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 1 8102/84מס'  האילמפרוטוקול ועדת 

 2 14:00שעה  טתשע" ולסכב 'ו 2018/11/41בתאריך: 

 3 

 4  :ונכח

 5 יו"ר הועדה –אשר אברג'יל  חברים:

 6 חבר הועדה –מקסים בן כליפה  

 7 חבר הועדה –שמעון לאופר  

 8 חבר הועדה –מירון מגידיש  

 9 הדעוה רבח – םירשי םרוי 

 10 הדעוה רבח – 'ג'גח ינב 

 11 הדעוה רבח – יבויא ןושש 

 12 הדעוה רבח – יעדי לאהשע 

 13 הדעוה רבח – ךלמילא לבוי 

 14 הדעוה רבח – םלעומ םימחר 

 15 הדעוה רבח – לאכימ ינמחר 

 16 הדעוה חבר – ץימנייטש הירא 

 17 הדעוה רבח – םייח חתפי 

 18  הדעוה רבח – חרפי בקעי 

    19 

 20 ו ק ו ל טפ ר ו 

 21 

 22 תבישי תא חותפל דבכתמ ינא ,ייתוברו יירומ ,םירקי םירבח יו"ר: –ר אברג'יל שא

 23 היצנדקל הנורחאה האילמה תבישי ,47 רפסמ האילמה

 24 רובענ הז ירחאו ,לכ םדוק םיילמרופ היהנ ונחנא .תאזה

 25 .םיילמרופ יתלבה םירבדל
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 1 תנמ לע ונחנא .םויה רדס לע םיאשונ ינש ויה הבישיל ןומיזב 

 2 רשאנ ונחנא זא ,תמדוקה היצנדקה םע טאק תושעלו רוגסל

 3 הבישי לש דעומ דועבמ םכילא רבעוהש לוקוטורפה תא

 4 תושגרתהה ילוא .םירפסמב העוט ינא ?ןוכנ ,46 רפסמ

 5 .תצק

 6 אל ינא .דעומ דועבמ םלוכל רבעוה 46 רפסמוקול טורפ 

 7 ינא .םתלביק אל ,תורעה תלביק תידוהי ,תורעה יתלביק

 8 לכ םע ונתוא רגוס םצעב הז ,26 לוקוטורפ תא רשאל שקבמ

 9 .היצנדקה

 10 ?קולרוטופה רושיא דעב ימ 

 11  .46 לוקוטורפ זא .יק.וא 

 12 תא ונרגס ונחנא הז םצעבו ,דחא הפ רשואמ 46 לוקוטורפ 

 13 הבישיל היהש ןורחאה לוקוטורפה ,רמולכ .היצנדקה

 14 םוקמ אוהש הזיאב ,רבוטקוא עצמאב יל המדנ התייהש

 15 אשונה לע רבוע ינאו ,יקנ ןחלוש ונראשה ,םויה ותוא ונרשיא

 16 .הדירפו םימוכיס הז םויה רדס לע ינשה אשונה .אבה

 17 ?םימה תא לבקל רשפא ,ו ינאו יתשיא ונבשי תבשב ,תבשב 

 18 ,רמולכ .תוארמ קחצי יניע הנהכתו השרפב בותכ ,יתרמאו

 19 רפוסמ זאו ,רוועתה וא ,יאור רצק היה אוה ונלש שוריפב

 20 תא ונל רפוסו ,תוארמ ויניע הנהכתו ונל רמוא בותכהש ירחא

 21 .הרוכבה לש רופיסה לכ

 22 אל וא קחצי תא המיר ,רפיש בקעי םאה םילתפמ ל"זח 

 23 תא המיר אל אוהש םיכרד ינימ לכמ אוצמל םיסנמו ,קחצי

 24 טשפב םידליה ןגמ ותוא םיריכמ ונלוכש רופיס .קחצי

 25 .הזל סנכיהל ילבמ תוארקמה
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 1 ?תוארמ ויניע הנהכתו בותכ המל היה םירבסהה דחא 

 2 ןמחתל לכוי בקעיו ,בקעי תא תוהזל לכוי אל אוהש ליבשב

 3 .וילא הכרבה תא ריבעהלו ,ותוא

 4 

 5 הזכ הז תא ךירצ המל ,הל יתרמאו יתשא םע יתבשי ינאו 

 6 שארמ הז תא רדסל היה לוכי אל אוה ךורב שודקה ?לתלתפ

 7 היה רשפא ?םיכרד דדוש ,עשופ ,וישע הז ימ הארי קחציש

 8 תא רדסל היה לוכי אוה ךורב שודקה .שארמ הז תא רדסל

 9 לכ ,אבש םיכרד דדוש .וישע הז ימ הארי קחציש הככ הז

 10 ןיא ללכבש תולאש לאוש .ולש אבא תא תולאש לאוש םעפ

 11 רבד קר םירשעמ יכ ,ןבתה תא םירשעמ ךיא תונכתי םהל

 12 .תולכוא תומהבש רבד אל ,םילכואש

 13 

 14 ינאש יתרמא ?הבושתה המו ונ יל תרמוא הכשי יתשיא זא 

 15 .הטושפ דאמ הבושתהש בשוח ינא לבא ,הבושת יתאצמ אל

 16 אוצמל ךירצ אלש ונתוא דמלל הצור הרותהש בשוח ינא

 17 ינש ול שי ,תיבב יח קחצי .ילירטסבר ד לכ אל ,תוילירטס

 18 ,השורי לע תובירמ םימעפ הברה שיש םיעדוי ונחנאו ,םינב

 19 בל לע םיחא ןיב תובירמ םימעפ הברה שיש םיעדוי ונחנא

 20 וא ,רתוי בהוא אבאה ,רתוי בהוא ימ .אבאה בל לע ,אמאה

 21 הרותהו .אמאה וא אבאה ,רתוי ןתונ ימ .רתוי תבהוא אמאה

 22 ,םלוע ךותב םיאצמנ ונחנא ,ה'רבח ונל דיגהל התצר

 23 .ותוא ןווכל ילב ,להנתמ םלועהש

 24 
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 1 קחצי תא ןווכל ךירצ אל ינא רמוא אוה ךורב שודקה ,ינא 

 2 תצק איה ,הצור הקבר .דדומתי קחציש ,דצב ותוא םישי דימו

 3 ,רחא רואב םירבדה תא האור איה ,עקרקה לע רתוי

 4 תא םדקל תנמ לע גהנתהל הכירצ איהש םירבדב גהנתתש

 5 .תויכשמהה וז הקבר תא ןיינעש המ םוי לש ופוסב יכ .תיבה

 6 

 7 םכינש םג לכשא המל ול הרמא איה ,םהינש תא הבהא איה 

 8 דדוש היה וישע םא םג ,םהינש תא הבהא איה .דחא םויב

 9 אל ותוא הבהא איהש חוטב ינא .ותוא הבהא איה םיכרד

 10 .בקעי תא הבהא איהש הממ תוחפ

 11 

 12 ימו .הזה תיבה תא ךישמהל ךירצ והשימש העדי איה לבא 

 13 אל ,הזה תיבה תא ךישממ בקעי ,הזה תיבה תא ךישממ

 14 ומכ הגהנתה איה ןכלו ,הזה תיבה תא ךישמהל לוכי וישע

 15 .הגהנתה איהש

 16 

 17 ונל תרמואו האב הרותה ,רמוא ינאו ישארה ןיינעל רזוח ינאו 

 18 םלועב ,םייוניש וב שיש םלועב ,בכרומ םלועב םיאצמנ ונחנא

 19 תתל ךירצו ,תויוחתפתהל תתל ךירצו ,תויוחתפתה וב שיש

 20 םתוא סינכהל אלו ,תויוחתפתהה םע דדומתהל םישנאל

 21 םישל ,תחקרמ תיבב הפ םיאצמנ אל ונחנא .היצזילירטסל

 22 .ילירטס לכה תא

 23 

 24 יזכרמה ןוטלשהו ,תיטרקומד הנידמ איה לארשי תנידמ 

 25 וליאו ,ורוזיפל ,תסנכה תוטלחה יפ לע הפוקתל תחא ףלחתמ
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 1 םינש שמחל תחא ,עובק ןפואב ףלחתמ ימוקמה ןוטלשה

 2 לבא ,םינש שש ינפל התייה הנורחאה היצנדקה הרקמב

 3  .םינש שמחב םעפ ףלחתמ ימוקמה ןוטלשה עובק ןפואב

  4 

 5 תונוש ויה תואצותה ירעצל ,תוריחבל ונכלה ,ונלצא םגו 

 6 ינאש הממ ,יתזטניפ ינאש הממ ,יתבשח ינאש הממ ירמגל

 7 דאמ ןייפמק םע יתכלה .םיצור םתאש הלימ לכ וחק ,יתניימד

 8 תא ,ילש הישעה תא תוארהל לש ןייפמק םע יתכלה ,יקנ

 9 לש םיגשיהה לע ,יתיא דחיב דבועש תווצה לש הישעה

 10 .הצעומה

 11 

 12 ,הינבו ןונכתל הנשמ תדעו לש הבישי ןמזמ אל ונמייס ונחנא 

 13 ר"וי הפ םיבשוי .ירוביצ תוריש לש םינגועה דחא םג איהש

 14 םהש ןונכתה תכשל להנמ הפ בשוי ,תיזוחמה הדעוה

 15 .תיעוציבה עורזה םצעב ונחנאו ,ונלש םיירקיעה םיפתושה

 16 .המחוזיתועדה ה לשביצועית ה עורזה איה תימוקמה הדעוה

ועיות צקמה לע ונרביד .דהעוה לשתחות פתהה לע ונרביד 17 

 18 התייהש תויהל לוכי הדעוהש הז לע ונרביד .דהעוהשל 

 19 יתרמא ינא לבא .ןייפמקב יתניחבמ לושכמ אוהש הזיא וליפא

 20 ,חמש ינא ,הדעוה תא ונמקהש הז לע האג ינא ,חמש ינאש

 21 םא םג ,הרוחא ךלוה יתייה םא םעפ דוע הז תא השוע יתייהו

 22 בוט תורישה הזש בשוח ינא יכ ,תואצותה המ עדוי יתייה

 23  .םיבשותל

 24 
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 1 לכ ךרואל יניע דגנל דמעש המו ,יניע דגנל דמועש המו 

 2 ,דועו ,דוע איבהל ,םיבשותל ןייוצמו בוט תוריש הז םינשה

 3 תא ,תא לבקמ ינאו ,תרחא וטילחה םיבשותה .דועו ,דועו

 4 ,ש רבד הזש ןימאמ ןימאמ ידוהיכ םג ינא .רחובה תריזג

 5  .ותוא עבק רבכ אוה ךורב שודקהש

 6 

 7 הפמ ונזזה ,ןייפמק קר ונישע ,ונקחשש םינקחש קר ונחנא 

 8 ינא ,ונחנא טלחהבו ,היעמש לש הטלחה וז םצעב יכ ,םשמו

 9 .ילש האבה הנחתל ךלוהו שארה תא םירמ

 10 

 11 ףכת ,םוכיסה ירבד תא רמוא אל ינא ,ירוחאמ הפ ריאשמ 

 12 ולכוי םישנאש הצרא ינא ,םוכיסה ירבד תא דיגא ינא

 13 ירבד תא רמוא ינא לבא ,תישפוח הרוצב הפ אטבתהל

 14 .החיתפה

 15 

 16 ,דחוימ והשמ הפ ונישע ,לודג והשמ הפ ונישעש בשוח ינא 

 17 תואכש בשוח ינא ,כ שמשל לוכי אוהש והשמ הפ ונישע

 18 ,םיירוביצ םיפוג דאמ הברהל ,םיטביה הברהב המגודכו

 19 .ימוקמ ןוטלשל חטבו ,םינוגרא דאמ הברהלו

 20 

 21 סינכנ סינכהל רשפאש םילימה לכ ,יופצ יתלב ,באוכ ,רעצמ 

 22 ,טילחה רוביצהש המ הז ,רוביצה הז םוי לש ופוסב לבא ,הפ

 23 תטלחה לע קפקפמ אל ינא ,רוביצה תטלחה תא לבקמ ינאו

 24 אוצמל הסנמ אלו ,םיצורית אוצמל הסנמ אל .רוביצה

 25 לבקמ ינא ,רוביצה תטלחה וז ,רחא רבד םוש אלו ,םירוערע
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 1 לכ הפ לכהש איה תמאה ,רבכ ונחנא ,השענ ונחנאו ,התוא

 2 ךרטצי קר ,סנכי הפל סנכיש ימ ,הז ךכ לכ ,רדוסמ ךכ

 3 .םימייקה םילכב שמתשהלו ןיקת להנמב דובעלו ,םורזל

 4 ,םלשומ אל רבד םוש ,הז רשפא דימת ,רפשל רשפא דימת

 5 הז ,השורי אל .השורי הפ םיריאשמ ונחנאש בשוח ינא לבא

 6 ,דאמ והשמ הפ םיריאשמ ונחנא לבא ,ילש אבא לש אל

 7 קר רשפאש ,תנגרואמ ,תרדוסמ דאמ ,דאמ תשרומ ,דאמ

 8 ,ישפוח ןפואב אטבתהל םירבחל רשפאא ינא .הב ראפתהל

 9 ,רמות הז ינממ שקיבש ןושארה ,ש ימ קר .ורות יפל דחא לכ

 10 זא ,ןוירוטרבסנוקב אוה אבה רודהו ,אבה רודל גאוד אוהו

 11 האילמ ירבח ,ישפוח .הפמ ךלנ ונחנא הז ירחאו ,ול ןתא ינא

 12 .אטבתהל םילוכי

 13 

 14 יתנמזה .ךרדל םיפתוש האילמ ירבחמ ץוח הפ יתנמזה ינא 

 15 תכשלו ,יתרמאש ומכ תיזוחמה הדעוה ירבח תא הפל

 16 לכ לש םייגטרטסאה םיפתושהמ דחא תמאב הזש ןונכתה

 17 ,תג.ש.י תא םג הפ יתנמזה .תימוקמ הדעו לש חטבו ,הצעומ

 18 יתנמזה .ףוצרו ףטוש ןפואב םידבוע ונחנאש תג.ש.י ל"כנמ

 19 .דחי םינש המכ םידבוע ונחנאש ,יתמ תא ,ילש הגלוק הפ

 20 םריבא .עיגי אוה קיפסי אוה םא ,ל"וחמ ךרדב אוה ,ינד תא

 21 ,הצור דאמ אוהש רמא אוהו םיירהצה ירחא םויה רשקתה

 22 הפ תויהל הצר דאמ אוה לבא ,ול אצי ןיידע ילוא ,ול אצי אלו

 23 .הדירפ תבישיב

 24 
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 1 קשממ םג הזש הביבסה תוכיאל םירע דוגיא תא הפ ונמזה 

 2 ןונכתה תכשל לש הגיצנה איה ,הפ תאצמנ תיגח .ונלש

 3 ,ונמזהש םיינוציח םיפוג דוע ימ ,דוע ימ .תימוקמה הדעוב

 4 תוקלחמה ילהנמ תא ןבומכו ,הזל ארוק ינא ךרדל םיפתוש

 5 תאצמנש ילש הכשלה תלהנמ ,הפ םיאצמנש הצעומה לש

 6 רמותל ןתינ קר .ישפוח ןפואב אטבתהל לכוי דחא לכו .הפ

 7 .המידק ץורל לכוי אוהש

 8 

 9 תימוקמה הדעוב םירבד המכ יתרמא ,םג רמול אני רוצה זא תומר גוטהולף

 10 רשא תא יתשגפש ינפל ינא לבא .ינונכתה רשקהב רתוי

 11 ינא .ריפש תירוזא הצעומ תא יתרכה אל תיצראה הצעומב

 12 עגרמש דיגהל בייח ינאו ,ינוריע רוחב ,דלי ,ןד שוגב יתלדג

 13 לע ריפש תא םש רשא .תיצראה הצעומב רשא תא יתשגפש

 14 .הפמה

 15 

 16 תצקש םוקמב ,םיבשות טעמ םע ,הנטק הצעומ איהש ריפש 

 17 םכלש גיצנה אוה רשאו ,תוישארה םיכרדל ץוחמ ,אלש הככ

 18 ללכ תא ,תוירוזאה תוצעומה תא גציימש תיצראה הצעומב

 19 ,תמאב ,ןונכתה תכרעמב בלתשה אוה .וריותזאה תוצעומה

 20 דמלו ,הצעומ שארכ לבא ,תינונכתה הלאקסהמ אב אל אוה

 21 הברה וב שי ,בכרומ אשונ אוהש ןונכתה לש אשונה לכ תא

 22 .תעד לוקיש בייחמ אוה ,םיטביה

 23 

 24 תיטילופה חורל ,הזל ארוק ינא דגונמ אוה םימעפ הברה 

 25 לע תוטלחה לבקל ךירצ ןונכתב .וישכעו ןאכ לע תלכתסמש
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 1 הסנמ יצראה גרדב רקיעב ןונכתה תכרעמ .ךורא חווט

