נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים
ברשת 'יפה נוף-פלדהיים'

רבים

בעד
מועטים

קוראים הרבה יותר ומשלמים פחות!

קנו ב₪ 30-
ותקבלו ספר
ב₪ 10-
בלבד!

משניות עטרת שלמה
פנינים ב₪ 395-
ש"ס עוז והדר קטן
כריכה קשה
ב₪ 299-

שפע סדרות
איכות
ב ₪ 10-בלבד
לספר

עמוד 3

עמוד 4

עמוד 7

חדש! קומיקסבא
מאורי החסידות
סדרה חדשה
בת  10כרכים
ב ₪ 10-בלבד לספר
עמוד 8

טעימה
מ"הנני בידך"
החדש
לילדים
עמוד 29

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

קֹד ֶׁש ה ֵם!

כשקונים ,מקילבם!

מבחר ענק של ספרים לחנוכה במבצע:
הלכה ואגדה ,דרושים ועיון ,ספרי ילדים ועוד...

קונים ב ₪ 30-ומעלה
ומקבלים מוצר שני ב ₪ 10-בלבד!

15

20

₪

25

₪

₪

הבריחה מהודו
אביגיל מייזליק

25

30

₪

₪

30

₪

הצתה מאוחרת
מ .ארבל

חמשה חומשי תורה
כריכה רכה-כיס

10

₪

ששה סדרי משנה
כריכה רכה-כיס

30

₪

10

10

₪

₪

נקודות בדרך
מירי זוננפלד

15

₪

חוצים גבולות
א .אייכלר
(קומיקס גדול)

* מוגבל למוצר אחד בכל קניה ** המבצע מוגבל למשך ימי החנוכה בלבד
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33

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

הנחות שצריכות עיון

125

בניהו בן יהוידע

₪

80

סט על הש"ס | ד' כרכים

₪

סט דורש טוב

350

₪

י' כרכים

מבחר ענק של ספרי קודש וסטים במבצע

ומתוק האור
על התורה י"ג כרכים

משניות  -עטרת שלמה
פנינים | ט"ז כרכים

500

ומתוק האור

₪

420

מועדים י"ב כרכים

₪

350

₪

395

₪
170

שולחן ערוך הרב 100
₪

₪

גדול | ד' כרכים | עוז והדר

סידור ביהכנ"ס
אשכנז/ספרד | עוז והדר

4

סידורים
ב-

100

₪

 21.5ס"מ

כריכה רכה

נהרדעא
ש"ס
ובלכתך | וגשל

120

₪

נ"ך מקראות גדולות 200
מלבי"ם | יפה עיניים | חדש ומפואר

₪

תנא דבי אליהו

המבואר | עוז והדר | ג' כר'

220

₪

100

₪

620

ש"ס 'תלמודו בידו' 299
קטן | כריכה קשה | כ' כרכים
עוז והדר

₪

₪
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5

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

משתלם לבלש
מבחר ספרי בישול ואפיה במבצע

40

30

₪

₪

כל ספר

כל ספר

מבשלים ביחד/
מבשלים ביחד בריא

עוגות בחושות/שוקולד
אפרת ליברפרוינד

אביגיל מייזליק

פשוט טעים

לילדים/לשבת
לחגים/מתוקים
תבשילים/בריא
אביגיל מיזליק

מאות ספרי קומיקס מכל סדרות האיכות

במבצעי ענק

20

₪

כל ספר

20

₪

25

₪

המתכונים שאהבנו

ספר מתכונים מפואר למילוי אישי
אידיאלי למתנות

כיבוד קל
ספר בישול לילדים
א .אייכלר

30

₪

טעם של בית
אביגיל מייזליק
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החל מ₪ 10-
בלבד לספר!

*עקב עליית המחירים המבצע הוא לזמן מוגבל
לאחר חנוכה תהיה עליית מחירים לספרי הקומיקס
7

חדש! קומיק0בא

מאורי החסידות

 10כרכים חדשים
ב ₪ 10-בלבד לספר!

הבעל שם טוב

רבי נחמן מברסלב

המגיד ממזעריטש

רבי ברוך מקוסוב

חֲנוּקוֹמ ִיקְס

רבי אלימלך מליזענסק

רבי לוי יצחק מברדיטשוב

רבי שניאור זלמן מלאדי

רבי יעקב יוסף מפולנאה

ס ַב ָּא מִתְח ַד ֵּׁש?
זֶה מַמּ ָׁש מְרַג ֵ ּ ׁש!
רבי שמעלקא מניקלשבורג

רבי שלמה מלוצק
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9

חֲנוּקוֹמ ִיקְס

אלור הזרקור

הקומיקסים המרהיבים
במחירים מלהיבים!

חֲנוּקוֹמ ִיקְס

מגוון ספרי קומיקס מפרי עטה של שירי כהן

לראשונה במבצע!

הקומיקס החרדי הראשון מגב הזרקור שסחף אלפי קוראים
במהדורה מחודשת 20 ,כרכים ב ₪ 10-בלבד לספר!

30

30

₪

25

₪

₪

כללי אורח החיים הבריא בעלילת קומיקס עשירה המאמנת את
הילדים להגיע לשינוי מתוך עצמם ,ולהביא לתוצאות מופלאות.
ע"פ הספר 'חיים בריאים כהלכה' של הרב יחזקאל אסחייק.

סיפורה של בת הש"ך ע"פ ספרו
המיתולוגי של הרב להמן כפי שעדיין
לא סופר.

25

20

₪

עלילה מרתקת המתרחשת בירושלים
בזמן חורבן הבית השני.
עפ"י מדרשי חז"ל

30

₪

מיוחד לחנוכה! סיפור על ילד יהודי
וילד יווני מתקופת שלטון היוונים ועד
לניצחון בית חשמונאי.

20

₪

הדרכה מעשית עבור כל מה שצריכים
כדי להפוך אתכם למומחים בתחום
הקומיקס.

₪

סיפור הרפתקאותיהם של ילדים
מה'קינדרטרנספורט' באנגליה בזמן
מלחמת העולם השניה.

20

₪

הדרכה מעשית למתקדמים בתחום כולל
הסברים על קומפוזיציה ,פרספקטיבה,
אפיון דמויות ,צבעים חמים וקרים וכל
מה שצריך כדי לצייר קומיקס.
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11

תנו ל
נלצח

עיתון ילדים איכותי לבית היהודי

מגוון ספרים
מבית "קומיקס"
ב ₪ 10-בלבד

חֲנוּקוֹמ ִיקְס
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חֲנוּקוֹמ ִיקְס

אליכות יש מחיר
סופר משתלם

ספרי א .אייכלר במחיר מבצע  ₪ 20בלבד לספר!

מוכנים להסחף?
אנחנו יוצאים לדרך! חֲנוּקוֹמ ִיקְס
אחת ...שתים ...ו ...שלוש!

ספרי הקומיקס המעובדים על פי ספורי המתח של שמואל ארגמן
במבצע מדהים לחנוכה בלבד

 3ספרים ב ₪ 100-בלבד

מיוחד לשמיטה

על ספריו של הסופר המיתולוגי ,הרב שמואל ארגמן זצ"ל
גדלו המבוגרים שבינינו .אולם דור הולך ודור בא ,וכעת,
מוגשות העלילות המרתקות בעיבוד עכשווי מאוייר ,תוך
שמירה מוקפדת על הערכים והמסרים עליהם השתית
המחבר את ספריו.
זו ההזדמנות שלכם להתחדש בשלשה ספרים חדשים
מסדרת הקומיקס האהובה ,במבצע מיוחד לזמן מוגבל!
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חֲנוּקוֹמ ִיקְס

מפליגים למחוזות
מרתקים...

