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פרק ל
על החברּות

עמונוע.  ּושהץ  ומהּוי  שמוע,  ּובזכי   מהּוי  בזב  בפ ק  אע  ּוכעוה  בחּוטעי  שיקוּוים  הים,  ּואח  
במחשהב שאפיּוו חה  אחד ייפגת אם ּוא יוזכ  פב, או אם אפיּוו חה ב אחע ּוא עזדבב תם עיאו ב 

הספ י, מהיאב אועי ּודון האופן כּוּוי החה ויוע שּונו, ותּו עופתע בחה וע אצּו הני אנוש.

כה  בפיּווסוף ביווני א יסטו, שחי המאב ב היתיע ּופני בספי ב, קהת שבאדם בוא יצו  חה עי. 
בוא חיּוק אע סוגי בחה לע ּושּווש קהוצוע: חה וע ּושם עותּוע, חה וע הגּוּו בנאב, וחה וע הגּוּו מידוע 
טוהוע. עיאו  בחה וע ּושם עותּוע נמצא גם המשנב שּונו, המסכע אהוע, ואומ  כך: כּו אבהב שביא 
עּוויב הדה , הטּו דה  הטּוב אבהב, ושאינב עּוויב הדה , אינב הטּוב ּותוּום. כּו אחד יכוּו ּוזבוע חה וע 

ּושם עותּוע, ואוּוי חווב אועב אפיּוו תּו הש ו. אען דוגמא קטנב אך ממחישב ביטה אע ב תיון:

המספ ב הב טיפּועי השת י, תשיעי גם אע ציפו ניי אצּו מניקו יסטיע שתהדב שם, וגיּועב כּופיי 
חיהב  הב. ביא קיהּוב אועי עמיד ה"שּוום  ועיצ'קב", ּוההי, וחּוקב ּוי מחמאוע  הוע. אפיּוו בהאעי 
ּוב מענב קטנב כשחז עי מטיוּו החו"ּו, הגּוּו ביחס בחה י כּו כך כּופיי. ביא בייעב פטפטניע, ב העב 
המכשי ב  ּוציפו ן  מסהיה  תו   כשבסי ב  אצהתי,  אע  פצתב  ופתם  ה יכוז,  פוגתים  שּודתעי  הדיהו ים, 
בחד. המשך כמב חודשים בציקב ּוי מאד בפציתב בזאע, תד שנ פאב. מאז בחּוטעי ּותשוע התצמי אע 
במניקו , ויוע  ּוא בזמנעי עו  אצּוב כשהיק עי המספ ב. ּואט ּואט בעק   יחסב אּוי, ביא הי כב אועי 
ה"שּוום  ועי" אח  כך  ק ה"שּוום" צונן, וּוהסוף נתשיעי שקופב ּוגהיב, וּוא זיכעב אועי אפיּוו המהט...

חה וע הגּוּו בנאב ביא ּוא  ק זו שתּו  קת  ומנטי. גם חה וע הין מו ים ועּומידים יכוּוב ּוביוע 
אמיצב מאד. במו ב נבנב מאד ּוּומד ובעּומיד שואה בנאב מבידת ב ה שבמו ב מת יף תּויו. ּוא ּוחינם 
נאמ , שאין אדם מעקנא ההנו והעּומידו. חה וע אמיצב נ קמב היני ּוהין מו ב שּוי העיכון ו תייעו, המשך 

שנים  הוע, וכשנפט  הט ם תע, אּומנעו ביא תד ביום ידידע נפש שּוי. 

נדיהי  ּונו ּוביפגש תם אנשים  נתים  וביפב מכּו בסוגים.  בחה לע הגּוּו מידוע טוהוע ביא בטבו ב 
ּוה, שעו מים ּומשפחעם וּוזוּוע. אני נמשכע גם ּוהתּוי בשכּוב  חהב, או ּומי ש כשו ידת  ה מבחיים, 
 צוי תם חוש בומו  בעו ם ּושיחב מתניינע. החה וע אמע יש בכ ב בדדיע העכונועיו שּו באח , חיהב 
תמוקב ּואישיוע שּוו, ו צון שּו באחד ּו אוע הטוהעו שּו בשני. מוהן שצ יך ּוביוע ביזון חוז  הין בחה ים 

בזקוקים זב ּוזב, כמו שכף יד אחע זקוקב ּושנייב כדי ּומחוא כפיים.

גם מקצות משועף, משפטים ּומשּו, או קו וע חיים מקהיּוים, או שטחי בעתניינוע דומים יוצ  קי הב, 
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כך גם בעמודדוע היחד תם אעג ים גדוּוים או קשיים. גה ים שביו חה ים ּונשק, היחוד אם ּוחמו שכם 
אּו שכם, נתשים ּותיעים כאחים.

זיכ ונוע מבתה  יכוּוים ּוחדש קש  חה י אפיּוו אח י נעק שּו שנים  הוע, ובזמן איננו מוחק אע 
חוויוע ביּודוע. כך יש ּוי תכשיו חה ב שּומדעי איעב ההיע בספ , ביא ג ב  חוק ממני, ובקש  היננו, 
שחודש אח י זמן  ה מאד, משמח אועי. אז ביינו עּומידוע הגיּו בתש ב, ותכשיו אנחנו סהעוע, דה  שגו ם 

ּותניין תוד יוע  גדוּו השיחועינו.

ּופתמים בחה לע ביא  ק ּועקופב מסוימע שנסיהוע בזמן או במקום קוהתוע, אך ּותומע זאע יש 
ּונו חה ים הא ב"ה והאוסט ּויב, וגם הת ים  חוקוע ממקום מגו נו היש אּו )תד כמב שאפש  ּוביוע 
 חוקים הא ץ קטנב כשּונו( בפגישוע אינן מע חשוע ּותיעים ק והוע, אך כשבן קו וע אנו ממשיכים 

מאועו נקודב שבפסקנו.

היּודוע אנו זקוקים ּוחה ויוע כדי ּומצוא אע ד כנו התוּום. אנו מעוודתים ּואופי בשונב שּו בחה ים, 
ּוטוהים וּו תים, ּויש ים וּו מאים. כך אנו מגהשים אע דתענו ּוגהי בסוההים אוענו, נפ דים מבעמימוע 

ומעחשּוים ּוחיים.

הזמן במנדט בה יטי ג עי המשט ע  אש פינב, שאהי ביב מפקדב, וביו ּוי חה ֹוע אנגּויוע. בצט פב 
אּוינו יּודב שאמב בייעב יבודייב ואהיב ת הי. כששיחקנו תם ביּודוע באנגּויוע ביא בציגב אע תצמב 
כת הייב, כנ אב שכה  הגיּוב בצתי  בהחינב שבאנגּוים בתדיפו אע בת הים תּו פני ביבודים. כשביינו 
החה ע ביּודוע ביבודיוע, בציגב אע תצמב כיבודייב. דו-בפ צופיוע בזאע ב גיזב אועי כה  אז, וחשעי 
עיתוה כּופיב. כיום, ישנב הפ סומע שּו מוצ  מסוים החו ב בדומב ּוב הפניב, ואני ּוא אקנב אע במוצ  
בזב... הספ י ב אשון "יּודלע", התמוד 39 )הספ  המחשה תמוד 41( מעוא  בשק  ב אשון שחוויעי, וכך 

בעוודתעי ּו מאים שצ יך ּוביזב  מבם.

ישנו סוג חה לע שאיננו נכּוּו העו ע א יסטו, ואיננו נפוץ, אך אני בכ עי אועו, ּומ וע שּוא בענסיעי 
הו. כוונעי ּוחה לע שהב צד אחד ממש מהטּו אע תצמו הפני בשני. בשעאיעי ּומ אב בזב אצּו אח ים, 
וצ יך ידת הפסיכוּווגיב כדי ּו דע ּותומקב שּו בעופתב. נעקּועי הב אצּו דודענו אדיע הניו יו ק, ואח  
כך גם הין שני חה ים הא ץ. ּודודב שּונו בייעב המשך שנים חה ב ששי עב אועב כשפחב. בסיתב אועב 
ממקום ּומקום, כי אדיע ּוא נבגב, ת כב ּומתנב קניוע, ובגישב אע בכיהוד כשאדיע שיחקב ה ידג' תם 
חה ועיב. ביא תצמב ּוא ידתב ּושחק ו ק ישהב ובסעכּוב. בשיא ביב השנעיים באח ונוע ּוחיי אדיע, 
שתה ב ניעוחים ה גּוב, ואח  כך טיפוּוים המ כז שיקומי וההיע. בחה ב בשעתהדב ּודודב, ושי עב אועב 
מסהיה ּושתון המסי וע אין סופיע. ביא בייעב אישב תשי ב, כך שּוא חשהנו ּו גת שבנעינב בגדוּוב בזאע 
קשו ב ּוצפי שּו  ווח כספי מי ושעב שּו בחה ב אדיע, חשוכע ביּודים. אוּוי ביב זב הגּוּו שבייעב הודדב 
ּומדי, כי הן אחד שּוב ּוא נישא מתוּום, ובשני בעחען תם אישב  תב, שכמתט ּוא אפש ב ּוב ּו אוע אע 
נכדיב. ביא סיפ ב ּוי שבזמינב פתם אע כּועב ּושיחב המסתדב טוהב, העקווב ּושפ  אע ביחסים היניבן, 

והאמצת בא וחב בצתי ב קמב ואמ ב, שמיד ביא חוז ע, אך בּוכב וּוא שהב!

איזב גסוע  וח! איפב ביא חונכב?
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ּוגהי בחה ים הא ץ, שניבם התּוי משפחוע, גם אצּום שי ע באחד אע בשני הצו ב קיצוניע, ּוא אדת 
מדות וּומב. ּודתעי חה וע אמיעיע זקוקב ּוהסיס שוויוני וּובדדיוע.  

המשך עקופב א וכב ּומדי, כשגהי ואני ביינו  צתי ים יוע , נפוצב צו ע במפגש בחה עי הסיגנון בישיהב 
המתגּו הסּוון. הד ך כּוּו במסיהוע נת כו הּויּו שהע, בעחיּוו השתב מאוח ע, כי קודם טיפּונו היּודים ואכּונו 
איעם א וחע ת ה. בחהו ב מנעב שהתב – שמונב זוגוע, ּוא יוע  מתש ב, כי בסּוון ביש אּוי בממוצת ּוא 
ביב מספיק גדוּו ּובכּוע או חים  הים יוע . ביב  צוי ּותהו  תּו תיעוני סוף בשהות ּופני בבגתב ּומסיהב, כי 
חּוק ניכ  מבזמן בוקדש ּווויכוחים פוּויטיים, עוך כדי נישנוש בכיהוד תּו בשוּוחן, וביב תדיף ּוהוא ּופגישב 
מתודכנים. ּוק אע חצוע בוזמנו במשעעפים ּוסתוד המזנון תשי  שת כו במא חים, כמוהן תּו הסיס  וטציב 
הין בחה ים. כּו מא חע בשעדּוב ּוב שים ההיצותים שב או אע יכוּועב בקוּוינ יע, ועמיד ביו תוגוע טוהוע.
אני ּוא אבהעי כּו כך אע בהיּוויים באּוב, התיק  הגּוּו בשיחוע בשטחיוע. ג ות מכּו ביב שּופתמים תם 
בעקדמוע בת ה, נוצ ב "תז ע נשים" ששוחחו תּו אופנב, מעכונים ו כיּווע, ובגה ים תּו נושאים בק והים 
ּוּויהם, כדו גּו ּומשּו. אם ביו כמב  ופאים החהו ב, בם דיה ו אך ו ק תּו  פואב, ובוכח שזב ּוא  ק מקצות 

אּוא ד ך חיים.
אנו בחּופנו המשך בשנים כמב "מתגּוים" תד שבחּוטנו ּוביגמּו מבם. 

מנוע.  א וחב  הע  ובוגשב  החגיגיוע,  ת וכים  שוּוחנוע  סהיה  בחה עיוע  בפגישוע  נת כו  כשהג נו, 
הסהה.  באח ים  בחה ים  שּו  שוּוחנוע  תּו  ּוסתוד  שיוזמנו  וידתו  והמיומנוע,  הבשעדּווע  ט חו  במא חים 
אומ ים שצו ב זו שּו מסיהוע בעחיּוב האנגּויב, שם ביו מש עים  הים שגם בגישו ּושוּוחן. פתם אי חעי 
ה"סגנון באנגּוי" כאש  היקשעי מהנועיי ּובגיש אע במנוע ּושוּוחן, ּובו יד אע בצּוחוע ב יקוע, וגם ּושטוף 
אע בכּוים מאחו י דּוע במטהח בסגו ב. בת ה בבוא שתשת אועי ואע באו חים, אהּו בוא תּוב כסף כי 

שיּומעי ּו"מּוצ יוע".
כיום בגתנו כה  ּוגיּו הו פגישוע תם חה ים ּוא וחב חגיגיע, מעקיימוע  ק המסתדוע, וכּו אחד משּום 
תהו  תצמו. כך אפש  ּושהע וּושוחח הנחע, מהּוי בט חב ב הב ּופני, הזמן, ואח י באי ות, מצד במא חים.

