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בס"ד

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת נוח תשפ"א

"שקלתי הרבה לפני שהתחלתי לעשות דיאטה"...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה
ַמ ֲעלַ ת ָה ַא ְחדּות

שאלות בפרשה
 .1מאיזה חומר נבנתה תיבת נוח?
 .2כמה קומות היו בתיבה?
 .3בן כמה שנים היה נוח בזמן המבול?
 .4כמה ימים ירד המבול?
 .5היכן נחה התיבה לאחר המבול?
 .6את מי שלח נוח לבדוק אם קלו המים?
 .7מה עשה נוח מיד לאחר המבול?
 .8איזה סימן נתן הקב"ה כשהבטיח שלא יהיה מבול?

חידת חדגא :הסבירו :גם המותרות באכילה היו אסורות והותרו לנוח

חידת פולקע  :1הם כפתורים אבל לא לוחצים עליהם! מי הם?
חידת פולקע  :2מצאו בפרשה :סבתא כושית!

בּוע ְמ ֻס ָּפרֵּ ,בין ַהּיֶ ֶתרַ ,על ּדֹור ַה ַה ְפלָ גָ הָ .ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּבאֹותֹו
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יע ַעד ַה ָּׁש ַמיִ םֲ .חכָ ֵמינּו
בֹוּה ְמאֹודֶׁ ,שרֹאׁשֹו יַ ּגִ ַ
ַהּדֹור ָרצּו לִ ְבנֹות ִמגְ ָּדל ּגָ ַ
ימהֵ :הם ָרצּו לִ ְמרֹד
אֹומ ִרים ֶׁשּכַ ּוָ נָ ָתם ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים ֹלא ָהיְ ָתה ְּת ִמ ָ
ְ
ּכֹוחם
בֹוּה ֵהם יְ ַב ְּטאּו ֶאת ָ
לֹוקיםֵ .הם ָח ְׁשבּו ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ִּמגְ ָּדל ַהּגָ ַ
ֶּב ֱא ִ
ּבֹורא ָהעֹולָ ם.
וְ ָע ְצ ָמ ָתם נֶ גֶ ד ֵ
אֹותםֲ .א ָבל ְּבנִ ּגּוד לְ דֹור ַה ַּמּבּול,
ּמּובן ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה ֵח ְטא ּגָ דֹול ,וַ ה' ֶה ֱענִ יׁש ָ
ּכַ ָ
אֹותם
ּופּזֵ ר ָ
ֶאת ּדֹור ַה ַה ְפלָ גָ ה ה' ֹלא ִה ְׁש ִמיד .הּוא ַרק ִּבלְ ֵּבל ֶאת ְׂש ָפ ָתם ִ
ְּב ַר ֲח ֵבי ָהעֹולָ ם.
אֹותם ְּב ֻח ְמ ָרה ,וַ ֲה ֵרי ֵהם ָרצּו לִ ְמרֹד ּבֹו!
ּדּוע ה' ֹלא ֶה ֱענִ יׁש ָ
ּדּוע? ַמ ַ
ַמ ַ
ֲחכָ ִמים לָ ְמדּו ִמּכָ אן ָּד ָבר ָחׁשּובַ :אנְ ֵׁשי ּדֹור ַה ַּמּבּול ָהיּו ָר ִעים וְ ַח ָּט ִאים
חֹומ ִסים וְ ׂשֹונְ ִאים זֶ ה ֶאת
ְמאֹודּ ,גַ ם ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוֵ .הם ָהיּו ּגֹוזְ לִ ים וְ ְ
אֹותם ְּב ֻח ְמ ָרה ַר ָּבה וְ ֵה ִביא ַמּבּול לְ עֹולָ ם!
זֶ ה .לָ כֵ ן ה' ֶה ֱענִ יׁש ָ
לְ ֻע ַּמת זֹאתִּ ,בזְ ַמן ּדֹור ַה ַה ְפלָ גָ ה ,לַ ְמרֹות ֶה ָעוֹון ֶה ָחמּורָׂ ,ש ְר ָרה ַא ְחדּות
נִ ְפלָ ָאה ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וִ ֵּתר לָ ֶהם ַעל ֵח ְטא ַה ִּמגְ ָּדל,
יהם!
ִּבזְ כּות ָה ַא ְחדּות וְ ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ָּׂש ְררּו ֵּבינֵ ֶ
ִמּכָ אן ָעלֵ ינּו לִ לְ מֹד ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּוּ ,כַ ָּמה ָחׁשּוב לִ ְהיֹות ְּב ַא ְחדּות ֵּבינֵ נּו,
ּובזְ כּות ּכָ ְך נּוכַ ל ְּב ֶעזְ ַרת ה' לַ ֲעבֹר
לֶ ֱאהֹב זֶ ה ֶאת זֶ ה ּולְ כַ ֵּבד זֶ ה ֶאת זֶ הִ ,
ֶאת ּכָ ל ַה ַּמ ְׁש ְּב ִרים ֶׁש ְּב ַד ְרּכֵ נּו!