הסדרות המנצחות מבית שחקים במחיר מצחיק:
 ₪ 10בלבד לספר!

העניקו להם שעה
עם חז"ל

חֲנוּקוֹמ ִיקְס

סידרת סיפורי צדיקים בקומיקס בהגשה מיוחדת

ב ₪ 10-בלבד לספר!

סדרת אודי ואודי

רבן גמליאל
דיבנה

רבי יהודה
הנשיא

רבי שמעון
בן שטח

רבי אלעזר
ברבי שמעון

סדרת לידי רב החולב
רבי פנחס
בן יאיר

רבי נחום
איש גם זו

רבן יוחנן
בן זכאי

רבי מאיר
בעל הנס

רבי טרפון

רבי שמעון
בר יוחאי

הלל הזקן

רבי אליעזר
בן הורקנוס

רבי חנינא
בן דוסא
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מבצע
ממימד אחר...

המיק 0המולשם
במבצע מושלם!

חֲנוּקוֹמ ִיקְס

שפע ספרי קומיקס בהנחות ענק

אלו וכאלו בעקבות רבותינו 1-4

30

30

כלספר₪

30

₪

20

החבטה

מושיקו וכדורי הפלא
מנחם תעיזי

20

₪

החוקרים 1
גולד/וולך

20

20
החוקרים 2
גולד/וולך

20

₪

סוכן כפול

קובי לוי

₪

הרב מרדכי חלמיש

₪

חסדי הדיג

קובי לוי

אלחנן וחיים עולים לירושלים

הרב מרדכי חלמיש

₪

השגרירים

חיים ולדר

מיוחד לשמיטה

10

א .בת מלך

15

₪

15

₪

15

₪

15

₪

מ .ספרא

מיוחד לשמיטה

10

₪

במבחן הבטחון

15

₪

₪

אלישמע ואפרים

מ .ספרא

20

20

30

15

15

₪

₪

30

₪

עירת המידות

₪

₪

כלספר₪

מ .ספרא

20

ראש בראש 1/2

במחיר מיוחד של  ₪ 15בלבד לספר!

משלי מגידים 1-7

₪

אתגר חידות מרתק .ציורים :יוטי לוי

הקומיקס התלת ממדי המרתק מבית מייזליק ספרים חוזר אל המדף

30

מ .ספרא

₪

חֲנוּקוֹמ ִיקְס

₪

הבטחה סודית
א .בת מלך
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גם התוכן וגם המחיר

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

שווים לכל נפש!

ארזנו לכם
איכות ומתח!

לתקופה מוגבלת!

כל ספרי הרב שלמה הופמן זצ"ל
בעריכת הרב מאיר שמחה שטיין שליט"א
במחיר מסובסד ע"י תורמים:

30

₪

30

30

₪

₪

מודעות והתמודדות
שידוכים ושלום בית
כריכה חדשה
הסדרה עוסקת ביסודות החינוך ועבודת האדם ,בהבנת ובהכרת תורת הנפש על פי חז"ל,
מבוססת על ניסיון של עשרות שנים בטיפול והבנה מעמיקה של נפש האדם .הספרים
התקבלו בהתלהבות בקרב כלל הציבור  -הורים ,מחנכים ורבנים ,ונמכרו ברבבות עותקים
בכל העולם החרדי.

30

ספרי המתח המבוקשים
מבית דבורה רוזן
וסדרת נאן לילדות

מיוחד
לחנוכה

₪

יסודות החינוך

חדש :על הפחד ועל היחד

במיוחד בתקופה האחרונה עם ריבוי החרדות והפחדים
יקבל הקורא כלים המאפשרים להרגיע את הילדים
ולהפחית את החרדות והחששות הרבים

המבצע מאפשר לכל המעוניין לרכוש את הספרים במחיר השווה לכל נפש!

99

למארז₪

יְפֶה לָכ ֶם!
ככה קונים היום ספרים!

YEFE.CO.IL

כל ספרי האיכות והמבצעים השווים

עכשיו באתר 'יפה נוף-פלדהיים'
רכישה מאובטחת | משלוח חינם עד הבית** | פתוח בנטפרי ובשאר ספקי הסינון

ילין
20

ל מיוחד
חנוכה

במארזים חגיגיים
ובמחירים
של פעם בשנה!

99

למארז₪

הצטרפו עכשיו למועדון 'ספרותא-ליין'
ותיהנו משלל הטבות בלעדיות באתר

 yefe.co.ilפרטים באתר

סרקו עכשיו
לכניסה מהירה
לעמוד המבצעים
באתר!

*למימוש בקנייה הבאה **בקניה מעל  ₪ 140מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת  20₪בלבד! המשלוח חינם באזורים הבאים:
ירושלים ,ב"ב ,מודיעין עלית ,אלעד ,בית שמש ,ביתר ,אשדוד ,פתח תקווה.
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נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

תנו לקטנטנים לקרוא במנוחה

מחירים
בפוק0

ספר ב ₪ 25-בלבד  5ספרים ב ₪ 100-בלבד

ספרי מנוחה פוקס לגלי רהך בציפוי מלינציה
דנדונים

חדש! יום הלודת

מבחר ספרי מנוחה פוק 0במבצע
לעידוד הקריאה ולהנאה ללא הפסקה
סיפורים מהמטבח
לש אברימל הטבח

סיפורים שקרו בחיים

 5ספרים חדשים בסדרה דנדונים

נח בר מח

20

15

כלספר₪

כלספר₪

רהפתאקות

דוד אחיעזר ודוד אפרים

המלש והנמלש

פינת החי

לכל ליד יש 0יפור 1-4

צורות מציירות

0יפור ו0פר

מנוחה ושמחה

20

20

כלספר₪

כלספר₪

אביגלי בת חלי

דדי גמדי

15

כלספר₪

מהדורת כיס ₪ 8 :כל אחד | מחיר לסט במארז נאה₪ 99 :
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נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

ספרי קריאה ממיטב הסופרים והסופרות
למבוגרים ונוער בהנחות ענק

הקוראים גדול
המחירים אל...

