּו ֵעיֶניָה ֶׁשל ַחִּגית ְּבַתְדֵהָמה. 

"ָמה ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהֶּכֶתר ַהֶּזה ֵאַלי אֹו ֶאל ָהֹאִפי ֶׁשִּלי?!" ִנְּסָתה 
ְלָהִבין ְוִריִקי ִהְסִמיָקה.

 "ֶזה ִּכי ַאְּת ַמְלַּכת ַהִּכָּתה", ִהיא ָלֲחָׁשה. 
"ֲאָבל ֶזה לֹא ָהֹאִפי ֶׁשל ַחִּגית!" ִהְתָעְרָבה ֶאְסִּתי ּוִמֲהָרה ִלְׁשֹּתק 

ְּכֶׁשָרֲאָתה ֶאת ַהּמֹוָרה ְמַסֶּמֶנת ָלּה ַּבָּיד ֶׁשֶּתְחַּדל.
"ֲאִני לֹא הֹוֶלֶכת ַלִּכָּתה יֹוֵתר", ָּבְכָתה ִריִקי ְמרֹוִרים ְּכֶׁשָּׁשָבה 

ֵמַהֲחִגיָגה, "ַאֶּתם לֹא ְמִביִנים ַּכָּמה ִהְתַּבַּיְׁשִּתי", ִּׁשְּתָפה.

 ּוְכִאּלּו ְּתִפָּלָתּה ִהְתַּגְּׁשָמה, ַאְרָּבָעה יִָמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפַרץ ְנִגיף 
ַהּקֹורֹוָנה ְוִׁשֵּתק ֶאת ַהֹּכל. 

"ִאָּמא, ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה 'קֹורֹוָנה'?" ִּבְקָׁשה ִריִקי ְלָהִבין. 
"'קֹורֹוָנה' ַמְׁשָמעּוָתּה ֶּכֶתר. ְּכֶׁשַהחֹוְקִרים ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּנִגיף ּוִבְקׁשּו 

ְלַזהֹות אֹותֹו, ֵהם ִּגּלּו ֶׁשַהַּמְרֶאה ֶׁשּלֹו ִנְרֶאה ְּכמֹו ֶּכֶתר ּוִמָּכאן 
ְׁשמֹו", ִהְסִּביָרה ִאָּמא.

"ֶנְחָמד!" ָצֲחָקה ִריִקי. "ִאם ְּכָבר ִלְהיֹות ְנִגיף, ָאז ְלָפחֹות ֶׁשִּיְקְראּו 

ְלָך 'ֶּכֶתר'", ֵהִגיָבה ִריִקי 
"ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשָּתִביִני ֶׁשֶּכֶתר ֶזה לֹא ֹאִפי, ֶאָּלא ַרק ֵּתאּור. ִקּׁשּוט. 

צּוָרה", ִהְתָעְרָבה יֵָעִלי ֶׁשִהְסּתֹוְבָבה ַּבַּבִית ְמֻׁשֲעֶמֶמת. 
"ֲאָבל ּכָֻּלם רֹוִאים ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַהְּנִגיף ַהֶּזה, ָאז ֵּכיף לֹו", 

ִהְתַעְּקָׁשה ִריִקי ַּבֲחָזָרה. 
"ֲאָבל הּוא ְנִגיף! ְנִגיף ַרע ֶׁשהֹוֵרג ֲאָנִׁשים", ָטֲעָנה יֵָעִלי ְּבֹתֶקף. 

"ִמי ָצִריְך ֶּכֶתר ְּכֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ִמְתַרֵחק ִמֵּמְך?"
ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשל יֵָעִלי ִרֲחָפה ָּבֲאִויר ְוִריִקי יְָצָאה ַלִּמְרֶּפֶסת ְוִהְתיְַּׁשָבה 

ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון. 
ָהְרחֹוב ָהיָה ָׁשֵקט, ּכָֻּלם ִהְסַּתְּגרּו ַּבָּבִּתים ְוִנְמְנעּו ִמָּלֵצאת 

ַהחּוָצה. ִריִקי ִהִּביָטה ְלֵעֶבר ַחְצרֹות ַהָּבִּתים ְוִזֲהָתה ֶאת ַחִּגית 
יֹוֶׁשֶבת ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשַּבִּבְניָן ִמּמּול ּוְסִביָבּה ַאֶחיָה ְוַאְחיֹוֶתיָה 

ַהְּקַטִּנים. "ְמַעְניֵן ָמה עֹוָׂשה ַמְלַּכת ַהִּכָּתה ְּכֶׁשֵאין ֵּבית ֵסֶפר", 
ָּתֲהָתה ְוִהְתּבֹוְנָנה ַּבֲחֶבְרָּתּה ּדֹוֶאֶגת ִּבְמִסירּות ְלַאֶחיָה.

ּוִפְתֹאם ִהְרִּגיָׁשה ִריִקי ֶׁשַּמֶּׁשהּו ָזז ָלּה ַּבֵּלב. ּתֹוָבָנה יָָפה וֲַאִמִּתית 
ִהְתעֹוְרָרה ְוָלֲחָׁשה ָלּה: "טּוב ֵלב, ִאְכַּפִּתּיּות ְוַאֲהָבה ַמְרִּכיבֹות 
ֶאת ַהֶּכֶתר. ִׂשְמָחה, ֲחֵברּות ּוְנִתיָנה ְמַקְּׁשטֹות אֹותֹו. ֶּכֶתר ֶׁשל 
ְסָתם הּוא ִעְניָן ֶׁשל ֹיִפי, ֲאָבל ֶּכֶתר ֶׁשל ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַּבְגרּות 

וֲַאִצילּות - ֵמִעיד ַעל ֹאִפי".

