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 ה. צ'ולק /  ַיֲעֹקָבה

 סיפור על הגב' לאה צ'ולק ע"ה. 

ת: רֶׁ ַספֶׁ ב' ֵלָאה מְּ ל גְּ ָתּה שֶׁ  בִּ

ת ֵאיזֹו ֶאֶבן "ֲאִני  עַּ תְׂ לֹּא יֹודַּ ? אֹוי, אַּ חַּ מֹּ ה! ִגּדּול? בַּ ֵמחָּ ְך שְׂ ל כָּ כָּ

ֵשם!  רּוְך הַּ ִדּיּוק? בָּ ה בְׂ ! ֵאיפֹּ חַּ מֹּ ו! ִגּדּול בַּ שָּ כְׂ ל ִלִבי עַּ ה ֵמעַּ לָּ נָּגֹּ

ֵמן! ֲאִני  ֹּא ֵיאָּ ֹּאת... ל ז ה הַּ קּופָּ תְׂ ל הַּ ֲחֵרי כָּ ֲאִמין אַּ הַּ ֶשה לְׂ שּוט קָּ פָּ

ְך!"שְׂ  ל כָּ ה כָּ  ֵמחָּ

ֵדי  ה, כְׂ נּופָּ ה ִבתְׂ ִמיכָּ שְׂ ה ֶאת הַּ ִסירָּ ת, מְׂ חַּ ת אַּ בַּ ִתי בְׂ ִמטָּ ִתי בְׂ בְׂ יַּשַּ ִהתְׂ

ם  ֵשף גַּ פְׂ שַּ ִתי לְׂ לְׂ חַּ א? ִהתְׂ ֶבֶרת ִאמָּ דַּ עַּ טֹוב יֹוֵתר. ִעם ִמי מְׂ מֹּ ִלשְׂ

ת נָּכֹו עַּ ה ֶשֲאִני שֹומַּ טּוחָּ יֹות בְׂ ֵדי ִלהְׂ נִַּים, כְׂ זְׂ אָּ ּה ֶאת הָּ ן. ִמי ִהיא אֹותָּ

ֵכן, כֵ  ד ִיתָּ ֵכיצַּ ? וְׂ חַּ מֹּ ּה ִגּדּול בַּ מֹוִנית ֶשֵּיש לָּ לְׂ ן -כֵ -תָּ -ד יִ -צַּ -י-אַּ

ְך?  כָּ ה בְׂ ֵמחָּ א שְׂ  ֶשִאמָּ

*** 

ְך ה", כָּ בֹוהָּ גְׂ הַּ ה וְׂ ֲאפֹורָּ פּופֹות. "הָּ ּנֹות ּושְׂ טַּ ִסיעֹות קְׂ תֹוְך ֵביֵתנּו ִבפְׂ ֶנֶסת לְׂ ה ִנכְׂ תָּ יְׂ ה הָּ בָּ ּנָּה יֲַּעקֹּ כַּ ִייִתי מְׂ  הָּ

ה א תָּ יְׂ ֶכם," הָּ ֵרְך ֶאתְׂ בָּ ִקיק. "ֶשה' יְׂ דַּ צּוב וְׂ ּה עָּ קֹולָּ ִעים וְׂ ת ִשִשים אֹו ִשבְׂ בַּ ה כְׂ תָּ יְׂ ִלִבי. ִהיא הָּ ה בְׂ ֹוֶמֶרת אֹותָּ

ה. "ֶשהַּ  סָּ נְׂ ם ֶשִּנכְׂ עַּ ל פַּ כָּ ה שֶ  ֵשםבְׂ ל מַּ ֶכם כָּ ח לָּ לַּ רֹוִצים!"ִישְׂ ִריִכים וְׂ ֶתם צְׂ  אַּ

