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התקופה המאתגרת הזו מציבה אתגרים הוריים 
רבים. אנחנו מורגלים קצת בימים כאלה מימי 
החינוך,  מערכת  בשגרה  לנו  שסידרה  החופש 
הורה  שמקבל  החופשה  לימי  תואמים  שאינם 
במשק. אבל בחופשות המסודרות יש לנו את מי להאשים, 
ומובן שמתקיימות אלטרנטיבות שאולי  על מי להתמרמר, 
עבודה  לנו שעות  היי, מספקות  אבל  רב,  ממון  לנו  עולות 
פעילות שמוציאה  מעט  לילדים  ולהם  מינימליות,  שקטות 
ומשאר  הממתקים  ממגירת  מהשעמום,  מהמסכים,  אותם 

הסכנות של הורות בעידן המודרני.
לנו  שאין  רק  שלא  מציאות  בפני  ניצבים  אנחנו  הפעם 
שגם  אלא  עצמו,  בפני  מתסכל  דבר  בה,  להאשים  מי  את 

־בשירותיהם של סבא וסבתא אנחנו לא ממש מעוניינים לה
שתמש. אנחנו הרי רוצים שהם יזכו להגיע לבר־המצווה של 
המוצעות  האטרקציות  ושלל  הצהרונים  והקייטנות,  הנכד. 
לאלו שכיסם פתוח אינם אופציה ורובם אפילו אסורים לפי 
ההנחיות. מה שנקרא: לוקח כפר לגדל ילד? הבאנו ילדים? 

עכשיו בואו נראה איך מגדלים אותם בלי הכפר.
בניגוד למומחים רבים, אני לא חושבת שמסכים, ממתקים 
או שעמום הם האויב. אני חושבת שבעידן בו כבר אין חיות 
טובעים  כולנו  בו  בעידן  אמיתיים,  אויבים  או  טורפות 
טובות  כוונות  מוגזם, קמו להם מומחים עם הרבה  בשפע 
שמפחידים הורים יתר על המידה עם תחזיות שחורות על 
ילדים זומביים חסרי אמפתיה שלא מסוגלים להתמודד עם 
שום אתגר או תסכול כי מישהו שם חשף אותם הרבה מדי 
ומוקדם מדי לסמים הכי קשים שיש לחיים להציע: סוכר 

ומסכים.
מינון, כמו  היא שהכל שאלה של  אז מה עושים: האמת 
כל דבר בחיים. ואוי להם לילדים שיצטרכו לפגוש במסכים, 
בממתקים, בשעמום ובצורך לנהל אותם ולמנן אותם מאוחר 
מדי בחיים. מובן שהבחירה ההורית הקלה יחסית היא להגיד 
כבר  כשנכנסים  אבל  להכל,  "כן"  להגיד  או  להכל  "לא" 
לאזור האפור של "לפעמים כן" ו"לפעמים לא", איך בדיוק 
עושים את זה? ואולי זה יבלבל את הילד אז עדיף לא? או 
שבעצם עדיף כן? מה, נריב איתו עכשיו? גם ככה סוף העולם 

מתקרב, לא חבל?
בשורה התחתונה, מסכים הם פתרון נפלא ויעיל כל עוד 
אנחנו שולטים בתכנים ובמינון. אין שום דבר רע בלהגדיר 

והם  עובדים  אתם  בהן  שעות  כמה  של  מסכים  זמן  מראש 
חברים,  עם  מחשב  ממשחק  או  פופקורן  עם  מסרט  נהנים 
בכם  להתחשב  שלהם  היכולת  מן  שלכם  התפעלות  כולל 

ולאפשר לכם לעבוד.
־כדאי לחלק למנות קטנות את העבודה כשהילדים צעי

רים, לשוב אליהם להפסקות של פעילות משותפת שתנתק 
ובלי איומים.  אותם מהמסך, אבל בקטע טוב, בלי נאומים 
המסכים  כמובן,  מראש  והתרעה  אדיבה,  אסרטיביות  קצת 
הם  שלכם  בהפסקה  האם  לבחור:  יכולים  והם  מתנתקים 
ארוחת  בהכנת  לעזור  או  רביעיות,  אתכם  לשחק  רוצים 

הצהריים. 

