
  ב"ה

  לְׁשַבָּת סִיּפוּר 

  סִּפוָּרהּ ׁשֶל ְמגִלָּה 

ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹוָלּה ֶׁשל ִּבִּתי ִהְתָאְרָסה!", ֶׁשָּל "ִאָּמא ַמַּזל טֹוב, ַהֶּנְכָּדּה 

  ֵמֵעֶבר ַלַּקו.

ִּבִּתי ִמְתּגֹוֶרֶרת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַקְּׁשָרה ְלַבֵּׂשר ִלי ִּכי ֶנְכָּדִתי ַהְּבכֹוָרה 

ִהְתָאְרָסה. "ַמַּזל טֹוב", ָעִניִתי ָלּה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוִמַהְרִּתי ִלְׁשאֹול, "ִמי 

א ֶּבן ְלִמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוָבה ִמִּמְׁשַּפַחת ִפיֶׁשר". א ֵאֲחָרה ֶהָחָתן?" "הּו 5 

  ִהָּכה ִּבי.ָּבָרק ַהְּתׁשּוָבה ְלַהִּגיַע. 

"ִפיֶׁשר?" ְּכֶׁשָּׂשָרה ֶׁשִּניד ְמַסֶּפֶרת ֶאת ַהִסיּפּור ֵעיֶניָה ּבֹוְרקֹות. ַהִּמְׁשָּפט 

ְוִגיִדים. "ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִנְזַּכְרִּתי ַהָנדֹוׁש "עֹוָלם ָקָטן", ַמְתִחיל ִלְקרֹום עֹור 

) ָּבֲעָיָרה ְסוְיָקה ַעל 1910ְּבָסָבִתי ִליָנה ִפיֶׁשר. ִאָּׁשה ֶׁשִּבְזכּוָתּה ָקְראּו ֶאת ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ִּבְׁשַנת תר"ע (

 10  ּפֹוִלין".- ְּגבּול רּוְסָיה

  ֲעָיָרה ַהְּיהּוִדית ְסוְיָקה.ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ַהִסיּפּור ֵמאֹות ָׁשִנים ֲאחֹוַרִּנית, ּבָ 

  ִליָנה ִפיֶׁשר ָּדְפָקה ְּבֶדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ר' ַאֲהֹרן ִויֵגל. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ַעל ָידֹו.

  "ֵּכן?"

  ר' ַאֲהֹרן ִויֵגל ָעִׁשיר ָהֲעָיָרה ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ּומּולּו ִליָנה ִפיֶׁשר, ִליּבֹו ַהְתַמֵּלא ֶחְמָלה.

, ְוֶזה ֲחִצי ָׁשָנה ֵמָאז ַּבְעָלּה ָנַסע ַוֲעַדִין א ָׁשְמָעה ִמֶּמּנּו, ִהיא נֹוְתָרה ְּבֵביָתּה, ְמַגֶּדֶלת 19ַּבת  ִליָנה ַרק 15 

  .ְּבַאֶמִריָקהֶאת ְּבָנּה ֶּבן ַהָּׁשָנה ְּבַגַּפּה, ְּבעֹוד ַּבְעָלּה ָנַסע ְלַחֵּפׂש ֶאת ַמָּזָלם 

  לֹו. ְּבקֹוָלּה ְצִליל ֶׁשל ְּתִחָּנה."ֲאַנְחנּו ְרֵעִבים", ָאְמָרה 

  "ֻּכָּלם ְרֵעִבים, ַמָּצב ָהֹאֶכל ְּבִכי ַרע", ָעָנה ַהְּגִביר.

  "א ָּבאִתי ְלַבֵּקׁש ֹאֶכל, ָּבאִתי ְלַהִּציַע ְל ִעְסָקה", ִהְתִריָסה ְלֻעָּמתֹו.

 20  ֵעיָניו ִנְפֲערּו ִּבְׁשֵאָלה.

