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ָבר ח ּ„ָ ַ̇ ּפ∆

י˙  ƒ„י ƒַוֲע„ּו˙ ֲחס ¿̇ ƒ‰ ים ָ‡נּו ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆ ָנ‰, יו… ָ ׁ ּ̆ ַמֲ‰ַלך¿ ַ‰ ˙ ּב¿ ים ַרּבו… ƒָעמ ּפ¿

ב  ָלר… י„,  ƒָחס ˙ו…  ‡ו…  – יַע'  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ‰'ּמַ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ל¿ ַרב  ב  ∆ ׁ̆ ∆̃ ּב¿ ים  ƒינ ƒּוַמֲ‡ז

נּו  ָ̇ ‡ו…  ˜ ַחּז≈ ּומ¿ ם,  יו… ל  ∆ ׁ̆ ַמ‰ּו˙ו…  ַעל  ר  ַסּפ≈ ַ‰ּמ¿ ָלָבן,  ן  ָ̃ ָז ַעל  ּבַ

נּו. י‡≈ ƒׂ̆ נּו-נ¿ ַרּב≈ רּו˙ ל¿ ¿ ׁ ּ̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ יט' ו¿ י¿ ַ̃ ¿ ׁ̆ י ƒ„י ƒֲחס' ּבַ

ר,  ּכָ ז¿ ƒנ ּכ¿ ָר‰  ֲ‡חו… ַעט  מ¿ ו…  ׁ̆ ר…‡  ˙ ∆‡ יַע'  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ‰'ּמַ  ‰ ַמּט∆ ים,  ƒ ּ̇ ƒע ל¿

ים  ƒנ ָ ׁ ּ̆ י ּבַ ƒר ָ‰ַרּב ַ̂ ֲח עּו ּבַ ר¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒרּוע ים ַעל ‡≈ ƒּוע‚ּ ַ‚ע¿ ˜ ּב¿ ַרּפ≈ ¿̇ ƒּומ

י  ƒל ּכ¿ ƒמ ם  י‰∆ ֲעל≈ ַמע  ָ ׁ̆ ‡ו…  ַח  כ≈ נו… ָ‰ָי‰  ם  ∆‰ ּבָ ים  ƒרּוע ≈‡  ,˙ נו… ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ

ר  ט∆ 'ר¿ ַּ̂ ‰ַ  ,770 ָחַב˙  ַ‰ר¿  ,' יך¿ ƒל ¿ ׁ̆ ַ ּ̇ '‰ַ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו…  ‰ ז∆ ן.  ו… ׁ̆ ‡ ƒר

.„ ן, ָועו… ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ

עּו  מ¿ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ים  ƒכ ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ים' ו¿ ƒימ ƒמ ¿ ּ̇ ים ַ‰' ƒנ‰ֲ ַ‰נ¿ נּו מ¿ מ…‡ל≈ ¿ׂ ּ̆ ƒנּו ּומ ינ≈ ƒמ ּי¿ ƒמ

 ‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ ָל‡ו   – ים  ƒ„ָל ַ‰ּי¿ ָ‡נּו  ּלּו  ƒ‡ ו¿ רּוַע,  ≈‡ ˙ו…  ‡ו… ַעל  ים  ƒע ¿„ יו… ו¿

ים. ƒע ¿„ ּנּו יו… ינ∆ ב ‡≈ ָלר… נּו ו¿ ַמע¿ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆

ים  ƒרּוע ≈‡ ם  ָ̇ ‡ו… ַעל  ר  ַסּפ≈ ל¿ ָר‰  ַמּטָ ל¿ לו…  ם  ָׂ̆ ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ƒּל ∆ ׁ̆ ר  פ∆ ַ‰ּס≈

י,  ƒַרּב‰ָ ל  ∆ ׁ̆ י‡ּו˙ו…  ƒׂ̆ נ¿  ˙ נו… ¿ ׁ̆ ַמֲ‰ַלך¿  ּב¿ ים  ƒּי ƒ̇ ָמעּו ¿ ׁ̆ ַמ ים  ƒּי ƒר טו… יס¿ ƒ‰

ב. יט≈ ָרם ‰≈ ָזכ¿ ם ּול¿ ָ̇ „ו… ל ָלַ„ַע˙ ‡ו… ≈̃ ָּ̇ ∆ ׁ̆ יָר‰  ƒ‰ ‰ ּוב¿ ּלָ ַ̃ ˆּוָר‰  ּב¿

ב"‰
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 ˙ ַ„ּ ֻ̃ ּנ¿ ƒך¿ מ ר ַעל ּכָ ַסּפ≈ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ ים. ‡∆ ƒים ַרּב ƒ„ ים ָ‰יּו ע≈ ƒרּוע ם ‡≈ ָ̇ ‡ו… ל¿

ל  ∆ ׁ̆ ָפ˙ו…  ָ̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ ר ּב¿ ח… ב¿ ƒן ל ָּ̇ ƒים;  נ ƒ„י ƒי ַ‰ֲחס נ≈ ¿̃ ƒּז ƒָח„ מ ל ‡∆ ∆ ׁ̆ טו…  ַמּבָ

