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בכפור הִדֹלֱקה

ְרֱקן. ּפֻק ֶׁשֹל ִּבְבִכי ְחָּדו יַק ּוָפְרצּו

ָּצָבא הַק ר ׂשַק "ְוֶאת ִּגִדעֹון. ר ָאמַק "ֵנֹלֵ$",

ר ִנְגזַק ֶׁשר אֲק ֹלגֹוָרֹלֹו ְׁשִאיר נַק ֶּזה, הַק ָהרֹוָמִאי

ִיְפָעֹל. ת חַק ְּבׁשַק ִּיֹּפֹל וַק ְחְּפֵרהּו ּיַק וַק ָּכָרה ּבֹור ָעֹליו.

ֹלֹו ֵיָעֶׂשה ֵּכן ֹלנּו ׂשֹות עֲק ֹלַק ִּבֵּקׁש ֶׁשר אֲק ּכַק ִּכי

ִמן ֹלִדֹאג ֹלנּו ֵאין ׁשּוב ְּבֹראׁשֹו. ָיׁשּוב ּוְגמּוֹלֹו

ֹלָּׂשֵרף ָהעֹוֵמִד ָּכֹל ֵרי ֶׁשהֲק ָּלז, הַק ָהרֹוָמִאי

ְּכָבר ְּכֵמת ָחׁשּוב ֵריהּו הֲק וַק ָּדֵמי, ְּכָׂשרּוף

ָּתה". ֵמעַק

ְּכֶׁשֵהִבין ֵּוץ, ִהְתּכַק ז מֹוְנּבַק ֶׁשֹל חּום ָהרַק ֹלּבֹו

ִמֹלֵמֹל: הּוא ָעׂשּו. ֶׁשר אֲק ֶׂשה עֲק ּמַק הַק ֵּפֶׁשר ֶאת

ִכיֹלין אֲק ּומַק ָסגּור] [=ָּתא ֹלִכָּפה אֹותֹו "ּכֹוְנִסין

ִכיֹלין אֲק מַק ר ְוַאחַק ץ, חַק ֹלַק ִים ּומַק ר צַק ֹלֶחם אֹותֹו

זֹוֵכר, ת. עַק ִנְבֱקַק ֶׁשְּכֵרסֹו ִד עַק ְׂשעֹוִרים אֹותֹו

ָאנּו ֶׁשּיֹוִדִעין ִמי ֶׁשֹל ָעְנׁשֹו ֶזה ֹלֹוא הֲק ִּגִדעֹון?

ְּבֵמִזיִד".. ֶנֶפׁש ג ֶׁשָהרַק ּבֹו

"ֶאָּלא ְּבֹתֱקף, ִּגִדעֹון ץ ָחרַק "ְּבֶהְחֹלט!",

ָּבא הַק ִמִּדין ֹלֹו, ִנֵּתן >א ִים ּומַק ֹלֶחם ֶׁשּגַקם

ְיָתה". ּבַק הַק ֵנֹלֵ$ ְוָהְרֵגהּו! ְׁשֵּכם הַק ֹלָהְרגֶ<

נֹוְׁשִמים ְּבִריָצה, ָעׂשּו ֵהם ָזָרה חֲק ֶּדֶר$ הַק ֶאת

ְנתּוִנים ָהיּו ּבֹו ץ חַק ּלַק הַק ֶאת חּוָצה הַק ְונֹוְׁשִפים

ְיצּוָעם ֹל עַק ָעֹלּו ֶטֶרם רֹוָנה. ָהַאחֲק ָּׁשָעה ּבַק

ּגֹוֵמֹל 'הַק ת ִּבְרּכַק ָמָחר ֹלָבֵר$ ֹלֶזה ֶזה ִהְזִּכירּו

ֶׁשר אֲק ֹל עַק ֵּׁשם ֹלהַק ּוֹלהֹוִדֹות טֹובֹות', ָּיִבים ֹלחַק

ָיְׁשנּו ְיָׁשִרים ת ְׁשנַק ְפָׁשם. נַק ְּבָׁשֹלֹום ָּפִדה

ָּכָנה סַק ֶׁשּׁשּום ִמי ֶׁשֹל ְרגּוָעה ֵׁשָנה ִים, ְּׁשנַק הַק

ֹלֹראׁשֹו. ֹל ֵמעַק עֹוִד ֶחֶפת ְמרַק ֵאיָנּה

ְוִדְּברּו ּנֹוָרא, הַק ֶׂשה עֲק ּמַק ּבַק ֹּכֹל הַק ָׂשחּו ֹלָמֳחָרת

ּוְבִנְפֹלאֹות ִים ְירּוָׁשֹלַק יַקֹלִדי ת ְּבָחְכמַק

ּכֻקָּלם. ט ִּכְמעַק ר, ְּכֹלֹומַק ָהֶעֹליֹוָנה. ְׁשָּגָחה הַק הַק

ֹליַקִד ְבֶנה, יַק ָהִעיר ִּבֱקֵצה ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ְּבָנָיהּו,

ּיֹום, הַק ּגַקם ִּגיעַק ֹלהַק ר ֵאחַק ְּנטּוָׁשה, הַק ְרָּבה חֻק הַק

ֵּבית ִד ְועַק ִמֵּביתֹו ָּכה רֻק ָהאֲק ֶּדֶר$ הַק ְּבֶׁשֹל

ֶׁשָּקָרה ִּסּפּור הַק ֹל עַק ע ָׁשמַק >א ִין ִדַק עֲק וַק ִּמִדָרׁש, הַק

ִּמִדָרׁש הַק ֹלֵבית ֶׁשִּנְכנַקס ע ָּבֶרגַק ְיֹלה. ּלַק ּבַק ֶאְתמֹוֹל

ִּגִדעֹון! ָטָבא, ְפָרא צַק "הֹוי, ִּגִדעֹון. ֶאת ִחֵּפׂש

ת ִמְצוַק ֹּבֱקר; הַק ֹלי ְּמָנה ִנְזּדַק ְּגִדֹוֹלה ִמְצָוה

ֹּבֱקר, הַק ָמָצאִתי ֹזאת ִהֵּנה, ֵבִדה.. אֲק ת ָׁשבַק הֲק

ִּקיר הַק ֹלֵבין ְּיָׁשָנה הַק ְרָּבה חֻק הַק ֶּדֹלת ֵּבין ָּתֱקּועַק

ֶּכר הַק ֹלָׁשם: אֹותֹו ב ָסחַק ִמי ָּׂשג מֻק ֹלי ֵאין –

ָאִבי< ֶׁשֹל ְפָסֹלֹו סַק "הֲק חֹוָריו, אֲק ֹלַק ִהְצִּביעַק ָנא",

ִאם>א"... ֶזה
יבוא המשך

ֶׁשֹל ְּבמֹוחֹו ְעיֹון רַק עֹוֹלה ְּנטּוָׁשה, הַק ְרָּבה חֻק ֹלַק ֶּדֶר$ ּבַק �������	


