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ל˘מור על ‰נכסים 
‰רוחניים - ‚ם בימי

'בין ‰זמנים'
'‰פלס'  ˘ל  ע˘"˜  ב‚ליון  ˘‰ופיע‰  בי„יע‰ 
בעולם  ויר‡‰  ˙ור‰  מרביˆי  ˘ל  „ברי‰ם  ‰וב‡ו 
ו‰מיפ‚עים  מ‰סכנו˙  ‰ז‰ירו˙  ‡ו„ו˙  ‰י˘יבו˙ 
ל˜ר‡˙  וז‡˙  ‰זמנים',  'בין  ימי  ˘ל  ‰רוחניים 
˘ל  „פ‚ר‡  ליומי  ˙ור‰  בני  רבבו˙  ˘ל  יˆי‡˙ם 

חו„˘ ‡ב.
‰וב‡, כזכור, בעבר כבר עורר רבינו ‰‚„ול  כפי̆ 
‰נחיי˙ו  וע"פ  ז‰,  ענין  על  זיע"‡  עזרי  ‰‡בי  מרן 
"וע„ ‰י˘יבו˙"  ˘ל  ב˘ע˙ו ‰ווע„ ‰פועל  פירסם 
‡ו„ו˙ ‰חוב‰ ל‰˙חז˜ ˘בע˙יים בימים ˘ב‰ם ל‡ 
עלולים  ‰˙˘חור˙  ובני  ‰י˘יב‰,  ס„רי  מ˙˜יימים 
‰זרוע   ,ıפרו‰ מ‰רחוב  ˘לילי˙  ‰˘פע‰  ל˜בל 
ע„ ו˘על. "י˘ ל„ע˙ ול˘נן,  מכ˘ולים ‡ין ספור על̂ 
ל 'בין ‰זמנים' ל‡ נוˆר ל‰נ‡˙ ‰‚וף,  כי כל עי˜רו̆ 
ל‰טיב   ֈכוח ול‰חליף  ל‰ברו˙  כ„י  ‡ם  כי  ח"ו, 
נ‡מר   - ו‰ולך"  מוסיף  בבחינ˙   ,ıומ‡ ול‰וסיף 
˘פורסמ‰  ‰י˘יבו˙",  "וע„  ˘ל  ‰וע‰"פ  ב˜רי‡˙ 
˙ור‰  בן  ˘כל  ובוו„‡י,  "ובוו„‡י   - ˙˘מ"ז  ב˘נ˙ 
˘ימי  מ˘מר,  מכל  ול‰י˘מר  ל˙˙ ‡˙ ‰„ע˙  חייב 
'בין ‰זמנים' ל‡ י˘מ˘ו, ח"ו, עיל‰ לירי„‰ מ‡ו˙ן 
ל˜רו‡  ול‡  ונ˙על‰,  על‰  ב‰ן  ‰טובו˙  ‰מעלו˙ 
„רור, ח"ו, לחובו˙ ‰˜„ו˘ו˙ ‰מוטלו˙ עליו כנו˘‡ 
ור‰ ולומ„י‰ ל‡  מים ו˘ם̇  ם̆  ח"ו̆  „‚ל ‰˙ור‰,̆ 
י˙חללו על י„ו". ב˜רי‡‰ זו, ‡˘ר עלי‰ ח˙ם רבינו 
‰‚„ול זˆו˜"ל, נ‡מר ‚ם, כי ב˙˜ופ˙נו, ˙˜ופ‰ ˘ל 
פרי˜˙ עול, ‡˘ר ‚„רי ‰ˆניעו˙ נפרˆו ב‰ ע„ ‰יסו„ 
- חוב‰ כפול‰ ומכופל˙ מוטל˙ ל‰י˘מר ול‰יז‰ר 

