L’esprit de famille

לפני יותר מ 40שנה גרו במושב 'בלפוריה' בצפו האר מרדכי
וחנה סלצקי ע  9הבנות שלה .לפני שמרדכי מת ,הוא כתב
צוואה )מכתב אחרו ( למשפחה ,והבקשה שלו הייתה" :א פע
אל תמכרו את האדמה ואת הבית הזה ,ה יהיו תמיד של הילדי,
הנכדי והניני שלי" .מרדכי ג ביקשֶ ,ש ְ'ֹראש השנה ,בפסח
ובחופשת הקי ישתדלו בני המשפחה להיפגש ולחגוג בבית" .זה
יעזור לכ להישאר יחד שני רבות".
היו יש במשפחת סלצקי  300אנשי ,וכול שומרי על הצוואה
של מרדכי .בני המשפחה שיפצו את הבית הקט  ,והרחיבו אותו.
היו יש בו  4חדרי שינה גדולי ,חדרי שירותי ,מקלחות וג
סלו גדול מאוד .בכל קי נפגשי הילדי של משפחת סלצקי
בבית במושב 'בלפוריה' .במשפחה יש  40ילדי מגיל  4עד .18
במש .שבוע לומדי הילדי על ההיסטוריה של המשפחה,
ומכירי את בני המשפחה החדשי שנולדו או הצטרפו למשפחה
הגדולה .בבית ג חוגגי מסיבות ברמצווה וחתונות .בפסח
למשל ,חוגגי מאות אנשי ביחד את "ליל הסדר" סביב שולח
ארו .מאוד ,ומספרי ג על ההיסטוריה המשפחתית .בכל פע
שה נפגשי ,נוהגי בני המשפחה לקרוא בקול את השמות של
מי ֶשחגג לאחרונה יו הולדת ,סיי לימודי באוניברסיטה או
הצליח בקורס צבאי.
סבא מרדכי ג ביקש בצוואה שבני המשפחה יעזרו זה לזה כאשר
לאחד מה יהיו בעיות או קשיי כלכליי .הוא כתבֶ ,ש/די
לעשות זאת צרי .לאסו כס ל'ק0ַ 2ת המשפחה' ,כדי לתת
הלוואה למי ֶשצרי ..אורה ,הנכדה של מרדכי אומרת" :במשפחה
שלנו – אחד בשביל כול ,וכול בשביל אחד".