יֶַּשבֶ ִהיא   ה ִמתְׂ תָּ יְׂ א הָּ ט נּוֶגה. ִאמָּ בָּ מַּ ִביבֹוֶתיהָּ בְׂ ל סְׂ ה עַּ ִביטָּ לֹון ּומַּ סָּ ן בַּ חָּ לְׂ שֻּׁ יַּד הַּ יֶַּשֶבת לְׂ ה ִמתְׂ תָּ יְׂ ּה.הָּ יָּדָּ  ת לְׂ

ה,  בָּ ֶמה "יֲַּעקֹּ א שֹוֶאֶלת.בַּ ה ִאמָּ תָּ יְׂ ְך?" הָּ ֵבד אֹותָּ כַּ ר לְׂ שָּ  ֶאפְׂ

ל כָּ  תְׂ כָּ ֹּא נִָּעים ִלי, אַּ ה, ל י, ֵלאָּ תְׂ נֹוֶתֶנת ִלי!""ּדַּ מֹו ֶשאַּ ְך כְׂ ֵשם ִיֵתן לָּ י, ֶשהַּ ה ֵאלַּ  ְך טֹובָּ

לֹוֶגמֶ  ֶרֶכת וְׂ בָּ ה מְׂ תָּ יְׂ ה הָּ בָּ יֲַּעקֹּ ֶרף, וְׂ חֹּ ק בַּ רָּ ת ֶשל מָּ חַּ לַּ ִיץ אֹו צַּ קַּ ה בַּ רָּ ִתּיָּה קָּ ה שְׂ ִגישָּ ה מַּ תָּ יְׂ א הָּ ה ִאמָּ ִביטָּ ת ּומַּ

כִ  ִכי לְׂ ה, לְׂ י, ֵלאָּ ֵיאּוש. "ּדַּ ּה בְׂ ִביבָּ ִיְך סְׂ לַּ ֵכל עָּ תַּ ֶאסְׂ ה וְׂ ק ֵאֵשב פֹּ י. ֲאִני רַּ דַּ עָּ ם ִבלְׂ ה גַּ ִפיק ֲעבֹודָּ סְׂ ְך מַּ י, ֵיש לָּ

יָּה ל הָּ כֹּ ת ֶשִלי הַּ בַּ ִיית הַּ ֵמְך. אֹוי, ִאם הָּ צְׂ ִריִחי ֶאת עַּ טְׂ ל תַּ ִריִאים. אַּ יּו בְׂ ְך, ֶשִּיהְׂ ִדים ֶשלָּ לָּ יְׂ ל הַּ עַּ ֶאה  וְׂ ִנרְׂ

ִשיִכי מְׂ ק ֶשתַּ ֶחֶרת! רַּ ִמיד!" אַּ ה תָּ יֹות ֲחזָּקָּ  ִלהְׂ

זְׂ  יֶָּדיהָּ הַּ ה בְׂ ִביטָּ ה מַּ תָּ יְׂ ה הָּ בָּ ת. יֲַּעקֹּ חַּ עֹוד אַּ ה וְׂ צָּ לְׂ ֵהץ. עֹוד חֻּׁ גַּ ה לְׂ ִחילָּ תְׂ א אֹוֶמֶרת ּומַּ ה ִאמָּ תָּ יְׂ ֵמן." הָּ ִריזֹות "אָּ

ר פָּ רְׂ ֲאפַּ נָּן הַּ ל ֶהעָּ עַּ ן, וְׂ בָּ לָּ ד הַּ בַּ ל הַּ ִקיטֹור עַּ ֵהץ הַּ גְׂ ִטיסֹות ֶאת מַּ מְׂ א הַּ ה. ֶשל ִאמָּ רָּ ִתקְׂ נָּמֹוג בַּ ה ִמֶמּנּו וְׂ לָּ  ֶשעָּ
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ִדים לָּ יְׂ ר הַּ ֲחדַּ ֶלֶטת לַּ ִייִתי ִנמְׂ לֹון. ֲאִני הָּ סָּ צּוב בַּ יָּה עֹוֵמד ֶשֶקט עָּ ה הָּ ִגיעָּ ה מַּ תָּ יְׂ ה הָּ בָּ ֶשּיֲַּעקֹּ ִמיד כְׂ ת תָּ עַּ תַּ , ִנרְׂ

