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ת ַהַחי  ֵמֵאת: עוֶמר ברלינר נַּ  פִּ
ת ַחי נַּ ָחה ַהשָָּׁנה פִּ נּו ִנְפתְּ ֶפר שֶׁלָּ ֵבית ַהסֵּ בְּ

ֵאיֶזה ַחּיֹות ֵיׁש שָׁם?

ּה? ָנה אֹוָתּה ְועֹוֵבד בָּ ִמי בָּ

ת ַחי? נַּ ֶפר ָרָצה פִּ ית ַהסֵּ ה בֵּ ְוָלמָּ

ׁשּובֹות ָקְראּו ַעד ַהּסֹוף. ם רֹוִצים ָלַדַעת ֶאת ַהתְּ ִאם ַאתֶּ

ְרְנגֹול/ת, אֹוְגִרים, ַאְרָנִבים, ּגּוִרים ְועֹוד. ת ַהַחי ְוָרִאיִתי שָׁם: ִצ'יְנִצ'יָלה, תַּ י ְלִפנַּ ִנְכַנְסתִּ

רּושִׁים ֵמַהּמֹוָעָצה. הּוא מֹוִביל ֶצֶות          ל ֶאת ָהִאּׁשּוִרים ַהדְּ לּוִבים ּוְלַקבֵּ ת ַהכְּ ִניַּ ן ֶאת בְּ ַאג ְלַאְרגֵּ ַהּמֹוֶרה ָעְפִרי דָּ

ת ַהַחי. ֵנס ְלִפנַּ ָלִדים ְלִהכָּ ָכל ַהְפָסָקה ׁשֹוְמִרים ְונֹוְתִנים ַליְּ ת ַחי" ֵהם בְּ נַּ ְלִמיִדי "ֶנֶאְמֵני פִּ תַּ

ת ַהַחי. ָנה ֵהם ְיכֹוִלים ְלָהִביא אֹותֹו ְלִפנַּ ַסכָּ ָלִדים ְוַעְכשָׁו ִאם ֵיׁש אֹוגר בְּ יף ְוֶנְחָמד ַליְּ ת ַחי ֶזה כֵּ נַּ פִּ

צֹור  ֶפר בְּ ית ַהסֵּ ְפֵני 3 שִָׁנים, ְוֶהֱעִבירּו אֹוָתּה ִמבֵּ ָבר ִמלִּ ֵבית ֵסֶפר קיימת כְּ ת ַהַחי בְּ נַּ יִתי: פִּ י ְקָצת ֵמיָדע ְוִגלִּ ַדְקתִּ בָּ

ת ַחי. נַּ ְפִקיד ֶנֶאְמֵני פִּ ִלים תַּ ּתֹות ה' ו' ְמַקבְּ ַעם ְיָלִדים ִמכִּ ה. ָעְפֵרי ּדֹוֵאג לחיֹות ְוָכל פַּ ֲהַדסָּ

-15 ְיִחידֹות)        ְנֵקְיק  (כְּ ַמְתּכֹון ְלפַּ
ר ֵמֵאת: אֹשֶׁר גלעדי ְוָיֵעל ַאְמבָּ

נּו שֶָׁעַבר  בּוַע שֶׁלָּ ְתּכֹון ַהקָּ ֶקר. ֶזה ַהמַּ בֹּ ת בַּ ל שַׁבָּ ּה שֶׁל אֹשֶׁר "ֲאִני ְמִכיָנה אֹותֹו כָּ ְחתָּ שְׁפַּ ְתּכֹון ֵהֵבאנּו ִממִּ ֶאת ַהמַּ

ְענּו ְלתֹוָצָאה ְטִעיָמה." שִּׁנּוִיים ּוְמִדידֹות ַעד שִֶׁהגַּ

ִמְצָרִכים ְיֵבשִׁים:

ּכֹוס ֶקַמח ָלָבן 

ּכֹוס ֶקַמח ָמֵלא

ה ית ַאְבַקת ֲאִפיָּ ֲחִצי שַׂקִּ

ים: ִמְצָרִכים ְרֻטבִּ

ּכֹוס ֲחַלב 

יָצה  בֵּ

ְמִצית ָוִניל ִפית תַּ כָּ

ּכֹוס ַמִים ּפֹושְִׁרים

אֶֹפן ַהֲהָכָנה:

ְצָרִכים  ֵבשִׁים ּוִבְקָעָרה ִנְפֶרֶדת ֶאת ַהמִּ ְצָרִכים ַהיְּ ְקָעָרה ֶאת ַהמִּ ִבים בִּ ְמַעְרבְּ

ִים. ים חּוץ ֵמַהמַּ ָהְרֻטבִּ

ֲערֶֹבת ְסִמיָכה.  ֶלת תַּ ְתַקבֶּ ים ַעד שֶׁמִּ ֵבשִׁים ָלְרֻטבִּ ְצָרִכים ַהיְּ מֹוִסיִפים ֶאת ַהמִּ

ֲערֶֹבת ֲחָלָקה.  ֶלת תַּ ְתַקבֶּ ִים ַעד שֶׁמִּ ַהְדָרָגה ֶאת ַהמַּ מֹוִסיִפים בְּ

ם ַעל ָהֵאׁש. מֹוִסיִפים ְקָצת  ר - לֹוְקִחים ַמֲחַבת ְונֹוְתִנים ָלּה ְלִהְתַחמֵּ ְמֻבגָּ ֶנֱעָזִרים בִּ

ַח.  טֵּ ְנֵקְיק ְלִהשְׁתַּ ֲחַבת. נֹוְתִנים ַלפַּ ֶקת ַלמַּ ף ַמצֶּ ֶקת ׁשֹוְפִכים כַּ שֵָׁמן ּוְבֶעְזַרת ַמצֶּ

ֲחַבת  מַּ ה בַּ קָּ ְנֵקְיק דַּ ְנֵקְיק ְונֹוְתִנים ְלפַּ ֵצר ּבּועֹות הֹוְפִכים ֶאת ַהפַּ ְתִחילֹות ְלִהוָּ שֶׁמַּ כְּ

ּומֹוִציִאים!

ם רֹוִצים!]    ל רֶֹטב שֶַׁאתֶּ ל ּוְגִביָנה ְמתּוָקה [אֹו כָּ ם ְיכֹוִלים ְלהֹוִסיף ִסירֹוּפ ֵמְיפְּ ַאתֶּ

ֵתָאבֹון! בְּ

ה ַלּטֹוב אֹו ָלַרע   ֵמֵאת: ָיִאיר קוק  נֶּ ָקרֹוב ִמשְׁתַּ
ֻיָחדֹות  ד ֶאת ַהמְּ ָכל שָָׁנה, ֲאָבל אּוַלי הּוא ִאבֵּ ֵדל ְוָגֵדל בְּ נּו גָּ ֶפר שֶׁלָּ ית ַהסֵּ בֵּ

ַעם. שֶָׁהְיָתה לֹו פַּ
ם ּוְבִקּצּור  לָּ ירּו ֶאת כֻּ ם ִהכִּ לָּ ל ֶיֶלד ְוֶיֶלד, כֻּ ל מֹוֶרה ָיַדע ֶאת ַהשֵּׁם שֶׁל כָּ ַעם כָּ פַּ

ָבִרים ְמאֹוד ׁשֹוִנים.         ַעם ָהָיה ָמקֹום ָקָטן ְוָנִעים. ֲאָבל ַעְכשָׁו ַהדְּ ֶפר פַּ ית ַהסֵּ בֵּ
י ֵסֶפר  י ְלָבתֵּ ית ַהֵסֶפר ָעשִׁיר יֹוֵתר ְוָגדֹול יֹוֵתר ֲאָבל ַעְכשָׁו הּוא ּדֹוֶמה ִמדַּ ָנכֹון בֵּ

י אֹוָתם. ְלִמיִדים ַמֲעִדיִפים שַָׁאְלתִּ ֵדי ְלַגּלֹות ָמה ַהּמֹוִרים ְוַהתַּ ָהֲאֵחִרים, ָאז כְּ
ִפי שֶׁהּוא ַעְכשָׁו ְוֶאת ֶזה  ֶפר כְּ ית ַהסֵּ רחלי ַהּמֹוָרה ַלֲחִליִלית ַמֲעִדיָפה ֶאת בֵּ

ה ְיָלִדים ֶנֱהִנים ּבֹו. שֶַׁהְרבֵּ
ָברֹו  ַעם. ְלִפי דְּ ִפי שֶׁהּוא ָהָיה פַּ ֶפר כְּ ית ַהסֵּ ה ה' ַמֲעִדיף ֶאת בֵּ תָּ אּוִרי רֹוֶזְנָטל ִמכִּ

ֶפר ָהָיה ָמקֹום ָנִעים. ית ַהסֵּ שֶׁל אּוִרי בֵּ
ם  לָּ ַעם, שֶׁכֻּ מֹו שֶׁהּוא ָהָיה פַּ ֶפר כְּ ית ַהסֵּ ית ַמֲעִדיָפה ֶאת בֵּ לִּ ַנֶהֶלת גַּ ְסָגִנית ַהמְּ

ָחה. מֹו ִמשְׁפָּ ָהיּו כְּ
י  י הּוא פִּ ִפי שֶׁהּוא ַעְכשָׁו כִּ ֶפר כְּ ית ַהסֵּ ה ה' ַמֲעִדיף ֶאת בֵּ תָּ טּוְבָיה ָפאּול ִמכִּ

דֹול. ֶאֶלף יֹוֵתר גָּ
דֹול ַוֲחַלק אֹוֲהִבים אֹותֹו ָקָטן.  ֶפר גָּ ית ַהסֵּ עֹות ֲחלּוקֹות, ֵחֶלק אֹוֲהִבים ֶאת בֵּ ַהדֵּ

ַעם, ִאם ֶזה ַלּטֹוב אֹו  ְכָלל ָמה שֶׁהּוא ָהָיה פַּ ֶפר שֶׁל ַעְכשָׁו ֵאינֹו בִּ ית ַהסֵּ ֲאָבל בֵּ
ָלַרע.  