L’esprit de famille

ִלְפֵני יֵ6תר מָ8ָ 40נה ָ9ר'ְ 2מ8ָ 6ב ' ַ'ְלפְ2רָיה' ִ'ְצפָ 6הָאֶר ָמְרְַ4כי
ְוָחָנה סלצקי ִע ַ 9ה ָ'נ6ת ֶֶ<ָ 8הִ .לְפֵני ְֶ;ָ 8רְַ4כי ֵמת ,ה2א ַָ/תב
ַצָָ2אה )ִמְכ ָ?ב ַאֲחרַ ( 6ל ִ; ְָ0ָ 8חהְ ,וַה ַ'ָ= ָ8ה ֶָ 6<8הְיָתהַ" :א ַַ0ע
ַאל ִ?ְמ ְ/רֶ 2את ָהֲאָדָמה ְוֶאת ַה ַ'ִית ַהֶAהֵ ,ה ִיְהיִ?ָ 2מיד ֶ8ל ַהְ@ָלִדי,
ַהְָCכִדי ְוַהִCיִני ֶ<ִ 8י"ָ .מְרְַ4כי ַֹ'ְ 8ֶ ,8=ֵ'ִ 9ראַ 8ה ָָBנהֶ'ְ ,פַסח
ְ2בDחְפ ַ8ת ַהַ=ִי ִי ְ4ְ?ַ 8לֵ'ְ 2ני ַה ִ; ְָ0ָ 8חה ְלִה ֵָ0גְ 8וַלְח ֹ9ג ַ' ַ'ִיתֶ" .זה
ַיֲעֹזר ָלֶכ ְלִה ֵָBאר ַיַחד ִָ8ני ַר'6ת".
ַה@ֵ 6יִ'ְ 8מ ְַ0ַ 8חת סלצקי ֲ 300אָנ ִ8יְ ,וDכ ָ< ְ68מִרי ַעל ַה ַָ2ָEאה
ֶ8ל ָמְרְַ4כיֵ'ְ .ני ַה ִ; ְָ0ָ 8חה ִ0ְ 8צֶ 2את ַה ַ'ִית ַהָ=ָט ְ ,וִהְרִחיב 2א6ת.6
ַה@ֵ 6יַ 4 6' 8חְדֵרי ֵָ8נה ְ9דִ6ליַ ,חְדֵרי ֵ8רִ2תיִ ,מְקָלח6ת ְוַג
ָסל9ָ 6ד6ל ְמא6דָ'ְ .כל ַקִי ִנְפָ8ִ 9י ַהְ@ָלִדי ֶ8ל ִמ ְַ0ַ 8חת סלצקי
ַ' ַ'ִית ְ'מ8ָ 6ב ' ַ'ְלפְ2רָיה'ָ0ָ 8ְ ;ִ 'ַ .חה ֵיְ 40 8יָלִדי ִמ ִ9יל ַ 4עד .18
ְ'ֶמ ֶ8ָ .ְ8בַ2ע לְ6מִדי ַהְ@ָלִדי ַעל ַהִהיְסטְ6רָיה ֶ8ל ַה ִ; ְָ0ָ 8חה,
ַ2מ ִ/יִרי ֶאת ְ'ֵני ַה ִ; ְָ0ָ 8חה ַהֲחָד ִ8י ְֶ6C8לד 2אִ 6הְצָטְרפַ 2ל ִ; ְָ0ָ 8חה
ַה ְ9דָ6להִ'ַ 'ַ .ית ַ 9חְ6גִגי ְמִס'6ת ָ'רִמְצָוה ַוֲחDת6Cתֶ'ְ .פַסח ְלָמ ָ8ל,
חְ6גִגי ֵמא6ת ֲאָנ ִ8י ְ'ַיַחד ֶאת "ֵליל ַה ֵֶFדר" ָסִביב ְ8Dלָח ָארְֹ.
ְמא6דְ2 ,מַס ְִ0רי ַַ 9על ַהִהיְסטְ6רָיה ַה ִ; ְְ0ַ 8ח ִ?יתָ'ְ .כל ַַ0ע ֵֶ8ה
ִנְפָ8ִ 9י ,נֲ6הִגי ְ'ֵני ַה ִ; ְָ0ָ 8חה ִלְקֹרא ְ'ק6ל ֶאת ַה ֵBמ6ת ֶ8ל ִמי
ֶָ8חַגג ָלַאֲחרָ6נה יD 6ה ֶ<ֶדתִ ,סֵ@ ִל;ִ2די ָ'אִ2ניֶבְרִסיָטה אִ 6הְצִליַח
ְ'קְ2רס ְצָבִאי.
ַס ָ'א ָמְרְַ4כי ַָ2ָEַ 'ַ 8=ֵ'ִ 9אה ֵֶ'ְ 8ני ַה ִ; ְָ0ָ 8חה ַיַעְזרֶ 2זה ַלֶAה ֲַ/א ֶ8ר
ְלֶאָחד ֵמֶה ִיְהיָ'ְ 2עי6ת אְ 6ק ִָ8יי ְַ/ל ִָ/לִ@י .ה2א ַָ/תבֵ/ְ 8ֶ ,די
ַלֲע6Hת ֹזאת ָצִריְֶ .לֱאסֹ ֶֶ/ס ל'Dק ַ0ת ַה ִ; ְָ0ָ 8חה'ֵ/ְ ,די ָלֵתת ַהְלָוָאה
ְלִמי ִֶEָ 8ריְ ..אָ6רַ ,IהְֶCכָ4ה ֶ8ל ָמְרְַ4כי אֶ6מֶרתָ0ָ 8ְ ;ִ 'ַ " :חה ֶ<ָ 8נ– 2
ֶאָחד ִ' ְִ8ביל ְ ,<ָ /DוDכ ָ< ִ' ְִ8ביל ֶאָחד".

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1בשורה  8כתוב."ÈÎ„¯Ó Ï˘ ‰‡ÂÂˆ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ˘ ÌÏÂÎÂ ..." :
מה כתוב בצוואה?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 .2מה עושי בני המשפחה ,כשה נפגשי בבית במושב 'בלפוריה'?
א___________________________________________________________________ .
ב___________________________________________________________________ .
ג____________________________________________________________________ .
 .3בשורה האחרונה כתוב."„Á‡ ÏÈ·˘· ÌÏÂÎÂ ,ÌÏÂÎ ÏÈ·˘· „Á‡" :
הסבירו את המשפט______________________________________________________ .
_________________________________________________________________
 .4תנו ש מתאי לקטע________________________________________________ .

