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  ָאֵבָדה ְמִׁשיִבים ְוָתָמר ֹמֶׁשה

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ַהְּנִעיִמים ֶׁשל ֹחֶדׁש ִניָסן ְלַאַחר ַחג ַהֶּפַסח, ָיְצאּו ֹמֶׁשה ַוֲאחֹותֹו 

ֵאת ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם ָּבִעיר ְּבֵני ְּבָרק. ְלַאַחר ַהִּבּקּור ֶהְחִליטּו  ַהְּקַטָּנה ָּתָמר ְלַבֵּקר

חֹוק ָראּו ָׁשִני ָהַאִחים ְלַטֵּיל ָּבִעיר ְוַאַחר ָּכ  ִלְנֹסַע ְלֵביָתם ְּבִעיר ֶאְלָעד. ֵמָר 

ְקַטִּנים ָעְלָתה אֹוטֹוּבּוס ָיֹרק עֹוֵמד ַּבַּתֲחָנה ְּכֶׁשִּמְׁשָּפָחה ִעם ִמְסָּפר ְיָלִדים 

ָעָליו.  "ּבֹוִאי ַמֵהר ָּתָמר" ָאַמר ֹמֶׁשה "אּוַלי ֶזה ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשָּלנּו". ִמֲהרּו ְׁשֵני 

ַהְּיָלִדים ַלַּתֲחָנה ַא ִמֶּׁשִהִּגיעּו ֵהִבינּו ִּכי ָהאֹוטֹוּבּוס  לֹא ַמִּגיַע ָלִעיר ֶאְלָעד 

   ַּבַּתֲחָנה.ְוֶהְחִליטּו ָלֶׁשֶבת ַּבַּסְפָסל ָהָארֹ 

ִּפְתֹאם ִהְבִחין ֹמֶׁשה ְּבַׂשִּקית ְּגדֹוָלה ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ַעל ַהַּסְפָסל. "ְרִאי ָּתָמר, 

ַהּנֹוְסִעים ֶׁשָעלּו ָלאֹוטֹוּבּוס ַהֹּקֶדם ָׁשְכחּו ָּכאן ַׂשִּקית".  "ָנכֹון", ָאְמָרה ָּתָמר 

 ֹאְפַנת  -י ִלי יִד ֹו". ֹמֶׁשה ָקָרא "ִק ְוהֹוִסיָפה: "ְמַעְנֵין ָמה ֵיׁש ְּבַׂשִּקית ַהּז

ִלי ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ְּבָגִדים ֲחָדִׁשים  ִנְרָאה"ְוָאַמר ְיָלִדים" ִהְסַּתֵּכל ְלתֹו ַהַּׂשִּקית 

  ֶׁשִּנְקנּו ַּבֲחנּות זֹו". "ָּתָמר, ִהְזַּדְּמָנה ָלנּו ִמְצָוה ֶׁשל ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה!"

י ַחג ַּבֲחנּות ּות " ָאְמָרה ָּתָמר, "ִאָּמא ָקְנָתה ָלנּו ִּבְגדֵ "ֲאִני ַמִּכיָרה ֵאת ַהֲחנ 

  ַהּמֹוֶכֶרת ֶאתַהֲחנּות ְוִנְׁשַאל  ֶאלֵנֵל ַהּזֹו".  "ָמה ַנֲעֶׂשה? " ֶׁשֵאל ֹמֶׁשה.  "

ַהְּבָגִדים ֶׁשֵּיׁש ַּבַּׂשִּקית" ָעְנָתה ָּתָמר ְוָלְקָחה  תֶא ִהיא יֹוַדַעת ְלִמי ָמְכָרה ִאם 

  ַהַּׂשִּקית.ת ֶא ָיָדּה ּבְ 

ִלי" ֶׁשִּנְמֵצאָת לֹא  ִקיִדי""ְלַאַחר ִמְסָּפר ַּדּקֹות ִהְתָקְרבּו ֹמֶׁשה ְוָתָמר ַלֲחנּות 

ַהְרֵחק ִמַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס, ִמַּבחּוץ ָראּו ְּבַחּלֹון ָהַרֲאָוה ְׂשָמלֹות ַׁשָּבת ְוַחג, 

ת ְּכָבר ָהְיָתה ְסגּוָרה, ַא ֹמֶׁשה ָרָאה ֵאת ֲחִליפֹות ִליָלִדים ְוַנֲעַלִים. ַהֲחנּו

ִלְפֹּתַח ָלֶהם ֵאת  תֶר ֵמַהּמֹוכֶ . ָּדְפקּו ַהְּיָלִדים ַעל ֶּדֶלת ַהֲחנּות ּוִבְּקׁשּו תֶר ַהּמֹוכֶ 

  ַהֶּדֶלת.