ֹבר ֶאת ַהְּגבּול ְּכֵדי ִלְקנֹות ָמזֹון ַרב ְּכָכל ַהֶאְפָׁשר. ָאִביא ָלֶכם ְוָלנּו מּוְצֵרי "ֲאִני מּוָכָנה ְלִהְסַּתֵּכן ְוַלעֲ 

  ְסחֹוָרה ִלְׁשֵנינּו". ֲאַסֵּפקָמזֹון ַא ֵאין ִלי ֶּכֶסף ִלְרֹּכׁש אֹוָתם, ַאָּתה ְּתַסֵּפק ֶאת ַהֶּכֶסף ַוֲאִני 

  יָרה מּולֹו ֶׁשְּנִחיׁשּוָתּה הֹוִתיָרה ּבֹו רֹוֵׁשם ַעז.ר' ַאֲהֹרן ִויֵגל ִהִּביט ַּבַּנֲעָרה ַהְּצעִ 

ה "ֵיׁש ִלי ַּבָּקָׁשה נֹוֶסֶפת: עֹוד ְמַעט ּפּוִרים, ֵיׁש ִלי ִמְׁשָּפָחה ֵמֵעֶבר ַלְּגבּול ֶׁשַּמֲחִזיָקה ִּבְרׁשּוָתּה ְמִגּלָ 

 25  ֶׁשִּלי, ִּתְהִיי מּוָכָנה ְלָהִביא ֶאת ַהְּמִגָּלה?!"

  ֲהֹרן ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּנְקְרָתה ְּבָפָניו.ֶהְחִליט ר' ַא

  ְּבֹראָׁשּה ְלאֹות ַהְסָּכָמה.ִהְנֲהָנה ִליָנה ִפיֶׁשר 

. ָעֶבהְלִהְתּכֹוֵנן. ֵראִׁשית ָרְכָׁשה ָּבד ֵהֵחָּלה ְּבָיָדּה ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשל ֶּכֶסף. ִליָנה ִפיֶׁשר ָנח ְּבתֹו ַּדּקֹות 

ְרָחָבהֹאֶהל יֹוָמִים ָּתְפָרה ִׂשְמַלת  ְּבֶמֶׁש.  



  ב"ה

ִּכיִסים ֶׁשָּיִכילּו מּוְצֵרי ָמזֹון ַרִּבים ְּכָכל ַהֶאְפָׁשר, ָּבָׂשר ְמֻעָּׁשן ֶעְׂשרֹות  - ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהִּׂשְמָלה ַּבֵחֶלק  30 

ָהֹאֶהל ִׂשְמַלת ֲאָתה ְמֹגֶחֶכת ְמַעט ִעם ַהְּצנּוָמה ֶׁשִּנְר ְוִהִּביָטה ַּבְדמּות ְועֹוד... ִהיא ָעְמָדה מּול ַהַּמְרָאה 

ִלְבּכֹות. ִהיא ְמֵהָרה ְלַהְרִּגיַע אֹותֹו. ְּבעֹוָדּה ְמַנֲעַנַעת ֶאת ָהֲעִריָסה ִנְזְּכָרה ֵהֵחל ַהָּקָטן ִׁשיִמי ֵמָעֶליָה. 

  ְּבַבְעָלּה ַאְבָרָהם, ְוֵעיֶניָה ִנְתַמְּלאּו ְּדָמעֹות.

ֶּבן ֶעְׂשִרים . ַא ִנְפַטר ְּבִפְתאֹוִמּיּות ְּבִגיל ָצִעיר ְמֹאד, ְּבִמְקצֹועֹו ְּכעֹוֵר ִּדין ֶנְחָׁשב ְּבֵאירֹוָּפהָעַסק ָאִביָה 

ִהיא ִנְּׂשָאה ַּבֵּׁשִנית ַוֲעָקָרה ַלֲעָיָרה . ְּכֶׁשהּוא מֹוִתיר ַאֲחָריו ֶאת ִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה, ּוְׁשמֹוֶנה ָהָיה ְּבמֹותוֹ  35 

  .ָׁשם ִּגְּדָלה אֹוָתּה, רּוְסָיה- ַעל ְּגבּול ּפֹוִליןה סויק

ְּפָרִחים ִמֶּמָּנה  ֲחָמַמתֶהָחָתן ָנְתנּו ָלֶהם הֹוֵרי . ַאְבָרָהם ִפיֶׁשרְלָבחּור ְּבֵׁשם ְּבַהִּגיָעּה ְלִפְרָקּה ִנְּׂשָאה 

  .א ַהַּמָּכה ֶׁשִּנֲחָתה ֲעֵליֶהםַּבְעָלּה א ָהָיה עֹוֵזב ְלַאֶמִריָקה לּולֵ . ִהְתַּפְרְנסּו ְּבָכבֹוד

