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יּּות או את הסיפור "קר   ", ובצעו את המשימות שאחריו. ?ַמְעָלה – ָהִאּטִ

  

  נ' שפירא/מעלה? –האיטיות 

" ִּבירּוָׁשַלִים  י ָּתִמיד ְלַצֲערֹו, ַמִּגיַע ְׁשלֹוִמ  .ְׁשלֹוִמי לֹוֵמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה "אֹור ְוֶדֶר

ּבֹוֵקר, הּוא ַּגם יֹוֵצא ִראׁשֹון ֵמַהַּבִית ְוהּוא ְּבִאחּור ַלִּכָּתה. ַמּדּוַע? הּוא ָקם ִראׁשֹון ּבַ 

 ִמְּבָעָיה סֹוֵבל הּוא ָצִעיר , ִמִּגילִלְׁשלֹוִמי ָקֶׁשה ָלֶלֶכת ַמֵהר ִלְלֹמד. אּוָלם ְמֹאד אֹוֵהב

 ֶרֶגלּבָ  ָלֶלֶכת ִמְתַעֵּקׁש הּוא, ְמַוֵּתר לֹא ְׁשלֹוִמי. ַהֲהִליָכה ֶאת ָעָליו ַמְקֶׁשה ֲאֶׁשר ְּבַרְגלֹו

ְּכֶׁשֵהם חֹוְלִפים . ֵאיָנם ְמִביִנים זֹאת ,ֲחֵבָריו ֵמַהִּכָּתה ,ֱאִליֶמֶל ְוַאְבָרָהם .ַהֵּסֶפר ְלֵבית

ַאָּתה ִמְתָחֶרה ַהּיֹום ִעם ֵאיֶזה  ַהִאם"ַעל ָּפָניו ְּבִחּיּו ֵהם לֹא ׁשֹוְכִחים ְלַהְקִניט אֹותֹו: 

ם ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ְלַהִּגיַע ְלַאַחר ַהְקָרַאת ַהֵּׁשמֹות?" ְׁשלֹוִמי ָצב ִנְסָּתר, ְׁשלֹוִמי?" "ַּגם ַהּיֹו

   ת ֵעיָניו ּוַמְחִריׁש.ת ֲחֵבָריו, ַמְׁשִּפיל ֶא ׁשֹוֵמַע אֶ 

 ,ָּפַסע ְׁשלֹוִמי ְלִאּטֹו ַּבֶּדֶר ְלֵביתֹו, ְלַאַחר ַהִּלּמּוִדיםַהַחּמֹות,  ַהָּצֳהַרִים ִּבְׁשעֹות ,ֶאְתמֹול

ְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו. ּויֹוֵׁשב ַעל ַהִּמְדָרָכה  ,ְּבָנם ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ,ת ַיֲעֹקבהּוא רֹוֶאה ֶא  ְוִהֵּנה

ָעָנה ", ַהַהָּסָעה ֶאת ִאַחְרִּתי"י. ַיֲעֹקב? ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה?" ָׁשַאל ְׁשלֹוִמ  ,ָמה ָקָרה"

 .ם ֵלב ֶׁשִּנְׁשַאְרִּתי ֵמָאחֹורִראׁשֹון ְולֹא ׂשַ  ָעָלה ַלַהָּסָעה ,ִיְׂשָרֵאל ,ָאִחי ַהָּגדֹול"ַיֲעֹקב, 

ת ַהֶּדֶר ְוַגם ּפֹוֵחד ְמֹאד ַלֲחצֹות ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ֵּכיַצד ַאִּגיַע ְלֵביִתי ַהּיֹום, ֲאִני לֹא ַמִּכיר ֶא 

ְׁשֵכִנים,  ֲהֵריָאנּו ֲאִני ְּבַדְרִּכי ַהַּבְיָתה וְ "ָאַמר לֹו ְׁשלֹוִמי,  ",ִּתְדַאג ַאל" .ְלַבד ְּכִביִׁשים"

ָרִצים ַמֵהר,  . "ַא ֵאין ִלי ֹּכַח ָלרּוץ ַמֵהר, ָּכל ַהְּגדֹוִלים"ֶאְׂשַמח ְלַלּוֹות אֹוְת ְלֵביְת

ָּכ ִהְתִחיל  ,ַוֲאִני לֹא ָיֹכל ְלַהִּׂשיג אֹוָתם. ֲאִני ָּתִמיד ִנְׁשַאר ֵמָאחֹור. ֲאִני ֲעַדִין ָקָטן"

ָצַחק ַהַּפַעם ְׁשלֹוִמי ְּבקֹול ְמֻׁשְחָרר. "ֲאִני  ,"ַּגם ֲאִני לֹא ָרץ ַמֵהר" ֶצב.ֱאִליהּו לֹוַמר ְּבעֶ 

"-ָיד ְּבָיד. ֵנֵל ְלַאט ִאְּתֵאֵל  ָּכ ִהְבִטיַח ְלַיֲעֹקב ַהָּקָטן. ְוָכ  ,ְלַאט, ְלִפי ַהֶּקֶצב ֶׁשְּל

י ָמה ָלַמד ַהּיֹום, ִעם ִמי ִׂשֵחק ּוִמֵהם ַהֲחֵבִרים ְּבֶדֶר ִסֵּפר ַיֲעֹקב  ִלְׁשלֹוִמ  .ַצֲעדֹו ְׁשֵניֶהם

ֵאיֶזה ַמָּזל ְׁשלֹוִמי, : "ְואֹוֵמרָקרֹוב ְלֵביָתם ָראּו ֶאת ֱאִליֶמֶל ָרץ ִלְקָראָתם  ֶׁשּלֹו.

כֹוִלים ֶחֶסד ִעם ְיָלִדים ְקַטִּנים ֶׁשֵאיָנם יְ  ְוגֹוֵמלָרץ ַמֵהר, ִמְסַּתֵּכל ָּתִמיד ְסִביְב  ֶׁשֵאיְנ

"ַּכָּמה  :ת ַיֲעֹקב אֹוֵמר ְלִאּמֹוִחֵּי ְׁשלֹוִמי ְּבִסּפּוק ַרב ְוָאז ָׁשַמע ֶא  .ְלַהִּגיַע ְלַבד ַהַּבְיָתה"

ַמְסִּכיָמה ֶׁשַאִּגיַע ִאּתֹו ָּכל יֹום ַהַּבְיָתה ָּבֶרֶגל?"  ַאְּת טֹוב ָהָיה ָלֶלֶכת ִעם ְׁשלֹוִמי, אּוַלי 

. 'ִּבְזכּות ָהִאִּטּיּות ִקַּיְמִּתי ִמְצַות ְּגִמילּות ַחָסִדים' ָרָחב ְוָחַׁשב ְׁשלֹוִמי ִחֵּי ִחּיּו

   ִלְפָעִמים ַּגם ִאִּטּיּות ִהיא ַמְעָלה!

  

 

 

 


