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ענינים תוכן 

להורים חינוכיים  ומסרים 
11 ......................... ָמ”ח ָאהּוב ְוֶלַקח ָחׁשּוב ּגְ

ַסְמכּוִתית  ְמֻבֶּגֶרת,  ְּדמּות  ַהֶּיֶלד,  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ֻמֲעֶרֶכת  ְּדמּות  הּוא  ַסָּבא 

ְלָסֵביֶהם.  ְנָכִדים  ֵּבין  ְלִהָּוֵצר ֶקֶׁשר ַאִּמיץ ּופֹוֶרה  ָּכְך ָעׂשּוי  ְוַאֲחָרִאית, ּוִמּתֹוְך 

ִנְדָרׁש  ֵאינֹו  ְוַהֶּיֶלד  ַוֲחָלָקה,  ִטְבִעית  ְּבצּוָרה  ֶזה  ֶקֶׁשר  ִמְתַרֵּקם  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך 

ַהֹּמאְזַנִים  ַּכּפֹות  ַעל  ְלִעִּתים,  ַאְך  ַמְׁשָמעּוִתִּיים.  ְּדָבִרים  ַעל  ַּבֲעבּורֹו  ְלַוֵּתר 

ַלֶּיֶלד,  ֶהָחׁשּוב  ַאֵחר  ֵעֶרְך  אֹו  ֶחְבָרִתי  ֶקֶׁשר  ְלֻעַּמת  ַסָּבא  ִעם  ַהֶּקֶׁשר  ֻמָּנח 

ָקָׁשה. ִהְתַלְּבטּות  ִּבְפֵני  ַלֲעמֹד  ָעׂשּוי  ַהֶּיֶלד  ְוָאז 

ַנֲעָלה,  ַמָּטָרה  ְלַמַען  ָסבֹו  ִּבְׁשִליחּות  ַהֶּנֶכד  ִנְׁשַלח  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ּוֵמִביְך. ָקֶׁשה  ֶחְבָרִתי  ְלַמָּצב  ִנְקַלע  זֹאת  ּוְבִעְקבֹות 

ִּבְכבֹודֹו  ַהָּסב  הּוא  ַהִּתְסֹּבֶכת  ִמן  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ִחֵּלץ  ָּדָבר  ֶׁשל  ֶׁשְּבסֹופֹו  ִמי  ַּבִּסּפּור,  ָאְמָנם 

ִהְתמֹוְדדּותֹו  זֹאת,  ִעם  ֵאּלּו.  ֵמֵעין  ְלַהְׁשָלכֹות  מּוָדע  ֵאינֹו  ַאף  ַהָּסב  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ַאְך  ּוְבַעְצמֹו, 

ָסבֹו,  ִעם  ֶׁשּלֹו  ָהַאִּמיץ  ַּבֶּקֶׁשר  ֵאמּון  ִמּתֹוְך  ַהֶחְבָרִתי,  ַהַּלַחץ  ִעם  ַהֶּנֶכד  ֶׁשל  ְוָהֵאיָתָנה  ַהֵּגָאה 

ַּגם  ִלְרֹקם  אֹותֹו  ְלַהְמִריץ  ְּבֹכָחּה  ּוְבָכְך  ַהּזֹאת,  ַהּסּוְגָיה  ַעל  ְוָנכֹון  ַמִּקיף  ַמָּבט  ַלּקֹוֵרא  ַמֲעִניָקה 

ָסבֹו. ִעם  ּוְמבָֹרִכים  ֶעְרִּכִּיים  ְקָׁשִרים  הּוא 

א ְמֻיָחד ................ 21 ל ַסּבָ רֹוֶיְקט ְמֻיָחד ׁשֶ ּפְ

ַחֶּייָה  ֶׁשֹאַרח  מּוָזָרה  ְּדמּות  ְּבָסָבם  ֶׁשרֹוִאים  ַהְּנָכִדים  ֵהם  ַרִּבים 

ִמּדֹור  ַהִּמְׁשַּתָּנה  ַהֶּמְנָטִלּיּות  ַהִּגיִלים,  ַּפַער  ְלָכְך  ּגֹוְרִמים  ְמֻׁשֶּנה. 