רע  לא  רעיון  היא  המסכים  מול  משותפת  פעילות  גם 
בהכרח. תזכרו, אנחנו האנשים המודאגים עם הקמט הזה בין 
הגבות שמחוברים בכל רגע למהדורות חדשות ולעדכונים 
בנייד, לא יזיק גם לנו לצלול לאיזו קלאסיקה של דיסני עם 

קערה של פירות שחתכנו ביחד מראש.
בבקשה תזכרו: שעמום הוא ברכה. אתם לא בהכרח הורים 
פחות טובים אם לא תליתם על המקרר טבלת אקסל של מה 

־כל ילד אמור לעשות בכל שעה של היום. ילדים שמתלו
ננים על שעמום לא אמורים להפעיל אצלכם שום מצוקה, 
שעכשיו  בכם  החבוי  הנייד  הג'ימבורי  את  לא  וגם  רחמים 
בדים שבסוף אתם  ומיני  נצנצים  עם  יצירה  מוציא ערכות 
לתלונה  עוברים  שוב  והם  והבלגן,  המלאכה  עם  נתקעים 

הבאה שתפעיל אתכם. 
מה התגובה ההולמת ל"אמא משעמם לי"? במקום "אתה 

סרט,  לראות  עוגיות,  להכין  סיימנו  הרגע  מתבייש?  לא 
מגוון  להם  להציע  ובמקום  סיפור!",  ולקרוא  בכדור  לשחק 
"לא  ויגידו  הסלקטורים  כאחרוני  יעמדו  שהם  פעילויות 
בא לי" על כל דבר שנציע, כל מה שאנחנו אמורים להגיד 
או לשדר זה השתתפות כנה בצערם. "וואלה... אני מבינה, 
שלהם  התלונה  כי  שמעידים  קולות  ושאר  אמממממ....", 
נשמעה, הובנה, אבל אנחנו לא לוקחים שום תפקיד בהפגת 

השעמום. 
ילדים נולדים עם אהבה למשחק, דמיון מפותח ויכולת 
ליהנות ולשחק עם שלושה פקקים של בקבוק או מלבנות 
שיניים  משחת  עם  בכוס  קסמים  שיקוי  לעשות  או  מגדל 
יותר בלגן, הם רבים  יש קצת  נכון,  אז  גואש.  וצבע  סבון 
הרבה יותר )אל תתחילו אפילו לשפוט מי צודק ומי אשם(, 
כי היי, לריב זה כיף! בטח כשמשעמם. אבל זה עדיין לא 
בכל  אטרקציות  שלל  להם  לספק  אמורים  שאנחנו  אומר 

רגע נתון.
שבו עם הילדים לשיחה אמיתית שבה תסבירו כמה אתם 
ועדיין  בבית  איתם  להיות  גם  אפשרות  לכם  שיש  שמחים 
זמן,  ייקח  וזה  שלאט־לאט,  להם  תספרו  ולעבוד,  להמשיך 
הבוקר  נראה  איך  ונבין  שגרה  לאיזו  ביחד  נתרגל  אנחנו 
ואז איך נראה אחר־הצהריים, ולמה כל אחד מבני המשפחה 
זקוק. ושבזמן הפנוי אתם בעיקר תהיו ביחד אבל הם יצטרכו 
להעסיק את עצמם כי אתם צריכים לעבוד, ובכל פעם שאתם 
תצטרכו לעבוד הם יצטרכו לבחור מה הם עושים אבל אתם 

לא תוכלו להפעיל אותם. 
מן  הזמן להפסקה שלכם  ציר  על  נקודה מפתה  תשאירו 

יל יש  מהמסך.  אותם  לנתק  קל  יותר  יהיה  וכך  ־העבודה, 
דים שיהיו זקוקים ליותר זמן מסך, בדיוק כמו שיש ילדים 
לביחד.  או  גופנית  לפעילות  או  חדשים  לספרים  שזקוקים 
עבור  הבסיס  חבילת  את  לספק  הוא  שלנו  ההורי  התפקיד 
כל ילד, שתצליח לקיים עבורו שיווי משקל עדין של בטלה 
ופעילות שמתאימים לו. בכל מקרה, זה לא הזמן לנתק את 
זרה  שפה  נגינה,  כלי  ללמוד  מכולם  ולדרוש  המסכים  כל 

ולהיכנס לדיאטה ללא פחמימות וסוכרים.
בבקשה בלי מלחמות, ובלי רגשות אשם. תזכרו שהיציאה 
מהשגרה יכולה להיות מתנה גדולה לכולם אם רק נשחרר 
את הפנטזיה של הרמוניה, ילדים אסירי תודה ושקט מופתי 

שיאפשר לנו הספקים בעבודה. כולנו באותה הסירה.

