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הים עֹל נס

ְסָתם ָּגִדֹוֹל.. ּכֹוֵהן ְו�א ִמֱקָּדׁש ֵּבית �א

ִעיר!".

ִני אֲק "ּגַקם ְּכֵתפֹו. ֹל עַק ֵבִרית חֲק ָיִד ִהִּניחַק ִּגִדעֹון

ֵּבנּו. רַק ֶאת ָנא ְרֵאה ָבֹל, אֲק ז. מֹוְנּבַק ָּכמוֹ', ָחׁש

ָּבטֹו מַק ְוֶאֹל ּבֹוְרֱקֹות הַק ֹלֵעיָניו ֹלב ִׂשים

ִנְצָּבט ֹלּבֹו ֶׁשֵאין ָּתה עַק חֹוֵׁשב ְוִכי ָּנחּוׁש. הַק

הּוא ֶׁשהֹוֹלֵ/ ֶאָּלא ִים? ְירּוָׁשֹלַק ֶאֹל ְעּגּוִעים ִמּגַק

ְבֶנה, ְּביַק ָּכאן, ּגַקם ֹלְנֹטעַק ְּכִדי ֹּכֹל, הַק ׂשֹות עֲק ֹלַק

ּמֹות אַק ע ַאְרּבַק ִים... ְירּוָׁשֹלַק ֶׁשֹל ּמֹות אַק ע ַאְרּבַק

ֹלָכה".. הֲק ֶׁשֹל

ְוִנְכנַקס ְׁשֵניֶהם ְּביַקִד ז ָאחַק אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק

ְּיהּוִדים ֹלַק ָׁשֹלֹום ִהֱקִּדים הּוא ָהִעיר. ֵרי עֲק ְּבׁשַק

ֶאת מּוֹלם ִּפְתאֹום ּכָ/ ֹלְפֹּגׁש ְּגׁשּו ֶׁשִהְתרַק

ֵהִׁשיב ְוַאף ָרץ, עֲק ּנַק הַק ֹלִמי ְּירּוׁשַק הַק ֶהָחָכם

ֶׁשֹל ִּבְׁשֹלֹוָמּה ְּׁשֵאֹלֹות הַק ֹל עַק ִּבֱקָצָרה

ֹלֹו, ָהְיָתה ְמִׂשיָמה הּוא, / אַק – ִים ְירּוָׁשֹלַק

ֹּפה ִחֵּפׂש ּוִמָּיִד! ֵּתֶכף ְּצָעּה ֹלבַק ָהָיה ְוָטרּוִד

ְגֹליו רַק הֹוֹליכּוהּו ְמֵהָרה ִד ְועַק ָׁשם ְוָׁשַאֹל

חֹוָריו ְּכֶׁשֵּמאֲק ְוָׁשֱקט, ֱקָטן ִמִדָרׁש ֹלֵבית

יַקֹלִדי ְיֹלִדים, עֹוִד ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק ִמְׂשָּתְרִכים

ֶׁשֹל ָׂשיו עֲק מַק ֵרי ַאחֲק ח ְּבֶמתַק ֶׁשָעֱקבּו ְבֶנה, יַק

ָּגִדֹוֹל. הַק ֶהָחָכם

ִהְכִריז ָחִדׁש!", ּתֹוָרה' ֹלמּוִד 'ּתַק ם יּוֱקַק "ֹּפה

ְפׁשֹו נַק ָחְׁשֱקה ֶׁשר אֲק "ָּכֹל רֹות. ּבֹועֲק ְוֵעיָניו

יַקֹלִדי ְׁשֵני ֶאֹל ֹלִהְצָטֵרף, ְזָמן מֻק ּתֹוָרה ּבַק

ז, ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון ָהֵאֶּלה, ִביִבים חֲק הַק ִים ְירּוָׁשֹלַק

– יַקְתִחיֹלּו ִּלּמּוִדים הַק ֵהָּנה. ִד עַק ִעִּמי ֶׁשָּבאּו

ְכָׁשו!". עַק

ִהיא ָּנה ֱקטַק ְוִכי ְוָרְגׁשּו, ָהמּו ְּיֹלִדים הַק

יֹוָחָנן ָּבן רַק ֶׁשֹל ִמִּפיו ּתֹוָרה ֹלֹלֹמִד ְּבֵעיֵניֶכם?

ְפָסֹלים ֶׁשּסַק ֶאָּלא ְצמֹו. ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו אי ּכַק זַק ֶּבן

ִמן ְוֵחֹלֱק ֶּזה הַק ָּקָטן הַק ִּמִדָרׁש הַק ְּבֵבית ָחְסרּו,

ׁש ֹלחַק ָנא", "ְרֵאה ָהִרְצָּפה. ֹל עַק ָיְׁשבּו ְּיֹלִדים הַק

ֵאיָנם ֹּפה, ֶׁשֶּיְׁשָנם ְפָסֹלים ּסַק הַק "ּגַקם ִּגִדעֹון,

ּבֹוֶנה ֶׁשָהָיה ּטֹוִבים הַק ְפָסֹלים ּסַק ֹלַק ְּכֹלֹל ּדֹוִמים

ְּברֹו. ְּבִדַק ֱק ֶנְחנַק ּוְגרֹונֹו ָּגר".. ּנַק הַק ֶׁשִּלי ָּבא אַק

"ְוִכי ֵחם. ֹלנַק ז מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ּתֹורֹו ָהָיה ם עַק ּפַק הַק

ֶׁשֹל ִמֱקָּדׁש ֵּבית ֵאין ֹּפה ְרָּת? ָאמַק ּכָ/ �א

ֵעץ ְפְסֹלי סַק �א ְוגַקם ָבִנים, ֵמאֲק ָּמׁש, מַק

ֵּתֵצא ִמֹּפה ּגַקם ֵכן ִּפי ֹל עַק ְוַאף ָּבִחים, ְמׁשֻק

ְרָּת!". ָאמַק ָּתה אַק ּתֹוָרה..
יבוא המשך

ֶנֱעָנׁש יּוֹליּוס ָהרֹוָמִאי ֵּקִד ְּמפַק הַק ְסָינּוס ַאְסּפַק �������	


ִעּמֹו ְנָעָריו ּוְׁשֵני אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן ְורַק ְפֱקיִדֹו, ִמּתַק ָּדח ּומֻק

ֹלְנֱקם.. ע ִנְׁשּבַק ֶׁשָהרֹוָמִאי ֶאָּלא ְבֶנה. ֹליַק יֹוְצִאים

�א ָהְיָתה. ָּכה רֻק אֲק ְבֶנה ֹליַק ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק ֶּדֶר/ הַק

