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ְמדֹור ֶיַדע ְמַרֵּתק!

ַהַּמְדִּגיׁשֹוִנים 
ְּבִאי ַהֲהָבָנה

10

ַאְשֵׁריֶכם ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים

ִאיְנֶטִליֶגְנִצ'יק

ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא

4

28
21

זּוג ּוֶפֶרט

ֶאְצֵלנּו ֹלא 
ִהְׁשַּתָּנה ְּכלּום. 

ֵעָׂשו ׂשֹוֵנא ְלַיֲעֹקב ְּכמֹו 
ִמיֵמי ֶקֶדם, ְוַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּידֹו 
ַּגם ֵּכן ְּכמֹו ָּתִמיד.
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ַּבִּמְטָּבִחָּיה ֶׁשל טּוְבָיה 

ָמה ִנְׁשַּתָּנה 
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה?

ּוָמה ִנְׁשַּתָּנה 
ַהּיֹום ַהֶּזה?

רֹוִצים 
ְלַׁשּנֹות ְקָצת ּוְלַגֵּון? 
ְמַחֶּכה ָלֶכם ַמְתּכֹון 

ִּפְסִחי ְמֻצָּין!

ַאל ְּתַׁשּנּו ֵמֶהְרֶּגְלֶכם! 
ָּדָבר ִראׁשֹון - ִּפְתחּו 
ֶאת ָהַעּמּוד ֶׁשָּלנּו. 

ַּגם ֶאְצֵלנּו ֹלא 
ִהְׁשַּתָּנה ׁשּום ָּדָבר. 

זֹו ֹלא ַהַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֲאַנְחנּו 

ָרִבים...

ַפח. ּלֹא ּתָ ֵצק ׁשֶ ה – ֶלֶחם ֹעִני, ּבָ ַמּצָ

ִית הּוא ָהַפְך... ל ַהּבַ ׂש, ֶאת ּכָ ִחּפֵ ָמָצא – ָמה ׁשֶ

ַנְתִחיל ִעם 
ה.  ּנָ ּתַ ָמה ִנׁשְ
ִמי ִראׁשֹון?

הּוא.

ל  ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ    ָמה ִנׁשְ
ילֹות?                                    ַהּלֵ

ילֹות?   ל ַהּלֵ  ִמּכָ
ילֹות    ָכל ַהּלֵ ּבְ    ׁשֶ
 ָאנּו אֹוְכִלים ָחֵמץ 

ה, ָחֵמץ      ּוַמּצָ
ה...      ּוַמּצָ

ה  ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
ה הּוא  ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
ְיל... לֹא ָמָצא, ַהּלַ

 ? ָמה ָאַמְרּתָ
הּוא לֹא ָמָצא?

ן. הּוא  ּכֵ
ִמי לֹא לֹא ָמָצא.

ָמָצא?

ּוָמה הּוא לֹא 
ָמָצא?

ֶאמ... הּוא לֹא ָמָצא ֶאת ֶהָחֵמץ. 
ה! ם רֹוִאים? ֵיׁש ּפֹה ַרק ַמּצָ ַאּתֶ

ה ֶיֶלד  ַאּתָ
ָחָכם ִויִציָרִתי! 

ה,  ּלֹו ַמּצָ אֹוְמִרים: ּכֻ
ה  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ּבַ ָנה ִהיא ׁשֶ ּוָ ְוַהּכַ
ו  ה. ַעְכׁשָ אֹוְכִלים ַרק ַמּצָ

? ֵהַבְנּתָ

ן.  ּכֵ
י ַהּכֹל!  ֵהַבְנּתִ

ָיה  ׁשְ ו, ַלּקֻ ְוַעְכׁשָ
ה... ֻנּיָ ַהּשְׁ

ִנּגּון ַהִּזָּכרֹון

ֶׁשַהּיֹום ִקַּבְלנּו ִמְכָּתב 
ֵמַאְרצֹות ַהְּבִרית! 8

ה  ּבֹוא ַנֲעׂשֶ
ְקָצת ֵסֶדר:

ֲחִגיִגי! ֲחִצי ֲחִצי
מּוַסף ִסּפּוֵרי ַחג ְמַרְּתִקים ְמַחֶּכה ָלֶכם ְּבַעּמּוִדים 21-29 

ֲחִצי ֶׁשל ֲחִצי 
ִהיא ִקְּבָלה ֲחִצי ַּתּפּוַח, 
ְוַאַחר ָּכְך ֲחִצי ֶׁשל ֲחִצי. 

ֲאָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ִסּפּור ִהיא 
ַעְצָמּה ָהְיָתה ְׁשֵלָמה יֹוֵתר. 

ָחצּוי ֹלא ִלְׁשַנִים
ֹלא קֹוְרִאים לֹו ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר, 

ּוְבָכל ֹזאת קֹוְרִאים לֹו ָּכְך. 
הּוא ַמְרִּגיׁש ָחצּוי, 

ֲאָבל הּוא ֹלא. 

ִמְבַחן ַהַּמֲחִצית
ִהיא ָרְצָתה ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל, 
ְּבִלי ְּפָׁשרֹות, ְּכֵדי ֶׁשאֹור 
ִיַּגּה ְּבֵעיֶניָה ֶׁשל ִאָּמּה. 
ְוִהיא ִוְּתָרה. ְוַדְוָקא ָאז 
ָמְצָאה ֶאת ָהאֹור ַהֶּזה. 

ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 
ְּדָבִרים ִהְׁשַּתּנּו 

ַּבָּׁשָנה 
ָהַאֲחרֹוָנה...

רֹוֶצה ָוֵחִצי
ְּבֶרַגע ַּכֶּזה ּבֹו ִהְתַּגְלֵּגלּו ֻּכָּלם, ַּגם 
הּוא ִהְתַּגְלֵּגל, ְוֹלא ִמּֽצחׄוק. אֹוי, אֹוי!

הּוא ָרָצה ַלֲעזֹר ְוָרָצה ַּגם ֵלָהנׄות, ְוָכך 
הּוא ָהַפך ִלְהיֹות עֹוד ַמֶּשׁהּו ֶשָּׁצִריֽך 

ְלַטֵּפל ּבֹו ְּבֵעֶרב ֶּפַסח.
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ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִדיְטׁשֹוב
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח
ִסּפּור ִשִּׁשי ַּבִּסְדָרה

כתיבה: מימי הירש    איור: חני כהן

   ֶזהּו, ָׂשַרְפנּו ֶאת ֶהָחֵמץ, 
ִּבַעְרנּו, ַהּכֹל ָנִקי! ַעְכָׁשו ִהִּגיַע ַהְּזַמן 

ְלִהְתּכֹוֵנן ַלַּלְיָלה ַהָּגדֹול, ָּברּוְך ה'!
ָּכל ֲחִמיָרא...

ַא ּגּוְטן ֶעֶרב יֹום טֹוב.

ְלָאן ָּפֵנינּו מּוָעדֹות, 
 ַרִּבי?

ֶאל ַהּׁשּוק?!

ֶאל ַהּׁשּוק.

ֵּכן, ָעַלי ִלְפּגֹׁש ָׁשם ִמיֶׁשהּו.

ְסַלח ִלי, ֲאדֹון ָסדֹוְבְסקֹו.

ַרִּבי, ֵּכן, ֶּבַטח, ָמה?

ָהִייִתי רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִאְּתָך 
ַּבַּצד, ְּבַאְרַּבע ֵעיַנִים, 
ַעל ִעְנָין ִעְסִקי ָחׁשּוב.

ֶּבַטח ֶּבַטח. ֶּבַטח.

ָּכאן ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר.

ּוְבֵכן...

ֲאִני רֹוֶצה ִלְרּכֹׁש ֶצֶמר ְמֻׁשָּבח ּומּוָכן ְלַׁשֵּלם ַעל ָּכְך ְסכּום ָהגּון, 
              ַהִאם ֵיׁש ְלָך ִלְמּכֹר ִלי?

ָמה?!

ְלֵאיֶזה צֶֹרְך?

ּוִבְכָלל, ַהִּׁשְלטֹון ֹלא ַמִּתיר 
ִמְסָחר ְּבֶצֶמר. ֶׁשַרק ֹלא ַיְלִׁשין 

ֶהָעֵרל ַהֶּזה ַעל ָהַרִּבי...

ֶּבַטח ֶּבַטח. ֶּבַטח! ֵיׁש ִלי ֶצֶמר, ֵיׁש ַּגם 
ְסחֹורֹות נֹוָספֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהן ָּכאן, 

ְּבֶׁשֶקט, ִּבְקֵצה ַהּׁשּוק. ָמה עֹוד ִּתְרֶצה 
                             ִלְקנֹות ִמֶּמִּני, ַרִּבי?

ְׁשֵני ֶמֶטר? ְּבִׂשְמָחה! ַהְּמִחיר ְלֶמֶטר הּוא...

ִאם ַהְּסחֹוָרה ִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיַני ָאז...

ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ְלָמה 
ֶׁשִּמְתַרֵחׁש ָּכאן ְלֶנֶגד ֵעיַני, 

ֲאִני ֹלא ֵמִבין!

ָהַרִּבי?
ֶצֶמר?
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ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִדיְטׁשֹוב
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח
ִסּפּור ִשִּׁשי ַּבִּסְדָרה

כתיבה: מימי הירש    איור: חני כהן

סֹוף 

ָעִׂשינּו ֵעֶסק!
אּוַלי ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִלי ּוְלַתֵּוְך ִלי ֲחֵבִרים נֹוָסִפים ֶׁשְּלָך ֶׁשֵּיׁש 

ָלֶהם ְסחֹוָרה ְמֻׁשַּבַחת ִּבְמִחיִרים טֹוִבים? ֵיין ָׂשָרף, ְלָמָׁשל, 
       אֹו... ֻּכְתָנה, אֹו ְקֵני ֻסָּכר...

הּוא עֹוד ַיְלִׁשין ַעל ָהַרִּבי! ֲאִני ֹלא ָיכֹול יֹוֵתר!    
  ַהִּׁשְלטֹונֹות ָאְסרּו ִמְסָחר ַּבְּפִריִטים ַהָּללּו!

ֵיׁש, ֶּבַטח ֵיׁש.

ֲאִני ַאְפֶנה אֹוְתָך ֶאל ָהֲאָנִׁשים ַהְּנכֹוִנים, 
ַרִּבי, ֲאָבל ִּתּוּוְך עֹוֶלה ֶּכֶסף, ֵּכן? ַחַחַחַח, 

עֹוד ֶאְהֶיה ְמַתֵּוְך, חּוץ ֵמַהּכֹל...

ּתֹוָדה ְלָך, ֲאִני ֶאְחׁשֹב ַעל ָּכְך ִּבְרִצינּות. 
ָּכֵעת ָעַלי ְלַמֵהר, יֹום ַחג הּוא ָלנּו!

ָמה הֹוֵלְך ּפֹה? ָלָּמה ָהַרִּבי רֹוֵכׁש ַּבִּדים? ּבֹוא, ַנֲחזֹר. 
     ְוֻכְתָנה, ּוְקֵני ֻסָּכר... ָמה הּוא...

   ...ִמְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם? 
ְועֹוד ְּבֶעֶרב ַחג ַהֶּפַסח, ְלַאַחר 

ְזַמן ְׂשֵרַפת ָחֵמץ...

ֶרּב ְיהּוִדי?

ְּכְּכְּכ...ֵּכן, ַרִּבי.

ֶאְפָׁשר ְלׂשֹוֵחַח ִאְּתָך ִּביִחידּות?
       ַּבַּצד, ְּבַאְרַּבע ֵעיַנִים?

ַוַוַוַוַו...ַוַּדאי, ַרִּבי.

ֲאִני ָזקּוק ִלְמַעט ָחֵמץ, ֲאִפּלּו ַמֶּׁשהּו ִמן ַהַּמֶּׁשהּו 
ַיֲעזֹר ִלי, ְו... ֲאִני מּוָכן ְלַׁשֵּלם ַעל ָּכְך ְסכּום ִנְכָּבד! 

ַהִאם ֵיׁש ְלָך ִלְמּכֹר ִלי?

ִלי? ָחֵמץ?

ָחִליָלה! ָוַחס! ְוָחִליָלה! ֵאין ִלי, ְּכלּום, ֵּפרּור ֹלא! ִנִּקינּו, ָּבַדְקנּו, 
ָׂשַרְפנּו, ִּבַּטְלנּו ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ ֶׁשִּבְרׁשּוֵתנּו. ֵאין, ַרִּבי, ֵאין!

ָאז אּוַלי... אּוַלי ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִלי ּוְלַתֵּוְך 
ֵּביִני ְלֵבין ָחֵבר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְולּו ֵּפרּור ֶׁשל 

ָחֵמץ ִּבְרׁשּותֹו?

ַרִּבי! ֹלא ֶאְחׁשֹד ַּבֲחֵבַרי, יֹוֵדַע ֲאִני 
ּוָבטּוַח ֶׁשֵאין ִּבְרׁשּוָתם ָחֵמץ ְּכָלל!

ָאז ָהָבה ִנְרקֹד! ֵאיֶזה ַעם ֵיׁש ְלָך, 
          ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!

ֵקיַסר רּוְסָיה, ֶׁשֶהֱעִמיד ׁשֹוְמִרים 
ְוׁשֹוְטִרים ֶׁשִּיְכּפּו ֶאת ַהְחָלטֹוָתיו 
ּוְגֵזרֹוָתיו - ַעּמֹו עֹוֵבר ַעל ְרצֹונֹו 
ַּבֵּסֶתר ְועֹוֵסק ַּבִּמְסָחר ָהָאסּור!

ְוִהֵּנה ָהָעם ֶׁשָּלנּו, ָהָעם ֶׁשְּלָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ֶׁשֹּלא ֶהֱעַמְדָּת לֹו ׁשֹוְמִרים ֶׁשִּיְכּפּו אֹותֹו 

ְלַבֵּטל ֶאת ֶהָחֵמץ, ֶׁשֹּלא ִהַּצְבָּת ׁשֹוְטִרים 
ֶׁשַּיֲעִניׁשּו - ָהָעם ַהֶּזה ֵאינֹו עֹוֵסק ְּבָמה ֶׁשָאסּור 
ְּכָלל ּוְכָלל. ֲאִפּלּו ֵּפרּור ָחֵמץ ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא 

ֵאֶצל ָּבֶניָך ַהּיֹום! ֵאילּו ְיָלִדים 
ֵיׁש ְלָך, ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים! 

      ֵאיזֹו ִׂשְמָחה!
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כתיבה: צ. גולן איור: ד. פרנקל
ב'

ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן, ַּתּמּוז תר"פ, ְצַפת:

ַאָּבא, ָהִייָת ַּבּפֹוְסָטה1?

1. פוסטה – כך כונו באותם ימים בתי הדואר
2. קליגרפיה היא אומנות כתיבה מקושטת או מעוטרת שהייתה 

      מקובלת מאוד בעבר

ֵּכן, ִקַּבְלנּו ִמְכָּתב 
ִמִּקיְרְׁשֵטיין.

ִקיְרְׁשֵטיין? ֵאּלּו ֶׁשָּנְסעּו 
ַלֲאֶמִריָקה?