יָרא ית ֵסֶפר ְירוק  ֵמֵאת: אּוִרי רֹוֶזְנָטל ְוַאִיל שַׁפִּ בֵּ
ית  ית ִסְפֵרנּו ִיְהֶיה "בֵּ ְזָמה שֶׁבֵּ ִביָבה. ַהיָּ ית ֵסֶפר שֶּׁדֹוֵאג ַלסְּ ית ֵסֶפר ָירֹק. ֶזה אֹוֵמר בֵּ נּו הּוא בֵּ ֶפר שֶׁלָּ ית ַהסֵּ בֵּ

ה שִׁעּוִרים: ֶאקֹולֹוְגָיה, ַחְקָלאּות,  מָּ ֶדת כַּ ֶפר. ָעְפָרה ְמַלמֶּ ֵבית ַהסֵּ ֵסֶפר ָירֹק" ָהָיה שֶׁל ָעְפָרה, ַהּמֹוָרה ְלַחְקָלאּות בְּ
ִכּתֹות ו'. ִלית בְּ ה ְוַאְנגְּ מֹוִביָלה ַוֲעָדה ְיֻרקָּ

שְׁנּו ִעם ָעְפָרה ְלִשׂיָחה ְקָצָרה: ִנְפגַּ
ֵבית הֵסֶפר? ֶדת בְּ ה שִָׁנים ֶאת ְמַלמֶּ מָּ כַּ

ת ַהשָָּׁנה ַהּזֹו" ִחלַּ "ִמתְּ
ד ַחְקָלאּות? ַחְרתְּ ְלַלמֵּ ה בָּ ָלמָּ

ָלִדים ָיְדעּו ֵמֵאיפֹה  אֹוד ָחׁשּוב שֶׁיְּ ֶרת ָלֲאָדָמה. ֲאִני חֹושֶֶׁבת שֶׁמְּ " ֲאִני ְמאֹוד ְמֻחבֶּ
שְִׁביִלי זֹו שְִׁליחּות." ד ַחְקָלאּות בִּ ֶהם, ּוִבְגַלל ֶזה ְלַלמֵּ א ָהאֶֹכל שֶׁלָּ בָּ

יַע ָעֶליָה? ָרה שֶַׁאתְּ רֹוֶצה ְלַהגִּ טָּ ָמה ַהמַּ
ֶפר  ית ַהסֵּ ל בֵּ י ִהיא שֶׁכָּ ָרה שֶׁלִּ טָּ "ַהמַּ
ַיֲהפֹ ִלְהיֹות ֲערּוגֹות שֶׁל ְיָרקֹות ַוֲעֵצי 
אֶֹפן  ָלִדים יּוְכלּו ֶלֱאכֹל בְּ  שֶַׁהיְּ ִרי כָּ פְּ

ָחְפשִׁי."



3

ה ַלּטֹוב אֹו ָלַרע   ֵמֵאת: ָיִאיר קוק  נֶּ ָקרֹוב ִמשְׁתַּ
ֻיָחדֹות  ד ֶאת ַהמְּ ָכל שָָׁנה, ֲאָבל אּוַלי הּוא ִאבֵּ ֵדל ְוָגֵדל בְּ נּו גָּ ֶפר שֶׁלָּ ית ַהסֵּ בֵּ

ַעם. שֶָׁהְיָתה לֹו פַּ
ם ּוְבִקּצּור  לָּ ירּו ֶאת כֻּ ם ִהכִּ לָּ ל ֶיֶלד ְוֶיֶלד, כֻּ ל מֹוֶרה ָיַדע ֶאת ַהשֵּׁם שֶׁל כָּ ַעם כָּ פַּ

ָבִרים ְמאֹוד ׁשֹוִנים.         ַעם ָהָיה ָמקֹום ָקָטן ְוָנִעים. ֲאָבל ַעְכשָׁו ַהדְּ ֶפר פַּ ית ַהסֵּ בֵּ
י ֵסֶפר  י ְלָבתֵּ ית ַהֵסֶפר ָעשִׁיר יֹוֵתר ְוָגדֹול יֹוֵתר ֲאָבל ַעְכשָׁו הּוא ּדֹוֶמה ִמדַּ ָנכֹון בֵּ

י אֹוָתם. ְלִמיִדים ַמֲעִדיִפים שַָׁאְלתִּ ֵדי ְלַגּלֹות ָמה ַהּמֹוִרים ְוַהתַּ ָהֲאֵחִרים, ָאז כְּ
ִפי שֶׁהּוא ַעְכשָׁו ְוֶאת ֶזה  ֶפר כְּ ית ַהסֵּ רחלי ַהּמֹוָרה ַלֲחִליִלית ַמֲעִדיָפה ֶאת בֵּ

ה ְיָלִדים ֶנֱהִנים ּבֹו. שֶַׁהְרבֵּ
ָברֹו  ַעם. ְלִפי דְּ ִפי שֶׁהּוא ָהָיה פַּ ֶפר כְּ ית ַהסֵּ ה ה' ַמֲעִדיף ֶאת בֵּ תָּ אּוִרי רֹוֶזְנָטל ִמכִּ

ֶפר ָהָיה ָמקֹום ָנִעים. ית ַהסֵּ שֶׁל אּוִרי בֵּ
ם  לָּ ַעם, שֶׁכֻּ מֹו שֶׁהּוא ָהָיה פַּ ֶפר כְּ ית ַהסֵּ ית ַמֲעִדיָפה ֶאת בֵּ לִּ ַנֶהֶלת גַּ ְסָגִנית ַהמְּ

ָחה. מֹו ִמשְׁפָּ ָהיּו כְּ
י  י הּוא פִּ ִפי שֶׁהּוא ַעְכשָׁו כִּ ֶפר כְּ ית ַהסֵּ ה ה' ַמֲעִדיף ֶאת בֵּ תָּ טּוְבָיה ָפאּול ִמכִּ

דֹול. ֶאֶלף יֹוֵתר גָּ
דֹול ַוֲחַלק אֹוֲהִבים אֹותֹו ָקָטן.  ֶפר גָּ ית ַהסֵּ עֹות ֲחלּוקֹות, ֵחֶלק אֹוֲהִבים ֶאת בֵּ ַהדֵּ

ַעם, ִאם ֶזה ַלּטֹוב אֹו  ְכָלל ָמה שֶׁהּוא ָהָיה פַּ ֶפר שֶׁל ַעְכשָׁו ֵאינֹו בִּ ית ַהסֵּ ֲאָבל בֵּ
ָלַרע.  

יָרא ית ֵסֶפר ְירוק  ֵמֵאת: אּוִרי רֹוֶזְנָטל ְוַאִיל שַׁפִּ בֵּ
ית  ית ִסְפֵרנּו ִיְהֶיה "בֵּ ְזָמה שֶׁבֵּ ִביָבה. ַהיָּ ית ֵסֶפר שֶּׁדֹוֵאג ַלסְּ ית ֵסֶפר ָירֹק. ֶזה אֹוֵמר בֵּ נּו הּוא בֵּ ֶפר שֶׁלָּ ית ַהסֵּ בֵּ

ה שִׁעּוִרים: ֶאקֹולֹוְגָיה, ַחְקָלאּות,  מָּ ֶדת כַּ ֶפר. ָעְפָרה ְמַלמֶּ ֵבית ַהסֵּ ֵסֶפר ָירֹק" ָהָיה שֶׁל ָעְפָרה, ַהּמֹוָרה ְלַחְקָלאּות בְּ
ִכּתֹות ו'. ִלית בְּ ה ְוַאְנגְּ מֹוִביָלה ַוֲעָדה ְיֻרקָּ

שְׁנּו ִעם ָעְפָרה ְלִשׂיָחה ְקָצָרה: ִנְפגַּ
ֵבית הֵסֶפר? ֶדת בְּ ה שִָׁנים ֶאת ְמַלמֶּ מָּ כַּ

ת ַהשָָּׁנה ַהּזֹו" ִחלַּ "ִמתְּ
ד ַחְקָלאּות? ַחְרתְּ ְלַלמֵּ ה בָּ ָלמָּ

ָלִדים ָיְדעּו ֵמֵאיפֹה  אֹוד ָחׁשּוב שֶׁיְּ ֶרת ָלֲאָדָמה. ֲאִני חֹושֶֶׁבת שֶׁמְּ " ֲאִני ְמאֹוד ְמֻחבֶּ
שְִׁביִלי זֹו שְִׁליחּות." ד ַחְקָלאּות בִּ ֶהם, ּוִבְגַלל ֶזה ְלַלמֵּ א ָהאֶֹכל שֶׁלָּ בָּ

יַע ָעֶליָה? ָרה שֶַׁאתְּ רֹוֶצה ְלַהגִּ טָּ ָמה ַהמַּ
ֶפר  ית ַהסֵּ ל בֵּ י ִהיא שֶׁכָּ ָרה שֶׁלִּ טָּ "ַהמַּ
ַיֲהפֹ ִלְהיֹות ֲערּוגֹות שֶׁל ְיָרקֹות ַוֲעֵצי 
אֶֹפן  ָלִדים יּוְכלּו ֶלֱאכֹל בְּ  שֶַׁהיְּ ִרי כָּ פְּ

ָחְפשִׁי."
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ית ֵסֶפר ֵמֵאת אּוִרי רֹוֶזְנָטל ֶרְנִדים שֶׁל בֵּ ַהטְּ