ְועֹוד. ְלדֹור 

ֵאינֹו  ַהָּדָבר  ֲאָבל  ַּבְּמִציאּות,  ָּבִסיס  ַּגם  זֹו  ִלְתחּוָׁשה  ֵיׁש  ְלִעִּתים 

ְלעֹוָלמֹו  ְלִהְתַחֵּבר  ְוַאף  ְלַהֲעִריץ  ֶלֱאהֹב,  ַהֶּנֶכד  ֶׁשל  ְיָכְלּתֹו  ֶאת  סֹוֵתר 

ְּבֶהֵּכרּות  לֹו  ַּדי  ָנכֹון,  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ָהֲעָרִכים  ֻסַּלם  ַּכֲאֶׁשר  ֹרב,  ִּפי  ַעל  ַהָּסב.  ֶׁשל 

 – מּוָזר  לֹו  ֶׁשִּנְרֶאה  ֶׁשָּמה  ְלִהָּוַכח  ְּכֵדי  ָסבֹו  ֶׁשל  עֹוָלמֹו  ִעם  ֶאְמָצִעית  ִּבְלִּתי 

ָּכְך. ָּכל  מּוָזר  ֵאינֹו 

הקדמה
ובכל  מקום  לכל  הילד  עמו  ישא  הילדות  חוויות  את  כאשר  האדם,  של  אישיותו  את  מעצבות  הילדות  שנות 

המשפחתי  ובתא  להוריו,  ילד  בין  השורר  החם  המשפחתי  הקשר  על  לרוב  מבוססות  הילדות  חוויות  מצב. 

הוא  המדובר  ילדינו.  של  חייהם  על  רבות  הוא  אף  המשפיע  במקצת,  סמוי  נוסף,  רובד  קיים  אולם  בכלל, 

סבם. לבין  ילדינו  שבין  בקשר 

ומתמקדת  ואהבה  חום  מעניקה  שנותיה  ממרום  אשר  חכמה,  ולמודת  נסיון  רבת  אבהית,  דמות  הוא  סבא 

לנכדיו,  סב  בין  כלל  בדרך  השורר  המופלא  הקשר  והנכדות.  הנכדים  של  בחייהם  הקטנים  בפרטים  דוקא 

על  המגשרת  היא  העצומה  האהבה  שמא  לא,  ושמא  סתומה.  חידה  תמיד  היה  הגדול,  הגילים  פער  למרות 

והיחודי. המרתק  הקשר  את  ויוצרת  הגילאים  פער 

שבין  הקשר  האמור,  המופלא  הקשר  בסוד  כולם  הנוגעים  ומאלפים  מרתקים  סיפורים  תמצאו  שלי”  ב”סבא 

מהקשר  חוויותיהם  את  הכתב  על  להעלות  מנת  על  ובנותינו,  בנינו  בידי  העט  ניתן  שלי”  ב”סבא  לנכדיו.  סב 

סבא. לבין  בינם  שנוצר 

סיפורי  את  במודע  ומאפיין  כולם  בין  עובר  השני  חוט  אך  משלה,  סבא  ילדה  לכל  משלו,  סבא  ילד  לכל 

סיפורי  שונות,  חוויות  ליבם.  בכל  זאת  חשים  שלהם,  בדרכם  נכדה,  וכל  נכד  כל  שלי!  הוא  סבא  שלי”:  “סבא 

סבא! עם  שלי  הקשר  אחת,  נקודה  סביב  סב  והכל  שונים,  חיים 

ישכילו  באמצעותו  ילדינו,  בידי  עזר  ככלי  גם  לשמש  עשוי  הוא  ומרגש,  חווייתי  ספר  רק  אינו  שלי”  “סבא 

סבא... עם  המשפחה,  זקן  עם  הקשר  את  ולהדק  לחזק 

המלאכה. עושי  רבים,  במים  ימיני  על  לעומדים  להודות  המקום  כאן 

לעורכת  גדולה  תודה  המשובחת.  העריכה  על  פתיה  עובדיה  שאול  ספרינו  של  הראשי  לעורך  אודה  ראשית 

