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 ! בלבד הספר למחבר שמורות הזכויות

 

 

 ,לעתיק אין

 ,זה  ספר מי  לצלם או לשכפל

 אחר  שימוש  ולכל  בשלמותו או  בחלקו

 .בלבד  מהמחבר  אישור לקבל יש
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 מבוא

 

 לרצפה ומתחת   ותהקיר  מאחורי, שלנו  בבית  ,מגורינו  במקום

 ,קסום  עולם  ישנו,  האחורית או  הקדמית  בחצר אם בגינהגם  ו

 .החרקים  עולם

 

 חרקים מחבבת  ממש לא  מערבית אישה  כול  כמעט

 ...בין  קונפליקט  נוצר  כך,  וקים'ג  במיוחד

 (,  מולדת)  הומלנד –  הבית אם

 (,המולדת  חרקי)  אינסקטס  הומלנד  החרקים  מדינת  לבין

 האחורית  בגינה  שנמצאת  השפירית  ממלכת  כמובן

 .המצב  את  לשרוד  ומנסה

 

 מצחיקות   סיטואציות  מלקחת  ,מאתגר  פרויקט  היה זה  ספר

 ,ודמיוניים  מוזרים  קטעים  כתיבת  ועד  מהמציאות

 לכתוב לא  להשתדל...ו  .עצמם  החרקים  ממבט  הכול  לכתוב

 .זה  בנושא  אחרות  ליצירות  מגבילה  תהיה שהיא  יצירה

 מחפשים  החיים  בעלי כלש  היא הבנה  דבר של  בסופו

 . לחיות  …וזה  לכולם משותף  שהוא  אחד  דבר רק
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 תוכן

 

 6    הקדמה

  7   בפקק קקמ

   8    ברנר  אפטר

   9  – 10    המולדת  חרקי  אספת

  11    האימפריה  של  הסייר

  12   מלכים  סעודת

  13   הומלנד  בייבי

  14    מזהב  האלים של  מותם

  15     מוזרה  חללית

  16     קטנה  שלולית

  17    המושבה

  18    צעירים  לעטלפים  שיכון

  19  הקדומים  השיחים  חצר

 21 – 20       באים  המלאכים

   22  – 23     בגינה  בירה  כוס

  24  – 25   הציפור השחורה
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 המשך   תוכן

 

 26   החתול שנגזר דינו

  27  – 28   קמתקפת בז –הבליץ  

   29   הכבוד  מסע

  30    החנוטות  הפיות אוסף 

  31     ודת  מדינה צבא

  32     אקסקלוסיבי ספא

  33      הדין  וםי

  34  – 35       בוערת נקמה

 

  36  – 39 עצמה  על  חוזרת  היסטוריה :  הדרן
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 הקדמה

 

   ,ההיסטוריה  דפי  בין  מטיילים כאשר

 .ומנגינות  צבעים  מיני  בכל  ומאורעות  סיפורים  עם נפגשים

 

 ,המולדת  חרקי  של  היסטוריה  את  מספר  זה  סיפור

 ,במלחמה  ומדינה  שלום של  ממלכה  על  סיפור

 .והטובה  הישנה  המולדת  באהבת  שזורים  גורלות
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 בפקק  מקק

 

 של  התקתוק  ורחש  הגז  לחץ  פתיחת,  נפתח  סודה  קטן של בקבוק
  .הפקק  סיבוב

  יד כף   , סביבון  כמו  לו  וחג  סיבובית  בתנועה  השולחן על  נזרק הפקק

 אל  אותו  מרימה,  בקבוק  ואוחזת נגשת  לוהט  אדום לק עם  נשית
   .מהבקבוק  הסודה מי  את  לוגמת  חיוך  חצי  עם  הענוגות  שפתייה

  לשולחן  בעדינות  חוזר  והבקבוק  נשמעת  רווחה  והנחת  בליעה לקו
  ביישן  ואורח הפקק  את  מרימה  הנגדית וכף   בו אחוזה  היד שכף 

 .בו  מסתתר

  לי  קוראים  שלום"  להגיד  ממהר  הוא  לצרוח  עומדת שהיא לפני  רגע
 . ..."  וק'ג"  צורחת והיא הפקק  את  ומשגרת שוט  בצורה נע  היד כף "  סו

