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םינינ ע ןכות

סבא שלי

הקדמה
שנות הילדות מעצבות את אישיותו של האדם ,כאשר את חוויות הילדות ישא עמו הילד לכל מקום ובכל
מצב .חוויות הילדות מבוססות לרוב על הקשר המשפחתי החם השורר בין ילד להוריו ,ובתא המשפחתי
בכלל ,אולם קיים רובד נוסף ,סמוי במקצת ,המשפיע אף הוא רבות על חייהם של ילדינו .המדובר הוא
בקשר שבין ילדינו לבין סבם.
סבא הוא דמות אבהית ,רבת נסיון ולמודת חכמה ,אשר ממרום שנותיה מעניקה חום ואהבה ומתמקדת
דוקא בפרטים הקטנים בחייהם של הנכדים והנכדות .הקשר המופלא השורר בדרך כלל בין סב לנכדיו,
למרות פער הגילים הגדול ,היה תמיד חידה סתומה .ושמא לא ,שמא האהבה העצומה היא המגשרת על
פער הגילאים ויוצרת את הקשר המרתק והיחודי.
ב”סבא שלי” תמצאו סיפורים מרתקים ומאלפים הנוגעים כולם בסוד הקשר המופלא האמור ,הקשר שבין
סב לנכדיו .ב”סבא שלי” ניתן העט בידי בנינו ובנותינו ,על מנת להעלות על הכתב את חוויותיהם מהקשר
שנוצר בינם לבין סבא.
לכל ילד סבא משלו ,לכל ילדה סבא משלה ,אך חוט השני עובר בין כולם ומאפיין במודע את סיפורי
“סבא שלי” :סבא הוא שלי! כל נכד וכל נכדה ,בדרכם שלהם ,חשים זאת בכל ליבם .חוויות שונות ,סיפורי
חיים שונים ,והכל סב סביב נקודה אחת ,הקשר שלי עם סבא!
“סבא שלי” אינו רק ספר חווייתי ומרגש ,הוא עשוי לשמש גם ככלי עזר בידי ילדינו ,באמצעותו ישכילו

תוכן ענינים
ומסרים חינוכיים להורים
ְ ּג ָמ”ח ָאה ּוב ְו ֶל ַקח ָח ׁש ּוב 11..........................
כּותית
ַס ָּבא הּוא ְּדמּות ֻמ ֲע ֶרכֶ ת ְּב ֵעינָ יו ֶׁשל ַהּיֶ לֶ דְּ ,דמּות ְמ ֻבּגֶ ֶרתַ ,ס ְמ ִ
יהם.
ּופֹורה ֵּבין נְ כָ ִדים לְ ָס ֵב ֶ
ּומּתֹוְך ּכָ ְך ָעׂשּוי לְ ִהּוָ צֵ ר ֶק ֶׁשר ַא ִּמיץ ֶ
וְ ַא ֲח ָר ִאיתִ ,
צּורה ִט ְב ִעית וַ ֲחלָ ָקה ,וְ ַהּיֶ לֶ ד ֵאינֹו נִ ְד ָרׁש
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ִמ ְת ַר ֵּקם ֶק ֶׁשר זֶ ה ְּב ָ
עּותּיִ יםַ .אְך לְ ִע ִּתיםַ ,על ּכַ ּפֹות ַהּמֹאזְ נַ יִ ם
לְ וַ ֵּתר ַּב ֲעבּורֹו ַעל ְּד ָב ִרים ַמ ְׁש ָמ ִ
ֻמּנָ ח ַה ֶּק ֶׁשר ִעם ַס ָּבא לְ ֻע ַּמת ֶק ֶׁשר ֶח ְב ָר ִתי אֹו ֵע ֶרְך ַא ֵחר ֶה ָחׁשּוב לַ ּיֶ לֶ ד,
וְ ָאז ַהּיֶ לֶ ד ָעׂשּוי לַ ֲעמֹד ִּב ְפנֵ י ִה ְתלַ ְּבטּות ָק ָׁשה.
ַּב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו נִ ְׁשלַ ח ַהּנֶ כֶ ד ִּב ְׁשלִ יחּות ָסבֹו לְ ַמ ַען ַמ ָּט ָרה נַ ֲעלָ ה,
ּומ ִביְך.
ּוב ִע ְקבֹות זֹאת נִ ְקלַ ע לְ ַמּצָ ב ֶח ְב ָר ִתי ָק ֶׁשה ֵ
ְ
ָא ְמנָ ם ַּב ִּסּפּורִ ,מי ֶׁש ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ִחּלֵ ץ ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ִמן ַה ִּת ְסּבֹכֶ ת הּוא ַה ָּסב ִּבכְ בֹודֹו
מֹודדּותֹו
מּודע לְ ַה ְׁשלָ כֹות ֵמ ֵעין ֵאּלּוִ .עם זֹאתִ ,ה ְת ְ
ּוב ַעצְ מֹוַ ,אְך ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ַה ָּסב ַאף ֵאינֹו ָ
ְ
יתנָ ה ֶׁשל ַהּנֶ כֶ ד ִעם ַהּלַ ַחץ ַה ֶח ְב ָר ִתיִ ,מּתֹוְך ֵאמּון ַּב ֶּק ֶׁשר ָה ַא ִּמיץ ֶׁשּלֹו ִעם ָסבֹו,
ַהּגֵ ָאה וְ ָה ֵא ָ
ּובכָ ְך ְּבכ ָֹחּה לְ ַה ְמ ִריץ אֹותֹו לִ ְרקֹם ּגַ ם
ּקֹורא ַמ ָּבט ַמ ִּקיף וְ נָ כֹון ַעל ַהּסּוגְ יָ ה ַהּזֹאתְ ,
ַמ ֲענִ ָיקה לַ ֵ
ּומב ָֹרכִ ים ִעם ָסבֹו.
הּוא ְק ָׁש ִרים ֶע ְרּכִ ּיִ ים ְ

