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הפתגמים ֵמ ַהשָׂ פוֹ ת השוֹ נוֹ ת.
ּגמה ואז ַמגיעים ּ
ָק ָצר ודו ָ
מהרית "יוֹ ֵתר ִמ ַדי ְד ַבש
הא ָ
ברי ַ
קרה זה יֹאמר ּו דוֹ ֵ
ְּב ִמ ֶ
"אל תוֹ ִסיף ְל ַח ֵמם ֶאת
נִ היֶ ה ַמר"; ההוֹ דים יַ זהיר ּו ַ
"ק ָע ָרה ֲעשׂ וּיָ ה ַל ָּכה ֲאדו ָּמה
קבע ּו ְ
ַה ֶש ֶמש"; היַ ּ ָפנים יִ ְּ
"א ִפיל ּו
ֵאינָ ּה דוֹ ֶר ֶשת ִקישוּט נוֹ ָסף"; הנֶ ּ ַפאלים יַ גיד ּו ֲ
כלים ִמ ֶמנ ּו יוֹ ֵתר ִמ ַדי",
סו ָּּכר יָ כוֹ ל ִלהיוֹ ת ַמר ִאם אוֹ ִ

עֹול ִמית
חֹוכמה ָ
ָ

וְ עוֹ ד.
ְּבסוֹ ף הספר מו ָּבא ּ ֶפ ֶרק נוֹ ָסף וּמיו ָּחד ,שבּ וֹ כּ ינֵ ס
בּ לנק ּ ִפתגָ מים שלא ִהתאימ ּו ְל ַאף תוֹ ָבנָ ה ֲא ָבל הי ּו
יָ פים ִמ ְּכ ֵדי ֶשיְ ווַ ֵתר ֲע ֵל ֶיהם.

עֹולם
ָאסף ְּב ֶמ ֶשך ָשלֹוש ָשנִ ים ִּפתגָ ִמים ִמּכֹל ָה ָ
ּבלנק ַ
יאל ַ
יקרדֹו ֲא ִר ֵ
ִר ַ
חֹוכמת ָה ֱאנֹושּות",
ַ
עֹולם –
"ּפתגְ ֵמי ָה ָ
יחְּ ,ב ִספרֹו ִ
מֹוכ ַ
וְ ָכ ֵעת הּוא ִ
חֹושבים אֹותֹו ָד ָבר
ִ
ּברים ָׂשפֹות שֹונֹותֲ ,א ָבל
אּולי ְמ ַד ִ
ֶש ֲאנַ חנּו ַ

האהוּבוֹ ת ָע ָליו ְּביוֹ ֵתר הן
שהשפות ֲ
ָׂ
בּ לנק מוֹ ֶדה
כמה יהוּדית
שמ ַבטאוֹ ת ְש ֵת ֶיהן חוֹ ָ
והל ִדינוְֹ ,
היִ ִידיש ָ
"ביִ ידיש אוֹ מרים ְל ָמ ָשל'ַּ :כ ֲא ֶשר
ֲע ָממית ְמ ַח ֶמ ֶמת ֵלבְּ .
כבר ָ ׂש ֵב ַע גַ ם ַה ֶק ַמח ַמר' ,ו ְּב ָלדינוֹ יש ּפתגם שאוֹ ֵמר
ָה ַע ָּ
שמע אוֹ זנֶ ָ
ראה ֵעינֶ ָ
יך – לֹא
יך ַ -ת ֲא ִמין ֲח ִציְ ,ל ִמ ַ
ְ'ל ַמ ֵ

