רּות א
ל' ִּב ְׁש ָב ט ׀ יֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָח ה ׀ ַּד ף ַח ְב ָ

עֹוזְ ִרים
דֹוא גִ ים
וְ ֲ
ּבַ ִּמ ְׁש ָּפ ָח ה

יה ם
ּדֹוא גִ ים לְ ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ
הֹור ים ֲ
ַה ִ
ּדֹואג לְ גֹוזָ לָ יו:
ּתֹורה ְמת ָֹאר ּכֵ ַיצד ַהּנֶ ֶׁשר ֵ
ַּב ָ

יע קֹולֹות מֻ ָּכ ִרים
יע ַל ֵּקן ,הּוא ַמ ְׁש ִמ ַ
(ּכ ֶׁש ַהּנֶ ֶׁשר ַמּגִ ַ
שר יָ ִעיר ִקּנֹו ְ
ְּכנֶ ֶ ׁ
ְּכ ֵדי ֶׁש ַהּגֹוזָ ִלים ֹלא יִ ָּב ֲהלּו)
ׁשֹומר ַעל ּגֹוזָ ָליו)
(הּנֶ ֶׁשר ָעף ֵמ ַעל ַה ֵּקן וְ ֵ
ַעל ּגֹוזָ ָליו יְ ַר ֵחף ַ
(הּנֶ ֶׁשר ַמ ֲע ִביר ֶאת
יִ ְפרֹׂש ְּכנָ ָפיו יִ ָּק ֵחהּו יִ ָּש ֵׂאהּו ַעל ֶא ְב ָרתֹו ַ
ׁשּובים ַעל ְּכנָ ָפיו)
ּגֹוזָ ָליו ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ְּכ ֶׁש ֵהם יְ ִ
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אֹוה ִבים ְּותנּו לָ ּה ֵׁשם.
» ַּב ֲחרּו ְּתמּונָ ה ֶׁש ַא ֶּתם ֲ
הֹורים לַ ֶּצ ֱא ָצ ִאים ֶׁשּלָ ֶהם ָּב ָאה לִ ֵידי ִּבּטּוי ַּב ְּתמּונָ ה ֶׁש ְּב ַח ְר ֶּתם.
» ַה ְס ִּבירּו ּכֵ ַיצד ַה ְּד ָאגָ ה ֶׁשל ַה ִ
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ָה ֶע ֶרב י ַָרד לֹו,
ָצ ַבע ֶאת ַהּכֹל

ְּב ֶע ֶצם,

ְּב ֶצ ַבע ּכָ זֶ ה – ֵּבין ָירֹק לְ ָסגֹל.

ָק ָרה.

נִ ְהיָה ְק ָצת ָק ִרירְ ,מ ֻא ָחר ּכְ ָבר ַעכְ ָׁשו,

ֶא ְפ ָׁשר לְ ַב ֵּקׁש ֶׁשּי ְַס ִּביר לִ י ָּפׁשּוט

ְ(ּד ָב ִריםֶּ ,פ ֶרק ל"בָּ ,פסּוק י"א)

קֹורץ לֹו ּכֹוכָ ב.
ִּב ְמרֹום ַה ָּשׁ ַמיִם ֵ

ַעל ִטילִ ים ו ְַעל ֲחלָ לִ ית,

ִׂשימּו ♥ּ :כַ ּנִ ְר ֶאהָ ,מה ֶׁשּנִ ְק ָרא ַּב ִּמ ְק ָרא 'נֶ ֶׁשר' הּוא לְ ַמ ֲע ֶׂשהַ ,על ִּפי ַה ִה ְתנַ ֲהגּות
ַה ְּמת ֶֹא ֶרתֵ ,עיט ְסלָ ִעים.

וְכָ אן ַעל ַה ְּשׁ ִבילֵּ ,בין יֹום לְ ֵבין לֵ יל,

ו ְֶא ְפ ָׁשר לְ ַס ֵּפר לֹו ַעל ּגָ ִדי וְרּות

ֲאנִ י ִעם ַא ָּבא ְמ ַטּיֵל.

ו ְַעל ַה ִּמ ְׂש ָחק ַּב ְּפ ֻעּלָ ה ַהּלֵ ילִ ית.