"'קֹורֹונָה' מְַׁשמָעּותָּה ּכֶתֶר. 
ּכְֶׁשהַחֹוְקרִים הִתְּבֹונְנּו ּבַּנְגִיף ּובְִקׁשּו 
לְזַהֹות אֹותֹו, הֵם ּגִּלּו ֶׁשהַּמַרְאֶה ֶׁשּלֹו 
נִרְאֶה ּכְמֹו ּכֶתֶר ּומִּכָאן ְׁשמֹו"

12-15
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ִמְצאּו ְּבָכל זּוג ְּתמּונֹות ֶאת ָהאֹות ַהְמֻׁשֶּתֶפת ְוִכְתבּו 
ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ֶׁשִּמַּתְחָּתן. ִמָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְתַקְּבלּו ִמְׁשָּפט. ַמהּו?

ה

י. ּגֹוָלן

ָהאֹות הַמְֻׁשּתֶֶפת ָרמַת קִֹׁשי

ְלִגיָלִאים 7-9

ַּבַּטְבָלה ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִמְסַּתֶּתֶרת ִמָּלה.
ִאם ִּתְצְּבעּו ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ַה'ְּׂשֵמחֹות' ְּבָוֹרד, 

ְוֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ָה'ֲעצּובֹות' ְּבָכֹחל, ְתַקְּבלּו ִמָּלה. ַמִהי?
מַחֲבֹוִאים

י. ּגֹוָלן

ָרמַת קִֹׁשי

ְלִגיָלִאים 7-9
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ִלְפֵניֶכם ַאְרָּבָעה ַּתְׁשְּבֵצי ַמְעָּגִלים. ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ֻמְרָּכב 
ִמְּׁשֹלָׁשה ַמְעָּגִלים. ַּבַּמְעָּגל ַהְּפִניִמי ְנתּוָנה אֹות. זֹוִהי ָהאֹות 

ָהִראׁשֹוָנה ְּבָכל ַהִּמִּלים ֶׁשְּבאֹותֹו ַּתְׁשֵּבץ, ַהִּנְכָּתבֹות ִמִּבְפִנים 
ְּכַלֵּפי חּוץ. ְרֵאה ֻּדְגָמה ַּבַּמְעָּגל ַהְיָמִני ָהֶעְליֹון. ִאם ִּתְפְּתרּו 

ְנכֹוָנה ְּתַקְּבלּו ַּבַּמְעָּגִלים ָהֶאְמָצִעִּיים 4 ִמִּלים ֶׁשּלֹוֲחמֹות ַּבְּנִגיף! 

י. ּגֹוָלן

ּתְַׁשּבְצֹונֵי ֶקסֶם

ָרמַת קִֹׁשי
ְלִגיָלִאים 9-11

י. ּגֹוָלן

מִתְּגַלְּגְלִים

ָרמַת קִֹׁשי
ְלִגיָלִאים 9-11

ִלְפֵניֶכם 6 ַּתְׁשְּבצֹוִנים ָּבֶהם ַהַהְגָּדרֹות ִּבְמֻאָּנְך 
ּוִבְמֻאָּזן ָׁשוֹות ּוִמְׁשַּתְּלבֹות זֹו ָּבזֹו. ְלֻדְגָמה:

ִאם ִּתְפְּתרּו ֶאת ֵׁשֶׁשת 
ַהַּתְׁשְּבצֹוִנים, ְּתַגּלּו ִּכי 
ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּבֶמְרָּכָזם 

יֹוְצרֹות ִמָּלה. ַמִהי?

תיב
רעי
דרת

 לֹא ַקל
 ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי

 ִמָּסִריֵסי  
ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש

 ִמְּׁשֹלֶׁשת 
ָהְרָגִלים

 ְּכִלי ְלִבּׁשּול
 יֵָרא, ְמַפֵחד

 ַּבַעל ַחִּיים ָּגדֹול
 ָהפּוְך ִמַּלְיָלה
 ָאִביו ֶׁשל ֹנַח

 ַנָּנס
 ַמֲאָכל נֹוְזִלי

 ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים 
ִמָּׁשָעה

 ֲאִבי ָהָאב אֹו ָהֵאם
 ִמֶּמָּנה ׁשֹוֲאִבים 

ַמִים
 ַרַעל

 ְּפִרי ִּגָּנה ֲאַדְמַּדם
 ָמַחל ַעל ְזכּותֹו
 ֲחֵברֹו ֶׁשל ִּבְגָתן
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ּגַלְּגַל נ:  ִמְּבִני ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן /  ַהְבָטָחה ֲחמּוָרה / 
ָהָהר ָעָליו ִנְקַּבר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו / ַהְתָחַלת ַהְּצִמיָחה / 

ִהְׁשַּתֵּתק / זֹוֵחל ַאְרִסי / ִמן ָהאֹותֹות / ֹיִפי 
ּגַלְּגַל ג: ָּפָדה, הֹוִׁשיַע / ִמְתַרְבֵרב / ַּתְרְנגֹול 

