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ִפִ  ִִםיִ לִ שִ רּו:ִיִ 3קִר 
 

ִייִןטִ ש ִק ִיםִאִ ּיִ תִחִ אִ מִ 

 

ל  ָבר בֻּטְׁ ֵני ִטּיּוִלים כְׁ לֹות. שְׁ ַבטְׁ ל כָֻּלם ִמתְׁ ִנּיֹות שֶׁ ֵרי. ָכל ַהָתכְׁ ַגמְׁ  ּו לְׁ

ִליטּו  חְׁ ַבלֹות. – ַהָבנֹות הֶׁ ה ַהַפַעם ַבַבִית לְׁ ַנסֶׁ ֵנן, נְׁ ַתכְׁ קֹום לְׁ  ִבמְׁ

ָחק. ָמנֹוף ַעל ַשָלט, ֲחָלִלית ִעם ָמנֹוַע..."  ה ָלנּו ִמשְׁ נֶׁ  ֹנַגּה ִהִציָעה: "ִנקְׁ

ט? רֶׁ ה סֶׁ אֶׁ נֹוַע!" "אּוַלי ִנרְׁ מֹו ַבּקֹולְׁ ִגיש כְׁ ֵתר. "ָכָכה ַנרְׁ סְׁ  " ִהִציָעה אֶׁ

ַטָנה",  ָעָדה, ֲאָבל ַבּקְׁ ִמסְׁ מֹו בְׁ ס! כְׁ ִצ'יפְׁ ר וְׁ גֶׁ בּורְׁ ָתה: "ַהמְׁ ן ָרצְׁ רֶׁ  קֶׁ

ָמָנה. ָנה ַלֲעשֹות ַהזְׁ ַבֵּקש ִממֶׁ ַדֵבר ִעם ִאָמא, לְׁ ָתן ָצֲעדּו לְׁ ָלשְׁ  ּושְׁ

ָשר ַהמְׁ  פְׁ ָחק ָחָדש?" "ִאָמא, אֶׁ אֹות?" "ּוִמשְׁ ט ִלרְׁ רֶׁ סֶׁ ס?" "וְׁ ִצ'יפְׁ ר וְׁ גֶׁ  בּורְׁ

ָדש". ִלים ַעל ֵבית ַהִמקְׁ ַאבְׁ ָשו ִמתְׁ ָתה. "ַעכְׁ  "לֹא ַהָשבּוַע", ִאָמא ָענְׁ

ַרת ַהַמָצב: מְׁ ת חֻּ ֹפס אֶׁ בֹון. ֵהן ֵהֵחלּו ִלתְׁ שְׁ חֶׁ חּו בְׁ ה ַהָבנֹות לֹא ָלקְׁ ת זֶׁ  אֶׁ

ָאב... ָעה בְׁ ץ, ַגם ֵאין שּום ִבלּוי ַעד ִתשְׁ ֵאין ִטּיּוִלים ָבָארֶׁ  לֹא ַרק שֶׁ

 

מּו ֵמֹרב ִשֲעמּום דְׁ ב, ַאְך ֵהן לֹא ִנרְׁ רֶׁ ֵמי ָהעֶׁ ט ָצַנח ִבשְׁ קֶׁ  , שֶׁ

זּום... ל ִזמְׁ ָכר שֶׁ ַמע קֹול מֻּ ָלה, שּוב ִנשְׁ ַצע ַהַליְׁ מְׁ אֶׁ ַתע, בְׁ פֶׁ לְׁ  ַעד שֶׁ

ה אַ  ת?" "טּוש, זֶׁ רֶׁ ַגם ַלִכנֶׁ ֵתל ָאִביב, וְׁ ן ָשֲאָלה. "ֵמַהִטּיּול לְׁ רֶׁ  ָתה?" קֶׁ

ת? רֶׁ ֲאִני, ָמה זֹאת אֹומֶׁ ֱעַצר ַבָמקֹום. "ַוַדאי שֶׁ  ַהַּיתּוש ַהמּוָזר נֶׁ

