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ֶּפרֶק רִאׁשֹוןֲ :חבֵרּות טֹובָה
רֹון ,י ִ ְצחָק ו ְ ָאמִיר הֵם ֲח ֵברִים טֹובִים.
ּכָל יֹום הֵם נ ִ ְפגּ ָשִים.
ְמ ַׂש ֲחקִיםְ ,מ ַטּיְלִיםְ ,מדַ ְּברִים ו ְלֹו ְמדִים.
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ו ְיֹותֵר ֵמ ַהּכֹל,
הֵם אֹו ֲהבִים אֶת ַה ֶּטבַע.
לְג ַּלֹות מְקֹומֹות ֲחדָׁשִים ,לַ ֲחקֹר ֲא ָבנ ִים,
לִצְּפֹות ְּב ִצ ֳּפרִים ּו ְב ַב ֲעלֵי ַחּי ִים.
וְאִם ַּפעַם קֹורֶה
ֶׁשהֵם לֹא ִמ ְס ַּתּדְרִים
ו ְ ֶאחָד ֵמהֶם ַמ ְרּג ִיׁש ֶׁשהֵם ְקצָת נ ִ ְפ ָרדִים
ִמּי ָד הֵם עֹו ְצרִים ו ְחֹו ְׁשבִים
אֵי ְך לִהְיֹות ׁשּוב ְּביַחַדֲ ,ח ֵברִים.
וְהֵם ָּתמִיד מֹו ְצאִים ֵעצָהּ ,כִי הֵם יֹודְעִים ֶׁש ֵּמ ֵעבֶר לְכָל ְּב ָעי ָה ו ְ ָצרָה
ַה ֲחבֵרּות הַּטֹובָה הִיא ָּתמִיד ַה ַּמ ָּטרָה.
ּו ִבגְלַל ז ֶה,
רֹון ,י ִ ְצחָק ו ְ ָאמִיר הֵם ֲח ֵברִים ּכָל ּכָ ְך טֹובִים.
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ֶּפרֶק ֵׁשנ ִיַ :ה ְּמרִיצָה
ַהּבֹקֶר הּוא ּבֹקֶר ְמיֻחָדָ .רמִי ,הַּמֹורֶה לְ ֶטבַעִ ,הזְמִין אֶת ׁשְלֹוׁשֶת
ַה ֲח ֵברִים ֵאלָיו ַה ַּביְתָה לַ ֲעזֹר לֹו לְנ ַּקֹות אֶת ַה ַּמ ְחסָן .הּוא ָאמַר לָהֶם
ֶׁש ֶּבטַח י ֵׁש ׁשָם הֲמֹון ּדְ ָברִים ְמ ַענְיְנ ִים ׁשֶהּוא לֹא ָצרִיךְ“ .אִם ּכָךְ” ,הֵם
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ָׁשאֲלּו“ ,נּוכַל לָ ַקחַת אֹותָם לְ ִמגְרַׁש ַהּג ְרּוטָאֹות ֶׁשּלָנּו”? “ ֶּבטַח”ָ ,ענ ָה
ָרמִי ְּב ִׂש ְמחָה.
ִּבׁשְמֹונ ֶה ַּבּבֹקֶר נ ִ ְפּג ְׁשּו ַה ֲח ֵברִים ְּב ִמגְרַׁש ַהּג ְרּוטָאֹות ו ְ ָהלְכּו ִמּׁשָם
ְּביַחַד לְבֵיתֹו ׁשֶל ָרמִי .רֹון ָאמַר“ ,אֵי ְך נ ַ ֲעמִיס אֶת ּכָל מָה ֶׁשּנ ִ ְמצָא ֵאצֶל
הַּמֹורֶה”? ֲאבָל ַה ֲח ֵברִים לֹא עָנּו לֹו מִּׁשּום ֶׁשהֵם לֹא יָדְעּוַ .ה ֲח ֵברִים
ָהלְכּו ַּבּדֶ ֶר ְך ו ְ ָחׁשְבּו.
לְ ֶפתַעְּ ,בצַד ַהּדֶ ֶרךְ ,י ִ ְצחָק ָמצָא זּוג ַמקְלֹות ׁשֶל ַמ ְט ֲאטֵאַ ,מּמָׁש ֲחדָׁשִים
וְיָפִים .הּוא ּכָל ּכָ ְך ָׂשמַח ֶׁש ִּמּי ָד ָקרָא לַ ֲח ֵברָיו לִרְאֹות אֹותָםִּ “ .תרְאּו
ּכַּמָה הֵם יָפִים ו ַ ֲחזָקִים”ָ ,אמַר י ִ ְצחָק ְּב ִׂש ְמחָה“ .נ ָכֹון ,חָׁשּוב ֶׁשּיִהְיּו לָנּו
ּכָ ֵאּלֶה”ָ ,ענ ָה לֹו רֹון“ .לָנּו”!? ָׁשאַל י ִ ְצחָקֲ “ ,אנ ִי ָמצָאתִי אֹותָם ,הֵם
ֶׁשּלִי”!
י ִ ְצחָק לָקַח אֶת ַה ַּמקְלֹות ו ְ ַהיְלָדִים ִה ְמׁשִיכּו לָלֶכֶת ִּב ְׁשתִיקָה .הֵם
ּכְבָר לֹא הָיּו ְׂש ֵמחִיםּ .ו ִבמְקֹום זֹאת הֵם ִהּבִיטּו לָ ֲאדָמָה ְּבחִּפּוׁש ַאחַר
ְמצִיאֹות.
