
ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ְקַטָנּה,
ַח ָרצֹון ְוַגם ֱאמוָּנה. ִעם ֲהמֹון כֹּ

עֹוָלם, ָנּה ָבּ יֵּׁש ְמִדינֹות ְגּדֹולֹות ִמֶמּ ְוָלֵכן ֶשׁ
ם. ָלּ יִמים ֶאת ֻכּ ְרִשׁ ַמּ ִׂגים ֶשׁ ַמִגּיָעה ְלֶהֵשּ

ר ֶאת ֶזה ִלְראֹות, ה נֹוְשִׂאים ֶאְפָשׁ ַהְרֵבּ ְבּ
ַעְגָבִניֹּות ְשִׂרי, ִוויִַיז ְועֹוד ַהְמָצאֹות,

ָלל, ְסּפֹוְרט, ְוקֹוְלנֹוַע ָאנוּ יֹוְצִאים ִמן ַהְכּ ַגּם ִבּ
ל! ר ֵאיְך ִיְשָׂרֵאל ִהִגּיָעה ְלַחֵלּ ֲאָבל ַהיֹּום ְנַסֵפּ

נוּ ַמְתִחיל, ָלּ ּפוּר ֶשׁ ָנה ַהִסּ ְלָפַני 40 ֵשׁ
יל. ֹוֵגר ַמִטּ ּשׁ ִיְשָׂרֵאל ּפֹוֵתַח ַלְויַן ֶשׁ ְבּ ֶשׁ ְכּ

ִדינֹות, ֶמת ֵמֶהָחָלל ֶאת ַהְמּ ַצֶלּ ְמּ ְלָמּה ֶשׁ ַלְויַן זֹאת ִמַצּ
נוּת, ִדינֹות ְמאֹוד ְמֻיָמּ קוָּפה ָהיוּ ַלְויִָנים ַרק ַלְמּ אֹוָתּה ְתּ ְבּ

ֶרת,  ְויָן ְוֵהִטיל ְמיֶַצּ ַעד ַהיֹּום ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהַלּ
ֶגֶּרת! ָעְצָמה ְמַשׁ ל ְבּ ַחֵלּ ְלּ ִדינֹות ַהְיִּחידֹות ֶשׁ ְוִהיא ֵמַהְמּ

ְויָן ַהִיְּשְׂרֵאִלי ָהִראׁשֹון, ָנה ַאֲחֵרי ַהַלּ 20 ֵשׁ
ל ָהַאְסְטרֹוָנאוּט ִאיָלן ִרּמֹון, ָטס ְלַחֵלּ

ָכבֹוד, ג אֹוָתנוּ ְבּ ִיֵּצּ ַהִיְּשְׂרֵאִלי ָהִראׁשֹון ֶשׁ
ִדיָנה ָהְיָתה ָגָּאה ּבֹו ְמאֹוד. ְוָכל ַהְמּ

ה ְקַטָנּה ַלֲחַלל ָאָדם ׁשֹוַלַחת! ְמִדיָנה כֹּ
ַחת. ָך ְמַשַׂמּ ִלְכּ זֹו ָהְיָתה ֲחווּיָה ְכּ

ֵבי ִיְשָׂרֵאל ֵמִעְניָן, וֵּמָאז ֶהָחָלל ֶאת ּתֹוָשׁ
ִׂגים נֹוָסִפים ֵהֵחּלוּ ְלַדְמיַן, ֶהֵשּ

ית, ה ַגְּבׁשוִּשׁ יֵָרַח ַנְחָתּ ָנַתִים ְבּ ְוָלֵכן ִלְפֵני ְשׁ
ית. ֵראִשׁ ְראוּ ָלּה ְבּ ָקּ ֲחָלִלית ִיְשְׂרֵאִלית ֶשׁ

ַטְנַטָנּה עֹוָלם, ִיְשָׂרֵאל ַהְקּ ִדינֹות ָבּ ל ַהְמּ ִמָכּ
ָבָנה! ִדיָנה ָהְרִביִעית ְלָנחֹות ַעל ַהְלּ ַהְמּ

ה, ָפּ ים ׁשוּב ִיְשָׂרֵאל ַעל ַהַמּ ר ֳחָדִשׁ עֹוד ִמְסַפּ ְבּ
ׁש ֲחִליָפה, ִיְשְׂרֵאִלי נֹוַסף ְיַכֵנּס ַלֲחָלִלית ְוִיְלַבּ

ל, ּנֹוֵסַע ְלַחֵלּ ִני ֶשׁ ֵאיָתן ְסִטיָבה, ַהֵשּׁ
ְנָלאֹוִמית, ָהִראׁשֹון ְלַתֲחַנת ֶהָחָלל ַהִבּ
ר ָשׂם ִעְבִרית, זֹו ַגֲּאוָה ְמקֹוִמית. ְיַדֵבּ

ע ַהִיְּשְׂרֵאִלי, ָדּ ִביל ַהַמּ ְשׁ ֲחַנת ֶהָחָלל יֲַעֶשׂה ִנּסוִּיים ִבּ ִמַתּ
עוּר ִיְשְׂרֵאִלי ֲחָלִלי! ם ִשׁ ְויֲַעִביר ִמָשּׁ

ַמִים ֵמָעֵלינוּ, יט ַלָשּׁ ים, נוַּכל ְלַהִבּ ר ֳחָדִשׁ עֹוד ִמְסַפּ ְבּ
ם ִעְבִרית ֵאֵלינוּ, ִרים ִמָשּׁ וּב ְמַדְבּ ּשׁ ְוָלַדַעת ֶשׁ

ָחָלל ַהָגּדֹול נוַּכל ָאז ִלְמצֹא, ֶבּ
ה! ִהִגּיַע ִמפֹּ נוּ ֶשׁ ָלּ ֶאָחד ִמֶשּׁ