ְעיֹון רַק ָהרֹוָמִאי. ָּקִצין הַק ֶׁשֹל ִמָּיִדיו ֹלִהָּנֵצֹל ִד ֵּכיצַק – ִּגִדעֹון

ִּמיץ.. אַק

ח ּוָפתַק ְּכֵבִדה הַק ֶּדֹלת הַק ְּבָיִדית ז ָאחַק יּוֹליּוס

צֹוְרָמִני ִריֱקה חֲק ֱקֹוֹל חּוץ. ֵּפי ְּכֹלַק אֹוָתּה

ָּכֵבִד ב חַק טַק ְוֵריחַק ְיֹלה ּלַק הַק ת ִּדְממַק ֶאת ֶהְחִריִד

ָרָחב ְּבִחּיּו$ חֹוָריו אֲק ֹלַק ָּפָנה הּוא חּוָצה. הַק ץ ָּפרַק

ֶׁשֹל ְרָחָבה ָיִד ת ִּבְתנּועַק ְּיֹלִדים הַק ֶאת ְוִהְזִמין

י, אֹוְרחַק ָנא, ְּבִדּו "ִהְתּכַק אֹוְרִחים: ְכִניס מַק

ְּפִניָמה"... ִראׁשֹוִנים ְוִהָּכְנסּו

ִּגִדעֹון ָבֹל אֲק ָצפּוי, ִּבֹלִּתי ֹלָ$ הֲק מַק ָהָיה ֶזה

ָּדָבר ּכַק ׂשֹות ֵמעֲק ֹלנּו "ָחֹליֹלה ִמָּיִד. ֵּׁשת ִהְתעַק

ֵמִאָּתנּו!" ָּגר ְמבֻק ִאיׁש ֹלְפֵני ּוֹלִהָּכֵנס ֶּזה הַק

>א אי! ּדַק "וַק ָריו: ַאחֲק ֶהְחִזיֱק ֶהֱחָרה ז ּומֹוְנּבַק

ְּצִעיִרים הַק ֶאת ְכִניס ֹלהַק ִּבְמֱקֹוֵמנּו, ֵכן ֵיָעֶׂשה

ְּבָכבֹוִד!". ָּגִרים... ְּמבֻק הַק ֹלְפֵני

>א ִניָחא! "ִניָחא, ְּבֱקֹוֹל. ֱק ָצחַק ָהרֹוָמִאי

הּוא אֹוְרָחיו".. ִעם ֵּכחַק ֹלִהְתוַק ֹלְמָאֵרחַק ָיֶאה

"רֹוִאים ְפִטיר: מַק ְּכֶׁשהּוא ְּפִניָמה, ִד ָצעַק

רֹוִאים ֶאְצֹלֶכם ֱק רַק ָנאֹות. ִחּנּו$ ֹלֶּתם ֶׁשִּקּבַק

ַאיי!!!" ֶׁש...

ׁש ֹלחַק ְּפִניָמה, ִד ָצעַק ֶׁשּיּוֹליּוס ֶרגַקע ְּבאֹותֹו ִּכי

ִזְּנֱקּו ִד יַקחַק ּוְׁשֵניֶהם ְכָׁשו!" "עַק ז: ֹלמֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ְּפִניָמה.. ּכֹוָחם ְּבָכֹל אֹותֹו פּו ְוִדחֲק ְּבִעֱקבֹוָתיו

ֹלִהְתאֹוֵׁשׁש, ְסִּפיֱק יַק ְּבֶטֶרם ְׁשִנָּיה, ְותוֹ$

ֵריֶהם ַאחֲק ָטְרֱקּו חּוָצה, הַק ִּבְמִהירּות ָנסֹוגּו

ֵּבין ְפָסֹל, ּסַק הַק ֶאת ְוִהִּציבּו ֶּדֹלת הַק ֶאת ְּבכֹוחַק

ּגַקם ָּתה, ֵמעַק ֶׁשִּמּמּוֹל... ִּקיר הַק ּוֵבין ֶּדֹלת הַק

ֹלֹו ִיְהֶיה >א ְּכיּוֹליּוס, ּכֹוחַק ב רַק רֹוָמִאי ֱקִצין

סּוָמה. חֲק הַק ֶּדֹלת הַק ֶאת ֹלְפֹּתחַק ִסּכּוי

ִמְּגרֹונֹו ֶׁשָּפְרָצה ּנֹוָרָאה הַק ם עַק ּזַק הַק גַקת אֲק ׁשַק

ְפִחיִד ֹלהַק ָהְיָתה ְיכֹוֹלה ֶּמה, ְּמרֻק הַק ָהרֹוָמִאי ֶׁשֹל

ְּבָכֹל ט ָחבַק ִּבְפִנים, ִהְׁשּתֹוֹלֹל יּוֹליּוס ַאְרֵיה..

חּוָצה הַק ֵיֵצא ֶׁשר אֲק ּכַק ִּכי ע ְוִנְׁשּבַק ֶּדֹלת ּבַק ּכֹוחֹו

ִׁשְבִעים ִיְתָחְרטּו ִּכי ִד עַק ְׁשָפִטים, ָּבֶהם ֶׂשה יַקעֲק

ְצָּפָתם. חֻק ֹל עַק ְּפָעִמים ע ְוֶׁשבַק

ֵׂשה עֲק מַק ְפָסֹל ּסַק ְוהַק ָהְיָתה, ָזֱקה חֲק ֶּדֹלת הַק ָבֹל אֲק

ֵצי ֵמעֲק ֶּבֱאמּוָנה, ָעׂשּוי ָהָיה. ְעָיה ְיִדַק ְיִדי

ְּבֱקּו ִהְתחַק ּטֹוִבים הַק ֵבִרים חֲק הַק ְׁשֵני ִּביָמה. הַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ָּמה ּכַק ת עַק ֹלִדַק ֱקָרן סַק ח ֶּבטַק ָּתה אַק

ִד עַק ֹלִּתי ֱקּבַק ְּכָבר נֻקָּכה' חֲק 'ְּדֵמי

סֹוִד, ֶזה ִים ֵּביְנתַק טֹוב, ְכָׁשו... עַק

ֶׁשָהַאְרָנֱק ֹל< ְבִטיחַק ֹלהַק ָיכֹוֹל ִני אֲק ָבֹל אֲק

ָרֶזה... ּכָ$ ָּכֹל ְּכָבר>א ֶׁשִּלי

ֶּבֱאֶמת ֶזה נֻקָּכה' חֲק 'ְּדֵמי ת ְנִתינַק ְעִּתי, ֹלִדַק

ָבֹל אֲק ג! חַק הַק ֶׁשֹל ֶנְחָמִדים ִכי הֲק ִּמְנָהִגים ֵמהַק

ָחִביב ִמְנָהג ֱק רַק ֶׁשֶּזה>א ִּגִּליִתי ָּׁשָנה הַק ֱק רַק

ִמְנָהג ְּבִעָּקר ֶזה ֶאָּלא ְּיֹלִדים, ֹלַק ֵּמחַק ּוְמׂשַק

ָעֹליו!! ֱקִּפיִד ֹלהַק ֶׁשָחׁשּוב ֱקִדֹוׁש,

ֹל עַק ְנֵין, ְמעַק ִסּפּור ֹלנּו ִסֵּפר ּמֹוֶרה הַק

ִּבי ָהרַק ֶאֹל ֶׁשָּבא ֶאָחִד ָחִסיִד

ִיץ ּקַק הַק ֵמָחִדֵׁשי ְּבֶאָחִד אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק

חֹוֹלה. ֶׁשָהָיה ְּבנֹו בּור עֲק ְּבָרָכה ּוִבֵּקׁש

ג ְּבחַק ִאם הַק אֹותֹו ֹלְׁשאֹוֹל ִהְתִחיֹל ִּבי ָהרַק

נֻקָּכה, חֲק ְּדֵמי ֹלְבנֹו ן ָנתַק הּוא נֻקָּכה חֲק הַק

ִּבי ָהרַק ָבֹל אֲק ן. ָנתַק ֶׁשָאֵכן ָעָנה ְוֶהָחִסיִד

יֹום, ְּבָכֹל ן ָנתַק הּוא ִאם הַק ְוָׁשַאֹל ִהְמִׁשי$

ִאֵּׁשר ֶהָחִסיִד יֹום... ְּבַאף ח ָׁשכַק ִאם>א ְוהַק

ֶאָחִד ְּבָכֹל נֻקָּכה, חֲק ְּדֵמי ֹלְבנֹו ן ָנתַק ֶׁשָאְמָנם

ג. חַק הַק ִמְּיֵמי

ָמה ֹל< ֵאין – ִּבי ָהרַק ֹלֹו ר ָאמַק – ּכָ$ ִאם

ָהָיה... ּכָ$ ְוָאֵכן טֹוב. ְוִיְהֶיה ֹלִדֹאג

ֶאת ֶׁשִּלי הֹוִרים ֹלַק ְרִּתי ִסּפַק ָאז טֹוב,

ִמֵּדי נֻקָּכה חֲק ֹלִדֵמי ָזִכיִתי ְוכָ$ ֶּזה, הַק ִּסּפּור הַק

יֹום.

ֶּפה ְמצַק ֶׁשּגַקם ֹלי ר ָאמַק ֶׁשִּלי ָּבא ��אַק

ָּברּו$ ָּקִדֹוׁש ֵמהַק ִמִּמי? נֻקָּכה'. חֲק 'ְּדֵמי ֵּבֹל ֹלֱקַק

ִּוים ְמֱקַק ְוכֻקָּלנּו ֶׁשהּוא נֻקָּכה' חֲק הַק 'ְּדֵמי הּוא!

ְּׁשֹלָמה הַק ָּלה ְּגאֻק הַק ּמּוָבן ּכַק זֹו ֵּׁשם, ֵמהַק ֵּבֹל ֹלֱקַק

ג חַק ְּבתוֹ$ עֹוִד ִּמֱקָּדׁש, הַק ֵּבית ן ּוִבְניַק

נֻקָּכה. חֲק הַק

י ƒֵאֹל , ֵמחַק ָׂ̆ ה ּכָ נֻק חֲק

י� חַק ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק
א˙ ֵ̂ ֹל ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ ו ָׁ̆ כ¿ עַק
ירּו˙. ƒה ז¿ ƒּב אן ּכָ ƒמ

אֹור ה ּמָ כַק ו¿ ָטן, ָ̃ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ֵנר
ב. ֹלֵ ּבַק יס ƒנ כ¿ מַק הּוא

ֶא˙ י ƒֹל יר ƒּכ ז¿ מַק ה ּזֶ הַק ר ּנֵ הַק
א� ּבָ סַק ֹל¿ ה ָ̇ ָהי¿ ֶׁ̆ ָפה ּיָ הַק ה ּיָ ƒּכ נֻק חֲק הַק ֹלִכָּפה'.. אֹותֹו 'ּכֹוְנִסין 104

חַק ֵ̃ ֹלֹו ֹלּו ƒא ּכ¿ ה ּזֶ הַק ר ּנֵ הַק
ֵחר� אַק ָמ˜ֹום ֹל¿ נּו ָ̇ אֹו

ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ים ƒע יֹוִד¿ ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק ֹלב, ימּו ƒׂ̆
ם. ָׁ̆ ֶהֹל˙ נַק ¿̇ ƒמ י˙ ƒָרנ ¿̇ חַק יֹלּו˙ ƒע ּפ¿ ֵאיזֹו
ָטה. ֵ̃ ¿ׁ̆ ּו יָרה ƒה מ¿ טּו˙ ֹל¿ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק

ּסֹוף� הַק נּוֶזה ¿̃ ּפַק ס¿ ƒה ָפחֹו˙ ֹל¿
ָוה. ¿̂ ƒמ ם ּיֵ ַ̃ק ֹל¿

השבת כניסת

השבת צאת

ּבֹוִדִד. א ָ̇ ֹל¿ נּו, ָּ̇ ƒֵמא יִדּו ƒר פ¿ ƒה י כַק ִד¿ ָמר¿ ֶא˙
נּו. ֹלָ ֶׁ̆ ב' ָה'רַק הּוא ֶׁ̆ ים ƒינ ƒב מ¿ ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק ֵהם

נּו. ָּ̇ ƒֵמא ר ֵ̇ יֹו ם ֵׁ̆ ָא ֹלֹא הּוא
נּו. ֹלָ ּכֻק ֹל ֶׁ̆ ף ָּ̇ ֻׁ̆ק מ¿ יֹון ע¿ רַק ָהָיה ֶזה

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל

הגיֹליון

ֶרֶכ˙ ֶנע¡ ים ƒהּוִד י¿ ˙ ַ̂ק בּו ¿̃ י, ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק ָטר ¿ׁ̆ ƒּמ הַק ˙ חַק ַּ̇ק יר, ƒיּב ƒס ּב¿ ים ƒיר ƒס אֲק ֵנה חֲק מַק ּב¿ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ה.. ּכָ נֻק חֲק ֹל ֶׁ̆ ֹון ׁ̆ א ƒר ֵנר ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק ֹל¿

ֹלֶכם ין ƒָאכ י ƒנ אֲק ּיֹום הַק
יבֹו˙� ƒב ֹל¿

א? ָ̇ ָסב¿ ֹל ֶׁ̆ מֹו ּכ¿

א ָ̇ ָסב¿ ֹל ֶׁ̆ יבֹו˙ ƒב ֹל¿ ּבַק
ָחרֹו˙! ¿̇ ƒה ֹל¿ ָיכֹוֹל ֹלֹא י ƒנ אֲק

ָיכֹוֹל ה ָּ̇ אַק
ה ָּ̇ אַק ָבֹל אֲק ָחרֹו˙, ¿̇ ƒה ֹל¿
� חַק ֵּ̂ נַק ֹל¿ ָיכֹוֹל ֹלֹא