 ‰ּ ָ̇ י ƒו ּזָ ƒו… מ‡ „ ל∆ ל י∆ ∆ ׁ̆ ּוּונו…  ƒּכ ƒל מ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ם ל¿ ר ּ‚ַ ָ ׁ̆ פ¿ יר; ‡∆ ƒע ָ̂ ים'  ƒמ ָּ̇ '

ים. ƒ ׁ̆ ַר˙ ַ‰ּנָ ז¿ ן ע∆ ַחּלו… יָפ‰ מ≈ ƒ̃ ¿ ׁ̆ "„ ַ‰ּמַ ˙ ַחּבַ ו… ׁ̆ ּנ¿ ƒל ַ‡ַח˙ מ ∆ ׁ̆

י  ƒפ ָסל, ּכ¿ ל ַספ¿ ∆ ׁ̆ טו…  ˙ ַמּבָ ַ„ּ ֻ̃ ּנ¿ ƒמ ‡ ָ̃ ו¿ י‡ ּ„ַ ƒ‰ ‰ֲחָר ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ י˙  ƒו ַ‡ך¿ ַ‰ּזָ

ל  ∆ ׁ̆  ˙ ירו… ƒּ̃ ‰ַ ּלּו מ≈ ƒל "ֲ‡פ ∆ ׁ̆  ˙ ירו… ƒּ̃ ‰ַ ּלּו מ≈ ƒי "ֲ‡פ ƒּכ ˙ ֻנּיו… ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ ˙ַח‡ַ י ּב¿ ƒַרּב‰ָ ‡ ּט≈ ּבַ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆

ל  ∆ ׁ̆ ˙ו…  ָ̂ י ƒח מ¿ ƒּב י  ƒּכ  ׁ̆ י ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ּול¿ ין  ƒב‰ָ ל¿ ן  ָּ̇ ƒנ ך¿  ּכָ ל".  ּב≈ ַ̃ ל¿ ן  ָּ̇ ƒנ ל"  ּב≈ ַ̃ ל¿ ן  ָּ̇ ƒנ  770770

ָבר  ָכל ּ„ָ ַ‡ַח˙ ּוב¿ ָח„ ו¿ ָכל ‡∆ ם ּב¿ ָ̇ ָמעּו ¿ ׁ̆ ים ּוַמ ƒרּוע רּו ָ‰‡≈ י ָח„¿ ƒַרּב‰ָ

ָסל... ַספ¿ ם ּכ¿ מ≈ ı ּ„ו… פ∆ ח≈ ּלּו ּב¿ ƒָבר, ַוֲ‡פ„ָ ו¿

***

 ˙"‰ָ ¿̃ ל  ַנ‰≈ ף, מ¿ ל¿ ףוו… ל¿ ' וו… י∆ ח¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ל  ∆„ּ ענ¿ ם מ∆ ַנח≈ למ¿ ∆„ּ ענ¿ ם מ∆ ַנח≈ ˙ ָלַרב מ¿ „ו… ‰ו… נּו ל¿ נ≈ ˆו… ר¿ ƒּב

ּנּוַכל  ∆ ׁ̆ ָנ˙  ַעל-מ¿ נו…  ּיו… ƒכ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ינּו  ָפנ≈ ּב¿ ח  ַ̇ ּפָ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ-ı ר∆ ∆‡ ּב¿

ר  ַ̂ ֲח ּבַ  ˙ ּיו… ƒר טו… יס¿ ƒ‰ ים  ƒנ ָ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… מ≈  ˙ מּונו… ¿̇ ƒּב ר  פ∆ ַ‰ּס≈  ˙ ∆‡ ˙ ַלּוו… ל¿

י. ƒַרּב‰ָ

 ˜ ר∆ ּפ∆ ר ּבַ ֻסּפָ רּוַע ָעָליו מ¿ ˙ו… ‡≈ ‡ו… ‡ מ≈ ָ̃ ו¿ י„ ּ„ַ ƒמ ָּ̇ יָנן  ּלּו ‡≈ ≈‡ ˙ מּונו… ¿ ּ̇

ם  ָ̇ יַר˙ ‡ו… ƒו‡ֲ  ˙ יר ‡∆ ƒֲעב‰ַ ל¿  ˙ יבו… ƒיט מ≈ ן  ַ‡ך¿ ‰≈  ,˙ יעו… ƒפ מו… ן  ּבו… ‰≈

ים. ƒמ ַ‰ּיָ

י  לּוח≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒמ ָלן,  ּפ¿ ָלןַ̃ ּפ¿ ַ̃  ' י∆ ח¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָח˜  ¿̂ ƒָח˜י ¿̂ ƒי ָלַרב   ˙ „ו… ‰ו… ל¿ נּו  נ≈ ˆו… ר¿ ƒּב ן  -כ≈ מו… ּכ¿

