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רשימת הסניפים המלאה בגב הקטלוג
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מבצע?
זה מעניין!

סדרה חדשה וססגונית מאת מנוחה פוקס, מגוון רחב 
של עובדות אמיתיות מרתקות, משעשעות ומצחיקות, 

שכל ילד יאהב לקרוא עליהן.
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מיועד יללדים סקרנים בגליאים 7-14

לחייםנכ0

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

'הנני בידך', כמעט אין מי שאינו מכיר. אוצרות של תוכן, של מחשבה  את הספר 
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!

בקרוב
בחנויות

חנוכה של מבצעים
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ֲאַסֵּפר ָלַרִּבי ְּדָבִרים 

ַּכֲהָוָיָתם...

ַהְּמָׁשְרִתים ֶׁשַּבַּׁשַער, ָהיּו ְמֻׁשְכָנִעים ֶׁשֵהֵבאִתי ִאִּתי 

ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה, ְוָלֵכן ִהִּניחּו ִלי ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהִּטיָרה...

ָאֵכן, ִהַּגְעִּתי ְלִטיָרתֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ, 

ְּכֶׁשְּבִכיִסי ֵאין ֲאִפּלּו ְפרּוָטה...

ָּפַרְעָּת ֶאת ַהחֹוב? 

ֵּכיַצד? ֲהֵרי ֹלא ָהְיָתה 

ְלָך ְּפרּוָטה ְּבִכיְסָך!!!

הּוא ָׁשב!!! 

ְלָפחֹות ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָיָצא 

ְבָׁשלֹום ִמִּטיָרתֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ...

ּוְׁשָעַתִים ְמֻאָחר יֹוֵתר...

ָּכֵעת ֲאִני ַוַּדאי ַחָּיב 

ְלַהְמִּתין ְלׁשּובֹו ֶׁשל 

ַהְּיהּוִדי ַהָּיָקר ַהֶּזה, 

ּוְלִהָּוַכח ֶמה ָעָלה ְבגֹוָרלֹו...

ַרִּבי ְיהּוִדי!!! ֲאִני ֻמְכָרח ָלַדַעת... 

ָמה ִהְתַרֵחׁש ְּבִטיָרתֹו ֶׁשל 

ַהָּפִריץ???

ַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ַרִּבי... 

ָּפַרְעִּתי ֶאת ַהחֹוב!!!
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ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ָּכאן ַּבּׁשּוק 
ִמיֶׁשהּו ֶׁשּטֹוב לֹו... 

אּוַלי ִּבְׁשכּונֹות ַהְּמגּוִרים 
ֶאְמָצא ֲאָנִׁשים ְׂשֵמִחים יֹוֵתר!!!

ַרק ָצרֹות ַאָּתה 
עֹוֶׂשה ִלי!!! 
ַרק ָצרֹות!!!

ִהֵּנה ִהְתּגֹוְדדּות ֶׁשל 
ֲאָנִׁשים... ֲאַנֶּסה ְלַהֲאִזין 

ְלִׂשיָגם ְוִׂשיָחם!

ִאיׁש ֹלא ְיַזֶהה 
אֹוִתי ָּכְך...

ְוָאֵכן, ְּבאֹותֹו ָהֶעֶרב...

ֲאִני ָספּון ִלי ָּכאן ְּבַאְרמֹוִני, ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַעל ַהִּמְתחֹוֵלל ְּבַרֲחֵבי ַמְמַלְכִּתי... 
ֵאין ֶזה טֹוב ְוֵאין ֶזה ָראּוי! ַהּיֹום ַּבַּלְיָלה, ִעם ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ֵאֵצא ְּבַמְסֶוה 

ְלׁשֹוֵטט ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, ְוֶאֱעֹמד ַעל ֲהַלְך רּוָחם ֶׁשל ְנִתיָני!!!

ְּבַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך, ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים...

ַהַחִּיים ָקִׁשים 
ָּכל ָּכְך!!!

