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 מִכְּתָּב קָּשׁוּר לְחֵץ 

 

נּו?", א רֹוֶצה ְלהֹוִדיַע לָּ ִדים ֶזה ֶאת ֶזה ״ַמה ַסבָּ לּו ַהְנכָּ אָּ ְבִהְתַרְגשּות. ״ְמַעְנֵין  שָּ

ה מָּ  ְמאֹוד לָּ

ה חָּ ל ַהִמְשפָּ א ְמַבֵקש ֶשכָּ נֹות ַאַחת ַאבָּ ְמרּו ַהבָּ  ַלְשִניָּה. ִתְתַאֵסף״, אָּ

ה  עָּ לַבשָּ ה כָּ ה ִהְתַכְנסָּ דֹול ֶשל ִיְתרֹו , ֶשִנְקְבעָּ ֹאֶהל ַהגָּ ה בָּ חָּ ה ִלְשֹמַע ֶאת   ַהִמְשפָּ ְוִצְפתָּ

ה ֶשִבֵקש ִלְמֹסר.  ה ַהֲחשּובָּ עָּ  ַההֹודָּ

ם כָּ ם חָּ דָּ ה ְכאָּ ל ַהְסִביבָּ יָּה יָּדּוַע ְבכָּ ֵקן. ְשמֹו הָּ יָּה זָּ ר הָּ יָּה  ִיְתרֹו ְכבָּ ר הָּ בָּ  ְמאֹוד. ֶבעָּ

ל תֹות ְוֶאת כָּ ל ַהדָּ ד, ֶשִהִכיר ֶאת כָּ ת ְמֻכבָּ יּו ְנהּוגֹות  ֹכֵהן דָּ ה ֶשהָּ רָּ ה ַהזָּ ֲעבֹודָּ ַדְרֵכי הָּ

יו.   ְביָּמָּ

ם ְוהֹוִדיעַ  ַעת ְבֵני ִמְשַפְחתו ְכֶשִכֵנס ֶאת ֻכלָּ ה ַהְפתָּ ְיתָּ ה הָּ ֵכן ְגדֹולָּ ה לָּ עָּ ֶהם ֶאת ַההֹודָּ  לָּ

ַמִטית: ״ֶהְח  ַמְעִתי ַעל ַהִנִסים לוֵבא ַלְטִתי ְלִהְתַגֵיר! ֲאִני ַמֲאִמיןַהְדרָּ ֵאל. שָּ ֵקי ִיְשרָּ

ה שָּ ֵלק   ַהְגדֹוִלים ֶשֱאלֹוִקים עָּ ה ִעם ֲעמָּ מָּ ֵאל ְבִמְצַרִים, ְבַים סּוף ּוַבִמְלחָּ   –ִלְבֵני ִיְשרָּ

אֱ  ְוִהַגְעִתי ה ֶשֶזה הָּ נָּ ֲאִמִתי ְואֹולוַלַמְסקָּ  תֹו ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעֹבד״. ִקים הָּ

ה ה ַהַמְפִתיעָּ עָּ ה ְמַנִסים ִלְקלֹוט ֶאת ַההֹודָּ חָּ ַמר:   ְבעֹוד ְבֵני ַהִמְשפָּ הֹוִסיף ִיְתרֹו ְואָּ

ר ַבֹבֶקר ֲאִני יֹוֵצא ֶאל ַמֲחֵנה ְבֵני חָּ ֶניהָּ ,  ״מָּ ה ִבִתי, ֵאֶשת ֹמֶשה, ּוְשֵני בָּ ֵאל. ִצפֹורָּ ִיְשרָּ

 ֵגְרשֹום ֶוֱאִליֶעֶזר,

 יָּבֹואּו ִאִתי״.

ר ְלכּו ְזַמן ַרב ַבִמְדבָּ ע. ֵהם הָּ ֶניהָּ ַלַמסָּ ה ּוְשֵני בָּ אּו ִיְתרֹו , ִצפֹורָּ חֹוק  יָּצָּ אּו ֵמרָּ ַעד ֶשרָּ

ה. ״ֶזה ַמֲחֵנה ְבֵני מָּ ֲאדָּ ח ַעל הָּ ק נָּ ן ֲענָּ נָּ א ִיְתרֹו ְבִהְתַרְגשּות.  עָּ רָּ ֵאל!״, קָּ ִיְשרָּ

ןלו"אֱ  נָּ ם ֶבעָּ  ִקים עֹוֵטף אֹותָּ

ל ֶפַגע" ֵגן ֲעֵליֶהם ִמכָּ ן  ַהמָּ נָּ ַקח ולִהִגיַע ִיְתרֹו ֶאל ֶהעָּ ה. לָּ ְלאָּ א ִהְצִליַח ְלִהְתַקֵדם הָּ

 ִיְתרֹו 

ר. ֲאִני ַהחֹוֵתן ֶשלְ  ִני ַהיָּקָּ ֶליהָּ : ״ֹמֶשה, ֲחתָּ ַתב עָּ ף ְוכָּ אִתי  ,ךֲחִתיַכת ְקלָּ ִיְתרֹו. בָּ

ֶני ךְשְת ִעם ִא  ךֵאֶלי  ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה".ך . ֲאִני ְמַחֶכה לְ ךְוִעם ְשֵני בָּ
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ה אֹותֹו ַעל ְיֵדי ֶקֶשת ֶאל ֵמַעל ַשר ִיְתרֹו ְלֵחץ, ְויָּרָּ ף קָּ ה   ֶאת ַהְקלָּ ף ְלַמְעלָּ ן. ַהֵחץ עָּ נָּ ֶלעָּ

ַפל ְבתֹו ֵאל. ֵהִביאּו ֶאת ךְונָּ ב ֶאל ֹמֶשה, ּומֹ   ַמֲחֵנה ִיְשרָּ ַמר ִמיָּד: ״ֲאִני  ַהִמְכתָּ ֶשה אָּ

יו נָּ  ֶשל ִיְתרֹו״.  יֹוֵצא ְלַקֵבל ֶאת פָּ

ִחיו ֶשל ֹמֶשה: ״ַגם ֲאִני הֹולֵ  ַמר ַאֲהֹרן, אָּ בךִאְת  ךאָּ דָּ ְמרּו נָּ יו ֶשל   ״. אָּ נָּ ַוֲאִביהּוא, בָּ

ִאים״. ְוכָּ  ְרפּו עֹוד ךַאֲהֹרן: ״ַגם ֲאַנְחנּו בָּ ִשים, ַעד שֶ  ִהְצטָּ עֹוד ֲאנָּ ֵאל וָּ ל ְבֵני ִיְשרָּ כָּ

ְלכּו ַאֲחֵרי ֹמֶשה ְלַקֵבל ֶאת אֹוֵרַח . הָּ יו ֶשל הָּ נָּ  פָּ

אִתי ְלִהְתַגֵיר! ַמר: ״בָּ ֲאִני רֹוֶצה ֶשַיֲעשּו    ִיְתרֹו ּוֹמֶשה ִהְתַנְשקּו ְבִהְתַרְגשּות, ְוִיְתרֹו אָּ

ו ֲאִני יֹוֵדַע ֶשאֱ  ה! ַעְכשָּ ֵאלֵקי לוִלי ְבִרית ִמילָּ אֱ  ִיְשרָּ ֲאִמִתי!״. לוהּוא הָּ  ִקים הָּ

 

 

 

 

 

       