טֹובה ַה ּ ָׁש ָעה ֵּבין ָירֹק לְ ָסגֹל
ָ

סּוקים
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ַהּכֹל ֲע ִ

טֹובה ַה ָּשׁ ָעה ֶׁשל ּכֹוכָ ב.
ָ

ו ְָר ִצים ,ו ְָה ַר ַעׁש ּגָ דֹול.

ִעם ַא ָּבא ֶא ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּבר ַעל ַהּכֹל

ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ִּבכְ לָ ל ֹלא זֹוכְ ִרים

ּכִ י יֵׁש לֹו ְּפנַ אי ִּב ְׁש ִבילִ י ַעכְ ָׁשו.

ֶׁשּיֵׁש ִמין ָׁש ָעהֵּ ,בין ָירֹק לְ ָסגֹל.

ֶא ְפ ָׁשר לְ ַס ֵּפר לֹו ֲחלֹום ֶׁש ָחלַ ְמ ִּתי,

ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ָּפׁשּוט ׁשֹוכְ ִחים

ְנֹורא,
ֲחלֹום ַמ ְפ ִחיד ו ָ

ֶׁשּיַּגִ ַיע ָה ֶע ֶרב ,ו ְֶא ְפ ָׁשר י ְִהיֶה

ו ְֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לִ ְׁשאֹל

ְּב ֶׁש ֶקט

ַעל ַה ְּק ָרב ַהּגָ דֹול,

לְ ַד ֵּבר

נֶ ֶׁשר ֵ(עיט ְסלָ ִעים) וְגֹוזָ לִ ים

! ?

ִדיּון

רֹב ָהעֹופֹות ַמ ֲע ִב ִירים ֶאת ַהּגֹוזָ לִ ים ֶׁשּלָ ֶהם ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָה ַרגְ לַ יִם ,ו ְִאּלּו ַהּנֶ ֶׁשר
אֹותם ַעל ּכְ נָ ָפיו.
ַמ ֲע ִביר ָ
נֹוהגִ ים ּכָ ְך ָהעֹופֹות?
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םֲ ,
» ַמ ַ
נֹוהג ּכָ ְך ַהּנֶ ֶׁשר?
ּדּוע ֵ
» ַמ ַ
ׁשּוב ָתם:
ּגַ ם ַה ֲחכָ ִמים ָח ְׁשבּו ַעל ְׁש ֵאלָ ה זֹוְ ,וזֹאת ְּת ָ
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בֹוּה וְ ָעלּול ִל ְפּג ַֹע
רֹב ָהעֹופֹות ְמ ַפ ֲח ִדים ֵמ ַהּנֶ ֶׁשרִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁשהּוא ָעף ְמאֹוד ּגָ ַ
יהם ,רֹב ָהעֹופֹות ַמ ֲע ִב ִירים ֶאת
ַּבּגֹוזָ ִלים ֶׁש ָּל ֶהם ִמ ְּל ַמ ְע ָלהְּ .כ ֵדי ְל ָהגֵ ן ֲע ֵל ֶ
יקים ָּב ֶהם ָּב ְרגָ ִלים.
ּומ ְחזִ ִ
גּופם ַ
ַהּגֹוזָ ִלים ֶׁש ָּל ֶהם ִמ ַּת ַחת ְל ָ
בֹוּהֲ ,א ָבל
ַהּנֶ ֶׁשר ֵאינֹו ְמ ַפ ֵחד ֵמעֹופֹות ֲא ֵח ִריםִּ ,כי הּוא ּגַ ם ָחזָ ק וְ גַ ם ָעף ּגָ ַ
לּולים ִל ְפּג ַֹע ְּבגֹוזָ ָליו.
ּיֹורים ִח ִּצים ִמ ְּל ַמ ָּטה וַ ֲע ִ
הּוא ְמ ַפ ֵחד ִמ ַּצּיָ ִדים ֶׁש ִ
אֹותם ַעל ַה ְּכנָ ַפיִ ם ֶׁשּלֹו.
יהם ,הּוא ַמ ֲע ִביר ָ
ְּכ ֵדי ְל ָהגֵ ן ֲע ֵל ֶ
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ָׁש ָעה ֵּבין יָ רֹק ְל ָסגֹל ִ /מ ָירה ֵמ ִאיר

