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יל עדונ לומתא

 ,תבזוכ העומש אלא וז ןיא אמש וא ,רחאתמ ינאש חינהל שי(

 תוצפומה הלא ומכ תועשורמ תוצמשה ןתואמ תחא

) ,ילדל תוכלשומ תפסונ םעפ וסעלנש תוחוראש העשב שומישה תיב ןיבל רויכה ןיב



 יל עדונ לומתא

 רפסה יתב לש רתויב םישיערמה םיימשרה םילהנה דחא לע

 םיאקירמאה םיירוביצה

 .המדיקה שארב תדמוע איהש הנימאמ וז המוא ,םתסה ןמ ,םללגבש

הנושארה םעפב סנכנה דלי לע םיליטמש םינחבמה וא תוניחבה ןיב יכ המוד

 ןמ שקבל איה ותוהמו ערזה ןחבמ וא ,יערזה לזונה ןחבמ יורקה ןחבמ םייקת ,ירוביצ רפס תיבל
 תונויסינ לכל ןכומ ,ךכ ורמושלו ילכל וסינכהל ידכ וערזמ הנטק תומכ הזה שדחה דליה
 .דיתעב ושחרתי ילואש תיתוכאלמה הירפהה

 ,םידליו תועורז םהל םירסחש רתויו רתוי םיאצומ םיאקירמאה יכ

 םילעופ אל ,רמולכ

 ,םילייח אלא

 תומחלמה לכ תארקל םילייח רציילו תושעל םיירשפאה םיעצמאה לכבו ריחמ לכב םיצור םהו
 דיתעב שחרתהל תולולעה תוימלוע-ללכה

,חוכ לש תוצחומ תולוגס תועצמאב ,חיכוהל תודעוימ ויהי רשאו

 םיאקירמאה םירצומה לש םתונוילע תא

.ולש תוימנידה תונוילע תאו םיירשפאה תוליעפה ימוחת לכב יאקירמאה עזייה ירפ לשו

,רצייל ךירצש ינפמ

 רשפאש םוקמ לכב עבטה תא ףילחהל ,תוליעפה לש םיירשפאה םיעצמאה לכב ,ךירצ
ופילחהל

,ירקיע הדש תישונאה דיה תלזואל אוצמל שי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ומצע תא קיסעהל הֶמָּב היהי לעופלש ךירצ
 ,ורצוויי םישדח תוליעפ ימוחתש ךירצ

 ,םיקפומה םיפיוזמה םירצומה לכ ףוספוס וטלשי םש םוקמ

,םיריפחמה םייטתניסה םיפילחתה לכ לש

 ,םהב קלח ול ןיא יתימאה הפיה עבטהש

 ,םיחצנמה םייפילחתה םירצומה לכל ,םינפ תשובבו דימתלו תחא ,םוקמ תונפל ץלאנ אוהו

םיאלפ ללוחי םש םוקמ

תיתוכאלמ הירפהל תשורחה יתב לכ לש ערזה



 .המחלמ תוניפסו תואבצ רצייל ידכ

  םייאופר םיחמצ דוע אל ,תוקרי דוע אל ,םיצע דוע אל ,תוריפ דוע אל

 ,תונוזמ דוע אל ךכ ךותמו ,םירחא םיחמצ אלו

 ,ארז דע םייטתניס םירצומ אלא

 ,םידאה ןיב

 חוכב ואצוהש תוריפסומטא לש םידחוימ םיריצ לע ,הריפסומטאה לש תודחוימה תוחורה ןיב
 .המחלממ דחפ אלא עדי אל םלועמש עבט לש ויתויודגנתהמ הזיתניס תועצמאבו

