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ְלַחן ָהאֶֹכל. ְרְצפֹות ַעד ְלׁשֻ י ַהּמַ ה ְלאֶֹרְך ַקּוֵ יַע ְמכֹוִנית ֲאֻדּמָ לֹׁש ַמּסִ ָ ן ַהּשׁ ָרִמי ּבֶ
ו?" כֹוִנית רֹוָצה ִלְנסַֹע ַעְכׁשָ !" צֹוֵפר ָרִמי, "ְלָאן ַהּמְ יּפְ ! ּפִ יּפְ "ּפִ

ל ָרִמי, ָלַרב ּגֶֹרן. א ׁשֶ כֹוִנית רֹוָצה ִלְנסַֹע ְלַאּבָ ַהּמְ
א  ַאּבָ ֶאת  ְועֹוֵקף  כֹוִנית  ַלּמְ ָרִמי  יר  ַמְסּבִ לֹו..."  ְלַהְפִריַע  ָאסּור  ּתֹוָרה.  ו  ַעְכׁשָ לֹוֵמד  א  "ַאּבָ
יָכה  ַמְמׁשִ כֹוִנית  ַהּמְ ּמּוד.  ַהּלִ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ָנן"  ַרּבָ נּו  "ּתָ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת  ם  ְמַפּזֵ א  ַאּבָ ְלָרִמי.  ְך  ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ
רֹוִרית,  ה, ֶאל ּדְ כֹוִנית ָלִרְצּפָ ֶקת ַהּמְ ם ְמַזּנֶ ָ ִית. ִמּשׁ עּוֵרי ּבַ ה ַהְמִכיָנה ׁשִ יָעה ִלְתִחּיָ ִלְנסַֹע ּוַמּגִ

ּה. ּלָ ה ׁשֶ ּבָ ָער ַלּבֻ ה ֶאת ַהּשֵׂ ְבִריׁשָ ּמַ ׁשֶ
א!" ב ָרִמי, "ֵאֶצל ִאּמָ ָרה?" חֹוׁשֵ ּקְ כֹוִנית עֹוד לֹא ּבִ "ֵאֶצל ִמי ַהּמְ

ֶלפֹון. ָרִמי לֹא רֹוֶצה ְלַהְפִריַע ָלּה. ּטֶ ִנית ּגֶֹרן, ְמׂשֹוַחַחת ּבַ ל ָרִמי, ָהַרּבָ א ׁשֶ ִאּמָ
ֶאת  ֶמת  ְמַסּיֶ ּוְבֶהְחֵלִטּיֹות,  ִנּנֹוחּות  ּבְ אֹוֶמֶרת  ִהיא  ַהּיֹום,"  עֹוד  ָלֶכם  ַלֲעֹזר  ַמְבִטיָחה  "ֲאִני 

ֶבת ְלַיד ָרִמי. ֶ ֶלפֹון ּוִמְתַיּשׁ יַחת ַהּטֶ ׂשִ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק, טּוק," ִנׁשְ
יָבה  רֹוִרית. ִהיא מֹוׁשִ י אֹוָתּה ֵאֵלינּו," אֹוֶמֶרת ּדְ י, ִהְזַמְנּתִ ּלִ ָרה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ַטח ׂשָ "זֹו ּבֶ

ֶלת. ְזִהירּות ְוָרָצה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ א ּבִ ּסֵ ה ַעל ַהּכִ ּבָ ֶאת ַהּבֻ
א ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִעם ָהַרב ּגֶֹרן. ּבָ ָרה... ֶזה ָהַרב ּכֵֹהן, ׁשֶ זֹאת לֹא ׂשָ

ַיַחד ּתֹוָרה." י ְוִנְלַמד ּבְ ּלִ ֵנס ַלֶחֶדר ׁשֶ א!" ְמָבֵרְך אֹותֹו ָהַרב ּגֶֹרן, "ִנּכָ רּוְך ַהּבָ "ּבָ
ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ ַעד ְלֶדֶלת ַהֶחֶדר ׁשֹוְמִעים  ל ָהַרב. ִמּבַ ִנים ִנְכָנִסים ְלַחְדרֹו ׁשֶ ֵני ָהַרּבָ ׁשְ

