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ְמַנְּצִחים ֶאת ַהְּנִגיףְמַנְּצִחים ֶאת ַהְּנִגיף



ִדי, ֵיׁש  ּמוּד ּגָ י ַהּלִ ְלַגּבֵ
ְתרֹון ֶטְכנֹולֹוִגי...  ִלי ּפִ
יֵנינוּ  ר ּבֵ נוַּכל ְלַתְקׁשֵ

יֵרי  ֶעְזַרת ַמְכׁשִ ּבְ
ל  ר ְוִנְלַמד ּכָ ׁשֶ ַהּקֶ
ָעה ְקבוָּעה  ׁשָ יֹום ּבְ

יַחת ְוִעיָדה. ׂשִ ּבְ

ִלְפֵני ִמְסַּפר ָׁשבּועֹות ַּבּבּוְטֶקה ַהּסֹוִדי ֶׁשל 'ֲחבּוַרת ַּתְרָיג' ְּבַיַער ָהֵעֶמק... 
ְנִגיף קֹורֹוָנה ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּׁשט ְּבִיְׂשָרֵאל, ַאְך ַעל ִּפי ַהַהְנָחיֹות ֲעַדִין ָהָיה 

ֻמָּתר ְלִהְתַאֵּסף ִּבְקבּוצֹות ֶׁשל ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ְּבֵני ָאָדם, ְוַתְרָיג, ֹלא ִוְּתרּו 
ַעל ַהִּמְפָּגׁש ְוַהִּלּמּוד ַהּיֹוִמי ַּבּבּוְטֶקה.

ַּכֲעֹבר יֹוַמִים... ַּתְרָיג ֵהֵחּלּו ְלִהְסַּתֵּגל ַלְּמִציאּות ַהֲחָדָׁשה.

מֹר ַעל  ֲאָבל ֵאיְך ִנׁשְ
יק  ּמוּד ַהיֹּוִמי? ַמְסּפִ ַהּלִ
ֵאין  ה ִלי ִעם ֶזה ׁשֶ ָקׁשֶ
ְלמוּד ּתֹוָרה. ּתַ ִלּמוִּדים ּבַ

תריג עד הסוףתריג עד הסוף
אין עוד מלבדו!אין עוד מלבדו!

ְזּכֶֹרת. סֹוף  ִדי ּתֹוָדה ַעל ַהּתִ ּגָ
ה טֹוָבה ָלֵצאת  סֹוף, ֵיׁש ִלי ִסּבָ
ָבר ִנְמַאס ִלי ִלְהיֹות  ִית... ּכְ ֵמַהּבַ

ְגַלל ֵאיֶזה  ִית ּבִ ּבַ ל ַהיֹּום ּבַ ּכָ
ְכָלל לֹא  ּבִ ְנִגיף ָקַטְנִצ'יק ׁשֶ

לוֵּחי  ה, ׁשְ רֹוִאים אֹותֹו... ְוחוּץ ִמּזֶ
ִמְצָוה ֵאיָנם ִנּזֹוִקים!

ִדי.  אן ּגָ ְרָיג ּכָ ּתַ
יר ָלֶכם  ֲאִני ַמְזּכִ
ַמן  יַע ַהּזְ ִהּגִ ׁשֶ

ל ִמְנָחה... ּלֵ ְלִהְתּפַ

ִמְנָחה! ִמְנָחה! 
עֹוד  ַמְתִחיִלים ּבְ

ּקֹות! ָחֵמׁש ּדַ

ֵבי  ֵרי יֹוְשׁ ַאְשׁ
ֵביֶתָך...

ַמְעּתָ  ִעיז! לֹא ׁשָ ּלֹא ּתָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
א ֵמִאּסוָּרא? ָמה  ְנּתָ ַעל ֲחִמיָרא ַסּכַ
לוֵּחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקין  תוּב ׁשְ ּכָ ׁשֶ

ִכיח  ׁשְ ְזַמן ָרִגיל ֲאָבל 'ֵהיָכא ּדִ ֶזה ּבִ
צוּי  ּמָ לֹוַמר ֵאיפֹה ׁשֶ ֲאִני', ּכְ ֵהיְזקא, ׁשָ
ַרד  ין ׁשֹוֶנה. ָלֵכן ִמׂשְ יִקים', ַהּדִ 'ַמּזִ

ֶנֶסת  ִריאוּת אֹוֵסר ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּכְ ַהּבְ
ה ָיכֹול  ה. ֲאָבל ַאּתָ ִפּלָ ֲאִפּלוּ ַלּתְ
סֹות', ֲאִני  ְרּפָ ְלִהְצָטֵרף ְל'ִמְנַין ַהּמִ

ּקֹות.  ְתִחיִלים עֹוד ָחֵמׁש ּדַ ּמַ ׁשֹוֵמַע ׁשֶ
ד ַאֲחֵרי  ֶסת, וִּמיָּ ְרּפֶ ֵעת ַלּמִ ָאז ֵצא ּכָ
ּמוּד ַהיֹּוִמי. ה ָקַבְענוּ ֶאת ַהּלִ ִפּלָ ַהּתְ

ימוּ ֵלב, הֹוָדָעה  ְרָיג, ׂשִ ּתַ
ֶהְתֵאם  ֲחׁשוָּבה! ּבְ

ל  ִניֹּות ׁשֶ ַלַהְנָחיֹות ָהַעְדּכָ
ִריאוּת, ֵהֵחל  ַרד ַהּבְ ִמׂשְ
ָחר ַהּבוְּטֶקה ָסגוּר! ִמּמָ

ה  ֲחֵבִרים, ֲאִני ְמאֹוד ְמַקוֶּ
ל  ה ׁשֶ ּפוּר ַהּזֶ ל ַהּסִ ּכָ ׁשֶ

ִגיף, זֹו ְסָתם ַהְגָזָמה,  ַהּנְ
עֹוד יֹום יֹוַמִים  ּבְ ְוׁשֶ
לוּם... ה ּכְ ּזֶ ֵרר ׁשֶ ִיְתּבָ