ֵּכן, ֹמֶׁשה ִקיְרְׁשֵטיין טֹוֵען 
ֶׁשֲעבֹוָדה ְּכמֹו ֶׁשִּלי ְיכֹוָלה ִלְמֹצא 
ָׁשם ָלקֹוחֹות ֶנְהָּדִרים, ַלֲאָנִׁשים 
ַּבֲאֶמִריָקה ֵיׁש ֶּכֶסף ְלַהְׁשִקיַע ַּגם 
ִּבְמִגּלֹות ְמֻהָּדרֹות ְוַגם ַּבֲעבֹודֹות 

ָקִליְגַרְפָיה2...

ַּתְקִציר: 
ַּבֶּפֶרק ַהּקֹוֵדם ִהַּכְרנּו 
ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַהְּצַפִּתית ָהֲעִנָּיה. ָׁשַמְענּו 
ַיַחד ִאָּתם ֶׁשִּקיְרְׁשֵטיין 
ַהְּׁשֵכִנים עֹוְמִדים 
ְלַהְפִליג ַלֲאֶמִריָקה.

טֹוב, ָמה ֶזה ָקׁשּור ֵאֶליָך? 
ֲאַדֵּבר ַעל ָּכְך ִעם ִאָּמא... ְוַעְכָׁשו, וֹוְלף, ָלַמְדָּת ַהּיֹום 

ֵאיֶזה ַא-ְׁשִטיְקל ּתֹוְיֶרה?

ֵּכן, ָהָיה ִלי 
ִחּדּוׁש ֶנְהָּדר ַעל 
ַהַּמֶּסֶכת, ֲאָבל 
ַאָּבא, ּתּוַכל 

ָלבֹוא ִאִּתי ֶרַגע 
ַהחּוָצה?

ִּבְׁשִביל ָמה?

וֹוְלף, ָמה ָקָרה? ֲאִני יֹוֵדַע 
ֶׁשֶּבן ִצּיֹון ַמֲאִביס ֶאת ָהַאָּוִזים. ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים 

ֶׁשֵהם ִיְהיּו ְׁשֵמִנים ּוְמֻפָּטִמים, ַאֶחֶרת ָהֲעִׁשיִרים ֹלא 
ִיְקנּו אֹוָתם ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ַהֶּכֶסף...

ַאָּבא, ֲאִני חֹוֵׁשב, ִאם ֻיְרֶׁשה ִלי, 
ֶׁשֶּבן ִצּיֹון עֹוֶׂשה ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ֶנְהָּדר, ֲאָבל ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות 

אֹותֹו ְּבצּוָרה ֲעִדיָנה יֹוֵתר. ִאם ַנֲאִביס ֶאת ָהַאָּוִזים ְּבֹכַח ַהֶּוֶׁשט ֶׁשָּלֶהם 
ְיכֹוָלה ְלִהָּפַגע ּוְבִדּיּוק ַהּיֹום ָלַמְדנּו ַעל ְּבָעיֹות ַהַּכְׁשרּות 

ֶׁשְּיכֹולֹות ִלְקרֹות ִמָּכְך...

ַאָּתה צֹוֵדק...
ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש 

ִמֶּבן ִצּיֹון ְלַהְׁשִקיַע עֹוד ְזַמן ַּבַהֲאָכָלה 
ֶׁשל ָהַאָּוִזים, הּוא ַרק ֶיֶלד ְוַגם ָּכָכה 

ַהַהֲאָבָסה לֹוַקַחת לֹו ֲהמֹון 
ְזַמן...

אּוַלי ֲאַבֵּקׁש ִמיהּוָדה ַלֲעֹזר 
ְלֶבן ִצּיֹון ּוְלַחֵּלק ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְׁשַנִים, 

ֶאָחד ַיֲאִכיל ֶאת ָהַאָּוִזים ַּבֹּבֶקר ְוַהֵּׁשִני ַּבָּצֳהַרִים, 
ָּכָכה נּוַכל ְלָהִביא ָלֶהם ְּבָכל ַּפַעם 

ָּפחֹות ֹאֶכל...

ָהַאָּוִזים ֵהם ֶּבֱאֶמת ֹלא ִּפְתרֹון... 
ַהְרֵּבה הֹוָצאֹות, ַהְרֵּבה ַהְׁשָקעֹות ְוֶרַוח ֹלא 

ְמֹאד ָּגדֹול. ַּגם ַּכְסֵּפי ַהֲחֻלָּקה ֹלא ַמְסִּפיִקים, 
ָּברּוְך ה'. אּוַלי ֶּבֱאֶמת ָהַרְעיֹון ֶׁשל ֹמֶׁשה 

ֵאיְך ֵאַדע?ִקיְרְׁשֵטיין ָנכֹון ְוטֹוב...

ַהָּׁשֵכן ֶׁשִּלי ָעַבר ַלֲאֶמִריָקה זֹו ְׁשֵאַלת ַרב!
ִלְפֵני ָׁשָנה ְוהּוא ָׁשַלח ִלי ַעְכָׁשו 
ִמְכָּתב ִעם ַהָּצָעה ְלַהֵּגר ַּגם ֵּכן. 

הּוא מּוָכן ַלֲעֹזר ִלי ְלִהָּכֵנס 
ְקָצת ָלִעְנָיִנים...

ֵוי... ִּתַּקח ֶאת ָּכל 
ַהִּמְׁשָּפָחה ַלֲאֶמִריָקה? 

ָּכָכה, ְּבִלי ִלְבֹּדק 
ְּכלּום?

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֹּלא, ָחַׁשְבִּתי ִלְנֹסַע ְלַבד, 
ִלְבֹּדק ִאם ַמְתִאים ָלנּו ַלֲעֹבר ְלָׁשם, ַלֲעֹבד 
ְקָצת ְוִאם ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר - ִלְׁשֹלַח ְלֻכָּלם 

ַּכְרִטיִסים ְּבעֹוד ָׁשָנה אֹו ְׁשָנַתִים.

ְוָהִאָּׁשה 
ַמְסִּכיָמה?

ַּבַּמָּצב ֶׁשָּלנּו ֵאין ַהְרֵּבה ְּבֵרָרה...

ִאם ָּכָכה, ְסעּו ְלָׁשלֹום ְוִחְזרּו ְלָׁשלֹום. 
ְוָהִעָּקר ַאל ִּתְׁשְּכחּו ַאף ַּפַעם ֶׁשֲעבֹוָדה ִהיא ַרק 

ַהָּׁשִליַח, ה' ִיְתָּבַרְך, ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות - 
ֵהם ָהִעָּקר...

ֶהְמֵׁשְך ָיבֹוא ְּבֶעְזַרת ה'...
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ְמדֹור ֶיַדע ְמַרֵּתק!
כתיבה: אסתי הבר | ציורים: עליזה ֶּפֶרק 118

ַהִפיְרַמאן ֶׁשל ַהֻּסְלָטן
ַהִפיְרַמאן ֶׁשל ַהֻּסְלָטן ָהָיה ְּפָסק ֶׁשָּנַתן ַהֻּסְלָטן ִּבְׁשַנת תר"א ְלַאַחר ֶׁשִהְקִּדיׁש ְזַמן ַמֲחָׁשָבה 

ְוֹכַח ְּכֵדי ִלְבּדֹק ֶאת ַטֲעָנָתם ֶׁשל ַהּנֹוְצִרים ִּכי ַהְּיהּוִדים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבָדמֹו ֶׁשל ֶיֶלד נֹוְצִרי 

ָללּוׁש ּבֹו ֶאת ַמּצֹוֵתיֶהם. ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַמע ַהֻּסְלָטן ֶאת ַטֲענֹות ָּכל ַהְּצָדִדים ּוָבַדק אֹוָתם 

ִהִּגיַע ְלַמְסָקָנה ֶׁשֲעִליַלת ַהָּדם ֵאיָנּה ֶאָּלא ֲעִליָלה ְמֻרַּׁשַעת ְוַהְּיהּוִדים ְנִקִּיים ִמֶּמָּנה ְלַגְמֵרי. 

ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַהְּיהּוִדים ַרּבֹות ַּבִפיְרַמאן ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ְּבִמְׁשָּפִטים ׁשֹוִנים ֶׁשֵהם 

צֹוְדִקים ְוַטֲענֹות ַהּנֹוְצִרים ֵאיָנם ֶאָּלא ֲעִליָלה ְׁשֵפָלה. 

ֲעִליַלת ָּדם ִּבירּוָׁשַלִים / ֶהְמֵׁשְך

ִּג'יף, ַאָּתה ַחָּיב ִלי!

ָמה?

ֶאת סֹופֹו ֶׁשל 
ַהִּסּפּור, ָמה ָהָיה ָׁשם 
ַּבּסֹוף? ֶזהּו, ַהִּמְׁשָּפט 
ִנְסַּגר ְוִסַּיְמנּו? ֶזה ָּכל 

ַהִּסּפּור?
 

ֶזה ְּבֹקִׁשי ַהַהְתָחָלה ֶׁשּלֹו...

ֹחֶדׁש ֲאָדר, ְׁשַנת תר"ז ְירּוָׁשַלִים, 
ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים 

ְלַאַחר ִמְׁשַּפט 
ַהְּיהּוִדים:

ֶזה ָּכאן!

ִּבְפֻקַּדת ַהֶּפָחה ָירּום הֹודֹו 
ְוִיְתַעֶּלה ִׁשְמעֹו, ְנִציֵגי ַהְּיהּוִדים ֻמְזָמִנים 

ַעל ָמה?ְלִמְׁשָּפט.

ִאם ֹלא ַּתְפִריַע ִלי ָּבֶאְמַצע – ֵּתַדע. 
ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהַּנַער ֶׁשְּפַצְעֶּתם ֶהְחִמיר 
ְוַהֶּפָחה ְמַבֵּקׁש ְלָבֵרר ֶאת ָהִעְנָיִנים.

ִּדּיּון ְּבֵבית ַהָּסָרִאָּיה? 
הּוא ָלַקח ֶאת ֶזה ְרִציִני, 

ַהֶּפָחה...

ֵּבית ַהָּסָרִאָּיה ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְמָׁשל 
ָהעֹוְת'ָמאִני ֶׁשִּנְבָנה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ָּבָאֶרץ. ְּבֵבית 
ַהָּסָרִאָּיה ָיַׁשב ַהֶּפָחה ַהְּמקֹוִמי ְוָׁשם הּוא ָעַרְך ֶאת 

ִּדּיּוָניו ַהֲחׁשּוִבים.

ּוְבֵכן, ְרׁשּות ַהִּדּבּור ְנתּוָנה ִלְנִציֵגי ַהּנֹוְצִרים.

ְלִפי ִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהּנֹוְצִרים, 
ַהְּיהּוִדים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבַדם ֶיֶלד נֹוְצִרי ְלצֶֹרְך 

ֲאִפַּית  ַמּצֹות ַהֶּפַסח ֶׁשָּלֶהם. ִהֵּנה ַּכָּמה 
הֹוָכחֹות...

ּוָמה ֵיׁש ִלְנִציֵגי ַהֻּמְסְלִמים 
לֹוַמר ַעל ָהִעְנָין?

 ִיָּתֵכן ֶׁשַהֶּפַׁשע ָאֵכן ִהְתַרֵחׁש... ִיָּתֵכן.

ֲאִני נֹוֵתן ַלְּיהּוִדים ֲעָׂשָרה ָיִמים 
ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהַּטֲעָנה, ְּבעֹוד ֲעָׂשָרה 
ָיִמים ֶאְׁשַמע ֶאת ָּכל ַהְּצָדִדים ְוַאִּגיַע 

ְלַמְסָקָנה. ָּכל טּוב.

ֲאַנְחנּו ַנְזִּכיר לֹו ֶאת ַהִפיְרַמאן 
ֶׁשל ַהּסּוְלָטן.

ָנִביא לֹו הֹוָכחֹות ֵמַהּתֹוָרה ֶׁשָאסּור 
ִליהּוִדים ֶלֱאֹכל ָּדם ִּבְכָלל.

ֵּכן, ְוַגם ִמִּסְפֵרי ֲהָלָכה ֶׁשהּוא 
ַמִּכיר ָּבֶהם.

ְוֶאת ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב 
ְּביֹוֵתר ְׁשַכְחֶּתם.

ְלִהְתַּפֵּלל. ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים ָמה?ָמה?
ְוַהֶּפָחה ֹלא ִיְקַּבע ׁשּום ָּדָבר ִאם 

ּבֹוֵרא עֹוָלם ֹלא ַיְחִליט 
ָעָליו ִמְּלַמְעָלה!

ה' ִיְׁשֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ּוְבֵכן, ָמה ִּתְרצּו לֹוַמר?

ְּכבֹוד ַהֶּפָחה, ִּבְׁשַנת תר"א ָעַרְך ַהֻּסְלָטן 
ִּדין ֶצֶדק, הּוא ָּבַחן ֶאת ַטֲענֹות ַהּנֹוְצִרים ָלעֶֹמק, 

ִהְתַיֵחס ְלֶהְסְּבֵרי ַהְּיהּוִדים ַמּדּוַע ֵהן ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרּיֹות 
ְוִהִּגיַע ְלַהְחָלָטה. ֶאת ַהַהְחָלָטה ֶׁשּלֹו הּוא ָּכַתב 

ַּבִפיְרַמאן ֶׁשל ַהֻּסְלָטן.

ְּכבֹוד ַהֶּפָחה, ַּבִפיְרַמאן ָּכתּוב 
ֶׁשַהְּיהּוִדים ְנִקִּיים ְלַגְמֵרי ִמָּכל ַאְׁשַמת 

ֲעִלילֹות ַהָּדם. ַהִאם ֹלא ִנָּתן ִלְסֹמְך ַעל ַהֻּסְלָטן 
ֶׁשָעָׂשה ִמְׁשַּפט ֶצֶדק? ֵאיֶזה ָמקֹום ֵיׁש ִלְטָענֹות 

ְמֻגָחכֹות ַעל ְׂשִריָטה ְּגדֹוָלה מּול ְּפַסק ִּדינֹו 
ֶׁשל ַהֻּסְלָטן ָירּום הֹודֹו?

ְּכבֹוד ַהֶּפָחה, ְלאֹור ְּדָבָריו ֶׁשל 
ַהֻּסְלָטן ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ָּבנּו ֵמַהְסָּכָמֵתנּו, 
ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשַהְּיהּוִדים ָאֵכן ִהִּזיקּו ַלַּנַער 

ְּביֹוְדִעין. ֶזה ֹלא ִיָּתֵכן!

ְלאֹור ַהְּנתּוִנים ַהֲחָדִׁשים ֲאִני צֹוֵדק, צֹוֵדק...
ְמַקֵּבל ֶאת ַטֲעַנת ַהְּיהּוִדים ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַמֲעֵׂשה 

ְמׁשּוָבה ֶׁשל ֶיֶלד. ֲאִני ּגֹוֵזר ַעל ַהְּיהּוִדים ְקָנס ֶׁשל 
ְׁשֵּתי ַמְטְּבעֹות ֶׁשֻּיְקְּדׁשּו ְלִרּפּוי ַהֶּיֶלד ְודֹוֵרׁש 

ֹלא ְלַהֲעלֹות עֹוד ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ֵמַעְכָׁשו 
ּוְלעֹוָלם.

ַחְסֵדי ה'...

ִּכי ֹלא ָתְמנּו!

  הֹו ֹלא,

ִמְׁשָּפט? 

ַמְסִּפיק,

ֶאֶהֶהם...