קֶ  בַּ ה קֹוֵראת ִלי ּומְׂ תָּ יְׂ א הָּ ִמים ִאמָּ עָּ ה. ִלפְׂ ִמיכָּ סְׂ ה הַּ ִתיקָּ שְׂ נּו ִמן הַּ דְׂ מַּ ה ֶאת ֲאֶשר לָּ בָּ יֲַּעקֹּ ֵפר לְׂ ֲאסַּ ֵנס וַּ ֶשת ֶשֶאכָּ

ע מָּ אֹות ּדְׂ לְׂ מַּ ֵעיֶניהָּ ִמתְׂ ֶגֶשת וְׂ רַּ ה ּוִמתְׂ ִשיבָּ קְׂ ֶשֶקט, מַּ בֹוֶנֶנת ִבי בְׂ ה ִמתְׂ תָּ יְׂ ה הָּ בָּ ֵסֶפר. יֲַּעקֹּ ֵבית הַּ ֹות. "אֹוי, בְׂ

ֶחֶר  ֶאה אַּ יָּה ִנרְׂ ל הָּ כֹּ ה ֶשִלי הַּ ּדָּ ֶּנכְׂ ִיית הַּ ִקים ִאם הָּ תַּ מְׂ נּו מַּ ה לָּ ִביאָּ ה מְׂ תָּ יְׂ ִמים הָּ עָּ ה אֹוֶמֶרת. ִלפְׂ תָּ יְׂ ְך הָּ ת!" כָּ

ִמיד   ֶשל ֵיאּוש, ֲאִפלּו ֶשתָּ ם ֶשל ֶעֶצב וְׂ עַּ ֶהם טַּ יָּה לָּ ם. הָּ ִתי אֹותָּ בְׂ הַּ ל ֲאִני לֹּא אָּ ּנֹות, ֲאבָּ טַּ נֹות קְׂ תָּ ה אֹו מַּ בָּ יֲַּעקֹּ

ֶתם אֹותִ  חְׂ ה: "ִשמַּ אָּ ֲאֶשר יָּצְׂ ה כַּ רָּ מְׂ ש!" אָּ דָּ ם חָּ דָּ ה ֶבן אָּ ִגישָּ רְׂ אן ֲאִני מַּ ֶשֲאִני יֹוֵצאת ִמכָּ ה! כְׂ ְך, ֵלאָּ ל כָּ י כָּ

ֲחזָּרָּ  ף בַּ טַּ ה שָּ חָּ ל ֶשל ִשמְׂ ִאלּו גַּ ה, כְׂ חָּ וָּ ִייִתי נֹוֶשֶמת ִלרְׂ ֲאִני הָּ , וַּ ֶגֶרת ֵמֲאחֹוֶריהָּ ה ִנסְׂ תָּ יְׂ ֶּדֶלת הָּ ִית.הַּ בַּ  ה ֶאת הַּ

***** 

ִחיל בְׂ  ל. ֶזה ִהתְׂ לָּ ִחיק ִבכְׂ צְׂ יָּה מַּ ִחיק? ֶזה לֹּא הָּ צְׂ ע מַּ מַּ ּיֹות. ֶזה ִנשְׂ טֻּׁ ֵבר שְׂ דַּ ה לְׂ בָּ ה יֲַּעקֹּ ִחילָּ ד ִהתְׂ יֹום ֶאחָּ ְך וְׂ כָּ

ִנים  יּו ֲאבָּ ִאלּו הָּ , כְׂ ץ ִמתֹוְך ִפיהָּ ֲאמָּ מַּ אּו בְׂ ִמִלים יָּצְׂ ִגיל. הַּ רָּ ט ִמן הָּ אַּ ֵבר לְׂ דַּ ה לְׂ ה ֵהֵחלָּ בָּ ז ֶשּיֲַּעקֹּ ֵבדֹות. אָּ כְׂ