20

₪

קרוב לצלחת
יהודית אקשטיין

25

₪

כולם נקבצו באו לך
הדסה ארשת

20

₪

בית מספר חמש
יהודית פריינד

20

35

₪

20

₪

תשעים ותשע

מתוך ההפיכה
פועה שטיינר

₪

כרטיס לחיים

חוה רוזנברג

20

₪

20

₪

קרובה רחוקה
אסתר טוקר

20

שביל בצד

₪

נעמי צוובנר

20

בת ערובה

₪

אסתר טוקר

20

מחר ניסע לירושלים
יהודית פריינד

25

המרוץ לצמרת
ש .קיסנר

20

₪

אסתר קווין

20

₪

הוא עוד ישוב
עטרה חפץ

20

₪

לחם חסד

גילה המאירי

20

20

₪

בית עם גג אדום
יעל רועי

20

₪

כל הסודות מקופלים
א .נחושתן

שלא יישאר סימן
אסתר קווין

25

₪

שם נרדף
מ .ארבל

25

₪

20

₪

חוט המשי
א .נחושתן

החלטה גורלית

20

משהו לקחת הביתה

פנקס צהוב
דבורה רוזן

20
תהומות

₪

25

מירי זוננפלד

25

מ .ארבל

₪

בית בובות

אסתר קווין

₪

קשר גורדי

25

מ .ארבל

20

₪

ארץ נוד

מירי זוננפלד

₪

עין בעין

20

₪

הקוקיה

לאה סמילנסקי

20

בית הנשרים

₪

אם לקחו לך בית

לאה סמילנסקי

להתראות ,ילדים
יהודית פריינד

20

₪

אסתר טוקר

₪

יהודית פריינד

₪

דבורה רוזן

חוה רוזנברג

שרים הדחלילים

₪

נדנדה

הדמעה הזאת מיותרת

אסתר קווין

₪

₪

ש .קיסנר

סיגר קובני

אסתר טוקר

₪

20

25

20

₪

20

₪

20

₪

תמורות

מירי זוננפלד
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נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

לראושןה!

0פר לכל ליד

הספרים המבוקשים

מגוון ספרי קריאה לילדים במחירים מצחיקים

במבצע!

20

25

כלספר₪

₪

25

₪

מוקאדם

ל' פוטש

הרב אברהם אוחיון

₪

במקום ₪ 65

דם כחול

אסתר קווין

דבורי רנד

אורחים על הגג

20

₪

תן לי הנפש

לראישת קריאה

אנציקלופדיה וואו ה"כ

לאה פריד

שחקים

במקום ₪ 65

₪

בין לבין

חלונות אור 1-6

25

100

20

₪

במקום ₪ 61

חוה רוזנברג

20

20

₪

ביצת הזהב

20

₪

ילדת חלומות

אסתר קווין

20

₪

כאילו הכל בסדר

אסתר קווין

20

₪

₪

לקחו לי את השביל

שרה קיסנר

מרן שר התורה
הרב אברהם אוחיון

אלישבע שטוב

מיוחד לשמיטה

20

25

₪

20

₪

במקום ₪ 60

₪

במקום ₪ 60

שבתי וקומי

לא דקה הדממה
אלישבע שין

20

₪

במקום ₪ 60

במקום ₪ 69

באשר הוא שם 1

נעמי צוובנר

באשר הוא שם 2

נעמי צוובנר

נעמי צוובנר

25

150

₪

סט הפרשה שלנו
ה .ברכה

20

20

₪

₪

במקום ₪ 55

רק בלחש
חוה רוזנברג

20

חוה רוזנברג

ילדים שואלים על עצמם

במקום ₪ 50

חיים ולדר

משפחה אחרי
שרי וולך

₪

20

לב לב לב לא כדאי להעלב

לייבי מבריח גבולות

חיים ולדר/אהובה רענן
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20

מנדי ילד יהודי ביער
שחקים | שרה ליאון

מזימה בשמיטה
חנה רגב

25

₪

₪

שחקים | שרה ליאון

₪

ילדים מספרים על עצמם 3

₪

במקום ₪ 61

רק לומר שלום

25

₪

25

₪

20

₪

₪

המושל מארץ דרדולה
אסתר קווין

אנצקלופדיה וואו ה"כ

27

נוכה של מ
ב
צ
ע
ח
ים

מבצע?
זה מעניין!

סדרה חדשה וססגונית מאת מנוחה פוקס ,מגוון רחב
של עובדות אמיתיות מרתקות ,משעשעות ומצחיקות,
שכל ילד יאהב לקרוא עליהן.

 ₪ 25בלבד לכל ספר

נכ0
לחיים
ְּב ַא ְרמֹון ַה ֶּמלֶ ְךְּ ,ביֹום ִמן ַהּיָ ִמים...

וְ ָא ֵכןְּ ,באֹותֹו ָה ֶע ֶרב...

יֹוד ַע ַעל ַה ִּמ ְתחֹולֵ ל ְּב ַר ֲח ֵבי ַמ ְמלַ ְכ ִּתי...
ֲאנִ י ָספּון לִ י ָּכאן ְּב ַא ְרמֹונִ י ,וְ ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ּכֹוכ ִביםֵ ,א ֵצא ְּב ַמ ְסוֶ ה
ֵאין ֶזה טֹוב וְ ֵאין ֶזה ָראּוי! ַהּיֹום ַּבּלַ יְ לָ הִ ,עם ֵצאת ַה ָ
רּוחם ֶׁשל נְ ִתינָ י!!!
ׁשֹוטט ִּב ְרחֹובֹות ָה ִעיר ,וְ ֶא ֱעמֹד ַעל ֲהלַ ְך ָ
לְ ֵ

ר ָג ִעים לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן...
ִּומ ְס ַּפר ְ

ָּכ ֵע
לְ ַהת ֲאנִ י וַ ַּדאי ַחּיָ ב
ַהּיְ ְמ ִּתין לְ ׁשּובֹו ֶׁשל
ִ
הּודי ַהּיָ ָקר ַה ֶּזה,
ּולְ ִהּוָ ַ
כח ֶמה ָעלָ ה ְב ָ
גֹורלֹו...

יֹוד ַעת ָמה?
ַא ְּת ַ
לִ י ַּכ ָּמה ְפרּוטֹות,
יֵ ׁש ֲאנַ ֵּצל ִּב ְכ ֵּדי לִ ְׁשּתֹות
אֹותן
ָ
כֹוסית יַ י"ׁש...
ֵאיזֹו ִ

ֹלא יֻ ְצלָ ח ֶׁש ָּכמֹוָך!!!
ׁשּוב ִּב ְז ַּב ְז ָּת ֶאת
ָּכל ַּכ ְס ְּפָך ַהּיֹום???

ֹלא ִב ְז ַּב ְז ִּתי ְּכלּום...
ּפׁשּוט ֹלא ִה ְרוַ ְח ִּתי!!!
ָ
ֹלא ִה ְרוַ ְח ָּתָ ,מה?
ְּבוַ ַּדאיֲ ,ח ַדל
יׁשים ֶׁש ָּכמֹוָך!!!
ִא ִ

ְ
ּוׁש
ָע ַתיִ ם ְמ ֻא ָחר ֵ
יֹותר...

הּוא ָׁשב!!!
לְ ָפחֹות ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא יָ ָצא
ְב ָׁשלֹום ִמ ִּט ָ
ירתֹו ֶׁשל ַה ָּפ ִריץ...

ִאיׁש ֹלא יְ ַז ֶהה
אֹותי ָּכְך...
ִ

ֵאיפֹה ַה ְּפרּוטֹות
הּלָ לּו??? אּולַ י ִת ְקנֶ ה
ַ
ָב ֶהן א ֶֹכל לַ ּיְ לָ ִדים
ֶׁשּלְ ָך???
דים ֶׁשּלִ י יִ ְס ַּת ְּדרּו...
ֶׁש ַהּיְ לָ ִ ַמ ִּג ַיע לֵ ָהנֹות ְק ָצת!!!
ַּגם לִ י

ַר ִּבי יְ ִ
הּודי!!! ֲאנִ
ָמה ִה ְת ַר ֵחׁשי ֻמ ְכ ָרח לָ ַד ַעת...
ְּב ִט ָירתֹו ֶׁשל
ַה ָּפ ִריץ???

