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gnidnopseR dna gninetsiL — I noitceS

A traP

1 noitseuQ

םידומיל לש תפיעמו השק הנש ירחא ,ןיוצמ ןויער ,תרדהנ ויק יב רב תביסמ תאז:עטנ

.יפר ןוכנ ,גוגחל רשפא ףוס ףוס,תוניחבו

.רדהנ ףונה .םיסקמ םוקמה םגו ,עטנ ןכ:יפר

הטיסרבנואב היגולוכיספ גוחל לבקתהל הצור ינאש ינפמ םינויצל רשקב תגאוד ינא:עטנ

 .דואמ רקי הרידה רכש יכ םידומילה ןמזב תיבב רוגל ךרטצא .הבורקה

תנש תחקל בוט היהי יליבשבש בשוח ינא לבא ,דומלל ךישמהל הצור דאמ ינא םג ,ןכ:יפר

דוד ןגמבש דובעא הנש יצח ,םיאתמה ןמזה הזש בשוח ינאו בדנתהל יתיצר דימת .השפוח

םע רוגל הצראש יאדוול בורק רוזחאשכו .הידובמקב תילגנא דמֲָלא הנש יצחו םודא

 .םירבח

עדיה םעש הנימאמ ינא לבא ,םירבד םתואב םינימאמ ונחנא ,םימוד ונלש תונויערה:עטנ

.ידומיל תא רומגאש ירחא ישילשה םלועה תונידמל רתוי תתל לכוא ילש ימדקאה

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

.בש ,סנכ:יליזרב תרבג

?השפוחה התיה ךיא ?ךמולש המ ,יליזרב תרבג בוט רקוב:םרוי

םירסח .ךלש הקלחמה לש בשחמה יקחשמ תוריכמ לע ךלש ח”ודה תא יתארק:יליזרב תרבג

.אלמ אלו ידמ רצק הארנח”ודהו ח”ודב םיטרפ

תועש יתבשי ,םיצוחנה םיטרפה לכ םע קיודמ ח”ודהש יעדתש ,ּּיליזרב תרבג:םרוי

.םלשומ היהי ח”ודהש  ידכ עובש יפוסבו הדובעה תועש ירחא וליפא ,תוכורא

.תוריכמה לש יטסיטטס םוכיס היהיש הצור יתייה ןכ יפ לע ףא ,יתנבה:יליזרב תרבג

.חודב בושח יטסיטטס םוכיסש יתבשח אל:םרוי

םדקל םיבשוח ונא ןכלו ךתדובע תא םיכירעמ ונחנאש עדתש הצור ינא ,םרוי:יליזרב תרבג

.בשחמה יקחשמ חותיפ לע יארחאל ךתוא םילעמו ,ךתוא

םוי ךל היהיש .הפ הדובעה תא בהוא דואמ ינא .ךל הדומ דאמ ינא יליזרב תרבג:םרוי

.םיענ
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3 noitseuQ

,םלוכל בוט ברע

חוטב שומיש“ -הזה בושחה אשונל רקיה םכנמזמ םתתנו ברעה םתאבש םכל הדומ דאמ ינא

”טנרטניאב

םיבשחמב הערלו הבוטל שומישהמ םידרטומ םכמ הברהש ךכל הדומ ינא ,רפסה תיב להנמכ

םיליימיאה לש ןוטהמ  םגו רפסמהמ םג קושב ינא ,השעמל .רפסה תיבמ הנשה ולביק םידימלתהש

.רפסה תיבב טנרטניאב שומישה ןיינעב ,םירוהמ רפסה תיבב ונלביקש םינופלטהו

 .דחוימב םכתא גיאדמ טנרטניאה אשונש הארנ

תונכסה לע םיריעצ דמלל תוירחאה תא שי םלוכלש ןיבהל םיכירצ םתא ,יתוברו יתוריבג

ןיבהל םיכירצ םתא .םירוהה לש תוירחאה םג אלא,רפסה תיב תוירחא קר אל תאז .טנרטניאבש

.תיבב םכלצא טנרטניאב הרוק המ תעדל םיכירצ םכומכ םיקוסע םירוה וליפאש

אוה .טנרטניאבש תונכסל החמומ ,ןוארב דיוד רמ ,ברעהל ונלש חרואה תא םכינפב גיצהל הצור ינא

.ןהמ ענמיהל ךיאו הלאה תונכסה לע הרצקב ונל גיצי

.הבר הדות
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4 noitseuQ

 !!! םיטנדוטס

?הטיסרבינואהמ הכוראה השפוחב תושעל המ םכל ןיא םאה

?םלועה לכמ םישנא ריכהלו שוגפל םיצור םתא םאה

?הקיתע הירוטסיה לע םיעגושמ םתא םאה

 .םכליבשב הז ,היצזיליויצה תורוקמב םינינועמו םיימניד םיריעצ םתא םא

.םה םג ופתתשי  םילרטסוא םיטנדוטס םא חמשנ .םלועה לכמ םיטנדוטס001ל קר םוקמ שי

.םכתא םיכירצ ונחנא

דיל יגולואיכרא רתאב תועובש4 לש הפוקתל סרוק העיצמ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 .םילולכ לכואו םירוגמ .םילשורי

.ןתמו אשמל תוחותפ תויפסכה תואצוהה

 .םכייח תא רישעי ןויסנה

.ונילא ופרטצה ואוב

.תירבעה הטיסרבנואה רתאב ורקב םיטרפל
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5 noitseuQ

.תזרפומ תוריהמב םיעסונ םה םיעדוי ונאש יפכ. םיריעצה תגיהנ“ םויה ונלש אשונה:יול ןליא