ם... תָּ נּו ֶשֶזה סְׂ בְׂ שַּ ּנָּה, חָּ תַּ ֶשהּו ִהשְׂ נּו ֵלב ֶשמַּ מְׂ ִין לֹּא שַּ  ֲעדַּ

ה   שָּ קָּ בַּ ר בְׂ שָּ ה, ֶאפְׂ ם. "ֵלאָּ ֵּים אֹותָּ סַּ ִלי לְׂ ִטים ִמבְׂ פָּ ר ִמשְׂ ה לֹומַּ ִחילָּ ה ִהתְׂ בָּ ְך יֲַּעקֹּ ר כָּ חַּ ה, -  -  -אַּ ִחילָּ " ִהיא ִהתְׂ

ּדָּ  קֻּׁ ץ ִבנְׂ עַּ ּה ִננְׂ טָּ בָּ ִמיד מַּ ִמיד תָּ ְך ֶשתָּ ֶרֶכת אֹותָּ בָּ ל. "ֲאִני מְׂ לָּ רּו ֶבחָּ זְׂ פַּ ֶשִהי, ּוִמלֹוֶתיהָּ ִהתְׂ לְׂ ה - - -ה כָּ תָּ יְׂ " הָּ

ִמיד  ִמיד תָּ ֶּיֶמת: "ֶשתָּ סַּ ה, ּומְׂ ִחילָּ תְׂ  ".- - -מַּ

זְׂ  ִאלּו גָּ ְך, כְׂ ל כָּ ִלים כָּ בָּ לְׂ בֻּׁ ה מְׂ בָּ ִטים ֶשל יֲַּעקֹּ פָּ ִמשְׂ יּו הַּ סֹוף הָּ בַּ ם ּולְׂ בּו אֹותָּ בְׂ ִערְׂ רּו ִמִלים ִמתֹוְך ֵסֶפר וְׂ

ה. בָּ ה יֲַּעקֹּ רָּ מְׂ ה," אָּ פָּ סַּ ל הַּ ב עַּ כַּ ת ֶשִלי ִלשְׂ בַּ ִיית הַּ דֹול: "ִאם הָּ ֶסר גָּ ִמיקְׂ ֵיאּוש ִהיא  בְׂ ּה בְׂ ה בָּ ִביטָּ ה מַּ תָּ יְׂ הָּ

ר  עַּ ט ֶשצַּ בָּ מַּ הֹוִמי, בְׂ קתְׂ מֹּ ח ֶאת ֶשל  עָּ ִצינּות: "טּוק טּוק טּוק! ֲאִני ֶאקַּ ה ִברְׂ ִשיבָּ ה מְׂ תָּ יְׂ הָּ הּול בֹו, וְׂ ִנים מָּ שָּ

שָּ  !"הַּ   ִטיחַּ

ה אֹו ֲחֵברָּ ה; הֹוֶלֶכת לַּ ֶשִהִגיעָּ ִית כְׂ בַּ ֵצאת ִמן הַּ ִייִתי נֹוֶהֶגת לָּ ּיֹות, הָּ טֻּׁ ֵבר שְׂ דַּ ה לְׂ בָּ ה יֲַּעקֹּ ִחילָּ ז ִהתְׂ עֹוֶרֶכת   ֵמאָּ

יָּה לִ  ִנּיֹות. הָּ לּו. קְׂ לָּ ִרּיֹות הַּ שָּ ִתי ֶאפְׂ ִבלְׂ ִשיחֹות הַּ עַּ ֶאת הַּ מֹּ ֶשה ִלשְׂ  י קָּ

ִטים  פָּ ִמשְׂ ֶשֶרת הַּ רְׂ עַּ ֶאת שַּ מֹּ ִתי ִלשְׂ צְׂ אִתי, ֶנֱאלַּ ֹּא יָּצָּ ֶהם ל ִרים ֶשבָּ ִמקְׂ בְׂ