ָעף ֵמֹהדֹו ַעד כּוש, ַרֵחף וְׁ קּוש, מְׁ ץ ִקשְׁ רֶׁ  ֲאִני טּוש ַהַּיתּוש, ֵמאֶׁ

ָפִריז ַוֲאפִ  ה ֲהִכי מּוש!" ָהִייִתי בְׁ ָרֵאל זֶׁ ץ ִישְׁ רֶׁ רֹוָמא, ֲאָבל אֶׁ  לּו בְׁ

ָשו? ה ַעכְׁ נּו ַנֲעשֶׁ ָזה, "ֲאָבל ָמה ֲאַנחְׁ ֵכיף", ֹנַגּה ָרגְׁ ַרֵחף בְׁ  "תְׁ

ָאב". ָעה בְׁ ָפחֹות ַעד ַאֲחֵרי ִתשְׁ ַגם ֵאין ִבלּוִיים, לְׁ  ֵאין ִטּיּוִלים, וְׁ

ֵתר, " סְׁ יֹון ַלָּים,"ִאם ַאָתה ָקסּום", ָשֲאָלה אֶׁ יֹוֵדַע ָלעּוף ַבִדמְׁ  וְׁ

ָדש ַקָּים?"  ֵבית ַהִמקְׁ קּוָפה שֶׁ ָמן, ַלתְׁ  אּוַלי ַתִסיַע אֹוָתנּו ַבזְׁ

ִחיָלה  ה ִלי בְׁ ה עֹושֶׁ ָמן! זֶׁ ַגם ִשהּוִקים "לֹא לֹא", ָאַמר טּוש, "לֹא נֹוֵסַע ַבזְׁ  , וְׁ

ָדש וְׁ  ֵבית ַהִמקְׁ ה, בְׁ בּו  –חּוץ ִמזֶׁ ָאר ַמִזיִקים.ֵאין זְׁ  ִבים, ַיתּוִשים ּושְׁ

צּו ִטּיּול ִבירּוָשַלִים  ִכים ָתִמיד; –ֲאָבל ִאם ִתרְׁ ַוַדאי ַאסְׁ ה בְׁ  ָלזֶׁ

ָעִתיד".  ִעים בֶׁ נֹוגְׁ ִגיִשים ָעָבר וְׁ ִסיָעה ִלירּוָשַלִים, ַמרְׁ ָכל נְׁ  ִמֵמיָלא, בְׁ

ִמיכֹות, וְׁ  צּו ֵמַהשְׁ ָלדֹות ָקפְׁ לֹוש ַהּיְׁ ַלִים.שְׁ דּו ָהֵכן ַעל ָהַרגְׁ מְׁ עֶׁ  ִחיש נֶׁ

ָיר  ִבּיֹות, נְׁ ה ַקל", ָאַמר ַהַּיתּוש, "קֻּ ן ִבירּוָשַלִים!"  – "ַהַפַעם זֶׁ ַאתֶׁ  וְׁ

ָיר,  הֹוִסיפּו ַכָמה ַדֵפי נְׁ ִבּיֹות וְׁ ל קֻּ ִלי שֶׁ  ַהָבנֹות ֵהִביאּו דְׁ

ַצע הֵ  מְׁ ֹפָאר. ִמָסִביב ַלִמטֹות ֵהן ָבנּו חֹוָמה, ּוָבאֶׁ ל מְׁ  ִקימּו ֹכתֶׁ

קֹומֹות, ַכָמה מְׁ ל בְׁ ִמינּו ַבֹכתֶׁ ִהטְׁ ָתִקים וְׁ ָחד ֵהן ֵהִכינּו פְׁ  ִמַדף אֶׁ

ֵמַעל  הֹומֹות.לַ ִמַדף ַאֵחר ֵהן ֵהִכינּו יֹוִנים שֶׁ ל ָעפֹות וְׁ  ֹכתֶׁ

ֱעַמד  ַהִגיד: בְׁ טּוש נֶׁ ת ַהַלַחש לְׁ ִחיל אֶׁ ש ִהתְׁ רֶׁ חֶׁ רּוָשַלִים, וְׁ ִִכּוּון יְׁ