תמונות בפרשה

"ותן טל ומטר לברכה"

מצאו למה רומזות התמונות!

מצאו  6הבדלים בין האיורים!
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2

3

4

5

6

ינת ָּדוִ ד
ְמ ִג ַּלת ָּדוִ ד ִ 69ק ַ
זֹו ַה ִּקינָ ה ֶׁשּקֹונַ נְ ִּתי ַעל ָׁשאּול ַה ֶּמלֶ ְך וִ יהֹונָ ָתן ְּבנֹו:
אֹותנּו לְ ִהּלָ ֵחם ֵמ ָרחֹוק ְּב ֶעזְ ַרת
הּודה ֶק ֶׁשת" ֵ -הם לִ ְּמדּו ָ
 "לְ לַ ֵּמד ְּבנֵ י יְ ַָה ֶּק ֶׁשת.
ּתֹורה ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִהּלָ ֵחם ָּבאֹויְ ִבים.
תּובה ַעל ֵס ֶפר ַהּיָ ָׁשר" ּ -כָ תּוב ַּב ָ
"הּנֵ ה ּכְ ָ
 ִּבֹורים ּגְ דֹולִ ים.
ּבֹורים" ָׁ -שאּול וִ יהֹונָ ָתן ָהיּו ֶּב ֱא ֶמת ּגִ ִ
"איְך נָ ְפלּו ּגִ ִ
 ֵ"ק ֶׁשת יְ הֹונָ ָתן ֹלא נָ ׂשֹוג ָאחֹור"  -יְ הֹונָ ָתן ֵמעֹולָ ם ֹלא ָּב ַרח.
 ֶיקם" ַ -ח ְרּבֹו ָּת ִמיד ָּפגְ ָעה ָּבאֹויֵ ב.
 "וְ ֶח ֶרב ָׁשאּול ֹלא ָּתׁשּוב ֵר ָיהם" ֵ -הם ֲאנָ ִׁשים נִ ְפלָ ִאים
ימים ְּב ַחּיֵ ֶ
"ׁשאּול וִ יהֹונָ ָתן ַהּנֶ ֱא ָה ִבים וְ ַהּנְ ִע ִ
 ָּכָ ל ּכָ ְך.

מֹותם ֹלא נִ ְפ ָרדּו" ֵ -מתּו יַ ַחד ַעל ִקּדּוׁש ד'.
"ּוב ָ
 ְיֹותר.
ּבֹורים ּגְ דֹולִ ים ְּב ֵ
ּומ ֲא ָריֹות ּגָ ֵברּו" ּ -גִ ִ
"מנְ ָׁש ִרים ַקּלּו ֵ
 ִ"ּבנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ָׁשאּול ְּבכֶ ינָ ה" ָׁ -שאּול ָּת ִמיד ָּד ַאג לָ כֶ ן.
 ְבּוׁשכֶ ן" -
"ה ַמלְ ִּב ְשׁכֶ ם ָׁשנִ י ִעם ֲע ָדנִ יםַ ,ה ַּמ ֲעלֶ ה ֲע ִדי זָ ָהב ַעל לְ ְ
 ַיטים יָ ִפים.
ָּת ִמיד ָהיָ ה ֵמ ִביא לָ כֶ ן ֵמ ַה ָּׁשלָ ל ְּבגָ ִדים וְ ַתכְ ִׁש ִ
ּבֹורים ְּבתֹוְך ַה ִּמלְ ָח ָמה".
"איְך נָ ְפלּו ּגִ ִ
 ֵ"צר לִ י ָעלֶ יָך ֲא ִחי יְ הֹונָ ָתן ,נָ ַע ְמ ָּת לִ י ְמאֹד".
 ַאֹותָך !
 "נִ ְפלְ ַא ָתה ַא ֲה ָב ְתָך לִ י ֵמ ַא ֲה ַבת נָ ִׁשים" ּ -כָ ל ּכָ ְך ָא ַה ְב ִּתי ְּבֹורים" !!
"איְך נָ ְפלּו ּגִ ִ
ֵ -

