
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים
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ם  ַאּתֶ ֵי ׁשֶ ִלְפנ
ַדאי  ב ַמְתִחיִלים, ּכְ ּגַ ָלֶכם ְלָהִציץ ּבַ
ל ָהִעּתֹון ׁשֶ

ָמדֹור ָחָדׁש, ַמְצִחיק 
ִּבְמֻיָחד

ֲחָדִׁשיםִמְגַון ְמדֹוִרים 
ּוְמַרְּתִקים

ִלְפּתַֹח 
ּוְלַׂשֵחק

ִמְׂשָחק ִמְׁשַּפְחִּתי 
ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת

ְמַגִּלים 
ֻמָּׂשִגים 
ִּבְתמּונֹות

ֶׁשֵּתְדעּו 
ָלֶכם

 ְלַסְקָרִנים 
ְוַיְדָעִנים ִּבְלַבד

ִסּפּור 
 ֲעִליָלִתי 
מֹוֵתַח 

ִכים ֶהְמׁשֵ ּבְ
ל ַהּסֹוֵפר  ׁשֶ

 ַזְלָמן 
רּוֶדְרָמן

ְלָעִדי! ּבִ



ֱאלּול ֶזה סֹוף אֹו ַהְתָחָלה?

סֹוִפי  סֹוף  ָנה.  ָ ּשׁ ּבַ ָהַאֲחרֹון  הּוא  ֱאלּול  ֹחֶדׁש 

ִמְתּכֹוְנִנים  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ּבְ ֲאָבל  ֶהְחֵלט.  ּבְ

ּבֹון  ים ֶחׁשְ ֹוָפר, ְועֹוׂשִ ּשׁ ה. ּתֹוְקִעים ּבַ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ַלּשׁ

דֹוִלים  ַהּגְ ָהַאִחים  "ְסִליחֹות".  ְואֹוְמִרים  ֶנֶפׁש, 

ְוַגם  ָחָדׁש,  עּור'  'ׁשִ ּוַמְתִחיִלים  יָבה  ׁשִ ַלּיְ חֹוְזִרים 

ֲחִתיַכת  זֹו  סֹוף,  לֹא  ׁש  ַמּמָ ֶזה  ה.  ּתָ ּכִ עֹוִלים  ֲאַנְחנּו 

ַהְתָחָלה.

ָאז סֹוף אֹו ַהְתָחָלה?

ִסּיֶֹמת  הּוא  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ְוַגם.  ם  ּגַ ִהיא:  ׁשּוָבה  ַהּתְ

עֹוַנת  ם  ּגַ ֹזאת  ה.  ֲחָדׁשָ ָנה  ְלׁשָ ִתיַח  ּפָ ם  ּגַ ֲאָבל  ָנה,  ָ ַלּשׁ

ֲחָזרֹות  אֹו  ְלִמְבָחן  ֲהָכָנה  ְזַמן  מֹו  ּכְ ם  ּגַ ֲאָבל  ִסּכּום, 

ְלמֹוָפע.

ְרצּו ְלַהְתִחיל ֶאת ַהַהְחָלָטה  ּתִ ָאה ׁשֶ ַעם ַהּבָ ּפַ בּו ַעל ֶזה ּבַ ְחׁשְ ּתַ

מֹו יֹום ָחָדׁש,  ָמע ָלנּו ּכְ ָחר". "ָמָחר" ִנׁשְ ֶכם "ִמּמָ ּלָ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

ַנֲעִביר  "ַהּיֹום"  ֶאת  ְלַעְצֵמנּו:  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן  ַאֵחר, 

ָכה:  ּכָ יד  ַנּגִ ּבֹואּו  ָאז  ֵסֶדר.  ּבְ ִנְהֶיה  ָחר  ִמּמָ ֲאָבל  ְוִנְגֹמר,  ָבר  ּכְ

ַוֲאִפּלּו  ַהְתָחָלה,  ם  ּגַ הּוא  סֹוף  ל  ּכָ י  ּכִ ָחר.  ִמּמָ ֵאין  ֵמַהּיֹום 

ר  יל" – ֶאְפׁשָ ּפִ ה ַאֲחֵרי "ַהּמַ ִנּיָ ל ַהּיֹום – ׁשְ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּבָ

ִליׁשֹון  ֵנֵלְך  ְוִאם  ְוֶנְחָמד.  ָמֵלא  טֹוב,  ְליֹום  ַהּיֹום  ֶאת  ַלֲהֹפְך 

ל טֹוב  ּלֵ ְוִנְתּפַ ִנְלַמד טֹוב  ְוֵכיִפי,  ָרגּוַע  ְל"ָמָחר"  ָנקּום  ָכה,  ּכָ

כֹול ִלְהיֹות. ּיָ יׁש ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ְוַנְרּגִ

ינּו  ָעׂשִ ָמה  ְראּו  ּתִ ה,  ֲחָדׁשָ ַהְתָחָלה  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ָבר  ּכְ ְוִאם 

ְבנּו  ָחׁשַ ְלנּו.  ִהְתַעּצַ לֹא  ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ֹחֶפׁש  ּבַ ִביְלֶכם.  ׁשְ ּבִ

פּו ּבֹו ּוְתַגּלּו  ַדְפּדְ ַקְענּו ְוֵהַכּנּו ָלֶכם ִעּתֹון ָחָדׁש ְלַגְמֵרי. ּתְ ְוִהׁשְ

ּוַמְקִסים.  יׁש אֹותֹו ְלֶבְנִצי, ֶיֶלד ָמתֹוק  ַנְקּדִ ַעם  ַעְצְמֶכם. ַהּפַ ּבְ

ירּו  ּכִ ּתַ ַעְצְמֶכם.  ּבְ ְראּו  ּתִ ּלֹו,  ׁשֶ דֹוִרים  ַהּמְ ֶאת  ְקְראּו  ּתִ ִאם 

ּלֹו.  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ָלעֹוָלם  ְוָתִציצּו  ּלֹו,  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוֶאת  אֹותֹו 

יר ֶאְתֶכם... א ַנּכִ ִעּתֹון ַהּבָ ּוִמי יֹוֵדַע – אּוַלי ּבָ

ֲאחֹוִתי ֶאְסִּתי ִהיא סּוג ֶׁשל 
"ְמַפֶּקֶדת ַהָּסָלִטים". ִהיא 

ַאֲחָרִאית ַעל ַהָּסָלִטים 
ַהְּטִעיִמים ְוַהְּמֻגָּוִנים, 

ֶׁשּנֹוְתִנים ַטַעם ְמַרֲעֵנן ְוֶצַבע 
ְלָחן. ָיֶפה ַוֲחִגיִגי ַלּׁשֻ

 ָּכאן ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה, 
 ֲאִני ְוָהַאִחים ֶׁשִּלי, ְמַדְּבִרים ְוצֹוֲחִקים 

ּוַמְחִליִפים ֲחָויֹות. ְׁשַעת ֵאיכּות ִמְׁשַּפְחִּתית...

ָנכֹון ֶׁשַהְּיִצירֹות ָהֵאּלּו ָיפֹות? ָלַקְחנּו 
ִאּיּוִרים ְוִצּיּוִרים ֲחִסיִדִּיים, ְוהֹוַסְפנּו 

ֲעֵליֶהם ְׁשָכבֹות, ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ֵמַמד ֶׁשל 
עֶֹמק. ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֶהם.

ֵּבין ַהָּדִגים ַלָּמָרק ַאָּבא 
אֹוֵמר ְּדַבר ּתֹוָרה, ְוֻכָּלנּו 

ֻׁשָּתִפים. ְוַכּמּוָבן, ַּגם ָׁשִרים 
ְּבַיַחד. ְּבִמָּלה ַאַחת: ֵּכיף!

זֹאת ֲאחֹוִתי רּוִדי, ְוִהיא ַאּלּוַפת 
ַהִּקּנּוִחים. ֵיׁש ָלּה ְּבִלי סֹוף 

ַמְתּכֹוִנים, ְמתּוִקים ּוְמלּוִחים, ְוָכל 
ַׁשָּבת ֻּכָּלם ִמְתַלְּקִקים ְוִנְׁשָאִרים 

ִעם ַטַעם ֶׁשל עֹוד...

ֹזאת ַסְבָּתא ֶׁשִּלי, ִאָּמא ֶׁשל ִאָּמא. 
ֵאין ַׁשָּבת ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַפְסְפִסים 

ֶאת ַהּקּוֶגל-לֹוְקְׁשן ַהְּמֻיָחד 
ֶׁשָּלּה, ֶׁשֶּזה ְּבִעְבִרית "ַּפְׁשִטיַדת 
ִאְטִרּיֹות"... ַסְבָּתא ִהיא ַהֶּמְרָּכז 
ֶׁשל ַהַּבִית. ִהיא ַסְבָּתא ָּכל ָּכְך 
ִאְכַּפִּתית ְואֹוֶהֶבת, ִמְתַּפֶּלֶלת 
ָעֵלינּו ָּכל ַהְּזַמן, ְוֹלא ַמְפִסיָקה 

ַלֲעזֹר ְוִלְדֹאג ְלָכל ָּדָבר.

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ֶנִמירֹוְבְסִקי

ֶדה ֶמֶלְך ַּבּׂשָ
ֶדה". ג "ֶמֶלְך ַּבּׂשָ ֹחֶדׁש ֱאלּול ִהְתִחיל, ְוֶזה ַהְּזַמן ְלַהִּכיר ֶאת ַהֻּמּׂשָ

ְׁשַמְעֶּתם אֹותֹו ֵאיְנְספֹור ְּפָעִמים, ֲאָבל ַהִאם ְקָראֶתם ֶאת ַהָּמָׁשל ַּפַעם ִמִּבְפִנים?

ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ִהְמִׁשיל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְוהּוא ִנְמָצא ְּבַמֲאָמר ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה, 
ֶׁשַּמְסִּביר ֶאת ַהִּיחּוִדּיּות ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול.

ְוָכְך ֶנֱאַמר ַּבַּמֲאָמר: ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשֹּקֶדם ּבֹואֹו ָלִעיר יֹוְצִאין ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִלְקָראתֹו 
ִאין ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלֵצאת ְלַהְקִּביל ָּפָניו, הּוא ְמַקֵּבל  ֶדה, ְוָאז ַרּׁשָ ּוְמַקְּבִלין ָּפָניו ַּבּׂשָ

ֶאת ֻּכָּלם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ּוַמְרֶאה ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות ְלֻכָּלם.

ָמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו? ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקרֹוב ְלָכל ֶאָחד, יֹוֵתר ִמָּכל 
ְזַמן ַאֵחר. ְוֶזה ָּתלּוי ַרק ָּבנּו. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְבֹּדק ֶאת ַעְצֵמנּו ְוַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, 

ְוָאז ִנְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֵהיַכל ַמְלכּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ִּבְתמּונֹות

ֻמָּׂשִגים
ַהְּתמּוָנה ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְמַרֶּמֶזת 

ג ֶׁשַּנִּכיר ַּבִּגָּליֹון ַהָּבא.  ַעל ַהֻּמּׂשָ
ג  ַנּסּו ְלַגּלֹות ַעל ֵאיֶזה ֻמּׂשָ

ְמֻדָּבר, ִׁשְלחּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם 
 ַלַּמֲעֶרֶכת, ְוִאם ְצַדְקֶּתם - 

ִתְזּכּו ִּבְפָרס ָיָקר ְלֹלא ַהְגָרָלה

ָעֵרי  ִמְצַות  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ָמה  ְמַעְנֶיֶנת:  ְׁשֵאָלה 
ָחִליָלה,  ִּבְׁשָגָגה,  ִמיֶׁשהּו הֹוֵרג  ִאם  ְּבָיֵמינּו,  ִמְקָלט? 