שאלה יומית למדריכת ההורים עינת נתן

הקורונה, הילדים ואנחנו
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חמישה שבועות בבית עם הילדים? זה טירוף. 
אנחנו חייבים לעבוד. למזלי מאפשרים לשנינו 

לעבוד מרבית השבוע מהבית, אבל הדרך 
היחידה לגרום לשקט כדי שנצליח לעבוד היא 
לתקוע אותם מול מסכים. אז עשינו את זה, 

אבל אנחנו מתים מרגשות אשם.
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אחד האתגרים העומדים בפנינו בתקופה הקרובה 
זה הצורך לעבוד מהבית ולהיות פרודוקטיביים 

למרות המתח והתנאים הסביבתיים החדשים 
שרובנו לא מורגלים בהם, כולל הילדים 

שנמצאים יחד איתנו בבית בהיעדר מסגרות 
חינוך. אז איך מצליחים גם לעבוד בצורה יעילה 

ככל הניתן וגם ליהנות מהיתרונות של המצב?

1עבודה מהבית אין פירושה חצי 
קלאץ'. להפך. קומו בבוקר בשעה קבועה, בצעו 
את שגרת הבוקר הרגילה שלכם כולל היגיינה, 

משהו חם לשתות, משהו קל לאכול ועכשיו 
גם תתלבשו בבגדי בית נוחים ותדאגו להריח 
טוב ולהיראות טוב. עבודה מהבית דורשת גם 

שיחות סקייפ וישיבות וידיאו עם הקולגות, ואף 
אחד לא מעוניין לפגוש על מסך רחב מישהו 

שנראה כאילו זרקו אותו הרגע מהמיטה. 

2 כשאתם עובדים, אתם עובדים. קחו 
לכם רצפי זמן שבהם בני הבית יבינו שאין מה 

לפנות אליכם ולהסיח את דעתכם. התחלתם 
משימה? סיימו אותה. אל תקומו באמצע לתלות 

כביסה כי המכונה הרגע סיימה, ואל תתפתו 
רק להעמיד סיר מרק. הסחות דעת מעכבות 

את העבודה שכן בכל פעם כזאת למוח נדרש 
זמן הסתגלות כדי לחזור ולהתמקד שוב במה 

שעסקנו בו. כן, וזה קורה גם כשאנחנו רק 
מחליפים מסך ועוברים מהעיסוק בעבודה 

לגלישה ברשת.

3 אין זה אומר שלא צריך לעשות 
הפסקות. צריך ועוד איך, כי היי, אנחנו גם 

רוצים ליהנות מהשינוי הזה שנכפה עלינו ומכך 
שאנחנו לא צריכים להיות תקועים בפקקים 

או בשיחת מסדרון שלא תמיד מעניינת אותנו, 
אבל כדי לא להתפזר, דאגו שההפסקות יהיו 

מתוכננות וקצובות וקחו אותן באופן יזום 
ומודע. אם החלטתם על הפסקת צהריים או 

קפה, אל תהפכו את זה להימרחות מול הפרק 
שלא סיימתם אתמול בנטפליקס. שם המשחק 

הוא התמקדות ויעילות, כדי לפנות זמן גם 
לדברים אחרים, אבל גם להספיק את מה 

שמצפים מכם בעבודה. 

4 אל תעבדו מהספה. כן, זה מפתה. כן, 
זה כמו בסרטים האמריקאים, אבל אנחנו עכשיו 

יותר במותחן אקשן מאשר בקומדיה רומנטית 
שמצריכה שמיכת טלוויזיה ולכן אם אין לכם 

בבית פינת עבודה מוגדרת, זה הזמן לארגן 
לכם אחת כזאת ולדאוג שהיא תהיה נוחה, ואל 

תסתפקו בכיסא נדנדה ובשולחן קפה בתור 
עמדת עבודה משרדית. 

