קראו את הסיפור " הָ אִ ּ ִטיּ ּות – ַ
מעְ לָ ה?" ,ובצעו את המשימות שאחריו.

האיטיות – מעלה?/

' שפירא

לוֹמי ָתּ ִמיד
ירוּשׁלַ יִם .לְצַ עֲרוַֹ ,מגִּ יעַ ְשׁ ִ
ָ
תּוֹרה "אוֹר וְ דֶ ֶר " בִּ
לוֹמד בְּ ַתלְמוּד ָ
ֵ
לוֹמי
ְשׁ ִ
בּוֹקר ,הוּא גַּם יוֹצֵ א ִראשׁוֹן מֵ ַהבַּ יִת וְ הוּא
ְבּ ִאחוּר לַכִּ ָתּהַ .מדּוּעַ ? הוּא ָקם ִראשׁוֹן בַּ ֵ
לוֹמי ָק ֶשׁה ָללֶכֶת מַ ֵהרִ ,מגִּ יל צָ עִ יר הוּא סוֹבֵ ל ִמ ְבּעָ יָה
אוֹהב ְמאֹד ִל ְלמֹד .אוּלָם ל ְִשׁ ִ
ֵ
וַתּר ,הוּא ִמ ְתעַ ֵקּשׁ ָללֶכֶת בָּ ֶרגֶל
לוֹמי ל ֹא ְמ ֵ
ְבּ ַרגְ לוֹ אֲ שֶׁ ר ַמ ְקשֶׁ ה עָ לָיו ֶאת הַ הֲ לִיכָהְ .שׁ ִ
ִימ ֶל וְ ַא ְב ָרהָ ם ,חֲ בֵ ָריו ֵמהַ כִּ ָתּהֵ ,אי ָם ְמבִ י ִים ז ֹאת .כְּ ֶשׁהֵ ם חוֹלְפִ ים
לְבֵ ית הַ ֵסּפֶר .אֱ ל ֶ
עַ ל ָפּ ָיו בְּ ִחיּוּ ֵהם ל ֹא שׁוֹכְ ִחים לְהַ ְק ִיט אוֹתוֹ" :הַ ִאם ַא ָתּה ִמ ְתחָ ֶרה ַהיּוֹם עִ ם ֵאיזֶה
לוֹמי
לוֹמי?" "גַּם הַ יּוֹם ַא ָתּה ִמ ְת ַכּוֵּן ל ְַהגִּ יעַ ל ְַא ַחר ַה ְק ָר ַאת הַ ֵשּׁמוֹת?" ְשׁ ִ
צָ ב ְִס ָתּרְ ,שׁ ִ
וּמ ְח ִרישׁ.
שׁוֹמעַ ֶאת חֲ בֵ ָריוַ ,מ ְשׁפִּ יל ֶאת עֵ י ָיו ַ
ֵ
לוֹמי ל ְִאטּוֹ בַּ דֶּ ֶר לְבֵ יתוֹ,
פָּסע ְשׁ ִ
ִמּוּדיםַ ,
לְאחַ ר ַהלּ ִ
ֶא ְתמוֹלִ ,בּ ְשׁעוֹת הַ צָּ הֳ ַריִם ַה ַחמּוֹתַ ,
יוֹשׁב עַ ל הַ ִמּ ְד ָרכָה וּ ְדּ ָמעוֹת ְבּעֵ י ָיו.
רוֹאה ֶאת ַי ֲעקֹבְ ,בּ ָם ֶשׁל ַה ְשּׁ ֵכ ִיםֵ ,
וְ ִהנֵּה הוּא ֶ
לוֹמיִ " .א ַח ְר ִתּי ֶאת ַה ַהסָּ עָ ה" ,עָ ָה
"מָ ה ָק ָרהַ ,י ֲעקֹב? ַמדּוּעַ ַא ָתּה בּוֹכֶה?" ָשׁ ַאל ְשׁ ִ
יִשׂ ָר ֵאל ,עָ לָה לַהַ ָסּעָ ה ִראשׁוֹן וְ ל ֹא ַשׂם לֵב שֶׁ נִּ ְשׁ ַא ְר ִתּי ֵמ ָאחוֹר.
ַי ֲעקֹבָ " ,א ִחי ַהגָּדוֹלְ ,
פּוֹחד ְמאֹד לַחֲ צוֹת
