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ֶּפֶרק ִראׁשֹון: ֲחֵברּות טֹוָבה

 רֹון, יְִצָחק וְָאִמיר ֵהם ֲחֵבִרים טֹוִבים.
 ּכָל יֹום ֵהם נְִפגִָּשים.

ְמַׂשֲחִקים, ְמַטּיְלִים, ְמדְַּבִרים וְלֹוְמדִים.
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 וְיֹוֵתר ֵמַהּכֹל,

 ֵהם אֹוֲהִבים ֶאת ַהֶּטַבע.

 לְגַּלֹות ְמקֹומֹות ֲחדִָׁשים, לֲַחקֹר ֲאָבנִים,

לְִצּפֹות ְּבִצֳּפִרים ּוְבַבֲעלֵי ַחּיִים.

 וְִאם ַּפַעם קֹוֶרה

 ֶׁשֵהם לֹא ִמְסַּתּדְִרים

 וְֶאָחד ֵמֶהם ַמְרּגִיׁש ֶׁשֵהם ְקָצת נְִפָרדִים

 ִמּיָד ֵהם עֹוְצִרים וְחֹוְׁשִבים

ֵאיְך לְִהיֹות ׁשּוב ְּביַַחד, ֲחֵבִרים.

 וְֵהם ָּתִמיד מֹוְצִאים ֵעָצה, ּכִי ֵהם יֹודְִעים ֶׁשֵּמֵעֶבר לְכָל ְּבָעיָה וְָצָרה

 ַהֲחֵברּות ַהּטֹוָבה ִהיא ָּתִמיד ַהַּמָּטָרה.

 ּוִבגְלַל זֶה,

רֹון, יְִצָחק וְָאִמיר ֵהם ֲחֵבִרים ּכָל ּכְָך טֹוִבים.
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ֶּפֶרק ֵׁשנִי: ַהְּמִריָצה

ַהּבֶֹקר הּוא ּבֶֹקר ְמיָֻחד. ָרִמי, ַהּמֹוֶרה לְֶטַבע, ִהזְִמין ֶאת ְׁשלֹוֶׁשת 

ַהֲחֵבִרים ֵאלָיו ַהַּביְָתה לֲַעזֹר לֹו לְנַּקֹות ֶאת ַהַּמְחָסן. הּוא ָאַמר לֶָהם 

ֶׁשֶּבַטח יֵׁש ָׁשם ֲהמֹון ּדְָבִרים ְמַענְיְנִים ֶׁשהּוא לֹא ָצִריְך. “ִאם ּכְָך”, ֵהם 
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ָׁשֲאלּו, “נּוכַל לַָקַחת אֹוָתם לְִמגְַרׁש ַהּגְרּוָטאֹות ֶׁשּלָנּו”? “ֶּבַטח”, ָענָה 

ָרִמי ְּבִׂשְמָחה.

ִּבְׁשמֹונֶה ַּבּבֶֹקר נְִפּגְׁשּו ַהֲחֵבִרים ְּבִמגְַרׁש ַהּגְרּוָטאֹות וְָהלְכּו ִמָּׁשם 

ְּביַַחד לְֵביתֹו ֶׁשל ָרִמי. רֹון ָאַמר, “ֵאיְך נֲַעִמיס ֶאת ּכָל ָמה ֶׁשּנְִמָצא ֵאֶצל 

ַהּמֹוֶרה”? ֲאָבל ַהֲחֵבִרים לֹא ָענּו לֹו ִמּׁשּום ֶׁשֵהם לֹא יָדְעּו. ַהֲחֵבִרים 

ָהלְכּו ַּבּדֶֶרְך וְָחְׁשבּו.

לְֶפַתע, ְּבַצד ַהּדֶֶרְך, יְִצָחק ָמָצא זּוג ַמְקלֹות ֶׁשל ַמְטֲאֵטא, ַמָּמׁש ֲחדִָׁשים 

וְיִָפים. הּוא ּכָל ּכְָך ָׂשַמח ֶׁשִּמּיָד ָקָרא לֲַחֵבָריו לְִראֹות אֹוָתם. “ִּתְראּו 

ּכַָּמה ֵהם יִָפים וֲַחזִָקים”, ָאַמר יְִצָחק ְּבִׂשְמָחה. “נָכֹון, ָחׁשּוב ֶׁשּיְִהיּו לָנּו 

ּכֵָאּלֶה”, ָענָה לֹו רֹון. “לָנּו”!? ָׁשַאל יְִצָחק, “ֲאנִי ָמָצאִתי אֹוָתם, ֵהם 

ֶׁשּלִי”!

יְִצָחק לַָקח ֶאת ַהַּמְקלֹות וְַהיְלָדִים ִהְמִׁשיכּו לָלֶכֶת ִּבְׁשִתיָקה. ֵהם 

ּכְָבר לֹא ָהיּו ְׂשֵמִחים. ּוִבְמקֹום זֹאת ֵהם ִהִּביטּו לֲָאדָָמה ְּבִחּפּוׁש ַאַחר 

ְמִציאֹות.

