
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה
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 ָּכל ֶאָחד 
ְמֻיָחד
 ַמֲעָטָפה 
ֵמַהִּמְפָקָדה

ְּתעּוַדת ַחָּיל

ם ֶׁשִּלי הּוא   ַהּׁשֵ
ְׁשָרָּגא ֶמֶלְך )ְׁשַרִּגי( ַקְּפָלן.

ם ֶׁשִּלי הּוא   ְוַהּׁשֵ
ָׁשאּול ִיְׂשָרֵאל )ָׁשאּוִלי( ַקְּפָלן.

ֵּכן, ֲאַנְחנּו ְּתאֹוִמים...
ֲאַנְחנּו ְּבֵני ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.

רּוְסָיה, ַוֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ְּבִכָּתה ז ְּב"ֵחיֶדר ְמַנֵחם" ָּבִעיר.ִלְפֵני ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ָיָצאנּו ִלְׁשִליחּות ְּבמֹוְסְקָבה, ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל 
ִלְפֵני ֶׁשִהַּגְענּו ְלָכאן, ָהִיינּו ֲחֵבִרים ַאְרַּבע ָׁשִנים 
 

ִּבְסִניף ַהָּפָנָסִאים ִּבירּוָׁשַלִים.

 ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה 
 ְׁשלֹוָׁשה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, 

ים ִמְׁשָניֹות   ִׁשּׁשִ
ְוֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית.

 ַוֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה 
 ְׁשלֹוָׁשה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, 
 ַאְרָּבִעים ִמְׁשָניֹות, 

לֹוִׁשים ַּדֵּפי ְּגָמָרא. ְויֹוֵתר ִמּׁשְ
רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ַעל ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְקִּפיִדים ָעֶליָה?

 ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלָבֵרְך 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור 
 
אֹו ַהִּבְרּכֹון ְוֹלא ְּבַעל ֶּפה.

 ֲאִני אֹוֵמר ָּכל יֹום 
ֶאת ָּכל ִׁשעּור ַהְּתִהִּלים ַהּיֹוִמי 

ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית.

ְׁשֵּתי ִטּפֹות 
ַקְּפָלן

ֵאיְך ֶזה ִלְהיֹות ּדֹוִמים ֲאָבל ׁשֹוִנים, 
ַעל ַהַּמֲעָבר ִלְׁשִליחּות ִּבְמִדיָנה ָזָרה, 
ְוַגם ַעל ַהַּצד ַהְּמַׁשֲעֵׁשַע ְּבִלְהיֹות 

ְּתאֹוִמים • ַהִּכירּו ֶאת ְׁשַרִּגי ְוָׁשאּוִלי, 
ַהְּתאֹוִמים ַהֵּזִהים. "ֲאַנְחנּו ִנְרִאים 

אֹותֹו ָּדָבר, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְׁשֵני ְיָלִדים" – 
ֵהם אֹוְמִרים.



י  ַרּגִ ׁשְ ֶאת  ְראּו  ּתִ ָהִעּתֹון.  ל  ׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ ַעל  לּו  ּכְ ְסּתַ ּתִ

י  ּתֵ ׁשְ ֵזִהים?  ְמַעט  ּכִ ּדֹוִמים,  ֵהם  ׁשֶ ָנכֹון  אּוִלי.  ְוׁשָ

ִלְפָעִמים  ה  ָקׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ א  ְלַאּבָ ֲאִפּלּו  ַמִים!  ִטּפֹות 

יֵניֶהם... ְלַהְבִחין ּבֵ

ה ֲאַנְחנּו  ָבר? ָלּמָ נּו ִנְרִאים אֹותֹו ּדָ ּלָ ָאז ַמּדּוַע לֹא ּכֻ

דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָלּמָ ִני?  ֵ ֵמַהּשׁ ֶאָחד  ׁשֹוִנים  ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ

ה? ֵאּלֶ ָרא אֹוָתנּו ּכָ רּוְך הּוא ּבָ ּבָ

ין ַאִחים,  ּבֵ ם  ּגַ ְרֶאה.  ְוַלּמַ ְרצּוף  ַלּפַ ְוֶזה לֹא ָקׁשּור ַרק 

עֹוָלם  ּבָ ֵאין  ׁשֹוֶנה.  הּוא  ֶאָחד  ל  ּכָ  – אֹוִמים  ּתְ ַוֲאִפּלּו 

ֶהם  ּלָ ָבר ְוָהֹאִפי ׁשֶ ִדּיּוק אֹותֹו ּדָ ְרִאים ּבְ ּנִ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ

ֵזֶהה, ֶאָחד ְלֶאָחד.

ְך? ה ֶזה ּכָ ָלּמָ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלַדַעת  ְמֻיָחד,  יׁש  ְלַהְרּגִ רֹוֶצה  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ

הּוא  ים  ָקׁשִ ֲהִכי  ָהֶעְלּבֹונֹות  ַאַחד  ֵאין.  ֶאָחד  ַאף  ּלְ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ

ְכָלל  ּבִ ה  "ַאּתָ לֹות:  ּוְמֻכּפָ פּולֹות  ּכְ ֵמְרָכאֹות  ּבְ ְחָמָאה'  ַה'ּמַ

רֹוִצים  לֹא  ֲאַנְחנּו  ם".  ּלָ ּכֻ מֹו  ּכְ ֶאָחד  עֹוד  ְסָתם  ְמֻיָחד,  לֹא 

רֹונֹות  ׁשְ ׁש ָלנּו ּכִ ּיֵ א ְלַהֲאִמין ׁשֶ ם, ֶאּלָ ּלָ יׁש ֶאָחד ֶחְלֵקי ּכֻ ְלַהְרּגִ

ים ָלנּו. ִויכֹולֹות ִיחּוִדּיִ

נּו  רּוְך הּוא ָנַתן ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ְך. ּכִ ֱאֶמת ּכָ ְוֶזה ּבֶ

ם  ֵ ם". ַהּשׁ ּלָ מֹו ּכֻ נּו הּוא לֹא "ּכְ ּלֹו. ַאף ֶאָחד ֵמִאּתָ ֶ ְפִקיד ִמּשׁ ּתַ

ֵאיזֹו  ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  נּו  ּלָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ַלח  ׁשָ

ִמיד  ּתָ לֹא  ַלֲעׂשֹות.  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ַרק  אֹוָתּה  ׁשֶ יָמה,  ְמׂשִ

ָבר  ִדּיּוק, ֲאָבל ּדָ ה ָלנּו ּוַמִהי ּבְ ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵאיֹפה ִהיא ְמַחּכָ

ְלָעִדית  ּבִ ִליחּות  ׁשְ זֹו  ָמקֹום'.  א  'ְמַמּלֵ ָלנּו  ֵאין  טּוַח:  ּבָ ֶאָחד 

נּו. ּלָ ׁשֶ

ֶאת  ְלַזהֹות  ְמֻיָחִדים,  ֲאַנְחנּו  ה  ּמֶ ּבַ ָלַדַעת  ִהיא  ַהָחְכָמה 

צּוָרה ְנכֹוָנה. ל אֹוָתם ּבְ חּוִדּיּות – ּוְלַנּצֵ רֹון ְוַהּיִ ָ ּשׁ ַהּכִ

ּבֹואּו ִנְהֶיה ְמֻיָחִדים!

ֵיׁש ָלנּו ֶטֶקס ָקָטן ִלְפֵני ֶׁשַאָּבא 
ַמְתִחיל ֶאת ַהִּקּדּוׁש ְואֹוֵמר 

י". ִחַּבְרנּו ֶאת  ּׁשִ ְּבקֹול "יֹום ַהּׁשִ
ַהִּמִּלים ֶׁשל "ִמְזמֹור ְלָדִוד" 
ְלִנּגּון ַחַּב"ִדי ַעִּתיק, "ַהִּנּגּון 

ִמּוִיֶטְּבְסק" הּוא ִנְקָרא, ַוֲאַנְחנּו 
ָׁשִרים אֹותֹו ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד. ֶזה 

ַמָּמׁש ְמַרֵּגׁש!

ָהַאִחים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּלנּו ֵהם 
"ְּתִמיִמים", ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה 

ְרִציִנִּיים. ֵהם לֹוְמִדים ִּביִׁשיבֹות 
ְּבָאֶמִריָקה ּוְבמֹוְסְקָבה. 

ִּבְׁשִביֵלנּו, ַׁשָּבת ִעם ַה'ְּתִמיִמים' 
ִהיא ַׁשָּבת ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֲאַנְחנּו 

יחֹות  ְמַחִּכים ָלּה ְמאֹוד. ַהּׂשִ
ָּבת ֵהן ִׂשיחֹות ֶׁשל  ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ְּגדֹוִלים, ְמַדְּבִרים ַהְרֵּבה ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות, ְועֹוד ָּכל ִמיֵני 
ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים ֶׁשל ַּבחּוִרים 

ְּגדֹוִלים. ְּבִקּצּור, ְמַעְנֵין.

ַאָּבא הּוא ְמַנֵהל ִעם ֲהמֹון 
ִנָּסיֹון. ֹלא ַרק ַּבֵחיֶדר, ַּגם 

ָּבת... הּוא ְּכָבר  ִּבְסעּוַדת ַהּׁשַ
ַמִּכיר ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות ֶאת 

ֵאלֹות ְוַהְּתׁשּובֹות  ָּכל ַהּׁשְ
ְּב'ַדֵּפי ַהֶּקֶׁשר'. ָאז ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 

ְמַסְּפִרים, הּוא אֹוֵהב ְלַאְתֵּגר 
אֹוָתנּו ִּבְׁשֵאלֹות ְמקֹוִרּיֹות ֶׁשֹּלא 

ָחַׁשְבנּו ֲעֵליֶהן...

ְׁשֵנינּו עֹוְרִכים ֶאת ֻׁשְלַחן 
ָּבת, ְּבתֹוָרנּות. ְּכָבר  ַהּׁשַ

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ֲאַנְחנּו 
ּפֹוְרִסים ֶאת ַהַּמָּפה 

ַהְּלָבָנה, ְמַסְּדִרים ֶאת 
ְלָחן ְוַהֵּנרֹות ְועֹוְרִכים  ַהּׁשֻ

ֶאת ַהֵּכִלים.

ֵּבין ַהָּדִגים ַלָּמָרק ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
ִנּגּוִנים ֲחִסיִדִּיים, ּוִבְמֻיָחד אֹוֲהִבים 

ירֹון ִׁשיִרים ֶׁשל  ָלִׁשיר ִמּתֹוְך ַהּׁשִ
ַמְקֵהַלת ַהָּפָנָסִאים.

ָּדן ַהַּלְמָדן עֹוֶנה:
ַנְתִחיל ִמִּפְענּוַח ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות. ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ָהֵאּלּו ַמְרִּכיבֹות 

הּוא "ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן".

ֶאת ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָהֵאּלּו מֹוִסיִפים ְּכֶׁשְּמַצְּיִנים ֶאת ַאַחת ֵמַאְרַּבע 
ָעֵרי ַהֹּקֶדׁש, ֶׁשֵהן: ְירּוָׁשַלִים, ְצַפת, ֶחְברֹון ּוְטֶבְרָיה. ְלָמָׁשל: "ְׁשמּוִליק 

ַהָּיָקר. ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ָהַאֲחרֹון ִּבַּקְרִּתי ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי 
ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ְּבִעיר ָהָאבֹות ֶחְברֹון תובב"א", אֹו "ַהִּכָּתה 

ֶׁשָּלנּו עֹוֶמֶדת ִלְנֹסַע ִלְתִפָּלה ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש 
תובב"א".

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

ָמֵהם ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל "תובב"א", 
ּוָמַתי ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם?

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ֲאַנְחנּו 
יֹוְצִאים ִעם ַאָּבא ִלְתִפָּלה 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן 
ָּכל ֶאָחד ְּבתֹורֹו ִנָּגׁש לֹוַמר 
ְלִאָּמא "גּוט ַׁשָּבת" ּוְמַקֵּבל 

ַמְמָּתק ְלַׁשָּבת. ְּבִלי ֶזה 
ַהַּמְלָאִכים ֹלא ַמִּגיִעים, ֹלא?

ֲאַנְחנּו ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּבִית 
ִּבירּוָׁשַלִים, ּוְלעֹוד ַּכָּמה 

ְּדָבִרים. ֲאַנְחנּו ֲהִכי 
ִמְתַּגְעְּגִעים ְלַסְבָּתא, 

ִאָּמא ֶׁשל ִאָּמא, ֶׁשָּגָרה 
ַמָּמׁש ַּבִּדיָרה מּוֵלנּו, ֶּדֶלת 
מּול ֶּדֶלת. ְּבָכל ַׁשָּבת ִהיא 

ֵהִכיָנה ָלנּו ָסָלט ַּתּפּוֵחי 
ֲאָדָמה – ִעם ַמְתּכֹון סֹוִדי 

ָּלּה. ֲאַנְחנּו ְמַנִּסים  ִמּׁשֶ
ִלְמֹצא ֶאת ַהּסֹוד ּוְלָהִכין 
ֶאת ַהָּסָלט ַהָּטִעים ֶׁשָּלּה, 

ֲאָבל ֶזה ֹלא ּדֹוֶמה. ֵאין 
ְּכמֹו ַסְבָּתא!

ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְמאֹוד ָסָלִטים ַחִּיים, ִעם ְיָרקֹות ְּבָכל ַהְּצָבִעים, ְוַגם ִחְלֶּבה ֵּביִתית. ְלִמְקֶרה 
ַאְלֶּתם – ֵּכן, ַּגם ַהַּטַעם ֶׁשָּלנּו ְמאֹוד ּדֹוֶמה. ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת אֹוָתם ְּדָבִרים... ֶׁשּׁשְ

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַקְּפָלן

ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה הּוא ְּכָבר ֶּבן ַּכָּמה ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ָׁשִנים. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, 
ֶבת  ְּכֶׁשִהְתִחילּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּבּטּוי ַהֶּזה, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ָּפחֹות ְמֻיּׁשֶ

ֵמֲאֶׁשר ְּבָיֵמינּו, ּוַבִּמִּלים ָהֵאּלּו ִּבְּקׁשּו ְיהּוִדים ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוַהִּיחּול 
ְלָכְך ֶׁשַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַיְחְזרּו ְלִהָּבנֹות ּוְלִהְתַּפֵּתַח.

ַאַּגב, ָמה ְמֻיָחד ְּבַאְרַּבע ֶהָעִרים ָהֵאּלּו? ְירּוָׁשַלִים – ֶזה ָּברּור. ָׁשם ָעְמדּו 
ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש, ְוָׁשם ֵאְרָעה ֲעֵקַדת ִיְצָחק; ְצַפת – ִהיא ֶנְחֶׁשֶבת ְל"ִעיר 
ַהֲחָכִמים ְוַהְּמֻקָּבִלים", ָׁשם ַחיּו ְוִלְּמדּו ַחְכֵמי ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְוַהַּקָּבָלה, 

ְוַרִּבים ֵמֶהם ַּגם ְקבּוִרים ָּבִעיר; ֶחְברֹון – זֹו "ִעיר ָהָאבֹות", ָׁשם ִּבְמָעַרת 
ַהַּמְכֵּפָלה ְקבּוִרים ָהָאבֹות ְוָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל; ּוְטֶבְרָיה 

ם ִהיא ַּתְחֹזר ִלְפֹעל  – זֹו ָהְיָתה ַהַּתֲחָנה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהַּסְנֶהְדִרין, ּוִמּׁשָ
ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח "בב"א".

ְּכמֹו ֵכן, ְמֻקָּבל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּבּטּוי ַהֶּזה ַּגם ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
"ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש תובב"א".

ִאם ֵיׁש ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַעְנֶיֶנת 
ֶאְתֶכם ְוֹלא ִהְצַלְחֶּתם ִלְמֹצא 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִׁשְלחּו אֹוָתּה 
ַלַּמֲעֶרֶכת. ָּדן ַהַּלְמָדן ִיְמָצא 

ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, 
ִּתְסְמכּו ָעָליו. ִאם ֹלא 
ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ֵּתְדעּו?

ֶּדֶלת ַהִּבְנָין ֶׁשֲאַנְחנּו ָּגִרים ּבֹו ִהיא 
ֵכִנים ֶׁשָּלנּו ּגֹוִיים, ָאז ַּגם  ַחְׁשַמִּלית. ַהּׁשְ

ְּבַׁשָּבת ִהיא עֹוֶבֶדת ָּכָרִגיל. ָמה עֹוִׂשים? 
ֶאָחד ֵמעֹוְבֵדי ַהֶּמֶׁשק ַּבֵחיֶדר ֶׁשָּלנּו הּוא 

ַּגם ָׁשֵכן ֶׁשָּלנּו, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. ָּכָכה 
ָמָצאנּו 'ּגֹוי ֶׁשל ַׁשָּבת' ֶׁשעֹוֵבד ִּכְמַעט 

ְּכמֹו 'ְׁשעֹון ַׁשָּבת'. הּוא יֹוֵדַע ָמַתי ֲאַנְחנּו 
חֹוְזִרים ֵמַהְּתִפָּלה, ְוָאז ַּגם הּוא ִנְכָנס 

ּופֹוֵתַח ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶלת...

"ַוּיֹאֶמר  בּוַע ֶׁשָּלנּו:  ּבֹואּו ִנְקָרא ְּבַיַחד ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם,  ֶאל  ם  ַהּׁשֵ

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך".

ְלָאן ָלֶלֶכת. הּוא ֹלא  ְלַאְבָרָהם  ִׂשימּו ֵלב! ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא אֹוֵמר 
נֹוֵתן לֹו ַיַעד, ֲאִפּלּו ֹלא ֶרֶמז. ֲאָבל ַאְבָרָהם ַּגם ֹלא ׁשֹוֵאל. הּוא לֹוֵקַח ֶאת 

ם יֹוֵדַע... ַהַּמֵּקל ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת. ְלָאן? ַהּׁשֵ

ַהּמֹוֶלֶדת  ֶאת  ַּתֲעזֹב  ַאֲחַרי".  "ּבֹוא  ְלַאְבָרָהם  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְוָכְך  ַאְרֶאָּך".  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  "ֶאל  ִאִּתי  ּובֹוא  ֶׁשְּלָך,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶאת  ֶׁשְּלָך, 
ַלֲעֹזב ַאְרצֹו ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבּה  ִיְקֶׁשה ַעל ָהָאָדם  "ִּכי  ָהַרְמַּב"ן:  ַמְסִּביר 
ם נֹוַלד; ְוָכל ֶׁשֵּכן  ְוָׁשם אֹוֲהָביו ְוֵרָעיו; ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשהּוא ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ֶׁשּׁשָ
ְּכֶׁשֵּיׁש ָׁשם ָּכל ֵּבית ָאִביו; ּוְלָכְך ֻהְצַרְך לֹוַמר לֹו ֶׁשַּיֲעֹזב ַהֹּכל ְלַאֲהָבתֹו ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא".

ְמִביִנים? ָהִעָּקר הּוא ֹלא ְלָאן, ֶאָּלא ֵמֵאיפֹה. ַההֹוָרָאה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ֹלא ַרק ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאָּלא ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ִהיא: ַלֲעזֹב ַהֹּכל 

ְוָלֵצאת ִלְׁשִליחּות, ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלתֹוָרה ְוַלֲחִסידּות!
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ָּבִעּתֹון  ְלהֹוִפיַע  ֶׁשָּלנּו  ַהּתֹור  ִיְהֶיה  בּוַע  ֶׁשַהּׁשָ ָלנּו  ְּכֶׁשָאְמרּו 
ְמָחה ּוֵמֹאֶׁשר. ָהֱאֶמת, ִחִּכינּו  "ָּפָנָסִאים ְצִעיִרים", ָקַפְצנּו ִמּׂשִ
ִמי  "ָאז  ַהְּקבּועֹות.  ַהְּמִריבֹות  ִהְתִחילּו  ָאז  ֲאָבל  ְּכָבר.  ָלֶזה 

ִראׁשֹון? ּוִמי ְיַוֵּתר?". ַאֶּתם יֹוְדִעים ֵאיְך ֶזה, ְּתאֹוִמים.

ִלְקֹרא  ְרִגיִלים  ַאֶּתם  יֹוְדִעים.  ֶׁשַאֶּתם  ָּבטּוַח  ֹלא  ְּבֶעֶצם, 
ָיִחיד.  ִראׁשֹון  ְּבגּוף  ַעְצָמם  ַעל  ָלֶכם  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ְיָלִדים  ַעל 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ְואֹוְמִרים  ִמְתַּבְּדִחים  ְוָׁשאּוִלי,  ְׁשַרִּגי  ֵּביֵנינּו,  ֲאַנְחנּו 
ֶׁשֵהם  ְׁשַנִים  ֲאַנְחנּו  ָיִחיד-ַרִּבים.  ְּבגּוף  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְמַדְּבִרים 

ִּכְמַעט ֶאָחד, אֹו ֶאָחד ֶׁשְּמֻחָּלק ִלְׁשַנִים.

ֵּכן, ֲאַנְחנּו ְּתאֹוִמים ֵזִהים. ָלֶכם ֶזה ִנְרֶאה אּוַלי ְמַׁשֲעֵׁשַע, ֲאָבל 
הּו ַאֵחר. ִּכְמַעט ָּכל ֶיֶלד ֶׁשַּמִּכיר אֹוָתנּו  ִלְחיֹות ָּכָכה ֶזה ַמּׁשֶ
ֵּכיף  "ֶזה  ּבּוָׁשה:  ְּבִלי  ְוִלְפָעִמים  ְּבַבְיָׁשנּות  ִלְפָעִמים  ׁשֹוֵאל, 
ִלְהיֹות ְּתאֹוִמים?". ָאז ַהְּתׁשּוָבה ִהיא: ֶזה ֵּכיף, ְּבֶהְחֵלט, ֲאָבל 

ַּגם ְקָצת ֻמְרָּכב.

ֶזה ֵּכיף – ִּכי ַאָּתה ַאף ַּפַעם ֹלא ְלַבד. ָּתִמיד ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ָקרֹוב 
ִמֻּכָּלם  טֹוב  ֲהִכי  אֹוְתָך  ּוַמִּכיר  אֹוְתָך  ֶׁשֵּמִבין  ְלָיְדָך,  ְמאֹוד 
ֲאַנְחנּו  ְלָך.  ּוְלַהְקִׁשיב  ְלָך  ַלֲעֹזר  ְּכֵדי  ִנְמָצא  ְוָתִמיד-ָּתִמיד 
ְמֻצָּין,  ַמָּמׁש  ּוִמְסַּתְּדִרים  ָּבעֹוָלם,  טֹוִבים  ֲהִכי  ַהֲחֵבִרים 
ִני  ַהּׁשֵ ֶאת  ֶאָחד  ְמִביִנים  ֲאַנְחנּו  ֵּביֵנינּו  ָלִריב.  ְּבִלי  ִּכְמַעט 

ֲאִפּלּו ְּבִלי ְלַדֵּבר ִּבְכָלל.

ֲאָבל ִלְפָעִמים ֶזה ְקָצת ַמְקֶׁשה. ְּכמֹו ָּכל ֶאָחד ַאֵחר ָּבעֹוָלם, 
רֹוֶצה  ֶאָחד  ָּכל  הּו.  ְּבַמּׁשֶ ְמֻיָחִדים  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ַּגם 
ְוַלְּיכֹולֹות  ֶׁשּלֹו  ַלִּכְׁשרֹונֹות  ֵלב  ֶׁשָּיִׂשימּו  ֵלב,  ְּתׂשּוַמת 
ַהְּמֻיָחדֹות ֶׁשֵּיׁש ַרק לֹו. ּוְכֶׁשַאָּתה ְׁשַנִים – ֶזה ָקֶׁשה. ִּכי ִּבְמקֹום 
ִלְראֹות ָּבנּו ְׁשֵני ְיָלִדים ּדֹוִמים ֲאָבל ׁשֹוִנים, ִמְסַּתְּכִלים ָעֵלינּו 

ִלְפָעִמים ְּכמֹו ַעל ֶיֶלד ֶאָחד ִעם ְׁשֵני ֲחָצִאים.

ֶׁשֹּלא ָּתִבינּו ֹלא ָנכֹון. ֶזה ֶּבֱאֶמת ְמַׁשֲעֵׁשַע ּוְמַבֵּדַח. ַהּמֹוִרים, 
ָּכל  יֹוֵצר  ְוֶזה  ֵּביֵנינּו  ִמְתַּבְלְּבִלים  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ְלָמָׁשל, 
ֵמַהּמֹוִרים  ֶאָחד  ּוַמְצִחיקֹות.  ְמִביכֹות  ִסיטּוַאְציֹות  ִמיֵני 
ָהיּו  ָׁשאּוִלי  ֶׁשל  ַהַּגְרַּבִים  ִסיָמן:  ְלַעְצמֹו  ָעָׂשה  ַהַּמֲחִליִפים 

ל ְׁשַרִּגי, ְוָכְך הּוא ָזַכר ִמי ֶזה ִמי. ְוַעְכָׁשו,  ְּבִהיִרים יֹוֵתר ִמּׁשֶ
אֹוָתנּו,  ַמִּכיִרים  ֶׁשֹּלא  ְיָלִדים  ִעם  ֲחָדָׁשה  ְלִכָּתה  ְּכֶׁשִהַּגְענּו 
ָעֵלינּו  ָעׂשּו  ְוַהֲחֵבִרים  ִני  ַהּׁשֵ ְלַיד  ֶאָחד  ַּבַהְפָסָקה  ֶנֱעַמְדנּו 

"ְמָצא ֶאת ַהֶהְבֵּדִלים", ְּכמֹו ֵּבין ְׁשֵּתי ְּתמּונֹות ְּבִעּתֹון...

ִנְׁשָמע  ֶׁשָּלנּו  ִני, ֲאִפּלּו ַהּקֹול  ַלּׁשֵ ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך ּדֹוִמים ֶאָחד 
אֹותֹו ָּדָבר. ֲאִפּלּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַהְּקרֹוָבה ֹלא ָּתִמיד ְמַזִהים 
ִמי ֶזה ִמי, ְוֵהם עֹוִׂשים ְלַעְצָמם ָּכל ִמיֵני ִסיָמִנים. ּדֹוָדה ֶׁשָּלנּו 
ִהְבִּדיָלה ֵּביֵנינּו ְלִפי ְנֻקַּדת ֵחן ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשַרִּגי ַעל ַהַּצָּואר, ֲאָבל 
ַעְכָׁשו ַּגם ְלָׁשאּוִלי ָצְמָחה ְנֻקַּדת ֵחן, ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְּבִדּיּוק!...