ֵאין ַמה 
ַּלֲעׂשֹות... ִנְגַזר 
ָעֵלינּו ִלְחיֹות ָּכְך 

ֶאת ַחֵּיינּו!!!

ָנכֹון... ֲאִני 
עֹוֵבד 
ִמּבֶֹקר 

ַעד ַלְיָלה, 
ּוְבקִֹׁשי 

מֹוֵצא ֵּדי 
ַפְרָנָסִתי!!!

ַאָּבא!!! ֲאִני 
ֶאְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות טֹוב 

ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה...

ֲאִני ֹלא 
ַמֲאִמין ְלָך!!!
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ֹלא ֻיְצָלח ֶׁשָּכמֹוָך!!! 
ׁשּוב ִּבְזַּבְזָּת ֶאת 
ָּכל ַּכְסְּפָך ַהּיֹום???

ּוִמְסַּפר ְרָגִעים ְלַאַחר ִמֵּכן...

ֹלא ִבְזַּבְזִּתי ְּכלּום... 
ָּפׁשּוט ֹלא ִהְרַוְחִּתי!!!

ֹלא ִהְרַוְחָּת, ָמה? 
ְּבַוַּדאי, ֲחַדל 

ִאיִׁשים ֶׁשָּכמֹוָך!!! 

ַאְּת יֹוַדַעת ָמה? 
ֵאיזֹו כֹוִסית ַיי"ׁש...אֹוָתן ֲאַנֵּצל ִּבְכֵּדי ִלְׁשּתֹות ֵיׁש ִלי ַּכָּמה ְפרּוטֹות, 

ֵאיֹפה ַהְּפרּוטֹות 
ַהָּללּו??? אּוַלי ִתְקֶנה 
ָבֶהן אֶֹכל ַלְּיָלִדים 

ֶׁשְּלָך???

ַּגם ִלי ַמִּגיַע ֵלָהנֹות ְקָצת!!!ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי ִיְסַּתְּדרּו... 

ָעַלי ָלֶגֶׁשת ְוִלְבֹּדק ֹזאת...ֶרַגע... ֲאִני ׁשֹוֵמַע קֹול ִׁשיָרה!!! 

ִּבי... ֶזה ָעלּול ִלְהיֹות ֵמִביְך...ֲאַקֶּוה ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ֹלא ַיְבִחין 

ָאָדם ֶאָחד ְמֻאָּׁשר!!!ָמה, ְוֹלא ָפַגְׁשִּתי ֲאִפּלּו ֲאִני ְכָבר ְמׁשֹוֵטט ְזַמן ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות??? 

ַהְפֵלא ָוֶפֶלא... 
ָהִאיׁש ַהֶּזה ִויָלָדיו - 
ִנְרִאים ְמֻאָּׁשִרים!!!
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הָיָה זֶה לִפְנֵי מִסְפַּר ׁשָנִים. בְּאַחַד הַלֵּילוֹת, הִׁשְתּוֹקַקְתִּי לְהַגִּיעַ אֶל הַכֹּתֶל הַמַּעֲרָבִי, אֵלָיו נוֹשְׂאִים כָּל יִשְָׂראֵל 
ָמַיִם. מִתּוֹךְ הֶכֵּרוּת עִם הָאוֹטוֹבּוּסִים הַצְּפוּפִים, וְעִם מְצוּקַת הַחֲנָיָה  ִׂיחַ לִפְנֵי אַבָּא ׁשֶבַּּשׁ אֶת עֵינֵיהֶם, וְלִׁשְפֹּךְ ש

