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13/3/09

 
, ילש ןטקה  ךיסנה  יריקי , ירוד 

 
הבוש טבמה  רובידה , ךותיח  םיענה , לוקה  םיסקמה , ךויחה  ךילא , רושקש  המ  לכלו  ךילא  םיעוגעג  .םיעוגעגו  באכ  לש  םינש  ופלח 8  .ךיריקומ  םע  ןאכ  ונא  םיבצינ  בוש 

.ךלש דחוימה  רומוהה  ןבומכו  הלמחה  תלוזל , סחיה  תונלבוסהו , תונלבסה  םירבדה , חוסינו  חותינ  הנבהה , הבישחה , תרוצ  בלה ,
 

.רסח התאש  הדבועהו  ךרדעיה  תא  שיגדמ  הזו  ךידעלב  תויווח  ונל  ףיסומ  ןמזה  .באכה  תא  ריבגמ  ןמזה  ילצא  .לילעב  הנוכנ  יתלב  הרימא  ולש ." תא  השוע  ןמזה  םירמוא ש"
.באכל םילגרתמ "  " ןמזה ךשמב  .אפרי  לבל  דילגי ) לבל  ותוא  רמשמו   ) ףוקש הטעמב  עצפה  תא  ףטוע  ןמזה  ונלש .) תועט  קר  וז   ) םיעצפ אפרל  רומא  וניא  ןמזה 

 
הקירה סוכ  יצחל  ופסוותה  טלוק ,) התא  ךייחמ , שילש   ) ךידעלב ולאה  םינשה  ךשמב 8  ךכו  םיכשמנ  םייחה  ןוכנ , . 32 ךתדלוה ה - םוי  ןייוצ  םייעובש , ינפל  ישיש  םויב 

יל השק  תמאה , לע  הדוא  .םלועב  םיבבותסמ  םקלח  םירוהל , וכפה  םקלח  דובכב , ךתוא  ונגצייו  םהיתונותחל  ונמזוה  ואשינ , ךירבח  בור  םיעוריא , דועו  דוע  ךידעלב ) םייחה  )
המכ יוה  םיבוט , םירבח  הברהב  ףקומ  .עגר  לכמ  הנהנו  בהואש  המ  דמולש  טנדוטס  ךתחירפ , אישב  תפטקנש  התא  לוכמ , ערה  הרוק  היה  אל  וליא  היה  המ  בושחל  אל 

.ךיניעב הבושח  התייה  תורבחהש 
 

תניימדמ ימצע  תא  תאצומ  ינא  .עוריא  תובקעב  רכה  ילבל  ונתשהש  םיליבקמ  ינשב  םייח  ראתמ  טרסה  ונממ , תמשרתהו  ונמזב  תיארש  תובבותסמ " תותלד   " טרסב ומכ 
םיחחושמ ונייה  ןופלטב , ונתוא  גישהל  חילצמ  תייה  ןכ  םאו  למרכה " תורעי  ונייה ב" אל  םא  הלילצל , דרוי  תייה  אל  םא  עובשפוס , ותואב  תליאל  עסונ  תייה  אל  םא  ךתוא ,

םירבדב קסוע  םויה  תייה  םייחה , לש  רחאה  לולסמה...זאו  תרזח , אל  הנממש  איהה  תכרדומה  הלילצל  דרוי  תייה  אל  ילוא  ילוא , החלצ , אלש  ןונערה  תלילצ  ירחא  ךתא 
קסוע יונפה  ךנמזב  ךלש , םיטנדוטסל  ךלש  ברה  עדיהמ  ריבעמו  הטיסרבינואב  דמלמ  ילואו  דועו , דוע  דמול  ךתדובעב , דאמ  חילצמ  תייה  ךתוא , הריכמ  ינאש  ומכו  תבהאש ,

שכורו םיצורעה  לכב  תרושקתל  השדחה  היגולונכטב  אלפנ  שומיש  השוע  "ל , וחבו ץראב  םיברה  ךירבח  םע  רשק  לע  רמוש  םייחהמ , הקד  לכ  לצנמ  םירבד , דחאו  ןוילימב 
הקותמה ךתינייחא  ילעי  םע  קחשמ  ךרעומו , ךירעמ  ץעיימ , ץעייתמ , ךתוחא , יריש  םע  חחושמ  אבא , ילוא  יושנ , ילוא  הרבח , םע  ונילא  עיגמ  ישיש  םויב  .םירבח  דועו  דוע 

