
ֵרֶּב'ה  ַהָּפָרָׁשה!  ָּכל  ֶאת  ִלְלֹמד  ִסְּימּו  ד'  ְּבִכָּתה  ִׂשְמָחה,  ֵאיזֹו 

ְוַרק ְלמֹוִטי  ְטִעימֹות,  ֻסָּכִרּיֹות  ַהַּתְלִמיִדים  ְלָכל  ִחֵּלק  ְפִריְדָמן 

ָנַתן ָוֵפל.

ִמָּכל  ַרק מֹוִטי,  ָלָּמה  ֵהִבין:  ְלַיד מֹוִטי, ֹלא  ֶׁשָּיַׁשב  ַאְבֵריִמי,   

ַהְּיָלִדים, ִקֵּבל ָוֶפל ְוֹלא ֻסָּכִרָּיה?! טֹוב, ָאַמר ְלַעְצמֹו, ֶּבַטח הּוא 

ֹלא אֹוֵהב ֻסָּכִרּיֹות...

ֶּפֶטל  ִקֵּבל ּכֹוס  ָּכֹתם, מֹוִטי  "ֶּפֶטל"  ִקְּבלּו  ְּכֶׁשֻּכָּלם  ַּבַהְפָסָקה 

ָאֹדם. ָּכאן ִהְרִּגיׁשּו ֲחֵבָריו ַמָּמׁש ִקְנָאה. ָּדְרׁשּו ָלַדַעת ָמה עֹוֵמד 

ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּסּפּור. 

"ְׁשלֹויִמי", ָׁשַאל יֹוִסי ֶאת ֲחֵברֹו, ֻמְטָרד, "ָלָּמה ַרק מֹוִטי ִקֵּבל 

ֶּפֶטל ָאֹדם ַוֲאַנְחנּו ֹלא?"

ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ַּדְוָקא אֹותֹו,  ֶׁשּיֹוִסי ׁשֹוֵאל  ַּגֲאָוה  ִהְרִּגיׁש  ְׁשלֹויִמי 

הּוא ֹלא ָיַדע ַמה ַּלֲענֹות ְליֹוִסי... ַּגם הּוא ְקָצת ִקֵּנא ְּבמֹוִטי, ֲאָבל 

ַמָּמׁש ְקָצת, ִּכי ֶזה ֹלא ָיֶפה ְלַקֵּנא...

ְוִנְכַנס  ַּבָּמקֹום  ַהִּתיק  ֶאת  ִהִּניַח  ְמֻצְבָרח,  ַהַּבְיָתה  ִהִּגיַע  מֹוִטי 

ַלִּמְטָּבח.

"ַקח ּכֹוס ִמיץ ַּתּפּוִזים, ִּתְׁשֶּתה ְוֵתָרַגע", עֹוָנה ִאָּמא ְּבַסְבָלנּות. 

ַהַּמְׁשֶקה  ַהְּכַתְמַּתם,  ַהִּמיץ  ֶאת  ְלִגימֹות  ִּבְׁשֵּתי  ָׁשָתה  מֹוִטי 

ֶׁשהּוא ֲהִכי אֹוֵהב... ִאָּמא ָּתִמיד יֹוַדַעת ַמה ָּלֵתת לֹו!

ּומֹוִטי ַמְתִחיל ְלַסֵּפר. "ַהּיֹום ַהְּמַלֵּמד ִחֵּלק ְלֻכָּלם ֻסָּכִרּיֹות, ְוַרק 

ִלי הּוא ָנַתן ָוֵפל, ֵמַהֲחִביָלה ֶׁשֲהֵבאֶתם ּוְמַחָּכה ָּבָארֹון, ִּכי ָאסּור 

ִלי ֻסָּכר... ָרִאיִתי ֶׁשּיֹוִסי, ְׁשלֹויִמי ְוַאְבֵריִמי ִמְסַּתְּכִלים ְּבִקְנָאה, 

ֲאָבל ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ְלַהְסִּביר ָלָּמה ֲאִני ְמַקֵּבל ָוֵפל..." הּוא ֶנֱאַנח.

'ֶזה ָהָיה ָקֶׁשה ְמֹאד, ִּבְפָרט ֶׁשַּבַהְפָסָקה ִקַּבְלִּתי ֶּפֶטל ָאֹדם ְוֹלא 

ֶּפֶטל ָּכֹתם, ְּכמֹו ֻּכָּלם..." הֹוִסיף.

