
ָהיּו  ֹלא  ְּכֶׁשֲעַדִין  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
ְּבֵתיָמן ַמְחֵׁשב, ַמְדֶּפֶסת אֹו ַמְצֵלָמה, ָּכל 
אֹו  ְּתִהִּלים  ִלְקֹרא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ֶׁשָרָצה  ִמי 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ָהָיה ַמְעִּתיק ֶאת ַהְּתִפּלֹות 
ְוַהְּפסּוִקים ּוֵמִכין ְלַעְצמֹו ֻחָּמׁש אֹו ִסּדּור 
ְּתִפָּלה. מֹוִרי ִיְחָיא, ַסָּבא ֶׁשל יֹוֵסף, ִלֵּמד 

ֶאת  ְלַעְצָמם  ּוְלָהִכין  ְוִלְכֹּתב,  ִלְקֹרא  ֲחֵבָריו  ְוֶאת  יֹוֵסף  ֶאת 
ַהְּסָפִרים.

ָלַמד מֹוִרי  ְּגדֹוָלה. ָׁשעֹות ַרּבֹות  ִסְפִרָּיה  ָהְיָתה  ִיְחָיא  ְלמֹוִרי 
ִיְחָיא ַּבִּסְפִרָּיה, ָקָרא ְוִעֵּין ַּבְּסָפִרים ֶׁשָהיּו ָּבּה.

מֹוְכֵרי ַהְּסָפִרים ְּבַצְנָעא ִהִּכירּו ֶאת מֹוִרי ִיְחָיא ְוֶאת ַאֲהָבתֹו 
ַלְּסָפִרים. ֵהם ָיְדעּו ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַׁשֵּלם ֶּכֶסף ַרב ֲעבּור ְסָפִרים 
ַעִּתיִקים ִויָׁשִנים. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָעַבר ְּבַצְנָעא מֹוֵכר ְסָפִרים, 
ּוְבַתְרִמילֹו ֵסֶפר ֶּבן ֶאֶלף ָׁשִנים. ָיַדע ַהּסֹוֵחר ֶׁשַּבֲעבּור ַהֵּסֶפר 
ֶאל  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ִמָּיד  ָלֵכן,  ַרב,  ֶּכֶסף  ְלַקֵּבל  יּוַכל  ֶׁשְּבַתְרִמילֹו 

ָהִעיר, ָּפָנה ַהְיֵׁשר ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל מֹוִרי ִיְחָיא ְוָדַפק ַעל ַּדְלּתֹו.

ַּבֵּסֶפר  ְוִהְתּבֹוֵנן  ְלֵביתֹו,  ַהְּסָפִרים  ֶאת סֹוֵחר  ַהּמֹוִרי  ִהְכִניס 
ֶׁשהֹוִציא ִמַּתְרִמילֹו. ָהָיה ֶזה ֵסֶפר ָיָׁשן ּוְלֹלא ְּכִריָכה, ַּדָּפיו ְּתפּוִרים ֶזה ָלֶזה 

ְּבחּוט ָעֶבה.

מֹוִרי ִיְחָיא ָלַקח ֶאת ַהֵּסֶפר ְּבָיָדיו, ִּדְפֵּדף 
ֵּפרּוׁש  ֶׁשֶּזהּו  ִמָּיד  ְוֵהִבין  ִּבְזִהירּות,  ּבֹו 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְכַּתב  יִרים  ַהּׁשִ ִׁשיר  ְלֵסֶפר 
ַרּבֹות.  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרִּבי 
ְוַהֵּפרּוִׁשים  ַהְּפסּוִקים  ַהַּמָּזל,  ְלַמְרֵּבה 

ָהיּו ְּכתּוִבים ִּבְכָתב ָּברּור.

ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹו,  ַלִּסְפִרָּיה  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ְלהֹוִסיף  ָרָצה  הּוא 
ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִמֶּמּנּו, ַאְך ַהֵּסֶפר ָהָיה ָיָקר, ּוְלמֹוִרי ִיְחָיא ֹלא 
ֶאת  ִמֵּלא  ָּגדֹול  ֶעֶצב  ַּבֲעבּורֹו.  ַלּמֹוֵכר  ְלַׁשֵּלם  ֶּכֶסף  ֵּדי  ָהָיה 
ֶאת  עֹוֵטף  ַהְּסָפִרים  ֶׁשּמֹוֵכר  ְּכֶׁשָרָאה  ִיְחָיא,  מֹוִרי  ֶׁשל  ִלּבֹו 
ַהֵּסֶפר ְּבַבד ָעֶבה, ּוַמְכִניס אֹותֹו ֲחָזָרה ְלַתְרִמילֹו. ְלֶפַתע ָצץ 

ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ַהּמֹוִרי ַרְעיֹון.

ִּבֵּקׁש  ָיִמים?"  ְלַכָּמה  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ֶאְצִלי  ְלַהְׁשִאיר  "ּתּוַכל 
ַהּמֹוִרי ִמּסֹוֵחר ַהְּסָפִרים.

"ֲאִני ָיכֹול ְלַהְׁשִאיר אֹותֹו ֶאְצְלָך ַרק ַלְיָלה ֶאָחד. ָמָחר ֻמְקָּדם 
ָאבֹוא  ְּבַדְרִּכי.  ּוַמְמִׁשיְך  ַצְנָעא  ָהִעיר  ֶאת  עֹוֵזב  ֲאִני  ַּבֹּבֶקר 

ָלַקַחת אֹותֹו ֲחָזָרה ִלְפֵני ֵצאִתי."

ְלַדְרּכֹו,  ַהּמֹוֵכר  ֶׁשָּפָנה  ְלַאַחר  ִמָּיד  ַהְּסָפִרים.  ְלמֹוֵכר  ִיְחָיא  מֹוִרי  הֹוָדה 
ָקָרא ַהּמֹוִרי ְליֹוֵסף ְוַלֲחֵבָריו, ָּפַרם ִּבְזִהירּות ֶאת ַהחּוט ֶהָעֶבה ֶׁשָּקַׁשר ֶאת 

ֵּכיַצד נִַּצל ֵסֶפר 
ִׁשיר ַהִּׁשיִרים?
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ַהַּדִּפים ַהְיָׁשִנים, ִחֵּלק אֹוָתם ֵּבין יֹוֵסף ַוֲחֵבָריו, ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ְלַהְעִּתיק ֶאת 
ַהַּדִּפים ֶׁשִּקְּבלּו. ְּבֶמֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות ָיְׁשבּו יֹוֵסף ַוֲחֵבָריו ַיַחד, ְוֶהְעִּתיקּו 

יִרים. ִּבְכָתב ָנֶאה ּוְמֻסָּדר ֶאת ַהֵּפרּוׁש ְלֵסֶפר ִׁשיר ַהּׁשִ

ֶעְזִרי  ָאַמר  ָעֵיף,"  "ֲאִני 
ְוִׁשְפֵׁשף ֶאת ֵעיָניו.

"ַּגם ֲאִני," ָאַמר ְיִחיֵאל.

הֹוִסיף  ֲאִני,"  "ְוַגם 
ַהְרֵּבה  "ָצִריְך  ִּפְנָחס. 
ַהְרֵּבה  ְוַגם  ַסְבָלנּות 
ָּכל  ֶאת  ְלַהְעִּתיק  ֹּכַח 

ַהַּדִּפים ְּבִלי ִלְׁשּגֹות."

ַאֲחֵרי  ֲעֵיִפים  "ֻּכָּלנּו 
ֶׁשָּכַתְבנּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 
ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָׁשעֹות, 
ְלַהְסִּפיק  רֹוִצים 
ַּדֵּפי  ָּכל  ֶאת  ְלַהְעִּתיק 
ַהֹּבֶקר,"  ַעד  ַהֵּסֶפר 

ָאַמר יֹוֵסף.

ָאַמר  צֹוְדִקים,"  "ַאֶּתם 
ֹלא  "ֶזה  ִיְחָיא,  מֹוִרי 

ִּכְמַעט  ֲאַנְחנּו  ְּבִלי ִלְטעֹות.  ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ּוֵפרּוִׁשים  ִלְכֹּתב ָּכל ָּכְך  ַקל 
ְמַסְּיִמים. ַנֲעֶׂשה ַהְפָסָקה ְקָצָרה ְוַנְמִׁשיְך ְּבֹכחֹות ְמֻחָּדִׁשים."

ִלְכֹּתב  ַוֲחֵבָריו  יֹוֵסף  ִהְמִׁשיכּו  ְמַעט,  ְוָנחּו  ִהְתַרְעְננּו  תּו,  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר 
ֶמׁש  ּוְלַהְעִּתיק ֶאת ַהְּפסּוִקים ְוַהֵּפרּוִׁשים. ִעם אֹור ִראׁשֹון, ְּכֶׁשַּקְרֵני ַהּׁשֶ

ָחְדרּו ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון, ִסְּימּו יֹוֵסף ַוֲחֵבָריו ִלְכֹּתב ֶאת ַהַּדִּפים ָהַאֲחרֹוִנים.