, תינמז וב  םינופלט  ינשב  רבדמ  םילצלצמ , םינופלטה  לגלגתמה , ךקוחצ  לוקל  םיקחוצו  דחי  םינהנ  ךיתויווח , לע  ונל  רפסמ  החפשמה , קיחב  ונתא  בשוי  ריכהל , תיכז  אלש 
בל תמושת  תתלו  החפשמ  םע  שגפיהל  אתבסו , אבס  תא  רקבל  ןמז  אצמת  קוסע , היהתש  המכ  .ךייחמ  קלח  איהש  תנווגמה  הקיזומל  ןיזאמ  ןבומכו  םירבחב , דימתכ  ףקומ 

.םלוכל
 

, אעמק לילד  ילוא  רצק , רעיש  ףוגב , אלמ  תצק  ילוא  ליגב 32  וישכעו  ךימסו , ךורא  רעיש  םע  תכלהתה  הזר , תייה  ליגב 24  יכ  .םויה  תיזיפ  הארנ  תייה  ךיא  תניימדמ  םג  ינא 
 !!! המל רקיעבו  ילוא , וליא , הברה  ךכ  לכ  .תובוט   םייניעו  בבלמ  ךויח  םע  דימת  התע , ןכ  זאכ  לבא 

 
ומכ תוחפ , םיבושחו  רתוי  םיבושח  ךב , םירושקה  םיכיראתה  לכ  תא  תרכוז  תפתתשהש , םיעוריא  ינימ  לכב  תרכזנ  תויצאוטיס , ינימ  לכב  הברה , ךכ  לכ  ךילע  תבשוח  ינא 

תלבק לע  תרשבתהשכ  דימש  תרכוז  ינא  .לובג  אלל  החמשהו  הגיהנ  ןוישיר  תאצוה  ובש  ךיראתה  ץוחה , דרשמ  םעטמ  םיריעצ " םירירגש   " תחלשמל "ל  וחל העיסנה 
.ךתוא יתעסה  ינא  ןהבש  םינשה  לע  יל  לומגל  הצור  התא  יכ  הצור , ינאש  ןאל  יתוא  עיסתש  יב  תקחדו  תרצפה  ןוכנ  רתוי  וא  יל  תעצה  ןוישירה ,

.ךב טיבמ  בוהאה  ךבלכ  ובמי  ג' ךיתופלחמ , תא  רפסמ  אבא  "ל , הצל ךסויג  ברעב  יניע  דגנל  ךתוא  האור  ינא 
.תישעש רבד  לכ  ומכ  רתויב , בוטה  דצה  לע  ותוא  תעציבו  יאבצה  תורישה  תא  תוניצרב  תחקל  ךיא 

םיכורב  " טלשה דיל  הפועתה  הדשב  ונתוא  םלציש  אבאמ  תשקיבו  ךתוא  וניוויל  אבצה , ירחא  לודגה  לויטל  תעסנ  וב  ךיראתה  תא  תרכוז  ינא  םיכיראתל , ילש  היססבואה 
". םיאבה םיכורב   " טלשה דיל  םלטצהלו  לגעמ " רוגסל   " תשקיב בערו , ףייע  הלילה , עצמאב  םישדוח , רובעכ 10  לויטהמ  תרזחשכו  םיאצויה "

.תוירזכאב ונתאמ  תערקנ  זאו  םישדוח  דמעמ 9  הקיזחה  תאזה  הכרבה 



.ההדת הנומתהו  קחמיי  ןורכיזה  הלילח  אמש  ררחשל , הנכומ  אלו  םהב  תזחאנ  ינאו  תונורכיז  הברה  ךכ  לכ  וראשנ  ירוד ,
 