ו ְֵאיְך זֶ ה,

ַּב ֲע לֵ י ַה ַח ּיִ ים ַח ּיִ ים ְּב ִמ ְׁש ָּפ חֹות
ׁשּובים לָ נּו ,וַ ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ים לַ ֲעזֹר וְ לִ ְדאֹג זֶ ה לָ זֶ הּ .גַ ם ֵחלֶ ק ִמ ַּב ֲעלֵ י
ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֲח ִ
ַה ַחּיִ ים ַחּיִ ים ְּב ִמ ְׁש ָּפחֹות.

הֹור ים
לְ ַד ֵּב ר ִע ם ַה ִ

ַעל ַהּכֹל.
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נֹוׂש ִאים.
» ַהּיֶלֶ ד אֹו ַהּיַלְ ָּדה ַּב ִּשׁיר ֲ
אֹוה ִבים לְ ַד ֵּבר ִעם ַא ָּבא ֶׁשּלָ ֶהם ַעל ּכָ ל ִמינֵ י ְ
נֹוׂש ִאים?
ִעם ִמי ַא ֶּתם ֲ
אֹוה ִבים לְ ַד ֵּבר ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ,ו ְַעל ֵאילּו ְ
ּדֹואגִ ים וְעֹוזְ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה?
ּתֹורמֹות ַה ִּשׂיחֹות לַ ַה ְרּגָ ָׁשה ֶׁש ֲ
» ּכֵ ַיצד ְ
"ּבין ָירֹק לְ ָסגֹל".
ׂשֹוח ַח הּוא ַה ָּשׁ ָעה ֶׁש ֵ
יֹותר לְ ֵ
» ַּב ִּשׁירַ ,הּזְ ַמן ַהּטֹוב ְּב ֵ
ַמהּו ַהּזְ ַמן ַה ַּמ ְת ִאים לְ ִׂשיחֹות ֶא ְצלְ כֶ ם ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה?

ַ(על ִּפי ְמכִ ילְ ָּתא ְּד ַר ִּבי י ְִׁש ָמ ֵעאל ,י ְִתרֹוַ ,מ ֶּס ְכ ָּתא ְד ַבח ֶֹדׁשָּ ,פ ָר ָׁשה ב').

רֹותיכֶ ם ּכֵ ַיצד ַמ ֲע ִביר ַהּנֶ ֶׁשר ֶאת ּגֹוזָ לָ יו
» ַצּיְרּו ְּב ַמ ְח ְּב ֵ
וְכֵ ַיצד ַמ ֲע ִב ִירים ְׁש ַאר ָהעֹופֹות ֶאת ּגֹוזְ לֵ ֶיהם.

❻

! ?

ְּפ ִע ילּות ִס ּכּום
ְדֹואגִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ֶא ְצלְ כֶ ם ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
» ַּב ֲחרּו ִמ ְק ֶרה ֶׁשּבֹו עֹוזְ ִרים ו ֲ
(קֹומ ְיקס) ֶׁש ְּמ ָת ֵאר ֶאת ַה ִּמ ְק ֶרה ֶׁש ְּב ַח ְר ֶּתם.
» ָהכִ ינּו ֲעלִ ילֹון ִ
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טּוחים?
ּדֹואגִ ים ֶׁש ַּת ְרּגִ יׁשּו ְּב ִ
הֹורים ֶׁשּלָ כֶ ם ֲ
» ּכֵ ַיצד ַה ִ
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ּדֹואגִ ים לְ יַלְ ֵד ֶיהם.
הֹורים ֲ
» ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ לִ ,
הֹור ֶיהם וְלַ ֲעזֹר לָ ֶהם?
ַה ִאם ַא ֶּתם יְכֹולִ ים לַ ְחׁשֹב ַעל ִמ ְק ִרים ֶׁש ָּב ֶהם יְלָ ִדים יְכֹולִ ים לִ ְדאֹג לְ ֵ
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