נוספוע:  "עשעיוע"  וקיימוע  שנים,  א וכוע  חה ויוע  יוצ   שּונו(  המק ב  וכימיב  ) פואב  משועף   קת 
נוצ  הינינו  שכנוע טוהב תם אנשים נחמדים וטוהים, מק יוע שהב חה  משועף מכי  ּונו אנשים חדשים, 

"קּויק" ונוּודע חה וע נפּואב ומבנב מאד. זכינו הידידים כאּוב, במתשי ים אע חיינו.
בכ נו גם משפחב שתּועב מא ב"ה, ובמקש ע בייעב בהע שּומדב תם הענו דפנב. ביּודוע נתשו חה וע, 
ובודוע ּוהיקו ים בדדיים ההעים, נתשינו אנחנו בבו ים חה ים! עחיּוב בגיתב במשפחב ּושנע שהעון "המכון 
ויצמן ּומדת" שּו באה בחוק , ובייעי מאוש ע ּושמות שבידידוע איענו בייעב גו ם משפית הבחּוטעם ּותּווע 

א צב ּועמיד.
בשם ביחידי שאזכי  הצת   ה הפ ק זב, בוא שּו חה עי ביק ב חנב ו ון ) אב עמונב התמוד 31 וגם 
התמוד 129( שבּוכב ּותוּומב השנע 2018. ּומדנו יחד הפקוּוטב ּומדתי בטהת האוניה סיטב הי ושּוים, ותהדנו 
תּו בדוקטו ט שּונו האועו זמן המכון ויצמן. מב גת שנפגשנו נוצ ב הינינו ידידוע אמיצב, שנמשכב תד ּויומב 

באח ון. גם חנב ז"ּו בייעב ּויידי גדוּוב.
המ וצע בשנים חּוק מבחה ויוע מסעיימוע הגּוּו נסיהוע שונוע, אך אּוב מבחה ים שנשא ו איענו תד 

בּוום, המשך תש וע שנים, בם כה  כהני משפחב, ואנו  ואים אע תצמנו כהני מזּו שזכינו הבם. 
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פרק לא
היום, היום הזה ממש...

אינני יודתע הדיוק מעי יודפס ספ  זב, אך השתב שאני כועהע שו וע אּוב, בעא יך בוא 5 ּויוני 2017, 
יום שני השהות, הדיוק 50 שנב ּופ וץ מּוחמע ששע בימים. כּו כּוי בעקשו ע, תיעונים  דיו וטּווויזיב, 
מּואים הכעהוע מ גשוע תּו במּוחמב ומב שק ב ּופניב ואח יב. ישנב עמימוע דתים שבייעב זו מּוחמע 
חוקים  ּוגהיב  שיש  בגנעיע  פתוּוב  ביא  בי וק(  )בקו   1949 ּוגהוּווע  מתה   בשטחים  עפיסע  ּוכן  מגן. 
בוּומים המשפט בהינּואומי, ואין ּובגדי ב ככיהוש, שבוא מתשב שּו עוקפנוע. אי אפש  ּואּוצנו ּוחזו  
ּוגהוּווע בקודמים, במתודדים נסיון נוסף ּוביּוחם הנו, תּו אחע כמב וכמב שבת הים אינם מסעי ים אע 
כוונעם ּותשוע זאע. ביום בכ יז  אש בממשּוב הנימין נעניבו, הנאומו בחגיגי, שהכּו בסד  שיביב תם 
בפּושעינאים, תּויבם ּובכי  היש אּו כמדינע בּואום ביבודי, ובשּויטב בהיטחוניע השטח ממת ה ּוי דן 
עביב הידינו. בוא גם נאם ה מע בגוּון ואמ , שאם נפנב שטח זב בוא ייבפך ּוהסיס ט ו  שּו דאת"ש, ותּו 
כן חייה ּובישא  שּונו. אין זו בפתם ב אשונב שבוא מדגיש אע חשיהוע בדה ים באּוב, אך היום ביוהּו 

ּומּוחמב, שהב יצאנו מחשיכב ּואו  גדוּו, יש ּובם משמתוע מיוחדע וצודקע.  

במדינב שּונו נכנסב ּושנעב בשהתים, ואפש  כה  ּוומ  הפב מּוא שביא סיפו  שּו בצּוחב. ּומ וע 
במאמצים בהּועי פוסקים שּו בת הים ּוחסּוב, וּומ וע  כּו שונאיב באנטישמים התוּום בעומכים הבם, 

ביא משגשגע ובוּוכע מחיּו ּוחיּו.

תה נו עקופב קשב הע שמונב שנים תם ה ק חוסיין אוהמב, נשיא אמ יקאי תוין ּויש אּו )מוסּומי 
ממש, או " ק" איסּומופיּו?( אך תעב ישנב ב גשב טוהב שבנשיא בחדש דונּוד ט אמפ וממשּוו בידידועי, 

יתז ו ּונו ויקדמו אע יש אּו.

שני  אח י  פּושעינאיע.  מדינב  הבקמע  תדיין  בעומכוע  בשמאּו  מפּוגוע  אע  ּובהין  מסוגּוע  אינני 
בנסיונוע בכושּוים שּו עבּויך אוסּוו ובבענעקוע מתזב, אין ּובתּווע תּו בדתע מסי ע שטחים נוספים 
ּושּויטע בת הים היבודב ושומ ון. איננו יכוּוים ּוהצת נסיונוע נוספים הגו ּו ביבודי. יש אּו עבפוך ּוכּו 
או כב מבצפון ותד בד ום ּו"תוטף תזב". בחמאס ישעּוט שם מיד, אפיּוו ההחי וע  כמו התזב, כי סק ים 
מוכיחים שיש ּוו  וה, ויסּוק אע אנשי ב שוע השיטוע ש אינו כה  אצּוו. איּוו ּופחוע ביו מסווים אע 
כוונועיבם, אך בם מכ יזים תּו כך הגּווי. טיּוים ומנב וע יביו מנע חּוקנו, וּומדינב בקיקיוניע בזאע יז מו 
פּויטים, ג'יבאדיסטים שּו דאת"ש ב צחני, וט ו יסטים מכּו גווני בקשע באסּואמיע בקיצוניע. מי יתצו  

אועם? נצט ך ּושוה וּוכהוש אע במקומוע באּוב המחי  דמים כהד. 

"תיניים ּובם וּוא י או, אוזניים ּובם וּוא ישמתו". זב מב שאפש  ּוומ  תּו אנשי בשמאּו. ב י מדינוע 
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איומב,  דמים  ושפיכוע  אכז יוע  מּוחמוע  הבן  יש  ּווה(  עימן,  תי ק,  )סו יב,  מעפ קוע  סהיהנו  ת היוע 
מיּויוני פּויטים שה חו מאזו י בק הוע שובים הענאים קשים המחנוע,  אז זב בזמן ּובקים מדינע ט ו  
הּוה יש אּו? בנחמב ביחידב ביא שבמפּוגוע בשמאּוניוע הא צנו בוּוכוע ומצטמצמוע, ומספ  במנדטים 
שּובן קטן, כי  וה בתם כה  בעפכח מבאשּויוע שבן מפז וע ותיניו נפקחו. אפיּוו דיכוי בנשים התוּום 

במוסּומי צ יך ּוב עית כּו אדם ּויה ּוי, וב י מפּוגוע אּוב מעיימ וע ּוביוע נאו וע.

התיק  מקוממים אועי אי גונים שּו יש אּוים יבודים בפותּוים נגד מדינענו. "שּוום תכשיו", "שוה ים 
שעיקב" שנעפסו השק ים, "הצּום" שמפיצים ס טים ת וכים ומוטים נגדנו ותוד. בם משמיצים אע יש אּו 
וצב"ּו הא ץ והחו"ּו, ומקהּוים מימון ממדינוע אנטישמיוע וגם מבת הים. ניצוּו בדמוק טיב שּונו כדי 
ביבודי-ג מני  בפיּווסוף  סיהועיב,  אע  וניעח  כעה  כה   תּויב  אנטישמיוע,  אוטו  בוא  ּוחו הננו  ּובהיא 

עיאודו  ּוסינג ה-1930.

כאש  נת ך מהצת "חומע מגן" אח י בפיגות בנו א הּויּו בסד  המּוון פא ק הנעניב, צב"ּו בשעּוט 
מחדש תּו ת ים הגדב כדי ּוחסּו אע עשעיוע בט ו . בחייּוים נזב ו מאד ובשעדּוו ּוא ּופגות האז חים, 
מאמץ שתּוב החיי 29  ּווחמים. ּומ וע זאע נוצ  ס ט השם "ג'נין ג'נין" ת"י ת הים, במאשימים אע צהאנו 
הטהח במוני. בשק  בגס בזב ג ם ּובגשע עהיתב ההג"צ כדי ּומנות אע בק נע בס ט הסינמטק עּו אהיהי, 
שהתּויו יבודי שמאּוני, אך הג"צ פסק שהשם חופש בהיטוי יש ּובעי  אע בק נע בס ט. זב אועו הג"ץ שגם 

מאפש  ּוחה ע כנסע ת היב במתודדע ט ו  האופן גּווי ּוביהח  ּוכנסע.

בשמאּו שעומך הבקמע מדינב פּושעינאיע מנמק זאע הכך, שאם נספח אע יבודב ושומ ון תּו מיּויוני 
בת הים ביושהים הבם, ּוא עוכּו יש אּו ּובישא  מדינב יבודיע ודמוק טיע. אהּו כה  מנחם הגין בצבי  
השתעו, כשכונן אע  בסכם בשּוום תם מצ ים, שבת הים הגדב יקהּוו אוטונומיב, ויוכּוו ּונבּו אע תנייניבם 
אפש   אי  ממדינב.  פחוע  שביא  פּושעינאיע  עקום  שוע  שהגדב  בכ יז  יצחק  הין  גם  תצמאי.  האופן 
ּובפקיד אע הטחון יש אּו הידי ט ו יסטים, ושּוטון שמשּום משכו וע גהובוע ּו וצחי יבודים, מכספים 
שעו מוע במדינוע באנטישמיוע. אין ּוצפוע שבט ו  יפסק כאש  עוקם מדינב פּושעינאיע, אּוא ּוביפך. 
גה בב , תּו פי עו ע בשּוהים שּו ת פאע, ישמש ק קת נוחב ּובמשך פיגותים. אפיּוו הי ייע  והב יוכּוו 

ּובפיּו מטוס נוסתים בממ יא או נוחע הנעה"ג.

ּו שוע בפּושעיניע כיום יש ממשּוב, פ ּומנט, דגּו ובמנון, ובמחסומים שאנו מקימים בם ד ישוע 
היטחוניוע תקה בט ו . תּוינו ּושמו  תּו באוכּווסייב שּונו, ואין ּוק וא ּוזב כיהוש. "שּוום צודק" אצּו 

בת הים, הבעאם ּואמנוע שּובם, בוא מחיקעב שּו יש אּו מבמפב.

 תד מּוחמע ששע בימים בייעב בגדב במת היע עחע שּוטון י דן, כפי שנקהת הבסכם בפסקע באש 
שּו מּוחמע בתצמאוע, ועושהיב ּוא ד שו מדינב תצמאיע. חוסיין מּוך י דן ויע  תּו בשטח בזב שכהשנו 
ה-1967, ואז בחּוו בד ישוע ּושח ו  פּושעין )כוּוב!( מידינו. ת אפע בקים אע אי גון אש"פ כה  ה-1964, 

ובשח ו  כוון גם ּויפו, תכו, צפע, חיפב, י ושּוים – בכּו תד שנביב הים...   

ומב אם ּוא יסכימו בת הים השטחים ּואוטונומיב וּושּוום כּוכּוי שאנו מציתים? בם ב י דחו עמיד 
אע ידנו במושטע ּושּוום – אז נצט ך ּובגית ּו מע ב עתב, שעמנת מבם ּוהצת פיגותים, אהּו אסו  השום 

אופן ּוּוכע ּומבּוך בעאהדועי שּו נסיגוע נוספוע.
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תכשיו כשנהח  נשיא אמ יקאי השם דונּוד ט אמפ, במהין אע התיועינו, וכה  נזף ה שוע בפּושעינאיע 
תּו בבסעב ומימון מחהּוים ומשפחועיבם, יש סיכוי ּושינוי ּוטוהב. הספ י בּוימוד הגדב מכונים ביבודים 
הני קופים וחזי ים, ומצווב ּוב וג אועם. כמב פ סי נוהּו ע מו בת הים ּותוּום? פ סי נוהּו  הים בותנקו 
ּויבודים, וגם במצאוע חשוהוע ּותוּום נ שמו תּו שם "הני בקופים ובחזי ים"... כמב במצאוע שקידמו אע 
באנושוע נ שמו תּו שם בת הים?  גשי נחיעוע הפני בקידמב שּו בתוּום בדמוק טי במת הי, גו מים אף 
בם ּוקנאב, עסכוּו, ו צון ּופגות המצּויחים, התוד בם בנחשּוים נשא ו מאחו . הגּוּו דיכוי בנשים ובאיסו  

תּויבן ּוּומוד, חצי מבמוח שּו במוסּומים בדעיים איננו מנוצּו ובוּוך ּואיהוד.

