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דֹול.  ָגּ תֹם   כָּ ז  ַאְרָגּ ֵהִביָאה  ֶנת  ֶנּ ַהגַּ ִאיָלָנה  ה.  ַרָבּ ְׂמָחה  ַהִשּ ִית"  ַה"ַזּ ַגן  ְבּ
ם ָמה  פּו ְסִביבֹו ְוִנּסּו ְלַנֵחׁש ְלֵשׁ ם ִהְתַאְסּ ָלּ ַהְיָלִדים ֻכּ
ִלי ָקְפָצה ְוִנְכְנָסה ְלתֹוכֹו. ַנֲעָמה  ִהיא ֵהִביָאה אֹותֹו. הֵלּ
ִוד ָרָצה ִלְגרֹר  קֹול.  דָּ יר בְּ ָהְפָכה אֹותֹו, ֶנֱעְמָדה ָעָליו ְוֵהֵחָלה ָלִשׁ

ָחֵצר.  ֶבּ ז ַהחֹול ֶשׁ אֹותֹו ְלַאְרַגּ
ּיֹות,"   ִבּ ת ַהֻקּ ז  ְלִפַנּ ִאיָלָנה ֵהִביָאה ֶאת ָהַאְרגָּ ב ֶשׁ "ֲאִני חֹוֵשׁ

רֹור. ִנֵחׁש ְדּ
ז  ְך ֵהֵבאִתי ֶאת ָהַאְרָגּ ם כָּ "ֹלא," ָצֲחָקה ִאיָלָנה, "ֹלא ְלֵשׁ

נּו." ָלּ ן ֶשׁ תֹם ַלַגּ ַהָכּ
ֶאת  ּבֹו   ִשׂים  ָנּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ְחָסן,  ַלַמּ ז   ָהַאְרָגּ ֶאת  ֵהֵבאת  "אּוַלי 
ית.                           יָעה  ַחִגּ בּוִרים," ִהִצּ ׁ ְשָׂחִקים ַהְשּ ַהִמּ

ה.                                                                                רֹאָשׁ "ֹלא ָוֹלא!" ִנְעְנָעה ִאיָלָנה ְבּ
ָעָליו  ַלֲעמֹד  ּנּוַכל  ֶשׁ ֵדי  ְכּ אֹותֹו   ֵהֵבאת  אּוַלי  "אּוַלי... 
ֲאָלה  ף ֵמַעל ַהּכֹוָנִנית?" ָשׁ ָדּ ַעְצֵמנּו ֶאל ַהַמּ יַע ְבּ ּוְלַהִגּ

רֹוִנית.
"ֲאָבל  ִאיָלָנה,  ָאְמָרה  ֶנֱהָדִרים,"  ֶכם  ָלּ ֶשׁ "ָהַרְעיֹונֹות 
ֵדי  ְכּ ִהיא  ן  ַלַגּ ז  ָהַאְרָגּ ֶאת  ֵהֵבאִתי  ְגָלָלּה  ִבּ ֶשׁ ה  ָבּ ַהִסּ
ֵאִרּיֹות  ִביִעית. ָנִשׂים ּבֹו ֶאת ְשׁ רֹות ְשׁ ת ֵפּ ׁ ִלי ִלְקֻדַשּ ׁש ָלנּו ְכּ ֵמּ הּוא ְיַשׁ ֶשׁ

ן." ַגּ ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַבּ רֹות ְוַהְיָרקֹות ֶשׁ ַהֵפּ
ִלְזרֹק  ר  "ֶאְפָשׁ ַהְיָלִדים.  אּו  לְּ ִהְתפַּ ִלּפֹות?"  ַלְקּ ְמֻיָחד  ִלי  ְכּ ָצִריְך  ה  "ָלָמּ