ִדְבֵרי תֹוָרה. ִנים ַמְתִחיִלים ְלׂשֹוֵחַח ּבְ ֵני ָהַרּבָ ֶאת ׁשְ

ִהיא  ְלֶפַתע  ִליׁשֹן.  אֹוָתּה  יב  ּכִ ְלַהׁשְ ְורֹוָצה  ּה  ּלָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּבֻ ֶאת  ְמַנְעַנַעת  רֹוִרית  ּדְ
קֹוֵלי קֹולֹות! ּלֹו צֹוֲעִקים ֶזה ַעל ֶזה ּבְ א ְוֶאת ֶהָחֵבר ׁשֶ ׁשֹוַמַעת ֶאת ַאּבָ

ֲאחֹוָתּה  ה,  ִחּיָ ּתְ ֶאל  ֶלת  ּכֶ ּוִמְסּתַ ִנְבֶהֶלת  ִהיא  ְוָרִבים?"  צֹוֲעִקים  ֵהם  "ָלָמה 
כֹוָרה. ַהּבְ

ה  ִחּיָ ּתְ ָלּה  יָרה  ַמְסּבִ תֹוָרה,"  ִדְבֵרי  ּבְ ִחים  ּוִמְתַנּצְ ִנים  ּדָ ֵהם  ָרִבים...  לֹא  "ֵהם 
ה. ִתּיָ יַע ָלֶהם עּוָגה ּוׁשְ ֵדי ְלַהּצִ ְוִנְכֶנֶסת ַלֶחֶדר ּכְ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק, טּוק," ִנׁשְ
רֹוִרית, ְמִריָמה ֶאת  י אֹוָתּה ֵאֵלינּו," אֹוֶמֶרת ּדְ י, ִהְזַמְנּתִ ּלִ ָרה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ּזֹאת ׂשָ "ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ֶלת. ת ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ ׁשֶ ּה ְוִנּגֶ ּלָ ה ׁשֶ ּבָ ַהּבֻ
ָרה  ּגָ ִהיא  ֲאָבל  ה,  ּוְתִחּיָ רֹוִרית  ּדְ ָרִמי,  ל  ׁשֶ ָאחֹות  ה  ֵאיֶנּנָ ה  ַחּנָ ה.  ַחּנָ זֹאת  ָרה...  ׂשָ לֹא  זֹאת 
ה ְמאֹד נֹוַח  יׁשָ ָכל זֹאת ִהיא ַמְרּגִ ִנית, ֲאָבל ּבְ ל ָהַרב ְוָהַרּבָ ת ׁשֶ ֶאְצָלם ִלְפָעִמים. ִהיא לֹא ַהּבַ
הּו,  ֶ ִהיא רֹוֶצה לֹוַמר ַמּשׁ ׁשֶ ר. ּכְ מַֹע אֹו ְלַדּבֵ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלׁשְ ה ֶנְחָמָדה ׁשֶ ָ ה ִהיא ִאּשׁ ֵביָתם. ַחּנָ ּבְ



ֶתק. ִהיא ּכֹוֶתֶבת אֹותֹו ַעל ּפֶ
ֶפֶתק. ה ּבְ "ֲאִני רֹוָצה ֶלֱאֹכל," ּכֹוֶתֶבת ַחּנָ

ה  ּיָ ִצּפִ ִנית  ָהַרּבָ ָלּה  ּכֹוֶתֶבת  ְרִצי,"  ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ְוֶלֱאכֹל  ַהְמָקֵרר  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְיכֹוָלה  "ַאּתְ 
יָעה ָלּה ָלַקַחת  ִמְצְרֵכי ָמזֹון ּוַמּצִ ם ַמְרָאה ָלּה ֻקְפָסה ְמֵלָאה ּבְ נַֹעם. ִהיא ּגַ ֶכת ֵאֶליָה ּבְ ּוְמַחּיֶ
ֵמָהָארֹון  ֲאָדָמה  ּפּוֵחי  ּתַ מֹוִציָאה  ִהיא  ֶלֱאכֹל,  ֶמת  ְמַסּיֶ ה  ַחּנָ ׁשֶ ְלַאַחר  ְרֶצה.  ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ּנָ ִמּמֶ

ֶפת אֹוָתם. ּוְמַקּלֶ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק, טּוק," ִנׁשְ
ּה  ּלָ ה ׁשֶ ּבָ רֹוִרית ַלּבֻ י אֹוָתּה ֵאֵלינּו," אֹוֶמֶרת ּדְ י, ִהְזַמְנּתִ ּלִ ָרה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ "אּוַלי זֹאת ׂשָ