ר. פ∆ ַ‡˙ ַ‰ּס≈ ָ̂ ‰ו… ָר‰ ּב¿ ז¿ ָ‰ע∆ ָרָ‡‰ ו¿ ¿ ׁ̆ „, ַעל ַ‰ַ‰ ּ„ו… ¿ ׁ̆ יר ַ‡ ƒי ָלע ƒַרּב‰ָ
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ּיּום  ƒ̃ נּו ו¿ י‡≈ ƒׂ̆ נּו-נ¿ ַרּב≈ רּו˙ ל¿ ¿ ׁ ּ̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰‰ַ ˜ּזּו ƒי ח ≈„ ַעל-י¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ָ‡נּו 

 ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ ּבַ ים,  ƒַחּי ך¿  ל∆ מ∆ י  נ≈ ּפ¿ ר  ‡ו… ּב¿ ּוב  ׁ̆  ˙ זו… ַלח¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ יו,  ָ̇ ָר‡ו… ‰ו…

. ׁ̆ ב ַמּמָ רו… ָ̃ ָמ‰ ּב¿ ל≈ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ י˙ ו¿ ƒ ּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ

ר ָ‡‰ ָל‡ו… ָ̂ ל ‰ו… ∆ ׁ̆ ר‡≈ ָ‡‰ ָל‡ו… ָ̂ ל ‰ו… ∆ ׁ̆ ≈‡
יום ‰ב‰יר ‰' טב˙ "„י„ן נˆח" 

‰'˙˘ע"‚, כפר חב"„
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ן   ו… ׁ̆ ‡ ƒר ˜ ר∆  ּפ∆

ֲחַנ˙  ַּ̇ ƒמ  ‡ ָ̂ ָי יב  ≈„ּ ר.  ∆̃ ּב… ˙ו…  ‡ו… ּב¿  ˜ ר¿ יּו-יו… נ¿ י  מ≈ ¿ ׁ̆  ˙ ∆‡ ּסּו  ƒּכ ים  ƒר ֲ‡פ… ים  ƒֲעָננ

ים  ƒח ט¿ ּובו… ים  ƒ̂ ָר מ¿ ƒנ ים  ƒ„ָע ¿̂ ƒּב ּוָפַסע   – וי'  ו≈ ּב¿ ַ‰'ּסַ  – י˙  ƒ ּ̇ ח¿ ַּ̇ ‰ַ  ˙ ב∆ ָ‰ַרּכ∆

ן. ט¿ ∆‰ ַבע ַמנ¿ ל ר… ∆ ׁ̆ ן  ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ י ַ‰ ƒָרח ז¿ ƒּמ‰ַ „ ַּ̂ ‰ַ – '„ ט-ַסי¿ יס¿ ƒ‡ ר ∆‡ כּוַנ˙ 'לו… ¿ ׁ̆ ƒּב

ע  ּבַ ¿̃ ƒנ ָעָליו  ּמ≈ ∆ ׁ̆ ַ‰ּמּוָ‚ף  יס  ƒר ¿ ּ̇ ‰ַ מּול  ר,  ַ̂ ָע ‰ּו‡   104  ˜ ל¿ פו… ר¿ נו… ב  חו… ר¿ ƒּב

ר  זו… ≈‡ ּבָ  ˙ ַרּבו…  ˙ ֲחֻנּיו…  „ עו… ַעל   ."‰ ּיָ ƒר י˙ "ַנּ‚ָ ƒל ¿‚ ַ‡נ¿ ּוב¿ י˙  ƒר ב¿ ƒע ּב¿ ‰ּוי  ָ„ּ ט  ל∆ ∆ ׁ̆

ם  ˜ו… מ¿ כּוָנ‰  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ יָ‰  ָימ∆ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ּב¿  – י˙  ƒר ב¿ ƒע ּב¿ ים  ƒּוב ּ̇ ƒּכ יעּו  ƒפ ‰ו…

י  ט≈ ל¿ ƒ ׁ̆ מּו˙  ¿„ ƒּב ָכך¿  ל¿ ים  ƒיָמנ ƒס רּו  ¿̇ נו… ם  ַ‰ּיו… ַע„  ו¿ ים,  ƒ„ּו‰ י¿ י  פ≈ ַ‡ל¿ ל¿ ים  ƒּור‚ מ¿

.‰ּ ים ּבָ ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒּנ‰ַ ˙ ס∆ נ∆ י-ַ‰ּכ¿ ≈ּ̇ ˙ ּבָ רו… ¿ׂ̆ מּו˙ ַע ¿„ ƒּוב ˙ ַ‰ֲחֻנּיו…

ים  ƒעּול נ¿ ַע˙ ַ‰ּמַ ּבַ ˙ ַ‡ר¿ ח ‡∆ ַ̇ ˙, ּפָ חו… ¿ ּ̇ פ¿ ר ַ‰ּמַ רו… ¿̂  ˙ יסו… ‡∆ ƒּכ ƒי‡ מ ƒ̂ יב ‰ו… ≈„ּ

