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ַהָּבלֹוִנים ֶׁשל ַסָּבא
ֵמֵאת צּור ֶּפֶרְלָמן



ְלֹרב ַהַּסִּבים ֵיׁש ֲחֵבִרים ִמַּגן ַהְּיָלִדים, ִמֵּבית ַהֵּסֶפר, ִמְּתנּוַעת ַהֹּנַער, ֵמַהָּצָבא, 

ֵמַהְּׁשכּוָנה, ֵמָהֲעבֹוָדה, ְוַגם ְסָתם ֲחֵבִרים ֶׁשֵהם ִהִּכירּו ְּבָכל ִמיֵני ִהְזַּדְּמנּויֹות 

ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים.

ֲאָבל ִמי ָׁשַמע ַעל ַסָּבא ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲחֵבִרים ָּבלֹוִנים?
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ְּבָבלֹוִנים ְמַׂשֲחִקים ְיָלִדים ְקַטִּנים, ֹלא ַסִּבים ְוָסְבתֹות.

ֲאָבל ַּתֲאִמינּו אֹו ֹלא: ְלַסָּבא ֶׁשָּלנּו, ַסָּבא צּור, ֵיׁש ֲחֵבִרים ָּבלֹוִנים. 

ְוֹלא ְסָתם ָּבלֹוִנים: ָּבלֹוִנים ְּגדֹוִלים ְוָיִפים ְּבצּוַרת ֵלב, ֲעׂשּוִיים ִמְּנַיר ֶּכֶסף 

ִצְבעֹוִני, ְוֵהם ֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים. 

ָמה ִּפְתאֹום, ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים? 

ּוְבֵכן, ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה...
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ְלַסָּבא צּור ֵיׁש ִּתְׁשָעה ְנָכִדים ֲחמּוִדים:

ִׁשיָרה, ִעיַדן, ֶנַטע, ִאיָלן, ַהְרֵאל, ֹנַעם, ַּגִּלי, ָנֳעִמי ְוָנָדב. 

ַסָּבא צּור אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ַהְּנָכִדים ֶׁשּלֹו ְוֶנֱהֶנה ְלַבּלֹות ִאָּתם ּוְלַׂשֵחק ִאָּתם 

ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות.

ַהְּנָכִדים אֹוֲהִבים ִלְהיֹות ִעם ַסָּבא, ְוֹלא ָּפחֹות ִמָּכְך, אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק ְּבָבלֹוִנים 

ּוְלפֹוֵצץ אֹוָתם. ְּכֶׁשַּסָּבא ְמַטֵּיל ִאָּתם, ֵהם לֹוְקִחים אֹוָתם ִאָּתם ְלָכל ָמקֹום: ְלַגן 

ַהַּׁשֲעׁשּוִעים, ַלָּסָפאִרי, ִלְׂשַפת ַהָּים ַוֲאִפּלּו ְסָתם ְלִטּיּול ָּבְרחֹוב. 

ְּבָיד ַאַחת ֵהם ַמְחִזיִקים ָּבלֹון, ּוַבְּׁשִנָּיה ֵהם ְמַלְּקִקים ְּגִליָדה. 
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ַהָּבלֹוִנים ֶׁשַּסָּבא קֹוֶנה ָלֶהם ֵהם ָּבלֹוִנים ְרִגיִלים ְּבָכל ִמיֵני ְּגָדִלים ּוְבָכל ִמיֵני 

ְצָבִעים, ָּכֵאֶּלה ֶׁשְּמַנְּפִחים אֹוָתם ַּבֶּפה ּוִמְתּפֹוְצִצים ֵּדי ְּבַקּלּות. 
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ַהָּבלֹוִנים ֶׁשל ַסָּבא צּור, ֵאֶּלה ֶׁשַּנֲעׂשּו ַלֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשּלֹו, ֵהם ָּבלֹוִנים 

ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, ָּבלֹוִנים ְמֻיָחִדים. 

ּוַמּדּוַע ְלַסָּבא ֵיׁש ָּבלֹוִנים, ְועֹוד ְמֻיָחִדים ָּכל ָּכְך?

ַעל ָּכְך ְנַסֵּפר ָלֶכם ַמָּמׁש ַעְכָׁשו.
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ַסָּבא צּור הּוא ָאְמָנם ַסָּבא, ֲאָבל הּוא ָּבִריא ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ּוַמְרִּגיׁש ָצִעיר. 

ַּגם ָסְבָתא ֵׁשִלי )ִהיא ֹלא ָסְבָתא ֶׁשל ַהְּמַסֵּפר, ֶזהּו ְׁשָמּה( ְּבִריָאה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל 

ּוַמְרִּגיָׁשה ְצִעיָרה. 

 

ַאְך ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ִהְתעֹוֵרר ַסָּבא צּור ִמְּׁשָנתֹו ְּבִעְקבֹות ְּכֵאִבים ֲחָזִקים ֶּבָחֶזה. 

הּוא ִנְבַהל ְקָצת ְוֵהִעיר ֶאת ָסְבָתא ֵׁשִלי ִמְּׁשָנָתּה.

ָסְבָתא ָקָמה ּוָפְסָקה: "נֹוְסִעים ִמָּיד ְלֵבית ַהחֹוִלים."

ָהרֹוְפִאים ָּבְדקּו ֶאת ַסָּבא ְוָקְבעּו ֶׁשָּצִריְך ְלַנֵּתַח אֹותֹו.

ּוֶבֱאֶמת, ַּכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ָעַבר ַסָּבא צּור ִנּתּוַח ַּבֵּלב.
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