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 ,םויה םסרפתמ "רוא תומולא"  לש ןושארה קלחה ,)רואה תכרעמThe Light System) TLS -  ידי לע חטבומכ
 ).םוגרתה( תילגנאו )רוקמה( תירבע ;תופש יתשב םסרפתמ הז ךמסמ .קרוי וינ ןמז ,11:00 העשב 11/11/2021

  
 !וצפחתש ימ םע ותוא ףתשלו רומשל וססהת לא

 
 ,)רואה תכרעמTLS ) - The Light System ארקנה ןוגראל םיעדומ םניאש םכמ ולא לכל ,הנושארבו שארב
 :רצק םוכיס םכרובע קפסל יל ושרה
 

TLS לש ומויק תדבוע .םינשב םיפלא רבכ םייק רשא ,ינחורו יתרתחמ ,יתמצוע דואמ ןוגרא וניה TLS הפשחנ 
 .Coast to coast AM Radio -מ ירומ גרו׳ג םע )קלח יתחקל ינא ובש( ןויארב ,8/26/2020 -ב הנושארל רוביצל

TLS דואמ םישנא םקלחו םיליגר םישנא םקלח רשא ,םלועל ביבסמ םילעפומ םינכוס 7,000 -כ ךרעבמ בכרומ 
 תירקיע ריע לכב םיפינס שיTLS  -ל .’וכו םיקיפמ ,םימסרופמ םישנא ,הלשממ ישנא ללוכ ,םויה םלועב םיעודי

 סחייתמ םג ינא ,״םיאליגה לכ״ רמוא ינא רשאכ .םינימו םיאליג ,םיעזג ,תותדה לכמ בכרומ ןוגראה .םלועב
 ינא רשאכ .הז טסקט ךרד ישיא דואמ ןפואב ועדווית םהמ דחאל .םינשב תואמ ינב םניהש ,םדא ינב ,םישנאל
 אל עמשיהל לולע הז םכקלחלש תורמל .ישונאה ןימהמ קלח םניאש םיעזגל ןווכתמ םג ינא ,״םיעזגה לכ״ רמוא
 תומישמ ןהו תויזיפ תומישמ ןה עצבמ. TLS שונא ינב םהTLS  -ב םילעפומה םינכוסה לכ אל ,יתימא
  .)לבת/ץראה רודכב הפ קר אל( םוקיב יפרגואג םוקימו דמימ ,רושימ ,אשונ לכב תוינחור/תויטגרנא
 ללכ ךרדב ןוגראב ינחורה רושימב םידבועה םינכוס ךא ,תילכלכ םילמגותמ TLS ידי לע םילעפומש םינכוסה לכ
 ללכ ךרדב רשא ,היודב תוהז תחת TLS ידי לע למגותמ ותדובע רובע למגותמ רשא ןכוס לכ .תובדנתהב םידבוע
 לע ךמתנ וניאש ,תילכלכ יולת יתלבו יאמצע ןוגרא וניה TLS .תימוימויה ותדובעב ןכוסה לש יוסיכ רופיסל הרושק
 TLS תושרב .ליעפמ אוהש םיברה םיקסעהו תורבחה ךרד וינכוסל םלשמ ןוגראה .םייקתהל תנמ לע תומורת ידי

 םיאקיזיפל תועודי ןניהו הקיזיפה יקוחל תודגונמ ןקלח רשא ,תומיהדמו תומדקתמ תויגולונכטל השיגו תולעב
 ךירדהל תנמ לע םייק רשא ,תורידא תולוכי לעבו ידוחיי דואמ ןוגרא וניה TLS ,ותוהמב .ינרדומה ןדיעב םינעדמו
 .רתוי ההובג תועדומו העדות תמרל עיגהל תושונאל עייסלו
 
 םשב ךמסמ ררחשל הארוה יתלביק ,)קרוי וינ ןמז( רקובב 9 העשב 9/9/2020 -ב ,הנש ךרעבכ ינפל קר
 רואה תוריהמב טשפתמ ודועי .םישנא ינוילמל ךמסמה עיגה ,ורורחשל רצק ןמז ךות .םלועל ״הדימריפה תרות״
 רתאב םניחב ךמסמה תא דירוהל ןתינ ,״הדימריפה תרות״ תא םתארק אל דוע םא( םלועל ביבסמ

www.Jasonshurka.com(. יתמצועו ךורא דאמ רפס ,״רוא תומולא״ ארקנש רפסל רוכזיא היה ,הז ךמסמב 
 לע עדימהש ולא לכ רובע .טסקטב םיעבטומ רשא םידוקו העדות יביחרמ םירועש םע םיהדמ רופיס וכותב ןמוטש
 :רפסה תודוא לע תצמותמ אובמ ןלהל ,םרובע שדח ”רוא תומולא“
 
 רשא ,םינמיסו תויתוא ןויליממ רתוי םע )תירבעה הפשב בתכנ רוקמב( םידומע 864 ןב רפס וניה ״רוא תומולא״
 תויה יתימאה ומש הז ןיאש יפ לע ףא ,״ייר״ ארוק ינא ולש ״הדימריפה תרות״ תא בתכש םדא ותוא ידי לע בתכנ
  .םייתניבל ימינונא ראשיהל הצור אוהו
 ,םוקיהו האירבה תודוס ,תוינחור תונבותב אלמ רפסה .2014 - 2010 ןיב םינש 4 -כ ךרואל בתכנ ״רוא תומולא״
 )דבלב תירבעב ירוקמה טסקטב( םייתמצוע םידוק ,״עבטה לעמ״ -כ םיבישחמ םיברש המ יבגל קומע עדימ



 לש דוכיל וניה ״רוא תומולא״ .)דבלב תירבעב תירוקמה הפשב םיפשחנ םידוקהש עגרב( לכהל החכוה וליפאו
 ןמזה ךלהמב ישיא ןפואב הווח אוהש תוקומע תויווח םע דחיב ,TLS -מ םירחא םירבחו ייר ןיב םישגפמ רופס ןיא
  .TLS םע ולש
 דוקהש םיטעמה ןיב אוה ייר .)דבלב ירבעה ירוקמה טסקטב( םיטעמל עודיש דוק םע ןפצומ ״רוא תומולא״
 דוקה תעידי ,תאז תמועל .םימיהדמ עדימו תויווח םע ליגר רפסכ רפסה תא ארקי םדא דוקה אלל .םתושרב
 םידוקה םע רפסה תפישח ,יתנבה יפ לע .וכותב ליכמ אוהש ,החכוה וליפאו עדימ לש תרחא המרל השיג תנתונ

 .יתועמשמ ןפואב תועדומו העדות לש תרחא המרל רובעל ונל רוזעתו תימלוע הכיפהמ ללוחת
 ייר תא דדועל הסינ  TLS-ש יפ לע ףא .תונורחאה םינשה רפסמב תפסכב החטבב ןסחואמ ״רוא תומולא״ רפסה
 יטרפו ישיא ,שיגרה עדימה תובקעב אלש רחב אוה ,םידוקה אלל ,ותוללכב ״רוא תומולא״ תא רואל איצוהל
 תא םיפשוחש םידוקה תא ףושחל השרוי אוהש יאנתב ותוללכב רפסה תא רואל איצוהל םיכסה ייר .רפסה ליכמש
 אלה םישנאה ידיב חוכה לופיי אלש תנמ לע םידוקה תא ףושחל ול השרה אל TLS ךא ,רפסה לש יתימאה חוכה
 ,TLS -ב גרד ימר םירבח ,ותוללכב רפסה תא רואל איצוהל ותודגנתהו ויסוסיה יפ לע ףא .הז בלשב םינוכנ
 אוהש רמא ייר ״הדימריפה תרות״ ךמסמב .אורקל םלוכ רובע רואל אצי רבד לש ופוסב רפסהש יירל וריהבה
  .ילש תוירחאה ףוסב היהת ״רוא תמולא״ לש רואל האצוההש ןימאמ
 .הפוצמהמ םדקומ תאזה תואיצמה תליחתל ונעגהש הארנ
 
 ,)10/10/2020( 2020 ,רבוטקואל 10 -ב .אורקל םידומעה 864 ךותמ םידומע 74 יל ונתינ ,2020 ראורבפב
 לכ לש םינושארה םידומעה 176 םצעב םהש ,אורקל םידומעה 864 ךותמ םידומע 176 דועל השיג יל הנתינ
 864 ךותמ םידומע 250 יתארק ,םויה דע .אורקל םידמוע םתאש קלחה והז .2010 תנש ךלהמב ודעותש רפסה
 250 -ל יל הנתינ ןכש השיגל הידוה אלמ ינא ,רפסה לכ תא אורקל תוכזה יל הנתינ אל דועש יפ לע ףא .םידומע
 ךילהת תא וזרז רשאו ךרע ילעבו םיקומע םירועש יתוא ודמילו ,יתעדות תא תיתועמשמ וביחרה רשא ,םידומעה
 .ילש תינחורה תולעתהה
 
  .םולכ וא לכה ;״רוא תומולא״ לש רואל האצוהל עגונב יפיצפס דאמ יאנת עבק TLS ,רוקמב

TLS הנתשה הז לכ ךא .תוימינונא תרימש תורטמל רפסהמ םיקלח וא תומש םוש ריתסהל הרירב ריאשה אל 
 .םלועה יבחרב חתפתהל לחהש ילאטוטה והובו והותה תובקעב לח יונישהש ןימאמ ינא .2021 יאמל 6 -המ לחה
 ,2021 ,יאמל 6 -ב .תנוכתמ לכבו רפסה לש רואל האצוהה תא זרזל הרשפל םוקמ רתוי הקפיס וז הדבוע
 רשא ,)םידוקה אלל( ״רוא תומולא״ לש םינושארה םידומעה 176 לש רואל האצוהה םע םדקתהל תושר יתלביק
 תאזכ הפישחש יתיפיצ אל ןכש ,שגרמ דאמ היה הז .2010 תנשב דעותש טסקטה לכ וניה ,יתנייצ רבכש ומכ
 תושרהש בל ומיש ,השקבב !תועתפהב אלמ ימניד עסמ םה םייחהש חינמ ינא לבא ,רצק ךכ לכ ןמזב הרקת
 ןוגכ ,םייפיצפס דאמ םיאנת תחת דעיתש ,ייר לש ותמכסהב הניה רפסה לש הזה קלחה תא רואל איצוהל
 םיעפומש םירחא לש םתויטרפו םתוהז םע דחיב ותוהז לע ןגהל תנמ לע טסקטה ךרואל )רוחש ספב( הרתסהה
 .טסקטה ךלהמב
 
 )שונא ןב אוה ,ןכ( הנש 400 -ל לעמ ןב ליצאו דבוכמ בר ןיבל ייר ןיב תוחיש לש תנוכתמכ דעותמ טסקטה בור
 קלחש יפ לע ףאש שיגדהל יל בושח .״הדימריפה תרות״ ךמסמב ופשחנ ותוהזו ומש רשא ,א״א ברכ עודיה
 .הלבקלו הרותל תויוסחייתה הברה וארת םתא .ללכב יתד טסקט וניא והז ,תידוהי תיווז ךרד תורבסומ תוחישהמ
 םידיחי י״ע םימגרותמ םהש ןוויכמ קר הז ךא ,ינרדומה םלועב ״םייתד״ םיטסקטכ םיבשחנ םנמא ולא םיטסקט
 ,םירחא םיברו הלבק ,הרות ןוגכ םיטסקט .ולא םיטסקטב היובחה תמאהמ הכומנ תועדומ תמרב םיאצמנ רשא



 םיטסקט םה ולא .״םייתד״ םיטסקט םניא ולא .לכעל וא ןיבהל לוכי בורהש הממ רתוי הברה םיקומע םניה
 .״רוא תומולא״ -ב םירבדמ םקלח לעש ,םכותב םיעבטומה תודוס הברה םע םיינחור
 
 ,םימיוסמ םיעוריאו תומש ריתסהל ודעונ רשא )רוחש ספב( םירתסומ םיקלח וארת םתא ,טסקטה ךרוא לכל
 ךרואל םירתסומה םיקלחה ללגבש ,םכביל תמושתל וחק השקבב .םירחאו דעתמה תוימינונא תא רמשל הנווכב
  .דוע םיליבק םניא םידוקה ,טסקטה
 רוחשב בותכה .} { :ולא םיירגוסב רוחשב םיבותכש םיקלח שי ךא ,לוגסב בתכנ יללכה טסקטהש ,םג וארת םתא
 םילבלבמ ויהי ילואש םימיוסמ םיקלח לש הרהבה ךרוצל יתפסוהש ,ילש תוישיא תורעה ליכמ ,ל״נה םיירגוסב
  .יללכה ארוקל
 .תוישיאה ייתורעה תפסוה תובקעב ,וז האצוהל םאות וניא ירוקמה םיניינעה ןכותב םידומעה רופסמש בל ומיש
 הביס םוש״ אלל האבה הרושב םיליחתמ ילוא םיטפשמו תושגדומ טסקטב םילימהמ קלחש םג וארת ,ףסונב
 הבר תוריהזב םקוממ טסקטה ךלהמב רבד לכ .תועטב וניא רבד םושש ךכל םיעדומ ויה השקבב .״ןיעל תיארנה
 םירתסומ םיקלח שיו תויה םיליבק םניא םידוקה ,בושש תורמל ,רוקמב טסקטה בתכנ היפ לעש הלומרופה יפ לע
  .טסקטה ךלהמב
 

 ילוא םקלחל ,ונימאת ילוא םקלחל ,םייוזה םקלח ,םיאשונ לש ןווגמ הסכמ אורקל םידמוע םתאש אבה ךמסמה
 יל הנתינ ותואש ,עדימ לש חילש טושפ יננה .ןאכל וא ןאכל םכתא ענכשל הניא יתנווכ !בוט לכה ,הרקמ לכב .אל
 טסקטה תא איצויש חילשה תויהל יתינמתהש יפ לע ףאש ,ריהבהל יל בושח .םלועה םע קולחל תדבוכמה תוכזה
 תועמשמה תא ןיידע ןיבמ ינניאו ,טסקטב םימיוסמ םיקלחל עגונב תויוטבחתה הברה ןיידע יל שי ,רואל הזה
 הזה טסקטה תא קולחלב תישיאה יתנווכ !םכב יולת הז עדימ םע תושעל ורחבתש המ .לכה ירוחאמ תרתסנה
 הברה ונחנאש ונל ריכזהלו תושונאה תא םיצעהל חוכה תא ול שיש שיגרמ ינאש הדבועל הרושק ,םלועה םע
 טסקטה תאירק ךרד תאז וניבתש הוקת ילוכו ירשפא לכהש ,איה תמאה .ונל רמאנש הממ םייתמצוע רתוי

 .ילש תינחורה תולעתהה ךילהת תא ץיאה ןיטולחלו ייח תא הנישש הזה םיהדמה
 
 טסקטה תא ןיבהלו רבחתהל רוזעי וילע עדימ רתויש שיגרמ ינא ,הז ןמזב ימינונא ראשיהל ןיינועמ יירש תורמל
 םינוש םיבצמו תוביסנ הברהב ותוא יתיווח ,ייר םע תישיא תורכה לש םינש רפסמ ירחא .רתוי הקומע המרב
 .בכרומו דחוימ דואמ םדא אוה .ריכמ ינאש םדא ןב ףא ומכ ונניא ייר .תדחוימה ותוישיא לע הברה יתדמלו
 
 תלוכי ול שי ,תינמז וב .״םילמרונ״ םייח יח רשא ,חאו ןב ,אבא ,לעב ,״ליגר״ החפשמ שיא ,םיקסע שיא אוה ייר
 ,(TLS) יאשח ןוגרא ליבשב תומלש תומישמ ליבומ אוה .עבטה לעמ תולוכיל השיג םע םירחא אפרל תנבומ אל
 עדוי אל םעפ ףא ינא .ךכ לע גשומ היהי ולש םוי םויה ייחמ דחא ףאלש ילבמ ,םיאלנ יתלב םיבאשמו תוחוכ םע
 הגרדב הוונעו הבהא תומלגתה וניהש ,הזה תולובגה אללו םיהדמה םדאה םע השיגפל השיגפמ שחרתי המ
 -ב ונמז וא ותדובע רובע םולשת לבקמ אל ייר .דבלב תובדנתה רדגב איה TLS םע ותדובע לכ .רתויב ההובגה

TLS. דואמ אצומ ינאש המ .רבח ול אורקל הידוה אלמ ינאו תויאליע תונווכ םע רתויב בוהאו בידנ ,ליצא םדא אוה 
 ינשה דצהמ תונוכתו תושגר לש תשק רדשמ םג אוה ,תויליצאהו תובוהאה ,תומיהדמה ויתונוכת ףא לעש ,ןיינעמ
 .אוה ימ תמאב ועדי םא וילע ובשחי המ לודג דחפו םזימיספ ,רצק גזמ ,לודג תונלבס רסוח ,ןוגכ ,םורטקפסה לש
 תויווחב תוסנתהלו תווחל תוכזהו דובכה ול ונתינ רשא ,״ילמרונ״ םדא אוה ,יירש ,םכל רמול לוכי ינא ,יללכב
  .יחכונה ולוגלגב םימיהדמ םיעוריאו
 



 קיזחמ אל אוה ,םייחב םעפ לש תונמדזה הנתינ יירלש יפ לע ףאש ,תוריהבב וארת םתא ,טסקטב וארקתשכ
 תוינעגופכ שרפתהל תולולעש תורעה ריעמ םימעפלו רישי דאמ אוהש וארת םתא ,ךפיהל .״ורוג״ לש פיטוארטסב
 גוס והזיא תויהל ךירצ םדאש ,םינימאמ םישנא הברהש יתנחבה יכ ,תעכ תאז ריכזמ ינא .םימיוסמ םיארוק רובע
 יירו ,תמאהמ הקוחר וז הנומא .״םייעבט לע״ תוחוכל השיג ול היהתשו םיינחור םיהבגל עיגהל ידכ ״ההדוב״ לש
 אוה ,)ונלוכב תונומט רשא( תומיהדמ תולוכיל השיג חיוורה יירש תורמל .ךכל תמלשומו תמשונ ,היח המגוד אוה
 !ונתאמ דחא לכ ומכ ,שמשה תחת רחא רבד לכו טופיש ,דחפ ,החמש ,הבהא הווחש ילמרונ םדא
 
 ולא םיבתכב תוארל םייושע םיברש ךכל עדומ ינא ,״הדימריפה תרות״ -ב ילש החיתפה רסמב יתרבסהש ומכ
 ןיבמ ינא .הריחבכ ולאה םיבתכה לש םוסרפ האור אל ינא הז בלשבש םלוכל רורבש הווקמ ינא .ןבומ הזו האנוהכ
 הבוח ךכב האור ינאש הביסה וזו ,תושונאל תועדומה תמרו רדתה ,היגרנאה תאלעהל םהב שיש חוכה תא
 הכ עדימ רוצעל תוכזה תא יל שיש ןימאמ אל ינא .םיארוקהמ קלח יתוא וארי ובש ןפואל רשק אלל ,תטלחומ
 יל ורשפא תונורחאה םינשה ךלהמב ילש תויווחה .תרחא יילע לכתסהל םייושע םירחאש ששח ךותמ בושח
 וזש שיגרמ ינא ירהו ,השדח תועדומ תמרל תושונאה תא איבהל תנמ לע תישיא הברקה בירקהל שיש ,ןיבהל
 הביס םוש יל היהת אל .לבתב הפ ינאש הביסהמ קלח איה וזכש הברקה .ץראה רודכב ידועי והזו יתרטמ איה
 .ילרוגו ידועיי רבעל ןווכמ יתייה אל םא ןאכ תויהל
 

 עדימה לכ תא ןיבהל תיתעדות םינכומ םכניא םא םג ,ולא םיבתכ םיארוק םתא םאש המלש הנומאב ןימאמ ינא
 םכדיל עיגמ היה אל הז דועית ,יתעדל ,תרחא .ותוא לבקל םינכומ טלחהב םתא ,אורקל םידמוע םתאש
 תאצל םכמצעל ושרה .חותפ בלב ,הזמ בושח רתויו חותפ שארב אבה עדימה תא אורקל םכשקבא .הליחתכלמ
  .םכתמשנל רבחתהלו םכחורל רבדל הז דועיתל ונת .הבהאו בלל סנכיהלו ,ןויגיההו הבשחמהמ
 
 .הבהאו םולש ,רואב אלמ עסמ ;רתוי ההובג תועדומ תמרל ךרדב ונעסמב החלצהב ונלוכל לחאמ ינא
 ןדיעו יתימאה רשואה רבעל דעצ דוע ונתוא ברקי ,בושח יכהו ,דחאכ דחאתהל ונל עייסיו שמשי הז עדימו ןתיי ימ
 .הבהאה
  

.א.ש.א  
 הקרוש ףסוי ןוסיי'ג
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 אובמ
 
 .אלפומהו אלפנה ,יוזהה עדונ אלה לא יעסמ רופיס והזו ,ימש אוה ייר

 .ב"הראב יח ינא ייח בור ךא ,לארשיב יתדלונ

 .םידליל באו החפשמ לעב .יביטמרונ םיקסע שיא .יתרוסמ תיבמ אבש יתוהמב ינוליח םדא ינא

 אלל תונורחאה םינשב רובעל יתיכזש תיעביט לע תינחור היווח לש דועיתו טקל םה ,םיאבה םיבתכה

 ).5770 טבשב 14( ירביעה ךיראתב 1/29/10 -ב ליחתה ילש יוזהה רופיסה .תמדקומ הנכה וא הנבה

 עיגהל תסנכה תיב בר ידי-לע יתשקבתה .תיתרגיש הליפתל תסנכה תיבב יתייה םויה ותוא רקובב

 ברע ,הלילה ותואב .תסנכה תיבב תוליפתל עיפומ אל ללכ ךרדב ינא .ןיינמ תמלשהל רקובה תליפתל

 4 ךשמב המצע לע הרזחש תומולח תרדיס םולחל יתלחתה הנושארה םעפב זאו ןושיל יתכלה ,תבש

 .םדא םשב םג עודיה , XXXX ותוא הנכמ ינאש ,ינפל םינש רטפינש ירבח היה הזכרמבש ,םיפוצר תוליל
 ןורא לומ תסנכה תיב בר םע ישיש םוי רקוב ותואמ ילש תיתימאה החישה לש רוזחיש ןיעמ היה םולחה

XXXXXXXXXX                                                   . תא יל תוארהל ברהמ יתשקיב רשאכ ,הרותה

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. לע געול טבמב יב טיבהו רוחאמ בשי םדא םולחבש לדבהה לוכ 

 השעמל .סעוכ היה טושפ ילוא וא יל געול אוה עודמ יתנבה קוידב אל .תסנכה תיב ברמ יתשקיב רשא

 תא יתאצמ םולחה םלוע ךרד .םישדוח השימח ךשמב ןבומ אלהו עדונ אלה םלוע ךותל יתוא ליבומ םדא

 אל םימעפ הברהו לבלבמ ,שדח עדימ ,יילא וא ,יתיא רשקתמ םדא דיגהל ןוכנ רתוי וא ,רשקתמ ימצע

 .הקספה אלל טעמכ ,XXXXXXXX דע ,הליל לכב טעמכ ימולחב עיפוה אוה .ןבומ

 .הרותה רפס ינפל תוירביע תויתוא לע ותעבצה ידי-לע וא ,םיידי ינמיס תועצמאב יתיא רשקית םדא

 לש תונומת יל הארה םיתיעל ,יל תנבומ התיה אל ןמזה בורש תימראב התיה תרושקתה תובר םימעפ

 שרדנה רסמה תא ןיבאש תנמ לע ואדיו יל הארה םדא םימעפל .ריכמ ינניאש הלאכו ריכמ ינאש םישנא

XXXX   X רחאל דע יתיא רביד אל אוה המ םושמ .יל ןתנש םיזמר ךרד םגרתל ךירצ יתייה ותואש ,ינממ

XXXX. יתחלצה ןכש םירסמהמ הברה .הנושמו הנוש םיזמר תפש ידי-לע התשענ ונניב תורשקתהה לוכ 

 דימת היה יל ןתינש עדימל רשקב תושעל יתחלצהש הקידב לוכ .תמא לוכהש יתאצמו יתקדב ,ןיבהל

 .םינושה םישנאל םאתהב םירסמה תא ריבעהל יתלחתה טאל טאל .יתימאו קייודמ

 םיקרפ ישארב בתוכו בשוי יתייה .רקוב תונפל 3 העשב קוידב תומולחהמ יתררועתה הלילו הליל לוכב

 תושגרה .הזה עדימה לוכ םע תושעל המ יתעדי אל .בושח יל הארינ רשא תא ,יתנבה וא יתרכזש הממ

 תא ונינפל םיבתכב לולכל ןוכנל יתאצמ אל .ןבומ אלהו עדונ אלהמ דחפו לובלב הברהב םיוולמ ויה

 לע תובית ישארב ובתכנ םינוש םישנא לש תומש הברהש ואצמת םתא .םיינושארה םיישיאה יימושיר

  .ךבוסמ רתויו יוזה רתויל םויל םוימ ךפה רופיסה .םיברועמה םישנאה לש תויטרפה לע ןגהל תנמ

 .ןיטולחל הנוש עקרמ אבש ,ינומכ םדאל דוחייב
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 ןושיל תכללו הלילה תעשל עיגהל זע ןוצר יב האיבה תונרקסה דחא דצמ ,םיברועמ תושגר לש בצמל יתעגה

  ,תיפוסניא המלידו לוציפ ןיעמ ,הנישה ינפל תודרחל יל םרג הלילה ותוא לש עדונ אלהמ דחפה ינש דצמו

 םולחב יילע רבעש המ תא חכשאש ינפל זאו רקוב תונפל שולשב יתררועתה דימתו יתמדרנ דימת ףוסבל ךא

 יתנבה אל ,יתשיא ללוכ םלוכמ דוסב יתרמש תימולחה היווחה לכ תא .םיקרפ ישארב יתבתכו יתבשי טושפ

  .יתוא וזפשאי טושפ רפסא םאש יתדחפו עגתשמ וא עגושמ ינא םא

 ,הרוקש המ לע םיטרפ ועדי אלש יפ לע ףאש )םדא לש ותבו ודכנ( XXXXX -ו XXXXX תא יל היה ילזמל

 רבעל עגונב עדימ הברה םע יתאב .םדאל רשקתה והשכיאש ,יילע רבוע רזומ והשמש תוחישה ךרד וניבה

 תא ורשיא XXXXX -ו XXXXX .החפשמה ינב ישנא לע םיקייודמ םיטרפ םעו XXXXXX תחפשמ לש

 קוידב אל ינאו םיעיגמ םירסמהו עדימה לכ הפיאמ וניבה אל םה ךא ,םירחא החפשמ ינב םע דחיב עדימה

 יל רשפיא הזו הלילה עצמאב םק יתייהשכ הררועתה אל םלועל יתשיא המ םושמ .ימצע תא ריבסהל יתלוכי

 .הדיצמ תוערפה אלל הקומע רתוי הרוצב ךילהתב זכרתהל

 תרטמ .לארשימ רצק רוקיבל עיגהש ,קרוי-וינ ןילקורבב םייוסמ בר שוגפל יתוא חלש םדא רתוי רחואמ בלשב

 םדא לש םינבומ יתלבה םירסמה ךרד יינפב וגצוהש תויעבל הרזעכ ברב שמתשהל התייה השיגפהו רשקה

  .חונמ יל ונתנ אלש

 בל ומיש{ .אלמה ומש לש תוביתה ישאר אוהש א"א ברה יוניכהמ ץוח ברה לש ומש תא ןייצל יתלוכיב ןיא

 העשב 9/9 ךיראתב םסרופש ״הדימרפה דוק״ ארקינש ךמסמב רתוי רחואמ םסרופ ברה לש אלמה ומשש

 .}קרוי וינ ןמזב רקובב 9

 .שדחמ םעפ לכ יתוא םמורלו םמהל קיספה אלש ,םייעביט לע תוחוכ לעבו םיהדמ ,םכח ,ליצא םדא יתשגפ

 .עצמאב תוקספה םע 2014 ךותל הכישמה ונלש תורכיהה

 ןבומכו וליבשב םידבועה םירחא םישנא םג םיתיעלו ונניב תוחישה דועית םה ונינפל רשא םיבתכה השעמל

 .ונינפלש הגאסה לוכל יארחאש םדא

 ירעצל .הבהאו תובידנ ,תובידא ולוכ ונעו עונצ םדא ,תילנויצנבנוק אל תוליצא םע ,טושפ םדא היה וייחב םדא

 התייהש הריציה חוכו םייחה תמכוחמ יתנהנ זא רבכ ךא ,רגובמ ליגב רבכ היה אוהש ותוא יתרכה ברה

 .זא יל ריבסהל הסינ אוהש המ תא ןיבמ ינא םויה קר .ותמשנ ךותב הנומט

 ןמזה ותואבו וחוכו ותדובעל רושק היה רשא לוכב תטלחומ תוידוס לע רמשש לודג גיהנמ היה אוה וייחב

 םיאשונ הברה דוע לעו הלכלכה ,הקיטילופה לע ועיפשהש םירבד תיישעב םירחאו יתוא ליעפמ היהש

 היהי דחא ףאלש ילבמ ,םירחא יפלא תואמ לש םייח דועו ייח תא ןבומכ ונישש םירחא םיבושחו םייתוהמ

 ולש םיסדרפב דבועה יאלקחכ ומצע תא קיסעמ לוכיבכ אוהש ןמזב הז לכ ,םלרוג ירוחאמ דמוע ימ גשומ

 תא ראתל השק .ההובג המשנו חור לעב םדא ,הקיטסימו הלבק רתסב דמל רשא םילעפ בר םדא .לארשיב

 דמעמה ,תורכהה לע ינא הדומו ,הפיו הבוט המשנ .םייחהמ לודגו םוצע ,לוגד םדא טושפ אוה יכ הרצקב םדא

 .יקלחב ולפנש תוכזהו
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 ילש רופיסה תא רפסל יתטלחהו ץמוא יתרזא !םימלוע ימלועל ונתשה ייח ,XXXXXXXXXXXX ירחא דימ

 וניא ינורכיז םא .ואולמב רופיסה לוכל ונימאה הלילה ותואב רדחב םלוכ יתעתפהל .םצמוצמ םישנא רפסמל

 .ירבח XXXXX -ו XXXXX, XXXXX תרזעב ילש רופיסה תא רפסל תועש 12 ךרעב יל חקל ינעטמ

 יל ונימאי אלש יתדחפ דימת יכ ,ופלחש םישדוחה 5 -ב יילע רבעש רופיסל םידעכ רתוי םהב יתשמתשה

 תא יתלביק םכרדו הפוקתה התואב םימיוסמ םירבד יתיא ווח טושפ םה .הלוח וא יוזה שיאכ יתוא וארייו

 רופיסה לכ םייתסי XXXXXXXX רחאל דימ הזה בלשבש יתבשח ימותל ינא .ילש רופיסה תא רפסל ץמואה

 .הלחתהה קר וזשו יתיעטש יתנבה דואמ רהמ ,ייח תרגישל רוזחא ינאו הזה יוזהה

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 .הליחתה קר אלא XXXXXXXX ןמזב המייתסה אל תיתימאה האקתפרהה
 ילבש בושחל ןתינש תורמל .הלעמל בותכהמ בר קלח רחשוה ותשקבל ,בתוכה לש תימינונאה ותוהז לע רומשל ידכב{

 .}םימיהדמה םירסמה תא םינפהלו רופיסה תוהמ תא ןיבהל רשפא ןיידע ,רופיסה תא ןיבהל ןתינ היהי אל הז קלח
 .ונדועייל םילגלגתמ ונא לוכה ךסב ,םייק אל תומש ינא ןיבמ םדא לש ותרזעב םויה

 )ונכותב עטנ םלוע ייחו(
 תאו ינייבל א"א ברה ןיב ולהנתהש תונושה תוחישהמ 5% וליפא םיגציימ אל וללה םיבתכהש ןיבהל בושח

 תא תולגל ינממ רצבנו ,םה םיידוס ,ונרביד םהילעש םיאשונה בור .ןמזה םע ונחתיפש םיבורקה םיסחיה

 אלל האלהו דחא רפסמ דומעמ .קיודמה רדסה יפל םהינפל רפסה תא אורקל םיארוקל ץילממ ינא .םנכות

 דומע לוכב טעמכ םינשינהו םינושה םיזמרהו םיבתכה תוהמ תא ןיבהל תנמ לע ,ןורחאה דומעה דע ,םיגוליד

  ,עבצ לכ ,הנומת לכ ,ןמיס לכ ,הדוקנ לכ ,קיספ לכ ,תוא לכ ,הרוש לכ ,טפשמ לכ ,ףד לכ ,קרפ לכ .דומעו

 יל ,הנבותכ ,זמרכ ,דוקכ תנווכמ הרוצב )א"א ברה ידי-לעו ידי-לע( ונמטוה "האיגש" וא "תועט" לכ ,רפסמ לכ

 !"הרקמ ןיא" ,ודמלית םתא םגש הוקתבו א״א ברהמ יתדמלש יפכ .םיארוקה לוכלו
  .}םיטנוולר םניא םידוקה ,בותכה תכירע בקע, ורכיז אנא{

 םיוסמ ןפואב הנווכב בתכנ אלא תועט וז ןיא ,חסונו קודקיד תויועט וא ביתכ תויועט םתאצמו הדימב םא

 יל הדעונ רשא ,תינחור תיתבשחמ החסונו יללכ דוקמ קלחכ )א"א ברה תורמיא דועיתו םיטוטיצ דוחייב(

 רמוא הז ןיא .שקבתמה דעומב םאתהב לועפלו דיתעהו הווהה ,רבעה תא רוכזלו ןיבהל תנמ לע ,ישיא ןפואב
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 .םיבתכב םינומטה םידוקה לש הנבהו הנבות תמרל עיגהל ולכוי אל דיתעב תורחא תומשנ וא םישנאש

 תוסנל םיארוקהמ הפצמ ינניא .דואמ הטושפ תיסיסבה החסונה ךא ,הנבהו הטילקל םישק ןלהל םידוקה

 ,דומע ףא לע גלדל אל םלוכל ץילממ יתייה ,תוהמל רבחתהלו ןיבהל תנמ לע ךא ,םידוקה תא לכעל וא ןיבהל

 .תונוש תופש יתשב בתכנ הזה רפסהש יפ-לע-ףאו תורמל

 םילולע וללה תודבועה רואלו .ילש קזחה דצה הנניא תילגנאו )תירבע( ימיא תפשב האלמ הטילש טלוש ינניא

 ורפתשה תירבעה הפשב ילש הטילשהו הביתכה תלוכיש תורמל טסקטב תונוש תויועט אוצמל םיארוקה

 לע ילש תוישיאה תויועטה תא יתיניש אל הנווכב .ותכרדהבו א"א ברל תודות תונורחאה םינש 4 -ב םיאלפ

 הרוצב תירוקמה יתיווחו יתייווה תא םיארוקל ריבעהל הסנמ ינא .ירוקמה טסקטל ןמאנ ראשיהל תנמ

 !החילסה םכמיע .ונינפל בותכה דועיתב ןותנ ןמז ותואל רתויב תיטנתואה
 ביתכ תואיגש לש תונווכמ אל תויועט ןה ,תונורחאה תורושב ןהילא סחייתמ יירש ״תויועטהש״ בל ומיש{

 ןהילא סחייתמ אוהש תונוווכמה ״תויועט״ל תוכייש אלל בתוכו רבדמ אוהש תיטנתואה ךרדה תובקעב

 .}ולא םיבתכב םידוקהמ קלחכ תועבטומש

  .ונלש תוחישהמ קלח דעתלו ליחתהל יתוא ץלאמ א"א ברה ,XXXXXXXX XXXXXXXX , 6/23/10-ב

 רמאנ רשא תא דעתל יתענכושש דע הלחתהב תודגנתה יתארהו הנושארה ונתשיגפ התייה אל וז ןבומכ

 םה םיבתכהש יתנבהו יל עדונ ,יתדמל רתוי רחואמ .םירחא ידי-לע הספדהל רבע רחואמ רתויו ידי בתכב

 םישדח םיבצמ ןיבהלו דדומתהל יל ורזע רתוי רחואמ בלשב רשא ,הביתכו החיש ךרד םידוק ףורצ השעמל

 יתרכהש לוככ .םישדח םירבד יתוא דמילו ייניע תא חתפ השיגפל השיגפ ןיב םיבתכב שדוחמ ןויע לכ .םינושו

 התואב הנבהל תכבוסמ ךא ,הטושפ דואמ איהש םידוקה תרות תא רתוי יתדמל קמועל רתוי א"א ברה תא

 וכרענ םיבתכה בור .הנבהל םילק םבור יתעד תוינעל ךא םינושמו םינוש םיאשונב ועגנ ונניב תוחישה .תעה

  .תוביסנה חרוכמ תילגנאב להנתהל תובייח ויהש תומייוסמ תוחישמ ץוח ,תירבעב

 וכרד יתיווחש ךרובמהו אלפומה עסמה ךרואל תושדח תומשנ ריכהל יתדמל ,א"א ברה ךרד ,ןמזה ךשמב

 ,םייעביט לע תוחוכ יתגפסו יתיווח ,םינושמו םינוש םישדח תומלוע יתדמלו יתלביק ,יתכרבתה .ותוכזבו

 יתנבה רתוי יתדמלש לוככ .תספתנ יתלב תיעבט לע תלוכי ילעבו םימיהדמ ,םינושמו םינוש םישנא יתשגפ

 יתעדות תא הדדיח היווחה .הנוש הרוצב ימצע תא ריכהל יתדמל ,יתנבה אלש לוככו .םולכ ןיבמ אל ינאש

 הריחבה תוכז .הריחב לש ןייניע קר הז .רתויב הלענה הרטמל עיגהל םילגוסמו תלוכי ילעב ונלוכש יתנבהו

 .דועו החילסה חכ ,דחפה חכ ,הבהאה חכ ,הליפתה חכ ,הריחבה חכ והמ רתיה ןיב יתדמל !ונלש ,ילש איה

 ןיאש יתדמל לוכמ רתוי ,"ער"ל בוט ןיב לדבהה תא יתנבה .רבסהל ןתינ ונניא יתדמלו יתיווח ,יתיארש המ

 םיוולינ טושפ תושגרה ראש לכ( הבהאה חוכל דחפה חכ ןיב לדבההו רוביחה תא יתדמל .בוט קר ,"ער"

 הבהאה תא ,ןבומ אלה תא ,עדונה אלה תא ,עדיה תא קולחל ינוצרב .ונל הנתינש הריחבה תוכז תאו ,)ךכל

 .תיפוסניא םניח תבהאב ונתוא/יתוא ףטועש רואה תא לוכל לעמו

 !הנהמ האירק
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06-23-10 
 2010 ,23 ינוי

 ע"שת'ה זומתב א"י
 

 א"א ברה םע החישל ינושאר דועית
 

 
 ףוס תארקל קר ליחתמ דועיתה .א"א ברה ןיבו יניב תוחיש לש הרדיסל ינושאר דועית ונינפל
 לקהל תנמ לע החישה תא טילקהל רושיאה תא יל תתל ברה תא ענכשל יתיסינ .ונניב החישה
  .ברס ברה ךא ,שחרתמה לע םירחאלו יתשיאל החכוה יל היהתש תנמ לע םגו יילע
 ,הרק רשא לע לבלובמו ץוחל דואמ ימצע תא יתאצמ א"א ברה םע ילש םיסחיה לש הז בלשב
 .יתיבב ידרשמ ךותמ ברה םע החישה תא להנמ ינאו לארשיב ברה .יכותב שחרתמו הרוק
 .החירזה דע הכישמהו רקוב תונפל 3 -ב הליחתה החישה
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 .טילקהל היהי לק רתוי לבא בותכא ינאש םיכסמ התא - ”ר

 דאמ הביתכו ,םינותחתה תומלועל קזנ הברה האיבה היגולונכטה .בוט רתוי ,לקש המ דימת אל   -א"א

 ,בותכל ליחתהל םה םיבייחש XXXXX -ו XXXXX ומכ םיריעצה םידליל דוחייב ונתמשנל האירב

 .היגולונכט אלל ישיא ימוי ןמוי ףידע

 .עגושמ ינאש םיבשוח םלוכ תוחכוה ךירצ ינא - ”ר

 עמשית אל הטלקה הזמ ץוח ,הרירב םהל ןיא יכ ךל םינימאמ םלוכ עגושמ התאש בשוח אל דחא ףא - א"א

 .םהינזואב

  .הצרת םא ועמשי םה - ”ר

 .םיוסמ דיקפת שי ונלוכלו ךומכ קוידב רזע ילכ ינא ,יב םייולת אל םירבדה - א"א

 .םוי םויב דקפתמ אל ינא ,יל םירזוע רשאמ יתוא םיעגשמ רתוי םתא - ”ר

  .םייניעה םע אלו בלה םע לכתסהלו רתוי ןיבהל תוסנל ךירצ קר התא .רעושמה לעמ דקפתמ התא - א"א

 .יתוא לבלבמ התא - ”ר

 .ךתוא תלבלבמ ,ךלש עדיל ךלש תודגנתההו ,םינוילע תומלועמ האב ךתמשנ - א"א

 ?םינוילע תומלוע הז המ - ”ר

 תומלועו םינוילע תומלוע לש תוקלחמל םה םיקלוחמ ךא ,םה דחא דיתעהו הווהה ,רבעה ,וישכעה - א"א

  ,ךלשמ הובג רתוי םוקממ האב ותמשנ , XXXXX -ו ןוילע דאמ םוקממ האב ךתמשנ ,םינותחת

 םע םידסח לומגל ידכ ,בויחל אלא הלילשל אל ,םינותחתה תומלועל עיגהל עגרכ םתרחב ךא

  .םדא ומכ ,םירחאל רושק התאש ומכ םכתמשנ ילבחב םירושק םתא ,םכתא םיבבוסה

 .רטפנ םדא לבא - ”ר

 .תרחא איה תואיצמהש עדוי התא ירה ,בלה םע ןנובתתו םייניעה םע לכתסת .הטושפה ךתנבה יפל - א"א

 .XXXXXXXX זאמ םלענ אוה - ”ר

 ?עגעגתמ התא הרק המ - א"א

 .ינממ םיצור המ ןיבמ אל טושפ ינא - ”ר

 .הנמאנ תישע ךתדובע - א"א

 .יל הנוע אל ןיידע התא - ”ר

 םלוכו האלפנ הדובע השוע התא .דבל ךכרד תא אוצמל ךירצ התא ךא ,יתלוכי בטימל ךל הנוע ינא - א"א

 .ךב םיאג

 ?םלוכ הז ימ - ”ר

 .םיברה ךידסח לע םינוילעה תומלועב םירוגנס הברה ךל שי - א"א

 .דסחב םגו הקדצב םג ינממ רתוי הברה םישוע םישנא הברה לבא ,לדתשמ ינא - ”ר

 .XXXXX רבד ותוא ,רבדה חכ תא ןיבהל ילב םירבד הברה השוע התא - א"א
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 .ילמרונ דלי לכ ומכ םילמרונ םייח תויחל ול ונת ?ותוא םיבזוע אל םתא המל דלי אוה לבא - ”ר

 ,דומלל ךירצ התא ,רזוע אל הז יילע קועצלו ,ילמרונ דלי אל אוה ,עדוי התאש יפכ יכ ,לוכי אל אוה - א"א

 ידכ ךישעמ תאו ךתוא ןחוב XXXXX .תכרבתה הבש הבהאהו הניתנה חוכב שמתשהלו עגריהל

 .לועפל ךיא עדיי אוהש

 .זכרתהל יל השקו תועש המכ רבכ לגרב םיזע םיבאכ יל שי - ”ר

  .ךל קיצי אל ףוגהו ,הרוהטה ךתמשנב קר זכרתת - א"א

 .םדאמ וא ךממ הרזע ךירצ ינא ,תוישיא תולאש הברה יל שי - ”ר

  .לדתשא ינא - א"א

 ?לארשיב וא הפ עגרכ התא - ”ר

 .בושח אל שממ הזו םינותחתה תומלועב זכרתמ התא בוש לבא ,לארשיב - א"א

 .יל בושח הזו עגרכ הפ יח ינא - ”ר

 .באכ רתוי ךל םורגי קר סעכה ,עגריהל ךירצ התא - א"א

 .יילא רשקב קר אל ,תולאש הברה לואשלו בוש ךתיא שגפיהל הצור ינא - ”ר

 .לארשיב ינא עגרכ - א"א

 ?עגרכ עיגהל לוכי התא םאה - ”ר

 .בשוח התאש ומכ דבוע אל הז - א"א

 ?ךמש תא ריכזהל יל רוסא המלו ,תולגתהל הצור אל התא המל - ”ר

 .םדא לש ותשקב - א"א

 ?המל לבא - ”ר

 .ותוא לואשל ךירצ התא הז תא - א"א

 .הנושארה ונתשיגפ זאמ רישי יל הנוע אל םעפ ףא התא ךיא בל םיש - ”ר

 לכ תא תעדוי ךתמשנ הזמ ץוחו ,עומשל הצור התאש המ תא לבקמ אל טושפ התא ,ןוכנ אל - א"א

 .םינותחתה תומלועה ךותב תויחל ךישמהל הצור טושפ התא ,תובושתה

 ?םשגתהל דמוע היוולה םע ילש םולחהש ןווכתמ התא - ”ר

 .המשנל עושעשכ םולח רדגב טושפ םה תומולח םימעפל - א"א

 ?אל וא ןכ זא - ”ר

 .ךתמשנ תא תאמטמ הקעצ לכ ,לוקה תא םירהל ךרוצ ןיא עגרית - א"א

 .הרישי הבושת ךירצ ינא - ”ר

 תויהלמ קוחר ךדיקפתו ךדיקפתב היולת ותדובע ,םוקמ םושל תכלל ךל ןתיי אל XX X ,גאדת לא - א"א

 .ךישעמ ןיידע םה םיברו ךתמשנ תורמיא םה ךיתומולח .םלשומ

 ?ינעמל ועציב    XX ברהו  XXX -ש הלאה תויוטשה ראש לכו תרכ תליפתו שפנה ןוידפ הז המ זא - ”ר



	

 12 

 קיספהל לוכי אלו םר לוקב קחוצ ברה
 .השוע התא המ ןיבתש ילב השוע התאש םידסחל המגוד הז ,ךפיהל ,ללכב תויוטש אל הז - א"א

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 הז ,אל וא ךילע וללפתי םה םא ,םתוא קזחמ הז דסחו תיתימא הבהא ךתוא םיבהוא וירבחו XXXXX - א"א

 .םהל רזוע דאמ ךא ,ךל הנשמ אל

 .םולכ ןיבמ אל שממ ינא - ”ר

 בוש קחוצ ברה
 .הנהנ דאמ התאש האור ינא - ”ר

 .ךתוא ריכהל אוה יל לודג דובכ ,דאמ יתוא התא חמשמ - א"א

 .יל ריהבת תאז לכב ילוא זא - ”ר

 .םינוילעה תומלועהמ תומשנל רוזעל תולוכי ןניא םינותחתה תומלועהמ תומשנ - א"א

 .םינותחתה תומלועב ינא עגרכש ונמכסה לבא - ”ר

 ומכ םינוילע רתוי תומוקמל ועיגיש קר רוזעל ולכוי ,םתרזע תא ךירצ אל עגרכ התא לכ םדוק - א"א

XXXXX, םדא דיל הנוילעב ךתמשנ לבא ,עגרכ ןאכ אצמנ ךפוג ,הזמ ץוח. 

 ?םדא ול ארוק התא המל - ”ר

 .ומצע תא הנכמ אוה ךכ יכ - א"א

 ?והשמ יל דיגהל הסנמ התא ,תורוא ינימ לכ םע בהבהמ םואתפ ןופלטהו רקוב תונפל 4 עגרכ העשה - ”ר

 .סחייתת לא - א"א

 ?ותיא הרוק המ ,XXXXX תא תרכזה םא - ”ר

 ?תעדל הצור התא המ - א"א

 .לוכה - ”ר

 .שקיב רשא ויתולאש לע תונעל הסננ אוב ,לוכהל סחייתהל רשפא יא - א"א

 .ךירצש ומכ הבושת ףוס ףוס ,הבר הדות - ”ר

 ותיא ינאו קחוצ בוש ברה
 .עגיימו ךורא ךילהת תרבוע ותמשנ - א"א

 ?ותוא םישינעמ המל - ”ר

  .ךילהת הלימב הלא שנוע הלימב שמתשנ אל אוב לבא ,ותגוז יבגל וישעמו ויבא אטח לע - א"א

 .רתויב ןותחתה םלועב ואיצמהש גשומ הז שנוע

 ?רתויב ןותחתה םלועה הז הפ םאה - ”ר

 .אל - א"א

 ?רתויב ןוילעה םלועה הז הפיא - ”ר
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 .שודקה רואה םע - א"א

 .םימעפ הברה הזה גשומה תא תנייצ ?הז המ - ”ר

 .יפוס ןיאה רואה הז ,לוכה הז ,גשומ אל הז - א"א

 ?םימעפל האור ינאש ןבלה רואל רושק הז - ”ר

 .ןכ - א"א

 ?ןוילע ךכ לכ םוקממ אב ינא םא ,הזה רואה תא יל ןיא המל - ”ר

 .וב שמתשהל אל רחוב התא ןמזה בורב לבא הז תא ךל שי - א"א

 ?המל - ”ר

 .ךלש הניתנהמ קלח - א"א

 .ןיבמ אל - ”ר

 .אוה ךלש XXXXX לצא תיארש רואה לשמל - א"א

 ?תודחוימה תומלצמב האור ינאש רוא ותוא הז םאה - ”ר

 .וזזב ךפסכ תאו םייניע ןויזח ,תויוטש ןה הלאה תומלצמה - א"א

 .םינוש תורוא םש יתיאר לבא - ”ר

 .םייניע ןויזח - א"א

 .ותשאל רשקב תעדל שקיב XXXXX - ”ר

 .ול תינע רבכ התא - א"א

 .ךממ הצע הצור אוה - ”ר

 .רשיה ךרדב ךלוה ךבל - א"א

  .היוולהה םע םולחהמ ששח יביל לבא - ”ר

 קר הרקי המ הנשמ אל ,בוט הזש עדוי התאש XXXXX -ל שרופמב תנייצ ךל רוכז םא ,ןוכנ אל - א"א

 .ךידלילו ךתשאל תגאד

 ?ותשא םע תושעל המ זא ,ייק-וא - ”ר

 .דרפיהל םה םיבייח ,הלוכי אל ךא חולסל איה הצור ,תושק הב עגפו ולש תונמדזהה תא ספספ אוה - א"א

 ?חולסל הנכומ איה םא המל - ”ר

 ,איה רצויה תאירב יכ םימלועל הל גואדלו עגורב התיא םייסל אוה בייח ,ללכ התוא בהוא אל אוה יכ - א"א

 .הלוכ תושונאה תילכת וז הבהא ירה ,רוזחת םתבהאש יוכיס היהי זא קר

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 .הבהא וז םיהולא ,ןעוט דימת התאש המל - א"א

 .ומש תא רכוז אל ינא ?יוגה ידי-לע בתכנש "םיהולא םע תוחיש" רפסל ומכ ןווכתמ התא - ”ר

 .הברה תחכשו םינש 10 לעמ ורבע ,בוש וב ןייעתש יאדכ - א"א
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 .יוג אוה לבא - ”ר

 .שפנל הרק המ הלאשה ,תומשנ שי םייוג ןיא - א"א

 .םולכ ןיבמ אל ינא - ”ר

 .לוכה תעדוי ךתמשנ - א"א

 .עגרכ יל רזוע אל הז לבא - ”ר

 .תיתימא הבהא תתל םיעדוי אל םינותחתה תומלועהמ תומשנה קר ,דחא ונלוכ - א"א

  ?תיתימא הבהא םינתונ ךיא - ”ר

 הדובע ,הליפת האופר ןוגכ ףוגה לופיט ,תוירבה תבהא ,הקדצ ,םידסח ידי-לע ,תויפוס ןיא ןה םיכרדה - א"א

 לוכי התא ,הבוט איה ךרד לכ .הליפת ,ףסכ ,האופר ,לכוא הז םא ,תלוזה ןעמל הברקה ,תלוזה ןעמל

  .המלש הניתנו הבהאב תישענ איהש יאנתב ןלוכ וא תחא רוחבל

 ?םייוגה םג ,תאזה הדוקנל עיגהל לוכי דחא לכ םאה - ”ר

  XXXX -ל תרמא התא ,יפוס ןיאה רואל עיגהל םילוכי םלוכ ,תלבגומה ךתנבה יפל ןכ לבא ,םייוג ןיא - א"א

 ?הכחמ התא המל ,תימרא דומלל הצור התאש

 ?בוט ןויער הזש בשוח התא - ”ר

 .ןיוצמ - א"א

 ?רתוי יתוא עגשל ולכותש ,המל - ”ר

 .תופקתהה תא קיספהל ךל השק - א"א

 .הככ יתוא ארב אוה ,יפוס ןיאה רואה םע רבד - ”ר

 תויהל קיספת ילואו ,תימרא דמלת םא ,הרזע רתוי הברה ךל תתל לכוי םדא לבא ,אלש חוטב היהת - א"א

 .לבגומ

 .תירבע רבדמ אל אוה המל - ”ר

 .ןיבת ,דמלתש - א"א

 ?םייתניב םירסמה לכ םע תושעל רומא ינא המ זא - ”ר

 .וישכע דע תישעש המ - א"א

 .יתנבה אל בורה תא לבא - ”ר

 ךידסחמ קלח הז ,ךדלוויה םוימ םירסמ ריבעמ התא הזמ ץוח ,תימראל האופרמ רובעתש עיצמ ינא - א"א

 .םיברה

 .ייח לכ יתישעש םיערה םישעמהו םיאטחה לכ םע המ ,ראתמ התאש ומכ דיסח הזכ אל ינא - ”ר

 .ילילשה לע רפכל תעדוי דימתו הנובנ ךתמשנ - א"א

 .הזה ןיינעה תא םסרפל הצור אוה .ךילע חילצא ינאש יל הארנ אל יכ XXXXX -ל רוזחנ אוב - ”ר

 .ותוכז - א"א
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 .תצק טרפת ילוא - ”ר

    ףרוע השק ,ול רוזעל חמשי XXXXX -ה XXXXX ןואגה ברה ךא ,אוה לבגומ ,רפס בותכיש יאדכ - א"א

XXXXXהבוט הצעו הרזע ברסמ דימתו. 

 .ןיינעה םוסרפב ןיינועמ אל ינא - ”ר

 תא רוצעל הסנת לא ,עדוי התאש הממ רתוי םסרופמ רבכ הז .ךתטילשב ןיינעה ןיא ךא ,ךתוכז - א"א

XXXXX, ותוא רוצעל הסנת םא םכלש םיסחיב עגפי קרו וייח ךילהתמ קלח הז. 

 ?רוזעל ןכומ אל התא המל - ”ר

 .ןמזה לכ רזוע ינא - א"א

 .החכוהכ ךתוא ךירצ ינאו הזה ישפנה לטנב דומעל השק יל - ”ר

 .תקפסמ החכוה איה התא - א"א

  ?םוסרפה תרטמ המ - ”ר

 .ולוכ םוקיה דוס איה הבהאו הניתנ - א"א

 .הבושתב הרזחל ןווכתמ התא - ”ר

 .םינותחת תומלוע לש םיגשומ בוש הז - א"א

 .השקבב ריבסת - ”ר

 םשמו שודקה רואל עיגהל ךרד איה ךתנבה יפל הבושתב הרזח .ריבסא ינא זא ,הפי תשקיב ףוס ףוס - א"א

 אקווד ואל ,ךיתושקב גוסו ךישעמ איה הבושחה ךרדה ,הדיחיה ךרדה איה ןיא ךא .יפוס ןיאה רואל

 איה הריחבה .תורשכ םיכרד םה םדוקמ יתרכזהש םיכרדה לכ ,המשנה גוסב היולת ךרדה ,ךיתוליפת

 .תרחבש ךרדב תעסנ ךיא יולת הז ,קדוצ ימ לש הלאש אל וז ,המשנה ךותב

 ?םויה דע יתעסנ ינא ךיא - ”ר

 תרזחה םייתסהלמ קוחר ךדיקפת ךא םינוילע תומוקמל םישנא הברה תמרה .טאל לבא דאמ בוט - א"א

 .אל םימעפלו ןיעדויב םימעפל ,הבוטל לוכה ,הבושתב םישנא תרזחהו הלאשב םישנא

 ?ילש רסמה המ ,יתיא המ לבא - ”ר

 ךלש הביבסה תא םהזל בהוא אל התאש ומכו ,איה הנוכנ ךכרד ,תוריהמה תא םירת ,טושפ רסמה - א"א

 .הרחב ךתמשנ הב השודקה ךרדה תא םהזל אל גאדת ,ךתיב תאו

 ,זכרתהל לוכי אל ינא ךא ,תולאש הברה דוע לואשל ךירצ ינא ,ףייע דאמ ינאו הפ הלוע רבכ שמשה - ”ר

 וסחייתי םישנאש םיניינועמ םתא םא דוחייב ,האבה םעפב הטלקה רשאי אוה ילוא ,םדא תא לאשת

 .ללכב יילא

 .יוכיס ןיא - א"א

 תימראב בוש ךרבמ ברה
 ןושיל רזוח ינא
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06-28-10 
 2010 ,28 ינוי 

 ע"שת'ה זומתב ז"ט
 

 יתימא םולח
 

 
 םולח ךותב ,ותיא יל התייהש המלשו תיתימא החיש דעתל הנושארה םעפב ינממ שקבמ םדא
 אל ךא ידי תא ץוחלל ברסמ םדא .XXXXXXXXX -ב ולש תסנכה תיב אוה םוקמה .ליגר הניש ןמזב
 ידי-לע בתוכ ינא ונכות תאש םולח לש דועית והז .בוט חור בצמ ילבו לובח תצק הארנ אוה .סעכמ
 .ןשי תיבה לכש ןמזב ,יתיבב ,ידרשמ ךותב ,םדא לש ויתוארוה יפל ןיליפת תחנה
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  .תעגהש הדות - םדא

 .םייקנ אל ךלש םידגבה ,בוט הארנ אל התא - ”ר

 דעתתש בושח .ךתרזע תא ךירצ ינא ,רצק ילש ןמזה ,רדסב ינא לבא ,השק התייה הפל ךרדה - םדא

 .םויה ךל רמוא ינאש המ לכ תא בתכב

 .רוכזל לכוא אל ינא טילקהל ילב לבא היעב יל ןיא - ”ר

 .ןיליפת תחנה ינפל אל ךא םימייסמ ונחנאש דימ הז תא השעתש יאנתב ,לוכה תא רוכזת התא - םדא

 .בוש רוזחל לכוא ינא םא עדוי אל ינא 

 .ןיבא ינאש ידכ םעפה הטושפ תירבעב רבדל הסנת קר לוכה תושעל לדתשא ינא - ”ר

 .תוינחורב הלא תוימשגב אל המישמ עצבל הפ ונחנא - םדא

 . ינא אקווד המל - ”ר
 .תרחא ךרד יל ןיא - םדא

  .ךממ קלח אוה ?XXXXX אל המל - ”ר
 .הכורא דוע וכרד ,עגרכ ןוכנה קלחב אל אוה - םדא

 .הצור התאש חוטב ינאש ומכ הרותה ךרד יפל לוכה השוע אוה לבא - ”ר

 .השלח ותנומא ,וליפא בורק אל אוה - םדא

 ?המל - ”ר

 .תינחור אלו תימשג ותנומא יכ - םדא

 .ונממ עורג רתוי הברה ינא לבא - ”ר

 .וישכע םירבדמ ונייה אל עורג ךכ לכ תייה םא - םדא

 .הז םע םייסל הצור יתייהו הזה אשונה לכ םע יל השק - ”ר

 .הרזעל ךתוא ךירצ ינא ,ךלש איה תוכזה - םדא

 ?הזמ תאצל יל השרת יתמ - ”ר

 .הצרתש יתמ - םדא

 ?הפ אל ברה המל - ”ר

 .ולש הדובעה תא ול שי - םדא

 ?בתכב לוכה דעתל םישקבמ אוהו התא םא ,םיקחשמהו תוידוסה המל - ”ר

 .ונלש תוחוכב םייולתש םירבד אל הז - םדא

 .יתימא רתויו קלח רתוי היהי לוכה ,טילקהל יל ונתת םא - ”ר

 לבקל ךירצש ימ ,ןימאמ אל התא יכ ,ךמצעל קר תוחכוה שקבמ התא ,תוחכוה ךירצ אל דחא ףא - םדא

  .תמא רבוד התאש עדוי אוה יכ ,דימ ןימאי םירסמה תא

 .רתוי תצק םירבד ריהבהל לוכי התא ילוא ,תכרעמה לע יל ריבסה תצק ברה - ”ר
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 ,יילע ךמוס התאש ומכ וילע ךומסל לוכי התא ,ברה םע הז תא השעתש ףידע ,ןמז תייעב יל שי - םדא

 .רבד לכל ןוכנה גורידב אל התא יכ ךל תולגתהל לוכי לוכה אלש ןיבתו

 .ןיבמ אל ינא - ”ר

 עצמאה לעמ תצק אצמנ התא ,ולש תוידוסה גוריד תא שי דבוע לכל ,דסומב דבוע התאש בושחת - םדא

 .תוירקמב אל הרוק לוכהו

 .םייק אל ללכבו ונאצמה ונחנאש רבד הז ןמזש יל ריבסה ברה ,ןמז תרכזה  - ”ר

 .ןמז ,ומכ םיחנומב שמתשהל בייח ינא ,ךלש םיחנומב ןיבת התאש ידכ לבא ,ןוכנ - םדא

 .ןיינעלו רצק הז תא השענ אוב תימראב וא םיזמרב יתיא רבדת לא השקבב - ”ר
 ?ךתוא ורחב המל ןיבמ התא וישכע - םדא

  ?XXXXX ךלש דכנה םע עטקה הז המ - ”ר

 תא ןיבמ אל ןיידע אוה ,XXXXX -מ ףרוע השק רתוי אוה ךא ,הבוט הדובע תישעו לוכה תא תנבה - םדא

 ןיבמ וניאו ,דבלב תוימשגב ותמשנ ,ליעפמ אוהש רבד לכ לע המורתל הפצמ אוהו םייחה רוא

 .דבלב םיינחור םה תובכשה לכו תוגרדה לכו ותרומתש

 ?םייחה רוא ברה לש לוגלג אוה XXX -ש ןוכנ הז םאה - ”ר

 ,ןמזה אל הז עגרכו הברה דומלל ךירצ התא ןיבתש ידכ לבא ,הזמ רתוי אוה ךא ,ןכ ,ךתנבה תמרב - םדא

 ,רוזעל לוכי XXXXX. XXXXX ברה תא אוצמל םיבייח םתא .לוגליג לש גוס הזל ארקנ אוב זא

XXXXX ינפב תולגתהל בייח םג XXXXX ברהו XXXXX, עגרב ול ונימאי םה ,גואדל המ ול ןיאו 

  .ךדי בתכ תא םהל האריש

 ?לוכה בותכא ינאש הצור התאש הביסה וז םאה - ”ר

 .XXXXX בתכו XXXXX בתכ תא םג םהל הארמ אוהש גאדת ,תוביסה תחא תאז - םדא

 ?רשקה המ - ”ר

 .ותשאל תולגתהל םג XXXXX בייח ,דחא ונלוכו לוכהל רושק לוכה יכ וניבי דימ םה וארי םהש - םדא

 .ןיבמ אל ןיידע ינא - ”ר

 XXXXXXXX ,ךתשא ,XXXXX, XXXXX לש ותשא ,התא ,יכונא ,ילש אבא ,XXXXX ברה - םדא

  .וניתמשינ שרושב ונחנא םירושק ,םכלוכל רוזעל בורקב םכילא עיגתש השודקה XXXXX ,ןטקה

 XXXXX ומכ קוידב ןיבתו ,םלוכ לש דיה בתכל בל םיש .תיתמשינ המצוע התוא םע םיבתוכ ונלוכ

 .וניבי XXXXX ברהו

 ?דימת ומכ ןבל רוא ךל ןיא - ”ר
 ותשא םע רבדל יאדכו ךל ורזעי ,םלוכ ,יידכנ .ודעיל עיגי XXXXXX -ש בושח ,עגרכ בושח אל הז - םדא

 רשקב ךלש הירואיתה םע תקדצו ,רשי ךתוא ךירדמ ךביל ,ולשמ ההובג התנבה ,XXXXX לש
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 דחפת לא ,תוקירז הל תתל אלו הילע ןגהל XXXXX לש אמא דצמ ןובנו םכח היהי .תושריחל

 .םויה דע תישעש ומכ םישנא הברהל רוזעל לוכי התאו ,אוה םוצע ךלש עדיה ,רבדל

 ?XXXXX לש ומש תא תונשל םיבייח םאה - ”ר

 ותיילע ינפל הז תא תוחדל רשפא שקעתי XXXXX םא לבא ,XXXXX לש התעגה ינפל ףידעו ,ןכ - םדא

 ךליבשב הרוחשה הדובעה תא ושעי XXXXX -ו ,XXXXX, XXXXX .רתוי רחואמ אל לבא ,הרותל

  .XXXXX םע רבדי XXXXX ברהש בושח

 .ול רוזעל ךיא חוטב אל ינא ,XXXXX לע תצק יל רפסת - ”ר

 הב רחב יכ השק וכרד ,םירחא תצעב עמוש אלו אוה ףרוע השק ךא וייח תא תלצהו ןומה ול תרזע - םדא

 .םאו בא אטח לע םימלשמש XXXXX ידלי ומכ ,ותמשאב אלש םלשמ ןיידע ויבא אטח תאו

 .הזה בוצעה רופיסה לכב הנכסמ יכה ירה איה ,XXXXX -מ הצור התא המ - ”ר

  ,אושנמ דבכ אוה םידליל קזנהו קומע לואש ךותב השאר הנמט ,חוכשל הרחבו העדי איה - םדא

 .תיתמשינ המדרתב איה הרחב ךא ,התוא וריהזה םלוכ 

 .רלודה תא הנתנש ירחא רדסב לוכהש יתבשח - ”ר
 הכורא ךרדה ךא ונתשה רבכ םירבדו בוט רתוי לוכה ןכ ךא ,הל תארוהש יפכ התשע אל הז תא םג - םדא

 הכרב התא ןתיתש ךרובמו תואנ היהי .יתדכנל רזחה הכרב ילב ךל הנתנש ףסכה תא ,הידלילו הל 

 . XXXXX ךרד

 ?XXXXX -ל דיגהל המ זא - ”ר

 לכוי זאו ותשא תא דבכל דמליו רתוי בישקי םעפהש הווקנ ,התא קדוצ ,וישכע דע תרמאש המ - םדא

 .הילא תולגתהל אוה בייח ,םימשה ירעש תא חותפל

 .ותוא ובזעתש יתשקיב ?XXXXX םע המ - ”ר

 ךל עדת ךא ,וילע ןגמ התאש בוט ,דאמ םינוילע תומוקממ אב  XXXXX,ידיב אל איה הטלחהה - םדא

 .ךכרדב ךישמת ,לוכה עדוי אוהש

 ?תרמזה XXXXX המל - ”ר

 ןושאר םויב אובל איה השקיב ,םירבד תונשל בהוא דימת התא ךא , XXXX -ל רתוי איה החלשנ - םדא

 .תבשה םויב םכתיבל עיגהל האמוטל םתמרגו ,םיכיראת םינשמ דימת ךתשאו התאו

 .תבש םירמוש אל ונחנא לבא - ”ר

 .שודק םויב האמוט וב תסנכהו שודק ךתיב ,השודק ךתשא ,רשק ןיא - םדא

 .ינא אלו הז תא השקיב XXX לבא - ”ר

 ךדיקפתו תיבה לעב אוה התא ,תיבה תלהנמ איה לבא ,התא קר אל תויועט השוע איה םג ,ןוכנ - םדא

 .אוה הדיקפת אל ,ןגהל אוה

  ?תורקל ךירצ היה המ זא - ”ר
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 תאו ןיבהל ךירצ אוהש המ תא ןיבה XXXXX ךא ,םכדעומ תא םתספספ יכ ועדת אל רבכ הז תא - םדא

 .וילעמ ריסה הירבח תאמוטו התאמוט

 ?שארה תא רבוש ינא המ ליבשב זא שארמ רדוסמ לוכה ךירבד יפל - ”ר

 .רתויב ןוילעה םוקמהמ הרזע תלביקש וליפא םירבדה תא תרדיס התא .אל ללכב - םדא

 ?תבש רומשל םיכירצ ונחנאש ילוא ןווכתמ התא - ”ר

 ריבסה ברה ,הבושתב רוזחל ,ומכ ,ןיבמ רבכ התאש םירבד ןיבהל הצור דימת התא ,רשק םוש ןיא - םדא

 תונוש תודובע עצבל םכילעו רחא גורידב םיאצמנ ךתשאו התא ,םיכומנ תומלועמ םיגשומ הזש ךל

  .האירבהו הריציה דעומל עירפהל וקיספת קר ,םירחאמ

 ?ארבנ לוכה רבכש יתבשח - ”ר

 .הקספה ילב תורקל ךישממו הרוק הזו ףוסו הלחתה אלל יפוס-ןיא רבד הז האירבה - םדא

 ?XXXXX םע המ - ”ר

 ותוא ךירדהל התא ךירצ הרות תחמשב ,וביל תא רתוי חתפיש הווקמ קר ינא ,תושעל המ עדוי אוה - םדא

  .שדחמ

 ?םייתסי רבכ לוכה זא דעש יתבשח - ”ר

 .ךב יולת הז - םדא

 ?הזה רפסה ירוחאמ דוסה המ ,הרות תחמש תרכזה - ”ר

 םג אלא ,םלועה ישנא לכלו לארשיל שודק רפס וז הניחבמו ,הנומאל דוסיה רפס קר וניא ך"נתה - םדא

 לש הדיחיה תורפסה תריצי אוה ך"נתה ,ןומדקה חרזמה ימע לש רתויב הריבכה תורפסה תשרומ

 .םדאה תוברת לע םויה דע העיפשמו םימי הכיראהש ,הז םדק םלוע

 .דחוימב XXXXXXXXXXXXXXX לע יתלאש - ”ר

 תולוגס הברה םע תדחוימ דאמו השודקה הרותה וז ,רפס הז תא הנכת לא - םדא

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

   ?אוה ןוכנ םאה ,ךיראתהו ,XXXXX לע יתטלחה - ”ר

 .ןיוצמ - םדא

 ?ילש לגרה םע המ - ”ר

 .ךלש ךילהתהמ קלח הז רדסב היהי לוכה גאדת לא ,ברה םע רבדל הצור התאש רבד הז - םדא

 ?XXXX -ל דיגהל המ - ”ר

 .ןמזמ ךתוא הרבע ,לוכה תעדוי איה ,םולכ - םדא

 ?תלבוס איה המל זא - ”ר

 וירוהל םרגו תושריח רחב XXXXX -ש ומכ הכירצ התמשנש ךילהת טושפ הז ,תלבוס אל איה - םדא

 .וניביש ילבמ תונוש תולועפ תושעל
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 .ירמגל יתוא תלבלב - ”ר

 .ןמזה ללגב ברה םע השעתש ףידעש םירבד הז - םדא

 ברה וא XXXXX ברה םע וליפא וא ,יתשא םע לבא האבה םעפב ותיא שגפיהל הצור ינא - ”ר

XXXXX, רוזעל לוכי התא םאה?  

