
 ִמי ִיְׁשֶּתה ֶאת
ם? ִמיץ ַהַּתּפּוִז

ּמִחוּצָה לָנוּ,  ר ּבַַחיִּים ֵאינֹו ּבַּמְֶרָחבִים ַהגְּדֹולִים ׁשֶ ר הָאֹׁשֶ עִּקַ
ּפְַחּתֹו. יֹּוצֵר לֹו הָָאָדם ּבְבֵיתֹו, ּבְֶקֶרב ִמׁשְ ֶאלָּא... ּבְד’ ָהַאּמֹות ׁשֶ

)הרבנית נריה, “מול מבוכת המתירנות”(
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ַמיִם, צָעֲָדה  ֶמׁש נְָטָתה ֶאל ׁשוּלֵי ַהּשָׁ ַהּשֶׁ ַאַחר ַהּצֳָהַריִם, ּכְׁשֶ
ָהַרּבָנִית נִֵריָּה לְבֵיָתּה. ּבְיָָדּה ָהַאַחת ָאֲחזָה ּבְַסל ָמלֵא ּתַּפוּזִים, 

ּפִים ְמלִֵאים  ְמָרה ָקרֹוב לְלִּבָּה ֲחבִילַת ּדַ נִיָּה ׁשָ וּבְיָָדּה הַּשְׁ
ּכַָתב ָהַרב נִֵריָּה. ּבְִדבְֵרי תֹוָרה ׁשֶ

בָה ָהַרּבָנִית ָרֵחל, “ֶאבְַחר ֵמַהּסַל ּתַּפוּז  ַאגִּיעַ הַּבַיְָתה,” ָחׁשְ “ּכְׁשֶ
נֵי ֲחצִָאים, ֶאְסַחט לִי ִמּמֶנּוּ  ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, ֶאֱחצֶה אֹותֹו לִׁשְ

ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא, ָטִרי וְגַם ָטעִים.”
ָהַרּבָנִית ִהְתָקְרבָה לְבֵיָתּה ּבִצְעִָדים גְּדֹולִים, ָחצְָתה 

ה, ּפְָתָחה ֶאת ַהּדֶלֶת וְנִכְנְָסה. לְַאַחר  ֶאת ַהגִּנָּה ַהיְֻרּקָ
ִהנִּיָחה ֶאת עֲֵרַמת  ׁשֶ

לְָחן  ּפִים עַל הַּשֻׁ ַהּדַ
ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים,  ׁשֶ

ֵהבִיָאה ֶאת ַסל ַהּתַּפוּזִים ֶאל ַהּמְִטּבָח, 
ּבֲָחָרה ִמּתֹוכֹו ּתַּפוּז ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל

 וְָסֲחָטה לָּה ִמיץ ּתַּפוּזִים.
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ה. ִהנִּיָחה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה  ְמעָה נְִקיׁשָ לא ִהְסּפִיָקה ָהַרּבָנִית לְבֵָרךְ עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים, וֵּמַהּדֶלֶת נִׁשְ
ְמָחה גְדֹולָה ִמלְָּאה ֶאת לִּבָּה. לְָחן, ּפְָתָחה ֶאת ַהּדֶלֶת לְִרוָָחה, וְׂשִ ֶאת ַהּכֹוס עַל ַהּשֻׁ

ה?” לֹוֵמךְ ַקְרלָה? ֵאיךְ ַאּתְ ַמְרגִּיׁשָ כֵנָה. “ַמה ּשְׁ ּבַּכְנִיָסה עְָמָדה ַקְרלָה הַּשְׁ
לֹום ַהיְלִָדים?” ה ְמצֻיָּן!” “וַּמה ּשְׁ ם! ֲאנִי ַמְרגִּיׁשָ “ּבָרוּךְ הַּשֵׁ