ָרֵאל,  ם ִיׂשְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
ר ַעל  ּבֵ ַנְצִליַח ְלִהְתּגַ

ִגיף, ֲאָבל ֶזה לֹא הֹוֵלְך  ַהּנְ
ִגיף  ְך ַמֵהר. ַהּנְ ל ּכָ ִלְהיֹות ּכָ
ֶרְך  ְמִהירוּת ְוַהּדֶ ט ּבִ ֵ ּשׁ ִמְתּפַ

ִחיָדה ַלֲעצֹר אֹותֹו  ַהיְּ
ַמע ַלַהְנָחיֹות  ָ ִהיא ְלִהּשׁ

ים. ּתִ ּבָ ֵאר ּבַ ָ וְּלִהּשׁ

ֶּדֶבר ָּבִעיר

ַּכֵּנס ַרְגֶליָך! 

)בבא קמא(



ִנְׁשָמִעים 

ְלַהְנָחיֹות 

ִמְׂשַרד 

ַהְּבִריאּות!

טוק טוק 
טוק!טוק!

ְנחוּם צֹוֵדק!  ּתַ
ִגיף ְמאֹוד  ַהּנְ
ן, ְוָצִריְך  ְמֻסּכָ

ְלַהְרּבֹות 
ְתִפּלֹות. ַאְך  ּבִ
ִנים  ל ָהַרּבָ ּכָ

ִריְך  ּצָ ְסקוּ ׁשֶ ּפָ
ַמע  ָ ְלִהּשׁ
ְלַהְנָחיֹות 
ַרד  ִמׂשְ

ִריאוּת  ַהּבְ
ְוָאסוּר ָלֵצאת 
ִית ַרק  ֵמַהּבַ

ִאם ֶזה ְלצֶֹרְך 
ִחיּוִּני!

ָבר  ְנחוּם ּכְ א-מ-א! ּתַ

יִדי  ּגִ ֶטֶלפֹון, ּתַ ָעה ּבְ ׁשָ

ם, ֲאִני ְצִריָכה  ַסיֵּ יְּ לֹו ׁשֶ

ר ְלִדיָצה  ֵ ְלִהְתַקּשׁ

ְכָנה... ֵ ַהּשׁ

ה, ֲאַנְחנוּ ֲאִפּלוּ  ַמן ַהּזֶ ּזְ יָצה! ּבַ ׁש לֹא ּדִ ַמּמָ
א. עֹוד  ר ֶאת ָסָבא ְוַסְבּתָ לֹא הֹוְלִכים ְלַבּקֵ

יָחה ְותוְּכִלי  ם ֶאת ַהּשִׂ ְנחוּם ְיַסיֵּ ְמַעט ּתַ
ֶלפֹון. ּטֶ ית ּבַ ר ִעם ׁשוַּלּמִ ְלַדּבֵ

ית  לֹום, ׁשוַּלּמִ ׁשָ
ְיכֹוָלה ָלֵצאת 
ְלֶרַגע ַלֲחַדר 
ְדֵרגֹות? ַהּמַ

ית ַאּתְ  ... ׁשוַּלּמִ ׁשְ ׁשְ ׁשְ
ה ִלי ּבוּׁשֹות... ַרק  עֹוׂשָ
ַהֲחֵבִרים  ֶזה ָחֵסר ִלי ׁשֶ
ְמעוּ אֹוָתְך... ַאּתְ  י ִיׁשְ ּלִ ׁשֶ
יָחה  ׂשִ ֲאִני ּבְ לֹא רֹוָאה ׁשֶ

ֲחׁשוָּבה?

ָחס ְוָחִליָלה! ָאסוּר ָלֵצאת 
ר  ֵדי ְלַדּבֵ ַהחוָּצה - לֹא ּכְ

ֵכִנים וֶּבַטח  ְ ִעם ַהּשׁ
ם! ָאז  ֵחק ִאּתָ ּלֹא ְלׂשַ ׁשֶ
ָעִדיף ְקָצת חֶֹסר ְנִעימוּת 
ל  ר ָלַקַחת ִסּכוּן ׁשֶ ֵמֲאׁשֶ
יק  ֵבק אֹו ְלַהְדּבִ ְלִהּדָ

ָחִליָלה!

ן ִלי  ּתֵ ִאם לֹא ּתִ
ֶלפֹון, ֲאִני  ּטֶ ר ּבַ ְלַדּבֵ
ּה  ר ִאּתָ ֵאֵצא ְלַדּבֵ
ְדֵרגֹות!  ֲחַדר ַהּמַ ּבַ
ֶלת.  אן, ֵמֵעֶבר ַלּדֶ ּכָ
ָבר לֹא ָנִעים ִלי  ּכְ

ה... ּנָ ִמּמֶ



 

 

ְלָחה  ְתאֹוִמי, ִמּתֹוְך ָהֶרֶגל ִהיא ׁשָ יָנּה ִעּטוּׁש ּפִ ַקף ֶאת ּדִ ל רוִּבי, ּתָ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ
יָה. רוִּבי ִמֵהר ְלַהֲעִמיד אֹוָתּה ַעל ָטעוָּתּה  ף ָיָדּה ְלַכּסֹות ֶאת ּפִ ֶאת ּכַ
ק. ׁש ְלַמְרּפֵ ִאם ֵאין ָלּה ִמְמָחָטה, ִהיא ְצִריָכה ְלִהְתַעּטֵ יר ָלּה ׁשֶ ְוִהְסּבִ

ִניֹּות? ֶזה  ים ׁשְ ִ ּשׁ ׁשִ
רוְּך  ֲהמֹון ַמִים... ּבָ
ָהְיָתה ָלנוּ  ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ׁשוָּמה. ָנה ּגְ ׁשָ