ֹלא ַּפַעם ֲאַנְחנּו ְמַנְּצִלים ֶאת ַהִּבְלּבּול ַהֶּזה ְלטֹוָבֵתנּו. ַאַחד 
ַהּמֹוִרים ָנַתן ְלֶאָחד ֵמִאָּתנּו )ֹלא ְנַגֶּלה ִמי הּוא...( ֹעֶנׁש ִחּנּוִכי 
ִּכי הּוא  ִוֵּתר,  ָקָטן, ֲאָבל ַּבּסֹוף הּוא  ֻקְנָּדס  ֵאיֶזה ַמֲעֵׂשה  ַעל 
ֶאת  ָעָׂשה  ִּבְכָלל  ּוִמי  ֶהֱעִניׁש  הּוא  ֵמִאָּתנּו  ִמי  ֶאת  ָיַדע  ֹלא 

ַהַּתֲעלּול... 

ְוָכָכה  'ֻׁשָּתִפים',  ֲאַנְחנּו  ִמְבָצע  ֶׁשְּבָכל  ֶזה  ַעל  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא 
ַמְכִּפיִלים ֶאת ַהּכֹוַח ֶׁשָּלנּו ְוֶאת ָהְרָוִחים. ִלְפָעִמים ֶזה ִּבְכָלל 
ֵּביֵנינּו ִּכּפֹות  ַמְחִליִפים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָּבנּו  ִּכי חֹוְׁשִדים  ָנִעים,  ֹלא 

ִני ְוָכָכה ְמַבְלְּבִלים ֶאת ֻּכָּלם... ּוִמְתַחִּזים ֶאָחד ַלּׁשֵ

הּו ְמַתְסֵּכל. ִּכי ֶזה ְמאֹוד  ּוְבָכל ֹזאת, ְצחֹוק ַּבַּצד, ֵיׁש ָּבֶזה ַמּׁשֶ
ַהְּזַמן  ְּכֶׁשָּכל  ַמְגֶּדֶלת,  ִלְזכּוִכית  ִמַּתַחת  ִלְחיֹות  ָנִעים  ֹלא 
עֹוִׂשים ַהְׁשָואֹות ֵּביְנָך ְלֵבין ָאִחיָך ַהְּתאֹום: ִמי יֹוֵתר ָחָזק, ִמי 

יֹוֵתר ֵמִבין, ִמי יֹוֵתר ֲחִסיִדי, ִמי יֹוֵתר ֻמְצָלח. ֶזה ֹלא ִנְגָמר.

ְלִסּכּום: ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְמאֹוד ִלְהיֹות ְּבַיַחד, ְוֶזה ֵּכיף ָּגדֹול 
ִלְהיֹות ְּתאֹום ֶׁשל ַהְּתאֹום ֶׁשְּלָך. ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֶּבֱאֶמת 
ִלְׁשֹמר  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ִני,  ַּבּׁשֵ ֶאָחד  ְלַקֵּנא  ַנְתִחיל  ְוֹלא  ֵּכיף 
ַעל ַהְּגבּולֹות. ַּבּסֹוף, ֲאַנְחנּו ְׁשֵני ְיָלִדים ְוֹלא ֶאָחד. ִּבְדָבִרים 
ַהְחָלָטה  ְלַקֵּבל  ְּכֶׁשָּצִריְך  ְלָמָׁשל,  ְלחּוד.  ֲאַנְחנּו  ִאיִׁשִּיים 
ָּכל  ֲאָבל  ִני,  ַהּׁשֵ ֶאת  ֶאָחד  ְמַׁשְּתִפים  ַּכּמּוָבן  ֲאַנְחנּו  טֹוָבה, 
ֶאָחד ַמִּכיר ֶאת ַעְצמֹו ֲהִכי טֹוב ּוְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַבד ֶאת 

ַהַהְחָלָטה ֶׁשּלֹו.

ּגּוף ָיִחיד ַרִּבים
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י. הּוא ָהָיה ָאז  ָלן, ָנַסע ָלַרּבִ נּו, ָהַרב ְזֵאב ַקּפְ ּלָ א ׁשֶ ִנים ַאּבָ מֹוֶנה ׁשָ ׁשְ ִלְפֵני ּכִ

ָכָכה  ּסְ ּבַ ב  ָיׁשַ הּוא  ִלְנֹהג.  יַצד  ּכֵ ט  ְוִהְתַלּבֵ ְמאֹוד,  ֲחׁשּוָבה  ַהְחָלָטה  ִלְפֵני 

ְוָכַתב  הֹוִסיף  הּוא  ֵמָהָרִגיל,  ׁשֹוֶנה  ּבְ י.  ָלַרּבִ ְוָכַתב  ָהֹאֶהל  ְלַיד 

לֹו  יב  ַמְקׁשִ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ְלָכְך  ִסיָמן  י  ֵמָהַרּבִ ל  ְלַקּבֵ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ

ִיְהֶיה  י  ָהַרּבִ ל  ְיַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ַהְחָלָטה  ָכל  ּבְ ְוׁשֶ ְוׁשֹוֵמַע אֹותֹו, 

ַע לֹו. ְלִצּדֹו ִויַסּיֵ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְל-770  ָנַסע  הּוא  ֵמָהֹאֶהל  ָיָצא  הּוא  ׁשֶ ַאֲחֵרי 

רּוק,  אּול ּבְ ים ׁשָ ם ֶאת ָהַרב ַחּיִ ַגׁש ׁשָ ִמְקֶרה הּוא ּפָ ִמְנָחה. ּבְ

ֶאת  ָלאֹור  ּמֹוִציא  ׁשֶ ָהִאְרּגּון   – ַלַה"ק  ּבְ ֲהָנחֹות  ַוַעד  ְמַנֵהל 

ֵמַח ִלְפּגֹשׁ  ְך ׂשָ ל ּכָ ִהְתַלֲהבּות: "ֲאִני ּכָ י – ְוהּוא ָקָרא ּבְ ל ָהַרּבִ ִבים ׁשֶ ְכּתָ יחֹות ְוַהּמִ ַהּשִׂ

ִביְלָך!". ׁשְ הּו ּבִ ֶ י אֹוְתָך, ֵיׁש ִלי ַמּשׁ ּתִ ׂשְ אֹוְתָך! ִחּפַ

ָנה,  ׁשָ ים  לֹוׁשִ ְ ִמּשׁ ְלַמְעָלה  ְפֵני  ִמּלִ א,  ַאּבָ ל  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ מּוָנה  ּתְ א  ְלַאּבָ ַלח  ׁשָ רּוק  ּבְ ָהַרב 

ַלח  א, ׁשָ ל ַאּבָ א ׁשֶ א, ַאּבָ ּבָ ּסַ ר ׁשֶ ּבֵ ר. ִמְסּתַ ּה הּוא ּגָ ּבָ לֹד, ָהִעיר ׁשֶ תֹור ֶיֶלד ָצִעיר ּבְ ּבְ

ַעְצמֹו: "לֹד, ֵטֵבת תש"מ". ַתב ָעֶליָה ּבְ י ּכָ י, ְוָהַרּבִ מּוָנה ָלַרּבִ ֶאת ַהּתְ

ו,  ַעְכׁשָ ּוְבִדּיּוק  ַהּזֹו,  מּוָנה  ַהּתְ ַעל  ָיַדע  לֹא  ֲאִפּלּו  הּוא  ׁש.  ִהְתַרּגֵ ְמאֹוד  א  ַאּבָ

לֹו  נֹוַדע   – ִסיָמן  י  ֵמָהַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ הּוא  ׁשֶ ּכְ  – ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ל אֹוָתּה. י ִקּבֵ ָהַרּבִ ׁשֶ

ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ָעִמים,  ּפְ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ר  ְמַסּפֵ א  ַאּבָ

י  ָהַרּבִ ֵאיְך  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ׁש  "ַמּמָ ְואֹוֵמר:  ם  ְמַסּיֵ ְוהּוא  דֹוָלה,  ּגְ

ַהּיֹום  ָך,  ִמּמְ ִלי  ת  ְוִאְכּפַ י  ּלִ ׁשֶ ָחִסיד  ה  'ַאּתָ ִלי:  אֹוֵמר 

ְוָתִמיד'".

י ׁשֹוֵמַע  ָהַרּבִ י, ּוְבטּוִחים ׁשֶ ה ָלַרּבִ ם ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים ַהְרּבֵ ּגַ

הּוא יֹוֵדַע... ָרִכים ׁשֶ ּדְ אֹוָתנּו ְוַגם עֹוֶנה ָלנּו, ּבַ

ְּתמּוָנה 
ְמֻאֶחֶרת ַהִּסּפּור ֶׁשל 

ְׁשַרִּגי ְוָׁשאּוִלי
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ִמְתַּגְעְּגִעים.  ֶזה ֹלא ַקל ְלִהָּפֵרד ֵמַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָּגַדְלנּו, 
ֵמַהֲחֵבִרים ֶׁשֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ִמִּגיל ֶאֶפס, ְלַהִּגיַע ְלָמקֹום ָחָדׁש 

ְוֹלא ֻמָּכר ּוְלַהְתִחיל ֵמַהַהְתָחָלה. ִּבְמֻיָחד ֲאַנְחנּו ִמְתַּגְעְּגִעים 
ָלַאְחָיִנים ּוְלַאְחָיִנּיֹות ַהֲחמּוִדים-ְמתּוִקים ָּכל ָּכְך!

ָמה ֶׁשְּמַחֵּזק אֹוָתנּו ּוֵמֵקל ֶאת ַהֹּקִׁשי זֹו ַהְּיִדיָעה ֶׁשֲאַנְחנּו ָּכאן 
ִּבְׁשִליחּות, ִעם ַמָּטָרה ַלֲעֹזר ַּבֲהָפַצת ַהַּיֲהדּות ְוַהַּמְעָינֹות. 
ֶׁשֹּלא ַּתְחְׁשבּו ֶׁשֲאַנְחנּו ָנִחים ָּכאן, ְּכָבר ִהְתַחְלנּו ָּבֲעבֹוָדה! 

ָנה ָהִיינּו ְּבֵבית ַהְּיתֹוִמים ָּבִעיר, ּוְביֹום ִּכּפּור ָהִיינּו  ְּבֹראׁש ַהּׁשָ
ִעם ַהַּתְלִמידֹות ַּבָּמכֹון ְלַיֲהדּות.

ַחם ַקר. ַאֶּתם ֹלא ְמִביִנים 
ַּכָּמה ַקר ָּכאן! ַעְכָׁשו, ְלָמָׁשל, 

ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה ִהיא ְּבֵעֶרְך 
ָׁשלֹוׁש ַמֲעלֹות ֶצְלְזיּוס. 

ָּבָאֶרץ, אּוַלי ַּבֵּלילֹות 
ֲהִכי ָקִרים ַּבֹחֶרף 

ַקר ְּבָרָמה ָּכזֹו. 
ֲאָבל ָהֲאָנִׁשים ָּכאן 
צֹוֲחִקים ְואֹוְמִרים 

ֶׁשֵהֵבאנּו ִאָּתנּו 
ֹחם ֵמָהָאֶרץ – ִּכי 

ַּבְּתקּוָפה ַהּזֹו עֹוד 
ֵיׁש ְקָצת ֶׁשֶמׁש ְוֹלא ַרק 

ֶּגֶׁשם ְוֶׁשֶלג...

ם ַהָּמֵלא ֶׁשל ָׁשאּוִלי הּוא "ָׁשאּול  ַסָּבא ָׁשאּול. ַהּׁשֵ
ִיְׂשָרֵאל" – ַעל ֵׁשם ַסָּבא ֶׁשל ִאָּמא, ר' ָׁשאּול רֹוְטָמן, 
ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים ִּבְמֻיָחד ְוָאָדם טֹוב ֵלב 
ְועֹוֵזר ְלֻכָּלם, ְוַעל ֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב.

 ִעְנָין ֶׁשל ָׂשָפה. 
ֶזה ְקָצת ָקֶׁשה ָלגּור ְּבָמקֹום ְוִלְׁשֹמַע ָּכל 

ַהְּזַמן ִמָּסִביב ָׂשָפה ָזָרה. ֶזה ְמַעְרֵער ְמאֹוד 
ֶאת ַהִּבָּטחֹון. ְּכֶׁשִהְסּתֹוַבְבנּו ַּבַּמֹּכֶלת ָהִיינּו 
ְּבטּוִחים ֶׁשְּמַדְּבִרים ָעֵלינּו, ְוֶזה ֹלא ָנִעים. 

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ִנְתַרֵּגל ְוִנְלַמד ִצ'יק-ָצ'ק.
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ָמֵלא ְסָפִרים.  ִּבְׁשעֹות ַהְּפַנאי ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ְסָפִרים. ִסְפֵרי ֶמַתח ַוֲעִליָלה ֲעֵבי ֶּכֶרס, זֹו 
ַהִהְתַמחּות ֶׁשָּלנּו. ֲאַנְחנּו ּבֹוְלִעים ְסָפִרים ְּכמֹו ִאְטִרּיֹות... ְוֵיׁש ַּגם ִיְתרֹון ְּבִלְהיֹות ְּתאֹוִמים: ְּכמֹו 

ְּבָכל ָּדָבר, ֲאַנְחנּו ֶצֶות. ָּכל ֶאָחד ׁשֹוֵאל ֵמַהִּסְפִרָּיה ֵסֶפר ֶאָחד, ּוְכֶׁשְּמַסְּיִמים – ִמְתַחְּלִפים.

ִלְׁשִליחּות ָיָצאנּו. 
ַעד ִלְפֵני ַּכָּמה ֳחָדִׁשים 
ָהִיינּו ְירּוַׁשְלִמים. ַּגְרנּו 
ִּבְׁשכּוַנת ָרַמת ְׁשֹלֹמה 

ִּבירּוָׁשַלִים. ִלְקַראת 
ְּתִחַּלת ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים 
ָעַבְרנּו ִלְתקּוָפה ְלָכאן, 

ְלמֹוְסְקָבה, ֶׁשּזֹו ִעיר 
ַהִּביָרה ֶׁשל רּוְסָיה. ַוואּו, 
ַהַחִּיים ָּכאן ַמָּמׁש ׁשֹוִנים!

