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לִ ְפנֵי כּ ַָמּה ָשׁבוּעוֹת הָ לַ כְ ִתּי ְליַד ִשׂיחַ הַ פֵּ יגָם ֶשׁ ְלּיַד הַ ִמּ ְטבָּ ִחים .עַ ל הַ ִשּׂיחַ הָ יוּ הַ ְרבֵּ ה
דוֹלים ְבּצִ ְבעֵ י ָירֹק
זְ חָ ִלים .רֻ בָּ ם הָ יוּ ְקטַ נִּ ים ְבּצֶ בַ ע חֹ םָ -כּתֹם אֲ בָ ל הָ יוּ ָשׁם גַּם זְ ָח ִלים גְּ ִ
דוֹלים הָ יוּ זְ חָ ִלים ֶשׁל זְ נַב ְסנוּנִ ית .הֵ ם נִ ְראוּ שׁוֹנִ ים
ְשׁחֹ ר .גַּם הַ ְקּטַ נִּ ים ְוגַם הַ גְּ ִ
ָכּתֹם ו ָ
ִבּגְ לַ ל ְשׁלַ בֵּ י הַ ִה ְתבַּ גְּ רוּת ֶשׁלָּ הֶ ם.
אוֹתם ְבּ ֻק ְפסָ א ְונ ַָת ִתּי לָ הֶ ם עָ לַ י פֵּ יגָם .גַּם הַ ְקּטַ ִנּים
ָ
ְתהַ ,שׂ ְמ ִתּי
אוֹתם הַ בַּ י ָ
ָ
אֲ נִ י לָ ַק ְח ִתּי
דוֹלים אָ כְ לוּ ְוג ְָדלוּ וְאֶ חָ ד הַ גְּ דוֹלִ ים ִה ְתגַּלֵּ ם.
ְוגַם הַ גְּ ִ
ימהַ .כּ ֲעבֹר כַּמָּ ה ָשׁבוּעוֹת
חוּטים וְנִ סָּ ה ְל ִה ָדּחֵ ס ִעם חֵ לֶ ק ֵמהַ גּוּף ְפּנִ ָ
הוּא טוֹוֶה ְס ִביב עַ צְ מוֹ ִ
יתי פַּ ְרפַּ ר יוֹצֵ א ֵמהַ גֹּ לֶ ם .הוּא ל ֹא עָ ף אֶ לָּ א הָ לַ ְלאַ ט .בַּ הַ ְתחָ לָ ה חָ ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁזֶּ ה ג'וּק
ָר ִא ִ
וְלָ ַקח ִלי זְ מַ ן לְ הָ ִבין ֶשׁזֶּ ה הַ פַּ ְרפַּ ר .אַ חֲ ֵרי ֶשׁהוּא יָצָ א הוּא ִה ְת ִחיל לַ עֲשׂוֹת ְמ ִתיחוּת לְ כָל
וּמקֻ מָּ טוֹת אֲ בָ ל
ֶח ְל ֵקי הַ גּוּף כְּ ֵדי ְלהַ ְרגִּ יל אֶ ת הָ אֵ בָ ִרים לַ חַ יִּ ים .הַ כְּ נָפַ יִם ֶשׁלּוֹ הָ יוּ ַרכּוֹת ְ
אַ חֲ ֵרי כּ ַָמּה ַדּקּוֹת הֵ ן ִה ְתי ְַשּׁרוּ ִה ְת ַקשּׁוּ וְהָ יוּ מוּכָנוֹת ִל ְתעוּפָ הַ .רק אַ חֲ ֵרי כַּמָּ ה ָשׁעוֹת הוּא
עָ ף.
עפצים עַ ל עֵ ץ ָהאֵ לֶּ ה
עֲצֵ י הָ אֵ לָ ה עַ כְ ָשׁו ְבּ ַשׁלֶּ כֶת .אַ חֲ ֵרי ֶשׁהֶ עָ ִלים נ ְָשׁרוּ אֶ ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת עַ ל הָ ֲענָפִ ים ֶשׁל הָ אֵ לָ ה
ימה ְקטַ נָּה.
ִמן "בַּ נָּנוֹת" אֲ דֻ מּוֹת .אֵ לּוּ ל ֹא פֵּ רוֹת אֵ לּוּ עָ פַ צִ ים .עַ ל עֵ ץ הָ אֵ לָ ה ִה ְתי ְַשּׁבָ ה כְּ נִ ָ
ִהיא עָ ְקצָ ה אֶ ת הֶ עָ לֶ ה ֶשׁל הָ אֵ לָ ה .הֶ עָ לֶ ה ִה ְתנַפֵּ חַ ְמאוֹד.