ֶׁשִהִּגיַע  ִלְפֵני  ֶרַגע 
ָּתַפר  ַהְּסָפִרים,  מֹוֵכר 
ַּדֵּפי  ֶאת  ִיְחָיא  מֹוִרי 
ְוִהְסִּפיק  ַהֵּסֶפר, 
ַּבְּזַמן  אֹותֹו  ְלַהֲחִזיר 

ְלסֹוֵחר ַהְּסָפִרים.

מֹוִרי  ִּבְזכּות  ָּכְך, 
יֹוֵסף  ּוִבְזכּות  ִיְחָיא, 
ַהֵּפרּוׁש  ִנַּצל  ַוֲחֵבָריו, 
יִרים  ַהּׁשִ ִׁשיר  ְלֵסֶפר 
ֶׁשל  ִנים  ַהּׁשָ ֶאֶלף  ֶּבן 
ָּגאֹון.  ְסַעְדָיה  ַרִּבי 
יֹוֵסף  ֶׁשֵהִכינּו  ַהֵּסֶפר 
ָׁשִנים  ִנְׁשַאר  ַוֲחֵבָריו 
ֶׁשל  ְּבִסְפִרָּיתֹו  ַרּבֹות 
ְּכֶׁשָעָלה  ִיְחָיא.  מֹוִרי 
ַקאַּפח  יֹוֵסף  ָהַרב 
ָּכל  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ 
ִמְׁשַּפְחּתֹו, הּוא ֵהִביא ִאּתֹו ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל מֹוִרי ִיְחָיא, ּוֵביֵניֶהם ַּגם ֶאת 

יִרים ֶׁשֶהְעִּתיקּו הּוא ַוֲחֵבָריו ְּבַלְיָלה ֶאָחד. ַהֵּפרּוׁש ְלִשׁיר ַהּׁשִ



 ַסְלִסּלֹות ֵּביִצים,
ְּתָמִרים ּוְׁשֵקִדים
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ְּבָרָכה  ָׁשְמָעה  ַּבֹּבֶקר  ַהְׁשֵּכם 
קֹולֹות ּוְרָעִׁשים ִמּקֹוַמת ַהְּכִניָסה. ֶּדֶלת ַהַּמְחָסן 
ּוִמָּיד  ֵעיֶניָה  ְוִנְסְּגָרה. ִהיא ָּפְקָחה ֶאת  ִנְפְּתָחה 
ַהָּמזֹון  ֲחֻלַּקת  יֹום  ַהּיֹום,  י  ִׁשּׁשִ יֹום  ִנְזְּכָרה: 
ָיֶדיָה,  ֶאת  ָנְטָלה  ָלקּום,  ְּבָרָכה  ִמֲהָרה  ְלַׁשָּבת! 
ְלַיד  ְלַמָּטה,  ֶלָחֵצר.  ְוָיְרָדה  ָּפֶניָה,  ֶאת  ָׁשְטָפה 
ַּכִּדים ְקַטִּנים  ַהַּמְחָסִנים, ָעְמָדה ִאָּמּה ּוִמְּלָאה 

ְּבֶחְמָאה.

"ִאָּמא, ַּגם ֲאִני רֹוָצה ַלֲעֹזר!" ִּבְּקָׁשה ְּבָרָכה.

ַאְּת  ּוְׁשֵקִדים.  ְּתָמִרים  עֹוד  ְצִריָכה  ֲאִני  "ְמֻצָּין, 
ְיכֹוָלה ְלָהִביא ַּגם ֶאת ַהֵּביִצים?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא.

ָאְסָפה  ְּבָרָכה,  ָאְמָרה  ְמִביָאה!"  ְּכָבר  "ֲאִני 
ְּבַסְלִסּלֹות,  ַהְּטִרּיֹות  ַהֵּביִצים  ֶאת  ִּבְזִהירּות 
ְׁשֵקִדים  ִמּתֹוכֹו  ְוהֹוִציָאה  ַהַּמְחָסן  ֶאל  ִמֲהָרה 
ּוְתָמִרים, ָׂשָמה ַּגם אֹוָתם ְּבַסְלִסּלֹות, ְוֵהִביָאה 

אֹוָתם ַהְיֵׁשר ְלִאָּמא.

ְברּו?" "ִאָּמא, ֵאיֹפה ְלַהִּניַח ֶאת ַהֵּביִצים ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ

ַער. "ִהֵּנה ָׁשם." ִהְצִּביָעה ִאָּמא ְלִכּוּון ַהּׁשַ

ְּבתֹוְך  ַהֶחְמָאה  ַּכֵּדי  ֶאת  ִהִּניָחה  ְּבָרָכה 
ִלְפֵני  ְלַכּסֹות אֹוָתן.  ְלִאָּמא  ְוִסְּיָעה  ַהַּסְלִסּלֹות, 
ִאָּמא  ַהַּסְלִסּלֹות, הֹוִסיָפה  ֶאת  ְוָקְׁשרּו  ֶׁשִּסְּימּו 
ַאַחר  ֶּכֶסף.  ֶׁשל  ְׁשָטרֹות  ִמְסַּפר  ַסְלִסָּלה  ְלָכל 

ַער ַהָּגדֹול, ּוְׁשֵּתיֶהן  ָּכְך ָּפְתָחה ֶאת ַהּׁשַ
ָיְצאּו ֶאל ָהְרחֹוב. ָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ֹּבֶקר 

ָהֲאָנִׁשים  ָהיּו  ְמַעִּטים  ֻמְקֶּדֶמת. 
ַּבִּסְמָטאֹות  זֹו  ְּבָׁשָעה  ֶׁשָהְלכּו 
ַהָּצרֹות. ֶׁשֶקט ָׂשַרר ִמָּסִביב, ַרק 

קֹול ְּפִסיעֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִאָּמא ּוְבָרָכה 
ִנְׁשַמע ַעל ַהִּמְדָרכֹות.

ַאַחד  ְלַיד  ִאָּמא  ֶנֶעְצָרה  ַּפַעם  ִמֵּדי 
ְוָנְקָׁשה  ָמזֹון  ַסְלִסַּלת  ִהִּניָחה  ַהָּבִּתים, 

ַעל ַהֶּדֶלת.

ֶאת  ִאָּמא  ֵזְרָזה  ַנְמִׁשיְך!"  "ּבֹוִאי 
ְּבָרָכה ִלְפֵני ֶׁשִּנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת.

ְמַחִּכים  ְוֹלא  ְמַמֲהִרים  ֲאַנְחנּו  ָלָמה  "ִאָּמא, 
ֶׁשִּתָּפַתח ַהֶּדֶלת?" ִהְתַּפְּלָאה ְּבָרָכה.

ַּבֵּסֶתר,"  ִּתְהֶיה  ַהֲחִבילֹות  ֶׁשֲחֻלַּקת  "ְּכֵדי 
ֵהִׁשיָבה ִאָּמא ְוֵזְרָזה ֶאת ְּבָרָכה.

ִּבְזִריזּות  ּוְבָרָכה  ִאָּמא  ָעְברּו  ָּכְך 
ִלְרחֹוב.  ּוֵמְרחֹוב  ְלִסְמָטה  ִמִּסְמָטה 
ֶאת  ִהִּניחּו  ֶנֶעְצרּו,  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ְלַבִית,  ִּבְכִניָסה  ַהָּמזֹון  ֲחִביַלת 
ִּבְמִהירּות  ְוָעְזבּו  ַהֶּדֶלת  ַעל  ָנְקׁשּו 

ֶאת ַהָּמקֹום.

ַהֲחִביָלה  ֶאת  ְלַהִּניַח  ְּכֶׁשִּסְּימּו 
ַהַּבְיָתה  ֲחָזָרה  ִמֲהרּו  ָהַאֲחרֹוָנה, 

ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַׁשָּבת.





 ִּפיָה ָּפְתָחה 
ְבָחְכָמה

ָּתָמר זְַקס

ַהַּמְדֵרגֹות  ֶאת  ְּבִלָּבּה  ְּבָרָכה  ָסְפָרה  ַאְרַּבע...  ָׁשֹלׁש...  ְׁשַּתִים...  ַאַחת... 
ִויִחיֵאל  ַעְזִריֵאל  ַהּיֹוְרדֹות ֶאל ֵּבית ַהְּמָלאָכה. ַאֶחיָה - ְׁשֹלֹמה, ַאְבָרָהם, 
ֲעִגיִלים  ַׁשְרְׁשָראֹות,  ְוָזָהב,  ֶּכֶסף  ַּתְכִׁשיֵטי  ְוֵהִכינּו  ָׁשם  ָעְבדּו   - ַהָּקָטן 
ַאְחיֹוֶתיָה,  ָּכל  ַוֲעבּור  ַהַּכָּלה,  ִרְבָקה  ַהַּתְכִׁשיִטים הּוְכנּו ֲעבּור  ּוְצִמיִדים. 