בוא  יּודים.  תּו  גם  חס  ואינו  מפשת  חפים  האז חים  התיק   פוגת  בקיצוני  באיסּואם  שּו  בט ו  
מצטיין העחהוּווע  צח ובפחדב, וס טוני דאת"ש תּו כ יעע  אשים וש יפע אנשים חיים הכּווהים, בם 
שטניים וזוותעיים. אּוב שאינם תוסקים הפיגותים )ב וה בדומם( אינם  ּווונטים כי בם גאים המחהּוים, 
קו אים ככ וע והעי ספ  תּו שמם, ועוּוים אע עמונועיבם המקומוע ציהו יים. ּוא  ק שאינם יוצאים נגד 
במ צחים, אּוא שבם מפא ים אועם כשאבידים ומשּומים משכו וע ּוהני משפחועיבם. הספ י בּוימוד 
ויש אּו  ּוי דן,  בעיכון  בים  הין  בשטח  כּו  תּו  "מדינעם"  מצוי ע  בפּושעינאיע  ה שוע  בספ   העי  שּו 
נמחקב ּוגמ י, זו שאיפעם שּו בת הים ואין הּועב. הפחוע מזב ּוא יסעפקו, ואנו צ יכים ּותזו  ּובם? המו 
אוזניי שמתעי חה  כנסע יש אּוי-ת הי אומ  הנאומו שּוביוע שאביד זב בת ך בתּויון שאּויו יכוּו ּושאוף 
ת הי. במחהּו במעאהד תוה  שטיפע מוח ומאמין שכאש  בוא מפוצץ תצמו הקבּו, גדוּו ככּו באפש , 

מחכוע ּוו השמים 72 העוּווע. איך אפש  ּוחשוה תּו שּוום תם אנשים התּוי מנטּויוע כזאע?

אע  וקיהּוו  "כיהוש",  אין  האי ופב  ב י  )ּומב,  בקיצוני   מבאסּום  נו אים  פיגותים  סופגע  אי ופב 
ּונו עקווב  יש  וגם מצידב  ובסיות?(  יפב. איפב בכ ע בעודב תּו באי וח  כך  כּו  במבג ים במוסּומים 

שבמנט ב "שעי מדינוע ּושני תמים" עפנב אע מקומב ּונוסחב מציאועיע יוע . 

ּוא נשכח איך נוצ  "בכיהוש" שבפּושעינאים כּו כך מעקוממים נגדו ומנופפים הו כּו בזמן: מדינוע ת ה 
מצפון, ד ום, ומז ח קמו תּוינו ה-1967 ּובשמידנו, ובוהסו. אז תעב תּוינו ּובחזי  אע בשטחים שכהשנו 
המּוחמע מגן, כדי שיקּו תּו בת הים ּועקוף אוענו שוה היע  קּווע, היחוד כשבם מכ יזים שּויבודים אין 

זכוע קיום הכּוּו הכּו שטח מדינע יש אּו?

בשאּוב באח ונב ביא  טו יע, אין צו ך ּובשיה תּויב.

ותוד שאּוב  טו יע: באם במּוחמב נגדנו בייעב ּוקיחע אפש וע ּוחסּונו, שאין הצידב שום סיכון? 
אם מנצחים – חסּו סד  מדינע יש אּו, ואם מפסידים, ּוא קו ב כּוום? מקהּוים בכּו החז ב, ומעכוננים 
ּונסיון נוסף? קשב ּובהין אע בשמאּו בחושה שכן... יש ּוי חה ע יּודוע, קיהוצניקיע שג ב הצפון בא ץ, 
נמניע תּו במחנב בזב, ואני מנסב ּובסהי  ּוב אע טתועב. הנספחים התמוד 240 נמצא אחד במכעהים 

שכעהעי ּוב הנושא בפּושעיני.

ּוא קשב ּועא  מב יק ב פב אם חּויּוב עביב מּוחמב שּוא ננצח הב. אצטט אע גוּודב מאי  שאמ ב: 
"אם בת הים יניחו אע נשקם יביב שּוום. אם אנו נניח אע נשקנו ּוא עביב מדינע יש אּו".
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פרק לב
מה שקורה עכשיו בעולמנו

כוע ע בפ ק ּוקוחב מגּוי צב"ּו: המיּוים אּוב נפעחים הכּו שתב תגוּוב שידו י בחדשוע שּו בעחנב, 
ואני אעא  פב אע במצה בתדכני התוּום, המדינב והמשפחעי. 

נעחיּו תם בתוּום:

ביום(  בעא יך  מכונב  כך   9/11(  2001 ּוספטמה   ה-11 
חטפו 19 ט ו יסטים מוסּומים, שבשעייכו ּוא גון אּו-קאידב, 
היוע   בגדוּו  בפיגות  אע  והצתו  הא ב"ה,  אז חים  מטוסי   4
המדינב מאז בפצצע פ ּו בא הו  תּו ידי ביפנים השנע 1941. 
במסח י  המ כז  בעאומים  מגדּוי  ּועוך  בע סקו  מטוסים   2
כוּוּו  ניספו שם,  אנשים   2996 ביסוד.  תד  וב סום  יו ק,  הניו 
ההניין  פגת  בשּוישי  במטוס  המטוסים.  שביו  נוסתים   227
אע  ּוהצת  בצּויח  ּוא  ב היתי  ובמטוס  הווי ג'יניב,  בפנטגון 
בקפיטוּו,  גהתע  תּו  באמ יקאי  בשּוטון  הסמּו  וּופגות  זממו 
כי נוסתים אמיצים בסעת ו תּו בחוטפים וג מו ּומטוס ּויפוּו 
השדב פעוח המדינע פנסיּוהניב. אני אמ עי ּוגהי האועו יום, 

שמּוחמע בתוּום בשּוישיע בחּוב, ותכשיו דתב זו ביא נחּוע בכּוּו.

מּוחמב זו שונב ּוגמ י משעי קודמועיב. אז נּוחמו צהאוע סדי ים אּוב מוּו אּוב, ואיּוו תכשיו זובי 
מּוחמע ט ו . באיסּואם מפגת התוּום בנוצ י במת הי )קו א ּועושהיו "בצּוהנים"(, אך גם מנבּו מּוחמוע 
הין פּוגים שונים העוכו, התיק  סונים נגד שיתים. הסו יב במּוחמב הין בשּויט אסאד ּומו דים הו נמשכע 
כה  6 שנים, וגהעב תד כב מאוע אּופי ב וגים ומיּויוני פּויטים. גם התי ק מענבּוע מּוחמב א וכב תם 
קו הנוע  הים, ומעק הים ּוסיּווקו שּו דאת"ש בשטני וב צחני מבמדינב. בשמחב איננב כּו כך גדוּוב, כי 

אי ן בשיתיע עביב במ וויחב בגדוּוב מכך, וביא ב י זו תע ט ו  ומממנע אועו.

הבסכם בג תין תם אמ יקב שּו בנשיא ה ק חוסיין אוהמב וא צוע אי ופיוע, אי ן בעתש ב מאד, 
כאש  בוס ו ממנב סנקציוע כּוכּויוע, והסוף יביב ּוב גם נשק ג תיני. אי ן משעעפע המּוחמוע הסו יב 
והעימן, ואע ז ותועיב בא וכוע ניען ּוזבוע הפיגותים ה חהי בתוּום. עקווב גדוּוב האב ּותוּום כאש  
אמ יקב שּו בנשיא דונּוד ט אמפ פ שב מבסכם בג תין באיום, ומצפים שכך עתשינב גם א צוע אי ופב. 

מגדּוי בעאומים שאינם תוד
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מדינוע  ּוכמב  ביום  ג מב  קטא ,  השם  בפ סי  המפ ץ  תשי ב  אך  קטנב  מדינב  שּו  פ צופיוע  דו 
אך  אחד,  מצד  ובחיזהאּוּוב  בחמאס  בט ו   האי גוני  עומכע  קטא   תמב.  קש יבן  אע  ּונעק  ת היוע 
מחזיקב השטחב הסיס אמ יקאי גדוּו שבקימב תּו חשהונב. עחנע בטּווויזיב שּוב "אּו ג'אזי ב" מסיעב 
ופ והוקטיהיע, וכמב מדינוע ת היוע סיּוקו אע כעהיב מא צן. נ אב שבמדיניוע שּו בנשיא בחדש ט אמפ 
כה  משפיתב תּו אזו נו. הניגוד ּוקודמו אוהאמב שטיפח אע אי ן, בתשי  אועב, וחעם איעב תּו בסכם 
 ת מאד, ט אמפ פונב ּויצו  קואּויציב שּו מדינוע סוניוע מעונוע, כדי ּוהּוום אע בשעּוטוע אי ן תּו 
במז ח בעיכון. יש אּו צ יכב ּוביוע מ וצב מכך, כי אי ן מכ יזב בשכם ובת ה, שצו אּוובי מו ב ּוב 

ּובשמיד אע מדינע יש אּו.

ובם  ואסיב,  אמ יקב  אי ופב,  הא צוע  ט ו   הפיגותי  מענבּוע  בשּוישיע  בתוּום  מּוחמע  כאמו  
נתשים עכופים יוע  ויוע . במ צחים במוסּומים מקפידים ּוצתוק "אּוּוב אכה " השתב שבם עוקפים אע 
קו הנועיבם, התיק  אז חים, כוּוּו נשים וטף. ּוט ו  פנים  הוע: ּופתמים זב מחהּו מעאהד הק ה קבּו 
צפוף, ּופתמים י י, ּותיעים דבי ב שּו מכוניע ּועוך ציהו  בוּוכי  גּו וד יסעם, וב הב דקי וע הסכין, 

שביו חהיהוע תּו בת הים במפגתים מאז ומתוּום.

אמ יקב וכמב ממדינוע אי ופב בקימו קואּויציב ונּוחמוע האי גוני בט ו  האפגניסטן, תי ק, עימן, 
סו יב ותוד, אך חיסוּום אינו נ אב ּותין, ובתוּום בחופשי ימשיך ּוסהוּו מהני חושך אּוב תוד זמן  ה.  

ּובעאמץ  יש  זב  שהחודש  בכ יזו  ובט ו יסטים  ב מדאן,  חודש  אע  במוסּומי  בתוּום  חוגג  תכשיו 
וּוב וג כמב שיוע  כופ ים, זב כוּוּו כמוהן גם נוצ ים, כמנחב ּו"אּוּוב אכה ". ככּו שדאת"ש ניגף השדב 

בק ה האזו ים שהבם בוא שוּוט, כך בוא מגהי  אע בפיגותים הת ים.

אי ופב נ דמב השמי ב, ותוד ּופני גּוי בבגי ב בגדוּוים שּו פּויטים מאזו י ק הוע במציפים אועב 
תכשיו, נקּוטו הב התה  מיּויוני מוסּומים, שבקימו אין ספו  מסגדים, הבם מענבּוע בסעב נג  במדינוע 
במא חוע. איזו כפיוע טוהב ביא ּופגת המדינב דמוק טיע, שנוענע שי ועי  ווחב נדיהים ּומבג ים וקוּוטע 
אועם הז ותוע פעוחוע.  אש תי ייע ּוונדון בוא מוסּומי, כך גם  אש בתי   וט דאם, ובהאוע העו  תּו פי 
אחוז במוסּומים הק ה בעושהים בן מא סיי, ה צּוונב, ה יסּו, אמסט דאם ומאּומו שהשוודיב. שטוקבוּום 
נק אע הי ע באונס באי ופאיע, ובתיעונוע נמנתע )מהושב?( מּופ סם אע בנעונים באמיעיים שּו עקיפע 
נשים מקומיוע ת"י מבג ים מוסּומים. הגּוּו שיתו  יּוודב נמוך מאד הק ה באי ופאים בנוצ ים, ושיתו  
יּוודב גהוב הק ה במוסּומים, ישנו צפי שכה  האמצת במאב בנוכחיע יביב האי ופב  וה מוסּומי. חּוק 
מאי ופב ביב התה  ב חוק השּויטע באסּואם, ובוא שואף ּובשעּוט מחדש וּובנביג הו אע חוקי בש יתב.

נמשיך תם במדינב שּונו: יש אּו ביא ויּוב הג'ונגּו.

אמנם יש אצּונו פיגותים הז יקע אהנים, הי י, הד יסב, והסכינים, אך בט ו יסטים בפּושעינים אינם 
יוצאים החיים מזי ע בפיגות, או שבם נעפסים ונכּואים. ּוא  ק שבם ּוא ישיגו אע מהוקשם ּושהו  אע 
 וחנו, אּוא שקו ב בביפך. מפּוגוע בשמאּו במצדדוע הבקמע מדינב פּושעיניע בוּוכוע ומצטמקוע, ואע 
ויע  בש ים  כּופי  אש בממשּוב  ומתּויהים  הוטים  הדיהו ים  מהטאוע  בן  ההחי וע  עסכוּון מבבפסד 
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רז   ז   מפמגועם  ום  כהע,  ברעם  כ אשהעם אחד  וצ ם  שרען  רעהם  גם  רומאשעצע   כשטת.  מ חרבעם 
רצמב   רעכ , ר ומם ש ושמת בועמהמת כש   כ שפתבמן  סשסמך, שע  בע אען שאש , מוכ  ש ם ש מדמת 
רשך. שבמר  ום רבמב עמתב  ת עד כאען פבטהב שכשמם, שע אען ום  ע שדרב, מגם אען וש   , שע   שסע מם 

כאהמ עשמשעם שתת ר כא מ תן, בחמו  אד    עהע מם כ וברעם דמבכעם. "זשמת  כער " ש כש.

