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ְלמּוד ּתוָֹרה ֶרְך ַלתַּ דֶּ בַּ

ָהְרחוֹב  סוֹף  בְּ שֶׁ ּתוָֹרה  ְלמּוד  ַלתַּ הוֵֹלְך  ֲאִני  ּבֶֹקר  ָכל  בְּ  . ן בֶּ ַוֲאִני  ְיהּוָדה  ִלי  קוְֹרִאים 

. ֲאִני הוֵֹלְך ַעל 

ֶֶֶֶ ָָָָ

, יוֵֹרד בַּ  ְויוֵֹצא ֵמַה ַעְצִמי. ֲאִני יוֵֹצא ֵמַה ִעם ַה נּו בְּ לָּ שֶׁ

ְלמּוד ּתוָֹרה. תַּ ם ָעַלי ַלֲחצוֹת ֶאת ַה ַוֲאִני בַּ ְדָרָכה ַעד ְלסוֹף ָהְרחוֹב. שָׁ ַהמִּ

ָעה  שָׁ , בְּ י. ִהנֵּה ֲאִני הוֵֹלְך בְּ לִּ ְלמּוד ּתוָֹרה ָקרוֹב ְמאֹד ַל שֶׁ י ַהתַּ ם כִּ אי ֲהַבְנתֶּ ַודַּ

י:  לִּ ָצָרה שֶׁ ֶרְך ַהקְּ דֶּ ָעָיה ַאַחת ִנְמֵצאת בַּ . ַאְך בְּ ְלמּוד ּתוָֹרה בַּ יִעים ַלתַּ ים ַמגִּ שֶׁ ַרבִּ

דוֹל, ֲאִפּלּו ִלְלמֹד ִמּתוְֹך        ִהְתַחְלנּו. ֲאִני ֶיֶלד  ן ְוֶזה ֶיֶלד גָּ ָעַלי ַלֲחצוֹת ֶאת ַה ֲאִני בֶּ

ָמקוֹם  הּוא  ִביׁש  ַהכְּ  , ַה ֶאת  ְלַבד  ַלֲחצוֹת  ָיכוֹל  לֹא  ֲאִני  שֶׁ ֵמִבין  ֲאִני  ָלֵכן  ְוַאֲחָרִאי,  דוֹל  גָּ

 , יַע ְלסוֹף ָהְרחוֹב, ְלַיד ר ֲאִני ַמגִּ ֲאשֶׁ כַּ ָעִמים ַרּבוֹת, שֶׁ  ִהְזִהיָרה אוִֹתי פְּ

ִ ָ ֲ ַ

ן.  ְמֻסכָּ

ים  ים ַרבִּ . ֲאָנשִׁ יֲַּעִביר אוִֹתי ֶאת ַה ּנּו שֶׁ ׁש ִממֶּ יַע ַוֲאַבקֵּ ין שֶׁ ְמֻבגָּר ַיגִּ ָעַלי ַלֲעצֹר ּוְלַהְמתִּ

ָכל  בְּ יֵּׁש.  ִמְתבַּ ֲאִני  ֲאָבל  ֲחִרית.  שַׁ ת  ִפלַּ תְּ מּו  יְּ סִּ שֶׁ ַאֲחֵרי  ֶנֶסת,  ַהכְּ ית  ִמבֵּ ֶרְך  דֶּ בַּ ְרחוֹב  בָּ עוְֹבִרים 

 ... 

ְ

מוֹ     ׁש כְּ ר - ַממָּ י ְלַדבֵּ ַכְחתִּ ִאּלּו שָׁ ים, כְּ לִּ ִאּלּו ִנְסגָּר ְוֶנֱעָלמוֹת ִלי ַהמִּ י כְּ לִּ ה שֶׁ ַעם ַהפֶּ פַּ

ֲאִני  ְלמּוד ּתוָֹרה ּכֹה ְקָצָרה – חוֵֹלף ְזַמן ַרב, ַעד שֶׁ ֶרְך ֵמַה ַלתַּ ַהדֶּ ַעל ַאף שֶׁ ְך קוֶֹרה, שֶׁ כָּ

ל ַאֵחר רוֶֹאה אוִֹתי ְועוֵֹזר ִלי  ַאַחד ָהָאבוֹת שֶׁ ם ַעד שֶׁ ְך ֲאִני עוֵֹמד שָׁ ְלמּוד ּתוָֹרה. כָּ יַע ַלתַּ ַמגִּ

ַלֲחצוֹת ֶאת ַה .

ָכל ּבֶֹקר  ָנה ֵהִביאּו  ְמֻיָחד, ָהעוֵֹמד בְּ יֵּׁש. ַהשָּׁ ְתבַּ מִּ י ַה  ַהיִָּחיד שֶׁ ֵאיֶננִּ ְרֶאה שֶׁ נִּ כַּ

ּלוֹ ְלַהֲעִביר ֶאת  ְפִקיד שֶׁ ְמרּור. ַהתַּ ָידוֹ תַּ ה ּוַמֲחִזיק בְּ . הּוא לוֵֹבׁש ֲאפּוָדה ְצֻהבָּ ְלַיד 

ן  י ְמֻסכָּ ְדָרָכה, אוֹת ְוִסיָמן הּוא כִּ י ַהמִּ ַלפֵּ ר הּוא ֵמִניף ֶאת ה כְּ ֲאשֶׁ ִביׁש. כַּ ל ַה  ֶאת ַהכְּ כָּ

כוִֹנּיוֹת ְונוְֹסעוֹת, הּוא ֵמִניף ֶאת ַה ר חוְֹלפוֹת ַהמְּ ֲאשֶׁ ַסְבָלנּות. כַּ יִנים בְּ ַלֲעבֹר ְוָכל ַהְיָלִדים ַמְמתִּ

יָעה  ְלמּוד ּתוָֹרה. ְוַגם ִאם ַמגִּ ְמָחה ֶאל ַהתַּ שִׂ חוִֹצים בְּ ל ַה י ַה  ְוָאז כָּ ַלפֵּ   כְּ

ם חוִֹצים.    כֻּלָּ יָנה ַעד שֶׁ ִהיא עוֶֹמֶדת ּוַמְמתִּ
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ְלמּוד ּתוָֹרה ֶרְך ַלתַּ דֶּ בַּ

ּתוָֹרה  ְלמּוד  ַלתַּ הוֵֹלְך  ֲאִני  ּבֶֹקר  ָכל  בְּ ן_________.  בֶּ ַוֲאִני  ְיהּוָדה  ִלי  קוְֹרִאים 

ַעְצִמי. ֲאִני יוֵֹצא ֵמַה_________ ִעם ַה_________, יוֵֹרד בַּ  נּו בְּ לָּ סוֹף ָהְרחוֹב שֶׁ בְּ שֶׁ

ם  שָׁ ָהְרחוֹב.  ְלסוֹף  ַעד  ְדָרָכה  ַהמִּ ַעל  הוֵֹלְך  ֲאִני  ֵמַה_________.  ְויוֵֹצא   _________

ְלמּוד ּתוָֹרה. תַּ ָעַלי ַלֲחצוֹת ֶאת ַה_________ ַוֲאִני בַּ

הוֵֹלְך  ֲאִני  ִהנֵּה  י.  לִּ שֶׁ ַל_________  ְמאֹד  ָקרוֹב  ּתוָֹרה  ְלמּוד  ַהתַּ י  כִּ ם  ֲהַבְנתֶּ אי  ַודַּ

 ._________ ְלמּוד ּתוָֹרה בַּ יִעים ַלתַּ ים ַמגִּ _________ ַרבִּ ָעה שֶׁ שָׁ _________, בְּ בְּ

ֲאִני  ַה_________  ֶאת  ַלֲחצוֹת  ָעַלי  י:  לִּ שֶׁ ָצָרה  ַהקְּ ֶרְך  דֶּ בַּ ִנְמֵצאת  ַאַחת  ָעָיה  בְּ ַאְך 

ֶיֶלד  ֲאִני  ִהְתַחְלנּו.   __________ ִמּתוְֹך  ִלְלמֹד  ֲאִפּלּו  דוֹל,  גָּ ֶיֶלד  ְוֶזה  ן_________  בֶּ

ִביׁש  ֲאִני לֹא ָיכוֹל ַלֲחצוֹת ְלַבד ֶאת ַה__________, ַהכְּ דוֹל ְוַאֲחָרִאי, ָלֵכן ֲאִני ֵמִבין שֶׁ גָּ

יַע ְלסוֹף  ר ֲאִני ַמגִּ ֲאשֶׁ כַּ ָעִמים ַרּבוֹת, שֶׁ ן. _________  ִהְזִהיָרה אוִֹתי פְּ הּוא ָמקוֹם ְמֻסכָּ

ׁש  ַוֲאַבקֵּ יַע  ַיגִּ ְמֻבגָּר   _________ שֶׁ ין  ּוְלַהְמתִּ ַלֲעצֹר  ָעַלי  ְלַיד_________,  ָהְרחוֹב, 

ית  ִמבֵּ ֶרְך  דֶּ בַּ ְרחוֹב  בָּ עוְֹבִרים  ים  ַרבִּ ים  ֲאָנשִׁ ַה_________.  ֶאת  אוִֹתי  יֲַּעִביר  שֶׁ ּנּו  ִממֶּ

ִאּלּו  כְּ י  לִּ שֶׁ ה  ַהפֶּ ַעם  פַּ ָכל  בְּ יֵּׁש.  ִמְתבַּ ֲאִני  ֲאָבל  ֲחִרית.  שַׁ ת  ִפלַּ תְּ מּו  יְּ סִּ שֶׁ ַאֲחֵרי  ֶנֶסת,  ַהכְּ

ְך קוֶֹרה,  מוֹ_________ ... כָּ ׁש כְּ ר - ַממָּ י ְלַדבֵּ ַכְחתִּ ִאּלּו שָׁ ים, כְּ לִּ ִנְסגָּר ְוֶנֱעָלמוֹת ִלי ַהמִּ

ֲאִני  ְלמּוד ּתוָֹרה ּכֹה ְקָצָרה – חוֵֹלף ְזַמן ַרב, ַעד שֶׁ ֶרְך ֵמַה_________ ַלתַּ ַהדֶּ ַעל ַאף שֶׁ שֶׁ

ל_________ ַאֵחר רוֶֹאה  ַאַחד ָהָאבוֹת שֶׁ ם ַעד שֶׁ ְך ֲאִני עוֵֹמד שָׁ ְלמּוד ּתוָֹרה. כָּ יַע ַלתַּ ַמגִּ

אוִֹתי ְועוֵֹזר ִלי ַלֲחצוֹת ֶאת ַה_________ .