ִּפתְאֹום ,רֹון רָץ ַמהֵר ָקדִימָה ו ְ ָקרָאִּ “ ,תרְאּוָ ,מצָאתִי ּגַלְּג ַלּ ,גַלְּג ַל ָחדָׁש
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לְג ַ ְמרֵי ,עִם ּגּומִי ִמ ָּסבִיב ו ְחֹור ָּב ֶא ְמצַע .אּוכַל לְ ַחּבֵר אֹותֹו לַ ֲעגָלָה.
אֵיז ֶה יֹפִי”ָׂ ,שמַח רֹון.
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ָאמִיר ִה ְס ַּתּכֵל ִּב ְׁשנ ֵי ֲח ֵברָיו ְּב ִקנְאָה .לָהֶם הָיּו ַמקְלֹות וְגַלְּג ַל ,ו ְלֹו לֹא
ָהי ָה ּכְלּום .הּוא ִה ְרּג ִיׁש לֹא נָעִים ו ְ ָרצָה לִהְיֹות ָׂש ֵמחַַ ,א ְך הּוא לֹא יָדַע
ּכֵיצַדּ .תֹו ְך ּכְדֵי ַמ ֲחׁשָבֹותִ ,ה ְבחִין לְ ֶפתַע ָאמִיר ְּב ַמּׁשֶהּו ּכָחֹל ֻמּנ ָח ַּבּצַד.
הּוא נִּג ַׁש ֵאלָיו ו ְ ִה ְס ַּתּכֵל .מּולֹו ָהיְתָה ּג ִיג ִית ּג ְדֹולָהּ ,כְ ֻחּלָהְׁ ,שלֵמָה,
ֻמּנַחַת עַל ַה ַּק ְרקַעּ“ .ג ַם ֲאנ ִי ָמצָאתִי ַמּׁשֶהּו”ָ ,קרָא אֶל רֹון וְי ִ ְצחָק,
ּג ִיג ִית ֲענָקִית ,אֵיז ֶה יֹפִי”.
“נ ָכֹון” ,עָנּו ָה ֲא ֵחרִים“ ,יָפֶה”ַ “ .עכְׁשָיו ּבֹואֹו נֵלֵךְ”ָ ,אמַר רֹון.
וְאָז ָאמִיר ֵהבִין לָּמָה הּוא לֹא ָׂש ֵמחַ .הֵם ָא ְמנ ָם ָהלְכּו ְּביַחַדֲ ,אבָל לֹא
ִה ְרּג ִיׁשּו ְּביַחַדּ ,כְמֹו ָּתמִיד ּכְ ֶׁשהֵם ְּב ַמּצַב רּו ַח טֹוב .הֵם ָּתמִיד ָצחֲקּו
ְּביַחַד ו ְ ָאכְלּו ְּביַחַד ו ְ ִׂשחֲקּו ְּביַחַד .ו ְ ַעכְׁשָיו ,הֵם ְסתָם ָהלְכּו לְ ָרמִי
הַּמֹורֶהֲ ,אבָל הֵם לֹא ִה ְרּג ִיׁשּו אֶת ַה ְּביַחַד.
“ ֶרג ַע”ָ ,אמַר ָאמִירּ“ ,בֹואּו נ ַ ֲעׂשֶה ֶׁשּי ִ ְהי ֶה לָנּו ָׂש ֵמחַ”“ .אֵיךְ”? ָׁשאַל
י ִ ְצחָקֶׁ ,ש ֵהבִין לְ ֶפתַע ֶׁשּג ַם הּוא אֵינֹו ָׂש ֵמחַ“ .לֹא יֹודֵעַ”ָ ,ענ ָה ָאמִיר,
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“ּבֹואּו נ ַ ְחׁשֹב ְּביַחַדּ ,כָ ְך ֲאנַחְנּו ָּתמִיד ַמ ְצלִיחִים”.
יָׁשְבּו ַה ֲח ֵברִים ְּבצַד ַהּדֶ ֶר ְך ו ְ ָחׁשְבּו .הֵם ִהּנ ִיחּו ּבֵינ ֵיהֶם ַּב ֲע ֵרמָה אֶת ּכָל
מָה ֶׁש ָּמצְאּו וְנ ִּסּו לְ ָהבִין לָּמָה הֵם אֵינ ָם ְׂש ֵמחִים ּכְמֹו ָּתמִידּ .כָל ֶאחָד
ֶה ֱעלָה ַרעְיֹוןֲ ,אבָל הֵם לֹא ָמצְאּו ִסּבָה ַאחַת ְמ ֻׁש ֶּתפֶת.
ּכְ ֶׁשּכְבָר ּכִ ְמעַט ִה ְתיָאֲׁשּו ו ְ ָעמְדּו לְ ַה ְמׁשִי ְך לָלֶכֶתָ ,אמַר לְ ֶפתַע רֹוןֲ “ ,אנ ִי
יֹודֵעַ! ֲאנַחְנּו נ ִ ְפ ָרדִיםּ ,כְאִּלּו ֶׁש ֲאנַחְנּו לֹא ֲח ֵברִיםּ ,כִי ּכָל ֶאחָד ֵמ ִאּתָנּו
לָקַח לְ ַעצְמֹו אֶת מָה ֶׁש ָּמצָא”“ .נ ָכֹון”! ָקרְאּו ְּביַחַד ָאמִיר וְי ִ ְצחָק,
“ ְּבדִּיּוק”ִ .מּי ָד ּכֻּלָם ָצחֲקּו ,ז ֶה ִה ְצחִיק אֹותָם ֶׁשהֵם ָצעֲקּו ְּביַחַד אֶת
אֹותָּה ִמּלָה ַמּמָׁש.