סֹוף 
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29זּוג ּוֶפֶרט

כתיבה: רבקי שטייר   איור: רותי פרישמן

ַחְּפׂשּו ֶאת ַהְּפָרט ַהָּׁשגּוי ְוִׁשְלחּו ֵאֵלינּו ְּתׁשּוָבה ְל:
 chaverimkomiks@gmail.com ַעד יֹום כ"ה ְּבִניָסן. 

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגַרל אי"ה ְּפָרס ִמְׁשַּתֵּלם!

ִּכְמַעט 
ַאף ַּפַעם

ִסּפּור 
ְמַאְתֵּגר

נּו, ִמי ּפֹוֵתַח 
ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶאת 

ֲאִני!ַהֶּדֶלת?

ָמה ִּפְתאֹום? 
ֲאִני ָּתַפְסִּתי!

ָאז ִנְפַּתח ְּבַיַחד!

ֹלא רֹוֶצה! 
ַאָּתה ָּפַתְחָּת 
ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה!

ַמָּמׁש! ֵמַאִין 
ָלַקְחָּת ֶאת ֶזה?

ֵמַהִּזָּכרֹון ֶׁשִּלי! 

ַהִּזָּכרֹון ֶׁשְּלָך? 
ֹלא סֹוֵמְך ָעָליו!

ַמְבִטיַח ְלָך!

אּוַלי ַמְסִּפיק? 
ֶזה ָמה ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים 

ְלַהְראֹות ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא? 
ֲהִכי טֹוב ֶׁשַאֲהֹרן ִיְפַּתח 

ְוַדי. ָאה?

טֹוב, ֲאִני ְמַוֵּתר 
ִלְׁשמּוִליק.

טֹוב, ֲאִני ְמַוֵּתר 
ְלַכְתִריֵאל.

ָאז... ְּבַיַחד? 
ֵּכן, ֵּכן. ְּבַיַחד!

ָּברּוְך ַה...

ֵהי, ִמי ֶזה?

ֵאיְך ְיַדְעֶּתם ִלְפֹּתַח 
ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון?

ֹלא ָיַדְענּו...

ָּפַתְחנּו ִּבְׁשִביל 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. ֵאיְך 
ֶאְפָׁשר ַלֲעֹזר ְלָך?

ֲאַנְחנּו ֶּבֱאֶמת ְצִריִכים 
ֶעְזָרה. אּוַלי ֵיׁש ָלֶכם 

ַהָּגָדה ְמֻיֶּתֶרת?

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֵּכן. 
ָמה ָקָרה?

ַמֶּׁשהּו ֶׁשֶאְצְלֶכם ֹלא קֹוֶרה 
ִּכְמַעט ַאף ַּפַעם...

ַרְבִּתי ִעם ָאִחי ַעל ַהַהָּגָדה ַהֲחָדָׁשה,

ּוִפְתאֹום ִנְׁשַּפְך ָעֶליָה ַיִין.
אֹוְיׁש, ֹלא 

ָנִעים.

ָנכֹון. ֲאָבל ַאל ִּתְדַאג, 
ֵּביְנַתִים ִהְסַּפְקִּתי ְלַקֵּבל 
ַעל ַעְצִמי ֹלא ָלִריב ִעם 

ָאִחי... ָּכמֹוָך!
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ַּבִּמְטָּבִחָּיה 
כתיבה: חוי שטיגל    איור: יוכי
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קומיקס בוגר לחג הפסח
כתיבה: אסתי איור: יוכי

שנת ה' אלפים שפ"א, ריו דה ז'נרו

סוקורו!1 
אבא, סוקורו!

מה קרה?

האינקוויזיציה! 
פותחים בעיר 

בית משפט של 
האנקווזיציה!

אנחנו יודעים, 
יוסף, אנחנו 

יודעים...

אז מה נעשה?

נברח.

קוראסו... ההולנדים 
שולטים שם... 

האינקוויזיציה לא 
יכולה להגיע...

חודש וחצי לאחר מכן:
מי היה מאמין?! 
קוראסו! הגענו!

אתם יודעים, ילדים, מה התאריך היום? י"ד בניסן. 
ערב ליל הסדר. בזמן שבו הוציא ה' יתברך את 
עם ישראל במצרים מעבדות לחרות, הוא בחר 

להוציא גם אותנו מעבדות האינקוויזיציה לחירות. 
אני מבקש מכם שמהיום ולדורות, תמיד תעשו 
בליל הסדר משהו מיוחד לציון נס ההצלה שלנו.

שנים ארוכות לאחר מכן, 
שנת תש"ב, קרקוב:

מארק, קח את מוריס 
ותברחו הכי מהר 

והכי רחוק. אתם לא 
נמצאים ברשימות של 
‘המשאיות השחורות' 
ואנחנו כן. לא יודע איך 

דילגו עליכם, נס!

מארק, בקשה 
אחת יש לי אליך, 

תדאג למוריס!
תציל אותו!

שנעל!

שנעל!

למשאיות, כולכם! לא רק אתה, 
גם האישה ושני הילדים. 

ומהר! שנעל!!

אנחנו חייבים לברוח, 
הגטו הולך ומתרוקן 
מיום ליום. אני רוצה 

לנסות להגיע לאמריקה 
הדרומית, שמעתי ששם 

אפשר לחיות.

אבל מה יהיה על 
מוריס? הוא לא יעמוד 
בבריחה הזאת, והסיכוי 

להצליח כל כך קטן...

טדאוש, השכן הגוי, 
תמיד אהב את 

מוריס. אולי אציע לו 
לאמץ אותו?

אבל טדאוש גוי 
והוא יגדל את 
מוריס כמו גוי...

בעצם, מה אכפת 
לי? בעולם של 

היום עדיף להיות 
גוי ולא יהודי, 
ולמוריס יהיה 

אצלו טוב...

כמה ימים לאחר מכן:

טדאוש, תמיד אהבת 
את מוריס. אני מתחנן 

אליך, קח אותו 
ותהיה לו לאבא. 

אני בורח מכאן, לא 
אסכן אותך.

ומה? אחיך הקטן 
הוא לא סכנה 

גדולה?...

הנה תעודת הפטירה 
שהשגתי לך. כתוב כאן 

שברונו אחיך נפטר, ואתה 
מטפל ביאנוש הבן שלו. 

עבדתי קשה מאוד להשיג 
לך אותה. ויש גם תמונה 
של האחיין, תראה, הוא 

זהה למוריס...

עבדת יסודי, אין מה 
לומר. אתה אומר 

שאתה הולך. אז מה 
יהיה עם מוריס? הוא 
יהיה ילד שלי לגמרי? 
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כן, הוא יהיה לגמרי שלך. 
שלום מוריס. שיהיה לך 

רק טוב.

לא להאמין, 
אני בקוראסו!

כעבור זמן מה:

איזו דרך! שבעה חודשים! 
וכמה מפחיד היה במעבר 
הגבול... כמעט עצרו אותי! 

רק כשאמרתי להם שאני חקלאי 
העבירו אותי לכאן. אמרו 

שבאמריקה הדרומית צריכים 
ידיים חקלאיות טובות והסכימו 
להתעלם מהעובדה שאני פליט...

לאן עכשיו? 
לאן בעצם אני צריך 
להגיע? ומאין יהיה 

לי כסף לחיות?

אני צריך למצוא לי 
מקום לעבוד בו, 

או בחקלאות או בכל 
דבר אחר, העיקר 
שארוויח קצת כסף.

אם לא עכשיו - אף פעם לא. 
קדימה, אדפוק פה ואציע 

להם עזרה.

הא לחמא ענייא... 
כל דכפין ייתי ויאכל.

סבא, אני חושב שיש 
איזה ‘דכפין' בדלת.

בעל הבית 
נמצא?

סבא, סבא, 
דכפין אחד 
רוצה אותך 

בדלת. 
הוא נראה גוי, 
אין לו פיאות 

בכלל...

אני לא גוי, אני יהודי, 
בגלל זה ברחתי 
מפולין הנאצית. 

רציתי לשאול אם 
אתם צריכים עובד?

יכול להיות, יכול 
בהחלט להיות, אבל 

עכשיו ליל הסדר. 
תצטרף אלינו?

ליל הסדר?!? היום?!? 
אפילו אבא היה עושה איתנו 

ליל הסדר בבית...

אין על מה, בדיוק 
הזמנו אותך להיכנס. תודה!

עבדים היינו 
לאינקווזיציה 

בספרד...

הי, זה לא מה 
שכתוב כאן!

נכון, עכשיו אנחנו עורכים תפילת הודיה 
קצרה לה' – האלוקים הגדול – שהציל אותנו 
מידי האינקוויזיציה הספרדית, כמו שהציל את 

אבותינו ממצרים. בדיוק בליל הסדר הגיעו 
סבות סבותינו לכאן – לקוראסו 

והצליחו להימלט מידיה הנוראות 
של האינקוויזיציה...

עשירים גדולים היו אבות אבותי בספרד, אבל הנס שלהם 
לא היה העושר, אלא העובדה שה' שמר עליהם שהעושר 

לא יסנוור את עיניהם. כאשר הרגישו בני המשפחה 
שהיהדות אובדת להם בספרד הנוראה, הם עזבו הכל.
המשפחה שלנו השאירה מאחור רכוש אדיר, ויצאה 

למסע קשה וארוך אל ריו דה ז'נרו, שם לא הייתה אז 
אינקוויזיציה. אחרי שהאינקוויזיציה הנוראה הגיעה גם 
לשם, המשיכו בני משפחתי לברוח והגיעו גם לכאן – 

אל קוראסו.

ו...?

וכאן התחלנו הכל מחדש, נערי. 
בלי בית, בלי רכוש, בלי קהילה, 

מאפס, מכלום, התחלנו את 
החיים מחדש.

ולזה אתה קורא 
נס? זאת הצלה? 
הפסדתם הכול 

– כל הכסף, 
כל הכבוד, כל 
המעמד! הכול! 
איזה מין נס זה, 
להישאר חסר 

כל?...

חסר כל? 
מה פתאום?! 

הרווחנו את החיים! 
הזכות לחיות כמו 

יהודים גדולה 
ומשמחת יותר מכל 

חיי עושר ורווחה.
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הוא כל כך בטוח במה 
שהוא אומר, אולי הוא 
צודק? אולי 

באמת להיות 
יהודי שומר 

מצוות שווה יותר 
מלהצליח בכל 
מקום אחר? 

אבל אני אף פעם 
לא הייתי צדיק 
כמותו, אני מכיר 

רק את הגימנסיה, 
אז אולי לא?...

אבל הוא כל כך שמח... ואפילו אבא שלי לא 
היה שמח באמת אף פעם, תמיד הוא היה 

לחוץ על העבודה בבנק ועל הקידום שלו. רק 
לסבא, לסבא שהיה שומר מצוות ובטח 

היה רוצה לראות אותי כאן, 
היו עיניים מאירות באמת...

מה קרה לך, 
נערי?

אח אחד 
נותר לי אחרי 

הסלקציה 
האחרונה. 
כשהעלו 

את אבא על 
המשאית 

הארורה הוא 
ביקש ממני רק 
דבר אחד – 
שאשמור על 
מוריס הקטן, 
ואני הבטחתי 

וקיימתי.

סידרתי למוריס את כל המסמכים 
שיעזרו לו להיות בנו של טדאוש 
מטייקו, השכן הנוצרי שלנו, ידעתי 
ששם יהיה לו כל מה שהוא צריך – 

אהבה, בית, אוכל... 
הדברים שנראו 

לי הרבה 
יותר חשובים 

מהיהדות.

אתה מבין, אף אחד לא אמר לי 
אז שהיהדות חשובה יותר מחיים 
טובים, אמרו לי לגמרי את ההיפך, 

ואני חיפשתי למוריס את החיים 
הטובים ביותר. אצל טדאוש יהיה לו 
טוב, אבל יהודי הוא לא יצא משם...

טעיתי, ואני חושב שעל טעות 
כזאת אין מחילה! אין לי מה 
לחפש כאן כשמוריס לא ידע 

אפילו שהוא יהודי...

אתה טועה, מארק. 
כמו שבורא עולם רצה 
ממנו אז שנברח, הוא 
רוצה ממך עכשיו שלא 

תצטער. עשית מה 
שידעת, המלחמה 
הארורה הזאת עוד 
תסתיים יום אחד, 

ואנחנו ניסע לראות מה 
אפשר לעשות בשביל 
מוריס. בינתיים, בוא 

תלמד אתה למה שווה 
למכור הכול בשביל 
הזכות להיות יהודי.

אילו נתן... את 
התורה, ולא... 
לארץ ישראל – 

דיינו!

סֹוף 

סיפורים עם 'יחץ' | מוסף לחג הפסח

חצי
חצי

20

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



ֲחִצי ֶׁשל ֲחִצי 
לאה פוטש

“ַהַּיְלָּדה ִחֶּוֶרת", ָלֲחָׁשה ִאָּמא ְלַאָּבא. “ָמה ִיְהֶיה?"

ַהּקֹול ֶׁשל ִאָּמא ָצרּוד. אּוַלי ַהֹּקר, אּוַלי ַהֶּבִכי ַהָּקבּוַע ֶאל ּתֹוְך ֵסֶפר 

ַהְּתִהִּלים. אּוַלי זֹו ְסָתם ַהָּגלּות?

ַהָּגלּות ַהּזֹו ִהיא ֹלא ְסָתם, ַאָּבא ִהְמֵהם. 

ִאָּמא ִהִּביָטה ּבֹו ֻמְפַּתַעת. “ַּגם ַהַּפַעם ָחַׁשְבִּתי ְּבקֹול?" ִהיא ָׁשֲאָלה 

ָיָצא  ַהְּצחֹוק  ָלזּוז.  ִהְתִחיָלה  ִציָר'ֶלה  ֶׁשל  ְוַהְּׂשִמיָכה  ַעְצָמּה  ֶאת 

ְיֵׁשָנה.  ִהיא  ֶׁשְּבִעָּקרֹון  ַלְמרֹות  ֵמַהְּׂשִמיָכה  ַהחּוָצה  ִנְׁשַּפְך   ָלּה, 

ַהְּצחֹוק ַהֶּזה ִהְדִּביק ֶאת ִאָּמא ֶׁשּׁשּוב ִהְרֲהָרה ְּבקֹול, ֵאיֶזה ֵנס ֶׁשֵּיׁש 

ָּכפּול  ְוִאָּמא  ַאָּבא  ַאֲהַבת  ְּבֶׁשֶקט  ַאַחת ֶׁשּסֹוֶפֶגת  ַיְלָּדה  ָלנּו אֹוָתּה. 

ִׁשָּׁשה ְיָלִדים ֶׁשָאְבדּו ְּבַסֲעַרת ַהָּגלּות. ִמי ֵמֵאׁש ַהּפֹוְרִעים ּוִמי ַּבַּמֵּגָפה.

ִציָר'ֶלה סֹוֶפֶגת ְּבֶׁשֶקט ֶאת ָּכל ַהִּמְטָען ַהֶּזה, ְּבִלי ְלִהְתלֹוֵנן.

ִּכי ְּכֶׁשְּצחֹוק ׁשֹוֵטף  ַאָּבא ְמַחֵּיְך ֶאל ַהְּׂשִמיָכה ָהרֹוֶטֶטת עֹוד ָועֹוד, 

ֶאת ִציָר'ֶלה, הּוא ֹלא עֹוֵזב אֹוָתּה. 