 _________ ֵהִביאּו  ָנה  ַהשָּׁ יֵּׁש.  ְתבַּ מִּ שֶׁ ַהיִָּחיד  ַה_________   י  ֵאיֶננִּ שֶׁ ְרֶאה  נִּ כַּ

ָידוֹ  בְּ ּוַמֲחִזיק  ה  ְצֻהבָּ ֲאפּוָדה  לוֵֹבׁש  הּוא   ._________ ְלַיד  ּבֶֹקר  ָכל  בְּ ָהעוֵֹמד  ְמֻיָחד, 

ר הּוא ֵמִניף ֶאת  ֲאשֶׁ ִביׁש. כַּ ל ַה_________  ֶאת ַהכְּ ּלוֹ ְלַהֲעִביר ֶאת כָּ ְפִקיד שֶׁ ְמרּור. ַהתַּ תַּ

יִנים  ן ַלֲעבֹר ְוָכל ַהְיָלִדים ַמְמתִּ י ְמֻסכָּ ְדָרָכה, אוֹת ְוִסיָמן הּוא כִּ י ַהמִּ ַלפֵּ ה_________ כְּ

י  ַלפֵּ כְּ ַה_________   ֶאת  ֵמִניף  הּוא  ְונוְֹסעוֹת,  כוִֹנּיוֹת  ַהמְּ חוְֹלפוֹת  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַסְבָלנּות.  בְּ

ְלמּוד ּתוָֹרה. ְוַגם ִאם  ְמָחה ֶאל ַהתַּ שִׂ ל ַה_________  חוִֹצים בְּ ַה_________  ְוָאז כָּ

ם חוִֹצים.    כֻּלָּ יָנה ַעד שֶׁ יָעה_________ ִהיא עוֶֹמֶדת ּוַמְמתִּ ַמגִּ
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ַמֲעַבר ֲחִציָּה

ר ֲאִני יוֵֹרד  ֲאשֶׁ ָכל ּבֶֹקר כַּ ְרחוֹב ִמְתַעגֵּל. בְּ ן ַוֲאִני גָּר בִּ ה, ֲאִני בֶּ לוֹם, קוְֹרִאים ִלי מֹשֶׁ שָׁ

חוְֹסִמים ֶאת  ָעָיה. ְלַיד ָהִעּקּול ֵיׁש שֶׁ בַּ ַוֲאִני רוֶֹצה ַלֲחצוֹת ֶאת ַה ֵיׁש ִלי בְּ

. ָנכוֹן  מֹאל ֲאִני רוֶֹאה ַרק ד שְׂ ּוּוִנים, ֲאָבל ִמצַּ יט ֵהיֵטב ְלָכל ַהכִּ ֵדה ָהְרִאיָּה. ֲאִני ַמבִּ ל שְׂ כָּ

 לֹא ָיכוֹל ִלְראוֹת 

ֶ ִ

 ִאם ִהיא ְקרוָֹבה, ֲאָבל ַנַהג ה

ָ ְ ֵ ֵ

מַֹע ֶאת קוֹל  ֲאִני ָיכוֹל ִלשְׁ שֶׁ

ְמָצא ֵמֲאחוֵֹריֶהם. נִּ יִרים לוֹ ֶאת ִמי שֶׁ אוִֹתי, ַה ַמְסתִּ

ָיכוֹל  ֲאִני  ם  שָׁ  . ְוֵאין ִעּקּול  ֵאין  שֶׁ ְלָמקוֹם  ֶמְטִרים,  ה  מָּ כַּ עוֹד  הוֵֹלְך  ֲאִני  ָלֵכן,  

ל  מוִֹני, ְוַגם לֹא כָּ ל ַה נוֲֹהִגים כָּ ָהִגים ְיכוִֹלים ִלְראוֹת אוִֹתי. ֲאָבל לֹא כָּ ִלְראוֹת ֵהיֵטב ְוַהנֶּ

ז ִמְסָחִרי  י ִמּמּול ֵיׁש ֶמְרכָּ ִעּקּול, כִּ ׁש בְּ  ַממָּ

ללללללללללללללללללללללללל  בבבבבבבבבבבבבבבבבבבָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ תתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייייייייייייי...........  אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ

ים חוִֹצים ֶאת ַה ִרים. ַרבִּ ֻבגָּ ַה ַהמְּ

ֲחִריַקת  ַמַעת  ִנשְׁ ְקרוֹבוֹת  ְמאֹד  ים  ִעתִּ לְּ שֶׁ ְלַבד  ְמִביִנים  ם  ַאתֶּ ַלֲחצוֹת.  ָלֶהם  נוַֹח  ם  ְושָׁ ָקָטן 

ָרה.  ֶרְך ַה ְוָכל ַה ֶנֱעָצִרים ִלְראוֹת ַמה קָּ  ְמִציצוֹת דֶּ

ַלחֲֲֲ ָלֶהם  חַַַ 

ל ַה ָלִמים, כָּ בְּ

י לַַ ָרִאיִתי ִעם ּופוֲֹעִלים עוְֹמִדים  ר ָהַלְכתִּ ֲאשֶׁ ּבֶֹקר ֶאָחד, כַּ

יזּו ִעם ֶצַבע ָלָבן.  צּוַרת ְוִהתִּ ְרֶזל בְּ ֶרת בַּ ִביׁש ִמְסגֶּ יחּו ַעל ַהכְּ ְלָיָדּה. ֵהם ִהנִּ

י  שֵׁ מְּ תַּ ִמשְׁ ְלָכל  ַהּמוֶֹרה  ְמרּור  תַּ יבּו  ִהצִּ ֵהם  ְדָרָכה  ַהמִּ ַעל   . ּנוַֹצר שֶׁ ַעד  ס  פַּ ְועוֹד  ס  פַּ

ר ְלהוְֹלֵכי ָהֶרֶגל. הּו ְמקוֹם ַמֲעַבר ֲחִציָּה ֻמְסדָּ זֶּ ֶרְך שֶׁ ַהדֶּ

ּתוָֹדה  ְלחּו שָׁ ַוֲאִפּלּו  ֶהָחָדׁש  ַעל ְמאֹד  ְמחּו  שָׂ כּוָנה  ַהשְּׁ ֵבי  ּתוֹשָׁ ל  כָּ

 , ֲחִציַּת ַה ֻבגָּר בַּ ׁש ֶעְזָרה ִממְּ גַּם בְּ ָצִריְך ְלַבקֵּ  ִהְזִהיָרה אוִֹתי שֶׁ

ה וושָשבֵב  

ָלִעיִריָּה. ַאְך

ן ַלֲחצוֹתוֹ  נּוי ִנתָּ פָּ ר ַה ֲאשֶׁ נּוָעה, ְוַרק כַּ ּוּוִנים, ְלַהֲאִזין ְלקוֹלוֹת ַהתְּ יט ֵהיֵטב ְלָכל ַהכִּ ֵיׁש ְלַהבִּ

ֲהִליָכה ְמִהיָרה. בַּ
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ַמֲעַבר ֲחִציָּה

ָכל ּבֶֹקר  ְרחוֹב ִמְתַעגֵּל. בְּ ן_________ ַוֲאִני גָּר בִּ ה, ֲאִני בֶּ לוֹם, קוְֹרִאים ִלי מֹשֶׁ שָׁ

ָעָיה.  בְּ ִלי  ֵיׁש  ַה_________  ֶאת  ַלֲחצוֹת  רוֶֹצה  ַוֲאִני   _________ בַּ יוֵֹרד  ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ כַּ

ְלָכל  ֵהיֵטב  יט  ַמבִּ ֲאִני  ָהְרִאיָּה.  ֵדה  שְׂ ל  כָּ ֶאת  חוְֹסִמים  שֶׁ ֵיׁש_________  ָהִעּקּול  ְלַיד 

ֶאת  מַֹע  ִלשְׁ ָיכוֹל  ֲאִני  שֶׁ ָנכוֹן  ַרק_________.  רוֶֹאה  ֲאִני  מֹאל  שְׂ ד  ִמצַּ ֲאָבל  ּוּוִנים,  ַהכִּ

קוֹל ַה_________ ִאם ִהיא ְקרוָֹבה, ֲאָבל ַנַהג ה_________ לֹא ָיכוֹל ִלְראוֹת אוִֹתי, 

ְמָצא ֵמֲאחוֵֹריֶהם. נִּ יִרים לוֹ ֶאת ִמי שֶׁ ַה_________ ַמְסתִּ

ם ֲאִני  ֵאין ִעּקּול ְוֵאין_________. שָׁ ה ֶמְטִרים, ְלָמקוֹם שֶׁ מָּ ָלֵכן,  ֲאִני הוֵֹלְך עוֹד כַּ

ל ַה_________ נוֲֹהִגים  ָהִגים ְיכוִֹלים ִלְראוֹת אוִֹתי. ֲאָבל לֹא כָּ ָיכוֹל ִלְראוֹת ֵהיֵטב ְוַהנֶּ

ׁש  ים חוִֹצים ֶאת ַה_________ ַממָּ ִרים. ַרבִּ ֻבגָּ ל ַה_________ ַהמְּ מוִֹני, ְוַגם לֹא כָּ כָּ

ְלַבד  ְמִביִנים  ם  ַאתֶּ ַלֲחצוֹת.  ָלֶהם  נוַֹח  ם  ְושָׁ ָקָטן  ִמְסָחִרי  ז  ֶמְרכָּ ֵיׁש  ִמּמּול  י  כִּ ִעּקּול,  בְּ

ֶרְך  דֶּ ְמִציצוֹת  ַה_________  ל  כָּ ָלִמים,  בְּ ֲחִריַקת  ַמַעת  ִנשְׁ ְקרוֹבוֹת  ְמאֹד  ים  ִעתִּ לְּ שֶׁ

ָרה.  ַה_________ ְוָכל ַה_________ ֶנֱעָצִרים ִלְראוֹת ַמה קָּ

ִעם_________  ָרִאיִתי_________   _________ לַַ י  ָהַלְכתִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ֶאָחד,  ּבֶֹקר 

יזּו  צּוַרת________ ְוִהתִּ ְרֶזל בְּ ֶרת בַּ ִביׁש ִמְסגֶּ יחּו ַעל ַהכְּ ּופוֲֹעִלים עוְֹמִדים ְלָיָדּה. ֵהם ִהנִּ

ֵהם  ְדָרָכה  ַהמִּ ַעל  ּנוַֹצר_________.  שֶׁ ַעד  ס  פַּ ְועוֹד  ס  פַּ ָלָבן.  ֶצַבע  ִעם_________ 

ר ְלהוְֹלֵכי  הּו ְמקוֹם ַמֲעַבר ֲחִציָּה ֻמְסדָּ זֶּ ֶרְך שֶׁ י ַהדֶּ שֵׁ מְּ תַּ ְמרּור ַהּמוֶֹרה ְלָכל ִמשְׁ יבּו תַּ ִהצִּ

ָהֶרֶגל.

ְלחּו_________  ְמחּו ְמאֹד ַעל_________ ֶהָחָדׁש ַוֲאִפּלּו שָׁ כּוָנה שָׂ ֵבי ַהשְּׁ ל ּתוֹשָׁ כָּ

ׁש  ְלַבקֵּ ָצִריְך   _________ בְּ גַּם  שֶׁ אוִֹתי  ִהְזִהיָרה  ַאְך_________  ָלִעיִריָּה.  ּתוָֹדה 

ּוּוִנים, ְלַהֲאִזין ְלקוֹלוֹת  יט ֵהיֵטב ְלָכל ַהכִּ ֲחִציַּת ַה_________, ֵיׁש ְלַהבִּ ֻבגָּר בַּ ֶעְזָרה ִממְּ

ֲהִליָכה ְמִהיָרה. ן ַלֲחצוֹתוֹ בַּ נּוי ִנתָּ ר ַה_________ פָּ ֲאשֶׁ נּוָעה, ְוַרק כַּ ַהתְּ
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ְדָרָכה ַפת ַהמִּ ַעל שְׂ

ּדוֹד.  ַאשְׁ ָרה בְּ ִני ַוֲאִני גָּ לוֹם, קוְֹרִאים ִלי שָׁ שָׁ

יוֹם                       ל  כָּ ֵאָליו  יָעה  ַמגִּ ַוֲאִני  ֵמַה  ָרחוֹק  ִנְמָצא  לוֶֹמֶדת  ֲאִני  ּבוֹ 

ּבֶֹקר,  בַּ ָעה שָׁ בְּ א  ִחְסדָּ נַּת  פִּ ַינַּאי  ִלְרחוֹב  יַע  ְלַהגִּ ָלֶכם  ן  מֵּ ִיְזדַּ ַעם  פַּ ִאם  בְּ 

ׁשוֹנוֹת  ִתְלּבוֹׁשוֹת  בְּ ְו   

ַ ִ ַ

רוֹת ֶעשְׂ ְדָרָכה  ַהמִּ ַעל  עוְֹמִדים  ֲאִמינּו...  תַּ לֹא  ם  ַאתֶּ

ָטן,        ל ָאִחי ַהקָּ  ֶזה שֶׁ

ְְ

ֶהם. ַקו לָּ ים ַל שֶׁ ם ְמַחכִּ  ְוֻכלָּ

ִ ֲֲ ַ

ה ל ַהְרבֵּ שֶׁ

נּו,  ָצהֹב נוֵֹסַע ְל ְמֻרָחק, ִמיִניּבּוס ָאפֹר  לָּ ֵכִנים שֶׁ ל ַהשְּׁ ַקו ֶזה שֶׁ

ְתִאימוֹת.  עוֹת ַהמַּ ל ַה ַלַהסָּ ֵאזוֹר ַאֵחר, ְוָכְך עוִֹלים כָּ נוֵֹסַע ְלֵבית ֵסֶפר בְּ

ָבר ָהיּו  יַע ַה כְּ ִהגִּ שֶׁ ינּו, כְּ ָכל יוֹם, ְוִחכִּ בְּ מוֹ  ם, כְּ יוֹם ֶאָחד ָעַמְדנּו כֻּלָּ

ַתח                   פָּ תִּ שֶׁ ֶרַגע  בָּ ַלֲעלוֹת  ִמְתּכוְֹננוֹת  ֵהן  שֶׁ כְּ ְדָרָכה,  ַהמִּ ַפת  ִלשְׂ יוֵֹתר  ְקָצת  מּו  ִהְתַקדְּ שֶׁ

ְקֵצה  בִּ ָנַגע  הּוא  ָהְרחוֹבוֹת,  נַּת  פִּ ל  שֶׁ ּבּוב  ַהסִּ ֶאת  ה  ָעשָׂ ַה  שֶׁ כְּ ֲאָבל   .