5 המשרד הביתי שלכם נועד לעבודה, 
והוא לא גן השעשועים של הילדים. ההפרדה 

הזו גם תעזור לכם לשמור על יעילות, מה 
שיסייע לכם לסיים את המשימות מהר יותר. 

6זה שאתם עובדים מהבית לא אומר 
שאתם צריכים לעבוד נון־סטופ. קבעו מראש 

עם המעסיקים את לוחות הזמנים עד כמה 
שניתן, אל תעבדו אל תוך הלילה והקפידו גם 

על שעות הפנאי שלכם, שחשובות עכשיו יותר 
מתמיד.  

 

7 כיוון שהמדיום הוא המסר, השתמשו 
בו כדי להיות נוכחים ואל תיעלמו לתוך בועת 
העבודה מהבית. להפך, ענו על מיילים, הגיבו 

על הודעות, התקשרו ודברו עם אנשים בקולכם, 
זה יוצר תחושת אחווה ושיתוף. 

8היו זמינים בהיענות לשיחות ועידה, 
לזומים ולשיחות סקייפ. גם למנהלים לא קל 

כרגע, לכן דאגו לעדכן אותם באופן יזום במה 
שעשיתם או במשימות שהשלמתם. 

9 כיוון שמדובר במשבר גלובלי, 
ומשבר הוא גם תמיד הזדמנות, יש לכם בהחלט 

הזדמנות לפתח יותר שיחות מקרבות עם 
קולגות ולקוחות מעבר לים, שגם הם נמצאים 

במצב דומה וצריכים לחלוק רגשות ופחדים. 

10תאכלו דברים טעימים, לדיאטה 
נדאג אחרי זה, אתם בבית וגם קצת בסטרס, 

וכיף להתפנק באוכל שאתם אוהבים. אל תשכחו 
תוך כדי להזיז את עצמכם ולעשות גם פעילות 

גופנית. 

ענת לב־אדלר

אז מה תעשו עם כל קופסאות 
בהסתערות  שקניתם  הטונה 
על הסופרמרקט? אני מתה על 
בימי  רק  ולא  טונה  קציצות 
משבר. הן טעימות בטירוף, הן קלות להכנה 
והולכות נהדר גם עם אורז לבן וגם בתוך 
להן  מוסיפים  וכאשר  עבות.  לחם  פרוסות 
תירס, גם ילדים מתנפלים עליהן. אז קבלו 

־קציצות טונה ותירס שאני בטוחה שתמשי
כו להכין גם הרבה אחרי שכולנו נשכח איך 

אומרים קורונה. 

המרכיבים )כ־8 מנות(
3 קופסאות טונה, משומרת בשמן קנולה או 

שמן זית, מסוננות
2 ביצים

1 פלפל אדום, בלי הגרעינים, חתוך לקו־
ביות קטנות

אפשרות חריפה: 1 פלפל צ'ילי חריף, בלי 
הגרעינים, קצוץ דק   

1 כוס גרגירי תירס משומרים  
1 כפית מלח

1/8 כפית  פלפל שחור

1 כוס כוסברה או פטרוזיליה קצוצה דק

1/3 כוס קמח

שמן לטיגון
אפשרות להגשה: לימונים חצויים, כוסברה, 

פטרוזיליה או בצל ירוק קצוץ דק
ההכנה:

ומפוררים  הטונה  1. מעבירים לקערה את 
אותה במזלג. מוסיפים את הביצים, הפלפל, 
מלח  הפטרוזיליה(  )או  הכוסברה  התירס, 

ופלפל. 
את  שטוחה  נפרדת  בקערה  מכינים   .2
הקמח, מתבלים אותו קצת במלח ובפלפל. 
מקמחים את כפות הידיים, יוצרים מהעיסה 
ומשטחים  שרי,  עגבניית  בגודל  כדורים 

אותם קצת בידיים. 
3. מגלגלים את כדורי הטונה בקמח ומני־

חים על מגש ועליו נייר סופג.
3. מחממים את השמן במחבת, לטיגון חצי 
הזהבה  הקציצות עד  את  מטגנים  עמוק. 

