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ֶחְבָרה ְוִלְׁשֹלחַּ ֶאת ְבנֹו ְלחּוץ ִציג ֶאת ִבּתֹו בַּ ׁש ְלהַּ ִית ִבקֵּ ל בַּ עַּ ר. ָלָאֶרץ ְלִסּיּום ִלּמּוָדיו-בַּ  :ְוָאמַּ

ָּיִרים -  דַּ ִדיָרה ְלָכל הַּ ר הַּ יִתיֶאֱעֶלה ֶאת ְשכַּ  .ְבבֵּ

 .ְוֶהֱעָלה

ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְלאּו ֶאת חֹוָבָתם  .ְוָחׁש ְשִביעּות ָרצֹון ָהָאְפָיִנית לַּ

ְצִחיִקים ְמאֹוד ְתִחיָלה ׁשּוָרה ֲאֻרָכה ֶׁשל ִמְקִרים מַּ  ...ָכאן מַּ

י ָא  ֲאִביְזרֵּ ְחּתֹוָנה וַּ ְלָבָׁשה ּתַּ ָּיְך לֹו ָהְיָתה ֲחנּות הַּ ִית ֶׁשָהָיה ׁשַּ בַּ ע . ְפָנהבַּ ר ְמאֹוד ְכֶׁשָשמַּ עֵּ ֲחנּות ִהְצטַּ ל הַּ עַּ בַּ

ִדיָרה ר הַּ ֲעִלים לֹו ֶאת ְשכַּ ב ֶאת ָכל ָהֶאְפָׁשרּויֹות; ֶׁשּמַּ ן רַּ ל ְזמַּ ר ָכְך ָׁשקַּ חַּ ב, אַּ ן, ִחשֵּ ק ְוֶהֱחִליט , ָבחַּ ָבדַּ

ּסֹוף  :ְלבַּ

ּמֹוְכִרים-  ד הַּ חַּ ר ֶאת אַּ טֵּ ת ֻחְלָצה ֲאׁשַּ . ֲאפַּ ל ְּתִפירַּ יקֹות ָפחֹותעַּ ּיֹום ֶעֶשר קּופֵּ הַּ ם מֵּ ת . לֵּ ל ְּתִפירַּ עַּ

יקֹות ָפחֹות ׁש קּופֵּ ּיֹום ָחמֵּ הַּ ם מֵּ לֵּ ֲעָנִקים. ֲעִניָבה ֲאׁשַּ ָשָנה ׁשּום מַּ ן הַּ  .לֹא ֶאּתֵּ

ל ִלבֹו עַּ  .ְוֶאֶבן ָנֹגָלה מֵּ

ע ּתֹוְפרֹות ֶׁשל ֻחְלצֹות ְוָׁשלֹוׁש  אֹותֹו יֹום ֶנֶאְלצּו ֶׁשבַּ י מֵּ ֲעֹבד ָכל יֹום ָׁשָעה נֹוֶסֶפת ְכדֵּ ּתֹוְפרֹות ֶׁשל ֲעִניבֹות לַּ

ל ֶאת אֹותֹו ָשָכר ֶׁשִקְבלּו ֹקֶדם בֵּ ץ . ְלקַּ ָשָנה ִליָלָדיו עֵּ ל ִלְרֹכׁש הַּ י ֶׁשלֹא יּוכַּ ר ִמְפנֵּ עַּ ח ְבצַּ ֲחנּות ֶנֱאנַּ ת הַּ ְמָׁשרֵּ

ּמֹוָלד ג הַּ שּוחַּ ְלחַּ ח לֹו חֲ . אַּ ר ָפתַּ ּמֹוכֵּ ְנדּוְנָיה הַּ ד ֶאת הַּ י ְכִתיָבה ְותֹוְך ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ִאבֵּ ְכִׁשירֵּ נּות מַּ

ָקָטן ִביָאה לֹו ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָכל הֹונֹו הַּ ר ִעם ִאְׁשּתֹו ְוִעם ְיָלָדיו . ֶׁשהֵּ ר ֶאת ָכל ָמה ֶׁשָהָיה לֹו ְוִהגֵּ הּוא ָמכַּ

