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 לעפמה יריחמכ סריחמ גנלש רועה יליעמ
 ולאשת .םילוזח םיריחמבו הבוט יכה תוכיאב / /

 אל תירבעב ,ךכ ."םכלש םירבחה לצא ונילע
 הילטנא תוצוחכ זירכמ ,תואיגשמ היקנ שממ

 דימתש ,םילארשיה .ותיתחתב םודא ספש לורג טלש
 .םיאבו ,םיילגרב םיעיבצמ ,םליבשב בוט המ םיעדוי
 שפוח הז םויה ,וראבוס תינוכמ התיה וז ,םעפ
 .הילטנאב

 ,םולש" .קוחרמ םילארשיה תא םיהזמ םיכרותהו
 ץראב ,ןאכ .הטוהר תילגנא רבודו תוקורי םייניע םע ,חריק ,הובג התא םא םג ,תאב ןיאמ ההזמ דימ ,ןכוד וא תונח ול שיש ימ לכ .ךינפ תא םיליבקמ םח ,"םולש
 .לוב םיעלוקו ,םיערוי ףכת ,םיתיחה

 ,תיתפרצב םיטלש םש אצמת אל :הרבוע .םצרא תא םירקופה םילארשיה יפלא תורשע לש הינקה חוכ תא בטיה םיריכמ ,רבתסמ ,הילטנא ירחוס .ךב םיציאמ םה ,"לכתסהל קר ,תונקל ךירצ אל .הצור התא המ לכ ,התוא קחש .םישבי םינאת ,םישמשימ ,םיקומיצ"
 .שיו שי תירבעב םיטלש לבא .תינפי וא תיררפס

 ןוילימ 65 :םידמימ תמוצע הנירמ איה היכרות
 ,דחוימב םתוא םיבהוא םניא םגו ,םיברע םמצע תא םיאור םניאש ,םימלסומ םהמ זוחא 0 לעמ ,םיבשות
 ,הרימאמ היצלפניאב תקבאנ איה תונורחאה םינשב
 לקש הב הנידמ יהוז .זוחא 727ה תא הרבע רבכ הגשהש
 .םיאלזממ וא טרוגוי ,םילועמ םיטלס ,ברח גר לש הליפ תללוכה ,הדעסמב ברע תחוראב חנקלו םיניוצמ תוריפ עפש לוכאל ,שכדו האמח ,ןופפלמ ,הינבגע ,ירט ןבל םחל ,הלועמ ןאצ תניבג תוללוכה "תוילטנניטנוק" רקוב תוחוראמ תונהל ,רדוסמו יקנ ןולמב ררוגתהל לכות הזה .םוכסב .םיימוררה היפוחב םימי הרשע לש שפונ תולבל ידכ ,הזמ תוחפ ףאו רלוד ףלאכב ידו ,תוימוקמ תוריל םיפלא תעברא הווש ןטק ילארשי

      

    

  

 נייוצמ הכרדהמ ונהנ םירבח תורשע
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 תימלטיא תואנקל שולגל אלש בטיה ןאכ םירמשנ ,יווכשה תאירק תא ןיזאומה םידקמ הב הנידמ וז

 ,רתוי םיקחורמ היגולואיכראו עבט ירתא רבעל תוטטושה לגעמ תבחרהו העונת שפוח ךל רשפאת ךא ,קלר ללוכ רלור 650"כ רועב ךלש תואצוהה ןובשח תא ץיפקת (ם'קתה לש ררסהה תועצמאב רוכשל יאדכ) תימוקמ תרצותמ בכר תריכש

 םיה ותוא טעמכ
 םירכומ םירתא דמגמ תוקיתעה ירתא תפמב ןויע

 ןיאב האלמ הלוכ ץראה .הירסיקו ןאש תיב ומכ ונל
 ראשו םידומע ,תולכיה ,םירצבמ ,תוארטאית רופס
 ,תיסרפה ,תיתיחה ומכ תויוברת .ורבע םימימ תוקיתע
 ושר ןלוכ ,תילוגנומה ,תיקו'גלסה ,תימורה ,תינוויה
 ודמח םלוכ .םינמיס הב וריתוהו היכרות לש הרשבב
 םהמ דחא ףא ךא ,הפוריאל היסא ןיב רכחמה רשגה תא
 .ויפונ ימסק תא תיחשהל חילצה אל