מניסיונו˙ ‰זמן ‰פזורים על כל מ„רך כף ר‚ל.
ו‡ברכי  ‰˜„ו˘ו˙  ‰י˘יבו˙  בני  רבבו˙  ‡כן, 
‰כוללים ˘יˆ‡ו לימי "בין ‰זמנים" ל‡ רו‡ים ב‰ם 
‡ל‡  ‰מו˘‚,  ˘ל  ‰‡וניברסלי  במובן  "חופ˘", 
ברˆף ‰עלי‰ ‰˙ור˙י˙,  למנוח‰,  ר˜ ‰פס˜‰ ˜ל‰ 
˘נ˙  ˘יפ˙ח  ל"זמן ‡לול" ‰בעל"ט,  ערב ‰כניס‰ 
ומעולם  מ‡ז  ומרוממ˙.  פורי‰  ב˙ור‰,  ‰˙עלו˙ 
‰˜פי„ו בני ‰˙ור‰ על ניˆול נכון ו‰ולם ˘ל ימים 
נר‡‰  ו‡˙ר  ‡˙ר  ובכל  ובט‰ר‰,  ב˜„ו˘‰  ‡לו, 
‰מחז‰ ‰מרנין ˘ל "י˘יבו˙ בין ‰זמנים" ו˘יעורי 
כל  כ‡מור,  ˘כן,  זו.  ל˙˜ופ‰  ‰מיוע„ים  ˙ור‰ 
‰‰˙ייחסו˙ ל"בין ‰זמנים" ‰י‡ כ‡ל ‰פס˜‰ ˜ˆר‰ 
‡חוזים  ע„יין  ‰חו˘ים  כל  כ‡˘ר  מנוח‰,  לˆורך 

ברˆף ‰‰˙עלו˙ ‰רוחני˙.
על כן מוטל˙ חוב‰ כפול‰ ומכופל˙ ˘‚ם בימי 
ו‰מרוממ˙  ‰ט‰ור‰  ˆור˙ו  ˙י˘מר  ‰זמנים"  "בין 
˘ל בן ‰י˘יב‰, ל˜ר‡˙ חו„˘ ‡לול ‰בעל"ט ˘בו 
יי˘מע ˜ול ‰˙ור‰ בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז, על ‡ף כל 
‰נסיונו˙ ˘ל ˆוררי עולם ‰˙ור‰ ‰מב˜˘ים לעמו„ 
עלינו לכלו˙נו. כי ‡ין לנו ˘יור ‡ל‡ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙.

זע˜˙ ‰˘ב˙ ‰מ˙חלל˙ ב‡י˘ור ממ˘ל˙י

רכב˙ י˘ר‡ל מ˙כננ˙ חילולי ˘ב˙ 
ıב‰י˜ף חסר ˙˜„ים ברחבי ‰‡ר

‰נˆי‚ים ‰חר„יים במערכו˙ ‰˘לטון ל‡ ע˘ו מ‡ומ‰ לבלימ˙ ‰חרפ‰, ‡ו„ו˙י‰ ‰˙ריע "‰פלס" מז‰ כחו„˘יים • 
˙‚ובו˙ ˙מו‰ו˙ ˘ל נˆי‚ים חר„יים: "‰עבו„ו˙ ‡ינן '‡˜ט' ˘ל חילול ˘ב˙"; "נ˜ים ˆוו˙ מ˜ˆועי ל‡י˘ור ‰עבו„ו˙"

 ■ıי. ˘וור

כפי ˘נח˘ף בבט‡ון עולם ‰˙ור‰ - ‰פלס 
מ˙־ י˘ר‡ל  רכב˙  מחו„˘יים,  למעל‰  לפני 

‰‰י˜ף  רחבי  ‰˘ב˙  בחילולי  ל‰מ˘יך  כננ˙ 
‰מ˙בˆעים על י„‰ כמעט מ„י ˘בוע, כ‡˘ר 
ב˘ב˙ ‰ב‡‰ פר˘˙ "ע˜ב" ‡מורו˙ ל‰˙בˆע 
˙חנ˙  במ˙חם  ביו˙ר  נרחבו˙  ˙˘˙י˙  עבו„ו˙ 
ב˙ל  עזרי‡לי"  ל"מ‚„לי  ‰ˆמו„‰  "‰˘לום" 
‡ביב, כ‡˘ר במ‰לך כל ‰˘ב˙ יבוˆעו במ˜ום 

