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. תועיסה תודהזה. 1

 תולרש תוריחבה הלנמ ונתיא אצמנ. 147/8 הבשייחתפו ניא :ירא-ובג יבצ

 תדעו תריחב ןכמ חראלו תועיסה תודהזה םויה דרס על .ידאנג ןיטא מר נה,בי הייריעה

 ך.יתהלב ליחתנו ךיברד תא תאך לשממ קשבמ ינא דה.עוור ה"וי ןבומכ ללוכ ת,וריחבה

םיברדונלשי קשה. םויםכלהישה ןיבמינא ב.וטבער ם,ושל ן:יטא ידאנג

 זה ם.ייקריעםיברדינש מר,אריעה אששר ומכ ק,הפר עלו בהישיהתאונעבקכש קהפר על 

 שיגדלה צהור ינא ת.ודהזהה תבישימ אהצותכ תוריחבה תדעו תריחב םגו תודהזהה תבישי

 תודהזלה ךיצר םויה פה אצמנש צהעומרבח כל של מהירש יתבליקם.יבוחש םיברד מהכ

 הבימס בהישיב םויה חכונ אשל צהעומ ברח כל .ושל םוקמ אלממ ימו ושל חוכ אב מי

 ת,וריחבה נהלמ, יאל דשוחל2 6 דע בתכב ריבעלה רומא בה,יהס מה נהמש אל, יכלשה

 מה זה .ולשחוכהאב של םוקמאמלמימוושל חוכאבימ צהעומהיברח כללוריעה אשלר

 בןה,קחוהתנחיבמ,נותנחיבמשדחול2 6 יחראבתכמ בלקמאלינאםא ב.ייחמקוחשה

 ותיא לךוה אושה חוכה אב תא רוחבל, וילא כלה תא ריבעלה תוכז ול ןיאו דההזה אל םדא

חהמשפה םש תא בייח ינא םינותנה ישלפ יל בוחשש מה .ןואשהר אשונה הז זא ת.וריחבל

? דרבס ת.והזת הדועת מספרוחוכא הב של 

 םש ם,שו תוזהה תדועת פרמס תא וריבעתו ם,כמ דחא כל של תומשה תא איקרא ינא זא

יהוזיה תאוו, יוניכה םצעבש, ףסונ ומשה דוע שי ם.יכלוה ותיאש חוכ אב ותוא של חהמשפ

 קריכ,עבקנאלןיידעשומשה זהות,ואןיידעןיאםאםגעגכר בלאח,וכאבותוא של 

 תוילה לוכי תמרוא תאז ת.ועממש ןיא זא, תיפוסה תואה תא עבקנ ונחנא תומישהר תגשבה

 זה. בבשל ע,גכר זהלתועממש ןיא בלא חר,אחוכאבםעתואהתאודיגיםינשאינשש

 ת.ומיהרש תגשהיחראקרעבקיתתיפות הסואה

? תויתואת הא דיגם להיכיצר ונחנא זא :תוזח השמ

 אל זה ב,וש בלא ל.וקוטובפר םוארש ינא ד.יגלה םילוכי םתא ן:יטא ידאנג

 על םיארש םתא ם,כל שי ר.ושיא יל ןיא ןיידע יכ. ונתש םתא קר הז בר.ד םוש עגכר בייחמ

 דיגלה צהורינא?דרבס ת.ויתואהיבגלםידרשנהםיכממסה כל תא בלקלתומירש תגשה

 דש.וחכ ינלפ קר תוריחב הלנמכ דובעל יתחלתה ינא, תודהזלה םיליחתמ ונחנאש ינלפ

 יתינע "לוחביתייהכש םג חר.בנ כלל אלהש כללןימזינא.ןוטלפביתיאובריד ברכםקחל
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 םלכוללחאמ ניאו.יאפשרש מהבתובותש םכלתתל נסהמ.ןוטלפבםקחל ל,יימבםקחלל

 ב.יני ינמרע. ייקוא חה.צלבה

.16337352 ת,וזה תדועת'מס: ירנמע ביני

?חוכ אב אמלמ ימו ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

אל,רפ ןכה: ירנמע ביני

?מי ן:יטא ידאנג

עה.יח הסוכ אב אואל, הרפ ןכה: ירנמע ביני

אל?רפ ןכה ן:יטא ידאנג

.כן:ירנמע ביני

ת?וזה תדועת מספר מה  ן:יטא ידאנג

.30705085 זה ישל: ירנמע ביני

ם?וקמ אמלמ ימו ן:יטא ידאנג

.ינמרע ביני:י נרמע ביני

?מוצעב אהו ן:יטא ידאנג

.כן: ירנמע ביני

ת שלך.והז תדועת בוש יד ליגת ן:יטא ידאנג

.13633572: ירנמע ביני

ת?וזה תדועת מספר אל,רפ ןכה ן:יטא ידאנג

.37000855 ן:הכ ילאפ

ח שלך?וכ אב ימו ן:יטא ידאנג

אל.רפ ןכהן:הכ ילאפ

?תוזה תדוע תמספר  ן:יטא ידאנג

.37000855:ן הכ ילאפ

ם שלך?וקמ אמלמ ימו ן:יטא ידאנג

.ינמרע בינין:הכ ילאפ

ת?וזה תדועת מספר מה  ן:יטא ידאנג

.13633572: ירנמע ביני

שלך? תוזה תדועת מספר מה ר.יאמ ןדה ן:יטא ידאנג

.03213352: ןדה יראמ ד"וע

?ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

.ניא: ןדה יראמ דו"ע
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 ת.והז תדועת בוד שיגת ן:יטא ידאנג

