יבים ָאבֵ דָ ה
מֹשֶׁ ה וְ ָתמָ ר ְמ ִשׁ ִ
פֶּסח ,יָצְ אוּ מֹשֶׁ ה וַאֲ חוֹתוֹ
לְא ַחר חַ ג הַ ַ
יסן ַ
ימים ֶשׁל ח ֶֹדשׁ ִ ָ
ְבּ ַאחַ ד ַהיּ ִָמים ַהנְּעִ ִ
לְא ַחר הַ בִּ קּוּר הֶ ְחלִיטוּ
הַ ְקּטַ נָּה ָתּ ָמר לְבַ ֵקּר ֵאת בְּ ֵי ִמ ְשׁפַּ ְח ָתּם בָּ עִ יר בְּ ֵי בְּ ָרקַ .
יתם בְּ עִ יר ֶא ְלעָ דֵ .מ ָרחוֹק ָראוּ
שָׁ ִ י ָה ַא ִחים לְטַ יֵּל בָּ עִ יר וְ ַא ַחר כָּ לִ ְ סֹעַ לְ בֵ ָ
עוֹמד בַּ ַתּחֲ ָה כְּ ֶשׁ ִמּ ְשׁפָּ ָחה עִ ם ִמ ְספָּר ְי ָל ִדים ְקטַ נִּים עָ ל ְָתה
ֵ
אוֹטוֹבּוּס ָירֹק
"בּוֹאי ַמ ֵהר ָתּ ָמר" ָא ַמר מֹשֶׁ ה "אוּלַ י זֶה הָ אוֹטוֹבּוּס ֶשׁ ָלּ וּ"ִ .מהֲ רוּ ְשׁ ֵי
ִ
עָ לָיו.
הַ יְּ לָ ִדים ל ַַתּחֲ ָה ַא ִמשֶּׁ ִהגִּ יעוּ הֵ בִ י וּ כִּ י ָהאוֹטוֹבּוּס ל ֹא מַ גִּ יעַ לָעִ יר ֶאלְעָ ד
וְ הֶ ְחלִיטוּ לָ שֶׁ בֶ ת בַּ סַּ פְ ָסל ָה ָא ֹר בַּ ַתּחֲ ָה.
"ר ִאי ָתּמָ ר,
פִּ ְתאֹם ִהבְ ִחין מֹשֶׁ ה בְּ ַשׂ ִקּית גְּ דוֹלָ ה ֶשׁנִּ ְשׁאֲ ָרה עַ ל ַה ַסּפְ סָ לְ .
נּוֹסעִ ים ֶשׁעָ לוּ לָאוֹטוֹבּוּס ַהקּ ֶֹדם שָׁ כְ חוּ כָּאן שַׂ ִקּית"ָ " .כוֹן"ָ ,א ְמ ָרה ָתּמָ ר
ַה ְ
ידי לִ י  -אֹפְ ַת
"ק ִ
"מעַ ְ יֵן ָמה יֵשׁ בְּ שַׂ ִקּית הַ זּוֹ" .מֹשֶׁ ה ָק ָרא ִ
הוֹסיפָהְ :
וְ ִ
לָדים" ִה ְס ַתּכֵּל לְתוֹ ַה ַשּׂ ִקּית וְ ָא ַמר " ִ ְר ָאה לִ י ֶשׁיֵּשׁ כָּאן בְּ ג ִָדים חֲ ָד ִשׁים
יְ ִ
"תּמָ רִ ,הזְ דַּ ְמּ ָה לָ וּ ִמ ְצוָ ה שֶׁ ל הֲ שָׁ בַ ת אֲ בֵ ָדה!"
שֶׁ ִנּ ְק וּ בַּ חֲ וּת זוֹ"ָ .
"אמָּ א ָק ְָתה לָ וּ ִבּגְ דֵ י חַ ג בַּ חֲ וּת
ירה ֵאת הַ חֲ וּת " ָא ְמ ָרה ָתּמָ רִ ,
"אֲ ִי מַ כִּ ָ