“אָז ּבֹואֹו נ ְ ַׁשּתֵף אֶת ּכָל ַהּדְ ָברִים ֶׁש ָּמצָאנּו וְנ ִ ְהי ֶה ׁשּוב ֲח ֵברִים”ָ ,אמַר
י ִ ְצחָקֲ “ .אבָל ז ֶה לֹא ׁשְלֹוׁשָה ּדְ ָברִים”ָ ,אמַר לְ ֶפתַע ָאמִיר“ ,ז ֶה רַק ּדָבָר
ֶאחָד”ֶ “ .אחָד”? ָאמְרּו ְּביַחַד רֹון וְי ִ ְצחָק ,ו ְׁשּוב ָצחֲקּו ּכֻּלָםֶּ “ .בטַח”ָ ,ענ ָה
ָאמִיר“ ,אִם נ ְ ַחּבֵר אֶת ַה ַּמקְלֹות לַּג ִיג ִית ,וְאֶת ַהּגַלְּג ַל ּבֵין ַה ַּמקְלֹותִּ ,ת ְהי ֶה
לָנּו ְמרִיצָה”.
מְ -רִי -צָה! ָקרְאּו ּכֻּלָם ו ְ ָצחֲקּו ּבְקֹול ּג ָדֹולּ ,בֹואּו נֵלֵ ְך לְ ָרמִי הַּמֹורֶה
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ּונ ְ ַחּבֵר אֶת ּכָל ַה ֲחלָקִים.
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ָרמִי הַּמֹורֶה ָׂשמַח מְאֹוד לִרְאֹות אֶת מָה ֶׁש ַה ֲח ֵברִים ָמצְאּוּ ,ו ִמּי ָד נָתַן
לָהֶם ַמ ְס ְמרִיםַּ ,פּטִיׁשֲ ,ח ָבלִים ,ו ַ ֲאפִּלּו ּבֹרֶג ֶׁשּי ְ ַׁשּמֵׁש ּכְצִיר לַּגַלְּג ַל.
ַה ֲח ֵברִים ִחּבְרּו אֶת ַהּג ִיג ִית אֶל ַה ַּמקְלֹות עִם ַה ַּפּטִיׁש ו ְ ַה ַּמ ְס ְמרִים,
ִה ְׁשחִילּו אֶת ַהּבֹרֶג ּדֶ ֶר ְך הַחֹור ֶׁש ְּב ֶא ְמצַע ַהּגַלְּג ַל ,ו ְ ָקׁשְרּו אֶת קְצֹות
ַהּבֹרֶג אֶל ַה ַּמקְלֹות ְּב ֶא ְמצָעּות ַה ֲח ָבלִיםּ .כָ ְך נ ִ ְבנְתָה ַה ְּמרִיצָה.
ָהיְתָה זֹו ַה ְּמרִיצָה ַהּיָפָה ּבְיֹותֵר ֶׁשּנ ִ ְבנְתָה מֵעֹולָםּ ,כִי הִיא נ ִ ְבנְתָה ְּביַחַד,
ַּב ֲחבֵרּות.
ּכְ ֶׁש ִּסּי ְמּו ַה ֲח ֵברִים לַ ֲעזֹר לְ ָרמִי לְנ ַּקֹות אֶת ַה ַּמ ְחסָן ,הָיּו לָהֶם ּכָל ּכָ ְך
ַה ְרּבֵה ֲח ָפצִים לָ ַקחַת לְ ִמגְרַׁש ַהּג ְרּוטָאֹות ֶׁשהֵם ְמאֹד ָׂשמְחּו ֶׁשּי ֵׁש לָהֶם
ְמרִיצָהּ ,כִי ִּבלְ ָעדֶי ָה לְעֹולָם לֹא הָיּו ַמ ְצלִיחִים לָׂשֵאת אֹותָם.
ַּבּדֶ ֶר ְך ֲחזָרָה הֵם ׁשָרּוָ ,צחֲקּו ,ו ְ ִה ְת ַחּלְפּו ּבֵינ ֵיהֶם ְּבלִ ְסחֹב אֶת ַה ְּמרִיצָה.
ָּב ֶערֶב ָהלְכּו ַה ֲח ֵברִים אִיׁש לְבֵיתֹוֲ ,אבָל ּכֻּלָם נ ִ ְרּדְמּו עִם ַמ ֲחׁשָבֹות
נְעִימֹות עַל הַּיֹום ַה ְמיֻחָד ,וְזָכְרּו ֶׁשּכָל ז ֶה ָקרָה ּכִי עָׂשּו ַהּכֹל ְּביַחַד.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
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ֶּפרֶק ְׁשלִיׁשִיַ :ה ִּצ ֳּפרִים עָפֹות ְּב

V

ּבֹקֶר ֶאחָד ּבְסֹוף ַה ַּקי ִץׁ ,שְלֹוׁשֶת ַה ֲח ֵברִים ִׂשחֲקּו ֶּב ָחצֵר .הֵם רָצּו
לִבְנֹות מָטֹוס ו ְ ָחקְרּו אֵיז ֶה חֹמֶר יֹותֵר קַלֵ .מ ֲעלֵיהֶם הָיּו ָׁש ַמי ִם ּכְ ֻחּלִים,
וְרַק לַ ֲהקַת ִצ ֳּפרִים נֹודְדֹות ָעפָה לְ ִאּטָּה ַה ְרחֵק לְ ַמ ְעלָהַ .היְלָדִים ִה ְס ַּתּכְלּו
ֲעלֵיהֶן וְדִ ְמי ְנּו ֶׁשּג ַם הֵם ָעפִים ִאּתָן.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
ִּפתְאֹום ָאמַר ָאמִיר“ ,לָּמָה הֵן עָפֹות ּכָךְ”? “אֵיךְ”? ָׁשאַל אֹותֹו רֹון.