ְבּתוֹ הֶ עָ לֶ ה הַ נַּפוּחַ הַ כְּ נִ ימָ ה ִה ִטּילָ ה בֵּ יצִ ים ְוכָל הַ ִתּינוֹקוֹת ֶשׁלָ הּ גָּרוּ ִבּ ְפנִ ים .לֶ עָ לִ ים
קוֹר ִאים "עָ פַ צִ ים".
פוּחים כָּאֵ לּוּ ְ
נְ ִ
ִאם ִתּ ְס ַתּכְּ לוּ עַ ל עֵ ץ הָ אֵ לָ ה ִמ ַתּחַ ת ְלבֵ ית הַ ָקּפֶ הִ ,תּ ְראוּ ֶשׁהוּא מָ לֵ א בֶּ עָ פַ צִ ים .חֵ לֶ ק מֵ הֶ ם
יקים ,הַ כְּ ִנימוֹת הַ ְקּטַ נּוֹת גּ ְָדלוּ ְויָצְ אוּ ֵמהֶ עָ פָ ץ.
כְּ בָ ר ֵר ִ
אֲ חֵ ִרים ע ֲַדיִן ְמלֵ ִאיםִ .אם ִתּ ְשׁ ְבּרוּ עָ פָ ץ ָכּזֶה בָּ ֲע ִדינוּת
תּוּכְ לוּ ִל ְראוֹת ֶשׁהוּא מָ לֵ א ִבּכְ נִ ימוֹת ְקטַ נּוֹת.
יוֹתר אֶ ְפ ָשׁר לָ ַקחַ ְתּ זְ כוּכִ ית
אוֹתן טוֹב ֵ
כְּ ֵדי ִל ְראוֹת ָ
ידה.
ַמגְ ֶדּלֶ ת ֵמחֲ ַדר ְל ִמ ָ
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חדשות ארץ ועולם
עוֹצ ִרים אֶ ת ִה ְת ַח ְמּמוּת כַּדּוּר הָ אָ ֶרץ? ֶה ְמ ֵשׁ ִמ ָשּׁבוּעַ ֶשׁעָ בַ ר
ְ
אֵ י
יוֹרד
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִבּגְ לַ ל זֶה ֵ
ְ
ְבּעֶ ְשׂרוֹת הַ ָשּׁנִ ים הָ אַ חֲ רוֹנוֹת כַּדּוּר הָ אָ ֶרץ ִמ ְתחַ ֵמּםַ .מ ְדּעָ נִ ים
יוֹתר סוּפוֹת ו ְִשׁ ְטפוֹנוֹתַ .מ ְדּעָ נִ ים ְמפַ חֲ ִדים ֶשׁעוֹד
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִבּגְ לַ ל זֶה יֵשׁ ֵ
ֶשׁם .הֵ ם ְ
פָּ חוֹת גּ ֶ
ְמעַ ט ֵמי הַ יָּם ַיעֲלוּ וִיכַסּוּ עָ ִרים ֶשׁנִּ ְמצָ אוֹת לְ יַד הַ חוֹף.
יֵשׁ ַמ ְדּעָ נִ ים ֶשׁ ְ
ְשׁנּוּ
אוֹמ ִרים" :כַּדּוּר הָ אָ ֶרץ ִמ ְתחַ ֵמּם ִבּגְ לַ ל ְבּנֵי הָ אָ ָדםַ .רק ִאם ְבּנֵי הָ אָ ָדם י ַ
אֶ ת הַ ִה ְתנַהֲ גוּת ֶשׁלָּ הֶ ם הוּא י ְַפ ִסיק לְ ִה ְתחַ ֵמּם".
ָמה ְבּנֵי הָ אָ ָדם יְכוֹלִ ים לַ עֲשׂוֹת?
וּלהַ ְפ ִסיק ִלכְ רוֹת יְעָ רוֹת -הָ עֵ צִ ים בַּ יְּ עָ רוֹת ְמיַצְּ ִרים חַ ְמצָ ן .הַ חַ ְמצָ ן מַ גִּ יעַ לָ אֲ וִיר
ִלנְ טֹ עַ עֵ צִ ים ְ
שׁוֹמר ֶשׁכַּדּוּר הָ אָ ֶרץ ל ֹא ִמ ְתחַ מֵּ ם.
ֵ
ֶשׁעוֹטֵ ף אֶ ת כַּדּוּר הָ אָ ֶרץ .הַ חַ ְמצָ ן בָּ אֲ וִיר
נּוֹסעִ יםְ -ל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ֶשׁכַּמָּ ה אֲ נ ִָשׁים י ְִסּעוּ
לַ חֲ סֹ ְבּחַ ְשׁ ַמל .ל ֹא ִלנְ סֹ עַ ִבּנְ ִסיעוֹת ְמי ָֻתּרוֹת .כְּ ֶשׁ ְ
ִבּכְ לֵ י ֶרכֶב אֶ חָ ד.
