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רּוׁשלַ יִ ם.
ָּת ֵהל וְ נ ַֹעם ָצ ֲעדּו ַעל ְׂש ַפת ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ִּב ְׁשכּונַ ת נַ ְחלָ אֹות ֶׁש ָּב ִעיר יְ ָ
רֹואה ֶאת ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה?"
"א ָּתה ֶ
ַ
יעה ַעל ֵּבית ֶא ֶבן ָּפׁשּוט ֶׁש ָע ַמד ִּב ְק ֵצה ָה ְרחֹוב,
ָא ְמ ָרה ָּת ֵהל לְ נ ַֹעם וְ ִה ְצ ִּב ָ
"זֶ ה ֵּבית ְּפלָ אֹות!"
"ּבית ְּפלָ אֹות?!"
ֵ
יה נ ַֹעם"ַ ,רק ְּב ַאּגָ דֹות יֵ ׁש ֵּבית ְּפלָ אֹות!
ָחזַ ר ַא ֲח ֶר ָ
ּפּורים...
יאה ִס ִ
ַא ְּת ָּת ִמיד ַמ ְמ ִצ ָ
רֹואה ׁשּום ָּד ָבר ְמיֻ ָחד ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה ֵ -אין ּבֹו ְּפלָ ִאים וְ ֵאין ּבֹו ְּפלָ אֹות!"
ֲאנִ י ֹלא ֶ
ֵהם נֶ ֶע ְמדּו מּול ַה ַּביִ ת.
ּפֹור ִחים.
יחי וְ ָר ִדים ְ
בֹוּהֲ ,ה ַד ִּסים יְ ֻר ִּקים וְ ִׂש ֵ
ֲח ַצר ַה ַּביִ ת ָהיְ ָתה ְמ ֻע ֶּט ֶרת ְּב ֵעץ ָּת ָמר ּגָ ַ
ַׁש ַער ַּב ְרזֶ ל ִק ֵּבל ֶאת ְּפנֵ י ַה ָּב ִאים.
ּקֹומה ַה ְּשׁנִ יָ ה.
ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ָּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּשׁ ַער וְ ָעלּו ְּב ַמ ְד ֵרגֹות ֶאל ַה ָ
"ּת ְר ִאי ּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשים נִ כְ נָ ִסים לַ ַּביִ ת ַהּזֶ ה!" ִה ְת ַּפּלֵ א נ ַֹעם,
ִ
עֹוׂשים ָׁשם?"
"מה ֵהם ִ
ָ
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ּומ ֵּקל ֲהלִ יכָ ה ְּביָ ָדּה.
ִא ָּשׁה זְ ֵקנָ ה ָעלְ ָתה לְ ִא ָּטּה ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות ַ
ֲאנָ ִׁשים ָע ְמדּו לְ ַמ ְרּגְ לֹות ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ימה.
וְ זּוג ָצ ִעיר ָּפ ַתח ֶאת ַה ַּשׁ ַער וְ נִ כְ נַ ס ְּפנִ ָ
ּקֹורה ָׁשם ִּב ְפנִ יםָ ",א ְמ ָרה ָּת ֵהל,
אֹותי ְמ ַענְ יֵ ן ַמה ֶ
"ּגַ ם ִ
ּומ ְס ַּתּכֶ לֶ ת
יֹוׁש ֶבת ּכָ אן ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ִ
"ּכְ ֶׁש ְּמ ַׁש ְע ֵמם לִ יֲ ,אנִ י ֶ
אֹותם
ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנִ כְ נָ ִסיםֲ ...הכִ י ּכֵ יף זֶ ה לִ ְראֹות ָ
יֹוצ ִאים ֵמ ַה ַּביִ תַ .חּכֵ ה וְ ִת ְר ֶאה ְּב ַע ְצ ְמָך!"
ְ

ירּוׁשלַ יִ ם,
"ּביִ ת ֶא ָחד יֶ ְׁשנֹו ִּב ָ
ַ
קֹומ ַתיִ ם.
קֹומה ְּ -ביַ ַחד ָ
קֹומה וְ עֹוד ָ
ָ
קֹול ְצ ָע ִדים ִּ -דים ִּ -דים ִּ -דים...
יֹור ִדים".
ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות עֹולִ ים וְ ְ
יה ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה.
ָּת ֵהל ָׁש ָרה ֶאת ַה ִּשׁיר וְ ָר ְק ָעה ְּב ַרגְ לֶ ָ
ּפּורים -
יאה ִס ִ
"א ַמ ְר ִּתי לָ ְך ֶׁש ַא ְּת ַמ ְמ ִצ ָ
ָ
יאה ּגַ ם ִׁש ִירים"...
רֹואה ֶׁש ַא ְּת ַמ ְמ ִצ ָ
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֶ
יה לַ ִּשׁ ָירה.
ָצ ַחק נ ַֹעם וְ ִה ְצ ָט ֵרף ֵאלֶ ָ
"...קֹול ְצ ָע ִדים ִּדים ִּ -דים...
יֹור ִדים".
ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות עֹולִ ים וְ ְ
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יֹור ִדים נִ ְׁש ַמע ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות.
קֹול ְצ ָע ִדים ְ
יֹוצ ִאים!" ָק ָרא נ ַֹעם,
"הּנֵ ה ֵהם ְ
ִ
"ּת ְר ִאי! ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ֲחזִ יק ַמ ֶּשׁהּו ַּבּיָ ד,
ִ
ָמה ֵהם ִק ְּבלּו ָׁשם?"
ָה ִא ָּשׁה ַהּזְ ֵקנָ ה יָ ְר ָדה ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות וְ נֶ ֶאנְ ָחה.
"אֹויָ ",א ְמ ָרה ַהּזְ ֵקנָ ה,
ּכֹואבֹות...
"ה ַרגְ לַ יִ ם ֶׁשּלִ י ּכָ ל־ּכָ ְך ֲ
ָ
ַה ִּשּׁנַ יִ ם ֶׁשּלִ י ַחּלָ ׁשֹות...
טֹוב ֶׁש ַּב ַּביִ ת ַה ְמב ָֹרְך ַהּזֶ ה
ֲאנִ י ְמ ַק ֶּבלֶ ת אֹכֶ ל ַרְך וְ ָט ִעים".
אתי ּכָ אן ִׂש ְמלַ ת ּכַ ּלָ ה לַ ֲח ֻתּנָ ה ֶׁשּלָ נּו",
"וַ ֲאנִ י ָמ ָצ ִ
חּורה ַה ְּצ ִע ָירה
ָא ְמ ָרה ַה ַּב ָ
ֶׁש ָעזְ ָרה לָ ּה לָ ֶר ֶדת ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות.
יפּיָ ה
יאה ִמן ַה ַּשׂ ִּקית ִׂש ְמלָ ה לְ ָבנָ ה יְ ֵפ ִ
הֹוצ ָ
ִהיא ִ
אֹותּה לַ ּזְ ֵקנָ ה.
