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 תעלומת שק האבוקדו :3פרק 

אבון הוא טבעי ואפילו בריא,  יאבון עז לארוחת ערב. בדרך כלל תייום העבודה המעייף עורר אצלי ת
אלא שהפעם נגמרו כל המצרכים במטבחון של המשרד, וכדי לאכול ארוחת ערב היה עלינו לעבור  

. נשמע פשוט, אבל שום דבר אינו פשוט כששודד פירות וירקות מסתובב בעיר. בכל מרקט בסופר
פר שבו תדרוך כף רגלנו, יכול לצוץ פתאום שודד. אירוע כזה כמובן יכול לקדם אותנו  רגע, בכל סו

   בחקירת הפשע, אבל כאמור, היינו בסוף יום עבודה מעייף. סיימתי עם חשודים להיום.

ה, אבל הוא סרב בתוקף. "בלש בריא  יניסיתי לשכנע את אמיל שנקפוץ לפלאפל הקרוב או לפיצרי 
 "אנחנו חייבים לשמור על תזונה בריאה, ולאכול ארוחת ערב מזינה".   .בגוף בריא", טען

בלית ברירה, הלכנו לסופר כדי לקנות שם מצרכים לארוחת ערב בריאה. פקחתי את עיניי בחשד.  
עלול להתגלות פתאום כשודד סדרתי. הוא יכול לשדוד פירות וירקות מהחנות כמו   כל קונה וקונה

בפעמים הקודמות, ומי יודע, אולי הוא שם לב שעוקבים אחריו, וכעת הוא מתכוון לעלות מדרגה.  
   במדרגה הבאה הוא עלול להשתמש באקדח, לקחת בני ערובה או לזרוק עגבניות בפרצוף.

גדול בישר שהפירות הם    רמת הדריכות שלנו עלתה והירקות. שלט  כשהתקרבנו למדפי הפירות 
חשודים   טיפוסים  יש  אם  בדקתי  השנייה  ובעין  הירקות,  את  אחת  בעין  את  בחנתי  שמיטה.  יבול 

עלול פתאום להסתער על כל הגמבות ולקחת    –מסביבנו. כל לקוח שמסתכל יותר משנייה על הגמבה  

  הקיץאתגר 
 של בלק הבלש

 הלכות שמיטה  וחודש אלול – תשפ"א

 כתב: חיים אקשטיין
 יר מימוןבאייר: ד



2 
 

ל עבר. כל לקוח שממשש אבוקדו כדי לבדוק אם הוא קשה אותן איתו, תוך שהוא יורה באוויר לכ
 אולי מטמין שם שבב כלשהו או מצלמה זעירה, שיסייעו לו בביצוע השוד.  –מדי או רך מדי 

 אמיל נעץ עיניים באבוקדו. "אם הוא יחליט לגנוב אבוקדו", אמר, "זה יהיה התסריט הכי גרוע". 

 ש פירות יקרים יותר". "למה?" שאלתי. "נכון שזה פרי די יקר, אבל י

"לא התכוונתי למחיר של האבוקדו", הסביר אמיל את עצמו. "נגיד שעכשיו בא הנה שודד וגונב יותר  
 מאבוקדו אחד. מה תגיד?" 

"אני אגיד שהוא שודד עם ראש על הכתפיים. מה הרעיון לגנוב רק אבוקדו אחד? ואם הוא קשה מדי  
 או רך מדי?" 

מה תכריז? איך תדווח על התקרית? שוד אבוקדויים? שוד    –תכוון  "לא, לא", אמר אמיל, "אני מ
 אבוקדים? שוד אבוקדלעך?" 

"זה לא משנה איך תקרא לפרי. מצידי אתה יכול לקרוא לו אבוקדו, פיטנגו או בנצי", אמרתי. "העיקר 
   הוא לפענח את השוד עצמו".

המדף של   יל מנסים לפענח איפהבזמן שאנחנו הסתכלנו לכל הכיוונים, נזהרים מפני השודד ובמקב
ימצא טיפוס חשוד, או לחלופין מישהו   וריחרח את השטח. אולי הוא  החמוצים, שרלוק הסתובב 

 שהשאיר בסופר חבילה פתוחה של דוגלי.  

בסופו של דבר מצאנו את החמוצים. בקצה המדף עמדה קופסה גדולה של מלפפונים חמוצים במחיר  
לי שאם אחפש קצת, ואבדוק מה מסתתר מאחורי הקופסה הזאת,   מופקע. החוש הבלשי שלי אמר

 אמצא סוג אחר של מלפפונים במחיר זול יותר. אולם באמצע החקירה שלי, נשמע פתאום קול: 

 וווו!" ו"האווו! הא

אני דאגתי קודם כל להחזיר את הקופסאות למקומן על המדף )בלש אמיתי אינו משאיר אחריו זירה  
 אמיל זינק בעקבות קול נביחותיו של שרלוק. ורה(, מבולגנת, יקרה מה שיק 

 "שוד בנצים!" קרא. 

 "מה?" 
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 כלומר, אבוקדו!" "בנצים! בנצי!  

תזכירו לי לא לזלזל לעולם בפרטים קטנים, אפילו לא בשמות של פירות. זה לא אופייני לי, כנראה  
 הייתי באמת עייף. 

 "מישהו גנב אבוקדו?" שאלתי.  

 ומר, אבוקודואים! אה... אבוקד..." "לא אבוקדו, אבוקדים! כל

 "לא משנה, בוא נרדוף אחריו!" 

