
פרק א' 

הִָאּיּוִמים
ַעל  אֹוְיֶביָה  ֶׁשל  ִאּיּוִמים  מּול  ֲהָקָמָתּה  ֵמָאז  עֹוֶמֶדת  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת  א׳. 

ְׁשלֹוָמּה ְוַעל ִקּיּוָמּה.
ַסָּדאם  ִמֻּכָּלם:  ָקֶׁשה  ִאּיּום  הֹוִפיַע  )תש"ם(  ָׁשָנה  ְּכַאְרָּבִעים  ִלְפֵני  ב׳. 
ָאטֹום  ְּפָצצֹות  ְלִיּצּור  ַּגְרִעיִני  ּכּור  ֵהִקים  ִעיָראק,  ַׁשִּליט  חּוֵסין, 

ַהְּמֻסָּגלֹות ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל אּוְכלּוִסַּית ִיְׂשָרֵאל.
ֶמְמֶׁשֶלת  ֶהְחִליָטה  ְלַהְפָעָלה,  ּומּוָכן  ֻמְׁשָלם  ִּכְמַעט  ָהָיה  ְּכֶׁשַהּכּור  ג'. 
ֶאת  ַהְּמִדיָנה  ֵמַעל  ּוְלָהִסיר  ְלַהְפִציצֹו  ֶּבִגין  ְמַנֵחם  ְּבָראׁשּות  ִיְׂשָרֵאל 

ִאּיּום ַהַהְׁשָמָדה ַהּנֹוָרא.
ָהֲאִויר  ֵחיל  ְמטֹוֵסי  ָּפְגעּו   )7.6.1981( ַהָּׁשבּועֹות תשמ"א  ַחג  ְּבֶעֶרב  ד'. 

ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַּבּכּור ָהִעיָראִקי ְוִהְׁשִמידּוהּו.
ִלְרקֹם  ְוִהְתִחיל  ָנָקם  ִרְגֵׁשי  ִהְתַמֵּלא  ִיְׂשָרֵאל,  צֹוֵרר  חּוֵסין,  ַסָּדאם  ה'. 

ָּתְכִנּיֹות ִלְפֹּגַע ְּבִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרִכים ֲאֵחרֹות.
ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה,  ְלָבנֹון  ִמְלֶחֶמת  ָּפְרָצה  ְּבתשמ"ב,  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ו'. 
ִנְלֲחָמה ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ַאַׁש"ף, ָהִאְרּגּון ְלִׁשְחרּור ָפַלְסִטין, ְּבָראׁשּותֹו ֶׁשל 

ָיאֶסר ָעָרָפאת.
ְלַאַחר ִּכְׁשלֹוָׁשה ָחְדֵׁשי ְלִחיָמה ִהְצִליָחה ִיְׂשָרֵאל ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּמַחְּבִלים  ז'. 
ַמֵּטהּו  ֵהִקים ֶאת  ְלתּוִניְסָיה, ָׁשם  ָעַבר  ְוָעָרָפאת  ִמְּלָבנֹון,  ַאַׁש"ף  ֶׁשל 

ֶהָחָדׁש, ַהְרֵחק ִמְּגבּולֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ַּגם הּוא ִהְתַמֵּלא ִרְגֵׁשי ָנָקם, ְוָרַקם ָּתְכִנּיֹות ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְפֹּגַע ְּבִיְׂשָרֵאל  ח'. 

ִמֶּמְרַחִּקים.
ַהָּים  ֵחיל  ֶׁשל  ַהּמֹוִדיִעין  ֶאל  ִהִּגיעּו  ָהֵאֶּלה  ַהָּתְכִנּיֹות  ִמן  ַרּבֹות  ט'. 
ֵמיֵמי ַהָּים ַהִּתיכֹון ְוַהִּמְפָרץ ַהַּפְרִסי. ָהָאֵמִריָקִני, ֶׁשֳאִנּיֹוָתיו ְמַׁשְּיטֹות ּּבְ

ַאְך ַלְמרֹות ָּכל ַהֶהְסֵּכִמים ֵּבין ַאְרצֹות ַהְּבִרית ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבַעַלת ְּבִריָתּה  י'. 
ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון, ַרּבֹות ִמן ַהְּיִדיעֹות ַהָּללּו, ַהֲחׁשּובֹות ָּכל ָּכְך ְלִבְטחֹון 

ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ָהָעְברּו ִליִדיַעת ַהּמֹוִדיִעין ַהִּיְׂשְרֵאִלי.
ְּבַיֲחָסן  ַּבָּתָנ"ְך ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  י"א. זֹאת ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו 

ְלִיְׂשָרֵאל: "ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר".