/ ֹחֶמר ְּבִנָּיה ָלָבן / ֶּבֶגד ָלֶרֶגל / ִהְפִחית / 
ִׂשְמָחה / ...ַהָּנֶׁשה

ּגַלְּגַל י: ָהיָה ְּבֹכחֹו / ִיֵּתן ַמָּכה / ִמְּבֵני ֹנַח / ָנֶאה / 
ְמִדיָנה ַּבִּמְזָרח ָהָרחֹוק / ִעיר ָנֵמל ָּבָאֶרץ / ִיֵּתן
)"...ָחְכָמה ַלֲחִכיֵמי"( / "וַ... ִּביֵמי ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש"

ּגַלְּגַל פ: ִמין ִקְטִנָּיה/ ּגֹוָרל / ִאי ְּבִמְזַרח ָהאֹוְקיָנֹוס 
ַהָּׁשֵקט / ַאָּבא ְּבַכָּמה ָׂשפֹות / ָהָדר/ ִמין ַמֲאֶפה 

ָעֹגל / ִמְּבֵני ְיהּוָדה ְוָתָמר / ַּבַעל ַחִּיים ָּבֶרֶפת 

ֹות
ּדר

ַג
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י. ּגֹוָלן

מְַטמֹון ּבְתְִפזֶֹרת

י. ּגֹוָלן

ּתְַׁשּבֵץ מְחִיָקה

ָרמַת קִֹׁשי

ָרמַת קִֹׁשי

ְלִגיָלִאים 11-13

ְלִגיָלִאים 9-11

ִלְפֵניֶכם ִּתְפֹזֶרת ְמיֶֻחֶדת, ֶׁשֵחֶלק ֵמאֹוִתּיֹוֶתיָה ָחֵסר. 
ַּבִּמְׁשְּבצֹות ַהֵּכהֹות ָהֵרקֹות ִמְסַּתֶּתֶרת ִאְמָרה 

ֶׁשֲעֵליֶכם ְלַגּלֹות. ַהִּמִּלים ֶׁשָהיּו ָחבּויֹות ַּבִּתְפֹזֶרת 
ִנְמָצאֹות ְלַמָּטה. ִמְצאּו ְוָהִׁשיבּו אֹוָתן ִלְמקֹוָמן, 

ִּבְמֻאָּזן, ִּבְמֻאָּנְך, ַּבֲאַלְכסֹון ּוְבִהּפּוְך. ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך 
ְּתַגּלּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהֲחֵסרֹות ְוַתְׁשִלימּו ֶאת ָהִאְמָרה. 

ְּבָכל ׁשּוָרה ֶׁשל ַהַּתְׁשֵּבץ ִמְסַּתֶּתֶרת ְּתׁשּוָבה 
ַלַהְגָּדָרה ֶׁשְּלַמָּטה. ְליַד ַהַהְגָּדָרה ִנְרְׁשמּו ִמְסַּפר 
ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבְּתׁשּוָבה.  ִאם ִּתְמֲחקּו ֶאת אֹוִתּיֹות 

ַהְּתׁשּובֹות, ִיְצָטְרפּו ָלֶכם ָהאֹוִתּיֹות ַהּנֹוָתרֹות 
ְלִמְׁשָּפט. ַמהּו?

ִסַּמּנּו ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה ְּכֻדְגָמה.

רת
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ה

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

1. ִהיא ְמַסַּיַעת ַלֲהַגָּנה ִמְּנִגיף ַהּקֹורֹוָנה )4 – 2 - 3( 2.  לֹא ַמִּגיִעים ְלָׁשם ַּתְלִמיִדים )6 - 4( 3. ַאַחד ַהְּמקֹומֹות ּבֹו ַחָּיִבים ַלֲחֹבׁש 
ַמֵּסָכה )4 - 6( 4. ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְבִרית? )2 – 4 - 3( 5. ְלַכָּמה ֲאָנִׁשים ֻמָּתר ִלְנֹסַע ְּבֶרֶכב ְּפָרִטי? )2 – 3 - 6( 
6. ַמהּו ַהֶּמְרָחק ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשֹמר ֵמָאָדם ְלָאָדם )3 – 3 -  5( 7. ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים אֹוָתם ְמֹאד, ֲאָבל ֵאין ְלַבֵּקר אֹוָתם! )3 – 5( 8. ֵאיֹפה 

ִמְתַּפְּלִלים 3 ְּתִפּלֹות ַּבּיֹום? )4 – 4( 9. ַהִּוירּוס ַהִּמְׁשּתֹוֵלל ) 4 – 7( 10. ֹחֶמר ֻמָּכר ְלִחּטּוי ַהָּיַדִים )6(
11. ִאם ָחִׁשים ֶאָחד ִמַּתְסִמיֵני ַהַּמֲחָלה יֵׁש ְלִהְתַקֵּׁשר ְלָׁשם )4 – 3( 12. ִאם יֵׁש ְׁשֵאלֹות ְּבִעְניַן ַהְּנִגיף יֵׁש ְלִהְתַקֵּׁשר ְלָׁשם  )4 - 5(
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 יְצִיאָה מְִׁשּפַחְּתִית 
עַד 100 מֶטֶר, אַךְ 
לֹא יֵצְאּו 2 אֲנִָׁשים 

ֶׁשהֵם לֹא מֵהַּמְִׁשּפָחָה 
הַּגַרְעִינִית.

