
ְעיֹוןִַנּתּוחַ  ִקְדָמהַר  א,ַה  יןִַשְויֹוןַ:נֹושֵׂ ִמיִניםַבֵׂ ַ.ה 
 

א ּנֹושֵׂ ָקשּורַב  ְעיֹוןַשֶׁ ִקְדָמהְַלר  ְדנּוַה  ְקשּוִרים,ִַמְסָמִכיםְַשנֵׂיַָלמ  ַה 
ִמיִניםְַלִשְויֹוןַכָֻּלם ןַ.ה  ְמרֹותַָרִאינּוַָאכֵׂ ל  בַשֶׁ צ  מ  ָּנִשיםַשֶׁ רַה  פֵׂ ִַהְשּת 

ְפָשר אֶׁ ְפִקיִדיםְַלאֹותְממַ ַאֹוָתןִַלְמֹצאְַושֶׁ ֲחשּוִביםַשֹוִניםַּת  ַו 
ֲעבֹוָדה ס,ַב  ח  י  יהֶַַׁה  פֵׂ עַ ַןְכל  ְשָּתָנהַֹלאְַלִמְשָפָחהְַבנֹוגֵׂ ְדנּו.ַה  לַָעב  ַע 

לַָקִריָקטּוָרה ִספּורְַוע  לַה   .ְורֹוִניִַאיָלָנהַשֶׁ

םִַיְהיֶׁהשֶַַׁרֹוִציםַּוְגָבִריםַָנִשים ְניֵׂןִַמְקצֹועַ ַָלהֶׁ ְַמע  ,ִַמְשָפָחה,
ְחִביִבים לַיֵׂש,ַֹזאתַּוְבָכל.ַובילוייםַּת  ְבדֵׂ יןַהֶׁ ִמיִניםַבֵׂ  .ה 

לַָהָיהְַבָעָבר ְבדֵׂ יןַָגדֹולַהֶׁ ְפִקיִדיםַבֵׂ ּת  ִמְלאּוַה  ַּוְגָבִריםַָנִשיםַשֶׁ
ָרה ֲחבֵׂ ִמְשָפָחהַב  ְגָבִריםַ–ַּוב  ֲעבֹוָדהַָיְצאּוַה  ַל  תַָדֲאגּו, ְרָנס  ְַלפ 
ִמְשַ ְּתפּוַָפָחהה  ְפִקיִדיםְַבָכלְַוִהְשּת  ּת  ֲחשּוִביםַה  הַה  ְברֶׁ חֶׁ ילּו,ַב  ְַואֵׂ

ָּנִשים ִיתִַנְשֲארּוַה  ְַבב  ִַביָלִדיםִַטְפלּו, ְַלַאטְַלַאט.ְַוִנקּוִַבְשלּו,
ְשָּתָנה ָצבַה  מ  ַה  ָּנִשיםַּוְכיֹום, ִַמְקצֹועַ ַלֹוְמדֹותַה  ַעֹוְבדֹות,

ְרְנסֹות ְגָבִריםְַכמוַַֹּוִמְתפ  ר.ַה  רוְַַיֹותֵׂ ְלאֹותַָנִשיםַיֹותֵׂ ְפִקיִדיםְַממ  ַּת 
ַשֹוִניםְַבִאְרגּוִניםֲַחשּוִבים ןְַויֵׂש, ינֵׂיהֶׁ ְנִהיגֹותַבֵׂ ַמ  ְמִציאֹות, ,ַמ 

הֲַעָסִקיםְַנשֹות דֹומֶׁ ְַוכ  יֹום. רַכ  ְּתִפיםְַגָבִריםַיֹותֵׂ ְַבִטפּולִַמְשּת 
ִית ב  ר.ַּוִביָלִדיםַב  רַיֵׂש,ְַכלֹומ  יןִַשְויֹוןַיֹותֵׂ  .ָנִשיםלְְַַגָבִריםַבֵׂ

יֹוםַג ם ִשְויֹוןַה  יןַה  ינֶּׁנּוְַלָנִשיםְַגָבִריםַבֵׂ אַאֵׂ ַָמלֵׂ ְַמקֹומֹותַיֵׂש.
ֲעִדיִפיםֲַעבֹוָדה מ  ֲעִסיקַשֶׁ ֲַעבֹוָדהִַבְמקֹומֹותַ.ְגָבִריםַעֹוְבִדיםְַלה 
ִבים ָּנִשיםַר  ְבלֹותַה  ְפִקיִדיםְַמק  ְגָבִריםִַמןֲַחשּוִביםַָפחֹותַּת  ;ַה 

ָשָכר לְַוה  לַהִמזֶַַָׁנמּוְךַָנִשיםַשֶׁ ְגָבִריםַשֶׁ לַַאף,ַה  ןִַפיַע  הֵׂ ַעֹושֹותַשֶׁ
ת  .ֲעבֹוָדהַאֹוָתּהַאֶׁ

ָשִנים לַנְֶׁחְקקּוַָהַאֲחרֹונֹותַב  ִקיְַמִדינֹותַּוְבעֹודְַבִיְשָראֵׂ ַשֹוִניםַםחֻּ
ּנֹוֲעדּו םַשֶׁ דֵׂ תְַלק  ִשְויֹוןַאֶׁ יןַה  ֹחקְַלִפי,ְַלָמָשל.ִַלְגָבִריםַָנִשיםַבֵׂ ,ַה 