פרק ב'

יְִׂשָרֵאל ֵמעַל הַּכֹל
ְיהּוִדי  ָהָאֵמִריָקִני  ַהִּצי  ֶׁשל  ַהּמֹוִדיִעין  ְּבִמְׂשְרֵדי  ָּפַעל  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  א׳. 
ְמֻסָּוִגים  ִמְסְמֵכי מֹוִדיִעין  ְּבִנּתּוַח  ֶׁשָעַבד  יֹוָנָתן ּפֹוַלאְרד,  ְּבֵׁשם  ָצִעיר 
ָהעֹוְסִקים ָּבִאּיּוִמים ַעל ִּבְטחֹוָנּה ֶׁשל ַאְרצֹות ַהְּבִרית ּוַבֲעלֹות ְּבִריָתּה.

ְלַתְדֵהָמתֹו הּוא ִּגָּלה ִמְסָמִכים ַרִּבים, ַהּכֹוְלִלים ִאּיּוִמים ֲחמּוִרים ַעל  ב׳. 
ְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ָהָעְברּו ֶאל ַהּמֹוִדיִעין ַהִּיְׂשְרֵאִלי.

הּוא ִנְקַרע ֵּבין ֶנֱאָמנּותֹו ִלְמִדיָנתֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֶׁשָאְסָרה ָעָליו ְלַהְדִליף  ג'. 
ְלמֹוַלְדּתֹו  ֶנֱאָמנּותֹו  ְלֵבין  ְּבֵׁשרּותֹו,  ֵאָליו  ֶׁשֶּנְחַׂשף  ֵמַהחֶֹמר  ְּפָרט  ָּכל 

ּוְלַעּמֹו, ַעם ִיְׂשָרֵאל.
ַהְּיהּוִדית  ֶזהּותֹו  ָּגְברּו  ִהְתַלְּבטּות,  ֶׁשל  ַרִּבים  ֳחָדִׁשים  ְלַאַחר  ְלַבּסֹוף,  ד'. 

ְוֶנֱאָמנּותֹו ְלַעּמֹו.
ֵאָליו  ְלַהֲעִביר  ְוִהִּציַע  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ָהֲאִויר  ְּבֵחיל  ָּבִכיר  ַטָּיס  ָּפַגׁש  הּוא  ה'. 
ַהְּבִרית  ֶׁשַאְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ְמִדיַנת  ֶׁשל  ְלִבְטחֹוָנּה  ַהּנֹוְגִעים  ִמְסָמִכים 

ֵסְרָבה ִלְמסֹר ְלַבֲעַלת ְּבִריָתּה.
ִעם  ָּפֲעָלה  ְלַׁשֵּתף  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּמְמֶׁשֶלת  ִאּׁשּור  ִקֵּבל  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ַהָּקִצין  ו'. 
 )1984-1985( ּוְבתשמ"ה  ְּבתשמ"ד   - ִּכְׁשָנַתִים  ּוְבֶמֶׁשְך  ּפֹוַלאְרד, 
ְלִבְטחֹון  ֶׁשֶעְרָּכם  ִמְסָמִכים  ַאְלֵפי  ֵמאֹות  ִיְׂשָרֵאל  ִלְמִדיַנת  ֶהֱעִביר   -

ַהְּמִדיָנה ֹלא ְיֻסָּלא ַּבָּפז.
הּוא ָיַדע ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכן, הּוא ָיַדע ֶׁשִאם ִיָתֵפס הּוא ָצפּוי ְלעֶֹנׁש ָּכֵבד,  ז'. 
ִהְכִריעּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְמִדיַנת  ֶאְזְרֵחי  ַעּמֹו,  ְּבֵני  ֶׁשל  ּוְׁשלֹוָמם  ַחֵּייֶהם  ֲאָבל 

ֶאת ַהַּכף.

