זִ הוּי ֶחל ְֵקי הַ ִסּפּוּר
לִ פְ ֵי ֶכם שׁוּב הַ חֵ לֶק שֶׁ הוֹפִ יעַ ַרק בַּ ִסּפּוּר הַ שֵּׁ ִי .זַהוּ בּוֹ ֶאת
אוֹתם בַּ צֶּ בַ ע הַ ִנּ ְד ָרשׁ.
הַ חֲ ל ִָקים הַ בָּ ִאים ,וְ צִ בְ עוּ ָ
א .בְּ עָ יָה – צִ בְ עוּ בְּ ָאדֹם )אוֹ ִמ ְתחוּ ַקו ָתּ ְח ִתּי(
ב .פִּ ְתרוֹן בְּ עָ יָה – צִ בְ עוּ בְּ צָ הֹב )אוֹ ִמ ְתחוּ ְשׁ ֵי ַקוִּ ים ַתּ ְח ִתּיִּים(
אוֹטוֹבּוּסים ֶשׁ ִחכּוּ לָהֶ ם ִמחוּץ
ִ
כַּאֲ ֶשׁר ִה ְת ַא ְרגְּ וּ הַ יְּ ָל ִדים לַ עֲלוֹת לָ
שוּ
פָּר ֹ
מוּרת ַחַ ל חָ דֵ ָרהִ ,ה ְתבָּ ֵרר כִּ י חָ יִים בֶּ ן הַ שֵּׁ שׁ ֶ ע ֱַדרִ .מיָּד ִה ְת ְ
ִל ֹ ְש ַ
מוּרה וְ הֵ חֵ לּוּ ל ְִקר ֹא בִּ ְשׁמוַֹ ,א ל ֹא ְִת ַקבֵּ ל
כָּל הַ מַּ ְד ִריכִ ים בְּ שֶׁ ַטח הַ ְשּׁ ָ
כָּל מַ ֲע ֶהְ .שׁ ֵי מַ ְד ִריכִ ים ָרצוּ ַמ ֵהר לַ ָמּקוֹם ◌ֹשֶ בּוֹ שָׂ כְ רוּ ִסירוֹתַ ,א
ל ֹא מָ צְ אוּ ֶאת חָ יִ יםַ .א ַחד ַהנְּעָ ִרים שֶׁ עוֹבְ ִדים בְּ מַ ֲע ָגן ַה ִסּירוֹת שָׁ ַאל:
"הַ ִאם ִחפַּ ְשׂ ֶתּם בִּ בְ ֵרכַת ַה ַמּיִ ם הַ חַ ִמּים?"" ,עַ ל מָ ה ַא ָתּה ְמדַ בֵּ ר?"
יהה .עָ ָה ָלהֶ ם הַ נַּעַ ר" :בְּ ֵרכַת ַה ַמּ ִים
שָׁ אֲ לוּ ְשׁ ֵי הַ מַּ ְד ִריכִ ים בִּ ְת ִמ ָ
זּוֹר ִמים בָּ הּ ַמ ִים ַח ִמּים
זוֹהי ְבּ ֵרכָה שֶׁ ְ
הַ ַח ִמּים ְִמצֵ את ְבּ ַטיֶּלֶת הַ נַּחַ לִ ,
שֶׁ ַמּגִּ יעִ ים ִממַּ ְשׁ ֵאבוֹת חֶ ְב ַרת הַ חַ ְשׁמַ ל ,וְ ַר ִבּים הָ אֲ ִָשׁים שֶׁ בָּ ִאים
לְ שַׁ כְ שֵׁ ך ַרגְ ֵליהֶ ם בְּ זִ ְרמֵ י ַה ַמּיִ ם הַ חַ ִמּים שֶׁ לָּ ּהּ"ִ .מיָּד ָרצוּ ְשׁ ֵי
יוֹשׁב עַ ל ְשׂפַת
הַ מַּ ְד ִריכִ ים עִ ם הַ נַּעַ ר ל ְֵאזוֹר הַ ְבּ ֵרכָה ,וְ שָׁ ם צָ פוּ בְּ חָ יִים ֵ
ימים" .חָ יִ ים ,בָּ רוּ
ַהבְּ ֵרכָה כְּ שֶׁ ַרגְ לָיו ְתוּ וֹת בְּ תוֹ הַ מַּ יִם הַ חֲ ִמ ִ
אוֹת  ",צָ הֲ לוּ ְשׁ ֵי הַ מַּ ְד ִריכִ ים ,חָ יִים ִח ֵיּ לְעֶ בְ ָרם
ְ
הַ שֵּׁ ם ,מָ צָ א וּ
וְ ָא ַמר" :ל ֹא שַׂ ְמ ִתּי לֵ ב ֵכּיצַ ד עָ בַ ר הַ זְּ מַ ן ,וְ ַגם ל ֹא ָי ֹכל ְִתּי ִל ְשׁמֹעַ
זּוֹר ִמים" .כַּחֲ צִ י שָׁ עָ ה ל ְַא ַחר ֶשׁכָּ ל ַילְדֵ י
ֶא ְתכֶ ם בְּ שֶׁ ל ַרעַ שׁ ַה ַמּיִ ם הַ ְ
ַה ַקּיְטָ ָה עָ לוּ לָאוֹטוֹבּוּס וְ ִה ְתפַּ לְּלוּ לִ ְשׁלוֹמוֹ שֶׁ ל חֲ בֵ ָרםִ ,הגִּ יעוּ חָ ִיים
וּשׁ ֵי הַ מַּ ְד ִריכִ ים .בְּ ַהגִּ יעָ ם לָ אוֹטוֹבּוּס צָ הֲ לוּ כָּל חֲ בֵ ָריו שֶׁ ל חָ יִים,
ְ
יאת הָ "אֲ בֵ דָ ה"ְ .בּתֹם
ְבוֹרא עוֹלָ ם עַ ל ְמצִ ַ
שֶׁ דָּ אֲ גוּ לוֹ ְמאֹד ,וְ הוֹדּוּ ל ֵ
יוֹם מָ לֵא פְּ עִ י ֻליּוֹת וַחֲ וָיוֹת ָחזְ רוּ כָּל הַ יְּ ָל ִדים ְשׂמֵ ִחים לְבָ ֵתּיהֶ ם.
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