מּוֹכֶרת
ֶ
הַ זּוֹ"" .מָ ה ַ ע ֲֶשׂה? " שֶׁ ֵאל מֹשֶׁ הֵ " .לֵ ֶאל הַ חֲ וּת וְ ִ ְשׁ ַאל ֶאת ַה
ִאם ִהיא יוֹדַ עַ ת לְ ִמי מָ כְ ָרה ֶאת הַ ְבּג ִָדים שֶׁ יֵּשׁ בַּ ַשּׂ ִקּית" עָ ְָתה ָתּמָ ר וְ ל ְָק ָחה
בְּ יָדָ הּ ֶאת ַה ַשּׂ ִקּית.
את ל ֹא
נִּמצֵ ָ
ידי לִי" שֶׁ ְ
ל ְַא ַחר ִמ ְספָּר דַּ קּוֹת ִה ְת ָק ְרבוּ מֹשֶׁ ה וְ ָתמָ ר ַלחֲ וּת "" ִק ִ
הַ ְרחֵ ק ִמ ַתּחֲ ַת ָהאוֹטוֹבּוּסִ ,מבַּ חוּץ ָראוּ ְבּחַ לּוֹן הָ ַראֲ וָה ְשׂמָ לוֹת שַׁ בָּ ת וְ ַחג,
גוּרהַ ,א מֹשֶׁ ה ָר ָאה ֵאת
חֲ לִיפוֹת לִ י ָל ִדים וְ ַ עֲלַ ִים .הַ חֲ וּת כְּ בָ ר הָ יְ ָתה ְס ָ
הַ מּוֹכֶ ֶרתָ .דּפְ קוּ הַ יְּ לָ ִדים עַ ל דֶּ לֶת הַ חֲ וּת וּבִ ְקּשׁוּ ֵמ ַהמּוֹ ֶכ ֶרת לִפְ תֹּחַ ָל ֶהם ֵאת
הַ דֶּ לֶת.
ִמיָּד כְּ שֶׁ נִּכְ ְסוּ ַלחֲ וּתִ ,ספְּ רוּ מֹשֶׁ ה וְ ָתמָ ר לַמּוֹ ֶכ ֶרת עַ ל הַ שַּׂ ִקּית ֶשׁנּ ְִמצְ ָאה .וְ כִ י
יאה ָתּ ָמר ֶאת הַ ְבּג ִָדים
יה ,כְּ שֶׁ הוֹצִ ָ
ְמאֹד חָ שׁוּב לָ ֶהם לְ ָה ִשׁיב ָהאֲ בֵ דָ ה לִ ְבעָ לֶ ָ
מֵ ַה ַשּׂ ִקּית ִה ְתבָּ ֵרר כִּ י בְּ תוֹ הַ ַשּׂ ִקּית הֱ יוּ ְשׁ ֵתּי חֻ לְ צוֹת לְבָ וֹת עִ ם לֵ ב ָורֹד גָּדוֹל
אוֹתהּ חֻ ְלצָ ה פָּ עָ מַ יִם?" ָא ְמ ָרה ָתּמָ ר
"מעַ ְ יֵן ִמי קוֹ ֶה ָ
אוֹתהּ ִמדָּ הְ .
בְּ ָ

וְ ָאז ִ ,זְ כְּ ָרה הַ מּוֹכ ֶֶרת

כִּ י ַא ַחר הַ צָּ הֳ ַריִ ם ִהגִּ יעוּ ַלחֲ וּת בְּ ִ י ִמ ְשׁפַּ ַחת לֵ וִ י205,

חוֹתהִּ ,מיָּד ִה ְת ַק ְשּׁ ָרה ל ְִמ ְשׁפַּ חַ ת לֵוִ י וְ ָשׁאֲ לָ ה" :הַ ִאם ְשׁ ַכ ְח ֶתּם
ְשׁכֵ ִים ֶשׁל אֲ ָ
שַׂ ִקּית בְּ ג ִָדים בְּ ַתחֲ ַת הָ אוֹטוֹבּוּס?" ,צָ ַהלוֹת ִשׂ ְמ ָחה בָּ ְקעוּ מֵ ַהעֵ בֶ ר הַ ֵשּׁ ִי שֶׁ ל
הַ ַקּוֵ " ,כּן ,עָ לִ י וּ לָ אוֹטוֹבּוּס וְ ל ֹא שַׂ ְמ וּ לֵ ב ֶשׁהַ ַשּׂ ִקּית ִ ְשׁאֲ ָרה עַ ל הַ סַּ פְ סָ ל"
לְקבֵּ ל ֵאת הַ שַּׂ ִקּית וּלְהוֹדוֹת
"אם כָּ ֶ ,א ְשׂמַ ח ְמאֹד ִאם ַתּגִּ יעוּ בַּ זְּ ַמן הַ ָקּרוֹב ַ
ִ
מּוֹכֶרת.
ֶ
לִילָ ִדים ַהנּ ְֶחמָ ִדים שֶׁ זָּכוּ בְּ ִמ ְצוַת הֲ שָׁ בַ ת אֲ בֵ דָ ה" ִסיְּ ָמה הַ
ל ְַא ַחר ַכּחֲ צִ י שָׁ עָ ה ִ ,כְ ְסוּ ַלחֲ וּת ְשׁ ֵתּי בָּ וֹת ְֶחמָ דוֹת ,עִ ם סֶ ֶרט דּוֹמֶ ה עַ ל
יהן ִתּ ְסר ֶֹקת דּוֹמָ ה ,חֻ ְלצוֹת לְ בָ וֹת וַ חֲ צָ ִאיוֹת עִ ם עִ גּוּ ִלים – ְבּ ִדיּוּק
ֹאשׁן ,לִ ְשׁ ֵתּ ֶ
ר ָ
אוֹתוֹ דָּ בָ ר! "עַ כְ ָשׁו אֲ ִ י ְמבִ י ָה מַ דּוּעַ ָמצָ א וּ ְשׁ ֵתּי חֻ לְצוֹת דּוֹמוֹת בְּ תוֹ
יתם ִמצְ ָוה
"א ֶתּן בֶּ טַ ח ְתּאוֹמוֹת!" " .תּוֹדָ ה לָ כֶ ם ,ע ֲִשׂ ֶ
ַה ַשּׂ ִקּית" ָא ְמ ָרה ָתּמָ רַ ,
"אבִ י וּ ְמ ַחכֶּ ה ְבּחוּץ הַ ִאם ַא ֶתּם רוֹצִ ים ֶשׁנּ ִַסּיעַ
ְמאֹד חֲ שׁוּבָ ה" ָא ְמרוּ הַ בָּ וֹתָ .
תּוֹדה ַרבָּ ה".
"א וּ גּ ִָרים בָּ ֶאלְעָ ד – ָ
יתכֶ ם? "ל ֹא" עָ וּ ָתּמָ ר וּמ ֶֹשׁהָ ,
ֶא ְתכֶם ְלבֵ ְ
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