“ ִּב ְׁשפִיץ”ָ ,ענ ָה ָאמִירּ“ ,כְמֹו ְמ ֻׁשּלָׁש ְּבלִי קַו ֶאחָד”ְ “ .מ ַענְי ֵן”ָ ,ענ ָה
י ִ ְצחָק“ ,אּולַי נ ִ ְׁשאַל אֶת ָרמִי ,הַּמֹורֶה לְ ֶטבַע”?
10

“ּכֵןּ ,בֹואּו נֵלֵ ְך ֵאלָיו”ָ ,ענ ָה רֹון.
ּכְ ֶׁש ִהּג ִיעּו לְ ָרמִי ,הּוא ָהי ָה ּבַחּוץ ,צֹופֶה ַּב ִּצ ֳּפרִים ַמּמָׁש ּכְמֹוהֶם.
“ׁשָלֹום”ָ ,אמַר לָהֶםִּ “ ,תרְאּו ,עֹונ ַת ַהּנְדִידָה ֵה ֵחּלָה ו ְ ַה ִּצ ֳּפרִים עָפֹות
ּדָרֹומָה לְ ַא ְפרִיקָה ַה ַחּמָהׁ .שָם ַהחֹרֶף נָעִים לָהֶן יֹותֵרּ ,ו ַב ַּקי ִץ הֵן
י ַ ַחז ְרּו”.
“ ְּבדִּיּוק ִּבגְלַל ז ֶה ֲאנַחְנּו ּכָאן”ָ ,אמַר י ִ ְצחָקָ “ ,רצִינּו לָדַעַת לָּמָה הֵן
עָפֹות ּכָכָה”“ .אֵיךְ”? ָׁשאַל ָרמִיּ“ .כְמֹו ְמ ֻׁשּלָׁש ְּבלִי קַו”ָ ,ענ ָה ָאמִיר.
“אַה”ִ ,חּי ֵ ְך ָרמִי“ ,י ֵׁש לְהֵן ִסּבָה טֹובָה .קֹו ְראִים לָז ֶה מָעֹוף ְּב  Vמִּׁשּום
ׁשֶהּוא ּדֹומֶה לָאֹות ְּ Vב ַאנְּגְלִיתַ ,מּכִירִים”? “ ֶּבטַח” ,עָנּו ְׁשלָ ְׁשּתָם י ַ ְחּדָיו.
“הֵן עָפֹות ּכָךְ”ִ ,ה ְמׁשִי ְך ָרמִיּ“ ,כִי ּכָ ְך הֵן עֹוז ְרֹות זֹו לָזֹו”.
“אֵי ְך לָעּוף ְּב  Vעֹוז ֵר לָהֶן”ָׁ ,שאַל י ִ ְצחָק“ ,הֵן רַק עֹוׂשֹות רּו ַח ַאחַת
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ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים

לַ ְּׁשנִּי ָה ,ז ֶה רַק יֹותֵר ָקׁשֶה”.
“ז ֶה ֶּב ֱאמֶת נ ִ ְראֶה ּכָךְ”ִ ,ה ְסּכִים ָרמִיֲ “ ,אבָל ָה ֱאמֶת הִיא ֶׁש ָה ֲאו ִיר ֶׁשּכָל
צִּפֹור ּדֹו ֶחפֶת אֲחֹורָה עִם ּכְנָפֶי ָה עֹוז ֵר לַּצִּפֹור ֶׁש ַא ֲחרֶי ָה לַעֲלֹות ,אִם הִיא
נ ִ ְמצֵאת ְּבדִּיּוק ַּבּנ ְ ֻקּדָה ַהּנ ְכֹונ ָה ֵמאֲחֹורֵי ַהּצִּפֹור ַה ִּקדְמִיתּ .כָ ְך ַה ִּצ ֳּפרִים ּכָל
ּכָ ְך ְמקִּלֹות ַאחַת עַל ַה ְּׁשנִּי ָה אֶת ַהּמָעֹוףֶׁ ,שהֵן ִמ ְׁש ַּתּמְׁשֹות ְּבפָחֹות ֵמ ֲחצִי
ַהּכֹ ַח ֶׁשהָיּו ְצרִיכֹות לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש ּבֹו לּו הָיּו עָפֹות לְבַד”.
“ּוּואַּו”ָ ,אמַר י ִ ְצחָק“ ,ז ֶה הֲמֹון ֶעזְרָה .רַק ִמ ְסּכֵנ ָה ַהּצִּפֹור ֶׁש ִּמ ָּקדִימָה,
הִיא ְצרִיכָה לַ ֲעבֹד יֹותֵר ָקׁשֶה ִמּכֻּלָן .ז ֶה לֹא פֵייר”.