ְּפרוֹ ֶי ְקט ְמ ֻי ָחד ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ְמ ֻי ָחד 21.................

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

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

ראשית אודה לעורך הראשי של ספרינו שאול עובדיה פתיה על העריכה המשובחת .תודה גדולה לעורכת
הלשון המקצועית שולה יעקובסון .אודה מקרב לב לנקדנית ולמגיהה המסורה יהודית הירשמן .תודה וברכה
לצייר ברוך הכישורים המקצועי והיחודי אבישי חן .חופניים של תודה לגרפיקאית והמעצבת ידי אומן מירי
פלקסר .כמו כן ,אודה בזאת לבניי יקיריי האהובים דוד ,רפאל ויהודה .ואחרית דבר אודה לרעייתי היקרה,
נעמה ,אשר ליוותה את יצירת הספר וסייע רבות בעצותיה המחכימות.
קריאה מהנה ומועילה

אברהם אוחיון

יה
רֹואים ְּב ָס ָבם ְּדמּות מּוזָ ָרה ֶׁשא ַֹרח ַחּיֶ ָ
ַר ִּבים ֵהם ַהּנְ כָ ִדים ֶׁש ִ
ּגֹור ִמים לְ כָ ְך ַּפ ַער ַהּגִ ילִ יםַ ,ה ֶּמנְ ָטלִ ּיּות ַה ִּמ ְׁש ַּתּנָ ה ִמּדֹור
ְמ ֻׁשּנֶ הְ .
לְ דֹור וְ עֹוד.
חּוׁשה זֹו ּגַ ם ָּב ִסיס ַּב ְּמצִ יאּותֲ ,א ָבל ַה ָּד ָבר ֵאינֹו
לְ ִע ִּתים יֵ ׁש לִ ְת ָ
סֹותר ֶאת יְ כָ לְ ּתֹו ֶׁשל ַהּנֶ כֶ ד לֶ ֱאהֹב ,לְ ַה ֲע ִריץ וְ ַאף לְ ִה ְת ַח ֵּבר לְ עֹולָ מֹו
ֵ
ֶׁשל ַה ָּסבַ .על ִּפי רֹבּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֻסּלַ ם ָה ֲע ָרכִ ים ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד נָ כֹוןַּ ,די לֹו ְּב ֶהּכֵ רּות
ִּבלְ ִּתי ֶא ְמצָ ִעית ִעם עֹולָ מֹו ֶׁשל ָסבֹו ּכְ ֵדי לְ ִהּוָ כַ ח ֶׁש ָּמה ֶׁשּנִ ְר ֶאה לֹו מּוזָ ר –
ֵאינֹו מּוזָ ר ּכָ ל ּכָ ְך.
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המדקה

