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"ו‡ם ‰עלם יעלימו"...

מ‡˙ י. ‚פן■ 

כי  מפרסמ˙   AP ‰י„יעו˙  סוכנו˙ 
‡ר‰"ב עומ„˙ ל˙˙ ‡ור ירו˜ לניסוחים 
בוטים יו˙ר מ‡י פעם בעבר, נ‚„ ‰רחב˙ 
‰‰˙נחלויו˙, ב„ו"ח ˘ל ‰˜וורטט על 
‰˜יפ‡ון במ‚עים בין י˘ר‡ל לפל˘˙י־
נים. ‰„ו"ח ‰ˆפוי ל‰˙פרסם ב˘בועו˙ 
על   ‰˘˜ בי˜ור˙  מעביר  ‰˜רובים, 
ב˙ים  ‰ריסו˙  נו‰ל  על  ‰‰˙נחלויו˙, 
‰פ˜עו˙  ועל  מחבלים  מ˘פחו˙  ˘ל 

רו‡ים  ˘‰פל˘˙ינים  ב˘טחים  רכו˘ 
ב‰ם חל˜ ממ„ינ˙ם ‰ע˙י„י˙. 

ו‰חברו˙  ‡ר‰"ב  כי  נכ˙ב  עו„ 
ב„ו"ח  ימ˙חו  ב˜וורטט  ‰‡חרו˙ 
פל˘˙ינים,  מנ‰י‚ים  על  ‚ם  בי˜ור˙ 
‰‡לימו˙   ˙‡ לבלום  ‡י-יכול˙ם  ב‚ין 
ˆפוי  ‡ך  י˘ר‡ל,  נ‚„  ‰פל˘˙יני˙ 
ל‰˙מ˜„ בעי˜ר בבניי‰ ‰י‰ו„י˙ ב‚„‰ 
וי„‚י˘  ירו˘לים,  ובמזרח  ‰מערבי˙ 
במ‚עים  ל˜יפ‡ון  י˘ר‡ל  ‡חריו˙   ˙‡
בכירים  „יפלומטים  ‰פל˘˙ינים.  עם 

טוענים  ‰פל˘˙ינים  כי  בוו˘ינ‚טון 
˘‰„ו"ח ‡ינו מרחי˜ לכ˙ „יו. 

לפי ‰„יווח, ‡ר‰"ב ˘בלמ‰ בעבר 
מ˙˜־ י˘ר‡ל,  כלפי  ˘כ‡ל‰  ניסוחים 
‰‡יחו„  ˘ל  לעמ„ו˙  בעמ„˙‰  רב˙ 
מע˘י˙  ‰˘פע‰  ‡ין  ל„ו"ח  ‰‡ירופי. 
ומטר˙ו  סמלי,  בעי˜רו  ‰ו‡  ב˘טח. 
לפי ‰„יווח ל‰ˆביע על ‰כ˘לים ב„רך 
ליי˘ום פ˙רון ˘ל ˘˙י מ„ינו˙, ול‰ניע 

‡˙ ‰ˆ„„ים לפעול‰. 
כי  פורסם  כ˘בוע  לפני  כי  יˆוין, 

ב˜נ־ „וח˜ים  ‰‚רמני  בממ˘ל  בכירים 
מח„˘ ‡˙  ל˘˜ול  מר˜ל  ˆלרי˙ ‡נ‚ל‰ 
ומ‡˘ימים:  י˘ר‡ל,  במ„יניו˙  ‰˙מיכ‰ 
"ר‡˘ ‰ממ˘ל‰ ‰י˘ר‡לי מנˆל לרע‰ ‡˙ 
‰יחסים ‰טובים בין ˘˙י ‰מ„ינו˙". על 
פי "„ר ˘פי‚ל", "יועˆי‰ ˘ל מר˜ל כבר 
פו‚˘˙  ˘‰י‡  פעם  ˘בכל  לכך  ‰˙ר‚לו 
כמ‰  מופיע  ˙וכן ‰˘יח‰ ‰חסוי  ‡ו˙ו, 
ימים ל‡חר מכן ב˙˜˘ור˙ ‰י˘ר‡לי˙". 
 ıרם לזעם עˆום במ˘ר„ ‰חו‚ ‡ולם מ‰̆ 
מר˜ל  ˘ל  מ„ברי‰  ‰‚רמני, ‰ו‡ ˆיטוט 

פ‚י˘˙‰  ל‡חר  ‰יום"  "י˘ר‡ל  בעי˙ון 
עם נ˙ני‰ו בפברו‡ר ‰‡חרון, ˘בו נכ˙ב 
˙י ‰מ־ כי מר˜ל מ˙נ‚„˙ ליי˘ום פ˙רון̆ 

ˆר ל‡חר פרסום ‰„יווח  „ינו˙ כע˙. זמן̃ 
בי˘ר‡ל,  ˘עורר  ו‰‰„  ˘פי‚ל'  ב'„ר 
‰כחי˘ בכיר ‚רמני ‡˙ ‰נ‡מר. ל„בריו, 
נטען כי ‚ורמים בממ˘ל ‰‚רמני  למרו˙̆ 
עם  מנˆל ‡˙ ‰י„י„ו˙  נ˙ני‰ו  כי  ח˘ים 
‚רמני‰ עבור מטרו˙יו ‰פוליטיו˙, "˜ווי 
‰מ˙‡ר למ„יניו˙ ‚רמני‰ למזרח ‰˙יכון 

ל‡ ‰˘˙נ˙‰".

מחבו˘  ימי   13 עליו  ˘נ‚זרו  ‰י˜ר  ‰י˘יב‰  בן  ˘ל  מעˆרו 
‰ˆורך   ˙‡ ‰ˆיבורי  ‰יום  ס„ר  על  ˘וב  מעל‰  ‰ˆב‡י,  בכל‡ 
‰˘לטון  ˘בˆמר˙  ‰˙ור‰  ˆוררי  מול   ıנחר במ‡ב˜  ‰חיוני 
ו‰ˆב‡, ˘‰ˆיבו ל‰ם למטר‰ לפ‚וע בעולם ‰˙ור‰ ול˘נו˙ ‡˙ 

פני ‰ˆיבור ‰חר„י ב‡מˆעו˙ חו˜י ומנ‚נוני ‰‚יוס. 
וספיחי‰.  ובמ‰ו˙ ‰ח˜י˜‰  במטרו˙  ספ˜  כל  כבר  כיום ‡ין 
‰‚ורמים  ˘ל  כ˙בם  ומפי  מפי‰ם  ח„-מ˘מעי˙,  בˆור‰  ‰˙ברר 
‰ר˘מיים, כי מ„ובר במי˙וו‰ ‰רסני ‰מ˙וכנן ע„ לפרטי פרטים 
ו‡˘ר חו˙ר ליע„ ‰סופי: "‰מ„ינ‰ מב˜˘˙ לחולל ˘ינוי „רמטי 
˘‰ו‚˘‰  ‰מ„ינ‰  ב˙˘וב˙  ˘‰וˆ‰ר  כפי   – ‰חר„י˙"  בחבר‰ 