הּוא ּבֹוֵרַח ְלִעיר ִמְקָלט?

ָוואְרט ְמֻיָחד ֶׁשל ָהַרִּבי.  ֵאיֶזה  ִּתְׁשְמעּו ָמה ָקָראִתי, 
ְלִעיר  ּגֹוֶלה  ִּביִׁשיָבה  ַּתְלִמיד  ֶׁשִאם  ַּבְּגָמָרא  ָּכתּוב 
ְוֶזה  ֶׁשּלֹו.  ָהַרב  ֶאת  ַלָּגלּות  ִאּתֹו  ְמִביִאים  ִמְקָלט, 
ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  ַּבּתֹוָרה  ִנְפָלא.  ָּדָבר  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד 
ְסָתם ֶּכֶלא, ִלְסֹּגר ֶּבְנָאָדם ְּבָתא ְמבֹוָדד, ְּבִלי ַלֲעׂשֹות 
ׁשּום ָּדָבר. ַּגם ִאם הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲהִכי ָחמּור 
ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ֶׁשּלֹו.  ַהְּזַמן  ֶאת  ְלַנֵּצל  ַחָּיב  הּוא  ָּבעֹוָלם, 
ָּברּוְך הּוא ָּבָרא אֹותֹו ִּבְׁשִביל ַמָּטָרה ְמֻסֶּיֶמת, ְוהּוא 
ַחָּיב ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ְּבָכל ֶרַגע. ָלֵכן, ֲאִפּלּו 
ִאם הּוא ּגֹוֶלה ְלִעיר ִמְקָלט, ּדֹוֲאִגים ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ָׁשם 

ְּגָמָרא, ּוְסֶטְנֶּדר, ְוַגם ַמִּגיד ִׁשעּור...

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִמֶּזה ָהמֹון ַעל ַּכָּמה ָחׁשּוב 
ם ָנַתן ָלנּו ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֶאת ַהְּזַמן  ְלַנֵּצל ֶאת ָמה ֶׁשַהּׁשֵ

ֹלא  ַאֶּתם  ֹּתֶכן.  ּוַבֲהמֹון  ּוַבֲעִׂשָּיה  ְּבִלּמּוד 
חֹוְׁשִבים?

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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יַע ָעַלי ְמאֹוד. ּפִ ִהׁשְ ָחה, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ר ֶאְצֵלנּו ּבַ ֻסּפָ ּמְ ר ָלֶכם ִסּפּור ְמֻיָחד ׁשֶ ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ

ת ִמְצָוה. י ָחְגָגה ּבַ ּלִ ַנת תשל"ח, ּדֹוָדה ׁשֶ ת ׁשְ ְתִחּלַ ׁש ּבִ ָנה, ַמּמָ ִעים ׁשָ ִלְפֵני ַאְרּבָ

י ֵאיְך ִהיא ִמְתּכֹוֶנֶנת  ָלַרּבִ ָרה  ִסּפְ ב. ִהיא  י ִמְכּתָ ָלַרּבִ ְלָחה  י ׁשָ ּלִ ׁשֶ ּדֹוָדה  ת-ִמְצָוה,  ִלְפֵני ַהּבַ

ִהיא  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ י  ֵמָהַרּבִ ה  ׁשָ ּוִבּקְ ת,  ׁשֶ ִמְתַרּגֶ ִהיא  ה  ּמָ ּכַ ּה,  ּלָ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ דֹול  ַהּגָ ַהּיֹום  ִלְקַראת 

י  ָלַרּבִ ְתָבה  ּכָ ִהיא  ת-ִמְצָוה,  ַהּבַ ְלַאַחר  ם  ּגַ ָמּה.  ִלׁשְ ְראּוָיה  "ד  ַחּבַ ת  ּבַ ִלְהיֹות  ל  ְגּדַ ּתִ

ָרָכה. ה ּבְ ׁשָ ּקְ ת ִמְצָוה, ְוׁשּוב ּבִ ִהיא ָחְגָגה ּבַ י ׁשֶ ָחה ָלַרּבִ ּוְ ב. ִהיא ּדִ ִמְכּתָ

ּה. ּלָ ִבים ׁשֶ ְכּתָ י לֹא ָעָנה ַלּמִ ֲאָבל ָהַרּבִ

ב  ַהּלֵ ֵארּוַע  ֶאת  ָעַבר  י  ָהַרּבִ ָנה,  ׁשָ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ָאז,  ִדּיּוק  ּבְ ה?  ָלּמָ

יב  ֵהׁשִ לֹא  ְוַגם  ָהל  ַלּקָ ָיָצא  לֹא  ַחְדרֹו,  ּבְ ָנח  י  ָהַרּבִ בּועֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ה.  ׁשֶ ַהּקָ

ּלֹא ָראּו ֶאת  קּוָפה ֲעצּוָבה ְמאֹוד ֲעבּור ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְלחּו ֵאָליו. זֹו ָהְיָתה ּתְ ׁשְ ּנִ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ַלּמִ

ּלֹא  ב ׁשֶ ְכּתָ ֲאָגה, ְוָהְיָתה ֲעצּוָבה ַעל ַהּמִ י ּדָ ּלִ ם ַהּדֹוָדה ׁשֶ לֹומֹו ְוִלְבִריאּותֹו. ּגַ י, ְוָדֲאגּו ִלׁשְ ָהַרּבִ

יַע. ִהּגִ

ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה:  לּו ַהֲחִסיִדים ֶאת ַהּבְ ְסֵלו, ִקּבְ רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ בּועֹות, ּבְ ר ׁשָ ֲעֹבר ִמְסּפַ ה, ּכַ ְוִהּנֵ

ָהל! ִריא, ְוהּוא יֹוֵצא ַלּקָ י ּבָ ָהַרּבִ

ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ַעְצמֹו,  יֹום  אֹותֹו  ּבְ יֹוֵתר.  עֹוד  ְמָחה  ׂשָ ְצִעיָרה  ַנֲעָרה  "ד,  ַחּבַ ַהר  ּוְבַנֲחַלת 

ב. ְכּתָ י ַעל ַהּמִ ּלִ ב ַלֲענֹות ְלדֹוָדה ׁשֶ ֵ י ִהְתַיּשׁ ְסֵלו, ָהַרּבִ ּכִ

ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ּפֹוֵתַח  ׁשֶ ְגָרִתי,  ִ ַהּשׁ ח  ּסָ ַהּנֻ ֶאת  ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ִהְקִלידּו  יִרים  ְזּכִ ַהּמַ ֶזה.  ַרק  ְולֹא 

י  ָנה...". ֲאָבל ָהַרּבִ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ יָעה ְלִגיל ׁשְ ר ִהּגִ ָבּה, ּבֹו ּכֹוֶתֶבת ֲאׁשֶ ַמֲעֶנה ְלִמְכּתָ "ּבְ

ם ּכֹוֶתֶבת...".  ֶביָה, ּבָ ַמֲעֶנה ְלִמְכּתָ ְך: "ּבְ ן ְוָכַתב ּכָ ּקֵ י ּתִ ּסּוַח. ָהַרּבִ ּנֹות ֶאת ַהּנִ ָטַרח ְלׁשַ

ְלָחה לֹו ְולֹא ַנֲענּו. י ׁשָ ּלִ ַהּדֹוָדה ׁשֶ ים, ׁשֶ ְלׁשֹון ַרּבִ ִבים, ּבִ ְכּתָ ׁשּוָבה ַעל ַהּמִ ה הּוא ּתְ ב ַהּזֶ ְכּתָ ַהּמִ ן לֹוַמר ׁשֶ ּוֵ י ִהְתּכַ ָהַרּבִ

ֶהם – ֲאָבל הּוא  ק ּבָ ָבִרים ֲחׁשּוִבים ְלִהְתַעּסֵ ַטח ָהיּו לֹו ֶאֶלף ְוֶאָחד ּדְ ו ֶהְחִלים ֵמֶהְתֵקף ֵלב ָחמּור ְמאֹוד, ּבֶ ׁש ַעְכׁשָ י ַמּמָ ם? ָהַרּבִ ֵהַבְנּתֶ

ְך ִלְתׁשּוָבה. ל ּכָ ָתה ּכָ ִחּכְ ְחֶל'ה, ׁשֶ ְצָוה ִמּנַ ת ַהּמִ ל ַנֲעַרת ּבַ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ם ֵלב ַלּמִ ׂשָ

ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶאה אֹוִתי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִאם הּוא ַמִּכיר ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי, ִמָּיד ִיְקָרא: "ֵהי, 
ַאָּתה ֶנִמירֹוְבְסִקי!"...

ְוַסְבָּתא  ַסָּבא  ִאם  ֵאיְך ֹלא,  ִג'יְנִג'ים.  ְוֻכָּלנּו  ַּבִּמְׁשָּפָחה,  ַוֲאָחיֹות  ַאִחים  ְׁשמֹוָנה  ֲאַנְחנּו  ֵּכן, 
ֵני ַהְּצָדִדים נֹוְלדּו ִג'יְנִג'ים?... ִמּׁשְ

ְׁשֵני  עֹוד  ַרק  ֵיׁש  ְלָמָׁשל,  ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה,  ֶאְצֵלנּו  ָחִריג.  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ֶזה  ִג'יְנִג'י  ִלְהיֹות 
ְיָלִדים ִעם ֵׂשָער ְּבֶצַבע ֶּגֶזר. ְוִאי ֶאְפָׁשר ֲאִפּלּו ְלַהְחִּביא ֶאת ֶזה, אּוַלי ְּכֶׁשְּזֵקִנים ּוִבְמקֹום 
ֵׂשָער צֹוַמַחת ָקַרַחת. ֶזה ָּכל ָּכְך ּבֹוֵלט, ֶזה ּתֹוֵפס ִמָּיד ֶאת ָהֵעיַנִים. ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֲאַנְחנּו 
ָהַאְטַרְקְצָיה  ִעם  ְלִהְצַטֵּלם  ּוְמַבְּקִׁשים  אֹוָתנּו  עֹוְצִרים  ֲאָנִׁשים  ְּבַיַחד,  ִמְסּתֹוְבִבים 

ַהִּג'יְנִג'ית.

ַּבַהְתָחָלה ָהָיה ִלי ָקֶׁשה ִעם ֶזה. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשִּגי'ְנִג'י זֹו ִמָּלה ַמֲעִליָבה, ּפֹוַגַעת. ֲאָבל ַהּיֹום 
ֲאִני רֹוֶאה ָּבֶזה ַמְחָמָאה. ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ַּבֲאִמירֹות ְּכמֹו "ָּכל ַהִּגי'ְנִג'ים ֲחָכִמים ְוָחרּוִצים 
ּוְמֵלֵאי ֶמֶרץ", ַלְמרֹות ֶׁשאּוַלי ַעל ַעְצִמי ַּדְוָקא ָהִייִתי ַמְסִּכים ִעם ֶזה... ֲאָבל ֶזה ְּבֶהְחֵלט 
ַרק ְמַדְרֵּבן אֹוִתי ְלַהְראֹות ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ְמֻיָחד, ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶאת ַהִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשִּלי, ֶׁשֲאִני רֹוֶצה 

ִלְהיֹות ֶיֶלד ֲחִסיִדי ְּבַדְרִּכי ֶׁשִּלי, ֶׁשֲאִני ִג'יְנִג'י ִעם ִחּיּוְך ֶׁשֹּלא ִנְגָמר.