ְנצ  .ּוְרָיה'ְלמַּ

ִית ָהְיָתה עֹו ֹכֶלת, ד ֲחנּותְבאֹותֹו בַּ ִדיָרה. מַּ ר הַּ ֲעִלים לֹו ֶאת ְשכַּ ר ֶׁשּמַּ עֵּ ֹכֶלת ִהְצטַּ ּמַּ ל הַּ עַּ ר ָכְך , בַּ חַּ אַּ

ד ֶׁשֶהֱחִליט ָדָבר עַּ ר בַּ  :ִהְרהֵּ

ִביץ-  ְקִניקֵּ ְקִניִקים ֶׁשל נַּ נַּ ח ָקָטן, טֹוִבים' הַּ ְקִניקֹוְבְסִקי ; ֲאָבל ֲאחּוז ָהֶרוַּ ְקִניִקים ֶׁשל נַּ נַּ הַּ

ִצי, יםְגרּועִ  ִצי חֵּ ח הּוא חֵּ ר . ֲאָבל ָהֶרוַּ ן ָאחּוז ָגבֹוהַּ יֹותֵּ ְחָמִנּיֹות ָחלֹוְתְסִקי נֹותֵּ ל לַּ ל ֶלֶחם ְועַּ עַּ

ֲחמֹונֹוִביץ ִבין. 'ִמלַּ ף ֶאָחד לֹא מֵּ יָלא אַּ ח ִמּמֵּ ֶּמלַּ ח ְוהַּ ֶקמַּ ִין ִנְׁשָאר ; ְבִטיב הַּ ִים ֲעדַּ ְוָחָלב ִעם ֲעִמיָלן ְוִעם מַּ

ין ֶסְנִטיֶמְנִטיםְבִמְסחָ . ָלָבן  ...ר אֵּ

קֹוָמה ָהִראׁשֹוָנה ֲחִזית, בַּ ְך ִדין, בַּ ר ֶאת . ָגר עֹורֵּ ִדיָרה ּוָמסַּ ר הַּ ת ְשכַּ ֲעָלאַּ ל הַּ ע לֹו עַּ ר ְכֶׁשנֹודַּ עֵּ הּוא ִהְצטַּ

ְבשֹוָרה ָהָרָעה ְלִאְׁשּתֹו ְגֶבֶרת ֶהְחִליָטה, הַּ  :ְוהַּ

ד ָהֲאגֻדָ -  עַּ ֶטֶרת ִמּוַּ ִיץֲאִני ִמְתפַּ קַּ ְיָטנֹות הַּ ק ִׁשָשה רּוָבִלים ְלֹחֶדׁש. ה ְלקַּ ּמֹוָרה רַּ ם לַּ לֵּ ר , ֲאׁשַּ עַּ ּוְלנַּ

ן ִׁשעּוִרים ְפָרִטִּיים ְלִזְגמּוׁש  ְּיָלִדים לְ . ִׁשְבָעה –ֶׁשנֹותֵּ ָּמנּוי ֶׁשל הַּ ל ֶאת הַּ טֵּ ְשבּועֹון ֶׁשִלי"ֲאבַּ ָּמנּוי , "הַּ ְוֶאת הַּ

ל  ְּסִקיָרה"ֶׁשִלי עַּ ֶפָדגֹוִגית הַּ ְרחֹון ; "הַּ ּיַּ ְׁשִליְך ֶאת הַּ ֲעִלי ֶׁשּיַּ עַּ ֶאת בַּ ְכנֵּ ם ֲאׁשַּ ינֹו ָנחּוץ , "ְבִריאּות"גַּ ֶׁשאֵּ

ְך ִדין לֹון ֶאָחד. ְלעֹורֵּ ִּוילֹונֹות ֶׁשל חַּ י ְזלֹוִטי לַּ ק ְׁשנֵּ ל רַּ בֵּ ָפד ְיקַּ י , ָהרַּ ֲאחֹורֵּ ְרֶזל"ּומֵּ בַּ ר הַּ עַּ חַּ ִעם " ׁשַּ קֵּ ֶאְתמַּ