ק ְְְ ִִ

ַה

ַפת ַה ִנְבֲהלּו ְמאֹד  ָעְמדּו ַעל שְׂ ל ַהְיָלדוֹת שֶׁ ה ַרַעׁש ָחָזק. כָּ ְדָרָכה ְוֶזה ָעשָׂ ַהמִּ

ה ְמאֹד  ׁש ִהְתִחיָלה ִלְבּכוֹת, ְוָהָיה ָקשֶׁ מָּ מַּ ה א', שֶׁ תָּ ה ִמכִּ ם ַיְלדָּ ְוָקְפצּו ֲאחוָֹרה. ָהְיָתה שָׁ

 

ְ ֶ

ַחְסֵדי ָרה, ַאְך בְּ ֶבָהָלה ִלְראוֹת ַמה קָּ ַלוָּה ָיְרָדה ֵמַה בְּ יַע אוָֹתּה. ַהמְּ ְלַהְרגִּ

לּוי!  ׁש ֵנס גָּ . ַממָּ ָבר ַל לֹא ָקָרה דָּ

ְקֵצה  בִּ ְיָלדוֹת  ַעם  פַּ ַאף  ְראּו  תִּ לֹא  ָהֵאּלּו,  ָהְרחוֹבוֹת  ְלִפנַּת  בוֹאּו  תָּ ִאם  גַּם  ּוֵמָאז 

ַקח!!! ָבר ָלַמְדנּו ֶאת ַהלֶּ י כְּ ְדָרָכה, כִּ ַהמִּ
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ְדָרָכה ַפת ַהמִּ ַעל שְׂ

ּדוֹד.  ַאשְׁ ָרה בְּ ִני ַוֲאִני גָּ לוֹם, קוְֹרִאים ִלי שָׁ שָׁ

ל יוֹם  יָעה ֵאָליו כָּ _________ ּבוֹ ֲאִני לוֶֹמֶדת ִנְמָצא ָרחוֹק ֵמַה_________ ַוֲאִני ַמגִּ

ָעה_________  שָׁ א בְּ נַּת ִחְסדָּ יַע ִלְרחוֹב ַינַּאי פִּ ן ָלֶכם ְלַהגִּ מֵּ ַעם ִיְזדַּ _________ ִאם פַּ בְּ

רוֹת_________ ְו_________  ְדָרָכה ֶעשְׂ ֲאִמינּו... עוְֹמִדים ַעל ַהמִּ ם לֹא תַּ ּבֶֹקר, ַאתֶּ בַּ

ֶהם.  לָּ שֶׁ ַל_________  ים  ְמַחכִּ ם  ְוֻכלָּ ה_________  ַהְרבֵּ ל  שֶׁ ׁשוֹנוֹת  ִתְלּבוֹׁשוֹת  בְּ

נּו,  לָּ שֶׁ ֵכִנים  ַהשְּׁ ל  שֶׁ ֶזה  ַקו_________  ָטן,   ַהקָּ ָאִחי  ל  שֶׁ ֶזה  ַקו_________ 

ֵאזוֹר  _________ ָצהֹב נוֵֹסַע ְל_________ ְמֻרָחק, ִמיִניּבּוס ָאפֹר נוֵֹסַע ְלֵבית ֵסֶפר בְּ

ְתִאימוֹת.  עוֹת ַהמַּ ל ַה_________ ַלַהסָּ ַאֵחר, ְוָכְך עוִֹלים כָּ

ָבר  כְּ ַה_________  יַע  ִהגִּ שֶׁ כְּ ינּו,  ְוִחכִּ יוֹם,  ָכל  בְּ מוֹ  כְּ ם,  כֻּלָּ ָעַמְדנּו  ֶאָחד  יוֹם 

ַלֲעלוֹת  ִמְתּכוְֹננוֹת  ֵהן  שֶׁ כְּ ְדָרָכה,  ַהמִּ ַפת  ִלשְׂ יוֵֹתר  ְקָצת  מּו  ִהְתַקדְּ שֶׁ ָהיּו_________ 

נַּת  פִּ ל  שֶׁ ּבּוב  ַהסִּ ֶאת  ה  ָעשָׂ ַה_________  שֶׁ כְּ ֲאָבל  ַה_________.  ַתח  פָּ תִּ שֶׁ ֶרַגע  בָּ

ַפת  ָעְמדּו ַעל שְׂ ל ַהְיָלדוֹת שֶׁ ה ַרַעׁש ָחָזק. כָּ ְדָרָכה ְוֶזה ָעשָׂ ְקֵצה ַהמִּ ָהְרחוֹבוֹת, הּוא ָנַגע בִּ

ׁש ִהְתִחיָלה  מָּ מַּ ה א', שֶׁ תָּ ה ִמכִּ ם ַיְלדָּ ַה_________ ִנְבֲהלּו ְמאֹד ְוָקְפצּו ֲאחוָֹרה. ָהְיָתה שָׁ

ֶבָהָלה ִלְראוֹת  ַלוָּה ָיְרָדה ֵמַה_________ בְּ יַע אוָֹתּה. ַהמְּ ה ְמאֹד ְלַהְרגִּ ִלְבּכוֹת, ְוָהָיה ָקשֶׁ

לּוי!  ׁש ֵנס גָּ ָבר ַל_________. ַממָּ ַחְסֵדי_________ לֹא ָקָרה דָּ ָרה, ַאְך בְּ ַמה קָּ

ְקֵצה  בִּ ְיָלדוֹת  ַעם  פַּ ַאף  ְראּו  תִּ לֹא  ָהֵאּלּו,  ָהְרחוֹבוֹת  ְלִפנַּת  בוֹאּו  תָּ ִאם  גַּם  ּוֵמָאז 

ַקח!!! ָבר ָלַמְדנּו ֶאת ַהלֶּ י כְּ ְדָרָכה, כִּ ַהמִּ
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ְנִסיָעה טוָֹבה!

ְמִכיָנה ב'.  י ַוֲאִני בִּ לוֹם, קוְֹרִאים ִלי ִישַׁ שָׁ

ם אוְֹמִרים ִלי: "ֵאיֶזה  , ְוֻכלָּ ן ָבר בֶּ ֲאִני ָקָטן,  ֲאָבל לֹא, ֲאִני כְּ ֶזה אּוַלי ִנְרֶאה ָלֶכם שֶׁ

ת בַּ הוָֹדָיה  ֶאת  ֵיׁש  ְך  כָּ ַאַחר  כוֹר,  ַהבְּ ֲאִני  בְּ  י  כִּ ה?  ָלמָּ יוְֹדִעים  ם  ַאתֶּ דוֹל!!!"  גָּ

יוֹם  בְּ  . ָלנו נוַֹלד  יף,  כֵּ ֵאיֶזה  ו,  ְוַעְכשָׁ ָנַתִים  ַהשְּׁ ת  בַּ ִלי  ַמזָּ ֶאת  ֵיׁש  ַאֲחֶריָה   

י  ְבתִּ . ֲאִני ָישַׁ ר ֶאת ְוַה , ְלַבקֵּ ִלי בַּ א ָלַקח אוִֹתי ְוֶאת ַמזָּ ְרִביִעי, ַאבָּ

א  ִטיחּות. ַאבָּ תוְֹך ַהבְּ ָבה ְלָיִדי בְּ ַטנָּה ָישְׁ ִלי ַהקְּ ִטיחּות ּוַמזָּ ֲחגוַֹרת בְּ ֵמֲאחוָֹרה ָחגּור בַּ

ִעם  ֶחֶקת  ְמשַׂ תּוָקה  ַהמְּ ִלי  זָּ מַּ שֶׁ ָרִאיִתי  ֶרְך,  ַהדֶּ ֶאְמַצע  בְּ ָנַסְענּו.  ְוָאז  ן,  כֵּ גַּם  אוָֹתּה  ָחַגר 

י  , ָחַגְרתִּ ן ַה כוֹר בֶּ י ַהבְּ ִטיחּות, ּוַמְצִליָחה ֲאִפּלּו ִלְפּתַֹח אוָֹתּה. ָאז ֲאִני, ִישַׁ ֲחגוַֹרת ַהבְּ

ָרִאיִתי  ְתָחה ׁשּוב ָוׁשּוב, ַעד שֶׁ י ְמַעְנֵין, ְוִהיא פָּ זֶּה דֵּ ִלי ֶהְחִליָטה שֶׁ אוָֹתּה ׁשּוב, ֲאָבל, ַמזָּ

ַה  ִלי לֹא ֲחגּוָרה. ָרִאיִתי שֶׁ זָּ מַּ , שֶׁ י ְל ּה, ָאז ָאַמְרתִּ ר ִאתָּ דֵּ ָבר לֹא ִמְסתַּ ֲאִני כְּ שֶׁ

י ַלְחּגֹר אוָֹתּה ָעַצר  ְקתִּ ִהְספַּ י ֲאָבל ַעד שֶׁ א ְמבָֹהלוֹת ְוַגם ֲאִני ְמאֹד ִנְבַהְלתִּ ל ַאבָּ שֶׁ

ּלֹא  ּוְלַהְזִהיר אוָֹתּה שֶׁ ֶאת ַה ַעְצמוֹ   ְוָיָצא ַלְחּגֹר בְּ

אד ִנ מְְְְ  אֲֲֲֲ

ׁשּוֵלי ַה ֶאת ַה בְּ

ִלְפּתַֹח ׁשּוב.

ּלֹא  שֶׁ ֶיֶלד  ְלָהִעיף  ְיכוָֹלה  ְקַטנָּה  ֲעִציָרה  ל  כָּ שֶׁ ִלי  ָאַמר  ִסיָעה  נְּ בַּ ְכנּו  ִהְמשַׁ שֶׁ כְּ

ְך ִנְבַהל.  ל כָּ דוָֹלה! ָלֵכן כָּ ָנה גְּ ָחגּור ְוֶזה ַסכָּ

ִלי!... ֵאיֶזה ַמזָּל ֵיׁש ְלַמזָּ
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ְנִסיָעה טוָֹבה!