ִנים  ַדִים ְמַסּבְ ֶאת ַהיָּ
ֵהיֵטב ִעם ַסּבֹון נֹוְזִלי 

ַמִים  ְוׁשֹוְטִפים ּבְ
ים  ִ ּשׁ ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ּזֹוְרִמים ּבְ

ִניֹּות ְלָפחֹות! ׁשְ

ַדִים,  ו ֶאת ַהיָּ טֹף ַעְכׁשָ ם ֲאִני ֶאׁשְ ּגַ
י.  ּלִ ִביָבה ׁשֶ ּסְ ּתָ ּבַ ׁשְ ִהְתַעּטַ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
טֹף ֶאת  יד ִלׁשְ ְכָלל, ָצִריְך ְלַהְקּפִ ּבִ
יֹום - ַאֲחֵרי  ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ַדִים ּכַ ַהיָּ

ָטח,  ע ִעם ָאָדם אֹו ִמׁשְ ל ַמּגָ ּכָ
ר ִלְפֵני  ְיָתה, וְּבִעּקָ ְכָנִסים ַהּבַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

אֹוְכִלים. ֲהָכַנת ָמזֹון ְוִלְפֵני ׁשֶ

ה?  טֹף ָיַדִים? ָלּמָ ִלׁשְ
ֶזה ַסְך ַהּכֹל ָהָיה 

ְכָלל  ִצ'י ָקָטן, ּבִ ַאּפְ
י. לֹא ִהְתַלְכַלְכּתִ

ַהְתָחָלה  ּבַ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ד,  ּתְ ְלתֹוְך ַהיָּ ׁשְ ִהְתַעּטַ
ה  ְך ְמֻכּסָ ּלָ ד ׁשֶ ף ַהיָּ ּכַ

ה  ְצאוּ ֵמַהּפֶ יָּ ְנִגיִפים ׁשֶ ּבִ
ְזַמן ָהִעּטוּׁש. ְך ּבִ ּלָ ׁשֶ

ַסּבֹון וַּמִים  ִטיָפה ּבְ ׁשְ
ּכוּן  ַמְקִטיָנה ֶאת ַהּסִ

ִגיף. וִּבְכָלל,  ּנְ ֵבק ּבַ ְלִהּדָ
ִמיָרה  ֵעת ַהּזֹאת, ׁשְ ּבָ
ַעל ִהיְגֵיָנה וֶּמְרָחק 

ים. יָלה ַחיִּ ים ַמּצִ ֵמֲאָנׁשִ

יָנּה. ֲאָבל  ן ּדִ ּכֵ
ו ָעַלִיְך  ַעְכׁשָ
טֹף ָיַדִים... ִלׁשְ

ָכה ֶזה  ּכָ
ֵסֶדר רוִּבי? ּבְ

ל  ִאם ְנִגיף קֹורֹוָנה ּכָ
ן, ָמה עֹוֵזר  ְך ְמֻסּכָ ּכָ

טֹף ָיַדִים? ִלׁשְ

ָאָגה רוִּבי, ֲאָבל  ּתֹוָדה ַעל ַהּדְ
עוּל עֹוָנִתי... ֵאין צֶֹרְך  ֶזה ַרק ׁשִ
ָכל  ר ְלמֹוֵקד ָמָד"א ּבְ ֵ ְלִהְתַקּשׁ
א  ֵעל, ֶאּלָ ּתַ הוּ ִמׁשְ יׁשֶ ּמִ ַעם ׁשֶ ּפַ
עוּל ֵיׁש ֹחם אֹו  ִ נֹוָסף ַלּשׁ ִאם ּבְ

יָמה. ְנׁשִ י ּבִ קֹׁשִ

א, ָמה ֶזה  ֵהי, ַאּבָ
ה  ה? ַאּתָ עוּל ַהּזֶ ִ ַהּשׁ
יׁש טֹוב? אוַּלי  ַמְרּגִ
ר  ֵ ְתַקּשׁ ּתִ ַדאי ׁשֶ ּכְ
ְלמֹוֵקד ָמָד"א 
ם? ְוִתְתַיֵעץ ִאּתָ

ה, ַחּכוּ  יָנּה-ִריּנָ ּדִ
יֹּור, ֲאִני  ִלי ְלַיד ַהּכִ

בֹות! ֵמִביא ַמּגָ

ִהיְגֵיָנה!ׁשֹוְמִרים ַעל ַּבְּנִגיִפים - ִנְלָחִמים 



 

 

ָרֵאל ֵהִכין ּבוְּטֶקה  ֵביתֹו. ִיׂשְ ָרִטי - ּכֹל ֶאָחד ּבְ ְרָיג ֶהֱחִליטוּ ְלָהִכין ְלַעְצָמם ּבוְּטֶקה ּפְ ּתַ
תֹות ָהאֶֹהל... ְקׁשָ כוּ ּבִ ּבְ ל ַרְגָליו ִהְסּתַ ּזָ י, ַאְך ְלרַֹע ַהּמַ ְחּתִ ּפַ ׁשְ יּוִּלים ַהּמִ ֵמאֶֹהל ַהּטִ

הוּ ָיכֹול  ְרָיג! ִמיׁשֶ ּתַ

יל אֹוִתי?  ָלבֹוא וְּלַהּצִ

אן  י ּכָ ְכּתִ ּבַ ִהְסּתַ

ְלַגְמֵרי.

