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הים עֹל נס

ָהְרִּכינַקס ב רַק ִהְפִּתיעַק ְעָיה!", ְיִדַק טֹוב, "ֹּבֱקר

ִריטֹות חֲק ּבַק ָׁשֱקּועַק ֶׁשָהָיה ָּיָׁשר, הַק ָּגר ּנַק הַק ֶאת

עֹוֵמִד ִּכי ִני אֲק "רֹוֶאה ְפָסֹלֹו. סַק ֶׁשֹל רֹונֹות ַאחֲק

ֵכן?". ֹלֹוא הֲק ָּיֶפה, הַק ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ֵּים ֹלסַק ִהּנְ*

ּוָמָחה ָהאֹוֵרחַק ֹלְכבֹוִד ִמְּמֱקֹומֹו ֱקם ָּגר ּנַק הַק

ֵּׁשם", הַק ת ְּבֶעְזרַק "ֵּכן, ת. חַק ְּבִמְטּפַק ִמְצחֹו ֶאת

"ֹלֶרגַקע ָיִדיו. ֵׂשה עֲק מַק ֹל עַק ְׁשֱקָטה ָוה אֲק ְּבגַק ִחּי4ֵ

יֹום ָּכֹל הּוא.. הַק ָהרֹוֵפא הּוא ָּתה ֶׁשאַק ְבִּתי ָחׁשַק

ֵּדם ִמְתֱקַק ִד ֵּכיצַק ֹלְראֹות ֵהָּנה ִּגיעַק מַק הּוא

ָהְרִּכינַקס? ב רַק ָּתה, אַק ְׁשֹלֹוְמ* ּוָמה ְפָסֹל.. ּסַק הַק

ֶאְצֹלֶכם ֵּדׁש ִנְתחַק ִחּדּוׁש ָמה ֹלי ֵּפר ְּתסַק ֶׁשָּמא

ִּמִדָרׁש?". הַק ְּבֵבית

ב רַק ח ָׂשמַק ֵאֹלי*!", ָּבאִתי ָּתה עַק "ֹלֵכן

ְּבֵבית ֶאְתמֹוֹל ֵּדׁש ִנְתחַק ָּגִדֹוֹל "ִחּדּוׁש ָהְרִּכינַקס.

ְעִּתיו! ְׁשמַק ְצמֹו עַק ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ִמִּפי ִּמִדָרׁש. הַק

6ֱקת חֲק מַק ִּכי ְעָּת ָׁשמַק 6א ִאם ְעָּת ָיִדַק ֹלֹוא הֲק

ֹלְבֹּדֱק חֹוָבה ִאם הַק ָכִמים חֲק ֵּבין ִהיא ִּׁשיטֹות הַק

ִּפיו ִאם ִּמִדָרׁש, הַק ֹלֵבית ֶׁשָּבא ֹלִמיִד ּתַק ָּכֹל

ְּבֹלֹו, ֹלֱקַק ָאז ֱק ְורַק ְיָׁשִרים, ָׂשיו עֲק ּומַק ָׁשִוים ְוֹלּבֹו

ֶׁשֵהם, ְּכִפי ּכֻקָּלם ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ָצִרי4 ֶׁשָּמא אֹו

ֹלמּוָטב. ְחִזיֵרם יַק ְּכָבר ּתֹוָרה ֶׁשּבַק ָּמאֹור ְוהַק

ֹּזאת?". הַק 6ֱקת חֲק ּמַק הַק ֹל עַק ְעָּת ָׁשמַק

, יֹוִדעַק ִני "אֲק ר. ֹלֹומַק ְעָיה ְיִדַק ח ָׂשמַק "ֵּכן",

ְמאֹוִד ֱקִּפיִד מַק ְבֶנה, ְּביַק ְמֹליֵאֹל, ּגַק ָּבן ֶׁשרַק ֹלָמָׁשֹל,

ֵיׁש ְּכָברֹו. ּתֹוכֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת ִמי ֱק ְורַק 4 אַק ֵּבֹל ֹלֱקַק

ֹלִמיִדים ּתַק הַק ר ִמְסּפַק ֹלִפי ְּבִדּיּוֱק ְפָסֹלים סַק ָׁשם

ֹלֵכן ָהֱאֶמת, ן עַק ֹלמַק יֹוֵתר. ְו6א ָהְרׁשּוִמים

בּוָרם"... עֲק ְפָסֹל סַק ֹל עַק ְוֱקא ּדַק ְבִּתי ָחׁשַק

ב רַק ִהְמִׁשי4 ִּגִּליִתי", ֶאְתמֹוֹל ּוְבֵכן, "ִנְפֹלא!

ָצִדֹוֱק. ִּבי רַק ֶׁשֹל ִׁשיָטתֹו ּגַקם "ֶׁשּזֹוִהי ָהְרִּכינַקס,

ְבֶנה יַק ְכֵמי ֶׁשחַק ְבִּתי ָחׁשַק ְצמֹו! עַק הּוא ר ָאמַק ּכ4ָ

ְכֵמי חַק ּגַקם ִּכי ֹלְׁשֹמעַק ְמאֹוִד ִד עַק ִיְׂשְמחּו

ְּבִׁשיָטָתם!". ִדים צֹועֲק ִים ְירּוָׁשֹלַק

ִביר עֲק ּתַק ִד ֵּכיצַק 4 "אַק ָּגר, ּנַק הַק ִהְסִּכים אי", ּדַק "ְּבוַק

סֹוֶגֶרת ִים ִוירּוָׁשֹלַק ְּיִדיָעה הַק ֶאת ֹלֶהם

ֶּגֶרת!". ּוְמסֻק

ְּבֶחִדָוה. ָהְרִּכינַקס ב רַק ֱקָרא ְפָסֹל!", ּסַק הַק "ִעם

ִמי 'ָּכֹל ִּמִּלים: הַק ֶאת ְפָסֹל ּסַק הַק ֹל עַק ְחֹרט ּתַק ֱק "רַק

ִּמִדָרׁש' הַק ֹלֵבית ִיָּכֵנס ַאֹל ְּכָברֹו ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין

ָהֶרֶמז"... ֶאת ָיִבינּו ֶׁשֵהם ָּבטּוחַק ִני אֲק ְוֶזהּו.
יבוא המשך

ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ִעם ְטֵּפט ֹלפַק ֶּסה ְמנַק ָּזחּוחַק הַק יּוֹליּוס �������	


ִיָּכֵנס ַאֹל ְּכָברֹו ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין "ִמי ָחִריף: ְּבִמְׁשָּפט ֶנה עֲק ְונַק

ִּגָּלה ְּיהּוִדי הַק ֶהָחָכם ִאם הַק ִנְבָהֹל. יּוֹליּוס ִּמִדָרׁש"... הַק ֹלֵבית

