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gnidnopseR dna gninetsiL — I noitceS

A traP

1 noitseuQ

חוודמ םורדב ונבתכ

לש םלזמל ,םש התיה הסונמ םילייטמ תצובקש ןמזב .בגנבש תוגורע לחנב לומתא היה דבכ ןופטש

םרז םע ףחסנש םהלש סובוטואה לע ךכ דיגהל רשפא יא לבא,ועגפנ אלו טעמכ םהש םילייטמה

.ךרדב םירשג ינשל בר קזנל םרגו םימה

רוזאכ עודיש םוקמב וליפא ,םימה הבוגו תוריהממ )םומה היה( עזעדזה ,ימוקמ היה אלש ךירדמה

.הנשה לש וז הפוקתב תונופטש

.םעפ ףא הזכ רבד האר אל אוהש רמא ,םינש הברה רבכ םוקמב רגש יול ןודא

ומכ היה ונלש ףוסה תרחא ,לכואו םימח םידגב קיפסמ ונל ויה תוחפל” ונבתכל רפיס םילייטמה דחא

.“סובוטואה

txeT noitasirailimaF

.רדהנ היה הז .החוראה לע הדות ,אבס:הליג

.תחלצה תא יל ינת ,השקבב:אבס

?םיעט היהש ףועה לש ןוכתמה תא לבקל רשפא ,ןכ:הליג

.חבטמב רומגנש ירחא בותכא ינא ,יאדווב:אבס

.ןופאלפה תא ,השקבב ,יל ריבעת ,ךרוצ ןיא:הליג

?בטרי אל הז םאה ?הז המ ?ןופאלפ:אבס

.םלוכל םויה שיש והשמ הז ןופאלפ ,קיחצמ אל הז אבס:הליג

.םלוכ ומכ אל ינאש יעדתש בושח ,הליג:אבס
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2 noitseuQ

התא ךיא“ילארשיה בכוכה” תורחתל ךלוה התא תמאב םאה,יתעמש המ.הנימאמ אל ינא:הליג

.השוב ךל ןיא,רישל לוכי אל התא ,הז לע בושחל לוכי ללכב

.ךכ לע בשוח טלחהב ינא:ןורי

יליבשב השוב התיה וז ,המבה לע תייהשכ םויסה תביסמב .הרבחכ ךילא תרבדמ ינא ,אל:הליג

?השוב ךל ןיא.םעה לכ ינפל הז תא תושעל ךלוה התא וישכע,םלוכ ליבשבו

בוט רבח ילוא רשאמ ץוח.םיבשוח םירחאש המ יל תפכיא אל,הליג,ךומכ אל ינא:ןורי

.רשואמ יתוא השעתו ,םוסרפ ,רשוע יל איבת היזיולטב העפוהה

……ךוא:הליג

םלועל האראש הזה עגרל יתיכיח.דוקירו הריש םייטרפ םירועישב יתדמל ינא.ךתעידיל:ןורי

.וישכע טילחהל יל תרזע תאךכ לע ונרבידש חמש ינא.יתאצמש ילש תונורשיכה תא
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3 noitseuQ