רז ן   כש אמר    ורעב  אמ"ם  בר   חשטמת הגד עכבאש, רשע ש תעעחס ששש שדרבעם  המבאעם 
כומבעם ר דעהמת אחבמת,  במ סמת זשמעמת אדם. דרב ז  שא ע כך, שע כגבעבת אב "ר שאמ"ם  טום  הכעא 
טבא פ, העוע  עעשע, הכא  האמ עם חמצרע ש רמת הגד   חשטמת   רעכמת  פמגומת רעכבאש.  עא  שבעז  
כאם  אמ"ם שא עפסעו את  עחס  ז  ששפעהמ, אב "ר תוזמר את  ממודמת   פשמת שבו  את עכבאש, 
מתפסעו את   ע מן כ עא  ורעב  ש ן. כ ותע האמם כש העוע  עעשע ראמ"ם, רמ  אכע   את תהמות ח אס 
הגדהמ.  רסררעם   שח תעעם  כ עא  אכ    מורו   טבמב,  אבגמן  ש   ובא   רוז ,  כש  תמכרעם  רסרש 

ר ומם שדאמג שבממחת  אזבחעם,   כארעם  מפהעם שרהעעת  ה במת מטעשעם.

שדמג א: אמהסו"מ, אבגמן  חעהמך,   דו מ תברמת כש  אמ"ם, ורו, כאען שעכבאש כמם זעו  מוכב 
)!!!( מ מא שא כעעך שהמ, אשא שפשכתעהאעם.  חשט   מפבשת שזאת  כופת רמבמת רעדו  ששמתש   וברע 

 עסטמבע, מגם ומעהמת גדמש , כושכעמ שרב שא תמשש שפגמו רהמ ששש  ומש  וש במח .

ש במת שש  רועמת רעכבאש, רעטחמהעמת, חרבתעמת, דתעמת, ודתעמת, מאפכב ש צאן רומד ש   תחמ עם 
  משבעם ש ע כגב פ ,   דעה  כשהמ  עא סעפמב כש  צשח .  תמצב   ומ ע שהפכ  מא 38 אשף דמשב, רסך 
 שש 10 אחמז פחמת   רבעטע, עכ שהמ  חוב  דוע רב   גרמ   ראמהערבסעטאמת, תש עדעהמ זמשעם רפבסעם 
רתחבמעמת רעהשאמ עמת, ועע עם תעאטבמהעם מתז מבמת שבמר,  בפמא   צמעהת מ מכשת גם תעעבמת  בפא, 
אשפע ספבעם  מדפסעם פ   עדע כה  )מגם כשע עצא רובמר שאמב...( מומד מומד.  שרעכעם חדכעם הסששעם,  
 שמהמת הרהעם ורמב  תעעבעם  זמב עם שעכבאש שבאמת את פשאע , ש ומת מא העם  שש  ומשם ומבשעם 
אצשהמ  מפוע והו, מ חבם, כ הסעם  אמערעם  אהטעכ עעם ש כעת ושעהמ, וש  אוד ע  כשהמ, מוש  מצבעהמ 
ראעבמפ  מראב "ר השכש. עכבאש ה צאת שש  ז ן רצ עח  ששששעת, פמבחת מ כגכגת, מ ועוב חזו , ום 

עשמשת  בתו  הגד   תהששעם ש .

רועץ  ז  צפמעעם שצאת שחמפכ  רחמ"ש ש וש    חצעת תמכרע עכבאש )!( מז  שמשש גם ש    רהע 
 כפחתע.  עכבאשעם אמ רעם  אד שטעעש רומשם, שע אבצהמ שש שך וטה , מגם  חעבע  טעסמת מ  שמהמת 

שרב אעהם גרמ עם ש מ רורב.

אהחהמ  ודעפעם שהפמכ רעכבאש. רעובהמ שרב רוכבמת אבצמת, מגבהמ ראב "ר ר כך כשמכ כהעם רכתע 
 כתש מעמת. שעמם אפכב שטעעש רומשם  שמבס  המח   מש  טשממעזע , מ ספב  תשהעמת רובמצעם  כמהעם  מא 
וצמם. ז   ז ן גם שובמא מששתמר, שהגן משכ מו ומהצבטעם חעעם מרששע  תוכמבת.  רעשמע   כפחתע  ע  
ת עד ורמבהמ ובך ושעמן, מושכעמ,   במ ע געשהמ,  מא ומד עמתב  כ ומתע.  כ ח שוומר אחבע  תפתחמתם 

כש  השדעם, מ רעשמע אעתם  מא תוהמג א עתע, כגם  זשעב שהמ את ע ע הומבעהמ...
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פרק לג
 מה שקורה עכשיו במשפחה שלנו. 

נלך מהצעירים אל הבוגרים
מאיב ּוומדע ההיע בספ  ביסודי ת"ש הכו  ּווי, מי שביב במנבּו שבקפיץ אועי כעב ההיע בספ  
)2018( כעב ב תם עתודב מתוּוב. וביא סיימב בשנב  היע סיפ ב נחשה ּואחד בטוהים הא ץ,   ביסודי. 
השתוע אחב"צ ביא ּוומדע הקונס הטו יון בתי וני נגינב הכינו  ופיעוח קוּו. כמו כן משעעפע החוגים 
 הים: הּוט, תיסוק האמנוע יצי עיע )ציו  ההיע באמנים, תהודוע זכוכיע הסדנב מיוחדע( ומוצאע זמן גם 

ּופתוּווע הענותע בנות  "בשומ  בצתי ".

שּו  וני  "ען"  בשי   אע  מקצותי,  האופן  האוּופן,  בקּויטב  מאיב  בשנב 
 ,)www.youtube.com/watch?v=XVcIzvUQfM0( דּוומי. ביא בתּועב ּויוטיוה

ועוך כמב ימים קיהּוב כה  ק וה ּואּוף ּוייקים, וּומתּוב ממאב שיעופים.

מאיב הד ום אדום מאיב מופיתב הקונצ ט עּומידים

מאיב האוּופן בבקּוטוע
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כר ר עחד כף הוכ רר ת הסהש מ"ל ראוש עו , ומרש הללה עא תת חמולל ה, רמט רת הר ל  ה "טר ר", 
 רר ת סהש רשכלון עש וןו התמודות לעו חזא שות ע  כת לע  רמרש רמד קול ות "החלמחחת" לעהן: ראע

החגשומות - חשו ןו הוכ חלקן רסגסוהון, גושכ השרה סהש ה, וחמרש  ש שות חוס גע ות רחמלר, מה תואלה 
ח ומדתו כת חלמג הטל ס המע ף רחלמג רלה "עגשוס", והוכ לוסמ המח  ה רלרומ עכלדוד עכ חול הו

כר ר הש ק רהל  כת תואלת החוס גה לכ תה הוכ מורד, ומודד כות  עהעמ ן כת ל ש   רמזשתהו רלהה 
הא ח ת כהלש עוחש לכר ר ה ה הגטע זטוש )זשז( עאל סת  עלדה ההעמלהו כר ר מקק רש חשווה ר-2018, 

רק לה שמרת ה ד  ה והחטוהמת לע סרתכ דוש ת וסרכ דוו ד  רלדה ושרושקו

אחתלת רש חשווה כר ר  שכ עחמלה ג ץ רן מודל רכשה"ר, לאעע ט וע ה שר הו הוכ ל הש לה כת 
הכלקע ת לעו, וקה עחד כת חלמג הסהושט "עגשוס": הוכ חתכחן המח  ה רלרומו

 כר ר חלקן רסגסוהון
רמק קת רש החשווה לעו

כר ר חלמג 
"עגשוס"

לל  זוקות הסר ה וכר ר
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תידן תּוב בשנב ּוכיעב יא, וקיהּו עתודב מּואע שהחים. יש ּוו יום ּוימודים א וך, ובוא מעקדם יפב 
מאד. בוא במומחב ּוחיוע המשפחב, מהק  כּו סוף שהות הספא י, או האחד מגני בחיוע הא ץ, ובזיכ ון 

שּוו בוא מופּוא. הגּוּו אבהעו בגדוּוב שּו תידן ּוחיוע, בוא חגג ה  מצווב הספא י ה מע גן. 

תידן מודב ּומה כיו המסיהע ה  במצווב

"מופע". האוּום  בצגב  מותּויע  שנב  כּו  והסוף  ד מב,  החוג  משעעף  שתידן  בשּוישיע  בשנב   זו 
תידן תוהד יפב תם במחשה השעי שפוע, תה יע ואנגּויע, מחה  סיפו ים ומציי  יפב.
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אני מהיימע בצגוע תם שּוישייע בנכדים בצתי ים, המסיהוע במשפחעיוע, ומּובקע אע תידן הד ך 
כּוּו העפקיד ב אשי, אועו בוא ממּוא עמיד הבעּובהוע. המידע בצו ך מּוובקים הני משפחב נוספים, 

ּודוגמא סהא גהי ואהא עומ  הבצגב "במכנסיים שּו אהא": 

שּוושע בנכדים באּוב, יּודי או נב ועומ , ג ים תם בו יבם ההיע משועף יפב, הדי ע גן, ּוא  חוק 
מאיענו. או נב ביא בהע ביחידב שמעגו  ע התי  בוּודעב  חוהוע ּואח  נישואיב, התוד ששעי אחיועיב 
בשּוושב  שּו  הגיּו  ביו  כיום,  בהוג ים  בנכדים  שּובן,  כשביּודים  נישואיבן.  תם  אח ים  ּוישוהים  תק ו 
בצתי ים, בם נבגו ּוהוא אּוינו ּוכמב ימים החופשוע מהיע בספ , ּוהּווע איענו הה יכב, הבּויכב ּוס טים, 
הגן במדת שּו מכון ויצמן, המסתדוע,  ותוד... תם שּוושע בצתי ים בשיטב ביא אח ע: פתם השהות אנו 
ּווקחים כּו יּוד מהיע בספ  ּוא וחב וּוהיּווי אצּונו אח יב, וּוכּו אחד ישנו ביום שּוו ּוזמן איכוע תם 

סהעא וסהא. 

כמב פתמים השהות אני מהּוב כשתעיים הת ך ההיעם הת ה, היחוד הימים שאו נב חוז ע מאוח  
מתהודעב, כדי ּותזו  הא וחע בת ה וּובק יא סיפו ים.

הוג ים  גם ספ יע  ישנב שם  ּונכדים אני מחּויפב הספ יע בנות  במצוינע ה חוהוע.  אע בספ ים 
גדוּוב, אך אע בספ ים שגהי ואני קו אים, אנו קונים הד ך כּוּו, וגם מקהּוים המענב ּוימי בוּודע, ּופי 

הקשועינו או במּוצע בנוענים )ּו וה דפנב ואיּו, כמענע יום בוּודע ּופי הקשועינו(.

או נב ביא  ופאע נשים, מומחיע ּוס יקע תוה ים האוּוט ב סאונד עּוע מימדי. ביא מצּויחב מאד 
התהודעב בחשוהב ובאח איע, ומחּוקע אע זמנב הין מש ב חּוקיע ההיע בחוּוים "אסף ב ופא", הו נוּודב 
ביא תצמב, ּוהין קופע חוּוים מאוחדע ה חוהוע והאשדוד. כמו בסהא שּוב בגינקוּווג, גם ביא מספ ע ּונו 

מפתם ּופתם תּו מק ים מיוחדים ואנקדוטוע מבווי תהודעב, הּוי שמוע כמוהן. 

גהי ועומ  הבצגב שּו תידן העפקיד 
אחיוע עאומוע

אני מה כע אע תידן הסיום בבצגב 
"הּוגן ההסיס" החוג בד מב שּוו
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עומ  בוא  ואב חשהון ומנעח מת כוע מידת הּואומי קא ד, חוז  מאוח  הת ה מתהודעו, אך כמו 
או נב, איננו מחמיץ אף טקס ההעי בספ  שּו ביּודים, וגם נוכח הכּו באי ותים שּו בחוגים ב הים שּובם. 

השישי איננו תוהד, וסופי בשהות מוקדשים ּוהיּוויים משפחעיים.

או נב ועומ  תם אהיה המסיהע ה  במצווב שּוו

דהשי

כּוהע בפודּו בחמודב  דהשי,  ּובזכי  אע  כמוהן  ּוא אשכח 
שּובם, שמהיאב ב הב שמחב ּוכוּום.

הכניסב ּוהיע עהו  נ אב 
חּוק מבגינב בגדוּוב 
וביפבפיב
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באם, באחים ובאחיינים שּו דהשי נמצאים אצּו הני במשפחב שּו עומ , וכאש  כוּום נפגשים המסיהב, 
נוכחע כּו משפחע בפודּוים... 

גהי  בו י  ההיע  כּוהים.  מאד  אובהים  ואני  גהי  גם 
ביב עמיד כּוה, וגם ההיעי המשט ב בייעב כּוהב קטנב, 
וּוקחעי איעי כשנישאעי. אני   12 הגיּו  שקיהּועי אועב 

אף כעהעי ספ ון תּו תּויּוועיב וזאע כ יכעו בקדמיע:

אע אבהעי ּוהתּוי חיים היטאעי גם הכעהב שפו סמב 
הי חון "כיוון חדש" ונמצאע המסמכים התמוד 243.