ֶזהּוִתי? ֶאת

ִמְּלִהְתֱקֵרב יּוֹליּוס ִנְמנַקע ָּבִאים הַק ָּיִמים ּבַק

ֵיׁש ִנְסָּתִרים ּכֹוחֹות ִּכי ָחׁש הּוא ָצִדֹוֱק. ִּבי ֹלרַק

ָעֹליו ְצִּביעַק יַק ֶׁשָּמא ׁש ְוָחׁשַק ֶּזה, הַק ֹלָחָכם ֹלֹו,

רּוחַק ְּבֱקֶצר ִּבים. ָּברַק ֱקֹלֹונֹו ֶאת ֶּלה ִויגַק ִּפְתאֹום

ְּיהּוִדי, הַק ָּגר ּנַק הַק ְעָיה, ֶׁשְּיִדַק ִד עַק ָּיִמים הַק ֶאת ר ָספַק

ְּבנֹו בּור עֲק ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ֹלְבנֹות ְּכָבר ֵּים ְיסַק

ֵאיֶנּנּו ִּכי ִסֵּפר ָהרֹוְפִאים ֵבָריו חֲק ֹלַק ְבֶנה. ֶׁשְּביַק

ְּבתֹורֹו מֹוִפיעַק ֵאיֶנּנּו ְוֹלֵכן ְּבטֹוב ָחׁש

ֹלי "ּכֹוֶאֶבת ָצִדֹוֱק. ִּבי ְּברַק ִּטּפּוֹל הַק ֹלִמְׁשֶמֶרת

ָהְיָתה ְוזֹו ְּבָאְזֵניֶהם ִהְתֹלֹוֵנן ֱקׁשֹות!", ֶּבֶטן הַק

ץ חַק ּלַק הַק ִמן ִטְבִעית ּתֹוָצָאה ִמָּתה. אֲק ֹלַק ָהֱאֶמת

ָׁשרּוי. ָהָיה ָּבֶהם ח ֶּמתַק ְוהַק

ח ְּבֶמתַק ָׁשרּוי ָהָיה ְבִּדיֹל, ֹלהַק ָהְרִּכינַקס, ב רַק

ָּדָבר ּנֹוְכִחי, הַק ָּצב ּמַק ּבַק ִּכי ֵהִבין ֵהיֵטב הּוא. ַאף

ְבֶנה ֹליַק ִּגיעַק ִמְּלהַק ָהרֹוָמִאי ֶאת ֹצר יַקעֲק 6א

ֶׁשהּוא ּגַקם ָמה ְּיֹלִדים. הַק ֶאת ָׁשם ֵּפׂש ּוֹלחַק

ְפָּתָעה הַק בּוָרם.. עֲק ִמְׁשֹלֹוחַק ִעּמֹו נֹוֵׂשא

ְיהּוִדי ָּכֹל ִים! ֶׁשִּבירּוָׁשֹלַק ָּבא ֵמאַק ִאיִׁשית

ְמחֹוז ֶאֹל ּוֹלהֹוִביֹלֹו ֹלֹו ֹזר עֲק ֹלַק ח ִיְׂשמַק ְבֶנה ְּביַק

ְרִּגיז! מַק ְפָסֹל סַק ֵאיֶזה ֶחְפצֹו..

ּוָפָניו ִּפְתאֹום ָהרּוחַק ָעֹליו ָנָחה ע.. ֶרגַק

ֵּמׁש ֹלִהְׁשּתַק ֶאְפָׁשר ֵּכן, ְפָסֹל! ּסַק הַק ֵהִאירּו:

ֵאיזֹו ּבֹו ְחֹרט ֹלַק י אּוֹלַק ְפָסֹל, ּסַק ּבַק ֵאיְכֶׁשהּו

ְּיֹלִדים הַק ֱק ֶׁשרַק ֶּׁשהּו מַק ֶּמֶזת, ְמרֻק ַאְזָהָרה

ֹלִהָּזֵהר! ְוֵיִדעּו ָיִבינּו, ָכִמים חֲק הַק

י אּוֹלַק מֹוחֹו, ֶאת ִאֵּמץ ָּוִתיֱק הַק ֵּמִד ְּמֹלַק הַק

הּוא, ֵהן ב. ָחׁשַק ָצִדֹוֱק, ִּבי רַק ִאם ֶאְתיַקֵעץ

ֶׁשֹל ִטיבֹו ֹל עַק ְּכָבר ִד ָעמַק ְּטהֹוָרה, הַק ְּבָחְכָמתֹו

ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין ִמי "ָּכֹל ֹלֹו? ר ָאמַק ֵאי4 ְרָנׁש. ּבַק הַק

ְּכָברֹו...".

ִהְתיַקְּׁשרּו ס ָהְרִּכינַק ב רַק ֶׁשֹל ִמְצחֹו ֱקְמֵטי

ֹצֶר4 ֵאין 6א, ָנְצצּו. ְוֵעיָניו ת ַאחַק ת ְּבבַק

ֱקִדׁשֹו, ְּברּוחַק ְצמֹו, ְּבעַק ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ֹלְׁשאֹוֹל!

ֹלֵׂשאת ִמֵהר ְוהּוא ְּתׁשּוָבה... הַק ֶאת ן ָנתַק ְּכָבר

ְעָיה. ְיִדַק ֶׁשֹל ָּגִרָּיה ּנַק הַק ֵעֶבר ֶאֹל ְגֹליו רַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְּבָכֹל ט ִּכְמעַק ִּכָּתה, ּבַק ֶאְצֹלנּו

