ב"ה

ַּפנ ָ ָס ִאים
הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

נִּצ ִבים
ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ָ
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ְצ ִעי ִרים

לָ ָּמה ָה ַר ִּבי
ְׁשּועה
ָא ַמר "י ָ
וְה ְצלָ ָחה"?
ַ
נִּצ ִבים
ָ
וְזֹוכִ ים

יֹוסי ְמ ַס ֵּפר ַעל
ִ
ְּב ָרכָ ה ְּבלִ י ִמּלִ ים

יֹוסי
ּוָוארט ֶׁשל ִ
ַה ְ
ְּב ֻׁשלְ ַחן ַה ַּׁש ָּבת

ַה ַּביִת
מֹוטי
ֶׁשל ִ
ֻעּזִ י ַקּפְ לּון
ּבְ פֶ ֶרק ִסּיּום ּכָ פּול,
ְּד ָר ָמ ִטי ְּומ ַרּגֵ ׁש

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

יֹוסי) לַ ְחיָאנִ י.
יֹוסף י ְִצ ָחק ( ִ
ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא ֵ
עֹוד ֶרגַ ע ֶּבן ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה.
ֲאנִ י
בּוע ַה ָּבאְּ ,בצֹום ּגְ ַדלְ יָה.
הּלֶ ֶדת ֶׁשּלִ י הּוא ַּב ָּשׁ ַ
יֹום ַה ֻ
ּתֹורה
ד ְּבכִ ָּתה ו ְּב ַתלְ מּוד ָ
לֹומ
ֲאנִ י ּגָ ר ְּב ִק ְריַת ּגַ ת ,וְ ֵ
א ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ֶׁשּלִ י,
חם" ָּב ִעירָׁ .שם ּגַ ם נִ ְמ ָצ
ָ"א ֳהלֵ י ְמנַ ֵ
חיל ֶאת ַה ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁנִ ּיָה.
ֶׁשּבֹו ֲאנִ י ַמ ְת ִ
ָא ,וְ ַא ְר ָּב ָעה ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא.
ֶּפה ֲח ִמ ָּשׁה ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ י
יֹוד ַע ְּב ַעל
ֲאנִ י ֵ
ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ה
גָ
ה
ַהנְ ָ
ק ֶּד ֶמת ְּב ַׁש ַּבת ְמ ָב ְרכִ ים
ְמאֹוד לָ קּום ְּב ָׁש ָעה ֻמ ְ
ֲאנִ י ַמ ְק ִּפיד
מ ַה ַה ְת ָחלָ ה וְ ַעד ַהּסֹוף.
ת ּכָ ל ֵס ֶפר ַה ְּת ִהּלִ יםֵ ,
לֹומר ֶא
וְ ַ

ִ'מ ְב ָצ ִעים' זֶ ה
ּגַ ם לִ ילָ ִדים
ּכָ ל יֹום ִׁש ִּׁשי ִעם
יֹוסק
ַא ָּבא ַּב ְק ְ
ֶׁשל יִגְ ָאל