וְ ֶה ְר ֲא ָתה ָ
"מּזָ ל טֹוב לַ ּזּוג ַה ָּצ ִעיר!"
ַ
יה.
ִחּיְ כָ ה ַהּזְ ֵקנָ ה ,וְ ִחּיְ כּו ּגַ ם ְק ָמ ֶט ָ
ֲאנָ ִׁשים ֵאּלּו יָ ְצאּו,
נֹוס ִפים נִ כְ נְ סּו ִמ ַּב ַעד לַ ַּשׁ ַער
וַ ֲאנָ ִׁשים ָ
וְ ָעלּו ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות.
"א ַמ ְר ִּתי לְ ָך ֶׁשּזֶ ה ֵּבית ְּפלָ אֹות!"
ָ
"ּביִ ת ָמלֵ א ַמ ָּתנֹות!"
ָצ ֲהלָ ה ָּת ֵהלַ ,
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צֹופרַ .מ ָּשׂ ִאית ּגְ דֹולָ ה ָע ְצ ָרה לְ יָ ָדם.
יּפ!" נִ ְׁש ַמע קֹול ָ
יּפִּ ,פ ְ
"ּפ ְ
ִ
ַהּנֶ ָהג ָּפ ַרק ֵמ ַה ַּמ ָּשׂ ִאית ַא ְרּגָ זִ ים ְמלֵ ִאים ְּב ָמזֹון.
ּופ ְס ָעה לְ ֵע ֶבר ַהּנֶ ָהג.
ּומ ַחּיֶ כֶ ת יָ ְצ ָאה ִמ ֶּפ ַתח ַה ַּביִ ת ָ
ִא ָּשׁה נְ מּוכָ ה ְ
אֹותּה!" ָא ְמ ָרה ָּת ֵהל,
"אה! ֲאנִ י ַמּכִ ָירה ָ
ָ
"זֹאת ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה!
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ִא ָּמא ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ֵמ ַא ָּבא לְ ַה ֲע ִביר לָ ּה ִמ ַּטת ִּתינֹוק.
לָ ָּמה ִהיא ְצ ִריכָ ה ִמ ָּטה לְ ִתינֹוקֹות? ִהיא ּכְ ָבר ַס ְב ָּתא!"
יה ְּבכָ בֹוד נַ ַהג ַה ַּמ ָּשׂ ִאית,
"ה ַר ָּבנִ יתָּ ",פנָ ה ֵאלֶ ָ
ָ
אֹותְך ִמ ְּשׁנָ ֵתְך".
"הּגַ ְע ִּתי ַהּב ֶֹקר ֻמ ְק ָּדםֲ .אנִ י ְמ ַקּוֶה ֶׁשֹּלא ֵה ַע ְר ִּתי ָ
ִ
יה ִּב ְב ָרכָ ה"...
"אנִ י ָק ָמה לִ ְפנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁש ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּבל ֶאת ָּפנֶ ָ
ֲ
ָצ ֲח ָקה ָה ַר ָּבנִ ית ִּב ְצחֹוק ִמ ְתּגַ לְ ּגֵ ל,
יֹוד ַע ָמה ִה ְס ַּפ ְק ִּתי לַ ֲעׂשֹות ַעד ַעכְ ָׁשו?
"א ָּתה ֵ
ַ
רּוחת ָצ ֳה ַריִ ם וְ ֵהכַ נְ ִּתי ְּב ֶע ֶרְך ֵמ ָאה ִּפּתֹות!"
ִּב ַּשׁלְ ִּתי ֲא ַ
"מה ְּשׁלֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלְ ָך?" ִהיא ִה ְת ַענְ יְ נָ ה.
ַ
"א ְצלֵ נּוָּ ,ברּוְך ה'ַ ,הּכֹל ְּב ֵס ֶדרָ ",ענָ ה ַהּנֶ ָהג,
ֶ
"לְ ָׁשכֵ ן ֶׁשּלִ י נֹולַ ד ִּתינֹוק ,וְ ֵאין לָ ֶהם ִמ ַּטת ִּתינֹוק.
ַא ְּת יְ כֹולָ ה לַ ֲעזֹר לֹו?" ָׁש ַאל ַהּנֶ ָהג.
"יַ ד ה' ְמלֵ ָאה! ַאל ִּת ְד ַאג ,ה' ׁשֹולֵ ַח.
אֹומ ֶרת לֹו:
ֲאנִ י ּכָ ל יֹום ֶ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םֲ ,אנִ י עֹוזֶ ֶרת לַ יְ לָ ִדים ֶׁשּלְ ָך ַּ -ת ֲעזֹר לִ י.
וְ הּוא עֹוזֵ ר לִ י!"
ּוב ִחּיּוְך ּגָ דֹול,
ּבֹוט ַח ְ
ָא ְמ ָרה לֹו ָה ַר ָּבנִ ית ְּבקֹול ֵ
"קח לַ ֶּד ֶרְך ּכַ ָּמה ִּפּתֹות ֶׁש ֵהכַ נְ ִּתי ַהּב ֶֹקר.
ַ
ֲאנִ י ְמ ַא ֶחלֶ ת לְ ָך ְּב ִריאּות וְ לֵ ב ָׂש ֵמ ַח!"
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"רֹוצים לִ זְ ּכֹות ְּב ִמ ְצוָ ה?"
ִ
ָּפנְ ָתה ָה ַר ָּבנִ ית ֶאל נ ַֹעם וְ ָת ֵהל.
"מה ּזֶ ה 'לִ זְ ּכֹות ְּב ִמ ְצוָ ה'?
ַ
לֹומ ִדים לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹותָ "...א ְמ ָרה לָ ּה ָּת ֵהל.
ֶא ְצלֵ נּו ַּבּגַ ן ְ
"את ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹאת ֹלא ַרק ִּתלְ ְמ ִדי ,יָ א ִּבינְ ִּתיֶ ,אּלָ א ַּת ֲע ִׂשי
ֶ
"א ֶּתם יְ כֹולִ ים לַ ֲעזֹר לִ י לְ ַהכְ נִ יס ֶאת
ַמ ָּמׁש!" ָא ְמ ָרה ָה ַר ָּבנִ יתַ ,
ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַה ְּק ַטּנֹות ַה ַּביְ ָתה? ַּב ֶּד ֶרְך ֶׁשּלָ כֶ ם ִּתזְ ּכּו ְּב ִמ ְצוָ ה".
"אנִ י ּכְ ָבר ּגָ דֹול!" ָא ַמר נ ַֹעם וְ ִהזְ ַּד ֵּקף,
ֲ
"אנִ י יָ כֹול לְ ָה ִרים ּגַ ם ֻק ְפ ָסה ּכְ ֵב ָדה!"
ֲ
ׁשּובה!"