ַנס ַלֲחנּו˙  כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒי. ל ƒ ּ̇ כ¿ ַּ̇ ּו˜ ַמ ׁ̆ ¿̃ ƒ ׁ̆ „ ּב¿ ב≈ ל ַ‰ּכָ ז∆ ר¿ יס ַ‰ּבַ ƒר ¿ ּ̇  ˙ ים ‡∆ ƒר ≈‰ ו¿

ים  ƒבּוע ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ חו… ˜ו… ַ‰ּלָ ָ‰יּו  ַעם  ּפַ י  ≈„ּ ƒמ  . מּוך¿ ַ‰ּסָ ב  חו… ָ‰ר¿  ˙ ∆‡ ר  ַ̃ ָס ‰ּו‡   –

ב  ר∆ ˙ ָ‰ע∆ עו… ¿ ׁ̆ ƒּב ,‰ ּיָ ƒר ָ‚ּ חּוı ַלּנַ ƒמ ˙ נו… ו… ׁ̆ רּו˙  ˙ ַנּ‚ָ „ו… ים ֲעבּורו… ֲעבו… ƒיר ƒ‡ ¿ ׁ̆ ַמ

ם  ≈‰  ‰„ָ ֲעבו… יזו…  ≈‡ ל¿ ן  ּכ≈ ַע„¿ ל¿ ם  ַ‰ּיו… ַמֲ‰ַלך¿  ּב¿ ים  ƒיע ƒ‚ּּוַמ ‚ּוָר‰,  ס¿ י‡  ƒ‰ ן  ∆‰ ּבָ

ים. ƒ̃ ˜ּו ז¿

ַעל  ּבַ חּום,   ı ַסל-ע≈ ַספ¿ ח  ֻמּנָ ָ‰ָי‰   ‰ ּיָ ƒר ָ‚ּ ַ‰ּנַ מ≈ ָטן  ָ̃ ָח˜  ר¿ מ∆ ּב¿ ר,  ∆̃ ַ‰ּב… ם  ַ‚ּ

ּול  ׁ ּ̆ ƒר טּוָי‰ ּב¿ ָכ‰ נ¿ ¿ ׁ̆ מ¿ ƒנ יָ‰ ו¿ ָר‚∆ ּב¿ ƒמ ˙ ∆̃ ר∆ פ… ‰ מ¿ ָ̇ ו… ָ‰י¿ ּ̇ ַענ¿ ¿ ׁ̆ ƒן. מ ָ ׁ̆ ‰ ָי ∆‡ ַמר¿

ָרָכ‰. ¿„ ƒַעל ַ‰ּמ
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˙ו…  י„ ‡ו… ƒמ ע¡ ∆‰ ‰, ו¿ ּיָ ƒר ָ‚ּ ך¿ ַ‰ּנַ ו… ּ̇ ל  ָסל ‡∆ פ¿ ˙ ַ‰ּסַ ַרר ‡∆ ַמן. ‰ּו‡ ּ‚ָ „ ז¿ ּב≈ ƒ‡ ‡…יב ל ≈„ּ

ן  ≈ּ̃ ַ̇ ך¿ ל¿ ׁ̆ ˆ…ר∆ ם י≈ ƒ‡ ּו‡ ל…‡ ָיַ„ע‰ .‰ ם ז∆ יו… ˙ לו… ל¿ ַחּכו… ˙ ַ‰ּמ¿ „ו… ּוַר˙ ָ‰ֲעבו… ׁ̆ ּב¿

ָסל  פ¿ ַ‰ּסַ יַח  ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ ַע„   ‰ ַחּכ∆ י¿ ‰ּו‡   . ˙ו… ‡ו…  ˜ ָפר≈ ל¿  ‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ  ‡ ּמָ ∆ ׁ̆ ‡ו…   – ˙ו…  ‡ו…

. ּמו… ƒע ‰ ַחּכ∆ ָסל י¿ פ¿ ם ַ‰ּסַ ם ּ‚ַ ƒי ַ̇ ינ¿ ‰, ּוב≈ ∆‰ ַ„ּ ז¿ ƒי ‡ ו¿ י ָיבו… ƒנ מו… ָ‰ַ‡ל¿

י˙,  ƒלּול ‰ ָ‰ַ‡פ¿ ּיָ ƒר ָ‚ּ ˙ ַ‰ּנַ ָר˜ ‡∆ יר ּבָ ƒ‡ ≈‰ ˙ ו… ּ̃ ַ„ּ ‰ ּמָ י ּכַ ≈„ּ ƒמ .ıחּו ך¿ ּבַ ַּ̇ ƒם ַעז נ ∆ ׁ̆ ∆‚ּ

ל  ∆ ׁ̆ זו…  ָנ‰  עו… ל¿ יל  ƒ‚ָר י  ַ„ּ יר  ƒו‡ֲ-‚ ז∆ 'מ∆ ַ‡ֲחָריו.  ַמע  ¿ ׁ̆ ƒנ ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒמ ַרַעם  ל  ˜ו… ו¿