“ִאם ַהַּיְלָּדה ִחֶּוֶרת ִנְתַּפֵּלל ֶׁשַהּבֹוֵרא ַיְכִניס עֹוד ִויָטִמיִנים ַּבְּפרּוָסה 

ַּגס  ְּבֶחֶבל  קֹוֶׁשֶרת  ִאָּמא  ְּפרּוָסה",  ֶׁשֵּיׁש  ַלַהֵּׁשם  ָמָחר".“ּתֹוָדה  ֶׁשל 

ֶאת ַהַּׂשִּקיק ַהַּדל. “ּתֹוָדה ֶׁשֵּיׁש ַמִים ִּבְׁשִביל ָהֹרֶטב".

ְּדִפיקֹות ֲעִדינֹות ְמַדְגְּדגֹות ֶאת ַהֶּדֶלת. ַהֵּלב קֹוֵפץ ְלִציָר'ֶלה ְסָתם ִּכי הּוא 

ָרִגיל ִלְקּפֹץ ְּכֶׁשּקֹוֶרה ַמֶּׁשהּו ִּבְסִביבֹות ַהֶּדֶלת. ָּברּור ֶׁשַהְּדִפיקֹות ָהֵאֶּלה 

ַׁשָּיכֹות ְלָיַדִים ְיהּוִדּיֹות. ַהֵּׁשייֶגִצים ֹלא ּדֹוְפִקים, ֵהם ּפֹוְרִצים ְּפִניָמה ְו...

ַאָּבא ּפֹוֵתַח ֶסֶדק. ֵמִציץ. ּפֹוֵתַח ְלַגְמֵרי, ּוְמַחֵּיְך.

ּדֹוד ֶועְלֶועל!

ִציָר'ֶלה ֶׁשִּמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה ְמַחֶּיֶכת ִחּיּוְך ֵזֶהה ְלִחּיּוכֹו ֶׁשל ַאָּבא. 

ַהּדֹוד ִנְכַנס ּוִמְתַיֵּׁשב ַעל ִּכֵּסא ָהֵעץ ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִציָר'ֶלה ִּבְזַמֵּני 

ֵערּות.

ָׂשֵמַח.  ַאָּבא  ַּגם  ָאִחיָה.  ֶׁשל  ַּבִּבּקּור  ְׂשֵמָחה  ִאָּמא  ֲעֵליֶכם",  “ָׁשלֹום 

ְּכָכל ֶׁשַהָּגלּות נֹוֶתֶנת לֹו ִלְׂשֹמַח.

ּדֹוד ֶועְלֶועל ְמַלֵּטף ֶאת ַהָּזָקן ַהָּצֹהב. 

“ִקַּבְלנּו ַהּיֹום ִמְׁשלֹוַח ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַאל ִּתְׁשֲאלּו ֵאיְך, ִּכי ֹלא ֲאַגֶּלה 

ָיָקר  ַהֶּזה  ָהֵעיַנִים. “ָהאֹוָצר  ִחּיּוְך ֶׁשל ְּבׂשֹוָרה ׁשֹוֵטף לֹו ֶאת  ָלֶכם". 

ִמְּכֵדי ֹלא ָלֵתת ְׁשִליׁש ִמֶּמּנּו ָלאֹוָצר ֶׁשָּלֶכם, ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַאָּבא ְוִאָּמא". 

ֵעיָניו ֶׁשל ּדֹוד ֶועְלֶועל ִמְצַטֲעפֹות. ֻּכָּלם יֹוְדִעים, ְוַגם ִציָר'ֶלה, ֶׁשּלֹו 

ֵאין ֲאִפּלּו ֶאָחד.

“ִהיא ִחֶּוֶרת ְקָצת. אּוַלי ֶזה יֹוִסיף ָלּה ֶצַבע". ּדֹוד ֶועְלֶועל ִנְדַּבק ַּבְּדָאָגה 

ֶׁשל ִאָּמא. “ָהִעָּקר ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִריָאה“, הּוא ְמַהְנֵהן ְלמּול ַהּתֹודֹות ֶׁשל 

ַאָּבא ְוִאָּמא. ְמַמֵהר ְלדֹוָדה ָּבאֶׁשע ֶׁשְּמַחָּכה ָׁשם ְלַבד.

 ַהַּסְקָרנּות ּבֹוֶעֶרת ְלִציָר'ֶלה ְוִהיא ַמְחִזיָקה ֶאת ַהְּׂשִמיָכה ְּבֹכַח ֶׁשֹּלא 

             ָּתעּוף ֵמַהִּמָּטה ַיַחד ִאָּתּה.

אֹותֹו  ּפֹוֵתַח  ַלַּׂשִּקיק.  ָיַדִים  ְמָקֵרב  ַאָּבא  ָּכאן",  ָלנּו  ֵיׁש  ָמה  “ִנְרֶאה 

ּוַמְבִזיק ַמָּבט ַלְּׂשִמיָכה. “ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאְּת ֵעָרה, ׁשֹוָבָבה".

ְמַקֶּבֶלת  ֶׁשִהיא  ַאֲחֵרי  ַרק  ִמְתַלֶּבֶטת,  ֶרַגע,  עֹוד  רֹוֶטֶטת  ַהְּׂשִמיָכה 

ִאּׁשּור ֵמִאָּמא ִהיא ִמְתעֹוֶפֶפת ִלְקֵצה ַהֶחֶדר ּוַמְׁשִליָכה ֶאת ִציָר'ֶלה 

ַהחּוָצה ֵמַהִּמָּטה, ֶאל ַהֻּׁשְלָחן, ֶאל ַהַּׂשִּקיק.

ַּתּפּוַח! ְׁשַמְנַמן! ְּכמֹו ֵמַהִּצּיּוִרים!

“ֶזה ִּבְׁשִביִלי?"

ִהיא ׁשֹוַלַחת ֵעיַנִים ַחְמָּדִנּיֹות. ַּכָּמה ְּפרּוָסה ַאַחת ַמְצִליָחה ְלַהְׂשִּביַע. 

ַּכָּמה.

ָהֵעיַנִים ֶׁשל ִאָּמא ְמַחְּיכֹות. ַּגם ֶׁשל ַאָּבא. “ַרק ִּדַּבְרנּו ֶׁשַאְּת ִחֶּוֶרת, 

ָּכפּול  ְיִחיָדה  ְלַבת  ַאֲהָבה  ְמֻאָּׁשִרים.  ֵהם  ַּתּפּוַח",  ָלנּו  ָׁשַלח  ְוַהֵּׁשם 

ִׁשָּׁשה ֶׁשֵאיָנם.

“ֲחָבל ֶׁשֹּלא ִּדַּבְרנּו ַעל ַהָּמִׁשיַח", ִאָּמא צֹוֶחֶקת. ִציָר'ֶלה קֹוֶטֶפת ֶאת 

ַהַּתּפּוַח ְלָיָדּה. ָהֹרק עֹוֶלה. ָמַתי ִהְרִּגיָׁשה ַטֲעמֹו ֶׁשל ַּתּפּוַח.

“ֶרַגע ֶרַגע", ַהּקֹול ֶׁשל ִאָּמא עֹוֵצר אֹוָתּה. ַהִחָּורֹון ֶׁשל ִציָר'ֶלה ַמֲעִמיק. 

ֶזה ֹלא ְלַעְכָׁשו? אֹו ֹלא ֶּבֱאֶמת ִּבְׁשִביָלּה?

ִאָּמא ִנֶּגֶׁשת ַלִּמְטָּבחֹון ַהָּסמּוְך ְוָׁשָבה ִעם ַסִּכין.

ִּבְזִהירּות ִהיא חֹוָצה ֶאת ַהַּתּפּוַח ְלֵחִצי, ַמִּגיָׁשה ָלּה ֶאת ֶחְציֹו ְוֶאת 

ַהֲחִצי ַהֵּׁשִני צֹוֶרֶרת ַּבַּׂשִּקיק. קֹוֶׁשֶרת.

ֲאָבל ָלָּמה?! 

ְּדָמעֹות ִנְקָׁשרֹות ְּבַׂשִּקיֵקי ָהֵעיַנִים. ָלָּמה ַרק ֲחִצי? ַעד ֶׁשֵּיׁש ַּתּפּוַח. 

ָלָּמה חֹוְתִכים ָלּה ֶאת ַהֲחלֹום?

ֵאין ָלּה ָאחֹות ְלִהְתַחֵּלק ִאָּתּה! ַהְלַואי ָהְיָתה... ָלָּמה ִהיא ֹלא ְּתַקֵּבל 

ֶאת ַהַּתּפּוַח ֻּכּלֹו? 

ְיִחיָדה  ַּבת  ִהיא  ָלּה,  ֻמָּתר  ֶזה.  ֶאת  ְויֹוַדַעת  ְמֻפֶּנֶקת  ִהיא  ְּבֵסֶדר, 

ֶׁשאֹוֲהִבים אֹוָתּה ְּכמֹו ִׁשָּׁשה ֲאֵחִרים. ְוִהיא ָרְצָתה ַּתּפּוַח ָׁשֵלם!

ָּכְך.  ִּבְבַׂשר ַהַּתּפּוַח ּכֹוֵאב ָלּה ָּכל  ְּכָבר ּגֹוֶלֶׁשת. ַהֲחָתְך  ִּדְמָעה ַאַחת 

ְמַדֵּמם ִּכְמַעט. ָּכל ָּכְך ָאֲהָבה אֹותֹו ְּכֶׁשהּוא ָׁשֵלם. 

ִּכְמַעט  ַהִּדְמָעה,  ַאַחר  עֹוֵקב  ַאָּבא  ַהֶּזה?"  ַּבַּבִית  ֲאָנִׁשים  עֹוד  “ֵאין 

ּכֹוֵעס ָעֶליָה. ֲאָבל ַרק ִּכְמַעט, ֶזה ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּבֱאֶמת. הּוא ֲהֵרי 

ּדֹוֵאג ֶׁשִהיא ִחֶּוֶרת. ַוֲאִפּלּו ֶועְלֶועל ָאַמר ֶׁשִהיא ִחֶּוֶרת.

ִהיא ְמַנֶּגֶבת ַמֵהר ֶאת ַהִּדְמָעה ַהֲחצּוָפה. 

ׁשֹוָבב.  ֶׁשָּלּה  ַהְּצחֹוק  ִחְּוִרים".  ַאֶּתם  ַּגם  ָלֶכם.  ַּגם  ַמִּגיַע  “ָהֱאֶמת? 

ְּבִׁשֶּניָה ֶאת ַמֲחִצית ַהַּתּפּוַח, ְמַרֶּסֶקת  ִהיא ְמָבֶרֶכת ְּבקֹול ּופֹוַצַעת 

ַּדק ַּדק ּובֹוַלַעת.

ָהֵעיַנִים ֶׁשל ִאָּמא ּדֹוֲאגֹות. “ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ַחֶּיֶבת ְלָהִבין", ִהיא אֹוֶמֶרת 

ַהִּמְׁשָּפט.  ֶׁשל  ָעלּום  ֶהְמֵׁשְך  ֵאיֶזה  ַלֲעֹצר  ְמַנָּסה  ְׂשָפַתִים,  ְונֹוֶׁשֶכת 

ִציָר'ֶלה ׁשֹוַמַעת, ֲאָבל ֹלא ְמִביָנה. 

ָהַלְך ַהַּלְיָלה, ָּבא ַהּיֹום.

ֶׁשל  ַהַּתּפּוַח  טֹוב  ָהָיה  ַהָּקָטן.  ַהַּבִית  ֶאת  ְמַטאְטָאה  ְּכָבר  ִציָר'ֶלה 

ֶאְתמֹול, ִהיא ִמְתַּפֶּנֶקת ְלָאְזֵני ִאָּמא. 

ַׂשִּקיק  ּפֹוַתַחת  ַלִּמְטָּבח.  ּוָבָאה  ַהַּמַחט  ֶאת  עֹוֶזֶבת  ְמַחֶּיֶכת.  ִאָּמא 

ֻמָּכר. ַמֲחִצית ַהַּתּפּוַח, ֻמְׁשָחר ַּבְּקָצוֹות ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת קֹוֵרץ.

ַהָּיד ֶׁשל ִציָר'ֶלה ִנֶּגֶׁשת ִלְקֹטף. ַהּקֹול ֶׁשל ִאָּמא עֹוֵצר.

‘ֶרַגע, ֶרַגע!" 

ְחחחחחחַרק. ַהֶּדֶלת חֹוֶרֶקת. ַהֵּלב ֶׁשל ֻּכָּלם קֹוֵפץ. 

ׁשּוב ֶועְלֶועל? ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות. 

ֹלא ּדֹוֶמה ֲאִפּלּו! 

יֹוֵדַע  ‘ֶׁשֵאינֹו  ֵעיָניו ּבֹוהֹות ְּכמֹו  ִמְתַנְדֵנד,  ֵמֲעֵליֶהם.  ֵׁשייֶגעץ עֹוֵמד 

ִּגֵּצי ַאְלּכֹוהֹול. הּוא ִׁשּכֹור! ְוהּוא ּגֹוי!  ֵעיָניו יֹוְרקֹות  ִלְׁשֹאל' ֲאִמִּתי. 

ְוֵהם ַּבָּגלּות! אֹוי, ה'!

ַהּגּוף ַהָּגדֹול ִמְתַנְדֵנד, ַמֲחִזיק ַּבֻּׁשְלָחן, ִּכְמַעט ַמִּפיל אֹותֹו ַיַחד ִעם 

ַהְּגָמָרא ֶׁשל ַאָּבא. ַהָּיד ֵאיָנּה ְמֻמֶּקֶדת ְּכֶׁשִהיא ֻמֶּׁשֶטת 

ֶאל ַהַּׂשִּקיק.

ֶאת  ְלַהְחִּביא  ַּתְצִליחּו  ֹלא  “ִמְּסָטֶׁשק 

ַהְּצחֹוק  ַחַחַחַח!"  ֶׁשָּלֶכם,  ַהַּיֲהלֹוִמים 

ְמֻנָּפח,  ָּגדֹול,  ַּכּדּור  ְּכמֹו  קֹוֵפץ 

ְמֹכָער.

ְמַדֵּלג ַעל ְּפֵני ַהֶחֶדר ֻּכּלֹו.

ֹראָׁשּה  ֶאת  ְמַכָּסה  ִציָר'ֶלה 

ְּבָיֶדיָה. ֶׁשַהָּיד ֹלא ּתּוַטח ָּבּה, 

ָחִליָלה, ְּבָטעּות.

ד  ָּי ַּב ד  ֵנ ְד ַנ ִמְת ַהַּׂשִּקיק 

ַהְמֻגֶּׁשֶמת. ְסָטֶׁשק רֹוֵקד ְסִביב 

ַהֶחֶדר ְּכִאּלּו הּוא ְּבֵביתֹו ֶׁשּלֹו. 

ֶאל  ְּפִניָמה,  ֵמִציץ  ֶׁשּלֹו  ָהַאף 

ֵיׁש  ֵריַח  ֵאיֶזה  ְמַרְחֵרַח,  ַהַּׂשִּקיק, 

ַהַּׂשִּקיק  ְּפְחחחחח!  ַהֶּזה?  ָלאֹוָצר 

מּוֶעֶפת ֶאל ָּפֶניָה ֶׁשל ִציָר'ֶלה. ַמְחִליָקה 

ַאְרָצה. ַמֲחִצית ַהַּתּפּוַח עֹוד ִּבְפִנים. ָיד ָזָרה 

ֹלא ָנְגָעה ָּבּה.