עבו„ו˙ לבניי˙ רˆיף נוסף ב˙חנ‰.ֲֲֲֲ
‡ביב,  ב˙ל  ‰˙˘˙י˙  עבו„ו˙  מלב„ 
רכב˙  ˘ל  ˙˘˙י˙  בעבו„ו˙  ‰˘ב˙  ˙חולל 
י˘ר‡ל ‚ם בב‡ר ˘בע ו„ימונ‰, ז‡˙ כ‰מ˘ך 
ב˘בועו˙  י„‰  על  ˘נע˘ו  ‰˘ב˙  לחילולי 
‰‡חרונים. מפרסומים בכלי ‰˙˜˘ור˙ עול‰, 
כי יו˙ר ויו˙ר עבו„ו˙ ‡חז˜‰ ו˙˘˙י˙ נע˘ו˙ 
יבוריו˙ נוספו˙  על י„י רכב˙ י˘ר‡ל וחברו˙̂ 
בכל כבי˘י י˘ר‡ל, וכפי ˘„ווח פעמים רבו˙ 
ב‡מˆעו˙  י˘ר‡ל  ממ˘ל˙  כ‡˘ר  ב'‰פלס', 
מ˘ר„ ‰˙חבור‰ נו˙נ˙ י„‰ לכל ‡ו˙ם חילולי 
‰˘ב˙ ‰פוˆעים ‡˙ ליב‰ ˘ל ‰˘ב˙ ולב כל 

˘ומרי‰.
בע˜בו˙  ˘˜מ‰  ‰ˆיבורי˙  ‰סער‰  ל‡חר 
ˆיבורי˙  ˙חבור‰  ב‰פעל˙  ‰˘ב˙  רמיס˙ 
‰מ˙˜„מו˙  ו‰˙כניו˙  ‰רˆלי‰,  בעיר  ב˘ב˙ 
ב‡ר  „ו‚מ˙  נוספו˙  בערים  ‰„בר  לחי˜וי 
˘בע וכפר סב‡, פנ‰ ˘ר ‰˙חבור‰ ל˘ו˙פיו 
‰חר„יו˙,  ‰סיעו˙  ר‡˘י  ‰˜ו‡ליˆיוניים 
 ˙‡ לפ˙ור  מנ˙  על  עמם  ל‰יפ‚˘  בב˜˘‰ 
יום  ו‰פיכ˙  ‰נרחבים  ‰˘ב˙  חילולי  בעיי˙ 
‰˘ב˙ ליום ˘ל חולין בפ‰רסי‰ ‰˙חבור˙י˙ 
˘‰˙˜יימ‰  ‰פ‚י˘‰  ˘ל  בסיומ‰   .ıב‡ר
ר ‰˙חבור‰ י˘ר‡ל  כ‡מור ביוזמ˙ ובל˘כ˙̆ 
‰סיעו˙  מר‡˘י  מר‚יע‰  ‰ו„ע‰  יˆ‡‰   ,ıכ
‰חר„יו˙, על כך ˘˘ר ‰˙חבור‰ נ˙ן ‰ור‡‰ 
לעˆור ‡˙ חילולי ‰˘ב˙, כך ˘ל‡ ˙˙בˆענ‰ 
˘ום עבו„ו˙ ע"י ‚ופים ממ˘ל˙יים וˆיבוריים 

˙וך חילול ˘ב˙.
‰˙ברר  ‰˘ב˙,  ˘ומרי  לב  ל„‡בון  ‡ך 
˘‰„ברים ‰יו כפי ‰נר‡‰ סם ‰ר‚ע‰ ו‰ר„מ‰ 
˘ל  ו‰פ‚נו˙  מח‡ו˙  ולמנוע  לעˆור  במטר‰ 
˘ומרי ‰˘ב˙, כמו ‚ם מ˙וך כוונ‰ ל˘לם "מס 
˘פ˙ים" ל˘ו˙פים ‰˜ו‡ליˆיוניים ‰מˆ‰ירים 
ל‰בי‡  עלולים  ‰˘ב˙  חילולי  ‰מ˘ך  כי 
מ‰ח"כים  ‡ח„  כזכור,  ‰ממ˘ל‰.  ל‰פל˙ 
כי  ‰כנס˙,  במלי‡˙  בנ‡ום  ‡מר  ‰חר„יים 
ר‡˘  ח˜ירו˙  ר˜ע  על  ˙יפול  ל‡  "‰ממ˘ל‰ 

‰˘ב˙".  חילולי  ‰מ˘ך  על  ‡ל‡  ‰ממ˘ל‰, 
חברו˙  וכן  י˘ר‡ל  רכב˙  ממ˘יכ‰  בפועל, 
ˆיבוריו˙ נוספו˙ בעבו„ו˙ ˙˘˙י˙ בכל רחבי 