.3213352 0: ןדה יראמ ד"וע

 ם?וקמאמלמימו ן:יטא ידאנג

 ינא.ילחושללףכיתךיצר אוהתוזה תדועת ם.הש תאילשי: ןדה יראמ ד"וע

? םשת הא םייתניב לך ןתא

 ם.ת השא םייתניב דיגת, ןכ ן:יטא ידאנג

. ןומרושיאל :ןדה יראמד"וע

 ר?דבס משך,בה תוהז תדועת ריבעת. ייקוא ן:יטא ידאנג

. כן: ןדה יראמ ד"וע

. עירו איבג ן:יטא ידאנג

 רה.ובדדואה חוכאב חה,יסל ם,וקמאמלמ.769675210.ןכ :איבגיערו

 רה.ובד הידבוע דואה

 ת?וזה תדועת מספר מה ,ןכ ן:יטא ידאנג

.60791570 0 :איבגיערו

? םוקמ אלממ ימו ן:יטא ידאנג

.8916150  46תוזה תדועת'. ף'ל' ו' ו'' לו'ש ף.לולושו בביר :איבגיערו

? רהובדהידבוע ם.ד שועתמראםדוק ן:יטא ידאנג

 הצור תהא עהיסה םש תא א.מלה םשה רה,ובד הידבוע דואה :איבגיערו

? רגעכ

 נה.יל ןושר דר?בס כך, חרא ן:יטא ידאנג

.22909680 3: רוןשהנלי

? ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

 רה.ובד דואה: רוןשהנלי

? ןוכנ רה,ובד הידבוע דואה ן:יטא ידאנג

.כן: רוןשהנלי

 ת?וזה תדועת מספר מה  ן:יטא ידאנג

-1570 9 :איבגיערו

 -איצה שהור ינא א,א, לל ן:יטא ידאנג

.07691570 0: רוןשהניל

 ם?וקמאמלמימו ן:יטא ידאנג
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.649181560 ף,לוולוב שיבר: רוןש הנלי

?ןומרוש יאל של תוזה' הסמ תא םושצה לרותה רא: ןדה יראמ ד"וע

.כן ן:יטא ידאנג

.234310590: ןדה יראמ ד"וע

ד.ואה ןמציו דר.בס. ייקוא ן:יטא ידאנג

.ניא:מןציו דהוא "רד

ך?ת שלוהז תדוע תמה  ן:יטא ידאנג

.35524997: מןציו דהוא ר"ד

?ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

.ניא: מןציו דהוא ר"ד

?תוזה תדועת ן:יטא ידאנג

.35524997: מןציו דהוא ר"ד

?חוכ אב ם שלוקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

ת?וזהת הדוע תמה ק,ילוז. שמאל פומד ש"וע: מןציו דהוא ר"ד

.018615030 ז:פ לאושמ ד"וע

ת?וזה תדועת רמספ מה משה. תוזח ן:יטא ידאנג

.258168550 :תוזח השמ

?ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

. 772975160תוזה תדועת ת.יטרר שיאמ חוכ אב :תוזח השמ

ם?וקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

.258168550 תוהז תדועת, תוזח משה :תוזח השמ

שלך? תוזה תדוע תמספר מה .יבצ. ייקוא ן:יטא ידאנג

.24303894 :ירא-ובג יבצ

?ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

ז.אל פומש ז.ק פילומש :ירא-ובג יבצ

.ןמציו דואה א,ל :תוזח השמ

,997 הז, מןציו דהוא. מןציו דהוא ההישי :ירא-ובג יבצ

ת?וזה תדועת םעד פוע ת.חא היינש ן:יטא ידאנג

?ושל וא ישל :ירא-ובג יבצ

.ושל ן:יטא ידאנג

.135524997 :ירא-ובג יבצ
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ם?וקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

.35524997: מןציו דהוא ר"ד

1. ליב :ירא-ובג יבצ

?חוכב םוקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

ז.אל פומש :ירא-ובג יבצ

ת?וזה תדועת מספר מה ,ןכ ן:יטא ידאנג

.1068513 :ירא-ובג יבצ

?1050 ן:יטא ידאנג

.513 ז:פ לאושמ

.1068513 :ירא-ובג יבצ

שלך? תוזה תדועת מספר מה חר.נה שמיס ן:יטא ידאנג

.774518150 :נהמיס רחש

?ח שלךוכ אב ימ. ייקוא ן:יטא ידאנג

.םיתינבי לי ןאי :הנמיס רחש

ם,גו םוקמ אמלמ תא םג ב.תכב יר ליבעך להיצר תהא ן:יטא ידאנג

ם.וקמ אמלמ היאה ינא :נהמיס רחש

ימ משךבה ריבעת תהאו םוקמ אמלמ התא ב.וש איקרת זא ן:יטא ידאנג

? ח שלךוכ אב

.כן :נהמיס רחש

ך.לת שוזה תדועת בו. שןכ ן:יטא ידאנג

ח.וכ אב או... ה :תוזח השמ

- ברדצה לור תהא, ונ ר.מוא ינא מה עדוי ינא, אל :נהמיס רחש

חר.ב, שוזע :תוזח השמ

,8150 ן:יטא ידאנג

.774518150 :נהמיס רחש

ר.יאמ שוהר ןב דר.בס, ייקוא ן:יטא ידאנג

ח.וכ אב שוהר ןב ריאמ:שרוה בן ראימ

שלך? תוזה תדועת פרמס מה  ן:יטא ידאנג

ם,וקמ אלממ. 42057455: שרוה בן ראימ

ת.והז תדועת בוש ןת ח.וכ אבה תא םולרש קר יל ןת ה,יינש ן:יטא ידאנג
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4 5,