ְמִכיָנה ב'.  י ַוֲאִני בִּ לוֹם, קוְֹרִאים ִלי ִישַׁ שָׁ

ם אוְֹמִרים  ן_________, ְוֻכלָּ ָבר בֶּ ֲאִני ָקָטן,  ֲאָבל לֹא, ֲאִני כְּ ֶזה אּוַלי ִנְרֶאה ָלֶכם שֶׁ

ֵיׁש  ְך  כָּ ַאַחר  כוֹר,  ַהבְּ ֲאִני   __________ בְּ י  כִּ ה?  ָלמָּ יוְֹדִעים  ם  ַאתֶּ דוֹל!!!"  גָּ "ֵאיֶזה  ִלי: 

יף,  כֵּ ֵאיֶזה  ו,  ְוַעְכשָׁ ָנַתִים  ַהשְּׁ ת  בַּ ִלי  ַמזָּ ֶאת  ֵיׁש  ַאֲחֶריָה  ת_________  בַּ הוָֹדָיה  ֶאת 

ר  ְלַבקֵּ  ,________ בַּ ִלי  ַמזָּ ְוֶאת  אוִֹתי  ָלַקח  א  ַאבָּ ְרִביִעי,  יוֹם  בְּ ָלנּו_________.  נוַֹלד 

ִלי  ִטיחּות ּוַמזָּ ֲחגוַֹרת בְּ י ֵמֲאחוָֹרה ָחגּור בַּ ְבתִּ ֶאת_________ ְוַה_________. ֲאִני ָישַׁ

ן, ְוָאז ָנַסְענּו.  א ָחַגר אוָֹתּה גַּם כֵּ ִטיחּות. ַאבָּ תוְֹך_________ ַהבְּ ָבה ְלָיִדי בְּ ַטנָּה ָישְׁ ַהקְּ

ּוַמְצִליָחה  ִטיחּות,  ַהבְּ ֲחגוַֹרת  ִעם  ֶחֶקת  ְמשַׂ תּוָקה  ַהמְּ ִלי  זָּ מַּ שֶׁ ָרִאיִתי  ֶרְך,  ַהדֶּ ֶאְמַצע  בְּ

ֲאָבל,  ׁשּוב,  אוָֹתּה  י  ָחַגְרתִּ ַה_________,  ן  בֶּ כוֹר  ַהבְּ י  ִישַׁ ֲאִני,  ָאז  אוָֹתּה.  ִלְפּתַֹח  ֲאִפּלּו 

ָרִאיִתי  שֶׁ ַעד  ָוׁשּוב,  ׁשּוב  ְתָחה  פָּ ְוִהיא  ְמַעְנֵין,  י  דֵּ זֶּה_________  שֶׁ ֶהְחִליָטה  ִלי  ַמזָּ

ָרִאיִתי  ֲחגּוָרה.  לֹא  ִלי  זָּ מַּ שֶׁ ְל_________,  י  ָאַמְרתִּ ָאז  ּה,  ִאתָּ ר  דֵּ ִמְסתַּ לֹא  ָבר  כְּ ֲאִני  שֶׁ

י ַלְחּגֹר  ְקתִּ ִהְספַּ י ֲאָבל ַעד שֶׁ א ְמבָֹהלוֹת ְוַגם ֲאִני ְמאֹד ִנְבַהְלתִּ ל ַאבָּ ַה_________ שֶׁ שֶׁ

ַעְצמוֹ  ׁשּוֵלי ַה_________ ְוָיָצא ַלְחּגֹר בְּ אוָֹתּה_________ ָעַצר ֶאת ַה_________ בְּ

ּלֹא ִלְפּתַֹח ׁשּוב. ֶאת ַה_________ ּוְלַהְזִהיר אוָֹתּה שֶׁ

ל ֲעִציָרה ְקַטנָּה ְיכוָֹלה ְלָהִעיף ֶיֶלד  כָּ ִסיָעה_________ ָאַמר ִלי שֶׁ נְּ ְכנּו בַּ ִהְמשַׁ שֶׁ כְּ

ְך ִנְבַהל.  ל כָּ דוָֹלה! ָלֵכן_________ כָּ ָנה גְּ ּלֹא ָחגּור ְוֶזה ַסכָּ שֶׁ

ִלי!... ֵאיֶזה ַמזָּל ֵיׁש ְלַמזָּ
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ים ְמָרה ַעל ַהַחיִּ שָּׁ ָנה שֶׁ ַמתָּ

ים אוִֹתי ַיְעְנִקי. ם ְמַכנִּ מּוֵאל ַיֲעקֹב ְוֻכלָּ קוְֹרִאים ִלי שְׁ

י ָעֶליָה;  ה ְזַמן ָחַלְמתִּ ַהְרבֵּ ֶדת  שֶׁ י ְליוֹם ַהֻהלֶּ ְלתִּ ִנים ְוִקבַּ ִכְסֵלו ָמְלאּו ִלי  שָׁ בְּ

י ֶאת ַעְצִמי רוֵֹכב  ְמַיְנתִּ י בַּ ְוַרק דִּ תִּ ית. ִהְרגַּשְׁ  ִעם ִהּלּוִכים ְו ֲאִמתִּ

ֲאִני  ה  מָּ כַּ ָרֲאָתה  שֶׁ   . ַה ל  ְושֶׁ י  לִּ שֶׁ ַהְיכוֹלוֹת  ֶאת  ַלֲחֵבַרי  ּוַמְרֶאה  ֲעֵליֶהם 

 

ֲ ָ

ַדע ְלָך,  ָבר ִלְרּכֹב ַעל ַה ִהְזִהיָרה אוִֹתי ׁשּוב ָוׁשּוב: "ַיְעְנִקי, תֵּ ה כְּ ְמַחכֶּ

ְלָכל  ל  כֵּ ְלִהְסתַּ ְזִהירּות,  בִּ ִלְרּכֹב  ְצִריִכים  אוֹ   מוֹ   כְּ ֶרֶכב,  ִלי  כְּ ֶזה 

י,  ָאַמְרתִּ א",  ִאמָּ ן  "כֵּ זוֵֹכר?"  ה  ַאתָּ  , ְל ִנים  ֻסמָּ ַהמְּ ִביִלים  שְּׁ בַּ ְוַרק  ְוַאְך  ּוּוִנים  ַהכִּ

ֶאת  טוֹב  טוֹב  ה  ישָׁ ַמְרגִּ א  ִאמָּ שֶׁ ְרֶאה  נִּ כַּ ּדוֶֹאֶגת?"  ְך  כָּ ל  כָּ ַאתְּ  ה  ָלמָּ זוֵֹכר,  ֲאִני  שֶׁ ַטח  "בֶּ

ֲחִצי  ַה  ֶאת  ִלְראוֹת  י  ִאתִּ יעּו  ִהגִּ  ,  

ֶֶֶֶֶֶֶֶ ְך ָָָָָָָ

ֵמַה י  ָחַזְרתִּ שֶׁ כְּ ּה...  לָּ שֶׁ ַהְיָלִדים 

י ֶאת  תִּ ל ַה ָחַבשְׁ י ֶאת ַה שֶׁ ַתְחתִּ לוֹם ּוְכָבר פָּ י שָׁ י ָאַמְרתִּ קֹשִׁ ה, בְּ תָּ ֵמַהכִּ

ְרֶאה  נִּ ה ִסּבּוִבים כַּ מָּ רּוַעת ֲחֵבַרי. ַאֲחֵרי כַּ ה ְלקוֹל תְּ ֲהָנָאה ַרבָּ י בַּ י ְוָרַכְבתִּ ַה ְלרֹאשִׁ

 ָעשּׂו ִסּבּוב 

ָ

י ַלֲעצֹר, ַה ָדִלים ְולֹא ִהְצַלְחתִּ פֶּ הּו בַּ ְך ִלי ַמשֶּׁ בֵּ ֵמרֹב ִהְתַלֲהבּות ִהְסתַּ

ָרה  קָּ י שֶׁ ְבתִּ . ָחשַׁ ט בְּ י ֶנְחבַּ ל ּגּוִפי ָעף ָקִדיָמה ְורֹאשִׁ , כָּ בוֹהַּ י בְּ גָּ ַחד, ְוִנְתַקְעתִּ

יעּו ְלָיִדי, ְוֵחֶלק ָרצּו ִלְקרֹא  ְך. ַהֲחֵבִרים ִהגִּ לּום, ַרק חֹשֶׁ י לֹא ָרִאיִתי כְּ הּו נוָֹרא, כִּ ִלי ַמשֶּׁ

לּום,  ּלֹא ָקָרה ִלי כְּ ם שֶׁ י ָלקּום, ְולֹאַמר ְלֻכלָּ ְקתִּ ָבר ִהְספַּ יַע, כְּ ְלֶעְזָרה. ֲאָבל, ַעד שֶׁ ִהגִּ

רּוְך ה'.  בָּ

, ַהּסוֹף ָהָיה ׁשוֶֹנה...  ִאם לֹא ָהְיָתה ִלי ֵאין ָסֵפק, שֶׁ
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ים ְמָרה ַעל ַהַחיִּ שָּׁ ָנה שֶׁ ַמתָּ

ים אוִֹתי ַיְעְנִקי. ם ְמַכנִּ מּוֵאל ַיֲעקֹב ְוֻכלָּ קוְֹרִאים ִלי שְׁ

ה  ַהְרבֵּ ֶדת_________ שֶׁ י ְליוֹם ַהֻהלֶּ ְלתִּ ִנים ְוִקבַּ ִכְסֵלו ָמְלאּו ִלי _________שָׁ בְּ

י  תִּ ִהְרגַּשְׁ ית.  ֲאִמתִּ ְו_________  ִהּלּוִכים  ִעם   _________ ָעֶליָה;  י  ָחַלְמתִּ ְזַמן 

ַהְיכוֹלוֹת  ֶאת  ַלֲחֵבַרי  ּוַמְרֶאה  ֲעֵליֶהם  רוֵֹכב  ַעְצִמי  ֶאת  י  ְמַיְנתִּ דִּ ְוַרק   _________ בַּ

ַעל  ִלְרּכֹב  ָבר  כְּ ה  ְמַחכֶּ ֲאִני  ה  מָּ כַּ ָרֲאָתה  שֶׁ  _________  - ַה_________  ל  ְושֶׁ י  לִּ שֶׁ

ִלי ֶרֶכב,  ַדע ְלָך, _________ ֶזה כְּ ַה_________ ִהְזִהיָרה אוִֹתי ׁשּוב ָוׁשּוב: "ַיְעְנִקי, תֵּ

ּוּוִנים  ַהכִּ ְלָכל  ל  כֵּ ְלִהְסתַּ ְזִהירּות,  בִּ ִלְרּכֹב  ְצִריִכים  אוֹ_________  מוֹ_________  כְּ

ַטח  י, "בֶּ א", ָאַמְרתִּ ן ִאמָּ ה זוֵֹכר?" "כֵּ ִנים ְל_________, ַאתָּ ֻסמָּ ִביִלים ַהמְּ שְּׁ ְוַאְך ְוַרק בַּ

ה טוֹב טוֹב ֶאת ַהְיָלִדים  ישָׁ א ַמְרגִּ ִאמָּ ְרֶאה שֶׁ נִּ ְך ּדוֶֹאֶגת?" כַּ ל כָּ ה ַאתְּ כָּ ֲאִני זוֵֹכר, ָלמָּ שֶׁ

ֲחִצי  ַה_________  ֶאת  ִלְראוֹת  י  ִאתִּ יעּו  ִהגִּ  , ֵמַה_________  י  ָחַזְרתִּ שֶׁ כְּ ּה...  לָּ שֶׁ

ל ַה_________  י ֶאת ַה_________ שֶׁ ַתְחתִּ לוֹם ּוְכָבר פָּ י שָׁ י ָאַמְרתִּ קֹשִׁ ה, בְּ תָּ ֵמַהכִּ

ַאֲחֵרי  ֲחֵבַרי.  רּוַעת  תְּ ְלקוֹל  ה  ַרבָּ ֲהָנָאה  בַּ י  ְוָרַכְבתִּ י  ְלרֹאשִׁ ַה_________  ֶאת  י  תִּ ָחַבשְׁ

י ַלֲעצֹר,  ָדִלים ְולֹא ִהְצַלְחתִּ פֶּ הּו בַּ ְך ִלי ַמשֶּׁ בֵּ ְרֶאה ֵמרֹב ִהְתַלֲהבּות ִהְסתַּ נִּ ה ִסּבּוִבים כַּ מָּ כַּ

ָקִדיָמה  ָעף  ּגּוִפי  ל  כָּ  , בוֹהַּ גָּ  _________ בְּ י  ְוִנְתַקְעתִּ ַחד,  ִסּבּוב  ָעשּׂו  ַה_________ 

לּום, ַרק  י לֹא ָרִאיִתי כְּ הּו נוָֹרא, כִּ ָרה ִלי ַמשֶּׁ קָּ י שֶׁ ְבתִּ _________. ָחשַׁ ט בְּ י ֶנְחבַּ ְורֹאשִׁ

יַע,  _________ ִהגִּ יעּו ְלָיִדי, ְוֵחֶלק ָרצּו ִלְקרֹא ְלֶעְזָרה. ֲאָבל, ַעד שֶׁ ְך. ַהֲחֵבִרים ִהגִּ חֹשֶׁ

רּוְך ה'.  לּום, בָּ ּלֹא ָקָרה ִלי כְּ ם שֶׁ י ָלקּום, ְולֹאַמר ְלֻכלָּ ְקתִּ ָבר ִהְספַּ כְּ