ְקִהַּלת מֹוְסְקָבה. ֵיׁש 
ָּכאן ְּבמֹוְסְקָבה ְקִהַּלת ַחַּב"ד 

ְמאֹוד ְּגדֹוָלה. ָּגרֹות ָּכאן ֵמאֹות 
ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשל ַאַנ"ׁש. ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת ָּכאן ַמָּמׁש ָּגדֹול, ֵיׁש 
ָּכאן ַּבְּסִביָבה ֶאת ָּכל מֹוְסדֹות 

ַהִחּנּוְך, ְוָהֲאִויָרה ְמאֹוד 
ְקִהָּלִתית ְוַחָּמה.

 ַסָּבא ֶמֶלְך. 
ם ַהָּמֵלא ֶׁשל  ַהּׁשֵ

ְׁשַרִּגי הּוא "ְׁשָרָּגא ֶמֶלְך". 
ָּכְך ָקְראּו ְלַסָּבא-ַרָּבה ֶׁשָּלנּו, 

ַסָּבא ֶׁשל ַאָּבא. ְּבתֹור ַנַער ָצִעיר 
הּוא ָלַמד ִּביִׁשיַבת "ּתֹוְמֵכי 

ְּתִמיִמים" ִּבְקֶרֶמְנצ'ּוג, ַוֲאִפּלּו 
ָיַׁשב ַּבֶּכֶלא ַעל ֶחְלקֹו ַּבַּמְחֶּתֶרת 
ִלְׁשִמיַרת ַהַּיֲהדּות. ַאַחר ָּכְך הּוא 

ָהָיה ַרב ְוַמְׁשִּפיַע ַּבְּיִׁשיָבה ּוִבְקִהַּלת 
ַחַּב"ד ְּבֹלד.

ְּבַיד ַהּיֹוֵצר. ְׁשַרִּגי אֹוֵהב ְלָפֵרק ּוְלַהְרִּכיב ָּכל ַמְכִׁשיר ַחְׁשַמִּלי, 
 ּוִבְכָלל, ָּכל ָמה ֶׁשָּזז... הּוא ִּבְמֻיָחד אֹוֵהב ְלַהְלִחים ַמָּתכֹות,

ְוֵיׁש לֹו ֲאִפּלּו ַמְלֵחם ִמְקצֹוִעי!

ַאָּבא ְמַחֵּנְך. ַאָּבא הּוא 
יֹוֵעץ ִחּנּוִכי ִמְקצֹוִעי. ַעְכָׁשו הּוא 

עֹוֵבד ָּכאן, ְּב"ֵחיֶדר ְמַנֵחם", 
ַהֵחיֶדר ֶׁשּבֹו ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים. 

מֹוְסְקָבה ֲעָנִקית, ַמָּמׁש, ֲאָבל 
ְלַמָּזֵלנּו ַהֵחיֶדר ִנְמָצא ְּבֶמְרַחק 

ֲהִליָכה ְקָצָרה ֵמַהַּבִית, ְוֶזה 
ַמָּמׁש ֶנְחָמד.

 ִנּגּוֵני ֵּבית ִאָּמא. 
ִאָּמא ִלְּמָדה ֶאת ָׁשאּוִלי ִלְקֹרא ָּתִוים ּוְלַנֵּגן. 

ֵהֵבאנּו ִאָּתנּו ַּבִּמְזָוָדה ִסְדָרה ֶׁשל חֹוְברֹות ָּתִוים, 
ּוִמֵּדי ַּפַעם ָׁשאּוִלי יֹוֵׁשב ְלַנֵּגן ַעל ַהְּפַסְנֵּתר, 

ִּבְׁשִביל ַהְּנָׁשָמה.
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ֲעִלילֹות 'ָוִתיִקין'
ַּתְקִציר: ְּבֵלילֹות ַׁשָּבת ַרִּבים ִנְׁשָמִעים ַעל ֻׁשְלָחָנּה ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת קֹוֶּפל 

ָפה ָהַאְנְּגִלית, ִמִּפיֶהם ֶׁשל ַּתָּיִרים ִמחּוץ-ָלָאֶרץ, ֶׁשָּבִאים  ְצִליֵלי ַהּׂשָ
ַלֲחוֹות ְטִעיָמה ֶׁשל ְסעּוַדת ַׁשָּבת. ֲאָבל ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ָנַפל ִמִּכיסֹו 

ֶׁשל ָהאֹוֵרַח ָהָאֶמִריָקִאי ַהָּגבֹוַּה ֶּפֶתק ָּכתּוב ִעְבִרית!... ּוָמה ַהֵּפרּוׁש: 
"ְלַהְׁשִמיד ַהֹחֶמר"?

ם ִלְקלֹט  ָבר ִהְצַלְחּתֶ י ְמאֹוד, ִאם ּכְ חּור ַמֲעׂשִ דֹול, ֵאִלי, הּוא ּבָ ָאִחי ַהּגָ
ְוא.  ׁשָ דֹות  ַוֲחׁשָ ֶהֶבל  ְלִדְמיֹונֹות  ְמֵהָרה  ּבִ ס  ִנְתּפָ ֵאיֶנּנּו  ָאְפיֹו. הּוא  ֶאת 

ְרִצינּות. הּוא ִיְתַיֵחס ּבִ י ֵמרֹאׁש ׁשֶ ַעם ָיַדְעּתִ ֲאָבל ַהּפַ

יׁש  א ְלַהּגִ י ַלֲעֹזר ְלִאּמָ ִלית, ַקְמּתִ ַאְנּגְ א ׂשֹוֵחַח ִעם ָהאֹוֵרַח ּבְ ַאּבָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ֶתק  ַנַחת, ְלַהְטִמין ֶאת ַהּפֶ ח, ּבְ ְטּבָ ּמִ י, ּבַ ְלָחן, ְוָכְך ָיֹכְלּתִ ֻ ִגים ַלּשׁ ֶאת ַהּדָ
ל  ּוְמֻקּפָ ַנְילֹון  ּבְ ָעטּוף  ֵאִלי,  ל  ׁשֶ ְחּתֹו  ַצּלַ תֹוְך  ּבְ ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ ְסִעיר  ַהּמַ
ה  ֻאּלָ ַהּגְ ַחג  ּפּוֵרי  ִמּסִ ָרָאה  ַהׁשְ ִלי  ָהְיָתה  ּלֹו.  ׁשֶ ִפיְלֶטע-ִפיׁש  ַלּגֶ ַחת  ִמּתַ

ם יֹוְדִעים... ְסֵלו, ַאּתֶ י"ט ּכִ

ט ָחָזק  ַמּבָ י לֹו ּבְ ָאַמר ִלי ּתֹוָדה ָרַמְזּתִ ַחת ְלֵאִלי, ּוְכׁשֶ ּלַ י ֶאת ַהּצַ ּתִ ׁשְ ִהּגַ
ּלֹו. ַחת ׁשֶ ּלַ ֵעיַנִים ְלִכּוּון ַהּצַ ּבָ

ְוקֹוֵרא  ֶתק  ַהּפֶ ֶאת  ׁשֹוֵלף  ֵאִלי  ֵאיְך  ִהְבִחין  לֹא  י  ּנִ ִמּמֶ חּוץ  ֶאָחד  ַאף 
'ּדֹוֵבר  אֹוְרֵחנּו  ּבְ ַקע  ּתָ ׁשֶ ט  ּבָ ַהּמַ ֶאת  ָרִאיִתי  ׁשֶ ּכְ אי.  ֲחׁשַ ּבַ אֹותֹו 
ה.  ַהֲחָדׁשָ ְתָקה  ַלַהְרּפַ ף  ּתָ ׁשֻ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ י  ָיַדְעּתִ ְלַבד',  ּבִ ִלית  ָהַאְנּגְ
ָיִמים  ָלנּו  כֹונּו  ּנָ ׁשֶ ִסיָמן  י,  ֲאִמּתִ ד  ֲחׁשָ אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲעִריְך  ֵאִלי  ִאם 

ָקרֹוב. ְמַעְנְיִנים ּבְ

ִלְקַראת  ה  ַהּזֶ ַתח  ַהּמֶ ֶלֱאֹכל.  ׁש  ַמּמָ ִהְצַלְחנּו  לֹא  עּוָדה  ַהּסְ סֹוף  ַעד 
יִרים? ה, ַמּכִ ֻעּלָ ּפְ

•

לֹו  י  ֶהֱעַנְקּתִ ַוֲאִני  עֹוֵרר,  ַהּמְ עֹון  ָ ַהּשׁ קֹול  אֹוִתי  יץ  ִהְקּפִ "ְטֶרְרר...", 
ָבר. ּתֹק ּכְ ׁשְ ּיִ אֹוטֹוָמִטית ֲחָבָטה ֲהגּוָנה ַעל ָקְדֹקדֹו, ׁשֶ

ע ָוֶרַבע ִלְפנֹות  ָעה ַאְרּבַ ָ ְך ֶאת ַהּשׁ ֹחשֶׁ ים ֶהְראּו ּבַ ְרָחִנּיִ עֹון ַהּזַ ָ ְמחֹוֵגי ַהּשׁ
ְלִמי  רּוׁשַ ַהּיְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִכים  ְמַהּלְ ֵנינּו  ׁשְ ָבר  ּכְ ָהִיינּו  ָוֵחִצי  ע  ַאְרּבַ ּבְ ּבֶֹקר. 
אֹוטֹוּבּוִסים  ֵיׁש  ם  ׁשָ ְלֵביֵתנּו,  רֹוָבה  ַהּקְ ָהאֹוטֹוּבּוס  ְלַתֲחַנת  ַהּצֹוֵנן 

ת 'ָוִתיִקין'. ֲעָרִבי ִלְתִפּלַ ַלּכֶֹתל ַהּמַ

ַמּדּוַע  י  ִמּדַ יֹוֵתר  ַלְחֹקר  ִלי  ּבְ ַלּכֶֹתל,  ִלְנֹסַע  ָלנּו  ִהְרׁשּו  א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ
ְכלֹות  ְטֲאֵטא. ּכִ י ִמן ַהּמַ ַרְקּתִ ּפֵ ל ָהָארְֹך ׁשֶ ּקֵ ה. ֵהם לֹא ָראּו ֶאת ַהּמַ ְוָלּמָ
ְנַיר  ַעל  ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶתק  ּפֶ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ נּוַכל  ֵאיְך  ֶזה,  ּכָ ל  ַמּקֵ ִלי  ּבְ ַהּכֹל, 
ַנִים ָוֵחִצי  ל ׁשְ ֹגַבּה ׁשֶ ָחִריץ ּבְ ָקר ּבֶ ַמן ֲחׁשּוֵדנּו ַהּיָ ּטָ ָהֲעִטיָפה ַהחּום, ׁשֶ
ְפָתִקים  ּבִ ְלָהִציץ  ָיֶפה  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ֶזה  ַהּכֶֹתל?  ַרֲחַבת  ת  ֵמִרְצּפַ ֶמֶטר 
ל  ּכֶֹתל. ֲאָבל ּפֹה ֶזה אּוַלי ִעְנָין ׁשֶ ית ּבַ ה ִאיׁשִ ְתִפּלָ ים ּכֹוְתִבים ּבִ ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ַדע... ּקּוַח ֶנֶפׁש, ֵלְך ּתֵ ּפִ

ְלתֹוְך   – ל  ּקֵ ַהּמַ ֶאת  לֹוַמר:  ּכְ  – אֹותֹו  ַנְכִניס  ֵאיְך  ְבנּו  ָחׁשַ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ
קֹום. ֲאָבל  ּמָ ּבַ ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ קּוחֹות  ַהּפְ ֵעיֵניֶהם  ָהְרָחָבה, מּול 
ָהאֹוטֹוּבּוס  ִמן  יִציָאֵתנּו  ּבִ ֶכף  ּתֵ ה.  ָקׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהָיה  לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ר  ּבֵ ִמְסּתַ
ֵאִלי,  ל  ׁשֶ ֻחְלָצתֹו  ארֹון  ַצּוְ ֶרְך  ּדֶ ִניָמה  ּפְ ָהָארְֹך  ל  ּקֵ ַהּמַ ֶאת  י  ֶהְחַלְקּתִ
ּלֹו,  ָמִני ׁשֶ ְכָנס ַהּיְ ְרוּול ַהּמִ ר ֶאל ּתֹוְך ׁשַ ב, ַהְיׁשֵ ֶרְך ַהּגַ ִניָמה ּדֶ ְוָהְלָאה ּפְ

ל ֵאִלי. י אֹותֹו ָעֹמק ַעד ְלתֹוְך ַנֲעלֹו ׁשֶ ְוָתַחְבּתִ

יָמה.  צּוָרה ַמְרׁשִ ה ֹזאת ּבְ ֹמאל, ֲאָבל ֵאִלי ָעׂשָ ֶרֶגל ׂשְ לֹא ַקל ָלֶלֶכת ַרק ּבְ
ם  ָטָרה, ׁשָ ׁשְ ת ַהּמִ ֵבָדה ֶאל ֵעֶבר ֶעְמּדַ ֵדי ְצִליָעה ּכְ ם ּתֹוְך ּכְ הּוא ִהְתַקּדֵ
ט ְמַרֵחם ַעל צּוַרת  ֵדי ַמּבָ ּכְ ּתֹוְך  ְלָבִבי  ֹוֵמר "ּבֶֹקר טֹוב"  ַהּשׁ ִאֵחל לֹו 

ֲהִליָכתֹו.