רלמּוטר
ֶ
ַאייָ ָלה ֶּפ

ֵח ֶלק ֶשל ַעמּוד ִמתֹוך ַה ֵס ֶפר
ְּבקוֹ רדוֹ ָּבה

ראה את
הילד הקטן ,וזָ ַרע ַּכנִ ֶ

האוויר ,ו ְּבתוֹ ם ָח ֵמש
ַא ֲח ֵרי הלימוּדים ִהתגַ ייֵ ס ְל ֵחיל ֲ

ליקט בּ לנק ִּכ־ּ 3,000פתגמים ִמ־32
ְּבסך הכּ וֹ ל ֵ

ָה ֱאנוֹ שוּת" ,שכּ וֹ ֵלל ֵמ ָאה תוֹ ָבנוֹ ת ִּב־ׂ ָ 32שפוֹ ת שוֹ נוֹ ת

ְּכ ָבר

ְּכיֶ ֶלד,

שב ַארגֶ נטינָ הַָ ,אהב ִר ַיקרדוֹ
ְּ

הראשוֹ נים ַל ֲע ִלייַ ת
הזְ ָרעים ִ

ָשנים של ֵשירוּת ְצ ָבאי ָחזַ ר ַללימוּדים ָועשָׂ ה תוֹ ַאר

שיבה
ברי השׂ פה הוא ִקייֵ ם יְ ָ
שָׂ פוֹ תִ .עם כּ ל אחד ִמדוֹ ֵ

הס ֶפר יָ ָצא ָלאוֹ ר ְּבהוֹ ָצ ָאה
ָוקרוֹ ב ִל־ּ 3,000פתגמיםֵ .

כמה
יאל ּבלַ נק את החוֹ ָ
ֲא ִר ֵ

רתה ִּכ־ָ 12שנים
שק ָ
שפ ָחהָ ,
המ ּ ָ
ִ

יצמן.
פיזיקה ִּבמכוֹ ן וַ ַ
ֵשני ודוֹ קטוֹ ָרט ְּב ָ

ְשבוּעית ַּבת ְש ָע ַתיִ יםְּ ,במשך ַּכ ָמה וכַ ָמה חוֹ ָדשים.

צמית.
ַע ִ

הטמוּנָ ה ַּב ּ ִפתגָ מים
הע ָממית ְ
ֲ

ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן.

דיבר –
ֵּ
שב ּה
ָּ
הש ָפה
ָׂ
של

"גָ ַדלתי

ינטרנֶ ט
גַ ם ָּב ִא ֶ
ְּב ַמקבּ יל ְל ִפרסוּם הספרָּ ,בנָ ה בּ ַלנק גם ֲא ַתר

שאנַ חנ ּו זוֹ כרים
"זה לא היה קל ,כּ י ּ ִפתגָ מים הם ָד ָבר ֲ

פשר ִלמצוֹ א ְּב ִדיוּק את אוֹ תוֹ ַרעיוֹ ן
שא ָ
ּבדה ֶ
"העו ָ

הפתגָ מיםְ ,מ ַס ּ ֵפר על
אינטרנֶ ט שבּ וֹ הוא ַמציג את ּ ִ
ֶ

אט ִיביְ ,לפי הסיטו ַּאציָ הִ .אם
נטני וְ ַאסוֹ ציַ ִ
ספוֹ ָ
ְּבאוֹ ֶפן ּ

ְּב ָׂשפוֹ ת שוֹ נוֹ תְּ ,כ ֶשהוּא ְמתוֹ ָאר על יְ ֵדי מילים ֲא ֵחרוֹ ת

פשר ִלשמוֹ ַע
כתיבת הספרְ ,מ ַא ֵ
בילה אוֹ תוֹ ִל ַ
הד ֶרך שהוֹ ָ
ֶ

שהיָ ה בּ ן  16ועלה
ְס ָפ ַר ִדית .כּ ָ

ול ַמדתי ְּב ֵבית ספר יהוּדי",
ָ

יי־טק,
הה ֶ
הא ָק ֶדמי ָעזַ ב בּ לנק ְלטוֹ ַבת ַ
את העוֹ ָלם ֲ

שאת
הפתגמים ַ
כשיו את כּ ל ּ ִ
ֲא ַב ֵקש ִמ ֵמך ִלרשוֹ ם לי ַע ָ

קסימה ְּב ֵעינַ יי" ,אוֹ מר
אוֹ ֶמ ָטפוֹ רוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ,היא ַמ ָ

כּ ל ּ ִפתגָ ם ַּב ָ ׂש ָפה שלוֹ ו ַּמזמין את הקוֹ ראים ִלכתוֹ ב

ִעם הוֹ ָריו ְלישׂ ראל ,הוּא נֶ ֱהנָ ה

"ל ַמדנ ּו שם גם
הוא ְמ ַס ּ ֵפרָ .

