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 . ב  מֹוַשׁ ְבּ ִרים  ַהָגּ א,  ְוַסְבָתּ א  ַסָבּ ל  ֶשׁ ֵביָתם  ְבּ ִלְהיֹות  אֹוֶהֶבת  לֹוִמית  ְשׁ
ׁש ֲעָשִׂבים  ה:  ְלַנֵכּ ָנּ ִגּ ֶרת אֹוָתם, ִהיא עֹוֶזֶרת ָלֶהם ַלֲעבֹד ַבּ ִהיא ְמַבֶקּ ֶשׁ ְכּ
ֵצל  ְבּ ם  ִאתָּ ֶבת  ָלֶשׁ ֵעיַנִים  ִכְליֹון  ְבּ ה  ְמַצָפּ ִמיד  תָּ ִהיא  ָרִחים.  ְפּ תֹל  ְוִלְשׁ

ה.  ָנּ ִגּ ַבּ א ָקַטף ְלַמֲעָנּה ֵמַאַחד ָהֵעִצים ֶשׁ ָבּ ַסּ ִרי ֶשׁ ְפּ ָהֵעִצים ְוִלְנגֹס ַבּ
ֵהם  ה.  ָנּ ִגּ ַבּ ַלֲעבֹד  ְמַמֲעִטים  א  ְוָסְבָתּ א  ַסָבּ ה.  ִמָטּ ְשׁ ַנת  ְשׁ ִהיא  ָנה  ׁ ַהָשּ
לּו, ַאְך  ֵהם ֹלא עֹוְדִרים  ֹּלא ִיְבּ ֵדי ֶשׁ ָמִחים, ְכּ קֹות ֶאת ַהְצּ יִכים ְלַהְשׁ ַמְמִשׁ
ָרִחים  ַהְפּ ֲעַדִין  ים.  ֲאָבל  ִתיִלים ֲחָדִשׁ ְשׁ ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֹלא נֹוְטִעים ּבה 
ִאים ְמאֹד  א ֵגּ א ְוָסְבָתּ ים. ַסָבּ רֹות ֲעִסיִסִיּ ּפֹוְרִחים ְוַעל ָהֵעִצים צֹוְמִחים ֵפּ

ֶהם.  ָלּ ה  ֶשׁ ָנּ גִּ ַבּ
ְוִהְתַנְדְנָדה  ֶסת  ִמְרֶפּ ַבּ לֹוִמית  ְשׁ ָבה  ָיְשׁ ים  ַהַחִמּ ִיץ  ַהַקּ ֵמי  ִמְיּ ֶאָחד  ְבּ
יָתּה,  ֵבּ ֵמֲחַצר  יֹוֵצאת  ֵכָנה  ׁ ַהְשּ ה  ַחָנּ ֶאת  ָרֲאָתה  ִהיא  ְלֶפַתע  ַעְרָסל.  ָבּ
ֵעץ  ֶאל  ר  ַהְיֵשׁ צֹוֶעֶדת  ה,  ָנּ ַהִגּ ַער  ַשׁ ֶאת  ּפֹוַתַחת  ַהְרחֹוב,  ֶאת  חֹוָצה 
יע  ָשִׂגיא,  ּפּוִחים.  ִמַיד ַאֲחֶריָה ִהִגּ ה ַתּ ׁ ּנּו ֲחִמָשּ ּפּוִחים ְוקֹוֶטֶפת ִמֶמּ ַהַתּ
ה  ׁ ָעה ֲאַפְרְסִקים ַוֲחִמָשּ ֵכִנים. הּוא ָקַטף, ְלֹלא ְרׁשּות, ַאְרָבּ ׁ ל ַהְשּ ן ֶשׁ ַהֵבּ

ַער ְוָהַלְך ְלַדְרּכֹו. ׁ ָידֹו, ָסַגר ֶאת ַהַשּ ְבּ ית ֶשׁ ִׂקּ ִזיִפים, ִהְכִניס אֹוָתם ַלַשּ ְשׁ
ָמֵהר!"                                                               "ּבֹוִאי  קֹול.  ְבּ לֹוִמית  ְשׁ ָקְרָאה  א,"  ָסְבָתּ א,  "ָסְבָתּ