 .םיברו םישדח םישיבכ הב םיללסנ ןכ יפ לע ףאו ,רוד תונשב הלילדה העונתה יכרצ תא המירקמ איה ,םיניוצמ טולישו םישיבכ תכרעמ הב שי .הנוש ,ותומכש לע םלוח קר ונלש ןוכישה רשש םירשגו תורהנמ ףוצר ,הלועמ הרגא שיבכו "לוי"ו "רעה" ומכ םיטרס ואצי הלש רצויה תיבמש ,היכרות לבא .תועמר יפוטש סקרוב יטרסל המ םושמ הרושק ,םיבר יניעב ,היכרות לש התימדרת
 ,רתויה לכל ,ןמסמ ןבל הדרפה ספ .תוטלופ ןהש רוחשה ןשעה יננעב ךתוא תוקנוחה ,תובוהצ (תימוקמ תרצות) היטפו ,(ונלצא םג הלאכ ויה םעפ) וגרפו 'גדור גוסמ תומודא תויאשמ תוכרשנ םישיבכב

 - רוש

 ןרהט חסונ ,תאז סע .םינוש תונונגס תורשעב םירוטיע סידגסמה יחירצלו     

 .םילארשיה העונתה יניירבע תא בידנ "לראפת"ב םיקדבנה רוטמ תררחשמ ךא ,םוקמה ינב םיגהנה תא תרצוע םיכרדה תרטשמ .המח הצלמה
 ,ךרדה תא ךל תוארהל םרדגמ ואציי םינפה יריבסמ היבשותו ,תוריית רתא לכב םירדוסמ םיתוריש תקפסמה וז איהו םיניקת הלש םיירוביצה םינופלטהש הנידמ וז ,תומאות תובינעו .תופילחב םיטונח רפסה יתבל םיכלוה הידליש הנידמ יהוז
 ,הוקת חתפל רוזחל ךירצ ימ .הליחת ןחיריו הזע לע רבד םיעמוש אלו ,תושרח ךיא ,םינותיע ןיא .םיציצעב םוינרגו היליווניגוב ,ךדיצל .סיאמ ינוויה יאה ,םירדוב םירטמוליק קחרמ ,ךלומו הזה םיה חנ ךתחתמ ,לשמל שוק הרייעב ,ןולמה תספרמב בשוי התא .חלודבכ םילולצה ,קורי"לוחכה םיה ילג םיכחלמ ,םיריעז לחנ יקולחכ סגה לוחה תוסיפ תאו םימה לעמ םיאשינה םיקוצה תולגרמ תא .לדבה הזיא לבא ,ונלש ומכ שממ ווכית םי ותוא שי היכרותל

 .ןרהט חסונ תימלסיא תואנקל שולגל אלש בטיה ןאכ םירמשנ ,תאו םע .םימורמב ןכושה לא ךתוא קתרמ אוה ,םוי תדר םע ,בושו ,ןיזאומה לש רדוחה ולוק תא עמוש התא בוש םירהצב .םינוש תונונגס תורשעב םירוטיע םירגסמה יחירצלו ,יווכשה תאירק תא ןיזאומה םירקמ הב הנידמ וז

 תולשחנו המדיק
 תובר השעו ,19387ל 1923 ןיב הב טלשש ,כרותאתא למאק הפטסומל הברה תבייח םויה לש היכרות

  

 טעובוו תוירייהל :תוקילוה(בור       
 .שפונו תורייתל הקלחמה תועצמאב ונגרואש ,היכרותל םילויטב ,ויתסהו ץיקה ישדוחב ופתתשה ,יתדה ץוביקהמו יצראה ץוביקהמ ,ם"קתהמ םירבח תורשע \\היכרות תא תשכוכ תיכוכיֶקה העוגה

