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ב תשפשת ְּ ּׁ פרשת ַל
ְּתלּונֹות ֶׁשל ְּפָקִקים

ָבר  ּכְ ָעְברּו  ׁשֶ ָלֶהם  ִנְדֶמה  א.  ַאּבָ ל  ׁשֶ ָלֶרֶכב  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ָעלּו  ִריְנּבֹוים  ּגְ ַחת  ּפַ ִמׁשְ ַיְלֵדי 
ר  ֵעת ֵהם נֹוְסִעים ְלַבּקֵ ה, ּכָ א, ְוִהּנֵ א ְוַסְבּתָ ּה ָראּו ֶאת ַסּבָ ּבָ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ִנים ֵמָאז ַהּפַ ׁשָ

מֹוְנִסי. ּבְ ֵביָתם ׁשֶ אֹוָתם ּבְ

ֻפְרָסמֹות  ס-ָקָרֶמל ַהּמְ ָבר לֹא ָיכֹול ְלַחּכֹות ִלְטעֹם ׁשּוב ֵמָהעּוִגּיֹות ׁשֹוקֹוָלד-ִצ’יּפְ “ֲאִני ּכְ
י ֶאת  ַכְחּתִ ְמַעט ׁשָ ָבר ּכִ ִטיחּות. “ּכְ עֹודֹו חֹוֵגר ֶאת ֲחגֹוַרת ַהּבְ יִמי ּבְ א,” ָאַמר ׁשִ ל ַסְבּתָ ׁשֶ

ֶהם!” ּלָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ

ה  ְמַחּכָ ָבר  ּכְ ְתָיה. “ֲאִני  ּבַ ֵהִגיָבה  ְך.”  ּכָ ל  ּכָ ְמֻיָחד  ּכַֹח ַטַעם  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  “לֹא 
ְמָלְפפֹוִנים  ם  ׁשָ ֶלת  ְמַגּדֶ א  ְבּתָ ּסַ ׁשֶ ָאְמָרה  א  ִאּמָ א.  ַסְבּתָ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ה  ּנָ ַהּגִ ִלְראֹות ֶאת 

ְוַעְגָבִנּיֹות!”

ַאֲחרֹוָנה הּוא ָרַכׁש  ּלָ ֶלפֹון ׁשֶ ּטֶ ר ִלי ּבַ א ִסּפֵ ָרא. “ַסּבָ ּקָ ֶפר ׁשֶ טֹו ֵמַהּסֵ ִאיִצי ֵהִרים ֶאת ַמּבָ
ְלַעְצְמֶכם,  ְמָתֲאִרים  ם  ַאּתֶ ּנּו.  ִמּמֶ ִלְלמֹד  ה  ְמַחּכֶ ָבר  ּכְ ַוֲאִני  ִראׁשֹון,  פּוס  ּדְ ִויְלָנא  ”ס  ׁשַ

ָנה?” ת 150 ׁשָ ָמָרא ּבַ ּגְ

ה. ַטּנָ ָצה ָיֵעִלי ַהּקְ א!" ִצּיְ א ְוַסְבּתָ ל ַסּבָ ָנַפִים ׁשֶ “ֲאִני רֹוָצה ִלְראֹות ֶאת ַהּכְ

ָנַפִים.” ֵני ָאָדם – ֵאין ָלֶהם ּכְ א ֵהם ּבְ א ְוַסְבּתָ ְתָיה. “ַסּבָ ֲאָלה ּבַ ָנַפִים?” ׁשָ “ּכְ

ָרֵאל!” ֵהם ָטסּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָרה ִלי ׁשֶ א ִסּפְ ה ָיֵעִלי. “ִאּמָ ׁשָ ן ָנכֹון!” ִהְתַעּקְ “ּכֵ

ָנַפִים,  ָנַפִים. ְוַגם ִאּלּו ָהיּו ָלנּו ּכְ ָמטֹוס. ִלְבֵני ָאָדם ֵאין ּכְ “ָיֵעִלי,” ָאַמר ִאיִצי. “ֵהם ָטסּו ּבְ
י.” בֹוָהה ִמּדַ נּו ּגְ ּלָ י ְצִפיפּות ָהֲעָצמֹות ׁשֶ ִלים ָלעּוף, ּכִ לֹא ָהִיינּו ְמֻסּגָ