ן ְלִמשְָׂחִקים)  וֵּ ָבר ֲאָבל ֲאִני ִמְתכַּ ֶפר ָהֲאֵחִרים ֵיׁש ְטֶרְנִדים (ָאְפָנה חֹוֶלֶפת ְלָכל דָּ י ַהסֵּ תֵּ ָכל בָּ מֹו בְּ ֵבית ִסְפֵרנּו כְּ בְּ
יֶנר.  ֵלייד, ּגֹולֹות, דפו ּוְספִּ ֵלייבְּ מֹו ְסְקָווִשי, ְסַלְים, בְּ כְּ

אֹות:   י ֶאת ַהשְֵּׁאלֹות ַהבָּ ה ְיָלִדים ּומֹוִרים ְושַָׁאְלתִּ מָּ י כַּ ִרְאַיְנתִּ
ה? ֶרְנד ַהזֶּ 1. ַהִאם ָאַהְבת ֶאת ַהטְּ

ה? ֶרְנד ַהזֶּ 2. ֵאיפֹה ֶאְפשָׁר ִלְקנֹות ֶאת ַהטְּ
ה ַיְחִזיק ַמֲעָמד? ֶרְנד ַהזֶּ ה ְזַמן ִנְרֶאה ְלך שֶַׁהטְּ מָּ 3. ְלעֹוד כַּ

ֶרְנד ָהַפ ִלְטֶרְנד? ך ַהטְּ ה ְלַדְעתְּ 4. ָלמָּ
שֵַׂחק\י ּבֹו? עֹוד ְזַמן ָקָצר א תְּ ֶרְנד ִאם בְּ ֵדי ִלְקנֹות ֶאת ַהטְּ 5. ַהִאם כְּ

ְסְקָווִשי

חֹות טֹוב. ֶאְפשָׁר  ק ֵהִריַח פָּ ק ֵיׁש ֵריחֹות טֹוִבים ּוְלַחלֵּ ָכל ִמיֵני צּורֹות ְוֵריחֹות. ְלַחלֵּ ְסְקָווִשי הּוא סּוג שֶׁל ְספֹוג ָנִעים בְּ
חּות ׁשֹוֶנה.      ֲחָזָרה ְלאֹוָתּה ַהּצּוָרה. ְלָכל סקוושי ֵיׁש ְזַמן ִהְתַנפְּ ַח בַּ ִלְמחֹץ אֹותֹו ְוהּוא ִמְתַנפֵּ

י ֶאת ַעְצִמי ְוָכָכה ָעִניִתי:   ִרְאַיְנתִּ
י  ָכל ֲחנּות. ֲאִני דֵּ ְמַעט בְּ ֵדי שֶּׁמֹוֲחִצים אֹותֹו. ֶאְפשָׁר ִלְקנֹות אֹותֹו כִּ ה. ִמשְָׂחִקים ּבֹו ּתֹו כְּ ֶרְנד ַהזֶּ ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהטְּ
ְגַלל שֶׁהּוא  ָבר א ְמשֲַׂחִקים סקוושי ֲאָבל ֲאִני ֲעַדִין אֹוֵהב ֶאת ֶזה. ֲאִני חֹושֵׁב שהסקוושי ָהַפ ִלְטֶרְנד בִּ טּוַח שֶׁכְּ בָּ

ַדאי ִלְקנֹות ְוִאם א ָאז א.  ה אֹוֵהב ֶאת ֶזה ָאז כְּ שִּׁעּוִרים. ֲאִני חֹושֵׁב שִֶׁאם ַאתָּ ם בַּ לָּ ַמֲעִסיק ֶאת כֻּ
ְגַלל  ה ָהַפ ִלְטֶרְנד בִּ ים. הּוא חֹושֵׁב שֶׁזֶּ י מֹוִציִאים ָעָליו ֲעַצבִּ מֹוִני כִּ ם אֹוֵהב ֶאת הסקוושי כָּ ה ה' גַּ תָּ ָיִאיר קֹוק ִמכִּ

ים.  ְיָלִדים ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲעַצבִּ ַדאי ִלְקנֹות ֶאת ֶזה ִמּׁשּום שֶׁכָּ יץ לֹו. הּוא חֹושֵׁב שֶׁכְּ ר ְלַהְרבִּ תָּ שֵׁיׁש ַמשֶּׁהּו שֶׁמֻּ

ְסַלְים

ּנּו ּבּועֹות  ַח אֹותֹו, ִלְלחֹץ ָעָליו ְוַלֲעׂשֹות ִממֶּ ין מּוָצק ְלנֹוֵזל. ֵיׁש ְיָלִדים שֶׁאֹוֲהִבים ִלְמתֹּ ְסַלְים ֶזה סּוג שֶׁל ֶרֶפׁש שֶׁהּוא בֵּ
ִנים. ֵהר ֵמֳחָמִרים ְמֻסכָּ ים ׁשֹוִנים ֲאָבל ָצִרי ְלִהזָּ ַלְסִטיִּ ִית ֵמֳחָמִרים פְּ בַּ ְועֹוד. ֶאְפשָׁר ְלָהִכין אֹותֹו בַּ

ה  ָבר א אֹוֶהֶבת ַוֲאִפּלּו חֹושֶֶׁבת שֶׁזֶּ יף ָללּוׁש אֹותֹו ְוַעְכשָׁו כְּ ְגַלל שֶׁכֵּ ה ה' אֹוֶהֶבת ְסַלְים בִּ תָּ יָרא ִמכִּ ָלה שַׁפִּ ַאיָּ
ם ְוָכ ָהְלָאה. ִהיא חֹושֶֶׁבת  ישֶׁהּו שִֵׂחק ּבֹו ְוַהֲחֵבִרים שֶּׁלֹו ָקנּו ֶאת ֶזה גַּ ְגַלל שֶׁמִּ ּה ֶזה ָהַפ ִלְטֶרְנד בִּ ן. ְלַדְעתָּ ְמַעְצבֵּ

ה ְסָתם ּתֹוֵפס ָמקֹום. ְגַלל שֶׁזֶּ ה ְזַמן ֲאָבל ִהיא א ַמְמִליָצה ִלְקנֹות בִּ ְחִזיק ַהְרבֵּ ה ְטֶרְנד שֶׁיַּ שֶׁזֶּ
ה  ְחִזיק ַהְרבֵּ ה א ְטֶרְנד שֶׁיַּ ה ַמְגִעיל. ֲאִני חֹושֵׁב שֶׁזֶּ ַלְים ְוחֹושֵׁב שֶׁזֶּ ׁש א אֹוֵהב ֶאת ַהסְּ ה ה' ַממָּ תָּ עֶֹמר ברלינר ִמכִּ

ַלְים. סְּ ְכָלל ְלַהשְִׁקיַע בַּ ָבִרים ּדֹוִחים. הּוא א ַמְמִליץ בִּ י ְיָלִדים אֹוֲהִבים דְּ ְזַמן, ֲאָבל ְיָלִדים אֹוֲהִבים ֶאת ֶזה כִּ

בלייבלייד

שְַׁאר ַאֲחרֹון  ִרים אֹותֹו ְלתֹו ִזיָרה. הבלייבלייד שֶׁנִּ ר ּוְמשַׁגְּ תֹו ַמשְׁגֵּ יִבים בְּ ְרכִּ בלייבלייד ֶזה סּוג שֶׁל ְסִביבֹון שֶׁמַּ
ַח.  ְמַנצֵּ

יָרה).  ָבִרים (עֹושֶׂה ֲחִריקֹות ַעל ַהזִּ ְגַלל שֶׁהּוא הֹוֵרס דְּ ר ִלי שֶׁהּוא אֹוֵהב ֶאת הבלייבלייד בִּ ה ה' ִספֵּ תָּ ְַנֵאל שולמן ִמכִּ
ה ָהַפ ִלְטֶרְנד  ָבר א ְמשֲַׂחִקים ּבֹו. הּוא חֹושֵׁב שֶׁזֶּ י ַוֲאִני כְּ ָכל ֲחנּות ַצֲעצּוִעים. ַהֲחֵבִרים שֶׁלִּ ׁש אֹותֹו בְּ ֶאְפשָׁר ִלְרכֹּ

יף ּוַמְמִליץ ִלְקנֹות אֹותֹו. ה כֵּ ְגַלל שֶׁזֶּ בִּ
ְגַלל  ֶרְנד בִּ ה ָהַפ ַלטְּ שִׁי. הּוא חֹושֵׁב שֶׁזֶּ ה ִטפְּ ׁש א אֹוֵהב ֶאת ֶזה, ַוֲאִפּלּו חֹושֵׁב שֶׁזֶּ ה ה' ַממָּ תָּ י ִמכִּ ן-ַעמִּ ֵאיל בֶּ

ה ֲאָבל הּוא א ַמְמִליץ ַעל ֶזה. זֶּ ים אֹוֲהִבים ְלשֵַׂחק בַּ ָלִדים ְקַטנִּ שֶׁיְּ
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ּגֹולֹות

ה  ֲעִמיִדים אֹוָתן ַאַחת מּול ַהשְִּׁניָּ ָכ שֶׁמַּ ְצָבִעים ׁשֹוִנים. ֶאְפשָׁר ְלשֵַׂחק ֵאיָתן בְּ ים בִּ ּדּוִרים ְקַטנִּ י כַּ ל ִמנִּ ּגֹולֹות ֵהם כָּ
ם ֶלֱאסֹף אֹוָתן ְוַלֲהפֹ אֹוָתן ָלאֶֹסף. ִריב ְוֶאְפשָׁר גַּ ּגֹוָלה שֶׁל ַהיָּ ַע בַּ ה ִלְפגֹּ ר אֹוָתּה ּוְמַנסֶּ תֹורֹו ְמשַׁגֵּ ף בְּ תֵּ ְוָכל ִמשְׁתַּ

