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 ב"פשת חספ

 ןושארה בוט םוי יאצומ תישילש הדועס

 דע ץימחהל וניתובא לש םקיצב קיפסה אלש םוש לע המ םוש לע םילכוא ונאש וז הצמ
 תוהמב ןיבהל שי :שמשו רואמב אתיא .םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש
 ולכאת תוצמ ונל הוויצ ה"בקה אלה ,הצמ ןילכוא ונא המ ינפמ ול השק היה המ ,הלאשה
 םג .םימי העבש תוצמ לכאנש ונל הוויצ ךרבתי 'ד אלה ,ללכב הלאשה המו םימי תעבש
 םהל ושעו ולאגנש םדוק הצמה תליכא לע ווטצנ םירצמב םדוע ירהש ,קיפסמ וניא ץוריתה
 .םימי העבש הצמ לוכאל םירצמב ווטצנ ירהש ללכ ץוריתה ןבומ וניא כ"א .ךרדל הדיצ

 םינקז ונלוכ םינובנ ונלוכ םימכח ונלוכ וליפאו הלעמל הדגה לעב רמאמ יפ לע הארי םנמא
 תאיציב רפסל הברמה לכש ,םירצמ תאיציב רפסל ונילע הוצמ הרותה תא םיעדוי ונלוכ
 תא ונרפס אלה ,שדחמ הנש לכ תאז רפסל םיכירצ ונא המל הרואכל .חבושמ הז ירה םירצמ
 הנש לכ תאז רפסל םיכירצ ונא המלו ,םייתנש ינפלמו הנש ינפלמ היהש ומכ קוידב סנה
  .שדחמ

 ,םירצמ תאיצי דגנ םהש תוצמ הברה שיו ,םירצמ תאיצי םימעפ םישימח הנומ הרותה םגו
 לכב טעמכו שדחמ םעפ לכ םירצמ תאיצי תא רוכזל כ"כ םיכירצ המל ןיבהל ונא םיכירצו

 אלה ,םירצמ תאיצי רופיסל םעט המ .והמ הז רופיס םעטב ןנובתהל שיו .הרותבש הוצמ
 הווצמש םירצמ תולג הנתשנ המו ,םרופיסב וניווטצנ אלו ונירזע 'דו תוילג המכ ונילע ורבע
 .ותאיציב רפסל

 אלו ינא ךאלמ אלו ינא הדגהה לעב רמאמ לע שדוק ירפסב ורמאש המ עודי הנה יכ ,האריו
 לכ הלודג התיה האמוטהו ,האמוט ירעש ט"מב םירצמב םיעקושמ ויה לארשיש ,'וגו ףרש
 :הרות יטוקילב אתיא .אמטה ריואב ומשגתי אלש םש תכלל וארייתנ םיכאלמה םגש דע ךכ
 שי יכ – השודקה איצוהל םירצמ ילוליג ךות סנכיל ומצעבו ודובכב ךרבתי ךירצ היה ןכלו

 םשל סנכנ היהש ךאלמ וליפאו ,םשמ תאצל לוכי אלש רורב םשל סנכנש םדא השק הפילק
 ךכלו ,וב זחאתיש רשפא םש היהי ךאלמ םא וליפא יכ ,דבל םשמ תאצל ירשפאב ול היה אל
 .ךאלמ אלו ינא ךרצוה

 ינא – םירצמ ץראב יתרבעו קוספה לע םש אתיאד ,אריו תשרפ ק"הוזב אוה רבדה רוקמו
 ומכ םירצמב המקנ תושעל רגשל חילש וא ךאלמ ה"בקהל היה אל יכו ,'וגו ךאלמ אלו

 ,תפנוטמו תמהוזמ םירצמ לש וז המוא ,ה"בקה רמא הדוהי יבר רמא אלא ,רושאב השעאש
 תישענ אל ךכיפלו ,םיפנוטמ םירורא םיעשר ןיב שודק רבד ףרש אלו ךאלמ רגשל יואר ןיאו
 אלש – םוקמ לש ותלודג תוארהלו ,םירצמה ןולק ליבשב – חילשו ךאלמ ידי לע וז המקנ
  .שודק רבד םהיניב וסנכיש הצר