ָה ִעיר ֶׁשל
ַס ָּבא ֶׁשּלִ י
ִה ְצ ָט ְרפּו לְ ִסּיּור
ְּב ִק ְריַת ּגַ ת

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשה ֵּת ֶכף נִ ְכנֶ ֶסתַ ,ו ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים ִל ְפ ּת ַֹח
דַּ ף ָח ָד ׁשַ .הדַּ ף ׁ ֶשל תשע"ח ְּכ ָבר יָ ׁ ָשן ו ְּמ ֻק ָּמט.
ֶה ְח ַל ְטנ ּו ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה ַה ְח ָלטוֹ תִ ,ה ְת ַא ְכזַ ְבנ ּו ָּכל
ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמיםּ ,פֹה ָו ׁ ָשם ַ ּגם נִ ְכ ׁ ַש ְלנוַּ .ע ְכ ׁ ָשו
יעה ׁ ָשנָ ה ֲח ָד ׁ ָשהַ ,ו ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים ִל ׁ ְש ּכ ַֹח
ַמ ִ ּג ָ
"מנְ דִּ י ָח ָד ׁש".
ֵמ ַה ּכֹל ְו ִל ְהיוֹ ת ֶ
יפה
יֵ ׁש ָלנ ּו ַמ ְחזוֹ ר ָח ָד ׁשָ ,ל ָבן ַו ֲח ִג ִיגי ,או ַּלי ַ ּגם ֲח ִל ָ
יש
ֲח ָד ׁ ָשה ִל ְכבוֹ ד ַה ַח ִ ּגים – ַו ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים ְל ַה ְר ִ ּג ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הָּ ,כ ָכה
ְו ִל ְהיוֹ ת ֲא ֵח ִריםֵ .מ ַה ּיוֹ םֵ ,מר ׁ
חוֹ ׁ ֵשב ְל ַע ְצמוֹ ַה ֶּמנְ דִּ י ׁ ֶש ָע ָליו ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִריםֲ ,אנִ י
ישה ּו ַא ֵחרֲ .אנִ י ְּכ ָבר לֹא ֲא ַע ְצ ֵ ּבן ֶאת יוֹ ִסי
ֶא ֱהיֶ ה ִמ ׁ ֶ
ָא ִחי ַה ָ ּק ָטןְ ,ו ַא ְק ׁ ִשיב ְו ֶא ֱעזֹר ְל ַא ָ ּבא ְו ִא ָּמאְ ,ו ֶא ְת ּ ַפ ֵ ּלל
ֲה ִכי טוֹ ב ַ ּב ִּכ ָּתהְ ,ולֹא ֲא ַק ֵ ּנא ִ ּב ׁ ְשמו ִּליק ְו ֵל ִויְ ,ו ַאף
ימה עוֹ ד
ּ ַפ ַעם לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח ְל ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןְ ,ו ָה ְר ׁ ִש ָ
ֲא ֻר ָּכה...
ְמ ַא ְכזֵ בֲ ,א ָבל זֶ ה לֹא יַ ֲעבֹד .זֶ ה לֹא יָ כוֹ ל ַל ֲעבֹדָ .ה ָרצוֹ ן
יש אוֹ תוֹ ֲ .א ָבל ִאם רוֹ ִצים
ַה ֶ ּזה הוּא ְמ ֻצ ָ ּיןַ ,ח ָ ּי ִבים ְל ַה ְר ִ ּג ׁ
ט-ל ַאטּ ְ ,ב ֵס ֶדר ְמ ֻסדָּ ר.
ַ ּגם ְליַ ּ ֵׂשם אוֹ תוֹ  ,זֶ ה ַח ָ ּיב ִל ְהיוֹ ת ְל ַא ְ
זֶ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ָש ֵמן ִ ּב ְמיֻ ָחד יַ ְח ִליט ׁ ֶש ֵמ ַה ּיוֹ ם הוּא לֹא
זוֹ ֵלל א ֶֹכל ְ ּב ִלי סוֹ ף ְולֹא נוֹ ֵג ַע ְ ּב ַמ ְמ ַּת ִ ּקים ְולֹא ׁשוֹ ֶתה
קוֹ ָלה ְולֹא טוֹ ֵעם ֻס ָּכ ִר ָ ּיה אוֹ ְ ּג ִל ָידה טוֹ ָבהַ .אף ּ ַפ ַעם,
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּא יִ ְהיֶ ה ָר ֵעב ,הוּא
ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפןּ ַ .ב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ֹאכל ֶאת ָּכל ַה ְּמזָ ֶוה...
יִ ְפ ַּתח ֶאת ָה ָארוֹ ן ְוי ַ
ְ
זֶ ה לֹא הוֹ ֵל ְךַ .ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ָ ּב ָרא אוֹ ָתנ ּו ָּכ ָכה
יח
ׁ ֶש ֶה ְר ֵ ּג ִלים ָק ׁ ֶשה ְמאוֹ ד ְל ׁ ַשנּ וֹ תּ ִ .ב ׁ ְש ִביל ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ו ְּל ַה ְצ ִל ַ
ְל ַה ְת ִמידָ ,צ ִר ְ
יטה ְמ ֻסדֶּ ֶרתַ ,צ ַעד ַא ֲח ֵרי ַצ ַעד,
יך ַל ֲעבֹד ְ ּב ׁ ִש ָ
ְולֹא ְלנַ ּסוֹ ת ִל ְבל ַֹע ֶאת ָּכל ַה ִּסיר ְ ּב ַבת ַא ַחת.
ּבוֹ א ּו נַ ְת ִחיל ִמ ַּמ ֲעשֶׂ ה ֶא ָחדָ ,ק ָטןְ ,ק ַטנְ ַטןּ ַ .ב ּסוֹ ף ִּת ְרא ּו
ילים?
ֵאיזוֹ דֶּ ֶר ְך ֲא ֻר ָּכה נַ ֲעשֶׂ הָ .אז ְ ּב ָמה ַּמ ְת ִח ִ