ִגִ אִ ־סקּוֹופ־סקּוהֹו ִהֹווִ ־סיפִ ר  ִמִ תִ ס,ִדּור  ִדִ מ ִחִ ־ית  ִ!דוִ דִ ־ירעִ ־ןֹוּיצִ ִ־ית 

יֹון?"  ת ַהִדמְׁ ִפיק אֶׁ נּו ַמסְׁ ַעלְׁ לּום לֹא ָקָרה. "שּוב לֹא ִהפְׁ  ָדָבר לֹא ָזז, כְׁ

ִצּיֹון".  ת לֹא ַמִגיִעים לְׁ רֶׁ ִביר, "ַאחֶׁ ִפלֹות", טּוש ִהסְׁ  "ַהַפַעם ָצִריְך ַגם תְׁ

ָיֵמינּו ֵבית ַהִמ  ה בְׁ ִּיָבנֶׁ ִפָלה ֲחִריִשית: "שֶׁ ָתן ָלֲחשּו תְׁ ָלשְׁ ָדש,שְׁ  קְׁ

ָלַחש:  ִנַסע ִלירּוָשַלִים..." ַרק ָאז טּוש ָחַזר וְׁ ָשר, שֶׁ פְׁ ַתִים, ִאם אֶׁ ִּוֵבינְׁ

ִגִ אִ ־סקּוֹופ־סקּוהֹו ִהֹווִ ־סיפִ ר  ִמִ תִ ס,ִדּור  ִדִ מ ִחִ ־ית  ִ!דוִ דִ ־ירעִ ־ןֹוּיצִ ִ־ית 

 יד.ִמ תָ ת ִמ ֹושגָ רְׁ יר, נִ וִ אֲ ת בָ פֹות, עָ פֶׁ פֶׁ עֹו מְׁ  הלָ קַ  תבֶׁ כֶׁ ַר ן בְׁ ה הֵ נֵ ִה וְׁ 

 

ָלה ָראּו ֲעֵצי ֳאָרִנים.  ַמעְׁ ָפר ַאַחת, ִמלְׁ ִביש ִמסְׁ  ֵהם ָעפּו ֵמַעל כְׁ

ָבר ִבפְׁ  יֶׁה כְׁ ִנהְׁ ָצת", ָאַמר ַהַּיתּוש, "וְׁ ַבִים עֹוד קְׁ רּוַח ָהַערְׁ  ִנים". "ִנַסע בְׁ

ר ָעשּוי ֵמיָתִרים שֶׁ פּו ֵמַעל גֶׁ ָראָתם, ֵהם ָחלְׁ  ָבֵתי ָהִעיר ָזֲהרּו ִלקְׁ

ת ָהִרים. בֶׁ מֹו ַרכֶׁ ָלה כְׁ ת ָצלְׁ בֶׁ ֹחת, ָהַרכֶׁ ָתם ֵהֵחלּו ִלנְׁ ַבעְׁ  ַאְך ָאז ַארְׁ

ה ָאָדם; הּוָדה ַההֹומֶׁ שּוק ַמֲחֵנה־יְׁ ָבִנּיֹות, בְׁ תֹוְך דּוַכן ַעגְׁ  ֵהם ָנֲחתּו לְׁ

ַבָדם. ִאיש לֹא ָשם ֵלב ַלַתָּקָלה ִמלְׁ גֹוֵעש, שֶׁ ָהָיה ֹכה רֹוֵעש וְׁ  ַמָזל שֶׁ

ַבֵּקר ַבָשעֹות ַהָבאֹות? צּו לְׁ כּוָנה", ָשַאל ַהַּיתּוש, "ִתרְׁ ֵאיזֹו שְׁ  "בְׁ

ָלאֹות?" ִפּיֹות, אּוַלי ַנחְׁ ָעִרים? ָרמֹות, ַתלְׁ ָיה? ֵמָאה שְׁ ַחבְׁ ָלה? רְׁ אֻּ  גְׁ