.42057455: שרוה בן ראימ

ם?וקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

.774827390 תוהז תדועת ץ,פר ןריש: שרוה בן ראימ

.והיאל זזומ. יקיאו ן:יטא ידאנג

.178276390 :זומז יאל

?ח שלךוכ אב ימ ן:יטא ידאנג

.זזומ הוליא :זומז יאל

ת.וזה תדועת בוש יל ןת ן:יטא ידאנג

.178276390 :זומז יאל

ם?וקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

.581988430 ת.וזה תדועת א לךרקא ינא ע,גכה. רמל ןורוד :זומז יאל

שלך? תוזה תדועת מספר מה ק.חצי יאסומ ן:יטא ידאנג

.205015540: איסמו קצחי

?ח שלךוכ אב ימ, ייקוא ן:יטא ידאנג

.איסמו קחצי, ניא: איסמו קצחי

ב.וש ךת שלוהז תדועת יל ןת ן:יטא ידאנג

.205015540: איסמו קצחי

ם?וקמ אמלמ ימ ן:יטא ידאנג

.627811303 תוזה תדועת, ןכה ריאי: איסמו קצחי

.ידע ץיבקלני ן:יטא ידאנג

ח לך.שלי או, הונניא :ןהכ-דינורפנרא יתונר

ם?הש על חהית. סלינוזה ר ןוחרא ארנשש ימו ן:יטא ידאנג

ד.ניונפראר :ןהכ-דינורפנרא יתונר

?ח שלךוכ אב ימ, ןכ ן:יטא ידאנג

.60690345.ניא :ןהכ-דינורפנרא יתונר

ם?וקמ אמלמ ימו: טיןא ידאנג

. 949594360.ץבילקני דיע :ןהכ-דינורפנרא יתונר

של תואו יוניכה של אשונה על רובעל צהור קר ינא דר.בס ן:יטא ידאנג

 זה ד.יגי אשל עגכר דיגלה לוכי אשל ימ ל.וקוטופר רךוצל קר ב,ייחמ אל זה ב,וש. יוהיזה

 םיחסר וישה דיגהל צהורינא,ינלפ קר.ויאל תעומשמןאיולקוטורופהךרצולקרןתונםצעב

8 



 הנבי תרייעי
 19.8.18 ךרימתא 87/14 רפמס נייןמהמן אשל הצמוע ללימת נהיב יתיירע

 םג, יאל םג ש,יגדמ בוש ינא ב.תכב םיבתכמה תא ריבעלה םירומאש צה,עומ יברח ינש

 ידע םגו ה,יה אלש בבוח בל.קל רומא דחא כל צה.עומה יברחל םגו קוחה ילפ ריעה אשלר

 םג לי רביעמ תהאכש בלא ב.תכבםגושל חוכאבימילריבעלה רומא חרשםגוהיהאשל

 תדרומס רהוצב קרה.מ כלב ח.וכאב של םוקמהאמלמתאבתכמבםגןייצת ח,וכאב

 דיגיש דחא כל ת.ואו יוניכ של אשונה על צרהקב רובעא ויכשע ינא זא. ייקוא דר?בס ה,יהיש

 ב.יני ינמרע. ינא הששונר לובענ ונחנאו

רה.ות ימרום שידספרת הודחאת"ס הש: ירנמע ביני

ר.וזח ר,וזח :ירא-ובג יבצ

דה.ות ימרום שירת הספודחאתה "סבר. שד ותוא ן:הכ ילאפ

.ראימ, יקיאו ן:יטא ידאנג

.ןדה ריאמ תואשבר דוכי"ל, הלחמ: ןדה יראמ ד"וע

.עירו ן:יטא ידאנג

.בי עגכר תויתוא. יאבג יעות רואשבר ז,כמרב נהבי :איבג יערו

נה.יל ן:יטא ידאנג

.יאבג יעות רואשבר ז,כמרב נהבי: רוןש הניל

ד.ואה ן:יטא ידאנג

ש.י תויתואהו. יאר בוג יבצ תואשבר, וננה שלבי:מןציו דהוא ר"ד

משה.  ן:יטא ידאנג

ת,יטרר שיאמ תואשבר ימוקמ תעיס :תוזח השמ

?תותיאוו, כן ן:יטא ידאנג

.ןכ תויתואת. היטרר שיאמ תואשבר ימוקמ תעיזר. סוח ינא :תוזח השמ

'.ן'כ

'י ש.י תויתואה. יאר בוג יבצ תואשרב, ונשל נהבי תעיס. יבצ :ירא-ובג יבצ

'. ש

חר.ש ן:יטא ידאנג

'.ק' ר ק.ר תויתוא נה.מיחר סש תואשבר ת,חא ריע נהבי :נהמיס רחש

ר.יאמ ן:יטא ידאנג

'.מ'א תויתוא ש.והר ןב ריאמ תושאבר ה,פונתב נהבי תעיס: שרוה בן ראימ

?ימ ת שלואשבר ן:יטא ידאנג

ש.והר ןב ריאמ תואשבר: שרוה בן ראימ

?תותיאוה המו, יקיאו ן:יטא ידאנג
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'.מ'א: שרוה בן ראימ