הּוא ֶׁ̆ ה ּוֶ ַ̃ק מ¿ י ƒנ אֲק
יָרה� ƒ̃ חֲק ֹלַק ח ַ̃ק ֹל¿ ƒנ ˜ רַק

נּו, ָ̇ אֹו גּו ָהר¿ ֹלֹא עֹוִד ֵהם ם ƒא
ים ƒנ נ¿ כ¿ ַ̇ק מ¿ ֵהם ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק
ט". ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ" ֹלנּו ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק

ים ƒּס ƒנ ה ָׂ̆ ָע ֶׁ̆
ָהֵהם ים ƒמ ּיָ ּבַק ינּו ֵ̇ בֹו אֲק ֹלַק
א ֶאֹלָ י ƒֹל ֵאין ה� ּזֶ הַק ן מַק ז¿ ƒּב

ם. ֵ ּׁ̆ הַק ּב¿ ֹטחַק ב¿ ƒֹל



ֵמֵאֹלָּיהּו ְרצּוָעה

ְרטֹם חַק הַק ְמטּום טֻק

ִמִּתי אֲק נּוג עֲק ּתַק

ְּכ>א ָּבִאיׁש ִּביט מַק ְיהּוִדה ֹלֶכם?".

ֹלָבן ָזֱקן טּור עֲק ָּגר, ְמבֻק ְיהּוִדי ִמין. אֲק מַק

"ֶחְבֶר'ה", ְׁשֹחָרה. ת עַק ִמְגּבַק ּוֹלֹראׁשֹו

ֱקָרה?". "ָמה ֹלֶהם, אֹוֵמר הּוא

ֵמִׁשיב ֹלֶעְזָרה", ְזֱקּוֱקים ְחנּו נַק "אֲק

ֵאינֹו ֹלּבֹו ּוְבתוֹ$ ֱקֹוֹל, ְּבֵׁשֶפֹל ְיהּוִדה

ֹלֹו. ֵּיעַק ֹלסַק ָיכֹוֹל ֶׁשָהִאיׁש ִמין אֲק מַק

ֹלנּו ִנֱקְרָעה ּפֹוֹלט: הּוא ְּבֵיאּוׁש

ָמנֹועַק ת ְרצּועַק ֱק רַק . ָּמנֹועַק הַק ת ְרצּועַק

ֹלנּו. ֹזר עֲק ּתַק ִדָׁשה חֲק

ָהִאיׁש ְיהּוִדה ֶׁשֹל ִדֵהָמתֹו ֹלתַק

ּמֹוָׁשב הַק ֹלֵעֶבר ָיִדֹו ֶאת מֹוִׁשיט

ָמנֹועַק ת ְרצּועַק ִּנִדָהם הַק ֹליהּוִדה ּומֹוִׁשיט ֶׁשִּליִמינֹו,

ֶׁשהֹוִפיעַק ֹלָא$ ּמַק ּבַק ֹליפֹות חֲק ִּביט מַק ֶזה ִדָׁשה. חֲק

ְצֹליחַק מַק ְוֵאינֹו ִדָׁשה חֲק הַק ּוָבְרצּוָעה ִים ִמָּׁשמַק

ֶאת ֱקֹלטּו ָּיֹלים חַק הַק ְּבֶטֶרם ִמִּפיו. ֶהֶגה ֹלהֹוִציא

ם. ֶנֱעֹלַק ָהֶרֶכב – ֵחׁש ֶׁשִהְתרַק

אֹוֵמר ֵנס", ֶזה ֶאת ְגִּדיר ֹלהַק ִאם יֹוִדעַק "ֵאיֶנִּני

ֶאת ָחׁש ִני אֲק ּיֹום הַק ִד עַק ָבֹל "אֲק ָצָּבה, עַק ְיהּוִדה

בּוִרי עֲק ּבַק ְיֹלה. ּלַק הַק ְּבאֹותֹו ֶׁשָּלנּו ִּפֹלִאית הַק ָּצֹלה הַק הַק

ִּבְכבֹוִדֹו ָּנִביא הַק ֵאֹלָּיהּו ֶאָּלא ָהָיה >א ְיהּוִדי אֹותֹו

ְצמֹו". ּוְבעַק

ֵּפר ְמסַק ְּבִמֱקצֹוִעי ִני "אֲק מֹוִסיף: ִויהּוִדה

ְּבָׂשִרי. ֹל עַק ֶׁשָחִויִתי ִסּפּור ֶזה ָבֹל אֲק ִסּפּוִרים,

ָמה ְצִמי: ֹלעַק אֹוֵמר ִני אֲק ָהֵארּועַק ֹל עַק חֹוֵׁשב ִני ְּכֶׁשאֲק

ָּתֱקין, ָהָיה ָּמנֹועַק הַק ְרצּוָעה. – ֹלי ֶהֱעִניֱק הּוא

– ֶּקֶׁשר הַק ָחֵסר ִאם ָבֹל אֲק ָׁשֹלם, ָהָיה ָהֶרֶכב

ָמָׁשֹל ֶזהּו י ּוְבֵעינַק ... ֹלנּועַק ְיכֹוֹלה ֵאיָנּה ְּמכֹוִנית הַק

ֱקֹוְׁשרֹות ְרצּועֹוֵתיֶהן ְּתִפִּלין. ת ָּנחַק הַק ת ֹלִמְצוַק טֹוב

ְונֹוְתנֹות ּדֹורֹות, הַק ְרֶׁשֶרת ֹלׁשַק ְּיהּוִדי הַק ָהָעם ֶאת

ִּגיעַק ּוֹלהַק ָּצרֹות ְוהַק ְּקָׁשִיים הַק ֶאת ֹלְצ>חַק ּכֹוחַק ֹלֹו

ִמְבָטִחים". ֹלחֹוף
עצּבה, יהוִדה שֹל סיפורו פי עֹל מעובִד (הסיפור
שֹלו) הסיפורים באתר שמופיע כפי

יֹום ִמֹלֶחֶמת ֵרי ֶׁשַאחֲק ָּיִמים הַק תשֹל"ִד, ֹחֶרף

ִין ִדַק עֲק ִהְתּפֹוְגָגה. ֶטֶרם ְּדִריכּות הַק ִּכּפּוִרים. הַק

ַאֹלֵפי ּבֹות, ָהרַק ֵבִדֹות ָהאֲק ְּפָצִעים. הַק ֶאת ְּקֱקים ְמֹלַק

ֹל עַק ּתּוָגה ֶׁשֹל ֹּדֱק ְׁשִרים מַק ְּפצּוִעים, ְוהַק ֹלֹלים חֲק הַק

ְּבִיְׂשָרֵאֹל. ִּצּבּור הַק

ִּמּלּוִאים הַק ָּיֹלי חַק ַאֹלֵפי ֵּבין ָהָיה ָצָּבה עַק ְיהּוִדה

ת ּדַק ּוְנֱקֻק ְפָּתָעה הַק הַק ֹל-ַאף עַק י. ְּבִסינַק ָרָכה עֲק ּמַק ֹלַק ֶׁשּגֻקְּיסּו