ָׁשבּועַק ִים. יֹומַק ְו�א ָּסָעם מַק / ָארַק ֶאָחִד יֹום

ְוָנִחים ּיֹום ּבַק ִדים צֹועֲק ְּדָרִכים, ּבַק ֹלְטֹלּו ִהּטַק

ִאָּתם ֶׁשָּנְטֹלּו ֵּציִדה הַק ִמן ְוִנּזֹוִנים ְיֹלה ּלַק ּבַק

ְּבִדְבֵרי ְפָׁשם נַק ֶאת ְׂשִּביִעים ּומַק ְּבֵצאָתם,

יֹוָחָנן. ָּבן רַק ִמִּפי ּתֹוָרה הַק

ּכָ/ ָּכֹל ֵחֱק ֹלִהְתרַק ְּנָעִרים, ֹלַק ָהָיה ֹל ֱקַק �א

ָבֹל אֲק ֶׁשְּבתֹוָכּה. הּוֵביֶהם אֲק ּוִמָּכֹל ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק

ִים ִּבירּוָׁשֹלַק ֵהן ַאֶחֶרת? ְּבֵרָרה ָהְיָתה ִאם הַק

ָמֶות. ָּכנַקת סַק ֹלֶהם ָּפה ְמצַק

ֵּדם ּוֹלִהְתֱקַק ֹלהֹוִסיף ֶאָּלא ֹלֶהם ר נֹותַק �א

ּזֹו, הַק ָכִמים חֲק הַק ְּבִעיר ָּבּה, ְבֶנה. יַק ֵעֶבר ֶאֹל

ֵמָחִדׁש ֹלָהֱקים אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ְכֵנן ְמתַק

ָּגִדֹוֹל; ִּדין ֵּבית ֹלכֹוֵנן ּתֹוָרה, הַק ז ֶמְרּכַק ֶאת

ִאם ֶׁשּגַקם ְמָנת ֹל עַק ּכֹוחֹוָתיו ָּכֹל ֶאת ְׁשֱקיעַק ֹלהַק

ָחֹליֹלה, ִּביָרה, הַק ִים ֹלירּוָׁשֹלַק ָהָאסֹון ע ְיָארַק

הּוא ָּבֶזה – ִמִּיְׂשָרֵאֹל ּתֹוָרה ח ּכַק ִּתְׁשּתַק �א

ְּנָעִרים, הַק ְוגַקם ָּייו חַק ְפֱקיִד ּתַק ֶאת ָּתה עַק רֹוֶאה

ֹלֶהם ּגַקם ִּכי ֵהיֵטב יֹוִדִעים ז, ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ּזֹו: הַק ָרָכה עֲק ּמַק ּבַק ְמאֹוִד ִד עַק ָרִאי ַאחֲק ְפֱקיִד ּתַק

ְּבִפְּקחּוָתם ְּיִדּוִעים הַק ִים ְירּוָׁשֹלַק יַקֹלִדי ֵהם,

יַקֹלִדי ֹלְהיֹות הֹוֹלִכים ְּמיֻקֶחִדת, הַק ְוָחְכָמָתם

ֵהם ְבֶנה; ְּביַק ם ֶׁשּיּוֱקַק ֶהָחִדׁש ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית

ּתֹוָרה הַק ִּפיִד ֹלַק ֶאת ּנֹות ְּקטַק הַק ִּביִדיֶהם ִיְּׂשאּו

ֵהם ֶהָחִדׁש.. ּדֹור הַק ֶאֹל ֶהָחֵרב ּדֹור הַק ִמן

ֹלעֹוֹלם ֵנרֹו ִיְכֶּבה ֶׁשGא ִּפיִד, ּלַק הַק ֹל עַק ִיְׁשְמרּו

ָוֶעִד!

ּיַקְרא וַק ֵעיָניו ֶאת ז מֹוְנּבַק ִּיָּׂשא וַק ְּׁשִביִעי הַק ּיֹום ּבַק

ִהְצִּביעַק ְבֶנה! יַק ִהֵּנה ֵמָרחֹוֱק. ָּמֱקֹום הַק ֶאת

ֶׁשִּנְגֹלָתה ָּנה ְּקטַק הַק ָהִעיר ֹל עַק ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק

ֵהִחיׁשּו ְּׁשֹלֹוָׁשה ְוהַק ָהֹאֶפֱק, ו ֱקַק ֹל עַק ֹלֵעיֵניֶהם

טֹוָבה! ְּבָׁשָעה ִהִּגיעּו, ֵהם ִדיֶהם. עֲק צַק ֶאת

ְמיֻקֶחִדת �א ִעיר. ּוְבֵכן, עֹוִד. ֱקְרבּו ֵהם

ְׁשוֹוָתּה ֹלהַק ָמה ִּבְכֹלֹל ֵאין – ְּבָיְפָיּה

ז מֹוְנּבַק ֹּיִפי. הַק ת ְּכֹליֹלַק ֶׁשָּלֶהם ִים ֹלירּוָׁשֹלַק

ִני אֲק ָמה רֹוֶאה ָּתה "אַק ָהִעיר. ז ֹלֶמְרּכַק ִהְצִּביעַק

ֵברֹו חֲק ֹלַק ז מֹוְנּבַק ׁש ֹלחַק ִּגִדעֹון?", רֹוֶאה, �א

ּזֹו, הַק ָּבִעיר ֵּׁשם הַק ֵּבית ר הַק "ֵאין ָחנּוֱק. ְּבָגרֹון

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְפָסֱקה הַק הַק ת ִּבְׁשעַק ְרנּו ִּדּבַק ּיֹום הַק