.הוליא ן:יטא ידאנג

ז.וזמ יאל'. ב'ת לויתוא ז.וזמ ילא תואשבר ם,יאנבי תעיס :זומז יאל

ת?ויתוא זהיא ן:יטא ידאנג

'.ב'ל :זומז יאל

ק.חצי ן:יטא ידאנג

'.י'ח, יח נהמי, סרהות ינב תעיס: איסמו קצחי

.יאסומ קחצי תואשבר: מןציו דהוא ר"ד

.תנירו ן:יטא ידאנג

ם,ינשא תעסי :ןהכ-דינורפנרא יתונר

ת?ויתואה מהו ם,ינשא תעסי ן:יטא ידאנג

ד.ניופרנאר תינות רואשבר :ןהכ-דינורפנרא יתונר

ת?ויתואמה הו ן:יטא ידאנג

'.ר :ןהכ-דינורפנרא יתונר

קלחה תא נומיסי נוחנאש ריחאש ןיציל לי בשוח זא.יקיאו ן:יטא ידאנג

 חר,ש ללוכ ב,תכב מרוחהתאםיחסרהםינשאמה בלקמינאו,תודהזהתבישי,ןואשהר

תמרואתאז דש.חמתודהזהרובעלר.בכףיחללה אפשר יא דשוחל2 7 דש,וחל2 6 ירחא

 דר?בס. דשהח עהיזה ס קוחהיפה ל זכך חראיוניכל ש ת,ודהזכל ה ע.בוקמה ש זה 

. תחירוב תדעו תחירב. 2

- קחל םצעב, שינא הששונר לובענ ן:יטא ידאנג

 אשונב תדרומס אצת יתמ ת.ויתואה יבגל בהרהה, ידאנג :איבגיערו

 ה?נואשת רופידע רהיחבב היהת םיטדנמ בום רע תצאוי עהים לסאהו? זהה

 חקמפמה בלקמינאש מרוח כל חלה,תבה יתחלתשה ומכזא ן:יטא ידאנג

 עלי דרך ריבעמלכל דרךבינאש מרוחללוכת,ושהר תראבםרסומפ דימתוריחבליצארה

 נסכילה םילוכי םתא ם.והרש תראב תויתואה של אשונה כל םסרופ קרובב םויה ם.כיאל

 אשל מה כל אלה,ש כל ת.ויתואה יבגל תויחנהה כל תא תואלרו ת,וריחב ףיעלס תחתמ

 דר?בס ל.ייממה םכל ןכדעא ינאו בתכב יאל תונם לפילוכי םתא ר,ובר

 מוכ ת.וריחבה תדעו תריחב של אשונה זה בה.ישיה של ינהש בללש םיברוע ונחנא, ויכשע

 ת.וריחב תדעו ברח של םוקמ אמלמ םגו תוריחבה תדעו יברח םיחרוב ונחנא םויה, יתמראש
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 תמרואתאזם.ינשא1 5 עלמ תוילה לוכי אל תוריחב תדעווב םינשאה מספר ם,ינשאה תומכ

 םדאןבל עלמ יהונבאיהםאג,יצלה להוכי עהיס כל בלא צה.עומבםינשאה מספרלהווש

 אצמנש ימ כל של הטחלה וז ת.וחפ וא והדזהש םינשאה מספר יפל םישל להוכי איה ד,חא

 ת.ודהזמה אהצותכ ד,חאםדאןב עלמגיצלה םיצורםאו בר,חהימדיגלה ןחלולש ביבמס

 תדעו "רוי תא ורחבל םיכיצר ונחנא םויה ת,רוחיבה תדעו תר.וי וא םינשא ינש שי םא

 "רויתא חרבנאלםא ם.ינשא של םיטהפר תאאמלנובוביהס תא עשהנשיחרא ת.וריחבה

 אל םאו רה,יחבה דע ת.וריחבה תדעו "רוי םוקמ אמלמ ינא קוחה ילפ ת,וריחבה תדעו

. תרוחיב תדעו ר"וי תא חרבנו זהע ליגנ אה שלווקמ ינא ת.וריחבה תדעו "רוי ינא זא חר,ביי