הלשון המקצועית שולה יעקובסון. אודה מקרב לב לנקדנית ולמגיהה המסורה יהודית הירשמן. תודה וברכה 

מירי  אומן  ידי  והמעצבת  לגרפיקאית  תודה  של  חופניים  חן.  אבישי  והיחודי  המקצועי  הכישורים  ברוך  לצייר 

היקרה,  לרעייתי  אודה  דבר  ואחרית  ויהודה.  רפאל  דוד,  האהובים  יקיריי  לבניי  בזאת  אודה  כן,  כמו  פלקסר. 

המחכימות. בעצותיה  רבות  וסייע  הספר  יצירת  את  ליוותה  אשר  נעמה, 

ומועילה מהנה  קריאה 

אוחיון אברהם 

9 עכיכית8 םינינ שלי סבא 



41 .............. א  ּיּול ִעם ַסּבָ ַהּטִ

הּוא  ְמֻבָּגִרים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ַהְּמַאְפְיִנים  ַאַחד 

ְּבַיַחס  ַאַחת  ֹלא  ַהִּמְתַּבֵּטאת  ֶיֶתר,  ַּדֲאָגנּות 

זֹאת  ְמַקְּבִלים  ַהְּנָכִדים  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ַלְּנָכִדים. 

ּוְבַמָּצִבים  ִּבְזַמִּנים  אּוָלם  ּוְבַסְבָלנּות,  ַּבֲהָבָנה 

ֵּבין  ְלִמְכׁשֹול  ַלֲעמֹד  זֹו  ְיֵתָרה  ְּדָאָגה  ֲעלּוָלה  ְמֻסָּיִמים 

ַהְּנָכִדים ּוֵבין ַהָּסִבים. ְלָמָׁשל, ְּבִטּיּול ְמֻׁשָּתף, ַהְיָלִדים ְמַבְּקִׁשים 

ּוְבַהְתָרעֹות  ְּבַאְזָהרֹות  אֹוָתם  ּוְמַמֵּתן  ְּבַדְרָּכם”  “עֹוֵמד  ַסָּבא  ְוִאּלּו  ּוְלִהְתָּפֵרק,  ְלִהְׁשּתֹוֵבב 

ֶׁשהֹוִביל  הּוא  ַהַּמְפִּתיַע  ַהּסֹוף  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבִּסּפּור  ָּבִסיס.  ְוַחְסרֹות  ְמִעיקֹות  ֵהן  ֶׁשְּבֵעיֵניֶהם 

ְּתחּוַׁשת  ֶאת  ְלַרֵּכְך  ַההֹוִרים,  ָאנּו,  ִנְדָרִׁשים  ְּכָלִלי  ְּבאֶֹפן  ֲאָבל  ַהְּנָכִדים,  ֶׁשל  ַהֲחָרָטה  ִלְתחּוׁשֹות 

ַסָּבא. ֶׁשל  ַּדֲאָגתֹו  נֹוַבַעת  ֵמַאִין  ָלֶהם  ּוְלַהְבִהיר  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ַהִהְתַנְּגדּות 

49 ............................ א  ִחים ֶאת ַסּבָ ּמְ ְמׂשַ

ֹׁשֶרׁש  ַוֲעצּוָבה.  נּוָגה  ִּכְדמּות  ַהֶּנֶכד  ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ַסָּבא  מֹוִפיַע  ְלִעִּתים 

ְּכמֹו  ַחָּייו,  ִּביֵמי  ָעָליו  ֶׁשָעְברּו  ָקׁשֹות  ֲחָויֹות  ִלְהיֹות  ָעׂשּוי  ַהָּדָבר 

ִּבְזַמִּנים  ְּבִעָּקר  מֹוִפיָעה  ָהַעְצבּות  ְלִעִּתים  ַהּׁשֹוָאה.  ְמֹאְרעֹות 