(שמואל ב יז-כז)

ֵּת ַבת ַהּד ַֹאר
ָה ֲא ֻד ָּמה
סיפור לשבת

אבא ובן קנו דירה בקומה ה .100-הם התחילו לעלות והילד אומר לאבא' :אבא יש לי משהו
חשוב להגיד לך' .ענה האבא' :כשנגיע לדירה תגיד לי'  .בקומה ה 20-הילד שוב אומר לאבא:
'יש לי משהו חשוב להגיד לך'  ,והאבא ענה 'כשנגיע לדירה תגיד לי' .וכך בקומה ה ,40-ה,60-
ה ...80כשהגיעו לקומה ה ,100-שאל האבא שואל' :נו מה רצית?' הילד' :פשוט שכחת את
המפתחות באוטו'...

שמחה פשיטיק

ארק ּג'וֹנְ סֹון
'ּגֶ ִ'ס ָיקה! ּגְ ִׁשי ְּב ַב ָּק ָׁשה לְ ֵת ַבת ַהּד ַֹאר ִּב ְׁש ִבילִ י!' ַמ ְ
ָׁשלַ ף ֶאת ִּבּתֹו ִמּתֹוְך ִמ ְש ָֹחק ְמ ַהּנֶ ה ְּב ֻבּבֹותַ .הּיַ לְ ָּדה ַה ְמ ֻמ ְׁש ַמ ַעת
יה ,וְ נָ ְטלָ ה ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ַּמ ֲע ָט ָפה
יעה ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְפנֵ י ָא ִב ָ
הֹופ ָ
ִ
אֹותּה,
ֶׁש ִהּגִ יׁש לָ ּה' .יֵ ׁש לָ נּו ִמ ַּת ַחת לַ ִּבנְ יָ ן ֵּת ַבת ּד ַֹארַ .א ְּת ִּת ְר ִאי ָ
אֹותּה
ּומ ֻר ַּב ַעתְ .ק ִחי ֶאת ַה ַּמ ֲע ָט ָפה ַהּזֹאת וְ ַׁשלְ ְׁשלִ י ָ
ִהיא ֲא ֻד ָּמה ְ
טֹופר ָא ִחי',
יס ֶ
ֶאל ּתֹוְך ֵּת ַבת ַהּד ַֹאר .יֵ ׁש ָּבּה ִמכְ ָּתב ָחׁשּוב לִ ּכְ ִר ְ
ארקּ .גֶ ִ'ס ָיקה יָ ְר ָדה ִּבזְ ִריזּותְ ,מ ַק ֶּפ ֶצת ַעל ַמ ְד ֵרגֹות
ִה ְס ִּביר לָ ּה ַמ ְ
ַה ִּבנְ יָ ן ַּב ֲעלִ יזּות ֶׁשל יְ לָ דֹות ,וְ נִ ּגְ ָׁשה ֶאל ַה ֵּת ָבה ָה ֲא ֻד ָּמה ֶׁש ָע ְמ ָדה
יה
ימ ָתּה – ִמ ֲה ָרה לָ ׁשּוב לְ ִמ ְׂש ָח ֶק ָ
ָׁשםּ .כְ ֶׁש ִּמּלְ ָאה ֶאת ְמ ִׂש ָ
יה.
ּבֹות ָ
ּולְ ֻב ֶ
ּגֹורר ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִריתָ ,היָ ה
ארקֶׁ ,ש ִה ְת ֵ
טֹופרָ ,א ִחיו ֶׁשל ַמ ְ
יס ֶ
ּכְ ִר ְ
יפים
יהם ,וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם ָהיּו ַמ ֲחלִ ִ