לְרֶכֶב פְּרָטִי בִּסְבִיבוֹת הַכֹּתֶל הַמַּעֲרָבִי – הֶחְלַטְתִּי בְּסוֹפוֹ ׁשֶל דָּבָר לִנְסֹעַ בְּמוֹנִית.
יָצָאתִי אֵפוֹא לְָרחוֹב, הוֹׁשַטְתִּי אֶת הַיָּד, וְרֶגַע לְאַחַר מִכֵּן – עָצְָרה לְיִָדי מוֹנִית חֲִדיׁשָה, עָלֶיהָ הִתְנוֹסֵס ׁשֶלֶט 
ׁשֶל חֶבְרַת מוֹנִיּוֹת ֻמכֶּרֶת. ַרק לְאַחַר ׁשֶנִּכְנַסְתִּי וְהִתְרַוַּחְתִּי בַּמּוֹׁשָב הַקִּדְמִי, וְאַף הוַֹדעְתִּי לַנַּהָג אֶת יַעַד הַנְּסִיעָה 

ִּיּוּק: הוּא הָיָה עֲרָבִי. – הִבְחַנְתִּי בִּפְרָט מְסֻיָּם: הַנַּהָג לֹא הָיָה יְהוִּדי. לְיֶתֶר ד
לִפְגֹּעַ  עֲרָבִים  מְחַבְּלִים  נִסּוּ  יוֹם  בְּכָל  כִּמְעַט  ִׂיאָהּ.  בְש הָיְתָה  בָּאֶָרץ  הַבִּיטְחוֹנִית  הַמְּתִיחוּת  תְּקוּפָה,  בְּאוֹתָהּ 
ּ, הַנְּסִיעָה בְגַפִּי, בִּׁשְעַת לַיְלָה מְאֻחֶרֶת, עִם נַהָג מוֹנִית עֲרָבִי – הָיְתָה  בִּיהוִּדים בִּדְרָכִים ׁשוֹנוֹת. בִּנְסִבּוֹת אֵלּו
חֲוָיָה לֹא נְעִימָה בִּמְיֻחָד. וּבְכָל זֹאת, כְּׁשֶכְּבָר יָׁשַבְתִּי בַּמּוֹנִית, וְהַנַּהָג הִתְחִיל בִּנְסִיעָה – לֹא הָיָה לִי הַרְבֵּה מַה 

לַּעֲשׂוֹת. הִרְגַּעְתִּי אֶת עַצְמִי ׁשֶמְֻּדבָּר בְּמוֹנִית מֵחֶבְָרה ֻמכֶּרֶת, וְקִוִּיתִי ׁשֶהַנְּסִיעָה תִסְתַּיֵּם כַּמָּה ׁשֶיּוֹתֵר מַהֵר.
רִגְעֵי הַנְּסִיעָה הִָראׁשוֹנִים, חָלְפוּ עַל מֵי מְנוּחוֹת. הַנַּהָג נָסַע בְּמַסְלוּל אוֹתוֹ הִכַּרְתִּי טוֹב מְאֹד מִנְּסִיעוֹת קוֹדְמוֹת, 

ָּם מִכְּפִי ׁשֶצִפִּיתִי. ָעוֹן הִבְהִיר לִי ׁשֶאִם נַמְׁשִיךְ כָּךְ – נַגִּיעַ אֶל הַכֹּתֶל ֻמקְד הַתְּנוּעָה זָרְמָה, וּמַבָּט חָטוּף אֶל הַּשׁ
...ּ ֶהו אוּלָם אָז, קָָרה מַּשׁ

ֵּי קָרוֹב לָעִיר הָעַתִּיקָה, הַנַּהָג הֶחְלִיט לִסְטוֹת מֵהַמַּסְלוּל הַמֻּכָּר, אֶל עֵבֶר סִמְטָאוֹת ׁשֶלֹּא הִכַּרְתִּי.  לְפֶתַע פִּתְאֹם, ד
ָבוֹת  מַהֵר מְאֹד הִבְחַנְתִּי, ׁשֶמְֻּדבָּר בְּסִמְטָאוֹת בָּהֶם לֹא מִתְגּוֹרְִרים אֲנָׁשִים כָּמוֹנִי וּכְמוֹכֶם... מְֻדבָּר בְּסִמְטָאוֹת מְיֻּשׁ