משני הצדדים. 
4. מעבירים לצלחות מרופדות בנייר סופג. 
מגישים. אפשר עם אורז לבן וסלט ואפשר 
ממרח  כל  עם  לחם  פרוסות  שתי  בתוך 
ירקות  וכמובן לא לשכוח  שאתם אוהבים, 

טריים. 

 ביתי הוא 
משרדי

קציצות שימורים 
שכולם אוהבים

 התמקדות היא שם המשחק בעבודה מהבית. כך 
תעשו זאת נכון וגם תפיקו יתרונות מהמצב החדש

פתחתם את הארון ומצאתם את עצמכם מול 
מגדל של שימורי טונה ותירס? אתם לא לבד. 

הנה מתכון שיעזור לכם להוריד את מפלס 
הקופסאות וגם את מפלס החרדה

איילת הירשמן

אוכל של בית
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ילדים, צבעו יפה את הציור - ורק את הנעלם השאירו בלבן. את הציורים שלחו לפי הכתובת: 
, תל אביב, מיקוד  ' ימים' 'ידיעות אחרונות', הציור השבועי לילד, ת"ד 

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

דקל בנו

תשחץ לילדים

סודוקו לילדים

כתב סתרים

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספריםבין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

שרון וצחי סיינפלד, יצאו עם ילדיהם, נועה ורועי ובליווית הכלבה פולי לטיול בחיק הטבע. 
לפתע נועה הבחינה בבובת חתול ענקית ומקסימה שמיד חיבקה אותה אל ליבה. הסבתא נורית 

פרייס שהצטרפה גם היא לחבורה, גילתה כי הכלבה פולי חסרה. אנא מיצאו אותה.

הציור השבועי לילד

היכן הכלבה פולי?

המשך בשבוע הבא

בכל אחת מהתבניות שבצו את הספרות  עד  כך שיופיעו בכל טור, 
בכל שורה ובכל מלבן מודגש

שבצו את האותיות לפי מפתח הסימנים,
ותגלו שם של דמות ידועה מהסרטים המצוירים

מקרא:
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הזוכים בספר לגיליון 2407 (12.3.10) תשחץ: נדב עומר, גבעת עדה. מיכל מקייטן, רחובות. ציור: יואב מירוצ'ניק, אשדוד. מור הינדי, באר־שבע.
סודוקו: יובל רבקה סעדה, עכו.  גמרו יצחק, ראשון לציון. כתב סתרים: ניצן ונועה כהן, תל־אביב. ליעד אצל משפ' דסקל, תל־אביב.

לא לשלוח בדואר רשום 10 ימים  ישתתפו רק מעטפות שיגיעו תוך  נא לציין על המעטפה את שם החידה ומספר הגיליון   61201 20227, ת"א -  פתרונות לשלוח לת"ד 
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)אין לחזור פעמיים על אותה ספרה(

יום שישי, י“ח בניסן תש“ע - 2.4.2010 |  7 ימים  |230

ילדים, צבעו יפה את הציור - ורק את הנעלם השאירו בלבן. את הציורים שלחו לפי הכתובת: 
, תל אביב, מיקוד  ' ימים' 'ידיעות אחרונות', הציור השבועי לילד, ת"ד 

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

דקל בנו

תשחץ לילדים

סודוקו לילדים

כתב סתרים

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספריםבין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

שרון וצחי סיינפלד, יצאו עם ילדיהם, נועה ורועי ובליווית הכלבה פולי לטיול בחיק הטבע. 
לפתע נועה הבחינה בבובת חתול ענקית ומקסימה שמיד חיבקה אותה אל ליבה. הסבתא נורית 

פרייס שהצטרפה גם היא לחבורה, גילתה כי הכלבה פולי חסרה. אנא מיצאו אותה.

הציור השבועי לילד

היכן הכלבה פולי?