ּנּוח זֹאת ַה ַה ְפ ָּת ָעה ַה ַּשׁ ַּב ִּתית
ַה ִּק ַ
ֶׁש ָּלנּו ,וְ זֶ ה ַּת ַחת ַא ֲח ָריּותֹו ֶׁשל ַא ָּבא.
ַאף ֶא ָחד ֹלא נִ ְר ָּדםֲ ,א ִפּלּו ְּב ָטעּות,
ּנּוח – ַּגם ַּב ַּשׁ ָּבתֹות ֶׁשל
ִל ְפנֵ י ַה ִּק ַ
עּודה ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת
ְׁשעֹון ַה ַּקיִ ץְּ ,כ ֶׁש ַה ְּס ָ
ּנּוח הּוא
ַמ ָּמׁש ְמ ֻא ָחרִ .ל ְפ ָע ִמים ַה ִּק ַ
ְּג ִל ָידה ַּב ֲח ִמ ָּשׁה ְט ָע ִמיםִ ,ל ְפ ָע ִמים
ַ
ׁשֹוקֹול ִדים
ָ
עּוגת ַק ֶּצ ֶפת ִעם
ְמיֻ ָח ִדים ,וְ ִל ְפ ָע ִמים ְׁש ַלל ֵּפרֹות
ּומ ַר ְענְ נִ יםְּ .ב ֶה ְח ֵלט ָׁשוֶ ה
ְמ ִ
תּוקים ְ
ְל ִה ָּשׁ ֵאר ֵע ִרים וְ ֵע ָרנִ ּיִ יםָ ,ל ֶׁש ֶבת
עּודה
ּול ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ְּס ָ
ְליַ ד ַה ֻּשׁ ְל ָחן ְ
דֹולים...
ְּכמֹו ְּג ִ

ַה ָּד ִגים ֶׁשל ִא ָּמא
ֶׁש ִּלי ְמ ֻפ ְר ָס ִמים
ְּב ָכל ָה ִעירְּ ...ב ָכל
ַׁש ָּבת ִהיא ְמ ִכינָ ה ָּדג
יסי ַא ֵחר ִעם ר ֶֹטב
ֲע ִס ִ
יקנְ ִטיָ ,ח ִריף ֵאׁש.
ִּפ ַ
אֹותי
ִאם ִּת ְׁש ֲאלּו ִ
ְּב ֶׁש ֶקטִ ,מ ֵּבין ַה ָּד ִגים
ַה ְּמ ֻגּוָנִ ים ֶׁש ִא ָּמא ֶׁש ִּלי
אֹוהב
ְמ ִכינָ ה ֲאנִ י ֲה ִכי ֵ
ּמּוׁשט ָּבר ֶֹטב
ֶאת ַה ְ
ָה ָאדֹם ִעם ַה ַּת ְב ִלינִ ים
ַה ֲחזָ ִקים.