 2 תרימש לע .ךורא חווטל הנידמה לש ןונכת לע בושחל

 3 םירבד לעו ,םיאבה תורודה לע הבשחמה לע ,םיבאשמה

 4 .םייראלופופ דימת אל םהש

 5 

 6 ,וישכעו ןאכ םיבאשמה לכ תא ךורצל יראלופופ רתוי םימעפל 

 7 דמל רשאו ,דנדיביד וריזחי םהש ידכ םירבדה תא תושעלו

 8 דימת רמוא ינא .דובכ תררועמ הרוצב תאזה תכרעמל סנכנו

 9 ץמאמ ןוצרב יתייהו ,תויושרה ישאר ןיבמ ןעוצקמה אוהש

 10 תאו ,יטילופה קלחה תא שי .יעוצקמה  קלחל ונילא ותוא

 11 לכב דובכב דמוע אוה ,טלחהב אוה לבא ,יעוצקמה קלחה

 12 .יעוצקמה גרדה םע תורחת

 13 

 14 לכתסמ ינאשכ ,ריפש תירוזא הצעומה תא ךילוה תמאב 

 15 ,תיאמצע תימוקמ הדעו םע ,הצעומ תויהל הכורא ךרד ,הילע

 16 ,םיכילהה תוניקתב ,דובכ תררועמ תמאב איהש הדעו

 17 .תולק אל תויודדומתהב ,הלש ןיקתה להנמב

 18 

 19 ישאר לכ ,תוירוזאה תוצעומה לכ ,םכל דיגהל בייח ינא 

 20 הפיכא תושעל םיכירצ םהשכ םייראלופופ יכה תוצעומה

 21 .ןיקת ןוטלש להנתמ ךכו ,הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוב

 22 איה םייקתהל ךישמהל הצור איה םא לארשי תנידמ ונחנא

 23 אל םיקלח םה הלאה םיקלחהו ,ןיקת ןוטלש להנל הכירצ

 24 ועגפ םה םא םג ,דובכב םתיא דדומתה רשאו ,םייראלופופ
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 1 םתיא דדומתה םה לבא ,דנדיביד וריזחה אל םה םא םגו ,וב

 2 .דדומתהל תנקותמ הנידמב ךירצש ומכ

 3 

 4 םע ונישעש טקיורפ לע םג ותיא דובעל הז ירחא יל אצי 

 5 ,םירבדה תא להנמ אוה ךיא יתיאר ,ריפש תירוזא הצעומה

 6 םימרוגה םג ,םימרוגה לכ םע םירבדב אב אוה ךיאו

 7 עדוי ,תודמעה תא עמוש .עוצקמה ילעב םג ,םייטילופה

 8 .םירבדה תא ללכתל

 9 

 10 תוסנלו ,יאפופ תויהלו ,הצעומ שאר תויהל המכוח אל  וז 

 dead 11 -ב םיעקתנ ףוסב כ"דב .חוכבו ,ךלשש המ תא איבהל

end. 12 תכרעמב תוטלחה תלבק ,ןונכתה לש הזה םלועה 

 13 .םימרוג הברה םע ,םימואית הברה בייחמ תירוביצה

 14 

 15 רשפא יאש תולובג הפיא ,תויורשפאה בחרמ המ ןיבהל 

 16 בוט יכה גישהל רשפא ךיא ,גישהל רשפא המ .םהמ תאצל

 17 תמאב הז תא השע אוהו ,ותוא גציימ ינאש ילש רוביצל

 18 היצנדקה םויס הז ,הז רמול בייח ינאו ,תונמאנבו תויעוצקמב

 19 לא ,רעצמ דאמ ,דאמ אוה ,עיתפמ תצק תמאב אוהש תאזה

 20 .חמשמ דאמ ,דאמ םג אוה

 21 

 22 םירבד דוע תושעל דעונ רשאש םייניע 4 -ב רשאל יתרמאו 

 23 ,תיזוחמה המרב .ריפש תירוזאה הצעומה ,תולובגל רבעמ

 24 ,יותיעה ותוא עיתפה תצק הזש הז לכ םעו .תיצראה המרבו
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 1 אוהש ןבשיב הטיעב הזל ארוק ינא התוא ילוא היה קוידב הז

 2 .הגרדמה תציפק תא תושעל ידכ לבקל ךירצ היה

 3 .תושעל המ דוע הברה שי .תולודגל דעונ יתעדל טלחהב 

 4 תנמוימ דאמ ,תיתועמשמ דאמ תירוביצ היישע לש שיא אוה

 5 הווקמ טלחהב ינאו ,הכורא ךרד דוע יתניחבמ ול הנוכנו

 6 עגונ ינאש תוירוביצה תוכרעמה לכב ותוא הארא ינאש חוטבו

 7 .הלועפ ףתשלו ךישמהל חמשנ ונחנאו ,ןהב

 8 

 9 איהש הז לכ םע ,ריפש תירוזאה הצעומהש בשוח ינאו 

 10 היישע לע תמאב רשאל הדות איהש יואר ,ןוטלש הפילחה

 11 םש אוה דיגהל רשפאו .הצעומה יבשות לכ תבוטל המוצע

 12 .החלצהב הברה ,הברה זא ,הפמה לע ריפש תא

 13 

 14 ירחאו ,יתמ הז ירחא ,דוד ,השקבב ,רדסל רוזחנ ,בוט ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 15 ,הביבסה תנגהל דרשמה ל"כנמ היה רלפל דוד .ךישמנ הז

 16 ןונכתל תיזוחמה הדעוה ר"וי אוה רבכ םינש שולש םויהו

 17  .הינבו

 18 

 19 הברה תמאב ונחנא ,הפי ארונ רביד רמות ,הצור אל ינא דוד

 20 רוזחל הצור אל ינאו ,ינשה תא דחא םימילשמ םימעפ

 21 דיגא קר ינא .םדוק יתוא ועמשש הדעוה ירבח תא םמעשלו

 22 םיננכתמ לש םלוע שי ןונכתה לש םלועב ,דחא רבד

 23 הז תא רמוא אל ינא ,םיטנסרטניא לש םלוע ,םייעוצקמ

 24 תא הזל ארקנ שיו ,םימזי ,םירע ישאר ,הער תועמשמב

 25 .הזל ארקנש ךיא וא ,יטילופ ,ינידמה גרדה
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 1 לע הז תא ליכהל הסנמ ינא ,רשא לצא יתבהא ינאש המ 

 2 שי ,ןנכתמ אל ינא ,יעוצקמה םלועהמ אב אל ינא ,בגא ימצע

 3 בלשל עדי אוהש הז רשא לצא יתבהאש המ ,ילוהינ ןויסינ יל

 4 לע בושחל ,תרמוא תאז .הלאה תומלועה תשולש תא

 5 םייעוצקמה ,םיינונכתה םיחנומה לע בושחל ,ולש םיחרזאה

 6 םישל ןוכנ הפיאו ,תיב םישל ןוכנ הפיא ,םיאבה תורודל

 7 לע טבמב לכתסהלו ,שיבכה תא ריבעהל ןוכנ הפיאו ,לעפמ

 8 רצ ןורדסמב תכלל אלו ,הבוט יכה האצותל עיגהל רשפא ךיא

 9 .תיטילופ קר השיג וא ,תיעוצקמ השיג לש

 10 ינא דיתעב םגו ,רשא םע דובעל ךכ לכ יתבהא ינא ,ןכלו 

 11 יכ ,היהי אוהש תומוקמב רשא םע דובעל בהוא ינאש חוטב

 12 תא חק לש בולישה ,יניעב ןוכנה בולישה אוה הזה בולישה

 13 תא ול שיש חרזאה תא חק ,רוהטה ינונכתה יעוצקמה ןיינעה

 14 תא ,תוארל ךירצ התאש תכרעמה תא חקו ,ולש סרטניאה

 15 ווהי ,ויהי רבד לש ופוסבש םירבד השעתו ,ללוכה לוקישה

 16 .ןוכנה ןוזיאה תא

 17 תנתונו ,יפוי אוה הזיא ךל תנתונש תאזה ףרוחה תכירב ומכ 

 18 קראפ בוש תויהל ךפוה הז ירחאו ,הזו םיענ בחרמ ךל

 19 .הזה םוקמהמ םינהנ ונחנא הנשה לכ ךרואל ךכו ,םיקחשמ

 20 םיאצמנ ונחנא ובש הזה םלועה תא תונבל םיכירצ ונחנא ךכ

 21 .רשא ךל הדות זא

 22 

 23 .דוד הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 24 
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 1 ,םייופצ אל וליאכ םהש ,םישגפמ םימעפל ונל םינמזמ םייחה יטמ

 2 תונחת יבצעמ ךכ לכ ילואו ,םיבושח ךכ לכ םה דבעידבו

 3 שגפמהש בשוח ינאו ,תויתועמשמ דאמ תונחת ןהש םייחב

 4 תואיצמ םושבש הלאה תויונמדזההמ דחא אוה רשא ונלש

 5 ינא יכ ,יתבתכ ינא הככ זא .תורקל היה לוכי אל הז תרחא

 6 ךירצ ,הז יכ ,יבילב רשא תא תאשונ םינורחאה םייעובשב

 7 היה ,רבח יל היה ,ןפצמ יל היה תאזה תונכשה ירובע ,ןיבהל

 8 .םיכובנ הרומ יל היה ,ךרד הרומ יל

 9 

 10 המכ ןיבהל רשפא הרוחא הביטקפסרפב קרש םירבד הברה 

 11 ינאש החינמ ינא ,יתבתכ .תיתועמשמ איה תאזה תופתושה

 12 .ידכ ךות ביחרא

 13 

 14 ,ולשמ תדחוימ הריש ול שי ,בשעו בשע לכש ךל עד ,יתבתכ 

 15 ימענ תא יתחקל .העור לש ןוגינ השענ םיבשעה תרישמו

 16 ,ךכ לכ אל ינא יכ ,בלסרבמ ןמחנ יבר תא אלו רמש

 17 

 18 .החקל רמש ימענ ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 19 שארכ רשא תא ריכהל תוכזה יל התייה זא .הענצב הככ ינא יטמ

 20 ןכש בוט םיתיעל ,ןכש ןאכ יתבתכ .ריפש תירוזא הצעומה

 21 יתאצמ .רבח ,הגלוק ,היה ךכ הז ירובע .קוחר חאמ בורק

 22 היארב ,תוהובג לוהינ תולוכיב ךרבתהש ןכש תמאב

 23 קימעמ לופיטב ,תיגטרטסא הבישחו חותינב ,תיתכרעמ

 24 .ןיינע לכב ידוסיו
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 1 ןיא רשאל ,תובישיב םיבשויו םישגפנשכ קר ,ןיבהל ךירצ 

 2 הבישחה תמאבו ,דקוממו רטק ,דח אוה רשא .בשק תערפה

 3 ,חותינה תלוכיב םימיהדמ םיגשיהל הליבומ תיגטרטסאה

 4 .תווצ תענהב ןבומכו ,שונא יסחיב

 5 

 6 תמאב התאש קפס ןיאו ,ןאכ הריכמ ינא םידבועהמ קלח תא 

 7 רדסב הז .תימואלה המרב דיקפת תחקל םג ,רשא .העור

 8 ,יתדמל רשאמ דאמ רהמ לבא ,תירוזא הצעומ שאר תויהל

 9 ונחנא ,רוביצ יתרשמ ,רוביצ ידבוע ,רוביצ ירחבנ ונחנא םאש

 10 ,תימואלה המרב ,תיצראה המרב םג דיקפת תחקל םיבייח

 11 קר אל וז לבא ,תיצרא הצעומ םתרכזה ,ךממו ,המרב

 12 .תיצראה הצעומה

 13 

 14 תוכיאל םירע דוגיאב הזו ,תוצעומה זכרמ החוורל הדעוה וז 

 15 דג .ש.י -ב הזו .ךרעב הנידמ יצח לש בחרמ הזש הביבס

 16 המרב םיקשממ ןומהב ,תמאב .ףתושמ היישעת רוזא הזש

 17 הזכ דיקפת תחקלו .הלודג תוירחא ,תוירחא תאז תימואלה

 18 ינא ,ונלש תירוזאה הצעומה לש תומא 'דב ראשיהל קר אלו

 19 .הברה הזמ יתדמלש בשוח

 20 

 21 ינאש הככ הז םג ,דחיב הב םירבח ונחנאש תורייתה תתומע 

 22 ,כ תושר שאר לבא ,לבא ,ןונכתה ישנא וריכזה .חכשא אל

 23 ,הניתנה תא יתיאר תונמדזה לכב ,ינא ,בוש רוביצ תרשמכ

 24 םא תעדוי אל ינא .םיבשותל רשא לש תיפוס ןיאה תמאב

 25 םיניבמ אל האילמה ירבחש תעדוי ינאו ,םיניבמ םיבשותה
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 1 םיליחתמ ונחנא .24/7 אוה הצעומ שארכ קוסיעה המכ דע

 2 דאמ ,דאמ ותוא םימייסמ ,רקובב דאמ םדקומ םויה תא

 3 .הניתנ םשל איהו ,תרמגנ יתלב איה הניתנהו ,רחואמ

 4 

 5 ,רשא תא הריכמ ינאש םינשה עבשב םלועמ יתלקתנ אל ינא 

 6 הניתנו ,הניתנ קר .הזמ יל אצי המ לש והשמ אוהש הזיאב

 7 אל ינאו ,וילאמ ןבומ אלש רבד םג הזו ,בלה לכמ תמאב

 8 לש ,לש הניתנה תדימ תא םיניבמ דימת אל םלוכש תבשוח

 9 .רוביצ תרשמ תמאבו ,רוביצ תרשמ

 10 

 11 םג ינא .הלוגס בשומב הנש םישולש הרג םג ינא ,םג ינא 

 12 תירוזא הצעומש הציפקה ,בחרמב תבשותכ ריפש תא הריכמ

 13 ,אל ללכב איהש הציפק איה תונורחאה םינשב התשע ריפש

-15 לש הביטקפסרפב התוא ןיבהל לוכי והשימש תבשוח אל 14 

 15 קר .הפ הרק המ תוארלו בבותסהל ךירצ ,הרוחא הנש 20

 16 .ןיבהלו ןאכל אובל

 17 

 18 ישאר תשולש ,לולצ שארב .ןונכתה תדעו לע תרביד 

 19 קוריפ לש ךלהמל וסנכנ ,תוצעומה ישאר תעברא ,תוצעומה

 20 .חונ יכה ,תושר שארל חונ יכה רבדה .תיבחרמה הדעוה

 21 לש חקפמה לכה הז ,דחא ףא םע תממעתמ אל התא

 22 .תיבחרמ הדעו ראשיהל הז חונ יכה רבדה הז ,תיבחרמה

 23 ונסנכנ ,ינאו ינד ,ריאי ,רשא הז ,תויושרה ישאר תעבראו

 24 תימוקמ הדעוב קרש ונעדי יכ ,הזה דוריפל ,ל לולצ שארב

 25 תא המידק עינהל לכונ ,ונלש ןונכתה בחרמ לע טולשל לכונ
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 1 הצעומל ילכלכ חותיפו ,הצעומה לש ילכלכה דיתעה תא ,ה