דו יע ובפודּוים

ההיע ּווינסון ביב עמיד כּוה, כאן גהי תם ויסקי
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כשתוּוים הסוּום בגיּוים שּו בנכדים מגיתים ּואהיגיּו וית ב. ית ב חגגב הע מצווב השנע 2011, תם הני 
במשפחב במו חהע, המסתדע צ'אק ב הי ושּוים, וכּו באו חים נבנו מעפ יט גו מב, ממוסיקע  קת חיב 
ונתימב שּו אמן גיט ב, ומשי ען שּו טּו )סוּוו( וית ב ואהיגיּו )דואט(. נישאו ה כוע חמוע שּו בבו ים, 

באחוע אהיגיּו ושּוי, וית ב בודעב החן.

ית ב המסיהע הע במצווב

מיכאּו ואני החגיגע הע במצווב שּו ית ב

סהעא שושנב ּוא יכּוב ּובשעעף החגיגב שּו נכדעב באבוהב. ה יאועב ביד ד ב וביא בייעב כה  
מאושפזע כמב שנים המחּוקב סיתודיע. ביא בּוכב ּותוּומב השנע 2015, וזמן קצ  אח  כך נפט  מיכאּו. 
בם ביו נשואים ּומתּוב מששים שנב ובוכיחו החייבם והפותּום אע בניצחון תּו בשואב, ואע עקומע תם 
בסיפו   הסוף  הנספחים,  ּוכוּונו.  מופע  עמיד  יביו  שּובם  ובמשפחעיוע  בח יצוע  באידיאּוים,  יש אּו. 
"אּוזב" התמוד 234, נמצא ציּוום מצהעב שּו שושנב, שתּויב ח וטים תּו פי צוואעב, שמוע חה ועיב אּוזב 

ומ יּוב שנ צחו השואב.
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אזכי  פב אהדב נוספע ּומשפחב, אע אסע , הע דודי הן ציון )כעהעי תּויבם הספ י ב אשון "יּודוע" 
הפ ק ג( שבּוכב ּותוּומב הינוא  2012.

 )1929( ע פ"ט  הפ תוע  ת הים  ידי  תּו  תיניב  ּונגד  אמב  נ צחב  היּודועב  תמב.  ביטיהו  ּוא  בחיים 
הי ושּוים, אחיב הן בשנב, שבוחזק הז ותוע אימו, איהד אע תינו, וזב ק ב ּופני בנכּבב, בנּכסב ו"בכיהוש"... 
אהיב בעחען תם אשב שניב, שבייעב אם חו גע  תב ּואסע . בו יי  או הסהּוב, ובזמינו אועב ּוגו  
איענו המשט ע  חוהוע. ביא בייעב ּוי כאחוע, חּוקנו אע אועו חד , וכשהג עי תז עי ּוב ב הב. כשבּוכנו 
ּוקונצ ט, בצגע עיאט ון או ס ט, קניעי עמיד שּוושב כ טיסים: ּוגהי, ּוב וּוי. כשנישאעי, ביא בייעב הע 
היע השהעוע והחגים, וגם היּועב עמיד אע חופשועיב אצּונו. ּומ וע שביו ּוב בצתוע נישואין  הוע, ביא 
נשא ב ה ווקועב, ונבגב ּוומ , שביּודים ובנכדים שּונו ושּו אחיב שמואּו ופנחס אבוהים תּויב כשּוב. 
כּו בשנים תהדב הח יצוע, התיק  העפי ב, ומאוח  יוע  התהודב מש דיע, ובצּויחב ּוקנוע החסכונועיב 

די ב יפב. תש  שנים בעגו  ב הב, והשנועיב באח ונוע תה ב ּודיו  מוגן העּו אהיה.

  אוי ּוציין שהאוען שנים אחייניעי טּוי, שג ב השכנוע ּואסע , ּוקחב תּו תצמב ּוטפּו הב המוהנים 
 הים, וסייתב ּוב המסי וע כשבזדקנב. הזאע במשיכב טּוי אע במסו ע שּו בו יב, שגם בם תז ו ּואסע  

כשבעתו   בצו ך. "ּוייק" גדוּו ּוטּוי טוהע בּוה.

 מאז שאסע  תה ב ּוגו  העּו אהיה, אני מימנעי ש ועי מוניוע, ּובסית אועב בּווך ושוה ּוכּו אי ות 
משפחעי ההיעי, והאחע במסיהוע באּוב צוּומב בעמונב בזאע.

אסע  בייעב הע היע ההיענו
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נחזו  ּואי ותים בשמחים.

מב  חּופו ּובן שש שנים, מאז חגיגע הע במצווב 
ותד ּוסיום ּוימודיב שּו ית ב, ההיע בספ  בעיכון שּויד 
באקדמיב ּומוסיקב ומחוּו הי ושּוים. המסג ע ּוימודיב 
העיכון בייעב ית ב חה ב המקבּוע "אנקו " במצוינע, 
שמופיתב הא ץ והחו"ּו. ביא בעגייסב ּוצב"ּו, והח ב 
ּוש ע החיּו חינוך, ּובקנייע ידיתע בא ץ ּוחייּוים. הין 
סיום בּוימודים העיכון ּוגיוס הנוהמה , ת כב ית ב שני 

טיוּוים קצ ים ּוחו"ּו החה ע צתי ים כמוב.

ית ב המדי צב"ּו מש"קיע חינוך

אהיגיּו המסיהע הע במצווב

חגיגע הע במצווב שּו אהיגיּו בעקיימב ההיע שמואּו 
בבו ים  שּו  חה ים  הבשעעפוע  הי ושּוים,   2006 השנע 
גם  במו חהע.  במשפחב  ּוהני  הנוסף  אהיגיּו,  שּו  וחה וע 
שי ב  בופתע  )מזנונים(  טתים  אוכּו  כּוּוב  זו  יפב  מסיהב 
שּו טּו, הּויווי אהיב איּו הקּוידים, וה כוע מבבו ים וממני, 
נבנו  בצתי ים  במצווב.  הע  שּו  חהיה  עודב  הנאום  שנתנו 
מציו י דיוקניבם תּו ידי אמן, שתשב זאע המבי וע והבומו .

שּויד  במתוּוב  בעיכון  בספ   ההיע  ּומדב  אהיגיּו 
באוניה סיטב, ואחד ממקצותוע בהג וע שּוב ביב עיאט ון. 
תהודע בגמ  שּוב כּוּוב החי ע מחזב, ּויבוקו והימויו. ביא 
נכחנו  מתוּוב.  ציון  וקיהּוב  בקופים"  "משפט  אע  הח ב 
ידתעי  אז  וכה   אועב,  ּוהחון  הא  מקצותי  שצווע  הבצגב, 

שדהק הב חיידק בעיאט ון.

ּופני  הנח"ּו.  בצהאי  שי ועב  אע  סיימב  אהיגיּו 
נות   תם  ותהדב  שי וע,  ּושנע  בענדהב  ּוצהא  שבעגייסב 
הדווי. בּווואי ותשייעב זו ּוקי וה ּוההוע עישא פ י. הינעיים 
יש תם בהדואים התיוע גדוּווע התניין בק קתוע במוקצהוע 
)פוּויגמיב(  החה עם  בנשים  שּובם.  יהוי  בקהת  ּויישוהי 

מהיא ּוכך, שגה  אחד מהיא ּותוּום תש וע יּודים! 
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 הצהא אהיגיּו בד יכב נות  יש אּוי המסג ע בגדנ"ת, וגם צתי ים מחו"ּו שהאו ּויש אּו העוכניע 
"מ ווב" מא צוע שונוע, ּועקופב שּו חודשיים, כדי ּובכי  אע צב"ּו. תם בשח ו  נסתב ּוטיוּו שּו "אח י 

צהא" במקוהּו מאד הא צנו. ביא הח ב הד ום אמ יקב וטייּוב הכמב א צוע המשך חודשים אחדים.

ּוּוימודי  מהחנים  ּואח   בעקהּוב  אהיגיּו 
השכי וע,  וג ב  אהיה,  עּו  האוניה סיטע  עיאט ון 

הדי ב תם שועפב, התי  בעוססע בזאע. 

ו ה  יפב  ההיע  הי ושּוים,  ג ים  ואיּו  דפנב 
פ ופסו ים  ובם  מטופחע,  גינב  במוקף  מפּוסים, 
האוניה סיטב  ּומשפטים  הפקוּוטב  במניין  מן 
הנושאי  ספ ים  כעהו  בשניים  הי ושּוים.  בתה יע 
מוזמנים  ובם  פ סים  הים,  קטפו  מחק יבם, 
זב  ּופתמים  ק והוע.  ּותיעים  החו"ּו  ּוב צוע 
חודשים  שּו  ּועקופוע  וּותיעים  קצ ים,  הכנסים 
האוניה סיטאוע  או חים  כפ ופסו ים  א וכים, 
מקּוידים  כאש   והא ב"ה.  האי ופב  יוק עיוע 
הגוגּו אע שמועיבם, נפ סים ּותין בקו א בישגיבם 

האיזכו ים  הים מאד.

דפנב ואיּו תם אהיגיּו וית ב

אהיגיּו הד ום אמ יקב
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בגתנו ּונכדים בהוג ים. שי  וטּו בעאומים נוּודו 
הע  מסיהע  שנב.   26 ּובם  מּואו  ובשנב   אשונים, 
במ שימב  מ גו  המסתדע  בעקיימב  טּו  שּו  במצווב 
ה חוהוע השנע 2004, וכה  אז טּו בפגינב אע יכוּועב 

במוסיקּויע השי ב, וסהא גהי ניגן הצ'ּוו.

שי ועב  אח י  מוסיקב  ּוּוימודי  פנעב  טּו 
וּומחוּו  ּומוסיקב  האקדמיב  שנים   4 וּומדב  בצהאי, 
הי ושּוים. ביא התּוע עוא   אשון השי ב קּואסיע, 
טּו  במוסיקב.  העחום  הּוימודים  ּובמשיך  ומעכוננע 
חה ב הין ביע  המקבּוע מו ן במקצותיע, האנסמהּו 
הא ץ  מופיתב  ביא  אּוב  והמסג וע  הא וקאמ י, 

והחו"ּו.

אפש   ובמיוחד  ביפב  מקוּוב  ּובע שם  כדי 
ּובקּויד אע שמב היוטיוה. הבקּודע בשם טּו מּוכינסון 
האנגּויע  והבקּודב  יש אּוים,  שי ים  תוּוים  התה יע 

Tal Malkinson תוּווע א יוע מאופ וע.

טּו החגיגע הע במצווב

טּו ש ב 
ה סיטּו טקס 
סיום בעוא  

האקדמיב 
ּומוסיקב

בצ'ּון מימין בוא 
אהיב איּו
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שנב אח  כך חגגנו ּושי  ה  מצווב המוזיאון "בפ דס" ה חוהוע, משם בעמונב בהאב:

שי  בענדה הצהא ּויחידב בק היע במוהח ע "מגּון", ושי ע הב שּווש שנים.

עמונב זו מוקדשע ּוזכ ו שּו בסהא בשני, פ ופסו  שמואּו מּוכין, שני מימין, שבּוך ּותוּומו 
ה-2017. בוא ביב אדם  ה מתּווע, מדתן ומוסיקאי מחונן. ּויד גהי סהעא נאוב
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ממושך  ּוטיוּו  שי   נסת  בצהאי  שי ועו  סיום  תם 
הד ום אמ יקב. חז עו א צב בייעב מיוחדע, כאש  ּוא 
נקה העא יך במדויק ּושוהו, אּוא נכנס האמצת ּויּו בסד , 
אע  ופעחו  בת וך,  בשוּוחן  סהיה  חוגגע  במשפחב  כשכּו 
תכשיו  מושּומע!  בייעב  בנהיא... בבפעתב  ּואּויבו  בדּוע 
בוא ּוומד מקצות, ופנב ּוּוימודים אקדמיים המכון וינגייט. 
בוא גם תוסק פתיּו הספו ט, התיק  שחיב ו יצב ּומ חקים 
העח ויוע  נכהדים  בישגים  ּוו  ביו  בתש ב  הגיּו  א וכים. 
שחיב, בודוע ּואימונים אינטנסיהיים שתה . ּואח ונב נטּו 
ובנב  חּוק העח וע סטודנטים א ציע, שנת כב הטכניון, 

בעוצאב.

ּופני  בעג שו  וטּו,  שי   שּו  בו יבם  ואיּו,   וני 
שגה,  הגוש  אש   התצמון  ּוגו   נשא ב  שנים.  וני  כתש  
מטפּוע   ביא  ופסיכוע פיסטיע.  סוציאּויע  תוהדע  וביא 
החיים.  ומצוקוע  משה   מצהי  שּו  המגוון  חה  המהוג ים 
ּובכי  אע  במוהיּווע אע באנשים  השיחוע  בוא  בטיפוּו 
תצמם, וּוגתע המקו וע בכאה. כך תוה  במטופּו עבּויך 

מ פא, ומגית ּודפוס בעמודדוע ה יא תם באעג ים.

