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 טסְּׁ קְּׁ ט  ת הַ א   ּוארְּׁ ִק 

ֵני  ֲעָמִמי/ ִספּור  ַדָיִגים ׁשְּ

ֵני רּו  ׁשְּ גֹורְּ ָכל ֶאָחדַדָיִגים ִהתְּ ַבת ַהחֹוף. לְּ ִקרְּ ַקת ,לֹושֶ ֹמִ ֶׁשת ֶר  בְּ ַגם ֵׁשם לֹושֶ , ִסיָרה ֹמִ לֹושֶ ִמ  ַדִיג ֶחלְּ  וְּ

יֹוֵסףלֹושֶ ֹמִ   .: ָחָנן וְּ

דּו ַלָּים. ָׁשעֹות ֲאֻרכֹות ָׁשטּו  רֶק ֹוב ,רֶק ֹוב רּו אֶ  ָהֲעֻמִקים ּוָבֶעֶרב ַמִיםבַ ָירְּ  ַהחֹוף. לָחזְּ

ִאּלּו ָעמּוָסה ָדִגים תֹויָר וִס  ָלחֹוף חֹוֵזר ֲאָבל ָמה מּוָזר ַהָדָבר ָחָנן ָהָיה . ַדל הָהיָ  ֶׁשּלֹו ַהַדִיג ללָ ׁשְּ   – יֹוֵסף וְּ

דֹוָלה: "ָהֶרֶׁשת ֶׁשל ָחָנן טֹוָבה ֵמהָ  ֶׁשל יֹוֵסף תֹואֲ נְּ וִק   "...ַרב ֶׁשּלֹו ַהַדִיג ללָ ֶרֶׁשת ֶׁשִּלי, ׁשָ ּגְּ

ָחָנן: "אּוַלי ִנתְּ  יֹום ֶאָחד ָאַמר יֹוֵסף ׁשָ ַחֵּלף בַ לְּ ָך ֶׁשִּלי, ֲאִני ֶאַקח ֶאת תֹות? ַקח ַאָתה ֶאתרְּ  ."ֶׁשּלְּ

ַפתכִ ָאַמר ָחָנן: "וְּ  ָך ֵאיזֹו ֶרֶׁשת ֲאִני ָדג? ִאםִלי בְּ  י ִאכְּ צֹונְּ ַחֵּלף  רְּ ִהתְּ ַחֵּלף". –לְּ  ִנתְּ

ִליגּו ִאיׁש בַ  ַבֹבֶקר ָמֳחָרת ִהפְּ ֵעתָדג ָבֶרֶׁשת ֶׁשל יֹוֵסף, ל ָחָנן, ָחָנן ׁשֶ  ָדג ָבֶרֶׁשת . יֹוֵסףתֹויָר ִס ֶׁשּלְּ ַכֲאֶׁשר  ֶעֶרב לְּ

ַלל ָיההָ  ,ָלחֹוף ָׁשבּו ָתִמיד. ןָקטָ  ַהַדִיג ֶׁשל יֹוֵסף ׁשְּ  כְּ

ָך! הַ  "ֵאיֶנִני ָרִגיל ָלֶרֶׁשת ֵזר ִלי ֶאתֶׁשּלְּ ַקח!ֶׁשת ֶׁשִּליָהֶר  חְּ ָך, ֲאָבל ֶאת " ָאַמר יֹוֵסף, "וְּ ָך  ֶׁשּלְּ  ָךתְּ יָר , ִס ַדע לְּ

ֵלָא  ַקת ֵניִמפְּ ה ָדִגים, מְּ ִׁשיְך יֹוֵסףִת קַ לְּ חֶ ֲעִׁשיָרה ִמ  ַהַמִים ֶׁשַאָתה ָדג ָבּה  ֶׁשֶחלְּ ַחֵּלף  י". ִהמְּ ִהִציַע: "אּוַלי ִנתְּ וְּ

 ?"ת ַהַדִיגקֹולְּ חֶ בְּ 

ָקה ֲאִני ָדג? ִאםכִ "וְּ  ֵאיזֹו ֶחלְּ ַפת ִלי בְּ ָך י ָמה ִאכְּ צֹונְּ ַחּלֵ  רְּ ִהתְּ ַחֵּלף! ַהּיָ  ,ףלְּ ָחבִנתְּ ֵנינּו" ם ָּגדֹול ּוֶמרְּ  ,בֹו ִלׁשְּ

 ֵהִׁשיב ָחָנן.

ָמֳחָרת ִליגּו ַהַדָיִגים ַבָּים לְּ ַגם תֹוַק לְּ חֶ . ָחָנן ָדג בְּ ִהפְּ ל פָ כּומְּ ּו ָכפּול ֶׁשּלֹו גַהַדיִ  ללָ ׁשְּ  ָהָיה ַהַפַעם ֶׁשל יֹוֵסף, וְּ

 .ל ֲחֵברֹוׁשֶ ִמ 

 ֹ ֹ "ל ַקתבְּ ג עֹוד דּוא ָא א,ל ָך", ָאַמר יֹוֵסף ַהַדִיג ֶחלְּ ָך, ִת ַק לְּ חֶ , מּוָטב ִלי ָלדּוג בְּ ֶׁשּלְּ  ַהַדִיגל לָ ׁשְּ י, ֲאָבל, ַדע לְּ

ָך ֵנילִ שֶ ֹמִ  ַרב ֶׁשּלְּ ַחֵּלף ַבִסירֹותלַ ּוי, אלִ שֶ ֹמִ  דֹוָלהּגְּ  ָךתְּ יָר ִס שֶ ֹ י, ִמפְּ  ?"י ִנתְּ

ַפת ֵאיזֹו ִסיָרה ֲאִני ָדג. ֵתןלִ  "לֹא ִאכְּ ַקח ֶאת ָךתְּ יָר ִס  ִלי ֶאת י בְּ  ִתי!" ֵהִׁשיב ָחָנן.ָר ִסי וְּ

ָעַתִים ִמ ׁשֶ  ַהַדִיגל לָ ׁשְּ  ָיההָ ַהזֹאת  ַבַפַעם  .ל ֲחֵברֹוׁשֶ ל ָחָנן ָּגדֹול ִׁשבְּ

ַחֵּלף עִ  ָך"ַדי, לֹא ֶאתְּ ִקים ִמֶמִני ֵאֶליָך מְּ ָך! ָלֵכן ֵהם חֹומְּ ִׁשיְך ָאַמר יֹוֵסף".עֹוד. ַהָדִגים אֹוֲהִבים אֹותְּ ִהמְּ  וְּ

 ָלדּוג...

 


