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ִרים ֵמרֹאׁש  ז זֹוַרַחת. ִצֳפּ ֶמׁש ָפּ ה ּפֹוַרַחת, ְוֶשׁ ֵקִדָיּ ׁ "ַהְשּ
ֶאְבָיָתר  רּו  ָשׁ ֶהָחג…"   ּבֹוא  ֶאת  ׂרֹות  ְמַבְשּ ג  ַגּ ל  ָכּ

ז ַהחֹול. ַאְרַגּ ִויהֹוָנָתן ְבּ
ָבט  ְשׁ ִבּ ט"ּו  ָהִאיָלנֹות!  ַחג   – יַע  ִהִגּ ָבט  ְשׁ ִבּ "ט"ּו 

יָלה  ִגּ ם  ַגּ ִהְצָטְרפּו    " ָהִאיָלנֹות...  ַחג   – יַע  ִהגִּ
יָרה. ׁ ַוֲאִביַגִיל ַלִשּ

ה  יף ִיְהֶיה! ָנִכין ִעם ִרָנּ ָבט. ֵאיֶזה ֵכּ ְשׁ "עֹוד ְמָעט ט"ּו ִבּ
ָאַמר  ֲעִציִצים,"  ַבּ ָרִחים  ְפּ ל  תֹּ ְוִנְשׁ רֹות  ֵפּ ָסַלט  ֶנת  ֶנּ ַהַגּ
ִשְׂמָחה.                                                                                                                        ְיהֹוָנָתן ְבּ

ֶפן ָרטֹב  ֵרי חּומּוס ַעל ֶצֶמר גֶּ ְרגִּ ָעְבָרה ָשְׂמנּו גַּ ָנה ֶשׁ ׁ שָּ "ַבּ
ְדלּו ָלֶהם  גָּ ם זֹוְכִרים ֶשׁ יָלה. "ַאֶתּ ִגּ ָרה  ִנְזְכּ ה,"  ַחת ְקַטנָּ ַצַלּ בְּ

ים?"                                                     ִקּ ים ַדּ ָרִשׁ ים ְוָשׁ ים-ְקַטִנּ ָעִלים ְקַטִנּ
ֲעִציִצים?" ָאַמר ְיהֹוָנָתן  ָרִחים ַבּ ל ְפּ תֹּ ָנה ִנְשׁ ׁ ם ַהשָּ "אּוַלי ַגּ

ִתְקָוה. ְבּ
יָלה.                                                                                                "ַהְלַואי!" ָעְנָתה ִגּ
ָאְמָרה  ים,"  ְסִכּ ַתּ ַוַדאי  ְבּ ִהיא  ֶנת.  ֶנּ ַהַגּ ה  ֵמִרָנּ ׁש  "ְנַבֵקּ

ֲאִביַגִיל. 
ָרִחים  ְפּ ָנה  ׁ ַהָשּ ל  תֹּ ִלְשׁ נּוַכל  ֹלא  ֶשׁ ב  חֹוֵשׁ "ֲאִני 
ַהחֹול  ֶאת  ְוִנֵער  ֶאְבָיָתר  ָעַמד  ֲעִציִצים,"  ַבּ

ֵמַרְגָליו.
יָלה ְוֶנֱעְמָדה מּולֹו.  ה ֹלא?"  ָאְמָרה ִגּ "ָלמָּ

ָבר  ָעְבָרה ָנְבלּו ְכּ ָנה ֶשׁ ׁ ָשּ ַתְלנּו ַבּ ׁ ָשּ ִתיִלים ֶשׁ ׁ "ַהְשּ

לּום!"                                                                                                           ַאר ֵמֶהם ְכּ ַמן, ֹלא ִנְשׁ ִמְזּ
ִלְזרֹע  ָאסּור  ה.  ִמָטּ ְשׁ ַנת   ְשׁ ִהיא  ָנה  ַהָשׁ ֶשׁ ם  ַכְחֶתּ "ְשׁ
ֶאְבָיָתר.                                                                                                              יר  ִהְסִבּ ָשֶׂדה,"  ַבּ ַלֲעבֹד  ְכָלל  ִבּ ל. ָאסּור  תֹּ ְוִלְשׁ
ֶׂדה. ֲאַנְחנּו ַרק ׁשֹוְתִלים  ָשּ ַבּ "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֹלא עֹוְבִדים 

ִעם  ּוִמֲהָרה  ֲאִביַגִיל,  ָעְנָתה   ֲעִציִצים,"  ַבּ ָרִחים  ְפּ
ז ַהחֹול  ָבה ְלַיד ַאְרַגּ ְשׁ ָיּ ֶנת, ֶשׁ ֶנּ ה ַהגַּ ַהֲחֵבִרים ֶאל ִרָנּ

ב. רֹב ֶקֶשׁ יָבה ָלֶהם ְבּ ְוִהְקִשׁ
ַמְקֵהָלה.  ְבּ ם  ָתּ ָלְשׁ ְשׁ ָאְמרּו  ה,"  "ִרָנּ
ָרִחים?"                                         ְפּ ָנה  ׁ ַהָשּ ם  ַגּ ל  תֹּ ִנְשׁ "אּוַלי 

ָאסּור  ה  ִמָטּ ְשׁ ַנת  ְשׁ ִבּ ֶשׁ תּוב  "ָכּ ֶאְבָיָתר.  ׁש  ִהְתַעֵקּ "ָאסּור!" 
ל." תֹּ ִלְזרַֹע ְוִלְשׁ

ְוָדִנים  ִחים  ִמְתַוְכּ ם ׁשֹוֲאִלים,  ַאֶתּ ְלֻכְלֶכם!  בֹוד  ַהָכּ ל  "ָכּ
ֵאָלה  ׁ ְשּ ַבּ טּו  ִהְתַלְבּ ֲחָכִמים  ם  ַגּ ְדָרׁש.  ַהִמּ ֵבית  ְבּ מֹו  ְכּ ׁש  ַמָמּ
ן  ַהַגּ ַרב  ָיבֹוא  ֶשׁ ְכּ ּו  ׁש  ֻחָמּ ַבּ ל  ֵכּ "ִנְסַתּ ה.  ִרָנּ ָאְמָרה  ַהּזאֹת," 
ל  תֹּ ה מּוָתר ִלְשׁ ִמָטּ ַנת ְשׁ ְשׁ ַאל אֹותֹו ִאם בִּ ד ֶאְתֶכם, ִנְשׁ ְלַלֵמּ

ן." ַגּ ְמָצא ַבּ ִנּ ָעִציץ ֶשׁ ִתיל ְבּ ְשׁ