 2 .םיבשותל בוט תורישל יעצמא אוה ,הרטמ אל אוה

 3 

 4 .יתנבה דאמ רהמש םירבדה דחא םג הזש תבשוח ינא 

 5 לע ,רבח ךתויה לע לכ םדוק ,תישיא הדות רמול הצור ינא 

 6 הברה םגו ,ףתוש לע ,ןפצמ לע ,הרומ לע ,ץעוי ךתויה

 7  .עדוי אלש ימל גולוכיספ תצק םג םימעפ

 8 

 9 תנחתבש קפס יל ןיא .ךתיא דובעל בר דובכו גנוע יל היה 

 10 תמאבו ,והזו ,חילצתו ,ליח השעת התא השדחה םייחה

 11 םתאש ומכ ,ןאכ שי .הנטק הרושת ןאכ שי .הבר הבהאב

 12 הז ,ןמש תרונמ לש ,רשא ,בחרמ אוה ונלש בחרמה םיניבמ

 13 ,ונלש בחרמה לש רפס ןאכ שי םגו ,רנ הז זא .יק.וא ,רנ

 14  ,ש הרונמ וז לבא

  15 

 16 םימשו ןמש םיקצוי רנה ךותב ,רנ הז הנשמה ןושלב ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 17 ונחנא .הצורש ימ אטבתהל רשפא םירבח השקבב .הליתפ

 18 הרושהמ םג ,הנושארה הרושהמ םג ,הזה רדסב ךלנ

 19 .הינשה

 20 

 21 תצק הזה םורופב .יתרמא ךל דיגהל יל היהש המ תא ,רשא ןושש

 22 ינא .לאומש ןבא םעטמ האילמ רבח ,ןושש .רבדל יל השק

 23 .ותיא דחיב אצוי ינא ,ינפל סנכנ אוה ,רשא םע דחיב אצוי

 24 ,םינש 11 -ב הברה רשאמ יתדמל ינא ,רבכ יתרמאש ומכ 

 25 ,השעמל .ונממ דומלל המ הברה דוע שיו ,דומלל דאמ הברה
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 1 חטב ,תוריסמ דצל ,הזה לעו ,תוריסמה לע הרביד יתמ םא

 2 תוחישק איהש הזיא תוארהל ךירצ הצעומ שאר ,תעדוי איה

 3 תוחישק היהת אל םא ,הישעה דצלו ,הניתנה דצל .דחא דצמ

 4 תא השע רשאו ,ךרדה תא םידבאמ זא ,ךרדה לע הרימשו

 5 .םירבדה לכ תא ,ןואגב הז

 6 

 7 אוהש ונרמא םא .הקימעמ הרוצב הככ דדמנ ולצא רבד לכ 

 8 םע יתבשיש םעפ יתאצמ אל דוע זא ,םירבד חתנל עדוי

 9 תואכרימבו ,בחר םורופב םא ,םצמוצמ םורופב וא ,רשא

 10 ול ויה דימת ,ןכומ היה דימת אוה ,תויעב טעמ אל ול יתישע

 11 עיגה אוהש ינפל קמועל דמל אוה אשונ לכ ,תונוכנ תובושת

 12 .ןחלושל

 13 

 14 עדתש ,ךירחא אוביש ימב יולת ןבומכ הז ,שקבל הצור ינא 

 15 תא ריבעהלו תעדל ךירצ לבא ,תראופמ השורי הפ תראשהש

 16 אל הזשו ,הז לע רומשל עדי ךירחא אבהש תאזכ הרוצב הז

 17 .החלצהב .ףוצרפב ונל קרפתי

 18 

 19 .ןושש הדות ,הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 20 

 21 תושר"ל כנמ םג ,החוורב הנוממ דעו ר"וי ,חרפי םולש ינא חרפי םולש

 22 .ךוממ דובעל יל אצי תוחפ הז ,זוקינה

 23 תושר ל"כנמ לש עבוכה לע הפ אצמנ התא לבא ,ןכ ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 24 .םיפתוש קר ,םידעו יתנמזה אל יכ זוקינ
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 1 ,םכח שיא .אפיס םגו ,אשיר םג וב שי ,רשא לע רמאנ ךיא ,ו חרפי םולש

 2 ,לכמ רתוי לבא ,ולש םיגיגהה תא עומשל םיענ דימתש

 3 .דחא רבד דיגהל יל בושח

 4 לבקל ךירצ תייה םימעפ הברהו ,םינש טעמ אל ךלומ יתדבע 

 5 תורמל ,ןתוא תלביקו ,תויראלופופ אל ןה םימעפלש תוטלחה

 6 תויראלופופב עוגפל ךרד איהש הזיאב לוכי הזש תעדיש

 7 םא םגש תוטלחה לבקל תעדל ,גיהנמ לש הלודגה וזו ,ךלש

 8 חווטל היארב לבא ,והשימל תוקיזמ ןה הרואכלש תוארנ ןה

 9 ,םויה ונלש הפוקתל רשקתמ קוידב הזו ,תונוכנ ןה ךורא

 10 שיש תירוביצה תרוקיבה לכ םע םימעפל תעדל ךירצש

 11 תא לבקל תעדל ,ארקנש המ םעה לש תרוקיב ,ביבסמ

 12 .הצימא הרוצב תונוכנה תוטלחהה

 13 

 14 הדיריה לע ישיא ןפואב הפ דיעהל לוכי ינא ,תאז םע דחי 

 15 ,הז תא יתיאר ינאו ,ןטקה טרפל הגאדה ,םיטרפל ךלש

 16 ינא ,ינא .רשע אלו ,םייתש אל ,םעפ אל הזב יתלקתנו

 17 םג יתשמש ינאו ,רחא בשומב םג הזכ דיקפתב שמשא

 18 ברעתהל אובל ,לשמל ,אובלש עדוי ינאו ,םירחא םיבשומב

 19 אל הז םירדסהל הלהנמב בשומ לש רדסה לש אשונה לכב

 20 תומוקמל עיגמ אל ללכ ךרדב הצעומ שאר .וילאמ ןבומ

 21 תמש ,ךלקשמ דבוכ לכ תא םש םישל ךירצ היהשכו .הלאה

 22 .תחלצה םגו ,ותוא

 23 

 24 אוהש המכ דע ,החוורב הבחרהה טקיורפ לש ןיינעב םגו 

 25 טעמ אל הז ,שיו ,םויה ונשיש הזה טעמה םג לבא ,יתייעב
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 1 יעקרקמ תושרב השיגפ דועל אובל ךירצ היה םא ,ךתוכזב

 2 בשוח ינאו ,הינפ דועו ,השיגפ דועו ,השיגפ דועו ,לארשי

 3 םימעפל ירעצל .רתויב הנוכנהו הבוטה ךרדב הז תא תישעש

 4 ךל ריקומ ינא .הלאה םירבדה תא ,ה תא ריקוהל םיעדוי אל

 5 עדוי ינא בורקמ ךלומ דבעש ימ לכו ,הלאה םירבדה תא

 6 םיחוטב ונחנא .הלאה םירבדה תא ריקומ םג אוהש

 7 היארבו הנובתב ,רשיה לכשב ,ךלש תולוכיב ,ךלש םירושיכב

 8 ומכ ךתחלצהב חמשנ ונחנא .םשה תרזעב חילצתש ,דיתעל

 9 .תונורחאה םינש עבשב ונחמש

 10 

 11 ,םירבד המכב ףתושכו רבחכש רמול לוכי ינא ,ישיא ןפואב יל 

 12 היה ,הפ ןוכנ אל יתוא ןיבי אל דחא ףאש ,םיקסע הלילח אל

 13 רמול לק ךל אקווד לבא ,לבא .האצותה תא עומשל יל השק

 14 היהש המ הזו ,םינימאמ םישנא ונחנא .הלאה םירבדה תא

 15 .החלצהב ךל לחאמ ינא זא .ונשיש המ הזו ,תויהל ךירצ

 16 רבח ,יתימא רבח ,דחיב ךתיא יתייהש םינשה לע הבר הדות

 17 .לכונש המב רוזעל הפ ונחנאו ,בוט

 18 

 19 .הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 20 

-15 לש הפוקת ךרואלו ,רבח ןושאר רבד אוה יליבשב רשא רפואל ןועמש 21 

 22 אוהש םוחת לכב ןמונפ ,םיהדמ הצעומ שאר םג הנש 16

 23 יסונמ ידיד לש ריש הזיא שיש בשוח ינא לבא .וב קסעתמ

 24 ינאו ,םלועב םירוקש םיכילהתה לע הלעמלמ םוז ןתונש

 25 תעלוקו תיתיצמת דאמ הרוצב תואטבמ ולש םילימהש בשוח
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 1 ,ןקז םדא ,ריעצ םדא ארקנ הזה רישה .הרוקש ךילהתה תא

 2 הז ריעצ םדא ,וישכע .םלועב שיש םיכילהתה לע רבדמ אוהו

 3 ותוא השעש דיקפת לעב םג תויהל לוכי הז ,םתס תויהל לוכי

 4 ינא .ותוא ףילחמו ריעצ םדא אב ושיכעו ,הזום ינש הברה

 5 הלעמלמ םוז ןתונ הזש בשוח ינא יכ ,הז המכ אירקהל הצור

 6 .םירוקש םלועב םיכילהת ,הרוצב

 7 

 8 ,רותה יפל דחא ,דחא וירומ תא רפוס ,ורבע לא ףיקשמ ןקז 

 9 .ברע םוי םרטב

 10 יתמ ,תיב ול הנב ןכיה ,םינבא ץראב וכרד ללס דציכ רכזנ 

 11 .םינב דילוה

 12 םיכוראו םימלש םייח ,הרוא ובילבו ,ורבע לא ףיקשמ ןקז 

 13 ,השעש םדא ,הא ,דימת ,הא ,תרמוא תאז .הרזח וב םיפוצ

 14 ,םירמוא ונחנאו ,םייתד םישנא ונחנא לכה ךסבו ,עיקשהו

 15 אלא ,ונמצעל אל ,איבהל ידכ ,םלועל םורתל ידכ םלועל ונאב

 16 ,ןוכנ ,יטמ הרמאש ומכו ,םיקהו ,השעש םדא זא .הז ידכ

 17 תויצנדקב ןגס יתייה ינאו ,הצעומל אב רשא הז ינפל

 18 תמאבו ,לשכנ יד תיסחי בצמב התייהש הצעומל ,תומדוקה

 19 .םירידא םיגשיהלו חותיפל עיגה

 20 

 21 המ תא ,וכרד תא ,תא ,תא םכסמ םדאשכ םג ,ףוסב םצעב 

 22 ןמזה לכ ,השע אוהש המ ,תרמוא תאז .םייחה השע אוהש

 23 אוהש המ לכ ,הז דאמו ,יסונמ ידיד לש ןויערה הז ,ףיקשמ

 24 הז ,הזה רבדה תא וארי ,ודיגי רחמ .ףיקשמ םויה לכ השע

 25 שיש לודג יכה קופיסה הזש בשוח ינא .הז ,השע רשא
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 1 ,רישב הפ ךישמא ינאו ,םירמוא ךיא ,אוהשכ םג ,םדאל

 2 רזוח לכהש ודיקפת תא םכסמ ,וימי תא ,תא ,תא םכסמ

 3 .לכתסמו

 4 תא םיריכמ םלוכו ,קחצי תואושממ ינא ,םתס ,תופוקת שי 

 5 תודסומ לכ תא הפ םיקהו ,הצעומה תא הפ םיקהש ,השמ

 6 היה הז ,האילמה הסנכתנ דחא םוי ,הרק המ .ךוניחה

 7 .ותוא וחידה ול הרק הז הפיאמ ןיבה אל אוה ,האילמב

 8 

 9 םוזב םינש המכ ירחא ,ףוסב ראשנש המ ףוסב לבא 

 10 ,ה לכ תא םיקהש ימ ,הצעומה תא םיקהש ימש ,הלעמלמ

 11 ינימ לכ םג שי ךרדב זא ,הקשומ הז ךוניחה תודסומ לכ תא

 12 אטבמ אוהש בשוח ינאש רישב דוע ךישמא ינאו ,םילושכמ

 13 .םירבדה תא

 14 

 15 ילב ןליא ןיאו ,ןמגרא עבצ שי החירזל ומכ העיקשל יכ 

 16 תולחתהו ,הלחתה ילב םיפוס ןיאו ,ןצינ אלל ירפו ,םישרוש

 17 .ףונ אוה םדאהו ,םדאה םה םיפונהו ,ףוס ילב

 18 

 19 ,ףוס שי דימתו ,הלחתה שי דימת ,תישעש המ ,תרמוא תאז 

 20 לע רבדמ םג אוה ,הזה רישב ,םג אוה .הזו םלועה עבט הז

 21 ,ודיתע לא ףיקשמ ריעצ ,תונורקע שי ריעצל םג .ריעצה

 22 .םתסה אוביש דע ,רותה יפל דחא ,דחא ויתומולח רפוס

 23 יתמ ,תיב ול הנבי ןכיה ,םינבא ץראב ,וליבש ותוא ליבוי ןאל 

 24 .םינב דילוי
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 1 ,רחבי רשא וכרדבש הווקת ובילבו ,ודיתע לא ףיקשמ ריעצ 

 2 רבכ הז רגובמ םדא ,ריעצ םדא הז ,רבכ הז ,הביש דע עיגי

 3 לע רזוח םעפ דוע ינאש המ הזו ,הזו ,םוכיסהש המו ,לכה

 4 לש הישעה לכ לע השיגרמ ינא תוחפל ,הזש בשוח ינאו ,הז

 5 .המורתה וזו ,ראשנש המ הזו ,לכה ףוסב אטבמ הזש ,רשא

 6 וב םיפוצ ךרואה לכל םייח ,ער ובילבו ורבע לא ףיקשמ ןקז 

 7 .הרזח

 8 

 9 הז ףוסב הז ,הזש המ ,תישעש המ ,םעפ דוע ,תרמוא תאז 

 10 ראשתש הבוטה השגרההו הוודחה וזו ,ה הזו ,ראשנש המ

 11 ילוא םישיגרמ םימעפלו ,םימעפל םידיספמ ,ןוכנ .דיתעב םג

 12 ..הז ןיאו ,רוביצב הכרעה ןיאש

 13 עבט הז ןקז םדא ,ריעצ םדא .ףוסב הז תא םכסמ אוהו 

 14 םעפש ,תרמוא תאז .םלענו ךלוה םהיניב קחרמהש ,םלועה

 15 םיפילחמ םישנאו .םלועה עבט הז ,הפ התא םעפו ,הפ התא

 16 יוניש תוארל םיצור םימעפל םהש םיבוט םישנא םג ,םישנא

 17 םדאו ,השעש םדא ,םרתש םדא ףוסב לבא ,תופולחתו

 18 םג ,ךירצש בשוח ינאו .ראשנש המ הז ףוסב ,םיקהש

 19 דחוימב ,רחביהל אל םיענ אל תמאב הזש םישקה םיעגרב

 20 המ הזש חוטב התאו ,בשוח התאו ,הישע עצמאב התאשכ

 21 ,המידק לכתסהל ךירצ ,הפונת התואב ךישמהל ןוכנש

 22 המו ,ראשיש המ הזו ,הזש המו השענש המ לע לכתסהלו

 23 אוה רשא ,ינא ,רמאנש ומכ רשאל תמאב לחאמ ינא ,בוטש

 24 .עגונ אוהש רבד לכב ןמונפו רשכומ םדא יתעדל

 25 
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 1 ינאו ,המידק היגטרטסא םג ,הנבה םג ,עונכש תלוכי םג 

