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לֹׁש, ַאְרּבַע, ַמְדֵרגָה וְעֹוד ַמְדֵרגָה! ּתַיִם, ׁשָ ַאַחת, ׁשְ
לַיִם  ּבִירוּׁשָ ל ַסּבָא-ּכֶֹתל וְָסבְָתא ֶאְסּתֵר ּבָרֹבַע ַהיְּהוִּדי ׁשֶ ִהגַּעְנוּ לְבֵיָתם ׁשֶ

לִכְבֹוד ַהֲחנֻּכָה.
ר אֹוָתם!   ֲאנִי ּכָל ּכָךְ אֹוֵהב לְבַּקֵ

ְמָחה. ִהנֵּה ֵהם! ָסבְָתא וְַסּבָא עֹוְמִדים ּבַּפֶַתח וְּמַקּבְלִים ֶאת ּפָנֵינוּ ּבְׂשִ
ֵרז,“ קֹוֵרא ֵאלַי ַסּבָא וְּמַחיֵּךְ. נִּזְּדָ “עֲִדיֵאל, ּכְַדאי ׁשֶ

ֶמׁש עֹוד זֹוַרַחת! עֲַדיִן ֻמְקּדָם!“ ֵרז? הַּשֶׁ “לָּמָה לְִהזְּדָ
יִמים לְִמצְוֹות!“ ַסּבָא אֹוֵמר וַּמְרֶאה לִי ֶאת ַהֲחנֻּכִיֹּות ַהּמוּכָנֹות  “זְִריזִים ַמְקּדִ

ל הַּבַיִת. לְַהְדלָָקה ּבַַחלֹּונֹות ׁשֶ
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ֲאנִי ִמְסּתַּכֵל עַל ַהֲחנֻּכִיֹּות ָהַרּבֹות, ּכָל ַאַחת ְמיֶֻחֶדת ֵמָהֲאֵחרֹות 
לָּּה.  ּבַּצֶבַע וּבַּצוָּרה ׁשֶ

ל צֹוִפיָּה ֲאחֹוִתי, ּבַַחלֹּון ִמּמוּל  ּבַַחלֹּון ַהגָּדֹול עֹוֶמֶדת ַהֲחנֻּכִיָּה ׁשֶ
ל ָאִחי יְִפּתָח, ֻמנַַּחת ַהֲחנֻּכִיָּה ׁשֶ

וְעַל ֶאֶדן ַהַחלֹּון ּבַּמְִטּבָח עֹוֶמֶדת ֲחנֻּכִיָּה נֹוֶסֶפת ִמּכֶֶסף. 
טֹות  ּבָת“ וּבֲַחָדִרים ָהֲאֵחִרים ְמַחּכֹות ֲחנֻּכִיֹּות ְמֻקּשָׁ גַּם ּבַ“ֲחַדר הַּשַׁ

ֲאֵחרֹות.
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לְּךָ ּבַּסְִמָטה לְַמּטָה, ּבְתֹוךְ ּבֵית  “ַסּבָא, ָרִאיִתי ֶאת ַהֲחנֻּכִיָּה ׁשֶ
לִּי?“ זְכוּכִית, ֲאבָל ֵאיפֹה ַהֲחנֻּכִיָּה ׁשֶ

ַסּבָא ֵמבִיא לִי ֲחנֻּכִיָּה יְֵפהִפיָּה ִמזְּכוּכִית. 
בִילִי!  ֵאיזֶה יִֹפי, ַסּבָא ֵהכִין ֲחנֻּכִיָּה גַּם ּבִׁשְ

ים ֶאת ַהֲחנֻּכִיָּה?  ֵאיפֹה ָאׂשִ
ּבָת“. ֲאנִי יֹוֵדעַ! ַאְדלִיק אֹוָתּה ּבַ“ֲחַדר ַהּשַׁ

ים ַרּבִים עֹובְִרים לְָפנַי, נִכְנִָסים ֶאל הַּבַיִת וְיֹוצְִאים ִמּמֶנּוּ. ֲאנָׁשִ
ים ָהֵאלּוּ?“ ֲאנִי ׁשֹוֵאל ֶאת ֲאִחיָקם, ָאִחי ַהגָּדֹול. “ִמי ֵהם ּכָל ָהֲאנָׁשִ
ּתַּתֵף  יבַת ‘ּבֵית-ֵאל‘. ֵהם ּבִָאים לְִהׁשְ ל ַסּבָא ִמיׁשִ “ֵאלּוּ ּתַלְִמיָדיו ׁשֶ

