
ֶאת  ָראוּ  ְיָתה,  ַהּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ד  ִמיָּ א!"  "ִאּמָ
ד ָאַמר  ַלּמֵ ל ֶאְפַרִים: "ַהּמְ ִנים ׁשֶ ׁשוּת ַעל ַהּפָ ַהִהְתַרּגְ

ֵחייֶדר!" ְהֶיה ָלנוּ ַקְיָטָנה ּבַ ּתִ ׁשֶ
א ַיַחד ִאּתֹו, "וָּמה ִיְהֶיה  ה ִאּמָ ׁשָ "ֵאיֶזה ֹיִפי!" ִהְתַרּגְ

ְיָטָנה?" ּקַ ּבַ
ָבִרים!"  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְועֹוד  ָרִסים  ּפְ ִחידֹוִנים,  ְכִניֹּות,  "ּתָ

ֵעיַנִים נֹוְצצֹות. ר ּבְ ּבֵ ּדִ
"וָּמַתי ֶזה ַמְתִחיל?"

ָניו. דֹול ָהָיה ַעל ּפָ א!" ִחיּוְּך ּגָ בוַּע ַהּבָ ָ ּשׁ ָבר ּבַ "ּכְ
◆◆◆

הוּ  ֶלפֹון וִּמיׁשֶ ְיָטָנה ִצְלֵצל ַהּטֶ ל ַהּקַ ּבֶֹקר ׁשֶ ִדיּוּק ּבַ ּבְ
ֲאָחדֹות  ּקֹות  ּדַ יָבה  ִהְקׁשִ א  ִאּמָ א.  ִאּמָ ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ ָזר 

ָקה ְוָקְרָאה ְלֶאְפַרִים. ן ִנּתְ וְּלַאַחר ִמּכֵ
יו  א ַרּכֹות, "ַעְכׁשָ ְנָתה ֵאָליו ִאּמָ "ֶאְפַרִים ָחמוּד!" ּפָ

ִריאוּת". ַרד ַהּבְ ׂשְ רוּ ֵאַלי ִמּמִ ְ ִהְתַקּשׁ
א ֶאְפַרִים, "ָמה ֵהם  ּלֵ ִריאוּת?" ִהְתּפַ ַרד ַהּבְ ׂשְ "ִמּמִ

ְך?" ָרצוּ ִמּמֵ
ק  ִנְדּבַ נוּ,  ּלָ ׁשֶ ֵכן  ָ ַהּשׁ מוֵּאל,  ְ ּשׁ ׁשֶ ִלי  רוּ  ִסּפְ "ֵהם 

א. קֹורֹוָנה", ָאְמָרה ִאּמָ ּבְ
ַחְקנוּ  ׂשִ ְלׁשֹום  ׁשִ ִלְהיֹות?  ָיכֹול  ֶזה  ֵאיְך  ֱאֶמת?  "ּבֶ

ד. יב ִמיָּ ַיַחד!" ֵהׁשִ
ֵאֵלינוּ!"  רוּ  ְ ִהְתַקּשׁ ֵהם  ֶזה  ְגַלל  ּבִ ִדיּוּק  "ּבְ

ם  ַחְקּתֶ ּשִׂ ׁשֶ ְגַלל  "ּבִ א,  ִאּמָ יָכה  ִהְמׁשִ
ֵנס ְלִבידוּד". ה ָצִריְך ְלִהּכָ ַיַחד ַאּתָ

ַתח ֶאְפַרִים ֵעיַנִים  ידוּד?" ּפָ "ּבִ
דֹולֹות. דֹולֹות ּגְ ּגְ

ידוּד",  ּבִ ן,  "ּכֵ
א  ִאּמָ ִהְתִחיָלה 
"ִמי  יר.  ְלַהְסּבִ

ׁש ִעם חֹוֶלה,  ְפּגַ ּנִ ׁשֶ
ֵנס  ְלִהּכָ ד  ִמיָּ ָצִריְך 

ְלִבידוּד".
ְיָטָנה??"  "ַוֲאִני לֹא ֵאֵלְך ַלּקַ
א  ַאל ְוֵעיָניו ֵהֵחּלוּ ְלִהְתַמּלֵ ׁשָ

ְדָמעֹות. ּבִ
ֵאין  לֹא!  "ְלַצֲעִרי 

יָבה  ֵהׁשִ רוּת",  ֶאְפׁשָ
"ִמי  א,  ִאּמָ
ִבידוּד לֹא ָיכֹול  ּבְ ׁשֶ
ְלׁשוּם  ָלֵצאת 

ָמקֹום".