ַאֶּתם  ְרקּוִבים  ִּג'ידֹוְבקֹות  ָרקּוב!  ַּתּפּוַח  ֶׁשל  ְּבֵריַח  “ַיֲהלֹוִמים 

ְּבַעְצְמֶכם!" ְלֶרַגע ֵיׁש ַזַעם ָּבֵעיַנִים ֶׁשל ַהּגֹוי, ְוַאָּבא ְוִאָּמא ִמְתַּכְּוִצים 

ְלתֹוְך ַעְצָמם. ִציָר'ֶלה רֹוֶעֶדת מּוָלם ְויֹוַדַעת ֶׁשֵהם ֹלא רֹוִאים אֹוָתּה 

ַעְכָׁשו. ָּכל ָּכְך ֲחֵרִדים. ָּבֶרַגע ַהָּבא ְסָטֶׁשק ְוַהְּצחֹוק ִמְתַּגְלְּגִלים ַהחּוָצה. 

ָהֲאָנִׁשים ַהְמֻכָּוִצים ֶׁשּמּול ִציָר'ֶלה נֹוְׁשִמים ִלְרָוָחה. ַּגם ִהיא נֹוֶׁשֶמת. 

ְוִאָּמא נֹוֶעֶלת ַּפֲעַמִים. ַאף ֶׁשְּבִעיָטה ַאַחת ֶׁשל  ִנְטֶרֶקת  ֶּדֶלת ָהֵעץ 

ֵׁשייֶגץ נֹוָסף, ְוַהְּנִעיָלה ָׁשָוה ְמאּוָמה. ּוְמהּוָמה.

ֶׁשֶקט ַּבַּבִית ַהָּקָטן. 

ְוֵאיָמה. 

ָּגלּות. 

ּוַמֲחִצית ֶׁשל ַּתּפּוַח.

ִציָר'ֶלה יֹוֵצאת ִראׁשֹוָנה ֵמַהִּקָּפאֹון.

“ַּדְוָקא לֹו, ֲאִני ֵּכן ֹאַכל ֶאת ֲחִצי ַהַּתּפּוַח!" ִהיא ְמַחָּקה ֶאת ְצחֹוקֹו 
ַהַּגס ֶׁשל ַהִּׁשּכֹור, ֶאת ַמְנִּגיַנת ַהִּדּבּור. ֶאת ַהּקֹול. 

ֵמֲאחֹוֵרי  ַהֵּׁשייֶגץ  אּוַלי  ִחְּורֹות.  ְּבָפִנים  אֹוָתּה  ְמַהֶּסה  ַאָּבא  “ָׁשה!" 
ַהֶּדֶלת, ַמְקִׁשיב. 

ַהּטֹון ֶׁשל ִציָר'ֶלה יֹוֵרד. “הּוא ֹלא ָרקּוב ִּבְכָלל", ִהיא ְמַחֶּבֶקת ְּבִחָּבה ֶאת 
ַהַּׂשִּקיק. “ֲאִני ְיכֹוָלה ֶלֱאכֹל אֹותֹו?"ִאָּמא עֹוד ֹלא ְמַדֶּבֶרת. ִּבְׁשִתיָקה 

ְמִביָאה ֶאת ַהַּסִּכין.

ַהַּסִּכין ְמַנֶּסֶרת ְּבַמֲחִצית ַהַּתּפּוַח. ַמֲחִצית ֶׁשל ַמֲחִצית ֻמֶּגֶׁשת ְלִציָר'ֶלה 
ְוַהַּמֲחִצית ַהּנֹוֶתֶרת ִנְצֶרֶרת.

ִציָר'ֶלה נֹוֶגֶסת ְלַאט. ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל לֹו ַהַּטַעם עֹוד ְמַעט. ִמי יֹוֵדַע ִאם 
ֶועְלֶועל ׁשּוב ְיַקֵּבל ַּתּפּוִחים. ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ַּבַּפַעם ַהָּבָאה ַיְׁשִאיר ָלּה 

ַהֵּׁשייֶגץ, ִאם ִיָּכֵנס ִּפְתאֹום, ֶאת ַהַּתּפּוַח.

הֹוֵלְך ַהּיֹום, ָּבא ַהַּלְיָלה ְונֹוֵתן ָיד ַלּיֹום ֶׁשַאֲחָריו.

“ָחַזר ָלּה ַהֶּצַבע", ִאָּמא ְמַהְרֶהֶרת ְּבקֹול, ּוְמַגָּלה ֶאת ֶזה ְלִפי ַהִחּיּוְך 
ֶׁשל ִציָר'ֶלה.

ִמְתַּפֵּנק.  ִציָר'ֶלה  ֶׁשל  ַהּקֹול  ַּתּפּוִחים?"  עֹוד  ְיַקֵּבל  ֶועְלֶועל  “ָמַתי 
לֹוֵטׁש ַמָּבט ָרֵעב ְלִכּוּון ַהַּׂשִּקיק.

ֶרַבע ַהַּתּפּוַח ֶׁשְּבתֹוכֹו ְּכָבר ֹלא ָטִרי ְוַהְרֵּבה ָּפחֹות 
קֹוֵרץ. ְּבָכל זֹאת, ַהַּטַעם ְמַעְנֵין יֹוֵתר ִמֶּלֶחם 

ִעם ֶלֶחם.

ׁשּוב ְמָקֶרֶבת ִאָּמא ֶאת ַהַּסִּכין.

ׁשּוב?

“זֹו ְׁשֵאִרית ָּכל ָּכְך ְקַטָּנה! ָמָחר 
ַטַעם!"  ָּבּה  ִיָּׁשֵאר  ֹלא  ְּכָבר 

ִציָר'ֶלה ֹלא ְמִביָנה.

ֶׁשִּלי",  ַיְלָּדה  ְצִעיָרה,  “ַאְּת 
ָּכל  אֹוֵהב  ִאָּמא  ֶׁשל  ַהּקֹול 
ָּכְך. “ַוֲאִני רֹוָצה ָלֵתת ָלְך ֶאת 
רֹוֶצה  ֹלא  ֲאָבל  ֻּכּלֹו,  ַהַּתּפּוַח 
ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ָלְך  ָלַקַחת 

ִלְלֹמד“.

ִלְלֹמד?

ְּכֶׁשִהיא  ְמַחְּיכֹות  ִאָּמא  ֶׁשל  ָהֵעיַנִים 
ַמֲחִצית  ֶׁשל  ַהַּמֲחִצית  ֶאת  ָלּה  ַמִּגיָׁשה 

ֶׁשל ַמֲחִצית ַהַּתּפּוַח. 

ַּגם ִציָר'ֶלה ְמַחֶּיֶכת. ְוַהִחּיּוְך קֹוֵפא ָלּה ִּפְתאֹום.

ִּכי ִהיא ְמִביָנה, ְוֹסֶמק ַמְבִעיר ָלּה ֶאת ַהָּפִנים.

ַאָּבא ֶׁשָּלּה, ִאָּמא ֶׁשָּלּה, ֵהם ָיְדעּו ֶאת ֶזה ָּכל ַהְּזַמן! ֵהם - ֵיׁש ָלֶהם 
ְּכֶׁשָהיּו  ְּכָבר  ִּכי  ֶּבַטח  ֶזה  ִנְכְנעּו.  ְוֹלא  ֶנֱהֵנית  ָראּו אֹוָתּה  ֹּכחֹות! ֵהם 
ְקַטִּנים ִמֶּמָּנה, אּוַלי, ַהַחִּיים ִלְּמדּו אֹוָתם ַלְחֹלק ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשִּקְּבלּו 

ִעם עֹוד ִמיֶׁשהּו. 

“ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי", ִהיא ִמְסַּתֶּכֶלת ָּבֶהם. ָּכל ָהַאֲהָבה ָּבֵעיַנִים ֶׁשָּלֶהם. 
ְוֶׁשָּלּה. 

“ַאֶּתם - ִּבְכָלל ֹלא ְטַעְמֶּתם ֵמַהַּתּפּוַח!"ֵהם ִמְסַּתְּכִלים ֶזה ַעל ֶזה, זּוג 
הֹוִרים ֶׁשאֹוֲהִבים ַיְלָּדה ַאַחת ְּבַאֲהָבה ַהְּׁשמּוָרה ְלִׁשָּׁשה, 

ְוִנְדֶמה ְלִציָר'ֶלה ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵמֶהם נֹוֶצֶצת ִּדְמָעה ִּבְקֵצה ָהַעִין. 

ַּגם ִּכי ִהיא ְּכָבר ֹלא ִחֶּוֶרת,

ּוְבִעָּקר ִּכי ִהיא ָלְמָדה.
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ָחצּוי ֹלא ִלְׁשַנִים
לייקי

"ֵהי, ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר?" ַהּקֹול ֶׁשל ִמיִרי ָקָרא ִלי, אֹו ְלֵמִאיר, אֹו ִלְׁשֵנינּו 

ְּבַיַחד. ֵהַרְמִּתי ֶאת ָהֹראׁש ְלִכּוּון ֹראׁש ַהֻּסָּלם. ִהיא ָעְמָדה ָׁשם. 

ָׁשַאְלִּתי: "ִהְתַּכַּוְנְּת ֵאַלי, אֹו ֶאל ֵמִאיר?"

ִמיִרי ִהְסַּתְּכָלה ָעַלי ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה: "ָאז ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל? ֹלא ְמַׁשֶּנה. 

ָּתִרים ֶאת ַהֶּטֶלפֹון, ַהָּיַדִים ֶׁשל ִאָּמא ִעם ֶאקֹונֹוִמיָקה ַוֲאִני ְמַקְרֶצֶפת 

ָּכאן ֶאת ַהְּתִריס".

ִהְפִסיק  הּוא  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאל  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ָאְמָרה,  ֶׁשִהיא  ָמה  ָעִׂשיִתי 

ְלַצְלֵצל. ֶנֱאַנְחִּתי. "ִאם ָּכל ָּכְך ָּדחּוף לֹו ְלַדֵּבר ִאָּתנּו, הּוא ַוַּדאי ְיַצְלֵצל 

ׁשּוב", 'ִהְרִּגיָעה' אֹוִתי ִמיִרי. ֶנֱאַנְחִּתי ׁשּוב, ְוֹלא ִמְּפֵני ֶׁשִרַחְמִּתי ַעל 

ַהְמַצְלֵצל ָהַאְלמֹוִני.

ָמה  ָׁשֲאָלה  ִהיא  ִצּפֹוְיֶרה.  ּדֹוָדה  ָהְיָתה  ַהַּקו  ַעל  ִצְלצּול.   - ְוׁשּוב 

ְׁשלֹוִמי ּוִבְּקָׁשה ִּבְדִחיפּות ֶאת ִאָּמא. ַהָּיַדִים ֶׁשל ִאָּמא ָאֵכן ָהיּו ִעם 

ֶאקֹונֹוִמיָקה, ֲאָבל ּדֹוָדה ִצּפֹוְיֶרה ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ִמִּקירֹות ַהֶחֶדר, ָאז 

ִאָּמא ִמֲהָרה ִלְׁשטֹף ּוְלַנֵּגב ַוֲאִני ֹלא ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשַהֶּטֶלפֹון ִנְׁשַאר ִלי ֵּבין 

ַהָּכֵתף ָלאֶֹזן ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה, ַעד ֶׁשִאָּמא ָלְקָחה ִמֶּמִּני ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת.

ִהיא ִהְקִׁשיָבה ְקָצרֹות. ַהּקֹול ַהִּנְסָער ֶׁשל ִצּפֹוְיֶרה ִנְׁשַמע ַעד ֵאַלי. 

ִאָּמא ָעְנָתה ָלּה: "ַאְּת צֹוֶדֶקת, ִמיֶׁשהּו ָצִריְך ִליׁשֹן ִעם ַאָּבא, ְּכֶׁשִאָּמא 

ַמְרִּגיָׁשה ָּכָכה. ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַיְסִּכימּו, ְּכלֹוַמר ִיְׂשָרֵאל 

אֹו ֵמִאיר, ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ִלְׁשֹלַח ֶאת ְׁשֵניֶהם. ֶאְׁשַאל אֹוָתם". 

ַהִּׂשיָחה ִהְסַּתְּיָמה ַוֲאִני ִחִּכיִתי ַלְּׁשֵאָלה ֶׁשִהֵּנה ּבֹוא ָּתבֹוא. 

"ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר!" ָקְרָאה ִאָּמא. 

ֶׁשל  ּתֹורֹו  ַעְכָׁשו  ֵמִאיר.  ְלִיְׂשָרֵאל  ָּכאן  ָקְראּו  ֹקֶדם  ְּכָבר  ָעִניִתי.  ֹלא 

ֵמִאיר ַלֲענֹות.

ַהֹּנַער, ְּבתֹוְך ַהר ֶׁשל  ְּבִפַּנת ִמַּטת  ָיַׁשב ְמֻחָּפר  ְּכמֹו ֶׁשִּנַחְׁשִּתי, הּוא 

ְלחֹול  ִּבְכָלל  ֶׁשָּקִנינּו  ְמֻצֶּיֶרת  ַּבַהָּגָדה  לֹו  ְוָקָרא  ְוָכִרּיֹות,  ְׂשִמיכֹות 

ֶּפַסח,  ֶעֶרב  ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו.  ִמְתַּבֵּיׁש?"  ַאָּתה ֹלא  ִלי,  "ַּתִּגיד  ַהּמֹוֵעד. 

ִנְכַנס  ִאָּמא  ֶׁשל  ַהּקֹול  ַלֲהָנָאתֹו!  לֹו  קֹוֵרא   - ְוהּוא  עֹוְבִדים,  ֻּכָּלם 

ַלֲחַדר ַהְיָלִדים, ְוִהְתִחיל ְלִהְתרֹוֵמם ְקָצת. "ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר! ָלָּמה ַאף 

ֶאָחד ֹלא עֹוֶנה ִלי?".

"ֲאִני ָּכאן!" ָאַמְרִּתי ְלִאָּמא, ּוְלֵמִאיר ָאַמְרִּתי: "ַּתִּגיד, ַאָּתה ֹלא ׁשֹוֵמַע 

ֶׁשִאָּמא קֹוֵראת ְלָך?" ֵמִאיר ִהְסַּתֵּכל ָעַלי, ְּכִאּלּו ִהְנַחְתִּתי אֹותֹו ְּבַבת 

ַאַחת ִמּתֹוְך ֲחָלִלית ִסיִנית ֶאל ַאְדַמת ְירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה. "ָמה ָקָרה?" 

הּוא ָׁשַאל ִּבְתִמימּות. "ֹלא ָקָרה ְּכלּום", ָאַמְרִּתי לֹו, ִּבְתִמימּות ַּגם ֵּכן. 

"חּוץ ִמֶּזה ֶׁשִאָּמא קֹוֵראת ִלְׁשֵנינּו, ְוַאָּתה ֹלא ִמְתַיֵחס".

           "ָאה, ֹלא ָׁשַמְעִּתי", ָאַמר ֵמִאיר. "ֲאִני ָּכאן", הּוא הֹוִדיַע ְוִהְמִׁשיְך 

ְלַעֵּין ְּבֹכֶבד ֹראׁש ַּבַּפְרצּוף ַהּזֹוֵעם ֶׁשל ַּפְרֹעה ֲעטּוי ַהִּפיָג'ָמה. ִאָּמא 

ִהְתָקְרָבה ֵאֵלינּו. "ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר", ִהיא ִּדְּבָרה ִלְׁשֵנינּו. "ּדֹוָדה ִצּפֹוְיֶרה 

ִהְתַקְּׁשָרה, ְוָאְמָרה ֶׁשַּכִּנְרֶאה ְיַאְׁשְּפזּו ֶאת ַסְבָּתא ִּבְגַלל ַׁשַּפַעת ֲחִריָפה. 

ִנְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ִוירּוס ֶׁשִּנְקָרא  )ַאף ֶאָחד ֹלא ָחַׁשב ָאז ֶׁשְּבעֹוד ָׁשָנה ֹלא 

ַׁשַּפַעת, ַרק קֹורֹוָנה, ַרק קֹורֹוָנה!( ַסָּבא ִנְׁשַאר ַּבַּבִית ְלַבד, זֹו ְּבָעָיה". 

ִּבְפִנים  ִנְׁשֲאָרה  ָהֶאְצַּבע ֶׁשּלֹו  ַרק  ַהֵּסֶפר,  ָסַגר סֹוף סֹוף ֶאת  ֵמִאיר 

ִּבְמקֹום ִסיָמִנָּיה. "ּדֹוָדה ִצּפֹוְיֶרה ִהִּציָעה ֶׁשֶאָחד ִמְּׁשֵניֶכם ִייַׁשן ָׁשם. 

ֶאת ַהָּבנֹות ֲאִני ְצִריָכה ָּכאן, ְוַהַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ְוַסְבָּתא ֵּדי ָקרֹוב ַלֵחייֶדר".

"ָלָּמה ֹלא ֵנֵלְך ְׁשֵנינּו?" ָׁשַאל ֵמִאיר. "ֲאִני ַמֲעִדיָפה ֶׁשַרק ֶאָחד ִמֶּכם 

ְׁשֵניֶכם.  ֶׁשל  ָהֶעְזָרה  ַעל  ְלַוֵּתר  ְיכֹוָלה  "ֲאִני ֹלא  ִאָּמא.  ָאְמָרה  ֵיֵלְך", 

עֹוד ַּכָּמה ָיִמים ֶּפַסח... ּוִמי ַיֲעֶׂשה ִלי ְׁשִליחּויֹות ִאם ְׁשֵניֶכם ֵּתְלכּו 

ְלַסָּבא?""ֲאִני ּפֹוֵחד ִלְהיֹות ָׁשם ְלַבד", ָאַמר ֵמִאיר. 

"ֲאִני ַּדְוָקא ַמְסִּכים, ֲאִני אֹוֵהב ִליֹׁשן ֵאֶצל ַסָּבא!" ִהְתַנַּדְבִּתי. ְוִכְמַעט 

ֹלא ָיֹכְלִּתי ֹלא ְלהֹוִסיף: ּוְכֶׁשֲאִני ֵאֵלְך ִמָּכאן, ַאף ֶאָחד ֹלא ִיְתַּבְלֵּבל. 

ֻּכָּלם ֵיְדעּו ֶׁשֶּזה ֶׁשִּנְׁשַאר הּוא ֵמִאיר.

ָהַלְכִּתי ֶלֱאֹרז ִלי ְּבָגִדים, ְמֻאָּׁשר ְלִהְתַרֵחק ֵמַהָּבָלָגן ֶׁשַּבַּבִית. 

ִנְפַנְפִּתי ְלָׁשלֹום ַלַּבִית ֲאפּוף ָהֶאקֹונֹוִמיָקה ְוַהַפְנַטְסִטיק ְוָהַלְכִּתי ִלי.

ַּבַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ְוַסְבָּתא ִחּכּו ִלי ַהַּׁשְלָוה ְוַהֶּׁשֶקט, ְּכִאּלּו ָהעֹוָלם ֶנֱעָצר 

ְוֵאין ֶּפַסח ָּבאֶֹפק. ַסָּבא ֵהִכין ִלי ּכֹוס ֵּתה ַחם, ְוִהְתַעֵּקׁש ְלַקֵּלף ִלי ַּתּפּוז.

"טֹוב ֶׁשָּבאָת ְלַבד", הּוא ִחֵּיְך ְּכֶׁשִהִּגיׁש ִלי ֶאת ַהַּתּפּוז ַהְמֻפָּלח ִלְפָלִחים. 

ַּגם ֲאִני ִחַּיְכִּתי. 

"ָּכְך ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ֵמִאיר ְוֹלא ִיְׂשָרֵאל".

ִיְׂשָרֵאל. ֵמִאיר ָרָצה ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית", ִּתַּקְנִּתי ֶאת ַסָּבא.  "ֲאִני ַּדְוָקא 

ַאְצִליַח  ֹלא  ְלעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל?  ֶּבֱאֶמת  "ַאָּתה  ָצַחְקנּו.  ְׁשֵנינּו  ְוַעְכָׁשו 

ֶאל  לֹו ׁשּוב  ָצַחק  ַסָּבא  ְמֻׁשְכָּפִלים".  ַמָּמׁש  ַאֶּתם  ֵּביֵניֶכם.  ְלַהְבִּדיל 

ּתֹוְך ַהָּזָקן ַהָּלָבן ֶׁשּלֹו. ַאַחר ָּכְך ִהְרִצינּו ַהָּפִנים ַהּטֹובֹות. "ֲאִני ּדֹוֵאג 

ְלַסְבָּתא", ָאַמר. "ִהיא ֹלא ַמְרִּגיָׁשה טֹוב. ָמה ַּדְעְּתָך ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַּנְמִׁשיְך 

ְלַפְטֵּפט ַנִּגיד ִלְרפּוָאָתּה ֶּפֶרק ְּתִהִּלים?"

ַּדְעִּתי ָהְיָתה ִחּיּוִבית, ֶאָּלא ָמה.

"ֲאִפּלּו ַהּקֹול ֶׁשָּלֶכם ֵזֶהה". ַסָּבא ִחֵּיְך ְוָנַׁשק ְלֵסֶפר ַהְּתִהִּלים.

ֲאִני ֹלא ָצַחְקִּתי. ִנְמָאס, ִנְמָאס ִלי ִלְהיֹות ַהֵחִצי ֶׁשל ֵמִאיר, ְוֶׁשָּתִמיד 

ִיְקְראּו ִלי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר – אֹו ִיְׂשָרֵאל אֹו ֵמִאיר, ֹלא ְמַׁשֶּנה ְלִמי ִהְתַּכְּונּו.

ַסָּבא ִסֵּים  ֶאת ֲארּוַחת ֶעֶרב, ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִכָּבה ֶאת ָּכל ָהאֹורֹות.

ִנְׁשַאְרִּתי ַּבָּסלֹון ַהָּׁשֵקט ְוֶהָחׁשּוְך. ַרק אֹור ָקלּוׁש ִנְׁשַּפְך ֵמַהְּמנֹוָרה 

ַהְּצֻהָּבה. 

ָהַעּמּוד  ֵעִטים.  ּוְׁשֵני  ָעָבה  ַּדְפֶּדֶפת  ִנְׁשֲארּו  ַסָּבא  ֶׁשל  ַהָּמקֹום  ְלַיד 

ַסָּבא.  ֶׁשל  ַהְּכָתב  ְוָיֶפה,  ָּכֹחל  ִּבְכָתב  ָמֵלא  ָהָיה  ַּבַּדְפֶּדֶפת  ָהִראׁשֹון 

הּוא ָהָיה ָמֵלא ְּבִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה.

ַהְּטִרִּיים  ַהִחּדּוִׁשים  ֶאת  ִלְקֹרא  ָרִציִתי  ַהַּדְפֶּדֶפת,  ֶאת  ֵאַלי  ֵקַרְבִּתי 

ֶׁשל ַסָּבא,

ֲאָבל ִּבְמקֹום ִלְקֹרא,

ָּתַלְׁשִּתי ַּדף ֶאָחד ֵריק ּוָמַׁשְכִּתי ֵעט ֶאָחד ָאֹדם. 

ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָלָּמה ֻּכָּלם חֹוְׁשִבים ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכמֹו ֶּבן ָאָדם ֶאָחד ֶׁשֶּנֱחָצה 

ִלְׁשַנִים, ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ְּבקֹול ּכֹוֵעס, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָׁשַמע. ֲהֵרי ֻּכָּלם 

רֹוִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ּדֹוִמים ַרק ְּכַלֵּפי חּוץ! ָּבאִֹפי, ׁשּום ָּדָבר ֹלא ּדֹוֶמה.

ְּבֹראׁש ַהַּדף ָּכַתְבִּתי "ָמה ִנְׁשַּתָּנה", ִחַּלְקִּתי אֹותֹו ִלְׁשַנִים. ְּבַצד ֶאָחד 

ָּכַתְבִּתי ִיְׂשָרֵאל, ּוַבַּצד ַהֵּׁשִני ָּכַתְבִּתי ֵמִאיר.

ִיְׂשָרֵאל אֹוֵהב ִלְלֹמד  ְּפֵני ַהַּדף.  ָיִדי ָלרּוץ ַעל  ְּבִלי ַלֲחֹׁשב, ִהְתִחיָלה 

אֹוֵהב  ִיְׂשָרֵאל  ְלַבד.  ַּדְוָקא  ִלְלֹמד  אֹוֵהב  ֵמִאיר  ַחְברּוָתא.  ִעם 

ְלַׂשֵחק, ֵמִאיר אֹוֵהב ִלְקרֹא. ִיְׂשָרֵאל אֹוֵהב ְלַׂשֵחק 

ֶאת  ַרק  אֹוֵהב  ֵמִאיר  ֲחֵבִרים,  ַהְרֵּבה  ִעם 

ֶהָחֵבר ָהֶאָחד ְוַהָּיִחיד ֶׁשּלֹו - ִיְרִמי. ָּכְך 

ֵּביֵנינּו  ַהֶהְבֵּדִלים  ְרִׁשיַמת  ָהְלָכה 

ְוִהְתָאְרָכה. ַעד ֶׁשְּכָבר ֹלא ָהָיה 

ָמקֹום ַּבַּדף.

י  ִלְׁשֵנ אֹותֹו  ִקַּפְלִּתי 

ֲחָצִאים, ָזַרְקִּתי ִּבְתנּוָעה 

ַהַּׂשִּקית,  ְלִכּוּון  ַחָּדה 

ֲאִפּלּו ְּבִלי ַלֲעֹקב ַאֲחֵרי 

ַהַּמְסלּול ֶׁשָעָׂשה. 

אֹותֹו  ֶאַּקח  י  אּוַל

ֵמַעל  ְוֶאְתֶלה  ַהַּבְיָתה, 

ַהִּמּטֹות ֶׁשִּלי ְוֶׁשל ֵמִאיר?

סֹוף  ֻּכָּלם,  ָיִבינּו  ָּכְך  אּוַלי 

ְיָלִדים  ְׁשֵני  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  סֹוף, 

ְׁשֵלִמים?

ְוָהַלְכִּתי  ִהְתַעַּיְפִּתי  ֲאִני  ַּגם  ֶזהּו. 

ִליֹׁשן.
.

ִמֵּבית  ְוָיְצָאה  ִהְתאֹוְׁשָׁשה  ַסְבָּתא  ַמֵהר.  ָעְברּו  ַהָּיִמים 

ַהחֹוִלים, ָאְרָזה ִמְזָוָדה ְוִהִּגיָעה ֵאֵלינּו ִעם ַסָּבא, ִמָּיד ַאֲחֵרי ְׂשֵרַפת 

ָחֵמץ.

ִהְזִּכיר  ְל"ַיַחץ"  ְּכֶׁשִהַּגְענּו  ִנְפָלא.  ָהָיה  ְּבִנּצּוחֹו ֶׁשל ַסָּבא  ֵליל ַהֵּסֶדר 

ַסָּבא ְלֻכָּלנּו ֶאת ֶׁשהּוא אֹוֵמר ְּבָכל ָׁשָנה: "ִקיְנֶדְרַלְך ִּתְזְּכרּו, ֶאְצֵלנּו ֵאין 

לֹוְקִחים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ֶׁשל ַסָּבא, ֲאִני ַמְחִּביא ָּכאן ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, 

ִסַּכְמנּו?"ִסַּכְמנּו  ְלַקְחֶּתם,  ִּכי ֹלא  ַּדְוָקא  ְּפָרס,  ְּתַקְּבלּו  ֻּכְּלֶכם  ְוַאֶּתם 

ְוַגם ִהְסַּכְמנּו ְוִהְנֲהנּו. 
.

ַהִּמְזָוָדה  רֹוְכַסן  ֶאת  ָּפְתָחה  ַסְבָּתא  ָהִראׁשֹון.  ֶהָחג  מֹוָצֵאי  ַלְיָלה, 

ְוֻכָּלנּו ִהְתַרַּגְׁשנּו.

ַאֲחֵרי ִמיִרי ְוֶאְפַרִים, ִהִּגיַע ּתֹוִרי, ְּכלֹוַמר ּתֹוֵרנּו.

ִעם  ַׂשִּקּיֹות  ְׁשֵּתי  ֵהִציצּו  ּוִמּתֹוָכּה  ְּגדֹוָלה,  ַׂשִּקית  הֹוִציָאה  ַסְבָּתא 

ֲעִטיָפה ֵזָהה. 

"ְוֵאּלּו ַהַּמָּתנֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר!" ָאה, ָּברּור ֶׁשָּכְך. ֲהֵרי ָלָּמה ְׁשֵּתי 

ַהַּׂשִּקּיֹות ְצמּודֹות זֹו ָלזֹו ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד? 

ַמֶּׁשהּו  ִּבְסקֹוְטׁש.  ַהֻּמְדָּבקֹות  ַהַּׂשִּקּיֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  ִהְפִריָדה  ַסְבָּתא 

ִנְרֶאה ִלי מּוָזר! ַׂשִּקּיֹות ַהַּמָּתָנה ָהיּו ְּבגֶֹדל ׁשֹוֶנה. ַּגם ַהֶּנַפח ְוַהִּמְׁשָקל 

ָהיּו ֲאֵחִרים.

ָמה הֹוֵלְך ֹּפה? זֹו ַמָּתָנה ַאַחת ְּגדֹוָלה? ִהיא ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵני ֲחָלִקים, 

ִלְׁשֵנינּו?  ְמֻיָעדֹות  ַהַּׂשִּקּיֹות  ְׁשֵּתי  ְּב'ֻׁשָּתף'?  ַמָּתָנה  ִקַּבְלנּו  ָמה?  אֹו 

ֹלא ַמִּגיָעה ִלי ַמָּתָנה ְּפָרִטית ִמֶּׁשִּלי? ַהֹּכל ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּתאֹום?

"ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל", ָאְמָרה ַסְבָּתא ְוִחְּכָתה ְלֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶׁשּיֹוִׁשיט ֶאת ַהָּיד.

ֵמִאיר ִהְסַּתֵּכל ָעַלי ַוֲאִני ִהְסַּתַּכְלִּתי ָעָליו.

"נּו, ִמי ִמֶּכם ָׁשַכח ֶׁשהּוא ִיְׂשָרֵאל?" ַסְבָּתא ָצֲחָקה, ִהיא 

ֹלא ָיְדָעה ֶׁשֲאִני הּוא ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִני- אּוַלי ֶּבֱאֶמת 

ֶאְׁשַּכח יֹום ֶאָחד. ֲהֵרי ָּתִמיד קֹוְרִאים ִלי 

ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר.

ֹלא  עֹוד  ְּבִאחּור,  ָיד  הֹוַׁשְטִּתי 

ֵהַבְנִּתי ְּכלּום, ְּכלּום. 