ב ְמאֹוד  ַמּצָ ה ּבְ ם, ַהחֹוֶלה ַהּזֶ ֵ רוְּך ַהּשׁ י ּבָ ּכִ
ה  ִדיָרה ְקַטּנָ ַקל, ֲאָבל הוּא ִמְתּגֹוֵרר ּבְ

ָקה  ה ְיָלִדים וְּכֵדי ִלְמנַֹע ַהְדּבָ ּה ֵיׁש ַהְרּבֵ ּבָ ׁשֶ
ָחה, ֲאַנְחנוּ ַמֲעִביִרים אֹותֹו  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ׁשֶ
ִרין  ַהּדְ ָרה ַלּמְ ׁשֵ ְמלֹוִנית ְמֻיֶחֶדת ּכְ ְלִבּדוּד ּבִ

ִריאוּת וִּפּקוּד ָהעֶֹרף. ַרד ַהּבְ וְּבִפּקוַּח ִמׂשְ

ב  ה ֶנֱחׁשָ ּפָ ִרּקוּן ָהַאׁשְ יר ִלי ׁשֶ י ִהְסּבִ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ
ַרד  ֶהְתֵאם ְלַהְנָחיֹות ִמׂשְ 'צֶֹרְך ִחיּוִּני'. ּבְ

ָכה,  יִציָאה ִחיּוִּנית ֵיׁש ַלְחּבֹׁש ַמּסֵ ם ּבִ ִריאוּת ּגַ ַהּבְ
ָטִחים  ים אֹו ִמׁשְ ע ִעם ֲאָנׁשִ ּגָ ַנע ִמּמַ ְלִהּמָ

ַדִים  ְיָתה, ׁשֹוְטִפים ֵהיֵטב ֶאת ַהיָּ חֹוְזִרים ַהּבַ וְּכׁשֶ
קוּ  קוּ, ִנְדּבְ ְדּבְ ּנִ ים ׁשֶ י רֹב ָהֲאָנׁשִ ַמִים ְוַסּבֹון, ּכִ ּבְ
ֵהם  ְכָלל ׁשֶ ּלֹא ָיְדעוּ ּבִ ים ׁשֶ ע ִעם ֲאָנׁשִ ּגָ ִמּמַ

ִגיף. ל ַהּנְ ִאים ׁשֶ ַנּשָׂ

ׁש  ָהְרחֹוב ַמּמָ
ים... ֵריק ֵמֲאָנׁשִ

ה ַהחֹוֶלה  ָאז ָלּמָ
ה ִלְמלֹוִנית  ה ְמֻפּנֶ ַהּזֶ
ְולֹא ְלֵבית ַהחֹוִלים?

ִאם  ה יֹוֵדַע ׁשֶ ָרֵאל, ַאּתָ ִיׂשְ
נוּ  ּלָ ִגיף ּתֹוְך ֶרַגע ּכֻ לֹא ַהּנְ
ָהִיינוּ ֶאְצְלָך... ֲהֵרי ֲאַנְחנוּ 

ִמיד ִראׁשֹוִנים ַלֲעזֹר. ֲאָבל  ּתָ
ֲאַנְחנוּ יֹוְדִעים ִלְהיֹות  ִפי ׁשֶ ּכְ
יָמה,  ָהִראׁשֹוִנים ְלָכל ְמׂשִ

ַמן  ו ַהּזְ ַעְכׁשָ ֲאַנְחנוּ יֹוְדִעים ׁשֶ
ִית. ּבַ ֵאר ּבַ ָ ְלִהּשׁ

ר  ָרֵאל, ֻמּתָ ֶרַגע ִיׂשְ
ֵדי  ָלֵצאת ַהחוָּצה ּכְ
ה? ּפָ ְלרֹוֵקן ֶאת ָהַאׁשְ

טֹוב... ֲאִני ֵמִבין 
ר  ּדֵ ֶאְצָטֵרְך ְלִהְסּתַ ׁשֶ
י  ֹכחֹות ַעְצִמי... ְוַאּנִ ּבְ
ָצִריְך ָלֵצאת ְלהֹוִריד 

ה... ּפָ ֶאת ָהַאׁשְ

 

ָרֵאל! ָלֵצאת  ה צֹוֵדק ִיׂשְ ַאּתָ
ב  ִמְתַנּדֵ ְסָתם, ָאסוּר ֲאָבל ֲאִני - ּכְ

ָלה - יֹוֵצא ְלצֶֹרְך  כֹוחֹות ַהַהּצָ ּבְ
ַעם, ְלַהֲעָבַרת חֹוֵלי  ִחיּוִּני... ְוַהּפַ

קֹורֹוָנה ִלְמלֹוִנית.

ֵאיְך יֹוְדִעים 
ק  הוּ ִנְדּבָ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ִגיף ְוָחָלה  ּנְ ּבַ
קֹורֹוָנה? ּבְ

בֹוּהַ ֵמַעל 38 ַמֲעלֹות  ׁש לֹו חֹם ּגָ יֵּ ִמי ׁשֶ
ֲחָלה, ִנְכָנס  ְסִמיֵני ַהּמַ ְוֶאָחד אֹו יֹוֵתר ִמּתַ
ר ְלמֹוֵקד ָמָד"א ְוֵהם  ְלִבּדוּד, ְמַתְקׁשֵ
ֵרר  ַמְפִנים אֹותֹו ִלְבִדיָקה. ִאם ִמְתּבָ

הוּא חֹוֶלה, ָהרֹוְפִאים ַמְחִליִטים ַעל  ׁשֶ
ז אֹותֹו אֹו  ּפֵ ּלֹו ִאם ְלַאׁשְ ב ׁשֶ ּצָ י ַהּמַ ּפִ

ִית. ּבַ ְלבֹוֵדד אֹותֹו ּבַ

 

ה יֹוֵצא  א, ַאּתָ ַאּבָ
ן  ִית? ֶזה לֹא ְמֻסּכָ ֵמַהּבַ

חוּץ? ְלִהְסּתֹוֵבב ּבַ

ְלֹצֶרְך ִחּיּוִני!יֹוְצִאים ַרק ֵמַהַּבִית 



 

 

 

 

 

 

יָבה... ׁשִ ָחַזר ֵמַהיְּ ִדי ׁשֶ ל ּגָ דֹול ׁשֶ ַתח ָעַמד ְמַנֵחם, ָאִחיו ַהּגָ ָחה וַּבּפֶ ִדי ִנְפּתְ ל ּגָ ֵביתֹו ׁשֶ ֶלת ּבְ ַהּדֶ

