
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים
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ָהִעיר ֶׁשל 
ַסָּבא ֶׁשִּלי

ִהְצָטְרפּו ְלִסּיּור 
ְּבִקְרַית ַּגת

'ִמְבָצִעים' ֶזה 
ַּגם ִליָלִדים

ָּכל יֹום ִׁשִּׁשי ִעם 
 ַאָּבא ַּבְקיֹוְסק 

ֶׁשל ִיְגָאל

 ִנָּצִבים 
ְוזֹוִכים

ַהָּוואְרט ֶׁשל יֹוִסי 
ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת

ָלָּמה ָהַרִּבי 
ָאַמר "ְיׁשּוָעה 

ְוַהְצָלָחה"?
יֹוִסי ְמַסֵּפר ַעל 
ְּבָרָכה ְּבִלי ִמִּלים

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא יֹוֵסף ִיְצָחק )יֹוִסי( ַלְחָיאִני. ַהּׁשֵ

ֲאִני עֹוד ֶרַגע ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה.
 

בּוַע ַהָּבא, ְּבצֹום ְּגַדְלָיה. יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי הּוא ַּבּׁשָ
ֲאִני ָּגר ְּבִקְרַית ַּגת, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ו ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
 

"ָאֳהֵלי ְמַנֵחם" ָּבִעיר. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ִנָּיה. ָנה ַהּׁשְ ֶׁשּבֹו ֲאִני ַמְתִחיל ֶאת ַהּׁשָ
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ְוַאְרָּבָעה ַּדֵּפי ְּגָמָרא. ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ְולֹוַמר ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף.ֲאִני ַמְקִּפיד ְמאֹוד ָלקּום ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ְּבַׁשַּבת ְמָבְרִכים 

ַהַּבִית 
ֶׁשל מֹוִטי

 ֻעִּזי ַקְּפלּון 
ְּבֶפֶרק ִסּיּום ָּכפּול, 

ְּדָרָמִטי ּוְמַרֵּגׁש



ֶכף ִנְכֶנֶסת, ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְפּתַֹח  ה ּתֵ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ַהּשׁ
ט.  ּוְמֻקּמָ ן  ָיׁשָ ָבר  ּכְ ל תשע"ח  ף ׁשֶ ַהּדַ ף ָחָדׁש.  ּדַ
ל  ה ַהְחָלטֹות, ִהְתַאְכַזְבנּו ּכָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֶהְחַלְטנּו ּכָ
ו  ְלנּו. ַעְכׁשָ ם ִנְכׁשַ ם ּגַ ָעִמים, ּפֹה ָוׁשָ ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ּכָ
ּכַֹח  ִלׁשְ רֹוִצים  ַוֲאַנְחנּו  ה,  ֲחָדׁשָ ָנה  ׁשָ יָעה  ַמּגִ

י ָחָדׁש". ֵמַהּכֹל ְוִלְהיֹות "ֶמְנּדִ

ם ֲחִליָפה  ֵיׁש ָלנּו ַמְחזֹור ָחָדׁש, ָלָבן ַוֲחִגיִגי, אּוַלי ּגַ
יׁש  ְלַהְרּגִ רֹוִצים  ַוֲאַנְחנּו   – ים  ַהַחּגִ ִלְכבֹוד  ה  ֲחָדׁשָ
ָכה  ּכָ ָנה,  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  ֵמַהּיֹום,  ֲאֵחִרים.  ְוִלְהיֹות 
ִרים, ֲאִני  ָעָליו ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ י ׁשֶ ְנּדִ ב ְלַעְצמֹו ַהּמֶ חֹוׁשֵ
ן ֶאת יֹוִסי  ָבר לֹא ֲאַעְצּבֵ ּכְ הּו ַאֵחר. ֲאִני  ֶאֱהֶיה ִמיׁשֶ
ל  ּלֵ א, ְוֶאְתּפַ א ְוִאּמָ יב ְוֶאֱעֹזר ְלַאּבָ ָטן, ְוַאְקׁשִ ָאִחי ַהּקָ
ְוַאף  ְוֵלִוי,  מּוִליק  ׁשְ ּבִ א  ֲאַקּנֵ ְולֹא  ה,  ּתָ ּכִ ּבַ טֹוב  ֲהִכי 
עֹוד  יָמה  ְוָהְרׁשִ זֹון,  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ַעם  ּפַ