ָא ִחיו ַהּיָ ִחידַ .א ֲה ָבה ַעּזָ ה ָש ְֹר ָרה ֵּבינֵ ֶ
ִמכְ ָּת ִבים ֵמ ֵעת לְ ֵעתֹ .לא ָהיָ ה ַּב ִּמכְ ָּת ִבים ַה ְר ֵּבהִ ,מּלְ ַבד ְּד ִריׁשֹות
ָׁשלֹום וְ ִה ְת ַענְ יְ נּות ָה ֶא ָחד ִּב ְׁשלֹום ֵר ֵעהּוֲ .א ָבל ַה ִּמכְ ָּת ִבים
ּגּועים ֶׁש ָחׁשּו
אֹותם וְ ִה ְׁש ִקיטּו ְּב ִמ ְק ָצת ֶאת ַהּגַ ְע ִ
ָה ֵאּלֶ ה ֶה ֱחיּו ָ
ֵמ ֵעת לְ ֵעת.
עֹורר
נּוחּ .כְ ֶׁש ִה ְת ֵ
רּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ֶׁשּלֹו וְ ָהלַ ְך לָ ַ
ארק ִסּיֵ ם ֶאת ֲא ַ
ַמ ְ
בֹודתֹוְּ .ב ַד ְרּכֹו ָּפגַ ׁש ֶאת
ֵמ ַה ֵּׁשנָ ה ,יָ ָצא ִמ ֵּביתֹו וְ ָהלַ ְך לִ ְמקֹום ֲע ָ
ארק!' ֵּב ֵרְך אֹותֹו
טֹובים ַמ ְ
ִ
ּקֹומת ַה ַּק ְר ַקע'ָ .צ ֳה ַריִ ם
ַה ָּׁשכֵ ן ִמ ַ
ארק ִחּיֵ ְך ֵאלָ יו
ּומ ְׁש ִחירֹותַ .מ ְ
ְּב ִחּיּוְך ֶׁש ָח ַׂשף ִׁשּנַ יִ ם ֲעקּומֹות ַ
ֹּומת לֵ ב ְמיֻ ֶח ֶדתּ .כְ ָבר
ַּב ֲחזָ ָרה ,וְ ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵ ן לְ ַה ְק ִּדיׁש ַּב ֲעבּורֹו ְּתש ַ
יסה .הּוא ֹלא
ּקֹומת ַהּכְ נִ ָ
ָׁשנִ ים ֶׁשהּוא ַמּכִ יר ֶאת ַה ַּדּיָ ר ַהּגַ לְ מּוד ִמ ַ
ּבֹודד,
ּגֹורר ִאיׁש ֵ
יסה לַ ִּבנְ יָ ן ִמ ְת ֵ
ִח ֵּבב ִּב ְמיֻ ָחד ֶאת ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַּבּכְ נִ ָ
ּומהּו'ָ ,א ַמר לְ ִא ְׁשּתֹו ֵאי
ְק ָצת מּוזָ ר וְ ִת ְמהֹונִ י' .לְ כִ י ֵּת ְד ִעי ִמי הּוא ַ
טֹומי – ּכָ ְך ִה ְת ָּב ֵרר
ּגֹורר ְּב ִבנְ יָ נָ םֲ .א ָבל ִ
טֹומי לְ ִה ְת ֵ
ָאזּ ,כְ ֶׁשּנִ כְ נָ ס ִ
– ֹלא ִהּזִ יק לְ ִאיׁש .הּוא ַחי ֶאת ַחּיָ יו ְּבלִ י ֶׁש ִאיׁש יֵ ַדע ָמה הּוא
ּומ ֵהיכָ ן ִּבכְ לָ ל הּוא ַחי.
עֹושֹה ָּב ֶהםֵ ,
ֶ
ּכֹותב ָהיָ ה ָא ִחיו,
ארק ִמכְ ָּתב ְמ ַרּגֵ ׁשַ .ה ֵ
יֹום ֶא ָחד ִק ֵּבל ַמ ְ
עֹומד לָ בֹוא לְ ִבּקּור ְּב ַאנְ ּגְ לִ ּיָ ה'ּ ,כָ ַתב לֹו.
