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העונתבךוניחביביטקורטטנוקםזילאיצוסוםזיטכרמ

שץ

4הלאשלכםדוקהנהיתואהקיטעמההלאשה:רמולוט*דקהלינוצרב
זכרמתאהאורינאשםוטמ,תיטוטוליפםלועתפקשהלשהלאשאלו,תיכוניח
יטגרךוניח,םדאהןוניתבאלא,בשחמתוסישדומלבאלהעונתבונגויד
הלאסהו,ימויםויהוייחחראבםדאלסותומדבצעל*דכובשיסיתרבחו
תואמטלסולאבוךייתטיתיטילוכהגלפמוזיאלהנניאןכלעינפלתדמועה
ערקהשלככוזהרצתויטנטרסניאמםגםירוטפונניחונרעצלשתורמל-לוגדי
םדאהלטותומדהיהתהמםאיכ-ףירחמוךלוהםילעופהתעונתךותביטילוכה
טדקמה,יאנקםדאהזהיהיה;תירובצהותוליעפתוהמהמו,ונלצאךנחתמה
ןאובוםיכרעשדקמשםדאדא,םיוסט"םס"וא,תעיוסמתילכלכהרוצ,אמגוד
,המסיסועבצבתרוועתוקבדאלב,םרואלתונורתפותורוצ

-תהקטהייווצתאלעוטבםלשגהלןוכנשםדאהזהיהיה;הקמעהרתילו-
ך*תלזאותוטמתטהןוצרריתסמשטדאוג,הטעמלהכלההנממדמליט,וטלוע
לתיטילוגהנומאלשהוסמב

.ךוניחבתמיוסמהרטמהדסוהתיטארמהמצעלהעבקתדחואמההערנתה
העוגת:רומאל,ימתסוספטמןבומב?KR"תיללכהעוגתיהמצעלהארקאיה
סדאךבהלתנווכתמטהעונת;רורברםלוסמדאסיכוניתעמסמבאלא,הבלכהש
1109913?*בבאםהט,םיירוסמםיכרערואלוינפלאבומטןויערלכןחובה
הזכךונית,ירכו,תיתרבחהיוהלכלשתומויסקאהםהש,הרבולכייחב,הרבחה
התואסםלועתפקטהלעדסוימאוה,קיריגולואדיאללחב*ולתודמרוערוניא
.העונתהרבחלליחנהלונשקב

םעםייביטקורטסנוקםיטס"ילאיצוסכונלשתרכרהירהתאזהניחבמ
לעךוניחל*צדוקהןויערבםילגודכ,העונתונתויהתיטארמnaoלחהםזיטכרמה
meoתההטקנשר*עצהרמרטהתערנתםעהליחתכלמונטגנתה,תרגסמלאלוטיכרע
ונתיארט,הפודםנטאו,הלילשתילכתהבוניארט,""נרויערהםזיביטקלוק"ה

ARTתדגסמטדקלדמלטםדטה¿19307רנדעהשמרתרידועהםצקעתאהקידצה-
mbrוילעתסטדוקמהתרגסמה(טרטמ,תירסומהנחבאלכמערפמלמומגע1015
טי*יתוהנבהלטסיסבלכאוהטמרטךכו,ערלובוסלהדיתיהדיסתטאתויהל
.,תרחארבוטשיםטעם*לפתוטמ

ךוגיההטגןכ,תמיוסהםלועתפקטהמעבוג*ללכהךוניחהטםסכךא
תרכהבו,תרדגומותגיוסטדאמדאכבטחמתש*טינדאלערסוימיביטקלוקה
.םלועהתטקשהלעחוכוהלאטגךטט*ךונ*חהיכרדלעחוכוהש

שי=

אלו,ותרגסממגרהאלאוה,אָדירגיכוניחתובוההיהתישארב,ןכא
רמושהלשהביטחהךרדהע'גהשטמ,םלמיתצורמבאלאטלועהתפקשהלעהוכולךפהנ
רצונשyapa,םילעופהתעונגתךותבגוליפהתאהלמגו,הלשבהללכלרילצה
.,הלטלתרגסמהעמשמב"תיללכ"העונתם*קלתורסשפאלשה*לשאלכלץקםשהתע
ןניתונקץסמתשקיסהלךרוצהינפבונדימעהשאוהו,תורדתסההימוחתךותבוליפא
-הליהתהרכהאללילוא-התנבנוילעטלועהתפקשהתאטרופמברידגהלו
.ונלשךונלחהתטישט

אלןכלעו,ינקטמהיהשהנפמ),רעונבונכרדבהזההנעטמהתא
תונורקעהטלשהעבקס,תשילטההצערסההניצ(גייטמוריהבמםא*כ,לנכפהט
;םהו,ונמלועתפקשהלטהס*טבכםיידוטי

 
  



ה2

emםדאהתורחוהיסרקומד.

a.םילעףפהתעונתתו"פצע.