ִּמֹלָחָמה, ֹלַק "ֹל הַק צַק ָיָצא ֶׁשִּמֶּמָּנה ְּגרּוָעה הַק ְּפִתיָחה הַק

ְעָרה, ׁשַק ִמֹלָחָמה ֹלָהִׁשיב ּכֹוחֹוֵתינּו ִהְצֹליחּו

ֶאת ֵּתר ּוֹלכַק סּוֶאץ ת ֹלְתָעֹלַק ֵמֵעֶבר ֶאֹל ֹבר עֲק ֹלַק

ָהאֹוֵיב. ִצְבאֹות

$ אַק ְּבִתְׁשֵרי, ְּבֹל' ם ֶנְחּתַק ָהֵאׁש ת ְפָסֱקַק הַק ֶהְסֵּכם

ְּכֵבִדה ְמִתיחּות ְמגֻקָּיִסים. ָהיּו ִין ִדַק עֲק ֵבָריו חֲק וַק ְיהּוִדה

ִּבְמֵהָרה. ִּתְתּפֹוֵגג ְוִהיא>א ִויר, ָּבאֲק ָעְמִדה

ֶהָחׁשּו$ י ִסינַק ר ִמִדּבַק ֵבי חֲק ְּברַק נֻקָּכה. חֲק הַק ְיֵמי ִהִּגיעּו

נֻקִּכּיֹות חֲק ּבַק נֻקָּכה חֲק הַק ֵנרֹות ֶאת ָּיֹלים חַק הַק ִהִדֹליֱקּו

ִד ּבַק ִּפּסֹות ּוְבתֹוָכם ְּפָגִזים ְרִמיֹלי ּתַק ֹלָּתרֹות. ְמאֻק

ֹלֵנרֹות. ָהיּו ְוֵנְפְט, חֹוֹל ִד ֹלצַק ִּקים, ִמּׂשַק ֶׁשִּנְתֹלׁשּו

ּנֹות ְּקטַק הַק ֹלָהבֹות ּׁשַק הַק ְּצתּו הֻק 'ְּבֹלאֹות ּגַק הַק ֵּבין ְוכָ$

ִּמֹלָחָמה הַק ת ֵאימַק ֶאת ֹחֶׁש$. הַק ֶאת ְוֵהִאירּו

ִּתֱקָוה. ְוהַק ָהֱאמּוָנה ֶהְחֹליָפה

ְוֶאת ִּמִדָּבר, הַק ת ַאִדמַק ֹל עַק ב ָׁשכַק ָצָּבה עַק ְיהּוִדה

ִים, ִמְצרַק ְיִציַאת ּבֹות. רַק ְחָׁשבֹות מַק ִמְּלאּו מֹוחֹו

ִּמֹלָחמֹות הַק ְּיָוִנים, ּבַק ְׁשמֹוָנִאים חַק הַק מֹות ִמֹלחֲק

ֵאּלּו ָּכֹל – ִדָׁשה חֲק הַק ָּבֵעת ִיְׂשָרֵאֹל ְּבאֹוְיֵבי

ֹלָיה חֻק ָחׁש הּוא ת. ַאחַק ְרֶׁשֶרת ֹלׁשַק ְּבֵעיָניו ְּברּו ִהְתחַק

ָמה ֵהם. ּגַקם ׁשֹוְתֱקים ֶׁשִאּתֹו ָּיֹלים חַק הַק ְׁשֵני

ָּמֹלא הַק ָהֶרֶכב, ֶאת ֹלְנֹטׁש ֹלֶהם ָאסּור ׂשּו? יַקעֲק

ְוֵאין ִּבְרׁשּוָתם, ֵאין ֱקֶׁשר ְכִׁשיר מַק ְצָבִאי. ִצּיּוִד

ֶעְזָרה. ְזִעיֱק ֹלהַק ֶּדֶר$

ְמִּתין ֹלהַק ְּׁשֹלֹוָׁשה הַק ְחֹליִטים מַק ְּבֵרָרה ְּבֵאין

ֶרֶכב ְבֹליחַק מַק ם עַק ּפַק ִמֵּדי ֶׁשּיַקְחֹלפּו. ֶרֶכב ֹלְכֹלי

עֹוֵצר. ֶרֶכב ֵאין – אּוֹלם ֵׁשָכה, חֲק ֵמהַק

"ֵאין צֹות. חֲק ֵרי ַאחֲק ָוֵחִצי ִים ְׁשּתַק ְּכָבר ָּׁשָעה הַק

"ֵנָאֹלץ ֹלֶזה, ֶזה ָּיֹלים חַק הַק אֹוְמִרים ׂשֹות", עֲק ֹלַק ָמה

ְּבׁשּוֹלי ָּכאן, ָּקפּוא הַק ְיֹלה ּלַק הַק ְׁשֵאִרית ֶאת ּלֹות ֹלבַק

ְוֵׁשָנה ְּדֵׁשָנה רּוָחה אֲק ֹל עַק ֹלֹומֹות חֲק הַק ֶּדֶר$". הַק

ִים ִּׁשּנַק הַק ְנֱקיׁשֹות ָּבאּו ִּבְמֱקֹוָמם ָנגֹוזּו. ְּבִמָּטה

ִד חַק ּפַק ּוֵמהַק ָּבה ָהרַק ֵיפּות ֵמָהעֲק ִמֹּקר, ִדֹות ָהרֹועֲק

ֹלֶהם. ָּצפּוי הַק ְּצָבִאי הַק ִּמְׁשָּפט הַק ִמְּפֵני

ְבִחין מַק ִמין, אֲק מַק ְּכ>א ע, ֹלֶפתַק ע. רַק ְּבִכי ָּצב ּמַק הַק

ִמּתוֹ$ יֹוְרִדים ֶׁשְּכִאּלּו אֹורֹות ִּבְׁשֵני ְיהּוִדה

ִמְתֱקְרִבים ָהאֹורֹות ׁשּוִכים. חֲק הַק ִים ָּׁשמַק הַק

ֶגן פֹוֹלֱקְסוַק ֶרֶכב ֹלָיִדם עֹוֵצר ע ּוֹלֶפתַק ְוהֹוֹלִכים,

ִדֵהָמה ּתַק הַק ֶׁשָּלֶהם. ֹלֶרֶכב ֵזֶהה ָחִדׁש, ָּדֶּבֹל-ֱקִּביָנה

ָּבה. רַק