ִמי יֹוֵדַע ַּכָּמה ְזֵקִנים ִויָלִדים, ְּגָבִרים ְוָנִׁשים, ַחָּיִלים ְוׁשֹוְטִרים ָזכּו ְלִהָּנֵצל  ח'. 
ֵמִאּיּוִמים ּוִמִּפּגּוִעים ָקִׁשים ְוִלְחיֹות ַחִּיים טֹוִבים ּוְׁשֵלִוים. 

ִּבְזכּותֹו. ֵּכן, ִּבְזכּותֹו. ט'. 
ַּכָּמה ַהָּכַרת ּתֹוָדה ַחָּיִבים ָּכל ֶאְזְרֵחי ִיְׂשָרֵאל ַלְּיהּוִדי ַהָּצנּום ְוַהָּצנּוַע  י'. 

ֶׁשִּסֵּכן ֶאת ֵחרּותֹו ְוֶאת ַחָּייו ְלַמֲעָנם, ְלַמֲעֵננּו.
י"א. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבִנים ָּכֵאֶּלה.

פרק ג' 

הַּבְגִיָדה הַּגְדֹולָה
ֵמֵעיֵני  ְזַמן  ְלֹאֶרְך  ִנְסְּתָרה  ֹלא  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ַהּסֹוֵכן  ֶׁשל  ַהְּפִעילּות  ֲאָבל  א׳. 

ַהּמֹוִדיִעין ָהָאֵמִריָקִני.
ּוְבִעְקבֹוֶתיָה  ְּגלּוָיה,  ַלֲחִקיָרה  ַהֲחָׁשדֹות  ָהְפכּו  ִּבְתִחַּלת ְׁשַנת תשמ"ו  ב׳. 
ֶהְחִליטּו יֹוָנָתן ְוִאְׁשּתֹו ָאן ְלִהָּמֵלט ֶאל ַׁשְגִרירּות ִיְׂשָרֵאל ְּבוֹוְׁשִניְגטֹון, 

ָׁשם ֻהְבְטחּו ָלֶהם ִמְקָלט ּוַמֲחֶסה.
ֲאָבל ָׁשם ִהְתָּבֵרר ָלֶהם ֶׁשַהַהְבָטָחה ֵריָקה, ּוִבְמקֹום ְלָהֵגן ַעל ַהּסֹוֵכן  ג'. 
ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְמִדיַנת  ַהּגֹוְרִמים  ָּכל  ִּביִדיַעת  ְלַמֲעֵננּו  ַרּבֹות  ּכֹה  ֶׁשָּפַעל 
ַהִּמְמָׁשל  ִליֵדי  ּוְלַהְסִּגירֹו  ַהַּׁשְגִרירּות  ִמן  ְלהֹוִציאֹו  ַהֶּמְמָׁשָלה  הֹוְרָתה 

ָהָאֵמִריָקִני.
ִׁשְּתָפה  ּוְבַמֲהָלכֹו  ָאן,  ִאְׁשּתֹו  ִעם  ְלִמְׁשָּפט  ָהֳעַמד  ּפֹוַלאְרד  יֹוָנָתן  ד'. 
ִלְרׁשּותֹו  ְוֶהֱעִביָרה  ָהָאֵמִריָקִני  ַהִּמְמָׁשל  ִעם  ְּפֻעָּלה  ִיְׂשָרֵאל  ֶמְמֶׁשֶלת 

ֶאת ָּכל ַהִּמְסָמִכים ֶׁשּפֹוַלאְרד ָמַסר ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשנֹות ְּפִעילּותֹו.
ִׁשּתּוף ַהְּפֻעָּלה ִהְתַּבֵּסס ַעל ֶהְסֵּכם ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּמִדינֹות, ֶׁשּפֹוַלאְרד ֹלא  ה'. 
ְיִדיָדה  ְמִדיָנה  ְלַמַען  ֶׁשָּפַעל  ִמֵּכיָון  ַמֲאָסר,  ְׁשנֹות  ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ְיַקֵּבל 

ְוֹלא ְלַמַען ְמִדיַנת אֹוֵיב.
ֲאָבל ַאְרצֹות ַהְּבִרית ָּבְגָדה ְּבַבֲעַלת ְּבִריָתּה ְוִהְתַּכֲחָׁשה ַלֶהְסֵּכם. ו'. 

