ָהאוֹגְ ִרים שֶׁ ל ָתּמָ ר ֹ /עַ ם
לַטּף
אוֹתהְּ ,ל ֵ
ָ
ָתּמָ ר ָרצְ ָתה ְמאוֹד חַ יַּת מַ ְחמָ ד ,שֶׁ תּוּכַל לְהַ אֲ כִ יל
הוֹריהָ ֶכּ ֶלבַ ,א הֵ ם ל ֹא ִה ְסכִּ ימוּ.
אוֹתהּ וּלְטַ פֵּל בָּ הּ .בִּ ְקּשָׁ ה מֵ ֶ
ָ
לְאחַ ר הַ פְ צָ רוֹת
הוֹריהָ חָ תוּלַ ,א הֵ ם שׁוּב סֵ ְרבוַּ .
בִּ ְקּ ָשׁה ָתּ ָמר ֵמ ֶ
הוֹרים ְל ָהבִ יא הַ בַּ י ְָתה חַ יַּת ַמ ְחמָ ד
וּבַ ָקּשׁוֹת ַרבּוֹת ִה ְסכִּ ימוּ הַ ִ
ְקטַ נָּה שֶׁ חַ יָּה ִבּכְ לוּבָ .תּמָ ר בָּ חֲ ָרה בְּ אוֹגְ ִרים.
הוֹרים ְָסעוּ עִ ם ָתּמָ ר לַחֲ וּת הַ חַ יּוֹת וְ שָׁ ם ָק וּ כְּ לוּב ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ
הַ ִ
אכֶל וּלְמַ ִים ,וְ ָתמָ ר בָּ חֲ ָרה זוּג אוֹגְ ִריםִ .היא ָק ְר ָאה ָל ֶהם
ְמ ָכ ִלים ְל ֹ
וָ ִיל וְ שׁוֹקוֹ .בַּ שָּׁ בוּעַ הָ ִראשׁוֹן ,כְּ שֶׁ ָתּמָ ר הָ י ְָתה מַ כְ ִ יסָ ה ֶאת יָדֶ יהָ
אוֹתהּ מֵ רֹב פַּחַ ד
ָ
וֹשׁכִ ים
כְּ דֵ י לְ ַקּוֹת ֶאת הַ כְּ לוּב ,הָ אוֹגְ ִרים ָהיוּ ְ
וּבֶ הָ לָה .הַ ְנּ ִשׁיכוֹת כָּאֲ בוּ ,אֲ בָ ל ָתּמָ ר ל ֹא ִה ְתיָאֲ שָׁ הָ .תּמָ ר ל ְָמדָ ה
לְהַ כְ ִ יס ֶאת הַ יָּד לַכְּ לוּב ל ְַאט ל ְַאט וּ ְל ַדבֵּ ר ֶאל הָ אוֹגְ ִרים בְּ קוֹל ַר .
אוֹתהּ .הֵ ם גַּם ל ְָמדוּ
ָ
שׁ
וָ ִיל וְ שׁוֹקוֹ ִה ְת ַרגְּ לוּ ֵאלֶ יהָ וְ ִהפְ ִסיקוּ לִ ְ ֹ
ל ְִתפֹּס אֹכֶל וְ לֶאֱ כֹל ִמתּוֹ יָדָ הּ.
עוֹר ָרה ָתּמָ ר וְ שָׁ ְמעָ ה ֶאת
ָתּמָ ר הָ י ְָתה ְמאֻ שֶּׁ ֶרת .בּ ֶֹקר ֶאחָ ד ִה ְת ְ
וּמיָּד הֵ בִ י ָה מַ דּוּעַ
הַ צִּ פְ צוּפִ ים שֶׁ ל הָ אוֹגְ ִריםִ .היא ִגְּ שָׁ ה ֶאל הַ כְּ לוּב ִ
קוֹר ִאים לָהּ .וֹלְדוּ לָהֶ ם ְשׁלוֹשָׁ ה אוֹגְ ִרים ְקטַ ְטַ נִּים.
וָ ִ יל וְ שׁוֹקוֹ ְ
ָתּמָ ר ָהי ְָתה ְמאֻ שֶּׁ ֶרת ְמאוֹד!