“ז ֶה ְּב ֵסדֶר”ִ ,חּי ֵ ְך ָרמִי“ ,אִם ִּת ְס ַּתּכְלּו ַמ ְסּפִיק זְמַןִּ ,תרְאּו ֶׁש ַהּצִּפֹור
הַּמֹובִילָה ִמ ְת ַחּלֶפֶת ּכָל ּכַּמָה ּדַּקֹותּ .כָ ְך ּכֻּלָן נֶהֱנֹות ֵמ ָה ֶעזְרָה ַה ֲהדָדִית,
ו ְ ָתמִיד י ֵׁש צִּפֹור ַר ֲענַּנ ָה ו ַ ֲחזָקָה ִמ ָּקדִימָה”.
“ ֲחכָמֹותַ ,ה ִּצ ֳּפרִים ָה ֵאּלֶה”ָ ,אמַר רֹון ְּב ַה ֲע ָרכָהּ“ .כָ ְך ָעׂשָה אֹותָן
ַה ֶּטבַע”ָ ,ענ ָה ָרמִי“ ,ו ְ ַה ֶּטבַע הּוא מְאֹוד ָחכָם”.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
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ֶּפרֶק ְרבִיעִי :חִּבּו ֶרג ֶל
ִמּכָל ַה ִּמ ְׂש ָחקִים ,רֹון ,י ִ ְצחָק ו ְ ָאמִיר ֲהכִי אֹו ֲהבִים ּכַּדּו ֶרג ֶלֲ .אבָל הֵם
לֹא ִמ ְת ַענְיְנ ִים ַּבּנִּצָחֹון ,אֹו ּבַּתֹו ָצאָה .לָרֹב הֵם לֹא סֹו ְפרִים ִּבכְלָל .הֵם
ּפָׁשּוט אֹו ֲהבִים לִהְיֹות ְּביַחַד!

13
ּכַּדּו ֶרג ֶל הּוא ִמ ְׂשחָק ׁשֶל קְבּוצָה ,ו ְ ַהיְלָדִים מְאֹוד אֹו ֲהבִים אֶת
ַה ְּמסִירֹותּ .כְ ֶׁשּי ֵׁש מּולָם קְבּוצָה טֹובָה הֵם ַחּיָבִים לְ ַׂשחֵק עֹוד יֹותֵר
ְּביַחַד ּכְדֵי לְ ַה ְצלִיחַ .ז ֶה נֹותֵן לָהֶם ַה ְרּגָׁשָה טֹובָה ׁשֶל חִּבּור ו ַ ֲחבֵרּות.
ְּבדִּיּוק ִּבגְלַל ז ֶהּ ,כָל ַהיְלָדִים אֹו ֲהבִים לִהְיֹות ַּבּקְבּוצָה ׁשֶל רֹון ,י ִ ְצחָק
ו ְ ָאמִירּ ,כִי ׁשָם ָּתמִיד ּכֵיף .לֹא ְמ ַׁשּנ ֶה אִם ְמנ ַ ְּצחִים אֹו ַמ ְפסִידִים ָה ִעּקָר
ֶׁש ָּתמִידָּ ,תמִיד נ ֶ ֱהנ ִים.
ַּפעַםּ ,כְ ֶׁש ַאּבָא ׁשֶל רֹון ָראָה אֹותָם ְמ ַׂש ֲחקִים ,הּוא ָאמַר ֶׁשהֵם ִּבכְלָל
לֹא ְמ ַׂש ֲחקִים ּכַּדּו ֶרג ֶלֶ ,אּלָא חִּבּו ֶרג ֶלּ ,כִי הֵם ּכָל ּכָ ְך ְמ ֻח ָּברִים ז ֶה לָז ֶה.
ּכֻּלָם ָצחֲקּו ,ו ְ ָאמִיר ָאמַר ֶׁשּז ֶה נ ָכֹון ,הֵם ַה ְרּבֵה יֹותֵר נ ֶ ֱהנ ִים ֵמ ַהחִּבּור
ֵמ ֲאׁשֶר ֵמ ַהּנִּצָחֹון.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
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ֶּפרֶק ֲחמִיׁשִיָ :האֲרּוחָה ַהּג ְדֹולָה
ּכָל יֹום ,י ִ ְצחָק ֵמבִיא ּכָרִי ְך עִם טּונ ָה לְבֵית ַה ֵּספֶר.
רֹון ֵמבִיא ּפֵרֹות ּובֵייגָלֶה ָעגֹל ,ו ְ ָאמִיר ֵמבִיא ּכָרִי ְך עִם ֲחבִיתָה .הֵם
אֹוכְלִים אֶת מָה ֶׁש ֵהבִיאּו ִּבזְמַן ַה ַה ְפ ָסקָה ַהּג ְדֹולָה.
ּכְ ֶׁשהֵם רֹוצִים ַמּׁשֶהּו ַאחֵר ,הֵם ּפָׁשּוט ִמ ְת ַחּלְפִים ּבֵינ ֵיהֶם.
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ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים

יֹום ֶאחָדֶ ,ה ְחלִיטּו ַה ְּׁשלֹׁשָה ֶׁש ִּבמְקֹום לְ ִה ְת ַחּלֵף ,הֵם י ִ ְת ַחּלְקּו
ַּבאֲרּוחֹותּ .כָ ְך ִּת ְהי ֶה לְכֻּלָם אֲרּוחָה ְמגֻּוֶנ ֶת.