ִּפְתאֹום, רֹון ָרץ ַמֵהר ָקדִיָמה וְָקָרא, “ִּתְראּו, ָמָצאִתי ּגַלְּגַל, ּגַלְּגַל ָחדָׁש 
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לְגְַמֵרי, ִעם ּגּוִמי ִמָּסִביב וְחֹור ָּבֶאְמַצע. אּוכַל לְַחֵּבר אֹותֹו לֲַעגָלָה. 

ֵאיזֶה יִֹפי”, ָׂשַמח רֹון.

ָאִמיר ִהְסַּתּכֵל ִּבְׁשנֵי ֲחֵבָריו ְּבִקנְָאה. לֶָהם ָהיּו ַמְקלֹות וְגַלְּגַל, וְלֹו לֹא 

ָהיָה ּכְלּום. הּוא ִהְרּגִיׁש לֹא נִָעים וְָרָצה לְִהיֹות ָׂשֵמַח, ַאְך הּוא לֹא יָדַע 

ּכֵיַצד. ּתֹוְך ּכְדֵי ַמֲחָׁשבֹות, ִהְבִחין לְֶפַתע ָאִמיר ְּבַמֶּׁשהּו ּכָחֹל ֻמּנָח ַּבַּצד. 

הּוא נִּגַׁש ֵאלָיו וְִהְסַּתּכֵל. מּולֹו ָהיְָתה ּגִיגִית ּגְדֹולָה, ּכְֻחּלָה, ְׁשלֵָמה, 

ֻמּנַַחת ַעל ַהַּקְרַקע. “ּגַם ֲאנִי ָמָצאִתי ַמֶּׁשהּו”, ָקָרא ֶאל רֹון וְיְִצָחק, 

ּגִיגִית ֲענִָקית, ֵאיזֶה יִֹפי”.

“נָכֹון”, ָענּו ָהֲאֵחִרים, “יֶָפה”. “ַעכְָׁשיו ּבֹואֹו נֵלְֵך”, ָאַמר רֹון.

וְָאז ָאִמיר ֵהִבין לָָּמה הּוא לֹא ָׂשֵמַח. ֵהם ָאְמנָם ָהלְכּו ְּביַַחד, ֲאָבל לֹא 

ִהְרּגִיׁשּו ְּביַַחד, ּכְמֹו ָּתִמיד ּכְֶׁשֵהם ְּבַמַּצב רּוַח טֹוב. ֵהם ָּתִמיד ָצֲחקּו 

ְּביַַחד וְָאכְלּו ְּביַַחד וְִׂשֲחקּו ְּביַַחד. וְַעכְָׁשיו, ֵהם ְסָתם ָהלְכּו לְָרִמי 

ַהּמֹוֶרה, ֲאָבל ֵהם לֹא ִהְרּגִיׁשּו ֶאת ַהְּביַַחד.

“ֶרגַע”, ָאַמר ָאִמיר, “ּבֹואּו נֲַעֶׂשה ֶׁשּיְִהיֶה לָנּו ָׂשֵמַח”. “ֵאיְך”? ָׁשַאל 
יְִצָחק, ֶׁשֵהִבין לְֶפַתע ֶׁשּגַם הּוא ֵאינֹו ָׂשֵמַח. “לֹא יֹודֵַע”, ָענָה ָאִמיר, 
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“ּבֹואּו נְַחׁשֹב ְּביַַחד, ּכְָך ֲאנְַחנּו ָּתִמיד ַמְצלִיִחים”.

יְָׁשבּו ַהֲחֵבִרים ְּבַצד ַהּדֶֶרְך וְָחְׁשבּו. ֵהם ִהּנִיחּו ֵּבינֵיֶהם ַּבֲעֵרָמה ֶאת ּכָל 

ָמה ֶׁשָּמְצאּו וְנִּסּו לְָהִבין לָָּמה ֵהם ֵאינָם ְׂשֵמִחים ּכְמֹו ָּתִמיד. ּכָל ֶאָחד 

ֶהֱעלָה ַרְעיֹון, ֲאָבל ֵהם לֹא ָמְצאּו ִסָּבה ַאַחת ְמֻׁשֶּתֶפת.

ּכְֶׁשּכְָבר ּכְִמַעט ִהְתיֲָאׁשּו וְָעְמדּו לְַהְמִׁשיְך לָלֶכֶת, ָאַמר לְֶפַתע רֹון, “ֲאנִי 

יֹודֵַע! ֲאנְַחנּו נְִפָרדִים, ּכְִאּלּו ֶׁשֲאנְַחנּו לֹא ֲחֵבִרים, ּכִי ּכָל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו 

לַָקח לְַעְצמֹו ֶאת ָמה ֶׁשָּמָצא”. “נָכֹון”! ָקְראּו ְּביַַחד ָאִמיר וְיְִצָחק, 

“ְּבדִּיּוק”. ִמּיָד ּכֻּלָם ָצֲחקּו, זֶה ִהְצִחיק אֹוָתם ֶׁשֵהם ָצֲעקּו ְּביַַחד ֶאת 
אֹוָתּה ִמּלָה ַמָּמׁש.

