
המלצה
הריני בזה להמליץ טוב בעבור ידידי החשוב הרה"ג רבי אברהם 

אוחיון שליט"א ולברכו בעבור סדרת הספרים החדשה שמוציא 

שלי"  "סבתא  שלי",  "סבא  שלי",  "אמא  שלי",  "אבא  לאור: 

הרבים  ספריו  על  היא  גם  שנוספה  בוקר",  לשבת  ו"סיפורים 

ספרים  ובניהם  מגוונים  בנושאים  והוציא  שכתב  והחשובים 

בנושא חינוך ילדים שהתקבלו בהערכה רבה. 

חשיבות רבה נודעת לסדרת הספרים הללו דווקא בדורנו אנו, 

שהקשר המשפחתי החם והבריא הופך לעיתים לקר ומנוקר.

לעמוד  המחבר  הרב  השכיל  שלי"  "המשפחה  ספרי  בסדרת 

על נקודות התורפה שבמארג הקשרים המשפחתיים בין הילד 

לאביו ואמו, סבו וסבתו להניח אבני יסוד ולהתוות דרך ברוח 

את  לבסס  כיצד  הצעיר  הקורא  את  ולהדריך  סבא  ישראל 

המיועדים  ספרים  בזמננו  ורבו  והיות  המשפחתיים.  הקשרים 

לילדים ורבים מספרים אלו מעודדים ומעוררים למידות ודפוסי 

בדברי  שמצאנו  מה  עם  אחד  בקנה  עולים  שאינם  התנהגות 

חז"ל. נודעת חשיבות רבה דווקא לספרים כאלה המושכים את 

שגינו  ממידות  אותו  ומרחיקים  טובות  מידות  גילוי  אחר  הילד 

חכמינו זכרונם לברכה.

כולם  שיזכו  ישראל  כלל  וילדי  ילדינו  בעבור  תפילה  ואנו 

טובים,  ומעשים  ומצוות  חופה  שמים,  ויראת  לתורה  לגדול 

וצאצאינו  אנחנו  "ונהיה  יום:  בכול  מבקשים  שאנו  וכמו 

לשמה"  תורתך  ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  צאצאינו,   וצאצאי 

כי זה כול האדם.

ובזה באתי על החתום
אליהו שלומי.

מאת: הרב אברהם אוחיון     

עריכה: הרב שאול עובדיה פתיה     צייר: אבישי חן

ֶשִליַסְבָּתא
ִקים ׁשֹות ְוִסּפּוִרים ְמַרּתְ ֲחָויֹות ְמַרּגְ

לְיָלִדים ֵמעֹוָלָמם ׁשֶ
חּוִדי ְוָהָאהּוב  ר ַהּיִ ׁשֶ ַעל ַהּקֶ

א ִלְנָכֶדיָה ין ַסְבּתָ ּבֵ ׁשֶ
ִלּוּוי ִאּיּוִרים ַמְרִהיִבים ּבְ



ענינים תוכן 

להורים חינוכיים  ומסרים 

ים.... 13 ּלִ ְלּגַ א ּגַ ּסֵ ִלים ְזכּות ַעל ְיֵדי ּכִ ְמַגְלּגְ
ַהַחִּיים  ַעל  ְלַהִּביט  ַּבְּיֹכֶלת  ֵנָחן  הּוא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ִהְתַּבְּגרּותֹו  ִעם 

ֲעָרִכים  ֻסַּלם  ִּפי  ַעל  יֹוֵתר,  ָארְֹך  ִלְטָוח  יֹוֵתר,  ָמתּון  ְּבַמָּבט 

זֹו,  ִּביֹכֶלת  ְמֹבֶרֶכת  ְׁשנֹוֶתיָה,  ִמְּמרֹום  ַסְבָּתא,  יֹוֵתר.  ֵאיכּוִתי 

ֵאיָנם  ַהֶּמֶרץ,  ּוְמֵלֵאי  ַהְּפַעְלָּתִנִּיים  ַהְּצִעיִרים,  ַהְּנָכִדים  ּוְלִעִּתים 