 עדימ בההר שי. תוברש חטבש דבוע דשוח ברכ ינא חלה,תבה יתמראש ומכ, ןווכתמ ינא

 םג תוטחלה בלקל םגו תוריחבה תדעו ירבחל םסלפר ךיצר ינא ם,לפרס םיכיצר ונחנאש

 מהמ דלג םיבשותה מספרו םידשח םירוזא שי םיעדוי םתאש ומכ יכ. תויקלפ תברעה יבגל

 תדעו תבישיו טה.חלה בלקל םיכיצר ונחנא זה יבגלו ם.ייוניש מספר שיו ברהעש םעפ הישה

 רתויש מהכ ת.וריחבה תדעו תא נסכנ ונחנא רךוצה ילפ ע,ובק ומשה היהי אל םא ת,וריחבה

 על בוש רובעא ינא זא, וזה הה.ובג תרוי היהת תורידתה אהנרכ ת,וריחבה םויל ברקתנ

 מה.יהרש

ת.וריחבה תדעווב עהיהס יברח תא ב,תכמ שיגלה ונקשבתה :ירא-ובג יבצ

בל.קח למאש ינא בתכב ומשה שי םא זא, ייקוא ן:יטא ידאנג

- תךוא יתאלם. שיריכמ אל: שרוה בן ראימ

ם פה,יעיבצמ ונחנא :נהמיס רחש

לוכי םוילה ןוכנ דחא כל םא בר,דמ עגכר ינא עה.בצה אל א,ל ן:יטא ידאנג

 אל בבוחש גללב ב.וש ליחתנ ואוב זא. ולש םוקמ אלממ ימ דה,עווב ברח היהי ימ דיגלה

 ר,ובעא ינא א,צמנ

 ב.בוח םוקמב עה.י"ר הסוי ינא, ומוקמב דיגל להוכי ינא ן:הכ ילאפ

 ת?וריחבת הדעווב ג שלךיצנשה ימ א,ל ן:יטא ידאנג

? ןוכנ ת,ונשזה לי רחא היה יאפשר ן:הכ ילאפ

? םוקמ אמלמ. ייקוא ן:יטא ידאנג

. ויכשע דהעוובקבר רדמ תהא :תוזח השמ

 דה.עווב םיגיצנ שהום שליל לשוכי אוה :איבגיערו

 קר מרואאוה א,ל.ויכשעםילש לוכיאלינאש מרואאוה א,ל ן:הכ ילאפ

- דיגל להוכי א פהצמנבר שח

 עה,ונתה םעטמ עגכרש גללב. ושהמ םכל דיגא ינא ה,יינש ן:יטא ידאנג
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 לוכי ע,דוי אל ינא דהה,זה אל אוה אצמנ אשל םדא ןבו ם,ינשא ינש קר םיאצמנ ה,גמפל

 םא.ושל גיצנת האםילש לוכיאום הצעבזאו חר,אושהימםעתודהזט להיחלהאות שהוילה

 תדעווב גיצנה ימ מרוא דחא כלו םיגיצנ ינש שי עגכר, גצינה מי רמאו ההיו הפ ההי אהו

 אל,רפ ןכה צלא.זרוחבושינאזא בל,קללוכיאלעגכר ינאהז גללב דר?בס. ושל תוריחבה

 צל?א ימ, ייקוא ם.וקמ אמלמ תהאו ינמרע ביני זה תוריחבת הדעו ברח

. ומצעא לו, הימצעל ינא ע.גכר יל ןיא ע,דוי אל ן:הכ ילאפ

? ומצעד לחא כל ן:יטא ידאנג

. כן ן:הכ ילאפ

 חולשל םילוכי אל םתא ם,יאצמנ אל םתא תרמאו תאז. יקיאו ן:יטא ידאנג

 ד.חאףא

 ם.וקמאלממימםג דר.ומס ומשה עובהש משךב ח לךנשל ן:הכ ילאפ

 ר.יאמ ר.ומג דרבס. ייקוא ן:יטא ידאנג

 ם?ק שרוא ך?יצר תהאתוזה תדועת.ןומרושיאל: ןדה יראמ ד"וע

 ת.וזה תדועת םג ן:יטא ידאנג

.34310590 2:ןדה יראמ ד"וע

 ם?וקמאמלמ ן:יטא ידאנג

תוהזה רפמס תא לך ןתא ינא ףכית ו.דיע הניר םוקמ תאמלמ: ןדה יראמ ד"וע

 שלה. 

. עירו. יקיאו ן:יטא ידאנג

 חוכ אבה ש.דחמ בוש תונלש ךיצר, ונרדגשה םוקמה אמלמ :איבגיערו

 דש?חמתונך לשיצר ם.וקמאמלמו

 דש.חמ בוש יד ליגת, ןכ ן:יטא ידאנג

, ףלולושו לוש בביר. 007691570 רה.ובד הידבוע דואה :איבגיערו

6 48911560.

 נה.יל ן:יטא ידאנג

. 07691570 0דה.עו ברח.רהובדדואה םוקמאמלמ: רוןשהנלי

 ם.יברח ינש? ינד של השחא םוקמ אלממכ תרדגתה הא ע,גר :איבגיערו

 ם?וקמאמלמימהנשמ זה מה דה.עויברח :ירא-ובג יבצ

 ברחימוא ברחותוא זה םאדיגלה כהיצר איהו דה,עו ברח ן:יטא ידאנג

 חר.א
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 דה.עויברח זה ,ום שלוקמאמלמאל זה לה.ועמ :איבגיערו