�א ֱק רַק ִני "אֲק ֶהָחִדׁש. ּמֹוֶרה הַק ֹל עַק

ָּדָבר ָּכֹל ְסִּביר ֹלהַק ֵּמץ ִמְתאַק הּוא ֹלָּמה ֵמִבין

ּכֻקָּלם ֵרי "הֲק ִים. ֶאְפרַק ֵּלא ִהְתּפַק ָוׁשּוב", ׁשּוב

ְמִביִנים!". ְּכָבר

ִּכָּתה ֹלַק ְסנּו ְוִנְכנַק ִים ֶאְפרַק ִעם ְמִּתי ִהְסּכַק

. ִהִּגיעַק ֶזה ְוִהֵּנה ִמְׁשָנה. ִׁשעּור ֹלעֹוִד

ָמה ֶאת ְּבֶמֶרץ, ׁשּוב ִהְסִּביר – ּמֹוֶרה הַק

ְפִּתי ֵהעַק ִים. מַק עֲק ּפַק ְּכָבר ְסִּביר ֹלהַק ֶׁשִּסֵּים

ֶאָחִד ֶאת ְטִּתי ֱקֹלַק ְוָאז ִמָּסִביב, ָמִהיר ָּבט מַק

ִּבְתנּוָעה ֱקִדיָמה, ָרכּון יֹוֵׁשב י, ֵברַק ֵמחֲק

ֶׁשֹל ְּבָפָניו ֵהיֵטב ָּקִדֹות ְממֻק ֵעיָניו ֶּמֶצת, ְמאֻק

ְּכזּות. ִהְתרַק ִּביעַק מַק ּכֻקּלֹו ְוָכֹל ּמֹוֶרה הַק

ְנִּתי ְוִהְתּבֹונַק ּמֹוֶרה הַק ֹל עַק ׁשּוב ֹלִּתי ּכַק ִהְסּתַק

ִים ָּיִדַק הַק ִּבְתנּועֹות ִּדֵּבר, ֶׁשּבֹו ט הַק ּלַק ּבַק

ם עַק ּפַק הַק זֹו ְּכִאּלּו ָּמׁש מַק ָהְרָחבֹות,

ֶּזה! הַק ִּׁשעּור ֹלַק ָהִראׁשֹוָנה

ְצִמי. ֹלעַק ְבִּתי ָחׁשַק ִיְׂשָרֵאֹל! ת בַק ַאהֲק ֵאיזֹו

ְכִניס "ֹלהַק ִנֱקָרא ֶזה ָמה ְנִּתי, ֵהבַק ְוגַקם

ִּדְּברּו ֶאְתמֹוֹל ְּבִדּיּוֱק ִּלּמּוִד. הַק ְּבתוֹ/ ִּיים" חַק

ִרי/ אֲק ּתַק הַק ִמְתֱקֵרב ֶׁשִהֵּנה ִּכָּתה ּבַק ִאָּתנּו

ֶּלִדת הֻק יֹום , ���ֶהָחׁשּוב��� ��	�

ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק – ְּגִדֹוֹלים הַק ְּמאֹורֹות הַק

'ָהַאִדמֹו"ר ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי ְורַק

ִהיא, ֶּזה הַק ִרי/ אֲק ּתַק הַק ְׁשָמעּות ּומַק ָּזֱקן'. הַק

טֹוב ָּדָבר ֹלָכֹל ִּיים חַק ְכִניס ֹלהַק ֶׁשָּצִרי/

ֶאת ִּמְצוֹות, הַק ֶאת ִּלּמּוִד, הַק ֶאת ֶׁשעֹוִׂשים.

ׂשֹות עֲק ֹלַק ָצִרי/ ֹּכֹל הַק – ֵבִרים חֲק ֹלַק ָהֶעְזָרה

ְּבִׂשְמָחה... בּות, הֲק ְּבִהְתֹלַק ְּבֶמֶרץ,

ְמִׁשי/ מַק ּמֹוֶרה הַק ֶׁשּבֹו ָהֹאֶפן ְּכמֹו ָּמׁש מַק

ם עַק ּפַק ּבַק – ִּמְׁשָנה הַק ֶאת ְסִּביר ּומַק

ְּׁשֹליִׁשית. הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֹלֹו ׁ̆ ֵי ָבֹל אֲק ן, ּכֵ ס¿ ƒמ ָאֵכן
מּוָזרֹו˙� ּיֹו˙ ƒנ כ¿ ָּ̇

ֵרך¿ ב¿ אַק ָיה, ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' ן ּכֵ ס¿ ƒמ
ֹל ּפָ טֻק מ¿ ָמן, ֹל¿ אַק ר אַק ¿ׁ̆ ƒנ ו¿ יר ƒע ָ̂
ים. ƒּנ טַק ¿̃ ים ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ƒּב

מּוָזרֹו˙? ּיֹו˙ ƒנ כ¿ ָּ̇
ן? ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ ה ָּ̇ אַק ָמה ֹל¿

ֹלֹו˙ עֲק ֹלַק ן ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ הּוא
ֵני ¿ׁ̆ ם ƒע ָרֵאֹל! ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר ֹל¿
ים! ƒּנ טַק ¿ּ̃ הַק ים ƒֹלִד ּי¿ הַק

ְבֶנה ֹליַק ִּגיִעים מַק 90

ֶזה, ֶא˙ יך¿ ƒר ָ̂ ה ָּ̇ אַק ָמה
נֹוָחה. ֹלֹא ו¿ ה ּכָ רֻק אֲק ֶרך¿ ִדֶ הַק יָנה! ƒב מ¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק
ֹלֹא ה ֹלּמָ ֶנ˙! ּכֶ סֻק מ¿ ֹלּו ƒפ אֲק יֹו˙ ה¿ ƒֹל כֹוֹלה י¿ יא ƒה

ם? ֹלָ ּכֻק מֹו ּכ¿ ,˜ ס¿ ינ¿ ƒפ ּב¿ אן, ּכָ ֵאר ָ ּׁ̆ ƒּ̇

א. ָ̇ ,ָסב¿ ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֶא˙ אֹוֵהב י ƒנ אֲק
י, ƒֹל ם גַק ו¿ ים, ƒֹלִד ּי¿ ֹלַק ֶיה ה¿ ƒּי ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק
. ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק יר ƒע ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב ֹלגּור טֹוב

ים. ƒֹלִד י¿ ה, ּכָ רֻק אֲק ֶרך¿ ִדֶ ֶיה ה¿ ƒּ̇ זֹו
ֹלנּו˙. ב¿ סַק ה ּבֵ ר¿ הַק ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ נּו ח¿ נַק אֲק

ים, ƒָכמ חֲק וַק ים ƒר ּבֹוג¿ ים ƒֹלִד י¿ ם ֶּ̇ אַק ָבֹל אֲק
נּו ֵ̂ ֶחפ¿ חֹוז מ¿ ƒֹל יעַק ƒּג נַק ם ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּוב¿

ֹלֹום. ָׁ̆ ּוֹל¿ ָחה מ¿ ƒׂ̆ ּוֹל¿ ים ƒּי חַק ֹל¿

ָבה!
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ֹל!
ַ̃ק ם
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ר, ִדֹאַק הַק ֶרך¿ ִדֶ ֶזה ֶא˙ ֹוֹלחַק ׁ̆ י ƒנ אֲק
� יעַק ƒּג יַק ֶזה י ַ̇ק ָמ ג ָ ּׂ̆ מֻק י ƒֹל ֵאין