אֹו ֶׁשִּיְמְּכרּו ָלֶהם , ִּבְמקֹום ְמגּוֵריֶהם ִהִּציבּו ִּבְפֵניֶהם ֻעְבּדֹות ַהּבֹוְלֵׁשִביִקים, ָיִמים ָקִׁשים ָּבאּו ֲעֵליֶהם

ְוָאז ָנְפָלה . ר ֶאת ַהֲחָמָמהַאְבָרָהם ָמכַ . ְוִתָּלַקח ֵמֶהם ְּבכֹוחַ  ֻּתְחַרם ַהְּפָרִחים אֹו ֶׁשַהֲחָמָמה ֲחָמַמתֶאת  40 

ֲאִני נֹוֵסַע ְלַאֶמִריָקה ְוָׁשם ֶאְמָצא ְמקֹום ְמגּוִרים ְוֶאְׁשַלח ְלָהִביא אֹוָת ְוֶאת ִׁשיִמי : "ַהַהְחָלָטה

ְׁשִאיר ָלּה ְסכּום ִה , ְּכֶׁשִּנְפְרדּו ִּבְדָמעֹות. רֹוב ַהֶּכֶסף ִמְּמִכיַרת ַהֲחָמָמה ִׁשֵּמׁש ִלְקִנַּית ַּדְרּכֹון". ַהָּקָטן

  .ֶּכֶסף ֶּׁשּנֹוַתר ְוִהְבִטיַח ֶׁשַעד ְמֵהָרה ִיְתַאֲחדּו ְּכִמְׁשָּפָחה

ַהְּבִדידּות . ַהֶּכֶסף ָאַזל ִּבְמֵהָרה ְוַהְּקָׁשִיים ֶנֶעְרמּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה. ְיָרקֹות ֵמֶהם ִנּזֹונּוִּגְּדלּו ַּבֲחַצר ֵּביָתם 

ְּבאֹותֹו ְזַמן ֶזה ָהָיה ִּבְלִּתי ֻחִּקי ְלַהֲעִביר , ָקֶׁשה ָהָיה ְלַהִּׂשיג ָמזֹון. עֹוד יֹוֵתר - ָהָרָעב . ָאְכָלה אֹוָתּה 45 

  .ִמי ֶׁשִּנְתַּפס ֶנֱעַנׁש ָקׁשֹות. ָמזֹון ֵמֵעֶבר ַלְּגבּול

  .ְוִליָנה ִהְתַנֲעָרה ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות ַהְמִעיקֹות ֶׁשָאְפפּו אֹוָתּה, ִׁשיִמי ִנְרַּדם

ֹקר . ְלבּוָׁשה ְּבִׂשְמַלת ָהֹאֶהל ֶהֱעִביָרה ֶאת ִׁשיִמי ְלֵבית ּדֹוָדָתּה ְוָיְצָאה ַלֶּדֶר. ֶּיֶבת ָלֵצאת ַלֶּדֶרִהיא חַ 

  .ַעז ִקֵּדם ֶאת ָּפֶניָה ְּכֶׁשָעְלָתה ָלַרֶּכֶבת

ָּבִטים ּבֹוְדִדים ֶּׁשִּנְׁשְלחּו ְלֵעֶבר ְּדמּוָתּה ִמְּלַבד מַ , ַהֶּדֶר ְלפֹוִלין ָעְבָרה ְּבָׁשלֹום. ְּבָיֶדיָה ְנָירֹות ְמֻזָּיִפים 50 

  .א ָמְׁשָכה ְּתׂשּוַמת ֵלב ְמיֶֻחֶדת, ֲעִליבּותֶׁשִׁשְּדָרה 

ִהיא , ֵהם ִקיְּבלּו אֹוָתּה ַּבֲחִמימּות. ּוִמַּיד ָּפְנָתה ַלְּכֹתֶבת ֶׁשָּנַתן ְּבָיָדּה ַהְּגִביר, ִליָנה ִהִּגיָעה ְּבָׁשלֹום

ֶאת , ּוִמֲהרּו ְלָהִביא ֶאת ַהְּמִגָּלה, ֵהם ַנֲענּו ְּבָרצֹון, ִּבְפֵניֶהם ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ְגִביר ָהֲעָיָרהָׁשְטָחה 

ָׁשם ָרְכָׁשה , ַהְּמִגָּלה ָעְטפּו ְּבִמְסַּפר ֲעִטיפֹות ְוִאֲחלּו ָלּה ַהְצָלָחה א ִלְפֵני ֶׁשָּלְקחּו אֹוָתּה ַלּׁשּוק ַהָּׁשחֹור