יְִּהיוּ ּבְִריִאים, ׁשֹובָבִים ּכָָרגִיל! לְֶרגַע ֵאינָם נִָחים!” “ַהיְלִָדים?” צֲָחָקה ַקְרלָה, “ׁשֶ
ים, לָכֵן ּבָאִתי ַהיֹּום לְַסּפֵר לָךְ עַל  ַאּתְ עֹוזֶֶרת לְעֹולִים ֲחָדׁשִ “ָרֵחל,” הֹוִסיָפה ַקְרלָה, “ּכֻלָּם יֹוְדעִים ׁשֶ

ַטנִּים ֵאין ְמעִילִים לִימֹות ַהחֶֹרף!” ִהגִּיעָה ִמּתֵיָמן לְִפנֵי ּכַּמָה יִָמים. לַיְלִָדים ַהּקְ ּפַַחת עֹולִים ׁשֶ ִמׁשְ
ּכֵם  ְמָחה ָהַרּבָנִית, “ָמָחר, ַהׁשְ ּבָאת לֹוַמר לִי!” ׂשָ “טֹוב ׁשֶ

ּבַּבֶֹקר, ָאבִיא לֶָהם ַסל ּתַּפוּזִים 
ר לַעֲזֹר  וְֶאְרֶאה ֵאיךְ ֶאְפׁשָ

לַיְלִָדים ַהֲחמוִּדים.”
ה ֶאת ִמיץ  ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ִהגִּיׁשָ

ַהּתַּפוּזִים לְַקְרלָה. ּבְֵרכָה 
כֵנָה עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים  הַּשְׁ

ְתָתה לְִרוָיָה. הֹוְדָתה  וְׁשָ
לַָרּבָנִית, נְִפְרָדה ִמּמֶנָּה 

יכָה  לֹום וְִהְמׁשִ לְׁשָ

ּבְַדְרּכָּה.
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ּבֲָחָרה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ִמּתֹוךְ ַהּסַל ּתַּפוּז נֹוָסף, ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, 
נֵי ֲחצִָאים וְָסֲחָטה לָּה ׁשוּב ִמיץ ּתַּפוּזִים.  ָחצְָתה אֹותֹו לִׁשְ

ה. ְמעָה ׁשוּב נְִקיׁשָ לֹא ִהְסּפִיָקה ָהַרּבָנִית לְבֵָרךְ עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים, וֵּמַהּדֶלֶת נִׁשְ
ִהנִּיָחה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ֶאת ַהּכֹוס ִמיָָּדּה, ּפְָתָחה ֶאת ַהּדֶלֶת לְִרוָָחה, 

ְמָחה גְדֹולָה ֶאת לִּבָּה. וִּמיָּד ִמלְָּאה ׂשִ
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לִיַח, וּבְיָדֹו ֲחבִילָה גְדֹולָה. ּבְֶפַתח הַּבַיִת עַָמד יִצְָחק הַּשָׁ
ִהזְַמנְּתְ,” ִסּפֵר ּבְקֹול נְִרגָּׁש. ב ֶהָחָדׁש ׁשֶ “ֵהבֵאִתי ֶאת ַהּמְַחׁשֵ

לְָחן ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים,”  ב ּבְוַּדַאי ּכָבֵד ְמאֹד, ּבֹוא וְַהנַּח אֹותֹו עַל ַהּשֻׁ “ּתֹוָדה ַרּבָה! ַהּמְַחׁשֵ
ל ָהַרב.” בְֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְמָחה ָהַרּבָנִית ָרֵחל, “ֵמַהיֹּום אוּכַל לְַהְקלִיד ּבְיֶֶתר ַקלּוּת ֶאת ּדִ ׂשָ