יְך ֶזה יָ כֹול לִ ְהיֹות???
ֵא
ׁשֹוטט ְז ַמן
י ְכ ָבר ְמ ֵ
ֲאנִה ,וְ ֹלא ָפ ַג ְׁש ִּתי ֲא ִפּלּו
ָמ ָדם ֶא ָחד ְמ ֻא ָּׁשר!!!
ָא

ַה
ָּפ ַרּכֹל ְּב ֵס ֶדרַ ,ר ִּבי...
ְ
ע ִּתי ֶאת ַהחֹוב!!!

ּגֹודדּות ֶׁשל
ִהּנֵ ה ִה ְת ְ
ֲאנָ ִׁשיםֲ ...אנַ ֶּסה לְ ַה ֲא ִזין
לְ ִׂש ָיגם וְ ִׂש ָיחם!

ָּפ ַ
ֵּכ ַיצר ְע ָּת ֶאת ַהחֹוב?
לְ ָך ְד? ֲה ֵרי ֹלא ָהיְ ָתה
ּפ ָ
רּוטה ְּב ִכ ְיסָך!!!
ֲא ַס
ֵּפר לָ ַר ִּבי ְּד ָב ִרים
ַּכ ֲהוָ יָ ָתם...

ׁשֹומ ַע קֹול ִׁש ָירה!!!
אנִ י ֵ
ֶר ַגעֶ ֲ ...ג ֶׁשת וְ לִ ְבּדֹק זֹאת...
ָעלַ י לָ

ַה ַחּיִ ים ָק ִׁשים
ָּכל ָּכְך!!!

ּב ַעל ַה ַּביִ ת ֹלא יַ ְב ִחין
ַ
ֲא ַקּוֶ ה ֶׁש ָעלּול לִ ְהיֹות ֵמ ִביְך...
ִּביֶ ...זה

נָ כֹוןֲ ...אנִ י
עֹובד
ֵ
ִמּב ֶֹקר
ַעד לַ יְ לָ ה,
ְּובק ִֹׁשי
מֹוצא ֵּדי
ֵ
ַפ ְרנָ ָס ִתי!!!

ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א...
ָה ִאיׁש ַה ֶּזה וִ ילָ ָדיו -
נִ ְר ִאים ְמ ֻא ָּׁש ִרים!!!

ַרק ָצרֹות ַא ָּתה
עֹוׂשה לִ י!!!
ֶ
ַרק ָצרֹות!!!

נִ ְר ֶאה ֶׁש ֵאין ָּכאן ַּבּׁשּוק
יׁשהּו ֶׁשּטֹוב לֹו...
ִמ ֶ
גּורים
אּולַ י ִּב ְׁשכּונֹות ַה ְּמ ִ
יֹותר!!!
ֶא ְמ ָצא ֲאנָ ִׁשים ְׂש ֵמ ִחים ֵ
ָא ֵכןִ ,ה ַּג ְע ִּתי לְ ִט
ְּכ ֶׁש ְּב ִכ ִיסי ֵאין ָירתֹו ֶׁשל ַה ָּפ ִריץ,
ֲא ִפּלּו ְפ ָ
רּוטה...

ֵאין ַמה
ּלַ ֲעׂשֹות ...נִ ְג ַזר
ָעלֵ ינּו לִ ְחיֹות ָּכְך
ֶאת ַחּיֵ ינּו!!!

ַה ְּמ ָׁש ְר ִת
ים ֶׁש ַּב ַּׁש ַערָ ,היּו ְמ
ֶאת ְּד ֵמי ַה ֲח ִכ ָירה ,וְ לָ ֵכן ִהּנִ ֻׁש ְכנָ ִעים ֶׁש ֵה ֵב ִ
אתי ִא ִּתי
יחּו לִ י לְ ִה ָּכ
נֵ ס ֶאל ַה ִּט ָירה...

ַא ָּבא!!! ֲאנִ י
ֶא ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות טֹוב
ֵמ ַהּיֹום וָ ָהלְ ָאה...
ֲאנִ י ֹלא
ַמ ֲא ִמין לְ ָך!!!

25
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אין בעולם נכס יקר יותר מאשר הבטחון באבא שבשמים.
תנו לילדכם את ההזדמנות לקנות את הנכס הזה ,גם אם הוא רק בן !10
15

את הספר 'הנני בידך' ,כמעט אין מי שאינו מכיר .אוצרות של תוכן ,של מחשבה
והתבוננות ,של סיפורים ומשלים ,המאפשרים לכל אחד לקנות את הנכס היקר של
מידת הבטחון.
כעת ,קבלו את ההפקה החדשה מבית היוצר האיכותי של מ .ספרא' :הנני בידך –
שלוות הבוטח' ,בהגשה חדשה ומאויירת לילדים :עמודי תוכן מרתקים בגובה העיניים,
מלווים בסיפורי קומיקס משעשעים וסוחפים!

בבקרוב
חנויות
מיועד יללדים סקרנים בגליאים 7-14

מוקד הזמנות 1599-581-581 :אתרYEFE.CO.IL :
28

רשימת הסניפים המלאה בגב הקטלוג
ט.ל.ח | .המבצעים עד גמר המלאי או עד ה 14.12.21-י' טבת תשפ"ב המוקדם מביניהם | מינימום מלאי לפריט  400יחידות.