ִלְכבֹוד ֲחֻתָּנָתּה ַהְּקֵרָבה.

ְוַהָּזָהב  ַהֶּכֶסף  ְלַהִּתיְך ֶאת  ְלָהִכין ִאָּתם ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים,  ְּבָרָכה ָאֲהָבה 
ְוִנְהִיים  ְלַאט-ְלַאט  ִמְתַרְּכִכים  ֵהם  אֹוָתם,  ְּכֶׁשְּמַחְּמִמים  ֵאיְך,  ְוִלְראֹות 

נֹוְזִלִּיים.

"ְׁשֹלֹמה, ַאְבָרָהם, ִסַּיְמנּו ְלַהּיֹום!" ָקָרא ַאָּבא ְּבָכל ֶעֶרב, "ַעְזִריֵאל ִויִחיֵאל, 
ּבֹואּו ַּגם ַאֶּתם, ִהִּגיַע ְזַמן ִלְלֹמד ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע!"

ְּבִעְּקבֹוֵתיֶהם.  ְוָעְלָתה  ַהְּמָלאָכה,  ֵּבית  ֶאת  ִלְסֹּגר  ְלַאֶחיָה  ָעְזָרה  ְּבָרָכה 
ַהַּמּבּול  ַעל  ָלֶהם  ְוִהְסִּביר  ַהְּפסּוִקים,  ֶאת  ָלַאִחים  ַאָּבא  ִהְקִריא  ְּבַחְדרֹו 
ָבה ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר  ְוַעל ַהֵּתָבה ֶׁשָּבָנה ֹנַח, ַעל ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה. ְּבָרָכה ִהְתַיּׁשְ

ְוִהְקִׁשיָבה.

ְּבָכל יֹום, ְּבִסּיּום ָהֲעבֹוָדה, ָקָרא ַאָּבא ָלַאִחים ְוִלֵּמד אֹוָתם ְּבַחְדרֹו. ְּבָרָכה 
ָבה ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ְוִהְקִׁשיָבה ִלְדָבָריו ֶׁשל ַאָּבא ְּבֹרב ֶקֶׁשב. ִהְתַיּׁשְ

"ַמּדּוַע ַאְּת יֹוֶׁשֶבת ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר?" ָׁשַאל ַאָּבא ֶאת ְּבָרָכה ְּבָכל ֶעֶרב.

ּוֹמֶׁשה  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְוֶאָחיו,  יֹוֵסף  ַעל  ִלְלֹמד  ֲאִני רֹוָצה  "ַּגם 
ַּבֵּתָבה!" ָעְנָתה ְּבָרָכה.

ָרָאה ַאָּבא ֶׁשְּבָרָכה ַמִּגיָעה ְּבָכל יֹום, יֹוֶׁשֶבת ַּבֶּפַתח, ַמְקִׁשיָבה ְולֹוֶמֶדת.

"ּבֹוִאי ְּבָרָכה, ּבֹוִאי ִהָּכְנִסי," ִהְזִמין אֹוָתּה ַאָּבא, "ִהְצָטְרִפי ֵאֵלינּו ְוִתְלְמִדי 
ִאָּתנּו ּתֹוָרה." ֵמָאז אֹותֹו ַהּיֹום ִהְצָטְרָפה ְּבָרָכה ֶאל ַאֶחיָה ְוָלְמָדה ִאָּתם 

ִּלֵּמד ַאָּבא. ָּכל ַמה ּׁשֶ

ָאה ָלַרב יֹוֵסף ַקאַּפח  ָׁשָנה ָעְבָרה, עֹוד ָׁשָנה ְועֹוד ָׁשָנה... ְּבָרָכה ָּגְדָלה ְוִנּׂשְ
ֲאֶׁשר  ָזְכָרה ֶאת  ָׁשִנים  ָּכל אֹוָתן  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ִמְׁשַּפְחָּתּה  ְוָעְלָתה ִעם 

ִלֵּמד אֹוָתּה ַאָּבא ְּבֵתיָמן.

ֶאת  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  ָרֲאָתה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְּבַדְרָּכּה  ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ְּבַאַחת 



ֵכנֹות יֹוְׁשבֹות ֶּבָחֵצר, ְמַפְטְּפטֹות ֵּביֵניֶהן ּוִמְׁשַּתְעְממֹות.  ַחְברֹוֶתיָה ַהּׁשְ
ְלִהְתַּכֵּבד  ְלֵביָתּה  ֵכנֹות  ַהּׁשְ ֶאת  ִהְזִמיָנה  ַהְּתִפָּלה,  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ְלַאַחר 
בּוַע. ֵמָאז, ָּכל ַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר  ְּבֵתה ְועּוָגה, ְוִלְלֹמד ַיַחד ִאָּתּה ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ֵכנֹות ְוֵהִביאּו ִאָּתן עֹוד ְועֹוד ֲחֵברֹות. ַּבֶּגֶׁשם,  ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ִהִּגיעּו ַהּׁשְ
בּוַע ִמֵּדי  ַּבֹּקר ְוַגם ַּבֹחם ַהָּגדֹול, ֵהן ָלְמדּו ִעם ָהַרָּבִנית ֶאת ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ַׁשָּבת.



ֶׁשל  ּוְלִרְקָמה  ִלְתִפיָרה  ַהְּמָלאָכה  ֵּבית  ֶאל 
ָהַרָּבִנית ְּבָרָכה ִנְכְנסּו ְׁשֵני סֹוֲחִרים. ֵהם ִהְתּבֹוְננּו 
ָהַרָּבִנית  ֶׁשָרְקמּו  ָהְרקּומֹות  ּוַבַּמּפֹות  ָמלֹות  ַּבּׂשְ
ָהיּו  ַהַּמּפֹות  ֶׁשַעל  ַהֻּדְגָמאֹות  ְוַחְברֹוֶתיָה. 
ִצְבעֹוִנּיֹות ִויֵפיִפּיֹות, ּוָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵני ַהּסֹוֲחִרים. 
ֶׁשָּלֶהם  ַלֲחנּות  ְלַהְזִמין  ֶהְחִליטּו ַהּסֹוֲחִרים  ִמָּיד 

ֲעבֹודֹות ִרְקָמה.

ַמּפֹות  ים  ֲחִמּׁשִ ְלַהְזִמין  רֹוִצים  "ֲאַנְחנּו 
ִסָּנִרים  ְקַטּנֹות,  ַמִּפּיֹות  ֵמָאה  ְרקּומֹות,  ֻׁשְלָחן 
ּוִמְטָּפחֹות," ָאְמרּו ַהּסֹוֲחִרים, "ָנבֹוא ָלַקַחת ֶאת 

ָהְרָקמֹות ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ְּבעֹוד ָׁשבּוַע."

ַהַהְזָמָנה  ַעל  ְוָהרֹוְקמֹות  ָהַרָּבִנית  ָׂשְמחּו 
ַהְּגדֹוָלה, ָיְצאּו ְלַחֵּפׂש ַּבִּדים ְוחּוִטים ַמְתִאיִמים, 

ָעְברּו ֵמֲחנּות ַלֲחנּות ּוָבֲחרּו ַּבִּדים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים, ְוחּוִטים ִּבְׁשַלל ְצָבִעים. 
ֵהֵחּלּו  ַּבֹּבֶקר  ְלָמֳחָרת  ַהְּמָלאָכה.  ְלֵבית  ִּקּיֹות  ַהּׂשַ ֶאת  ֵהִביאּו  ְּכֶׁשִּסְּימּו 
ּוְלַסֵּים  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי  ְמֻרָּבה.  ְוַהְּמָלאָכה  ָקָצר  ָהָיה  ַהְּזַמן  ְוִלְרֹקם.  ִלְתֹּפר 
ַהַהְזָמָנה מּוָכָנה.  ָהְיָתה  ָׁשבּוַע  ַּכֲעֹבר  ַּבֵּלילֹות.  ַּגם  ָהרֹוְקמֹות  ָעְבדּו  ַּבְּזַמן 
ָהַרָּבִנית ְּבָרָכה ַקאַּפח ָאְרָזה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֶאת ֲעבֹודֹות ָהִרְקָמה ִּבְׁשֵּתי 

ִמְזָודֹות ְּגדֹולֹות, ִהִּניָחה אֹוָתן ְלַצד ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה ְוִחְּכָתה.

ִחְּכָתה ָהַרָּבִנית ַקאַּפח, ְּבֵביָתּה. ַאְך סֹוֲחֵרי ַהַּבִּדים ֹלא ִהִּגיעּו ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיחּו. 