שמזולהבלתבשכע
תפילסוריוחממז
ררהטשוידאליגה
תשוחנמאשחורפא
ובמויקיהדגהתג
תבינורכצרממדמ
ארזאיבאומלוומ
שרעטומבייסשיש
חכרורמימודאלע
פיפרקיבכנויקנ
הפואבילכנרשבא
ונאודודיברובש
יכהשמירארהנפר

י. ּגֹוָלן

ּתְַׁשּבֵץ מֶלֶךְ הָאֹותִּיֹות

ַהַּתְׁשֵּבץ ֶׁשִּלְפֵניֶכם ָּפתּור ִּבְמלֹואֹו, ַאְך ִהַּצְבנּו אֹוִתּיֹות 
ַּגם ִּבְמקֹום ַהִּמְׁשְּבצֹות ַהְּׁשֹחרֹות. ֲעֵליֶכם ִלְמצֹא 

ְלִפי ַהַהְגָּדרֹות )ֶׁשֵאיָנן ְלִפי ַהֵּסֶדר( ֶאת ַהִּמְׁשְּבצֹות 
ַהְּׁשֹחרֹות ְוִלְמצֹא ֶאת ַהִּמִּלים ַהִּמְצָטְרפֹות ֵמָהאֹוִתּיֹות 

ֶׁשִּבְמקֹום ַהִּמְׁשָּבצֹות ַהְּׁשֹחרֹות, ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל, 
ׁשּוָרה ַאַחר ׁשּוָרה – ְלָפסּוק ַאְקטּוָאִלי. 

 ְליַד ָּכל ַהְגָּדָרה – ִמְסַּפר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ְּתׁשּוָבָתּה.

ַמְחָלָקה ְלַקָּבַלת
חֹוִלים )3 ,4,( 

ִמַּמּכֹות ִמְצַרִים )2(
עֹוף ָים )3(

ְּפִרי ִּגָּנה ֲאַדְמַּדם )3(
ִנָּקה ֶאת ַהְּפֹסֶלת ִמן 

ָהֹאֶכל )3(
ְּתבּוָאה )2(

ֵסֶפר ְּתִפָּלה )4(
ִמיִניְסֶטר )2(

ְמִדיָנה ַּבִּמְזָרח ָהָרחֹוק )3(
ִעיר ְּגדֹוָלה ְּבַאְרצֹות 

ַהְּבִרית )3, 4( 

ָקַרס )2(
ְקִציַצת ָּבָׂשר
ִמְזָרִחית )3(

ְּבֶמְרַּכז ָהַעִין )5(
ִסיַמן מּוִסיָקִלי )2(

צּוָרָתּה ֶׁשל ִאיַטְלָיה )3(
ׁשֹוֶתה ִּבְלִגימֹות )4(

ְזִהירּות, ַהְׁשָּגָחה )5(
ִמן ַהַּגַּפִים )2(

ִמְּפֵני ֶׁש... )2( 
ְּבתֹוכֹו )2( 
ֲאֻרָּכה )5(
ָׁשִליַח )4(

לֹא חֹוֶלה )4(
ֶאַלח, ִאיְנֶפְקְצָיה )5(
ִאי נֹוחּות, ֵסֶבל )3(

ִמְּבֵני ָאָדם ָהִראׁשֹון )2(
ַהר ַּבֲאַרִּמית )4(
ִמן ַהְּבֵהמֹות )2(

רֹוֵכב ַעל סּוס )3( 
ְמֻרָּסק ַּדק )4(

ַאְדַמת ַהֶּנֶגב )2(
אֹות ִנָּצחֹון )2( 

ָיָּמה )3(
ַמֲחָלה )3(

ְמַתֵּקן ְׁשעֹוִנים )3(

ָךְ 
ְֻאּנ

מ
ת 

רֹו
ַגּד

ה

 ְנִגיף )5(
ֲאַנְחנּו )3(

ִמְּבֵני ֹנַח )3(
ָעִני )2(

ַאַחת ָהאֹוִתּיֹות )2(
ַמָּתָנה )2(

ֶּבֶגד ְׂשָרד )2(
ַיְלָּדה )2(
ָנְכִרי )2(

ֶנֱאָכל ְּבֵליל ַהֵּסֶדר )4( 
ָהִליְך ֶׁשּנֹוָעד ִלְמֹנַע 

ִהְתַּפְּׁשטּות ִוירּוס
ְוִזהּום )5(

ֶׁשּמֹוָצאֹו ִמּמֹוָאב )5(
ַהָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה )4(

ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי )3(
ִרְקָמה ַּבּגּוף )3( 

ִׂשְמָחה )3( 
ֵמַאְבֵני ַהֹחֶׁשן )3(
ַאַחד ַהָּתִוים )2(

ְמקֹור ַמִים )3(
נֹוֵזל ִלְכִתיָבה )3(

ֶׁשַטח ְמֻגָּדר ַהְמַׁשֵּמׁש 
ְלַאְחָסָנה ֶׁשל ְּדָבִרים )5( 

ַּבַעל ַחִּיים ֶנֱאָמן )3(
ָחַרׁש ָרָעה )3(

קֹוְרִאים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר )4(
ֲהָסַרת ִלְכלּוְך )5(