?ןכ אלה ,המחלמה יחתו

 ,דעצ רחא דעצ ךכ םיניכמ םהשו םיאקירמאה וניכהש ,המחלמה ירה יכ

 ,רבע לכמ חרכהב ומוקיש םירחתמה לכ ינפמ הזה ףרוטמה רוצִיה לע ןגהל ידכ

 ,ברק תוניפס ,םיסוטמ ,תוליֵח ,םילייח ךירצ

 הז ערז עבונ ןאכמ

.וילע בושחל וזעונ הארנכ  תויאקירמאה תולשממהש

 ,דחא ביואמ רתוי ונל שי יכ

 ,ינב ,ונל ברואש

 ,הדילמ םיטסילטיפקה ,ונל

 הלא םיביוא ןיבו

 ןילטס לש היסור

.תוניוזמ תועורז תורסח אל הל םגש

 ,הפיו בוט הז לכ

.המחלמ רחוש הכ םע םה םיאקירמאהש יתעדי אל ינא לבא

 המחלמב םיבר םיאקירמא יתיאר ילוא ינאו ,תוכמ לבקל ךירצ םחליהל ידכ

 תוניפס לש ,םיסוטמ לש ,םיקנט לש רועש ןיאל םיבר תואבצ םהל ויה דימת לבא

 ,םיניגמכ םהל ושמישש המחלמ

 וליבוהש םירבגה תא ןהירוחאמ דואמ קחרה אלא יתיאר אל לבא ,תומחלנ תובר תונוכמ יתיאר
.ןתוא