 עפה אשר,  מעופפת  צלחת על  עצמו את צאומ  כי...  צורח גם  סו
  עיניו  וחשכו  לאחור  מסתכל,  הרצפה  על  רכה  החלקה  ונותנת  במהירות

  וממהר  אותו  שטפו  הסודה  ומי  במהירות  אותו  עובר  הסודה בקבוק
   .מהמקום  להימלט

 

,  גזענות איזה...  פשששש"  לעצמו  אומר  מבטחים  למקום  מגיע כאשר
  היא...,   לא,  אחרת נשמע  ההי כבר  זה  מקק  להגיד  יכולה  הייתה
  קולות שומע  נכנס,  בקיר  החור  אל  בחיפזון  והולך"  להעליב  חייבת
 .  לכיוונם  והולך

 

 

 

 

 



8 
 

 ברנר  אפטר

 

  גנרל  עם  תביטחוני  לפגישה  מגיע  השפירית  ממלכת וק'ג  סו  גנרל
  את  הראיית  לאחרונה  מתי"  ושואל  אינסקטס  הומלנד  במדינת  קריק

  קריק  גנרל  ,?"קרסה  חונית יטהב  התקשורת   רשת,  ספיידר  הסוכן
 ."  יותר  טוב  לעולם  הלך העכביש"  עונה

   שואלואז    הבנה  ובחוסר  בתמיהה  עליו  מסתכל ג'וק  סוגנרל  
  !",מת  אומר זה"וגנרל קריק עונה    ,?"אומרת  זאתמה "

 ?",  למה?, מה?, איך אבל" לא מבין ושואלג'וק   סוגנרל  
  מתוכנן  מארב היה  זה  ,לוהכ  ראיתי אני"ע רוק ואומר  ולל קריק בגנר

קריק עונה   ,?"אותו תקף  מי" אוללשממהר  גנרל סו ג'וק  ",  היטב
 ?",  היה מה... ו  וואי"סו מגיב בהפתעה  !!!",  הומלנד"  בעצבות

 :שלבים בשלושה  התקפה"גנרל קירק מפרט  
 
 התעטש  רק הוא  הראשון בגל –  הדברה  חומר. 1 

   ,שלג  פתיתי  כמו  עליו  שהתפזר  שומנים  מסיר. 2 

 .בעיניו לו  לשרוף   החל  החומר כי , לצד  ראשו את  הזיז הוא     
 
  ." ברנר  את הביאה היא.3 

 ,  גנרל סו ג'וק  וסר הבנהשואל בח "?מת הוא  איך אז נו"
 יו  את עינסו פותח  ,  גנרל קריקעונה    !"האש  על עשתה"
   ."מסכן  איזה ...וואי  וואי,  הברנרהביאה את ...  הא"מגיב  ו

 ",  ברנר אפטר של במצב הוא"ר  קריק ממשיך ואומ
   גנרל קריק מגיב בנמרצות ?",זה מצב איזה"וסו ממהר לשאול  

 ?",מצב איזה" סו שואל?", מצב איזה?, מצב  איזה?  מצב איזה"
   קריק אומר...", מסכן"סו מגיב   !",קפוט מצב" עונהקריק  

 ",  מבאס  כן"וסו מגיב  ",  העצובות  הבדיחות  גם  הלכו ,יקו'צ  הלך"
   מחייך  וק'ג  סו,  "נעשה  מה ,לנד – הום  זאת"ין ואומר  מרצ  קירק

  הביטחון  אספת  לאחר  מיד,  השפירית  לממלכת  חוזר אני"  ואומר
 .  קריק  מגנרל  ונפרד"  האזורי
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 המולדת  חרקי  אספת

 

  המולדת  חרקי  כל  מתאפסים  בקיר  חור  בתוך  ליד  הגדול  בהיכל
   מפי  החדשות  והרי"  לעצמו אומר  וק'ג  סו,  חרום  לאספת
 ."  החיפושית - רבנו  משה –  הקריין

 
   פיצוי  פינוי  חוק,  כשלה  הפיוס  יוזמת : אומר  והקריין
 .  הבעיה  את  החמירה רק,  הומלנד  שקדמה