29

הנני בידך  -לילדים
ה ָי ָה ז ֶה לִפ ְנ ֵי מִסְפּ ַר ׁשָנ ִים .ב ְ ּאַח ַד ה ַל ֵּילו ֹת ,ה ִׁשְתּוֹקַקְתּ ִי לְה ַג ִּיע ַ א ֶל ה ַכֹּת ֶל הַמַּע ֲ ָרב ִי ,א ֵל ָיו נו ֹשְׂא ִים כ ָּל י ִש ְׂ ָרא ֵל
א ֶת ע ֵינ ֵיה ֶם ,ו ְל ִׁשְפֹּך ְ ש ִׂיח ַ לִפ ְנ ֵי א ַב ָּא ׁשֶב ַּשּׁ ָמ ַי ִם .מִתּו ֹך ְ ה ֶכ ֵּרוּת ע ִם ה ָאו ֹטו ֹב ּוּס ִים ה ַצ ְּפוּפ ִים ,וְע ִם מ ְצוּקַת הַח ֲנ ָי ָה
לְרֶכ ֶב פּ ְ ָרט ִי ב ִ ּסְב ִיבו ֹת ה ַכֹּת ֶל הַמַּע ֲ ָרב ִי – הֶח ְלַטְתּ ִי ב ְּסוֹפו ֹ ׁשֶל ָּדב ָר ל ִנ ְסֹע ַ ב ְּמו ֹנ ִית.
ִישָה ,ע ָל ֶיה ָ הִת ְנוֹס ֵס ׁשֶל ֶט
יָצ ָאת ִי א ֵפו ֹא לָרְחו ֹב ,הו ֹׁשַטְתּ ִי א ֶת ה ַי ָּד ,וְרֶג ַע לְאַח ַר מ ִכ ֵּן – עָצְרָה ל ְיָדִי מו ֹנ ִית חֲד ׁ
ׁשֶל חֶבְרַת מו ֹנ ִיּו ֹת מֻכ ֶּרֶת .רַק לְאַח ַר ׁשֶנ ִּכ ְנַסְתּ ִי וְהִתְרַו ַ ּחְתּ ִי ב ַ ּמּו ֹׁשָב הַק ִ ּ ְדמ ִי ,וְא ַף הו ֹ ַדעְתּ ִי ל ַנ ַּה ָג א ֶת יַע ַד ה ַנ ְּס ִיע ָה
– הִבְח ַנְתּ ִי ב ִ ּפְרָט מְסֻי ָּם :ה ַנ ַּה ָג לֹא ה ָי ָה י ְהוּדִי .ל ְיֶת ֶר ד ִּיּוּק :הוּא ה ָי ָה ע ֲ ָרב ִי.
ב ְּאוֹתָה ּ תּ ְקוּפ ָה ,הַמְּת ִיחוּת ה ַב ִּיט ְחו ֹנ ִית ב ָ ּאָרֶץ ה ָיְת ָה ב ְש ִׂיאָה ּ .כ ִּמְע ַט ב ְּכ ָל יו ֹם נִס ּו ּ מְח ַב ְּל ִים ע ֲ ָרב ִים לִפ ְגֹּע ַ
אחֶרֶת ,ע ִם נַה ָג מו ֹנ ִית ע ֲ ָרב ִי – ה ָיְת ָה
ב ִּיהוּדִים ב ִ ּ ְדרָכ ִים ׁשו ֹנו ֹת .ב ִּנְס ִב ּו ֹת א ֵל ּו ּ ,ה ַנ ְּס ִיע ָה ב ְגַפּ ִי ,ב ּ ִׁשְע ַת ל ַי ְל ָה מ ְ ֻ
ח ֲו ָי ָה לֹא נְע ִימ ָה ב ִ ּמ ְיֻח ָד .וּב ְכ ָל זֹאת ,כ ּ ְׁשֶכ ְּב ָר י ָׁשַבְתּ ִי ב ַ ּמּו ֹנ ִית ,וְה ַנ ַּה ָג הִתְח ִיל ב ִּנְס ִיע ָה – לֹא ה ָי ָה ל ִי הַרְב ֵּה מ ַה
ל ַ ּע ֲשׂו ֹת .הִרְג ַ ּעְתּ ִי א ֶת עַצְמ ִי ׁשֶמְּדֻב ָּר ב ְּמו ֹנ ִית מֵחֶבְרָה מֻכ ֶּרֶת ,וְק ִו ִּית ִי ׁשֶה ַנ ְּס ִיע ָה תִסְתּ ַי ֵּם כ ַּמּ ָה ׁשֶיּוֹת ֵר מַה ֵר.
ִאשו ֹנ ִים ,ח ָל ְפו ּ ע ַל מ ֵי מ ְנוּחו ֹת .ה ַנ ַּה ָג נָס ַע ב ְ ּמַס ְלוּל או ֹתו ֹ ה ִכ ַּ ְרתּ ִי טו ֹב מ ְאֹד מ ִנ ְּס ִיעו ֹת קוֹדְמו ֹת,
רִגְע ֵי ה ַנ ְּס ִיע ָה הָר ׁ
מקְד ָּם מ ִכ ְּפ ִי ׁשֶצִפּ ִית ִי.
הַתּ ְנוּע ָה ז ָ ְרמ ָה ,וּמ ַב ָּט ח ָטוּף א ֶל ה ַשּׁ ָעוֹן הִבְה ִיר ל ִי ׁשֶא ִם נַמ ְׁשִיך ְ כ ָּך ְ – נ ַג ִּיע ַ א ֶל ה ַכֹּת ֶל ֻ
אוּל ָם א ָז ,קָרָה מ ַשּׁ ֶהוּ...
לְפֶת ַע פִּת ְאֹם ,ד ֵּי קָרו ֹב לָע ִיר הָעַתּ ִיקָה ,ה ַנ ַּה ָג הֶח ְל ִיט לִס ְטו ֹת מֵהַמַּס ְלוּל הַמֻּכ ָּר ,א ֶל עֵב ֶר סִמְט ָאו ֹת ׁשֶלֹּא ה ִכ ַּ ְרתּ ִי.
מַה ֵר מ ְאֹד הִבְח ַנְתּ ִיׁ ,שֶמְּדֻב ָּר ב ְ ּסִמְט ָאו ֹת ב ָ ּה ֶם לֹא מִת ְגּו ֹ ְררִים א ֲנ ָׁשִים כ ָּמו ֹנ ִי וּכ ְמוֹכ ֶם ...מְדֻב ָּר ב ְ ּסִמְט ָאו ֹת מ ְי ֻשּׁ ָבו ֹת
ב ַ ּע ֲ ָרב ִים ,וְע ַל כ ָּך ְ הֵע ִידו ּ ה ַשּׁ ְלָט ִים ׁשֶה ָיו ּ כ ְתוּב ִים ב ְ ּרֻב ָּם ב ַ ּע ֲ ָרב ִית או ֹ בְעִבְרִית ע ִל ֶּג ֶת.
א ֵינ ֶנ ִּי מְאַח ֵל לְא ַף אֶח ָד מ ִכ ֶּם ל ָחו ּ ׁש א ֵי פַּע ַם א ֶת ה ַב ֶ ּה ָל ָה ׁשֶח ַׁשְתּ ִי ב ְּאו ֹתו ֹ הָרֶג ַע" .א ֲבו ֹי! הוּא ב ְּו ַד ַּאי מ ְנַס ֶּה
לַח ֲטו ֹף אוֹת ִי! ב ְּעו ֹד מִסְפּ ַר ׁשָעו ֹת י ִׁשְמ ְעו ּ ע ַל י ְהוּדִי ׁשֶנ ֶּחְט ַף ע ַל יְדֵי נַה ָג מו ֹנ ִית ע ֲ ָרב ִי ,וְה ַי ְּהוּדִי ה ַז ֶּה יִה ְי ֶה לֹא