ִכים  יָּ ַ ּשׁ ֲחָפִצים ׁשֶ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ לֹא, ָאסוּר ְלִהׁשְ
ִסּדוּר ַוֲאִפּלוּ לֹא  ם לֹא ּבְ ִבּדוּד, ּגַ ְלָאָדם ּבְ
ין... ֵאּלוּ ַהַהְנָחיֹות. ֲאִני ְמִביָנה ֶאת  ְתִפּלִ ּבִ

ָאָגה ְמַנֵחם,  ֵרָרה... ֲאָבל ַאל ּדְ י, ַאְך ֵאין ּבְ ַהּקֹׁשִ
ׁש ּבֹו ַחּלֹון,  יֵּ ָלִדים ׁשֶ ינוּ ֲעבוְּרָך ֶאת ֲחַדר ַהיְּ ּנִ ּפִ
ם,  יֵּ ְסּתַ ּדוּד ּתִ קוַּפת ַהּבִ ּתְ ֶהה ַעד ׁשֶ ׁשְ ם ּתִ ׁשָ

ִהירוּת  ָלֵלי ַהּזְ נוּ ְצִריִכים ִלְלֹמד ֶאת ּכְ ְוֻכּלָ
ים: ְדָרׁשִ ַהּנִ

ַנֵחם,  ּמְ ָאז ִלְפֵני ׁשֶ
ִנְכַנס ְלִבּדוּד ֲאִני 
ּנוּ  ָיכֹול ָלַקַחת ִמּמֶ
ּלֹו? ׁש ׁשֶ ֶאת ַהֻחּמָ

-ל-ֹו-ם! ׁשָ

ַאף ֶאָחד  יַע ׁשֶ ֵהי, ְמַנֵחם ִהּגִ
א  לֹא ִיְתָקֵרב ֵאָליו! הוּא ּבָ
ע ִעם חֹוֶלה קֹורֹוָנה,  ַמּגָ ּבְ

י ַהַהְנָחיֹות הוּא ָצִריְך  ְוַעל ּפִ
ר ְלִבּדוּד. ֵנס ָיׁשָ ְלִהּכָ

ה ִאם  ּנֶ ְכָלל לֹא ְמׁשַ ֶזה ּבִ
ֵדי  ָחה אֹו לֹא! ּכְ ּפָ ֲאַנְחנוּ ִמׁשְ
קוּת ַהַהְנָחיֹות ֵהן  ּבְ ִלְמנַֹע ִהּדַ
ּדוּד  ב ּבִ ַחיָּ ל ִמי ׁשֶ רוּרֹות: ּכָ ּבְ

ֵנס ַלֶחֶדר ְולֹא  ָצִריְך ְלִהּכָ
ּנוּ. ָלֵצאת ִמּמֶ

ה ָיִמים  ּמָ ה ַמְגִזים... ָעְברוּ ּכַ ִדי, ַאּתָ ִדי, ּגָ ּגָ
ְסִמיִנים... ָאְמָנם ָהִייִתי  וִּבְכָלל ֵאין ִלי ׁשוּם ּתַ
ה ִסּכוִּיים ֵיׁש  ּמָ ת ֲאָבל ּכַ ִקְרַבת חֹוֶלה ְמֻאּמָ ּבְ

ָחה... ּפָ ֲאַנְחנוּ ִמׁשְ ה ׁשֶ י? חוּץ ִמּזֶ ְקּתִ ְדּבַ ּנִ ׁשֶ

ד ָלֵצאת ִלְזַמן ָקָצר - ֲאָבל  ֻבּדָ ר ַלּמְ ְל'נֹוִחיּוּת', ֻמּתָ
ִכּסוּי  ָכה אֹו ּבְ ַמּסֵ ה ּבְ ל ָהַאף ְוַהּפֶ ּסוּי ׁשֶ ַרק ִעם ּכִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ד ְולֹא ְלִהְתָקֵרב ְלַאף ֶאָחד ִמּבְ ּבַ

ַסּבֹון וַּמִים ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ֲהָכַנת  ַדִים ּבְ טֹף ֶאת ַהיָּ ִבים ִלׁשְ ַחיָּ
ֵנס ֵאָליו ַלֶחֶדר, ְוָלֵכן, ֶאת ָהאֶֹכל  ד, ָאסוּר ְלִהּכָ ֻבּדָ ָהאֶֹכל ַלּמְ

ֲעַמִים. ֵכִלים ַחד ּפַ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ֶלת וִּמׁשְ יִחים ִמחוּץ ַלּדֶ ַמּנִ

ָפּה  ָ יֹּות, ַאַחת ְלַאּשׁ ּקִ י ׂשַ ּתֵ ד ׁשְ ֻבּדָ ָצִריְך ְלָהִכין ַלּמְ
ר ֵהיִטיב  ד קֹוׁשֵ ֻבּדָ ה ִלְכִביָסה - אֹוָתן ַהּמְ ִניָּ ְ ְוַהּשׁ

יַח ִמחוּץ ְלֶדֶלת ַהֶחֶדר. וַּמּנִ

ה  ּמָ ל ּכַ ד ִלְמּדֹד חֹם ּכָ ֻבּדָ ֶחֶדר, ַעל ַהּמְ הוּת ּבַ ְ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּבְ
ְסִמיִנים אֹו חֹם ֵיׁש  ַח ּתַ עֹות ְוִאם הוּא ַמְתִחיל ָחִליָלה ְלַפּתֵ ׁשָ

ִדית ְלמֹוֵקד ָמָד"א ַלִהְתַיֲעצוּת. ר ִמיָּ ֵ ְלִהְתַקּשׁ

ִּבּדּוד 
ֵּביִתי!



