ִק ְראוּ ֶאת הַ ֶטּ ְק ְסט
מַ ְספְּ רוּ ֶאת הַ שּׁוּרוֹת

ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וֹ ֶת ֶ ת ַמכּוֹת?
בְּ חֻ פְ שַ ת "בֵּ ין הַ זְּ מַ ִנּים" הָ לְכְ ִתי ַליָּם עִ ם ַאבָּ א .בַּ ִתּיק שֶׁ ִא ָמּא ְָת ָה
לָ וּ הָ יוּ כּוֹבַ עְ ,ק ֶרם הֲ ַגנָּה וּבַ ְקבּוּק מַ יִם .כְּ שֶׁ חָ זַ ְר ו הַ בַּ יְ ָתה ,כָּ ַאב ִלי
הָ ר ֹאשׁ ,וְ הַ פָּ ִ ים שֶׁ לִ י הָ יוּ אֲ דֻ מּוֹתִ .ה ְר ַגּ ְשׁ ִתּי שֶׁ הַ גּוּף שֶׁ לִּ י חַ ם.
"א ָתּה ל ֹא מַ ְרגִּ ישׁ טוֹבָ ,כוֹן?" וַאֲ ִי ִה ְהַ ְִתּי
ִאמָּ א ִמיָּד ָא ְמ ָרהַ :
ֹאשׁיִ .אמָּ א לָ ְקחָ ה אוֹ ִתי ֶאל הָ רוֹפֵ א ,וְ הוּא ָאמַ ר שֶׁ ֵיּשׁ לִ י 'מַ ַכּת
בְּ ר ִ
שֶׁ מֶ שׁ'ִ .אמָּ א ָא ְמ ָרה" :זֶ ה בְּ ִדיּוּק מַ ה שֶׁ חָ שַׁ בְ ִתּי" אֲ בָ ל אֲ ִ י ל ֹא הֵ בַ ְ ִתּי
עַ ל מָ ה הֵ ם ְמ ַדבְּ ִרים" .מָ ה זֶ ה 'מַ כַּ ת שֶׁ מֶ שׁ'?" שָׁ ַאלְ ִתּי" .מָ ה ,הַ שֶּׁ מֶ שׁ
ָ ְת ָ ה לִ י מַ כָּ ה?" הָ רוֹפֵ א ִה ְסבִּ יר לִ י שֶׁ מַ כַּ ת שֶׁ מֶ שׁ ִהיא מַ צָּ ב שֶׁ בּוֹ
"אי ְמגִ ִנּים
חוֹ ְשׂפִ ים ֶאת ַהגּוּף לַ שֶּׁ ֶמשׁ לִ זְ מַ ן ַרב וְ ל ֹא ְמגִ נִּ ים עָ לָ יוֵ .
עַ ל הַ גּוּף?" שָׁ ַאלְ ִתּי .הָ רוֹפֵ א ָאמַ ר" :בַּ ַקּיִ ץ צָ ִרי לַחֲ בֹשׁ כּוֹבעַ ִ ,ל ְמ ֹרחַ
ֶאת הַ גּוּף בִּ ְק ֶרם הֲ ַג ָנּה ,וְ צָ ִרי לִ ְשׁתּוֹת הַ ְרבֵּ ה מַ יִ ם" ".זֶ ה הַ ֹכּל?"
"שׁ שָׁ ה כְּ לָ לִ ים?" וְ 'כֻלָּ ם הָ יוּ בַּ ִתּיק שֶׁ ִאמָּ א ְָת ָה' ,חָ שַׁ ְב ִתּי.
שָׁ ַאלְ ִתּיְ ,
מר עַ ל ַהכְּ לָ לִ ים ,בְּ עֶ זְ ַרת ד' ֵתּהָ ֶ ה ָכּל
"כֵּ ן!" ָאמַ ר הָ רוֹפֵ א" ,וְ ִאם ִתּ ְשׁ ֹ
"תּבְ ִטיחַ לִ י שֶׁ מֵ הַ יּוֹם
הַ ַקּיִ ץ ".כְּ שֶׁ חָ זַ ְר וּ הַ בַּ יְ ָתה ,בִּ ְקּשָׁ ה ִאמָּ אַ :
וָהָ לְ ָאה ָתּ ֵגן עַ ל גּוּפְ ִמפְּ ֵ י הַ שֶּׁ מֶ שׁ ".וַאֲ ִ י ִה ְבטַ ְח ִתּי!

ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וֹ ֶת ֶ ת ַמכּוֹת? ְ -מ ִשימוֹת
ָ .1מה הָ יָה בַּ ִתּיק◌ֹשֶ ִאמָּ א ְָת ָה לַ יֶּלֶד?
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