
.ינוי יבתכמב תישגר הקוצמו םייאורה ימצע-יגוציי לש תומת דודיק :5 הלבט  

הקוצמ ליצמכ ימצע  שבוככ ימצע  תיאורה תוהדזה  ןעמ  ךיראת  דומע   

 עקשא תרחא ;רהמ בותכ
 אל ילואו ,תישפנ היסרפדב
 ,הבוהא ץרא תוארל הכזא

.'וכו םינבו תובא ,תורקי תושפנ  
 

 ,ןייטצמ דימלת ינא – ידידי 
 לכ לעו תילגנאה לע יתרבגתה
 ינא םאש ,יתיליג .םיישקה ראש

 לוכי ינא ,והשמ דומלל הצור
 שרוד הז .בטיה בטיה ותוא דומלל

.הדובעו ץמאמ תצק קר  

השוכ   8.4.63 14-15 

 רובש םלועב לבא – יח ,ינא
 דמול יניאו – דמול ינא .סורהו
 ?רחא אלו הזכ ינא עודמ .רבד

 לככ יניאש ,ימצע לע רצמ ינא
 לע יתבשח םעפ אל .ראשה

 – רצוי וליפאו ,יח ,דלונ ינא :ךכ
 ,רפעל ךפהא .תמ ףוסבלו

 ,םירחא לש םלגר סרדמל
 ךישמהל ידכ םה םג ותומיש
 םייח לש ,ףוס ול ןיאש ,לגעמ

 ,הדבועה ןכתת אל ירה .תוומו
 ןכ םא – רוציל ידכ יח ינאש

 םייק ינא םאו ?תוומה אב עודמ
 יח ינא עודמ – תוומה םשל
 ירה ?דלונ ינא עודמ ?ללכב
 דלוויהל אלש ,היה רתוי בוט

.ללכ  

 לכב יתניינעתהש ,עדוי ינא
 ויתויעבב ,דחאו דחא

 רוזחא אל ילוא ...ויתופיאשו
 ינא לבא ,םלועל םהילא

 תאז לכב שיגרמ
 םהיתונולשיכו םהיתוחלצהש

 ,ייתונולשכו ייתוחלצה םה
 עיפשהל לוכי יניאשכ וליפאו

.םירבדה ךלהמ לע  

הניר    20.4.63 15-16 

 אלל יח ינא .םינפבמ לכאנ ינא
 בצמב ינא .קעוזו באוכ ,תילכת

.שואי לש  

 אוה םדאהש ,ןימאהל בוט םיתיעל 
 דמועה רבד ןיאש חכ אוהש ,קנע

.וינפב  

הניר   21.4.63 17 

 םעט ןיאש ,יל הארנ םויה
בתכמ לע םותחל וליפא  

 םירבד תונשל ,ברעתהל הצור ינא 
 ,תוועמה תא ןקתל ,םינוכנ אל

.לוכי יניאו – םישדח םירבד רוציל  

הניר   4.5.63 18 

 םע עגמב אב אל ינא -ןאכ
 םהב ץפח םוש יל ןיא ,רעונ
 קלח ינא ןיא .םהל קוקז יניאו

.םהמ  
 

 עיגהל הצור יניאש ,עדוי קר ינא 
 ביבס לכתסהל ,םיוסמ ליגל

 ,רבד יתרצי אלש םואתפ תולגלו
 םיצאש םדאה ינב ראש לככ ינאש
 ,בושו אוצר ,םיקרח ומכ םיצרו
 םירזוח ,רבד םישוע םניא םלועלו
 רבק ילא םידרויו םהייח תרגש לע

 ורזחי קרש ,םיאצאצ םריאשהב
םמצע םהלש "תוימולכ אל"ה לע  

 דיחיה רבדה הז – תוומה
 דיחפמ וניא אוה ;יל עירפמש

 הדיח אוה .יתוא ןרקסמ אוה ,יתוא
 ,םירחא וסינש ומכ ,יתיסינש

 דחפמ יניא .החלצה אלל הרתפל
 בר ךרע סחיימ יניאש ינפמ ,וינפמ

 םאו .הרטמ אלל םמצע םייחל
 ייח תא בירקאש היהי שורד

 ,םהל עבקאש הרטמה תמשגהל
.החמשב תאז השעא  

הניר  23.5.63 20-22 

 ינא .תויחל הצור ינא ,השוכ
 אוצמל ,והשמב זחאיהל הצור
 יניאו ,םייחב והשלכ םעטו ןבומ

.אצומ  
 

 ינא שיל חכוה ,הבוט יל השע  
 דחא תוחפלש ,יל הארה .העוט
 תמאב יאדכ ,ריכמ ינאש הלאמ