 ה"בקה םא ינש דצמו .ללכ םשל ךתוא ךל חלשי אל ה"בקה םש תויהל ךל םיאתמ אלש םוקמ
 הצור אוה יכ תאז השע אוהש תעדל אוה םדאה תדובע ,ךומנ םוקמ הזיאל ךתוא חלש ןכ
 םירצמ ץרא יכ :תווצמה ימעטב רואיבו .ו"ח םש ךתוא ריאשהל אלו םשמ ךתוא איצוהל
 חוכ ותואב אמגפתיאל היה לוכי – םשל ךאלמ דרוי היה םא דחפ היהו ,רתויב האמוט םוקמ
 לוכי הזו לעממ יקולא קלח אוה ידוהי .וב ךייש וניאו אוה הלכוא שא ה"בקה לבא ,האמוטה
 .םלאוגלו םשל תדרל ךירצ ומצעבו ודובכב ה"בקה היה יכה םושמו ,םשמ תאצל
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 רחא םוקמבו .ולאגיש ירשפאב היה אל םהישעמ תאפמו .]שמשו רואמה ירבדל רוזחנ[
 דצמ כ"א ,האמוט ירעש ן"ונב ו"ח םיעקשנ ויה רתוי עגר ףא םש ויה לארשי םאש :בתוכ
 ראשיהל לוכי היה ךאלמ םיחלוש ויה םא וליפאש ךומנ םוקמ הזכב םיאצמנ לארשי ינב דחא
 היה אלו האמוט ירעש ן"ונל םיסנכנ היה רבכ דחא עגר דוע םיכחמ ויה םא ינש דצמו ,םש
 לאגו םירצמב הלגתנו ומצעב ת"ישה דרי לוכיבכ ןכל ,םשמ םלאוגל ו"ח םלועל ירשפאב זא
 .לארשי תא

 רפסל הוצמ ונל שי שדחמ הנש לכש ,םירצמב הערפל ונייה םידבע םירמוא ונאש המ הזו
 לומתאש וליאכ ותעדב בשוח היה םוי לכש ע"יז 'קה ידוהיהמ ונרמאש ומכו ,םירצמ תאיצי

 ונילע תאז לבא ,האמוט ירעש ט"מ הז המ ללכ הגשה ונל ןיא .ידוהי היהנ םויה קרו יוג היה
 ,חבשב םייסמו תונגב םיליחתמ םעפ לכ זא 'תי םשה תדובעב רתוי םיסנכנש לככש תעדל
 ק"הרה רמאש ומכו ,הרבעש הנש וניאר אלש המ שדחמ תונג םיאור שדחמ הנש לכ רמולכ
 םאה .ריד טימ ןייז טעוו סאוו אשוז :ומצעל רמא דימ הארש ידוהי לכ לע ע"יז אשוז יבר
 קידצל הכזמ ה"בקה ,ומצע יעגנמ ץוח האור םדא םיעגנ לכ אלא ,תונציל תושעל ותנווכ
 אל ינשה לצא תונג האור קידצהש םעפ לכו .ה"בקה חבשב דומעל האלה ירשפאב ול היהיש
 רובעל ךירצ ינשהש ןכסומו ,ולש הזש דימ בשוח אלא ינשה לש הזש דחא הינשל וליפא בשוח
 ומצע יעגנמ ץוח האור םדא םיעגנ לכש תויה כ"א ,ילש תולפשה תא הארי ינאש ידכ ותוא
 המישנ לכ לעו היינש לכ כ"א ,וישכע דע האר אלש םירצמ האור םדא שדחמ הנש לכ כ"א
 .םירצמ תאיצי תא שדחמ האור םדא

 ,שוריפ ,םירצמב הערפל ונייה םידבעושמ 'וגו ה"בקה איצוה אל וליאו 'וגו ונייה םידבע והזו
 םידבעושמ ונייה תולגהמ רובידה איצוהל ןיאליע ןיחומה רוא עיפשהו ונירזע 'ד ילול יכ
 רוזעל בייח ה"בקה רובידה תא וליפאו ,דבל ןאכמ תאצל םילוכי אל ונאש וניאר זא ,הערפל
  .םשמ איצוהל ונל רוזעל בייח ה"בקה תעדה תא וליפאו ,םשמ תאצל ונל