ִקיק ּומֹונֹוטֹו צּוב, ּדַּ קֹול עָּ ִמיד בְׂ רּו תָּ ם, ֶשֶּנֶאמְׂ עֹולָּ יֹוֵתר בָּ מּוזִָּרים בְׂ ִני. הַּ

זֹו... ֲאִני  י ֶאֶבן כָּ ה ֵאלַּ ר ִהִגיעָּ בָּ ֲחִרית ּוכְׂ ת שַּ ִפלַּ ִתי תְׂ לְׂ לַּ פַּ "עֹוד לֹּא ִהתְׂ

ה.  ֲעבֹודָּ ֶפן לֹּא הָּ שּום אֹּ ֶות, ֶזה בְׂ מָּ ה. ֶזה הַּ ֲעבֹודָּ ֶות, ֶזה לֹּא הָּ מָּ ת, ֶזה הַּ עַּ יֹודַּ

ִעים,  צָּ פֹות, מַּ יָּה ֲאִמִתית: מַּ דּונְׂ ה נְׂ תָּ יְׂ מֹותזֹו הָּ קָּ ֶחֶבל , רְׂ ל הַּ ל עַּ כֹּ ִלינּו הַּ תָּ

ִבית. ִאם  תֹוְך ֶהחָּ ק בְׂ מֹּ ק עָּ מֹּ ִבית. עָּ תֹוְך ֶהחָּ ִיבּוש בְׂ ֶחֶבל לְׂ ל הַּ ִיבּוש. עַּ לְׂ

ִבית." תֹוְך ֶהחָּ יָּה בְׂ דּונְׂ ְך נְׂ ם לָּ ִכינָּה גַּ ִייִתי מְׂ ת ֶשִלי הָּ בַּ ִיית הַּ  הָּ
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יְׂ  ה. ִהיא הָּ בָּ ֵקן ֶאת יֲַּעקֹּ תַּ ה לְׂ ִסיקָּ ר ִהפְׂ בָּ א כְׂ ה ִאמָּ בָּ יֲַּעקֹּ ּה, וְׂ רֹּאשָּ ֶהֶנת בְׂ נְׂ הַּ ִצינּות ּומְׂ ה ִברְׂ ה לָּ ִשיבָּ קְׂ ה מַּ תָּ

ּה,   קֹומָּ ֶעֶרת ִממְׂ ה ִננְׂ תָּ יְׂ ז הָּ ה. אָּ כָּ ה ֲארֻּׁ כָּ ה ֲארֻּׁ ִתיקָּ ֶּנֶסת ִבשְׂ כַּ ע ִמתְׂ ֶפתַּ ּה, ּולְׂ ֲהגָּ לַּ ה בְׂ ִשיכָּ מְׂ ה מַּ תָּ יְׂ ִכינָּה ֶאת הָּ רְׂ מַּ

ֶעֶצב ֶאל ת בְׂ עַּ לֹום ּופֹוסַּ שָּ ּה לְׂ ד!" רֹּאשָּ אֹּ ֶתם אֹוִתי מְׂ חְׂ ה אֹוֶמֶרת. "ִשמַּ תָּ יְׂ ה" הָּ אֹות, ֵלאָּ רָּ ִהתְׂ ֶּדֶלת. "לְׂ  הַּ

ּה אִ  ה אֹותָּ רָּ ם ִבקְׂ עַּ ּה. ִמֵּדי פַּ פָּ גַּ ה בְׂ בָּ ה יֲַּעקֹּ רָּ גֹורְׂ ּה ִהתְׂ ת ִּדּיּור, ּובָּ ה ִליִחידַּ בָּ יֲַּעקֹּ ה לְׂ ֲאגָּ א ּדָּ י ִאמָּ חַּ א ִעם אַּ מָּ

ֶכל וְׂ  ה אֹּ ה לָּ ִביאָּ הָּ ִּנים וְׂ טַּ קְׂ ן הַּ ִחים ֵאיְך ִנתַּ מְׂ ִאים מֻּׁ ִעם רֹופְׂ א וְׂ בָּ בֹות ִעם אַּ יֶָּעֶצת רַּ ה ִמתְׂ ִתי אֹותָּ עְׂ מַּ עּוגֹות. שָּ