 שפחל קיספהל בייח התא לבא ,לוכי אוהש המב ךל רוזעי אוה ,בשוח התאש ומכ דבוע אל הז - םדא

 .בושח אל שממ הז תוחכוה
 .תולאש ןומה דוע יל שי - ”ר

 .ברה םע רשק רוצית ינשה דצל רובעל בייח ינא - םדא

 .יל לק רתוי ?תירבע םוקמב תילגנאב בותכל לוכי ינא םאה - ”ר

 תא ליעפת ,רהמו ךכרדל ךל ,ךל ונימאי םלוכ דחי ודגאיי םיבתכה לכו הדימב ,דבלב תירבע - םדא

XXXXX לא עצבת ,שקיב ברהש ומכ תונורתפ דימת שפחל ילב עצבישו ,ירשפאה םדקהב 

 .חכוותת

 

 תימראב ךרבמ םדא
 ררועתמ ינא
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07-03-10 
 2010 ,3 ילוי

 ע"שת'ה זומתב א"כ
 

 עסמ/השיגפ
 

 

 ףייע רבכ ינא ,תבש יאצומל הכחמו קרוי וינב ןוטליה ןולמ לש יבולב בשוי ינא ,תבש םוי PM4  העשה
 .חכשא ינאו הרקמב וישכע דע הרקש המ לע בותכל ךרוצ יתשגרהו שקיב א"א ברהש םירפסב ןייעלמ
 אל הז לבא םיטע יתפלחה ,ירוקמה םיבתכמה קולב לש םינושארה םיפדה תעבש לע בתוכ אל טעה
 ינפל ירוקמה ףדה לע ,ידי לע בתכנש( ,דבלב ינימשה דומעה לע ידי בתכב בותכל קר חילצמ ינא ,רזוע
 אלל הקיספה וטואב הקיסומה ךא דבע ילש ןופלטה הפל העיסנב .ירמגל יוזה ,)א"א ברה םע השיגפה
 קלח אוהש יל ררבתה ,רחואמ רתוי םינש רפסמ( .ישוכ תובדנ ץבקמ דמע ןולמל הסינכב ,הביס םוש
 .רישל ליחתה אוהו 20$ ול יתתנ ,ותוא שרגמ אל ןולמב דחא ףאש רזומ היה .Serge) ומשו תכרעמהמ
 וירזועמ דחא וא ברה תא יתשפיח .ןותבש וא ןולמב םיוסמ יתד סוניכ שי הארנכ ,םייתד הברה ויה יבולב
 ,ןולמב ינאש זאמ דובעל קיספה ילש ןופלטה .ןוטליה המל ןיבמ אל ןיידע ינא .םייתניב הפ אל םה לבא
 רבכ הז .רדסב לוכהש הל יתעדוהו ירוביצ ןופלטמ XXXXX -ל יתרשקתה .שארמ יתוא עדי ברהש יפכ
 ןימז אל ינא .ןולמהמ אצוי ינא םא קר דבוע ןופלטה תבשל רבכ יל סאמנ ,ןפלטמ אל ברהו תבש יאצומ
 לוכה ,הפל יתעגהש זאמ עגרל וליפא םיקיספמ אל לגרב םיבאכה .שארמ עדי ברה ךיא ןיינעמ ,םינפב
 .יוזה

9:45  pm I’m in the room 
 הלבקה דיקפל הנופ אוה .ותיא אובל ינממ שקיבו יבולב יתוא ההיז ,השמ ,ברה לש רזועה ףוס ףוס
 דראק טידרק ונממ שקבמ דיקפה .רדחל חתפמה תא שקבמו םהלש חרוא ינאש תילגנאב ול ריבסמו
 ךא םלשל שקעתמ ינא .ןולמה ילהונ קר הז גואדל אלו םלושמ לוכהש יל ריבסהל גאוד השמ .ןוישירו

 )תומורת שקבל םוקמב ףסכ יילע זבזבמ והשלכ ברש הנושאר םעפ( .ברה לש חרוא ינאש ןעוט אוה
 יתוא ריאשמ השמ .רפסמ אלל רדחל סנכנ ינא .תינויגה אל שממ הכורא דאמ התייה תילעמב העיסנה
  ,הפצרה ללוכ ןבל ולוכ רדחה .ללפתהל רומגיש עיגי ברהו עונצ רתוי והשמ שובלל ינממ שקבמו דבל
  .היזיוולט ילבו ןופלט ילב הלודג הנבל הטימ םע ןבל ןטק ןחלוש ,ןוטליה ומכ הארנ אל ללכב הז
 תא דעתמ ינא ותושרבו א"א ברה לומ בשוי ינא .הלילב 11 -ב דבל עיגמ ברה .ןיטולחל קיספה באכה
 :םיאבה םירבדה
 .תמדקומה ותשקב יפל םינבל םידגב ינאו הנבל הפילח שבול ברה ,הלילב 11:20 איה העשה
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 רוסא ,תישאר .םיללכ המכ עובקלו ןייצל יאדכ ליחתנש ינפל ךא תולאש הברה ךל שיש ןיבמ ינא - א"א

 .ךדימ ןועשה תא דירות ,הפה תא תולבנמה םילימב שמתשהל רוסא ,לוקה תא םירהל

  ?הפה תא לבנא ינאש בשוח התא המל  - ”ר

 התא יכ הז תא השוע התא םימעפלו בל םש אל וליפא התאו ןמזה לכ הז תא תושעל גהונ התא יכ - א"א

 .קיחצמ הזש בשוח

 .ךינפב יפ תא יתלבינ אל םעפ ףא ינא - ”ר

 .בל םישת טושפ ,תוקד שמח ינפל הז תא תישע - א"א

  .ברה דובכב עוגפל יתנווכתה אל שממ החילס - ”ר

 .םיאשונ הברהל רשקב ןרקס התאש עדוי ינא רחואמ רתוי הזה אשונה לע רבדנ ונחנא ,עדוי ינא - א"א

 לכות ךכ ילוא ישיאה אלו יללכה רושימב ליחתהל ץילממ יתייה .רבד לכ לע הבושת חיטבמ אל ינא

 .םיטרפה תא רתוי ןיבהל

 .רוזעי חוטב הז ,םדא ומכ תימרא אלו ינומכ הטושפ תירבע רבדל ,לוכי התא םא ,שקבמ ינא - ”ר

 .לדתשא ינא - א"א

 .לק רתוי טושפ הז ,תירבע םוקמב תילגנאב בותכל תושר הצור יתייה - ”ר

 תומיוסמ םילימו הרירב ךל ןיא םא קר ,היעב וז היירכונ הפש ,הלקה ךרדה תא שפחמ דימת התא - א"א

 תויתואב היירכונה הפשה תא בותכל לדתשת ךא ,רדסב הז ,תילגנאב בותכל בייח התאו הדימב

 .תוירביעה

  .הנבהל םישקש םירבדב תילגנאב םעפ ידימ שמתשהל לכות םא יל רוזעי הז - ”ר

 חוטב ינא ךל םיאתי אלש המ תאו ןיבהל הצרתש המ תא ןיבת התא גאדת לא, ףחסנ דימת התא   - א"א

 .לוכי ינאש המ לכב ךל רוזעא ינאו עמוש התאש המ תא דעתתש הצור ינא הז ליבשב .חכשתש

 טרפה תוכז לע ןגהל ,עומשל ובהאת אל ךירבח וא התאש םירבד ויהיש תויהל לוכי םיישיאה םיניינעב

 .ךתשאמ ץוח דחא ףאל םיאבה םיבתכה תא תתל אל תוכז ךל שי ךירבח דובכו

 ?ןכ יתשא המל - ”ר

 .ךממ דרפנ יתלב קלח איה יכ - א"א

 ?םימושירהמ קלח קר תתל הצור ינא םא המ - ”ר

 קר הזש םיברועמל עידוהל התא בייח ךא ךל םיכייש הלא םיבתכ ,הצור התאש המ תושעל ךתוכז  - א"א

 .תמאה תא תעדל םיבייח םיברועמה ,לוכה אלו קלח

 ?לוכה אלו קלח דימשהל הצרת יתשא םא המ - ”ר

 ראש תא עדייל םתא םיבייחו ךממ דרפנ יתלב קלח איהש חכשת לא קר ,דבלב ךלש איה הריחבה  - א"א

 .תמאל םיברועמה

 ?םיברועמה ןווכתמ התא ימל - ”ר
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 .ךרופיס תא רפסל םהב תרחבש תומשנ ןתוא - א"א

 .שארב שיטפ לבקל ךלוה ינאש השגרה יל שי - ”ר

 קחוצ ברה
 .וזה השיגפב תרחב התאש חכשת לא ,הזמ רתוי הברה - א"א

 .תודוסו םיזמר ילב שקבמ ינא ,הנותחתה הרושל עיגהל לכואש הווקמ ינא .עדוי ינא ןכ - ”ר

 ?תולאשה םע םיליחתמש ינפל והשמ דוע .הפ ךנמז תא םיענהל לדתשא - א"א

 .וזה החישה ירחא וזה השרפה לכ םע םייסל הצור ינא ןכ - ”ר

 .ךדיב הריחבה ,ךלש הלוכ הבוחהו תוכזה - א"א

 ?חיטבמ התא - ”ר

 .ךל חיטבה וליפא םדא ,ייר ןבומכ - א"א

 .ינשה תא דחא םיריכמ ונחנאש זאמ ימשב יל תארקש הנושאר םעפ וז - ”ר

 .הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש אוה ךורב - א"א

 ?הגרדב יתילעש רמוא הז - ”ר

 .הז תא לבקל השק ךל קר רתויב ההובגה הגרדמב תייה דימת ילצא - א"א

 .דאמ רזומ יל הארנ הזה רדחה ?קוידב םיאצמנ ונחנא הפיא - ”ר

 .תויהל רומא התאש הפיא יתיא הפ התא - א"א

 ?ןוטליה הז לבא ,ןכ - ”ר

 .אל - א"א

 .ילש םייניעב הז תא יתיאר ןוטליהל יתסנכנ ינא לבא - ”ר

 .תונשל ךרוצ היה לבא ,ןוכנ - א"א

 ?המל - ”ר

 ינא ידימ רתוי ררבל וסניו הרקמב ךכ ףידעו רתויב ןה תוינרקס םישנ םדא תב XXXXX -ו ךתשא  - א"א

 !תוערפה אלל ףידעמ

 ?ןוטליהב אל ינא זא  - ”ר

 .קוידב אל  - א"א

 ?ןולמהמ ונאצי ךיא אל םאו ?ץראה רודכ לע אצמנ ללכב ינא  - ”ר

 ףרטצהל הצרתש יתמו בוט םוקמב התא ,גאדת לא ,תובושח אל שממ תולאש לאוש התא  - א"א

 .רוקמ דעור שממ התא ?הכימש הצור התא .ךל חיטבמ ינא עיגת התא ךתחפשמל

 .הפ רק תצק טושפ ,רדסב ינא אל  - ”ר

 ?ךל רק יתממ  - א"א
 ולש ןבצעמה קוחצה תא קחוצ ברה
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 ?ךילא רשקב תוישיא תולאש ךתוא לואשל רשפא - ”ר

 .םלוע לש ומורב רתוי תולאש ךל שיש חוטב ינא ?ןמז זובזב הזש בשוח אל התא - א"א

 ?םדא ןב התא - ”ר

 .ךומכ המשנ ינא - א"א

 ?הפמ התא םאה לבא ,ןכ - ”ר

 .לארשימ ,אל - א"א

 ?ןווכתמ ינא המל ןיבמ התא ?םידליו השיא ךל שי ,לארשיב יח התא רמולכ - ”ר

 .ילש תויטרפל רדוח התאש בהוא אל שממ ינאו השיא יל התייה םעפ ,ךירצשכ לארשיב יח ינא - א"א

 ןיא ילו ילש תומולחה ךותל וליפא ,ילש םייחה ךותל ,ילש החפשמה ךותל ,ילש תיבה ךותל רדוח התא - ”ר

 !ברה דובכ ךמש תא ריכזהל יל רוסא וליפא ?תוטושפ תולאש ךתוא לואשל תוכז

 .עגרכ בוזעל לוכי ינא הצור התא םא ,יב תרחב התא - א"א

 ?ךב יתרחב ינא ךיא - ”ר

 .יתוא חלש אוהו םדאמ הרזע תשקיב - א"א

 ?םלוח ינא וישכע זא - ”ר

 ?יילע קעוצ התא ךיא בל םש אל התא ,ירמגל רע התא ,אל - א"א

 .עגתשהל ךלוה טושפ ינא ,קעוצ אל ינא - ”ר

 ,ךתוא םיבבוסבו ךמצעב רתוי תצק ןימאהל ליחתת קר ,הרקי אל הז ךל ,ידימ קזח התא גאדת לא - א"א

 .הזמ רתוי תצק ךל עיגמ

 הפיא ןולמב אל ינא םא בגא ךרד ?הרוקש המ לכ תא ןיימדמ וא עגרכ םלוח אל ינאש עדוי ינא ךיא - ”ר

  .השמ םעו יתיא תילעמב הלע אוהש רכוז אל ינא ?ילש וטואה

 קחוצ בוש ברה
 .ךלש שפוטמה וטואה הז ךתוא ןיינעמש המ ?םולח אל הזש ןיבמ התא וישכע ,ךתוא בהוא שממ ינא - א"א

 וישכע דע ילוא ,םירחא םישנא ףתשא ינאש הצור התא םא דוחייב ,הזמ תוחכוה רתוי ךירצ ינא - ”ר

 .םזגומ רבכ הז לבא ,יל ונימאה

  .ךלש שפוטמה וטואהמ רתוי הברה אוה תווחל דמוע התאש המ .םולכ תיאר אלו ונלחתה אל דוע - א"א

 יתייה אלו שדוח דוע התיבה עיגת אל התא הזה בצקב ,תובושחה תולאשה םע ליחתתש עיצמ ינא 

 .ךתשא תא סיעכהל הצור

  }יפיצפס הרות רפס לע אלא יללכב הרותה לע רבדמ וניא ייר{ ?XXXXX הרותה רפסב דחוימ המ - ”ר

 .ןיעל הארנש הממ רתוי שי הרותבו הנוכנ ךתשגרה .רפס קוידב אל הז השודקה הרותה לכ םדוק - א"א

 .תולוגס הברה וזה השודקה הרותב שיש ךל דיגהל לוכי ינאש המ לכ 

 ?תודוס דוע שי ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ידי-לע בתכנ הזש הדבועהמ ץוח ,רמולכ - ”ר
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 .טרפל לכוא אל ךא ,תולוגס ,תודוס אל - א"א

 ?  XXXXX -ב ומכ - ”ר
 ?תירכונה הפשב הז תא בותכל בייח תייה   - א"א

 ? XXXXX -ב ומכ     - ”ר

 .עגרכ המדרתב תולוגסה  XXXXX -ב ךא ,המוד - א"א

 ?המל - ”ר

 השקבב רשפא ,תולאש הברה לש ףדב קיזחמ התאש האור ינא .האלה רובענ אוב ךא ,ןויזיב הברה - א"א

 ?ןנובתהל

 .םירבחהו יתשא לש םה הפ תולאשה בור - ”ר

 ןיידע םידבועמ אל םיחטשל סנכיהל ךלוה התאש ןיבתש יל בושח ,דואמ דע המכח השיא האור ינא - א"א

 .ילש תובושתל ןכומ היהת אלש תויהל לוכיו

 .ילש וטואה תא חכשת לא קר ,םידאמל ךתיא עוסנל םג ןכומ ינא גאדת לא - ”ר

 ?עגרכ םש אל התאש עדוי התא ךיא - א"א

 .הנבל הטימו ןבלב בר םע ןבל רדח ןיא םידאמב - ”ר

 ?םעפ םש תייה ,תעדל ךל הפיאמ - א"א

 .לוכה תעדוי ילש המשנהש תרמא - ”ר

 .עגרכ תמשורש איה אל ךלש המשנה לבא ,ןוכנ - א"א

 ?םשור ימ זא - ”ר

 .שפנה קוזיחו ךידי תרזעב ךחומ - א"א

 .תאזה הרוצב םוקמ םושל עיגנ אל ונחנא ,ירמגל יתוא םטמטל תטלחה - ”ר

 .ךכ-רחא ךישמהל רשפא חונתו הטימב תצק בכשת ילוא והשמ התשת ילוא ,עגרית ,ידימ שערנ התא - א"א

 .רהמו הז םע םייסל ךירצ ינא ,ןפואו םינפ םושב ,אל - ”ר

 ?הרותה תא בתכש לניגרואה רפוסה ימ - ”ר

 .XXXXX ברה - א"א

 ?ונבר השמ ומכ םדא-ינב וא ותוא הנכמ התאש ומכ שודקה רואה םאה ,לניגרואה תא ,הז תא אל - ”ר

 .בטיה ךתוא עמוש ינא ,ךכ ידכ דע אל ךא ,שרח ינא ילוא - א"א

 .רישי הנעת השקבב ,החילס - ”ר

 .םירחא תרזעב בתכ ונבר השמ - א"א

 ?רופיס םתס הז וא םייק היה ללכב אוה - ”ר

 .םייק אוהש רורב - א"א

 ?שודק ךכ לכ הז המל בתכ אוה םאו ,רבעה לעו דיתעה לעו ומצע לע רופיס בתכ אוה ךיא זא  - ”ר



	

 27 

 .יתרמא םירחא תרזעב בתכ אוה .עגרית ,הלאש ,הלאש - א"א

 ?םירחא הז ימ - ”ר

 םישודק םהיניב ,םירחא הברה דועו ובש השודקה המשנהו הניכשה ,שודקה רואהו יפוס ןיאה רואה - א"א

 .והומכ

 ?שודק ךכ לכ ותוא השוע המ - ”ר

 ?וזכ תולגתה לבקמ דחא לכש בשוח התא - א"א

 .אל - ”ר

 תומשנ תרזעב םינוש םירבד םישדוח השיש טעמכ בתוכ רבכ התא ,הפ ןיבמ אל התא המ זא - א"א

  ?אל ונבר השמו ינויגה ךל עמשנ הז המל ,תורחא

 ?הווקמ ינא שדוק ירבד וישכע בתוכ ינאש יל דיגהל הסנמ אל התא - ”ר

 .דומלל הברה דוע ךל שי םשמ דאמ קוחר התא ,ךכ לכ ךמצעל אימחת לא - א"א

 ?המלו ,דמלא ינאש הצור התא המ ,הז לע רזוח דימת התא - ”ר

 ?ךילא ישארה רסמה המ ,ךילא רשקב הנותחתה הרושה המ ךיתולאשמ תחאב הפ בתוכ התא - א"א

 !דומלל ךל ,אוה ישארה רסמה ךא ,רחואמ רתוי םהב עגא ינאש םירסמ הברה שי ךילא רשקב ,ןכבו

 התא רחוב ךא ,םוי לכ האב אלש המצועו תעד ,הניב ,המכוח םע הרוהטו הבוט המשנב תכרבתה

 ךישעמ לע רפכלו ןוכנה ןמזב ךתוא רוצעל המכח קיפסמ ךתמשנש ךלש לזמה .התוא םהזלב

 םירוגטקל ךופהל םילוכי םלוכ. לזלזמ ןיידע התאו הלעמל ךל שי םירוגנס הברה .תווצמו םידסחב

 .תחא היינשב

 ?דומלל יתוא חולשל ליבשב הזה ןועגישה לכ זא - ”ר

 .ךב יולת ראשה ,תלביק דאמ לודג דיקפת ,הזמ רתוי הברה - א"א

 .הצור התאש המ דחיב דמלנו םיימעפ וא עובשב םעפ שגפינ אוב ,רדסב - ”ר

 ,ךלש םירומה וא הרומה תא אוצמל ךלש הריחבה ,ידיקפת הז ןיאו ךלש הרומה אל ינא לכ םדוק - א"א

 .דומלל הצור התאש המ תא דומללו

 ?ףידע המ זא ,XXXXX -ה ירפס םע קיספהל יל תרמא - ”ר

 .ףידע המ טילחת התאו יתצלמה קר יתרמא אל - א"א

 ?םיזמרב םירסמ םעפ דוע - ”ר

  ,םיזמר ךל ןתונ ךלש בלכה וליפא ,זמרו רסמ אוה םוי םויב ךל הרוקש המ לכו ךתוא בבוסה לכ - א"א

  to ignore. התא רחוב ךא

 .תילגנא ףוס ףוס ,וא - ”ר

 .ןיבת ףוס ףוס ילוא ,וא - א"א
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 לוכי התא ךיא זא .וירזועו ונבר השמ תושעל לוכי ךכ ,ךתיא ילש הביתכב תויועט השוע ינאש יפכ - ”ר

 ?תויועט ילבו שודק לוכהש חוטב תויהל

 .ונבר השמ לש השודקה ותמשנל המצע תא תוושהל הזיעהש המשנ יתשגפ אל דוע - א"א

 .המגוד טושפ וז ,השוע ינאש המ אל הז - ”ר

 .בילעמ שממ התא ,תשפוטמ המגוד - א"א

 .ןווכתמב אל - ”ר

 בשוח התא םא וליפא ךלש תונובלעה םע קיספהל ךירצ התא .ךתוא רטופ אל הז לבא ,עדוי ינא ןכ - א"א

 .יתיא םימיכסמ ךביבסמ םלוכ ,הז תא ךל רמוא ינאש קר אל .ליעומו קיחצמ הזש

 .רסמ דוע הזש ןיבמ ינא - ”ר

 .תטלק ףוס ףוס - א"א

 ?ןקתל ךירצ ינא דוע המ - ”ר

 .סעכה תדימ - א"א

 .השק הז - ”ר

 !רסומ ףיטהל עדוי התא XXXXX -ל ךא - א"א

 !רבד ותוא אל הז - ”ר

 הזו לוכה חכוש םואתפ התא ךילא עגונ הזש לבא רסומ ףיטהלו דמלל עדוי התא ,רבד ותוא קוידב הז -א"א

 .ךילא םיבורקה םיאשונב םג אשונ לכב טעמכ

 המישמל יתוא םתרחב המל לאוש ינא הז ללגבו קידצ תויהלמ קוחר ינאו םדו רשב ינאש ןיבמ ינא - ”ר

 ?תאזה

 ,רתויב תושודקה וליפא ,תרחא המשנ לכ ומכ לבא ,תדחוימ המשנ התא ,םדו רשבמ רתוי התא - א"א

 .םינטק םיצופיש תוכירצ

 ?ןוקית ןווכתמ התא - ”ר

 .ץופיש הז ךלצא - א"א

 ?ןוכנ יתנבה םאה ,עיגמ שיטפה זא - ”ר

 .וליפא יתלחתה אל דוע ,שיטפמ רתוי הברה - א"א

 ?הרות דומלל ליחתא ינאש םיצור םתא - ”ר

 .ךדיב הריחבה ,הצור התאש המ דמלת - א"א
 ?רפסה תולוגס תא דמלא ינא ךיא - ”ר

 .דומלל ליחתת טושפ !השודקה הרותה - א"א

 ?הרקי המ תמייקה ךרדב ייח תא ךישמאו דומלל אל רחוב ינא םאו - ”ר

 .היהיש המ היהיו ךירצש המ הרקי - א"א



	

 29 

 ?יבויח וא ילילש הז םאה - ”ר

 .הנוש ךרד טושפ וז ,בויח וא הלילש הפ ןיא - א"א

 ?ךכ לע שנעא ינא םאה - ”ר

 רתוי תעדל הצור התא םא .הריחב לש ןיינע טושפ הז ,רבכ הז תא ךל וריבסה ,שנוע הזכ רבד ןיא - א"א

 ,הרות םא ,האופר רתוי דמלת טושפ זא האופר רתוי דומלל ןיינועמ התא םא .רתוי דומלל ךירצ התא

 רתויב םיאתמה בשוח התאש המ תא רחבתו ךיניע תא חקפ קר ,הקיסיפ זא הקיסיפ םאו הרות זא

  .םוקיה תילכת איה יכ ,הניתנו הבהא םע רתויב הבוטה ךרדב הז תא השע קר ,ךליבשב

 .השקבב ריבסת - ”ר

 הניתנו הבהא לע ,אלא ,ףיטהל גהונ התאש ומכ ףסכו ףסכ ,ףסכ לע דמוע אל םלועה ךתעדל דוגינב - א"א

 .דחפו הבהא םה ולוכ םוקיב םימייקה םידיחיה תושגרהו

 ?םירחא תושגר דועו ,סעכ ,האנש םע המ - ”ר

 .סעכ םג ןכו דחפמ תעבונ האנש ,תושגר הלא ןיא - א"א

 ?ונתוא םיאנוש אל םייוגה זא - ”ר

 ,רתוי תורוהטו תושודק וא ,רתוי תונוילע וא תוהובג וא ,רתוי תוכומנ וא תותוחנ תומשנ שי ,םייוג ןיא - א"א

 תא םיאטבמ םהו ךממ םידחפמ תומשנ ןתוא וא םייוגה תלבגומה ךתנבה יפל ,ןכ לבא .יסחי הז לוכה

 םיבבוסל םגו ךל םג תושק תצק תובושת לבקל ךלוה התאש ןיבמ התא .האנש ישעמ ידי לע םמצע

 .הרותה ךרד דגנ תובושתכ עמשיהל תולוכי ןה יכ ךתוא

 ?הרותה דגנ התא םאה - ”ר

 .אל - א"א

 ?היעבה המ זא - ”ר

 םילולע םהו הזה םלועב תורחא תומשנ הברה ןכו ךלש םירבחה םילבגומ ןכ ומכ ,לבגומ התאש יפכ - א"א

 .הרותה דגנכ םמגרתלו ,הלאה םיבתכה תא אורקל

 .וניבי חוטב ינא םינברה לבא - ”ר

 .תולבגמ שי םהל םג ,חרכהב אל - א"א

 ?םלוכ - ”ר

 .םבור לבא ,אל - א"א

 .הז םע רדסב ינא רבסהב ךישמת - ”ר

 אלו הז םע דדומתהל עדוי וניא יכ ,ךלש עדיהמ ךלש המצועהמ ךממ דחפמ טושפ ךתוא אנושש ימ - א"א

 .תרחא וא תחא הצובקל ךייש התא םא רבד ותואו ךלש הגרדל עיגהל לגוסמ

 ?ינומכ הטושפ המשנל הרורב אלו תלבלבמ ךכ לכ השודקה הרותה המל - ”ר

 .ןיבת ילואו דמלת - א"א
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 ?ןיבמ דמולש ימ לכ - ”ר

 .םה םילבגומ יכ ,הל ארוק התאש ומכ הנותחתה הרושה תא םיניבמ אל םבור - א"א

 ?םילבגומל הרות בותכל אל המל - ”ר

 לבקתת יפוסה רוביחבש םירחא םיבר םיבתכ דועו הלבק ,הפ לעבש הרות ,דומלת ,ארמג ,םייק הז - א"א

 .תומיוסמ תומשנל ןוכנ רתוי וא םישנאל קר לבא ,הנותחתה הרושה

 .הלאה תומשנהמ דחא ינאש ןווכתמ התא זא - ”ר

 .ץוצינ יתיאר ,לאל חבשה - א"א

 .םינוש םישעמב רבדה ותוא תא תושעל לוכי ינאש תרבסה לבא - ”ר

 .המוד לבא ,רבדה ותוא תא אל - א"א

 ?הנותחתה הרושל עיגהל לוכי ינאו - ”ר

 ןמז ,ןמז הזל תבצקהו םייח הזל ארוק התאו הקספה אלל האירב אוה םוקיה ,ךישעמב יולת ,ילוא - א"א

 .םייק אלש

 .תובוט תועש המכ רבכ הזה ןולמב הלבמ ינאש ריבסמ התא ךיא םייק אל ןמז םא - ”ר

  ,שדח הז ךליבשבו הז תא הווח התאש קר ,עגרה הז הרקיו הרוק הרקש המ לכ ,עגר שי ,ןמז ןיא - א"א

 הז תא הווח קר התא ,בתכנ רבכ וישכע בתוכ התאש המ ,ןמז הזל ארוק התאו ךתמשנל אל ךא

 .וישכע

 ?הז תא הווח קר ונבר השמו שארמ הבתכנ םג הרותה זא - ”ר

 .האלה הז תא ריבעה אוה קר ,דאמ ןוכנ - א"א

 .הרבסהב לשכנ יתעדל - ”ר

 ?המל - א"א

 .הרותה תוהמו הרותה תמא לע םיחכוותמ םלוכ םויה דע יכ - ”ר

 ?ןיבמ אל התאש הרטמ הפ שי ילוא - א"א

 .הז תא הנוק אל ילש ןויגיהה לבא תויהל לוכי לוכה - ”ר

 .ךתריחב איה ךתעד - א"א

  ,הצור התאש ךיא ול ארקת ,יפוס ןיאה רואה אוה שודקה רואל וא םיהולאל םא יתנבה אל םעפ ףא - ”ר

 ?םלוכ לצא קפס דימת ריאשמו רורב ןפואב הז תא רסומ אל אוה המל ,רסמ שי

 .המגודל םדא ומכ תורחא תומשנמ םימעפל ,ונממ רישי רסמה דימת אל - א"א

 .ולצא ישארה טלשה לבא - ”ר

 .המשנה ידיב איה תיפוסה הריחבה לבא קדוצ התא תלבגומה ךתנבה יפל - א"א

 .יתוא לבלבמ רתוי התא ,לאוש רתוי ינאש המכ - ”ר

 .ךלש תולבגמה לכ םע ,םישדוח 6 ינפלמ רתוי הברה ןיבמ רבכ התא - א"א



	

 31 

 .ןמז ןיאש יתבשח - ”ר

 .בושח והשמ תדמל האור התא - א"א

 ?תד הז המ - ”ר

 ."הרות ןיד" לש רוציק - א"א

 ?"םיהולא םע תוחיש" רפסה תא בוש ארקא ינאש תיצר המל .הרותה לע רתוי רבדל יל אב אל - ”ר

 ?םיהולא םע רביד תמאב אוה םאה ?יתימא רפס הז

 תא תוטשפב רתוי ןיבהל ךל רוזעל םילוכי ןכש רפסה ךותב םייתימא םירבד שי לבא ,יוכיס ןיא - א"א

 .שחרתמה

 ?הלאכ םירבד וא ,הרות ,רהוז ,הלבק ארקא ינאש שקבמ אל התא המל - ”ר

 .דומלל אל םישקעתמש ךומכ םילבגומל םיאתמ רתוי הזה רפסה ,םדוק דומלל ילב םולכ ןיבת אל יכ - א"א

 ?רסמ םג אוה הזה רפסה םאה - ”ר

 .רסמ אוה ךייחב רבד לכ - א"א

 ?יתנבה אלו יל הרקש ישחומ רתוי והשמ יל תתל לוכי התא - ”ר

  ? XXXXX -ב ןוטליה תא רכוז התא - א"א

 ,םלוש רבכ ורמאו ףסכ לבקל ובריס םלשל תאבש ףוסבו ,ךירבחלו ךל םילודג םירדח ינש םש תחקל

 .תועטב ךליבשב המליש XXXXX תרבגש תנבה תורוויעה ךייניע םע התאו

 ?התא ,םליש ימ - ”ר

 ותוא םע ,הז םע תישע המו הנתמה תא תלביק םואתפש םוקמה ותואב הרק המ בושחת לבא ,אל - א"א

 .רסמה

 .ליגרהמ דחוימ רבד םוש יתישע אל - ”ר

 .תינש בושחת - א"א

 .דחוימ רבד םוש רכוז אל שממ ינא ,םינש הברה ינפל היה הז - ”ר

 רמול רשפא ,ךתוכזל .תצק ללפתתו XXXXXXX -ש ךכל וגאד XXXX ךרבחו ךתשא ,ךל רוזעא - א"א

 .בותכ המ ןיבהל הסנמו הלימ לכב זכרתמ ,ללפתמ תמאב התא ללפתמ התאשכ

 .ללפתהל הצור אל רתוי ינא רתוי ללפתמ ינאש המכ - ”ר

 .רחא ינחור קלד ךלש המשנל ןת ,ךבש תוינחורה תא לטבל ךל רוסא לבא ךדיב הריחבה - א"א

 ?ןולמב םולשתל רשקה המ - ”ר

 תא החיצנה ךתשא ,דחוימב רזע אל הז ךא ,"ףסכ" ,ןיבמ התאש הפשב ךתוא ריעהל וסינ טושפ - א"א

 .הנומתב עגרה

 .וישכע ךתיא הפ ינא םא בוט והשמ יתישע תאז לוכב לבא - ”ר
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 תלביקש המ לע ריזחהל ךירצ התא יכ .דוע ךממ שרדנ ךא ,דסח ישעמ הברהו ,םירבד הברה ,רורב - א"א

 .לבקל רומא דוע התאש המ לעו

 .תצק יתוא דדועמ התא ףוס ףוס - ”ר

 .אל התא הבוט יופכ ,בהלתת לא - א"א

 .ליעפמ חומהו תרצוי המשנה ,ןוכנ ןיבמ ינא םא זא - ”ר

 .לבקל לוכי אל חומהש המ הניבמ המשנה - א"א

 ?יליבשב בוט המ זא - ”ר

 לש תונויער םה אלא תושגר אל םה תובשחמ .ךל יתימא שיגרמש המ הז ,ךליבשב בוט יכהש המ - א"א

 וליפא וא תלפרועמ איה תמאה ןהיניב תולבלבתמ תושגרו תובשחמש .שיגרהל רומא התא ךיא

 ,ךל םיאתמש המ ךרד הז תא השעת .התימאל התוא הייחת ךלש תמאה תא אצמתש עגרב ,הדובא

 רשקב ראשיהל רשפאש המ לכ ,הביתכ ,הדימל ,האירק ,היצטידמ ,םיבוט םישעמ ,דסח ,הליפת

 .ךלש יפוס ןיאה רואה םע ,ךלש תוינחורה םע ידימת

 ?םויה ירחא רשק קתנל אל יל זמור התא םאה - ”ר

 רחבת םאש ןיבת לבא ,"םדא" ןכ םגו ללכב וילא ברקתמ וא שודקה רואה וא יפוסה רואה אל ינא - א"א

 .רוזחל לכות דימת אל קתנתהל

 ?םויא הז םאה - ”ר

 .דבלב ךלשו ךלש הריחבה ,אל ללכב - א"א

 ?"רחמ" וא "לומתא" םע המ - ”ר

 ןייטשנייא לש הקיסיפה ירפס תא חתפת .תיתימאה תואיצמב םייק אלש רבד "ןמז" גשומל רזוח התא - א"א

  In the ultimate reality. םייק אל ןמזש ןיבתו

  ?Time travel -ל ןווכתמ התא - ”ר

 .דומלל ליחתת ,תבזעש הממ םדקומ רתוי ןמזב עיגהל לוכי התא קיפסמ ריהמ סוטמב סוטת םא - א"א

  ?הרות תויהל בייח אל הז לבא יתנבה ,רדסב - ”ר

 .ךל קיזי אל לבא ,אל - א"א

 ?אצמנ וא ןכוש רואה הפיא - ”ר

 .רבד לכבו םוקמ לכב - א"א

 ?םדא ומכ ,רשק ותיא רוציל ךרד שי - ”ר

 .עדתש ילב םוקמ לכב ךתיא אוה לבא ,תאזה המרב אל התא ,אל ,תלבגומה ךתנבה יפל - א"א

 .יטרפ םיהולאב אל לבא יללכ םיהולא וא ןוילע חוכב ןימאמ ,ןייטשנייא ומכ ינא - ”ר

 ?טרפל אל המל ללכל םייק אוה םא - א"א

 .םוי םויב האור וא שיגרמ ,ריכמ ינאש םולכ םע רדתסמ אל טושפ הז יכ - ”ר
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 .לבגומ התא ךל יתרבסהש ומכ - א"א

  ?םואתפ עמוש ינאש הקיסומה וז המ - ”ר

 .יתיא הפ ךנמז תא ךל םיעני הזש יתבשח - א"א

 ?הז המ ,רכומ דאמ הז - ”ר

 .ל"ז XXXXX - א"א

 ?ונילא תפרטצמ איהש יל דיגת לא - ”ר

 .אל ללכב ,אל - א"א

 ?םילימ ילב המל - ”ר

 ?"התוורע הלוק" רמואש טפשמ םעפ תעמש - א"א

 .אל - ”ר

 .דומלל ךירצ התא הז ליבשב זא - א"א

 .יתוא דמלת זא - ”ר

 .תעמש ןכ הזמ ץוח ,ילש דיקפתה אל הז - א"א

 ?ףרטצהל לוכי אוה ,םדא םע המ .הקיסומ אלל ףידעמ ינא - ”ר

 .ךתוא בזכאל רעטצמ ,ונילא ףרטצי אל דחא ףא לבא רעטצמ ינא - א"א

 ?ותיא רדסב לוכה ,בוט ךכ לכ הארנ אל אוה הנורחא םעפב - ”ר

 .רומג רדסב אוה ,תלבגומה ךתנבה יפל - א"א

  .רגפמ שיגרהל יל ןתונ הז ,לבגומ הלימב שמתשהל בייח התא - ”ר

 .םיאתמ רתוי גשומ ריכמ ינניא ,םינוילעה תומלועל רשקב תמאה וז לבא קדוצ התא - א"א

 .ןיבהל הנש חקיי חטב הז םינושה תומלועה לש גשומל סנכיהל דחפמ ינא - ”ר

 תא הזמ רתויו תיכז המב גשומ ךל ןיא .םדאמ ןיבמ רבכ התא סיסבה תא לבא ,ךירבדב תמא שי - א"א

 .םיברב תונוש תומשנ תוכזל ךל הנתינש תוכזה

 ימצעב ינאש םייוזה הלאכ םירבד דוחייב םישנא ינפל םאנאו דומעא ינאש הפצמ התאש יל דיגת לא - ”ר

 .םהב ןימאמ אל

 .דמלת קר ,לודג םאונ תויהל לוכי התא ,ןימאהל אל רחוב התא - א"א

 .םוגמג תייעב יל שיש דוחייב דחיב םיכלוה אל םימואנו ינא - ”ר

 םגמגמ ךיחא וליפא ,םירחא םיבר םילוגד םישנא דועו םוגמג תייעב התייה ונבר השמל םג ,המ זא - א"א

 .תוינחורל ןמיס הז םוגמג .רבדל קיספמ אל אוהו

 .םגמגמ אל יחא - ”ר

 השוע התאש יפכ תיטנגלא דאמ הרוצב הז תא ריתסהל עדוי טושפ אוה ,ךומכ עורג אל ,םגמגמ אוה - א"א

 .הז תא
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 ?תוינחורל ןמיס ןווכתמ התא המל - ”ר

 .ליגרהמ רתוי ינחור אוה םגמגמ לכ - א"א

 ?ינחור יחא - ”ר

 ?אלפתמ התא המל ,ןכ - א"א

 .ךממ בוט רתוי תצק ותוא ריכמ ינאש בשוח ינא יכ - ”ר

 .םגמגמ חכשת לא אוה םגש ,XXXX לש המרב אל התאש ומכ ךלש המרב אל אוה ילוא ,העוט התא - א"א

 .אפרתהו הרצק הפוקתל ,עברא ילוא XXXXX אוהש םגמג אוה םעפ - ”ר

 בוט רתוי הז םע דדומתמ אוהו ול תרזע טושפ ,הלחמ אל הזו ותוא תאפיר אל התא ,םש ןיידע הז - א"א

 .ךממ

 ?הלאה םירבדה לכ תא עדוי התא הפיאמ - ”ר

 .םינוכנה תומוקמב םירשק יל שי - א"א

 ?הלאה םירשקהמ תצק לבקל רשפא - ”ר

 .ןיינועמ התאש יל הארנ אל ךא ,בל ץפחב - א"א

 .דימת םירשקב - ”ר

 .םירשקה לע רתוומ התא קתנתת םא לבא - א"א

 .טקשב םתוא בוזעל ךירצו הרותה דגנ הז םיתמה םע רשקתלש יתבשח - ”ר

 .םתיא רשקתמ אל התא לבא ןוכנ - א"א

 ?םדא תא ריבסמ התא ךיא - ”ר

 .ךלו ול הנתינש הלודג תוכז וז ,תרחא רבכ הז ,הרזעל ךילא הנפ םדא - א"א

 .תמ אוה לבא - ”ר

 .תמ ףוגה קר - א"א

 ?יח התא - ”ר

 .ןכ ,ךתנבה יפל - א"א

 .ךלש ףוגל ןווכתמ ינא - ”ר

 .ילש תויטרפל רדוח םעפ דוע התא - א"א

 ?םולשל שארב קר יל דינמ התאו התוא ךל טישומ ינאש םולשל דיה תא יל ץחול אל התא המל - ”ר

 .הרהט לש ןיינע הז - א"א

 ?אמט יל ארוק התא - ”ר

 .עגרכ ךתנבה תמרב אלש םירבד טושפ הז ,אל - א"א

 ונחנאש הזה ןמזה לכ םולכ התוש אל התאש הז ךיא .לבגוממ תודמחנ רתוי םילימ שי ,האור התא - ”ר

 .םימ יקובקב 4 יתרמג רבכ ינא ?דחיב
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 .תלביקש המ לע הדות ןתונו ךרבמ תייה םא קיזמ היה אל הז ,בגא ךרד .אמצ אל ינא - א"א

 םתאש הזוזת וא הלועפ לכ לע ברעה דע רקובהמ הדות דיגהלב םיקוסע םויה לכ םיסודה םתא - ”ר

 הרוצב ותוא חבשלו ללהל ,םמורל םיכירצ ונחנאש EGO תויעבמ לבוס םיהולאש יל הארנ אל .םישוע

 .תאזכש

 ?הדות עיגמש בשוח אל התא - א"א

 .םויה לכ הזב קסעתהל אל לבא ,ןכ - ”ר

 .דומלל המ הברה ךל שי - א"א

 .םולכ עדוי וא ןיבמ אל ינאש יתנבה ןמזמ ינא ,חוטב ינא - ”ר

 .to ignore רחוב התא ,בשוח התאש הממ רתוי הברה עדויו ןיבמ התא - א"א

 ?רבדמ התא תופש המכ - ”ר

 .הפמ אצנ אל תרחא םיבושח רתוי םירבדל רובענ אוב ,ךתיא רבדל ידכ קיפסמ - א"א

 תבבוסש תועשרה לכו ינוע ,תולחמ ,תומחלמ ,שונא יסחי ,תוומ ,רלטיהל רשקב תולאש הברה יל שי - ”ר

 .תונוש תותדו הלכלכ ,המכוחו תושפיט .ונתוא

 .ןמז הברה ךוסחל לוכי הז ,"םיהולא םע תוחיש" רפסה תא אורקל ךממ יתשקיבש הביסה תאז - א"א

 .תמא אל אוה רפסהש ןעוט התא לבא - ”ר

 ךירצ טושפ התא .ךלש תולאשל תובושתה תא ןיבהל ךל רוזעל לוכיש תמאהמ הברה וב שי לבא - א"א

 שי ךביבסמ האור התאש יפכ .םלעתהל טושפ םיאתמ אלש המו רפסב ךל םיאתמש המ רוחבל

  ,םייקה בצמהמ םיצורמ םלועב םישנאה בור .ןקתלו רוזעל תשפחמ ךתמשנו תושעל הדובע הברה

  .הנתשמ אל םלועהש הביסה וז

  .הצורמ יד ינא םג - ”ר

  ,ולוכ םלועל יללכה רושימל תסחייתמ ךתמשנ ךא ,ךל חונ יכ הצורמ יד התא ךלש ישיאה רושימב - א"א

 .בלל עירפמ ךלש חומה טושפ .ךל הנתינש הלודגה תוכזה לכ לע ריזחהלו תודוהל הצור ךתמשנ יכ

 .לומתאמ ןצבקה תייהו הדימב ןיינעב ךתעד התייה המ ןיינעמ

  ?יתוא תיסינ ,ךממ קלח אוהש השגרה יל התייה - ”ר

 תויחל תוצור ונימיב תומשנה בורש בוצע הזו דחא ונלוכ .םלוכמ קלח ,חכשת לא ,ונלוכו ,אל שממ - א"א

 םיבשוח םלוכש בוצע הז .תומחלמב םיחוכיוו לע םירשפתמו םישנאה ןיב םילדבה םע םלועב

“MIGHT IS RIGHT”             

“ONLY THE STRONG SURVIVE”            

 LOSERS -ל םיבשחנ ראשה לכו ,הליהתה תא םילבקמ םיחצנמו ,בוט רבדל תבשחנ תורחת

 ,ינוע ,תרצוי וזכ תכרעמ LOSER. -ל בשחנ אל התאש דוע לכ הז םע רדסב תיללכה תכרעמהו

 רבד לכל ,"תועט" הלימב םישמתשמ םישנאה בור ,אצומ ןיא םישלחל יכ ,עשפו בער ,חצר ,הגירה
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 תויתוברת ,תוילכלכו תויתרבח תועד םג תונושה תותדל עיגמ הזש דחוימב ,םתעדמ וא םהמ הנושש

 םיכירצ ונלוכ ,דחא ונלוכ ונחנא .רשפאה לככ תויללכבו רשפאש לככ הרצקב תונעל זא .תויטילופו

 ,העוצפש קאריעב תרחא המשנ וא ,הבערה הקירפאב תחא הבער המשנ שיש דוע לכ ,םלוכל גואדל

 ללכל גואדל ונלוכ דיקפת .טלחומ ישפנ טקש היהי אל ונתיאמ דחא ףאל ,אפרמ אלל הלוח ודוהב וא

 טילחי ךלש חומהו היצקפניא לבקתו רבשת ךלגרב הנטקה עבצאב ןרופיצה םא .םה דחא םלוכ יכ

 הלילב בוט ןשית התאש ןימאהל יל השק ,רוזעל אל טילחיו ונממ הז קוחר יכ ותוא ןיינעמ אל הזש

 םלועה תרחא ,תורחת ילב ירשפא יתלב הזש םינעוט םיקזחה .ולוכ םלועה דבוע הככ .באכה בקע

  ,לאוש אל דחא ףא ,לבא ,רבד םושב החלצה היהי אלו הרקי אל רבד םוש ,תכלמ רוצעי

  ,םייח םהל ןתנו הנתמב םהל ןתינש םלועה תא םיסרוהו םימהזמ םישנאה בור ?"המב חילצהל"

 ךילהתכ לבסב תונימאמ תוצובק הברה .םהלש םהייח םעו םמצע םע ביטהל םישפחמ קר םה יכ

  .םה םישלח יכ ,לבס םמצעל רוחבל וכישמי םהו לבס םהל ורחב םה יכ םינימאמ םה ,םוקיה

 רזע היה םלש םע ,ול םירזוע ויה אל םא עיגמ היה אל רלטיה ,וב ורחב אל םא עיגמ היה אל רלטיה

 ורחב םלועה תומוא בורו וב רחב םלש םעש וחכש ,רלטיה תא םימישאמ םלוכ םויהו ודגנל

 TO IGNORE המל ןיבמ אל דחא ףא ,תטשפתמ הלחמהש ךכ רחאו השוע התאש ומכ קוידב 

 רתוי תונוילעו תוהובג תומשנ םיכירצ ונחנא הז ליבשב .רלטיהל קר אל אשונ לכל ןוכנ הזו לבסה

 .יתימא םולשל דחא םוי ונלוכ עיגהל לכונו רתוי תותוחנהו תוכומנה תומשנה תא ריעהל

 ?חישמ ןווכתמ התא - ”ר

 ארונש המ .דבלב תוינחור םע תיתימא הוולשו טקש .רבד ותוא לוכה ,  NIRVANA,חישמ הזל ארקת - א"א

 הדימב וליפאו עצבל ול רשיא ולוכ םלועהש המ הלא עציב אוהש המ אל הז רלטיהל רשקב רתויב

 םירחאו םידוהי לש םינוילימש אלא ,םישנא הברה ךכ לכ גרה רלטיהש אל וז השובה .ול רזע תמיוסמ

 לש תיתעווזה היווחה לש הרטמה .ותוא רוצעלו לועפל טילחה םלועהש ינפל חצריהל םיכירצ ויה

 .התמדרתמ התוא ריעהלו ,םייקה הפוצרפ תא הלוכ תושונאל תוארהל רתוי התייה רלטיה

 ?םידוהי דימת המלו דבכ ךכ לכ ריחמ המל - ”ר

 ןיידע ,םידוהי ויה ןוילימ 6 ,ןוילימ 30 -מ רתוי וגרהנ היינשה םלועה תמחלמב ,םידוהי דימת אל הז - א"א

 אוה ,ןכבו ,ילילשו ןותנ רבדכ תוומ םיאור ךומכ םיברו התא .הביס שי רבד לכל ךא ,הובג דואמ זוחא

 הז ליבשב ,עגרכ ןיבהל ךל השקש הנוש ךרד טושפ הז .ילילש אל ללכ ךרדב אוהו םייק דימת אל

 עיגהלו דומלל ךל רוזעל תולוכיש ךביבס תויבויח תומשנ הברה ךל שי ,רפסה תא ארקתש יתשקיב

 .םלוכל יבויח לוצינ הז ,םתוא לצנ ,תונמדזהה תא ספספת לא ,רתויב םיהובגה תומוקמל

 ?םלוכל ץילממ תייהש רפס הז - ”ר
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 ךשמב .קזנ תושעל לוכי וליפאו ךתנבה יפל ערל בוטה ןיב ןיחבהל עדיי אל בורה ,אל טלחהב - א"א

 ונל וארה הלא םירומ .ונחנא תמאב ימ ונל ריכזהל םיאלפנ םיגיהנמו ךרד ירומ ויה הלוכ הירוטסיהה

 .ישונאה לאיצנטופב רתויב ךומנהו רתויב הובגה תא

 ךומנה ישונאה לאיצנטופה לע ,עצבל םילוכי םדא ינבש תועווזה לע ונתוא דמלל ידכ חלשנ רלטיה זא - ”ר

 ?רתויב

 ךותמ רצונ אוה ,תושונאה ידי-לע רצונ רלטיה ,ךילא חלשנ אל רלטיה - א"א

           Collective Consciousness וידעלב םייקתהל לוכי היה אלו!This is the lesson .  

 .ותוא רצי ןוכנ רתוי וא רלטיה לש היווחה תא איבהש המ הז "םתא" דגנ "ונחנא" לש ןויערה

 .סקס ,םיענו ןיינעמ רתוי אשונל רובענ אוב - ”ר

 ךייחמ ברה
 ןיינעב רתוי קימעתו ארקתש יל חיטבת קר ,אשונל אשונמ ץופקלו וזכ הרוצב בושחל לגוסמ התא קר - א"א

 .יללכה

 .היעב ןיא - ”ר

 ?תעדל הצור התא המ - א"א

 .סקסל רשקב לוכה - ”ר

 .תוינימ וא ןימ הלימב שמתשהל ףידעמ ינא - א"א

 ?ןימ רידגמ התא ךיא ,יקוא - ”ר

 .ארובה תנתמ ,תיללכה האירבהו ךלש הריציהמ קלח םוקיב רחא רבד לכ ומכ הניתנו הבהא - א"א

 ?רוסא ךכ לכ הז המל הנתמ הז םא - ”ר

 המרב אצמנ התא זא יכ תיתימא גוז תב םע ףידע .םירחאב עגופ אל התאש דוע לכ רתומ לוכה - א"א

 .ההובג יכה תינחורה

 .הרוחב התוא תא בוהאל ילב הז תא השוע ינאו קוור ינא םאו - ”ר

   .יללכה םלועב תויראלופופ תובושת קוידב אל םה לבקל ךלוה התאש תובושתה - א"א

 .יראלופופ אל בהוא ינא רדסב הז - ”ר

 ךמצע תא בוהאל בייח התא םירחא בוהאל ידכו "תימצע הבהא" הזל םיארוק תאזה הרוצב ,ןכבו - א"א

 .םדוק

 ?הרותה דגנ הז עגרכ רמוא התאש המש ןיבמ התא - ”ר

 רכז ורצונ .תונוש תויונשרפו םימוגרת ךותמ ואבש םיקוח םע הרבח ריכמ טושפ התא ,אל ללכב - א"א

  .הזה םלועב תומשנה ךרד ,הריציה ךרד האירבה תא אוה הווח שודקה רואה וז ךרדב יכ הבקנו

 רבכ הז ךתמשנב הרושקש ךתשא ומכ גוז תב ךל שי םא ןבומכ .המלש הניתנו הבהאל רושק לוכה

 .תכרובמ רתוי הריציהו רתוי הלודג האנהה זאו תרחא המרב
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 ?דוגבל הזה רציה תא שי םישנהו םירבגה לכל המל זא - ”ר

 תא תורסואה תומכסומ הדימעה הרבחה קר ,הנוש הבהאב תוסנתהל רצי הז ,דוגבל רצי אל הז - א"א

 .ןוילע חכ דגנ הז ןיא ,רבדה

 ?יתשאב דוגבל לוכי ינא זא - ”ר

 .הלילחו סח - א"א

 .טילחת זא - ”ר

 .היעב ןיא זא ךלש ינימה ךרוצה תא הבהאו הנבהב לבקתו םיכסת ךתשא םא .דחא ףאב רוסא דוגבל - א"א

 .ןוויגו תוכיא תשפחמ איהו ןוויגו תומכ שפחמ התא ,הלשמ הנושו הובג ינימ ךרוצ שי ישיא ןפואב ךל

 םכדיקפתמ קלח הז ,היינשה תא דחא קפסל םתא םיבייחו םידדצה ןיב הנבה שיש דוע לכ רתומ לוכה

 .הבהאו הניתנל ,הפ

 ?רתומ הז םג רבגל ךשמנ רבג םאו - ”ר

 ?הזה בלשב הז לע רבדל הצור התאש חוטב התא ,ןבומכ - א"א

 .םתוא גורהל ךירצש הרותב בותכ לבא ,ןכ - ”ר

 וב לפטמ תייה ,יל הארנ אל ?ותוא גרוה תייה םילגלג אסיכב היה ךנב םא .תויונשרפ הז ןוכנ אל הז - א"א

 אוהשמ שיש רמוא וניא ברה ,ריהבהל{ .רשי תכלל ול רוזעל רתויב בוטה אפורה תא אוצמל הסנמו

 רשא ,הז לוגליגב רחא לולסמב ורחב ולא תומשנש טושפ הלא .לאוסקסומוה םדא םע ״רדסב אל״

 ונאש המב תרחוב המשנה ,לכה ירחא .הז לוגליגב תרחא תינחור היווח לש גוס תווחל םתוא איבמ

 ונל תורזועו ונלש תולודג יכה תוכרדהה ןה ולא תוביסנש ללגב קר ולו ,״תושק״ םייח תוביסנכ ההזנ

 לש יפוס ןיאה ךילהתהמ קלח ,״ןוקית״ -כ וילא סחייתמ ברהש המ הז .תינחור רהמ יכה חתפתהל

 רמוא אל ״ןוקית״ ,תחוורה הנומאל דוגינ .הזה טסקטה ךלהמב קמועל רבסוי רשא רבד ,םייחה

 תווחל הרחב המשנהש םינוש םייח יאנת לכה ךסב הזש אלא ,הרוצ איהש וזיאב ״רובש״ התאש

  }תינחורה תולעתהה ךילהת תא זרזל תנמ לע הז לוגליגב

 ?ותוא גרוה אל התא המל ,ךלש XXXXX רבחה איה הבוט המגוד

 .דחא ףא לש הגירה דעב אל ינא - ”ר

 ותוא בהוא התאו דאמ ךתוא בהוא אוה .תובגשנ תולעמ םע יבויח דאמ םדא ןב אוהש עדוי התא יכ - א"א

 טושפ ,דחא ףאב עגופ אלש בוטו רשי םדא ןב אוה ,תינימ הכישמ ילב תיתימא תורבח םכל שיו

 םילות ויה ךתוא ,גרוהל םיאיצומ ונייה ילמרונ אלש רבד לכ םא .ךלשמ הנוש ךרדב הרחב ותמשנ

 .ילמרונ אל רבד םוש ךלצא ,ןושאר

 .תונשרפ אל הז ,בותכ ךכ לבא - ”ר

 לאיצנטופהש רמול ״ינחור תוומ״ גשומב הנווכה ןיא{.ינחורה ןבומב יתמשנ תוומ ,ישפנ תוומל הנווכה - א"א

 עיגהל ךל עייסל תנמ לע ולא תוביסנב הרחב ךתמשנ ,ךפיהל .הרוצ איהש וזיאב לבגומ ךלש ינחורה
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 תוהדזה םע לגלגתהל ורחבש תומשנש ,רמול הניה ברה לש ותנווכ .רתויב םיהובגה תומוקמל

 תוינויח תמר תווחל םדאל תמרוג וז הריחב רשאו ״םנוקית״מ קלחכ תאז ורחב ,תילאוסקסומוה

 תא ןנערל םדאה תא דדועל ומצע עינמה ןניה ,ולא תוביסנש תיללכ הרטמ םע ,וייחב הנוש תיטגרנא

 ןבומב רעצל ליבומ ,״ילמרונ״כ הבישחמ הרבחהש הממ ״הנוש״ תויהל ,יללכ ןפואב .ותמשנ

 ה/ינשב דחא דימת ךומתל ונילעש רמא דימת ברה .רבגתהל םדאה לע הבוח ,וילע רשא רבד .ינחורה

 דחא רוזעלו ךומתל ונתבוח יהוז .היהי אל אוהש המ ,״וננוקית״ תמשגהו ונדועייל עיגהל עסמב

 דואמ הגרדב םישנא םנשיש ןייצל בושח .ןכ םג ונלש ישיאה ןוקיתהמ קלח והזו ונעסמב ה/ינשל

 }םיילאוסקסומוה םניהו ברה םע דואמ בורק םידבועש תומיהדמ תולוכי ילעבו TLS -ב ההובג

 ליבשב ,םייח קוידב אל םה םינפבמ ,ולש בצמב ריכמ התאש םירחאו ךלש רבחה לע עגרל בושחת

 םידומ האלמ תונכבש ,ךלש רבחה ומכ ,םהיניב םיטעמ .םתחמש תא טילבהל םיסנמ םה דימת הז

 ךירצ .רבד ותוא הזש הארתו םילגלג אסיכב המשנה לש המגודה לע בושחת .םינפבמ םידובא םהש

 .םהל קיצהל אלו רשפאה לככ םהל רוזעל

 ?דחא םוי ןתחתהלו תונתשהל לוכי אוה םאה - ”ר

 תורקל ךירצש המ ,איה הנוש המשנ לכ ,םישנל םגו םירבגל םג ךשמנ ךרבח ,הריחב לש ןיינע הז - א"א

 .הרקי

 ?השיאל תכשמנש השיא םא המ - ”ר

 .הרבחה תומכסומ ללגב הז תא תוקחוד ןבור ךא ,תורחא םישנ לש ןמסקו יפויל תוכשמנ םישנה בור - א"א

 רשקה ןהיניב .תרחא וא וז השיא םע םיינימ םיסחי םייקל תוצורש רמוא הז ןיא ,םירבגל דוגינב ךא

 שיש דוע לכ השיאו רבג רשאמ הנוש הרוצב הבהא תעבה איה תינימה הלועפהו ינחור רתוי אוה

 .רדסב אוה םישנ ןיב ןימו רתומ לוכה ינחור וא ינימ לוצינ ןיאו המכסהו הנבה

 .תימלוע הכפהמ ללוחל ךלוה התא - ”ר

 טושפ ,שמשל תחתמ שדח רבד םוש ןיאו םימעפ יפלא ובתכנו ורמאנ הלאה םירבדה לכ ,אל ללכב - א"א

 .המשא תושגר ךל תתל ךירצ ,בוט םעטנ וא ,בוט עמשנ ,בוט הארנ ,בוט שיגרמש המש ךתוא ודמיל

 הריחבה תושר תא תלבק הז ליבשב .הרקמו הרקמ לכל תוביסנבו בצמב יולת רבדה ,רבדה ןוכנ אל

 תא בוהאל רדסב הז ,ףוגה תוגונעתל רושקש המ לכב המשא ישגר שיגרמ התא דחוימבש בל םישו

 התאש המ לכ תא בהאת .רחא רבד לכל רוכמ תויהל בוט אל הז ךא ,ךתבוח וז השעמל ,ךמצע

  ,החלצהל אל ,ףסכל אל ,רכמתהל אל קר םירחאב עגופ אל התאש דוע לכ תיתימא הבהא ,קשוח

 רחבתש ףידע ,הבהא לע ןימ רחבת אלש ףידע .הניתנו הבהאל קר ,ןימל אלו לכואל אל ,חוכל אל

 יתלב קלח הז ןימו הניתנו הבהא ולוכ םוקיה תילכת וז ,תתל ידכ לבקלו לבקל ידכ תתל ,דחיב םתוא

 תעדלו רתוי תעדל ,לומתאמ רתוי בוט תויהל ,רתוי ץירעהל ,רתוי תתל ,רתוי בוהאל רחבת .דרפנ
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 רחבת לוכה לעמו תעדו הניב המכוחו הנבה רחבת ,הרזע רתוי תתל ידכ החלצה רתוי רחבת ,עודמ

 .שודקה רואה תא תעדל

 ?רדסב הזש רמוא התא ,השיא דוע הצור ינא םא ,יתשאל רוזחנ אוב - ”ר

 דוע לכ ,הילא ךתבהאמ תדבאמ אל םעפ ףאו האלמ הפתושכ תטלוש ,תרחוב ,תרשאמ איהש דוע לכ - א"א

 .ךתשא דוחייב ,התוחתפתהב תחטבומ אלא ךתבהא ןדבואב תמיואמ אל איהש

 ?האבה םעפב יתשא תא איבהל לוכי אל ינאש חוטב התא - ”ר

 קחוצ ברה
 .הנורחאה ונתשיגפ תאזש יתבשח - א"א

 יל ןת ,רתוי דמעמ קיזחמ אלו ףייע דאמ ינא הזמ ץוח ,התוא איבהל לוכי ינאש יל חיטבת םא ,אל - ”ר

 .תולאשה תלחתהל דוע יתעגה אל טושפ ינא ,רחואמ רתוי ךישמהל לכונ ילוא ,הילא רשקתהל

 .ןמז דוע יל ןתיתש בייח ינא

 םלענ ,העשה המ גשומ יל ןיאו רדחהמ םלענ ברה ,יתמדרנ הארנכ ,התוא עיגרמו XXXXX םע רבדמ ינא
 ויה אל םימה ,יתחלקתה .ברל רשקתהל לוכי אל ינאו ,דבוע אל ןופלטה ,הטימה דצב היהש ןועשה יל
 .ברה סנכנ עתפל זאו .םירזומ דאמ ,םיליגר
 ?קוידב הרק המ ,בוט רקוב ברה דובכ םולש - ”ר

 .תמדרנ - א"א

 ?יתוא תמדרה וא יתמדרנ - ”ר
 .ךשמהב ןיבת התא טושפ רבד אל הז ךילע רבועש המ ,תמדרנ טושפ ,אל - א"א

 ?תנשי הפיא ,תכלה ןאל - ”ר

 .רקובה תוליפת - א"א

 ?ךלש ןיליפתה תא תוולהל רשפא - ”ר

  .החמשב - א"א

 תורזומ תוליפת ינימ לכ השוע ברה ,ןיליפתה תחנה ןמזב
 .ךישמהל הצור ינא - ”ר

 .התוא רעצל הצור יתייה אלו ךל הכחמ ךתשא - א"א
 .ןמז דוע יל שי - ”ר

 ינאש ןטק רויס יל שי בזוע התאש ינפל לבא רחא דעומב ךישמהל ךרטצנ לבא ךתוא בזכאל יל רצ - א"א

 םע ךל רוזעי ילואו תרחא תואר תדוקנמ םירבד רתוי תצק ןיבהל ךל רוזעיש ךתוא תחקל הצור

 ?םדוק לוכאל הצור התא ,שפחמ דימת ךכ לכ התאש תוחכוהה

 ?םיכלוה ונחנא ןאל .תיבב לכאי רבכ ינא םימ יל קיפסמ ,אל - ”ר

  .ךמצעל לוכה רמוש התא הדוקנ התואמו ונתביזע דע דעתל ךל רתומ םיאבה םירבדה תא - א"א
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  .דחפ םוש שיגרת אלו בוט לוכה ךא םלוח אל התאש ןיבתש בושח ,לק אל אוה רויסה

 .רויסה לע רבדל טלחומ רוסיא ךל שי

 ?הז לע םדא םע רבדל יל רתומ םאה - ”ר

 .עיגהל לוכי אוהש יל הארנ אל ,עגרכ ול הפצת לא לבא ,ןכ - א"א

 ?ה'רבחה ראש לכו ינא ,XXXXX ,יתשא ,םדא ומכ ,תולאשה ראש לע יל הנעת יתמ - ”ר

 .ודעומב רבד לכ - א"א

   ?הרזחב ןועשה תא לבקל רשפא - ”ר

 .הצוחה ךתוא הוולי אוה ,השמ קר הפ היהי רוזחתש ,שקבאשכ חתפו ךיניע תא רוגס .רויסה ירחא - א"א