המשך בשבוע הבא

   3   

 1    5  2

 2  5    

   6  2  

2  4    3  

  3    

בכל אחת מהתבניות שבצו את הספרות  עד  כך שיופיעו בכל טור, 
בכל שורה ובכל מלבן מודגש

שבצו את האותיות לפי מפתח הסימנים,
ותגלו שם של דמות ידועה מהסרטים המצוירים

מקרא:

= י= ס= ב= א= ג= נ
צ

ח“
 י

ם:
מי

לו
צי

הזוכים בספר לגיליון 2407 (12.3.10) תשחץ: נדב עומר, גבעת עדה. מיכל מקייטן, רחובות. ציור: יואב מירוצ'ניק, אשדוד. מור הינדי, באר־שבע.
סודוקו: יובל רבקה סעדה, עכו.  גמרו יצחק, ראשון לציון. כתב סתרים: ניצן ונועה כהן, תל־אביב. ליעד אצל משפ' דסקל, תל־אביב.

לא לשלוח בדואר רשום 10 ימים  ישתתפו רק מעטפות שיגיעו תוך  נא לציין על המעטפה את שם החידה ומספר הגיליון   61201 20227, ת"א -  פתרונות לשלוח לת"ד 

יום שישי, י“ח בניסן תש“ע - 2.4.2010 |  7 ימים  |230

ילדים, צבעו יפה את הציור - ורק את הנעלם השאירו בלבן. את הציורים שלחו לפי הכתובת: 
, תל אביב, מיקוד  ' ימים' 'ידיעות אחרונות', הציור השבועי לילד, ת"ד 

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

דקל בנו

תשחץ לילדים

סודוקו לילדים

כתב סתרים

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

בין הפותרים נכונה יוגרלו ספריםבין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים

שרון וצחי סיינפלד, יצאו עם ילדיהם, נועה ורועי ובליווית הכלבה פולי לטיול בחיק הטבע. 
לפתע נועה הבחינה בבובת חתול ענקית ומקסימה שמיד חיבקה אותה אל ליבה. הסבתא נורית 

פרייס שהצטרפה גם היא לחבורה, גילתה כי הכלבה פולי חסרה. אנא מיצאו אותה.

הציור השבועי לילד

היכן הכלבה פולי?

המשך בשבוע הבא

 2  1   6  

   2   4

3      

     1

2   3    

 4   6  2  

בכל אחת מהתבניות שבצו את הספרות  עד  כך שיופיעו בכל טור, 
בכל שורה ובכל מלבן מודגש

שבצו את האותיות לפי מפתח הסימנים,
ותגלו שם של דמות ידועה מהסרטים המצוירים

מקרא:

= י= ס= ב= א= ג= נ

צ
ח“

 י
ם:

מי
לו

צי

הזוכים בספר לגיליון 2407 (12.3.10) תשחץ: נדב עומר, גבעת עדה. מיכל מקייטן, רחובות. ציור: יואב מירוצ'ניק, אשדוד. מור הינדי, באר־שבע.
סודוקו: יובל רבקה סעדה, עכו.  גמרו יצחק, ראשון לציון. כתב סתרים: ניצן ונועה כהן, תל־אביב. ליעד אצל משפ' דסקל, תל־אביב.

לא לשלוח בדואר רשום 10 ימים  ישתתפו רק מעטפות שיגיעו תוך  נא לציין על המעטפה את שם החידה ומספר הגיליון   61201 20227, ת"א -  פתרונות לשלוח לת"ד 

 בכל אחת מהתבניות שבצו את הספרות 1 עד 6

 כך שיופיעו בכל טור, בכל שורה

ובכל מלבן מודגש

מיני סודוקו תשחץ

עצום

=1

=38

=10

4 :+

+

+

::

+

=14=10 =2

ו בנ קל  < ד ם  י ק ח ש ר מ ד ח



5

סודוקו לילדים

פתרונות )במהופך(

 בכל שורה ובכל טור עליכם לשבץ את כל הספרות בין 1 ל־9, מבלי לחזור יותר מפעם אחת על כל ספרה. 

הכללים אמורים גם לגבי כל ריבוע מודגש )3x3(. שימו לב: לכל סודוקו קיים פתרון אחד בלבד!