"ְוַאָּתה ֵמִאיר", ִחְּיָכה ֵאָליו 

ַסְבָּתא ְוהֹוִׁשיָטה לֹו ֶאת 

ַהַּׂשִּקית ַהְּׁשִנָּיה.

ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  ֵאּלּו  ָאז 

ִנְפָרדֹות? ְוׁשֹונֹות? ֲאָבל 

ָנְתָנה  ָּתִמיד  ַסְבָּתא 

ָלנּו ַמָּתנֹות ֵזהֹות, ְּכמֹו 

ֶׁשָראּוי ָלֵתת ִלְתאֹוִמים 

ָּכל ָּכְך ָּכל ָּכְך ֵזִהים!

ֶאת  ִּבְמִהירּות  ָּפַתְחִּתי 

ִּבְפִנים  ָהָיה  ַהַּמָּתָנה.  ַׂשִּקית 

ֶׁשל  ַלָּיד  ֵהַצְצִּתי  ָמבֹוְך.  ַּכּדּור 

ֵמִאיר, ָהָיה ָׁשם ֵסֶפר. 

ַסְבָּתא ָיְדָעה! ַסְבָּתא ִהְבִּדיָלה ֵּביֵנינּו! ִהיא 

ִהְבִּדיָלה ֵּביִני, ֶׁשאֹוֵהב ְלַׂשֵחק, ְלֵבין ֵמִאיר, ֶׁשֲהִכי 

ִמֹּכל - אֹוֵהב ִלְקֹרא!

"ּתֹוָדה!" ָאַמְרִּתי ְלַסְבָּתא. ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי ִהְרִקידּו ֶאת ַהַּכּדּוִרים ַהְּקַטִּנים 

ְּבתֹוְך ַּכּדּור ַהָּמבֹוְך. "ֲאָבל ֵאיְך ָיַדְעְּת?" ֹלא ָיֹכְלִּתי ֹלא ִלְׁשֹאל, "ֵאיְך 

ָיַדְעְּת ָמה ִלְקנֹות ִלי, ּוָמה... ּוָמה ִלְקנֹות ְלֵמִאיר?"

ַּבַּצד ָעַמד ַסָּבא, ּוָבֵעיַנִים ֶׁשּלֹו ִחֵּיְך ַהּסֹוד.

ַּגם ַּבָּיד ֶׁשּלֹו. 

ַּבְּצָדִדים.  ֵמַהַּדְפֶּדֶפת. ְמֻקָּמט, ְקָצת ָּדרּוְך  ָהָיה ַהַּדף ֶׁשִּלי,  ָידֹו  ְּבַכף 

ֲאִני  ִמי  ַלֹּכל  ְמַגֶּלה  ְּבֶׁשֶקט.  ָּתִמיד  ֶׁשָחַׁשְבִּתי  ָמה  ְּבקֹול ֶאת  ְמַסֵּפר 

ּוָמה ְׁשִמי.

זֹוְכִרים ֶׁשְּכָבר ִמְּזַמן ָאַמְרִּתי ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ִליֹׁשן ֵאֶצל ַסָּבא? 
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מבחן המחצית
חני סגל

מן המטבח עלו חריקות עצבניות של עט וריח של בצל מטוגן ואבא 

אמר: “נראה לי שאין ברירה. נצטרך לעשות את החג אצל אחותך".

אחד  אף  אבל  מקצוענית.  למצותתת  האחרונים  בימים  הפכתי 

מהציתותים שדגתי לא היה מלחיץ כל כך. 

“בדיוק בפסח. בדיוק". היא לחשה, אבל הצלחתי לשמוע.

מסכנה אמא. גם הכאבים המשונים בברך, וגם פסח אצל דודה מלכה.

כססתי את ציפורניי במתח מאחורי דלת המטבח.  “אין לנו ברירה", 

קולו של אבא היה נואש. “אין לך עכשיו ראש לניקיון. וגם פיזית... 

זה לא הגיוני. פשוט לא".

העליתי בדמיוני את כולנו יושבים סביב השולחן הצר של הדודה.

מפת טרילין לבנה מונחת עליה, מקומטת ומוכתמת. גביעי הכסף 

צהבהבים, והאוכל. אוח. האוכל. “אויש", היא תאמר, “עוד לא שטפתי 

את החסה למרור. מותר אולי לשיר בינתיים קצת שירי חג?"

אדמה  תפוחי  וקצת  מהמרק  העוף  את  תגיש  היא  עורך  ובשולחן 

של כרפס. 

אחר כך נישן בחדר שכל ארונותיו מודבקים בסלוטייפ ומכורים לגוי. 

מלא 'בערך'. מלא פשרות.

וכל הזמן הזה תצטרך אמא לנשום עמוק ולמתוח חיוכים מזויפים. 

אמא הפדנטית המושלמת. 

זה ליל הסדר? אולי בית עבדים.

לא התאפקתי.

“אבא, בבקשה, לא!"

“צילי!" אמא הפסיקה לחרוט אותיות אנגליות על גב ההזמנה.

אבא הרים אלי עיניים כועסות. היו  בהן דמעות בקצה.

“למה את צריכה להוסיף קושי, צילי?" 

“הבצל נשרף", אמרתי בחולשה ונחתי על הכיסא. אמא התרוממה 

בכבדות מעם השולחן. עווית של כאב עוברת בפניה. “למה את קמה, 

שולה", אבא נחפז להיעמד, “אני אסגור את האש".

התרוממתי גם אני.

“א... אני מבינה את הבעיה, אבא. אני מבינה שאמא עכשיו לא יכולה 

אהמ... אבל אולי... אולי תסמכו עלי שאנקה?" 

עשן היתמר מעל המחבת וקולות פצפוץ עלו ממנו. כולנו עמדנו 

כיביתי אותה אני.  עכשיו אבל אף אחד לא כיבה את האש עדיין. 

טיפות קטנטנות של שמן שרוף צרבו את גב ידי.

“אני מבטיחה לעשות הכול לבד. אני יכולה". 

לא הצלחתי לראות את עיניה של אמא, אבל בטוח נגה בהן אור. בטוח. 

“מה יהיה עם הילדים כשאת תנקי?" אבא תופף על מסעד הכיסא 

שאחז בו. 

            “אני אסתדר עם הכול". הם ילדים טובים.

יש  אולי  זילברמן.  “זה  בצג.  והציץ  בו  אחז  אבא  צלצל.   הטלפון 

תוצאות של הבדיקות". היה מתאים שאצא עכשיו, אבל לא יצאתי. 

“נו טוב", אמא נפנפה בידה, “תעשי מה שאת חושבת". 

.
“את עושה קייטנה, חוי?"

“עושה? עושות, התכוונת. מחר מתחילים, הרי".

זעתי באי נוחות. “אני לא יכולה בסוף. א... אני צריכה לעזור בבית 

בניקיון". 

“את לא עושה לי את זה, צילי!"

לנקות  תמיד  אהבה  אמא  שכמותן.  ענוגות  ידיי.  כפות  על  הבטתי 

הכול בעצמה. מעולם לא נתנה לי לעזור בזה.

“תאמיני לי שאין לי ברירה".

חוי השתעלה. “ואני לא יכולה לשאול למה?" 

השתעלתי גם. שיעול זה דבר מדבק. 

“את לא בסדר", היא השתעלה שוב, “אבל אני אולי אסלח לך. תמיד 

היית חברה נאמנה".

שתקתי.

“נו טוב",  חוי התנשפה. “ותיהני לך בניקיונות".

תיהני לך.

הושבתי את יוסי וחיים עם קליקס.

ומכאן ואילך טבעתי בהנאה מרובה בריח של האקונומיקה ונמשיתי 

ממנה אחרי שעה, כשהם התחילו לריב.

ואז היו הידיים שלי אדומות והארון של המיקסר גמור. “יפה מאוד, 

צילי", אמא העיפה מבט עייף ובכלל לא התעמקה. אהה, יפה מאוד. 

ארון שלם! בקצב הזה בשנה הבאה בעזרת ה' הבית שלנו יהיה כשר 

לפסח. מחר אצטרך להזדרז יותר. 

לנוח.  לחדר  נכנסה  שוב  אמא  בבקשה",  בקטנים,  תטפלי  “עכשיו 

כמו כל יום וכמעט כל היום בזמן האחרון.

יוסי משך לי בחצאית וחיים רצה לאכול. “רגע, חמודים", אמרתי. 

מחר הבוקר צריך להיראות אחרת. 

הושבתי אותם על יד השולחן, מגישה לכל אחד ביסקוויט וכוס חלב, 

והסתערתי על עט ודף. בטבלאות אני מעולה.

הכותרות במאוזן יהיו החדרים.

מה זה אומר? 

יש את המטבח שרק התחלתי. יש בו אחד, שניים, שלושה, עשרים 

ארונות!!! וואו!

יש את הסלון. ספה, שולחן, שמונה כיסאות, ספרייה של ארבעה 

טורים. ויטרינה.

חדרי השינה.

האמבטיה.
המרפסת הסגורה.

חדר הכביסה.
את התאריכים שרבטתי במאונך. והרי לי טבלה. 

ג' ניסן, ד' ניסן, ה' ניסן, ו' ניסן....
רגע. יש לי רק עשרה ימים!

וזוג ידיים אחד!
צל נפל על הדף. אבא והטלפון.

“זה לא ממש הגיוני. נוותר על הרעיון?" 
ואמא? התחלחלתי.

“אני אהיה בסדר", אמרתי מהר. “אני אסתדר. זה בסדר".
במטבח בכו הקטנים ומישהו הפריע לאמא כשנקש לה על הדלת. 

.
סימנתי 'וי‘ גם על המזווה.

המזווה הוא ארון גדול ממש. יש בו מסילות ארוכות ומלאות פירורים 
ושומן שנדבק על הדפנות.

נשארה לי חצי שעה עד אחת. דסי השכנה הבטיחה לשמור עליהם 
עד אז. אספיק עוד משהו? הוצאתי מהר מהר את המגירה 

של הסכו"ם החלבי. הוא די נקי, אבל יהיה הרבה 
יותר אם ישרה באקונומיקה לכמה זמן.

לגיחה  קמה  אמא  צילי",  מיותר,  “זה 
קצרה ממיטתה. “זה בסדר, אמא. אני 

אעשה הכול לא פחות ממושלם". 
עיניה.  את  וחיפשתי  הזדקפתי 

לי  היה  לא  אותן.  מצאתי  לא 
אור  בהן  שיש  ידעתי  אכפת, 
יהיה  שלי.  המילים  למשמע 
כאן פסח מושלם, כמו תמיד. 

כמו שהיא אוהבת.  

ולפתה  כפופה  עמדה  אמא 
את הברך. “טו...ב", היא משכה 

את המילה, “אני אעמיד אולי 
פתיתים, שיהיה קצת אוכל".

התבוננתי בה. היא גררה את רגליה 
אל הכירה והפילה את עצמה אל קצה 

השיש. 

זמן  פחות  ישרה  נו,  הסכו"ם.  עם  מיהרתי 
באקונומיקה. אני מוכרחה לעזור לאמא לבשל.

אבל מה, לפחות היא תוכל ליהנות מפסח בבית. מניקיון.

הילדים כבר היו בדלת, מצחקקים ובוכים בתערובת.

אמא החזיקה בראשה. עיניה מעוננות.

“צריך פה אוכל. זה יהיה לא לעניין אחרת".

לא הייתי צריכה להתבונן בה כדי להבין שהיא חייבת מיטה מיד. דחוף.

נאנחתי קצת ודחפתי את הקערה עם הסכו"ם לקצה השיש.

“הכול בסדר אמא, לכי לנוח, אני אטפל בזה". היא המהמה משהו 
והתיישבה על הכיסא.

פתחתי את הדלת והלבשתי על פניי חיוך.

“מי רוצה פיתה טוסט?"

חיים רצה דווקא פתיתים ויוסי הסכים לאכול פיתה טוסט רק על 
לחם ולי היו המון מטלות בוערות. אבל אמא ישבה על ידינו בחוסר 

אונים ואני רק נשמתי עמוק והאכלתי וחייכתי.

זה ארך לי שעה יקרה וחשובה. ובערב סימנתי ‘וי' רק על עוד ארון אחד.

 בלילה התיישבתי על המקרר.

בחדר שינה נאנחה אמא ואבא ניחם אותה בקולות שקטים. נשכתי 

את שפתיי ושפשפתי במרץ מחודש את התחתית של המקרר.

“היא מסכנה. קשה לה עכשיו כל כך, והיא התאמצה, היא מתאמצת". 

אמא הרימה בטעות את קולה, ואבא, בעקבותיה, גם כן שכח ללחוש.

“היא בסדר. נערה בוגרת. התקופה הזאת תחלוף".

נערה בוגרת! שמטתי את הסקוצ'. הוא נפל אל ספל האקונומיקה 

בפלופ מתיז.

“צילי כל כך רוצה להיות בבית. אני מבינה אותה. לא רוצה לקלקל 

לה את החג היפה הזה".

“זה בלתי אפשרי. היא תתגבר. היא לא ילדה".

מה? אני? היא? ילדה? זה לא הגיוני. זה...

נעמדתי וחלצתי את הכפכפים.

כדי  ממש  להתאמץ  צריכה  הייתי  ואני  קולו  את  שוב  הנמיך  אבא 

לשמוע. אמא ענתה לו:

“אני צריכה עכשיו... בתוך הבלבול... “

הלכתי על קצות האצבעות במסדרון. 

מספיק מטופלים...  לא  הקטנים...  “...בשביל 

תעסוקה... רעבים... להתפשר על זה..." 

אחר כך היו עוד הרבה מילים, לוחשות, 

שקטות.

לא שמעתי אותן, אבל הבנתי. 

חזרתי  רגע  של  בהחלטה 

למטבח. המים חיכו לי, וספוג 

הפלא. והאקונומיקה.

אספתי הכול.

המדפים  כל  את  החזרתי 

השחלתי  למקרר.  והמגירות 

הקבוע,  למקומן  גומיות 

ואמרתי להן להתראות בשנה 

הבאה.

אחרי  מוצר  בחזרה  הכנסתי 

מוצר. גבינות. סיר פתיתים קר. שני 

קירור.  שצריכה  תרופה  מלפפונים. 

קפואים. 

אי אפשר ככה, לנקות כשחצי מן הראש עם אמא, 

ולטפל בילדים כשחצי ממני במדפי המקרר. 

מחר אעשה קייטנה לאחים שלי. רק זה. 

.
בדיוק כמו שדמיינתי. מפת טרילין צהבהבה.

ודודה מלכה רצה - “רק לכמה דקות, לשטוף את החסה למרור".

בית עבדים?

אריה שלה משך לי בחצאית. הרמתי אותו. תינוק מתוק כזה.

“דווקא כיף פה ממש", אמרתי לאמא באגביות, מתעלמת בשיטתיות 

מהארונות המכורים. 

ורק  קיים,  שהוא  האמנתי  פעמים  הרבה  כך  כל  בעיניה.  נגה  אור 

עכשיו הצלחתי לראות.

הוא נשאר, חזק, מאיר, 

בלתי מתפשר. 
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רוצה וחצי
ש. פריד

צביקי נשען על סורגי הברזל המקיפים את מרפסת בית הכנסת. 

מילותיו זורמות בקצב תנועות ידיו, היישר לאוזניו של נחמיה חברו.

“תשמע, נחמיה. אני ממש בפלונטר. אולי תוכל לעזור לי?" 