ֹזר עֲק ֹלַק "ֶאְפָׁשר ְוׁשֹוֵאֹל: ּלֹון חַק הַק ֶאת ּפֹוֵתחַק ָהג ּנַק הַק

ְּכמֹו ֶמֹלֶ$ ִעם ֹבִד עֲק ֹלַק ֹל ֱקַק >א

ָהפּו$ ֱקם ֶּמֹלֶ$ הַק ֶאָחִד ֹּבֱקר ְרֹעה. ּפַק

ָּכֹל ֶאת ֹלֱאֹסף ְוִצָּוה ְמֵרי ֹלגַק

ֵאֹליו. ָכִמים חֲק הַק ְוָכֹל ִּמים ְרטֻק חַק הַק

ְּיאֹור", הַק ֹל עַק עֹוֵמִד ִני ֶׁשאֲק ְמִּתי "ָחֹלַק

ע "ֶׁשבַק ְנָכִאים. ְּבֱקֹוֹל ְרֹעה ּפַק ח ָּפתַק

ָיפֹות ְּיאֹור, הַק ִמן ָעֹלּו ָּפרֹות

ָּפרֹות ע ֶׁשבַק ָעֹלּו ְוִהֵּנה ּוְבִריאֹות.

ָּבֹלעּו ְוֵהן ְוָרעֹות, ּקֹות ּדַק ֵחרֹות אֲק

ּכָ$ ר ַאחַק ְּׁשֵמנֹות! הַק ָּפרֹות הַק ֶאת

ִׁשּבֹוֹלים".. ִעם ּדֹוֶמה ֹלֹום חֲק ְמִּתי ָחֹלַק

ָמה ֶּמֹלֶ$ הַק ִדֹוִני אֲק ֹלַק ר "ֹאמַק

ְזִּתי ְוִהְכרַק ְמִּתי ֱקַק ִּפְתרֹון!", הַק

– ְּׁשֵמנֹות הַק ָּפרֹות הַק ע "ֶׁשבַק ְּבָפתֹוס.

ִיָּוֹלִדּו ָּבנֹות ע ֶׁשבַק ֵהן. ָּבנֹות ע ֶׁשבַק

ֶּמֹלֶ$!". הַק ִדֹוִני אֲק ֹלַק

ִּמים. ְרטֻק חַק הַק ֵהִריעּו טֹוב!", ָּזֹל "מַק

ְרֹעה. ּפַק ָׁשַאֹל ִּׁשּבֹוֹלים?", "ְוהַק

בּות. הֲק ְּבִהְתֹלַק ְכִּתי ִהְמׁשַק "ָּפׁשּוט",

ע ְוֶׁשבַק ָּׁשָנה, הַק ִּתְכֹּבׁש ְמִדינֹות ע "ֶׁשבַק

ְּכמֹו ֶזה ְמִדינֹות ְּב<! ִיְמְרִדּו ֵחרֹות אֲק

ִד עַק ְוצֹוְמחֹות צֹוְמחֹות ֵהן ִׁשּבֹוֹלים,

ח!". ֹלֱקמַק אֹוָתן ִנים ֶׁשּטֹוחֲק

ֱקם ְוָאז ֶּצה. ְמרֻק ָהָיה >א ְרֹעה ּפַק

ִּנים ֶׁשְּמכַק ְּכמֹו אֹו ְׁשֱקאֹות, ּמַק הַק ר ׂשַק

ְׁשֱקים'. ּמַק הַק ר 'ׂשַק ָּכאן אֹותֹו

ֹלְפֹּתר יֹוִדעַק ְׁשֱקאֹות מַק ר ׂשַק י ִמָּמתַק

הּוא ָבֹל אֲק ְנִּתי. ֵהבַק >א ֹלֹומֹות? חֲק

ֶאָחִד ִעְבִרי ֶעֶבִד ֹל עַק ְמֹליץ ֹלהַק ִּבֵּקׁש

ֶׁשּיֹוִדעַק יֹוֵסף, ְּבֵׁשם ֶּכֹלא, הַק ִמֵּבית

ֹלֹו ִנְרֶאה ִּבָּזיֹון! ֹלֹומֹות. חֲק ֹלְפֹּתר

ְּבָמֱקֹום יַקְצֹליחַק ֶעֶבִד ר עַק ֶׁשּנַק

ִנְכְׁשֹלּו?! ׁשּוִבים חֲק ִּמים ְרטֻק ֶׁשחַק

ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשֹל ִּפְתרֹון הַק ְוֱקא ּדַק ָבֹל אֲק

ֹלנַקּסֹות ְסִּפיֱק מַק ֶׁשKא ִדִּתי ֹלמַק ָּנכֹון. הַק

רּוחַק ְצִריִכים ִד. ֹלבַק ִּפְתרֹון ְמִציא ֹלהַק

ִּדיֱק! ּצַק הַק ֹליֹוֵסף ֶׁשֵּיׁש ְּכמֹו ֱא>ֱקים,

ָׁשִנים. ַאֹלֵפי ֶּבן ְּבֶרֶצף

ִנֱקָרא נֻקָּכה חֲק הַק ְרֵבי ֵמעַק ְּבֶאָחִד

ִהְמִּתיָנה ִּמְפֱקִדה. ֹלַק ִּבִדִחיפּות ְיהּוִדה

ז ְּבֶמְרּכַק ֹלָבִסיס ֹלֵצאת – ְמִׂשיָמה ֹלֹו

ָהֶרֶכב ֶאת ְתִניעַק מַק ְיהּוִדה ָהָאֶרץ.

ֹלָיִדֹו ָּדֶּבֹל-ֱקִּביָנה. ֶגן פֹוֹלֱקְסוַק ְּצָבִאי, הַק

ָּיֹלים. חַק ְׁשֵני עֹוִד ִמְצטֹוְפִפים

ִּמִדָּבר. ּבַק ֹלֶהם ָּפה ְמצַק ָּכה רֻק אֲק ֶּדֶר$

ֱק רַק ְחֹלט. מֻק ֹחֶׁש$ ְּבתוֹ$ נֹוְסִעים ֵהם

ֶּדֶר$ הַק ֶאת ְמִאיִרים ָּפָנִסים הַק

ְיֹלה, ּלַק הַק צֹות חֲק ֹלַק ֱקרֹוב ֶׁשִּלְפֵניֶהם.