ָבִרים ָלֶהם  ל ַהּדְ רּו ַעל ּכָ יזּות, ְוִדּבְ ַעּלִ טּו ּבְ ְטּפְ ָלִדים ּפִ ִסיָעה, ַהּיְ ּנְ יְך ּבַ א ַמְמׁשִ עֹוד ַאּבָ ּבְ
א. א ְוַסְבּתָ ּקּור ֵאֶצל ַסּבָ ּבִ ים ּבַ ֵהם ְמַחּכִ

כֹוִנית  ַהּמְ ּיּות, ַעד ׁשֶ ִאּטִ ה ִלְזרֹם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבְ נּוָעה ֵהֵחּלָ ַמן, ַהּתְ ם ַהּזְ ִהְתַקּדֵ ָכל ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ֵבד. נּוָעה ּכָ ָקק ּתְ ֶאְמַצע ּפְ ָחה ָמְצָאה ֶאת ַעְצָמּה ּבְ ּפָ ׁשְ ֶנֶעְצָרה ֲעִציָרה ֻמְחֶלֶטת, ְוַהּמִ

ב ָהֲאחֹוִרי. ּמֹוׁשָ ּבַ קֹומֹו ׁשֶ ַאל ִאיִצי ִמּמְ א?” ׁשָ “ָמה קֹוֶרה, ַאּבָ

ַלּטּור  ֵמֵעֶבר  ֶאל  ִקיף  ְלַהׁשְ ַהְצָלָחה  ְללֹא  ה  ְמַנּסֶ א,  ַאּבָ ָאַמר  יֹוֵדַע,”  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  “ֲאִני 
ֶלֱארְֹך  הֹוֶלֶכת  ַהּזֹאת  ִסיָעה  ַהּנְ ׁשֶ “ִנְרֶאה  ִלְפֵניֶהם.  ֵרְך  ּתָ ִהׂשְ ׁשֶ ִנְגָמר  י  ְלּתִ ַהּבִ כֹוִנּיֹות  ַהּמְ

ׁשָֹער.” ה ֵמֵעֶבר ַלּמְ ַהְרּבֵ

ֶלֱאֹכל  ֶאְמַצע  ּבְ ִלְהיֹות  ָאמּור  ָהִייִתי  ָבר  ּכְ ֶזה  ֶרַגע  “ּבְ יִמי.  ׁשִ ִמְלֵמל  ִנְפָלא!”  ׁש  “ַמּמָ
א.” ל ַסְבּתָ ֵמָהעּוִגּיֹות ׁשֶ
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ָעֵלינּו  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵיׁש  ִנְתלֹוֵנן.  לֹא  “ּבֹואּו  ֲעִדינּות.  ּבַ א  ַאּבָ ָאַמר  יִמי,”  “ׁשִ
ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם.”

ֵתף,  ָמה ִלי ַעל ַהּכָ ם ִנְרּדְ ו ָיֵעִלי ּגַ ִתְסּכּול ּגֹוֵבר. “ְוַעְכׁשָ יִמי לֹוַמר ּבְ יְך ׁשִ “ִלי ֵאין!” ִהְמׁשִ
ָבר ָיכֹול ִלְהיֹות?" רּוַע יֹוֵתר ּכְ ה ּגָ ּמָ י. ּכַ ּלִ ר ַאל ּתֹוְך ָהאֶֹזן ׁשֶ ְוִהיא נֹוֶחֶרת ָיׁשָ

ִסיָעה  ּנְ לּונֹות ּבַ יף יֹוֵתר. “לֹא ִיְהיּו יֹוֵתר ּתְ ּקִ ּקֹול ּתַ ַעם ּבַ א, ַהּפַ יִמי!” ָאַמר ַאּבָ יק, ׁשִ “ַמְסּפִ
ָכה ִמְתַנֲהִגים ְיהּוִדים.” ֹו. לֹא ּכָ ַהּז