ִא ָּמא ַמ ְׁש ִק ָיעה ָהמֹון ַּגם ָּב ִעּצּוב
ֶׁשל ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבתָּ .כל ַּפ ַעם ִהיא
אֹותנּו ֵמ ָח ָדׁש ִעם
ַמ ְפ ִּת ָיעה ָ
ַצ ָּלחֹות יָ פֹותַ ,מּפֹות יֻ ְק ָר ִתּיֹות,
ַמ ִּפּיֹות ִעם ֶה ְד ֵּפ ִסים ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים,
ּוב ְכ ָללָּ ,כל ָה ֲאוִ ָירה וְ ַה ַה ָּג ָׁשה
ִ
ְּב ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת – זֶ ה ַהּכֹל ִא ָּמא.
ִא ָּמא ַמ ְׁש ִק ָיעה ָּבזֶ ה ַה ְר ֵּבה ַמ ְח ָׁש ָבה
אֹומ ֶרת ֶׁש ָּכ ָכה
ּומ ֲא ָמץִ .היא ֶ
ַ
ְמ ַכ ְּב ִדים ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת ,וְ ֹלא ְס ָתם
תׁ-ש ַּתיִ ם וְ זֶ הּו.
עֹור ִכים ֻׁש ְל ַחן ַח ְ
ְ

"ּת ֵהא
ֲאנַ ְחנּו ָּב ֶר ַגע ָה ַא ֲחרֹון ִל ְפנֵ י ֶׁש ַה ָּשׁנָ ה ִמ ְת ַח ֶּל ֶפת ָלנּו ,וְ זֶ ה ַהּזְ ַמן ְל ַה ִּכיר ֶאת ַה ֻּמ ָּשׂג ְ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁש ְרמּוזִ ים ַּב ִּמ ְס ָּפר ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה.
ְׁשנַ תָ – "...ר ֵ
חֹורה.
נֵ ֵלְך ְק ָצת ֲא ָ

ֻמ ָּׂש ִגים
ִּב ְתמּונֹות
2

אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל ַה ָּשׁנָ הָ .ה ַר ִּבי
ִּב ְׁשנַ ת תשמ"ב ָה ַר ִּבי ִה ְתיַ ֵחס ָל ִראׁשֹונָ ה ְּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחד ְל ָר ֵ
לֹומר:
יח" – ְּכ ַ
יאת ָמ ִׁש ַ
"ּת ֵהא ְׁשנַ ת ִּב ַ
ָא ַמר ֶׁש ְּב ָר ֵ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ַהּזֹו יֵ ׁש ֶר ֶמז ְל ָכְך ֶׁש ְ
אֹותנּו.
יח יָ בֹוא וְ יִ ְג ַאל ָ
זֶ ה יִ חּול ְל ָכְך ֶׁש ָא ֵכן נִ זְ ֶּכה ֶׁשעֹוד ַה ָּשׁנָ ה ָמ ִׁש ַ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל ַה ָּשׁנָ הִּ .ב ְׁשנֹות
ּומ ָאזְּ ,ב ָכל ָׁשנָ ה ָה ַר ִּבי ָהיָ ה ְמ ַג ֶּלה ְר ָמזִ ים ֻמ ְפ ָל ִאים ְּב ָר ֵ
ֵ
ּוב ְׁשנֹות ַהּנּונִ ים – ְּבנִ ִּסים וְ נִ ְפ ָלאֹות.
יחִ ,
אׁשי ַה ֵּתבֹות ָע ְסקּו ְּב ָמ ִׁש ַ
ַה ֶּמ ִמיםָּ ,כל ָר ֵ
ימ ְט ִרּיֹות ְּב ָכל
אׁשי ֵּתבֹות וְ ִג ַ
מֹוצ ִאים ָּכל ִמינֵ י ְר ָמזִ יםָ ,ר ֵ
ַה ְר ֵּבה ַּד ְר ָׁשנִ ים וְ ֲ
אֹוה ֵבי ְר ָמזִ ים ְ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ָהיּו ַמ ֶּשׁהּו ְמיֻ ָחד ְּב ֵעינָ יו ֶׁשל ָה ַר ִּבי .הּוא ֹלא ָר ָאה ָּב ֶהם
ָּד ָברֲ .א ָבל ָר ֵ
ימים ְל ָכל
ּוס ֻגּלֹות ְמיֻ ָחדֹות ֶׁש ַּמ ְת ִא ִ
ְס ָתם ְר ָמזִ ים יָ ִפיםֶ ,א ָּלא ַה ְר ֵּבה ֵמ ֵע ֶברִּ :בּטּוי ְלת ֶֹכן ְ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ָה ְפכּו ְל'מֹוטֹו' ֶׁש ְּמ ַלּוֶה ֶאת
לֹומר ֶׁש ָר ֵ
ָמה ֶׁשּיִ ְת ַר ֵחׁש ְּב ַמ ֲה ַלְך ַה ָּשׁנָ ה ַהּזֹוֶ .א ְפ ָׁשר ַ
רּוחנִ ית ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּשׁנָ ה.
בֹודה ָה ָ
ָּכל ָה ֲע ָ
"ּת ֵהא ְׁשנַ ת ֲע ֵׂשה
ָאז יֵ ׁש ָל ֶכם ַר ְעיֹון ַל ָּשׁנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה? ֶא ָחד ָה ַר ְעיֹונֹות ֶׁש ָּשׁוֶ ה ְל ַא ֵּמץ הּוא ְ
טֹוב" .נִ ְׁש ָמע טֹוב?