 אוהביבר דה.עו ברחאוהדואה ת.ומשינשתמרא חלהתבה ן:יטא ידאנג

 ם.וקמאמלמ

 יברחםהינש ם,תואגיצת נה.מש אל זה דר?בס ך.והפ זא :איבגיערו

 דה.עו

 ד.חא דהעו ברחקג ריצל להוכי תהאא,ל ן:יטא ידאנג

 ב.יבר תא גיצת איה ד,ואה תא גיצמ ינא זא ז.וחא אהמ :איבגיערו

 דר?בס

 ם.וקמאמלמאל ן:יטא ידאנג

 ם?וקמ אמלמ דוע ףיסואפשר לה :איבגיערו

. כן, כן ן:יטא ידאנג

. יתנבה :איבגיערו

 דה,עו ברחאוהביבר נהיל צלאזא ך.כ חראבתכבוריבעתזא ן:יטא ידאנג

? ןכונ

. כן: רוןשהנלי

 ד,ואה צלארוזחל צהורינאזא ד.ואה, ייקוא ן:יטא ידאנג

 ת.וריחבהתדעויברחםהינש ם.וקמאמלמעגהר ילןיא :ירא-ובג יבצ

 ק.ימספ זה ם,יברחםיינשיש לי זה. תאחאשל ת,ומוקמיאמלמךיצרו דהימב

 משה. .ייקוא ן:יטא ידאנג

 ת.וזח משה :תוזח השמ

 דה?עו ברח ן:יטא ידאנג

 ם?גתוזה תדועת צהור תהא דה.עו ברח :תוזח השמ

 בר.כיש ליא,ל ן:יטא ידאנג

 ח לך.אשל ינא םוקמא המלמו. ייקוא כל,ש הי :תוזח השמ

 חר,ת. שמרא יבצ. ייקוא ן:יטא ידאנג

 ם.וקמאמלמחאשל ינא דה.עו ברחינא :נהמיס רחש

 ר.יאמ ן:יטא ידאנג

 כל תאםש לך שי ץ.פר ןרישהיתה םוקמאמלמו דהעוובינא: שרוה בן ראימ

 ם.יטהפר

 דר.בס, ייקוא ן:יטא ידאנג

.24758580  0ת?וה זמספר ?ודיע נהים של רוצה לרשור: ןדה יראמ ד"וע
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.הוליא. יקיאו ן:יטא ידאנג

משך.בה ח לךאשל ינא םוקמ אמלמו ז.וזמ והיאל ה,יאה ינא :זומז יאל

ק.חצי ן:יטא ידאנג

.ןכה ריאי םוקמ אמלמ דה.עו ברח ינא: איסמו קצחי

.תנירו. יקיאו ן:יטא ידאנג

ץ.יבליקני דיע :ןהכ-דינורפנרא יתונר

?ברחה ימ ן:יטא ידאנג

ץ.יבליקני דיע :ןהכ-דינורפנרא יתונר

ם?וקמ אמלמ ימו ן:יטא ידאנג

ח לך.אשל ינא :ןהכ-דינורפנרא יתונר

תודהזהה תבישי של םיבהשל ינש תא ונמייס ונחנא זא. ייקוא ן:יטא ידאנג

. מהר תרויש מהכ חולשל םכמ קשבמ ינא ת.וריחבה תדעווב ברח ימ חרב דחא כל םגו

 עידולה ךיצר ריעה אשר יכ מהר, תרויש המכ קשבמ ינא בלא דש,וחל 30 דע אפשרנ ונחנא

 אפשר םא בר,כ הצור ינאו ת,וריחבה תדעו יברח ימ םינהפ שרל םגו תוריחבה נהלמל

 ריבעלה םכמ קשבמ דואמ ינא זה גללב נה.ואשהר בהישיה תא םייקל ברכ אבה עובבש

 תבשילי ןמוזי חלשא ניא זאו תדרומס רהוצב ונל היהיש חסר.ה רמוחה תא עלי תועצמאב

. נהושאת הרוריחבת הדעו

 מרולםגךירצ תהא עה,יהס על ריצהמ תהאכש אלה.שילשי: שרוה בן ראימ

 ךיצר, תמיומס גהלפמ של תב תעיס אישה עהיס התא םא יכ ך?ייש התא תב תעיס זהיא

 א?ל גה,מפל וזיא על ריצהלה

 חוכאבימהדהזהדחאכלשיב לוחשש מה. נהמש אל זה א,ל ן:יטא ידאנג

 ברחרותב ם,דאןבותוא ח שלוכאבימבוחששימ.יתרמאשומכ,תוחפ זה עהיהס םג.ושל

 תא שיגמ אוה ח.וכ אבל תועממש שי מה.יהרש תא ליבומ ימ ם.ויה אצמנש צהעומה

- כל תאשיגמאו, הןומימת לוקשבה

. ןומימת הא שהיגגה המפלם הויה: שרוה בן ראימ

 אלה.ת הומית הרשא שיגמת הא נה,מש אל ן:הכ ילאפ
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 תהא, תבה תעיס לע ירהצמ התאשכ ורמא י,ל ורמאש המ יכ: שרוה בן ראימ

- הצהרה היתהשידכת,מיומס גהמפל תחתהתאד שיגך להיצר

, ... יטנלווא רזה ל ן:יטא ידאנג

 רהימס חוטב וא ליימ אפ,טסווב יאפשר ךיאל חולשל, ידאנג: שרוה בן ראימ

 הרימסוליימקר מרוא תהאשוא?םיבלוקמהאלהםיברדהתשושל םאה מרוכל? תידני

 ת.ינדי

קוחר אצמנ ינא יכ יתייעב תצק זה תינדי רהימס ף,ידעמ ינא ן:יטא ידאנג

, יוניש וזשהיא םכל שי םא םג ת.דרומס רהוצב ליימב זה תא וחתשלש ףידעמ ינא מפה. 