תענייֵ ןְ ,ל ַהקשיב,
פסיק ְל ִה ַ
ֲא ָבל ְּבכל הזְ ַמן הזֶ ה לא ִה ִ

יוֹ ַד ַעתַ ,תצליחי ִלרשוֹ ם ִּבמהירוּת ֲחמישה־שישהָ ,ואז

שעמים שוֹ נים ִהגיע ּו
הד ָבר היאַ ,
שמעוּת ָ
"מ ָ
בּ ַלנק; ַ

ּלהגִ יב.
ו ָ

בריוֹ ת
ִלמצוֹ א ַמקבּ ילוֹ ת ִע ִ

לימוּדים ְּכ ָל ִליִ ים וגם ִעברית,

עיקר ֵל ָיהנוֹ ת ִמיוֹ פייָ ם של בּ יטוּיים שוֹ נים
ְל ַהשווֹ ת ו ְּב ָ

ִת ָיתקעי (לא ֵתדעי ְל ַהמשיך)ַ ,למרוֹ ת שבּ ן אדם ְממו ָּצע

לתי ְתלוּיָ ה ְּב ַעמים
צמאיתִּ ,ב ִ
ַלתוֹ ָבנוֹ ת ַה ָלל ּו ְּב ֶד ֶרך ַע ָ

ְּכתוֹ ֶבת האתר:

הש ָפה
שה ִּכיר .גם ָ ׂ
ַל ּ ִפתגָ מים ִ

יַ ֲהדוּת

הבן
ֵּ

ממדינוֹ ת
חקר אנשים ְ
ְּב ָ ׂשפוֹ ת שוֹ נוֹ ת .הוא ָש ַאל ִות ֵ

ַמכּ יר ִּכ־ּ 300פתגמים.

ראה ְמשו ָּתף לכל
ֲא ֵחריםִ ,מתוֹ ך נִ ְיסיוֹ ן ַחיִ ים שהוּא ַּכנִ ֶ
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האנגלית לא הייתה זָ ָרה
ַ
לוֹ וגם בּ ּה ָמ ָצא את אוֹ תם
ַרעיוֹ נוֹ תְּ .ב ִע ָיקר ָא ַהב למצוֹ א

ּבלנק
יאל ַ
יקרדֹו ֲא ִר ֵ
ִר ַ

ְּב ַביִ ת

ַותנַ "ך.

אני

ִציוֹ ני

בֹודת נְ ָמ ִלים
ֲע ַ

מישה ילדים,
הבכוֹ ר ִמתוֹ ך ֲח ָ
ְּ

שה ִּכיר ְּב ִמסגֶ ֶרת לימו ָּדיו וַ ֲעבוֹ ָדתוָֹ ,ר ַשם
שוֹ נוֹ תִ ,

המ ָק ֵרר
לכן בּ ַיקשתי מהאנשים ִלתלוֹ ת ַדף נְ ייָ ר על ְ

סקנוֹ ת ,אך נָ תנ ּו ָל ֶהן
האנוֹ שוּת .אנשים ִהגיע ּו לאוֹ תן ַמ ָ
ֱ

תבגרוּת
הה ַּ
ּכש ִהגַ עתי ְלגִ יל ִ
ו ֶ

ִוהשווָ ה ֶוהחליט שיוֹ ם אחד יוֹ ציא ָלאוֹ ר ֵס ֶפר וּבוֹ כּ ל

שהם נִ ָּזכרים בּ וֹ
ולרשוֹ ם ָע ָליו כּ ל ּ ִפתגָ ם ו ִּביטוּי ֵ
ִ

תאם ַל ַתרבּ וּת שלהםְ ,לאוֹ ַרח החיים
בּ יטוּי שוֹ נֶ ה ְּב ֶה ֵ

שקרוֹ ב היוֹ ם
וההוֹ רים ֵהבינ ּו ָ

הפתגָ מים ַה ָללוּ.
ִּ

ְּב ַמ ֲה ַלך היוֹ ם".