ַהּדֹור  ְּבֵני  ִׁשּקּוֶליָה.  ְוֶאל  ַמְחַׁשְבָּתה  ַקו  ֶאל  ְלִהְתַחֵּבר  ְמֻסָּגִלים 

ַסְבָּתא,  ֶׁשל  ַהַּוְתָרִני  ָאְפָיּה  ַעל  ְלִהְתַרֵעם  ֲעלּוִלים  ַאף  ַהָּצִעיר 

ַּבִּסּפּור  ְועֹוד.  ְלַעְצָמּה  ְּדָבִרים  ְוִלְׁשמֹר  ְלַהִּׂשיג  ְנכֹונּוָתּה  ֹחֶסר  ַעל 

ַהֶּנֶכד,  ֶׁשל  ַחָּייו  ְלַהָּצַלת  ַסְבָּתא  ֶׁשל  ַוְתָרנּוָתּה  הֹוִביָלה  ֶּפֶלא  ְּבֹאַרח   ֶׁשְּלָפֵנינּו, 

ִנְפָלא. ֶמֶסר  ְּבָכְך  ְוֵיׁש 

ְרָז'ֵנייב........... 21 סֹוְנָיה ֵמְרחֹוב ּבַ
ֹלא  ְלִסיטּוַאְציֹות  ְלִהָּקַלע  ֲעלּוִלים  ְצִעיִרים  ְיָלִדים 

ְמֻבָּגִרים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ַּבֲעָבָרם  ַהְּקׁשּורֹות  ְנִעימֹות 

ְיָלִדים  ֵּבין  ַהִּתְקֹׁשֶרת  ֹחֶסר  ְוֵסֶבל.  ְּתָלאֹות  ְלמּוֵדי 

ַהֶּיֶתר  ֵּבין  נֹוֵבַע  ְמאֹוד,  ְמֻבָּגִרים  ַלֲאָנִׁשים  ַרִּכים 

ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ִטְבִעית  ּוֵמְרִתיָעה  ַהָּׂשָפה  ְיִדיַעת  ֵמִאי 

ֶׁשל  ְּדמּוָתּה  ֲעׂשּוָיה  ֶזה  ֻמְרָּכב  ְּבַמָּצב  ַהְּמֻבָּגר.  ִמן 

ְּבֶקֶׁשר  ּוְקׁשּוָרה  ֶאָחד  ִמַּצד  ְמֻבֶּגֶרת  ַסְבָּתא,  מֹוִׁשיַע.  ְּכַמְלָאְך  ְלִהְתַּגּלֹות  ַסְבָּתא 

ִלְסּגֹר  ַהּדֹורֹות,  ֵּבין  ַהְּמַקֵּׁשר  חּוט  ְלַׁשֵּמׁש  ֲעׂשּוָיה  ֵׁשִני,  ִמַּצד  ֶנְכדֹוֶתיָה  ְוִעם  ְנָכֶדיָה  ִעם  ַאִּמיץ 

ֶׁשְּלָפֵנינּו. ַּבִּסּפּור  ֶׁשֵאַרע  ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ְּבָעיֹות,  ְוִלְפּתֹר  ְּפָעִרים 

7 עכיכית םינינ שלי6 סבםאנ

הקדמה
ובכל  מקום  לכל  הילד  עמו  ישא  הילדות  חוויות  את  כאשר  האדם,  של  אישיותו  את  מעצבות  הילדות  שנות 

המשפחתי  ובתא  להוריו,  ילד  בין  השורר  החם  המשפחתי  הקשר  על  לרוב  מבוססות  הילדות  חוויות  מצב. 