ַיד  ּלְ ׁשֶ ְנָין  ַהּמִ ת  ִחּלַ ּתְ ֶאת  ִלְתּפֹס  זֹון  ִחּפָ ּבְ ְיהּוִדים  מּו  ִהְתַקּדְ ְסִביֵבנּו 
ן ֶאל ֵעֶבר  ם ּכֵ ַרְזנּו ּגַ ם ֲאַנְחנּו לֹא ָרִצינּו ְלַפְסֵפס אֹותֹו, ְוִהְזּדָ ַהּכֶֹתל. ּגַ

ַרֲחַבת ַהּכֶֹתל.

ה  ְתאֹום ִסּדּור ַעל ָהִרְצּפָ ּפִ ָנַפל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְענּו ְלֶפַתח ַרֲחַבת  ִהּגַ
ַעל  ַאַחת  ַבת  ּבְ ִהְתּכֹוֵפף  ִטְבִעי,  ְיהּוִדי  ל  ֶהְרּגֵ ִמּתֹוְך  ְוהּוא,  ֵאִלי,  ְלַיד 

ֶּפֶרק ב

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ֵאיֶנּנּו  ָאְרּכֹו  ְלָכל  ל  ְלַמּקֵ מּוד  ַהּצָ ָאָדם  ׁשֶ ַכח  ׁשָ הּוא  ְלָהִרימֹו.  ְמָנת 
ל ְלִהְתּכֹוֵפף... ְמֻסּגָ

ְלָאחֹור.  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ִמְתרֹוֶמֶמת  ּלֹו  ׁשֶ ָיִמין  ֶרֶגל  ֵאיְך  ָרִאיִתי  ְבָעָתה  ּבִ
ּכֹור,  ׁשִ מֹו ֲחִסיָדה, ִהְתנֹוֵדד ּכְ ֹמאל ּכְ ַאר ְלֶרַגע עֹוֵמד ַעל ֶרֶגל ׂשְ הּוא ִנׁשְ

ַח ְמלֹוא קֹוָמתֹו ַאְרָצה. ּטֵ ּתַ ָקל ְוִהׁשְ ּוּוי ִמׁשְ ד ׁשִ ְוָאז ִאּבֵ

ַנִים ִמן ָהַאֲחָרִאים  ד ַלֲהִקימֹו, ֲאָבל לֹא ָהִייִתי ְלַבד. ׁשְ י ֵאָליו ִמּיָ ּתִ ַחׁשְ
ֵהם  ַאף  ְרזּו  ִהְזּדָ ָהְרָחָבה,  ֶפַתח  ּבְ ׁשֶ ָבנֹות  ַהּלְ ְרטֹון  ַהּקַ ּפֹות  ּכִ ז  ַאְרּגַ ַעל 
ל. ֶאָחד ֵמֶהם  ּקֵ ּלּו ֶאת ַהּמַ ִקים", ְוָאז ֵהם ּגִ ֵאִלי ִמְצַות "ָהֵקם ּתָ ם ּבְ ְלַקּיֵ
ִביל ָמה  ׁשְ מֹות. "ּבִ ַלף אֹותֹו ַהחּוָצה ִלְמלֹוא ָאְרּכֹו, ּוָפָניו ָהְפכּו ְמַאּיְ ׁשָ

ָעָיִתי. ִניָמה?". ֶזה ָהָיה ֶרַגע ּבְ יָת ְלַהְכִניס ֶאת ֶזה ּפְ ִנּסִ

ַעם  ּפַ ּבַ ו  ַעְכׁשָ אֹותֹו  רֹוֶאה  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ִעּיּון,  ּבְ ל  ּקֵ ּמַ ּבַ יט  ִהּבִ ֵאִלי 
ִהְכַנְסּתָ  ׁשֶ ה  ַאּתָ ֶזה  "ֲאָהּה!  ַתְרֹעֶמת:  ּבְ ֵאַלי  ָנה  ּפָ ְוָאז  ָהִראׁשֹוָנה, 
ב.  ּגַ ּבַ ִלי  ְמָגֵרד  הּו  ֶ ַמּשׁ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ָנכֹון?  ִניָמה,  ּפְ ֶזה  ֶאת  ִלי 
ְלַיד  ְועֹוד  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ֵאּלּו  ּכָ ִדיחֹות  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ לא  ה  ַאּתָ

ַהּכֶֹתל?!"...

ה  ָ ִרּכּוז. הּוא ִהְתַקּשׁ ֵאִלי ּבְ יט ּבְ ר ִצְמֵצם ֶאת ֵעיָניו ְוִהּבִ ֻבּגָ ָהַאֲחַראי ַהּמְ
ִהְכִריַע:  ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּבְ לֹא.  או  ְלִגְרָסתֹו  ְלַהֲאִמין  ִאם  ְלַהְחִליט 

רּור?". ל. ּבָ ּקֵ ִלי ַהּמַ ִניָמה, ֲאָבל ּבְ ְנסּו ּפְ ם ִהּכָ "טֹוב, ַאּתֶ

נּו  ִלּבֵ ּבְ ֲאָבל  ָלנּו,  ת  ִאְכּפַ ָמה  ִאּלּו  ּכְ מּוָרם,  רֹאׁש  ּבְ ִניָמה  ּפְ ָצַעְדנּו 
נּו ַהְחָמָצה נֹוָרִאית. ׁשְ ִהְרּגַ

ִמּקּומֹו  ְגַלל  ּבִ ֵהיֵטב  ַלט  ּבָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהחּום  ֶתק  ּפֶ ּבַ ׁשּוב,  ּבֹו  י  ְטּתִ ִהּבַ
אּוַכל, לֹא ַאְצִליַח  בֹוּהַ ׁשֶ ם ִאם ֶאְקּפֹץ ֲהִכי ּגָ ֹוֶנה. "ּגַ בֹוּהַ ְוִצְבעֹו ַהּשׁ ַהּגָ

ּדּור. ּסִ י ֵעיַני ּבַ ָעְגָמה ְוָתַקְעּתִ י ּבְ ְקּתִ יַע ֵאָליו", ִהּסַ ְלַהּגִ

•

ֻמְמָלץ  'ָוִתיִקין',  ּבְ ּכֶֹתל  ּבַ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַעם  ּפַ ַאף  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ִמי 
ה ִמְנָיִנים  ּמָ ם ּכַ ַעם ַאַחת. ֵיׁש ׁשָ נּות, ְלָפחֹות ּפַ ּמְ ִהְזּדַ ן ּבְ ה ּכֵ ֲעׂשֶ ּיַ לֹו ׁשֶ
בּוַע  ַהּקָ ִמּקּומֹו  ֶאָחד  ּוְלָכל  ׁשֹונֹות  ֻנְסָחאֹות  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ׁשֹוִנים 
ֶלא,  ּפֶ ֶדֶרְך  ּבְ ּוְכִאּלּו  ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ ה ַמְתִחיָלה עֹוד  ִפּלָ ַרֲחַבת ַהּכֶֹתל. ַהּתְ ּבְ

ֲחָנה  ַלּתַ ם  ּלָ ּכֻ יִעים  ַמּגִ ֵהם  ּלֹו,  ׁשֶ ֶצב  ּקֶ ּבַ ם  ִמְתַקּדֵ ִמְנָין  ל  ּכָ ׁשֶ ַלְמרֹות 
ת  ְרּכַ ּבִ ִזית' ֲהלֹוא ִהיא  ְרּכָ ַהּמֶ ֲחָנה  ּוְבעֹוָנה ַאַחת. 'ַהּתַ ֵעת  ּבְ ִזית  ְרּכָ ַהּמֶ
ִתיִקין'  ַה'ּוָ ֵלי  ּלְ ִמְתּפַ ן  ּכֵ ׁשֶ ֵרה,  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ָרֵאל"  ִיׂשְ ַאל  "ּגָ
ִדּיּוק  ִדּיּוק-ּבְ ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ְלַהְתִחיל  ְמאֹוד  ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ

ה". ל "ָהֵנץ ַהַחּמָ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ

ְנָיִנים, ָמֹסֶרת ִהיא ְלַהְפִקיד  ל ַהּמִ ל ּכָ ּבּור ׁשֶ ִליֵחי ַהּצִ ל ׁשְ ין ּכָ ּוְבֵכן, ִמּבֵ
ֶקת  ֻדּיֶ ַהּמְ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ַעל  ַהַהְכָרָזה  ִעּתּוי  ְדַבר  ּבִ ַהּגֹוָרִלית  ַהַהְחָלָטה  ֶאת 
ָמאִלית  ַהּשְׂ ָאה  ּפֵ ּבַ ם  ֻמּקָ ַהּמְ ְנָין  ּמִ ּבַ בּוַע  ַהּקָ ּבּור  ַהּצִ ִליַח  ׁשְ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ
ֻיָחד, ֶהָחָזק יֹוֵתר ִמּקֹוָלם  ל קֹולֹו ַהּמְ ׁשֶ דֹוָלה. ְוֹזאת ּבְ ל ָהְרָחָבה ַהּגְ ׁשֶ

ל ֲחֵבָריו-ִמְתָחָריו. ל ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל"  ִיׂשְ ַאל  "ּגָ ת  ְרּכַ ּבִ ִלְקַראת  ָהַאֲחרֹוָנה  ה  ּקָ ּדַ ּבַ ֶזה:  ּכָ הּוא  ֶדר  ַהּסֵ
קֹולֹו  ְלַמֵעט  ֹוִנים,  ַהּשׁ ִנים  ַהַחּזָ ל  ׁשֶ ֶזה קֹולֹוֵתיֶהם  ַאַחר  ֶזה  ּבָ ּגֹוְוִעים 
ֶאת  קֹוֵרא  הּוא  ׁשֶ ּכְ ָרָמה  ּבָ א  ְלִהְתַנּשֵׂ יְך  ְמׁשִ ַהּמַ ַהּמֹוִביל,  ן  ַהַחּזָ ל  ׁשֶ
עֹונֹו  ׁשְ ּבִ יט  ַמּבִ הּוא  ׁשֶ ּתֹוְך  ָמעֹות,  מֹוֶנה  ּכְ ּיּות  ִאּטִ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ ִמּלֹות 
ה...  רּוְך ַאּתָ יר "ּבָ קֹול ַאּדִ ם הּוא ּבְ ק ְמַסּיֵ ֻדּיָ ֶרַגע ַהּמְ ִרּכּוז ַרב. ְוָאז, ּבָ ּבְ
ֲעָרִבי.  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ַרֲחַבת  ַעל  יֹוֶרֶדת  ִנְפָלָאה  ּוְדָמָמה  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַאל  ּגָ
ְצָטְרפֹות  ּמִ ּפֹוִרים ֵמַעל, ׁשֶ ת ַהּצִ ֵפר אֹוָתּה הּוא קֹול ִרּנַ ִחיד ַהּמֵ ַהּקֹול ַהּיָ

ָפָתן... ׂשְ ה ּבִ ִפּלָ ַלּתְ

ל  דֹול ׁשֶ ְתאֹום ַרַעׁש ּגָ ַמע ּפִ ֶקט, ִנׁשְ ֵרר ׁשֶ ּתָ ִהׂשְ ֶרַגע ׁשֶ ה, ּבָ ַאְך ַהּבֶֹקר ַהּזֶ
ָרה ְקבּוַצת אֹוְרִחים  ל טֹוב"... ׁשָ יָרה ְוִזְמָרה: "ִסיָמן טֹוב ּוַמּזָ קֹול ׁשִ

ה ֶאל ַהּכֶֹתל. ִרּנָ ֶמת ּבְ ִהיא ִמְתַקּדֶ ׁשֶ ֶרת, ּכְ ֶ ֻאּשׁ ָחה ַהּמְ ּפָ ׁשְ ִויִדיֵדי ַהּמִ

לֹום"  ׁשָ ה  "ֹעׂשֶ יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ּכְ ְוַרק  ּדּור,  ּסִ ּבַ ָהְלָאה  ז  ְלִהְתַרּכֵ י  ְצּתִ ִהְתַאּמַ
ז  ֶמְרּכַ ֶרַגע ֶזה: ּבְ ם ּבְ ֵ ַלח ָלנּו ַהּשׁ ָנה טֹוָבה ׁשָ י ִלְראֹות ֵאיזֹו ַמּתָ נֹוַכְחּתִ
ר.  ָ ֻאּשׁ ַהּמְ ָאִביו  ְתֵפי  ּכִ ַעל  ר-ִמְצָוה  ַהּבַ ַנַער  ב  ָיׁשַ ְחֵרר  ְסּתַ ַהּמִ ל  ְעּגָ ַהּמַ
הּוא,  ׁשֶ ְתאֹום  ּפִ ֵלב  י  ְמּתִ ׂשַ ַוֲאִני   , בֹוּהַ ּגָ א  ַאּבָ ַעל  בֹוּהַ  ּגָ ֶיֶלד  ֶזה  ָהָיה 
ַהחּום.  ֶתק  ַהּפֶ ֶאת  ֵאַלי  ּוְלהֹוִריד  יַע  ְלַהּגִ ַקּלּות  ּבְ יּוַכל  ִיְרֶצה,  ַרק  ִאם 

ים? ַהִאם ַיְסּכִ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ
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ְבּתֹו  ַמְחׁשַ ֱהֶגה ּבְ ּנֶ ַהְמָצָאה ִהיא ַרְעיֹון ָחָדׁש ּוִבְלִּתי ָצפּוי ׁשֶ

ם  י. ַהְמָצָאה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּגַ ָעָיה אֹו ֹקשִׁ ֵדי ִלְפּתֹר ּבְ ל ָאָדם ּכְ ׁשֶ

