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םֹורה.
בָ א ִלי לַ ְּפעָ ִמים ִל ְּהיֹות הַ יֶלֶ ד הֵ ַרע ,זֶה ֶש ָת ִמיד ַמ ְּפ ִריעַ לַ ֶ
יֹושב ִמםּול.
בָ א ִלי לַ ְּפעָ ִמים בָ אֶ ְּמצַ ע הַ ִשעּור ְּלזָרּוק ִעפָ רֹון עַ ל י ִָאיר ֶש ֵ
ְּש ַת ְּל ִמיד ֵמהַ כִ ָתה הַ ַם ְּק ִבילָ ה יְּבּוא ְּויַגִ ידִ " :המֵה זֶה! זֶה הַ יֶלֶ ד ֶש ִה ְּר ִביץ
בָ א לַ ְּפעָ ִמים לַ חֲ זֹר ֵמהַ הַ ְּפסָ ָקה ו ֶ
ִלי בַ הַ ְּפסָ ָקה".
ְּלֹומר לָ ִא ָםאֶ ":של ֹא בָ א ִלי ,ל ֹא בָ א הַ יֹום לֶ אֱ ֹכל אֶ ת הַ ָם ָרק י ְָּרקֹות ֶשהַ כִ מָה".
ְּתה ו ַ
בָ א לַ ְּפעָ ִמים ,לַ חֲ זֹר הַ בַ י ָ
בָ א ִלי לַ ְּפעָ ִמיםִ ,ל ְּמשְֹך לַ ָדנָה ְּבצַ ָםה ְּס ָתם כְּ ֵדי ֶש ִת ְּתיַחֵ ס אליי.
בָ א ִלי ...אֲ בָ ל זֶה ל ֹא יֹוצֵ א...
אֲ נִ י הַ יֶלֶ ד הַ ֶש ֶקט הַ זֶ ה בַ ןֹוף הַ כִ ָתהֶ ,שאֵ ין לֹו אֺ ַםץ ִלצְּ עֹ ק בָ אֶ ְּמצַ ע הַ ִשעּור כְּ ֵדי ֶשי ִָשימּו אֵ לָ יו לֵ ב.
אֹומ ֶרת" :אֵ יזֶה ַת ְּל ִמיד לַ ִת ְּפאֶ ֶרת ,ממושמעְּ ,מבַ ֵ עַ
םֹורה ָת ִמיד ֶ
הֹורים הַ ָ
אֲ נִ י הַ יֶלֶ ד הַ ֶש ֶקט ,שבאסיפות ִ
ְּמ ִשימֹות בַ ֶש ֶקט וְּל ֹא ַמ ְּפ ִריעַ ".
אֲ בָ ל הַ יֹום אֲ נִ י ֵמ ִבין ֶש ִאם אֲ נִ י ל ֹא ַמ ְּפ ִריעַ אֲ נִ י פָ שּוט ל ֹא ִקיֵם ,אֲ נִ י ִמן יֶלֶ ד ְּל ִת ְּפאֶ ֶרת ָכזֶה ֶשפָ שּוט ֶנ ֱעלָ ם
ָשם ,אֵ י ָשם בַ ןֹוף הַ כִ ָתה ,בֵ ין סָ פַ ר חֶ ְּשבֹון ְּלחֹובֶ ֶרת ָשפָ ה.
הַ יֶלֶ ד הַ זֶ ה ֶשכֺלָ ם אומרים"עכשיו הּוא ל ֹא ְּמ ֺקבָ ל אֲ בָ ל חַ כּו עֹוד כ ַָםה ָשנִ ים הּוא זֶה ֶשיִ ַדע ְּלהַ גְּ ִשים אֶ ת
ּטֹובים".
הַ חַ יִ ים הַ ִ
אֲ בָ ל ָמה הַ יֹום? אֵ יפֹ ה אֲ נִ י ְּבכָל הַ ְּתמּונָה ,הַ יֶלֶ ד הַ ֶש ֶקט ְּב ִפמַת הַ כִ ָתה.
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בָ א לַ ְּפעָ ִמים ִל ְּהיֹות הַ יֶלֶ ד הֵ ַרע /מזי גורנו

עֲנּו עַ ל הַ ְּשאֵ לֹות:
.1

לָ ָםה ְּל ִפי ַד ְּע ְּתכֶם ,לָ ָםה הַ יֶלֶ ד בַ ִןפּור רֹוצֶ ה ִל ְּהיֹות הַ יֶלֶ ד הֵ ַרע?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
.2

אֵ יְך ְּל ִפי ַד ְּע ְּתכֶם ,הַ יֶלֶ ד בַ ִןפּור ַמ ְּרגִ יש?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
.3

יֹותר ְּמ ֺקבָ ל בַ חֶ ְּב ֶרה?
אֵ יְך ְּל ִפי ַד ְּע ְּתכֶם ,אֶ ְּפ ָשר לַ ֲעזֹר לַ יֶלֶ ד ִבכְּ ִדי ֶשי ְַּרגִ יש ֵ

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
.4

ֲצּובים? ֶרגֶש אַ חֵ ר....
אֵ יזֶה ִמן יְּלָ ִדים אַ ֶתםְּ ,ש ֵק ִטים? רֹוע ֲִשים? ְּש ֵמ ִחים? ע ִ

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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