ְלָטִים ׁשֶהָיוּ כְתוּבִים בְֻּרבָּם בַּעֲרָבִית אוֹ בְעִבְִרית עִלֶּגֶת. בַּעֲרָבִים, וְעַל כָּךְ הֵעִידוּ הַּשׁ
מְנַסֶּה  ַּאי  בְּוַד "אֲבוֹי! הוּא  הָרֶגַע.  בְּאוֹתוֹ  ׁשֶחַׁשְתִּי  הַבֶּהָלָה  פַּעַם אֶת  אֵי  לָחוּׁש  מִכֶּם  לְאַף אֶחָד  אֵינֶנִּי מְאַחֵל 
לַחֲטוֹף אוֹתִי! בְּעוֹד מִסְפַּר ׁשָעוֹת יִׁשְמְעוּ עַל יְהוִּדי ׁשֶנֶּחְטַף עַל יְֵדי נַהָג מוֹנִית עֲרָבִי, וְהַיְּהוִּדי הַזֶּה יִהְיֶה לֹא 
ֹ... הַאִם אֵצֵא מִכָּאן בַּחַיִּים? הַאִם יָבֹאוּ לְחַלֵּץ אוֹתִי?".  אַחֵר מֵאֲׁשֶר אֲנִי... מִי יוֵֹדעַ כֵּיצַד תִּסְתַּיֵּם הַהַרְפַּתְקָה הַזּו
ּ, וְעוֹד רַבּוֹת מִסּוּגָן, הִתְרוֹצְצוּ בְרֹאׁשִי בְּמַעַרְבֹּלֶת, וְהִגְבִּירוּ פִּי כַמָּה אֶת הַחֲָרָדה הַהִיסְטִֶרית בָּהּ  הַמַּחְׁשָבוֹת הַלָּלו

הָיִיתִי ׁשָרוּי.
ֵת. "מָה קָָרה? מַדּוּעַ אַתָּה נוֹסֵעַ מִכָּאן? זוֹ לֹא הַדֶֶּרךְ הָרְגִילָה!" פָּנִיתִי  אוּלָם אַחֲֵרי רֶגַע, הֶחְלַטְתִּי ׁשֶעָלַי לְהִתְעַּשׁ
יְׁשִירוֹת אֶל הַנַּהָג, לַמְרוֹת ׁשֶבְּלִבִּי חָׁשַׁשְתִּי מֵהַתְּׁשוּבָה ׁשֶאֶׁשְמַע. וְאִלּוּ הַלָּה? הוּא חִיֵּךְ וְאָמַר לִי: "הָא... הַדֶֶּרךְ 
הָרְגִילָה בְּקוּקָה... )פְּקוּקָה, בלע"ז( יֵׁש בְּקָקִים בְּכָל מָקוֹם )פְּקָקִים, אִם לֹא הֵבַנְתֶּם(... עוֹד ׁשְתֵּי ַדקּוֹת אֲנַחְנוּ 

מַגִּיעִים לַכֹּתֶל!" הוּא סִיֵּם בְּהַבְטָחָה.
ֵּל לְהַסְתִּיר אֶת  ַּאי ׁשֶלֹּא... ׁשִעַרְתִּי, ׁשֶגַּם אִם בְּכַוָּנָתוֹ לִפְגֹּעַ בִּי, הוּא יִׁשְתַּד מָה אַתֶּם חוֹׁשְבִים? הֶאֱמַנְתִּי לוֹ? וַד
ֹ... אוּלָם מֵאִיָדךְ, לֹא הָיָה לִי הַרְבֵּה מַה לַּעֲשׂוֹת... בִּרְגָעִים  ֵּי ׁשֶלֹּא אֲנַסֶּה לְהֵאָבֵק בּו כַּוָּנוֹתָיו כְּכָל ׁשֶיּוּכַל, בִּכְד
מְסֻיָּמִים אָמְנָם חָלְפָה בְּרֹאׁשִי הַמַּחְׁשָבָה לִקְפֹּץ מֵהָרֶכֶב, אוּלָם מַהֵר מְאֹד הִזְכַּרְתִּי לְעַצְמִי, ׁשֶלֹּא יִהְיֶה זֶה הֶּשֵׂג 
ִּי בְּטַבּוָּרהּ ׁשֶל ׁשְכוּנָה עֲרָבִית, בְּעוֹד אֵינֶנִּי מַכִּיר אֶת הַדֶֶּרךְ אֶל  גָּדוֹל בִּמְיֻחָד – אִם אֶמְצָא אֶת עַצְמִי עוֹמֵד לְבַד