ה? ֶׂ̆ עֹו ה ָּ̇ אַק ָמה

ׁ̆ ֹחִד ר ָעבַק ָבר ּכ¿ א, ּבָ אַק
!˙ ƒי ּבַק הַק ֶא˙ נּו ב¿ ָעזַק ֶׁ̆ ֵמָאז
ֵאיֹפה ו¿ ה? ּכָ רֻק אֲק עֹוִד ֶרך¿ ִדֶ הַק

ֹלה? י¿ ֹלַק הַק ן ַׁ̆ק י ƒנ

ָמ˜ֹום א ָ̂ מ¿ ƒנ ם, ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿
מּוכֹו˙. ּס¿ הַק ָירֹו˙ ָהעֲק ˙ חַק אַק ּב¿

יֹום ָכֹל ּב¿ ֶׁ̆ ים, ƒֹלִד י¿ רּו כ¿ ƒז
.˙ ָ̂ ¿̃ עֹוִד ים ƒב ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒמ נּו ח¿ נַק אֲק

ֹלֹא. ָבֹל אֲק ה� ָ̇ י¿ ּבַק הַק ֹזר ח¿ ֹלַק ו¿ ֹוֵבב ּ̇ ס¿ ƒה ֹל¿ ן ָּ̇ ƒנ ן ƒי ִדַק עֲק
, יך¿ ƒׁ̆ מ¿ נַק נּו ח¿ נַק אֲק . ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ּב¿ ˜ֹוֵמנּו ּמ¿ ֶׁ̆ ׁ̆ י ƒּג ר¿ מַק י ƒנ אֲק

ים. ƒָרכ ִד¿ הַק טּוֹלי ֹל¿ ƒט ּב¿ ֹלנּו ֹזר עֲק יַק ם ֵ ּׁ̆ הַק ו¿



ְׁשִּפיֹלּנּו ּתַק ָאִדם ת וַק אֲק ּגַק

ְפָּתֹלי נַק ִמֵּׁשֶבט ְחְצֵאֹל יַק

ָּיִדית ּבַק ֹלֱאחֹז

ָּפְגָעה ְצֹלָפה הַק הַק בּוָרה. חֲק הַק ָראֵׁשי

ֱק רַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב. עַק ּבַק הַק ֶׁשֹל ְּבכֹוָבעֹו

ְּבָפָניו. ְגֹלב ּמַק הַק ָּפגַקע ְּבֵנס�א

ִמִּפּיֹות ִנְפֹלָטה ְּבָעָתה ֶׁשֹל ָמה הֲק נַק

ֹל-ֵׁשם-טֹוב. עַק ּבַק הַק ֶאת ּסֹוְבִבים הַק
ֹל-ֵׁשם- עַק ּבַק הַק ֶׁשֹל ָּפָניו ֹזאת, ת ּמַק ֹלעֻק

"ָּבֶעֶרב, ָּגִדֹוֹל. ְּבאֹור ֵהִאירּו טֹוב

י ֵאֹלַק ּבֹואּו ָּיִריִד, הַק ֵּים ֹלְכֶׁשִּיְסּתַק

ְיׁשּוָעֵתנּו ֹלֶרֶגֹל ִּיים' 'ֹלחַק ִד יַקחַק ר ְוֹנאמַק

ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ר ָאמַק ָּבָאה", ֶׁשְּכָבר

ִּמְׁשָּתִאים. הַק ְפִרִּיים ּכַק ֹלַק

ִּבים רַק ְיהּוִדים ּוָבאּו ְּנסּו ִהְתּכַק ָּבֶעֶרב ְוָאְמָנם

ָׁשם ְוכֻקְּבִדּו ֹל-ֵׁשם-טֹוב, עַק ּבַק הַק ֶׁשֹל ֹלֵבית-ִמִדָרׁשֹו

ֶׁשֹל ֹלמֹוָצא-ִּפיו ִצּפּו ֹּכֹל הַק ְׁשֱקה. ּוְבמַק ָכֹל אֲק ְּבמַק

ָּסתּום הַק ִמְׁשָּפטֹו ֶאת ֶׁשְּיָפֵרׁש ֹל-ֵׁשם-טֹוב, עַק ּבַק הַק

ז. ָרמַק 'ְיׁשּוָעה' ֹלֵאיזֹו ֹּבֱקר. הַק ִמן

ֶאת "ִּבְראֹוִתי ר: ְוָאמַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ח ָּפתַק

ָוה אֲק ְּבגַק סּוסֹו, ֹל עַק ָרכּוב ּׁשּוֱק, ֹלַק ִמְתָּפֵרץ ּׁשֹוֵטר הַק

, ּוְבגַקּסּות-רּוחַק -ֹלב ְּבֹרעַק ֵעֶבר ֹלָכֹל ְצֹליף מַק ְּגִדֹוֹלה,

ֹל עַק ר ִנְגזַק ִאם ּגַקם עֹוֹלם, ֶׁשֹל 'ִרּבֹונֹו ְּבֹלִּבי, ְרִּתי ָאמַק

ִד ֵּכיצַק ְרֵאה-ָנא – ְנִהיג ּומַק ר ׂשַק ֹלְהיֹות ֶזה ע רַק ִאיׁש

ּדּועַק מַק ִּבְגִדּוִד; ֶמֹלֶ/ ְּכמֹו ָּתה עַק ְּכָבר הּוא נֹוֵהג

ְּבֹלה ִנְתֱקַק ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה עֹוִד?!'. ֹלֹותֹו עֲק ֹלהַק ֵאפֹוא

ֶאת 'ֱקֵּפחַק ָאְמרּו, ֶזה', 'ָרָׁשע ְּמרֹוִמים. ּבַק ָנִתי עֲק טַק

ְּגֵזָרה". הַק ְּטֹלה ִהְתּבַק ּוִמָּיִד ָותֹו'. אֲק ְּבגַק – ָּלתֹו ְּגִדֻק

ֶׁשר אֲק "הּוא ר: ְוָאמַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק הֹוִסיף

ָאִדם ת וַק אֲק 'ּגַק ִמְׁשֹלי: ְּבֵסֶפר ָאִדם ִמָּכֹל ֶהָחָכם ר ָאמַק

ְׁשִּפיֹלּנּו'". ּתַק –

ִּפְתאֹום, ִּכי ע ְונֹוִדַק ָחִדים אֲק ָיִמים ֶאָּלא ָחֹלפּו �א

ּׁשֹוֵטר הַק ֶׁשֹל ִחּנֹו ָסר ֹלִאיׁש, ְיִדּוָעה ֶׁשֵאיָנּה ִמִּסָּבה

ִמּנּויֹו ֵּטֹל ִנְתּבַק ֶׁשּכָ/, ִמֵּכיָון ִּׁשֹלטֹונֹות. הַק ְּבֵעיֵני

ֹלְרָוָחה. ֹלְנֹׁשם ָיְכֹלּו ָּמחֹוז הַק ִויהּוִדי ֹלמֹוֵׁשֹל

ִדּו. עֲק ְוִהְתוַק ִּמִדָרׁש ְּבֵבית-הַק ִסיִדים חֲק הַק ָיְׁשבּו

ִּיים' 'ֹלחַק ת ְּבִבְרּכַק ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש ֵּבְרכּו ְרָּכם, ְּכִדַק