ּכְ ֶׁשּי ַ ֲעקֹבַ ,א ְבנ ֵר ו ְ ִעּדָן רָאּו אֶת ְׁשלֹׁשֶת ַה ֲח ֵברִים ,רָצּו ּג ַם הֵם אֲרּוחָה
ּכָזֹו ו ְ ִחּלְקּו ּבֵינ ֵיהֶם אֶת מָה ֶׁשהֵם ֵהבִיאּו.
ַּב ַה ְת ָחלָהַ ,הּקְבּוצֹות נ ִּסּו לִ ְבּדֹק לְמִי י ֵׁש אֲרּוחָה יֹותֵר ְטעִימָה.
ַא ֲחרֵי ּכַּמָה יָמִים נֹוצְרּו עֹוד קְבּוצֹות ׁשֶל אֲרּוחֹות ַּבּכִּתָה ,וְכֻּלָן ִה ְתחָרּו
זֹו ּבָזֹו.
ַּב ַה ְת ָחלָה ז ֶה ָהי ָה נ ֶ ְחמָד ֶׁש ֶא ְפׁשָר לֶ ֱאכֹל אֲרּוחָה ְמגֻּוֶנ ֶתֲ ,אבָל ַה ַּתחֲרּות
לֹא ָהיְתָה נְעִימָה.
לְ ַאחַר ּכַּמָה יָמִיםּ ,כֻּלָם ֵהבִינּו ֶׁש ֲהכִי ּכֵיף לְ ַחּבֵר אֶת ּכָל ַה ַּמ ְט ַעּמִים ׁשֶל
ּכָל ַהּקְבּוצֹותּ .כָ ְך ּכֻּלָם ִקּבְלּו אֲרּוחָה ְטעִימָה ו ְ ָה ֲאו ִירָה ָהיְתָה מְאֹוד
נְעִימָה.
ֵמאָז ,מְאֹוד נָעִים ְּב ַה ְפ ָסקַת ָהאֹכֶל ַּבּכִּתָה ׁשֶל רֹון ,י ִ ְצחָקָ ,אמִיר וְכָל
ַה ֲח ֵברִים.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים

16

ֶּפרֶק ִׁשּׁשִי :רִּקּוד ַהּדְבֹורָה
ַהּבֹקֶרָ ,רמִי ,הַּמֹורֶה לְ ֶטבַעֵ ,הבִיא לַּכִּתָה ַמּׁשֶהּו מְאֹוד מּוז ָרֵ :מעֵין לּו ַח
עִם חֹורִים ׁשֶּצּו ָרתָם ְמ ֻׁשּׁשֶהְ ,מלֵאִים ּבְנֹוז ֵל ְצ ַה ְבהַבּ .כְ ֶׁש ַהיְלָדִים ָׁשאֲלּו
אֹותֹו מַהּו הַּנֹוז ֵלִ ,הּצִי ַע לָהֶם ָרמִי לִ ְטעֹם ִמּמֶּנּוֻ “ .מּתָר”? ָׁשאֲלּו ּכַּמָה
ֵמהֶם ַּב ֲחׁשָׁשַ “ .ה ַּפעַם ּכֵן ו ְטֹוב ֶׁש ְּׁש ַאלְּתֶם”ִ ,חּי ֵ ְך ָרמִי“ ,ז ֶה לְג ַ ְמרֵי ּבָטּו ַח
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ּומְאֹוד ָטעִים”.
ּ ְב ַס ְקרָנּות ִה ְצמִידּו ַהיְלָדִים ֶא ְצּבָעֹות לַּלּו ַח הַּמּוז ָרִ ,הכְנ ִיסּו אֹותָן אֶל
ּפִיהֶם ּו ִמּי ָד ִחּי ְכּו חִּיּו ְך ּג ָדֹול“ .ז ֶה מָתֹוק”ָ ,אמַר ֶאחָד“ .ז ֶה ָסמִיךְ”ָ ,אמַר
ֵׁשנ ִי“ .ז ֶה ּדְבַׁש”! ָאמַר ְׁשלִיׁשִי“ .נ ָכֹון”ָ ,אמַר ָרמִי“ ,ז ֶה ּדְבַׁש .וְהַּלּו ַח
ַהּז ֶה נ ִ ְקרָא ‘ ַחּלַת ּדְבַׁש’ּ ,ובָּה ַהּדְבֹורִים ְמכִינֹות ו ְׁשֹומְרֹות אֶת ַהּדְבַׁש
ֶׁשהֵן ְמכִינֹות מִּצּוף ְּפ ָרחִים”.
“ּג ַם ֲאנ ִי רֹוצֶהּ ,ג ַם ֲאנ ִי רֹוצֶה”ָ ,קרְאּו ַהיְלָדִים“ .מּובָן”ִ ,חּי ֵ ְך ָרמִיּ ,ו ִמּי ָד
ְּת ַקּבְלּו .הּוא ָחתַך אֶת ַחּלַת ַהּדְבַׁש לְרִּבּועִים ,ו ְ ִחּלֵק אֹותָם לְכֻּלָם.
ּובְעֹוד ַהיְלָדִים ְמלַ ְּקקִים אֶת ֶא ְצּבְעֹותֵיהֶם ַּב ֲהנָאָהִ ,סּפֵר לָהֶם ָרמִי עַל
ַהּדְבֹורִים.
“ ַהּדְבֹורִים חַּיֹות ְּבכַּו ָרֹותְּ .בכָל ּכַּוֶרֶת י ֵׁש הֲמֹון ּדְבֹורִים ,אּולַי מִילְיֹון.