ּלּוחַק ֹלַק ְיֹלִדים ָּמה ּכַק ִנָּגִׁשים ֹּבֱקר,

ָנִׁשים אֲק ֶׁשֹל ֵׁשמֹות ְורֹוְׁשִמים

ְוֹלְרפּוָאה. ֹלְתִפָּלה ְּזֱקּוֱקים הַק

ֹלְפֵני ּלּוחַק הַק ֹל עַק ִנְכְּתבּו ֹּבֱקר הַק ּגַקם

ִמְׁשָּפָחה ֱקרֹוֵבי ְׁשֵני ֶׁשֹל ֵׁשמֹות ְּתִפָּלה, הַק

ֹלְפֵני ָּמׁש מַק ָבֹל אֲק ִּכָּתה. ֵמהַק ֵבִרים חֲק ֶׁשֹל

ִּפְתאֹום עַק ְיהֹוׁשֻק ֵּלֹל, ֹלִהְתּפַק ֹלנּו ֶׁשִהְתחַק

ָּמה ּכַק ִד עַק יֹוִדעַק 6א ִני "אֲק ְּבִהּסּוס: ָׁשַאֹל

ֵרי הֲק ֶנְחָׁשבֹות. ֶּבֱאֶמת ֶׁשָּלנּו, ְּתִפּלֹות הַק

ְּפׁשּוִטים"... ְיֹלִדים ֶׁשֹל ִּכָּתה ְסָתם ְחנּו נַק אֲק

ֹל עַק ָׂשֵמחַק ָּמׁש מַק ּמֹוֶרה ֶׁשהַק ִנְרֶאה ָהָיה

ֹלְפֵני עֹוִד ָּין, "ְמצֻק . עַק ְיהֹוׁשֻק ֶׁשֹל ְּׁשֵאֹלה הַק

ׁשּוָבה חֲק הַק ְּׁשֵאֹלה ֹלַק ִנְתיַקֵחס ְּתִפָּלה, הַק

ְחנּו נַק אֲק ְּפָעִמים ְרֵּבה "הַק ר. ָאמַק הּוא ֹּזאת", הַק

ְּתִפָּלה ִהיא ֶׁשָּלנּו ְּתִפָּלה ֶׁשהַק חֹוְׁשִבים

ָבֹל אֲק ִּנים. ֱקטַק ָנִׁשים אֲק ְחנּו נַק אֲק ִּכי ָּנה', 'ֱקטַק

ְחנּו נַק אֲק ְּגִדֹוֹלים ֵׁשמֹות ֵאיֹלּו ִנָּזֵכר ּבֹואּו

ָהָאבֹות: ְׁשמֹות ְּתִפָּלה, ּבַק ָּתִמיִד ְזִּכיִרים מַק

ָהָאבֹות ְזכּות ֱקב! ְויַקעֲק ִיְצָחֱק ַאְבָרָהם,

ְו6א ְּתִפָּלה. הַק ת ִּבְׁשעַק ֹלנּו עֹוֶמִדת ֹּזאת הַק

ֶּנה ְמׁשַק ְו6א ְּתִפּלֹות, הַק ֶׁשָּכֹל ֶאָּלא ֶזה, ֱק רַק

ּכֻקָּלן ֵהן ֶנֱאָמרֹות, ֵהן ָּבעֹוֹלם ֵאיֹפה

ֶׁשֹל ְמנּוָחָתם ְמֱקֹום ֶחְברֹון, ֶּדֶר4 עֹוְברֹות

ְוָהִאָּמהֹות. ָהָאבֹות

ם עַק ּפַק ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק ֶׁשָּזכּו ִמֶּכם "ֵאּלּו

ֵּפר ֹלסַק ְיכֹוֹלים אי ּדַק ְּבוַק ְכֵּפֹלה, ּמַק הַק ת ִּבְמָערַק

ֶׁשֵּיׁש ְּמיֻקֶחִדת הַק ְּתחּוָׁשה הַק ֹל עַק

ר עַק ׁשַק ֶׁשהּוא ֶּזה, הַק ָּמֱקֹום ּבַק ְּלֹלים ְּכֶׁשִּמְתּפַק

ָּכבֹוִד"... הַק ֹלִכֵּסא ָהעֹוֹלֹות ְּתִפּלֹות הַק ֹלָכֹל

ֹל* ֵּפר ֹלסַק ָיכֹוֹל ִני אֲק וַק ֵּלֹל, ֹלִהְתּפַק ֹלנּו ִהְתחַק

ָעְמִדה ֹראׁש ֹּכֶבִד ֶׁשֹל ְמיֻקֶחִדת ִויָרה ֶׁשאֲק

ְּבִעיר ְּתִפָּלה ֶׁשֹל ִויָרה אֲק ט ִּכְמעַק ִּכָּתה. ּבַק

ֶחְברֹון... ָהָאבֹות,

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

חֹו˙ ¿ׂ̆ ƒֹל ו¿ ם ּיָ ֹלַק ıֹּפ ¿̃ ƒֹל ב ּיָ חַק י ƒנ אֲק ה?! ֶׂ̆ ֶאע¡ ָמה
ִד ּיָ ּבַק חֹו˙ ¿ׂ̆ ƒֹל ו¿ ֶאָחִד, ֶיֹלִד י˜ ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ֹל אּוכַק חֹוף! ֹלַק
י? ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק ֹלִד ּיֶ הַק ם ƒע ה ֶׂ̆ ֶאע¡ ָמה ָבֹל אֲק ה. ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ הַק

ם ƒי ּמַק ֹלַק ˆּו פ¿ ƒ̃
חֹוף!! הַק ֶאֹל חּו ¿ׂ̆ ּו

רֹוב! ָ̃ חֹוף הַק ֵהר! מַק

ֹל ֶׁ̆ רֹון חֲק ָהאַק ˜ֹו ֶחֹל¿ ּב¿ . ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֵעֶבר ֹל¿ ָאֹרך¿ ע ּסָ מַק ֹל¿ א ָ̂ ָי ים, ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ƒּב ֹל ּפָ טֻק ּמ¿ הַק ָמן ֹל¿ אַק י, ƒ̃ רֹוִד¿ ּב¿ ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ימּו ƒ̃ ֵה ֵהם ּכֹו˙, ּסֻק הַק ג חַק ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒה ּב¿ ָכך¿ ו¿ ָח˜ ר¿ ּמֶ ֹלַק ם ָ̇ אֹו ֹלה ט¿ ֹל¿ ƒט ָעָרה ס¿ ים, ƒ̂ ֵע מּוָסה עֲק ה ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ƒּב ע, ּסָ ּמַק הַק

יָנה) ƒפ ּס¿ הַק ֶא˙ ים ƒֹל ּגַק הַק רּו ּב¿ ƒׁ̆ ָמֳחָר˙, ֹל¿ ך¿ אַק יָנה. ƒפ ּס¿ הַק ֹל עַק ה ּכָ סֻק ים ƒּב רֻק מ¿ ים ƒּ̂ מַק אֲק מַק ּב¿
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עֹוֹלם! ֹל ֶׁ̆ ּבֹונֹו ƒר
ֶאָחִד, ֶיֹלִד יֹל ƒּ̂ הַק ֹל¿ ֹל אּוכַק ֹלֹא

י!!! ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק ֶא˙ יר ƒ̃ פ¿ הַק ּוֹל¿
ָנא!! יָעה ƒׁ̆ הֹו ם, ֵ ּׁ̆ הַק א ָאּנָ

השבת כניסת

השבת צאת

ֵחִד! פַק מ¿ י ƒנ אֲק א! ּבָ אַק

ה? ֶׂ̆ עֲק נַק ָמה א! ּבָ אַק

י! ƒֹיפ ֵאיֶזה
יר ƒ ּׁ̆ הַק ֶא˙ י ƒֹל יר ƒּכ ז¿ מַק הּוא

ן) ּגַק ּבַק נּו ָ̇ אֹו ִדּו ּמ¿ ƒֹל ֶׁ̆

יר? ƒׁ̆ ֵאיֶזה

ן) ּגַק ּבַק י ƒ̇ י ƒָרא ָטן ָ̃ י ƒיֵאֹל ƒֹל חֲק נַק

י! ƒיֵאֹל ƒֹל חֲק נַק ה ּנֵ ƒה

יר: ƒׁ̆ ֹל יך¿ ƒר ָ̂ ה ָּ̇ אַק ו ָׁ̆ כ¿ עַק ו¿
מּוִד ֹל¿ ַּ̇ק ּבַק י ƒ̇ י ƒָרא ָטן ָ̃ י ƒיֵאֹל ƒֹל חֲק "נַק