 היה אלש ,ערה הפה אוהש ארחא ארטסה תחת ונירובידב םידבעושמ ונייהש ,שוריפ
 ונילע הוצמ םינובנ ונלוכ םימכח ונלוכ וליפא ןכלו ,רובידה ילבלבמ תופילקה לטבל ונישעמב
 םכח אוהש ימ וליפאש ,שוריפ .םולהיו ריפס ןושלמ ושרפל שי רפסל תבית – 'וגו רפסל
 םייקנו םירורב םה וירוביד רבכש וז הלעמב ומצע קיזחי אל הרותה תא עדויו ןובנו לודגו
 .םישודקו

 תולילב םימקו םהימי לכ םשה תדובעב םיקסועה םישנאה םג :בתוכ הבוש תבש הרוטפהב
 םשפנב ומדי לא – הנווכב םיללפתמ םהו 'ד ינפל חיש ךופשלו הרות דומלל תרומשא שארל

 העשבש רמול ךירצ ןיא יכ בל לע םישהלו עדיל ךירצ קר ,ןתבוח ידי םיאצוי םה רבכש
 םילטב םירבדו תוליכרו ערה ןושלב וירובדב םוגפל לכויש הזה םלועה ינינעב קסוע םדאהש
 אלא ,רקש רמולו רבדל רוסאש בותכ אלו קחרת רקש רבדמ בותכ הרותב ,ןהימודו םירקשו

 אלש םירצמב םיגיסו םירדג ושע לארשי ינב ,ארקישד אמלעב ונחנא יכ ומצעב רקש ונחנא
 ,ךרדהמ ודריש בל ומש דימ םשובלו םנושל םמש ונישש עגרבו ,םשובלו םנושל םמש וניש
 םירדג ומצעל תושעל דחא לכ ךירצ ןכו .הזל םעפ דוע ועיגי אלש םיגיסו םירדג ושע דימו
 .םנושלו םישובל םמש ו"ח תונשל עיגי אלש םיגיסו

 וירובד לכ ולכש ינזאמ סלפב לוקשי םא – ללפתהל דמועו 'ד תודבעב קסועש העשב םגש קר
 רמוא אוהש ךיא ןנובתהל ךירצ אוה ,תורז תובשחמב םגופ זא םגש עדיו ריכי ,ויתפש אצומו

 ןיאש םגהו ,תומילשב אל אוהש ךיאו ,הבשחמ םוש ילב רהמ כ"כ הליפתה לש םילימה תא
 ,יוארכ ומיחרו וליחדב ללפתה אלש וא הינפ הזיא ול שיש תויהל לכוי – תורז תובשחמ ול
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 איצומש רובידה םגש ןיחבי זאו ,רבד לכ לע ךירצ אוה חתפת יתפש 'ד המכ הרכהל עיגמ זאו
 .לולצו רורב וניא אוה ךורב 'ד ינפל ויפמ

 ,םירצמ תאיצי רופיס ידי לע ושדקלו רובידה ררבלו ריאהל שוריפ ,רפסל הוצמה קר
 םרוג ןמזה זאש ,גחה שדקתה ליל לש ןיינעה הזו ,רכזנכ רובידה רהטל ליעומ הזה רופיסהש
 ומצעב ה"בקה יכ לודג ליל אוה גחה שדקתה לילו .תאזה תעב רובידה לאגנש ינפמ ,הז לועפל
 .לארשי ינב תא לואגל ידכ הלעמלמ דרי

 ליצאמהש קר ,ולאגיש ירשפאב היה אל םהישעמ תאפמו .]ונלחתהש שמשו רואמל רוזחנ[
 דימ דוחיה תא השע ה"בקה ,היבו הינימ דחייתנו ,השעא ינעמל ינעמל ורמאמ םייק ןוילעה
 השעמלו ,אתתלד אתורעתיא אלב ונליבשב ןכ השע ה"בקהו ,ללכ םש דומעל ונלכי אלש וליפא
 אתתל ילב אליעלד אתורעתיא זא היה אליממו תאזכ הגרדמב זא היה אל דוע לארשי ינב
 םאו .תולגהמ ואציו םיינוציחה תזיחא לטבתנו ותוקולא תוימינפ םהילע עיפוהו ,ללכ
 םעפב סינכה ה"בקה אליממו ,ונימצעל תאז םיחקול ונייה זא רדס םע היה תולגהמ האיציה
 .דימ ולפי םירצמ לש הפילקהש ידכ ינש תולדג תא דימ דחא

