
ִ ּבְזכ ּות ִח ּי ּוְך
Grâce à un sourire

 פתאום הרגשתי שמשהו השתנה. לא כתמול-שלשום. האם זה ייתכן?
הנה: עצרתי עם המכונית שלי ליד רמזור במרכז העיר. במכונית שלצידי ישב  
נהג ישראלי מצוי. אבל, שלא כרגיל, הוא לא נראה כועס עליי. הוא אפילו 
חייך אליי. וכאשר התחלף האור האדום לירוק, הוא לא זינק קדימה, אלא 
עשה לי תנועה של 'בבקשה', או אחרייך, גבירתי. לא האמנתי למראה עיניי. 

האים הגיעו ימות המשיח?
 העפתי מבט בראי כדי לראות - אולי נהייתי פתאום יפה מאוד או משהו, 
ואז, ראיתי בראי את בני הקטן, שישב במושב האחורי, עדיין מנפנף בידו 

לאותו נהג ומחייך אליו, והנהג משיב לו חיוך רחב.
 ''שיהיה בריא, הילד המתוק שלך,'' אמר לי הנהג, כשעבר על פניי ונסע 

לדרכו.
 בהתחלה חשבתי שזה מקרה, אך לא, העניין הזה החל לחזור על עצמו.

 אני יורדת במעלית, ועם מי אני נפגשת שם? כמובן עם השכן הנורא ביותר 
בכל הבית. הוא שונא כל מי שגר בבית, פשוט מפני שהוא שכן שלו. תמיד 
הוא מתלונן שמפריעים לו, מרעישים לו. שהבית הזה מדרדר! שהארץ הזו 

מתמוטטת!
 עם אדם כזה הכי טוב לשתוק. אבל בני הקטן לא יודע זאת. הוא אומר 
''שלום'', ומחייך אל השכן הרע. והשכן, הפלא ופלא, מחייך אליו בחזרה. 
בכלל לא ידעתי שהוא יכול לחייך... ולא האמנתי למשמע אוזניי, כאשר 
שמעתי אותו שואל, אם אני כותבת ספר חדש, ומספר לי שהילדים שלו 

אוהבים את הספרים שלי.
 ''תודה'', מילמלתי, וחשבתי לעצמי: סוף העולם הגיע.

 אז יש לי חדשות, לא סוף העולם. פשוט חיוך ו''שלום'' עושים זאת. 
 בני הקטן הוא חבר של כולם, אומר ''שלום'', ומחייך אל כולם. ממש אוהב 
את האנושות. ובזכותו אפילו גברת רבינוביץ אמרה לי אתמול, כשעמדתי 
בתור לשלם בחנות: ''יש לך רק חלב? אז שלמי לפניי, חבל שתעמדי 

בתור''... לא הייתי מאמינה לולא שמעתי זאת במו אוזניי.
 ברחוב אנשים מחייכים אלינו, כמובן בתשובה לחיוך של בני. ייתכן מאוד, 
שהייתי מאמצת לי את הרעיון הזה של חיוך ושלום לכל אחד. השאלה היא 
רק, מה יגידו ומה יחשבו עליי, אם פתאום אתחיל לחייך אל נהגים ברמזורים 

ולברך לשלום כל עובר אורח?
 וזו כנראה השאלה שמציקה לאנשים רבים, ולכן אנחנו מתנהגים כמו 

שאנחנו מתנהגים. וזה חבל.
מאת דבורה עומר
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ָ ּתֵכן? ִ ׁשְל ׁש ֹום. ַהִאם ֶזה ִי ִ ּכְתמ ֹול- ַ ּתָ ּנה. לֹא  ְ ׁש ֶ  ּׁשה ּו ִה ַ ּמ ֶ ׁש ִ ּתי  ְ ׁש ַ ּג ִ ּפְתא ֹום ִהְר  
ַ ׁשב   ִ ּדי ָי ְ ּלִצ ֶ ׁש ְ ּמכ ֹוִנית  ַ ּב ָ ּכז ָהִעיר.  ְ ּבֶמְר ִ ּלי ְלַיד ַרְמז ֹור  ֶ ׁש ְ ּמכ ֹוִנית  ִ ּתי ִעם ַה ִהֵ ּנה: ָעַצְר
ָ ּכָרִגיל, ה ּוא לֹא ִנְרָאה  ּכ ֹוֵעס ָעַלי. ה ּוא ֲאִפ ּל ּו ִחֵ ּיְך  ֶ ׁש ּלֹא  ְ ׂשְרֵאִלי ָמצ ּוי. ֲאָבל,  ָנַהג ִי
ָ ׂשה ִלי  ָ ּלא ָע ֹדם ְלָיֹרק, ה ּוא לֹא ִזֵ ּנק ָקִדיָמה, ֶא ֵ ּלף ָהא ֹור ָהָא ֶ ׁשר ִהְתַח ֵאַלי. ְוַכֲא
ִ ּתי ְלַמְרֶאה ֵעיַני. ֵהִאים  ִ ּתי. לֹא ֶהֱאַמְנ ְ ּגִבְר ָ ׁשה', א ֹו ַאֲחַרִיְך,  ְ ּבַבָ ּק ֶ ׁשל ' ְ ּתנ ּוָעה 