.וריכהל ךישמהל  

השוכ  12.2.64 31 

 ינאש ,אלפי אל הז לכ רואל
 םייחרזאה םייחה תא אצומ

.םילבסנ-יתלב טעמכ  
 
 

 ,ינושארה קומינה ןכבו
 אוה ,ראשה לכל םדוקה
 ,רומחה ינוחטבה בצמה
 ,ינאש ,הנתיאה יתנומאו
 ץראלו הזה םעל ןב רותב

 תא תושעל בייח ,תאזה
 ול לגוסמ ינאש םומיסקמה

.הזה ןמזב  

 השוע ינאש יפכ ייח תא יח ינאשכ 
 ותואל ימצע תא הושמ ינא ,םויכ

-קבא תיבחמ םלעתמש ,םדא
 אלש הווקת ךותמ הפירשה

 רזג תא ץרוח אוה ךכבו ,ץצופתת
 תא תאשל יל השק .תומל וניד
 לש םתוכזב יח ינאש ,הבשחמה

 ,םפוגב ילע םיניגמש ,םירחא
 "קחשל" ךירצ ימצע ינא דועב
 ןיאו .חרזאה דיקפת תא לוכיבכ
 לגוסמ יניא ןכש ,קחשמ אלא הז
 .הלאכ םינמזב הזכ רותב תויחל
 ,עגרה ,תעכ .המחלמ שי וישכע
 בשוח ינא .רחמו םויה לכ ךשמב

 אבצל רוזחל הבר תוניצרב
 ,התא םג ירה  ...המ תפוקתל
 םייטרפה ךייח תא תחנז ,אבא
 לכ תא תשדקה םינש ךשמבו

 תא תעדי ...הנידמה קבאמל ךלוכ
 – הזמ רתויו ,תושעל ךילעש

 ןכלו ,תאז תושעל ךילעש ,תנמאה
.תלעפש יפכ תלעפ םג  

םירוה  17.1.69 176-8 

 אלא ,החונמ רסח ינאש קר אל
 ינאש המ ידי לעש שיגרמ ינאש
 יניא ,יחכונה ייח חרואב ךישממ

.ימצעל שחכתמ אלא  
 
 

 ןוצרה ןיב תושק יתטבלתה
 ינאש יפכ תויחלו ךישמהל

 יתבוחש ,הרכהה ןיבו יח
 לכמ רתויו ,ימעל ,יצראל
 רוזחל ילע הוצמ ,ימצעל

.אבצל  

 ןוצרה ןיב תושק יתטבלתה 
 ןיבו יח ינאש יפכ תויחלו ךישמהל

 ,ימעל ,יצראל יתבוחש ,הרכהה
 ילע הוצמ ,ימצעל לכמ רתויו

...אבצל רוזחל  
 רופכאו ,ימצעל שחכתמ היהא

 ,תכלל יל ארוקש ,ימינפ וצ ותואב
.ךכ השעא אל םא  

םירוה  16.2.69 179-81 



 השק ןיאושינ תונש 4.5 רחאל
 ילב ,דבל תויחל לגתסהל
 לבא ;בהוא התאש השאה
 רשפא רבד לכלש רבתסמ

 םילשהל השק רתוי .לגרתהל
...תמייק הדבועכ הדירפה םע  
 ונייוכיס יבגל ימיספ השענ ינא
 תא רפשלו – דמעמ קיזחהל

 םע – ךורא חווטל הנידמה
 אל םא .הזכ םיבשות רוביצ

 החנה – ץוחבמ סרהנ
 ינאש ןויכ ,ןבומכ ,תיטתופיה
 אל הזש זוחא האמב חוטב

.םינפבמ סרהנ – הרקי  
 

 הארנ ךא .העוט ינאש ,ןכתי
 לוכי ינא ןיא עגרכש ,יל

 רתוי בצמה רופישל םורתל
 ךכו ,אבצב יתויה ידי לעמ
 ןוחטיבלו ינוחטיבל םורתל

.ונלוכ  

םירוה    18.4.72 208-9 

 וליפא שיגרמ יניאש ,ןיינעמ
 איה תמאהו ,וישכע תאצל ךרוצ

 .עוסנל ןאל יל רורב אל ללכבש
 וליא קיזמ היה אל .הז לע לבח

...וילא רוזחל והשימ יל היה  
 ךילע יתבשח םימי המכ ינפל
 ,ןיינעמ .טבצנ יבלו ,תוכיראב