ַדָּקה,כַ  טּו לְׁ ַלבְׁ לֹוש ַהָבנֹות ִהתְׁ ִעיר ַאַחת... שְׁ ָשרּויֹות בְׁ פְׁ  ָמה אֶׁ

ָחד: "ַקח אֹוָתנּו ָלִעיר ָהַעִתיָקה!"  ה אֶׁ ֵהָרה ָענּו פֶׁ  ַאְך ַעד מְׁ

ִנים ָיִפים  ת, ִמבְׁ סֶׁ נֶׁ ֵני ֲחנּויֹות, ָבֵתי כְׁ פּו ַעל פְׁ מֹו ִצּיּור.  –ֵהן ָחלְׁ  ַמָמש כְׁ

ֵבִרים ַבִסּיּור?" "טּוש", ָאמְׁ  סְׁ ָך שּום הֶׁ ִריְך? ֵאין לְׁ  ָרה ֹנַגּה, "ַאָתה לֹא ַמדְׁ

ִריְך ֲאִמִתי ֵמעֹוָלם לֹא ָהִייִתי.  ֵבה ִספּוִרים", ָאַמר טּוש, "ַמדְׁ  "ֵאין ִלי ַהרְׁ

ִריִטי.  ִלי ָעַקץ שֹוֵטר בְׁ ְך ָדִוד, ַסָבא שֶׁ לֶׁ ָמלֹון ַהמֶׁ  ֲאָבל ָשם, בְׁ

ַקַדַחת ִאָמא שֶׁ  ִכי בְׁ ָחה ַהתּורְׁ ת ַהפֶׁ ִביָקה אֶׁ ִכים, ִהדְׁ  לֹו, ִביֵמי ַהתּורְׁ

ִהַלת ַיתּוִשים   ִהיג קְׁ ָאִביָה ִהנְׁ ַנַחת...  –וְׁ זְׁ ָתה ֲעלּוָבה ּומֻּ  ִכי ָהִעיר ָאז ָהיְׁ

ָטן סּוֵליָמאן ַהָמנֹוחַ  ת סּולְׁ ָצה אֶׁ ָעקְׁ תֹוַתי שֶׁ ִתי ַעל ַאַחת ַסבְׁ  עֹוד לֹא ִסַפרְׁ

ִלי ָקַדח לֹו ַבמֹוַח".  ָדש, ַסב־ַסב־ַסָבא שֶׁ ת ֵבית ַהִמקְׁ ִריב אֶׁ חְׁ ִטיטּוס הֶׁ שֶׁ  ּוכְׁ

ִתיָקה:  רּו ִבשְׁ ַתע כָֻּלם ָעצְׁ פֶׁ ֹדַח, ַאְך לְׁ  טּוש ָהָיה ָיכֹול עֹוד ִלקְׁ

חֹוב, ּומּוָלם  ֵצה ָהרְׁ  חֹומֹות ָהִעיר ָהַעִתיָקה.   –סֹוף סֹוף ֵהם ִהִגיעּו ִלקְׁ

ֵתר. "אּוַלי ַשַער ִצּיֹון?" " סְׁ ִהָכֵנס?" ָשֲאָלה אֶׁ ַדאי לְׁ ה ַשַער כְׁ  ֵמֵאיזֶׁ

יֹון". ָטאֹות ָיפֹות ִפי ִמילְׁ ָשה, "ֵיש ָשם ִסמְׁ  "ִמַשַער ָיפֹו", ֹנַגּה ִבּקְׁ

ַצפֹות.  ַנֵצל, "ִמַּיתּוש ֵאין יֹוֵתר ִמַדי ָמה לְׁ ָלדֹות", טּוש ִהתְׁ ִליָחה, יְׁ  "סְׁ

ָחד ִלזְׁ  ַיתּוִשים ֵיש ַרק ַשַער אֶׁ פֹות".  –בּוִבים וְׁ  בֹואּו ַאֲחַרי ִמַשַער ָהַאשְׁ

 