ָרָ‚‰. ַ‰ב¿ ּסּור ל¿ ƒין נ , ּב≈ מו… ¿̂ ַע יב ל¿ ר ּ„≈ ≈‰ ר¿ ƒ‰ ,'ı ƒי ַּ̃ ‰ַ

ַח  ≈ּ̇ ַמ ¿̇ ƒ‰ ל¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿  ‰ ָ ׁ̆ ר¿ ƒ‰ ו¿ י˙,  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ ַער  נ…  ˙ ּטַ ƒמ יב  ƒּכ ַ‰ר¿ ל¿ ם  ּי≈ ƒס ‰ּו‡ 

ַעט. מ¿

ָ‰ָל‰.  ב∆ ּב¿ בו…  ָ ׁ̆ ּמו… ƒמ  ˜ ּנ≈ ƒז יב  ≈„ ו¿  ,‰„ָ ב≈ ּכ¿ ֲ‡ָנָח‰  ל  ˜ו… ע  ַ̇ פ∆ ל¿ ַמע  ¿ ׁ̆ ƒנ י!",  "‡ו…

ב  חו… ָ‰ר¿ ם.  ָ ׁ̆ ָעַמ„  ל…‡   ׁ̆ י ƒ‡ ַ‡ך¿  ַ‰ֲחנּו˙,  ח  ַ̇ ּפ∆ ר  ב∆ ע≈ ל¿ טו…  ַמּבָ ָנ‰  פ¿ ƒ‰ ‰ּו‡ 

.‰ ַח˙ ַמֲחס∆ ַּ̇ ל  ף ‡∆ ח≈ ם ַ‰ּסו… ∆ ׁ̆ ∆‚ּ‰ַ טּו מ≈ ל¿ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ ם מ≈ מ≈ ו… ׁ̆ ָ‰ָי‰ 

ַ‰ֲחנּו˙.  ך¿  ו… ּ̇ ƒמ יָע‰  ƒ‚ַּמ י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆ רּור  ב≈ ּב¿ ַמע  ָ ׁ̆ יב  ≈„ ו¿  ,‰ ָ̇ נ¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ָ‰ֲ‡ָנָח‰ 

 ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ ‰ּו‡  ו¿ ב,  יט≈ ≈‰ ˙ ‡ו… ר¿ ƒל לו…  ָר‰  ¿ ׁ̆ פ¿ ƒ‡ ל…‡  ֲחנּו˙  ּבַ ָר‰  ר¿ ָׂ ּ̆ ∆ ׁ̆ י˙  ƒלּול ָ‰ַ‡פ¿

יַח  ƒל ¿̂ ƒ‰ ל…‡  ‰ּו‡  ר  ָ‰‡ו… ַר˙  ז¿ ע∆ ּב¿ ם  ַ‚ּ ַ‡ך¿  ָסף.  נו… ר  ‡ו…  ˙ ַ‰ֲעלו… ל¿ ים  ƒ‚ ָ̇ ַלּמ¿

.‰ ּיָ ƒר ָ‚ּ ּנַ ‰ ּבַ ׁ̆ ַחּיָ פ∆ ּום נ∆ ׁ̆ ין ּב¿ ƒח ַ‰ב¿ ל¿

ים. ƒ ׁ̆ ָר ¿ּ̃ ַמ˙ ַ‰ ֲער≈ ׁ̆ מ≈ ל ָחלּו ַמע ˜ו… ¿ ׁ̆ ƒן", נ‡ ‡ן, ּכָ "ּכָ
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 ‰ ּמָ ּכַ ים,  ƒבּור ¿ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ָר ¿̃ ם  ָ ׁ̆ „ּו  ָעמ¿  .‰ּ ּבָ יט  ƒּב ƒ‰ ו¿ ָמ‰,  ָלֲער≈ ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ‰ּו‡ 

ם  ƒ‡‰ַ ר.  ∆̃ ַ‰ּב… יס  ƒנ כ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָסל  פ¿ ַ‰ּסַ ו¿ ים  ƒט ¿̃ י ƒ„ּ ח,  ּבָ ט¿ ƒמ  ˙ נו… ֲ‡רו… ל  ∆ ׁ̆  ˙ ָל˙ו… ¿„ּ

ם? י‰∆ ר≈ ֲ‡חו… ‡ מ≈ ַחּב≈ ¿̇ ƒּו מ‰ ∆ ׁ̆ י ƒמ

ָעַלי  ל  ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒמ  ‰ ָ ּ̇ ‡ַ "ַמּ„ּוַע  ָנ‰.  ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿ ל  ו… ּ̃ ‰ַ ָחַזר  ָסל",  פ¿ ַ‰ּסַ י,  ƒנ‡ֲ  ‰ "ז∆