ְּבָרָכה?  "ָהַרָּבִנית  ַהֶּטֶלפֹון.  ִצְלֵצל  ְלֶפַתע 
ֵאין  ַהַהְזָמָנה.  ֶאת  ְמַבְּטִלים  ֲאַנְחנּו  ִמְצַטֲעִרים, 

ָלנּו ֹצֶרְך ַּבַּמּפֹות, ַּבִּסָּנִרים ּוַבִּמְטָּפחֹות."

ְּדָאָגה ְּגדֹוָלה ִמְּלָאה ֶאת ִלָּבּה ֶׁשל ְּבָרָכה. ְּדָמעֹות 
ָהְרָקמֹות?  ְּבָכל  ֶאֱעֶׂשה  "ָמה  ְלָחֶייָה.  ַעל  ָזְלגּו 
ָיִמים  ֵאיְך ֲאַׁשֵּלם ְלָכל ָהרֹוְקמֹות ֶׁשָעְבדּו ָקֶׁשה 

ְוֵלילֹות?"

"ִּבְמקֹום  ְּבָרָכה,  ֶׁשל  ִאָּמּה  ָאְמָרה  ִּתְבִּכי,"  "ַאל 
ְלִהְצַטֵער ְוִלְבּכֹות, ָעַלִיְך ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה 

ְוַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר ְלטֹוָבה."

ִמְּלָחֶייָה,  ַהְּדָמעֹות  ֶאת  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  ִנְּגָבה 
ְוִהְתַּפְּלָלה ְּבַכָוָּנה ְּגדֹוָלה.

ַּכֲעֹבר ִמְסַּפר ָיִמים ָּדְפקּו ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית ַּתָּיִרים ֶׁשִהִּגיעּו ְלַטֵּיל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ֵהם ָׁשְמעּו ַעל ֲעבֹודֹות ָהִרְקָמה ַהֵּתיָמִנית ֶׁשִּנְרְקמּו ְּבֵבית ַהְּמָלאָכה ֶׁשל 
ָהַרָּבִנית ַקאַּפח. ָרצּו ַהַּתָּיִרים ִלְראֹות ַמָּפה ַאַחת ְרקּוָמה ְּבִרְקָמה ֵּתיָמִנית. 
ָּפְתָחה ָהַרָּבִנית ַקאַּפח ֶאת ַאַחת ַהִּמְזָודֹות, הֹוִציָאה ִמּתֹוָכּה ַמָּפה ְּגדֹוָלה 
ַהִּצְבעֹוִנית,  ָהִרְקָמה  ֶאת  ַהַּתָּיִרים  ָראּו  ָהֹאֶכל.  ֻׁשְלַחן  ַעל  אֹוָתּה  ּוָפְרָׂשה 
ֶאת  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  הֹוִציָאה  נֹוָספֹות.  ַמּפֹות  ָלּה  ֵיׁש  ַהִאם  אֹוָתּה  ְוָׁשֲאלּו 
ִהְתַמֵּלא  ְוַהֶחֶדר  ֵמַהִּמְזָודֹות,  ְוַהִּסָּנִרים  ַהַּמִּפּיֹות  ַהִּמְטָּפחֹות,  ַהַּמּפֹות  ָּכל 

ִּבְקִריאֹות ִהְתַּפֲעלּות.

ַמְרַבִּדים 
ָעְׂשָתה ָּלּה

ָּתָמר זְַקס



"ֵאיֶזה ֹיִפי..."
"ֵאיזֹו ֻּדְגָמה ֶנֱהֶדֶרת!"

"ָּכל ָּכְך ִצְבעֹוִני..."
"ִּתְראּו ֶאת ַהַּמָּפה ַהּזֹו!" ָאַמר ַּתָּיר ֵמַאְנְגִלָּיה.

"ְוֶאת זֹו!" הֹוִסיָפה ִאְׁשּתֹו.
"ַהַּמִּפּיֹות ָהֵאּלּו ֶנְהָּדרֹות," ִהְתַּפֲעָלה ַּתֶּיֶרת ִמָּצְרַפת, 

"ְוַהִּסָּנִרים ָּכל ָּכְך ָיִפים!"

ְוַהִּמְטָּפחֹות ֶׁשָהיּו  ַהִּסָּנִרים  ַהַּתָּיִרים ֶאת ָּכל ַהַּמּפֹות,  ָקנּו  ְּבאֹותֹו ַהּיֹום 
ַּבִּמְזָודֹות.

ְלָכל ָהרֹוְקמֹות ֶׁשָעְבדּו  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  ַּבֶּכֶסף ֶׁשִּקְּבָלה ֲעבּוָרם, ִׁשְּלָמה 
ָׁשעֹות ַרּבֹות.



ָמָרק ַעל 
ָהִרְצָּפה

ָּתָמר זְַקס

ַּבִּמְטָּבח  ט  ִהְתַּפּׁשֵ ֵּתיָמִני  ָמָרק  ֶׁשל  ָנִעים  ִניחֹוַח 
ָהַרָּבִנית  ִסְּיָמה  ַעָּתה  ֶזה  ַקאַּפח.  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל 
ֶאת  ִהְנִמיָכה  ְלַׁשָּבת.  ַהָּמָרק  ֶאת  ְלָהִכין  ְּבָרָכה 

ָהֵאׁש ֶׁשַּתַחת ַהִּסיר, ְוָלְבָׁשה ְמִעיל ַחם.

"ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלַבֵּקר ֶאת ְּגֶבֶרת ֹּכֵהן," ָאְמָרה ְלָדִוד 
ְוָנֳעִמי. "ַאֶּתם ֵּביְנַתִים, ַהְׁשִּגיחּו ְּבַבָּקָׁשה ַעל ִסיר 

ַהָּמָרק, ְוַסְּימּו ִלְׁשֹטף ֶאת ַהַּבִית."

ָנֳעִמי  ִהִּציָעה  ֶאְׁשֹטף,"  ַוֲאִני  ְּתַטאֵּטא  "ַאָּתה 
ְלָדִוד, ְוִהִּגיָׁשה לֹו ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא.

ַהַּבִית  ֶאת  ִטאֵּטאִתי  ֲאִני  ִּפְתֹאם!  ַמה  "ֹלא, 
ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר. ַהּיֹום ּתֹוֵרְך! ַאְּת ְּתַטאְּטִאי ַוֲאִני 

ֶאְׁשֹטף."

בּוַע  י, ַהּׁשָ "ֹלא, ֲאִני ֹלא ַמְסִּכיָמה, ֲאִני ְמַטאֵּטאת ֶאת ַהַּבִית ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ
ּתֹוְרָך," ָאְמָרה ָנֳעִמי ְוֶהֱחִזיָרה ְלָדִוד ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא.

"ֹלא! ַהּיֹום ּתֹוֵרְך."

ָלֶזה.  ֶזה  ַהַּמְטֲאֵטא  ֶאת  ְוֶהֱעִבירּו  ְוָנֳעִמי  ָּדִוד  ָצֲעקּו  "ּתֹוֵרְך!"  "ּתֹוְרָך!" 
ָהִרְצָּפה!  ַעל  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ְוָנַפל  ָהרֹוֵתַח.  ַּבִּסיר  ַהַּמְטֲאֵטא  ָּפַגע  ְלֶפַתע, 
ַהִּמְכֶסה ֶׁשּלֹו ִהְתַּגְלֵּגל ַּתַחת ַהַּסָּפה. ְוַהָּמָרק? ַהָּמָרק ַהָּטִעים ִנְׁשַּפְך ַעל 

ָהְרָצפֹות. ִנְבֲהלּו ָּדִוד ְוָנֳעִמי, ֵהִרימּו ֶאת ַהִּסיר ְוִכּסּו אֹותֹו ְּבִמְכֶסה.

"ַמה ַּנֲעֶׂשה?" ָׁשֲאלּו ֶזה ֶאת ֶזה.

ְּבִלי ִריב ּוְבִלי ִוּכּוַח ָלְקחּו ְׁשֵניֶהם ְּדִלי ּוְסָחָבה ְוִנּקּו 
ֶאת ַהִּמְטָּבח ְוֶאת ְׁשָאר ַחְדֵרי ַהַּבִית.

ָׁשַאל  ַהָּמָרק?"  ִעם  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ַהָּמָרק?  ִעם  "ּוָמה 
ָּדִוד.

"ָנִכין ָמָרק ָחָדׁש," ָּפְסָקה ָנֳעִמי.

"ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ֵאיְך ְמִכיִנים ָמָרק!"