מְקוֹם מִבְטָחִים... 
וּבְכֵן, מֶה הָיָה הַסּוֹף?

ּ, טוֹב... אַתֶּם מְבִינִים, ׁשֶאִם אֲנִי מְסַפֵּר לָכֶם אֶת הַסִּפּוּר הַזֶּה, כַּנְִּראֶה ׁשֶבְּסוֹפוֹ ׁשֶל דָּבָר נוֹתַרְתִּי בַחַיִּים... אוּלָם  נו
לְמַעֲשֶׂה, אִם לִהְיוֹת כֵּן, בְּסוֹפוֹ ׁשֶל דָּבָר הִתְבָּרֵר ׁשֶנַּהָג הַמּוֹנִית הָיָה חַף מִכָּל כַּוָּנַת זָדוֹן. הוּא בֶאֱמֶת וּבְתָמִים יַָדע 
עַל הַפְּקָקִים ׁשֶחָסְמוּ אֶת הַגִּיׁשָה אֶל הָעִיר הָעַתִּיקָה, וְלָכֵן הֶחְלִיט לְעָקְפָם דֶֶּרךְ סִמְטְאוֹת הַכְּפָר סִילְוָאן. חָבֵר 
ׁשֶפָּגַׁשְתִּי בַכֹּתֶל, רֶגַע לְאַחַר ׁשֶיַָּרדְתִּי מֵהַמּוֹנִית וְנָׁשַמְתִּי לִרְוָחָה, בְּעוִֹדי מִתְאַמֵּץ לְהַחֲזִיר אֶת נְׁשִימָתִי לְסִדְָרהּ – 

...ּ ָּׁשֵנו סִפֵּר לִי כִּי הוּא עַצְמוֹ 'בִּלָּה' ׁשָעָה אֲֻרכָּה בַּפְּקָקִים, עַד ׁשֶזָּכָה לְהַגִּיעַ אֶל שְִׂריד בֵּית מִקְד

וַעֲַדיִן, אֲנִי ֻמכְָרח לְהוֹדוֹת עַל הָאֱמֶת: לֹא הָיִיתִי רוֹצֶה לַחֲזֹר עַל הַחֲוָיָה הַזּוֹ ׁשוּב, בְּׁשוּם פָּנִים וָאֹפֶן... אֵלּוּ הָיוּ 
רִגְעֵי חֲָרָדה קָׁשִים מִנְּשׂוֹא, ׁשֶאֲנִי מְקַוֶּה ׁשֶלֹּא אָחוּׁש כְּמוֹתָם לְעוֹלָם...

  
ַּוְקָא חִיּוּבִית,  זֶה הַסִּפּוּר הִָראׁשוֹן ׁשֶָרצִיתִי לְסַפֵּר לָכֶם, וְכָעֵת, בְִּרׁשוּתְכֶם אֲנִי רוֹצֶה לְסַפֵּר עַל חֲוָיָה נוֹסֶפֶת, ד