ִ ׁשיַח? ָ ּמ ִ ּגיע ּו ְימ ֹות ַה ִה
ֶ  ּׁשה ּו,  ִ ּפְתא ֹום ָיָפה ְמא ֹוד א ֹו ַמ ְ ּכֵדי ִלְרא ֹות - א ּוַלי ִנְהֵייִתי  ָ ּבְרִאי  ָ ּבט  ִ ּתי ַמ  ֵהַעְפ
ְ ּבָיד ֹו  ָ ׁשב ָהֲאח ֹוִרי, ֲעַדִין ְמַנְפֵנף  ַ ּב ּמ ֹו ַ ׁשב  ֶ ׁשָ ּי ְ ּבִני ַהָ ּקָטן,  ָ ּבְרִאי ֶאת  ְוָאז, ָרִאיִתי 

ִ ׁשיב ל ֹו ִח ּי ּוְך ָרָחב. ְלא ֹות ֹו ָנַהג  ּוְמַחֵ ּיְך ֵאָליו, ְוַהָ ּנָהג ֵמ
ָ ּפַני ְוָנַסע  ֶ ׁשָעַבר ַעל  ְ ּכ ֶ ׁשָ ּלְך,'' ָאַמר ִלי ַהָ ּנָהג,  ָ ּמת ֹוק  ָ ּבִריא, ַהֶ ּיֶלד ַה ֶ ׁשִ ּיְהֶיה  '' 

ְלַדְר ּכ ֹו.
ֶ ׁשֶ ּזה ִמְקֶרה, ַאְך לֹא, ָהִעְנָין ַהֶ ּזה ֵהֵחל ַלְחֹזר ַעל ַעְצמ ֹו. ִ ּתי  ַ ׁשְב ַ ּבַהְתָחָלה ָח  

ְ ּבי ֹוֵתר  ָ  ּׁשֵכן ַה ּנ ֹוָרא  ַ ּכ ּמ ּוָבן ִעם ַה ָ ׁשם?  ֶ ׁשת  ֶ ּג ַ ּמֲעִלית, ְוִעם ִמי ֲאִני ִנְפ ַ ּב  ֲאִני י ֹוֶרֶדת 
ָ ּתִמיד  ֶ ׁש ּל ֹו.  ָ ׁשֵכן  ֶ ׁשה ּוא  ְ ּפֵני  ָ ּפ ׁש ּוט ִמ ַ ּבִית,  ַ ּב ֶ ׁשָ ּגר  ֹ ּכל ִמי  ַ ּבִית. ה ּוא  ׂש ֹוֵנא  ֹכל ַה ְ ּב
ֶ ׁשָהָאֶרץ ַה ּז ֹו  ַ ּבִית ַהֶ ּזה ְמַדְרֵ ּדר!  ֶ ׁשַה ִ ׁשים ל ֹו.  ַ ּמְפִריִעים ל ֹו, ַמְרִעי ֶ ׁש ה ּוא ִמְתל ֹוֵנן 