ה... ֲאֻרּכָ

ָהָרצֹון  ַלֲעֹבד.  ָיכֹול  לֹא  ֶזה  ַיֲעֹבד.  לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ְמַאְכֵזב, 
רֹוִצים  ִאם  ֲאָבל  אֹותֹו.  יׁש  ְלַהְרּגִ ִבים  ַחּיָ ן,  ְמֻצּיָ הּוא  ה  ַהּזֶ
ר. ֵסֶדר ְמֻסּדָ ב ִלְהיֹות ְלַאט-ְלַאט, ּבְ ם אֹותֹו, ֶזה ַחּיָ ם ְלַיּשֵׂ ּגַ

לֹא  הּוא  ֵמַהּיֹום  ׁשֶ ַיְחִליט  ְמֻיָחד  ּבִ ֵמן  ׁשָ ָאָדם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה 
ׁשֹוֶתה  ְולֹא  ים  ּקִ ַמְמּתַ ּבְ נֹוֵגַע  ְולֹא  סֹוף  ִלי  ּבְ ֹאֶכל  זֹוֵלל 
ַעם,  ּפַ ַאף  טֹוָבה.  ִליָדה  ּגְ אֹו  ה  ִרּיָ ֻסּכָ טֹוֵעם  ְולֹא  קֹוָלה 
הּוא  ָרֵעב,  ִיְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ

ָזֶוה... ל ַהּמְ ח ֶאת ָהָארֹון ְויֹאַכל ֶאת ּכָ ִיְפּתַ

ָכה  ּכָ אֹוָתנּו  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הֹוֵלְך.  לֹא  ֶזה 
ּנֹות ּוְלַהְצִליַח  ִביל ְלׁשַ ׁשְ ּנֹות. ּבִ ה ְמאֹוד ְלׁשַ ִלים ָקׁשֶ ֶהְרּגֵ ׁשֶ
ֶרת, ַצַעד ַאֲחֵרי ַצַעד,  יָטה ְמֻסּדֶ ׁשִ ְלַהְתִמיד, ָצִריְך ַלֲעֹבד ּבְ

ַבת ַאַחת. יר ּבְ ל ַהּסִ ְולֹא ְלַנּסֹות ִלְבלַֹע ֶאת ּכָ

ְראּו  ּתִ ּסֹוף  ּבַ ְקַטְנַטן.  ָקָטן,  ֶאָחד,  ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ ַנְתִחיל  ּבֹואּו 
ְתִחיִלים? ָמה ּמַ ה. ָאז ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ֶרְך ֲאֻרּכָ ֵאיזֹו ּדֶ

ַּבִּתית  ַהִּקּנּוַח ֹזאת ַהַהְפָּתָעה ַהּׁשַ
ֶׁשָּלנּו, ְוֶזה ַּתַחת ַאֲחָריּותֹו ֶׁשל ַאָּבא. 
ַאף ֶאָחד ֹלא ִנְרָּדם, ֲאִפּלּו ְּבָטעּות, 

ָּבתֹות ֶׁשל  ִלְפֵני ַהִּקּנּוַח – ַּגם ַּבּׁשַ
ְׁשעֹון ַהַּקִיץ, ְּכֶׁשַהְּסעּוָדה ִמְסַּתֶּיֶמת 
ַמָּמׁש ְמֻאָחר. ִלְפָעִמים ַהִּקּנּוַח הּוא 
ה ְטָעִמים, ִלְפָעִמים  ְּגִליָדה ַּבֲחִמּׁשָ

עּוַגת ַקֶּצֶפת ִעם ׁשֹוקֹוָלִדים 
ְמֻיָחִדים, ְוִלְפָעִמים ְׁשַלל ֵּפרֹות 

ְמתּוִקים ּוְמַרְעְנִנים. ְּבֶהְחֵלט ָׁשֶוה 
ֵאר ֵעִרים ְוֵעָרִנִּיים, ָלֶׁשֶבת  ְלִהּׁשָ

ְלָחן ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּסעּוָדה  ְלַיד ַהּׁשֻ
ְּכמֹו ְּגדֹוִלים...

ַהָּדִגים ֶׁשל ִאָּמא 
ֶׁשִּלי ְמֻפְרָסִמים 

ְּבָכל ָהִעיר... ְּבָכל 
ַׁשָּבת ִהיא ְמִכיָנה ָּדג 

ֲעִסיִסי ַאֵחר ִעם רֶֹטב 
ִּפיַקְנִטי, ָחִריף ֵאׁש. 

ִאם ִּתְׁשֲאלּו אֹוִתי 
ְּבֶׁשֶקט, ִמֵּבין ַהָּדִגים 
ַהְּמֻגָּוִנים ֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי 
ְמִכיָנה ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב 

ֶאת ַהּמּוְׁשט ָּברֶֹטב 
ָהָאֹדם ִעם ַהַּתְבִליִנים 

ַהֲחָזִקים.