מבלי משים, ידו מנדנדת את הסורג. 

“כן?" מתעניין נחמיה קצרות.

“בין הזמנים שלי, בערב פסח, הוא מקור לאטרקציות ולעשייה 

פורייה. 

יש לי כמה אפשרויות קורצות שממש מסחררות  – המרחבים 

עם האופניים, הבית עם הניקיונות- אמא שלי נותנת לי עבודות 

קרצוף שדורשות כוח ואני אוהב לעשות אותן- וכמובן ישיבת 

בין הזמנים. חוץ מזה, אני בכור. ומכיוון שאבא שלי צם במקומי 

‘סיום’  לעשות  החלטתי  מצווה,  בר  שאהיה  עד  בכורים  תענית 

על מסכת פסחים בערב פסח, הוא יאכל מהסיום שלי ויהיה בזה 

מעין הכרת הטוב בשבילו".

“פששש.... יפה מצידך", מתפעל נחמיה. 

צביקי מניף את ידו בביטול. 

כמנהג  אז  ירבו.  כן  אחיות,  וגם  קטנים.  אחים  לי  יש  “חוץ מזה, 

יהודים כשרים בישראל האחיות מארגנות קייטנת ערב פסח. 

אבל מה, אתה יודע איך זה כשבת מקייטנת לבנים... היא רגילה 

או  וחצי.  שעה  שעה,  שקט  ויש  ועגלה  בובה  לילדה  שנותנים 

מביאים דף עם מדבקות, ועוד חצי שעה של שקט. 

אבל בשביל הבנים, בובה ועגלה – זו סיבה למדורת ל"ג בעומר 

סוערת, ואחריה התקוטטות מי ישליך את מה למדורה המאולתרת. 

ועל  הקיר  על  המכנסיים,  על  החולצה,  על  מדביקים  מדבקות 

האופניים. על דף? מה פתאום? ומי צריך בכלל יצירות? יותר נחמד 

להכין מטוסי נייר. בקיצור, עבודת הקיטון של הבנות מתאימה 

מאוד לערב פסח, כי יש בה ממד של עבודת פרך. 

קוסמויות  עושה  אחת  פעם  מושיע.  כמלאך  מגיע  אני  כאן,  אז 

ומרתק את כולם, פעם אחרת הצגות שמגלגלות אותם, לפעמים 

תחרויות – כל מיני...."

“מה, יש לך סבלנות לעשות לקטנים קייטנות? ואיך אתה מספיק 

הכול?" נחמיה מופתע מהתגלית.

            צביקי מסוגל לתפקד כגננת?!

לי סבלנות לקייטנות. אני רק מגיח מדי פעם  “מה פתאום. אין 

ועושה להם אטרקציות בקייטנה שלהם. הם מרוצים, וגם אני.

בכל  מאוד.  אותי  מסבך  המטלות  כל  בין  התמרון  האמת?  אבל 

מבין,  אתה  ומתי.  היום  לעשות  מה  מחדש  מתלבט  אני  בוקר 

הכול חשוב. הכול נחוץ. אז מה קודם למה? ומתי להשקיע במה? 

פלונטר".

העיסוקים  שלל  לו.  חדש  הסיפור  נעתקת.  נחמיה  של  לשונו 

לעצמו  לקושש  מנסה  למטלות שהוא  מתקרבים  לא  חברו  של 

בערב הפסח.

“אומר לך את האמת", הוא אומר כשהנשימה שלו חוזרת, “אין לי 

ניסיון בכאלה דברים. להיפך, אני צריך למצוא לעצמי תעסוקות 

כדי לא להסתובב בין הרגליים של כל האחרים".

הם נאנחים זה אל זה, נפרדים אחרי לימוד פורה של בוקר שלם 

ופונים כל אחד לעיסוקיו או לאי עיסוקיו...

צביקי מגיע הביתה. בדרך כבר החליט ללכוד היום שתי ציפורים 

במכה. גם לעזור לקייטנה, וגם ליהנות בחיק הטבע. 

הוא לא יכול לוותר על ההתאווררות הפרטית שלו בימים האלה 

כולם  את  ולהשאיר  להתאוורר  יכול  לא  גם  אבל  החופשה,  של 

לעבוד. אז אם אפשר לשלב בין השניים - זה יהיה מושלם, הלוא? 

“ילדים, טיול לוואדי!" הוא הכריז במקום שלום,

לוואדי? המקום הזה אף פעם לא נראה היה להם מעניין. 

“שעונים"  בשבילם  שיקטוף  הבטיח  הוא  נכנע,  לא  צביקי  אבל 

תחרות  להבטיח  החסידה’,והמשיך  ‘מקור  שנקרא  אחד  מצמח 

השעה  את  יראו  שלו  שהשעונים  זה  יהיה  מי  נראה  שעונים. 

המאוחרת ביותר...!

הם הסתקרנו עד מאוד,

וקבוצת ילדים עם עיניים נוצצות יצאו לדרך.

הקטנים  את  להוריד  אופן  בשום  התכוון  לא  צביקי  בהלה,  אל 

במורד הוואדי. הוא יודע שזה מסוכן להם. 

“ואתם  הדרך,  כל  לאורך  ואמר  חזר  הוא  מביא",  ואני  יורד  “אני 

מסתכלים מלמעלה". 

אילה הפחדנית שקיטנה את הקטנים באותו יום והייתה מרוצה 

בהחלט מן התכנית המשודרגת, דאגה להלחיץ ולהפחיד אותם 

כדי שיעמדו רחוק משפת הוואדי. 

וצביקי המרוצה למראה קבוצת האחים החמודים שלו שעמדו 

ו-בלי  המורד  את  לרדת  החל  בטוח,  ובמרחק  רבה  בזהירות 

לחשוב הרבה, אולי בלי לחשוב בכלל - צירף לירידה התלולה 

גם קפיצות כאלה, וניתורים כאלה, ופרצופים מדי פעם לאחים 

שמאחור... 

הצחוק שהתגלגל אחריו במורד המריץ אותו להמשיך, להגביר, 

לשמח אותם עוד. 

ולא  הוא,  גם  התגלגל  מצחוק,  כולם  התגלגלו  שבו  כזה  וברגע 

מצחוק. אוי, אוי!

אבן הידרדרה פתאום, צביקי בעקבותיה, כמה ‘סאלטות’ במדרון 

התלול, והוא נחת על הקרקע.

בנפילה  לקבל  אפשר  מכות  כמה  ארבע,  שלוש,  שתיים,  אחת, 

אחת!

צביקי שכב, מכווץ כולו, מבין לראשונה את 

אמיתות הביטוי ‘לראות כוכבים’. הוא 

באמת ראה אותם!

אבל רגע אחר כך הכוכבים 

מול  לו  לרקוד  התחילו 

העיניים,  

באים ומתרחקים, 

מצפצפים 

ומנצנצים. 

באו  והכאבים 

מכיוון  בגלים 

הרגל.

ו  י ה ר  ו ח א מ

ל  ש ת  ו ח ר צ ה

של  הבכי  האחיות, 

אחריהן,  הקטנים 

רצה  רק  וצביקי 

הוא  נו,  אבל  להצטרף, 

אמור  שהיה  זה  כאן.  הבכור 

להיות המבוגר האחראי. 

גם לשתוק הוא לא יכול.

‘אילה, תקראי לא---מא----!’ צעק.

שלוחה  אילה  וכמו  נוספת,  זירוז  קריאת  לאף  נזקקה  לא  היא 

טסה הביתה.

עם  זה  פסח,  ערב  של  והסינר  שלה  האקונומיקי  בחלוק  אמא, 

ארבעת הכיסים שמאוחסנים בהם  כל מיני אמצעי ניקוי, הגיעה 

ארוכות,  כשעות  נדמו  שלצביקי  שניות  תוך  הוואדי  לשפת 

הפנים שלה היו בצבע של כתמי אקונומיקה.

צביקי - הבכור, הבוגר, האחראי - רק ראה את אמא וחזר להיות 

ילד קטן. הבכי פרץ ממנו אפילו בלי גלים. חזק, עוצמתי, כואב. 

הדהירה  והאמבולנס,  הקיבוע  והיה  החובשים,  הגיעו  כך  אחר 

לבית החולים, הצילומים, הגבס על הרגל כולה...

.
“אתה מבין מה קרה לי?" 

צביקי ניסה לשנות תנוחה, לא הצליח, ונחמיה שמצא לו תעסוקה 

נהדרת בדמות ביקור חולים אצל צביקי - לא ידע איך לעזור לו. 

הם נאנחו שוב, שניהם. 

“התלבטתי, רציתי לעזור, אבל רציתי גם... וגם... ניסיתי לשלב, 

והפכתי להיות עוד משהו שצריך לטפל בו בערב פסח. שישה 

שבועות אהיה כך, מוגבל!

לה  נוספה  שלה,  מהבכור  העזרה  שלי  לאמא  שהלכה  רק  לא 

עבודה לטפל בו... “

שוב,  ייאנחו  שהם  היה  מתאים  הכי  עכשיו 

אבל בסיפור אחד להיאנח יחד שלוש 

פעמים - זה יותר מדי. 

אחד  דבר  רק  לי  “נשאר 

צביקי  חשב  לעשות", 

את  “ללמוד  בקול, 

מסכת  המסכת, 

כל  זה  פסחים. 

לי  שנשאר  מה 

עכשיו,  לעשות 

התכניות  מכל 

לך  שסיפרתי 

א  ו ב  . ן ה י ל ע

נתחיל עכשיו, כי 

לעשות  רוצה  אני 

כל מה שאני יכול. 

אני  בעצם,  הי!  ו... 

פשוט  ללמוד,  רוצה 

ללמוד. לא כדי לעשות כל 

מה שאפשר. 

אתה יודע מה ישאר לי אחרי שהכל 

ואפילו  כמוך  לרוץ  אוכל  ושוב  יסתיים 

לרדת אל הואדי?"

צביקי מתנשם, הגבס מציק נורא, ומגרד, 

“תשאר לי מזכרת! אני אזכור גם בשנה הבאה, ותמיד, שאני- כמו 

כולם- לא יכול לעשות הכול."

אפשר לרצות, לרצות הרבה אפילו,

רצון אחד, ועוד אחד, וחצי...

אבל לעשות- עושים דבר דבר, אחד אחד. 

שלם- שלם. 
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ִעם יֹוִני ֲחָכמֹוִני

ט
יק

נד
 ב

רה
בו

 ד
ה:

יר
צי

ה ו
כתב

לפיתוח אינטליגנציה רגשית, תפיסה חזותית, מיומנויות שפתיות, הרגלי למידה ועוד

ִמְצאּו ֶאת ֶּדִּבי 
ַהְּדבֹוָרה 
ַּבְּתמּוָנה! 

1. ְלִמי ַׁשָּיְך ַהּמֹוֵצץ?

2. ְלִמי ִנְׁשְּבָרה ַהּכֹוס?

ֲעֻגּלֹות  ַמּצֹות  ָחֵמׁש  ִמְצאּו   .3
ַהְּפזּורֹות ַּבַּבִית.

4. ִמי ֹּפה הּוא ָהאֹוֵרַח ְוֹלא ֶאָחד 
ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה?

5. ַאָּבא ִחֵּלק ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ִלְׁשֵּתי 
ַׂשִּקּיֹות, ִמְצאּו ֵהיָכן ֵהן ִמְסַּתְּתרֹות.

6. ַּגּלּו ִמי ֶהְחִּביא ָּכל ַאַחת ִמְּׁשֵּתי 
ַׂשִּקּיֹות ָהֲאִפיקֹוָמן.

7. ְלִמי ֵיׁש ַּבּכֹוס ַיִין ִּבְמקֹום ִמיץ 
ֲעָנִבים?

8. ִחְׁשבּו ֵאיֶזה ִסיָמן ָחֵסר ְּבַקֲעַרת 
ַהִּסיָמִנים.

9. ִמְצאּו ִמי ָלַקח ֶאת ַהִּסיָמן 
ִמַּקֲעַרת ַהִּסיָמִנים.

10. ִמְצאּו ָמה עֹוד ִנְׁשַּבר 
ְוָחֵסר ַּבֻּׁשְלָחן.

ֶׁשַעל  ַהְּפָרִחים  ַהִאם   .11
אֹו  ֲאִמִּתִּיים  ֵהם  ַהֻּׁשְלָחן 

ִמְּפַלְסִטיק?

12. ִמָּמה ִנְקְרָעה ַהַּמָּפה?

13. ָּכִרית ַהֲהָסָבה ֶׁשל ִמי 
ִנְמֵצאת ַּבַּצד ַהֹּלא ָנכֹון?

ַסח ּפֶ
ֵליל ַהֵּסֶדר ָׂשֵמַח ְּבִמְׁשַּפַחת ָאִביב!

ִמְצאּו ֶאת ָהאֹוֵרַח ֶהָחִביב.
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ֶהְמֵׁשְך ָיבֹוא ְּבֶעְזַרת ה'...

ֶּפֶרק ט'

אֹוהֹו, ֶזה ָּדָבר ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ַמְצִּדיק ַמָּסע...

ַוֲעַדִין, ַקֵּבל ִמֶּמִּני ֵעָצה טֹוָבה 
ְוַאל ִּתַּסע ְלָכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא 

ּבֹו ְמִציָאה, ֲחנּות טֹוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות 
ְּפתּוָחה ְּבצּוָרה ְמֻהֶּגֶנת.

ּוִבְכָלל, ַהַּצאר ֵאינֹו אֹוֵהב 
ִסּפּוִרים ָּכֵאּלּו...

הּוא ִמְתַּכֵּון 
ְלַאֵּים?

ְּבָכל ִמְקֶרה הּוא צֹוֵדק...

ּתֹוָדה ַעל ַהֶהָעָרה, ֶאַּקח אֹוָתּה ִלְתׂשּוֶמת ִלִּבי. 
ְוַאָּתה ֻמְזָמן ִלְבֹחר ְלָך ְּפִריט ַּבֲחִצי ְמִחיר, 
ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלדֹוְרֵׁשי טֹוָבִתי.

ֵּכן, ַּגם ֲאִני.

  הּוא צֹוֵדק, ַהּגֹוי ַהֶּזה, 
ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ֲחׁשּוִדים. 
  ַהֲחנּות ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ִמַּדי ִמֶּׁשּנּוַכל 

              ָלַקַחת ָעֶליָה ִסּכּון.

ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה, 
ֵאיְך ַאֲעִביר ֵמיָדע 

         ֶאל ָהַרב?
ֲאִני ָצִריְך ָׁשִליַח, ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּיַקֵּבל ִמֶּמִּני 

הֹוָדעֹות ְוַיֲעִביר אֹוָתן ָלַרב. ֲאָבל ִמי, ְוֵאיְך?...

ֵּביְנַתִים, ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה ְּבָמקֹום ַאֵחר:

ֶזה ָהָיה ַאָּבא, ֲאִני ָּבטּוַח.

ְוָהְיָתה לֹו ַּתְחֹּפֶׂשת ָּכל ָּכְך 
מּוָזָרה, ְּכמֹו ֵאיֶזה ָאִציל ּגֹוי!

ְוָהַרב ָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ַהַּׁשְגִריר ֶׁשל ָּכל 
ְיהּוֵדי רּוְסָיה.

ַאָּבא ְּכָבר ֹלא רֹוֵכל, ֶזה ָּבטּוַח. ֲאָבל ָמה הּוא ֵּכן???


