ִספּוּר  :2רוּת וְ ֶא ְס ִתּי
לוֹמדוֹת יַחַ ד בְּ כִ ָתּה ג' .הֵ ן חֲ בֵ רוֹת טוֹבוֹתְ .שׁ ֵתּיהֶ ן
רוּת וְ ֶא ְס ִתּי ְ
ִמּוּדיםֶ ,אלָּא גַּם
ַתּל ְִמידוֹת טוֹבוֹת ,הַ ִמּצְ טַ יְּ וֹת ל ֹא ַרק בַּ לּ ִ
ְבּ ְמלָאכָה וּבְ ִמ ְשׂחָ ִקים.
אוֹמרוֹת כֻּלָּ ן.
"רוּת חֲ בֵ ָרה טוֹבָ ה!" – ְ
כַּאֲ שֶׁ ר יָצְ אוּ לַ הַ פְ סָ ָקה ָפְ לָה ֶא ְס ִתּי בַּ חֲ צַ ר וְ ִפְ צְ עָ ה בְּ ַרגְ לָהּ .רוּת
ִהצְ טַ ע ֲָרה עַ ל כָּ ִ .היא יוֹדַ עַ תֶ ,שׁחֲ בֶ ְר ָתּהּ ֶא ְס ִתּי אוֹהֶ בֶ ת לְשַׂ ֵחק
בְּ חֶ בְ ָרה וְ ִהיא ִתּ ְהיֶה עֲצוּבָ ה ִאם ל ֹא תּוּכַל ְל ַשׂ ֵחקָ .א ְמ ָרה רוּת:
" "ל ֹא אוּכַל ְלשַׂ חֵ ק ִאם ֶא ְס ִתּי ל ֹא ְמ ַשׂ ֶח ֶקת" .חָ ְשׁבוּ הַ ַתּל ְִמידוֹת
וְ הֶ ְח ִליטוּ ְלשַׂ חֵ ק בְּ ִמ ְשׂחָ ֵקי ֻקפְ ָסה בַּ ַהפְ סָ ָקה .הוֹצִ יאוּ ִמ ְשׂ ָח ִקים
לְמידוֹת .כֻּלָּ ן ֶהֱ וּ לְ שַׂ חֵ ק יַחַ ד.
וְ ִחלְּקוּ בֵּ ין כָּל הַ ַתּ ִ
ַמּוֹרה
בַּ תֹּם הַ הַ פְ סָ ָקה חָ זְ רוּ הַ ַתּל ְִמידוֹת ְשׂ ֵמחוֹת ַלכִּ ָתּה וְ ִספְ רוּ ל ָ
שֶׁ ִשּׂחֲ קוּ בְּ ִמ ְשׂחָ ֵקי ֻקפְ סָ ה כִּ י ל ֹא ָרצוּ ְלצַ עֵ ר ֶאת חֲ בֶ ְר ָתּן ֶא ְס ִתּי.
מּוֹרה.
"איזוֹ כִּ ָתּה ִפְ ל ָָאה!" ָא ְמ ָרה הַ ָ
ֵ
עָ וּ הַ ַתּל ְִמידוֹת בְּ קוֹל ֶאחָ ד":הַ כֹּל בִּ זְ כוּת רוּת ,חֲ בֶ ְר ָתּהּ הַ טּוֹבָ ה""
"רוּתיַ ,א ְתּ בֶּ אֱ מֶ ת
ִ
ירה ֶא ְס ִתּי לְרוּת פּ ֶֶתק ,וּבוֹ כּ ְָתבָ ה:
בַּ ִשּׁעוּר הֶ עֱבִ ָ
חֲ בֵ ָרה טוֹבָ ה!"