ׁשֶחָוִיתִי עִם הַיְּלִָדים ׁשֶלִּי...
הָיָה זֶה בְּאַחַת הַֻחפְׁשוֹת, כַּאֲׁשֶר הֶחְלַטְתִּי לְהַפְתִּיעַ אֶת הַיְּלִָדים בְּטִיּוּל ׁשֶלֹּא מִן הַמִּנְיָן. לֹא סִפַּרְתִּי לָהֶם מְאוּמָה. 
לְמַסַּע  לְהִצְטָרֵף  שָׂמְחוּ  כֻּלָּם  כַּמּוּבָן,  לְהִצְטָרֵף.  מְעֻנְיָן  מִי  וְׁשָאַלְתִּי   ,ּ ֶהו מַּשׁ לִקְנוֹת  לָצֵאת  ׁשֶעָלֵינוּ  אָמַרְתִּי  ַרק 
יָצָאנוּ לַדֶֶּרךְ. הַיְּלִָדים לֹא הֶעֱלוּ בְַדעְתָּם,  הַקְּנִיּוֹת, וְכָךְ, הַיְּלִָדים עָלוּ אֶל הָרֶכֶב, תָּפְסוּ אֶת מְקוֹמוֹתֵיהֶם, וְאָנוּ 
ׁשֶבְּתָא הַמִּטְעָן הֵכַנְתִּי מֵרֹאׁש אֶת כָּל הַדָּרוּׁש לְׁשֵם בִּלּוּי מְהַנֶּה, בְּפַאְרק הַנִּמְצָא מְֶרחָק ׁשֶל חֲצִי ׁשְעַת נְסִיעָה 

מִירוּׁשָלָיִם.
לֹא  ׁשֶכֵּן  הִתְעוֹרֵר,  לֹא  הַיְּלִָדים  ׁשֶל  ׁשֶחֲׁשָָדם  כָּךְ  הָעִיר,  בְתוֹךְ  הָיוּ  הִָראׁשוֹנִים,  הַנְּסִיעָה  רִגְעֵי  לַדֶֶּרךְ.  יָצָאנוּ 
ֵּי ׁשֶלֹּא לְהִכָּׁשֵל בְּׁשֶקֶר, חָלִילָה... מִלְּכַתְּחִלָּה הִתְכַּוַּנְתִּי  סִפַּרְתִּי לָהֶם מֵרֹאׁש מָה אָנוּ מִתְכַּוְּנִים לִקְנוֹת וְהֵיכָן )בִּכְד
ׁשֶאָנוּ הוֹלְכִים לִקְנוֹת אְַרטִיקִים בַּקִּיּוֹסְק ׁשֶבַּפַּאְרק, אֲבָל אֶת זֶה הֵם גִּלּוּ ַרק מְאֻחָר יוֹתֵר(. אוּלָם בְּׁשָלָב מְסֻיָּם, 

ְאֵלוֹת... כְּׁשֶהִגַּעְנוּ אֶל הַיְּצִיאָה מֵהָעִיר, הֵחֵלּוּ הַּשׁ
"לְאָן אֲנַחְנוּ נוֹסְעִים, אַבָּא?"; "הַחֲנוּת מִחוּץ לָעִיר?"; "זֶה ָרחוֹק?"; מָטָר ׁשֶל ׁשְאֵלוֹת נָחַת עַל רֹאׁשִי, וְאִלּוּ אֲנִי, 
פְּרָט  וְתְִראוּ!", מִבְּלִי לַחְשֹׂף אֲפִלּוּ  בְּעַקְׁשָנוּת, הֶחְלַטְתִּי לִׁשְמֹר עַל גּוֵֹרם הַהַפְתָּעָה. ַרק חִיַּכְתִּי וְאָמַרְתִּי: "חַכּוּ 