ֶלת. ְוהֹוֶלֶכת ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ
ִנית. ל ָהַרּבָ ה ַהֲחֵברֹות ׁשֶ רֹוִרית, ֵאּלֶ ל ּדְ זֹאת לֹא ַהֲחֵבָרה ׁשֶ

ּה, "ֲאִני ְיכֹוָלה  ּלָ א ׁשֶ ה ְלִאּמָ ִחּיָ ָברֹות," אֹוֶמֶרת ּתְ ל ַהּגְ יָבה ׁשֶ אּו ִלְקרֹא ָלְך ַלְיׁשִ א, ּבָ "ִאּמָ
דֹוָלה."  ֶאְהֶיה ּגְ ׁשֶ ים ּכְ ם ֲאִני רֹוָצה ַלֲעֹזר ַלֲאָנׁשִ ָך? ּגַ ָלבֹוא ִאּתָ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק טּוק," ִנׁשְ
ֶלת.  ַהּדֶ ִלְפּתַֹח ֶאת  ת  ׁשֶ ִנּגֶ ּוְכָבר לֹא  רֹוִרית  ּדְ ָרה..." אֹוֶמֶרת  ׂשָ טּוַח לֹא  ּבָ "זֹאת 

ֶלת ּופֹוֵתַח אֹוָתּה. ה ַעד ַלּדֶ כֹוִנית ָהֲאֻדּמָ ְמִהירּות ֶאת ַהּמְ יַע ּבִ ָרִמי ַמּסִ
יָעה! רֹוִרית סֹוף סֹוף ִהּגִ ל ּדְ ָרה! ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ֶפַתח? זֹאת ׂשָ ּוִמי עֹוֶמֶדת ּבְ

ל ַהּיֹום..." אֹוֵמר ָלּה ָרִמי ְוצֹוֵחק. ה ָלְך ּכָ רֹוִרית ְמַחּכָ "ּדְ
ְלֵעֶבר  ֶלת  ּכֶ ִמְסּתַ ָרה  ׂשָ ִנים.  ּפָ ָלּה  ְמִאיָרה  ה  ּיָ ִצּפִ ִנית  ָהַרּבָ ִניָמה.  ּפְ ִנְכֶנֶסת  ָרה  ׂשָ

רֹוִרית. ת ֶאת ּדְ ׂשֶ ח ּוְמַחּפֶ ְטּבָ ַהּמִ
ִהיא  רֹוִרית?"  ּדְ ל  ׁשֶ ּדֹוָדה  זֹאת  אּוַלי  ֲאָדָמה?  ּפּוֵחי  ּתַ ֶפת  ַקּלֶ ּמְ ׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ "ִמי 

ּה..." ּלָ ִית ׁשֶ ִאּלּו ֶזה ַהּבַ ִלים ּכְ ם ּכֵ ָ ּתֹוָהה, "ִהיא ּפֹוַתַחת ְמֵגרֹות ּומֹוִציָאה ִמּשׁ

ָרה עֹוֶמֶדת ַעל ְמקֹוָמּה  ל ָהַרב. ׂשָ ְלֶפַתע ִהיא ׁשֹוַמַעת ְצָעקֹות ָרמֹות ֵמַהֶחֶדר ׁשֶ
ּוֵמַהֶחֶדר  ַאט  ַאט  ִקים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ַהּקֹולֹות  ַהֶחֶדר.  ְלִכּוּון  ֶבָהָלה  ּבְ ֶלת  ּכֶ ּוִמְסּתַ

ּלֹו... ק ִעם ֶהָחֵבר ׁשֶ רֹוִרית ְמֻחּבָ ל ּדְ א ׁשֶ יֹוֵצא ַאּבָ
ַלֲחֵברֹו  ּגֶֹרן  ָהַרב  ַהּיֹום!" אֹוֵמר  ִלּמּוד טֹוב  ָלנּו  "ָהָיה 

לֹום. ּנּו ִלׁשְ ְמָחה ְוִנְפָרד ִמּמֶ ׂשִ ּבְ
צֹוֶהֶלת  ֵאַלי!"  ָאה  ּבָ ָרה  ׂשָ ֵאַלי!  ָאה  ּבָ ָרה  "ׂשָ  

ם ִלי ֵיׁש אֹוְרִחים!" רֹוִרית ּוְמַמֶהֶרת ֵאֶליָה, "ּגַ ּדְ
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