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ פָּ חוֹת ְבּ ֶדלֶ ק אוֹ ְבּגַזִ .בּ ְמקוֹם זֶה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּחַ ְשׁ ַמל ֶשׁ ְמּיֻצָּ ר מֵ אֵ נ ְֶרגִּ יָּה
ֶשׁ ַמּגִּ יעָ ה ֵמהַ ֶשּׁ ֶמשׁ אוֹ ֵמאֵ נ ְֶרגִּ יָּה ֶשׁ ַמּגִּ יעָ ה מֵ הָ רוּחַ .
נְהיגִ ים ֵמהַ ְרבֵּ ה ְמ ִדינוֹת .הֵ ם הָ יוּ מֻ ְדאָ גִ ים ִמזֶּ ה ֶשׁכַּדּוּר
ידת הָ אַ ְק ִלים ִבּגְ לַ זְ גּוֹ ִהגִּ יעוּ ַמ ִ
ִלו ְִע ַ
הָ אָ ֶרץ ִמ ְתחַ ֵמּם .הֵ ם נִ סּוּ לִ ְמצ ֹא ְדּ ָרכִ ים אֵ י ִל ְמנֹעַ אֶ ת הַ ַתּהֲ לִ י הַ זֶּ ה .ר ֹאשׁ ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת
יוֹתר ְבּאֵ נ ְֶרגִּ יַּת ֶשׁ ֶמשׁ וְרוּחַ וּפָ חוֹת
י ְִשׂ ָראֵ ל נ ְַפ ָתּ ִלי בֵּ נֶט אָ ַמר ֶשׁיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְתחַ יֶּבֶ ת ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ֵ
ְבּ ֶדלֶ ק ִמנּ ְֵפט אוֹ ְבּגַז.
וּמ ְשׁ ַתּ ְמּשׁוֹת בַּ הֲ כִ י הַ ְרבֵּ ה ֶדּלֶ ק ְוגַז
כּוֹרתוֹת הֲ כִ י הַ ְרבֵּ ה יְעָ רוֹת ִ
הַ ְבּעָ יָה ִהיא ֶשׁהַ ְמּ ִדינוֹת ֶשׁ ְ
ידה
ל ֹא ִהגִּ יעוּ לַ וְּ עִ ָ
ְבּנוֹסָ ף -ל ֹא בָּ טוּחַ ֶשׁהַ ְמּ ִדינוֹת ֶשׁ ִה ְב ִטיחוּ לַ חֲ סֹ ְבּ ֶדלֶ ק אוֹ ְבּגַז יַצְ ִליחוּ ְל ַקיֵּם אֶ ת הַ הַ ְבטָ חָ ה
ֶשׁלָּ הֶ ן.
וּב ֶדלֶ ק אֲ נ ִָשׁים צְ ִריכִ ים לְ ַשׁנּוֹת אֶ ת
כְּ ֵדי ֶשׁהַ ְמּ ִדינוֹת יוּכְ לוּ ְלהַ פְ ִחית אֶ ת הַ ִשּׁמּוּשׁ ְבּגַז ְ
יחים "אֲ נ ְַחנוּ נְ ַשׁנֶּה אֶ ת הַ הֶ ְרגּ ִֵלים ֶשׁלָּ נוּ" אֲ בָ ל ָק ֶשׁה
הַ הֶ ְרגּ ִֵלים ֶשׁלָּ הֶ ם .הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים ַמ ְב ִט ִ
יחים.
ְל ַשׁנּוֹת הָ ַרגְ לַ יִם וְהַ ְרבֵּ ה ְפּעָ ִמים אֲ נ ִָשׁים ל ֹא ַמצְ ִל ִ
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ישׁה ִעם עֵ ָשׂו
 יַעֲ קֹ ב ִמ ְתכּוֹנֵן ִל ְפגִ ָ
וּמסַ פֵּ ר לוֹ
יחים אֶ ל עֵ ָשׂו ְ
ַיעֲקֹ ב חוֹזֵר ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי הַ ְרבֵּ ה ָשׁנִ ים .הוּא שׁוֹלֵ חַ ְשׁ ִל ִ
ֶשׁהוּא חוֹזֵר ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .עֵ ָשׂו יוֹצֵ א ִל ְק ַראת ַי ֲעקֹ ב ו ְִאתּוֹ אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ִאישׁ .יַעֲ קֹ ב
חוֹשׁב ֶשׁעֵ ָשׂו ע ֲַדיִן זוֹכֵר אֶ ת גְּ נֵבַ ת הַ ְבּ ָרכוֹתַ .יעֲקֹ ב ְמפַ חֵ ד
ֵ
ְמפַ חֵ ד ְמאוֹד ֵמעֵ ָשׂוַ .יעֲקֹ ב
וּמבַ ֵקּשׁ ַמ ְמּנוּ לְ הַ צִּ יל אוֹתוֹ ֵמעֵ ָשׂו.