ֵכָנה ְוִנְׁשַאל אֹוָתּה." "ֵנֵלְך ְלַבְתָיה ַהּׁשְ

ָּכל  ָלּה ֶאת  ְוִסְּפרּו  ַּבְתָיה  ֶאל  ְוָנֳעִמי  ָּדִוד  ִנְּגׁשּו 
ִהְנֲהָנה  ָּקָרה. ַּבְתָיה ִהְקִׁשיָבה ְלִסּפּוָרם,  ּׁשֶ ַמה 
ִהיא  ְּבִׂשְמָחה!"  ָלֶכם  "ֶאֱעֹזר  ְוָאְמָרה:  ְּבֹראָׁשּה, 
ֶׁשָהיּו  ְיָרקֹות  ּוְׁשָאר  ְּבָצִלים  ֲאָדָמה,  ַּתּפּוֵחי  ְּגָזִרים,  ֵמַהְּמָקֵרר  הֹוִציָאה 
ְּבֵביָתּה. ָעְזָרה ְלָנֳעִמי ְוָדִוד ְלַקֵּלף, ִלְפֹרס ְוַלְחֹּתְך ֶאת ַהְיָרקֹות, הֹוִסיָפה 
ֶמַלח ְוַתְבִליִנים, ִּכְּסָתה ֶאת ַהִּסיר, ִהִּניָחה אֹותֹו ַעל ָהֵאׁש ְוָחְזָרה ְלֵביָתּה.

ֹלא ָעַבר ְזַמן ַרב ְוָהַרָּבִנית ְּבָרָכה ָׁשָבה ְלֵביָתּה. ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת ְוִׂשְמָחה 
ְּגדֹוָלה ִמְּלָאה ֶאת ִלָּבּה. ַהַּבִית ָהָיה ָנִקי ּוְמֻצְחָצח ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ַעל ָהֵאׁש 
ָעַמד ִסיר ַהָּמָרק. ַאְך ַמה ָּקָרה ַלָּמָרק? ֵריחֹו ָהָיה ָנִעים ַאְך ׁשֹוֶנה ִמָּתִמיד... 
ַאְך  ָטִעים,  ָהָיה  ַהָּמָרק  ַהָּמָרק.  ֶאת  ְוָטֲעָמה  ְּגדֹוָלה  ַּכף  ָהַרָּבִנית  ָלְקָחה 
הּו ָקָרה ְּכֶׁשֹּלא ָהִייִתי ַּבַּבִית..."  ָלה ַהֹּבֶקר! "ַמּׁשֶ ֹלא ָהָיה ֶזה ַהָּמָרק ֶׁשִּבּׁשְ



ְּבִפַּנת  ֶׁשִהְסּתֹוְדדּו  ּוְבָנֳעִמי  ְּבָדִוד  ִהִּביָטה  ְלַעְצָמּה,  ָהַרָּבִנית  ָחְׁשָבה 
ַהֶחֶדר, ַאְך ֹלא ָאְמָרה ָלֶהם ָּדָבר, ִּכי ֵהִביָנה ֶׁשֵהם ִמְצַטֲעִרים, ְוִתְּקנּו ֶאת 

ֲאֶׁשר ִקְלְקלּו.

ָבה ָהַרָּבִנית ְלַיד  ָּבת. ִהְתַיּׁשְ ָעה ְלַהְכִניס ֶאת ַהּׁשַ ָהֶעֶרב ָיַרד. ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ּוֵבְרָכה:  ָיֶדיָה  ִּבְׁשֵּתי  ֵעיֶניָה  ֶאת  ִּכְּסָתה  אֹוָתם,  ִהְדִליָקה  ָּבת,  ַהּׁשַ ֵנרֹות 
ְּכֶׁשִּסְּיָמה,  ַׁשָּבת,"  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ְוִצָּונּו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ַאָּתה...  "ָּברּוְך 

ִהְמִׁשיָכה ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלַיד ַהֵּנרֹות ַהּדֹוְלִקים.

ָּבת, ַעל ָמה ַאְּת ִמְתַּפֶּלֶלת?" "ִאָּמא, ָלָמה ַאְּת יֹוֶׁשֶבת ְלַיד ֵנרֹות ַהּׁשַ

"ֲאִני ְמָבֶרֶכת ּוְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשַּתְמִׁשיכּו ְלִהְתַנֵהג ָיֶפה ֶזה ָלֶזה, ַּתַעְזרּו ֶזה ָלֶזה, 
ְוִתְזּכּו ְלִמְצוֹות ַרּבֹות. ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ּוְמַבֶּקֶׁשת ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְזּכּו 

ִלְבִריאּות טֹוָבה, ֹאֶׁשר ְוֵלב ָׂשֵמַח."



ֹלא ָצִריְך 
עֹוזְִרים

ָּתָמר זְַקס

ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלירּוָׁשַלִים,  ַאָּבא  ִעם  ִלְנֹסַע  ָאַהב  ֵאיָתן 
ַהְּכֶנֶסת "ָאִבי ָּדִוד", ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ִהְתַּפֵּלל ְוָלַמד ִמֵּדי 

יֹום ָהַרב יֹוֵסף ַקאַּפח.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהְקִּדימּו ַאָּבא ְוֵאיָתן ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

"ַהּיֹום ַנִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְפֵני ֻּכָּלם, ִנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים!" 
ָׂשַמח ֵאיָתן.

ְּכָלל  ָּבטּוַח  ֵאיִני  "ַאְך  ַאָּבא,  ָאַמר  ֻמְקֶּדֶמת,"  ָאֵכן  ָעה  "ַהּׁשָ
ּוְכָלל ֶׁשִּנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים."

"ִמי ָיכֹול ְלַהְקִּדים אֹוָתנּו?" ִהְתַּפֵּלא ֵאיָתן.

"ָהַרב ַקאַּפח, ְּבָכל ֹּבֶקר הּוא ַמִּגיַע ִראׁשֹון."

ָצַדק.  ֶׁשַאָּבא  ָרָאה  הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאל  ֵאיָתן  ְּכֶׁשִּנְכַנס 
ָהַרב ַקאַּפח ְּכָבר ִסֵּים ְלהֹוִציא ֵמָהָארֹון ֶׁשְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים 
ִּכְסאֹות  ְלַיד  ְוִהִּניַח אֹוָתם  ַהְּגָמָרא,  ְוִסְפֵרי  ַהִּסּדּוִרים  ֶאת 

ַהִּמְתַּפְּלִלים.

"ַהְּסָפִרים ְּכֵבִדים. ַמּדּוַע ַאָּתה ְמַחֵּלק אֹוָתם ְלַבְּדָך?" ָׁשַאל 
ֵאיָתן ֶאת ָהַרב.

"ֲאִני ֹלא ָזקּוק ְלֶעְזָרה," ָעָנה ָהַרב ְּבִחּיּוְך.

ּוְמַלֵּמד  לֹוֵמד  ַרּבֹות,  ָׁשעֹות  ְּבֶמֶׁשְך  עֹוֵבד  ַאָּתה  "ֲאָבל 
ֵאֶליָך  ֶׁשּפֹוִנים  ָהֲאָנִׁשים  ְלָכל  עֹוֶנה  ַּגם  ְסָפִרים,  ְוכֹוֵתב 

ִּבְׁשֵאלֹות."

"ֵאין ְלָך עֹוְזִרים?" ִהְתַּפֵּלא ַאָּבא.

"ֵיׁש ִלי עֹוְזִרים!"

"ִמי ֵהם ָהעֹוְזִרים ֶׁשְּלָך? ָמַתי ֵהם ַמִּגיִעים?"

"ֵהם ָּכאן."

ֵאיֹפה ֵהם?" ִהְסַּתְּכלּו ַאָּבא ְוֵאיָתן ָסִביב.

ֶׁשִּלי,  ָהָאְזַנִים  ֶׁשִּלי,  "ָהֵעיַנִים  ָהַרב,  ִחֵּיְך  ִאִּתי,"  ָּכאן  "ֵהם 
ַהּטֹוִבים  ָהעֹוְזִרים  ֵהם  ֶׁשִּלי.  ַהִּמְׁשָקַפִים  ֶׁשִּלי,  ַהָּיַדִים 

ְּביֹוֵתר!"





ַּתְחּפֹוׂשֹות 
ְלפּוִרים

ָּתָמר זְַקס

ְמָחה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה - ַחג ּפּוִרים  ְּבַגן ִאיָלָנה ַהּׂשִ
ָקֵרב ּוָבא. ְלַיד ֻׁשְלָחנֹות ָיְׁשבּו ֹנַגּה, ָנָדב, ִׁשיָרה 
טּו ֶאת  ַוֲאִביָעד, ִהְדִּביקּו ֵליָצִנים ּוַמֵּסכֹות, ְוִקּׁשְ

ַהַּסְלִסּלֹות ְלִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות.

ִאיָלָנה  ָׁשֲאָלה  ְּבפּוִרים?"  ִּתְתַחְּפׂשּו  "ְלָמה 
ַהַּגֶּנֶנת, ְוהֹוִסיָפה עֹוד ֶּדֶבק ַלְמָכל ַהָּקָטן ֶׁשָעַמד 

ְלָחן. ַעל ַהּׁשֻ

"ֲאִני ֶאְתַחֵּפׂש ְלַמְלַּכת ֶאְסֵּתר!" ִהְכִריָזה ִׁשיָרה.

