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כֵּיצַ ד עוֹ ִים עַ ל ְשׁ ֵאלוֹת?
ֵאי ֶנִּ י ָשׁם

יוֹסי ִה ְס ַתּ ֵתּר בְּ תוֹ אֲ רוֹן
בוֹאיםִ .
יוֹסי וַאֲ חוֹתוֹ יָעֵ ל ִשׂחֲ קוּ בְּ מַ חֲ ִ
ִ
הַ ְבּג ִָדים .יָעֵ ל הַ ְקּטַ נָּה הָ ְל ָכה לַחַ פְּ שׂוִֹ .חפְּ שָׂ ה בַּ ִמּטָּ הִ ,חפְּ שָׂ ה ִמ ַתּחַ ת
לִמצ ֹא ֶאת ָא ִחיהָ  ,עַ ד
ל ִַמּטָּ הִ ,חפְּ שָׂ ה בְּ כָל הַ חֲ דָ ִרים – וְ ל ֹא יָכְ לָה ְ
שֶׁ יָּצָ א ִמתּוֹ אֲ רוֹן הַ בְּ ג ִָדים.
יוֹסי הָ לַ לְ חַ פְּ שָׂ הּ.
ַאחֲ ֵרי ֵכן ִה ְתחַ בְּ ָאה יָעֵ ל בַּ אֲ רוֹן הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים ,וְ ִ
"אל ְתּ ַחפֵּשׂ בַּ אֲ רוֹן הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים,
ָק ְר ָאה הַ ְקּטַ נָּה ִמתּוֹ הַ מַּ חֲ בוֹאַ :
כִּ י ֵאי ֶ ִנּי שָׁ ם!"
כְּ דֵ י ַל ֲע וֹת עַ ל ְשׁ ֵאלוֹת עָ לֵ י וּ ל ְַא ֵתּר )=ל ְִמצ ֹא( ֶאת ַהמֵּ ידָ ע
)הַ ְתּשׁוּבָ ה( בַּ ִסּפּוּר.
ִ זָּ כֵר בַּ ַתּהֲ לִי שֶׁ ל כְּ ִתיבַ ת ְתּשׁוּבָ ה ַתּ ִקּי ָה ,כְּ פִ י שֶׁ לָּמַ ְד וּ בַּ יּ ְִחידָ ה
יוֹסי?
הַ קּוֹדֶ מֶ ת .הַ ְשּׁ ֵא ָלה :הֵ יכָן ִה ְס ַתּ ֵתּר ִ
הַ ַתּהֲ לִי
 (1זִ הוּי ִמלַּת הַ ְשּׁ ֵא ָלה וַ הֲ בָ ָָתהּ
ִ (2אתּוּר הַ ִמּ ְשׁפָּט הַ מַּ ְת ִאים
בַּ טֵּ ְק ְסט
ִ (3א ְרגּוּן הַ ְתּשׁוּבָ ה בְּ ִמ ְשׁפָּ ט
ַתּ ִקּין

הַ ֻדּגְ מָ ה
שּׁוֹאלֶת
הֵ יכָ ן – ִמלַּת ְשׁ ֵאלָה הַ ֶ
עַ ל מָ קוֹם
אֲ רוֹן

"יוֹסי ִה ְס ַתּ ֵתּר בְּ תוֹ
ִ
הַ בְּ ג ִָדים".
אֲ רוֹן
יוֹסי ִה ְס ַתּ ֵתּר בְּ תוֹ
ִ
)אפְ ָשּר לְ הַ עְ ִתּיק ֶאת
הַ ְבּג ִָדים ֶ
הַ ִמּ ְשׁפָּט כְּ לְ שׁוֹ ו(ֹ.

24