ִאם לֹא ָהְיָתה ִלי_________, ַהּסוֹף ָהָיה ׁשוֶֹנה...  ֵאין ָסֵפק, שֶׁ



כל הזכויות שמורות למרפ״ד בתי הספר שע״י מעיין החינוך התורני טל׳: 02-6587765

0  

ֱאֶמת דוָֹלה בֶּ ה גְּ ַיְלדָּ

ָבִרים  ה דְּ ַהְרבֵּ ִית ְו סוֶֹמֶכת ָעַלי בְּ בַּ כוָֹרה בַּ ת ָוֵחִצי. ֲאִני ַהבְּ ִמי ַחיָּה ַוֲאִני בַּ שְׁ

ָהָיה ָלנּו  ּפּור שֶׁ ְפָרט ַאֲחֵרי ַהסִּ ר ִלְסמְֹך ָעַלי. בִּ ֶאְפשָׁ ֲאִני ְמאֹד ַאֲחָרִאית ְושֶׁ ִהיא אוֶֹמֶרת שֶׁ

א  ְוַאבָּ ָלֲעבוָֹדה.  ם  ֻמְקדָּ ַה  ִמן  יוֵֹצאת   

ֶ ֶ ְ

ּבֶֹקר ָכל  בְּ ָעַבר.  שֶׁ י  ֲחִמישִׁ יוֹם  בְּ

 

ָָָָָָָָָָָָָָָָָָ ַ ְְְְ

ל ַה כָּ ים ַה ָנַתִים ָוֵחִצי ְמַלוִּ ן ַהשְּׁ ּמּוד. ֶאת יוִֹסי בֶּ נּו ִלְמקוֹמוֹת ַהלִּ ְמַלוֶּה ֶאת כֻּלָּ

ְוַל  יִכים ַל לוֹם ּוַמְמשִׁ עוֹן ְמנוְֹפִפים לוֹ בַּ ְלשָׁ רוִֹאים ֶאת יוִֹסי ִנְכָנס ַלמָּ

ַמֲהַלְך ַהּיוֹם.  ִדּיּוק ֵהיָכן יוִֹסי ִנְמָצא בְּ נּו יוְֹדִעים בְּ כֻּלָּ ְך שֶׁ כָּ

ְל ָרה   ִהְתַקשְּׁ ִהיא  עוֹן  ֵמַהמָּ יוִֹסי  ֶאת  ָלַקַחת  לֹא ָיְכָלה  ֶאָחד,  ֳהַרִים  ַהצָּ ַאַחר 

 לֹא ָעָנה ָלּה. 

ִ ן

ח ַהּיוֹם ֶאת יוִֹסי, ֲאָבל הּוא ִיקַּ ּנּו שֶׁ ׁש ִממֶּ ֵדי ְלַבקֵּ  כְּ

ֳ ָ

 בְּ

ֲאָבל  יוִֹסי,  ֶאת  ָלַקַחת  ּתּוַכל  ִהיא  אּוַלי  ִמּמּוֵלנּו  ֵכָנה  ַהשְּׁ ל  שֶׁ בַּ  ְפָקה  דָּ א  ִאמָּ

.  ְמאֹד ִנְלֲחָצה;  ִהיא לֹא ָהְיָתה בַּ ְרֶאה שֶׁ נִּ , כַּ

ֶֶֶ

ְתָחה ֶאת ַה ֵכָנה לֹא פָּ ַהשְּׁ

 ָוֵחִצי, 

ְ

ת דוָֹלה, בַּ ָבר גְּ א ָאְמָרה ִלי: "ַחיָּהֶלה, ַאתְּ כְּ עוֹן? ְוָאז ִאמָּ ח ֶאת יוִֹסי ֵמַהמָּ ִמי ִיקַּ

 

ָ

ּכַֹח! ָאסּור ַלֲחצוֹת אוֹתוֹ ָאסּור ָלְך ִלשְׁ ָלל שֶׁ ִחי ֶאת יוִֹסי! ֲאָבל ֵיׁש כְּ קְּ ְוַאתְּ ַהּיוֹם תִּ

עוֹן!   ּה ֵמַהמָּ לָּ הוֶֹלֶכת ָלַקַחת ֶאת ָאח שֶׁ דוָֹלה שֶׁ  גְּ

ֲ

ֱאֶמת ָבר בֶּ ַאתְּ כְּ ְלַבד ֲאִפּלּו שֶׁ

אן ִנְגַמר  כָּ י. ִנְרֶאה ָלֶכם שֶׁ ָעִמים, ְוָהַלְכתִּ ָלל ֶהָחׁשּוב ַהזֶּה ְלָפחוֹת פְּ ָאְמָרה ֶאת ַהכְּ

י  ִהיא ָחְצָתה ִאתִּ ִלְפֵני שֶׁ ל יוִֹסי לֹא ָרְצָתה ָלֵתת ִלי אוֹתוֹ  נֶֶּנת שֶׁ ְכָלל לֹא! ַהגַּ ּפּור? בִּ ַהסִּ

ה  ם יוְֹדִעים ַמה ִהיא ָאְמָרה ִלי? ַאתְּ ַיְלדָּ כוָֹנה ְוַאתֶּ ֶרְך ַהנְּ דֶּ ֲאַנְחנּו בַּ  ְוָרֲאָתה שֶׁ

ָ ְ

ֶאת ַה

 

ָָ ְְ

ה ם רוִֹאים ָלמָּ !!! ָאז ַאתֶּ

ְ

ּלֹא ָחִצית ְלַבד ֶאת ַה ְגַלל שֶׁ ְוָקא בִּ ֱאֶמת דַּ דוָֹלה בֶּ גְּ

ְך? ִבים כָּ ם חוֹשְׁ ר ִלְסמְֹך ָעַלי? ָנכוֹן גַּם ַאתֶּ ֲאִני ַאֲחָרִאית ְוֶאְפשָׁ אוֶֹמֶרת שֶׁ
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ִית ְו_________ סוֶֹמֶכת  בַּ כוָֹרה בַּ ת_________ ָוֵחִצי. ֲאִני ַהבְּ ִמי ַחיָּה ַוֲאִני בַּ שְׁ

ְפָרט  בִּ ָעַלי.  ִלְסמְֹך  ר  ֶאְפשָׁ ְושֶׁ ַאֲחָרִאית  ְמאֹד  ֲאִני  שֶׁ אוֶֹמֶרת  ִהיא  ָבִרים  דְּ ה  ַהְרבֵּ בְּ ָעַלי 

ִמן  יוֵֹצאת  ּבֶֹקר_________  ָכל  בְּ ָעַבר.  שֶׁ י  ֲחִמישִׁ יוֹם  בְּ ָלנּו  ָהָיה  שֶׁ ּפּור  ַהסִּ ַאֲחֵרי 

ן  ּמּוד. ֶאת יוִֹסי בֶּ נּו ִלְמקוֹמוֹת ַהלִּ א ְמַלוֶּה ֶאת כֻּלָּ ם ָלֲעבוָֹדה. ְוַאבָּ ַה_________ ֻמְקדָּ

עוֹן  ל ַה_________ רוִֹאים ֶאת יוִֹסי ִנְכָנס ַלמָּ ים ַה_________ כָּ ָנַתִים ָוֵחִצי ְמַלוִּ ַהשְּׁ

ְך  כָּ ְוַל_________  ַל_________  יִכים  ּוַמְמשִׁ לוֹם  ְלשָׁ  _________ בַּ לוֹ  ְמנוְֹפִפים 

ַמֲהַלְך ַהּיוֹם.  ִדּיּוק ֵהיָכן יוִֹסי ִנְמָצא בְּ נּו יוְֹדִעים בְּ כֻּלָּ שֶׁ

ִהיא  עוֹן  ֵמַהמָּ יוִֹסי  ֶאת  ָלַקַחת  ָיְכָלה  לֹא   _________ ֶאָחד,  ֳהַרִים  ַהצָּ ַאַחר 

ח ַהּיוֹם ֶאת יוִֹסי,  הּוא ִיקַּ ּנּו שֶׁ ׁש ִממֶּ ֵדי ְלַבקֵּ _________ כְּ ָרה ְל_________ בְּ ִהְתַקשְּׁ

ֵכָנה ִמּמּוֵלנּו אּוַלי  ל ַהשְּׁ _________ שֶׁ ְפָקה בַּ א דָּ ֲאָבל_________ לֹא ָעָנה ָלּה. ִאמָּ

ִהיא  ְרֶאה שֶׁ נִּ ְתָחה ֶאת ַה_________, כַּ ֵכָנה לֹא פָּ ִהיא ּתּוַכל ָלַקַחת ֶאת יוִֹסי, ֲאָבל ַהשְּׁ

עוֹן? ְוָאז  ח ֶאת יוִֹסי ֵמַהמָּ _________. _________ ְמאֹד ִנְלֲחָצה; ִמי ִיקַּ לֹא ָהְיָתה בַּ

ִחי  קְּ תִּ ַהּיוֹם  ְוַאתְּ  ָוֵחִצי,  ת_________  בַּ דוָֹלה,  גְּ ָבר  כְּ ַאתְּ  "ַחיָּהֶלה,  ִלי:  ָאְמָרה  א  ִאמָּ

ְלַבד  ַלֲחצוֹת_________  ָאסּור  ּכַֹח!  ִלשְׁ ָלְך  ָאסּור  אוֹתוֹ  שֶׁ ָלל  כְּ ֵיׁש  ֲאָבל  יוִֹסי!  ֶאת 

עוֹן!  ּה ֵמַהמָּ לָּ הוֶֹלֶכת ָלַקַחת ֶאת ָאח שֶׁ דוָֹלה שֶׁ ֱאֶמת_________ גְּ ָבר בֶּ ַאתְּ כְּ ֲאִפּלּו שֶׁ

י.  ְוָהַלְכתִּ ָעִמים,  פְּ ְלָפחוֹת_________  ַהזֶּה  ֶהָחׁשּוב  ָלל  ַהכְּ ֶאת  ָאְמָרה   _________

ל יוִֹסי לֹא ָרְצָתה ָלֵתת ִלי אוֹתוֹ  נֶֶּנת שֶׁ ְכָלל לֹא! ַהגַּ ּפּור? בִּ אן ִנְגַמר ַהסִּ כָּ ִנְרֶאה ָלֶכם שֶׁ

ם  ְוַאתֶּ כוָֹנה  ַהנְּ ֶרְך  דֶּ בַּ ֲאַנְחנּו  שֶׁ ְוָרֲאָתה  ַה_________  ֶאת  י  ִאתִּ ָחְצָתה  ִהיא  שֶׁ ִלְפֵני 

ּלֹא ָחִצית ְלַבד ֶאת  ְגַלל שֶׁ ְוָקא בִּ ֱאֶמת דַּ דוָֹלה בֶּ ה גְּ יוְֹדִעים ַמה ִהיא ָאְמָרה ִלי? ַאתְּ ַיְלדָּ

ר  ֲאִני ַאֲחָרִאית ְוֶאְפשָׁ ה_________ אוֶֹמֶרת שֶׁ ם רוִֹאים ָלמָּ ַה_________!!! ָאז ַאתֶּ

ְך? ִבים כָּ ם חוֹשְׁ ִלְסמְֹך ָעַלי? ָנכוֹן גַּם ַאתֶּ
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ן 9 ָוֵחִצי. ְנִצי ַוֲאִני בֶּ ִמי בֶּ לוֹם ְיָלִדים, שְׁ שָׁ

ּפּור ֶזה  אוֹ  ֲאָבל  ם קוְֹרִאים ֶאת ַהסִּ ַאתֶּ שֶׁ ו כְּ ֲאִני לֹא יוֵֹדַע ִאם ַעְכשָׁ

ֲאִני  י  ָאַמְרתִּ שֶׁ מוֹ  כְּ  .

