
.2021 ,ילוי  

  .םרוי

.הרבע הנש  

.םרוי לע רבדל קיספהל ךיאו ,רבדל ליחתהל הפיאמ תעדוי ינניא ןיידע ינאו  

 ,ונתיאמ רגובמ רתוי תצקש ,ריעצ גוז הנה .הארמ-תולגתה תניחבב ונל ויה הוודחו םרויש יתרמא רבכ

 לכב םהל שיו ...הכופהה .ותנומאב דחא לכ ,ידדה דובכו ףותיש לש םייח ,האלמ הינומרהב םייח םהו

 לש ,רתוי וליפא רישע םלועו תטלחומ הלבק תרשפאמ תאזה הבהאהו .הבהאה יהולא -דחא םיהולא תאז

.יובירו ןווגימו תונוש  

 .ל"חנה ןיערג ,רעונה תעונת התוא ,שרדמ-תיב ותואב יתכנחתה .םרוי וב לדגש ךוניח-תיב ותואב יתלדג

 הרות לש ךרד ,תרכומ םצעב איהש השדח ךרדב תכלל רשפאמש הזכ ,ןווכמ רולדגמ יל היה םרוי

 םויק לש תורשפא .תולצנתה וא תוקדטצהב ךרוצ אלל תיתבשחמ תוחיתפ ,תוטשפו תועינצ ,הדובעו

 תוכייש םע תכל ענצה ,תימצע םג הרשויו תונגוה לש הרדיש דומע לע הרימש ךות ,ונכרדב הנומאו הרות

 ,ךירדמ הב שמשמ םרויש ךות .החטיבב תאזה ךרדב יתדעצ ינאו .תבייחמ םגו הרישעמ תיתליהק

"!תאזה הרובחב רבח רלדא םרוי" -יירבח ,ידוד תונבו ינב ,ידוד ,ירוה ינפב תורשכ -תמתוח  

 הז לע תתל ךרוצ יל ןיאשו ,יהולא ןיבל יניב ןיינע םה תווצמו הרות לע הרימשש ןיבהל ,וכרדב יל רזע םרוי

 .ונחנא הנה .הלאש ינמיס וב תויהל םילוכי ויהש םוקמב האירק ןמיס םישל יתוא דמילו .רוביצל ןובשחו ןיד

 ןאכלו .בוטו םיאתמ הז .ונרחב הככו ונלדג הבש ךרדה תא םאות הז ,ונלש הליהקה תאז .וניתוחפשמו

.עיגהל הכירצ יתייה  

 ותיא ונכלה ונחנא ,רמולכ .דחי תובר םינש הרובחל ונישע ינאו םרויש תיזיפה ךרדה תא םג ונישע םויהו

 דחא םוי ילוא עדוי ימ יכ ,םירמת לש םיניערג המדאב םש היה םרוי ךרדבו ...ךלהו ךישמה דוע אוהו

 לותשל ידכ ,ריזנה עבוכ יחרפ לש םיערז םיפסוא ונייהו .ךרדהו ריעה תא וטשקיו רמת יצע הזמ וחמצי

.רבמבונב םתוא םיערוזש יתוא דמיל םרוי .אבה רבמבונב שדחמ םתוא  

 קעוצ היה לאגי םעפ לכ םעפ לכו ,וטואב ונינפ לע תפלוח התיה הוודח .ונחנאו אוה .ךרדב םיכלוה ונייה

 םה ךכ רחאו ,םיבישקמו םינטק ויה םידליהו ,םינוידו תוחיש ויה ךרדבו .תרוסמ וז תרוסמ יכ "!סבאש" הל

 ול חקל הז המל ותוא תלאוש התיה הוודחו ,התיבה ףוס ףוס עיגמ היה םרוישכו .םיפתתשמו םילודג ויה

 וב שפחל לבז המכו ..ךרדב שי םיילענ תויונח המכ תעדוי תא "-הל הנוע היה אוה ,ןמז הברה ךכ לכ

..."?...תואיצמ  



 

 ,םיה ידגבב םרויו לאגי לש עפומה תא האר אלש ימו .דחי ונגגחש םיגחה .םיגחל הרובחה לש תועיסנהו

 קחשמ הזיא תרכוז ינניא םויה דע ,ילש םי דגבב םרויו הוודח לש םי דגבב לאגי ,הידרונב הינסכאב גחב

 עפומ היה הזש קפס ןיא לבא ,םיה ידגבב הרובחה להקל הככ תאצל םתוא איבה המו ,חנו ןזוס ונגריא

...חכשנ יתלב  

 יל שוחלל גהנש תורוכזתב ,תוליפתל העגהה קוידב ,יוגיהה תדעווב ,הרובחה בלב ,הרובחהו םרוי

 לכב יכ .םיעיגמ ויהשכ .תופסאב ינויגההו לוקשה ולוק .םישקשקמ אל ,םיללפתמ ןאכש קוחרמ הוודחלו

.'וכו דנליאת ,תאז  

 ,בורק החפשמ ןבכו ךרד הרומכ יל היה ירה אוה ,דואמ הברה דוע יתדמלו ,םרוימ יתדמלש המ לכמ ץוחו

 הגיגח ,םייחה תנתמ תא גוגחל םיעדוי הוודחו םרוי .םייחה תגיגח תא ונממ ונדמל ,ונדלילו לאגילו יל

 םילודגה םירומה םהו .םייחל תויווחו םירבח ,םלועב םוקמ לכב ,ךרדב דימת תפסואש ,תססות תפצוש

.הדוקנ .םיבהוא ךיא ,תויחל םיבהוא ךיא ,םייח ךיא ,ונדלי לשו ,ונלש  

.לכה לע הדות רמואו בש ותוא עומשל תונורחאה ויתועשב וניכז ךיאו  

.בהוא אוה המכ בוש רמוא ,וביל תבוהאו ,ויבהוא ותוא ועמש ךיאו  

...תרחאה הבוטה ץראה לא ךרדל ואצי וילגרש דע  

!...היה אוה תראפת וזיא ,היה ךיאו ,ערו רבח ונל היה אוה  

...וירבח לכו ,וידכנו ויתונבו ,תחרופה ותניגו וירויצ עפשו ,ותמכוח לכו ,םיבוטה וישעמ לכו  

-ירעס ימר לש ויתולימבו  

  יפוי המכ .יפויה םהו ,יפויו יפוי םה"

ומלוע לא ומע חקל  

ךכ לכ בר יפוי םא  

" ?ןאכ ריאשה  