ָקרֹוב. ָאָדם  ֶׁשל  ְּפִטיָרה  מֹוֵעד  ְּכמֹו  ְמֻסָּיִמים, 

ַקִּליִלים  ְׂשֵמִחים,  ְיצּוִרים  ֵהם  ִמִּטְבָעם  ְיָלִדים  זֹאת,  ְלֻעַּמת 

ַסָּבא  ִעם  ֶׁשָּלֶהם  ַהִּמְפָּגׁש  ָּכְך,  ִמּׁשּום  ְוֶעֶצב.  ְּדָאגֹות  ּוְנטּוֵלי 

ְּבאֶֹפן  ֶאְצָלם  ְלִהָּתֵפס  ָעלּול  ּוְמֻדְכָּדְך,  ָעצּוב  הּוא  ֶׁשָּבֶהם  ַּבְּזַמִּנים 

ֲעֵליֶהם. ְּכַכַעס  ְּבָטעּות  ְלִהְתָּפֵרׁש  ְוַאף  ָׁשגּוי 

ּוְבֶהְתֵאם  ֶׁשָּלֶהם  ִּבְׂשָפָתם  ְיָלֵדינּו,  ִעם  ְנׂשֹוֵחַח  ְלָכְך,  ֵעִרים  ִנְהֶיה  ְּכהֹוִרים, 

ַנַחת  לֹו  ִלְגֹרם  ְּבֹכָחם  ִּכי  ָלֶהם  ַנְסִּביר  ַסָּבא.  ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ָהֶעֶצב  ִסַּבת  ַעל  ַלֲהָבָנָתם, 

רּוחֹו,  ַמַּצב  ֶאת  ּוְלרֹוֵמם  אֹותֹו  ְלַׂשֵּמַח  ְּכֵדי  ִלְפֹעל  ֵּכיַצד  אֹוָתם  ַנְדִריְך  ְוַאף  ְוִׂשְמָחה, 

ֶׁשְּלָפֵנינּו. ַּבִּסּפּור  ַהְּנָכִדים  ֶׁשָעׂשּו  ְּכִפי 

ְּפָעִמים  אּוָלם  ָסבֹו,  ַאַחר  ַמֲעָקב  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו,  ְּבכֹחֹות  ַהֶּנֶכד  זֹאת  ִּגָּלה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ְיֵדי  ַעל  ָסבֹו,  ֶׁשל  עֹוָלמֹו  ְלַהָּכַרת  ַהֶּנֶכד  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ְלַקֵּצר  ְיכֹוִלים  ַההֹוִרים,  ָאנּו,  ַרּבֹות 

ָהעֹוָלמֹות  ֵּבין  ְלַגֵּׁשר  נּוַכל  ָּכְך  ַהֶּנֶכד.  ֶׁשל  ְוַלֲהָבָנתֹו  ְלִגילֹו  ְּבֶהְתֵאם   – ַּכּמּוָבן  קֹורֹוָתיו,  ִסּפּור 

ַהּדֹורֹות. ֵּבין  ּוְלַחֵּבר 

29 .... ר ַעל ַעְצמֹו  א ְמַסּפֵ ַסּבָ

ַּבָּפז,  ְיֻסָּלא  ֶׁשֹּלא  ֶנֶכס  ִהיא  ַחִּיים  ָחְכַמת 

ִנָּכרֹות  ַּכֻּמּיֹות  ִעָּמם  נֹוְׂשִאים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְוִזְקֵני 

ְמַלְּמֵדנּו:  ַהָּכתּוב  ַהֶּזה.  ַהָּיָקר  ַהִּמְצָרְך  ִמן 

ַהָּסִבים  ֶׁשל  ַהַחִּיים  ִסּפּוֵרי   – ֶאְתּבֹוָנן”  “ִמְּזֵקִנים 

ּוְלַהְקנֹות  ַהַחִּיים  ִּבְנִתיבֹות  ַהְּצִעיִרים  ַהְּנָכִדים  ֶאת  ְלַהְדִריְך  ֲעׂשּוִיים 