סבא שלי

ַּב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו ּגִ ּלָ ה זֹאת ַהּנֶ כֶ ד ְּבכֹחֹות ַעצְ מֹוַ ,על יְ ֵדי ַמ ֲע ָקב ַא ַחר ָסבֹו ,אּולָ ם ְּפ ָע ִמים
הֹורים ,יְ כֹולִ ים לְ ַקּצֵ ר ֶאת ַּד ְרּכֹו ֶׁשל ַהּנֶ כֶ ד לְ ַהּכָ ַרת עֹולָ מֹו ֶׁשל ָסבֹוַ ,על יְ ֵדי
ַרּבֹות ָאנּוַ ,ה ִ
ּמּובן – ְּב ֶה ְת ֵאם לְ גִ ילֹו וְ לַ ֲה ָבנָ תֹו ֶׁשל ַהּנֶ כֶ דּ .כָ ְך נּוכַ ל לְ גַ ֵּׁשר ֵּבין ָהעֹולָ מֹות
קֹורֹותיוּ ,כַ ָ
ָ
ִסּפּור
ּולְ ַח ֵּבר ֵּבין ַהּדֹורֹות.

ַס ָ ּבא ְמ ַס ֵּפר ַעל ַע ְצמוֹ 29.....

לָ ֶהם

ָחכְ ַמת ַחּיִ ים ִהיא נֶ כֶ ס ֶׁשֹּלא יְ ֻסּלָ א ַּב ָּפז,
נֹוׂש ִאים ִע ָּמם ּכַ ֻּמּיֹות נִ ּכָ רֹות
וְ זִ ְקנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְ
ִמן ַה ִּמצְ ָרְך ַהּיָ ָקר ַהּזֶ הַ .הּכָ תּוב ְמלַ ְּמ ֵדנּו:
ּפּורי ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ַה ָּס ִבים
“מּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן” – ִס ֵ
ִ
ֲעׂשּויִ ים לְ ַה ְד ִריְך ֶאת ַהּנְ כָ ִדים ַהּצְ ִע ִירים ִּבנְ ִתיבֹות ַה ַחּיִ ים ּולְ ַה ְקנֹות
ּומּדֹות טֹובֹות.
ֲע ָרכִ ים נֶ ֱאצָ לִ ים ִ

ַּב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו ּגֹולֵ ל ַה ָּסב ִּב ְפנֵ י נֶ כְ ָּדתֹו ֶאת ִסּפּור ַחּיָ יו ַה ַּמ ְד ִהיםַ ,הּכֹולֵ ל ְמ ִסירּות ַר ָּבה
ּומב ֶֹרכֶ ת.
הֹובילָ ה ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר לְ ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַמ ְפ ִּת ָיעה ְ
הֹוריוְ ,מ ִסירּות ֶׁש ִ
לְ ָ
ּפֹורה ֵּבין ּדֹור ַהּנְ כָ ִדים לְ דֹור
ּתֹועלֶ ת ָה ַר ָּבה ָה ֲעׂשּויָ ה לְ ִהּוָ צֵ ר ִמ ֶּק ֶׁשר ֶ
זֹוהי ֻּדגְ ָמה נֶ ֱה ֶד ֶרת לַ ֶ
ִ
ּומ ַר ְּת ִקים יִ ְמ ְׁשכּו ָּת ִמיד ֶאת לֵ ב ַהּנְ כָ ִדים וְ יִ גְ ְרמּו לָ ֶהם לְ ִהזְ ַּדהֹות
ּפּורי ַחּיִ ים ֶע ְרּכִ ּיִ ים ְ
ַה ָּס ִביםִ .ס ֵ
ִעם ּגִ ּבֹור ַה ִּסּפּורָ ,ה ֶע ְרּכִ י וְ ָה ֲאצִ ילִ י – ַס ָּבא ֶׁשּלָ ֶהם.