ִמים. ס ַעל ַרְעיֹונֹות ַקּיָ ֻבּסָ ּמְ ִחּדּוׁש ִיחּוִדי ׁשֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ רֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ְלִהׁשְ הּו, ָצִריְך ּבָ ֶ ֵדי ְלַהְמִציא ַמּשׁ ּכְ

יָבה ְיִציָרִתית? ְלַנּסֹות ַלְחׁשֹב ַעל  ֲחִׁשיָבה ְיִציָרִתית. ַמִהי ֲחׁשִ ּבַ

ּוּוִנים ׁשֹוִנים ַוֲאִפּלּו  ָעָיה, ִמּכִ ים ַלּבְ ִרּיִ ְתרֹונֹות ֶאְפׁשָ ּיֹוֵתר ּפִ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

ל ַרְעיֹון.  ה טֹוב ּכָ ּמָ ּבֹוֲחִנים ּכַ ים ּוְרִגיִלים, עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ְגָרִתּיִ לֹא ׁשִ

ְמְצאּו  ּתִ ּכּוי ׁשֶ ל ַהּסִ ְך ִיְגּדַ רּויֹות, ּכָ ְהיּו ָלֶכם יֹוֵתר ֶאְפׁשָ ּיִ ָכל ׁשֶ ּכְ

ָעָיה. ְתרֹון ֻמְצָלח ַלּבְ ּפִ

ֵאר ֹזאת ּתֹוָמס  ּתֵ מֹו ׁשֶ ׁשּוט. ּכְ ֲהִליְך ּפָ ִעם ֹזאת, ַהַהְמָצָאה ֵאיָנּה ּתַ

ֶבת  ים: "ַהְמָצָאה ֻמְרּכֶ ַמּנִ ָכל ַהּזְ ְמִציִאים ּבְ דֹוֵלי ַהּמַ ֶאִדיסֹון, ִמּגְ

רֹון ְוִתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה ֲאחּוִזים  ֵמָאחּוז ֶאָחד ֶׁשל ִּכּׁשָ
ִביל  ׁשְ ֶחְלֵקנּו ֲעׂשּוִיים ַלְחׁשֹב, ּבִ ִנּגּוד ְלָמה ׁשֶ לֹוַמר: ּבְ ֶׁשל ֶיַזע". ּכְ
ַמִים'...  ָ יַע 'ֵמַהּשׁ ץ. ֶזה לֹא ַמּגִ ְלַהְמִציא ַרְעיֹון טֹוב – ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ

מֹו ְרׁשּומֹות  ר – ַעל ׁשְ ְסְמכּו ָעָליו, הּוא ָיַדע ַעל ָמה הּוא ְמַדּבֵ ּתִ

ית. ַמּלִ ּמּוָבן, ַהּנּוָרה ַהַחׁשְ ן, ּכַ רֹאׁשָ ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ַהְמָצאֹות! ּבְ

ֲחֵמׁש  ה ִויְנִצ'י ַחי ִלְפֵני ּכַ ֵלאֹוַנְרדֹו ּדֶ

ב ְלַמְמִציא  ָנה, ְוהּוא ֶנְחׁשַ ֵמאֹות ׁשָ

ין  ְמקֹוִרי ּוַמְהְּפָכִני. ּבֵ
ן  ַהְמָצאֹוָתיו ָהַרּבֹות ִנּתָ

מֹו:  ים ּכְ ִלְמֹצא ִחּדּוׁשִ

ִים, ַמּסֹוק, צֹוֶלֶלת,  אֹוַפּנַ

ַמְצֵנַח, ַטְנק, ֲחִליַפת 

ְצִליָלה ָועֹוד.

מֹו  ֵיׁש ַהְמָצאֹות ֶׁשֻהְמְצאּו ִּבְכָלל ְּבִעְקבֹות ָטעּות. ּכְ

ָנה, ֶנֱעַרְך  ָאה ׁשָ ְמעּו ִסּפּור: ִלְפֵני ְקָצת יֹוֵתר ִמּמֵ ׁשְ ִליָדה. ּתִ ִביַע ַהּגְ ּגְ

ּקּוׁש  ָאֶמִריָקה. ָהָיה ַחם, ְוַהּבִ ִעיר ֶסְנט לּוִאיס ּבְ ָיִריד ַסְסּגֹוִני ּבְ

ה  ׁשָ ֲאָרה, ַאְך ְצלֹוִחּיֹות ַהַהּגָ ִליָדה ִנׁשְ יר. ּגְ ִליָדה ָהָיה ַאּדִ דּוַכן ַהּגְ ּבְ

ּדּוָכן  ּבַ ִליָדה ְלָכְך ׁשֶ ם ֵלב מֹוֵכר ַהּגְ ה. ְלֶפַתע ׂשָ ֻצּפֶ ִנְגְמרּו ַמֵהר ֵמַהּמְ

ְפַלאי  ׁש ֵמַהּוָ ּקֵ ִליַדאי ּבִ ְרִסי. ַהּגְ ל ָוֶפל ּפַ מּוְך לֹו ְמִכיִנים סּוג ׁשֶ ַהּסָ

ר.  ּכָ ִביַע ַהּמֻ יק ְלצּוַרת קֹונּוס, ְוָכְך נֹוַצר ַהּגָ ּקִ ֶפל ַהּדַ ל ֶאת ַהּוָ ַגְלּגֵ ּיְ ׁשֶ

ֶפל עֹוְרָרה ִהְתַלֲהבּות  ְגִביֵעי ַהּוָ ִליָדה ּבִ ִדית, ַהּגְ ַהַהְצָלָחה ָהְיָתה ִמּיָ

ָאר ִהיְסטֹוְרָיה... ְ ה, ְוָכל ַהּשׁ ַרּבָ

י  "ם )ָראׁשֵ יֵרי ַמּכָ ְנָתה ַמְכׁשִ ּבָ ֶחְבָרה ׁשֶ ְנֶסר ָהָיה חֹוֵקר ּבְ ְרִסי ְסּפֶ ּפֶ

ְפָעל,  ּמִ ּוּון ּוֶמְרָחק"(. יֹום ֶאָחד הּוא ִהְסּתֹוֵבב ּבַ ה ּכִ ל "ְמַגּלֶ בֹות ׁשֶ ּתֵ

ּלֹו ָהְיָתה ֲחִפיַסת ׁשֹוקֹוָלד. ְּכֶׁשְסֶּפְנֶסר ָעַבר ְלַיד  יס ׁשֶ ּכִ ּבַ ׁשֶ ּכְ

ְך  ַמְכִׁשיר "ַהַּמְגֶנְטרֹון", ַהּׁשֹוקֹוָלד ָּפׁשּוט ָנַמס. ֶזה ָמׁשַ
ׂשּוַמת ִלּבֹו, ְוהּוא ִהְתִחיל ַלֲערְֹך ִנּסּוִיים ִעם ֳחָמִרים ׁשֹוִנים  ֶאת ּתְ

יָרס הֹוֵפְך  ּתִ ה ׁשֶ ּלָ ִמיס. ְוָכְך הּוא ּגִ יר ַהּמֵ ְכׁשִ ִקְרַבת ַהּמַ יַח ּבְ ִהּנִ ׁשֶ

ְמִהירּות. הּוא  ר ָקפּוא ָנֵמס ּבִ ׂשָ ּבָ יָצה ִמְתּפֹוֶצֶצת, ְוׁשֶ ּבֵ קֹוְרן, ׁשֶ ְלּפֹוּפְ

ְגִלית  ּתַ לּומֹות ּבַ רּויֹות ַהּגְ ֵדי ְלָהִבין ֶאת ָהֶאְפׁשָ לֹא ִנְזַקק ִלְזַמן ַרב ּכְ

יְקרֹו  י ַהּמִ ּלֵ ּגַ ֶכת ְסגּוָרה, ׁשֶ ב ַעל ֻקְפַסת ַמּתֶ ּלֹו. הּוא ָחׁשַ ְקִרית ׁשֶ ַהּמִ

ם יֹוְדִעים  ְמִהירּות. ַאּתֶ ם ָמזֹון ּבִ ל ּוְתַחּמֵ ֵ ַבּשׁ ּתְ ה, ְוׁשֶ ּנָ לֹא ֵיְצאּו ִמּמֶ

יְקרֹוָגל... ה – ַהּמִ ָמה נֹוַלד ִמּזֶ

ם מּוָצר  ְרּתֶ ִהְמֵצאֶתם ְוִיּצַ ם ָהמֹון ַעל ַהְמָצָאה ׁשֶ ֲעַבְדּתֶ ָנִניַח ׁשֶ

ל  ק ׁשֶ ר ֶהְעּתֵ ָיָקר ְמאֹוד, ֲאָבל ִמְפָעל ִמְתָחֶרה ֶהֱעִתיק אֹוָתּה ּוְמַיּצֵ

ׁש לֹא ָנִעים.  ֶכם? הּוא ּגֹוֵזל ָלֶכם ֶאת ַהַהְמָצָאה, ְוֶזה ַמּמָ ּלָ ַהּמּוָצר ׁשֶ

ּנֹוַעד  ִטי ׁשֶ ּפָ ִביל ֶזה נֹוַעד "ִרּׁשּום ָּפֶטְנט". ֶזהּו ֲהִליְך ִמׁשְ ׁשְ ּבִ

ָלל,  ֶדֶרְך ּכְ ְלָהֵגן ַעל ַהְמָצאֹות ְוִלְמנֹוַע ֵמֲאֵחִרים ִלְגֹנב ַרְעיֹונֹות. ּבְ

ר  ָנה, ָאז ֻמּתָ ִרים ׁשָ ֲעֹבר ֶעׂשְ ָגה ּכַ ֶטְנט ּפָ ֲעלּות ַעל ּפָ קּוַפת ַהּבַ ּתְ

ְרצֹוָנם. ׁש ּבֹו ּכִ ּמֵ ּתַ ם ְלִהׁשְ ְלֻכּלָ

ִנים,  ֶטְנט ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ֵעֶסק ָיָקר ְמאֹוד. ִלְפֵני ָחֵמׁש ׁשָ ֵנַבת ּפָ ּגְ

ָאֵלץ  י ֶחְבַרת ֶטְכנֹולֹוְגָיה ּתֵ ט ָאֶמִריָקִני ָקַבע ּכִ ּפָ ית ִמׁשְ ּבֵ

ִרים  ֵמָאה ְוֶעׂשְ ל ּכְ ּה ְסכּום ׁשֶ ּלָ ְתָחָרה ׁשֶ ם ַלּמִ ּלֵ ְלׁשַ

ֶטְנִטים! ר ּפָ ל ִמְסּפַ ֵנָבה ׁשֶ ִגין ּגְ ִמיְליֹון ּדֹוָלִרים, ּבְ

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ַהְמָצאֹותְוַהַּפַעם:
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ה  ּתָ ּכִ ָהְיָתה  ַלְכָמן  ּבְ מּוִליק  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ ְקִציר:  ּתַ
ְמִריָבה  ׁשּו.  ּבְ ּתַ ִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֲאָבל  ת,  ׁשֶ ּוְמֻגּבֶ ֶנת  ִמְצַטּיֶ
ֲחֶנה  ַהּמַ  – ַמֲחנֹות  ֵני  ִלׁשְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶאת  ָגה  ּלְ ּפִ דֹוָלה  ּגְ
יְנַתִים,  ּבֵ ר.  ִזיְלּבֶ י  מֹוְיׁשִ ל  ׁשֶ ֲחֶנה  ְוַהּמַ מּוִליק,  ׁשְ ל  ׁשֶ
יר  ְלַהּכִ ׁש  ּוְמַבּקֵ ּלֹו,  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ר  ְלּבַ ִמְתּכֹוֵנן  מּוִליק  ׁשְ

ַלְכָמן. ּלֹו, ר' ַיעְנְקל ּבְ א ׁשֶ ל ַסּבָ יו ׁשֶ ֶאת ִסּפּור ַחּיָ

ּטּוי  ַהּבִ ַעל  ָסִבי  ָחַזר  ְתָקה...",  ַהְרּפַ "ֲח-ִת-י-ַכ-ת 
ְחִליטּו  ּתַ ְוָאז  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ֶכף  ָפָתיו. "ּתֵ ׂשְ ד ַעל  ִרּצֵ ְוִחּיּוְך 
אּוַלי  אֹו  ְתָקה  ַהְרּפַ ֲחִתיַכת  ָהְיָתה  זֹו  ִאם  ַעְצְמֶכם  ּבְ

ֵלָמה...". ְתָקה ׁשְ ַהְרּפַ

ִטים  ַמּבָ ֶהְחַלְפנּו  ְוָאִחי  ֲאִני 
ִכים. ְמַחּיְ

ׂש  ְמַחּפֵ ָסִבי ָסַקר ֶאת ַהֶחֶדר, ּכִ
ֶאת  ּה  ּבָ ִלְפּתַֹח  מֹוָצא  ת  ְנֻקּדַ
ב  ִהְתַעּכֵ ָקט  ְלֶרַגע  ִסּפּורֹו. 
ְצֵלָמה,  ַהּמַ ַעל  ׁשּוב  טֹו  ַמּבָ
ד ֶאת ֵעיָניו  ב ּוִמּקֵ ד ׁשָ ַאְך ִמּיָ
ְוֵהֵחל  טֹוב  ִחּיּוְך  ְך  ִחּיֵ נּו,  ּבָ