 ךרדב ךתיבל ךל .ךמעטל רתוי תצק ,רחא ןולמב ךמצע תא אצמת התא ,לבלבתת לא ,בגא ךרד

 .בורקב ינממ עמשת התא .החלצ ךרדו רשיה

 .חוטב ינא - ”ר
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07-07-10 
 2010 ,7 ילוי

 ע"שת'ה זומתב ה"כ
 

 םייומס תומלועל תיתלחתה העדות
 
 
 תשקב יפל ידי-לע תדעותמש החיש םילהנמ ונחנא םשו יתיבב יתוא שגופ א"א ברה םדקומ םואת יפ לע
 א"א ברה םע חתפל יתלחתהש םיימיטניאה םיסחיה ךותב ירמגל רחא בלשב ימצע תא אצומ ינא .ברה
 תא ןיבהל הסנמו םלשומ לובלב ךותב יח ינא .תואלפנ תויושיו םייומס תומלוע תולגל יתלחתה .םדאו

 .יביבס שחרתמה
 ,עדונ אלהמו עדונ יאהמ ינא דחופ ןיידעש תורמל ,עדונ אלהמו העידיה יאמ דחפב ינא הוולמש תורמל
 .דועו דוע דומללו תולגל תנמ לע שדח םוי לוכל םייניע ןויליכב הכחמו םלועה גג לע שיגרמ ינא
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 .תונורחאה תולאשל רוזחל הצור יתייהו ,לבלובמ דאמ ינא - ”ר

 .ףוסה דע ךישמהל םיכסמ התאו תצעייתהו הברה יד תבשחש ןיבמ ינא - א"א

 .הפ םייחה םע תודדומתה לש היעב יל שי ,ןיידע תיפוס יתרחב אל - ”ר

 ?רוזחל הצור התא הלאש הזיאל - א"א

 השודק הרותהש ןעוט םג התא ,םימיוסמ םיאנתב רתומ לוכהש ןעוט התא ,ןימ םע ליחתנ אוב ,ןלוכל - ”ר

 .ןיינעב תוריתס הברה אצומ ינא לבא ,איה תיתימאו

 ?קוידב המ - א"א

 .רדסב הז השיא םע השיא לש בכשמש תנייצ - ”ר

 רבג בכשמ ומכ יתייעב וא רומח הז ןיא ןכלו ערז ןיא השיאל טושפ יכ ,הרותה יפל רוסיא הז לע ןיא - א"א

 .רבג םע

 ?האושנ השיא םא המ - ”ר

 .הלעב םע האלמ המכסהו רושיא איה תבייח - א"א

 ?רדסב םג הז םיכסמ לעבהו רחא רבג םע םיסחי םייקל הצור האושנ השיא םא - ”ר

 .שיא תשאב תעגל רוסא יכ ,אל - א"א

 ?רתומ ןכ ,יושנ רבג רותב ילו - ”ר

 טושפ התא ,תחא השיאמ רתוי רבגל רתומש הביסה וז .םדוקמ יתנייצש ומכ תונוכנה תוביסנב קר - א"א

 .דומלל ליחתהל ךירצ

 ?הדינ םע הרוק המ - ”ר

 .הדינ רומשל תובייח ןלוכ ,תחא השיאמ רתוי ךל שי םאו החפשמה תרהטו הדינ רומשל ךירצ - א"א

  ?הווקמ םע המ - ”ר

 .ןיבת איהש ילב םינוכנה םינמזב וליפא ,הלש ךרדב תאז השוע ךתשא - א"א

 .רתוי טרפת - ”ר

 רחא רבד לכ ומכ ןימש חכשת לא .רבעה יקוח ללוכ ,םיקוחה תא דמלת םא רתוי ןיבתו ,התוא לאשת - א"א

 תא תושעל בושח ןכל .םככרד שח ארובהש היווחו תוסנתה אלא ,םכלש תוסנתהו היווח קר אל אוה

 ועדת דרפנב וא גוזכ םישוע םתאש רבד לכ ינפל יכ ,םכמצע לע בושחל קר אלו הרהטו ןויקינב הז

 םישיגרמ םימיוסמ םירבד המל ךמצע תא תלאש םעפ .ארובל ברקתהלו תעדל םיכירצ םדוק םתאש

 ?בוט ךכ לכ

 .הבושת יתאצמ אל לבא ,ןכ - ”ר

 םייח ונחנא ."ןאכ ינא" ,"ילש ינאה" הז ךלש חומל ,ךל עידוהל המשנה לש ךרדה וז הבוט השגרה - א"א

 תויונשרפה םע תונושה תותדל רושק ללכ ךרדב הזו םיבוט םירבד הברה ונילע תרסואש הרבחב
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 םירחאב עוגפל ילבו םיזגהל ילב קר ,המשא תושגר אלל ךל בוטו יתימא שיגרמש המ השעת .םהלש

 .הבוט יופכ תויהל ילב ,ארובה ףותיש ןבומכו ךתשא ףותישב לוכה לעמו

 ,ךמצעל לכ םדוק בוט תושעל תעדלו בוט שיגרהל ךירצ התא ,תוירבה םע ביטהלו בוט תושעל ידכ

 יאנתב ,ךמצעל בוט שפחמ התא םא המשא ישגר שיגרת לא .בוט תתל לכות אל ,בוט אל ךל םא יכ

 .הניתנה חטשב בוט יד התא ,וישכע דע ךתוא ריכמ ינאש ומכו תוירבל תתל ידכ לבקל הצור התאש

 .וב תכרבתהש הניתנה חוכמ אב ךלש לודגה ינימה ףחדה

 .הרותה דגנ אל התאש יל רמוא התא ינש דצמו העוט התא תידוהיה תדה יפל לבא - ”ר

 הרותה ךותב םיטרפה תא דמלתש יאדכ ,תדמ הנוש הרות לבא ,העוט ינאש תובשוח תותדה לכ - א"א

 רסמב תולשכנ רבד לש ופוסב תותדה לכש הביסה וז .הרותו םייתד ,תותד ,תד ןיב ןיחבהל דמלתו

 .החילצמ דימת תוינחורו תונימאמ אל תומשנה בורו יפוסה

 .רתוי ריבסת - ”ר

 תאנוש תד .ךלש ישיאה ןויסינה תא גישתש הפצמ תוינחור ,םירחא לש ןויסינמ דמלתש הפצמ תד - א"א

 הפצמ תוינחור .ףוסב ךלשכ םתוא לבקלו םירחא לש םהיתועד תא רוקחל ךתוא תדדועמ תד .תוינחור

 ךרדב איהש ,תינוציח העפשה אלל ךמצע ךותמ ךיתועד תאו תמאה תא לבקלו ןגראלו רוקחל ךממ

 .דחפמ תעבונ ללכ

           .SELF DENIAL IS SELF DESTRUCTION 

  AWARENESS IS THE KEY.     הרותל           

 .ונידלי תא דמלל םיכירצ ונחנאש המ הז           

 .םירחאל ער םישועש בוט שיגרהל ירשפא יתלב היהי רבכ הז ,דחא ונלוכש וניבי םלוכש עגרב

 .וב הסנתמו הווח התאש המ אוה התא .הל םלעת תיארחא יתלב תוגהנתה

 .ונלש החיש לכ בתוכ אל ינא - ”ר

 לע הל רפסל ךל רתומו ךתשאל ךדי יבתכ לכ תא תוארהל הדיחיה ךתבוח ,ךלש הריחבה ,רדסב הז - א"א

 .תורוסאה תותלדה ךותל סנכיהל אל רהזיתו חכשת לא לבא ,ונתחיש

 ?התוא זיגרהל אל ידכ תושעל רומא ינא המ .תולאש הברה תלאושו תינרקס דאמ איה - ”ר

 אל ןיבת איהו ןכומ הזש שיגרת התאש עגרב בותכה תא הל הארתו תמאה תא הל ריבסת טושפ - א"א

 .תעדוי איהו התא תמא רבוד ,גאדת לא ,ךל ןימאת איה דימתו ךרוצ ןיאש לואשל

 ?םואתפ הרק המ ,םירחאמ יתוא תרהזה - ”ר

 .םיעיגמש םיערזל םינכומ אל םה הארנכו םידבועמ אל םיחטשל תסנכנ - א"א

 .ידגנ ואצי ילש םירבחש רמוא התאו ,רתוי םידע וא תוחכוה ךירצ אל ינאש בצמל יתעגה ףוס ףוס לבא - ”ר

 .תמייק תורשפאה ךא ,חוטב אל - א"א

 ?המל - ”ר
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 ןיידע ןיא ךלו "םיטעממ דחא" תרחבנ התא ,תרבעש המ תא ןיבהלו לבקל םילגוסמ אל שונא ינב בור - א"א

 םגרתל םילגוסמ םהו התוא עדוי התאש יפכ תמאה תא ריבסהל תוסנלו דדומתהל חוכה וא עדיה תא

 .ךדגנ תאצל זאו רקשכ תמאה תא

 ?הנוש XXXXX המל - ”ר

 .הבילב תוקפס ליטמ הלש חומהש וליפא תמאה תא תעדוי התמשנו איה ךממ קלח - א"א

 .ינממ םיפצמ םתאש הדובעה תא ךישמהל יילע לקת איה זאו לכב התוא ףתשנ אלש המל זא - ”ר

 .דאמ דע הכורא הכרדו םינוילעה תומוקמהמ התמשנ הקוחרו דיקפתל איה הלשב אל - א"א

 .השודק הל םיארוק םתא - ”ר

 .ןיבמ אל התאש תוביסמ - א"א

 .ןיבהל לכוא ינאש ריבסת זא - ”ר

 חוכו XXXXX תוכזמ תעבונ התשודקש ךל דיגהל ינא לוכי ךא ,ךל ריבסהל יתורשפאב לוכה אל - א"א

 .ךלש שודיקה

  ?שודיק חכ שי יל יתממ לבא ,הזל ןכומ ינאש בשוח אל ינא ,עגרכ XXXXX לע רבדנ אל אוב - ”ר

 קוחר ינא ,דומלל הצור אל ינא יכ ,םולכ עדוי אלו ןיבמ אל ינאש ,קידצ תויהלמ קוחר ינאש יתבשח

 םואתפו ןיידע םהב ונעגנ אלש םירבד הברה דועו בילעמ ינא ,לודג ץופיש רובעל ךירצ ינא ,הרותהמ

 ?שודק תויהל יתכפהנ

 םירחא םירבד הברהב תכרבתהש ומכ שודיקה חוכב תכרבתהש אלא ,שודק התאש יתרמא אל - א"א

 ךשאר תא ןומטל ,םלעתהל רחוב םירקמה בורב התא לבא ,םילילשו םיבויח ,םהילא עדומ אל התאש

 .לוחב קומע

 הפצמ התא ,םויל םוימ יתוא לבלבמ רתוי התא ,תולאש רתוי לואשל דחפמ ינא המל אלפתמ התאו - ”ר

 ?ריבסת ילוא ,דקפתא ינאש

 המגוד ךל ןתא ךא ,רעושמה לעמ ,דאמ הפי דקפתמ התא םינורחאה םישדוחב םיאנתה תחת - א"א

 ?"רובידה חכ" גשומ לע תעמש םאה .ןטק ןוקית דוע ילוא ,ךל רדסל לכונ ןמז ותואבש תחא תילילש

 ?השודקל רושק הז המ .ןכ - ”ר

 םיאב םלוכ .ערה ןושלו בוטה ןושל ,הכרבה חכ ,הללקה חכ ,תואה חכ ,הלימה חכ ,רובידה חכ - א"א

 ,הלבקה דוס ,הלבקה חכ ידי-לע ,הלבקה ךותב דומלל תלוכי הלאה םיאשונה לכ תאו הגרדמ התואמ

 תלבק התאש תוחוכ םה יתרכזהש םיגשומה לכ .דומלל ךליבשב הביס דוע ,תישעמה הלבקהו

 תוחוכב תשמתשה דימת אל ברה ינובאדל ךא ,שרדנה יפל םהב שמתשהלו רוחבל אוה ךדיקפתו

 .הנוכנה ךרדב הלאה

 אוהש יתישע המ הזמ ץוחו יל שיש עדוי אל וליפא ינאש והשמב ,הנוכנ ךרדב שמתשהל לוכי ינא ךיא - ”ר

 ?עורג ךכ לכ
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  .ללקל ומכ ,םיילילש םירבד הברה תושעל תגהנו הז תא ןיבתש ןמזה עיגה ,לוכה תעדוי ךתמשנ - א"א

  BIG DEAL?-ה המ. םיללקמ םלוכ - ”ר

 דבכ רתוי הברה לקשמה ,ךרבמ וא ללקמ התאש ,םלוכ אל הז התא לבא ,בחר רפסמ ךא ,םלוכ אל - א"א

 תלבק ךייח ימי לכו סחייתמ אל התא ,ךתוא םיכרבמ םינבר רשאכש הביסה וז ,םלועה ישנא בורמ

 .םתמשנ תאו םחוכ תא העדי ךתמשנ יכ ,םינבר ינשמ קר תוכרב הבהאב

 . XXXXX -ו םדאמ םג יתלביק םינברהמ ץוחו בעתמ ינאש הלא וליפא םינברב יתלזלז אל םעפ ףא - ”ר

 המשנ תוהזל הצור ךניא םא .םה ריחמ ומליש ,תללקש הלא תאו ,םהינפב תלזלז וא תללק אל - א"א

 .XXXXX דוחייב ,אלמה םשה תא תעדל תבייח ךתשא ךא ,רדסב הז ,רובידב

 ?וארקי ללכב םא ,םיארוקה ראש םע המ - ”ר

 .איה ךתוכז ךתריחב - א"א

 הנווכ םע אלו קוחצב הז תא השוע ינא דימת לבא ,ללקמ ינאש ןוכנ הז ,תוללקה ןיינעל רוזחנ אוב - ”ר

 ,יתיא דחיב קחוצ אוהו קחוצ ינאש ןיבמ אוה ,"XXXXXXXX" אלמ קוחצב רבחל רמוא ינאשכ ,הער

 .דימ קיספמ יתייה ןבומכו וב יתעגפש יל רמוא היה תרחא

 ךל התייהו הדימב הרוק היה המ ךל ראת ,הער הנווכ ילב הז תא השוע התאש םשה ךורב לכ םדוק - א"א

  ?הער הנווכ

 ?רבדמ התא המ לע - ”ר

 תשגפש תומשנ םתוא ,רתוי הפ םניאו ךתיא בבותסהל וגהנש הלא לעו ךתוא םיבבוסה לכ לע בושחת - א"א

 רמוא ינאש םירבדל רתוי ןימאתו רתוי ןיבת זא ילוא ,םתוא לאשת אלש המל ,ונלש ףתושמה רויסב

 .ךל

 .רשאמ התאש יתעדי אל - ”ר

 .ךלש הריחבה - א"א

 .תחא םעפמ ץוח תמכסה אל ,יתדמלש השדחה הפשב ךתא רבדל יתשקבש לבא - ”ר

 הברה ךל שי יתיאו הרירב ןיאש קר שומישל וז הפש ,תשקיבש ומכ ךל חיכוהלו לוגרתל היה הז - א"א

 .תורירב

 ?רויסהמ תומשנ םתוא םע המ לבא - ”ר

 .ךלש הלוכ הריחבהו גונעתה - א"א

 .יל תונעל וחמשיש חוטב ינא - ”ר

  ,רתויב תוהובגהמ ךילא םתניתנו ךתוא תובהוא ןכא ,תוגרדמו תוקלחמ הברהמ תומשנ הברה - א"א

 יאדכ .רתויב םיהובגה תומוקמל עיגהל ךיא דומלל הצור ךניאו עיגהל ךיא עדוי ךניא התא ךא

 .תלביקש המב לזלזל קיספתו דומלל ליחתתש
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 ילש םירבחה תא ןכסלו םשגתהל תולוכי ילש תוללקהש ןעוט התא ,ןוכנ ןיבמ ינא םא .לזלזמ אל ינא - ”ר

 .קזנ םהל תושעלו

 ,XXXXX ומכ ,ךממ תוהובגה וליפא ,םלוכ תומשנה לכ תא לבא ,ךירבח תא קר אלו ,ןוכנו ןוכנ ןכא - א"א

 .XXXXXXXX ול ארוק התאו ,ותוא םיבבוסל הבהא ןתונ קר אלא ,ללקמ אל םלועל ,בל תמש םאש

 .ךתוא וא ותוא תרטופ אל הגגשו ךומכ גגושב ללקל ליחתהלו תונתשהל לוכי XXXXX ךל עדת ךא

 .ךלשב ךישממ התא ךא ,רבכ םימעפ המכ הז לע ונמכסה ,XXXXX תא ברעת לא ,הבוט יל השעת - ”ר

 .ךתוא ריעהל הדיחיה ךרדה הז ,הרירב ןיא םימעפל - א"א

 ?תנווכתה המל ,ערה ןושל תרכזה - ”ר

 ןושל םא רדסב הז ,ןטק ןוקית ךירצ םש םג ךא ,הפה לובינו תוללקה ומכ ךלש קזחה דצה אל הז - א"א

 .םירחאל אל ךא ,המצעב המשנ התואל תרמאנ ערה

 .רישי דאמ תויהלב עודי ינא - ”ר

 תומוקמל עיגמ ,ךכותב רובידה חוכו עונכשה חוכו םירז םע הז תא השוע התא םימעפל לבא ,תמא - א"א

 .םיקוחר

 ?יילא םיבורק םישנא ריהזהלב רדסב אל המ - ”ר

 שמתשהל הסנתו ךיכרדו ךיתולימ תא רחבתש יאנתב ,לבוקמ הז הנגה תרטמל השענ הז םא - א"א

 אל התא םא רדסב הז טקשב ,XXXXX -ל תישעש ומכ םייסמ התאש ךרבת דימתו תויבויח םילימב

 .רתויב יבויחה תא עצבתש רקיעה ,חונב שיגרמ

 .ףשכמ הזיא ומכ שיגרהל יל ןתונ התא - ”ר

 ידי-לע האמוטב וא תוכרב ידי-לע ,השודקב רוחבל תוכזה תא ךל שי ,ךמצעל הז תא השוע התא - א"א

 .הריחבה שפוח תא שי ךל ,רחא רבד לכ ומכ ,הפ לובינו תוללק

 ילב ,ףשכמ ,לבגומ ינאש יתנבה ,םינורחאה םישדוח 6 -ב יתנבהש המ תא םכסל הצור ינא םא זא - ”ר

 המשנ ,ילש לודגה הפה םע יביבס םירחאלו ימצעל קיזמ ינא יכ ,הלוח ףוג םע ,רגפמ וליפא ,הלכשה

 ילב יתלליק יכ חצור ילוא וליפא ,אמט ,ןימ הטוס רמולכ ,המצע תא עיגרהל ידכ ןימ תבהואש תסעוכ

 חוטב ינאו השודקו הרהט דגנ ,ארובה דגנ ,תוירבה דגנ ,הרותה דגנ ,יילא םיבורקה תא ןיבהל

 ?עגרכ הפ ינא המל זא ,לוכה רוכזל ידימ לבגומ טושפ ינא .הכורא דוע המישרהש

 .ךתוא ראתל יתימא רתוי רבד ןיא ,טסימיספ ךתוא הנכמ איהשכ לבא ,תקדוצ אל ללכ ךרדב ךתשא - א"א

 םילודג תוחוכש ןיבהל התא ברסמו יבויחה תא ונממ איצוהל םוקמב ילילשה תא דימת האור התא

 ךמצעל בוט קרו בוט הברה תושעל לגוסמ התאו תונפל ךרד הזיאל דומלל ךירצ קר התא ,ךב

 ךרדה יצחמ רתוי תעציב רבכ ,הריחב לש ןיינע קר הז .רתויב םינוילעה תומלועבו הפ ךתוא םיבבוסלו

  .רשיה ךרדב הרהמב דומעתו האמוטהמ רטפיהל דמלת ,יתיא הפ התא הז ליבשב תיבויחה
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 התאש תולגל דחפמ התא ,ךתוא הדיחפמ תמאה ,תמאה תא לבקלו דומלל התא ברסמ ברה ירעצל

 .אושנמ הדבכ תויהל הלוכי תוירחאה זאו םלוע לש ומורל עיגהל לוכי

 .יתחפשמ תאו יתשא תא דיספהלמ דחפמ ינא - ”ר

 בייח חרכהב אל הזו דספה חרכהב אל הז ךא ,תמייק תאזה תורשפאהש הלחתההמ ךתוא יתרהזה - א"א

 השק רתוי הברה היהי הז ןבומכ ךא ,םידדצה ינש םע דקפתל רשפא ,םויה ךייח לע רותיו תויהל

 רחבת םא לוכה עצבל לוכי התאש ךל עד ךא ,דעמתש יוכיס שיו ,עצבל לגוסמ דחא לכ אלו ,בכרומו

 םלוכ .התלחתה לע אלו תיפוס ןיאה ךרדה לע בושחת .ולוכ םוקיה תילכת הז ירה ,רתוי בוהאל

 .חלצהו םתבהאב שמתשה ,ךיביוא וליפא ךתוא םיצירעמו םיבהוא

 .ץיחלמ תצק הזו יתוא םיבבוסה סחיב תונתשהל םידמוע םירבדש יתוא תרהזה התא - ”ר

 ,הנוילעה לע היהת ףוסב ךדיו ךתוחתפתה ךילהתמ קלח הז ,הרקי הז םא לבא ,חרכהב אל הז - א"א

 .דבלב ינחורה רושימב רבודמו

 יתלב קלח םהש םוי םויה לש תוימשגה םע המו ידגנ ואצי םואתפו יתיא ויה םלוכ וישכע דע המל - ”ר

 ?הפ םייחהמ דרפנ

 התאו ןימאהל ךל השקו קפס ליטמ ןיידע ,םינורחאה םישדוחב תרבצש בחרנה עדיה םע התאש יפכ - א"א

 תא ןיבהל ךתלוכיב ןיא טושפ יכ ,תטלחומה תמאה איהש השודקה הרותה דגנכ ירבד תא םגרתמ

 עדמ וא ,הירוטסיה רפס הנניא השודקה הרותהש ןיבהל לוכי ךניאו לבגומ התא יכ יתימאה ןכותה

 הפצמ התא המ ,תיפוס ןיא הניתנו הבהא לש רתסנו בחרנ ןכות םע םיקוח תרות אלא ,ינוידב

 רבכ התאש המ תא תוארל וכז אל ןיידעו םתנבהב ךממ םילבגומ רתוי הברה םהש ךתוא םיבבוסהמ

 וא תוירמוח וא תוימשגל רשקב .ישארה רעשה ינפל ךרדה תליחתב קר התאו תוארל תקפסה

 ,הרקיו הרק רבכ תורקל רומאש המ .הפ ידיקפת הז ןיאו הלא םירבדב קסעתמ ינניא ,תוינרמוח

 .ךל םיאתמש המ רחבתו ,תמאה עגר ,עגרה תא ןיבהל דמלת

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 ,קדצ לש השק הדובעו תוירחא האב תוכלמה םע לבא ,ךלש הכלממב תוכלמה רתכ תא ךל םיעיצמ - א"א

 .תמלשומ הניתנו תמא ,הבהא

 לע ,םירוגנסהו םימורמב םש םיכאלמה לכל ,םשו הפ תוברועמה תומשנה לכלו ךל הדומ שממ ינא - ”ר

 ןכומ אל ינא ךא ,םדא ידי-לע דוחייב יל ןתינש לודגה דובכה לעו יל הלגתהש רתסנהו תונמדזהה

 המ לע רתוומ אל לבא ,תוכלמה לע הדות ,הכיסנהו ךיסנה לע רתוומ אל חטבו הכלמה אלל תוכלמל

 .יל ךיישו יל שי רבכש

 רחוב םיהולאהו ןתונ םיהולאה רוכזת דימתו תוינחורב אלו תוימשגב ךלש םה ,ךדיב הלודג תועט - א"א

 שי ךלש ומכ ,הריחב ללגב ךל תנתינ הטילשה .םוקמ םושבו רבד םושב הטילש םוש ןיא ךלו ,תחקל
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 תומשנ ,ךירבח ,הלוכ ךתחפשמ ,ךידלי ,ךתשא תא ללוכ הזו םירחאל םג ךכ ,הריחבה תוכז תא

 .שודקה םשה ארובה דחוימבו ,"םדא" וליפא ,ולוכ םוקיה

 ?םייואמ שיגרמ ינא המל - ”ר

 .תדבוע תכרעמה ךיא ןיבמ אל טושפ התא ,אל ללכב - א"א

 .תחטבה התא ?ידיצל היהת דימת יתשאש יתבשח - ”ר

 גאדת ,ךומכ רחבתש הצורו הב קשוח התא םא ,הלשמ הריחב תוכז הל שי ןיידע לבא ,היהי ךכו - א"א

 רבכ עדוי התאש יפכש ,וילאמ ןבומהמ ץוח ,םולכ ריתסת לאו ,םויה דע תגהנש ומכ הנכו רשי תויהל

 .ךתטילשב ונניא

 .טובור ומכ שיגרמ ינא םימעפל - ”ר

 תוריסמ תא ץירעמ ינאש עדתש יל בושח ,ותורמ תא לבקת םא ךרובת .לכמ שודקל רזע ילכ הפ ונלוכ - א"א

 ךרד לכ רוכזת קר ,האלמ הנבהו הבהאב לבקתת ,איה רשאב ךתריחבו ךתשאל דוחייב ךלש שפנה

 רתוי םויה ,היהית דימתו תושעל עדוי התאש יפכ האלמ הניתנו הבהאב התוא אלמת רחבת רשא

 אלש ךל עדת .ינחורה ןבומב ןבומכ הזו ,רתויל ףאשת דימת .לומתאמ בהוא רתויו ,ןתונ רתוי ,בוט

 .תורחא תומשנ ליבשב תוכלמ לע םירתוומ ויה הברה

 .םירחאב עוגפל ילב המלש תחא ךרד אוצמל הסנמו לבלובמ דאמ ינא ,םולכ יתרחב אלו יתטלחה אל - ”ר

 םיכרדה לכ ,ןותנה עגרב הב רוחבל תעדלו התוא אוצמל ךדיקפת ,תמייק וז ךרד ,ךבלל ןיבמ ינא - א"א

 .רתוי בוט שי דימת לבא ,ןה תובוט ךינפל

 ?רישי רתוי תצק יתוא ךירדהלו יל רוזעל לכות ילוא זא - ”ר

 ךתוא וליבויש תורצקו תורצ םיכרדב ליחתהל לוכי התאשכ ךתוא תוחנהל לכוא ךא ,ךלש הריחבה - א"א

  עיגהל לכות בחרנ עדיו ןויסינ תריבצ םע טאל טאלו תולקלקע תוחפו תובחרנ רתוי םיכרדל

 .שפחמ התאש תוכלמל ךתוא ליבויש THE HIGH WAY OF LIFE - "םייחה שיבכ" -ל

 .םתעפוה םדאו התאש דע בוט יל היה ,תוכלמ שפחמ אל ינא - ”ר

 .םולכב וא ,דחיב םהינשב וא םהמ דחאב רוחבל ךתוכז .םש םגו הפ םג הלק אל המישמל ךב ורחב - א"א

 .םייתסי לוכהו שקבת קר

 .רחוב ינאש ינפל תולאש דוע יל שי - ”ר

 דאמ הזש בל יתמש ,םיליגרה ךיקוסיעל רוזחל ךירצ התאו ןה תובר תולאשה יכ רחא דעומ רחבנ - א"א

 .ךתוא דירטמ

 הברהל תובושת הברה יתלבק רויסה ירחא .תושדח ורצונ לבא ,יל ןיא רבכ יל ויהש תולאש הברה - ”ר

 םא ףידעמ ינא .שארב יל ולע םינשיו םישדח םיאשונ הברה לבא ,לואשל ךרוצ ןיאש ןבומכ זא ,תולאש

 .רויס דוע םע דחיב השדחה הפשב רבדל רשפא
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 ךרד לבקתש המ תאש ןיבת קר .בויחב ךילא רוזחל הסנא ,םולכ חיטבמ אל ינא ,הברה שקבמ התא - א"א

 .טילחמ התא אל ,דעומה תאו בתכב םישל לכות אל ,השדחה הפשה

 .הרזעה לכ לע הבר הדות - ”ר

 קחרתתו ךיפמ אצויש המ לע רומש ,בוט רתוי הברה רבכ התא ,סעכה תדימל בל םישת םייתניב - א"א

 טקשב ,תוירבה תא ךרבל קר בילעהל אל ןבומכו ךכותבש תוינחורה םע קסעתהל הסנת ,האמוטמ

 .ןוכשי ךבלב םולשו חמש אהת .XXXXX -ל תתנש ומכ ,רדסב םג הז

 קוחדל תוסנל וא ילש ינימה ףחדה םע בוט אל שיגרהל ךירצ ינא םאה .םלענ התאש ינפל הלאש דוע - ”ר

 ?ותוא

 יפכ ךתוא לבקת איהש ידכ ,הניבמ השיאב תיכז ,ךלש תוינחורהמ קלח אוה ךלש ינימה ףחדה - א"א

 הל תתל ךל רוסאו ,תיתימאו האלמ ,הנכ היהת םכיניב תרושקתהש בושח ,הנממ הפצמ התאש

 .ךרד לוכב ךיילע תלבוקמ איהש ןיבהל הל ןת ,הלש תוינימה םע חונ אל שיגרהל

 .ךכ יתגהנ דימת לבא - ”ר

 ישגר וליפא ילואו ,המצע םע חונ אל שיגרהל הל המרגש התמשנ ךותב והשמ הרק המ םושמ לבא - א"א

 ישגר שיגרהל תומייוסמ תומשנל םרוג בוט שיגרמש המ םימעפל ,םדוקמ ךל יתרבסהש ומכ ,המשא

 .אטח ישעמ םישוע םה אמש וא םהל עיגמ אל הזש םיבשוח יכ ,המשא

  .תשרוד איהש ומכ האלמ הבהא הל תתלו הל ריבסהל ,התמשנמ קלחכ ,ךדיקפת ,רבדה ךכ ןיא

 איה הלוכי דימת אל קר ,תיתימא הבהא ךתוא תבהואו ,ךממ איה דרפנ יתלב קלח ,םלועל חכשת לא

  .ללכב ךיילע רבועש המ תאו ךתוא ןיבהל
  ?הל ריבסהל רדסב הז םאה ,הדינל רשקב ,"רבעה יקוח" ןווכתמ התאש המל יתנבהו יתרריב - ”ר

 .הז לע רבדל רחבנ הצרת םאו ,םייתניבל הל קר ךא ,ןבומכ - א"א

 ?"הלטבל ערז" ארקנש הזה ןיינעה לכ םע המ לבא - ”ר

 הז ךלש הרקמבו ,הנוכנה הרוצב םינוכנה םיללכה עוציבל רושק לוכה ,אל איה תיללכה הבושתה - א"א

 אטחל המגוד דוע וז ,ךפוגב ראשנ ךערז לכ עדוי התאש יפכ ,הלטבל ערז ךל ןיא יכ ,םייק אל ללכב

 םע קחשל םיכישממ ךתשיאו התא בוש .ללוחמ התא המ ןיבתש ילב תעציבש הלועפ התואב הווצמו

 .שודקה ארובה לש וליפא םירחא לש תוסנתיהו םידעומ לע םיעיפשמו ,האירבה יקוח

 ,רתומ אוה ךיאו ,רתומ לוכהש ןיבא ינאש ידכ םיקוחה לכ תא דמלת ךל ,רמואו רזוח התא ,רוציקב - ”ר

 .הפ םלועה לש חנומ הז "רוסא" יכ

 ןיבהל ךדיקפת ,האלמה תמאה איה הרותהש ןיבת קר .לאל חבשה ,סופתל ליחתמ התאש בשוח ינא - א"א

 ןוכנ הזו ,ימינפה טקילפנוקל םרוג הזו ןיבמ אל ךחומב התא קר ,לוכה תעדוי ךתמשנ .הדימל ךרד

 ,העוט אל ינא םאו ,בילעמ שממ הז ,הרותה דגנ ינאש רמול קיספת השקבבו .תומשנה בור יבגל

 .םירבד תונשל תחטבה התא



	

 51 

 תא בילעהל וא ללקל יתקספה וליפא ,הנורחאל בוט רתוי הברה ינא לבא בל תמש םא עדוי אל ינא - ”ר

 .ילש בלכה

 קחוצ ברה
 .ךתיא דובעלו ריכהל יל איה הלודג תוכזו תדחוימ המשנ התא - א"א
 ?לבגומ ינאש יתבשח - ”ר

  .XXXXX ברה ומכ לבקמ לש אלו לבוקמ לש תונוכת םע ,ביבח לבגומ - א"א

 ?XXXXX ןודא תא ריהזהל ןמז הברה ךכ לכ ךל חקל המ ,בגא ךרד

 .יתחכש - ”ר

 .ךל םיאתמ אל - א"א

 .עגרכ שארה לע ץחל הברה יל שי - ”ר

 .בורקב רשק רוצינו ,הזל קוקז התא חונת ךל .ןיבמ ינא - א"א

 .הנטק הלאש דוע בייח ינא לבא ,בוש הדות  - ”ר

 .רדסב - א"א

 .רבעה ןמ תומשנכ הפ ההזמ ינאש תומשנ םתוא םע תושעל רומא ינא המ - ”ר

 ההזמו ריכמ התא םא ,הזמ ץוחו ?גאדומ התא המל ,םיוסמ רבד ךממ שקיב אל דחא ףא םא .םולכ - א"א

 ךל ןיא ,ןוכנ רתוי וא ,ךל רוסא ,ךכל ףסונ .ךתוא תוהזל תלוכיה תא שי םהלש ,רמוא הז ןיא םתוא

 לוכי הזו רבדה רשפ תא וניבי אל יכ ,הנוילעה תכרעמל םה םיכייש אל םא םהינפב תולגתהל רתיה

 .םירחא ינפב םתוא תולגל יאשר ךניא ,תודגנתהל םורגל

 ?יתשיא םע המ - ”ר

 .הצובקה התואל תכייש אל איה הזמ ץוח ,הילע רבוע רבכש הממ רתוי התוא לבלבל ךרוצ ןיא - א"א

  ,הובג דאמ וניניב ינימה חתמה ,תמייוסמ המשנ התוא םע תושעל המ עדוי אל ינאש איה היעבה - ”ר

  .הלש ףחדה תא ןיבמ ינאש יפ לע ףא ,הז םע דדומתהל ךיא עדוי אל ינאו ,יתוא ההזמ אל איה

 ?יתשיאל דיגהל רומא ינא המ

 .הלוכ תמאה תא - א"א

 .םשה תא תעדל הצרית איה זא לבא - ”ר

 .אלמ ןומא ךב ןימאהל ךישמתו ךתוא ןיבת איה גאדת לא - א"א

 הרומא איה וישכעו ,התוא לבלבל אל ידכ יתשיאל תולגל אל תרמא הינש ינפל ,ךמצע תא רתוס התא - ”ר

 .אורקל

 .חותפ לוכה ראשה ,דבלב המשנה תוהז תא תולגל אל יתרמא - א"א

 .םש ילב וא םש םע ,תמאה תא עדת איהש עגרב םויה רדסל רובעת אל איה - ”ר
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 ץוח ,ךירצש המ לכ תא הל ריבסת קר ,הבהאב לוכה לבקת איהש ךל חיטבמ ,הליבשב טילחת לא - א"א

 .תשכרש שדחה עדיה םע דוחייב ,דעמת התאש יוכיס ןיאו ,איה שיא תשא המשנ התוא ,הזמ

 תא תעדוי אל יתשיאו ,קיצמ תצק הזו ,ךישממ הלש ףחדהו ,הז תא הניבמ אל המשנ התוא לבא ,ןכ - ”ר

 .וזה היצמרופניאה

 .היתולאשו היתולאשמ לכ לע הנעתו ,עירפהל ילב אורקל הל ןת ,תעדוי איה וישכע - א"א

 .הברה ךכ לכ תעדל אל ףידעמ יתייה ינא םימעפל - ”ר

 רתוי תומוקמל בורקב עיגת ,שודקה רואה תרזעב .ךרדה תליחתב קר התאו ,המישמה םע אב הז - א"א

 .םיהובג

 ?יתריחב וא ,ותרזעב - ”ר

 .ירמגל ךלש איה הריחבה ,דבלב ותרזע - א"א

 .ץצופתמ ילש חומה ,חונל ךלוה ינאש בשוח ינא - ”ר

 .םימיענ תומולח ,בוט ןויער - א"א

 ,הקספה אלל לוכאל הצור ינא רויסה זאמש הדבועה תא ריבסמ התא ךיא .ןטק רבד דוע עגר קר - ”ר

 .רתוי וליפא הלע ילש ינימה ףחדהו ,ןימ לע רקיעב םלוח ינאו ,םירוסא םילכאמ ללוכ

 קסעתת לא ,עגריהל ךל םירזוע טושפ לכואו ןימ ,טושפ וניא רבוע התאש המו לודג ץחל תחת התא - א"א

 .ןושיל ךל .רתוי עגריהל דמלת קר ,ךל רובעי לוכה ,רתויב ינמז הז ,ידימ רתוי הזב

 !תוארתהלו הדות - ”ר

 

 וכרדל ךלוהו יתוא ךרבמ ברה
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07-08-10 
 2010 ,8 ילוי

 ע"שת'ה זומתב ו"כ
 

 ארובהו ורבחל םדא ןיב םיסחי
 
 

 םלוכש רחאל ברעה תועשב ןטהנמב ילש דרשמב תובישיה רדחב תיטרפ החיש םילהנמ א"א ברהו ינא
 ברה לש ישיא רזוע וא דבוע ןיעמ תויהל יתכפהנ .םינושמו םינוש םיאשונב ועגנ ונניב תוחישה .ובזע
 אלש תורטמל ידוס ןוגריא ךותב יתוא םיליעפמש יתשגרה .תורזומו תונוש תודובעל יתוא חלוש היהש
 .שרד א"א ברה רשא תא יתעציב ףוסבל ,יכותב ונכשש תוקפסה לוכו יבש םיטבלה תורמל .יל תורורב
 קדהתה ונניב רשקה .ןופלטב םיחחושמ ונייה שגפיהל םילוכי ונייה אלו הדימבו .וכישמה ונניב תושיגפה
 וא דבוע ישוקב ינאש הנש יצח הזמ .עדונ אלה םלועה ךותל רתוי עקוש ימצע תא יתאצמו רתויו רתוי

 .שודקה ברב דורטו קוסע רתוי ינא יכ םיטרפה יקסע תא להנמ
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 אוה ,שגרנ דאמ היה אוהו XXXXX ברה םע יתחיש תא יתמייס ,םלוכ תא עגשמ התאש ךל עדת - ”ר

 .רשפא םא השיגפ וליפאו תוישיא תולאש המכב הרזע שקיב

 רושימה תא םייסנש יאדכ ,שודקה XXXXX ברב ןודנ אל עגרכ לבא ,ןוכנה דעומב ירשפא לוכה - א"א

 .םוקמ םושל עיגנ אל תרחא ,םיישיא רתויה םירבדל עיגנש ינפל יללכה

 .ןימל רשקב תולאש המכ דוע יל שי - ”ר

 .הזה אשונה תא ונמייסש יתבשח - א"א

 ?רשפא ךיא - ”ר

 רדסב םיבושח רתוי םירבד שיש חוטב ינאו ,ףוס ןיא דע הז תא ךושמל לוכי התאש ןיבמ התא - א"א

 .ךלצא תויופידעה

 .אלש חטב ילצא - ”ר

 קחוצ ברה
 הסנתו םיאבה םירבדל בישקתו ,בושח עגר ךל ךוסחל יל השרת זא ,לואשל הצור התא המ עדוי ינא - א"א

 התא ,תימינפ הלכשהו העידי רסוח בקע ךא ,הנוכנ איה ךלש תיסיסבה הבשחמה תרוצ .עירפהל אל

 .השודקה הרותה ךרד איהש בשוח התאש המל ןיבו ירבד ןיב םידוגינ אצומ

 .םולכ חיכומ אל ןיידע התא לבא ,יתנבה רבכ הז ,לבגומ ינא רוציקב - ”ר

 ךל חיכוהל הסנמ אל ינא .ירבדל ץרפתת לאו םייסל יל ןתו דובכ תתל דמלת ,עירפת לאו קיספת - א"א

  .םדוקמ רבכ ךל יתרבסהש ומכ יב תרחב התא ,הכרדה ילכ לוכה ךסב ינא ,הפ יתרטמ אל וזו םולכ

 םוקיה תודוסי לכ תא ךל ןתא ,שארמ רבד לכ ךל חיכוא ינא םאו ,דבלב ךלש איה הריחבה תוכז

 ,תישפוח הריחב היהי אל רבכ ךלש הריחבה שפוח ,םלשל ילב תושעל הסנמ התאש יפכ ויתודוסו

 עדימה תא ינממ האיצוה אל המשנ ףאו רעושמה לעמ תלביק רבכ התא .תדחושמ הריחב אלא

 הז ןיא ןיבת ךא ,ךב רחב םדאש אלפ ןיא ,הומכ ןיאש תויחמומו תוימומרעב שיגדאו ,תלביק התאש

 .םולשתה דעומ עיגהו םניחב אוה ןיא רפס-תיבו ךלש םייחה לש רפסה תיב אלא ,ךקסע םוקמ

 ןיינועמ אל התאש תרמא ,ףסכ ,הזמ ץוחו חותינה ירחא דע הז םע יתוא דירטמ אל התאש ונמכסה - ”ר

 .וב

  .ןיינועמ אל לפטב ינאש ןבומכו חותינ היהי ללכב םא - א"א

 לבקל דגנתמ אל ינא ,הזה לפטהמ רטפיהל הצור התא םאו חותינ היהי ללכב םא ,ןווכתמ התא המל - ”ר

 .ותיא תושעל לוכי ינאש םידסח הברה יל שי ותוא

 .היהת ךרובמ ,היהי תויהל ךירצש המ - א"א

 ?סקסה ןיינעל רשקב המ ?םיזמרל תרזח - ”ר

 .םייסל יל ןתו עירפהל קיספת קר ,ןימל ןווכתמ התא - א"א

 .ייק-וא - ”ר
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 אל ןימו רתויב םיהובגה תומוקמל עיגת דמלת םא ,תיללכה ךתנבהו ךלש עדייה תמרל רושק לוכה הז - א"א

 .רתויב הרורבהו הנידעה הרוצב אשונב תעגל הנורחאה םעפב הסנא ינא לבא .ךייח זכרמ היהי

 טלושה אוה יפוס ןיאה רואה ,שודקה ארובהו הדיחיהו תטלחומה תמאה איה השודקה הרותה

 תא ןיבתש דעומה עיגהו ,הריחבה שפוח ,הלודג יכה הנתמה תא םלוכל תתל טילחה אוהו ידיחיה

 וכותב תומלועה לכו ולוכ םוקיה לכש ןיבתש היהי ךדיצמ ןובנ ,הז תא תנבהש עגרב .הזה סיסבה

 אל דחא ףאו ירמגל םלעי ותוא ןיבמ התאש יפכ ילילשה לכ ,תאזה הדוקנה תא ןיבנ ונלוכש .םה דחא

 המשנלו חומל ,ףוגל תחא ךרד קר אוה ןימו המשנו חומ ,ףוגמ בכרומ התא .ךרד םושב ינשב עגפי

 עגופ אל התאש דוע לכ םימיוסמ םיאנת תחת רתומ לוכה .ימצע ןפואב וא דחיב ןמצע תא אטבל

 אטבתת אלא ,ךתוינימ תא קחדת לא .דחאכ םלוכ לעו ךמצע לע רומשל ךתבוח .םירחאב וא ךמצעב

 הסנת דימת .הנהנ התאש המשא ישגר שיגרת לאו ,התיא בוטו יתימא שיגרמ התאש ךרד לכב

  עיגהל

 ימצע ןימ וא תימצע תוינימ וא תימצע הבהא וא ,תיתימאו האלמ הניתנו הבהא םע תוינימ TOP, -ל

SELF LOVE  םירקש ילבו םירחאב וא ךמצעב תעגפ אלש דוע לכ אוה םג לבוקמ. 

 .ימצעל רקשל לוכי ינא ךיא - ”ר

 ,םתנבה יפל םיבגשנ רתוי לוכיבכ םירחא םישנא תויהל םיניימדמ ,ןמזה לכ הז תא םישוע םלוכ - א"א

 םהלש תימינפה תמאה תאו םתקושת תא קוחדל םתוא ודמיל יכ ,רדסב אל םלצא והשמש םישיגרמו

 קשנ ילככ הרותה יקוחב םישמתשמ ,רקש דובכו הטילש םישפחמש םייתדה םיגיהנמה רקיעב זאו

 איבהל לכותו דומלל ךל רמואו רזוח ינא ,הרותה דגנ ינאש התא ןעוט הנבה רסוחמ זאו הרזעל

 יפל ,תלוזה תא תתרשמש הריחבה דימת הנניא רתויב ההובגה הריחבה ,ולוכ םלועב הכפהמל

 .ונתנבה

 ?םירחא ינפל ונמצע תא םישל םיבייח ונחנא םימעפל זא - ”ר

 םג זא ,רתויב ההובגה היהת איהש הווקתבו ךייח תרטמ תא רחבתש עגרבו ,ןושאר התא דימת - א"א

 קר ,םינש הברה רבכ וזה ךרדב התא ,רתויב תיתימאהו תבגשנה הבהאה תא םירחאל קינעהל לכות

 .תימינפ תודגנתה שיגרמ דימת התא הז ליבשב ,ןיבמ ךניא

 ?יידליו יתשא ינפל ימצע תא םש ינא םא רדסב הז זא - ”ר

 .SELF AWARE אלא SELFISH - התאש רמוא אל PUTTING YOURSELF FIRST - א"א

  .תילגנאה לע דובכה לכ - ”ר

 .תימראל רובעל לוכי ינא הצור התא םא - א"א

 .תילגנא יתבהא ,אל שממ לבא ,הדות תמאב ,אל ,אל - ”ר

 .עירפהל קיספת - א"א
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 ,רוסא אוה דימת המל ,םייחה תיווחמ לודג ךכ לכ קלח אוהו אלפנ ךכ לכ רבד אוה ןימ םא ,דחא עגר - ”ר

 .ןימ לע רבדל חונ םישיגרמ אל םלוכו ,ילמרונ אל שיגרהל ךירצ ינא ,הנוש תצק היזטנפ יל שי םא וא

 .ילמרונ אל התאש ןיבתש ןמזה עיגה - א"א

 ?ילמרונ הז המ עבוק ימ ,ילמרונ אל התא םג ברה דובכ - ”ר

 בורק רתוי הברה ינאש חוטב היהיתו ,תושעל הצור וא בשוח וא שיגרמ םעה בורש המ הז ילמרונ - א"א

 .ךממ ילמרונל

 ומכו עדוי אל ינא הברהו דחא רבדב חוטב ינא םא לבא ,ברה דובכ ןפצוח תויהל הצור אל ינא - ”ר

 קלח רבכש חכשת לא ,ילמרונ אל רבד םוש ךלצא ,"ץראה םעו רוב" יילע רמוא  XXXXX ברהש

 .עדוי ןכ ינא תודוסהמ

 ,ךלש תונשקעהו תורובה דגנ ךישמהל בייח ינא זא ,ךתוא בהוא םשה לבא  ,"ץראה םעו רוב" ,ןכא - א"א

 ,התא .ךישמהל יל ןתו עירפת לא השקבב .םיחוכיווב דיספהל בהוא אל טושפ התא

,THREE DIMENTIONAL            חומה וליפא ,םפוגב קר םישמתשמ םישנאה בור .המשנ ,חומ ,ףוג 

 ףא ,ארוק אל דחא ףא .הפל םעיגה םוימ םעה בור ידי-לע תוחנזומ תומשנהו ,25 ליג ירחא חנזומ

 ,ויקפוא תא ביחרמ אל דחא ףא .המשנל וא חומל ןוזמ םוש ןיא .דמלמ אל ,דמול אל ,בתוכ אל דחא

 בשוי התא .האמוטו לפטב ,לבזב םתמשנו םחומ תא םיניזמו םיבשחמו היזיוולטה ךותב םיעוקת םלוכ

 רבכו ."בושחל יתמ" ,"בושחל ךיא" ,"בושחת לא" ,"בושחל קיספת" ךל םירמואו ,היזיוולטה לומ

 ,םיגולוכיספ שי הז ליבשב ,"ךלש דיקפתה אל הז" :ול םירמוא זא ,קימעהלו בושחל הסנמ והשימש

 םע וליפא תושעל המ םיעדוי םניאש םישפיט לש לודג ףסוא דועו ןיד-יכרוע ,םירמכ ,םינבר ,םירומ

 דרוי ,בושחל חטבו אורקל וא בותכל חכשש שדחה רודהו ףוס-ןיא דע הכישממ תכרעמה ךכו ,םמצע

 םיטע םוקמב היגולונכט דועו דוע תונקל םיכישממ םירוויע ומכ םירגובמה ונחנאו ,וניניע לומ הלואש

 רתויב תובושחה תוטלחהה תא םיריאשמו ,היזיוולטב לסרודכ קחשמ לע םילכתסמ ונלוכ .םירפסו

 םעה בור תא לאשת .ילש בשחמב קוסע ינא ,יליבשב בושחתו םילק םייח יל ןת ."םילוגדה" םיגיהנמל

 NEVER.  איה םתבושת ,והשמ םתוא דמלמ תמאבש בוט רפס הנורחאה םעפב םה וארק יתמ

 ןת ,ףוגל רושק לוכה ,הפ לעב ןתוא ומלקדי םנכותו היזיוולטה תוינכות ינמז תא םתוא לאשת םא לבא

 FOREVER, תויחל הצור ינא יכ ריעצ ותוא רומשתו יפוגב עגית ,ףסכ יל ןת ,םידגב יל ןת ,לכוא יל

 תא ונרבעה ,תומל וליפא ,םוקל ,תבשל ,םושנל ,דובעל יתמ ,ןושיל יתמ יל ודיגת םיגיהנמה םתא

 יקוחו אירב ןימ גוס הזיא םיביתכמ וליפא םה ,היזיוולטה ישנאו םיגיהנמל שודקה ארובהמ הטילשה

 םיניבמ אל ונחנאו ונלש תיעבטה הנתמה ,תישפוחה הריחבה תא ונל וחקלש ונבה םואתפו אוה

 ,WHAT WENT WRONGהבהאה ,ונלש תוברתה ,ונלש םידליה ,ונלש שפוחה ,סרק לוכה ךיא 

 לש םירודכ ,םימס לע יחש ,עדוי ךומכ ימו ,םלוע האור התא םואתפו ,ונלש חומה ,ונלש תויגוזה ,ונלש

 ?"המב חילצהל" לאוש אל דחא ףא לבא ,"החלצהה" ליבשב לוכהו ןימו תוינימ דעו ןואכיד
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 !ךידלי חומ תאו ךחומ תא ביערהל קיספת "עצבה תוואת" שכ ךתחלצה תא ךל ראת

 .ולוכ םלועה לכל אלא ,ישיא ןפואב ךל אל רסמ היה הז

 ?ולוכ םלועל רסמ ריבעא ינאש הפצמ התאו - ”ר

 .ןבומכ - א"א

 ?קוידב ךיא - ”ר

 םא קר ,10% -ל םיעיגמ ישוקב לבא ,דחיב חומבו ףוגב שמתשהל םיעדוי םיטעמ .דומלל ליחתת - א"א

 לכב םישמתשמש הלא רתוי ףא םיטעמו וב השוע תייהש םיאלפהו ךחומב ןומטה חוכה תא עדוי תייה

   ,7 ,6 ,5 ,4- ל עיגתש יוצרו לוכי התא ,רתויב הכומנה המרב לבא םיטעמה ןב דחא התא ,השולשה

IONAL POWERSDIMEN, ב התא עגרכ- IONSDIMEN RD3 רצוי BALANCE התא ,ימינפ 

 םיהולא םע ךיסחי ,ךתמשנ יקפוא תבחרה ,ךייח תרטמ ,תיתמשינ תוהז ,המשנה יניינעב קסוע רתוי

 .YOUR DESTINY לוכה לעמו וילא ךלש תופתושה יסחיו

IONSDIMEN NDIN 2  םישודיח ,תונויער ,םתריציו תובשחמ ,תישיא הריצי ,הרבחב קסעתמ התא 

 .תישיא הלידגו

IONSDIMEN STIN THE 1 ישיא ןוחטיב ,שוכר ,חכ ,ןימ ,ףסכ ,ףוגה יניינעב קר קסעתמ התא, 

   IONSDIMEN RD.YOUR 3  תמלשהל ךרדב עגרכ התא .לכוא ,לכמ רתויו החלצה ,הליפת

 .רחבת קר ,7 -ה עיקרל עיגת אלש הביס ןיא

 ?ןימ לע רתוול ךירצ ינא ,םיהובגה תומוקמל עיגהל ידכ תרמוא תאז - ”ר

 הנהת ?ךלש םירומה ויה ימ ןיינעמ ,םוקמ םושל עיגת אל ןימ ילב ,םואתפ המ ,שפנ הלוח שממ התא - א"א

 ,ןתנהנל בשחנ ,תחא הלימב ,התא .טושפ דאמ הז ,ךכרד םייחב הסנתמ ארובה יכ ,םייחה תייווחמ

 ביטהלו תתל לכותו רתוי הנהתש ידכ םיהובג רתוי תומוקמל עיגתש םישקבמ קר ,תונהיל ךישמת זא

 םג ךא ,דחא ףא גורהי אל ,הבהא ילב לכוא וא הבהא אלל ןימ ,ןיבתש קר .תומשנה ראש םע רתוי

 הניתנו הבהא םע היהיש גאדת ,וב קסוע וא השוע התאש רבד לכ ,םוקמ םושל ךתוא הלעי אל

 לש גוס הלא השוב אל הז ןימ .םוחת לכב החלצהל תיפוס ןיא איה ךרדה םשמו האלמו תיתימא

  .תילמרונ אל וא תילמרונ ,תינימ דח ,תיגוז ,תימצע תיתימא הבהא לש ,יוטיב

 ?ןימ ידימ רתוי הזכ רבד שי םאה - ”ר

 עגרב ENJOY EVERYTHING NEED NOTHING. - קקדזמ אלו הנהנ התאש דוע לכ ,אל - א"א

 דבאל הרצק יכה ךרדה וזו םיסחיה תא סרוה דימ התא ,םדא ינבל דוחייב ,קקזנל ךפהנ התאש

 .האלה ךישמהל לכונו הזה אשונה םייתסה הזבש הווקמ ינא .קקדזת לאו הנהת ,םתוא

 .ךלש םוי םויב תתל עדוי התאש יפכ ,לבקל ליבשב אלו תתל ליבשב ןתו בהאת ,הנהת ,הייחת

 

 היהת ךורב
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07-19-10 
 2010 ,19 ילוי
 ע"שת'ה באב 'ח

 
 עדונ אל עסמל ןתמו אשמ

 
 

 תולאשב ול קיצהל חונ יתשגרה .יברו ירומ תויהל ךפהנ אוהו רתויו רתוי א"א ברל ברקתהל ךישממ ינא
  .םימעפל לבסנ יתלבו יתולת תויהל יתכפהש וליפא יתיא ינלבוס היה דימת אוה .תוישיא תועצהו

  .ותמשנ ךותב תנכושש הבהאה חכ תא שוחל לגוסמ יתייה ןופלט תחיש ךרד וליפא
 .םיהדמו םיסקמ םדא טושפ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

 59 

 .XXXXX רשקב תישיא הלאש ךתוא לואשל בייח ינא ,יללכה רושימב ךישמנש ינפל - ”ר

 .ךילהתל עירפמ הזו ןמזה אל הז - א"א

 .אשונב הרזע ךירצ שממ ינאו דאמ יתשא תא דירטמ הזו םויה XXXXX העיגמ איה - ”ר

 ריאשת ,עגרכ הב קסעתהל הצור ינניאו תכרעמהמ קלח אל איה ,םידליה אשונב הרזע םיכירצ םלוכ - א"א

 .רתוי רחואמ דעומל התוא

 .םיחוכיו ילב רצק הז תא תושעל חיטבמ ינא ,לוכי אל ינא - ”ר

 .לאשת - א"א

  רשקב ןמזה לכ לבא ,הנורחאה הפוקתב קר אל ,םינוש םישנאמ םינוש םירסמ םילבקמ יתשאו ינא - ”ר

 .תושעל המ קוידב עדוי אל ינאו ,הזה ןיינעב םירדתסמ קוידב אל ונחנאו XXXXX -ל

 רחוב טושפ התא .םיידי תמרהו ךתשא תא תוצרל הסנמ התא ךא ,ןיבמ התאש הממ רתוי עדוי התא - א"א

 .XXXXX אוה המש בגא ךרד .ךייחב םירחא םיאשונ הברה ומכ םלעתהל

 ?היעבה רוקמ המ - ”ר

 .היעבכ התוא האור התאש איה היעבה - א"א

 .היעב שי לבא - ”ר

 .תמייק אלש היעב םירצוי ,ךתשא דוחייבו ,םתא ,היעב ןיא - א"א

 ?רבדמ התא המ לע - ”ר

 לבא ,רבד ותוא תא םכל וריבסה םירחא םירבח םגו תושעל ךירצ המ ךתשאל תרבסה ךמצעב התא - א"א

 םייחה תא תווחל הזו הייח תלחתהב תושעל תגהנ התאש ומכ הסנמ איה יכ הלשב הכישממ ךתשא

 לש תיתימא הניתנ ונתת ,ןעוט ךמצעב התאש יפכ ,םהמ ופרת טושפ .םכלש םידליה ךרד םכלש

 קפסמ התאו הבהאמ XXXXX תא תקנוח ךתשא .םכתריחב קר אלו םכתבוח וז יכ תיתימא הבהא

 םע האירב איה XXXXX ,"רבד" אל איה XXXXX ,"היעב" אל איה XXXXX.דבלב תיזיפ הבהא הל

 םייחה תא תווחל ,ארובה ןעמלו ארובה ליבשבו המצע ליבשב םייחה תא תווחל ןאכל האבש המשנ

 ,םיכיראתו םידעומ יוניש ידי לע ,הריציהו האירבה ךילהתל עירפהל םיסנמ דימת ומכ םתא ךא .הכרד

 הלגמ התמשנש םואתפו הלש ישיאה יפואה חותינו םירומל רשקב תונובנ אל תוטלחה ידי לע

  םימרוגש ,ךתשא דוחייב ,הלא םתא השעמלוDISRESPECT  הזל םיארוק םתא ,תודגנתה

TO DISRESPECT AND TO DIS-EASE 

 .םכמצע לע אלא ,הילע קר אל ,תובצעו םיילוח DISEASES -ל איבמש

 ?תושעל המ ,תקיודמ רתוי הכרדה שקבמ ינא - ”ר

 .םולכ ,תיתימא הבהא תניתנמ ץוח - א"א

 ?השוע איהש תויוטשה לכ םע םולכ השעא אלו םיידי קוביחב בשא ינאש ינממ הפצמ התא - ”ר
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,ךומכ קוידב הריחב תוכז שי הל ,קוידב - א"א

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ”ר

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 .תרחב התא יכ ,קדוצ התא - א"א

 ?יתרחב ינא ,תרמוא תאז המ - ”ר

  ,ילילש הברהו בוט הברה ,םייוניש הברה תושעל לוכי ךלש הפה ,ךל יתרבסהש ומכ ,הככ קוידב - א"א

 רחוב ךחומ קר ,לוכה תעדוי ךתמשנ יכ ,רכזיתו הרוחא בושחת ,"ער" גשומב שמתשהל הצור ינניא

 קזנה תא ןיבתו ונממ האציש המהוזה םע ,ךלש לודגה הפב רכזיהל הסנתו רוכזל אל םימעפל

 .תורחא תומשנל רשקב רבעב ךל יתחכוהש ומכ ,תללוחש

 ?לכב םשא ינא זא - ”ר

 לאו תתלב ורחבת ,טולשל אלו בוהאל ורחבת .ךתגוזו ךלש הריחב אלא ,המשא לש ןיינע אל הז - א"א

 םירומב רוחבל הל ונת .וצרת אל וא וצרת םא אובתש הבהאמ ץוח ,םולכ הנממ לבקל ופצת

 םילבלבמ קרש ראשה לכ רשאמ XXXXX ךרבח ומכ הבוט תחא המשנ ףידע ,הלש םיכירדמבו

 .התוא

 ?XXXXX הז ימ - ”ר

 .אפורה XXXXX - א"א

 .הזכ אפור םוש ריכמ אל ינא - ”ר

 .וב הרחב הז ליבשב ,םתמשנב םה םירושק ,הלש אפורה ,XXXXX -ה - א"א

 .XXXXX ול םיארוק אל הזמ ץוחו וב יתרחב ינא לכ םדוק - ”ר

  .תעדל חכוויתו קודבת ,XXXXX ומש תא ריכמ קר התא .לוכה עדוי התאש בשוח םעפ דוע התא - א"א

 .םויה לכ יתיא חכוותהל קיספת קר

 לואשל ךישממ ינא ,קדוצ דימת ומכ ברה ,ילש רבחל רשקתמ ינא
 ?בוט ךכ לכ ותוא ריכמ התא הפיאמ - ”ר

 .עגרה תא יל זבזבל אל תחטבה - א"א

 ונרחב יתשאו ינאש ןעוט התא .האלה ךישמהל לכונ זאו םכסל הצור יתייה ינא ,ךישמנ אוב ,החילס - ”ר

 םאו ,התמשנ תוחתפתהב תינמז הערפה קר אלא ,בוט אל בצמ חרכהב אל אוהש יחכונה בצמב

 ?ונתשי םירבד ,רחבנ

 .אמאכ הדיקפת תא עצבת ךתשאו אבאכ ךדיקפת תא השעת התא .רחבת איה םא קר ונתשי םירבד - א"א

 תורקל ךירצש המו ךנבל בורק רתוי התאש ומכ ,םירקמה בורב אבאהמ תבל הבורק רתוי אמאה

 .תומולהמ תיחנהל םוקמב חבשת ,ללקל םוקמב ךרבת ,ךיפ לע רומש קר .הרקי
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 ?לבז םע תבבותסמ איה םא ,המגודל ,תושעל רומא ינא המ - ”ר

 ןיא ךא ,רתומ לוכה ,היעב ןיא ,הנכסב המצע תא המש אל איהש דוע לכ .רהזית ,ךלש הפה םעפ דוע - א"א

 ,רוזעל אלו תרחא רוחבל ךתוכז ,תרחוב איהש ןיינע לכב הל רוזעל רוחבל רומא התאש רמוא הז

  תומשנ תרחוב איה םא ,רבדה תא ןממל םיכירצ םתא ןיא ,קיזמ לכוא תונקל הצור איה םא ,המגודל

 ךתוכזו דחא ףא בילעהל ילב ,ךתמשנ עגורב ךתדמע תא רבסה ,םה תוקיזמ ךתעדלש התביבסב

 הנמז תא XXXXX -ל םיענהל ךכרדמ תאצל בייח ךניא ןוכנ רתוי וא ,ךתיבב םתוא חראל אל רוחבל

 .ךתשא תמכסהב לכהו תולקלקעה היכרדב

 .יתשאלו יל םיאתמש המ םע הלועפ ףתשלו טקשב התוא בוזעל רוציקב זא - ”ר

 ףאב תעגופ אל איהש דוע לכ ,יוטיב שפוחו תואמצע רתוי תצק ,הריחב שפוחו ןורמת בחרמ הל ונת - א"א

 דומלל ךילא םיננחתמ ןמז המכ ,ךמצע לע לכתסת .דמלת אל איה םא םולכ הרקי אל .רחא דחא

 !עורג ךכ לכ תאצי אל הזמ ץוחו ?הנממ הפצמ התא המ זא ,תיווחש המ לכ ירחא בשוח ןיידע התאו

 .יביבס שחרתמש המל םייניעה תא חתופ ,ןיינעתמ ,ארוק ,ימצע תא דמלמ תוחפל ינא לבא - ”ר

 הבהא םע ךירדהל רחבת ,םוקמ םושל התוא ליבוי אל הז ,הליבשב רוחבל יאשר ךניא ,ךתריחב וז - א"א

 יאשר ךניא ,ךתב איהש ןוויכמ ?התיא אל המל ,םלוכ םע הז תא השוע דוחייב התא .תיתימא הניתנו

 ךתשא םע דחיב ילכ לוכה ךסב התא .ךדיב אל איה הטילשהו ארובה אל התא ,םולכל הנממ תופצל

 איהו הייח ךרד תא ודבכת .תויחל ונתו ויחת ,תאז ןיבת ךתשאש בושחו ,השודקה הריציה תכרעמב

  .ךתשא לשמ בחרנ רתוי הברה םויה דוחייב ךלש עדיה .ביטמלו בוטל ,לכמ בוטל ףאשת דימת

 תדמוע איהש תושדחה תוטלחהה לכ םע דדומתהל איה לכותש יאדכ רתוי התוא ףתשו רבסה

 .איה היהת תכרובמו ךתב ןיינעב קר אל ,תושעל

 .םירוסא םיניינעל שולגל אל ידכ רבדל דחפמ ינא - ”ר

 .תורשפא אל הז הפ תטילפש ךל יתרבסה ,גאדת לא - א"א

 ?ילש הריחבה שפוח הפיא זא - ”ר

 ?חכוותהל קיספת יתמ ןיינעמ ,דאמ קיחצמ - א"א

 .השקב דוע יל שי וישכע ,הדות - ”ר

 .ךתושרל הפ ינא - א"א

 ינפל הז תא תושעל הצור יתייה ינאו תשקיבש המ לכ תא יתעציב ,רויס דוע יל תחטבה התא - ”ר

XXXXXXXXXXXXX. 