ָאה. ְוִכי ִמָּיד ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַלֲחנּות, ִסְּפרּו ֹמֶׁשה ְוָתָמר ַלּמֹוֶכֶרת  ַעל ַהַּׂשִּקית ֶׁשִּנְמצְ 

ַהְּבָגִדים  ֶאתְמֹאד ָחׁשּוב ָלֶהם ְלָהִׁשיב ָהֲאֵבָדה ִלְבָעֶליָה, ְּכֶׁשהֹוִציָאה ָּתָמר 

ֵמַהַּׂשִּקית ִהְתָּבֵרר ִּכי ְּבתֹו ַהַּׂשִּקית ֱהיּו ְׁשֵּתי ֻחְלצֹות ְלָבנֹות ִעם ֵלב ָוֹרד ָּגדֹול 

  ָעַמִים?" ָאְמָרה ָּתָמר  ֻחְלָצה ּפָ ְּבאֹוָתּה ִמָּדה. "ְמַעְנֵין ִמי קֹוֶנה אֹוָתּה

ִּכי ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִהִּגיעּו ַלֲחנּות ְּבִני ִמְׁשַּפַחת ֵלִוי,   ַהּמֹוֶכֶרתְוָאז, ִנְזְּכָרה 
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ְׁשֵכִנים ֶׁשל ֲאחֹוָתּה,   ִמָּיד ִהְתַקְּׁשָרה ְלִמְׁשַּפַחת ֵלִוי ְוָׁשֲאָלה: "ַהִאם ְׁשַכְחֶּתם 

ם ְּבַתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס?",  ָצַהלֹות ִׂשְמָחה ָּבְקעּו ֵמַהֵעֶבר ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַׂשִּקית ְּבָגִדי

ַהַּקו, "ֵּכן, ָעִלינּו ָלאֹוטֹוּבּוס ְולֹא ַׂשְמנּו ֵלב ֶׁשַהַּׂשִּקית ִנְׁשֲאָרה ַעל ַהַּסְפָסל" 

, ֶאְׂשַמח ְמֹאד ִאם ַּתִּגיעּו ַּבְּזַמן ַהָּקרֹוב ְלַקֵּבל ֵאת ַהַּׂשִּקית ּוְלהֹודֹות  "ִאם ָּכ

  .ַהּמֹוֶכֶרתִליָלִדים ַהֶּנְחָמִדים ֶׁשָּזכּו ְּבִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה" ִסְּיָמה 

ָׁשָעה, ִנְכְנסּו ַלֲחנּות ְׁשֵּתי ָּבנֹות ֶנְחָמדֹות, ִעם ֶסֶרט ּדֹוֶמה  ַעל  ַּכֲחִציְלַאַחר 

ְּבִדּיּוק  –ְלָבנֹות ַוֲחָצִאיֹות ִעם ִעּגּוִלים רֹאָׁשן, ִלְׁשֵּתיֶהן ִּתְסֹרֶקת ּדֹוָמה, ֻחְלצֹות 

אֹותֹו ָּדָבר!   "ַעְכָׁשו ֲאִני ְמִביָנה ַמּדּוַע ָמָצאנּו ְׁשֵּתי ֻחְלצֹות ּדֹומֹות ְּבתֹו 

ּתֹוָדה ָלֶכם, ֲעִׂשיֶתם ִמְצָוה  " ַהַּׂשִּקית" ָאְמָרה ָּתָמר, "ַאֶּתן ֶּבַטח ְּתאֹומֹות!".

ְמרּו ַהָּבנֹות. "ָאִבינּו ְמַחֶּכה ְּבחּוץ  ַהִאם ַאֶּתם רֹוִצים ֶׁשַּנִּסיַע ְמֹאד ֲחׁשּוָבה" ָא 

  ּתֹוָדה ַרָּבה". –ֶאְתֶכם ְלֵביְתֶכם?  "לֹא" ָענּו ָּתָמר ּוֹמֶׁשה, "ָאנּו ָּגִרים ָּבֶאְלָעד 

  

  

  

  

  

 