 2 ול לחאמ ינאו ,חתפתהל ןאל ,ץופקל ןאל ול שיש חוטב

 3 המ לע ,םישקה םיעגרב ,וישכע לכתסנ אובו .החלצה תמאב

 4 .ונל ולמגש המ לע אל ,ונישעש

 5 

 6 .הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 7 

 8 ךיא םואתפ להנתמש בוט הזכ רבד ךיאש הבשחמ יל התייה ךלמילא לבוי

 9 בותכב עובשה תשרפב יתרכזנ .ךרדה עצמאב הככ קספנ

 10 .רדה הנפ ,הויז הנפ ,קידצ אצי ,ישר םש בתוכ ,בקעי ץעה

 11 ,אצי וניבא םהרבא עגרה ?אצי בקעי קר ,עגר םירמוא זא

 12 אל המל ,בקעי אציו בותכ אל דחא ףאלו ,אצי קחצי םגו

 13 ,םהרבא אצישכ םירמוא  ?קחצי אציו ,םהרבא אציו בותכ

 14 .םישנא המש ראשנ אל .ריעהמ ומצעב קידצ אצי

 15 

 16 תעדל ךירצ ,קידצה לש ךרעה המ ,קידצה הז המ ןיבהל ידכ 

 17 ,קידצה לש ךרעה הז המ עדוי אל םדא םא .קידצה הז המ

 18 ןיבי אוה ךיא ,רעצ ול היהי ךיא .קידצה הז המ ןיבי אוה ךיא

 19 .והשמ ול רסח םואתפש

 20 

 21 אצישכ רבד ותוא ,דחא ףא ראשנ אל ,םהרבא אצישכ זא 

 22 םה ,הקברו קחצי וראשנ זא ,ריעהמ בקעי אצישכ לבא .קחצי

 23 הזש אל זא .שיגרהל ולכי םה זא ,קידצ הז המ וניבה ןכ

 24 לכב יכ ,םירבד שי םימעפל ,עמשת יתרמא זא ,יתוא עיגרה
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 1 ךירצ ,ךירעי והשימש ידכ ,היהיש ידכ םג ,ספתנ אל הז תאז

 2 .ךירעהל השק םימעפל זא ,ןיבמ אל אוה םאו ,ןיביש והשימ

 3 

 4 לגוסמ התאש המ רמול םיכירצ אל ,ךתוא םיריכמ םלוכ ירה 

 5 החלצהב ךל לחאמו ,ללכל דספה הזש ןימאמ ינאו ,תושעל

 6 .םשה תרזעב השעת רשא לכב

 7 

 8 תושיגפהמ תמאבו ,האילמב הפ הנש יצח לכה ךסב ינא חרפי בקעי

 9 ,רשא לש לוהינהמ יתמשרתה שממ הפ ויהש תונושארה

 10 רבד לכ שממו ,ו הצעומה רובע הנב אוהש יעוצקמה תווצהמ

 11 ךלש הרשויהש בשוח ינא ,רשא .םוקמב לכה ,קט קיט היה

 12 ,התאש הזב האג תויהל ךירצ התא לבא ,ךתוא הליפהש איה

 13 ךל לחאמ ינא .רחא רבד ללגב אלו ,תלפנ רבד הזכ ללגבש

 14  ,ו ,בלה לכמ החלצה

 15 

 16 .הדות ,הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 17 

 18 לכ םדוק האג ינא ,ינא םיעדוי םתא .אצויה האילמה רבח לאהשע הינתנ

 19 ליחתא ינא ,ה'רבח .רשא םע דחי רחבנ אלש ,ש הז תויהל

 20 היה 56 תנש ,7.4.56 -ב .יטרפ והשמ לע ןטק רופיסב תצק

 21 ,יתבס החצרנ הזה עוגיפב .ןיוודאפה לש ןולקשאב עוגיפ

 22 החפשמ ינב דועו ,םש ועצפנ ילש םיחאה ,העצפנ ימא

 23 .תיבה ךותל םינומיר וקרז .ועצפנ

 24 וקיעזה ,לייח היה אוה הכרבל ונורכז היה ילש אבא םימיל 

 25 העוצפ ותשיא תא .לכה תא האר םשל אב אוה ,אבצהמ ותוא
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 1 תא יתלאש םימיל .הגורה ולש אמא ,סנלובמאב התוא וניפ

 2 םתא ,אבא ול יתרמא ,ונתיאמ הז תא וריתסה םה ,ילש אבא

 3 אל םתא ,הביא תולועפ תעגפנ החפשמ םתא ,םצעב ,םתיווח

 4 העוצפ אמא .תויוכז הברה םכל שי ,תיבב הז תא םישיגרמ

 5 ,החצרנ ךלש אמאו ,םויה דע ףוגב םיסיסר הל שי ,םויה דע

 6 .םולכ תלביק אל

 7 ןיד ךרועל יתינפ ,ידיל םיניינעה תא תחקל יתלוכי ינא זא 

 8 ךל חיטבמ ינא ,עמשת יל רמא ןיד ךרועה .הזב החמתמש

 9 הברה הפ ןיא ,חוטב הז ,גרדושי החפשמה לש דמעמהש

 10 אוהש םותחיש ךלש אבאל ךלנ אוב .חכוותהל המ לע ללכב

 11 ,אבא ול יתרמא .םותחל ברס ילש אבא .יחוכ תא הפיימ

 12 ,רמא אוה .תצק דוע ונל ןת ,םירישע אל ונחנא ,המ ,אבא

 13 הצור התא ,םולכ הל ונתנ אל ,הנידמב םינש עבש ונייה

 14 .ולש הבושתה התייה וז ?הנממ חקא ינאש

 15 

 16 ךירעהל עדוי אלש רודב םויה םיאצמנ ונחנאש בשוח ינא 

 17 תמאב ןמז תצק יל חקל ינא .רשא ךל יתרמאש ומכ ,הישע

 18 התוא יתיארשכו ,תורחא תויווזמ ךלש הישעה תא תוארל

 19 ,דיב די ךתיא תכלל ידכ ילוכ לכ יתמתרנ תורחא תויווזמ

 20 רוכזל םיכירצ ונחנא ,לבא .ךלש הישעל תמאב הכרעה תואכ

 21 ,הישע םגש .םוקמ אוהש הזיאב הז תא יתבתכו .רבד דוע

 22 הב היהתש הכירצ איה ,רתוי הלודג היהת איהש לככ

 23 עגרב ,םירבד הברה תושעל לוכי התא .תישגר תפטעמ

 24 םלעתהל תצק דאמ לק ,הישע לש ץורימב אצמנ התאש

 25 ,ףוסב ,ףוסבש םירבד המכמ ,םשמ םלעתהלו ,הפמ
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 1 ,דחא םיצע בטוח הזיא היה ,ו .ריחמה תא םהילע םימלשמ

 2 היה ,הככ וילע םירפסמ ,ולש םוחתב החמומ שממ היהש

 3 לש םיצע בטוח היהיש ותוא הצר ךלמה ,הכלממ הזיאב

 4 .םיצע הברה ךירצ אוה יכ ,ןומראה

 5 לע ותיא ומתח ,ותוא וחקל ,ואב ,אב םיצע בטוח ותוא זא 

 6 אוה ,ןומראב דובעל ךירצ ,לכה ,תדבוכמ תרוכשמ ,הזוח

 7 .ךלמל קר םיצע בטוח אוה ,םויה דבוע

 8 

 9 ,ישילשב ,ינשב ,ןושארה שדוחב ,בוטחל ליחתה אוהשכ זא 

 10 ול םיארוק זא .תודרוי ולש תוקופתהש םיאור םואתפ

 11 התא ,תודרוי ךלש תוקופתה ,הרק המ ינודא אוב ,עומישל

 12 ,עדוי אל ינא ,רמוא אוה ?הרק המ ,הכלממב הפ דחא רפסמ

 13 ינא ,השק דובעל ךישממ ינא ,םירבד םתוא תא השוע ינא

 14 לכה ,קזח הכמ ינאו ,רבוש ינאו ,םירמ ינא ,ינא ,השק דבוע

 15 .רתוי דוע ץמאתמ ינא ,ךופה .רבדה ותוא ,בוט השוע ינא

 16 

 17 השק הככ דצב בשוי .ךתיא הרוק המ קודבת ,בוט ול םירמוא 

 18 תרוכשמ לבקמ אוה ,רשי םדא אוה תאז לכב יכ ,הז םע ול

 19 וילא אב ,בשוי אוהשכ זא .הז תא קידצהל הוא צריך ,ההובג

 20 ?ךל הרק המ ,ינודא ותוא לאושו ,ןקז

 21 

 22 דיגת ול רמוא אוה זא .ול רפיס ,עדוי אל ינא רמוא אוה זא 

 23 דיגא ינא ול רמוא אוה זא ?ךלש ןזרגה תא תדדח יתמ ,יל

 24 התייה דימת ,םעפ ףא התוא יתדדח אל ,תמאה תא ךל

 25 .הארת זאו ,התוא דדחת ,אל ול רמוא אוה ,הדח
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 2 יחילש ונחנא הז ןזרגה תא דדחל לש הזה רסמהש בשוח ינא 

 3 דימת ,ונלש הבישחה תא דימת דדחל םיכירצ רוביצה

 4 ,ונלש םיבשותה לע לכתסהל ,ונלש היארה תא דדחל םיכירצ

 5 ךלוה אוה תאז לכב בשותה יכ .תחא תיווזמ אל ,אל ןכ םג

 6 ,ולש תויעבה םע הדובעל םק אוה ,ולש תויעבה םע ןושיל

 7 ןכ םג לכתסהל ךירצ אוה ףוסב .הז םע דדומתמ אוהו

 8 .תוולנה תויעבה לכ םע ,םייניעב ולש םידליל

 9 

 10 םג ינאש שיגרמ ןפוא לכב ינא ,הזה רבדה תאש בשוח ינאו 

 11 ךירצ הזה רסמהש בשוח ינאו .יתספספ רוביצ חילשכ ןכ

 12 לע תמאב ךל הבר הדות רשא זא ,ונלוכל תמאב רובעל

 13 ,ןומה ךממ יתדמל תונורחאה יצחו הנשב תוחפל ,םינשה

 14 .תרחא תונמדזהב הז תא םשייא ינאו

 15 

 16 .הדות ,הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 17 

 18 םע דובעל יתקפסה .הנש 40 לעמ בושיה תא גציימ ינא הירא

 19 ,ל יתעגהו ,ןועמש ,ימהרבא השיומל ,הקשוממ ,הקשומ

 20 איה ,ירפכ רוזאב ,הפוריאב בושיב הדלונ ילש אמא .רשאל

 21 אל ,םיטקלפ היה אל זא ,שדח קוח אציש תרפסמ התייה

 22 םיאצויו ,ףפותמו ךלוה היה ףפותמה זא ,ךכ לכ אורקל ועדי

 23 אל םאו ,שדח קוח לע הטילחה הייריעה םיעמושו רדגל

 24 .היה הז הככ .ושנעי ,ושעי

 25 
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 1 ישאר לבא ,בושיה תא גציימ תוריחב ילב הנש 40 לעמ ינא 

 2 דחא הלשממ שאר ,ףפותמה ףילחמ היה .םיפלחתמ תוצעומ

 3 .הפוריאב ופלחתהו ,ואב םיטסינומוק .ךלוה ינשהו ,אב

 4 יתייה ,לכה תא תוארל יתקפסה לבא ,תוצעומ ישאר ופלחתה

 5 הישעה תא ,הישעה תא לבא ,דובכב הצעומ שאר םג

 6 תא םכל רפסא ינא .להנל ליחתה רשאש יתממ הפ יתיווילש

 7 .תמאה

 8 

 9 וקב ותיא יתייה אל ינא ,הנושאר םעפ רחבנ רשאשכ ינא 

 10 שגפיהל תכלל ךירצ יתייהו ,ורמגנ תוריחבהש ירחאו ,ולש

 11 דע םיישדוח יל חקל ,רוביצה גיצנ ינא יכ ,הנושאר השיגפ

 12 ינא ,עמשת ול יתרמאו יתאב .רשא םע שגפיהל יתחלצהש

 13 לבא .ךתיא שגפיהל יתיצר אל ינא וליפא ,ךתוא יתיצר אל

 14 ריהצמו אב ינאו בושי גציימ ינא ,בושיי גציימ ינא וישכע

 15 אל התאש ןובשחב חקול ינא יכ ,הלועפ ףתשא ינאש ךינפב

 16 .ולש תא השעי ןמזה ,יתוא ריכמ אל ירה התא ,יל ןימאת

 17 

 18 אל הזש תודעו יתשב יתוא םש אוה ,הרק הככ ,םשה ךורבו 

 19 ירחא .תובישיל יתכלה אל המלש הנש ,וליפא יתוא ןיינע

 20 ,תודעו שולשב יתוא םשו ,ןוכנ הזש האר אוה ,יל ארק הנש

 21 המכ יתלדתשה .הלאה תודעוה ךותב ינא הנש 14 םויה דעו

 22 תונעט שי ילש בושיב אקוודו .לדתשהל ,יתרסמתה רשפאש

 23 .רשא םע ועיבצה אל ,ועיבצה אלש הברה

  24 
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 1 6 ול שי דחא ,םידלי 7 רבכ שי דכנ לכש םידכנ ינש יל שי 

 2 לוכי אל ינא יתרמא ,רשא םע יתרביד תונמדזהבו ,ו ,םידלי

 3 םה םא עדוי אל ינא ,םהל דיגא ינא לכ םדוק ,םהל דיגהל

 4 ,דיגא ינאש הממ ךופה ושעיש םאו ,יל ודיגי םאו ,יל ועמשי

 5 תורשפא היה אל ,ריעצה רודה ,לבא .הצור אל ינא הז םג

 6 .שארב םהל סנכנ ,םהש המ הז ,ש המ הז .רבדל

 7 

 8 ,אבה םע הלועפ ףתשי רשא םא .ולש תא השעי ןמזה לבא 

 9 תויהל לוכי זא ,וכרדב תכלל הסניו טולקי אוההו ,ול רוסמיו

 10 .היעב וז זא הייתן הדרכ אלו ,לבקי אל אוה םא לבא .בוט

 11 

 12 םישוע .הרפס בשומב רבזג םויה דע ינא ,הוולמ םויה ינא 

 13 הזו הזה בויבה םע םיקסעתמ יצחו םייתנש רבכ ,בויב המש

 14 ,ןיא ,חותיפל דמועש לקש ןוילימ 16 המש שי .רמגנ אל

 15 המ האור ינאו ,הז תא שיגרמ ינאו ,םייתלצעב ךכ לכ עוציבה

 16 .המש ךלוה המו ,הפ ךלוה

 17 

 18 וישכעו ,ונרחבש יתמ ,הפ ונרחב ונחנאש דיגהל לוכי ינא זא 

 19 אל ,ונתוא ךירדי רשאש ,ש ןתיי םשה ,הרקש המ הרק הזשכ

 20 לוכי אוה זא הלועפ ףותיש שי םא לבא ,הצעומ שאר לכ

 21 אוהש ,םכח תויהל אלו ,טולקל הצרי אוה םאו ,ותוא ךירדהל

 22 .האלה בוט היהי זא ,רתוי עדויו םכח

 23 

 24 ושע לכה .רורב הז ,תושעל המ ןיא ,אצי םשהמ הז 

 25 לחאמ ינאו ,הצר םשהש המ הזו ,ו ,ושעש המכ תולדתשה
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 1 המ תא טולקיש שדחל לחאמו ,החלצה ול היהיש רשאל

 2 .יבושייה ןעמל תושעלו עומשל הצריו ,ול רוסמי רשאש

 3 

 4  .הדות ,הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 5 

 6  .טושפ דמעמ אל הזש תמאה םייח חתפי

 7 .טושפ ותוא השעת הועדהר "יו -יל'אשר אברג

 8 ,טושפ דאמ הז תא השעא ינא םייח חתפי

 9 רעצה תא שי ,םיטנמלא ינש שי הדירפ לכב ,רמוא ינא ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 10 דיתעבו .האלהל הפיאשהו היארה תא םג שיו ,הדירפה לש

 11 ,ה תא םג תוארל ךירצ

 12 יתרמא ,םירוהה לש תיבה ךרד יתרבע הפל יתאבש ינפל םייח חתפי

 13 אי בשי זא ,האילמ תבישי ,רשא םע השיגפל ךלוה ינאש

 14 .רדסב םשה ךורב יתרמא ?ומולש המ ,שיגרמ אוה ךיא ,ידלו

 15 באוכ דאמש יל ורמא ,עמשת באכ םע שממ הז תא יל ורמא

 16 הברה ול םילחאמ ונחנאו ,ומצע לע רומשיש ,וילע בלה ונל

 17 .החלצהב

 18 

 19 אוה ,חילצי אוה םשה תרזעב ,םירוהל יתרמא ,הל יתרמא 

 20 השעמל הז ,דיספהש ימ לבא ,ןובנ םדא אוה ,םכח םדא

 21 םע שאר הדיספה הצעומה ,ס'לכת ,הדיספה ונלש הצעומה

 22 דחי לבא ,הרובחב ריעצה םנמא ינא .םירמואש ומכ שאר

 23 הצעומה ךיא םירכוז ונחנאו ,ךלש תויצנדקה תליחתמ ךתיא

 24 שממ ,2018-ל 80 -ה תונש תא חקית ,םירמוא ךיא .התייה

 25 לכ ,התא םאו ,םיבושיל סנכנ התא םא .םינבומה לכב .הככ
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 1 והשימ הפ רמא .ךלש הז הישעה לכ ,האור אל התאש המ

