
ָיֶדיָך ֵהן ַאָּתה
ְיָלִדים ְמַגִּלים ֶאת ִּפְלֵאי ַהָּיד ָהֱאנֹוִׁשית

ְּפרֹוֶפסֹור ָּדִניֵאל ַרייס

ִאּיּוִרים: ֹּדב ְׁשְּפִריְנֵּגר



ָיֶדיָך ֵהן ַאָּתה
ְיָלִדים ְמַגִּלים ֶאת ִּפְלֵאי ַהָּיד ָהֱאנֹוִׁשית

ְּפרֹוֶפסֹור ָּדִניֵאל ַרייס

עורכים ראשיים: אסנת ונתנאל סמריק

עריכה ספרותית ולשונית: מיקי כץ

ניקוד: יעל ניר

איורים: דב שפרינגר 

איור על העטיפה: דב שפרינגר

עברית: בת שבע רוזנטל-רייס ויעל הלפרין

עיצוב הספר: ליליה לב ארי

Contento 2015 © כל הזכויות בעברית שמורות לפרופסור דניאל רייס ולהוצאה לאור בינלאומית

איסרליש 22 תל אביב 6701457

www.ContentoNow.co.il

אין להעתיק ספר זה או חלק ממנו וכן לאחסן בבנק נתונים או להעביר בשירותים מקוונים, לשכפל, לעבד, או 

לתרגם בכתב, ללא אישור בכתב מהמו"ל

מסת"ב: 978-965-550-435-4

דאנקוד: 488-201  

נדפס בישראל תשע"ה 2015

Printed in Israel



ָיֶדיָך ֵהן ַאָּתה
ְיָלִדים ְמַגִּלים ֶאת ִּפְלֵאי ַהָּיד ָהֱאנֹוִׁשית

ְּפרֹוֶפסֹור ָּדִניֵאל ַרייס

ִאּיּוִרים: ֹּדב ְׁשְּפִריְנֵּגר



ָהָיה ֶזה ֹּבֶקר יֹום ִׁשִּׁשי ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַהְּיסֹוִדי ֵעץ ָהַאּלוֹן.

ְּגֶבֶרת ִאיִרית ִּגיִרית, ַהּמֹוָרה ֶׁשל ִּכָּתה ה/3, 

ִאְּמָצה ֶאת ֹמָחּה: 

"ְיָלִדים, ִׂשימּו ֵלב!" 

ָאְמָרה ַהּמֹוָרה,

"ִהִּגיַע ּתֹוָרם ֶׁשל ַמאָיה ְוַּגְיא ְלָהִכין ֲעבֹוַדת ִסּכּום ַהָּׁשבּוַע. 

ֵאיזֹו ֲעבֹוַדת ֶמְחָקר ְנַבֵּקׁש ֵמֶהם ְלָהִכין?"
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ִאיִרית ִּגיִרית ֹלא ִהְמִּתיָנה ִלְתׁשּוָבָתם ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים.

"ֲאִני יֹוַדַעת!" ָקְרָאה ְוֵהֵחָּלה ִלְרֹׁשם ַעל ַהּלּוַח:

"ַמאָיה, ַּגְיא," ִהְכִריָזה,

"ְּביֹום ִׁשִּׁשי ַהָּבא ִּתְצָטְרכּו ְלַסֵּפר ְלָכל ַהִּכָּתה 

ָמה ִּגִּליֶתם ְּבַמֲהָלְך ֲהָכָנָתּה ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהֶּמְחָקר."

ָמה ְמֻיָחד ָּבנּו,

 ְּבֵני-ָהָאָדם?
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ַּגְיא ּוַמאָיה ָרְטנּו:

"אּוף! עֹוד ֲעבֹוָדה ְמַׁשְעֶמֶמת!"

ְוָכְך ָּבא ֶאל ִסּיּומֹו ְׁשבּוַע ַהִּלּמּוִדים.

ַמאָיה ְוַּגְיא ֵהם ֲחֵבִרים טֹוִבים ְוַגם ְׁשֵכִנים. 

ַיְחָּדו ָצֲעדּו ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ְלֵעֶבר ֵּביָתם. 

ֵהם ָהיּו ֻמְדָאִגים ְמֹאד ֵמַהְּמִׂשיָמה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי מֹוָרָתם.
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ְלֶפַתע ָצַעק ַּגְיא: 

"ְרִאי ֶאת ַהֵּנץ ַהֶּזה, ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים! 

הּוא ִמְסַּתְחֵרר ְוצֹוֵלל ְּכַלֵּפי ַמָּטה!"

ְּבעֹוד הּוא ּתֹוֶהה 

ֵאיֶזה ֶטֶרף ִזָהה ַהֵנּץ ַעל ַהַּקְרַקע, 

ִנְגָלה ְלֵעיֵניֶהם ַהֵנּץ ְּכֶׁשהּוא ַמְמִריא ַלָּׁשַמִים

ּוֵבין ְטָפָריו 

ְמַפְרֵּפר ָנָחׁש ָקָטן.
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"ַהְלַואי ֶׁשָּיֹכְלִּתי ִלְראֹות טֹוב ְּכמֹו ַהֵנּץ..."

ָחַׁשב ַּגְיא ְּבעֹודֹו ַמְׁשִקיף ֶאל ָהֹאֶפק.

"ִהֵּנה ּדֹוָנה!" ִקְּדָמה ַמאָיה ְּבִחָּבה ֶאת

ַּכְלַּבת ַהּקֹוֵקר ְסֵּפִניֵאל ַהחּוָמה ֶׁשָּלּה, 

ֲאֶׁשר ִּדְּלָגה ִלְקָראָתּה.
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ְלֶפַתע ֶנֶעְצָרה ּדֹוָנה. ּגּוָפה ִנְדַרָך. 

ִהיא ִרְחְרָחה ְּבַאָּפּה, ָזְקָפה ֶאת ָאְזֶניָה 

ּוָפְנָתה ְלֵעֶבר ַהִּׂשיִחים. 

ְּכֶהֶרף ַעִין ִזְּנָקה ֶאל ַהְּסַבְך 

ְוֵהֵחָּלה ִמְתרֹוֶצֶצת

ְלָכאן ּוְלָכאן. 
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"ֲאִני ֹלא ֵהַרְחִּתי ְוֹלא 

ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר," ָאְמָרה ַמאָיה. 

"ִלְכָלִבים ֵיׁש חּוׁש ֵריַח ַמְדִהים, 

ִּבְמיָֻחד ְּכֶׁשֵהם ְמַרְחְרִחים ְּכֶנֶגד ָהרּוַח. 

ַּגם ְׁשִמיָעָתם ַחָּדה ִּבְמיָֻחד. 

ֵהם ׁשֹוְמִעים ָּכל ִרְׁשרּוׁש ִמֶּמְרַחִּקים," 

הֹוִסיָפה. 

"ּדֹוָנה ָקְלָטה ְּבַוַּדאי ְּבחּוֶׁשיָה ַהְּמֻפָּתִחים, ַעְכָּבר ָׂשֶדה ָקָטן 

ֶׁשִהְתַחֵּבא ַּבְמִּחיָלה ֶׁשּלֹו."
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