.הזה ןיינעב רמול הל שי המ עמשנ ואוב.הריעצ תגהנ ,הילט תאצמנ וקה לע ןאכ

.רהמ תגהונ אל לבא הריעצ ינא םנמא ,ךלש המדקהה תא יתעמש ינא ,יול ןליא םולש:הילט

.אלש יאדווב ,אל הח הח הח]קחוצ[:יול ןליא

וא .תזרפומ תוריהמב םיגהונ םיריעצה לכש םירמוא םישנאשכ יתוא זיגרמ שממ הז:הילט

.םיגהונו לוהוכלא םיתוש

.םישוע םיריעצהש המ הזש עודי הז .תמאב ,ונ:יול ןליא

....................הברה הריכמ ינא ,ןוכנ הזש תבשוח אל ינא:הילט

דימת .םיכרד תונואת שי םיריעצ הברה ךכ לכל המל ,יל ריבסהל ילכות ילוא ,ךכ םא:יול ןליא

.םיריעצ לש םיכרד תונואת לע םינותיעב םיארוק ונחנא

ונתנ אל םה .ךכל יתמרג ינאש הבשח הרטשמהו ,םיכרד תנואת יל התיה הנורחאל:הילט

.ינא אלו םשא היה ינשה גהנה,השעמל לבא .הרק תמאב המ רפסל תורשפאה תא יל

....................תבשוח תמאב ינא ,ךלש ליגב ךרעב ינממ רגובמ רתוי היה אוה

ןיידעו הריעצ ןיידע תא ,יתוא תוענכשמ אל ךלש תונעטה .הריעצ תרבג,יל יבישקת:יול ןליא

.קדוצ דימת ךלש רודהש הנימאמ

!הזכ ןוטב ילא רבדת לא השקבב:הילט

המיזגמ תא:יול ןליא

,,,םיאור הבש תילילשה הרוצל םיארחא תרושקתה יעצמאו התא:הילט

.םמצעב טילחהל םילוכי ילש םיניזאמה ,,,תויוטש:יול ןליא

ינא.הלחתההמ הז תא תעדל הכירצ יתייה ,ןמז זובזב היה הזה ןויארה לכ !!!!תמאב:הילט

.םולש .ןויארה תא ןאכ תמייסמ
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gnidnopseR dna gninetsiL — I noitceS

B traP

6 noitseuQ

?התא הפיא ןולא ,ייה:אמיא

.טעמ דוע תיבב היהא .תעכ רבדל הצור אל ינא יבישקת .אמיא ,ייה:ןולא

?ךישמנ אלש המל ,ירלולסה ןופלטב םירבדמ רבכ ונחנא ,בוט:אמיא

םייטרפה םיניינעה םתוא םיניינעמש בשוח אל ינאו יביבסמ םישנא תורשע שיש ינפמ:ןולא

.ילש תוישיאה תוחישה םע םהל עירפהל הצור אל םג ינא .ילש

םירבדמ םלוכ ,הארנכ?וזה החישל בישקמ והשימש בשוח תמאב התא םאה ......ההא:אמיא

 .ירלולסה ןופלטב תעכ

 .הוולשו טקש ךירצ ינא .םויה םירשקתמ םישנאש ךרדה וז ירעצל לבא ,ןוכנ:ןולא

.ךתיא דימתמ רשקב היהא םא תוחפ גאדא ינא לבא:אמיא

תא תארק אל םאה .רשק לע רומשל רתוי תוחוטב םיכרד ןנשי ,אמיא תעדוי תא:ןולאֿ

םישנאש אלפתמ ינא?ירלולסה ןופלטב רתי שומישבש תונכסל רשקב םירמאמה

.ירלולסה ןופלטב םישמתשמ ןיידע םתואירבל םיגאודש

.םינפ לא םינפ רבדנ התיבה עיגתשכ .ייקוא:אמיא
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 ?הדובעב סומע םוי ךל היה בוש .וטרבלא ,בוט ברע:תור

תתנש תיבה ירועיש תא רומגל יתחלצה תוקספהב לבא ,דואמ סומע םוי יל היה ,ןכ:וטרבלא

 .יל

הפשה תא ןיבהלו אורקל דומלל דואמ רהמ לכות ךכ ךישמת םא .הפי םדקתמ התא:תור

 .התוא רבדל םג ךכ רחאו

םייעובשה םירועישל הפצמו יל תנתונ תאש דודיעה תא ךירעמו ךל הדומ ינא:וטרבלא

ישיא ןיינע .רועישה ינפל וילע ךתיא רבדל בושח רתוי והשמ יל שי ,םויה ךא.ךתיא

ונל ירזעתש םיצור ונייהו ןבל םיפצמ ונחנא ,יושנ ינא ,תעדוי תאש יפכ .בושחו

 .קוניתל יכנת םש רוחבל

עובש ותואב םיארוקש השרפה יפל םשה תא רחבנ דלת ךתשיאשכש העיצמ ינא:תור

 .הרותב

 .עובשב םעפ ך”נתב ארוקו ,ך”נתה ידומילב ןיינעתמ ינאש עומשל יחמשת חטב תא:וטרבלא

)ןופלט לוצלצ( שדוח ירחא

 .ולה:תור

ונטלחה .תב ...ונל הדלונ .בוט לזמ ונל עיגמ ,וטרבלא רבדמ ,תור הרומה םולש:וטרבלא

 .דובכו הדות תואכ ךמשב הל אורקל

.ילש ולוכ אוה דובכה ,בוט לזמ:תור
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