ֲחנּות  ּה ִהיא ָקְנָתה בַּ ֶהן. ֶאת ּגֹולֹות שֶׁלָּ ְרֶאה שֶׁלָּ ְגַלל ַהמַּ ה ה' אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּגֹולֹות בִּ תָּ ֶכת כִּ ִליַאת שְִׂמחֹון ְמַחנֶּ
ְגַלל  ֶרְנד בִּ ה שִָׁנים. ִהיא חֹושֶֶׁבת שֶַׁהּגֹולֹות ָהְפכּו ַלטְּ תֹור ְטֶרְנד ְלעֹוד ַהְרבֵּ "ֶקֶסם". ִהיא חֹושֶֶׁבת שֶַׁהּגֹולֹות ַיְחִזיקּו בְּ
ק ֵאיָתן. ִהיא  ָכל ָמקֹום ְוָנִעים ְלִהְתַעסֵּ ְמַעט בְּ ה ְמשֵַׂחק ָקָטן שֶֶׁאְפשָׁר ָלַקַחת ְלָכל ָמקֹום ְושֶֶׁאְפשָׁר ְלשֵַׂחק ֵאיָתן כִּ שֶׁזֶּ

ַמְמִליָצה ִלְרכּוׁש ּגֹולֹות ְוִלשְׁמֹר אֹוָתן ְלאֹוֵסף ָיֶפה.
ֲחֻנּיֹות ְיִציָרה  ְגַלל שֵֶׁהן ִצְבעֹוִנּיֹות. ִהיא חֹושֶֶׁבת שֶֶׁאְפשָׁר ִלְמצֹא אֹוָתן בַּ ָגִנית אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּגֹולֹות בִּ ִלית וסרמן ַהסְּ גָּ

ה ְטֶרְנד.  ַמן שֶׁל ַהּגֹולֹות א ִיְגמֹר ְלעֹוָלם ְוִהיא א חֹושֶֶׁבת שֶׁזֶּ ּוִמשְָׂחִקים. ִהיא חֹושֶֶׁבת שֶַׁהזְּ

ָדּפֹו

יִלים. ְרגִּ ד ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו תַּ ָדּפֹו ֶזה סּוג שֶׁל שִָׁטיַח שֶֶׁאְפשָׁר ְלסֹוֵבב אֹותֹו ַעל ַהיָּ
"אייבי". הּוא  יִלים. ֶאְפשָׁר ִלְקנֹות אֹותֹו בְּ ְרגִּ יף ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו תַּ ה כֵּ ְגַלל שֶׁזֶּ ה ו' אֹוֵהב ֶאת ַהָדּפֹו בִּ תָּ ְיהֹוָנָתן ריגו ִמכִּ

ְרסֹומֹות טֹובֹות. ְגַלל פִּ ֶרְנד בִּ ה ָהַפ לטְּ ָבר א ְמשֵַׂחק ּבֹו ֲאָבל ַמְמִליץ ִלְקנֹות ְלִמי שֶׁאֹוֵהב. הּוא חֹושֵׁב שֶׁזֶּ כְּ
ְגַלל  ֶרְנד בִּ ה ָהַפ ַלטְּ ָבר א ְמשֶַׂחֶקת ּבֹו. ִהיא חֹושֶֶׁבת שֶׁזֶּ ם אֹוֶהֶבת ֶאת ַהָדּפֹו ֲאָבל כְּ ה ה גַּ תָּ יָרא ִמכִּ ָלה שַׁפִּ ַאיָּ

ׁש אֹוֵהב ֶאת ֶזה.  מָּ מֹו יֹוָנָתן ִהיא ַמְמִליָצה ִלְקנֹות ְלִמי שֶׁמַּ יף ְלשֵַׂחק ּבֹו. כְּ שֶׁכֵּ

יֶנר ְספִּ

ל  עֹות. ֵיׁש כָּ ֶעְזַרת ָהֶאְצבָּ ה בְּ ד ְוַעל ָהִרְצפָּ יֶנר ֶזה סּוג שֶׁל ְסִביבֹון ִעם שָׁלֹוׁש ְצָלעֹות. ֶאְפשָׁר ְלסֹוֵבב אֹותֹו ַעל ַהיָּ ְספִּ
יֶנר ִעם שְׁמֹוֶנה ְצָלעֹות! י ְצָלעֹות ְוֵיׁש ֲאִפּלּו ְספִּ יֶנר, שָׁלֹוׁש ְצָלעֹות, שְׁתֵּ ִמיֵני סּוִגים שֶׁל ְספִּ

יָלִאים. הּוא חֹושֵׁב שֶֶׁאְפשָׁר  ן ְלָכל ִמיֵני גִּ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻסכָּ ְגַלל שֶׁזֶּ יֶנר בִּ פִּ ִית א אֹוֵהב ֶאת ַהסְּ ָרק ַיֲעקֹב ַאב ַהבַּ בָּ
ְגַלל שֶׁהּוא ָהָיה  ֶרְנד בִּ יֶנר ָהַפ לטְּ פִּ ָבר א ְמשֲַׂחִקים ּבֹו ְושֶַׁהסְּ ׁש אֹותֹו ּבֲחֻנּיֹות ַצֲעצּוִעים. הּוא חֹושֵׁב שֶׁכְּ ִלְרכֹּ

ֶסף.  ְזּבּוז כֶּ ה ְסָתם בִּ ְגַלל שֶׁהּוא חֹושֵׁב שֶׁזֶּ יֶנר בִּ פִּ ׁש ֶאת ַהסְּ יַע ִלְרכֹּ ָחָדׁש. הּוא א ַמצִּ
ד שִֵׁני ִהיא  ד ֶאָחד ִהיא אֹוֶהֶבת ְלשֵַׂחק ּבֹו ֲאָבל ִמצַּ יֶנר ּוְקָצת א. ִמצַּ פִּ ה ו' ְקָצת אֹוֶהֶבת ֶאת ַהסְּ תָּ בֹור ֶהְנֶדל ִמכִּ תָּ

ְגַלל  ֶרְנד בִּ ּה הּוא ָהַפ לטְּ ָכל ָמקֹום. ְלַדְעתָּ ְמַעט בְּ שִׁי. ִהיא חֹושֶֶׁבת שֶֶׁאְפשָׁר ִלְקנֹות אֹותֹו כִּ ה ִטפְּ חֹושֶֶׁבת שֶׁזֶּ
ׁש אֹותֹו  יַעה ִלְרכֹּ ָבר א ְמשֲַׂחִקים ּבֹו. ֲאָבל ִהיא א ַמצִּ ָלִדים ָאֲהבּו ְלשֵַׂחק ּבֹו ֲאָבל ַעְכשָׁו כְּ שֶׁהּוא ַמְגִניב ּוִבְגַלל שֶׁיְּ

ָיה. ֶסף ְוֶאֶנְרגְּ ְזּבּוז כֶּ ה ְזַמן ֶזה ִיְהֶיה ְסָתם בִּ שֲַׂחקּו ּבֹו עֹוד ַהְרבֵּ ְגַלל שִֶׁאם א תְּ בִּ
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ְלִמיד   ֵמֵאת: אֹוִפיר גלינרט ֶרק ִמּיֹוָמנֹו שֶׁל תַּ נּו  - פֶּ ָיאָדה שֶׁלָּ ָהאֹוִליְמפְּ
ה.  ה. ּוְמַחכֶּ ה. ּוְמַחכֶּ ֲחָנה, ַוֲאִני ְמַחכֶּ תַּ ֶקר. ֲאִני בַּ בֹּ יֹום ִראׁשֹון בַּ

ֱאסֹף אֹוִתי.  ַבְענּו ִאּתֹו שֶׁיֶּ ֶרְמּפ שֶׁקָּ א ַלטְּ ָעה, ֶאלָּ א ָלאֹוטֹוּבּוס ָהָרִגיל שֶׁל ַהַהסָּ

י. ְועֹוד ַאַחת  ֶרְמּפ שֶׁלִּ ה, ֲאָבל ֵהם א ַהטְּ ֶקר ָלצּור ֲהַדסָּ ם ֵהם נֹוְסִעים ַהבֹּ ֲאִני רֹואה ְמכֹוִנית עֹוֶבֶרת, שֲֶׁאִני יֹוֵדַע שֶׁגַּ

ַבְענּו? אּוַלי  יַע עדיין? אּוַלי הּוא שַָׁכח שֶׁקָּ ה הּוא א ִהגִּ יַע עדיין. ָלמָּ י א ִהגִּ ֶרְמּפ שֶׁלִּ עֹוֶבֶרת. ְועֹוד ַאַחת. ֲאָבל ַהטְּ

ִניָסה ַלּמֹושָׁב? אּוַלי ֲאִני ֶאְחזֹר  ֲחָנה? אּוַלי ֲאִני ֵאֵל ַלכְּ תַּ ִניָסה ַלּמֹושָׁב ְוא בַּ כְּ ָהְיָתה ִאי ֲהָבָנה ְוָקַבְענּו ִאּתֹו בַּ

יַע.  ְיָתה ְלָבֵרר ָמה ָקָרה? ּוְבִדּיּוק ָאז, הּוא ִהגִּ ַהבַּ

ַני,  כֹוִנּיֹות שֶָׁחְלפּו ַעל פָּ מְּ י בַּ מֹו ַהֲחֵבִרים שֶׁלִּ ֶקר, כְּ ל יֹום, ַהבֹּ ְמַעט כָּ מֹו שֲֶׁאִני עֹושֶׂה כִּ ֶפר כְּ ְמקֹום ִלְנסַֹע ְלֵבית ַהסֵּ בִּ

ה. ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ֶזה  ֵאלֶּ ָכל ִמיֵני ַמְחשָׁבֹות שְֵׂמחֹות כָּ י ָמֵלא בְּ ׁש. ָהרֹאׁש שֶׁלִּ ה, ַוֲאִני ִמְתַרגֵּ ם ֲאִני נֹוֵסַע ְלצּור ֲהַדסָּ גַּ

ף  תֵּ י ַהּיֹום ֲאִני ִמשְׁתַּ ָכה? כִּ ׁש ְושֵָׂמַח כָּ ה ֲאִני ִמְתַרגֵּ ם יֹוְדִעים ָלמָּ ַמְחשָׁבֹות שְֵׂמחֹות. ְוַאתֶּ ֶקר ֲאִני ָמֵלא בְּ שֵֶׁמַהבֹּ

ָיאָדה, שֶׁעֹוד ְמַעט ַמְתִחיָלה.  אֹוִליְמפְּ בָּ

ית  ָיאָדה ָהִראׁשֹוָנה שֶׁל בֵּ ן ָלאֹוִליְמפְּ וֵּ ָיאָדה ָהְרִגיָלה. ֲאִני ִמְתכַּ אֹוִליְמפְּ ף בָּ תֵּ ם צֹוְדִקים, ֶזה א שֲֶׁאִני ִמשְׁתַּ טֹוב, ַאתֶּ

ֵסֶפר ָקרֹוב.