ָׁשעֹות ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָעְברּו ָעֶליָה ַעד ֶּׁשִהְצִליָחּה ְלַסֵּדר ֶאת ָהֹאֶכל ְּבתֹו ַהִּכיִסים . ילֹו ָמזֹוןֵמָאה ִק  55 

  .ַהְּפִניִמִּיים

ָהָיה  ַהֹּכל, ְּכמֹו ַּבְרָוזִהְתנֹוַדְדִּתי . "ְמַסֶּפֶרת ָׂשָרה ֶׁשִּניד", ַמה-ַסְבָּתא ָּתִמיד ִסְּפָרה ִלי ַעל ָּכ ְּבהּומֹור"

, ְלָיִמים, ָּכ ִסְּפָרה ִליָנה ִפיֶׁשר", ְּבַמְחָׁשָבה ְלָאחֹור ֵאיִני יֹוַדַעת ֵמֵהיָכן ָׁשַאְבִּתי ֹאֶמץ, ָּכל ָּכ ָּכֵבד

  .ָׂשָרה ֶׁשִּנידְלֶנְכָּדָתּה 

ִהיא ִהְצִליָחה , ַּבֲהִליָכה ְמֻאֶּמֶצת. ָּדָבר ֶׁשא ָמַנע ִמֶּמָּנה ְלַהְמִׁשי, אּוַלי ִהיא א ֵהִביָנה ֵמֵהיָכן ָהֹאֶמץ 60 

  .א ַיְבִחינּו ַּבַּמְרֶאה ַהְּמיָֻחד ְוַהְמֻׁשֶּנה ֶׁשָּלּהִּכי ְמַקָּוה , ָהַרֶּכֶבת ֲחָזָרהַלֲעלֹות ַעל 

. ַּבְקרֹונֹותַלֲעבֹור  ְוִהְתִחילּוָלַרֶּכֶבת ָעלּו רּוִסים ַרִּבים ֵמָהָרִגיל ֲחָיִלים . ַהַּמֲעָברְוִהֵּנה ִהַּגְענּו ְלַתֲחַנת "

  .ֵהם ָּבְדקּו ְּבַקְּפָדנּות ָּכל ַׂשִּקית ְוָכל ִּכיס

ֻּכָּלם ְּבֶאְמַצע ַהָּקרֹון ּוְלֵעיֵני ַלֲעֹמד ִצּוּו ָעָליו ַהֲחָיִלים . ֻקְפָסה ְקַטָּנה ַאַחתֶׁשִהְבִריַח ְוִהֵּנה ָמְצאּו ָאָדם 

 65  ".ְלא ַרֲחִמיםָירּו ֵהם ; ַהְיִרּיֹות ִהְמִׁשיכּו. ַלָּמֶותּבֹו ָירּו 



  ב"ה

ָחַׁשְבִּתי ַעל . ְּבאֹוֶפן ַוָּדִאיְלִמיָתה ֶנְחָרץ ִּדיִני ִּכי ָסֵפק ִּבי הֹוִתירּו ֵמָאה ִקילֹו ֶּׁשָעַלי א . ָרַעדּגּוִפי "

ֶאת ְּבחֹוְזָקה ְוָאז ְּבַהְחָלַטת ֶפַתע ָּתַפְסִּתי . ַעל ִׁשיִמי ַהָּקָטן ֶׁשִּלי, ַעל הֹוַרי ַהְּזֵקִנים, ַּבְעִליַאְבָרָהם 

. ּבֹו ָיַׁשְבִּתיָקרֹון לַ ִמְתָקְרִבים ַהֲחָיִלים . ָיַדְעִּתי ֶּׁשֵאין ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן. ֶאְצְּבעֹוַתיֵּבין ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת 

ֶאְסֵּתר ִּבְזכּות , כּות ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדיִּבזְ : "ִהְתָקַרְבִּתי ַלֶּפַתח. ִּבְמִהירּות ְּגבֹוָההָהַרֶּכֶבת ָנְסָעה 

 70  .ָקַפְצִּתי ַהחּוָצה, ּגּוִפיּוֵמָאה ִקילֹו ָמזֹון ַר ַעל , ַהְּמִגָּלה ְּבָיִדיְוִעם ָצַעְקִּתי ..." ַהַּמְלָּכה