ֹוָרה") ּ̇
ינּו!! ƒנ ּבָ ֶׁ̆ ה ּכָ ּסֻק הַק ֹל ֶׁ̆ ִדֶֹפן הַק זֹו

סֹוִדה!! פ¿ רַק ּכ¿ ׁ̆ ּמֵ ַׁ̆ק ֹל¿ כֹוֹלה י¿ יא ƒה

ָחָז˜, י ƒ̇ אֹו י˜ּו ƒז ח¿ ַּ̇ק
ים ƒִד עֹומ¿ נּו ח¿ נַק אֲק

!ıֹּפ ¿̃ ƒֹל



ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְּתִפָּלה

ָיֱקָׁשן ֶּבן ְּדִדן

ָּתִרים ְמיֻק ִּדּבּוִרים

ֵּבר ֹלִדַק ְוֵהֵחָּלה ֵאֹלינּו ָּפְנָתה ע ֹלֶפתַק

ֹלִפי ֶׁשCא ּוִבְנִחיׁשּות, ִּבְמִהירּות

ָמץ אֲק ְּבמַק ֱקֹוֹלּה ֶאת ְגִּביָרה מַק ּכֹוחֹוֶתיָה,

ֹלִּלָּבּה נֹוֵגעַק ָהִעְנָין ִּכי ָהָיה ִנְרֶאה ִעָּלִאי.

אֹוָתנּו. ָהְממּו ֶׁשָאְמָרה ְּדָבִרים הַק ְמאֹוִד.

ֱהיֹוֵתנּו ת ְבּדַק עֻק ֶאת ְרִּתי ִהְסּתַק ָּׁשִנים הַק "ָּכֹל

ֶׁשִּנְהֶיה ְׁשִּתי "ָחׁשַק ָאְמָרה. ְיהּוִדים",

אּוֹלם ִּצּבּור. הַק ְּבֵעיֵני ּומּוָזִרים ׁשֹוִנים

ֶאָחִד: ָּדָבר ִמֶּכם ֶּקֶׁשת ְמבַק ִני אֲק ָּתה עַק

ִּבֱקבּוָרה ֱק ְורַק 4 אַק אֹוִתי ֱקְברּו ָאָּנא,

ְּיהּוִדי". הַק ְּבֵבית-ָהָעֹלִמין ְיהּוִדית

ר ִנּכַק ָּסְבָתא. הַק ְּתֱקה ִהְׁשּתַק ְּדָבֶריָה ְּבִסּיּום

ֹלָוה ׁשַק אּוֹלם ב, רַק ָמץ אֲק ְּבמַק ֹלּה ָעֹלּו ְּדָבִרים ֶׁשהַק ָהָיה

ָנֹגָּלה ְּכֵבִדה ֶאֶבן ְּכִאּלּו ָּפֶניָה, ֹל עַק ְנסּוָכה ָהְיָתה

ֹלִדּון ֹלָחֵצר, ָיָצאנּו ֶזה ְּבָׁשֹלב ֹלָּבּה. ֹל ֵמעַק

ֶהָחֵצר ֶּדֹלת ִים, ָּׁשמַק הַק ִמן ְּכמֹו ְוָאז ָּקָׁשָתּה. ְּבבַק

ִעם ֵּבר ֹלִדַק ּוִבֵּקׁש ְמזֻקָּקן, ב רַק ְוִנְכנַקס ִנְפְּתָחה

ָּסְבָתא. הַק

ָּסְבָתא הַק ִּכי ְּבטּוִחים ָהִיינּו ָהִראׁשֹון ָּבֶרגַקע

ֶאת ְּכֶׁשָרִאינּו אּוֹלם ב, ָהרַק ֶאת ִהְזִמיָנה

ָהִיינּו ִּכי ּנּו ֵהבַק ִמִּבּקּורֹו, צּוָמה ָהעֲק ְּגׁשּוָתּה ִהְתרַק

ְפֹלא. ּומֻק ָנִדיר ִמֱקִרים ֹלֵצרּוף ֵעִדים

ֶאת ב ָהרַק ב ֶׁשָעזַק ֵמָאז ָּלה ֱקַק ָׁשָעה ָעְבָרה 6א

ֹליֹוְצָרּה. ִנְׁשָמָתּה ֶאת ֵהִׁשיָבה ָּסְבָתא ְוהַק ִית ּבַק הַק

ָזְכָתה ְוִהיא ִּבֱקבּוָרָתּה, ָעְסֱקּו ב ָהרַק ֶׁשֹל ָנָׁשיו אֲק

ֶׁשִּבְּקָׁשה. ְּכִפי ְּיהּוִדי, הַק ְּבֵבית-ָהָעֹלִמין ֹלִהָּקֵבר

ְמִּתי ּדַק ִהְתֱקַק ִדּות, ּיַקהֲק ּבַק ְנֵין ֹלִהְתעַק ֹלי ם ָּגרַק ְּמֹאָרע הַק
ֹלֵבית-- ִּבִּתי ֶאת ֹלְרֹׁשם ְטִּתי ְוֶהְחֹלַק ֵמָאז, ְרֵּבה הַק

ִסּפּוָרּה ֶאת ָהֵאם ִסְּיָמה ָּכאן, ְּיהּוִדי הַק ֵּסֶפר הַק

ֵּגׁש. ְּמרַק הַק

יַקִד ֶאת ֹלְראֹות ִנְפָעם ָהָיה ִויֹלֶהֹלם ב ָהרַק

ְיהּוִדָּיה ֹלִאָּׁשה ֵּיעַק ֹלסַק אֹותֹו ֶׁשִּכְּוָנה ְׁשָּגָחה, הַק הַק

ְחִזיר ֹלהַק ֹזאת ּוְבִעֱקבֹות ִיְׂשָרֵאֹל, ֹלֱקֶבר ֹלבֹוא

ִדּות. ּיַקהֲק הַק ֹלֵחיֱק ְׁשֹלָמה ִמְׁשָּפָחה

ְּפָרִטית ְׁשָּגָחה הַק ֹל עַק ִהְׁשָּתאּות ְמעֹוֵרר ִסּפּור ֶזה

"ִד ּבַק חַק ְׁשֹליֵחי ֹלְראֹות זֹוִכים ֶׁשְּכמֹוָתּה ְפֹלָאה, מֻק

ְׁש6ֹמה ב ָהרַק ֵּפר ְמסַק ֶּזה הַק ִּסּפּור הַק ֶאת ֵּתֵבֹל. ֵבי חֲק ְּברַק

ִז'יטֹוִמיר ָּבִעיר ִּבי ָהרַק ְׁשֹליחַק ִויֹלֶהֹלם,

ֶׁשְּבאּוֱקָרִאיָנה.