.1.2.3.4
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נשארים בבית:
 

סיפורים, שעשועונים, 

תשבצים וסודוקו 

להורים ולילדים



ֶרק ִראֹׁן ֶּ

א  ִאּמָ ְיָתה,  ַהּבַ ֲחָזָרה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ יֹום,  ל  כָּ
ה  יד, ֵאיְך ַהּיֹום ַהּזֶ ּגִ ׁשֹוֶאֶלת ֶאת יֹוָתם: "ּתַ

ִהְתַנֵהג ֵאֶליָך?"
ב. ְויֹוָתם ׁשֹוֵתק, ְוחֹוׁשֵ

ָקֶצה  ֵאיֶזה  ִלְמׁשְֹך  ה  ְמַנּסֶ הּוא  ַהְתָחָלה  ּבַ
ַאר  ׁשְ ֵכר ּבִ ּנּו אּוַלי ַיְצִליַח ְלִהּזָ ּמֶ ּמִ ל יֹום ׁשֶ ׁשֶ
חּוץ  ּבַ הּו  ֶ ַמּשׁ ְתאֹום  ּפִ ָאז  ֲאָבל  ָבִרים,  ַהּדְ

ַמְתִחיל ְלַהְבֵהב:
ְמַעְנֵין  ָטָרה?  ִמׁשְ ֶדת  ַנּיֶ אֹו  ַאְמּבּוַלְנס  ֶזה 

ֱא ּבָ ־ִאם ֵהם ְסָתם רֹוִצים ִלְנסַֹע ַמֵהר אֹו ׁשֶ
הּו. ֶ ֶמת ָקָרה ַמּשׁ

ַרק  ָצֵמא  הּוא  ׁשֶ ר  ִנְזכָּ הּוא  ִמיד  ּתָ ה  ָלּמָ
ֵהם יֹוְצִאים ֵמַהֲחָנָיה? ַאֲחֵרי ׁשֶ

ה: ְזִהירּות ְיָל ְמרּור ַהּזֶ ה ׁשּוב ַהּתַ ־אֹו! ִהּנֵ
יָלִדים?  ְך ַמְפִחיד ּבִ ל כָּ ָבר כָּ ִדים — ָמה כְּ
ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמ־ב'2,  ְלִעּדֹו  ִנים  ּוְ ִמְתכַּ ֵהם  אּוַלי 

ֶהְרָאה  ַעם  ּפַ ְוׁשֶ ֶרת  ַהּזֶ ִעם  ִחית  ּפַ ט  ְלַקּמֵ
אֹוֵכל  הּוא  ֵאיְך  ֶיֶלד  ּוְלעֹוד  ְליֹוָתם  ַרק 
ַמִים  אֹו  ִביב  ִמּסָ ִויץ'  ֶסְנּדְ ִלי  ּבְ ָכה  כָּ ׁשּום 

לּום. אֹו כְּ
ׁשֹו ָהָיה  הּוא  ֶרז-אֹוטֹו  ּבֶ ָלֶהם  ָהָיה  ־ִאם 

אֹוטֹו!  ֶרז ּבָ ֶרֶצף. ּבֶ ׁש ּכֹוסֹות ּבְ ו ׁשֵ ֶתה ַעְכׁשָ
ֶזה  ֶאת  ִיְכּתֹב  הּוא  ְיָתה  ַהּבַ יַע  ַיּגִ הּוא  ׁשֶ כְּ
ה ֵאין  דֹוִלים! ָלּמָ ת ָהַרֲעיֹונֹות ֲהִכי ּגְ ִתיִקּיַ ּבְ
ַעם  ּפַ ָרָאה  הּוא  ׁשֶ מֹו  כְּ ְמַנֲהִלים  ֵטיּפ  לֹו 

ֶסֶרט ְו... ּבְ
מֹו: "ׁשֹו הּו כְּ ֶ א אֹוֶמֶרת ַמּשׁ ֵעֶרְך ָאז ִאּמָ ־ּבְ

ֵמַע, ֲעבֹר?"
ַעל  לֹו  יד  ַמְכּבִ ִלְזּכֹר  ה  ַהּזֶ ֲאָמץ  ַהּמַ ל  כָּ
טּוַח  ָבר לֹא ּבָ ל ָהֵעיַנִים, ְוהּוא כְּ ים ׁשֶ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ְוָקא ַהּיֹום, ה ָקָרה ּדַ ּזֶ ׁשֶ
ת  ְחּפֹׂשֶ ּתַ ִהְזִמינּו לֹו  ׁשֶ ר לֹו  ִסּפֵ י  ֲאִביׁשַ ׁשֶ
לֹו  ר  ִסּפֵ יֹוָתם  ְוָאז  ין  ִמּסִ ייֶדְרֶמן  ְסּפַ ל  ׁשֶ

