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  !דף קריאה לשבת

ִית   ְוָהָארֹון ַהּבַ

 ָהָארֹון ַעל חֹוֶלֶמת ְּכָבר ֲאִני" 

 ָאְמָרה", ְּבֶחֶדר ִלי ֶׁשִּיְהֶיה ֶהָחָדׁש

   .ָּתָמר

 ָלנּו ִלְבנֹות ִהְתִחילּו א עֹוד, ַחִּכי"

, ָאִחיהָ  ָלּה ֵהִעיר", ַהַּבִית ֶאת

  . ְנַתְנֵאל

 ַעל ַהְרֵּבה ְמַדְּבִרים ָהַאֲחרֹון ַּבְּזַמן

, ַהַּבִית ֶאת ּוְמַתְכְנִנים ַאְדִריָכל ִעם יֹוְׁשִבים ְוִאָּמא ַאָּבא. ֶהָחָדׁש ַהַּבִית

 ּוְכָבר, ַהַּבִית ַעל ַּבִּׂשיחֹות ִמְׁשַּתְּתִפים ַהְיָלִדים ַּגם. ַוֲחָדָריו צּוָרתוֹ  ֶאת

  .םֶׁשָּלהֶ  ַהֲחָדִרים ֶׁשל ַהָּתְכִנּיֹות ֶאת ָראּו

 ֶאת ְלַעְצָמּה ָּבֲחָרה ְּכָבר ִהיא. ָהָארֹון ַעל ַהְּזַמן ָּכל ְמַדֶּבֶרת ָּתָמר ֲאָבל

 ֶׁשִּיְהיּו רֹוָצה ִהיא, ּוְמֵגרֹות ַמָּדִפים ַּכָּמה ְּבִדּיּוק יֹוַדַעת ִהיא. ֶׁשּלוֹ  ַהֶּצַבע

  .ְמֵגָרה ּוְבָכל ַמָּדף ְּבָכל ָּתִׂשים ַמה ֶהְחִליָטה ּוְכָבר, ָּבָארֹון

. ֶאָחד ֶעֶרב ָּתָמר ָׁשֲאָלה?", ֶׁשִּלי ָהָארֹון ֶאת ְלַהְזִמין ַלַּנָּגר ֵנֵל ָמַתי"

 ְּכָבר ְוַאְּת  ַהַּבִית ֶאת ָּבנּו א עֹוד: "ָאַמר ּוְנַתְנֵאל, ִחְּיכּו ְוִאָּמא ַאָּבא

  ?!".ֲארֹון ְלַהְזִמין רֹוָצה



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

 ַהַּבִית ְּבִנַּית ּוְכֶׁשִּתְסַּתֵּים ָהָארֹון ֶאת ִלְבנֹות ָיכֹול ַהַּנָּגר? ַהְּבָעָיה ַמה"

  . ָּתָמר ָטֲעָנה", ֶׁשִּלי ַלֶחֶדר אֹותוֹ  ַיְכִניס הּוא

 ַאַחר ְוַרק ַהַּבִית ֶאת ּבֹוִנים ָּכל קֹוֵדם. "ַּדְעּתוֹ  ַעל ְנַתְנֵאל ָעַמד", א"

ָהֲאֵחִרים ָהָרִהיִטים ְוֶאת ָהֲארֹונֹות ֶאת ַמְזִמיִנים ָּכ.  

 ֹמֶׁשה ְּכמוֹ  ַמָּמׁש ְמַדְּבִרים ַאֶּתם: "ְוָאַמר ִחֵּי ַאָּבא ְוָאז ִנְמָׁש ַהִּוּכּוחַ 

  !".ּוְבַצְלֵאל

 :ִהְסִּביר ְוַאָּבא ְּבַסְקָרנּות ּוְבִאָמא ְּבַאָּבא ִהִּביטּו ּוְנַתְנֵאל ָּתָמר

 לוֹ  ָאַמר הּוא, ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ִלְבנֹות ֹמֶׁשה ֶאת ִצָּוה ֱאִקים ַּכֲאֶׁשר״

 ְמנֹוָרה ְּכמוֹ , ֹקֶדׁש ְּכֵלי ְועֹוד, ַהְּבִרית לּוחֹות ַּבֲעבּור ְוָארֹון ִמְׁשָּכן ֶׁשִּיְבֶנה

 .ּוִמְזֵּבחַ  ְוֻׁשְלָחן

 ְוַהֵּכִלים ָהָארֹון ֶאת ֶׁשִּיְבֶנה ִלְבַצְלֵאל ְוָאַמר ַהֵּסֶדר ֶאת ִׁשָּנה ֹמֶׁשה ֲאָבל

 .ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָּכ ְוַאַחר

 ְוַרק ַהַּבִית ֶאת ְּתִחָּלה ִלְבנֹות נֹוֲהִגים ָאָדם ְּבֵני: ְלֹמֶׁשה ְּבַצְלֵאל ָאַמר

 ֵאיֹפה, ִמְׁשַּכן ֵאין ְוָעָליו ֲארֹון ֶאֱעֶׂשה ִאם. ָהָרִהיִטים ֶאת ָּכ ַאַחר

 ?ָהָארֹון ֶאת ָאִׂשים

 ֶאת ֹקֶדם ִלְבנֹות ְל ָאַמר ֶּבֱאֶמת ֱאִקים אּוַלי: הֹוִסיף ּוְבַצְלֵאל

  ?ָהָארֹון ֶאת ָּכ ַאַחר ְוַרק ַהִּמְׁשָּכן

 ִמְׁשָּכן ֶׁשֶאְבֶנה, ֱאִקים ִלי ָאַמר ָּכ ְּבִדּיּוק. ָצַדְקָּת : ֹמֶׁשה לוֹ  ָאַמר

 ְל קֹוְרִאים ָּכ ִמּׁשּום אּוַלי? ָיַדְעָּת  ַאָּתה ֵאי ֲאָבל. ְוֵכִלים ַוֲארֹון

 ֶׁשל ַּבֵּצל ָהִייתָ  ְּכִאּלּו. ל-אֵ  ְּבֵצל: ִמִּלים ְׁשֵּתי ְּכמוֹ  ֶזה ִּכי', ְּבַצְלֵאל׳

  .ִלי ֶׁשָאַמר ַמה ֶאת ְוָׁשַמְעָּת  ֱאִקים

 ָהָארֹון ֶאת ָעָׂשה ָּכ ַאַחר ְוַרק ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ְּתִחָּלה ָּבָנה ְּבַצְלֵאל, ְוָאֵכן

  .״ַהֵּכִלים ְׁשַאר ְוֶאת

  .ְנַתְנֵאל ָקָרא", ִצְדָקִתי ֲאִני ָאז״

  .ָּתָמר ִחְּיָכה, ״ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ְּכמוֹ  ָחַׁשְבִּתי ַוֲאִני״