 
   לשאול  וממהר הבנה  בחוסר  ראשו  את  תופס וק'ג -  סו

   לבמה  עולהממש עכשיו  ש  הארסי הנדל -  נדל הנשיא את
 .  הבמה את  מפנה  הקריין?",  הנזק  מה..., רגע"
 

   החרקים  כול..." מה" ",אדומה  כוננות"  משיב נדל הנשיא
   זרד עם מכה  נדל,  לבהלה  ונכנסים  ביחד  עונים  בהיכל

   לסדר   לכולם  וקורא  הגפרורים  קופסת  –  פודיוםה על
  קאט - טום  יחידות של  גבוהה  כמות  ישנם"  להסביר  ומנסה

   שבאחת  דיווח יש  וגם(  השכונהחתולי  לגם וי  ינכ –  בר  חתול)
,  לכותי של חתולי בר(הסוג המ)  קרקל  נראה  אלינו  הצפוניות  רותהגז
  וצועקים  בלחץ  החרקים  כל",  שמועתי  סרן  רב  בגדר  זה  דיווח אבל

 ."עושים מה"
   גנרל את קבלו  בבקשה"  וצועק  לסדר  כולם את שוב  קורא נדל

  הנשיא  של  ידו את  ולוחץ  עולה  והגנרל  בהיכל שקט"  הצרצר-  קריק
  בנתיבים  לנוע ויש...,  במצור  אנחנו"  יטונומונו כבד  בקול  ואומר

 ",  הופעלה  סגורים  שמים  פקודת  –  לטיסות  אישור  אין,  בלבד  נסתרים
 .  מתבאסים  והברחשים  הזבובים,  היתושים היחידות המוטסות וגם  

 
  היסטורי רקע  להם  תן  בבקשה"  קריק  מגנרל מבקש נדל הנשיא

  הנשיא  יאדונ"  ואומר  בתמיהה הנשיא  עם  מסתכל הגנרל",  למקרה
 פש - פש  –  פשפש'  סוכנות המודיעין החשאית מר  מנהל",  מסווג זה
,  לם גול -דה    אדון ץ"בג נשיא  עם  שערכתי שיחה  פי על"  ואומר קם

 החוק שמוצג לפניכם .  פי  על,  זאת  לסוגיההגולם  
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 1977- ז"התשל,  העונשין  חוק
 

 : עבירות   חלק ב'

 ות רשמיים: בטחון המדינה, יחסי חוץ וסוד    פרק ז'

    ריגול:    'ד  סימן

    (ב"תשס:  תיקון)  סודית ידיעה :    א113

 ."לכך  מוסמך  כשאינו  סודית  ידיעה  שמסר מי"  :

 .שנים עשרה  חמש  מאסר:   דינו
 

 .  מהבמה  לרדת  וממהר"  לכולם  תודה"  אומר, עגל  עיני עם  הגנרל
 

  זכות  בדבר  מה"  ושואל  הסוכנות למנהל  ועונה  בעונג  מחייך הנשיא
 ",  הנשיא  אדוני  בבקשה"  ואומר  מחייך  המנהל",  לדעת  ורייבהצ

 .בהיכל  הציבור  לכלל  ועונה  בגרונו  מחכך הנשיא
 

  החלטה  התקבלה  16:03 בשעה ש"אמ :  התקרית היסטוריה של
  יחידות שני ל  לגרום  בכדי  פיצוי  פינוי  חוק את  להפעיל,  הומלנד אצל
 .  וב לעז(  ואחורית  קדמית חצר)  הגבול על  שהיו קאט - טום

 
 ".דג של ראש  זה  –  שיעזבו  בכדי  הומלנד לחתולים  שנחתה המנחה

 
 זה מעשה  בעקבות"  ממשיך  והנשיא,  בקהל הציבור  מתגלגל צחוק
  .קאט  –טום    יחידות של  גבוהה  כמות  הגיעו
,  פיצוי פינוי  חוק  עם  ותפסיקהבעיה   את  הבינהשהומלנד    תקווה  כולנו

 ,  חזקים ואנחנו קשה  תקופה  אתז,  פינוי  –  פינוי  לנוהל חרום  ותעבור

   ."...ביחד,  זה  את  ונעבור  יותר  קשים  עברנו דברים
 .כל הציבור קם על רגליו ומוכה כפיים
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