ֲעָרִכים  טֹובֹות.ָלֶהם  ּוִמּדֹות  ֶנֱאָצִלים 

ַרָּבה  ְמִסירּות  ַהּכֹוֵלל  ַהַּמְדִהים,  ַחָּייו  ִסּפּור  ֶאת  ֶנְכָּדתֹו  ִּבְפֵני  ַהָּסב  ּגֹוֵלל  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ּוְמֹבֶרֶכת. ַמְפִּתיָעה  ְלִהְתַּפְּתחּות  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ֶׁשהֹוִביָלה  ְמִסירּות  ְלהֹוָריו, 

ְלדֹור  ַהְּנָכִדים  ּדֹור  ֵּבין  ּפֹוֶרה  ִמֶּקֶׁשר  ְלִהָּוֵצר  ָהֲעׂשּוָיה  ָהַרָּבה  ַלּתֹוֶעֶלת  ֶנֱהֶדֶרת  ֻּדְגָמה  זֹוִהי 

ְוִיְגְרמּו ָלֶהם ְלִהְזַּדהֹות  ַהָּסִבים. ִסּפּוֵרי ַחִּיים ֶעְרִּכִּיים ּוְמַרְּתִקים ִיְמְׁשכּו ָּתִמיד ֶאת ֵלב ַהְּנָכִדים 

ֶׁשָּלֶהם. ַסָּבא   – ְוָהֲאִציִלי  ָהֶעְרִּכי  ַהִּסּפּור,  ִּגּבֹור  ִעם 

ָנה ........................... 35 ַמּתָ ל ְזכּות ּבְ ף ׁשֶ ּכַ

ַהַּמָּתנֹות  ְּבַיַחד.  הֹוְלִכים  ֶׁשָּלֹרב  ְּדָבִרים  ְׁשֵני   – ּוַמָּתנֹות  ַסָּבא 

ְּבֵעיֵניֶהם  ְּבִאיִׁשּיּותֹו,  ָחׁשּוב”  “ְרִכיב  ֵהן  ִלְנָכָדיו  ַמֲעִניק  ֶׁשַּסָּבא 

ְלַמְּתנֹוָתיו  ַהְּנָכִדים  ֶׁשל  ַהִּצִּפָּיה  ֶׁשָּכְך,  ִמֵּכיָון  ְצִעיִרים...  ְנָכִדים  ֶׁשל 

ֵּבין  ַּפַער  ְוֵכן  ִחּכּוְך  ְנֻקּדֹות  ְלעֹוֵרר  ַאַחת  ֹלא  ֲעׂשּוָיה  ַסָּבא  ֶׁשל 

ֶׁשְּדמּותֹו  ְיָלֵדינּו,  ֶאת  ְלַחֵּנְך  ֻמָּטל  ְּכהֹוִרים,  ָעֵלינּו,  ְלַאְכָזבֹות.  ִצִּפּיֹות 

ַמֲעִניק. ֶּׁשהּוא  ֵמַהַּמָּתנֹות  ִנְגָזִרים  ֵאיָנם  ֵאָליו,  ַהַּיַחס  ְוֵכן  ַסָּבא  ֶׁשל 

ַהַּמָּתנֹות  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּנָכִדים  ִהְתמֹוְדדּו  ֶׁשִעָּמּה  ַהִּדיֶלָּמה  מּוֵבאת  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ֶאת  ּוְלַכֵּבד  ְּבַעְצָמם  ִלְׁשֹלט  ִנְדְרׁשּו  ַהְּנָכִדים  ִהִּגיעּו.  ֹלא  ֶׁשָּלֶהם  ַסָּבא  ֶׁשִהְבִטיַח 

ֵּכיַצד  ִלְלמֹד  ְיָלֵדינּו  ְיכֹוִלים  ֶזה  ִמִּסּפּור  ַהַּמְפִּתיַע.  ַלּסֹוף  ַעד  ְזכּות,  ְלַכף  אֹותֹו  ָלדּון  ְוַאף  ַהָּסב, 

ְזכּות. ְלַכף  ַהּזּוַלת  ֶאת  ְוָלדּון  יֹוֵתר  ַמִּקיָפה  ְרִאָּיה  ְלַסֵּגל  ִרְגִעּיֹות,  ַאְכָזָבה  ִמְּתחּוׁשֹות  ְלִהְתַנֵּתק 