ְנָׁשָמהָהרֹוְכל ד ְכלֹות הַּ  .ֹות עַּ

ָּתְכִנּיֹות ּוִבְטָלה ִׁש  ְצָמה עֹוד ִׁשעּור ִמחּוץ לַּ ל עַּ ל עַּ בֵּ ּמֹוָרה ְבָשָכר ֶׁשל ִׁשָשה רּוָבִלים ֶנֶאְלָצה ְלקַּ עּור ֶאָחד הַּ

ִדירֹות ֶׁשִהְתגֹוְרָרה בֹו ית הַּ ר בֵּ ר ׁשֶ . ֶׁשָנְתָנה ִחָנם ִלְבנֹו ֶׁשל ׁשֹועֵּ עַּ נַּ רהַּ ן ִׁשעּוִרים ְפָרִטִּיים ְלִזְגמּוׁש ָאמַּ : ָנתַּ

ר" ת יֹותֵּ ְרָׁשָמה, ִאָּמא, לֹא ָרצּו ָלתֵּ י הַּ ְסִפיק ִלְדמֵּ ם ָכְך יַּ ֹחֶרף ִיְהֶיה , ֲאָבל גַּ י ֶׁשהַּ ֲאִני לֹא ָצִריְך ְמִעיל ִמְפנֵּ וַּ

אי דַּ ם ְבוַּ ְפִגיָעה בַּ ". חַּ ל הַּ שּוק ֶנֶאְנחּו עַּ ֹכל ְוָהרֹוְכלֹות בַּ ְכָׁשו ָכל ֶאָחד רֹוֶצה ִלְקנֹות ֶאת הַּ י ֶׁשעַּ ִּמְסָחר ִמְפנֵּ

 ...ְבִחָנם



 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ְשִליִׁשית קֹוָמה הַּ ְשָמאִלי, בַּ ף הַּ ֲאגַּ ה ֶחְׁשבֹון, בַּ ר רֹואֵּ ִדיָרה. ִהְתגֹורֵּ ר הַּ ת ְשכַּ ֲעָלאַּ ל הַּ ע לֹו עַּ ֲאֶׁשר נֹודַּ , כַּ

ר לֹו ר ָלֶלֶכת ֶאל ְיִדידֹו ְוָאמַּ ִים ָבֶעֶרב": ִמהֵּ ְשָעתַּ ל הַּ ְרָּת ִלי ֶאְתמֹול עַּ ֲאִני ; ִספַּ ְעִּתי וַּ ִׁשִניִתי ֶאת דַּ

ְסִכים ִׁשיב". מַּ ָּיִדיד הֵּ ל, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשְכָבר ָמְצאּו ִמיֶׁשהּו: "הַּ דֵּ ר ". ֲאָבל ֶאְׁשּתַּ חֵּ ֻּמֲעָמד ָהאַּ הּוא הֹוִדיעַּ לַּ

חֲ  ֻּמֲעָמד ָהאַּ ִּמְשָרה ְּתפּוָסה ְוהַּ ת ֶׁשהַּ ְסרַּ ְקִׁשיָׁשה ְוחַּ ְלָמָנה הַּ זֹאת ְלִאּמֹו ָהאַּ ְבשֹוָרה הַּ ִביא ֶאת הַּ י הֵּ רֵּ

ְכָנָסה הַּ  ....הַּ

ְשִנָּיה קֹוָמה הַּ א ִמן הַּ ְקִביל, ָהרֹופֵּ ּמַּ ף הַּ ֲאגַּ ְׁשלּום ֶׁשל 'ִנְקָרא ֶאל חֹוֶלה ִבְרחֹוב ְׁשצִ , בַּ ח ִמֶּמנּו ּתַּ יְגָלה ְוָלקַּ

ִדיָרהִמ , רּוָבִלים ֲאָחִדים ר הַּ ֲעֶלה ֶאת ְשכַּ ִית מַּ בַּ ל הַּ עַּ ֲאֶׁשר בַּ ְנְּתרֹוְפָיה כַּ ק  ְבִפילַּ חֵּ י ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלשַּ . ְפנֵּ