ַּבֲעִליַלת ֶׁשֶקר ְמֻרַּׁשַעת ְוַאְנִטיֵׁשִמית ֶהֱאִׁשים ַׂשר ַהֲהַגָּנה ָהָאֵמִריָקִני  ז'. 
ַקְסָּפר ַוְיְנֶּבְרֵּגר ֶאת ּפֹוַלאְרד ְוֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְּבַהֲעָבַרת ֵמיָדע סֹוִדי 

ְוָרִגיׁש ִלְבִרית ַהּמֹוָעצֹות, ֵמיָדע ֶׁשִּסֵּכן סֹוְכִנים ָאֵמִריָקִנים.
ְּבִעְקבֹות ֲעִליַלת ַהֶּׁשֶקר ַהּזֹאת ִנְגַזר ַעל יֹוָנָתן ּפֹוַלאְרד ַמֲאַסר עֹוָלם ְוֵכן  ח'. 

ַהְמָלָצה ֶׁשֹּלא ְלַׁשְחְררֹו ַעד יֹום מֹותֹו. ַעל ִאְׁשּתֹו ִנְגְזרּו ָחֵמׁש ָׁשִנים.
ֶזהּו עֶֹנׁש ֲחַסר ַּתְקִּדים ַּבִּמְׁשָּפט ָהָאֵמִריָקִני, ִמֵּכיָון ֶׁשְּמַרְּגִלים ֶׁשָּפֲעלּו  ט'. 

ְלַמַען ְמִדינֹות אֹוֵיב ִקְּבלּו ֳעָנִׁשים ַקִּלים ַהְרֵּבה יֹוֵתר.
ַּגם ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ָּבְגָדה ַּבָּׁשִליַח, ֶׁשָעָׂשה ּכֹה ַרּבֹות ְלַמֲעָנּה, ְוֹלא ֵהִריָמה  י'. 

קֹול ְזָעָקה ּוְמָחָאה ַעל ֲהָפַרת ַהֶהְסֵּכִמים ְוַהֲהָבנֹות ִעם ַהִּמְמָׁשל.

פרק ד'

הַּיִּסּוִרים וְהֱָאמּונָה
ָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות ֶׁשל ַהִּמְמָׁשל ָהָאֵמִריָקִני ִהְתַּבְּטָאה ַּגם ִּבְתָנֵאי ַמֲאָסרֹו  א׳. 

ֶׁשל ּפֹוַלאְרד.
ִמן  ְלַגְמֵרי  ִּכְמַעט  ְמֻנָּתק  ָקִׁשים,  ִּבּדּוד  ִּבְתָנֵאי  ֻהְחַזק  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ב׳. 

ָהעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ֵמֶחְבַרת ֲאִסיִרים ֲאֵחִרים.
ְּבִריאּותֹו ִהַּדְרְּדָרה, ְוהּוא ֹלא ִקֵּבל ִטּפּול ְרפּוִאי ָנאֹות. ג'. 

ְּכֵדי  ּוְלָחִצים  ַּתֲחנּוִנים  ִנְדְרׁשּו  ְּביֹוֵתר  ָקִׁשים  ְרפּוִאִּיים  ְּבַמָּצִבים  ַּגם  ד'. 
ְלַאְׁשְּפזֹו.

