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ּיּות ית ַלֲהָפַצת ַהּמּוָסרִׂ יָקאִׂ ְבָרה ָאֵמרִׂ ל חֶׁ יא שֶׁ ים, ָנשִׂ יָקנִׂ ים ָהָאֵמרִׂ ּתֹונִׂ ְרֵסם מֹוָדָעה ְבָכל ָהעִׂ  :פִׂ

ָלנּו ַאְך ְוַרק " יָכה ְבמֹוָסד שֶׁ ים ְּתרּומֹות ְּתמִׂ יָאנּו ְמַקְבלִׂ ים ְללֹא ֹדפִׂ ים ְיָשרִׂ  "ֵמֲאָנשִׂ

ֵנה ל, ְוהִׂ גֶׁ ת ָהרֶׁ ְפֹשט אֶׁ ָעַמד לִׂ ְזֹרם ְּתרּומֹות ַרבֹות, ַלּמֹוָסד שֶׁ  .ֵהֵחלּו לִׂ

ֵּתן " ים) 01,111אֶׁ ת ֲאָלפִׂ רֶׁ ים( ֲעשֶׁ ְנָין, "דֹוָלרִׂ  .ָאַמר ַקְבַלן בִׂ

ֵּתן " ף) 011,111אֶׁ לֶׁ ים( ֵמָאה אֶׁ י, "דֹוָלרִׂ  ָאַמר ַבְנָקאִׂ

ֵּתן ַהְּמָחָאה ַעל ַסְך " יְליֹון) 0,111,111אֶׁ ל, "דֹוָלר( מִׂ ַּית ַהַבְרזֶׁ ְך ַּתֲעשִׂ לֶׁ  .ָאַמר מֶׁ

יְליֹון) 0,111,111" ְך ָהַרָכבֹות, ("ְשֵני מִׂ לֶׁ יר מֶׁ ת ַהְּמחִׂ ֱעָלה אֶׁ  .הֶׁ

ת ַהדֹולָ  ת ַהַהְמָחאֹות ְואֶׁ ּיּות ָאַסף אֶׁ ְבָרה ַלֲהָפַצת ַהּמּוָסרִׂ יא ַהחֶׁ יםּוְנשִׂ יא ַקָבלֹות, רִׂ ַאְך ַהֹכל ַעל , הֹוצִׂ

 :ְּתַנאי

ּקּוֵלינּו" י שִׂ ת ַהְּתרּומֹות ְלפִׂ יב אֶׁ ת ַהְזכּות ְלָהשִׂ ים ְלַעְצֵמנּו אֶׁ  ".ֲאַנְחנּו שֹוְמרִׂ

יעֹות ָרצֹון ְשבִׂ ְבָרה בִׂ יא ַהחֶׁ ֵּיְך ְנשִׂ ף: "חִׂ סֶׁ ֵנה ַהכֶׁ  ".הִׂ

יעֹות ָרצֹון ְשבִׂ ים בִׂ ְּיכּו ַהּתֹוְרמִׂ ת ַהְּתרּומֹות: "חִׂ ירּו ָלנּו אֶׁ לֹא ַיֲחזִׂ ְהיֹות ָיָשר ְללֹא , ֵאין ָסֵפק שֶׁ ים לִׂ ה ָנעִׂ ְוזֶׁ

י  .".ֹדפִׂ

ר ש, ְוַכֲאשֶׁ ד, ַאֲחֵרי ֹחדֶׁ ּיּוָמּה ָהָיה ְמֻבָטח ְלֹעָלם ָועֶׁ יְלַיאְרד דֹוָלר ְוקִׂ ְבָרה מִׂ ְרשּות ַהחֶׁ יא , ָהיּו בִׂ ְרֵסם ְנשִׂ פִׂ

ְבָרה ַלֲהָפַצת ְתֵבי ַהחֶׁ ּיּות ְבכִׂ ת ַהּמֹוָדָעה ַהָבָאה-ַהּמּוָסרִׂ ים אֶׁ יָקנִׂ  :ָהֵעת ָהָאֵמרִׂ

ה" ית ְלַמֲעשֶׁ ְפָשרִׂ י אֶׁ ְלּתִׂ יא בִׂ ָלנּו הִׂ ים ַלּמֹוָסד שֶׁ ל ַהּתֹוְרמִׂ יַקת ָיְשָרם שֶׁ י ְבדִׂ ְתָבֵרר כִׂ הִׂ ְחַלְטנּו , ֵמַאַחר שֶׁ הֶׁ

יק ְבָכל ַהְּתרּומֹות ְתַקבְ , ְלַהֲחזִׂ הִׂ ְסַּתְּיגּות, לּו ַעד ֹכהשֶׁ ְנֹהג ָכְך ַגם ְלַהָבא, ְללֹא שּום הִׂ יַמת . ְולִׂ ֵנה ְרשִׂ ְוהִׂ

י ים ְללֹא ֹדפִׂ ים ַהְּיָשרִׂ י..." ָהֲאָנשִׂ ים ְללֹא ֹדפִׂ ים ַהְּיָשרִׂ ל ַהּתֹוְרמִׂ יָמה ֲאֻרָכה שֶׁ  .ּוְרשִׂ

יס . הַהְרֵבה ְצחֹוק ּובּושָ , ַהָדָבר עֹוֵרר ַהְרֵבה ַכַעס ין ֵאין ָכל ָבסִׂ ל עֹוְרֵכי ַהדִׂ ַאְך ַעל ְסַמְך ַחַּות ַדֲעָתם שֶׁ

ת ַהְּתרּומֹות ָסיֹון ְלַבֵטל אֶׁ י ְלנִׂ  .ֻחּקִׂ

ְתֵבי ְהיֹות -כִׂ ים לִׂ ְטלּוָלא ֵמַהֻּמֲעָמדִׂ ים חּוָכא ְואִׂ ים עֹושִׂ יָקאִׂ ים ֲאֵמרִׂ ּיִׂ יְסטִׂ ים 'ֵעת הּומֹורִׂ ים ַהְּיָשרִׂ ָהֲאָנשִׂ

יְללֹא דֹ   .'פִׂ