הּוָמה. ֶסת, ִלְבדֹק ַעל ָמה ַהְמּ ְרֶפּ א ְוָרָצה ַלִמּ ָרה?" ִנְבֲהָלה ָסְבָתּ "ַמה קָּ
ֵמָהֵעִצים  רֹות  ֵפּ קֹוְטִפים  ָשִׂגיא  ְוֶאת  ֵכָנה  ׁ ַהְשּ ה  ַחָנּ ֶאת  ָהֶרַגע  "ָרִאיִתי 

ֶכם. ֵהם ָקְטפּו ֵמָהֵעִצים ְלֹלא ְרׁשּות!"                                                                                                        ָלּ ה ֶשׁ נָּ ִגּ ַבּ
ָנה ִהיא  ׁ ַהָשּ א. "ַאְתּ זֹוֶכֶרת ֶשׁ לֹוִמית," ִהְרִגיָעה אֹוָתּה ָסְבָתּ ֵסֶדר, ְשׁ "ֶזה ְבּ
ּנֹות ֵהם  ָשֹׂדֹות ּוַבִגּ רֹות ַבּ ל ַהְיָרקֹות ְוַהפֵּ ה ָכּ ִמָטּ ַנת ְשׁ ְשׁ ָנה ְמֻיֶחֶדת? ִבּ ָשׁ
ּבֹו:   תּוב  ָכּ ַער.  ׁ ַהַשּ ְלַיד  ָלה  ָתּ א  ָבּ ַסּ ֶשׁ ֶלט  ׁ ַהֶשּ ֶאת  ְוִתְרִאי  ּבֹוִאי  ֶהְפֵקר. 
רֹות ֶהְפֵקר ּומּוָתר ִלְקטֹף ֵמֶהם."                             ה. ַהֵפּ ִמָטּ ַנת ְשׁ "ְשׁ

ֶאת  ָלה  ָתּ א  ַסָבּ ה  ָלָמּ ֶהְפֵקר?  ה  ֶזּ ַמה  ְמִביָנה.  ֹלא  ֲעַדִין  ֲאִני   א,  "ָסְבָתּ
ה  נָּ ִגּ ַבּ ֵדִלים  ְגּ ֶשׁ רֹות  ַהֵפּ ֶאת  ְקְטפּו  יִּ ֶשׁ יִמים   ַמְסִכּ ם  ַאֶתּ ה  ְוָלָמּ ֶלט?  ׁ ַהשֶּ

לֹוִמית. ֲאָלה ְשׁ ֶכם?" ָשׁ ָלּ ֶשׁ
ִכים  יָּ ַשׁ ְוַהְיָרקֹות  רֹות  ַהֵפּ ָהֲאָדָמה,  ֶשׁ זֹוְכִרים  ֲאַנְחנּו  ה  ִמָטּ ְשׁ ַנת  ְשׁ "ִבּ
ְחּתֹו  פַּ ל ֶאָחד ָיכֹול  ִלְקטֹף ְוָלַקַחת לֹו ּוְלִמְשׁ רּוְך הּוא. ָלֵכן ָכּ דֹוׁש ָבּ ַלָקּ
א.                                                                                                   יָרה ָסְבתָּ ּפּוִחים ּוְקֶלֶמְנִטינֹות," ִהְסִבּ ְמָלְפפֹוִנים ְוַעְגָבִנּיֹות, ַתּ
ר  ָכל ָהעֹוָלם ֶאְפָשׁ לֹוִמית. "ְבּ ָנה ְמֻיֶחֶדת," ָאְמָרה ְשׁ ה ִהיא ָשׁ ִמָטּ ַנת ְשׁ "ְשׁ
ְוַהְיָרקֹות."                                                                      רֹות  ֵמַהֵפּ ְוֶנֱהִנים  ים אֹוְכִלים  ָהֲאָנִשׁ ל  ָכּ ְרׁשּות.  ְלֹלא  ִלְקטֹף 
ם  ָאֶרץ ָיכֹול ְלַקֵיּ ר ָבּ גָּ ֱאֶמת ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת. ַרק ִמי ֶשׁ ה ִהיא ֶבּ ִמָטּ "ִמְצַות ְשׁ
ֶאֶרץ  ל  ֶשׁ חּוָמה  ֲאָדָמה  יֵרי  ְרִגּ גַּ ָיָדּה  בְּ ְוָחְפָנה  א  ָסְבָתּ ָאְמָרה  אֹוָתּה," 

ִיְשָׂרֵאל.