"ּבֹואּו נִ זְ ָּד ֵרז!" ָא ְמ ָרה ָה ַר ָּבנִ יתּ" ,כָ ל ַּד ָּקה ֲח ָ
ַהיְ לָ ִדים ָהלְ כּו ְּב ִע ְּקבֹות ָה ַר ָּבנִ ית ֶאל ַה ַּביִ ת,
יהם ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות.
נֹוׂש ִאים ִּב ֵיד ֶ
ּכְ ֶׁש ֵהם ְ
ֵהם ִה ְס ַּתּכְ לּו זֶ ה ֶאל זֶ ה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות.
ִהּנֵ ה ֵהם נִ כְ נָ ִסים לְ ֵבית ַה ְּפלָ אֹותַ ,מה ּיִ ְראּו ָׁשם?
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ּופּתֹות ַמ ְה ִּבילֹות.
יח ֶׁשל אֹכֶ ל ָט ִעים ִ
יסהֵ .ר ַ
יח טֹוב ִק ֵּדם ֶאת ְּפנֵ י ַהיְ לָ ִדים ַּבּכְ נִ ָ
ֵר ַ
ּוב ְּשׂמּו אֹותֹו.
זֵ ֵרי ְּפ ָר ִחים ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים ִק ְּשׁטּו ֶאת ַה ַּביִ ת ִ
ימה ְּב ַביְ ָׁשנּותֲ .אנָ ִׁשים ַר ִּבים ִמּלְ אּו ֶאת ַה ַּביִ ת.
ֵהם נִ כְ נְ סּו ְּפנִ ָ
ִצלְ צּול ַּפ ֲעמֹון ַה ֶּדלֶ ת וְ ִצלְ צּול ַה ֶּטלֶ פֹוןֶׁ ,שּנִ ְׁש ְמעּו ּכָ ל ַהּזְ ַמןִ ,ה ְתנַ ּגְ נּו ָּב ֶר ַקע.
"הּנִ יחּו ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַּב ֶח ֶדרָ ",א ְמ ָרה ָה ַר ָּבנִ ית.
ַ
"לְ ֵאיזֶ ה ֶח ֶדר ִהיא ִמ ְתּכַ ּוֶנֶ ת?" ָּת ָהה נ ַֹעם.

ֵהם ָע ְברּו ֶּד ֶרְך ַה ָּסלֹון ֶׁשּנִ ְר ָאה ּכְ מֹו ֲחנּות ְּבגָ ִדים.
ּוב ֲחרּו לָ ֶהן ְּבגָ ִדיםְ ,ס ִדינִ ים
נָ ִׁשים ֲא ָחדֹות ָע ְמדּו ָ
וַ ֲא ִפּלּו ִׂש ְמלֹות ּכַ ּלָ ה ְרקּומֹות.
ָה ַר ָּבנִ ית ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ֶּדלֶ ת לְ ֶח ֶדר ּגָ דֹולָ ,מלֵ א ְּב ִמ ְצ ְרכֵ י ָמזֹון.
ַהיְ לָ ִדים ִהּנִ יחּו ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַעל ָה ִר ְצ ָּפה וְ ִה ְס ַּתּכְ לּו ָס ִביב ְּב ַת ְד ֵה ָמה.
"איזֹו ֲע ֵר ָמה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ַחּלֹותַ ...מ ָּמׁש ַהר!" ִה ְת ַּפ ֵעל נ ַֹעם,
ֵ
ּבּוקי ֶׁש ֶמן!"
ׁשּורה ֲא ֻ-רּ-כָ -ה ֶׁשל ַּב ְק ֵ
"וְ ִת ְר ִאי ֵאיזֹו ָ
ּובעֹוד ַה ְר ֵּבה ַׂש ִּקּיֹות.
ּובעֹוד ַׂש ִּקיתְ ...
ְּבתֹוְך ַה ֶח ֶדר ָע ְמדּו יָ לְ ָדה וְ יֶ לֶ ד וְ ָא ְרזּו אֹכֶ ל ְּב ַׂש ִּקיתְ ...
יֹור ִדים לַ ִּס ְפ ִרּיָ ה ֶׁשל ַס ָּבאָ ",א ְמרּו ַהיְ לָ ִדים.
"ס ְב ָּתאִ ,מּלֵ אנּו ֶאת ּכָ ל ַה ַּשׂ ִּקּיֹותֲ .אנַ ְחנּו ְ
ַ
ָה ַר ָּבנִ ית ָּפנְ ָתה לְ ָת ֵהל ּולְ נ ַֹעם.
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ּקֹומה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה.
"א ֶּתם יְ כֹולִ ים לָ ֶר ֶדת ִעם ַהּנְ כָ ִדים ֶׁשּלִ י לַ ָ
ַ
עֹוס ֶקת ְּב ַמה ֶּשּׁכָ תּוב ָּבּה ְּ -ב ַמ ֲע ִׂשים",
ּתֹורה וַ ֲאנִ י ֶ
עֹוסק ָׁשם ַּב ָ
ָה ַרב ֵ
אֹותם ְּב ֻסּכָ ִרּיָ ה.
ִהיא ָצ ֲח ָקה וְ כִ ְּב ָדה ָ
"אנִ י ֶא ְׁשמֹר לָ כֶ ם ִמ ְצוָ ה לַ ַּפ ַעם ַה ָּב ָאה ֶׁש ָּתבֹואּוֶׁ .שּיִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּב ִריאּות וְ לֵ ב ָׂש ֵמ ַח!"
ֲ
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ירּוׁשלַ יִ ם,
"ּביִ ת ֶא ָחד יֶ ְׁשנֹו ִּב ָ
ַ
קֹומ ַתיִ ם.
קֹומה ְּ -ביַ ַחד ָ
קֹומה וְ עֹוד ָ
ָ
קֹול ְצ ָע ִדים ִּ -דים ִּ -דים ִּ -דים...
יֹור ִדים.
ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות עֹולִ ים וְ ְ
קֹומה ְׁשנִ ּיָ ה ֲ -ה ֻמּלָ ה וְ גַ ם ִׂש ְמ ָחה,
ְּב ָ
ָה ַר ָּבנִ ית ְמ ַק ֶּבלֶ ת ֶאת ּכֻ ּלָ ם ִּב ְב ָרכָ ה".
ָׁש ָרה לָ ּה ָּת ֵהל וְ יָ ְר ָדה ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות.
יאל.
"ס ְב ָּתא ִּב ְּק ָׁשה ֶׁש ַּת ַעזְ רּו לָ ּה?" ָׁש ַאל ַהּנֶ כֶ ד יְ ִח ֵ
ַ
יֹוד ַע?"
"ּכֵ ןֵ .איְך ַא ָּתה ֵ
ׁשֹומ ֶרת לְ כָ ל ֶא ָחד ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ֶׁשּלֹוָ "...צ ֲח ָקה ַחּגִ ית.