ב ָהרַק תש"ס. ִּבְׁשנַקת ִּסּפּור הַק ֶׁשֹל ְּתִחָּלתֹו

ֶׁשֹל ִאְׁשּתֹו ִׂשְמָחה. ֹלֶרֶגֹל ְּבֹלֹוְנִדֹון ֵּקר ְמבַק ִויֹלֶהֹלם

ּקֹות ֹלִהְתחַק – ָּקָׁשה ְּבבַק ֵאֹליו ּפֹוָנה ָּכָריו ִמּמַק ֶאָחִד

ְיֶׁשה ְוצ'ֹורַק ְוִנָּדח, ֱקָטן ִּבְכָפר ְחָּתּה ִמְׁשּפַק ָׁשְרֵׁשי ֹל עַק

ְׁשמֹו.

ִעם ָיָצא ֹלאּוֱקָרִאיָנה, ִויֹלֶהֹלם ב ָהרַק ֶׁשֹל ְּבׁשּובֹו

ִהיְרׁש ב ָהרַק ְּקִהָּלה, הַק ִמָּוִתיֱקי ָּמסּור, הַק עֹוְזרֹו

ֱקּיּומֹו. ֹל עַק ע ָיִדַק ֶׁשְּבֱקִׁשי ֶּזה, הַק ְּכָפר הַק ֶאֹל ְיְּבָמן, ְׁשרַק

ְׂשרֹות עַק ָּמה ּכַק ֱק ְּבֶמְרחַק ׁשֹוֵכן ְּכָפר הַק ִּכי ָמָצא הּוא

רּוִז'ין. ָיָרה ֹלעֲק ָסמּו4 ִמֶּבְרִדיֶצ'ב, ֱקיֹלֹוֶמְטִרים

ְּיהּוִדי, הַק ְּקָברֹות ֵּבית-הַק ֶאת ִחֵּפׂש ְּכָפר ֹלַק ְּבבֹואֹו

ָהִאָּׁשה ֶׁשֹל ֱקרֹוֶביָה ְׁשמֹות ֶאת ִּגָּלה ָאֵכן ְוָׁשם

ֶׁשִּבְּקָׁשה. ְּכִפי ִדם, ְוִתעֲק

ב ָהרַק ר ָאמַק ִּתעּוִד הַק ת בֹוִדַק עֲק ֶאת ְּכֶׁשִּסְּימּו

ֹליֶהם עֲק ְּכָפר, ֹלַק ִהִּגיעּו ְּכָבר ֶׁשִאם ֹלעֹוְזרֹו, ִויֹלֶהֹלם

ִאם ֹלּו ְוָׁשאֲק ָזֱקן ְפִרי ּכַק ָּפְגׁשּו ֵהם ְיהּוִדים. ֵּפׂש ֹלחַק

ֵיׁש ִּכי ָּזֱקן הַק ָנה עֲק נַק ֹלִׂשְמָחָתם ְיהּוִדים. ָּמֱקֹום ּבַק ֵיׁש

ֶאת ֹלֶהם ר ּוָמסַק ְמאֹוִד, ְזֱקָנה ְיהּוִדָּיה, ִאָּׁשה ְּכָפר ּבַק

ְּכָתְבָּתּה.