‰‡רı ˙וך חילולי ˘ב˙ נרחבים.
יˆוין, כי כבר בערב ˘ב˙ פר˘˙ ב‰עלו˙ך 
וב‰מ˘ך בערב ˘ב˙ פר˘˙ חו˜˙, ח˘ף ו‰˙־
חילול  על  '‰פלס',  ‰˙ור‰  עולם  בט‡ון  ריע 
ע˜ב,  פר˘˙  ב˘ב˙  ל‰˙˜יים  ‰‡מור  ‰˘ב˙ 
נוע„  ‰מו˜„ם  ˘‰פרסום  ‰ו„‚˘  כ˘בי„יע‰ 
כ„י ל‡פ˘ר לנˆי‚י ‰ˆיבור ˘נ˘לחו במטר‰ 
‰˜ו„˘   ıר‡ ˘ל  ‰י‰ו„י  ˆביונ‰  על  ל˘מור 
מ˙ברר,  ב„יעב„  ז‰.  ˘ב˙  חילול  ולמנוע 
˘מלב„ „יבורים ופטפוטי סר˜ לˆ„ ר‡יונו˙ 
מ˙ל‰מים בכלי ‰˙˜˘ור˙, ל‡ ‰ˆליחו ע„יין 
˘ל  חילול ‰˘ב˙ ‰נרחבים  ל‰פס˜˙  ל‰בי‡ 

רכב˙ י˘ר‡ל.
רבנים ומורי ‰לכ‰ כמו נˆי‚י ˆיבור ‰פוע־

לים ל˘מיר˙ ‰˘ב˙ בכל עיר ועיר ‰ביעו ב‡וזני 
מ‰ˆ‰רו˙  ו˙„‰מ˙ם  פלי‡˙ם   ˙‡ סופרנו 
‰˘מיעו ‰˘בוע נˆי‚ים  מוזרו˙ וחסרו˙ פ˘ר̆ 
‰˙˜˘ור˙.  בכלי  בר‡יונו˙  בכירים  חר„יים 
ממ˘ל‰  ˘בעבר ‰ופל‰  בפני‰ם  כ‡˘ר ˆויין 
ל חבר˙ ‰ח˘מל ב˘ב˙,  ב‚לל ‰עבר˙ מ˘חן̆ 
˘ב˙  חילולי  ב‚לל  ‰ממ˘ל‰  ‰פל˙  על  וכן 
לˆב‡,  ח„˘ים  מטוסים  מט˜ס ˜בל˙  ˘נ‚רמו 
ו‰ם  ביו˙ר  חמור  ‰„בר  ‡כן  כי  ‰נˆי‚ים  ענו 
פועלים בעניין ז‰ בפניו˙ ל˘ר ‰˙חבור‰ וכו', 
חילולי  ביטול  מˆיבים ‡˙  ל‡  בפועל ‰ם  ‡ך 
י˘יב˙ם  ל‰מ˘ך  כ˙נ‡י  מיי„י,  ב‡ופן  ‰˘ב˙ 

ב˜ו‡ליˆי‰, כפי ˘‰בטיחו בעבר.
˘נ˘‡ל  ‰˘ב˙"  למען  "‰ווע„‰  מזכיר 
‰ופל‰  מ˘חן  ‰עבר˙  ˘על  כך  על  בר‡יון 
‰ממ˘ל‰, ענ‰ ‡˙ ‰„ברים ‰מוזרים ‰ב‡ים: 
"‰מ˘חן ‰י‰ ‡˜ט וכ‡ן ז‰ ל‡ ‡˜ט". בˆיבור 
מ‰ם  על ‰„ברים  רב‰  ˙מי‰‰  ‰חר„י ‰ביעו 
˘ב˙  חילול  עם  ל‰˘לים  ני˙ן  כי  מ˘˙מע 
בס„ר ‚ו„ל נרחב ביו˙ר, ˘כבר ˘נים ל‡ ‰י‰ 
‡ינ‰  ˘כזו  חמור‰  ˘פירˆ‰  בטענ‰  כמו˙ו, 