יבה ִהיא
ַׁש ַּבת ֻח ְפ ָׁשה ַּבּיְ ִׁש ָ
יפית
ילי ַׁש ָּבת ֲה ִכי ֵּכ ִ
ִּב ְׁש ִב ִ
יהּודה
כֹולה ִל ְהיֹותֶ .מנְ ִּדי וִ ָ
ֶׁשּיְ ָ
יֹוׁש ִבים ְליַ ד ַה ֻּשׁ ְל ָחן,
ֵליּב ְ
ּפּורים ֶׁש ֵהם
ְמ ַס ְּפ ִרים ִס ִ
ָׁש ְמעּו ֵמ ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַיע וַ ֲחוָ יֹות
יבה,
ְמ ַׁש ַע ְׁשעֹות ֵמ ַהּיְ ִׁש ָ
טֹובהֲ ...אנִ י
וְ ָה ֲאוִ ָירה ָּכל ָּכְך ָ
ַמ ָּמׁש ְמ ַקּנֵ א ָּב ֶהםַּ ,גם ֲאנִ י
יבה –
רֹוצה ִל ְלמֹד ְּכ ָבר ַּבּיְ ִׁש ָ
ֶ
ֵאילּו ַחּיִ ים ְמ ַענְ יְ נִ ים יֵ ׁש ָל ֶהם
לֹומ ִדים!
ָׁשם ,וְ ַכ ָּמה ֵהם ְ