לב‚"ı לפני מספר ˘בועו˙.
‰מ˘פטיים  ‰מסמכים  כי  ב'‰פלס',  ב‰רחב‰  ˆוטט  כבר 
˘ר  כולל  ו‰כנס˙,  ‰מ„ינ‰  ע"י  ‰‚בו‰ו˙  לערכ‡ו˙  ˘נמסרו 
‰ביטחון עˆמו, ח˘פו ‡˙ ‰‡מ˙ ‰מר‰: חו˜ ‰‚יוס "‰מ˙ו˜ן" 
ליוזמ˙ ‰ח˜י˜‰  מל‡‰  מעני˜ ‚ו˘פנ˜‡  זו,  ב˜„נˆי‰  ˘‰˙˜בל 
˘‰י‰  ‰‰ס„ר   ˙‡ ˘‰מיר‰  ‰˜ו„מ˙,  ‰ממ˘ל‰  ˘ל  ‰מחפיר‰ 
‚יוס  חוב˙  ˘מטיל‰  ח„˘‰  במ˙כונ˙  ב˘נים  ע˘רו˙  נ‰ו‚ 
ע˜רוני˙ על בני ‰י˘יבו˙ ומˆיב‰ מו„ל ‰רסני ˘ל ‡ספ˜˙ "יע„י 
‰מ‚מ‰  מן  כחל˜  וז‡˙  ‰חר„י,  ‰ˆיבור  מ˙וך  מחייבים  ‚יוס" 
˘ינוי  "לחולל  ‰מב˜˘  ‰חו˜  סעיפי  בכל  ‰˘זור‰  ‰מוˆ‰ר˙ 

חבר˙י" ב˜רב ‰ˆיבור ‰חר„י. 
‰רוב ‰פרלמנטרי ˘ל ‰˜ו‡ליˆי‰ ‰ˆר‰ ‡י˘ר לפני כחמי˘‰ 
חו„˘ים ‡˙ ‰סעיף ‰בסיסי בחו˜ ‰˜ובע ‡˙ מטל˙ יע„י ‰‚יוס, 
‰נוכחי˙:  ‰˜ו‡ליˆי‰  ב‡י˘ור  ‰חו˜ים,  בספר  מע˙‰  ˘יופיע 
וב˙˜ופ˙  ‰ר‡˘ונ‰  ‰‰ס˙‚לו˙  ב˙˜ופ˙  ˙פעל  "‰ממ˘ל‰ 
‰מ˙‚ייסים  מספר  ˘ל  ‰„ר‚˙י˙  ל‰‚„ל‰  ‰˘ני‰,  ‰‰ס˙‚לו˙ 
˙למי„י  מ˜רב  ל‡ומי-‡זרחי  ול˘ירו˙  ס„יר  ל˘ירו˙  בפועל 
‰י˘יבו˙ ובו‚רי מוס„ו˙ ‰חינוך ‰חר„ים. ל˘ם ‰‚„ל‰ ‰„ר‚˙י˙ 
˘ל מספר ‰מ˙‚ייסים, ˙חליט ‰ממ˘ל‰, בין ‰˘‡ר, על יע„ים 
יעלו  ‰‚יוס  יע„י  ועל ‡ופן ‰˘‚˙ם.  ל˘ירו˙,  ‚יוס  ˘ל  ˘נ˙יים 

מ„י ˘נ˙ ‚יוס".
‰מסמכים ‰מ˘פטיים ח˘פו ‡˙ ‰‡מ˙ ‰מר‰: ‰חו˜ ‰ח„˘ 
˜ובע כי ˙וך מספר ˘נים ˙ס˙יים ‰˙˜ופ‰ ˘ב‰ י‰יו יע„י ‰‚יוס 
למחייבים,  ‰יע„ים  י‰פכו  מ-2020,  ו‰חל  (מרˆון)  וולנט‡ריים 
כ'מכסו˙' לכל „בר. ב˘לב ז‰ יו‚בל ˘ר ‰ביטחון ו‰ו‡ ל‡ י‰י‰ 
יי„ר˘  ‡ל‡  ˆב‡י,  מ˘ירו˙  י˘יבו˙  בני  כלל   ˙‡ לפטור  ר˘‡י 
ל‰˘למ˙  ‰„רו˘  במספר  י˘יבו˙  בני  על  ‚יוס  חוב˙  ל‰טיל 
‰יע„ים, ˘‰ופכים למכסו˙ מ‚בילו˙ ומחייבו˙. כמו"כ, ב‡מˆע 
2023 יפ˜ע ל‚מרי ‰חו˜ וממיל‡ ˙חול חוב˙ ˘ירו˙ מל‡‰ על 
‡ינו  ˘‰חו˜  מ˜ר‰  בכל  כי  לˆיין,  למו˙ר  ‰י˘יבו˙.  בני  כלל 
למספר  ביחס  מ-2020  ‰ן  ˆב‡י,  מ˘ירו˙  פטור  מ˙ן  מ‡פ˘ר 
‰כלול ביע„ים ו‰ן מ-2023 ל‚בי כלל בני ‰י˘יבו˙ – ‰טל˙ חוב˙ 

‰˘ירו˙ ˙כלול ממיל‡ ‚ם ‰טל˙ סנ˜ˆיו˙ פליליו˙.
ז‡˙ בנוסף לעוב„‰ ‰חמור‰ ˘‰ח˜י˜‰ ‰ח„˘‰ ˜ובע˙, כי 
כבר מע˙‰ ו‡ילך ˙וחרף ו˙˙עˆם ‰„רי˘‰ למימו˘ יע„י ‰‚יוס 
מ˜רב בני ‰י˘יבו˙, וכי לˆורך כך יו˜ם מנ‚נון ממ˘ל˙י ח„˘, 
ל ‡י˘ים בכירים בˆמר˙ ‰מ˘ר„ים ‰ממ˘ל˙יים.  ור‰̆  ˘יכלול̆ 
על ‰ˆוו˙ ‰בין-מ˘ר„י ˙וטל ‰מ˘ימ‰  ‰מחרי„‰, ל‚ב˘ ˙כני˙ 
ביע„י  ‰עמי„‰   ˙‡ ˘י˜„מו  "‡מˆעים  ‰כולל˙  רב–˘נ˙י˙ 
‰‡פ˘ריים  ‰‡מˆעים  בכל  ל‰˘˙מ˘  יוכל  כך  ולˆורך  ‰‚יוס", 
כ„י ליˆור לחı ול‰‚ביר ‡˙ ‰יע„ים. כי„וע, ‰סמכויו˙ ‰רחבו˙ 
˘נ˜בעו בחו˜ ב‡˘ר לˆוו˙ ‰ממ˘ל˙י, י‡פ˘רו לו לפעול ככל 
‰עול‰ על רוחו למען ˆי„ ‰נפ˘ו˙ ˘ייע˘‰ לˆורך מילוי "יע„י 

˘נע˘ו˙  וכל ‰פעולו˙ ‰מחפירו˙  בני ‰י˘יבו˙,  מ˜רב  ‰‚יוס" 
בˆור‰  מ‡יים  מימ„  מע˙‰  י˜בלו  ‰‡חרונו˙  ב˘נים  ז‰  בענין 