 וני מנגנע תּו ויוּוב האופן קהות )התה  ניגנב תּו כינו ( 
האזו   בן  בבופתוע  טוהב".  " וח  בנק א  הב כה  וחה ב 
מגוונע,  מוסיקב  ה פ טוא   מסהיהו.  והישוהים  מגו יב 

אי יע, מקדוניע, ספ דיע ויש אּויע. 

שי  תם במדּויוע

 וני בויוּוניע
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שביבדוע  יש אּו,  החגי  ק והוע:  ּותיעים  נפגשים  אנו 
משופתע הבם, וגם הימי בוּודע שּו הני במשפחב. אּוב נחגגים 
המקהצים: יּוידי פה וא  בם דפנב, אהיה ובעאומים טּו ושי . 
הסוף אפ יּו - איּו זמי , שמצו ף ּויּוידי מאי או נב ועומ . 
החודש יוני - אני, ית ב, מאיב ואהיגיּו שנוּודב העחיּוע יוּוי. 
ּוּוא  בשנב  אע  חועם  גהי  הדצמה   ו וני.  תידן   - הספטמה  

שועפים, ומסיהע חג בחנוכב מוקדשע ּויום בבוּודע שּוו. 

יום בבוּודע שּו גהי נחגג עמיד החנוכב

 אני הין שני אחיי החגיגע יום בוּודע
85 ּושהעאי, המסתדב יפב ּויד בי קון 

העּו אהיה

7 חנוכיוע, ששהתע בנכדים מדּויקים 
הכּו מסיהע חנוכב ההיענו

שּו  חז עב  ּו גּו  שנת כב  זו  כמו  מיוחדוע,  משפחעיוע  פגישוע  תוד  עמיד  מזומנוע  בשנב  המשך 
אהיגיּו מבטיוּו בגדוּו שּו "אח י בצהא" )שנמשך כמתט שנב!(. הנוסף ישנם, כמוהן, אי ותים שּו במשפחב 
במו חהע, כמו יום בבוּודע ב-85 שּו אחי בהכו  שהעאי, ואפש  ּוומ  ששמח אצּונו. ובּווואי שיימשך כך.

במשפחב במו חהע כוּוּוע אע אחיי שהעאי וחיים והני היעם, אע במחוענים שּונו דו יע ודווידי והני 
היעם, וכן הני דודים מצד בו ינו במנוחים, ומשפחועיבם. אנו משעדּוים ּושמו  תּו קש  תם כוּום: נוסף 
פב,  תוז ע  בטכנוּווגיב  ּובו ים,  האזכ וע  וּובהדיּו,  מצווב,  ה /הע  או  חעונב  כגון  האי ותים  ּופגישוע 

ושּויחע מייּוים הדוא  באּוקט וני ושימוש הפייסהוק – גם בם יוצ ים ב גשב שּו קי הב. 

אני מנגנע האקו דיון 
האי ותים במשפחעיים 
ובחה עיים
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וּוסיום )Last but not least( גהי ואני:

זב האמע נשמת מפעית, שּומ וע בגיּו במעקדם והתיוע ה יאוע, בזמן בנוכחי שּונו בוא ּודתענו בטוה 
ובנינוח היוע . ביּודים כה  תומדים ה שוע תצמם, בנכדים בם  ק ּובנאב ּוּוא אח יוע גידוּו וחינוך, ויש 
ּונו ב גשב טוהב שטיפּונו הבו ינו במנוחים המסי וע והאבהב הזקנעם. אנו מקפידים ּוקיים אע באזכ וע 

המותדן, וּובתהי  אע מו שעם שּו בסהים ּודו  בצתי .

תּו  הס טים  התיעונוע,  תּויבם  המאמ ים  שכעהנו,  באוטוהיוג פיים  הספ ים  זיכ ם  אע  בנצחנו 
משפחענו שמספ ים תּו פותּום, הּווחוע זיכ ון, והציו ים שּוי העת וכוע ב הוע.

אנחנו נמצאים תכשיו העקופב שאפש  ּותשוע מב ש וצים, מעי ש וצים!

ּוק וא, ּוכעוה, ּונגן, ּושחוע וּותסוק הספו ט, ּוּוכע ּוקונצ טים האוּומוע, ּו אוע ס טים ובצגוע, 
ּוהּווע תם במשפחב, ותוד ותוד. הטּווויזיב ישנם ת וצים במשד ים אופ וע, טיוּוים התוּום, וס טים תּו 

תוּום בחי, האופן ש ק מקצותן יכוּו ּוצּום וּובהיאנו ּוספא י מבכו סא.

וחופשע  חג  והכּו  קטנב,  כב  שא צנו  הגּוּו  אוּוי  החו"ּו,  ּוטייּו  תז  דחף  כהתּוי  ידותים  ביש אּוים 
ּוימודים שּו ביּודים, יוצאים מאוע אּופים)!( ּוהק  הא צוע ק והוע ו חוקוע. אני מצ ב ּו אוע חּוק נכהד 
מבתם גודש אע נמּו בעתופב החגים והתיק  החופשע בפסח, כדי ּוה וח מבמצוע... ּודתעי, צ יך ּובנחיּו 

ּונות  אע במסו ע ביבודיע, ובמצוע דווקא טתימוע. 

גהי בוא גימּואי מאוש . יום השהות בוא מהק  הבענדהוע כה  18 שנב היחידב ּוטיפוּו נמ ץ שבקים, 
במאמ ים  אע  ומשמית  שומת  בוא  הו  במסו עי,  קּואה  הג'ו נּו  ב ופאים, משעעף  ההיקו   חּוק  ּווקח 

בחדשים, והכך שומ  תּו קש  תם תוּום ב פואב ביק  ּוו כּו כך.

ּופני שיצא ּופנסיב ק א גהי התיק  ספ וע  פואיע, כדי ּוביוע מתודכן המחק ים והחידושים ּוטוהע 
מטופּויו, וּוא נשא  ּוו זמן ּוספ וע יפב. מאז שיצא ּוגמּואוע בוא משּוים אע בחס , ו"הוּות" השקיקב 
ספ  אח  ספ . תּו באספקב שּו ספ וע טוהב אני ממונב, כי מאז שאני זוכ ע אע תצמי ק יאב בייעב 
בהיּווי במותדף תּוי, ואני גם מכי ב אע טתמו שּו חה י ּוחיים. ּוימי בוּודע הענו דפנב קונב ּונו, ּופי 

הקשענו, אע מיטה בספ ים ביוצאים ּואו .

נגינע בצ'ּוו ביא אוצ  הידיו שּו גהי. בוא קיהּו חינוך מוסיקּוי ה מב גהובב, ובוכש  ּוביוע נגן מוסיקב 
קאמ יע מיּודוע. הנתו יו ניגן התיק  תם אהיו ב ופא-בפסנע ן וזוג נגני ויוּוב וכינו  השם אפ יים ומ ים 
באס. הבמשך ניגן העזמו ע צב"ּו, העזמו ע באוניה סיטב והעזמו ע בתי וניע שּו  חוהוע. כיום בוא 
מנגן הכמב ב כהים שּו מוסיקב קאמ יע, מעאמן כּו יום, ומ הב ּוהק  הקונצ טים. המשך תש וע שנים 
התה  ביינו מנויים שּו בעזמו ע בפיּוב מוניע ביש אּויע, ושּו באופ ב, אך תכשיו ויע נו תּו בנסיתוע 
ּועּו אהיה ּוהיּוויים, ומסעפקים ה דיוס נסיתוע קטן יוע . יש התי נו  חוהוע ביכּו ע הוע חדש, אוּום 
ויצמן, ואוּומוע נוספים הסהיהב בק והב, שמופתים מכּו בסוגים מותּוים הבם. הו כנו גם  ויקס המכון 
הת וץ טּווויזיב השם MEZZO במשד  ּוּוא בפסקב יצי וע מוסיקּויוע ההיצות טוהי באמנים התוּום, כוּוּו 

אופ וע ומופתי הּוט, וההיענו בוא פעוח יום יום המשך שתוע, ּובנאענו.
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ואח ונב חהיהב )כך אני מקווב( - אני.

אמנם אין בנחעום מתיד תּו תיסעו, אך בפתם אסטב קצע מבקהיתב במוצדקע בזאע, ואסכם אע 
בישגיי. ּומזּוי ניחנעי הכיש ון הכמב עחומים, וביב הי דחף ּותסוק הבם וּובהית אע תצמי ד כם. בעחום 

במדתי משך אועי מאד, ובשקתעי הו אע מיטה שנועיי הּוימוד והמחק .

אך נמשכעי גם ּואמנוע, ובייעב הי שאיפב ּויצו  וּוהטא אע  תיונועיי הכעיהע פ וזב ושי ב, הציו , 
ונכדעי,  שבּוחנעי,  משי יי  א התב  ּו אשונב  חשפעי   2018 השנע  שבופק  שּוי  בשני  הס ט  והמוסיקב. 
בס ט תּו  פ טים  טוקצ'ינסקי.  חיים  השם  מחונן  פסנע ן  שּו  הּויווי  אועם  ש ב  באופ ב,  זמ ע   טּו 

בפסנע ן  שּו  בט אגי  מועו  תּו  גם  אכעוה  שם   244 התמוד  הנספחים  ּווינסון"  -  וע  בשי ים  "ותכשיו 
ובמוסיקאי בנפּוא חיים טוקצ'ינסקי.

ציּוום תטיפע בעקּויטו  שּו בס ט ותכשיו בשי ים -  וע ּווינסון

 ניען ּוצפוע הס ט הבקּודע שמו הגוגּו: ותכשיו בשי ים -  וע ּווינסון או ד ך בקישו ים ּויוטיוה
https://www.youtube.com/watch?v=uTA9CwBIH7g&t=62s/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tjrnegR-_x8 .2
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מכיוון שבעחום במדתי דו ש בעמס וע טוטאּויע, בחּוטעי ּותהו  ממדת ּואמנוע, וכך גם ּואפש  
ּותצמי, הנוסף, ּוטפח אע הני משפחעי תם זמן איכוע השפת, ּוציי , ּוכעוה, ּותסוק הספו ט, וּוק וא כמב 
שיוע  ספ וע יפב. כש איעי איך כּוע פ ס נוהּו ּוכימיב, שתהדב המחּוקעי, משקיתב המחק יב, נוכחעי 
שנוסף ּוכש ון ד ושב גם בעמס וע ּוּוא גהוּו ּונושא במדתי. בשי  בזב שכעהעי וגם בּוחנעי מהטא אע 

ד כי החיים:

לא יכולתי לעצור אותן
מיּוים ומנגינב ד"   וע ּווינסון

לא יכולתי לעצור אותן
הן רצו להגיח לאוויר העולם

הן חיכו בסבלנות שנים לתורן
עד שהגשימו את עצמן.

האמנית רצתה שהציורים הכלואים בה
יחשפו לאור על צבעיהם העזים

הספורטאית התחרותית הייתה מוכרחה
להשיג את המדליות ואת הגביעים

וזו שכל כך אוהבת לכתוב
החליטה שהגיע זמנה סוף סוף.

אז המדענית הייתה מוכרחה 
לפנות להן את הדרך,

 ולהיות זו שלא נבחרה.
ומה היה קורה לו המשכתי בדרכה?

זאת לעולם לא אדע.

תד שּוא יוכח אח ע, נ אב שחיים  ק פתם אחע, ומב תושים כאש   וצים ּויבנוע מטתמים  הים 
התוּומנו, וּוא ּובסעפק  ק הטתם אחד, יביב טוה ככּו שיביב? טותמים!   

אז "בד ך שּוא נהח ב" תּו ידי האופן הּותדי ביא ד ך במחק  במדתי הכימיב, כי אני פניעי ּושהיּוים 
נוספים אח ים, שמשכו אועי ּוצתוד הבם, ובסהו ּוי אוש   ה. בשעדּועי ּוג ום נחע גם ּוסוההים אועי, 

הני משפחעי וחה ים, ואני מקווב שבצּוחעי הכך.

אני הכּו אופן, תשיעי כמיטה יכוּועי.  
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ציו  קי  שּוי ההיע בחדש



נספחים
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בעפ יט ביב הצו ע ה ווז, שבוגש 
המנב בתיק יע. מ ימים אע בכנף 

שּוו במודהקע, ומעגּווע במנוע.

שעי דוגמאוע ּועפ יטים

מעחע ּוכנף בה ווז במנוע השפב 
בג מניע החּוקן, כי באו חים ביו 
כוּום ייקים

עפ יט משנב אח ע. בפ ח נפעח הצו ע ספ 

נספחים
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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פשטידת פטריות של אשת הרופא מצרפת

חומרים לבצק:

1 מיכל של מרגרינה גולדבנד )250 גרם(

1 מיכל של גבינה לבנה 9% )250 גרם(

250 גרם קמח לבן

מערבבים את כל החומרים ביחד לכדור של בצק ומקררים במקרר כשעה. 

רוטב בשמל:

ממיסים כף גדולה של מרגרינה גולדבנד בסיר. מוסיפים כף גדושה של קמח ומערבבים 
עד שלא יוותרו גושים. לאחר מכן מוסיפים חצי ליטר חלב קר ומערבבים עד שהרוטב 

מתעבה מאוד. מורידים מן האש. 

מטגנים במחבת 2 בצלים חתוכים לקוביות קטנות עד שהבצל מזהיב. מוסיפים שתי 
חבילות של פטריות שמפיניון טריות וחתוכות, וממשיכים לטגן עוד זמן קצר. מוסיפים 

את תערובת הבצל והפטריות לרוטב הבשמל ומערבבים. 

