
 

  לוין קיפניס / סוד החלה העגולה

  

טובי מספר: בערבי שבתות ובערבי חגים הייתה דופקת על דלתנו אישה ישישה 

אמי הייתה פונה אליי ואומרת:   אחת, כשהיא שעונה על מקלה ושק גדול על שכמה.

  "לך טובי, ותן לה את החלה שלה, העגולה."

ה, שהייתה חלה אחת עגול –ובקצה  ,שורה של חלות שבת הייתה מסודרת במזנון

  שמורה בשביל הישישה.

פעמים הייתי מסתכל בחלון ובראותי את הישישה המתקרב ובאה, לא חיכיתי עד 

וק, והייתי יוצא לקראתה עם החלה ביד. הישישה הייתה נוטלת את החלה, שתדּפ

  שמה בשקה ואומרת: "תודה, ילד טוב!" מפשילה את השק על שכמה ומסתלקת.

  שכננו.ראיתי שהיא דופקת על דלת 

יה,' חשבתי, 'אין לה חלה לשבת. אפשר יש לה בבית בעל זקן או בן חולה, אולי י'ענ

  נכדים יתומים...'

  שחתי פעם לאמי:

"ישישה זו כסדרה בכל ערב שבת וחג, לא יעצור אותה הגשם בסתיו והקור בחורף, 

  ולא השרב הגדול בקיץ..."

  ענתה לי אמי:

  "בוודאי נצרכת היא, המסכנה!"

  

והושטתי לה את החלה העגולה. נטלה  ,בערב שבת אחד רצתי לקראתהופעם 

ולא יכלה, כי השק מלא חלות עד  –הישישה את החלה ואמרה להכניסה על שקה 

  אפס מקום. 

  זהירו מאוד.ציצה אליי, חיוך רחב התפשט על פניה, ועיניה הקטנות ִה היא הֵ 

ואת החלה שלי שמה "תאריך ימים, ילד טוב!" אמרה, החזירה את השק על שכמה 

  תחת בית שחייה, ונחפזה ללכת.

היא לא דפקה עוד על דלת שכננו ולא על שום דלת אחרת. היא פנתה והלכה ישר 

עמדתי על מקומי ותמהתי: 'למה לה  ,בכיוון הרחוב הארוך. לאחר שהתרחקה

שש חלות בשביל יום -לישישה זו כל כך הרבה חלות? שק מלא... הן דיין חמש

זאת שלהוטים הם לאכול חלות סולת לבנות כל ימי השבוע... ואולי היא השבת: אין 

  מוכרת את החלות...'
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מתוך סקרנות, ללכת אחריה ולראות, מה תעשה בשק גדול זה, המלא  ,החלטתי

מה אחריה למען לא תרגיש בי -שגתיה, אך נעצרתי במרחקחלות... רצתי, כמעט ִה 

  שאני עוקב אחריה.

וב לרחוב, רחובות אחדים, והיא מתכופפת מאוד ממשא השק הישישה עברה מרח

המלא. מפעם לפעם עמדה לפוש מעט. ואז הייתי ממהר להסתתר בפינת בית או 

מאחורי גדר. באותה שעה הרהרתי: 'האם לא טוב יותר לעזור לה לשאת את 

  השק?...'

צריפי גיעה לפרבר שמחוץ לעיר, אל השכונה הבנויה והישישה הלכה והלכה, עד שִה 

עץ ופח. היא קרבה לצריף אחד, פתחה לאט את דלתו, והטילה פנימה חלה אחת; 

לגה יקרבה לצריף אחר, והטילה לתוכו שתי חלות; כך הלכה מצריף לצריף. יש שד

ושמה את החלה על אדן החלון  ,על צריפים אחדים. היה צריף שדלתו הייתה נעולה

  בחוץ...

  הריק, שמה על כתפה וחזרה זקופת קומה.פלה את השק יגמרה לחלק את החלות, ק

כני על אשר חשדתי בה. נעמדתי בקרן והוא ִה  ,מעשה טוב זה של הישישה נגע עד לבי

  והרהרתי בדבר.  ,הרחוב

והיא כאילו זועפת, אך  ,והנה יד נגעה בי, ונחרדתי. לפניי עמדה הישישה –פתאום 

שק לביתי, לא הרחק מחייכת. "עייפתי, בני!" אמרה, "עזור נא לי לשאת את ה

  מכאן. אמנם השק ריק, אך יש ששק ריק כבד משק מלא..."

והיא הורידה את השק מעל כתפה ונתנה לידי. אני התאדמתי, אך נטלתי את השק 

  בלי להציץ בפניי.צדה. והישישה מוסיפה לדבר אליי, והלכתי דומם ל

כן, כן. מצווה "דרך ארוכה עשית, בני... התאווית לראות את מעונות העניים... 

גדולה לתמוך בעניים. כל ימי השבוע הם מסתפקים בפת חרבה ושחורה. יטעמו 

  ויהיה להם לעונג שבת!" –לפחות בשבת פרוסת חלה לבנה 

גענו לצריפה על עוניים ועל מכאוביהם, עד שִה  ,וכל הדרך סיפרה לי על גרי הצריפים

  לכת.המרוחק המוקף גינה קטנה. הושטתי לה את השק ופניתי ל

"חכה רגע," אמרה לי, "הלא תיכנס. תראה את היכלי, תנוח..." לא יכולתי להשיב 

  את פניה ריקם ונכנסתי.

הצריף היה נקי ומסודר. וילון צבעוני פרוש על החלון, מפה לבנה מכסה את השולחן, 

  על הקירות תצלומים רבים של מבוגרים וילדים.

30  

35  

40  

45  

50  

55  



 

ונה גדולה אחת ומסבירה: "איש "זהו בעלי המנוח," היא מראה באצבעה על תמ

כולם במרחקים... ואני ערירית, ערירית..."  –יקר היה... ואלה בניי ובנותיי ונכדיי 

  גישה לי רקיק.היא ִה 

  "אכול בני, ויערב לך, ממאפה תנורי הוא." נגסתי ואמרתי:

  "ערב מאוד!"

  ניפה אצבעה למולי ואיימה 'כאילו':קו של אושר נמרח על פניה, הֵ 

, בני, אל תספר לאיש, מכל אשר ראית. חשובה המצווה אם היא נעשית "אבל

  בסתר... ועתה אוץ רוץ הביתה, אמך תדאג לך!"

ורצתי. את  ,הושטתי לה יד לפרידה. היא ליוותני עד שער הגינה. נשאתי את רגליי

  הסוד שמרתי ימים רבים.

  

  משימות

  

ה בערב שבת באה ציינו שלוש מחשבות של הילד טובי כשראה את הישיש  . 1

  לקבל את החלה.

  

  עשתה הישישה מדי ערב שבת. שציינו שתי פעולות (הקשורות בחלות)   .2

  

  ."ָּבּה ָחַׁשְדִּתי ֲאֶׁשר ַעל ִהַּכִני ְוהּואכתוב " 41בשורה   .3

  ? ִהַּכִני מה פירוש המילה  

  ? ָּבּהלמי הכוונה במילה   ? הּואלמי הכוונה במילה 

  

  ?48בשורה  יָת ּוֵ ַא ְת ִה פירוש המילה מה   .4

  ג. רצית מאוד    מאוד ב. אהבת     תפקתסהא. 
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  א. מה כוונת המשפט?  

  ב. למה מסומנות שלוש נקודות בסופו?
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  ב. לא לסרב לה      מר לה לאולא ל  א. 
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