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ĦĥĤĐ Ę"ėĜĚ Ęĥ đĜēĘđĥĚ
,
ׄה מׅ אב ׄמ גאב ׄא ׅזךג םא "ׇם כלׄ" ,ׇם ׅזא
גםגזמ גׇמ זׅלהׄ .הה ,ׅלםמ "זׇ  "120לׄב ׅמלׅמ זא ה׆למ,
ׅךל ׅאא ׅוטלמ ׅטל – גלׅ ׅזא גםגזמ גׇמ ׅב םאה ׅׅמב
םאה ,זםלב ׅמד .אה ׇזב ם׆ב ׅא םׄל ג םה לםמ "זׇ "120
גׄטהמ ׇׅ׆ם םׄהה גוב אמלׅמׄ ,גהמ ךלׄ .ד  גכל םלׅב
א  ,גׅד ׇלה ,ב ׄהם וטל ,וכלהב ,ל׆םב אגמלם ׅזאגמ ךלמב.
ׇׅם אח ,ׅגו׆למ ׄלז "ׇם כלׄ" ׅלׅ םלׄא ,ׅמב םאה ג גטזאמ,
מלםמ מל׆םמ .אמםמ ,ׅםה ׄמ זאה גׇל׆ .ׅא ׅמב םאה ל׆ם
׆׆מ מד ׄמ.
ׅםה ׄמ" ,ׇם כלׄ" םאה  - םאה ׅׄגמ .ׇם ך׆ ,ׅמזלמ גׇמ םהזל
ׅׅמב ,וטלב לׅב םהמׅ זא ׇ ׇלב םאה ,םזלל וכלהמ זהד .׆ב גוטלב
גׇׅלב – גׄ ׇלב ך׆ זםלמ לׅמ םא וטלב .מ  ׇגהמ םׄד ׇג א אזאזא
ׅוטלב ,אלׄמ ׄמ ׅלכ ׅזהב םא מׅב ,אם ׄמ זגכ  ׇז ,א׆׆ ׄמ
םגמ מׅ .גוטלב גלםב םא וטלב ׄמב ךׄ אׄל ׇלב ׅׅמב םאהׄ ,ה
המד םא ג ׅ .ׄ ל׆ גטמז ,גזלל םמׄמ .ׄ גזׇ ,גזא א ,זא ׇלב ׅלב
ׅׅמב םאה ,גוגד ׄמ ׄטב ׇב .זׅל ,גה"א לםמ ,ג לםג גלםג ׄמ
גכל א׆ׄ ,זׇמ אׇ ,אל ךל ׅׄמ וטל הםׅמ ׅגוׇלהמ.
ׄה םׅ םאה ,ׅלםמ זׇ  ,120לׄב םׅמ ׆ׇא ׅ׆ׇל םאה "ׅמב גאׄ מד",
םגב ׅׅׄמ וטל גםלםמ זגכ א  ׅׅמב םאה ,הל׆םב אלׄמ ׄמ הךי ,
ׅזהב ,ׅא ה׆ז אמלׅמ אל.
ׄלז גל׆ם םהל ׅגׇ ,ׅגו׆למ ׄלז "ׇם כלׄ" ,מ לךׄמ םא וטל
םׇׅ לד להׅל׆ , טלו "ׄ׆ו" כלמ ׅםׇׅ ,םׅׄ אוטל ׄמ וטל גלמכ
ׅׅמ ׅמא ׅׅׄ ,אל׆א םכמ וטל" ,זךל כךל ׇׅל גׄםי" .גט׆ם גזׇ זא ׇׇמ
זגכ םהלכג ׅד לםמ "זׇ  "120אם׆ללמ םׇׅ ׅםלׄא.
ׇם   זמל טזאמ ,זםל ׅל .אה אכה ׄמ ׄמ
מםׄ .לה וטלב ׇז םב ,כםׅה אׇׅלב םא  ׅלהׇו,
ב ׅׄל ,גא םא ,ׇמ למב ,םל כלה ,םב וג ,םׅאמ
מ םׅׄ ,ׅגא ׇם  ,אאכ ׄמה ׄמ מ מׅ,
אך׆ ׄמ ךלמבׄ .ד  גׅד גׄא .  ׇם גל׆ם ,זגו
גםג ,זׅל ,םכ ׄמ מםמ.
  ךׄמ ׇטד ,אהא ׅמב גאׄ מד ,גאב ,גׅהב
אזגכ ׄמ םׅמ םא ךל ,ל׆םב אׄגהמ מלׅמ.
ם אאה כי גםׅ ל ,גםג ,הזב גאׄ מד.
םאב,
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ęĕĘ"ėĜĚĐ Ĥčď

ěđĤĥĐ ďđĐč ĦĕčĐ

ěđĕĢĘ ěđĥČĤč ĦĕčĐ

,

,
ׇם ׆׆ה ב אׇמ  22אׅמ ׅלׄםד .׆ׄ
׆ׇא! ׅמ םאה ׄ כא ג גם׆ם׆מ.
ׄהה ׅזךג םא מא םטי טהב ׅמ מ ,ׅוט
המׇׅ ׅׅמ ט ׇם .הה םמ טל׆אמ ׇםמ ם אה
זמ זׇ םמ טהמ גׇ אםׅמ ׅׅלמׄ ,אׄל א׆׆
ׄלזב.
ׅב םׄ ׄלה  200-כךה ך"א ׅׅמה ,ׅגו׆למ
גב "טל אהךא" ,ׄהלׄכך ׅד כךהב ךזלב
ׇלב םהא םמ הטם ׅלׅ ׅמ , גל׆ם.
גט׆םב זב ׇלב זׇ  ׇל ךזל ׇז אטא
ׅהםׄ םׄ ׅל׆םמ ׇׅׅ .אׄל ךאמ גב ,המגׇ
ׅטזאמ  ׆ב ׅםהב ׅׄמ . ׇ׆גׄ אכםל כא אׅמ
טמ םגמהא ׄךאה.
ׅא"׆ ׅזגל גה ׄמ ׇלב אׄל ׆׆מ ׇׅל ׄא.
גזׅל אׄל זג ,  ׄלז ׅלמ ׇגהמ
גךהמ אםׅמ ׇׅ אהמ גׅל.
"ׇם כלׄ" ׅׅמ ט א׆׆מ מלׅמ וטל ׅגו׆למ
ׄלז ׅמ גאׄ מד .אכ ׅ אכ וטלמ גטלוגמ
 ׅלהׇו םל כלה ׇלמ ׅמ םלך ה ׅהםׄ
וטלב וטלב.
ׄה גׄאמ אאה כי הׇל ,גאׄ מ גםגמ .םהׇז
אםגל זא זךגה אךא ׄמ גב גב.
םאב,

ׅםאםמ ׇםב ׄלהב זוכה אה ׅ"ׄ אםלׇ
ׄמ ׆ב" ,טו גׇ ׄל ו ב לד םׄ,
׆׆מ ב זךגׄמ  66-םא גׇהמה ,א"׆ ׅזגל
םׅזמ.
וב ׆׆מ ,ׅךז ׅכטׇהמ , גאׄ מד,
גל׆םב כׅאה זםלמ גמׅ מׇ גב ׇלב ,גזם
םגב ׄמ אׅה המד אה  אגם אךל.
מכט  םא םה מגׇ גךהמ ׅטל ׅמׇםמ,
ׄד ׅׅמה מׇםה ׅםׅא ׇם ׅהו אׅמ ׅזמׇ
כלׅ גׇׄ ׇׅל ׆ב גםטךב גםׇל׆ב.
מׅלה ׅזׇׅב ׇםב ׅגאכמ ׄכ ,זׇׅ
וךׄאמ ,גםכ ׅמ הׄא אב ךא הׄ.
ׅ"ׇם כלׄ" ך׆ה ׅמזל גׇג ׄמ ׅא
וטלב םמׅ ׇלה .םגזה לךׄמ גוטלב ׇזב
ג :ׇמ למב גא םא כגה טזאמ ג׆המ
ׅגו׆למ ׅמ גאׄ מד.
ׅהג כךמ ׄםמ ,אׄל םה םא זׇׅמ ׅׅמ ׇׅ
םלדׄ ,ה ׅ אךד םט םמ  םה םא ׄמ׆לב
אׄ טםב ,מ  ׆ב םה םא גד זם זב ׇמ
ךל הׄ.
מׇ אזׇׅב הׇלב םזל א ,אׇלב גׇגב
םׄל ׄמ ׇל ,מלג גגהב ׇ םׄא אםמאׅ ,אאגׇ
אׅד ׄמ ׅמ ם כל אאׅ אה.
גׄא אאב כי גג׆ כא.
םאב,
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đĦ ČđĐ ďēČ Ęė
ĐČĘĠĜ ĐĜĕĎĜĚ đĜČ ďēĕčđ

ěėđĦ ČĘĚ Ħĕč
ׅׄב אא .טזב ךׄ אםטאמ ׇ
ׇל ׅמ
אמ ׅטל גאׅאׅמ גא זׅל ,אםגז וטלב גמכטמ
מה" אׅכל ׅׄמלב גזההב ׅׄל אלד .ׅגהל ׇל לׄטׄמ,
גכח זך טכו זהכב מכׅא ׅ הזב ,ךך אגזלמ
גומל ׅׄל ׅלׄם זד םגז זא גטזא גׅא ׄלך.

גה ׄמ ׇלב
׆מ גםזא ,גה"א ׅמ
אׅכל ׅכׅי הךהב  -ׅמ .ׇלב מכׅא ׅב םגז זא
כלׅמ כםב םהזל ׅגכב ׅגאגמ זךגׄמ .כׅי
םהׅם ז" ךׅׄ גךל מםׅ האכ ׅםׅ ,הׅם םׅ ׇׅ
ך"א כב גׇם ׅגלכ םא  3-כ"ג גגכג כׇב .ׇלב
ׅכל ׅׄמל הך ׅלמ כלׅמ ׅהךהב "לׄםה" .אׄל
ׄלמ ךלב ׇםה ׇׅל ׄא ׅכׅי ,זא אכׅלב םא אא
ׄלכ םלד ׅ"׆ׅזמ אהמ".
"ׄלגד" ׅהךהב םה
ׅהמ זמהׄמ אׄמ ל׆ׅ ,מלׄה ׅמהמ "םׅמלׅמ"
 :טלט' ׇד םגד ם גזגׇ אהםׄמ גׇה,
ׅׅמ
לגא גהם ,מׅמ ךׅׄמ מכ םא כא םלׄא הׄ
וגא וטלמ גׄמ ,םזאמ אגׇזמ ׄמ הםׄ ׇל םה
אהךא םׄ ׅםלׄא.

ךׄ אא ׅזכׅמ אגב ׅלםאב.
ׇל ׅמ
ׅמךטמ ל מב ךט זא זל כוג ,ול ׅד מזאמ
ׅׄמל ׆ׅזמ מגםמ ׅׄמלב אׄל כ מטל םׅד זל
גלמ אגזלׅמ.
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 ,אב אםׅמ וטב
גם הׇאוגד ׇל ׅמ
םזׅל ז" גגםאמ ׆לגה אוז אהךא םׄ ,מלׄד
ׅב םׄ אׄמל  YNETוטל זא כם כב םא הךאב:
"לזׅ ׄב ,מהׄב ׅאמ ׄהםב זׅל זאה ,זׇד ,זםלמ םהב
אׄל םׄ ,הךאב המכאב ׅגגוׇ םאׄ זל אב .אׄד
א וטב?" ׄ מ.

אׄלמ ךלב
ׅא"׆ ׅזגל גה ׇל ׅמ
זא םׅד ׅמ .ׅםלׄמ ׅגולמ ׆ הלׄ זא םאהמ:
כׅׅ ,גׅל׆ל ,טאׄטא ,ך'טו ,מט"ׄ ׅהל וח ,טממ ,ואב
אכה ׆אׇ זג א ׅםטז ,ב זב.

ׇ םלד ׄ -ה ךׇל  -טל אהךא

לׄםד אךד טל אהךא ׄ -ומל לםד

– ׅגו׆למ טלכ
כל אהךא םׄ ׅםלׄא ,גׄל׆ד
ׅגםמח ז" כלד אלמ הט׆ז םׄ
ך"א ,מׄל א ך"א ׅׅמ ׇלב
הךא םׄ ,כםׅ אוטלב זא
גׅׄכב אםלׇ ׄמ םׄ זהכ אב
טל מזׇמ כל זא אכב ׅׅהד ׄלי
מלגמב אגםמ זב ׇ ׅׄלך.
מא ׅׅׄ  -טל אהךא
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׆׆ ׄמ א"׆ ׅזגל ׇ זב אכמ אׇב
ׅׅמ
"כהׇלא" ,םטאׄ ׅלטלׄל םלב לכׇב זםל ׅג׆ד
ו׆ההמ ׅםאא מאׅםמ .ׇלב האׅב הל׆םב ךלט
אםל א ׄמ אׇב ׅגׄמ טב וזלמ .אכה מׇׅ
ׅגׄא אׄג םא םלׄא – טאׄטא.

ׅגו׆למ "ׅמ גאׄ מד  -ׇל ךזל" ,מכב ׅׅמ
זלׅ םל ׅםממטמ ׅלמ גל ,ׅםלׄמ "׆׆ ׅםגב"
 ׄגהב םׅל אׄ ׄמה .ׇלד הז ׇהׄ )םםממט ׅמהמ"ׇ ו"( ,הׇמד םא ׇלב םא זכׅ ׇהׄ םל גםלב
םט אהו ךׄד ׅלא ,ׅא גוכא םא ׅׄב ׇלד ׇהׄ.
ׅםאׅ םא גוכ
ׄמ ׆ םׅזמ ׆׆ ׅׅמ
ׄא .ׅוב גטז םא הל המד גאל גכׄ ם הל
הטלם םאהמ ׄלב זאב גׅ גזגב םה ׇל
ׅמ ׅגולמ ׆ םׅזמ . זב.....

א אהךא ׄמ ג׆ ׄל הׄ אךׄמ
ׅׅמ
אא אה׆ׅ .ׅטל ׇׅׄ אכ מׇז אטלכ ׇ -
"לכגמ גׇׅל" .הםמ טל לכגמ זא םגאמ מכבׄ ,מ
לכגמ כאׄומ מ םגזמ לךׄ גזםל ׅהםׄ לאה
זׅלד .ׅגׄד אמלׅמ ׇׅׄב "׆' ׄאד" םד ׅזל אׅ,
אגׇ זא  ׇׅׄב ׅלׅ ה׆ׅ וה ׅגׄ םהב ׄלהמ.
מך׆ ךׅזהמ גגם ׄמ  ב-ב  ל ׅׄגךזמ
ך׆מ ךלמ ג׆לב םהמ ,טל אׅם זׇ .ׅמזלמ םב
ׄמהב ך׆ ׅטהב ׄמ ׄל׆מ םב גולממ.
לםב ׄמ ׄלי אׄל אלׅ.
ׇל ׅמ
טזב ךׄ אמ ׅט םא ךטד ,זךל ׅׄהׇלמ לד ׅ"ׄ
םאב" ׅׄלב הלב ,אׇׅ ׄמ ל הזלמ םהלך ׅגכב.
ול ׅזגכ לזׄא ג׆אׅז אזד לזׄא מהמ  םה.
ׅׅמ ׆ׅלׄא הה גׄלמ ךלב זא לכז הח הלמ גםב
אג׆ׇ ,אםגז זא ׆אב ׄלׄא׆ב םׅב.
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טמז א׆אמ םא׆
ׇל ׇל מג ׅׅמ
ׄט גמכב ׄמ אםׅז ,ךלט מאגׇ ׅמ "ׅׅ"
ׇ ׄט ז׆מ םגלב .ׇלב מאגׇב הה גׇׄ ג
"זג" גםמטמ.

ול ׅלםאב ׇׅלמ םלמ א ם
ׇל ׅמ
ׅזכׅמ וטל "גאמ לםאב" .ׅגא ול אגׇ זא גםטמ
ׄלג ׅה כא וטהאמ ׅלםאב ,א ׅםהמ ׄא
גם ,ׅוגׄמ םהמ האׄמ לד זכׅ  -םהמ לׇב
ׅםכ גה ׇ םב טזא גזׇהמ גםט.

ךׄ אא ׆ׅם ׇׅלב .ׅגו׆למ גב
ךמ ׅמ
גאׄ טזאמ מ אגׅל א ׅגׇׅל ׅ׆'טב ,הה גטזאמ
ׄמ׆למ מטהכ ׅוטׄ גאד "ׅלׄםמ" ׅגךט לגד.

ךׄ א׆ׅם ׅׄל ךטד .ם ׅכׄכב
ךמ ׅמ
ולמ .ול ׅךטמ ׅזכׅמ "גוכ ׅםׅא כׅא" ׅ"טׄלכ
ׄ׆גד א" .אׄל ׄלמ זלׅ ׅגאד "הזד וטׄ" ,ךכ
ׄמב זׇ ׇגזמ והׇׄטו ך ד.

אא טזב ׄמלב
גואא א םא ׇל ׅמ
וגב אךגמב םׅב ׅׄל :מםׅ ,םגלב ,גׅא,
׆אה ול אׄ׆ג גב ךטהב .ׅׄמל וטל םגז זא כגמ
גטזא גב ׅ' גכלמ ,ׅכל ׅׄל גםׅׄמ כׅא וׅל
זא טזאמ םׅׄמ גב גהלמ .ׅגךטל ך'ל ךט ׅ׆ד גגה
לׇב גב ׅךהל טאׇ ׄא הא זגׇ .אׄל ׄלמ ךלב
ׇםה ׅכׅי ככ ךׄ אׅמ ׆ׄא ׄאד כה ׅם ׅהלמ.
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ĦđĎđĒ
 ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ

גׄל ם"ךל" ׄה ג׆ׅאמ אמב ׄגהמ ,ׄ א אמ
׆ב המ ,׆ב גׇזמ ,םׅ אה אׅׄ ׄמ ׅ ׄגהמ םא
ךל – ךל ׄגהממ .אד ךל אטמ ׅגה "ׄגהמ",
גגה אזׅל אךל ׄגהממ.
ׄגהמ ׄ ׅ גם-גכל םא ׇׄב אל׆םמ אׇזמ,
ׄמד ׄ גׅז ךל זךגמ-ׇמ ׅא ׇל ׄטםלמ  -ׅל
ׅגל ׄ -ב ׅ טל אזךגׄ ,ב גול אׅל א ׄ
אאכב גגה.

– ׅׄד ׄאׅול ׅזא ׆הב םהב ,גך׆ ׄמ
םׅׅ גא םט םלׄא ,םמל גםםטׄ ,ב ׅאא םטׄ ,ׅ
אמזאו זב ׅהמ טאםמב.

– ׄ ׅ ׆טה לׄםה אׅׄ ,אׄ לכ ׅב
ׅׄ .ׅׄד ׄ ׄהכו גׄל טכזד ,גׅה םא גזלל
לג אטוא הםכ םא ׅלהכ.

– זא ׄח מב ׆ם ׅׄד )ׄאׅול( ,ב גאׄ מםכ
זׇ אמ.

 -םגב ד ב – ׆ הׅׄב גםם אׅד.
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đĕĦđĥĎĤ ĦČ ĦČĔčĚĐ ĦĕĥđĜČ ĐĤĕĢĕ ČĕĐ ,ĐĕĚđēĦ Ęėč ,ĦđĜĚČ
ĕĐĥĘė ĐčĕĥēĘ đČ ĦđČĕĢĚĘ ěĚČĐ Ęĥ đĝēĕ đČ

– ׅׄד א ךׅזהמ גׇ ,ׅ גׅׄמ
ׅׄמ ז םא זכׅ אלא .אךׇב הךׅמ טמ-לׄם אׄ,
גׅׄמ ׄמ ׄה-מ םא ׅׄׄ ,ׅא ׄ ׆ב ג םאׄ
ׅ אמ כםל ׅד ׅׄ אכב ו-גד.

– ׅׄד א גׇ .׆ ׅׄב גאׇב ׅׅׄמב
׆ח ׇׄ ,ד ׅׄ׆ׇ ,ד ׅׅׄדׄ ,ׅא ב ׅׄמב ומב ׅ׆ׇ.

– ב  לכב גׇׄ גב ׅׄ,
םא ׅ׆ט םא ׄםמ טטל ,ׄד וטכ םׅזל ׆ב ׅ׆ט םא
הזל ׅמא וח ,טמ ג םגׄגד םׄ ׅל ׅאׄ אזםמ ׇׅל.
טוא ׄ ךכמ ׅלה.

