
�רֵ�ר�ר שְמׁשֹו מ-אֹל-א- שְּכ שְצמֹוכ  צַע שָח שכ  �רֵ�ר�רכ  שְּמׁשֹו צַה

שְוט�רווטֹו�ת צַנ םִי םכ  �רֵעי שָ�רהכ  םִּביכ  שָ�רהכ מֹו םִ�תי צַה םִּׁשי
צַבׁש שָּי ּיֶׁש �רֵחְךכ  צַה ּיֶ-אלכ  שָקהכ  שְב שָד ּיֶׁש שָלׁשֹו ןכ  שְו

צַבׁש שְּד ּיֶ-א�תכ  ּיֶפ שכ  �רֵּנ צַה �רֵמ צַח ףכ  םִלשְ�רּדֹו�תכ  צַּד צַה �רֵמ
צַהּטֹו�ת שְל צַּצוכ  צַה �רֵמ שָב�ר,כ  שָע ּיֶה �רֵביכ  �רֵ-א שְּכ

שָּיק ּיֻד שְמ שְצ םִלילכ  ּיֶוטוטכ  ּיֶ�ר �רֵהדכ  שְד צַה צַעדכ  שָע םִלי םכ  שְּפ
שָּמה. ּיֻ�ר �רֵעי ּיֶבלכ  �רֵ�ת ּיֶׁשלכ  ּיֶזלכ  צַּבשְ�ר צַה צַּד�תכ  שְל שְּב םִׁש

שָמה? שְׁש םִבילכ  �רֵליכ –כ  םִּב שְווכו שָּכו ךכ  שָוכל- שְו ּיֶזהכ  שָוכלכ  שְו
שָּי�?ג? ּיֻס שְמ שָּססכ ו ּיֻה שְמ שָּכבֹודכ  צַ-א�רכ  מ-אֹּת ֲעבו�רכ 

שָסד שְפ שְּב םִ�ריסכ  םִנ שְוט-אכ  םִהי �רֵח �רֵ�ר�רכ הו-אכ  שְמׁשֹו יֱהיֹו�תכ   םִ-א םכ 
צַסד, �רֵּבינֹו םִני�תכ  םִהי-אכ  םִליכ  �רֵ-איוכו�תכ  �רֵמ שָבהכ  שְוכ םִ�תי ו

שָׁשלֹו םכ –כ  שְל �רֵׁשקכ  צַנ שְל שָוטבכ  !כ -au revoirשָ-אזכ מו

�רֵּכ ן, שְׁש צַמ שְל שְסוטכ  ּיֶּפ צַנ שָ-א שָבה,כ  שְּכ�תו צַה שָה-אֹו�תכ  ּיֶ-א�תכ 
�רֵּכ ן, ּיֶׁש צַעכ  שְלהֹו םִדי שָׁשהכ  שְּבבו צַ�?ג םכ  םִ-א םכ  שְו

שָב�ר. שָּד שְמ םִּתיכ  צַל שְׁש מ-אֹל-אכ  םִה שְּבוכ"וכ -ֲא םִבי םִבי םכ 

שְּב�רֹו ם,כ  שָ�ת ןכ  ּיֶמק).2012(ּדֹו �רֵע שָה צַּדלכ  שְ�?ג ,כ  םִמ



�רֵ�ר�ר שְמׁשֹו שְצמֹוכ  םִּכ צַע שָח שכ  �רֵ�ר�רכ  שְמׁשֹו מ-אֹּל-א- צַה

שָב�ר. שָּד שְמ םִּתיכ  צַל שְׁש מ-אֹל-אכ  םִה שְּבוכ"וכ -ֲא םִבי םִבי םכ 
שָ�רה, שְז םִעי שָ�תהכ  שָמהכ  םִהי-אכ  םִמי שָל שְׁש צַה ּיֶּלה!כ  ּיֻע שְמ

שָׁששָ�רה, שְּפ שְמוטו ם,כ  םִהי-אכ  שָּג םִני,כ  םִהי-אכ  םִוט שְ�ר שְמנו םכ ּבו  םִהי-אכ  םִנ
צַפשְ�רשָו�ר! שְּב שָנהכ  שָב שְל �רֵד�רכ  שָּג �רֵצ�רכ  םִע םכ  שָח  םִהי-אכ 

שְהיֹו�ת שָ-אנוסכ  םִל שְּכמֹוכ  שָּמׁשכ  צַמ ּיֶׁשלכ  �רֵ�ר�רכ  שְמׁשֹו
שָוכה, שְל שְׁש ּיֻה ּיֶׁשצַ�רקכ  צַל עכ  ּיֶק ּיֶב ןכ  ּיֶ-א שָׁשבו�ר,כ  שְּכ םִליכ 

שָחה שָצ שְנ צַה שָעלכ  שְפ �רֵה םכ  םִמ שָל םִמי םכ  שְׁש ּיֻמ  םִּכיכ  םִׁשי םִ�רי םכ 
שְדיֹווט. שְקשָ�ר ןכ -אֹוכ  םִ-אי צַׁש מ-אֹז-א�תכ -כ  שְוכ םִחיׁשכ  צַּמ צַה שָמ ם,כ  שְצ צַע שְל

שְלמֹו םִני�תכ - צַ-א שָ�ר םִ�תיכ  שָּתמו�תכ  םִׁשי שְו שָיבֹו-אכ  יֹו םכ 
שְב םִ�רי�ת שָ-אהכ  םִּב שָּב מ-אֹּל-אכ  ּיֶׁש שָ�רהכ  מ-אֹפ שָנהכ -ֲא שָמ שְל צַ-א

מ-אֹּד ם, שְ�ר צַּג שָפ�תֹוסכ  שְּב צַעל- םִקּדוׁשכ -אֹוכ  �רֵּמ םִ�תי ם- צַה

שְמ-או םִסי ם שָּת עוכ  ּיֶׁש צַ�ריכ  ּיֶב�רכ  םִׁשי �רֵק צַעלכ  צַ-אְךכ 
שְמ םִסי ן צַח ּיֶ-אלכ  שָבקכ  שָ-א �רֵמ שְס עֹו�תכ  צַהּנֹו שָ�ר םִוכי םכ  שְּד צַּב

מ-אֹד ם. שָ-א שָמ םִ�רי םִליסכ  שָ-א צַ�רחכ  שְפ  עֹודכ  םִי

שְּב�רֹו ם,כ  שָ�ת ןכ  ּיֶמק).2012(ּדֹו �רֵע שָה צַּדלכ  שְ�?ג ,כ  םִמ