ֲאִני ִג'יְנִג'י. ָאז ָמה?

ִמְכָּתב
ְלַיְלָּדה ַהִּסּפּור

ֶׁשל ֶּבְנִצי ֶדֶרְך  ם. ּבְ ֹתם-ֲאַדְמּדַ ָער ּכָ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ָמה ֶזה ִּבְכָלל "ִג'יְנִג'י"? ִמי ׁשֶ
ֹתם... לֹא  ה ּכָ ּמָ ים. ּכַ ׁשִ ם ְמֻנּמָ ִהיר ְוֵהם ּגַ 'יְנִג'ים ֵיׁש עֹור ּבָ ָלל, ַלּגִ ּכְ

ֶזר", "ֲאֹדם רֹאׁש"  ּמּוָבן!( "רֹאׁש ּגֶ ה, ּכַ ִחּבָ 'יְנִג'ים )ּבְ ְסָתם קֹוְרִאים ַלּגִ

ית... ְסָפַרּדִ ַלַעת ּבִ ה ּדְ ּזֶ ִלית( אֹו "ָקָלָבָסה" – ׁשֶ ַאְנּגְ )ּבְ

ֵלָמה  ת ׁשְ ֹלא ָּכל ַהִּג'יְנִג'ים ְצבּוִעים ְּבאֹותֹו ֶצַבע. ֵיׁש ֶקׁשֶ
י  ּתִ לֹוְנִדי ּוְנֻחׁשְ ֹתם, ָזהּוב-ּבְ ֶרְך ּכָ ָוִנים ִג'יְנִג'ִיים – ֵמָאֹדם ּבֹוֵהק, ּדֶ ל ּגְ ׁשֶ

ם(. ה חּום-ֲאַדְמּדַ ּזֶ ְוַעד ַעְרמֹוִני )ׁשֶ

י ֶמֶזג,  ל ַחּמֵ ִליִלית ׁשֶ ַּפַעם ַלִּג'יְנִג'ים ָהְיָתה ַּתְדִמית ְקָצת ׁשְ
ָכל ֹזאת, ֵהם  ר ְלָהִבין ֶאת ֶזה. ּבְ ַרְגָזִנים, ׁשֹוָבִבים ְוַתְחָמִנים. ֶאְפׁשָ

ֶהם. ֲאָבל ִאם  ּלָ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ֶצַבע ַהּשׁ ִכים ֵאׁש ּבְ ׁש מֹוׁשְ ֲחִריִגים ְמאֹוד ּוַמּמָ

ָער  ַבע ַהּשֵׂ ּצֶ ַעְצְמֶכם ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ְלַהְבִחין ּבְ ֵיׁש ָלֶכם ָחֵבר ִג'יְנִג'י ַאּתֶ

ָבר  כּונֹות. ִאם ּכְ ְכָלל ַעל ָהֹאִפי ְוַהּתְ ה ְולֹא ֵמִעיד ּבִ ּנֶ ׁש לֹא ְמׁשַ ַמּמָ

נּוִנים ּוַמְצִחיִקים. ים, ׁשְ ֵמִחים, ְיִציָרִתּיִ ים ֵהם ׂשְ ְלֶהֶפְך: ָהַאְדמֹוִנּיִ

ָער  ה, ֶצַבע ַהּשֵׂ ֹרב ָהֲאָנִׁשים ֵאיָנם ִג'יְנִג'ים. ְלַמֲעׂשֶ
ִמים.  ּיָ ים ַהּקַ ְבִעּיִ ָער ַהּטִ ין ּגֹוֵני ַהּשֵׂ יֹוֵתר ִמּבֵ ִדיר ּבְ ם הּוא ַהּנָ ָהֲאַדְמּדַ

חֹות ֵמָאחּוז  'יְנִג'ים ֵהם ּפָ ַהּגִ ָטִטיְסִטיָקה ָהעֹוָלִמית אֹוֶמֶרת ׁשֶ ַהּסְ

ה,  ם ַהְמָחׁשָ ה! ְלׁשֵ ַלל ָהֻאְכלּוִסּיָ ֶאָחד ִמּכְ

ּתֹוְך ָמאַתִים ְיָלִדים  ּמִ ֶזה אֹוֵמר ׁשֶ

ּכּוי  ֶכם, ַהּסִ ּלָ ַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ַנִים ֵמֶהם ִיְהיּו  ְ ּיֹוֵתר ִמּשׁ ׁשֶ

ִגי'ְנִג'ים ָנמּוְך ְמאֹוד. 

בּו ֵאיְך ֶזה ִלְגּדֹל  ְחׁשְ ּתַ

ּה  ּלָ ּכֻ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ִג'יְנִג'ית...

ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ְיָלִדים )אֹו ְמֻבָּגִרים( ִג'יְנִג'ים? ֵאיְך 
נּו ֵיׁש  ּלָ ּגּוף ׁשֶ א ּבַ ָכל ּתָ ִבּיֹולֹוְגָיה: ּבְ עּור ָקָצר ּבְ לּו ׁשִ ֶזה קֹוֶרה? ַקּבְ

יְגֶמְנִטים ָהֵאּלּו ַאֲחָרִאים ַעל  יְגֶמְנִטים", ּוְבִעְבִרית: "ִצְבָעִנים". ַהּפִ "ּפִ

ים  ַעם ַעל "ַלְבָקִנים", ֵאּלּו ֲאָנׁשִ ם ּפַ ַמְעּתֶ ָבִעים. ִאם ְרִאיֶתם אֹו ׁשְ ַהּצְ

ָער  ִרים ְמאֹוד, ְוָהעֹור ְוַהּשֵׂ ִאּלּו ֵאין ָלֶהם ׁשּום ֶצַבע. ֵהם ִחּוְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ׁשֶ

ִפיְגֶמְנִטים.  י ֵיׁש ָלֶהם ַמְחסֹור ָחמּור ּבְ ה? ּכִ ֶהם ְנטּוֵלי ֶצַבע. ָלּמָ ּלָ ׁשֶ

ל ֶאָחד ֵמֶהם נֹוֵתן ֶצַבע  ּכָ יְגֶמְנִטים, ׁשֶ ל ּפִ ּוְבֵכן, ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ

יְגֶמְנט "אֹוֶמָלִנין",  ל ַהּפִ ּלֹו ֵיׁש ִרּכּוז ָנמּוְך ׁשֶ ּגּוף ׁשֶ ּבַ ם. ִמי ׁשֶ ְמֻסּיָ

ם "ֵפאֹוֶמָלִנין"  יְגֶמְנט ָהֲאַדְמּדַ ל ַהּפִ בֹוּהַ ׁשֶ ֶהה, ּוִמּנּון ּגָ הּוא ִצְבָען ּכֵ ׁשֶ

ֶזר ְלֵהָרַגע... תּו ְקָצת ִמיץ ּגֶ ם? לֹא נֹוָרא. ׁשְ ְכּתֶ ּבַ – הּוא ִג'יְנִג'י. ִהְסּתַ

ָלה  ְלּגְ ְרֶאה ִהְתּגַ ּנִ ה "ִג'יְנִג'י" ּכַ ּלָ ם ַהֶּזה ִּבְכָלל? ַהּמִ ֵמֵאיֹפה ַהּׁשֵ
ָעָבר  ּבֶ ִביל, ׁשֶ ְנּגְ ָנה ִהיא ְלֶצַמח ַהּזַ ּוָ ִלית. ַהּכַ ַאְנּגְ ה "ִגי'ְנֶג'ר" ּבְ ּלָ ֵמַהּמִ

ֶצַבע ָאֹדם. ר ּבְ ק ְמֻסּכָ ּנּו ַמְמּתָ ָהיּו ְמִפיִקים ִמּמֶ

ָאֶרץ ֶּכֶנס ַהִּג'יְנִג'ים ָהַאְרִצי  ִנים ֶנֱעַרְך ּבָ ע ׁשָ ַאְרּבַ ִלְפֵני ּכְ

ע  ׁשַ ת ּתֵ ה ִג'יְנִג'ית ּבַ ָנה ַיְלּדָ ֶנס ִאְרּגְ ִהיְסטֹוְרָיה. ֶאת ַהּכֶ ָהִראׁשֹון ּבַ

ם  ֶזר'. רֹוִצים ְלַנֵחׁש ֵהיָכן ִהְתַקּיֵ י ּגֶ ָמאַתִים 'ָראׁשֵ פּו ּבֹו ּכְ ּתְ ּתַ ָוֵחִצי, ְוִהׁשְ

ֶזר, ֵאיְך לֹא? ִקּבּוץ ּגֶ ֶנס? ּבְ ַהּכֶ

ַחד,  ָיה" ֶזה ּפַ ֶזה "ִג'יְנֶג'ְרפֹוְּבָיה"? "פֹוּבְ ָבר ּכָ ׁש ּדָ ּיֵ ם ׁשֶ ְיַדְעּתֶ

ֵני ִג'יְנִג'ים. ַחד ַוֲחָרָדה ִמּפְ ל ּפַ ָיה" זֹו ּתֹוָפָעה ׁשֶ ְו"ִג'יְנֶג'ר-פֹוּבְ

ה  הּו ְמֻיָחד ָּבֹאִפי ַהִּג'יְנִג'י. ַהְרּבֵ ָכל ֹזאת ֵיׁש ַמּׁשֶ ּבְ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ּכַ

ִנים, ָהיּו  ְפֵני ַאְלֵפי ׁשָ ָבר ִמּלִ ים ְמֻפְרָסִמים ּוַמְנִהיִגים ּבֹוְלִטים, ּכְ ֲאָנׁשִ

יֵאי ַאְרצֹות  ה ְנׂשִ ָ ִעים ַוֲחִמּשׁ ְבָעה ִמּתֹוְך ַאְרּבָ ל, ׁשִ ים. ְלָמׁשָ ַאְדמֹוִנּיִ

יא ַהּנֹוְכִחי. ׂשִ ִרית ְלדֹורֹוֵתיֶהם ָהיּו ִגי'ְנִג'ים. ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ַהּנָ ַהּבְ

מּויֹות ִג'יְנִג'יֹות  ה ּדְ ּמָ ר ִלְמֹצא ּכַ נּו ֶאְפׁשָ ּלָ ַּגם ַּבְּמקֹורֹות ׁשֶ
ִביא. ָהִראׁשֹון הּוא  ׁש ְוַהּנָ עּוֵרי ַהֻחּמָ ִ יר ִמּשׁ ל ֶאָחד ַמּכִ ּכָ ִרין, ׁשֶ ַהּדְ ַלּמְ

ִני הּוא,  ֵ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני". ַהּשׁ סּוק: "ַוּיֵ ּפָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ו, ּכְ ֵעׂשָ

ֶלְך, ָעָליו ֶנֱאַמר "ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה  ִוד ַהּמֶ יל, ּדָ ְלַהְבּדִ

ֵעיַנִים".