ִאּתָנוּ ּבְַהְדלַָקת ַהנֵּרֹות.“
ּבֵינְַתיִם ָסבְָתא ְמבִיָאה ֵמַהּמְִטּבָח ְקעָָרה גְדֹולָה ְמלֵָאה ּבְֻסְפגָּנִיֹּות

יֹויֹו וְּסִפינְגִ‘ים ּכְֵדי לְכַּבֵד ֶאת ָהאֹוְרִחים ָהַרּבִים.
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“זְַמן ַהַהְדלָָקה ִהגִּיעַ!“ קֹוֵרא ַסּבָא ּבְקֹול.
עָבְרוּ  ים ַרּבִים ׁשֶ ּבַּסְִמָטה. ֲאנָׁשִ ּכֻלָּנוּ יֹוְרִדים יַַחד ֶאל ֲחנֻּכִיַּת ַהּכֶֶסף ׁשֶ

ּבֵָאזֹור ִמְתַאּסְִפים ְסבִיבֵנוּ ּבְִהְתַרגְּׁשוּת לְַהְדלִיק ֶאת ַהנֵּרֹות.
ַסּבָא עֹוצֵם ֶאת עֵינָיו וּבְקֹולֹו ַהּמְִסּתַלְֵסל ְמבֵָרךְ עַל ַהנֵּרֹות, “ּבָרוּךְ 

ל ֲחנֻּכָה.“ נוּ ּבְִמצְוֹוָתיו וְצִוָּנוּ לְַהְדלִיק נֵר ׁשֶ ׁשָ ר ִקּדְ ַאּתָה ה‘... ֲאׁשֶ
ל ַסּבָא! יב לְקֹולֹו ַהנָּעִים ׁשֶ ֲאנִי ּכָל ּכָךְ אֹוהֵב לְַהְקׁשִ

יָרה וְלִָרּקוִּדים  ּתַּתְִפים וִּמיָּד ִמצְָטְרִפים לַּשִׁ “ָא-ֵמ-ן!“ עֹונִים ּכָל ַהּמִׁשְ
ל ַסּבָא. ׁשֶ

ּפָָחה, הֹולֵךְ וַּמְדלִיק ֶאת ַהֲחנֻּכִיָּה  ּבֵינְַתיִם, ּכָל ֶאָחד ֵמִאּתָנוּ, ּבְנֵי ַהּמִׁשְ
לֹּו, וְהַּבַיִת ִמְתַמלֵּא אֹור. ׁשֶ
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לֹּו וִּמְתּכֹונֵן לָצֵאת ֵמהַּבַיִת. ַסּבָא לֹובֵׁש ֶאת ַהּמְעִיל ׁשֶ
לְּךָ  מֹעַ ֶאת ַהּסִּפוִּרים ׁשֶ “ַסּבָא ַסּבָא, לְָאן ַאּתָה הֹולֵךְ? ֲאנִי רֹוצֶה ּכָל ּכָךְ לִׁשְ

לַָּמְדנוּ  ֵחק ִאּתְךָ ּבְִסבִיבֹון! ֲאנִי גַּם רֹוצֶה לְַסּפֵר לְךָ עַל ַהֲהלָכֹות ׁשֶ וּלְׂשַ
ּבְבֵית ַהּסֵֶפר לְִקַראת ֲחנֻּכָה!“

ו עָלַי לֶָרֶדת לַּכֶֹתל.“ “גַּם ֲאנִי רֹוצֶה,“ עֹונֶה ַסּבָא, “ֲאבָל עַכְׁשָ
ּפָָחה ּכָאן!“ ו? ֲהֵרי ּכָל ַהּמִׁשְ וְָקא עַכְׁשָ “לָָמה ַאּתָה צִָריךְ לָלֶכֶת לַּכֶֹתל ּדַ

ּתַּתֵף ִאּתִי ּבְַהְדלַָקת נֵרֹות  ים ַרּבִים ַמגִּיעִים לַּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי ּכְֵדי לְהִׁשְ “ֲאנָׁשִ
ַהֲחנֻּכָה.“

“ָאז אוּלַי ָאבֹוא ִאּתְךָ?“
גִּיַח  יַּגִּיעוּ וְלֹא אוּכַל לְַהׁשְ ים ָהַרּבִים ׁשֶ “עֲִדיֵאל יָָקר, ֶאְהיֶה עָסוּק ּבֲָאנָׁשִ