ח." אֹוָתן ַלַפּ
ת  ׁ ְקֻדַשּ ִבּ ים  רֹות ְמֻיָחִדים ּוְקדֹוִשׁ ה ֵהם פֵּ ִמָטּ ַנת ְשׁ ְשׁ ִבּ ֵדִלים  ְגּ ֶשׁ רֹות  "ֵפּ
ִנְזרֹק  ֹלא  ה.  ׁ ְקֻדָשּ ֵיׁש  ֵאִרּיֹות  ׁ ְוַלשְּ ְרִעיִנים  ַלַגּ ִלּפֹות,  ַלְקּ ם  ַגּ ִביִעית.  ְשׁ
ְתַקְלְקלּו  יִּ ֶשׁ ַעד  ֻיָחד  ַהְמּ ִלי  ְכּ ַבּ אֹוָתם  יַח  ַנִנּ ה.  ָפּ ָהַאְשׁ ָאר  ְשׁ ִעם  אֹוָתם 

ֶנת. ֶנּ יָרה ָלֶהם ַהַגּ ֵהם ֲעטּוִפים," ִהְסִבּ ֶשׁ ִליְך אֹוָתם ְכּ ְלַגְמֵרי, ְוַרק ָאז ַנְשׁ
ִצּיּור  י  ֵפּ ַדּ ְמֻיָחדֹות,  קֹות  ַמְדֵבּ ים:  ַרִבּ ְיִציָרה  ָחְמֵרי  ֵהִביָאה  ִאיָלָנה 
אֹותֹו  ְוָשׂמּו  ז  ָהַאְרָגּ ֶאת  טּו  ׁ ִקְשּ ַהְיָלִדים  ִצּיּור.  ְוֶעְפרֹונֹות  ים  ִצְבעֹוִניִּ

ח.  ְטבָּ ִמּ ַבּ
ּנֹוַתר:   ׁ ֶשּ נּו ַהּתֹוָרִנים ֶאת ַמה  ִמְיּ ֶעֶשׂר  ֲארּוַחת  ְלַאַחר 

ן,  ָשׁ ַהָיּ ה  ָפּ ָהַאְשׁ ָזְרקּו ְלַפח  יֹות   ׂקִּ ְוַהַשּ ֶאת ָהֲעִטיפֹות 
ֵאִרּיֹות  ׁ ַהְשּ ָאר  ּוְשׁ ִלּפֹות  ַהְקּ ְרִעיִנים,  ַהַגּ ֶאת  ְוִאּלּו 

ֻיָחד. ִלי ַהְמּ ְכּ ָשׂמּו ַבּ
ַנֲעָמה,  ל  ֶשׁ א  ִאמָּ יָעה  ִהגִּ ֶשׁ כְּ ָצֳהַרִים,  ַבּ

ח. ְטבָּ ִמּ ִלי ֶהָחָדׁש ַבּ ֶהְרֲאָתה ָלּה ַנֲעָמה ֶאת ַהכְּ
ִביִעית."                                            ְשׁ רֹות  ֵפּ ת  ׁ ִלְקֻדַשּ ִלי  ְכּ ן   ַלַגּ ָלנּו  ֵהִביָאה  ִאיָלָנה  ְרִאי.  ִתּ א,  "ִאָמּ
תֹוכֹו?"                               ם ָשִׂמים ְבּ א. "ָמה ַאֶתּ ט ְוִצְבעֹוִני," ִהְתַלֲהָבה ִאָמּ ִלי ְמֻקָשׁ "ֵאיֶזה ְכּ
ך  ל ָכּ ה ֵהם ָכּ ִמָטּ רֹות ְשׁ ה. פֵּ ִמטָּ רֹות ְשׁ ל פֵּ ֵאִריֹות ֶשׁ ׁ "ֲאנּו ָשִׂמים ֶאת ַהְשּ
ְך  כָּ ְסָתם  אֹוָתם  ְוִלְזרֹק  ְלַזְלֵזל  "ָאסּור  ַגֲאָוה.  ְבּ ַנֲעָמה  ָעְנָתה  ְמֻיָחִדים," 