רחב‰ יו˙ר.
***

לבן,  ‚בי  על  ˘חור  ר˘מי˙  נכ˙בו  ‡ל‰  ˘„ברים  למרו˙ 
בחול,  ר‡˘ם  לטמון  ‰חר„י  בˆיבור  ˘ונים  ‚ורמים  ממ˘יכים 
ע˘יי˙י  ˜ט̇  ל‰˙עלם ול‰עלים עין מן ‰עוב„ו˙, ליˆור ‡וויר˙̆ 

ול‰ר„ים ‡˙ ‰ˆיבור ‰רחב.
מסע ‰‰ונ‡‰ ‰עˆמי˙ נמ˘ך ‚ם ‡ל מול ‰פעילו˙ ‰מחרי„‰ 
יי„י ‰נפ˘ו˙ ‡˘ר רבים חללים ‰פילו וממ˘יכים בפעילו˙ם  ˘ל̂ 
בˆור‰  נו„ע  ‰‡חרונו˙  ב˘נ˙יים  כי„וע,  פינ‰.  בכל  ‰נפ˘ע˙ 
ל מסמכים ו˙כניו˙ פעול‰, כי ‰ˆב‡ מ‚ב˘  ור‰̆  ברור‰, מ˙וך̆ 
˙פ˜י„ם לˆו„ בני  ל מ‚ייסים מיוח„ים̆  מערך לפעילו˙ נמרˆ˙̆ 
ובמˆב  חול˘‰  בר‚עי  בחורים  ל‡˙ר  נסיונו˙  במס‚ר˙  י˘יבו˙, 

רפיון כל˘‰ו כ„י ל˘כנעם לפנו˙ למסלולים ˆב‡יים. 
זילברבר‚  מ‡יר  ˆבי  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰‚‡ון  יˆ‡  ל‡חרונ‰  ר˜ 
מפניו˙  ר˜  כי  ‰עי„  ובו  לבו  ב„ם  ˘נכ˙ב  במכ˙ב  ˘ליט"‡ 
˘‰‚יעו ‡ליו נו„ע לו על: "מ‡‰ ˘מונים בחורים ו‡ברכים י˜רים 
מ‡ו„ ˘‰ר˘עים ‰˘˙„לו ומ˘˙„לים ב˙˜ופ‰ ‰‡חרונ‰ ל‰פילם 
לרח"ל לˆב‡ ˘ל‰ם ‰מל‡ זו‰מ‡, ע"י פי˙ויים וסיבוכים ˜˘ים, 
חל˜ ‚„ול מ‰ם כבר נפלו רח"ל לי„ם, וחל˜ ‚„ול מ‰ם ‰ר˘עים 
מ˘˙„לים עכ˘יו ל‰פילם רח"ל, ויו˘בים ‰‰ורים ובוכים בכיו˙ 
‰נור‡‰  ‰עוול‰  ועל  רח"ל,  י˜ירם  בנם  ˘ל  ‰˘בר  על  נור‡ו˙ 

ו‰בו˘‰ ‰עˆומ‰ ו‰‡כזריו˙ ‰נור‡‰ ˘נע˘‰ ל‰ם רח"ל".
ו‡˘ר  ע˙˜  ב˙˜ˆיבי  ‰מ˙ו˜ˆב˙  בפעילו˙  מ„ובר  כי„וע, 
בכמ‰  לנו˘‡.   ‰˜˘ורים  ‰‚ורמים  כל  בין  ב„יונים  נ‰‚˙‰ 
מבסיסי ˆ‰"ל ‡ף פועל מ„ור מיוח„ ˘‰ו˜ם לˆורך ‰‚בר˙ ‚יוס 
‰חר„ים - "מ„ור עי„ו„ ו‚יוס חר„ים" ‰מבˆע פעילו˙ ‡‚רסיבי˙ 
ב˙חום ז‰. כי„וע, "‰‚ייסים" ‰מיוח„ים מופעלים בכמ‰ זירו˙. 
חל˜ם ‰וˆבו בל˘כו˙ ‰‚יוס ברחבי ‰‡רı, מ˙וך כוונ‰ לע˜וב 
‰‚יוס  בל˘כו˙  ‰מ˙ייˆבים  ‰י˘יבו˙  בני  ‡חר  יומיומי  ב‡ורח 
מ˙וך  לˆו„  מטר‰  מ˙וך  „יחוי,  למסיר˙  ‡ו  ר‡˘ונ‰  ל˜רי‡‰ 
ל‰פעל˙  פוטנˆי‡ל  כבעלי  בעיני‰ם  ˘ייר‡ו  כ‡ל‰  ‰מ˙ייˆבים 
‡מˆעי ˘יכנוע ˘ונים. ‡חרים פועלים כ"‚ייסי ˘טח" ˘פועלים 
בני  עם  ב˘יח‰ "˙מימ‰"  ל‰יכנס  בנסיונו˙  ב‡זורים ‰חר„יים, 
י˘יבו˙ ול‰פעיל עלי‰ם ‡מˆעי פי˙וי ו˘כנוע ‡ו„ו˙ "‰‡וויר‰ 
ל‰ם,  ‰מיוע„ים  ‰ˆב‡  בבסיסי  כביכול,  ‰˘ורר˙,  ‰חר„י˙" 
כ˘במ˜ביל ‰ם מרעיפים עלי‰ם ˘פע ‰בטחו˙ ‡ו„ו˙ "חויו˙" 
‰ˆב‡יים  ‰מסלולים   ˙‡ יחז˜ו  ב‡ם  ל‰ם,  ˘יינ˙נו  ו"‰טבו˙" 

˘נוע„ו ל‚יוס חר„ים. 
כל  ולל‡  מ„ים ˆב‡יים  לל‡  פועלים   מבין ‰מ‚ייסים  רבים 
סימן זי‰וי ˆ‰"לי. רובם עו˘ים ‡˙ מל‡כ˙ם ‰בזוי‰ ו‰‰רסני˙ 
ל‰ם  ל‰עני˜  ‰‡מור‰  מל‡‰,  חר„י˙  בחזו˙  מופיעים  כ˘‰ם 
רו˘ם  ול˘„ר  מו˜„מים  ח˘˘ו˙  לפו‚‚  ˘נוע„‰  מטע‰  ˙„מי˙ 
מ˙ע˙ע ˘ל "‡נ˘ים מ˘לנו". במ˜ביל, פועל "מ„ור עי„ו„ ו‚יוס 
חר„ים" ו˘לוחו˙יו ‰˘ונו˙ ל‰פיı ˙עמול‰ מו„פס˙ ‰מחול˜˙ 
ב‡יזורים ‰חר„יים, כמו ‚ם סרטי ˙עמול‰ ‰פונים ב‡ופן י˘יר 
י˘˜לו  כל˘‰ו  מ˘בר  ˘ע˙  ˘בכל  ל‰ם  ומˆיעים  י˘יב‰  לבני 