ַ ּכף ׁ ֶשל ְזכ ּות ְבּ ַמ ָּת ָנה 35............................
ּומ ָּתנֹות – ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים ֶׁשּלָ רֹב הֹולְ כִ ים ְּביַ ַחדַ .ה ַּמ ָּתנֹות
ַס ָּבא ַ
יהם
יׁשּיּותֹוְּ ,ב ֵעינֵ ֶ
ֶׁש ַּס ָּבא ַמ ֲענִ יק לִ נְ כָ ָדיו ֵהן ְ“רכִ יב ָחׁשּוב” ְּב ִא ִ
נֹותיו
ֶׁשל נְ כָ ִדים צְ ִע ִיריםִ ...מּכֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְךַ ,הּצִ ִּפּיָ ה ֶׁשל ַהּנְ כָ ִדים לְ ַמ ְּת ָ
עֹורר נְ ֻקּדֹות ִחּכּוְך וְ כֵ ן ַּפ ַער ֵּבין
ֶׁשל ַס ָּבא ֲעׂשּויָ ה ֹלא ַא ַחת לְ ֵ
הֹוריםֻ ,מ ָּטל לְ ַחּנֵ ְך ֶאת יְ לָ ֵדינּוֶׁ ,ש ְּדמּותֹו
צִ ִּפּיֹות לְ ַאכְ זָ בֹותָ .עלֵ ינּוּ ,כְ ִ
ֶׁשל ַס ָּבא וְ כֵ ן ַהּיַ ַחס ֵאלָ יוֵ ,אינָ ם נִ גְ זָ ִרים ֵמ ַה ַּמ ָּתנֹות ֶּׁשהּוא ַמ ֲענִ יק.
מֹודדּו ַהּנְ כָ ִדים ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ַּמ ָּתנֹות
מּובאת ַה ִּדילֶ ָּמה ֶׁש ִע ָּמּה ִה ְת ְ
ַּב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו ֵ
יח ַס ָּבא ֶׁשּלָ ֶהם ֹלא ִהּגִ יעּוַ .הּנְ כָ ִדים נִ ְד ְרׁשּו לִ ְׁשֹלט ְּב ַעצְ ָמם ּולְ כַ ֵּבד ֶאת
ֶׁש ִה ְב ִט ַ
ַה ָּסב ,וְ ַאף לָ דּון אֹותֹו לְ כַ ף זְ כּותַ ,עד לַ ּסֹוף ַה ַּמ ְפ ִּת ַיעִ .מ ִּסּפּור זֶ ה יְ כֹולִ ים יְ לָ ֵדינּו לִ לְ מֹד ּכֵ יצַ ד
יֹותר וְ לָ דּון ֶאת ַהּזּולַ ת לְ כַ ף זְ כּות.
יפה ֵ
לְ ִה ְתנַ ֵּתק ִמ ְּתחּוׁשֹות ַאכְ זָ ָבה ִרגְ ִעּיֹות ,לְ ַסּגֵ ל ְר ִאּיָ ה ַמ ִּק ָ
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ַה ּ ִט ּי ּול ִעם ַס ָ ּבא 41...............
ַא ַחד ַה ְּמ ַא ְפיְ נִ ים ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻבּגָ ִרים הּוא
ַּד ֲאגָ נּות יֶ ֶתרַ ,ה ִּמ ְת ַּב ֵּטאת ֹלא ַא ַחת ְּביַ ַחס
לַ ּנְ כָ ִדיםְּ .ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ַהּנְ כָ ִדים ְמ ַק ְּבלִ ים זֹאת
ּוב ַמּצָ ִבים
ּוב ַס ְבלָ נּות ,אּולָ ם ִּבזְ ַמּנִ ים ְ
ַּב ֲה ָבנָ ה ְ
ְמ ֻסּיָ ִמים ֲעלּולָ ה ְּד ָאגָ ה יְ ֵת ָרה זֹו לַ ֲעמֹד לְ ִמכְ ׁשֹול ֵּבין
ּובין ַה ָּס ִבים .לְ ָמ ָׁשלְּ ,ב ִטּיּול ְמ ֻׁש ָּתףַ ,היְ לָ ִדים ְמ ַב ְּק ִׁשים
ַהּנְ כָ ִדים ֵ
ּוב ַה ְת ָרעֹות
אֹותם ְּב ַאזְ ָהרֹות ְ
ָ
ּומ ַמ ֵּתן
“עֹומד ְּב ַד ְרּכָ ם” ְ
ֵ
ּתֹובב ּולְ ִה ְת ָּפ ֵרק ,וְ ִאּלּו ַס ָּבא
לְ ִה ְׁש ֵ
הֹוביל
יהם ֵהן ְמ ִעיקֹות וְ ַח ְסרֹות ָּב ִסיסַּ .ב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּוַ ,הּסֹוף ַה ַּמ ְפ ִּת ַיע הּוא ֶׁש ִ
ֶׁש ְּב ֵעינֵ ֶ
חּוׁשת
הֹורים ,לְ ַרּכֵ ְך ֶאת ְּת ַ
לִ ְתחּוׁשֹות ַה ֲח ָר ָטה ֶׁשל ַהּנְ כָ ִדיםֲ ,א ָבל ְּבא ֶֹפן ּכְ לָ לִ י נִ ְד ָר ִׁשים ָאנּוַ ,ה ִ
נֹוב ַעת ַּד ֲאגָ תֹו ֶׁשל ַס ָּבא.
ַה ִה ְתנַ ּגְ דּות ֶׁשל ַהּיְ לָ ִדים ּולְ ַה ְב ִהיר לָ ֶהם ֵמ ַאיִ ן ַ