יר ָלֶכם ְקָצת ָמה ֶזה אֹוֵמר:  ֲאִני ַאְסבִּ

בּוצֹות  ּתֹות ַהּׁשֹונֹות. ַהקְּ ָקה ְלשֵׁׁש ְקבּוצֹות, שֶׁל ְיָלִדים ִמשְּׁלֹוׁש ַהכִּ ל שְִׁכַבת ה' ִהְתַחלְּ נּו, כָּ ָיאָדה שֶׁלָּ אֹוִליְמפְּ בָּ

יָקה, ּפֹוִליס ָהְיָתה ַמשֶּׁהּו  ְתקּוַפת ָיָון ָהַעתִּ ֵני שֶׁבִּ נּו, ִנְקָראֹות "ּפֹוִליס", ִמפְּ ָיאָדה שֶׁלָּ שָָּׂפה שֶׁל ָהאֹוִליְמפְּ ה, בַּ ָהֵאלֶּ

נּו ֵיׁש שֵׁם ַעל שֵׁם  יֵניֶהן ַוֲאִפּלּו ְקָרבֹות ּוִמְלָחמֹות ִלְפָעִמים. ְלָכל ּפֹוִליס שֶׁלָּ חֹוז שֶׁל ָיֵמינּו, ִעם ְיִריבֹות בֵּ ּדֹוֶמה ַלמָּ

נּו. ֵעֶר 13 ְיָלִדים ֵמַהשְִּׁכָבה שֶׁלָּ ִפים בְּ תְּ ָיָון, ּוְבָכל ּפֹוִליס ִמשְׁתַּ ה בְּ חֹוזֹות ָהֵאלֶּ ַהמְּ
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ָיאָדה?  ֵמֵאת: אושֶׁר גלעדי אֹוִליְמפְּ ְלִמיַדי ה' בָּ ּוָמה ָעׂשּו תַּ
ָרה שָׁם ָהאֹוַרְקל. ָהאֹוַרְקל  י גָּ ּה כִּ ֵחם ִאתָּ ּפֹוִליס "דלפי", דלפי ָהְיָתה ּפֹוִליס שֶַׁאף ֶאָחד א ֵהֵעז ְלִהלָּ ֲאִני ָהִייִתי בַּ

אְרק יּוַבל. פַּ ְמָצאֹות בְּ ַתֲחנֹות ְסּפֹוְרט ַהנִּ ְרנּו בְּ קַּ ַמֲהַל ַהּיֹום בִּ ֶלת ְלַתְקשֵׁר ִעם ָהֵאִלים. בְּ ָהְיָתה ְנִביָאה שֶָׁהְיָתה ְמֻסגֶּ

ַיַחד ּוְבִדּיּוק ַרב. ּמֹוט בְּ ר בַּ ַתֲחַנת ַהּמֹוטֹות ִעם יעל ַטל ָהִיינּו ְצִריִכים ְלִהְתַמסֵּ בְּ

נּוָפה. ָעִשׂינּו ֵמרֹוץ שְִׁליִחים             ִלי תְּ ץ בְּ ּׁשּוָרה ְוִלְקפֹּ ַיַחד בַּ י ָלַמְדנּו ָלרּוץ בְּ ַתֲחַנת ָהִריָצה - ְקִפיָצה ִעם ֵעָרן ְוַגלִּ בְּ

ה! ֻעלָּ ה שִּׁתּוף פְּ ַהְרבֵּ ׁש בְּ מֵּ ֶקר. ָהִיינּו ְצִריִכים ְלִהשְׁתַּ ּוְמִתיחֹות בֹּ

ד.  ד ְלשִּׁמּוׁש ַהיָּ יִצים ּוָמקֹום ְמֻרפָּ ׁש ּבֹו שְֵׁני שְׁפִּ ל ַקל שֶׁיֵּ ֶעֶצם ַמקֵּ ידֹון ֶזה בְּ ידֹון. כִּ ידֹון ָלַמְדנּו ִלְזרֹק כִּ ַתֲחַנת ֲהָטַלת כִּ בְּ

ְתנּוַחת ָהַאף - ְזִריָקה  ֲאָדָמה. ָלַמְדנּו ְזִריָקה בִּ ידֹון א ִיְנַעץ בָּ חֶֹזק, ַאֶחֶרת ַהכִּ ִדּיּוק ְוא בַּ ידֹון ָצִרי ִלְזרֹק בְּ ֶאת ַהכִּ

ּיּוק ְוִרּכּוז. ל ֶאָחד ָהָיה ָצִרי דִּ נּו ָיַדְענּו ִלְזרֹק טֹוב, כָּ לָּ ִמים. כֻּ ְתנּוַחת ַהשַָּׁמִים - ְזִריָקה ְלִמְתַקדְּ ְלַמְתִחיִלים ּוְזִריָקה בִּ

ֲחָנה ַהּזֹו ָהָיה  תַּ ה חֶֹזק ּושְִׁריִרים. בַּ ַהְרבֵּ שְׁנּו בְּ מַּ יִלים ְוִהשְׁתַּ ְרגִּ ָכל ִמיֵני תַּ ְקנּו בְּ ַתֲחַנת ַהֵהָאְבקּות ִעם ַטל ִהְתַאבַּ בְּ

ר ִעידּוד. ִעקַּ ָצִרי בְּ

ְכִניָקה.  י ֶאת ַהטֶּ ה ִנְסיֹונֹות ֵהַבְנתִּ מָּ ַהְתָחָלה התקשתי ֲאָבל ַאֲחַרי כַּ יְסקּוס. בַּ יְסקּוס ָלַמְדנּו ִלְזרֹק דִּ ַתֲחַנת ַהדִּ בְּ

ה ִרּכּוז. ּיּוק, ֲהָבָנה ְוַהְרבֵּ יְסקּוס ָהָיה ָצִרי דִּ ַתֲחַנת ַהדִּ בְּ

ל ּפֹוִליס  סֹוף כָּ יָרִמידֹות שֶׁל זּוגֹות, שְָׁלׁשֹות ּוְרִביִעּיֹות. בְּ ָכל ִמיֵני פִּ נּו בְּ יָרִמידֹות ִעם ֱאמּוָנה ִהְתַאמְּ ַתֲחַנת ַהפִּ בְּ

ֶעֶרב).  יג ַלהֹוִרים בָּ צִּ ּה. (שֶׁתַּ יָרִמיָדה ִמשֶּׁלָּ ָהְיָתה ְצִריָכה ְלַהְמִציא פִּ

דֹוָלה ְוָיָפה. יָרִמיָדה ַאַחת גְּ ּסֹוף ָיְצרּו פִּ יָרִמידֹות ְקַטּנֹות שֶׁבַּ ל ִמיֵני פִּ ֶבת ִמכָּ ְרכֶּ יָרִמיָדה שֶׁמֻּ י ִהְמִציָאה פִּ ַהּפֹוִליס שֶׁלִּ

ְגנּו ְלהֹוֵרינּו ְוִלשְַׁאר ַהּּפֹוִלִסים   ָיאָדה. הצַּ ֲחנֹות ָהאֹוִליְמפְּ ִעים ֶאת תַּ נּו ְמַבצְּ נּו ְוָצפּו בָּ אּו ַההֹוִרים שֶׁלָּ ֳהַרִים בָּ ַאַחר ַהצָּ

ְיָתה ֲעֵיִפים ּושְֵׂמִחים ! ֶפת. ָחְזרנּו ַהבַּ ה ָעשְָׂתה ֲארּוַחת ֶעֶרב ְמשֻׁתֶּ תָּ ל כִּ ֶעֶרב כָּ נּו. בְּ יָרִמיָדה ְוַהִהְמנֹון שֶׁלָּ ֶאת ַהפִּ

ָקרֹוב ֶאְצְלֶכם !! ה ד' בְּ תָּ                     כִּ

יַחי  יָרא ַעמִּ ָלה שַׁפִּ יָרִמידֹות ֱאנֹושִּׁיֹות ֵמֵאת: ַאיָּ פִּ
יָרִמיָדה  ּה ָהִיינּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות פִּ ֲחָנה שֶׁבָּ נּו ָהְיָתה תַּ ָיאָדה שֶׁלָּ אֹוִליְמפְּ בָּ

יָרִמיָדה  ֲחָנה ָחשְָׁבה ֵאיֶזה סּוג פִּ יָעה ַלתַּ ל ְקבּוָצה שִֶׁהגִּ ֱאנֹושִׁית. כָּ

ֲחָנה) ָעְזָרה ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות ְוַהּמֹוֶרה ֱאמּוָנה (שֶָׁהְיָתה ַאְחָרִאית ַעל ַהתַּ

יָרִמידֹות.  ִלְבנֹות ֶאת ַהפִּ

יָרִמידֹות ֱאנֹושִּׁיֹות: סּוִגים שֶׁל פִּ

ִים שֶׁל שְֵׁניֶהם עֹוֵמד  ְרכַּ ֶר ֶאָחד מּול ַהשִֵּׁני ְוַעל ַהבִּ שְֵׁני ְיָלִדים ּכֹוְרִעים בֶּ

ֶהם ַעל  ּפֹות ָהַרְגַלִים שֶׁלָּ עֹוד ֶיֶלד. ֵיׁש עֹוד שְֵׁני ְיָלִדים שֶׁשִָּׂמים ֶאת כַּ

שְָׁקל  ל ַהמִּ ה. ֶאת כָּ ַדִים שַָׁמִים ַעל ָהִרְצפָּ ֶר ְוֶאת ַהיָּ ָלִדים שֶּׁכֹוְרִעים בֶּ ַהיְּ

 ֶר ָלִדים שֶּׁכֹוְרִעים בֶּ ַדִים ְוָכָכה ֵהם עֹוְזִרים ַליְּ ּפֹות ַהיָּ ֵהם שִָׂמים ַעל כַּ

ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד.