ל‰ˆטרף למסלול ˆב‡י ˘כביכול יבטיח ל‰ם סיפו˜ חליפי.
‰מˆי‡ו˙ ‰מחרי„‰ ‰זו מעל‰ ˘‡לו˙ נו˜בו˙, ‰מופנו˙ לכל 
‰˙מי‰‰  ובמרכזן  ‰ם,  ב‡˘ר  ו‰חסי„ו˙  ‰˙ור‰  עולם  עס˜ני 
לפעול‰  מ˙לכ„˙  ‡ינ‰  כול‰  ‰חר„י˙  ‰י‰„ו˙  מ„וע   ‰˘˜‰
‰פעולו˙  מכלול  נ‚„  וחו˜יו˙,  ל‚יטימיו˙  ב„רכים  נמרˆ˙, 

בני  ול‰„יח  ל‰סי˙  במטר‰  ומ‡ור‚ן  ממוס„  ב‡ופן  ‰נע˘ו˙ 
י˘יבו˙ ל˘נו˙ ‡˙ ‡ורח חיי‰ם ולעבור למס‚רו˙ ˆב‡יו˙. ‰ל‡  
‰ו‡ מעבר לכל חילו˜י „עו˙  ונסנזוס̆  ‰„בר ‡מור ל‰יו˙ ב‚„ר̃ 
בנו˘‡ים פוליטיים ו‡חרים, וכמו ˘‰ˆיבור ‰חר„י מ˙לכ„ סביב 
‰‡ורבו˙  ‰סכנו˙  מול  ‰מ˙נ‰ל˙  וחינוכי˙  רוחני˙  מערכ‰  כל 
לפ˙חו, „ו‚מ˙ ‰מ‡ב˜ ˘‰˙נ‰ל ב˘ע˙ו נ‚„ מכ˘ל˙ ‰טלפונים 
‡ינם כ˘רים וכן ‰מ‡ב˜ ‰מ˙נ‰ל ב˘נים ‰‡חרונו˙  ‰סלולריים̆ 

נ‚„ סכנו˙ ‰‡ינטרנט ‰˘ונו˙.
ורפיון  מע˘  חוסר  ל‰ˆ„י˜  ˘יכול  ˘בעולם   ıירו˙ כל  ‡ין 
י„יים מול ‰‡יום ‰סמוי ו‰‚לוי ˘פועל ב‡ופן ‡ינטנסיבי ולל‡ 
רוחני  ל˘מ„  ע˙י„ם  ול‰כריע ‡˙  בחורים  לˆו„  בנסיון  ‰פס˜‰ 
ול„‡ו‚  כולל˙,  ערבו˙  ˙חו˘˙  לחו˘  חייבים  ז‰  בענין  ח"ו. 
לכל בחור ˘‰ו‡, חסי„י כליט‡י, ספר„י כ‡˘כנזי, בן י˘יב‰ מן 
‰˘ור‰ ובחור ‰˘רוי במˆב מ˘בר – לבל יפלו בזרועו˙י‰ם ˘ל 
‰כח˘‰  ˘ל  ˙‰ליך  ליˆור  ‡פו‡  ני˙ן  כיˆ„  ומ„יחים.  מסי˙ים 
עˆמי˙ ול‰˙עלם מכל ‰מנ‚נון ‰ˆב‡י ו‰ר˘מי ‰מ˙ו˜ˆב ‰פועל 

במרı ב˙חום ז‰.
***

‰˙ור‰  מז‰יר‰  ‰‡חרונ‰  ב˘ב˙  ˘נ˜ר‡‰  ˜„ו˘ים  בפר˘˙ 
מ‰מˆי‡ו˙  ו‰˙עלמו˙  ‰עלמ‰  ˘ל  ‰נור‡יו˙  ˙וˆ‡ו˙י‰  מפני 
‰מחרי„‰. ‚ם כ‡˘ר מ˙חולל˙ ˙ופע‰ נור‡‰ ˘ל בנים ‰נמסרים 
ל‰˜רב‰ למולך רח"ל, עלול ל‰˙רח˘ מˆב ˘עליו נ‡מר: "ו‡ם 

‰עלם יעלימו עם ‰‡רı ‡˙ עיני‰ם".  
‰עלם  "‡ם  ‰ל˘ון  כפל  כי  ‡ומרים,  כ‰נים  ב˙ור˙  חז"ל 
מפני  נור‡‰  בחומר‰  מז‰יר‰  ‰˙ור‰  כי  ללמ„נו,  ב‡  יעלימו" 
ו‰טמנ˙  ˘‰‰˙עלמו˙  מ˘ום  ‡ח„,  במ˜ר‰  ‡פילו  ‰‰˙עלמו˙ 
‰ר‡˘ בחול ‰ינ‰ כ‚י„ול ממ‡יר ‰‰ולך ומ˙פ˘ט. "‡ם ‰עלימו 
ב„בר ‡ח„, סוף ˘יעלימו ב„ברים ‰רב‰. ‡ם ‰עלימו בי"„ ‡ח„, 
סוף  סנ‰„רי ˜טנ‰,  ב˙י „ינים ‰רב‰. ‡ם ‰עלימו  ˘יעלימו  סוף 

˘יעלימו סנ‰„רי ‚„ול‰".
ל ‰יˆר  בעל ‡ור ‰חיים ‰˜' מוסיף ומב‡ר, כי „רכו ‰˘טני˙̆ 
‰רע ‰מטפח ‡˙ ‰‰˙עלמו˙ כ˘יט‰, מ˙בסס˙ על כך ˘ל‡חר 
‰‰˙עלמו˙ ‰ר‡˘וני˙, כבר ˜ל‰ ‰י‡ מל‡כ˙ו ˘ל ‰יˆר לטעון, 
מ‡וחר,  ב˘לב  ולמחו˙  ול‰˙חיל  ל‰˙עורר  טעם  ˘כביכול ‡ין 
לומר  "טעם ‰כפל,  כ‰י˙ר.  לו  נע˘י˙  ו˘נ‰  עבר  ˘כבר  מכיוון 
˘‡ם ‰עלימו מן ‰‡ח„, ˘וב ‡ינם יכולים ˘ל‡ ל‰עלים מ‰ב‡ים 
ב‰ם  „ין  לע˘ו˙  ירˆו  ‡ם  כי  מכולם,  ו„‡י  ויעלימו  ‡חרי‰ם, 

י‡מרו ל‰ם: למ‰ ל‡ ע˘י˙ם „ין בר‡˘ון"...
ב'„ע˙  זˆו˜"ל,   ıליוו‡ווי ירוחם  רבינו  „מיר,  מרן ‰מ˘‚יח 
˙ור‰' על ‰פר˘‰, כו˙ב כי פר˘‰ זו ‡מור‰ ללמ„ ‡˙ כולנו יסו„ 
מוס„, ‰נו‚ע לכל ‡ח„ ו‡ח„ במ˜ומו וב‡˘ר ‰ו‡: "לומ„ים ‡נו 
מכ‡ן „ין ‡יסור על ‰עלמ‰ וכי ‚ם ענו˘ יענ˘ על ז‰. ו‰נ‰ כ‡ן 
ז‰ נ‡מר ‰„ין על כלל י˘ר‡ל, כי ‡סור ל‰ם לכלל י˘ר‡ל ל‰יו˙ 
בי„ו  ˘י˘  למי  מ˜ום  בכל  ל‰ורו˙  עלינו  מז‰  ‡בל  מעלימים, 
לע˘ו˙ ומ˙עלם ול‡ עו˘‰, ‡ם ז‰ ‡ב בבי˙ו ‡ו יחי„ ב˙וך רבים, 

