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מרכז הפעולות והצ'ופרים המקוון
מעשה בשלוש נשים  /מעובד ע"י ישי רוזנבלט ,לפי המדרש בויקרא רבה ,ה' ,ח'
מעשה בשלוש שכנות :עדינה ,מלכה ושלומית .שלוש הנשים דרו בבניין אחד .בקומה הראשונה גרו
מלכה ועדינה ,ובקומה השנייה גרה שלומית .עדינה  -כשמה כן היא ,דיבוריה היו עדינים ונעימים,
לעומתה מלכה – אף היא כשמה ,חשבה עצמה למלכה ,וכך גם נשמע דיבורה  -מתנשא ובוטה.
בשכונתן היה מנהג  -פעם בשנה התקיימה תחרות בישול ,ובתחרות שפטו מי מבשלת את הצ'ולנט
המשובח ביותר לשבת .ערב שבת אחד ,לקראת תחרות השנה ,התרגשו השכנות ,וניסו לנחש :מי
תהיה "כלת הצ'ולנט" הפעם? בהתלהבות ובהתרגשות קנו הנשים את כל המצרכים הנדרשים להכנות
מבעוד יום .אלא ש ...אבוי! שוד ושבר :בהגיע יום שישי גילו עדינה ומלכה שאין להם סיר מתאים להכנת
הצ'ולנט בבית.
עדינה החליטה לשאול סיר לבישול צ'ולנט מחברה .היא עלתה במתינות אל הקומה השנייה ,ופנתה אל
הדירה של שלומית .הדלת אמנם פתוחה לרווחה ,כנהוג במקום ,ואף על פי כן היא הקישה על הדלת
בעדינות פעם ואחר כך עוד פעם קצת יותר חזק ,עד ששלומית שמעה את הנקישות וקרא:
 "כן! מי שם?" "זאת אני ,עדינה שכנתך" ,ענתה עדינה" ,שלום שלומית ,שכנתי היקרה ,מה שלומך? סליחה עלההפרעה ,אפשר להיכנס בבקשה?"
 "כן עדינה ,היכנסי נא". "מה שלומך ,שלומית?" שאלה עדינה בחום ובלבביות" ,זה זמן שלא שוחחנו ,ספרי לי בבקשה איךאת מרגישה?"
לאחר ששלומית ענתה ,התיישבו שתי הנשים לשיחת רעות קצרה על הספה .עדינה הוסיפה לשאול:
"ומה על ילדייך החמודים ,שלמה ,שלום ושלומיאל?"
רק תוך כדי השיחה ,שאלה עדינה את שכנתה האם יש לה סיר לבישול צ'ולנט.
"או בוודאי! יש לי סיר מצוין לבישול! איך לא שאלת מיד?! תכף אני ניגשת להביא לך אותו מהמטבח"...

המדריך יעצור את הסיפור
גם מלכה החליטה לשאול סיר לבישול צ'ולנט מחברה .חיש מהר היא עלתה אל הקומה השנייה ,ופנתה
אל הדירה של שלומית .הדלת לא עיכבה בעדה כלל ,להיפך ,בהינף יד היא דחפה את הדלת ,ונכנסה
בצעדים חפוזים אל ביתה של שלומית השכנה.
"הלו! מי פה? שלומית! אתם אף פעם לא שמים לב כששכן מגיע?!" היא מכריזה בקולי קולות " ,אה!
הנה את סוף סוף! מה המצב? הכול טוב? יופי ...תביאי לי מהר איזה סיר גדול ,אני מוכרחה לבשל
צ'ולנט!"
שלומית בולעת את הרוק ...ועונה בפרצוף זועף" :כל הסירים תפוסים .צר לי".
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פעולות ,ערבים ,סיפורים ,משחקים ועוד.