ֵּבין ֶפה. אֲק מַק ְּבִמיֵני ְוֱקְּנחּו ֵיין-ָׂשָרף ּכֹוִסּיֹות ֹל עַק

ְוִצְּטטּו ֹלב ֵּמחַק ְמׂשַק ר-ּתֹוָרה ְּדבַק ִהְׁשִמיעּו ֹלֵבין

אֹוְמָרּה. ְּבֵׁשם ָנָאה ִאְמָרה

ְוֵהֵחֹל ָּסה ְמהַק ָיִד בּוָרה חֲק ֶׁשּבַק ָּזֱקן הַק ֵהִניף ע ֹלֶפתַק

ֱקִׁשיב ֹלהַק ּכֻקָּלם, ְּתֱקּו ִנְׁשּתַק ִמָּיִד ֶׂשה. עֲק מַק ֵּפר ֹלסַק

ָזָכה עֹוִד ִבי-ִאּמֹו ֶׁשאֲק ֶזה, ָזֱקן ֶׁשֹל ֹלִסּפּורֹו

ֹל-ֵׁשם-טֹוב. עַק ּבַק הַק – ָּגִדֹוֹל הַק ָהִאיֹלן ְּבֵצֹל ֹלִהְסּתֹוֵפף

ְעִּתי ֶׁשָּׁשמַק ִסּפּור ֹלֶכם ֵּפר סַק אֲק וַק ְסִּכיתּו הַק

ֵעִד ְצמֹו ְּבעַק ָהָיה ֶׁשר אֲק ָסִבי, ִמִּפי ְּביַקֹלִדּוִתי

ִסּפּורֹו. ֶאת ָּזֱקן הַק ח ָּפתַק – ֶׂשה עֲק ּמַק ֹלַק

ְּכָפִרים הַק ִד ְּבַאחַק י חַק ָיִמים אֹוָתם ְּבֶעֶצם

ֹלֹלים עֲק ע-מַק רַק ִאיׁש ׁשֹוֵטר, ֹלֶמִז'יּבּוז' ְּקרֹוִבים הַק

ָהְיָתה ֶזה ֶׁשֹל ְּפִגיָעתֹו ְׁשָּבע. מֻק ְוׂשֹוֵנא-ִיְׂשָרֵאֹל

ְּכָפר, הַק ִּבְרחֹובֹות ֹלִסּיּור ֶׁשָּיָצא ם עַק ּפַק ְּבָכֹל ָרָעה.

ֱקָנס, ִהִּטיֹל ם עַק ּפַק ִמֶּמּנּו. ִנּזֹוֱק ָּכֹלֶׁשהּו ְיהּוִדי ָהָיה
ֶּדֶר/- ָנָאתֹו הֲק ֹלַק ֹלנֹוֵפף ג ָנהַק ֶׁשּבֹו ְגֹלב ּמַק ּבַק ִהָּכה ם עַק ּפַק

ְּבִאּיּוִמים ֵּפֱק ִהְסּתַק ַאֶחֶרת ם עַק ּופַק ע, ֱקבַק

ְפָחִדֹות. ּוְבהַק

ָיִדֹו. ת חַק ּתַק ְּכָפר הַק ּתֹוָׁשֵבי ֶנֶאְנֱקּו ְמאֹוִד ב רַק ן ְזמַק

ָּסמּו/ הַק ֶזה, ׁשֹוֵטר ִּכי ְּׁשמּוָעה הַק ָּפְׁשָטה ֶאָחִד יֹום

ֹלֹות עֲק ֹלַק עֹוֵמִד ִּקיָריו, ּוִמּיַק ִּׁשֹלטֹון הַק ן ֹלחַק ׁשֻק ֹל עַק

זֹו ְיִדיָעה ָּמחֹוז. הַק ֹלמֹוֵׁשֹל ּנֹות ּוֹלִהְתמַק ָּלה ֹלְגִדֻק

ְּבֹלָּבם ְוַאף ְּכָפִרים הַק ְיהּוִדי ָּכֹל ְּבֹלב ִד חַק ּפַק ֵהִטיֹלה

ֹלִמיִדים ּתַק הַק ת ֹלֱקבּוצַק ר ָאמַק רּוָחם", ֶאת ּוְנרֹוֵמם

ָּיִריִד. ֹלַק ְרּכֹו ְּבִדַק ֵאֹליו ֶׁשִּנֹלְוָתה

ָּפגַקׁש ֹלִדּוָכן, ִמּדּוָכן ר ָעבַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק

עֹוֵרר עֹוִדִד, ֵּבֵר/, – ׁשֹוִנים ִמְּמֱקֹומֹות ְיהּוִדים

ת ִּבְׁשִמירַק ְּזֱקּות ֹלִהְתחַק ּתֹוָרה, ְּבֹלּמּוִד ֹלהֹוָסָפה

ת-ִיְׂשָרֵאֹל. בַק ְּבַאהֲק ְזִהירּות ֹלֶיֶתר ִמְצוֹות,

ֵּזֱק ֶׁשִהְתחַק ׁש חַק רַק ִויר, ָּבאֲק ׁש חַק רַק ע ִנְׁשמַק ע ֹלֶפתַק

ְצָּבִנית עַק ְּתנּוָעה ֹלֻקָּוה ׁש חַק ָהרַק ע. ֹלֶרגַק ֵמֶרגַקע ְוָהֹלַק/

ִּסָּבה הַק ִהְתָּבְרָרה ע ֶרגַק ֹבר עֲק ּכַק ָּיִריִד. הַק ִמֱקָצת ֶׁשֹל

ּנֹות ֹלִהְתמַק ְּמֹיָעִד הַק ֶזה ָהַאְכָזר, ּׁשֹוֵטר הַק –

ָּבא. ָּמחֹוז, הַק ֹלמֹוֵׁשֹל

ּוְסִביבֹו ְמֱקֹומֹו ֹל עַק ר נֹותַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק

ָזז �א ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק ֶׁשהַק ִמֵּכיָון ְפִרִּיים. ּכַק ת בּורַק חֲק

ָהָיה �א ֶׁשִּלָּבם ַאף ֵהם, ּגַקם ָזזּו �א ִמְּמֱקֹומֹו,

ָׁשֱקט.