כי ‡סור מˆ„ ‰„ין ל‰˙עלם וכי ענו˘ ייענ˘ על ז‰ בוו„‡י".
יי˘מעו, ז‰ מכבר, בכל  כל ‰„ברים ‰נו˜בים ‰ללו ר‡וי ל‰ם̆ 
רחבי ‰ˆיבור ‰חר„י. יעל‰ כל ‡ח„ ב„ע˙ו כיˆ„ ייר˘מו ‰„ברים 
ב˜ורו˙ ‰‰סטורי‰ ˘ל עולם ‰˙ור‰ ו‰יר‡‰. כיˆ„ י˙בוננו עלינו 
‰„ורו˙ ‰ב‡ים, ˘ל‡ י‡מינו למר‡‰ עיני‰ם, כיˆ„ ‰סכינו רבים 
נ˜טו  ול‡  וי„ועו˙,  ‚לויו˙  ‰רסניו˙  מ˙ופעו˙  עיני‰ם  ל‰עלים 
בˆע„ים ‰מינימליים למ‡ב˜ מול ‰סכנו˙ ‰מרחפו˙ מעל ר‡˘ו 
˘ל ˆיבור ‰יר‡ים, ˘עלולו˙ ל‰יו˙ בבחינ˙ בכי‰ ל„ורו˙ ח"ו.     

„ו"ח ‰˜וורטט: בי˜ור˙ ˜˘‰ על ‰‰˙נחלויו˙ - ועל מנ‰י‚ים פל˘˙ינים
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מח‡‰ ˆיבורי˙ ‰מוני˙ בע˜בו˙ ‰מ˘ך 
מ‡סרו ˘ל בן ‰י˘יב‰ בכל‡ ‰ˆב‡י

‡סיר עולם ‰˙ור‰, ‰בחור מ˘‰ בן „בור‰ ˘יחי', ‰ועמ„ ביום ˘י˘י לפני ˜ˆין ˆב‡י ˘‚זר עליו 
13 ימי מ‡סר בכל‡ ‰ˆב‡י • רבינו ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡ ‰ור‰ ‡מ˘ כי י˘ 

ל‰מ˘יך במח‡‰ רב˙י ול‰זעי˜ עולם ומלו‡ו מול ר„יפ˙ ‰˙ור‰ ‰מ˙חולל˙ בר‡˘ חוˆו˙
 ■ıמ‡˙ י. מינ

עולם ‰˙ור‰ כו‡ב וזוע˜ ‡˙ זע˜˙ 
‰י˘יב‰  ˘בן  ל‡חר  ‰˙ור‰,  עלבון 
„בור‰  בן  מ˘‰  ‰˙ור‰,  עולם  ‡סיר 
˜ˆין  בפני  ˘י˘י  ביום  ˘יחי', ‰ועמ„ 
בכל‡  י˘יב‰  עליו ‰מ˘ך  ˘‚זר  ˆב‡י 
‰חר„י  בˆיבור  ימים.   13 למ˘ך 
בע˜בו˙  ‰נמרˆ˙  ‰מח‡‰  נמ˘כ˙ 
ל˘חרורו  ע„  ‰מ˘ך ‰מעˆר ‰נפ˘ע, 
‰י˘יב‰  בן  ˘ל  ו‰מוחלט  ‰מ‰יר 
‰‚ר"˘  ‰י˘יב‰  ר‡˘  רבינו  ˘יחי'. 
‡ויערב‡ך ˘ליט"‡ ‰ור‰ ‡מ˘, כי י˘ 
ל‰מ˘יך במח‡‰ רב˙י ול‰זעי˜ עולם 
ומלו‡ו מול ר„יפ˙ ‰˙ור‰ ‰מ˙חולל˙ 

בר‡˘ חוˆו˙.
יחי' נעˆר  ‰בחור מ˘‰ בן „בור‰̆ 
ביום רביעי על י„י ‰מ˘טר‰ ‰‡זרחי˙, 
˘טייל  בע˙  ˘‚ר˙י˙  ב„י˜‰  במ‰לך 
עם ‡חיו ‰נ˘וי ובני מ˘פח˙ו, ו‰ועבר 
˘‰˘ליכ‰  ‰ˆב‡י˙  ‰מ˘טר‰  לי„י 
‰יוו„ע  עם  בˆריפין.   4 לכל‡  ‡ו˙ו 
„בר ‰מ‡סר ביום רביעי ב˘עו˙ ‰ערב 
‰י‰„ו˙  בני  ‰מוני  יˆ‡ו  ‰מ‡וחרו˙, 
‰חר„י˙ ל˘ור˙ מח‡ו˙ ‰מוניו˙ בע־

˘רו˙ נ˜ו„ו˙ וˆמ˙ים מרכזיים ברחבי 
‰‡רı מ‰ˆפון וע„ ‰„רום.

על  ‰מ˘יכו  ‰‰מוניו˙  ‰מח‡ו˙ 
 ,ıרחבי ‰‡ר בכל  חמי˘י  יום  כל  פני 
וסו‡נים  מרכזיים  ˆמ˙ים  ובע˘רו˙ 
מ‡ו˙  ˘ל   '„ ˜י„ו˘  מחזו˙  נר‡ו 
ו‡לפי בני ˙ור‰ ˘עזבו ‡˙ כל עיסו־
‰˙ור‰  כבו„  על  למחו˙  וב‡ו  ˜י‰ם 
‰מו˘פל ע„ עפר, ב‰˘לכ˙ בן י˘יב‰ 
סור‚  מ‡חורי  ובנ˙ינ˙ו  לכל‡ ‰ˆב‡י 
ובריח, מחז‰ נור‡ ‰זכור ר˜ ממחוזו˙ 
‡נטי˘מיים  מ˘טרים  ˘ל  ‡חרים 

ו„י˜טטוריים י„ועים ל˘מˆ‰.
כ‡מור  נערכו  ‰מח‡‰  מעמ„י 
 .ıר‡‰ ברחבי  מו˜„ים  בע˘רו˙ 
ב‡רבע‰  ‡לפים  ‰˙‡ספו  בירו˘לים 
‰˘ב˙,  בכיכר  מרכזיים:  מו˜„ים 
ו‚ן  לבי˙  בכניס‰  ‡ילן,  בר  בˆומ˙ 
פר˜י  רמו˙. ‰מפ‚ינים ˜ר‡ו  ובˆומ˙ 
רחבי  בכל  ובכ‡ב.  ב„מע  ˙‰ילים 
ענ˜יים  ˙נוע‰  פ˜˜י  נר˘מו  ‰עיר 
ל˘מור   ‰˙˘˜˙‰ ו‰עיר  וממו˘כים, 
מ‡סרו  ˘נו˘‡  ע„  ‰חיים,  ˘‚ר˙  על 
‰יום  ל˘יח˙  ‰פך  ‰י˘יב‰  בן  ˘ל 
‡לו  ‡ף  ו‰˙ו˘בים,  ‰נ‰‚ים  ב˜רב 
˘‡ינם נמנים על ˆיבור ˘ומרי ‰˙ור‰ 
מעˆרים  ביˆע‰  ‰מ˘טר‰  ו‰מˆוו˙. 
בברוט‡ליו˙ רב‰ בניסיון ל˘מור על 
בכבי˘ים,  ‰˙נוע‰  זרימ˙  ועל  ‰ס„ר 