עָלֶיךָ.“
ה! ֲאנִי ִמצְָטֵרף ֵאלֶיךָ!“ ׁשָ מֹר עַל עַצְִמי! ַחּכֵה לִי, ּבְבַּקָ “ֲאנִי יֹוֵדעַ לִׁשְ

לֹּו ֻמנַַּחת ִמגְּבַעַת וְהוּא ְמַחיֵּךְ ֵאלַי, “ּבֹא  ַסּבָא לָבוּׁש ּבְִמעִיל, עַל ָהרֹאׁש ׁשֶ
ֶרךְ!“ עֲִדיֵאל, נֵצֵא לַּדֶ
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ַסּבָא נֹוֵתן לִי יָד וְהֹולֵךְ לְַאט ּבִצְעִָדים גְּדֹולִים, וֲַאנִי ְמַמֵהר לְצִּדֹו ּבִצְעִָדים ְקַטנִּים.
“ַסּבָא, ּכַּמָה ּפְעִָמים ּבְיֹום ַאּתָה הֹולֵךְ לַּכֶֹתל?“

ן, ֲאנִי  ַאּתָה ּכְבָר יָׁשֵ “ַהְרּבֵה ּפְעִָמים,“ ַסּבָא עֹונֶה ּבְִחיּוּךְ, “ֲאִפלּוּ ּבֲַחצֹות ַהלַּיְלָה, ּכְׁשֶ
נְִּקֵראת ‘ּתִּקוּן ֲחצֹות‘.“ ַמגִּיעַ לַּכֶֹתל וִּמְתּפַלֵּל ּתְִפלָּה ׁשֶ

נִים ּבַלַּיְלָה ּבֲַחצֹות?“ “ּתִּקוּן ֲחצֹות?! ...ַמה ּמְַתּקְ
“‘ּתִּקוּן ֲחצֹות‘ הִיא ּתְִפלָּה ְמיֶֻחֶדת ַהנֱֶּאֶמֶרת ּבְֶאְמצַע ַהלַּיְלָה. ּבַּתְִפלָּה ַהזֹּו ָאנוּ 
ַהגְֻּאלָּה ּתָבֹוא ּבְִמֵהָרה.“ ָרֵאל וְׁשֶ יְַּרֵחם עַל יִׂשְ דֹוׁש ּבָרוּךְ הוּא ׁשֶ ים ֵמַהּקָ ְמבְַקׁשִ

ְמָחה ּבַּמְַדֵרגֹות  ל ֲחנֻּכָה, וֲַאנִי ְמַדלֵּג ּבְׂשִ יר ׁשֶ ַסּבָא ְמזְַמזֵם ֶאת “ָמעֹוז צוּר“, הַּשִׁ
ַהיֹּוְרדֹות לְַרֲחבַת ַהּכֶֹתל.

ל ַרב ַהּכֶֹתל?“ “ַסּבָא, ָמה ַהּתְַפִקיד ׁשֶ
תֹו  ְמרוּ עַל ְקֻדּשָׁ ּכֻלָּם יִׁשְ לִּי הוּא לְִדאֹג ׁשֶ ל ּתְִפלָּה, וְַהּתְַפִקיד ׁשֶ “ַהּכֶֹתל הוּא ָמקֹום ׁשֶ

וְיִנְֲהגוּ ּבֹו ּבְכָבֹוד.“
ַמיִם ִמְתַמלְִּאים  בֶת וְַהּשָׁ יכִים לֶָרֶדת ּבַּמְַדֵרגֹות ֶאל ַהּכֶֹתל. רוַּח ָקָרה נֹוׁשֶ ֲאנְַחנוּ ַמְמׁשִ
ל נֵרֹות  ל ַהּכֶֹתל וְּמַחּכִים לַַהְדלָָקה ׁשֶ ים ַרּבִים ְמַמלְִּאים ֶאת ָהְרָחבָה ׁשֶ ּבַעֲנָנִים. ֲאנָׁשִ