ֹל עַק ָרכּוב ּׁשֹוֵטר, הַק ֹלֵעיֵניֶהם ִנְרָאה ִּפְתאֹום

ֹלֹו ָבר עֲק מַק ּנֹות ֹלפַק ְּכִדי ְּצִדִדים ֹלַק ָזזּו ֹּכֹל הַק סּוסֹו.

ְוָהֹרעַק ְחָצנּות ְּבׁשַק ְּבכֻקָּלם ּׁשֹוֵטר הַק ִהִּביט ּוֹלסּוסֹו.

ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק ּבַק ִהְבִחין אֹו-ָאז ֵמֵעיָניו. ט ִנּבַק

ֶזה חֲק ּמַק הַק אֹותֹו. ֶׁשִהִּקיָפה ְּיהּוִדים הַק ת בּורַק חֲק ּובַק

ִהְתֱקֵרב ְׁשפּוָכה ְּבֵחָמה ֹלָותֹו. ִמּׁשַק הֹוִציאֹו

ֹל עַק ְגֹלבֹו ְּבמַק ִהְצֹליף ָּדה חַק ּוִבְתנּוָעה ֹליֶהם אֲק

ָהֹאֶהֹל מּוֹל ֶׁשָעְמִדה ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק

ְּבָכבֹוִד ִהְמִּתיָנה ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ֶׁשֹל

ָּכֹל ֶׁשֹל ְנִציִגים ָּבּה ָהיּו ּוְבמֹוָרא.

ְוׁשֹוְטֵרי ִזֱקֵני ְּׁשָבִטים, הַק

ָהִייִתי ִני אֲק ׁשּוִבים. חֲק הַק ְּׁשָבִטים הַק

ֵׁשֶבט ִמְּנִציֵגי ֶאָחִד ֶּתֱקן ֹל עַק ָׁשם

ְפָּתֹלי. נַק

ְּדָאָגה. ַאֹל ם? עַק ּפַק הַק ֱקָרה ּוָמה

�א ח, ֱקרַק ְו�א ְּגֹלים ְמרַק �א

ִמְתאֹוְנִנים. ְו�א ִמְתֹלֹוְנִנים

/ אַק ׁשּוָבה, חֲק ָנה עֲק טַק ֹלנּו ָהְיָתה

ת ְּתׁשּובַק ֶאת ֵּבֹל ּוֹלֱקַק ֹלְׁשֹמעַק ָרִצינּו

ֶנְגּדֹו ְתִריס ֹלהַק �א ֵּבנּו. רַק ֹמֶׁשה

ָחֹליֹלה.

ֵּבנּו רַק ֶׁשֹּמֶׁשה ר ֹלַאחַק ֶזה ָהָיה

ֶׁשִּדֵּבר ְּבִרית הַק ִּדְבֵרי ֶאת ִסֵּים

ְּבִסּיּום ִיְׂשָרֵאֹל. ְּבֵני ָּכֹל מּוֹל

ֵסֶפר ֶאת ח ֹלֱקַק הּוא ְּדָבִרים הַק

ֹלִוי. ֹלֵׁשֶבט אֹותֹו ן ְוָנתַק ּתֹוָרה הַק

ּכֻקָּלנּו ֵרי הֲק ְרנּו: עַק ִהְצטַק ְחנּו נַק אֲק וַק

י, ִסינַק ר ְּבהַק ּתֹוָרה הַק ֶאת ֹלנּו ֱקּבַק

ֶאת ֵּבֹל ְיֱקַק ֹלִוי ֵׁשֶבט ֱק רַק ִאם הַק

נּו ִיְטעֲק ְוֵהם ָיבֹוא יֹום ּתֹוָרה? הַק

ֶׁשָּלֶהם! ֱק רַק ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשהַק

ְּדָבִרים הַק ֶאת ע ָׁשמַק ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה

ר: ָאמַק הּוא ְּגִדֹוֹלה. ִׂשְמָחה ח ְוָׂשמַק

ה' ֹלַק ֹלָעם ִנְהֵייָת ֶּזה הַק ּיֹום "הַק

ֶּתם ֶׁשאַק רֹוֶאה ִני אֲק ּיֹום הַק ֱא�ֱקי'!

ּוִדֵבֱקים ּתֹוָרה ּבַק ֵפִצים חֲק ָאֵכן

נֹוֵתן הּוא, ָּברּו/ ָּקִדֹוׁש ּבַק

ּתֹוָרה!". הַק

ּתֹוָרה הַק ִּכי ְוִהְבִהיר הֹוִסיף הּוא

ְיהּוִדי ָּכֹל ֹלכֻקָּלם. ֶּיֶכת ׁשַק ָאֵכן

ָיכֹוֹל ֹלִוי, ִמֵּׁשֶבט ֱק רַק �א ִויהּוִדי,

ִּדְבֵרי ָּכֹל ֶאת ֵּים ֹלֱקַק ְוָצִרי/

ּתֹוָרה. הַק

ֶמִז'יּבּוז'. ְּבֵני ֶׁשֹל

ט ְחֹלַק הֻק ְּכֹלֹלית צּות ִהְתָיעֲק ר ֹלַאחַק

ת חַק ִמְׁשֹלַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ֶאֹל ֵּגר ֹלׁשַק

ְעִּתיר ֹלהַק ִמֶּמּנּו ֵּקׁש ֶׁשְּתבַק ְמיֻקֶחִדת,

ְּגֵזָרה. הַק ֹרעַק ֶאת ִביר עֲק ּוֹלהַק ִּבְתִפָּלה

ְבֵרי חַק ֶאת ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ֱקֵּבֹל

ּוְבִחָּבה, ִּבְמאֹור-ָּפִנים ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק

ִמֵּכן ר ּוֹלַאחַק ֹלִדְבֵריֶהם ִהֱקִׁשיב

ִּכי ִני אֲק "רֹוֶאה ְּבִהְרהּוָריו. ע ָׁשֱקַק

ֹצר עֲק ֹלַק ְמאֹוִד, ֱקֶׁשה ֱקֶׁשה, ִיְהֶיה

ִנָּצב ֵעָׂשו ֶׁשֹל ֶׁשָּׂשרֹו ֶזה, ָרָׁשע ׁשֹוֵטר ִד ְּבעַק

ְצמֹו ֹלעַק ָסֵפֱק ֹל-ֵׁשם-טֹוב, עַק ּבַק הַק ִמֹלֵמֹל ֹליִמינֹו",

ֹלָפָניו. ָהעֹוְמִדים ֹלָאְזֵני ָסֵפֱק

ְּננֹות. ִמְתחַק ִים ְּבֵעינַק ּבֹו ִהִּביטּו ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק ְבֵרי חַק

עֹוְמִדים ֵאין ֹלִצֵּדנּו "ְּכֹלּום ָאְמרּו, ְחנּו?", נַק אֲק "וַק

זֹו, ָנה עֲק טַק ע ֹלִמְׁשמַק ָּמה?!". ָהאֻק ָׂשֵרי בֹוֵתינּו, אֲק

ֹל-ֵׁשם- עַק ּבַק הַק ְּפֵני רּו ָנהֲק ְוִדֹוֵאג, ָּתם ִמֵּלב ֶׁשָּבֱקָעה

טֹוב.