ָאן,  ֵמִאְׁשּתֹו  ְלִהְתָּגֵרׁש  ַּגם  יֹוָנָתן  ֶנֱאַלץ  ַהְּמֻמָּׁשְך  ַמֲאָסרֹו  ְּבִעְקבֹות  ה'. 
ִׁשְחרּורֹו,  ְלַמַען  ַחֶּייָה  ֶאת  ֶׁשִהְקִּדיָׁשה  ֶאְסֵּתר,  ֶאת  ְלַהִּכיר  ָזָכה  ַאְך 

ּוְלִהְתַחֵּתן ִעָּמּה.
ַלְמרֹות ָּכל ַהִּיּסּוִרים ַהּנֹוָרִאים ְוֶנֶגד ָּכל ַהִּסּכּוִיים, יֹוָנָתן ֶהֱחִזיק ַמֲעָמד  ו'. 

ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוִׁשים ָׁשִנים ֲאֻיּמֹות.
ָמה ָנַתן לֹו ֶאת ַהּכֹוַח, ֶאת ָהָעְצָמה ַהִּכְמַעט ִּבְלִּתי ֱאנֹוִׁשית? ז'. 

קֶֹדם ּכֹל ָהֱאמּוָנה, ֵּכן, ָהֱאמּוָנה ֵּבא־לֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל. ח'. 
ַרּבֹו  ּוִבְמֻיָחד  ַּבֶּכֶלא,  ְלַבְּקרֹו  ֶׁשָּבאּו  ַרָּבִנים,  ִעם  ְּפִגיׁשֹות  ְּבִעְקבֹות  ט'. 
ַהֻּמְבָהק ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ֶזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ִהְתַחֵּזק ְמאֹוד 

ֶּבֱאמּוָנתֹו ְוִהְתָקֵרב ְלֹאַרח ַחִּיים ָּדִתי ָמֵלא ְוָׁשֵלם.

ָׁשם  ּפֹוַלאְרד,  ִליהֹוָנָתן  ְׁשמֹו  ֶאת  ְוִׁשָּנה  ה'  ָהאֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹו  הֹוִסיף  ֵאִלָּיהּו,  ָהַרב  ְּבַהְמָלַצת  י'. 
ַהֵּמִכיל ֶאת אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש.

י"א. ְּבָכל ְּפִגיָׁשה ּוְבָכל ִׂשיָחה ִאּתֹו ָחַזר ַעל ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִּתְמֵצת ֶאת ָּכל עֹוָלמֹו ַהָּדִתי ְוָהַרְעיֹוִני.
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַּבֶּכֶלא ֵמֲאֶׁשר ָלֶׁשֶבת ִׁשְבָעה ַעל ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים  ָיַמי  ְלֵהָרֵקב ָּכל  "ֲאִני ַמֲעִדיף  י"ב. 

ֶׁשָּיכְֹלִּתי ְלַהִּציָלם".
ֵאין ִמְׁשָּפט ֶׁשְּמַבֵּטא ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה. י"ג. 

פרק ה'

הַַּמֲאבָק לְִׁשחְרּורֹו
ְלַצֲעֵרנּו, ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ִהְתַעְּלָמה ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּׁשִליַח ֶׁשָּפַעל ְלַמֲעָנּה, ְוַאף ֹלא ִהִּכיָרה ּבֹו  א׳. 

ְּכסֹוֵכן ִיְׂשְרֵאִלי.
ֲאָבל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשַכח ְוֹלא ָּבַגד. ב׳. 

ָקָמה ְּתנּוָעה ִצּבּוִרית ְּגדֹוָלה, ֶׁשִּנְׁשֲעָנה ְּבִעָּקר ַעל ְּפִעילּות ֶׁשל ְּתנּועֹות ַהֹּנַער ַהָּדִתּיֹות, ְלַמַען  ג'. 
ַהָּכָרה ִּביהֹוָנָתן ּפֹוַלאְרד ּוְלַמַען ִׁשְחרּורֹו.

ְוָאֵכן, ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלַאַחר ַמֲאָסרֹו ֶהֱעִניָקה ֶמְמֶשֶלת ִיְׂשָרֵאל ִליהֹוָנָתן ֶאְזָרחּות ִיְׂשְרֵאִלית. ד'. 
ִקֵּבל  ִיְׂשְרֵאִלי,  סֹוֵכן  ּפֹוַלאְרד  ִּביהֹוָנָתן  ֶׁשִהִּכיר  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ְנַתְנָיהּו  ִּבְנָיִמין  ַהֶּמְמָׁשָלה  רֹאׁש  ה'. 