ֶּבֱאֶמת  "ֶזה  ְוָאְמָרה:  ִלְּטָפה אֹותֹו  ְלַיד מֹוִטי,  ִהְתַיְּׁשָבה  ִאָּמא 

ָקֶׁשה. ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ַלֲחֵבִרים ַעל ַהֻּמְגָּבלּות 

ֶׁשְּלָך ְּבִלי ֶׁשִּתְתַּבֵּיׁש. ָמה ַאָּתה אֹוֵמר?"

מֹוִטי ָּגַמר ֶאת ָהֹאֶכל. ִלְפֵני ֶׁשִהְתִחיל ֶלֱאֹכל הּוא ָּבַדק ְּבַמְכִׁשיר 

ְמֻיָחד ֶאת ַּכּמּות ַהֻּסָּכר ַּבָּדם ֶׁשּלֹו.

ֵאינֹו  ֶׁשּלֹו  ֵמָהַאִחים  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ָרָאה  ָסִביב,  ִהְסַּתֵּכל  הּוא 

ַּבִּמְטָּבח, ְוָאז ָאְמָרה ִאָּמא: "אּוַלי ְנַבֵּקׁש ֵמַהֶרֶּב'ה, ֶׁשהּוא ַיְסִּביר 

ַלֲחֵבִרים..."

מֹוִטי ָרָצה ְלַהְמִׁשיְך, ְוִהֵּנה ַאָּבא ְּבֶפַתח ַהִּמְטָּבח.

ַּבַּתְלמּוד  ָהָיה  "ֵאיְך  ַאָּבא,  ָאַמר  ֶׁשִּלי?"  מֹוִטי  ְּׁשלֹוְמָך,  "ַמה 

ּתֹוָרה?"

הּוא ָּבַחן ֶאת ָּפָניו ֶׁשל מֹוִטי. הּוא ָקַלט ֶׁשּמֹוִטי ְוִאָּמא ְּבֶאְמַצע 

ִׂשיָחה, ֵהִבין ֵהיֵטב ַעל ַמה ֵהם ְמׂשֹוֲחִחים, ְוֹלא ָרָצה ְלַהְפִריַע. 

ַאְך ִאָּמא ָעְנָתה ִּבְמקֹום מֹוִטי:

ַּבִהְתמֹוְדדּות ֶׁשּלֹו  ְלָהֵקל ַעל מֹוִטי  ֵאיְך  ַוֲאִני חֹוְׁשִבים  "מֹוִטי 

ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ּוְלמּול ַהֲחֵבִרים ִּבְכָלל". 

ַּבַהְפָסָקה ּתֹוֶפֶסת,  ֲחֵבָריו  ִעם  ִׂשֵחק מֹוִטי  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחד,  יֹום 

ְו  ָהַרְגַלִים,  ְלָהִזיז ֶאת  ִהְצִליַח  ְּבֹקִׁשי  ְסַחְרֹחֶרת,  ִהְרִּגיׁש  ְלֶפַתע 

-ָצַנח ַעל ָהִרְצָּפה... 

ַהֲחֵבִרים ִנְבֲהלּו, ֵהֵחּלּו ִלְצרַֹח. ַרק ַאְבֵריִמי ֹלא ִאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות 

ַלַּמְזִּכיר. ַהַּמְזִּכיר, ֶׁשהֹוָריו ֶׁשל  ְוָרץ ִּבְמִהירּות ַלִּמְׂשָרד, ִלְקֹרא 

ְלִפיו ֶׁשל מֹוִטי  ְוָתַחב  ִמָּיד ָּבא  ַהֻּסֶּכֶרת,  ִּגּלּו לֹו ֶאת סֹוד  מֹוִטי 

ֻקִּבַּית ׁשֹוקֹוָלד, הֹוִׁשיב אֹותֹו ַעל ִּכֵּסא ְּבַצד ֶהָחֵצר, ּוִבֵּקׁש ֵמַאַחד 

ַהְּיָלִדים ְלָהִביא ְלמֹוִטי ּכֹוס ַמִים ָקִרים.

ַהֲחֵבִרים  ֶׁשָּכל  ִּגָּלה  ְוָאז  ִהְתאֹוֵׁשׁש  מֹוִטי  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַּכֲעֹבר 

עֹוְמִדים ְסִביבֹו ּוִמְתּבֹוְנִנים ּבֹו ְּבַרְחָמנּות, ּוִמְתַלֲחִׁשים.