“ָאז ּבֹואֹו נְַׁשֵּתף ֶאת ּכָל ַהּדְָבִרים ֶׁשָּמָצאנּו וְנְִהיֶה ׁשּוב ֲחֵבִרים”, ָאַמר 
יְִצָחק. “ֲאָבל זֶה לֹא ְׁשלֹוָׁשה ּדְָבִרים”, ָאַמר לְפֶַתע ָאִמיר, “זֶה ַרק ּדָָבר 

ֶאָחד”. “ֶאָחד”? ָאְמרּו ְּביַַחד רֹון וְיְִצָחק, וְׁשּוב ָצֲחקּו ּכֻּלָם. “ֶּבַטח”, עָנָה 

ָאִמיר, “ִאם נְַחֵּבר ֶאת ַהַּמְקלֹות לַּגִיגִית, וְֶאת ַהּגַלְּגַל ֵּבין ַהַּמְקלֹות, ִּתְהיֶה 

לָנּו ְמרִיָצה”.

ְמ- ִרי- ָצה! ָקְראּו ּכֻּלָם וְָצֲחקּו ְּבקֹול ּגָדֹול, ּבֹואּו נֵלְֵך לְָרִמי ַהּמֹוֶרה 
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ּונְַחֵּבר ֶאת ּכָל ַהֲחלִָקים.

ָרִמי ַהּמֹוֶרה ָׂשַמח ְמאֹוד לְִראֹות ֶאת ָמה ֶׁשַהֲחֵבִרים ָמְצאּו, ּוִמּיָד נַָתן 

לֶָהם ַמְסְמִרים, ַּפִּטיׁש, ֲחָבלִים, וֲַאִפּלּו ּבֶֹרג ֶׁשּיְַׁשֵּמׁש ּכְִציר לַּגַלְּגַל. 

ַהֲחֵבִרים ִחְּברּו ֶאת ַהּגִיגִית ֶאל ַהַּמְקלֹות ִעם ַהַּפִּטיׁש וְַהַּמְסְמִרים, 

ִהְׁשִחילּו ֶאת ַהּבֶֹרג ּדֶֶרְך ַהחֹור ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהּגַלְּגַל, וְָקְׁשרּו ֶאת ְקצֹות 

ַהּבֶֹרג ֶאל ַהַּמְקלֹות ְּבֶאְמָצעּות ַהֲחָבלִים. ּכְָך נְִבנְָתה ַהְּמִריָצה.

ָהיְָתה זֹו ַהְּמִריָצה ַהּיָָפה ְּביֹוֵתר ֶׁשּנְִבנְָתה ֵמעֹולָם, ּכִי ִהיא נְִבנְָתה ְּביַַחד, 

ַּבֲחֵברּות.

ּכְֶׁשִּסּיְמּו ַהֲחֵבִרים לֲַעזֹר לְָרִמי לְנַּקֹות ֶאת ַהַּמְחָסן, ָהיּו לֶָהם ּכָל ּכְָך 

ַהְרֵּבה ֲחָפִצים לַָקַחת לְִמגְַרׁש ַהּגְרּוָטאֹות ֶׁשֵהם ְמאֹד ָׂשְמחּו ֶׁשּיֵׁש לֶָהם 

ְמִריָצה, ּכִי ִּבלְָעדֶיָה לְעֹולָם לֹא ָהיּו ַמְצלִיִחים לֵָׂשאת אֹוָתם.

ַּבּדֶֶרְך ֲחזָָרה ֵהם ָׁשרּו, ָצֲחקּו, וְִהְתַחּלְפּו ֵּבינֵיֶהם ְּבלְִסחֹב ֶאת ַהְּמִריָצה.

ָּבֶעֶרב ָהלְכּו ַהֲחֵבִרים ִאיׁש לְֵביתֹו, ֲאָבל ּכֻּלָם נְִרּדְמּו ִעם ַמֲחָׁשבֹות 

נְִעימֹות ַעל ַהּיֹום ַהְמיָֻחד, וְזָכְרּו ֶׁשּכָל זֶה ָקָרה ּכִי ָעׂשּו ַהּכֹל ְּביַַחד.
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V ֶּפֶרק ְׁשלִיִׁשי: ַהִּצֳּפִרים ָעפֹות ְּב

 ּבֶֹקר ֶאָחד ְּבסֹוף ַהַּקיִץ, ְׁשלֹוֶׁשת ַהֲחֵבִרים ִׂשֲחקּו ֶּבָחֵצר. ֵהם ָרצּו 

לְִבנֹות ָמטֹוס וְָחְקרּו ֵאיזֶה חֶֹמר יֹוֵתר ַקל. ֵמֲעלֵיֶהם ָהיּו ָׁשַמיִם ּכְֻחּלִים, 

וְַרק לֲַהַקת ִצֳּפִרים נֹודְדֹות ָעָפה לְִאָּטּה ַהְרֵחק לְַמְעלָה. ַהיְלָדִים ִהְסַּתּכְלּו 

ֲעלֵיֶהן וְדְִמיְנּו ֶׁשּגַם ֵהם ָעִפים ִאָּתן.