– םל םלב א׆
ׅׄב ׅב ׅׄ ׅא םׄל גמ םה .ׅׄד ׄ ׅׄד א
גׇלב ה׆ׅ.
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ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥĘđ ĎĤčĜĤđĎ ĘēĤĘ ďđčė
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד

|

:

ׄאב ׄלזב ׅׅמ "זׇ  "120ׅלׄםד אךד  גאׄ זׇ
ׄטו גכב .ךטטב הל׆םב םׅ ׇל גכב אכלׄמ ול
םכלד ׅׄמ זלׅ  -ול מזׇ זא לׄמ םט זׅלמ
ׅלׄםד אךד ,זא ט זׇמ וטל ׄם גכךז םא
ׇלמ מכ לא ׆להׅל׆ .ׇלב ׅׄ אׅׄ כל
אלא ,םׄ ׄםמ ׇׄ גזלמ גׇׄ ׅגכגמה ,אׄ
םזל ג  גׇמ גגהמ אב ׅגט׆ם זב ׇגמ
ט םזאמ ׅול  -גל אזׅלמ ,גהמ ׅׅמ וטל
"ׅׅ" ,גהאמ ׅמ וטל "מלׅמ" ג םמלג אכא
ׅזל מ ׅםא  אׄמ "כלמ זל" לׄםד אךד .ול
טכ אכ גד המ אכגמ גל זאג אםט זׅלמ
ׅגמב ׅמ וטל "ׅׅ" גמ ה אמזׇ זׇמ םא
גלב מאגׇב מכב זא גכג םא םט ׇל לׄמ
ׅגא םהב.
ׇׅל כׇג הםׄ ׆ׅ' טׄל ׇלׅ ,גהאמ כג םא
גל ,ׅד מל וטל" :ׅל ׅג לׄםהב םא גםׅ
 גוׇ הםב אמ ׄמ זׅלמ םטמ ׇׅל .ב
כג ׄמ ׅמ וטל זׅל לׄםד ׅׄלי ׅזאב ,ב
 לׄםהב אׇׅל אה ׅזׅלמ ׅא גכךזמ אגׇ.
אלׄםה זהכ ה ׅזׅלמ אאׇב םא ׄהם לׄםד אךד
ׅמהמ אגׇב 'זׅלמ ׅזׅלמ' ,ׅגל מטם ׄגי
זא ׇ גםׅמ םהמ .הכׇמ גךׄ אכגמ גל
זאג אזׅלמ ה ה םא זלמ לׄםד אךד אכב
גכב גׇ אזוכ ׅאםד ׅמלׅמ זׅלמ; גכב םהך
ׄמ זׇׅ ,םלׄםד אךד ׄ גכב לׄםד ׅזאב ׅ כב
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ׅמ וטל זׅל ׅ האגׇ א גכךזמ ׅזׅלמ ...זׅלמ ׄ
ךל מלׅממ םׅ גלםג ׅמל םא ךהמ,
ׄד זׇ  גכב א אך׆ אך׆ ׄמ ם׆  ׄמ
טהךׄא ׆אב ׅ ...גל זאג אזׅלמ םגם ׆םל
גלׅ ךׅל אוׇהב אגׇב זׅלמ ׅגׇהמ םׅלׅ
זאב אךׅל זוכב גםמגםב ׅ גמזההב ׅ
ׅׄלי ׅלׅ מׅא".
אׄל ׇׅל טמ כלד ול ,גך׆ לׄד םמ אכב
זב לא זא ׇל גל ׅׅמ וטל "ׅׅ" .לא ׆ז
אׄלי ׅםהמ  1932אׄל כםב אם׆ ולטכ אזא.
ׄ ׅ׆למ וגהל אגלמ ׅׅׄאוכ ,םב מ םט
זׅלמ ה׆ א׆ׅ לׅ גכךזמ אגׇ .׆ב ׅ׆ד אׇב ׆ב
ׅׅמ וטל וׇ אגׇ אׇב זׅלמ םט גלמ .לא
׆ז אׄלי ,םׄ ׇׅלמ זׅלמ ל.
לא ג׆ז אלׄםד אךד גמכׅאמ אזׇׅ ׄךא גהא ׄלד
כלד .ׄ גׇז א ,ם"גל ׄה גזםהמׄ ,ה ךׅלמ ׅמ
ׅגאמׄ ,ה הוזמ ׅםׅמ ׄה גזלׅמ ׅמהזמ טאמ.
גםלמ גכׅאב ׄמ אםאם ׇםב."...
םׄאמ ,ג כל ׅגט׆ם םא גל גׅׄאוכ זב אׇ
"ׅׅ" ׅלׄםד אךד םא גב ב? ׄב אׄ ם כם
"זא ׇם"? לא זהמ ,םזׅלמ מ ם׆ל ׅט
אאׄ ׅז , כם  לׅ םׄה כא ם׆ׄמ אםד
ׇׅׅלב םא אׇב ,ׄםל מ זׇ אם׆ׄמ מׅ
גלׅמ ,ׇׅל ם הׇל ׅׅמ וטל ׅׅׄאוכ .ׇׅל זלל
ׅ טאׄ מׇג .גךׅ  אׄ  גל א ׅי אׄלי.
מאׅה א׆ׅ וׅ אגךׅ ,לא וׅל ,םאׇזמ מא
כא םגם ׅםט  םה םב .ׅי אׄלי אגׇ
אכלׄ ,אמׅ לכ אׄל גד ׆ז םאׅ ׇׅל .גד מא
האגׇ ׇׅלב ׅׄטד גׇכ הד ,םאׇ כלׄ ׅל זׇ
ׅל זׇ אגא םאג .ׄד ,ׅׄלי מ זׅלמ םטמ
ׇׅל םא אׇב ,לכ אׄל גד אגׇ אכלׄ אמׅ . ׇאט
ם׆ׄמ גד ׇׅל םטמ אד םא ב-ב ׄא מׅ.
גא הכא םאב ,אאׄ טלכ ׄ אׅלמ.
ללמ ׇ זג זא למ זב ׄלי םטמ וטב
גגלכב ,םהלמ ה מגה ׇׅגד , ׆ב זך ׇל
טל ׄלי ...זא גלכ םׅד ׇגד אגךׄמ ...םׄא
זלל ׅ להמ ב םא וג.
ׄד ,ׅוטל ׆ׄ׆לט ט׆ם ׄמ גכגמ ׄמ טלב,
ׄד  -מלם מל׆ב םא מׅ ׅוטלב ׄא גךׄמ .ׅא
םזמ טהׄ םמׇא אךׄמ ׄא ם ,אל ׄמ טלב

ׄמ טלמ ׇל .םאט ׅהוז גגכב אגכב" ,ׅאז"
ׄמ הטב ׅםככׄ ,מב הטב םגאׄ ׄמ ׇגד ׄמ
וטב אׄלי םלׄא גד גלכב.
ׇ ׅזה ׆ז׆זב ׄא זׅלמ "םא טזב" ךזלה זא אא
ׇׅׅ םא זׅלמ ׅגה .לא וׅל ,םוׅ א הזך,
ׄא ,ׅלׅ םטמ םמלם ׄד ׅגא כׅי ׆אמ .אׇ
םגז ׅׅמ ׇם גוׅמׄ ,טאהמ גׄגׄ ,ה׆למ גׅׄׄ '.
אׄ מ םט םלםמ ׄמ ׅגםט םמ ׅוו ךׅ
אאׇ אגׇ םט.
הוח א ,מלג א א ,םאׇ כא ׄמ גׇז
ט אאׄ מזגכמ ׅםט ,ׅםׄ אמא גמלם
ׅגא כלׄ ׅוטלב .ד .׆ב גםׅ "ׄםב" ,םאׄ אׇׅל
זא גולהב ׅאטד ואאׄל ,םׅ ׅא אׅׅ גד זא גאב
םאגמ .לא גךזלמ זא םגם ׆ׅל ׅגאב אזמ
ׅםטמ ב-ב ׅםגמ אזב אגוזׇמ ,ׅמ כט זׇ.
םׄגלמ א ׅׄ" , כ לא ,גזהד אם ׄמ" ,םׄא,
ׄב אׄ גׅ אגל "ׄד" ׄ "ׅד" ׅגכב "ׄ כ " .
זא לכז א ׄמ ׅׄ לא םׅזמ לךד לׅ אה מהמ

אכב גל אםט זׅלמ ׅלׄםד אךד אזםמ אגזד
ׅוו ט .םׄאמ ,ג זך םׅט אג םזוכב
ׅגאׄמ כג .אׇזמ ,ם אׄוח ׄמ גׅלב
םׅגׅלב אׅךז מהמ אםגד .מל גׄמ .ם אטם
ׄמ "גם׆זב אׇׅל" .לכ ׄא א אׅא םה .זא זׇׅמ
ךמ גםמטמ םא ׄהםב ׄא ׄטםל אׅוו ׄטגמ
אםטל גךׅ כב.
ׅגא כלה מׅההמ ׅכא .כםׅ גאׄ ׄמ ׄל,
םגׇ טזב הםגזב לםב םא ׇמ וג .גׇׅל
ׅׅה ׇל םא לא ם מהומ םא זא ,כאמ םט
זׅלמ מ מלׅמ ׇגמ .  זלׅ ךׄ ׇטד גל׆ם
ׅגׇ.
זלׅ ומב ׅגׄמ טב וזלמ םא כא ,לׅב
כט ׄמ לא אאךמ ׇ םא מׇ גל׆םמ .מ ׄלז
מ הםׄ גמגם אזאׄמ מ אהוא׆ ׅגב
םאׄל גד .גמ  מׅלל ,םׅׅמ "זׇ  "120ׅלׄםד אךד
גמ׆ללב מלול גׅ׆ל "ׅׅ" .ה׆ׅם מהמ ׅגל אׄוח
ׄמ להמב גל ם מזׇ אזם ׅמב האמ
זׅלמ ,ׅׅלמ םט זׅלמ.

ĐČđĥĐ ĕĘđĢĕĜĘ ĞĕďĢĚ Ę"ĐĢ
 ,גהאמ מלׅמ ,ׅמ ׇׅ םלד

 50-ׇלב הךא םׄ ,גה אמׄל ׅׅוו ׄ"א -
ׄ׆ח הא׆ א׆וכ ,םא ך"א ,םךׇז אהךאב
ׅגאׄ ׇׅ ׅׅכ ב ׅׄ .הךאב מל׆ם 
׆ׄב ׅגך׆ב ׅמזל גׇג םא א הא׆
גםל ׇםב ,טל גםׅ ךל םא ג ׇ /
םלׄא .אא ׇל מא כךד ׇׅל׆מ לׅ ולד א ׇׄ
ׄמ כׅא וׅל ׄם ׅ ׅגׄל טהב.
ׄאח טכׇ ,כׅ ׅלכ ,כׇב ׄמ טה הךאב ׅׅל
ׅכם אךאב ׅמגה כׅךממ אגלמׄ ,מ כׅא

א ׇל ׅמב ׅכל .ׄאח ׅלכ ׇ אהךא םׄ זא
גאגמב אםמכב אכמ אכ ׅכגמ גׇהמ םלׄא.
ׄ ׅז ׄמ ׄגהמ גׅמ אםגל זא ׄלי םלׄא
אהא ׄמ גלםמ םׄ " -
"...
...
ׅוב ׅכל גה אב אׄלמ זלׅ גטׄלמ גם
אם וׅׅ םאהמ זלב ׅׅ זב .אׄ  ׆ׅא
אגׄגך כךהב אכח ׄמ ׇלב ׅב ׅׄ לׅ.
םלמ "מכ" וג ׄמ ׄלז גל׆ם זׇ ׇגזמ.
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!ĕĤĠ ĐĒĕČ ,ġĕģ ĐĒĕČ
 ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ

"

"

כי המד ׄמ גמ ׄלהמ םא .ׇׅכ ג ׇ׆ אכו
םׄמ גךׄ גגב לכ אול .ׇטכ  זב הׅ םא,
גמ גבׄ .ׅא א ׇׄ ׇז םׄל גם םם ׇטכמ ׄא
זב הׅ ׄ םׅ ,מד ט םב ג טלטלב ךׄ גגםכ.
 זב וח כי .המד זאה ׄמ גמ ׄלהמ םא.
םגם םא םלטמ ׄמ םא אמ םא גלׅ ׄמ
גאך זׇ ממהב ג םׄמ גמ אזםמ  אכטי
אׅלׄ , אמטו םטי םא ג׆ ׄל.
ׅׄא וח כי ,גאׇׅ ב ז ,המד א ׆ב ג ׇׅלב ׅב.
מׅ גוׅׅ ,ם ג ׆׆מ אׄ לזמ ,אגלמ ז.
מםׄא ׄמ ׄאׅל ׆ׇ אב.
ׄמגא םׅה ׄמ ׄךא גו זא לׅז ׅׄ מ ׆ׅה
ׅא׆למׄ .הׄ - ,גל אה ׄאׅל ׄ -ה א ב מטם זךׅב
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גגׇה ׄמ .ׅל זא ׅכל אׄ המהב אׅהׇׄב אמ.
גזגׇ ל׆ז ׄמ הׇל ׅםׅא אזאמ גםא אכג םה,
לכ לׇ ׅל גךׄ זא אד לטל .זׅל זא ׇ ׅמ ,המד
ךטךח ,ׄם ךׄמ ׅׅאכדׄ ,גלמ ׅ םזׅלמ , ט
אׇ גגםלׇ םא לׄ םׅדׄ ,גל םמׅׄ ׇח ,ם ׄ
ׅה זב גו זל גוח .ׄא מם אאמ אזל אוׇל
ׄמ זהד םא גלטומ .םאם םזמ ׄה םלח ׄךא לׄ
םׅד .א אזלׄ ,א אׄ לו ׄמ גלטומ םו׆למ
ׅםׅא ם גכב אאׇ ׆ׇא אםׅמ ׅםכ אזםמ ׄמ
םזלב םא .זׅל גׄ טכׇב ,ךׄ ך זב לׅ
ׇׅ .םב ׇׅל .ל ׅמ ׅזלׅ ך גמ .ׇׅל לׄםד גךׄ
ׇז גגו הו אםאב מח גׇ ׄמ גכׇגמ זב כהו
לׅמ ךגׇ .ׅׄ ה לךא! ׄ -ה ךזכ אׅד ׆ׇא – מזם
המ ,אב ׅאא אטךי ׅהכ .ג טמׄב אטךי ׅהכ? –
םׄא ׄמ .גטה םג םׅׄׄ םא זׇׅ ג םה גלב
– ׄה ׄגל א – אׄ וטכ א ׅםׅא אםאב אגהׄכב ׄא
ׄמ כהומ לׅמ ׄגׄ םא ךגׇ םאב .ׄ ׄם! –
ׄה ׄגל אׄם םא – ג ׇם זב אטד? םאם םהב ׄה
ׅל ג אאטד .אטד  זׇׅ םא ,טלהו םא ,
ג ׄל אׅהׇׄבׄ .ט אׄ ה ,ג אׄ זםהׄ .טא אהםׄ
גׇה מׅה .ב גה ׄמה אט׆ם ׄךא גהׇו ג,
ׄא א א גם ׅםׅאה .ג ׄגל א גהׇו? – ׄה
םׄא ׄמ ׄםׄ .ׅא ׄ לׄ םׄה ׅל ׅזךׅב ,אׄ לך
א׆ׇׄ ,גל א ׅזׇ םה? – ׄה םׄא ׄמ .םמכמ .ׄאא!-
ׄה גלׇ זא ׆להמ כ  -ממא אׇׅל םׄה םׄא
ׄמ .ג ׄגל א ׅהׇׄב?
ׄגל א ׅזׇ ך םה ׅזׇ םה?
אׄ - ,ׄ ׄגלמ א – ׄגל ׄא ׅזׇ םהמבׄ ,ב ׆גל זׇ ׄ
ׄמ גל םׅל ׅהב םאם םהב.
ׄה א אוׄ םא זא ׅאכד אמטו כךמ ׄלׄ .ד ׅל.
א ב .זךׅב םלטב ׄמ .גל ׅׅכל ׄה ךל אםאב
םאם לטלב ,גכׇגמ גו ,םאם ׅ לׅ ,ׅוח םׅז
ם ו ךל אד ׅ םגה ,ׄב ׄה אׄ ׆גל ׅזל
ׅׄ גהׄכב ׄא אלו ׄמ גלטומ .גמ הםׄל גד
אזׇׅ גמ? אטד ׄד אׄ  .זׇ םׅההמ ׄא אׄ
׆גל ׄמ גל ׇםׄ ,מ א אׇׅל אממ םא םד,
םגז ׄמ מל גל.
לכ ךלמ המהמ אה גׇה ׄמ.
ב ,ב  -הׄה ׄאׅל ךזכ אגו – מׅׄ זׇ טזגב
ׅׄ זׇ ממ ׅא׆למׄ ,ׅא םמ לׅ .מׄגד א,

הםׅל א גאׄ .ד  מלׄ . ג םׄה םׅ גׅׄו זא
ׅאכד ׄה ךזכ אׄם ,ׄאא ,ממא אׄל .ג אׄל ׄ
ׄגלמ .גל ׄהה לׇבׄ ,ה ׄגל אׄ ,ט לׇב? ׄ
םׄאמ .לׇב גׄלי ,אכהׇׄ ,גלכ .אׄ םׅ ׄט .ט
אׄ המהב אמ.
זׇ םׄה ׆גל ו׆ל ׅׄ ׄם םג א ׄמ כזל
׆ׇא גאׄ טלמ ,ׅםׅא אטמ ׄמ מׅׄד אׄלמ
זלׅ . טלמ ?  ׆׆!  גוכ!  ם׆זד! ם םב
ׄםא זהׅב ,מגל ׇ-או ,א זהׅ ך ׄךׅז .ם ׄםא
םלב גׅלד .ם גם-םם מׄהב ,ך א ך לכ ,זב
טךי ׅׄגךז גלׅ גמכמ ,גל א ךׅז םא טךי ׄל.
ם גה׆ ,כאט אכׄ ,ׇב ךׅ ,זב ל םא ׄם םׅׄ
א .םטב םלב ׄלט ,הזא לׅׄב .םה מט לגד,
א ׇׄ ג ׄ׆לח גי ׄ׆וב ךׅב םׄמ המד אב
הם גי םאב הא א זא אך םל אמ הזאב.
גאהב כהב ג ממ ׅׄ ׆אא .ךאמ כה
זב םכׇב גאב .ׄאא ,א םכ והׄ ׄךא ׅׅמ

זא ׅאכד.
ׅוׇל טלמ? – ךזכמ ׄמ ׄם גׇל םה.
ם׆זד! ׄ -ה ךזכ ׄמ ׅל – ׄט ׄמ ׄ ל?
ׄלמ -,ׄ ךזכמ ׄמ.
ג ׄלמ? – ׄה םׄא ׄמ.
ׄגלמ םגל לׇב גׄלי ׄמ - ,ׄ ׄגלמ.
ׄאא ,ׄאא! מלׇ ׅל גםמ םאׄ - ,ה ׄגל א –
גם׆ז ג םזׅ גׇה םגךׄ גׇׄג םא טלמ ׄא.
ׄ בׄ , אמ! – הׄה ׄאׅל ךזכ אגו םׅׄ
םהב ול־כאא – ל׆ ׄמה וח־כי   -ׄ ׄגל –
גוב גם׆זב טכׇב גמׅ טמז כהומ
ךגׇב .גא םם אה טלמ ׄא . ומב טלמ ׄא?
 גוכ , והגוכט , ם׆זד ׄגמ! הם ׄמ
ׅׅׄ ׆אא ,ך מׄה זא אםד ,טא כד גה׆ ,ג
זהׅב א לׄ גמאכ א גאׅ.
מםׄא ׄמ ׄאׅל ,׆ׇ אב.

ĐČđĥĐ ĕĘđĢĕĜĘ ĞĕďĢĚ Ę"ĐĢ
 ,זׇׅמ וךׄאמ ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ
ׅגו׆למ טלכ טל אהךא םמכב
ׅׅמה ,הךל כםל גׇ ׅד כךה ׇמ ׄ"א
)ׄ׆ח הא׆ א׆וכ ׅך"א( ׇלב
הךא םׄ ,םא אגם ׄמ כםל
אׄל ׄמ הךא םׄ ׅׅווב.
ׅ׆זה אגכב אׄל ךאב כׅךמ ,טהה
אׅכל ׅמזל הא׆מ םא א .אא
ׇל ךגׇ כךד םא ׄמ ׅד גך׆ב
גמׄלב ׄמ ם׆ב הא׆ב םא ך"א
ׅמגב םהב .אכ ךׅׄמ הזג ׅםל
ׄלי םלׄא אׄל הםׄ ׇׅלב  2הךא
םׄ םוטל זא כלמב ׅמכטמ םׄ.
כךהמ ד טכׇמ המ ׄמ כו
כלה ול זא טזא םא א ׅכלב םא
כךהב ׅטאד ׅגו׆למ "זׇב ׅגׇב".
לׄם ׄ"א ׄאח כׅ ׅלכ הםׄ ׇׅלב
גל׆םב םה׆ז אאׅ אב ׄםל ׄגל ,םׄ
לׄ ׄמ מטכׇ םא ך"א ,גזׅל אךל
א׆ד זא ׅה םא גׇה ,׆ב ׄמ ׅ
אהא אׇל ךזל ׄמ זלב םא הךא
םׄ ,םד זב ׆זב אׄלי םׄלמ
טא ,גם ׅהםמ ׅמ ׇׄלב

אׅהמ ׄד גׇה מגׇׇ זב א כםב םהכל ׇׅלב ׄ" -ה לׄ
ׇׅל זׇ  120גך׆ב ׇל  .גךׇ ׇׄ ׅ אל אׄ אם גךׇ
םה אטזא ,אכׇב אׅהמ ׄמ גׇהמ םלׄא" .ׇלב גה אׄלמ זלׅ,
ׇ זב כךהב גאב ,וׅׅ םאהמ זלב אמטׄלמ.
ׄלז ומב ׅםלמ "מכ" ׄםל  אךׇ  זגׇב הךא םׄ,
ם אלׄמ ׄמ ׇל ךזל םא גטכׇ ך"א גכלב ,גׇׅב גגםב
ׄמ ׇל.
ׄד וטכ םה אׄלז גל׆ם םא ׄמה זׇ םהב לׅמ.
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ĐČđĥĐ ďĕĦĞ
 ,ׅמ ׇׅ םלד
םׄמ ׇמ ׄלט ׄ גד טלכב גמזׇב ׅמל
ׅול׆לט םא זב םלׄא .גׇמ זוכ ׅ ׄ ׆ׇא
ז םב גמׄלב .לׅב מלגב אגׄגי ׆א ,זל
םגל מזׇ .ולהב וטלב ,זׇׅ ׄלהב
גׄהב ,גלׄהב ךאגב ׄאטב לׅב םא הךא םׄ,
ׄםל ׅׄגי ׅגׄגי הטם גמזׇב ׄמ וטלב ׄםב,
אגזד אׄ ׇׅׄ לד םׄ אגזד ל גאא אׇלׄד
זאב.
גׇ םה הזלב ׅׅמ וטל מהב ׅׄלי טלכב ,ׅב
מאגׇב גמהׇׅב גלׄהב הךא םׄ ,םגזב גטב ׄמ
וטל ב אטה ,ׅגד ׄל םׄ .ב לםגב ,גכאב,
אזמב םׄאב םׄאמ .אׅוח ב מׅב ׄמ ׄםל םגז,
לםג כא גולב זמכ םא ׅל אזד גלׄד ׄ
גלׄהמ .ׅמ וטל גגהב הךא םׄ אגט׆םב זב
מאגׇ ממ גלב םגזב גטב ׄמ וטלב
ׄםב.
לזמ גלב ,הךאמ םׄ ,לׄה טזגב לׅמ ז"
מאגׇ מד גג׆ד ׅמ וטל .ׅל ׅזמ לׄהמ ׅא
ׄךא גלׄהב ול ׇז ׅה ׅא ה׆ז אהםׄ .זז
ׄם זגכב ׅׄ זב כלׄמ ׅלב .ׅלמב
גזזמ םא מאגׇב ׅול ׅ׆ׄ׆לט טאמ
םא ׄלט ׇמ גׇכלמ ׅׄלמ גׇט ׅלב .אםד
זא׆מ ,ם׆ׄמ ׇכׇכ מׅל כאכא ׅאב ׅא גםט.
גומׅל םגםלׇ ה גםמׅ ול ׅךל גכלמ:
ׄ גכ ׄמ אׄ לכ ׄמ . כל םאגׇ ול
׆ׄ׆לט הזאג גמהמ אגׇב םא ׅמ וטל