שלהם.

שמבּ יעים את אוֹ תוֹ ַרעיוֹ ן אך ְּב ֶע ַזרת מילים
ּ ִפתגָ מים ַ

גיע הזְ ַמן
שה ַ
רצה ,הם ֶהחליט ּו ִ
שבּ וֹ ֶא ֱעזוֹ ב ֶוא ֱע ֶלה ַא ָ

שב ּה ָצמחוּ.
תאם ַל ַתרבּ וּת ָּ
ו ֶּמ ָטפוֹ רוֹ ת שוֹ נוֹ תְּ ,ב ֶה ֵ

ַל ֲעשׂ וֹ ת ֲע ִלייָ ה".

שס ֶפר כּ זה לא יִ יווָ ֵלד ִאם
ִלפנֵ י שלוֹ ש שנים ֵהבין ֵ
תלבּ טוּת ְק ָצ ָרה
הוא לא יַ קדיש לוֹ את כּ ל זְ ַמנוַֹ .א ֲח ֵרי ִה ַ

ותוּרגְ מוּ .תוֹ ך ְּכ ֵדי עבוֹ דה ֵה ֵחל בּ לנק ְל ַסווֵ ג אוֹ תם לפי

שב ָאה
הפ ָר ִטיִ יםָּ ,
המקצוֹ ִעיִ ים ְל ֵבין ַחיֵ ינ ּו ּ ְ
ֵּבין ַחיֵ ינ ּו ִ

חל ָטהִ :ר ַיקרדוֹ ָעזַ ב את ֲעבוֹ ָדתוֹ ְּכאיש ַהיי־
הה ָ
פלה ַ
נָ ָ

שהם ַמבּ יעים" ,תוֹ ָבנוֹ ת" הוא ָק ָרא ָלזֶ הְ .ל ָמ ָשל,
הרעיוֹ ן ֵ
ַ

ִל ֵידי בּ יטוּי ַּב ּ ִפתגָ ם ַ'ה ַס ְנד ָלר הוֹ ֵלך יָ ֵחף'ְ ,מבו ָּטא

ּמילה אישית ְל ִסיוּםַּ :כ ֲא ֶשר הספר היה מוּנָ ח על
ו ָ

הפתגָ מים.
תמ ֵסר כּ ֹל כּ וּלוֹ ְלאיסוּף ּ ִ
ֶטק ִוה ַ

את התוֹ ָבנָ ה שהילדים ְּבדרך כּ לל דוֹ מים ְלהוֹ ֵר ֶיהם,

בעי ְּבגָ דיםְ ,מ ָלאכָ ה שהיא ֵח ֶלק
ְּביַ ּ ָפנית ְּב ֶע ַזרת צוֹ ֵ

יל ַדיי ,בּ ן  ,12וְ ַא ֲח ֵרי
ּלחן ְּב ֵביתיָ ,ל ַקח אוֹ תוֹ ֶא ָחד ִמ ָ
השו ָ

"ה ַת ּפו ַּח לא נוֹ ֵפל
הפתגָ ם ַ
ְמ ַבטאים ְּב ִעברית ְּב ֶע ַזרת ּ ִ

בעי ַה ְּבגָ ִדים הוֹ לכִ ים ְּב ִמכנָ ַסיִ ים
ֵמ ַה ַתרבּ וּת ֶש ָל ֶהם' :צוֹ ֵ

ִעלעוּל קצר ִהמציא ִמשׂ ָחק" :אני קוֹ ֵרא ָלכֶ ם ּ ִפתגָ ם

שב ּפתגם הוא
המקצוֹ ַע ַּ
מה ִריתַּ ,ב ַעל ִ
לֹא ְצבו ִּעים'; ְּב ַא ָ

העברית שלוֹ ".
ילה ִ
המקבּ ָ
ַוא ֶתם ְצריכים ְלגַ לוֹ ת את ַ
צלחנ ּו ְלגַ לוֹ ת ַא ֲח ֵרי ּפתגם אחד ,הוא ִהמשיך
אם לא ִה ַ
הא ִסימוֹ ן...
וקרא ּ ִפתגָ מים נוֹ ָספים ,עד שיָ ַרד ֲ