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ִגי'ְנִג'יםְוַהַּפַעם:

ם ֶׁשִּלי. ִּתְסַּתְּכלּו, ִּתְגעּו,  ֲאִני ַמְזִמין ֶאְתֶכם ְלִהָּכֵנס ִאִּתי ְלֶחֶדר ִצְבאֹות ַהּׁשֵ
ַּתְקִׁשיבּו ְוִתְקְראּו, ְוַתִּכירּו אֹוִתי. ֲאִני ְמַקּוֶה ֶׁשְּלָפחֹות ֵחֶלק ִמֶּכם ִיְמְצאּו ָּבעֹוָלם 

ָהִאיִׁשי ֶׁשִּלי ְּדָבִרים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַלֵּמד ַּגם אֹוָתם ְוַלֲעֹזר ַּגם ָלֶהם. ֵּתָהנּו!
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ְקדֹוֵׁשי ֶנִמירֹוב. ִמַּצד ַאָּבא ֶׁשִּלי, ַהּמֹוָצא ֶׁשל 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו הּוא ֵמָהִעיר ֶנִמירֹוב ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה. 

ָהְיָתה ָּבִעיר ְקִהָּלה ְיהּוִדית, ּוָבֶהם ֲחִסיִדים ַרִּבים, 
ּוִבְפָרעֹות ת"ח ְות"ט – ִלְפֵני ִּכְמַעט 

ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה – ֶנֶהְרגּו ָׁשם 
ם. יֹום  ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ

ַהְּפָרעֹות ְּבֶנִמירֹוב ָהַפְך ְלֵסֶמל 
ֶׁשל ָהָאסֹון ַהָּגדֹול, ַוֲאִפּלּו ָּכְתבּו 
ִקיָנה ְמֻיֶחֶדת ַוֲעצּוָבה ְמאֹוד 

ַעל ְקדֹוֵׁשי ֶנִמירֹוב.

ּבּוִלים ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות. ֵיׁש ִלי ֹאֶסף ּבּוִלים ְנִדיִרים ֵמֶעְׂשרֹות 

ְמִדינֹות. ָהֹאֶסף ַהֶּזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְמֻבָּגר ִמֶּמִּני, ְוהּוא ָעַבר ְּכָבר 

ַּכָּמה ּדֹורֹות... ִאָּמא ֶׁשִּלי ָמְסָרה אֹותֹו ִלי, ַוֲאִני ַמְמִׁשיְך ְלַפֵּתַח 

אֹותֹו. ִאם ֵיׁש ָלֶכם ּבּוִלים ְנִדיִרים ֶׁשַאֶּתם ֹלא ְצִריִכים, ֶאְׂשַמח 
 ִאם ִּתְתְרמּו  

 ִלי אֹוָתם 
 ָלֹאֶסף...

כּוָנה ֶׁשָּבּה ֲאִני ָּגר.   ַנְחֶל'ה. ֵמָאז ֶׁשּנֹוַלְדִּתי, זֹו ַהּׁשְ

כּוָנה  ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ַהָּמקֹום, ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוֶאת ָהֲאִויָרה ַהְּמֻיֶחֶדת. קֹוְרִאים ַלּׁשְ

"ַנֲחַלת ַהר ַחַּב"ד", ְוִהיא ִנְמֵצאת ְּבִקְרַית ַמְלָאִכי, ֶׁשְּסמּוָכה ְלַאְׁשּדֹוד ּוְלִקְרַית ַּגת.
כּוָנה ַהּזֹו ַעל ֵׁשם ִאּמֹו ָהַרָּבִנית ַחָּנה, ּוְבֶעֶצם  הּוא ֶזה  ם ַלּׁשְ ָהַרִּבי ָנַתן ֶאת ַהּׁשֵ

 
ֶׁשהֹוָרה ְלָהִקים אֹוָתּה, ַּבָּמקֹור ֲעבּור ַהֲחִסיִדים ֶׁשָעלּו ִמְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות.

ְּבֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוַתי ְּבחּוג ַהַּנָּגרּות ְּבַתְלמּוד ַעל ַהַּמָּדף ֵאּלּו ְיִצירֹות ֶׁשֲאִני ָעִׂשיִתי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ּוָמה ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים ָּכאן ְמַעְנְינֹות. ַּבַּקִיץ, ְלָמָׁשל, ֵהַכּנּו ֶּדֶגם ֶׁשל ְלָאֵרַח אֹוָתם ּוְבַיַחד ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְיִצירֹות ָּבִאים ְלִבּקּור ָּבָאֶרץ, ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְּבָכל ִמיֵני ְמִדינֹות ְּבֵאירֹוָּפה. ְּכֶׁשֵהם ִליצֹור. ְּבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשִּלי ֵהם ְׁשלּוִחים ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה. ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְׁשָּפָחה אֹוֲהִבים 
ַהּתֹוָרה.

ַלְיָלה ֲחִסיִדי. ְּבי"ט ִּכְסֵלו ָהְיָתה ִהְתַוֲעדּות ַּבִּכָּתה, 

ְוִקַּבְלִּתי ַהְחָלָטה טֹוָבה ִלְקֹרא ִסּפּור ֲחִסיִדי ִלְפֵני 

ָנה. ֵמָאז ֲאִני ֹלא ְמַפְסֵפס ַאף ַלְיָלה. ַּגם ְּכֶׁשֲאִני  ַהּׁשֵ

ָעֵיף ְמאֹוד ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ָקֶׁשה, ֲאִני ּבֹוֵחר ִלי ִסּפּור ָקָצר 

ְוִנְרָּדם ִעם ַמְחָׁשָבה טֹוָבה ַוֲחִסיִדית.

 ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ֶזה, 

 
ִהְסַּפְקִּתי ְּכָבר ִלְקֹרא 
 
ֲהמֹון ִסּפּוִרים 
 
ַמְחִּכיִמים ּוְמַאְּלִפים! ַסָּבא ַחָּיל. ִלְפֵני 

ַהְרֵּבה ָׁשִנים, 
ַסָּבא ֶמעְנֶּדל, 

ַאָּבא ֶׁשל ִאָּמא, 
ֻּגַּיס ַלָּצָבא ָהָאֹדם, 

ָּכְך ָקְראּו ַלָּצָבא 
ָהרּוִסי ָאז, ַעל 

ֵׁשם ַהֶּדֶגל ָהָאֹדם 
ֶׁשל ַהִּמְפָלָגה 

ַהּקֹומּוִניְסִטית. הּוא 
ָלַחם ְּבִמְלֶחֶמת 

ִנָּיה ֶנֶגד  ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ַהָּנאִצים, ּוְלָכל 

רּות ֶׁשּלֹו  ֹאֶרְך ַהּׁשֵ
ַּבָּצָבא הּוא ִהְקִּפיד 

ֹלא ֶלֱאֹכל ֹאֶכל 
ֹלא ָּכֵׁשר ּוְלַקֵּים 

ִמְצוֹות, ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה 
ָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹוד 

ם,  ְמאֹוד. ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ְּבֵנס הּוא ָׂשַרד ֶאת 

ַהִּמְלָחָמה.

ם  קֹוְרִאים ִלי ֶּבְנִצי. ַהּׁשֵ
ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי הּוא ֶּבְנִצּיֹון. 

קֹוְרִאים ִלי ָּכְך ַעל ֵׁשם 
ַסָּבא-ַרָּבה ֶׁשִּלי, ָהַרב 
ֶּבְנִצּיֹון ְׁשַוְרץ. הּוא ַחי 
ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ְוָזָכה 
ַלֲאִריכּות ָיִמים. ְּבתֹור 
ַנַער ָצִעיר הּוא ָלַמד 
ִּביִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֱאֶמת" 
ִּבירּוָׁשַלִים, ְוָהָיה ַּתְלִמיד 
ָחָכם ָּגדֹול ְוַלְמָדן ָעצּום. 
ַּבִּמְׁשָּפָחה ְמַסְּפִרים 
ֶׁשַהּמֹוַח ֶׁשּלֹו ָהָיה ְּכמֹו 

ַמְחֵׁשב... 

ְלָכל ֵׁשם ֶׁשל ֶנֶכד 
אֹו ִנין, ַוֲאִפּלּו ְּבֵני 

ַהִּניִנים ֶׁשאֹוָתם 
הּוא ָזָכה ְלַהִּכיר 

– הּוא ָהָיה 
ׁשֹוֵלף ָּפסּוק 

ִעם ִּגיַמְטִרָּיה 
ַמְתִאיָמה.

ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה. ֶזה ֹאֶסף ִמְׁשַּפְחִּתי 
ֶׁשל ַמְטְּבעֹות ַעִּתיִקים. טֹוב, אּוַלי 

ֹלא ִמְּזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ֵיׁש ָּכאן 
ַעְׂשרֹות סּוִגים ֶׁשל ַמְטְּבעֹות ׁשֹוִנים 

 ֵמָאז ְּתקּוַפת ֲהָקַמת ַהְּמִדיָנה. 
 ֻמְזָמִנים ִלְקֹּפץ ְלִבּקּור ְוִלְראֹות ִליָרה 

ֲאִמִּתית...

ְלִטּיּול ָיָצאנּו. ֲאִני ְוַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי אֹוֲהִבים ְמאֹוד ָלֵצאת ְלַטֵּיל ְּבֻחְפׁשֹות ּוְבַחִּגים. ִּבְמֻיָחד 
ַטח, ְּכמֹו ַמְסלּוֵלי ֲהִליָכה ַוֲאָתִרים ִהיְסטֹוִרִּיים ְמַעְנְיִנים.  ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ִטּיּוִלים ַּבֶּטַבע, ַּבּׁשֶ
ם ָהָיה ֵּביתֹו ֶׁשל ָּגְלָית – ּוְבִדּיּוק  ַּבִּטּיּול ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ָהַאֲחרֹון ִּבַּקְרנּו ְּבֵתל ָצִפית. אֹוְמִרים ֶׁשּׁשָ

ָאז ָלַמְדנּו ַּבִּכָּתה ְּבָנִביא ֶאת ַהִּסּפּור ַעל ָּדִוד ְוָּגְלָית...

ִׁשיָרה ְוִזְמָרה. 
ֲאִני אֹוֵהב 

ִּבְמֻיָחד ָלִׁשיר 
ּוְלַנֵּגן. ֶזה ַּגם 

ַהחּוג ֶׁשֲאִני ֲהִכי 
אֹוֵהב, חּוג ִׁשיָרה 

ּוַמְקֵהָלה. ְּבַתֲהלּוַכת 
ָנה ְּבַנְחֶל'ה  ַל"ג ָּבֹעֶמר ַהּׁשָ

הֹוַפְעִּתי ִעם ַהַּמְקֵהָלה ִּבְפֵני ָּכל ַהְּיָלִדים ְוַהְּמֻבָּגִרים, 
יִרים ֲאִפּלּו ָהִייִתי סֹוָלן. ּוְבַאַחד ַהּׁשִ
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ִמְׂשָחק ִמְׁשַּפְחִּתי
ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת

ַׁשֶּבְת'ִדיק 
כללים:

מה שם המשפחה של הגבאי?	 
מי יושב בספסל מאחורינו?	 
כמה שנים בית הכנסת קיים?	 

שאלות קהילתיות לדוגמה:

למי במשפחה יש יומולדת בחודש הקרוב?	 
כמה אחים יש לאמא?	 
מה שם המשפחה של סבתא לפני 	 

שהתחתנה עם סבא?

שאלות משפחתיות לדוגמה:

מתי אבא / סבא היה אצל הרבי?	 
מה התאריך החסידי האחרון שהיה?	 
איזה ניגון קשור לתקופה הזו?	 