11 המדקה10 שלי סבא 
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ָאהּוב  ְּגָמ”ח 
ָחׁשּוב ְוֶלַקח 

ְּבׁשּום ַּב ַקָּים  ֶׁשֹּלא  ְּגָמ”ח  ְּבִמינֹו,  ְמֻיָחד  ְּגָמ”ח  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו  ְּׁשכּוָנה 

טֹוִבים. ַמֲעִׂשים  ְּגָמ”ח  ַאֶחֶרת:  ְׁשכּוָנה 

ָלַדַעת. ְמַבְּקִׁשים  ְּבַוַּדאי  ַאֶּתם  טֹוִבים?  ַמֲעִׂשים  ְּגָמ”ח  ַמהּו 

ִמָּכל  ִּבְפָרִסים,  ָמֵלא  ֶחֶדר  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו  ַהְּׁשכּוָנה  ֶׁשל  ַּבִּמְשָחִקָיּה  ּוְבֵכן, 

ֶּבֱאֶמת,  טֹוב  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֵמַהְּׁשכּוָנה  ֶיֶלד  ָּכל  ַהְּגָדִלים.  ּוִמָּכל  ַהּסּוִגים 

ְלַסֵּפר  ַלִּמְשָחִקָיּה,  ְלַהִּגיַע  ַרַּׁשאי  אֹותֹו,  ְוַיֲחִׁשיבּו  אֹותֹו  ֶׁשְּיַכְּבדּו  ְּכֵדי  ְוֹלא 

ְּפַרס  ּוְלַקֵּבל  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוב  ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל  ַהִּמְשָחִקָיּה,  ְמַנֵהל  ְלִׁשְמעֹון, 

ִעידּוד.

57 ............... ָרִטי  ֵנס ּפּוִרים ּפְ

ְּבֵעיֵני  ַסָּבא  ִנְתָּפׂש  ְלִעִּתים  ִּגילֹו,  ִמְּמרֹוֵמי 

ְמֻסָּגל  ֶׁשֵאינֹו  ְמַעט,  ְמֻנָּתק  ְּכָאָדם  ַהְּיָלִדים 

ּפּוִרים  ַהְּצִעיִרים.  ֶׁשל  ְּבִׂשְמָחָתם  ְלִהְׁשַּתֵּלב 

ֵּכיָון  ִמְתַחֶּדֶדת,  זֹו  ְּתִפיָׂשה  ֶׁשּבֹו  יֹום  הּוא 

ַהָּׂשֵמַח  ַהּיֹום  ֶזהּו  ְוַהְּצִעיִרים  ַהְּיָלִדים  ֶׁשַּבֲעבּור 

ַּבֲחָויֹוֵתיֶהם  ַהָּסב  ֶׁשל  ְוִׁשּלּובֹו  ַּבָּׁשָנה,  ְּביֹוֵתר 

ֶאְפָׁשִרי. ִּבְלִּתי  ָלֶהם  ִנְרֶאה 

ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  אּוָלם  ַהּפּוִרים,  ְּבִׂשְמַחת  ַהָּסב  ֶׁשל  ִמִּׁשּלּובֹו  ַהֶּיֶלד  ָחַׁשׁש  ָאֵכן  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשַחֵּיי  ֶאָּלא  זֹאת  ַרק  ְוֹלא  ָּבּה,  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ֵהיִטיב  ָסבֹו  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוַכח  הּוא  ָּדָבר 

ַהּזֹאת,  ַהְּקדּוָמה  ַהֵּדָעה  ִמן  ִיְׁשַּתְחְררּו  ַהְּיָלִדים  ֶזה  ִסּפּור  ְּבִעְקבֹות  זֹאת.  ְּבִעְקבֹות  ִנְּצלּו  ֻּכָּלּה 

ׁשֹוִנים. ִמְׁשַּפְחִּתִּיים  ְּבֵארּוִעים  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ָסָבם  ֶׁשל  ִּביָכְלּתֹו  ֵאמּון  ִיְתַּפֵּתַח  ּוְבִלָּבם 