 תושעל ךלוה ידוהיש הוצמ לכב אלא םירצמ תאיצי תעב אקווד ואל ,הוצמו הוצמ לכב ןכו
 וילע רבגתמ םדא לש ורציש ל"זח ורמא הנה ,לעממ יקולא רזע בייח אוהש תעדל ךירצ אוה
 ךלמילא וניבר שודקה ברה ר"ומדא רמא ןכו .ול לוכי וניא ורזוע ה"בקהש ילוליאו םוי לכב
 תא תירכמ אוהו רמזמה אוה ה"בקה ,'וגו וניקלא הרמז בוט יכ היוללה קוספ לע ל"קוצז

 לש רזעה הזו תע לכב דימת ךל חלוש אוהש תוביסה י"ע הזו ,תופילקה תאו תוינוציחה
 רוביד וליפא רמול לוכי םדאה היה אל ורזוע ה"בקה אלמלאש .ערה רציה לומ דומעל ה"בקה
 .דחא

 ערזה ריבסמו .ונפיטה תעב וניפ םע אהתו :הליפתה םדוקש ותליפתב בתוכ ךלמילא םעונה
 היהיו ימע ללפתי ,לוכיבכ ,ומצעב ה"בקהש ,ללפתמ ה"בקהש ל"זח ורמאד אה וראבב שדוק
 וינפל ןכ םדאה רבדמש רובידה הז םג תמאב :ל"זו .יתליפתב ירובידו יפיטה תעב יפ םע
 .ויפב וילא םירובידה תא חלושו קבדמ ךרבתי אוהש ,ךרבתי ותרזעב ןכ םג ומצעב הז ךרבתי
 .'ד חור וילע היהי זאו ,ןגנמכ קר אוהש תעדל ךירצ םדא .'ד חור וילע יהתו ןגנמה ןגנמכ היהו

 םיאורבה לכו םירבדה לכש םדא גישיש – 'ד תודבע רקיע :שמשו רואמה בתוכ רחא םוקמבו
 יתלב הלק העונת םוש תושעל רשפא יאו ךרבתי ותויחב אלא םימייק םניא תויווהה לכו
 יכ ,ללכ ומצעל הבוט קיזחהל ןיא השוע םדאש תוצמהו הרותה וליפאו ,ומש ךרבתי ונוצר
 לע שוריפ םיקידצמ יתעמשש ומכ ,ומצעב ךרבתי םשה קר ,רבד םוש השוע וניא םדאה
 לכה השוע םדאש םירבדה לכש יפל ,ומצעב רמזמ ת"ישהש ,וניקלא הרמז בוט יכ קוספ
 .ךל תתל ךירצ ה"בקה רבד לכ ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ .ךרבתי ותאמ אוה

 :ל"זו .ךלוק םרה רפושכ קוספה תא שרפל ע"יז שטירזעממ דיגמה םשב םייחל חרואב אתיא
 יפ לע ףאו ,םיבוט םישעמו תוכז םוש וב ןיאו ,ןיאכ ומצע תא בושחל ךירצ םדאה ,ל"צר

 ודסחבו ולכשבו ת"ישה חוכב השוע יכ ,השוע וניא אוה – םיבוט םישעמו תווצמ השועש
 תעב ומצעל ןובשח תושעל ךירצ םדא .םלשאו ינמידקה ימ ךרד לע ,ול ביטיהש ובוטבו

 רבדמ רובידה םלועש בושחי ותליפתב םגו ,'תי ותאמ קרו םולכ השוע וניא אוהש ללפתמש
 רפושכ והזו ,ןיעקותש המ קר לוק וב ןיאש רפושכ אוהו ,הבשחמה םלוע אוה ותבשחמו וב
 .ונל ןתונ ה"בקהש המ קר ונל שיש .ךלוק םרה
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 לכהש דימת בושחיו עדיש םדאה ךירצ ץמח הזש הוואגמ לצניהל ידכ יכ :לארשי רואב אתיא
 ינכירדה קוספה לע אתיא ךלמילא םעונבו .האגתי ךיא כ"או – ותלוז ספאו ךרבתי ותאמ אוה
 לכויש ה"בקהמ שקיב ךלמה דוד .םויה לכ יתיוק ךתוא יעשי יקולא התא יכ ינדמלו ךתמאב
 לע ללפתמ היה ה"ע ךלמה דודש ,ל"צר :ל"זו .והשמ השעש תואגתהל אלו תמאה םע תויחל
 ותאמ אוה לכהש ןיבהל בל ךרבתי םשה ול ןתיש ,ומש ךרבתי ותדובעב ובל האגתי לבל ומצע
 התא יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה והזו .תמאה ךרדב ךליל ול רזוע וימחרב אוהש ,ךרבתי