אַח ֵר מֵא ֲׁשֶר א ֲנ ִי ...מ ִי יו ֹ ֵדע ַ כ ֵּיצ ַד תִּסְתּ ַי ֵּם הַה ַ ְרפַּתְקָה ה ַזּוֹ ...הַא ִם אֵצ ֵא מ ִכ ָּאן ב ַ ּח ַי ִּים? הַא ִם י ָבֹאו ּ לְח ַל ֵּץ אוֹת ִי?".
הַמַּח ְׁשָבו ֹת ה ַל ָּלו ּ ,ו ְעו ֹד רַב ּו ֹת מִס ּוּג ָן ,הִת ְרוֹצ ְצו ּ ב ְר ֹ ׁ
אשִי ב ְ ּמַעַרְבֹּל ֶת ,וְה ִג ְב ִּירו ּ פּ ִי כַמּ ָה א ֶת הַח ֲ ָרדָה הַה ִיסְטֶרִית ב ָ ּה ּ
ה ָי ִית ִי ׁשָרוּי.
אוּל ָם אַחֲרֵי רֶג ַע ,הֶח ְלַטְתּ ִי ׁשֶע ָל ַי לְהִתְע ַשּׁ ֵת" .מ ָה קָרָה? מ ַד ּוּע ַ אַתּ ָה נוֹסֵע ַ מ ִכ ָּאן? זו ֹ לֹא ה ֶַּדרֶך ְ הָרְג ִיל ָה!" פּ ָנ ִית ִי
י ְׁשִירו ֹת א ֶל ה ַנ ַּה ָג ,לַמ ְרו ֹת ׁשֶב ְּל ִב ִּי ח ָׁש ַׁשְתּ ִי מֵהַתּ ְׁשוּב ָה ׁשֶא ֶׁשְמ ַע .וְא ִל ּו ּ ה ַל ָּה? הוּא ח ִי ֵּך ְ וְאָמ ַר ל ִי" :ה ָא ...ה ֶַּדרֶך ְ
הָרְג ִיל ָה ב ְּקוּקָה( ...פּ ְקוּקָה ,בלע"ז) י ֵׁש ב ְ ּקָק ִים ב ְּכ ָל מ ָקו ֹם (פְּקָק ִים ,א ִם לֹא הֵב ַנְתּ ֶם) ...עו ֹד ׁשְתּ ֵי ַדק ּו ֹת א ֲנַח ְנו ּ
מ ַג ִּיע ִים ל ַכֹּת ֶל!" הוּא ס ִי ֵּם ב ְ ּהַבְטָח ָה.
מ ָה אַתּ ֶם חו ֹׁשְב ִים? הֶאֱמ ַנְתּ ִי לו ֹ? ו ַד ַּאי ׁשֶלֹּאׁ ...שִע ַ ְרתּ ִיׁ ,שֶג ַּם א ִם ב ְּכ ַו ָּנ ָתו ֹ לִפ ְגֹּע ַ ב ִּי ,הוּא י ִׁשְתּ ַד ֵּל לְהַסְתּ ִיר א ֶת
כ ַּו ָּנוֹת ָיו כ ְּכ ָל ׁשֶיּוּכ ַל ,ב ִּכ ְד ֵּי ׁשֶלֹּא א ֲנַס ֶּה לְהֵאָב ֵק ב ּוֹ ...אוּל ָם מֵא ִידָךְ ,לֹא ה ָי ָה ל ִי הַרְב ֵּה מ ַה ל ַ ּע ֲשׂו ֹת ...ב ִ ּרְגָע ִים
אשִי הַמַּח ְׁשָב ָה לִקְפֹּץ מֵהָרֶכ ֶב ,אוּל ָם מַה ֵר מ ְאֹד ה ִז ְכ ַּ ְרתּ ִי לְעַצְמ ִיׁ ,שֶלֹּא יִה ְי ֶה ז ֶה ה ֶשּ ֵׂג
מְסֻי ָ ּמ ִים אָמ ְנ ָם ח ָלְפ ָה ב ְּר ֹ ׁ
ְ
ג ָּדו ֹל ב ִ ּמ ְיֻח ָד – א ִם אֶמְצ ָא א ֶת עַצְמ ִי עוֹמ ֵד לְב ַד ִּי ב ְ ּט ַב ּו ּ ָרה ּ ׁשֶל ׁשְכוּנ ָה ע ֲ ָרב ִית ,ב ְּעו ֹד א ֵינ ֶנ ִּי מ ַכ ִּיר א ֶת ה ֶַּדרֶך א ֶל
מ ְקו ֹם מִבְטָח ִים...
וּב ְכ ֵן ,מ ֶה ה ָי ָה הַס ּו ֹף?
נו ּ ,טו ֹב ...אַתּ ֶם מְב ִינ ִיםׁ ,שֶא ִם א ֲנ ִי מְסַפּ ֵר ל ָכ ֶם א ֶת הַסִּפּוּר ה ַז ֶּה ,כ ַּנ ִּ ְרא ֶה ׁשֶב ְּסוֹפו ֹ ׁשֶל ָּדב ָר נוֹת ַ ְרתּ ִי בַח ַי ִּים ...אוּל ָם
לְמַע ֲש ֶׂה ,א ִם לִה ְיו ֹת כ ֵּן ,ב ְּסוֹפו ֹ ׁשֶל ָּדב ָר הִת ְב ָ ּרֵר ׁשֶנ ַּה ָג הַמּו ֹנ ִית ה ָי ָה ח ַף מ ִכ ָּל כ ַּו ָּנ ַת ז ָדוֹן .הוּא בֶאֱמ ֶת וּבְתָמ ִים יָדַע
ִישָה א ֶל הָע ִיר הָעַתּ ִיקָה ,ו ְל ָכ ֵן הֶח ְל ִיט לְעָקְפ ָם ֶּדרֶך ְ סִמְט ְאו ֹת ה ַכ ְּפ ָר ס ִיל ְו ָאן .חָב ֵר
ע ַל הַפְּקָק ִים ׁשֶחָס ְמו ּ א ֶת ה ַג ּ ׁ
ׁשֶפּ ָג ַׁשְתּ ִי ב ַכֹּת ֶל ,רֶג ַע לְאַח ַר ׁשֶי ָ ּ ַר ְדתּ ִי מֵהַמּו ֹנ ִית ו ְנ ָׁשַמְתּ ִי לִרְוָח ָה ,ב ְּעוֹדִי מִתְאַמּ ֵץ לְהַח ֲז ִיר א ֶת נ ְׁשִימָת ִי לְס ִ ְד ָרה ּ –
סִפּ ֵר ל ִי כ ִּי הוּא עַצ ְמו ֹ 'ב ִּל ָּה' ׁשָע ָה אֲרֻכ ָּה ב ַ ּפְּקָק ִים ,ע ַד ׁשֶז ָּכ ָה לְה ַג ִּיע ַ א ֶל שְׂרִיד ב ֵּית מִקְד ָּׁשֵנוּ...
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וַעֲדַיִן ,א ֲנ ִי מֻכְרָח ל ְהו ֹדו ֹת ע ַל הָאֱמ ֶת :לֹא ה ָי ִית ִי רוֹצ ֶה לַח ֲזֹר ע ַל הַח ֲו ָי ָה ה ַזּו ֹ ׁשוּב ,ב ּ ְׁשוּם פּ ָנ ִים ו ָאֹפ ֶן ...א ֵל ּו ּ ה ָיו ּ
רִגְע ֵי ח ֲ ָרדָה ק ָׁשִים מ ִנ ְּשׂו ֹאׁ ,שֶא ֲנ ִי מְקַו ֶּה ׁשֶלֹּא א ָחו ּ ׁש כ ְּמוֹת ָם ל ְעו ֹל ָם...