ֱקיֹלֹוֶמְטִרים, ְמאֹות ֶׁשָּגְמאּו ר ֹלַאחַק

ִדם. ֹליַקעֲק ֹלִהְתֱקֵרב ְתִחיֹלים מַק ֵהם

ֶטֶרם ָּכאן ּגַקם ֵהם. ַאף ׁשֹוֵמִמים ָהָאֶרץ ְּכִביֵׁשי

ִּציעַק מַק ְעיֹון", רַק ֹלי "ֵיׁש ֹלִׁשְגָרה. ִּיים חַק הַק ָׁשבּו

ִים, ִּבירּוָׁשֹלַק ֵּביִתי ֶאֹל ע "ִנּסַק ֵבָריו. חֲק ֹלַק ְיהּוִדה

ְמִׁשי$ נַק ר חַק ׁשַק ְוִעם ְעֵנן, ְוִנְתרַק ן ִניׁשַק ֶּׁשהּו, מַק ֹל ֹנאכַק

ְעְּתֶכם?". ּדַק ָמה ְרֵּכנּו. ְּבִדַק

ֵרי ַאחֲק ְּבִׂשְמָחה. ְסִּכיִמים מַק ָּיֹלים חַק הַק ְׁשֵני

ִהִּגיעַק – ֱקִׁשים ח ֶׁשטַק ִּבְתָנֵאי ָּכֹל-ּכָ$ ָּכה רֻק אֲק ְׁשִהָּיה

ְיהּוִדה ִית. ּבַק ֶׁשֹל ִויָרה אֲק ט ְוֹלְמעַק ֹלְמנּוָחה ן ְּזמַק הַק

ִים. ְירּוָׁשֹלַק ֹלֵעֶבר ּפֹוֶנה

ְתִחיֹל מַק ָּמנֹועַק הַק ִית, ֵּבית-זַק ֹליַקִד ע, ֹלֶפתַק

עֹוִד ֵּדם ִמְתֱקַק ָהֶרֶכב ִּנים. ְמׁשֻק ֱקֹוֹלֹות ְׁשִמיעַק ֹלהַק

ָּקֹלה. ּתַק ֶנֱעָצר. ְוָאז ֶמְטִרים, ְׂשרֹות עַק ָּמה ּכַק

ָּפָנֵסי ֶאת ִדֹליֱק מַק הּוא ְיהּוִדה. ּפֹוֹלט "אֹוי>א",

ָּמה ּכַק . ָּמנֹועַק הַק ִמְכֵסה ֶאת ֹלְפֹּתחַק ְוִנָּגׁש ָהִאיתּות

ּוְכֶׁשהּוא , ָּמנֹועַק הַק ְּבֱקְרֵבי נֹוֵבר הּוא ְרָגִעים

ת ְרצּועַק ְּבֱקְרּבֹו. צֹוֵנחַק ֹלּבֹו – ְּבָעָיה הַק ֶאת ְמַאְבֵחן

ֹלֵמֹל ְממַק הּוא ִמין", אֲק מַק >א ִני "אֲק ִנֱקְרָעה. ָּמנֹועַק הַק

ָאִביא "ֵמֵאיֹפה ְּבֵיאּוׁש. ְסִביבֹו ִּביט מַק ִדֵהָמה, ְּבתַק

ֹלזּוז ִסּכּוי ׁשּום ֵאין ִדָׁשה? חֲק ָמנֹועַק ת ְרצּועַק ְכָׁשו עַק

ִמֹּפה".

ע ֹלֶפתַק ְוִנְכנַקס ִדרֹו חַק ֶּדֹלת ֶאת ִמֶּבְרִדיֶצ'ב ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ח ָּפתַק נֻקָּכה חֲק הַק ִמְּיֵמי ְּבֶאָחִד

ָהא. ֹל ְועַק ָּדא ֹל עַק חּו ְוׂשֹוחֲק ִסיִדים חֲק ָּמה ּכַק ָׁשם ָיְׁשבּו ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ִּמִדָרׁש. ֹלֵבית-הַק

ְוֶהְחִריׁשּו. נֹות עֲק ֹלַק ְּיׁשּו ִהְתּבַק ֵהם ִׂשיָחָתם. נֹוֵׂשא ֹל עַק ּוְׁשָאֹלם ֹליֶהם אֲק ָּפָנה ִּדיֱק ּצַק הַק

ֵּתֵאר ֵמֶהם ֶׁשֶאָחִד ֹלהֹוִדֹות ִסיִדים חֲק הַק ֶנֶאֹלצּו ָעְסֱקּו. ֶּמה ּבַק ׁשּוב ְוָׁשַאֹל ִּדיֱק ּצַק הַק הֹוִסיף

נּוגֹוָתיו עֲק ּתַק ֹרב ְוֶאת ַאְרמֹונֹו ֹיִפי ֶאת ּפֹוטֹוְצֱקי, ְּגָרף הַק ֶׁשֹל ָעְׁשרֹו ֹרב ֶאת ֹלְפֵניֶהם

ׁשּוָעיו. עֲק ְוׁשַק

ֵנר ת ִדֹלֱקַק הַק ִהי מַק יֹוִדעַק ֶזה ּפֹוטֹוְצֱקי "ְוִכי ר: ְוָאמַק ִּבּטּוֹל ת ִּבְתנּועַק ָיִדֹו ֶאת ִּדיֱק ּצַק הַק הֹוִריִד

ִמִּתי". אֲק נּוג עֲק ּתַק ֶׁשֹל ְּבִטיבֹו ָּׂשג מֻק ׁשּום ֹלֹו ֵאין ִאם-ֵּכן, נֻקָּכה?! חֲק

ם ֶּ̇ נ¿ ֵהכַק ים, ƒֹלִד י¿ נּו, א: ּמָ ƒא
ֶא˙ ֹל ֵּ̂ נַק ֹל¿ ֵאיך¿ ּיֹו˙ ƒנ כ¿ ָּ̇

ה? ּכָ נֻק חֲק הַק ג חַק ֵמי י¿

ֹלֹלֶכ˙ ה ָ̂ רֹו י ƒנ אֲק ן! ּכֵ י: ƒיּפ ƒ̂
ים, ƒר ּגָ בֻק מ¿ ים ƒׁ̆ ָנ אֲק חַק ּמֵ ַׂ̆ק ֹל¿

ָרה. ָעב¿ ֶׁ̆ ָנה ָ ּׁ̆ ּבַק נּו כ¿ ָהֹלַק ֶׁ̆ מֹו ּכ¿

ֵברֹו˙ חֲק ם ƒע י ƒּ̇ ע¿ בַק ָ̃ י ƒנ אֲק וַק י: ƒר ָׂ̆

ה, ּנָ ƒּג ּבַק ים ƒֹלִד ּי¿ ֹלַק ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק
ֵמי ִד¿ ים, ƒיבֹונ ƒב ס¿ ֹל ֶׁ̆ יֹלּו˙ ƒע ּפ¿

ים. ƒ̃ סּו ּפ¿ ˙ ירַק ƒמ אֲק וַק ה ּכָ נֻק חֲק

יָנה, ƒב מ¿ י ƒנ אֲק ו ָׁ̆ כ¿ עַק טֹוב, א: ּמָ ƒא
ים ƒָימ מֹוָנה ¿ׁ̆ ים ƒיכ ƒר ¿̂ ה ֹלּמָ
ֹלּו ּוכ¿ ּ̇ ֶׁ̆ ִדי ּכ¿ ה! ּכָ נֻק חֲק הַק ג חַק ּב¿