ר: ְלַסּפֵ

יל  ּגִ ּבַ ַנַער  ָאז  "ָהִייִתי 
יֹוֵתר  ְקָצת  אּוַלי  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ר.  ְמֻבּגָ
ְלַמְעָלה  ָכה  ִנְמׁשְ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ
ֶהן  ּבָ ִנים,  ׁשָ ֵמָחֵמׁש 
ַעְצָמם ּוָפחֹות  ר ּבְ ִעּקָ ּבְ ָהרּוִסים ָהיּו ֲעסּוִקים 
ָמה,  ּיְ ִהְסּתַ ְלָחָמה  ַהּמִ ׁשֶ ּכְ ָאז,  ֲאָבל  הּוִדים.  ַהּיְ נּו,  ּבָ
ֲעָקִבים,  ַהּמַ ְלַקְדמּותֹו.  ְוָחַזר  ֵמָחָדׁש  ִהְתעֹוֵרר  ַהּכֹל 
ְרֵדי  ְלִמׂשְ נּו  ֻזּמְ ים  ֲאָנׁשִ ֲאָסִרים.  ַהּמַ ְוַגם  ַהֲהָצקֹות 
ת  ִמּדַ ְוַעל  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַעל  ְוֶנְחְקרּו  ה  ה-ּבֶ ה-ּגֶ ַהּקֶ

ִתּיֹות. ֻעּלֹות ְיהּוִדּיֹות ּדָ ָכל ִמיֵני ּפְ ְמֹעָרבּוָתם ּבְ

לֹוַמר  י  ְנּתִ ּוַ ִהְתּכַ לֹא  ָנכֹון.  לֹא  אֹוִתי  ִבינּו  ּתָ ּלֹא  "ׁשֶ
לֹא!  ׁש  ַמּמָ ַבׁש.  ּדְ ְקנּו  ִלּקַ ְלָחָמה  ַהּמִ ְתקּוַפת  ּבִ ׁשֶ
י  ַהּקֹשִׁ ְמאֹוד.  ים  ָקׁשִ ְוִלְפָעִמים  ים,  ָקׁשִ ָהיּו  ים  ַהַחּיִ
ּכַֹח ֵאיְך ָיִמים  דֹול ָהָיה ָהָרָעב. ֲאִני לֹא ָיכֹול ִלׁשְ ֲהִכי ּגָ
ִית  ּבַ ּבַ י  ְכּתִ ְלָחָמה, ִהְתַהּלַ ת ַהּמִ ְתִחּלַ ּבִ ר  ִעּקָ ּבְ ֵלִמים,  ׁשְ

ה". ֻמְרָעב ְולֹא ָהָיה ָמה ְלַהְכִניס ַלּפֶ

ט חֹוֵדר. נּו ַמּבָ י ָעַצר ְלֶרַגע ְוָנַתן ּבָ ּלִ א ׁשֶ ַסּבָ

ֲאִני  ם ְמִביִנים ָמה  ִאּלּו ַאּתֶ ּכְ רֹאׁש  ּבָ ם ְמַהְנֲהִנים  "ַאּתֶ
ג  ֻמּשָׂ ׁשּום  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ ִלי  ֲאִמינּו  ּתַ ֲאָבל  ָלֶכם,  אֹוֵמר 
ֶכם  ִאּתְ ר  ְמַדּבֵ ֲאִני  ֻמְרָעב...  ֶיֶלד  ִלְהיֹות  רּוׁש  ַהּפֵ ָמה 
ָאמּור ָהָיה ְלַהֲאִכיל  ס ׁשֶ ֹחר ּגַ ר ֶלֶחם ׁשָ ּכַ ִליׁש ּכִ ַעל ׁשְ
ָהָיה  ֶזה  נּו  ּלָ ׁשֶ ְקֶרה  ּמִ ּבַ ֵלָמה –  ׁשְ ָחה  ּפָ ִמׁשְ יַע  ּבִ ּוְלַהׂשְ

ֵלם! ְך יֹום ׁשָ ֶמׁשֶ ה ְיָלִדים – ּבְ ָ ּשׁ א ְועֹוד ׁשִ א, ִאּמָ ַאּבָ

ֶחם  ַהּלֶ ּגּוׁש  ֶאת  ּפֹוֶרֶסת  י  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ ָהְיָתה  ּבֶֹקר  "ּבַ
ָהְיָתה  ִהיא  רּוָסה  ּפְ ְוָכל  ּקֹות,  ּדַ רּוסֹות  ּפְ מֹוֶנה  ִלׁשְ
ל  י 'ָמנֹות' – ַאַחת ַלּבֶֹקר ְוַאַחת ָלֶעֶרב. ּכָ ּתֵ חֹוֶתֶכת ִלׁשְ
ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ָהָיה  ֲארּוָחה. לֹא  ּבַ רּוָסה  ּפְ ֲחִצי  ל  ִקּבֵ ֶאָחד 
הּו  ֶ ַמּשׁ ִלְמרַֹח  ֶלֶחם.  ְקָצת  עֹוד  ָמָנה",  "עֹוד  ל  ְלַקּבֵ

ּפּוַח  ּתַ יד,  ַנּגִ ֶלֱאֹכל,  ָיָפה...  ִדיָחה  ּבְ רּוָסה?  ַהּפְ ַעל 
ֶנַתח  ג?!  ּדָ ֲחִתיַכת  ִדיָחה.  ּבְ לֹא  ֲאִפּלּו  ְמָלְפפֹון?  אֹו 
ֲחִצי  י,  ָאַמְרּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָיה!...  ַאְסּפַ ּבָ ר?! ֲחלֹומֹות  ׂשָ ּבָ

ֶעֶרב ְו-ֶז-ה-ּו. רּוָסה ּבָ ּבֶֹקר ַוֲחִצי ּפְ רּוָסה ּבַ ּפְ

י ִקְרְקָרה ְוַהּמֹוַח  ּלִ ֶטן ׁשֶ עֹות ַהּבֶ עֹות ַעל ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ "ּבְ
ַעם  ם, לֹא ּפַ ֵ ן ְלַהּשׁ י ִהְצִליַח ַלְחׁשֹב. ָהִייִתי ִמְתַחּנֵ ֹקשִׁ ּבְ
ֵנס  ִלי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָך,  ִמּמְ ה  ׁשָ ַבּקָ 'ּבְ ֵעיַנִים:  ּבָ ָמעֹות  ּדְ ִעם 
ם לֹא ְמִביִנים – ּוָברּוְך  יג עֹוד ְקָצת ֶלֶחם!'. ַאּתֶ ַאּשִׂ ׁשֶ

רּוׁש ִלְרֹעב. ם לֹא ְמִביִנים – ָמה ַהּפֵ ַאּתֶ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

נּו,  ּלָ ׁשֶ ָלִעיר  יעּו  ִהּגִ ּה  ּבָ ׁשֶ קּוָפה  ַהּתְ ֶאת  זֹוֵכר  "ֲאִני 
 – ַאְלֵפי  ֵמאֹות  ֲאִפּלּו  ְואּוַלי   – ִרְבבֹות  ָסַמְרַקְנד, 
יֹום  ְמַעט  ּכִ ָהָיה  לֹא  רּוְסָיה.  ַרֲחֵבי  ל  ִמּכָ ִליִטים  ּפְ
ָהיּו  ֵהם  ְרחֹובֹות.  ּבָ ֵמִתים  ים  ֲאָנׁשִ ָרִאיִתי  לֹא  ּבֹו  ׁשֶ
ָרָעב.  ֵמרֹב  ָחה.  ִהְתַנּפְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֶטן  ַהּבֶ ְוַרק  ָרִזים-ָרִזים, 

ָפן" ֶזה ָרָעב. ָפן", קֹוְרִאים ָלֶזה. "ּכָ "ְנפּוֵחי ּכָ

ִמי.  ׁשְ ּגַ י  ֹקשִׁ הּוא  ָלֶכם  ְמָתֵאר  ֲאִני  ׁשֶ י  ַהּקֹשִׁ "ֲאָבל 
ֶנֱהֵנינּו  ַקְיט,  ְלִאיִדיׁשְ ׁשּור  ַהּקָ ָכל  ּבְ ֹזאת,  ת  ְלֻעּמַ

ֶקט ַיֲחִסי.  ֶ ְלָחָמה ִמּשׁ ְתקּוַפת ַהּמִ ּבִ

דֹות  ׂשְ ּבִ ִזים  ְמֻרּכָ ָהיּו  ָהרּוִסים  ׁשּוט:  ּפָ ְלָכְך  ר  "ַהֶהְסּבֵ
ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ים  ֳחָדׁשִ ּבֶ ִמים.  ַדּמְ ַהּמְ ָרב  ַהּקְ
ַהְצָלָחה,  ַאֲחֵרי  ַהְצָלָחה  ָנֲחלּו  ְרָמִנים  ַהּגֶ ְלָחָמה  ַהּמִ
ָלֶכם  ָידּוַע  ַהּסֹוף  ֲאָבל  ְוָנסֹוג.  ָנסֹוג  ָהרּוִסי  ָבא  ְוַהּצָ
ְלָחָמה, ִהְצִליַח ְצָבא רּוְסָיה  מּות ַהּמִ אי. ִעם ִהְתַקּדְ ַוּדַ ּבְ
ָאר  ְעָרה. רּוְסָיה ּוׁשְ יב ִמְלָחָמה ׁשָ ת ְוַאף ְלָהׁשִ ֵ ְלִהְתַעּשׁ
ַמִים, ְלַהְכִניַע ֶאת  ַחְסֵדי ׁשָ ִרית ִהְצִליחּו, ּבְ ִצְבאֹות ַהּבְ
ְלטֹון  ִ ַהּשׁ ָחַזר  ְלָחָמה,  ַהּמִ ִסּיּום  ִעם  ְוָאז,  ְרַמְנָיה.  ּגֶ
ֲהדּות. הּוִדים ְוַהּיַ ל ְרִדיַפת ַהּיְ ל ָחָדׁש ׁשֶ ְלסּורֹו ְוֵהֵחל ּגַ

ֵחיֶדר  ּבַ ִדים  ַלּמְ ַהּמְ ַאַחד  ָהָיה  ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ "ְלֻדְגָמה, 
ת  ַהּבֹוֶלׁשֶ ְרֵדי  ְלִמׂשְ ֶאָחד  יֹום  ן  ֻזּמַ ִעיר,  ּבָ ֶאְצֵלנּו 
ֵהם  ְרִציפּות.  ּבִ עֹות  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָיָדם  ַעל  ְוֶנְחַקר 
ה  ּמָ ּכַ ּבֹו,  ָרצּו ָלַדַעת ִמי ֵהִקים ֶאת ַהֵחיֶדר, ִמי עֹוֵבד 
ן אֹותֹו.  ר – ִמי ְמַנֵהל ּוְמַמּמֵ ְיָלִדים לֹוְמִדים ּבֹו, ּוְבִעּקָ
ק ָלֶהם ֵמיָדע ַמְפִליל  ַסּפֵ ּמּוָבן, ִנְמַנע ִמּלְ י, ּכַ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ
ְרֶאה  ּנִ ֵהם ּכַ י ׁשֶ ת ַהֲחִקיָרה ָטַעְנּתִ ְתִחּלַ ד ּבִ הּו. 'ִמּיָ ְלׁשֶ ּכָ
ד  ְכָלל לֹא ְמַלּמֵ ֲאִני ּבִ הּו ַאֵחר ְוׁשֶ ִמיׁשֶ ֶהְחִליפּו אֹוִתי ּבְ
א  ֶאּלָ ֵרָרה  ּבְ ִלי  ָהְיָתה  'לֹא  ְלָיִמים.  ִלי  ר  ִסּפֵ ְיָלִדים', 
ָכְך  ּבְ מֹוֶדה  ָהִייִתי  ִאם  ה.  ְנחּוׁשָ ֵמַצח  ּבְ ָלֶהם  ר  ּקֵ ְלׁשַ
ּוְכָבר  ים  ַהַחּיִ ֶאת  ִלי  ְמָמְרִרים  ָהיּו  ֵהם  ד,  ְמַלּמֵ ֲאִני  ׁשֶ

י ֵמיָדע ַעל ָהֲאֵחִרים'. ּנִ ץ ִמּמֶ ֶרְך ְלַחּלֵ מֹוְצִאים ּדֶ

ר,  ְמַדּבֵ ֲאִני  ָמה  ַעל  טֹוב  יֹוֵתר  ְקָצת  ִבינּו  ּתָ ׁשֶ ֵדי  "ּכְ
ַוואְרֶצער". ר ָלֶכם ַעל ר' ַאְיִזיק ֶדער ׁשְ ֲאַסּפֵ

ַמְקֵהָלה. ֵנינּו ּבְ ַאְלנּו ׁשְ "ר' ַאְיִזיק ָמה?", ׁשָ

ִייִדיׁש.  ּבְ "ֶזה  ִחּיּוְך.  ּבְ ָסִבי  ָאַמר  ַוואְרֶצער",  ׁשְ "ֶדער 
ִייִדיׁש...  ְקָצת  ָלַדַעת  ְרָלְך,  ִקיְנּדֶ ָלֶכם,  יק  ַיּזִ לֹא 
ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ ֹחר.  ָ ַהּשׁ ַאְיִזיק  ֹחר".  ָ "ַהּשׁ ֶזה  ִעְבִרית  ּבְ

ים אֹותֹו". ְמַכּנִ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

חֹר ָ ַאְיִזיק ַהּשׁ
י ִ ּשׁ ֶרק ׁשִ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ַהָּצַגת ָהֲעָנק
ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ְּבעֹוד  ְּבׂשֹוָרה.  ּוְבִפיו  ַלִּכָּתה,  ִנְכַנס  ַהְּמַנֵהל 
הּוא  ֲעָנק,  ֵארּוַע  ִיְהֶיה  ֶזה  ִּכְסֵלו.  ֹחֶדׁש  ִלְכבֹוד  ֶּכֶנס  ִיְתַקֵּים 

ָאַמר, ְוִהְפִריז ְּבֵתאּוִרים.