"ֲאִני - ְלִאיְנְּדָיאִני!" ָאַמר ָנָדב.

"ֲאִני ֶאְהֶיה ׁשֹוֶטֶרת..." הֹוִסיָפה ֹנַגּה.

"ְלָמה  ֲאִביָעד,  ֶאת  ְוָנָדב  ֹנַגּה  ָׁשֲאלּו  "ְוַאָּתה?" 
ִּתְתַחֵּפׂש?"

"ֹלא ְמַגֶּלה ְוֹלא ְמַגֶּלה..." ָעָנה ֲאִביָעד.

"ֶזה ֹלא הֹוֵגן! ֲאַנְחנּו ִּגִּלינּו ְלָך ְלָמה ִנְתַחֵּפׂש!"

ֲאִביָעד,  ֵהִׁשיב  ְמַגֶּלה..."  ְוֹלא  ְמַגֶּלה  "ֹלא 
"ִּתְצָטְרכּו ְלַחּכֹות ִלְמִסַּבת ּפּוִרים."

"ֶרֶמז ָקָטן?" ִּבְּקָׁשה ֹנַגּה.

ְּכמֹו  ַּתְחֹּפֶׂשת  ִּתְהֶיה  זֹו  ֶאָחד.  ֶרֶמז  ַרק  "טֹוב, 
ֶׁשָהְיָתה ְלַאְרֵיה ְוָנֳעִמי," ֵהִׁשיב ֲאִביָעד.

"ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְלִמי?" ָׁשֲאָלה ִׁשיָרה.

ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב  ֶׁשל  ַהְיָלִדים  ֵהם  ְוָנֳעִמי  "ַאְרֵיה 
ָהיּו  עֹוד  ְּכֶׁשֵהם  ָׁשִנים,  ַהְרֵּבה  ִלְפֵני  ַקאַּפח. 
ְקַטִּנים, ִאָּמא ֶׁשִּלי ָהְיָתה ָאז ַרק ַיְלָּדה ְוִהיא ָּגָרה 

ִסְּפָרה  ִהיא  ֶׁשְּלָיָדם.  ַּבַּבִית 
ִלי ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ָחַׁשב ָהַרב 

ַעל ַּתְחֹּפֶׂשת ְמֻיֶחֶדת."

ְלָמה  ְמֹאד!  "ְמַעְנֵין 
ָהַרב?"  ַיְלֵדי  ִהְתַחְּפׂשּו 

ָׁשֲאָלה ִאיָלָנה ַהַּגֶּנֶנת.

ִהְתַחְּפׂשּו  ֵהם  ַאַחת  "ַּפַעם 
ֲהמֹון  ִהְדִּביקּו  ַּגְפרּוִרים.  ְלֻקְפַסת 

ֲהמֹון ַּגְפרּוִרים ְלֶבֶגד ְּבצּוַרת ֻקְפָסה, 
ָהַרב  ָלֶהם  ֵהִכינּו  ַאֶחֶרת  ְּבַפַעם 

ְוָהַרָּבִנית ַּתְחֹּפֶׂשת ֶׁשל ַמְדֵּגָרה."

"ַמה  ְוָנָדב,  ֹנַגּה  ֻהְפְּתעּו  "ַמְדֵּגָרה?!" 
ּזֹו ַמְדֵּגָרה ִּבְכָלל?"

"ַמְדֵּגָרה," ִהְסִּביָרה 

ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  "ֶזהּו  ַהַּגֶּנֶנת,  ִאיָלָנה 
ֵמֶהם  ֶׁשִּיָּבְקעּו  ַעד  אֹוָתם  ּוְמַחְּמִמים  ַהֵּביִצים 

ֶאְפרֹוִחים."

ִהְתַּפְּלָאה  ְלַמְדֵּגָרה?!"  ִמְתַחְּפִׂשים  ֵאיְך  "ֲאָבל 
ִׁשיָרה.

"ֶּבֱאֶמת ֵאיְך?" ָׁשֲאָלה ֹנַגּה.

"ִאָּמא ֶׁשִּלי ִסְּפָרה ֶׁשָהַרב ַקאַּפח ָאַהב ִלְׁשּתֹות 
ְׁשֵני  ַּבֵּביָצה  ָנַקב  הּוא  ְטִרָּיה.  ֵּביָצה  יֹום  ְּבָכל 
ְוַאַחד  ְּבֹראָׁשּה  ֶאָחד   - ְקַטְנַטִּנים  ֹחִרים 
ַהֵּביָצה,  ֶאת  ָתה  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ְּבַתְחִּתיָתּה. 
ּפּוִרים  ִלְפֵני  ָהֵריָקה.  ַהְּקִלָּפה  ֶאת  ָׁשַמר 
ְׁשֵלמֹות  ְקִלּפֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשּלֹו  ָּבֹאֶסף  ָהיּו 

ֶׁשל ֵּביִצים.

ֵּביָצה,  ְּבצּוַרת  ָאֹרְך  ֶּבֶגד  ָּתְפָרה  ָהַרָּבִנית 
ֲחרּוִזים,  ְּכמֹו  ַהֵּביִצים  ָּכל  ֶאת  ִהְׁשִחיָלה 

ְוֵהִכיָנה ֵמֶהם ַׁשְרְׁשָראֹות.

ַעל ַהַּתְחֹּפֶׂשת ָּתלּו ֶאת ַמְחרֹוזֹות ַהֵּביִצים.

ָלֹראׁש ֵהִכינּו ּכֹוַבע, ָעָליו ָּתְפרּו ֻּבָּבה ְּדֻמַּית 
ַּתְרְנֹגֶלת."

"זֹו ַוַּדאי ָהְיָתה ַּתְחֹּפֶׂשת ְמֻיֶחֶדת!" ִהְתַלֲהָבה 
ִׁשיָרה.



ֶאת  ָרִאינּו  ֹלא  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֲחָבל  ַמָּמׁש  "ֲחָבל, 
ַקאַּפח  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב  ֶׁשֵהִכינּו  ַהַּתְחּפֹוׂשֹות 

ַלְיָלִדים ֶׁשָּלֶהם," ָאְמרּו ָנָדב ְוֹנַגּה ְּבַצַער.

"ָאז ְלָמה ַאָּתה ִמְתַחֵּפׂש? ֵאיזֹו ַּתְחֹּפֶׂשת ַאָּתה 
ָּבַחְרָּת - ֻקְפַסת ַּגְפרּוִרים? ַמְדֵּגָרה?"

"ַחּכּו  ֲאִביָעד,  ָאַמר  ְמַגֶּלה..."  ְוֹלא  ְמַגֶּלה  "ֹלא 
ַלְּמִסָּבה ְוִתְראּו."

ִמֶּמּנּו  ִּבְּקׁשּו  ַלַּגן,  ֲאִביָעד  ְּכֶׁשִהִּגיַע  יֹום,  ְּבָכל 
ִיְתַחֵּפׂש ְּבפּוִרים.  ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּיַגֶּלה ָלֶהם ְלָמה 
ְּבָכל יֹום ָעָנה ָלֶהם ֲאִביָעד ֶאת אֹוָתּה ַהְּתׁשּוָבה:

"ֹלא ְמַגֶּלה ְוֹלא ְמַגֶּלה... ַחּכּו ַלְּמִסָּבה ְוִתְראּו."

ַהְּמִסָּבה.  יֹום  ִהִּגיַע  סֹוף  סֹוף 
ְוָנָדב,  ֹנַגּה  ִהִּגיעּו  ִראׁשֹוִנים 
ִּביֵדיֶהם ִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות ַלֲחֵבִרים. 

ַאֲחֵריֶהם ִנְכְנָסה ַּגם ִׁשיָרה.

ֹלא  ֲאִני  ָיפֹות!  ַּתְחּפֹוׂשֹות  "ֵאילּו 
ַמְצִליָחה  ְוֹלא  ֶאְתֶכם  ַמִּכיָרה 
ֲאֵליֶהם  ִחְּיָכה  ֶאְתֶכם!"  ְלַזהֹות 
ְמֻחֶּפֶׂשת  ַהַּגֶּנֶנת,  ִאיָלָנה 

ְלִתיֹנֶקת.

ָׁשֲאָלה  ִהִּגיַע?"  ְּכָבר  "ֲאִביָעד 
ִׁשיָרה, "ֲאִני ַסְקָרִנית ִלְראֹות ֶאת 

ַהַּתְחֹּפֶׂשת ֶׁשּלֹו."

"ַּגם ֲאִני." ָאְמרּו ֹנַגּה ְוָנָדב ַיְחָּדו.

