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2021 - לראישי בלאומינבים האחות והחיהא ליום ותיאד הבר משרלת מנכ"אגר

,ריםיקים חואת ויאח

ם תומר תוראל ,חדוי מדגש נהש הלבמק ,לישרא נתידובמ ולםע היחב ברןיוהמצ יומאלניב הותח/א היום
 נה.וורק הפתגור מיגלמת ויאחהו חיםהא לית שתועהמשמ

ות דו הית,ותעהמשמ ומתכםתרו יתכםילעש בה רכהערוה הוקרה עיהבל ינו ברצנו,ילע הפתנכש ורכבתהמ ותיאבמצ
 .ולים אימבי נושוא יעומקצי, ותכיל אופיטלל ישרא תנידי מתושבל לים ככוה זל

ים פותש כותיארהב ערכת מיגר אתלומ לא  מכםחדוא חת אל כבהימצו בהיהצ נה,וורק היףנג  עםותדודהתמה
 נתיד מיתושב ל שותםאי ברלע הירלשמ ניםווהמכ ייםומלא כיםלהמ שוםייו ותלטח התל קבון,נלתכ ייםמרכז

  אל.ישר

בת אהו תוירסמ יה,טיבצומ ת,ויחל לשלודמ ויםוהומ ותיעוצ במקניםייפמתא לישרא נתי במדחיםאוה ותיאחה
 ירכזהמ ומם מק אתוב שישההדג וז נהש כה.ערהמ יתחז בנהיתא דהימעל קום מלובכ עת לכ בותתמהר וך תהאדם,

 .ותיאהבר ערכתע במיהמכר קידםפות

נת ידלמ 73-ה ותעצמא היום בותואהמש קתלהד ס בטקפתותש מאהו משחוא ותאח ויאש הזו, נה בשי כהגא ינא
 עתשוב ה שגריימ בותאיהבר ימתאר ללכ בליםעופ הנכם ןיהפ לע שתוישונאוה ותיעוהמקצ  אתוגייצו אל,ישר

  אחת.כ ,רוםיח

 קהזי חוז ותליעפ ות.יאהבר שרד מל"חמ ב אדם,וח כושאנ ביתימדמ  רביתחבו רותליעפ ודעיהס לנהי מליובה נההש
ל ופילט תויאח תלהכשר ויםות מסוםפר ,"א כל שוסי גה,ני תקתופוסלת ורשהק לבכ תויהתשתו ביםהמשא את
 הבקהדו הפיש חל בשתיםוו צותעדריה לע יתמולא  מצבנתומ תלויהנ ,יתעוצ מקותיר כשלע הירמ ושנהוורק הילובח

וד. עו ,חדוימ בייםותע משמיםפיקה בפהודח אהופור ץנמר לופי בט םייסי בסלע סיםרו קלתעפ הנה,וורק היףנגב
   רבה.ה לח הצלנח ,חיםהאוות יאח הוליובהו תוה אנוורקלי מולא הניםויסהחע מבצ

ם תוא עצמסוםקלמו איםאקדמ החיםהאו ותיחהא פר מסלתהגדל לועפל ותיאהבר ד משריךשימ לה, אל כלצד
 תעיב קיכילתהוב ,ניםו השלופיט היר במתאיתניל קותימחומ ילע בחיםוא ותיאח ובלילש יהם,ותיוכוסמ יתעוהמקצ

 .יתמולא ותיארות בינימד

 נתי במדותאיהבר ערכת מ אתחזקלו יךהמשל חדי יחלנצ שחל,ומא חגם יום בחיםאוה ותיחהא  את מברךינא
  אל.ישר

,כהבבר 
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