רּופֹות בְׂ  ּדּוִרים ּותְׂ ה כַּ לָּ ה נָּטְׂ בָּ זַּר. יֲַּעקֹּ אּום לֹּא עָּ ה. מְׂ ף אֹותָּ קַּ עֹון ֶשתָּ ִשגָּ ֵצאת ִמן הַּ ה לָּ בָּ יֲַּעקֹּ ר לְׂ ֲעזֹּ ּה לַּ תָּ רָּ ֶעזְׂ

ְך ִהתְׂ  א, אַּ ְך ֶשל ִאמָּ ה אֹוִציא לָּ עּודָּ סְׂ סֹוף הַּ ְך. בְׂ ל כָּ תְׂ ּדֹוֶאֶגת ִלי כָּ ה ֶשאַּ ה. "תֹודָּ מָּ ֹּא ֶנֶעלְׂ ה ל מּוזָּרָּ ּה הַּ נֲַּהגּותָּ

ִית ֶשִלי. בַּ ֶּדֶלת בַּ חַּ ֶאת הַּ תֹּ ֵתחַּ ִלפְׂ פְׂ ד ֶשל מַּ עֹוד ֶאחָּ ב וְׂ ד ֶשל זָּהָּ ד ֶשל ֶכֶסף, ֶאחָּ ִקים. ֶאחָּ ה שַּ ֹלשָּ  "שְׂ

***** 

ז, אָּ א, כְׂ  וְׂ ִאמָּ ה לְׂ רָּ שְׂ קַּ ה ִהתְׂ בָּ ֵכנָּה ֶשל יֲַּעקֹּ ֶטֶלפֹון. שְׂ ת בַּ חַּ שֹוחַּ א מְׂ ִתי ֶאת ִאמָּ עְׂ מַּ ד ֵכֶהה, שָּ ה ֶאחָּ לָּ יְׂ לַּ ֵדי בְׂ

ֵרר ֶשלְׂ  בָּ ה ִהתְׂ ִדיקָּ בְׂ ה. בַּ כָּ רְׂ פּוִאית ֶשעָּ ה רְׂ ִדיקָּ אֹות ֶשל בְׂ ף ִעם תֹוצָּ ּה ּדַּ ה לָּ ֲאתָּ ה ֶהרְׂ בָּ ֵפר ֶשּיֲַּעקֹּ סַּ ה יַּ לְׂ בָּ ֲעקֹּ

ִר  פְׂ ה ֵהם מַּ תָּ עַּ ִריא, וְׂ בָּ חַּ הַּ מֹּ תֹוְך הַּ ע בְׂ ֶפתַּ לּו לְׂ דְׂ מֹות ֶשגָּ קָּ ִאים ּורְׂ ר, תָּ לֹומַּ , כְׂ חַּ מֹּ ִפיר בַּ קּוד ִגּדּול שַּ ִתפְׂ יִעים לַּ

הֹו ִלי לְׂ ֵשם, ִמבְׂ ת הַּ רַּ ֶעזְׂ ם, בְׂ לָּ ִפיר, הּוא ֶנעְׂ ִגּדּול שַּ ִלים בְׂ פְׂ טַּ ִקין ֶשלֹו. ִאם מְׂ תָּ  ִתיר ֲעֵקבֹות. הַּ

ְך! ִהיא ֵהִבינָּה  ל כָּ ה כָּ חָּ מְׂ א שָּ ֹּאת  –ִאמָּ ז ל, וְׂ כֹּ ֵבל ֶאת הַּ לְׂ בַּ שּוט מְׂ חַּ ּופָּ מֹּ ל הַּ ה ֵיש ִגּדּול ֶש'ּיֹוֵשב' עַּ בָּ יֲַּעקֹּ לְׂ