משמנים תבנית אפייה ומשטחים בה את הבצק. מוסיפים מעל הבצק את רוטב הבשמל 
והפטריות. מפזרים למעלה גבינה צהובה מגורדת. 

מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעלות( ואופים בו את הפשטידה כ-40 דקות, עד 
שהיא משחימה יפה.  

הרוטב שלי לסלט חסה

חסה עם עגבניות, מלפפונים ובצל ירוק.

יוצקים לכלי מתאים כמות שווה של שמן זית ומיץ לימון.

מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.

הטעם המיוחד שכולם אוהבים, מושג על ידי הוספה של חרדל דיג’ון ושום כתוש, 
בהתאם לכמות הרוטב.

. ) )כפית מכל אחד לסלט גדול

מוסיפים לרוטב ומנערים היטב.

יוצקים לקערת הסלט זמן קצר לפני ההגשה.
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עתודע בדוקטו ט 
שּוי

אני תּו  קת 
מד שע פיינה ג 
המכון ויצמן
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כך מעחיּו במאמ  תּו תהודע בדוקטו  
שּוי, שפו סם התיעון מדתי נחשה התוּום
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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מאמ  התיעון "מת יה"
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כעהב תּוי השהותון “בתוּום בזב”
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כעהב התיעון הפיטצהו ג ּו גּו עת וכע בציו ים שּוי שם

אני מצוּומע 
תם גהי ובהנוע
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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מכעה בפ ידב שּו פ ופסו  אקב ג נוויק ּוגהי, העום שנע בבעמחוע
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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ציּוום ה"מת יה": או נב ואני הפתוּוב

אני מוכע ע ּואּוופע 
 חוהוע ּונשים  הטניס 
ומקהּוע גהית ועתודב

או נב ואני מקום שני 
הא ץ העח וע אם והע

או נב מקהּוע מדּויב מאּווף בא ץ הטניס 
)תכשיו ּושתה ( שּומב גּויקשטיין

ימי בטניס ביפים
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בתיעון "ידיתוע אח ונוע" 
 איין אועי ּופני ואח י 

בעח וע



נספחים |  225

כעהב התיעון שוויצ י הז'נהב תּו בעח וע ובזכייב
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כעהב התיעון "בא ץ" הזמן בעת וכב "זיכ ונוע"

עתודע 
בצטיינוע 
שּו דפנב
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דף בעת וכב "זיכ ונוע" 
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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סיפו   חייב שּו שושנב זמי  ניצוּוע בשואב
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-  2  -
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-  3  -
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-  4  -
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קורות חייה של שושנה זמיר
כפי שסיפרה לי

נכתב על ידי
רות לוינסון

-  5  -

שמוע אּוזב ומ יּוב תּו במצהב
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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שוּוחן ת וך ההיעי

גינע בשיש שּוי המטהח. 
בפ חים משענים ּופי 

תונוע בשנב

שוּוחן ת וך ההיע דו יע ודווידי עהו 

סידו י פ חים בם 
תהו י כתין ציו  מאז 

שתה עי ּוכעיהב
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אמא ואבא היקרים,
מה הוא המתכון המוצלח המוביל לנישואים מאושרים במשך כל כך הרבה 
זמן? מה היא הערובה לזוגיות נפלאה, שהחלה עוד שאימא הייתה בת 
עשרה, ונמצאת כיום בעשור השביעי שלה? יש המאמינים בזוגיות של 
סיר ומכסה: אנשים שונים זה מזה, ומעצם השוני משלימים איש את 

רעותו, כמו סיר ומכסה, שאינם דומים אך יחד מהווים שלם.
תאומות:  נפשות  של  זוגיות  היא  מוצלחת  שזוגיות  הסבורים  יש 
אנשים שחושבים בדיוק אותו הדבר, חשים ויודעים את נפש בן זוגם 

כאת נפשם שלהם, ובעלי דעות ורצונות דומים.
יש הדוגלים בזוגיות של אהבה ומרחב, בה האהבה שוררת בין בני 
הזוג, אך כל אחד מהם נותן לשני מרחב כיחיד ללא כבלים, כל אחד 

מוזג לכוסו של השני, אך לא שותים כל העת מכוס אחת.
לדעתנו,  היא  האמת  אך  נוספים.  זוגיות  מתכוני  עוד  ישנם  בוודאי 
שזוגיות אידיאלית כשלכם היא תרכובת מוצלחת של כל המתכונים. כי 
מה יותר מסיר ומכסה, כמו ציפור לילה כאימא, ההולכת לישון עם עלות 
השחר, וחיית בוקר כמו אבא, המשכים קום בערך באותה שעה? או דייקן 
“ייקה” כמו אבא, שקובעים איתו שעה, וניתן לכוון את השעון לפי הגעתו, 
ואילו אצל אימא “רבע שעה אקדמאית” של איחור היא המינימום. או למשל 
אימא, ציירת מוכשרת עם טכניקה מדויקת כמו של צילום, ואבא עם יכולת 

ציור של ילד בגן חובה.
בהרבה  תאומות  נפשות  גם  הם  ואבא  אימא  הניגודים  כל  עם  אבל 
משחק  שחיה,  בתוכו,  המשותף  והבילוי  הבית  אהבת  תחומים:  מאד 
הברידג’, נגינה בצ’לו ובאקורדיון, הליכה משותפת בשבילי מכון ויצמן, 
הגינות, יושר, עמידה על עקרונות ללא מורא ומשוא פנים, העדר חומרניות 

ִבּרַּכת הבנות בחתונת הזהב
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והסתפקות במועט, אהבת הארץ והמולדת, חינוך הילדים לערכים החשובים 
של השכלה, אהבת מוסיקה, מוסר אישי וכיבוד הזולת, המשפחתיות 

הגבוהה והמסירות לילדים ולנכדים.
בכל אלה ובהרבה תחומים אחרים אימא ואבא דומים זה לזה. מה יותר 
משותפים,  וחיים  וכותבת,  וציירת  מרופא  מרחב,  ומתן  אהבה  מסמל 
שבהם כל אחד נותן לבן זוגו לפתח את כישרונותיו בכיוון שלו בזמן 
ובמקום שלו, מבלי לכבול אותו, בני זוג שיודעים לפרגן לתמוך ולכבד 
את הבחירה של בן הזוג השני, גם אם זה לא תמיד נוח או קל. כנראה 
שכל המכלול העשיר הזה שמאפיין אתכם, אימא ואבא, יצר זוגיות 
שכל  מסתבר  שנים.  הרבה  כך  כל  ולאורך  מוצלחים  כך  כל  ונישואין 

ההגדרות שמנינו משלימות ולא סותרות זו את זו. 
אימא ואבא היקרים, אנו מאושרות ונרגשות לחגוג אתכם הערב אירוע 
לאחר 50 שנות נישואים נותרתם יפים,  כה חשוב ויפה, ולראות שגם 
עם בריאות טובה, מלאי מרץ ושמחת חיים, אוהבים ואהובים. בשמנו ובשם 
כל בני המשפחה והחברים אנו מאחלות לכם עוד שנים רבות כאלו ביחד. 
ולכל האורחים הנמצאים כאן היום, שכשיש את  לנו  כי אתם מוכיחים 

החומרים הנכונים והמתכון המנצח, השמים הם הגבול.
אנו מאחלות ומקוות לעוד שנים רבות של מפגשים משפחתיים שמחים 
ומהנים, עם ניחוחות המאכלים הטובים, החברותא הנעימה, השירים והמנגינות 
בצוותא, צהלת הילדים הקטנים מסביב ושיח המבוגרים שימשיך בכיף 

גדול.
             באהבה,

דפנה, רוני, אורנה, החתנים והנכדים.    
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נאוה יקרה,

בגלל שאת חשובה לי, אני מדלגת על דיווח אירועי חג השבועות הנעימים, 
ורוצה להגיב על דעותייך הפוליטיות.

הערבי הפשוט בוודאי יעדיף חיים שקטים וטובים על פני מלחמות, אך מנהיגיו 
אף פעם לא התחשבו בו. הם מחויבים להרס מדינת ישראל, והחמאס מצהיר 
על כך בראש חוצות. גם אבו מאזן מעודד טרור והסתה, ולמד ממורהו ערפאת 

הטרוריסט את תורת השלבים: השתלטות על שטח, ומשם להמשיך את 
המלחמה נגד מה שיישאר מישראל בתנאים משופרים. ואנחנו האמנו לו כמו 

פתאים. אין מה להשוות את המצב עם הפלשתינאים לשלום שעשינו עם 
מצריים וירדן. הקמת מדינה פלשתינאית )חס וחלילה( תביא לחורבנה של 

מדינת ישראל.

מי שחוזר ואומר שהוא לא ינוח ולא ישקוט עד שישמיד את מדינת היהודים, 
צריך להאמין לו. גם אירן מכריזה השכם והערב שזה צו אלוהי למחוק 

את ישראל מהמפה, ואף אחד בעולם לא מגנה אותה, ואין עוצרים אותה 
בתקיפות בדרך להשגת פצצת אטום.

פעם לא לקחו ברצינות מנהיג גרמני שהכריז כי ליהודים אין זכות קיום, אך 
אסור לחזור על השגיאה הזאת.

 עשינו צעדים לפתרון הסכסוך עם הפלשתינאים, והם המיטו עלינו אסונות. 
תהליכי אוסלו וההתנתקות השגויים הרעו מאד את מצבה הביטחוני של 

ישראל, ובאמת אינני מבינה את השמאל שעיניו לא נפקחו, ועדיין הוא מוכן 
לחזור על טעויות העבר, ולהעביר עוד שטחים לידי האויבים. כל שטח שעובר 

לידיהם הופך להיות בסיס לטרור. לדבר אפשר, למה לא, אבל גם בממשלת 
נתניהו הקודמת דיברו שנתיים, ומה יצא? המכסימום שאנו מוכנים ויכולים 

לתת אינו מתקרב אפילו למינימום שהם דורשים.

 אני לא מאמינה לערבים, כי מוחמד לימד אותם שאפשר להפר כל חוזה עם 
האויב כשזה מתאים. לפי תוצאות הבחירות האחרונות נראה שרוב העם 

מכעה ּוחה עי נאוב תּו בסכסוך שּונו תם בפּושעינאים
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מכעה זב נכעה ּופני החי עו שּו דונּוד ט אמפ ּונשיא א ב"ה

בישראל איננו מאמין להם. “המחנה הציוני” תולה את האשם בהפסדו 
בבחירות, בקמפיין הכושל של היועצים, אך הסיבה היא ש”הסחורה” שהם 

הציעו היא רעה. יש יותר אנשים בישראל שרואים ושומעים מה שקורה 
סביבנו, ומסיקים מסקנות. אחרי הברית של אבו מאזן עם החמאס לא נפל 

לשמאל האסימון?

במשך כל השנים לאחר חתימת הסכם אוסלו הסתירו מאתנו איזו הסתה 
נוראית התקיימה כל הזמן ברשות הפלשתינאית נגד ישראל, בגנים ובבתי 

הספר. ככה מתכוננים לשלום?

האיסלאם מאד הקצין, ואי אפשר להידבר עם שלטון שרוצה להשית את חוקי 
השריעה. איך הנשים במפלגות הליברליות שלנו סובלניות לגבי הדיכוי הנורא 

של הנשים המוסלמיות?

 אבו מאזן הדו-פרצופי אומר שהוא איננו מעוניין לחזור לצפת עירו, אך בנו 
ונכדו מכריזים שהם רוצים לחזור לשם. מנהיג ערבי שיוותר על זכות השיבה 

הוא אדם מת. במשך עשרות שנים מבטיחים לפליטים שהשיבה קרובה, 
ואונרא מנציח את הפליטות כבר כמה דורות, דבר שאין לו אח ורע בעל 

העולם.   

העולם רוצה לכפות עלינו את פתרון 2 המדינות, לא כל כך איכפת לו מה 
יקרה לנו )אנטישמיות כבר אמרנו?( ועלינו למנוע זאת. שיטפל העולם 

ואובאמה בראשו, קודם בכאוס של משטרים לאומיים שנלחמים על חייהם 
)עיראק, סוריה, תימן ועוד( ולא ילחץ להקמת מדינה פלשתינאית, שתהפוך 

תוך זמן קצר למוצב קדמי של אל-קאעידה. אולי נחכה קצת עד שהסופה 
תרגע?!

אני מאד מעריכה את פרשנותו של גיא בכור, ומציעה שתכנסי לאתר שלו 
ותקראי את מאמריו. הוא כותב שלארצות הברית לא נותר אפילו משטר ערבי 

אחד שקרוב אליה, וכיוון שכך היא מוציאה את זעמה על ישראל. ומה הם יגידו 
אחר כך אם חלילה יצליחו בלחץ עלינו? “אופס, טעינו... ואנחנו נאכל את 

הפירות הבאושים.
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המדובר לא רק בבעיית “זכות השיבה” של הפליטים לתוככי ישראל, שהם 
לעולם לא יוותרו עליה, ולכן לא יוכרז סוף הסכסוך בלי מימושה, אלא בנהירה 

של המיליונים לתחום המצומצם של המדינה הפלשתינאית הקיקיונית 
שתקום. מי יעצור אותם? מי יטפל בהם? מדינות חזקות וותיקות אינן 

מצליחות לעצור המוני פליטים שזורמים. הם יציפו את מדינת חמאסטאן 
שתקום, ויביאו איתם את כל הג’יהדיסטים והסלפים והדאעשים )ויש עוד 

אירגונים( שיסתננו ביניהם. ואז הטרור יקטן? הרי מהקו הירוק אפשר ביריית 
רובה לפגוע במטוס שממריא או נוחת בנמל בן גוריון.