 .ךלש רזעה תא בייח ינאו התא הז ה"בקה .ל"נכ ,יתיווק ךתואש יעשי יקולא

 עדויש תמחמ ,ךרבתי וינפלמ ענכנ אוה יאדווב תאז גישמ םדאה םאו ,הרוצ הזכב יחש ידוהיו
 ךרבתי וב קובד השענו הרותה תמכח גישהל לכוי הז ידי לעו ,ןיאכו ספאכ אוהש ומצעב

 ןיאש המ .הרותה תמכחל עיגמ אליממו גישה אל דוע אוהש והשמ שיש עדוי אוה זאו ,ומש
 הלילח דרפנ אוה ,הדימו הלעמ הזיאב ומצע קיזחמש וא םכח ינא רמול הלילח האגתמ םא ןכ
 תודבעמ ץוח האגתמ אוה םא רמול ךירצ ןיאו ,ףולא דירפמו ןגרנ אוה זאו ,אוה ךורב שודקהמ
 דבועל ומצע קיזחמש ,הלילח 'ד תודבעב האגתמ םא וליפא אלא ,ושפנל יואו ול יוא יאדווב 'ד
 ל"זח ורמאש ומכ ,םימשבש ויבאל וניב לידבמ ךסמ הזב השועו אוה ךורב שודקהמ דרפנ ,'ד
 .תחאכ רודל םילוכי אוהו ינא ןיא

 םידורט זא ויהש ,םירצממ םתאיצי תעמ אוה הזל תפומו .]ונלחתהש שמשו רואמל רוזחנ[
 ירשפאב היה אל יאדוובו ,םתולמשב קצבה ךכ רחא ואשנו םכרדל ןמצע וניכהו םתאיציב

 ידכ ףיסוהלו תושעל םיכירצ תורמוח המכ םויה םיאור ונאש ומכו ,ץומיחמ זא והורמשיש
 היהנ אלו דואמ רהמ וצר דועו ץמח םהל היהי אלש זא ןכתי ךיא כ"א ,ותיבב ץמח היהי אלש
 תליכא תוצמ ומייקיש ידכ םתסיע ץימחי אלש םתוא הכיזו םרזע 'ד יכ אל םא ,ללכ ץמח
 .הצמ

 היהיש רוסא חספ ןברק תאבה תעשב ל"צז םייח ירמאה ריבסה .יחבז םד לע וחבזת אל בותכ
 לש הדובע םיסינכמ ונא אלא ,ותושר תחת ץמח ול ןיאש תואדווב רמול לוכי םדא ךיאו ,ץמח
 ונישע רבכ ונאש עגרבו ,ץמח תפירש הז ירחאו ,ץמח רועיבו ץמח תקידב הז ירחאו ,ונלש םימ
 ינא יחבז םד לע חספ ןברק תא וחבזת אל ה"בקה ונל חיטבמ זא ,תושעל םילוכי ונאש המ לכ
 ינא ה"בקהל רמוא םדאש ארקנ ובלב לטבמ .ובלב ולטבמ ראשהו ,םירבדה תא רדסי רבכ
 ,יתיבב ץמח יל היהי אלשו ראשה תא רומגל יל רוזעת התאש בייח ינאו רתוי לוכי אל רבכ
 .יקולא רזע ילב לוכי אל אוהש עדוי םדא םא קר לבא ,ובלב לטבמ ה"בקה תמאב זאו

 אוהש ימ ,שוריפ ,םירצמ תאיציב רפסל ונילע הוצמ 'וגו םימכח ונלוכ וליפאו רמאש והזו
 תאיצימ היאר חקיש קר ,תווצמה םייקל ול הדמע ותמכחש ושפנב המדי אל ןובנו םכח
 םהישעמ ידי לע ומרגיש ירשפאב היה אל ונעמל םאיצוה ת"ישהש ילוליאש םירצמ
 יפ לע ףאו ,םיקידצו םימכח הברה םהב ויהו אוביר םישיש ויהש םגה ,אליעלד אתורעתיא
 .אליעלד אתורעתיא םימרוג םהישעמ ויה אל ןכ