‡ך לל‡ ‰ˆלח‰.
ענ˜  מח‡˙  ‰˙˜יימ‰  בר˜  בבני 
בˆומ˙ ˜ו˜‰ ˜ול‰  רביעי,  ביום  כבר 
למעל‰  ב‰˘˙˙פו˙  לעיר,  בכניס‰ 
‰יום  במ˘ך  למחר˙  ‡י˘.  מ‡לף 
בˆומ˙  ‚ם  ‰מוניו˙  מח‡ו˙  נערכו 
ז'בוטינס˜י.  רחוב  ול‡ורך   ‰‰‚
ל‡ורך  נר˘מו  כב„ים  ˙נוע‰  פ˜˜י 
ע„   ‰‰‚ ובכבי˘  ז'בוטינס˜י,  רחוב 

‰‡נ„ר־ לנוכח  לעיר.  ‰כניס‰  ˆומ˙ 
‰מח‡ו˙  בע˜בו˙  ˘נוˆר‰  למוסי‰ 
חוסר  ‰מ˘טר‰  ‚יל˙‰  ‰ממו˘כו˙, 
‡לימו˙  רב.  כוח  ו‰פעיל‰  ‡יפו˜ 
˜˘‰ נר˘מ‰ מˆ„ ‰˘וטרים ˘רו˙˜ו 
בניסיון  ‡רוכו˙  ל˘עו˙  לˆמ˙ים 
ל‰˘ליט ס„ר. מעˆרים רבים ‰˙בˆעו 
ל ‡ח„  ב˜רב ‰מפ‚ינים, וב‰ם מעˆר̆ 
˘ליט"‡,  ‰˙ור‰  מרביˆי  מח˘ובי 
‰ע־ נ‚„  נפ˘  בחירוף  למחו˙  ˘יˆ‡ 

י˘יב‰  בן  ˘ל ‰˘לכ˙  וול‰ ‰נור‡י˙ 
לכל‡.

˙ו˘בי ‰עיר  ערכו  מרכזי˙  מח‡‰ 
‡˘„ו„ בˆומ˙ ניˆנים ‰סמוכ‰ לעיר, 
כבי˘  ˘ל  ‰מרכזי  ‰˙נוע‰  בעור˜ 
‰מח‡‰  ‡˘˜לון.  לעיר  ‰מוביל   4
נחסם  ו‰כבי˘  ˘עו˙,  מספר  נמ˘כ‰ 
˙נוע˙  ‡ף  ‡רוכ‰.  ˘ע‰  למ˘ך 
כ˙וˆ‡‰  במ˜ום,  נעˆר‰  ‰רכבו˙ 
בכבי˘  מפ‚ינים  מ‡ו˙  מ‰˙‡ספו˙ 
‰סמוכ‰.  ‰רכב˙  מסיל˙  וב˜רב˙ 
‰מ˘טר‰ ‰פעיל‰ כוח רב ב‡מˆעו˙ 
מפ‚ינים  כע˘ר‰  ופר˘ים.  מכ˙"זי˙ 
נעˆרו ו˘וחררו ב˘עו˙ ‰ערב, למעט 
‡ח„ ‰מפ‚ינים ˘˘וחרר למחר˙ לל‡ 

כל ‰‚בלו˙.
במו„יעין עילי˙ ‰˙˜יימ‰ ‰מח‡‰ 
˘יל˙,  ˆומ˙  ‡זור  פני  על  ‰‰מוני˙ 
בכבי˘ 443.  בעור˜ ‰˙נוע‰ ‰מרכזי 
‰ˆומ˙  לכיוון  נ‰רו  ˙ור‰  בני  מ‡ו˙ 
‰מרוח˜˙ מ‰עיר, מי ב‡מˆעו˙ ‰˙ח־

בור‰ ‰ˆיבורי˙ ומי ב‰סעו˙ פרטיו˙. 
‰ˆיבור ‰ענ˜ ˜ר‡ פר˜י ˙‰לים, ו‰˙־

בכמ‰  לסירו‚ין  נחסמ‰  בכבי˘  נוע‰ 
נר˘מו  רבים  ˙נוע‰  פ˜˜י  מו˜„ים. 

בכל ‰‡זור.
בסיום  נר‡‰  מר˘ים  מחז‰ 
בני  ˘מ‡ו˙  ל‡חר  ‰‚„ול‰,  ‰‰פ‚נ‰ 
מר˘ימ‰  בˆע„‰  ר‚לי˙  יˆ‡ו  ˙ור‰ 
לכיוון מו„יעין עילי˙. ‰‰מונים ˆע„ו 
˘לטי  כ˘בי„י‰ם  ענ˜י˙,  ב˙‰לוכ‰ 
‰י˘יב‰  בן  מ‡סר  על  וזע˜‰  מח‡‰ 

ובמ˘ך  ‰נור‡‰,  ‰‚יוס  ‚זיר˙  ונ‚„ 
ל‡ורך  ˆע„ו  ˘ע‰  רבעי  כ˘לו˘˙ 
‰˙נ‰ל‰  ‰מכוניו˙  ˙נוע˙  ‰כבי˘. 
ב‡יטיו˙ רב‰ ל‡ורך כבי˘ 446, ו‰כל 
נ˙ון  י˘יב‰  כ˘בן  כי  ו‰בינו  ˘חו 
‰חיים  ˘‚ר˙  ‰ˆב‡י,  ‰כל‡  ב˙וככי 

‡ינ‰ יכול‰ ל‰ימ˘ך כר‚יל.
‰מוניו˙  מח‡ו˙  נערכו  כן  כמו 
בעיר בי˙ ˘מ˘, בˆומ˙ ‰כניס‰ לעיר 
‡לע„, סמוך לעיר בי˙ר עילי˙ בˆומ˙ 
נוספים  ובמ˜ומו˙  ‰מנ‰רו˙,  כבי˘ 
בˆפון ‰רחו˜ ‰˙־ ‚ם   .ıברחבי ‰‡ר
לערים  בˆמ˙י ‰כניס‰  מח‡ו˙  ˜יימו 
חסי„ים.  כפר  ובˆומ˙  וˆפ˙,  טברי‰ 
ל‰ביע  יˆ‡ו ‰‰מונים  בכל ‰מ˜ומו˙ 
‰˙ור‰,  עולם  וזע˜˙  מח‡˙   ˙‡
על  כול‰,   ıר‡‰ פני  על   ‰„‰„‰˘
י„י ˜רי‡˙ פר˜י ˙‰לים ו‰נפ˙ ˘לטי 

מח‡‰.