aהססגההתבוח,

הניחבססתדרסל,התיהסכת'גו'ערההכובסההראסנתאזרחאלםגםלדאו
ךרוצהןפהלאהתודוס*יה'בגלע.רורבגויסהמצעתאהעונתההג*"סת*ס*לופ
תויהל תכפוהותכלוהונתוסגנתההתעס.םסלסת*גו'ערההנבמהתאם*קהל
יסקלא*דהםזי+לט*רססלתדגונמת*'סענותכלוההעונתה,הפירחתיאד*אתוסגנתה
.תקהבומתיסס*סכרמתוקזדאלתינקסמתוי'נוצ*קבברקתסוךלוהדגנכס791190(

 
תלמויםויההסיגפב,תינוצלחהמתדמבאיהטהדבועונתעחדןאכףאד

תמועל,ונלטלנוי;גרהסוטיבהרסווסלבתנרלעצהרמושהישנאםעונירבחלש
לוכיבכוידיבןתנטי"עויכינתלריעצהרמוטההנקהסזרפנה*םצעהןוחטבה
יפלהזהחוכובונירבתטידמועםיגואןיא,טלועתפקהלש"חותינ"לכ"
הפוכהבטתוירטילטוסבוותוטטפבט,תיטסינדמוקההטריגבםזיטכרמהלשוחוכש

1D3Y 108 RAMלעהכאלמהתאךכלקהלםילוכיונניארנתנא,םדטהתבשחמלע
לכלדחאתתפמתנתונDIRאיה,הטוטפהננלפ13071(תפקשה,ונישנא
ךכםוסמאקורדןכלעו,הניחבוהבטחמלטדימתמץמעמתבילחמאלאםייוליגוו
,העונתהרבחלטותעידיתאוותרכהתאקלמעהלעבקתואלעונהנהם"בייח
המלטהבטהמתכסמלהצעומה*"עוחסונטםייסתטהתונורקעהתאףורצלןנילע
ג,תדסוימו

יגולואלד*אתוכיו,ארופלאהטענ,רלעצהרמוסהןלבלרניניבסחוכיוה
DA Parהנמסןכט,תיכוניחהונתסיפתבהרקעותקולחמהלטרטוראטנןאכ

לכלרה:וצרתםאו,תיטסיסכרמהטלרעהתטקטהלערובלסתרקבלכהליחתמ
םלועתפקשהןיבטרה-הרתיהרהבהכרוזחנדועךכלו-חתוכוהתוהמ
תפקסטמןיבל,ובהנימאטרדםדאהךוניחלעתדסויטהםלועתפקשה,תכגחמ
תקקזנןכלעו,ךוניחי"עםדאה<52<19הנימאמהניאש,תפלאמםלוע
."תינהורתומלא"תוגיתסהאללארוקיתליהשהמל,תיכונ*חהיפכלשםיעצמאל

ensונגיטףאב,םיכירצ5313378תלרנהב:רגלההרבהלהלשע
רמוטהטםטכ,ותרלתטוםזיטכרמהלש*פוסוליפהלופליפבקוסעלםילוכ*
תינומההס*פתלהז*שכרמהתאטלגמאלא,תיתבטחמתוקמעהנקמוניטריעצה

panon”תטגלותטועלונילע"רה-תוטוסטפתועמס*טלרעבהלטותבטחמ712302
ייחבתקולתמה*שרטתארולתוארהל*דכ,רבהלתנבומהוהבורקההביבסהךותמ
.ןוגיוהלערויתונקסמךותמםויסכרמהתנזחבתסדוקךכםרטמ.,הטעמה

ד

זכרמזקתעה;רמולוםכסלןתג-?םז"טכרפהלטוסודיחרקעהיההמ
,תיעדמהתויקוחהםוחתל,ירסופהקבאמההדאמת*יתרבחהתוליעפהלטרבוכה
(.תילביטקלבואה

spהניחבמ"םייטסלסכרמ"םלנצילנטתורמל)תלבוקמההשיגההתיהטכרמל
qn narרבחלטםינרטםיקרפב29309o?םיקבגבהרבחהייתביכ(תוטרנאה

Eתורחה,קרצהתכהאכתויטרנאתויטב,םםוטיגלעטי*רסומתונויער
qnaתולטרנא,תולתרבה*טבהתויסנב,םדאהתבהאqqr gaתבהאתויכונמכ

 םהס,ם*טלחומםיכרעכונבוהרטדמהיכרע,דרבעטהרעצבהתפידר,ןוטלשה
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- הפלקמרתויורתו"לתוחתפתהלוהבחררתויורתו*'הללכהל
0308 0*3N3

דיסתסקבאסכהרבסוההלכתיסוגאהה*רוטסההו,רערעתהלםייוסעםנ*אךא
n?np3 םלואוםהסהקחרתגם"תעוהברקתגםיתע,םמיסגהלידכתוסונאה120

תאזהסלגתדוקצ.םתלוהתכרעהלם*צטלהומהדפס*נקכםתואהדבאאלםלועמ
:םהיביבסםילסוהתם*לדוג*בתגרסלםדאהתבסחסבםזייזרקעהםימסרזלתפתוסמהתיה .תותדהראסלותורצנל,תודהיל