 2 .רפואל ןועמש ,ךלש םשה לע ראשי דימת הזש

 3 

 4 לכ םע ,תיארנ איה ךלש הישעה זא ,ראשי הזש דימת רמוא 

 5 דיגת ,ךלת ,עמשת יל םירמוא םיאב ,תוקלחמ ילהנמה

 6 ךלת ,םיבשוח םתא המ םהל יתרמא .השעת ,ךלת ,רשאל

 7 הפ שי ,וכלת ,תוקלחמ ילהנמ שי .השעי אוה ,רשאל דיגת

 8 המ לכ .ןחלושל תחתמ םירבד הפ ןיא ,םירבדב תויקוח

 9 יל רומש ןיא ,ךירצש ומכ להנתמ הפ לכה םיצור םתאש

 10 .הפיאו הפיא הפ ןיא ,ךל רומשאו

 11 

 12 תילגרמ שי םדא ןבלשכ ,רמואו רזוח ינאו ,יתרמא ינא ךל 

 13 םדא ותוא ,תאזה תילגרמה תא דביא אוהו ודיב הרקי דאמ

 14 ימ לבא .הרקי דאמ ,הפי דאמ תילגרמ דיספה ,דיספה

 15 .תילגרמ תראשנ םלועל איה תילגרמ ,התוא אצומש

 16 

 17 םג ,םכח דימלת םג ,ךב םישיגרמ ונחנא ךכ ,תילגרמ התא 

 18 ונלש הצעומה שארו ,םיעיגמ ונחנא ,םוקמל עיגמ התאשכ

 19 רבדמ ,םייסל יתמ םג עדוי ,רבדל עדוי החיש שיא ,עדוי

 20 .ונלש הצעומה הז דיספהש ימ ,רוביצה תא טלוק ,םעט ביטב

 21 שממ ,ךרד לכב ,החלצהב ןומה ,ןומה ךל לחאל הצור קר ינא

 22 .והז ,בלה קמועמ

 23 .הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 24 
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 1 הנש לכ ונחנא זא ,םירופיס הרותב האורש ימש איה תמאה ןהכ והילא

 2 .ומצע לע רזוח אוהו ,רופיסה תא שדחמ םיארוק

 3 תיבל העיגהש השיא הזיא לש הפי רופיס יתעמש םעפ 

 4 ףסויש תעמוש איהו ,בשיו תשרפ ,הנושארה םעפב תסנכה

 5 ותוא קורזל םיכלוהש תעדוי איהו ,ולש םיחאל ותוא םיחלוש

 6 תצחלנ איה .ךלת לא ,ךלת לא קועצל הליחתמ איה ,רובל

 7 ולש םיחאה ,אל ,הרק המ התוא םילאושו ,הרק המ וליאכ

 8 ירחא .הרק ,הרקש המו ,ךלוה אוה רוציקב .ותוא םיבהוא אל

 9 ,השרפה תא םעפ דוע תעמוש ,םעפ דוע תבשוי איה הנש

 10 הרבעש הנש ,ידיגת יהשימ הל תרמוא ,עוגרבו ,טקשבו

 11 הרבעש הנש ינא יל הרמא איה ?וישכע הרק המ ,הפ תקעצ

 12 .ולש היעב ןיבמ אל אוה םא ,ול יתרמא

 13 

 14 םדא הנש לכ .הככ הז לע לכתסהל רוסאש א"רגה רמוא 

 15 ול תרמוא איה המ הילע לכתסהלו ,השרפה תא תחקל ךירצ

 16 קידצ תאיצי ,לבוי ברה רבכ רמא ,םירבדה דחא זא .םויה

 17 םשורה תא לבקיש והשימ היהיש ךירצ םג לבא ,םשור השוע

 18 .טושפ אל ,הזה

 19 

 20 השרפה לע יתרבע ינא ,הינשה הדוקנהש איה תמאה 

 21 ,ב בקעיו ,בקעי ירחא ףדור ןבל ,הז תויהל ידכ תבש יאצומב

 22 ,וליאכ .ךתיבב הנש םירשע יל הז ,ול רמוא ולש וננוגתהב

 23 ,ילצא אצמת אל םולכ ,רשויב לכהו ,ךתיא יתייה הנש םירשע

 24 שאר ,ריעה שאר תויהל הז המ םיעדוי םתא ,הנש םירשע

 25 ינא ,דיגהלו הנש םירשע ,הינבו ןונכת תדעו שאר ,הצעומ
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 1 השוע קידצ תאיצי םג ,הדיעמ השרפה ?תויקנ םיידי םע

 2 .חקית ךלש אוהש ילצא אצמתש המ םגו ,םשור

 3 ךל יתארק תונורחאה הנש 15 -ב םא רכוז אל ינא .טושפ אל 

 4 הנש 15 ינפל ,הצעומה שאר 'בכ התא יתניחבמ ,ךמשב

 5 םימי המכ ,ןאכ הדובעל יתעגה 15.12.2003-ב ,שדוח תוחפ

 6 ינא ול יתרמאו ,אביקע ינב תובישי לכנמ םע יתבשי םדוק

 7 אביקע ינב תודסומ תא להנמ יתייה ,דיקפתה תא בזוע

 8 ?לואשל רשפא ,ךלוה התא ןאל יל רמא אוה ,םיקפואב

 9 .ריפש תירוזא הצעומל ,ןכ ול יתרמא 

 10 רבדמ אל ינא יל רמא ,הכשלה לש תלדה תא רגס ,םק אוה 

 11 ךילא רבדמ ינא ,אביקע ינב תובישי זכרמ לכנמכ ךילא

 12 אוה  .הרק המ ,עגרת ול יתרמא .םשל ךלת לא ,רבחכ

 13 אל התא ,םהל ןיא ,תרוכשמ ךל םלשל לקש םהל ןיא ,רמוא

 14 .ילאמרונ אל התא ,ףסכ לבקת

 15 

 16 יתסנכנ ךכו ,יל גאוד התאש ךל הדומ תמאב ינא ול יתרמא 

 17 ןיא ,םירמוא הציב תכסמב ארמגב םירמוא .הצעומל

 18 .אתרבח הלוע גייסמ לבא ,בוט םויב ןיכסה תא םיזיחשמ

 19 ,םויה ותואב לוכאל ליבשב בוט םויב טוחשל רתומ ,רמולכ

 20 אלא ,הזחשה ילכ םע זיחשהל רשפא יא ןיכסה תא לבא

 21 .התוא דדחלו ,תרחא ןיכס תחקל רשפא

 22 

 23 .הרוצה תא יל תקרפ .38 ןב ,2003-ב הצעומל יתעגה ינא 

 24 ,יל עמשת לא לבא ,העוט התא יל תרמאש םימעפ ויה
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 1 לכתסמ התאשכ לופיל יל תתנו .העוט התאש הארתו השעת

 2  .הרזח םוקת יל דיגהל תעדיו ,ילע

 3 ,לבא ,םלוכ תא הוולמש השוחת איה ןאכ תאזה השוחתה 

 4 ךל תתל לוכי ינאש םוקמב אל ינא .התוא ליכהל השק

 5 .והז ,ךתוא בהוא ינא ,הברהב ךממ ןטק ינא .תואמחמ

 6 

 7 תוכיאל םירע דוגיא לש תילכנמה ינאו יתימא לטימ ,בוט יתימא לטימ

 8 ןיידעו ,שמיש ,עדוי אלש ימ ,רשאו ,ןולקשא תפנ הביבסה

 9 הברה הדובעל ףסונב תובדנתהב ונלש דוגיאה ר"וי ,םצעב

 10 תברסמ ינא ,ינאו םייעובש רבכ ופלח .הצעומב הפ ול שיש

 11 יתבתכ ינא ,תועמדה לע תידוהי לע לכתסמ ינא ,ןימאהל

 12 הז ,ןכ ,לבא ,םירורב ואצי םיטפשמה תמאבש ידכ והשמ

 13  .באוכ

 14 

 15 ינא דוגיאה תווצ םשבו ימשב ,רקי שיא רשא .הסנא ינא 

 16 ךתוליעפ לע בל ברקמ הדותו ,הקומע הכרעה עיבהל הצור

 17 תפוקת לכ ךשמב דוגיאה לש ותחלצהל הברה ךתמורתו

 18 .ךתנוהכ

 19 

 20 ךלעופ לכו ,תירוביצ תוחילש דוגיאה ר"ויכ ךתדובעב תיאר 

 21 ,ישיאו ,יעוצקמ רשוי ךתיא תאבה .ךמלוע תסיפת תא ףקיש

 22 תווצל אלמ יוביגל ףסונב הז לכ .תישיא המגודו תוצירח

 23 םייתועמשמ םייוניש ליבוהל ונל ורזע ,ויתורטמלו דוגיאה

 24 ,םיטושפ אל םייתביבס םירגתא םע דדומתהל ,דוגיאב

 25 .דוגיאה ימוחתב תררועתמה היסולכואל ףסומ ךרע איבהלו
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 1 עדי רוקמ תשמש ,ר"וי רשאמ רתוי יל תייה ישיא ןפואב

 2 תנוויכו ,ברה ךנויסנמ קולחל ןכומו בושק תייה דימת .הנובתו

 3 .תונושה תויודדומתהב יתוא

 4 לומ ונלהינש םיקבאמב הביצי תנעשמו ךרד הרומכ יל תייה 

 5 ינא .ונדדומתה םתיא םינתיאו םידגונמ ,םיקזח םיסרטניא

 6 התניש קר אלא ,המייתסה אל תירוביצה ךתייישע יכ החוטב

 7 הירופ היישע ךשמהו החלצה ךל תלחאמ ינאו ,היפוא תא

 8 קלח גלזמה הצק לע איבמש ןוטרס ךל ונכה ונחנא .ךכרדב

 9 .ונלוכמ הבהאב ,תרכזמכ דוגיאה יגשיהמ

 10 טרס םינירקמ

 11 

 12 .םיכישממ ר הועדה"יו -יל'רגאשר אב

 13 ,הישעתה קראפ תא תלהנמש הרבח ,דג .ש.י ל"כנמ ינא ןגד להי

 14 תמאה .קראפבו ,הרבחב תדבוכמו הריכב הפתוש הצעומהש

 15 תמאבו תיתימא הדות .הדות דיגהל הצור ינאש ,ש איה

 16 ,בשוח ינא םינש 15 לע בל ברקמ

 17 .16 ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 18 בשוח ינאש הביבסב תפתושמ הדובע תמאב לש .רפוס ימ ןגד להי

 19 השק המכ ,המכ ,הילא םיעדומ ויה אל םישנאה תיברמש

 20 ,דימת תעדי ,ךתנובתבו ,ךתמכוחב התאו .התייה איה

 21 תא רותפל ,תונורתפ תתל ,רשפאש תקיודמ יכה הרוצבו

 22 גוסב וליפא רמוא יתייה ,םהלתהל ילב ,חור רוקב ,תויעבה

 23 לש ,הזה רצה עטקב ,ב תוחפלש בשוח ינאו ,הוונע לש

 24 אל ינא ,רדייס טואא לש גוסכ שיגרמ ינאו ,הדובעה

 25 קראפ לש חותיפל ךלש המורתהש בשוח ינא ,הצעומהמ
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 1 תנבומ אל איה יתרמאש ומכש תאזה תופתושהו ,הישעתה

 2  .הריבכ התייה ,תוצעומל תויושר ןיב ,הילאמ

 3 

 4 בשוח ינא ,ו .דחיב תואלת הברה ונרבע ,ישיא ןפואב ,בוש 

 5 המכ דוע ונל שי .החלצהב ,םירבד םתוא ונרבע ,ונחלצהש

 6 תויהל ךישמנש ןימאמ ינא ,ונחנא יאדוב ונייהש תולועפ

 7 ,םיליבומ ונחנאש התומעה וא ,דחיב תופתושב רשקב

 8 יל ןיא .רוזאהו הליהקה תבוטל לבא טקשב םירבד השועש

 9 .הלחתהה קר וז לבא ,הנש 15 ורבע םנמאש קפס

 10 

 11 .ךל הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 12 םעפ וזש תורמל .תאצויה האילמ רבחיפה לכ ןב םיסקמ הפילכ ןב םיסקמ

 13 יתרמאו ,היצנדקה ףוס תארקל הבישי ונל התייהש תישילש

 14 ,םירבד

 15 .םכמ דרפנ ינאש יתבשח זא ר הועדה"יו -יל'אברגאשר 

 16 םויהו ,דרפנש דחאכ יתרביד זא ,תודמעומ יתשגה אל יפה לכ ןב םיסקמ

 17 ,תישילש םעפ ,טעמ אל יל אצי ןכ םג הנשמה תדעו תבישיב

 18  .תאזה הדירפב םירבד רמול אלש ,אלש ,אלש רשפא יא לבא

 19 

 20 בוהאל רהמ דמל ךתיא דובעל ול אציש דחא לכש בשוח ינא 

 21 דחא לכב תיאר .רבחכ םג ,תיעוצקמ הניחבמ קר אל .ךתוא

 22 תא ,הפ קר אל ,עמוש התאשכ .הדובעל הגלוק קר אל .רבח

 23 המכ דע ןיבמ התא ,תוקלחמה ילהנמ תא ,הצעומה ידבוע

 24 םינורחאה םייעובשב ,םימעפל .קזח םישנאל ךלש רשקה

 25 ינא ,תרמוא תאז ,הככ הז תא םיאור אל םירחאש ,ש לכסתמ
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 1 הז ,תוקד רשע ,דחא ,דחא ךתיא םיבשוי ויה וליא ,רמוא

 2 םירבדה דחא .ירשפא יתלב הז לבא ,תרחא הארנ היה ילוא

 3 םיעמוש ונחנאשכ לבא ,םהילאמ םינבומ ונל םיארנ ילואש

 4 ,תוניחבה לכמ .רשי םדא התא רשא הז ,הז תושדח םוי םוי

 5 דע הפמ םייותיפ םע אלו ,ךתוא זיזהל חילצי אל דחא ףא

 6 ךתוא זיזהל וחילצי אל .הלאכ ויהש עדוי ינאו ,השדח העדוה

 7 .תוניפ לגעל אל .רטמילימ

 8 הז ,ךלש וקה הזו ,ו .היהיש המ הזו ,קוחה הז ,קוחה יפל 

 9 םירבדה תא יתיאר הככו ,ךב יתדמל ינא הככ תכלהש המ

 10 עמוש התאשכו ,תושיגפב הז םא ,תובישיב הז םא .לכב

 11 תיאר הזה וק םע ,תיאר םג לבא .ךלש וקה הז ,עוצקמ ישנא

 12  .בשותה תא

 13 

 14 ונחנא ,ןוכנ ,בשותל הברה ךכ לכ ןתונ םדאשכ ,תמאב 

 15 ינאו .הלעמלמ םג בתכנ הז ,הא ,תרמאש ומכ לבא ,םיפצמ

 16 יכ ,םוקמל ךתוא תחקל ידכ הלעמלמ בתכנ הזש חוטב

 17 בשח והשימ ילוא ,הצעומל הלודג ךכ לכ איה ךלש המורתה

 18 קר אלו ,תיצראה המרב אובל הכירצ תאזה המורתהש ,ש

 19 תולוכי םע ,תמאב ,אלא ,הצעומה לש המרב ,תיללכה המרב

 20 ונחנא ,ירוביצה רשויהו הרשויה ,ה יתרמאש ומכו ,ךלש ומכ

 21  .הלשממב הלעמל ,ב הלאכ םיכירצ

 22 

 23 .הבר הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 24 םירוצ ןיע לש גיצנ ,םירשי םרוי ,רוביצ ירחבנכ ונחנא םירשי םרוי