"היא ָּת ִמיד ֶ
ִ
ּקֹומה ַה ַּת ְחּתֹונָ הָּ ,פ ְת ָחה ַחּגִ ית ֶאת ַה ֶּדלֶ ת.
ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לַ ָ
יח ֶׁשּכָ זֶ ה!"
"מה ּזֶ ה? ֵמעֹולָ ם ֹלא ֵה ַר ְח ִּתי ֵר ַ
יח ְמיֻ ָחד!" ָא ְמ ָרה ָּת ֵהלַ ,
"איזֶ ה ֵר ַ
ֵ
יאל,
ימןִ ",ה ְס ִּביר יְ ִח ֵ
יקים ֶׁש ַּס ָּבא ֶׁשּלָ נּו ֵה ִביא ִמ ֵּת ָ
יח ֶׁשל ִס ְפ ֵרי ַהּק ֶֹדׁש ָה ַע ִּת ִ
"זֶ ה ָה ֵר ַ
לֹומד ָּב ֶהם ּכָ ל ַהּזְ ַמן".
"הּוא ֵ
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מּוסי ְס ָפ ִרים ּכִ ּסּו ֶאת ִקירֹות ַה ֶח ֶדר .לְ יַ ד ַה ַחּלֹון יָ ַׁשב ָה ַרב ְּב ַרגְ לַ יִ ם ְמ ֻׂשּכָ לֹות ַעל ַה ַּס ָּפה,
ַמ ָּד ִפים ֲע ֵ
תּוחים ָהיּו ֻמּנָ ִחים ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן.
אֹור ַח ֶׁשּיָ ַׁשב ַעל ַהּכִ ֵּסא מּולֹוִ .ס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש ְּפ ִ
ׂשֹוחח ִעם ֵ
וְ ַ
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אּפח",
יֹוסף ַק ַ
"זֶ ה ַס ָּבא ֶׁשּלָ נּוָ ,ה ַרב ֵ
ּוביִ ְר ַאת ּכָ בֹוד.
לָ ֲח ָׁשה ַחּגִ ית ְּב ַא ֲה ָבה ְ
אּפח ֵה ִרים ֶאת רֹאׁשֹו וְ ִה ִּביט ָּב ֶהם ִמ ַּב ַעד לְ ִמ ְׁש ָק ָפיו,
ָה ַרב ַק ַ
ּבֹורקֹות.
ּכְ ֶׁש ֵעינָ יו ְ
אֹור ַח ֲהדּור ַה ָּפנִ ים,
אּפחָ ",א ַמר ָה ֵ
"ה ַרב ַק ַ
ָ
"אנּו ּפֹונִ ים ֵאלֶ יָך ׁשּוב ְּב ַב ָּק ָׁשה
ָ
אׁשי לִ ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל.
ֶׁש ַּת ְסּכִ ים לִ ְהיֹות ָה ַרב ָה ָר ִ
ַא ָּתה ָה ִאיׁש ֲהכִ י ַמ ְת ִאים לְ כָ ְך.
ּומנְ ִהיג".
יד־חכָ ם ּגָ דֹולַ ,צ ִּדיק ַ
ַא ָּתה ַּתלְ ִמ ָ
"אינֶ ּנִ י יָ כֹול לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַה ָּצ ָעה ֶׁשּלָ כֶ םֵ ",ה ִׁשיב ָה ַרב ַּב ֲענָ וָ ה,
ֵ
"אינִ י יָ כֹול לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ֶח ֶדר ַהּזֶ הְ ,מ ַחּכִ ים לִ י ּפֹה".
ֵ
אֹור ַח ִמ ָּס ִביב.
"מי ְמ ַחּכֶ ה לְ ָך?" ִה ְס ַּתּכֵ ל ָה ֵ
ִ
ּתֹורת ָה ַר ְמ ָּב"ם.
לֹומד ֶאת ַ
ּובּלַ יְ לָ ה ֲאנִ י ֵ
"ּבּיֹום ַ
"ה ַר ְמ ָּב"ם ְמ ַחּכֶ ה לִ יָ "...ענָ ה לֹו ָה ַרב ְּב ִחּיּוְך ַרְך וְ נָ ִעיםַ ,
ָ
וֹותיו".
הּודים לָ ַד ַעת ֶאת ה' ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצ ָ
רֹוצה לְ ַה ְס ִּפיק לִ כְ ּתֹב עֹוד וְ עֹוד ְס ָפ ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם יִ לְ ְמדּו יְ ִ
ֲאנִ י ֶ
ָה ַרב ִהזְ ִמין ֶאת ַהיְ לָ ִדים לְ ִה ְת ָק ֵרב.
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יתי יֶ לֶ ד ָק ָטן
אֹותי ַמ ֶּשׁהּו ְמאֹד ָחׁשּוב ,וַ ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַקּיֵ ם אֹותֹו ֵמ ָאז ֶׁש ָהיִ ִ
מֹורי יִ ְחיָ א ,לִ ֵּמד ִ
"ס ָּבא ֶׁשּלִ יִ ,
ַ
יטבֲ ,חקֹר  -וְ ִה ְׂשּכַ לְ ָּת!"
אֹומר :לְ ַמד ֵה ֵ
ְּבגִ ילְ כֶ םָ ",א ַמר לָ ֶהם ָה ַרב" ,הּוא ָּת ִמיד ָהיָ ה ֵ
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"ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים לָ ַמ ְדנּו ּכָ אן ַהּיֹום!" ָא ַמר נ ַֹעם ּכְ ֶׁש ֵהם יָ ְצאּו ֵמ ַה ֶח ֶדר,
אּפח הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֵּבית ְּפלָ אֹות!"
"ה ַּביִ ת ֶׁשל ָה ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
ַ

ירּוׁשלַ יִ ם,
ַּביִ ת ֶא ָחד יֶ ְׁשנֹו ִּב ָ
קֹומ ַתיִ ם.
קֹומה ְּ -ביַ ַחד ָ
קֹומה וְ עֹוד ָ
ָ
קֹול ְצ ָע ִדיםִּ ...דיםִּ ...דיםִּ ...דים...
יֹור ִדים.
ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות עֹולִ ים וְ ְ
קֹומה ַא ַחת ֶׁ -ש ֶקטְּ ,ד ָמ ָמה,
ְּב ָ
ּכֹותב ּכִ ְמ ַעט ּכָ ל ַהיְ ָמ ָמה.
ָה ַרב ֵ
קֹומה ְׁשנִ ּיָ ה ֲ -ה ֻמּלָ ה וְ גַ ם ִׂש ְמ ָחה,
ְּב ָ
ָה ַר ָּבנִ ית ְמ ַק ֶּבלֶ ת ֶאת ּכֻ ּלָ ם ִּב ְב ָרכָ ה.
ירּוׁשלַ יִ ם,
ַּביִ ת ֶא ָחד יֶ ְׁשנֹו ִּב ָ
קֹומ ַתיִ ם.