הוא  המדובר  ילדינו.  של  חייהם  על  רבות  הוא  אף  המשפיע  במקצת,  סמוי  נוסף,  רובד  קיים  אולם  בכלל, 

סבתם. לבין  ילדינו  שבין  בקשר 

ומתמקדת  ואהבה  חום  מעניקה  שנותיה  ממרום  אשר  חכמה,  ולמודת  נסיון  רבת  אמהית,  דמות  היא  סבתא 

לנכדיה,  סבתא  בין  כלל  בדרך  השורר  המופלא  הקשר  והנכדות.  הנכדים  של  בחייהם  הקטנים  בפרטים  דוקא 

על  המגשרת  היא  העצומה  האהבה  שמא  לא,  ושמא  סתומה.  חידה  תמיד  היה  הגדול,  הגילים  פער  למרות 

והיחודי. המרתק  הקשר  את  ויוצרת  הגילאים  פער 

ב"סבתא שלי" תמצאו סיפורים מרתקים ומאלפים הנוגעים כולם בסוד הקשר המופלא האמור, הקשר שבין 

חוויותיהם  את  הכתב  על  להעלות  מנת  על  ובנותינו,  בנינו  בידי  העט  ניתן  שלי"  ב"סבתא  לנכדיה.  סבתא 

סבתם. לבין  בינם  שנוצר  מהקשר 

סיפורי  את  במודע  ומאפיין  כולם  בין  עובר  השני  חוט  אך  משלה,  סבתא  ילדה  לכל  משלו,  סבתא  ילד  לכל 

שונות,  חוויות  ליבם.  בכל  זאת  חשים  שלהם,  בדרכם  נכדה,  וכל  נכד  כל  שלי!  היא  סבתא  שלי":  "סבתא 

סבא! עם  שלי  הקשר  אחת,  נקודה  סביב  סב  והכל  שונים,  חיים  סיפורי 

ישכילו  באמצעותו  ילדינו,  בידי  עזר  ככלי  גם  לשמש  עשוי  הוא  ומרגש,  חווייתי  ספר  רק  אינו  שלי"  "סבתא 

סבתא... עם  המשפחה,  של  והמוערכת  המבוגרת  הדמות  עם  הקשר  את  ולהדק  לחזק 

המלאכה. עושי  רבים,  במים  ימיני  על  לעומדים  להודות  המקום  כאן 

לעורכת  גדולה  תודה  המשובחת.  העריכה  על  פתיה  עובדיה  שאול  ספרינו  של  הראשי  לעורך  אודה  ראשית 

הלשון המקצועית שולה יעקובסון. אודה מקרב לב לנקדנית ולמגיהה המסורה יהודית הירשמן. תודה וברכה 

מירי  אומן  ידי  והמעצבת  לגרפיקאית  תודה  של  חופניים  חן.  אבישי  והיחודי  המקצועי  הכישורים  ברוך  לצייר 

היקרה,  לרעייתי  אודה  דבר  ואחרית  ויהודה.  רפאל  דוד,  האהובים  יקיריי  לבניי  בזאת  אודה  כן,  כמו  פלקסר. 

המחכימות. בעצותיה  רבות  וסייע  הספר  יצירת  את  ליוותה  אשר  נעמה, 

התשע"ב אלול  ר"ח 

ומועילה מהנה  קריאה 

אוחיון אברהם 



31 ........................ א ל ַסְבּתָ ִנּיֹות ׁשֶ ְפּגָ ַהּסֻ
ַהְּגדֹוָלה  ַהְּנִתיָנה  ְלַצד  ּוָמֳעֶרֶכת.  ֲחִביָבה  ְּדמּות  ִהיא  ַסְבָּתא 

ִיְלְמדּו  ְוַהְּנָכדֹות  ַהְּנָכִדים  ֶׁשַּגם  ְמאֹד  ָחׁשּוב  נֹוֶתֶנת,  ֶׁשִהיא 

ְוַאֲהָבה,  ֹחם  ֶאָּלא  ַמָּתנֹות,  ַּדְוָקא  ָלאו  ָלּה,  ּוְלַהֲעִניק  ָלֵתת 

ַּבִּסּפּור  ְוַכּדֹוֶמה.  ּוַמֲעִריְך  ְמַכֵּבד  ַיַחס  ְוִחּבּוק,  ְנִׁשיָקה 

ְלָסָבָתּה  ַאֲהָבָתּה  ֲאִמִּתית.  ְּכִגּבֹוָרה  ִרָּנה  ִמְתַּגֵּלית  ֶׁשְּלָפֵנינּו 

ּגֹוֶרֶמת ָלּה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַעְצָמּה ּוְלַהְחִמיא ָלּה ַעל ַהֻּסְפָּגִנּיֹות, 