ָסל?". ַספ¿ י ָ‡ָ„ם ּב¿ נ≈ ב¿ ƒכ י-ָ‡ָ„ם ו¿ נ≈ ב¿ ƒל ּב ‚ו… נ¿ ר¿ ַ̇ ּכ¿

ם ‡ּוַלי?". ל≈ י חו… ƒיב. "ֲ‡נ ם ּ„≈ ≈‚ּ מ¿ ƒ‚ּ ,"?ר ַ„ּב≈ ‰... מ¿ ָ ּ̇ ‡ַ"

 ‰ ָ ּ̇ ם ַ‡ ƒ‡ ‰ ָ ּ̇ ר ַ‡ ין ַנּ‚ָ ƒמ ‰ יז∆ בּוז. "‡≈ ָסל ּב¿ פ¿ ַלט ַ‰ּסַ ם!", ּפָ ֲחלו… ם?! ּבַ ל≈ "חו…

.˙ ע…מ∆ ר¿ ַ̇ יף ּב¿ ƒס ָך?", ‰ו… ּל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒיט ƒ‰ם ָ‰ָר ƒר ע ַ„ּב≈ ל…‡ מ¿

 ˙ י ‡∆ ƒ ּ̇ ¿ ׁ̆ ַע. ָיַר ˆו… ¿̃ ƒּמ ים ּבַ ƒנ ָ ׁ̆  ‰ ּמָ ל ּכַ -ַ‰ּכ… ַסך¿ י ּב¿ ƒיב, "ֲ‡נ ˙...", ָ‡ַמר ּ„≈ מ∆ ¡‡‰ָ"

 ׁ̆ ָחמ≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ָב‰  טו… יָב‰  ≈ׂ̆ ּב¿ ַטר  פ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ם,  לו… ָ ׁ ּ̆ ָעָליו-ַ‰ י  ƒּל ∆ ׁ̆  ‡ ַ‡ּבָ מ≈  ‰ ּיָ ƒר ָ‚ּ ַ‰ּנַ

ים"... ƒנ ָ ׁ̆

ר ַלֲעב…„". ז… ל ַלח¿ ‰ ָיכו… ָ ּ̇ ָסל. "ַ‡ פ¿ ַס˜ ַ‰ּסַ ָל‰", ּפָ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ˙לּו ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒ‰‰ַ"

ָר‡ ַ‡ֲחָריו.  ָ̃ ָסל  פ¿ ים, ַ‡ך¿ ַ‰ּסַ ƒ ׁ̆ ָר ¿ּ̃ ‰ַ ים ו¿ ƒל ל ַ‰ּכ≈ ּוב ‡∆ ׁ̆ ׁ̆ ָל ≈ּ̃ ƒּב ַ‰ּ מ≈ ָּ̇ יב ַ‰ ≈„ּ

ָנח?". ¡‡ ‰ ‰ּו‡ נ∆ ׁ̆ ָלּמָ י ƒ ׁ̆ ָ̃ ָסל  ל ַספ¿ ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ƒל ? ּב¿ ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָ ּ̇ ָכ‰ ַ‡ "ּכָ

נּו˙. ָ̇ י¿ ַ̂ יב ּב¿ ָנח?", ָחַזר ַ‡ֲחָריו ּ„≈ ¡‡ ‰ נ∆ ָ ּ̇ ‡ַ ‰ , ָלּמָ ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ָ̃ ָסל  "ַספ¿

ר…‡  ¿̃ ƒל ר  ָּ̇ ֻמ י  ƒל" ָסל.  פ¿ ַ‰ּסַ מו…  ¿̂ ַע ל¿ ל  מ≈ ל¿ ƒמ ים",  ƒיר ƒע ¿ּ̂ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ּפָ ¿̂ "ַ‰ֻח

י  ƒי! ֲ‡נ ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ יב  ƒַמֲעל ָבר  ּכ¿  ‰ ז∆ ז…‡˙  ר  מ≈ ‰ ‡ו… ָ ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ , ֲ‡ָבל  ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ָ̃ י  ƒמ ¿̂ ַע ל¿

."? ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ָ̃  ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ
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י   ƒנ ≈ ׁ̆  ˜ ר∆  ּפ∆

 ‰ ּיָ ƒר ַנּ‚ָ ּב¿  – ּפּורו…  ƒס  ˙ ∆‡ ָסל  פ¿ ַ‰ּסַ ח  ַ̇ ּפָ  – ס  ט¿ ַר‡ּון-ַ‰י¿ ¿̃ כּוַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒּב י  ƒ ּ̇ ַל„¿ נו…

ָר‰  ו… ּ̇ ר  מ≈ ו… ׁ̆ י  ƒ„ּו‰ ַבֲעלּו˙ י¿ ‰ ּב¿ ָ̇ י‡ ָ‰י¿ ƒ‰ ם ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ָכך¿  ּלּו ּב¿ ƒַוֲ‡פ , זו… ָמ‰ ל¿ י ּ„ו… ַ„ּ

ים  ƒ„י‰ּו ƒּב  ‰‡ָ ל≈ מ¿ ס  ט¿ ַר‡ּון-ַ‰י¿ ¿̃ כּוַנ˙  ¿ ׁ̆  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ים  ƒנ ָ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ּב¿  .˙ וו… ¿̂ ƒּומ