נח˘ב˙ '‡˜ט' מ˘מעו˙י.
˘מרב‰  ‰חר„יים  ‰כנס˙  מחברי  ‡ח„ 
‰˘ב˙  חילולי  על  ובכנס˙  ב˙˜˘ור˙  ל‰‚יב 
נוספים,  ו‚ופים  י˘ר‡ל  רכב˙  ע"י  ‰נע˘ים 
‰ˆ‰ר˙  ˘למרו˙  כך,  על  פלי‡˙ו  ‰ביע 
על  מחו„˘  למעל‰  מלפני  ‰˙חבור‰  ˘ר 
מ˙וו„עים  ‡נו  ‰˘ב˙,  חילולי  ‰פס˜˙ 
מ˘ר„  ב‡י˘ור  ˘ב˙  חילולי  ועו„  עו„  על 
ב„מו˙  'פי˙רון'  ‰ˆיע  וב„בריו  ‰˙חבור‰, 
וי˙יר ‡˙  ˘יפ˜ח  ל‰˜מ˙ ‚וף  חמור‰  ‰ˆע‰ 

ל„ע˙ ‡ו˙ם   - ו‰נ„ר˘ו˙  ‰עבו„ו˙ ‰נˆרכו˙ 
‚ופים - ב˘ב˙. בר‡יון ל˙˜˘ור˙ ‡מר: "ל‡ 
˘˙חליט  זו  י˘ר‡ל ‰י‡  ˘רכב˙  ל‰יו˙  יכול 
עבו„ו˙  ‰ן  נחוˆו˙,  ‰ן  ‰‡ל‰  ˘‰עבו„ו˙ 
˘˙לויו˙ בפי˜וח נפ˘, בטיחו˙יו˙ מ‰מעל‰ 

‰ר‡˘ונ‰ כפי ˘‰ם ‡ומרים לי".
˘בע˙  „ור˘  ˘‡ינו  ‰ב‰יר  ‡ף  ‰נˆי‚ 
‚ורמים  ˘ל  ˜ולם  יי˘מע  ‰‰חלטו˙  ‚יבו˘ 
˘ˆריך  "מי  בעיני‰ם.  י˜ר‰  ˘˜„ו˘˙ ‰˘ב˙ 
ל‰חליט ב„בר ‰ז‰, ז‰ ר˜ ˆוו˙ מ˜ˆועי, ל‡ 
חר„י,  ל‡  חר„י ‡ו  עכ˘יו ‡ם ‰ו‡  לי  מ˘נ‰ 
‡בל ‡נ˘י מ˜ˆוע ˘יבו‡ו ויב„˜ו ויב˜רו ‡˙ 
רכב˙ י˘ר‡ל, ו‰ם ‡לו ˘י˜בעו מטעם מ˘ר„ 

‰˙חבור‰ מ‰ ‰נחיˆו˙ ˘ל‰ן".
רבנים ומורי ‰ור‡‰ ‰ביעו פלי‡‰ חמור‰ 
ל‰‚„יר  ני˙ן  כביכול  לפי‰ם  ‡לו,  מ„ברים 
ב‚„ר ˆורך  ˘‰ן  ˘ל ‰רכב˙  ˙˘˙י˙  עבו„ו˙ 
ח"ו  ‰מו˙ר  נפ˘"  ו"פי˜וח  חיוני  בטיחו˙י 
‰‰חלט‰  על  ˘יופ˜„  ˘מי  ובפרט  ב˘ב˙, 
י‰יו  ל‡  ‡לו  חמורים  ‰לכ˙יים  בנו˘‡ים 
פוס˜י ‰לכ‰, ‡ל‡ ‡נ˘ים ˘‡ינם ‡מונים על 