ִמְתמ ֹוֶטֶטת!
ְ ּבִני ַהָ ּקָטן לֹא י ֹוֵדַע ֹזאת. ה ּוא א ֹוֵמר  ֹ ּתק. ֲאָבל  ְ ׁש ָ ּכֶזה ֲהִכי ט ֹוב ִל  ִעם ָאָדם 
ַ ּבֲחָזָרה.  ֶ ּפֶלא  ּוֶפֶלא, ְמַחֵ ּיְך ֵאָליו  ָ  ּׁשֵכן, ַה ָ  ּׁשֵכן ָהַרע. ְוַה ָ ׁשל ֹום'',  ּוְמַחֵ ּיְך ֶאל ַה ''
ִ ּתי  ָ ׁשַמְע ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ְ ׁשָמע ָאְזַני,  ִ ּתי ְלִמ ֹכל ְלַחֵ ּיְך... ְולֹא ֶהֱאַמְנ ֶ ׁשה ּוא ָי ִ ּתי  ִ ּבְכָלל לֹא ָיַדְע
ֶ ׁש ּל ֹו א ֹוֲהִבים ֶאת  ְ ּיָלִדים  ֶ ׁשַה ֵ ּפר ִלי  א ֹות ֹו  ׁש ֹוֵאל, ִאם ֲאִני  ּכ ֹוֶתֶבת ֵסֶפר ָחָד ׁש,  ּוְמַס

ִ ּלי. ֶ ׁש ְ ּסָפִרים  ַה
ִ ּגיַע. ִ ּתי ְלַעְצִמי: ס ֹוף ָהע ֹוָלם ִה ַ ׁשְב ִ ּתי, ְוָח  '' ּת ֹוָדה'', ִמְלַמְל

ִ ׂשים ֹזאת.  ָ ׁשל ֹום'' ע ֹו ָ ּפ ׁש ּוט ִח ּי ּוְך ו''  ָאז ֵי ׁש ִלי ֲחָד ׁש ֹות, לֹא ס ֹוף ָהע ֹוָלם. 
ָ ּמ ׁש א ֹוֵהב ֶאת  ָ ּלם. ַמ ֻ ּכ ָ ׁשל ֹום'',  ּוְמַחֵ ּיְך ֶאל  ָ ּלם, א ֹוֵמר '' ֻ ּכ ֶ ׁשל  ְ ּבִני ַהָ ּקָטן ה ּוא ָחֵבר   
ַ ּב ּת ֹור  ִ ּתי  ֶ ׁשָעַמְד ְ ּכ ְ ּגֶבֶרת רבינוביץ ָאְמָרה ִלי ֶאְתמ ֹול,  ָהֱאנ ֹו ׁש ּות.  ּוִבְזכ ּות ֹו ֲאִפ ּל ּו 
ַ ּב ּת ֹור''... לֹא  ַ ּתַעְמִדי  ֶ ׁש ְ ּלִמי ְלָפַני, ֲחָבל  ַ ׁש ַ ּבֲחנ ּות: ''ֵי ׁש ָלְך ַרק ָחָלב? ָאז  ַ ׁשֵ ּלם  ְל

ְ ּבמ ֹו ָאְזַני. ִ ּתי ֹזאת  ָ ׁשַמְע ָהִייִתי ַמֲאִמיָנה ל ּוֵלא 
ָ ּתֵכן ְמא ֹוד,  ְ ּבִני. ִי ֶ ׁשל  ִ ּבְת ׁש ּוָבה ַלִח ּי ּוְך  ַ ּכ ּמ ּוָבן  ְ ּיִכים ֵאֵלינ ּו,  ִ ׁשים ְמַח ָ ּבְרח ֹוב ֲאָנ  
ְ  ּׁשֵאָלה ִהיא  ֹכל ֶאָחד. ַה ָ ׁשל ֹום ְל ֶ ׁשל ִח ּי ּוְך ְו ֶ ּמֶצת ִלי ֶאת ָהַרְעי ֹון ַהֶ ּזה  ֶ ׁשָהִייִתי ְמַא
ָ ּבַרְמז ֹוִרים  ִ ּפְתא ֹום ַאְתִחיל ְלַחֵ ּיְך ֶאל ֶנָהִגים  ְ ׁשב ּו ָעַלי, ִאם  ִ ּגיד ּו  ּוַמה ַיְח ַרק, ַמה ַי

ֹאַרח? ֹ ּכל ע ֹוֵבר  ָ  ּׁשל ֹום   ּוְלָבֵרְך ַל
ְ ּכמ ֹו  ִ ּבים, ְוָלֵכן ֲאַנְחנ ּו ִמְתַנֲהִגים  ִ ׁשים ַר ְ ּמִציָקה ַלֲאָנ ֶ ׁש ְ  ּׁשֵאָלה  ִ ּנְרֶאה ַה ַ ּכ  ְוז ֹו 

ֶ ׁשֲאַנְחנ ּו ִמְתַנֲהִגים. ְוֶזה ֲחָבל.
ֹעֶמר ְ ּדב ֹוָרה  ְמַאת 



ִ ּבְזכ ּות ִח ּי ּוְך
Grâce à un sourire

 פתאום הרגשתי שמשהו השתנה. לא כתמול-שלשום. 
האם זה ייתכן?