.ןאכ יתייה אלש יאוולה !םמעשמ המכ ,אמא וא:דוד

.חונל הכירצ ינאש תיבה תא ונבזעש ינפל יתרמא ינא ,ןנולתהל קיספת ,דיוד:אמא

םישוע אל ונחנאש תממעושמ ייהתש יתבשחו ,עובש רבכ הירבטב ןאכ ונחנא לבא ,אמא:דיוד

.רבד םוש

ןמז יל ןיא םעפ ףאש והשמ ,רדהנ רפס תארוקו הכירבה דיל תבכוש ינא ,ןוכנ אל הז:אמא

.תושעל

.חונל תונוש םיכרד ןנשי ,ןויגיהב יבשחת ,אמא:דיוד

.םוקמב טקשהמו שמשהמ ,הפ תינהנ דאמ ינא:אמא

.תוָנָהילו תושעל רשפאש םירחא םירבד הברה םנשי ,אמא:דיוד

.ךלש םישדחה םירבחה םע רדהנ הלבמ התאש יתבשח:אמא

והשמ םישוע אל ונחנא המל.יל קיפסה הז תישילשה הביסמה ירחא לבא ,רדסב יד םה:דיוד

.תוארל םירבד הברה שי ןלוגה תמרבש יתעמש .הזה שפונה םוקמל ץוחמ

םירבדה תא תושעל הצור התא םא .םייעובש הפ םיראשנ ונחנא .קיפסמ הז ,דיוד:אמא

.ךילא ףרטצהל חמשי יאדוב והשימ ,ךלש םירבחה םע רבד ,תרמאש

הז לבא ןלוגה תמרל עסונ יתייה .תוביסמ הז םיצור םירבחהש המ לכו יתלאש ינא:דיוד

.דבל עוסנל םמעשמ
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4 noitseuQ

.“ןבלו רוחש”תינכותה םש

”תילקידרה רלדא“כ העודי התייהש ,רלדא ר“ד הָָָצרמה תא חראל םיחמש ונחנא:ןייארמ

.07ה תונשב

“םינבלו םירוחש ןיב ןויווש” אשונה לעו ,ךמצע לע תצק ונל ירפס רלדא ר“ד

.ורובע תמחלש

ןיב ןויוויש לש ןויערל הנומא תלעבו ץרמ תאלמ ,הריעצ יתייה דוע07ה תונשב:רלדא רד

.םירוחשל רשקב ילקידר קיפסמ היה אלגניק רתול ר“דש יתבשח.םינבלו םירוחש

.תקדוצ היגולואידיא רובע ףוסה דע םחליהל הז ילקידר תויהל ,יתעדל

?הקירפא םורדב םג תייה תא ןוכנ רכוז ינא םא:ןייארמ

ר“ד תא דאמ יתכרעהו ,דייהטרפאה לשמימ דגנ השק יתמחלינ הקירפא םורדב םג ,ןכ:רלדא רד

ייתועיד ללגב הקירפא םורדל סנכיהל יתלוכי אלש ךכ ידיל עיגה בצמה .הלדנמ ןוסלנ

ונחנאש יתרמא םא םג ,הפועתה הדשב יתוא ורצע .םירוחשה ןויווישל תוילקידרה

.הקירמאל יתוא וריזחה הנושארה הסיטב .יל רזע אל הז ,ישפוח םלועב םייח

?ונימי לש םילקידרה לע ךתעד המ:ןייארמ

.ונישע ונחנאש המ ירחא .רתוי ךבוסמ הז םויה.הנתשה דאמ םויה םלועה ,יתעדל:רלדא רד

הצור ינא .םיווש םישנא םה םינבלו םירוחשש ןיבהל םלועל ונמרגש הווקמ ינא

רתוי אורקלו דומלל תונמדזה םישנאל תתל לוכי היגולונכטב שומישהש ןאכ שיגדהל

.תרחא הרוצב דובעל ךישמהל לכוי אבה רודהו .ונגשה ונחנאש המ לע
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5 noitseuQ

.םיבוט םיירהצה רחא

אישנ ינא ,םויה .םינש3 ינפל קר יתמייסו ,הזה רפסה תיבביתדמל ינא .ןד ימש .יתוא םיריכמ םכלוכ

.“םיריעצה םיבדנתמה” ןוגרא

חוטב ינא .“םיריעצה םיבדנתמה” ןוגראב םישוע ונחנא המ םכל ריבסהל ,איה ילש החישה תרטמ

ומייסיש ירחא השפוח וחקי המכו,רפסה תיב םויס ירחא השפוח תנש תחקל וצרי יאדוב םכמ המכש

.הטיסרבנואה תא

וא םישנאל רוזעל ידכ.תובדנתהב דובעל םיריעצ ןגראמ“םיריעצה םיבדנתמה”ונלש ןוגראה

הבש,היסא תונידממ תחאמ יתרזח םייתנש ינפל.דאמ הבושח הרטמ וז .םתוא םיכירצש תומוקמ

וניניש ךיא יתיארשכ ,הנש ירחא .םולכ םהל היה אלש םידלי ונכרדהו ונדמיל .רפס תיב ונינב

ילש םייחה תא הניש הז ,יתרכה אלו יתיאר אל יתשגפ אל םעפ ףאש םישנא ,םייחה תא םישנאל

.וז הבושח הרטמל םורתל לוכי ינא המכ ,עדוי ינא תעכ .ירמגל

חילצהש םדא ןבה יתייה ינא .תאזכש הדובעב דבוע יתוא תוארל ואלפתי יאדוב ,יתוא םירכוזש וליא

.םיבוט םישעמ השוע יתייהש ןורחאה ינא .הקדצ ןוגרא הזיא רובע 2$ גישהל ישוקב

ילוכ ינא.וז הבושח הרטמל םורתל לוכי דחא לכש דיגהלו רפסל ,הפה אולמב תעכ לוכי ינא ,ןכל