יָרִמיָדה, סּוג ַאֵחר שֶׁל פִּ

ּפֹות ָיַדִים  נּוָחת שֵׁׁש : כַּ תְּ ר) בַּ ל ִמְספָּ ָעה ְיָלִדים (ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות כָּ ַאְרבָּ

ל שְֵׁני ְיָלִדים ֵיׁש עֹוד ֶיֶלד  ִים ַעל ָהֲאָדָמה ְוַגב ָישָׁר. ָבֶרַוח ֵמַעל כָּ ּוִבְרכַּ

ָבר ֵיׁש ֶיֶלד ֶאָחד שֶׁהּוא ֲהִכי  ַעם ּוְבסֹופֹו שֶׁל דָּ נּוָחה ְוָאז עֹוד פַּ אֹוָתּה תְּ בְּ

ְלַמְעָלה. 

ְלִמיד   ֵמֵאת: אֹוִפיר גלינרט ֶרק ִמּיֹוָמנֹו שֶׁל תַּ נּו  - פֶּ ָיאָדה שֶׁלָּ ָהאֹוִליְמפְּ
ה.  ה. ּוְמַחכֶּ ה. ּוְמַחכֶּ ֲחָנה, ַוֲאִני ְמַחכֶּ תַּ ֶקר. ֲאִני בַּ בֹּ יֹום ִראׁשֹון בַּ

ֱאסֹף אֹוִתי.  ַבְענּו ִאּתֹו שֶׁיֶּ ֶרְמּפ שֶׁקָּ א ַלטְּ ָעה, ֶאלָּ א ָלאֹוטֹוּבּוס ָהָרִגיל שֶׁל ַהַהסָּ

י. ְועֹוד ַאַחת  ֶרְמּפ שֶׁלִּ ה, ֲאָבל ֵהם א ַהטְּ ֶקר ָלצּור ֲהַדסָּ ם ֵהם נֹוְסִעים ַהבֹּ ֲאִני רֹואה ְמכֹוִנית עֹוֶבֶרת, שֲֶׁאִני יֹוֵדַע שֶׁגַּ

ַבְענּו? אּוַלי  יַע עדיין? אּוַלי הּוא שַָׁכח שֶׁקָּ ה הּוא א ִהגִּ יַע עדיין. ָלמָּ י א ִהגִּ ֶרְמּפ שֶׁלִּ עֹוֶבֶרת. ְועֹוד ַאַחת. ֲאָבל ַהטְּ

ִניָסה ַלּמֹושָׁב? אּוַלי ֲאִני ֶאְחזֹר  ֲחָנה? אּוַלי ֲאִני ֵאֵל ַלכְּ תַּ ִניָסה ַלּמֹושָׁב ְוא בַּ כְּ ָהְיָתה ִאי ֲהָבָנה ְוָקַבְענּו ִאּתֹו בַּ

יַע.  ְיָתה ְלָבֵרר ָמה ָקָרה? ּוְבִדּיּוק ָאז, הּוא ִהגִּ ַהבַּ

ַני,  כֹוִנּיֹות שֶָׁחְלפּו ַעל פָּ מְּ י בַּ מֹו ַהֲחֵבִרים שֶׁלִּ ֶקר, כְּ ל יֹום, ַהבֹּ ְמַעט כָּ מֹו שֲֶׁאִני עֹושֶׂה כִּ ֶפר כְּ ְמקֹום ִלְנסַֹע ְלֵבית ַהסֵּ בִּ

ה. ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ֶזה  ֵאלֶּ ָכל ִמיֵני ַמְחשָׁבֹות שְֵׂמחֹות כָּ י ָמֵלא בְּ ׁש. ָהרֹאׁש שֶׁלִּ ה, ַוֲאִני ִמְתַרגֵּ ם ֲאִני נֹוֵסַע ְלצּור ֲהַדסָּ גַּ

ף  תֵּ י ַהּיֹום ֲאִני ִמשְׁתַּ ָכה? כִּ ׁש ְושֵָׂמַח כָּ ה ֲאִני ִמְתַרגֵּ ם יֹוְדִעים ָלמָּ ַמְחשָׁבֹות שְֵׂמחֹות. ְוַאתֶּ ֶקר ֲאִני ָמֵלא בְּ שֵֶׁמַהבֹּ

ָיאָדה, שֶׁעֹוד ְמַעט ַמְתִחיָלה.  אֹוִליְמפְּ בָּ

ית  ָיאָדה ָהִראׁשֹוָנה שֶׁל בֵּ ן ָלאֹוִליְמפְּ וֵּ ָיאָדה ָהְרִגיָלה. ֲאִני ִמְתכַּ אֹוִליְמפְּ ף בָּ תֵּ ם צֹוְדִקים, ֶזה א שֲֶׁאִני ִמשְׁתַּ טֹוב, ַאתֶּ

ֵסֶפר ָקרֹוב.

יר ָלֶכם ְקָצת ָמה ֶזה אֹוֵמר:  ֲאִני ַאְסבִּ

בּוצֹות  ּתֹות ַהּׁשֹונֹות. ַהקְּ ָקה ְלשֵׁׁש ְקבּוצֹות, שֶׁל ְיָלִדים ִמשְּׁלֹוׁש ַהכִּ ל שְִׁכַבת ה' ִהְתַחלְּ נּו, כָּ ָיאָדה שֶׁלָּ אֹוִליְמפְּ בָּ

יָקה, ּפֹוִליס ָהְיָתה ַמשֶּׁהּו  ְתקּוַפת ָיָון ָהַעתִּ ֵני שֶׁבִּ נּו, ִנְקָראֹות "ּפֹוִליס", ִמפְּ ָיאָדה שֶׁלָּ שָָּׂפה שֶׁל ָהאֹוִליְמפְּ ה, בַּ ָהֵאלֶּ

נּו ֵיׁש שֵׁם ַעל שֵׁם  יֵניֶהן ַוֲאִפּלּו ְקָרבֹות ּוִמְלָחמֹות ִלְפָעִמים. ְלָכל ּפֹוִליס שֶׁלָּ חֹוז שֶׁל ָיֵמינּו, ִעם ְיִריבֹות בֵּ ּדֹוֶמה ַלמָּ

נּו. ֵעֶר 13 ְיָלִדים ֵמַהשְִּׁכָבה שֶׁלָּ ִפים בְּ תְּ ָיָון, ּוְבָכל ּפֹוִליס ִמשְׁתַּ ה בְּ חֹוזֹות ָהֵאלֶּ ַהמְּ
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שִׁעּור ג'ּודֹו  ֵמֵאת: שַַׁחר ִסיִני ְוֵחרּות ִזיָון
ֶפר שִׁעּור ג'ּודֹו. ֵבית ַהסֵּ ַהשָָּׁנה ִהְתִחיל ֶאְצֵלנּו בְּ

-ו לֹוְמדֹות שִׁעּוֵרי ג'ּודֹו  ּתֹות דְּ ִנית). כִּ ַיפָּ ה מֹוֶרה ְלג'ּודֹו בְּ ְלִמיִדים קֹוְרִאים לֹו סנסיי (שֶׁזֶּ ְלמֹוֶרה קֹוְרִאים ַטל ֲאָבל ַהתַּ

ְרָטִני. שִׁעּור פַּ ְמָצִאים ִאּתֹו בְּ ְלִמיִדים שֶׁנִּ מּוכֹות ֵיׁש תַּ ּתֹות ַהנְּ ִחיָרה, ּוַבכִּ ֶרת שִׁעּור בְּ ִמְסגֶּ בְּ

ה שְֵׁאלֹות: מָּ שְׁנּו ִעם ַטל ְושַָׁאְלנּו אֹותֹו כַּ ִנְפגַּ

1. ָמַתי ִהְתַחְלתָּ ִלְלמֹד ג'ּודֹו?