ים  ƒּי ƒ„ּו‰ ˙ י¿ ָס„ו… ˙ ּומו… יבו… ƒ ׁ̆ ˙, י¿ ס∆ נ∆ י-ּכ¿ ≈ּ̇ ˙ ּבָ ‡ו… ּ‰ מ¿ ֲעלּו ּבָ ים, ּפָ ƒים ַרּב ƒ„ ֲחר≈

כּוָנ‰. ¿ ׁ ּ̆ ים ָ‰יּו ּבַ ƒר" מו… ל ַ‡„¿ ∆ ׁ̆  ˙ ˙ ַרּבו… רו… ≈̂ ַ‡ף ֲח ים, ו¿ ƒר ֲ‡ח≈

ַ‡ַח„   .˙ ס∆ נ∆ י-ּכ¿ ≈ּ̇ ָב ל¿ ים  ƒיט ƒ‰ָר ּור  ּ̂ ƒי ּב¿ י˙  ƒח ֻממ¿  ‰ ָ̇ י ָ‰י¿ ƒ ּ̇ ַל„¿ נו…  ‰ּ ּבָ  ‰ ּיָ ƒר ָ‚ּ ַ‰ּנַ

ַבַעל- ל¿ ּו˙  ׁ̆ ַרּ‚¿ ¿̇ ƒ‰ ּב¿ ר  ּפ≈ ƒס ‰ּו‡  ו¿  ,„" ַחּבַ י„  ƒֲחס ָ‰ָי‰   ‰ ּיָ ƒר ָ‚ּ ּנַ ּבַ ים  ƒ„ ב¿ ָ‰עו…

ָעָל‰ ָ‡ז  ∆ ׁ̆  , ׁ̆ ויט¿ ƒו‡ יּוּבַ ּל¿ ƒָח˜ – מ ¿̂ ƒף-י ס≈ י יו… ƒי"ˆ – ַרּב י ָ‰ַרּיַ ƒי ָ‰ַרּב ƒּכ ,˙ ƒי ַ‰ּבַ

וי,  ו≈ ¿̃ ר¿ ן-ּפַ ר¿ ט∆ יס¿ ƒ‡ ב  חו… ר¿ ƒּב כּוָנ‰,  ¿ ׁ ּ̆ ּבַ יָר‰  ƒ„ּ  ‡ ָ̂ ָמ  – ים  ƒּס ƒנ י  ּס≈ ƒנ ּב¿ ָי‰  רּוס¿ מ≈

ר 770. ּפָ ס¿ ƒמ

 ˙ ב∆ …̇ ַ‰ּכ¿ ל…‡  זו…  ם  ƒ‡‰ַ"  .˙ ƒי ַעל-ַ‰ּבַ ּבַ  ‡ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ וי?",  ו≈ ¿̃ ר¿ ן-ּפַ ר¿ ט∆ יס¿ ƒ‡  770"

ָר‰?". ¿‚ּ ס¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  ‰‡ָ ּפָ ר¿ ƒל ַ‰ּמ ∆ ׁ̆

ר  ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י"ˆ  י ָ‰ַרּיַ ƒָנ‰ ֲעבּור ָ‰ַרּב ¿̃ ƒנ ˙ ƒי ˙ ַ‰ּבַ ע≈ י„. "ּכָ ƒָחס ר ‰∆ ≈ ׁ ּ̆ ƒ‡ ,"!ן "ָנכו…

י  י„≈ ƒל ֲחס ∆ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰ּכ¿ ‰ ּב≈ י∆ ¿‰ ƒָנ‰ י ו… ׁ̆ ‡ ƒָמ‰ ָ‰ר ו… ּ̃ ּלּו ּבַ ƒ‡ ‰, ו¿ ּיָ ƒנ ¿ ׁ ּ̆ ָמ‰ ַ‰ ו… ּ̃ ּבַ

."!„" ַחּבַ
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י˙ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ˆו… ַ‡ר¿ ‡ו… ל¿ בו… י"ˆ ּב¿ י ָ‰ַרּיַ ƒי˙ָ‰ַרּב ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ˆו… ַ‡ר¿ ‡ו… ל¿ בו… י"ˆ ּב¿ י ָ‰ַרּיַ ƒַרּב‰ָ
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 ˙ ם ‡∆ ר… ¿̇ ƒי ‰ּו‡ י ƒיר ּכ ƒ‰ ¿̂ ƒ‰ ,„י ƒָחס ל ‰∆ ∆ ׁ̆ ַלֲ‰בּו˙ו…  ¿̇ ƒ‰ ˜ ּב¿ ּבַ ¿„ ƒּנ ∆ ׁ̆  ˙ ƒי ַעל-ַ‰ּבַ ּבַ