˘מיר˙ ‰˘ב˙ ו˜„ו˘˙‰.
י˘ לˆיין ‡˙ ‰ו„ע˙ו ˘ל מזכיר "‰ווע„‰ 
חו„˘  במ‰לך  כי  ˘‡מר  ‰˘ב˙",  למען 
‰רבנים  ב‰˘˙˙פו˙  ‡סיפ‰  י˜יימו  ‡לול 
פנינו  ל‡ן  ויחליטו  ‰חר„יים,  ‰כנס˙  וחברי 
ב‡זני  ˆיינו  ‰˘ב˙  למען  פעילים  מוע„ו˙. 
ל‡  זו  ˘‡סיפ‰  מ‡ו„  חבל  כי  סופר '‰פלס', 
מ˙˜יימ˙ כבר בימים ‡לו כ‡˘ר מערך עבו־
„ו˙ ‰˙˘˙י˙ בעיˆומו ו‡פ˘ר ע„יין לעוˆרו, 
נˆי‚י  מˆ„  ˙‰י‰ „רי˘‰ ‡ולטימטיבי˙  ב‡ם 
˘י˙כן  עו„  מ‰  בממ˘ל‰.  ‰חר„י  ‰ˆיבור 
ובחו„˘ ‡לול כבר ˙ס˙יים ‰פעל˙ ‰˙חבור‰ 
‰ˆיבורי˙ בעיר ‰רˆלי‰, ˘‡מור‰ לפעול ר˜ 
‰‡סיפ‰  ˘˜יום  כך   ,ıי˜‰ חופ˘˙  ב˙˜ופ˙ 
ב˜בל˙ ‰חלטו˙  י‰י‰ ˆורך  ל‡  ˘כבר  בזמן 
˘„חיי˙  ל‰וכיח,  עלול  „חופו˙  מע˘יו˙ 
‰‡סיפ‰ מ˘מעו˙‰ נ˙ינ˙ מרווח זמן למחללי 
‰˘ב˙ ל‰מ˘יך במע˘י‰ם לרמוס ‡˙ ˜„ו˘˙ 

‰˘ב˙ ב‡רı ‰˜ו„˘.
‡ו˙ם רבנים ועס˜נים למען ˘מיר˙ ‰˘ב˙ 
ב˜˘ו מבט‡ון עולם ‰˙ור‰ '‰פלס' ל‰מ˘יך 
‰נע˘ים  ‰˘ב˙  חילולי  על  ול‰˙ריע  לע˜וב 
וזרועו˙  ‰˘לטון  ‚ופי  ע"י  ˘ב˘‚ר‰  כב„בר 
ב‰ חברים נˆי‚י ‰מפל‚ו˙ ‰„˙יו˙  ‰ממ˘ל‰̆ 
מכ˙בים  ל˘לוח  מרבים  "‡˘ר  ו‰חר„יו˙, 
בעו„  ו‰ˆ‰ר˙יים,  סמליים  נ‡ומים  ולנ‡ום 
בפועל נמ˘כים חילולי ‰˘ב˙ במלו‡ עוזם".

"‰י˘‚" נוסף ל˜ו‡ליˆי‰ ‰נוכחי˙

ר ‰כלכל‰ יח˙ום על ‰י˙ר ר˘מי לחילולי ˘ב˙ ‰מוניים
 ̆■ıי.˘וור

˘ר ‰כלכל‰ ‰ח„˘ חיים כı ‰חליט לח˙ום על 
בפעול‰  ב˘ב˙ו˙,  ספורט  למ˘ח˜י  מיוח„  ‰י˙ר 
לחילול ‰˘ב˙  וחו˜י˙  ר˘מי˙  ˘˙עני˜ ‚ו˘פנ˜‰ 

.ıמוני ‰מ˙חולל ברחבי ‰‡ר‰‰
‰˘ב˙  מ˙חלל˙  ˘נ‰  מ˙˘עים  למעל‰  מז‰ 
כבר  ב˘ב˙.  כ„ור  במ˘ח˜י  ‡רˆי  מי„‰  ב˜נ‰ 
מרן  „י˘ר‡ל  „‡רע‡  מר‡  יˆ‡  ˙רפ"ז  ב˘נ˙ 
 ıר‡ רבני  כל  ועמו  זˆו˜"ל  זוננפל„  ‰‚רי"ח 
י˘ר‡ל, בכרוז ‰‡וסר על מ˘ח˜ים ‡לו ‰‚ורמים 
לחילול ˘ב˙ ‰מוני, ‰ן ˘ל ‰מ˘ח˜ים ו‰מ‡ר‚־

נים ו‰ן ˘ל ‰ˆופים, כ‡˘ר ‰ם מˆיינים ‡˙ „ברי 

˘˘יח˜ו  ב‚לל  ‡ל‡  ירו˘לים  חרב‰  ˘ל‡  חז"ל 
נ‡ב˜ו  ‰ר‡˘ונו˙  ב˘נים  ב˘ב˙.  בכ„ור  ב‰ 
ובפרט  ‰˜ו„˘   ıב‡ר ‰˘ב˙  מ˘מר˙  ˘ומרי 
‰‰מו־ ‰מ˘ח˜ים   ˙‡ למנוע  ירו˘לים,  בעי‰"˜ 