ִד עַק ְּבִהְרהּוָריו ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ע ָׁשֱקַק ְוׁשּוב

ֶׁשֹל ָׂשרֹו "ָאְמָנם ר: ְוָאמַק ֵמֶהם ֵנעֹור ּסֹוף ֶׁשְּלבַק

ְמֹליֵצי-ֹיֶׁשר. ֵיׁש ֹלנּו ּגַקם / אַק ֹלָרָׁשע, ֵּיעַק ְמסַק ֵעָׂשו

ָּדָבר". ִיּפֹוֹל ֵאי/ ְוִנְרֶאה ְמִּתין נַק

ָּיִריִד הַק ְּבֶמִז'יּבּוז' ֵּים ִהְתֱקַק ְּכָׁשבּועַק ֹבר עֲק ּכַק

ְבִּדיֹל ּוֹלהַק ְיהּוִדים רּו ָנהֲק ֶׁשֵאֹליו ָּגִדֹוֹל, הַק ְּׁשָנִתי הַק

ֶזה. ֹלָיִריִד ִצּפּו ֹּכֹל הַק ּכֻקָּלּה. ְּסִביָבה הַק ִמָּכֹל ָנְכִרים

ְּסחֹורֹות הַק ן ִמְגוַק ְּצָבִעים, ְוהַק ּקֹוֹלֹות הַק ע ֶׁשפַק

ֶאת ִׁשְעְׁשעּו ֶׁשר אֲק טּוָטֵני-ָהְרחֹוב הֲק ְוֹלַק ֶהָעִׁשיר

ֹלכֹוְבֵעיֶהם ְׁשֹלכּו ֶׁשהֻק ְּפרּוטֹות הַק ת ְּתמּורַק ֶהָהמֹון

ת. ַאחַק ִגיִגית חֲק ֹלְבֹליֹלה ִנְמְסכּו –

ָּפָנה ִרית, חֲק ׁשַק ת ְּתִפּלַק ְּבֹתם יֹום, ֶׁשֹל ְּבָבֱקרֹו

ֹלְפֹּגׁש ֵנֵצא "ָהָבה ּׁשּוֱק. הַק ֹלֵעֶבר ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק

ִּבְׁשֹלֹוָמם ִנְׁשַאֹל ְפִרִּיים, ּכַק הַק ְּיהּוִדים הַק ֶאת

ְוכֻקָּנה ֹליאֹוְזָנה, ָיָרה ָּבעֲק ְנָיא, ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק ֹלָמן, ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ִהְתּגֹוֵרר ְנִׂשיאּותֹו ת ִּבְתִחּלַק

הּוא ּוֵמָאז ֹליַקאִדי, ֹלִעיר ר ָעבַק ֵּׁשִני) (הַק ָסרֹו אֲק ִמּמַק ִׁשְחרּורֹו ר ֹלַאחַק ִמִּליאֹוְזָנה'. ִּגיִד ּמַק 'הַק

ֹלֹליַקאִדי. ֹליאֹוְזָנה ֵּבין ֶהְבֵּדֹל הַק ָמה ְׁשָאֹלּוהּו, ם עַק ּפַק ִמְּליַקאִדי'. ב 'ָהרַק ִּכּנּוי ּבַק ָיִדּועַק

ְּבֶהְכֵרחַק ְוֶנֱהָפ/ ִנְׂשָרף ָהָיה ִמִּיְׂשָרֵאֹל, ָאִדם י ֵאֹלַק ִנְכָנס ְּכֶׁשָהָיה "ְּבֹליאֹוְזָנה, ִּבי: ָהרַק ָעָנה

ֵּויִתי ְוִנְצטַק ָחְפִׁשית, הַק ְּבִחיָרה הַק ֶאת ֹל ָׁשֹלַק ָּדָבר הַק ֶׁשֵּכן ֱקְטרּוג, ָהָיה ּכָ/ ֹל עַק ַאֵחר. ֹלָאִדם

ז ֶׁשָאחַק ּוִמי ֶזה, ִמּכֹוחַק ֶׁשֶמץ ִנְׁשַאר ָסר אֲק ּמַק הַק ר ֹלַאחַק ּגַקם ֹזאת, ִעם ֶזה. ִעְנָין ְסִּתיר ֹלהַק

ְּתׁשּוָבה". ְּבֹלי ָימּות �א ֶׁשִּלי, ֶּדֹלת הַק ְּבָיִדית

ִּבי". ָהרַק ֶׁשֹל ֶּדֹלת הַק ְּבָיִדית ְחִזיֱק ֹלהַק ָעֹלינּו ָּפחֹות הַק "ֹלָכֹל ִסיִדי: חֲק הַק ִּפְתָּגם הַק ִמָּכאן

י ƒ̇ ֵיי ה¿ ƒנ – ה ּזֶ הַק ı ƒי ַּ̃ק ּבַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ָנה ָּ̇ מַק ּב¿ ֵסֶפר י ƒּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃ יר! ƒׁ̆ ָע

עֹון ָׁ̆ ּב¿ י ƒ̇ י ƒָזכ , יך¿ ƒר ִד¿ ּמַק ֵמהַק

ָרה ֶעז¿ ֹל ֶׁ̆ ע ָ̂ ב¿ ƒּמ ּובַק יִדֹון, ƒח ּבַק

ָנס. ּפָ י ƒּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃ ,˙ ƒי ּבַק ּבַק

ֹל ֶׁ̆ ı ƒי ַ̃ק ָהָיה ֶזה ָאז י: ƒר ָׂ̆

י ƒּ̇ ב¿ ַׁ̆ק ָח ים? ƒָרס ּופ¿ נֹו˙ ָּ̇ מַק

ה ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿̃ ֹל ֶׁ̆ ı ƒי ַ̃ק ֹלֶכם ָהָיה ֶׁ̆