 םייסמ זאו תונגמ ליחתמ םדאש המכו ,חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכ ןכלו
 המ לכש .ה"בקה תא ךירצ אוה המכ דע רתוי עדוי אוה זא יכ .רתוי דוע רפסל עיגמו חבשב

 ירשפאב היה אלו םיעקושמ ויהש ךיאו םירצמ תאיצי סנב קימעהל ,רתוי רפסל הברמש
 תושעל לוכי םדאה ןיאש רתויו רתוי אוה ריכמ ,ומש ןעמל םלאג ת"ישהש אל םא ולאגיש
 ץימחה אלש הזב םרזע ת"ישהש ךיא רפסל ןכ םג אוה םירצמ תאיצי רופיס ללכבו .המואמ
 אוה םעטה לבא תאז ונל תרמוא הרותהש ןוכנ ,המ םוש לע םילכוא ונאש הצמ הזו ,םתסיע
 .ץמח םוש הזב היהי אלש רומשל תואיצמ ונל ןיא יקולא רזעו חוכ ילבש עדי םדאש
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 תחא הנש .תווצמה תייפא תעב תולודג תורמוח ול היה עודיכש יול תשודקה לע םירפסמ
 רשפל לאשו ,הכובו תווצמ לש הספוק םע דמוע ידוהי הארו ,הצוחה אצי תופאל רמגשכ
 רבד לכ לע רימחמ כ"כ יברהש ךיא יתיארו יברה לע יתלכתסה ינא ידוהי ותוא הנע ,רבדה
 יתשקיבו תוכבל יתלחתה זאו ,תאז םישוע ךיא עדוי אל ינא יתיא היהי המ ימצעל יתרמאו

 ךירצש ומכ הרומש היהי לכהו תוצמ יל היהיו ץמח םוש ןאכ היהי אלש יל רוזעיש ה"בקהמ
 ודובכב ה"בקה ולש תווצמה יכ ,תווצמה תא ףילחהל יול תשודקה ונממ שקיב זאו .תויהל
 .הז לע רמוש ומצעבו

 רזעב קר ץומיחמ רומשל ירשפאב היה אלו םמכש לע הלמשב םתסיעו ךרדב וכלהש םגה
 ת"ישהש אל םא המואמ השוע םדאה ןיא םלוכ תווצמה לכש עדי הזמו ,ץימחה אל םיקלא
 םולש ןיא ךמעז ינפמ ירשבב םותמ ןיא .ישפנ המוד הנכש טעמכ יל התרזע 'ד ילולו .ורזוע
 םוש תושעל תואיצמ ןיא יקולא רזע ילב השוע םדאש תווצמה לכ כ"א .יתאטח ינפמ ימצעב
 .רבד

 היהתש הצמ לוכאל רשפא ךיא ,שוריפ ,המ םוש לע םילכוא ונאש וז הצמ ורמוא והזו
 והשממ וליפא ללכו ללכ ששח םוש וב היהי אלש דואמ אוה לודג רבד אלה ,יאדוו תרמושמ
 ,וניתובא לש םקיצב קיפסה אלש םוש לע רמאו .הנוקיתכ וז הוצמ םייקל רשפא ךיאו ,ץמח
 זאו ליחתהל ךירצ םדא ,ששח םוש הצמ תוצמב היהי אלש ונירזעב 'דש ןיכמוס ונאש ל"צר
 המ לכ תושעלו קחרת רקש רבדב קוסעלו םיגיסו םירדג תושעל ךירצ םדא ,ילע רמוג לקל
 םולכ תושעל ילב רוזעי ה"בקהש בושחלו ,םולכ היהי אל םימש תארי ילב לבא ,תושעל לוכיש
 .בוט השעב םגו ערמ רוסב םג תושעל לוכיש המ לכ תושעל ךירצ םדא ,רומג תורקפה הז

 ללכו ללכ םהל ירשפאב היה אל זאש םגה םירצממ םתאצב וניתובא תא ת"ישה רזעש ומכ
 אוהש 'דב חטבנ ונא ןכ ,תושעל םילוכי קרש המ ושע םה לבא ,ותכלהכ ץומיחמ הרמושל
   .התכלהכ הצמ תוצמ םייקל ונל רוזעי

        

    

 

 

   

 