שאלות חסידיות לדוגמה:

למשחק הזה לא צריך חיילים ולא קוביות, הוא מתאים לכל 
 גיל ולכל מספר משתתפים ואפשר לשחק אותו אפילו 

סביב שולחן השבת.
כל מה שצריך זה שיתוף פעולה ומצב רוח...

אחד מהשתתפים נבחר לשמש מנחה המשחק.	 

קטנות 	  הפתעות  או  ביסלי  סוכריות,  לשולחן  מביאים 
שיחולקו כנקודות לכל שחקן שמצליח לעמוד במשימה 

בתורו.

קובעים את תור השחקנים לפי מקומות הישיבה או לפי 	 
הגיל. אפשר גם להתחלק לקבוצות.

נועץ קיסם במאונך במרכז הלוח, ומפיל 	  כל אחד בתורו 
אותו.

לפי 	  שאלה  השחקן  את  שואל  המשחק  מנחה 
שנעצר  לאחר  הקיסם  מצביע  שעליה  הקטגוריה 
)למטה תוכלו למצוא שאלות לדוגמה מהקטגוריות 
שאלות   - בית  לדוגמה:  שאלות  השונות 
- שאלות קהילתיות,  כנסת  בית  משפחתיות, 

חסיד - שאלות חסידיות

הוא 	  נכונה  תשובה  ענה  השחקן  באם 
עובר  התור  לא,  באם  נקודה.  מקבל 

לשחקן הבא.

י  מֹוְיׁשִ ִעם  ִתיחּות  ַהּמְ ָחה  ּתְ ִהְתּפַ ְמאֹוד  ַמֵהר 

רֹוּפֹוְרְצָיה. ְצָאה ִמּפְ ּיָ ִלְמִריָבה ׁשֶ

ּום  ִאּלּו ִמּשׁ יַע ּכְ ּלֹו ִהּגִ ל ָהִעְנָין ּכֻ ּכָ ה הּוא ׁשֶ ּנֶ ׁשֻ ַהּמְ

ַנת  ּוָ ל ּכַ ה ְולֹא ָהְיָתה ּכָ ָמקֹום. לֹא ִנְרְקָמה ּפֹה ְמִזּמָ

ַמֲחלֶֹקת  ֵאׁש  ְולֹא  ֶמת  ֻמְקּדֶ ְיִריבּות  לֹא  ן.  ְמַכּוֵ

ִלְמדּוָרה  ָהְיָתה  ׁשֶ ַעד  ַהְדָרָגה  ּבְ ָתה  ּבְ ּלֻ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ

ה ְמאֹוד ְמִריבֹות. ֶזה  ַהְרּבֵ ּקֹוֶרה ּבְ ִפי ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ּגְ

ה  ן ָקׁשֶ ּקֹוִרים ּוְלַאַחר ִמּכֵ ָבִרים ׁשֶ ָהָיה ִמּסּוג ַהּדְ

ֵאיְך  ְלַעְצְמָך  יר  ְלַהְסּבִ ְלָך 

ּוַמּדּוַע ֵהם ָקרּו.

ָכל  ּבְ עֹוד יֹוֵתר מּוָזר  ָמה ׁשֶ

ַוֲאִני   – הּוא  ה  ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ

ַמע  ָ ה ִיּשׁ ּזֶ ְמָתֵאר ְלַעְצִמי ׁשֶ

ֲאִני  ׁשֶ  – יַע  ַמְפּתִ ָלֶכם 

י.  ב ֶאת מֹוְיׁשִ ְכָלל ְמַחּבֵ ּבִ

ֵמָהֶרַגע ָהִראׁשֹון ּבֹו הּוא 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ה  ּתָ ּכִ ּבַ הֹוִפיַע 

הּוא  ה,  ֲחֻנּכָ ְסִביבֹות  ּבִ

ֵעיַני ְוָרִציִתי  ָמָצא ֵחן ּבְ

ִלְרָגִעים ַאף  ִקְרָבתֹו.  ּבְ

הּוא  ם  ּגַ י  ּכִ ִלי  ָהָיה  ִנְדֶמה 

ׁש ֶאת ֶחְבָרִתי. ְתָיה ּוְמַבּקֵ י ֶאְמּפַ ַלּפַ ָחׁש ּכְ

יעּו? ִהּגִ ָבִרים ְלָאן ׁשֶ יעּו ַהּדְ ָכל ֹזאת ִהּגִ ָאז ֵאיְך ּבְ

ֶנת. ֵאָלה ְמֻצּיֶ ׁשְ

ְלתֹוְך  י  ַרְצּתִ ִהְתּפָ ָצת  ּקְ ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  טֹוב, 

ִלי לֹוַמר  יג ֶאת ַעְצִמי, ּבְ ִלי ְלַהּצִ ֶכם ּבְ ּלָ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ל  ׁשֶ ִטיָבּה  ָמה  ן  ְלַצּיֵ ּוְבִלי  ִמי  ׁשְ ּוָמה  ֲאִני  ִמי 

רֹוּפֹוְרְצָיה. ְצָאה ִמּפְ ּיָ אֹוָתּה ְמִריָבה ׁשֶ

ַלְכָמן.  ּבְ מּוִליק  ׁשְ מּוִליק.  ׁשְ ִלי  קֹוְרִאים  ּוְבֵכן, 

ָנה  ָ ּוַבּשׁ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹוׁש  ׁשְ ִלי  ִיְמְלאּו  רֹוב  ַהּקָ ר  ִאּיָ ּבְ

יָבה. ם, ִליׁשִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָאה ֶאֱעֶלה, ּבְ ַהּבָ

ְלִמיִדים.  ְבָעה ּתַ ִרים ְוׁשִ ה לֹוְמִדים ֶעׂשְ ּתָ ּכִ י ּבַ ִאּתִ

ה ֻמְצַלַחת  ִבים ְלִכּתָ ֵעיֵני ַהַהְנָהָלה ֲאַנְחנּו ֶנְחׁשָ ּבְ

י  ִמּדֵ ֹזאת  ָלנּו  לֹוַמר  טֹוְרִחים  ם  ּגַ ְוֵהם  ְמֻיָחד.  ּבִ

ְוזֹו  ְוַגם,  נּו,  ֵמִאּתָ ים  ְמֻרּצִ ָאֵכן  ֵהם  י  ּכִ ם  ּגַ ַעם.  ּפַ

ַעל  ַנְחׁשֹב  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ י,  ּלִ ׁשֶ ָעָרה  ַהׁשְ ָבר  ּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ְרֶצה  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָכה,  ּכָ ַעְצֵמנּו 

יק אֹותֹו. נּו ּוְלַהְצּדִ ּלָ ַהּטֹוב ׁשֶ

ַפת  ׂשְ ּבִ ָלֶזה,  קֹוְרִאים  ים"  ִחּיּוִבּיִ "ִחּזּוִקים 

ְזכּות  ּבִ ֵהיֵטב  ִלי  ר  ֻמּכָ ה  ַהּזֶ ג  ּשָׂ ַהּמֻ ִכים.  ַחּנְ ַהּמְ

ִסיכֹולֹוִגית ִחּנּוִכית,  י ִהיא ּפְ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ ה ׁשֶ ָהֻעְבּדָ

יַח  ִ י ִנְפָרד ֵמַהּשׁ ְלּתִ ִחים ִמּסּוג ֶזה ֵהם ֵחֶלק ּבִ ּוֻמּנָ

ִית. ּבַ ֶאְצֵלנּו ּבַ

ַמֲעָמדֹות  ל  ׁשֶ ִחים  ֻמּנָ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ י  ֵאיֶנּנִ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ם  ַקּיָ לֹא  ְמַעט  ּכִ ה  ַהּזֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ל  ּכָ י  ּכִ ּוַמְנִהיגּות, 

ַעְצִמי,  ֶאת  זֹוֵכר  ֲאִני  ׁשֶ ֵמָאז  ה.  ּתָ ּכִ ּבַ ֶאְצֵלנּו 

ּה  ֵאין ּבָ ַהְרמֹוְנָיה. לֹא ׁשֶ נּו ִמְתַנֶהֶלת ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ַהּכִ

ר  ָכל ֹזאת לֹא ְמֻדּבָ ַעם ְקָנאֹות ּוְמִריבֹות – ּבְ ַאף ּפַ

ה  ר ֵאּלֶ ֲאׁשֶ ם ּכַ ל ַמְלָאִכים... – ֲאָבל ּגַ ה ׁשֶ ּתָ ַעל ּכִ

ְוֶנֱעָלמֹות.  ּגֹוְועֹות  ֵהן  ְמאֹוד  ַמֵהר  ִמְתעֹוְררֹות, 

ֲחֵבִרים  ִלְהיֹות  ְוחֹוְזִרים  ֲהדּוִרים  ִרים  ְ ְמַיּשׁ

טֹוִבים.

ר  ֲאַסּפֵ ת,  ׁשֶ ְמֻגּבֶ ה  ּתָ ּכִ זֹו  ָמה  ִבינּו  ּתָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק 

ל  ּכָ ָלִדים,  ַהּיְ ְלַאַחד  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ָלֶכם. 

ֶפת.  ּתֶ ְמׁשֻ ָנה  ַמּתָ ת  ִלְקִנּיַ ֶדת  ִמְתַלּכֶ ה  ּתָ ַהּכִ

ַהְפָסקֹות, ַהֲחָזִקים  ָחִקים ּבַ ׂשְ ּמִ עּוִרים, ְוַגם ּבַ ִ ּשׁ ּבַ

ְבָצִעים  ַהּמִ ָכל  ּבְ ים.  ׁשִ ַחּלָ ּבַ ִלְתֹמְך  ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ

ִמיד  ּתָ זֹוָכה  נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ ֵחיֶדר,  ּבַ ים  ּמּוִדּיִ ַהּלִ

י  ּכִ ָקׁשּור?  ֶזה  ֵאיְך  ִני.  ֵ ַהּשׁ אֹו  ָהִראׁשֹון  קֹום  ּמָ ּבַ

נּו, ָהַרב ְקַלְין,  ּלָ ַנֵהל ׁשֶ ה ַהּזֹאת ַהּמְ ם ֶאת ָהֻעְבּדָ ּגַ

"ִעם  יֵנינּו.  ּבֵ ֹוֶרֶרת  ַהּשׂ ָהַאְחדּות  ִלְזכּות  זֹוֵקף 

נֹוֵהג  הּוא  ַיַעד!",  ל  ּכָ ִלְכּבֹשׁ  ר  ֶאְפׁשָ ַאְחדּות 

לֹוַמר.