10 ְׁשלֹוָׁשה 

ֲחֵבִרים
11

ִּפְתאֹום ָאַמר ָאִמיר, “לָָּמה ֵהן ָעפֹות ּכְָך”? “ֵאיְך”? ָׁשַאל אֹותֹו רֹון. 

“ִּבְׁשִפיץ”, ָענָה ָאִמיר, “ּכְמֹו ְמֻׁשּלָׁש ְּבלִי ַקו ֶאָחד”. “ְמַענְיֵן”, ָענָה 
יְִצָחק, “אּולַי נְִׁשַאל ֶאת ָרִמי, ַהּמֹוֶרה לְֶטַבע”?

“ּכֵן, ּבֹואּו נֵלְֵך ֵאלָיו”, ָענָה רֹון.

ּכְֶׁשִהּגִיעּו לְָרִמי, הּוא ָהיָה ַּבחּוץ, צֹוֶפה ַּבִּצֳּפִרים ַמָּמׁש ּכְמֹוֶהם. 

“ָׁשלֹום”, ָאַמר לֶָהם, “ִּתְראּו, עֹונַת ַהּנְדִידָה ֵהֵחּלָה וְַהִּצֳּפִרים ָעפֹות 
ּדָרֹוָמה לְַאְפִריָקה ַהַחָּמה. ָׁשם ַהחֶֹרף נִָעים לֶָהן יֹוֵתר, ּוַבַּקיִץ ֵהן 

יַַחזְרּו”.

 “ְּבדִּיּוק ִּבגְלַל זֶה ֲאנְַחנּו ּכָאן”, ָאַמר יְִצָחק, “ָרִצינּו לָדַַעת לָָּמה ֵהן 
ָעפֹות ּכָכָה”. “ֵאיְך”? ָׁשַאל ָרִמי. “ּכְמֹו ְמֻׁשּלָׁש ְּבלִי ַקו”, ָענָה ָאִמיר.

“ַאה”, ִחּיְֵך ָרִמי, “יֵׁש לְֵהן ִסָּבה טֹוָבה. קֹוְרִאים לָזֶה ָמעֹוף ְּב  V ִמּׁשּום 
ֶׁשהּוא ּדֹוֶמה לָאֹות V ְּבַאנְּגְלִית, ַמּכִיִרים”? “ֶּבַטח”, ָענּו ְׁשלְָׁשָּתם יְַחּדָיו.

“ֵהן ָעפֹות ּכְָך”, ִהְמִׁשיְך ָרִמי, “ּכִי ּכְָך ֵהן עֹוזְרֹות זֹו לָזֹו”.

“ֵאיְך לָעּוף ְּב V עֹוזֵר לֶָהן”, ָׁשַאל יְִצָחק, “ֵהן ַרק עֹוׂשֹות רּוַח ַאַחת 
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לְַּׁשנִּיָה, זֶה ַרק יֹוֵתר ָקֶׁשה”.

“זֶה ֶּבֱאֶמת נְִרֶאה ּכָךְ”, ִהְסּכִים ָרִמי, “ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָהֲאוִיר ֶׁשּכָל 
ִצּפֹור ּדֹוֶחפֶת ֲאחֹוָרה עִם ּכְנָפֶיָה עֹוזֵר לִַּצּפֹור ֶׁשַאֲחֶריָה לַעֲלֹות, ִאם ִהיא 

נְִמֵצאת ְּבדִּיּוק ַּבּנְֻקּדָה ַהּנְכֹונָה ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּצּפֹור ַהִּקדְִמית. ּכָךְ ַהִּצּפֳִרים ּכָל 

ּכָךְ ְמִקּלֹות ַאַחת עַל ַהְּׁשנִּיָה ֶאת ַהָּמעֹוף, ֶׁשֵהן ִמְׁשַּתְּמׁשֹות ְּבפָחֹות ֵמֲחִצי 

ַהּכַֹח ֶׁשָהיּו ְצִריכֹות לְִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו לּו ָהיּו עָפֹות לְַבד”.

“ּוּוַאּו”, ָאַמר יְִצָחק, “זֶה ֲהמֹון ֶעזְָרה. ַרק ִמְסּכֵנָה ַהִּצּפֹור ֶׁשִּמָּקדִיָמה, 
ִהיא ְצִריכָה לֲַעבֹד יֹוֵתר ָקֶׁשה ִמּכֻּלָן. זֶה לֹא ֵפייר”.

