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ָׁשֹלׁש
ֻקִּבּיֹות 
ׁשֹוקֹוָלד



א. ל ַאּבָ ָידֹו ׁשֶ ֶנֶסת ְוָאַחז ּבְ ית ַהּכְ ֶפַתח ּבֵ ָטן ָעַמד ּבְ ָרֵאל ַהּקָ ת. ִיׂשְ ּבָ ָהָיה ֶזה ֵליל ׁשַ
ֶנֶסת ָהָיה  ית ַהּכְ ֶנֶסת "קֹוְמִמּיּות ַאְבָרָהם". ּבֵ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ ּקֵ ּה ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבָ זֹו ָהְיָתה ַהּפַ
ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ְלַיד  ְזָרח,  ּמִ ּבַ ָפֶניָה  ִמּלְ דֹוָלה.  ּגְ יָמה  ּבִ ָעְמָדה  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ִלְפֵני  ּלֹו.  ּכֻ מּוָאר 
ּלֹו ֲחִביַלת  ר ׁשֶ ֶטְנּדֶ ִלים הֹוִציא ֵמַהּסְ ּלְ ְתּפַ ַאַחד ַהּמִ ָרֵאל ָרָאה ׁשֶ ָצה ֲחבּוַרת ְיָלִדים. ִיׂשְ ִהְתַקּבְ

ל ׁשֹוקֹוָלד. ה ׁשֶ ּיָ ה ֻקּבִ ק ְלָכל ֶיֶלד ְוַיְלּדָ ַתח אֹוָתּה, ְוִחּלֵ ׁשֹוקֹוָלד, ּפָ

ֶנֶסת,"  ַהּכְ ית  ּבֵ ֶאת  ֵהִקים  ׁשֶ ָהַרב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ִלים  ַהַחּיָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַרב  ּגֹוֶרן,  לֹמֹה  ׁשְ ָהַרב  "ֶזהּו 
ָרֵאל. א ְלִיׂשְ יר ַאּבָ ִהְסּבִ

ָידֹו, הּוא ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה  ּבְ ֹוקֹוָלד ׁשֶ ק ֶאת ֲחִביַלת ַהּשׁ ּגֹוֶרן ְלַחּלֵ ם ָהַרב  ּיֵ ּסִ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ָידֹו ְוִהְזִמין אֹותֹו ְלִהְתָקֵרב  ְך ֵאָליו ָהַרב, נֹוֵפף ְלֶעְברֹו ּבְ א. ִחּיֵ ל ַאּבָ ָידֹו ׁשֶ ָרֵאל אֹוֵחז ּבְ ֶאת ִיׂשְ

ֵאָליו.

ֶאת  ּגֹוֶרן  ָהַרב  ַרְך  ּבֵ נּו!"  ּלָ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  א  ַהּבָ רּוְך  ּבָ לֹום,  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ לֹום,  ׁשָ ת  ּבָ "ׁשַ
ָרֵאל. ִיׂשְ

ַאל ָהַרב. ְמָך?" ׁשָ ִ ה, ַמה ּשׁ ׁשָ ַבּקָ "ֱאֹמר ִלי ּבְ
ָרֵאל." "קֹוְרִאים ִלי ִיׂשְ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ף ֶאת רֹאׁשֹו ׁשֶ ְך ְוִלּטֵ ָרָכה, ִחּיֵ ָרֵאל," ָחַזר ָהַרב ַעל ַהּבְ לֹום ְלָך ִיׂשְ ת ׁשָ ּבָ "ׁשַ
נּו?" ִהְתַעְנֵין ָהַרב. ּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ ה ְמַבּקֵ ַאּתָ ַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ "זֹו ּפַ

יֹום ְרִביִעי." יָרה ּבְ ה ָוַמְעָלה, "ָעַבְרנּו ּדִ ָרֵאל ֵהִניד רֹאׁשֹו ַמּטָ ִיׂשְ
ָנם ּפֹה ְיָלִדים ֶנְחָמִדים,  ת ׁשֹוקֹוָלד, "ֶיׁשְ ּיַ ָרֵאל ֻקּבִ יׁש ְלִיׂשְ ן," ָאַמר ָהַרב ּגֹוֶרן ְוִהּגִ "ְמֻצּיָ

ֵהם ִיְהיּו ְלָך ֲחֵבִרים טֹוִבים."

ִוד!" "ִלי קֹוְרִאים ּדָ
מּוֵאל." "ְוִלי ׁשְ

"ִלי יֹוִסי!"
ִביב.  ָקְראּו ַהְיָלִדים ִמּסָ

'ָעֵלינּו  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ַהֲחֵבִרים  ִעם  יר  ְוָתׁשִ ה  ִפּלָ ַהּתְ סֹוף  ּבְ יָמה  ַלּבִ ֲעֶלה  ּתַ "ִאם 
ּיֹות ׁשֹוקֹוָלד נֹוָספֹות,"  לֹׁש ֻקּבִ י ׁשָ ּנִ ל ִמּמֶ ַקּבֵ ּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' ּתְ ּפִ ַח' ְוֶאת  ּבֵ ְלׁשַ

ִהְבִטיַח לֹו ָהַרב.



