
ַל"ג  ָּבעֶֹמר 
ַּבַּיַער

כתבה: תמר זקס



ה ְלִאּטֹו. ּטָ ּמִ ָטן ִהְתעֹוֵרר ּבַ לֹמֹה ַהּקָ ֶמת. ׁשְ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ָהְיָתה זֹו ׁשְ

א ְלַעְצמֹו. ׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך..." ִזְמֵזם ַאּבָ ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוַחאי, ִנְמׁשַ "ּבַ
ַכי,  ָמְרּדְ יָרה  ׁשִ ּבְ לֹו  ָעָנה  ַהּקֶֹדׁש..."  ת  ּדַ ִמּמִ ְחּתָ  ִנְמׁשַ ַחת קֶֹדׁש,  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ יֹוַחאי,  ר  "ּבַ

לֹמֹה. ל ׁשְ דֹול ׁשֶ ָאִחיו ַהּגָ

א. ֶרְך!" ָקְרָאה ִאּמָ י ָלנּו ַלּדֶ ֵהַכְנּתִ חּו ָלַקַחת ֶאת ָהאֶֹכל ׁשֶ ּכְ ׁשְ "ַאל ּתִ
ף ֶאת ֵעיָניו. ְפׁשֵ ה ְוׁשִ ּטָ לֹמֹה ַעל ַהּמִ ב ׁשְ ֵ ח ִהְתַיּשׁ ְטּבָ ַמע ַהּקֹולֹות ָהעֹוִלים ֵמַהּמִ ְלׁשֵ

ם הֹוְלִכים? ְלָאן ֵהם ְמַמֲהִרים?" ּלָ ב ְלַעְצמֹו, "ְלָאן ּכֻ "מּוָזר..." ָחׁשַ
ַכי. "ֲאִני מּוָכן!" ָקָרא ָמְרּדְ

ח  ְטּבָ ח. ַאְך ַהּמִ ְטּבָ ה ּוִמֵהר ַלּמִ ּטָ לֹמֹה, ָקַפץ ֵמַהּמִ א ׁשְ ּלֵ ם אֹוִתי?" ִהְתּפַ "ָלָמה ֵהם לֹא ֵהִעירּו ּגַ
ם ֲחַדר ָהאֹוְרִחים! ָבר ָהָיה ֵריק ְוָכְך ּגַ ּכְ

ם לֹא ָמָצא ִאיׁש. ם ׁשָ א - ַאְך ּגַ ל ַאּבָ ה ׁשֶ ְפִרּיָ ּסִ לֹמֹה ֵהִציץ ּבַ ׁשְ

ִית. ַתח ַהּבַ ַכי ִמּפֶ ַאל ָמְרּדְ ָבר ֶאת ָהאֶֹכל?" ׁשָ ר ְלַהֲעִמיס ּכְ "ֶאְפׁשָ
א. יָבה ִאּמָ ַמן!" ֵהׁשִ ָבר מּוָכן ִמּזְ אי, ַהּכֹל ּכְ ן, ַוּדַ ן, ּכֵ "ּכֵ

ל טּוב  ּכָ ְמֵלִאים  ים  ַסּלִ ֵני  ּוׁשְ ָאִחיו  ַכי  ָמְרּדְ ֶאת  ָרָאה  ם  ׁשָ ִניָסה,  ַהּכְ ֶלת  ּדֶ ֶאל  ִמֵהר  לֹמֹה  ׁשְ
ָיָדיו. ּבְ

לֹמֹה. א ׁשְ ּלֵ ה?" ִהְתּפַ ל ָהאֶֹכל ַהּזֶ ה לֹוֵקַח ֶאת ּכָ "ְלָאן ַאּתָ
ַכי. ַער," ָעָנה ָמְרּדְ "ַלּיַ

ַער?" "ָלָמה ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ַלּיַ



נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  "ּבְ ַכי,  ָמְרּדְ ָעָנה  עֶֹמר?"  ּבָ ַל"ג  ַהּיֹום  ׁשֶ ַכְחּתָ  "ׁשָ
ר יֹוַחאי. ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ר ּכֹוְכָבא ְוַעל ַרּבִ ים, ִלְלמֹד ַעל ּבַ תֹות ְוִחּצִ ַער ְקׁשָ ּיַ ְלָהִכין ּבַ

לֹמֹה. ַאל ׁשְ ם אֹוִתי?" ׁשָ ה לֹא ֵהַעְרּתֶ א, ָלּמָ "ִאּמָ
א. יָרה ִאּמָ ִית," ִהְסּבִ ּבַ ָאר ּבַ ה ִנׁשְ י ַאּתָ "ּכִ

לֹמֹה. ַעס ׁשְ ה?" ּכָ "ֲאָבל ָלּמָ
ה ֲעַדִין ָצִעיר, ֶזהּו יֹום ָארְֹך ַוֲאַנְחנּו ַנֲחֹזר ְמֻאָחר." "ַאּתָ

ְוָרַקע  לֹמֹה  ׁשְ ָאַמר  ַער!"  ַלּיַ ֶכם  ִאּתְ ָלבֹוא  ְוָיכֹול  דֹול  ּגָ ָבר  ּכְ ֲאִני  ָקָטן!  לֹא  "ֲאִני 
ַרְגלֹו. ּבְ

ָאה..." ָנה ַהּבָ ׁשָ ֶעְזַרת ה' ּבְ "ּבְ
לֹמֹה. ָכה ׁשְ ָאה!" ּבָ ָנה ַהּבָ "ֲאָבל ֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַחּכֹות ַעד ׁשָ

א. ַאל ַאּבָ ִכי?" ׁשָ "ַהִאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ּבֶ
י  ר ּכֹוְכָבא ְוַרּבִ ת ְוִלְלמֹד ַעל ּבַ ֶכם ְלָהִכין ֵחץ ָוֶקׁשֶ "ֲאִני לֹא ָקָטן, ֲאִני רֹוֶצה ָלבֹוא ִאּתְ
ְמִהירּות. הּוא ֶנֱעַמד  ׁש ּבִ ַרְגָליו, ָרץ ְלַחְדרֹו ְוִהְתַלּבֵ לֹמֹה ּבְ ר יֹוַחאי!" ָרַקע ׁשְ ְמעֹון ּבַ ׁשִ

דֹול: קֹול ּגָ יר ּבְ ֶלת ְוֵהֵחל ָלׁשִ ְלַיד ַהּדֶ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך. ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוַחאי, ִנְמׁשַ "ּבַ

ת ַהּקֶֹדׁש..." ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת קֶֹדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יֹוַחאי, ׁשֶ ּבַ

ָבר ֵהם ֶהְחִליטּו ְלָצֵרף ֲאֵליֶהם  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ כּו ֶזה ָלֶזה. ּבְ ר ְוִחּיְ לֹמֹה ׁשָ א ֶאת ׁשְ א ְוַאּבָ ְמעּו ִאּמָ ׁשָ
י  ַרּבִ ְוַעל  ּכֹוְכָבא  ר  ּבַ ִיְלַמד ַעל  ְוַגם הּוא  ת  ָוֶקׁשֶ ְלָהִכין ֵחץ  יּוַכל  ם הּוא  ּגַ ׁשֶ ְך  ּכָ לֹמֹה,  ׁשְ ֶאת 

נֹו. ם ּתֹוָרה ִעם ּבְ ָעָרה ְוָלַמד ׁשָ ּמְ ר ּבַ ּתֵ ִהְסּתַ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ
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