
יכדרמ יגח ל"את תא ופקתת לא
 ורגושי תרוקיב יצחש יתרעיש ךבצרמ ברה לש גגושב ותגירה לע יתעמששכ
 אלא וניא הז עבט םעפה םלוא .םימשא שפחל אוה םדאה עבט .יכדרמ לש ונוויכל
סיסב תרסח תישונא השלוח

 יכדרמ יגח ל"את הנמתה תועובש המכ ינפל רשאכדואמ יתחמש ,ןורמושו הדוהי רוזא בשות רותב
.ינעבותו השקוניה דיקפתההמכ דע עדוי ינא ,רוזאה בשותכ .ןורמושו הדוהי תדגוא דקפמכ שמשל

 הרשע שמחכ ינפל ,202 דודגב יכדרמ תחת דקפמו לייח תויהל תוכזה יל התייהש םושמ יתחמש
 ,תושיגרהו הבשקהה ,תועינצה ,טקשה םע דחי ,ולש תויעוצקמה תא ריקוהל יתדמל זאו ,הנש
.חפטל םוקמב תאכדמ תיאבצה תוברתה ידמ תובורק םיתעל רשא תוצוחנ תונוכת

 םידקפמ לע.ךכל יוארה דקפמ ידיב דקפוה יתחפשמ ינב ןוחטיבו ישיאה ינוחטיבש תעדל יתחמש
 ."וברי ןכ" קר רמול שי יכדרמ יגח ומכ

 יצחש יתרעיש ,לאינתעמ ךבצרמ ברה לש גגושב ותגירה לש הידגרטה לע יתעמש ובש עגרב
 ךכ לכ עוריא שחרתמשכ .יתידבתה אל ברה ירעצלו ,יכדרמ לש ונוויכל ורגושי םייסרא תרוקיב
 תמדקומ רקוב תעשב העיסנ אוה ואטח לכשכ ,ל"הצ לייח ירודכמ גרהנ בסו בא ,לעב וב ,םמוקמ
 ,שונא תשלוח אלא וניא הז עבטו שי םלוא .םימשא שפחל אוה םדאה עבט ,הלפכמה תרעמל
.םעפה רבדהךכו

 ילייח לעו םיבשייתמה לע ןגהל ידכ תאז השע אוה .שאב חתפו םיואמ שח ,ץחלל סנכנ דחא לייח
 דקפמ שי הדגואה דקפמ ןיבל לייחה ןיב .בהואב עגפ– ביואב עוגפל םוקמבו ,םהיביוא ינפמ ל"הצ
 ףולא שי הדגואה דקפמל לעמ .הביטח דקפמו דודג דקפמ ,הגולפ דקפמ ,הקלחמ דקפמ ,התיכ
 .הז הרקמב יכדרמ יגח ל"אתל אקווד תולפטיהב ןויגיה םוש ןיא .ל"כטמרו דוקיפ

םיטקש אל םה ,רנודגואה ונניא לזרמ ךורבש ןמז לכ

 דחא לש ויבא אוה ןושארה םרוגה :הז ירוחאמ םידמוע םימרוג ינש ?וילא םילפטנ תאז לכב עודמ
 שנענ יכדרמ .רוזאה ט"חמ היה יכדרמש תעב ,רבח ינפ דיל השק עוריאב הרונש םיחטבאמה
 .ותוא ףודרל ךישמהל הרטמל ול םש באה לבא ,םינש שמחל ותגרד בוכיעב

 ינאש תודידיב ול רמול ןכומ ןכ ינא .ומוקמל יתעגה אל יכ ,ונב תא דביאש םדא ןודל ןווכתמ ינניא
.תופרהל ןמזה עיגהשו ומצעל רקיעב לווע השוע אוהש בשוח

 םיכלוהש םיילוש ,תובשייתהב םיינוציקה םיילושה םה תוחורה תססתהל םרוגה ינשה םרוגה
לזרמ ךורבש ןמז לכ .ריכב ןיצקל לכנתהל תונמדזה טושפ תאז םהלו ,םיבחרתמו
 םה ןכלו ,ןולא ןצינ ל"את ,םדוקה רנודגואל תוומה תא ושע םה ןכל .םיטקש אל םה ,רנודגואה ונניא
 .הריוואה תא םמחלו ףסונ רנודגוא ץימשהל תונמדזהה לע םיצפוק

 םילבחמ ועסנ תמאב בכרבש ררבתמ היה וליא הקעצ לוק םימיקמ ויהש םינושארה םהש ןבומכ
 םיבהוא תרושקתבו ,שער הברה םישוע םה לבא ,טועימ םה הלאה םימרוגה .תוריל ססיה לייחהשו
 .םתוא טילבהל

 לארשי תנידמ תייסולכוא ללכ תא ליבומה אוה ןורמושו הדוהי זוחמש םסרופ התעש תורמל ,ךכ
 דצמ ןיוע סחי םייקש וליאכ השוחת בחרה רוביצב תרצונ,ל"הצ תורושל םימחול תדמעהב
.ןוחטיבה תוחוכ יפלכ םיבשייתמה

ונילע םינגמה םילייחה לש םיצמאמה תא ךירעהל ךישמנ

 םתואל ריהבנו ,ונלוק תא עימשנש ןמזה עיגה .ןורמושו הדוהיב יופשה בורה ,ונלש דיקפתה ןאכ
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 םהש התסהה תבכר לע תולעלםינווכתמאלונחנאשו,םמצעתאקרםיגציימ םהש םימרוג
 הדמתהב םישוע םהש המ קוידב הז לבא ,וניתוחוכ לע ורי וניתוחוכש ךכ לע םיסעוכ םה .םיליבומ
 .תובר םינש רבכ

 תעדל םיכירצ םה .דיזמב תאז םישוע םהו ,הגגשב תאז השע ךבצרמ ברב הריש לייחהש אלא
 .םיעצבמ םהש םירקפומה "ריחמ גת" יעוריאב דבל םהו ל"הצ יפלכ םהלש תוניועב דבל םהש
 םילייחה לש םיצמאמה תא ךירעהל ךישמנ ,ל"הצ תורושל חוכה אולמב סייגתהל ךישמנ ונחנא
 ידקפמל עידצהל ךישמנו ,ןאכ תויהל םיכירצ אל ונחנאש םיבשוח םקלחש תורמל ,ונילע םינגמה
לכב תוומה תא םהל םישועש הלא םג-ןאכ םיבשותה ללכ לע ןגהל ידכ תולילו םימי םישועה ,ל"הצ
 .תירשפא תונמדזה
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