הנה: עצרתי עם המכונית שלי ליד רמזור במרכז 
העיר. במכונית שלצידי ישב  נהג ישראלי מצוי. אבל, 
שלא כרגיל, הוא לא נראה כועס עליי. הוא אפילו חייך 
אליי. וכאשר התחלף האור האדום לירוק, הוא לא זינק 
קדימה, אלא עשה לי תנועה של 'בבקשה', או אחרייך, 
גבירתי. לא האמנתי למראה עיניי. האים הגיעו ימות 

המשיח?
 העפתי מבט בראי כדי לראות - אולי נהייתי פתאום 
יפה מאוד או משהו, ואז, ראיתי בראי את בני הקטן, 
שישב במושב האחורי, עדיין מנפנף בידו לאותו נהג 

ומחייך אליו, והנהג משיב לו חיוך רחב.
 ''שיהיה בריא, הילד המתוק שלך,'' אמר לי הנהג, 

כשעבר על פניי ונסע לדרכו.
 בהתחלה חשבתי שזה מקרה, אך לא, העניין הזה 



החל לחזור על עצמו.
 אני יורדת במעלית, ועם מי אני נפגשת שם? כמובן 
עם השכן הנורא ביותר בכל הבית. הוא שונא כל מי 
שגר בבית, פשוט מפני שהוא שכן שלו. תמיד הוא 
מתלונן שמפריעים לו, מרעישים לו. שהבית הזה מדרדר! 

שהארץ הזו מתמוטטת!
 עם אדם כזה הכי טוב לשתוק. אבל בני הקטן לא 
יודע זאת. הוא אומר ''שלום'', ומחייך אל השכן הרע. 
והשכן, הפלא ופלא, מחייך אליו בחזרה. בכלל לא 
ידעתי שהוא יכול לחייך... ולא האמנתי למשמע אוזניי, 
כאשר שמעתי אותו שואל, אם אני כותבת ספר חדש, 

ומספר לי שהילדים שלו אוהבים את הספרים שלי.
 ''תודה'', מילמלתי, וחשבתי לעצמי: סוף העולם הגיע.

 אז יש לי חדשות, לא סוף העולם. פשוט חיוך ו''שלום'' 
עושים זאת. 

 בני הקטן הוא חבר של כולם, אומר ''שלום'', ומחייך אל 
כולם. ממש אוהב את האנושות. ובזכותו אפילו גברת 
רבינוביץ אמרה לי אתמול, כשעמדתי בתור לשלם 
בחנות: ''יש לך רק חלב? אז שלמי לפניי, חבל שתעמדי 



בתור''... לא הייתי מאמינה לולא שמעתי זאת במו 
אוזניי.

 ברחוב אנשים מחייכים אלינו, כמובן בתשובה לחיוך 
של בני. ייתכן מאוד, שהייתי מאמצת לי את הרעיון הזה 
של חיוך ושלום לכל אחד. השאלה היא רק, מה יגידו 
ומה יחשבו עליי, אם פתאום אתחיל לחייך אל נהגים 

ברמזורים ולברך לשלום כל עובר אורח?
 וזו כנראה השאלה שמציקה לאנשים רבים, ולכן אנחנו 

מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. וזה חבל.
מאת דבורה עומר

ִ ּבְזכ ּות ִח ּי ּוְך
Grâce à un sourire

ִ ׁשְל ׁש ֹום.  ִ ּכְתמ ֹול- ַ ּתָ ּנה. לֹא  ְ ׁש ֶ  ּׁשה ּו ִה ַ ּמ ֶ ׁש ִ ּתי  ְ ׁש ַ ּג ִ ּפְתא ֹום ִהְר  
ָ ּתֵכן? ַהִאם ֶזה ִי

ָ ּכז  ְ ּבֶמְר ִ ּלי ְלַיד ַרְמז ֹור  ֶ ׁש ְ ּמכ ֹוִנית  ִ ּתי ִעם ַה ִהֵ ּנה: ָעַצְר
ְ ׂשְרֵאִלי ָמצ ּוי. ֲאָבל,  ַ ׁשב  ָנַהג ִי ִ ּדי ָי ְ ּלִצ ֶ ׁש ְ ּמכ ֹוִנית  ַ ּב ָהִעיר. 
ָ ּכָרִגיל, ה ּוא לֹא ִנְרָאה  ּכ ֹוֵעס ָעַלי. ה ּוא ֲאִפ ּל ּו ִחֵ ּיְך  ֶ ׁש ּלֹא 
ֹרק, ה ּוא לֹא ִזֵ ּנק  ֹדם ְלָי ֶ ׁשר ִהְתַחֵ ּלף ָהא ֹור ָהָא ֵאַלי. ְוַכֲא