ִאָּמא ַמְׁשִקיָעה ָהמֹון ַּגם ָּבִעּצּוב 
ָּבת. ָּכל ַּפַעם ִהיא  ֶׁשל ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ַמְפִּתיָעה אֹוָתנּו ֵמָחָדׁש ִעם 
ַצָּלחֹות ָיפֹות, ַמּפֹות ֻיְקָרִתּיֹות, 
ַמִּפּיֹות ִעם ֶהְדֵּפִסים ִצְבעֹוִנִּיים, 

ּוִבְכָלל, ָּכל ָהֲאִויָרה ְוַהַהָּגָׁשה 
ָּבת – ֶזה ַהֹּכל ִאָּמא.  ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ִאָּמא ַמְׁשִקיָעה ָּבֶזה ַהְרֵּבה ַמְחָׁשָבה 
ּוַמֲאָמץ. ִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשָּכָכה 

ָּבת, ְוֹלא ְסָתם  ְמַכְּבִדים ֶאת ַהּׁשַ
עֹוְרִכים ֻׁשְלַחן ַחת-ְׁשַּתִים ְוֶזהּו.

ג "ְּתֵהא  ָנה ִמְתַחֶּלֶפת ָלנּו, ְוֶזה ַהְּזַמן ְלַהִּכיר ֶאת ַהֻּמּׂשָ ֲאַנְחנּו ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ֶׁשַהּׁשָ
ָנה. ְׁשַנת..." – ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשְרמּוִזים ַּבִּמְסָּפר ֶׁשל ַהּׁשָ

ֵנֵלְך ְקָצת ֲאחֹוָרה.

ָנה. ָהַרִּבי  ִּבְׁשַנת תשמ"ב ָהַרִּבי ִהְתַיֵחס ָלִראׁשֹוָנה ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד ְלָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ
ָנה ַהּזֹו ֵיׁש ֶרֶמז ְלָכְך ֶׁש"ְּתֵהא ְׁשַנת ִּביַאת ָמִׁשיַח" – ְּכלֹוַמר:  ָאַמר ֶׁשְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ

ָנה ָמִׁשיַח ָיבֹוא ְוִיְגַאל אֹוָתנּו. ֶזה ִיחּול ְלָכְך ֶׁשָאֵכן ִנְזֶּכה ֶׁשעֹוד ַהּׁשָ

ָנה. ִּבְׁשנֹות  ּוֵמָאז, ְּבָכל ָׁשָנה ָהַרִּבי ָהָיה ְמַגֶּלה ְרָמִזים ֻמְפָלִאים ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ
ַהֶּמִמים, ָּכל ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָעְסקּו ְּבָמִׁשיַח, ּוִבְׁשנֹות ַהּנּוִנים – ְּבִנִּסים ְוִנְפָלאֹות.

ַהְרֵּבה ַּדְרָׁשִנים ְואֹוֲהֵבי ְרָמִזים מֹוְצִאים ָּכל ִמיֵני ְרָמִזים, ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוִגיַמְטִרּיֹות ְּבָכל 
הּו ְמֻיָחד ְּבֵעיָניו ֶׁשל ָהַרִּבי. הּוא ֹלא ָרָאה ָּבֶהם  ָנה ָהיּו ַמּׁשֶ ָּדָבר. ֲאָבל ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ

ְסָתם ְרָמִזים ָיִפים, ֶאָּלא ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר: ִּבּטּוי ְלֹתֶכן ּוְסֻגּלֹות ְמֻיָחדֹות ֶׁשַּמְתִאיִמים ְלָכל 
ָנה ַהּזֹו. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָהְפכּו ְל'מֹוטֹו' ֶׁשְּמַלּוֶה ֶאת  ָמה ֶׁשִּיְתַרֵחׁש ְּבַמֲהַלְך ַהּׁשָ

ָנה. ָּכל ָהֲעבֹוָדה ָהרּוָחִנית ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ֶוה ְלַאֵּמץ הּוא "ְּתֵהא ְׁשַנת ֲעֵׂשה  ָנה ַהֲחָדָׁשה? ֶאָחד ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשּׁשָ ָאז ֵיׁש ָלֶכם ַרְעיֹון ַלּׁשָ
טֹוב". ִנְׁשָמע טֹוב?