“זֶה ְּבֵסדֶר”, ִחּיְֵך ָרִמי, “ִאם ִּתְסַּתּכְלּו ַמְסִּפיק זְַמן, ִּתְראּו ֶׁשַהִּצּפֹור 
ַהּמֹוִבילָה ִמְתַחּלֶֶפת ּכָל ּכַָּמה ּדַּקֹות. ּכְָך ּכֻּלָן נֱֶהנֹות ֵמָהֶעזְָרה ַהֲהדָדִית, 

וְָתִמיד יֵׁש ִצּפֹור ַרֲענַּנָה וֲַחזָָקה ִמָּקדִיָמה”.

“ֲחכָמֹות, ַהִּצֳּפִרים ָהֵאּלֶה”, ָאַמר רֹון ְּבַהֲעָרכָה. “ּכְָך ָעָׂשה אֹוָתן 
ַהֶּטַבע”, ָענָה ָרִמי, “וְַהֶּטַבע הּוא ְמאֹוד ָחכָם”.
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ֶּפֶרק ְרִביִעי: ִחּבּוֶרגֶל

ִמּכָל ַהִּמְׂשָחִקים, רֹון, יְִצָחק וְָאִמיר ֲהכִי אֹוֲהִבים ּכַּדּוֶרגֶל. ֲאָבל ֵהם 

לֹא ִמְתַענְיְנִים ַּבּנִָּצחֹון, אֹו ַּבּתֹוָצָאה. לָרֹב ֵהם לֹא סֹוְפִרים ִּבכְלָל. ֵהם 

ָּפׁשּוט אֹוֲהִבים לְִהיֹות ְּביַַחד!
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ּכַּדּוֶרגֶל הּוא ִמְׂשָחק ֶׁשל ְקבּוָצה, וְַהיְלָדִים ְמאֹוד אֹוֲהִבים ֶאת 

ַהְּמִסירֹות. ּכְֶׁשּיֵׁש מּולָם ְקבּוָצה טֹוָבה ֵהם ַחּיִָבים לְַׂשֵחק עֹוד יֹוֵתר 

ְּביַַחד ּכְדֵי לְַהְצלִיַח. זֶה נֹוֵתן לֶָהם ַהְרּגָָׁשה טֹוָבה ֶׁשל ִחּבּור וֲַחֵברּות.

ְּבדִּיּוק ִּבגְלַל זֶה, ּכָל ַהיְלָדִים אֹוֲהִבים לְִהיֹות ַּבְּקבּוָצה ֶׁשל רֹון, יְִצָחק 

וְָאִמיר, ּכִי ָׁשם ָּתִמיד ּכֵיף. לֹא ְמַׁשּנֶה ִאם ְמנְַּצִחים אֹו ַמְפִסידִים ָהִעָּקר 

ֶׁשָּתִמיד, ָּתִמיד נֱֶהנִים.

ַּפַעם, ּכְֶׁשַאָּבא ֶׁשל רֹון ָרָאה אֹוָתם ְמַׂשֲחִקים, הּוא ָאַמר ֶׁשֵהם ִּבכְלָל 

לֹא ְמַׂשֲחִקים ּכַּדּוֶרגֶל, ֶאּלָא ִחּבּוֶרגֶל, ּכִי ֵהם ּכָל ּכְָך ְמֻחָּבִרים זֶה לָזֶה. 

ּכֻּלָם ָצֲחקּו, וְָאִמיר ָאַמר ֶׁשּזֶה נָכֹון, ֵהם ַהְרֵּבה יֹוֵתר נֱֶהנִים ֵמַהִחּבּור 

ֵמֲאֶׁשר ֵמַהּנִָּצחֹון.
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ֶּפֶרק ֲחִמיִׁשי: ָהֲארּוָחה ַהּגְדֹולָה

 ּכָל יֹום, יְִצָחק ֵמִביא ּכִָריְך ִעם טּונָה לְֵבית ַהֵּסֶפר.

רֹון ֵמִביא ֵּפרֹות ּוֵבייגָלֶה ָעגֹל, וְָאִמיר ֵמִביא ּכִָריְך ִעם ֲחִביָתה. ֵהם 

אֹוכְלִים ֶאת ָמה ֶׁשֵהִביאּו ִּבזְַמן ַהַהְפָסָקה ַהּגְדֹולָה.

ּכְֶׁשֵהם רֹוִצים ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ֵהם ָּפׁשּוט ִמְתַחּלְִפים ֵּבינֵיֶהם.
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יֹום ֶאָחד, ֶהְחלִיטּו ַהְּׁשלָֹׁשה ֶׁשִּבְמקֹום לְִהְתַחּלֵף, ֵהם יְִתַחּלְקּו 

ַּבֲארּוחֹות. ּכְָך ִּתְהיֶה לְכֻּלָם ֲארּוָחה ְמגֻּוֶנֶת.

ּכְֶׁשּיֲַעקֹב, ַאְבנֵר וְִעּדָן ָראּו ֶאת ְׁשלֶֹׁשת ַהֲחֵבִרים, ָרצּו ּגַם ֵהם ֲארּוָחה 

ּכָזֹו וְִחּלְקּו ֵּבינֵיֶהם ֶאת ָמה ֶׁשֵהם ֵהִביאּו.