 לפטל תחכש ךא ,יתשקב ינאש המ תעציב ,ינש רבד .לדתשהל יתחטבה ,יתחטבה אל לכ םדוק - א"א

 . XXXXX תמשנב

 .DEAL -ה מ קלח התייה אל איה - ”ר
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 -ל רשקבו ,תמייס אל ךא תלחתה ,XXXXX -ל רשקב ,ןיבתש ןמזה עיגה .לוכהב רושק לוכה - א"א

XXXXX, רשא תא לבקל תנמ לע םיימשל קועזל שייבתמ התא המל ןיבמ ינניא .השלוחב ךא ,תעציב 

 .רבדה תא רדסל הסנא זאו הנמאנ ךתמישמ תא םייסת ?תשרודו תקשוח ךתמשנו ךשפנ

  .השקבה ףוס אל הז - ”ר

 .לואשל דחפמ ינא - א"א

 .אלמ ףוגב עצבתהל לוכי רויסהש תונושמה תויווחהו םינורחאה תונויסינה לכמ ןיבמ ינא - ”ר

 ?תאזה הנקסמל תעגה ךיאו - א"א

 .ןוטליהב תילעמה תייווחמ - ”ר

 .ןיינעב ךל רוזעי אל םדא וליפא ,יוכיס ןיא ,הזמ חכשת לבא ,םימעפל עיתפמ שממ התא - א"א

 ?אל המל ,עוציב רב הז םא - ”ר

 .ימצע לע וזכ תוירחא חקול אל ינאו ןכוסמ הז - א"א

 ?ןכוסמ הז המל - ”ר

 ךולהב הריפסומטאל וא םילקאל יונב וניא ךפוגו ראשיהל רחבתש םדוקממ הובג רתוי יוכיס שי - א"א

 .ומצע םוקמלו רוזחבו

 .ילש הריחב וז לבא - ”ר

 .ידעלב רייסת זא ,ןוכנ - א"א

 .םכחתמ התא וישכע - ”ר

 .בוט הרומ יל שי - א"א

 .יילע ןגהל ידכ רויסה ינפל ףוגה קוזיחל ךרד שיש חוטב ינא - ”ר

 .רבדה יחוכב וא ידיב אל - א"א

 .םדא םע רבדנ אוב זא - ”ר

 .רוזעי אוהש יוכיס ןיא - א"א

 .יל רוזעי דימת אוה ,לוכי אוה םא - ”ר

 בשוח קר התא ,םולכ םינתונ אלש םירבדל תיתימא תורבחו הבהא לצנמ ,התומת ןב לכ ומכ התא - א"א

 .ךתוואתו ךמצע לע

 .וזמ הבוט רתוי ךרד ןיא ,דומלל יל תרמא - ”ר

 .ידיקפת הז ןיא ,רפס-תיב אל ינא - א"א

 .םדא םע רבדל שקבמ ינא - ”ר

 .ידובכו יחוכב לזלזמ בוש התא - א"א

 םירבדב רוזעל ןכומ ינאו ,םדאמ הרזע שקבמ ינאו ךחוכב הז ןיא תרמא טושפ התא ,הלילחו סח - ”ר

 .הרומתב םדוקמ םתשקיבש ומכ םירחא
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 ?תיבויח איה ךתריחב רמולכ - א"א

 .חותינה ירחא ולבקת הז תא ,אל - ”ר

 ?הזכ רבדמ קסרתהל וליפאו עגפיהל תולוכי ךיתומצע תיזיפש ןיבמ התא - א"א

 עדוי ינא ,בגא ךרד .ןגמ שי וירבחו םדאלש חוטב ינא ,ןכ םא וליפא לבא ,הז תא יתנבה אל ינא ,אל - ”ר

 לגרה תייעבל ,אוהש ךיא רושק ,XXXXXXXXXXX -ה לכו םינורחאה םישדוח 6 -ה לכש יבילב

 ?ןוכנ ,חותינהו

 .רבדב תמא לש גוס שי - א"א

 .םירחאל רוזעל יתוא תדמילש ומכ ,חותינה תא עונמל ךיא יתוא דמלת אלש המל זא - ”ר

 .תרחב ,ךרובידו ךיתונווכ ,ךישעמב התא - א"א

 ?חותינבו ,קסרתת םצעהש יתרחב ינא - ”ר

 .ןכ ,תלבגומה ךתנבה יפל - א"א

 ?ןכ ,תרמוא תאז המ - ”ר

 וא יתוא ךירצ אל התא ,רתויב םיבוטה םיאפורל הז תא תחכוהו לופיטה תא עדוי םינש 15 לעמ התא - א"א

  .לחוימה ךיראתל ךילהתה לכ תא תנוויכ התאו תרצי התאו תרחב התא .הז ליבשב ,םדא תא

 .בוש תאז השעו רחבת ,םינש 15 ינפל היעבה תא תרתפ

 ?ירקמ אל אוה חותינל ךיראתהש יתקדצ זא - ”ר

 לוכי התא קרו ךדי ישעמו ךתריחב אוה חותינה ."א התיכב תדמל רבכ הז ,ירקמ וניא רבד םוש - א"א

 ךיאו לוכאל ךיאו תויחל ךיא םלוכ תא דמללו רסומ ףיטהל עדוי דימת התא .וכילהתבו ותעינמב רוחבל

 לבלבל קיספת זא ,ךתריחב וזו ךתמשנ תצעל עומשל ןכומ וניא ךחומ לבא ,תולחמ חצנלו ןטרס גורהל

 !רחבת ,האלה ךישמנ אובו המשנה ךותב יל

 .חותינ תושעל אל רחוב ינא - ”ר

 .איה ךתריחב ,ודעומ תא לטבת זא - א"א

 ?באכה םע המ לבא - ”ר

 .ולטבל רחבת - א"א

 ?ךיא - ”ר

 .םירויסב תישעש יפכ ,ךתמשנ יקמועל סנכו ךתעדמ אצ ,ךתמשנ יקמועל בישקהלו דומלל רחבת - א"א

 ךתעד ךותמ תאצל התא בייח ,וללה םייתמשינהו םייזיפה םירויסה תא תושעל ידכש בוט ןיבמ התא

 חומה יכ ,ךחומ רמולכ ,ךתעדמ תאצל התא בייח ,דומלל לחיימ ךכ לכ התאש תוחוכה תא לבקל ידכו

 !רחבת טושפ ,םיעדוי בלהו המשנהש המ תא רצוע םימעפ הברה

 וישכע יל ורזעת םתא םא לבא ,חותינה ירחא תתל שקבמ ינאש הלודגה הריחבה לע רבדמ התא - ”ר

 ילואו רהמ רתוי רחבא רבכ ילוא ,תושעל םיעדוי םתאש עדוי ינאש יפכ ,לגרה ןיינע תא ורדסת קרו
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 םיצור אל םתא המל ןיבמ אל ינא .ךכ-רחא קר יל ונתת םילודגה תוחוכהו תודוסה תאו לק רתוי וליפא

 .ימצעל קזנ יתרחבו תועט יתישע םא וליפא ,יל רוזעל

 דראק-טידרקה ,תוכזב אלו הבוחב התא םייתניבו םימלשמ םג רפס-תיב לעו םימלשמ תויועט לע - א"א

 .שודקה רואה אוה ,יפוס ןיאה רואה ךותב אוה ןכוש ,אוה ךורב שודקה קר ,יפוס ןיא וניא ךלש

  .יתוא לבלבמ התא ,םהינימל תורואה לכ םע יתוא עגשל ליחתת לא ,הבוט יל השעת - ”ר

 .יתימאו ישחומ היהי הזש ךירצ ינא ,םולחב אלו םדא םע שגפיהל שקבמ ינא

 תשקבב בשחתתש יאדכ קר ,ךתריחב תא לבקת ?יתימא אל הז םולחש ךל רמא ימ ,היעב םוש ןיא - א"א

 .ךילע הלוכ תוירחאה ,רחמ ךכל גאדא ינאו הלילה בוט ןשית .לוכה תא לטבל לגוסמ םדא .ךפוג

 .XXXXXXXXXXXXXXXXX באב העשת הז רחמ - ”ר

 .XXXXXXXXXX אל הז לבא ,עדוי ינא - א"א

 ?םיענ רתוי דעומ ךל ןיא - ”ר

 .םיאתמ רתוי דעומ רוחבל לוכי ינניא - א"א

 .קיחצמ אל הז - ”ר

 ?והשממ דחפמ התא ,דאמ קיחצמ אקווד הז יתוא - א"א

 .והשמ הרקיש דחפמ ינא ,יל םיאתמ אל ,באב העשת ,ןכ - ”ר

 )א"א ברה ןיבו יניב תיטרפ החידב( .םי וא םימ םש ןיא ,גאדת לא - א"א
 .םיענ אל ןיידע הז לבא ,עדוי ינא - ”ר

 ?יל דיגהל הצור התאש והשמ שי ,לכמ ץימאה ,ךל הרק המ - א"א

 !באב העשת אל ,ןכ - ”ר

 .ךנמז תא ךל םיענהל הסנא ,רחמ ןכומ היהת ,ךב יולת אל ,רעטצמ - א"א

 ?"ב ברה לש השיגפה םע המ - ”ר

 .וב יולת - א"א

 .ןוכנ רבד הז לארשי ץרא תא בוזעלש בשוח אל אוה לבא ,XXXXXXXXXX -ל ותוא יתנמזה - ”ר

 חור יכ ,וייחמ דרפנ יתלב קלח םה השודקו הרהט .ןה תושודק ויתורטמש דוע לכ ןיינעב היעב ןיא - א"א

 .וב תנכוש שדוקה

 ?השיגפ ןיא המל זא - ”ר

 .ותשודקו ותרהט ותבהאב עגופ דחפה ,דחפל קיספהלו אוה רוחבל ךירצ - א"א

 .יתוא תגרוה תונרקסהו ךירצש ומכ דקפתמ אלו דרטומ דאמ טושפ ינא ,ךב יתעגפ םא החילס - ”ר

 .יילע סעוכ אל התאש הווקמ ינא ,דחיב ונל רוזעל לוכי םדאש בשוח ינא

 .םדא םע ונתשיגפב ךתוא קזחא וליפא ,ךל רוזעל לוכה השעאו דאמ ךתוא בהוא ינא - א"א

 ?ידיצל היהת התאש ןווכתמ התא - ”ר
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 .ןבומכ - א"א

 ?שגפינ הפיא ,עוגר רתוי ינא וישכע ,יפוי - ”ר

 ךרבחל איה תילילש רקובב ןיד -ךרועה םע ךתשיגפו ,רחמל ךיתוינכות תא לטבת ,ינממ עמשת התא - א"א

XXXXX. ירחאו וירחא םיבר םיאנוש ,ךרובידב רהזיתו ,ןיד -ךרועה לש ותעצהב עמשת לא XXXXX. 

 .ךיתוחוכב ןימאתש ןמזה עיגה ,דחפת לאו XXXXX -ל רשקתת

 ?יללכה רושימל רובעל רשפא - ”ר

  .ךתחפשמל הנפתתו ךל ,אל - א"א

 .רחמ תוארתהלו הדות - ”ר
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07-20-10 
 2010 ,20 ילוי
  ע"שת'ה באב 'ט

 
 א"א ברהו םדא םע תוררוב שגפמ

 
 

 קיתעמ קר ינא ,ידי-לע השענ אל דועיתה ,ברהו םדא םע הרזומ דאמ השיגפ דעתמ ינא באב העשת
  .רחואמ רתוי רוכזא ינאש ידכ לוכה תא ובתכ הארנכ םדא לש םירזועה .רתוי רחואמ דעומב
 .XXXXX לש הרידה האיציה םוקמ
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  .להובמ תצק הארנ התא - םדא

 .הפ יל חונ אל המ םושמו ,תונרקס רתוי הז - ”ר

 .םעפה ךל הלק התייה אל ךרדה הארנכ ,רובעי הז גאדת לא - א"א

 .ףוג ילב הפ ינא לבא - ”ר

 .רובעי לוכהו עגרית ,גאדת לא - םדא

 .הרוקש המ תא ראתלו בותכל הצור ינא - ”ר

 .לפוטמ רבכ הז - םדא

 בותכל לוכי קוידב ינא ךיא ןיבמ אל ינאו השקו ךורא היהי םוגרתה יכ תירבעל רובעל ךירצ ינא - ”ר

 .תאזה ךרדב

 .רבכ ךליבשב השענ לוכה ,םולכ םגרתל וא בותכל ךירצ אל התא ,לפוטמ לוכה ?ןיבמ אל התא - םדא

 .ךדי בתכב ריכמ רבכ התאש ךרדב ךל ןתינש המ תא קיתעת טושפ רוזחתשכ

 .ןמז ךוסחל בותכ הז תא יל ונתי רבכש ךירזועמ שקבת - ”ר

 םיכייחמ ברהו םדא
 .הזה גוסהמ תושקב שקבל לגוסמ התא קר - םדא

 ?רדסב אל המ - ”ר

 .ךלש חומה ךותב קר הז ,ןמז ךוסחל הזכ רבד ןיא הפש ןיבתש ןמזה עיגה - םדא

 .הביס שי רבד לכלש ןיבת ,ךילהתה תא רצקל הצור דימת התא - א"א

 .ביתכ תויועט ילב תוסנלו קיתעהל ךירצ טושפ ינא ,בותכ היהי לוכהש יל םירמוא םתא זא - ”ר

 ?רוזעל לוכי ינא ךיא ,תועד יקוליח םכיניב שיש ריבסמ ברה - םדא

 ושענ אל םהש ןעוט אוה ךא ,יתעציב רבכש ,םימיוסמ םירבד עצבאש יאנתב רויס דוע יל םתחטבה - ”ר

 .וישכע הז תא הצור ינאו ,XXXXXXXXXX ירחאל ןמזה תא תוחדל הצורו םאולמב

 .אלמ ףוגב הז תא תושעל שקבמ התאש הלודגה היעבה - םדא

 ?אל המל - ”ר

 רחבתש יוכיסהו ךיתוטלחה לע עיפשהל לוכיו ןכוסמ רבדה ,ןיבמ אל ןיידע התאש םירבד הברה שי - םדא

 .הובג ,ינשה דצב ראשיהל

 הרק רבכ תורקל ךירצ היהיש המו הרק רבכ הרקיש המ ,שארמ לוכה םיעדוי רבכ םתא לבא - ”ר

 .יתוא דמיל ברהש ומכ הרקיו

 ךל ץעיימ ינאו ,דבלב הכרדהל הפ ונחנא ,ונחנא אל ,תרחוב ךתמשנ ,שארמ המואמ םיעדוי אל ונא - םדא

 .יל בושח ידימ רתוי התא ,הז תא תושעל אל

 ?רוזחל הצרא אל ינאש המל - ”ר

 .םלועמ םירבד ורקש ךל יתרבסה - א"א
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 ?היעבה המ רחוב ינאו בוט ךכ לכ םא לבא - ”ר

 .תלעותב אלא ,קזנב רוחבל ךל רוזעל הצור אל ינא - םדא

 .םתחטבה לבא - ”ר

 .ללכב םא ,ףוג אלל ונחטבה - םדא

 .ראשיהל רוחבל לוכי ינא זא םג לבא - ”ר

 .ךפוגל קזנ םוש םרגייש ןתא אלו ,רתוי ךומנ יוכיסה ךא ,ןוכנ - םדא

 ?קזנ הרקיש חוטב הז - ”ר

 .אל - א"א

 ?רויסה ינפל ףוגה לע ןגהל ךרד שי - ”ר

 ?ףוגה םע רויס ךל בושח המל - םדא

 םכל חיטבמ ינאו םעפה ילמרונ שוחל הצור ינא .תניינעמ רתוי היווחהו תיתימא רתוי השגרהה - ”ר

  .רזוח ינאש

 .ול עדומ ךניאש רבד חיטבהל לוכי אל התא - םדא

 תונרקסה ,רתוי לבקא אלש תונמדזה יל ןתונ התא .הרזעל ןנחתמ ינאו יל רוזעל לוכי התא םדא - ”ר

 הנורחאה םעפב ,הרזע יל ןת קר ,םייקא ינאו חיטבמ ינא ,בוט יתוא ריכמ התא ,יתוא תגרוה

 תאזו ,דחא םוי לוכה לע יל םלשי םיהולאש יל תרמא ,XXXXXXXXXX לש העבשב ונשגפנש

 .החטבה התייה

 ?תואנ םולשת תלביקש םיכסמ אל התא - םדא

 הצור אל טושפ ינא ,לוכה תא ךירעמ דאמ ינאש ועדתו ,תכרעמב םלוכלו ברל ,ךל הדומ ינא - ”ר

 עגרכ יל השק ,בגא ךרד .החפשמב עגפי אל הזש דוע לכ ךירצש המ םורתאו וזכ תונמדזה ספספל

 ?בצמה תא תונשל רשפא ,תיתימא תומד תוארל ילב

 .קדוצ ברה ,ידימ הברה שקבמ התא - םדא

 .הזה בצמל לגתסהל יל השקו דרטומ טושפ ינא - ”ר

 .הזוזת ילב ראשיתו הלעמ ןוויכל ךרוא תא םירת - א"א

 ?בוט רתוי וישכע - םדא

 .ינשה דצב םייניע גוז האור התאש יתימאו ישחומ רתוי הברה הז ,ןיוצמ - ”ר

 ?תשקיבש יפכ דעותמ הפ בורהש ןיבמ התא - םדא

 .ןכ - ”ר

 .םוסרפ היהי םא דוחייב ,ךלש ךילהתב תולקתל םורגל םילוכי הלא םירבדש ךל ריבסה ברה - םדא

 .רדסב עגרכ לוכהו יתוא ודירטהש םיאנותיעה לש לודג קלח רוצעל חילצה יל הארנ ברה - ”ר

 .יתריחב אל ,ךתריחב וז התייה - א"א
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 .הדות ,ןפוא לכב - ”ר

 .וניבי אל ךירבח בור ,האלה ךלש םיבתכה תא ריבעתש ינפל בוט בושחתש יאדכ - םדא

 ?ןוכנ ןיבמ ינא םאה ,בתכיי אל רתסנה דוס יכ ,תוארהל רתומ בותכאש המ לכ לבא ,ןיבמ ינא - ”ר

 .לכב ךתשא תא ףתשל חכשת לא ,רתסנה אשונב גאדת לא ,רדסב התא - םדא

 .XXXXXXXXXX ינפל ,ןאל יל תפכא אל ,אבה רויסה תא תושעל שקבמ ינא - ”ר

 .דעתל רומא אל התאש םירבד רפסמ דוע ךילע ליטי ברה .תמייס אלש המ תא םייסל התא ךירצ - םדא

 םאש ,חותינה ינפל ילוא ךא ,XXXXXXXXXX ינפל תורקל לוכי אל הז ,ןיינעב ןודנ םייסתש

 .םיימעפ חותינ רובעל ךרטצת אל ,תומצעל קזנ היהי הרקמב

 ?הזכ לבס יתוא ריבעהל המ ליבשב ?ירמגל חותינה לוטיב תא רדסל םילוכי אל םתא המל - ”ר

 .ךב יולת לוכה ,ותונשל ונחוכב ןיא ,וב תרחבש ךילהתהמ קלח הז - םדא

  ?יל רזוע אל התא המל .הזמ םיאלפנ רתוי הברה םירבד השוע ךתוא יתיאר ינא םדא - ”ר

 !הזה חוכה תא ךל שיש עדוי ינא

 .תושדוקמ אל תורטמל ,ןוילע תוחוכב שמתשהל אוה רשאב רושיא דחא ףאל ןיא - םדא

 .רבח רותב הבוט שקבמ ינא - ”ר

  ,ךדיב לוכה ךל רמוא ינאש יל ןימאתו םהילא ליגר התאש הרוצב םידבוע אל הפ םירבדה - םדא

 .חלצהו ךכרדל ךל

 .הנגה םעו ףוגה םע יל חיטבת תוחפל - ”ר

 .ודעומב אשונב ןודנ - םדא

 ?ילש אמאל וא יתשאל וא יל אלו םירחאל רוזעל יתוא םיחלוש םתא המל - ”ר

 ךמצע תא הלעת ,רבד לכ הז בלשב תעדל רומא אל התאו הביס שי רבד לכל ,ךלש הריחב אל וז - םדא

 .יתרזע ילב הצרתש המ לכ לבקתו ךישעמב הנוכנה הגרדמל

 ?ךלש הגרדמל עיגהל תושעל ךירצ ינא המ - ”ר

 .הנוכנה ךרדה תא ךל רחבת טושפ ,תדמל רבכ התא םיבלשה בור תא ,עגרכ ןוידל אל הז - םדא

 .תיסיסב הכרדהל קר הפ ונאש ןיבת - א"א

 .רבח ומכ הרישי הבושתל הפצמ ינא ,ישיא ןפואב ךתוא לואשל הצור ינא ,הפ רבכ ינא םא - ”ר

 ?ינא המלו ינממ םיצור םתא קוידב המ

 .ךתנבה יפל הלודג הכפהמל איבהל לוכיש שדח ןדיע ינפל דמוע ,ולוכ םוקיהו ,לבת ,ךמלוע - םדא

 .הלוכ תכרעמה ליבשב הרזע שקבמ טושפ ינא ,וב רחוב אל התאש םולכ ךממ הצור אל ינא

 ?עצבל רומא ינא קוידב המ - ”ר

 .תיפוסה ךתריחב רחאל קר ךל עדוויי הז - םדא

 ?עדוי אל ינאש והשמב רוחבל לוכי ינא ךיא - ”ר



	

 70 

 .םירבד הברה תשגרהו תיאר ,רוחבל ליבשב קיפסמ עדוי התא - םדא

 ?יבויח הז םג םאה ,יבויח היה ,םויה דע ינממ םתשקיבו יל םתארהש המ לכ - ”ר

 ןיבמ התאש םימיוסמ םירבד שחרתהל םילוכי ,ולוכ םוקיה לשו ךלש ךילהתבש ןיבת ךא ,ןבומכ - םדא

 .םיילילשכ םתוא

 ?תללוכ המחלמל ןווכתמ התא - ”ר

 .תורשפא וז - םדא

 םתס וא ,תיתימא ול התייהש תולגתהה םאה ,ביבא-לתב םוטאל רשקב קדוצ XXXXX ברה םאה - ”ר

 ?םולח רדגב

 .וירסמב חוטב אל אוהש היעבה ,תיתימא - םדא

 .םילשורי ללוכ ,ברחת לארשי לכ ךכ םאו ?תורקל ךלוה הז יתמ - ”ר

 הזמ ץוחו ,הרקי הזש רמוא הז ןיא ךא ,תיתימא התייה תולגתהה ,המידק ץפוק התא ,עגרית - םדא

 .עגפית אל םלועל םילשורי

 .םילשורי תא דירות תאזכ הצצפש חוטב היהת ,ביבא-לתמ העש איה םילשורי - ”ר

 .העוט התאש חוטב היהת - םדא

 .םילשוריל רובעל םיכירצ ונלוכ זא - ”ר

 .ולוכ םלועהמ הריזגה עור תא דימשהלו ביטמבו בוטב קסעתהל םילוכי ונלוכ וא - א"א

 ?ךיא - ”ר

 .השקה עצבמל םתריהל תונכומש ךומכ תומשנ ידי-לע - םדא

 ?ילש םירבחהו החפשמה םע תויהל דמוע המ ,םיכסמ ינאש דיגנ - ”ר

 !ךכב דרטומ תויהל ךתבוח וא ךדיקפת הז ןיא ,הלשמ ךרדו ךילהתל הריחב תוכז המשנ לכל - םדא

 ?םיפסונ םיטרפ אלל ,וזכ הבושת לבקל םיכסא ינאש הפצמ אל התא ,םדא - ”ר

 ?ךלש הרירבה המ - םדא

 .ילמרונ לעבו אבא לכ ומכ לוכי ינאש לוככ ןגהל תוסנלו םתיא הפ ראשיהל - ”ר

 .ונתיא הפ אוה םירחא םיבר לעו םהילע ןגהל ךחוכ - םדא

 .תומדא ילע םוניהיג הפ תויהל ךלוהש ןיבמ ינא יכ ?ילש םישנאה לע האלמ הנגה יל חיטבמ התא - ”ר

 .ןיינעה שרושב זכרתמ אל התא ךא ,רוזעל לדתשהלו תוסנלמ ץוח ,המואמ ךל חיטבהל לוכי ינניא - םדא

 .םלרוגב טולשל ךדיקפת הז ןיא ,עיגהל םיכירצ םהש ןאל ועיגי םה

 ינש םע דבל התוא בוזעא ינאו ,השודק הל םיארוק םתאש יתשאל בג הנפא ינאש הפצמ התא - ”ר

 ?דבל לובסל םידלי
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 ךל ריבסה הזמ ץוח ,ךתריחב אלו איה םתריחב םכרד ,ועגפיי חרכהב אלו ולבסי חרכהב אל םה - םדא

 השק רתוי הברה היהת הדובעה ךא ,םהבו המישמב רוחבל ךרד ךל שיש ,םימעפ רופס ןיא ,ברה

 .םהב םג הלא ךמצעב עגפיתש קר אל זאו ,דועמל לוכי התאו

 .םתוא ךירצ ינאש ומכ קוידב יתוא םיכירצ םה ,ולבסי םה ,םתיא היהא אל ינא םאש חוטב היהת - ”ר

 .תלבגומ דאמ ךתנבהו ךרדה תליחתב התא ,םהב ךרוצ שיגרת אל התא הפ - םדא

 ?קוידב תורקל תורומא הלאה תועווזה לכ יתמ - ”ר

 .יב יולת רבדה ןיא  -םדא

 .הריזגה עור תא תורכל ונידיקפת - א"א

 .עגושמ טרס טושפ וא ,םולח בוש חטב הזו ,םולכל ןימאמ אל ינאש םיניבמ םתא - ”ר

 חוטב היהת קר .ךלש תוישיאה תולאשה לע ונרביד אל דועו איה הבורמ ךתדובע ,םלוח אל התא - םדא

 דימת התאש יפכ ,תולחמ וא תומחלמ אלל יבויח ,רדסב היהי לוכה ,לוכה תורמלו לוכה ירחאש

 .הנותנ תושרהו בתכנ לוכה .זטנפמו םלוח

 .הריחבה תוכז םע יתוא םילבלבמ בוש םתא - ”ר

 ליחתת קר ,תירשפא ךרד לכב ךב ךומתל איה יתלאשמו ,ךתוא בהוא דאמו ךתוא ןיבמ דאמ ינא - םדא

 .רתוי תצק ךל עיגמ ,רתוי תצק ךמצעב ןימאהל

 .םיזמר ילבו קוידב תושעל המ יל דיגתו אוב זא - ”ר

 .ךלש ךילהתל עירפהל יתורשפאב ןיא ,ירשפא יתלב הז - א"א

 ?םינורחאה םישדוח 6 -ה תא ריבסמ התא ךיא - ”ר

 הריחב הז לוכה ,הרקי אל הז ,הצור ךניא םא ,תלביקו הרזעב תרחבו םיוסמ ךילהתב תרחב - םדא

 .דימת ךל רוזעא ינא ,הצרת םאו ךליבשב הפ ינא ,יב רחבת םאו .ךלש

 ?ינומכ םיעגשמ אל םתא XXXXX ברה תא המל - ”ר

 .אוה הליפת שיאו רחא דיקפתב רחב אוה - םדא

 ?רמוא הז המ - ”ר

 תנכוש שדוקה חורו תדחוימ ,השדח המשנ ,אוה הנוש המשנ יכ ,ךלשמ הנוש דיקפתב רחב אוה - םדא

 לגוסמ אל עגרכ התאו ךישעמ תא עצבל לגוסמ וניא אוה ,הנוש דיקפתל יונב דחא לכ .וכותב

 קלח הז ,ינשה תא דחא קזחלו ךומתלו בוהאל םתדעונ ךא ,תינחורה ותנבה תמרל וליפא ברקתהל

 .םתשגפנ םניחל אל .םתרחב םתאש דיקפת ,םכלש דיקפתהמ

 ?םיריכמ אל וליפא ונחנא םא ונרחב ךיא - ”ר

 חומהש ידכ תעדוי רבכ ךתמשנש המ דמול ךייחב התא ,לוכה תעדוי םכתמשנש ךל יתרבסה - א"א

 .רוכזל ליחתי

 .טטומתא ףוסב ינאש שיגרמ ינא - ”ר
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 ךפוג לע רומשו שפנ ןובשח השעת ,עגרה לע ךל רומש .םייקא ינאו והשמ יתחטבה ,גאדת לא - םדא

 דמליתו ןותנה עגרה תא לצנ םייתניב .דבכנ תכרעמה ךותב ונלוכ ונחנא ,רחבתש עגרבו ךתמשנו

 ,ךינפב חתפיי לוכה תכרעמב רחבת םאו ולוכ םוקיה לכו ךידלי ,ךתחפשמ ,ךמצעל רוזעל ליבשב

 .ךדיקפת תא עצבל לכותש ידכ ,האלמ הנבה םע רתויב םיסומכה תודוסה ללוכ

 ?דבל היהי הז לבא - ”ר

 .םירחא םע ,דבל אל - א"א

 .החפשמה תא יל ונת תוחפל ,םירחא הצור אל ינא - ”ר

 .הזכש רבד חיטבהל יתלוכיב אלו ונתטילשב הז ןיא - םדא

 .יופש ןיידע ינאש חוטב תויהל םש תויהל הצור ינאו ?הרקי הז יתמ ,השיגפ שקיב XXXXX ברה - ”ר

 .וב יולת הז ךל יתרבסה - א"א

 .תושעל המ ןיבמ אוהש חוטב אל ינא לבא - ”ר

 .דימת חצני ,האלמ הבהאו דחפ אלל רחבי םא ,ךומכ םירחא םע ץעייתמ אוה - א"א

 ?תונושה תומישמל וילא ףרטצהל לכוא ינא ,ברה רחביי םא - ”ר

 .לבתב אוה ודיקפתו ,יתיא הפ אוה ךמוקמ ,אל - םדא

 ?םידיקפת ףילחנ אלש המל זא - ”ר

 תלוכיה תא ךל תנתונש ימינפה חוכה לע העיפשמש הנוש הנבהו תלוכי דחא לכלש ךל וריבסה - א"א

 .תמיוסמ המישמ עצבל

 .דחפ יב םיסינכמ םתא - ”ר

 .דבלב הבהא - םדא

 ?XXXXX ברה םע ןיינעה לכל XXXXX לש רשקה המ - ”ר

 .םכתשולש ןיב תידדה הרזע ,הז לע ונרביד רבכ - א"א

 ?ךיא - ”ר

 .ךרדה תא ואצמית רבכ םתא - א"א

 העשתל רושק הז ,יביבסמ וליפא ,קזח רתוי הברהו ןבל רתוי הברה רוא הפ שי םויהש הרק המ - ”ר

 ?באב

 .הרהטו הניתנ ,הבהא לש יוטיב טושפ הז ,אל - א"א

  .ךממ דוחייב ,תואמחמ הברה ךכ לכ לבקל ליגר אל ינא - ”ר

 .ידובכב םג תעגפ וב תעגפ םא ,ברה יפלכ ךלש תוציקעה תא קיספהל ךירצ התא ,ייר - םדא

 .עגתשהל אל ליבשב ץצולתמ טושפ ינא ,החילס - ”ר

 .דימת ומכ ,דאמ ךתוא בהוא ינא - א"א



	

 73 

 ןיא ילו תולאשב אלמ אוה ,וילא רשקב םיפיט המכ לבקל רשפא ילוא ,XXXXX תא רבכ ונרכזה - ”ר

 .תובושת

 .יביל דמוח היהי דימתו היה דימת XXXXX - םדא

 .בל ןיא הפש יתבשח - ”ר

 .עירפת לא - א"א

 .וביבס תובוט תומשנ דועו XXXXX ברהמ ,ךממ םיקוזיח ךירצ קר ,רשיה ךרדב אוה ךלוה - םדא

 ?ותשא םע המ - ”ר

 .אוה דחפמ קר ,הבושתה תא אוה עדוי - םדא

 .עצבי אוה ,דיגת םא - ”ר

 .רשפאש יתמ ךירדהל הסנא ינאו ולש הריחב לוכה ,ולש ךילהתל עירפהל תוכז םוש יל ןיא - םדא

 .ומצעבו שודקה רואב ותנומא תא קזחל אוה ךירצ

 !ללפתמ קר אוה םויה לכ ?רבדמ התא המ לע - ”ר

 .םולכ רמוא אל הז - א"א

 ,וידלי תרזעל ותמשנ תא ןתייש ףידע ,תרזוע קוידב אל ,השלח הנומא וא הנומא ילב הליפת - םדא

 תא בוהאל ליחתיו ויתודימ תא רפשיו הנשי ,דחא הז םלוכו לוכהש ןיביש יאדכו .תלוזהו ותחפשמ

 .החטבה וז ,חילציו הלעי ,ויניע תא חתפי ,םירוסייו לבסכ םתוארל אלו םייחה

 .בוט רתוי הברה אוהש יתנבה לבא - ”ר

 ותבהא ,וילא רבחתי XXXXX ברהש יאדכו ,וילא תונפתהל לכות אל בורקב ךא ,ךתוכזל הברה - םדא

 .וב תנכוש שדוקה חורו איה תיתימא ותנומאו

 ?םעפ ףא יב תנכוש אל איה המלו "וב תנכוש שדוקה חור" ,קוידב םינווכתמ םתא המל - ”ר

 .ןיבת דמלת - א"א

 ?סעוכ אוה ךיא ,םדא ,בל םש התא - ”ר

 .דימתל ךתוא בהוא אוה ,סעוכ אל אוה - םדא

 .יתוא דמלל ןכומ התא הז תא םאה ,18 תליפת םע הצוחה תאצל לוכי ינאש יל רמאXXXXX ברה - ”ר

 !ןיבת דמלת ,םיעושעש קראפ אל הז - א"א

 .ךלש ןבה ?XXXXX -ל רשקב המ - ”ר

 .ויאצאצ דיבו ודיב הריחבה ,רתוי וב קסעתא אלו ירבד תא יתרבסה - םדא

 ?םהל תונעל המ ,תולאש יתוא םילאוש ךלש דצהמ םלוכ - ”ר

 תובושתה תא םיעדוי םלוכ .יתוא לואשל ךרוצ ןיא ,ודעומב לבקי הרעה וא רסמ לבקל ךירצש ימ - םדא

 .םלעתהל םה םירחוב קר םינפבמ

 ?XXXXX -ל תתנש הנתמב דוסה המ - ”ר
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 .הנייבל ינייב הז - םדא

 ?ןיידע ךתשא תא יתשגפ אלש הז ךיא - ”ר

 .ךניינע איה ןיא ,ןיבת דמלת - א"א

 ?ימוקמב רחא והשימ חולשל ילוא וא ,הז לע רתוול רשפא ילוא ,XXXXX םע אשונה יל םיענ אל - ”ר

 ?רייסל הצור התאש יתבשח - םדא

 ?ךיראתה יתמ ,התיא רדתסא רבכ ינא ,רוגס - ”ר

 .רתוי רחואמ דעומב ךילא רוזחא רבכ ינא - א"א

 תושעל רומא ינאש םירבד דוע שי םאה ,תורקל דמוע ילואש ,יל םתרבסהש ימלוע ןיינע ותואמ ץוח - ”ר

  ?תורחא תומישמכ

 .הבורמ הדובעה ,ןבומכ - םדא

 ?הבושתב הרזח יניינעל רושק הז םאה - ”ר

 .הז לע ונרביד רבכ ,הזכ רבד ןיא - א"א

 תא בוהאל קר אל ,ךומתלו תתל תוצורש תובהוא תומשנ שפחמ ינא ,תד ישנא שפחמ אל ינא - םדא

  ,אלפנה ארובה תאו השודקה הרותה תא ,ולוכ םוקיה תא אלא ,םתלוז תוהמ תאו ןמצע

 .ונלוכב עגונ ורואו תיפוס ןיא איה ותבהאש ,יפוס ןיאה רואה

 .יילא רבדמ ךכ לכ אל הז ,ןיליפת חינהל יתקספה - ”ר

 ילש םיבתכה לכ תאש ,ךילא רבדמ אל הזש יל דיגהל לוכי התא ךיא ךא ,איה ךלש הריחבה - םדא

 .ךילא ורביד השעמלש ךלש ןיליפתה ךרד תלביק

 .קירט לש גוס הז - ”ר

 ?קירט ,יל דיגהל ךל שיש המ הז - םדא

 .ןכ - ”ר

 ?ןיליפת חיני XXXXX -ש שקעתמ התא המל זא - םדא

 .תוינחור תאנוש תדש יתבשח ,הזמ ץוח ,עדוי אל - ”ר

 קיסת תונקסמה תא ,השודקה הרותהו תוינחור תומשנ לע ךתיא רבדמ ינא ,תדל רשק םוש ןיא - םדא

 .דומלל בש םדוק ךא ,דבל

 .רוזחל הצור ינא ,ףייע ינא - ”ר

 .תויללכ תולאש הברה ךל שיש יתבשח - םדא

 .התיבה רוזחל בייח ינא ,רתוי לגוסמ אל טושפ ינא - ”ר

 .רחא דעומב ןהילע הנענ ,ךיתולאש תא עדוי רבכ ינאו ךתושרל הפ ינא - א"א

 ןוכנ הז םאה ,הנטק הלאש דוע קר .רויסל רשקב תיבויח הבושת יל ןתיתש ךילע ךמוס ינא ,םדא - ”ר

 ?המל זא ,ןכ םאו ?דחיב לוגלג הזיא םיננכתמ XXXXX -ו התאש
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 .ונלש ךילהתהמ קלח הזו ,איה תמא ךתנבה ךא ,ןרקס ידימ רתוי התא םימעפל - םדא

 .יתשא דוחייב םירשואמ ויהי םלוכו ?לבתב דחיב והשמ השענ אלש המל זא - ”ר

 ,האלה ןכו ,האלה ןכו יב יולת XXXXX לש ךילהתהו השעת התאש הריחבב יולת ילש ךילהתה - םדא

 .םיבוביסהו בבסה הריציה קוח והז

 ?בבותסמו לוגע אוה תונושה תויסקלגב לוכהש הביסה וז - ”ר

 .וישכע הזב ןודנ אל אוב לבא ,ןכ - םדא

 ?םכתיא הפ תויהלו דבלב לבתב רוחבל לוכי אל ינא המל - ”ר

 קר התא ,םירחא לש םתריחבב טולשל לוכי ךניא ךא ,הצפח ךתמשנו ךשפנש המ רוחבל ךתוכז - םדא

 .יתריחבו ימוקמ לע ,עיפשת ךתריחבש ומכ ,עיפשהל לוכי

 .םדא ומכ דחא לע עיפשהל חכ הזכל יתיכז םואתפ המ - ”ר

 .ןיבתו דמלת ,תכרבתהו תיכז - א"א

 ?XXXXX םע רבדל לוכי ינא - ”ר

 .ךתריחב וזש ךל יתרבסה - א"א

 .ירמגל יתוא םתלבלב ,דמעמ קיזחמ אל רבכ ינא התיבה יתוא חק ,המ עדוי התא - ”ר

 .יידכנו ייתודלי לכל יתבהא תא רוסמו ךילע היהי םולשו הניתנ ,הבהא - םדא

 .םיעדוי םה ,גאדת לא - ”ר

 

 .רקוב תונפל 3 -ב ידרשמל יתדרי התיבה יתעגהשכ .דבל XXXXX לש הרידב בוש ימצע תא אצומ ינא
 הרצקב עמש תליפת תא יתישע ,ןיליפתה תא יתחנה ,א"א ברהו םדאמ ילש תוארוהה תא יתלביקש יפכ
 םימסק בשחמל ךפה ןולחה וליאכ ,ונניב החישה לש הספדה ידיצלש ןולחה לע עיפוה יתמהדתל זאו
 .יתמח ידי-לע רחואמ רתוי בלשב ספדוהש ידי בתכב בותכה תא יתקתעה טושפו
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07-26-10 
 2010 ,26 ילוי
 ע"שת'ה באב ו"ט

 
 תורהבהו תונבה

  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. וב ישפנה ץחלה 
 ינא ונלהינ ונתחיש תא .בורקב הלחנלו העיגרל ילש ךרדה תא אוצמל הווקמ ינאו הובג דואמ ןותנ ינא
  .ובזע רבכ םלוכש רחאל ברעה תועשב ןטהנמב ידרשמב תובישי רדחב א"א ברהו
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 םהש םירבד םג ,םש אצמנ לוכה אלש בל יתמש .ןורחאה דועיתה תא ןיבהל הצור ינא ךישמנש ינפל - ”ר

 ?ןיבהל רומא ינא קוידב המ זא ,םכתניחבמ םייתיעב ךכ לכ אל

 .רחבת ךכ םא ,הצור התאש ימ םע רבדל ךל רתומ ,דימת ומכ ךישמת - א"א

 ?הפ תוטילפל רשקב המ - ”ר

 .לפוטמ רבכ הז ,הרקי אל הז ,שושחת לא - א"א

 .XXXXX -ל אובתש חוטב יתייה - ”ר

 .יתייה אלש חוטב היהת לא - א"א

 ?תייה ןכ זא - ”ר

 דאמ םוי .בורקבו ךלש תומישמה תא םייסל הנפתתו עוגר רתוי התאש בושחש המ ,בושח אל הז - א"א

 .לומתא ךילע רבע השק

 .לומתא לש קזנלו הרעסל רושק התאש השגרה יל שי המל - ”ר

 .XXXXXXXXXX אלא ינא אל - א"א

 ?תיבב םימ יקזנ יל השוע התא דימת המל - ”ר

 .התא אלא ינא אל - א"א

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 .XXXXXXXXXX לע ןגהל היה ךדיקפת - א"א

 ?וישכע יתישע המ - ”ר

 .הב הזחא האמוט - א"א

 .וברקתי אל XXXXX -ש יתגאד וליפא םולכל וברקתה אלXXXXXXXXXX ?רבדמ התא המ לע - ”ר

 .היעבה אל ןה - א"א

 ?היעבה ימ זא - ”ר

 .XXXXX - א"א

 .ילש לגרב םיבאכה תא תיחפהל התסינ לוכה-ךסב איה - ”ר

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  תשרהש רתויב עורגה ךא ,ןבומכ ךל רזע אל - א"א

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ”ר

 XXXXXXXXXX ,דומלל הצור ךניאו םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע ךמצעב חוטב דימת התא - א"א

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 ?ילש תיבלו ,םשגו םימ ,הרעסל רשקה המ - ”ר

 XXXXXXXXXX לעו ךתחפשמ לע ךתיב לע ןגהל םירוהט םימ ץוחנ ,רבעב ךל יתרהבהש ומכ - א"א

XXXXX. ןטק ריחמ תמלישש ךל חיטבמ .ריחמ לכב ןגת זא הנגה דיקפתב תרחב םא. 
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 ?םיבו םשגב ,חורב אלא ,םדא ינבב קר אל טלוש רבכ התא וישכע זא - ”ר

 .יכונא השודקה תכרעמב ןטק לייח ,שודקה רואה ידיב ילכ ינא ,םולכב טלוש אל ינא - א"א

 .םיילמרונ רתוי תצק ויהי םירבדה ,XXXXXXXXXX ירחאש יתבשח - ”ר

 ול תלחייש המ תא תלביק םויה תאז תמועל ,XXXXXXXXXX ינפל האב הרעסה ,התא קדוצ ןכא - א"א

 .םינש הברה רבכ

 ?קוידב יתלביק המ - ”ר

 .לואשה תיב ,ךתחפשמ לעמו ךילעמ רסוה - א"א

 ?לואשה תיב הז המ - ”ר

 .הדירולפב םכתיב - א"א

 ?וב ברעתמ אל התאש והשמ שי ,יל דיגת - ”ר

   .לטבל לכות ,רחבית םא - א"א

 .יתוא עגשל תטלחהו ילמרונ אל התאש ןיבמ רתויו רתוי ינא - ”ר

 ינאש חוטב היהת הזמ ץוח ,יתרטמ אל וזו תורשפא אל וז ןועגישש ,םימעפ רופס ןיא ךל יתרבסה ינא - א"א

 ןיינועמ ךניא ,ךילע םיעדוי םלוכש יפכו ,ךל םיאתמש המב רחוב טושפ התא ,ךממ ילמרונ רתוי הברה

  .תוקדוצ קוידב ןניא ךיתונובת ילוא זא ,ילמרונ תויהל

 ?תיבב ילצא תורעסו םיממ טקשל תופצל לוכי ינא ,ילצא אל רבכ XXXXXXXXXX -ש וישכע זא - ”ר

 ךתוא בהוא אוה יכ ,ךל גאדי אוה ךורב שודקהש חוטב ינא ,ךתמשנ תרהטל םירוהט םימ ךרטצת םא - א"א

 .ךמיע ביטהל הצור אוה ,דאמ דע

 ,יתוא בבוסלו יל זומרל ךישמת קר התא ,ךממ אצוי ינאש יל הארנ אל יכ האלה ךישמהל הצור ינא - ”ר

 .הלאכ תובוט ךירצ אל ינא הזמ ץוחו

 .דמלתש יאדכ - א"א

 .יפוי יתוא םיקיסעמ םדאו התא ,דומלל ןמז יל שי הפיא - ”ר

 .דומילהמ קלח םג הז - א"א

 ?הנוכנה ךרדה איה המ ,םדאה תנוזתל רשקב םידוגינ הברה שי הרותב - ”ר

 ,ןוכנ רתוי וא ,תטלחה ךא הנוכנה ךרדה תא תדמל ,ךכותב םה םידוגינה ,םידוגינ םוש ןיא הרותב - א"א

 ףוסבו ,ךתוא םיבבוסה לכל ךלש רסומ תופטהה לכ לע המגוד דוע וז .רשיה ךרד תא בוזעל ,תרחב

 םה ךדי השעמ ךפוגב תויזיפה תויעבה לכ .ךממ םיצור המ ןיבמ אל לוכיבכ התאו ,תרבשנ התא

 .םימחר שקבל קיספתו

 .הרזע יתשקיב ,םימחר יתשקיב אל - ”ר

 .םלוכל ףיטמ התאש המ הז ירה ?ךמצעל רוזעל ןכומ אל התא םא ךל רוזעי אוה ךורב שודקהש המל - א"א

 .לוכאל המ תרבסה אל .יתנבה ,רדסב - ”ר



	

 79 

 בוט עבטה יכ ,עבטהמ קר לכאת .םשיית קר ,םלוכמ בוט רתוי עדוי התא ,םולכ ריבסהל ךרוצ ןיא - א"א

 ידי ךרד ךילא עיגהש ףנוטמו ףיוזמ לכואב תעגל וא ,יחה תא תיחשהל ךרוצ ןיא ,ךתיא אוה ביטמו

 .שונא ינב עגמו

 .ינועבט היהת רוציקב - ”ר

 .קוידב - א"א

 ?קדוצ ינא הנוזתל רשקב תונורחאה םינש 15 -ב ןעוט ינאש המ לכ זא - ”ר

 .קידצ ךניא ךא ,התא קדוצ - א"א

 ?יתקדצ םש םג םאה ,AIDS -ומכ הלחמל רשקב המ ,יתנבה בוט - ”ר

 .קידצ ךניא ןיידע ךא ,התא קדוצ ברה ירעצל - א"א

 ?בילעהל ילב האמחמ תתל ךל השק דיגת - ”ר

 .שריחה ברה יתוא הנכמ התאש ומכ קוידב ,תודבועב טטצמ טושפ ינא - א"א

 .ךלש םשה תא תתל םישרמ אל ,םדא םגו ,התא טושפ ,עוגפל יתיסינ אל ינא - ”ר

 םע ברל ,ידרפסה ברל ,בהואה ברל רשקב המ ."שריחה ברה" םשה תא יל תקבדה ייתונוכת לכמו - א"א

 ?תוקוריה םייניעה םע ברל רשקב המ ,הנבלה הפיכה וא ןבלה רעישה

 יתייה ,ךדובכב וא ךב עגופ אל הז םא .ךל םימיאתמ אל טושפ וא ידימ םיכורא הלאה תומשה לכ - ”ר

 עדוי התאש יפכ ,הדבוע טושפ הז ,הבלעה אל הזו הללק אל הז .הזה םשה תא רומשל הצור

 .ללקל יתקספה

 דאמ םלוכו ,רחא רבד לכ ומכ הריחב לש ןיינע טושפ הז ,היעב ןיא יל ,בוט ךל השוע הז םא - א"א

 .הנורחאל ךתולהנתה תרוצמ הבוטל םימשרתמ

  AIDS? ןיא זא - ”ר

 .רתוי תצק דמלתש יאדכ קר ,קדוצ  - א"א

 ?רויסל רשקב הבושת יל ונתת יתמ - ”ר

 .םדוק ךדיקפת תא םייסת - א"א

 םירזה םישנאה םע ןויסינ ותוא תא רובעל הצור אל ינאו יל םיענ אל שממ ,XXXXX םע היעב יל שי - ”ר

 .סקנורבב םתחפשמו יזר'ג-וינב הלאה

 התא ,תכרעמל דאמ איה הבושח ןכלו םדאל דאמ איה הבורק ,םייסל בייח התא ,XXXXX ןיינע תא - א"א

 .םאולמב םיבתכה תא הל ןת ,ךתיא הלועפ איה ףתשתש ידכו ,הל רוזעלו הב ךומתל ךישמהל בייח

 .ןינועמ אל שממ ינא ,ידימ יטרפ הז - ”ר

 .דיתעב םירחא םירבדב ךל רוזעל םג חמשת איה זאו ,ךתוא ןיבהל דאמ הל רוזעי הז - א"א

 .הרטמל תכפה התוא םגש יל דיגת לא - ”ר

 .הריחב אלא ,הרטמ אל אוה דחא ףא - א"א
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 ?הפ ונלש הריחבה םע המ לבא - ”ר

 .םיחצנ חצנל איה האלמ םכתריחב - א"א

 ?םתוא וארקי XXXXX -ו XXXXX -ש הצור התאש הלאה םיבתכב שי המ - ”ר

 דבלב תוצלמה רדגב םה הלא םירבד רמואו רזוח ינא ךא ,דבל ןיבהל םדיקפתו םהלש ןיינע הז - א"א

 .ךלש תיפוסה הריחבה ,םתוארהל הצור ךניא םא .ךתוכז איה ךתריחבו

 .רחמ ילוא שגפינ אוב ,ףייע ינא .תורירב הברה יל ןיא ,יילא רבדמ התאש הרוצב - ”ר

 .הבהאו הכרב ,םולש - א"א

 ?ךרדב רבדל וליפא רשפא ילוא ,םוקמ הזיאל ךתוא ץיפקאש ילוא ךירצ התא - ”ר

 .הדות ,יל הכחמ השמ - א"א

 .םיישפנו םייזיפ ,םינוש תושגר חתפל ליחתמ ינאו רבעהמ תומשנ ריכמ ינאש היעב יל שי - ”ר

 ?ןיינעה תא רדסל לוכי התא

 הז ,ךלש השדחה תואיצמה םע דדומתהל ןכ םגו ןמזה םע רתוי תצק ךמצע תא ןיבהל דמלת התא - א"א

 .ךלש יללכה ךילהתהמ קלח

 .תויוטש תושעל וא רבדל דחפמ ינא - ”ר

 .תישפוח הריחב הז לוכה - א"א

 .רחמ רבדנ אוב - ”ר
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07-28-10 
 2010 ,28 ילוי

 ע"שת'ה באב ז"י
 

 תוקפסו לוכסת
 
 

 הברמל .תדבוע איהש ןמזב ןילקורבב XXXXX לש התרידב דועו דוע שגפיהל שרוד א"א ברה המ םושמ
 תא עדיימ דימת ינא .שגפיהל םידמוע ונחנאש תעדוי XXXXX וליאכ החותפ דימת תלדה אלפה

XXXXX ץחלה .ידי בתכב םיירוקמה םיבתכה תא אורקל הל ןתונ וליפאו .ומייקתהש רחאל תושיגפה לע 
 !!!!!?יתעגתשה םאה ,ימצע תא לאושו רחא םלועב יח ינאש שיגרמ ינא .םויל םוימ רבוג יילע
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 ?הפ בוש המל - ”ר

 .אוה יולג אשונ לכ אל - א"א

 ?תאז לכב ילוא - ”ר

 .האלה ךישמת - א"א

 .XXXXX םע היעב יל שי - ”ר

 .איה ברסתש רתויב עורגה - א"א

 ?המישמה םע ךישמנ ךכ רחאו םדוק םיבתכה תא הל ןתאש יאדכ ילוא - ”ר

 .רחואמ רתוי ןיבת התא ,ודעומב רבד לכ ,רדסה תא עובקל לוכי אל התא - א"א

 .הרוק המ הניבמ ךכ לכ אל איה - ”ר

 .הדעומב ןיבת איה - א"א

 .ןרקס דאמ אוה לבא ,ונממ םיצור המ ןיבמ אל םג XXXXX - ”ר

 .XXXXX ומכ ,דבלב ךדי בתכ תא ארוק אוהש גאדת קר ,דאמ בוט - א"א

 .ירמגל תפרטה XXXXX תב XXXXX תא - ”ר

 .היצמרופניאה תא הל תתל תרחב התא - א"א

 .םיליהת רפס םע התוא עגשל יתרחב אל ינא לבא - ”ר

 ינא ,התוא םייסתש יאדכ ,המישמ תלחתה םא .ךלש ךתריחב בקע התריחבל ךפהנ םיליהת רפס - א"א

 קיסמ התאש הווקמ דאמ ינא .הל רוזעלו ךתמישמ תא םייסל לכותש תנמ לע ךל רוזעל יתרחב טושפ

 .אוושל לוכה אלו ךילע תורבועש תויווחה לכמ תונוכנה תונקסמה תא

 ?הלק רתוי תצק תרחא ךרדב XXXXX -ל תונפל תורשפא שי ,אלש יל ןימאת - ”ר

 .ןוכנה רבדה תא תושעל ךילע ךמוס ינא - א"א

 ?קירטה המ ?םעפה תאזה תרבחמה תא יל תשגה המל - ”ר

 .)םיירוקמה םיבתכה תספדה( אוה ןיוצמ ןויער בגא ךרד .סיפדהל ךתמח לע לקי הז טושפ ,קירט ןיא - א"א

 .ולש רפסה תביתכו XXXXX תייעבל ןורתפ אצמתש יתקדצ

 .יתריחב לע דאמ לקי הז ?םש םוקמב הפ דובעאש תורשפא שי םאה - ”ר

 .תמייק תורשפאהש יל הארנ אל - א"א

 .ףילחת שיש חוטב ינא ?םש יתוא םיבייח םתא המל ,םיפרטצמ ינומכ םיפלאש יל תרבסה - ”ר

 .םשל רתוי םימיאתמ ךיתונורשיכ - א"א

 .הפ תומישמ יל ןתונ דימת התא לבא - ”ר

 .עיגמש לודגל לגרתהל לכותש ידכ ןומיא ומכ הז לע לכתסת ,רחבתש דע ,םייתנבל קר הז - א"א

 ?רויסל רשקב הבושת לבקא ינא יתמ - ”ר

 .ךילע לטומה תא םייסתש - א"א
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 .תישפנ םגו תיזיפ םג ,ףייעמ דאמ הזו רחא רבד םוי לכ יילע ליטמ התא לבא - ”ר

 .ךתיאו ימיע קדצהו עיגי םדעומ ,תומישמל גאדת לא - א"א

 .ונלש םיסחיה לע עיפשמ הזו יתשא תא ףייעל ליחתמ הזש שיגרמ ינא - ”ר

 .הלש המשנה לש קלדה הז ,בל תמושת רתוי הל קינעהל ךירצ התא - א"א

 .רתוי תתל לגוסמ אל ינא - ”ר

 ךלש תואיצמל ךתוא ריזחי הזו ךנועש לע לכתסת ךתיבל עיגמ התאשכ ,דירפהל דומלל בייח התא - א"א

 .רהמ רתוי

 .ךתיא יילע רבועש המ לכ לע בושחל קיספהל לוכי אל ינא לבא - ”ר

 .דדומתהל דמלתו עיגי ךדעומ ,ןיטולחל ילמרונ ,רדסב הז - א"א

 .הז תא שיגרמ ינא ,רתוי תלגוסמ אל יתשא לבא - ”ר

 .הקזחל ךדיקפת - א"א

 .המישמ דוע ,בל םיש - ”ר

 .התוא תשדיקו תרחב ,ךתבוח איה ,המישמ אל הז ךתשא - א"א

  .ירמגל לבלבתמ ינא ,הלאה השודקה תולימ םע ליחתמ התאש םעפ לכ - ”ר

 ?והשמ לכוא ינא םא ךל תפכא

 .רתומ לכאמ הז ןיא ךא ,השקבב - א"א

 .הזה תיבב רשכ לוכה - ”ר

 .הנורחאה םעפב הז לע ונרביד ,הז תא עדוי התאו ךתמשנו ךפוגל ,ךל םיאתמ וניא ,רשכל רשק ןיא - א"א

 .ךתוא וארי זאו תורתסנ תומלצמ הפ היהיש דחפמ אל התא - ”ר

 .לכוא התאש ינפל ךרבת םא קיזי אלו ,אל שממ - א"א

 !ןמא ,דיגא ינאו ?ךרבת התא ילוא - ”ר

 הלעמל ושארו וידי תא םירמ ברה 
 .תלבסנ יתלב שממ איה ךלש תודגנתהה ,חילצת ףוסב התאש יל הארנ לבא ,יתוא שאייל דאמ השק - א"א

 .ןיבמ ינניאש רבד לע ןוקית רותב יילא ךתוא וחלש ילואש בושחל ליחתמ ינא

 .ץופיש ,ברה דובכ ץופיש - ”ר

 קוחצמ ץצופתמ ברה
 .הכוב ינא ,קחוצ התא תוחפל - ”ר

 שפחת לאו ידימ ןנאש היהת לא קר ,חילצתש חוטב ינא ,ךתריחב היהת המ הנשמ אל גאדת לא - א"א

 .בתוכ התאש ןמזב לוכאל קיספתש יאדכו ,עגרית ,תוינחוכ

 .יתוא עיגרמ טושפ הז - ”ר

 .ןורתפה םניא תינימ הוואתו לכוא לבא ,ןיבמ ינא - א"א
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 ?ןורתפה המ הזמ ץוחו רדסב הז ןימש תרמא - ”ר

 הברה ,הכרב ,הליפת ,אוה טושפ ןורתפהו ךב טלוש אל אוהו ,וב טלוש התאש דוע לכ רדסב הז ןימ - א"א

 .הליפת דאמ הברה ,הליפת דחוימב לבא ,הבהא

 .הליפת שיא אל ינאש עדוי התא - ”ר

 .רחובו הצור התאש המ תויהל לגוסמ התא יכ ,היהתו דמלת - א"א

 השק דאמ הזו רבעהמ םישנא ריכמ ינאש הדבועה איה ,עוגר אל ינאש ךכל תירקיעה הביסה - ”ר

 .דבל דוחייב ,הז םע דדומתהל

 רבד ונניא רבעהמ ריכמ התאש תומשנה תומכו ךל הרוקש המ ,רבעב ךל יתרבסהש ומכו ,קדוצ התא - א"א

 לגוסמ ינניאו אוה רידנ ךל הרוקש המ .תומשנ יתש וא תחא ,ללכב םא ,םיריכמ ללכ ךרדב ,ליגר

 לבקמ תייה אל תרחא ,הזה אשונה םע דדומתהל חוכה ךדיב ךא .ןיינעה רשפ תא ריבסהל קוידב

 .הזכש חוכב הכוזו

 .הללק הז ,חכ אל הז - ”ר

 ידכ בוטב שמתשתו םייניעה םע קר אלו בלה םע ןנובתת .ילילשה תא האורו טסימיספ התא בוש - א"א

 .רסייתהל ךירצ ךניאו ןיטולחל יעבט אוה םינפב שיגרמ התאש המ .ביטהל

 ?הנוכנ איה ,הנוזתהמ תומרגנ תולחמה בורש הרעשהה םאה .היינשל תולחמ לע רבדנ אוב - ”ר

 .ותואירב תא עבקיו ופוגו ושפנל םדאה ייחב יזכרמה רבדכ היהי דימתו היה דימת לכוא ,ןכ יללכב - א"א

 .שארמ תובושתה תא עדוי רבכ התאש תולאש יתוא לאוש התא

 .חוטב תויהל הצור ינא - ”ר

 ראשל גאדת איה ,ךלש לוכיעה תכרעמל גאדת םא .םשייל בהוא ךניא ךא ,קדוצ התאש חוטב היהת - א"א

  ,םירוסא םילכאממ קחרתת ,הרוהטו הייקנ ,האירב הנוזת לע רומשת .ללכב ךלו תוכרעמה

 .דבלב חמוצהמ המלש ,האלמ הנוזת לע רומשתו .יחהמ רבד לכ ,םדא ינב ישעמ םילכאמ ומכ

 ?שבדל רשקב המ - ”ר

 .שבד ארקנ אוהו הרובדה ךרד ימיכ דוביע ףוצה רבוע טושפ ,אוה חמוצהמ - א"א

 ?הלאה םיאשונה לכ לע עדימ הברה ךכ לכ ךל שי הפיאמ - ”ר

 .עדתו ןיבת ,דמלת - א"א

 ?התוש ינאש םימל רשקב המ - ”ר

  .עבטל הבורק יכה ךתטיש ,ימלועה בצמה ללגב הרירב אלל ךא ,םייעבט םניא ךתיבב םימה - א"א

 קזחל ידכ קזחתת ,ךתנומאב ךישמת .םה םיפידעש ןבומכ ,םייקנ לחנ וא רהנ ימל עיגהל ךתלוכיב םא

 .אוה לודג ךתעפשה חכ יכ ,ךתוא םיבבוסהו ךידליל התואנ המגוד ןת .תושעל גהונ התאש יפכ םירחא

 ?םינימטיווב שומישל רשקב המ - ”ר
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 וליפא ,ךלש בצמב ומכ ,הרירב ןיא םא ךא ,שונא ידי ישעממ קחרתהלו לדתשהל איה הבושתה בוש - א"א

 .םה םיקיזמ ללכ ךרדב יכ ,הפורתה תאו אפורה תא רוחבל דמלית קר .רדסב םה יחהמ תופורת

 םיבוט םייחל וכז תומשנ הברה .ךכב שמתשהלמ שושחל ךירצ ךניאו הלאה םיאשונב בחר עדי ךל שי

 הנורחאל .םהל תתנש היגרנאהו עדיה תוכזב םה וכז ךא ,אל קלחו ריכמ התא קלח ,םיכרובמו

 .ךיתוכרבו ךיתויוכזב םיברב םיברה תא תוכזל אוה ךדיקפתו ,םילוח םישנאל רוזעלמ קחרתהל תרחב

 ."אבב" הזיא ומכ שיגרהל יל ןתונ התא - ”ר

 ."אבב" היהת ןכ דחא םוי ילוא ,עדוי ימו ךכותבש היגרנאבו עדיב לזלזמ דימת התא - א"א

 תצק לבקל ילוא ,הנטק הילע ,רשפא םא ,הצור יתייהו ףייע שממ ינא ךא ,ךתוא עשעשל חמש ינא - ”ר

 .XXXXX תא שגופ ינאש ינפל היגרנא

 

 ןיינעמו לק רתוי הברה היה םעפה ,היילעו האיצי ירחא דבל בוש XXXXX -ל רזוח ינא
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07-30-10 
 2010 ,30 ילוי

 ע"שת'ה באב ט"י
 

 תויחנהו תוצע
 
 

 םתס יננאש אדוולו הכרדהו ץועיי לבקל תנמ לע אצמנ אוה רשאב א"א ברל רשקתמ יתייה םעפ ידימ
 יתוא חלש ברה .רתויו רתוי יילע ץחלה רבג ךכ יתמשינל הרזע יתשקיבש לוככ .ףרוטמ וא עגושמ שיא
 ילש תיבהשו טטומתמ ינאש יתשגרה ךא ,ןומה יתדמל .תורזומו תונוש תודובעל ימוי סיסב לע טעמכ
  .יתפשחנ םהילאש םינושה תומלועה ןיבו לבתב הפ םלועה ןיב םילופכ םייח יתייח .סורקל דמוע
 .חילצמ הזש הווקמ ינא .יידליו יתשיא ןעמל תויפשו חכ רדשל ידכ לוכה יתישע
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 .תוריהמ תולאש המכ - ”ר

 .השקבב - א"א

 .ךתיא השיגפב םיניינועמ אוה םגו ינא םג .ךממ עמוש אל XXXXX ברה - ”ר

 .ןיינעב ול רוזעל לוכי אל התא .לבקל ידכ עצבל ךירצו אוה הליפת שיא ,וב יולת הזש ךל יתרבסה - א"א

 תומולחה דחאב יל הלע םשה הארנכש ,דחא XXXXX הזיאל רשקב יתוא תעגשמ XXXXX - ”ר

 ?רשק הזיא שי םאה ,םדא םע םימדוקה

  .ללכב וב קסעתהל הצור ינניאו תכרעמהמ בושח קלח ונניא XXXXX ךא ,לוכהב רושק לוכה - א"א

 ,הלש תוטלחהה ךא ,הל רוזעל הצור התאש ןיבמ ינא  X XX -ל רשקב םיבושח רתוי םירבד ונל שי

 .דבלב הלשו

 תתל רשפא תאז לכב ילוא ךא ,דיגהל יל רוסאש םירבד שיש ןיבמ ינאו ץועיי ינממ תשקבמ טושפ איה - ”ר

 .תונטק תודלי יתש הפ תוברועמ חכשת לא ןפוא לכב .הלעבל רשקב דוחייב ,םינטק םיפיט המכ הל

 השאר ןומטל תרחוב טושפ איה ,הרזעו םיזמר הברה הל תתנ הזמ ץוח ,הלש ךילהתה המשנ לכל - א"א

 תרחוב איה םא ךא ,היתונב לע ןגהל הדיקפת הז .תואצותב תאשל הכירצ איהו המהוזו האמוט ךותב

 תא רהטל הסנמ איהש ינפל .םויל םוימ איה ךעדת ,תדמלש יפכ ,התמשנ ,הפוג ךותל האמוט סינכהל

 תואיצמהמ חורבל תוסנלו קיספהלו ץוחבמו םינפבמ הפוג תא תיזיפ תוקנל איה תבייח ,התמשנ

 ריבסהל ךירצ התא ?היתומולח ריבא תא איה תאצומ אל עודמ ,הניבמ הנניא .םיפיוזמ םייח תויחלו

 .הידלי יבגל דוחייבו ימצע טלחומ תוירחא רסוח תרדשמש המהוזב ןיינועמ אל היתומולח ריבאש הל

 .דוס תשאכ הב חוטבל לוכי ךניא .הלואש הידי ומב התמשנ תא הדירוה ךא ,הובג םוקממ איה האב

 ךבלב קיזחמ התאש הניטה תא ךבילמ איצותו הל חולסל דמלת ,הל רוזעל הצור תמאב התא םא

 הכרדה הלביק יכ ,גגושב היבא דובכבו ךדובכב איה העגפ ,תוקדצומ ךיתוביס .בר ןמז רבכ הילא

  לגלגה תא רוצעל ליבשב קיפסמ תישע אל ךא תעדי התא .ללוש התוא וכילוהש ,םיזחתמ םינברמ

 .המיא םג ןכו

 .ראתמ התאש ומכ עורג ךכ לכ אל הז - ”ר

 התא בשוחו עדומ תתה ךותל היפלכ ךיתושגר תא תקחד טושפ התא ,רתוי הברה וליפא הז - א"א

 התאש העיגפה לע ףידע ,עגפית םא וליפא ,התיא יתימא תויהל שושחת לא ,ךביל תא הקנ .תחלסש

 דוחייב ,הבשחמהו רובידה חכ לע תדמלש המ תא חכשת לא .ןווכתהל ילבו ןיבהל ילב ללוחל לוכי

 .ךלצא

 ?םשא ינא בוש זא - ”ר

  .הריחבו החילס לש ןיינע הז טושפ ,ךביל ךרד התוא םמורל התא לוכי ךא ,אלש ןבומכ - א"א

 .חולסל ןמזה עיגהו תרוויע הבהא ךותמ התשעש המ תא התשע איהש חכשת לא

 ?הלעב םע תושעל המ - ”ר
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 איה יכ ,ךומכ ,םירחא לע תוירחאה תא ליפהל תרחוב איה ךא הבושתה תא םיעדוי איה םגו התא - א"א

 וליפא ,הלש ךילהתל עירפהל רוסא ךלו הלש קר איה הריחבה ,הרירב הל ןיא ךא .טילחהל תדחופ

 הכירצ איה הפמ .םה םיקיפסמ הנורחאל הל תתנש םיזמרה .ללוחתמ רשא תא קיודמב עדוי התאש

 דגנ תכלל תרחובש המשנ לש גוס איה ,XXXXX .תונוכנ תוריחב תושעל ףוס ףוסו דבל ךישמהל

  ,םיניינעה תולשלתשה תא ךל ריבסהל הז בלשב לוכי ינניא ךא ,רידנ רבד אל הז ,המצע התמשנ

 יפכ הבושתב הרזחה ומכ ,היכרד ןקתל התסינש וליפא המגודלו הבצמ תא ךל ריבסהל לוכי הז ךא

  םע תאז התשע ,הבהא וא ,תוינחור ,שגר ילבו האלמ תוימשגב הז תא התשע ,הזל ארוק התאש

 .התוא םיבבוסהו המצעב איה תעגופו האירבה דגנ ,הגוז ןב

 ?ילילש רבד הז הבושתב הרזח זא - ”ר

 םע םישנא שפחמ וניא אוה ךורב שודקה .אוה ילילש ,האלמ הניתנו הבהא ילב השענש רבד לכ - א"א

 ,םישרמש המ .דחא ףא םימישרמ אל ,תיציצה וא שאר יוסיכהו הכוראה הלמשה וא ןקזהו .תושופחת

 ותאווצ לע איה הקריו היבא דובכבו ךדובכב העגפש םוי ותואב .תלוזל ךתבהאו ךיתונווכ ךישעמ הז

 !תרבשנ ךא ,ול תחטבהש יפכ ,ךלש רבחה לע ןגהל היה ךדיקפת ,הומכ םישפוחמ תרזעב

  .הל ראשנש המ לכ הז יכ ,םידליה ןיב בירל םורגל אל ינממ השקיב XXXXX יכ ,הרירב יל התייה אל - ”ר