חֹוֶלה ִבקּור, ְוִאְׁשּתֹו ֶׁשל הַּ ם ֲעבּור הַּ לֵּ י ְלׁשַּ ֲחרֹון ְכדֵּ י ֶׁשהֹוִציָאה ֶאת ָהרּוָבל ָהאַּ ֲחרֵּ ר ָלה ֶכֶסף , אַּ לֹא ִנְׁשאַּ

ָּמה ְולֹא ָפְדָתה אֹוָתה עֹודִלְקנֹות  חַּ ְחָּתה הַּ ָנה ֶאת ִמְטפַּ ְּתרּוָפה ּוִמְשכֵּ  .ֶאת הַּ

ְשָמאִלי ֶהֱחִליט ף הַּ ֲאגַּ ְשִליִׁשית בַּ קֹוָמה הַּ ִּיים , ִהְפִקיד ִמן הַּ חַּ ֲאֶׁשר הַּ ִדיק כַּ זֹות ְלצַּ ם ְלִהְתחַּ עַּ ין טַּ ֶׁשאֵּ

ֲעִשים ָקִׁשים ִמּיֹום ְליֹום ת: ֲעשֹותָמה לַּ . נַּ חַּ ד הּוא ִמָלה לֹא ָיָפה –ְכֶׁשנֹוְתִנים , ָצִריְך ָלקַּ ֹשחַּ ֲאָבל יֵּׁש , הַּ

ָּמה ְצָדִדים ִחּיּוִבִּיים  ...בֹו כַּ

ְטרֹון אַּ ּתֵּ ָּיִציעַּ ָהֶעְליֹון ֶׁשל אּוָלם הַּ ִכְּסאֹות בַּ ָרה, ֶאָחד הַּ ָצגַּת אֹופֵּ ר ְמיָֻּתם, ְבהַּ ֶבת ָׁשם ָיכֹול ָהָיה ָלׁשֶ : ִנְׁשאַּ

ִדיָרה ר הַּ א ֶהֱעלּו לֹו ֶאת ְשכַּ קֹוָמה ָהְרִביִעית ִאְלָמלֵּ ָּיר ִמן הַּ דַּ  .הַּ

ֲאִמירֹו ּמַּ ִדּיּור הַּ ל הֹוָצאֹות הַּ ם ֶאת ֶסֶגל ָהעֹוְבִדים ֶׁשלֹו ִבְגלַּ ְשִנָּיה ִצְמצֵּ ר הַּ ן ֶבָחצֵּ ִּמְשָרד ֶׁשָשכַּ ר , תהַּ ּוִפטֵּ

י  ָשָרִתים ֶׁשלֹוֶאת ֶאָחד ִמְשנֵּ ְּמֻפָטר ָהיּו ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים. הַּ ֲעשֹות. ְלָׁשָרת הַּ ְצמֹו , ָמה לַּ ל עַּ ל עַּ ְוהּוא ִקבֵּ

ק ִעּתֹון ָכְלֶׁשהּו לֵּ ן. ֲעבֹוָדה ְלחַּ י כֵּ ְּסכּום ֶׁשִהְרִויחַּ ִלְפנֵּ ֲחִצית ִמן הַּ ק מַּ ְכָׁשו רַּ יָון ֶׁשִהְרִויחַּ עַּ הּוא ִהְשִכיר , ִמכֵּ

ָנן ָצִעירִפנָ  ְדרֹו ְלגַּ ָנה ְבחַּ ֲחָלה . ה ְקטַּ מַּ ֶצל ֲאחֹותֹו ֶׁשְּיָלֶדיָה ָחלּו ְבִדיְפֶּתְרָיה ְוִהְדִביק בַּ ר אֵּ ָנן ִבקֵּ גַּ ֲאָבל הַּ

ָשָרת ּוְׁשָלְׁשָּתם ִנְפְטרּו ּתֹוְך ָׁשבּועַּ ֶאָחד י הַּ ְלדֵּ ר ֶזה, ֶאת יַּ חַּ  ....ְבֶזה אַּ