ה ב'. ִכתָּ ִגיל 8 בְּ  בְּ

ד ְוֵאיפֹה? 2.  ָמַתי ִהְתַחְלתָּ ְלַלמֵּ

ֶמשֶׁ שָָׁנה.                                                                                     י בְּ י קּוְרס ַמְדִריִכים בוינגייט ְוִהְדַרְכתִּ ִגיל 16 ָעַבְרתִּ  בְּ

ד.  י ְלַלמֵּ ָבא ִהְתַחְלתִּ ָבא, ְלַאַחר ַהצָּ י ַעד ַהצָּ ְלַאַחר ַהּקּוְרס ָלַמְדתִּ

ֵבית ֵסֶפר ָקרֹוב? ְעתָּ ְלָלֵמד בְּ 3. ֵאי ִהגַּ

ֻנּיֹות ְלִחיָמה  ִשׂים ַמְדִרי ְלֻאמָּ ַחפְּ י. ִהיא ָאְמָרה ִלי שֶׁמְּ ִלית סטייסי ִהיא ֲחֵבָרה טֹוָבה שֶׁל ַההֹוִרים שֶׁלִּ ַהּמֹורה ְלַאְנגְּ

ֶפר.     י ְלֵבית ַהסֵּ ְוָכ ִהְצָטַרְפתִּ

? ים שֶׁלְּ ַחיִּ ְפתָּ בַּ תַּ ֲחֻרּיֹות ִהשְׁתַּ ה תַּ ַכמָּ 4. בְּ

ה                                                                                                     ֶהן ִשׂיא ַהַהְצָלָחה ָהְיָתה ְזִכיָּ ֲחֻרּיֹות, בָּ ֵעֶר ֵמָאה תַּ בְּ

קֹום ָהִראׁשֹון, ַוֲאִני ִמְתָחֶרה ַעד ַהּיֹום. מָּ יפּות ִישְָׂרֵאל בַּ ַאלִּ בְּ

שִׁעּור ג'ּודֹו: ְלִמיִדים בְּ ה תַּ מָּ ם כַּ ֶהְחַלְטנּו ְלַרְאֵין גַּ

שִׁעּור ג'ּודֹו?  1. ֵאי ֶזה ִלְהיֹות בְּ

ם לֹוְמִדים? 2. ָמה ַאתֶּ

שִׁעּור? יף ָלֶכם בְּ 3. ָמה ֲהִכי כֵּ

יִלים ַוֲהָגָנה  ְרגִּ ל ִמיֵני תַּ שִּׁעּור, ִהיא לֹוֶמֶדת כָּ ֶרת ָלנּו שִֶׁהיא ְמאֹד ֶנֱהֵנית בַּ ה ו' חֶֹרׁש ְמַספֶּ תָּ בֹור ֶהְנֶדל ִמכִּ תָּ

ָרבֹות. קְּ ף בַּ תֵּ ַעְצִמית. ִהיא אֹוֶהֶבת ְלִהשְׁתַּ

יף ְלַדַעת ֲהָגָנה ַעְצִמית ְוָכל                                                                                                                                                   ׁש כֵּ ה ַממָּ ֶרת שֶׁזֶּ ה ה' ֲאִפיק ְמַספֶּ אושֶׁר ּגְלעדי ְמִכתָּ

יֵלי ַהִחּמּום. ְרגִּ ִנית. ִהיא ֲהִכי ֶנֱהֵנית ִמתַּ ַיפָּ ים בְּ ִמיֵני ִמלִּ

לֹות ַוֲהֵפכֹות. ר שֶׁהּוא אֹוֵהב ַהפָּ ה ה' ֲאִפיק ְמַספֵּ תָּ עוֶמר ברלינר ִמכִּ

יף                                                                            ְגַלל שֶַׁהּמֹוֶרה ֶנְחָמד ְוכֵּ שִׁעּור בִּ יף ִלי בְּ ר "כֵּ ֵאָנה ִמְספָּ ה ד' תְּ תָּ מטר טשיל ִמכִּ

ָרבֹות" ִלי ָלֶלֶכת ַלשִּׁעּוִרים. ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהקְּ

יִלים ּוִמשְָׂחִקים "ֲאִני                                                                                       ְרגִּ ִליל ַהחֶֹרׁש אֹוֵהב ִלְלמֹד תַּ ה ד' כְּ תָּ ָנָדב פינקלשטיין ִמכִּ

ל". אֹוֵהב ֶאת ַהכֹּ
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ה שְֵׁאלֹות: מָּ שְׁנּו ִעם ַטל ְושַָׁאְלנּו אֹותֹו כַּ ִנְפגַּ

1. ָמַתי ִהְתַחְלתָּ ִלְלמֹד ג'ּודֹו?

ה ב'. ִכתָּ ִגיל 8 בְּ  בְּ

ד ְוֵאיפֹה? 2.  ָמַתי ִהְתַחְלתָּ ְלַלמֵּ

ֶמשֶׁ שָָׁנה.                                                                                     י בְּ י קּוְרס ַמְדִריִכים בוינגייט ְוִהְדַרְכתִּ ִגיל 16 ָעַבְרתִּ  בְּ

ד.  י ְלַלמֵּ ָבא ִהְתַחְלתִּ ָבא, ְלַאַחר ַהצָּ י ַעד ַהצָּ ְלַאַחר ַהּקּוְרס ָלַמְדתִּ

ֵבית ֵסֶפר ָקרֹוב? ְעתָּ ְלָלֵמד בְּ 3. ֵאי ִהגַּ

ֻנּיֹות ְלִחיָמה  ִשׂים ַמְדִרי ְלֻאמָּ ַחפְּ י. ִהיא ָאְמָרה ִלי שֶׁמְּ ִלית סטייסי ִהיא ֲחֵבָרה טֹוָבה שֶׁל ַההֹוִרים שֶׁלִּ ַהּמֹורה ְלַאְנגְּ

ֶפר.     י ְלֵבית ַהסֵּ ְוָכ ִהְצָטַרְפתִּ

? ים שֶׁלְּ ַחיִּ ְפתָּ בַּ תַּ ֲחֻרּיֹות ִהשְׁתַּ ה תַּ ַכמָּ 4. בְּ

ה                                                                                                     ֶהן ִשׂיא ַהַהְצָלָחה ָהְיָתה ְזִכיָּ ֲחֻרּיֹות, בָּ ֵעֶר ֵמָאה תַּ בְּ

קֹום ָהִראׁשֹון, ַוֲאִני ִמְתָחֶרה ַעד ַהּיֹום. מָּ יפּות ִישְָׂרֵאל בַּ ַאלִּ בְּ

שִׁעּור ג'ּודֹו: ְלִמיִדים בְּ ה תַּ מָּ ם כַּ ֶהְחַלְטנּו ְלַרְאֵין גַּ

שִׁעּור ג'ּודֹו?  1. ֵאי ֶזה ִלְהיֹות בְּ

ם לֹוְמִדים? 2. ָמה ַאתֶּ

שִׁעּור? יף ָלֶכם בְּ 3. ָמה ֲהִכי כֵּ

יִלים ַוֲהָגָנה  ְרגִּ ל ִמיֵני תַּ שִּׁעּור, ִהיא לֹוֶמֶדת כָּ ֶרת ָלנּו שִֶׁהיא ְמאֹד ֶנֱהֵנית בַּ ה ו' חֶֹרׁש ְמַספֶּ תָּ בֹור ֶהְנֶדל ִמכִּ תָּ

ָרבֹות. קְּ ף בַּ תֵּ ַעְצִמית. ִהיא אֹוֶהֶבת ְלִהשְׁתַּ

יף ְלַדַעת ֲהָגָנה ַעְצִמית ְוָכל                                                                                                                                                   ׁש כֵּ ה ַממָּ ֶרת שֶׁזֶּ ה ה' ֲאִפיק ְמַספֶּ אושֶׁר ּגְלעדי ְמִכתָּ

יֵלי ַהִחּמּום. ְרגִּ ִנית. ִהיא ֲהִכי ֶנֱהֵנית ִמתַּ ַיפָּ ים בְּ ִמיֵני ִמלִּ

לֹות ַוֲהֵפכֹות. ר שֶׁהּוא אֹוֵהב ַהפָּ ה ה' ֲאִפיק ְמַספֵּ תָּ עוֶמר ברלינר ִמכִּ

יף                                                                            ְגַלל שֶַׁהּמֹוֶרה ֶנְחָמד ְוכֵּ שִׁעּור בִּ יף ִלי בְּ ר "כֵּ ֵאָנה ִמְספָּ ה ד' תְּ תָּ מטר טשיל ִמכִּ

ָרבֹות" ִלי ָלֶלֶכת ַלשִּׁעּוִרים. ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהקְּ

יִלים ּוִמשְָׂחִקים "ֲאִני                                                                                       ְרגִּ ִליל ַהחֶֹרׁש אֹוֵהב ִלְלמֹד תַּ ה ד' כְּ תָּ ָנָדב פינקלשטיין ִמכִּ

ל". אֹוֵהב ֶאת ַהכֹּ

בֹור ֶהְנֶדל שִׁיׁש ֵמֵאת: תָּ ז יֹום ַלקָּ ֶמְרכַּ
ית  נּו, ְלֻדְגָמא מּול בֵּ ֶפר שֶׁלָּ ית ַהסֵּ ם א יֹוְדִעים ַעל בֵּ ָבִרים שֶַׁאתֶּ ה דְּ  ַהְרבֵּ ל כָּ ֵיׁש כָּ

י ְלַרְאֵין ֶאת ִמיִרי,  ִנהּוָלּה שֶׁל ִמיִרי איבלר. ֶהְחַלְטתִּ שִׁיׁש, בְּ ז יֹום ַלקָּ ֶפר ֵיׁש ֶמְרכַּ ַהסֵּ

ז  ְוָקא ְלַנֵהל ֶמְרכַּ ֲחָרה דַּ עֹוָלם ִהיא בָּ ל ָהֲעבֹודֹות בָּ ּה ּוַמּדּוַע ִמכָּ ְלַגּלֹות ָמה ֶהָחזֹון שֶׁלָּ

ְמִדיָנֵתנּו. שִׁישִׁים שֶׁבִּ י ַהקְּ ִבים ְלַהֲעלֹות מּוָדעֹות ְלַגבֵּ י ַחיָּ ְעתִּ שִׁיׁש. ְלִפי דַּ יֹום ַלקָּ

ִביׁש  ה ֶאת ַהכְּ ִהלָּ רּוָמה ַלקְּ שְָׁבט ָחְצָתה ַוֲעַדת תְּ ט"ו בִּ ֲאָתר, בְּ ְלִמי שֶׁא ָרָאה בָּ

רֹות ְועֹוד... ֵהם ָחְגגּו ַיַחד  חֹות ִעם פֵּ שִׁישִׁים ַצלָּ קּו ַלקְּ ְוַיַחד ִעם ַהּמֹוָרה ָנֲעָמה ֵהם ִחלְּ

