
נִּים ֵהן ָמה ידֹות ןהֵ  וְָלָמה כִּ  ?ָכְך ָכל ַמְטרִּ

ים ֵהן ַהכִּמִּים ים ְשלֹוָשה ַעל עֹוֶלה ֵאינֹו ָגְדָלן .ְכנַָפיִּם ְלֹלא יםילִּ פִּ טָ  ֲחָרקִּ יֶמְטרִּ ילִּ  וְֵהן מִּ

ית ָהָאָדם ֶשל גופֹו ַעל ַחּיֹות וְָצרוָתן ֵמֵראשִּ ְבָעה .הִּ ים וְהוא ָאפֹר ַהכִּמָה ֶשל צִּ  ַמֲאדִּ

יַצת ְלַאַחר  .אֹוָתה" ַהְםָאֵרחַ " ָהָאָדם גוף ֶשל ָדמֹו ְמצִּ

ְשַער ָהרֹוֲחשֹות ָהַרּבֹות ַהכִּמִּים ּתֹוָפַעת ֶאת ת ַּבֵשם ְמַכמִּים ָהעֹור וְַעל ָהרֹאש ּבִּ נֶּמֶּ . כִּ

ְמנֹעַ  וְָקֶשה ְמַדֶּבֶקת ַהכִּמֶֶמת יא. אֹוָתה לִּ  ְמַהוֶה ָהַעז ֶשַהֵגרוד ֶאָלא ְמֺסֶכנֶת ֵאינֶמָה הִּ

ְטָרד ְגרֹם וְָעלול מִּ יעֹות לִּ ְפצִּ ים לִּ  .וְלזִּהומִּ

יא ַהַםכֹות ְּבֶעֶשר ֺמְזֶכֶרת ַהכִּמִּים ַמַכת ים ַעל הוא ָּברוְך ַהָקדֹוש ֶשֵהבִּ ְצרִּ  ַהםִּ

ְצַריִּם יא ַהַםכֹות ְּבֵסֶדר. ְּבמִּ ית ַהַםָכה הִּ ישִּ ים. ַהְשלִּ  ֶאל ֶשמְִּטְפלו ַהכִּמִּים כִּי ְמַסְפרִּ

ים ְצרִּ ים ְגדֹולֹות ָהיו ַהַקְדמֹונִּים ַהםִּ  .ַהצֹאן וְֶאת ַהָּבָקר ֶאת ַגם וְָעְקצו כְִּזבובִּ

נִּים ֵביֵצי  ַהכִּ

ילֹות ַהמְֵקבֹות ים 3-1 ְּבֶמְרַחק, ָהרֹאש ְשַער ַעל ֵּביֵציֶהן ֶאת ְמטִּ יֶמְטרִּ  ֵמעֹור ֶסנְטִּ

יָקה ַהֵּביָצה. ַהַקְרֶקֶפת ְבָעה ַמְברִּ ְשָעה ַעד ָשבועַ  ַכֲעבֹר. חום־ָצהֹב וְצִּ ים ּתִּ  יָמִּ

ן ּבֹוַקַעת יָרה כִּמָה ַהֵּביָצה מִּ  .ְצעִּ

י תמְ  סֹוֵבל מִּ נֶּמֶּ  ?כִּ

ָקר ְשכִּיחֹות כִּמִּים י ַהֵןֶפר וֵבית ַהַגן יְַלֵדי ְּבֶקֶרב ְּבעִּ ַדְּבקֹות, ַהּיְסֹודִּ  וְעֹוְברֹות ְמאֹוד מִּ

ּיֶֶלד ם. ְליֶֶלד מִּ כִּמִּים ַהןֹוֵבל יֶֶלד נְִּמָצא אִּ כוי ַקּיָם ,מִּ  וְבנֵי ַלכִָּּתה ֶשֲחֵבָריו ָגבֹוהַ  סִּ

ְשַפְחּתֹו ים מִּ יל נְגועִּ  .ַּבַטפִּ

יר ְּבַמָגע עֹוְברֹות ַהכִּמִּים ְשָערֹו ֶאָחד יֶֶלד ֶשל ְשָערֹו ֵּבין יָשִּ  ְּבֶאְמָצעות אֹו ַאֵחר ֶשל לִּ

ים ים ֲחָפצִּ ם ְּבַמָגע ַהָּבאִּ ית, כֹוַבע, ַמְסֵרק :ָהרֹאש ְשַער עִּ כֹות, ָכרִּ  ַמֶגֶבת, ֵשָער סִּ

 .וְַכדֹוֶמה

 

ּפּול ת ַהטִּ נֶּמֶּ  ְבכִּ

ים ַהכִּמֶֶמת ֶאת יָקה ְּבֵעת ְמַזהִּ ָקרֹוב ְּבַמָּבט :ַהַקְרֶקֶפת ֶשל ְּבדִּ ְראֹות ֶאְפָשר מִּ  לִּ

ְסָפר ַרב ְּבֵברור ָפֵטר ְכֵדי. ְכסופֹות כִּמִּים ֵּביֵצי ֶשל מִּ ים, ֵמַהמֶַגע ְלהִּ  ָהרֹאש ֶאת חֹוְפפִּ

ים ירִּ ים כִּמִּים נֶֶגד ְּבַתְכשִּ מַיִּם ַּבַעל ְּבַמְסֵרק ַהֵשָער ֶאת וְמָסְרקִּ  .ְצפופֹות שִּ

ים ֲעָשָרה ַעד ְכָשבועַ  ַהְפֺעָלה ַעל ַלֲחזֹר יֵש יָפה ְלַאַחר יָמִּ  ֶאת ְלוֵַדא ְכֵדי ַהֲחפִּ

ים ָּבְקעו ֶשֶטֶרם כִּמִּים ֶשל ַהְשָמָדָתן פול ְּבֵעת ֵמַהֵּביצִּ  .ַהקֹוֵדם ַהטִּ

 

  