ֵ
טֹופר'ֲ .אנִ י
יס ֶ
ּכְ ִר ְ
יתָך .נָ א ְרׁשֹם
ּמּובןַ ,ה ָּמקֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשּבֹו ֲא ַב ֵּקר – יִ ְהיֶ ה ֵּב ְ
'וְ כַ ָ
בּוריּ ,כִ י זְ ַמּנִ י ָק ָצר ,וְ ֹלא אּוכַ ל
ּופּנֵ ה אֹותֹו ַּב ֲע ִ
ֶאת ַה ַּת ֲא ִריְך ַ
ארק ָק ָרא ֶאת ַה ִּמכְ ָּתב וְ ָש ַֹמח ַעד ְמאֹד.
יֹותר ִמ ַּדי'ַ .מ ְ
לְ ִה ְת ַעּכֵ ב ֵ
יֹומנֹו
יע לְ ִבּקּור!' ָק ָרא ׁשּוב וָ ׁשּוב .הּוא ָר ַׁשם ְּב ָ
טֹופר ַמּגִ ַ
יס ֶ
'ּכְ ִר ְ
ֶאת ַה ַּת ֲא ִריְך ,וְ ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְק ָראתֹו ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות.
יע ִמכְ ָּתב ֶאל ֵּת ַבת ַהּד ַֹאר ֶׁשל
יע יֹום ַה ִּבּקּורִ ,הּגִ ַ
יֹומיִ ם לִ ְפנֵ י ֶׁש ִהּגִ ַ
ַ
עֹורכֵ י ַה ִּדין
ארקַ .על ַה ַּמ ֲע ָט ָפה ָהיָ ה ָרׁשּום ְׁשמֹו ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ְ
ַמ ְ
רֹוצה ִמ ֶּמּנּו ָה ִאיׁש.
ארק ִה ְת ַּפּלֵ א ָמה ֶ
ומ ְ
ּמֹובילִ ים ְּב ַאנְ ּגְ לִ ּיָ הַ ,
ַה ִ
הּוא ָּפ ַתח ֶאת ַה ַּמ ֲע ָט ָפה וְ ִה ְת ִחיל לִ ְקרֹא ֶאת ַה ִּמכְ ָּתב'ַ .מ ְמ ִּתין
עֹורְך ַה ִּדין' .נָ א ּגַ ׁש לְ ִמ ְׂש ָר ִדי
לְ ָך ֶא ְצלִ י ַצו יְ ֻר ָּׁשה'ִּ ,ב ֵּׂשר לֹו ֵ
ארק ַּב ַּת ֲא ִריְך,
ַּב ַּת ֲא ִריְך ַהּנָ קּוב ָּבזֶ ה ּכְ ֵדי לְ ַק ְּבלֹו'ּ .כְ ֶׁש ִה ִּביט ַמ ְ
טֹופר ָא ִחיו
יס ֶ
נֶ ֱח ַרדָ :היָ ה זֶ ה ְּב ִדּיּוק ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ָאמּור ָהיָ ה ּכְ ִר ְ
עֹורְך ַה ִּדיןֲ ,ה ֵרי יַ ְפ ִסיד ֶאת
לְ ַב ֵּקר ְּב ֵביתֹו! ָמה יַ ֲע ֶשֹה? ִאם יֵ לֵ ְך לְ ֵ
עֹורְך ַה ִּדין ,הּוא
יׁשה ִעם ֵ
יׁשה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת .וְ ִאם ֹלא יָ בֹוא לַ ְּפגִ ָ
ַה ְּפגִ ָ