ִמין ַמֶּתֶכת )5(
ִמַּלת ֹקֶצר רּוַח )3(

ֶּבן ַהַּתְרְנגֹול )5(
ִנָּקה, ֵהִסיר ֶאת

ַהֻּזֲהָמה )3(
ִקֹּדֶמת הֹוַלְנִּדית )2(

ִמַּדת ַחְׁשַמל )2(
ֲהָוָיה, ֵיׁש )4(

סּוג ֶׁשל ֱאגֹוז )3(
ֶּבן ַעְמָרם )3(
לֹא ָמתֹוק )2(

ּזָן
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ת 

רֹו
ַגּד

ה

ָרמַת קִֹׁשי
ְלִגיָלִאים 11-13
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 ֻמּתָר לָצֵאת לְִקנִּיַת 
מָזֹון, ּתְרּופֹות 
ּומְִׁשלֹוחִים, אַךְ 
הַּתְִפּלָה ֻמּתֶרֶת 

ּבַּבַיִת ּבִלְבַד!

2021

י. ּגֹוָלן

ֲאִריְטמֹוְגרַף ָרמַת קִֹׁשי

ְלִגיָלִאים 13-15
ָהְרִׁשיָמה ַהּזֹו, ֶׁשל ִמִּלים ֶׁשִּמְסּתֹוְבבֹות ֶאְצֵלנּו ִּבְגַלל ַהַּמָּצב, 
ָהְפָכה ְלקֹוד, ֶׁשְּלָאְרּכֹו )ַּבִּמְׁשָּבצֹות ַהְּצבּועֹות( ּתּוְכלּו ִלְמצֹא 
ִאְמָרה ַהַּמְתִאיָמה ָלִעְניָן. ַלֲהָקַלת ַהִּפְתרֹון ִסַּמּנּו 3 אֹוִתּיֹות.
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מעט עכשיו  נהיה  בבית  המצב  הסגר,  כשיש 
מורכב.

אני לא מדבר על זה שצריך לחפש תעסוקה לילדים ובכמה 
מיני  בכל  למשוך  מתחילים  הם  תעסוקה  להם  שאין  דקות 

דברים, לשתות כל מיני רעלים, לגרום נזקים מכל הסוגים.
הדיאטה,  היא  בהסגר  שבלהיות  הגדולה  הבעיה  לא!  לא! 

כלומר שמירה על איזשהו סטטוס הגיוני.

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 
המכות  עשר  את  למנות  מצליחים  והם  פעמיים  ההגדה 

לאחור...
ואז...

רגע כזה של הפוגה. אנחנו יושבים על הספה, מבטנו תר על 
רחבי הבית המאוכלס והמבולגן ונעצר על צנצנת העוגיות...

ללכת  כדאי  לא  ראשינו,  את  מנערים  אנחנו  לא!"  לא!  "לא! 
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.

ראש  להקל  לי  היה  אסור  הקטנה.  המרגלת  רבקי,  זאת 
ביכולות שלה...

"אהממ... לוקח עוגיה?"

נוגע  לא  אחד  אף  שלוש  השעה  שלפני  אמרת  אתה  "אבל 
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...

"הי אבא! גם אני רוצה!" אומר הקטן.
"הי אבא! גם אני רוצה!" אומר האמצעי.

הסנדוויץ'  מצהיר  אחר!"  אבל  ממתק...  רוצה  אני  אבא!  הי 
העליון.

רעבות  פיראנות  עדר  כמו  סביבי  מתאספים  כולם  הקיצור, 
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.

את  לבזוז  נגשים  ומיד  במקהלה  מצהירים  הם  "נצחצח!" 
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?! 

מוישי על הסגר ועוגיות
ולדר

מגיעה שעה כזו, בה אנחנו בטוחים 
שאף אחד לא שם לב ואנחנו ניגשים 
חרש חרש לצנצנת העוגיות עם ברק 

בעיניים וכבר שולחים את ידינו...

משהו מחוייך לאבא ואמא
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לְחַּיִים וַלְֶּדר, ָׁשלֹום!
ֲאִני ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה וֵָחִצי, ּוִמְתמֹוֵדד ְּכמֹו ּכָֻּלם ִעם ַהָּיִמים ָהֵאּלּו ֶׁשל ַהּקֹורֹוָנה.

יֵׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשַּתֲעְמִמים ְויֵׁש ֶׁשִּמְתלֹוְנִנים ַעל ֶזה ֶׁשָאסּור ָלֵצאת. ֲאחֹוִתי ְלָמָׁשל ִמְתַּגְעַּגַעת ָּכל ַהְּזַמן ַלֲחֵברֹות ֶׁשָּלּה.
ֲאָבל ֲאִני - ֲאִני ָעסּוק ְּבִעָּקר ְּבָדָבר ֶאָחד - ֲאִני ְמַפֵחד!

ֲאִני לֹא ֵמִבין ֵאיְך ּכָֻּלם ַּבַּבִית ֶׁשִּלי ַמְצִליִחים ְלִהְתַעֵּסק ִעם ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֲאֵחִרים?! ֲאַנְחנּו ְּבַמָּצב לֹא ָּפׁשּוט ְוָכל 
ַּפַעם ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע אֹו קֹוֵרא ֲחָדׁשֹות ֲאִני ֵמִבין ַעד ַּכָּמה הּוא לֹא ָּפׁשּוט.