ֶֶ

ִעם הוְֹלִכים  ּוְכשֶׁ  , ּיוֵֹרד שֶׁ כְּ  ,

ְ

בְּ ָקָרה  י  לִּ שֶׁ ּפּור  ַהסִּ

 ּוִפְתאוֹם 

ָ ֶ

י ַל ָהָיה  ָהַלְכתִּ שֶׁ ּבֶֹקר כְּ , בַּ בוֹהַּ ן  ָוֵחִצי ֲאָבל ֲאִני לֹא ְמאֹד גָּ בֶּ

י  כִּ ִרּקּוד,  ַצֲעֵדי  בְּ ִלי  י  ְוָהַלְכתִּ ִהְתַלֲהבּות  בְּ  

ֶק

ַה ֶאת  י  ַתְחתִּ פָּ  . ָלֶרֶדת  ִהְתִחיל 

 ַהחּוָצה ְלֵעֶבר 

ַ ְ ִ

י ִמּתוְֹך ַה י ַל ֵהַצְצתִּ ְעתִּ ִהגַּ שֶׁ . כְּ י ֵמַה ַמְחתִּ ְמאֹד שָׂ

, ּוִפְתאוֹם  י ַל יַָּרְדתִּ ְמַעט שֶׁ ָבר כִּ , ָאז ָרִציִתי ַלֲעבֹר, כְּ ֵאין ַה ְוָרִאיִתי שֶׁ

ָהָיה ִלי:  ָנְפָלה, ְוָאז ָרִאיִתי ֶאת ַהנֵּס שֶׁ

ְְְְְְ , עֲֲ ַ

ָהָלה ַה י ֲחִריָקה ֲחָזָקה ְמאֹד! ֵמרֹב בֶּ ַמְעתִּ שָׁ

, ֲאָבל  ֵאין , ַרק ָהָיה ִנְרֶאה ִלי שֶׁ יָרה ִלי ֶאת ַה ְוַה  ִהְסתִּ

ְ

ַה

י ֲאִני לֹא  ּפּור ַהזֶּה כִּ ר ָלֶכם ֶאת ַהסִּ . ֲאִני ְמַספֵּ

ְ

ְגַלל ַה ֶעֶצם, ָהָיה, ַוֲאִני לֹא ָרִאיִתי בִּ בְּ

ֶכם.  לָּ ֶזה ִעם ַה שֶׁ ָבר כָּ גַּם ָלֶכם ִיְקֶרה דָּ רוֶֹצה שֶׁ

לֹא  ירּו ָלֶכם ֶאת ַה ְסתִּ ו ְוַה זוַֹרַחת,  ַאל תַּ ָאז ֲאִפּלּו ִאם ַעְכשָׁ

. ִעם ְוַגם לֹא ִעם
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ְטִריָּה ַהמִּ

ן 9 ָוֵחִצי. ְנִצי ַוֲאִני בֶּ ִמי בֶּ לוֹם ְיָלִדים, שְׁ שָׁ

ֶזה_________  ּפּור  ַהסִּ ֶאת  קוְֹרִאים  ם  ַאתֶּ שֶׁ כְּ ו  ַעְכשָׁ ִאם  יוֵֹדַע  לֹא  ֲאִני 

ּיוֵֹרד_________,  שֶׁ כְּ  ,_________ בְּ ָקָרה  י  לִּ שֶׁ ּפּור  ַהסִּ ֲאָבל  אוֹ_________ 

ֲאִני  ֲאָבל  ָוֵחִצי  ן_________  בֶּ ֲאִני  י  ָאַמְרתִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ִעם_________.  הוְֹלִכים  ּוְכשֶׁ

ִהְתִחיל  ּוִפְתאוֹם  ָהָיה_________  ַל_________  י  ָהַלְכתִּ שֶׁ כְּ ּבֶֹקר  בַּ  , בוֹהַּ גָּ ְמאֹד  לֹא 

ַצֲעֵדי  בְּ ִלי  י  ְוָהַלְכתִּ ִהְתַלֲהבּות  בְּ ַה_________  ֶאת  י  ַתְחתִּ פָּ ָלֶרֶדת_________. 

ִמּתוְֹך  י  ֵהַצְצתִּ ַל_________  י  ְעתִּ ִהגַּ שֶׁ כְּ ֵמַה_________.  י  ַמְחתִּ שָׂ ְמאֹד  י  כִּ ִרּקּוד, 

ָרִציִתי  ָאז  ֵאין_________,  שֶׁ ְוָרִאיִתי  ַה_________  ְלֵעֶבר  ַהחּוָצה  ַה_________ 

י ֲחִריָקה ֲחָזָקה ְמאֹד! ֵמרֹב  ַמְעתִּ י ַל_________, ּוִפְתאוֹם שָׁ יַָּרְדתִּ ְמַעט שֶׁ ָבר כִּ ַלֲעבֹר, כְּ

יָרה  ָהָיה ִלי: ַה_________ ִהְסתִּ ָהָלה ַה_________ ָנְפָלה, ְוָאז ָרִאיִתי ֶאת ַהנֵּס שֶׁ בֶּ

ֲאָבל  ֵאין_________,  שֶׁ ִלי  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַרק  ְוַה_________,  ַה_________  ֶאת  ִלי 

י  ּפּור ַהזֶּה כִּ ר ָלֶכם ֶאת ַהסִּ ְגַלל ַה_________. ֲאִני ְמַספֵּ ֶעֶצם, ָהָיה, ַוֲאִני לֹא ָרִאיִתי בִּ בְּ

ֶכם.  לָּ ֶזה ִעם ַה_________ שֶׁ ָבר כָּ גַּם ָלֶכם ִיְקֶרה דָּ ֲאִני לֹא רוֶֹצה שֶׁ

ירּו ָלֶכם ֶאת  ְסתִּ ו_________ ְוַה_________ זוַֹרַחת,  ַאל תַּ ָאז ֲאִפּלּו ִאם ַעְכשָׁ

ַה_________ לֹא ִעם_________ ְוַגם לֹא ִעם_________.
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ֵאיֶזה ֵנס!

י ַעל ַאְחיוַֹתי  ַמְרתִּ ֳהַרִים שָׁ ה ו'. ַהּיוֹם ַאֲחֵרי ַהצָּ ִכתָּ ָרִכי ַוֲאִני בְּ ִמי בְּ לוֹם ְיָלִדים, שְׁ שָׁ

י ַהּטוָֹבה  י ִעם ֲחֶבְרתִּ ְרתִּ בַּ , ַוֲאִני דִּ ֲחקּו ָיֶפה בְּ . ֵהן שִׂ ָחֵצר ַה ה בֶּ ַטּנוֹת ְלַמטָּ ַהקְּ

יק ְמִביָנה  י ַאיִָּלי לֹא ַמְספִּ י כִּ , ְמאֹד ִנְלַחְצתִּ ת ַה ַטנָּה בַּ ְתאוֹם לֹא ָרִאיִתי ֶאת ַאיִָּלי ַהקְּ פִּ

י ֶאת  ַאְלתִּ . שָׁ ֲעִלית ְלַבד אוֹ ָלרּוץ ַל ָנה, ְוִהיא גַּם ְיכוָֹלה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהמַּ ַמה ּזֹאת ַסכָּ

ַבע ָאְמָרה ַה ָנַפל ַהחּוָצה ְוַאתְּ ָהִיית  ָוֵחִצי: ֵאיפֹה ַאיִָּלי? ֶוֱאִלישֶׁ ת ַה         ַבע בַּ ֱאִלישֶׁ

י  ֵהַבְנתִּ ִמיָּד  אוֹתוֹ.  ְלָהִביא  ִניָּה  ִלשְׁ ַרק  הוֶֹלֶכת  ִהיא  שֶׁ ָאְמָרה  ַאיִָּלי  ָאז,  ר,  ְלַדבֵּ ֶאְמַצע  בְּ

ָבר עוֶֹמֶדת ָלֶרֶדת ַל ְלָהִביא  , ְוָרִאיִתי ֶאת ַאיִָּלי כְּ י ְלִכּוּון ַה ֵאיפֹה ַאיִָּלי, ַרְצתִּ

ְרֶאה ֲאִני, ֵמרֹב  נִּ ם יוְֹדִעים ִמי ָצַעק? כַּ ְך, ַאתֶּ ל כָּ י ְצָעָקה ֲחָזָקה כָּ ַמְעתִּ , ְוָאז שָׁ ֶאת ַה

ַרק  ְוָאְמָרה: "ֲאִני  ִמיָּד  ֶנֶעְצָרה  ה'  ּוָברּוְך  אוִֹתי,  ְמָעה  שָׁ ַאיִָּלי   . ַל ֵרד  תֵּ ַאיִָּלי  שֶׁ ַחד  פַּ

י,  ְעתִּ ִהגַּ שֶׁ ַעד  בַּ  ָלּה  ֶהֱחִזיק  ם  שָׁ ָעַבר  שֶׁ ֶאָחד  ֲאָבל   " ַה ֶאת  ְלָהִביא  רוָֹצה 

 . ּוּוִנים ְוֵהִביא ָלנּו ֶאת ַה ל ְלָכל ַהכִּ כֵּ ְזִהירּות הּוא ִהְסתַּ ְך בִּ ְוַאַחר כָּ

ֶרֶדת  יל ֶאת ַאיִָּלי ִמלָּ הּוא ִהצִּ י, ַעל ֶזה שֶׁ וְַּנתִּ ר ִהְתכַּ ִעקָּ ה, ֲאָבל בְּ י לוֹ ּתוָֹדה ַרבָּ ָאַמְרתִּ

. ֵאיֶזה ֵנס! ַל
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ֵאיֶזה ֵנס!

י ַעל ַאְחיוַֹתי  ַמְרתִּ ֳהַרִים שָׁ ה ו'. ַהּיוֹם ַאֲחֵרי ַהצָּ ִכתָּ ָרִכי ַוֲאִני בְּ ִמי בְּ לוֹם ְיָלִדים, שְׁ שָׁ

י ִעם  ְרתִּ בַּ _________, ַוֲאִני דִּ ֲחקּו ָיֶפה בְּ ָחֵצר ַה_________. ֵהן שִׂ ה בֶּ ַטּנוֹת ְלַמטָּ ַהקְּ

י  ת ַה_________, ְמאֹד ִנְלַחְצתִּ ַטנָּה בַּ ְתאוֹם לֹא ָרִאיִתי ֶאת ַאיִָּלי ַהקְּ י ַהּטוָֹבה פִּ ֲחֶבְרתִּ

ֲעִלית ְלַבד  ָנה, ְוִהיא גַּם ְיכוָֹלה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהמַּ יק ְמִביָנה ַמה ּזֹאת ַסכָּ י ַאיִָּלי לֹא ַמְספִּ כִּ

ֵאיפֹה  ָוֵחִצי:  ַה________         ת  בַּ ַבע  ֱאִלישֶׁ ֶאת  י  ַאְלתִּ שָׁ ַל_________.  ָלרּוץ  אוֹ 

ר, ָאז, ַאיִָּלי  ֶאְמַצע ְלַדבֵּ ַבע ָאְמָרה ַה_________ ָנַפל ַהחּוָצה ְוַאתְּ ָהִיית בְּ ַאיִָּלי? ֶוֱאִלישֶׁ

ְלִכּוּון  י  ַרְצתִּ ַאיִָּלי,  ֵאיפֹה  י  ֵהַבְנתִּ ִמיָּד  אוֹתוֹ.  ְלָהִביא  ִניָּה  ִלשְׁ ַרק  הוֶֹלֶכת  ִהיא  שֶׁ ָאְמָרה 

ֶאת  ְלָהִביא  ַל__________  ָלֶרֶדת  עוֶֹמֶדת  ָבר  כְּ ַאיִָּלי  ֶאת  ְוָרִאיִתי  ַה_________, 

ְרֶאה ֲאִני,  נִּ ם יוְֹדִעים ִמי ָצַעק? כַּ ְך, ַאתֶּ ל כָּ י ְצָעָקה ֲחָזָקה כָּ ַמְעתִּ ַה_________, ְוָאז שָׁ

ְמָעה אוִֹתי, ּוָברּוְך ה' ֶנֶעְצָרה ִמיָּד ְוָאְמָרה:  ֵרד ַל_________. ַאיִָּלי שָׁ ַאיִָּלי תֵּ ַחד שֶׁ ֵמרֹב פַּ

ם ֶהֱחִזיק  ָעַבר שָׁ "ֲאִני ַרק רוָֹצה ְלָהִביא ֶאת ַה_________" ֲאָבל _________ ֶאָחד שֶׁ

ּוּוִנים ְוֵהִביא  ל ְלָכל ַהכִּ כֵּ ְזִהירּות הּוא ִהְסתַּ ְך בִּ י, ְוַאַחר כָּ ְעתִּ ִהגַּ _________ ַעד שֶׁ ָלּה בַּ

ָלנּו ֶאת ַה_________. 

