
ֵזָרה  ּגְ
ָהְפָכה  ׁשֶ
ִלְגָזִרים



ִריץ ל ַהּפָ תֹו ׁשֶ ֲאֻחּזָ יֹוֵסף ָהָיה חֹוֵכר ֶנֱאָמן ּבַ

ים. ּיִ ֵאּלּו ָהְרָוִחים ַהָחְדׁשִ

. ָיֶפה ִהְרַוְחּתָ

דֹול  ִריץ ָזַרם ָנָהר ּגָ ת ַהּפָ ֲאֻחּזַ ּבַ

ם,  ג. ַאְך ְלִפי ַהֶהְסּכֵ ּיָ ה ֲעבֹוַדת ַהּדַ ָקׁשָ
יִעים ֵאַלי, ּוַמֲחִצית  ִגים ַמּגִ ַמֲחִצית ֵמַהּדָ

ָכר ַלֲעָמִלי... ִריץ. ֵיׁש ׂשָ ַלּפָ

ּוְבִהְתָקֵרב ַחג ַהּפּוִרים

ם  ָכֶזה ֶמֶזג ֲאִויר, ּגַ ּבְ
ף  ִגים ַמֲעִדיִפים ְלִהְצַטּנֵ ַהּדָ

ָהר. י ַהּנָ ַמֲעַמּקֵ ּבְ

ֲעֹבר ְזַמן ָמה ּכַ
ֶוה.  ֲאָמץ ָהָיה ׁשָ ַהּמַ
י  ַפְסּתִ ֵמעֹוָלם לֹא ּתָ

ֶזה. ּכָ ֵמן ׁשֶ ג ׁשָ ּדָ

הּוִדי לֹוֵקַח  ְראּו! ַהּיְ ּתִ
ג ְלַעְצמֹו. ֶאת ַהּדָ

ְמקֹום ְלָהִביאֹו  ּבִ
ִריץ. ַלּפָ

יֹוֵתר  ג ֶזה ָראּוי ּבְ ּדָ
ִלְסעּוַדת ַהּפּוִרים. ֶאת 

ה.. ָבר ֲאַפּצֶ ִריץ ּכְ ַהּפָ

ָעה ֲעֹבר ׁשָ ּכַ
ָבר נֹוַדע ַלּכֹל  ְבּתָ ְלַרּמֹוֵתִני, ָאה? ּכְ ָחׁשַ

ְגּתָ ְלַעְצְמָך. ּדַ ֻיָחד ׁשֶ ג ַהּמְ אֹודֹות ַהּדָ

ַעם  ַהִאם ָקָרה ּפַ
יִתיָך? ִרּמִ ׁשֶ

ֱאֶמת, ַעד ַהּיֹום לֹא... ּבֶ
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ג  י ְלַרּמֹוְתָך. ֶאת ַהּדָ ְנּתִ ּוַ ְוַגם ַהּיֹום לֹא ִהְתּכַ
ַחג ַהּפּוִרים ִמְתָקֵרב.  יָון ׁשֶ י ַרק ִמּכֵ ָלַקְחּתִ

ָאה. ַעם ַהּבָ ּפַ ְפַלִים ּבַ יב ְלָך ּכִ ַאְך ָאׁשִ

ִריִצים ָהֲאזֹוִרית. ֲאֵסַפת ַהּפָ קּוָפה, ּבַ ֲעֹבר ּתְ ֵדי ּכַ אן ַהּיֹום ּכְ ְסנּו ּכָ ּנַ ִהְתּכַ
ִעְנְיֵני ֲאֻחּזֹוֵתינּו. ָלדּון ּבְ

ה ַהּכֹל ִנְפָלא, חּוץ  ֲאֻחּזָ ֶאְצִלי ּבָ
הּוִדי! ֶקה ַהחֹוֵכר ַהּיְ ִמּמֹשְׁ

ם ֶאְצִלי ַהחֹוֵכר  ּגַ
ָעיֹות. ה ּבְ הּוִדי עֹוׂשֶ ַהּיְ

ֵלם! ג ׁשָ ַזל ַהחֹוֵכר ּדָ י ּגָ ּנִ ִמּמֶ

הּוִדים.  ּיְ כּונֹות ּבַ ֲהֵרי ֶזה ָידּוַע. 3 ּתְ
ְקָרִנים, ַעְצָלִנים ְוַגְזָלִנים. ׁשַ

ָעיֹות  ל ַהּבְ ל ִעְנָין, ְמקֹור ּכָ ְלִסּכּומֹו ׁשֶ
הּוִדים! הּוא ַהחֹוְכִרים ַהּיְ

ל  ֵיׁש ְלהֹוִציא ַצו ִסּלּוק ּכָ
הּוִדים ֵמָהֲאֻחּזֹות! ַהחֹוְכִרים ַהּיְ

ֵהיָדד! ֵהיָדד!

ֵהיָדד! 
ֵהיָדד!
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ּוְלֶפַתע...

ְמַעְנֵין ֵמֵהיָכן 
ִריץ  ַהּפָ

ה. ד ַהּזֶ ֻכּבָ ַהּמְ

ִריץ  אי ֶזהּו ּפָ ַוּדַ
ְמֻפְרָסם ְמאֹוד. 
ְרֶאה ַרק ֲאִני  ּנִ ּכַ

ירֹו. לֹא ַמּכִ

הּוא ִנְרֶאה 
ֶמֶלְך. ׁש ּכְ ַמּמָ

ם  הֹוד ַמֲעָלתֹו ַיְחּתֹ ְלָכבֹוד הּוא ָלנּו ׁשֶ
יָמה ַעל ַצו ֶזה. ֹראׁש ָהְרׁשִ ּבְ

ם  ג - רֹוִצים ַאּתֶ ל ּדָ מֹו ָמָנה ׁשֶ ָכְך - ּכְ ל ָמה ּבְ ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ ׁשֶ לֹא טֹוב. ּבְ
הּוִדים - לֹא ַנְצִליַח ּבֹו! ה ֶנֶגד ַהּיְ ֲעׂשֶ ּנַ ל ָמה ׁשֶ י ּכָ עּו ָלֶכם, ּכִ ן? ּדְ ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ַצו  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ֲעָצִתי ׁשֶ
ם ָעָליו. ֶזה ְולֹא ַנְחּתֹ

ֵזָרה  ָלה ַהּגְ ּטְ ד ּבֻ ֻכּבָ ִריץ ַהּמְ ְזכּות ַהּפָ ּבִ
ִריץ  הּוִדים. ִאיׁש לֹא ָיַדע ִמיהּו ַהּפָ ַעל ַהּיְ
הּוִדים, ָסְברּו  ְמעּו ֹזאת ַהּיְ ּשָׁ ׁשֶ ֶהָהדּור. ּכְ
ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. הּוִדי ּבִ ַכי ַהּיְ י ֶזהּו ָמְרּדְ ּכִ
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ל  ַרּגֵ ַהּמְ
ֵמַהּקֹוָמה 
ָהֶעְליֹוָנה