 ?ותיא ילש הנורחאה החישב םולכ ריכזה אל XXXXX המל ,קדוצ ךכ לכ התא םא הזמ ץוח

  .תובושתה תא עומשל התא דחפמ יכ ,תורחא תולאש הברה תלאש אלש ומכ ,תלאש אל - א"א

 .וננמז תא תולעימ ןניא תוירוטר תולאש לואשל

 ?הלעב םע תושעל המ זא - ”ר

 .דבלב הלש איה הריחבה ,םולכ ,התא - א"א

  .תויועט תושעל דחפמ ינא ךא ,הלועפ תפתשמ םייתניב איה ?XXXXX םע תושעל יל עיצמ התא המ - ”ר

 .םייכרבה תייעב תא רדסל יתחלצה אל ךא ,רדוס לודגב ,ןוילעה הפוגב ןיינעהש בשוח ינא

 םימרוגו םינותנ הברה שי .ךב יולת לוכה אל ,בוש תאז תושעל ךרטצת ילוא ,תחלצה אל םא רדסב הז - א"א

 אל XXXXX -ו התא .ךב חוטבלו ןימאהל איה ךישמתש ידכ התיא הנכו חותפ היהתש בושח .םינוש

 םע ,דבל ךיתולועפ תא תושעל ךרטצת האבה םעפב ילוא ,היעבהמ קלח הז הארנכו םיעוגר םתייה

 .רדסב היהי לוכהו עגרית קר .תרחא הטיש ךתוא דמלל הסנא ,תוערפה תוחפ

 הזמ ץוחו הטושפ רתוי ךרד שי ילוא .הלאה םייזיפה םירבדה תא תושעל חונ שיגרמ אל שממ ינא - ”ר

 .לוכהל םילגוסמ םדאו התאש חוטב ינא ,תישיא ךכל גאוד אל התא המל

 ףא ןיאו לוכהל לגוסמ אוה ךורב שודקה קר .ךילא םינופ ונייה אל ,םילוכי ונייה םא ,לודגב העוט התא - א"א

 היהת קר ,לק רתוי ךל היהי לוכה םיבתכה תא ארקת איהש ירחא ,םניחל גאוד התא .ודבלמ דחא

 .םיענ אל תצק הז םא וליפא ,היתולאש לכ לע תונעל חוטב

 .הלש אמא לע תולאש תלאוש איה - ”ר
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 ךילהת שי המשנ לכלש חכשת לא .וילא תפשחנש עדימ לכ הל תתל ךתושרב ןיאו ךלש ןיינע אל הז - א"א

 .עירפהל רוסא ךלו םיוסמ

  .הערפה ,םיוסמ ןבומב הז ,םויה דע ךתיא השוע ינאש המ לכ לבא - ”ר

 לכ אל .םיצור דאמ ונא םא וליפא ,ךירדהל וא רוזעל ונל רתומ דימת אלו דבלב הרזעו הכרדה וז ,אל - א"א

 .רדתסי לוכה ,דחפת לאו ךכרדב ךישמת .תאזה הנבהה תמרל תעגה אל התא יכ ,ךל ןבומ עגרכ רבד

 ?יל דיגהל הצור התאש והשמ שי ,חותינה דעומ תא יל וניש - ”ר

 .םינברל ריאשת הז תא ,לבוקמ תויהל תוסנל קיספת ,ןכ - א"א

 תא אורקל XXXXX -בו XXXXX -ב םתרחב המל תוחפל יל ריבסהל ןכומ התא םייסנש ינפל - ”ר

 ?םיבתכה

 .ךדעומב דבל ןיבת התא .אל שממ - א"א

 .םולש תבש ,בוט - ”ר

 

 !םולכ יתנבה אל ,תימראב ךרבמ בוש ברה
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08-01-10 
 2010 ,1 טסוגוא
 ע"שת'ה באב א"כ

 
 הנושאר תיאמצע האיצי

 
 

 דועיתל םיגאוד וירזוע םע םדא דימת ומכ .הרק הז ךיא ןיבמ אל ינא ,דבל תאצל יתחלצה הנושאר םעפ
 םלוכ .יתדמל רבכש הטיש התוא יפל ,בותכה תא קיתעמ ינא רקובב ןושאר םוי .הפ ינאו םוגרת םע יקלח
 .םירזומ רתויו םייוזה רתוי תויהל םיכפוה םירבדה םויל םוימ .הפיו תדחוימ שממ םויה החירזהו םינשי

 ילבו ברה אלל תונוש תואיצי ומכ םיעצבמ עצבמ ינאש הדבועה םצע !ירשפא יתלבה תא עצבמו הווח ינא
  .רחואמ רתוי בלשב רקויב יל הלעי הארנכ הזו ותוא סיעכהל םילוכי ורושיא
 .יילע ןגי םדאש חוטב ינא
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 ?תאזה היילעה הרק הז ךיא - ”ר

 .דבל היילעה תא תושעל לוכי התאש המרל תעגה הארנכו שדח רבד דמול םוי לכ התא - םדא

 ?האיצילו היילע ןיב לדבהה המ - ”ר

 ןורמת חכ ךל תנתונ היילע ,רוזיא ותואב רתוי וא תוחפ ךתוא ריאשמש ףוחיר ןיעמ קר הז האיצי - םדא

 .םוקיה יבחרמ ךותל הצוחהו ,הלעמ ןוויכל

 ?ברה תרזע ילב ,דבל םג ףוגה םע האיצי השעא ינאש יוכיס שי - ”ר

 .רהמל קיספת ,רבוע התאש ךילהתהמ תונהיל דמלת ,המידק ץפוק םעפ דוע התא - םדא

 .תונמדזה ספספל דחפמ ינא - ”ר

 הקתפרהב ןוכיס ךורכש ךל וריבסה הזמ ץוח .טלתשהל דמלת ,העירפמ םימעפל ךלש תונרקסה - םדא

 .תאזכש

 ?יילע ןגהל דעונש רחא לזונ ןיעמ ויה ןוטליהב יל ונתנש לוכיבכ םימהש ןוכנ יתנבה םאה - ”ר

 רתוי היה לזונה .ודעומב אשונ לכ .לוכה תעדל וא ןיבהל לוכי ךניא ךא ,הובג הנבה רשוכ ךל שי - םדא

 התאש רויסל .ךפוג תא תצחרש ןמזב היטבמאב ךל היה לזונ ותוא ,יזיפ ןפואב ךחומ לע ןגהל

 .תישפנ וליפא ילוא ,תיזיפ עצפיהל לוכי התאו ,קיפסמ הז ןיא ,ץפח

 .ןוכנה רמוחה תא תותשל יל ןת זא - ”ר

 .תאזה הרוצב לעופ רבדה ןיא ,םיאנתו םיקוח תונשל הצור דימת התא - םדא

 ?רויסל תאצל יל ןתית יתמ - ”ר

 .ףוסב ןיינעב ןודנ ,ךילע לטומה תא תמייס אל - םדא

 ?ירחא וא חותינה ינפל - ”ר

 .היהת םעפ יא םא ,עגרכ הבושת ןיא - םדא

 ?םש תושעל םיצור םתא המו דחיב תדרל םיצור XXXXX -ו התא המל - ”ר

 תלטומ היהתש המישמ התואל רושק הז עדוי התאש יפכ לבא ,הז בלשב ךל ריבסהל יתלוכיב אל  - םדא

 .הפ ךילע

 םירותיו תושעל ךירצ אל ינא תאזכ הרוצב דחיב דובענו םש ינאו הפ וראשית אל םתא המל זא - ”ר

 .ינממ םיפצמ םתאש ומכ םיעגושמ

 רשאל יתלוכיב ןיאש ,ןיבת ךא ,ךתחפשמל ךתונמאנ לע דאמ ךתוא ץירעמו דאמ ךתוא ןיבמ ינא - םדא

 .לבת ךותב הדובעל םיאתת ךכ לכ אל התא הזמ ץוח ,הזכ רבד

  ,ךלש םירבחה םע דחיב םינש 15-17 ינפל םינוכיס תחקל התאש ומכו ,יתיא ןויסינ רבכ ךל שי - ”ר

 ,קדוצ ינאש קר אל םכל יתחכוהו םתישרה אל ךירבחו התאש וליפא ,רבד ותוא תא יתישע ינא

 .לוכי וליפא לבא
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 עוגפל תלוכיו ךלש םירבחה םע םימכסה תרבש ןיידע ,ךישעמב תקדצש רמוא אל הז תחלצה םא - םדא

 תאו ,תורוגס םייניעב יב וחטבש ונלש םירבחה תא ,עצבמה לכ תא תנכיס אלא ,ךמצעב קר אל

 ךירצ התאש רמוא אל הזו תקדצש רמוא אל הז .יימיב תויועט יתישע ינא םגו ,ךתחפשמו ךמצע

 !אוה םלוע דוס ,זא ונמכסהש ומכ הזה ןיינעה לע רבדנ אלש ףידעו יתועט לע רוזחל

 הארנ היה םויה לוכה ןוכיסה אללש חכשת לאו ,דוס ךכ לכ אל רבכ הז םינש הברה ורבע ,םדא - ”ר

 .האלמ הנגה םע רויס יל עיגמ דבל הז לע ילואו הנתשמ התייה הירוטסיהה וליפאו ,תרחא

 חכוש התא .רבד עדוי אל דחא ףא ןטק םישנא רפסממ ץוחו ,אוה לודג דוס ןיידע ןיינעה שרוש - םדא

 םירחא רפסמ דועו ייר ,אוהש עצבמל סחייתמ םדא{ ןיס תודהיל ךישמהלו עגתשהל ללכב תיצרש

 .}לארשיל םתאבהו היפויתא ידוהי ץוליחב קלח וחקל

 .הירוטסיה תושעלו שממל ךל רוזעל יתיסינ טושפ ינא ,ךלש היה ןויערה - ”ר

  .ךכותב ןכושש קדצה יפלו ךתנבה יפל םימכסה רבושו תוארוהל עמוש אל התאש ךתיא היעבה - םדא

 ?תוארוהל עמשנ אל התאש טילחתו ברה םע רויסל אצת אלש ןוחטיבה תא יל ןתונ המ

 ."הישנ" -מ המגוד ךל שי ,ונממ זז אל ינאש החטבהו הלימ ךל ןתונ ינא - ”ר

 .םניח ןיא ,הלאכ םירויסב ךלש תויוכזה לכ תא םייסמ התאו אוה הנוש םוקמ לכ - םדא

 הכנה רוחבה םע רופיסה היה המ בגא ךרד .םתרחבש ךרדב םלשלו ךישמהל ןכומ ינאו ,ןיבמ ינא - ”ר

 ?ול רוזעל בושח היה המלו ,עובשה

 .תולאש ידימ רתויב ול קיצת לאו ותדובע תא תושעל ברל חינת - םדא

 .ליגרהמ השק רתוי תצק הז XXXXX -ל רשקב - ”ר

 תולאשה םע הל רוזעתש ךירצ ינא .םיבתכה תא ארקתש ירחא ,הל ןכ םגו לק רתוי הברה ךל היהי - םדא

 .ךתיא הנכ היהתו האלמ הלועפ ךתיא ףתשת איה ךא ,השק תויהל דמוע הל םג .הל ויהיש תוברה

 .הילא חתפיהל דחפת לא

 וא יתשא ומכ ,םתיא קסעתמ ינאש םישנאה לש רבעה תא עדוי יתייה אל םא רזוע היה הז - ”ר

XXXXX דוע םיפסוותמ םוי לכו. 

 תא ןיבמ התאש ןיבת ,בושחת םאו .הנמאנ ךתמישמ תא עצבל ךל רזוע הזו הדובעהמ קלח הז - םדא

 .תרחא המשנ לכ םע הככו הרבע ללגב ,רתוי ךתשא

 וליפא  XXXXX -ל .קוידב רבדמ ינא ימ םע חכוש ינא םימעפל ,ירמגל יתוא לבלבמ הז לבא - ”ר

 לואשל רומא אוה .בל םש אל וליפא אוה ,לוטסמ ךכ לכ אוהו רבעה םשב ול יתארקו יתלבלבתה

 .םולכ לאוש אל אוהו תולאש הברה יכה יתוא

 ,םירחא ידי-לע יוניש םוש השעי אלש תומשנה גוסמ אוהו ,ותריחב וז ,טלחומ לפרעב אצמנ וחומ - םדא

 ותוא ךרבתו ללפתת ,םיכרד תשרפב אצמנ עגרכ אוה .ומצע תוכזבו ולש ותנבה תוכזב קר אלא

 .רשיב רחביש
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 .ולש םייחה תרוצ םע לגוסמ אוהש בשוח אל ינא - ”ר

 אל רחבי םאו ןיינעב ךתעד תא תתל ךל רתומ .ותריחב היהת המ איה הלאשה ,לגוסמ אוה - םדא

 וכילהתב עגופו םיסומכה תודוסל ותיא סנכנ אל התאש דוע לכ ,ותוכז תאז עצבל אל וא ,עומשל

 .ישיאה

 .ךוסכסל ותיא סנכיהל יל הווש אל - ”ר

 .וילא רשקב תיעטש תעדל תחכונו תכרעמהמ קלחכ וב תרחב ,תונקסמל ץופקת לא ,ךוסכס םוש - םדא

 ?תויהל לוכי הז ,יתשאמ רתוי ,םילוגלג 8 ולצא האור ינא - ”ר

 .XXXXX םג ןכו רתוי תצק איה ךתשא ךא ,עגרכ ךתמרב לוכב ןיחבהל לגוסמ אל התא ,ןכ - םדא

 ?ןוכנ הז 12 םאה יילא רשקב המ - ”ר

 .אל - םדא

 ?הפ יתייה םימעפ המכ זא - ”ר

 .69 - םדא

 ?12 קר האור ינא המל זא - ”ר

 ךרדה ךא רפתשמ התא ,ומצע ךילהתהו תכרעמה תנבהו ןויסינ ,הדימל לש ןיינע הז ךל יתרבסה - םדא

 לא ,עיגמ XXXXX ברה .רוזחי ןורכיזהו ,עדוי רבכ התאש המ םע דדומתהל דמלת .הכורא ןיידע

 ותוא דמלתש ףידע ,ותבל רשקב ,םוסרפ תוחפ ונממ שקבת קר ,םיבתכה תא ול תתל שושחת

 .ךירצ םא ,XXXXX ךרבחל ותוא חלש ,םינוסיחה ןיינעב

 ?XXXXX ברל רשקב המ - ”ר

 .הזב קסעתת לא ,א"א ברל ותוא ריאשת - םדא

 .ותוא ךירצ ינא - ”ר

 .ךלש תויפשל תוחכוה שקבל ךישממ טושפ התא ,ותוא ךירצ אל התא - םדא

 ?אל המל - ”ר

 ןיידע התאו םינש 7 ירחא םילגלג אסיכמ םק םדא-ןב ךייניע ומב תיאר ,םוי לכ תוחכוה לבקמ התא - םדא

 ?קפס ליטמ

 .םידע ילב דבל יתיאר - ”ר

 .דע ומצעב אוה ,םידע ולש םירוהה - םדא

 חלש ושיש םיבשוח ולש םירוהה הזמ ץוח ,הזכ רבדל םידעכ תחא םעפ ילש םישנאה תא הצור ינא - ”ר

 .יתוא

 ?םיבוט קיפסמ םידע םניא יידליו יידכנ - םדא

 .ףוגהמ האיצי וא םילגלג אסיכמ םוקל ומכ רבד ותוא אל הז - ”ר

 .ךל קיפסי אל הז דימת ,המ הנשמ אל ,תקדוצ ךתשא - םדא
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 .יתוא עינמש המ הז ילוא לבא - ”ר

 .שאייל חילצה אל דחא ףא ותואו ,ךממ שאייתהל ליחתמ א"א ברהש רבכ עדוי התא - םדא

 ?םירחאל הנפתי אוהו דחיב דובענ התאו ינאש יאדכ ילוא - ”ר

 !יתוא שאייל ליחתמ התא וישכע - םדא

 ,הילע לטומה תא תושעל ךלש היגרנאל ןתו בהאתו ךרבת ,ךיתוחוכו ךיתויוכז תא ךירעהל דמלת

 תא םיצור םישנא ,תעגלו קבחל דחפת לא .יזיפה רושימב םג אלא ינחורה רושימב קר אל

 התאו תיזיפהו תינחורה ךתברק תא תשפחמו תעדוי םתמשנ ,המל וניביש ילב ,ךלש היגרנאה

 יעצמא אלא ,םה םיקוח אל ,תדה ישנא יקוחש תנבה רבכ התא .חונ אל שיגרהל קיספהל ךירצ

 .הזכ רבדל יתיכז אל יימיב ינאש לבח ,קירבמ ןויער  XXXXX -ה בגא ךרד .הטילש

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 .ןמיתב םולחה ,ךלש אוה ןויערה     - ”ר

 אל םה םא וליפא ,תאזכ ההובג המרב םיעצבמ םירהל לוכי התא קר .יתמשנ לכמ דובכה לכ - םדא

 .םלוע לש ומור תובישחב

 .יתשא תא חכשית לא - ”ר

 ?רשפא ךיא - םדא

 .רואה תייגרנא תא ךתיא קולחל תוקקותשמש תומשנ רפסמ הפ שי

 .יל חונ רתויו לק רתוי תצק הז ?תויומד רדסל רשפא - ”ר

 םימכסהה דע רחבתש המ תא בותכתו הצרתש המ תא רפסת ,דעותי אל הזש ןיבת קר היעב ןיא - םדא

 בל תמש אלו ןוזפיחב תבזע ,ךתשא תא דיחפהל הצור אל התא ,ךמצע תא חכשת לא ,םימייקה

 .ךפוג בצמל

 

 תאירק רחאל התבוגת היהת המ ןיינעמ ,קזח הנשי איה .םולכב הניחבה אל יתשיאו םולשב יתרזח
 .ידימ רתוי סעוכ אל א"א ברהש הווקמ ינא .ולאה םיבתכה
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08-05-10 
 2010 ,5 טסוגוא
 ע"שת'ה באב ה"כ

 
 ברה סויפ

 
 
 הרזע הברה הארנכו םינונחת הברה ירחא לבא דבל יתישעש האיציה לע סעכ א"א ברה יתיפיצש יפכ
 .השיגפה םוקמ תא ןייצל יל רוסא .דועית שרודו רשק רצוי ףוס ףוס א"א ברה ,םדאמ
 .ירמגל יוזה לוכה
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 רבדל הצור טושפ ינא ,תאזה החישה תא דעתל ןיינועמ אל ינאש הזב ליחתהל הצור קר ינא - ”ר

 .ימצע תא ריבסהלו

 .דועיתל הבוט הביס יל שי - א"א

 .סעוכ דאמ התא ןבומכ יכ הרק המ ךל ריבסהל יל ןת קר הצור התאש המ השוע ינא - ”ר

 .בזכואמ דואמ ינא ,סעוכ אל ינא - א"א

 אל חומה םימעפלו ,יל הרוקש המ הנושמו רזומ דאמ הזש ןיבת קר ,רבד לכב הלועפ ףתשמ ינא - ”ר

 .דקפתמ

 דימת התאו םירחאמ תוארוה לבקל בהוא אל התא טושפ ךא ,הצור התאשכ דאמ הפי דקפתמ התא - א"א

 דאמ בוט תעדי .רבע יימימ רוכזל וא ןיבהל לגוסמ התאש הממ רתוי ,ךילא יתבהאבו יב קפס ליטמ

 .ךדיל הבכשש ךתשאל םג בר קזנ םורגל תלוכיו הרזע ילב דבל ןרמתל רומא אל התאש

 םירדתסמ דימת אל ונחנא ילוא ,ךדובכב וא ךב עוגפל יתנווכתה אלש יל ןימאתש הצור ינא לכ םדוק - ”ר

 דימת ינא .ריכמ ינאש רחא םדא-ןב וא בר לכמ ךתוא דבכמו ךתוא ךירעמ ינא ךא ,ונלש תונבהה םע

 ךתוכזב קרש ,דאמ םיכבוסמ םיאשונ ,םינורחאה םישדוחב יתוא תדמילש המ לע הדות ריסא היהא

 תא תושעל יתיסינ ינאש .הרטמה התייה אל תאזו ,ךב עוגפל ןווכתמ אל ינא .םתוא ןיבהל ליחתמ ינא

 .ימצע תא יתחכשו יילע הטלתשה רבכ תונרקסה הרק הזשכו חילצאש ,יתנמאה אל האיציה

 זא רשפא םאו ךתיא רשקב ןיינועמ דאמ ינא יכ יל חולסל לכותש הווקמ ינאו החילס שקבמ ינא

 .הלאה םיאשונה תא דומלל לכוא ינא ךכרד קר יכ ,דימתל

 בצמל תרבע המל ,הרוק המ תטלקו תאצל תחלצהש ,השקבב יל ריבסת ,ךל ןימאמ ינאש עגרל חיננ - א"א

 ?הדוקנ התואב תרצע אלו הילע

 .ימצע תא יתחכשו יילע הטלתשה תונרקסהש ךל יתרבסה יכ - ”ר

 טילחת םואתפ אלש ,םינוש םיעצבמב וא םירויסב ךילע ךומסנ םדא וא ינאש הפצמ התא ךיא זא - א"א

 ?ךתוא םיבבוסב תובשחתה אלל הצור התאש המ תא תושעלו ןרקתסהל

 אל טושפ ינא ,תמדקומ המכסה אלל בוש הרקי אל הזכ רבדש ךל חיכוא ינא ,סנא'צ דוע יל ןתית םא - ”ר

 .תורקל לוכי הזש יתנמאה

 ?קפס ליטהל קיספת יתמ .תוחכוה הברה ךכ לכ תלביק לבא - א"א

 ינאש םיבשוח םתא .שארב ןגלב הברה יל השע ,םינורחאה םישדוח 7 -ב יל הרקש המש יתוא ןיבת - ”ר

 ?לזרבמ יושעש טובור

 ךל תשכרש םירוגנסה לכלו םדאל דובכ תכרעכ ךא ,תונמדזה דוע ךל העיגמש בשוח אל תישיא ינא - א"א

 חיטבתש יאנתב ,םויהמ םיחרי ינש דעוממ רחואמ רתוי אל ךא ,ךתיא ךישמהל ןכומ ינא ,הלעמל םש

 .םדקומ רושיא אלל ןוויכ וא לולסמ םוש הנשת אלו ,םדקהב ךתריחב תא תתל תוסנל

 .םעפה די ךל ץוחלל רשפא .זוחא ןוילימב םיכסמ - ”ר
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 .דחא ףא בזכאת אלש הווקמ ינא ,יתוא תקפסמ ךתלימ ,ךרוצ ןיא ,אל - א"א

 עצבל ךישממ ינא .יתשקיבש רויסל רשקב הטלחהה לע עיפשי אל הזש הווקמ ינא ,בלה לכמ הדות - ”ר

 .תונורחאה תועשה 24 -ב הרקש המ לכל עדומ התאש חוטב ינא ,יילע לטומה לכ תא

 אורקל ךיא םיעדוי אל םה םילהובמ ךכ לכ תוירבהש קחצת אל האבה םעפבש בטומ ךא ,הפי הדובע - א"א

 .ךתוא

 .טורש תצק יל הארנ הזה אבאה - ”ר

 .םימעפל הארמב לכתסתש יאדכ - א"א

 ?הל םתרזע םואתפ המ ,םיעצבמל הרישכ יל תיארנ אל תאזה הדליה - ”ר

 .ךדעומב ןיבת - א"א

 ?ירמגל רדסב איה םאה - ”ר

 .םויה םג ןוכנ תלעפו ,ןכ - א"א

 .הזל תגאד התא חטב לבא - ”ר

  .םויה עיגהל בייח תייה אל ךל רוכזש יפכ ,ךלש התייה דעומ ותואב עיפוהל הריחבה - א"א

 ןיבהל וא שחנל תוסנל קיספתו דעומה לע תשקעתה התא ךא ,ינש םוי וא רחמל תורשפא ךל ונתנ

 הרוהטה המשנה תא תלצהו תחלצהש אוה רקיעהו הרטמב זכרתת .רבד ךל םיפיסומ אלש םיאשונ

 .הדעומב תאזה

 ?רוזחמה ןמזב דימת המלו ,איה אקווד המל זמר לבקל רשפא - ”ר

 שלב תויהל קיספת הבוט יל השעתו דעומבו ,בצמב ,המשנב יולת הז ,רוזחמה ןמזב דימת אל הז - א"א

 .הנבותה עיגת הדימלה םע .עצבת ,חכוותת לא .םיזמר שפחלו

 ?האיצי התואל רשקב עוגר התא ,רדסב ונחנא זא - ”ר

 .עוגר ינא ןכו ,האיצי אל היילע - א"א

 ?תולאש דוע לואשל תאז תונמדזהב רשפא - ”ר

 .הנטק הריצע ךל שי ,חכשת לא התיבה ךרדב .רצק הז תא השעתו דבלב תויללכ - א"א

 ןוכנ אל הזש שיגרמ ינא ,הלש אמאל רשקב ןטק פיט הל תתל תוחפל הצור ינא ,XXXXX -ל רשקב - ”ר

 .ירמגל םלעתהל

 רתוי תתלב ןיינועמ התא םא .ץילמהל תיצר התאש הפורתה ןיינעב קר הל ץעייל השרומ התא - א"א

 אוה הזה בוביסה ,הז ךילהתב הרזעל הפצת לא ,שארמ םד תקידב שורדל התא בייח ,תאז הפורתמ

 םע קסעתהל הצור ןוכנ רתוי וא קסעתהל לגוסמ התאש חוטב היהת קר .התוחא ללוכ דבלב ךלש

 רתוי הברה יזיפה הבצמ .עיגהל הלש תוקידבל הכחתו דצב בוזעת עגרכ XXXXX תא .הזה אשונה

 הל רוזעי הז ,התוא הוולת התאש ףידעו אשונה תא זרזל XXXXX תרבג ןיינעב ץוחלל הסנת ,בוט

 .תישפנ
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 .התיא םש השוע ינא המ ריבסהל םיענ אל תצק הז ,ןיינועמ אל שממ ינא - ”ר

 .תמאה וז ירה ,החפשמ תב וא הדוד-תב ,דיגהל לוכי התא דימתש חכשת לא - א"א

 .ןינועמ אל שממ - ”ר

 .XXXXX -ל עיגמ הזש םילודג רתוי םירבדל ךתוא רומשא ינא ,רדסב - א"א

 ?םימיענ אל ןווכתמ התא - ”ר

 קחוצ ברה
 .ךיתולאש תא לאש ,רצק עגרה - א"א

 ?תורשכל רשקב המ .הנורחא םעפ הנוזת לע ונרביד - ”ר

 תורשכה אשונ ברה ירעצל .םייחרכה אל טעמכו םילק רתוי הברה תורשכה יקוח ,ינועבט התא םא - א"א

 גהונ התאש יפכ רבשיהל אל הסנת קר ,איה הנוכנ ךכרד .ותרטמו ותשודק לכמ דביאו סנזיבל ךפהנ

 .תושונאה תוואת תא קפסל יחה תא תיחשהל ךרוצ ןיא .םעפ ידימ תושעל

 .הרותהמ יוויצ הז לבא - ”ר

 תולבנ לוכאל בייח התאש םוקמ ףאב בותכ אל .ינועבט תויהל הז רשכ יכהו יחה תא תיחשהל יוויצ ןיא - א"א

 רשכ ונניא רשכה ,עדוי התאש יפכ ךא ,ךרוצ ןיאש קר אל .קדוצ התא ןכאו םתוא הנכמ התאש יפכ

 םיצוריתב םיאלמו עצב םיפדור ,םיזחתמ תד ישנא ידי-לע ךמתינש ףסכ תיישעתל ךפהנ לוכהו

 ןמ לכואו התוחנ המרל עיגמו דעומ התא םא ןבומכ .םתוואת תא קידצהל םינוש תורוקממ םיטוטיצו

 .חילצתש ללפתהלו רתויב רשכהו יקנה תא אוצמל ףידע ,יחה

 ?תורשכ לע הברה ךכ לכ תרבדמ הרותה המל זא - ”ר

 .ךמצעל הנעת זא הבושתה תא עדוי רבכ התא ,תוירוטר תולאשב וננמז תא זבזבמ התא בוש - א"א

 .חוטב תויהל הצור טושפ ינא - ”ר

 ותואש רתסנה ןמ שי השודקה הרותב רבד לכב ומכ .האלה רובענ זאו רצק םוכיסב הז תא השעא - א"א

 הז ךפיהל ,ינועבט תויהל הרותב רוסיא םוש ןיא .תורשכ ללוכ הזו ,דמלת םא קר ןיבהל לגוסמ היהת

 יחה תא תיחשהל תטלחהו ךפוגו ךשפנל ערהלו ,ךתמשנ תא אמטל התא רחוב םא ךא ,ץלמומ

  .קזנ תוחפב ךישעמ תא תושעל ךתוא דמלל הצור שודקה רואה ,עצב יפדורו םיעשרב ךומתלו

 ,תומחלמ תוחפ ,ריוא םוהיז תוחפ .םינועבט תויהל םלוכ ועיגי םא ,הנתשת הלוכ תושונאה תוהמ לכ

 .ונמלועב יתימא קדצ לבקנ ילוא זאו לבת לכמ םלעי בערה .תוינחור רתויו הניתנ רתוי ,הבהא רתוי

 ?השרפה תא םייסנ הזבו םיינועבט היהנש גאדי אל םיהולאש המל זא - ”ר

 דימת ונתועשר בורב ןבומכו וניתוואת תא תוצרל ונרחב ונחנא ךא ,ןמזה תישארבמ ךכל אוה גאד - א"א

 .תיתימא הריחבו םייח ונל ןתנו לכמ ונתוא בהואש דיחיהו דחאה תא םימישאמ

 ?תונורחאה םינש 100 -ב תגשגשמ ךכ לכ ןטרסה תלחמ המל - ”ר
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 ,ילקימיכ סיסב לע יונב לוכה .יתימא אלו ףיוזמ לוכה ,לכואבו םימב ריוואב המהוזה ,ךביבסמ לכתסת - א"א

 .הזה דבכה סמועה תא תאשל םילוכי לבת אלו ךפוג אל

 .םויה ינועבט תויהל השק לבא - ”ר

 םיבאכו ,הנוכמל רבוחמ םילוח-תיב ךותב ךשפנ תאו ךתמשינ תא חופנלמ לק רתוי ןיידע הז ,המ זא - א"א

 ,לכמ בוצעו ,ךמצע ךתרותל בישקהל אל תרחב יכ חותינל סנכנ התא ,ךילע לכתסת .םילבסנ יתלב

 .האלמ העידיב הז תא תישעש

 .יל רוזעל תוסנל רחואמ אל הז עדוי התא חותינל רשקב - ”ר

 .ךמצעל רוזעת - א"א

 ?ימצעל רוזעל לגוסמ אל ינאו םירז םישנא ינימ לכל רוזעל ךדי-לע חלשנ ינאש הארנ הז ךיא - ”ר

 .עצבל אוה ךדיקפת םייתניב ,ןיבת דמלת - א"א

 ?רחואמ רתוי בלשב ךליבשב ודבעי םהל רזוע ינאש הלא לכ םאה - ”ר

 .ךניינע הז ןיא - א"א

 .השקב יל שי - ”ר

 .תעדל דחפמ ינא - א"א

 תצק יל רשאתש יאנתב םוי לכ ןיליפת חינהל ןכומ ינא .השק שממ הז תוללקהו הפה תרימשל רשקב - ”ר

 .עגתשהל ךלוה ינא םימעפל יכ ,רורחש

 םירבדל רושיא ךרטצת אלו ךרצי םע דדומתהל לק רתוי ךל היהי םוי לכ ןיליפת חינת םא ילוא - א"א

 .רבדמ התאש ינפל בושחתש יאדכ ילוא ?שקבמ התא המ בל םש התא .הלאכ םיישפיט

 .תולאש המכ יל שי 9/11 -ל רשקב - ”ר

 רתוי איהו איה הנוכנ ברה ירעצל ךלש הירואיתה .רצק הז תא השענו םכסל יל ןת ,לאשת לא - א"א

 .תותיחש ךרד תוינחוכו הטילש םישפחמו לבת תא םילהנמ עשר תוחוכ .הדבוע איה ,הירואיתמ

 ,םלועל לודג יוניש איבהל לוכי התא יכ ,םהינימל תויצריפסנוקה יאשונ תא דומללו קמעתהל ךישמת

 .תועשרל ףוס םלועה ישנא ואיבי ,הדימל ךרד יכ ,םירחאל תשכרש עדימה תא ריבעהל קיספת לא קר

 ,םישפיט םתוא רמושו םיינרדומ םידבעל םתוא ךפוהו םתוסח תחת היהי םעהש םיצור עשרה תוחוכ

 .ןורתפ ,הבוגת ,היעב :הטושפ דאמ איה הטישה .היזיוולטה תא ואיצמה הז ליבשב ינויח עדימ אלל

 .רשפא םא ריבסת - ”ר

 הרוצב ביגמ םעה ,רורט הזל םיארוק ונחנא 9/11 ומכ תיתוכאלמ הרוצב היעב םירצוי ,טושפ הז - א"א

 לע הז דימת לבא ,ןורתפ םע םיאב םיטילשהו שדחה ביואלו ולש תויעבל ןורתפו הבוגת שרודו הארונ

  ,חוכה לע ,הריחבה לע ,שפוחה לע רתוול ,בל םישל ילב םינכומ םלוכו ,ופסכו םעה שפוח ןובשח
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 רבכ תדבוע הטיש התוא .הוולשו טקש תצק ואיבי ,םירואנה םיטילשה ילואש ידכ ,םהלש ףסכה לוכו

 הנושארה םלועה תמחלמל ,עגרכ תימלועה תילכלכה תלופמל ,בערל ,תומחלמל הביס וז ,םינש יפלא

 .דחפו תד ,הלכלכ ,תוברת ,תולחמ ,ןוגכ תויעב רופס ןיא דועו היינשהו

  DVD?השוע וא רפס בתוכ אל התא המל - ”ר

 ךתוא יתדמיל אל ,םימעפ רופס ןיא השענו רמאנ ,םינורחאה םישדוח 7 -ב תדמלו תיארש המ לכ   - א"א

 .יתמשנה ךנורכיז תא יתננער קר ,ןיידע שדח רבד םוש

 .יתשגפש בוט יכה הרומה התא ,ךכרד דמלא ינאש ידכ רתוי שגפיהל לכונ אל המל - ”ר

 .XXXXX ברה םע קודא רתוי רשק רוציתש יואר ,ידיקפת הז ןיא - א"א

 רודכ לעמ םימ רתוי הברה שישו עיקרה לעמ םימל רשקב העוט אוהש ול חיכומ ינא ךיא ,בגא ךרד - ”ר

 ?טיבשה יבכוכמ םיאבש ,ץראה רודכ ךותב רשאמ ץראה

 הברה שי ,ותוא חיכוהל ךל בושח ךכ לכ םא לבא .בוט הרומ אל אוהש רמוא אל הז ,תועטל ול רתומ - א"א

 "כ -ה "ז ברה ידי-לע "ךפהמה" רפסה הז םהמ דחא ,אשונה תא םיחיכומש םינוש םינעדממ םיבתכ

 .היהי ךרובמ

 .םש בותכה תא לבקי אוה - ”ר

 .הרירב ול ןיא - א"א

 ?XXXXX ברה םע השיגפל רשקב המ - ”ר

 .ונייבו ינייב הז - א"א

 ?חיטבה םדאש רויסה היהי יתמ - ”ר

 ליחתמ התאש בל םש ינא ,ןוכנה דעומב אשונב ןודלו ךל רוזעל תוסנל קר ,םולכ חיטבה אל םדא - א"א

 .התיבה ךרדב ךלש הריצעה תא תושעל חכשית לא ,ךכרדל ךל ,ףייע תויהל

 .חותינה ירחא דע םולכ תושעל לכוא אל ינא XXXXX םע - ”ר

 יתיא רוציל הסנת לא .שמשל תחתמ שדח םוש ןיאו ,הרקי תורקל ךירצש המ לכ ,גאדת לא ,רדסב הז - א"א

 .תויוטש תושעל אל השקבבו ןוכנה דעומב ךילא רוזחא רבכ ינא .רשק

 

 עוגר ינממ דרפנ ברה לאל הדות
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08-06-10 
 2010 ,6 טסוגוא
 ע"שת'ה באב ו"כ

 
 םירסמ

 
 

 תויהל ךפה אוה .קדהתמו ךלוה א"א ברה םע ילש רשקה .XXXXX לש התרידב ימצע תא אצומ ינא בוש
  .םינוש םיאשונל רשקב ףוס אלל תואצרהו םייחב רועישל תכפוה ותיא השיגפ לכ .ינחורה יכירדמ
 ףייע דואמ שיגרמ ינא ינש דצמו .וכרד םימרוזה רואהו היגרנאהמ תונהיל ידכ ברל הכחמ ינא דחא דצמ
 יתשיאמ ץוח םיבתכה לע םיעדויש יביבסמ םישנאהש שיגרמ ינא .ללכב םייחלו ימצעל רשקב לבלובמו
 תומלועב םייחה ןיבל לבתב הפ םייחה ןיב ןרמתל הסנמ ינא .יתעד תא יתדביא ינאש םיבשוח ןבומכ
 בוט היהי לוכהש תווקל יל רתונ .ילש יטרפה קסעה תא יתחנזהש שיגרמ ינאו דובעל יתקספה .םישדחה
 .יתויפש לע רומשל חילצאשו
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 ?דעתל ךל בושח המל - ”ר

 .חכשתו הרקמב - א"א

 .וניניב דעותמ אל בורה לבא - ”ר

 .םולכ לע ףידע - א"א

 ?ינממ חכשי לוכהש הפצמ התא - ”ר

 .תמייק תורשפאה - א"א

 ?קלח וא לוכה - ”ר

 .עדוי ינניא - א"א

 ?עדוי אל התאש תויהל לוכי הז ךיא - ”ר

 .ךיתולאשב האלה ךישמת - א"א

 ריבסמ התא ךיא לבא ,ןויער ותואב יתלגדו יתמכסה דימת ינאו ,תרבסהש המ יתנבה תורשכל רשקב - ”ר

 יחהמ םילכוא קר אלש XXXXX ומכ הלאכ שי ?םינועבט םניאש םהינימל םילבוקמהו םינברה לכ תא

 .יחהמ םיסנרפתמו םירציימ וליפא

 לכו קספית םייחה ילעב תאוש לכו םויה אוביש ךל חיטבמ ינא לבא םלשומ אל ונתיאמ דחא ףא - א"א

 הדעונ תורשכ .עשפב תלבוג ,ללכ ךרדב ילואו ,םימעפלש הארונה תועטב ריכיו ןיבי ולוכ םלועה

 .עצבל אלו השודקל

 ידי-לע התוא םילאוגו הובג רתוי םוקמל המהבה תא םילעמ ונחנאש םינעוטש םינבר םתוא םע המ - ”ר

 .יזיפ אלו ינחור אשונ רתוי הזו ?התליכאו התטיחש

 האירבה רוצי ,םייח-לעב לש הטיחש ?וידליל ןתונ הזכש בר רסמ הזיא .םיעורג רתוי םירבד יתעמש - א"א

 ידכ ,תירסומ יכה ךרדב השענ הזש יפ לע ףא ,םירוסייב התוא טוחשלו ,םירוסייב הלדגל ,התומלשב

 ונניא םייח-לעבש ןיבהל םהל ןתונו ,תומילא ונידלי תא דמלמ הז .תקדצומ הביס םוש אלל לבס עונמל

 ינימ לכ ול סינכהל ,ותוא טוחשל ,ותוא תונעל ,ותוא דיבעהל רתומ .תוומ לעב אלא םייח-לעב

 תאזה המהוזהו האמוטה תא םיחקול ונחנא ףוסבו ונילעו וילע ןגהל ידכ לוכיבכ ,ףוגל םילקימיכ

 רתוי הז םא רשק ןיא ,ינויגה דאמ קוח הז ,ךפוג לע תוומ איבת התמ הנוזת .וניפוגל התוא םיסינכמו

 ףסכה תיישעת לבא ,ללכב םירשכ םניא ,םלוכ אל םא ,םירשכה םילכאמה בור .רשכ תוחפ וא רשכ

 הקיטילופ ,תואירב .ונימיב אשונ לכב טעמכ אלא ,תורשכב קר אל ,עגרכ תטלוש עצבה תפידרו

 תטלוש תורשכה תיישעתש חכשת לא .המדאהו ריוואה םוהיז וליפא ,הלכלכ ,תוברת ,האופר ,הנוזת

 תוינחורה לע ךל ריבסהש רואנ בר ותואש הצור ינא ,הלוק המגודל .םייח ילעב קר אלו רצומ לכ לע

 ךרבל וליפא רוסאש ליער רבד הז .תורשכ רובעל תלגוסמ הלוק ךיא יל ריבסי השקבבש ,ןיינעבש

 ,הזה לערה תא םיתוש םלועה לכבו תורשכ תמיתח וילע שי ןפוא לכב לבא ,תוירבל אוה ןכוסמ ,וילע

 תורשכה ,תדה םשב לוכהו ,וניתוינחורב םגופו הטמ וניתמשינ תא דירומ ךא ףוגל קיזמ קר אלש
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 ,ויתושלוחו ויתוואת תא ץרתל הסנמש רואנ בר ותואש חוטב היהת .ףסכ דועו ףסכ ,ףסכ ןבומכו

 ,הללמוא המשנ לוכה ךסב אוה !תמה יסיסעה המהבה רשבב סגונ אוה וב ןמזה ותואב הלוק התוש

 אוה רוכמ יכ םלעתהל אוה רחוב ךא ,ךומכ דחאמ רתוי ןיבהל ךירצו הרותל אוה בורק יכ ,אוה דוחייבו

 .ויתוואתל

 ומכ ארונ ךכ לכ תמאב הז םאהו הז תא עונמל רשפא ךיא ,ריוא םוהיז םימעפ המכ תרכזה - ”ר

 ?ןיבהל ונל םינתונ םינעדמהש

 ,תולחמ ,תואירב ,הנוזת ,ריוא םוהיז ,לוכהל רושק לוכה .ןיבמ התאש הממ עורג רתוי הברה הז - א"א

 .דועו תד ,הקיטילופ ,תומחלמ

 ?רשקה המ - ”ר

  - FOLLOW THE MONEY TRAIL.לוכה ךל ריבסיש תילגנאב טפשמ שי - א"א

 וזכ תצלפמב םחליהל ךירצשכ הלאה תויעבה לכ תא רותפל תוסנל םילגוסמ וליפא הפ ונחנא ךיא - ”ר

 MONEY?   ומכ הלודג

 .ףסכהמ רטפיהל דאמ טושפ - א"א

 ."הרות ןיא ,חמק ןיא םא" בותכ ,העוט אל ינא םא ?ףסכהמ רטפיהל - ”ר

 ותוא ךופהל תוחפל זא ,ףסכהמ רטפיהל רשפא יא םא ,העוט התא םימעפל לבא עומשל אלפתת - א"א

 .רתוי ףוקשל

 .םולכ ןיבמ אל - ”ר

 .ןהילע ועדיי םירחאש תוצור אל ןהש וא תושייבתמ ןה ןהבש םירבד ריתסהל תוטונ תוירבה בור - א"א

 ןניא רמולכ ,ןפסכ תא תוריתסמ עבטמ התואבו ,ןתוינימ תא תוריתסמ תוירבה בורש הביסה וז

 לע לוכה םיעדוי ויה םלוכ םא .היעבה הליחתמ הפו רתויב יטרפ אשונל בשחנ ,ףסכ .אשונב תוחותפ

 תאצוי התייה לכ םדוק .ולוכ םלועהמ תמלענ התייה תותיחשהו תועשרה ,יפסכה םבצמל רשקב םלוכ

 ,תונמאנ ,תודחאל איבמ היה הז ףוסב לבא ,הווח אל דוע םלועה התומכש ,דימ הלודג הכפהמ ךרדל

 ,הטושפ תחא הביסמ ירשפא אל הז עגרכ ךא ,עיגי דוע הזה םויהש חוטב היהתו אלמ ןויוושו הנומא

 שי קנעה תורבחו ,ופסכ תא ריתסהל תיזיפ לוכי יטרפה םדאה ,שוכרו ףסכ ריתסהל לק דאמ הז יכ

 תויהל לוכי ףסכש דוע לכ .ףסכ םילעהל וליפאו ,ריתסהל אוה םדיקפתש םייעוצקמ דאמ םישנא ןהל

 יפל ,רתוי וא םיפסכ תוכרעמ יתש רוציל רשפא זאו תמאה תא תעדל דחא ףאל ךרד ןיא ,רתסומ

 םישוע םינוש םישנא ינש אוצמל לוכי התא הרבח ותואב המגודל .הרבח וא םדא ותוא לש תויאדכה

 ,הטושפ תחא הביסמ היינשהמ רתוי לבקמ דחא ךא תונורשיכ םתוא םהינשלו הדובע התוא תא

 .ןיא היינשלש והשמ שי ןושארלש

 ?הזה רבדה הז המ - ”ר
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 יתלבו יולג תויהל ךופהי ףסכש עגרב .דועו דועו ,בוטח ףוג ,תולוחכ םייניע ,ןבל רוע ,ירכז ןימ רבא - א"א

 ,רחא רבד לכל רשקב ךישממ הזו .ןויווש רתוי היהיו וקיספי הלא םירבד ,דחא ףאל רתסומ

 לע תומרל ילב תורבח יחוור ,םילעופו םילהנמ לש תורוכשמ ,ףדמה לע הרוחס יריחמ לש עדימה ןוגכ

 םישנאה בור .םפסכל רשקב םלוכ לע לוכה םיעדוי ויה םלוכ םואתפ םא הרוק היה המ ךל ראת .ריינה

 ,הרקב תודעו רתוי שיש םויה הרוקש המ לע לכתסת .םביבס הרוקש הממ 90% -ל םימיכסמ ויה אל

 בייח התא לבא תמלשומ אל איה הטישה ןיידע ,תיתלשממ הרקבו תינוריע הקידב ,תוירוביצ תושיגפו

 הרקב רתוי שיש ללגב ,תילכלכו תיטילופ דוחייב ,בוט רתוי הברה םויה בצמהש יתיא םיכסהל

 .הרקי המ ךל ראת ,ףסכל רשקב וזכ תכרעמ הנבנ אוב וישכע לבא הכורא ןיידע ךרדה .תוחיתפו

 .תורקל הזל ונתי אל םיטילשה יכ תורקל לוכי אלו ינויגה אל רבד הז .יטסינומוק עמשנ התא - ”ר

 ?ינויגה הז ,םייוזה תומוקמב יתיא רייסל וא םדא םע רבדלש תבשח םעפ התא - א"א

 .רבד ותוא אל הז - ”ר

  ,ךל ינא חיטבמ ,דיתעב ונתשי ךלש תונבותה קר .שמשל תחתמ שדח םוש ןיאו רבד ותוא לוכה - א"א

 .ןמז לש הלאש הז

 .םייק אלש ןמז - ”ר

 .קוידב - א"א

 ?עיצמ התא המ זא - ”ר

 תרצי ,תוכזו הבוח לע דובעתש השדח הטיש רוצילו םלועה לכב ףסכה לכמ רטפיהל .דאמ טושפ - א"א

 לוכה .הבוחו תוכז יפל לוכה ,רתסה אלל הנכו ירמגל החותפ תימלוע הטיש .תרצי תלביק ,תלביק

 הינק ריחמ ,םתרוחס לע םימושיר ינש םישת הרבח לכש ךל ראת .םלוכ לע לוכה ועדי םלוכו חותפ

 םילוכי םלוכו םלוכל חותפ םש לוכהש ,דחא ימלוע קנב ךרד רובעי שדחה ףסכה לכ .הריכמ ריחמו

 לוהינל 10% חקליי הריכמ וא הרוחס לכמו ,תד ישנאו םיטילש תורבח ללוכ ,םלוכ לע לוכה דימ תעדל

 .טושפו ףוקש לוכה .ןמז תזבזבמש תריינ וא הסנכה-סמ אלל ,םעל ויתורישו םלועה

 .ךכל םיכסי אל םלועב דחא ףאו ,יטסינומוק ןויער ןיידע הז ?הפ טושפ המ - ”ר

 המל זא ,םיכסמ תייה התאש חוטב ינא .הצור התאש המ הזל ארקתו ,יטסינומוק רבד םוש הפ ןיא - א"א

 ,טרפה אלו ללכה תבוט תא םיצור םלוכש בצמל ונבצמ תא איבהל ונלוכ ונידיקפת ?םלועה ראש אל

 םישנא ןיידע .רוביצל ותמורת יפלו ותלוכי יפל לודגה םדאה ומכ קוידב תוריפהמ הנהיי ןטקה םדאהו

 .לוכאל המ םהל ןיאש םיינע ויהי וזכ הרבחבש ךרוצ ןיא ךא ,ךכב וצפחי םא םירישע תויהל ולכוי ךומכ

  ,ימלועה קנבב טידרק רתוי היהי ךל ילוא .תיב היהי םלוכל ךא ,לודגו הפי רתוי תיב היהי ךל ילוא

 םע תנקותמו הרואנ הרבח .םידגב היהי םלוכל ךא ,םידגב רתוי היהי ךל ילוא ,טידרק היהי םלוכל ךא

 .םייח-ילעב ללוכ ,תוירבה לכל רשויו קדצ

 ?הזל תורשכמ ונעגה ךיא - ”ר
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 הבהא םע ,ונתיא דחיב דחא אוהו דחא ונלוכ ,םלוכל םירושק םלוכו ,לוכהל רושק לוכה ךל יתרבסהש יפכ - א"א

 הלימ וז תופיקש .רתויב הבוטה הפורתה איה ,האלמ תוארו תופיקש ,תוצפח ונינפ םשלו האלמ הניתנו

 ,הלכלכל ,ףסכל םיינרדומ םידבע ונלוכ עגרכ .טלחומ שפוחה תא לבקת תמאה םעו ,תמאל תפדרנ

 .היעבה תא תרתפו םלוכל ףוקש דחא קנב .םיקנבל ןבומכו לשממל ,הנידמל

 .תוטשפ תאזכב לוכה תא גיצמ התא - ”ר

 .היהי ךכו עוציב רב הז יל ןימאת - א"א

 .ייחב דוע הרקי הזש הווקמ ינא - ”ר

 .הריחב לש ןיינע לוכה הז - א"א

 .הפי ךא ,ילקידר דאמ עמשנ הז - ”ר

 ןכומ אל דחא ףא יכ ,תרחא ךרד ןיא הרואנ הרבחב .ונלש ומכ תיביטימירפ הרבחל ילקידר עמשנ הז - א"א

 .םיחוורומ םיאצוי םלוכ ףוסבו ,ינשה ןובשח לע חוור וא הזוזת םוש תושעל

  .אשונ לכב תויהל לוכי ,האלמ תוארו תופיקש ,תמא לש הזה טפסנוקה - ”ר

 .ןיבהל ליחתמ ףוס ףוס התא - א"א

 ?דיתעה עצבממ קלח וא ילש רסמהמ קלח הז - ”ר

 .םהלש םיישיאה םיסחיב םג הזה ןויערה תא ומשיי םלוכ םא תואנ הז היהי .לוכהב רושק לוכה - א"א

 .השק רתוי וליפא היהי הז - ”ר

 .םיוסמ בלשב ליחתהל ךירצ והשימ לבא ,ןוכנ - א"א

 .םלוח וא בשוח ינא המ ועדי םלוכש הצור יתייה םא חוטב אל ינא - ”ר

 .ךלש ראשיי דימת ךלש ישיאה ללחה ןוחטיב ,ךלש ראשייו ךלש אוה ךלש ינחורה ללחה ,עגרית - א"א

 ,ךיפמ רקש איצוהל אלו רשויב רבדל ,םלוכ םע םייתימא םיסחי לע רבדמ ינא .יתרביד הז לע אל 

 םמיע ביטהל תוצרל קרו תוירבה םע בוט תויהל םימדקומ םיאנת אלל הניתנו הבהא םע ,האלמ תונכ

 .תויצלופינמ ילב

 ?ןדע ןג לע רבדמ התא - ”ר

  םירשואמ רתוי ,םשפנבו םפוגב םיאירב רתוי דימ ויהי םלוכ .ישפנ ץחל ילב םייח םירשי םישנא - א"א

 ןורא שי תיב לכב .םפוג באכב טולשל וא םפוג תא ליעפהל וא םתמשנ תא עיגרהל םירודכ ילבו

 םוקמ תא ללוכ הז .ונלש תירקשהו תמהוזמה םייחה תרוצמ תועבונש תונוש תויעבב לפטל תופורת

 לכואה ,ונלש תומחלמה ,ונלש םיטילשה ,ונלש םיביואה ,ונלש םירבחה ,ונתדובע גוס ,ונלש הדובעה

 .םהיגהנמו תונושה תותדה ,ונלש

 םישוריגל ,הבהאל ,תומחלמל ,הלכלכל ,תואירבל ,9/11 -ל תורשכ ,לוכהל רושק לוכה םוכיסל זא - ”ר

 .םיצעהמ וא המדאהמ יעבט ,לשובמ אלו ינגרוא לכוא םע הנוכנ תינועבט הנוזת ןבומכו

 .תקדצ רתוי וא תוחפ - א"א
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 ?תורקל תבייח התייה הרובשה ןשה יל דיגת .לגרב םגו םיינישב םג ,שארב םג ,םיבאכ אלמ ינא - ”ר

 .ךלש ןשה לע גשומ יל ןיאו רבדל רשק יל ןיא ?ךפוג תויעבב םשא ינאש בשוח דימת התא המל - א"א

 ?חותינה ינפל רויסה םע המ - ”ר

 רוכזת קר ,רשואי הז חותינה ירחא ילואו ךניינעב לעופ םדאש יל עודי ךא ,עגרכ ירשפא יתלב - א"א

 .הזה ןיינעב קלח תויהל הצור ינניאו דבלב ךלש אוה ןוכיסהש

 .ךממ הרזעל הפצמ ינא - ”ר

 .ךומכ תולבגמ שי יל םג ךא ,דימת - א"א

 .ילמרונ שיגרהל ליחתמ ינא ףוס ףוס - ”ר

 ?הלש חאו התוחא ,XXXXX םע המ - א"א

 לכה תא תושעל רחוב ינא .ינש וא ןושאר םויב שוגפא הארנכ ינא הלש חא תאו םויה הלכי אל איה - ”ר

 .עדוי רבכ התאש יפכ השק דאמ הז ,טאל

 .םייתניב ךל םינימאמ םלוכ ,גאדת לא ,ןיבמ ינא - א"א

 ?"םייתניב" ןווכתמ התא המל - ”ר

 .ןיבמ רבכ התאש יפכ תונתשהל ןותנ לוכה - א"א

 ?ונימיב תמייק ,הילע רבדמ רבכ התאש הרואנ הרבח התוא ,בגא ךרד - 'מ

 .היהת דימתו התייה דימת - א"א

 ?הפיא - ”ר

 םושמ ךא ,}ייר תא חקל ברהש םינצוח בכוכ הז הישנ{ הישנב תיווח רבכ ןטק קלח ,הבוט הלאש וז - א"א

 .יזיפה קלחה םע רתוי תקסעתה ,ןיינעב תקמעתה אל המ

 יפכ תיתימא הרואנ הרבח תוארל הצור יתייהו ירמגל לבלובמ יתייה ?דחא רוקיבמ תיפיצ המ - ”ר

 .תראיתש

 .תושק תושירד שרוד התאש ךתיא היעבה - א"א

 .ךכ לכ יתימא אל הז ףוג ילב לבא - ”ר

 םוקמ ףאב ךא ,םהוזמ לכואו תומחלמ ןיא םלצא ילוא .םלשומ ןיאש חכשת לא ,הנוש לבא יתימא הז - א"א

 .הניכשל םה םילחיימו לבתב שיש יהולאה רואה תא ןיא

 ?ךרדל םיאצוי יתמ זא - ”ר

 .אבה עובשב רבדנ - א"א

 .החדנ םדא םע החישה תא ,ףייע ינא - ”ר

 !םולש תבש - א"א

 !םולש תבש - ”ר
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08-09-10 
 2010 ,9 טסוגוא
 ע"שת'ה באב ט"כ

 
 תופיקש

 
 

 דמוע ינא ובש לודגה םויה אוה רחמ .םינוש םיאשונ ןומהב העגנש ,הכורא יד החיש ונלהינ א"א ברהו ינא
 ירוקמה ךיראתה .ךכל יתמרג ינאו קדוצ א"א ברה הארנכ .הרירב ןיא ךא .תודרחב חותינה תא רובעל
 ברה החישה עצמאב .הבוט הביס ךכל שיש חוטב ינא .רחמל המ םושמ הנוש ךא ,םויה תויהל רומא היה
 .בותכל ליחתמ ינאו ונניב רמאנה תא דעתל שקעתמ א"א
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 לכב תותיחשל םרוג הז ךיאו םינושה םיאשונה לכל ףסכה ןיב רשקה תאו הלכלכו ףסכ לע ונרביד - ”ר

 התא םאהו ,יילא יפיצפסה רסמה המ ןיבהל טושפ הסנמ ינא .םדא ינב ןיב ללוכ םינושה םירושימה

 ?םלועה לכ םע סנזיב תושעל קיספאו ישוכר לכמ רטפא ינא רחמש הפצמ

 ךממ שקבמ אל חטב ינאו ,שקבל לוכי קר ינא ,םולכל ךממ הפצמ אל ינא ,בוש ךל ריהבא לכ םדוק - א"א

 המ תא םורתתו יילא ףרטצתו רחבתש ,ישיא ןפואב יל בושח ןכש המ .תרכזהש םירבדה תא תושעל

 לכו ךירבחל ,ךתחפשמל ,ךמצעל ליעי רתוי הברה תויהל לוכי התא םש יכ ,הלוכ תכרעמל ךל שיש

 .םירז הנכמ התאש םישנא םתוא ללוכ ,ךתוא םיבבוסה

 רומא ינא ךיא ,ליגר םיקסע שיא ,הפ ינאש החנה ךותמ אצנ אוב ,עגרכ ילש הריחבה תא בוזע - ”ר

 ?קסעב ילצא רקובב רחמ גהנתהל

 םירבדש ןיבתש יתיצר .הלוכ תושונאה לכל אלא ,ךל קר אל ןבומכ אוה ךל ריבעהל יתיסינש רסמה - א"א

  ,תובטהה ראש לכ םע עיגת תילכלכה הלואגה רחואמ וא םדקומבו ,תרחא הרוצב שחרתהל םילוכי

 ןימאמ התא םא .ןדמל תויהל קר אלו םירחא דמלל רוחבל לוכי תישיא התא .לוכהב רושק לוכה יכ

 רבדכ אל ,ילכלכה רסמה תא םהל ריבעהל הסנת .ךישנא ברקב ותוא ץפה ,תשכרש שדחה עדימב

 תינחורה הלכלכהו תאזה המישמה תא םהילע וחקיי ךומכ דועו ,התאש עגרב .ינחור אלא ימשג

 השעמ וא רוביד ,הבשחמ ,ןויערכ ליחתמ לוכה .םלועב םינתשמ םירבד םואתפש הארת התא ,ץפות

 הממ רהמ רתוי הברה ונתשי םירבדו ,ךמצעב רתוי תצק ןימאהל ךירצ קר התא .םייונישל איבמש

 םיקסועה םלוכלו ךל ןתייש ינחורל ירמוח וא ימשג והשמ ךופהל תמייק תורשפאה .בשוח התאש

 בושחל קיספת .םיאצמנ םה הבש תודבעה ילבכמ םלוכ תא תררועמש תמאו םהייחל תילכת ,רבדב

 אל וא חיכוהל שיא תלוכיב ןיא .תמאה איה תמאה ,ונימאי אל וא ונימאי ,ךילע ובשחי םירחאש המ לע

 דוע לכ .שונא ןב לכ לש ותריחב היהת המ ,איה הלאשה ,הפ תאצמנ טושפ איה ,תמאה תא חיכוהל

 אל התא ,ןרקש אל וא ןרקש ,עגושמ אל וא עגושמ ,ךילע םיבשוח םישנא המב עוקת היהת התאש

 ישנאב ןנובתת .ךפוג וא ,ךתמשנ ךשפנ ןודא היהת אל םלועלו םיישפוח תמא ייח תויחל לכות

 תונהיל םיעדוי םניאו םיינע רתוי ללכ ךרדב םה םירישע רתוי םהש המכ בל םישתו ,ךביבס םיקסעה

 ,םירחאל םגו םמצעל םג םירקשמו רקש ייח םייח םבור .םולכ םהל ןיאו לוכה םהל שי .רבד םושמ

 דימת הז ליבשב ,ןואכידו תובצעל איבי דימת רקש לבא .םהלש תמאל ןמזה םע ךפהנ רקשהו

 ,ךורא חווטל םתוא שגרל לגוסמ אל רקשה יכ ,םהלש שוגירה ףס תא רובעיש ףסונ רבד םה םישפחמ

 שפחמ אוה הפוקת ירחא ,ןשעמש םדאל המוד רבדה .רחא הבוגב שדח ףס שפחל םיליחתמ םה זא

 םידבכ רתוי םימסל זאו ,םירודכל רבוע אוה ,עיפשהל קיספמ רבכ הזש הפוקת ירחאו םילק םימס

 .תילכת אלל רקש ייח הווח ותמשנ יכ ,הלואש םידרוי וייחו ,קירזהל ליחתמ וליפא ילואו

 .ןמוקרנ וניאש םיקסע שיא .םינמוקרנ אל םיקסע ישנא לע המגוד יל ןת - ”ר

 .XXXXX ,שדחה ךרבח ,דאמ טושפ - א"א
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 ?XXXXX הז ימ - ”ר

 .ירכונה ומשב קסעתמ התא בוש - א"א

 ?ןיבא ינאש יל רוזעת ילוא - ”ר

 ומכ תמשרתה הנורחאל ,ותוא תשגפ .םיירכונ תומשב ךרוצ ןיא ,החיש ךות ןיבת התא ,ךרוצ ןיא - א"א

 השיגה וז יכ ,הליהקה לכו ךתשא ןכ םגו םיקסע שיאכ ונממ תמשרתה .ולש אלפנה רופיסהמ םלוכ

  .ולש

 אוהש ומכ רישע ךכ לכ אל אוהש תנבה רבכו ,םיקסע שיאכ ותונימאל רשקב תוקפס הברה שי ךל

 םדאל תניוצמ המגוד אוה .תולודגל עיגהל לגוסמש המזירכ הברה םע םדא ךא ,ומצע תא רייצל הסנמ

 םוש וב ןיאש ללגב ךא ,ותוא דיספה םג ךא ,עצוממהמ רתוי הברהו ףסכ השעש ,רקש ייח יחש

 יכ ירמגל ינקיר ומצע תא אצמ ,ויסכנמ דריש עגרב ,FIRST DIMENSION -ב ירמגל אוהו תוינחור

 דבאמ אוהש שיגרה ,םלענ הזש עגרב ,ופסכל הרושק התייה וייח תחמש לכו ותמשנ ,ותילכת ,ודמעמ

 םש ול ןתייש ינחור רופיס איצממ אוהש טילחה תדחופמה ותמשנ תאו ודובכ תא ליצהל ידכ .וייח תא

 ,תמאל רקשה תא ךפה ,XXXXX ברה ומכ ,וניביש ילב םידע לע העפשהו ףסכ ןתמ ךרדו ,ךתליהקב

 תא ונממ חקלו ,ברה תא םישרהל חילצה רבכ םייתניב אוה ,תוכרב לבקל  XXXXX -ל םיצר םישנא

 .XXXXX XXXXX ול ןתנו ודרשמ

 ?XXXXX לע רבדמ התא - ”ר

 .דבל ןיבתש ךל יתרמא - א"א

 ?ולו ךל המ - ”ר

 .רבד םוש שממ - א"א

 ?הלאה םירבדה לכ תא עדוי התא הפיאמ זא - ”ר

 .עדת דמלת ,םירחא םירבד יתעדיו יתדמלש םוקמ ותואמ - א"א

 ..C.I.A -ה מ עורג רתוי התא - ”ר

 קחוצ ברה
  .C.I.A. תא רובעתו דמלת - א"א

  .XXXXX לע ךישמת - ”ר

 ?XXXXXXXX ,ןווכתמ התא - א"א

 .ןכ - ”ר

 תא לצינ ךא ,הובג דאמ םוקממ אוה אב .תולקלקע םיכרדב רחב ךא ,ודוסימ בוט םדא-ןב אוה ןכבו - א"א

 .ללכב תוינחור וא תלוזל הרזע םושל ופסכו וחוכ תא לצינ אלו דבלב תוימשגל וחוכ

 .רופיסל ןימאמ יד אוהש הארנו ףסכ הברה אוה םרת , XXXXX -ה רופיס בקע - ”ר
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 דרשמ ,םניח דובכ ,םניח םוסרפ אוה לביק .העקשה אלא המורת וניא ןתנש המ .ןיע תיארמל קר הז - א"א

 ישנא ךותל תותלד ברה ול חתפ לוכה לעמו ."המורת" לוכיבכ ,התוא ךמס לע ,םניח דרשמ תואצוהו

 אוה .םתשגפנש ינפל תעדל רשפאש ךילע רבד לכ עדי רבכ אוה .ךומכ םישנא ,שפיח אוהש הליהקה

 ,ךתברקב אוה ץפח ,ךתשאל רשקב ותשא םע דחיב תיב ירועש ןומה השעו ,התא המו ,התא ימ עדוי

 שפחמ ונניא .תופתוש וא קסעל ךופהת םכלש תורבחה ילואש ידכ ,שיגרת אלש ךרדב תאז השוע ךא

 חילצהל ומצע תא לואשל אוה חכוש ךא .חילצהל ידכ ךרד םושב אוה לחוב אל ךא ,ךתוא תומרל

 אלל וחומו ושאר ךותב תולועפ אוה השועו ,ךחוכ תא איה תעדוי יכ ךתמשנל תכשמנ ותמשנ ?המב

 .הכישמה רוקמל הנבה

 ?האצמה םתס אוה  XXXXX -ה לע רופיסה זא - ”ר

 שמתשמ אוה .דאמ הפי חילצמ אוה םייתניבו ,תקיודמ הרטמ םע שארמ ןונכת אלא ,האצמה אל וז - א"א

 סנה רופיס תא לידגהל ידכ ,םיינשה ןיב רבחל הסנמו ,ומצעלש סנכ ,שודקה  XXXXX -ה רופיסב

  ,ותוא לבקמ התאו ,םוסרפה תא שפחמ אוה םייתניבו ,סנ םוש היה אל רקשמ ץוח ולצא ןכבו .ולש

 ברה םע םיקסע השוע אוהש ןיבהל םלוכל ןתונ אוה .םוסרפהמ חורבל לוכה השוע התאש יפ לע ףא

 .םולכ ול ןיא ברה תרזע אלל .רחא םוקממ תוסנכה קיפסמ ול שי לוכיבכו ול רוזעל ידכ קר ךלש

 .חילצי תוחפלש ברה ליבשב הווקמ ינא - ”ר

 תמאה אוה ,ןיעל ךל הארנש המ לכ אלש ןיבתו דמלת קר ,חילצי אלש הביס ןיאו הווקמ ינא םג - א"א

 ,תמאה איה תמאה .רזוע דימת אל םוסרפ עדוי התאש יפכו ,התימאל תמאה אוה רתסנה םימעפלו

 .התוא חיכוהל ךרוצ ךל היהי אל םעפ ףאו תמאה םע לעפת טושפ

 ?ונממ חורבל יל דיגהל הסנמ התא זא - ”ר

 ותיא תושעל רחבית םאו ,תעדיו הדימב ,לכות םא המרממ ותוא רוצעו רשויב ךכרד תא רחבת ,אל - א"א

 תצק וב סנכהו תונמדזהה תא לצנ ,יפסכה חוורה לע בושחל קר םוקמב ךא ,רדסב הז םיקסע

 .XXXXX ברל רוזעל חכשת לא קר ,ךלש יתימאה חוורה היהי הז חילצת םאו ,תוינחור

 .הרידה רכש תא תמלשמ הניא תוינחור ,ברה דובכ עדוי התא - ”ר

 .חכוויתו הסנ ,גגושב ךתוא ודמיל טושפ ,רתוי תמלשמ איה ,העוט התא - א"א

 ?רקש הז םג וא ידוהי ללכב אוה - ”ר

 .ןכ - א"א

 ?ותשאו - ”ר

 .אל - א"א

 ?עדוי אוה - ”ר

 .בושח הז המ - א"א

 .תונרקס םתס - ”ר
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 תויסיסבה תובושתה לכ תא תעדי רבכ התא הזמ ץוחו רחא םוקמב ךלש תונרקסב שמתשתש ףידע - א"א