ִית ָגר בַּ ף הַּ ְרּתֵּ ְנְדָלר ְבמַּ ִדיָרה. סַּ ר הַּ ל ְשכַּ הֹוָדָעה ָהֲעצּוָבה עַּ ִית ֶאת הַּ בַּ ל הַּ ְּמֻמֶנה עַּ ִביא הַּ ע ֶׁשהֵּ ָּמׁש ָבֶרגַּ , מַּ

ֶבֶרת י ִלְקנֹות ְמחַּ ָאִביָה ִׁשִשָּיה ְכדֵּ ְׁשָקה מֵּ ִׁשיב. ִבְקָׁשה ְסטַּ ְנְדָלר הֵּ ּסַּ ְרנּו: "הַּ ְלָדה לֹא ְצִריָכה ִלְלֹמד. ָגמַּ , "יַּ

ח אֹוָתה ִלְלֹמד ִרקּוד ְוׁשָ  ְטרֹון –לַּ אַּ ּתֵּ ד בַּ ָּמזֹון. ִגיסֹו ָעבַּ ם ְקָצת ֶאת ְמנֹות הַּ שּוִלּיֹות ֶׁשלֹו ִצְמצֵּ  ...ְולַּ

ְצִחיִקים ׁשֹוִנים ה ְדָבִרים מַּ ְרבֵּ ר ִמְשֹלֶׁשת . ָקרּו עֹוד הַּ ֶאֶלף ְויֹותֵּ ר מֵּ ֶלה ָהיּו יֹותֵּ ְצִחיִקים ָכאֵּ ִמְקִרים מַּ

ד סֹוף ָהעֹוָלם. יםֲאָלפִ  ֶלה ִיָּמְׁשכּו עַּ ּתֹוָצאֹות ֶׁשל ִמְקִרים אֵּ  .הַּ

ד ֶאת ְׁשֹלֶׁשת ְיָלָדיו ְנְדָלר ִאבֵּ ּסַּ ָללּו, הַּ ְּיָלִדים הַּ י הַּ ְלדֵּ ם יַּ תּו גַּ יֶהם, זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשּמֵּ יֶהם , ְוֶנְכדֵּ י ֶנְכדֵּ ֶנְכדֵּ וַּ

ְפִקיד כָ  אי ּתַּ דַּ ְלִאים ְבוַּ ֲחדֹותֶׁשָהיּו ְממַּ י ִמְׁשָפחֹות אַּ ּיֵּ ֶלק ָקָטן ֶׁשל ָהֱאנֹוׁשּות, ְלֶׁשהּו ְבחַּ ר ְבחֵּ  .ְכלֹומַּ

אי דַּ  :ִּתְׁשֲאלּו ְבוַּ

ר-  בֵּ ְּמחַּ ְצִחיק ָכאן ֶאת הַּ  ?ֲאָבל ָמה מַּ

ְצִחיִקים-  ה ְמאֹוד ְדָבִרים מַּ ְרבֵּ  .ֲאִני רֹוֶאה ָכאן הַּ

ִית ׁשֶ  בַּ ל הַּ עַּ ֶחְבָרהִבְׁשִביל ִבּתֹו ֶׁשל בַּ ִציָגה בַּ ׁש ְלהַּ קֵּ ּיֵּם ֶאת ֹחק ִלּמּוָדיו , ָאִביָה ְמבַּ ָּיב ְלסַּ חַּ ִבְׁשִביל ְבנֹו הַּ

ִכיר אֹוָתם ְכָלל –ְבחּוץ ָלָאֶרץ  ָבא ֶׁשָלֶהם,  ְבִלי ְלהַּ ָּירֹות ֶׁשל אַּ דַּ ִני ֶׁשל , עֹוְבדֹות הַּ שֵּ ָקֶצה הַּ ֶׁשּתֹוְפרֹות בַּ

ְבִלים ָפחֹות ֹאֶכלׁשּוִלּיּות הַּ . ָהִעיר ְנְדָלר ְמקַּ ּמֹוָלד. ּסַּ ג הַּ ץ ְבחַּ ֲחנּות לֹא ִיְהֶיה עֵּ ת הַּ . ִליָלָדיו ֶׁשל ְמָׁשרֵּ