ְ ּבַבָ ּקָ ׁשה', א ֹו ַאֲחַרִיְך,  ֶ ׁשל ' ְ ּתנ ּוָעה  ָ ׂשה ִלי  ָקִדיָמה, ֶאָ ּלא ָע
ִ ּגיע ּו ְימ ֹות  ִ ּתי ְלַמְרֶאה ֵעיַני. ֵהִאים ִה ִ ּתי. לֹא ֶהֱאַמְנ ְ ּגִבְר

ִ ׁשיַח? ָ ּמ ַה
ִ ּפְתא ֹום  ְ ּכֵדי ִלְרא ֹות - א ּוַלי ִנְהֵייִתי  ָ ּבְרִאי  ָ ּבט  ִ ּתי ַמ  ֵהַעְפ
ְ ּבִני ַהָ ּקָטן,  ָ ּבְרִאי ֶאת  ֶ  ּׁשה ּו, ְוָאז, ָרִאיִתי  ָיָפה ְמא ֹוד א ֹו ַמ
ְ ּבָיד ֹו ְלא ֹות ֹו ָנַהג  ָ ׁשב ָהֲאח ֹוִרי, ֲעַדִין ְמַנְפֵנף  ַ ּב ּמ ֹו ַ ׁשב  ֶ ׁשָ ּי

ִ ׁשיב ל ֹו ִח ּי ּוְך ָרָחב.  ּוְמַחֵ ּיְך ֵאָליו, ְוַהָ ּנָהג ֵמ
ֶ ׁשָ ּלְך,'' ָאַמר ִלי ַהָ ּנָהג,  ָ ּמת ֹוק  ָ ּבִריא, ַהֶ ּיֶלד ַה ֶ ׁשִ ּיְהֶיה  '' 

ָ ּפַני ְוָנַסע ְלַדְר ּכ ֹו. ְ ּכֶ ׁשָעַבר ַעל 
ֶ ּזה  ֶ ׁשֶ ּזה ִמְקֶרה, ַאְך לֹא, ָהִעְנָין ַה ִ ּתי  ַ ׁשְב ַ ּבַהְתָחָלה ָח  

ֹזר ַעל ַעְצמ ֹו. ֵהֵחל ַלְח
ַ ּכ ּמ ּוָבן  ָ ׁשם?  ֶ ׁשת  ֶ ּג ַ ּמֲעִלית, ְוִעם ִמי ֲאִני ִנְפ ַ ּב  ֲאִני י ֹוֶרֶדת 
ֹ ּכל ִמי  ַ ּבִית. ה ּוא  ׂש ֹוֵנא  ֹכל ַה ְ ּב ְ ּבי ֹוֵתר  ָ  ּׁשֵכן ַה ּנ ֹוָרא  ִעם ַה
ָ ּתִמיד ה ּוא  ֶ ׁש ּל ֹו.  ָ ׁשֵכן  ֶ ׁשה ּוא  ְ ּפֵני  ָ ּפ ׁש ּוט ִמ ַ ּבִית,  ַ ּב ֶ ׁשָ ּגר 
ֶ ּזה ְמַדְרֵ ּדר!  ַ ּבִית ַה ֶ ׁשַה ִ ׁשים ל ֹו.  ַ ּמְפִריִעים ל ֹו, ַמְרִעי ֶ ׁש ִמְתל ֹוֵנן 

ֶ ׁשָהָאֶרץ ַה ּז ֹו ִמְתמ ֹוֶטֶטת!
ְ ּבִני ַהָ ּקָטן לֹא י ֹוֵדַע  ֹ ּתק. ֲאָבל  ְ ׁש ָ ּכֶזה ֲהִכי ט ֹוב ִל  ִעם ָאָדם 
ָ  ּׁשֵכן,  ָ  ּׁשֵכן ָהַרע. ְוַה ָ ׁשל ֹום'',  ּוְמַחֵ ּיְך ֶאל ַה ֹזאת. ה ּוא א ֹוֵמר ''
ֶ ׁשה ּוא  ִ ּתי  ִ ּבְכָלל לֹא ָיַדְע ַ ּבֲחָזָרה.  ֶ ּפֶלא  ּוֶפֶלא, ְמַחֵ ּיְך ֵאָליו  ַה