וׇב ,ׅמ ׅהב ׅמ וטל מהב .ג ם
טזב ,ׄםל גםלׇ ה זׇ הא ז" גהב ,הזאב אׄ
 .אׄ גׇׅל לכ ׅול םא זב םלׄא .׆ב ול
םא זג ׆ב ,ׇה םא א ׄהםמ ,הזאג גגׇט
וטלב םא ׅמ וטלׄ .אׅׄ ׇגםלׇ ה ,גׄ א
ׅׄמה אךׇ אאכ ,אׄ כל ׇׅל זא ׇׄגמ.
אׄ גׇכ .םה טלכ ול מל גםלׇ אׅׄמ גאׇמ:
ׄמ מכטמ מה" ׄמ םהמ םׄ זא ׇׄגמ ׄלט םא
גׄ זםלב .אגלׅ ךזל ,המד אלׄמ מזׇ ול
ׄגד לכ ׅאכ םא מה" ,ג םאׄ גטלז אגםלׇ ה
אהךא ׄמ א א אגלמ טאמ אׄגהמ .גםב ג
גומגמ מכט ולמ האגׇמ ׅׅמ וטל ׇכׄ
זב טז גמ׆ׅלמ םא גגךׄב ׄלׄא׆ב מזׇמ
מׅמ ׇׅ גאב ולהב םא זגב םהב.
ׅל מאגׇב םהמׅ זא וג לׄהמ זב הךא
םׄ ב לׄ םאד גטל םא גםלׇ ה .גה
ׇל גל םׄ , גזאב אׄ ׅה םול ׄהה
ׄוח ׄלזב זגׇב ׅמ זךגב .ול ה לךח
ׄלזב כםלב ׇׄ ׅלז ,הׅזב גד זׅל גםטזב
זא זמׇׄ . ׄטםל אאגׇ ׄמ מאׇמ כגמ םא גׇהמ
םלׄא ׅא אכׇב אל ל ׅ ׄמ גׅה טא
םא ׄלט ׅגׄ מםז זםל ׄמ מאׇמ כאמ
ׇמ ׅׄלךמ ׄלט ׅׄמ זמׄ . ׄטםל אאגׇ ׄמ
מאׇמ גטמ ׄכׅל ׅא אל ׄמ מכטמ ׅׅׄ גב
ׅגׄ םכׇג א.
׆אמ מלמ םא מהמ אגׇ םׄ ׄ א םהמ
אגהמ םגׇ ׅטאד .א׆ׅ טזאמ ׄמ אמ לׅמ
ממ .הלׄ םהכ ה׆לב ז" גםממט אב אמׇגמ
םא גׇה ׆ׅל זא מזאמ גאמ ׅד  ׅוטכ .זׇ זא
 ׅמ גאד גולׅב אכׅא כׅךמ הזל גםלׄא זׇ זא
 גׄגלב םטז ׅזמהמ טאהמ םגוׅמ גׅהמ
אׄ ׅׄ אׇזמ כלׄ םלׄא .אמ מב ׄהםגמ
ׅא ׄא גגם אׄ גכ גב .אב מלגב גז גׇׄ,
ׄב ׅאא ,אאגׇ םׄ ,ה׆ׇ  ג׆ׅלב ׄמ ׅלמ
םהׄ ,ׇׅל ׄמ מאגׇ םזד  "׆לגהב ׅל אכב
ׄמ גהמ גמ ׅטאד  א אוג זא זלמ טאהב
ׅםגׇמ ׇב" .כאמ מה׆ׇמ הטאב זא ׄהב
זלאמ םא ׅזא ׄ׆'הׇ אׄגהמ ׅגםלׇ ה ,םא
ׇׅ לׅ ם טלד ׅלׄםב.
ג ב טה ׅל ג׆ׇאמ ׄמ ׅה ׅׅלמ? ׄב הׅהמ
םלמב םא גלב גלמ אזהמ אׇלםמ לׄ ׅזׇד
ׅ ׄה ב? ׄב גםלׇ ה המד ׇזמ זא וׇל זׇטמ
ההב ׅזמ ׅהמ מהמ אגׇב? הלׄ  םׄאמ ׄא
ׄלמ א ׄמה א זׇ אׄ א גט ׅמטומ זאגב םא
גה ׅהה ׅהמה.
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ׅזׇ םאם זםלב א אזאגב ׄלה הךא םׄ.
לד םׄ מל ׇׅ ׇל "םאׄ ׇז ׄמ וח" ׄ זם
ׅ א זא זא ל .טלכב ׅוטל ול ׇהב
ׅםׄ א מכךל ׅׅהמ מכׇם א םׄא םמ
ׄמ גםׅ ׅךד ׄ 100ב ׇז אׇכאב ׄמ מה םא טלכ.
ׅׄהׅלוׄמ זׇ מׅ ט םב ג ׇכלבׄ .לז
ב םׄ גז׆ד ׅכ א מגז זׇ ׇ ׄגלמ כׇם
ׄא גאׄ לגב .גמוב ׄטא זא זׇׅמ.
ׅה מא ׇׅל ׅׄ גׇ ממ׆םב ממ .ׅ זם גה
ׇל ׄב מה זא  ׄמ ׇזמב.

ׅמׅ "םמ גׇהמ" םמטלוג
ׅ׆אד ׄטלא  2014םמא ׅזמ םמ
ו׆לגמׄ ..ד א כםל ׅהד ׅד הםׄ
מׅ זוכמ ׅאכמ גׇהמ םלׄא
אגׇה אהמ ׇגכלמ גׇהמ א.
זב ׄטלב לׇׅ וא.

Ħĕĥĕĥ ĐČđĥĚ ĦģĘďĐ
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד
ׅב םׄ ׇאכמ גםׄ אׇׅ ׅׄ "א ,םאׄ  אזאמ
אׄלי םלׄא אׇׅ םגב םא ׄא םהךא גד מטמ ,׆א
מזךגמ הטם ,אזאמ זא מׅ ׄמ כלמב ,ׅמכטמ
םׄ אגזד ׇלמ ׅׄב הׇל ׄמ הׇל" :אל ׄמ א
ׇׅל אׄ אם – זׇ ׇל זםל – מזא גםׄ".
ׅםא גאגמ זאב םה ,מ זב ׅׄ םלׄא "א
ׅגה גׇׄהכ ,גםב הםאה ׅךזׇ אד ׄםי .ׅהמ
אא ,׆ז ׄאה םגז םזגׇב אוא ׄמ אהׄ .ׅ
טךל ׅ אגא טכׇ ׇׅ ׇׅלב גאאב גלזׇב
םמׅ אזמ טלׇׄ .מ "ׅםלמ הׅׄ" םמל׆ב אזׅלמ םל
וטׇ כלׄ ׅגזגׇ ׇאכמ גםׄ ,ׅכםמ אכׇם
אׅׄ םלׄא ׄהׇל "א ,םהוט ׅגׄד ׅמ םלׇמ ׄמ
םׄ.

ׅםלמ הׅׄ
ג הד אה אזמׇ ׄגל הׄ הׅׄ,
םא ׅזאגה לׅ לׅ ..ג ב ׅׄ?
ׅד וזלמ גםגב םזא טה ׄלי מוזלה,
מםגזה ׄהמ זׇׅב? ׇגזמ הה׆םב מא׆ה?
 ג ׅׄמ אה הׅׄׄ , גד ׅםל...
גמ המזלל ג םמ אא הלׄ
ׄא כׅלמה ׄם אׄ ׅׄ ,ׇ אׄ ז ׇגז,
זא ה ךזלב םהׇלו ,ג ׄגל כה?
ׅׅמ הומ זׅלה אׄ ׇאכ הלמ,
ׄם אׄ ׅכם ׄמ הםגמה ׇגגמ.
ׄב ג זׇ ׅׄ ׄא ׅד כׅלמה,
לכ םמ ׅל׆א זםׅ ומה.
לכהמ ממל ׅׅמ  -זאב לׅ,
זםׅ םׇ אאׄ א  -ם ,ׇא לזׅ..
כאא , םאמ ׄמ ה,
לכ ׄ זׇ מהםׅ ׅד כׅלמה...
ׄ לח גה א- כךלב,
אהך הםׄח אםלל ,אזמׇ םא ב!
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ēĤđĠ ĐđđĜ
ĤĕĞĐ ĕĘđĥč
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד
םב "ׇל ג׆ד" זׅל ׆א׆אב לׅב ׅגם םהב .ׅאׇמה
לכ ה ׄמ "גםׅ כהב" ׄ הכםל ׅםגב םא זׅל
ׅא ,םׄהב ׇזב ךׇ אהךא ׄמ גהב ב םׅב ׅגם
ב זא וטואב גםכטב זא ׅלמ .גׄל מל הךל
"ׅמ ׅׄמ" ,ם ׆א׆א גׇלה לׅ מל אגםׅ כהב
ׄלׄ ,ׅזםלב םהב ׄלהמ ׄה זלב אמטז
אמ ׆ׇא םא "ׇל ג׆ד" ,גזד גאד גם ׅב םא
טהכ ,ׅא ךל ,ׅךלח מג לטׄמ םמח ׅלמ םא
גמ׆ללב ׅ.

׆׆ב םׅזמ זב גזג ׇלב

 ׄ ׅמ "זׇ  ,"120גמהםׄ גׅהמ אזךב גלכב
ׇׄג ׆׆מ ,ׅםא זל לׄםד אךד.
ֵ
ׅמב ׇ כגמב
מלה ׆ׇא םא ׅמ םאה ׄ ,םאה הגךׄב ׄד גלךהה
טם .אׄ ׅהב אׄ הׇב אׄ ט זאה אהו אׄד
גםב םכם אב אטא ׅה .׆זה אׄד ׅגךׅ ׅלׄמ
ׅ ,ךמ גוז ׇׅה אגם אל׆ם ׅ אהמ
גב זםלב ׅמד ׅׅאב . הךלמ מם ׄגממ
םא ׅמׄ .הה גגםב אמ ׄמ ה ט םה ׄמב
אטה ׅׄה אׄדׄ .הה םגלב זא כםלב זב ׅה גםטמה
ׅלה כׇגב ,הט׆םב ׄמב ,גאב ׄמב – ׇ זב
ׄמ ׄה לכגב ׄד כםלב ׇםבׄ ,ם אט לךה אט
גׇמ "ג" םם א זב ׇלב ׄלב ,ההב גאב,
גגוׅמ ,גלךׄמ ג׆ב.
גטאׄ אזםמ ׄד ךמ זׇׅבׄ .ד א וטכ םג םכׅז
ׄמ ׅלמב אמטכׇ ׄ אמב גכךזמ אזל אמלב
אטלכ ׆ׇא ׄ ,ב ׅםא ׄטב ה ׅלמ ׄב
ׅםא ׄםמב האׅׅמ – מגׇ גכׇגב ׄמ ׅ ,ׅׅכ,
ׅגגׄ .׆ב ׄב ׄמ גומ׆ל ׇׅא"מ ׄגמ לך אםגל
זא טלמ – ׅל׆ז םמטמ ׄמ ׇאמ מל׆ם ׄמ ׄלמ
גכב  ,םׅכמ ׄמ ׅ׆א םא ב וגט.
ׇלב ,אב כא׆ׄאב ,ׅׅב אאמב ׇזב ךׇ
אהךא ׄמ "ׇ" הטאׄ  םאה ׅלה ׅ ׄב  אׄ
ולב ׇׅל ׅכלמ ,ג ׅא גכב םׄהםב הגךׄב ׅ
ׇזמב אכמ א׆ׅ א ׇׅל.
ׅלל םם זׇ ׅמב ׄא ,םׅב ׇל הה גא ל׆ז ׅ,
ׅׄא מם ׄד ׄ םגכב  ,ׅׄ םׄ גׅד,
גזהכ מלב מל .גד םלׅ ׄהםב ג׆זב ב א׆א
 – 100הׅל ׄמ ׅמ םאה ׅ"זׇ !"130
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 ,ׅמ ׇׅ םלד

םׅזמ ׄ ׆ םא ׅלב
ׇׅלב ׇםב םכל כלב,
גזאב ׄא ׅג כׅא זב זׇ
אגל ׅכא ׆ׇא ׅל מׇ.
םׅזמ ׄ ׆ םא גמד מל,
כב גךמ םהמה ׅלׄ
זםב וׇל ,גמב ו׆ב ׆ׅאמ
זלב גול זךמ גזאמ.
םׅזמ ׄ ׆ םא כךל,
מׅׄ םׅםא ,ׅא םׅל
כךלב ׄוטבׄ ,אגב ׄאגמ
אׄ םב אכ ,ם מלגמ.
׆ םׅזמ םג ׅזל ׅטל,
זב ׅ׆ׇב אׅהב ל ׅז גׇל,
זב הׄ גכם ׅ ׅלב זׇ ׅא ׇ
זב מגאׄמ גׇםמ גגזגׇ ל וה.

ĐđđĤĠĐ ĘĕĞĚ
 ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ
ג׆א םם זםל ,גזא טל םא ׇׇמ ךׇ ׄמ זה .םאׅם
ׄמ ,אטמ ׄמ ׅזה ,ׇׅ ,זב א  לׅ ׅׄ ,ם
גׄ אׇׇמ ט ,ׇׅׄ גב ׄ ׅ אׄ" :ל
םמממה ,ׄ  םא"ׄ" . ט!" ,גלׅ םג ,המאמ
זא ךׄל" .םאׄ מז אוטל , הםׄל ׅה אׅה"ׄ" .ה
גׅ".

 א גזאב ׇׄב :גזא כד ׄטל ,גזא גטלמ גהכ ,גזא
גׄולכׄד גזא גטׄל  ,ׅךׅז ב גגלכ ,םׅלכ אׄ
זב זׇ ב ,׆ב אח מל גגׄ גםב םה .אׄ ׇזמ
א  ג אזםמ ׅ ,גאׇׅ אאׅם ׄמ ׅגא הוזמ אׄלךמ
כלמ .גממ אגזא ׆םב ,ׅהמ טל ׄמ גג ׄמ
זט ׄמ ׅׅםב םא גֶּ ְלאֶ ד ,םׇׇמ ׅׄ ׄמ גכּא.

 28טׅלׄל 2006
ׄׄ-ה-גזא טל
ׅכב
ׅׅלאד כטׄ
ךכב םלב ...
 28טׅלׄל 2008
ׅׅמ אב ׄוח לטׄ
גזא טל  -ׇז
ׄ
אׄ ׅכ ׄמ מל ...
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Ėėč Ĥēčĕ ģĤ ęČ ,ěĚđČ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ęďČ Ęė

ěĤđĎ ěď
ׅמ ׇׅ םלד

"םךׄמ א׆גאׄמ ,טםמ מׅׅ .הומ
מגב םהב א׆גל ׅגכל ׆זמ א
גממ" – גוטל ׇד ׆לד – "א םםגם ׄמ
ׅגכךז ׅמזם גמ גהא גׇל םגא
ׅכל ,ט אמׅׅ ׇ ,םא אאד".
ׇד א ׄמ מׅׅ ׅהוב אזךׅ ׅ גממ,
זׇ םךא אםא ׅ .ׅגא גד טמ
הכמ זׇׅ םגׄטםלמ א אטוא/אךל ׅמאמ
גגׇ .א זׇׅ זם ג גממ ׇׄ ,ג
כ ׇׄ .אׄ ׅלל אׄ ׆ׇלמ ׄגהמ המד אם
ׄמ זׇׅמ .טוא ׅׄגךזמ  גממ ׄ םגׄ
ךל מאמ גגׇ ,ׅזךב ׄד  םׅׄ . ׄטםל
םאׄ אמלםב גׅזמ טהב גׇכ ׅזׇׅמ.
"םׄה ךלׄ ,ה םכז אמ זאב ׇגד ,לׄ ׄמ
ׇגמ גכטׇ אמל׆ג אםטמ ב מ כטׇ
זא ׇכ ׄהג ,טלטלך טלוטכׅ הה".
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ĦđĕĦĕĚČ ęĕĜĕĜĠė ĦđĤĤčĦĚ ĐĎĕĤĝĘ ĦđĤčē
 ,זגממ "זל"
אלה ׅׄ םלא טלהכא גזגממ "זל" גהאמ ׄמ גזׇד ול׆ םא ׅמ ׅלׄםד אךד

ESRA

/

/

2014

ׄ ׅכל גה ,גמ׆גא גאׅ  אה ׅׅמ "זׇ “120
ׅלׄםד אךד .אטה  18ׇםב ,׆'ׄה כול ,םׅמ לׄם
םאה ,םלא טלהכא ׄה ,טהה אגהאמ מלׅמ ׅ"זׇ “120
זב לזד אׅכם ׄמ זלמד םא ׇלמ ׅגאׄמ ול׆מ
ךזטב גזׇב אאׇב ׅוד ׅזל לׄםד אךד.
כׅךמ ול׆ םאה ) (ESRAכגמ ג גם םהבׄ ,ׅא
זׇ םהמ  2012טזאמה כׇם אול׆מ וׇלב ׅאׇׅׄ ,םל
אכ אאׇב ׅ׆ ה .םׅכםה אלׅ ׄמ טזאמה
אול׆ ׆ב ךזטב אׄ  אה גוטכ ׇב ול׆מ ׇׅ אזגׇ
ׅהט ךזטב וׇלב םלךה אוטכ ,אד טהה א"זׇ ,“120
ׇ םא אוז ׅול׆מ ךזטב ,כׅךמ ול׆ םאה
מא אגם ׅטזאמ אול׆מ וׇלב .גגם אׄ ךטה
אזהמ  האׅמ הגלךמ גךׇ ׅלה ׅלמה ׅ"זׇ .“120
ב גׇ א ׅגאׄמ ול׆ ,מ םׅזמ גוטל אכ
זא זךגב ׆ב ׄמ לׅ הט ול׆מ וׇלב גגגב ׅטב.
כׅךמ ול׆ םא "זׇ  ,“120׆ׇא ׅכט גםׅז אםׅז
וׇלב ךזטב הזלגב ׅזלגמ ׆ׅמ ,׆ׅמ זׇ
מל .ׇלמ ככ ׆להׅל׆ׄ ,םל גהאמ גׄל׆המ ׄמ כׅךמ
ׇלמ ,ׄ ׇל םא מאׅמ ׄהל׆ .ככ גזךׅמ ׄמ
ׇ׆גׄמ ול׆מ ׇ זב ׇלמ לׅמ םמהׇׅ אטלכ,
םא  גךא ,םאזמב כם אהו אׅמ "זׇ  "120גׅא
אלׄמ כׅךמ הםב םׅמ זא ו כט ,גםמ ׅגול׆מ
זוכמ ׅגאׄמ ול׆.
אאׄ וטכ ,וז םא ׅלה ׅ"זׇ  “120ׄ הו ׆ׇא.
" "ESRAוטכ ׄמ ךגל אׇלבׄ , מ םׄהה המכאב
ׅכם א׆ו ׄמ וטב הׇלםב ,הׄאךמ אגל אככ םׄד
ׅׄטםלמה אגם אוטכ ךגל .מ ׇכמ וטלמ ׅאׇׅ
מכםל ׄא גׅמ "זׇ  “120ׄגל א םב ׄל׆ה ב מלג
א׆ו וטב הׇלםב אׅמ טלכ .ככ זׅל
ׇז אׇזמ ׇלב מ םאב גלב ׄמ טלכ
ׅמ ׆ׅלמ םםׅמ ול׆מ גוׅלמ זא םׅמ
טזאמ ,הלמג ,ׇ זב הא ,אכב ב מלג .ׄלז
מכב ׅׅכל ב םאם ,ב ׅ גמׄל ׅגכב גזׇד
׆גאׄב , מׄטםל םט אכא לׅ מל .ׅׄלז
ך׆ה אלׄ ׄמ ךזטב וׇלב םאה מאה טולב
םא " ,“ESRAטלוגה ׄמ לד " ."ESRAםגה אוׅל אא

ג םזךל םׄא זא טזאמ םאה ,ׄמ םׅמ גםגזמ ב
מלג םׄל׆ה .א  לׅ ׄהםב טמ ׄמ אׅ ,ׄמ
ׄלהכ .םלמ םא  100ם" 200 ,ם" ,א ג םזא ׅלב
אמלב הׄוט ׅמׇ גמלגב הׇׅב .םׅב םכׅאה
זא טלכ ,מלגמ םהמה ׅמאׅמ לׅ  גגג אׅ,
זל אאׄ וטכ אגם טזאמ אׄוטכמ ךגל אׇלמ ,ׇ
םא אגם ׅזׇׅמ כׇם םב זםב.
אאׄ וטכ ,הךא ׆ב ׅ׆ ה כלׅ םא  2014אגב ׄמ
אׅ אגוטל אׄ כד םא אׇב.
ׅ׆ ה ׄםמכׇ ,אכה  330וׇלב .םה ׄה ךטב
אאכ זׇ מל ,ׇמ אׅלה ׅ"זׇ .“120
 :זגממ "זל"ׄ ,׆ׇ ׇׅל ׄה׆אמ,
ׄ ׄל׆ד זךגׄ אאׄ גלמ ל גהא זא ׇ
גמהׇׅב .זגמ טזא ׅמג אׇב הזל ׅוד,
הב ,זׇׇ גךהמ ,זךגמ גׅ׆לב ,ׅכאמ גךכ.
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ĦđĕĤčĘđ ĦđČĕĤčĘ čđĔ ģđēĢ
 ,גהאמ םלמ וךׄא ,ׅמ ׇׅ םלד
אה גלב ׄמ ׄגל םב אאׄ ךכ ה ב גׅׅ ,אה
גזׇטב אלׄמ גא זהה ׄהםב זב  לׅ  םמגׇ
זם אה ׅ . ׄ מה גאׇמ ׄךא ׅה ׄהם .אב
ׇזב א :מהכמ ,זלב ,לםב ,א ׅה מלׅמ זׇ
ׅלב אגׇ םט אם . ׄ םט ׅהאׄגמ גכםלמ
ׅד א ׅה גד ׄהם .ׅםטמ ךכ  ׄה אב אמכםל
זב א ׇׄ.
ם כלב םכל ׄמ םטזמ ׄ ,טא  גׄאי.
אזהמב ,׆ב ׄב ׄה גׄאךב ׄמ זךגה א ,אׄל גוטל
םהמ ג גמל׆ב ׄמ גם ׅ םכל אה ׄהה
גמאב אל׆ם מל ׅׄ .  -ׇלב כלבׄ ,ב ׄמב לׄב
ׄמ גמ אזךג ׅגוׇלהמ ,מׇז םׄה לכ גהו אׄגמ
ׄמ מׄל.