ַּבַהְתָחלָה, ַהְּקבּוצֹות נִּסּו לְִבּדֹק לְִמי יֵׁש ֲארּוָחה יֹוֵתר ְטִעיָמה.

ַאֲחֵרי ּכַָּמה יִָמים נֹוְצרּו עֹוד ְקבּוצֹות ֶׁשל ֲארּוחֹות ַּבּכִָּתה, וְכֻּלָן ִהְתָחרּו 

זֹו ָּבזֹו.

ַּבַהְתָחלָה זֶה ָהיָה נְֶחָמד ֶׁשֶאְפָׁשר לֱֶאכֹל ֲארּוָחה ְמגֻּוֶנֶת, ֲאָבל ַהַּתֲחרּות 

לֹא ָהיְָתה נְִעיָמה.

לְַאַחר ּכַָּמה יִָמים, ּכֻּלָם ֵהִבינּו ֶׁשֲהכִי ּכֵיף לְַחֵּבר ֶאת ּכָל ַהַּמְטַעִּמים ֶׁשל 

ּכָל ַהְּקבּוצֹות. ּכְָך ּכֻּלָם ִקְּבלּו ֲארּוָחה ְטִעיָמה וְָהֲאוִיָרה ָהיְָתה ְמאֹוד 

נְִעיָמה.

ֵמָאז, ְמאֹוד נִָעים ְּבַהְפָסַקת ָהאֹכֶל ַּבּכִָּתה ֶׁשל רֹון, יְִצָחק, ָאִמיר וְכָל 

ַהֲחֵבִרים.
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ֶּפֶרק ִׁשִּׁשי: ִרּקּוד ַהּדְבֹוָרה

ַהּבֶֹקר, ָרִמי, ַהּמֹוֶרה לְֶטַבע, ֵהִביא לַּכִָּתה ַמֶּׁשהּו ְמאֹוד מּוזָר: ֵמֵעין לּוַח 

ִעם חֹוִרים ֶׁשּצּוָרָתם ְמֻׁשֶּׁשה, ְמלִֵאים ְּבנֹוזֵל ְצַהְבַהב. ּכְֶׁשַהיְלָדִים ָׁשֲאלּו 

אֹותֹו ַמהּו ַהּנֹוזֵל, ִהִּציַע לֶָהם ָרִמי לְִטעֹם ִמֶּמּנּו. “ֻמָּתר”? ָׁשֲאלּו ּכַָּמה 

ֵמֶהם ַּבֲחָׁשׁש. “ַהַּפַעם ּכֵן וְטֹוב ֶׁשְּׁשַאלְֶּתם”, ִחּיְֵך ָרִמי, “זֶה לְגְַמֵרי ָּבטּוַח 
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ּוְמאֹוד ָטִעים”.

ַסְקָרנּות ִהְצִמידּו ַהיְלָדִים ֶאְצָּבעֹות לַּלּוַח ַהּמּוזָר, ִהכְנִיסּו אֹוָתן ֶאל  ְבּ

ִּפיֶהם ּוִמּיָד ִחּיְכּו ִחּיּוְך ּגָדֹול. “זֶה ָמתֹוק”, ָאַמר ֶאָחד. “זֶה ָסִמיְך”, ָאַמר 

ֵׁשנִי. “זֶה ּדְַבׁש”! ָאַמר ְׁשלִיִׁשי. “נָכֹון”, ָאַמר ָרִמי, “זֶה ּדְַבׁש. וְַהּלּוַח 
ַהּזֶה נְִקָרא ‘ַחּלַת ּדְַבׁש’, ּוָבּה ַהּדְבֹוִרים ְמכִינֹות וְׁשֹוְמרֹות ֶאת ַהּדְַבׁש 

ֶׁשֵהן ְמכִינֹות ִמּצּוף ְּפָרִחים”.

“ּגַם ֲאנִי רֹוֶצה, ּגַם ֲאנִי רֹוֶצה”, ָקְראּו ַהיְלָדִים. “מּוָבן”, ִחּיֵךְ ָרִמי, ּוִמּיָד 
ְּתַקְּבלּו. הּוא ָחַתך ֶאת ַחּלַת ַהּדְַבׁש לְִרּבּועִים, וְִחּלֵק אֹוָתם לְכֻּלָם.

ּוְבעֹוד ַהיְלָדִים ְמלְַּקִקים ֶאת ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ַּבֲהנָָאה, ִסֵּפר לֶָהם ָרִמי ַעל 

ַהּדְבֹוִרים.