ַהֲחנֻּכָה.
יִפים אֹותֹו. ים ַרּבִים ִמְתָקְרבִים ֶאל ַסּבָא וַּמּקִ “ִהנֵּה ָהַרב גֵּץ! ...ַרב ַהּכֶֹתל ִהגִּיעַ!“ ֲאנָׁשִ
ַאְרּתִי לְבַד! לִּי, הוּא נֶעֱלַם! נִׁשְ ל ַסּבָא ּכְבָר ֵאינָּה אֹוֶחזֶת ּבַיָּד ׁשֶ “ֵאיפֹה ַסּבָא?“ ַהיָּד ׁשֶ
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ּבַּכֶֹתל. ֲאנִי  ים ׁשֶ “ַסּבָא! ַסּבָא!“ ֲאנִי קֹוֵרא ּבְקֹול וְּמנַּסֶה לַעֲבֹר ּבֵין ּכָל ָהֲאנָׁשִ
ם ֶאת ַסּבָא! ַסּבָא  לִּי לְעֵבֶר הַּבָָמה ַהגְּבֹוָהה וְרֹוֶאה ׁשָ ֵמִרים ֶאת הָעֵינַיִם ׁשֶ

נְִרֶאה ֻמְטָרד, הוּא ִמְסּתַּכֵל לְכָל ַהּצְָדִדים, הוּא ּבְוַּדַאי ְמַחּפֵׂש אֹוִתי.
יָפה ֶאת הַּבָָמה וּלְיָָדּה עֹוֵמד  ֲאנִי ְמנֹוֵפף ֵאלָיו ּבַיַָּדיִם וְָרץ לַּבָָמה, ַאךְ גֵָּדר ַמּקִ

ׁש ֵמהַּשֹׁוֵמר, “ּתֵן לִי לְִהּכָנֵס!“ ה,“ ֲאנִי ְמבַּקֵ ׁשָ ׁשֹוֵמר. “ּבְבַּקָ
י צִּבוּר, ֵאין  עַר ַהזֶּה נִכְנִָסים ַרק ַאנְׁשֵ “ִהְתַרֵחק ִמּכָאן יֶלֶד!“ הַּשֹׁוֵמר עֹונֶה, “ּבַּשַׁ

זֶה ַהּמָקֹום לִילִָדים.“
לִּי הוּא ַרב ַהּכֶֹתל, ֲאנִי רֹוצֶה לְִהיֹות לְיָדֹו!“  ה,“ ֲאנִי ִמְתַחנֵּן, “ַסּבָא ׁשֶ ׁשָ “ּבְבַּקָ

ֲאבָל ַהּשֹׁוֵמר ּכְבָר ֵאינֹו ׁשֹוֵמעַ אֹוִתי.
“ַס-ּבָ-א!!!“ ֲאנִי ֵמִרים ֶאת קֹולִי ּבִצְעָָקה.

לִּי. ַסּבָא ְמזֶַהה ִמיָּד ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ
י עֲִדיֵאל.“ ׁש ַסּבָא ֵמהַּשֹׁוֵמר, “זֶהוּ נֶכְּדִ ה, ּתֵן לֹו לְִהּכָנֵס,“ ְמבַּקֵ ׁשָ “ּבְבַּקָ

ים  ֲאנִי עֹולֶה לַּבָָמה וְעֹוֵמד גֵֶּאה לְיָדֹו. ֵמהַּבָָמה ַהגְּבֹוָהה ֲאנִי רֹוֶאה ֶאת ָהֲאנָׁשִ
לִּי. ל “ַסּבָא ּכֶֹתל“ ׁשֶ יב טֹוב טֹוב לַּבְָרכָה ׁשֶ ָהַרּבִים, ִמְסּתַּכֵל עַל ּכֻלָּם וַּמְקׁשִ

לְֲהבֹות ַהנֵּרֹות נָעֹות  ֶמן ּבֲַחנֻּכִיָּה ַהגְּדֹולָה, ׁשַ ַסּבָא ַמְדלִיק ֶאת נֵרֹות ַהּשֶׁ
ָהל ַמּבִיט ּבְעֵינַיִם ּבֹוְרקֹות ֶאל  ּבָרוַּח וְּמִאירֹות ּבְַרּכוּת ֶאת ַרֲחבַת ַהּכֶֹתל. ַהּקָ

ָאנוּ ַמְדלִיִקים”,  יר: “ַהנֵּרֹות ַהלָּלוּ ׁשֶ ר ֶאת ַהּשִׁ ַהֲחנֻּכִיָּה ַהּדֹולֶֶקת. ַסּבָא ׁשָ
ר ִאּתֹו. ָהל ׁשָ וְַהּקָ
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