ַאְחָריּות ְמֵלָאה ְלַמֲעָׂשיו ְוִהְכִריז ַעל ְמֻחָּיבּות ְלאּוִמית ִלְפעֹל ְלִׁשְחרּורֹו.
ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַנת תשנ"ח, ְּתקּוַפת ְּכֻהָּנתֹו ָהִראׁשֹוָנה ְּבַתְפִקיד רֹאׁש ֶמְמָׁשָלה, ְואּוַלי ִּבְזכּות ֶזה  ו'. 

ָזָכה ִלְהיֹות רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ְיהֹוָנָתן ּפֹוַלאְרד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמָּמׁש ְּבָיִמים ֵאֶּלה.
ְנַתְנָיהּו ֶאת ִׁשְחרּורֹו ֶׁשל ּפֹוַלאְרד ִּכְתַנאי ְלֶהְסֵּכם ַואי, ַאְך  ִּבְנָיִמין  ְּבִעְקבֹות ַהְכָרָזתֹו זֹו ָּדַרׁש  ז'. 

ַהָּנִׂשיא ְקִליְנטֹון ָחַזר ּבֹו ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֵמַהְסָּכָמתֹו.
ַהַּמֲאָבק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהַלְך ְוָגַבר ְוָסַחף ַּגם ַרִּבים ִמְּיהּוִדי ָאֵמִריָקה ּוִמְּבִכיֵרי ַהִּמְמָׁשל ָהָאֵמִריָקִני. ח'. 
ַרִּבים ֵמֶהם הֹודּו ִּכי ַנֲעָׂשה ָעֶול נֹוָרא ִליהֹוָנָתן, ִּכי ָטְפלּו ָעָליו ֲעִלילֹות ָׁשְוא ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלֶהן ׁשּום  ט'. 

ָּבִסיס, ְוֶׁשָהעֶֹנׁש ֶׁשהּוַטל ָעָליו חֹוֵרג ִמָּכל ְקֵנה ִמָּדה מּוָסִרי ֶוֱאנֹוִׁשי.
ְלַאט ְלַאט ַהַּלַחץ ָעָׂשה ֶאת ֶׁשּלו,ֹ ּוְלַאַחר ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ִּבְׁשַנת תשע"ה, ֻׁשְחַרר ּפֹוַלאְרד ִמִּכְלאֹו. י'. 

י"א. ֲאָבל ְמַנת ַהִּיּסּוִרים ֹלא ַּתָּמה.
ַּגם ְלַאַחר ִׁשְחרּורֹו ֻהְּטלּו ָעָליו ַהְגָּבלֹות ָקׁשֹות - ַמֲעַצר ַּבִית ֵליִלי, ַאִּזיק ֶאֶלְקְטרֹוִני, ֲאָבל ְּבִעָּקר  י"ב. 

- ְמִניַעת ֲעִלָּיתֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

פרק ו'

הִַּׁשיבָה הַּבַיְתָה
ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ִׂשיא ֲחלֹומֹו ּוְׁשִאיָפתֹו ֶׁשל ְיהֹוָנָתן ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשלֹוִׁשים  ַהִּׁשיָבה ַהַּבְיָתה ְלֶאֶרץ  א׳. 

ְוָחֵמׁש ְׁשנֹות ַהִּיּסּוִרים ֶׁשִּנְגְזרּו ָעָליו.
ְוָאֵכן, ְּתִפּלֹוָתיו ּוְתִפּלֹוֵתינּו ֹלא ָהיּו ַלָּׁשְוא.  ב׳. 

ִּבְזכּות ֱאמּוָנתֹו, ִּבְזכּות ְמִסירּותֹו, ִּבְזכּות רּוחֹו ַהְּגדֹוָלה, ֶהְחִזיק ַמֲעָמד ְוָזָכה ִלְראֹות ְּבִהְתַּגְּׁשמּות  ג'. 
ֲחלֹומֹו.