ַל"ג  ּבְ ָנה  ׁשָ ל  ּכָ יִעים  ַמּגִ ֲאַנְחנּו  ּבּוׁש  ַהּגִ יא  ְלׂשִ

ִאְרּגּון  ַעל  ַיַחד  ֲעֵמָלה  ה  ּתָ ַהּכִ ל  ּכָ ָאז  ֹעֶמר,  ּבָ

ִאּסּוף  ּבְ ֶזת  ִמְתַרּכֶ ה  ּתָ ַהּכִ ַמֲחִצית  ֲעָנק.  ְמדּוַרת 

עֹוד  ּבְ ים,  ְכִנּיִ ַהּטֶ ָדִדים  ַהּצְ ַאר  ּוִבׁשְ ֵעִצים 

נּוִתית  ָאּמָ ְכִנית  ּתָ ַעל  ׁשֹוֶקֶדת  ָהַאֶחֶרת  ֲחִצית  ַהּמַ

ָגה,  ַהּצָ ֹזאת  ַעם  ּפַ ַעְצמֹו.  ַהַהְדָלָקה  ְלֵליל  ָיָפה 

ִבּצּוַע ַיְלֵדי  ְזֹמֶרת ּוַמְקֵהָלה – ַהּכֹל ּבְ ַעם ֹזאת ּתִ ּפַ

ר  ְמַאְתּגֵ ֶחְבָרִתי  ָחק  ִמׂשְ ּוַפַעם   – ּמּוָבן  ּכַ ה,  ּתָ ַהּכִ

ה. ּוְמַהּנֶ

נּו  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ָבר ְמִביִנים, ַהּכִ ם ּכְ ַאּתֶ מֹו ׁשֶ ִקּצּור, ּכְ ּבְ

יף ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמֶהן. ּכֵ ּתֹות ׁשֶ ִהיא ִמּסּוג ַהּכִ

ו ָנכֹון, ֲאָבל לֹא  י ָלֶכם ַעד ַעְכׁשָ ְרּתִ ּפַ ּסִ ל ָמה ׁשֶ ּכָ

ְמקֹום  ּבִ ִאּלּו  יֹוֵתר  ק  ְמֻדּיָ ָהָיה  ֶזה  ק.  ְמֻדּיָ ְלַגְמֵרי 

ְלׁשֹון ֹהֶוה ָהִייִתי נֹוֵקט ְלׁשֹון ָעַבר.  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

י  ְגּתִ ִהּצַ ׁשֶ ְחָמִדים  ְוַהּנֶ ִפים  ַהּיָ אּוִרים  ַהּתֵ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ם  ים ֵאי ׁשָ ֶרֶלַוְנִטּיִ י  ְלּתִ ּבִ ִלְפֵניֶכם ָהְפכּו 

ֹחֶדׁש ֲאָדר.

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

ה ֻמְצַלַחת ּתָ ּכִ
ֶרק ִראׁשֹון: ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

89



ִצּיּון ְלֶׁשַבח
ָּב"ּכ ַהּסֹוִדי ְּכֵדי ְלֵהָחֵקר, ַאְך ַּגם ְּכֵדי  ַּתְקִציר: מֹוִטי חֹוֵזר ִלְבִסיס ַהּׁשַ

ְלַמֵּלא ְׁשִליחּות ֶׁשִהִּטיל ָעָליו ְמַנֵהל ֵּבית ַחַּב"ד, ִּגיִדי, ַלְחֹׂשף ֶאת ִסיְסַמת 
ַהְּכִניָסה ַלָּבִסיס! ְּב'ַתְרִּגיל' ַמְבִריק הּוא ַמְצִליַח. ַהִּסיְסָמה: "ֶמַתח 

ָּגבֹוַּה"...

ֲחֶנה  ַהּמַ ַער  ְלׁשַ ַעד  ִמּבַ ֵעיָניו:  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאִמין  לֹא  ח  ִיְפּתָ ד  ַפּקֵ ַהּמְ

ָזָקן  ֲעֵלי  ּבַ ְצִעיִרים  ְקבּוַצת  יָרה  ּוְבׁשִ ִגיל  ּבְ ָלּה  ְרָצה  ִהְתּפָ ַהּסֹוִדי 

ֶאָחד  ִנּיֹות,  ֻסְפּגָ ֵזי  ַאְרּגְ ִאים  נֹוׂשְ ֵמֶהם  ֲאָחִדים  ְיָלִדים;  ֵני  ׁשְ לּוס  ּפְ

ֶאְמַצע  ִאּלּו ּבְ ם, ּכְ ּלָ ל ּכֻ ְרצּוף ׁשֶ ֶקה' ְוכֹוִסּיֹות... ְוַהּפַ ְקּבּוק 'ַמׁשְ ִעם ּבַ

יָזה! ה ַעּלִ ֲחֻתּנָ

רּו ְלָכל ֶעְבֵרי  ּזְ ִהְתּפַ ה ֻחְליֹות ׁשֶ ָלה ַהֲחבּוָרה ְלַכּמָ ּצְ ִנּיֹות ִהְתּפַ ּתֹוְך ׁשְ

ֶהָחרֹון  יַצד  ּכֵ ָחׁש  ִתיק,  ַהּוָ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ח,  ְוִיְפּתָ דֹול,  ַהּלֹא-ּגָ ִסיס  ַהּבָ

ַלט  ְדִניִקים ָהֵאּלּו ְלָכאן?", ּפָ ִלּבֹו. "ִמי ֶזה ִהְכִניס ֶאת ַהַחַבּ ּגֹוֶאה ּבְ

ֹאֶפן  ּבְ ְלָבֵרר  ֵעת  ּכָ הֹוֵלְך  "ֲאִני  אֹו.  ּסְ ִמּכִ ְוָקם  דֹול  ּגָ ַכַעס  ּבְ ְלַעְצמֹו 

יַע ְלֵעֶבר ַהַחּלֹון ַעל  ה!", ָאַמר ְוִהְצּבִ ל ַהּזֶ ְחּדָ י ִמי ַאְחַראי ַלּמֶ ִאיׁשִ

קֹול  ּבְ ַסק  ּפָ ְך!",  ּכָ ַעל  ין  ַהּדִ ֶאת  ן  ִיּתֵ הּו  "ִמיׁשֶ חּוץ.  ּבַ ְתַרֵחׁש  ַהּמִ

ִניָסה. ּכְ ֹוֵמר ּבַ ת ַהּשׁ ְצָעִדים ִנְמָרִצים ֶאל ֶעְמּדַ ְוָיָצא ּבִ

•

ד  ַפּקֵ ַהּמְ יְסָמה?".  ַהּסִ ֶאת  ְלָך  ָאְמרּו  ֵהם  ׁשֶ ִלי  לֹוַמר  רֹוֶצה  ה  "ַאּתָ

ל  ַדע ְלָאְזָניו ׁשֶ יְסָמה, ֵלְך ּתֵ ה יֹוְדִעים ֶאת ַהּסִ ָהָיה ָהמּום. "ִאם ֵאּלֶ

נּו!". ּלָ יֹוֵתר ׁשֶ ְסָמאֹות ַהּסֹוִדּיֹות ּבְ ָלה ַאַחת ַהּסִ ְלּגְ ִמי עֹוד ִהְתּגַ

ֵהם  ה!  ֻעְבּדָ ד,  ַפּקֵ ַהּמְ "ֲאָבל,  ַלַחׁש:  ּבְ ם  ְמּגֵ ּגִ הּוא  ָנבֹוְך.  ֹוֵמר  ַהּשׁ

אֹותֹו  ָעַבר ּבְ יַע ַעל ַנִחי ׁשֶ ה!" – ְוהּוא ִהְצּבִ יְסָמה. ִהּנֵ ָיְדעּו ֶאת ַהּסִ

ֶרַגע ְלָיָדם.

ם  ִנְכַנְסּתֶ "ֵאיְך  ָפַתִים,  ׂשְ ֶמֶתק  ּבְ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ֵאָליו  ָנה  ּפָ "ֲחמּוִדי!", 

ְכָלל?". ְלֹפה ּבִ

 ' בֹוּהַ ּגָ 'ֶמַתח  "אֹוְמִרים  חֹון.  ִבּטָ ּבְ ַנִחי  יב  ֵהׁשִ ָעָיה?",  ַהּבְ "ָמה 

ר  ָהִעּקָ ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ָמה  ֲאָבל  ה.  ִמּזֶ ׁשּוט  ּפָ ָבר  ּדָ ֵאין  ְוִנְכָנִסים! 

ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ְלַהְדָלַקת  ה  ּיָ ֲחֻנּכִ ָלֶכם  יַע  ְלַהּצִ ִויכֹוִלים  ְפִנים  ּבִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ה!". ׁשָ ַבּקָ ה, ּבְ ה ְטִרּיָ ִנּיָ ְוֻסְפּגָ

ח  ל ִיְפּתָ יחּותֹו ׁשֶ ְרֶאה ְמַעט ֶאת ְקׁשִ ּנִ ּכַ ה  תּוָקה ֵהֵמּסָ ה ַהּמְ ִנּיָ ְפּגָ ַהּסֻ

ֶיֶלד,  ִלי,  "ֱאֹמר  ַנִחי.  ל  ׁשֶ ֶלְחיֹו  ּבְ ֲחִביבּות  ּבַ ָצַבט  ְוהּוא  ַהּזֹוֵעף, 

ָעָבר". ָבר ִהְתָרֵאינּו ּבֶ ּכְ ה ׁשֶ ׁשָ ַעם? ֵיׁש ִלי ַהְרּגָ נּו ּפַ ׁשְ ַהִאם לֹא ִנְפּגַ

ְבּתָ ָלֵתת  ה ֲאִפּלּו ִהְתַחּיַ ַאּתָ א ׁשֶ ִהְתָרֵאינּו, ֶאּלָ ְך. "לֹא ַרק ׁשֶ ַנִחי ִחּיֵ

..." הּו ְועֹוד לֹא ָנַתּתָ ֶ ִלי – יֹוֵתר ָנכֹון, ָלנּו – ַמּשׁ

קֹול:  ּבְ ַאג  ׁשָ ּוִפְתאֹום   , ְוָתֵמּהַ ָארְֹך  ט  ַמּבָ ַנִחי  ּבְ ָנַעץ  ד  ַפּקֵ ַהּמְ

ָך  ּלְ י ְלָך ּוְלָחֵבר ׁשֶ ר! ָנכֹון, ָנכֹון, ִהְבַטְחּתִ ם, ֲאִני ִנְזּכָ "ָאה! ֶזה ַאּתֶ

ַהְבָטָחִתי!  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֶהְחֵלט  ּבְ ֲאִני  ָצָל"ׁש.  ָלֶכם  ְלַהֲעִניק 

ָל"ׁש.  ַהּצָ ַהֲעָנַקת  ְלֶטֶקס  ֶעֶרב  ּבָ ָמָחר  ׁשּוב  ְלָכאן  ֻמְזָמִנים  ֵניֶכם  ׁשְ

ְקרֹוִבים.  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַעד  ִאּתֹו  ְלָהִביא  ָיכֹול  ֶאָחד  ל  ּכָ

ְלִהְתָראֹות!".