ֶׁשַּמִּציג  ְלמֹוֵפת  ֶנְכָּדה  ֶׁשל  ַהֻּדְגָמה  ִמְּלַבד  ֻמְצָלח.  ַהִּבְלִּתי  ַטֲעָמן  ַאף  ַעל 

ּוְמַעְנֵין. ַמְפִּתיַע  סֹוף  לֹו  ֵיׁש  ַהִּסּפּור, 

39 ...................... א יֹוַדַעת! ַסְבּתָ
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ְּבטּוִחים  ְיָלִדים,  ֶׁשל  ְּכַדְרָּכם  ְיָלִדים, 

ַּכֲאֶׁשר  ְלִעִּתים,  ַהּכֹל.  ּוְמִביִנים  ַהֹּכל  יֹוְדִעים  ֶׁשֵהם 

אֹו  ַסָּבא  ּוֵבין  ְנָכִדים  ֵּבין  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ִמְתַּגְּלִעים 

ְּבֵני  ַהְּנָכִדים,  ֶׁשל  ְּבִלָּבם  ִלְנּבֹט  ֲעלּוִלים  ַסְבָּתא, 

ַהֲעָרָכה  ֹחֶסר  ֶׁשל  ְסמּוִיים  ְרָגׁשֹות  ַהָּצִעיר,  ַהּדֹור 

ְּבָנֵקל  ְלהֹוִכיַח  ִּביָכְלֵּתנּו  ָּתִמיד  ֹלא  ַהִּמְתַקֵּדם.  ִּגיָלם  ְּבֶׁשל  ַהְּמֻבָּגִרים,  ֶׁשל  ַּדְעָּתם  ִׁשּקּול  ְּכַלֵּפי 

ַהִּסּפּור  נֹוָׁשן.  ָיָׁשן  ְּכַיִין  יֹוֵתר,  ְמֻׁשָּבח  ַּדְעּתֹו  ִׁשּקּול  ָּכְך   – יֹוֵתר  ְמֻבָּגר  ֶׁשָהָאָדם  ֶׁשְּכָכל  ִליָלֵדינּו, 

זֹו. ְלֻעְבָּדה  ְּביֹוֵתר  ֻמְצַלַחת  הֹוָכָחה  הּוא  ֶׁשְּלָפֵנינּו 

45 ........................... א 'ׁשֹוֵלם' ִעם ַסְבּתָ
ּוְנָכדֹות  ְנָכִדים  ֵּבין  ַהּׂשֹוֵרר  ֶהָהדּוק  ָהַאֲהָבה  ֶקֶׁשר  ַלְמרֹות 

ֶׁשְּלִעִּתים  ָהֻעְבָּדה  ִמן  ְלִהְתַעֵּלם  ֵאין  ָסָבָתם,  ּוֵבין 

ִחּכּוִכים.  אֹו  ִעּמּוִתים  ַּגם  ֵּביֵניֶהם  ְלִהָּוֵצר  ֲעלּוִלים 

נֹוֵבַע  הּוא  ִאם  ְוַגם  ָמצּוי,  ֵאינֹו  ֶזה  ַמָּצב  ִאם  ַּגם 

ֵאָליו  ְלַהְפנֹות  ֵיׁש  ְּגֵריָדא,  ֲהָבָנה  ֵמִאי  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך 

ַהֲהדּוִרים.  ֶאת  ְלַיֵּׁשר  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהֵּלב  ְּתׂשּוֶמת  ֶאת 

ְיָחָסיו  ֶאת  ְלַׁשֵּקם  ַהֶּנֶכד  ִהְצִליַח  ֶׁשּבֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַהִּסּפּור 

ְלָכְך. ּוַמֲעִׂשית  ִחּיּוִבית  ֻּדְגָמה  ְלַׁשֵּמׁש  ָעׂשּוי  ָסָבתֹו,  ִעם 

א ֶנֶעְלָמה!............. 51 ַסְבּתָ
ֶנֶפׁש  ְלִחּבּוֵטי  ֵעִדים  ָאנּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ַהְּמֻׁשְכָנִעים  ְוֶנְכָּדה,  ֶנֶכד  ְוָאחֹות,  ָאח  ֶׁשל 