ִית, ּבַק הַק ר צַק חֲק ֹלַק ְועֹוְזרֹו ִויֹלֶהֹלם ב ָהרַק ְּכֶׁשִּנְכְנסּו

ִּתיֹנֱקת. ְוִעָּמם ְצִעיִרים, ְוִאָּׁשה ֶּגֶבר ָׁשם ָמְצאּו

ְוָאחֹות, ָאח ֵהם ִּכי ְוִהְתָּבֵרר ֹלׂשֹוֵחחַק ִהְתִחיֹלּו ֵהם

ֹלנּו ָהָיה ֶׁשCא אי ּדַק ּווַק ְּיהּוִדית, הַק ֶזהּוֵתנּו ֹל עַק ָּדָבר

ְׁשָמעּוָתּה. מַק ֹל עַק ָּׂשג מֻק ֶׁשֹל ֶׁשֶמץ

ת ְיֹליִדַק ְׁשָמּה, ּפֹוָבֹלֹוְצֱקָּיה ְתָיא ּבַק ָּסְבָתא, הַק

ּוְמסּוָרה. טֹוָבה ִאָּׁשה ָהְיָתה (תער"ב), 1912

ָהיּו ֶׁשר אֲק ְונֹוְצִרים, ּגֹוִיים ֵּבין ָיֶמיָה ָּכֹל ָחָיה ִהיא

ֵמֶהם. ׁשֹוָנה ָתה ִנְראֲק ְו6א ּטֹוִבים, הַק ְיִדיִדיָה

ַאֶחֶרת, ְּבִעיר ֹלִהְתּגֹוֵרר ְרִּתי ָעבַק ָּיִמים הַק ִּבְרבֹות

ָאז ּגַקם ֹּזאת. הַק ּיַקֹלָּדה הַק ֹלי ְונֹוֹלִדה ִנֵּׂשאִתי ְוָׁשם

ֹלנּו ּדַק ְוִהְׁשּתַק ָּסְבָתא, הַק ִעם ם חַק ְּבֱקֶׁשר ִנְׁשַאְרנּו

ְּתכּופֹות. ֹלִעִּתים ְּקָרּה ֹלבַק

ָּׁשעֹות ּבַק אּוֹלם ָיִמים, ֶהֱאִריָכה ָּסְבָתא הַק

ְפֹליא, ּומַק ְפִּתיעַק מַק ְמֹאָרע ע ֵארַק ֹלְפִטיָרָתּה ֶׁשָּקִדמּו

ֵּפר. ֹלסַק רֹוָצה ִני אֲק ּכ4ָ ֹל ְועַק

ְּבִעיר ִּמְתּגֹוֵרר הַק ָאִחי, י ֵאֹלַק ִטֹלֵּפן ֶאָחִד ֹּבֱקר

ָּסְבָתא. הַק ֶאֹל ִמָּיִד ֹלבֹוא אֹוִתי ְוִהְזִעיֱק ַאֶחֶרת,

ֵמיִדע ֱקֵּבֹל ֶׁשָּלּה ָּצמּוִד הַק ֵּפֹל ְּמטַק ּוֵמהַק ָהרֹוֵפא ִמִּפי

ָחר. ְמאֻק ִיְהֶיה ְּבֶטֶרם ֹלבֹוא ֵהר ֶׁשְּנמַק אי ְּכִדַק ִּכי

ִעִּמי ְחִּתי ְוֹלֱקַק ָּסְבָתא, הַק ֶׁשֹל ֹלֵביָתּה ִמָּיִד ְענּו ִהּגַק

ֹליַקִד ִדנּו ָעמַק ִים. ְׁשָנתַק ת ּבַק ִּתיֹנֱקת ָאז ִּבִּתי, ֶאת

ִעָּמּה, ֵּבר ֹלִדַק ִנִּסינּו ִבים. ְוכֹואֲק ְכָּדִכים ְמִדֻק ִמָּטָתּה,

ָהיּו ְנִׁשימֹוֶתיָה ב. רַק ְּבֱקִׁשי ֹלנּו ָעְנָתה ִהיא 4 אַק

ָעֹמֱק. ִׁשעּוֹל ּוְמֹלֻקּוֹות ְּכֵבִדֹות

ִמי יֹוִדִעים ִמֶּכם ָּמה ּכַק ִחיִדה:

ֵּכֹל ֹלִהְסּתַק ְּבֹלי ֶׁשִּלי ָּבא ּסַק הַק הּוא

ָּפָרָׁשה? ּבַק

ָּכבֹוִד. הַק ָּכֹל ֶׁשָּיִדעּו, ֹלֵאּלּו

ֶּבן ֶרֶמז: ֶאֵּתן ָיִדעּו, ֶׁשCא ֹלֵאּלּו

ֱקב יַקעֲק ֱקב. יַקעֲק הּוא ֶׁשִּלי ּדֹוִד

ֱקב "יַקעֲק ֹלֹו ֱקֹוְרִאים ֶּתם ֶׁשאַק

ְּכָבר ֶּתם אַק ְכָׁשו עַק ָאִבינּו"...

ֶׁשֹל ֶנֶכִד ִני אֲק ּוְבֵכן, יֹוִדִעים?

ָּבא אַק ָאִבינּו! ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם,

ֶׁשֹל ֵּבן הַק ָיֱקָׁשן, הּוא ֶׁשִּלי

ּוֱקטּוָרה... ַאְבָרָהם

ּדֹוִד הַק ֶּבן ֱקב ֶׁשּיַקעֲק ֶזה ֵאי4 ָאז

ֶנֶכִד ִני אֲק וַק ְרָסם, ְמפֻק ּכ4ָ ָּכֹל ֶׁשִּלי

זֹוֵכר 6א ֶאָחִד ְוַאף ַאְבָרָהם ֶׁשֹל

ָּקִדֹוׁש הַק ָּכֶזה: הּוא ָהִעְנָין אֹוִתי?

ֹלַאְבָרָהם ִהְבִטיחַק הּוא ָּברּו4

ִיָּקְראּו ִיְצָחֱק ֶׁשֹל ְרעֹו זַק ֱק ֶׁשרַק

ֶׁשִּלי ָּבא ֹלאַק ֶׁשּלֹו. ְמִׁשיִכים ּמַק הַק

ן ָנתַק ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹו, ְוַאִחים

י חַק ְּבעֹוִדֹו אֹוָתם ח ְוִׁשּלַק ָּתנֹות מַק

ֱקִדם. ֹלֶאֶרץ

ּגַקם ְּתֹלּונֹות. ֹלנּו ֵאין ְחנּו, נַק אֲק וַק

ִּדיֱקה, ּצַק הַק ֱקטּוָרה ָסְבָתא

ֶׁשִהיא ָעֹליָה ָּדְרׁשּו ָכִמים ֶׁשחֲק

ֵׁשם ֹל עַק ֱקטּוָרה ִנֱקֵראת

ְּקֹטֶרת הַק ְּכמֹו ָנִאים ֶׂשיָה עֲק ֶׁשּמַק

ֹלנּו ִהְסִּביָרה ִּמֱקָּדׁש, הַק ֵּבית ֶׁשֹל

ּכ4ָ ֹל עַק ֹלְׂשֹמחַק ְצִריִכים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק

ֹלַאְבָרָהם ֱקֶׁשר ִּבְכֹלֹל ֹלנּו ֶׁשֵּיׁש

ֶּצֱאָצִאים הַק ָבֹל אֲק ָאִבינּו.

ִיְׂשָרֵאֹל, ם עַק ֵהם ֶׁשּלֹו ִמִּתִּיים ָהאֲק

ְּמֹבָר4. הַק ָהָעם

ֹלֶכם יֹוֵצא ֹזאת ְּבָכֹל ְוִאם

ֶּתם אַק ֱקִדם, ְּבֶאֶרץ ֹבר עֲק ֹלַק

ֵּקר! ֹלבַק ְזָמִנים מֻק

חֹוֹלה ּׁשֹוֶכֶבת הַק ָּסְבָתא הַק ֶׁשֹל ְנָכִדיָה

ֶׁשֹל ִּבָּתּה ִהיא ּיַקֹלָּדה ְוהַק ִית, ּבַק הַק ְּבתו4ֹ

ִּנְרֶאה הַק ְּכָכֹל ִּכי ָאְמרּו ִים ְּׁשנַק הַק ָהָאחֹות.

ָּסְבָתא. הַק ֶׁשֹל רֹונֹות ָהַאחֲק ְׁשעֹוֶתיָה ֵאֶּלה

ְּנָכִדים הַק ִהְכִניסּוהּו ְּבִיְרַאת-ָּכבֹוִד

ְּבִמָּטָתּה ָׁשְכָבה ָּסְבָתא הַק ְּפִניָמה.

ְּכֶׁשֵהֵחֹל ִמָּיִד אּוֹלם י, ּדַק ֹלמַק ְרֶּפֹלת ְמעֻק

ִּכי ָתה ִזהֲק ְוִהיא ְּבִייִדיׁש ֵאֹליָה ֵּבר ֹלִדַק ב ָהרַק

ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ֹלֹו נֹות עֲק ֹלַק ֵהֵחָּלה ב, רַק הּוא