ִּבְתמּונֹות
ֻמָּׂשִגים

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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ֶאְצֵלנּו ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמְׁשַּפְחִּתית. 
ֻּכָּלם ּכֹוֵלל ֻּכָּלם, ֶׁשֶּזה אֹוֵמר ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ְוַעד 
ְׁשמּוִליק ַהָּקָטן – ֻּכָּלם ְמָבְרִכים ְּבַיַחד, ְּבקֹול 

ּוִבְנִעיָמה, ִמָּלה ְּבִמָּלה, ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ַׁשַּבת ֻחְפָׁשה ַּבְּיִׁשיָבה ִהיא 
ִּבְׁשִביִלי ַׁשָּבת ֲהִכי ֵּכיִפית 

ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְהיֹות. ֶמְנִּדי ִויהּוָדה 
ְלָחן,  ֵליּב יֹוְׁשִבים ְלַיד ַהּׁשֻ

ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים ֶׁשֵהם 
ָׁשְמעּו ֵמַהַּמְׁשִּפיַע ַוֲחָויֹות 

ְמַׁשַעְׁשעֹות ֵמַהְּיִׁשיָבה, 
ְוָהֲאִויָרה ָּכל ָּכְך טֹוָבה... ֲאִני 

ַמָּמׁש ְמַקֵּנא ָּבֶהם, ַּגם ֲאִני 
רֹוֶצה ִלְלמֹד ְּכָבר ַּבְּיִׁשיָבה – 
ֵאילּו ַחִּיים ְמַעְנְיִנים ֵיׁש ָלֶהם 

ָׁשם, ְוַכָּמה ֵהם לֹוְמִדים!

ְּבָכל ַׁשָּבת ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ֶאת ָּכל 
ַהִּנּגּוִנים ֶׁשָהַרִּבי ִלֵּמד ְּבַמֲהַלְך 

ִנים. ַּבְּסעּוָדה ַּבַּלְיָלה  ַהּׁשָ
ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ֵחִצי – ֲאִני אֹוֵהב 
ִּבְמֻיָחד ֶאת "ַאְנִעים ְזִמירֹות" 
ִני ַמְׁשִליִמים  – ְוֶאת ַהֵחִצי ַהּׁשֵ

ְלָמֳחָרת ַּבְּסעּוָדה.

ְלָחן ֻּכָּלם  ֶאְצֵלנּו ְסִביב ַהּׁשֻ
הּו  ְמַדְּבִרים. ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ַמּׁשֶ

ְּבתֹורֹו. ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ִסּפּור 
ֵמַהְּמַלֵּמד, ַרְעיֹון ֵמֵאיֶזה ֵסֶפר, 

ֲחָוָיה ְמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּקְרָתה ְּבַמֲהַלְך 
בּוַע, ִׂשיָחה ֶׁשל ָהַרִּבי – ָּכל  ַהּׁשָ
ָּדָבר ִעם ֹּתֶכן ּוַמְׁשָמעּות. ָּכָכה 

ֻּכָּלנּו ַמִּגיִעים מּוָכִנים, ְוַגם 
ִמְתַּגְּבִרים ַעל ַּפַחד ָקָהל – אּוַלי 

ִנְהֶיה נֹוֲאִמים ְּגדֹוִלים...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַלְחָיאִני

ִהיא  ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ֶׁשִּלְפֵני  בּוַע  ַהּׁשָ ָּפָרַׁשת  ָׁשָנה,  ְּבָכל 
ִנָּצִבים  "ַאֶּתם  ַהָּפָרָׁשה:  ַמְתִחיָלה  ְוָכְך  ִנָּצִבים.  ָּפָרַׁשת 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵקיֶכם,  ם  ַהּׁשֵ ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום 
ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם, ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל... ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד 
טֹוָבה  ֲהִכי  ֶׁשַהֲהָכָנה  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ֶזה  ֵמיֶמיָך".  ֹׁשֵאב 
ָנה ִהיא ֶׁשִּנְהֶיה ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד, ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד  ְלֹראׁש ַהּׁשָ
ִיְהֶיה ָחֵסר. זֹאת אֹוֶמֶרת: ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֻּכָּלנּו 
ֶאָחד – ַּגם ִמי ֶׁשהּוא 'רֹאׁש' ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט ְוֹלא 
ָּכל ָּכְך ֻמְצָלח, ְּכמֹו ׁשֹוֲאֵבי ַהַּמִים ְוחֹוְטֵבי ָהֵעִצים. ַרק 
ִני,  ִאים ֶאָחד ַעל ַהּׁשֵ ָּכְך, ְּכֶׁשֻּכָּלנּו ְמֻאָחִדים ְוֹלא ִמְתַנּׂשְ
ְוִלְזּכֹות  ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  "ִנָּצִבים"  ַלֲעמֹד  נּוַכל 

ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!
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