 .קוזיח שפחמ דימת קר התא ,שארמ

 ?אוה ילילש וא יבויח םדא זא - ”ר

 .תרחב ךכב םא רוחבל ודמלל ךתוכז .הריחבה שפוח םלוכ ומכ ול שי ,רחוב אוהש ךרדב יולת - א"א

 ?םלועה תלכלכל רושק הז המ - ”ר

 רופיס איצמהל XXXXX לוכי היה אל ,הז םלועב תויהל דמועש ומכ ףוקש היה לוכה םא ,דאמ טושפ - א"א

 הרטמל ,אלמ ןונכתב הרק לוכהש םיעדוי ויה םלוכ יכ ,רופיסל ונימאיש ידכ ,ןתנש המורת תתלו ,הזכ

 אוה השע ,הנורחאה םכתשיגפ תא לטבמ היה אל אוה .הלודג החלצה םע םייתניבו תקיודמ דאמ

  התאו ,םינוש תומוקמל סוטל ךירצש ימלוע םיקסע שיא אוהש ךל תוארהלו םישרהל ידכ תאז

 התאש בשוח אוה ךא .םכנמזמ תונהיל טושפו רבחל הרזחב ברע תחורא ריזחהל תיצר לוכה-ךסב

 .קחשמ הז לוכה ,ותיא עיקשהל הצורו םיקסע תשיגפב ןיינועמ

 .ךתואו םדא תייעב תא רותפא ינאש דע ,עגרכ םולכב עיקשהל ןיינועמ אל ינא - ”ר

 .היעבכ ונתוא האור התאש יתעדי אל - א"א

 .קופיס םע ךא ,הלודג היעב - ”ר

 .ךממ האמחמכ הז תא חקא ,הדות - א"א

 ?ונייחב אשונ לכל טעמכ ןורתפל תויהל הלוכי תופיקש ,ןוכנ יתנבה םא זא - ”ר

 .רבכ הז לע ונרביד ירה ,ןוכנ - א"א

 .ו'כו ילש אמא ,יחא ומכ ?יתחפשממ ץוח םלוכ לע יתיא רבדמ התאש הז ךיא - ”ר

 םירושק םהמ הברהו הפ תכרעמל םירושקש םישנא לע קר ,םדאו םדא לכ לע ךתיא רבדל לוכי ינניא - א"א

 .םדאל

 ?תכרעמהמ קלח םניא ,XXXXX חטבו ולש אמא וא הדירולפמ XXXXX - ”ר

 ןמזת XXXXX תאש ףידע ,בגא ךרד .רוזעל וא תעדל תרחב יכ ךכרד החישל ולע םה טושפ ,ןוכנ - א"א

 ךישמתש הווקמ ינא ,הפי תמדקתמ איה .שמשה תעיקש ירחאו XXXXX תרבג ירחא קר לבא ,םויה

 .הלועפ ךתיא ףתשל

 ?חוטב אל התא ,המל - ”ר

 ןוויכב ךישמת קר התא ,תויהל לוכי לוכה ,הנורחאל דבכ ץחל תחת איהו דבלב הלש איה הריחבה - א"א

 .הרקי תורקל ךירצש המו ךלש

 ?םימיוסמ םיאנתל הנותנ וא תיטולוסבא תישפוח איה םא תעדל יתיצר ,תישפוח הריחבל רשקב - ”ר

 .ירמגל תישפוח - א"א

 ,עצמאב הרוקש המ לכ תאו הריטפה םוי תאו הדילה םוי תא שארמ לוכה עבוק םיהולא םא לבא - ”ר

 ?הריחבה שפוח הפיא
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 ?הלאכש תולאש לאוש דוע התא ,תיארו תיווחש המ לכ ירחא ,ךילע אלפתמ שממ ינא - א"א

 ?אל ,תושעל רומא ינאש המ הז ,ןכ - ”ר

 ,תוומבו םייחב תרחוב דבלב המשנהו ,המשנה .תאז לכב הנעא ךא ,רקי ןמז זבזבל בהוא אל ינא - א"א

 ידי-לע השענ לוכהש ,ולוכ םוקיה לכו תומשנה ארוב ,דיחיהו דחאה שודקה לאה .הדועיבו הירוהב

 תויורשפא רופס ןיא אוה ןתונ ,תופוגהו תושפנה ,תומשנה ךרד םייחה תא תווחל אוה רחוב ,ותרמא

 ןיא תרחא ,שארמ ךדיקפת וא ךדועיי תא תעדל הצור וא עדוי ונניא ךא ,שארמ תועבקנה םיכרדו

 .תילכת

 ?ינע וא הכנ תויהל רחבי והשימש המל זא - ”ר

 ,רישע םדא תויהל רגתא המשנה הל הביצה תוינע ךותמ ילואש ,המגודל תחא ,תונוש תוביס ןומה - א"א

 םיאישנו הלשממ ישאר הברה ,רישע תיבמ קוידב אב אל התא .םלועמ םירבד ויהו ךלמ וא אישנ

 ידכ םיבוט םישעמ םע היווחו ןויסינ לש ןיינע טושפ הז ,רישע תיבמ ואב אל ,םלועב םינוש םיגיהנמו

 .ולוכ םוקיה םעו ארובה םע ,תוירבה םע ביטהלו בוט תושעל

 ?הלוח םדא ןב המל זא - ”ר

 תרחא המשנל תונמדזה איה תנתונ היינע המשנ וא הלוח המשנ ,המגודל תונוש תוביס ןומה בוש - א"א

 .ךשמנהו ךשומה ,םיבוביסהו בבסה קוח תא רכוז ,םיכרד ףוס ןיאב רוזעל

 .ךישמהל ךרוצ ןיא ,יתנבה ,רכוז ,רכוז - ”ר

 .יפוס -ןיאה רואל רשפאה לוככ ברקתהל איה תילכתבש תילכתהש חכשת לא קר - א"א

 ?םיהולאמ דחפל ונתוא ודמיל דימת המל זא ,יתנבה - ”ר

 וב ריכמ אלא ,דחפמ אל התאש בצמל תעגהו תדמלש קר ,ארובל ךיסחי תא שביש הזו ,קדוצ התא - א"א

 ,ישילשל ךתוא האיבהש SECOND DIMENSION -ל תרבע זא קר ,וחוכ תא תנבהו ותוא דבכמו

 .םינוילע תומלוע םע חחושל וליפאו ןיבהל לגוסמ התאש המרל תעגה םשמו

 וא המשא ישגר שיגרמ ינא ,תורשכ וא ןיליפת תחנה ומכ םימיוסמ םירבד השוע אל ינאש המל זא - ”ר

 ?יל תורקל דמוע ער והשמ וליאכ ,דחפ וליפא

 .הלוכ תושונאה לש ידיחיה ביואה םה דחפו המשא ישגר - א"א

 ונישע םא הרקמב בוטו ער ןיב ןיחבהל ונל םינתונ םה ,םיבושח םירבד םה ,דחפ וא המשא ישגר - ”ר

 .אל וא םינוכנ םישעמ

 תא ךל ןתונ וא ,ךילא רבדמ אלש המ וא ,ךתוא תרשמ אלש המ אלא ,ןוכנ אל וא ןוכנ ,הזכ רבד ןיא - א"א

 ךתוא םיעקות דחפו המשא ישגר .תויהל רחוב התא המ קיודמ רתוי וא ,ישיא ןפואב ךילע תמאה

 .אל התאש המ ךותב
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 ריזח יתלכא םא ,המגודל ומכ ,הרשיה ךרדב אל והשמ ונישעש ןיבהל ונל םינתונ המשא ישגר לבא - ”ר

 תויהל הצור ינא םא דוחייבו בוש הז תא תושעל אל יל םימרוג המשאה ישגר תוחפל ,םיעט שממ הזו

 .ינועבט

 ומכ םה דחפו המשא ישגרAWARENESS AND NOT GUILT.  - המשא ישגר אלו העדותו הראה - א"א

 תונרע לבא ,שפחמ התאש המ הז ,העדותו הראה ,ךוגרהי ףוסבלו ךתלידג תא ורצעי ,המשנל לער

 ,ךלש דיחיה ביואה םה דחפו המשא ישגר ,רמואו רזוח ינא ,דחפ אל הז הבהאו המשא ישגר אל הז

 .תוומ ינשהו םייח ךל ןתיי דחא ,ךלש םידיחיה םירבחה ,הראהו הבהא

 ?המשא ישגר שיגרהל רומא אל םעפ ףא ינא ,ךכ םא זא - ”ר

 .ךתמשנ תריחב ןעמל ,ןוויכ הנשתו ,הראה שפחת ,םוקמב ,ךל עירפי קר הז .רורב - א"א

 ?דחפ םע המ - ”ר

 .ךתוא חימצת הבהאו ךתוא רוצעי קר דחפ יכ ,ןדחפ אל ךא ריהז הייה .רהזיהלו דחפ ןיב לדבה שי - א"א

 .יפוס-ןיאה רואל הבהא לכמ רתויו תלוזל הבהא ,םייחל הבהא ,דחפ אלו הבהא ךותמ ריהז הייה

 המשא ישגר שיגרהל וא ,רחמ חותינהמ דחפל המ יל ןיא זא .בוהאל אלא םיהולאמ דחפל אל ,יתנבה - ”ר

 .הבוצעו הצוחל יתשאש הז לע

 האריתו הדימל ידי-לע עדונ אלה םע דדומתהל דמלתו ךמצע תאו התוא בהאת ,התוא ןיבת ,קוידב - א"א

 הממ הנוש רסמ ךל רוסמלו ךתוא דמלל אבש רבד אלא ,ללכב ארונ אל רבד םואתפ הז יזיפ באכש

 ,חותינה ןמזב תונויסינ םוש תושעל הסנת אלש הווקמ דאמ ינא ,בגא ךרד .ךלש תמאהכ ןיבמ התאש

  ,עגרכ רבד םושב רחבתש הצור יתייה אל השעמל .תויפוסה תואצותה םג ןכו ךלש איה הריחבה

  .הז בלשב איה התואנ אל ךתריחבו םידבכ םימס תעפשה תחת תויהל דמוע התא יכ

 .ךל יתחטבה ,גאדת לא - ”ר

 .בוט שיגרת ךתוא רקבל אובא ינא - א"א

 .תוארתהלו הדות - ”ר
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08-10-10 
 2010 ,10 טסוגוא
 ע"שת'ה באב 'ל

 
 חותינה תיווח דועית

  
 

 רחאל רתוי רחואמ דעומב השענ חותינה תיווח לש דועיתה XXXXX -ב ךרענ חותינהש יפ לע ףא
  .היצמרופניא םוש יתספסיפ אלש חוטב יד ינאו ילש ןורכיזהמ לוכה יתבתכ .םילוחה תיבמ יתאציש
 לש ותשא{ XXXXX -מ יתשקיב חותינה רדחמ יתאציש ךיא ,םינושה םירסמהו היווחה תא חוכשל אל ידכ

 לוכה תא בותכל לכוא ינאש תנמ לע ירופיס תא רפסמ ינאש ןמזב ואדיווב יתוא םלצל XXXXX -ו }ייר
 .2010 רבוטקוא ףוסב בתכנש היווחה דועית םכינפל !היה ךכו !יתמלחה ירחא ,רתוי רחואמ דעומב
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  .רקובב 7:40 הארה ןועשה ריקה לע
 .םיחותינה ןחלוש לע בכוש ינא .חתנמה ללוכ ,םינוש םישנא 8 ךרעב שי רדחב ,חותינה רדח ךותב ינא

 .םיחותינ רדח לש הלודג הנבל הרונמ יילעמ ,המדרה רמוח יל קירזהל ליבשב טחמ דיב יל וסינכה

 םודר יתייה רבכ - 7:45בש הארנכ .ילמרונ היה ילש ףוגה םוח ,120/80 היה ילש םדה ץחל ,עוגר יד יתייה

 .ירמגל

  ,יילא ךייחמ ליגר ,ולש םסרופמה עבוכה םע ליגר שובל ,רדחב םישנאה ןיב עיפוה םדא םואתפ

 .ןבל רוא לש הליה התייה וילעמו

 ?םימלוח הפ םג ,ותוא יתלאש

  .ףוגהמ אצת אל תועטבש ךל רוזעל יתאב ,םולח קוידב אל הז :יל הנע

 .אלש ךל יתחטבה :ול יתינע

 .םייניעה תא רוגסת ,יתיא התא וישכע ,ךנמז תא םיענהלו רוזעל יתאב .תעדל רשפא יא ךתיא :יל הנע םדא

 ?יתוא ומידרה רבכ ,םייניע רוגסל המל :יתלאש

 רחא םוקמל ךלנ ,ךלש תוימינפה םייניעה תא רוגסת .הפ ךלוה המ הארתש הצור אל ינא :יל הנוע םדא

 .חונ רתוי שיגרתש

 םיליגרה םידגבה םע םדאו יתוא ומידרהש ןמזב יתשבלש לוגס קולח ותוא םע תועש 3 םדא םע בבותסמ ינא

 .ולש

 רישי רסמ יל ןתנ אוהש הנושארה םעפה תאז ,ונשגפנש םימעפה ראשל דוגינב...ךישממ רופיסה הככו
 הקיסומה לע ותוא יתלאש ,םירסמה לע רבדל ליחתה אוהש ינפל .ולש החפשמה ךותב םינוש םישנאל
 ךרד ,אוה .ליגרהמ ההובג רתוי תצק התייה םעפהש ,ותיא שגפינ ינא רשאכ עמוש ינא דימתש האלפנה
 .תאזה הקיסומה לע רפסל תושר יל ןתנש הנושארה םעפה תאז םגו ."חור" תאזה הקיסומל ארוק בגא
 איבהל יתיצר ?עומשל לכות םג XXXXX -ש ידכ ילש םלועב תאזה הקיסומה תא גישהל רשפא ךיא יתלאש

 .הנתמ הל

 קוחצל ליחתה םדא
 הברה תושעל לכונו םישנא הברהל בוט תושעל לכוא ,תאזה הקיסומה תא גישהל לכוא םאש ,ול יתרמא

 .ףסכ הברהו םידסח

 !וישכע ןאכ וליפא סנזיב לע בשוח דימת התא :רמאו קחצ בוש םדא

 ךרד איהש הזיא תויהל תבייח .הזה ףסכהמ םידסח הברה תושעל לוכי ינא .הבוט הרטמל סנזיב הז :יתינע

  .קסיד הל תתל רשפא יא םא הלש רטויפמוקל הטמל הז תא חולשל
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 :רמאו קחצ בוש םדא
 רשפא ןיאש יפכו ,"חור" הז ,הקיסומ אל וזש ןיבת איהש גאדת קר ,ךלש רואיתב קפתסהל ךרטצת איה

 םורזל ךלש תושגרל ןת .עגרכ תפחרמש חורה תא תוארל רשפא יא ןכ ,יילע האור התאש רואה תא עומשל

 .התברקב

 ,םייאופר םירבד לע תולאש ותוא יתלאשו תונמדזהה תא יתלצינ .יתמרז לבא ,ותנווכ תא יתנבה קוידב אל

 ?בל יחותינ םהל םישועש םישנאה בור םינתשמ עודמ ומכ

 .הנתשמ םהלש יפואה :המגודל

 בורב ךא ,ויפוא הנתשמ ,תיאופר אל וא תיאופר הדבכ םימס תעפשה תחת אצמנש םדא-ןב :הנע םדא

 ,המשנל חומה ןיב רוביחה אוהש ולוכ בלה קתנתמ בל חותינב .ויתואירמ קר םדאה תא םיקתנמ ,םיחותינה

 םימסו ,חומ ,בל ,תואיר לש תבלושמה הערפהב דומעל תולגוסמ ןניא ,םינותחת תומוקממ תועיגמש תומשנו

 סעוכ רתוי םדא תויהל ול םרוגו ,יפוא יונישל לוכיבכ םדאה תא איבמ הזו ,ולוכ ףוגה תא םישטשטמה םידבכ

 םילוחה םישנאה ראש .ותוא תבזוע אלו וב הסנכנש דחפה תשגרהמ עבונ לוכה השעמל ךא ,זגרנ רתויו

 םידבכ םימסב שומיש לש בולישמ ,בוש ,עבונ ללכ ךרדב רבדה ,םידמחנ אלו םינסעכ תויהל םיכפוהש

 ,האלה ןכו ,רועה ,תוילכה ,דבכה ,ןוגכ ףוגה יקלח ךותב תנכושש האמוטהו ,םדאה לש וחומ תא םילפרעמש

 האמוטה לכמ יאופרה םלופיט ינפל תיזיפ םפוג תא וקני שונא ינב בור םא .דחפה טביה דימת ףסונ הז לעו

 ןויקינ לע רומשל ולדתשי םא השעמלו ,םיינסעכ ויהי אלו ומלעיי הלאה םימוטפמיסה בור ,םכותב תנכושה

 .יאופר לופיט םושל וקקדזי אלו ועיגי אל ,טלחומ

 ?יתוא םיבבוסלו יתשאל ןסעכ ,םלוכ ומכ תויהל ךלוה ינא ,יתיא היהי המ זא :יתלאש

  .הרתי תולקב ךל רובעי לוכהו ,חור בצמ רתוי םע היהת התא ךפיהל ,ךלש הרקמב אל :יל הנע םדא

 רדחמ אצת רשאכ ידימ רתוי קוחצל וא ךייחל אל לדתשת קר .ךתיא הפ תנכושש הבהאלו חורל רושק לוכה

 .תעגתשהש בושחל םילגוסמ םה יכ ,חותינה

 .םימיוסמ םישנאל ריבעא ינאש שקיב אוהש םירסמה םע ונכשמה זאו

 םאש עדת איהש ול בושח היהו ,דאמ ול הבושח איהו דאמ התוא בהוא אוהש ,XXXXX םע ליחתה אוה

XXXXXםהל תושעל לוכי היה אוה םא ,אוהש הפיא ול בוט ,ער םוקמב אוהש אקווד ואל ,ךומנ םוקמב אצמנ 

 .תורודמ םהל השוע היה ,הלעמל םש תורודמ

 .ולש ךרדב תורודמ השוע אוהו ול בוט תמאבש יתנבה

 אלש ,הלש תואיצמל רוזחתש XXXXX -ל רשקבו .XXXXX לש םידליה לכל תאז ריבעא ינאש שקיב םדא

 ףא ריכהל אל תרחוב איה לבא ,גוז ןב הל ריכהל םיסנמ םירבח םג םישנא הברה .םעפ לש תואיצמב הייחת

  .המשא ישגר שיגרת אלו החותפ רתוי היהתשו ,דחא

 .והשימ רוקדיו ןיכס םע רוזחי דוע אוה ,XXXXX תא ריכמ ינאש ומכש םדאל יתרבסה ינא
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 .םהלש םלועב םיאצמנ םה ,הזה אשונב הרוק המ תפכא אל הלעמל תומשנלו ךכ דבוע אל הזש הנע םדא

 םייק וניאש רבד הז םיעוגעג לבא ,םיבהוא דאמ םה .םהלצא םייק וניא "םיעוגעג" גשומהש ןיבנש דאמ בושח

 שקיבו ,רסמ הל ןתנ רשאמ הילע הוויצ רתויו ,XXXXX לש תואירבל רשקב ךישמה םדא .םהלש םלועב

 ,תועטב ןחבאל לוכי ןיבמ אלש אפורו תינמיה האירב םתכ XXXXX -ל שי ,תויתגרדהב ןשעל קיספתש

 XXXXX .הייח זכרמ תויהל הכירצ תישפנהו תיזיפה התואירב ,ללכב םימיענ אל תומוקמל התוא תחקלו

 הניבמ הנניא יכ איה העוט ךא ,המצעב קר תעגופ איהש החנה ךותמ איה תאצוי יכ ,ןושיעה ןיינעב תלזלזמ

 XXXXX -ש שקיב םדא .םיעגפנ הברה הישעמ ךרד ,ןיבמ התאש יפכ ,םיבוביסהו הביסה ,הריציה קוח תא

 תורקל רומאש הלש יללכ ךילהתמ קלח טושפ הז ןישוריגה .XXXXX דוחייב הידלי תשולש לע גואדל קיספת

  .תוימשגו תוינחורב רתוי רישעו רשואמ דיתעל רבעמ תנחת בלשב איהו ,הלש איה תוסנתהה תריחב ,הרקיו

 ,דאמ התוא בהוא אלא ,הילע סעוכ אל אוהש ןיבת איהש בושח ול היה ,XXXXX -ל רבע םדא XXXXX -מ

 ,ותוא יתלאשו ,יתוא עיתפהש רבד ,הנורחאה הפוקתב םגו ,וייח תומיב תומיוסמ תופוקת הנממ בזכואמ היה

 גוס ןיעמ הזש יל ריבסה ךא ,תיבויח התייה ותבושת ?הבזכא שיגרהל םילוכי םהש תורשפאה תמייק םאה

 עגרכ ךא .רסמה תא ריבעהל ידכ ,הלימ התואב שמתשהל רדסב הז ךא ,ןיבהל לוכי אל יבצמב ינאש הבזכא

 ךרדב ךישמתש דאמ אוה שקבמ .היכרד תונשל איה הרחבו ונתשה םירבד יכ ,הבזכא וא סעכ שיגרמ וניא

 ימשג םלועב היח איהש ריכהל איה תבייח .םלוכ הידליל בל תמושת רתוי תתל איה תבייח ךא ,הרחבש

 לע הידלימ דחא החינזמ התייה אלש יפכ ,ינשה ןובשח לע דחאה תא חינזהל הלוכי הנניאו ,דחאכ ינחורו

 איה תבייח .הידלי ןובשח לע האב איהשכ אל ךא ,תיבויח תוינחור איה תישעמ תוינחור .רחא דלי ןובשח

 .תויהל ךירצ ךכ ,הייחבש תוינחורה ןובשח לע אובי הז םאו ,הידלי תאו המצע תא לכלכלו סנרפל דובעל

 ומכו ךומכ ,התוא תובהואו תובורק ,תורחא תומשנ תצעב שמתשת םא קיזי אלו ,ןיקת וניא היתויופידע רדס

XXXXX. איה התקינ .רזע ילככ איה תוינחורה ,ימשג םלועב קיזהל םג םימעפל הלוכי הליעומ אלש הליפת 

 הנטקה הדליה לע רתוי שגד םש םדא .הידליל גאדתש דעומה עיגה .התמשנ ךותב הנכשש התאמוט תא

XXXXX שקיבש רטשה תא הל ריבעהל יל ריכזהו. 

 .םייחב רחבתש .הליפת םיחוד הידלי ייח הככ ,תבש םיחוד םדא ייחש ומכש ןיבתש הצר לודגב

 ?רתוול שקבמ התא ינממו ,םייחב רוחבל הל רמוא התא המל  :יתלאש תאזה הדוקנב

 לעמ עגרכש רבד טושפ ,"חצנ ייח" אלא ,תוומ אל הז ינממ םישקבמש המש יל ריהבהל הסינו יל הנע םדא

 .םייחה לע רתוול ךממ שקבמ אל דחא ףא לבא ,ןיינעה ףוסל תדרל לוכי אל ינא ילש תולבגומה ללגבו ,יתנבה

 .םתוא ןיבמ התאש הרוצב םייחה לע רתוול ילב עצבל לכות זאו ןיבתש ידכ ,דומלל ךממ םישקבמ

 .ועגפיי םישנא ,םירחא םישנא לע עיפשמ ילש ךילהתה ,הפ עגפיהל םיכלוה םישנא :יתינע

 קלחו ,םתריחבמ קלח הז ,םהלש ךילהת אוהו דבלב ךילהת אוה םירבוע םדא ינבש ךילהתה :יל הנע םדא

  .ךכב ורחב םה ךא ,םהלש עדומה תתב אצמנ הז לכ ילוא .םהלש תישיאה תוחתפתההמ
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 יתרחב ןכש רורב דאמ הז ,יל םויהו .ילש הריחבה איה חותינה תא רובעל יתריחבש ,ריבסהל הסינ םדא זאו

 יל חיכוהל ידכו תיאופר תונרקס ןיעמכ ,תישיא תאז יתישע ינא ,יטוידיא דאמ עמשנ הזש וליפאו ,חותינב

  .שארמ יתריחב תאזש

 ?חותינה ירחאו ינפל אפורהמ םהלש תומצעה תא וא ואידיו ושקיבש ריכמ התא םישנא המכ :יתוא לאש םדא

 .ןטרס וא הדיל ,בל חותינ הז המ תעדל ןרקס יתייה אלש לזמ :ול יתינע

  .ךתיא תויהל לוכי לוכה ,אלפתת לא :יל הנע םדא

  ?יתוא םיחירכמ אל םתא המל ,יבויח ךכ לכ אוה ,ינממ שקבמ התאש רבדב הריחבה םא :יתלאש זא

 .תיתימא הלבק ,תמלשומ ךלש הלבקו הניתנ ,הבהא ךותמ אובל ךירצ לוכה ,םיחירכמ אל םעפ ףא :הנע םדא

 הריחב ,ךירצש ומכ ודיקפת תא עצבי אלש חוטב ,האלמ המכסה אלל ,םיוסמ עצבמל לייח חקא ינא םא

 !תישפוח

 אל ותשא .רשויו תונכב תושעיהל בייח ,הדירפמ סונמ ןיא ,ברה ירעצל .ותשאו XXXXX -ל רשקב רביד םדא

 ,התודלי זאמ הלש םייחב הילע ורבעש םיישפנו םייזיפ םירבד אלא ,איהש םיבשוחש ומכ הפשכמו הער

 םיאושינה לכל ולש תוירחאהמ XXXXX תא רתופ אל ןיידע הז ךא ,רגובמ םדאכ היתוטלחה לע םיעיפשמ

 אוה הז םלועש חכשי אלש .המלשה ותנומא לעו ,יפוס-ןיאה רואל ותבריק לע רתוי דובעל ךירצ אוה .םללכב

  .תוימשגב םגו תוינחורב םג ,וב םייולת וידליו ,ימשג םלוע ןיידע

 ובש תוינחורה .ול שיש ישפנה ךודכדהמ תאצל בייחו ,םיידיל ומצע תא תחקל בייח ,XXXXX -ל רשקב

 ותולצע תא ץרתמ אוה .תולצעב לובגל הליחתמ ותוינחור ךא ,םה םייבויח ,שפחמ אוה התואש תוינחורהו

 איה ,ולש תוביוחמהו ,ירמוחו ימשג םלועב יח אוהש חכשי אלש ךא ,רחבש ךרדה הבוט .תוינחורה שופיחב

 אוה יולת .םיקסע שיא אלו בר אל אוהש בצמב אוה עגרכ .םיינחורה וייחמ תוחפ אל םיימשגה וייח תא להנל

 ומא דוחייב ,םירחאל רוזעל אלא ,ומצע תא סנרפל קר אל ,הסנרפ איבהל אוה בייח .תוינחור ןיבל תוימשג ןיב

 דימת לבקמ אל ןכל ,אלמ ןפואב תאז השוע אל ךא ולש תודדובתהה תא בהוא דאמ XXXXX .ותחפשמ לכו

 לוכי ןכ אוהו ,םיהובג רתוי תומוקמל עיגהל לכויש ידכ ,תודדובתה לע רתוי דומלל ודיקפת .הצורש המ תא

 השוע XXXXX -ש רבד לכ .הזה םלועב ,הפ ולש תואיצמה תא חכשי אלש קר ,םיהובג רתוי תומוקמל עיגהל

 .ולצא היעבה רוקמ הפו ,ףוסה דע תאז השוע ונניא

 ונממ הפיצ ילוא ךא ,הנורחאל ולש תולהנתההמ ןוצר תועיבש עיבהש יתשגרה ,ודכנ XXXXX -ל רשקב

 ינאש רבד הזש יל ריבסה ?הרות תחמש ירחא ותוא ךירדהל רומא ינא ךיא ונממ ןיבהל יתיסינ .רתוי תצקל

 יפל ,םדא תא יתלאש .XXXXX םע דדומתהל םילכ רתוי תצק יל ויהי זא דע ילואו .דבל תושעלו ןיבהל ךירצ

 ?תויוג תורוחב ןתוא םע XXXXX לש םיסחיהמ לודג רופיס םישוע המל זא ?םייוג ןיא ירה ,א"א ברה ירבד

 דימת אלש תוצובקל ונחנא םיקלוחמ הזה םלועב הפ ,תלבגומה ונתנבה יפלש ,בוש יל ריבסהל הסינ םדא

 יפוס-ןיאה רואל םירושקו דחא ונלוכש תועדוי ונלש תומשנה ךא .וניתמשינ תריחב וא ןוצר ןה תוצובק ןתוא

 הנבהה תלבגמ ללגב .םינוילעה תומלועב תועבקנש תונוש תוקלחמו תוגרדמ ונחנא םיאב קר ,הלבגה אלל



	

 119 

 התייה הרטמהו ,תויוג וא םייוג גשומב שמתשהל ונחנא םיבייח ,ותמשאב הז ןיאש ,XXXXX לש תיסיסבה

 תורקל לוכי אל הזכ רבדש רמוא רבדה ןיא .תומשנ ןתוא ךרד וילא ועיגהש תוילילש תויגרנא ינפמ וילע ןגהל

 XXXXX תאזו .וילע ןגהלו רוזעל טושפ התייה הרטמה .םייוג וא םידוהי ,ונתנבה יפל וא ,תורחא תומשנ םע

 .ול השק ךא ,לדתשמ דאמ XXXXX -ו רוקמה תא ןיבה אלש יפ לע ףא הרטמה תא ןיבהו ותמשנ קמועב עדוי

XXXXX ל התרקש הנואתה .ותוינחור תא עיבהלמ אוה דחופו ,ימשגו ישגר דאמ םדא- XXXXX וב העגפ 

 םג רתויב תוהובגה תוגרדל עיגהלו ,הרהנמה הצקב רואה תא תוארל ודיקפתמ ךא .תינחורו תינפוג ,תישפנ

 .תוימשיגב םגו תוינחורב

 תובבוסה םהלש תוחפשמהו הלעב לעו הילע היצמרופניא יל ןתנו הברה הילע רביד םדא ,XXXXX -ל רשקב

 ינניא המצע הל וליפא .הלש תויטרפה לע ןגהל ךירצ ינא יכ בתכב תאז היצמרופניא טרפל לוכי ינניא .םתוא

 ןותנ ןכ הלש בצמהש רסמ הל ריבעהל הסינ םדא לודגב .א"א ברה םגו םדא ,יל ורמאש לכ תא רמול לוכי

 איהש יפכ ,םייוזהה םירבדל םימעפל ןימאהלו הקזחו תינלבס רתוי תויהל הכירצ קר איה ,רפתשי ןכו רופישל

 ,XXXXX -ל םגו יל םג לק רתוי היהיש ,םדאל ריבסהל יתיסינ .הדיצמ תוחיתפ רתוי תצק .םתוא הנכמ

 יתוא חולשל רשאמ ,ישיא ןפואב התיא רבדמו הילא הלגתמ היה א"א ברה םא ,הלאה םיאשונה םע דדומתהל

 םישוע ונחנא דימת אלו סוב תויהל רשפא דימת אלש יל ריבסהו ךייח םדא .הרוחשה הדובעה תא תושעל

 א"א ברה תושקבל תודגנתה תוארהל קיספהל ינממ שקיב םדא .םיניבמ וא םיבהוא ,םיצור ונחנאש םירבד

 הסנמ א"א ברה לוכה ךסבו ןה תולענ ויתורטמו ,ינומכ ילכ לוכה ךסב אוה ,א"א ברהש יל ריבסהל הסינ דועו

  ילש תושיגנהש ,שארמ יל ריבסהו שיגדה םדא .ונתוא םיבבוסה לכו ,הלעבל ,XXXXX -ל ,יל רוזעל

 ירמגל הנוש םוקממ םיאב ותוינחורו ותנומא יכ ,השק רתוי הברה היהת ,XXXXX לש הלעב ,XXXXX -ל

 םתוא רובקל ץלאנש ,ותודליב תונוש תויושחרתה בקע דוחייב ,םיריכמ וא םיניבמ XXXXX -ו ינאש הממ

 הילעמ ריסהל איה XXXXX םע הרטמה .ותויפשו ושפנ לע ןגהל ידכ ,ותמשנ קמועבו ולש עדומה תתה ךותב

 בצמ לכש יל ריבסהל שקעתה ןיידע ךא .םתעידי וא םתמשאב אלש םהילע ולפנש תוילילש תויגרנא הלעבמו

 םיכיישמ ,הזה םלועב ונלש הנבהה תולבגמ ללגב ,ונחנא קר ,המצע המשנה ידי לע רחבנ המשנ לכל ןותנה

 םעו ,רובעל ונרחבש יתמשנ ךילהת לש ןיינע טושפ הז ,בוט וא ער הפ ןיא .בוט וא ער ,יבויח וא ילילשל תאז

 לכ ךרואל .המשנה ךילהת גשומ תא לבקל יל רוזעתש רתוי הלודג הנבה תמרל עיגהל לכוא ,ילש הדימלה

 .הדימלה תובישח תא ,א"א ברה ומכ ,שיגדה דימת םדא ,החישה

 ךכ לכ םיאשונב דוחייב ?םידומילה לספסל רוזחל ,XX ליגב ?ינממ םיפצמ םה המל יתנבה אל דוע םויה דע

 ,XXXXX ,ומכ ,םירחא םישנא לע תקיודמ היצמרופניא רתוי לבקלו תונמדזהה תא לצנל יתיסינ !ינממ םיקוחר

XXXXX, ברה XXXXX, םויה דע ונתינש םירסמהש התייה םדא לש ותבושת ךא ,םתוא םיבבוסה םישנאו 

 םירושקהו ותוא םיבבוסה םישנאה תא טוונלו רוזעלב לוכי ינאש לוככ ךישמהל ינממ שקיב םדא !םה םיקיפסמ

  .םייחבו הפ ןיידעש ותחפשמ ינבל התייה ותנווכ ,רבעהמ וילא
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 עדימ הברה .הרות תחמש תוביבסב דחוימבו ,בורקה דיתעב שחרתהל םירומאה םירבדל עדימ לבקל יתיסינ

 ללחהמ םירוציל םינבומ אל םירשק ינימ לכו ,תומחלמ ,הקיטילופל םירושקה םיזמר ןיעמ היה הז ,יתלביק אל

 .םירחא תומלועמ תומשנ ןוכנ רתוי וא ,ןוציחה

 אל ינאש )םישנו םירבג ,םייתד םידוהי םהש יתנבה קר ינא( תובושחו תורקי תומשנ ,הרות תחמשבש יתנבה

 ,דחאכ ,ונלוכ תא ,ונתוא איבהל תיפוסה םתרטמש םינוילעה תומלועל הרזעכ רתוי ,ינשה דצל ורבעי ,ריכמ

 ההובגה הנבההו הדימלה תמרל עיגהלו תוסנל ונלוכ לעו ונישעמ ךרד עיגהל לכונ וילאש יפוס ןיאה רואל

 ןיאה רואה אוה ,זונגה רואל ךרדה ונל ןתנית ףוסבלו ,ונתוא םיבבוסהו ונמצע לע ןגהל ידכ ,ונתלוכי יפכ רתויב

 ברהש שקבל וליפאו ,ורבע לע היצמרופניא רתוי ,XXXXX XXXXX ברל תתל תושר םדאמ יתשקיב .יפוס

 .אובל דיתעב הכימתו חכ רתוי יל ןתייו ,רזע ילכ ןיעמל ךפההל לכוי אוה םג זאו ,ישיא ןפואב וילא הלגתי א"א

 הרזע רתוי יל תתל לוכי ,הליפת שיאכו אלמ ןפואב יב ןימאמו יתוא ךירעמ XXXXX XXXXX ברהש עדוי ינא

 תילילש הבושתש ,יל ריבסה םדא .XXXXX לש ןבה XXXXX וליפא וא ,הלעבו XXXXX ומכ םישנא םע

 הבושתה תא תתלמ םיענומ ,ןיידע ןיבמ ינניאש םוקיה דוסי יקוח אלא ,יל רוזעל ןוצר יא ךותמ האב הנניא

 רתוי הנבהו הדימל ידי לע רחואמ רתוי דיתעב תמייק תורשפאהש ריבסהו ךישמה אוה .שפחמ ינאש תיבויחה

 ,רחא םוקמל יתוא ריבעהל הצור אוהש יל ריבסה םדא הזה בלשב .XXXXX XXXXX ברה לשו ילש ההובג

 עיגהל ידכו האיצי תדוקנב אצמנ ינאש יל ריבסה אוה ,םימיוסמ םירסמ יל ריבעהל תוצור תורחא תומשנ יכ

 לדבהה תא ןיבמ ךכ לכ אל םויה דע ינא .הילעל תויהל ךפוה הז ,ריכמ ינאש תומשנ ןתואל רתוי ןוילע םלועל

 תחת הנישב ינאש חותינה ןמזב הרק הז לכ .ההובג רתוי הגרדב האיצי טושפ איה הילעש דיגהלמ ץוח

 ללגבש יל ריבסה אוה .בריס םדא ךא האלה םיכישממש ינפל יפוג תא תוארלו רוזחל יתשקיב .םימס תעפשה

 .השדחה הפשה רובידב השק יל היהי ,ןותנה בצמה בקע ,יתמשנו ישפנ ,יפוג בצמ ללגבו םימסה תעפשה

 שארמו ימצעב חנעפל ךרטצא ינאש םינמיס תרוצב רתוי ויהי ,תומשנ ןתוא ידי לע ,יל ונתנייש םירסמה ןכל

    .ילש ךילהתהמ קלח טושפ הז יכ ,םירסמהו םינמיסה תנבהב יל רוזעל לכוי אל אוהש יל ריבסה

 לכי אל ,תומולח ךרד יילא הלגתהש םדאש ,הביסה תא יתנבה ,חותינה ירחא ,רחואמ רתוי בלשב
 אלא ,יתבשחש ומכ ךרדה לכ ךרואל הנווכב תאז השע אל אוהש יתנבהו הטושפ הפשב יתיא רשקתל
 תומלועל תרושקתה זכרמ אוהש ,ילש יתמשנהו ישפנה ,ינפוגה בצמב יולת היה יילא ורובידו ותפשש
 .רובידב ביחרהל לכוא אל םהילעש תונוש תוקלחמו תוגרדמ ,תומלוס ךרד ,םירחא
 םדאמ יתשקיב .רתסומ ןדע-ןג ןיעמ אוהש יתנבה ינאש םוקמב לבתב הפ הריצע השע םדא ,היילעה ינפל

 תיווחב אישה התייה השעמלש תאזה האלפנה היווחה תא התיא תווחל לכואש ידכ XXXXX תא ףרצל

 התוא ףרצל ירשפא יתלב הזש יל ריבסה םדא .שעמ רסוחב הנתמהה רדחב ץוחב הבשי XXXXX .חותינה

  .רבעב יתיווחש ומכ תיתימא תומד אל תאז ,תומד ןיעמכ XXXXX תא ףרצל רשפא ,ןכש המ ,יתנבה יפל

 .ילש תורזומה תושקבה לע ךחיגו ומצעל ךייח םדא דימת ומכ
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 אל ,קאריעל הירוס ןיב ,רמוא יתייה ,אצמנש ,םוסקו הפי םוקמל }ייר לש ותשא{ XXXXX םע דחיב ונעגה

 תומייקש ןויב תוכרעמ ידי לע הזה יזיפה םוקמה תא תוארל רשפא-יא המלו ,רתסומ הז םוקמ ךיא יתנבה

 היהי ןכ אוהש םויה אובי ךא ,עגרכ יל ריבסהל לוכי וניאש תוביסמ רתסומ םוקמהש ,הנע םדא .םויה ללחב

 ,םדא ירחא ונכלה .הנווכב טפנ ראב וקילדה וליאכ ,שא לש רעש םע שא רדגב ףקומ היה םוקמה .םלוכל יולג

 םילמ שיש בשוח ינניא ,הפי דאמ היה םינפב םוקמה .קזנ םוש ונל םרג אלש שאה רעש ותוא ךרד ונסנכנ

 .רתויב יזיפ אוה ומצע םוקמה ,תיזיפ אלו תינחור התייה היווחהש יפ לע ףא .יתיארש המ תא ראתל רשפאש

 םדא תאירב תא ןיבהל תוסנל ידכ ,היווח XXXXX -לו יל תתל הסינ םדא .בתכב תאז שיחמהל ךיא עדוי ינניא

 עדוי קר ינא ,םיטרפה לכ תא רוכזל יל השק המ םושמ .יזיפ היה אל הזש לבח קר ,המצע האירבה לכו ,הווחו

 יווילב ןבומכ ,עגר לכמ וננהנו וניתש ,ונלייט ,ונלכא ,ונכלה ,שיגרהלו תוארל םיכוז הברה אלש רבד היה הזש

 תיזיפ ויה האנההו השגרהה .הזה עגרה םייתסיש יתיצר אל .חור ,ןוכנ רתוי וא הקיסומה לש קסופ יתלב

 םע ילש תויווחהו תונורכיזה תא קולחל לוכי אל ינאש לבח .ייחב המיהדמ יכה היווחה התייה וז .תינחורו

XXXXX, א"א ברהו םדא םע דחי הז ינפל יתייה םשש ןוילעה םוקמל ונעגה רצק עגר ךות .רחא דחא ףא וא. 

 ןיבהל השק יל היה .םימיוסמ םישנאל םירסמ ריבעהל ושקיבש ,יתרכהש רבעה ןמ תומשנה תא יתשגפ

 ןיבהל לק רתוי ילש וניבה הארנכ ,תויומד ולביק תומשנ ןתוא .םירבדה בור תא רוכזל יל השק םג וישכעו

 לכ ,הקיספה אל ,התוא הנכמ םדאש ומכ ,חורה וא הקיסומה ךרדה ךרוא לכל .וז ךרדב בצמה םע דדומתהלו

 טושפ תאזה המיסקמה חורהש ,יתשגרה ןוכנ רתוי וא ,יתעמש ,תמיוסמ תוחונ-יא וא ץחל תחת יתייהש םעפ

 ןושארה .אל קלחו רבעהמ יתרכה קלח ,תומשנ רפסמ לומ ילש הליגרה תומדה םע יתדמע .תקזחתמ

 ,אוה ,תושעל ונגהנו ונבהאש ומכ ,שא תרעבה ךרד ולש רסמה תא יל תתל הסינ אוה ,XXXXX היה םהיניבמ

 אל .יל דיגהל הסנמ אוהש המ תא ןיבהל ידכ רבחל יתיסינ ןתואש תירבעב תויתוא יל רצי ,וידי תועצמאב

 ףוטע קונית לש תומד רצי שאה ךרדו ,XXXXX תא ריכזה אוהש ,יתנבה ןכש המ .לוכה תא ןיבהל יתחלצה

 הנושארה םעפה אל תאזו ,XXXXX היה רוריבב קוניתה םש .םדא תא ףטועש רואל דאמ המודש ןבל רואב

 יזיפ ךולכל םע הלוח םדאכ הריוצ ,ןוכנ יתנבה םא ,XXXXX. XXXXX -ל רשקב XXXXX םשה תא וריכזהש

 יתייה אל .בגהו הזחה רוזאב שא תחירמל הרושק התייה התפורת .םוי םויה ייחב ןולשיכל הל םרוגש ימינפ

 רבעשל דבועה תא ריכזה אוהש רוריבב עדוי ינא .האלה ךישמה טושפ אוה .תולאש לואשל לוכי ינאש בצמב

 תא קיזחמ )ונב( XXXXX תא יל ראית אוה .םהמ הצר קוידב אוה המ יתנבה אל ךא ,ותשאו XXXXX ,ולש

 תא .יתיהיז אלש םירבק לש רויצ היה לבא ,תויתוא ויה אל ףלקה לע ,לארשיב םיה ףוחב  XXXXX רפסה

XXXXX )ונתח תא .יתנבה אל טושפ ינא ,ןכש תויהל לוכי וא ,ריכזה אל אוה )ונב XXXXX, ןוכנ יתנבה םא, 

 ,םילקש ויה רפס אוהש םיפסכה .וירוחאמ ףדמ לע דמוע הרות רפסו ,םיפסכ תריפסב קוסע ,קנבב דבוע היה

 ,XXXXX תא ריכזה XXXXX .רזומ תצק יל היהש ,ריכזה אל אוה XXXXX תא .םודא עבצב ויה םלוכ ךא

 אוהש יפ לע ףא ,חמש יד הארינ XXXXX ,יתנבהש הממ ,ףסכ םע תיקש ודיבו הלוח אוהש ותוא יל ראית

  .הלוח
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  .רכוז אל םג ינא הברהו ןיבהל דאמ השק יל היה ךא ,XXXXX -מ םירחא םינמיס הברה דוע ויה

 האב טושפ איה ,התומדב תרגובמ רתוי השיאכ םעפה העיפוהש ,הנטקה  XXXXX -ל יתוא הנפה םדא

 .המלענו הדות יל הרמא

 םהמ דחא ,תונוש תוביסמ םינשה ךלהמב וגרהנש תודלי ירבח קלח ,ילש רבעהמ תורחא תויומד דוע ועיגה

 םדא ףאל עגונ אל הז עגרכ ,םהלש םירסמה לע הז בלשב רובידה תא ביחרא אל ינא .ןונבל תמחלמב גרהנ

 .הפ םייחב ותיא רשקב ינאש

 אלו הזה בלשב םדא םע רשקתל לוכי אל ינאש יתנבה זא לבא ,ילש אבאמ עומשל םדאמ שקבל יתיסינ

 ינניאש םוקמב אצמנ ינאש יתנבה זאו .עגר ותואב יפוג בצמ ללגב תולאש לואשל וא תושקב שקבל יתלוכי

 .ילש אבא םע רשקתל לוכי

 אוהש הרזעל רשקב רתוי ,הז ינפל רשק ותיא יל היה   ,XXXXX לש אבסה ,XXXXX ,עיפוה ףוסה תארקל

 .הפ םייחב ריכמ ינאש אשונ וא םדא ףאל רשקב ונממ םירסמ ויה אל םעפ ףא ךא ,םירבדה תנבהב יל ןתנ

 תויתוא יל רביח XXXXX .הרות-רפס לש ףלקכ יל הארינש המ לע הביתכ ךרד םירסמ יל ריבעה אוה

 ,XXXXX, XXXXX תומשה .יתנבה ינאש המל יתרביח ןתואש ,הליגר הביתכב אלו תונוש תויווזב תירבעב

XXXXX, XXXXX וXXXXX  וא יתנבה אל ינא ךא םירחא תומש דוע ויה ,םימעפ רופס ןיא םמצע לע ורזח 

 תומשהש יתנבה .ולש החפשמל רשאמ םדא לש החפשמל םירושק רתוי ולש םירסמהש יתנבה .יתרכה

XXXXX וXXXXX  המל ,ולש םיידיה יתש םע הלאה תומשה תא ריבעה טושפ אוה ,םילשורי ריעל םירשוקמ 

 XXXXX ,ולש םירסמה תא יל ריבעה אוהש ןמזב .ולש לאמש דצל התייהש ,םילשורי ריעה ,יתיאר ינאש

 .XXXXX ןיבו יניב תרושקתב וננובתהו וראשנ ,שאה ידי לע XXXXX ידי-לע הרצונש XXXXX לש תומדהו

 לש תומדה תא ומירה ,דחא רואל םה ורבחתה ,תויומד אלו רואכ םיארנ ויהש  XXXXX -ו XXXXX תא

XXXXX ידגנ ןוויכ היה הזש הלעמ ןוויכל ףועל וליאכ וליחתה זאו רואל שאמ התוא וכפה ,םנימיל התייהש 

 ותוא ךילשהו רוחש רוע ליעמב ףטע XXXXX םשה תא .הקוחר דאמו הנותחת ריעכ העיפוהש ,םילשורימ

 רזומהו בהז תועבטמו ףסכ לש תורטש ויה הזה רוע ליעמה ךותב ,ונימיל התייהש XXXX לש הרודמה ךותל

 שאה בר ןמז ךשמבו התבכ אל שאהו שאה ךותמ האצי םימ תקרזמו שאה ךותל ליעמה תא קרז אוהש אוה

  .םירוחש רתוי תויהל וכפה םימהש הרקש דיחיה רבדה .םידוגינ םוש אלל שאה ךותמ ועקב םימהו הרעב

XXXXX ומכ יל התארנש תומדל ותוא ןתנו הרות רפס תויהל ךפהש ףלקה תא לגלג XXXXX.  

 XXXXX -ש יתנבה .יתשא לש אבא XXXXX -ל רשקב היה ,XXXXX -מ יתלביקש רורב דאמ דחא רסמ

 .5771 הנשה שאר לש תוצחב ,לארשי תנידמ ךותב שדח לוגלג רובעל דיתע
 אוה ימ ררבלו ולש ךילהתל עירפהל יל רוסא היהש יפ לע ףא ,הנשה שאר ירחא ,רחואמ רתוי בלשב
 היצמרופניאה ידי לע לארשיב םינוש םישנא ךרד ותוא רתאל יתיסינו החצינ ילש תונרקסה ,אוה הפיאו

 תושעל הסנמ ינאש תא הליג א"א ברה ךא ,לק דאמ היה ותוא אוצמל יכ התפמ דאמ היה הז .יל הנתינש
 ריאשה אלו ,םלש לוגלגכ הפל עיגה XXXXX -ש עדוי ינא .םישופיחב ךישמהלמ יתוא רצעו יב רעג דימו
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 לש השדחה ותוהז תא עדוי אל םויה דע ינאו ,םייתסה ילש שופיחה .םינוילעה תומלועב וירחא ץוצינ םוש
XXXXX יתשיא לש אבא. 

 אל וליפא ןהמ קלחש ,תומשנ ןתוא םע הזה שגפמל יתוא איבה םדאש הביסה המ יתנבה ךכ לכ אל םויה דע

 .הלאה םיבתכב יתרכזה

 אוה .יתנבה אל םבור תא יכ םשוריפ המו הלאה םירסמה תרטמ המ ,א"א ברה תא יתלאש חותינה ירחא

 ."עדת-דמלת"  ולש םסרופמה טפשמב שמתשהו ,ילש ךילהתב יל רוזעל לוכי אל אוהש יל ריבסה

 הרוצב גהנתהלו תוסנל ,ררועתמ ינא רשאכש בוש יל ריכזהו םילוח-תיבל יתוא ריזחה םיוסמ בלשב םדא

 .עגושמ ינאש ובשחי תרחא ,תילמרונ

 ,בוט חור בצמ הברהו היגרנא הברה םע ,ינרע דאמ ,יופצה לכל דוגינב יתשגרה ,חותינהמ יתררועתה רשאכ

 המ וניבה אלו רזומ דאמ יילע ולכתסה רדחב תויחאה .XXXXX תא תוארל יתשרדו ,הברה יתכייחו יתקחצ

 בלש תא רובעא ינאש דע ,העש דועל תוחפל תוארל לכוא אל יתשא תאש יל וריבסהו ,יתיא הרוק

 ךרד ףוגל יל ורדחוהש םיבאכה דגנ תופורתה תא יל וקיספיש יתשקיבו ,ןתיא יתחכוותה .תוששואתהה

 ורצע חוכב דימ ןה .ימצע תוחוכב תבשלו הטימהמ םמורתהל יתיסינ הז בלשב ינאו ,ובריס ןבומכ ןה .דירווה

 היה לוכהש וליגו ףוגה לש הרוטרפמטו םד ץחל יל קודבל וליחתה ןה .אפורה אוביש דע זוזל ילע ורסאו ,יתוא

 ילואש ובשח יכ ףסונ רישכמ איבהל וטילחה ןה .ירמגל ןתוא לבלבש רבד ,חותינה ינפל ומכ ןיקת ירמגל

 ןהל דיגהלו םיבאכמ קועצל םוקמב ינאו תואצות ןתוא תא הארה ינשה רישכמה ךא ,לקלוקמ םד-ץחלה רישכמ

 ןתוא וגיאדה ילש תובוגתה לכ .ןתיא יתצצולתהו יתקחצ ,יתכייח טושפ ,איקהל הצור ינאש וא תוליחב יל שיש

 יל שי םא לאש .רדסב תילאטנמ ינאש אדוולו תולאש יתוא לואשל ליחתהו עיגה אפורה .אפורל וארק ןהו

 רדיסו ,הרשפ יתיא השע אוה .זוזל יל ןתנ אל דחא ףאו רבד םוש יל ןיאו רדסב ינאש יתינע .תוליחב וא םיבאכ

 יל עגפש בשחו םיבאכמ לבוס אל ינאש ותוא גיאדה .הבישי יצח ןיעמ יל ןתייש ךכ הטימב בגה תחונת תא יל

 רתוי היה אוה זא לבא ,יתקעצו יתצפק ןבומכ ,יתוא רקדו טחמ ולש סיכהמ איצוה אוה .לגרב ישארה בצעב

 ידי-לע ןגומ ינאש ול ריבסהלו רפסל דאמ יתיצר .האולמב ילש לגרה תא שיגרמ ןכ ינאש האר רשאכ עוגר

 .לבלובמ דאמ היה אוה יכ ימצעל יתקחצ טושפו יתלוכי אל ךא ,רדסב לוכהו גואדל המ ןיאו םדא

 ,אפורה תארוהב .דרטמל היהא אל ינאש ידכ הארנכ יתיא רבדל סנכיהל XXXXX -ל ושרה ןכמ רחאל קר

 םידרהל וחילצה אל םה .םילוחה-תיבב ילש רדחל יתוא וריבעה זאו המדרה ירמוח רתוי יל ופחד ,ינוצר דגנו

 תא חכשא אלש ידכ ,רמוא ינאש המ תא טילקהל XXXXX -ו }ייר לש ותשא{ XXXXX -מ יתשקיב זאו יתוא

 }ייר לש ותשא{ XXXXX -ש בל יתמש ,שלחו םמוסמ יד יתייהש יפ לע ףא ,םדא םע יתיליבש תועש שולשה

 שקבלו ילש רופיסה תא רפסל לגוסמ היהא ינאש ופיצ אל יכ ,הרזומ הרוצב יילע תולכתסמ םג  XXXXX -ו

  .רפסל יל שיש המ תא ,םוליצבו בתכב דעתל ןהמ

 .ושע ןה ךכו
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 םג .תולקב דאמ רבע חותינה .יל רוזעל אבש םדא תוכזב האלפנו המיענ דאמ היווח יל התייה לוכה-ךסב
 הריהמ ךכ לכ הרוצב םילחמ דחא ףא האר אל דוע אוהש ןעט אפורה .ריהמ יד היה ילש המלחהה ןמז
 .תיתימאה הביסה תא ול ריבסהל לוכי יתייהו יאוולה .שיא ףלא לעמ וימיב חתינ אוהו תחלצומו
 שולש ןתוא ךא ,תוניינעמו תויבויח ויה ןלוכ .2010 ראוניל 29 זאמ תורזומו תונושמ תויווח הברה יתרבע
 רתויב םיבוטה םינמזה ןיב ויה ,התוא הנכמ אוהש ומכ חורה וא ,הקיסומהו םדא םע חותינה ןמזב תועש
 בוט רתוי תילולימ ימצע תא ריבסהל תלוכיה תא יל התייהו יאוולה .תאזה האקתפרהה לכב יל ויהש
 !רורבו
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09-03-10 
 2010 ,3 רבמטפס
 ע"שת'ה לולאב ד"כ

 
Celebration of LIFE 

 
 
 .חיטבהש יפכ ינופלט רשק יתיא רצי א"א ברה הממד לש םייעובש רחאל
 .םינורחאה םייעובשה לע תצק רבדל םיירהצה ירחא ישיש םויב ןטהנמב ונשגפנ

 :םיאבה םירבדה תא דעתל ברה שקיב החישה ךותל םייתעש
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 …Let the record reflect - ”ר

 .ןיינועמ ךכ לכ אל ינא ךא תשקיבש יפכ בתוכ ינא

 ?תודגנתה הארמ בוש התא עודמ - א"א

 ינא לוכהמ רתויו ,ןמז זבזבמ הז תובושתבו תולאשב זכרתהל יל השק ,בותכלו רבדל חונ אל הז יכ - ”ר

 .דועית הצור התא המל םעפ ףא יתנבה אל

 תייה אל םג תבתכש תצקה תאש ,ךל ראת .חכשת אלש ידכ ודעונ םיבתכה ,רבעב ךל יתרבסהש יפכ - א"א

 תוסנל וליפא וא ןיבהל ךל השק רתוי היה תמאב זאו ךילע תלפונ התייה המלש החכיש ,בתוכ

 ,םיבתכב ןיעמ התאש םעפ לכש בל םיש .ךלש תולבגמה םע דוחייב ,ךילע רבועש המ תא ריבסהל

  ,ךתשא יבגל םג אוה רבדה ןוכנו ,םהילא בל תמש אל ןכ ינפלש םירבד ההזמו רכזנ םואתפ התא

 .תכרעמב םירחאל הלא ךל רזוע קר אל הז .הלאה םיבתכה תא ארוקש רחא דחא לוכו

 .הז תא בהוא ךכ לכ אל ינאו םירחא םישנאל םג עיגמ הזש היעבה - ”ר

 תא רוצעל ךתלוכיב היה ,האלה םיבתכה תא ריבעהל תרחב התא .תוילילש תובוגתמ שארמ תרהזוה - א"א

 .תיצר םא הז

 תתל בייח יתייה דחאל יתתנש עגרבו ,תומש ונרתסיהו ונרציק הז ליבשב ,הרירב הברה יל התייה אל - ”ר

 .האלה ןכו ,XXXXX -ל תתל בייח יתייה XXXXX -ל יתתנ םא .ינשל

 יפ לע ףא ,םיברב םישנא תוכזל אוה הצורו ,ותדודמ הנוש אוה XXXXX לבא ,ךלש איה הריחבה - א"א

 םיבתכב אוה רזעיי הזמ ץוח .תוישיאה ויתולבגמו ויתועד ללגב בותכה תא ןיבהל וא לבקל ול השקש

 .דחא םוי ורפס תא בותכל ידכ

 .םוסרפה דעב אל ינא - ”ר

 .ךב יולת אל הז ,םוסרפה תא רוצעל לוכי אל התאש ךל יתרבסה שארמ לבא - א"א

 .רוצעל לוכי התא לבא ןכ - ”ר

 שי ונתיאמ דחא לכל .שקבמ התאש ללגב תושעיהל ךירצ תושעל לגוסמ וא לוכי ינאש רבד לכ אל - א"א

 תודוסימ דחאכ הזה יסיסבה ןויערה תא לבקתו ןיבתש ןמזה עיגה .ולש הריחבהו ולש ךילהתה תא

 .םוקיה

 .רשפא םא תצק רוזעל הצור יתייה ,השק ובצמ ,XXXXX תא ונרכזה רבכ םא - ”ר

 .התע דע טעמ אל תישעו ,וישכע דע ךתוא רצע אל דחא ףא - א"א

 .ותשאו ולש םידליה לע רבדמ ינא - ”ר

 ?תושעל הצור התא המ - א"א

 .ול ורזעת םדאו התאש הצור ינא - ”ר

 ?םיכילהת שבשל ןווכתמ התא - א"א

 .רוזעל ןווכתמ ינא ,אל - ”ר
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 .רוזעת זא - א"א

 ?ךיא - ”ר

 םישנאה תאו ורבע תא ריכמ התא .ולשמ תונוש תונבהו רחא עדי םע ,רחא םוקמב עגרכ אצמנ התא - א"א

 .תצפח הזב םא ,הכרדה ול ןתו םשמ ךישמת טושפ ,ורבעל םירושקש וביבסמש

 ? XXXXX -ל ןווכתמ התא - ”ר

 .םהמ דחא אוה - א"א

 .רבעה ירבד תא XXXXX -ל וא  XXXXX -ל רפסל לוכי אל ינא לבא - ”ר

 .ינשל דחא ורזעי ךכו ,םהינש תא ךירדהל ךלש עדימב שמתשת טושפ ,רפסל ךרוצ ןיא - א"א

 .ינממ הרזעל הפצמ XXXXX - ”ר

 .בל םישתש ילב רבכ ול תרזע - א"א

 ?ךיא - ”ר

 תועטב אלו הרקמב אל .ףסכמ הבושח רתוי םימעפל הרזעל תבשחנ ,הכרדה .דבל ןיבתו בושחת - א"א

 .עדוי התאש הממ רתוי קומע דחיב םכלש רבעהו םכינב רשקה .ךילא עיגה אוה

 !ול רוזעי חטב הז ?רבעה לע היצמרופניאה תא ול תתל לוכי אל ינא המל זא - ”ר

 .הזמ קלח תויהל הצור ךניאו ךילהת שובישל בשחנ הז - א"א

 .ולש תבה איה עגרכ ולש היעבה - ”ר

 .היעבה הנניא ךא ,היעבהמ ןטק קלח איה - א"א

 ?היעבה המ זא - ”ר

 .רחא דחא לכ ומכ ךילהת תרבוע ותיב .תויגוזו הסנרפ םה עגרכ ולש תויעבה - א"א

 .םירחאל ונישעש ומכ תיזיפ הל רוזענ אלש המל - ”ר

 .עגרכ ךדיקפת הז ןיא - א"א

 ?הל רוזעל לכונ ןכ בורקה דיתעבש רמוא הז םאה - ”ר
 .ותיעב רבד לכו ירשפא לוכה - א"א

 .תוחפל ןוכנה ןוויכב ותוא ךירדהל יל רוזעת - ”ר

 .לומתאמ ךתעצהל עומשל ודיצמ היהי ןובנו ,אוה הליפת שיא - א"א

 ?העצה הזיא - ”ר

 אלש ןבומכו ,ומצע לע איבהש האמוטהמ רשק קותינ ןבומכו ,XXXXX -לו XXXXX ברל ורוביח - א"א

 .תשקיבש יפכ ותשאב לפטל חכשי

 היצמרופניאה תא איבמ התא הפיאמ ,הלאה םירבדה לכ תא תעדל לכוא ינא םגש םויה עיגי יתמ - ”ר

 ?תאזה

 .ךתטלחה תא תתל ךירצ בורקב התאש חכשת לא הזמ ץוח ,טושפ דאמ הז .עדת ,דמלית - א"א
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 .םיצחל ילב ,שארב טקש הברה ,םינורחאה םייעובשב דמחנ דאמ יל היה .יל ריכזת לא ,עדוי ינא - ”ר

 !קוחצמ ץצופתמ ברה
 ?ונתשה םיצחלהש ןווכתמ התא םאה - א"א

 .יתיא ליחתמ םעפ דוע התא - ”ר

 .קדוצ ינאש עדוי התא - א"א

 ?קיחצמ הז המל זא - ”ר

 ?בוט רתוי היה ץחל הזיא - א"א

 .האלה ךישמנ אוב ,הבוט יל השעת - ”ר

 .ךל המיאתמ אל תמאה רשאכ תמאהמ דחפמ דימת התא - א"א

 ?XXXXX םע השיגפה תרטמ התייה המ - ”ר

 םיעמשנ םירבד םא וליפא ,רוזעל דחפת לא ,הז םע ךישמת טושפ ,דבל תנבה רבכ התאש חוטב ינא - א"א

 קוחר התאש רבד ,הליפת שיאכ הברה רוזעל לוכי םג לבא ,הרזע לבקל אב אוה .ךינזואב םייוזה

 .ולש דיקפתהו דחא לכ ,ונממ

 ?ונמצעל רוזעל םילוכי אל ונחנא המל ,םישנא הברה ךכ לכל ונרזע רבכו םילוכי אוהו ינא םא - ”ר

 יונישל ןותנ לוכהש ןיבת קר ,הבושת ךל תתל לכוא רבד לכל אל ךא ,עגרכ ןיבמ אל התאש ןיבמ ינא - א"א

 .ךב יולת דאמ הברהו

 ?רתויב יילא םיבורקש םישנאלו ימצעל אלו םייוגו םירזל רוזעל חלשנ ינאש ,ךחוגמ ךל הארנ אל הז - ”ר

 ןיבי אוהש הארתו וללה םיבתכה תא אורקל  XXXXX -ל ןת .ךיתולבגמ ללגב ךיניעב ךחוגמ הז - א"א

 .בשוח התאש הממ רתוי הברה

 .אל ,התייה הבושתהו ,הנורחאל שדח אוהשמ שחרתה םא ותוא יתלאשו XXXXX םע םויה יתרביד - ”ר

 ?רדסב אל המ - א"א

 .אורקל ונממ שקבמ תייה אל תרחא שחרתהל ךירצ היה והשמ - ”ר

 דחא לכ ,ךירצ התאש המ תא לבקת התאו ךירצ אוהש המ תא לבקי אוה ,שלב תויהל קיספת - א"א

 .וכילהתו

 ?יל םתחטבהש רויסל רשקב המ - ”ר

 .םולכ ונחטבה אל - א"א

 .חותינה ירחא הבושת חיטבה םדא - ”ר

 .המלחה בצמב ןיידע ךא ,בוט שיגרמו הארנ התא - א"א

 ?רשקה המ - ”ר

 .ןכוסמ ךכ לכ רבד לע תוירחא תחקל ןכומ אל ינאש ךל יתרבסה - א"א

 ?םדא םע השיגפ רדסל רשפא - ”ר
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 .יתיא ליחתמ התא וישכע - א"א

 .ותיא רבדל תצק הצור טושפ - ”ר

 ?שארב טקש ךל היהש יתבשח ?עגעגתמ ?הרק המ - א"א

 ?םיכסת זא ףוג ילב אצנו הרשפ השענ םא - ”ר

 .היעב םוש ןיא יל ,םיכסי םדא םא - א"א

 ?ותיא רבדל רשפא יתמ - ”ר

 .םיגחה ירחא - א"א

 .ןמז הברה הז - ”ר

 .רופיכ ירחא דע הז תא ריאשת - א"א

  ,ךכ םא ,תונואת ןיאו הרקמ ןיאש יל ריבסהל תיסינ ,יתדעית אלש םדוקמ ונלש החישל רשקב - ”ר

 ?הריחב אלא ,הנואת וז ןיא םיכרד תנואתב גרהנש םדא

 .הנואתכ וא הרקמב הרוק ונניא םלועב רבד םוש - א"א

     There is no such thing as an accident, nor is there any such thing as coincidence. 