 25 הפל יתסנכנשכ ,הפל יתסנכנשכ .רשא לש רבח .האילמב
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 1 רהמו ,ללכב רשא תא יתרכה אל ,אל תויצנדק יתש ינפל

 2 ךירצש ךרדה תאו הבישחה תרוצ תא ,ה תא יתנבה דאמ

 3 םישגפמ הברה ונל היהש דיעהל הלוכי תידוהי .להנתהל

 4 הברה ונל היהו ,םיכומנ םינוט לע וראשנ אלש ,אלש ,אלש

 5 לוכי ינא רוחאל טבמב םויה ינא רבד לש ופוסבו ,םיחוכיו

 6 ,םלוכ תא רכוז אל ינא .קדצ רשא םימעפה בורבש ,ש דיגהל

 7 םג הזש דיגהל םג ןכומ ינאו ,םימעפה בורב רמוא ינא זא

 8 הז ללגב אלא ,חוכה ללגב אל ,קדצ רשא םימעפה לכב

 9 .הנוכנה ךרדה איה ךרדהש ענכשל חילצה אוהש

 10 

 11 םיריכמ ,םיבשותכ ,רוזאכ ,כ ונחנאש בשוח ינא ,ונחנא 

 12 .הפ השענש המ לכ תא ,ש המ לכ תא ,ה תא םיריקומו

 13 המכו םישולש הפ ינא ,ונבור הפ םירגש םישנאכ ונחנא

 14 ,םויה םיאצמנ ונחנא הפיאו ,המ עדוי ינא ,ריכמ ינא ,םינש

 15 ,חותיפל רושקש המ לכל הרידא המורת הפ שי טלחהבו

 16 הלעי הרגמב אצמנ ןיידעש המ לכש דאמ הווקמ ינאו ,הישעל

 17 ינא .תאזה הישעה תא תושעל הפ ךישמיו ,ןחלושה ינפ לע

 18 םיריכמש ,ש םידבועה תאו ,תוקלחמה ילהנמ תא הפ קזחמ

 19 הישעה תא וכישמיש רבודמ המ לע םיעדויו ,הדובעה תא

 20  .הפ רוזאה ךירצש המ הז ,הז רבד לש ופוסב יכ תאזה

 21 

 22 ירחא םימי השולש ,ה ינפל םימי השולש ילש רבח יול יק'ג 

 23 המש בתכ אוהו ,תבשב רוט םסרפ אוה תוריחבה ירחא ,ה

 24 רהל םוקיו הלעי ימ ,םיליהתב קוספה לע ,ה תא ,ה תא

 25 הז ,הלעי ימ ,םיאבש הלא לכ הז הלעי ימ ,זא ,זא .םשה
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 1 כ"חא ,ל םלטצהלו ,טרסה תא רוזגל קר םיאבש הלא םתוא

 2 ,הדובעל רקובב םקש דחא ותוא הז םוקיש ימו ,םיניזגמל

 3 רבד לש ופוסבש בשוח ינאו ,דאמ הווקמ ינאו ,לעפו ,השעו

 4 ילב יכ ,ךתיא דחיב ,האילמה ירבח לכש הישעה התייה תאז

 5 .הברה ךממ יתדמל ינא .הז תא תושעל םיעדוי ונייה אל הז

 6 םג ,תופוקתה לכ ךרואל יב תתנש ןומאה לע ךל הדומ ינא

 7 ינא .ונרמאש המ תא תלביקש הזב םגו ,יתבשיש תודעוב

 8 תאזכ הרוצב הככ םייתסי הז ילואש ,הא ,ש בשוח תמאב

 9 המ שי דוע חוטב ינא לבא .םינכומ ונייהש ילב ,הריהמ

 10 טלחהב ינא ,ינאו ,הלודג רתויה המרב ,רוזאב אל ,םורתל

 11 יש הפ שי .רבח תויהל ךישמתש הווקמ ינאו ,ךל לחאמ

 12 ונכרעש תונומת תצק םע תרגסמ הפ שי ,האילמה ירבחמ

 13 הווקמ ינאו .םיבוט םישנא המכ לש םתרזעב םתוא ונרדיסו

 14 רוכזת התא ,המש דומעי הז ,ךלש שדחה ,אבה דרשמבש

 15  .ונתוא

 16 הגיצמ ינא זא יגולוכיספה תורישב הפ תדבוע ינא ,תירש תירש

 17 .תדבוע רותב ילש םייניעהמ הככ

 18 

 19 היצנדק איהש הזיא ריפש תירוזא הצעומב התייה יל םג 

 20 תקלחמ להנמ םע םג ,םדוק הצעומ שאר םע םג ,תמדוק

 21 ראוניב ,םינש שמח וטוטוא הפל יתעגה תמאבו ,םדוק ךוניח

 22 הככ עגינ לבא ,הפ לעב דיגא ינאש יתבשח ,הא .2014

 23 תורמל ,הנכומ אל ספת יתוא םג הככ תמאב הז יכ תודוקנב

 24 שארכ ,והשמ דיגהל תבייח ינא .הצעומ תבשות אל ינאש

 25 ,ונלש להנמ אוה ,הצעומה לכ תא להנמ אוה םצעב ,הצעומ
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 1 םישנאש דיגהל הצור ינאו ,הזה לודגה ןוגראה תא להנמ אוה

 2 .םילהנמ םיבזוע םישנא ,ללכ ךרדב םינוגרא םיבזוע אל

 3 

 4 ךל ורמשי םצעב ךלש םידבועה זא ,בוט להנמ התאשכ 

 5 ,עיפשמש להנמ אוה םצעב ,להנמ .ךירחא וכלי םהו ,םינומא

 6 וכלי םהו ליעפהל ולש םידבועה תא םצעב םתור ,עינמ

 7 .ךירחא

 8 תא םצעב םתור ,עינמ ,עיפשמש להנמ םצעב אוה להנמ 

 9 בשוח ינא .תומישמה יולימב ברימה תא ךופהל ולש םידבועה

 10 רשוכב .הלאה תונוכתה לכב ןחינ יתניחבמ טושפ רשאש

 11 ןיב תינסרה תורחת תעינמב ,הישותב ,המזויב ,תוגיהנמ

 12 הנבהב ,הנבותב ,תונשדח לע הדפקהב ,ןוזחב ,םידבוע

 13 ליצאהל תעדלו ,םיבשוחמ םג םינוכיס  תחקלו ,הקימעמ

 14 םישנאש ,ש ךל דיגהל הצור ינאו ,בושח דאמ הזש תויוכמס

 15 .לודג תויהל לגוסמ התא םגש השגרה ,יל ,ךל ונתי םילודג

 16 .הבר הדות תמאב זא

 17 

 18 החוורה תלהנמ ,תימלוש .השק דאמ ,דאמ הזש תמאב החוור תלהנמ תימלוש

 19 ול יתרמא ,רשא םע ונשגפנ ונחנא ,םייתרבחה םיתורישהו

 20 ריכמש ימ םייתרבח םיתורישל הקלחמ להנל ,ישימח םויב

 21 לכ ,ונל קר אל ,רגתאמ דאמ הז ,טושפ ךכ לכ רבד אל הז

 22 ןפואב ינאש דיגהל תבייח ינא ,חטשהמ םיעיגמ םיצחלה

 23 רשי ,ןופלטל רשי הנוע התאש רזומ ארונ יל היה דימת ישיא

 24 הצרש ימ לכ ,הנוע התא ,והשמ שי ללכ ךרדב ,םילפוטמל

 25 ,רבודמ המב תצק קדוב ,לבקמ התא ,עיגמ להק תלבק
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 1 לש הזה עטקה ,םירבדמ המ לע הניבמ אל ינא ןכל .לבקמ

 2 .תסחייתה ןכ התאש תעדוי ינא ךילא הנפש ימ יכ ,קחרמה

 3 

 4 הקלחמ להנל טושפ אל דאמ ,דאמ הז ,יתרמא ינאש ומכ 

 5 יוביגל הפ וניכז ונחנאש דיגהל תבייח ינא ונחנא לבא .תאזכ

 6 ,דימת אלו ,ונתיא תמכסה דימת אל .בחר דאמ ,דאמ תמאב

 7 ויה םירבד םימעפל ,ונבשקה םגו ,ךתעד תא תרמא םיתיעל

 8 תקדב זא ,ךילא הנפ בשותשכ םג ,םינוכנ דאמ ,דאמ

 9 גהנתהל ךירצש ונל תרמא םימעפל ,תיעוצקמ ,תיניינע

 10 ילוא תלבוקמ התייה אלש הבושתה תא ונרמאשכ םג ,תרחא

 11 ,תדבכמ ,תרדוסמ הבוגת איצונש תשקיב זא ,תבשותה לע

 12 תאז תוחפל זא ,תיארנ אל תאזה הבושתה םא םגש

 13 .תיעוצקמ דאמ ,דאמ הרוצב תגהנתה ןכו ,הבושתה

 14 טעמכ םיעדוי ה'רבחה ,הקלחמה ונלצאש תרמוא דימת ינא 

 15 ינא יתעגהש הלחתהב ,וניצרש תינכת לכ לש םולח לכ

 16 לכ .ךל רשאי אל ,ךל רשאי אל רשא יל ורמא דיגהל תבייח

 17 םעפ לכו ,אוה ,ךל רשאי אל אוה ,ךל רשאי אל ונרמאש רבד

 18 ,רשיא רשא יתרמאו יתאצי ,תינכת יתגצהו ,יתסנכנש

 19 .ונמדקתהו

 20 

 21 תרכוז ינא ,תינכת םגו ,הז תא דיגהל וקיספה רבכ טאל טאל 

 22 ,המ ,תלאשו ,םיקיתו םיחרזאל הדיחיה תא םיקהל ונאבשכש

 23 ,תורקל לוכי הזש ונבה הככש הינשב ,הזו ,ישעת ךיא לבא

 24 יראלופופ ךכ לכ אל הזש ,הכימת יתתנ חוכה לכב זא

 25 .תאז לכב לבא ,םירחא תומוקמב
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 2 אל ,םייתרבח םיתורישל הלחמ וזש תדפקה דימת דימת 

 3 תא ריבעמו ,גתממ דאמ ,דאמ הזש .הז תא יתרמא םתס

 4 ינוע לש םוקממ אלו ,רחא םוקמל רחא םוקממ הקלחמה

 5 ,תוינכת לש חותיפ ,חותיפ לש םוקממ אלא ,תונכסמו

 6 תא םסרפל ךירצש ונתוא תדמל םגו .תורגסמו ,םיבאשמו

 7 ,םישוע דימת ונחנא יכ ,תושעל ךירצשו ,דיגהלו ,םירבדה

 8 רבדל ךירצש ךכ לכ םיעדוי אל םילאיצוס םידבוע ,ךכ לכ אלו

 9 דאמ הברה ךל תלחאמ ינאו ,ונל בוצע .םירבד תוארהלו

 10 יתרמא ינא ,חילצת התא םוקמ לכבש החוטב ינא החלצה

 11 ,הז תא רובעת התא ,תישיאה המרב ךל תגאוד אל ינא ,ךל

 12 .םוקמ לכב חילצת התאו

 13 .הדות ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 14 .ןומאה לע הדותו תימלוש

 15 ?הצורש והשימ דוע שי ר שא

 16 הבורמ דאמ ,דאמ הישע תונורחאה הנש 16 -ב םיאור ונחנא םימחר יביב

 17 תישע .םיבשותכ ונדמעמ תא רפשמ תמאב הז .הצעומב

 18 םירמוא ,רוד אב .הזה םוקמב ךלוכ לכ תא תתנ ,ןומה

 19 לכ ,וישכעו ןאכ לכה םויה הצור רודהו ,םיריעצל ךייש םלועה

 20 בשוח ינאו .היהיש רחמ הצור אוה ,םויה האור אוהש המ

 21 םהש ,םש הז ,ש הז הלאה תוריחבב ,וישכע הפ הרקש המש

 22 לבקל וצר םה ושקיב םהש רבד לכ שממ ,ידיימ לכה וצר

 23 15 -ב הפ הרקש ךילהתה לכ תא םיאור אל םה .ידיימ ותוא

 24 ונלצא םישנא לומ יתדדומתהו יתדמע ינא .םינורחאה הנש

 25 ,הז השענש םיטקייורפ תמישר ,ובישקת יתרמאו ,בשויב
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 1 הז השענ אל לבא .הז תא ופיעה די יחמב ,הזו ,הזו ,הזו

 2 ינא .תאזה תכרעמב הרקש המ הז ,רמוא ינא ,זא .הזו ,הזו

 3 ותוא םיפיעמ ,והשימש םעפ לכ .ךכרדב חילצתש ךל לחאמ

 4 דימת הלוע ןופיפעה ,הלעמל קר הז םוקמ אוהש הזיאמ

 5 .חילצת םשה תרזעבו ,הלעמל דימת איה הטיעבה ,הלעמל

 6 

 7 ,ךילא רשקב אל ילוא ,םילימ יתש דוע דיגהל הצור ינא ,רשא חרפי

 8 םג עיגמש .יתיא ומיכסי םיבשויה לכש ןימאמ ינא לבא

 9 לכ לש הברקהה לכ ,םייפכ תואיחמ דאמ הברה ךתשיאל

 10 ,הז הברה ,תוליל הברה ,תיבב תייה אל התאש םינשה

 11 .םייפכ תואיחמ הל עיגמ תמאב

 12 ?םש הינשה הרושהמ הצור והשימ ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 13 איה ברעה תליחתמש תידוהי לע םכל דיגהל לוכי ינא רבוד

 14 ינא .םייעובש וא ,תועובש השולש רבכ תעמוד איה .תעמוד

 15 ,הצעומה תירבזג תויהל הלביק איהשכ העיזה איה המכ רכוז

 16 איה תורבזגה תא הלביק איהש דע ,םירבדה תא הנחב

 17 .דאמ העיזה

 18 

 19 .הנש 22 תרגוס ינא ,הנש 16 לע רבדמ דחא לכ תידוהי

 20 זא ,רמול הצור הינשה הרושהמ והשימ םא ,םירבח ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 21 ,וישכע

 22 יתשגרה ,ןובנ ,םכח ,םיסקמ התא .רשא ךתיא דובעל יתינהנ הבביא

 23 ימ היה ,ימל היה ,הווש היה השק תדבוע ינאש הז לכש

 24 גילפהל ,ןבומכ חתנל ,אורקלו ,אורקל עדויש ימ היה ,ןיבמש

 25 ,הישעה לכ על םידיעמ םירפסמה ירה .םירפסמה םע
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 1 תויהל דאמ יתיאגתהו ,ןאכ דובעל עגרו עגר לכמ יתינהנו

 2 .דאמ ,דאמ ,תכייש

 3 הלא קר אל הז ,ךל רמוא ינא ,םישנאה תא הפ עמוש ינא חרפי םולש

 4 תא עמוש התא .הלאה םירבדה תא םירמוא ןאכ םיבשויש

 5 והשימ לע יתעמש אל ינא ,וכמת אלש הלאמ םג ,םלוכמ הז

 6 המל ,סנוסיד הזכ שיו ,הישעה לע םיכרבמ םלוכ ,תרמאש

 7 .םינפב םישועש המ ןיבו ,םירמוא םהש

 8 ןאכ הז תאזה הפוקתה ,הזה רודה ,יביב הז תא רמא להאשע

 9 .וישכעו

 10 .םכסא ינא ,אל םא ?הצורש והשימ דוע שי ר הועדה"יו -יל'אשר אברג

 11 םיבשוי ,ועיגהש הלא לכל הבר הדות תמאב 'א ,םירבח זא 

 12 לכ ודיגתש עדוי יתייה םאו ,םייתעש טעמכ ,טעמכ רבכ הפ

 13 .ןמזמ רבכ שרופ יתייה ,םיבוט םירבד הברה ךכ

 14 

 15 לבא ,ילש םירוהה תא ןימזהל םא יתטבלתה ינאש תמאה 

 16 באכי הזש יתעדי .אלש יתפדעה זא ,םהל באכי הזש יתעדי

 17 אנושש הלאמ ללכב ינאש איה תמאה .יתפדעה זא ,םהל

 18 תא תושעל ךיא יתטבלתה ינא ,תודירפ בהוא אל ת,ודירפ

 19 ,טסופב התוא רומגל רשפא יא הנש 16 ,ןפוא לכב ,הדירפה

 20 .םיצקמ ינשב הז תא השוע ינאש יתטלחה .בתכמב וא

 21 

 22 ימי תעבשב ,ב בותכ ,םיעדוי םתא ,שגפנ ינאש דחא הצקמ 

 23 תרחא המוא םוי לכ .םירפ םיעבש ובירקה ,תוכוסב ,גחה

 24 ,ףוסב ,ףוסב ,ףוסבו ,ןכ ,הז המכ ,12 יל המדנ הבירקה

 25 ,דחא רפ ,דחא רפ ובירקה אבר אנעשוהב תחמשב ,ףוסב
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 1 ינא רמא אוה ךורב שודקהו ,לארשי םע ליבשב ,ליבשב