.“םיריעצה םיבדנתמה” ןוגראל בדנתי םכמ דחא לכש הווקת
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gnidnopseR dna gninetsiL — I noitceS

B traP

6 noitseuQ

םירקי םיניזאמ בוט רקוב

.ןוארב ןימינב רבדמ ןאכ

.סעכב םג יל המדנו רעצב בתוכ אוה וב .לאפר ומשש רבחמ יתלביקש בתכמ אורקל הצור ינא

“ידנובל ץוחמ םלוע שי”

.בהז הרכמל זכרמ רבעב היהש םוקמ .הילרטסוא זכרמב רג לאפר

,ראתל ךישממ אוה .הנש האמכ ינפל דע הפ ויהש םייחה תא ראתמש ,םיסקמ ןואיזומ שי הרייעב

.תורבקה תיבב תידוהי הקלח וליפא ונל שי ,דאמ םיליעפ ויהש תסנכ תיבו ידוהי זכרמ ונל היה

.הרותב רפוסמש יפכ םינק7 תלעב בהזמ הרונמ םג שי ןואיזומב

תא רקבל םיאב םתוא םיאור אל עודמ ןיבמ ינניא.ידנובב הלודג תידוהי הליהק הנשיש עדוי ינא

.ידוהי רבע הברה ךכ לכ הב שיש ונלש הרייעה

.הרייעב ונתוא רקבל םיאב םידוהי תוארל הכזאשו ,בתכמה תא םסרפתש הווקמ ינא

הכרבב

לאפר
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7 noitseuQ

.ךלש הרזעה תא ךירצ ינא …ינא הז הנח:םהרבא

.ןמז יל ןיא תעכ:הנח

.ףוחד הז ,וישכע ךתיא רבדל ךירצ ינא לבא …רדסב:םהרבא

?הצור התא המ ,רדסב:הנח

.ברעב רחמ ןימינב לש81ֲה תדלוהה םוי הז:םהרבא

.תדלוהה םוי תביסמל שובלל המ תבשוח תועובש רבכ ינא ,תעדוי ינא:הנח

?רחמ רבדל ךירצ ינאש תעדוי תא ……תועובש:םהרבא

םתשגפנש יל תרפיס םעפ .דיגהל המ הברה ךל היהי ולש בוטה רבחה רותב לבא ,אל:הנח

.’א התכ לש ןושארה םויב

אוה .יליבשב לק רתוי היה לכהו יל רזע אוה לבא םש תויהל יתיצר אל תמאב ינא ,ןכ:םהרבא

.ינממ הובג מ"ס01 תוחפל היה

?תבתכש המ יל אירקהל הצור התא:הנח

.יתבתכ אל ןיידע לבא,ארוק יתייה:םהרבא

?…לוכי התא ךיא …וא:הנח

.הלאכ םירבד אנוש ינא ךיא תעדוי תא:םהרבא

.ןימינב תא תרכיה ךיאו ,התא ימ םישנאל רפסל ליחתת ,ייק וא :הנח

.דאמ לק הז:םהרבא

...ךמצע לע והשמ רפסת ילוא זאו:הנח

…?המ ומכ:םהרבא

.תעכ ונלש החישה םע ליחתהל לוכי התא:הנח

???ונלש החישהמ ……תקחוצ תא:םהרבא
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…קוידב:הנח

?עיצהל והשמ דוע ךל שי:םהרבא

.יניצר והשמ םג היהיש ךירצ םואנב:הנח

השעא ינא לבא םינוש דאמ ונחנא .ןוכנה רבדה תא תושעל הצור דאמ ינא ,םיכסמ ינא:םהרבא

.יליבשב רבד לכ השעי אוה .ןימינב ליבשב רבד לכ

?ךתוא תבהוא ינא םא ררבל ונממ תשקבש םעפ התואב ומכ:הנח

.הז תא רפסא אל ינא לבא ,ןוכנ:םהרבא

…ךירצ התא לבא …וא:הנח

ייק וא:םהרבא

תודוהל ךירצ התא .הלחתהב רמוא יתייה הז תא .ואבש םישנאל תודוהל חכשת לא:הנח

.הפי ךכ לכ הביסמ ונגריאש םירוהל

.םיעדוי אל ןיידע ונחנא הז תא:םהרבא

ןמדלפ תרבגו,םירדהנ םיקסידו הבוט הקיסומ תכרעמ שי ןמדלפ ןודאל ,םיעדוי ןכ ונחנא:הנח

.ללכה ןמ תאצוי תינלשב
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