ֲאִביָעד  ַאְך  ְוִחּכּו,  ִחּכּו  ַלֲאִביָעד,  ֻּכָּלם  ִחּכּו 
ַהְמֻחָּפׂש - ַלַּגן ֹלא ִנְכַנס!

"ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת," ָאְמָרה ִאיָלָנה ַהִּתיֹנֶקת, "ֶׁשִאם 
ְלַהְתִחיל  ִנְצָטֵרְך  ְמַעט,  עֹוד  ַיִּגיַע  ֹלא  ֲאִביָעד 

ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוַהְּמִסָּבה ִּבְלָעָדיו."

ֶזה  אּוַלי  ְמַצְלֵצל.  ַּבְּכִניָסה  ַהַּפֲעמֹון  "ֶרַגע, 
ֲאִביָעד?" ָׂשְמָחה ֹנַגּה.

ִׁשיָרה  ָאְמָרה  ֶאָחד,"  ַאף  ָׁשם  רֹוָאה  ֹלא  "ֲאִני 
ֶׁשָעְמָדה ְלַיד ַהַחּלֹון.

"ֵיׁש ָׁשם ֵעץ ָחָדׁש," ָאְמָרה ֹנַגּה ֶׁשֶּנֶעְמָדה ְלָיָדּה, 
ְוִהִּביָטה ֶאל ַׁשַער ַהְּכִניָסה.

ַער?" "ֵעץ? ְלַיד ַהּׁשַ

"ֵּכן, ֵעץ ָחָדׁש!" ָצַחק ָנָדב.

לֹו  ָצַמח  ֶאָחד  ֶׁשְּבַלְיָלה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  "ֵאיְך 
ֶׁשהֹוֵלְך  ֵעץ   - ֵעץ!  ְסָתם  ְוֹלא  ַער,  ַהּׁשַ ְלַיד  ֵעץ 

ּוְמַדֵּבר!" ִחְּיָכה ִאיָלָנה ַהַּגֶּנֶנת.

ֻּכָּלם  ְלֵעץ!" ָקְראּו  ֲאִביָעד, הּוא ִהְתַחֵּפׂש  "ֶזהּו 
ְּבִׂשְמָחה.

ֶׁשִהְמִציא  ַּתְחֹּפֶׂשת  "זֹו  ֲאִביָעד,  ָצַחק  "ָנכֹון," 
ֲעָנִפים  ִלי  ָּתְפָרה  ִאָּמא  ָהַרב. 
ְוַהִּמְגַּבַעת,  ַהֻחְלָצה  ַעל  ְוָעִלים 
ֶׁשֵהִכינּו  ַהַּתְחֹּפֶׂשת  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק 
ֶׁשָּלֶהם,  ַלְיָלִדים  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב 

ַאְרֵיה ְוָנֳעִמי."

"ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי, 
ַאָּתה,  ַּגם  ְוֵכן,  ִנְכֶּבֶדת,  ׁשֹוֶטֶרת 
ְלַסֵּדר  ְזַמן  ִהִּגיַע   - ְוָקָטן  ָיֹרק  ֵעץ 
ֶאת  ְוַלְחֹּגג  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהַּגן,  ֶאת 
ִאיָלָנה  ָאְמָרה  ּפּוִרים."  ַחג 
ָלִׁשיר:  ְוֵהֵחָּלה  "ַהִּתיֹנֶקת", 
הּוא..."  ְוַנֲהֹפְך  ְוַנֲהֹפְך...  "ְוַנֲהֹפְך, 
ֵאֶליָה  ִהְצָטְרפּו  ַהַּגן  ַיְלֵדי  ְוָכל 

ֻּכָּלם ְּבִׁשיָרה ּוְבִׂשְמָחה.



ֻקְפַסת 
ַהֲחָרִקים

ָּתָמר זְַקס

ַהִּמְדָרׁש,  ִמֵּבית  ְוֶעְזִרי  יֹוֵסף  ְּכֶׁשָחְזרּו  ֶעֶרב,  ִלְפנֹות 
יֹוֵסף  ַּדְרָּכם.  ֶאת  ּוְׁשחֹוָרה  ְקַטָּנה  ִחּפּוִׁשית  ָחְצָתה 
ַעל  ִּבְזִריזּות  ֶׁשָרָצה  ַהִחּפּוִׁשית  ַאֲחֵרי  ָעְקבּו  ְוֶעְזִרי 

ַהחֹול ָהַרְך ֶׁשְּבַצד ַהֶּדֶרְך.

יֹוֵסף ִהְתּכֹוֵפף, ֵהִרים ֶאת ַהִחּפּוִׁשית ְוִהִּניַח אֹוָתּה 
ַעל ַּגב ָידֹו.

"ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה!" ָקָרא ֶעְזִרי ּוָפַסע ְׁשֵני ְצָעִדים ְלָאחֹור, "ֲחָרִקים ֲעלּוִלים 
ִלְהיֹות ְמֻסָּכִנים!"

ֵהֵחָּלה  ָּכְך  ַאַחר  ְלֶרַגע,  ִהְּסָסה  יֹוֵסף,  ֶׁשל  ָידֹו  ַּכף  ַעל  ָעְמָדה  ַהִחּפּוִׁשית 
ִלְצֹעד ְלֹאֶרְך ְזרֹועֹו, ְוָאז, ְלֹלא ָּכל ַאְזָהָרה - ִהְתעֹוְפָפה ְוֶנֶעְלָמה.

ְמֹאד  'ְוִנְשַׁמְרֶּתם  ַהָּפסּוק:  ֶאת  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ֶׁשַהּמֹוִרי  זֹוֵכר  ֹלא  "ַאָּתה 
ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם'? ַּגם ַסָּבא ֶׁשְּלָך ַמְזִהיר אֹוְתָך ְואֹוֵמר ְלָך ָּכל ַהְּזַמן: 'ִהָּשׁ ֶמר 

ְלָך  ּו ְשׁמֹ ר נַ ְפְשָׁך  ְמֹא ד'!"

"ַאל ִּתְפַחד," ִהְרִּגיַע יֹוֵסף ֶאת ֶעְזִרי, "ֲאִני ִנְׁשָמר ְויֹוֵדַע ְלִהָּזֵהר. ֲאִני ַמִּכיר 
סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ֲחָרִקים, ִחּפּוִׁשית זֹו ֵאיָנּה ְמֻסֶּכֶנת."

"ֵאיְך ַאָּתה יֹוֵדַע?" ָׁשַאל ֶעְזִרי.

"ַסָּבא ִיְחָיא ְמַלֵּמד אֹוִתי. ֵיׁש סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ֲחָרִקים."

"ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ָּכל ַהּסּוִגים ְוַהִּמיִנים ֶׁשל ַהֲחָרִקים?" ִהְתַּפֵּלא ֶעְזִרי.

"ֹלא! ַמה ִּפְתֹאם, ֵיׁש ֲהמֹון ֲהמֹון סּוִגים ֶׁשל ֲחָרִקים. רֹוֶצה ֶׁשִּנְתֹּפס ְוֶנֱאֹסף 
ֲחָרִקים ַיַחד?"

"ַמה ַּנֲעֶׂשה ִאָּתם? ָלָּמה ֶׁשֶּנֱאֹסף אֹוָתם?" ָׁשַאל ֶעְזִרי.

ֲאַלֵּמד  ֲאִני  ֲעֵליֶהם,  ְוִלְלֹמד  ָּבֶהם  ְלִהְתּבֹוֵנן  "נּוַכל 
אֹוְתָך ְּכמֹו ֶׁשַּסָּבא ִיְחָיא ִלֵּמד אֹוִתי. ָּכְך ֵּתַדע ֵמֵאילּו 

ִמיִנים ֶׁשל ֲחָרִקים ָצִריְך ְלִהָּזֵהר," ֵהִׁשיב יֹוֵסף.

ְוִלְלֹמד  ֲחָרִקים  ֶלֱאֹסף  ָהַרְעיֹון  ַאְך  ָחַׁשׁש,  ֶעְזִרי 
ֲעֵליֶהם, ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ְמֹאד. הּוא ִהִּכיר ֶאת יֹוֵסף 
ֵמר ּוְלִהָּזֵהר. ַיַחד ִחְּפׂשּו ְׁשֵניֶהם ֲחָרִקים ִמּסּוִגים  ְוָסַמְך ָעָליו ֶׁשֵּיַדע ְלִהּׁשָ
ַאֲחֵרי  יֹום,  ְּבָכל  ְמֻיֶחֶדת.  ְּבֻקְפָסה  אֹוָתם  ְוָׁשְמרּו  אֹוָתם  ָלְכדּו  ׁשֹוִנים, 
ָּבְדקּו ָמה ֵהם  ַּבֲחָרִקים ֶׁשָאְספּו,  ַהִּמְדָרׁש, ִהְתּבֹוְננּו  ִמֵּבית  ַיַחד  ֶׁשָחְזרּו 
ֶזה  ּדֹוִמים  ֵהם  ְּבָמה  ַּבחֹול,  ּוִמְתַחְּפִרים  ִמְתַקְּדִמים  ֵהם  ֵּכיַצד  אֹוְכִלים, 

ָלֶזה ּוְבָמה ֵהם ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה.