זא גל ,אטזגב ךכב גגׅ ׄטא גגךׅב הוטב.
ׄךא גׅ׆לב ךכ מל גמב אזמב גלׅ ךה .המד
אזׅל גולב זא ׇ ךכ גׄ :ב ,גהזמ גגׅ
מגכמׄ . ׄםל הםגז ךכ גמ׆א׆א ,ׄ ךל טממ
הזג ׅד הב גכךל מאב.
ׄהה ׇזב םךכ ׄה לכ ׅ אגךׅ ל ׅ ,הׄ
םזםזׄ ,אׄ ׆ב מלב אׅלׄמה .ךכ א אםטל ׄמ ׄמ
ב םא אב .ךזלב ,כםםב ׄ להב .ךכ ׄ מטז
הׇלמ ,ׅזמ אםטל ׅלׄמ :ךכ  -טם ,זא ,א ה׆ם.
אׄלה מטמ גכךז לטׄ" ,אךהמ לטׄמ" ,גםמגם
ׅךכ אגלמ טאמ .אךהב גומׅׅב ׅׅמ אב
גםזםזב אב מלגב אׅלׄמב" .׆ ךכ" ׄ ם
הוטמ א׆לגמ ךכ ,ׅׄגךזמ ׆ל לטאכו ךכ ,ׅׄטד
׆טה אׄ ׅׄגךזמ ג )זא ׇ גל(" .׆ ךכ" ׄ ם
ךלמ ׆א ךכ ׅכׅךמ ׄהםב .גמאב ׅגוטל מל׆אב
גםללב ׄמ לטאכו ךכ ךלב ךכ גמ׆א׆א גׇׅכ.
ׅ ׄל  -ג םגמל׆א ׆ ךכ ׅׄטד כׅז ,ט אׇׄב
ד ,כאא מל ׅזא ׄגי אטלי כׇג אׅךז םהב ׅ.

:

ג ךכ? ׅ׆ׇל ,ךכ גׅׄ מטז טא׆מ מה׆ממ.
ךכ ה לטאכו ׆טה םא י םללב ךׄמ ׄל גל,
מ םגזמ כאמ םׄהה גהב – ךכ .אטזגב ם ׆ב
ׇגזמ וגכ םׄטהב אךכ ׄההוׅׄ .מב גלב ׄמ
מםמ ׇ׆ׇ׆ ׆לגמ אה אךכ גא ׇׅל? אמא ׅךכ
גׇׅכ . םוח ׄל ׄמ הב ׇׅל אךכ ׅכא לב
גמ׆א׆אׄ . מם הׇלמ  ,הד?
מהכ ג׆ אזאב אלׅ ,ׅׅ .ׅ גםטז זא ל אטא
ׅ ׅךל ,אׄל  3 -ׇםב ׄ גמא א ׅ ךל
מכםלמ הוטמ זב ל .ׅ׆ד אׇב ׄה גךׄב אׇב םומב
 ךכב ,ׅ גמ׆ׅםב ׅלממ .אגזם מה גׇׅכמ
 םא ךכ הםׄלמ ׄמה א ב .םׄהה אׇב ׄהה
ךכב מל ׅכאמ ,ם אה מםמ טם אאׄ ׇׄ׆מ .ךכ
ׄךא אׇב ׄ מל גםלל גל׆ם ג גםכׄ .ךא גׅ׆לב
ךכ מא ׅהוׅמ ׅלממ ׅד ׄה הגךׄב ,אׄ מגׇ ׄה
גלםב אזךגה אם גׇׄ׆מ ב ב .גׅ׆לבׄ ,ה גׇׅלב
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 .1ךכ א אזל אלׇמ אי ׇב אטמ וה אמכח אׅ.
 .2ךכ מלב אכ גזלמ והמ.
 .3ךכ מלב אםל אכ םלל ולזטמ םלל ׅד.
 .4ךכ ׇז גםטל גךׅ ל .ׄ גׇׅכ זל אמגׇׇ זב
ׇׄד.
 .5ךכ םלח כאלמ .ךכ גטזא ׄמ גזלמ ׆ח ׅזךג.
 .6ךכ גׄטםל אה אמגׇׇ זב וׄךמ אׄ הזגמ , ׄ
ךל מם ׅמ.
 .7ךכ גםטז זא ׅד זךג המטו  גה׆מ .ם
םגםמגםב ׅךכ ׅהא.
 .8ךכ מלב אה אמםמ לט ההמ.

?
ׄטםל אךטמ ׅולב גךכב ,אאמ אכגׇמ ׅמׄלד,
אׅכל ׅגטז והׇ ׄח ,אמל׆א ׇׅמ  םׅ א ׆ב ׄב
ׄד וׅ גׇמ.
ׄ...ׅטזב ׅׄ םׄמב לׄב ׄמ ׅגוׇלד מ
 זהכ ,ממ׆א׆א גךכ . ׅ אׅלׄמ םא אה.
ם אאה ךכ ׅלׄ ׅׅלׄמ ׅ.

ĦĕĥĜ ĐĚĢĞĐ
 ,גהאמ םלמ אׇל ,ׅמ ׅלׄםד אךד
םמח טזא ׇׄמ ׅד ךמ ׇלב ׅׅמ םאה ׄ
ׇׄ ׆לגב אזםלמ ב ׅלמב טזאמ ׅׅמ.
ׇ זב ׇלמ גלב ׄאמ ,גמ טממ כׅךמ "זךג
הםמ" ,םמאמ אממ אׇלמ גםגזמ , ,מד ,זהד,
גׇזמ ׅלמׄ .ׅגט׆ם לׄםד לךמ ׆ׅ' ׅמ אׅ,
גמהׇׅמ גזגממ "ׄמ גמםז" ,זגמ מגמ ׅהםב
םאכ ׅולד םׇ ,ׅׄגךזמ גמהׇׅמ םאג ,אךׇ
מג ל׆םמ זא ׇ ׄהם גכךז .ׅגט׆ם ה גוטל
ׇלמ םאג  מ זׅלד זךגממ ,מגמ
גׇמ .ׅד מל ׇׅל ׆ב זא זאׄמ גׇזמ םׅמ

ׇׅכמ גכׇגמ א׆א גא .ׅגט׆םב ׅׄב גמהד
אׅׄ וׇהמ ט ,לךׄ זא ׆ה זךגמ ,ׇל ׅול׆מ
מםב זׇ....

đĜĘĥ ĦĕčĐ
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד
אׄל אׅב לׅב אמ אזׅ ׄמ ׇלמ ׅאד ,ׅ
מ׆ללמ םהב לׅמ ,ׇ אזׅל אג׆לב גו׆ םה -
ׇל ג׆ד "זׇ  "120ׅלׄםד אךד .מלמ "זׇ  "120ׅל
ׄטגמ המהמ מכ אזמׇ ׄמד.
ךמ גאכמ גלמ וב ׅךא ׄמ מכטמ ל ׄלה –
ׅמ  7םהב – זׇׅ ,םׄה ׅלמ לא ׇׅל זׅלה אמ׆לל ׇׅ
ׄמב ,ׇלב כלב ׅׅמ "זׇ  ."120ם אםׅ ׄמ ׄמ ׄלמ
גגאכמ גלמ זא הםמד מגׇמד ׅגא גםג.
זאה אךד ׄמ םׅזמ לךהה גאׄ גגכב ג׆לה ׇם.
ךמ זׇׅב ׄ ׅלג ׅ ׇלב ב ׅלב ׇםב
םאה .המכׅאה ׅלזמ טממ ׅגגמ זא  מׇמה.
גׄ הומה אׅמ םממטה ׅגוטל ׄלזב םהזל ׄךאה:

כו ב לד ,כו גׇׅ לׄ ,גוׅמ לכׇב םמ
אׇׅ ב זךגׄמ ,גטז ׆׆ אׇׅ ב זךגׄמ זב
גלמ ׅ׆ה .זלׅ םל לכׇב זב "ךגׇ לׄםהב",
ׄלז וטלמ ׅ"ׇם כלׄ".
אוב :ם אה  מלׅמ ׆ב לׅב ג׆הב ׄד ל׆ז ׇא.
ם אה ׆ב גהאמ ׇם ׅםב ׆מ םזם גׄגךב לׅב
ׇ אםטל ׄמ טה גכב .םׅ אה אךד םׄה גל׆םב
םׅמ "זׇ  "120ׅלׄםד אךד ׄ ׄד ׅמה.

/

ׅׄ  אׄ טלטלב ךטלב ל׆םב.
ׅׄ  גׅמ.
ׄב מכב א ׅכל מםׄא,
"ׄט ׄםל םא? ג ׄמ? גמ מל?
ג׆ז א? אׄ ג׆ז א?
ׄה ׄה ׄה",
ׄ לׅ וב םמ גׇׄ ׄגאא.
ׅׄא ׄב מכב ׅׅכל מםׄא,
"ׄ ׄה א אזםמ ׄמ ׄל גׄםל?"
ׄ ׄא ם א ו אׇׅא םא ׄםל.
,120
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ęĐĤčČ ĦČ ĐĝĕĜ ęĕĐđĘČĐđ
"

 ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ

ב לד אאא ך"א גזלל ׅ ׅא טזב גׇם ׄמ ל
םא גזם זכׇ ,ג ׄמ א ׄמב גכלמ גכלׄב
גזאב ׅגאׄ זךגמ ׄמ םׄאמ גולמ םא  ׄםל
– אט זל םא ׇמ ׇמ ,םׄל ׇממ גהמׄומ
םׅׄ ׅזכׅמ – ׄלׄ ,גולמ אטמ ,אגומ ׄלזב
םזךׅ ׄמ מלׅמה ׄמ זל ׄגהמ.
טזגב ׅמה" גהו ׄאב ׄמ ׇׄבׄ :מ ׅׄלב ׄמ
םא
ׅׄ .ׅםמ טזגב גלמ הוד ׄ ׇׅכמ
ׇׄב ,אׄ ךׇכמׄ , גולמ ,ׅםה גכלב גא הוד
ׅגזם ׅאמ גול אלׇ :ׅך גממ ׅה םא ׅזא הוד.
ך  ׄה א אמכׅא ׄאׄ ׇׅל ׄמ:
ׄ ,,
,
ט םגהו ׄמ ךׅ ׇׄל ׇׅׄ גגׄגל" :אמ הוד
ׄ ׅאמ ׄהםמ ,םׄב אׄ ׄ  ׄד ׄ ׅ׆ׇל םא הוד
גגם .ׄגהב ,גםב  ל׆ ׄא זכׇמ ךכ ׄא
וטל ׅׄ גד זאב םא זל ׇׄב .ׅוטל זכׇמ ךכ
ם ל-ג םא זגׇ  ,םגאׄ ׄאב ׄגל אׅׄלב
אׄל גד םאׄ   ׄאׄ הוד ,זב ׄמ ,ל׆םמ הלׄמ
םא ׄאב הםׄלמ .ׅוטל ׅׄ ׄד ל ׅזגׇ  ,םד,
ׅמםׅמ אׅׄ זד ׄא םׄד ׇׄב א אׅד ׄמ ׄאב
ׄמ ׇל ...וטל ׅׄ גומב גׅא םׅׄ ׅד ׄמ ׇל ׄא
,
גמאמד זׇ וטד.

24

,

".

ׄםל אמ׆ׅמ ׇׄב זא זז  ,גוח ׇׄל גׇ׆ם ,
וטל ׅׄלב וטל ׅׄ ד םמ לׄךמ גה׆ׇמ  א זא
הוד ׄל :ׄמ םא ׅׄלב  -ׄ מ׆ׅ םא כׅאמ
ׇל ׄא םאג זגד ,ׄלמ ,םא ׅׄ  -מכגגמ גל.
םמד  -ׅ א׆ג םא ׇׄב גמזא גזא אול
אה הוד ׄא.
ׄ גזׅל אהוד םׄאב גהו ׄמ ׇׄבׄ ,טםל אלׄמ
ׅםה וטלב ׄא ׆ב ׄמ הוד םׇׄב םׅ גזגׇ
ׅ ׄמ ׄא :ׄב זגׇ ׄאב ׅטה טמ ז אהךא ׄמ
ׄ ,מ גלמ ׄמ וגמ ,אםמגם ׅ ה׆ׇ ׇׄבׄ .
ׅזׇ ׇׄב זגׇ ׅהוד  -ׅםה גכלב ׇׄ -
ׄ .אב הםא ׅ ,םׄ גךׅ
ׅטה ׇׄב מׅז אׄגה ,ומלמ אׄ לכ ׄמ ׆ד
ׄהםׄ ,אׄ ,ׅזכל ׄ -מ גול ׄהם . גול ׇ
םׅדׄ-הם גו׆א א׆ז ׄא:
,
!
אׄלׄ ,טםל אגל ,םוטל זכׇ גׅׄ ׄמ מכגגמ
םא ׇׄב הׄל ׅטה ׇמ טלגׅמ ,םללממ ׅאמ
ׄהםמ ,מׅזמ כלׅהמׄ-ׇב אׄאב .ג כלׅהמ
ם גזאב אגא .ׇב אמטו טאהמ
כׇג  ,ג ׆ב אמה׆ׇמ א ,כגב
ׅגכגמ םהב ׅגכלׄ :ׅגאב ׅ' ׆ 27- /
 26גמׄל גא גׅׄ ג םגזא ׄמ ׅה
ׅל לם ׅגא אזא ,ׇ אלךמ ׄמ
ׄא אםטז זא ם ׄמ ח גאג
אׅמׄ . אׄ לכ ׅכלׅ זגב םהב
אםלׄא ל ה׆  .׆ב טמ ׆אזׇ גכלׅ
ׄמ ׅמ ׅ׆אא הׇל םהׇל ׅהוׅמ ׇגמ ,ד
גא ׄ ,םגא זא ׇ ׅמכטמ זאמ
םא ׄגטל ׄםלמ ) 715-730אטה"ו(
"כל ׅ׆ׄ ׅד-הב ׅזל ׄמ ׅה ׅׄם
מזׅמ ׆ב" )גאב ׅ' "  ;3 /ׇׅל-
גב ׅ' "  .(3 /גמ גוטל זא גא
ׄם  "גׄ ׄמ מטמ ׄםל ׅ׆ׄ ׅד-
הב אׅאמ אזׅל ׄם ׄמ ׅה ׄמ ׅמ

ׅׄם אגא" )גאב ׅ' "׆  .(10 /זא ד לׄ אךד
זלמ םא מד טלו םלׄא ׇהׄא טלׇגד ׅוטל
)"לךמ ׆ב לםמ"  -גםט ,גול ׅל ׅוטל
גכלׄ ,ך' "ׇׅל" ,2000 ,זג' :(177

"טלםהמ גׄלמ ׅכם אל ׄמ ׇׅלב,
אט ׅ "אזׅל ׄמ ׅהב ׅׄם" המ
א ,ם זאב אכטי גזא אׅׄ ,
לםב ׅלל ׄ םגׇׅל ׅכלׅדׄ-ׇב ,ם
הםלח אגמ" .ׅגם" :ׄב הזם כלׅד לכ
אׄא הל ׄ םגׄ ׆ב אׄא םלׄא? גא
'גא' ה׆למ ׅׅלל גגא 'גא' .  ה
םךלח אׄאב םהב ,הלׄ ׆ב אׄא םלׄא".

ְ ִ ָ ֲָ ,

/

ְל ִָׄ ֲׄ ,ׇ ָגִּ , ָ ִה ּ ַ ּׅ ְ ְ ּׅ ָ ִהב ַזׇ ְגׇֹׄ:
ּ ִט ְל ֵ ּ ְט ָל ִב ָ ּׅ ְ ָ ַג ּה ּ ַל ֲז ַה ִהב  ְֹּׅ ׇ,
ֲׄ ׁ ֶםל ְה ׁ ָם ָכ ַמב ַ ׁ ּ ֶם ֶג ׁם ִג ְה ִּם ָכ ָמ ּ ִל ׁ
ׄםֹ ָה,
ַג ְך ִה ַז ֵד ִזב ְ ֵט ֶכ ַאְ ,כ ֶֹלמ ּ ֹ וֹ ְהֹ ָה.
ְ ַזׇ ֶ ֹ
ם ָ ּ ְׇז ּ ָך ֳ ַל ִב ְ ּׅ ֶז ֶךב ַ ַ ּך ַזל ַ ָּמב,
 ְּׅ ֶ ֶלב ָל ּ ַא ֶםא ּׅ ֶֹכל ַ ּׅ ֲאֹ גֹ מׄ-ֹ ל ִה ְׅ ָב.

אגל ,אׄ לכ ׅג ׅׄמׄ ,אׄ ׆ב ׅג גאב
הׅׄ וטל   טאד הטי ,םהׅׄב מה׆ׇ א
הגלךמ .הׅׄ ג ,ג םׄל הׅׄ םלׄא גׇ׆ם
ׄמ זׇטמ םא גול זא טאד .ג םׄא:
"ׄמד ׅל טםז ,טל ׅה ׄמ הטם?" )ג 
 ,(7-6 /גםׅ" :׆ׇ א ׇׄב ג ׅ ,ג ' ׇלם
גג : ׄב זםמ גםט ׅׄמ וׇ' ךהז אמ זב
ׄא" .לג גוח" :ׅה ׅגמ מטמ ׄםל ׅ׆ׄ
ׅד-הב אםלח ׄמ ׅהב ׄמ ׅהמב ׅׄםׄ ,םל
אׄ ךמ אׄ זאמ זא אׅ" )לג ' ׄ (31 /אׄ
" ׄה ' זם וׇ גםט ךׇכ ׅׄלי , ׅׄא
טךמ ,הׄב ' " )לג '  .(23 /ׅזה הׅׄב
גׄלב ,ג ,לג כׄא )כׄא "׆ /
 ,(39כלׅמ ׅהב ׅהמ ׅטל ,טאד ׅאא,
הלׄב ג םׄה לׄ ׄה לך ׅזה ׄאב ,ב
גזאב ׄמ גול אׇל׆ זאה זא ,ׅמ גׅׄ
ׄמ לךה ׄגמ םא ׄאב ,גגאׄ הזם גול -
אׄ טאד  -אך זאד זאׄ םא ׄגה.
ׄ גזם זכׇ גׅׄ זׇד ג׆ג ט
ׅמאמ:
 ,׆ב ׄב מל זא
כלׅד גלמ ׅׄאׄ , ך׆מ וטל א הוד
גאמא גזגזגב ,אׄלׄ ,מ ול גול
גםז םׅזׇט  םא ךלמ ׄגה ,ל זךב
הוד םׄאב גזגׇ ׅ ׇׄב ח גטםז ׅולב
הטםב  כםב  -ׅגכל םא ׅׄ אׄ לכ הטםב,
ׄאׄ ׇׅׅׄד גגם םא ׅהב  -ׄ ׅאמ גול,
גטכז ׄמ מ םא ׄאב ם אמׅז גד ׇׄב
מׅז גולמ אם.
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ĤĎđčĚĐ ĘĕĎč ĦđČĕĤčđ ĐĎđĕ
 ,גׇלמ ׆ ,ׅמ ׇׅ-םלד
׆ ,גכל ׇׅ ג ׄאט םהב ׄ ם זמכ
ׅמל ׅזאב ,אמטממ ׄםמ אאמ ׄמ ׅלׄמ ׆ח,
הטם ל ,גׅוומ זא לגה ׅהב .ׅמא גׇל׆
םא ׄגד ׆טה הםג הה אגׇ ׇׄב אל ׄמ ׆ט.
אׇׅל םׅמ גלׅ ,םד לׅמ גד ׅזמ ׅ׆א גׅ׆ל הׅזמ
גול טזאמ ׆טהמ גמׄגׄ ,א ם׆ הםג לׇׇ.
הםג הה םׅ גׇׄ ׅא ׆א ׇׅׄ ׅ׆א גׅ׆ל.
ׅ׆ אגׇב הםג הה :גׇכמׄ ,מ ,זגכ וׇל
 ג׆ז ׄהל׆מ ב אא לׇׅ ׆ח ג גםטלמ
ׄמ גךׅ ׄד אא .םגׇ׆םב ׄמ לאהמ ׆ ׇכׄ
א׆א גׅ׆ל ,םׅ אךד  ,ׇׅא וׇ ׅד מל׆א ׆
אמל׆אב טוב ל׆אב ׄ ,גהזמ גמהזמ לטמ
גלמ .מהז גל םא םללב ׆לגמ אאי זךב זא
אׅ .מהזמ ׅ׆ ד ׄמ ׇל׆ממ זב לט הםג
ההמ .מל׆א ׆ המהב אםללב אלךזמ גמ ׄמ
אׄ ׄאג ,אאׄ י כ םךלב ׇׅל" לׅ זהט
וטל .מהזמ ׄמ הםג זגכ ג׆ׅלב ׄמ
ׄוטכמ גךד אםללב גהזב ׄמ ךׅלמ גךמ אׅ
ׅוׅב . ,ׅגכב זטמ ׇׅׄד ׄהל׆ ,׆ח גאׄ גלי,
גךׅל ׄהל׆ גמׇםב.
׆ גכׇגמ ,ׅד םׄל:

גטלכב גׇׄ .םטל ךׅמ  -ם גםכא אגהזמ
הטאמ ומ הד מל םא לגמ ׇב ׅ׆ח ,אא אלׄם
ׅ םטל ׆גםמ זלכב כאמ גךד ׅׅׄלב.
כ גזלמ טהכךהׄאמ ׅ׆ח ,גזלמ אׅ ,גה׆הד
הםג ,זךׅב זא .םטל מטכׇ םב ,כ
גזלמ והמ ׄמ כךׅ ׇכהמ מׄ ׆ח.
 כ ׇג זךג ,גׇזמ•
א׆ח אׄםמ טמ ׅד זךג .ואכ לׇמ,
טׇב גמב .כ ׄטגמ  לךד םג .טממ
הׇׇ םה .כ אמ ל ,לד ׆לם זטמ.
ׅמל׆א ׆ ׇׄב  אזד ׅׄהל׆ ׅמ .מהזמ
זׇהמ גמהמ טזאמ זא א אכ ׆ח .ד גכמ
גממ ׄמ םללב ,גטלכב ,גזלמ םאׇ זגׇ
םׇל .ד מלגמ אׅלׄמ א גזלמ ׆ח ,אא ׅׄלב
טהגב ג אׅ גזלמ ׇב ,ׅאמ טהגמ גזלמ
זךׅב .א ׇׄב א אמל׆א ׆ .ג םׇלם ׄ לךד אב
.
ׅלׄב גוטכב ׇׅל "א:

 םטל ׆גםמ מהזממ םא•
זגׇ םׇל גׇ ,׆ׅלמ כ גזלמ םאׇ ,זךגמ

ğđĎĐ ĦČ ĒĕĒĐĘ
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד
א ׄמ זךג ׄ ג םא ,ׅא ׆א גךׅׄ .הה א׆גל
ׅלׄׄ , ׄהה ההזמ אׅׄב .גמׄב א אמא ׄמ ב
ׅם ,ׅא ג׆ ׄל .מהז ׅגב גׄטםלמ א א אכב
ׅׄב ׅ׆ט םגםמללב ׅגב .גאׇׅ ם זךג ׄה ׆ב
זם מזגאמ ׅגב םזלמ א אםמלל גׅׄב.
טזגב ׅםׅז ׄה גמא ׄמ ב ׅמזגאמ טאׇהכל
זא גלד .ׄםל ׄה הםׅמ זא גלד ׆ׅ ׅׄ ,הםג
םמׄ , ׄה גל׆ם וטכ םךאמ א׆ז אגךׅ םׄה
ככ אזל .גהוה ,ׄה זם מזגאמ טאׇהכל ׅל
 14םה ,א ׅׄב זאג זׇ וח םזל ׄל׆ם ׆ׅ
מל ,םל לׅ מל גםללמ זב הםגמ ׅמ גהמ
אמהזז ׅגם א ב.
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מׇמ אגא ׅ גכךזמ ,גל אטאׇהכל םאה,
אגׇמ ׄ מהזמ אזםמ ׇ אםלל ׄמ זךג גׅׄב
אגהב ,ׄםל ב גטזב .ךׇ אםלל ׄמ ׅל ׄםל
ׄ גמא אׅׄ זׇ .גםג ׄמ םאגׇמ אלׇמ אגלד
הגךׄ זא לךט זם ׄה א אזהמ אהׇ אהה
כהב ,גׅכםב גגה אםׅמ ׄמב זא ם ׅםזמ
גםכ  ׄ ׄל.
ׄךאה ׅׅמ ׅלׄםד אךד ,גמכגב ו׆ מזגאמ םהב
ׅא ׅכל ,גׄטםלב אה אגךׄ ׄמ מל׆אב םזלב
גכאב זאהׄ .ה גךז אא ׇׄ ׄמ גׄמה אמהומ
אל׆ם ׄ א הלׄ ט מל ,כא מל ׄטםל ׄל
מזגאמ .ׅ אמא  ׄמ ב.

ׅׄלז ׆׆ ךׅזה ,םטמ ׄמ ׄלז כי ,׆׆ ׅמ
ׅלׄםד אךד  22םהב אכגמ .אכא גוכמ אגלב
םםגז ה זכׅ הד ,מׇׅ ׇלב ׄלב
ׅגההב זםלב זגב ׅגׇ .םם כםמ אׅ ׄמ
אב ׅמהמ "ׅה ׅה זׇ  – "120םלב ׅׄב םא
ׄמה אׄל םהמ ה ׅׄלי.

,120

' ,31

2014
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ĐĎĜĕČ
'

כׅ םכ  ׅל ׅב ׅמל ,אׄ לכ גטה ם׆לה
ׅׄמ ׅמ גׄ זםה זׇד א םאםמה טט ׅמאב.
ב  מׄגב ב ׄח טזב אׄ ךאמ אכׅז ג גב
ב גםל מל ,ג ׅ אׅ מל ג גםהב מל ׅל
םא .אגזם ,׆ב אׄ  ׄטמ א  -מגׇ לׄמ ׅב
ׇ ׄמ .אׄ הטלׇה גׄ ׆ד םא ׆ה ,ׅמ-וטל 'הךהב'
וג אׅמה ,ׄל  ׅ'ׄאׄהו' ,זׇ ם׆זה אםלמ
ךׅׄׄ .גהב םאםמה ה ׅולמ ׄ ׅגאכמ םהמ,
ׄל םטלׇ ׅד מׄגב םׅכם לׅ ם׆ ׄםל אםלמ
ׅׄמ ׇ .אגה ׇ ׅגאגמ םםמ-גב ,גגם זא
וח וב םלמהׄ . ב א אךׄמ אכלו כךהב מג
זא םהמ כׅז ,ׄה זׇטמ אםמלל , ךטמ א מכט
ׄל םא אגׇ לטׄ ׅׄא.
א זמ מ׆ז׆זמ גׇׄ ׄא ׅל לכ אגׇב
ׄההוׅב כ ׅגכךמ גד ול .אׄל םהמב
׆זמ אטםמ גאׇמ לׄםה .ׅהמ גׇׄ זא ׅא
כך גםמח .ׄגהב ,ׅ׆ז ׅמ ךט א טמכ גכׅ
םכׄ ,םל וג ׅהמב םה לׄםה םא אגׇ גםטב
ׅלםאב .ׅאםד אכהמ ׄטהמ אב ,ג מגׇ  -גׅא
םאמ אמ ג גב מׅ ׄמ טמכ  -ב םׄל א
ׇז ׅ אםד:

ģĤĠĦĐĘ ęĕČĢđĕ .ĕēĤĒČč ĔĘģĕĐĘ Đĥģ đĜďčĞ
.ĐčĕĕČđĜč - ĐĕĢĒĕĘĕđđĕĢĐĚ ģđēĤ
ĦđĘđē' ĔđĚĕĒČč ĖĕđēĚđ ğđģĒ čĢĕĕĦĐĘ ĖĕĘĞ
.ĖĘĕčĥč ĐĞĦĠĐ ęĎ đĜĘ ĥĕ .'čĐĒĐ
!ĐČĜģĚ ġĢđĠĦĦđ - ĞďĦ ČĘ ęĘđĞĘ ,ČđčĦ ČĘ ęČ
,ĐėđĤď ĐĜĦĚĐč ĖĘĥ
ěđĒĜĕčđĤđ Ħĥĥ
כׇםמ אל ג גב ׅאׇׅ ,ׅאׄ םגךטד ךכ א , לכ
אטה ׇםב ב ׅכל ׄךא ׅׅאה ,ׅגו׆למ א םזל
ׅלׅ ׄא .לׇמ גׇׅב ׄמ מלגא ׆ׅ ׄמ םכ
םה ,וטמ ג טל םׇ ךׄמ אהׅׄ .אׄ  א
כם אׄמל ׄמ ׄא םמכז זא ח גׇׇׅ ,אׄ לכ אט
ׄג םׅגמׅׄ ,אׄ ׆ב ׅםא ׄהוהכ מכםלמ
םמטמ ׅהה ׅםהמ ׅלמה ׄלמ .מכלׅמ אׄא
ם׆זמ םה גל גגה ,ךׄ גמ ׅל ,זלג
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 ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ

א׆גל ,זב םזל ׅאהׇ ׄל םאׄ ךא אומל םב אכ
םׅ ג׆ט םח ׅםאגמ .מהךאמ זא זמ ׅמׅמ,
זׇ אטה םוטכמ אא ךׇ  כל א )'...אׄ א
ב זמ םׄא! ,('...ׅל טהמ ׄא םׄא:
"מ׆ׇ אׄ ,מ אׄ ׆ׇ?"
זךלמ גׇ ,כךמ ׅגׅ כךמ ׅםג:
"דׄ ,ה ׆ׇׄ .ׅא ׄה אׄ ל םמלׄה ׄ-טזב .׆ב ׄמ
אגׇמ לטׄ ׅׄא?"
"אׄ ,ׅאא אׄ" ,םׅ ׅאהׇמׄ" ,ׅאׄ ,ה ׄאגׇ אמ
ׄמ ,ׅלםאב .ׅהמב ׄה גׅא ׄמ כי זב כׅ םכ,
ׄהה זםב מלהמ ׅל םאם גב ,םאׄ הטוטו ׄמ".
גא 'הטוטו' מ׆א׆א ׅךל גל ׅט ,לכ זמ
ומ ׄמ הכׇמ ל םא גגכ ׄא גׅׄ ל
םמה׆ד ׇׅׅל .ׄ ם א ׇ ׄגל ׅ לׅ:
"םג ׄלואׄ .ה ׅׄמ גםׇ גמהׇׅמ".
םב גלזהד  הו גׇ וׇל אמ גםׅ גׅאׅאמ
םא:
"ׄלוא ׄהׇלו?" םׄאמ .םל א-א ל א ׄמ
םכהמ םםה כׅז ׅאגמ לׅב ׅמל.
"אׄׄ .ה ׄלוא והוד".
גד ם ׄא ׅטמׄגמ , כׅ םכ ךׄ גד גב
ׅלךמ םׄ׆מ כטך זא ,ט םה ל׆אב גׄ גמגׇ
אׅז ׄמ םגמה ,׆ב ׄב ט-םב   גא ׅגמ
ׅםמׄ .ׅא טזב   םה , ׄה מ אׅם ׅ׆'הו
אךמ לכ ,ב ׅםהלכאב ׅאׇׅ.
"מלׇ גׇ ׄמ ׅ׆ׇב ׄא! ׄהה ׅכאׅׄ הׇוב
טל םאה ,אׄ מא אמ ׅל ׅ ׄב אׄ מכב אא םׅ
!"
מ ל׆א אם׆זהמ םא ׅלׄ , ל׆םמ םאׄ ׄא
אםמאׅ אא ׅ׆׆ םאב .ׅאא ,ׇׅׅל ׇׄ הׇׅאה
ׅךל ׅלל גׄ מׅ׆למה :ב ,םהב ,הטהט ׅטלו
ׄמ א וטל גזאאב םאב ,לםגמ ׅהמ םׅם
מ מׅ אב ׅׄטד גט׆ד ׅמל זא גך ,ׄא ׄה
ה׆מ מגׇ ׅךהז גׄטכמ .הםׄלמ ׅׅ׆ׇ ב.
םזמ ׅׄמ כׇם אוטלב גא ׄלׅזמ הב,
אגזם םאם , כׅ םכ ׇ-ב :ׇ הלםג אגםטב,
ׇ וג ׄמ אגׇ וג ׇ כג ׅׅׄ זמ ׄמ
גםלׇ זל-ׇד םאבׄ .ה וטלמ אב םם ׅהמ

אל ׄלך ׅזׇ םהמב ,אגם אגׇ כׅאמ ׇכל
ׄד .זא-ד ,םםגל א זא ׇל הוח םׇׅלמב םל
ׅלםאב.
וטל םא ׄלוא  םה ׅמאמ גםאה .ׄ ם
ׄמ גד מא ,ׇ ם׆ב ׄה ׄ גזׇד ׅׄמב
טלב םכׅ םכ ׅל םגז גגה .גמׅלל םׄ מג
גׅׄ גׄב ,ׅמ ׇ םׄד א םב כלׅבׄ ,אב א
אמו ׄא גםט .ׅב אׇמ  21-א א׆םב
אב הוח  -אגגם ׄמ ׇׄמ ׆ׇא אזב ׇ אהומ
אכא ׅׄלי .ׄ ׆ז גמהׇׅמ ׅכׅי םמ ׅ
ׇםב ,אׄל-גד זׅל אׄאטד אגׇ ׅ ׄמ זׅלמ
ׅךל גׇׄ וׇמ ,ׅג׆ג אלםב אׅמ-וטל אׄמ
ׅלםאב .ׅטם ׄל ׇל ,׆ז אגׇז םא כׅ
םכ םל ׄמ ׇל םאם םׇׅלמב.
גׄד ׆אם ׇׅלב אד טם ׅהׅׄ .מׅלל
םׄלוא זׅל אטה םהב ׇׄמ אׅזהמ כךהמ ,ׇׅל
גמׅׄ אׄ לכ ׅׅללמ גד כטׇהמׄ ,אׄ ׆ב ׅׄל ב
םא מג׆מ גלׅמ זב ׅז .גט ׆ב לזד אךׄמ אׇם
ׄא גלׅ וה ,אלׇ ׄמ ׅ׆ׇב אׇמ זב טםמ
גׇׅל ,מ המכמ גאמ גגוגמ גזכמ םא
ב גלׅב ׅוׅׅ זלהמ ךטט.
כךׅמ אהׅׄ אׅל םׅז ׅאׇׅ ,  ׅמהמ אהךא
ׄמ םמ ׅׄלי ׇ אׄוח גל םכא זא אמזׇד ׅךל
םטמ אכלׄמ גם אגׇ ׄד .ךׄה אםמ אה ׇ,
ׅםאה ׅךמׄ מׅםאב ךגהב גגלב םׅל'
כה ג'ׅמ ׅז' ׅהמ םא ׄלוא ,םלה םמאאה.
ׅאאמ םה ׅםה אכב גטלׇב גגם :כׅׄ-לוא-
םכ  -ׅךׇ ׇׄ ,ׄה  -ׅךׇ םה םא ׄא.
םמ םהאה  ׇ לכמ גמד , ׇׅכ אםב 
ךׄה גם׆ל .גט ׄלוא םגזמ לכ טזב ׄמ מוטמ
גםגזממ זא כלמ .  ׅׄמ ׅכל ,ׅ כׅ םכ
א אגזׇד ךאא .ׄ וטל א ׅוו לׅ גם םאׄ
לךמ א׆אמ אׅל , םם גמ׆ׅמב אםגז טל 
גזׅל :גד כךל אטה םׄג א אזאג ,ׄ ׆אמ א
ם םגזמ ,םׄגהב אׄ הכל גזאב , ׅׄׄ ,םל הטל
םׄלוא מ זׇד מהכמ , גזלׅ ׅגד גאג
ׅטזאמ אׅמ ׆לגהב .ׄׄ ,לוא ,כׅא כם גׇׄ
ׄמ וטל א׆ׅ ךא גזׅ זא ׅׄ .ׄ א אמזהד
ׅגלי ׅגזם זמ םא הׄךב ,ׅגׇ ׅטםזב אט
ׇב .גׄד ׇׄ לׅ םׄ לםמ אזב ׇ
אׄלךׄ ,ׇ םם ׅ אאׄ וטכ ׆ב הוד גׅה אטל זא
זהמ ׅׄׄ ,ח ׄב ׄא גזאב אׄ  זׇׅמ גגם.
 א גל גׇׄׄ , ׆ב גגׄ ,םׄלוא ׅל ׅ ׄם
ׄגד ,זא-טה ׅל מׄגב .הומ ׄלמ אםהז ׄמ 
א ׄד א ה׆ז ׇׅׅל ,ג-זׇ םגׇׅל ׅםגזמ ׅאׇׅׄ ,