ה לֹו ָהַרּבָנִית ֶאת ִמיץ ַהּתַּפוּזִים. ב ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים, ִהגִּיׁשָ ִהנִּיַח יִצְָחק ֶאת ַהּמְַחׁשֵ לְַאַחר ׁשֶ
ָתה לְִרוָיָה, הֹוָדה לַָרּבָנִית וִּמהֵר לְַדְרּכֹו. יִצְָחק ּבֵֵרךְ וְׁשָ
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נֵי ֲחצִָאים ּבֲָחָרה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ֵמַהּסַל ּתַּפוּז נֹוָסף, ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, ָחצְָתה אֹותֹו לִׁשְ
לְָחן,  ב לְצַד ַהּשֻׁ וְָסֲחָטה לָּה ׁשוּב ִמיץ ּתַּפוּזִים. לֹא הְִסּפִיָקה לְִהְתיַּשֵׁ

ָטן. וְֶאל ַהּמְִטּבָח נִכְנַס ּבְִדלּוּגִים ַהנֶּכֶד ַחיִּימְ’ֶקה ַהּקָ
לֹוֵמךְ?” ־ל־ֹו־ם! ַמה ּשְׁ “ַס־בְ־ּתָ־א! ׁשָ

ם, טֹוב, ּתֹוָדה! וְַאּתָה, ֵאיךְ ַאּתָה ַמְרגִּיׁש?” “ֲאנִי, ּבָרוּךְ ַהּשֵׁ
ַחק ּכַּדוְּרַסל!” ו ִמּמִׂשְ “גַּם ֲאנִי ַמְרגִּיׁש ְמצֻיָּן! ָחזְַרּתִי עַכְׁשָ

ִאם ּכָךְ, ַאּתָה וַּדַאי עָיֵף וְצֵָמא, ִהנֵּה לְךָ ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא, ָטִרי וְגַם ָטעִים.”
ָתה לְִרוָיָה,  ַחיִּימְ’ֶקה ּבֵֵרךְ עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים וְׁשָ

יךְ ּבְַדְרּכֹו. יָקה וְִהְמׁשִ הֹוָדה לְַסבְּתָא ָרֵחל ּבְִחּבוּק וּנְׁשִ
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ָרצְָתה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה לִבְחֹר ֵמַהּסַל ּתַּפוּז נֹוָסף, ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, 
ַאךְ ּבְאֹותֹו ֶרגַע נִכְנַס ֶאל ַהּמְִטּבָח ָהַרב נִֵריָּה.

ְמָחה לְִקָראתֹו ָהַרּבָנִית. ּתֹות ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא, ָטִרי וְגַם ָטעִים?” ׂשָ “ַהִאם ּתְִרצֶה לִׁשְ
ָרָאה ָהַרב ֶאת ַסל ַהּתַּפוּזִים וְֶאת ַהּכֹוסֹות ָהֵריקֹות ַהּמוּנָחֹות ּבַּכִיֹּור, וְֵהבִין ִמיָּד.

ּתֹות  ַמח לִׁשְ עַל רֹאׁשֹו וְלִּטֵף ֶאת זְָקנֹו. “ֶאׂשְ הוּא ִסּדֵר ֶאת ַהּכִּפָה ׁשֶ
ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא וְָטעִים.”

ָסֲחָטה ָהַרּבָנִית ּתַּפוּז ּכָתֹם 
ה לַָרב  וַעֲגַלְגַּל וְִהגִּיׁשָ

ּכֹוס ִמיץ ּתַּפוּזִים.
ִתי ֶאת  בִי ּבְנַַחת וּׁשְ “ַרעְיִָתי, ׁשְ
ִמיץ ַהּתַּפוּזִים!” ִחיֵּךְ ָהַרב 

וְִהגִּיׁש לָּה ּבֲַחזָָרה ֶאת 
ּכֹוס ִמיץ ַהּתַּפוּזִים.

הֹוְדָתה לֹו ָהַרּבָנִית, 
ּבְֵרכָה עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים, 

ְתָתה אֹותֹו לְִרוָיָה  ׁשָ
וָּפנְָתה ֶאל ֲחַדר ַהּסְָפִרים 

בְֵרי ַהּתֹוָרה  לְַהְקלִיד ֶאת ּדִ
ל ָהַרב נִֵריָּה. ׁשֶ
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