ְּביֹום ְרִביִעי, ט"ו ְּבֵטֵבת תשפ"א )30.12.20( ָזָכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלַנֵּׁשק ֶאת ַאְדָמָתּה. ד'. 
ִיָּזֵכר ְלטֹוב ְנִׂשיא ַאְרצֹות ַהְּבִרית ּדֹוַנְלד ְטַראְמּפ, ָיִדיד ָּגדֹול ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ִהְמִׁשיְך  ה'. 

ֶאת ָהַעְוָלה ַהִּמְתַמֶּׁשֶכת ְוֹלא ֶהֱאִריְך ֶאת ַהַהְגָּבלֹות ַהְּמֻרָּׁשעֹות ֶׁשֻהְּטלּו ָעָליו ְלַאַחר ִׁשְחרּורֹו.
ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְׂשֵמִחים, ְיהֹוָנָתן, ִלְראֹות אֹוְתָך ִאָּתנּו ָּכאן ַּבַּבִית, ַהַּבִית ֶׁשָּפַעְלָּת ּכֹה ַרּבֹות ְלַהְבִטיַח  ו'. 

ֶאת ְׁשלֹומֹו ְוֶאת ִּבְטחֹונֹו.
יְזָיה ּכֹוֵרַע ַעל ִּבְרֶּכיָך ּוְמַנֵּׁשק ֶאת ַאְדַמת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש,  ֵּכן, ֻמָּתר ְלהֹודֹות: ְּכֶׁשָרִאינּו אֹוְתָך ְּבֶטֶלִוִ ז'. 

ִהְתַרַּגְׁשנּו ַעד ְּדָמעֹות - ְּבִׂשְמָחה, ְּבהֹוָדָיה, ְּבֹאֶׁשר ָּגדֹול.
ַעְכָׁשו ּתֹוֵרנּו ִלְגמֹל ְלָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ְלַמֲעֵננּו. ח'. 

חֹוָבֵתנּו ִלְגמֹל ְלָך ּוְלִאְׁשְּתָך ֶאְסֵּתר, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְׁשַלח ָלּה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ִאְׁשְּתָך ֶׁשֹּלא ָנָחה ְוֹלא  ט'. 
ָׁשְקָטה ַעד ֶׁשָּזְכָתה ְלַהִּגיַע ִאְּתָך ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

חֹוָבֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ָלֵתת ָלֶכם ַּבִית ָנֶאה, ְּתָנֵאי ַחִּיים נֹוִחים, ַּפְרָנָסה טֹוָבה ּוְרָוָחה, ְוָהִעָּקר:  י'. 
י"א. ְלַאְפֵׁשר ְלָך ְלַטֵּיל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִלְראֹות ֶאת ֶמְרָחֶביָה ְוֶאת נֹוֶפיָה, ֶׁשִהְתַּגְעַּגְעָּת ָּכל ָּכְך ִלְראֹות.

ּוְבִעָּקר ִלְפֹּגׁש ֶאת ֲאָנֶׁשיָה - ֶאת ַהְּיָלִדים ְוֶאת ַהְּזֵקִנים, ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ַהְּגָבִרים, ֶׁשּכֹה ַרִּבים  י"ב. 
ֵמֶהם ַחָּיִבים ְלָך ֶאת ַחֵּייֶהם.

ֵאֶּלה ַהְּיָלִדים ֶׁשְּלָך. י"ג. 
"ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוֵׁשם, טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות, ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶּתן לֹו ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּכֵרת"  י"ד. 

)ישעיהו נ"ה, ד'־ה'(.
העמוד מכיל 2 פסוקים שלמים. 

ְיָתה יָבה ַהּבַ ִ ת ַהּשׁ ְמִגּלַ
ל ָאִחינּו ְיהֹוָנָתן ּפֹוַלאְרד בּוָרתֹו ׁשֶ ִסּפּור ּגְ

מאת ד"ר חגי בן ארצי
איור: אלישע כץ