קֹומה ְּ -ביַ ַחד ָ
קֹומה וְ עֹוד ָ
ָ
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יֹוסף ַה ָּק ָטן
ֵ
מֹוצא
ֵ
אֹוצר ּגָ דֹול
ָ
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חֹוקהִ .טּפֹות ּגֶ ֶׁשם ּגְ דֹולֹות
ימן ָה ְר ָ
ּגְ ָׁש ִמים ַעּזִ ים יָ ְרדּו ַעל ָה ִעיר ַצנְ ָעא ֶׁש ְּב ֵת ָ
ָׁש ְטפּו ֶאת ָה ְרחֹובֹות.
יֹוסף יָ ַׁשב ַעל ַה ַּמ ְח ֶצלֶ ת ְּב ַרגְ לַ יִ ם ְמ ֻׂשּכָ לֹות מּול ַס ָּבא יִ ְחיָ א,
ֵ
וְ לָ ַמד ִאּתֹו ִמּתֹוְך ַה ֻח ָּמׁש.
יֹוסף ִה ְק ִׁשיב לְ ַס ָּבא יִ ְחיָ א ְּברֹב ֶק ֶׁשב.
ָהיְ ָתה זֹו ְׁש ַעת ֶע ֶרב ְמ ֻא ֶח ֶרת וְ ֵ
לְ ֶפ ַתע נִ ְׁש ְמעּו ְּד ִפיקֹות ֲחזָ קֹות ַעל ַה ֶּדלֶ ת.
אֹותנּו ְּב ָׁש ָעה ּכֹה ְמ ֻא ֶח ֶרת?"
"מי ָּבא לְ ַב ֵּקר ָ
ִ
ִה ְת ַּפּלֵ א ַס ָּבא יִ ְחיָ א וְ נִ ּגַ ׁש לִ ְפּת ַֹח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת.
יֹוסף.
"ּב ֱא ֶמת ְמ ַענְ יֵ ןָ "...ח ַׁשב ֵ
ֶ
אֹור ַחָ ,היָ ה זֶ ה זְ כַ ְריָ ה,
יֹוסף ֶאת ָה ֵ
ּכְ ֶׁש ָּפ ַתח ַס ָּבא ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ,זִ ָהה ֵ
נֹוטפֹות ַמיִ ם.
אֹותיו ְ
ּופ ָ
ֶׁש ָע ַמד ַּב ֶּפ ַתח ָרטֹב ּכֻ ּלֹו ֵ
"ּבֹואּ ,בֹואִ ,הּכָ נֵ סֵׁ ,שב ִא ָּתנּוִ ".הזְ ִמין ַס ָּבא ֶאת זְ כַ ְריָ ה.
יׁשי ַהּיֹום,
מֹורי יִ ְחיָ אַ ,אְך ֲאנִ י ְמ ַמ ֵהר ְמאֹד וְ ֵאינִ י יָ כֹול לְ ִה ְת ַעּכֵ ב .יֹום ֲח ִמ ִ
"ּתֹודה ִ
ָ
נֹוסף".
אתי ּכַ ד ָ
וְ ַה ֲהכָ נֹות לְ ַׁש ָּבת ְמ ֻרּבֹותָ .ע ַב ְר ִּתי ַּד ְרּכְ ָך ּכְ ֵדי לְ ַס ֵּפר ֶׁש ָּמ ָצ ִ
נֹוסף?" ִה ְת ַרּגֵ ׁש ַס ָּבא,
את ּכַ ד ָ
"מ ָצ ָ
ָ
ית אֹותֹו?"
ׂשֹורה ְמ ַׂש ַּמ ַחת! ֵאיפֹה ּגִ ּלִ ָ
"ה ֵרי זֹו ְּב ָ
ֲ
יע לְ ָׁשם
טּוחהּ ,כְ ֶׁש ַּתּגִ ַ
ּוׁש ָ
"הּכַ ד נִ ְמ ָצא ָקרֹוב לִ ְק ֵצה ָה ִעיר ,לְ יַ ד ֶא ֶבן ּגְ דֹולָ ה ְ
ַ
ִּת ְר ֶאה אֹותֹו ִמּיָ דַ .הּגְ ָׁש ִמים ָה ַר ִּבים ָׁש ְטפּו ֵמ ָעלָ יו ֶאת ֶה ָע ָפר ֶׁשּכִ ָּסה אֹותֹו.
אֹוצרֹות יְ ָק ִרים"...
ֲאנִ י ְמ ַקּוֶה ֶׁש ִּת ְמ ָצא ּגַ ם ַּבּכַ ד ַהּזֶ ה ָ
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רֹועד ֵמ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות.
ּתֹודה ַר ָּבה!" ָא ַמר ַס ָּבא ְּבקֹול ֵ
"ּתֹודה לְ ָך! ָ
ָ
יאה ,זְ ַמן ַרב ֹלא ָר ָאה אֹותֹו נִ ְרּגָ ׁש ּכָ ל ּכָ ְך.
יֹוסף ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ַס ָּבא יִ ְחיָ א ִּב ְפלִ ָ
ֵ
יֹוסףַ ,אְך ֹלא ֵה ֵעז
אֹוצר יָ ָקר?! ַּב ֶּמה ְמ ֻד ָּבר?" ִה ְס ַּת ְק ֵרן ֵ
"ּכַ ד ּגָ דֹול? ָ
יחה ֵּבין ַה ְּשׁנַ יִ ם.
יע לַ ִּשׂ ָ
לְ ַה ְפ ִר ַ
אֹוצר
יֹוסף ְּב ִמ ָּטתֹו וְ ֹלא ִה ְפ ִסיק לַ ְחׁשֹב ַעל ַהּכַ ד וְ ַעל ָה ָ
ַּבּלַ יְ לָ ה ִה ְת ַה ֵּפְך ֵ
ֶׁש ִּמ ְס ַּת ֵּתר ְּבתֹוכֹו.
יֹוסף" ,אּולַ י יֵ ׁש ַּבּכַ ד ַמ ְט ְּבעֹות ֶׁשל זָ ָהבֲ ...א ָבנִ ים יְ ָקרֹות...
"אּולַ יָ "...ח ַׁשב ֵ
יטים"...
ַּתכְ ִׁש ִ
יֹוסף ֵה ִסיר ֵמ ָעלָ יו ֶאת ַה ְּשׂ ִמיכָ הַ .א ַחר ָחזַ ר וְ ִה ְתּכַ ָּסה ָּבּהְּ .ב ִד ְמיֹונֹו ָר ָאה
ֵ
יח
נֹוצצֹות ...הּוא ֹלא ִה ְצלִ ַ
ּומ ֻק ָּשׁט ָמלֵ א ְּב ַמ ְט ְּבעֹות זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים ְ
ּכַ ד יָ ֶפה ְ
לְ ֵה ָר ֵדםִ ,ה ְת ַה ֵּפְך ַּב ִּמ ָּטה ׁשּוב וָ ׁשּובַ ,עד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף נֶ ֶע ְצמּו ֵעינָ יו וְ הּוא ָׁש ַקע
ְּב ֵׁשנָ ה ֲע ֻמ ָּקה.