ׅלל  א םאׄ ךאמ ׅ .זה אמ ׅלכ א זמ
ם גׇגזמ םא מ׆ ,םאׄ הגךׄ א ׇׅׅל םב גל
ׄ כא .ׅגם ,ׄ וטל א ׆ב ג ׇׅלב ׄהגב
ג ,ׄא גךׄ ׅ ׄמ מׅ גד ומלב םא ,םלכ
ׅטה ׄ גה אטמ.
גזגׇ גל׆ם זב ׄלוא א ׄמ זׇ גד לׅ ׄל
םלמ אׄא .אגׇב ׄגהב כ ׅגכךמ ׄמ כ
 הׅׄמׄ , גׇׄ מ וכלד אׇזמ ג כל
ׄמ .ממ :ׄב ׅל מו ׄא ׇׅׅ ׆ב םל
אלםאב מ׆לל ׅךמׄ?  זא אגמד א זׇ
אטם ׆ׇא ׅׄ , גזאב אׄ ה ׄהם גמׅב ,א ג
ם ׅה אׅד כׅ םכ ,מהא מגׇ טהבׄ-א-טהב ,אׄ
ׅממׅמ ,ׄח אׄ ׇל ׆א ׄמל.
׆ז כי ,ה ׄ -ה ׅׄלי .ב וׇלב לב זא
אלםאב .ךאךאמ ׇׅאמ ׇלמב םא ׅל הטאמ גׇ
אלזמ םא ׄלוא ,למ גםג וטההמ.
מםׅה זא וט אׇ םאד ׅואד ׄ א אוטל
א ,ׅזׅלמ זׇ מל גםטלמ ,זא כׅ םכ זא אגׇ,
םכךמ טלז אׄלה .ׇׅכ ׅםאׅ  םא וטל הםגז
גד ׇל וג ׅ םא מהכׄ .לוא הכ ׅגלמ
ׅׄ ׅלזמ מהכמ טט ,ׅאהׇהמ ,ׅמ ׇםב-
םאם אזלׄ , ׅל ׇג אטאׄ אׄג .ׄ אׄ מ
ךל אוׅל א לׅ ׇ םׅׄד , ׄה׆ ׄ טל םא
טםמ-כי-ׅזהמ-גםמאאמ ,םמׅמ ׄמ ׅאׇׅ:
'גזׇד הׇוב זא-םב םםמ לׅהד ,ׅהׅׄ'...
כׅ םכ ׆ז ג ׇכמ ׄל ,זׇ אטה םוטכ אׅל
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ׄמ אׅׄ ,לך גל ׄא ׄה׆ ׅׅׄ ׅׄמ גלםג.
כם  א אזא ׄמ מגל םא ׅמה׆מב םא םה
טלב ׄאׄ ,מב ׅׄמ זׇ םה מהכמ ג ׄה׆.
אלׄמ ׄמב טמׄב ׅׄלםמ לךהמ  ׄ -ׇ גמא ׄמ
םה גד א ׄמ ׅכׅכ םמ ,זׇ זב םגׄ  ב
גׇ ...םהב אׄ גםב גגה אל׆ז גמלב ג כ ׄמ
ׅלזמ ג ׄא ׄמ! גמׅלל םאגלמ זל ,
ׇםב ׄלהב אׄ  כאב זא ׄלוא אא זכל ,ׇׅל
ם׆ב המד ׄמ ׄממ ׅאגׇ .זא-ד א ׅל ,
א גׇם וטגׅל כלׅ כ גטאמ ךגׇ םמהו
כךמ וׇל ׅגםט גלׅמ .ׄל ׇׅל לםאגמ
הזג א גׇׄ הוטמ ׅכךל-ל אב ׅ ׄ ׅל גד
גהד ׅ.
זׅל זׇ םה ,ׄה ׇׅל אׄלי ,וטמ ,םד  -כׅאמ ׄםל
אגם אגׇ ׄד.
גׇ זב הממ ׅכ זב ל הוזמ אלםאב .ךטמ
אלׄמ ׅהו ׄמ טה הב םא ׄלואׄ , ׄמ
ׇאמ טמ א גטאמ.
כׅ םכ  ׅׅמ םכ זב ׄה׆ ,םא ׅל אךזׇ
ג טוזמ ׅד א אהטא זא ם .ב םג גׇׄ
אׅׄׄ , ׄ ׄטםל  םאׄ אׅד ׅזךׅ ׅא םזא
טהב .וטל  כךל גׅׄׄ :לוא הוז אםׇ,
אםׅזב ׅאׇׅׄ , זׅל ׅל מל גׇםב ׄד םב ׇז
גגה .א טך ׄד  -ׄ אכ ׄמ לכ גׇ כהׄ .ד
׆ב ׅג׆למ םא םב ל םא מׅמ ,ׄח אׄ גזט םה,
גׄא םמ גכׅאמ גׇ-טזב גׄלך ,זב ג גׄמ
ׇאלב ׅמ.
הלמגמ ׆ב ׄה גׇ אגםגמ טםב .אה אכהוא
םׇמ םה ׄמ וטל זךׅ .כהוא ׄגל אה םׄה
לׄ וב לׅב אׄמל ׄמ ׄלוא , םב 'והוד' ׄ
גם ג א ׄ ד ׅׄלי .ג-זׇ ,ם׆ב ׄד ׄ גךׄ א
לםב ׅכהוא ,זא ׅׄ ׅםאם םהב ׄלהמ םא
גמהׇׅמ ׅםב ׄלוא והוד .ׄד טלמ ׄמ ׅ
םהממ ׅםזמ אׄלוא ,וטלמ אכהוא אׅל
הׇגב ׄמ וטל זא ׅׄׄ ,םל םׇ ׅםזמ ׅםמח
טזא זב ׆לגהב .כהוא ׅ אׄ ׆ב ׅטל ,
ׄ זׅל ׇם ,ׅםׅה ׄאׄ ,גל אה  ׄד ׅגםלׇ טהב
םׇ םב מכ םא טלם גםטמ גג הׄךב זא םב
והוד ,אגלמ םמ לׅ םא םב .
מׅה ׆ב אכהוא םלׄא ׅםׇ וטלה א ׅםט
גל׆םמ ׄמ וטלהׄ , זׅל ׇםב אזל כׅאה ׄמ
מםׅמ , ׆ב ׄ אׄ זא ׇׅל .אטלכ גמו אזׅל םא
ׅׄ ,וׅ כהוא ׄמ מםגמ אׅה ,ם׆ב ׅםׇ ל׆ז
כגמ זׇד מׄל׆המ םא ׄהםב םאׄ םב ׄמ זמ
הׄךב ,גהוב גׇ טזב אהכב ׅםׇב ׅה גםטמב.
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לג  ,זׇ ג םהוה אמזאב גגה ,הםׄל ׄךאה וׅל
ׇ ,א ׆ב ׅאמ גםהז ,א׆ׅ זאג םא ׄלוא.
ׄמ םה םאׄל-גד אכה ׅד אגׇב אׅד ׄה׆.
טה ׅׅ םא מטממ ׅלׄ ׆לג אה גב אב
אמכםלמ ׆ׅלמ ׄא .א ל׆ז םאה א׆הׅ גאגׇב
גטלב , גכׇם א ׅאׇׅ .׆ב ׅמ-םא ׄא
מםל זב  םא כׅ םכ ,אגלמ מכ טמ םא
ׅכלׅמ .לׄה ׅ ׆ב ׄלוא-כה ,םׄם גׄמה אׄ 
גד אטלׇ גלה.
ׄה׆ מ גׄםלמ גא ׅׄ םלזטה זאׄ ,ה ׆ב
ׅלמה םהכםל ׄא ׅזׅממ .ׄ טהמ ׄאה ׅםגמה,
ׄהה מג׆׆ה גא גא ׇם םךׄ גט .כה ׅ
ךזךז כל ,אׅםה ׄמ ׅגׅ ׅ׆ׇב טב מלה
ׅהה ג  אמל 'ל׆זׄ-ה׆'.
םהמ אגׇב ׄלה םאה מכלׅ אוג ,ׄמ ׆ב
גזׇ אלז ׅםׄא ,םׄח ׇׄ גׄמה אׄ ז אׇׅל זא
׆אמׄ :ה זגׇב אמטל ,אמא ׅכלל גכךזמ,
אכב גםטמ .ג  זא ׄה׆? ...ג  אׄגי
ׄמ? ...אגזם , ׅלל אאב םׄה גי אגזגׇמ,
אגלמ םׅׄמ ׄא אׇ מכםלמ ׄא  אׄ טממ
גׄא םא כׅ םכ.
זלׅ ׇׄׄ ,ל םׄה׆ םׅ אםד ,מםׅה םאםמה
גוׅׅ אםאד זאה ׄמ הםׄ ׅא גזלג .גׅד ם׆ב
כׅ ׆ב םכ לך ,א ׇׄ גב ׅמכח לׅ ,םאׇ מםׄל
ׄךא .ׅטזב לׄםה לׄמ וזל גמכלׅמ ׄא ו םה
מׄגבׄ ,םל גזאב אׄ לׅ ׅלךהמ זא גם גגם
ׅב .ׅכם ךאמ אםכ ׄמ למ זאמ ךז,
מ מכ םׇׅל  טמלד אגאכמ :ךזמ םא
אׇ׆גמ לכגמ ׇ אהומ אכׅז ג ׄ ׅׄ ׅא׆ םא
אׇ .ב וג א טכׇ ׇׅ ׄמ טא ׇׅׅלׄ ,ׅא:
לכ ׄה ׅׄׄ ׄמ ׄה׆ אׇׅכ ,לכ ׄה ׄכ ׄמ מךׄמ
אׄל וב ׅה .וגמ אׄ , ׅכםמ םממכׅא ׆ב
א טׄ-ׇ ,םאאׄ כםל אזׇׅ טלגאמ םא ׄגי
אׇׄ ,ה׆ מםׄל אמגׇ אׇ םא אה .םהא אׅכל
ׄךא ׅא זמ ,םׄ מׅא ׄךא א ׇׄ גׄמה א םׄ
זךג מלך .מ ׅ םׄט אוטכ ׅ׆המ ׄמ מ
םאםמה אהמ גכלׅמ םא אׇ ם ׅׄה.
כׅזה מל אגזׇׅ .כׅ םכ א ,א ׇׄ ׅמל ,ׄה
ׅׄמ ׄמ ׄה׆ אׇׅכ .ׅׄ א אׅ גׅ םטלי ׅזמ
ׇכלׄ ,   גל ל אכׅזמ זמׇ םא
אׇ .הםׄלמ זׇ כךמ ׅגזׇׅ ,׆ב אםב זםלמ ׇז
םא ׅהםׄ לטׄ םׅ .
ׄםל ׇז א םׇׅכמ הומג ,אמ אכמ ׄמ
מזׇמ.
כׅזה םׅב םם כלׅ המׄוח אה ,ׄה ׄמ גוגב

׆לאב זא םאד .אגט׆ם  גה ׆ב ׄמ ׅהמ-׆
םאהׄ ,םל  גׅד גךמ ׅזהד .׆ב ׄה מ גׇׄ ׇל
אכלׄמ גט׆ם , אמ םאׄ אטמ ׄמ גזטמ זׇ
אל׆ז ׅ ה םׅב אה גוׅׅ אםאד.
ה ,ׅׄ ב םם ׆לא .םאטמ ׄמ גזט לׄםה
טממ ׄמ ׇׅב לזׇמ:
"כׅׄ-ה׆ ...םאא!"
טה םא כׅ הטא ׅזךׅ לׅׄ , זׅל ל׆ז מ׆ׅל אי ׄמ
ׇ םא םכ ךא.
ׄ טממ ׄמ גזט םה ,זׇד ׅמל׆םמ ׆א:
"םכׄ-ה׆ ...םאא!"
א הב כג זא ל׆אב א אטלם ׅכאהמ ׄמ
ׅהמ גטמזמ .לכ ׅלמ ,זהמ ,אׄ םממט
ׅגא  ׄא ׅׅ .ׄ םאטמ גו ׄמ גזט
םאםמ ,םלכ םהה ׇזה זא כג ,כלׄמ ׄמ מךׄ
ׅכא ל גםג...

ĕĥĕČ ĤđĠĕĝ
 ,ׅמ ׇׅ םלד
ׅגם גאגמ זאב םה ,מ זב ׅה גםטמ ׅזלמ
ׄלה׆או )ׅךטד לכ םא ׅלמ גזךמ( ,אםב ׆אה
זא ׇ םאהמ ׅלמ גזךמ .ׅא גזׇ טו אׄ הםׄל
ׄא ׅׅמ .גםטמ םגל םלמ אׄ ׄאה גי .םאםמ
ׄמ ׅׄ ךׄ םב ׅׅכל אזׇׅ ,אאׄ ׄא ׄה ,ׅ׆אא
׆א ךזל ,אׄ ׅמ אזׇׅ ,ׅלםׄמ "כגהׇה" ,ם
ׄלׄ זאהׄ .ג ׄה אה אטל גלכ גׄמה םם
כ"ג ׇ אם׆ מט ׇׄג מגלמ טךב םזׇד הםׄל אה.
׆זה אׄל םמׇׇ ׄמה וטלה א םזׇד אׄ ׄאה.
םז מ כלׅ אםזמ ךלב ,הטם ׅ ,םהז
ׄמ ׄג אםממ ,אטמ כךמ אׅ ׄה כׅאמ טלומ אב.
.
טזב לׄםה ׅ ׄאמ
ׄל זל אה אם׆ םה םכ מט ׇׄג .זגוה ׄמב
זא גאמ טהה ׅמ.

מ  זהמ לח ׇל אׄ מ ואא ,אד ׆ללה ׄמ
גאמ זא טו לׅמ ,ם גגכגב זא ואא ׆ׅ ,זא
זׅל לׅמ זגומ זךב למבׄ ,מב למ ׄמ .םגזה
לׅמ גמכלׅמ ׅא  ׆ללמ ׄמ גאמ ׄא גי אטוב,
אׄ וטכמ אלכ לׅמ כלז ׄמ םכב א מאמב
מטל .אב  ׆ׇא .ׇזמ םגד הזׇ א׆ אא גםט.
ׄג לׇ ׄמ םגאמ ׄוטה ׄמ מט ׇׄג טלב וׅׅ.
טׇה םכטׄ ׅכל ז .אׄ אה אגם ׇׅלהׄ .ג הםׄל
אׅם לכ ׅגזא .זׅמ ׄמ ׅם לךמ אטל םאה ,גאׄמ
ׇׄ׆ טׇ אםאג )׆ב גׅׄב(ׄ .מ ׅל ל גזׇׅ,
ם׆ םכב ,ל אׄג אד ל ׅםאב ׅמ.
ׄה ,אׇ ׇממ ׅׄמ מכט ,ׄגהמ םׄאב זהם
ׄמ גםב םׄאמ גי ׅטו .׆ב ב ׄה הגהזמ גׄאמ
גי ׅטו ,אל ׄמב גב.
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ĔĠđĥĐ ďđčė
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד
ׅמכטמ ׆ב כלׅ .גה׆ׇ ,ׄא אט׆ ׄמ גמ םךל
ג׆ ׄל ו׆לל ,מטם ׅׄל ל גםל .טלמ
ׇלב ׅטלׇו וג מ ׅםׄ.
םט ׅדׄ-ל הטלׇ גלזמ גהגהגמ ,ׄי ׅאׇ ׅטזב
םאםמ ךׄ ׄמ ׅמ .ל׆א גׇ ׅכל ,זךל ,טה אׄל
וכל ׅ׆ׄ ׄמ ׅמ גטׄל ם אׄ גׅל ומג
ׅהמ .הוז ׅלׅמ אגל זל ׄל זםלב ׇכמ.
ׅמ גםט  ׅגלכ א גמה.
ׄאב הו ג למ  /גםל זׇ ׇגׇגב מלךך
ׅ ׅזלׅׅ ׄלב ,טכׇב ,םלב ,אב ׄךב ,אׅםב
ׄלםמ לךהמ ׄח אזמב גל .כׅךמ כהמ םא זל
ׇד אךׇ אכמב גׇׄ׆ב )םל זל ׇד ׇׄ׆ א
ם גׇׄ׆ב( ומׇׇ ט םב ,אכב גלגב כאב
ׄלב גגמכב וׇ ׅאם גגב . ׄח ׄא םכלׅ
טב אׄד אמ ומל ׅח ׇב ׄמ כםל וׇ' אגהז
גוכלהב א ׇל אזההב.
םט ׅדׄ-ל ומ׆ל ׇׅל .המל גךמ םז זׇ
אטממ גםט .א םגד ׄטםל א , אׇטׇח ׅג
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גוגב אהומ אלׇמ אזגכב םא ׇׅלב ,גזם ול ו
אאד .ׅלׄם מלךך ׅזלׅׅ םגמ ,מׄלב זׇמ
אאׄ וׇל אאׄ םמ .אׅוח ,ׅאי גד ,מל זא גם
זׇד ,אׅם ׄמ ׆אגמ םטׄ ,גי ג מכב ממ ׅמ
ם ךׄ אד ׄאב גםט .ׅמכלׅ אׇאמ ׄאב גם
ׄמ מםגמ אׅ ׅ לם .זא וטוא ׅךׇ ,אׇ כל ,םׅ
הזל ,לׄם םג ,םזל ׅ גו ׄמ טה ,׆ט
גׇזז כאמ ׅׅ זךל .םט ׅדׄ-ל מםׅ אךׇ
גהו אׅלל ׄמ טםל זהד.
הזל טהמ ׄא ׄ ׄ ׄמ גׅ א ,גמ
ׇגז ׅ׆ׅ ׇ ׅכא לט וטכ ׆ג׆ב ,הומ אוׅל:
" ׅ׆אא ׄ ׇׄה ,ׅ׆אא ׄ"
"ג טלם ,ג ׄלז אׄ"? םׄא גמ ׇׄ׆.
"ׄ ׅל ׅ ,אׄ זם ׇׅל ,ׄ גטלהו ׇ ׅׅמ גׄ
הטל ׅׄׄ .ג א גׇׄׄ ,מ גׅד ,ם א םמ ׄמ
כהמ".
"ל׆ז ל׆ז ,וׅל גז מל!" מזכם ׅדׄ-ל.
"ׄגלמ א םאׄ אמׅל אׄמב םהב גםה ב

טאא ׄמ .ב ׄא םׅךז ׄמ םׇ ׅׄ אזׇ ׄא
ׄ ׄ טםז . אׄ ׆ד , טם אׄ ׆ד! ׇהׄ , ׄ
ׅל םכ ,גזאב אׄ ט׆ז ׅׄם ה ׄ זגׇ ב אׇד
זא גזם םטא זא" .םׅ לׇ ׄמ לׄם ל ׄא
ׅ לם גזלל לגב.
גל ׅמ גםט מלךי ׅׄאב הו ׅטם ׄל
םט ׅדׄ-ל זׇ םאׅוח זה כא ׄמ םׅ זא וטוא,
גלל גהמכ גוׅׅ .ׅךזׇב לב ה׆ם ׄא ל
א ׅהגו םגםט  ׄגל אמא אטה גךמ םז.
ׅדׄ-ל מזםמ ,םל ׄמ ׆אגמ ההו ׄא ׄאב גםט
זׇד המד אםטזמ ל׆ׇ זל םט׆ם  זמ.
הׄםב  ׇד אׅׄ ,ם ךזל ,׆ׅ ,הׄ אגלׄ אׅם
ׅכטׇ .םטב ׇכ זל ׄמ םטמ גׅ כׇ וטכ גמהםׄ,
הׅ גזה .םט ׅדׄ-ל ׅד גׇ ם ׄ םא הזל
גוה גגללמ ׅׅ זא וטוא גי אׄאב גםט.
גםט הגם גם םזמ םׅגאד ׅׄ מׅז ׄמ זׇ
ך׆ לׄמ םׇ  ׅב אגכ א וטכ ׅה׆ז אׄםגמ
םא ׇד אׅׄ .אׄ םםט ׅדׄ-ל אׄ כםׅ אׄ םגז
ׄמ זה מׅז .מגהמ הזל ג ׇגז גזה
אמ ,ׅ לם לׄם םג ג אׄ לטמ
גגה אל׆ז .זהב ג׆ג׆גב םא הלׄ ׅזה א 
ׄגמב ,א  גםהזב זׇ םאׄ זא ׇׅ מׅז זׇב
אומל ׄמב .גםהז ׅךׇכמ םא ׇד אׅ גמ ׄךאמ
הטם םםט ׄמ ׅׄמב ל׆זב , םט ׅד ׄל ׄמ
הׄםב .ׄ ׄח טוכ א וב וח הׇׅ אטךמ זא גד
םה׆א גגה ,םל  ׅוׇ גךכ כם גגה וׅא
גםטמ .ׅל  גטלהו ׇ , ל זה ׄמ
ׅזמ גזךל אׄ א  אזׇׅ אוטכ ׄמ ךל גםט.
םׅז לךד גאמ ׄגך זׅ ׅדׄ-ל ׄמ ׅמ גםט םב
טזג ׄא מהמ לׅמ .ׇׅל כה זמד ,םכז ׅגםׅ ל
א ׅאז ׄמ גׄלזמ ב ם .לׅמ ׇל מ מכמכ
׆א׆אב גהה םלמ זא ׄל םא ההמׄ .הםב
גוׅׅ ם ,אׇב מלךך ׅגזׅל ,ז׆אמ גהד זׅל
הזאג אזׅל כלהמ ׄלבׄ . ׄ א ׇל אמׇזמ
כא גל גׄל ,מ ׅכא הג םא זאךמ גא ׅאז׆ -
"לׄמ כל ׄ טם םט  ,לׄמ ׄ זׇׅמ זא!".
"ד" זה כא ׆ׅל "מ הׇלמ" ׆ב כא  הםגז א גל.
"ׄמ טזב לׅזמ םׄה גךא אךׄ ׄמ ׄ".
"ד ד ׅׄא ׄמ וד ׅגזם םׇ ׄא ׄה אכ זא
זךג! ׄ טוכ אמטׄל  ׄה ׄ  םׅא ׅד ול׆ב
ׄב מׇׅׄ ׄמ כוב גוהמ םא".
ם גם כא ׄ םב גׄלׄ , םט ׅד-
ׄל אׄ םגז מל ׇׅל ,ל׆ם ׄא לך ׄ אזאב.
מהו ׅגםׅ ומל ׄמ טה וגכמ ׅד ׇט זמד.
"ׄ מד" גאגא אזךג ׅגׅ "ׄ מד"?

-

 ,ׅמ ׇׅ םלד
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ĐĚĕĘĥĚ ĐČđĠĤ
גטאמ ׅלטׄ גםאג ,ׅמ ׇׅ םלד

לטאכוא׆ ׄ םמ טא ׅזמ םכגמ  5,000 -םהב.
ב ם ׇז גמ אטא אגוטל לׅ םא ׅזמ.
זכלד טא  -םהד הכׇמ ׅ׆טב גכםלמ אא אכ
׆ח .ׇל טא ׅהכׇמ אא גטא ׆לב אמ׆ׅ ׅ׆ח,
׆ח ג׆ז אׄד אמ לט זךג םא ׇׄב גמ׆ׅלמ.
טא גמׅךז זא-ׇ זו אךמ ׅ׆טב ׅׄגךזמ טמ
ׇ גטא.
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•
•
•
•
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גזׇׇ ׄמ לגמ ׇב גזלמ אגטממ.
גםטל ׄמ גזלמ וד.
גזׇׇ ׄמ ה אׅלׄמ זל.
גלטׄ ׄמ םללב.
גםטל ׄמ מהזממ גטלכב.
גםטל ׄמ לגמ ׄהל׆ גכא זא ׅׄב.

טזאמ זו ׅזאמ ׄט טמלט זא לכגמ למ ,ל׆ל
טהו )הכׇמ מלט( ,םאׇ ,גטלכב ,ׅאמ אגט
׆ׇב ׅׄלב םהב ׅ׆ח ,ׅגל א׆לב אםטלב
ׅלׄמב ׆ד :מטכׇ ׅ מל םא ׅׄל ,׆גםמ םלל,
ׇם לכג םהכ מךׄ גטךז ,כא ׅׅׄ םללב
ׇ' .זו לטׄ גזהכ םטל אא ׅגםל טוא׆
׆ד :ל׆זמ םה ׅ מל .ׅב ב ה גׇׄ אךב 
וׅ םׄהםב לׅב הגךׄב ׅגמ גׇׅׄב ׄמ כםל זב
׆טב .זו  ׇל הׇלמ ׇ אכםׅ א׆ח.

המד אםמגם ׅלטאכוא׆
טא גהז ׇ אםגל זא
ׅלׄמ .ג ד לטאכוא׆
גמׄג אטא ה׆ׇ ׅזמ
ׄכמ ׆ד :ׅׄ לׄם,
ג׆להמ ,ׅׄ ׅד ךההמ.
ד ׅזמ להמ ,ׅזמ
ׅגזלמ זא ,ׅזמ
ׅגזלמ םמד ,ׅׄ םללב,
ׅזמ ׇל הםג ,לגמ ׇב אכ ,ׅזמ הטםמ טא
מג ,אׇ׆ג  -אולמ .טא גםלל ׄמ גמ םׅ׆ח
ׅלג טמ ׆ב הטםמ .ג ד גזהכמ מםגמ אׅ לׅ אׄט
גטא מ׆ׅמ אטא.

םמ טא אומ גםמגםמ ׅםגהב ׄמלב אמג
זל ׅמא לט םא ׆ח הטם .ׄמ לטׄמ 
ׇזמ ,ׅםגם ׅא מלׅמ זמכמ ׆ׇאמ.

זו םׇׅ ׄ זו כאׄו ׄ םמ טא זמכ ,םׅגם
גד  ׄמ מךׄמ אזׇׇ ׅלׄמ .גזלמ
ׅלׄממ םא מלׅמ לׅמ ,אא םאה ,גםמגםמ ׅזו
ׇ אכא זא ׅׄב ׇ אמג ׅלט זךג םא ׆ח.
ׅזו כאׄו המד אםמגם טא גהז ,אל׆ז ד
אטא ׅׅזמ וטךטמ .זו זל א׆ח אהטם אמטכׇ
ׅךל ׄטגׄאמ:

םגהב גטכב גג׆ד לׅ םא ךגב ,טלב ,מׅאהב,
זךב גאכב .ם אב םטז טאמ זא ׅה ׇׄב.
׆ד םמ םגם ׅמזלׅמ :ל ,גל ,כגטלוב,
ׄגׅמ זׇ .ׅד םמ הזגמ אטא ׅׄלגמלט ב
זו לטאכוא׆ .זו ה ׄהל׆ גל׆ז גׇׄ .ׅמׄב
אׅׄד ,גוטב םגהב ׄמלב אםגד ׅוו ׄ אמזלׅמ םא
םגה ׅוו ,אט ךל ,ׅםגד גלׅ המד אזומ ׄמ ׆ח
ׄ טמ ל׆אב ׇב ׇל לטאכוא׆.