•

ַרק  ַאְך  ְמאֹוד,  י  ּבִ אּו  ִקּנְ ים  ַטּנִ ַהּקְ ַאַחי  ִית.  ּבַ ּבַ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ָהְיָתה 

ם ַנִחי  "ּכ. ּגַ ּבָ ַ ֶהֱעִמיד ִלְרׁשּוֵתנּו ַהּשׁ ֶרֶכב ׁשֶ י, ּבְ א ָנְסעּו ִאּתִ א ְוִאּמָ ַאּבָ

ִסיס. ְחּתֹו ִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ְוָנַסְענּו ֶאל ַהּבָ ּפַ ּוִמׁשְ

ְדּתָ  י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיּסַ סּוק "ִמּפִ ַבר ּתֹוָרה ָקָצר ַעל ַהּפָ א ָאַמר ּדְ ַאּבָ

יק  ּלֹא ַמְסּפִ יר ׁשֶ ם", ְוִהְסּבִ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהׁשְ

ְלֵהָעֵזר  ָצִריְך  ִמיד  ּתָ א  ֶאּלָ "ּכ,  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ָבא  ַהּצָ ַעל  ִלְסֹמְך  ַעם  ּפַ ַאף 

ן"  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ְויֹוְנִקים – "ּתִ ל עֹוְלִלים  ׁשֶ ֻיָחד  ַהּמְ כֹוָחם  ּבְ

ִחים ֶאת ָהאֹוֵיב. ְזכּוָתם ְמַנּצְ ּבִ יֶהם ַהּטֹוִבים, ׁשֶ ָתם ּוְבַמֲעׂשֵ ְתִפּלָ – ּבִ

צּוָרה ָיָפה.  א ּבְ יבּו ְלַאּבָ ם ִהְקׁשִ ֶקס, ְוֻכּלָ ּטֶ ִסיס ָנְכחּו ּבַ ֵלי ַהּבָ ל ַחּיָ ּכָ

ֶקס – ָהָיה ָמֵלא. ֲחַדר ָהֹאֶכל – ּבֹו ֶנֱעַרְך ַהּטֶ

י  ּתֵ ׁשְ חֹות  ֻמּנָ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  ָפָניו,  ּלְ ׁשֶ ּכְ ר,  ְלַדּבֵ ָעָלה  ד  ַפּקֵ ַהּמְ ְוָאז 

ַדְליֹות, ֲעבּוֵרנּו. ַהּמֶ

ַרב  ל  ׁשֶ ּוְלִכיָדתֹו  יָפתֹו  ֲחׂשִ ּבַ ְמֹעָרבּוֵתנּו  ֶאת  ְקָצָרה  ּבִ ָסַקר  הּוא 

ּוב,  ּשׁ ּיִ ּבַ ק  ׁשֶ ַהּנֶ ַמְחַסן  ֶאת  ְפנּו  ָחׂשַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַאּבּו-ִזיָאד,  ִלים  ַחּבְ ַהּמְ

ל. ְלּגֵ ּפּור ְלִהְתּגַ ל ַהּסִ ְוָכְך ֵהֵחל ּכָ

ְמָחה ַהּיֹום  ן, יֹום ׂשִ ִניָמה ֲחִגיִגית: "...ַעל ּכֵ ָבָריו ּבְ ם ֶאת ּדְ הּוא ִסּיֵ

ְך  ִדּבּורֹו, ִחּיֵ ָהה ְלֶרַגע ּבְ ּתַ ִסיס...". הּוא ִהׁשְ ֵלי ַהּבָ הּוא ִלי ּוְלָכל ַחּיָ

ֵלי  ַחּיָ ְלָכל  ֵמַח  ׂשָ  – לֹוַמר  יֹוֵתר  ָנכֹון  ֶעֶצם,  "ּבְ ְוָאַמר:  ָקָטן  ִחּיּוְך 

ר  ֶקׁשֶ ּבְ ין  ַהּדִ ָלֵתת ֶאת  ל ֶאָחד עֹוֵמד  ַחּיָ ן  ּכֵ ׁשֶ ִסיס חּוץ ֵמֶאָחד,  ַהּבָ

ֵמַח ַהּיֹום"... חֹות ׂשָ אי ּפָ ַוּדַ ָתה... הּוא ּבְ ּלְ ִהְתּגַ יְסָמה ׁשֶ ַלּסִ

ְלָחן ּוָפָניו  ֻ ְקֵצה ַהּשׁ ב ּבִ ׁשַ ּיָ ל ֶאָחד ׁשֶ ִטים ֻהְפנּו ֶאל ֵעֶבר ַחּיָ ּבָ ל ַהּמַ ּכָ

ְזכּותֹו  ּבִ ׁשֶ ֹוֵמר  ַהּשׁ ֶזהּו  ְמִרירּות,  ּבִ ְלַעְצִמי  י  ְבּתִ ָחׁשַ ּוְבֵכן,  רֹות.  ִחּוְ

ן! ה. ִמְסּכֵ ִסיס ַהּזֶ ה ַלּבָ ִהְצַלְחנּו ְלָהִביא ֶאת אֹור ַהֲחֻנּכָ

ָל"ׁש  ֵמַח ְלַהֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהּצָ הּוא ׂשָ ָכְך ׁשֶ ָבָריו ּבְ ם ֶאת ּדְ ד ִסּיֵ ַפּקֵ ַהּמְ

יַע ָלנּו. ּגִ ל ֶאת ַהּמַ ת ּוְלַקּבֵ ְוִהְזִמין אֹוָתנּו ָלֶגׁשֶ

ׁשּות. "ֶזה  ִהְתַרּגְ י ְלַנִחי ּבְ אּו ֶאת ָהאּוָלם. ָקַרְצּתִ ִים ִמּלְ ּפַ ְמִחיאֹות ּכַ

ֵנינּו ַקְמנּו ַעל ַרְגֵלינּו. ַנִחי ֵהִרים ֶאת  י לֹו, ּוׁשְ ַמן ִלְפֹעל!", ָרַמְזּתִ ַהּזְ

אּוָלם. ֵרר ּבָ ּתָ ֶקט ִהׂשְ הּו, ְוׁשֶ ֶ ׁש לֹוַמר ַמּשׁ ְמַבּקֵ ָידֹו ּכִ

ָל"ׁש  ְוַהּצָ ַהַהֲעָרָכה  ַעל  נּו  ִלּבֵ ֵמֹעֶמק  ְלהֹודֹות  ים  ׁשִ ְמַבּקְ "ֲאַנְחנּו 

ְלהֹוִדיַע  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָלנּו,  ְלַהֲעִניק  ֻהְחַלט  ׁשֶ ד  ֻכּבָ ַהּמְ

ָל"ׁש!". ִרים ַעל ַהּצָ ֲאַנְחנּו ְמַוּתְ ׁשֶ

ׁש. ֵ ְמַעט ְלַמּשׁ ר ָהָיה ּכִ ם ֶאְפׁשָ ּלָ ֲחָתה ַעל ּכֻ ּנִ ְדֵהָמה ׁשֶ ֶאת ַהּתַ

ְיָלה, ֶהְחַלְטנּו, ָנִתי ַוֲאִני,  ּלַ יְך: "ֶאְתמֹול ּבַ ם ֲעֻמּקֹות ְוִהְמׁשִ ַנִחי ָנׁשַ

ִעילּות  ֵמַהּפְ תֹוָצָאה  ּכְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָצָל"ׁש  ל  ְלַקּבֵ ָלנּו  ַמְתִאים  ּלֹא  ׁשֶ

ֲאַנְחנּו  ַרע.  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ן  ּוֵ ִהְתּכַ לֹא  ָלל  ּכְ ׁשֶ הּו  ִמיׁשֶ ֵיָעֵנׁש  נּו  ּלָ ׁשֶ

ֹוֵמר"... ר ַלּשׁ ָל"ׁש – ְלַוּתֵ ְמקֹום ַהּצָ ד, ּבִ ַפּקֵ ָך, ַהּמְ ים ִמּמְ ׁשִ ְמַבּקְ

חֹוֵדר  ט  ַמּבָ ּבְ ְליֹוֵתינּו  ּכִ ֶאת  חּו  ּלְ ּפִ ע  ְפּתָ ַהּמֻ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ל  ׁשֶ ֵעיָניו 

ָלנּו.  ִעְנָין לֹא  ּבְ ִהְתָעַרְבנּו  ׁשֶ ַעל  ּכֹוֵעס  ָיַדְענּו ִאם הּוא  יף. לֹא  ְוַתּקִ

ד.  ַפּקֵ ל ַהּמְ יו ׁשֶ ִתיָקה ְמתּוָחה ְלמֹוָצא ּפִ ׁשְ ֵעיֵני ַהּכֹל ָהיּו ְנׂשּואֹות ּבִ

קֹול. ָכה ּבְ ן ּבָ ְסּכֵ ל ַהּמִ ַרק ַהַחּיָ

ְוָאַמר:  ׁשּות,  ִהְתַרּגְ ל  ׁשֶ ְמָעה  ּדִ ָמָחה  ַעְצמֹו  ּבְ ח  ִיְפּתָ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ְוָאז, 

ֲאָבל  נֹוֶסֶפת,  ֶמַדְלָיה  ָלֶכם  יָעה  ַמּגִ ָהֲאִציִלית  ְתֶכם  ׁשָ ּקָ ּבַ ַעל  "ַרק 

ֲאִני  ׁשֶ לֹוַמר  ֹצֶרְך  ֵאין  ַעְצָמּה,  ה  ׁשָ ּקָ ַלּבַ ר  ֶקׁשֶ ּבְ עֹוד...  ּפֹה  ִלי  ֵאין 

ַהּבֹוֶכה  ל  ַלַחּיָ ָנה  ּפָ – הּוא  רֹוִני!"  ְורּוָחּה.  ְלׁשֹוָנּה  ּכִ אֹוָתּה  ל  ְמַקּבֵ

ה.  ְפָלִאים ָהֵאּלֶ ַהּנִ ָלִדים  ַלּיְ ְחֹזר לֹוַמר ּתֹוָדה  ְוַתּ ִנים  ּפָ ֹטף  – "ֵלְך ׁשְ

ָרֵאל!"... ִיׂשְ מֹוְתֶכם ּבְ ִיְרּבּו ּכְ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ

ֶּפֶרק מא

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ְּגדֹוָלה.  ָהְיָתה  ָנה  ַהּׁשָ ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ַּבִּכָּתה  ַהֲהֻמָּלה 
ֹלא  ִּבְכָלל  ְוָצְרחּו.  ְוָצֲעקּו  ְוִסְּפרּו  ִהְתּגֹוְדדּו  ֲחבּורֹות-ֲחבּורֹות 
ַיְצִליַח ִלְקֹלט ֵאיזֹו ִמָּלה ִמּתֹוְך ָּכל ַהַּגַעׁש- ָהָיה ִסּכּוי ֶׁשִּמיֶׁשהּו 

ַרַעׁש ַהֶּזה.

ֲאָבל  ַלִּכָּתה.  ִנְכַנס  ְּכֶׁשַהּמֹוֶרה  ִהְבִחין  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ִּכְמַעט 
ָקֶׁשה  ָּפׁשּוט  ַהֶּזה  ַּבּמֹוֶרה  ָהֱאֶמת, 

ְלַהְבִחין. ְרִאיֶתם ַּפַעם ָּכֶזה ִמיִני-
ָהַרב  ְּכמֹו  ָקַטְנִצ'יק  מֹוֶרה 

ְקַלְין?

ֶׁשעֹוֶׂשה  ִׁשיִריְמְסִקי,  ַהַּגַּבאי 
ִסּפּור'  'ְׁשַעת  ַׁשָּבת  ֵליל  ָּכל 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַלְּיָלִדים 
ַהְּבִדיָחה  ֶאת  ְלַסֵּפר  אֹוֵהב 
הּוא  ַּפַעם  ַהַּגָּמד.  ַעל 
ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע  ִהְתעֹוֵרר 

ַּבַּפַעם  ְמָחה.  ִמּׂשִ ְוָצַרח 
ֶאְצְּבעֹות  ַּבַחִּיים,  ָהִראׁשֹוָנה 
ַּבָּקֶצה  נֹוְגעֹות  ֶׁשּלֹו  ָהַרְגַלִים 
סֹוף  "סֹוף  ַהִּמָּטה!  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ
ָאז  ֲאָבל  ָצַעק.  הּוא   – ָּגַבְהִּתי" 
הּוא ִּגָּלה ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט ׁשֹוֵכב ַעל 

ַהִּמָּטה ָלֹרַחב...