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יֹוסף וְ לִ ֵּטף ֶאת רֹאׁשֹו.
לְ ָמ ֳח ָרתַ ,ה ְׁשּכֵ ם ַּבּב ֶֹקר ,נִ ּגַ ׁש ַס ָּבא יִ ְחיָ א ֶאל ֵ
"לְ ַא ַחר ֶׁשּנְ ַסּיֵ ם ֶאת ְּת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ",הּוא ָא ַמר" ,נֵ ֵצא לְ ַח ֵּפׂש יַ ַחד ֶאת ַהּכַ ד!"
יֹוסף ִה ְת ַק ְּדמּו ִּב ְצ ָע ִדים ְמ ִה ִירים.
ַקר ָהיָ ה ַּבחּוץַ ,קר ְמאֹדַ .ס ָּבא יִ ְחיָ א וְ ֵ
יהם ִה ְתּכַ ּסּו ְּבבֹץֵ .הם יָ ְצאּו ֵמ ָה ִעיר
יהם ָה ֲא ֻרּכִ ים נִ ְר ְטבּו וְ נַ ֲעלֵ ֶ
ׁשּולֵ י ְמ ִעילֵ ֶ
וְ ִה ְמ ִׁשיכּו לִ ְצעֹד,
טּוחה ּגְ דֹולָ הּ ,ולְ יָ ָדּה ְק ֵצה ּכַ ד ַה ְמ ַב ְצ ֵּבץ ִמּתֹוְך ָה ֲא ָד ָמה.
ַעד ֲא ֶׁשר ָראּו ֶא ֶבן ְׁש ָ
ימה.
יֹוסף ֵה ִציץ ְּב ַס ְק ָרנּות ְּפנִ ָ
ַס ָּבא ֵה ִרים ִּבזְ ִהירּות ֶאת ִמכְ ֵסה ַהּכַ דֵ .
יֹוסף ְּב ַאכְ זָ ָבה,
"זֶ הּו ּכַ ד ֶח ֶרס ָּפׁשּוט ָמלֵ א ְּב ַד ִּפים יְ ָׁשנִ יםָ "...א ַמר ֵ
אֹוצר יָ כֹול לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ְּבתֹוכֹו?"
"איזֶ ה ָ
ֵ
ַס ָּבא יִ ְחיָ א ִחּיֵ ְך וְ ִה ְתיַ ֵּשׁב ַעל ָה ֶא ֶבן ֶׁשּלְ ַצד ַהּכַ ד.
אֹוצר ָּבלּוםָּ ",פ ַתח ַס ָּבא וְ ָא ַמר,
"ה ַּד ִּפים ָה ֵאּלּו ֵהם ָ
ַ
ּתֹורהִ ,סּדּור אֹו ֵח ֶפץ ק ֶֹדׁש ַא ֵחר ִמ ְת ַּבּלֶ ה,
"ּכַ ֲא ֶׁשר ֵס ֶפר ָ
נֹוהגִ ים ּבֹו ּכָ בֹוד ּכִ י יֵ ׁש ּבֹו ְק ֻד ָּשׁה.
ֵאינֶ ּנּו ַמ ְׁשלִ יכִ ים אֹותֹו לְ ַפח ָה ַא ְׁש ָּפהָ .אנּו ֲ
הּוא יָ ָקר לָ נּו ְמאֹד".
יֹוסף.
עֹוׂשים ִא ָּתם?" ִה ְת ַענְ יֵ ן ֵ
"אז ָמה ִ
ָ
אֹותם ְּבכַ ד ּגָ דֹול ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתּ ,כְ ֶׁש ַהּכַ ד ִמ ְת ַמּלֵ א ּגֹונְ זִ ים
ׁשֹומ ִרים ָ
"אנַ ְחנּו ְ
ֲ
ּומ ְט ִמינִ ים אֹותֹו ָּב ֲא ָד ָמה .לִ ְפ ָע ִמיםְּ ,בלִ י ֵמ ִׂשיםֲ ,אנָ ִׁשים ַמ ְט ִמינִ ים ְּבכַ ד
ַ
אֹוצר ֶׁשל ַמ ָּמׁש!"
ַהּגְ נִ יזָ ה ֵס ֶפר ְמיֻ ָחד וְ ָחׁשּוב ָ -
אֹוצר!
"אנִ י ֶא ֱעזֹר לְ ָך לִ ְמצֹא ֶאת ָה ָ
יֹוסף ְּב ִׂש ְמ ָחהֲ ,
"ס ָּבא!" ָא ַמר ֵ
ַ
אּולַ י נִ ְמ ָצא ּכָ אן ֵס ֶפר ְמיֻ ָחד ֶׁש ֵאין ּכְ מֹותֹו ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם!"
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ּכֹופף ַעל ִּב ְרּכָ יו ,נִ ָּקה ֶאת ַהּבֹץ ֶׁשּכִ ָּסה ֶאת ֶּפ ַתח ַהּכַ ד,
יֹוסף ִה ְת ֵ
ֵ
ּפֹורר וְ נָ ַתן אֹותֹו ִּבזְ ִהירּות לְ ַס ָּבא יִ ְחיָ א.
הֹוציא ִמּתֹוכֹו ֵס ֶפר ִמ ְת ֵ
ִ
יע רֹאׁשֹו ִמ ַּצד לְ ַצד.
ַס ָּבא ִּד ְפ ֵּדף ַּב ֵּס ֶפר ַּב ֲע ִדינּות וְ ֵהנִ ַ
אׁשית יָ ָׁשן "...הּוא ָא ַמר,
"זֶ הּו ֻח ָּמׁש ְּב ֵר ִ
אֹותּיֹות ּבֹו נִ ְמ ֲחקּו ּכְ ָבר ִמּזְ ַמןִ .הּנֵ ה ,נַ ֵּסה לִ ְקרֹא ּבֹו".
"ה ִ
ָ
יֹוסף ִה ְתיַ ֵּשׁב לְ ַצד ַס ָּבא ,וְ ֵה ֵחל לִ ְקרֹא.
ֵ
אׁשית ָּב ָראֵ ...את ַה ָּשׁ ...וְ ֵאת ָה ָא"...
"ּב ֵר ִ
ְ
ַס ָּבא ָצ ַדקָ ,ק ֶׁשה ָהיָ ה לִ ְקרֹא ַּב ֻח ָּמׁש ַה ָּק ָטןַּ .ד ִּפים ַר ִּבים
אֹותּיֹות נִ ְמ ֲחקּו וְ ִה ַּט ְׁש ְטׁשּו.