ל ְנִגיף  ְרצוּת ׁשֶ ַהִהְתּפָ
חֶֹדׁש  ה ּבְ קֹורֹוָנה ֵהֵחּלָ

ירוּ  ְסֵלו. ָהרֹוְפִאים לֹא ִהּכִ ּכִ
ְסּתֹוִרי ְולֹא  ִגיף ַהּמִ ֶאת ַהּנְ
ֲחָלה  ּמַ ל ּבַ ָיְדעוּ ֵאיְך ְלַטּפֵ
ֵראֹות וְּבַדְרֵכי  ּפֹוַגַעת ּבָ ׁשֶ

יָמה. ׁשִ ַהּנְ

יק  ְנִגיף קֹורֹוָנה עֹוֵבר וַּמְדּבִ
ָרִכים:  ר ּדְ ִמְסּפַ ּבְ

ּבוּר  עוּל אֹו ִעּטוּׁש ַוֲאִפּלוּ ּדִ ׁשִ
י ִנְרִאים  ְלּתִ ְחְרִרים ֶחְלִקיִקים ּבִ ְמׁשַ

ֲאִויר  עֹוְבִרים ּבָ יָמה ׁשֶ ׁשִ ֲעֶרֶכת ַהּנְ ִמּמַ
ִביָבה.  ּסְ ְמָצא ּבַ ּנִ ל ִמי ׁשֶ יִקים ּכָ וַּמְדּבִ
ר  ים ִאי ֶאְפׁשָ ַטּנִ ֶאת ָהְרִסיִסים ַהּקְ
ֲאִויר  ֵאר ּבָ ָ ִלְראֹות ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלִהּשׁ
ַהחֹוֶלה  ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ם ַהְרּבֵ ְזַמן ַרב, ּגַ

ָעַזב ֶאת ַהֶחֶדר.

ֵני הנגיף  ַהִהְתּגֹוְננוּת ִמּפְ
ְזַמן  ָכה ּבִ ת ַמּסֵ ֶבת ֲחִביׁשַ ְמַחיֶּ
ים  ה ִעם ֲאָנׁשִ ִהיָּ ּבוּר אֹו ׁשְ ּדִ
ִמיַרת  ף וּׁשְ ּתָ ָחָלל ְמׁשֻ ָזִרים ּבְ

ֵני ֶמְטִרים  ל ׁשְ ֶמְרָחק ׁשֶ
ֵני ָאָדם. ין ּבְ ְלָפחֹות ּבֵ

ע  ּגָ ַנע ִמּמַ ַדאי ְלִהּמָ ּכְ
ָטִחים  יר ִעם ִמׁשְ ָיׁשִ

ָהֲעלוִּלים ִלְהיֹות 
ְמזָֹהִמים ְוַלֲחבֹׁש 
ת  ִמּדַ ָפפֹות ּבְ ּכְ

ַהּצֶֹרְך.

ֵהם  ָקה ׁשֶ ִאּזוֵּרי ַהַהְדּבָ ע ּבְ ּגָ ַנע ִמּמַ ָחׁשוּב ְלִהּמָ
ׁש  ּמֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ֵרָרה, ִנּתָ ה ְוָהֵעיַנִים. ִאם ֵאין ּבְ ָהַאף,ַהּפֶ

ֲעִמית. ִמְמָחָטת ְנָיר ַחד ּפַ ּבֶ

ִחיָדה ְלָהֵאט ֶאת  ֶרְך ַהיְּ ַהּדֶ
טוּת ְנִגיף קֹורֹוָנה ְוִלְמנַֹע  ְ ּשׁ ִהְתּפַ
ְרצוּת ַקְטָלִנית ִהיא ְלבֹוֵדד  ִהְתּפָ
ים ְוִלְמנַֹע ִהְתַקֲהלוּיֹות  ֶאת ָהֲאָנׁשִ

סוּיֹות. ּנְ ְוִהְתּכַ

עֹוד ְועֹוד   ַאט ַאט ּבְ
ים  עֹוָלם ָנֲחתוּ ֲאָנׁשִ  ְמִדינֹות ּבָ

ִגיף  ט ַהּנְ ֵ ּשׁ ֶהם ִהְתּפַ קֹומֹות ּבָ יעוּ ִמּמְ ִהּגִ ׁשֶ
ִלי  ים ִמּבְ יקוּ עֹוד ְועֹוד ֲאָנׁשִ ְוֵהם ִהְדּבִ

ְנִגיף קֹורֹוָנה.  ַעְצָמם ְנגוִּעים ּבִ ֵהם ּבְ ָלַדַעת ׁשֶ
עֹוָלם  ֵאין ְמִדיָנה ּבָ ְמַעט ׁשֶ ָנכֹון ְלַהיֹּום ּכִ

בוּעֹות הֹוִדיַע  ה ׁשָ ּמָ ּה חֹוִלים ְוִלְפֵני ּכַ ֵאין ּבָ ׁשֶ
ל  ְרצוּת ׁשֶ ַהִהְתּפָ ִריאוּת ָהעֹוָלִמי ׁשֶ ִאְרּגוּן ַהּבְ

ָפה עֹוָלִמית. קֹורֹוָנה ִהיא ַמּגֵ

ר  ְנִגיף קֹורֹוָנה ָהָיה ֻמּכָ
ְנִגיף  ְלעֹוָלם ָהְרפוָּאה ּכִ

מֹו  ים וּׁשְ ַבֲעֵלי ַחיִּ ּפֹוֵגַע ּבְ ׁשֶ
ַעד  ּבַ ּמִ וּם ׁשֶ ן לֹו ִמּשׁ ִנּתָ
יְקרֹוְסקֹוּפ  ת ַהּמִ ְלַעְדׁשַ
ִאּלוּ הוּא  ִגיף ּכְ ִנְרֶאה ַהּנְ