ּתֹורית ֶׁש ִּפ ְתאֹם נָ ֲח ָתה ָעלָ יו.
ָעלּול לְ ַה ְפ ִסיד ֶאת ַהיְ ֻר ָּׁשה ַה ִּמ ְס ִ
ָמה יַ ֲע ֶשֹה?
הֹודה
ארק ָ
עֹורְך ַה ִּדין' ,יָ ֲע ָצה לֹו ִא ְׁשּתֹוַ .מ ְ
'לֵ ְך ִעם ָא ִחיָך ֶאל ֵ
אֹותּה .וְ ָאכֵ ןּ ,כְ ֶׁש ָּבא
ָ
ּטֹובה וְ ֶה ְחלִ יט לְ יַ ֵּׂשם
לָ ּה ַעל ָה ֵע ָצה ַה ָ
ארק ְּב ִש ְֹמ ָחה ּגְ דֹולָ ה,
יֹומיִ ם ַא ַחר ּכָ ְךִ ,ק ֵּבל אֹותֹו ַמ ְ
טֹופר ַ
יס ֶ
ּכְ ִר ְ
ארק
וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנָ ח ֵמ ַה ֶּד ֶרְך וְ ַאף ָאכַ ל וְ ָׁש ָתה ּכַ הֹגֶ ןִּ ,ב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ַמ ְ
טֹופר ִה ְסּכִ ים,
יס ֶ
עֹורְך ַה ִּדיןּ .כְ ִר ְ
לְ ִה ְתלַ ּוֹות ֵאלָ יו ֶאל ִמ ְש ָֹרדֹו ֶׁשל ֵ
יׁשהַּ .ב ֶּד ֶרְך
צֹוע ִדים יַ ְח ָּדו ֶאל ַה ְּפגִ ָ
וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם ָמ ְצאּו ֶאת ַע ְצ ָמם ֲ
יהם וְ ֶה ְחלִ יפּו ֲחוָ יֹות .וְ ָאזֶ ,רגַ ע לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ כְ נְ סּו
שו ֲֹחחּו ֵּבינֵ ֶ
ֹ
ארק ,לָ ָּמה
טֹופרּ'ַ :תּגִ ידַ ,מ ְ
יס ֶ
עֹורְך ַה ִּדיןָׁ ,ש ַאל ּכְ ִר ְ
לְ ִמ ְש ָֹרדֹו ֶׁשל ֵ
יֹוד ַע ּכַ ָּמה ֲאנִ י
ֹלח ִמכְ ָּת ִבים? ַא ָּתה ֲה ֵרי ֵ
לַ ַא ֲחרֹונָ ה ִה ְפ ַס ְק ָּת לִ ְׁש ַ
אֹוהב לִ ְקרֹא ֶאת ַה ִּמכְ ָּת ִבים ֶׁשּלְ ָךָ ,אז לָ ָּמה ּכְ ָבר זְ ַמן ַרב ֹלא
ֵ
ָׁשלַ ְח ָּת לִ י?'
לֹומר
ארק ָהיָ ה ָהמּום .הּוא ִּתכְ נֵ ן לִ ְסּתֹר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים וְ ַ
ַמ ְ
ֶׁשהּוא ָׁשלַ ח ִמכְ ָּת ִבים ּכְ מֹו ָּת ִמידֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז נִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת,
עֹורְך
עֹורְך ַה ִּדין ִּב ְּק ָׁשה ֵמ ֶהם לְ ִהּכָ נֵ סַ .אלְ ְפ ֶרדֵ ,
ּומזְ ּכִ ָירתֹו ֶׁשל ֵ
ַ
ּכּובים ְמיֻ ָּת ִריםּ'ִ :ת ְר ֶאהַ ,מר ּג'וֹנְ סֹון.
ַה ִּדין ַה ְמכֻ ָּבדָּ ,פ ַתח לְ ֹלא ִע ִ
טֹומי וִ ילְ סֹוןְּ ,ב ֵצרּוף
ִ
נֹוח
הֹותיר לְ ָך ַה ָּמ ַ
ִהּנֵ ה ַצו ַהיְ ֻר ָּׁשה ֶׁש ִ
עֹומד ַעל
יׁשי ֶׁשהּוא ִּב ֵּקׁש לִ ְמסֹר לְ ָךְ .סכּום ַהיְ ֻר ָּׁשה ֵ
ִמכְ ָּתב ִא ִ
ָקרֹוב לְ ִמילְ יֹון ּדֹולָ ר ,וְ תּוכַ ל לְ ַק ְּבלָ ּה ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִאּׁשּור ְמיֻ ָחד
ֶׁש ַאנְ ִּפיק לְ ָך'.
'טֹומי?! ַה ָּׁשכֵ ן ֶׁשּלִ י?! לָ ָּמה הּוא
ִ
ארק.
ַה ֶח ֶדר ִה ְס ַּת ְח ֵרר ְס ִביב ַמ ְ