מח‡‰ ‰מוני˙ מול 
בי‰"„ ‰ˆב‡י ביפו 

יום  בˆ‰רי  נערך  מר˘ים  מעמ„ 
‰ˆב‡י  ‰„ין  לבי˙  סמוך  חמי˘י 
ביפו, ל˘ם ‰וב‡ ‡סיר עולם ‰˙ור‰ 

‰מונים  בעניינו.  ר‡˘וני  ל„יון 
‰˙˜בˆו למ˜ום ו˜ר‡ו פר˜י ˙‰לים, 
‰יטב   ‰„‰„‰˘ ‰מוני˙  במח‡‰ 
נ˘‡  במ˜ום  ‰„יונים.  ‡ולם  ב˙וך 
 ,‡˙‡ ˜ריי˙  ‚‡ב"„  נל‰בים  „ברים 
‰‚‡ון רבי טובי‰ ˘ולזינ‚ר ˘ליט"‡, 
על  ולעמו„  ל‰י˜‰ל  לˆיבור  ˘˜ר‡ 

נפ˘ ‰‡ומ‰.
‡ל בי˙ ‰„ין ‰‚יעו ‚ם רבני ‰י˘י־
ב‰ ˘ליט"‡ ˘ב‰ לומ„ ‰בחור ‰י˜ר 
עוז  על  ל˜‰ל ‰מוחים  וסיפרו  ˘יחי', 
על  ל˘˜ו„   ıחפ‰ ˙למי„ם  ˘ל  רוחו 
‰˙ור‰ כל חייו, ובז לכל ‰‡יומים ˘ל 
מ‡סר בכל‡ ‰ˆב‡י. ‰רבנים ˘ליט"‡ 
‰חל  ‰בחור  כי  ב‰˙ר‚˘ו˙  סיפרו 
‰בעל"ט   ıי˜ זמן  ל˜ר‡˙  ל‰˙כונן 
‰נלמ„˙  מˆיע‡  בב‡  מסכ˙  בלימו„ 
˜יבל‰ לר˘ו˙ו ב˙‡  בי˘יב‰, ל‡חר̆ 

‰מעˆר, על פי ב˜˘˙ו.
˘יחי',  ‰י˜ר  ‰בחור  ‰ורי  ‚ם 
˙ו˘בי ‰עיר נ˙ני‰, ‰‚יעו לבי˙ ‰„ין 
‰ˆב‡י ללוו˙ ‡˙ בנם ‰עומ„ למ˘פט 
‰‡ב  ‰˙ור‰.  בלימו„  „ב˜ו˙ו  ב˘ל 
‰˙˜בל על י„י ‰מוני ‰מוחים במ˜ום 
כפיים  על  וני˘‡  רמו˙,  ב˙˘ו‡ו˙ 
˘מפ‚ינ‰  ‰רוח  ‡מיˆו˙  על  כ‰ו˜ר‰ 
‰מ˘פח‰ ‰י˜ר‰ ˘יחי' ‰מ˜„˘˙ ˘ם 

˘מים.
‰˘מיע  ונל‰בים  חמים  „ברים 
˘‰˙‡סף  ‰‚„ול  ‰˜‰ל  בפני  ‰‡ב 
במ˜ום: "זכינו ליל„ י˜ר ˘זוכ‰ ל˙˙ 
 '„ ˜י„ו˘  ויע˘‰  י˘ר‡ל,  לעם  כוח 
כל ‰ˆיבור, ‡ף ‡לו  ˘יבינו  ע„  ‚„ול 
 ˙‡ ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘ומרים  ˘‡ינם 
ל‰ם  יעזור  ל‡  ‰˙ור‰.  לימו„  ערך 
˘לו˘  עליו  י‚זרו  ‡ם  ‡ף  „בר,  ˘ום 
˘נים בכל‡, ‰ו‡ ל‡ יעזוב ‡˙ לימו„ 
‡מר  ‰‡מ˙",  ב„רך  וימ˘יך  ‰˙ור‰ 

‰‡ב ל˜ול ˙˘ו‡ו˙ ‰מפ‚ינים.
"˙נו לנו ללמו„ ˙ור‰", סיים ‰‡ב 
˙ור‰,  לימו„  לל‡  "כי  ב‰˙ר‚˘ו˙, 
‰עולם  ‰˙ור‰  בזכו˙  ייחרב.  ‰עולם 
‰י˘יבו˙  לבני  ל˙˙  וי˘  מ˙˜יים, 

ל‰מ˘יך ללמו„ ול‰‚ו˙ ב˙ור‰".
מח‡ו˙  ˘ר˘ר˙  ל‡חר  כ‡מור, 
עˆומ‰, נסו‚‰ ‰פר˜ליטו˙ מ„רי˘˙‰ 
מספר  בן  ממו˘ך  למ‡סר  ‰ר‡˘וני˙ 
‰בחור  ‰ועמ„  ˘י˘י  וביום  חו„˘ים, 
ל„ין  ˆב‡י  ˜ˆין  לפני  ˘יחי'  ‰י˜ר 
ע˘ר  ˘לו˘‰  עליו  ונ‚זרו  מ˘מע˙י, 

ימי מ‡סר בכל‡ ‰ˆב‡י. 
‰‚ר"˘  ‰י˘יב‰  ר‡˘  רבינו 
‡ויערב‡ך ˘ליט"‡ ‰ור‰ ‡מ˘, כי י˘ 
ל‰מ˘יך במח‡‰ רב˙י ול‰זעי˜ עולם 
ומלו‡ו מול ר„יפ˙ ‰˙ור‰ ‰מ˙חולל˙ 
‰חר„י  ‰ˆיבור  ו‡כן,  חוˆו˙.  בר‡˘ 
ינוח  ול‡  ובזע˜‰,  במח‡‰  ימ˘יך 
ול‡ י˘˜וט כל זמן ˘בן ‰י˘יב‰ נ˙ון 
לימו„  על  ל˘˜ו„  רˆונו  ב˘ל  בכל‡, 
‰˙ור‰, ˙וך ביזיון מחפיר ˘ל ‰˙ור‰ 
‰מ‰יר  ל˘חרורו  ע„   - לומ„י‰  ו˘ל 
‰י˘יב‰  ל‰יכל  ולחזר˙ו  ו‰מוחלט, 

ל‰מ˘ך ˘˜י„‰ ועליי‰ ב˙ור‰.