ֶתר. קֹורֹוָנה =  חֹוֵבׁש ֵמֵעין ּכֶ
ָלִטיִנית. ֶתר ּבְ ּכֶ

 ִלְנִגיף קֹורֹוָנה ּתֹוֶחֶלתֶׁשל ְנִגיףִּגְלּגּולֹו 
עֹות ְל-3  ין 3 ׁשָ ָעה ּבֵ ּנָ ים ׁשֶ ַחיִּ

טֹף  ָיִמים. ְוָלֵכן: ָחׁשוּב ִלׁשְ
ָכל  ָעִמים ַרּבֹות ּכְ ָיַדִים ּפְ
ֶאְמָצעוּת ַסּבֹון  ר ּבְ ָהֶאְפׁשָ
ַחת ַמִים זֹוְרִמים  טֹף ּתַ ְוִלׁשְ
ב  ִניֹּות, וְּלַנּגֵ ְלָפחֹות 60 ׁשְ

ֶבת ְנָיר ַחד  ַמּגֶ ַדִים ּבְ ֶאת ַהיָּ
ֲעִמית. ּפַ ק  ְנִגיף קֹורֹוָנה ְמַדּבֵ

ַעת  ּפַ ׁשַ ְמֻיָחד. ִאם ּבְ ּבִ
ים  ר ָהֲאָנׁשִ עֹוָנִתית ִמְסּפַ
יק  ל ָאָדם חֹוֶלה ַמְדּבִ ּכָ ׁשֶ

קֹורֹוָנה,  -1.2 ּבְ ִהּנֹו ּכְ
ָקה עֹוֵמד  ע ַהַהְדּבָ ְמֻמּצָ
ה )ְוֶזה  ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ַעל ּפִ

ָהמֹון(.



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ְנחוּם ִצְלֵצל... ַעל  ל ּתַ ֵביתֹו ׁשֶ ֶלפֹון ּבְ ַסח, ַהּטֶ ה ָיִמים ִלְפֵני ּפֶ ּמָ ּכַ
ְרָיג. ל ּתַ ה ֶאת ֶעְזָרָתם ׁשֶ ׁשָ ּקְ ּבִ ו ָהְיָתה ָסְבָתא ָאזוַּלאי ׁשֶ ַהּקַ

ם  ְעּתֶ ה ְזַמן לֹא ִהּגַ ָבר ַהְרּבֵ ְנחוּם, ּכְ ּתַ
וִּלים  ּשׁ ֶאְמַצע ַהּבִ ר אֹוִתי... ֲאִני ּבְ ְלַבּקֵ
ָבִרים... ַוֲאִני ְצִריָכה  ה ּדְ ּמָ ְוָחֵסר ִלי ּכַ

ְרַקַחת. ל ַהּמִ ִית ׁשֶ רוּפֹות ֵמַהּבַ ּתְ

ל ֲהָלָכה ְוָהרֹוְפִאים  ַסק ׁשֶ ָהא, ֶזה ּפְ
ָאסוּר? ַואי ַואי. ַוֲאִני עֹוד  אֹוְמִרים ׁשֶ

ָרִציִתי ָלֶלֶכת ַלְקיֹוְסֶק'ה...

ִבים  ַחיָּ ְסקוּ ׁשֶ ִנים ּפָ ְוָהַרּבָ
ַרד  ַמע ְלהֹוָראֹות ִמׂשְ ָ ְלִהּשׁ
י ַההֹוָראֹות  ִריאוּת, ְוַעל ּפִ ַהּבְ

ר  ָאסוּר ְלַאף ֶאָחד ְלַבּקֵ
ְדֲאִגי, ֶאת  אֹוָתְך. ֲאָבל ַאל ּתִ
ַאּתְ ְצִריָכה ִנְדַאג  ל ָמה ׁשֶ ּכָ

ְלָהִביא ֵאַלִיְך.

ב ִלְרּכֹׁש ֲעבוּר ָסְבָתא ֶאת  ִאיׁש ֶצֶות ֵחרוּם ְרפוִּאי ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ א ׁשֶ ַאּבָ
ֲעמֹון. ּפַ ֶלת ְוִצְלֵצל ּבַ יֹּות ְלַיד ַהּדֶ ּקִ יַח ֶאת ַהּשַׂ רוּפֹות. הוּא ִהּנִ זֹון ְוַהּתְ מוְּצֵרי ַהּמָ

ל  א ׁשֶ ה ְלָך ַאּבָ ּתֹוָדה ַרּבָ
ל  ֶמְרָחק ׁשֶ ה ּבְ ָרֵאל, ַאּתָ ִיׂשְ
2 ֶמֶטר, ָנכֹון? ֲאִני לֹא רֹוָצה 

ה. ֵבק ּבקֹורֹוָנה ַהּזֶ ְלִהּדָ

ְהֶיה ָלְך  יִּ ָסְבָתא, ׁשֶ
ְמִרי ַעל  ׁשְ ִריאוּת, ּתִ ַלּבְ
ַעְצְמָך, ְוִאם ַאּתְ ֲאִפּלוּ 
ה טֹוב,  יׁשָ ְקָצת לֹא ַמְרּגִ
ד ְלמֹוֵקד  ִרי ִמיָּ ְ ְתַקּשׁ ּתִ

ָמָד"א 101 ְוָיבֹואוּ 
ִלְבּדֹק אֹוְתָך.