 ,תמאכ ךירבד תא לבקל ןכומ ינא םא לבאMr. Walsh,  -לש רפסב המוד רבד יתארקש יל המדנ - ”ר

 ?רטפנ והשימש םילבאתמ ונחנא ללכב המל

 קזנה לע וא ,רתוי םדא ותוא םע רבדל וא קשנל ,קבחל לוכי ךניאש ךלש ןדבואה לע לבאתמ התא - א"א

 םה עדוי התאש יפכ .תימצע הבהא ךותמ תעבונ תולבא .ךל םרגנש יתרבחה וא ינוחטיבה וא ילכלכה

 תומלועב תשחרתמש תמאה תא םיעדוי ויה ,שונא ינב לכ םא ,ךפיהל ,םהילע ולבאתיש םיצור םניא

 .םביל יבוהא לש שדחה םמוקמ לע םיחמש ויהו ,היוולה ןמזב םהיתפש לע ךויח םילעמ ויה ,םיאבה

 ךירצ היוולה םוקמבש יל דיגת טעמ דוע .תאזה היצמרופניאה םע םלועב הכפהמ ללוחל לוכי התא - ”ר

 .הביסמ תושעל

 לש םתריחב הבוג תא ןיבמ התאש עגרב ןיינעב ךיראהל ךרוצ ןיא ךא ,ישיא ןדבוא לע תוכבל רתומ - א"א

   Celebration of life-ער ןויער אל הז הגיגח לבא ,אל ילוא הביסמ .תומשנ םתוא

 !חורו רשוא ,החלצהל הדבא ךופהתו חמשתו חמשת

 .אצמנ אוה הפיא עדוי רבכ ינא יכ ,ילש אבא לע שידק דיגהל ךרוצ ןיא ךכ םא - ”ר

 ,שידק לע בשוח התא המ קוידב עדוי ינא .ךל חונש ךיא יפל ךלש םימוגרתה םע ליחתמ בוש התא - א"א

 ןיב יתמשנ רשק שיש יפכ .ךלש תוישיאה תולבגמהו הנומא רסוח ,העידי רסוחמ עבונ לוכה ךא

 ךלש אבאל תרזעש יפכ .אוה רשאב ינשה דצל םירבועש ירחא רבדה אוה ןכ ,לבתב הפ תומשנ

 רפסמ ךל יתארהו ךל יתרבסהש ומכ ,םירחא תומלועב וליפא רוזעלו ךישמהל התא לוכי ךכ ,ותנקזב

  ,הנכמ התאש המל ,םירחאה תומלועב םינוש םירבד השולש תושעל תולוכי תומשנ ,םימעפ

 .After Life 
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 .תורצוי ךלש תוטלשנ אלה תובשחמהש המל ענכיהל לוכי התא .1

 .הריחב ךותמ תעדומה ךתייווח תא רוציל לוכי התא .2

 ,וילא רבחתהלו יפוס ןיאה רואל ברקתהלו עדומ תתהו עדומה לכ תא תווחל לוכי התא .3

 Rejoining The ONE. - תילגנאב וא

 .תומשנה ךילהת תא תיווח םגו תיאר םג יכ ,תכרעמה דוס תא ןיבהל לק רתוי הברה תויהל ךירצ ךל

 וא ינש דצל הרבעה ,ףוגהמ האיצי ,תוומ ,םייח ,םולח !דחא ונלוכו לוכה ,ףוסבש חכשת לא קר

 LIFE -ךתנבה יפל וא ,יפוס ןיאה רואה אוהש יפוס ןיא ךילהת ךותמ ךילהת לוכה םה ,םירחא תומלוע

 יכ שידק לע רישי יל הנעת אל הארנכ התאש ןוויכמו ,ןורקיעה תא יתנבה לבא ,לבלובמ תצק ינא - ”ר

   ENVIRONMENT  -ה הזו רחא אשונל רובעל יל השרת זא ,"עדת ,דמלת" היהת ךלש הבושתה

 .ץראה רודכל םימרוג ונחנאש סרהה ,ןוכנ רתוי וא

 .החכישה ךילע תלפונ ,XXXXX ךרבח ומכ ךא ,הברה יד הז לע ונרביד - א"א

 .ןיבמ אל ינאש תוביסמ החכישה תא יילע םיליפמ הארנכ םתא - ”ר

 ?תנבה וישכע ,םימעפל בותכל יאדכ הז ליבשב - א"א

 ?ץראה רודכ לע תנווכתה םאה ,ודחכנש םירחא תומלוע הפ ויהש תנייצ ,ןוכנ יל רוכז םא ,יתנבה ןכ - ”ר

 .םמצע תא ודיחכהש םירחא םייח הפ ויה ,ןכ - א"א

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 תא הלהינ רשא תמדקתמ ךכ לכ היגולונכט האיצמה טושפש ,תמדקתמ דאמ היגולונכט םע תושונא - א"א

 אלל תמדקתמ היגולונכט שיש עגרב .ורצי םמצעב םהש היגולונכטל דוגסל םה וליחתהו .םהייח

 .הז ןותנ בצממ םיקוחר אל ,לבתב הפ ונחנאו ,ימצע סרהל איבת התא ,תמדקתמו תמדקומ הבישח

 .ריבסת - ”ר

 םלוע ונבו ,ראתל לגוסמ אל וליפא התאש תומדקתמ תויגולונכטל ועיגהש םדא ינב הפ ויהש ומכ - א"א

 ובש הדוקנל עיגמ ךא ,םינטק ילוא םידעצב םדקתמ םויה םלועה םג ךכ ,ןיבהל לוכי וליפא ךניאש

 ךיא עדנ אל ונחנאש עגרבו .ולש תינחורה היצולובאה תא תרבוע ולש תיגולונכטה היצולובאה

 .תינומה הדמשהל איבי הז טושפ ,השדחה היגולונכטה םע להנתהל

 ?הז ינפל הפ הרק רבכ הז לכו - ”ר

 .תחא םעפמ רתוי - א"א

 ?המל ,יביטימירפכ ,תחא םעפמ רתוי רבכ ,הפ םלועה תא תיניכ התא - ”ר

 .רתויב תוהובגה תונבהה תא תמשיימ איהש ןוויכה יפל ,תמדקתמ וא תיביטימירפ תארקנ הרבח - א"א

 םינוב ונחנאש עגרב .סרהל םימרוג ,ןתוא םימשיימ אלו רתויב תוהובגה תונבהל םיעיגמ םא

 היהת ,תיבויח היגרנא וא היגולונכטל התוא םשייל וא ,התוא להנל םיעדוי אלו תימוטא היגולונכט
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 וליפא ,םילקימיכ ,םיטיהר ,םיבשחמ ,םיתב ,םיעונמ ,רחא רבד לכ םע רבד ותוא .סרה אוביש חוטב

 הביבסב ,המשנב ,ףוגב העיגפ ךרד ימצע סרהל איבי לוכה ,עבטה יכילהת דגנ תדבועש האופר

 םלועה עגפנ ,םיעגפנ םהש עגרבו ,םייעבטה םיבאשמב םיעגופ יתנייצש םירבדה לכ .ולוכ םוקיבו

 .ולוכ

 ,םיגחה ינפל ךתוא תוארל הווקמ ינא .בוזעל ךירצ התאש עדוי ינאו תברקתמ תבשה .ןיבמ ינא - ”ר

 .רויסה םע יל רוזעל הסנת השקבבו

 !םולש תבשו ,רשקב ראשנ - א"א
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 132 

09-24-10 
  2010 ,24 רבמטפס
 א"עשת'ה ירשתב ז"ט

 
 ןטהנמב ברה תכוס ךותב

 
 

 תאצמנ הרזומ דואמ הכוסה .ןטהנמב ולש הכוסה ךותב תיטרפ הדועסו החישל יתוא ןימזה א"א ברה
 הכרדמל הנופש תידדצ לזרב תלד ךרד הכוסהו ןיינבה ךותל יתסנכנ ,ילש דרשמה דיל ןיינב ךותב
 תושדחה תודבועה לעו תונושה תודובעה לע תצקמב ונרביד הדועסה רחאל .ילש דרשמה דיל תישארה
 ףוס לש דועיתה ונינפל הנהו ,דעתל ךירצ ינאש טילחה א"א ברה עתפל .ב"הראב הפ הנורחאל וצצש
 .ונתשיגפ
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 .יל אבש ללגב אלו תשקיב התא יכ בתוכ ינא - ”ר

 .ןיבמ ינא - א"א

 .םדא םע םילוח-תיבב היהש רופיסה לכ תא בותכל יתמייס אל דוע - ”ר

 .ץילממ טושפ ינא ,בותכל בייח אל התא - א"א

 אל עגרכ בותכלו תותשל יל תתנש רמוחה ללגב םייעובש רבכ בוט שיגרמ אלו שלח דאמ טושפ ינא - ”ר

 שיש חוטב ינא ,בותכל ךישמא ינא ,תשקיב םא ךא ,ףוגה לכב םיבאכ יל השוע הז ,יל םיאתמ ךכ לכ

 .הבוט הביס ךל

 תותשל בייח ךניא ,םימעפ רפסמ ךל יתרבסהש יפכ ךא ,ךילע ןגהל דעונ התוש התאש רמוחה .הדות - א"א

 .הזה ךילהתה תא רובעלו

 .ילש הריחבה הזש ןיבמ ינא - ”ר

 ?רבוע התאש לבסה תא הווש הרטמהש בשוח התא - א"א

 .ךיראתה תא יל ןתית םא יל רוזעי דאמ הז .ןכ ,יתעדל - ”ר

 .עדא ינאש עגרב עדת התא ,יב יולת אל הז ,ןיידע יל עודי ונניא דעומה - א"א

 .ער יל השוע שממ הז ?םוי לכ רמוחה תא תותשל קיספהל רשפא ילוא - ”ר

 יוכיס שי ןיידעש ןיבתו השק ךכ לכ ךילהת ליבשב תיזיפ ןכומ תויהל ךירצ ךלש ףוגה ,רשפא-יא אל - א"א

 .100% היהת אל הנגההש

 .האלמ הנגה אלל תולעל יל ןתי םדאש ,ןימאהל יל השק - ”ר

 .ךל ריבסהל הסנא ינא םא וליפא ,ןיבהל לגוסמ ךניאש םינוש םיביכרמ הפ שי ,וב יולת אל הז - א"א

 ?הלוע חוטב ינא לבא - ”ר

 .רוזעל יתחטבהו יתיסינ קר ,םולכ ךל יתחטבה אל ינא - א"א

 ?הלוע אל ינא ףוסבו רמוחה תא התוש ינאש יוכיס שי - ”ר

 .ירשפא לוכה האלמ החטבה התייה אל םא - א"א

 .חירו םעט ,עבצ הנשמש רחא והשמ יל ןתונ התא םעפ לכ ,התוש ינא המ תוחפל יל דיגהל ךל רתומ - ”ר

 .אל - א"א

 ?ץראה רודכב הפ ,רחואמ רתוי יל קיזהל לוכי הז םאה - ”ר

 .םיימוי ,םוי ךות רובעת שח התאש השגרהה ,תותשל קיספתש עגרב ,אל - א"א

 ?םייתנבל תוליחבלו םיבאכל רוזעל תחקל לוכי ינאש והשמ שי - ”ר

 .אל - א"א

 ?הנירק ינפמ יילע ןגהל רומא הז רמוחש ךממ יתנבה - ”ר

 .תלבגומה ךתנבה יפל הזכ והשמ - א"א

 ?יל ריבסהל תיסינש ומכ תומצע תריבש וא ץחל ינפמ הנגהל רשקב המ - ”ר
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 .הסנמ ינאש יל ןימאת ,ךל רוזעל לכואש הווקמ ינא - א"א

 ?יתוא הוולת התאו ךתעד תא תינישש הזמ ןיבמ ינא - ”ר

 .ךתוא הוולמ אל ינא ,ןוכנ אל תנבה - א"א

 .יל רוזעל הצור התאש תרמא וישכע התא - ”ר

 !אל ,הלאכש תועסמל ךתוא תוולל ,דימת רוזעל - א"א

 השוע התא יכ ,קזנ לכ םרגיהל לוכי אל ךלש דוחייבו ,דחיב הדמחנ היווח תויהל לוכי הז ?אל המל - ”ר

 .ךלש ךרדב הז תא

 אל ינא ,ךילע תוירחא תחקל ןכומ אל ינא ,הזמ ץוחו םיריית ךירדמ אל ינאש ןיבתש בושח ,לכ םדוק - א"א

 .ךלש ךרדב תלעות םוש האור

 .תורקל לולעש המ תא ןיבמו רחוב ינאו ,ילש הלוכ תוירחאה - ”ר

 .םולכ ןיבמ אל התא - א"א

 .ךרדה לעו םוקמה לע היצמרופניא יל ןתונו ידוס תוחפ תייה םא רזוע היה הז - ”ר

 .הרזחבו דעיל ךרדה אלא ,דעיה אל הז היעבה - א"א

 ?רתוי תצק ריבסת ילוא - ”ר

 .לוכי יננא - א"א

 ?רזוח 100% ינא לבא - ”ר

 ?ךיא ,הלאשה ,ןכ - א"א

 .הרזחב םירמוח דוע תותשל ךרטצא ינאש יל תרמא - ”ר

 .ןכ - א"א

 ?הייתשל םיענ רתוי תצק היהי הזש תוחפל גואדל רשפא - ”ר

 .רמוחה תא ןיכמ אל ינא - א"א

 .םירבד עינהל לגוסמ התאש חוטב ינא לבא - ”ר

 ,יתיא אל וא יתיא ,ךנמז תא םיענהלו ךל רוזעל יתלוכיבש המ לכ השעא ינאש ןיבהל ךירצ התא - א"א

 .עסמה גוסל ךיתושירד תא תונשל תוחפל וא עסמהמ תדרל איה יתצלמה

 .םיכסה םדא לבא - ”ר

 אוהו ,םידחוימ םיסחי םכל שיש ןיבמ ינא .ךלש ןוויכל הטונ אוה ךא ,האלמ המכסה ןתנ אל ןיידע אוה - א"א

 רופיסה לכ תא עדוי אל ןיידע ינא ךא ,ףתושמה םכרבע לע תצקמב יל רפיס אוה .ךלש ןוויכל הטונ

 םכלש רבעה לע תצק יל רפסלו ביחרהל לוכי התא ילוא .הז ןיינעב ךל רזוע אוה המל ןיבהל יל השקו

 ?הפוקת התואב שחרתה קוידב המו

 אשונה לע רבדל אל ינממ שקיב םדא ,תלבק רבכ התאש הממ היצמרופניא רתוי ךל תתל לוכי אל ינא - ”ר

 .חוטב ךכ לכ אל ינא ,םהילע ןגהל הסנמ אוהש םייחב ןיידעש םישנא שיש הארנכ .הזה
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 ?תיזכרמה תומדה היה אוהש יתנבהו ינשה דצל רבע רבכ XXXXX ברה - א"א

 ,XXXXX ברה תא קר יתרכה ינא ,דבע םדא םתיאש םישנא רפסמ דוע שי ,ידיחיה אל אוה לבא ,ןכ - ”ר

 אל התאש יל רזומ תצק הז .םייחב דוע הארנכ םבורו יתרכה אלש דוע ויהש ןימאמ ינאו .העברא דועו

 .םדאמ לבקמ ינאש סחיל הביסה וזש בשוח אל ינא לבא ,רופיסה לכמ עדוי

 ךא ,םהל עדומ ןכ ינאש םינוש םיאשונ הברה דוע שיש ןבומכ ,תיזכרמה הביסה וזש חוטב היהת - א"א

 .ותניחבמ רתויב יזכרמ אוה ,יפויתאה רופיסה

 ?רופיסה לכ תא עדוי אל התא םא חוטב תויהל לוכי התא ךיא - ”ר

 דוע שיש תויהל לוכי .יזכרמ אשונ הזש חוטב ינא ,יתשקבש דוחייבו ,עדימל ףתוש אל ינאש ןוויכמ - א"א

 .עדוי אל וליפא התאו םירחא תודוס

 .ללכב אלפתא אל ינא - ”ר

 ?תונושה תועצהל המיכסמ אל ךתשאש ןיבמ ינא - א"א

 .תרחא תצק הרביד רבכ רקובהו החוטב ךכ לכ אל איה - ”ר

 ?תילילש ךלש הבושתהש ךכמ ןיבמ ינא םאה - א"א

 .רבדל חכ יל היהי ללכב םא ,עסמה ירחא ןתא ינא הבושתה תא ,אל - ”ר

 .בשוח וליפא וא ,השוע התאש המב דומעל תלגוסמ אל איה ,הנממ ץחל דירוהל הסנת - א"א

 ?NY-ל ועיגה םהש הביסה המ יל ריבסת ילוא ,הפ םהש וישכע ,הפ XXXXX -ו XXXXX - ”ר

 .XXXXX תא חמשל תיצר התא - א"א

 ךרדכ טושפ התייה XXXXX -ו ,יתעציב טושפ ינא ,םתיא תלחתה התא ,םכחתמ םעפ דוע התא - ”ר

 !בגא

 .עגרכ ריבסהל יתלוכיב אל ךא ,קדוצ התא - א"א

 ?םליבשב תושעל וא םהל דיגהל ךירצ ינאש והשמ שי - ”ר

 .רוכזל XXXXX -ל רוזעל לכות םא ףידע היהי ךא ,אל עגרכ - א"א

 ?ןורחאה עובשב ןטהנמב הרוקש המלו םהילא רשק שי םאה .רזוע אל הז לבא ,םויה בוש יתיסינ - ”ר

 .לוכהל רושק לוכה - א"א

 ?הרות תחמשב שחרתהל רומא המ - ”ר

 .ידיב חלודב רודכ יל ןיאו תודיתע תדגמ אל ינא - א"א

 ימלוע והשמש עדוי ינא .רתויב םירזומ םירבד ,תשקיבש יפכ ןורחאה שדוחב תומישמ ןומה יתעציב - ”ר

 תצק יל עיגמש בשוח אל התא ,ישיא ןפואב וליפא ,יילא םגו לארשיל םג רושקש ,שחרתמ

 ?היצמרופניא

 דומלל הסנת .ירשפא יתלב הזו לוכה תעדל הצור התא ךא ,ןורחאה ןמזב תלביקש עדימ ןומה ךל שי - א"א

 .דבלב יכרד אלו ךמצע ךרד עדימ לבקלו רתוי
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 רפסא ינאש ילב עדוי התאש חוטב ינא ,הדימל רמוח הברה יל שיש רצקה ןמזב סוחדל הסנמ ינא - ”ר

 .קחרתמ רתוי ינא ,תדל ברקתהל הסנמו דמול רתוי ינאש המכש ךל דיגהל בייח ינא ךא ,ךל

 .םהלש םייחה ךרד תאו םייתד חתנל הסנמ התא ,הרות אלו תד דומלל הסנמ התא יכ ,רורב - א"א

 .הרותל רבחתהל םדיקפתו םדא-ינב שי .םייק אלש גשומ הז ,םיינוליח ןיאו םייתד ןיא

 ?םייתד אלל הז תא תושעל רומא ינא ךיאו - ”ר

 .תנבה ,ףוס ,ףוס - א"א

 ?יתנבה המ - ”ר

 קוחצמ ץצופתמ בוש ברה
 .יתד םדא-ןב התא ?קיחצמ המ - ”ר 

 .לבלבתת ירמגל זא יכ ,יילע רבדנ אל אוב - א"א

 ?יתנבה המ זא - ”ר

 בישקת ,רחא יתד לוכיבכ םדא-ןב לכ וא ,XXXXX ברה םע וא XXXXX ברה םע בשוי התאש תנבה - א"א

 דומלל םוקמבו םירחא םיאשונל שלוג התא זא יכ ,םייתד םדא ינבכ םתוא חתנת לאו ,םהלש רועישל

 תרות תדימלו הרותה יקוח הז ךתוא ןיינעמש המ .וב ןיינועמ אל התאש אשונ ,תד דמול התא הרות

 .ךרדב ולפנש תונוש תויונשרפ וא םינוש םיגהנמ אלו ,רתסנה

 .הבשקה ךרד הדימל רתוי ,םיחוכיו תוחפ ,יל רמוא התאש המ - ”ר

 .ןוכנ - א"א

 .םמעשמ דאמ הז לבא - ”ר

 דמלית התא ,רבד לכ לש יתלחתהה רוקמה תא שפחל ילב ,קמועלו הזל סנכתש ,הלחתהב ילוא - א"א

 .הזמ תונהל

 .הלחתהב אלו ףוסב ,רוקמה תא רוקחא ינאש הצור התא - ”ר

 .דאמ ןוכנ - א"א

 .ןויגיה םוש הפ ןיא - ”ר

 ףוסבו ,הז םע תמרז תאז לכב לבא ,ינויגה ונניא ,הנורחאה הנשב ךל הרקש המ לכ ,ןויגיה שפחת לא - א"א

 םע םורזתו יל בישקת םא ,ךלש הדימלה םע רבד ותוא .ינויגיה ךל הארנ הז םואתפו ,תובושת תלביק

 ךל עמשי ,רחואמ רתוי לוכהש הארת ,ךתוא דמלל םיסנמ םהש ןמזב םתוא ףוקתל ילב ,םישנא םתוא

 .ךניבו יניב הרקש ומכ ,ךל ומלעיי םואתפ תולאש הברהו ינויגיה םואתפ

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 תכרעמה ךיא רתוי תצק תנבה יכ ,לאוש ךניא םויהש תולאש הברה ךל ויה ,הלחתהב ךל רוכז םא - א"א

 ,םדוק תנבה אלש םירבדה לכ לע תובושת ךל ןתנ ,ותוא הנכמ התאש יפכ ןויגיהה םואתפו ,תדבוע
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 ,ךתשא ומכ ,רחא והשימל ךמצע תא ריבסהל ךל השק דאמש בל םיש ךא .ךל רורב דאמ הז םויהו

 .ךילא הבורק דאמ איהש וליפא

 ?המל ,ןוכנ - ”ר

 .םילכה תא ךל ןתיתש הדימל רתוי ךירצ התא יכ - א"א

 תעדל ךירצ ינאש והשמ שי ,םיגחה ירחא הארנכ ,אבה עובש XXXXX םע שגפינ ינא ,בגא ךרד - ”ר

 ?שארמ

 .ךלש טופישה לע ךמוס ינא ,אל - א"א

 ?ותיא שגפא ינאש הצור התאש הביסה המ - ”ר

 .ץילממ קר ינא ,יתריחב אל ,ךתריחב וז - א"א

 ?המל לבא ,ץילממ ,ייק-וא - ”ר

 .דבל ןיבת התא - א"א

 .ךלש תודוסה םע יתוא עגשמ התא - ”ר

 .הבוטל קרו בוט לוכה ,הרירב ןיא םימעפלש ןיבמ התא לבא ,ךלש תודוסה םע םירחא עגשמ התא - א"א

 רפסל רשקה תא דוחייב ,ול דיגהל יל השרמ קוידב אל התאו ,תולאשב יתוא עגשמ XXXXX ברה - ”ר

 .ולש

 זא ילוא ,רכזיו וחומב הלעי םא ,ולש ישיאה ךילהתל ריאשת ראשה תא ,ךירצש המ תא תרמאו תישע - א"א

 .הדמע הנשנ

 .רוכזל ול רוזעתו אוב זא - ”ר

 .ךילהת שבשל רוסאש ךל יתרבסה - א"א

 אלו ,רהמ דאמ םשמ יתחרבש הז םצעו , XXXXX -הו רפסה ןיב רשק שיש עדוי אוה ,שפיט אל אוה - ”ר

 דחפמ ץוח הנתנ איה המ ,הרעסה המ ליבשב הזמ ץוח .תוקד שמחל התיבה וילא אובל יתמכסה

 ?סרהו

 .תלבגומה ךתנבה יפל סרהו דחפ - א"א

 ?XXXXX לש הכוסה םע רבד ותוא - ”ר

 .עגרכ בושח אל שממ ראשהו ,הרשכ אל איהש הזב ליחתנ ,הנוש רופיס איה XXXXX ןודא תכוס - א"א

 .הכוסל ונתוא סינכהל לכויש ידכ התוא לידגהל רומח ומכ דבע ?הזה ןכסמהמ הצור התא המ - ”ר

 .הרשכ הנניא ךא - א"א

 .תוקד המכ םשגב ץוחב יתדמעש וליפא ?בטרנ אל ינא המל יתוא לאשו בל םש אל דחא ףאש הז ךיא - ”ר

 .עיזהל תלחתהו ,ךל רוכז םא ,םיבאכ תשגרה התיבה תסנכנש - א"א

 םיבאכה ואב הז ליבשבו ,בל ומישי אל םהשו בטריא אל ינאש בושח היה הז המל לבא .רכוז ינא ,ןכ - ”ר

 .ךלצא ןויגיה םוש ןיא ?העיזהו
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 ?ןויגיהה אשונ תא תנבהש יתבשח - א"א

 .אלש הארנכ - ”ר

 .ודעומב רבד לכ ןיבת התא - א"א

 .הנבמ ךותב ונחנא ,הרשכ אל םג ךלש הכוסה - ”ר

 .חכוותהל אובת ךכ רחאו דמלת ךל .םולכ וב ןיבמ אל התאש אשונ לע רסומ ףיטתו חכוותת לא - א"א

 .םימלסומל םכלוכ תא ךפוה יתייה עדיה תא יל היה םא ,יתדמל אל ינאש לזמ םכל שי - ”ר

 קחוצ ברה
 ,רסומ ךל ףיטהל ליחתהש ימלסומ ותוא ,בגא ךרד .לארשי לש ישארה ברל תויהל ךפהנ תייהש וא - א"א

 ונממ םג ,ךתוא בהואו דבכמ תמאב אוהו ,בלהו המשנה ךותמ רביד ,ןארוקה לע ךתוא דמלל הסינו

 לש ילילשה טביהל עדומ היה אוהו תויה תאז הרעה ריעה ברה{ ימלסומ אוהש וליפא ,דומלל רשפא

 הז ,ברסת לא ,תירבע וא תילגנאב ןארוקה תא ךל עיצה םאו ,}ללכב םייתד םישנאו תותדה לכ לע ייר

 רבדל הצור התאש עדוי ינא .דחא ונלוכו ,לכהו לוכהל רושק לוכה ףוסב חכשת לא ,הדימל רוקמ דוע

 ךינפל קובקבה תא התשת ,תברקתמ תבשה ךא ,XXXXX ברהו XXXXX ומכ ,םירחא לע יתיא

 .תבשה ירחא הארתנו

 .רוחש הז םעפה - ”ר

 .קותמ רתוי םג לבא ,ןכ - א"א

 !םולש תבשו ,הדות - ”ר
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09-27-10 
 2010 ,27 רבמטפס

 א"עשת'ה ירשתב ט"י
 

 תינחור תואמצע
 
 

 .דחוימב השק םוי ,ברעב 8 העשה 2010 רבמטפסל 27 ינש םוי םויה
 .םישיגרה םיאשונב עגונ אל ינאש דוע לכ ,תודגנתה ןיא א"א ברל ,דבלב ידי-לע רחבנ דועיתה םעפה
 תדובע יתישע ,םדקומ יתמק .ןושיל יל ונתנ אלש תובשחמ הברה םע החונ אל דאמ התייה הלילה תנש
 .ברה םע ילש השיגפה ינפל הליגר תריינ
 וליפא ,תישפנ הניחבמ ימצע תא ןיכהל יתיסינו דחוימב השק תויהל ךלוה םויהש יתעדי ,המ םושמ
 יל ןתיי בוש הארנכש ,ברה םע השיגפה ינפל ימצע תא עיגרהל תוסנל ,תיטפואמוה הפורת יתחקל
 יתעגה .וגאדי אלש ידכ יתמחו XXXXX ינפב עוגר תויהל הסנמ דאמ ינא .חירסמה לזונה תא תותשל
 הכוסב א"א ברה תא שוגפל יתדריו םימ הברה יתיתש .שאר יבאכו ןגלב הברה ןבומכ ,ילש דרשמל
 ךירצ ינא יכ בוט ןויער אל הז םויהש ול יתרבסה .רמוחה תא תותשל יל עיצה דימ אוה .ולש הרזומה
 יל םיאתמ אלו הנואת תושעל לגוסמ םג ינא ,בוט שיגרא אל ינאש עגרבו אפורל ילש ןבה תא תחקל
 עסמל יוכיס ןיאש יל ריבסהו ילש תוינכותה לע רתוול יתוא ענכשל הסינ בוש אוה .דליה םע ןוכיס תחקל
 דעומ ,הזמ ץוחו ,יזיפה ינוחטיבל האלמ החטבה ןיאש ןבומכו רמוחה לש האלמ הייתש אלל הזכ
 תצק ונממ איצוהל יתיסינ .םויה עוגר אל דאמ היה ומצע אוה .ןמז הברה דוע יל ןיאו ברקתמ הטלחהה
 אוהש תויללכ תודבוע המכמ ץוח ,יתחלצה אל הברה ךא ,שחרתהל רומא וא ,שחרתמל היצמרופניא
 .דחיב רביח
 םילארשיה תא םימישאמו םהלש בשחמה תוכרעמ לכב יללכ שוביש לע םיננולתמ םינאריאה .א
 .םיאקירמאהו

 .ןדבואו המחלמל םהלש ךרדב ונתוא וחקיי קר ונלש םיגיהנמהו המלש הגצה םה םולשה תוחיש .ב
 .םינורחאה םיימויב םלועל ביבסמ המדא תודיערו הקירמאב תונופטיש .ג
 תא ליחתתש היזנודניאמ תימלסומ תינעדמ ,תכל ישנאל הרירגש רזומ דאמ ןפואב הנימ ם"ואה .ד
 !הרות תחמש ,10-1-10 -ב ,הדיקפת
 וז הקלחמ ןבומכו ,דיתעב ונילא ועיגיש וא ,ונכותב םייח רבכש תכל ישנא רקחל המלש הקלחמ התושרל
 .םירחא תומוקמב םייחו םירחא תומלוע רוקחל הרומא
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 .לארשי דגנ ןבומכו ,הזעב םיברעב הכימתל םילארשיו םידוהי םע הריס עיגת ,הרות תחמש תארקל .ה
 )"הרמרמ" תיקרוטה הינואה לע רבדמ א"א ברהש ררבתה רחואמ רתוי(

 םא רסמה המ ןיבמ אל ינאו היזיוולטב תושדחב אצמנ לוכה יכ םולכ יל שדחמ אל אוהש ברל יתרבסה
 לע זמר יל תתל ילואו לוכהל רושק לוכהש ןיבהל יל רוזעל הסנמ אוהש ריבסה ,תאז תמועל ,אוה .ללכב
 .יל וליג רבכ תודוס הברה יכ חותפ לוכה אלו םיזמר המל ןיבמ אל ינא .שחרתמה
 ריבסה ברהש ,עסמה דעומ תא םכסל תוסנל ,םדא םע שגפיהל ונמכסהש ירחא ,רצק ןמז ירחא יתבזע
 .הרות תחמש 2010 רבוטקואל 1 -ב שחרתהל דמועש יל
 .יתיא חכוותהל אל ףידעמו אשונה םע הלודג היעב ול שיש יל ריבסה א"א ברה
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .2010 רבמטפסל 27 ,םויה ,ברעב 8:30 -ב םויה האיצי לע ונמכיס

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 ,היזיוולטב תושדחה לע םגו םולחה לע עמשית XXXXX -ש יתגאד ,םלוח וא איצממ אל ינאש אדוול ידכ
 ןיידע ינאש הדבועל תוחכוה שפחמו עגושמ תצק שיגרמ ןיידע ינא .דעומ דועבמ א"א ברה ידי-לע ואבונש
 .יופש
 תא עצבמו ,ונתשולש ןיב השיגפל ןנוכתמ ,תיבב דרשמב ינא ,2010 רבמטפסל 27 ,ברעב 8:25 העשה
 אלל דובעי הזש הווקמ .דבל לוכה תא השוע ינא ,ויתוארוה יפל ,םעפה .ברה תוארוה יפל רזומה ךילהתה
 תקיודמה העשה תאו תיבה תא רחב המל ןבומ אלו רזומ דאמ ,הלעמל םידליהו יתמח ,XXXXX .תויעב
 !עדוי םיהולא קר הארנכ ,תאזה
  .2010 רבמטפסל 28 ,ישילש םוי ,רקוב תונפל 2 העשה
 .תניינעמ רתויו הנוש דאמ התייה םעפה היווחה .בותכה תא דעתמו תובוט תועש המכ ירחא רזוח ינא
 לודג ןואמיצ שיגרמ ,ףייע דאמ ינא ,שארה תצק יל באוכ קר ,תויעב אלל דבל יתישע רוזחו ךולהה תא
 !םלשו יח ,הפ ינאש ןמיס הז הארנכ ,בערו

 .הקתעה ןמז לכ יילע ןיליפתהו ,קיתעמ טושפ ינא
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 .יתיא התא דחפת לא - םדא
 .שלח דאמ אוה ,קוזיח ול תתל ךירצש בשוח ינא - א"א

 .הרוק המ ןיבהל לק רתוי היהי הז ?ףוג שיגרהל ילוא רשפא - ”ר

 .ףוג אל ,תומד - א"א

 .היעב ןיא - ”ר

 .זוזת לאו הלעמ ןוויכל רואה תא םירת - א"א

 ?תעגרנ - םדא

 .עבוכ ותוא םע ןיידע התאש האור ינא ,הדות ןכ - ”ר

 .חונב שיגרתש ידכ - םדא

 קחוצ םדא
 ?דבל הלאכ תואיצי תושעל יל רתומ םויהמש ןיבמ ינא - ”ר

 .םכחתהל הסנת אלש הווקמ ינא ,ימעפ דח הז ,ןוכנ תנבה אל - א"א

 .גאדת לא ,ךל יתחטבה - ”ר

 ?ךמצע ביבס בבותסמ התא המל - םדא

 .ינממ קוחר דאמ הז ,הקיסומה תא עמוש אל ינא - ”ר

 .הקיסומ אל ,חור - םדא

 .תונלבס ,בורקב ךילא עיגת ,הילא תלחייש חורה - א"א

 .בותכל הצור ינא - ”ר

 .ךליבשב השעי הז - א"א

 ?הרות תחמש ירחא דע ןיליפת םיחינמ אלש יתנבה - ”ר

 !..........דעומ םושב ןיליפת חינמ אל התא - א"א

 ?בותכה תא לבקמ ינא ךיא זא - ”ר

 .הרקי תורקל ךירצש המו ךדי לע ןיליפתה תא חינת - םדא

 ?היעבה המ ,עגריתש ךירצ ינא - א"א

 .ךל הרקי אל רבד םוש ,בוט לוכה ,יתיא התא ?דחפמ התא הממ - םדא

  ?ילש אבא הפיאו ,תועשר הברה יל תורדשמ םה ,ונילעמ תופחרמש הלאה תויומדה המ - ”ר

 .XXXXX םגו ,םלענ אוה

 לוכה הז ,ךלש דחפה ךותמ תעבונ תועשרה ,ןגהל םדיקפת ,ךרדב ךתוא וויל םה ,תועשר הפ ןיא - םדא

 .רדסב לוכה ,עגרית ,ךכותמ אב

 .ובזעיש שקבת ,ער יל םישוע םה - ”ר

 .הרזחב ךתוא תוולל םיכירצ םה ,רשפא-יא - םדא
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 .תומדוק םימעפב ומכ יתוא ריזחהל ברהמ שקבת - ”ר

 .רקי ןמזה ,המל לאשת לא השקבבו ,ירשפא אל הז - א"א

 ?ןמז ןיאש יתבשח - ”ר

  .םיחוכיול רזוח אוה - א"א

 .קיספהל ךירצ התא - םדא

 .ךרדב םתוא יתיאר אל ינא - ”ר

 .התא קר אל ,תומדה תא םילבקמ םלוכ ,תומד שקבמ התאשכ - םדא

 ?תומד אלל םיארנ םה ךיא - ”ר

 .רוחשה רואה םה - א"א

 ?רוחש המל לבא ,יתנבה - ”ר

 .בורקב רוזחל ךירצ ינאו םלועל הפ םייסנ אל ונחנא ,"המל"ה לש תולאשה םע קיספת השקבב - א"א

 ?XXXXX -ו ילש אבא הפיא - ”ר

 .תרחא הגרדמל ורבע - םדא

 ?ילש אבא םע םג רבדל לוכי ינא וישכע זא - ”ר

 .ןיידע עיגהל לוכי ךניאש םוקמב םה ,אל - םדא

 ?XXXXX םג - ”ר

 .ןכ - םדא

 ?דחיב תדרל םירומא םתייהו ךתיא היה אוה לבא - ”ר

 וא ךרד התואב דימת אלו ןיבמ התאש הרוצב אל קר ,יתיא היהי דימת אוהו עוציב-רב ןיידע הז - םדא

 .הגרדמ

 ?עסמ שי ישיש םויבש יתנבה .םויה ינבצע ברה יכ המל לאשא אל ינא ,בוט - ”ר

 .קוידב אל - םדא

 .ךמצעב עמשיתש ידכ ,השיגפ יתנגריא הז ליבשב - א"א

 .םתחטבה םתא - ”ר

 וניאש קיסמ ינא ךכמ ,תישפנו תיזיפ ךילע עיפשמ התוש התאש רמוחהש יתנבה ,רוזעל ונחטבה - םדא

 .תונוש םימעפ 4 החסונה תא ףילחה ברהש יפ לע ףא ,ךפוגל םיאתמ

 .םיאתמ ןכש רמוח יל ןת זא - ”ר

 .ןמז רתונ אל - א"א

 ?ןמזה לכ רהממ אוה ןאל - ”ר

 ,ךתוא תוצרל הצור ינא ךא ,ףוגה ןיינעב ךל יתרזעש הממ רתוי רוזעל יתלוכיב ןיאו ברקתמ דעומה - םדא

 היווחה לע וליפא הלעתש ,הווח אל דוע ברה וליפאש ךרד ךל תתל ,ישיא ןפואב ךל ינא חיטבמו
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 קר אלו ,םלש רוזחתש יוכיס ןיאו יזיפה עסמב דומעל לגוסמ וניא ךפוג .ךפוג םע הל הפצמ התאש

 .הזכש רבד רשאל לוכי ינניא ךכ יפלו ,ינממ םידרפנ תוחוכ םג אלא ,רוזעל יתיסינ ינא

 ?םולכ ליבשב הזה לבזה תא התוש ינא םייעובשש יל רמוא התא - ”ר

 .תעדל ידכ תוסנל םיבייח ונייה - א"א

 .שארמ לוכה םיעדוי םתא - ”ר

 .הזכש לבס ךל םרוג יתייה אל ,שארמ עדוי יתייה םא ,שארמ לוכה עדוי ונניא דחא ףא - םדא

 .תוסנל תשקעתה התא הזמ ץוח - א"א

 ?ישיש םויב העש הזיאב - ”ר

 .תבשה ינפל - םדא

 .גח הז לבא - ”ר

 ?תווצמ רמושל תכפה יתממ ,בגא ךרדו ,תבש ןיאו גח ןיא עיגמ התאש ןאל - א"א

 .תווצמ רמוש התא יכ לאוש ינא - ”ר

 .יל גאדת לא - א"א

 .יתוא עגשל םתטלחה תמאב םתא - ”ר

 קחוצ םדא
 .תצקמב ךתוא עיגרי הז ילוא ,ןכ םאו ,עגתשתש יוכיס ןיא - םדא

 ?עיגנ וילא םוקמה םש המ - ”ר

 .םוסרפל הז ןיא ,עדת עיגנש - א"א

 ?םיאצוי הפיאמו םעפה יתיא איבהל ךירצ ינא המ - ”ר

 .גחה ינפל ךתיא רבדא ינא - א"א

 ?הרבעש םעפ ומכ ,ףוג וא תומד לבקא ינא - ”ר

 .ףוג - םדא

 ?הבקנ וא רכז - ”ר

 ?הצור התא המ - םדא

 .רכז - ”ר

 .רדסב - םדא

 ?ךל הנשמ הז המ - א"א

 .ילש תוביסה תא יל שי - ”ר

 .ןיבמו לבקמ התאש חמש ינא - םדא

 .םלוכ ומכ ,שיגרהלו חירהל ,תעגלו לוכאל תושר הצור ינא - ”ר

 .עסמב יווילה ןמזב ברהמ תושר שקבתש יאנתב - םדא
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 .יתוא תוולל הצור אל אוה - ”ר

 .ךילע ןגהל הסנמ קרו ךתוא בהוא דאמ אוה ,םיכסמ אוה הלאה םיאנתב - םדא

 .הרזחב ךבצמ דוחייב ,הרזחו ךרדה לש לבסה תא תווחל הצור אל התאש יל ןימאת - א"א

 .דמעמ הקיזחמ התייה אל ךתשא - םדא

 .חותינה ירחא ךלמ ומכ יב הלפיט איה - ”ר

 .המצעל תרזוח התייה אל תישפנו תטטומתמ התייה תיזיפ איה ,םידלי קוחצ - םדא

 .דאמ ןטק אוה ,םלש רזוח תייה ללכבש תורשפאה - א"א

 .ןואכידל יתוא סינכהל וקיספת ,יתנבה בוט - ”ר

 ?הנבה שי - םדא

 ?םיטרפה ראש םע המ - ”ר

 .וילע ךומסתש ןמזה עיגה ,ברל הז תא ריאשת - םדא

 הרוצב לוכה ריאשמו תוטושפ דאמ תולאש לע תונעל ןכומ דימת אל קר אוה ,וילע ךמוס דאמ ינא - ”ר

 .תירותסמ

 .תכרעמה ישנאמ תודוס הברה רמוש התא ,ךומכ קוידב ילכ ינא - א"א

 .ןיבמ ינא - ”ר

 ?הנבה שי - םדא

 .תונטק תולאש המכ דוע ,עגר - ”ר

 .עומשל דחפמ ינא - א"א

 .תולאש לואשל שפוח הצור ינא - ”ר

 .םש ראשי םש לאשנש המש יאנתב - םדא

 ?שארמ םוקמה םש תא תעדל רשפא םאה - ”ר

 .אל - םדא

 ?....דועו חירהל ,שיגרהל ,לוכאל ,םועטל ,תעגל שפוח םיחיטבמ םתאו - ”ר

 .םדוק ברהמ רושיא לבקתש יאנתב ,םיימוקמה ומכ הלועפ שפוח םיחיטבמ - םדא

 ?םתפשב םתיא רבדל רתומ היהי םאה - ”ר

 .אלש ףידע ךא ,ןכ - א"א

 ?המל - ”ר

 .תונבה יאו הכובמל םורגל לוכי הזו םוקמב אל אוהשמ דיגהל וא םכחתהל לגוסמ התא - א"א

 ?ןווכתמ התא המל - ”ר

 .םירחאבו ךב תועיגפ עונמל הצור ברה ,םוקמב אלש תורמיא םימעפל ךל שיש םיעדוי םלוכ - םדא

 ?בישקא ינאו םתוא לאשי אוהו ברה תא לאשא ינאש רשקב המ - ”ר
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 .דאמ םיאתמ - א"א

 ?םירחא תומלוע רוקחל הצור התא ,ןעדמל תכפה - םדא

 .תכל ישנא ילוא לבא ,םירחא תומלוע אל - ”ר

 .ליחתמ בוש אוה - א"א

 ?הזה ןיינעב יל רוזעל ךרדגמ אצוי התאש יל הארנ ,ךכ לכ עסא ינאש ןיינועמ התא המל - ”ר

 .הדות ריסא טושפ ינא - םדא

 ?המ לע - ”ר

 .יליבשב תישעש המ לכ לע - םדא

 יתישע רבכ המ ןיבמ אל תמאב ינאו ןמז הברה רבכ הז לע בשוח ינא ,תמאה תא ךל דיגא ינא - ”ר

 .הזה דובכה לכל יתיכזש

 .ןיינעב ביחרהל ךרוצ ןיאו דאמ הברה תישע - םדא

 .תעדל ןרקס דאמ ינא לבא האמחמה לע הדות - ”ר

 .ןיינעב ביחרהל ךרוצ ןיאש ךל ריבסה אוה - א"א

 .בורקב דאמ הבושת תתל ךירצ ינאש ברהמ ןיבמ ינא - ”ר

 .ךל ךל תשרפ ,ןושחב "ח - םדא

 .XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ,ןושח שדוח שארב חכשת לא - א"א

 ?חכשא ינאש ךל הארנ ,םיישדוח הז תא יל רמוא רבכ התא - ”ר

 .הנורחאל םירבד הברה חכוש התא - א"א

 .רבדב ךדיש חוטב ינא - ”ר

 ברה לש ותלוכיב ןיאו רתויב םינוילע תומוקמל רושקש רבוע התאש ךילהת הז ,רבדב ודי ןיא - םדא

 .ךל רוזעת דאמ הביתכ ,רוכזתש ידכ ,רתוי ךישעמב זכרתהל הסנת .ךילהתה תא ךל ריבסהל

 ?הביתכה תביס המ - ”ר

 .םעפה תשרד התא - םדא

 ?םימעפה ראש םע המו - ”ר

 .םיבתכב ןייעתש יאדכ ,םימעפ רפסמ םירבדה םתוא תא ךל ונרבסה - םדא

 .םואתפ ההובג רתוי הברה הקיסומה - ”ר

 .ינלבס תויהל טושפ ךל יתרמא - א"א

 ?תורקל דמוע והשמ - ”ר

 .חתמבו הנשי אל ךתשא ,רוזחל ךירצ בורקב לבא ,אל - א"א

 .תולאש דוע יל שי - ”ר

 .רדסב - םדא
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 ?הרות תחמשב תורקל דמוע המ - ”ר

 .תלחיי וילאש עסמה - םדא

 .שחרתמ והשמש עדוי ינא ,ץראה רודכ לע רבדמ ינא - ”ר

 .הרקיו הרק רבכ תורקל ךירצש המ ,םוסריפל הז ןיא - םדא

 ?שארמ יופצ לוכה םא ,ךכ לכ שארה תא םירבוש םינושה םינברהו ינא המל זא - ”ר

 .רבדה ךכ ןיא ךא ,שארמ יופצ לוכה ,תלבגומה ךתנבה יפל - םדא

 .רתוי דוע יתוא תעגשמ העידיה יאו ןמזה לכ יתוא םילבלבמ םתא - ”ר

 .ןיבתו םויה אובי - םדא

 .הנש 18 ינפל המוד טפשמ יל תרמא - ”ר

 ?יתקדצו - םדא

 .ןכ - ”ר

 ,תמאל חכוותו ,תונמדזה ןת - א"א

 .לבקמ - ”ר

 ?הנבה שי - םדא

 .ןכ ,ידיצמ - א"א

 .ידיצמ םג - ”ר

 .ףוס ףוס - א"א

 .דמלת ,בוט לוכה ,בוט ףוס - םדא

 .לדתשמ ינא - ”ר

 .קיפסמ אל - םדא

 .תוישיא תולאש יל שי - ”ר

 ?תולבקתמ אל תוישיא תולאשש ןיבמ התא - א"א

 .ילש תוישיא אל ,םירבח לע תוישיא ןווכתמ ינא - ”ר

 ?תכרעמה ישנא לע ןווכתמ התא - םדא

 ?ילש החפשמה לעו יילע לואשל רדסב אל המו ,ןכ - ”ר

 ?ךילהתה דוס תא רכוז התא - םדא

 .ןכ - ”ר

 ?ברה תא דירטמ דימת התא המל זא - םדא

 .יתחפשמו ימצעמ ץוח םלוכל רוזעל יל תתל רייפ הזש בשוח אל ינא יכ - ”ר

 ?ןגוה ינאש בשוח אל התא - םדא

 .יתרמאש המ אל הז - ”ר
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 .ברה תא ףיקתמ התאש םעפ לכ רמוא התאש המ קוידב הז - םדא

 יל רוזעל לוכיש עדימו הבוט הצע קר ,תירמוח הרזע וא ףסכ יתשקיב אל םעפ ףא ינא ,ברה דובכ - ”ר

   .ילש תויתחפשמה תויעבה תא םייסל

 .ךילהת שבשל שקבמ התא - םדא

 .טלחומ רוסיא הז לע שיש דאמ הפי ןיבמ התא - א"א

 לע בושחל וליפא ברסמ התא ךא ,תיתימאו הנכ הליפת ידי-לע תונעיהל תולוכי תוישיאה ךיתושקב - םדא

 .הז

 הרבעש הנורחאה הנשה ירחא תסנכ יתב וא םיסוד תוארל לגוסמ אל רבכ ינא ,יילא רבדמ אל הז - ”ר

 .יילע

 ךל ןיא הפ וליפא ,ולש רובידה םע םיימשה תא ךופהל לגוסמש ךומכ םדא-ןב יתשגפ אל דוע - א"א

 .םירטליפ

 .דחא ףאב עוגפל יתנווכתה אל ,לצנתמ ינא - ”ר

 .ותיא הלועפ ףתשל יל תחטבה ,קדוצ ברה ךא ,םיעדוי ונחנא - םדא

 .דבע ומכ וילא תייצמ ינא ,ותוא לאשת - ”ר

 קחוצ םדא
 .סוב תויהל ליגר התא - םדא

 םימעפל וליפא ינא ,עצבל היעב םוש יל ןיא .עצבמו ץר ,דבע ומכ ינאו תוארוה יל ןתונ אוה םויה לכ - ”ר

 .ילש סנזיבל ןורתיפ ואצמתש יאנתב האלמ הרשמל דגנתמ יתייה אל .הזמ הנהנ

 .םיאנת ביצהל הדמעב אל התא - א"א

  .עוגר רתוי אובי אוה האבה םעפב ילוא ,ותמשנ תא תוקנל ול ןת - םדא

 ?תאזכ השקב לבקל יוכיס שי - ”ר

 .לכה תונשל הלוכי תיתימא הליפת ,ירשפא לוכה - םדא

 ?האלמ הרשמל תונפתהל לכואש ידכ ףסכ רדסל וליפא - ”ר

 .ירשפא לוכה - םדא

 ?תרחא ךרדב רשפא ילוא ,הליפת שיא אל ינאש עדוי התא לבא - ”ר

 .האלה ךישמנ אוב זא ,לבתב אל איה ךתמישמש ךל רהבוה ,ןמזה תא יל זבזבת לא - א"א

 .תונמדזה םוש ןתונ אל אוה ?האור התא - ”ר

  ,ונתניחבמ ירשפא לוכה דימת אלש ןיבהל ברסמו ךלש ךרדה תא הצור טושפ התא ,ןוכנ אל הז - םדא

 םיסינ ללוחל םילוכי ,םייתימא םישעמ בולישב ,תיתימא הליפתש ןיבת קר ,ונלש בוטה ןוצרה לכ םע

 .םילודג

 .תודגנתה ןיא יל ,הליפתה חכ תא יב סינכת - ”ר
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  .הצור התא יכ לבקמ טושפ התאש והשמ אל הז ,דבל הליפתה ךילהת תא רובעל ךירצ התא - םדא

 ?דחיב הליפתו םישעמ שיא תויהל לוכי ינא ךא ,םישעמ שיא ינאש יל םירמוא םתאש המ זא - ”ר

 .תנבה ףוס ףוס - א"א

 ?דומלל דימת יתוא חלוש התא הז ליבשב - ”ר

 ןבומ אל והשמ ללפתהל ליחתמ ברה
 .הדות ,הדות ,הדות - א"א

 ?ןושארה םויהמ הז תא ריבסהל תלוכי אל - ”ר

 .ךיתולבגמב ותוא םישאת לא - םדא

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX  - ”ר

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 

 .XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX - םדא

 ?תנבומו האלמ הבושת לבקל יוכיס ןיאש ןיבמ ינא - ”ר

 לבקל לכות ,הלענ רתוי הגרדל הלעתש רחואמ רתוי בלשב ילוא ,עגרכ לבקל לכותש המ לכ הז - םדא

 .היצמרופניא רתוי

 הלבק .היצמרופניא לבקל תלוכי לש בצמב תויהל ךירצ ךחומ ,היצמרופניא לבקתש קיפסמ אל הז - א"א

 .הל לגוסמ אל התא עגרכש תיחומ הסיחדו

 .ןיבת זאו עדת דמלת ,יתנבה - ”ר

 .הזכ והשמ - א"א

 .הפ תויהל יל השק ,ףייע ינא - ”ר

 .הכופה הרוצב הלועפה לע רוזחת קר ,הלק ךל היהת הרזחה - א"א

 .XXXXX ברהו XXXXX , XXXXX -ל ,XXXXX, XXXXX -ל רשקב םדאמ תובושת לבקל הצור ינא - ”ר

 .חכוותהל ילב ברל בישקת ,םוקמה וא דעומה הז ןיא - םדא

 ?הפ XXXXX -ו XXXXX המל יל ריבסת תוחפל - ”ר

 .ודעומב ךל הנעי ןמזה - םדא

 .ךיגחב תחמשו ,ישפנ עוגרמל ישיש םוי דע ךנמז תא לצנתו ךבצמל רוזחת - א"א

 .םעפ-יא יל ויהש םישק יכה םיגחה ויה הלא - ”ר

 .רצק ןורכיז ךל שי - םדא

 

 ,דחיב םיכרבמ ברהו םדא
 .הרזחב יתרזחו םולכ יתנבה אל
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10-01-10 
 2010 ,1 רבוטקוא

 א"עשת'ה ירשתב ג"כ
 

 לבת ךותב יזיפ רבעמ
 

 
 תא ינממ חקל ,יתוא לביק א"א ברה לש רזועה השמ ,שגפמה םוקמל יתעגה ,ישיש םוי, pm1:30 העשה
 תא הווח םעפ-יא םא ותוא יתלאש .הרזומה הכוסב תוכחל ינממ שקיבו ,ןועשה ,ןופלטה ,קנראה ,קיתה
 ,הנפתי ףכית ברהש יל רמא .ךכב תוכזל קיפסה אל דועש יל רמאו ךייח אוה ,הלאה םינושמה תועסמה
 יתיתש ,תולאש יתלאש אל .ןוטליה ןולמב יל ןתנש ומכ ,םירזומה םימה תא תותשל ינממ שקיב םייתניב
 יל ויהו עיגה א"א ברה .הלודג רתוי תצק םג וליפא הכוסהו ליגרהמ הנוש םוקמהש בל יתמש .יתיכיחו

 יל תונעל הסני תולאשה לעו תויחנהל בישקהל טושפ ,תולאשל ןמזה הז ןיאש ןעט אוה ,תולאש הברה
 .רחואמ רתוי

 ויתוליפתב ליחתה אוה ,יוניש םשל דומעל ינממ שקיב ,הכוסל ץוחמ רחא קלחל יתוא ריבעה אוה
 ,ילש םיידיה תא יתמרהו לקשמ יוויש דבאל יתדחפ ,זז ילש ףוגהש שיגרהל יתלחתה םואתפו תורזומה
 ,לופא אלש הכימתכ ,הקזח דאמ הרוצב הזחל ביבסמ יתוא קיזחהו יילא ברקתה הנושארה םעפב ברה
 יתוא עיגרהל הסינ אוהו קזח דאמ קפד ילש בלה ,ינממ שקביש דע םייניעה תא חותפל אל יל הרוה אוה
 ,תבשנמ חור יתשגרה וליפא םיוסמ בלשב .הפצרה לע דמוע אלו ףחרמ ינאש יתשגרה ,יתוא בזע אלו
 םדאש ומכ שדח והשמ היה רורבב הז ,הרוק המ יתנבה אל ,תוכורא דאמ תוקד 5 ךרעב חקל הז לכו

 רחא םוקמב ימצע תא יתאצמ ,םייניעה תא יתחתפשכ ,יב עגונ ףוס ףוס א"א ברהש יתנמאה אל .חיטבה
 ,שיגרמ ינא ךיא ,יתוא לאש אוה ,םיילגרב באכו ןותחתה בגה לע ץחל יתשגרה ,ךייחמ ידיל ברהו ,ירמגל
  .ילש םידגב םתוא םע יפוג תא האור םגו ףוגה תא שח ינא המל יתנבה אלו בצמה תא ול יתרבסה
 ,ךושח היה וילא ונעגהש םוקמה ,לבת ךותב ךא ,ףוגה םע רבעמ יל השע אוהש יתנבה ,רצק רבסה ירחא
 וב ונרקיב רבכ XXXXX -ו ינאש ,דאמ קוחר םוקמ ךא ,םוקמה םש תא תתל יל רוסא ,הלילה עצמא
  הרוה ,ונרזחשכו ,רתסינ/הלגינה תא יתוא דמלל הסינ ,היישע ךרד ,בוש א"א ברה .רבעב
 :םיאבה םירבדה תא דעתל א"א ברה
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 רתוי םירחא םירבד דוע ךל שיש חוטב ינא ,הביתכה תא זרזל השקבב הסנת ,םיבתוכ רבכ םא - ”ר

 .יל תוארהל םיניינעמ

 ךנמז יפל תוקד 10 -מ רתוי אל ךל תחקול הביתכה .הלחמ הז ךלצא ךא ,איה תיבויח תונרקסה - א"א

 לכ ומכ ,ןמז ןיבהל לוכי ךניאו ,ןיבל ןיב אצמנ ךפוגש ןוויכמ ,תומלש תועש הארנ הז ךל ךא ,ךתנבהו

 ןוזיאהו ןויושה תא אוצמל ךירצ התא .ליגרהמ רתוי חכוש התא הנורחאלש הביסה םג וז .שונא ינב

 .םשלו ןאכ ןיב דירפהלו תעדלו המדאה לע תוקצומ רתוי םיילגר םע דומעל תוסנלו ןיבל ןיב לש

 .ךתוכזב הז ,רהמ רתוי הזז ילש דיהש הביסהש יתבשח - ”ר

 .שולש ילוא םייתעשמ רתוי ךל וחקל אל םויה דע תרציש םיבתכה לכ ,ךל רזוע טושפ ינא - א"א

 ?רהמ ךכ לכ םיפד תואמ בותכל ירשפא הז ךיא ןיבמ אל ינא - ”ר

 לש העיסנ עצבמ התא ךיא ,תנבה אל התאשכ ,רבד ותוא קוידב הז .ירשפא לוכה ,הנוכנה הרזעה םע - א"א

 .ךתנבהו ךנמז יפל תוקד שמח ךותב ,םייתעש

 .יל ריבסהל תיסינש וליפא ,ןיבמ אל ןיידע ינא - ”ר

  רואה ךרד ,לכב טלוש עגרה קר ,םייק וניא ןמזש הדבוע תשפיח דימתש החכוהה וז ,בגא ךרד - א"א

 ,תמייקה תכרעמה ךותב ךא ,תווחל תיצרש יפכ קוידב ,םימלשומו םימלש תועסמ 2 תרבע .יפוס-ןיאה

 .תעדל חכוותו ךלש ןועשה לע לכתסת .ךתנבהו ךנמז יפל םייתעש ךות הז

 ?תבשחש ומכ קזנ םוש יל ןיאש הז ךיא ,ילצא רדסב לוכה ,תופייעמ ץוח - ”ר

 .הל ליגרו קוקז ךפוגש הרפסומטאהו תכרעמה ךותב ונראשנ יכ קזנ ןיא - א"א

 ?הנוש היווח חיטבה אוהש ךכל ןווכתה םדא םאה - ”ר

 .ונלחתה אל דוע תונלבסב הכח - א"א

 תאזה הביתכב ריכזמ התאש םימיוסמ םירבד לבא ,יתיווחש המ ירחא עגרכ רתוי הברה ןיבמ ינא - ”ר

 ............םירחאו יתשא ידי-לע הנבהל םישק דאמ ויהי

 םיאשונל עיגהל ךל רוסאו תתל בייח ךניא םירבסה ,רחבת ךכב םא אורקל םהל רתומ !רוצע - א"א

 הפוקת רבכ רבוע התאש ךילהתה תא רובעל ילב וניבי אל ,םהל ריבסא ינא םא וליפא .םישיגרה

 .הרצק/הכורא

 .ספדומה תא קר ריאשהלו ידי בתכ םע םילניגרואה םיבתכהמ רטפיהל הצור ינא - ”ר

 .ךתריחב - א"א

 דימשהל הצור יתייה םתיא ונמייסש וישכע ,הביסה תא יתנבה ,םויה יתיא םתוא איבא ינאש תשקיב - ”ר

 .םתוא

 .עגרכ אל חטבו םיאצמנ ונחנאש םוקמב אל - א"א

 ?יתמ זא - ”ר

 .םיבתכל רשקב טילחת זאו ךל ביצה םדאש ךיראתל הכחתש עיצמ יתייה - א"א
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 .תותפל עדוי דאמ התאש ךל דיגהל בייח ינא - ”ר

 .דחשל תרמא אלש לזמ - א"א

 .המוד דאמ הז - ”ר

 דאמ היהי הז .רמוחה תא ןנשתו בותכת ,בישקתש בושחו תודוסי המכ לע ךתיא רובעל ךירצ ינא - א"א

 ךל רוזעיו ךב טלקי הז ,םויה תועסמב שוכרתו תשכרש השדחה היצמרופניאה םע ךא ,הנבהל השק

 .ךתריחבב

 .וישכע יתוא ץיחלמ התא ?ןורחאה עגרלו ןמז הברה ךכ לכ םתיכיח המל - ”ר

 .ןורחאה עגרה אלו ,עגרה קר םייקש חכשת לאו ץחלית לא - א"א

 ?הלבקה תודוסי לע רבדמ התא ,יל ןיא תורירב הברה ,ךישמת בוט - ”ר

 ךל ןתונ ינאש םירבדה לכ .ןוכנה גשומה תויהל לוכי הז ילוא ,תלבגומה ךתנבה יפל לבא ,קוידב אל - א"א

 רבד לכ ,ךל יתרבסהש ומכ ,הזמ ץוח ,ןיבהל לק רתוי ךל היהי םויה ךא ,הז ינפל תעמש רבכ ,םויה

 תחת שדח רבד םוש ןיאו ,םינוש םירפסו םיבתכ ,רופס ןיא דע בתכנו רמאנ רבכ ,ךתוא דמלל יתיסינש

 לכותש ידכ ,ךל תנבומו הטושפ רתוי הרוצב רמוחה תא זכרלו סוחדל הסנמ ינא טושפ ,שמשה

 .םשו ןאכ תכרעמה ישנאלו םדאל ,יל רוזעלו שמתשהל

 ?טושפ ,ארוק התא הזל - ”ר

 הוולמ תייה התא ילואו ,תרחא הגרדמו המרב תייה םויה ,ךדלוויה םוימ תמאב דקושו דמול תייה םא - א"א

 .עסמל יתוא

 ?דומלל ךליש קוניתמ הפצמ התא - ”ר

 .ךמצע תא תומרל בהוא טושפ התא ,םידבוע אל ךלש םיצוריתה לכו ,רתוי קונית ךניא לבא ,אל - א"א

 ?המל - ”ר

 .תמאהמ דחופ ךא ,ץימאו ןלצע התא יכ - א"א

 חוטב ינא ,תאזה הביתכה לכ לע יל אב אל יכ ,עסמב ךישמנו תודוסיה תא יל ןתו בילענ אל אוב - ”ר

 .ןאכ אלו םש היהי ןיינעמ רתויש

 .הלוחו ערפומ תצק התאש ןייצל חכש קר אוה ,ךילע היצמרופניא הברה יל ןתנ םדא ,עדוי התא - א"א

 ?עסמה ירחא בותכנש רשקב המ ,תונלבס יל ןיא שממ יכ ,הז םע םייסנ אוב ,ברה דובכ - ”ר

 .הזמ בוט רתוי תצק ךתוא ריכמ ינא ,אל - א"א

 .ברה דובכ ןכומ ינא - ”ר

 ,םמוד ,חמוצ ,יח ,םלוכל םירושק םלוכו לוכה ,הדיחיו תחא הדיחי ונלוכ .ןנשנו רוכזנ ,ליחתנ אוב - א"א

 .יפוס-ןיאה רואה ידי-לע ,יפוס-ןיאה רואה תא רצויו רצונ לוכהו ,תושפנו תומשנ

 ךרד ותוא םירצוי םג ונחנא אלא ,םיהולא ידי-לע םיארבנו םירצונ קר אל ונחנאש ןווכתמ התא - ”ר

 ?ולש תיפוס-ןיאה האירבה
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 .לבוקמ לש ראות ךל ןתא ינאו טעמ דוע - א"א

 .ךישמנ אוב - ”ר

 תוחיתפל תושיגנ רתוי ךל תתל טושפ הז הלבקה לש הדיקפתש ןיבת ,הלבק ונרכזה רבכ םא - א"א

 חותפ תויהלו ןיבהל ,עומשל ,תוארל לכותש ידכ ,רתויב תימינפה ךתמשנ תא רגתאלו הנכו תיתימא

 .אוה רשאב ךתמשנ ץוצינ םגו שרוש ךותל יפוס-ןיאה רואה תא לבקל ,הלימה תא שיגדמ ינאו ,לבקל

 ךל ןתיתש רתויב הלענה תואיצמל תימצע תוחיתפ לש תרוסמ תאשונה הבכרמ ןיעמל םיכפהנ ונחנא

 בושחש המל רתוי קומע סנכיהל ךתוא דמלתו םמודה ךותב תאצמנ וליפאש חורה ךותל ןנובתהל

 תמאה איה הרותה ,לכמ רתויו לוכה ינפלש חכשת לא ,הלבקה תא לבקל דמלתש ינפל ךא ,תמאב

 .םוקיה דוסיו םוקיה דוס ,םוקיה שרוש תא הכותב תנמוטש הדיחיהו תחאה

 .םינוש םיגוס 4 -מ תבכרומ הלבקהש תומדוק תוחישמ יתנבה - ”ר

 הבילבו ,תרושקתה ילכב םויה הילע עמוש התאש תירקיעה הלבקה איהש תיטרואית הלבק ,ןוכנ - א"א

 םילימו תויתואב שומיש ידי-לע ףוגהמ האיצי דומלל לוכי התא הכרדש היצטידמה תלבק .רהוזה ןכוש

 .תמיוסמ החסונב תוירבע

 ?שמתשמ התאש הטישה וז - ”ר

 .1275 תנשב ,היפעלובא םהרבא ברה ידי-לע החתופ תאז הטיש ,תצקמב המוד ךא ,אל - א"א

 ?הז ינפל ףוגהמ ואצי ךיא - ”ר

 .תונוש תוטיש שי םויה םגו ,תורחא תוטיש ויה ןיבתש ליבשב ךא ,םייק ןמז ןיא ,חכשת לא - א"א

 ?םוי םויב שמתשהל יל רתומ ,םויה יתדמלש המ תא - ”ר

 ?קוידב תנבה אל ,רוסא ,הלימהמ קלח הזיא - א"א

 ?אל המל - ”ר

 .הלאה תומרהמ קוחר התא - א"א

 ?יתוא דמלמ התא המל זא - ”ר

 .עושעש ךל היהיש ליבשב אל ,תורחא תורטמל - א"א

 ?הרטמה המ - ”ר

 .עדתו ןיבת ,דמלת - א"א

 .ךישמנ אוב - ”ר

 הנתנש הלבקה וז .הבתכנ וא המסרופ אל םעפ ףאש הלבק ,םסקה תלבק איה תישילשה הלבקה - א"א

 הדימל .רבדה ןוכנ ןכאו ,תאזה תמיוסמה הדימלהמ עגתשהל רשפאש ןיטינומה תא הלבקלו רהוזל

  .תודבאתה ףסל עיגהל םילוכי שונא ינבו ,תעדה ןדבואו םישוח ןדבואל איבהל הלוכי התואנ אל

 עיגהל וכזו םילוכיש םיטעמ יטעממ ץוח ,תאז הלבק דומללו דמלל וקיספה ,1500 ךרעב תנשמ

 .ולוכ םלועה ךותב םיסינ ללוחל שממו ,רתויב תוהובג תומרל
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 ?םסקה תרות תא עדוי התא - ”ר

 .ןכ - א"א

 תלבק תא עדי אוה םאה ,רתסנה תרותב קסעתה וייחב םדא .ךלש םישעמה תא רתוי ןיבמ ינא וישכע - ”ר

 ?םסקה

 .םולשב ךממ אצא אל ינא יכ ונממ םתוא לבקתש ףידע ,םיטרפ הצור התא םאו ,אל - א"א

 .ךישמנ אוב - ”ר

 תולבקה לכ תא תפרצמ הכותבש ,תישיאה הלבקה איה ,ונימיב תטלושהו הקזחה תיעיברה הלבקה - א"א

 תנווכמש איהו ,1725 -ב רזעילא-ןב לארשי ברה ידי-לע החתופש הטיש .תחא הדיחי ךותל תונושה

 .הזה םויה דע תיטסילבקה העונתה תא

 .םיזחתמ םהינימל םילבוקמה בור ,ןוכנ יתנבה םא לבא ,הירוטסיה רועיש שממ - ”ר

 .רמוחה תנבה-יא ,לכמ רתויו ,עצבו דובכ תפידר ידי-לע םיענומ םה ,קדוצ התא ברה ירעצל - א"א

 .דחאל ךופהל ןנוכתמ אל ינאו טסילבק אל ינא ,עגרכ יתוא ןיינעל תוכירצ הלאה תודבועה לכ המל - ”ר

 דחיב ,ךל רוזעל םילכ ךל תתל רומא הזה עדימה לכ ,תונלבסב רזאתת ,תאצל ץוחל התאש עדוי ינא - א"א

  .דיתעבו וישכע ךלש תוטלחהה תא תושעל ,םינורחאה םישדוחב וילע ונרבידש רמוחה לכ םע

 רתויב ןטק קלח םה םיבתכה ,הנורחאה הפוקתב ךילע רבעש המ לכב אלא ,םיבתכב קר דקמתת לא

 הנוש רעש ןיעמכ ,תלביקש הנוש עדימ לכו הדבוע לכ ןחבתו ןנובתת ,לכתסת .תיללכה האוושמהמ