ְמ ַ ׂ
ש ּ ְמ ִחים ֶאת ַס ָ ּבא 49.............................
צּובהׁ .ש ֶֹרׁש
מֹופ ַיע ַס ָּבא ְּב ַחּיָ יו ֶׁשל ַהּנֶ כֶ ד ּכִ ְדמּות נּוגָ ה וַ ֲע ָ
לְ ִע ִּתים ִ
ימי ַחּיָ יוּ ,כְ מֹו
ַה ָּד ָבר ָעׂשּוי לִ ְהיֹות ֲחוָ יֹות ָקׁשֹות ֶׁש ָע ְברּו ָעלָ יו ִּב ֵ
מֹופ ָיעה ְּב ִע ָּקר ִּבזְ ַמּנִ ים
ִ
ּׁשֹואה .לְ ִע ִּתים ָה ַעצְ בּות
ְמא ְֹרעֹות ַה ָ
מֹועד ְּפ ִט ָירה ֶׁשל ָא ָדם ָקרֹוב.
ְמ ֻסּיָ ִמיםּ ,כְ מֹו ֵ
צּורים ְׂש ֵמ ִחיםַ ,קּלִ ילִ ים
לְ ֻע ַּמת זֹאת ,יְ לָ ִדים ִמ ִּט ְב ָעם ֵהם יְ ִ
ּונְ טּולֵ י ְּד ָאגֹות וְ ֶעצֶ בִ .מּׁשּום ּכָ ְךַ ,ה ִּמ ְפּגָ ׁש ֶׁשּלָ ֶהם ִעם ַס ָּבא
ּומ ֻדכְ ָּדְךָ ,עלּול לְ ִה ָּת ֵפס ֶאצְ לָ ם ְּבא ֶֹפן
ַּבּזְ ַמּנִ ים ֶׁש ָּב ֶהם הּוא ָעצּוב ְ
יהם.
ָׁשגּוי וְ ַאף לְ ִה ְת ָּפ ֵרׁש ְּב ָטעּות ּכְ כַ ַעס ֲעלֵ ֶ
ּוב ֶה ְת ֵאם
ׂשֹוח ַח ִעם יְ לָ ֵדינּוִּ ,ב ְׂש ָפ ָתם ֶׁשּלָ ֶהם ְ
הֹורים ,נִ ְהיֶ ה ֵע ִרים לְ כָ ְך ,נְ ֵ
ּכְ ִ
לַ ֲה ָבנָ ָתםַ ,על ִס ַּבת ָה ֶעצֶ ב ְּב ַחּיָ יו ֶׁשל ַס ָּבא .נַ ְס ִּביר לָ ֶהם ּכִ י ְּבכ ָֹחם לִ גְ רֹם לֹו נַ ַחת
רֹומם ֶאת ַמּצַ ב רּוחֹו,
אֹותם ּכֵ יצַ ד לִ ְפעֹל ּכְ ֵדי לְ ַׂש ֵּמ ַח אֹותֹו ּולְ ֵ
וְ ִׂש ְמ ָחה ,וְ ַאף נַ ְד ִריְך ָ
ּכְ ִפי ֶׁש ָעׂשּו ַהּנְ כָ ִדים ַּב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו.
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והָ ח ָ”ְמּג
ׁושָח חַ ק
ֶלְו ב א
ּ