ָלֵכן, ֲאִני ִמְצַטֵער ְמֹאד ְלהֹוִדיַע ְלָך ֶׁשֵאין ִלי ׁשּום ָמקֹום ְלׁשּום ָּדָבר ַּבֵּלב חּוץ ִמַּפַחד נֹוָרִאי.
ֲאִני ָּכל ַהְּזַמן ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי: ַמה ִּיְהיֶה? ֵאיְך ֶזה יְַמִׁשיְך? ְוֶהָעִתיד ִנְרֶאה ִלי קֹוֵדר.

ַּבַּלְיָלה יֵׁש ִלי ִסּיּוִטים וֲַאִני ִמְתַּבֵּיׁש, ֲאָבל ַמִּגיַע ְלִאָּמא אֹו ְלַאָּבא ֶׁשַּיְרִּגיעּו אֹוִתי.
ֵהם ְמֹאד ְמַנִּסים, ֲאָבל לֹא ָּתִמיד ֶזה עֹוֵזר...

ַלּקֹוֵדר ַהָּיָקר!
יֵׁש ִלי ְּבׂשֹוָרה ַמָּמׁש טֹוָבה ִּבְׁשִביְלָך.

ָּכתּוב: "ׁשֹוֵמר ְּפָתאִים ַהֵּׁשם".
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֵׁש ְׁשִמיָרה ְמיֶֻחֶדת ֲעבּור ְיָלִדים.

ֶזה ָחׁשּוב ֶׁשֵּתַדע ֶאת ֶזה. ְולֹא ַרק ַאָּתה, ָּכל ַהְיָלִדים ַהֶחְרָּדִתִּיים ֶׁשּפֹוֲחִדים ִמַּגָּנִבים ּוִמִּטיִלים ּוִמָּכל ִמיֵני... 
ַחָּיִבים ָלַדַעת ֶאת ֶזה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר ַעל ַהְיָלִדים ְׁשִמיָרה ְמיֶֻחֶדת. ַּדְוָקא ַהּקֹורֹוָנה ְצִריָכה ְלַהְרִּגיַע ֶאת 

ַהְּפָחִדים ֶׁשְּלָך. ַאָּתה ׁשֹוֵאל ָלָּמה?
ִּכי ִהיא ַההֹוָכָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ְלַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ִמֹּקֶדם. ְיָלִדים לֹא ִנְפָּגִעים ִמּקֹורֹוָנה. 
ַמְדִהים! ֵאיְך ֶזה יָכֹול ִלְהיֹות? ֲהֵרי ְיָלִדים יֹוֵתר ַחָּלִׁשים ִמְּמֻבָּגִרים! ִהֵּנה ַההֹוָכָחה 

ֶׁשִּליָלִדים יֵׁש ְׁשִמיָרה ֲחָזָקה.
יֵׁש ַּגם ְּתִפָּלה ֶׁשִאם אֹוְמִרים אֹוָתּה ַּבַּלְיָלה ָאז ִנְׁשָמִרים ִמָּכל ַרע: 

"ַהַּמְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ..." ִאם אֹוְמִרים ֶאת ֶזה, זֹו 
ְׁשִמיָרה עֹוד יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ַמה ֶּׁשֵּכן, ַּבּקֹורֹוָנה ִהְתַהְּפכּו ַהּיֹוְצרֹות...

ַעל  ְלגֹוֵנן  ְצִריִכים  ַהְיָלִדים  ָּכֵעת  ַהְיָלִדים,  ַעל  ְמגֹוְנִנים  ַהְמֻבָּגִרים  ַּבַחִּיים,  ִאם 
ַהְמֻבָּגִרים ְוֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ַקל: ָּפׁשּוט לֹא ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם!

ִלי  יֵׁש  ִּכי  ִּבְכָלל,  ּפֹוֵחד  לֹא  "ֲאִני  ְלַעְצְמָך:  ַּתִּגיד  ְלַפֵחד,  ַמְתִחיל  ְּכֶׁשַאָּתה  ָאז 
ֶאת  ְלַהִּציל  יָכֹול  ֲאִפּלּו  וֲַאִני  ָחָזק  ֲאִני  ַהּקֹורֹוָנה  ְלֶהֶפְך! מּול  ְמיֶֻחֶדת.  ְׁשִמיָרה 

ַהְמֻבָּגִרים ַעל ְיֵדי ָּכְך ֶׁשֶאְתַרֵחק ֵמֶהם".
ְוַאֲחַרי ֶׁשַּנֲעֹבר ֶאת ַהְּתקּוָפה ַהָּקָׁשה ַהּזֹו, אי"ה ַּתְרִּגיׁש ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָחָזק.

ּתְׁשּובָה<<

ְ "הַּמַלְאָך

הַּגֹואֵל אֹותִי 

מִּכָל רָע 

יְבָרֵךְ אֶת 

הַּנְעָרִים ..."

יְלִָדים ׁשֹוֲאלִים,

חַּיִים וַלְֶּדר עֹונֶה
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לְחַּיִים וַלְֶּדר, ָׁשלֹום!
ֲאִני ֶּבן 11 וֵָחִצי. יֶֶלד ִמְסַּפר ֵׁשׁש ְּבִמְׁשָּפָחה ְּברּוַכת ְיָלִדים, ָּברּוְך ַהֵּׁשם! 