ֶרֶדת  יל ֶאת ַאיִָּלי ִמלָּ הּוא ִהצִּ י, ַעל ֶזה שֶׁ וְַּנתִּ ר ִהְתכַּ ִעקָּ ה, ֲאָבל בְּ י לוֹ ּתוָֹדה ַרבָּ ָאַמְרתִּ

ַל_________. ֵאיֶזה ֵנס!
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ָעה ַהסָּ  בַּ

ן 9.  ָרֵאל ַוֲאִני בֶּ לוֹם קוְֹרִאים ִלי ִישְׂ שָׁ

ִני  ֶצה ַהשֵּׁ קָּ . ַה ּבוֹ ֲאִני לוֵֹמד ִנְמָצא בַּ יוֹם יוֹם ֲאִני נוֵֹסַע בַּ ְל

ֲחָנה.  ְזִריזּות ְוָלֶרֶדת ַלתַּ ן בִּ ם, ְלִהְתַאְרגֵּ ל ּבֶֹקר ָעַלי ָלקּום ֻמְקדָּ ל ָהִעיר. ָלֵכן, כָּ שֶׁ

ִני  . ַהשֵּׁ ֶדר ַה יַע ָהִראׁשוֹן ֶנֱעָמד ְלַיד גֶּ גִּ מַּ ים. ִמי שֶׁ יִנים עוֹד ְיָלִדים ַרבִּ בַּ ַמְמתִּ

ַהְרֵחק  ּטּור,  בַּ עוְֹמִדים  ר  ֲאשֶׁ כַּ ּטּור.  בַּ הּוא  גַּם  עוֵֹמד  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ֵמֲאחוָֹריו,  ֶנֱעָמד  יַע  גִּ מַּ שֶׁ

ֲחִקים  ּתוְֹלִלים, ְמשַׂ ְך לֹא ִמשְׁ טּוָחה. כָּ ה יוֵֹתר בְּ ָעה ַהְרבֵּ ָנה ַלַהסָּ , ַהַהְמתָּ ַפת ַה ִמשְּׂ

ֶדר. ַאְחָרִאי ַעל ַהסֵּ ה ח׳ שֶׁ תָּ דוֹל ִמכִּ ָכל  ֵיׁש ֶיֶלד גָּ אוֹ ּדוֲֹחִפים. בְּ

ִלי ִלְדחֹף אוֹ  ְזִהירּות ּוִבְזִריזּות ִמבְּ יַע ְוֶנֱעָצר ְלַגְמֵרי ָאנּו עוִֹלים בִּ ר ָה ַמגִּ ֲאשֶׁ כַּ

תוְֹך ה  ִטיחּות. גַּם בְּ ִבים ּוִמיָּד חוְֹגִרים ֶאת ֲחגוַֹרת ַהבְּ ִני, ִמְתַישְּׁ שֵּׁ ָלַגַעת ֶאָחד בַּ

מוִֹדיַע  הּוא  ר  ֲאשֶׁ כַּ ִטיחּות.  בְּ ֲחגוֹרוֹת  רּו  ְוַיְחגְּ בּו  ֵישְׁ ם  כֻּלָּ שֶׁ ּדוֵֹאג  שֶׁ ח׳  ה  תָּ ִמכִּ ּתוָֹרן  ֵיׁש 

ִסיָעה. נְּ יְך בַּ ָהג ַמְמשִׁ ם מּוָכִנים ַהנֶּ כֻּלָּ ַלוֶּה שֶׁ ַלמְּ

ִעיִמים,  נְּ ַמן חוֵֹלף בַּ ֶטת ֶנְחָמָדה ְוָכְך ַהזְּ ָהג ַקלֶּ ֶרְך ַמְדִליק ַהנֶּ ֵדי ְלַהְנִעים ָלנּו ֶאת ַהדֶּ כְּ

ְזִהירּות בְּ ָה  ָהג עוֵֹצר ְלַגְמֵרי ָאנּו יוְֹרִדים בִּ ר ַהנֶּ ֲאשֶׁ . כַּ יִעים ַל ִהנֵּה ָאנּו ַמגִּ

ִני. שֵּׁ ִלי ָלַגַעת ֶאָחד בַּ ִמבְּ

ֶדֶלת ָה ּלוֹ ִנְתַקע בְּ ֶרְך ָחזוֹר, ָיַרד ַאַחד ַה ְו ָהאֶֹכל שֶׁ דֶּ יוֹם ֶאָחד, בַּ

ה ִלְמׁשְֹך ֶאת ַה ַאְך, ִאיׁש ְמֻבגָּר ָעַצר  ְנִסיָעה. ַהיֶֶּלד ִנסָּ ם ֵלב ְוֵהֵחל בִּ ָהג לֹא שָׂ . ַהנֶּ

יְך ֶלֱאחֹז בַּ ָהִייָת ִנְגָרר  .״ִאם ָהִייָת ַמְמשִׁ ִלְמׁשְֹך ֶאת ַה ְולֹא ָנַתן לוֹ  ֲעדוֹ  בַּ

ים?״  ִעם ָהאוֹטוֹּבּוס״ הּוא ָאַמר.״ֲחׁשֹב ַמה יָָּקר יוֵֹתר ַה אוֹ ַהַחיִּ
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ָעה ַהסָּ  בַּ

ן 9.  ָרֵאל ַוֲאִני בֶּ לוֹם קוְֹרִאים ִלי ִישְׂ שָׁ

ֶצה  קָּ ֲאִני לוֵֹמד ִנְמָצא בַּ יוֹם יוֹם ֲאִני נוֵֹסַע בַּ _________ ְל _________. ַה ּבוֹ 

ֲחָנה.  ְזִריזּות ְוָלֶרֶדת ַלתַּ ן בִּ ם, ְלִהְתַאְרגֵּ ל ּבֶֹקר ָעַלי ָלקּום ֻמְקדָּ ל ָהִעיר. ָלֵכן, כָּ ִני שֶׁ ַהשֵּׁ

ֶדר  יַע ָהִראׁשוֹן ֶנֱעָמד ְלַיד גֶּ גִּ מַּ ים. ִמי שֶׁ יִנים עוֹד ְיָלִדים ַרבִּ בַּ _________ ַמְמתִּ

ר  ֲאשֶׁ ּטּור. כַּ י עוֵֹמד גַּם הּוא בַּ ִלישִׁ יַע ֶנֱעָמד ֵמֲאחוָֹריו, ַהשְּׁ גִּ מַּ ִני שֶׁ ַה _________. ַהשֵּׁ

טּוָחה.  ה יוֵֹתר בְּ ָעה ַהְרבֵּ ָנה ַלַהסָּ ַפת ַה _________, ַהַהְמתָּ ּטּור, ַהְרֵחק ִמשְּׂ עוְֹמִדים בַּ

ה ח׳  תָּ דוֹל ִמכִּ ָכל _________ ֵיׁש ֶיֶלד גָּ ּדוֲֹחִפים. בְּ ֲחִקים אוֹ  ּתוְֹלִלים, ְמשַׂ ְך לֹא ִמשְׁ כָּ

ֶדר. ַאְחָרִאי ַעל ַהסֵּ שֶׁ

ִלי  ְזִהירּות ּוִבְזִריזּות ִמבְּ יַע ְוֶנֱעָצר ְלַגְמֵרי ָאנּו עוִֹלים בִּ ר ָה _________ ַמגִּ ֲאשֶׁ כַּ

תוְֹך   ִטיחּות. גַּם בְּ ִבים ּוִמיָּד חוְֹגִרים ֶאת ֲחגוַֹרת ַהבְּ ִני, ִמְתַישְּׁ שֵּׁ ָלַגַעת ֶאָחד בַּ ִלְדחֹף אוֹ 

ר  ֲאשֶׁ ִטיחּות. כַּ רּו ֲחגוֹרוֹת בְּ בּו ְוַיְחגְּ ם ֵישְׁ כֻּלָּ ּדוֵֹאג שֶׁ ה ח׳ שֶׁ תָּ ָה ________ ֵיׁש ּתוָֹרן ִמכִּ

ִסיָעה. נְּ יְך בַּ ָהג ַמְמשִׁ ם מּוָכִנים ַהנֶּ כֻּלָּ ַלוֶּה שֶׁ הּוא מוִֹדיַע ַלמְּ

ִעיִמים,  נְּ ַמן חוֵֹלף בַּ ֶטת ֶנְחָמָדה ְוָכְך ַהזְּ ָהג ַקלֶּ ֶרְך ַמְדִליק ַהנֶּ ֵדי ְלַהְנִעים ָלנּו ֶאת ַהדֶּ כְּ

ְזִהירּות                     בִּ יוְֹרִדים  ָאנּו  ְלַגְמֵרי  עוֵֹצר  ָהג  ַהנֶּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ַל________.  יִעים  ַמגִּ ָאנּו  ִהנֵּה 

ִני. שֵּׁ ִלי ָלַגַעת ֶאָחד בַּ ________ ָה________  ִמבְּ בְּ

ּלוֹ  שֶׁ ָהאֶֹכל  ְו_________    _________ ַה  ַאַחד  ָיַרד  ָחזוֹר,  ֶרְך  דֶּ בַּ ֶאָחד,  יוֹם 

ה ִלְמׁשְֹך ֶאת ַה  ְנִסיָעה. ַהיֶֶּלד ִנסָּ ם ֵלב ְוֵהֵחל בִּ ָהג לֹא שָׂ ֶדֶלת ָה_________. ַהנֶּ ִנְתַקע בְּ

ִלְמׁשְֹך ֶאת ַה _________.״ִאם  ְולֹא ָנַתן לוֹ  ֲעדוֹ  _________ ַאְך, ִאיׁש ְמֻבגָּר ָעַצר בַּ

יְך ֶלֱאחֹז בַּ _________ ָהִייָת ִנְגָרר ִעם ָהאוֹטוֹּבּוס״ הּוא ָאַמר.״ֲחׁשֹב ַמה  ָהִייָת ַמְמשִׁ

ים?״  יָָּקר יוֵֹתר ַה _________ אוֹ ַהַחיִּ

0  
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ָחק ים ֵהם לֹא ִמשְׂ  ַהַחיִּ

יִתי  ָלט ֲעָנִקית. ִנסִּ ,  שָׁ י ִמחּוץ ָלָאֶרץ ְוֵהִביא ִלי  לִּ א שֶׁ ֶאְתמוֹל ָחַזר ַסבָּ

א ֵהִביא  בָּ סַּ י שֶׁ ְבתִּ י. ָחשַׁ ֶרַגע ָהִראׁשוֹן ִהְתַאְכַזְבתִּ ְלַהְפִעיל אוָֹתּה ִמיָּד ַאְך ִהיא לֹא ָנָעה. בָּ

ָלט  יַע אוִֹתי ִמיָּד ְוָאַמר:״יוֵֹסי, ָצִריְך ְלַהְטִעין ֶאת ַהשָּׁ א ִהְרגִּ  ְמֻקְלֶקֶלת. ַאְך ַסבָּ

ְ

ִלי 

 , ַה ַעל   י  ְטתִּ ִהבַּ  .

