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  ן בֶ ֶא הָ י וְ ִמ ָר 

  )יזִ עֲ ר לֹוקֹוי מָ ּפִ -לעַ (

  1  ס:עַ ע. ּכָ צַ פְ נִ ל וְ פַ ן, נָ בֶ ֶא ל ּבְ ַק ְת א נִ ר. הּופָ יל עָ בִ ְׁש  ֶר י ּדֶ ִמ ר ָר בַ עָ ַאַחת ם עַ ּפַ 

  2  ?"ֹוים ּבִר בְ ים עֹוִׁש נָ ר אֲ ׁשֶ ם אֲ קֹומָ ן ּבְ בֶ ֶא  יחַ ּנִ י ִה "ִמ 

ֹ בֶ ֶא ת הָ ֶא  ת, ַא כֶ לֶ לָ  יִׁש ְמ ִה ם וְ א ָק הּו   3  ק.ּלֵ א ִס ן ל

  4  ע.צַ פְ נִ ל וְ פַ ֶאֶבן, נָ ל ּבָ ַק ְת ב נִ ּויל. ׁשבִ ְׁש  תֹואֹו ֶר ר ּדֶ בַ י עָ ִמ ן, ָר מַ ר זְ בַ עָ 

  5  תחַ ּנַ יא מֻ , ִה אּוא, ְר נָ  אּוְר . ּון זֹובֶ ֶא ל ּבְ ָק ְת י נִ נִ ה אֲ ּיָ נִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ז: "ּבַ ּגֵ ַר ְת ִה 

  6  !"ּהָת ק אֹוּלֵ סַ ג לְ ֵא דֹו ינֹוֵא  יׁשם! ִא קֹומָ  תֹואֹון ּבְ יִ דַ עֲ 

  7  ּהָת אֹול ּבְ ַק ְת א נִ ב הּוּויל. ׁשבִ ְׁש  תֹואֹו ֶר י ּדֶ ִמ ר ָר בַ ב עָ ּוׁשם, וְ יִ ׁשַ ְד חָ  רּובְ עָ 

  8  ן!בֶ ֶא  ּהָת אֹוָקל ּבְ ְת י נִ נִ ית אֲ יִׁש לִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ד: "ּבַ ֹואז ְמ ּגֵ ַר ְת ע. ִה צַ פְ נִ ל וְ פַ ן, נָ בֶ ֶא 

  9  אן!"ל ּכָ פֵ י נֹונִ ית אֲ יִׁש לִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ּבַ 

  10  לַא ן. ׁשָ ֵק זָ  יׁשִא  ֶר ּדֶ ר ּבַ בַ ה. עָ ּדָ ּצִ ס הַ עַ כַ ּבְ  ּהָת אֹוק ַר זָ ן וְ בֶ ֶא ת הָ י ֶא ִמ ף ָר טַ חָ 

  11  ז?"ּגֵ ַר ְת ה ִמ ָּת ה ַא ּמָ ד? לָ לֶ יֶ  ,ה לְ ָר ה ָק י :"מָ ִמ ת ָר ֶא 

  12  יִּת לְ פַ ים נָ ִמ עָ ּפְ  ׁשלֹו. ׁשָ זֹו ֶר דֶ י ּבְ ִּת ְר בַ ים עָ ִמ עָ ּפְ  ׁשלֹוי:  "ׁשָ ִמ ָר  ר לֹוּפֵ ִס 

ֹ ן הַ בֶ ֶא ה הָ ָת יְ ץ הָ יִ ַּק ל הַ ּכָ  ׁשֶ מֶ י. ּבְ ִּת עְ צַ פְ נִ וְ    13  יל,בִ ְּׁש ע הַ צַ ְמ ֶא ת ּבְ חַ ּנַ את מֻ ּז

  14  ".םִמן ַהָּמקֹו לֹא ָדַאג ְלַסֵּלק אֹוָתּה ְוִאיׁש

  15  ם..."יב לֹו : "ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָאׁשֵ ב ַהָּזֵקן ֶרַגע ְוֵהִׁש ָחׁשַ 

  

 