ְמִהירּות. ִפיו ְוִנְגְמָרה ּבִ ֹוקֹוָלד ָהְיָתה ְטִעיָמה, ִהיא ָנְמָסה ּבְ ת ַהּשׁ ּיַ ֻקּבִ
א. ל ַאּבָ ָרֵאל ְוָחַזר ִלְמקֹומֹו, ְלִצּדֹו ׁשֶ "ּתֹוָדה," ָלַחׁש ִיׂשְ

ְפָסל ְלָידֹו. ב ַעל ַהּסַ ֵ ִהְתַיּשׁ ִוד ׁשֶ יַע לֹו ּדָ נּו!" ִהּצִ יר ִאּתָ ַדאי ְלָך ָלׁשִ "ּכְ
ּיֹות ׁשֹוקֹוָלד!" לֹׁש ֻקּבִ ל ׁשָ ל ּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ַקּבֵ ַדאי ְלָך! ּתְ מּוֵאל ֵמָאחֹור, "ּכְ "ָנכֹון," ָאַמר ׁשְ

יר  ׁש. הּוא לֹא ִהּכִ ָאר ַהְיָלִדים, ַאְך ָחׁשַ יר ִעם ׁשְ יָמה ְוָלׁשִ ָרֵאל ָרָצה ַלֲעלֹות ַלּבִ ִיׂשְ
ִלים. ּלְ ְתּפַ ֶנֶסת ְוַגם לֹא ֶאת ַהּמִ ית ַהּכְ ֶאת ּבֵ

אן ֶאת  ִרים ּכָ ּה ׁשָ יָנה ּבָ ְנּגִ ְקֶרה ִאם לֹא ֵאַדע ֶאת ַהּמַ ְקֶרה ִאם ֶאְטֶעה? ַמה ּיִ "ַמה ּיִ
מּוֵאל. יר ְלָדִוד ּוׁשְ ה?" ִהְסּבִ ִפּלָ ַהּתְ

ְדַאג, ֲאַנְחנּו ַנֲעֹזר ְלָך," ִהְבִטיַח יֹוִסי. "ַאל ּתִ

ּבּוִרים.  ְסקּו ַהּדִ ד ּפָ ְלָחן ּוִמּיָ ֻ ָעִמים ַעל ַהּשׁ לֹׁש ּפְ ַפק ׁשָ ַכי ְפִליְנט ּדָ אי ָמְרּדְ ּבַ ַהּגַ
ִלים. ּלְ ְתּפַ ָאר ַהּמִ ד ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ׁשְ יר, ּוִמּיָ ן ָלׁשִ ָנה..." ֵהֵחל ַהַחּזָ "ְלכּו ְנַרּנְ

ה. ִפּלָ ָחְזָקה ְלָכל אֶֹרְך ַהּתְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַעם ִלּבֹו ׁשֶ ם..." ּפָ ים ּבָ ם, ּבִ ים ּבָ "ּבִ
ה. ִפּלָ ן ֶאת ַהּתְ ם ַהַחּזָ ַח..." ִסּיֵ ּבֵ "ָעֵלינּו ְלׁשַ

ב ֲחָזָרה. ֵ ד ִהְתַיּשׁ יַרת ַהְיָלִדים... ַאְך ִמּיָ ֵדי ְלִהְצָטֵרף ְלׁשִ ָרֵאל ֶנֱעַמד ַעל ַרְגָליו ּכְ ִיׂשְ
ָרָאה ֶאת ַהְיָלִדים  ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ב ִיׂשְ ים," ָחׁשַ ּלִ י ֶאת ַהּמִ ַכְחּתִ יר, ׁשָ "ֲאִני לֹא ָיכֹול ַלֲעלֹות ְוָלׁשִ

ִצים ְסִביָבּה. יָמה ּוִמְתַקּבְ צֹוֲעִדים ְלֵעֶבר ַהּבִ

ָרֵאל ֶאת ִלּבֹו. ְלֶפַתע הּוא ָרָאה ֶאת ָהַרב ּגֹוֶרן ְמנֹוֵפף ְלֶעְברֹו  ַמע ִיׂשְ ם..." ׁשָ ים ּבָ ם, ּבִ ים ּבָ "ּבִ
ָידֹו  ָרֵאל ְוָאַחז ּבְ ִוד ֶנֱעַמד ַעל ַיד ִיׂשְ ָאר ַהְיָלִדים. ּדָ יָמה ַיַחד ִעם ׁשְ ן לֹו ַלֲעלֹות ֶאל ַהּבִ ּוְמַסּמֵ
ּנּו לֹו ָמקֹום  מּוֵאל ְויֹוִסי ּפִ יָמה. ׁשְ ָרֵאל ֶאל ַהּבִ ה ֶאת ִיׂשְ ִוד ְוִלּוָ ֲעִדינּות, "ּבֹוא, ּבֹוא!" ָאַמר ּדָ ּבַ

ּוָרה ָהִראׁשֹוָנה. ּשׁ ּבַ

ים. ָרֵאל ִעם ַהֲחֵבִרים ַהֲחָדׁשִ ר ִיׂשְ ר ָמַלְך..." ׁשָ "ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַ ל ַהּמִ ה ּכָ ִפּלָ ל ְיִציר ִנְבָרא..." ִהְצָטְרפּו ַלּתְ ֶטֶרם ּכָ "ּבְ

ים  ַהֲחָדׁשִ ֲחֵבָריו  ִעם  ַרד  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעם  ּפָ ם..."  ּבָ ים  ּבִ ם,  ּבָ ים  "ּבִ
ה. ִפּלָ ִסּיּום ַהּתְ ּבְ

יר  יָמה ָלׁשִ ת ַיֲעֶלה ֶאל ַהּבִ ּבָ ִבְטָחה - הּוא לֹא ַיְחׁשֹׁש יֹוֵתר ּוְבָכל ׁשַ ה ָיַדע ּבְ ֵמַעּתָ
ּיֹות  לֹׁש ֻקּבִ ל ׁשָ ל ּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ם ְיַקּבֵ ַח" ַו"ֲאדֹון עֹוָלם", ְו... ּגַ ּבֵ ם "ָעֵלינּו ְלׁשַ ּלָ ִעם ּכֻ

ׁשֹוקֹוָלד...
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