בּוע ֶׁש ִּל ְפנֵ י רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ִהיא
ְּב ָכל ָׁשנָ הָּ ,פ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
"א ֶּתם נִ ָּצ ִבים
ילה ַה ָּפ ָר ָׁשהַ :
ָּפ ָר ַׁשת נִ ָּצ ִבים .וְ ָכְך ַמ ְת ִח ָ
יכם
יכם ִׁש ְב ֵט ֶ
אׁש ֶ
יכםָ ,ר ֵ
ֹלק ֶ
ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶכם ִל ְפנֵ י ַה ֵּשׁם ֱא ֵ
יכםּ ,כֹל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ...מח ֵֹטב ֵע ֶציָך ַעד
יכם וְ ׁש ְֹט ֵר ֶ
זִ ְקנֵ ֶ
טֹובה
ָ
אֹותנּו ֶׁש ַה ֲה ָכנָ ה ֲה ִכי
ימיָך" .זֶ ה ְמ ַל ֵּמד ָ
ׁש ֵֹאב ֵמ ֶ
ְלרֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ִהיא ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ֻּכ ָּלנּו ְּביַ ַחדְּ ,ב ִלי ֶׁש ַאף ֶא ָחד
יכים ְל ַה ְר ִּגיׁש ֶׁש ֻּכ ָּלנּו
אֹומ ֶרתֲ :אנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
יִ ְהיֶ ה ָח ֵסר .זֹאת ֶ
ֶא ָחד – ַּגם ִמי ֶׁשהּוא 'רֹאׁש' וַ ֲא ִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט וְ ֹלא
חֹוט ֵבי ָה ֵע ִציםַ .רק
ָּכל ָּכְך ֻמ ְצ ָלחְּ ,כמֹו ֲ
ׁשֹוא ֵבי ַה ַּמיִ ם וְ ְ
ָּכְךְּ ,כ ֶׁש ֻּכ ָּלנּו ְמ ֻא ָח ִדים וְ ֹלא ִמ ְתנַ ְּשׂ ִאים ֶא ָחד ַעל ַה ֵּשׁנִ י,
נּוכל ַל ֲעמֹד "נִ ָּצ ִבים" ִל ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ִלזְ ּכֹות
ַ
תּוקה!
ּומ ָ
ְל ָׁשנָ ה ָ
טֹובה ְ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

לַ ְחיָאנִי

ֶא ְצ ֵלנּו ְמ ָב ְר ִכים ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזֹון ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית.
אֹומר ֵמ ַא ָּבא וְ ִא ָּמא וְ ַעד
ּכֹולל ֻּכ ָּלםֶׁ ,שּזֶ ה ֵ
ֻּכ ָּלם ֵ
מּוליק ַה ָּק ָטן – ֻּכ ָּלם ְמ ָב ְר ִכים ְּביַ ַחדְּ ,בקֹול
ְׁש ִ
ימהִ ,מ ָּלה ְּב ִמ ָּלהֶ ,את ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזֹון.
ּובנְ ִע ָ
ִ

ֶא ְצ ֵלנּו ְס ִביב ַה ֻּשׁ ְל ָחן ֻּכ ָּלם
אֹומר ַמ ֶּשׁהּו
ְמ ַד ְּב ִריםָּ .כל ֶא ָחד ֵ
ְּבתֹורֹו .זֶ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות ִסּפּור
ֵמ ַה ְּמ ַל ֵּמדַ ,ר ְעיֹון ֵמ ֵאיזֶ ה ֵס ֶפר,
ֲחוָ יָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ֶׁש ָּק ְר ָתה ְּב ַמ ֲה ַלְך
יחה ֶׁשל ָה ַר ִּבי – ָּכל
בּועִׂ ,ש ָ
ַה ָּשׁ ַ
ּומ ְׁש ָמעּותָּ .כ ָכה
ָּד ָבר ִעם ּת ֶֹכן ַ
מּוכנִ ים ,וְ ַגם
ֻּכ ָּלנּו ַמ ִּג ִיעים ָ
אּולי
ִמ ְת ַּג ְּב ִרים ַעל ַּפ ַחד ָק ָהל – ַ
דֹולים...
נֹוא ִמים ְּג ִ
נִ ְהיֶ ה ֲ
ְּב ָכל ַׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ָׁש ִרים ֶאת ָּכל
ַהּנִ ּגּונִ ים ֶׁש ָה ַר ִּבי ִל ֵּמד ְּב ַמ ֲה ַלְך
עּודה ַּב ַּליְ ָלה
ַה ָּשׁנִ יםַּ .ב ְּס ָ
אֹוהב
ֲאנַ ְחנּו ָׁש ִרים ֵח ִצי – ֲאנִ י ֵ
"אנְ ִעים זְ ִמירֹות"
ִּב ְמיֻ ָחד ֶאת ַ
ימים
– וְ ֶאת ַה ֵח ִצי ַה ֵּשׁנִ י ַמ ְׁש ִל ִ
עּודה.
ְל ָמ ֳח ָרת ַּב ְּס ָ
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