ֶדר  ָנה, ָלִראׁשֹוָנה ָעֶליָה ַלְחּגֹג ֶאת ֵליל ַהּסֵ ָ ַהּשׁ ָסְבָתא ָאזוַּלאי ֵהִביָנה ׁשֶ
ָחה וְּבִלי אֹוְרִחים, ִהיא ָהְיָתה ֲעצוָּבה ְוַתְרָיג ֶהֱחִליטוּ ַלֲעׂשֹות  ּפָ ׁשְ ִלי ַהּמִ ּבְ
יַחת ְוִעיָדה  ׂשִ רוּ ֵאֶליָה ּבְ ְ ַח אֹוָתּה וְּבָכל יֹום ֵהם ִהְתַקּשׁ ּמֵ ָעה וְּלׂשַ ָלּה ַהְפּתָ

ִחים. ּמְ ְדָבִרים ְמׂשַ פוּ אֹוָתּה ּבִ ּתְ ַסח ְוׁשִ יֵרי ּפֶ רוּ ָלּה ׁשִ ׁשָ

ִעים  ְעּגְ ם ֲאַנְחנוּ ְמאֹוד ִמְתּגַ ָסְבָתא, ּגַ
ה  קוָּפה לֹא ַקּלָ ֱאֶמת ּתְ ֵאַלִיְך. זֹו ּבֶ

ם  ֲאָמץ, ּגַ ם ִמְצָטְרִפים ַלּמַ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ַח  ֶאת ְנִגיף קֹורֹוָנה ְנַנּצֵ

ם! ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָעְמָדה  ְוִהיא ׁשֶ
דֹוׁש  ַלֲאבֹוֵתינוּ... ְוַהּקָ
יֵלנוּ  רוְּך הוּא ַמּצִ ּבָ

ָדם... ִמיָּ

עֹוד ְקָצת  ּבְ ים ׁשֶ ָסְבָתא, ֲאַנְחנוּ ְמַקוִּ
ָלִלים -  ְמרוּ ַעל ַהּכְ ם ִיׁשְ ּלָ ְזַמן - ִאם ּכֻ

ם,  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ֵמָהעֹוָלם ּבְ ַעּלֵ ֲהקֹורֹוָנה ּתְ
ָקרֹוב! ָאז  ר אֹוְתָך ּבְ ְונוַּכל ָלבֹוא ְלַבּקֵ

יא... ְקּפִ ּמַ ַסח ּבַ ל ּפֶ ְמִרי ִלי ֵמָהעוָּגה ׁשֶ ׁשְ ּתִ

ַאי-ְטִרי-ִלי-
ה  ּמָ ְרָיג, ּכַ ַליּי... ּתַ
ַעת  ְעּגַ ֲאִני ִמְתּגַ ׁשֶ

ֲאֵליֶכם...

רוּׁש  ָסְבָתא, ֵיׁש ִלי ּפֵ
ָדה  ְמֻיָחד ַעל ַהּגָ
י  ֵהַכְנּתִ ַסח ׁשֶ ל ּפֶ ׁשֶ
ִביֵלְך... ׁשְ ְמֻיָחד ּבִ ּבִ

ָסְבָתא ֲאַנְחנוּ ְמאֹד רֹוִצים 
יַע  ָלבֹוא, ֲאָבל ָאסוּר ָלנוּ ְלַהּגִ
ן  ְיָתה... ֶזה ָעלוּל ְלַסּכֵ ֵאַלִיְך ַהּבַ
ָלִדים  ֲאַנְחנוּ ַהיְּ אֹוָתְך. ַלְמרֹות ׁשֶ
ּכוּן,  ְקבוַּצת ַהּסִ לֹא ִנְמָצִאים ּבִ
יק אֹוָתְך,  ֲאַנְחנוּ ֲעלוִּלים ְלַהְדּבִ

ן! ׁש ְמֻסּכָ ִגיף ַמּמָ ְוָלְך ַהּנְ

ֶאת ַסְבָּתאְמַׂשְּמִחים 



 ֹלא יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית ֶאָּלא ְּכֵדי ִלְקנֹות 
ָמזֹון ּוְתרּופֹות אֹו ַלֲעבֹוָדה ִחּיּוִנית. 

ְּכֶׁשּיֹוְצִאים ַהחּוָצה חֹוְבִׁשים ַמֵּסָכה 
ְוׁשֹוְמִרים ֶמְרָחק ֶׁשל ְלָפחֹות 2 ֶמֶטר 

ֵּבין ָאָדם ֶאָחד ַלֵּׁשִני.

 ֹלא ִנְתָאֵרַח ֵאֶצל ֲאֵחִרים, ְוֹלא 
ְנָאֵרַח ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו, ַאף ֶאָחד!  

 ְנַכֵּבד ֶאת ַסָּבא ְוַסְבָּתא - ּוְנַוֵּדא ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ֹאֶכל ּוְתרּופֹות. ֶאת ַמה ֶּׁשָּצִריְך ְלָהִביא 
ָלֶהם, ַנְׁשִאיר ִמחּוץ ַלֶּדֶלת! ֹלא ִנָּכֵנס 
ְלֵביָתם ְוֹלא ַנְחֹׂשף אֹוָתם ַלַּמֲחָלה. 

 ִנְׁשֹמר ַעל ַהְפָרָדה ִמָּכל ִמי ֶׁשִּנְמָצִאים 
ְּבִבּדּוד ְוִנְתַּפֵּלל ְלַהְחָלָמָתם ַהְּמִהיָרה. 

 ַנְקִּפיד ִלֹּטל ָיַדִים ְוַגם ְלַסֵּבן אֹוָתן, 
ְוֹלא ַּנֲעֶׂשה ִׁשּמּוׁש ְּבֵכִלים ְמֻׁשָּתִפים, 

ְּכֵדי ֹלא ְלִהָּדֵבק ַּבְּנִגיף. 

ִאם ֶאָחד ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִיְסֹּבל ֵמֹחם, ִמִּׁשעּול 
אֹו ִמֹּקֶצר ְנִׁשיָמה, ִנְתַיֵעץ ִמָּיד ִעם ָמָד"א. 

 ְנַקֵּים ְּבִהּדּור ֶאת ַהִּצּוּוי ֶׁשל "ְוִנְׁשַמְרֶּתם 
ְמֹאד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם!" ְוַנְקִּפיד ַעל הֹוְראֹות 

ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות ְוָהַרָּבִנים. 

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם, ְּבַיַחד ְנַנֵּצַח ֶאת ְנִגיף קֹורֹוָנה!

"ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם!""ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם!"