ּכֹֹל! הַק ֶא˙ י˜ ƒּפ ס¿ הַק ֹל¿

ֹזר עֲק ֹלַק ֹלך¿ ּנֵ ֶׁ̆ ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק וַק י: ƒינ ƒּפ
בֹואּו ּיָ ֶׁ̆ ים ƒׁ̆ ָנ ֹלאֲק ּיֹו˙, ƒנ ּגָ פ¿ סֻק ˜ ֹלֵ חַק ֹל¿

י˙. ƒז ּכָ ר¿ ּמֶ הַק רֹו˙ ּנֵ הַק ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק ֹל¿

˙ רַק ֶעז¿ ּב¿ ֵאֹלך¿ י ƒנ אֲק וַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
י˜ ƒֹל ִד¿ הַק ֹל¿ א, ּבָ אַק ם ƒע ם ֵ ּׁ̆ הַק
נּויֹו˙.. חֲק ה ּמָ כַק ּב¿ ּיֹו˙ ƒּכ נֻק חֲק

ר, ָּ̃ ƒע ּוב¿ ם ּגַק ָבֹל אֲק ָנכֹון, א: ּבָ אַק
ֹל עַק ר ּבֵ ִדַק מ¿ ׁ̆ ויט¿ ƒאו יּוּבַק ֹל¿ ƒמ י ƒּב ָהרַק

ים ƒָימ מֹוָנה ¿ׁ̆ ן ּבֶ הּוא ה ּכָ נֻק חֲק ֶׁ̆ ך¿ ּכָ
ָחִד יֻק מ¿ ר ֶׁ̆ ֶ̃ ׁ̆ ֵי מֹוֶנה ¿ׁ̆ ר ּפָ ס¿ ƒּמ ֹלַק ו¿

יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ימֹו˙ ƒּב ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ם ƒע
ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ֵבי˙ ּב¿ נּו ּג¿ נַק י¿ ּבֹו ֶׁ̆ ּנֹור ƒּכ הַק
ֹלֹא ו¿ ים, ƒר ָ̇ ֵמי מֹוָנה ¿ׁ̆ ן ּבֶ ֶיה ה¿ ƒי
ָעָבר. ּבֶ מֹו ּכ¿ ים ƒר ָ̇ ֵמי ָעה ב¿ ƒׁ̆ ן ּבֶ

ֹל ּמֵ סַק מ¿ מֹוֶנה" ¿ ּׁ̆ " הַק י ƒּכ
˙ ּמַק עֻק ֹל¿ ע, בַק ּטֶ הַק ֹל ֵמעַק מּו˙ רֹומ¿ ¿̇ ƒה

ים ƒּי חַק הַק ֶא˙ ֹל ּמֵ סַק ּמ¿ הַק ע" בַק ֶ ּׁ̆ " הַק
ע. בַק ּטֶ הַק י ּיֵ חַק – נּו ֹלָ ֶׁ̆ ים ƒיֹל ƒג ָהר¿

ים, ƒֹלִד י¿ ֶכם, ֹלָ ֶׁ̆ ּיֹו˙ ƒנ כ¿ ָּ̇ הַק
ֵהם ים ƒֹלִד ּי¿ הַק א ָ̃ ו¿ ִדַק ֶׁ̆ יחֹו˙ ƒמֹוכ

ים, ƒר ּגָ בֻק ּמ¿ ֹלַק ם ּגַק עּו ּי¿ סַק ּי¿ ֶׁ̆ ֵאֹלּו
ֹל ֶׁ̆ רֹו˙ ּגָ ס¿ ƒּמ הַק ֹל ֵמעַק רֹוֵמם ¿̇ ƒה ֹל¿
ה. ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק ים ƒמּוָכנ יֹו˙ ה¿ ƒֹל ו¿ ע בַק ּטֶ הַק

ֵּבר ֹלִדַק ְיכֹוֹלים ְּבֶהְחֹלט ְחנּו נַק אֲק ָבֹל אֲק ְּגֹליִדה, אֹוְכֹלים ְחנּו>א נַק אֲק ֹחֶרף, ּבַק

ָׁשָנה, ִמִּׁשים חֲק וַק ְּכֵמָאה ֹלְפֵני ָהִראׁשֹוָנה ְּגֹליִדה הַק ְמכֹונַקת ֶאת ָעֹליָה...

ְטִעיָמה ְּגֹליִדה ְּבֵביָתּה ֹליַקֵּצר ֶׁשָחְפָצה ִית, ּבַק ֱקֶרת עֲק ָאֵמִריֱקִאית, ִאָּמא ִהְמִציָאה

ְּבתוֹ$ ְּגֹליִדה, ֹרֶבת עֲק ְּבתַק ָמֹלא ְמָכֹל ָׁשֱקּועַק ָהָיה ּזֹו, הַק ְּמכֹוָנה ּבַק ְיֹלִדיָה. בּור עֲק

ֱקֹוֵפאת. ְּבתֹוכֹו ֹרֶבת עֲק ּתַק ֶׁשהַק ִד עַק ְמסֹוְבִבים ָהיּו ְּמָכֹל הַק ֶאת ח. ּוֶמֹלַק ח ֱקרַק ֶׁשֹל ָּצע מַק

ֶהָחֹלב ֹל ִמְפעַק ֶאת ְוָהפַק$ ְעיֹון ָהרַק ֶאת 'ֱקָנה' ָחֹלב ֹלמּוְצֵרי ָּגִדֹוֹל ָאֵמִריֱקִאי סֹוֵחר

ָהָאהּוב ִדן עֲק ּמַק הַק ֵּבֹל ִהְתֱקַק ָּׁשִנים, הַק ת ִּבְמרּוצַק ְּגֹליִדה. ֹלִיּצּור ִׂשָּיִתי עֲק ּתַק ֹלִמְפָעֹל ֶׁשּלֹו

ְּבִרית... הַק ַאְרצֹות ֶׁשֹל ִּמי' ֹלאֻק ָכֹל אֲק 'מַק ֹלֵמֵעין ָהְפָכה ְּגֹליִדה ֶׁשהַק ִד עַק ָּבה, רַק ֹּכה ִדה ְּבַאהֲק

ֱקִּפיא ּמַק ְוהַק ֹלְגֹליִדה ֹרֶבת עֲק ּתַק ֹליַקֵּצר ִנָּתן ֱקִּפיא, מַק ֶיְׁשנֹו ִית ּבַק ְּכֶׁשְּבָכֹל ּמֹוִדְרִני, הַק ָּבִעָּדן

ֶּפֶרת. ְמׁשֻק ְּגֹליִדה ֹליצֹור ְּכִדי ֵּביִתּיֹות, ְמכֹונֹות ּגַקם ֶיְׁשָנן ָבֹל אֲק בֹוִדה... ָהעֲק ֶיֶתר ֶאת עֹוֶׂשה ְּכָבר