ִאשוֹן ׁשֶ ָרצ ִית ִי לְסַפּ ֵר ל ָכ ֶם ,ו ְכָע ֵת ,ב ִ ּר ְׁשוּת ְכ ֶם א ֲנ ִי רוֹצ ֶה לְסַפּ ֵר ע ַל ח ֲו ָי ָה נוֹסֶפ ֶת ,ד ַּוְקָא ח ִיּוּב ִית,
ז ֶה הַסִּפּוּר הָר ׁ
ׁשֶח ָו ִית ִי ע ִם ה ַי ְּלָדִים ׁשֶל ִּי...
חפ ְׁשו ֹת ,כ ַּא ֲׁשֶר הֶח ְלַטְתּ ִי לְהַפְתּ ִיע ַ א ֶת ה ַי ְּלָדִים ב ְ ּט ִיּוּל ׁשֶלֹּא מ ִן הַמּ ִנ ְיָן .לֹא סִפּ ַ ְרתּ ִי לָה ֶם מ ְאוּמ ָה.
ה ָי ָה ז ֶה ב ְ ּאַח ַת ה ַ ֻ
רַק אָמ ַ ְרתּ ִי ׁשֶע ָל ֵינו ּ לָצ ֵאת לִקְנו ֹת מ ַשּׁ ֶהו ּ ,ו ְׁשָא ַלְתּ ִי מ ִי מְעֻנ ְיָן לְהִצְטָרֵף .כ ַּמּוּב ָן ,כ ֻּל ָּם שָׂמ ְחו ּ לְהִצְטָרֵף לְמַס ַּע
הַקְּנ ִיּו ֹת ,ו ְכ ָךְ ,ה ַי ְּלָדִים ע ָלו ּ א ֶל הָרֶכ ֶב ,תָּפ ְסו ּ א ֶת מ ְקוֹמוֹת ֵיה ֶם ,וְא ָנו ּ יָצ ָאנו ּ ל ֶַּדרֶךְ .ה ַי ְּלָדִים לֹא הֶע ֱלו ּ ב ְ ַדעְתּ ָם,
אש א ֶת כ ָּל ה ַד ָּרו ּ ׁש ל ְׁשֵם ב ִּל ּוּי מְה ַנ ֶּה ,ב ְ ּפ ַארְק ה ַנ ִּמְצ ָא מ ֶ ְרח ָק ׁשֶל חֲצ ִי ׁשְע ַת נְס ִיע ָה
ׁשֶב ְ ּת ָא הַמִּטְע ָן ה ֵכ ַנְתּ ִי מ ֵר ֹ ׁ
מ ִירו ּ ׁשָל ָי ִם.
ִאשו ֹנ ִים ,ה ָיו ּ ב ְתו ֹך ְ הָע ִיר ,כ ָּך ְ ׁשֶח ֲׁשָדָם ׁשֶל ה ַי ְּלָדִים לֹא הִת ְעוֹרֵרׁ ,שֶכ ֵּן לֹא
יָצ ָאנו ּ ל ֶַּדרֶךְ .רִגְע ֵי ה ַנ ְּס ִיע ָה הָר ׁ
אש מ ָה א ָנו ּ מִת ְכ ַּו ְּנ ִים לִקְנו ֹת וְה ֵיכ ָן (ב ִּכ ְד ֵּי ׁשֶלֹּא לְה ִכ ּ ָׁשֵל ב ּ ְׁשֶקֶר ,ח ָל ִיל ָה ...מ ִל ְּכַתְּח ִל ָּה הִת ְכ ַּו ַּנְתּ ִי
סִפּ ַ ְרתּ ִי לָה ֶם מ ֵר ֹ ׁ
אח ָר יוֹת ֵר) .אוּל ָם ב ּ ְׁשָל ָב מְסֻי ָּם,
ׁשֶא ָנו ּ הו ֹל ְכ ִים לִקְנו ֹת א ַ ְרט ִיק ִים ב ַ ּק ִּיּוֹס ְק ׁשֶב ַ ּפּ ַארְק ,אֲב ָל א ֶת ז ֶה ה ֵם ג ִּל ּו ּ רַק מ ְ ֻ
כ ּ ְׁשֶה ִג ַ ּע ְנו ּ א ֶל ה ַי ְ ּצ ִיא ָה מֵהָע ִיר ,הֵח ֵל ּו ּ ה ַשּׁ ְא ֵלו ֹת...
אשִי ,וְא ִל ּו ּ א ֲנ ִי,
"לְא ָן א ֲנַח ְנו ּ נוֹסְע ִים ,א ַב ָּא?"; "הַח ֲנוּת מ ִחוּץ לָע ִיר?"; "ז ֶה רָחו ֹק?"; מָט ָר ׁשֶל ׁשְא ֵלו ֹת נָח ַת ע ַל ר ֹ ׁ
ב ְ ּעַק ְׁשָנוּת ,הֶח ְלַטְתּ ִי ל ִׁשְמֹר ע ַל גּוֹרֵם הַהַפְתָּע ָה .רַק ח ִי ַּכְתּ ִי וְאָמ ַ ְרתּ ִי" :ח ַכ ּו ּ וְתִרְאוּ!" ,מ ִב ְּל ִי לַח ְשֹׂף אֲפ ִל ּו ּ פְּרָט
אֶח ָד מ ְיֻתּ ָר...
אוּל ָם ד ַּי ה ָי ָה ב ּ ִׁשְתּ ֵי הַמּ ִל ִּים ה ַל ָּלו' ּ ,ח ַכ ּו ּ וְתִרְאוּ' ,ב ִּכ ְד ֵּי ל ְעוֹרֵר פֶּרֶץ הִתְרַג ּ ְׁשוּת אֵצ ֶל ה ַי ְּלָדִים ה ַי ְ ּקָרִים ׁשֶל ִּי...
קְרִיאו ֹת 'ה ֵידָד' מ ִל ְאו ּ א ֶת ה ָאו ֹטו ֹ,כ ּ ְׁשֶה ַי ְּלָדִים הֵב ִינו ּ ׁשֶכ ַּנ ִּ ְרא ֶה ה ֵכ ַנְתּ ִי לָה ֶם הַפְתָּע ָה ...ה ֵם לֹא יָדְעו ּ לְא ָן א ֲנַח ְנו ּ
נוֹסְע ִים ,ה ֵם לֹא ׁשִע ֲרו ּ ע ַד כ ַּמּ ָה ה ֵם עוֹמְדִים לֵה ָנו ֹת ,וּב ְכ ָל זֹאת – כ ְּב ָר כ ָּע ֵת ה ֵם ה ָיו ּ מְאֻשּׁ ָרִים ,ב ּ ְׁשֶל הַהַפְתָּע ָה
ה ַצ ְּפוּי ָה.
ו ְכָע ֵת ,הַר ְׁשו ּ ל ִי ל ִׁשְאֹל אֶת ְכ ֶם ׁשְא ֵל ָה קְט ַנ ָּה :הַא ִם אַתּ ֶם מְב ִינ ִים מ ַד ּוּע ַ ה ַי ְּלָדִים ׁשֶל ִּי לֹא נִבְה ֲלו ּ כ ּ ְׁשֶג ִּל ּו ּ ׁשֶא ָנו ּ
סוֹט ִים מ ִי ַ ּע ַד ה ַנ ְּס ִיע ָה הַמּ ְקוֹרִי? הַא ִם אַתּ ֶם מְב ִינ ִים מ ַד ּוּע ַ ה ֵם ה ָיו ּ רְגוּע ִים ,וַאֲפ ִל ּו ּ מְאֻשּׁ ָרִים ,ב ִ ּמ ְקו ֹם לַח ֲׁשו ֹׁש
