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ּבְרּוכִים ַהּבִָאים לְכָתה א'

     

ּבְרּוכִים ַהּבִָאים לְכָתה א'
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ּבְרּוכִים ַהּבִָאים לְכָתה א'

     

ּבְרּוכִים ַהּבִָאים לְכָתה א'



ִנְלַמד ְצִליִלים, 

ַנִּכיר ֵחֶלק ֵמָהאֹוִתיֹות, 

ַנְתִחיל ִלְקֹרא... 

ּוָמה עֹוד?

ְנׂשֹוֵחַח ְוַנְקִׁשיב 

ְלִסּפּוִרים ּוְלִׁשיִרים 

ַּבנֹוֵׂשא ַהְתָחלֹות.

ַהְתָחלֹות? ָמה 

ַמְתִחיִלים ַהָׁשָנה? 

ֵחֶלק ִראׁשֹון ֶׁשל 

ַהֵסֶפר... ְמַעְנֵין ָמה 

ִנְלַמד ּבֹו...



ָמה עֹוד ַמתְִחילִים ַהׁשָנָה?  •

לְִפָעִמים אֹוְמִרים: "ּכָל ַהַהתְָחלֹות ָקׁשֹות".   •
ָמה ַאתֶם חֹוׁשְבִים ַעל זֶה?   

קֹוְרִאים ִלי

ֲאִני ַטל.ָרִני.

ַהָׁשָנה ַמְתִחיִלים...
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ׁשָבּועַ ִראׁשֹון
ׁשְלֹוִמית ּכֵֹהן–ָאִסיף

ַמֲאִזיִנים

ַהלְוַאי ׁשֶֹּלא ֶאְתּבַלְּבֵל

וְֹלא ֶאְקָרא לַּמֹוָרה ִאָּמא אֹו ִרבְָקה ַהּגַּנֶנֶת.

ַהלְוַאי ׁשֶֹּלא ַאְחלִיף אֹוָתּה ּבְמֹוָרה ַאֶחֶרת

וְֶאזְּכֹר ֵאיְך ִהיא נְִרֵאית.

ַהלְוַאי ׁשֶֹּלא ֶאְתּבַלְּבֵל וְֹלא ֶאּכָנֵס לְכִָּתה ַאֶחֶרת ּבְָטעּות

ׁשִֶּתיק ָהאֹכֶל ֹלא יֵלְֵך לִָאּבּוד, ׁשֶֹּלא ֶאׁשְּכַח ֶאת ַהּיַלְקּוט.

ַהּלְוַאי ׁשֶֶאזְּכֹר ֶאת ַהַּספְָסל וְֶאת ַהּטּור

ַהּלְוַאי ׁשֶַהּמֹוָרה ִּתכְּתֹב יֹוֵתר ּבָרּור.

ַהלְוַאי ׁשֶַהּיְלִָדים ַהּגְבֹוִהים ֹלא יְִדֲחפּו אֹוִתי

ַהּלְוַאי ׁשֶֶאפְּגֹׁש ּבַַהפְָסָקה ֶאת ֲאחֹוִתי

וְִהיא ִּתֵּתן לִי יָד וְַתעֲמֹד ִאִּתי.

ִמּתֹוְך "ּגִבְעַת ַהּכַפְּתֹוִרים"              

ָמה ִהְרַגְׁשֶתם ְּביֹום ָהִראׁשֹון ּוַבָׁשבּוַע ָהִראׁשֹון   •

ַלִלמּוִדים?   

ַהִאם ֲחַׁשְׁשֶתם ְּבָׁשבּוַע ֶזה? ָמה ִהְרִגיַע ֶאְתֶכם?   •
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ַעל ָמה חֹוֶׁשֶבת ַהַיְלָדה ֶׁשַּבְתמּוָנה? 

ֵּכיַצד ְלַדֲעְתֶכם ִהיא ַמְרִגיָׁשה? 

ֶאת ִמי רֹוָצה ַהַיְלָדה ֶׁשַּבִׁשיר ִלְפֹגׁש ַּבַהְפָסָקה?

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.
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ֵּכיַצד ַאֶתם ַמְרִגיִׁשים ִּבְזַמן ַהַהְפָסָקה 

ּוָמה ַאֶתם עֹוִׂשים ָּבה?

ִּכְתבּו אֹו ַצְירּו ָמה ֲהִייֶתם רֹוִצים ֶׁשִיְקֶרה ָלֶכם ַהָׁשָנה.  
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256

ֲחֵבִרים

ָׁשלֹום

1968
ֶיֶלד

ַהִקיפּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות.

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמִלים.

ִמָלה ֻמְרֶּכֶבת ֵמאֹוִתיֹות.
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ִמְׁשָּפט ֻמְרָּכב ִמִמִלים.

ִמְׁשָּפִטים 

ַהְיָלִדים ְּבִכָתה א' ֲחֵבִרים.

ָדָנה ָּבָאה ַלִּכָתה.

ַרן ָיֵׁשן.

ָׁשלֹום ִּכָתה א'.
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