ְשׁעֵ ָשׂו רוֹצֶה לַ הֲ רֹג אוֹתוֹ .הוּא ִמ ְתפַּ לֵּ ל לָ הּ' ְ

תמונות:

יַעֲ קֹ ב שׁוֹלֵ ַח ְלעֵ ָשׂו ַמ ָתּנוֹת כְּ ֵדי ְשׁעֵ ָשׂו י ְִסלַ ח לוֹ .הוּא ַמע ֲִביר אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁלּוֹ אֶ ת
הַ יּ ְַר ֵדּן בַּ לַּ יְלָ ה.
 יַעֲ קֹ ב נֶאֱ בַ ק ְבּ ִאישׁ ָהאֱ ִקים
נִשׁאַ ר לְ בַ דּוֹ ְבּלַ יְלָ הִ .אישׁ הָ אֱ ִקים נֶאֱ בַ ק ִאתּוֹ עַ ד עֲלוֹת הַ ַשּׁחַ רִ .אישׁ ָהאֱ ִקים
ַיעֲקֹ ב ְ
"יִשׂ ָראֵ ל"ִ .בּגְ לַ ל הַ מַּ אֲ בָ ק ַי ֲעקֹ ב נִ ְשׁאַ ר צוֹלֵ עַ .
נוֹתן ְליַעֲ קֹ ב ֵשׁם חָ ָדשְׁ -
ֵ
 יַעֲ קֹ ב נִ ְפגַּשׁ ִעם עֵ ָשׂו
ַיעֲקֹ ב ַמ ְח ִליט ְלחַ לֵּ ק אֶ ת הַ ַמּחֲ נֶה ֶשׁלּוֹ ִל ְשׁנֵי חֲ לָ ִקיםַ .יעֲקֹ ב אוֹמֵ ר" :כְּ ַדאי לִ י ְלחַ לֵּ ק אֶ ת
הַ ַמּחֲ נֶה ִל ְשׁ ֵתּי ְקבוּצוֹתָ .כּ ִאם עֵ ַשׁו י ְִתנַפֵּ ל ְקבוּצָ ה אַ חַ תַ -ה ְשּׁנִ יָּה ִתּ ָשּׁאֵ ר"  .בסוף עֵ ָשׂו
ִהגִּ יעַ  .יַעֲ קֹ ב וְעֵ ָשׂו נִ ְפגָּ ִשׁיםֵ .הם ל ֹא נִ ְלחָ ִמיםֵ -הם ִמ ְתחַ ְבּ ִקיםַ .יעֲקֹ ב ,הַ נּ ִָשׁים וְהַ יְּ לָ ִדים
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִים ְלעֵ ָשׂוַ .יעֲקֹ ב ְמבַ ֵקּשׁ מֵ עֵ ָשׂו לָ ַקחַ ת אֶ ת ַה ַמּ ָתּנוֹת .עֵ ָשׂו ַמזְ ִמין
ֶשׁלּוֹ ִנגּ ִָשׁים ִ
אוֹמר ֶשׁהוּא ל ֹא ָיכֹל לָ לֶ כֶת ַמהֵ ר ,אֲ בָ ל הוּא יָבוֹא
אֶ ת ַי ֲעקֹ ב ְלגוּר ִאתּוֹ בָּ אָ ֶרץ ֶשׁלּוַֹ .יעֲקֹ ב ֵ
וּמ ִקים ָשׁם ִמזְ בֵּ ַח לָ הּ'.
אַ חַ ר ָכּ  .יַעֲ קֹ ב ַמגִּ יעַ ִל ְשּׁכֶם ,קוֹנֶה חֶ ְל ַקת ָשׂ ֶדה ֵ
ָרחֵ ל ֵמ ָתה
ַיעֲקֹ ב עוֹזֵב אֶ ת ְשׁכֶם.
בַּ ֶדּ ֶר ָרחֵ ל צְ ִריכָה לָ לֶ ֶדת.
ִהיא יוֹלֶ ֶדת אֶ ת ִבּנְ י ִָמין.
ָרחֵ ל ֵמ ָתה בַּ לֵּ ָדה.
אוֹתהּ ְליַד בֵּ ית -לֶ חֶ ם.
ָ
ָק ְברוּ
 3סדנתון
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