ִמְּפֵני  ְוֶנֶעְלָמה,  ֵמַהַּבִית  ָּבְרָחה  ֶׁשָּסָבָתם 

ְמֻכֶּבֶדת  ַהִּבְלִּתי  ַהִּׂשיָחה  ְלָאְזֶניָה  ֶׁשִהִּגיָעה 

נֹוֲהִגים  ִמִּטְבָעם  ְיָלִדים  אֹודֹוֶתיָה.  ַעל  ֶׁשּׂשֹוֲחחּו 

ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ָהֲאֵחִרים  ֶׁשל  ִהְתַנֲהגּוָתם  ֶאת  ִלְתלֹות 

ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ְּפרֹוּפֹוְרְצָיה.  ַחְסֵרי  ָאָׁשם  ִרְגֵׁשי  ָּכְך  ְּבֶׁשל  ָחִׁשים  ֶׁשֵהם  ְמאֹד  ּוָמצּוי  ֶׁשָּלֶהם, 

ַהַּמֲאָמר  ְלאֹור  ַיְלֵדיֶהם  ֶאת  ְלַהְנחֹות  ַהְּמַבְּקִׁשים  הֹוִרים  ֶׁשל  ִּביֵדיֶהם  ֵעֶזר  ְּכִלי  ְלַׁשֵּמׁש  ָעׂשּוי 

קֶֹדם  ַמֲעֵׂשיֶהם,  ַעל  ֵהיֵטב  ַלֲחֹׁשב  ָלֶהם  ְוִלְגֹרם  ְּתִחָּלה",  ְּבַמְחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  "סֹוף  ַהַּקְדמֹון 

ֲעִׂשָּיָתם.

א............................ 57 ָנה ְלַסְבּתָ ַמּתָ
ְלַהֲעִניק  ְלָסָבָתם,  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ְמֻעְנָיִנים  ַרִּבים  ְנָכִדים 

אֶֹׁשר.  ָלחּוׁש  ָלּה  ְוִיְגֹרם  אֹוָתּה  ֶׁשְּיַׂשֵּמַח  ָמה  ְּדַבר  ָלּה 

ָּתִמיד,  ִּכְמַעט  ִּביֵדיֶהם, אּוָלם  ַהָּדָבר עֹוֶלה  ָּתִמיד  ֹלא 

ְּברּוַח  ְמֻסֶּיֶמת  ְּפֻעָּלה  עֹוִׂשים  ֶנְכָּדה  אֹו  ֶנֶכד  ַּכֲאֶׁשר 

ּוְבִׂשְמָחה.  ְּבָרצֹון  ָסָבָתם  ֵאֶצל  ִמְתַקְּבִלים  ַהְּדָבִרים  זֹו, 

ָסָבָתּה  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ַהֶּנְכָּדה  ֶהְחִליָטה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ַחֶּייָה  קֹורֹות  ִסּפּור  ִמּכֹל:  יֹוֵתר  ָעֶליָה  ָהָאהּוב  ַּבָּדָבר 

ַהִּסּפּור  ּוַמְפִּתיַע.  ְמַרֵּתק  ְלסֹוף  הֹוִביל  ַאף  ְוַהָּדָבר  ְלַחְברֹוֶתיָה, 

ְוַהֲעָרָכה  ַאֲהָבה  ּוִמּתֹוְך  זֹו,  ְּברּוַח  ִלְפֹעל  ְיָלֵדינּו  ֶאת  ְלעֹוֵדד  ָעׂשּוי 

אֹוָתם. ַהּסֹוְבִבים  ַלְּמֻבָּגִרים  רּוַח  ַנַחת  ִלְגֹרם  ְלַנּסֹות 
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 ְמַגְלְּגִלים 
ְיֵדי  ַעל   ְזכּות 
ַּגְלַּגִּלים ִּכֵּסא 

ְּפִעיָלה  ִהיא  זֹאת  ּוְבָכל  ְצִעיָרה,  ִאָּׁשה  ֵאיָנּה  ֵמִאיר  ֶׁשל  ְבָּתא 

ְוִהיא  ִלְכֹאב,  ַסְבָּתא  ֶׁשל  ַרְגֶליָה  ֵהֵחּלּו  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְוִנְמֶרֶצת. 

ֻחְלָׁשה  ֶׁשּזֹו  ַסְבָּתא  ָחְׁשָבה  ַּבַהְתָחָלה  ַעְצָמּה.  ְּבכֹחֹות  ָלֶלֶכת  ִהְצִליָחה  ֹלא 

ְלַבֵּקר  ָּבאּו  ַהְּנָכִדים  ְוָכל  ָיִמים,  ַּכָּמה  ְּבִמָּטָתּה  ָׁשְכָבה  ִהיא  ִּבְלַבד.  ְזַמִּנית 

ֵהִביָנה  ְוִהְתַּגְּברּו  ָהְלכּו  ַהְּכֵאִבים  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  ִּבְׁשלֹוָמּה,  ּוְלִהְתַעְנֵין  אֹוָתּה 

ָלרֹוֵפא. ָלֶלֶכת  ָעֶליָה  ִּכי  ַסְבָּתא 

ֶׁשִהיא  ֲחמּורֹות  ְּבָפִנים  ָלּה  ְוהֹוִדיַע  ַסְבָּתא  ֶׁשל  ַרְגֶליָה  ֶאת  ָּבַדק  ָהרֹוֵפא 

ִהיא  ָּכְך  ַאַחר  ָיִמים  ְּכחֶֹדׁש  ּוְבֶמֶׁשְך  חֹוִלים,  ְּבֵבית  ִנּתּוַח  ַלֲעבֹר  ִּתְצָטֵרְך 

ַּגְלַּגִּלים. ְלִכֵּסא  ְרתּוָקה  ִּתְהֶיה 

ַס
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ְּכחֶֹדׁש  ְלַאַחר  הֹוָראֹוָתיו,  ַעל  ַּתְקִּפיד  ֶׁשִאם  ְלַסְבָּתא  ִהְבִטיַח  ָהרֹוֵפא 

ּוְׁשֵלָמה. ְּבִריָאה  ַרְגֶליָה,  ַעל  ַלֲעמֹד  ה'  ְּבֶעְזַרת  ּתּוַכל 

ָעְבָרה  ְוַסְבָּתא  ִנְקַּבע,  ַהּתֹור  ְּבֵרָרה.  ָלּה  ָהְיָתה  ֹלא  ַאְך  ֶנֶאְנָחה,  ַסְבָּתא 

ַסְבָּתא  ֻׁשְחְרָרה  ְוַכֲאֶׁשר  ַהִּנּתּוַח,  ִהְצִליַח  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵּדי  ַהִּנּתּוַח.  ֶאת 

ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ְונֹוַח,  ָחִדיׁש  ַּגְלַּגִּלים  ִּכֵּסא  ָרְכָׁשה  ִהיא  ַהחֹוִלים  ִמֵּבית 

ַהְחָלָמָתּה. ִּבְתקּוַפת  ּבֹו  ְלֵהָעֵזר 

יֹוֶׁשֶבת  ַסְבָּתא  ֶאת  ִלְראֹות  ִּבְכָלל  ָאֲהבּו  ֹלא  ַהְּנָכִדים  ּוְׁשָאר  ֵמִאיר 

ֶמֶרץ.  ּוְמֵלַאת  ְּפִעיָלה  ְלַסְבָּתא  ְרִגיִלים  ָהיּו  ֵהם  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּגְלַּגִּלים,  ְּבִכֵּסא 

ַעל  ַלֲעמֹד  ַסְבָּתא  ַּתֲחזֹר  ַמָּמׁש  ֶׁשְּבָקרֹוב  ַּבְּיִדיָעה  ִהְתַנֲחמּו  ֵהם  ֲאָבל 

ְּכֶבָעָבר. ּוְלַתְפֵקד  ַרְגֶליָה 

“ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבים  ִּבְׁשלֹוָמּה,  ֶׁשִהְתַעְנֵין  ִמי  ְלָכל  ַסְבָּתא  ָאְמָרה  נֹוָרא”,  “ֹלא 