ו ְלִדְאֹג לְה ֵיכ ָן א ֲנ ִי לוֹקֵח ַ אוֹת ָם? וּבְעֶצ ֶם ,מ ָה הַהֶב ְד ֵּל ב ֵּין הַח ֲו ָי ָה הַח ִיּוּב ִית ׁשֶל ָ ּה ֶם – לְב ֵין הַח ֲו ָי ָה הַק ּ ָׁשָה ׁשֶח ָו ִית ִי,
כ ּ ְׁשֶנ ַּה ַג הַמּו ֹנ ִית הָע ֲ ָרב ִי הֶח ְל ִיט לִס ְטו ֹת מִמַּס ְלוּלו ֹ ב ְ ּע ֵת נְס ִיע ָה ׁשִג ְ ָרת ִית ל ַכֹּת ֶל? ה ֲלֹא ב ְנ ִגּוּד ל ַנ ַּה ָגׁ ,שֶהִבְה ִיר
מ ְפֹר ָׁשו ֹת ׁשֶהוּא ב ְ ַדרְכ ּו ֹ ב ְ ּדִיּוּק א ֶל ה ַי ַ ּע ַד א ֵל ָיו ב ִ ּק ּ ַׁשְתּ ִי לְה ַג ִּיע ַ ,א ֲנ ִי לֹא ח ָשַׂפְתּ ִי אֲפ ִל ּו ּ פְּרָט אֶח ָד מֵהַתּ ָכ ְנ ִית ב ִ ּפ ְנ ֵי
י ְלָדַי!
נו ּ ,טו ֹב ...כ ַּמּוּב ָן ,לֹא הִת ְכ ַּו ַּנְתּ ִי ל ִׁשְאֹל זֹאת ב ִ ּ ְרצ ִינוּת ...ב ָּרוּר ׁשֶה ַי ְּלָדִים ׁשֶל ִּי לֹא ָדא ֲגו ּ אֲפ ִל ּו ּ לְרֶג ַע ,מ ִשּׁ וּם ׁשֶה ֵם
נָס ְעו ּ ע ִם א ַב ָּא ׁשֶל ָ ּה ֶםׁ ,שֶה ֲכ ִי אוֹה ֵב אוֹת ָם ב ָּעו ֹל ָם!!! לֹא ה ָי ָה לָה ֶם סָפ ֵקׁ ,שֶי ְ ּה ֵא הַמּ ָקו ֹם א ֵל ָיו מוּע ָדו ֹת פּ ָנ ֵינו ּ א ֲׁשֶר
יְה ֵא ,א ִם א ֲנ ִי לוֹקֵח ַ אוֹת ָם א ֵל ָיו – ב ְּו ַד ַּאי ה ַָּדב ָר ל ְטוֹבָת ָם ,וְה ֵם עֲת ִידִים לֵה ָנו ֹת ׁשָם!
ו ְכ ָאן ,י ְלָדִים ,א ֲנַח ְנו ּ מ ַג ִּיע ִים א ֶל ה ַנ ְּקֻד ָּה הַמֶּרְכ ָּז ִית:
כ ֻּל ָּנו ּ נִמְצָא ִים ב ָּעו ֹל ָם ה ַז ֶּה ב ְ ּמַס ָּע .נ ִ ְרא ֶה ל ָנו ּ ׁשֶא ֲנַח ְנו ּ מ ַכ ִּירִים א ֶת ה ֶַּדרֶךְ ,יו ֹ ְדע ִים לְא ָן א ֲנַח ְנו ּ רוֹצ ִים לְה ַג ִּיע ַ ,ו ְג ַם
כ ֵּיצ ַד מ ַג ִּיע ִים א ֶל ה ַי ַ ּע ַד .אֲב ָל מ ָה קוֹרֶה כ ּ ְׁשֶא ֲנַח ְנו ּ מ ְג ַל ִּים לְפֶת ַעׁ ,שֶהַח ַי ִּים ׁשֶל ָּנו ּ ס ָטו ּ מֵהַמַּס ְלוּל הַמֻּכ ָּר? הַא ִם
א ֲנַח ְנו ּ נִלְחָצ ִים ,ד ּוֹא ֲג ִים ,מְפַחֲדִים? או ֹ ׁשֶמּ ָא א ֲנַח ְנו ּ רְגוּע ִים ו ּ ׁשְל ֵו ִים ,מְצַפּ ִים לִרְאו ֹת לְא ֵיז ֶה מ ָקו ֹם טו ֹב ה ֵם
מוֹב ִיל ִים אוֹת ָנוּ?
ִיש
ז ֶה ת ָלוּי ב ּ ִׁשְא ֵל ָה אַח ַת :א ִם א ֲנַח ְנו ּ מְב ִינ ִים ׁשֶה ַנ ַּה ָג הוּא א ַב ָּא ׁשֶל ָּנוׁ ּ ,שֶאוֹה ֵב אוֹת ָנו ּ ה ֲכ ִי ב ָעו ֹל ָם – א ֲנַח ְנו ּ נַרְג ּ ׁ
ִישו ּ ב ַּשּׁ ָע ָה ב ָ ּה ּ סָט ִינו ּ מִמַּס ְלוּל ה ַנ ְּס ִיע ָה הַמְּתֻכ ְנָן...
רְגוּע ִים וּמְאֻשּׁ ָרִים תָּמ ִיד ,ב ְ ּדִיּוּק כ ְּפ ִי ׁשֶה ַי ְּלָדִים ׁשֶל ִּי הִרְג ּ ׁ
ִיש כ ְּפ ִי ׁשֶהִרְג ּ ַׁשְתּ ִי א ֲנ ִי ב ְּאוֹתָה ּ נְס ִיע ָה ל ֵיל ִית ע ִם
אוּל ָם א ִם א ֲנַח ְנו ּ ׁשוֹכְח ִים זֹאת ,א ֲנַח ְנו ּ ע ֲלוּל ִים ח ָל ִיל ָה לְהַרְג ּ ׁ
נַה ָג הַמּו ֹנ ִית הָע ֲ ָרב ִי!
'שַל ְו ַת ה ַב ּוֹטֵח ַ' ,ו ְז ֶהו ּ ה ַנ ֶּכ ֶס ׁשֶב ִ ּרְצו ֹנ ִי לְהַע ֲנ ִיק ל ָכ ֶם .א ֲנ ִי רוֹצ ֶה ׁשֶאַתּ ֶם ,ו ְג ַם א ֲנ ִי ,נִז ְכֹּר תָּמ ִיד
וּב ְכ ֵן ,זו ֹ בְדִיּוּק ׁ
ׁשֶא ֲנַח ְנו ּ נִמְצָא ִים ב ְּי ָדו ֹ ׁשֶל א ַב ָּא אוֹה ֵב ׁשֶב ַּשּׁ ָמ ַי ִםׁ ,שֶהוּא ז ֶה ׁשֶמּוֹב ִיל אוֹת ָנו ּ ב ְ ּמ ִׁשְעו ֹל ֵי הַח ַי ִּים ,ו ְהוּא תָמ ִיד
יו ֹ ֵדע ַ מ ַה טּו ֹב ב ּ ִׁשְב ִיל ֵנו ּ – וּמוֹב ִיל אוֹת ָנו ּ ב ְ ּדִיּוּק ל ְׁשָם ...א ִם נִתְרַג ֵּל לַח ֲׁשֹב כ ָּךְ ,א ִם נִז ְכֹּר זֹאת ,הַח ַי ִּים ׁשֶל ָּנו ּ יִה ְיו ּ
ִאשוֹן ׁשֶנּוּכ ַל לְהַרְו ִיח ַ מִמּ ִד ַּת ה ַב ִ ּ ּט ָחוֹן!
ְשח ְ ָררִים מ ְִּדא ָגו ֹת ,וַהֲרֵי ז ֶה הָרֶו ַח הָר ׁ
מְאֻשּׁ ָרִים וּמ ׁ ֻ
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