 ןיפרומ לש תונורחא תונוט םהירומח תאו םרקב תא ,םהיסוס תא וליכאהש םישנא םוקמב



 ,ןשע לש םיפילחת ויתחת ונתנ רשאו ,יתימא

,םתוא הדילוהש היזהה תא הפצרה ןמ םילכואה םישנא ףידעמ ינא

 המדאה לעמ הֶטויּפה תא םילכואה הָרָמּוהָרָטל ןווכתמ ינא

,םידלונ םהש העשב

 ,רוחשה הלילה תכלממ תא ןנוכל ידכ שמשה תא םיגרוההו

אלו שגפיהל םלועל בוש ולכוי אל םיבחרמה יבחרמש ידכ בלצה תא םיצפנמו

.בלטצהל

.ירּוגּוטּוטה דוקיר תא ועמשת ךכ

ירוגוטוט

הרוחשה שמשה ןחלופ

,רמה ןורדמה תיתחתב ומכ ,הטמלו

ובלב תוירזכאב שאוימ

,םיבלצה תֶׁׁשֶׁש לש לגעמ חתפנ

 ,דואמ ךומנ

.המדא אמאב ץוענ ומכ

 םאה לש לאוגמה הקוביחמ ץלחנ

.ריר הליזמה

רוחשה םחפה תמדא

ידיחיה חלה םוקמה איה

.עלסה לש הז קדסב

 תודוקנ עבש ךרד תרבוע השדחה שמשהש אוה ןחלופה

.המדאה חתפב תקסרתמ איהש ינפל

 ,םירבג השיש שיו

 ,שמש לכל דחא



יעיבש רבגו

 שמשה אוהש

תילכתב תימלוגה

 .םודא רשבבו רוחשב שובל

הז יעיבש רבגו

,סוס אוה

.ותוא ליבומה רבג םע סוס

הז סוס לבא

 שמשה אוה אוה

.רבגה אלו

הכורא הרצוצח לשו ףות לש תודירחמה םהיתואירק לוקל

,הרזומ

 םירבגה תשש

,םיכוכש ויהש

,המדאה ינפ לע םיללוגתמ

 תוינמח ומכ הז רחא הזב םיצרופ

 תושמש אל

 ,תובבותסמ תומדא אלא

 ,םימ לש םיסוטול

 תוצרפתה לכלו

רוצעהו רדוקה לילצה םאתומ

ףותה לש  רתויו רתוי

,תררחסמ תוריהמב ,הלודג הרהדב העיגמ םיאור םואתפ עתפלש דע

,הנורחאה שמשה

,ןושארה רבגה

,םוריע רבג םע רוחשה סוסה



 ירמגל םוריע

לותבו

.וילע בכור

,םייניילול םילגעמב םימדקתמ םה ,גולידב

עגתשמ םמדמה רשבה סוסו

ףרה ילב גלדמו

ולש עלסה תגספ לע

 םירבגה תשש יכ דע

 רתכל ומייס

ירמגל

.םיבלצה תשש תא

קוידב איה ןחלופה לש תירקיעה תוהמה

.בלצה לוטיב

בבותסהל ולדחשמ

םירקוע םה

המדאה ןמ םיבלצה תא

םוריעה רבגהו

סוסה לעש

ףינמ

תיקנע סוס תסרפ

.ומד לש ךתחב לבט אוהש

האוצה רחא שופיחה

האוצ לש חיר שיש םוקמב

תושי  לש חיר שי



ןברחל אל הדימ התואב היה לוכי םדאה

,ילאנאה סיכה תא חותפל אל

ןברחל רחב אוה ךא

,תויחל רחוב היהש ומכ

.תמ תויחל םיכסהל םוקמב

 הקק תושעל אל ידכש ינפמ

 םיכסהל ךירצ היה אוה

,תויהל אל

דבאל טילחהל היה לוכי אל אוה ךא

תויהה תא

.יח תומל ,רמולכ

היווהב שי

םדאל דחוימב התפמ והשמ

רשאמ רחא אל אוה הזה והשמהו

.הקקה

,תויהל ךמצעל חינת םא יד ,םייקתהל ידכ

,תויחל ידכ לבא

,והשימ תויהל ךירצ התא

 ,והשימ תויהל ידכ

םצע ךל היהתש  ךירצ

,םצעה תא תוארהל דחפל אל

.רשבה תא דבאל ,ךרדבו

רתוי רשבה תא דימת בהא םדאה

,תומצעה תמדא תא רשאמ

,תומצע לש רעיו המדא קר ויהש ינפמ

 ,ורשב תא חיוורהל היה ךירצ אוהו



שאו לזרב אלא ויה אל

 ,ארח אלו

ארחה תא דבאל דחפ םדאהו

 ארחה תא הצר אוה קויד רתיל וא

.םדה תא בירקה ,ךכ םשלו

ארח ול היהיש ידכ

רשב ,רמולכ

 םד קר היהש םוקָמב

 תומצע לש תואטורג שרגמו

תֹוּיֶהה תא חיוורהל ךירצ היה אלש םוקמבו

 .םייחה תא דבאל וב היה ךירצש לבא

ֹודֹומ ה׳ֶצֶר ֹוא

הֶרידֶא ֹות

הז יִד

ירד ּואת

וקוק הרֶדפ וד

.חרבו גוסנ םדאה ,ןאכ

.ותוא ולכא תויחה זאו

,סנוא הז היה אל

 הבעותה תחוראל ומצע תא ןתנ אוה

 ,םעט הב אצמ אוה

ומצעב דמל אוה

 היח תויהל

רבכע  לוכאלו

.םעונב

?וז תמהוזמ תולפש לש הרוקמ המו



,יונב אל ןיידע םלועהש ךכמ

םלועה לע הריעז הבשחמ קר שי םדאלש ינפמ ילואו

?םיחצנ חצנל הרמושל הצור אוהו

,םדאהש ךכמ עבונ הז

,דחא ריהב םויב

רצע

.םלועה ןויער תא

וינפל ויה םיכרד יתש

יפוסניאה ץוחה לש ךרדה

.ירורעזה םינפה לש ךרדהו

.ירורעזה םינפה תא רחב אוהו

ץוחלל קר וב ךירצש םוקמב

,רבכעה לע

.הכפושה תרטע לע וא תעבטה יפ לע ,ןושלה לע

.העונתה תא ץיאה ומצעבו ודובכב םיהולא ,םיהולאו

?תושי אוה םיהולא םאה

.ארח אוה תושי אוה םא

אל אוה םא

.םייק אל אוה

םייק אל אוהו

ויתורוצ לכ לע ברקתמה קירה ומכ דבלמ

רתויב םלשומה ןגוצייש

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ךורע ןיאל הלודג הצובק לש הדעצמ אוה
.הוורע-יניכ לש