אֶחָד מְיֻתָּר...
ֵּי לְעוֹרֵר פֶֶּרץ הִתְרַגְּׁשוּת אֵצֶל הַיְּלִָדים הַיְּקִָרים ׁשֶלִּי...  ּ', בִּכְד וְתְִראו ּ, 'חַכּוּ  ַּי הָיָה בִּׁשְתֵּי הַמִּלִּים הַלָּלו אוּלָם ד
ֹ, כְּׁשֶהַיְּלִָדים הֵבִינוּ ׁשֶכַּנְִּראֶה הֵכַנְתִּי לָהֶם הַפְתָּעָה... הֵם לֹא יְָדעוּ לְאָן אֲנַחְנוּ  קְִריאוֹת 'הֵיָדד' מִלְאוּ אֶת הָאוֹטו
ִָרים, בְּׁשֶל הַהַפְתָּעָה  נוֹסְעִים, הֵם לֹא ׁשִעֲרוּ עַד כַּמָּה הֵם עוֹמְִדים לֵהָנוֹת, וּבְכָל זֹאת – כְּבָר כָּעֵת הֵם הָיוּ מְאֻּשׁ

הַצְּפוּיָה.
וְכָעֵת, הְַרׁשוּ לִי לִׁשְאֹל אֶתְכֶם ׁשְאֵלָה קְטַנָּה: הַאִם אַתֶּם מְבִינִים מַדּוּעַ הַיְּלִָדים ׁשֶלִּי לֹא נִבְהֲלוּ כְּׁשֶגִּלּוּ ׁשֶאָנוּ 
ִָרים, בִּמְקוֹם לַחֲׁשוֹׁש  סוֹטִים מִיַּעַד הַנְּסִיעָה הַמְּקוִֹרי? הַאִם אַתֶּם מְבִינִים מַדּוּעַ הֵם הָיוּ רְגוּעִים, וַאֲפִלּוּ מְאֻּשׁ
ֵּל בֵּין הַחֲוָיָה הַחִיּוּבִית ׁשֶלָּהֶם – לְבֵין הַחֲוָיָה הַקָּׁשָה ׁשֶחָוִיתִי,  וְלְִדאֹג לְהֵיכָן אֲנִי לוֹקֵחַ אוֹתָם? וּבְעֶצֶם, מָה הַהֶבְד
ׁשֶהִבְהִיר  לַנַּהָג,  בְנִגּוּד  הֲלֹא  לַכֹּתֶל?  ׁשִגְרָתִית  נְסִיעָה  בְּעֵת  מִמַּסְלוּלוֹ  לִסְטוֹת  הֶחְלִיט  הָעֲרָבִי  הַמּוֹנִית  כְּׁשֶנַּהַג 
מְפָֹרׁשוֹת ׁשֶהוּא בְדַרְכּוֹ בְִּדיּוּק אֶל הַיַּעַד אֵלָיו בִּקַּׁשְתִּי לְהַגִּיעַ, אֲנִי לֹא חָשַׂפְתִּי אֲפִלּוּ פְּרָט אֶחָד מֵהַתָּכְנִית בִּפְנֵי 

יְלַָדי!
וּם ׁשֶהֵם  ּ, טוֹב... כַּמּוּבָן, לֹא הִתְכַּוַּנְתִּי לִׁשְאֹל זֹאת בְִּרצִינוּת... בָּרוּר ׁשֶהַיְּלִָדים ׁשֶלִּי לֹא ָדאֲגוּ אֲפִלּוּ לְרֶגַע, מִּשׁ נו
נָסְעוּ עִם אַבָּא ׁשֶלָּהֶם, ׁשֶהֲכִי אוֹהֵב אוֹתָם בָּעוֹלָם!!! לֹא הָיָה לָהֶם סָפֵק, ׁשֶיְּהֵא הַמָּקוֹם אֵלָיו מוּעָדוֹת פָּנֵינוּ אֲׁשֶר 

ַּאי הַדָּבָר לְטוֹבָתָם, וְהֵם עֲתִיִדים לֵהָנוֹת ׁשָם! יְהֵא, אִם אֲנִי לוֹקֵחַ אוֹתָם אֵלָיו – בְּוַד
ָּה הַמֶּרְכָּזִית: וְכָאן, יְלִָדים, אֲנַחְנוּ מַגִּיעִים אֶל הַנְֻּקד