קסים .אך ִלפנֵ י שנְ ַד ֵּבר
הוּא ָה ַפך ָל ַא ֲחרוֹ נָ ה ְל ֵס ֶפר ַמ ִ

ייתה ְּבקוֹ רדוֹ ָּבה ַחיִ ים טוֹ בים ונוֹ חים
המבו ֶּס ֶסת ָח ָ
ְ

יע עוֹ ֶלה ֵמ ַארגֶ נטינה,
הספר ,נְ נַ ֶסה ְל ָהבין ֵאיך ִהגִ ַ
על ֵ

יצחה את הנוֹ חוּת,
הציוֹ נוּת נִ ָ
ְּב ַביִ ת גדוֹ ל ויָ ֶפהֲ .א ָבל ִ

יט ִתיוּת ו ִּב ְרצינוּת
דען ,הוא ָעשָׂ ה זֹאת ְּב ִש ָ
וְ כַ יָ ֶאה ְל ַמ ָ

קדיש ָשלוֹ ש ָשנים
שה ִ
יי־טקְ ,לכָ ך ִ
פיזיקאי ואיש ַה ֶ
ַ

ליטה
הק ָ
רכז ְ
רצהְ ,ל ֶמ ַּ
שפחה ַא ָ
המ ּ
גיעה ִ
ו ִּבשנַ ת ִ 1974ה ָ

חלטתי ְל ֵה ָיעזֵר אך וְ ַרק ַּב ֲאנָ שים שהשָׂ ָפה
"ה ַ
ּפלאוֹ תֶ .
מו ָ

"הבן דוֹ ֶמה ְל ַא ָּבא
מהרית אוֹ מרים ֵּ
ָרחוֹ ק ֵמ ָה ֵעץ"; ְּב ַא ָ

שהנִ יב ספר ְמ ַר ֵתק
חקר ְלשוֹ ני ַתרבּ וּתי ַמקיףֵ ,
ֵמ ַחיָ יו ְל ֶמ ָ

ִּבנְ ַתניָ ה.

דוֹב ֶרת השׂפה
הרצוּיָ ה היא שְׂ ַפת ִא ָמם ושגָ דל ּו ִּבמדינָ ה ֶ
ְ

שלה";
ּ
שלוֹ ְּכמוֹ שהגְ בינָ ה ְתלוּיָ ה ְּב ַת ֲהליך היִ יצוּר

הס ּ ָפר'ַ :ל ֵּבן ֶשל ְמגַ ֵל ַח ָהרֹאש יֵ ש רֹאש ָמ ֵלא ִּכינִ ים';
ַ

שלחתי ִללמוֹ ד
"מנְ ַתניָ ה ָע ַברנ ּו ְל ָר ַמת גַ ן וַ ֲאני נִ ַ
ִ

הבגרוּת" ,הוא ְמ ַס ּ ֵפר .את האנשים ַה ָלל ּו
ְל ָפחוֹ ת עד גיל ַּ

"ה ֲאגַ ס יִ ּיפוֹ ל ָקרוֹ ב ַלשוֹ ָרשים ֶשלוֹ ";
ְּבתוּרכּ ית ָ -

ְּב ּפוֹ רטוּגֶ זית ַ -הנַ ּ ָפח'ַּ :ב ַּביִ ת ֶשל ַהנַ ּ ָפח ַה ִש ּיפוּד ָעשׂ וּי

השרוֹ ןְּ ,בתוֹ כנִ ית
ַּבתיכוֹ ן של ּ ְפנִ ִימייַ ת מוֹ סינזוֹ ן ְּבהוֹ ד ָ

יצמן הוא ָמקוֹ ם
"מכוֹ ן וַ ַ
הוא ָא ַסף מכּ ֹל ַר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץְ .

רד ַע"; ְּבסינית
רד ַע הוא ְצ ַפ ֵ
הצ ַפ ֵ
"הבן של ְ
ְּביַ ּ ָפנית ֵּ -

נקנִ ים
הפרסים 'ָ -ה ִאיש ֶשבּ וֹ נֶ ה ֶאת ַה ַק ָ
ֵמ ֵעץ'; ֵא ֶצל ּ ַ

ְמיו ֶּח ֶדת ְלעוֹ לים ִמדרוֹ ם ַא ֶמריקהַּ .ב ּ ְפנימייָ ה ּ ָפגַ שתי

ְמצוּיָ ן למצוֹ א אנשים מכּ ל העוֹ ָלם .לכן ּ ָפניתי ְל ָשם,

"ל ַא ָּבא נָ ֵמר ֵאין ֵּבן ֶּכ ֶלב" ,וְ עוֹ ד וָ עוֹ ד.
ְ -

לאה".
נקן ָשבוּר' ,וְ כָ ך ָה ָ
שוֹ ֶתה ַמיִ ם ִמ ַק ָ

ַּכ ֲא ֶשר היה ִר ַיקרדוֹ בּ ַלנק בּ ן ארבּ ע אוֹ חמשָ ,א ִח ָיה

והמפגָ ש ִע ָמם לא היה
ָל ִראשוֹ נָ ה ְּבנֵ י נוֹ ַער יִ שׂ ְר ֵאליםִ ,

שש ָהה ַּב ָמכוֹ ן
אילנדָ ,
רוֹפסוֹ ר ִמ ַת ַ
אתי ָש ָלל ַרבּ .פ ֶ
ָואכֵ ן ָמ ָצ ִ

גיע ִעם
של ִאמוֹ ֶהחליט ַל ֲעלוֹ ת ְלישׂ ראל .ריקרדוֹ ִה ַ

דיברנ ּו ְס ָפ ַרדית,
'הס ָפ ַר ִדים' ,כּ י ַּ
קל .הם ָקרא ּו לנ ּו ְ

הפתגָ מים ְּב ָת ִאית; עוֹבדים
סיפק לי את ּ ִ
דען אוֹ ֵר ַחֵ ּ ,
ְּכ ַמ ָ

בתא
יפ ֵרד ֵמ ַהדוֹ ד ,וּכְ ֶש ָר ָאה את ַס ָ
ִאמוֹ ָוס ָבתוֹ ְּכ ֵדי ְל ִה ּ ָ

חילה הי ּו ֵּבינֵ ינ ּו לא ְמ ַעט ִחיכּ וּכיםֲ ,א ָבל ָל ַמדנ ּו
ו ַּב ְת ָ

סיפק ּו ְש ַלל שָׂ פוֹ תַ :ערבית,
וּסטו ֶּדנטים ֲא ֵחרים ַּב ָמכוֹ ן ּ

לה" .היא ֲעצו ָּבה כּ י
בּ וֹ כָ ה ,בּ ֵיקש ָל ַד ַעת מה קוֹ ֶרה ּ

סת ֵדר".
ְל ִה ַ

שלה ,שעוֹ ֶלה ְלישׂ ראל"ִ ,הסבּ ָירה
ּ
פר ֶדת ֵמ ַה ֵּבן
היא נִ ֶ

יישר
ִעם ִסיוּם לימו ָּדיו ַּבתיכוֹ ן ִהמשיך בּ לנק ַה ֵ

בכי ְּכ ֶש ֲאני ֶא ֱע ֶלה ְלישׂ ראל?" ָש ַאל
לוֹ ִאמוֹ" .גם ַאת ִת ִּ

ּפיזיקה.
טיקה ו ָ
רסיטהְ ,לתוֹ ַאר ִראשוֹ ן ְּב ָמ ֵת ָמ ָ
ּניב ָ
ָלאו ֶ

כּ ל מי שאוֹ ֵהב ָלשוֹ ן ו ְּלשוֹ נוֹ ת ַותרבּ וּיוֹ ת שוֹ נוֹ ת

הפתגָ מים ,נו ְּתח ּו
וכךַּ ,ב ֲעבוֹ ַדת נְ ָמלים ,נֶ ֶאספ ּו ּ ִ

את האוֹ בּ ֶססיָ ה הזֹאת ְל ִפתגָ מים ְּב ָ ׂשפוֹ ת שוֹ נוֹ ת

יצחה
ַה ִציֹונּות נִ ָ

מל ָצה ַח ָמה
ַה ָ

פעמים
שקייָ ם ִל ָ
רחק) ַ
(המ ָ
ֶ
הפ ַער
ְל ָמ ָשל תוֹ ָפ ַעת ּ ַ

שפחה
שהמ ּ
ִ
עיקר ִמשוּם
חל ָטה לא הייתה ַק ָלהְּ ,ב ָ
הה ָ
ַ

ו ְּמ ַהנֶ ה כּ ֹל כּ ך.
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כְ לוּם'".