ים. ƒטֹוב ים ƒׂ̆ עֲק ּומַק

י ƒּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃ י! ƒנ אֲק ם ּגַק י: ƒינ ƒּפ

ֹלֹל כ¿ ֻׁ̆ק מ¿ חֹו˙ ¿ּ̇ פ¿ מַק י˜ ƒז ח¿ מַק

ָיֶפה! י ƒכ הֲק י ƒּ̇ ֹל¿ ֹלַק ּפַק ¿̇ ƒה י ƒּכ

ֹל ּכָ יָנה, ƒב מ¿ ֹלֹא ¿ּ̇ אַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

יֹו˙ ה¿ ƒֹל כּו ָהפ¿ ָהֵאֹלּו ים ƒָרס ּפ¿ הַק

ם, ָ̇ כּו ז¿ ƒּב ם"! ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ ׁ̆ ִֹ̃ד "

,˜ ֶׁ̆ ֵח ּב¿ ר ֵ̇ יֹו נּו ִד¿ ֹלמַק

,ıֶמֶר ּב¿ ר ֵ̇ יֹו נּו ֹל¿ ֹלַק ּפַק ¿̇ ƒה

ָחה� מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ נּו ר¿ ָעזַק

ן ƒמ יָמה ƒע ט¿ ם ֶ̂ ֶע ּב¿ זֹו ו¿ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֵחֹל˜ ּב¿ ˜ רַק ֶזה ו ָׁ̆ כ¿ עַק ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

ימֹו˙ ƒּב ֹלנּו. ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ ים ƒ̂ ָפ חֲק הַק ן ƒמ

י˜ ƒז ח¿ ּנַק ֶׁ̆ ָבר ִדָ ֹל ּכָ יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק

ֶא˙ ֵברּור ּב¿ ִד ּיָ ƒמ ֶאה ר¿ ƒנ ִד, ּיָ ּבַק

˙ ֶהָארַק ּב¿ – ֹלֹו ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ יִד ƒ̃ פ¿ ַּ̇ק הַק

י. ƒ̃ ֹלֹ א¡ אֹור ּב¿ ָהעֹוֹלם

יָנה. ƒב מ¿ י ƒנ אֲק ו ָׁ̆ כ¿ עַק ָהּה, אֲק י: ƒר ָׂ̆

יעַק ƒּמֹופ הַק ים ƒּכּור ƒּב הַק ן ּבַק ר¿ ָ̃ מֹו ּכ¿

ָהיּו רֹו˙ ּפֵ הַק ֶא˙ ה. ָׁ̆ ָר ּפָ ּבַק

ָהיּו ֹלֹא ֵהם ו¿ ים, ƒֹל אֹוכ¿ ים ƒנ ּכֹוהֲק הַק

ה ָ̇ ָהי¿ ֹזא˙, ָכֹל ּוב¿ ים. ƒָרפ ¿ׂ̆ ƒנ

ן. ּבָ ר¿ ָ̃ ָכֹל ּב¿ מֹו ּכ¿ ה, ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿̃ ֶהם ּבָ

ֶא˙ ׁ̆ ִדֵ ַ̃ק ֹל¿ נּו ָ̇ אֹו ִד ּמֵ ֹלַק מ¿ ֶזה

נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ּכ¿ ם ּגַק נּו, ֹלָ ֶׁ̆ ים ƒָבר ִד¿ הַק

ֵמֶהם. ים ƒנ ֶנה¡ ו¿ ים ƒׁ̆ ּמ¿ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒמ

ְּמִׁשים ִּמְׁשּתַק הַק ָגנַקת הֲק ֹלַק ׁשֹוִנים ְּבִטיחּות ְּבֶאְמְצֵעי ֶּיִדת ְמצֻק ֹלית עֲק מַק ָּכֹל

ִנְמֵצאת ֶׁשִהיא ְּבָׁשָעה ִנְפָּתחֹות ֵאיָנן ְּדֹלתֹות הַק סֹונֹות. אֲק ִמְּפֵני ָּבּה

ָּתא ֹלִצֵּדי ָזָזה. ִהיא ֵאין – ְּפתּוחֹות ֹלתֹוֶתיָה ְוִדַק ּקֹומֹות הַק ת ְּבַאחַק עֹוֶמִדת ֶׁשִהיא ן ְזמַק ְוָכֹל ִּבְתנּוָעה,

ְּפֹלִדה הַק ְבֹלי ֶׁשּכַק ְּבִמֱקֶרה ּנֹוְסִעים הַק ֹלָתא ֵּדֱק ֹלִהְתהַק ֹל-ְמָנת עַק ֵחרּום ִּבֹלֵמי ְתֱקִנים מֻק ֹלית עֲק ּמַק הַק

ֹל. ְׁשמַק חַק ת ְפָסֱקַק ְּבהַק ִּנִדֹלֱקת הַק ְמנֹוָרה ְוֵכן ת עַק ִנְתֱקַק ֹלית עֲק ּמַק הַק ָּבֶהם ֹלִמֱקִרים ַאְזָעֱקה ְפּתֹוֵרי ּכַק ִיָּקְרעּו.

ֵאין- ְרֶׁשֶרת ׁשַק ת ְּבצּורַק ׂשּויֹות ָהעֲק ָּנעֹות, הַק ִדֵרגֹות ּמַק הַק ְוֱקא ּדַק ֵהן ָּגִרים ְּמבֻק ְוהַק ְּיֹלִדים הַק ְיִדיִדֹות

ְתֱקנּו הֻק ָּכֵאּלּו ִדֵרגֹות מַק ִּלי. ְׁשמַק חַק ָמנֹועַק ֹל-ְיִדי עַק ת עַק ֶׁשּמּונַק סֹוִפית

ּוֵמָאז ְניּו-יֹוְרֱק, ֶׁשֹל ֶּכֶבת ָהרַק נַקת חֲק ְּבתַק ָׁשִנים ְּכֵמָאה ֹלְפֵני ֹלִראׁשֹוָנה

ֶמְרָּכִזּיֹות אֹוטֹוּבּוס נֹות חֲק ּתַק ֱקִנּיֹות, ְּבֶמְרְּכֵזי אֹוָתן מֹוְצִאים ָאנּו

ִמְתַאְפֵׁשר ְוכָ/ ִאִּטי ְּבֱקֶצב ָנִעים ְגנֹוִעים ְּדרַק הַק ְּתעּוָפה. הַק ּוִבְׂשִדֹות

ָמץ. אֲק מַק ּוֹל�א ֹלָוה ְּבׁשַק ת, חַק ְּבנַק ֶעֹליֹונֹות ֹלֱקֹומֹות ֹלֹות עֲק ֹלַק ָנִׁשים אֲק ֹלַק


