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 חהאו ותחהא םיו את  אלהםבימי םניימצי הל,ראש ינתדימ חביבר םיחוא ותחי אלףא 65

ות שחד ותגספל ודע הסיאת םמובילי ומעשהל לכהה   זוהירמ אאת םשמייימ .מיאולינבה

  זהםפכתה - ייתתוועמי יייתמע - םאתש אלפיי  לאןכ לע וות.תיירצוי נהתי נ עשיה,לש

 לראש ינתדימ לש תהיו הלע םעייפשמש ימ ,ארץב תאוריב הערכתמ לש םעופ הבלל ברכמ

 .יהבשתו עבור תריוב  טוםוקמ

ך ברל חהמש ני א.םכלעלפו מהעצו ערכהוה רהקהו ,דהו תלש םיו םכודבכל שכולו םיו הוז

 הגא ני אמהכ עד ונה,שרא הםעפב  ולאלכם, מר ולומיאולינבה חאוה ותחהא םיוב םכאת

 .לראשבור בימהציים כ זונוו אלן מום ובאעליתם פו בה א בדרךשלנו,וע צקמב, םכב

 הווקם תניקיעמ, םהייחות כאילית מיו-םיומה הותרבם ואנשיל שם יהיחבל בדם הריציותם א

 להוביל דיכ ןרוש וכיןמז עת הלכ םקיעישמ םאת  זהצדל ים. חיםומצילי  מצוקהעיגבר

 .ידעתהב את צעלה וריגאתעם דד  להתמוותיאברערכת המלים שרפמאי הנו שיתהליכי

 היתהי לפת החונהשה םג ם,כביורמ וםינישאפת םעשינ וםלכיהו וניבפנ םדימועה םריגאתה

 תחוהא ידקפ תאת נומצעה חד יים.לדוג םשגיהי וקףהי רחבת יהעשי םע אהלפ ננהש נוורבע

ת א נובחהר ת,דיסיעוה היעשיה תתושתמ םיהלע םייעקצומ הםיכער האת נוקז חי,חהאו

 בחשו קלח לטולי חולא ותח לאםרישפמאה יתעקצומה יהמנוהאוטו וותמיומנ הידע,ה

, ותמיקדהא דומ הליותניכתוב םדימ הלורפסמ ת אנולגדה לה.חוב המקיף לפוטיב כזימרו

 םריאלת םממשיכיה םיחהאו ותיחהא פרסמ אתו םאימקדהא םיחהאו ותחיהא פרסמ

 .םייתעומשמו םיורבר רהיריק תיבי נורצ וליעיקצומ החתו הפיאת מנףל נוכשמ ה.םימקדמת

. חהאמו ותחהאמ שנדר העיקצומ הטדרטנס האת ועולהפ הבחמר יה,עשי ה ליבתאת נוקזחי

ות חיממו מיוחת נוחתופי םייינלקה םומחימ הםיחהאו ותחיהא פרסמ את נולגד ה,לקבימב
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 לש ונליפסירופוה אימצע הדיפקוהת ליאצטנ הפוויצמיל חדי נולעפ ,לכ ה לאודע זהו

ו נח ופתםייסיסב-לעה םורסיקב םדימהלו פרסמ את נולגד הים.מוחהת לבכו חהאו ותחהא

  ים.לפטומל השים תנשמם הצרכילנה עמן מתלים שנדרם החדשיים בסיסי-לעים סורק
 

 עלביצו, לפוטיב תריו םיבטו םאיצתול נועג הותחר אותב רדעו ו אלהותלעופ ותכזב

 םלעוב םייח נוא .ערכתמה שאבימ של תרוי בטו לניצולו תריו ותבטו ותילטיפו ותויבערהת

ו ל םיער נוחאנ ום,צע וא הויינש התית.בסבי ויתפגרמו דתית,ברח גית,נולוכט נהמשת

 שלנו.ים כערל הענה יתירה אמשך תו, תוראקלנו מצעם את יינכמו
 

 דימ תעיד לראש ביודע הסיבה. רדהעבו ודע נול צפהמ ונוכתפי לע חתונמ גדולה ותריחא

 ונמתרו בתמהצעו הואלמב נמשיך .חותפל חונ שהגראת לכב חצלי ולהותבציפי ודמעל

 :ידעתי הגראתלות יאברערכת המנת כלה
 

 עוד.בסי" תפתשמה ותגהימנ"ה אתק זחנ •

 ה.יכלוסיובא ותלחמ עתימנו ותיאבר םדוקי של ותבתריע מטנ •

ות ונכנ הותירחב האת ותשעל יידעוש דיכ ותלהיק וותחפשמ ים,לפטומ םעצינ •

 ם.ותיאברום ידקל

 .ותאיס רסמבוקר חמנקדם  •

ש מויש האת םקדונ ותמיומנה ועיד הקחיזול ותירשכו רהשכ הותיתוכנ חנפת •

 שבות.חוממ ותכערמה ונולוגיכטב

ך תומ םעלי פוות הצוריבח לכ ם בהםיטיביגרטנאי הםיות הצודתעבו את קהדנ •

 לאה.מות פותש

 ותי.בתר-בהרב שקאת הק זחונ ןווישו-יהא דיממם את צמצנ •

 

  יעודס הםלו עבוצי ומבוצ בעיהפתשו תלהיו קילבח הלפנ הלוגד תכוז

 .לשראי  מדינתיבש תולש ותיהבריא םסנו חבתולט

     

 .פת מואשהי ינה ונתאמת פותתשו ל עםכל ה מודאני

 

 

 רגלדבגו שושיד"ר 

 דעוסיה להינ משתרא וציתראשית אר אחות                                             
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