"יֹוֵסף, ִּתְרֶאה, ְלֵחֶלק ֵמַהֲחָרִקים ֶׁשָּתַפְסנּו ֵיׁש ְׁשֵני זּוגֹות ֶׁשל ְּכָנַפִים."

"ַאַהה, ַלְמרֹות ֹזאת, ֹלא ָּכל ַהֲחָרִקים ְמֻסָּגִלים ָלעּוף."

"ֹּבא ִנְסֹּפר ַּכָּמה ַרְגַלִים ֵיׁש ָלֶהם!"

ֶׁשל  זּוגֹות  ְׁשֹלָׁשה  ֵיׁש  ֶׁשָּתַפְסנּו  ַהֲחָרִקים  ְלָכל  ְמַעְנֵין,  ַרְגַלִים.  "ֵׁשׁש 
ַרְגַלִים!" ָאַמר ֶעְזִרי ִּבְפִליָאה.

סּוג  ֵיׁש  ְוָחָרק  ָחָרק  ֶׁשְּלָכל  אֹוִתי  ִלֵּמד  "ַסָּבא  יֹוֵסף,  ָאַמר  יֹוֵדַע,"  "ַאָּתה 
ֲאחֹוִרּיֹות  ַרְגַלִים  ֵיׁש  ַהֶּזה  ֶלָחָגב   - ִּתְסַּתֵּכל  ִהֵּנה,  ַרְגַלִים.  ֶׁשל  ׁשֹוֶנה 
ֶׁשֻּמְתָאמֹות ִלְקִפיָצה, ְלֶזה - ַרְגַלִים ֶׁשֻּמְתָאמֹות ַלֲחִפיָרה ְּבחֹול, ּוְלֶזה - 

ַרְגַלִים ֶׁשֻּמְתָאמֹות ְלִריָצה."

ַעד  ֶׁשָאְספּו,  ַהֲחָרִקים  ַעל  ֲחָדִׁשים  ְּדָבִרים  ְוֶעְזִרי  יֹוֵסף  ִּגּלּו  יֹום  ְּבָכל 
ֶׁשְּבַאַחד ַהָּיִמים ֶהְחִליטּו ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַׁשְחֵרר אֹוָתם ַלָחְפִׁשי.

"ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון," ָאַמר יֹוֵסף ְוָלַחׁש ְּדַבר ָמה ַעל ָאְזנֹו ֶׁשל ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ִהְקִׁשיב 



ְּבֹרב ֶקֶׁשב, ָצַחק ְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים, ְוִהְנֵהן ְּבֹראׁשֹו ְלאֹות ֶׁשהּוא ַמְסִּכים 
ִעם ָהַרְעיֹון.

ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר ִהִּגיעּו ְׁשֵניֶהם ִעם ֻקְפַסת ַהֲחָרִקים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש.

ָּכל  ְסִביָבם  ִהְצטֹוְפפּו  ִמָּיד 
ִלְראֹות  ַסְקָרִנים  ַהֲחֵבִרים, 

ָמה ֵהִביאּו ִאָּתם ַּבֻּקְפָסה.

"ֵאיזֹו ֻקְפָסה ְּגדֹוָלה!"

"ַמה ֵּיׁש ָלֶכם ָׁשם?"

ַהֻּקְפָסה!"  ֶאת  "ִּתְפְּתחּו 
ִּבְּקׁשּו ֻּכָּלם.

יֹוֵסף ְוֶעְזִרי ִחְּיכּו ֶזה ָלֶזה, ְוָאז, 
לֹוַמר  ּוְבִלי  ַאְזָהָרה  ָּכל  ְלֹלא 
ִמָּלה, ִהִּניַח יֹוֵסף ֶאת ַהֻּקְפָסה 
ּוָפַתח  ַהְּכִניָסה  ֶּדֶלת  ְלַיד 
ַהֲחָרִקים  ִלְרָוָחה.  אֹוָתּה 
ִהְּססּו  ֹלא  ַהֻּקְפָסה  ֶׁשְּבתֹוְך 

ְלֶרַגע ּוִמֲהרּו ִלְבֹרַח ַהחּוָצה.

ַהֻּקְפָסה,  ִמן  יֹוְצִאים  ַהֲחָרִקים  ֶאת  ְוֶעְזִרי  יֹוֵסף  ֶׁשל  ַהֲחֵבִרים  ְּכֶׁשָראּו 
ִנְבֲהלּו ּוִמֲהרּו ַּגם ֵהם ִלְבֹרַח ֵמַהִּכָּתה.

יֹום ָעַבר ְועֹוד יֹום, ַהַּקִיץ ָחַלף, ַהֹחֶרף ִנְגַמר, ְוִהֵּנה ָחְלָפה ָלּה ָׁשָנה ֵמָאז 
ִׁשְחְררּו יֹוֵסף ְוֶעְזִרי ֶאת ַהֲחָרִקים ַּבִּכָּתה.

ָרָאה  ִּבְׁשִקיָדה,  ְוָלְמדּו  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ְׁשֵניֶהם  ְּכֶׁשָּיְׁשבּו  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ֶעְזִרי ַעל ַהִּקיר מּולֹו ַעָּכִביָׁשה ְּגדֹוָלה טֹוָוה קּוִרים ְּבִפַּנת ַהֶחֶדר, ָקרֹוב 

ַלִּתְקָרה.

"יֹוֵסף, ַהֵּבט ְלָׁשם!" ָאַמר ֶעְזִרי ְוִהְצִּביַע ַעל ָהַעָּכִביָׁשה.

"ֵאיֹפה? ְלָאן?" ָׁשַאל יֹוֵסף.

ְנַגֵּדל  אּוַלי  ְּגדֹוָלה.  ַעָּכִביָׁשה  ֶיְׁשָנּה  ַהַחּלֹון  ֵמַעל  ַּבִּפָּנה,  ְלַמְעָלה,  "ָׁשם 
ֶאת  ֶׁשִּגַּדְלנּו  ְּכמֹו  אֹוָתּה 
ֶׁשָעְבָרה?"  ָנה  ַּבּׁשָ ַהֲחָרִקים 

ִהִּציַע ֶעְזִרי.

ְזַמן,"  ִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמַקֶּוה  "ֲאִני 
ָאַמר יֹוֵסף, "ֲאִני לֹוֵמד ַעְכָׁשו 
ִעם ַסָּבא ֶׁשִּלי ְּדָבִרים ַרִּבים."

מֹוִרי  ִעם  לֹוֵמד  ַאָּתה  "ָמה 
ִיְחָיא?" ִהְתַעְנֵין ֶעְזִרי.

"ַסָּבא ְמַלֵּמד אֹוִתי ְלָהִכין ֶאת 
ִלְכִתיַבת  ַהְּדיֹו  ְוֶאת  ַהְּקָלף 
ְּבָכל  תֹוָרה.  ְוִסְפֵרי  ְמזּוזֹות 
ִאּתֹו  לֹוֵמד  ַּגם  ֲאִני  ֶעֶרב 
ֵסֶפר  ִמּתֹוְך  ְוִדיִנים  ֲהָלכֹות 
'ִמְׁשֵנה תֹוָרה' ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם," 
ָאַמר יֹוֵסף, "ֵאֶצל ָהַרב ְיהּוָדה ְיִמיִני ַהּצֹוֵרף, ֲאִני לֹוֵמד ְלָהִכין ַׁשְרְׁשָראֹות, 
הּוא  ַהַּנָּגר.  ְלַסאַּלם  ֵאֵלְך  ַהָּבא  ְּבָׁשבּוַע  ְוָזָהב.  ִמֶּכֶסף  ַוֲעִגיִלים  ַטָּבעֹות 
ְיַלֵּמד אֹוִתי ְלָהִכין ְמֵגרֹות, ְלַנֵּסר ְוִלְתֹקַע ַמְסְמִרים ְּבִלי ִלְסֹּדק ֶאת ָהֵעץ."

ִאם  ְמֹאד  ֶאְׂשַמח  ְּדָבִרים.  ֲהמֹון  לֹוֵמד  "ַאָּתה  ֶעְזִרי.  ָאַמר  צֹוֵדק,"  "ַאָּתה 
נּוַכל ׁשּוב ֶלֱאֹסף ֲחָרִקים, ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמֶהם ְּדָבִרים ַרִּבים."

"ַּגם ֲאִני ְמַקֶּוה," ָאַמר יֹוֵסף ְּכֶׁשִהְתָקְרבּו ְׁשֵניֶהם ֶאל ָהַעָּכִביָׁשה ְלִהְתּבֹוֵנן 
ָּבּה ִמָּקרֹוב.