 66נ עצ

 ,ׅמ לׄםד אךד

ךאא ׅכל גזלב
ׄמה גםהמה
כג מזלל
אכלׄמ זךגׄמה!
' ׅׄל ל ׅלהה
ב לׄםד םא זךגׄמה.
׆ ׆ׇא זׅלה
אׄל ׄאטב םהמ ׆אמ
לה ׄא,
ׄה םלׇ ׅה
ה אׅוח
אלמ ,אזךגׄמ.
זךגׄמה ,אׄ ׅכאמ
׆ז ׄאה.
זב אׇמ גׇה ,ׅםהמ מם"
טאם ׄאה גׇהמ זלׅ.
 ג׆ד זגׇ אה
ׇׅגמ םא ך"א
ׅא גזלמה
ׄמה גׅׄה ׆ׄא.
גלמה ,גאׇמה
ׄמ כל אה,
ׅזמ ךל
אגזה הכלׅ
׆ב ׄמ ה.
ׄלךה – א ל ׆ׄ,
גלמ אה גגאגמ כׇגהב
לׅ המד אוטל זא ׆ׅלמ םלׄא
ׄ ׅגמ גז
ׇזה א׆ד זא
ׅטה ׅה םגזׄא

 ,גהאמ מלׅמ ,ׅמ ׇׅ םלד

ׅג םאב ם גד אזׅל.
 םׅ םהלׄ הל׆ם.
טזב ךׄה ׅזכׅמ גאגמ
םאׄ הׇז מל א ׄם ׄם.
גל מב וטל מךטמ,
ג א טולא
ׄ לכ אגלׄמ זד,
 ל ׄהה ׇזב
 םא גׅׄכ םא זב
םאׄ  ׄד ׇׇׅ.
ׅׅכל ׅ׆ׅזמ מגםמ
ׅה ׅזגכד םא גאב
םא גזםב לׄב ׆ׅל.
אזאב אׄ הׅד ׄמב כם אׅד.
ג ׇׅכב ׅגל
ג ךזלב אגב ׄגה
ׅכב ׄג.
ג לכ ב  גהב
אאמ .אאמ אׄ םב אאׄ הׇז
ׅגל םא ׇׅׄד ב.
ׅ׆ׅזמ מגםמ הט׆םב
ׇׄב א-אׅד:
ׇׄב  -ׇב ךההב
ׇ׆א א אׅד ,ׇ׆א םלׄא
םׅא גל גהטב!

ׅא  ׅכלה ,ׄגל
ׅׄמלב אׄל כ מטל
םׅד זל גלמ
אגזלׅמ
ׅםהב .48-67
הוזה אׄל כ לכ םאׄ
א  לכ.
אׄ המל
ׄאׄ אגם אוטל
הׅׄ הׅלל
אׄ הם ׄמ ׄםל 
הךט הא המטאא אםאב
םאׄ הׇז זׇ גאג
ׄמב ׇלב םמלׅ אם
אב אב....
אמלׄמ ׅא ׅׄ.
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ĐčĐČĐ ęĝģ
 ,ׅמ ׇׅ םלד
הםׅמ ׅכוב ׅׄׄ .ׅ זא א טה ׆ה .ׅׄ אׇׄב
ׅׄםל ׄ ׇׄבׄ .ׅ אׄםמ  זג ׄמ ׅה ׄמ גםט,
זג ׄמ גטכ ׄמ ב ל׆םמׄ ,מ מג׆מ םאג
ׅ׆ח ׅהטם ׅגב םא זךׅ םג ,ךא םאדׄ .מ וטכ
ׄהם ׅוו אזגׇ אׇב גגםב גׇגב ׇגמב.
כוב ׅׄ םׅ אׅ לב םח ׄמ א ׅׄ ׇׅל ,גטם
אג אזהכ אג ׇלם אט ט; אׄםם אׇאכמ
ׄל ׅזהב זךׅמ .ה ׄמ ׄם גאמ אׇׅ הלׄמ
גוומ ,םםמ ׅזה זךגמ ךזל ׄם .ה ׄמ
כדׄ , כה ,גׇׇ ׅד גהמ אגהמ גמזאגמ גב
ׅךמ ׅם םׅזהב טׇ וו .ה ׄמ אׇ
ׅׅ ךׄ גׅמ וטל מכ זׅ לו זא ׆ׅ ,זגׇ ול ׄהב
אךמ ׄמ ׅםׄ ,  הׇכ ׅד ׄהםב זא גׇל
זא גכב ׅׅׄוׄ .מ ׅהמ אׅם ׄא א׆׆,
גׅכםמ אםלמ ,אזהמ אגםׄאמ ׅ ׅלׅ וׅל ׄמ

גׅד גממ אגז ט אמהזמ גמל׆אמׄ ,מ לם
אׅ ׄטללמ  ,ׅׅכם טלהו אׅׄ אגםטמ.
ׄא ,לׅב לׅב ,ׄהםב ׅה א גהב ,ׄגהמ ׆זב
גטםב ,גאב אמםגמ אׅ ,א ,אגגׄ ,גׅכםב
אל׆ם ׇ ,זל׆ב אׅׄ.
כוב םׅׅׄמ אמ ׄה ׇג אׅׄ הךלמ םא המהמ א
םה , ל ׅׄ םגזאב אׄ ׆םג; אט ׄ מ
זגו ׄלמ אא זׅל .כוב םׅׅׄמ אמ אׄ גלהמ א
ׄ .מ גךז א אם ׄמ ׇׅ ׄמ זלׄ ,מ וטכ .ם ׅב
ׅל למ מׇ אׄ לכ אגכׅאׄ ,אׄ ׅזכל א ,ׄא המד.
כוב ׅׄׄ ,ב הׇׅכמ ׅׄ ,ה גלט גג ׄמ ככ א ב
ב ,םז םז.
ׄד וטכ ׆ׇא ג  -אכׅא  םא מׇ ׄל ׅזהב גג
םזהכמ א גגז כוב םא ׅׄ.
ׄב ׄהםב  ה׆ב  , הב אׇזמ ג כא גׄגי
ׇלם אזםמ אאמ ׅ אזגמ ב םׅ גמ׆אא לז,
םךהמ מזאגמ גאמ .ׅגםט ׇׄ ךל ׇׄב אממ
ׄמ גזם ׄמ ו אאמ   -אםׄא ׄמ זךג אטה א
גזם" :אג אׄ?"
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ĐčĐČ
 ,ׅמ ׅלׄםד אךד
זׇׅמ לכמ ׅׄמ גכטמ אב ׅוהח לׄםד אךד.
טאמ ׅאכמ כט ם׆ז אׅמ גלכמ אלם מלטמ
למ גז ׄמ אב .ׄםל  ג׆ז אׇאטכ אכ ׇלב
ׄגלכׄ מ גםמזםזמ ׅמל׆א םט םא , ׄה זךג
אׇמ ׄל׆הה אׄ גו׆אמ אטוכ אׅׄ ׄמ םט
וטלׇמ ׄמ ׇׅלמ גב אׇ.
למ ׆ ׄל׆ההׄב גכוב וגט ,גׄ ׅ .גזלמ
וב אׄ מ לׅ גזׅל אםמ םהאה ׅגד םהמ
זׅלב ׄמ מלטמ .ׇׅׄ גב לׄמ ׄמ גׄ ג׆ז ׄא ׅמ
גלכמ טה גׇׄ זךׅמ .ׅ׆ׇ  גׅא׆הב ׄ  ׄמ
ׇב םא ׅמהזמ זךׅהמ ולמ גה ,זׅמ ׄמ ׇאטכ
מכלׅמ ׄא" .ג כל א?" םׄאמ ׄמׄ" ,םמ הטל אטה
 5גב" ,ׄ זה .ךזלמ גׇׄ אםגז ׄמ ׇׅל םׄאמ ׄמ
ׄט םׅב םׅז ,ׇ אׅׄ אהב ׄמ ׄמ גםטמ .ׄ
וטל א םגםטמ לכ ׄ ׇׇׅ ,לד ׄמ לׄםׄ .גלמ
א םׅׄׄ ׄא ׅוב זׇׅמ ׄ ׄמ כךמ ׄ וב .ׄ
ל מםׅ ׇׅׅמ גמד ׅוׅאהמ אוב גםגלמ .אׄל
םלׇמ ׄמ אכ אׅדׄ ,מ ׅלז אה םאׅ ׇב זׇ

ׅמ .ׄ טמ ׄמ ׇאמ גךׄמ ׄמ זךג ׇׅל םל ׅׄ
וׇל גא ל׆םמ מםמ לגב אט .גם כל א ,אׅ
ׄגל א ם׆ׅל  ככ גׇמ אׄםׄ ,ם םא אמ
ׄה ,גׄל מגׇ םׅמ זא ׇׄב וגט.
זב גד ׄגל א גׄ םׄ םׅ זא זא ׅלמ םהךל
ׅהה .  -ׅׄ הך .׆זמ ׄא אׅכלב מטב
ׄ  מגׇ גאח ׅל ׄמ לז םא ׄ ׄמ ׆ׅ ,זׇ
םב ׇׄ מׅכה ׅל׆ז אׄ ךט ,םׄל ול...ךׄה
ׇ אׇל ,זׇ םזׅמ ׄמ ׇלמ זׅלה א׆ל ׇ .גׄ אט
 20םה ,ׄב  וטל ׅׄ ׄגמ?

ĐčĐČč Ėĕĕē ĦČ ČĘĚ
 ,ׅמ ׅמאׄ-ׅׅ
ׄהה גל גם םׄה לך ם  גאׄ ׅׄ .ׇ
ם כל ,גׄגי ךל אמא גׅטהב .ׅגכב אמ
םׄהםב ׄלב מה אה ׄמ ׅׄ םׅ ׄה םכבׄ ,הה
ׅב אהו אה ׅׄ הׇׅמ ׇ אממ ׇ׆ג אׄלב.
ׄגל ׅל ם"גלכ כךל ׅמל ׅד םמ הכׇמ ׄ
ה" . הד אאׄ וטכ ׄםל גׇׅל ׅב גאׄ ׅׄ.
הכׇמ מא ׄ ׅוו אב גאׄ ׅׄ ׄ לךד
גׅמ אמ גכל אׅׄ .׆ם ,ׅלמ ,טזאמ
הׇׅמ ההמ םאה אמ לׄםהב םגםב ׇ – א
ׄא כ ׄמה אזׅל גל .
ׅטזב ׅׄ םמל׆ם מוא ׅ׆אא גול ׅׅׄ ׄ ול
ׅׄ ׅזאב ,זם הוד .מם ׄמ זאב ׄמ ׄהםב

ׄלב אגם ג ל׆זב .ׅגכב  ,ׅ ׅאׅב טהג.
ׄב מא אט אגכל אׅׄ לׅ מל? ׄב מא
אםׅ גםׅמ גאׄמ ׅׄ אזךגב אׄלב? ׄב
מא אלׅ ׄמ גםׅמ ׅׄמ אא אט י ׆ב ׄא
ׄהםב םאׇזמב ׄהב לׄב א?
ׄב מטמ ׄמ אׅב אׄטםלמ םא ׅׄ לׅ מל ,מט
ׄמ זךגב אגכל אׅׄ )ׅגכב אכׅא ׅׄ( גל
לׄםה ׅגזא ,  ךזׇ םׅ ׇ אכׅא ׄמ ׅׄ
םׄמב לׄב א .מ׆א גם גׇב .א םמזהכ מל
ׅׄ , מכׅא מל ׅל .ׅמ גד כךל מ׆א ׄמ ׇׄ
וׇמ ׆ׇאב ׅמל ׅזאבׄ .ׅ זךג ׄ מגל.
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ęĕČĕĤč ęĕĤĢđĚ
 ,מהׄמ לׄםמ" ,זׇד ׅז גלכ"
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ĐĠģ ĕĠĕĘēĦ
גמׄב אׄהםב זב אי ׇב ׆ׅ הגהזב גםממ כט.
)זאם ׅזׅלמ( -ׄאלהׅ
ׅלׄ אג םלך אםממ גםכ ׇג כט ,אאׄ כטׄד זא
למ ךגב .טמ ׄ םמב או ׅמוטמ גב גב .המד
אוח גגמכ ,אׅ/מאח אׅ.

čĘē ĕĠĕĘēĦ
גמׄב אׄהםב םל׆םב אאׅ ׄ
םוׅאב גׅזמ םא וט׆ זא.
גד םׅאׅ ׅכל ם אכ )ו׆
םא ול( ,ם׆ח גמכם אזא
ׅגכלב ל׆ב גמ׆א ל׆םמ ׄא,
כגמ אאׅ ׄאלהׅמ ׅלׄמ,
זם
םׄהד אאמ אכ .טטאׄל ׅמל ׄ
גאׅ טא ו .כב ׆ב אאׄ מוטמ ול ׅזגב .ׅהוח
או כגב גםכׄמ הוטב ׇגב:
.
/
/
/
/
ׅאב גםמגם ךלד ׅאׅ לז ׄ טל .גםכׄמ ׄא
גׇׄ זגב ׄח גםטלב ׄמ זב כט.

ĐĤĤĚď Ĥėđĝ / ęĕĜģ Ĥėđĝ
אג םׅל אׄ אמל זא זג םא ול ,ׅגׇ ׄד ׅזמ
םא לגמ ול ׆ׅ ,א אםמגם ׅול  .ול גטכ
גכה ול )ם ׆ב ול ואכ ,ול טלמ ,ול זהׅב( .ׇׄ
אםמגם ׅול כהב ׄ ול ׇגלל ׄל׆ה ,םהב כלׅב
אגכל ,אזגמ ול אׅד ׄ ב םׅמא זׇׅ םאב אׄ
הםׄל גז גגכל.

ĐĔđčĜ ęđĤĔ - ĕĠđĕĦČ - ČĘĚ ęđĥĚđĥĚ ĐĜĕēĔ
םׅ גׇׄ א׆א םאם ׅ׆אא לגמ וׇד ׆ׅמ מלהמ
םגםב ׇזב אא ,ׅזכל םגםב גאׄ ,ׅ׆אא ל
וׇד ׆ׅ )ט  7גאׅ ׅכל(ׄ .ב ךלב ה ׆אגמ )אׄ
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.

וא ׄ גגל כה( ,לך םמ םגםב ׄמט גאׄ ,םהד
ׅׅם כל )ׅׄד לב( םגלמ זא גהלאב גהב
םא םגםב .כאט ׅא ו׆ לזב לכמ םׄה ךלב
המ גׇׄ .כגב ׅ ל גהב גהלאב ׆ׇאב
 ׅׄמל ,ׄ גא וׅב מהמב לׅב.
םאׅ םׅ לז גל ׄמ גמ גהלאב גהב ׆ׇא
ׅמל.

ěđĠĕĥđ ěĕĚĝđė ,ĐĔĕēĚ - ČĘĚ ēĚģ
אג םכגמ ׄךא ל׆םמ ׅגזלמ זא )אא ךאׄכ(,
אׇ׆הב מלהמ לׅב ׅׄוטכמ ׅׄמ גד הב א׆ח.
ׇׄ אׇזמ ׄא ׇ׆הב גגאךב מל .לׄםמ ,ג ׅםגםב
׆ב ׇׅ׆הב ׄלב ,ׇׄ אךל ׇ׆ד גאׄ זב כאטמ לז .ׇ׆ד
אׅד )אאׄ כאט( ג כג אׅד א גךלב זםב גגה,
גז ׄד ׅ מלהמ מהמב ,ׄ ׆ב כם אזא זמל
טגגמ )טגג לכ( .ׅהוח א ,כגב ׇ׆הב ׅלׄב
ׅב ג וגד םטדׄ .טםל אׄטמ גא כגב ׄא
ׄמ א גׄטב :אגב ,טממ ,אגהמ ,ז׆מ ז׆מׄ .טםל
אם׆ גךלב ׄטב גכגב ׄא אמהומ ׅזגב.

ěĔđĘĎ ČĘĘ ęĕĤĢđĚ
זב םהב זאמ גׇזמ אהכ ׆אד ב גךמ ׇׄמ
םד זא למ גהזמ ג׆אד ול .׆אד ׄ ו׆ םא
אׅד גך ׅא ׇ׆הב ,אגז םׅאמ םזאׄ , ׆ב םׅאמ

םזא א אמזלׅׅ זב ׇ׆הב םגאב ׆אד .ׅגכלב םא
א ךאׄכ ,׆אד ׆לב אמטזמ כםמ ,גםב ם׆ח לׄ
ׅ ׆לב ל ,ׄ גטזא ה׆ׇ ׄמ גה׆הה ׆ה םא .׆אד ׄ
גל "גׇׅכ" םא גׄטב זםב ׇ׆הב ,ׅםאׅ זב
גב ךלב ׅאם גגםמׄ ,מ ךל וטמ םא גׄט.
׆אד כם אזא ,׆ב אׄא םׄהב ל׆םב ,גׄל ׄמ
מא זא גמל גמ ׆ׇאמ םא טגגמ ׅ׆ח.

ęĕĕĞčĔ ęĕģĕĦĚĚ
כגב םה ךגב )גגמכב(
טטאׄלב ׅגׇ ,אג םאׄ א
םגכל
אךל ול .ךג
ׅגׇׅלמ גוכ .ךג הלׄ
ג ם ׄאל גגה גטכב
ׄמ גםכ כא .םה ׄ
וׅ  -ם םזא גמכב,
ׄ הגל זאב אא ,ׅהא
ׅׅׄכ .םׅ אךד םאםה גגמכב אא זל ׆אכג
הג ,אגלמ ׄמ ,ךל אׇׅכ ׄב ׄהםב ולמב אב
אךל ׄמב.

.

,
ד םטל זךג טזא אד

.

Đĕ'Ģ ĕĞĤĒ
מאח ךג אׄג׆  3גםגד ׇ׆ב .הלׄב ג לז טל׆,
ׅךׅזב םא םל אׅד גב גכל ךג גזא אׄג׆ 3
 .6-גאב אׅהב ,גהב ,גהלאב ה׆ׇ גךד .גוטכב
ׄהל׆ םׅ א׆ח ,ׅגׇ אוטלׄב ,אׇב ׅה ׆א
םאם.

ĝđģđģ ěĚĥ - ęĕĜĚĥ
םגהב טטאׄלב ג :םגד ו ,םגד גהמ םגד
מלו המטוב אׄ ׅלׄב ,ׅלׅב .ׅגׇ ׄל ׆ד ,גב
םגד ג ט אגגךד ׄה ׅלׄ .ג ם׆לב אומגמ
ׅא ׇב אהכ א ׇב .םגד ככו גמטלכ א ׅ׆אא לׅ
םה .ׄ זב ,ם א לׅב ׅלׄב ׅהוח ׆ב זםל ׅה׆ׇ
גךדׄ .טםל ׆ב אגל םגד ככו זא זל ׅם )טמ ל׆אב(
אזםל םזל ׅם .גכלב לׄ םםגם כׅז ׅםגד
ככו מלב אטממ ׄאךגל.

ęĕčĜĞ ĕĞĤĒ ěĚĥ

ěĦĥĠ ĕĞĤĒ

גםגם אׅםא ׄט זג זׇד ,א אםגם מאח אגׄ.
הכׇמ למ םא גׇׄ ׆ׅ .גךמ םגד םׅ ׄהד
למ .םגד זםל ׅגד  .E׆ב ׄ ג םגד ככו זםל
ׅה׆ׇ גךד ,הכׇמ גב םא ׅההמ ,ג םט ׄמ
אגגאי א׆ד זא טה א םגהב גלב םגםב.

מאח אׄג׆  3גםגד ׇ׆ב .לזב כהב אכב ׅךׅז
ב ׅ .המד אם׆ ׄמב םאגב ׄ הב .לך אםגל
ׅכללׄ ,ל ה ,אגהזמ מגךהמ .ב הםׅב אׄה
ׇאכמב ,גאב ה׆ׇ גךד גמׄגב אטא ׅׅזמ
ׅגזלמ הםג זא ." ב גׄהב לגהׄאמ
גוזב ׅטממ לגמ םגהב ׇׅב .אטה ׄאמב ם
אד ׄמב .כאט אׄ המהמ אזא .אםגד םגטכ גב ם
מלהמ לׅב ,אגז וׅב גוההב ׅגא ׅם.

ĕĤč ĕ'ĎđĎ
הםׅ אגד זא .ךׅז מב ׇׄב ׄ כד ג ׄגהמ,
ו׆אמ לׅמ .גא לגמ ׆ׅמ םא גד  Cגד  .Aׅ
אכ גזלמ והמ .זׇ גא טל גךמ ׄגה,
גהלׄאב הב וׇמ ג :וׇד ,ׅלא ,ואהבׄ ,םא׆ד
ׅׄי .טל ׄ גכל ׅ אאׅד וׅב .ׄ ׇׄ גכלמ
ׅזב זםלב ׅמל אה׆ׇ גךד .זג גל םאׅ
םא ׄגה ,ךגכ ממ ׅל .ׄ ג׆ז אׄלי ׇׅ" גוד )ׄלי
גכל( טל ׅם.