ב˜רי‡˙ "ו‰יו למ˘יס‰ ˘וסייך"

‡לפים ב˙פילו˙ ˜בל˙ ˘ב˙ 
‰מוניו˙ בכל ˜‰ילו˙ ‰˜ו„˘

 ■ıמ‡˙ י. ˘וור

עם סיום ‰„יון בבי˙ ‰„ין ‰ˆב‡י 
מעˆרו  ‰מ˘ך  על  ‰י„יע‰  ופרסום 
‰חל‰  ‰י˘יב‰,  בן  ˘ל  ‰נפ˘ע 
‰˙‡ר‚נו˙ מ‰יר‰ ˘ל עס˜ני ‰י‰„ו˙ 
 ,ıחר„י˙ בכל ˜‰ילו˙ ‰˜ו„˘ ב‡ר‰
וערבי˙  ˘ב˙  ˜בל˙  ˙פילו˙  ל˜יום 
ל‰בע˙  עם,  ברוב  עיר  ˘ל  ברחוב‰ 
מימו˘  ‰מ˘ך  כנ‚„  ‡„יר‰  מח‡‰ 
˘לטונו˙  ˘ל  ‰‰רסני˙  ‰מ‚מ‰ 
‰חר„י  ‰ˆיבור   ˙‡ לבולל  ‰מ„ינ‰ 
ל  ˘ומר ‰מˆוו˙, בחיי‰ ‰חילוניים̆ 
‰מ„ינ‰, כפי ˘מ˙בט‡ בכל ˙כניו˙ 
יר‡י  כנ‚„ ‰ˆיבור  ומ‚מו˙ ‰˘לטון 
‰חו˜  ובביˆוע  בח˜י˜‰  ובפרט   ,'„

ל‚יוס בני ‰י˘יבו˙.
ו˘ע˙ ‰˙פי־ מי˜ום  על  ‰ו„עו˙ 

ל‰ יˆ‡ו ל‡לפי מ˘פחו˙: "יח„ עם 
ונלכ‰',  לכו  ˘ב˙  'ל˜ר‡˙  ‰˜רי‡‰ 
˘לעינינו  בע˙  כי  ‰‰בנ‰  ˙בו‡ 
ע˘ב  כמו  ר˘עים  'בפרוח  מ˙˜יים 
לזעו˜  עלינו  פועלי ‡ון',  כל  ויˆיˆו 
'ו‡˙‰   – ‰פסו˜  ˘ל  ‰מ˘כו   ˙‡

מרום לעולם „' וכו'".
מעמ„י ‰˙פיל‰ ‰‰מוניים נערכו 
נענו  כ‡˘ר ‡לפים  רבים,  במ˜ומו˙ 
ל˜רי‡‰ ו‰˙‡ספו למח‡‰, לכבו„‰ 

בן  עם  ‰ז„‰ו˙  ול‰בע˙  ˙ור‰  ˘ל 
בעוון  בכל‡ ‰ˆב‡י,  ‰י˘יב‰ ‰נמ˜ 
˘י˙וף  ב‡י  רבו˙ינו  לˆו  ˆיו˙ו 
וב‡י ‰˙ייˆבו˙ו  עם ‰‚זיר‰  פעול‰ 

בל˘כ˙ ‰‚יוס.
מבני  ‡לפים  ‚„˘ו  בר˜  בבני 
בחל˜  ע˜יב‡  רבי  רחוב   ˙‡ ˙ור‰ 
˘בין ‚ן ור˘‰ וע„ לרחוב מ‰ר˘"ל, 
מרביˆי  י˘יבו˙,  ר‡˘י  בר‡˘ו˙ 
˙ור‰, רבני ˜‰ילו˙ ור‡˘י ‰ˆיבור. 
בין ˜בל˙ ˘ב˙ ל˙פיל˙ ערבי˙ נ˘‡ 
„ברים ˜ˆרים על חוב˙נו ב˘ע‰ זו, 
˘ליט"‡. ‰ˆיבור  כרמל  מנחם  ‰רב 
ב˙פיל˙  ‰˙לכ„  ˘‰˘˙˙ף  ‰ענ˜ 
˘מים  מלכו˙  עול  וב˜בל˙  ערבי˙ 
‰מוני˙,  י˘ר‡ל  ˘מע  ב˜רי‡˙ 
˙פיל˙  ל‡חר  למרח˜ים.   ‰„‰„‰˘
ב˘יר‰  כולו  ‰˜‰ל  יˆ‡  ערבי˙ 
ו˙ופר',  עˆ‰  'עוˆו  ˘ל  ‡„יר‰ 
מח‡‰  ˙‰לוכ˙  יˆ‡‰  כ˘ל‡חרי‰ 
לˆומ˙  ע„  ור˘‰  מ‚ן  ˘ב˙  ב˘ירי 
כ‰נמן,  ו‰רב  ע˜יב‡  רבי  ‰רחובו˙ 

מ˘ם ‰˙פזר ‰˜‰ל לבי˙ו. 
יˆ‡ו  ירו˘לים,  ‰˜ו„˘  בעיר 
במספר   '„ יר‡י  מˆיבור  ‰מונים 
מו˜„ים ל˙פיל‰ ומח‡‰, כ˘‰ˆיבור 
כנ‚„  מח‡˙ו  ו‡˙  כ‡בו   ˙‡ מביע 
‰עˆורים  וי˙ר  ‰י˘יב‰  בן  מעˆר 

‰‡חרו־ בימים  ˘נערכו  מ‰‰פ‚נו˙ 
עולם  ˘ל  ˜יומו  ‰מ˘ך  למען  נים, 
ולל‡  כל ‰˘נים  ˘‰י‰  כפי  ‰˙ור‰, 

˘ום ˘ינוי ופ˘ר‰ כל ˘‰י‡. 
בי˙  ב˘ערי  ‰כינוס ‰מרכזי ‰י‰ 
במ‚ר˘  ‰מ˘טר‰  ב˙חנ˙  ‰מעˆר 
מבני  ‰מונים  ‰‚יעו  ל˘ם  ‰רוסים, 
בני  ומ‡ו˙  בירו˘לים  ‰יי˘וב ‰י˘ן 
˙ור‰ ˘‰ביעו ‡˙ כ‡בם וזע˜˙ם על 
‰י˘יב‰  בן  ˘ל  ‰˘רירו˙י  ‰מעˆר 
ל‡חר  ‰˙ור‰.  כבו„  על  ו‰מוחים 
„ברי  ני˘‡ו  ˘ב˙  ˜בל˙  ˙פיל˙ 
חיזו˜ בפני ‰נ‡ספים, וב˙ום ˙פיל˙ 
ערבי˙ ברוב עם יˆ‡ ‰ˆיבור ב˘יר‰ 
ו˙ופר',  עˆ‰  'עוˆו  ˘ל  ‡„יר‰ 

וב˘‡ר ˘ירי ‰מערכ‰.
מו˜„ נוסף ˘ל ˙פילו˙ ‰י‰ מול 
ברוך,  מ˜ור  ב˘כונ˙  ‰‚יוס  ל˘כ˙ 
ירו˘לים  מי˜ירי  מ‡ו˙  ˘ם ‰˙כנסו 
‰˘ב˙  ˜בל˙  ל‡חר  ‰˙ור‰.  ובני 
˘ול־ יע˜ב  ר'  ‰ר‰"‚  „ברים  נ˘‡ 
לבלבול  ו‰˙ייחס  ˘ליט"‡,  זינ‚ר 
˘‰יו  ˘„ברים  זו,  ב˙˜ופ‰  ‰˘ורר 
‡ח„  כל  ‡ˆל  ופ˘וטים  ברורים 
‚ם  ע˙‰,   – ˜ˆר‰  ˙˜ופ‰  לפני  ע„ 
נרחבים  ובי‡ורים  ‰סבר‰  ל‡חר 
י˘נם ע„יין רבים ‰‡וטמים ‡וזני‰ם 

בעמ' 7 ‰מ˘ך   <