 םכשל גיצנ ימ ה,דעווה ברח ימ תא תונלש םתטחלה בהישימה אהצותכ תובקעב םויה

 בוש קשבנ ונחנאש מה ת.דרומס רהוצב ליימב זה תא חום לשלילוכי םתא ת,וריחבת הדעווב

 קוחשה ךיארתהדע א,לםא קש.במינא ע,ובהש ףוסדע זה תאתושעל דלתלהש זר,וחב

 "רוירוחבל צהורינאםנישוארהםבילשהנישתאנושיעשריחא,ושיכע ר?דבס אפשר,מ

 ת.וריחבת הדעו

 תדעו "רוי ןיינעל חסייתלה צהור ינא זה.ל חסייתלה צהור ינא :ירא-ובג יבצ

 ריאלהש ןידה ןמש בשוח ינא ת.וריחבה תדעו "רוי רוחבל ךיצר ובש בלשל ונעגה ת.וריחבה

 תדעו "רויכ דיאנגב,בו רחובלותרוחיבהאשנו תאהולומש עןצוקמ דיבי הזהןיניעהתא

 ריאלהש ןוכנ היהיש בשוח ינא םגו ת.וריחבה אשונ כל יבגל תיכלל תויחראב אשונ ת.וריחבה

 תתל בלא ם,ינוידב תועללה ךיצרש מה תא עלהנ ת.וריחבה תדעו יברח ונחנא. וידיב הז תא

 תא קשבמ ינא ת.וריחבה תדעו תא נהלל תטפושו תיבינסטניא רהוצב זהב קסועש ושהימל

 זהב ששוח ינא ם.יחרא םידמעומ על עיבצנ ןבומכ א,לו דהימב עה.בצהת לועללה הזה ןייהענ

 ןיאש, ןזואמ ושהימ ידיב הזה ןיינעה תא חינלה פה, םיבשויש אלה כלל, ונלוכל איבר תרוי

 ךיצרש דרךה וזש בשוח ינא חר.א וא זה יתגמפל קשר וא חר,א וא זה יטילופ טרסניא םוש

 בה. גונהל

 תייהי3012-ב תוריחבה תדעו "רוי. ומשה דיגלה צהור ינא :תוזח השמ

 םימרוחה תא חקל ידאנג םוישה דהבוע. תויעוצקמב הדבועה תא תיעצביש בשחו ניא. ניא

 כלל ת,ינויווש ת,יעוצקמ רהוצב עלופ ינאש בשוח ינא ה.עשמל הכהל םתוא םגתרו ישל

. ןאכ םיברחה

- ךמצע תא דימעמ תהא :ירא-ובג יבצ
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?אלהש וזיא, ןבומכ :תוזח השמ

זה. תא דיגת :ירא-ובג יבצ

בשוח ינא.טמשפה תא םיילס וליאפ תתנ אל תהא, ןבומכ :תוזח השמ

 רה.יחבל ימצע תא דימעמ ינאו ריעת הצעומ יברחמ דחא "רוי תויך להיצרש

 לע תועצה יתש פה תודמוע ע?ימלהש צהושר ושהימ דוע שי :ירא-ובג יבצ

 שהמ תא תונמל איה תרחאו ן.יינעה תא ילבוהל ידאנג מר תא תונמל יתעצה תחא ן.חולשה

 ת.וזח

 תא עיצהו הריחבל פה דימעה אוה ת.וילה אשל קשיב ידאנג :איבגיערו

. זהא השונבותקשבתאלבקמינא אלה.ם היברדה

 ת.ויהא לקש ליב אוע שהדוי אל ינא ד,ובככל ה םע :תוזח השמ

 חר,בנאם לא מר.אאוה :ןהכ-דינורפנרא יתונר

 ה.ריבר וה ליתה אם לאקר :נהמיס רחש

 יברחםוישה ד,יגלהואשונהתאבושתועללה צהורינא ן:יטא ידאנג

 דע ם,ויה נהקמסל םיעיגמ אל םתא םא ת.וריחבה תדעו "רוי תא ורחבל םיבייח אל צהעומה

 ונחנא םש א,בה עובשב הווקמ ינא םייקתלה רהומאש נה,ואשהר תוריחבה תדעו םויקל

 בהישיל דע ת.וריחבה תדעו "רוי תא רוחבל נסהנו בהישיה תליחתב בוש אשונה תא עלהנ

 ת.וריחבת הדעו "רוי םוקמ אמלמ ינא

 ר,וחבך ליצר קרהמ כלבמר שוא זה :איבגיערו

 תבשיבי םג םא דר?בס ט,משפה תא םייסל ונת ה.יינש ה,יינש ן:יטא ידאנג

 קודבאינא ת,וריחבהתדעו "רוייכלשה בהימס חרבייאל נהואשהר תורחיבתדעותרוחיבה

 םוש אהור אל ינא עגכר יכ ם.אתבה לועלפ םילוכי ונחנא מה ,יזוחמה גדרה לומ אשונה תא

 אלםשםגונחנאםא נה.ואשהר שהיגבפ תוחלפ זא ם,ויהאלםא חר.בנאלונחנאש בהיס

 תועשל אפשר מה בהישיה ינלפ אשמר קודבא ינא זא דר,הס וזשהיאל עיגנ אל חר,בנ

 ?דרבס זה.קרה המב

 ט.ושפ ארונ עה.בצד להימענ :ןהכ-דינורפנרא יתונר

? ויכשע ן:יטא ידאנג

 םהיעל בלקל אפשרשםיברדךומשל בלח א?ל מהל.ןכ :ןהכ-דינורפנרא יתונר

. ויכשע טהחלה

 םצעב אושה משה, תא רוחבל ת.ויואפשר יתש שי קהפר על ן:יטא ידאנג

 ם.וכל רוחבא לל וא. ומצע תא גיצה

? םוכל רוחבא ללוא :ירא-ובג יבצ

16 



 הנבי תרייעי
 19.8.18 ךרימתא 87/14 רפמס נייןמהמן אשל הצמוע ללימת נהיב יתיירע

זה. בבשל ן:יטא ידאנג

םאו רה.יחבל תאז כלב תךוא תועללה עיצמ תאז כלב ינא :ירא-ובג יבצ

 ה.עשת תהא חרבית

ונחנא ם,ויה םיחרוב אל ונחנא םא ק,וחה ילפ. יתמרא בוש ינא ן:יטא ידאנג

 ןפואב לועלפ לוכי ינא םא קודבא ינא בהישיה ינלפו נה.ואשהר תוריחב תדעו תבישיל םעיגימ