ָטָחה.  ֵשי ָהַאבְׁ ַאנְׁ רּו תֹוָדה לְׁ ָאמְׁ חֹוִני, וְׁ ת ַהִבדּוק ַהִבטְׁ רּו אֶׁ  ַהָבנֹות ָעבְׁ

ִשיר  ָמע ֵמַהַמכְׁ ָחד ִנשְׁ ט" אֶׁ זְׁ זְׁ זְׁ ֵזם ִמ  –ַרק "בְׁ ִזמְׁ ה טּוש, שֶׁ ָחה. ָהָיה זֶׁ  ִשמְׁ

ָרִבי. ג ָהֲאִויר ַהשְׁ זֶׁ ַלל מֶׁ לֹא ִבגְׁ ַחֵמם, וְׁ ִלָבן ִמתְׁ ִגישּו שֶׁ ָלדֹות ִהרְׁ  ַהּיְׁ

ל ַהַמֲעָרִבי!  ָחָזק: ִהֵנה ַהֹכתֶׁ ָדַפק, ַמֵהר וְׁ  הּוא ָהַלם וְׁ

ָתן הֶׁ  ָלשְׁ ִאבּוד ַבָּקָהל:  זִ חֱ שְׁ ת לְׁ כֶׁ לֹא ָללֶׁ ָיד זֹו, שֶׁ  יקּו זֹו בְׁ

ת חַ  קֶׁ לֶׁ ָפאל. ַמחְׁ ַתָּיִרים ִמנֶׁ ַין ֲחִסיִדים וְׁ ִלים, ִמנְׁ ַטּיְׁ בּוַצת מְׁ  ָּיִלים, קְׁ



ָחָבה ִעם עֹוד ַכָמה ָנִשים  אּו ָלרְׁ ל, ָיצְׁ ַפֵלל מּול ַהֹכתֶׁ ִהתְׁ מּו לְׁ ִסּיְׁ  ַאֲחֵרי שֶׁ

ַרת ַיתּוִשים? זְׁ ת טּוש. אּוַלי הּוא ָמָצא עֶׁ אֹות אֶׁ ִליחּו ִלרְׁ  ַאְך לֹא ִהצְׁ

נּו ה ֵיאּוש!" "ִאַבדְׁ ָתה? ֵאיזֶׁ ֹזר ַהַביְׁ ֲהָלה, "ֵאיְך ַנחְׁ ן ִנבְׁ רֶׁ   אֹותֹו", קֶׁ

ַחֵפש ַיתּוש? ַרח לְׁ ָטָרה, ֲאָבל ִמי ָשם ִיטְׁ נֹות ַלִמשְׁ ָבה ִלפְׁ  ֹנַגּה ָחשְׁ

טּו  אֹום ֵהן ָקלְׁ ִלים!  –ִפתְׁ ַפלְׁ ָעָיה, ִמָּיד ִמתְׁ ל! ִאם ֵיש בְׁ נּו ַבֹכתֶׁ  ֲאַנחְׁ

ִהִלים.  מֹוֵרי תְׁ רּו ַכָמה ִמזְׁ ָאמְׁ ִפָלה ַלָמרֹום, וְׁ אּו תְׁ שּוב ֵהן ָנשְׁ  וְׁ

הֵ  ָדש ַמָמש ִבמְׁ ה ֵבית ַהִמקְׁ ִּיָבנֶׁ ִהי ָרצֹון... שֶׁ  ָרה, ַאַחר ָכְך הֹוִסיפּו: "יְׁ

ַעד ָאז  ֹזר –וְׁ ַנחְׁ ֲאגּו נֹוָרא".  רבָ כְׁ  שֶׁ ִאָמא ִידְׁ ָתה, ִכי ַאָבא וְׁ  ַהַביְׁ

   –ם אֹותְׁ פִ ּו

 ל!" אֵ ָר שְׁ ל יִ כָ לְׁ ז ּוזְׁ זְׁ זְׁ ב בְׁ טֹון ימָ ם! ִס יִ לַ שָ רּות יְׁ צֹוז חּוזְׁ זְׁ ע בְׁ מַ שָ ד יִ עֹו"

