
 

 

 

 

 

ה פָּׂ ִעְבִרית ַהשָּׂ  הָּׂ

ִהִגיעּו שֶׁ ץ ַהֲחָדִשים ָהעֹוִלים כְּ רּו ֵהם ָלָארֶׁ ל ַבָשפֹות ִדבְּ ץ שֶׁ רֶׁ ָנה ָהאֶׁ ִאיִדיש ִהִגיעּו ִממֶׁ  .ּובְּ

ִרית אֹוָתּה ָהִעבְּ קּוָפה בְּ ָתה תְּ ַפת ָהיְּ ִפָלה שְּ בּו, תְּ ת ָבּה ָכתְּ ֵרי אֶׁ  ִספְּ

ש ת) ַהֹקדֶׁ בּוכָ , (ַהתֹוָרה אֶׁ ָפִרים ַגם ָבּה תְּ ִשיִרים סְּ ָצת וְּ  ִעתֹוִנים ּוקְּ

לּו ַפלְּ ִהתְּ ר ָבֵתי" )יִשיבֹות"ּובִ " ֲחָדִרים"בַ . ָבּה וְּ דּו, (ָדִתִיים ֵספֶׁ  ָלמְּ

ִרית תֹוָרה ִעבְּ רּו ֹלא ֲאָנִשים יֹום ַבּיֹום ֲאָבל, בְּ ִרית ִדבְּ ִעבְּ  ֵהם. בְּ

ִשיכּו שֹוֵחחַ  ִהמְּ םֵבינֵ  לְּ ַפת יהֶׁ ם ַהֵאם ִבשְּ ָלהֶׁ דּו ַהָשָפה) שֶׁ ָלמְּ  שֶׁ

ָהיּו שֶׁ ַטִנים כְּ  (.קְּ

 

 

אֹוָתּה קּוָפה בְּ ץ ִהִגיעַ  תְּ ר ָלָארֶׁ זֶׁ הּוָדה ֵבן ֱאִליעֶׁ ר. יְּ זֶׁ ִליט ֱאִליעֶׁ חְּ ַחָּיִבים הֶׁ יֶׁה שֶׁ ִתהְּ  ַאַחת ָשָפה שֶׁ

הּוִדים ץ ַלּיְּ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל בְּ ַיַחד. ִריתָהִעבְּ  ַהָשָפה – ִישְּ בּוָצה עֹוד ִעם בְּ ל קְּ ִליטּו ֵהם ֲאָנִשים שֶׁ חְּ ַדֵבר הֶׁ  לְּ

ִרית ַרק ִעבְּ ר. בְּ זֶׁ ֱאִליעֶׁ הּוָדה ֵבן לֶׁ  . ִאיָתָמר – ֵבן נֹוַלד יְּ

 

 

ר זֶׁ ִליט ֱאִליעֶׁ חְּ ִאיָתָמר הֶׁ ת, ַאַחת ָשָפה ַרק ַיִכיר שֶׁ  ַהָשָפה אֶׁ

ִרית  . ָהִעבְּ

ִאיָתָמר ָלִדים. ֲחֵבִרים לוֹ  ָהיּו ֹלא, ַקל ָהָיה ֹלא לְּ אֹוָתּה ַהיְּ  בְּ

קּוָפה רּו תְּ ָשפֹות ִדבְּ ֹלא ֲאֵחרֹות בְּ עּו וְּ ִרית ָידְּ ַאר ִאיָתָמר. ִעבְּ  ִנשְּ

ַמן בֹוֵדד ַרב זְּ   .מְּ
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ר ָבֵתי ֵהִקימּו ֵהם ִרים ֵספֶׁ דּו ִעבְּ ִלמְּ ם וְּ ת ָבהֶׁ ִרית ַהָשָפה אֶׁ ָמָשל) ָהִעבְּ ָיה"בְּ  לְּ ַנסְּ ִלָיה ִגימְּ צְּ רְּ  ַהמֹוִרים ָכל"(. הֶׁ

ִמיִדים ַהַתלְּ רּו וְּ ִרית ִדבְּ ִעבְּ ִרית ּוַבָשָפה בְּ מּו ֵהם ָהִעבְּ סְּ ֵרי ִפרְּ כּו ִלמּוד ִספְּ ָערְּ ִנּיֹות וְּ ִרית מּוִדיםלִ  ָתכְּ  . ָבִעבְּ

ַמַען ַהַּוַעד"  ַהָלשֹון לְּ

ִרית  ִמִלים ִחיֵדש" ָהִעבְּ

ִרית ַרבֹות ִעבְּ ִרית. בְּ  ָהִעבְּ

ָכה ָשָפה ָהפְּ ת לְּ רֶׁ ֻדבֶׁ  .מְּ

ֻבָגִרים ַגם דּו ַהמְּ  ָלמְּ

ַדֵבר  ָהִעתֹוִנים. ָבּה לְּ

סּו פְּ ִרית ֻהדְּ ִעבְּ , בְּ

ָקִנים   ֹותַהָצג ִהִציגּו ַהַשחְּ

ִרית ִעבְּ רּו ַבֲאִסיפֹות, בְּ  ִדבְּ

ִרית ת ִעבְּ אֶׁ  ָהֲעָסִקים וְּ

ִרית ִנֲהלּו ִעבְּ  ַהָשָפה. בְּ

ִרית ִחָּיה ָקָמה ָהִעבְּ  .ִלתְּ
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