


ֶכם ַהּיֹום לֹומְׁ ?ַהי ָמה שְׁ

ֶתם ֶאת ַההֹוִרים   ַאלְׁ ִאם שְׁ

ִתינֹוקֹותֵאיְך  ?ֲהִייֶתם כְׁ

הֹוִסיף ַהּיֹום ֶאת   לּו לְׁ תּוכְׁ
ֶזַרע ַהֶקֶסם  

ִגַנת  !ַהֶקֶסם ֶשָלֶכםלְׁ

ֶתם ַאלְׁ ִאם עֹוד לֹא שְׁ וְׁ

ַשֲאלּו ַהּיֹום...



ַהּיֹום ֲאִני ֲאַסֵפר ָלֶכם ַעל  

יָֻחד  ֶקֶסם  מְׁ

ִלי ָלַדַעת ֶשֲאִני ָאהּוב  ֶשעֹוֵזר 

.כֹוֲעִסים ָעַליַכֲאֶשר 



ָדה  אֹוִתיָאז ֶזה ָמה ֶשִאָמא ֶשִלי ִלמְׁ

ִתי  ֶשִסַפרְׁ ....ָלּהכְׁ





ַגם ָלֶכם ָקָרה ַפַעם ֶשָכֲעסּו  

ָבִרים ֶשֲעִשיֶתםַעל  ?דְׁ

ֶתם ַגשְׁ ?ֵאיְך ִהרְׁ





ָשיו ַעל ַכָמה   בּו ַעכְׁ ִחשְׁ

ַנֲהֻגּיֹות ֶשֱהִייֶתם   ִהתְׁ

ֹמררֹוִצים  ִלשְׁ



בּו ַעל  ִחשְׁ

ַנֲהגּות ַאַחת ִהתְׁ

ַשנֹותֶשֱהִייֶתם רֹוִצים  .לְׁ

יֹון   ֵיש ָלֶכם ַרעְׁ

ַנֲהגּותֵאיְך  ַשנֹות ֶאת ַהִהתְׁ ?  לְׁ
לּו   יֹון תּוכְׁ ִאם ֵאין ָלֶכם ַרעְׁ

ַיֵעץ  ִהתְׁ ִעם ֲחֵבִרים אֹו  לְׁ

.אֹו מֹוִריםַההֹוִרים 



רּו ֶאת ַהִצּיּור -ַצּיְׁ

מּו  ִרשְׁ :וְׁ

ַנֲהֻגּיֹות ֱהִייֶתם רֹוִצים   ֵאילּו ִהתְׁ

ַטֵפחַ  ֹמר ּולְׁ ?ִלשְׁ

ַנֲהגּות ַאַחת   ֵאיזֹו ִהתְׁ וְׁ

ַשנֹות ?ֱהִייֶתם רֹוִצים לְׁ

ִרים" ַותְׁ נּו ַאף ַפַעם לֹא מְׁ "ַעל ָהַאֲהָבה ֲאַנחְׁ



רּו ֶשַכֲאֶשר כֹוֲעִסים ָעֵלינּו   ִזכְׁ

ַנֲהגּות ֶשָלנּו ֶעֶצם כֹוֲעִסים ַעל הִהתְׁ .בְׁ

ַמן ַגם  ֵבה זְׁ -ִאם ֶזה ֶיֱאַרְך ַהרְׁ

ַשנֹות ָשר לְׁ ַנֲהגּות ֶאפְׁ .ִהתְׁ

בּוָעה  -ִגַנת ַהֶקֶסם ִהיא קְׁ

נּו .ִהיא ָתִמיד ִמי ֶשֲאַנחְׁ



ַגלֹות ָלֶכם  ָשיו ֲאִני רֹוֶצה לְׁ ַעכְׁ וְׁ

ֶקֶסם סֹוִדי

ֵצאנּו .ֶשֲאִני ַוֲחֵבִרים ֶשִלי ִהמְׁ

??מּוָכִנים

ֶכם ֹמַע ֶאתְׁ !!  ֲאִני רֹוֶצה ִלשְׁ

ַגלֹות ָלֶכם   ָשיו ֲאִני רֹוֶצה לְׁ ַעכְׁ וְׁ

סֹוִדיֶקֶסם 

ֵצאנּו .ֶשֲאִני ַוֲחֵבִרים ֶשִלי ִהמְׁ

??מּוָכִנים

ֶכם ֹמַע ֶאתְׁ !! ֲאִני רֹוֶצה ִלשְׁ



ֵצאנּו ֶאת ַהֶקֶסם :ִהמְׁ

ִרים" ַותְׁ נּו ַאף ַפַעם לֹא מְׁ "ַעל ַהֲחֵברֹות ֲאַנחְׁ

כֹוֲעִסים נּו ָרִבים וְׁ ָכל ַפַעם ֶשֲאַנחְׁ

ַהִגיד   קֹום לְׁ ִבמְׁ

ָך" ֶיה ָחֵבר ֶשלְׁ "ֲאִני לֹא ֶאהְׁ

ִרים נּו אֹומְׁ ֲאַנחְׁ

ַנֲהגּות ַהזֹאת" ".ֲאִני לֹא אֹוֵהב ֶאת ַהִהתְׁ

ַיַחד   ִליִטים בְׁ ִרים ּוַמחְׁ ַדבְׁ נּו מְׁ וֲאַנחְׁ

ַשנֹות ָשר לְׁ ַנֲהגּות ֶאפְׁ .ֵאיזֹו ִהתְׁ

ֵצאנּו ֶאת ַהֶקֶסם :ִהמְׁ

ִרים" ַותְׁ נּו ַאף ַפַעם לֹא מְׁ "ַעל ַהֲחֵברֹות ֲאַנחְׁ

כֹוֲעִסים נּו ָרִבים וְׁ ָכל ַפַעם ֶשֲאַנחְׁ

ַהִגיד   קֹום לְׁ ִבמְׁ

ָך" ֶיה ָחֵבר ֶשלְׁ "ֲאִני לֹא ֶאהְׁ

נּו  ִריםֲאַנחְׁ אֹומְׁ

ַנֲהגּות ַהזֹאת" ".ֲאִני לֹא אֹוֵהב ֶאת ַהִהתְׁ

ַיַחד   ִליִטים בְׁ ִרים ּוַמחְׁ ַדבְׁ נּו מְׁ וֲאַנחְׁ

ַשנֹות ָשר לְׁ ַנֲהגּות ֶאפְׁ .ֵאיזֹו ִהתְׁ



ַנֵהל ִדיָאלֹוג .לְׁ

ִאָמא   ִתי לְׁ ֶשִסַפרְׁ כְׁ

ֶהָחָדש  ַעל ַהֶקֶסם 

.ַבֲחֵברֹות

ָרה ִלי   ִהיא ָאמְׁ

ִאים  ָלֶזהֶשקֹורְׁ

ַנֵהל ִדיָאלֹוג .לְׁ





רּו   ַתִים ִזכְׁ ּוֵבינְׁ

ַעל ַהֲחֵברּות ֶשַעל ָהַאֲהָבה וְׁ

ִרים ַותְׁ .ַאף ַפַעם לֹא מְׁ

ַנֲהֻגּיֹות ִרים ַעל ִהתְׁ ַדבְׁ ֶשכֹוֲעִסים מְׁ .כְׁ

ַשנֹות ָשר לְׁ ַנֲהֻגּיֹות ֶאפְׁ ִהתְׁ .וְׁ

.ִגַנת ַהֶקֶסם ֶשָבֶכם ִהיא ִמי ֶשַאֶתם ָתִמיד