י ֵׁש ּג ַם רִּמֹותֶׁ ,שהֵם ז ְ ָחלִים ֶׁש ַחּי ִים ּבְתֹו ְך חֹורִים ְק ַטּנ ִים ּבְצּורַת
ְמ ֻׁשּׁשֶהַ ,מּמָׁש ּכְמֹו ֵאּלֶה ֶׁש ַאּתֶם רֹואִים ּכָאן ,רַק ֶׁשּכָאן הֵם ְמלֵאִים
ִּבדְבַׁשּ .דְבֹורִים ּבֹוג ְרֹות ַמ ֲאכִילֹות אֶת ָהרִּמֹות ִּבדְבַׁש עַד ֶׁשהֵן ּגְדֵלֹות
ו ְהֹופְכֹות ְּב ַע ְצמָן לִדְבֹורִים.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
ְּבכָל ּכַּוֶרֶת י ֵׁש ַמלְּכָה ֶׁש ְּמטִילָה ּבֵיצִים ּבְתֹו ְך ַה ְּמ ֻׁשּׁשִיםּ ,ו ֵמ ַהּבֵיצִים
ּבֹוקְעֹות לָהֶן רִּמֹות.
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וְי ֵׁש ַּבּכַּוֶרֶת ּג ַם ּכַּמָה ּדְבֹורִים זְכָרִים ֶׁש ַּת ְפקִידָם לְ ַהפְרֹות אֶת ַה ַּמלְּכָה
ּכְדֵי ֶׁש ַּתּטִיל ּבֵיצִיםֵ ,מהֶם ִּת ְב ַק ְענ ָה רִּמֹותֶׁ ,ש ַּת ֲהפֹכְנ ָה לִדְבֹורִים”.
“ ַאּתֶם יֹודְעִים”ִ ,סּפֵר ָרמִי ְּבחִּיּוךְ“ ,י ֵׁש לַּדְבֹורִים ֵמעֵין רִּקּוד ְמיֻחָדֲ .אנ ִי
קֹורֵא לֹו ‘רִּקּוד ַהּדְבֹורָה’ּ ,כִי רַק ּדְבֹורִים עֹוׂשֹות אֹותֹוּ .כְ ֶׁשּדְבֹורָה
מֹוצֵאת ֶּפרַח עִם ַה ְרּבֵה צּוף ,הִיא לֹא ׁשֹותָה אֹותֹו .הִיא ּג ַם לֹא ְמבִיאָה
אֹותֹו לַּכַּוֶרֶת .קֹדֶם ּכֹל ,הִיא ָעפָה ַמהֵר לְ ַסּפֵר לָ ֲאחֵרֹות.
ֲאבָל ּדְבֹורִים לֹא ְמדַּבְרֹותִּ .במְקֹום זֹאת ,הֵן רֹוקְדֹות אֶת ָהרִּקּוד
ַה ְמיֻחָדִּ .בתְנּועֹות ְמדֻּי ָקֹותַ ,הּדְבֹורִים ְמ ַסּפְרֹות זֹו לָזֹו ְּבדִּיּוק הֵיכָן
נ ִ ְמצָא ַה ֶּפרַח עִם הַּצּוף .הֵן ַמ ְרעִידֹות אֶת ַהּכְנ ָ ַפי ִםְ ,מז ִיזֹות אֶת ָה ַרגְלַי ִם
ּו ְמנ ַ ְענ ְעֹות אֶת ּכָל הַּגּוף עַל ּפִי ֻחּקִים ְמי ֻ ָחדִים.
ּכָל ּתְנּועָה ְמ ַס ֶּמנ ֶת ּכִּוּון אֹו ֶמ ְרחָק ,וְכָ ְך ַהּדְבֹורִים יֹודְעֹות ְּבדִּיּוק אֵיפֹה
נ ִ ְמצָא ַה ֶּפרַחּ .בְתֹו ְך ּדַּקָה ּכֻּלָן עָפֹות ְּבדִּיּוק לַּמָקֹום ,מֹוצְאֹות אֶת הַּצּוף,
ּו ְמבִיאֹות אֹותֹו לַּכַּוֶרֶת ,לְ ַה ֲאכִיל ּבֹו אֶת ָהרִּמֹות ,אֶת ַה ַּמלְּכָה ,ו ְ ַאחַר
ּכָ ְך אֶת ַע ְצמָן”.
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ֶּפרֶק ְׁשבִיעִיׁ :שֹוקֹולָד

ִמּכָל ַה ַּמ ְמ ַּתּקִיםָ ,אמִיר ֲהכִי
אֹוהֵב ׁשֹוקֹולָדַּ .פעַם ,הּוא
ָׁשאַל אֶת ַאּבָא ׁשֶּלֹוַ “ ,אּבָא,
אֵי ְך עֹוׂשִים ׁשֹוקֹולָד”?

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
מֹׁשֶהַ ,אּבָא ׁשֶל ָאמִירִ ,ה ְסּבִיר ׁשֶּׁשֹוקֹולָד עֹוׂשִים ִמ ָּקקָאֹוֻ ,סּכָרָ ,חלָב,
ו ְעֹוד ַה ְרּבֵה ּדְ ָברִים .הּוא ָאמַר ֶׁש ִּב ְׁשבִיל לְי ַ ֵצּר ׁשֹוקֹולָדָ ,צרִי ְך ּכַּמָה
ֲארָצֹותּ ,כַּמָה ֳאנִּיֹותּ ,כַּמָה ּ ָבּתֵי ֲחרֹׁשֶת ,הֲמֹון ֲאנָׁשִים ,ו ְ ַה ְרּבֵה ַמ ָּׂשאִּיֹות.