ְּביִָמים ְרִגיִלים ֶזה ְּבֵסֶדר, יֵׁש ִׁשְגָרה ְוָכל ֶאָחד ָּבִעְניִָנים ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ֵמָאז ֶׁשֵהֵחל ְנִגיף ַהּקֹורֹוָנה,  ֲאַנְחנּו, ַּכָּידּוַע ְלָך, ַּבַּבִית 
ְּבִעָּקר וֲַהמֹון. 

ָּכל ַהְּזַמן ִעם ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות. )ֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַהִּגיד ִמְסָּפר ְּכֵדי ֶׁשֶּזה לֹא ִיְהיֶה ַעִין ָהַרע. ֲאָבל ֶאְרֹמז ְלָך ֶׁשַּגם ִאם לֹא 
סֹוְפִרים ֶאת ֲאחֹוִתי ַהְּנׂשּוָאה ֶׁשּלֹא ָּגָרה ֹּפה, ֲאַנְחנּו יֹוֵתר ֵמֲעָׂשָרה...(

ִאָּמא ֶׁשִּלי ִמְׁשַּתֶּדֶלת ְלַהֲעִסיק אֹוָתנּו, ְוִלְׁשֹמר ַעל ִׁשְגָרה. ֲאָבל ִעם ַהְּזַמן ֶזה ִנְהיֶה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי.
ַּבַהְתָחָלה, ָהֲאָחיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהיּו עֹוׂשֹות ַקְיָטָנה ַלְּקַטִּנים, ֲאָבל ִהֵּנה ִהִּגיַע ֶעֶרב ֶּפַסח ְוֵהן ְמֻגָּיסֹות ַלֲעֹזר ַּבַּבִית ַּבִּנְּקיֹונֹות. 
ֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַהִּגיד ֶׁשַהֹּכל נֹוֵפל ָעַלי, ִּכי ֶזה לֹא ַמָּמׁש ָנכֹון. ֲאָבל ֲעַדִין ַהְּמהּוָמה ַהּזֹו ַּבַּבִית ַמְפִריָעה ִלי ְמֹאד. ָּכל ַהְּזַמן 

קֹוְרִאים ִלי ָלבֹוא ִמֹּפה ּוְלָׁשם ְוַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ְּדחּוִפים, ְלָהִרים ִּתינֹוקֹות אֹו ְלַהֲאִכיל אֹוָתם.
ְוֵאין ִלי ְׁשִנָּיה ַאַחת ְלַעְצִמי. יֵׁש ְלָך אּוַלי ֵעָצה ַלֲהָקָלה?

י.פ. ּבְנֵי בְרַק

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּלָך ְטמּוָנה ַהְּתׁשּוָבה.
ִאם ָהִייָת ְמַסֵּפר ִלי ֶׁשָּכל ָהֲאָחיֹות ֶׁשְּלָך ָנחֹות ַעל ַהַּסָּפה אֹו ְמַׂשֲחקֹות ְוַאָּתה ָצִריְך ַלֲעֹזר ִעם 
ַהְּקַטִּנים, ָהִייִתי אֹוֵמר ְלָך ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש לֹא ְּבֵסֶדר ְוָצִריְך ְלַדֵּבר ִעם ַההֹוִרים ֶׁשַּיֲעׂשּו ֵסֶדר. ֲאָבל 

ַמה ֶּׁשַאָּתה אֹוֵמר ֶזה ַהֶהֶפְך ַהָּגמּור.
ֶׁשָהֲאָחיֹות ֶׁשְּלָך עֹוְבדֹות ָּכל ַהּיֹום ְוַאָּתה ִנְדָרׁש ְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבָכְך ֶׁשִּתְׁשֹמר ַעל ַהְּקַטִּנים.

ַּתְחֹׁשב ֶמה ָהיָה קֹוֶרה ִאם ָהִייָת יֹוֵׁשב ַעל ַהַּסָּפה ָּכל ַהּיֹום אֹו ְמַׂשֵחק?
ָהֲאָחיֹות ֶׁשְּלָך ָהיּו ִמְתלֹוְננֹות ֵאַלי ֶׁשֵהן עֹוְבדֹות ָּכל ַהּיֹום ְוַאָּתה לֹא עֹוֶׂשה ְּכלּום. ֵאיֶזה ַמָּזל ֶׁשֶּזה לֹא ָנכֹון...

ֲאִני ַמִּציַע ְלָך ּוְלָכל יֶֶלד ִלְׂשֹמַח ֶׁשּנֹוְתִנים ָלֶהם ַּתְפִקיד. ִּכי יֶֶלד ֶׁשּלֹא נֹוְתִנים לֹו ַּתְפִקיד הּוא ַּכִּנְרֶאה יֶֶלד ִעם ְּבָעיָה ְּגדֹוָלה ְמֹאד 
ֶׁשּלֹא ְמַאְפֶׁשֶרת לֹו ַלֲעׂשֹות ְּכלּום. ֵאיֶזה ֵנס ֶׁשַאָּתה יֶֶלד ָּבִריא ְוָׁשֵלם ּוְמַאְפְׁשִרים ְלָך ָלַקַחת ֵחֶלק ַּבֲעבֹודֹות ַהַּבִית...