ּובכְ לָ ל ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה
ִה ְׁש ִאיר לִ י יְ ֻר ָּׁשה? ִ
מּובן לֹו' .אּולַ י ַה ִּמכְ ָּתב יְ גַ ּלֶ ה לְ ָך
ּכֶ ֶסף!' ּכָ ל ַה ִּסּפּור ֹלא ָהיָ ה ָ
ארק ִמ ֵהר לִ ְקרֹא ֶאת
ְּפ ָר ִטים ֶׁשֹּלא יָ ַד ְע ָּת'ָ ,א ַמר ַאלְ ְפ ֶרדַ .מ ְ
ארק ַהּיָ ָקר! ֵאין לְ ָך ֻמ ָּׂשג ּכַ ָּמה ַה ִּמכְ ָּת ִבים ֶׁשּלְ ָך
ַה ִּמכְ ָּתב'ַ :מ ְ
אֹותי וְ ֶה ֱחיּו ֶאת נַ ְפ ִׁשיָ .היּו ְּפ ָע ִמים ֶׁשּכְ ָבר ָע ַמ ְד ִּתי ַעל
ִׂש ְּמחּו ִ
ַסף יֵ אּוׁש ֻמ ְחלָ ט ֵמ ַחּיַ י ,וְ ַה ִּמכְ ָּת ִבים ֶׁשּלְ ָך ִעם ַה ִּמּלִ ים ַהּטֹובֹות
ֶׁשּלְ ָך ּגָ ְרמּו לִ י לַ ֲחׁשֹב ַעל ּכָ ְך ׁשּובֲ .אנִ י ַמ ֲענִ יק לְ ָך ָּבזֹאת ֶאת
ּכָ ל הֹונִ יּ ,כִ י ֵאין ַמ ְת ִאים ִמ ְּמָך לְ ַק ְּבלֹוּ ,כְ ִמי ֶׁש ִה ִּציל ֶאת ַחּיַ י ֹלא
ארק יַ ִּק ִירי'.
ַּפ ַעם וְ ֹלא ַּפ ֲע ַמיִ םֱ .היֵ ה ָׁשלֹוםַ ,מ ְ
עֹורְך ַה ִּדיןֲ ,ע ַדיִ ן ֹלא
טֹופר ִמ ִּמ ְׂש ַרד ֵ
יס ֶ
ארק ּוּכְ ִר ְ
ּכְ ֶׁשּיָ ְצאּו ַמ ְ
ארק לְ ֶפ ַתח ַה ִּבנְ יָ ן
יע ַמ ְ
קֹורהֲ .א ָבל ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַ
ָהיָ ה ָּברּור לָ ֶהם ָמה ֶ
יה נִ כְ ַּתב
ּומ ֻר ַּב ַעתֶׁ ,ש ָעלֶ ָ
ֶׁשּלֹו ,הּוא ּגִ ּלָ ה ָׁשם ֵּת ַבת ּד ַֹאר ֲא ֻד ָּמה ְ
'טֹומי וִ ילְ סֹון' .לְ ֶפ ַתע הּוא ֵה ִבין ַהּכֹל:
ִ
ּומ ֻט ְׁש ָטׁש:
רֹועד ְ
ִּבכְ ָתב ֵ
יח ֶאת
'ּגֶ ִ'ס ָיקה! ִהיא ּגָ ְר ָמה לְ כָ ל זֶ ה! ִּב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ֶּמּנָ ה ָּת ִמיד לְ ַהּנִ ַ
ַה ִּמכְ ָּת ִבים ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי לְ ָך ְּב ֵת ַבת ַהּד ַֹאר ָה ֲא ֻד ָּמהּ ,כְ ֶׁש ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי
אֹותם ַּב ֵּת ָבה
ָ
יחה
עֹומ ֶדת ּכָ אן ִמּמּולֲ .א ָבל ִהיא ִהּנִ ָ
לַ ֵּת ָבה ָה ֶ
עֹודד ִמ ַּמה ֶּׁשּכָ ַת ְב ִּתי ְּב ֶע ֶצם לְ ָך,
טֹומי ,וְ כָ ְך הּוא ִה ְת ֵ
ִ
ֶׁשל
טֹופר'...
יס ֶ
ּכְ ִר ְ
• • •
ִאם זֹו ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ֶׁשל ִעּדּודּ ,כַ ֲא ֶׁשר הּוא ֵאינֹו ְמכֻ ּוָ ן ּכְ לַ ֵּפי ִמי
אֹותּה – ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ַהּכ ַֹח ֶׁשּלֹו ָעצּום ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְתּכַ ּוְ נִ ים
ֶׁש ִּק ֵּבל ָ
לְ ַה ֲענִ יק אֹותֹו לְ ִמי ֶׁש ָחׁשּוב לָ נּו ֶּב ֱא ֶמת.
באדיבות "שלום לעם"