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“ּכָל ז ֶה ִּב ְׁשבִיל ׁשֹוקֹולָד”? ָׁשאַל ָאמִירּ“ .כֵן ,וַּדַאי”ָ ,ענ ָה מֹׁשֶה.
אֶת הַּׁשֹוקֹולָד ְמבִיאִים לַחֲנּות ְּב ַמ ָּׂשאִית ׁשֶל ׁשֹוקֹולָדִים יָׁשָר ֵמ ַה ִּמ ְפעָל.
ַּב ִּמ ְפעָל ְמי ַ ְּצרִים אֶת הַּׁשֹוקֹולָד.
אֶת ַה ָּקקָאֹו לְׁשֹוקֹולָד ְמבִיאִים ִמ ְּב ָרז ִיל ,אֶת ַה ֻּסּכָר ְמגַּדְלִים ְּבהֹּדּו,
ְמכִינ ִים ְּבאֵירֹוּפָה ּו ַמּסִיעִים לְי ִ ְׂש ָראֵל ,וְאֶת ֶה ָחלָב ְמבִיאִים ִמּתְנּובָה,
ֶׁש ְּמבִיאָה אֹותֹו ֵמ ָה ֶרפֶת.
לְכָל ז ֶה ָצרִי ְך ַה ְרּבֵה ֲאנָׁשִים ֶׁשּיְגַּדְלּו אֶת ַה ָּקקָאֹוֶׁ ,שּיְגַּדְלּו אֶת ַה ֻּסּכָר,
ֶׁשּי ַ ֲאכִילּו אֶת ַהּפָרֹות וְי ַ ְחלְבּו אֹותָן ,ו ְ ֶׁשּיַּסִיעּו אֶת ּכָל ַה ִּמ ְצ ָרכִים
לְ ִמ ְפעַל הַּׁשֹוקֹולָד.
ַּב ִּמ ְפעָל ְצרִיכִים ַה ְרּבֵה ֲאנָׁשִים ֶׁשּי ַ ְפעִילּו אֶת ַהּמְכֹונֹות וְי ַ ַארְזּו אֶת
הַּׁשֹוקֹולָד הַּמּוכָן ,ו ְעֹוד ֲאנָׁשִים ְצרִיכִים לְ ַהּסִי ַע אֶת הַּׁשֹוקֹולָד לַחֲנּויֹות.
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ּוּואַּו! ָאמַר ָאמִיר ,לֹא יָדַ ְעּתִי ֶׁש ָּצרִי ְך ּכָל ּכָ ְך ַה ְרּבֵה ּדְ ָברִים ּכְדֵי לְיַּצֵר
ׁשֹוקֹולָדּ .כֵןָ ,ענ ָה מֹׁשֶהּ ,כָל ּדָבָר ּבָעֹולָם ֶׁשּלָנּו קָׁשּור לַהֲמֹון ּדְ ָברִים
ֲא ֵחרִים ֶׁש ִּבלְ ֲעדֵיהֶם אִי ֶא ְפׁשָר ָהי ָה לְיַּצֵר אֹותֹוּ .כָ ְך ֲאנַחְנּו וְכָ ְך ּג ַם
הָעֹולָם ,קָׁשּור ּו ְמ ֻקּׁשָר ְּב ַערְבּות ֲהדָדִית.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
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ֶּפרֶק ְׁשמִינ ִי :טִּיּול ַׁשּבָת
יֹום ַׁשּבָתֻ ,מ ְקּדָם ַּבּבֹקֶר
רֹון יֹוצֵא ֵמ ַה ִּמּטָה.
הּוא זֹוכֵר ׁשֶהּוא ָקבַע

23
ִמ ְפּג ָׁש עִם ֲח ֵברִים ַּבּפָארְק.
ְמ ַמהֵר לָצֵאת לָרְחֹוב ,יֹוצֵא עִם ַאּבָא לְטִּיּול,
ַּבּפָארְק ַה ֲח ֵברִים י ִ ְצחָק וְג ַם ָאמִיר,
חֹו ְׁשבִים עַל ַה ַּמסְלּול.
הֵם י ַ ְתחִילּו ַּב ְּב ֵרכָהֶׁ ,שאֵין ּבָּה ּכְבָר ּדָג ִים,
יָׁשִיטּו ּבָּה ָעלִים ,לַחִים ו ִי ֵבׁשִים,
יִרְאּו אֵי ְך ֶׁשהָרּו ַח יֹו ֶצרֶת ּבָּה ּגַּלִים.
ִמּׁשָם הֵם י ְ ַטּפְסּו ,י ָרּוצּו אֶל ַהּג ִ ְבעָה,
הֵם י ְ ַטּפְסּו ,יֵרְדּו וְיַעֲלּו,
ֲאבָל ֲהכִיֲ ,הכִי ַה ְרּבֵה
הֵם י ִ ְצחֲקּו וְי ִ ְׂשמְחּו.
ּבַּסֹוף הֵם ּג ַם יֹאכְלּו,
אֶת ּכָל ַה ַּמ ְט ַעּמִים,
הֵם י ִ ְת ַחּלְקּו ַּבּכֹל,
ּכִי ּכָ ְך הֵם ֲח ֵברִים.

ׁשְלֹוׁשָה
ֲח ֵברִים
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