ָ

בַּ ֵחק  ְלשַׂ ּתּוַכל  ן  ִמכֵּ ְלַאַחר  ַרק  עוֹת,  שָׁ ְל-12  ְלָפחוֹת 

ׁש.  ָעה שֵׁ י ֶאת ַה ְמעוֵֹרר ַלשָּׁ וְַּנתִּ ָלט ּוִמיָּד כִּ י ֶאת ַהשָּׁ ֶעֶרב. ִהְטַעְנתִּ ָעה ָהְיָתה 6 בָּ ַהשָּׁ

ִעם      ֵחק  ְלשַׂ יק  ּוְלַהְספִּ ם  ֻמְקדָּ ָלקּום  רוֶֹצה  ֲאִני  שֶׁ י  ָיַדְעתִּ ִליׁשֹן.  י  ְמתִּ ִהְקדַּ ָהֶעֶרב  אוֹתוֹ  בְּ

. ַה

לוֹן  י ַלסָּ י ְוָהַלְכתִּ תִּ שְׁ י ֶאת ָיַדי, ִהְתַלבַּ . ִחיׁש ָנַטְלתִּ ׁש ִצְלֵצל ַה ָעה שֵׁ שָׁ ְוָאֵכן, בְּ

ֲחלוֹמוֹת ֲהִכי  מוֹ בַּ ִדּיּוק כְּ ר, ַה ָנְסָעה ְוִהְסּתוְֹבָבה בְּ ֵחק. ָמה אַֹמר ּוָמה ֲאַספֵּ ְלשַׂ

י ֶאת ַה  ְעתִּ ם ִהסַּ ָלט ַלֲחַדר ַהְיָלִדים שָׁ י ֶאת ַהשָּׁ וְַּנתִּ ָעה  כִּ שָׁ י. בְּ לִּ ים שֶׁ ְוֻרדִּ

י  ִהְבַטְחתִּ  ,

ֶ ְ

בַּ ֵחק  ְלשַׂ ֵהם  גַּם  ְוָרצּו  ְזִריזּות  בִּ ָקמּו  ים  ַטנִּ ַהקְּ ַאַחי  ּטוֹת.  ַהמִּ ַעל 

ׁש  ּוִבקֵּ

ְ

א ֶאת ַה ָעה 7 ָוֵחִצי ָלַקח ַאבָּ שָׁ ְזִריזּות. בְּ ׁש בִּ ְתַלבֵּ יִּ ָלֵתת אוָֹתּה ַרק ְלִמי שֶׁ

ְלמּוד ּתוָֹרה. ֵרז ְוָלֶלֶכת ַלתַּ נּו ְלִהְזדָּ ֵמִאתָּ

. ָרִציִתי  ֶקט מּוָזר בַּ ם אוִֹתי שֶׁ ְלמּוד ּתוָֹרה ִקדֵּ י ֵמַהתַּ ר ָחַזְרתִּ ֲאשֶׁ ֳהַרִים, כַּ צָּ בַּ

ָרה?״  א ָעְצָרה אוִֹתי.״ַמה קָּ י ַאְך ִאמָּ לִּ ה שֶׁ  ַהֲחָדשָׁ

ְ

ֵנס ַלֶחֶדר ָלַקַחת ֶאת ַה ְלִהכָּ

ה  ישָׁ ִהגִּ ָקָרה.   טוֹב  לֹא  הּו  שֶּׁ מַּ שֶׁ י  ֵהַבְנתִּ ל   שֶׁ ֶניָה  פָּ ַעת  ַהבָּ ְלִפי  י.  ַאְלתִּ שָׁ

ִעם ֵחק  ְלשַׂ ֶלָחֵצר  ְוָיַרד  ְלָפֶניָך  ּמּוִדים  ַהלִּ ֶאת  ִסיֵּם  ָטן  ַהקָּ ״ָאִבי  ְוָאְמָרה:  ִמיץ  ּכוֹס  ִִלי  ק

ַל ָחק  שְׂ ַהמִּ ַלׁש  גָּ ַמֵהר  ִחיׁש   . ַה ְלָכל  אוָֹתּה  ְלַהְראוֹת  ָרָצה  הּוא   . ַה

ַל  ָנְסָעה  ַה  ָלט.  ַהשָּׁ ַהְפָעַלת  בְּ ֵהיֵטב  ׁשוֵֹלט  ְוֵאינוֹ  ָקָטן  הּוא  ָאִבי  ֲהֵרי   .

ָרה ְלָאִבי?״  ָלִמים״ ״ּוַמה קָּ ֲחִריַקת בְּ יָעה ְוָעְצָרה בַּ דוָֹלה ִהגִּ ְוָאִבי ָרץ ַאֲחֶריָה.  גְּ

ַחת  ַחְסֵדי ה׳ ֲאָבל ַה ִנְדְרָסה ְוִנְרְמָסה תַּ לּום בְּ ֶבָהָלה.״ְלָאִבי לֹא ָקָרה כְּ י בְּ ַאְלתִּ שָׁ

א.  ָרה ִאמָּ י ַה ״ ִספְּ לֵּ ְלגַּ גַּ

ֲהָקָלה  בַּ ָכה  ִחיְּ א  ִאמָּ גַּם  י.  הוַֹסְפתִּ ֵלם״  ְושָׁ ִריא  בָּ ָאִבי  שֶׁ ר  ״ָהִעקָּ ֲהָקָלה,  בַּ י  ְמתִּ ָנשַׁ

ים ֲחׁשּוִבים ִמ ַצֲעצּוַע״. ַוֲאִני  ַהַחיִּ ן ָחָכם ֵיׁש ִלי הּוא ֵמִבין שֶׁ ְוָאְמָרה:״ ֵאיֶזה בֵּ

לֹא                ר,  ֻמתָּ ָמקוֹם  בְּ ַרק  ֵחק  שַׂ תְּ א  ״ְלַהבָּ לוֹ:  י  ְוָאַמְרתִּ ָאִבי  ֶאת  י  ְעתִּ ִהְרגַּ ְלַחְדִרי,  ִניִתי  פָּ
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ָחק ים ֵהם לֹא ִמשְׂ  ַהַחיִּ
ָלט  י ִמחּוץ ָלָאֶרץ ְוֵהִביא ִלי _________, _________ שָׁ לִּ א שֶׁ ֶאְתמוֹל ָחַזר ַסבָּ
י  ְבתִּ י. ָחשַׁ ֶרַגע ָהִראׁשוֹן ִהְתַאְכַזְבתִּ יִתי ְלַהְפִעיל אוָֹתּה ִמיָּד ַאְך ִהיא לֹא ָנָעה. בָּ ֲעָנִקית. ִנסִּ
יַע אוִֹתי ִמיָּד ְוָאַמר:״יוִֹסי, ָצִריְך  א ִהְרגִּ א ֵהִביא ִלי _________ ְמֻקְלֶקֶלת. ַאְך ַסבָּ בָּ סַּ שֶׁ
ֵחק בַּ _________.  ן ּתּוַכל ְלשַׂ עוֹת, ַרק ְלַאַחר ִמכֵּ ָלט ְלָפחוֹת ְל-12 שָׁ ְלַהְטִעין ֶאת ַהשָּׁ
י ֶאת  וְַּנתִּ ָלט ּוִמיָּד כִּ י ֶאת ַהשָּׁ ֶעֶרב. ִהְטַעְנתִּ ָעה ָהְיָתה 6 בָּ י ַעל  ַה_________, ַהשָּׁ ְטתִּ ִהבַּ
ֲאִני רוֶֹצה  י שֶׁ י ִליׁשֹן. ָיַדְעתִּ ְמתִּ ָהֶעֶרב ִהְקדַּ אוֹתוֹ  ׁש. בְּ ָעה שֵׁ ַה_________ ְמעוֵֹרר ַלשָּׁ

ֵחק ִעם ַה_________. יק ְלשַׂ ם ּוְלַהְספִּ ָלקּום ֻמְקדָּ

י  י ְוָהַלְכתִּ תִּ שְׁ י ֶאת ָיַדי, ִהְתַלבַּ ׁש ִצְלֵצל ַה_________. ִחיׁש ָנַטְלתִּ ָעה שֵׁ שָׁ ְוָאֵכן, בְּ
מוֹ  כְּ ִדּיּוק  בְּ ְוִהְסּתוְֹבָבה  ָנְסָעה  ַה_________  ר,  ֲאַספֵּ ּוָמה  אַֹמר  ָמה  ֵחק.  ְלשַׂ לוֹן  ַלסָּ
ם  ָלט ַלֲחַדר ַהְיָלִדים שָׁ י ֶאת ַהשָּׁ וְַּנתִּ ָעה _________ כִּ שָׁ י. בְּ לִּ ים שֶׁ ֲחלוֹמוֹת ֲהִכי ְוֻרדִּ בַּ
ֵחק  ְזִריזּות ְוָרצּו גַּם ֵהם ְלשַׂ ים ָקמּו בִּ ַטנִּ ּטוֹת. ַאַחי ַהקְּ י ֶאת ַה_________ ַעל ַהמִּ ְעתִּ ִהסַּ
ָעה 7 ָוֵחִצי ָלַקח  שָׁ ְזִריזּות. בְּ ׁש בִּ ְתַלבֵּ יִּ י ָלֵתת אוָֹתּה ַרק ְלִמי שֶׁ _________, ִהְבַטְחתִּ בַּ

ְלמּוד ּתוָֹרה. ֵרז ְוָלֶלֶכת ַלתַּ נּו ְלִהְזדָּ ׁש ֵמִאתָּ א ֶאת ַה_________ ּוִבקֵּ ַאבָּ

ֶקט מּוָזר בַּ _________.  ם אוִֹתי שֶׁ ְלמּוד ּתוָֹרה ִקדֵּ י ֵמַהתַּ ר ָחַזְרתִּ ֲאשֶׁ ֳהַרִים, כַּ צָּ בַּ
א ָעְצָרה אוִֹתי.  י ַאְך ִאמָּ לִּ ה שֶׁ ֵנס ַלֶחֶדר ָלַקַחת ֶאת ַה _________ ַהֲחָדשָׁ ָרִציִתי ְלִהכָּ
הּו לֹא טוֹב ָקָרה.  שֶּׁ מַּ י שֶׁ ל _________ ֵהַבְנתִּ ֶניָה שֶׁ ַעת פָּ י. ְלִפי ַהבָּ ַאְלתִּ ָרה?״ שָׁ ״ַמה קָּ
ּמּוִדים ְלָפֶניָך ְוָיַרד  ָטן ִסיֵּם ֶאת ַהלִּ ה ִלי ּכוֹס ִמיץ ְוָאְמָרה: ״ָאִבי ַהקָּ ישָׁ _________  ִהגִּ

ֵחק ִעם ֶלָחֵצר ְלשַׂ

ַלׁש  גָּ ַמֵהר  ִחיׁש  ַה_________.  ְלָכל  אוָֹתּה  ְלַהְראוֹת  ָרָצה  הּוא  ַה_________. 
ַה  ָלט.  ַהשָּׁ ַהְפָעַלת  בְּ ֵהיֵטב  ׁשוֵֹלט  ְוֵאינוֹ  ָקָטן  הּוא  ָאִבי  ֲהֵרי  ַל _________.  ָחק  שְׂ ַהמִּ
יָעה  ִהגִּ דוָֹלה  גְּ  _________ ַאֲחֶריָה.  ָרץ  ְוָאִבי   _________ ַל  ָנְסָעה   _________
לּום  כְּ ָקָרה  לֹא  ֶבָהָלה.״ְלָאִבי  בְּ י  ַאְלתִּ שָׁ ְלָאִבי?״  ָרה  קָּ ״ּוַמה  ָלִמים״  בְּ ֲחִריַקת  בַּ ְוָעְצָרה 
י ַה_________״  לֵּ ְלגַּ ַחת גַּ ַחְסֵדי ה׳ ֲאָבל             ַה _________ ִנְדְרָסה ְוִנְרְמָסה תַּ בְּ

א.  ָרה ִאמָּ ִספְּ

ֲהָקָלה  בַּ ָכה  ִחיְּ א  ִאמָּ גַּם  י.  הוַֹסְפתִּ ֵלם״  ְושָׁ ִריא  בָּ ָאִבי  שֶׁ ר  ״ָהִעקָּ ֲהָקָלה,  בַּ י  ְמתִּ ָנשַׁ
ים ֲחׁשּוִבים ִמ _________ ַצֲעצּוַע״.  ַהַחיִּ ן ָחָכם ֵיׁש ִלי הּוא ֵמִבין שֶׁ ְוָאְמָרה:״ ֵאיֶזה בֵּ
ר, לֹא                ָמקוֹם ֻמתָּ ֵחק ַרק בְּ שַׂ א תְּ י לוֹ: ״ְלַהבָּ י ֶאת ָאִבי ְוָאַמְרתִּ ְעתִּ ִניִתי ְלַחְדִרי, ִהְרגַּ ַוֲאִני פָּ
ְך ִיְהֶיה ִלי גַּם ָאח ָחמּוד ְוַגם _________ ִעם  בַּ _________ ְולֹא בַּ _________, כָּ

ָלט״.        שָׁ
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