 ,ךב רהרהמ ינש ,םעפ לכש
 אקווד יב םילועו םירזוח

 ךל יתבסה םהבש ,םיעגרה
 שדחמ רצמ ינאו ,באכ וא רעצ
.יבש הנבהה רסוח לעו םהילע  

 וליא קיזמ היה אל .הז לע לבח  
.וילא רוזחל והשימ יל היה  

יתות  12.4.74 245 

 תחני יתמ תעדל ןיא םלועל
 וילא סחייתהל ךירצו ,זגפה
 לכב תוחנל לולע אוה וליאכ

.בלכ ייח – האצותה .עגר  
 
 

 קסעהש הלילח ומשרתת לא 
 המחלמ יהוז לכה ךס .אכדמ
 ונשי אל םה ךכ ידי לעו ,אטוז

 חור-ךרוא הברה ךירצ .רבד
 יל ןיא...אל ותו – םיבצעו תונלבסו

 ,ןיוצמ דודגל ךופהי הזש קפס
.םידחוימ םיישק ןאכ האור יניאו  

יביב   27.4.74 247-8 

 .ךמע יתרבידשכ בוצע יתייה
 ,הככש בצעה תמצע וישכע

 אלו עגונ ,ףחרמ – קוחר אוהו
 דחוימב בצעב שיגרמ ינא .עגונ

 ךתיא אלו – ךתיא ינאשכ
 םירבדמ ונאשכ לשמל ;ירמגל
 יתנפלט המ ןמז רחאל .ןופלטב
 אבצב ינאש ,הל יתרמאו יתותל
 תויהל הצור ינא יכ – יל בוצעשו

 יכ ,דואמ העתפוה איהו .ךתיא
 שיש ,הל יתרמא אל םלועמ
 .אבצב יל השק םהבש םינמז

 השק תוחפ יל היה םג ילוא
 דואמ הברה רבכ ינא יכ ,רבעב

 רסח הנורחאלו ,אבצב םינש
 יל ויהש ,ןיינעהו חתמה תא ינא

 .תמדוקה יתדובע תפוקתב
 םישק םימי םימעפל יל ויה לבא
 ,הל יתרמא אל םלועמו ,זא םג

 הזו  .אבצב יל השק םיתיעלש
 יללכ בצע לש דמימ ףיסומ
 ,ךלוהו יעגר בצע אל .םדאל

 עקושש הזכ רבד ןימ אלא
 ףיסומ לבא ,חכשנו המינפ

..םייק תויהל  
 הדובעה ןמ "יל רבשנ"ש אל הז

 ינא .ךכ אל ללכ הז ;אבצב
 בצק ותואבו הרוצ התואב דבוע

 אלא ,תושירדה ןתוא םעו
 ןאכ אצומ ינאש ןיינעה תדימש
 חתמ ןיא ,םישודיח ןיא .תתחופ
 ,תונקתפרה תשוחת ןיא םגו

.ןוכיסה דממ םע האבש  

 ןיא םגו חתמ ןיא ,םישודיח ןיא 
 םע האבש ,תונקתפרה תשוחת

 תכרעמ ןאכ שי .ןוכיסה דממ
 הדובע ןומה הב עיקשהל ךירצש
 ונעגהש ,םיגשיהה לע רומשל ידכ

 רפשל ךישמהל ידכו ,םהילא
 ידכ ,המחלמב חצנל ידכ ,התוא
 .ונתוא דימשהל םלועל תתל אלש
.הזב ןימאמ ינא יכ ,בושח הז יכ  

הירורב   1.2.75 266-7 

 הבינעה תא שיגרמ ינא
 ךא ,טאל – ונביבס תקדהתמ
 ירה .הזב יד לבא .הגופה אלל

 סנכיהל ללכ יתנווכתה אל
.הז םוגע אשונל  

 

 םא ימצע תא לאוש ינא םעפ ידמ 
 םרות םג ינא ,םירוביד דבלמ
 איה יתבושתו ,לארשי ןוחטיבל
 יכרדבש ,)אתרופ המחנ יהוזו(

 ללגב אל .תובר השוע ינא ילש
 אבצב תרשמ ינאש ,הדבועה
 ללגב אלא ,לארשיל הנגהה

 ללגבו ,וב אלממ ינאש דיקפתה
 תוולנה תויבויחה תואצותה

.הז דיקפתל  

 םא ימצע תא לאוש ינא םעפ ידמ
 םרות םג ינא ,םירוביד דבלמ
 איה יתבושתו ,לארשי ןוחטיבל
 יכרדבש ,)אתרופ המחנ יהוזו(

 ללגב אל .תובר השוע ינא ילש
 אבצב תרשמ ינאש ,הדבועה
 ללגב אלא ,לארשיל הנגהה

 ללגבו ,וב אלממ ינאש דיקפתה
 תוולנה תויבויחה תואצותה

.הז דיקפתל  

אבא  2.12.75 278 

 

 