י ָאַמר  ִסין, ְוָאז ֲאִביׁשַ ֶאְתמֹול הּוא ָהָיה ּבְ ׁשֶ
ְקָרן. הּוא ׁשַ ׁשֶ

ִני? ֵאיֶזה ִמין  יֹום ׁשֵ ל ֶזה ָקָרה ּבְ אֹו אּוַלי כָּ
ָבר,  ַטח ְסָתם ָאֹרְך ְואֹותֹו ּדָ יֹום ָהָיה ַהּיֹום? ּבֶ

רֹאׁש. רֹון לֹא ִנְדַלק לֹו ּבָ ִאם ׁשּום ִזכָּ
ׁשּוָבה  ּתְ ּזֹאת  ׁשֶ ַלְמרֹות  ֵרָרה,  ּבְ ּוְבֵלית 
"ָהָיה  ֶקט,  ׁשֶ ּבְ אֹוֵמר  הּוא  ׂשֹוֵנאת,  א  ִאּמָ ׁשֶ

יף." כֵּ
הּוא  מֹו ׁשֶ ֶזה, כְּ ְרצּוף כָּ ּפַ ה לֹו  א עֹוׂשָ ִאּמָ
יְך ְואֹוֵמר  ה לֹו, ְוָאז יֹוָתם ַמְמׁשִ ֲעׂשֶ ּתַ ִנֵחׁש ׁשֶ
ף.  ֲעַטּלֵ ָרִאינּו  י  כִּ יף  כֵּ "ָהָיה  מֹו,  כְּ הּו  ֶ ַמּשׁ
ל  ּיֹור ׁשֶ כִּ ּבַ ָחה  ׂשָ ׁש. הּוא  ַמּמָ ף ַאְרִסי  ֲעַטּלֵ
ַכח ֵאיְך  י הּוא ׁשָ ִנים כִּ רּוֵתי ַהּבָ ׁשֵ
ָאְמָרה  ִעים  ְלַמּדָ ַהּמֹוָרה  ָעִפים. 
ַמְרֶאה  ָהִייִתי  נֹוָרא.  ָנִדיר  ה  ּזֶ ׁשֶ
ָלְך אֹותֹו..." הּוא ַמְרִצין ּוַמְנִמיְך 
ֶאת קֹולֹו, "ֲאָבל הּוא ֵמת. ִעּדֹו 
י־ ּלִ ָכה ּגִ ה, כָּ ְמּבָ 2 ָנַתן לֹו ּבַ 'ִמ־ב
ְטִנים. זֹאת  ְלּבָ י  הּוא ָאֶלְרּגִ נּו ׁשֶ

י." אֹוֶמֶרת, ָהָיה ָאֶלְרּגִ
ֱאֶמת  ּבֶ א צֹוֶחֶקת ְואֹוֶמֶרת, "ֲאִני  ְוָאז ִאּמָ
ּפֹוֶעֶרת  ְסָתם  אֹו  ַצַעְרֶכם,"  ּבְ ֶפת  ּתֶ ּתַ ִמׁשְ
כֹוִנית.  ַהּמְ ל  ׁשֶ ְרָאה  ּמַ ּבַ יֹוָתם  ֶאל  ֵעיַנִים 
ֶזה,  ֶאת  קֹוֵלט  לֹא  ֲאִפּלּו  יֹוָתם  ִלְפָעִמים 
ְלַהְבֵהב, אֹו  חּוץ ׁשּוב ַמְתִחיל  ּבַ הּו  ֶ ַמּשׁ י  כִּ

ֶקט. ֵרר ׁשֶ ּתָ ׂשְ ּמִ ְלַהְרִעיׁש, אֹו ׁשֶ
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