ְלִמיד לֹא ִיְהֶיה ְמִעיל ּתַּ ְּמנּוִיים ֶׁשָלֶהם. לַּ ת ֶאת הַּ י עֵּ ִיץ , ִבְגָלָלם ִאְבדּו ִכְתבֵּ ְיָטנֹות קַּ ָרה –ָהֲאגָֻדה ְלקַּ ; ֲחבֵּ

ְט  אַּ ּתֵּ ָרה –רֹון אּוָלם הַּ שּוק ; צֹוֶפה ֶאָחד ָבאֹופֵּ יֶהן –ָהרֹוְכלֹות בַּ ֶלק ִמְרְוחֵּ ְלָמָנה ; חֵּ ִּמְשָרה  –ֶבן ָהאַּ ֶאת הַּ

ָמה  .ֶׁשִצָפה ָלה ְבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ְׁשלֵּ

ֲעָנם ִנְפְטרּו ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים ת ִנְׁשְלָחה ִלְלֹמד ִרקּוד. ְלמַּ חַּ ְלָדה אַּ ֹכֶלת ִבְגָלָלם ְיקַּ . יַּ ּמַּ ְבלּו ָלקֹוחֹות ֲחנּות הַּ

ָחָלב ִים בַּ ר מַּ ח ָגרּועַּ ְויֹותֵּ י ִמְפָעִלים ֲהגּוִנים. ֶקמַּ ְקִניִקים, ִבְגָלָלם ִאְבדּו ְׁשנֵּ ן נַּ ְצרַּ ֲאִפָּיה ְויַּ ִפיץ , מַּ ּמֵּ ֶאת הַּ

 .ֶׁשָלֶהם

ְצִחיק ִאם ֶזה לֹא מַּ  ?הַּ
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ֶחְבָרה ּוְכדֵּ  ת בַּ חַּ ְלָמה אַּ ִציג עַּ י ְלהַּ ֶלק ָקָטן ֶׁשל ָהֱאנֹוׁשּות ְכדֵּ ד חֵּ ּיֵּם ֶאת ִלּמּוָדיו ִאבֵּ ָער ֶאָחד ְיסַּ י ְׁשנַּ

ְשֻכְרּתֹו אֹו ֶאת ֻכָלה ֶלק ִמּמַּ ד ֹיֶׁשר, חֵּ ָּייו, ָמזֹון ָבִריא, ִלּמּוִדים,ִאבֵּ ד ֶאת חַּ  .ֲאִפלּו ִאבֵּ

ִלּמּוִדים ְוִנְׁשלְ  ן הַּ ְלָדה ִמֻשְלחַּ ֲעָנם ִנְלְקָחה יַּ  .ָחה ִלְלֹמד ִלְרֹקדְלמַּ

ם ָהי ֶלה ְוהֵּ ְדָבִרים ָהאֵּ ל ָכל הַּ יָנם יֹוְדִעים עַּ ִית אֹו ְיָלָדיו ִבְכָלל אֵּ בַּ ל הַּ ְצִחיק ְבָכל ֶזה הּוא ֶׁשְבעַּ ּמַּ ּו הַּ

ִני ֶׁשל ָהִעיר שֵּ ָקֶצה הַּ י ָׁשם בַּ ר ָלֶהם ֶׁשאֵּ פֵּ ְלִאים ִאם ָהָיה ִמיֶׁשהּו ְמסַּ ְקִריָבה ֶאת ּתֹוֶפֶרת עֲ , ִמְתפַּ ִנָּיה מַּ

ֲעָנם ְצָמה ְלמַּ  .עַּ

ב לֵּ ֹעֶמק הַּ ץ ִבְבִכי מֵּ י ָכְך ֶׁשֲאִפלּו הּומֹוִריְסָטן ָהָיה פֹורֵּ ד ְכדֵּ ְצִחיק עַּ ִאם ִדְמעֹוָתיו ֶׁשל . ֶזה מַּ ְוהַּ

ְצִחיקֹות ְמאֹוד יָנן מַּ  ?הּומֹוִריְסָטן אֵּ