יָ ֶפה ,נָ כוֹ ן?

התרבּ וּיוֹ ת.
ועל ֲא ֵחרים ,על הדוֹ ֶמה והשוֹ נֶ ה בּ ין ַ

נטנית הזֹאת ָהפכָ ה ִל ְש ָע ַתיִ ים ְמ ַהנוֹ ת
הספוֹ ָ
היוֹ ָזמה ּ
המשפחהִ ,מגָ דוֹ ל ועד
ּ
שריתק ּו את כּ ל ְּבנֵ י
ו ַּמצחיקוֹ תִ ,
ָק ָטן.

תֹובנֹות
ֵמָאה ָ
ילים ֲא ֵחרֹות
אֹותֹו ַרעיֹוןִ ,מ ִ

צמנ ּו
מצא ִענייָ ן רב ַּבספר וחוֹ ֶמר רב ְללימוּד על ַע ֵ
יִ ָ

ּקד ֶשת ְּכפו ַּלת
ְלכל ַא ַחת ִמ ֵמ ָאה התוֹ ָבנוֹ ת ַּבספר מו ֶ

רמנית ,הוֹ דית ,הוּנגָ רית ועוֹ ד .אנשים
ִסינִית ,הוֹ ַלנדית ,גֶ ָ

דרש ּו
קד ָקנית נִ ְ
ָּכ ָאמ ּורָ ,שלוֹ ש ָשנים של עבוֹ דה ַד ְ

ּגד ֶרת התוֹ ָבנָ ה ְ(ל ָמ ָשל:
הכפו ָּלה מו ֶ
ַעמוּדיםְּ .ברֹאש ְּ

ֲא ֵחרים ָמ ָצאתי ְּב ֶע ַזרת ַמ ָּכרים וַ ֲח ֵברים ,ו ְּב ֵעת הצוֹ ֶרך

הפתגָ מיםֲ ,א ָבל היה ְּכ ַדאי .כּ י
ְּכ ֵדי ֶל ֱאסוֹ ף ו ְּלנַ ֵת ַח את ּ ִ

פע ִמים ֲאנָ שים ַמגזִ ִימים ִעם ַהנִ ָיסיוֹ ן ְל ַש ּ ֵפר")ַ ,א ֲח ֶר ָיה
"ל ָ
ִ

ּביקשתי את ֶע ָזר ָתן".
תק ַשרתי גם ְל ַשגרירוּיוֹ ת ו ַ
ִה ַ

כמת
"פתגְ ֵמי ָהעוֹ ָלם – חוֹ ַ
התוֹ ָצ ָאה היא ֵספר ַמקסיםִ ּ ,

סבר
הפתגָ ם ְּב ִעברית ("כּ ֹל ַהמוֹ ִסיף גוֹ ֵר ַע")ַ ,א ַחר ָּכך ֶה ֵּ
ִּ

ניתן ִלראוֹ ת שגַ ם
האינטרנֶ ט ָ
ֶ
שב ֲא ַתר
ֵמ ַה ְתגוּבוֹ ת ַּ
צליח הספר ְל ַר ֵתק את כּ ל בּ ני
ְּב ָבתים ֲא ֵחרים ִה ַ
המשפחה.
ּ
השבו ַּע
ברית"ְּ ,ב ַעמוּד  ,12נָ ביא ָ
"ש ַער ָל ִע ִ
ַּב ָמדוֹ ר ַ
הס ֶפר.
הקרוֹ בים ּ ִפתגָ מים ִמתוֹ ך ֵ
ו ַּב ָשבוּעוֹ ת ְ
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