ָח„  ∆‡  ˙ יו… ¿‰ ƒל י  ƒ̇ י ƒָזכ י  ƒנ‡ֲ  !˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰ּכ¿ ב≈ ל¿ ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ים  ƒָסל פ¿ ַ‰ּסַ  ˙ ר∆ ∆ׂ̆ ֲע

ים. ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒָר‰ ר ָׂ̆ ם ֲע ָ̇ ‡ו… מ≈

ָ‡ַמר  ו¿  770- ƒל י"ˆ  ָ‰ַרּיַ "ר  מו… ¿„‡ַ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰  ‰ ָ ׁ̆ י ƒכ ָ‰ר¿ ַ‡ַחר  ל¿ ים  ƒָימ ר  ּפַ ס¿ ƒמ

 ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰ּכ¿ ּב≈ ם  ˜ו… מ¿  ˙ ∆‡ ר  ַסּ„≈ ל¿  „ ַ̂ י ּכ≈ ם,  ָ ׁ̆ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ ¿„ ַ‰ּבו… ים  ƒ ׁ̆ ָלֲ‡ָנ

. לּו ּבו… ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆

ל  „ו… ר ַ‰ּ‚ָ ∆„ ָ‰ָי‰ ַ‰ח∆ ∆ ׁ̆ ין,  ƒָימ „ ַּ̂ ƒי מ ƒנ ≈ ׁ ּ̆ ר ַ‰ ∆„ ַחר ַ‰ח∆ ב¿ ƒנ ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰ּכ¿ ֲעבּור ּב≈

ַ‡ַחר  ּול¿  , כו… ˙ו… ּב¿ רּו  ֻסּ„¿ ים  ƒ ׁ̆ ַ‰ֲחָ„ ים  ƒָסל פ¿ ַ‰ּסַ ָנ‰.  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ָמ‰  ו… ּ̃ ּבַ ר  ≈̇ יו… ּב¿

י˙. ƒב ַער¿ ָח‰ ו¿ נ¿ ƒמ ˙ ּלו… ƒפ ¿ ּ̇ לּו  ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ן ּכ≈ ƒמ

י  ƒים'. ָ‰ַרּב ƒַחּי רּו ָעָליו 'ל¿ ָ‡מ¿ יף, ו¿ ƒָחר ‰ ∆̃ ¿ ׁ̆ ּו ַמ ׁ̆ י ƒ‚ּ ƒ‰ ˙י ƒב ˙ ַער¿ ּלַ ƒפ ¿ ּ̇ ַ‡ַחר  ל¿

 ׁ̆ פ∆ ּנ∆ ַבע ּבַ ∆̃ יַר˙  ƒ„ּ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ˙ ַ‰ּז∆ ƒי ַ‰ּבַ ∆ ׁ̆ ן  ≈ּ̇ ƒך¿ י ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם-י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ " : ך¿ ר≈ י"ˆ ּב≈ ָ‰ַרּיַ

 ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ-ı ר∆ ∆‡ ּב¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ב  רו… ָ̃ ּב¿ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈  – ַעי  ַ‡ר¿ יַר˙  ƒ„ ו¿  ,‰„ָ ַוֲעבו… ָר‰  ˙ו… ל¿  –

נּו". ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ ם מ¿ ƒע

ם ַ‡ַחר- ƒַמי יו… ‰ ו¿ נ∆ ב¿ ƒּמ ן ּבַ ּכ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ י"ˆ ל¿ "ר ָ‰ַרּיַ מו… ַנס ַ‡„¿ כ¿ ƒלּול נ ¡‡ ם י"ט ּב∆ יו… ּב¿

 ‰ּ ּבָ  ,'˙ ƒי ַ‰ּבַ  ˙ 'ֲחֻנּכַ ל  ∆ ׁ̆ י˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ƒר יָ‚‰  ƒ‚ֲח ָכ‰  ר¿ ע∆ נ∆ לּול,  ¡‡ ּב∆ כ"‡  ם  יו… ּב¿  , ך¿ ּכָ

ים  ƒָבר ¿„ּ  ‰ ָ̆ ל… ¿ ׁ̆ "ַעל  יל  ƒח ¿̇ ּבּור-ַ‰ּמַ ƒ„ּ ַמֲ‡ָמר  י"ˆ  ָ‰ַרּיַ "ר  מו… ¿„‡ַ ָ‡ַמר 

."„ מ≈ ָלם עו… ָ‰עו…

ם  ַ‚ּ  –  . ׁ̆ ָ‚ּ ר¿ ƒּנ‰ַ ָסל  פ¿ ַ‰ּסַ יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰  – ָחָז˜!  י  ƒנ רו… כ¿ ƒז ּב¿ ַר˙  ח¿ נ∆  ‰ ַ‰ּז∆ ֲ‡ָמר  ַ‰ּמַ

ָ‰יּו  ∆ ׁ̆  „" י ַחּבַ י„≈ ƒל ֲחס ָליו ּכָ ˆּו ‡≈ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒֻיָח„, מ „ מ¿ ‡ו… רּוַע ָ‰ָי‰ מ¿ ≈‡‰ָ
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