נִ ְק ְרעּו וְ ָח ְסרּוִ ,
עֹודד אֹותֹו ַס ָּבא,
"ה ְמ ֵׁשְך לְ ַח ֵּפׂש!" ֵ
ַ
"אּולַ י ִּת ְמ ָצא ַּבּכַ ד ֵס ֶפר נָ ִדיר!"
יֹוסף,
"הלְ וַ איָ "...ח ַׁשב ֵ
ַ
רּוׁשים
"הלְ וַ אי ֶׁש ֶא ְמ ָצא ֵס ֶפר ְמיֻ ָחד! ֵס ֶפר ֵּפ ִ
ַ
ֶׁש ֵאין ּכְ מֹותֹו ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם!"
ּכֹופף ַעל ִּב ְרּכָ יו וְ ִהכְ נִ יס ֶאת
הּוא ָחזַ ר וְ ִה ְת ֵ
הֹוציא ִמּתֹוכֹו
רֹאׁשֹו לְ תֹוְך ַהּכַ ד .הּוא ִ
ּוס ָפ ִרים
עֹוד וְ עֹוד ַּד ִּפים ְר ֻט ִּבים ְ
ּפֹור ִרים.
יהם ִמ ְת ְ
צֹות ֶ
ֶׁש ְּק ֵ
ֶאת ּכֻ ּלָ ם נָ ַתן לְ ַס ָּבא.
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ּומּיֵ ן
יֹוסף ִמּכַ ד ַהּגְ נִ יזָ ה ִ
הֹוציא ֵ
ַס ָּבא יִ ְחיָ א ָּב ַדק ֶאת ַה ַּד ִּפים וְ ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ִ
אֹותם ֶא ָחד ֶא ָחד ְּב ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ַרבֵ .חלֶ ק ֵמ ַה ַּד ִּפים וְ ַה ְּס ָפ ִרים ָׁש ַמר לְ ִצּדֹו,
ָ
אֹותם ַּב ֲחזָ ָרה ְּבתֹוְך ּכַ ד ַהּגְ נִ יזָ ה.
יֹוסףֶׁ ,שּיַ ְט ִמין ָ
וְ ֶאת ַה ְּשׁ ָאר ֶה ֱחזִ יר לְ ֵ
ּכְ ֶׁש ִּסּיְ מּוּ ,כִ ּסּו ֶאת ַהּכַ ד וְ ִה ְט ִמינּו אֹותֹו ׁשּוב ָּב ֲא ָד ָמה.
יֹוסףָ ",א ַמר ַס ָּבא" ,נַ ְחזֹר ַה ַּביְ ָתה וְ נִ ְתּכֹונֵ ן לְ ַׁש ָּבת".
"ּבֹוא ֵ
יֹוסף ִמּכַ ד
הֹוציא ֵ
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר יָ ִמיםּ ,כְ ֶׁשּיָ ְבׁשּו ַה ְּס ָפ ִרים וְ ַה ַּד ִּפים ֶׁש ִ
אֹוצר
יֹוסףּ ,בֹוא וְ ִת ְר ֶאה ֶאת ָה ָ
ַהּגְ נִ יזָ הָ ,ק ָרא לֹו ַס ָּבא יִ ְחיָ אּ" :בֹוא ֵ
ֶׁש ִה ַּצלְ נּו ִמּכַ ד ַהּגְ נִ יזָ ה .זֶ הּו ֵס ֶפר ַע ִּתיק ְמאֹדֵ .ס ֶפר ֶׁשּנִ כְ ַּתב לִ ְפנֵ י ֶאלֶ ף
רּוׁשים לַ ִּמ ְׁשנָ ה .זֶ הּו ֵס ֶפר
ּופ ִ
ָׁשנִ ים ַעל יְ ֵדי ַר ִּבי נָ ָתן .יֵ ׁש ּבֹו ֶה ְס ֵּב ִרים ֵ
יֹוסףַ ,ה ְע ֵּתק ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶאת
יְ ִח ִידיֵ .אין עֹוד ּכְ מֹותֹו ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם! ּבֹוא ֵ
נֹוס ִפים ,וְ יּוכְ לּו
ּומ ֻס ָּדרּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ִמ ֶּמּנּו ֳע ָת ִקים ָ
ַה ֵּס ֶפר ִּבכְ ַתב יָ ד ָּברּור ְ
לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנּו ַּתלְ ִמ ִידים ַר ִּבים".

אּפח וְ ָהיָ ה לְ ַרב ,הּוא ָעלָ ה ִעם
יֹוסף ַק ַ
ּכְ ֶׁשּגָ ַדל ֵ
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵה ִביא ִאּתֹו ְס ָפ ִרים
יהם ּגַ ם ֶאת ָהע ֶֹתק ָה ִראׁשֹון ֶׁש ֶה ְע ִּתיק
ַר ִּביםֵּ ,בינֵ ֶ
חֹוקהַ .על ִּפי ע ֶֹתק זֶ ה
ִעם ַס ָּבא יִ ְחיָ א ְּב ַצנְ ָעא ָה ְר ָ
ּוס ָפ ִרים ַר ִּביםַ .הּיֹום ּכָ ל ִמי
ֻה ְד ְּפסּו ֶה ְע ֵּת ִקים ְ
ֶׁשּלִ ּבֹו ָח ֵפץ יָ כֹול לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם ְּבכָ ל ֵעת.
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הצעות לקריאה משפחתית
הורים יקרים,
במסגרת התכנית הרב־שנתית להנחלת ערכי הציונות הדתית לתלמידי החמ"ד,
וכחלק מבניית הזהות האישית של הילדים ,בחר ִמנהל החמ"ד לעסוק בדמותם של
הרב והרבנית קאפח.
בשנים האחרונות ,מזמינים גני החמ"ד דמויות מופת ,על מנת להסתופף בצלם בין
כותלי הגן .השנה יש לנו זכות כפולה לארח את הרב והרבנית קאפח ,שטבעו את
חותמם בתחומים רבים.

קֹומ ַתיִ ם"
קֹומה ְּ -ביַ ַחד ָ
"קֹומה וְ עֹוד ָ
ָ

אּפח" פותח לרווחה את דלתותיו ואנו פוגשים בו
ּקֹומ ַתיִ ם ֶׁשל ָה ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
"ּבית ַה ָ
ֵ
שתי דמויות בעלות שיעור קומה .הילדים הרכים ,שנפשם צמאה לקודש ,מקיימים
מצוות בשמחה ומגביהים קומה בזכות החוויות המעצימות ,שמוענקות להם תוך
כדי הלימוד על דמויות ,שהינן חלק מאושיות בניין הציונות הדתית .הילדים לומדים
ומפנימים את הגדולה המיוחדת שלהם ,ובונים קומה נוספת על גבם  -שגם אם היא
קטנה ,היא משמעותית.