ַרְגַלִים  ְׁשֵּתי  ַעל  ַהֲהִליָכה  ֶאת  ְלַהֲעִריְך  לֹוְמִדים  ַּגְלַּגִּלים  ִּכֵּסא  ַעל 

ֵמֵאָליו”. ְּכמּוָבן  זֹאת  רֹוִאים  ְוֹלא  ְּבִריאֹות, 

אֹוָתּה  ֶׁשִהְדִריְך  ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ְנכֹוָנה,  ְמנּוָחה  ַעל  ִהְקִּפיָדה  ַסְבָּתא 

ַלֲעמֹד  ְוֵהֵחָּלה  ִהְתאֹוְׁשָׁשה  ִהיא  חֶֹדׁש  ְלַאַחר  ֻּכָּלם  ּוְלִׂשְמַחת  ָהרֹוֵפא, 

ַרְגֶליָה. ַעל 

ֶׁשִהיא  ִאּמֹו,  ֶאת  ְלַבֵּקר  ֵמִאיר  ֶׁשל  ַאָּבא  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ָהֲעָרִבים,  ְּבַאַחד 

ִהְבִחין  ּוְלֶפַתע  ָהא,  ְוַעל  ָּדא  ַעל  ַהְּׁשַנִים  ׂשֹוֲחחּו  ֵמִאיר,  ֶׁשל  ַסְבָּתא 

ַהֶחֶדר. ְּבִפַּנת  ְמֻיָּתם  ָהעֹוֵמד  ַהַּגְלַּגִּלים,  ְּבִכֵּסא  ַאָּבא 

הּוא  ִלְמִכיָרה?  אֹותֹו  ַנִּציַע  “אּוַלי  ַאָּבא,  ָׁשַאל  ַּבִּכֵּסא?”  ַנֲעֶׂשה  “ָמה 

ִּכְמַעט”. ָחָדׁש  ְוהּוא  ְמַעט,  ֹלא  ָׁשֶוה 

ְלחֹוֶלה  ַהַּגְלַּגִּלים  ִּכֵּסא  ֶאת  ִלְתֹרם  “ֶהְחַלְטִּתי  ַסְבָּתא,  לֹו  ָאְמָרה  “ֹלא”, 

ֶׁשֶהֱעִמיד  ַעל  ְלַהֵּׁשם  הֹוָדָאה  ְוַגם  ִנְפָלא  ֶחֶסד  ִיְהֶיה  ֶזה  לֹו.  ֶׁשָּזקּוק 

ַרְגַלי”. ַעל  ַּבֲחָזָרה  אֹוִתי 

ָהְיָתה  ִאּלּו  ִּכי  ָיַדע  הּוא  ַהֲעָרָכה.  ָמֵלא  ְּבַמָּבט  ְּבַסְבָּתא  ִהְתּבֹוֵנן  ַאָּבא 

ַרב,  ֶּכֶסף  ְתמּוָרתֹו  ְמַקֶּבֶלת  ָהְיָתה  ִהיא  ַהִּכֵּסא  ֶאת  מֹוֶכֶרת  ַסְבָּתא 

ִהְבִטיַח  הּוא  ִנְזָקק.  ְלָאָדם  ּוְלַסֵּיַע  ַהֶּכֶסף  ַעל  ְלַוֵּתר  ָּבֲחָרה  ִהיא  ַאְך 

חֹוֶלה  ִלְמֹצא  ָלּה  ֶׁשְּיַסֵּיַע  ָלּה 

ּוְכָבר  ַּגְלַּגִּלים,  ְלִכֵּסא  ֶׁשָּזקּוק 

ְקַטָּנה:  מֹוָדָעה  ִּפְרֵסם  ְלָמֳחָרת 

ַּגְלַּגִּלים  ְלִכֵּסא  ֶׁשָּזקּוק  “ִמי 

ִלְפנֹות  ִמְתַּבֵּקׁש  ִּבְתרּוָמה, 

.”15 ַהֶּדֶקל  ְרחֹוב  ֹּכֵהן,  ְלִמְׁשַּפַחת 
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