ִ ּתי  ָ ׁשַמְע ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ְ ׁשָמע ָאְזַני,  ִ ּתי ְלִמ ֹכל ְלַחֵ ּיְך... ְולֹא ֶהֱאַמְנ ָי
ֵ ּפר ִלי  א ֹות ֹו  ׁש ֹוֵאל, ִאם ֲאִני  ּכ ֹוֶתֶבת ֵסֶפר ָחָד ׁש,  ּוְמַס

ִ ּלי. ֶ ׁש ְ ּסָפִרים  ֶ ׁש ּל ֹו א ֹוֲהִבים ֶאת ַה ֶ ׁשַהְ ּיָלִדים 
ִ ּגיַע. ִ ּתי ְלַעְצִמי: ס ֹוף ָהע ֹוָלם ִה ַ ׁשְב ִ ּתי, ְוָח  '' ּת ֹוָדה'', ִמְלַמְל

ָ ׁשל ֹום''  ָ ּפ ׁש ּוט ִח ּי ּוְך ו''  ָאז ֵי ׁש ִלי ֲחָד ׁש ֹות, לֹא ס ֹוף ָהע ֹוָלם. 
ֹזאת.  ִ ׂשים  ע ֹו

ָ ׁשל ֹום'',  ּוְמַחֵ ּיְך ֶאל  ֻ ּכָ ּלם, א ֹוֵמר '' ֶ ׁשל  ְ ּבִני ַהָ ּקָטן ה ּוא ָחֵבר   
ְ ּגֶבֶרת  ָ ּמ ׁש א ֹוֵהב ֶאת ָהֱאנ ֹו ׁש ּות.  ּוִבְזכ ּות ֹו ֲאִפ ּל ּו  ֻ ּכָ ּלם. ַמ
ַ ׁשֵ ּלם  ַ ּב ּת ֹור ְל ִ ּתי  ְ ּכֶ ׁשָעַמְד רבינוביץ ָאְמָרה ִלי ֶאְתמ ֹול, 
ַ ּתַעְמִדי  ֶ ׁש ְ ּלִמי ְלָפַני, ֲחָבל  ַ ׁש ַ ּבֲחנ ּות: ''ֵי ׁש ָלְך ַרק ָחָלב? ָאז 
ְ ּבמ ֹו ָאְזַני. ֹזאת  ִ ּתי  ָ ׁשַמְע ַ ּב ּת ֹור''... לֹא ָהִייִתי ַמֲאִמיָנה ל ּוֵלא 

ִ ּבְת ׁש ּוָבה ַלִח ּי ּוְך  ַ ּכ ּמ ּוָבן  ִ ׁשים ְמַחְ ּיִכים ֵאֵלינ ּו,  ָ ּבְרח ֹוב ֲאָנ  
ֶ ּזה  ֶ ּמֶצת ִלי ֶאת ָהַרְעי ֹון ַה ֶ ׁשָהִייִתי ְמַא ָ ּתֵכן ְמא ֹוד,  ְ ּבִני. ִי ֶ ׁשל 
ִ ּגיד ּו  ְ  ּׁשֵאָלה ִהיא ַרק, ַמה ַי ֹכל ֶאָחד. ַה ָ ׁשל ֹום ְל ֶ ׁשל ִח ּי ּוְך ְו
ִ ּפְתא ֹום ַאְתִחיל ְלַחֵ ּיְך ֶאל ֶנָהִגים  ְ ׁשב ּו ָעַלי, ִאם   ּוַמה ַיְח

ֹאַרח? ֹ ּכל ע ֹוֵבר  ָ  ּׁשל ֹום  ָ ּבַרְמז ֹוִרים  ּוְלָבֵרְך ַל
ִ ּבים, ְוָלֵכן  ִ ׁשים ַר ְ ּמִציָקה ַלֲאָנ ֶ ׁש ְ  ּׁשֵאָלה  ִ ּנְרֶאה ַה ַ ּכ  ְוז ֹו 

ֶ ׁשֲאַנְחנ ּו ִמְתַנֲהִגים. ְוֶזה ֲחָבל. ְ ּכמ ֹו  ֲאַנְחנ ּו ִמְתַנֲהִגים 
ְמַאת ְ ּדב ֹוָרה ֹעֶמר


