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ת ְו-7 ֲחָלִקים
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ֹ
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ַהּמו
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אולי למענדי התינוק???? לריבקי מהכיתה שלי? לסבתא?

ב"ה

ל...
ֹ
ַח ְוִלְגּד

ֹ
ְצנּו ִלְצמ ה ִהְתַאּמַ ּמָ ּכַ

יְסְקִויִטים? ִביָנה ִעם ַהּבִ ָבר ֶאת עּוַגת ַהּגְ ֵהַכְנּתְ ּכְ

ְך אֹוֶהֶבת ֶאת ַחג  ל ּכָ ֶאְמַצע! ֲאִני ּכָ ֲאִני ּבָ
ָכל ַהֹחֶדׁש... ים אֹותֹו ּבְ יׁשִ בּועֹות. ַמְרּגִ ַהּשָׁ

ַאּתְ 
ַחג  יֹוַדַעת ׁשֶ

בּועֹות ָקׁשּור  ַהּשָׁ
ְוָקא  ְמֻיָחד ּדַ ּבִ

ָלִדים? ַלּיְ

ָמה 
ֹזאת אֹוֶמֶרת? ֲאִני 

בּועֹות  ַחג ַהּשָׁ ֶבת ׁשֶ ְוָקא חֹוׁשֶ ּדַ
ִנים ַהֲחׁשּוִבים,  ָקׁשּור ֹקֶדם ּכֹל ָלַרּבָ

ּלֹוְמִדים  ִרים ׁשֶ ים ְמֻבּגָ ְך ַלֲאָנׁשִ ַאַחר ּכָ
ּלֹוְמִדים  א, ּוְלַבחּוִרים ׁשֶ מֹו ַאּבָ ּתֹוָרה, ּכְ

ָלִדים  ְוָקא ֲאַנְחנּו ַהּיְ יָבה... ּדַ יׁשִ ּבִ
חֹות ְקׁשּוִרים. ֲהִכי ּפָ

ָרֵאל הּוא ָהָיה  ם ָרָצה ָלֵתת ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיׂשְ ַהּשֵׁ ׁשֶ ִדּיּוק ָהפּוְך. ּכְ ה ּבְ ּזֶ ְדִעי ָלְך ׁשֶ ָאז ּתֵ
ִאים.  ֲעֹבר ָהְלָאה, ַלּדֹורֹות ַהּבָ ַהּתֹוָרה ּתַ ְדֲאגּו ׁשֶ ּיִ לֹוַמר ַאְחָרִאים, ׁשֶ ָצִריְך ֲעֵרִבים, ּכְ

ׂשּו ֲעֵרִבים. ָרֵאל ִחּפְ ֵני ִיׂשְ ְדָרׁש ְמָתֵאר ֵאיְך ּבְ ַהּמִ

ָבר ִראׁשֹון ֶאת ָהָאבֹות  יעּו ּדָ ַטח ֵהם ִהּצִ ּבֶ
יִקים. ְך ְנִביִאים ְוַצּדִ ים, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ל?  ן ִקּבֵ ל??? ָאז ֶאת ִמי הּוא ּכֵ לֹא ִקּבֵ
ָאַמְרנּו? ל ָמה ׁשֶ ִמי יֹוֵתר טֹוב ִמּכָ

ה. ל ֶאת ָהֲעֵרִבים ָהֵאּלֶ ם לֹא ִקּבֵ ָנכֹון, ֲאָבל ַהּשֵׁ

ֵהם ִיְהיּו ָהֲעֵרִבים. ֹזאת אֹוֶמֶרת  ָלִדים ׁשֶ ּיְ ַחר ּבַ ם ּבָ ָלִדים! ַהּשֵׁ ַהּיְ
א. ֲעֹבר ָהְלָאה ַלּדֹור ַהּבָ ַהּתֹוָרה ּתַ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדֹאג ׁשֶ ׁשֶ

ה? ֱאֶמת! ּוָמה לֹוְמִדים ִמּזֶ בֹוד ָלנּו ּבֶ ל ַהּכָ טֹוב, ָאז ּכָ

ל ְיָלִדים הּוא ָחׁשּוב.  ְוָקא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדַ ה ׁשֶ לֹוְמִדים ִמּזֶ
ָכל יֹום ֵמָחָדׁש. ָלֵכן  ָלִדים, ִלְהיֹות ֲעֵרִבים, ּבְ נּו ַהּיְ ם ּבֹוֵחר ּבָ ְוַהּשֵׁ

ת! ׁשֶ ְמָחה ְמֻחּדֶ ׂשִ ָכל יֹום ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ נּו ּבְ ּלָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ

הּו.. ֲאָבל  ַוואּו, ָאז ֲאִני רֹוָצה ִלְלֹמד ַמּשֶׁ
יְסְקִויִטים? ָמה ִיְהֶיה ִעם עּוַגת ַהּבִ

ַיַחד ְוָאז ִנְהֶיה ֲעֵרִבים ִעם עּוָגה ֲעֵרָבה ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה ָהֲעֵרָבה ם ּבְ ָקִדיָמה, ֶאֱעֹזר ָלְך. ְנַסּיֵ