אֹום  ּנּו ִפתְׂ ִגיל! ֵהבַּ רָּ ֵבר כָּ דַּ ם לְׂ עֹולָּ ר לְׂ ֲחזֹּ ר לֹּא תַּ בָּ ה כְׂ בָּ נּו ֶשּיֲַּעקֹּ בְׂ שַּ ר ֶשחָּ חַּ אַּ ֵבר לְׂ דַּ ה לְׂ בָּ יֲַּעקֹּ ם לְׂ רַּ ה גָּ מַּ

ִּדבּור ֶשלָּ  הַּ ה וְׂ ֲחִשיבָּ ֶלת הַּ כֹּ ם יְׂ עּו גַּ גְׂ ִעמֹו ִנפְׂ , וְׂ גּועַּ ּה פָּ חַּ ֶשלָּ מֹּ ְך. הַּ ל כָּ  ּה.ִּדבּוִרים מּוזִָּרים כָּ

ה שּוב יֲַּעקֹובָּ ר, תָּ ִגּדּול יּוסַּ הַּ ִליחַּ וְׂ ִּנתּוחַּ יַּצְׂ ד. "ִאם הַּ אֹּ ה מְׂ שָּ גְׂ רַּ א ִהתְׂ  ִאמָּ

ה  ִתי אֹותָּ עְׂ מַּ ן לֹּא שָּ מַּ ה. ִמזְׂ וָּ ת ִתקְׂ ֵלאַּ ה מְׂ תָּ יְׂ א הָּ ִגיל!" ִאמָּ רָּ נֵַּהג כָּ ִהתְׂ לְׂ

ֹּא ֶהֱעֵליִתי  ֲאִני ל ִיס ֲאִמִתי! "וַּ פַּ ה בְׂ תָּ ִאלּו זָּכְׂ שּות, כְׂ גְׂ רַּ ִהתְׂ ְך בְׂ ל כָּ ֶבֶרת כָּ דַּ מְׂ

ה רָּ מְׂ ּה!" אָּ בּול ֶשלָּ ִבלְׂ ה לַּ ִסבָּ ִתי ֶשזֹוִהי הַּ עְׂ דַּ ִתי  בְׂ בְׂ שַּ ֶטֶלפֹון. "חָּ א בַּ ִאמָּ

יָּה  עָּ ֶזה, ֶשל בְׂ ִכּוּון הַּ ִתי בַּ בְׂ שַּ ל לֹּא חָּ לָּ ר. ִבכְׂ ֲעזֹּ כֹוִלים לַּ ּדּוִרים יְׂ ק כַּ ֶשרַּ

יֹולֹוִגית !" ִפיזְׂ חַּ מֹּ  בַּ

ה בָּ ה יֲַּעקֹּ סָּ נְׂ כְׂ ֲאֶשר הֻּׁ חֹוִלים. כַּ ֵבית הַּ ה לְׂ בָּ א ֶאת יֲַּעקֹּ ה ִאמָּ תָּ ִּנתּוחַּ ִלּוְׂ יֹום הַּ  בְׂ

ְך!"  נּו ִאתָּ ה. ֲאנַּחְׂ בָּ ה, יֲַּעקֹּ ֵלמָּ ה שְׂ פּואָּ א: "רְׂ ּה ִאמָּ ה לָּ ֲחשָּ , לָּ ִּנתּוחַּ ר הַּ ֲחדַּ לַּ

ִריכּות  ה ִבדְׂ תָּ . ִהיא ִחכְׂ ִּנתּוחַּ ְך הַּ ֲהלַּ ל מַּ כָּ ּה בְׂ תָּ פּואָּ ה ִלרְׂ לָּ לְׂ פַּ א ִהתְׂ ִאמָּ