(ęĕďģĥ ēĤĚĚ ,ęĕďģĥ ĦČĚē) ęĕĜđēĔ ęĕďģĥ
םכׇב ההב ׅׅׄד לב ,אאׄ והב .םכׇב זםלב
ׅוׇד ,ׅלא ,אׅד ,גהב גהלאב .גׄ גגאךמ
מוח גגלי גכ אאׇב גׅ׆לב .ׅ ׆ב אהגהזב ׄ
ל׆םב אאׅ טל ׄ אךג ו .המד אוח אׇו ׄ
אםמגם גגל.
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ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎč ęĕĕē ĕĤđĠĕĝ ďđĞĕĦ Ħđčĕĥē
-

"

אמגׇׇ ׅמל כאמ זב מא ׄח או׆ל גז׆אב זב זךגב
זב ׅה גםט ׄ גלב ,ׇׅל גכא גטומ.
ב ׄהה ׇזב םאמזׇ וטל ב כגמ גםגזמ
מלטומ טוא׆מ לׅמ זל . זל הוח כל גט הא
אמא א ,םא הךמ וטל ב.
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čĕčČ-ĘĦ ,ĝ.Ě

מזׇ ׅ׆לט ׄםמ םאב זׇׅ אוטל ב ג׆ם
וטל , ׄמ גגמהמ כלמ-זל ׅמל םמא אזהכ
אךׄךׄבׄ .ׇב גמזׇ ׄמ וטל ׄם םלם ,ג׆ׇל ׅ
ׄמ  ׅזא גםגזמ זל . לם זלמ גםגזממ
ׅמל ,הׄגל ׅגכלמ :ׇז גׄד ׅׄמ אׄד ׄמ א ...ג ׅא
ׇׄב ׄא גלמ ׄב ׄה גל ׄמ מ? ׄמ םלם? ׄהםב
לׅב ׅלב אםאׅ ׅוטלב ׆ב גולב ׄםב .גזד גׇל
ב ,םמאב ׅגומ ב םאג ,לזמ ול גםטממ,
וטל ב לׅ םׅמ זב גול אזמׇ .אטׇ םזׅל גׇל אׇל.

ĦđĤđĎĝ ĦđĤĎĚĘ ĐĢĢĐ
ׅגכלב לׅב ,הׇגב אׇב א׆אמ ׄמ וטלב םא לב,
ג׆ם אב אלׄםה זא א טל .וטלב גׄטםלב ךך
אג׆למ ם ו׆למ אזמב םהב
לׅמ )ׄ ב םאגב( אטמז גמ׆אב
טלב לׅב ,אזמב גלׅב גל׆םב,
םׅה גםט אא אׄ ׇז ׄ ל.
א  לׅ להמ גכטאב ׅד ׇט
וטלב .א  לׅ ׇׅלב ם כם
אוטל אאׇב אהׇב ׇׅל ׄלמ .ה,
ג׆ז ג םגכאח ׄמ טל ,גול ׄמ
כאטמ ׅזׇהמ ׅל׆םמ םח ׄמ
׆לזד.
ĖĕĘĐĦĐ Ęĥ đĦĚĢđĞđ đĦđčėĤđĚ
אזמב גךח מא להמ םׄהב
כאב ,ׇׅׄ אׄ וטל אאׇבׄ .
הוד גכךז םא גלׄד גגד ,גל
ׄמ מא גׄטםל אגלׄהב

40

ĤĠĝĐ ĦČĢđĐ ĖĕĘĐĦ
מא גלׅ גגוטל םאׅב ׄל גוטל ׇםב זׇ םה.
 מכל ׄמ ,גׄטםל ׇאמ–
גל כל זל גגׄ׆ל להמ .אמ א׆ז אגכגמ
זגכב ׅמל ,אטל טלב ,ׄ טל הוד ,גׄטםל אם׆
ׄמ גל ׆אב ׅב ׅמל ,גםגםב מםממ אוטל א.
גׄד םׅמ םא מכל ׅמא א .ׅםאׅ  הׅה טׄא,
אכ ׄל אכ ,להא׆מ ,גמכטמ אׇמ ,ׇל הזלב,
ׅ׆למ זׇ מכט המ .מכל ׅ׆לט א אלכ
זׇ ׇלמ לׄםהב םא גםט ,ׅמׄב אלה םא
גלׄד טלב ׇזב א זא גםטמ .אטזגב ם אזל
ׅגמׅב םהב ,גהב גוגב םגלב ,זא-גהמ אׇאמ גׇז
כל זל זא גםטׄ .ׅא ׅוו אוטל ב לׄהמ הזלב
זב גוטל ׅה גםטמ .אגזם ,א ׇׄב כלׅ םא אׄל
אממ גׇז זא מאׇמ גםט.
 אׄל וב מכל,–
הׇלםמ זל אםהמ םמׅ גל ׆אב ,אׇ ךלמ לכגמ
כו גׇׄמ ,כאמ גזההמ ,ג׆םמ אזה כלׄ ׅמׅל
ׇׄ ג׆ׅם.
 אׄל םאׅ זל ,זׅל–
גל אזגׇ ׆לט ,ׅ גה כו אךׇ מגהמ ,גמׅב,
מזׇמ ,׆אמ א גל ׄא לאה ,םגוח זגכ ,ד,
ל׆ם גםגזמ אוטל .׆ב ׅלמ וטל
גםכזמ גםׅ לׅ ,זא-גהמ םמ
וטל מ גםמ גוכלהמ.
 אׄל–
וב זגׇ וטל ׄםל ,גזׅל כׅי
וטל אׇטו ,ׅגוטל זמכב ׅ
טי אכ .ג 20-גזא.
 ,מׅמ גׄגל:
ולהמ ,זמהׄמ – גה"אמ
ׇכול ׅז"ג ,גמג ׅךׄ אׄל
םא וטל ׅ׆לט ׄםב ,ג  16םה.
ׇכול ׅז"ג  /ׅל ׄאד  34לזהה
א' / 09-7419471 :הׇ054-7400068 :
www.docostory.com

čĕčČ ĘĦč Ħĕčč ĎĤčĜĒđĤ ěĤđĕ ĕďčĥĐ ĤĠđĝĐ
ׄלז "ׇם וטל" ׅלםמ "זׇ  "120הטמ ׅׅמ ׅמא ׅׅׄ
ׅגט׆ם זב וטל לד להׅל׆ ,םהזל
 :׆ׅ' ׄה ַשׁ ִל  -הוטמ מלׅמ ,׆ׅ' ׆'א
טאׇה׆ – גל םה גל ׇהׄא ַ ׄהְ ְׇ ִלׄוּו – זל ׄם
אזי טא.
לד להׅל׆ ׄ זמהׄ וטל םׇׅ גזל ,םוטל "זךל
כךל ׇׅל גׄםי" טלוב אׄלה ׅםלׄא .וטל 
ׅטלו "ׄ׆ו" כלמ ׅמל ׅםׇׅ זלל םב ׆אב
אא ל׆םמ ז.
ׄ" :ה םג ׆ׄ אטמ ,ׇ
"
ׄמבׄ ,מ ׄלז ׇם כלׄ ׅלםמ זׇ  .120ׅמב
םאה גאׄב ׅמלׅמ ׅׄמ ךל ,אכ גמ
ג ב ב .מׅלה ׇׅלב הׇלב ׅׄמבׄ :הם
מלׅמ ל ,גא ו׆ב ,ׅל ׅה ,ׅמ .לׅב גׇלה
מׅב ,גטואב ,גךלבׄ ,הם ׄכׇגׄ ,הם גזם,
זוכב ׅו׆  ׄ ׄל םא ׄגהמ .ׅׄ אמלׅמ,
זא א ׄטכ ,גםלםמ גל׆םמ ׅ ׅׅמב םאה".
וטל םגהז זכל אמׅמ וטל , לךה
אוטל זא הוד הׄם םא ׅׄ אםמכב ׇ׆ם ,םׅל,
מטכׇה אםגל ׄמ םׄ מגלל ׄל ׇ םאׄ מ
םׄ הוטמ אםב זב ׅזאב.
" : םא וטל
'

ׅ ׄ גׅד  -ׄב ׄה ׇׅל גו׆א אךׄמ גוח ׇאמ
ׄםמ םא מׅ אטוז ׆ב אׇאמב םא ׄלב".
ׅׄ כאט זהכ אלד להׅל׆ ם  -טוא םא ׆ הב זא
המׅ:

.
,
.

,
,

גכאמ ׅמ טז ׅגלמ םלב זׅלב ,ׅהך םא
ׇלמ ׇא מאג ,אוב גה אב אׄלמ ךלב
׆׆מ.
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"ěđĕĢĘ ěđĥČĤč Ħĕčč "ĐČĕĤģĐ ĥďđē
ׅׄלז "ׇם כלׄ" אכ אכ הׇׅ ׇל ׅמ אךׇ
וטלמ םגה אלךׄמ .וטלמ  ׅלהׇו לךמ
זא ׇל מׅמ ׄ טב וטלב אלגהב גׅכםב.
אםגמ ,ׇלב ם׆ׇם ׄמ ׄאב ,׆א ׅכׄמ לׅ
ׅהםׄ  גלמכב אׇׅל.
וטלמ םל כלה םמט ׄמ ׇלב זא ב ׅכׅי
ט םגםמכטב ׅוטל םמׅ " -גלׅ ג" " -םׄמ
 ׅכׅי ,א הםׄ אםמ ,לׇמ ׇ' ׅב
אמ ׅב ,ׇ אםלׇ"ׄ .ךכ לגה ,גמהׇׅ ׅׅ"
מא םגל וטל זא ׄלזב גל׆םב ׄהםב ׅׅ",
ׅזכׅמב מׅ ׄמ וטל" :וטלב טב גׇל גד".
ׇלמ לא ׄלב לךמ ׅהםׄ :הםב ךלמ ׅוטלמ
םלׄאמ ׇׅ׆ם זא ׅׄ׆לט םא ׇׅל זגל .ׇלמ
זׇה אהםד ,זלמ אםהמ ׅזמד "ׄלי" זׅל
לךׄ גזההמ ׅהםׄ :מלב ךׄמ וטלב ׅׄלי ׅםה
המׄ .מ גט׆ם גלמכ םא ׅל טלאגה ׇל ׅמ -
"ךׄגד" )ׇׅ( – ה ׇלמ לא ׄלב למ ל׆ ׅהםׄ:
וטל מׅ גא וטל ׄאכלה .ׇׅלמ ׇלמ למ
םגל ,מהו ׇלב ׅוטל אל ׄמ וטלב ׇםב
ׅטהמ "םזמ וטל" מהו הׇב ההב אםגז ׄמ
וטל "זהכ ׆גׇ" ,םכלׄ אב ׇלמ ׆'ה טלםגד,
אהׄמב לׅ .ׇׅה וטלב םא "ךגמ וטלב" וטלמ
מגל אםל א ׇלב אזד אלם וטלב ׇםב.

םזמ וטל

ׇד ׅטלאגה

 ׅלהׇו
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םל כלה

"ěđĤĥĐ ďđĐč Ħĕčč "ĐČĕĤģĐ ĥďđē
וטלמ גא םא טמ ׄמ ׄלז ׇם כלׄ ׅׅמ
ׅלךׄ ׅהםׄ :זאג םא וטלמ  -וטל םגׄל כאזב
 גךׄמ ׇגד ׅךל .םא םמט ׄמ ׇלב ׅוטלאׇמ  ׅ׆לב ׇׅל זא וטל ׅלמ הםׄב
אוטל .ׅוב לךׄ זהמ אםׄאמ ׇלב ׇמ
אב ׅב זא םממטמב זל ׇׅד .וטלמ ׇמ למב
וטל זא ׇל ׄא וטלמ מׅ זא ׆םגמ אג
אמ וטלמ לכ ׄל םךׄ גד זאב לׇ.
ׇׅל וטל זד מהו ׇלב "וׅׅ םאד ז׆א"
ׅהמ גא ׅא )גה אוטלמ( ,ׇה ׅםה וטלב

כךלב" .אםׅל ׄמ ל" םא ׄמ׆ל כלמ  -ם הוׅ זא
כהטאכ םׅד ׅׄ אׄב ׅד ׅׄ אׅד גהכׇמ גׅב םא
גםממטב ׇׅד .ׅוטל םה "ׇׄלא כול" םא ם"
ז׆הד ם זא ךׇ םא ז׆הד םמ׆א ׅוטל גׄל ,
םגל טמ אכלׄב.
ׅאׅ "להמ" ך׆ מזלמ וטלב םמׅ ׇל ׅמ.
אךׇ להמ ,ׅטהמ םׅ ,טל מכךל וטלב ,ׇ
םׇלב ׄלב א אזד ׅבׄ .מ מל׆םמ ׅׄ
ׅ ׇלמ ׅׅׄ לגד םמׅ" :םׅמ כלׄמ ׄמ
מכךלב מל׆םמ .ם לׅ ׇלב גםלב".

,120

' ,31

2014

43

"čĕčČ ĘĦč Ħĕčč "ĐČĕĤģĐ ĥďđē
גט׆ם זב וטל םׇׅ ,לד להׅל׆ ,טמ ׄמ ׄלז
"ׇם כלׄ" ׅהוח אוטלב םלׄאב גׇׅב םגה
אםׄמ ׄמ ׇׅלב .וטל ב ׅׄל ׇׅל זא וטל זא ׇל
מׅמב ,זא מ זא גםגזמ כב םׅמׅ .וטלמ
ׇל' םׅאמ מ לךמ זא "לכ זא זךג אוטל ׇזמ  -לא
גםללמ" וטלמ םב וג הט׆ם זב ׇלב הׇב
ם ׄמב זא וטל "ׄ׆ׇמ םאה" וטלב הוטב.
וטלמ םלמ א ם ׇל ׄמ ׇלב ׅלםאב ׇׅל

44

"גאמ ט םא לםאב" ,ׅזכׅמ ׇגמ ,גכגמ
ׄמלב ,םׅםלׄמב מׅ ׄמ וטל.
וטלב טמב זאגמ אׄ ׇזב ׅטה כלׄ גׄטםלב
א אלם ׇז ,אמ ,אךׄמ אגוז גלמכ אׇגד .מזלמ
וטלב םמׅ ׇל ׅמ ,מ ׄלכך גלמ
ׇׅם כלׄ ׅׅמ .זםלמ לׅמ םא וטלב ׅהםׄב
םהב ,ך׆ ׅמזל גטׄלמ ׅלׅ לכאד  -׆׆
וטלממ םא גגם.

ęĕĠđĘČ Ęĥ Đčĕĥē - 'ĎďĕĤč
 ,םכהמ הׅלמ םלׄא

ג םגׄטד םכהב ׆ׇאב ׄ זגכ גםׅ המ םא כאט גמה׆ׇב אׄל למ .ׇ
ׅׄ םכ ׅטוׅא ׅלׇ׆' ׅב גא ׅגךמ ׇם גלי ׅמלמ ׆מ " IMP׆ׅז זׇ ."120
ׇ ׅׄ םכ זא ׇ םכד טאה כ'םח כלׅיׄ ,אח ׄלט אםזׅל ם׆א אמ
המ ׆ׅ ׅׅךז ׇ.

/

-

7
Q105
J10743
J875

A82
8763
K2
9432

:

J109543
2
Q5
AK106
KQ6
AKJ94
A986
Q

גל

ׇלב

PASS
PASS
PASS

)כלׅי(
)(1
1
3
PASS

גזלׅ
)(2

2
PASS
PASS

ךטד
)ולכל(
PASS
4

) (1ׅםמ כאׅׄ כ ) 16+הכׇמ(
) (2ל גלׄ ׇ אם םם וטׇ

ל ׅםמ כאׅׄ כ .אׄל םׇלב לׄ ׇ כ זב וׇלמ ׄל ,וח ךטד אגםכ גאׄ,
מ זל ׅ םא ׇ.
גזלׅ ׅא ׅגא כאׅׄ גם ׅוטׇ ׄא ׄו םא גל .גל גם ׅכאׅׄ ׄמ מ ל .זמ
ההו ל אגםׅ ׄל הו אגךׄ ׇל אׅךז ׄמ  ה׆ׇ אכ  4-1ׅםא )גׇׄ וׅל אׄל
למ םא גזלׅ( .ׄ אׄ גל אגם םאב ) ׄ  גׇׅׄ םא  -וׇלמ ׇגהׇ אׄ מ
גטממ זׇד( ׄאׄ םכ גא גא וטׇ זאב םא םה כאׅׄב גׇגב .זמ םכ ׄו ׇגהׇ
ׇגהׇ הוח.
גמה׆ׇב אׄ א אכךל ׄמ  ׄב  גםכב ׅגךׅ  וטׇ ׄ כאׅׄ ׄ  מ ׇׅגב זׅל אׇ
אגםמ םאב . ׅךז מ הכ םׅ ׅלג ׆ׅ.
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ěđĤĥĐ ďđĐč Ħĕčč 2014 ĘČĕďĜđĚ
ׅםלׄמ גםכ גהׇׄא םהךטב ׅמאׅמ ׅׅמ ׇׅ
םלד ,ך׆ ׇלב זׇׅמ ׄגהמ םהמ.

ׇמ וׅד

אא ׅלםך'ׅוכ
וגא גהׇׄא

אא ׅלםך'ׅוכ
זב וגא גהׇׄא

גכ ׇׅׅ
גם ׅׄאוכ-׆אח ׅזי
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ׄטלב לׇׅ

אא ׅלםך'ׅוכ

ĥďđēĐ ĤĠĝ-ĐČĕĤģ ěĚĕĝč
 / ĤđĠĝĘ ĐĞďĕĥ ĦĕĦĕčĠĘČĜČĐוֹ ָ וֹ ָ וֹ
וטל ׇם םא גׅל לׅ גל "כד ׅד גׄ םךׄ גד אד הזאב" .טךךמ ׄב זם ׄמ ׇל
ׅזמ אםכאב ׅגכב אמא ׅׅׄ .ׅזכׅמ ׄמ גמהא גלׇח ך ׅםמ ,םׅ גםממטב ,ׅד
םׄל ,םה וה גוׇ ׆ב גא םׇ ג םכםלמ ׅד א הכׇמ ׄ ,ךזל ג אטאׄ לׅמ
מם ,םהאׇ אכב  זאׅ ׅזאבׄ ,ׅא אׄ גמהמ אהז א׆לא ׄטא אל׆ז .ׅלגד גךכ
םהד אטאׄ םׅ גל אה וֹהָ ו וֹהָ ווֹד ,םטםמ ג אׄ מגׇ םהמ ׅגכב ךט ,םׄמ
׆לא ׄטםל אהך ,ׅמהׄ םגמׄגךב גׇׄ.
' ' / ĤđēČĚ ĦĤČĥĐĥ ĐĤĞĜĐ
וטלד םא םמ הםב ׅאמ הםמ םזםלב לׅב גטלׇב ׅהד .וטל ׄ ׅזמ ׅזה ׄמ
מזאג גׅכםמ אׅׄ זא טמלה ,לגד ול וטל ׅׄ וח ׄמ כלׄב אגוז ל׆ם
וטלמ גאא . םא לגד גד ׅׅׄ ,םםב גםא אׄ א א ,ׅאמ םא אםלׇ ׅגלׅ
גד ׆ׄ׆לט אזהכ הג .ׅׄ גהגמ ׄמ ׅׄב םׅז מאׄמ .וטל גזגׇ ׅגל
גׅׄכב ׅד ׅ אלז ,ׅד א׆ג אאׄ־א׆ג ,הםׄ אׄל ׅ םׅ א אלז ׅו ׄמ.
/ ęĕčĤģĞĐ ĘđēĚ
וטל םא אׇ םממב גׅׄ ׅגאגמ םםמ גב ,זׇ ׅלב האׇ ,וטלד םא םמ הםב
ם׆ׇא ׄמ ׅהוׅמ ךׄמ ׇטד . וטל ב םא םאם ׆ׅלב אׇב ׅד מםכ אל
אׅד ל אם; ׆ׅלב גםמככב אָ ׄגמ ׅ ׅגׇ ככב אַ םכלׄ .ׅא  ׆ב גוז ךׅזה
גׇׄ םגמא ׅלםאב םא ׄל גאגמ םםמ גב ,ל ׄל ׄא גאגמ זאב םה
םׅ הגם זׇ גה ׄה; גוז אׇ ׅוּמ לׅ ׄמ כאמ ,ךׅז למ םא זל ׄמ מב
גלמכ םא ג׆ל.
' ' / ĖėĤďč ĦėĘĘ
ג ׇׅל םם אמ אגזה? ׄב םהב ב םאׄ לׄ אמב? מ םא ג אא זא ?
אאמ ׇׅל ׄ וטל ם׆הׅ ׄמ אׅב ,םׅל ׄמ לׅ ׄמ גׇם  -כ גאׄ גמגׇ .וטל גלמכ
ם׆לב אגםׅמ זא ׇׄמ ב ,זא ׅלמ זא לךהמ טםב .וטל םא ׅל ׅלמ ׅא
םׄטמ ׅא אגמ ם ׄמ  זהב ׇזב גלׄם ׅׅמ גםטמ .ׄ גטלמ גזׇׅמ
ׅמ אגךׄ זׇׅ ׄלמ , אאמ ׅמ א מא ׅ .ׄ ג׆ז אגםט זםל ,גטאמ
ׅךזל גךא םהט׆ז ׅמׄהמ ׇלב םמל ׄמ גםמכ .ׅמא ,ב אׄ וׅאב  ׄמ .
וטלמ גהמׅמ א ׇׄ גב אמא םב זׅלב ׅל׆םמ ׅׄ ,אׄ טמ גטׄוׅמ
ׄטל ,אׅל ׄכׅמ םאכמ ׄלמ זא  זא  וׅׅב ׄמ ,א םח םגׄל
ךהכד גלל גוממלמ הטם זׇה גטלכמ םזאג לׅ זא.
/ ęĕĜđĕĐ ēĕĤĠĚ
מׅומב םא זלׅב ׅגאגמ מם" זׇה ל ךלׅמ ׅםהמ  1950-1949ׅׅ׆ׇׇׄ ׅלמ זלׄכ.
כא ׇמ םב םל ׅלׇ גטה לׇטמ מהאמ םא םאהמ גד .אׄ זׅל
גד לׅ ׄ מזא גז א אםלׄא . לכז אוטל לׅ זךג גלמכ ׅמל ,גווּפּל ׅזכל
גהכׇמ לׄמ םא הזל ׇ ׅׅא מׅ׆למ .אזה כלׄ הטלםמ לז לׅ םא  וו׆הב
םא ׅ׆ׇׇׄ ,זל םא ךלב גׅזׅזב ׅב ׄכאב גׇׅל ,םא גׇהב מב טאב םא וזמ
כׅךמ אגהד :ׇב גואגב ,ׇמב םגלהב אהב גטהב ,ךהב כגהוב.
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