ב.  ם טֹוב ַעל ַהלֵּ ה ָעשָׂה ְלֻכלָּ טּוָחה שֶׁזֶּ ם ֶאת ַהַחג. ֲאִני בְּ ִאתָּ

ז יֹום                                                                                                                    ְרכָּ ַנֶהֶלת ִמיִרי ְוָהעֹוְבדֹות ַהּסֹוְצָיאִלּיֹות ִמיַכל ּושְׁלֹוִמית שֶׁל מֶּ ֵרָאיֹון עם ַהמְּ

ִתיק. ָלֶאְזָרח ַהוָּ

ז? ְרכָּ ָמה ֶהָחזֹון שֶׁל ַהמֶּ

ׁש  ָבִרים ַהּטֹוִבים שֶׁיֵּ דְּ קּו בַּ ְתַעסְּ ִית, שֶׁיִּ שִׁישִׁים ֵמַהבַּ ָבִרים שֲֶׁחׁשּוִבים ָלנּו ֶזה ְלהֹוִציא ֶאת ַהקְּ ַח ֲאָנשִׁים. ַאַחד ַהדְּ נּו הּוא ְלשַׂמֵּ  ֶהָחזֹון שֶׁלָּ

ם. ֶקר ְלִחנָּ בֹּ ֶהם שֶָׁוה, שֵֶׁהם א ָקמּו בַּ ל יֹום שֶׁלָּ שָׁה שֶׁכָּ ָלֵתת ָלֶהם ַהְרגָּ ֵרִעים. ֲאַנְחנּו ֲעסּוִקים בְּ ְוא בָּ

ן ַמְצִליחֹות ְלָהִביא אֹוָתן?  ַא ַאתֶּ

ה  ַחף אֹוִתי" אֹוְמִרים ֵחֶלק ְוַהֵחֶלק ַהשִֵּׁני אֹוֵמר: "ָהעֹוֶבֶדת ַהּסֹוְצָיאִלית ָאְמָרה שֶׁזֶּ י דָּ ן שֶׁלִּ יִעים ֵמְרצֹוָנם ַהָחְפשִׁי "ַהבֵּ רֹב ָהֲאָנשִׁים א ַמגִּ

שִׁים  ָבר ִנשְָׁאִרים ֵמְרצֹוָנם ַהָחְפשִׁי ּוְמַבקְּ ַהְתָחָלה ָהרֹב א ִמְתַלֲהִבים ֲאָבל ַאֲחֵרי יֹום יֹוַמִים ֵהם כְּ יִעים בַּ שֵֶׁהם ַמגִּ שְִׁביִלי". כְּ ָהָיה טֹוב בִּ

ל יֹום.  ָלבֹוא כָּ

ָקשֶׁה ָלֶהם ְלהֹודֹות שֵֶׁהם ְזֵקִנים?

שֶׁה ָעִדיף  שֶׁקָּ ִתיק". כְּ ז יֹום ָלֶאְזָרח ַהוָּ ז יֹום ִלְקשִׁישִׁ" ְל-"ֶמְרכַּ קֹום מ"ֶמְרכַּ ּבֹות שֶׁשְֵּׁנינּו ֶאת ַהשֵּׁם שֶׁל ַהמָּ ן ָקשֶׁה ָלֶהם ְוזֹו ַאַחת ַהסִּ כֵּ

ים ְושְָׁלחּו ֶאת ֶזה ְלֵבית חֹוִלים. גִּ ים ַלפַּ שִׁישִׁים ָסְרגּו ּכֹוָבִעים ְקַטנִּ ַמן ַהקְּ זְּ ְאָסה. א ִממִּ ֶעְזָרה ְלַאַחר ֶזה מֹוִציא ֵמַהבַּ ז בְּ ְלִהְתַרכֵּ

ן ְלפֹה? ְעתֶּ ֵאי ִהגַּ

ה עֹוֶבֶדת סֹוְצָיאִלית ּוְבִמְקֶרה  ׂשּו פֹּ ַח ֲאָנשִׁים, ִחפְּ י שֲֶׁאִני רֹוֶצה ַלֲעבֹד ִעם ְקשִׁישִׁים ְלשַׂמֵּ ִמיד ָיַדְעתִּ שְׁלֹוִמית עֹוֶבֶדת סֹוְצָיאִלית: "ֲאִני תָּ

דֹול" ל גָּ י. ַמזָּ ְעתִּ ִהגַּ

ִרי ִסְדָרה ִלי ַלֲעבֹד ָקבּוַע" ֻחְפשַׁת ֵלָדה ּוִמיְּ אִתי ְלפֹה ְלַהְחִליף ֶאת שְׁלֹוִמית בְּ ִמיַכל עֹוֶבֶדת סֹוְצָיאִלית: "בָּ

ִנּיֹות  ז ָהָאמָּ י ֶאת ֶמְרכַּ י. לפני ֶזה ִנַהְלתִּ י ְלפֹה ַוֲאִני מֹוֶדה לה'. ֲאִני נֹוָרא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהֲעבֹוָדה שֶׁלִּ ְעתִּ ִמְקֶרה ִהגַּ ׁש בְּ ִמיִרי ְמַנֶהֶלת: "ַממָּ

ָיד ָחִריף".

קֹום? ִמי ֵהִקים ֶאת ַהמָּ

ִמיד  ְמַעט תָּ ִרים כִּ ֻבגָּ ִעים ְלפֹה ְלַמְעָלה ְמ-20 שָָׁנה ַהמְּ גָּ ה ֲאָנשִׁים שֶׁמַּ ז ִלְפֵני 30 שָָׁנה. ֵיׁש פֹּ ְרכָּ ס ָהִרים ֵהִקים ֶאת ַהמֶּ ֵהן ִמנֵּ ְנָיִמין כֹּ "בִּ

ה ְמאֹוד אֹוֵהב ֶאת ָהֲעבֹוָדה. ֶות פֹּ ִכים, ַהצֶּ ְמַחיְּ

ז: ְרכָּ מֶּ ה ַעל ַהֲחָוָיה בַּ ֵרָאיֹון ִעם ג'קלין ְוׁשֹושַׁנָּ

ה? יף ָלֵכן פֹּ כֵּ

ָבִרים ַלֲעׂשֹות ָהִיינּו רֹוצֹות ְלהֹוִסיף עֹוד שְָׁעַתִים, ֵאין ִלי ְזַמן ֲאִפּלּו  ה דְּ ִמיד, ֵיׁש ָלנּו ַהְרבֵּ ה: " ֶנְחָמד ִלי ְמאֹוד ֲאַנְחנּו ִעם ִחּיּו תָּ ׁשֹושַׁנָּ

ִלשְּׁתֹות ָקֶפה".

ל שָׁבּוַע". דֹוָלה כָּ ִעילּות גְּ ֶנת ָלנּו פְּ ַנֶהֶלת ְמַאְרגֶּ יף ַהמְּ ג'קלין: "ִלי נֹוָרא כֵּ

ן? ְעתֶּ ֵאי ִהגַּ

ה ְמאֹוד.  שָׁבּוַע ּוְמֻרצֶּ יָעה ְלפֹה שְׁלֹושָׁה ָיִמים בְּ ּיֹום ֲאִני ַמגִּ י. כַּ י שְָׁלָחה אֹוִתי ְלפֹה ְוָישָׁר ִהְתַאַהְבתִּ ג'קלין: " ָהעֹוֶבֶדת ַהּסֹוְצָיאִלית שֶׁלִּ

ַיַחד ַוֲאִני ֶנֱהֵנית ְמאֹד. ֶקר ְוָצֳהַרִים בְּ ִית ֲאִני ְלַבד ְוָכאן ֲאִני מֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי. ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ֲארּוַחת בֹּ בַּ בַּ



עמליה לדרמן / בעקבות ציור של פול סזאן

עיניים קווצות שמביעות בדיוק

את מה שהוא חושב שרואים

את העבר ורואים את ההווה ורואים

את מה שרואה ואת מה שהתמלא.

איזה פצע הגליד ואיזה פצע עדיין מדמם.

אבל להתבונן במראה ולראות את עצמך ־

זה כמו לתקוע סכין ואז לחבק אותך.

זה מראה משובש

שצריך להיעלם. שצריך לפוג.

למצוא בן אדם אחר.

ִתיָבה יֹוֶצֶרת ִעם ַהּמֹוֶרה ֵנאֹו ֶרת שִׁעּוֵרי כְּ ִמְסגֶּ ְלִמיִדי ד' ּכֹוְתִבים שִׁיִרים - בְּ תַּ

זהר סלייטר / אהבה ראשונה

מבט ראשון של אהבה

בי מבצבץ, פתאום אני רואה ־

ציפור על עץ, והירח

בלילה לי קורץ, והמוח לי

שורץ רעיונות.

מה לעשות ואיפה להיות?

פרפרים בבטן כל זמן

ופתאום אני רואה:

הנה, הוא כאן.

רותם קטלן / רואים רחוק רואים שקוף

יש אנשים שרואים רחוק, שרואים שקוף, שרואים

הפוך. יש אנשים שהכול מעוך, שרואים פרחים

מרגישים היפוך. יש אנשים שמסתכלים על פנים וחושבים

שזה לא נעים. אם תסתכל על עצמך

ותאמר את מה שמתאים לך ־

תאמר את מה שנעים לך.

יש אנשים שהולכים בדרך שרואים רחוק

שרואים שקוף שרואים ליד שרואים הפוך.
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מאחלים לכם שתמשיכו ללמוד דברים חדשים ומעניינים ולהחכים
שתלמדו להקשיב ללב שלכם, שהלב יהיה פתוח ואוהב,

שיהיה לכם אומץ להתגבר על מכשולים, וללכת בשבילים חדשים שאף פעם לא הכרתם
אבל תזכרו תמיד מאיפה באתם.. כי בסוף אין כמו הבית!

אוהבים, צוות המורים.

נפרדים משכבת ו‘                           
שיוצאים לדרך חדשה