ְרֶאה ָהָיה  ּנִ ִטים זֹוֲעִפים ְלֵעֶבר ָיֵעִלי, ׁשֶ לַֹח ַמּבָ יְך ִלׁשְ יִמי ִהְפִסיק ְלִהְתלֹוֵנן, ֲאָבל ִהְמׁשִ ׁשִ
רֹות. ּבְ י ְנִחירוֶֺתיה ַרק הֹוְלכֹות ּוִמְתּגַ ּכִ

ִמיד  ּתָ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ יֹוֵדַע  “ֲאִני  ֶדת.  ְמֻכּבֶ ִניָמה  ּבְ ָאִביו  ַאל  ִאיִצי  ָנה  ּפָ א,”  “ַאּבָ
ְפָקק  ּבִ ָכה  ּכָ קּוִעים  ּתְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ְמֻיָחד  ּבִ ה,  ָקׁשֶ ְמאֹוד  ֶזה  ִלְפָעִמים  ֲאָבל  ְלִהְתלֹוֵנן,  לֹא 

ר ִהְתלֹוְננּו, לֹא?” ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ֵאיְנסֹוִפי. ֲאִפּלּו ּבְ

ֵאר ְלַעְצְמָך  ָבר ָקָטן? ּתָ ל ּדָ ָרֵאל ִהְתלֹוְננּו ַעל ּכָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ א. “ַאּתָ “ִאיִצי,” ֵהִגיב ַאּבָ
ָך  ַכְחּתָ ָלַקַחת ִאּתְ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ה ְמַגּלֶ ה ַאּתָ יֹום רֹוֵתַח, ְוִהּנֵ עֹות ּבְ לֹוׁש ׁשָ ל ׁשָ ָצאָת ְלַמְסלּול ׁשֶ ּיָ ׁשֶ

ָהָיה ְלָך ְקָצת לֹא ֹנַח?” ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ְקּבּוק ַמִים. ַאּתָ ּבַ
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ֲאָבל ִאם  ָקק.  ּפְ ּבַ קּוַע  ּתָ ִלְהיֹות  ר  ֵמַאׁשֶ יֹוֵתר  ה  ָקׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ִאיִצי. “ֶזה  ים  ִהְסּכִ ַטח!”  “ּבֶ
ים ָלֵתת ִלי  ְסּכִ ּיַ הּו ׁשֶ ָהִייִתי מֹוֵצא ִמיׁשֶ , ֲאִני ְמָתֵאר ְלַעְצִמי ׁשֶ ַאְרּתָ ּתֵ מֹו ׁשֶ ב ּכְ ַמּצָ ָהִייִתי ּבְ

ִחית קֹוָלה.” ְקּבּוק ַמִים אֹו ּפַ ּבַ

ְוָיֵבׁש.  רֹוֵתַח  ר  ִמְדּבַ ּבְ ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ָהְלכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ “ֲאָבל  א.  ַאּבָ יְך  ִהְמׁשִ ֵסֶדר,”  “ּבְ
ָהיּו  לֹא  אי  ּוְבַוּדַ ַמִים,  ָלַקַחת  י  ִמּמִ ָהָיה  ְולֹא  ְרצּוִפים!  ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהָיה  ָכה  ּכָ
ים. ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם  ינֹוקֹות ְקַטּנִ ים ְוַטף, ַוֲאִפּלּו ּתִ ים, ָנׁשִ ם ֲאָנׁשִ ִחּיֹות קֹוָלה. ָהיּו ׁשָ ם ּפַ ׁשָ
ה ָיִמים ַאף ֶאָחד לֹא  לֹוׁשָ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְוַלְמרֹות זֹאת,  ּתֹות!  ִלׁשְ ל ַמִים  ׁשֶ ה ַאַחת  ִטּפָ ֲאִפּלּו 

ה ַמֲאִמין?" ִמיעּו ִצּיּוץ! ַאּתָ ִהְתלֹוֵנן. ֵהם לֹא ִהׁשְ

ְתָיה. ֲאָלה ּבַ ן ִהְתלֹוְננּו?” ׁשָ ֵהם ּכֵ ּתֹוָרה ׁשֶ תּוב ּבַ “ֲאָבל ַהִאם לֹא ּכָ

