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.ָחְרזִּמִמּו ןֹוָפּצִמ  ּוְׁשלָּפ  ֶתֶבַּלּכ  יֵאְׂשֹונ  םִיּנַּת 
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.ויַָּמגֲַאבּו ִםיַּמַה  ֵיַּלּד  לִיָלּגַה  ֵילֲַחְנּב  ֶתֶרְּבַכע  הָטְּׁשַּפְתִה  םֶהיֵתֹובְִּקְעּב 

.לֵָארְִׂשי ָלְכּב  תֵיְלִגנ  סּולִיּנַה  תַַחּדַק 

ֶרבֶַּׁשּב ַׁשַעְרל  םְֹרִגל  לּוָלע  הָקִירֵמֲא  םֹוְרִדּב  רְַּפרַּפ  יְֵפַנּכ  ףּונְִפנ 

.ָהְיֶרבְט תֹובִיבְִסּב  ּוְׁשְּגֻרה  םִינֹוׁשִאר  םִינָמיִס  .יִאָקִירְפַא  ִירּוּסַה 

.םִיְדרֹוי ִםיַּמַה  ֵינְּפ  ֵלָדּג , ֶתֶרִּנַּכּב  חַָמּצֶׁש  יִאָה 

.ׁשֵא לֶׁש  ָקֲנע  תֹופּוס  ָהִּיְנרֹופִילְָקבּו  ָהָדנְָקּב 

.ֶהז תֶא  ֶהז  םיְִפדֹור  םיִָמנּוצ  םִינּוְפיַט , םִינָקִירּוה ,

.םִיֻּגְמלַאָה םִיְעוֹוּג  ָהְיַלרְטְסֹוא  לּומ  ָהלֹוְדּגַה  תִינּוַּׁשּב 

תֹוּתְִׁשל הָמ  ןיֵא  םיִָׂשְבּכְַהו  תֹורָּפַה  ֵיְרֶדְעלּו  ֵׁשַּביְתִמ  תֶֶׁשַּבּיַה  םֹוְרּד 

.תֹונֹופְטִׁש תֹונֹופְטִׁש , תֹונֹופְטִׁש , .םֹוקָמ  ָלְכּב  םיִּסְַמנ  םִינֹוְחרַּקַה 

? ֶהז ַםְגו  ֶהז  ַםּג  ַעָֹרל ? ְֶךֶרּד  ֵללֹוס  אּוה  םִאַה  םיִמֲַחר ? ֵאלָמ  לֵאָה  םִאַה 

.ֹוְמלֶא לֵא – 

ַעדֹונ אֹּלַה  ְֶךלֶמ  תֹוָילְׁשַאָה , ְֶךלֶמ  תֹולָאְׁשִּמַה , ְֶךלֶמ 

ָאְנעַׁשֹוה ָאּנָא 
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םילימה ןיב 
המב ליחתמש  ירישה  ךלהמה  ערתשמ  םימילשמהו )  ) םידגונמה היקלח  ינש  ןיב  .תנרקסמו  תכשומ  תרתוכ  בל –  יובחו  ןיע  יולג 
אלל אוה  םהמ  קלחש  תולחמו  עבט  תונוסא  לש  ימנוצ  אוה  הז  רישב  ןיעל  יולגש  המו  .בלב  יובחש  המב  םייתסמו  ןיעה  האורש 

ןיב יתביס  רשק  עיצמ  וניאש  רואית  וז , תא  וז  תופדור  סולינה –  תחדקו  תרבכע  תבלכ , תולחמה –  .םילקאה  יוניש  לש  האצות  קפס 
ףונפנ ומכ  םיעוריא –  ןיב  ירשפא  רשק  לע  ררושמה  עיבצמ  ךשמהב  .םויאהו  תוליהבה  תשוחת  תא  ריבגהל  דעונ  אלא  תולחמה 

המדאה תדיערל  ישיא , רבשל  ןאכ  זמור  ררושמהש  ןכתיי  .לודג  הדימ  הנקב  העפותל  םורגל  יושעש  ןטק  יוניש  רפרפ –  יפנכ 
ףוסב ררושמה  לאושש  יפכ  הז , םגו  הז  םג  ילואו  .הקירמא  םורדב  ודבא  ונב  לש  ויתובקע  רשאכ  ותחפשמ , תא  הדקפש  תיטרפה 

שומישה ינוריא  המכ  .םימה  סלפמ  תדירי  תובקעב  תרניכב  חמוצש  יאה  תאו  םימה  ילד  לילגה  ילחנ  תא  םג  האור  ןיעה  .רישה 
.תכשוממ תושבייתה  לש  בצמ  רואיתל  חמוצ  הלימב 

לש תופוסו  םינופייטו , םינקירוה  חור , לש  תופוס  קנע , תופרש  רמולכ  שא , לש  תופוס  תופוס –  ןויצב  רישב  רכזומ  םילקאה  יוניש 
.רחא דצמ  תונופטישו  םינוחרק  תסמה  לשו  דחא  דצמ  תורוצבו  תופרש  לש  תוינוציק  תועפותל  תמרוג  תימילקאה  תוביצי  - יאה .םימ 

, םהזמה ונייח  חרוא  ריוואב –  םימב  השביב , .םיסונייקואב  םיגומלא  תוינוש  לש  תוומל  תומרוג  תויצמוחהו  תולועה  תורוטרפמטה 
ונניאו ךכל  םיעדומ  ונניא  םוי  - םויב ךא  םיטילפלו , בערל  תומחלמל , תונוסאל , איבמו  םילקאה  תא  הנשמ  םיבאשמה , ללוזו  זבזבמה 

.רפרפ יפנכ  קשמכ  תשגרומ , אל  העפותב  רבודמ  וליאכ  ךכ , לע  בושחל  םיצור 

לא םימ , לומ  שא  רק , לומ  םח  לודג , לומ  ןטק  ילבולג , לומ  ישיא  םילופכה : עבמהו  טבמה  .תוסרתהה  .תולאשה  בלב ? יובח  המו 
אלמ לא   ' יחימע הדוהי  לש  ורישב  רכזיהל  אלש  רשפא  יא  הז ? םגו  הז  םג  ילואו  .עורל  ךרד  ללוסש  לא  לומ  לא  םימחר  אלמ 

, ךכמ הרתי  .םליא  קתוש , רנביר  לצא  לאה  .וב " קר  אלו  םלועב  םימחרה  ויה  םימחר /  אלמ  לאה  אלמלא  : " תורושב דחוימבו  םימחר '
 – דחא רבד  שקבלו  תוילשאב  תוגשל  תולאשמ , עיבהל  רשפא  הזה  םלועה  לומו  הזה  םלאה  לומ  ולומו , םלאה , אוה  ומצע  לאה 

.עישוה אנא 
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