תוך כדי קריאת הסיפור ,אנו רואים כיצד דברי חז"ל הנאמרים בכל בוקר ,קורמים עור
וגידים ,והופכים למציאות חיים בביתם של הרב יוסף והרבנית ברכה:
עֹולם ַה ֶּזה,
יהם ָּב ָ
רֹות ֶ
אֹוכל ֵּפ ֵ
ָאדם ֵ
"אּלּו ְד ָב ִרים ׁ ֶש ָ
ֵ
עֹולם ַה ָּבא ,וְ ֵאּלּו ֵהן:
וְ ַה ֶּק ֶרן ַק ֶּי ֶמת לֹו ָל ָ
ִּכּבּוד ָאב וָ ֵאםּ ,וגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים,
אֹור ִחים,
וְ ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ׁ ַש ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית ,וְ ַה ְכנָ ַסת ְ
חֹולים ,וְ ַה ְכנָ ַסת ַּכ ָּלה...
ּובּקּור ִ
ִ
ּתֹורה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם".
וְ ַת ְלמּוד ָ
אּפח" ,תוכלו
ּקֹומ ַתיִ ם ֶׁשל ָה ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
"ּבית ַה ָ
לאחר שתספרו לילדכם את הסיפור ֵ
לבנות דגם של בית הקומתיים עם ילדכם .כדאי לעשות זאת בשני שלבים :האחד -
בנייה של הבית עצמו (אפשר להשתמש בקופסאות קרטון) והשני  -יצירת האבזור
הפנימי .הסיפור מספק הרבה פרטים  -הן כתובים והן מצויירים  -שעל פיהם יכול
הילד לדעת איך היה נראה הבית .לאחר הבנייה יוכל ילדכם לשחק עם בובות קטנות
בתוך הבית בהתאם לסיפור.
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ָאבי...
"ׁש ַת ְל ֶּתם נִ ּגּונִ ים ִּביִ ,א ִּמי וְ ִ
ְ

צֹומ ִחים" ("ניגונים" ,פניה ברגשטיין)
עֹולים וְ ְ
ּגַ ְר ִעינִ ים; ּגַ ְר ִעינִ ים נְ ָׂשָאם ְל ָב ִביַ .ע ָּתה ֵהם ִ

ניגוני ההורים שנשתלו ברב וברבנית בעודם רכים בשנים ,עלו וצמחו כמילות השיר,
והם אכן הפנימו ויישמו את הערכים שרכשו בביתם.
אֹוצר ּגָ דֹול" אנו קוראים על ערך אהבת התורה ,לצד ערך
מֹוצא ָ
"יֹוסף ַה ָּק ָטן ֵ
ֵ
בסיפור
שימור כתבי‑יד עתיקים ,ש'הוטמנו' ביוסף בימי ילדותו .יישום ערך זה בא לידי ביטוי
ברבות הימים ,כאשר הרב יוסף הוציא עשרות ספרים המבוססים על אותם כתבי‑יד.
גם החסדים המרובים שעשתה הרבנית ,ועליהם קיבלה את פרס ישראל ,נבעו מאותו
מקור" .כל מה שאת יכולה לתת  -תתני"  -היתה אמרה קבועה בילדותה.
חשבו אילו ערכים ספגתם אתם ממשפחתכם ,ומה הייתם רוצים להעביר הלאה
לילדכם .אפשר לספר לילדים סיפורי בית־אבא שהיוו עבורכם חוויות ילדות
מעצבות ומכוננות בבניית הזהות האישית שלכם .ילדים אוהבים סיפורים שכאלה.
הם לבטח ישבו פעורי־פה ויאזינו בשקיקה.

ַאר ֵצנּו ְּבקֹול ְרנָ נֹות"
"נַ ְע ֶלה ְל ְ

(מתוך הפיוט "אשאל א־לוהי" ,ר' שלום שבזי)

בשנת תש"ג עלתה משפחת קאפח ארצה במסע ארוך ומפרך שכלל רכיבה על חמורים
מהעיר צנעה לעיר עדן ,הפלגה באונייה עד מצרים ומשם ברכבת לארץ ישראל.
לכל משפחה ומשפחה יש את סיפור העלייה שלה ,אך לעיתים קרובות הילד איננו מכיר
את הסיפור המכונן הזה .האם הוא יודע למה משפחתכם עזבה את ארץ מולדתה? איך
התנהל המסע ארצה? מה היתה ההרגשה בזמן העזיבה ובעת ההגעה לארץ ישראל?
כדאי לשתף את סבא וסבתא בסיפורי העלייה ולהראות לילד חפצים בעלי ערך מיוחד
שאף הם "עשו עלייה" עם המשפחה .סיפורים אלה יהוו תשתית להתפתחותם הרגשית
של הילדים ,יחברו אותם לעבר ויעוררו בהם את הרגשת השייכות למשפחותיהם ,לעם
ישראל ולארץ ישראל.

יהי רצון שהסיפורים יעוררו בקרב הילדים רצון להתחזק במידות ,ולקיים
מצוות לאור דמותם והנהגותיהם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח.
רחל סלייטר
כותבת תוכניות לגני הילדים בחמ"ד
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הורים יקרים,

הולך תמים יוסף ברכה
"בית הקומתיים" מזמין אותנו להיכנס לביתם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח
זצ"ל ,להתרשם מהספרייה העצומה ,מאהבת לימוד התורה ,מהאנשים הרבים העולים
במדרגות הבית להתקבל במאור פניה של הרבנית.
זו השנה החמישית שכל משפחת החמ"ד מקדישה שנה ללימוד על דמות מופת של
מנהיג ציבור בעם ישראל.
השנה נלך לאורם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח זצ"ל ,שהן דמויות בעלות
אישיות מקיפה ושלימה .הנושאים הרבים בהם עסקו ,מצביעים  -לא רק על גדולתם
 אלא גם על התורה שלנו כתורת חיים מקיפה ,הנוגעת ומכוונת את החיים כולם.התחומים הרבים שנגעו בהם הרב והרבנית נוגעים בעולמו הפרטי של האדם ההלכתי,
הערכי והמוסרי ,ועל היות האדם חלק מקהילת עם ישראל כולו החי במדינת ישראל.
כולנו מתרגשים מהספר ,גם המבוגרים שבינינו מתרגשים מהסיפורים היוצרים חיבור
לדמויות ,חיבה ,הקשבה והזדהות עמם.
הסיפורים מפגישים את הילדים הצעירים עם ערכים חשובים" .יֹוסֵף הַּקָטָן מֹוצ ֵא
אֹוצ ָר ּג ָדֹול" מדגיש את האהבה לספר ,לכתבי קודש ישנים כאוצר ממשי .הילדים
יוצאים למסע המטפח את זהותם היהודית.
יישר כוח לרחל סלייטר ולתמר זקס על הסיפורים היפים ,ועל היצירה הייחודית
לילדים הצעירים.
ד"ר אברהם ליפשיץ
ראש המינהל לחינוך דתי
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אסתר חטב
מפקחת ארצית קדם יסודי ,חמ"ד