ִנִדָהִמים ְּנָכִדים הַק ָעְמִדּו ֵעת אֹוָתּה ָּכֹל

ָּבּה ְמעֹוֵרר ב ָהרַק ְּבעֹוִד ֵעיֵניֶהם, ְרֵאה ֹלמַק

ְּבִסיִסִּיים, ְיהּוִדִּיים ָּׂשִגים מֻק ֹל עַק ִזְכרֹונֹות

ִהְׁשִאיר ִּבּקּור הַק ְּבִסּיּום ְּבִׂשְמָחה. ֹלֹו ֵנית עֲק נַק ְוִהיא

ִדּות. יַקהֲק ְּבִעְנְיֵני ֹלֱקִריָאה ֹחֶמר ב ָהרַק ֹלֶהם

ֶאֹל ב ָהרַק עֹוֵזר ֵּׁשר ִהְתֱקַק ֶעֶרב ְּבאֹותֹו עֹוִד

ֱקָצר ן ְזמַק ִנְפְטָרה ָּסְבָתא הַק ִּכי ע ְוָׁשמַק ְּנָכִדים, הַק

ּנֹוְגִעים הַק ָּכֹל ֶאת ִמָּיִד ם ָרתַק הּוא ֶׁשָעְזבּו. ר ֹלַאחַק
ְּבֵבית- ִּדין ְוכַק ָּדת ּכַק אֹוָתּה ֶׁשִּיֱקְּברּו ְוִדַאג ָּדָבר, ּבַק

ְּיהּוִדי. הַק ָהָעֹלִמין

ְּבֵבית- תשס"ו. ִהיא ָּׁשָנה הַק ָׁשִנים. ֵׁשׁש ָעְברּו

ְּבנֹוֵׂשא ָנִׁשים ֶעֶרב 4 ֶנֱערַק ְּבִז'יטֹוִמיר "ִד ּבַק חַק ֵסֶפר

ִנימֹוי, ִרְבֱקה ְּגֶבֶרת הַק ְרָצה, ּמַק הַק ְּתִפָּלה. הַק

ּנֹוֵׂשא, ּבַק ִהְרְצָתה ָּמֱקֹום, ּבַק ְּׁשֹלּוִחים הַק ִמִּמְׁשְּפחֹות

ּנֹוְכחֹות ֵמהַק ֹלִמיֶׁשִהי ֵיׁש ִאם ֹלה ָׁשאֲק ִמֵּכן ר ּוֹלַאחַק

ְּבֹלה. ֶׁשִּנְתֱקַק ְּתִפָּלה ֹל עַק ִסּפּור

ְסָסנּות-ָמה, ְּבהַק ְוָאז, ְׁשִתיֱקה, ִהְׂשָּתְרָרה ע ֹלֶרגַק

ְצָמּה עַק ֶאת ִהִּציָגה ִהיא ָהִאָּמהֹות. ת ַאחַק ֱקָמה

ִדָׁשה חֲק ֹליַקֹלָּדה ֵאם ּפּוגֹורֹוי, ֹלָיה ָנטַק ִּבְׁשָמּה,

ֵּפר: ֹלסַק ְוִהְתִחיֹלה ְּצִעירֹות, הַק ִּכּתֹות ּבַק

ֶׁשּבֹו ְיֶׁשה, ְוצ'ֹורַק ְּכָפר ּבַק ֹלנּו ָּגִדַק ִני אֲק וַק ָאִחי

ְצִעיָרה, ִּבְהיֹוָתּה ִנְפְטָרה ִאֵּמנּו ָסָבִתי. ִהְתּגֹוְרָרה

ְּכָפר ּבַק ָּסְבָתא. הַק ֶׁשֹל ִּבְרֶּכיָה ֹל עַק ְכנּו ּנַק ִהְתחַק ְוָאנּו

ְענּו ָׁשמַק 6א ָּסְבָתא ּוֵמהַק ְיהּוִדים, ָהיּו 6א ט ִּכְמעַק

ְענּו ָיִדַק ְּבֱקִׁשי ְצֵמנּו עַק ָאנּו ִדּות. יַקהֲק ֹל עַק ִמָּלה ַאף

ֹל עַק ב ָהרַק ֵּבֵרר ב. ָהרַק ֶׁשֹל ְּבנֹו בּור עֲק ּבַק ִּבּתֹו ֶאת ְוִהִּציעַק ְמכֻקָּבִד ב רַק ֶאֹל ִדָכן ׁשַק ִׁשֵּגר ֶאָחִד ְּגִביר

ְוָיְצאּו ְּגִביר הַק ֶׁשֹל ְבּתֹו ֶמְרּכַק ֹל עַק ָעֹלּו ּוְבנֹו הּוא ְּבֵעיָניו. ֵחן ָמָצא ִּׁשּדּו4 ְוהַק ִּבּתֹו ֹל ְועַק ְּגִביר הַק

ּוְבִׂשיָחה ֱק-ְּדָרִכים, ְנּדַק ְּבפֻק ָעְצרּו ְרָּכם ְּבִדַק ֶמִדת. עֲק ּמֻק הַק ְוֶאת ִּמְׁשָּפָחה הַק ֶאת ֹלְפֹּגׁש ִעירֹו, ֶאֹל

ֵהם ִּכי ֶׁשִהְתָּבֵרר ָּלֹלּו, הַק ְנִסיָעתֹו. ת ְּטרַק מַק ֹל עַק ב ָהרַק ִסֵּפר ְנָּדֱק, ּפֻק הַק יֹוְׁשֵבי ִעם ֶׁשִּנֱקְׁשָרה

ְחּתֹו. ּוִמְׁשּפַק ֶהָעִׁשיר ִּבְגנּות ב ָהרַק ְּבָאְזֵני ֵּבר ֹלִדַק ֵהֵחּלּו הֹוֹלֵכי-ָרִכיֹל,

הּוא ִים. נֹות-ֵּבינַק חֲק ּתַק ְּבֹלי ְוֹלְנֹסעַק ֶּדֶר4 ֹלַק ִמָּיִד ֹלֵצאת ֹלֶעְגֹלֹון ְוהֹוָרה ִמְּמֱקֹומֹו ֱקם ב ָהרַק

ֶׁשֹל ֶּדֶר4 הַק ת ֱקִפיצַק ֹלֵנס ַאְבָרָהם ֶעֶבִד ֱאֹליֶעֶזר ֱק ִנְזֱקַק ּדּועַק מַק ֵהִבין ְכָׁשו עַק ִּכי ר, ְוָאמַק הֹוִסיף

ָהָיה ְנְּדֱקי-ְּדָרִכים, ְּבפֻק ְועֹוֵצר ָהְרִגיֹלה ֶּדֶר4 ּבַק נֹוֵסעַק ָהָיה ֹלּו ָּבאִתי". ּיֹום ְוהַק ָיָצאִתי ּיֹום "הַק

ֹל... ֹּפעַק הַק ֶאֹל יֹוֵצא ָהָיה ִּׁשּדּו4 הַק ִאם ְוָסֵפֱק ִרְבֱקה ֹל עַק ע ֹלׁשֹון-ָהרַק ׁשֹוֵמעַק

ֶא˙ זֹוֶכֶר˙ ¿ּ̇ אַק א, ּמָ ƒא י: ƒר ָׂ̆

ה ָׂ̆ עֹו י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ה' ּכָ ֹל¿ מַק ה ּוֵ ֹלַק 'ּמ¿ הַק