תְַבָכל ָצע  ָיִביםֲַעבֹוָדהַה  תַח  ְמנּוַָלתֵׂ םַָשָוהַתִהְזד  םִַלְגָבִריםַג  ְַוג 
ָּנִשים ִציעַ ַל  תְַלה  ְצָמםַאֶׁ ְפִקידַע  ָיִבים.ְַלת  לַח  בֵׂ ֲעבֹוָדהְַלק  תַל  ִַמיַאֶׁ
ֲהִכי ְתִאיםַשֶׁ ְפִקידַמ  ּת  ּנְֶַַׁוֹלא,ַל  רַהּואִַאםַהְמש  בֶׁ  .ִאָשהַאוַַֹגֶׁ



ָקִריָקטּוָרה ְפָשרַב  ֲַעסּוָקהְַמֹאדִַאָשהִַלְראֹותַאֶׁ ִַהיאַָיִמיןְַבָיד.
ת לֶׁ שֶׁ ְַמב  תִַהיאְַשֹמאלְַבָיד, צֶׁ הֶׁ ֲאִפלּוְַמג  לַו  בֶׁ ְכִביָסהַחֶׁ ַָקשּורַה 
ָּואר צ  ָלּהַל  דַשֶׁ ָחדִַמצ  דַאֶׁ צ  ה  ִניַּומֵׂ שֵׂ אַָקשּורַהּואַה  ְטֲאטֵׂ ִַהיא.ְַלמ 
ְך!ַָעמּוָסה ֲעָלּהכַא  ב  ִמְטָבחִַנְכנ סַשֶׁ ִציעַ ַםִבְמקוַַֹל  ְזָרהַָלּהְַלה  ַעֶׁ

לַהּוא יֹפהַָרֲאָתהִַהיאִַאםַאֹוָתּהַשֹואֵׂ תַָשםַהּואַאֵׂ לוַַָֹהִעּתֹוןַאֶׁ .ַשֶׁ
ָקִריָקטּוָרה תַה  לֶׁ מֶׁ תְַמס  ָצָבּהַאֶׁ לַמ  יַָהִאָשהַשֶׁ יֵׂ יֹוםְַבח  ַּוְבָכלַיֹוםַה 

ִהיאַָמה ֲעבֹוָדהְַבנֹוָסףַעֹוָשהַשֶׁ חּוץַל   ַ.ב 

ִמְסָמְך ְדנּוַָהַאֲחרֹוןַב  ָלמ  רַָצִריְךַיִמַ''ַשֶׁ ּתֵׂ ל,ְַלו  ע  ב  ,ַָהִאָשה''ַאוַַֹה 
ָבר םְַבִאָשהְַַמדֻּ ְּנשּוָאהִַאיָלָנהְַבשֵׂ תִַהיא.ַהָשנ30ְַַַָכָברַשֶׁ דֶׁ ַעֹובֶׁ
ית תַּוְמֹאדְַכָאחֹותַחֹוִליםְַבבֵׂ בֶׁ תַאֹוהֶׁ ָלּהַָהֲעבֹוָדהַאֶׁ ֲעבֹוָדה.ַשֶׁ ַב 

ִציִעים ֲעשֹותַָלּהַמ  יַסקּוְרַַל  ְחָלָקהְַבִכיָרהַָאחֹותִַלְהיֹותְַכדֵׂ .ְַבמ 
ןְַבאֹותוַֹ ְזמ  ִציִעיםַה  ֲעָלּהַמ  אתַרֹוִניְַלב  ץְַלחּוץַָלצֵׂ ְךַָלָארֶׁ שֶׁ ְַבמֶׁ
יַָשָנה םְַכדֵׂ דֵׂ תְַלק  קַ ַאֶׁ לוְַַֹריֵָׂרהה  דַשֶׁ חּוץְַבִמְשר  תִַאיָלָנה.ַה  בֶׁ ְַמָסרֶׁ
ן,ִַאּתוִַַֹלְנֹסעַ  תַָלכֶׁ לֶׁ ָלהִַנְשאֶׁ ְשאֵׂ יַה  רַָצִריְךַמֵׂ ּתֵׂ ְַלו  ְקְסט... טֶׁ ַֹלאַה 
לַהעֹונֶַׁ ָלהַע  ְשאֵׂ ַה  ְך, ְבָדהַא  יֹוםַָהעֻּ ה  ָלהַשֶׁ תַָכֹזאתְַשאֵׂ לֶׁ ִַנְשאֶׁ
םַהָמְראֶַׁ צֶׁ ְבעֶׁ ְדָבִריםַשֶׁ נּוַה   ...ִהְשּת 

ן,ְַלִסכּום רִַנּת  עֲַַלֹומ  מ  דשֶׁ ָרהַָהִאָשהַמ  ֲחבֵׂ ד.ַָברּורַָּתִמידַֹלאַב  ִַמצ 
חַָ ַדאֶׁ ְרָגָשהַָלנּוַיֵׂש, דַה  ֲעמ  מ  רַָהִאָשהַשֶׁ פֵׂ ְךִַהְשּת  דַא  רִַמצ  ַַאחֵׂ

ִין ָיִמיםֲַעד  ַסטראוטיפיםַק  ִיתֲַעבֹודֹותַֹרב ָכְך. ב  םַה  ִַמְּתחּוםַהֵׂ
ַָהִאָשה ְבָדה. רֶַַׁעֻּ ּנּורַהֹוָראֹותַתחֹובֶׁ ַןִבְלשוַַֹהְכתּובְַַָבִעְבִריתְַלת 

רְַכִאלּוַָבהְנקֵַׂ בֶׁ גֶׁ שַָאמּורַֹלאַה  מֵׂ  ַַ.בוְַַֹלִהְשּת 

ַ