ּתְׁשּובָה<<

ּתְׁשּובָה<<
ְמִביָנה ֶׁשְּבָעַית  ָהֻעְבָּדה ֶׁשַאְּת  ֹּכל,  ֹקֶדם 
זֹו  ִּבְגַלל ַהּקֹורֹוָנה,  ִהיא לֹא  ֶׁשָּלְך  ַהַּכַעס 
ְנֻקָּדה טֹוָבה ִלְזכּוֵתְך. ִּכי ֵיׁש ְיָלִדים )ְוַגם 
ֲאָנִׁשים( ֶׁשָּתִמיד ַמְמִציִאים ִסּבֹות ְוֵתרּוִצים ָלָּמה ֵהם ּכֹוֲעִסים, ְמַקְּנִאים אֹו 
ַקְמָצִנים. ְוֶזה ַאף ַּפַעם לֹא ְּבַאְׁשָמָתם. קֹורֹוָנה ִנְׁשַמַעת ְּכמֹו ֵּתרּוץ טֹוב. ַאְּת 

ְלָפחֹות ֲהגּוָנה ּוְמִביָנה ֶׁשּזֹו ְּבָעָיה ֶׁשָּלְך.
ֵיׁש ְׁשֵני ִּפְתרֹונֹות ַלְּבָעָיה ֶׁשָּלְך, ָהֶאָחד ָקֶׁשה ְוַהֵּׁשִני ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָקֶׁשה.

ַנְתִחיל ַמה ּיֹוֵתר ָקֶׁשה.
ָּכל  ֶאת  ַיְפִסידּו  ֶׁשָּלֶהם,  ַהַּכַעס  ִמַּדת  ַעל  עֹוְבִדים  ֶׁשּלֹא  ַּכֲעָסִנים  ֲאָנִׁשים 
ַמה ֶּׁשַהַחִּיים ַמִּציִעים ַלֶּבְנָאָדם: ֶחְבָרה, ָּכבֹוד, ַהֲעָרָכה ּוְבבֹוא ַהְּזַמן ֲאִפּלּו 
ֲחֻתָּנה ִויָלִדים. ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶצה ְלִהָּנֵׂשא ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשהּוא ַּכֲעָסן ְוַגם ִאם 

ֵהם ָנְפלּו ִעם ֶאָחד/ַאַחת ָּכֶזה/ֹו ֵהם ִיְבְרחּו ַעל ַנְפָׁשם.
ַהֶּדֶרְך ַהָּפחֹות ָקָׁשה ֶזה ְלִהְׁשַּתּנֹות.

ֶזה ְלַזהֹות ֶאת ַהְּנֻקָּדה ֶׁשל ַהַּכַעס, ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמְּׁשִליָטה.
ַלְחֹׁשב ַעל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלְך, ַעל ַהַהֲעָרָכה ֶׁשֵּיׁש ָלְך, ַעל ַהַּתְדִמית ֶׁשֵּיׁש ָלְך ְוַגם 
ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּכַתְבִּתי ָּכאן ַּבּׁשּורֹות ַהּקֹוְדמֹות. ֶהָעִתיד הּוא ֶׁשָּלְך ּוָפׁשּוט 

ָעַלִיְך ִלְׁשֹלט ַעל ֶזה.
ְלַדְמֵין ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאְּת ְמַבֵּטאת ַּכַעס ְּבצּוָרה ֶׁשל ֹחֶסר ְׁשִליָטה, ְּכִאּלּו ְלֵבָנה ְּגדֹוָלה נֹוֶפֶלת ָעַלִיְך ּוְמַסֶּכֶנת ֶאת ֲעִתיֵדְך.

ְוִאם ֶזה ַמָּמׁש ָקֶׁשה ָלְך, ְּתַבְּקִׁשי ֵמהֹוַרִיְך ֶׁשַּיְפִּגיׁשּו אֹוָתְך ִעם ֵאֶׁשת ִמְקצֹוַע ֶׁשְּתַסֵּיַע ָלְך.

עֲבּור הַמְחַּנֵךְ וַלְֶּדר, ָׁשלֹום רָב!
ֲאִני ַּבת ֶעֶׂשר וֵָחִצי ְוַהְּבָעיָה ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים 

ִהיא ֶׁשֲאִני ִמְתַרֶּגֶזת ְּבַקּלּות!
ֶׁשֲאִני  ַּבּצּוָרה  הֹוְלִכים  לֹא  ְּכֶׁשַהְּדָבִרים 

רֹוָצה, ֶזה ָּפׁשּוט ַמְכִעיס אֹוִתי ּוְמַעְצֵּבן.
ֶאת  מֹוֵצאת  ֲאִני  ַהּקֹורֹוָנה,  ִּביֵמי  ַעְכָׁשו, 

־ַעְצִמי עֹוד יֹוֵתר ּכֹוֶעֶסת ּוְמֻתְסֶּכֶלת ֵמַה
ַּמָּצב ּוִמֶּזה ֶׁשָאסּור ָלֶרֶדת ְלַׂשֵחק ּוְכלּום.
ַרע  ֶׁשעֹוׂשֹות  ַזַעם  ִהְתָּפְרֻצּיֹות  ִלי  יֵׁש 

ְלכָֻּלם ְוַאַחר ָּכְך ֲאִני ִמְתָחֶרֶטת...
ֲאִני ְמֹאד רֹוָצה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֶזה. 

יֵׁש ְלָך ֵעצֹות?

ט.ד. אְַׁשּדֹוד



נּוחִי וְאֶפְרֹוחִי ׁשֹומְרִים עַל הַהַנְחָיֹות