 2 הצור ינא ,םירפ םיעבשב םלועה תומוא לכ םע וישכע יתגגח

 3 ינא ,דחא רפ יל ובירקת ,דחא רפ לע ,הנטק הגיגח םכתיא

 4 .םכתיא לבא תויהל ,הנטק תחא הגיגח ,םכתיא תויהל הצור

 5 

 6 קרפ הז םינש 16 ןפוא לכב ,דרפנ ינא ךיא יתטבלתה ינאו 

 7 תובוט יכה םיאליגה תניחבמ םינש 16 הז ,דאמ לודג ןמז

 8 םדא לש תובוט יכה םינשה הז 56 ליג דע 40 ליגמ ,םייחב

 9 ,םיקסעל ךלוה אוה םא ,חתפתהל םג לוכי אוה ןהבש ,םייחב

 10 .לכה ,לכה ,לכה םג ,תיתחפשמ םג

 11 

 12 הצקמ ,םיצקמ ינשב הז תא השעא ינאש יתרמאו יתטבלתה 

 13 םיפתוש ויה םהש ,האילמה ירבח םע שגפא ינא ובש ,דחא

 14 םתאו ,יתלביק ינאש תוטלחהה לכ .ךרדל ילש םיפתוש ,ילש

 15 יתמגרת ינאו םתאבה םתאש תונויערה לכ ,יוביג יל םתתנ

 16 לש ופוסב ,םוי לש ופוסב ,השעמה תפשל ארקנש המ םתוא

 17 םע תאזה הבישיה תא ונחתפ ונחנא ,יתרמא ינאש ומכ םוי

 18 .תמדוקה האילמה לש לוקוטורפה לש רושיא םוכיס

 19 

 20 םיפתושה םתא .ךרדל ילש םיפתושה םתא ,םוי לש ופוסב 

 21 עוציבה דצב ךרדל ילש םיפתושהו ,תוינידמה דצב ךרדל ילש

 22 םישנא םג הפ שיו ,הפ םיאצמנש תוקלחמה ילהנמ הז

 23 תרבח וז תג .ש.י .םיפתוש ארקנש המש םהש ,ש םירחא

 24 תוכיאלם ירע דוגיא .םיפתוש ונחנאש הצעומה לש תב

 25 ,תופתוש ונל שיש םיפסונ םירבד ,םיפתוש ונחנא הביבסה
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 1 ירבח םע שגפא ינא תחא תודירפ יתש השעא ינא ירתמאו

 2 דבוע ינאש םילהנמ ,רמולכ ,ידבועו ,םיפתושהו האלמה

 3 בוזעא ינאש םויב השעא ינא הינש הדירפו ,םוי, םוי םתיא

 4 הדירפ וזיא הפ השענ ונחנא ,םידבועה לכ םע דחי ,הפ

 5 .לגעמ רגוס ינא הזב יתניחבמ הזו ,הנטק

 6 

 7 16.5 -כ ינפל הליחתה ריפש תירוזא הצעומ םע ילש ןמורה 

 8 ,רמולכ .העונתב ךופהה ןוויכה תא יתישע אקווד ינא ,םינש

 9 םיחתפתמ ,ימוקמה ןוטלשל םיכלוה םישנא ללכ ךרדב

 10 ינאו .יזכרמה ןוטלשל םיחמוצ הז ירחאו ימוקמן הוטלשב

 11 .ךופה יתישע

 12 

 13 יתשמיש םינש ךשמב ינא .יזכרמה ןוטלשהמ הנה יתאב ינא 

 14 רש לש ,ךוניחה רש לש ,הרובחתה רש לש ריכב ץעויכ

 15 היה ,םידראילימ לש םיביצקתב יתייה רמולכ .ןוכישהו יוניבה

 16 לקש יצחו דראילימ עובקל ,המישר תחקל ,בצקתל תלוכי יל

 17 ןוטלשה לש הביטקפסרפה תא יל היה .ותוא קלחמ ינא ךיא

 18 הז המ יתיאר ,םנמא ינשה דצהמ יתייה ,רמולכ ,ימוקמה

 19 .להנתמ ימוקמה ןוטלשה ךיא יתעדי ,ימוקמה ןוטלשה

 20 

 21 יל ורמאו,2002 לש תוריחבה ינפל ,םירבח תצובק ואבו 

 22 תויהל לדתשה םישנא ןיאש םוקמב ,םירמוא לזח ,עמשת

 23 םיאצמנ ונחאנ ,השעמ וישכע השעת ,םוקת ןמזה הז ,שיא

 24 תא רפשל ליבשב ,יטסרד הפ השעמ תושעל םיבייחש בצמב

 25 ונעקשה ,םיתב הפ ונינק ,םישרגמ הפ ונינק ,םייחה תוכיא
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 1 תייה ,זא ,ה'רבחה םירמוא ךיא ,םייחה תוכיאו ,םינוילימ הפ

 2 .םישרקב התייה איה ,םישרקב

 3 

 4 הארבה תינכת םע הפ ונלחתה .תונחתה לכל יתוא איבמ הזו 

 5 ינש יתנבה ינא הצעומל יתסנכנ ינאשכ .הקימעמ דאמ ,דאמ

 6 תשיגפ התייה יל התייהש תונושארה תושיגפה תחא .םירבד

 7 הארו ,רדח אוהש הזיאל להנמב יתרבע ינא ,רמולכ .ןורדסמ

 8 אוב ,אוב יל רמאו ,להנמה להנמ היהש יתרפא בקעי יתוא

 9 רשה ץעוי יתייהשכ יכ ,יתוא ריכה אוה ,יתסנכנ ,יתאב .עגר

 10 ונל אציו ,םילשורי תייריע לכנמ היה אוה ,הרובחתה דרשמב

 11 הצעומה תא ריכמ ינא ,עמשת ,בישקת יל רמא אוה .דובעל

 12 התא םא עדוי אל ינא ,הנקת תרסח איה ךלש הצעומה ך,לש

 13 .חילצת

 14 

 15 התא םא .הארת רמוא אוה ,וישכע תחא הצע קר ךל ןתא ינא 

 16 לכ התא .םמוסמ ומכ היהת התא ,יטסרד והשמ השעת אל

 17 המ הזו ,אבה שדוחה לש תרוכשמה ירחא ףודרת שדוח

 18 לכ התאו ,ןתוא שיגרתש ילב ורבעי םינש שמחו ,השעתש

 19 השעת התא .אבה שדוחה לש תרוכשמה ירחא ףודרת םעפ

 20 םיפדור םיממוסמש ומכ ,הירחא ףודרת םעפ דועו ,תרוכשמ

 21 .םסה ירחא

 22 

 23 דרשמ לכנמ םע יל התייהש הנושארה השיגפה תא רכוז  ינא 

 24 ןיא ,םולכ ןיא ,ףסכ ןיא ,יכדרמ יכדרמ היה הז ,םינפה
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 1 םישדוח הנומש רבזגה יל רמוא .רבד םוש ןיא ,תורוכשמ

 2 .ץוחב רבכ םיק'צ שי ,דחא לקש איצוהל לוכי אל התא המידק

 3 

 4 בצמה ,עמשת ול רמוא ינא ,םינפה דרשמ לכנמל סנכנ ינא 

 5 רמוא אוה ,הוולמ בשח ול ונמת ,טנרפרל רמוא אוה ,הזו הז

 6 בשח ונמת הז המ ול יתרמא ,הוולמ בשח הז המ ,הא ,הא

 7 ?תייה התא הפיא ,ךלש תוירחאה הפיא ול יתרמא ,הוולמ

 8 הזה קסעל םתתנ ךיא ?תייה הפיא ,היצלוגר תרשמה הפיא

 9 ליבשב יתרחבנ אל ינא ,ולהנת ,הוולמ בשח ונמת ?עיגהל

 10 ינא ,השק יל היהי .דבל תושעל עדוי ינא ,םייבק לבקל

 11 .הוולמ בשח הצור אל ,דדומתא ינא ,רובעא

 12 

 13 םישוע ךיא המגודו תואכ התייהש הארבה תינכת ונישע 

 14 דבוע ןיא .הלודג דאמ תושיגרב התייה איה .הארבה תינכת

 15 הזה דבועה ךיא תוארל ליבשב ,םייקנ עבש וילע ונבשי אלש

 16 .בוט יכה אצוי

 17 זוחא 150 לש הפוק ולביק ,םתוא ונרטיפש הלאכ ויה 

 18 דובעל וכישמה ךוניחה ידבוע לכ ,דובעל וכישמהו, םייוציפ

 19 רבדה ותוא .הפוקכ הראשנ הפוקה .התומע ידבועכ אנפלואב

 20 .הלאכ הברה ,שישקל התומעה

 21 

 22 ונרמא ,שולש ,םייתנש ,הנש ,היסנפ ינפל היהש דבוע לכ 

 23 ,םישדוח רפסמ יפל ליפכת ,לקש 5000 ,ךלש וטנה המכ

 24 שדוח לכ תחקל םיארחא ויהת ,קנבב ומישת ,םכל שי הנה

 25 ונרמא ונחנאש דבוע היה אל .םירדוסמ םתא ,ףסכה תא
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 1 ךיא םימעפ עבש ונקדבש ילב ,ותוא ררחשל םיכירצ ונחנאש

 2 ,הנוכנ יכהו ,דתבוכמ יכה ךרדב ,ותוא איצוהל םילוכי ונחנא

 3 אל דחא ףא ,ןיא ,םג התיבה ךלי אוה םצעב הבש ךרדבו

 4 .הככ ךלי אלש לבא ,ותוא רטפמ התאשכ ךויחב ךלוה

 5 

 6 םירזת לש אשונה תא ונרמג ,הארבה תינכת ונרמג 

 7 םירדב ינש הז םינמוזמה םירזתו ביצקת היהש םינמוזמה

 8 .דחיב דבוע הז ךיא םיניבמ םלוכ אלו ,םינוש

 9 2005 -בש םכל ריכזמ ינא ,תונחת דאמ הברה ונרבע ךרדב 

 10 םידעול תויוכמס ןתונש תוירוזאה תוצעומה וצ סנכנ

 11 תוגהנה םיקהל ,הז םע דדומתהל םיכירצ ונייה ,םיימוקמ

 12 םהל ריבסהל ,םיידיב תויוכמסה תא םהל תתל ,תוימוקמ

 13 קר םילהנמ םתא םא םג,ולהנת ,םכב ןומא ונל שי ,ה'רבחש

 14 .ולהנת לבא ןויקינה תא קר וא ,ןוניגה תא

 15 

 16 בושיי לכל תתל ךירצש בשחש ,ש ,ש ,ש הלא ןיב יתייה ינא 

 17 ,ונתנש םיביצקתה תרגסמב ,ולש תופידעה ירדס תא עובקל

 18 .תירואטמ הרוצב םיביצקתה תא ונלדגהו

 19 

 20 ויה םידעול ,תויושרל וקלוחש םיביצקתה ,יתסנכנשכ ינא 

 21 4 -מ הלעמל ונקלח םויה ונחנא .לקש 200,000 ומכ והשמ

 22 ,ה לע רבדמ אל ,םיתוריש לס ,ל קר לקש ןוילימ 3 ,ןוילימ

 23 וארש הנושארה םעפבש ,ונפסוהש םירחאה םיתורישה לע

 24 הזכ רבד שיש ונימאה אל תובוחרב עסונש אטאטמ הפ

 25 .ללכב
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 2 סרפ תא ,תא לבקל רבכ ונלחתה ,הארבה תינכת ונרמג 

 3 תא רכוז ינא .הנש לכ םילבקמ ונחנא 2009 -מ ,ןיקת לוהינ

 4 וקשומ תא תרכזה, וקשוממ יתלביקש ןושארה ןופלטה

 5 ינא יל רמא אוה ,ילא שרקתה אוהש ןושארה ןופלטה ,ןועמש

 6 איהש בצמל העיגה הצעומהש ,ןימאמ אל ינאו ןותיעב ארוק

 7 םיבשותו ,ןימאמ אל ינא ,ןיקת לוהינ סרפ תלבקמ

 8 תא םימירמ ונחנא ,תג תיירקב םיכלוה ונחנא ,ורשקתהש

 9 ןורחאה טפשמה תמאב הז ,םיאג ונחנא יכ ,הלעמל שארה

 10 וכפה םיבשותו ,הפ תויהל האג איהש .הביבא הפ הרמאש

 11 .ריפש תירוזא הצעומ יבשות תויהל ,םיאג תויהל

 12 

 13 ,תילוהינ תכרעמ ,תכרעמ הפ ונחתפ תמאב םינשה םע 

 14 ,תוכרדה םהל ונתנ ,םייעוצקמ םילהנמ ונטלק ,תיעוצקמ

 15 הלאמ ינאו ,םידומיל םהל ונתנ ,תועצקמתה םהל ונתנ

 16 המ לכ תא ול תתל ךירצו ,ותוא חפטל ךירצ דבועש בשוחש

 17 ,םילהנמשו ,ןמזה לכ הז תא רמוא ינאו ,ול תתל רשפאש

 18 רכשב םילהנמה לכש םיעמוש םירחא תוצעומ ישארש

 19 .םיניבמ אל םיריכב רכשב אל אוהש להנמ ןיא ,םלוכ ,םיריכב

 20 ינאו ,ךלצא יתילע ,עמשת יל רמואו ,תושר שאר ילא אב םעפ

 21 ,יתלתכסה ?המל ול יתרמא ,ונתוא לקלקמ התא ,תמאב

 22 םיבכר םלוכ הזש ןיבמ ינאו ,םיבכרה לש רוטה לכ תא יתיאר

 23 ןתונ אל ינא םידבוע לש םיבכר הז ,רבדה ותוא םיארנ םהש

 24 .דומצ בכר ילש םידבועה לכל

 25 
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 1 אולמ תא להנמל ןתונ התא םאש בשוח ינא יתרמא 

 2 התא ,הקזחא ול ןתונ התא ,ול תתלך ל רתומש תרוכשמה

 3 בשוח ינא ,המישמל אצ וישכע ול רמוא התאו ,בכר ול ןתונ

 4 ןתונ התאש עדוי אוה יכ ,ול שיש המ לכ תא ןתונ םג אוהש

 5 חפטל ךירצ ןכש בשוחש הלאמ ינאו ,ךל שיש המ לכ תא ול

 6 םיעדוי םידבועה דימת אל ,םידבועה תא תתלו ,םידבועה תא

 7 םיעדוי דימת אלו ,םהל ןתונ התאש המ תא לבקל םג

 8 .םהל ןתונ התאש המ תא ךירעהל

 9 

 10 ,ונחנא דימת אלו ,דוע ךירצש םיבשוח הלאכ שי דימת 

 11 הפ ונרבע ,רמוא ינא .תרשפאמ אל היצלוגרה ונל רשפאתמ

 12 ,ןעוצקמ ילוהינ תווצ םויה הפ שי תמאבו ,תונחת דאמ הברה

 13 לבקל םיאבש םירחא תומוקמב וליפא ליבוהלו ךירדהל עדויש

 14 .ילש םילהנמה לצא הפ הכרדה

 15 

 16 ,תיתדוקנ ,ואב ,וסנכנ םירחא תומוקמב םילהנמש עדוי ינא 

 17 םג הכרדה לבקל ואב םירחא תומוקמ ,ךוניח ,תורבזג

 18 ,הריציה שפוחש ןיבהל םהל ונתנ ,ונטלקש םישדח םילהנמ

 19 ןותנ אוה תוחתפתהה שפוחו ,הבשחמה ,ה ,ה ,ה שפוחו

 20 ונחנא ,תונויער ונתיש קר ,ואיביש קר ,ובשחיש קר ,םהידיב

 21 תא איבהל תכלל ילש דיקפתהה ז, םיביצקתה תא אצמנ

 22 .תויהל לוכיש בוט יכה ושעת ,ועצבת םתאו ,ףסכה

 23 

 24 ונייהש הפיאמ ירמגל רחא םוקמב םיאצמנ ונחנאש בשוח ינא 

 25 ריאשמ ינא ,ינא ,ונחנאש חוטב ינא ,בשוח אל ,בשוח ינא .וב
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 1 םע ,ןזואמ ,ףטוש ביצקת תניחבמ ,ןיטולחל סודרתמ הצעומ