ְוָנְפלוּ  ֶאְפַרִים  ל  ׁשֶ ֵמֵעיָניו  רוּ  ָנׁשְ דֹולֹות  ּגְ ָמעֹות  ּדְ
ל  ּכָ ְיָטָנה!  ַלּקַ ה  ִחּכָ ְך  ּכָ ל  ּכָ הוּא  ה.  ָהִרְצּפָ ַעל  ָלֶהן 
ִלְהיֹות  ָצִריְך  הוּא  יו  ַעְכׁשָ ִדיּוּק  ּבְ ה  ָלּמָ ׁש!  ִהְתַרּגֵ ְך  ּכָ

ִבידוּד?? ּבְ
הֹות  ִלׁשְ יּוַּכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶחֶדר,  ְלֶאְפַרִים  ָרה  ִסּדְ א  ִאּמָ
ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ֶאת  יק  ַיְדּבִ ְולֹא  ְלַבּדֹו  ם  ׁשָ
ים  ּקִ ְמַעְנְיִנים, ַמְמּתַ ָחִקים  ִהְכִניָסה ַלֶחֶדר ִמׂשְ ִהיא 
לֹא  ָבר  ּדָ ׁשוּם  ֲאָבל  ִקים,  ְמַרּתְ וְּסָפִרים  ְטִעיִמים 
ַמן ַעל  ל ַהּזְ ב ּכָ ַח ֶאת ֶאְפַרִים. הוּא ָחׁשַ ּמֵ ִהְצִליַח ְלׂשַ

יׁש ָעצוּב ְמֹאד... ְיָטָנה ְוִהְרּגִ ַהּקַ
דֹול. ֶעֶצב ּגָ ֶחֶדר ָעְברוּ ַעל ֶאְפַרִים ּבְ ִמים ּבַ ַהיָּ

ָלִדים ִעם  ּבֶֹקר ָהָיה ֵמִציץ ֵמַהַחּלֹון ְורֹוֶאה ֶאת ַהיְּ ּבַ
הוּא  ְך  ּכָ ַאַחר  ְיָטָנה,  ַלּקַ הֹוְלִכים  ב  ַהּגַ ַעל  יִקים  ּתִ
ְוַאַחר  ְיָטָנה  ּקַ ּבַ ים  עֹוׂשִ ֵהם  ָמה  וְּמַדְמֵין  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה 

ֳהַרִים ִהְתִחיל ַלְחׁשֹב ָמה ִיְהֶיה ָמָחר... ַהּצָ
רֹאׁשֹו. בֹות ּבְ ִדיּוּק ֲאִני?" עֹוְברֹות ַמְחׁשָ ה ּבְ "ָלּמָ

ָצִריְך  ֲאִני  ַקְיָטָנה,  ׁש  יֵּ ׁשֶ ּכְ יו,  ַעְכׁשָ ְוָקא  ּדַ ה  "ְוָלּמָ
ִבידוּד?" ֶבת ּבְ ָלׁשֶ

ֶאְפַרִים  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ִדיּוּק  ּבְ בוַּעִים,  ׁשְ ַאֲחֵרי 
ַח - ּמֵ הוּ ְמֹאד ְמֹאד ְמׂשַ ֶ ידוּד, ָקָרה ַמּשׁ ָלֵצאת ֵמַהּבִ

ינֹוק ָקָטן ְוָחמוּד! נֹוַלד ָלֶהם ּתִ
ית  ּבֵ ְלִכוּוּן  ָחה  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ א  ַאּבָ ִעם  ֶאְפַרִים  ָצא  יָּ ׁשֶ ּכְ
יׁש  ָטן, ִהְרּגִ ינֹוק ַהּקָ ַהחֹוִלים ִלְראֹות ֶאת ַהּתִ
ֶקֶרן  מֹו  ּכְ זֹוֶהֶרת,  ה  ֲאֻדּמָ ה  ְנֻקּדָ ִלּבֹו  ּבְ
ב  ַהּלֵ ְלתֹוְך  ִניָמה  ּפְ ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ֵלְיֶזר 
ְוהֹוָדָיה.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ אֹותֹו  ָאה  וְּמַמּלְ
ׁש  ַמּמָ אֹותֹו,  ה  ְמַלוֶּ ה'  ׁשֶ ָחׁש  הוּא 

ָרִטית.  ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ב  ִבידוּד", ָחׁשַ יו ּבְ "ְוִאם ָהִייִתי ַעְכׁשָ
ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ה  עֹוׂשֶ ָהִייִתי  "ָמה  ְלַעְצמֹו, 
ֶאת  ִלְראֹות  זֹוָכה  ָהְיָתה  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ינֹוק ְוַרק ֲאִני לֹא? ֵאיְך ָהִייִתי  ַהּתִ
ֶהְפֵסד  ְתאֹום  ּפִ יׁש?"  ַמְרּגִ
ְיָטָנה לֹא ָהָיה ִנְרֶאה לֹו  ַהּקַ
ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ְך,  ּכָ ל  ּכָ נֹוָרא 
ה'  ְואֹוָתם  יֹוֵתר  ים  ָקׁשִ

ֱחֶוה. יֶּ לֹא ָרָצה ׁשֶ
ָלַחׁש  ה'!"  "ּתֹוָדה 
ָהָיה  הוּא  ֶאְפַרִים. 

ר! ָ ְך ְמֻאּשׁ ל ּכָ ּכָ

מֹו ֶקֶרן ֵלְיֶזר ק ּכְ ָּ ְמֻדי
יל ָהַרְך  ִסּפוּר ַלּגִ

י ְפֶרְנֶקל ֶאְסּתִ
יוני רוצה להגיע לקופת 
צריך  בדרך  אך  חולים, 
גם לאסוף את המסכה 

והאלכוג'ל – עזרו לו!

מבוך

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון
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