ַהְּכֵאִבים , ִמְּנִפיָלִתיְּכֶׁשֶנֱעַצְרִּתי . קֹותְּכֶׁשֵּמאֹות ַהּמּוָצִרים ּגֹוְרִמים ִלי ְלַחָּבלֹות ֲחזָ , ַּבִּמְדרֹון ִהְתַּגְלַּגְלִּתי

ְּכֶׁשֹּכֶבד ַהְּדָבִרים ֶּׁשָעַלי ַמְקֶׁשה ֶאת , ָזַחְלִּתי ֶמֶטר ְועֹוד ֶמֶטר, ִהְכַרְחִּתי ֶאת ַעְצִמי ָלקּום. ָהיּו ַעִּזים

". ִהְצַלְחִּתי ַלֲחצֹות אֹותֹו ְּבִלי ֶׁשֶּנֱעַצְרִּתי ִּבְׁשעֹות ַהֲחֵׁשָכה ִהַּגְעִּתי ַלְּגבּול ּוַבֲחסּות ָהֲאֵפָלה. ַהְּזִחיָלה

  .ֶאת ִמּלֹוֶתיָה ֶׁשל ָסָבָתּהְמַׁשְחֶזֶרת ָׂשָרה ֶׁשִּניד ִמְתַרֶּגֶׁשת ְּכֶׁשִהיא 

ל ּגּוָפה ָחבּול ּכָ . ְּבֶמֶׁש ֳחָדִׁשים ָׁשְכָבה ְּבִמָּטָתּה ְלא ְיֹכֶלת ְּתזּוָזה. ִליָנה ִפיֶׁשר ִהְצִליָחה ַלֲחזֹור ָלֲעָיָרה 75 

ִׁשיִמי ַהָּקָטן א ֵהִבין ַמה ָקָרה . ֶׁשָּכְללּו ִמְסַּפר ְצָלעֹות ְׁשבּורֹות ּוְסָדִקים ָּבֲעָצמֹות, ְּבַמּכֹות ְיֵבׁשֹות

  .ָלִאָּמא ֶׁשּלֹו ְוָלָּמה ּדֹוָדתֹו ְצִריָכה ְלַטֵּפל ּבוֹ 

ִּבְזכּוָתּה ָזִכינּו . "יַע ִעם ִמְנָין ֲאָנִׁשים ְלַהְקִריא ָלּה ֶאת ַהְּמִגָּלהִהיא ָׁשְכָבה ַּבִּמָּטה ְּכֶׁשְגִביר ָהֲעָיָרה ִהּגִ 

ַהְּכֵאב ִהְתַעְמֵעם , ְּדָמעֹות ִהְתַּגְלְּגלּו ְּבמֹוָרד ְלָחֶייהָ ". ַמִּגיַע ָלּה ִלְׁשמֹועַ , ִלְקרֹוא ִמְּמִגָּלה ְּכֵׁשָרה

 80  .ִעם ַּבְעָלּהִּתְתַאֵחד ָאה ְּתִפָּלה ֶׁשַּגם ָלּה ִיְתַרֵחׁש ֵנס ְוִהיא ְּבִלָּבּה ָנְׂש . ְּכֶׁשָּׁשְמָעה ֶאת ַהִמיִלים

. ָׁשְמָעה ָלִראׁשֹוָנה ִמַּבֲעָלה ַאְבָרָהםִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ְלַאַחר . ָהֹאֶכל ִהְסִּפיק ִלְתקּוָפה ֲאֻרָּכה ַיֲחִסית

א ִלי. ַהֶּמֶסר ִהִּגיַע ֵאֶליָה ִּכי ַהַּכְרִטיִסים ַּבֶּדֶר ֵמֹרב ֹאֶׁשרֶאת ַנְפָׁשּה ָיְדָעה ָנה.  

ָרְכׁשּו ֵהם . ָׁשם ַּבֲאֶמִריָקה ָזכּו ִמְׁשַּפַחת ִפיֶׁשר ְלִאחּוד ְמֻחָּדׁש. ָעְבָרה ְּבִאִּטּיּות ַמְרִּגיָזהָּבֳאִנָּיה ַהְּנִסיָעה 

. ְמִעיֵלי ֶגֶׁשם ַעד ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה ִהְתַרֲחָבהָּתְפָרה ְוִליָנה , ַאְבָרָהם ָלַמד ּוָמַכר ַּבֲחנּות, ַמְמַּתִּקיםֲחנּות 