ְלִנהּול  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ֹאֶפן,  ְּבָכל 
ַהִּכָּתה, ָהַרב ְקַלְין הּוא ֹלא ָנמּוְך 
ְוֹלא ָקָטן ֶאָּלא ָּפׁשּוט ֲעָנק. ֵמרּום 

מֹוִסיִפים  ְוִאם  ָהַאְפִסית,  קֹוָמתֹו 
ֶׁשָעָליו  ֶהָחָלב  ַאְרַּגז  ֶאת  ַּגם  ַלֶחְׁשּבֹון 

ַמְרִׁשים  ְּבֹגַבּה  ְמֻדָּבר  ַּבִּכָּתה  הּוא עֹוֵמד 
ֶׁשל ַמֵּקל ַמְטֲאֵטא, הּוא ׁשֹוֵלט ֵהיֵטב ַּבַּנֲעֶׂשה ַּבִּכָּתה, ְוַגם 

ָאהּוב ַעל ָּכל ַהַּתְלִמיִדים.

ָנה. ֲאָבל עֹוד  ֶזה ָּדָבר ֶאָחד ָחׁשּוב ֶׁשָּקָרה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהּׁשָ
ָּדָבר ֶאָחד ָקָרה ַּגם ֵּכן, ְוהּוא ַּכִּנְרֶאה עֹוד יֹוֵתר ָחׁשּוב.

ִמָּצְרַפת.  ֶהָחָדׁש  ַהֶּיֶלד  ַׁשְרִּביב.  ֱאִליֶמֶלְך  ַהֶּזה קֹוְרִאים  ַלָּדָבר 
ַּכָּמה  ְועֹוד  ֱאִליֶמֶלְך,  ֶאת  ִהִּכירּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַעד  ָיִמים  ַּכָּמה  ָלַקח 
ם "ֶמֶלְך". ְצִביִקי  ָיִמים ַעד ֶׁשִּבְמקֹום ֱאִליֶמֶלְך הּוא ִקֵּבל ֶאת ַהּׁשֵ

ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשָּקָרא לֹו ָּכָכה, ּוֵמָאז ֶזה ָּפׁשּוט ֵׁשם ַהִחָּבה ֶׁשּלֹו.

ִמְתַאְּסִפים  ֻּכָּלם  ַּבַהְפָסקֹות  ֶמֶלְך.  ֶאת  אֹוֶהֶבת  ַהִּכָּתה  ָּכל 
ְמאֹוד,  ָחָכם  ֶיֶלד  הּוא  ָהִעְנָיִנים.  ְּבֶמְרַּכז  ָּתִמיד  הּוא  ְסִביבֹו, 
ִאם  ֲאָבל  ִמְּצחֹוק.  ִמְתַּגְלְּגִלים  ֻּכָּלם  ַהֶּפה  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ּוְכֶׁשהּוא 
ִלְהיֹות  רֹוִצים  ֻּכָּלם  ָלָּמה  ִּבְכָלל  ֵמִבין  ֹלא  הּוא  אֹותֹו,  ִּתְׁשֲאלּו 

ְלָידֹו.

ֶאת ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ַלּכֹוָכבּות ֶׁשל ֶמֶלְך ֹלא ָאַמְרנּו. ֶמֶלְך ׁשֹוֵפַע 
ַהַּתְלמּוד- ַאֲחֵרי  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד  ְנִדיבֹות.  ְּבַכּמּויֹות  ֵלב  טּוב 
ּתֹוָרה, ְׁשַמְעָיה ְירּוַׁשְלִמי ָאַמר ֶׁשהּוא ָׂשם ֵלב ֶׁשָּתִמיד ְּכֶׁשֶּמֶלְך 
ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּפה ֵיׁש לֹו ַרק ְּדָבִרים טֹוִבים ְלַסֵּפר. ְוֶזה ָנכֹון. ַאף 
ְׁשִליִלי  הּו  ַמּׁשֶ ִמֶּמּנּו  ָׁשַמְענּו  ֹלא  ַּפַעם 
הּוא  ָּכֶזה  ִמיֶׁשהּו.  אֹו  הּו  ַמּׁשֶ ַעל 

ֱאִליֶמֶלְך, ָּפׁשּוט ֶמֶלְך.

ֶׁשֶּמֶלְך  ְלהֹוִסיף  ּוְכַדאי 
ָּתִמים.  ְקָצת  ַּגם  הּוא 
ֶאת  ֵמִבין  ָּתִמיד  ֹלא  הּוא 
ְלָמָׁשל,  ֶׁשָּלנּו.  ַהִּמְׁשָּפִטים 
עּור ָהִראׁשֹון ִעם  ְּבסֹוף ַהּׁשִ
ְּכֶׁשַהּמֹוֶרה  ְקַלְין,  ַהּמֹוֶרה 
ָצַעְקנּו  ֻּכָּלנּו  ָהָיה,  ֵאיְך  ָׁשַאל 
ַמָּמׁש  ּוֶמֶלְך   – ַהְּזַמן"  ַעל  "ֲחָבל 
ֶמֶלְך  ְלָמָׁשל:  ְועֹוד  ֶנְחַרד... 
ָקְנָתה  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַּסְבָּתא  ִסֵּפר 
ְלִבּקּור  ִטיָסה  ַּכְרִטיס  לֹו 
ָקָרא  ְוָׁשָּבִזי  ְּבָצְרַפת, 
"ֹלא,  ְּבִהְתַּפֲעלּות: 
ּוֶמֶלְך  ֲאִמִּתי!",  ֹלא  ֶזה 

ִּכְמַעט ֶנֱעַלב.

יֹוֵדַע  ָּתִמיד  ֶמֶלְך  ֲאָבל 
ֵמַהְּמבּוָכה.  ְלֵהָחֵלץ 
ִּבְמקֹום ְלַחּכֹות ֶׁשִּיְצֲחקּו ָעָליו, 
ְּכמֹו  ַעְצמֹו.  ַעל  ְקָצת  צֹוֵחק  הּוא 
ְלֶחְׁשּבֹון  ֶׁשַהּמֹוֶרה  ַאֲחֵרי  ֶׁשָּקָרה 
ְּתׁשּוָבה  ַהּלּוַח  ַעל  ִלְכֹּתב  לֹו  ָקָרא 
ְלִמְׁשָוָאה. הּוא ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהִּסיָמן ֶׁשל ָהֲאחּוִזים, ְוָצַחק ְּבקֹול: 

"ָמה ָּכתּוב ֹּפה, ַאְרָּבִעים ִמְׁשָקַפִים?"...

נֹוֶחם

י  ּנִ ֵהם רֹוִצים ִמּמֶ
ים  ימֹות, ְמַצּפִ ְמׂשִ

י... ּנִ ִית ִמּמֶ עּוֵרי ּבַ ְלׁשִ

ְלִמיד ֶזה לֹא ַקל ִלְהיֹות ּתַ

ַמן ַהּמֹוִרים  ל ַהּזְ ּכָ
י  ּנִ ים ִמּמֶ ׁשִ ְמַבּקְ

ָבִרים ּדְ

י ִצּיּוִנים  ּנִ ים ִמּמֶ ׁשִ ְמַבּקְ
טֹוִבים...

 ַוואי, 
ן ֶמִני... ִמְסּכֵ

חֹוֶכעם
ִּפַּנת ַהְּיִציָרה

ֶׁשל ֶּבְנִצי
ּוִמְׁשַּפַחת ֶנִמירֹוְבְסִקי
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ב"ה

לֹום ָלֶכם! אן.ׁשָ ֵמַח ִלְהיֹות ּכָ ׁש ׂשָ ִי ַמּמָ נְִצי נִֶמירֹוְבְסִקי, ַוֲאנ קֹוְרִאים ִלי ּבֶ

ף  ִי ַמְזִמין ֶאְתֶכם ְלַדְפּדֵ רֹוב, ֲאנ יר אֹוִתי ִמּקָ ם רֹוִצים ְלַהּכִ י, ִאם ַאּתֶ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ת ִעם ַהּמִ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ְכלוּ ְלִהְצָטֵרף ְלׁשֻ ם ּתוּ ִיָמה. ׁשָ נ י ַל"ֲחַדר ּפְ נֵס ִאּתִ ׁש, ַוֲאִפּלוּ ְלִהּכָ י ְמַרּגֵ ר ִאיׁשִ ִי ִסּפוּ ּ נ ֹמַע ִמּמֶ ִים ִלׁשְ ְְינ ָבִרים ְמַענ ר ָלֶכם ַעל ַעְצִמי ּדְ ם ֲאַסּפֵ י – ׁשָ ּלִ ם" ׁשֶ ֵ ִצְבאֹות ַהּשׁ

נָה, ְמאֹוד. ְבִעים ׁשָ ֵי ׁשִ ְפנ עֹות ִמּלִ ל ַמְטּבְ ׁש ִלי ֹאֶסף ׁשֶ ֵּ י ל? ׁשֶ מֹו ָמה ְלָמׁשָ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ ִי ְוָכל ַהּמִ ֲאנ ִסי, ְוַגם ׁשֶ ָבא ָהרוּ ּצָ ל ּבַ ָּ י ָהָיה ַחי ּלִ א ׁשֶ ּבָ ּסַ ְוׁשֶ
י ִגי'נְִג'ים... ּלִ ׁשֶ

י. ּלִ נַָסאי ׁשֶ ַדת ַהּפָ עוּ יג ָלֶכם ֶאת ּתְ ִי רֹוֶצה ְלַהּצִ ל ֲאנ ֵי ַהּכֹ ֲאָבל ִלְפנ
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ֶּבְנִצּיֹון ֶנִמירֹוְבְסִקי.  ַהּׁשֵ
 
ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְקֹרא ִלי "ֶּבְנִצי".

ֲאִני ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.

ֲאִני ָּגר ְּבַנֲחַלת ַהר ַחַּב"ד, ֶׁשּזֹו ְׁשכּוַנת ַחַּב"ד ְּבִקְרַית ַמְלָאִכי. 

 
כּוָנה "ַנְחֶל'ה". ְּבִקּצּור קֹוְרִאים ַלּׁשְ

ָׁשם ֲאִני ַּגם לֹוֵמד – ְּבִכָּתה ז' ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה.

ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ְׁשָנַתִים.

ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֶאת ַהְּפָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ַּבַּמֲאָמִרים "ָּבאִתי ְלַגִּני" ּו"ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" ֶׁשל ָהַרִּבי, 

 
ְועֹוד ְמַעט ְּכָבר ֵאַדע ְּבַעל ֶּפה ֶאת ָּכל ַהַּמֲאָמר "ִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ִּתִּלים" ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, 

 
ָנה. ֶׁשאֹותֹו ֲאִני ְמַׁשֵּנן ִלְקַראת ַהַּבר-ִמְצָוה ֶׁשִּלי ֶׁשָּתחּול ַהּׁשָ

ִּבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ַלְחֹׁשב ַּגם ַעל ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי... 

 
ָנה ֲאִני קֹוֵרא ִסּפּור ֲחִסיִדי. ִהֵּנה, ֵיׁש ִלי: ָּכל ַלְיָלה ִלְפֵני ַהּׁשֵ

ו  ַעְכׁשָ ב ׁשֶ ִי חֹוׁשֵ ִים. ֲאנ ָכנ ֲאנְַחנוּ מוּ
לֹא?

ָאז ּבֹואֹו!

ְמַחְּפִׂשים ֶאת 
ַהּקֹוִמיְקס?

הּוא ְמַחֶּכה ָלֶכם 
ִּבְפִנים, ּוֵמַעְכָׁשו – 
ְּבַמְתֹּכֶנת ְּכפּוָלה!
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