ֶאת  ַמִּכיִרים  ֹלא  ַאֶּתם  ִאם 
ְצִריִכים  ַאֶּתם  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּמַנֵהל 

ְּדָבִרים  ַּגם  ֶׁשֶאְצלֹו  ָלַדַעת 
הֹוְפִכים  ֶאזֹוֶטִרִּיים 
ְּגַרְנְדיֹוִזִּיים.  ְלֵארּוִעים 
ֶׁשל  ֶלָחֵצר  ְיִציָאה  ָּכל 
ֲחִגיִגי  ִטּיּול  ִהיא  ַהֵחיֶדר 
ְּפִגיָׁשה  ְוָכל  ְלִמְצַטְּיִנים, 
ִמיִנימּום  ִהיא  ְּבִמְׂשָרדֹו 

ַהְרָּתבֹור ָעָׂשה ַהְפָּתָעה ּוָבא 
ִלְפֹּגׁש ֶאת ַהְרִסיַני.

ָאה,  ֵאֵלינּו?  ָקׁשּור  ֶזה  ֵאיְך 
ָׁשַכְחנּו  ִּכְמַעט  ּתֹוָספֹות  ֵמרֹב 

ֶאת ַהָּמָנה ָהִעָּקִרית.

ַהְּמַנֵהל,  ָאַמר  ַהֶּכֶנס,  ְּבֶמְרַּכז 
ַהָּצָגה,  ַּתֲעֶׂשה  ֶׁשָּלֶכם  ַהִּכָּתה 
ַהִּכּנּוס,  ְּכמֹו  ַהַהָּצָגה,  ְוַגם 
ֲעָנק״  ״ַהָּצַגת  ַּכּמּוָבן...  ִּתְהֶיה, 

ִלְפֵני  עֹוד  ֻּכָּלנּו,  ִהְׁשַלְמנּו   –
ִחַּיְכנּו.  ַהִּמְׁשָּפט.  ֶאת  ִסֵּים  ֶׁשַהְּמַנֵהל 

ַהֹּכל ֲעָנק ֶאְצלֹו. ָהיּו ַּבִּכָּתה ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּכּנּו 
ֶאת ַהְּמַנֵהל: ּדֹוְקטֹור ֲעָנק-ֹּכל. 

ֲאַנְחנּו ָׂשַמְחנּו ְמאֹוד. "ֲאַנְחנּו" ֶזה, ַּכּמּוָבן, ָּכל ַהִּכָּתה ּוֶמֶלְך. ִאי 
ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ְרִציִני ְוֹלא ְרִציִני ְּבִלי ֶמֶלְך. ָהֱאֶמת 
ִלְהיֹות  מּוָכן  ִמי  ָׁשַאל  ְּכֶׁשַהְּמַנֵהל  ַהְּבׂשֹוָרה,  ְלַאַחר  ֶׁשִּמָּיד 
ַאֲחַראי ַעל ַהַהָּצָגה, ָרִאיִתי ֶׁשָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹו ָּפְזלּו ְלִכּוּון ֶמֶלְך. 

ֻּכָּלנּו ַּגם ִהְסַּכְמנּו ְוָאַמְרנּו ֶׁשֶּמֶלְך ֲהִכי ַמְתִאים, ְוהּוא ֵנאֹות.

אּוַלי ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשֵּיׁש ְיָלִדים ֶׁשְּמַקְּנִאים ְּבֶמֶלְך, אֹו ֶׁשהּוא 
ְקָצת ְׁשַתְּלָטן. ָאז ֵּתְדעּו ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ֹלא ָנכֹון. ֶמֶלְך הּוא ַהֶּיֶלד 
ֲהִכי ָעָנו ַּבִּכָּתה, ַוֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ְמֻבָּקׁש ְמאֹוד ְוֻכָּלם ְמַבְּקִׁשים 
ֶאת ִקְרָבתֹו, ֵאין ִמי ֶׁשהּוא ֹלא ְמַדֵּבר ִאּתֹו ְּבֹגַבּה ָהֵעיַנִים. ֻּכָּלם 

ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן ָלֶהם, ְוָלֵכן אֹוֲהִבים אֹותֹו ַּבֲחָזָרה.

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשּסֹוד ּכֹוחֹו ֶׁשל ֶמֶלְך הּוא ֶׁשְּלעֹוָלם הּוא ֹלא ְיַרֵכל 
ַעל ֶאָחד ִמַּיְלֵדי ַהִּכָּתה אֹו ְיַגֶּלה ֶאת סֹודֹו ַלֲאֵחִרים. הּוא ַמָּמׁש 
ָמה  ֶׁשל  ָּדָבר  ָלֶהם  ִנְרֶאה  ֶׁשֶּזה  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ָאָדם.  ָּכל  ְמַכֵּבד 
ֲאָבל  ָּבֶזה.  ִנְזָהִרים  ֹלא  ְוֵהם  ְּבָכְך, 
ֶזה  ֶׁשְּבתֹוְך-ּתֹוָכם  ָלֶכם  ֵּתְדעּו 
ִלְבֵני  ָחׁשּוב  ֶׁשֲהִכי  ַהָּדָבר 
ַמְרִּגיִׁשים  ֻּכָּלם  ָלֵכן  ָאָדם. 
ִּכי  ִאּתֹו,  ְלַדֵּבר  ְּבטּוִחים 
ֶׁשֶאְפָׁשר  יֹוְדִעים  ֵהם 

ִלְסֹמְך ָעָליו.

ֶאת  ִחֵּלק  ֶמֶלְך  ַהִּקּצּור, 
ְּבַהְסָּכַמת  ַהַּתְפִקיִדים 
ֵּביְנַתִים  ַלֶּדֶרְך.  ְוָיָצאנּו  ֻּכָּלם, 
ֹלא  ֲעַדִין  ְּבִאּמּוִנים.  ֲאַנְחנּו 
נּוַכל ַלְחֹׂשף ֶאת ָהֲעִליָלה, 
ָלֶכם  ְלַסֵּפר  נּוַכל  ֲאָבל 
ְוִיְהיּו  ְמַרֵּתק,  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְצחֹוִקים,  ַהְרֵּבה  ַּגם 

ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם ְמִביִנים.

ְנַגֶּלה  ְּכָבר  ֶאָחד  ָּדָבר 
ְיַגֵּלם  ַעְצמֹו  ֶמֶלְך  ָלֶכם. 
ַאַחד  ַאְיֶזְנַּבְך,  ַהּׁשֹוֵטר  ֶאת 
ַּבַהָּצָגה.  ַהֶּמְרָּכִזִּיים  ְחָקִנים  ַהּׂשַ
ּוְקָצת  טֹוב  ֵלב  ִעם  ׁשֹוֵטר  ֶזה 
ִיְהֶיה  אֹותֹו.  'ְלַסֵּדר'  אֹוֲהִבים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ָּתִמים, 

ַמְצִחיק.
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נֹוֶחם
חֹוֶכעם

ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל ְׁשַרִּגי ְוָׁשאּוִלי   

ּוִמְׁשַּפַחת ַקְּפָלן

י  ּלִ א ׁשֶ ֶאְתמֹול ִאּמָ
ִביָסה  ְלָתה ּכְ ּתָ

ֶסת... ְרּפֶ ּמִ ּבַ

ְוָאז ָהרּוַח ֵהִעיָפה 
ה ֶאת ַהֻחְלָצה  ְלַמּטָ

ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב. ׁשֶ

ִהיא ִנְתְקָעה 
ין ַהּקֹוִצים,  ּבֵ

ּוַבּסֹוף..

ּוָמה ָקָרה ָלּה?

ּסֹוף  ּבַ
ִהיא 

ָצה!... ֻחּלְ
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ת 
טֹוִרי

ְס
ִהי

ה 
ֲעִליָל

ת
ֶק

ְמַרּתֶ

ּפֶרק 28

ֵאל
מּו

ׁש
ַרּבי 

ָטן
ׂש

ָטן". 
מּוֵאל ׂשָ

י ׁשְ
ה "ַרּבִ

ֻכּנֶ
ּמְ

ְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ׁשֶ
ִמ

ָרג 
ִעיר ּפְ

ּבָ

ֶלְך 
קנ"א, ָאז ַהּמֶ

ת 
ַנ

ׁשְ
ִחיל ּבִ

ְת
ַמ

ם 
ֵ חֹוֵרי ַהּשׁ

ֵמֲא
ּפּור 

ַהּסִ

ם 
ִתיִני

ם ַעל ַהּנְ
י

ִמּסִ
יל 

ס ָהְרִביִעי רֹוֶצה ְלַהּטִ
ָוִציֵלאֹו

ם 
ִתי

מּוׁשָ
ם 

ּלֹו, ְוֵה
ת ׁשֶ

י ַההֹוְללּו ַחּיֵ
ת 

ן ֶא
ַמּמֵ

ֵדי ְל
ּלֹו ּכְ

ׁשֶ

ם 
י ִקּיִ

ֶסף ֲעָנ
ֵמי ּכֶ

ְסכּו
יג 

ם ְלַהּשִׂ
י

ְדָרׁשִ
ּנִ ם, ׁשֶ

הּוִדי
ַעל ַהּיְ

ת 
ַמ

י
ְמׂשִ

ת ִל
ָחר ָלֵצא

מּוֵאל ִנְב
י ׁשְ

ָקָצר. ַרּבִ
ַמן 

תֹוְך ְז
ּבְ

ה. הּוא 
ִהּלָ

ֵני ַהּקְ
ָתה ַעל ּבְ

ֲח
ּנִ ֵזָרה ׁשֶ

ּטּול ַהּגְ
ת ְלִב

ָלנּו
ַתּדְ

ׁשְ

הּוא ָיכֹול 
ֻמְזָהר ׁשֶ

ֶלְך, ַאְך 
ם ַהּמֶ

ת ִע
י

ה ִאיׁשִ
ָמן ִלְפִגיׁשָ

ֻמְז

ֵתר.
ם ְולֹא יֹו

י ִמּלִ
ע 

ק ַאְרּבַ
ַמר ַר

לֹו ר:
ְקִצי

ּתַ

הּודֹון! 
ה ַהּיְ

ּוְבֵכן, ִהּנֵ
ָתנּו ְלַבד...

ִאירּו אֹו
ַהׁשְ

ם 
ִמי

ְחנּו ָצ
ִני. ֲאַנ

ָאֵכן, ּבְ
ַמַען 

ּבּור', ְל
ת ּדִ

ֲעִני
ם 'ּתַ

ַהּיֹו
מּוֵאל 

ל ר' ׁשְ
תֹו ׁשֶ

ָח
ַהְצָל

ֶלְך
ם ַהּמֶ

תֹו ִע
ְפִגיׁשָ

ּבִ
א, לֹא 

ַאּבָ
ם 

לּו
 ּכְ

ָאַכְלּתָ
ֶֹקר!

ֵמַהּב
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א
ְך ָיבֹו

ְמׁשֵ
ֶה

ר! ֲאִני 
ר ְלָך ְלַדּבֵ

ֻמּתָ
ְסּבִיר 

ה ָעֶליָך ְלַה
ְמַצּוֶ

ְתּכַּוֵן 
ִמ

ה 
ָמה ַאּתָ

ִלי ְל
!
ַמְרּתָ

ָא
ם ׁשֶ

ּלִי
ּבַּמִ

ָטן''...
ָ ם ֶאל ַהּשׂ

ֵ ֶמר ַהּשׁ
ֹא ''ַוּי

ָמה 
ׁש?

רּו
ַהּפֵ

ר?
ׁשֶ

ָמה ַהּקֶ
ה 

ָמה ַאּתָ
ְל

ְתּכַּוֵן?
ִמ

ָמה ֶזה?
ִחיל, 

ְת
אי ְלַה

ַ ה ַרּשׁ
ַאּתָ

ם 
ִמּלִי

ע 
ַאְך ְזכֹור: ַאְרּבַ

ֵתר!
ְולֹא יֹו
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ׁש
ֹא

ַהּכֹל ּבר
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ

קבר רחל

שובות לאתגר הקודם:
הת

1( יום רביעי, הבחור הרי לא יספיק לנחות כבר ביום 
שון בבוקר.

רא
שי.

2( ר' מיכאל טייב יתוועד ביום חמי
שנה(.

ש ה
שנה )מחזור לרא

ש ה
3( הבחור טס לפני רא

4( האברך לומד במסלול ג' פרקים )ספר "זמנים" 
ברמב"ם(.

ש לא אומרים 'תחנון'.
ש חוד

5( ברא
שיבת תומכי תמימים בכפר חב'"ד, 

6( הבחור לומד בי
ש(.

שראל ארץ הקוד
)היה מפקד בגן י

שקית מעידה כי הבחור ניצל את 
שמונחת ב

7( הכרית 
שעות הטיסה למנוחה.

8( הילד בדרך חזור הביתה )אף ילד לא מתחיל את 
שעות הצהריים(...

הלימודים ב

שאלות:
ה

1( מי הגיע לכאן ברכב פרטי?
2( מי הגיע באוטובוס?

3( בעוד כמה זמן יתפללו ערבית?
4( מי הלך לאיבוד והיכן אביו?

שר ממנו כעת?
שהילד מתק

שייך הפלאפון 
5( למי 

6( מי יספיק היום להיות גם בבר מצווה?
שהגיע לפה?

שלים לפני 
7( מי היה היום בירו

8( מי יעלה חזן בתפילת ערבית?
בהצלחה!
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