 םיפסונ םיטרפ
 א הלבק

 םיפסונ םילויטל ףרטצהל םהל רשפאייו .םימוסק םיפונו םילועמ תונולמ ,ת

 ביר

 ,יתועמשמ םביצקתב ןוכסיחה
     הבורקה הנשב רבכ ונלש

 האמל התוא ברקל ידכ
 ול תלמוג ,ותומ זאמ .םירשעה
 הלדח הניאו הבידנ ריב הנידמה
 ,םילספב תומר תא חיצנהל
 ,קנָע .ילעפמב ,ףסכ תורטשב
 לורג םואילוזומבו תורעי תעיטנב
 הרקנא לש הבילב העבג לע בצינה
 םשל םילוע םיבר םיבשות .הריבה
 םש .םגיהנמל דובכ קולחל ,לגרל
 םולש ףונפנל ונרוקיבב וניכז םג
 םירטמ לש קחרמ ונילע ףיערהש
 רוטע ,תאפרע רסאי  םירופס
 רז חינהל אבשכ ,תיחצנה הייפכב
 ,ברותאתא לש ורבק לע

 םג  םילבוס | ,ונומכ שממ
 תרתחמ .רורטה תכממ םיכרותה
 גישהל םיפאושה םידרוכ) ק.ק.פה
 רורט תולועפב הברמ (הימונוטוא
 ,תורייתה ףנעב ועגפ רבכ הישעמו
 הדרי הנשהש ,איה האצותה
 ךלהמבו = תימואלה = הסנכהה
 םינוש םירוזאב וניאר ונרוקיב
 לע 908 541.5 םיעידומה םיטלש
 ,םיקסעו = תונולמ = ,םינויסנפ
 .רמעמ וקיזחה אל הארנכש

 םיבהוא םלוכ אלש ,איה תמאה
 לשב ,םילארשיה תא םויה םש
 ךיחמ לכ לע חקמתהל םתייטנ
 םש םילבקמ ,יכ םא ,םהל עצומש
 רוקמהו ןכתייש רבסהה תא ךויחב
 ינמותועה ןוטלשה תונשב אוה
 .ונצראב

 .רוע ליעמ םע אצתו רלור 150 ףולשת ,סיכל די סינכת רהמ יד ,וזכ םינפ תלבק ירחאו .רכוס תויבוק המכ רימת ,הריצל .שאר תצוצק תעלר תיומר הריעו תיכוכז סוכב ,קתקתמ םיחופת הת אוהש ,"יאש המלא'ה שגומ ךסנכיהב ךימו ,המינפ סנכיהל ךתוא םיתפמ םירחוסה ?הז לכ תא הנוק לזאזעל ימ .םיחיטשו רוע יליעמ ,םיטישכת ,בהז לש תורידא תויומכ רייתה ינפב םיגיצמ םירחוסה .ומצע ינפב רופיס איה תיכרותה הריכמה תונמא
 תולשחנהו המריקה הב ץרא ,ןכא ,טלאוט ריינל ףילחת תווהל הרומאו הלסא לכב טעמכ תאצמנה ,ררפנ זרבל תרבוחמ תשוחנמ תירוניצ :"יכרותה הדיב"ה ,האמה תאצמה תא ןייצל ילב הבוח ידי תאצל השקו .ונממ םיעבונ םניא רבכ םימהש ורב וא ףלוד רוניצ ,הצחמל םותסו רנדנתמ רויכ םש אצמיי דימת טעמכ .ררפנ קרפ שירקהל רשפא ,םילטומבו םינויסנפב ,םיבכוכ השולש דע ןולמה יתבב היצלטסניאה תוכרעמל

 .הז רצל הז םיגגוח
 .שממ הכאלמ התוא תא עצבמה ןייבמוק ,שיבכל רבעמו ,זע יושע ןושליקב םישר תוינמחה תא .ךרצנ בורקל םיערז טעמ ריבעמ ,ופתכ לע יוחד קש אשונ רכיא דגנמו ,םינופאלפו םירפיב םע םיקסע ישנא םיעסופ רחא רצב .םיבולע טיט יתב םידמוע ,םיה יפוחל םיעוטנה םימיסקמ ץיק יתב רצל .הלאל הלא בורק םירעוצ רשועהו ינועה םג
 ₪ .ךררל אצו ,לימרת חק ,לקמ חק .הז תא הווש היכרות לבא .םש התאו ,הסיט םייתעש .הניפל רבעמ שממ ,ןאכ הרוק הז לכו

 :סליצ
 ןועדג
 חלש
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