ְּבֵׁשָלה... הּוא  ְּכַעְגָבִנָּיה  ִהְסִמיק  ְמֹאד. הּוא  ָהָיה ָקֶׁשה  ְלמֹוִטי 

ִהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְברַֹח ִמָּׁשם, ַלֲחזֹר ַהַּבְיָתה, ְלִאָּמא, ַלִּמָּטה....

ִנְגְמָרה ַהַהְפָסָקה. ָּכל ַיְלֵדי ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִהְתַּפְּזרּו ַּבִּכּתֹות...

ַהְּמַלֵּמד ִנַּגׁש ַלִּכֵּסא ֶּבָחֵצר ָעָליו ָיַׁשב מֹוִטי, ְוָׁשַאל אֹותֹו: "רֹוֶצה 

ְלִהָּכֵנס ַלִּכָּתה?"

מֹוִטי ִנֲעַנע ְּבֹראׁשֹו ְלֵסרּוב ְוָהַלְך ַהַּבְיָתה.

ִאָּמא, ֶׁשֻעְדְּכָנה ִמִּפי ַהַּמְזִּכיר ְוַהְּמַלֵּמד ַמה ָּקָרה ַּבֵחיֶדר, ִקְּבָלה 

ֶאת ָּפָניו ֶׁשל מֹוִטי ַּבֲהָבָנה. ַּבָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשִהִּגיַע ַאָּבא, הּוא ָׁשַאל: 

"אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשֲאַדֵּבר ִעם ַהְּמַלֵּמד ֶׁשְּלָך?"

"ֲאִני ֹלא  ְּבֶׁשֶקט:  ְוָאַמר  ֹראׁשֹו  ֶאת  ִהְרִּכין  ְקָצת,  ָחַׁשב  מֹוִטי 

יֹוֵדַע... ָעִדיף ֶׁשֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ַאִּגיַע יֹוֵתר ַלִּכָּתה.."

ְוָעלּו  ָצפּו  ִזְכרֹונֹות  ֵּביֵניֶהם.  ַמָּבִטים  ֶהֱעִבירּו  ְוִאָּמא  ַאָּבא 

ְּבָראֵׁשיֶהם...

מֹוִטי ָהָיה ָאז ִּתינֹוק ִּפְצּפֹון. ָהרֹוֵפא ָּבַדק אֹותֹו, ְּכִפי ֶׁשּבֹוְדִקים 

ְּבָעָיה ֶׁשּנֹוַלד  ָהְיָתה  ַלִּתינֹוק ֶׁשָּלֶהם  ֶאת ְׁשָאר ַהִּתינֹוקֹות, ַאְך 

ִאָּתּה, קֹוְרִאים ָלּה ֻסֶּכֶרת ְנעּוִרים. ָּכְך ִהְסִּביר ָהרֹוֵפא ַלהֹוִרים.

ִּתְהֶיה  ַּבָּדם  ַהֻּסָּכר  ֶׁשָרַמת  ִלְׁשֹמר  ָצִריְך  ַאְך  ְמֻסָּכן,  ֹלא  "ֶזה 

ְמֻאֶּזֶנת, ֹלא ֵּתֶרד ְוֹלא ַּתֲעֶלה ִמַּדי".

ַהָּיִמים  ָחְלפּו  ַאְך  ַהָּדָבר,  ֶאת  ְלַעֵּכל  ָלֶהם  ָקֶׁשה  ָהָיה  ַּבְּתִחָּלה 

ְוַהַחִּיים ִהְמִׁשיכּו ָּכָרִגיל. ְּבִגיל 3 ְּכֶׁשּמֹוִטי ֵהֵחל ָלֶלֶכת ַלַּגן, הּוא 

ָרָצה ַּדְוָקא ֹאֶכל ֶׁשָאסּור לֹו.

ָהָיה ָקֶׁשה ְלַהְסִּביר ְלֶיֶלד ְּבִגיל ָּכֶזה ֶׁשָאסּור לֹו יֹוֵתר ִמַּדי ֻסָּכר, 

אֹו ֹלא ִלְׁשֹּכַח ִלְׁשּתֹות ָּכל ַהְּזַמן...

ָרַמת  ַהְּזַמן ֶאת  ָּכל  ִלְבֹּדק  ֶׁשָעַזר לֹו  'עֹוֵזר',  ָהָיה לֹו  ַּבַהְתָחָלה 

ַהֻּסָּכר ַּבָּדם ּוְלַהְזִריק לֹו ִאיְנסּוִלין.

ַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר ָּגדֹול, הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּגם ִּבְׁשַעת 

ְמצּוָקה. ֲאָבל ֶזה ָקֶׁשה לֹו ְמֹאד...