יתי ַהיּוֹם ,אֲ ִי ל ֹא מַ כִּ יר ֶאת ַהדֶּ ֶר וְ גַם ֵ
ֵאי ֶ נִּי יוֹדֵ עַ כֵּ יצַ ד ַאגִּ יעַ לְבֵ ִ
לוֹמי" ,אֲ ִי ְבּ ַד ְרכִּ י הַ בַּ י ְָתה וְ ָא וּ הֲ ֵרי ְשׁ ֵכ ִים,
ישׁים"ַ " .אל ִתּ ְד ַאג"ָ ,א ַמר לוֹ ְשׁ ִ
לְבַ ד כְּ ִב ִ
"א ֵאין לִי כֹּחַ לָרוּץ ַמ ֵהר ,כָּל ַהגְּ דוֹלִים ָרצִ ים מַ ֵהר,
ית "ַ .
אוֹת לְבֵ ְ
ֶא ְשׂ ַמח לְ לַוּוֹת ְ
אוֹתם .אֲ ִי ָתּ ִמיד ְִשׁ ַאר מֵ ָאחוֹר .אֲ ִי עֲדַ יִן ָקטָ ן"ָ ,כּ ִה ְת ִחיל
ָ
וַאֲ ִי ל ֹא ָיכֹל ל ְַה ִשּׂיג
לוֹמי ְבּקוֹל ְמשֻׁ ְח ָרר" .אֲ ִי
אֱ לִיהוּ לוֹמַ ר בְּ עֶ צֶ ב" .גַּם אֲ ִי ל ֹא ָרץ ַמ ֵהר" ,צָ ַחק ַהפַּעַ ם ְשׁ ִ
יח ְל ַי ֲעקֹב הַ ָקּ ָטן .וְ ָכ
לְאט ,לְפִ י ַה ֶקּצֶ ב ֶשׁ ְלּ "ָ ,כּ ִהבְ ִט ַ
ֵא ֵל ִא ְתּ יָד בְּ יָדֵ ֵ .ל ל ְַאטַ -
וּמ ֵהם הַ חֲ בֵ ִרים
לוֹמי מָ ה ל ַָמד הַ יּוֹם ,עִ ם ִמי ִשׂחֵ ק ִ
צַ עֲדוֹ ְשׁ ֵיהֶ םְ .בּדֶ ֶר ִספֵּר ַי ֲעקֹב לִ ְשׁ ִ
לוֹמיֵ ,איזֶה ַמזָּל
אוֹמרְ " :שׁ ִ
אתם וְ ֵ
יתם ָראוּ ֶאת אֱ לִימֶ ֶל ָרץ ל ְִק ָר ָ
ֶשׁלּוָֹ .קרוֹב לְ בֵ ָ
גוֹמל חֶ סֶ ד עִ ם יְ ל ִָדים ְקטַ נִּים ֶשׁ ֵאי ָם ְיכוֹלִים
יב וְ ֵ
ֶשׁ ֵאי ְ ָרץ ַמהֵ רִ ,מ ְס ַתּכֵּל ָתּ ִמיד ְסבִ ְ
לְאמּוֹ" :כַּמָּ ה
לוֹמי בְּ ִספּוּק ַרב וְ ָאז שָׁ ַמע ֶאת ַי ֲעקֹב אוֹמֵ ר ִ
ל ְַהגִּ יעַ לְ בַ ד הַ בַּ י ְָתה"ִ .ח ֵיּ ְשׁ ִ
לוֹמי ,אוּלַי ַא ְתּ מַ ְסכִּ ימָ ה ֶשׁ ַאגִּ יעַ ִאתּוֹ כָּל יוֹם ַהבַּ י ְָתה בָּ ֶרגֶל?"
טוֹב הָ יָה ָל ֶלכֶת עִ ם ְשׁ ִ
לוֹמי ִח ֵיּ ִחיּוּ ָר ָחב וְ ָח ַשׁב 'בִּ זְ כוּת ָה ִא ִטּיּוּת ִקיּ ְַמ ִתּי ִמצְ וַת גְּ ִמילוּת חַ סָ ִדים'.
ְשׁ ִ
לִפְ עָ ִמים גַּם ִא ִטּיּוּת ִהיא ַמעְ לָה!
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