 2 .ןורמת שפוח

 3 

 4 עובקלו ,םידעי עובקל עדי אוה םא קר ,סנכיש ימ ,רמולכ 

 5 אוה ,ביצקתה ךותב ןורמת שפוח ול שי םג תויופידע ירדס

 6 לילגב ליש רבח  ,הצעומ שאר םע יתרביד לומתא .קונח אל

 7 לוכי אל ,תמ ,תמ ,תמ ינא ,עמשת ילוא אומר ה ןוילעה

 8 לע בצמה ,שדחמ יתרחבנ .הצעומב רבד םוש תושעל

 9 .םישרקה

 10 

 11 ,םינלבק םע םג םקלח ,םיבצקותמ םיטקיורפ הפ ריאשמ ינא 

 12 100-200ןיב של לדוג רדס ,הז םקלח ,םיננכותמ םקלח

 13 תבוטל םיטקיורפ .לעופל םתוא איצוהל ךירצ קר ,לקש ןוילימ

 14 .רוביצה

 15 

 16 הפ יתייהש םינושארה םימיב רכוז ינא ,יטמ הפ הרביד 

 17 אוה המ יתיאר ,וב יתאניק ןמזה לכו ,םדוקה ,ינרם ע יתבשיו

 18 ,קלחמ ןמזה לכ אוה ,םיפדועה ול שיש םיביצקתב השוע

 19 גני'צאמ וליפא יל היה אל ינא .םיבושיל חותיפ יביצקת ןתונ

 20 ףס כיל היה אל זוחא הרשע הרובחתה דרשמ םע תשועל

 21 .ירמגל ךפהתה קסעה םויהש הארו ינאו .גני'צאמ תושעל

 22 

 23 םג אוה ,הפ אצמנ יקוש הנה ,הריצי שפוח םע ונחנא וליאכ 

 24 שפוח םע ונחנא .רבדמ ינא המ לע עדוי אוה ,הפ םגו ,םש

 25 םיאצמנ ונחנא .עצבל .תושעלו בושחל קר .טלחומ הריצי
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 1 .תוינכת יתגצהו ןייפקמב יתדמע ינאשה ז ,תוינכת םע םויה

 2 הזיא וא ,ילש הידב הזיא התייה אל תוינכתהמ תינכת םוש

 3 תומייק ןהש תוינכת ויה םלוכ .ילש היזה הזיא וא ן,וזח

 4 .עוציבל לעופב

 5 

 6 אל רבד םוש הכחמ ןובשחב בשויש .ןירושמ ףסכ ללוכ 

 7 ונחלצה ,ותוא רצייל ונחלצה ונחנאש ,ש ףסכ לכה ,האוולהמ

 8 םימרוגה תא םג ,בצמל ותוא איבהל ונחלצה ,ותאו סייגל

 9 הזה ןחלושב ,הפ ,ונלצא םגו ,הלשממה תא םג ,םיבצקתמה

 10 זכרמ תושעל ,ירטנאק תושעל ,תוברת לכיה תושעל טילחהל

 11 ינוילימ תורשע םילוע םהש הלאכ םירבד תושעל ,טרופס

 12 .םיניתממ םיבצקותמ ,םילקש

 13 

 14 ףילחמה ,ונלש םיפילחמה תמאבש הווקמ ינא ,ש הווקמ ינא 

 15 הנש 16 דיגא ינאש בצמ רצווי אלש ,ינממ רתוי חילצי ליש

 16 .ןוימיטל ודרי ילש

 17 

 18 ,ללה םירמוא אל חספ לש יעיבשבש ,ש תרמואש הכלה שי 

 19 חספ לש יעיבשב לבא ,ללה םירמוא גח לכבש םירמוא ונחנא

 20 ידי ישעמ בותכ ?ללה םירמוא אל המל .ללה םירמוא אל

 21 ?הריש ורמאת  םתאו ,םיב םיעבוט

 22 ,ואצי לארשי ינב ?חספ לש יעבש לילב היה המ,המ ירה 

 23 ,םיל םתוא סינכה אוה ךורב שודקה ,םהירחא ופדר םירצמה

 24 ךורב שודקה זא .םירצמה  ועבט םלוכו ,םיה תא םהילע רגס

 25 תא איצוה אוהש חמש אוה ,ועבט םהש הזב חמש אל אוה
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 1 הז המ ,יידי השעמ זא .להל םירמוא אל ןכל זא .לארשי ינב

 2 ,אוה ךורב שודקה ייד לע וארבנש ם,יאורבם ולכ ?םירצמה

 3 ?הריש םירמאו םתאו ,דיבם יעבוט יידי השעמ

 4 

 5 דיגא ינאו ,ועבטי יידי ישעמש בצמל עיגהל הצור אל ינא 

 6 אל ינא ,םימשא שפחמ אל ינא ,הלילחו סח ,םכל יתרמא

 7 המ הז ,היהיש המ הז,הצר רוביצהש המ הז ,הז שפחמ

 8 הז תא לבקמ ינא .היהיש המ הז רזג אוה ךורב שודקהש

 9 .המידק םדקתמ ינאו ,הבהאב

 10 

 11 תוינכת ןיכהל םהמ יתשקיבו םילהנמה םע יתבשי ינא 

 12 הצעומה שאר סנכיש ,תרדוסמ הפיפח ותשעל ,תורדוסמ

 13 .המלו ךיא ,המ ,ומ ,ימ קוידב ,םוחת לכ ול ריבסהל ,דשחה

 14 חטשהמ אב אל אוה ,ילוהינה חטשהמ אב אל םג אוהי כ

 15 ןתא ינא ,הרזעה לכ תא ול תתל ,ותוא ךירדהל ,ילאפיצינומה

 16 ,לבא ,לבא ,ורקאמה תמרב תויהל הכירצש הרזעה לכ תא ול

 17 דוקרל רשפא יא ,ןיא .םיינש ךירצ וגנטל ,םירמואש ומכ ,לבא

 18 .דבל

 19 

 20 היישע לש םינש הפ םכסמ תמאב ינא ,רמוא ינא ןכל 

 21 לכ םע דחיב הישע איה ,ילש דבל הישע אל איהש ,תכרובמ

 22 יל וננת, ידיצל ודמעש ,ש םילהנמה לש הזה אלפנה תווצה

 23 םירבד תושעל תויורשפאה תא יל ונתנ ,יוביגה לכ תא

 24 .חתפתהלו ,םיפסונ

 25 
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 1 ליבשב אל הז ,הביבסה תוכיאל םירע דוגיא ר"וי יאנש הז 

 2 ,םיפסונ םירבד דאמ הברה הצעומל ןתונ הז .ילש דובכה

 3 דוע ןתונ הז ,הביבסב הש פשי תויורשפאמ ץוח ,דאמ הברה

 4 .ורקאמהת מרב םירבד דאמ הברה

 5 אל םתא ,הינבו ןונכתל תיצראה הצעומה רבח ינאש הז 

 6 םיעדוי .תומוקמ הזיאב ,חתופ הז תותלד היזא םיעדוי

 7 דובעל רשפא יאש ,ןיבמ התאש םיעדוי ,םש אצמנ התשא

 8 .ךתוא בבוסל רשפא יאש ,ךילע

 9 תיב לש דובכה ליבשב אל הז ,םצעב םהבש םימוחת הז 

 10 יתלוכי םג ינא .אבא תיב לשד ובכה תא שפחמ אל ינא ,אבא

 11 ,תכללו ,דרשמב םוהי לכ תבשלו ,ייתומא 4 -ב הפ ףפותסהל

 12 םג .הז תא יתישע אלש אל .םש בבותסהל ,הפ בבותסהל

 13 בשות ןיא ,יתבשי ,םיבשות םע יתבשי ,םויה לכ יתייה ,הז

 14 הצרש בשות ןיא ..ותיא יתרביד אלו ,יתיא רבדל הצרש

 15 התלעש היעב ןיא ,ןיא ,ןיא ,ותוא יתשגפ אלו יתיא שגפיהל

 16 האמב היה ןורתיפה םימעפל .ןורתיפ הלביק אלו ינחלוש לע

 17 יא םימעפל ,זוחא םישימחב היה ןורתיפה םימעפל ,זוחא

 18 םיצמאמה לכ תא ונישע ונחנא לבא ,ותוא רותפל היה רשפא

 19 .ותוא רותפל ליבשב

 20 

 21 ,ינאו ,יעשמל תרדוסמ הצעומ םיריאשמ ונחנא ,רמוא ינא ןכל 

 22 רפסב ,העשבש רמואש שרדמ םג שי ,תא רמוא הפ ינאו

 23 ארבש העשבש רמואש שרדמ שי ,בותכ ?ןוכנ ,תישארב

 24 רמאו ,ןדע ןג יצנב וכילומ היה ,םדאה תא אוה ךורב שודקה

 25 לקלקת םאש ,לקלקת לא .םה םיאנ המ יידי ישעמ האר ,ול
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 1 םצעב אוה םדאה ,רמולכ .ךירחא ןקתיו אוביש ימ היהי אל

 2 אל ,אל ,אל ינא זא ,וירחא ןיא הריציה ראפו ,הריציה ראפ

 3 דחא לכ ,רמוא ינא ,תואוושה תושעל הסנמ אל ,ללכב סנכנ

 4 םהש ,תעדל םיכירצ ,וסנכיש הלא רמוא ינא .תעדל ךירצ

 5 .התוא חפטל םיכירצ םהש הריצי הפ םילבקמ

 6 ומכ זא .תודותה לש עטקל תמאב עיגהל הצור םויסל ינא 

 7 הז ,ועיגהש הלא לכל תודוהל הצור תמאב ינא 'א יתרמאש

 8 ,הפ תבשל ,יצחו םייתעש ,םייתעש זבזבל ,אובל טושפ אל

 9 לע האילמה ירבח םכל תודוהל הצור ,םירוביד עומשל

 10 םתתנש ןומאה לע ,תפתושמה הדובעה לע ,הלועפ ףותישה

 11 .המידק בושחלו חתפל תלוכיה לע ,יל ןתתנש ןוגרפה לע ,יב

 12 הזו ,טושפ אל הז .תמאב ילע םתכמסש הז לעו ,ןוזחה לע

 13 תונולתב םכילא םיאב ויה םימעפלו ,םוקמב אב דימת אל

 14 ךל ,ריבסהל םיכירצ םתא ,תובוב םתא ,המ םכל םירמואו

 15 םיננכותמ םירבדהשכ ,םירבדה תא םיננכתמ ונחנאש ריבסת

 16 לכה םא ,םירבד תושעל ךירצ אל ,םתיא םיצר םלוכ זא

 17 .רדסב לכהו ,ןנכותמ

 18 

 19 ,ונינפל הדובע דוע שי ,םלשומ לכה אל ,םלשומ לכהש רמול 

 20 ינא ,ןייפמקה ךלהמב הז תא יתרמא םג ינא ,ןקתל םירבד שי

 21 דוע ףיסוהל ךירצ המ ,תונשל ךירצ המ ,ןקתל ךירצ המ עדוי

 22 אל ינא םג ,םלשומ היה אל ונבר השמ ,יאדוב .תומוק

 23 תודוהל הצור .םלשומ אל ונתיאמ דחא ףא םגו ,םלשומ

 24 םה םצעבש ,ילש םיד"גמה םצעב םהש ,תוקלחמה ילהנמל

 25 דחא לכ ,תונויערהמ קלח ומזיש םהו ,תוינידמה תא ועציבש
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 1 ומדקו ,המידק םתוא וצירהו ,ולש עוצקמבו ,ילש םוחתה יפל

 2 יתרמא ,םכל יתרפיסש ומכ ,יתרמאש ומכו .הצעומה תא

 3 ינא ,םכל השק הזש תורמל ,םכמ שקבמ ינא ,ה'רבח םהל

 4 ,הדובעהש אדוולו ,ףתכ תתלו ,הצעומב ראשיהל םכמ שקבמ

 5 .גוסנ הלילחו סח אלו םדקתמ לכהש

 6 

 7 םיאצמנ יכ תומש ריכזמ אל ינאו ,םכל הבר הדות ,תמאב זא 

 8 לבא ,תומש ריכזמ אל ינא זא ,והשימ חכשא ילוא ינא ,הפ

 9 יל םתייה ,תנעשמל יל םתייה ,םכל הבר הדות ,תמאב

 10 םא םג ,םג ,םינגרפמ ,הא ,הא ,םירבח ,םיחא ,הא ,ל תמאב

 11 ,הככ וא ,הככ םכל יתרמאו ,אל םכל יתרמאש םימעפ ויה

 12 ישארמ ינאש אל ,יתרמאש המ תא םתגפסו ,םתלביק דימת

 13 לכה ךסש בשוח ינא לבא ,הזו ,םינבא קרוזש תוצעומה

 14 ,םיבוט דאמ םירצות םע ,דאמ הפי ,תינומרה הדובע התייה

 15 ,בוש .וכישמי םהש הווקמ ינאו ,ךישמהל םילוכי ןבומכש

 16 הדעול םג ,לטימל םג ,ל םג ,ןגדל םג ,םיפסונה םיפתושל

 17 ,םריבאל םג ,י"טמל םג,הפ ויהש ןונכתה תכשללו תיזוחמה

 18 ןגדו ,דעצ דעצ תמאב יתיא ודבעש םיפתוש םהש ינדל םג

 19 אל הז .טרס הז ירוחאמ דמוע רמא אוהש טפשמ לכ רמא

 20 לש תויודדומתה ונל ויה .טרס הז טפשמ לכ ,רמא אוהש המ

 21 םישיתמ שממ םהש ,שממ לש םיקבאמ ,םיקבאמ לש םינש

 22 אוהכ הקוזינ אל הצעומהו ,םתוא ונחלצ םשה ךורבו ,דחא לכ

 23 ,החתפתה ,אוה ךופהנ אלא ,הלאה םיקבאמה לכמ הז

 24 רוזאו ,יטמרד ןפואב ולדג תג .ש.ימ תוסנכההו ,הלדגו

 25 םינוב .ףתושמ ןפואב ותוא םילהנמ ונחנאו ,לדג הישעתה
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 1 לש החימצהו המצועה לע הארמ קר הז ,םיפתושמ םיסכנ

 2 .ןהל הפתוש הצעומהש תורבחה תחא איהש הרבחה

 3 

 4 סדנהמל ,הדעוה תלהנמל ,תימוקמה הדעוה ידבועל ,תמאב 

 5 ,ל"כנמ ,תירבזגל ,הז אלש תומש ריכזא אל ינא ,הצעומה

 6 ץעוי ,יתחכשש הפ ימ ,ס"נתמ ,החוור ,ךוניח תקלחמ להנמ

 7 ינפל דחא ,ינפל ,תונובשח תלהנה ,תובשח ,יטפשמ

 8 הכשלה תלהנמ ,תידוהיל תודוהל הצור ינא ,הנורחאה

 9  .ילש הנמאנה

 10 

 11 הכימתה לע .החפשמלו יתשיאל ,םיביבח םינורחא םינורחאו 

 12 ךירצ יתייהש ורמא ךיא ,ה לע ,ןוגרפה לע ,תיפוסניאה

 13 דוע החפשמה לועב האשנ הכשי יתשיאו תוליל ,םימי רדעהל

 14 הז .תמאב .םילודג רבכ םה םויה ,םינטק ויה םידליהשכ

 15 הדות רמול ,אלא יל רתונ אלו ,ו ,ןגרפל ,תודוהל ,עידצהל

 16  .םכילע םשה תכרבו ,םולש ויה .םלוכל הבר

 17 שיבה הסתיימהיה
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