יֹוֵדַע  ֲחֵברֹו ַהּטֹוב, ֹלא  ֲאִפּלּו ּדּוִדי,  ָּדָבר.  יֹוְדִעים  ַהֲחֵבִרים ֹלא 
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ָּדָבר. הּוא ְמֹאד רֹוֶצה ְלַסֵּפר ַלֲחֵבָריו, ֲאָבל הּוא ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך...

ְלַסֵּפר  רֹוֶצה  ְמֹאד  ָקֶׁשה, הּוא  ְמֹאד  ְלמֹוִטי  ֵמִבין?  "ַהְּמַלֵּמד 

ַלֲחֵבִרים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו יֹוֵתר ַקל, ְוַגם ַלֲחֵבָריו, ְלהֹוָריו, ְלֻכָּלם..." 

ִהְסִּביר ַאָּבא ַּבֵּטֵלפֹון ָלֶרֶּב'ה ְפִריְדָמן, ַהְּמַלֵּמד.

ַהְּמַלֵּמד ִהְקִׁשיב ְּבִעּיּון, ִמְתַלֵּבט ְלֶרַגע ַמה ּלֹוַמר. "ַאָּתה יֹוֵדַע 

ָמה, ַאָּבא ֶׁשל מֹוִטי? ְנַסֵּפר ַלֲחֵבִרים ַיַחד ִעם מֹוִטי ֶאת ִסּפּורֹו. 

ַאְך ַרק ִאם מֹוִטי ַיְסִּכים, ַּכּמּוָבן".

ֹלא  ִאּתֹו,  ַיַחד  ֶׁשֶּזה  ִיְׂשַמח  ֶׁשּמֹוִטי  חֹוֵׁשב  "ֲאִני  ָעָנה:  ַאָּבא 

ֵמֲאחֹוֵרי ַּגּבֹו".

"ְּבֶעְזַרת  ְּבַקּלּות.  ַיֲעבֹר  ֶׁשַהֹּכל  ְּבִלּבֹו  ְוִהְתַּפֵּלל  ִהְתַיֵּׁשב,  ַאָּבא 

ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה,  לֹו  ָלֵתת  ְלמֹוִטי,  ַלֲעֹזר  ָּכְך רֹוִצים  ָּכל  ֻּכָּלנּו  ד' 

ֶׁשַּיְרִּגיׁש ֲהִכי טֹוב ֶׁשֵּיׁש..." ּוְבִלּבֹו ָנָׂשא ְּתִפָּלה ֶׁשֶּזה ַיֲעֹבר ְּבִלי 

ַּתָּקלֹות...

ְלָמֳחָרת, ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, מֹוִטי יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו, ְלַיד ֲחֵברֹו ּדּוִדי, 

ְּבִצִּפָּיה.

מֹוִטי  ַעל  נֹוָסף  ַמָּבט  ֶהֱעִביר  ַהְּיָלִדים,  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ַהְּמַלֵּמד 

ּוָפַתח:

ָּבְרחֹוב  הֹוֵלְך  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ְלַעְצְמֶכם  ְּתַדְמְינּו  ְיָקִרים,  'ְיָלִדים 

ּוִמְתַעֵּלף, ֹלא ָעֵלינּו. ַמה ֱהִייֶתם חֹוְׁשִבים? ָלָּמה ֶזה ָקָרה לֹו?"

ַאְבֵריִמי ֵהִרים ֶאת ָהֶאְצַּבע ְוָאַמר: "ָהִייִתי חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי הּוא 

ָהָיה ְמֹאד ָצֵמא, ִּכי ֹלא ָׁשָתה ַהְרֵּבה ְזַמן". 

ַמֲחזֹות  ִלְראֹות  ְמֻסָּגל  ָהִייִתי ּבֹוֵרַח, ֹלא  "ֲאִני  מֹוְיִׁשי הֹוִסיף: 

ָּכֵאֶּלה..."

ְוָׁשַתק ְׁשִתיָקה  ִהְקִׁשיב  ֵּכן  ַּגם  ַהְּמַלֵּמד  ְלֻכָּלם,  ִהְקִׁשיב  מֹוִטי 

ֲאֻרָּכה.

"ְיָלִדים, מֹוִטי ֲחֵבֵרנּו ָהָאהּוב רֹוֶצה ְלַׁשֵּתף אֹוָתנּו ְּבסֹוד ֶׁשֵּיׁש 

לֹו. ַאֶּתם רֹוִצים ִלְׁשֹמַע?"