‚בר‰  ‡ך  בעטיים,  ˘ב‡ו  ‰˘ב˙  וחילולי  ניים 
י„ם ˘ל ‰˙ועים ופורˆי ‰‚„ר. כך ˘ל„‡בון לבם 
˘ל ˘ומרי ‰˘ב˙, ‰˘˙ר˘ ונ˜בע מ˘ח˜ ‰כ„ור 
‰חילוני˙,  ‰˙רבו˙  ˘ל  מסמלי‰  כ‡ח„  ב˘ב˙ 

לפריˆ˙ ו‰רס ‰פר‰סי‰ ‰י‰ו„י˙ ב‡רı ‰˜ו„˘.
לבטל  ˘ונים  ניסיונו˙  ‰יו  ‰‡חרונו˙  ב˘נים 
ליום ‡חר, ‡ך  ול‰עבירם  ב˘ב˙  ‡˙ ‰מ˘ח˜ים 
ע˜ב סירובם ‰עי˜˘ ˘ל ר‡˘י ˙ע˘יי˙ ‰ספורט 
בע˜בו˙  ˘˜לים  מיליוני  ע˘רו˙  ‰מ‚ל‚ל˙ 

ניסיונו˙  ˆלחו  ל‡  ‰˘ב˙  וחילולי  ‰מ˘ח˜ים 
‡לו.

ל‡חרונ‰ ‰ו‚˘‰ ע˙יר‰ לבי˙ ‰מ˘פט לביטול 
‰מ˘ח˜ים ב˘ב˙ו˙, ז‡˙ מ‡חר ו‡‚ו„ו˙ ‰ספורט 
עס˜יו˙  כחברו˙  מו‚„רים  ‰מ˘ח˜  ו˘טחי 
י˘ר‡ל,  מ„ינ˙  ˘ל  חו˜י ‰עבו„‰  חלים  ˘עלי‰ן 
‰˙ברר  כך  ב˘ב˙.  עוב„ים  ל‰עסי˜  ‰‡וסרים 
מ˘רי  ע"י ‡ף ‡ח„   - מעולם  ני˙ן  ל‡  ע˙‰  ˘ע„ 
‰עבו„‰ בממ˘לו˙ י˘ר‡ל - ‰י˙ר חו˜י ל‰עס˜˙ 

‰˘ח˜נים ב˘ב˙.
ו‰ע˙יר‰  י˙כן  כי  ‰ערכ‰  ‰ובע‰  ב˘ע˙ו 
ע˙‰  ‡ך  חול,  לימי  ‰פעילו˙  ל‰עבר˙  ˙‚רום 
בפעול‰  לנ˜וט  ‰חליט‰  ˘‰ממ˘ל‰  ‰˙ברר 

‰י˙ר  ל‰עני˜  ‰ע„יפ‰  לע˙יר‰  וכמענ‰  ‰פוכ‰ 
ממ˘ל˙י ‚ורף לחילול ‰˘ב˙.

על  רב‰  פלי‡‰  ‰ביעו  ‰˘ב˙  ˘ומרי  ˆיבור 
‰ˆע„ ‰חמור. ל„ברי‰ם, ˘רר‰ ˆיפי‰ כי ‰ע˙יר‰ 
˘ו˙פים  ˘ב‰  וכי ‰ממ˘ל‰  חיובי  ל˘ינוי  ˙בי‡ 
ל‰עביר ‡˙ ‰פעי־  ‚‡„˙ ו„˙יים  חר„יים  נˆי‚ים 

"מכ‡יב  ב„ברי‰ם ‡מרו:  חול.  ליום  מ˘ב˙  לו˙ 
ובפי  בפי‰ם  ‰˘ב˙  ˘רוממו˙  ‡לו  ˘כל  לר‡ו˙ 
כי  ע„  ‰מ˘מר,  על  לעמו„  ‰˘כילו  ל‡  כ˙בם, 
חולל ‰˘ב˙ ‚ם ב‚ו˘פנ˜‰ חו˜י˙  מע˙‰ ו‰ל‡‰̇ 
ור˘מי˙, וז‡˙ ביוזמ˙‰ ˘ל ˜ו‡ליˆי‰ ממ˘ל˙י˙ 
 ˙‡ ˘‰נˆיחו  ו˙נועו˙  מפל‚ו˙  ‚ם  חברו˙  ˘ב‰ 

‰˘ב˙ ב˘מ‰ ˘ל ‰מפל‚‰".