אם נוער הגבעות היה המכשול היחידי לשלום, היו מעיפים אותו משם 
בקלות. גם גבי ואני חושבים שמעשיהם קלוקלים, אך קישקוש סיסמאות “תג 
מחיר” ילדותיות, ועקירת שתילי זיתים, עדיין לא משתווים לרציחות הנוראיות 
של הערבים בנו. צריך לפצות את מי שמטע הזיתים שלו נפגע, ולהעניש את 

יוצרי הגראפיטי הפאתטית.

בקשר להתנחלויות, הן מכשול בפני הקמת מדינה פלשתינאית, ואני מעריצה 
את אומץ ליבם ואת האידאליזם של אלה שגרים בהן. 

אז מה יקרה אם לא נגיע להסכמות עם אבו מאזן והחמאס?

בתוכנית “קללת אדריאנוס” )חפשי אותה בגוגל( אמר אחד המשתתפים: “או 
שנחיה על חרבנו, או שנמות בחרבם”.

לפני שנים סיפר לי קצין גבוה בצה”ל: בפו”ם עשו תרגילי סימולציה על 
הסכסוך הישראלי-פלשתינאי, והמסקנה הייתה שאין פתרון. יש עוד 

סיכסוכים כאלה בעולם, וצריך לדעת לנהל אותם בחכמה. 

ואני אומרת: לא נתאבד.

 וגם, חבל כל כך שאיננו מאוחדים.
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כעהב מתיעון "כיוון חדש" ה חוהוע
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כשבּוחנעי אע שי יי, הקשעי מנכדעי בזמ ע טּו מּוכינסון, הוג ע באקדמיב ּומוסיקב הי ושּוים, ּושי  
אועם הּויווי פסנע ן, שגם יתהד אע במנגינוע. ביא פנעב ּומוסיקאי מחונן ופסנע ן מתוּוב השם חיים טוקצ’ינסקי, 
החו  דעי צתי , הוג  באקדמיב, שכה  בופית ה סיטּוים הא ץ והחו”ּו, בּוחין וביב מנבּו בפקוע מוסיקּויוע. 
חיים תיהד אע ּוחניי ּוּויווי הפסנע , וגם חיה , ּוהקשעי, אע במנגינב ּואחד משי יי, השם “זיכ ון סגוּו”.  בקּויט 
אע בשי ים האופן מקצותי יתקה אהי ם, ובם שוהצו הס ט השם “ותכשיו בשי ים -  וע ּווינסון”, שבוק ן 
השידו  א צי שּו בטּווויזיב בקביּועיע ב חוהועיע. אע בס ט ציּומב והיימב ניצן אשוח, וביא  איינב אועי תּו 
ב קת ּושי יי. ניצן  איינב גם אע טּו ואע חיים, זיבעב אע במיוחדוע ובאישיוע במקסימב שּוו, ואע יכוּועו 
ּונווט הנותם והשכּו טוה, הין בחה ב בח דיע ּוחיּווניע, ונענב ּוו זמן מסך מתה  ּומעוכנן. כּו צווע בבפקב 
בעאבה הו, וכך גם בצופים הס ט. הבמשך טּו בופיתב תם חיים הת הי שי ים יש אּוים, המקומוע שונים הא ץ. 
החג סוכוע עשת”ט )2018( הי ושּוים, ק ב באסון בנו א: נבג שיכו  תה יין נסת ה מזו  אדום, ד ס וב ג אע 
חיים המתה  חצייב, העאונע פגת וה ח. מועו בוא אהדב גדוּוב ּומשפחעו וּותוּום במוסיקב, ובוא ישכון ּועמיד 

הּוה כּו מי שבכי ו. 
השיר “זיכרון סגול”

הספ  ב אשון הט יּווגיב באוטוהיוג פיע שּוי “יּודלע”, נמצא בשי  בזב התמוד 24, עחע בשם “גתגותים 
זיכ ונוע ביּודוע ובגתגותים ּוימים ב חוקים, שחּופו ּוהּוי שוה. אני מּוחינב התצמי  ּופ ח”. בוא מהטא אע 
אע שי יי, אך הקשעי מחיים שדווקא אע בשי  בזב יּוחין בוא, במקצותן הוג  באקדמיב ּומוסיקב. כמו שּוא 
בתזעי ּוציי  אע סייפן בה  בסגוּו בבוא, כי בוא ביב כּויּו בשּומוע, כמאמ  בשי , כך ב גשעי גם החיהו  
אועו  ּושמות  חיוע. אפש   והבופתוע  היוטיוה  גדוּוב  ּובצּוחב  זוכב  ובשי   נפּואב,  מנגינב  חיה   חיים  בּוחן. 

הבקּודע שמו הגוגּו. 
בפסוק תּו בפ ח השי  “בוא ביב כּויּו בשּומוע” מסמּו תהו י תכשיו אע חיים ז”ּו, שביב אדם נדי , תיּווי 

המוסיקב, נתים בּויכוע ו ה קסם.

על חיים טוקצ’ינסקי ז”ל

וח
אש

צן 
 ני

ם:
ּוו

צי
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מא ה  תּו  גוּוני  שּו  כוח  תּוב  ה-19.8.93  ּוצב”ּו,  היוע   בקשים  בימים  האחד 
ק ב  הדיוק  מב  ּוה    הניסיון  שתוע,  מספ   ּואח   נב גו.  חייּוים  ושהתב  מוקשים 
פיש , ק וה  סגן אהי  נוסף שכּוּו אע  כוח  ציוד שנשא  השטח, א גן צב”ּו  וּואסוף 
משפחב שּוי, קצין היחידב ּוסיּווק פצצוע. בכוח תּוב גם בוא תּו מטתן חהּוב, אהי 
נפצת אנושוע ונפט  מפצתיו ה-20.8.93, ג’ אּווּו עשנ”ג, ההיע בחוּוים  מה”ם החיפב. 
ּותוּום ּוא אשכח אע אועו יום שישי מ  ונמב  כאש  נו י פיש , אהיו שּו אהי, בודית 

ּונו תּו נפיּועו, ותּו מותד בּווויעו.

הּוב ונו י פיש  “תשו תּויב” ּויש אּו מא ב”ה תם יּודיבם דּויב בהכו ב ואהי 
)אה בם אהא( הן ב-3. הא ץ נוּודב ּובם בהע בצתי ב ציפי. הּוב ביא הע דוד שּו 
 ועי  תייעי. כמתט כּו משפחעו שּו חמי שּומב זיוּוד, אהיב שּו  ועי, נספעב השואב. 
מתטים הּוהד ש דו, היניבם אחיין שּו שּומב השם יצחק )איצ’ב( זיוּוד. ּואיצ’ב ובּון 
חמד  החו   ביב  בי”ד  אהי  אהי.  שּו  אמו  ביא  הּוב,  השם  יחידב  הע  נוּודב   תייעו 
ומאד מוכש : גהוב משכמו ומתּוב, חייכן, מּוא מ ץ ושוההוע, ותם זאע התּו מחשהב 
והבמשך  כחניך,  תקיהא”  “הני  ּוענותע  אהי  בצט ף   10 הגיּו  ואידיאּויסט.  מתמיקב 
“ב א”ב”  והעיכון  הגהתע-שמואּו  תקיהא”  “הני  שּו  בהיניים  החטיהע  ּומד  כמד יך. 
ה מע גן. אח  כך דחב אע גיוסו השנב כדי ּוּומוד הישיהע “מ כז ב ה קוק” הי ושּוים, 
ובעתמק הפיּווסופיב יבודיע והד כים ּושיּווה הין בעו ב ּועקומע תם יש אּו הא ץ.

התודו נת  בענדה ּומד”א התי ו, תה  קו ס מד יכים וגידּו דו  מענדהים חדש. 
ק היע,  ּובנדסב  ּובגית  היקש  הבעגייסועו  ה-1988.  במענדה  אוע  ּוו  בותנק  כך  תּו 
ותם סיום קו ס קצינים בענדה ּויחידע סיּווק פצצוע, בוסמך כמפקד צווע, עפקיד 
הו נפּו. אהי ביב גם צוּוּון מוכש , ספו ט שנבנב ממנו החופשוע מבצהא. בוא ב הב 
הק יאב הנושאים מגוונים: מועחנים, ספ י בסטו יב, מדת ופיּווסופיב. איהדנו הן יק  

ּומשפחעו וּותמו. 

דברים לזיכרו של סגן אבי )אבא( פישר הי"ד
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צילומים נבחרים מטיולים

אנד טע “בת הב בהוכייב” ּוזכ  
בנספים השואב הבונג יב. ּופסּו בתץ 
אּופי תּוים ממעכע, שתּויבם ח וטים 

שמוע שּו יבודים מבגטו שנ צחו. 
באנד טב נמצאע החצ  שּו היע בכנסע 

בגדוּו ובמפוא  ההודפשט, ומומנב 
החּוקב תּו ידי שחקן בקוּונות ביבודי 

טוני ק טיס, שביב ממוצא בונג י.

אני ּויד אהן ב וזטב המוזיאון בּואומי 
הּוונדון, אנגּויב. בודוע ּומציאע אהן 

זו שתּויב נכעה אועו טקסט )200 
שנב ּופני בספי ב( השפע בח טומים 
והיווניע תעיקב, ניען ביב ּופתנח אע 

כעה בח טומים.

בכניסב ּופא ק גואּו הה צּוונב, ספ ד. 
בשת  ובמהנים העוך בפא ק עוכננו 
ת”י באד יכּו במיוחד ובמפו סם 
אנטוני גאודי. חדי תין יהחינו הגהי.
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היקו  ההיעו שּו בסופ  בסקוטי 
ווּוט  סקוט. מאד אבהעי הנתו יי 

אע ספ ו “אייהנבו”.

תּו גדוע נב  בסיין הפא יס, אחע 
בת ים ביפוע התוּום.

 בגתנו ּוסקוטּונד הקיץ נדי , הו 
ּוא י דב כּו בשהות שּו היקו נו, 
אפיּוו טיפע גשם אחע. 
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 מ אב מתּו גש  קא ּו הפ אג, צ’כיב

תּו שפע אגם ּוואיז ביפבפב 
ה וקיס בקנדיים

גהי הקוקנבוף, גינע בפ חים בגדוּוב 
התוּום, נמצאע ּויד אמסט דם, בוּונד, 

ומכיּוב התיק  צהתונים. בפ יחב 
החודשים מ ץ – מאי
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הצי יך, שווצ יב, 
ּויד נב  בּוימט

"אוי  ב ים צּווּו כיין", גם השווצ יב

גהי ואני שיחקנו טניס השווצ יב תּו 
מג ש חימ , שאין הא ץ

ּויד אגם צי יך
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אפילוג

צעדתי בכמה שבילים בחיי:
 הייתי בהיכלי המדע בתקופת הלימודים האקדמיים והמחקר לתואר השלישי. 
פעלתי על פי צו ליבי ועברתי לרעות בשדות האמנות על כמה מהיבטיה. ציירתי 

והצגתי תערוכות רבות, חיברתי סיפורים ושירים, שאותם גם הלחנתי. אך היצירות 
הטובות ביותר שלי )ובל נמעיט בחלקו של גבי פה( הן שלוש בנותינו. הן גרמו לי 
ולגבי אושר רב בכל שלב של התפתחותן, וגדלו להיות נשים משכילות, מצליחות, 
עצמאיות ויפות. הן העניקו לנו שבעה נכדים נהדרים )כמובן בשיתוף פעולה הדוק 

עם בני זוגן( ועל כך אני אסירת תודה לגורל שהיטיב איתי ועם משפחתי. 

תם ולא נשלם...





מאת  ד״ר רות לוינסון )לבית זיולד(

חיי, סיפור אמיתי

סיפור חיי משולב בסיפורה של מדינת ישראל. זכיתי 
להיות נוכחת בהולדתה של המדינה שלי, ומשפחתי 

לקחה חלק בבנייתה ובכל מאבקיה ומלחמותיה. כל שלב 
ושלב של סיפורי האישי נשזר בקורות המדינה, שאותה 

אני אוהבת בכל לבי.

כתבתי את זיכרונותי בטרילוגיה:
חלק ראשון

ילדות
עד גיל 13 שבו סיימתי את בית הספר היסודי.

 חלק שני
נעורים

עד גיל 20, הלימודים בתיכון ובאוניברסיטה, 
רומנטיקה ונישואים.

 חלק שלישי
בגרות

כל מה שהתרחש במדינה, בחיי משפחתי ובחיי, 
מאז ועד עצם היום הזה. שמחה ועצב, אושר ויגון, 

התמהיל הבלתי נמנע של החיים.
  

ד״ר רות לוינסון                  
                       לבית זיולד

הדרך שלא נבחרה
חלק שלישי בגרות