השניות המעטות שבהן אני החזרתי את החמוצים למקום, ואמיל ניסה להגיד אבוקדו ברבים, עלו 
שגם בה התעכבנו, כי המאבטח דרש    –לנו ביוקר. כמעט כמו האבוקדו עצמו. כשיצאנו מדלת הסופר  

שאנחנו יוצאים, עד ששרלוק נבח עליו בחוזקה והוריד אותו מהעניין  מאיתנו להראות לו קבלה לפני  
השודד כבר לא היה שם. לא ראינו בסביבה אפילו לא אבוקדו אחד )וגם לא שניים. אבל על שניים    –

 ומעלה אנחנו לא מדברים כרגע, ראיתם כבר שזה סיבך אותנו(. 

 המשכנו ללכת ברחוב, אולי השודד עדיין בסביבה.  

 ה הספקת לראות?" שאלתי תוך כדי הליכה.  "אמיל, מ

 אבוקדו עם שק מלא". ה "איש בורח מהמדף של 

 "איך נראה השק?" 

 אחת החנויות, יצא איש עם שני שקים גדולים. כרונו וניסה לשחזר. בדיוק אז, מ יאמיל אימץ את ז 

כמו    "אתה רואה את האיש ההוא עם השקים? השק נראה כמוהם בדיוק", אמר אמיל. "אפור, גדול,
 שני השקים האלה. גם האיש שמחזיק אותם נראה בדיוק כמו... אהה, זה הוא!"

י נוסף? בכל מקרה, הפעם לא  א ילא  מן. תוך כדי שחיפשנו אותו, השודד כבר הספיק לבצע שוד 
יכולנו להרשות לו לחמוק מתחת לאף שלנו. פתחנו במרדף אחרי השודד, והוא זיהה אותנו והחל  

ץ במורד הרחוב, ואנחנו אחריו. הוא התגנב דרך מעבר צר לרחוב אחר, ואנחנו  לרוץ במהירות. הוא ר
לא ויתרנו. הוא נכנס לסמטה בלי לשים לב שהיא ללא מוצא, ואנחנו רדפנו אחריו בתקווה לתפוס  

 אותו סוף סוף. הוא רץ עד הקיר שבקצה הסמטה, ואז נעצר בלית ברירה.  

 "תחזיר את האבוקדים! אה... את האבוקדודים!" פקד אמיל נחרצות, או לפחות ניסה. 
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 השודד עמד במקומו, גבו אל הקיר, אבל לא מסר את השקים לידינו.  

 "תחזיר אותם מיד, שודד מרושע, או שניקח אותם בכוח!" קראתי. 

"אני לפחות שומר וחיוך ערמומי עלה על פניו.  על קדושת שביעית    "אני מרושע?" שאל השודד, 
 בפירות, אתם לא". 

 "מה זאת אומרת?" התפלאתי. 

"בסופר שבו הייתם, האבוקדו הוא יבול שביעית. בסופר השני, שבו רק אני הייתי, האבוקדו מחו"ל.  
קחו את האבוקדואים בכוח, לא תדעו מה  יאני יודע איזה שק לקחתי מאיזה סופר. אבל אתם, אם ת

 להחזיר לאן..." 

להגיד לנו בעצמך איזה שק שייך לאיזה סופר, כי אם תנסה להתחמק", איימתי, "אני   "אז כדאי לך
 יכול להבטיח לך ששרלוק הכלב לא אוהב אבוקדו". 

 "מה הקשר?" תהה השודד. 

"זה אומר שאם הוא רעב, ומולו יש שני שקי אבוקדו ובן אדם, ברור באיזו אפשרות הוא יבחר. שרלוק,  
 אבון!"יבת

שרלוק. השודד הסתובב לכיוון הקיר וניסה לטפס עליו לצד השני. שרלוק זינק  "האו! האו!" קרא  
 עליו, ומרוב בהלה הוא נפל עם השקים. לפחות אבוקדו אחד, שבצבץ מחוץ לאחד השקים, נמעך. 

 "זה אבוקדו רך", ציין אמיל, "כמו האבוקדו בסופר שממנו באנו". 

 האבוקדו רך?"  "זה לא מוכיח כלום", אמרתי. "אולי גם בסופר השני

השודד ניסה לקום מהרצפה. הוא הפשיל את המכנס הימני שלו, ושם נראה פצע לא חביב במיוחד.  
"מזל שגנבתי אבוקדו", סינן לעצמו, "זה מה שסבתא קלרה הייתה אומרת, קצת למרוח אבוקדו על  

 והכל עובר..."  –הפצע 

ואז התחרט, והוציא אבוקדו    –ו  הוא פתח את השק שהיה שרוע בצד ימין שלו, הוציא משם אבוקד
 מהשק השמאלי. הוא קילף ממנו מעט מהקליפה, ומרח חתיכת פרי במקום הפצוע. 

 "עוד שנייה זה הולך לעבור..." אמר השודד בתקווה. 

 



5 
 

ו... הופ! אמיל חטף את השק שבצד   סימנתי לאמיל עם הראש, וספרתי עד שלוש. אחת, שתיים 
 ימין.   צדשמאל, אני חטפתי את זה שב

"אני אלך עם השק הזה לסופר שממנו באנו. אמיל, לך עם השק שביד שלך לסופר השני. לא צריך 
   אני יכול לדעת איזה שק הגיע מאיזה סופר".  לפי מסכת שביעית פרק ח משנה אטובות, 

 

 כיצד ידע בלק איזה שק הגיע מהסופר הראשון, ואיזה מהשני?כיצד 

 

 balakbalash@gmail.comאת התשובה יש לשלוח עד ליום שני למייל של בלק הבלש: 

 כל תשובה נכונה מזכה בכרטיס להגרלה על ספרי הילדים והנוער של חיים אקשטיין! 
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