? המ ע.גכר בהושת תתה לצוא רל ינא ק.וחה ית, לפוריחבה תדעו "רויכ עובק

 כל.ה  זהמשה. דגנימ ד,עבימ מרוא זה :ןהכ-דינורפנרא יתונר

 ם.יידיםים להרעד פוע ם?יברח משה, דעבימ :ירא-ובג יבצ

 ...חרשו תינור, ריאמ ר:ופ קחצי לעי

 חר.ב נמשה :ןהכ-דינורפנרא יתונר

? יעיבהש ימ שה,יש ר:ופ קחצי לעי

 על.י עה,בש :נהמיס רחש

? ו רחת, שינוש, רוהר ןב ריאמ, יאל משה, ,יעור ר:ופ קחצי לעי

 ד.עב עהיבצם הג נהיל :ןהכ-דינורפנרא יתונר

 נה.יל :רופ קחצי לעי

 ת?עגמה הכ :ירא-בוגי בצ

 עה.בש ר:ופ קחצי לעי

 בר.ע :ירא-ובג יבצ

 :העבצה
 רשח, הןכ-דניורפנרא תינור ז,וזמ ילא: "ה(ה ים)חוכנ 13 ךות(מ 7:דעב

 )שרוה בן ראימ,ןרושהנלי, איבג עירו, תזוחהשמ,הנמסי

 :1/87/14'סמ הטלחה
. תוריחבה תדעו ר"ויכ תוזח השמ רמ תא תונלמ תולוק בורב טלחוה

 דהובעה תא תועשל םכל חיטבמ ינא ם.יברח דהות :תוזח השמ

 עשהא ינאש בשוח ינא. 3012-ב זה תאיתיעששומכ ת.ופיקבשו.יתמראשומכ ת,ועיצוקמב

. יאנביר הוביצת הבוטלו ריעת הצעומ יברח כל תבוטה. לנם השג זה תא

 חה.צלבה :איבגיערו

 קשה?בב, ויאל תואלש תך?ניחבמ ומשה דוע שי :ירא-ובג יבצ
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.יניינע ש.יגנ אור, המה ביגמ ש.יגנ דואמ אוה :ןהכ-דינורפנרא יתונר

חה.צלבה היהיש :איבג יערו

ונחנא ד.יגהל יתיצשר דחא ומשה דוע שיו ם.לוכל היהיש ן:יטא ידאנג

 םרספנ נה.ביל םידמעומ תגשה על עהדומ א,בה עובש תליחתב חהיסל ע,ובש ףובס םנפרס

 םיימוי בר.מטספל72-ו62-ב םצעב איה תומיהרש תגששה ת,ומוקמה כלב םגו תולרש םג

 תא עהדומ תהואבםאפרס םגינא דר.חהתאו גשההה םוקמתא ם,יכיארתה כל תאםנפרס

 תוברוחה תא שיגלה םיצושר םידמעומה כללו תומירשה כלל כהרדה שהעא ינאש םוקימה

 ןכיא ניאו בר.מטפס תליחתל כהדרהה תא עבקנ ונחנא ת.ויועט עונמלו תדרומס רהוצב

 טהויט יל שיש מךמס וזשהיא ןיכנ ם,ידמעומה כל תא אשרנ ונחנאש יחרא מך,מס וזשהיא

 ונלש טרהמה. ינהש דדומתמל דחא כל דובכ תתל ם,ותחי מהכבהס ןבומכ דחא כלש

 דחא דובכה על רומשנ ונחנאש ק.וחה יפל כלה, פהוקש נה,יקת רהוצב וברעי תוריחבשה

 ת.יקוחמה הבר םגו תישיאמה הבר םג, ינלש

 בה.דה רות :ירא-ובג יבצ

 ת,וברוחת הכימש, ידאנג :איבגיערו

-ב דש.וחל3 0 יחרא נהביב עצבתת תוברוחה תכימש, ייקוא ן:יטא ידאנג

 היתה עה,דומ תהואב םג םנפרס ונחנא ת.וברוחה כל תא בלקל רומא ינא דשוחל3 0

 אפשרמש קוחה יפל וא ם.וי זהיאב םאפרס ינא. יצלא םג ישיא ןפואב תוברוח לבקל תואפשר

 אשר ידי על םותחש ימשהר בתכמה תא םתבליק םלוכ םתא ת.וריחבה תדעו תריכזמ צלא

 בלקל ק,וחה ילפ תחקל אפשר םצעבו ת,וריחבה תדעו תריכזמ החרבנש, קוחה ילפ ריעה

 םיברח חסר,ש מה ל,יימבריבעהליתשקבישרמחוה ת?ואלשדועשי צלה.אתוברוחםג

 איה משךבהו מרוחה כל תאתזכמר איה על.ילריבעלה דה,עויברחיבגלםגו פה ויהאשל

 דר?בס, יאל ריבעת

- תגרסנ בהישידה לך. הות :ירא-ובג יבצ

 ___________________  ___________________ 
 ריאבוג ביצ

 ריעה שאר
 תריטשדדו

 יהיירעה ל"כנמ
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