ם? עַּ מֹו פַּ ֵבר כְׂ דַּ ה לְׂ בָּ שּוב יֲַּעקֹּ ִאם תָּ עֹוֵרר. הַּ  ֶשִתתְׂ
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ֵעינִַּים ה בְׂ בָּ ה יֲַּעקֹּ בָּ כְׂ ה שָּ חֹורָּ צְׂ ה הַּ ִמטָּ ל הַּ ה ֶאת  עַּ קָּ דְׂ ִרית ּובָּ כָּ ה ֶאת הַּ ּה, ֵהיִטיבָּ יָּדָּ ה לְׂ בָּ א יָּשְׂ ֲעצּומֹות. ִאמָּ

א. ִאמָּ ִחינָּה בְׂ ז ִהבְׂ אָּ , וְׂ אֹום ֶאת ֵעיֶניהָּ ה ִפתְׂ חָּ קְׂ ה פָּ בָּ יָּה. יֲַּעקֹּ פּוזְׂ ִאינְׂ טּוף הָּ  ִטפְׂ

ּה.  תָּ ִשימָּ ה ֶאת נְׂ רָּ צְׂ א עָּ ִאמָּ רֹונָּּה, וְׂ ה ִבגְׂ חָּ כְׂ כְׂ ִהיא ִכחְׂ ר עַּ ה תֹּאמַּ ֶזת ֶשל מַּ ֲחרֹּ מַּ ִחיל שּוב בְׂ תְׂ ִאם תַּ ו? הַּ שָּ

ִלים? בָּ לְׂ בֻּׁ ִטים מְׂ פָּ  ִמשְׂ

אן  כָּ ם לְׂ ה, גַּ רּוד: "אֹו, ֵלאָּ קֹול צָּ ה בְׂ רָּ מְׂ ה אָּ בָּ תְׂ יֲַּעקֹּ חַּ לַּ י,  ִהצְׂ ה ֵאלַּ ְך טֹובָּ ל כָּ תְׂ כָּ ֹּא נִָּעים ִלי, אַּ ? ל ִגיעַּ הַּ לְׂ

תְׂ נֹותֶ  מֹו ֶשאַּ ְך כְׂ ֵשם ִיֵתן לָּ אי ֶשהַּ וַּ לְׂ  ֶנת ִלי!"הַּ

ת. רֶׁ ֻאשֶׁ ָתה מְּ ָמא ָהיְּ אִּ   וְּ

 שאלות 

 ור מתאר את תמיכתה של _____ ב________.הסיפ .1

 תמיכה בעזרת מילים. צטטי מן הסיפור משפטים המתארים •

 שתיקה. תמיכה בעזרת  צטטי מן הסיפור משפטים המתארים •

 . תנתינה פיזיתמיכה בעזרת    צטטי מן הסיפור משפטים המתארים •

 נתינה רגשית.תמיכה בעזרת    צטטי מן הסיפור משפטים המתארים •

 קי.יזו תמיכה היא לדעתך הנחוצה ביותר? נמא .2

 הפתיחה לסיפור זה היא מפתיעה. .3

 מה מפתיע בפתיחה לסיפור? •

 מדוע חשוב שהפתיחה לסיפור תהיה מעניינת? •

 מעניינת.אה פתיחה נוספת מפתיעה וספר קריבמקראה שלך או חפשי ב •

 כתבי: שם הסיפור, שם הסופר, מילות הפתיחה לסיפור.                                   

 ? ספרי.האם את מכירה סיפור על גדול בישראל שגמל חסד עם הבריות .4

 דרכים בהן ניתן לסייע לה. 3חשבי על את מכירה אישה בודדה בסיבת מגורייך? האם  .5

 ור!מצווה שאין לה שיעלאם אכן סייעת לה בפועל, בכך תזכי ספרי 

 הדפיסי את המילים הבאות במחברתך: .6

ם " ֵאין ָלהֶׁ ים שֶׁ ָברִּ עּורֵאּלּו דְּ ם ָבעֹוָלם  ... שִּ ָאָדם אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיהֶׁ שֶׁ

ן ַהזֶׁה  רֶׁ ַהקֶׁ ים... ת לֹו ָלעֹוָלם ַהָבא ַקיֶׁמֶׁ וְּ ילּות ֲחָסדִּ מִּ  !!!"ּוגְּ