 85  .ֶׁשל ְּבָנּה ּוִבָּתּה ֶׁשּנֹוְלדּוִהְתַמְּסָרה ְלִגּדּוָלם ְוִהיא 

. ַׁשֶּיֶכת ַלֲעָבר, ַּבֲאֶמִריָקה ַסְבָּתא ָהְיָתה ְּדמּות ּׁשֹוָנה. ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַסְבָּתא ִליָנהֶנְכָּדָתּה ֲאִני ָהִייִתי "

ְּדמּות , ְּבֶאְמַצע ַהַהְרָצָאה ֶׁשל ַהְמַנֶהֶלת. ְוִהיא א ִוְּתָרּה, ִסַּבת ַהִּסּיּום ֶׁשִּלי א ִהְזַמְנִּתי אֹוָתּהִּבְמ 

  .מֹורֹוַתיֲעטּוָיה ְּבִמְטַּפַחת ְוַסל ָּגדֹול ְּבָיָדּה ָעְלָתה ַעל ַהָּבָמה ְוִהְתַיְּׁשָבה ְלִצָּדם ֶׁשל ָּכל 

. ּוְבַטח א ַעְכָׁשו, א ָאז. ְלַיד ִאִּמי ָרִאיִתי ֶאת ַהַּסְבָּתא ֶׁשא ִהְסִּכיָמה ְלַוֵּתר ִמְּמקֹום ִׁשְבִּתי

 90  .ָעִליִתי ַלָּבָמה ּוָמַׁשְכִּתי אֹוָתּה ָלֶׁשֶבת ְלִצִּדי. ְלֶעְבִרי ַוֲאִני ִחַּיְכִּתינֹוְפָפה ַסְבָּתא . ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ְּבַעְצִמי

ְתַאַּסְפנּו ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְוָקָראנּו ְמִגָּלה ִּבְזַמן ֶׁשַּסְבָּתא ָהְיָתה ְמַסֶּפֶרת ֶאת ַהְּמִגָּלה ִמֵּדי ּפּוִרים ִה 

ְלַאַחר . ָחְלָתה ,ַסְבָּתא ִאיָׁשּה ֲחָזָקה ּוְבִריָאה ְּבֶדֶר ְּכָלל) 1974( תשל"דִּבְׁשַנת . ַהְּפָרִטית ֶׁשָּלּה

, ֶהֱחִזיָרּה ֶאת ִנְׁשָמָתּה ַלּבֹוֵרא, ָּבֶהם א ָׁשָמְענּו ְּתלּוָנה ַאַחת ַעל ִסְבָלּהְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ָקִׁשים 

  .מֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה ְנָכִדים ְוִניִנים ֶׁשא ׁשֹוְכִחים אֹוָתּה

. ִמְׁשַּפְחָּתּה ִיְהֶיה ִויִׁשינְסִקיְּכֶׁשַּסְבָּתא ִהִּגיָעה ָּבֳאִנָּיה ְלַאֶמִריָקה ֶהְחִליטּו ַהְּפִקיִדים ִמּׁשּום ַמה ֶׁשֵּׁשם " 95 

ִנְׁשַּכח , ִפיֶׁשר - ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה . ִהיא א ִהְתַוְּכָחה ִעם ַהְּפִקיִדים ְוִקְּבָלה ֶאת ַהֵּׁשם ֶהָחָדׁש ְּבַצְיָתנּות

  ".ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים

ַעְכָׁשו ַּכֲאֶׁשר ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה ַהְּמקֹוִרי ִפיֶׁשר ָחַזר : "ְלַהְסִּתיר ֶאת ִהְתַרְּגׁשּוָתּהִמְתַקָּׁשה ָׂשָרה ֶׁשִּניד 

ְוָכל . ַעל ַהְּכָתב ֶאת ַמֲעֵׂשה ְּגבּוָרָתּה ֶׁשל ִליָנה ִפיֶׁשר ַחְׁשִּתי חֹוָבה ְלַהֲעלֹות, ֵאֵלינּו ַּבֶּדֶלת ָהֲאחֹוִרית

ת ְמִגָּלה ֶׁשִּנְׁשְמָעה ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ַנֲעָרה ְיהּוִדָּיה ֵאיַמת ֶׁשִּתְקְראּו ַּבְּמִגָּלה ִּתְזְּכרּו ֶאת אֹוָתּה ְקִריַא 100 

  ".ֲאִמיָצה