"?הסימה םע המו ,וטרא רמ ,עגושמ התא"

.הסימה תאו הלבטהה תא ללוש ינא

ישונא השעמ  ןיא



 ,תימינפה תיטוריאה המרבש

 ותדירימ רתוי קיזמ

הרואכל-ירצונה לש

.תוחבזמה לא

יל ןימאי אל שיא

,רוביצה לש םייפתכה תוהבגה תא ןאכמ האור ינאו

הז אלא רחא וניא ירצונה ארקתמה לבא

הניכה-םיהולא לומ לאש

,ףוג ילב תויחל םיכסה

םישנא לש אבצ דועב

,בלצמ ודריש

,רבכמ הז וילא םתוא רֵמְסִמ יכ בשח םיהולאש

,םמוקתה

,לזרבב ןיירושמו

,םדב

 ,תומצע ילגבו שאב

הארנ-יתלבה לאה תא ףדגמו ףרחמ ,םדקתמ

.םיהולא לש וטפשמל ףוס םישל ידכ

...הלאשה תלאשנ

רומחש המ

םיעדוי ונאש אוה

רדסה ירחא יכ

הזה םלועה לש

.רחא רדס שי

?והמ



.םיעדוי ונניא

תוירשפאה תורעשהה לש ןרדסו ןרפסמ

הז ןיינעב

קוידב אוה

!ףוסניאה

?ףוסניאה והמו

!םיעדוי ונניא קוידב תאז תא

הלימ וז

הב םישמתשמ ונאש

ןייצל ידכ

החיתפה תא

ונלש העדותה לש

תורשפא לא

,רועיש הל ןיאש

.רועיש  ןיאלו תיאלנ יתלב

?העדותה קוידב יהמו

.קוידב םיעדוי ונניא

.ןִּיַאה הז

ןיא

וב םישמתשמ ונאש

,ןייצל ידכ

,המ-רבד םיעדוי ונניא רשאכ

דצ הזיאמ

תאז םיעדוי ונניא

זאו

םירמוא ונא



,העדות

,העדותה לש הדיצמ

.םיפסונ םידדצ ףלא שי לבא

?זאו

העדותהש המדנ

ונב

הרושק

ינימה קשחל

;בערלו

הלוכי איה לבא

טלחהב

תויהל אל

.םהילא הרושק

,םירמוא

 ,רמול רשפא

םירמואש ימ שי

העדותהש

הוואת איה

;תויחל הוואתה

דימו

,תויחל הוואתה דצל

ןוזמל הוואתה

;הבשחמב דימ הלוע

םילכואש םישנא ןיאש וליאכ

;הוואת לש גוס םוש ילב

.םיבער םהו



הז םג יכ

םייק

בער תויהל

;ןובאית ילב

?זאו

זא 

תורשפאה לש בחרמה

דחא םוי יל ןתינ

לודג ץולפכ

 ;ץילפאש

בחרמה אל לבא

 ,תורשפאה אלו

.םה המ קוידב יתעדי אל

,ךכ לע בושחל ךרוצ יתשח אלו

םילימ הלא ויה

םירבד רידגהל ידכ ואצמוהש

םימייק ויהש

םימייק ויה אלש וא

לומ לא

הפוחדה ותוציחנ

:ךרוצ לש

הבשחמה תא לטבל ךרוצה

,הלש סותימה תאו הבשחמה תא

המוקמב טילשהלו

 םעורה יוליגה תא

 :הזה שיערמה ךרוצה לש



,ימינפה יליל לש ופוג תא ביחרהלו לידגהל

ימינפה קירה תא

ילש ינאה לש

,הליל אוהש

,קיר

 ,הבשחמ -ןיא

ץיפנ רושיא אוה לבא

שיש

המ-רבד

:םוקמ ול תונפל ךירצש