“ַהּדְבֹוִרים ַחּיֹות ְּבכַּוָרֹות. ְּבכָל ּכַּוֶֶרת יֵׁש ֲהמֹון ּדְבֹוִרים, אּולַי ִמילְיֹון. 
יֵׁש ּגַם ִרּמֹות, ֶׁשֵהם זְָחלִים ֶׁשַחּיִים ְּבתֹוְך חֹוִרים ְקַטּנִים ְּבצּוַרת 

ְמֻׁשֶּׁשה, ַמָּמׁש ּכְמֹו ֵאּלֶה ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים ּכָאן, ַרק ֶׁשּכָאן ֵהם ְמלִֵאים 

ִּבדְַבׁש. ּדְבֹוִרים ּבֹוגְרֹות ַמֲאכִילֹות ֶאת ָהִרּמֹות ִּבדְַבׁש ַעד ֶׁשֵהן ּגְדֵלֹות 

וְהֹוְפכֹות ְּבַעְצָמן לִדְבֹוִרים.
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ְּבכָל ּכַּוֶֶרת יֵׁש ַמלְּכָה ֶׁשְּמִטילָה ֵּביִצים ְּבתֹוְך ַהְּמֻׁשִּׁשים, ּוֵמַהֵּביִצים 

ּבֹוְקעֹות לֶָהן ִרּמֹות.

וְיֵׁש ַּבּכַּוֶֶרת ּגַם ּכַָּמה ּדְבֹוִרים זְכִָרים ֶׁשַּתפְִקידָם לְַהפְרֹות ֶאת ַהַּמלְּכָה 

ּכְדֵי ֶׁשַּתִּטיל ֵּביִצים, ֵמֶהם ִּתְבַקעְנָה ִרּמֹות, ֶׁשַּתֲהפֹכְנָה לִדְבֹוִרים”.

“ַאֶּתם יֹודְעִים”, ִסּפֵר ָרִמי ְּבִחּיּוךְ, “יֵׁש לַּדְבֹוִרים ֵמעֵין ִרּקּוד ְמיָֻחד. ֲאנִי 
קֹוֵרא לֹו ‘ִרּקּוד ַהּדְבֹוָרה’, ּכִי ַרק ּדְבֹוִרים עֹוׂשֹות אֹותֹו. ּכְֶׁשּדְבֹוָרה 

מֹוֵצאת ּפֶַרח עִם ַהְרֵּבה צּוף, ִהיא לֹא ׁשֹוָתה אֹותֹו. ִהיא ּגַם לֹא ְמִביָאה 

אֹותֹו לַּכַּוֶֶרת. קֹדֶם ּכֹל, ִהיא עָפָה ַמֵהר לְַסּפֵר לֲָאֵחרֹות.

ֲאָבל ּדְבֹוִרים לֹא ְמדְַּברֹות. ִּבְמקֹום זֹאת, ֵהן רֹוְקדֹות ֶאת ָהִרּקּוד 

ַהְמיָֻחד. ִּבְתנּועֹות ְמדֻּיָקֹות, ַהּדְבֹוִרים ְמַסְּפרֹות זֹו לָזֹו ְּבדִּיּוק ֵהיכָן 

נְִמָצא ַהֶּפַרח ִעם ַהּצּוף. ֵהן ַמְרִעידֹות ֶאת ַהּכְנַָפיִם, ְמזִיזֹות ֶאת ָהַרגְלַיִם 

ּוְמנְַענְעֹות ֶאת ּכָל ַהּגּוף ַעל ִּפי ֻחִּקים ְמיָֻחדִים.

ּכָל ְּתנּוָעה ְמַסֶּמנֶת ּכִּוּון אֹו ֶמְרָחק, וְכְָך ַהּדְבֹוִרים יֹודְעֹות ְּבדִּיּוק ֵאיפֹה 

נְִמָצא ַהֶּפַרח. ְּבתֹוְך ּדַָּקה ּכֻּלָן ָעפֹות ְּבדִּיּוק לַָּמקֹום, מֹוְצאֹות ֶאת ַהּצּוף, 

ּוְמִביאֹות אֹותֹו לַּכַּוֶֶרת, לְַהֲאכִיל ּבֹו ֶאת ָהִרּמֹות, ֶאת ַהַּמלְּכָה, וְַאַחר 

ּכְָך ֶאת ַעְצָמן”.
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ֶּפֶרק ְׁשִביִעי: ׁשֹוקֹולָד

ִמּכָל ַהַּמְמַּתִּקים, ָאִמיר ֲהכִי 

אֹוֵהב ׁשֹוקֹולָד. ַּפַעם, הּוא 

ָׁשַאל ֶאת ַאָּבא ֶׁשּלֹו, “ַאָּבא, 

ֵאיְך עֹוִׂשים ׁשֹוקֹולָד”?
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מֶֹׁשה, ַאָּבא ֶׁשל ָאִמיר, ִהְסִּביר ֶׁשּׁשֹוקֹולָד עֹוִׂשים ִמָּקָקאֹו, ֻסּכָר, ָחלָב, 

וְעֹוד ַהְרֵּבה ּדְָבִרים. הּוא ָאַמר ֶׁשִּבְׁשִביל לְיֵַצּר ׁשֹוקֹולָד, ָצִריְך ּכַָּמה 

ֵּתי ֲחרֶֹׁשת, ֲהמֹון ֲאנִָׁשים, וְַהְרֵּבה ַמָּׂשִאּיֹות. ֲאָרצֹות, ּכַָּמה ֳאנִּיֹות, ּכַָּמה ָבּ

“ּכָל זֶה ִּבְׁשִביל ׁשֹוקֹולָד”? ָׁשַאל ָאִמיר. “ּכֵן, וַּדַאי”, ָענָה מֶֹׁשה.