סבא שלי
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ֵנס ּפ ּו ִרים ְּפ ָר ִטי 57................
רֹומי ּגִ ילֹו ,לְ ִע ִּתים נִ ְת ָּפׂש ַס ָּבא ְּב ֵעינֵ י
ִמ ְּמ ֵ
ַהּיְ לָ ִדים ּכְ ָא ָדם ְמנֻ ָּתק ְמ ַעטֶׁ ,ש ֵאינֹו ְמ ֻסּגָ ל
ּפּורים
לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ב ְּב ִׂש ְמ ָח ָתם ֶׁשל ַהּצְ ִע ִיריםִ .
יׂשה זֹו ִמ ְת ַח ֶּד ֶדתּ ,כֵ יוָ ן
הּוא יֹום ֶׁשּבֹו ְּת ִפ ָ
ֶׁש ַּב ֲעבּור ַהּיְ לָ ִדים וְ ַהּצְ ִע ִירים זֶ הּו ַהּיֹום ַה ָּׂש ֵמ ַח
יהם
יֹות ֶ
יֹותר ַּב ָּׁשנָ ה ,וְ ִׁשּלּובֹו ֶׁשל ַה ָּסב ַּב ֲחוָ ֵ
ְּב ֵ
נִ ְר ֶאה לָ ֶהם ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי.

ְּג ָמ”ח ָאהּוב
ְולֶ ַקח ָחׁשּוב

ּפּורים ,אּולָ ם ְּבסֹופֹו ֶׁשל
ַּב ִּסּפּור ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו ָאכֵ ן ָח ַׁשׁש ַהּיֶ לֶ ד ִמ ִּׁשּלּובֹו ֶׁשל ַה ָּסב ְּב ִׂש ְמ ַחת ַה ִ
יטיב לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ב ָּבּה ,וְ ֹלא ַרק זֹאת ֶאּלָ א ֶׁש ַחּיֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ָּד ָבר הּוא נֹוכַ ח לִ ְראֹות ּכִ י ָסבֹו ֵה ִ
דּומה ַהּזֹאת,
ּכֻ ּלָ ּה נִ ּצְ לּו ְּב ִע ְקבֹות זֹאתְּ .ב ִע ְקבֹות ִסּפּור זֶ ה ַהּיְ לָ ִדים יִ ְׁש ַּת ְח ְררּו ִמן ַה ֵּד ָעה ַה ְּק ָ
רּועים ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתּיִ ים ׁשֹונִ ים.
ּובלִ ָּבם יִ ְת ַּפ ֵּת ַח ֵאמּון ִּביכָ לְ ּתֹו ֶׁשל ָס ָבם לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ב ְּב ֵא ִ
ְ

ַּב

ְּׁשכּונָ ה ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש ּגְ ָמ”ח ְמיֻ ָחד ְּב ִמינֹוּ ,גְ ָמ”ח ֶׁשֹּלא ַקּיָ ם ְּבׁשּום
טֹובים.
ְׁשכּונָ ה ַא ֶח ֶרתּ :גְ ָמ”ח ַמ ֲע ִׂשים ִ
טֹובים? ַא ֶּתם ְּבוַ ַּדאי ְמ ַב ְּק ִׁשים לָ ַד ַעת.
ַמהּו ּגְ ָמ”ח ַמ ֲע ִׂשים ִ

ּובכֵ ןַּ ,ב ִּמ ְש ָח ִקיָ ּה ֶׁשל ַה ְּׁשכּונָ ה ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש ֶח ֶדר ָמלֵ א ִּב ְפ ָר ִסיםִ ,מּכָ ל
ְ
עֹוׂשה ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ֶּב ֱא ֶמת,
ּומּכָ ל ַהּגְ ָדלִ יםּ .כָ ל יֶ לֶ ד ֵמ ַה ְּׁשכּונָ ה ֶׁש ֶ
ַהּסּוגִ ים ִ
וְ ֹלא ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ כַ ְּבדּו אֹותֹו וְ יַ ֲח ִׁשיבּו אֹותֹוַ ,ר ַּׁשאי לְ ַהּגִ ַיע לַ ִּמ ְש ָח ִקיָ ּה ,לְ ַס ֵּפר
לְ ִׁש ְמעֹוןְ ,מנַ ֵהל ַה ִּמ ְש ָח ִקיָ ּהַ ,על ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּטֹוב ֶׁש ָע ָׂשה ּולְ ַק ֵּבל ְּפ ַרס
ִעידּוד.