.ילש יפוג

הזה חירסמה זגל םצמצל ךירצ םולכ ,תמאבו

?יפוג תא

ףוג יל שיש רמול

חירסמ זג יל שיש ינפמ

רצונה

?יכות ךותב

,עדוי יניא

לבא

ש עדוי ינא

,בחרמה

,ןמזה

 ,ףקיהה

,תווהתהה

 ,דיתעה

תויהל רומאה



,תושיה

,תושי-ןיאה

 ,ינאה

,ינא אלה

;יניעב םולכ אל םה

דחא רבד שי לבא

 והשמ אוהש

דיחיו דחא רבד

,והשמ אוהש

שיגרמ ינאשו

הצור אוהש

:תאצל

תוחכונה

באכ לש

;יפוג

תוחכונה

,תמייאמה

םלועל תפייעתמ הניאש

;יפוג לש

תולאשב יב םיקחודש המכ לכ

,תולאשה לכ תא ללוש ינאש המכ לכו

הדוקנ שי

ץלאנ ימצע תא הב האור ינאש

,אל רמול

אל

;הלילשָל



וז הדוקנו

 ,יב םיקחוד רשאכ העיגמ

 יתוא םיצחול רשאכ

יתוא םיטחוסו

  ינממ אצויש דע

,ןוזמ

ילש ןוזמה

ולש בלחהו

?רתונ המו

קנחנ ינאש

הלועפ וז םא עדוי יניאו

תולאשב ילע וריבכה הכ לבא

רדעיהל דע

 ןּויאל דעו

הלאשה

ילע וצחל

 וקנחש דע

יב

ףוג לש ןויערה תא

,ףוג ינאשו

הבעותה תא יתשח זאו

יתצלפהו

ףוריט בורמ

ףדוע בורמו

דרמ בורמו

.ילש קנחה יפלכ



 ילע וצחל יכ

יפוגל דע

יפוג-ףוגל דעו

זאו

לוכה יתצצופ

יפוגבש ינפמ

.םלועל םיעגונ ןיא

 םוכיס

?הזה וידרה רודיש ,וטרא רמ ,ךתוא שמיש המלו

:תימשר םירכומו םילבוקמ םייתרבח םיכולכל לש םיוסמ רפסמ עיקוהל ,ןורקיעב

 תיתוכאלמ הירפה םשל םידלי ידי לע תובדנתהב ןתינה ידליה ערזה לש וז השרפה :תישאר
.רתוי וא הנש האמ דועב םוי רוא וארי רשאו דלוויהל םידמועה םירבוע לש

 תא ,רבעשל תינאידניאה תשביה חטש לכ תא ספותה יאקירמא םע ותוא לצא ,עיקוהל :תינש
 ינאידניאה םעהש .410 ךכל המרגש המודקה הקירמא לש ינמחולה םזילאירפמיאה תייחת
.ול המדקש תושונאה לכ ידי לע לפשוה סובמולוק ינפלמ

.דואמ םירזומ םירבד ,וטרא רמ ,ןאכ רמוא התא

 לכל דוגינב ,ויה סובמולוק ינפל םינאידניאהש ,אוהו רזומ רבד רמוא ינא ,ןכ :תישילש
 תוברת תרוצ וריכה םהשו רזומ ןפואב תברותמ םע ,בושחל היה רשפאש המ
.תוירזכאה לש ידעלבה ןורקיעה לע תססובמה

?תוירזכא קוידב תאז המ עדוי התא םאהו

.עדוי תמאב אל ינא ,שממ אל :תיעיבר

 תוירקמה תא ,םיהולא תא ,םורזי םדש דעו םד תועצמאב ,שרושה ןמ רוקעל עמשמ תוירזכא
.התוא אוצמל רשפאש םוקמ לכב ,תעדומ אלה תישונאה תויתייחה לש תימהבה