כֻּלָּנוּ נִמְצָאִים בָּעוֹלָם הַזֶּה בְּמַסָּע. נְִראֶה לָנוּ ׁשֶאֲנַחְנוּ מַכִּיִרים אֶת הַדֶֶּרךְ, יוְֹדעִים לְאָן אֲנַחְנוּ רוֹצִים לְהַגִּיעַ, וְגַם 
כֵּיצַד מַגִּיעִים אֶל הַיַּעַד. אֲבָל מָה קוֶֹרה כְּׁשֶאֲנַחְנוּ מְגַלִּים לְפֶתַע, ׁשֶהַחַיִּים ׁשֶלָּנוּ סָטוּ מֵהַמַּסְלוּל הַמֻּכָּר? הַאִם 
הֵם  טוֹב  מָקוֹם  לְאֵיזֶה  לְִראוֹת  מְצַפִּים  וּׁשְלֵוִים,  רְגוּעִים  אֲנַחְנוּ  ׁשֶמָּא  אוֹ  מְפַחֲִדים?  דּוֹאֲגִים,  נִלְחָצִים,  אֲנַחְנוּ 

מוֹבִילִים אוֹתָנוּ?
ּ, ׁשֶאוֹהֵב אוֹתָנוּ הֲכִי בָעוֹלָם – אֲנַחְנוּ נַרְגִּיׁש  זֶה תָלוּי בִּׁשְאֵלָה אַחַת: אִם אֲנַחְנוּ מְבִינִים ׁשֶהַנַּהָג הוּא אַבָּא ׁשֶלָּנו
מִמַּסְלוּל הַנְּסִיעָה הַמְֻּתכְנָן...  סָטִינוּ  ָעָה בָּהּ  בַּּשׁ ׁשֶלִּי הִרְגִּיׁשוּ  ִָרים תָּמִיד, בְִּדיּוּק כְּפִי ׁשֶהַיְּלִָדים  רְגוּעִים וּמְאֻּשׁ
אוּלָם אִם אֲנַחְנוּ ׁשוֹכְחִים זֹאת, אֲנַחְנוּ עֲלוּלִים חָלִילָה לְהַרְגִּיׁש כְּפִי ׁשֶהִרְגַּׁשְתִּי אֲנִי בְּאוֹתָהּ נְסִיעָה לֵילִית עִם 

נַהָג הַמּוֹנִית הָעֲרָבִי!
נִזְכֹּר תָּמִיד  וְגַם אֲנִי,  ׁשֶאַתֶּם,  ׁשֶבְִּרצוֹנִי לְהַעֲנִיק לָכֶם. אֲנִי רוֹצֶה  הַנֶּכֶס  וְזֶהוּ  'ׁשַלְוַת הַבּוֹטֵחַ',  בְִדיּוּק  זוֹ  וּבְכֵן, 
בְּמִׁשְעוֹלֵי הַחַיִּים, וְהוּא תָמִיד  ָמַיִם, ׁשֶהוּא זֶה ׁשֶמּוֹבִיל אוֹתָנוּ  ׁשֶבַּּשׁ ׁשֶל אַבָּא אוֹהֵב  נִמְצָאִים בְּיָדוֹ  ׁשֶאֲנַחְנוּ 
יוֵֹדעַ מַה ּטוֹב בִּׁשְבִילֵנוּ – וּמוֹבִיל אוֹתָנוּ בְִּדיּוּק לְׁשָם... אִם נִתְרַגֵּל לַחֲׁשֹב כָּךְ, אִם נִזְכֹּר זֹאת, הַחַיִּים ׁשֶלָּנוּ יִהְיוּ 

ְּאָגוֹת, וַהֲֵרי זֶה הָרֶוַח הִָראׁשוֹן ׁשֶנּוּכַל לְהַרְוִיחַ מִמִּדַּת הַבִּּטָחוֹן! חְרִָרים מִד ִָרים וּמְׁשֻ מְאֻּשׁ

הנני בידך - לילדים
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