 .המכוח ירעש םהל אורקל לוכי התא ,הנוש םלועל ליבומש

 ?ףוס-ןיאה לש רעשל סנכנ ינא ךיא זא - ”ר

 .רותה שארל ץופקל הצור רשי התא - א"א

 .סלכתב עגינו אוב ?ןמז זבזבל המ ליבשב ,ןוכנ - ”ר

 תתבש המל יתימא ראשיהל אוה ,תושעל ךירצ התאש המ לכ ,יפוס-ןיאה רואל רבחתהל ,דאמ טושפ - א"א

 התא ,דרפנ אלו יאמצע אל התא .לוכה תעדוי ךתמשנ ירה ,תמאכ עדוי רבכ התא ותוא ,ךלש עדומה

 הניתנ םע דבלב הבהאל ןותנ וחוכו ותוהמש ,יפוס-ןיאה רואה אוהש ,לוכהמ דרפנ יתלב קלח

 .תמלשומ

 הארנ היה ולוכ םלועהו הז תא םישוע ויה םלוכ ,טושפ ךכ לכ היה הז םא ?טושפ ארוק התא הזל - ”ר

 .תרחא

  ,לפטה תא םידמול ,דומלל םירחובשו תושעל הנכומ הנניא הייסולכואה בורש הדימל לש ןיינע הז - א"א

 התאש הדבועהו תורבחתהה תוהמ תא ןיבתש ידכ .ףוס ןיאה לש רעשל ונתוא ליבוי אל חטב הזו

 ,דבלב ונלש תושגרה םוצמצ ידי-לע .םוצמצה גשומ תא ןיבהל ךירצ התא ,יאמצע וא דרפינ ךניא

 לכל ןתונ ףוס ןיאהש הלגת ,םוצמצה תלועפ ידי-לעו .םהיכרצו םירחא לש תושגרל ונחנא םיחתפנ

 ,אלא ,רבד םוש ליחתמ אל התא ,דלונ התאשכ .תיפוס-ןיאו המלש הינומרהב םייקתהל יפוס רבד
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 ולשמ לוגיע שי ונתיאמ דחא לכל .לוגיע ןיעמ השעמל אוהש ,יפוס-ןיאה האירבה ךילהת תא ךישממ

 עיגמ רחואמ רתוי בלשבו ,היהיו היה רבכש המ תא ךישממ ,ןוכנ רתוי וא ,ולש האירבה תא ליחתמש

 םלוע .תיללכה תואיצמה תא למסמ רשיה וקה ,תויורשפאה רעש תא למסמ לוגיע םא .רשיה וקה

  .תוריפס תוארקנ ןהש ,רשיה וקה ךרואל תוכשמנ ןהש תומיוסמ דאמ תודוקנ לעב ,אוה ,רשיה

 ךילהתבש ,ןותחתה ןוויכלו ןוילעה ןוויכל הנבמ םע ,רורב דאמ ףוסו הלחתה לעב אוה רשיה וקה

 וקה םע קסעתהל ונל לק רתוי םדא ינבכ .תוריפסה ךרד ,םירבוע ונחנא ןותחתה וא ןוילעה ןוויכה

 לוכי רשיה וקה תריחב בקע ,לוגיעהמ קותינהו לוגיעהמ יתואיצמ רתוי ונל הארנ אוה יכ ,רשיה

 .יפוס-ןיאה רואה רעש תא ונינפב רוגסיש ,םוצמצה תריחב ךילהתל עירפהל

 ?טושפ דאמ הז ךליבשבו ,הלחתהב קר התאש ןיבמ ינא - ”ר

 המשנ וא םדא לכ לעו ,הלוכ האירבה לע םיעיפשמ ונלוכ .ארובה תבהאו הדימל לש ןיינע טושפ הז - א"א

 רתוי םימעפל ,תלוזה לע םיוסמ םשור םע םיוסמ םתוח םיריאשמ ונחנא דימת ,םישגופ ונחנאש

 .םתוחה ךילהת הז ,תוחפ םימעפלו

 .חכוש אל דחא ףא ךתיא השיגפ ,רתוי דימת הז ךלצאש חוטב ינא - ”ר

 תונשל לוכיש ךילהת הז ,םתוחה ךילהתל רבחתהל .הלודג תחא תמתוח ךלוכ ,ינודא הארמב לכתסת - א"א

 ךילהתה לע עיפשהל לוכי יתאירבה ךילהתה .בויחל הלילש תונשלו הווהה תולועפ ידי-לע רבעה תא

 קובדלו ,VISION ,הבשחמב ליחתהל ונילע ,ונלש האירבה ךילהת לע עיפשהל ידכ .ולוכ ימסוקה

 םתוח אוה ,ונתיאמ דחא לכ לש האירבה תיווח .ונילע עיפשהש הארשהה חוכל רבחתהלו הרטמב

 ,רשיה םלוע ןוויכל תוריפסה ךרד ונתוא וחקייש םילענה םישעמל ונתוא ליבוי וא ליבומש םוצמצה

 .יפוס-ןיאה רעשה אוה ,רתויב הלענה רעשל ונתוא ברקיו ,תונוילעה תוגרדמהו

 .הפ בותכש המ תא אורקל הקד יל ןת ,טולקל ליחתמ ינא ךא ,דבכ הז - ”ר

 .הלאש ךל שיש ןיבמ ינא - א"א

 ?רשיה וק לע שי תוריפס המכ - ”ר

 .10 - א"א

 ?הלחתהב ןהילע רביד םדאש תוגרדמ 10 םתוא הז םאה - ”ר

 לכב רואהו ,רוא התיא האיבמש הבכרמ ןיעמ איה הריפס לכ .םינוש תומלוע ינש לבלבמ התא ,אל - א"א

 - EGOה תמר השעמל אוהש ,תלחתה ובש םוצמצה תמר יפל לודג רתויו ןבל רתוי היהי הבכרמ

 ילכה השעמל איהש הבכרמל התוא ןיימדת הריפס תדוקנ לכ .טסיאוגא התא המכל הרושקש ,ךלש

  ,תאז תמועל .הנתשמ וניא םלועל אוהש ,יפוס-ןיאה רואל עיגהל םיצור םלוכו רואה תא אשונש

 רואה ,איה הנוכנ ונתריחב םא .יפוס-ןיאה רואה ומכ ,לודגו ןבל ,קזח וניאו ,יונישל ןותנ תובכרמה רוא

 ,שוביש לח ךרדה ךרואל םא ךא ,יפוס-ןיאה רואל וניתורבחתה לע לקמו יקנ רתוי ,קזח רתוי היהנ

  לוגיע ידי-לע וא רשי אל ךרד ידי-לע וארבנש תוריפסהו הבכרמה םהש ,ךרדה ךרואל ונלש םילכהו
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 ,ארקנ הז ךילהת ,שדחמ ונמצע תא םירהל םיכירצ ונחנאו הטמ תוסרוק תובכרמה ,םלשומ אל

 תייגרנא תא הרזחב לבקל ונילעו אשונו אשונ לכב ונלש תואיצמה לע עיפשמ אוהש ,םילכה תריבש

 התאש ךילהת אוהש ,יפוס-ןיאה רואה ןוויכל בוש הבכרמה םע רוהדל תרגובמ רתוי ךרדבו ונירוענ

 םישנא ,םיוסמ לכוא ,ןוגכ ,םינוש םירבדל םיכשמנה םינוש תוצוצינ שי דחא לכל .ןוקיתכ ותוא ןיבמ

 .הלש דועיהו התרטמ ,ותמשנל תורושקש תוצוצינה יפל ךשמנ דחא לכ ,תמיוסמ הקיסומו םימיוסמ

 תילילש תוגהנתה לש העינמו תוקחרתה ,ונלש קומעה דועייה לש הנבהו העימש ךותמ עבונ ,ןוקית

 םיעיגמ ונחנא הפ .דיחיהו דחאה יפוס-ןיאה רואה ידי-לע ונתמשנו ונילע לטומה תא עצבל תעמשמו

 וישכע ,ילוא לבא ,ןיבהל השק ךל היה ,תונוש םימעפ ונרביד וילעש בבוסה רואהו אלממה רואל

 .לוגיעה תא רוגסל חילצת

 תתל הלוכיו ,ילש תימצעה האירבב יל םירזועש ילש םיינוציחהו םיימינפה תורואה הלא ,ןיבמ ינא ןכ - ”ר

 .םייעבט לע םירבד עצבל עדיהו חוכה תא יל

 !??אוה דחאו יעבט לוכהש ,םויה ןיבמ התא - א"א

 ?בבוסהו ימינפה רואה תא לבקל וא איצוהל חילצמו וזה תוימינפל עיגמ ינא ךיא לבא ,יתנבה ,ןכ - ”ר

 שודקה ןיב רשקל הדיקפתש "דוחיי םשל" תארקנש רקוב לכ רמול רומא התאש תיטסילבק הכרב שי - א"א

 עיגהל לוכי אל התאש הארנכ זא ,הליפת שיא אל התאש תטלחה התא לבא ,הניכשהו אוה-ךורב

 .הלאה תומוקמל

 .יילע קוחצל קיספת - ”ר

 .ןוילעה רעשל עיגתו עדת ,דמלת ,ךמצע לע קחוצ התא - א"א

 ?םיטרפב רתוי ריבסת ילוא - ”ר

 תיזיפה האירבה ,רבגה אוהש ,אוה-ךורב שודקהו הבקנה איה הניכשה .השיאו רבג ןיב דוחיי ומכ הז - א"א

 לש הלועפה תועורז ונחנאש ךל ןיימדת .הניכשה קזוח לע תועיפשמ ונלש תולועפהו ,הזה םלועה לש

 .התוא דירוהל וא התוא תולעל ךחוכב ,הניכשה ןכ םג ךכ ,תימצע תולגב ונחנאש םעפ לכ .הניכשה

  .ונלוכ תא תבבוסה היגרנאה אוה .לוכה ארוב אוה ,וב תעגפ התוא תדרוהשכ

 ונלש תוימינפה תושגרה רשאכ אוה יתימא דוחיי .הבהאה איהש החמשו םייח תוחפ ,היגרנא תוחפ

 .ונלש תוינוציחה תולועפה ידי-לע תואטבתמ

 רשפא ילואש ,םויה לש עסמל רשקב ןויער היה יתשאל ,השיאו רבג לש אשונ לע רבכ ונחנא םא - ”ר

 .ןיינעמ רתוי תויהל לוכי הז ?ןמזה ןמ קלח השיא םגו רבג םג תויהלו תונשל

 רבכ הארנכו ךלש הלחמב הקבדנ איה ,ךתוא ןזאלו תוסנל םוקמבו ךממ תעפשומ דאמ הנכסמה - א"א

 .ךממ תערפומ רתוי

 .הל רתומו השודק איהש חכשת לא - ”ר

 .תונלבסב רזאתת ,םיעיגמ ןאל עדוי אל וליפא התא ?הלאה תושקבה תא םיאיצממ םתא הפיאמ - א"א
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 .ךישמנ אוב ,רדסב - ”ר

 תורקל לוכי אל הז לכו המצע האירבה ךרד ינחורה םלועל ורוביחו תולועפה םלוע לע וישכע דע ונרביד - א"א

 תורמיא ידי-לע ארבנו דסונ םלועה לכ .רובידה חכ ,הרמיאה םלוע אוה הריציה םלוע .הריצי אלל

 עדומה ,האלה ןכו ,הליפת ,םר לוקב האירק וא הריש וא ריש ידי-לע םיממורתמ ונחנא רשאכ .דבלב

 תחא הלועפ .הלועפה חכ אוהש ,היישעה בלשל ונתוא ליבומש הריציה בלשב אצמנ ,ונלש עדומ-תתהו

 דימת ונל שי םייחב .תובוטה תושגרההו תובשחמה לכמ הרוהטו הקזח רתוי תויהל הלוכי ,הבוט

 הארנש המש ןיבנ השעמלו .םיכאלמה תא הארנ זאו יבויחכ םייחה תא תווחל הריחבה תוכז וא הריחב

 לכ הארנו םייחל ענכנ וא ,תיפוס-ןיא תינחור הלודגל תויונמדזה לש תואיצמ השעמל אוה ,לושכמכ

 לש םדקתמו םדקמ עדימ םע הייחנ וא ,םדקתהל ונתיאמ תענומו תמאה תא הסכמש הפילקכ הרקמ

 המשנב היישעו הבהא לש תולבגמ אלל ,ירמגל החותפ היווחכ םייחה לכ תא תווחל לכונו תודחא

 .שפנבו

 ?לדבהה תא יתנבה ךכ לכ אל ,תומשנ םע דחיב תושפנו שפנ הלימה תא םימעפ הברה ריכזמ התא - ”ר

  יעבטה טקניטסניאו ,יעבטה סיסבה תא הל שיש ,ףוגה לש תיעבטה היצנגילטניאה איה ,שפנ - א"א

 תבכרומ הנממש תומרה תחא איה ,שפנ .תימצע הרימש ןבומכו Healing and Surviving -ל

 חומהו ףוגה תויווח לכ .היישעה םלוע תא תאטבמש המ איה שפנ תארקנש המשנה תגרד .המשנה

 חור תמועל .ונלש- EGO הו ףוגה תרימשב תניינועמ רקיעב שפנ .שפנה ךותמ תועבונ ,עצבמש

 ונתיא םירחא ףוחדלו ,םירוצעמ אלל לודגל ונל תתלו ונתוא דמלל ,וניקפוא תא ביחרהל תניינועמש

 רתוי המשנה םג ךכ ,הובג חורה ךותב לזונה תומכש המכו שפנמ תילזונ רתוי איה חור .ןמז ותואב

 ונל תנתונ המשנה .היישעה םלוע ידי-לע האירבה םלוע תא אטבמש הדוקנה איה המשנ .ההובג

 ונלש םייחה תא רוחבל ,הריחבה תוכז תא ונל תנתונ המשנ .תינוציח העפשה ילב םיישפוח שיגרהל

 ונתוא איבמש ונתמשנו ונחור ךותבש לזונה חכ תומכו ונלש ימצעה קמועה יפל ונלש ךילהתה תאו

 ,םיאלמ רתוי םייח היחנ ךכ ,הובג רתוי עיגת ונתמשנש המכ .ונלחיי דימת םשל רתויב הובגה םוקמל

 וניפוג ,ונשפנ ,ונתמשנ .םיחצנ חצנל ,יפוס-ןיא רואו הבהא אלמ ,םיחמש ,םייתימא ,םיוולש ,םימלש

 היגרנא םירדשמ ונחנאשכ .ונלש הביבסה ךותל תילילש וא תיבויח היגרנא םירדשמ דימת ונחורו

 תא תומיאתמ לבקתש תואצותה ,הכופה היגרנא שיש ןבומכו ,ונתרבחב תויהל םיצור םלוכ ,תיבויח

 וא םידיספמ ונחנאו ,היישעב םאו הרימאב םא ,העפשה שי םישוע ונחנאש רבד לכלש רוכזת .ןמצע

 .המכוחב רחבנ ונלוכש הווקמ ינא .הביבסלו ונימצעל קר םימרותו םיחיוורמ

 עיגהל תושעל ךירצ המ ,ןכ םאו ,ךאלמ רדגב םדא םאה ,םיכאלמ תולגתה ,רפסמ םימעפ תנייצ - ”ר

 ?ךאלמ תגרדל

 .ומשב תונעל בהוא אל ינא ,ותוא לאשת ,םדאל רושקש המ - א"א

 }טפשמה עצמאב ייר תא קיספמ ברה{ ?......ונישעש םירצקה םינורחאה תועסמה ינשל רשקב - ”ר
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 .חווט יכורא ךא ,ןמז ירצק - א"א

 ?ונייהש תומוקמה תומש תא תתל יל רוסא המל לואשל יתיצר .ןיבמ ינא ,ןכ - ”ר

 .האלה ךישמת השקבב ,רוסא הז רוסא - א"א

 ?ונינב תשגפהש הביסה המ ,רבעהמ יתרכהש השיא התוא - ”ר

 .רחואמ רתוי דעומב ןיבת התא - א"א

 ?יתוא הריכה איה םא חוטב יתייה אל - ”ר

 .הריכה איה ,ןכ - א"א

 ?התיא רבדל יל תתנ אל המל זא - ”ר

 .ודעומב רבד לכ - א"א

 .התוא שוגפל וליפא ילואו התיא רבדל הצור דאמ ינאו הלש ןופלטה רפסמ תא יל הנתנ איה - ”ר

 .שארמ תומאותמ אל תואיצי ילבו תויוטש ילב לבא ,ירשפא הז - א"א

 ?תאצל תעדוי איה - ”ר

 .אל - א"א

 ?הדיקפת המ - ”ר

 !ךלש דיקפתל גאדת - א"א

 ?השמ ומכ דחאב אלו יב ורחב המלו ,דיקפתה המ ןיבמ אל ןיידע ינא - ”ר

 .תכרעמל ףרטצהל רחבתש עגרב ןיבת התא - א"א

 .לבתב תורשפאה לע ובשחתש הצור ןיידע ינא - ”ר

 .ירשפא אל - א"א

 .ףוגה םע האיצי לע תרמאש המ הז - ”ר

 תצק ךלוה תייה םא ךל ראת ,עגרכ םיבאכ לע ןנולתמ התא ,תינוציח אלו תימינפ האיצי התייה וז - א"א

 .רובקל המ וליפא היה אל ךתשאלו ,םימרוגל קרפתמ תייה ,הובג רתוי

 .יל גלגלמ בוש התא - ”ר

 .ןנולתמ קרו תודוהל חכוש בוש התא - א"א

 .הדות ,הדות ,הדות - ”ר

 ?ךרדל תאצל ןכומ - א"א

 .הלאש דוע קר ,ןכ - ”ר

 .השקבב - א"א

 .רבדל הצרנ ונינשש חוטב ינאו ,קרוי-וינל עיגהל הרומא איה - ”ר

 .תואיצי ילב קר היעב ןיא - א"א

 ?יתשאל רפסל יל רתומ - ”ר
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 .הל קרו ,רבעהמ םירתוימ םיטרפו תומש ילב ךא ,ןכ - א"א

 .רועיכ שממ ,םעפ התייה איהש רבגל המוד דאמ איה - ”ר

 .םימעפל ונב תעתעתמ האירבה - א"א

 ?ןוכנ ןיבמ ינא ,םולח אלו תיתימא התייה השיגפה - ”ר

 ?ןכומ התא ,רורב - א"א

 .תופצל המל עדוי אל ינא ?ריבסה םדאש ךרדה לע עדימ תצק יל תתל לוכי התא ,ןכ - ”ר

 .העתפה הפצמ ונינשלש הארנכ ,ךומכ קוידב ,גשומ יל ןיא - א"א

 .הנטק הלאש דוע - ”ר

 .השקבב - א"א

 ?המל ,םייניע חותפל יל תשרה ,עגרכ ונישעש הרזח ךרדב - ”ר

 .ךב זוחאל ךירצ יתייה אל ,בל תמש םאו ,תדחפ אלו ןיינע תנבה רבכ יכ - א"א

 ?ךרדה לע יתשאל רפסל יל רתומ - ”ר

 ?תיווחש המ לכ תא וארקיש הצור התאש חוטב התא ,היעב ןיא - א"א

 .תומש אלל הספדהב שמתשמ ינא הז ליבשב ,םיעורג רתוי םירבד וארק רבכ - ”ר

 ?בותכה לע תומש ריכזהל ילב ,םימיוסמ םישנא םע םיוסמ קזנ רבכ ךל השע הזש ןיבמ התא - א"א

 .ךילהתהמ קלח הז לבא ךלש רבסהה תא יתנבה ןכ - ”ר

 .הבהאב הז תא לבקמ התאש חמש ינא - א"א

 ?תכרעמה ישנא ראש םע השוע ינא המ - ”ר

 יללכה דוקפתה לע עיפשמ הזו םישלח ךילגרב םירירשה ,ךתואירבב דקמתת עגרכ ,לוכי התאש המ - א"א

 .ךיניע תא רוגסו חונב בכשת םייתניב ,רוזחנשכ םישגרומ תוחפ תצק ויהי םיבאכה .ךלש

 ?יתיא רזוח התא - ”ר

 .הפי גהנתת םא - א"א

 .יתונשקע תוכזב ול הנתינש היווחהו תורשפאה לע יל הדוה ברה .םישגרנו םימלש ונרזח .רמגנ עסמה
  .המל יתנבה קוידב אל ,ולש םייניעב תועמד יתיאר .יצפח תא יל ןתנ השמ .ונדרפנו ונקבחתה
 המל יתנבה תוחפלו שקיב ברהש יפכ XXXXX םע ילש השיגפל ךישממ ינאו ילש תויחנהה תא יתלביק
 !יחכונה דעומב לארשימ קרוי-וינל ועיגה XXXXX לש םידליה
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10-10-10 
 2010 ,10 רבוטקוא
 א"עשת'ה ןוושחב 'ב

 
 "היצ" ץראב הדירפ

 
 

 ןולמ ותואב ןטהנמב הרזחב ינא ."היצ" -ל א"א ברה םע האיצי ירחא .ןושאר םוי ,הלילב 10 העשה
 ,ברעב 6 העשב ונבזע .ןוטליה ןולמב היהש יפכ אל ,ילמרונ דאמ רדחה םעפה .רדח ותואב ,ונלחתהש
 הנושו רתוי הריהמ התייה םעפה ךרדה .םירבסה אלל דימ אובל יתיבמ יתוא קיעזה א"א ברהש רחאל
 השיא התואמ הדירפ ןיעמ התייה ,םשל בוש עיגהל הביסהש יתנבה יתעגהשכ .רבעש עובשמ ירמגל
 רובעלו המלועמ רטפיהל הטילחה איה ,תלבגומה יתנבה יפל ,הנש 320 תב ,רבעש עובשב יתשגפש
 רבכ ,ונלשמ הנוש דאמ אוהש ,הלש היוולהה סקטו םייחב התייה אל רבכ איה יתעגהשכ ,ינשה דצל
 יתכשמה .הילע בותכל לכוא אל הברהש תאזה הרזומה היווחהמ םירסמה תא יתנבהו יתלביק .ליחתה
 בישקהל השק דאמ יל היהו זכורמ ךכ לכ יתייה אל .רבעש עובש ונמייס אלש רויס ותואב א"א ברה םע
 סנא'צ םוש יל ןתנ אלו םייסל ךירצש טילחה א"א ברה םואתפ ךא ,הפיו ןיינעמ דאמ םוקמה .ברה ירבדל
 ןופלטה תא יתשקיב .רצק ןמזל דבל רדחב יתוא וריאשה ,ולש רזועה ,השמו ברה .ונרזחו ותיא חכוותהל
 ילש קיתה תא יל תתל םיכסה אוה .רצק ןמז ךות רוזחי א"א ברהש רמאו בריס השמ ךא ,הרזחב ילש
 אלש ידכ יתשאל רשקתהל ךירצ ינאש השמל יתרבסה .בוש עיגי ברהש דע בותכל לוכי ינא ךכ תוחפל
 לע תובר תובשחמו רצק ןמז ירחא .ןופלטה ןיינעב יל רוזעל לוכי וניאש בוש ריבסה אוה ךא ,גאדת
 !א"א ברה עיפוה בוש ,תאזה הרזומה היווחה
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 ?שקבא ינאש ילב בתוכ רבכ התאש ןיבמ ינא - א"א

 .קתונמ רדחב הפ ןופלטהו ילש ןופלטה תא יל ריזחהל םיכסה אל השמ ,יל םמעשמ - ”ר

 .רדסב לוכה התיא ,ךתשאל גאדת לא ,עדוי ינא ,ןכ - א"א

 .םולש הל דיגהל ילב דאמ רהמ תיבה תא יתבזע ינא ,רדסב לוכהש הל דיגהל הצור קר ינא - ”ר

 רובעל ךירצ ינא .עגרכ התיא רבדל ךל רשפאל לוכי אל ינאו ,ךומכ תינרקס טושפ איה ,תגאוד אל איה - א"א

 הביתכהש שקבא ינאו רבעש עובשמ ונתדידי ונילא ףרטצת בורקב .םדוק םירבד רפסמ לע ךתיא

 .ונתיא איהשכ רצעית

 ?תרעוכמל ןווכתמ התא - ”ר

 םשב הל ארקנ ,בותכל הצור התא יכ ,ןיינעה ךרוצל ךא ,םש הל שי ,םיתואנ אל םייוניכב שמתשת לא - א"א

 ."ד

 !בותכל קיספהל לוכי ינא הצור התא םא - ”ר

 .ךתיבל עיגתשכ םויה לש רמוחה לע רוזחל הצרתש השגרה יל שי ,רדסב הז אל - א"א

 ?ןיינעה לכל הלש רשקה המ - ”ר

 .עיגת איהשכ ןיבת התא - א"א

 ?ןורחאה ישיש םוי לע רבדל רשפא - ”ר

 .השקבב - א"א

 ?תאזכ הרוצב יתוא תעתפה המלו םוי ותואב ךילע רבע קוידב המ - ”ר

 .תועתפהו תואקתפרה בהוא התאש יתבשח ,הזמ ץוח ,ןיטולחל ליגר םוי - א"א

 .תועתפה אל ,תואקתפרה - ”ר

 .XXXXX XXXXX תא תוארל יתיצר הזמ ץוח ,בצמ לכב טולשל בייח דימת אל התא - א"א

 .וניניב הרוק והשמש ןיבהל לגוסמ היהו חקיפ דאמ XXXXX אוה - ”ר

 .לוכהמ חכשי אוהו תורתוימ תולאש ותוא לאשת לא - א"א

 .שארמ יל עידוהלו רשקתהל תלוכי - ”ר

 .ינא ןכ םג ךכ ,עיתפהל בהוא התאש ומכ - א"א

 .רחא םוקמב ללפתהל תלוכי .םוחתל ץוחמ  XXXXX XXXXX -ש תורורב תונבה ונל היה - ”ר

 .ינממ תלביקש םיוסמה רסמה תא ךל ריבעהל ךירצ יתייה - א"א

 .דימת ומכ ,ןופלטה ךרד רשפא - ”ר

 .ךב עוגפל יתיסינ אל .ישיא ןפואב הז תא תושעל בייח יתייה ,הזה הרקמב אל - א"א

 .XXXXXXXXXXXXX -ש בהוא אל ינא טושפ ,ךל ןימאמ ינא - ”ר

 .בוש הרקי אל - א"א

 ?דיה תא ול ץוחלל ךל בושח היה המל - ”ר
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 .תחנו הוואג הברה שיגרהל ךירצ התא ,האלפנ הדובע השע .םלוכ ומכ ותוא יתכריב טושפ - א"א

 .הדות - ”ר

 .ימצע ןוחטיב הברה םע ,דאמ הרורב התייה XXXXX - א"א

 ?ול אב הז הפיאמ ןיינעמ - ”ר

 .ךממ - א"א

 ?ינממ - ”ר

 לא ,הזמ ץוח ,עיגהש ןאל עיגמ היה אל אוה ,תונורחאה םייתנשב ותוא ףחוד תייה אל םא ,רורב ,ןכ - א"א

XX   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX -ש חכשת

 XXXXX XXXXX XXXXX. 

 .ףקות לכב תבריס וישכע דע ,החישל ילש החפשמה תא סינכמ התא םואתפש דאמ ןיינעמ - ”ר

 .ךתלאש לע ךל יתינע טושפ - א"א

 ? XXXXX -ב תייה הרקמב ,תבשב ךתוא יתיאר אל - ”ר

 .אל - א"א

 ?המל ,םיליגר דאמ ויה ישיש םויב ךלש םידגבה - ”ר

 .בל תמושת ךושמל יתיצר אל - א"א

 .ךייש אל התאש ןיחבה XXXXXXXX - ”ר

 .ענכשמ דאמ היה ךלש רבסהה לבא ,ןכ - א"א

 ץחול התא םואתפו הנושארה םעפב תיזיפ יב תעגנ רבעש עובש קרו ןמז הברה יתוא ריכמ התא - ”ר

 .םלוכ םע םיידי

 ךישמת ,עגרל עגרמ םינתשמ םירבד ,םייחב תדמלש ומכו , XXXXX -ו XXXXX ,םלוכ םע אל - א"א

 .לואשל ךרוצ ילב ןיבתו דוקשלו דומלל

 ?שארמ יל תעדוה אל המל ,םויה הנתשה לוכה םואתפו ישיש םויב עסמה תא תלטיב - ”ר

 אל ירעצל ךא ,םירבד זרזל יתיסינ .םויה העיגמ "ד -ש קר יתעדי ,יונישה לע שארמ יתעדי אל - א"א

 תלביק הנממ ישארה רסמה תא ךא ,ךל הבושח התייה איהש עדוי ינא .רעטצמ דאמ ינא ,יתחלצה

 .הלש לגעמה תא תמייס התאו

 ?רופיסל הרושק רקובהמ רופיצה - ”ר

 .רופיצ םוש לע עדוי ינניא - א"א

 ?רופיצה ןיינעל רשק םוש ךל ןיאש יל דיגהל הצור התא - ”ר

 .רבדמ התא המ לע גשומ יל ןיא ,אלש ךל חיטבמ ינא - א"א

 .תולאש המכ יל שי ,העיגמ "ד -ש ינפל - ”ר

 .השקבב - א"א
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 ?תרעוכמ תראשנ איה המל ךכ םא ,ךירצשכ הפוגו התרוצ תא תונשל תלגוסמ איהש יל תרמא - ”ר

 התרוצ תא תונשל הלוכי הנניא איהו "ד םג ךכ ,תומיוסמ תורטמל תומיוסמ תולוכי םויה שי ךלש ומכ - א"א

 .עושעש תורטמ וא תוישיא תורטמל הפוג תא וא

 .רייפ ךכ לכ אל הז - ”ר

 ?הל העירפמ התרוצש תעדל ךל הפיאמו .ךמעטל אל הז םא ןגוה אל רבד םוש ךתעדל - א"א

 ?אל ךיא - ”ר

 יד התוא ריכמ ינא ,חוטב היהת ,הל העירפמ ךכ לכ אל הלש תוינוציחהו ךומכ בשוח דחא לכ אל - א"א

 ?ךכ לכ ךל עירפמ הז המל הזמ ץוח .בוט

 .רבעהמ רבח ותואל המוד איה - ”ר

 .ןמז ותואב םירבח קוידב םתייה אל ,העוט אל ינא םאו ,רבחה איה ,המוד אל איה - א"א

 ?םויה יפלכ השיגרמ איה המ ןיינעמ - ”ר

 .האלה וכישמתו ,הווהב וזכרתתש בושחש המ ,בושח אל הז - א"א

 .דבל התיא רבדל חונ רתוי שיגרא ינא - ”ר

 םגו הצרתש יתמ ינופלט רשקב התיא ראשיהל לוכי התא ,אשונה םע היעב םוש יל ןיא ,ירשפא הז - א"א

 .הצראב וא הפ התיא תוארתהל

 ?הילא רשקב תוידוסה המל - ”ר

 .ףשחיהל הלוכי הנניאו הכורא הפוקת רבכ תכרעמל הפרטצה איה - א"א

 ?לבתב הפ תדבוע קר איהש ןיבמ ינא - ”ר

 .ןכ - א"א

 ?אל ינאו ,ןכ איה המל - ”ר

 .תולאש םתוא תא לאוש בוש התא - א"א

 ?האושנ איה - ”ר

 בוט רתוי ינשה תא דחא וריכתש ךירצ ינא .תוישיאה תולאשה לכ תא התוא לאשתש ףידע לבא ,אל - א"א

 .התציחמב חונ רתוי תצק שיגרהל ליחתת זא ילואו

 .הרזומ תצק איה - ”ר

 .תרוקיב ריבעמו התוא טפוש התאש ינפל םדוק התוא ריכתש יאדכ ילוא - א"א

 התאש המ תא עצבל לק רתוי היהי הלש חוטב ינא ,יתנבהש יפכ החפשמ וא םידלי לעב הל ןיא םא - ”ר

 .ינממ שקבמ

 .עצבל תלגוסמ היהת אלו ךלש תיתמשינה המרב אל איה .םידיקפת ףילחהל שפחמ םעפ דוע התא - א"א

 הפ ןטק והשמ לבקת ןכ ילואו ךל רוזעל ןמזה םע לכות איהש תורשפאה תמייק דימתש ךל עדת ךא

 .תשקיב התאש יפכ
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 !הל רוזעל רומא ינא ,הכומנ רתוי המרב איה םא - ”ר

 .ושגפיתש יתיצרש תוביסה תחא תאז .לבתב הפ הרזע ךל תתל הלוכי איה ךא ,ןבומכ - א"א

 האיציה ללגב לטוב הז םאה ,ךושחה םוקמה ול תארק ,רחא םוקמל האיצי לע רבעש עובש ונרביד - ”ר

 ?"היצ" ץראל

 .ךשוחה ץרא אוה םוקמהו .הז בלשב ךל עיצמ יתייה אל ךא ,אל - א"א

 ?המל - ”ר

 .תרחא םעפ ילוא ,ךתוא בבוסב זכרתהל ךל השקש האור ינאו דורי חור בצמב התא - א"א

 .תיפוס הטלחה ךל תתל עובשמ תוחפ יל שי - ”ר

 .ךתריחב תא עובקל ךורא ןמז הז עובש - א"א

 .2010 ,16 רבוטקוא ינפל טילחא ינאש תויהל דאמ לוכיו ,יתעדל אל - ”ר

 ?םואתפ ןוזפיחה המל - א"א

 .הצוחל דאמ יתשא - ”ר

 .יתוא דירטמש ןמיס והז - א"א

 ?םויה רבכ םוקמ ותוא םע םייסנ ןכ ילוא זא - ”ר

 .תוצח ירחא קר ירשפא היהי הזו ,ךב יולת הז - א"א

 ?ונילא ףרטצי םדאש תורשפא שי םאה - ”ר

 .יוכיס ןיא - א"א

 ?הרבעש םעפ ומכ אלו םעפה הנוש התייה "היצ" ל ךרדה המל - ”ר

 קחוצ ברה
 .הרות תחמש םוי לכ אל - א"א

 .םכלש םיעינמה תאו םכתא ןיבהל לגוסמ יתייהו יאוולה ,םישק דאמ םתא - ”ר

 .בורק דעומהו הריחב לש ןיינע קר הז ,הרקי הז - א"א

 .ילש תוטלחהה לע עיפשהל ידכ ילש תונרקסה תא םילצנמ םתאו רחבא ינאש המב יולת הזש היעבה - ”ר

 .תונרקסה תא ךתמשנב יתנמט אל ינא - א"א

 תא תונשל ומכ קוידב הז ,תיפוסה הריחבה לע עיפשהל הז תא לצנמ התאש עגרב לבא ,אל ילוא - ”ר

 .רוסא הזש יל תרבסהו המשנה ךילהת

 רתוי תצק ילוא ןיבהל ידכו ,ירמגל הנוש הז .הזה חוכיווב חצנל בוט קיפסמ ךניא ךא ,בוט דימלת התא - א"א

 .עדת ,דמלת ,רבעש עובש לש םיבתכב ןייעל ךל עיצמ יתייה ,בוט

 עסמה תא םייסנש עיצמ ינא .הז בלשב חצנל לוכי אל ינאש עדוי ינא יכ ,חכוותהל ןנוכתמ אל ינא - ”ר

 עסמה תא עצבל לכונו ,עגר לכ הפ היהת "ד .ונלש החישה תא םייסנ ךכ רחאו ,רוחש םוקמ ותואל

 .התיא השיגפה םויס ירחא
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 !ךשוחה ץרא - א"א

 .הביתכה תא קיספהל שקבמ א"א ברה .רדחל םיסנכנ "ד -ו השמ
 ונרביד .האיציה ינפל XXXXX -ל רשקתהל תושר ברהמ יתשקיב .PM 11:45 -ב רדחה תא הבזע "ד
 לע רתוול יתוא ענכשל הסינ בוש א"א ברה .תרחמל התוא שוגפל יתחטבהו עגרית איהש ידכ תוקד המכ
 .בותכל בוש יל הרוה ברה זאו יטפמיס רתוי םוקמל עיגהל ילוא רשפא םא ותוא יתלאש .הזה עסמה
 .ונלש החישה תא םייסל תוסנלו םוקמ םושל תאצל אל ןובנו םכח רתוי היה - א"א

 .דחיב ונלש תואיציה תא בהוא ינא - ”ר

 יכ ,הכורא הפוקתל תומוארט ךתוא ריבעהל לוכיו ,ער םתס ךל השעי הזו םולכ ןתיי אל הז עגרכ לבא - א"א

 .םוקמה רשפ תא ןיבהל לגוסמ ךניא

 .םניחל אל הזו הרטמ שי ןכ זא .והשמ יתוא דמלמ דימת התא האיצי לכב - ”ר

 ?םדא םע השיגפ רדסנ ,עסמ םוקמבש רשקב המ - א"א

 ?וניתשולש ןיב השיגפ ךכ רחאו ,עסמ רשפא-יא המל - ”ר

 לע ןיינעמ ,ימצע תא לאושו ההות םימעפ הברה ינא .רתויו רתוי שקבמ התא דימת ,תולובג ךל ןיא - א"א

 ?יילע לפנש הזה ןוקיתה רשפ המו יילא ךתוא וחלש המ ךמס

 .יילא תחלשנ התא ,ךפיהה קוידב הז - ”ר

 .הנושארה םעפב יילא תרשקתה התא ,אל - א"א

 .םדא ידי-לעו ךדי-לע םייובמ היה לוכה הז לבא ,ןכ - ”ר

 קחוצ בוש ברה
 ?עסמ וא םדא םע השיגפ ,טילחת - א"א

 .ןוקית הפ רבועש אוה ינאש יתבשח הזמ ץוח ,עסמה תא ףידעמ ינא לבא ,רייפ אל התאש ךל עדת - ”ר

 .יללכ ץופיש ,רקיה ידידי ץופיש - א"א

 ?הזכש ץופיש ,החילס ,ןוקיתל יתיכזש ילש םילוגלגה 69 לכב יתישע המ ןיינעמ .ךתוא חמשל יתחמש - ”ר

 .עדת ,דמלת - א"א

 ?ךכ לע רוזחל ךל סאמנ אל - ”ר

 .טולקת ףוסב ילוא - א"א

 ?ינחור וא יזיפ אוה עיגנ וילאש םוקמה - ”ר

 .ינחור אוה ,תלבגומה ךתנבה יפל - א"א

 ?ףוג לבקנ אל זא - ”ר

 בבוסה תא ןיבהל השק רתויו השק עסמ הזש ךתוא ריהזמ בוש ינא .תומד לבקל רשפא לבא ,אל - א"א

 .ךתוא

 .םיכתוח םומיסקמ - ”ר
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 .דעיה תדוקנ וא הרזחה דעומ תא טילחמ אל התא - א"א

 .םויה התוא שגופ ינאש יתשאל יתחטבה לבא - ”ר

 .קרוי-וינ לש רקובב היהי אל הז ךא ,ןכ - א"א

 תא יל תתל בייח התאש בשוח ינאו ונלש החישה תא ונמייס אל .רוזחנשכ תולאש הברה ןיידע יל שי - ”ר

 .רוזחנשכ ןמזה

 .היעב ןיא - א"א

 .ךכ רחא יל רמואו םירבד החוד ללכ ךרדב התא - ”ר

 לע ךידי תא בלשתש ירחא ךיניע תא רוגס ,תוצח ירחא רבכ הז ,הטימה לע בכשת .ךלש אוה םויה לכ - א"א

 .הזחה

 ?היהת התא הפיא - ”ר

 הילע תשוחת ךל תנתונש הליגר האיצי תמועל הטמ יפלכ הליפנ ןיעמ שיגרת התא םעפה ,ךדיצל - א"א

 !שושחת לאו םורזת טושפ ,הבוגו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 166 

10-11-10 
 2010 ,11 רבוטקוא
 א"עשת'ה ןוושחב 'ג

 
 ךשוחה ץראו - 10 -"ד םע תורכה/תונבה

 
 

 דחיב יתוכיא דואמ ןמז וניליב ,הלילב 10 -ב ןושאר םוי 10-10-10 -ב הליחתה א"א ברה םע יתשיגפ
 .ינוידב עדמ ומכ םה הווחו האור ינאש םירבדה .תספתנ יתלב איה יחומ ךותל סחוד אוהש עדימה תומכו

 .הווחאו יתיווח רשא לכ תא חכשא אל ינא םעפ ףאש הווקמ ינא
 יתמלענש ירחא ,רדסב לוכהש הל עידוהל XXXXX םע יתרביד ,10-11-10 ינש םוי רקובב 10 העשה
 הז ,ברה לש ןיליפתב יתשמתשה .רקובה תליפת ירחא ,א"א ברה םע רקוב תחורא יתלכא .םלש הליל
  .רוא ךושח םוקמ ותואב ותיא יתרבעש תיטמוארטה היווחה ירחא יתוא עיגרה תצק
 .10 רפסמל והשכיא םירושק השיגפה תועשו םיכיראתהש בל יתמש "היצ" -ל יעסמ זאמ
 .10-11-10 ,10-10-10, 10-1-10 םיכיראתב ויה תושיגפה .ברעב 10 -ב וא רקובב 10 -ב ונשגפנ
 !ןיבא םויה אובב ,והשמל ןמסמ וא זמור ברהש רורב הז
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 ?תצק תעגרנ - א"א

 .ןכ - ”ר

 ?יתקדצ - א"א

 .רתוומ יתייה אל ךא ,יטמוארט הזש תקדצ - ”ר

 ?קדוצ התאש בשוח התא זא - א"א

 ?החישל םדא תא ףרצל רשפא-יאש חוטב התא .ןבומכ - ”ר

 .השקבב ךישמת ,תולאש ךל ויה .ךלש התייה הריחבה ,יוכיס ןיא - א"א

 .הרות תחמשב שחרתיש לודג והשמל יתיפיצ - ”ר

 רבכ הרקש המ .הרק אל רבד םוש זא ,תושדחב אל הז םא ,ךתנבה יפל ךא ,ורקיו ורק םילודג םירבד - א"א

 יפל םינתשמ דימת םירבד .שמשל תחתמ שדח רבד םוש ןיאו ,הרק רבכ הרקיש המו ,הרקי

 תויחל קיספתש יוצר היהו ,ונב יולת לוכה ,ונילעמ קחרת הערהש ךומכ הווקמ ינא .ונלש תולהנתהה

  "ארקש-הד אמלעב"

 ?תימרא םעפ דוע ?הז המ - ”ר

 ,ךתאנהל תוצייצמ םירופיצהו ,ךילע תחרוז שמשהו ךלש ןומראב אצמנ התאש ."רקשה םלוע" - א"א

  ,םיכרד תנואתב עצפנ וא חצרנ והשימ ךממ קוחר אלש רמוא הז ןיא ,בוטו הפי לוכה ךניע תיארמלו

 חצנל ידכ הובג קיפסמ אל ךא ,ךלש העובה ךותמ תאצל תדמל התא .םיבער םידלי ןיא הקירפאב וא

 .רקשה םלוע תא

 ?ורזע ,םינושה םישנאה ידי-לע ןהילע ונרבידש תונושה תוליפתה - ”ר

 ןיליפת חינהל םירחא ענכשלו  XXXXX -ל רסומ ףיטהל עדוי התא .ףרטצהל ךל קיזמ היה אלו ,דימת - א"א

 .עגונ אל הז ךל ךא ,הליפת עצבלו

 .יילא רבדמ אל הז ,יתיסינ - ”ר

 .ךיכרד תא ןחב - א"א

 ?יתיצרש ןבאה תא יתשאל איבהל יל תשרה אל המל - ”ר

 .תבטב "י דע הזמ רטפיהל הכירצ איהש הל דיגהל תחכש ,הזמ ץוחו ,הרבעש םעפב הלביק רבכ איה - א"א

 ,יתחכש אל הזמ ץוחו ,ךיראת ותוא תא תעבק XXXXX -ל םגו הל םג ?הזה ךיראתב דחוימ המ - ”ר

 .הנתמהמ רטפיהל הל דיגהל יל השק טושפ

 .דימ הל דיגהל בייח התאו ,םיכיראתה תועמשמל סנכית לא השקבב - א"א

 .XXXXX -ל וא הלש אמאל הז תא תוארהל תושרה תא הל ןת תוחפל ,בותכה תא ארקת רבכ איה - ”ר

 .תעגל דחא ףאל תתל אל ךא ,תוארהל הלוכי איה - א"א

 .הז תא םלצל הצור יתייה הזמ רטפית איהש ינפל - ”ר

 .םימוליצ ילבו םתריבק ידי-לע םינבאהמ רטפית טושפ ,חכוותת לא השקבב - א"א
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 ?םתוא ףורשל רשקב המ - ”ר

 .רדסב םג הז - א"א

 ? XXXXX XXXXX -ה םע דחיב םתוא ףורשל לוכי ינא - ”ר

 ?הרובקב ער המ ,ערפומ שממ התא - א"א

 .רובקל םתס רשאמ ןיינעמ רתויו הפי רתוי - ”ר

 רבד הז הרובקו ,"היצ" -ב אלו לבתב יח התאש ןיבמ התא ,ופרשת זא ,בוט םכל השוע הז םא - א"א

  ?ןכ ,לבוקמ

 .ףורשל ףידעמ ינא לבא ,רדסב הז ,יילע קוחצל ךישמת - ”ר

 .קזנ הל םורגל אל ידכ תבטב "י ינפל ףורשת זא - א"א

 .םינפ לומ םינפ ףידעש יתטלחה ףוסב לבא ,בתכמ ךל בותכל יתיצר יתריחבל רשקב - ”ר

 ?וישכע ךתבושת תא תתל הצור התא - א"א

 .ןכ - ”ר

 ?ןוזפיחה רשפ המ ,ןיינעמ דאמ הז - א"א

 תתל םישדוח 9 ירחא ןמזה עיגהו ,ינממ הפייע רתוי יתשא ,ףייע טושפ ינא ,הנכ דאמ ךתיא היהא ינא - ”ר

 .תיפוס הטלחה

 .בישקמ ינא ,ךישמת - א"א

 ?םדא םע הז תא תושעל רשפא-יאש חוטב התא - ”ר

 ךתטלחה יפלו ,יכרד ריבעהל ךרטצת התא ךלש תיפוסה הריחבה תאש ךל ריבסה םג אוה ,אל - א"א

 .האלה ךישמהל לכונ ,תיפוסה ךתריחבו

 לכלו ךרדב םינושה םיכאלמל ,ךירזועו וירזועל ,םדאל ,ךל ,הדות תלימב ליחתהל הצור ינא לכ םדוק - ”ר

 לכל ,םינורחאה םישדוחה 9 -ב יילע הרבעש הקתפרהבו היווחב יל ורזעש ,ןה רשאב תומשנה

 התא .תלבגומה יתנבה יפל לבקל לגוסמ יתייהש המ תא יתוא ודמילו יל ורזעש םירוגטקהו םירוגנסה

 ינאש עדוי ינא .יליבשב תישעש המ לכ לע הדות ריסא ראשא דימתו רקי רבחכ ילצא ראשית דימת

  .ריבסהל תוסנל יל ןת ,יתוא רוצעת לא .םייחב רוחבל בייח ינאש שיגרמ ינא לבא ךתוא בזכאמ

 ןיבמ קוידב אל ינאש והשמב רוחבל לוכי אל ינא ,יל רוזעל תיסינו תלוכיש המ לכ יל תתנש יפ לע ףא

 ינא .תיבויח היהת איה םא ,יתטלחה ירחא דע רתסנ והשמ רדגב תראשה ידיקפת תאו ,שארמ ותוא

 אל טושפ ינא יתשא ילבש תעדל יתחכונ ךא ,בושח דאמ דיקפתו תמיוסמ תוכלמ יל םתעצהש עדוי

 איה אלו ינא אלש הרוצב םירושק ונחנא .דחיב םיכלוה אל ,הכלמ אלל תוכלמ ,ךל יתרמאש ומכ .םייק

 .דחיב תויהל םירומא ונחנאש הדבועהמ ץוח ,ןיבהל םילגוסמ

  .תינמז העצה הל ונתנ - א"א
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 וזכ תינמז העצה לש תוכלשהה הזמ ץוח .לגוסמ אל ינא הלש המכסה ילבו הליבשב דאמ ךורא הז - ”ר

 .דיתעב ילש החפשמה לכלו יל קזנ הברהל םורגל הלוכי

 .דיתעב יופצ המ עדוי אל התא - א"א

 .שארמ הבושתה תא יל תתל םינכומ אל םתאש ללגב ,רתוי ינויגה המ בשחל לוכי ינא לבא ,ןוכנ - ”ר

 .יילע לטומה תא עצבמ טושפ ינא ,תודיתע תדגמ אל ינאש ךל יתרבסה - א"א

 יתשא תא ריבעהל לוכי אל ינא .עצבמ ינאש ינפל תולאשל תובושת שפחמ קר ינא ,עצבל היעב יל ןיא - ”ר

   לש םייפתכה לע לופיי לוכהו .תאזכש המוארט ,החפשמה ראש לע רבדנ אלש ,ילש םידליה תאו

XXXXX }הפ לבא ?רשפא םא ,רוזעלו ךישמהל ןכומ ינא .}ייר לש ותשא! 

 ,הנוכנ התייה םכיניב הימיכה ,"ד לש התדובע ךרד הז ,ללכב םא ,ירשפא היהי הזש הדיחיה ךרדה - א"א

 .רשפאתי הז רשאכ דחי וכישמת וצרת םאו

 .ךתיא רשק דבאל הצור יתייה אל ינא - ”ר

 ?םיסודה לכמ ךל סאמנש יתבשח - א"א

 ,תד ,םייתד ,םיסודל רושקש רבד לכמ ףייע ינא ,םינורחאה םישדוחה 9 -ב יילע רבעש המ ירחא - ”ר

 .תוסינכו תואיצי ,הרות ,הליפת

 .ךכ שיגרמ התאש בזכאמ תמאב הז - א"א

 םירבדה בור תא רוכזאש הווקמ ינאו תאזה היווחה לכמ הברה יתדמל .ףייע טושפ ינא ,ברה דובכ - ”ר

 לכמ ףייע טושפ ינא ,רשק קתנל הצור יתייה אלו תישעש המ לכ תא ךירעמ דאמ ינא .ךוראה חווטל

 .ןטק שפוח ךירצ ינאו אשונה

 ?רוחבל ןמז דוע הצור התאש יל דיגהל הסנמ התא - א"א

 ןכומ אל ינאו הפ תושעל יל שיש המ לכ תא יתמייס ןיידעש שיגרמ אל ינא !הפ ראשנ ינא !יתרחב ,אל - ”ר

 יל היהו התפמ דאמ ךלש העצההש יפ לע ףא ,םידליה לע אלו }ייר לש ותשא{ XXXXX לע אל רתוול

 .ןכומ אל ינא }ייר לש ותשא{ XXXXX אלל ךא ,טילחהל השק דאמ

 .ךעינמ תא דבכמו ןיבמ ינא - א"א

 ?דיתעב ילוא ,לודג ךכ לכ דיקפתל לשב אל ןיידע ינא ילוא - ”ר

 .עדוי ינניא ,ילוא - א"א

 ?רשק לע רומשל תורשפא שי םאה - ”ר

 ?ןווכתמ התא המל - א"א

 ?ךילא רשקתהלו ךישמהל רשפא - ”ר

 .דיתעב ךילא הנפא רבכ ינא ,ירשפא היהי םיוסמ רשק םא ,אל - א"א

 ?סעכי םדאש בשוח התא - ”ר

 !יוכיס ןיא ?ךילע - א"א
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 קיודמה דיקפתה תויהל רומא היה המו תורקל רומא היה קוידב המ תעדל ןרקס ראשא דימת ינא - ”ר

 ?ילש

 תובשחמב ךמצע תא קיסעת לאו ,הילא דמצית ,תמיוסמ ךרדב תרחבו תטלחה םא ,הצע ךל ןתא ינא - א"א

  WHAT IF.לש

 ?עגפי ילש ןורכיזהש בשוח התא - ”ר

 .ןכ ,תמיוסמ הדימב - א"א

 .ןושארה םויהמ לוכה יתבתכ אלש רעטצמ ינא - ”ר

 הרותל ברקתהל ךל ץילממ יתייה ןיידע ינא .הרקי תורקל ךירצש המו ,האלה ךישמת ,רעטצת לא - א"א

 .תויונשרפו תד אלו ,הרות ,שיגדמ ינאו ,דומללו

 ינאש םוקמל תוברקתה ידימ רתוי יל היה הנורחאה הנשב .תסנכ-יתב וא םינבר תוארל לגוסמ אל ינא - ”ר

  .ונממ קוחר

 .בשוח התאש ומכ קוחר ךכ לכ אל - א"א

 ?רתוי ךתוא הארא אל רבכ ינא ,םויה ירחאש ןיבמ ינא זא - ”ר

 .יתדובע תא עצבל יכרדל ךישמא טושפ ינא ,בורקה דיתעב אל - א"א

 ?םינושה םירסמהו תומישמל רשקב המ - ”ר

 .םייסל ךילע ,וראשנש תונטקה תומישמה תאו רשיה ךרדב ריבעהל הסנת םירסמה תא - א"א

 ?"ד םע המ - ”ר

 .התוא ףושחת לא קר ,היעב ןיא יל ,הב יולת הז - א"א

 ?םלועה לש ינשה דצהמ האב איה םא ידרפס אטבמ הל שי המל - ”ר

 .ראשנ אטבמה ךא ,ריעצ ליגב הרבעו היבמולוקב הדלונ איה - א"א

 ?הלשב ףלחתמ ךלש ןופלט רפסמה זא - ”ר

 ?םמעתשת אלש הווקמ ינא ,הארנ הז ךכ ,ןכ - א"א

 .יל רוזעל יתשא לע ךמוס ינא - ”ר

 .הנוכנה הריחבה התייה דימת איה ךליבשבש חוטבש המ - א"א

 ילוא ,תונמדזה םהל ןתית אלש המל ,ךתוא שוגפל םיניינועמ דאמ XXXXX ברהו XXXXX XXXXX - ”ר

 .ינומכ םייתייעב םישנא לש םשור יילע םישוע אל םה ?בוט רתוי תצק רדתסת םתיא

 .םירחאמ הנוש טושפ התא ,יתייעב אל התא - א"א

 ?האמחמ וזש הווקמ ינא - ”ר

 .בושח אל רבכ הז ,ךתטלחה בקעו ,דעומה אל הז עגרכ ,םהילא רשקב .דימת - א"א

 ?XXXXX ברל דוחייב ?םהל דיגהל המ - ”ר

 .דחיב דובעל ולכוי םה םא דוחייב ,וקזחתיו םכרדב וכישמיש טושפ ,םולכ - א"א
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 רזעילא ,םילבוקמה םינברה תומש םע רשק םוש וניבה אל XXXXX ברהו XXXXX XXXXX - ”ר

 .ץיבונורהא םהרבאו ,ידנרפלא

 .ורכזי ףוסב הליפת ךרד ילוא ,ןמז םהל ןת - א"א

 ?רוזעל אל המל - ”ר

 .ךילהת שוביש - א"א

 ךותמ ה'רבחה ראש לכו ,XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX -ל רשקב המ - ”ר

 ?תכרעמה

 .התע תעל תמייס ראשה תא  ,XXXXX איה ,הל גואדל ךל ראשנש הדיחיה - א"א

 ?רפסלו XXXXX -ל רשקב המ - ”ר

 .ולש הריחבה ,תמייק תורשפאה - א"א

 .הז םע קסעתהל אל ףידעמ ינא ?ילמשחה טנטפהו  XXXXX -ל רשקב המ - ”ר

 .קסעהו ךלש תויתחפשמה תויעבב קוסע התאש ןיבמ ינא ,ךלש הריחבה - א"א

 ?התא המכ ןב תעדל יוכיס שי .שארה תא תוקנל ךירצ ינא הזמ ץוח .ידימ רתוי ןכ - ”ר

 .בשוח התאש ומכ ריעצ אל - א"א

 ?שגפיהל יוכיס שי ,ץראל עיגמ ינא םא - ”ר

 אל םעפ ףא הליפת ךרד השקב ךא ,ןיבמ רבכ התאש יפכ ,ןמזה לכ תועיסנב אצמנ ינא ,אלש הארנכ - א"א

 .דחא ףאל הקיזה

 .םיזמר דימת - ”ר

 טושפ ,אל םא ,ךתוא עינהל ידכ ךתוא תורגל דימת םיבייח ךתוא םיבבוסהו ,העבטמ תינרקס ךתמשנ - א"א

 .ךתשא דוחייב ,ךתוא וניבי אל םירחא ,ךתמשנ דוסי תא ןיבת אל םא .םומעשמ םדרית

 יילע לקמ היה הז ,תכרעמה ךותמ םירחא םישנא וא ,התוא שוגפל ברסמ התא המל ןיבמ אל ינא - ”ר

 .תולאש הברה םג הל שיש חוטב ינאו ,דאמ

 המ תעדוי התייה אל ,עגרכ הפ התייה םאו שורדה רמוחה לכ תא הל תרבעהש ךל חיטבמ ינא - א"א

 .לואשל

 .לואשל וא דיגהל המ שי דימת יתשאל ,הזכ רבד ןיא - ”ר

 .ךמצעב תעדל חכוויתו הצור איהש המ לואשל הל ןתו עגרכ הילא רשקתת - א"א

 הלאש םוש לע בושחל הלכי אל איה ,XXXXX -ל ןופלט םירמ ינא
 .דאמ רזומ - ”ר

 תא לאשת םא תאז תמועל .הניבה רבכ איהו תוחכוה שופיח לש בלשב ןיידע התא ,רזומ אל הז - א"א

XXXXX, הכורא המישרהו ,תולאש הברה הל שיש ךל דיגת איה. 

 ?ןהיניב לדבהה המ - ”ר
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 רושימה לע םה היתולאש לכו םירבדה תא לבקל השקתמ ןיידע ךא ,קומע םינפב ,XXXXX ,איהש - א"א

 .ישיאה

 ?רשקתא ינא םא ךל תפכא - ”ר

 .תולאש לואשל ךתשאל םורגי הזו ,דחיב ןה ךא ,אל - א"א

 ?המ זא - ”ר

 הלאש יתשקב ,ליחתהל הפיא תעדוי אלו ,תולאש הברה הל שיש תנעוט איה ,XXXXX -ל רשקתמ ינא
 הרכזנ םואתפו ןופלטה תא החקל XXXXX. XXXXX -ו XXXXX םע היהי המ ,תעדל הלאש איהו תחא
 .הלאשב
 רושימבו ?םתומדקל ורזחי םירבד םאה ,םייתסי לוכה רשאכו ,יב תרחב המל תעדל הצור יתשא - ”ר

 ?XXXXX XXXXX XXXXX םא תעדל התצר ישיאה

 הלענ דאמ הרטמל ךב ורחבש ,םינוילע תוחוכ ליבשב הדובע עצבמ טושפ ינא ,ךב יתרחב אל ינא - א"א

 הניבמ ךכ לכ אל איהש םכיניב לדבהה .איה םג הלא ,תיכז התא קר אל ,ךב הריחבה םצעו ,תמיוסמו

 דגנ וליפא איה .תורשפה לכל הבריסו ,התמשאב אלש ,תדגנתמ ןכלו םכדיב הלפנש תוכזה לדוגב

 .הפ ךתדובע

 .האנקמ טושפ איה ,דגנ אל איה - ”ר

 קלחתהל איה הנכומ אלו הניתנ-יא לש ףוריצ םע רתויב תיביססבוא הבהאמ הלא ,האנקמ אב אל הז - א"א

 .המצעל קר ךתוא איה הצורו ,היתויוכזב

 ?הזב רדסב אל המ - ”ר

 קלחתהל הל השק טושפ ,הכרד ךלש םיכלהמה תא ןווכמ התא יכ ,תיתמשינ ךתוא תרצוע איהש - א"א

 .ךפיהה קוידב התאו ,היתויוכזו הרשועו ,הרשואב

 .וישכע תרמאש המ לע בושחל ךירצ ינא - ”ר

 .בלה תא רתוי תצק חותפלו ,ךממ רתוי הז לע בושחל הכירצ איה - א"א

 .התוא רייצמ התאש ומכ העורג ךכ לכ אל איה - ”ר

 ,םתומדקל ורזחי םירבדהש הל רוסמת .רתוי תצק ךתוא ןיבהל הל רוזעל הצע יתתנ טושפ ,אל ללכב - א"א

 .ךכב רחבית איה םא

 ?רחבא ינא םא ןווכתמ התא ,רחבית איה םא ,תרמוא תאז המ - ”ר

 הצור איה םאה ,םדוק המצע תא לואשל איה הכירצ ךא ,ךלש לע הלוע הלש הריחבה ,םכלש תויגוזב - א"א

 , XXXXX -ל רשקב ?ךומכ לעב םע דוחייב ,קיזי אל יוניש תצק ילוא וא ,םתומדקל ורזחי םירבדש

 רבד לכ אל .םכלש תא םירבוע םתאש יפכ ,התמשנ ךילהת תא איה תרבועו תרדוסמ רבכ איה

   .XXXXX -ל ןתונ יתייה הבושת התוא תאו ,אוה ןכא ןיע תיארמל

 ?שארמ ונעי XXXXX -ו }ייר לש ותשא{ XXXXX המ תעדי ךיא - ”ר
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 .עדת ,דמלת - א"א

 .תודיתע תדגמ אל התאש תרמא - ”ר

 .תובושת ךל ןתיי ןויגיהה ,ןיבתש עגרבו ןיבת עדתש עגרבו ,עדת ,דמלת - א"א

 .הדימלה םע יתוא עגשל ךישממ התא ,הנורחאה ונתשיגפב וליפא - ”ר

 םייחהמ קלח םה רתסנה תרותו רתסנהש ןיבהל םיכירצ ךתשאו התא .ךל רזוע טושפ ינא ,עגשמ אל - א"א

 ללוכ ,דחיב םירושק םלוכו לוכה ,הרקמ ןיא ,תמיוסמ הרטמל הרקיו הרוק רבד לכ .ולוכ םוקיהו

  הלעבו XXXXX -מ הנתמב תלביקש רפסה תא אורקל הל ןתיתש עיצמ ינא .תומשנה

 .REINCARNATION AND JUDAISM  

 ?רבעהמ עדיהו יתיא תורקל דמוע המ ,תומשנה אשונ לע רבכ ונחנא םא - ”ר 

 .עדוי ינניא - א"א

 .היעב הז - ”ר

  אוה טוונמו ,דבלב עגר אלא .דיתע ,הווה ,רבע ןיא .םשל הפ ןיב לידבהל עדתו ןוכנ לעפת םא אל - א"א

 .ףוס ןיא דע ,יפוס-ןיאה רואה ידי-לע           

 ?ןורחאה עסמה לע יתשאל רפסל יל רתומ - ”ר

 .ןיבהל תלגוסמ היהת אל םג איה ,אל - א"א

 ?ילש תומולחה לכ םע תורקל ךלוה המ - ”ר

 ומכ ,םולח לכבש ןבומכ .רחא םדא-ןב לכ ומכ תומולח םולחל ךישמת התאו ,םלוח םדא-ןב ,רבד םוש - א"א

 לגוסמ התא ללכב םא ,םירסמ םתואמ דומללו םיחקל קיפהל ךדיקפתו ,רסמ שי ,ךייחב רחא רבד לכב

 .םתוא ןיבהל

 ?ןימל רשקב ילש תומולחה לכמ דומלל וא ןיבהל רומא ינא המ - ”ר

 .הלבקהו רהוזה םהינבו תומולחה תרות לע ובתכנ םיבר םירפס .עדת ,דמלת - א"א

 ?יאשחב תושעיהל ךירצ לוכה וא יתשא תא שוגפת "ד םא רדסב הז - ”ר

 .תטלחומ תוידוס - א"א

 ?XXXXX -ל דיגהל רומא ינא המ - ”ר

 .םיטרפ אלל ךא ,ןבומכ תמאה תא - א"א

 .האנקמ איה - ”ר

 ."ד לש הרקמב אל - א"א

 ?השק ךכ לכ ,"היצ" -ב רופיסה תא החקל איה המל - ”ר

 הזה גוסהמ םירבד ריבסהל עדוי אל ללכ ךרדב רבג ,שולש ,רבג התא ,םייתש ,השיא איה ,דחא - א"א

 .הזל סנכיהל ךירצ תייה אל ,עברא ,ךתמשאב אלש ,הנוכנה הרוצב

  .הלימ דיגא ינאש ילב דבל הז לע התלע איה .א  - ”ר



	

 174 

 .הזמ קלח היהת איהש יתיצרו ,תדחוימ דאמ היווח וז יכ ,הל רפסל םיוסמ בלשב יתיצר .ב

 תושגר הפ שיש ןיבהל ךירצ תייה .תישיא ךתיא םגו תומשנה יתש ןיב ףתושמ רבע שי רשאכ אל - א"א

 אל ,הנתמה תא הל איבמ תייה אל םא ,בגא ךרד .ךומכ היווחכ הז תא האור דחא לכ אלו םיקומע

 .ךלש תושגרל עיגמ הזש דוחייב ,רתויב ההובג הלש היציאוטניאה .רופיסה לע הלוע איה התייה

 .הקדצ דימת אלו הברה התעט םג איה - ”ר

 .הל עיגמש טידרקה תא הל ןת ,םלשומ וניא דחא ףא - א"א

 .םיברועמה לכלו לוכה לע ךל תודוהל הצור בוש ינא - ”ר

 אלש וליפא .האלפנו הלודג הדובע תישע .שגפינ דועש חוטב ינאו ךתוא ריכהל לודג דובכ יל היה - א"א

 דומלל לדתשת ,ךכרדב ךישמת .הלודג הדהאו הבהאב לוכה ךממ ינא לבקמ ,ךתריחב תא יתבהא

 םע בוהאל רחבת ,תלוזה םע לודגל רחבת ,רתויב םינוילעה תומוקמל ךתוא איבי הז יכ ,רתויש המכ

 שושחת לאו יוטיב שפוח ךלש המשנל ןת .ךתואירבו ךשפנ לע רומש .ךתוינחור תא רפש .תלוזה

 ךתמשנ ךא ,םה המ וליפא ןיבתש ילב םילענו םילודג םירבד הברה תישע .םירחא לש תובוגתמ

 הבהא ךתוא םיבהואש םירוגנס הברה ךל שי הלעמ הלעמלש חכשת לא .בושח יכה הזו ,לוכה תעדוי

 ,ךתמשנ שרוש יקמע תא עדו ,ךיניע תא חקפ .רתוי ןיבתו םויה אוביו ,ךישעמ לע ךל םידומו ,תיחצנ

 .ךתלוכי לככ ךומתלו רוזעל ךישמת

 .הכורא הפוקתל םלעיהל הצור ינאש שיגרמ ינא ,רוזעלמ ףייע ינא - ”ר

 לגוסמ התאש עדוי ינא יכ ,תמלשומו האלמ הניתנו הבהא םע ,הייחת ,םייחב תרחב םא ךא ,ןיבמ ינא - א"א

 .יפוס-ןיאה רואב תעגלו עיגהל דחא םוי דוע

 

  .חור ומכ םלענ אוה םואתפו ילש שארה לע ולש דיה םע םינהוכה תכריב תא יתוא ךרבמ א"א ברה
 .םישדח םייח שדחמ תויחל ליחתהל ,התיבה עסונו ,ילש םיצפחה תא ףסוא ינא ,ילש םייניעב תועמד םע
 .א"א ברה םע הנורחאה יתשיגפ התייה תאז הארנכ לבא ספתנ יתלב
 !םלשינו םת.........רמול גהנ םדאש ומכ
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10-18-10 
 2010 ,18 רבוטקוא
 א"עשת'ה ןוושחב 'י

 
 הדות בתכמ

 
 ,דיחיהו דחאה ארובה לאל הדות

 ,םייח יב עטנש

 ,םיבגשנה םיכאלמל הדות

 ,תונותחתה תומשנל ,תונוילעה תומשנל

 .םה רשאב תודובאה תומשנה לכלו

 ,הניתנו הבהא יתוא ודמילש ירוהל הדות

 ,םייחל יתקושת תא יב ועטנו

 .הניתנו הבהא יב עטנש םדאל הדות

 .המלש הניתנו האלמ הבהא תוהמ יתוא דמילש שודקה ברל הדות

 ,יתשא תא יל ונתנש ,יתמחו ימחל הדות לוכה לעמו

 .יל ןתינ רשא לכ תא םשייל יתלוכי הכרדש

 

 דאמ ךתוא בהוא
SOULMATE 