,תיטורא היח אוה ,ודעב םירצוע ןיא רשאכ ,םדאה

 ,לצאנ טטר ןיעמ וב שי

ףחד לש גוס

 וסחיי המדאה ינפ לע םיקיתע םימעש הרוצה םהש רפסמ ןיאל םיבר םייח-ילעב רצויה
  .םיהולאל םלוכ



.חור םינכמ ונאש המ תא רצי הז

 לכב טעמכ  רואל בוש םויה תאצוי ,הקירמא לש םינאידניאב הרוקמש ,וז חור לבא
 ,האילחמה תונטלתשה תא עיקוהל אוה השוע אוהש לכש יעדמ הווסמב םוקמ
תולחמ ץיפמה עשפב לבא ,עשפב תמשאומה הנידמה לש ,תמהזמה

,םכשפנ תוואכ וקחצ ,ש ינפמ

םיבורקימ ול וארקש המ    

,םיהולא הז    

?םהלש םימוטאה תא םירצוי םיסורהו םיאקירמאה המ םע םתא םיעדויהו

.םיהולא לש םיבורקימה םע םתוא םירצוי םה

.ו?דציכה

,םיהולא

,םיהולא םעו

.וירבא

.וטרא רמ ,הזוה התא"

".ףרוטמ התא

.הזוה אל ינא

.ףרוטמ אל ינא

.םיהולא לש שדח ןויער תופכל ידכ םיבורקימה תא שדחמ ואיצמהש םכל רמוא ינא

השעמ תעשב ותוא שופתלו םיהולא תא טילבהל שדח יעצמא ואצמ םה

.תיבורקימה ותונסרהב

בלב ותוא רמסמל עמשמ

,לוכמ רתוי ותוא םיבהוא םדאה ינבש םוקמב

,תינלוח תוינימ לש הרוצב

 שבול אוהש האילחמ תוירזכא לש וז תרדוק תיארמב

 ,תושונאה תא עגשלו דֵפָצל ןוכנל אצומ אוה ןהבש תועשב

 .וישכע תושונאה ומכ

 לכב התוא קונחל ידכ ילש יתעדותכ המת הרתונש העדות לש רהוטה חורב שמתשמ אוה



.הזוה תואריהל לוכי ומומה וטרא ךכו םלועה יבחרמב ץיפמ אוהש תובזוכה תויארמה

"?וטרא רמ ,ןווכתמ התא המל"

 וניא שיא םא יכו הזה ףוקה םע דימתלו תחא רומגל ךרדה תא יתאצמש רמול ןווכתמ ינא
.םדאב רתויו רתוי םינימאמ לוכה ,םיהולאב דוע ןימאמ

.סרסל טילחהל וישכע ךירצ םדאה תאו

"?דציכה"

דציכה

 .ןיטולחל עגושמ לבא ,עגושמ התא ,ךילא םישגינ אלש דצ הזיאמ

 בצעל ידכ תוומה רחאלש חותינה ןחלוש לע ,הנורחא םעפ לבא ,תפסונ םעפ ותוא ונמישב
.ולש הימוטנאה תא שדחמ ול

,הימוטנאה תא שדחמ ול בצעל ידכ ,רמוא ינא

.ער יונב אוהש ינפמ הלוח םדאה

 ,הזה קדייחה תא ונממ דרגל ידכ םוריע וחינהל טילחהל שי

.תוומ דע ותוא ץצקעמה

,םיהולא

םיהולא םעו

.וירביא

,וצרת םא יתוא ולביכ יכ

.רביאמ רתוי ליעומ יתלב רבד ןיא לבא

 ולש תויטמוטואה תובוגתה לכמ ותוא וררחשת יזא ,םירבא אלל ףוג ול ובצעת רשאכ
.תיתימאה ותוריח תא ול ובישתו

  ,ךפוהמב דוקרל שדחמ והודמלת יזא

םייתליהק םידוקר יפשנ טהלב ומכ

.יתימאה ודצו ומוקמ היהי הז רוחאו