ִהָנֵצל...  ה לְׁ ַנסֶׁ ֵכן מְׁ טּוש ַהִמסְׁ ר ָחָתן, וְׁ ֵעבֶׁ ָכִרּיֹות לְׁ ִקים סֻּ  זֹורְׁ

ָחַשש ַעל ַחָּייו. ת טֹוִפי! ַהִצילּו אֹוִתי!" ָקָרא ַהַּיתּוש שֶׁ פֶׁ קֶׁ  "ִמתְׁ

ָאב.ֵהן ֵהִבינּו שֶׁ  ָעה בְׁ ל ִתשְׁ צּוף שֶׁ ַפרְׁ ֵהִגיבּו בְׁ ָמן ַלֲחֹזר, וְׁ  ִהִגיַע ַהזְׁ

ִנָּיה:  ָסִמים ָלַחש תֹוְך שְׁ ַלַחש קְׁ ִהיר ַהַּיתּוש, וְׁ ִ"ֲאִני ָעף ִמֹפה", ִהבְׁ

ִגִ אִ ־סקּוֹופ־סקּוהֹו ִהֹווִ ־סיפִ ר  ִ!היִ נּובִ הִ ִ־םיִ לִ שִ ירּובִ ־ִהאִ בִ הִ ־הנִ שִ ,ִלִ סדּור 

 

ַבע  שֶׁ ְך בְׁ ֵערֶׁ ֹקַח ֵעיַנִים  –בְׁ ִרים, ֵהֵחלּו ַהָבנֹות ִלפְׁ שְׁ עֶׁ ַבע וְׁ  שֶׁ

ִהנֵ  רּוָשַלִים. וְׁ חּוצֹות יְׁ ָדש, ֲאִפלּו לֹא בְׁ ר, לֹא ַבִמקְׁ דֶׁ  ה ֵהן ַבחֶׁ

מֹול  תְׁ ִליָחה ַעל אֶׁ ַהִגיד סְׁ ר טֹוב. "ָרִציִתי לְׁ ָסה לֹוַמר ֹבקֶׁ נְׁ  – ִאָמא ִנכְׁ

ַוֵתר ַעל ַהֹכל...  ן לְׁ ִתי ָלכֶׁ ָאַמרְׁ ן ֲהמֹון ַרֲעיֹונֹות, וְׁ כֶׁ כֻּלְׁ  ָהיּו לְׁ

אֹות  ִתי ִלרְׁ ָין ַבֲהָבָנה.ָשַמחְׁ ת ָכל ָהִענְׁ ן אֶׁ תֶׁ ן, ִקַבלְׁ תֶׁ ַרַגזְׁ לֹא ִהתְׁ  שֶׁ

ַפִים ָשָנה..." ָבר ַאלְׁ ַחִכים כְׁ נּו מְׁ ַחכֹות, ֲאַנחְׁ ָדש ָצִריְך לְׁ ֵבית ַהִמקְׁ  לְׁ

ִבּיֹות ַבֲחַדר ַהָבנֹות. ֲארּו ַרק קֻּ יָה, ִנשְׁ ָינֶׁ ִענְׁ ָרה לְׁ ָחזְׁ ָאה וְׁ  ִאָמא ָיצְׁ

דּו מֵ  ר ֵהן ָירְׁ דֶׁ רּו ַלחֶׁ לּו ָיַדִים, ָחזְׁ נֹות. –ַהִמָטה, ָנטְׁ ִחילּו ִלבְׁ ִהתְׁ  וְׁ

ִהֵנה עֹוד קֹוָמה,  ָדל, וְׁ עֹוד חֹוָמה, קֹוָמה ַבִמגְׁ  עֹוד ַשַער, וְׁ

ָלנּות,   ָשָלב ַעל ָשָלב ַבֲהמֹון ַסבְׁ

ֵלָמה.  ָלה ַהשְׁ אֻּ ֵנית ַהגְׁ ִנבְׁ מֹו שֶׁ  כְׁ

 