רוד תמייס  אל  וליפא  התא  ךייח , תונש  יפל 24  .יצחו  ישילשה  ישילשה , ינשה , רודהמ  םידיינ  םינופלטב  םירבדמ  םויה  הנתשה , ךכ  לכ  םלועה  ילש , רוד  רוד  הלירוד – 
לש ינשה  הצקב  םדא  םע  רבדל  תיכז  אל  .ןושאר  רוד  לע  וליפא  הנמנ  אל  ךל  היהש  דיינה  ןופלטה  .החירפה  אישב  תפטקנ  םינש , ךל 24  ואלמש  רחאל  םימי  .ןושאר 10 
לכב תונשדחמ  תונהיל  החילצמ  יניאש  הביסה  תאז  ילוא  .דעתלו  םלצל  תינהנ  הקיזומ , ירישכמ  םיט , ' גדג תבהאש  התא  .תמא  ןמזב  ותוא  תוארלו  בשחמה  תועצמאב  םלועה 

.הזל תיכז  אל  התא  יכ  םוחת ,
 

ןיזאהל תבהא  םיטרסב , תופצל  אורקל , תבהא  "ל , וחבו ץראב  בכרבו  , לגרב  לייטל  תבהא  םיינפוא , לע  בכרל  תבהא  םיה , תא  תבהא  םייחה , תא  תבהא  ילש , ירוד 
ןכדעל תגאוד  תובשחמ , ךילא  הריבעמ  ינא  .ןמזה  לכ  ייחמ , עגר  לכב  הווה , ןמזב  יתיא  התא  לבא  רבע , ןושלב  תרבדמ  ינא  וישכע  הנהו  ךינפל , היה  ולוכ  דיתעה  .הקיסומל 

ףדור התא  ךתעד , המ  בושחל  הברמו  תושענש  תולווע  לע  ךל  תרפסמ  טפשמו , הקיטילופ  וליפא  טרפבו , ללכב  ץראה  רודכ  לע  ונלצא  הרוקש  המ  לכב  אמויד , יניינעב  ךתוא 
.הרוקש המ  לע  קדצה ,

 
.תכלהש ןאל  ךתא  ךלהו  ךב  ראשנ  ינממ  קלחו  ךלא , רשא  לכל  יתיא  ךלוהו  יב  ראשנ  ךממ  קלח  ירוד ,

" ...ותא ראשנ  והשמו  ונב , תמ  והשמ  ונמעמ , ךלוה  ונתאמ  דחא  םא  : " ךירוביחמ דחאב  תטטיצ  התאש  רישמ  עטק  ןייצא  בוש 
אמא
 

13/03/09 אבאמ  
 

, ונלש רקיה  ירוד 
.םינש ינפל 8  ארונה  םויה  זאמ  ונילע  ץבורה  דבכה  ןנעל  דעבמו  רבעמ  שיגרמ  ינאש  המ  תא  הזה , יתנשה  דמעמב  ךינפב  עיבהל  יתיצר 

.םוי ותואל  דע  דחי  ונייחש  םיבוטהו  םיליגרה  םייחה  לע  הבר  הדימב  םיליפאמ  םיאוגה , תושגרה 
.ותיא דחי  ונבנ  ונייחו  הברה  ךכ  לכ  ונל  ןתנש  ןב  .תכשמתמו   הלודג  הדות  ךל  העיגמ  ךתוא , ריכהש  ימ  לכלו  ונל  תקנעהש  המ  לכ  לע 

  - םירבח הברה  ךכ  לכ  ךילא  וכשמש  ךיתונוכת  ליהמתו  ןווגמ  לכו  תורידנ  תויכרע  תומרב  תלוזה , ןובשח  לע  אל  םלועל  תונייטצהל , ךתפיאש 
.וכרעב ריכהלו  ורובע  תודוהל  ךירצש  רבד  הז 

ריצב תכמותו  ונילע  הרוש  ךלש  הקזחה  חורה  םלוא  התייהש , ומכ  הנניא  העיסנהו  ונייח  תלגע  ילגלג  ךותמ 4  לגלג  קתינ  תימואתפה , ךתכל  םע 
.לגלג אלל  רתונש 

.המדאה ינפ  לע  תרבצש  תויוכזל  םאתהב  ריכב  דיקפתב  םורמב  תשמשמ  חטבל  ךחור  ונלש , רקי  םולשב  חונ 
 
 