ַעם ַאַחת.  ה ָיִמים, ְוַגם ָאז, ֵהם ִהְתלֹוְננּו ּפַ לֹוׁשָ ן, ָאֵכן ֵהם ִהְתלֹוְננּו, ֲאָבל ַרק ַאֲחֵרי ׁשְ “ּכֵ
ֵדי  ה ִהיא ּכְ ּפּור ַהּזֶ ֶרת ָלנּו ֶאת ַהּסִ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ יר ׁשֶ ָהַרב ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר ַמְסּבִ
ֵהם ִהְתלֹוְננּו  ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ר, ַעד ּכְ ְדּבָ ֵני ּדֹור ַהּמִ ל ּבְ דֹוָלה ָהְיָתה ַמְדֵרָגָתם ׁשֶ ה ּגְ ּמָ ד אֹוָתנּו ּכַ ְלַלּמֵ
ַאף  יֹוֵתר!  ּבְ ָבה  ּגָ ִנׂשְ ַמְדֵרָגה  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ּבַ ר  ְמֻדּבָ ְוָצָמא.  יֶֹבׁש  ל  ׁשֶ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַאֲחֵרי  ַרק 

ִלי ְלִהְתלֹוֵנן." ֶזה ִמּבְ יֹון ּכָ ִנּסָ ל ַהִהיְסטֹוְרָיה, לֹא ָהְיָתה ַמְצִליָחה ַלֲעמֹד ּבְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ה, ּבְ ֻאּמָ

י.  ִהְתלֹוַנְנּתִ ְך ׁשֶ ל ַעל ּכָ ַהְכָנָעה. “ֲאִני ִמְתַנּצֵ יִמי ּבְ י ַעל ֶזה,” ָאַמר ׁשִ ְבּתִ ַעם לֹא ָחׁשַ “ַאף ּפַ
הּו ִיְהֶיה  ְקּבּוֵקי ַמִים ִאם ִמיׁשֶ נּו ּבַ ֶרֶכב ֹנַח, ַוֲאִפּלּו ֵהֵבאנּו ִאּתָ ִבים ּבְ רּוְך ַה’, ֲאַנְחנּו יֹוׁשְ ּבָ

ָצֵמא."

יַע  ּגִ ּנַ ׁשֶ “ִנְרֶאה  א.  ַאּבָ ָאַמר  רּוְך ה’!”  ּבָ “ָוואֹו,  ִלְזרֹם.  ׁשּוב  נּוָעה  ַהּתְ ה  ֵהֵחּלָ ָאז,  ִדּיּוק  ּבְ
ּקֹות!” ִרים ּדַ תֹוְך ֶעׂשְ א ּבְ א ְוַסְבּתָ ְלַסּבָ

ה  ַחּכֶ ּמְ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ַעל  ט  ְלַפְטּפֵ ׁשּוב  ְוֵהֵחּלּו  ֲאחֹוָרה,  ֲענּו  ִנׁשְ ִריְנּבֹוים  ּגְ ַחת  ּפַ ִמׁשְ ְוַיְלֵדי 
א. א ְוַסְבּתָ ל ַסּבָ ֵביָתם ׁשֶ ָלֶהם ּבְ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
הּו, ָעֵלינּו  ֶ ק ָלנּו ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַמּשׁ ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ
ם  יֹון ְוֹלא ִהְתלֹוְננּו, ּגַ ּסָ ּנִ יַצד ֲאבֹוֵתינּו ָעְמדּו ּבַ ִלְזּכֹר ּכֵ
ם,  ַדְרּכָ ה ָלֶלֶכת ּבְ יֹוֵתר. ָהָבה ְנַנּסֶ ים ּבְ ׁשִ ְתָנִאים ַהּקָ ּבִ
ָבִרים ַהּטֹוִבים  ַעְצֵמנּו, ְוַלֲחׁשֹב ַרק ַעל ַהּדְ ֹלט ּבְ ִלׁשְ

נּו! ה ִעּמָ ַה' עֹוׂשֶ ׁשֶ

דֹור ִליָלִדים 4 | ּתֹוַרת ֲאִביּגְ