ֶאת ַהּׁשֹוקֹולָד ְמִביִאים לֲַחנּות ְּבַמָּׂשִאית ֶׁשל ׁשֹוקֹולָדִים יָָׁשר ֵמַהִּמְפָעל. 

ַּבִּמְפָעל ְמיְַּצִרים ֶאת ַהּׁשֹוקֹולָד.

ֶאת ַהָּקָקאֹו לְׁשֹוקֹולָד ְמִביִאים ִמְּבָרזִיל, ֶאת ַהֻּסּכָר ְמגַּדְלִים ְּבהֹּדּו, 

ְמכִינִים ְּבֵאירֹוָּפה ּוַמִּסיִעים לְיְִׂשָרֵאל, וְֶאת ֶהָחלָב ְמִביִאים ִמְּתנּוָבה, 

ֶׁשְּמִביָאה אֹותֹו ֵמָהֶרֶפת.

לְכָל זֶה ָצִריְך ַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים ֶׁשּיְגַּדְלּו ֶאת ַהָּקָקאֹו, ֶׁשּיְגַּדְלּו ֶאת ַהֻּסּכָר, 

ֶׁשּיֲַאכִילּו ֶאת ַהָּפרֹות וְיְַחלְבּו אֹוָתן, וְֶׁשּיִַּסיעּו ֶאת ּכָל ַהִּמְצָרכִים 

לְִמְפַעל ַהּׁשֹוקֹולָד.

ַּבִּמפְעָל ְצִריכִים ַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים ֶׁשּיַפְעִילּו ֶאת ַהְּמכֹונֹות וְיַַאְרזּו ֶאת 

ַהּׁשֹוקֹולָד ַהּמּוכָן, וְעֹוד ֲאנִָׁשים ְצִריכִים לְַהִּסיעַ ֶאת ַהּׁשֹוקֹולָד לֲַחנּויֹות.
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ּוּוַאּו! ָאַמר ָאִמיר, לֹא יָדְַעִּתי ֶׁשָּצִריְך ּכָל ּכְָך ַהְרֵּבה ּדְָבִרים ּכְדֵי לְיֵַּצר 

ׁשֹוקֹולָד. ּכֵן, ָענָה מֶֹׁשה, ּכָל ּדָָבר ָּבעֹולָם ֶׁשּלָנּו ָקׁשּור לֲַהמֹון ּדְָבִרים 

ֲאֵחִרים ֶׁשִּבלְֲעדֵיֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ָהיָה לְיֵַּצר אֹותֹו. ּכְָך ֲאנְַחנּו וְכְָך ּגַם 

ָהעֹולָם, ָקׁשּור ּוְמֻקָּׁשר ְּבַעְרבּות ֲהדָדִית.
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ֶּפֶרק ְׁשִמינִי: ִטּיּול ַׁשָּבת

 יֹום ַׁשָּבת, ֻמְקּדָם ַּבּבֶֹקר

 רֹון יֹוֵצא ֵמַהִּמָּטה.

 הּוא זֹוכֵר ֶׁשהּוא ָקַבע
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ִמְפּגָׁש ִעם ֲחֵבִרים ַּבָּפאְרק.

 ְמַמֵהר לֵָצאת לְָרחֹוב, יֹוֵצא ִעם ַאָּבא לְִטּיּול,

 ַּבָּפאְרק ַהֲחֵבִרים יְִצָחק וְגַם ָאִמיר,

חֹוְׁשִבים ַעל ַהַּמְסלּול.

 ֵהם יְַתִחילּו ַּבְּבֵרכָה, ֶׁשֵאין ָּבּה ּכְָבר ּדָגִים,

 יִָׁשיטּו ָּבּה ָעלִים, לִַחים וִיֵבִׁשים,

יְִראּו ֵאיְך ֶׁשָהרּוַח יֹוֶצֶרת ָּבּה ּגַּלִים.

 ִמָּׁשם ֵהם יְַטְּפסּו, יָרּוצּו ֶאל ַהּגְִבָעה,

 ֵהם יְַטְּפסּו, יְֵרדּו וְיֲַעלּו,

 ֲאָבל ֲהכִי, ֲהכִי ַהְרֵּבה

ֵהם יְִצֲחקּו וְיְִׂשְמחּו.

 ַּבּסֹוף ֵהם ּגַם יֹאכְלּו,

 ֶאת ּכָל ַהַּמְטַעִּמים,

 ֵהם יְִתַחּלְקּו ַּבּכֹל,

ּכִי ּכְָך ֵהם ֲחֵבִרים.
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