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ןורוד לכימ הי*1ל!9ד3 

בשוחה םדאה :ןומע ,'יש 
גולופרגה תפס לע ןונגע ,"ש 

םיקקזנש השוחת שיו ריעז ןונגע לש ודי בת ו כ 

.תויתואה תא תוריהבב אורקל ידכ פוקסורקימל 

ירירווא ,ןידע וקה ,שלח ריינה לע טעה לש ץחלה 

השיג לע תועיבצמ ולא תויפרג תועפות .ירירבשו 

הטשפה תלוכי םע ,תיפוסוליפ הבישחו תינחור 

שחש ,םנפומ םדא בצינ דיה בתכ ירוחאמ .הבר 

תוירואית ףידעהו ימשגה םלועה לומ תוחונ רסוח 

.םישנא םע עגמ ינפ לע 

תשוחת לע תודיעמ תוריעזה תויתואה 

לש ותויספאב ריכה ןונגע .םוקיה לומ תותיחנ 

ודי בתכ יפ-לע .ימויקה יפוסוליפה ןבומב ,םדאה 

ףידעה אוהו ,ךומנ ימצע יומיד ול היה יכ הארנ 

,ולש ילכשה ןפה תא אטבלו ויתושגרמ קתנתהל 
.בשוחהו חתנמה 

ייחב האר ,תוגה לש םלוע ול הנב ןונגע 

.תורוהט תוינובת תונקסמל עיגהו דרטמ םוימויה 

םיישונאה םייחב "ךלכלתהל" הצר אל וליאכ המוד 

.םירופאה 

תואה לש רצה בוציעהו ריינה לע טעה ףורפר 

תילכש תונרעו תואצמתה רשוכ לע םידיעמ 

הייפיצ ךותמ ,דבלב ינויעה רושימל םינפומה 
רפוסה יכ הארנ .תובשחמב םייפוסניא תועסמל 

דדומתהל וילע היהשכ לובלבו םינוא-רסוח שח 

ושרדש תומישמ םעו תימוימויה תואיצמה םע 

.תישעמ תואצמתה ונממ 

תויתואהו הבר תונדפקב ןגרוא ריינה ףד 

הטילשו םוצמצ בתוכהמ ושרד תורצהו תונטקה 

םזינויצקפרפ לע דיעמ הז רבד .הביתכה תעונתב 

לש הקנחה ידכ דע ,תזרפומ תימצע הטילשו 
תודחה תויתואה .תינטנופס תישגר העבה לכ 

תויתרוקיבו תושקונ ,תורירמ תולמסמ תויתיווזה! 
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בשוחה םדאה :ןונגע י"ש 
גולופרגה תפס לע ןונגע י"ש 

ןונגע י"ש לש ודי בתכ 
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הרבחב םילבוקמה סקט ינוניג לע טלחומ רותיו ךות ,תויטנתוא לע 

■ .תישונאה 

הדיש 

לש תילכשה תונרעה לע םידיעמה םייפרגה םינמיסל ליבקמב 

.תונורקעל תושקונב דמציהל הייטנ םג דיה בתכב תרכינ ,ןומע 

.תרקובמו תינדשח הרוצב םלועה לע ןנובתה רפוסה יכ הארנ 

יא ,תוריתס ףשח ,ותוא םיבבוסה תא ןחב הדחה ותייאר תרזעב 

ומלוע ימורממ .קוחירבו תואשנתהב ביגהו ,תויבקע רסוחו םיקויד 

תויוגהנתהה ןווגמ ול וארנ ,רצבתה ובש ןשה לדגממ ,יאידיאה 

ירסח םייתרבחה םיחוכיווהו םיישיאה םיכוסכסה ,תוישונאה 

תויתביסב קמעתהל ףידעה אוה .עוושמ ןמז זובזבו תועמשמ 

ימינפה ומלועב םיקתרמ םיינויער םירושיק ול אצמו ,םלועה לש 
.רישעה 

למס הואנ 

 *

!תב ינא 

ןגהל הלמ! אל 

ינ?מ 
 mm.

.m'1 □,להא 

.ויךעלב טעוב דש 

.ושכע יל ר!1ע ימ 

.בא םוש 'ל ה !ה י אל 

יתב ,יתב - יל רמא 

ילע תנגה אל ךיא 

ינפמ 

.ית1מ 

הביבסה תא ףתשל ךרוצ רפוסה שח אל םנפומ סופיט ותויהב 

ורובע ויהש ,הביתכמו האירקמ הבורמ האנה באש אוה .ויתובשחמב 

רצי ולש תחתופמה היציאוטניאה תרזעבו ,תוישוח תויווחל ףילחת 

.םירורבו םיעובק םיללכ לש תרגסמ םע ,ולשמ ינחור םלוע 

לכ עיקשה אל ןונגע .תואה תרוצל בל תמיש ןיא דיה בתכב 

חינהל ריבסו ,םירחא לש תועדמ םלעתה אוה ,יגוצייה דצב ץמאמ 

המיתחה .ותלוזב ןיינעתה אלש ,םירזומ םילגרה לעב םדאכ רייטצהש 

דיעמ הזכ טלחומ ןוימד .טסקטב תרחא הלימ לכ ומכ תיארנ ולש 

הרבחב םילבוקמה סקט ינוניג לע טלחומ רותיו ךות ,תויטנתוא לע 

■ .תישונאה 

הדיוט 

לאירוק תנע 

איגל 

הבהא ריש 

יבע שמשה תא בבוס התא 

,ימעט יפל 

ריהב בכמ איה ךתונלבס 

,ךראה לולסמב השבגתה ךתולעב 

,עפשמ אל טעמכ התא 

.תזיתנשה תודונתה ןמ 

,pirn התאעכ 

ךל רדשמ יפוג 

תותוא! םילגב 

,ישנה הפצמב תךגתסמ ינאש? 

,יל תנבומ אל ךתעונת 

ריהב ראשנ ךך1א ךא 

.ולולסמל רז1ח דימתו 

11 םינזאמ 

למס הואנ 

 *

im ינא 

ןגהל הלמ! אל 

ינ?מ 
 .mm

.וי;ח □ילןוא 

.ומעלב טעמ דש 

.ושבע יל רתע ימ 

.בא םוש יל ה !ה י אל 

יתב ,יתב - יל רמ1א 

ילע תנגה אל ךיא 

ינפמ 

.יתומ 

הדיו» 0 

לאחוק תנע 

איגל 

הבהא ריש 

יבש שמ^ה תא בבוס התא 

,ימעט יפל 

ריהב בכמ איה ךתונלבס 

,ךראה לולטמב השבגתה ךתולשב 

,עפשמ אל סעמכ התא 

.תויתנשה תודונתה ןמ 

,ק1חך התאשכ 

ךל רדשמ יפוג 

תותוא! םילגב 

,ישנה הפצמב תךגתטמ ינאש? 

,יל תנבומ אל ךתעונת 

ריהב ראשנ ךך1א ךא 

.ולולסמל רז1ח דימתו 
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