
 :ריצקת
.בנד ןירטק לש ןיעה ךותב תולגלגתמ תורתוכה
 תכלוה בנד ןירטקשכ .התוחא םע ןודנולב הריד תקלוח איה .רוקידמו רוקידפל ןוכמב תדבוע איה
 תשגופ איה בוחרב תבבותסמ איהש םעפ לכב טעמכ .שחרתי ער והשמש השוחת דימת שי בוחרב
 דמועש ערה רבדה אוה רזחמה ילוא םיבשוח ונחנא .הירחא רזחמו התוא ריכמש ריעצ רוחב
 .הגצהל השק התוא תקחשמ טושפ וא ונומכ תבשוח איה םא רורב אל .שחרתהל
.ותוא תאנוש בנד ןירטק .יכונאו חריק אוה .יושנ רבג - בהאמ שי תוחאל
 ונחנאו ןועשה לע לכתסמ אוה .שגפיהל םירומא םה .הפק תיבב ןירטקל הכחמ רזחמה דחא םוי
 .ןווכמ ןועשה םא ןמראבה תא לאוש רזחמה .תרחאמ איהש םיעדוי ,טרסב העשה המ תעדל ילב
.ראבה לע תבשל ךישממ רזחמהו "אל" הנוע ןמראבה

 .הריד רכשל ףסכ םע תיבב דבל ןירטק תא הריאשמו הלש בהאמה םע הילטיאל תעסונ תוחאה
 תא תפטוש איה .הצירב ונממ תחרוב איהו התוא קשנמ אוה .רזחמה תא בוש תשגופ בנד ןירטק
 אל ונחנא .םידעצו תולוק תעמוש איה ,ןושיל תכלוה איהשכ .היטבמאב םייניש תחצחצמו הפה
 הלילה עצמאב .הדישה םע תלדה תא תמסוח בנד ןירטק הרקמ לכב .אל וא תמאב הז םא םיעדוי
 קנחמה תשוחת תא םישיגרמ ונחנא .התוא סנואו רדחל סנכנ ,תומילאב הדישה תא זיזמ והשימ
 הלש םינפה תאו רבגה לש םיידיה תא םיאור ונחנא - דנואס ןיאש ללגב הלש םינואה רסוחו
 .הפצרה לע תררועתמ איה רקובב .התוא עומשל לוכי אל דחא ףא - םולכ םיעמושו תוחרוצ
 ועסנ אל םה ילוא ,התוחא לש בהאמה הז ילוא .הרק תמאב הז לכ םא םיעדוי אל ונחנא
 ללעתהל תיב ותואל רזוח אוה וישכעו הזיפ לדגמל ךרדב התוחא תא חצר אוה ילוא .הילטיאל
.ותוא הבביח אל איהש ללגב ןירטק תא סונאלו
 איהו הידעלב ללמוא אוה המכ לעו הבהא לע רבדמ אוה .ןירטק לש תיבל עיגמ רזחמה דחא םוי
 .הזל םורגי ימו המ םיעדוי אל ונחנא לבא שחרתהל דמוע ער והשמש םיעדוי ונחנא .תקתוש
 לע ותוא הכמ איה .יתיבו דבכ ילכ וא טומפ םע ותוא תגרוה ןירטקו תלדה ןוויכל בבותסמ רזחמה
 היטבמאה תא תאלממ ,היטבמא רדחל הפוגה תא תררוג איה .תמ אוהש דע הקיספמ אלו שארה
 היטבמאהו הצוחה םילזונ םימה ,חפנתמו עקוש אוה .המינפ רזחמה תפוג תא תקרוזו םימב
 .תיתימאה תעגושמה איה בנד ןירטקש םיעדוי ונחנא וישכע .םדב תאלמתמ
 תדבאמ איה .ןוליוב תיבה תונולח תא הסכמו ,הדובעל עיגהל הקיספמ איה - ךישממ טרסה
 ןגלבהו חבטמב וטיאל בקרנש לכואה ךרד ףלוחה ןמזב םיניחבמ ונחנאו ןמזה תשוחת תא ןיטולחל
 .תיבב םצעתמש
 ןופלטה תא תקתנמ איה ,למשחל ץהגמה תא רבחל ילב םידגב תצהגמ איה :תעגתשמ בנד
 סונאלו עיגהל ךישממ רבגה .שערב םיקדסנ תוריקה .ץע תכיתח םע תיבה תלד תא תרמסממו
 תואצוי םיידי ןורדסמב תכלוה איהשכ .הפצרה לע רקוב לכ תררועתמ איה .הליל לכ התוא
  .התוא תוקנוחו תוריקהמ

 הז - תלדב תוקיפד תעמוש איה .הזיפ לדגמ תא םיאור היולגה לע .התוחאמ היולג תלבקמ איה
 תא בוט הרמסימ אל איה יכ הרידל ץרופ אוהו ול הנוע אל איה .ףסכה תא הצור אוה ,תיבה לעב
 םוקמהמ לעגנ אוה .ןולסב תבשוי ,הנבלו הזר - הנבל תנותוכב השובל התוא האור אוה .תלדה
 תשקבמו ףסכה תא ול האיבמ ןירטק .הריד רכשה םע המ לאושו הכישחהו בוקרה לכואהמו
 ליעגמ ךכ לכ הארנ םוקמהשכ ףסכ הל שיש הזמ םומה אוה .םלשל החכש איה יכ החילס
 .חוליג ןיכס םע ןורגה תא ול תפסשמ בנד ןירטק יכ תועט תאזו התיא בכשל הסנמ אוה .חירסמו
.חיטשה ךותב ולש הפוגה תא תלגלגמ איה .תורצוצחו םיפות - ז'ג תקיזומ םיעמוש עקרב

 ?הרובש תלדה המל - הרוק המ םיניבמ אל םה .בהאמה םע התיבה תרזוח תוחאהו ןמז רבוע
 והשמ לע ועמש םה םא לואשל םינכשל ארוק בהאמה .ןוחריסהמ םיעגתשמו הרידל םיסנכנ םה
 הצרו היטבמאב רזחמה לש תחפונמהו הבוקרה הפוגה תא האור איה .היטבמאל תסנכנ תוחאהו
 םיאצומ םה .חיטשב תלגלוגמ תיבה לעב לש הפוגה תא הז ירחא םילגמ םה .תתעובמ הצוחה
 .הרכה תרסוחמ איה - םילכתסמ בהאמהו תוחאה םינכשה .הטימל תחתמ תפלועמ ןירטק תא
 הנומתב תדקמתמ איהש דע רדחב ןגלבה לע תרבוע המלצמהו ויתועורזב התוא חקול  בהאמה
 .הפצרה לע הקורז
 םישנאה ימ התוא לאש אוה - הנומתה לע םדוק לכתסה ,רחואמ רתוי חצרנש הז ,תיבה לעב



 ינב לש םינפה לע תרבוע המלצמה ,ןבל רוחשב הלש החפשמה תא םיאור ונחנא וישכע ?הנומתב
 .והז .היוזה תצק תיארנו הניפל ההובש תינידנולב הדלי לש םינפב תרצענ איהש דע החפשמה
 ונחנאש תורמלו שארב הל רבע המ לעו בנד ןירטק לעו הנומתה לע םיבשוח ונחנא .רמגנ טרסה
.םיניבמ ונחנא - הז תא ריבסהל םילוכי אל


