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לשונחלושלעךומסה'המב'ןיזגמ:ןמרגםינמזהןיבוןמזהשתולאש
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םי˘דו˜ה ˘דו˜ב

ואתסנכהתיבבדומלל•?םיתבילעבלשןיינמבץנתליפתואיתבישיןיינמבללפתהל
םעתודיחיבואעבוכוהפילחילברוביצבללפתהל•?םירוהלתחנםורגלו,תיבב
?םינמזהןיבבדומללהמ•?רחואמםקלבאהלילבדומללבהואשימ•?עבוכוהפילח
תוארוה•?םימכחתנומאבםידימלתםיקזחמךיאו•?לולאליוארכןנוכתהלדציכ•
קרפהלעתודמועהתולאשתרושבא"טילשלארשילשןברתוערכהו

רלטוקלארשיברה
םיאור םלוכו םוי דלי המ עדוי וניא שיא רשאכ,לפרעב הטולו תלבלובמ הכ הפוקתב

לתשש םימחרו דסח ה"בקה ונמיע השע,ונל ארוקו םלועה תא עזעזמ ה"בקהש שוחב
יקסבינק םייח יבר ןואגה הרותה רש ןרמ הלוגה ינב לכ לש ןבר תא םותיהונירודב

טרפבו,וכלי הב ךרדה תא לארשי םעל הרומו הנחמה ינפל ךלוהה שאה דומע,א"טילש
.קזחתהל המבו תושעל המ תדכ הנעשמו ןעשמ ונל ריתוה ולא םישק םימיב



הכז,ונחלוש לע ךומסו א"טילש לארשי לש ןבר לש ותכרבב דסונ רשא'המב'ןיזגמ
םיעגונה,םיכנחמו הרות יציברמ,תובישי ישאר ידי-לע וצבקתהש תולאש ריבעהל
ידי-לע א"טילש לארשי לשןבר ינפב ולעוה תולאשה,וז הפוקתב םינמזה ןיבלו ןמזל
רוסמה,ונימי דיו ונמאנ ודכנו א"טילש יקסבינק לואש קחצי יבר לודגה ןואגהוביבח ונב
,א"טילש יקסבינק לארשי בקעי יבר ג"הרה א"טילש לארשי לש ןברל ושפנו וביל לכב

.הריתי הביח וב גהונ א"טילש ןרמ רשאו
ןבר בישהש יפכ,םיארוקה תובבר ינפב השודקה הרותה תעד תאבומ שדוק תדרחב

.םייח תודוסי,םירמא רצוקב וכרדכ א"טילש לארשי לש
הליפ˙

םהו,הפיגמה תובקעב הבישיב ויה אלץיק ןמזב םג רעצה הברמלש םירוחב שי
וישכע תושעל המ םרובע הצע שי םאה.םינמזה ןיב םינורחאה םישדוחה לכב םישיגרמ
?יוארכ הבישיל לולא ןמזל סנכיהל קשח םהל ןתייש םינמזה ןיבב
"ללפתהל":א"טילש לארשי לש ןבר
?םיתב ילעב לש ןיינמב ץנ תליפת וא,םינמזה ןיבב יתבישי ןיינמב ללפתהל ףידע םאה
"ץנ":א"טילש לארשי לש ןבר

וא,רוביצב ללפתהל ףידע םאה,עבוכו הפילח וילע ןיאו רוביצב ללפתהל ול ןמדזנש ימ
?הפילחו עבוכ םע תודיחיב ןכמ רחאל ללפתהל

"עבוכו הפילח":א"טילש לארשי לש ןבר

המ,הליפתלרחואמ טעמ םוקי לבא טקשו עגורב הלילה תועשב דומלל בהואש ימ
?תושעל וילע
ש"ק ןמז רחאי אלש":א"טילש לארשי לש ןבר

םינמזה ןיבב דומיל

דמלנה לע רוזחל םאה,םינמזה ןיבב דומלל הבישי דימלתלו ךרבאל הנוכנה הצעה יהמ
דחוימ דומיל וא,אבה ןמזב ודמליש המ תא ןיכהל וא,ללוכב וא הבישיב םדוק ןמזב
?םינמזה ןיבל
."רוזחל םג,דחוימ דומיל":א"טילשלארשי לש ןבר
?םינמזה ןיבב דומלל יואר המ,דחוימ והשמ דומלל שי ןכא םא
"הבישיב םידמול אלש המ":א"טילש לארשי לש ןבר
דחוימ דומיל לע ולש דומילה ירדסב דיפקמ היה,ל"קוצז רעלפייטסה ןרמ אבא םאה
?םינמזה ןיבב