ן."  ל ַהַגּ ְכלּוְך ֶשׁ ַזְרנּו ְוָכל ַהִלּ ָגּ ָירֹות ֶשׁ בּו ִעם ַהְנּ ְתַעְרְבּ ִיּ ח, ֶשׁ ַלַפּ
ַלח  ִנְשׁ ִלי ֶהָחָדׁש.  ם ֶאת ַהְכּ ַצֵלּ ְנּ ֶשׁ יָכה ַנֲעָמה, "ֲאִני רֹוָצה  א," ִהְמִשׁ "ִאמָּ
ֶנת  ֶנּ ַלַגּ מּונֹות  ַהְתּ ֶאת  ַיְראּו  ֵהם  ָצְרַפת.  ְבּ ַהּדֹוִדים  ִלְבֵני  מּונֹות  ַהְתּ ֶאת 
ַנֲעָמה.                                                                                                                ה  ָשׁ ְקּ ִבּ ֶהם,"  ָלּ ׁ ֶשּ ן  ַגּ ַבּ ה  זֶּ ַכּ ִלי  ְכּ ְוָיִכינּו   ָצְרַפת  ְבּ ֶהם  ָלּ ֶשׁ
א. "ֲאָבל  מּונֹות," ָאְמָרה ִאָמּ ִיְשְׂמחּו ִלְראֹות ֶאת ַהְתּ ֵהם  טּוָחה ֶשׁ ְבּ "ֲאִני 
ה."                                                                                              ֶזּ ַכּ ִלי  ְכּ ִכין   תָּ ֹלא  ֶהם   ָלּ ֶשׁ ֶנת  ֶנּ ַהַגּ ֶשׁ טּוָחה  בְּ ם  ַגּ ֲאִני 
ה?" ִהְתַעְצָבה ַנֲעָמה.                                                                                                  "ָלָמּ

ֲאָלה  ׁ ָאֶרץ?" שָּ לּוָיה ָבּ ְתּ ה ִהיא ִמְצָוה ֶשׁ ִמטָּ ִמְצַות ְשׁ ם ֶשׁ ָבר ְלַמְדֶתּ "ְכּ
א.                                           ִאָמּ

"ָאָהה,"  ִהְנֲהָנה ַנֲעָמה 
רֹאָשּה.                                                                                      ְבּ

ִביִעית ָחָלה ַרק ַעל  ת ְשׁ ׁ "ְקֻדַשּ
ֵדִלים  ְגּ רֹות ִויָרקֹות ֶשׁ ֵפּ

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל,"  אן, ְבּ ָכּ
ִיְשָׂרֵאל   "ֶאֶרץ  א.  ִאָמּ יָרה  ִהְסִבּ
ִהיא ֶאֶרץ ְמֻיֶחֶדת, ְוָלּה ִמְצוֹות 
ִמְצוֹות  ֵהן  ה  ֵאֶלּ ְמֻיָחדֹות. 

לּויֹות  ַהְתּ
אן  ָכּ ְמָצא  ִנּ ֶשׁ ִמי  ְוַרק  ָאֶרץ,  ָבּ

ם  ָאֶרץ  ָיכֹול  ְלַקיֵּ ָבּ
א.                                                                        יָרה ִאָמּ אֹוָתן," ִהְסִבּ

ֵני "ָאז אּוַלי ַנְזִמין ֶאת ְבּ
ֵהם  ֶשׁ ְכּ ְרַפת.  ִמצָּ ַהּדֹוִדים 
ָיבֹואּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ֵהם ִיְזּכּו 
ה,"  ִמטָּ ְשׁ ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקֵיּ
א  ָאְמָרה ַנֲעָמה, ָנְתָנה ַיד ְלִאָמּ

ֶנת. ֶנּ ְוִנְפְרָדה ֵמִאיָלָנה ַהַגּ