ְוַאֲחֵרי  ַהְּיָלִדים ִהְסַּתְּכלּו ַעל מֹוִטי, ַעל ַהְּמַלֵּמד, ָחְׁשבּו ְקָצת, 

ַּדָּקה ֵהם ָאְמרּו: "ֵּכן, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְׁשֹמַע!"

ַהְּמַלֵּמד ָקָרא ְלמֹוִטי ַלֲעֹמד ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשּלֹו. 

ְלִכּוּון  ִהְתַקֵּדם  ְלַאט  ְלַאט  ְּבַהְסָסנּות,  ִמְּמקֹומֹו  ָקם  מֹוִטי 

ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשל ַהְּמַלֵּמד,

ֶנֱעַמד ְלַיד ַהְּמַלֵּמד ְוִהְרִּכין ֶאת ֹראׁשֹו ְּבַבְיָׁשנּות.

"ְיָלִדים, ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשָאסּור ָלֶהם ֶלֱאֹכל יֹוֵתר 

ִמַּדי ֻסָּכר, ִּכי ֶזה ֹלא עֹוֶׂשה ָלֶהם טֹוב ַּבּגּוף?" ָׁשַאל ַהְּמַלֵּמד.

יֹוִסי ָאַמר: "ֶּבַטח, ֲאִני ַמִּכיר! קֹוְרִאים ָלֶזה 'ֻסֶּכֶרת'... ְלֶבן 

ּדֹוד ֶׁשִּלי ֵיׁש ֶאת ֶזה..." 

ְוַחִּיים הֹוִסיף: "ְלָאח ֶׁשִּלי ֵיׁש ַּגם—"

"ּוְלדֹוד ֶׁשִּלי ֵיׁש", ָצַעק ַאֲהֹרן.

'ֻסֶּכֶרת  ֵיׁש  לֹו  ַרק  ֶׁשֹּלא  ֵלב  ָׂשם  מֹוִטי  ִּפְתאֹום 

ְנעּוִרים'. הּוא ִהְתִחיל ְקָצת ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ֵמַהֶהֶלם ֶׁשָאַחז אֹותֹו 

– ָאז ָלָּמה הּוא ָׁשַמר ֶאת ֶזה ְּבסֹוד ָּכל ַהְּזַמן?...

טֹוִבים  ֲחֵבִרים  ְלמֹוִטי  ָּכאן  ֵיׁש  "ֹיִפי,  ְוָאַמר:  ִחֵּיְך  ַהְּמַלֵּמד 

ֶׁשְּיכֹוִלים ַלֲעֹזר לֹו ְּכֶׁשִּיְצָטֵרְך ֶעְזָרה!"

ַהֻּסָּכר  ָרַמת  ַאָּתה ּבֹוֵדק ֶאת  ֵאיְך  ָלנּו  ְלַהְראֹות  ִּתְרֶצה  "מֹוִטי, 

ַּבָּדם ְוֵאיְך ִנְרֶאה ַמְזֵרק ִאיְנסּוִלין?" ִהִּציַע ַהְּמַלֵּמד.

ֶאת  ְלַׁשֵּתף  רֹוֶצה  רֹוֶצה...  ְמֹאד  "ֲאִני...  ְקָצת.  ִהְתַלֵּבט  מֹוִטי 

ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי..."

ָּכל ֲארּוָחה  ִלְפֵני  ַלֲחֵבָריו ַמה הּוא עֹוֶׂשה  ְלַהְדִּגים  ֵהֵחל  מֹוִטי 

ַאֲחֵרי  ְמֻאֶּזֶנת.  ַהֻּסָּכר ֹלא  ְּכֶׁשָרַמת  ּוַמה ּקֹוֶרה  ֶׁשהּוא אֹוֵכל, 

ֶׁשָּגַמר ְלַהְדִּגים ּוְלַסֵּפר ְלָכל ֲחֵבָריו, ִהְרִּגיׁש ֲהָקָלה ְּגדֹוָלה ַּבֵּלב.

"ָאה", ָאַמר ַאְבֵריִמי, "ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ַמה ָּקָרה ָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר 

ַּבַהְפָסָקה, ְּכֶׁשָּנַפְלָּת ַעל ָהִרְצָּפה, מֹוִטי..." 

ָנִעים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה טֹוב  ַהָּיְזָמה.  ַעל  ַלְמַלֵּמד  ְּבִלּבֹו  מֹוִטי הֹוָדה 

ֶׁשֵאין יֹוֵתר סֹודֹות!

ַהּסֹוד ֶׁשל 
מֹוִטי 
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