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לבא דואמ קוחר םוקמ ומכ שיגרמ ללכ ךרדב ללחה . ונלש םיחונה םויה םויה ייחב ,
לכ םע דחי ללחב בבותסמ ונבכוכ ללחהמ קלח אוה ץראה רודכ . הז לע םיבשוחשכ ,

יושע וליפא אוה תורחא תויסקלג וליפאו םירחא םיבכוכ . םירחאה תכלה יבכוכ ,
ללחב םיאצומ ונאש הביסה וזו רחא רבד לכ ומכ , רמוח " "  וא םייסיסב םירמוח םתואמ

. תיבב ומכ םירמוחה םתוא תא

, וללה םירמוחהמ דחא לש תולודג תויומכב וניחבה םימונורטסא הנורחאל שממ ,
ינצמח דח ןמחפ סירוטקיפ אתיב ." " ינצמח דח ןמחפ ארקנש , ארקנה ךומס בכוכ ביבס

, םיפרשנ םימיוסמ םירבד רשאכ רצונ אוהו ץראה רודכ ינפ לע יוצמה ימיכ רמוח אוה ,
.  שעג ירה תויוצרפתהו רעי תופירשב לשמל

. תכל בכוכ םינפב םיליכמש םיימסוק קבאו זג לש לודג קסיד ףקומ סירוטקיפ אתיב ,
. רצונ סירוטקיפ אתיב לש לש תכלה בכוכ הזה קבואמה קסידהמ ,



הז המל ינצמח דח ןמחפ לש תולודג תויומכ ליכמ קסידה יכ תוארמ תושדח תויפצת .
אוה הפיאמ ךכ םא םיבכוכמ רוא ידי לע תוריהמבו תולקב סרהנ הז זג . ןכבו , ןיינעמ ?

? ףרשיהל רומא היה אל אוה םאהו עיגה ,

, םיטיבש ידי לע ףרה אלל רבעומ ינצמח דח ןמחפ יכ םינימאמ םימונורטסא
תויומכ לולכל םיבייח הלא לכ קבואמה קסידה ךותב םינטק תכל יבכוכו םידיאורטסא .

הלא םיטקייבוא רשאכ קסידה לא לפונש אופק ינצמח דח ןמחפ לש תולודג ,
. םירזגל םיצפנתמו הזב הז םישגנתמ

םיטיבשה ךותב תונוש תורוצב םייקתהל לוכי ינצמח דח ןמחפ . םימ ומכ ,
. ץוחב דואמ רק רשאכ חרקל םיכפוהש םימ ומכ אופק קצומ אוה םידיאורטסאהו ,

םילוע םהשכ םיאור ונחנאש םידאל המודב זג איה ןמחפה תצומחת דח , קסידב ,
. המח הייתשמ

תויהל חרכומ לודג דחא טיבש סירוטקיפ אתיב ביבס םיאור ונאש זגה תא קפסל ידכ ,
! תוקד שמח לכ ןיטולחל דמשומ
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רודכמ קוחר הכ הלגתה ינצמח דח ןמחפ לש הז ןנע ונלזמל ,
ינבל הליער איה הז לקימיכ לש ידמ הלודג תומכש ינפמ ץראה ,

! םייח ילעבו םדא
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