"עודי אל":א"טילש לארשי לש ןבר
?םינמזה ןיבב א"טילש וניבר א"טחלבי םע דחוימ דומיל דמול היה םאהו
"אל":א"טילש לארשי לש ןבר
?תוריהזה יללכ יפל תסנכה תיבב דומלל וא תיבב דומלל ףידע םאה,הפיגמה תובקעב
"הצורש ךיא":א"טילש לארשי לש ןבר
?םינמזה ןיבב דיפקהל שי רקיעב המ לע
."הליפתה ינמזב רהזהלו הדמתהב דומלל":א"טילש לארשי לש ןבר
?הדימה המו םינמזה ןיבב םידליה םע לייטל ןיינע שי םאה
"ןינעה יפל":א"טילש לארשי לש ןבר

םירוה דוביכ

םהש המ יפכ תחנ םהל השוע קיפסמ אל יכ םירוהה תא רעצמש שיגרמש רוחב
?םינמזה ןיבב תיבב היהי אלש ףידע םאה,םיפצמ
"תיבב תויהל":א"טילש לארשי לש ןבר
וירוה םא ןקתל לוכי ךיא,רעצ וירוהל השע אוה םג יכ ותוא םירעצמ וינבש ששוחש בא
?םייח
"םדבכל" :א"טילש לארשי לש ןבר

?םייחה ןיב םניא רבכ םא השעי המו
."ללפתהל":א"טילש לארשי לש ןבר
?םירוהלתחנתושעלותיבבדומללוא,אתורבחםעתסנכהתיבבדומלל,ףידעהמ

."תיבבדמלישתיבבבוטדמולםא":א"טילשלארשילשןבר

?הבישיהמרזחודמולשהנממריעצההיחאתאדבכלהכירצתוחאםאה

."ןכ":א"טילשלארשילשןבר

לולאלהנכה

יוארכןנוכתהלשידציכ,הפיגמהתובקעבםיברלצאןויפרלשוזכהפוקתירחא
?לולאל

."רסומדומלל":א"טילשלארשילשןבר



יפכרבדהותואםאה,םירוחבהמהלאםימיבעובתלהבישיינברלעשיהמכדע
?הפיגמהץורפינפלםהמושרדש

."ןינעהיפכ":א"טילשלארשילשןבר

לשהפוקתהינפלוגישהשתוגשהןתואלעיגהלםירוחבהתאםמורלשידציכ
?הפיגמה

."הדמתהבדומלל":א"טילשלארשילשןבר

החגשהםויכןיאהבישיהךותברשאכםג,הבישיבבייחמשיגרהלרוחבלםורגלדציכ
?בצמהללגבליגרכ

."'וכושיאןיאשםוקמב":א"טילשלארשילשןבר

םימכח˙נומא

?ח"תלשיוזיבלכמקחרתהלוםימכחתנומאבםידימלתקזחלשידציכ

הבוזיבשליבשבאלאםילשוריהברחאל(ט"יקתבש'יע" :א"טילשלארשילשןבר
.")ותכמלהאופרולןיאםימכחידימלתהזבמהלכוםימכחידימלת

לשהלאםימיבטרפבהסנרפבדואמםישקתמםידליתוכורבתוחפשמוםיברםיכרבא
?םהלרמולרשפאהצעוזיא,הפיגמה

ןתיואשיוהרוחסבהברירשעתיוםדאהשעיהמ('עהדנ'יע":א"טילשלארשילשןבר
.")ולשרשועהשיממםימחרשקביוהנומאב

םגםהבוםירוחב51וא,דבלבםיבוטםירוחבהנומשלבקלףידעםאה,הבישילםושירב
?םישלחםירוחב

."םעבורב":א"טילשלארשילשןבר

הלאםימיב˜וזיחלהלב˜

?הפיגמהלשולאםימיבקזחתהליוארתיטרפהלבקוזיא

."הרותדומלל" :א"טילשלארשילשןבר

א"טילשןרמתכרבבדסונש'המב'ןויליג

הקזחתונשלעיגהלהכזא"טילשןנברוןנרמלשםנחלושלעךומסו

א"טילשןרמלשותכרבתאשקבנ,האמהןויליגלו

.םיארוקהוםיבתוכה,םיכרועהללכלוהבושחהתוליעפהךשמהל

."החלצהוהכרב":א"טילשלארשילשןבר

-"המב"ןויליג ךותמ אבוה ת"ושה-