?˙ ƒי ּבַק ּבַק ֹלנּו ¿̂ ֶא , בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ֵברֹו˙ חֲק ֹלַק

אֹוִד מ¿ ּפּור ƒס י ƒּ̇ נ¿ ֵהכַק ן, ּכֵ י: ƒר ָׂ̆

ר ֵ ּׁ̆ ַ̃ק ּמ¿ ֶׁ̆ ֵין נ¿ עַק מ¿ יֹון ע¿ רַק ם גַק ו¿ ָיֶפה

ָבֹל אֲק ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ם ƒע ה ָׁ̆ ָר ּפָ הַק ֶא˙

ים ƒָבר ִד¿ ה ּמָ ּכַק עֹוִד י ƒֹל רּו אֲק ¿ׁ̆ ƒנ

ֹ̂א מ¿ ƒֹל ין! ƒָהכ ֹל¿ ים ƒּוב ׁ̆ חֲק אֹוִד מ¿

חֹו˙, ֹלָ ַּ̂ק ֹלַק מֹו˙ ֹואֲק ּ̇ ָיפֹו˙, ּיֹו˙ ƒּפ מַק

ָמ˙ֹו˜. ּנּוחַק ƒ̃ ין ƒָהכ ּוֹל¿

ן! ּכֵ ֶׁ̆ אי ִדַק וַק ּב¿ א: ּמָ ƒא

י˙? ƒנ כ¿ ָּ̇ ¿ּ̇ נ¿ ֵהכַק

ים ƒָבר ִד¿ ָרא ¿̃ ƒנ ֶזה ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

¿ּ̇ אַק יִד ƒמ ָּ̇ ים? ƒּוב ׁ̆ חֲק אֹוִד מ¿

ים ƒּוב ׁ̆ חֲק ים ƒָבר ִד¿ ֶב˙ ּבֶ ר¿ עַק מ¿

טּויֹו˙! ¿ׁ̆ ם ƒע ֶמ˙, א¡ ּבֶ

ֶזה ו¿ טֹוֶעה! ה ָּ̇ אַק ם עַק ּפַק הַק י: ƒר ָׂ̆

יֹון ע¿ ֹלרַק ּור ׁ̆ ָ̃ ּיּו˜ ƒִד ּב¿

ה ָׁ̆ ָר ּפָ ּבַק ר) ֹלֹומַק י ƒּ̇ נ¿ ֵהכַק ֶׁ̆

ין ƒּוא ּׂ̆ ƒּנ הַק ֹל עַק ים ƒא ˜ֹור¿ נּו ח¿ נַק אֲק

ם ƒע ָרָהם, ב¿ אַק ן ּבֶ ָח˜ ¿̂ ƒי ֹל ֶׁ̆

הּוא ˙ּוֵאֹל) ּב¿ ˙ ּבַק ה ָ̃ ב¿ ƒר

ּיּו˙, ƒָהרּוָחנ ֶא˙ ˙ ƒי ּבַק ֹלַק יא ƒֵהב

ּיּו˙ ƒָהרּוָחנ ֶא˙ יָסה ƒנ כ¿ ƒה יא ƒה ו¿

ים. ƒּי ƒמ ¿ׁ̆ ּגַק ים ƒֵכֹל ֹל¿

ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ֹל ֶׁ̆ יִד ƒ̃ פ¿ ַּ̇ק הַק ֶזה ו¿

ם, ּיֵ ַּ̇ק ס¿ ƒּ̇ בֹוִדה ָהעֲק ֶׁ̆ ִד עַק ו¿ ֵמָאז

ר ּבֵ חַק ֹל¿ – יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ימֹו˙ ƒּב

ה ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿ּ̃ הַק ֶא˙ יס ƒנ כ¿ הַק ּוֹל¿

ֹחֶמר. הַק ם עֹוֹלַק ˙ֹוך¿ ֹל¿ יֹוָנה, ָהֶעֹל¿

ה ּוֵ ֹלַק 'מ¿ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ֹל ָׁ̆ ָמ ֹל¿ מֹו ּכ¿

ים.. ƒָיפ ים ƒֵכֹל ּב¿ י, ƒיִד ƒס חֲק ה' ּכָ ֹל¿ מַק

ִמְּמִדיָנה ְּנִסיָעה הַק ְּבָיֵמינּו, ֹעֶגן... ִּלים, ּגַק ְרִציף, ֳאִנּיֹות, ָנֵמֹל, ִּבים רַק

ָמטֹוס. ְיִדי ֹל עַק ְספּורֹות ָׁשעֹות ּתו4ֹ ֵׂשית עֲק נַק ְּׁשִנָּיה ֹלַק ת ַאחַק ּוִמּיַקֶּבֶׁשת ֹלְמִדיָנה

ָּתִמיִד... ׁשֹוֱקֱקת ָּבֶהם ְּפִעיֹלּות הַק ִין ִדַק ֶׁשעֲק ֹלנּו ְבִהיר יַק ִיְׂשָרֵאֹל, ִנְמֹלי ֵּבין ֱקָצר ִּבּקּור ָבֹל אֲק

יַקָּבׁשֹות ָׁשֹלֹוׁש ֵּבין ֶמְרָּכִזית ִמְפָּגׁש ת ּדַק ְנֱקֻק ִהיא ִּתיכֹון, הַק ָּים הַק ֹלחֹוף ּׁשֹוֶכֶנת הַק ִיְׂשָרֵאֹל ֶאֶרץ

ָחׁשּוב ֱקֶׁשר רּוץ עֲק ְּמִׁשים ְמׁשַק ֶׁשָּלּה ָּים הַק ִנְמֹלי ֹלֵכן ְּגִדֹוֹלֹות.

ּׁשֹונֹות, הַק ְּמִדינֹות הַק ֵּבין ּגַקם ֶאָּלא ָהעֹוֹלם, ֹלֵבין ֵּביָנּה ֱק רַק 6א

ּוְסחֹורֹות. ִמְטָעִנים ת ֹלהֹוָבֹלַק ֶׁשָּקׁשּור ָמה ְּבָכֹל ְּבִעָּקר

ִיְׂשָרֵאֹל: חֹוֵפי ֹלֹאֶר4 ְּפרּוִׂשים ְנֵמֹלים ַאְרָּבָעה

ְצפֹוִנית ּכֹו, עַק ָּבִעיר ּגַקם ּוְבָיפֹו. ת ְּבֵאיֹלַק ְּבֵחיָפה, ְׁשּדֹוִד, ְּבאַק

ת ֶׁשִּבְמרּוצַק ֶאָּלא ָׁשָנה, ִים ַאֹלּפַק ְּבֶמֶׁש4 ָנֵמֹל ֹל ָּפעַק ֹלֵחיָפה,

ף. חַק ְּבסַק ָּנֵמֹל הַק ם ִנְסּתַק ּדֹורֹות הַק