םלבללהתללוס*באלאםניאהלאה'םייחצבה'םיכרעה:עבקסכרמ
,תדסתסתווהתהלסך*להתבתאצסנתלטוגאההרבחה,םיילכלכ-םייהרבה,ם"*מינפ ךותמאלא-תולרסומתוגסהותויסובנאתופ*אסךותמאלתעבונסתווהתה
אלא,תולסוצבאתדפקסהבתלנתומהניאו-המצעךותמתבייוחמתילכלכתו"קוח
,לוצרהטלהלרוססההתכרעהלהר*מההנקהסענךכךותס.ןתואהנתמ
ןנלא תלרוססההתוחתפתהבבלסלכ.לעופבונס*סהמ,*וצסםהםא"כ תבצוחמ ותר*תסףאד,וסצעךותסביוחמאוה,יחרכהאוה,ערונ*אובוס לריחלההדלסההנק,אופיא,אלהת"עדמהדבועפתעבקנהתויחרכהה.וכותמ
ןופצהלבאב'הבצס" םבאלהתאזהניחבסו,דיתעה*בגלומכרבעהיבגל לבבלאותךכ,תיעדסהנחבאםא*כ,תירסופהכרעהרבכוננ*א,בוס
תירסומההלאסהאלםוקלדלתעסרטספה*בגלאוהךכו,רבעבסתוערואמ
ה*רוטסההיקוח.תלררססההתווהתההתניחפמותויחרכה95OR,ויבגלהגצוה
,בוס,קדדצםלדעלהפלאסרתולתאוןלאורחאואהזכילכלכהנבמם"*"ביחמ ובס,891199339ךפלעסלתספאל,היהלחאכםדאלםדאובסםלוע,רסזאמ אלו-אמגוד,םלףסמ222303דלכלכהנבמםא*כ,ןזרוחjaםדאלכיה*

emy

,םלרבדה"*נפתאסכרמחארקוידבךכםגפָא*כרסולהצורינ"א
ותרות?תדרחהתףכלטלחרכההתוכלממהציפק" אאזהיהתסרבססכרמ:רורב
םיפתעלסט"ללרבדבד,בוסרתויםלועלם*טהול,םינכםייוואמךותמהרצונ
ןפעלבמםעםדאלסוסלועתפקסההלועדיסתאלםלואו,בר*רסומסותפ
הגתוססדחהםלרעהלסותופרסומיכרובסהזהספכרמ.דחאהנקבםייטפנה
nº33<ךלתמ,המגודההכתוסךרעהס,ךרעהתאתללוכאמגצדהס,דהנבסב
ותנללעפךרדבםאלכתיפודסוליפהופס*יסבקראלאמגודהלעסגדהתא
םיטסלסכרומ-סכרמלשם"יססינומוקהוצסרפסויהתאזהנ*חמפד,ת"רובצה
TVAהלהסמ*רסומגלסלבלוזבםה,ונס*הם*ינקסמ Dayאסגודהלסהתססבה,
.המסגההפכרדלעתקולהמבתחתופםז"סכרמהתרקבםצנמאו

-ה-

םז*יסברמהJDהעבנטתאזהתקולחמהתעגמהתוריהבאולמל,םגמאו
םיטסדפוסואהלכלאל791209175072ןאכסו.םיסס*פסואלסכרמ120קוטגנתהב
אלה*ונטתילכתהזמהזםינוסתועד"גבוהלסהרוט"בגלהזגסומלסהללכהה
,תיטס*סכרמההפקסההםעתוהדזהרסוח:אוהודחאףתוסמוקקרתנ"צמותיחטס
תרחאהפקסטהלכט"אדוםז"סכרסכתיטסינוסםלועתפקסהתוארתדוקנךותמ

בורקםזלסכרמהטםלתע,תללוכרתולהיארךותמםלואו,הוסהדימבהלתדגונ
ם*טס*פוטואליו"הם*בורקוללהרסאמםייפוסואהםיגוחהןמקלהלרתו*
,ולסרסבמהתאןומ*סןסבהארסכרמלכאוה*נזפא.ראודנלואןודורפכ
לסותרקב31178101182913205ParanaתולאסבNnºVIDA,ותנחבאםזסלע
היפוסואהםותמ,םצעב,האצלרבכםתרותסהלאלאאקודהתנפוהםז*סכרמה
רקעב?תגוכ.ם"מ*קםייתרבחתוחוכלעהמצעתססבמהלחהות*בוימדה
  ,ןודורפםע-םלטדחהם*סס*פוסא"לןוסארהםעםזלסכרמהלסתקולהמל



?תקולחמההת*ההמלע-

aורמאסב,םמצעםיגנהלרובדהתוסרתאהזהםוקמבןתאס*לואבסוס

:סלגנאעבוק"עדמלהיפוטואמםז*לפיצוסהתוחתפתה

asa”ןיאטאוה(ןאואוהירופ,ןופיסןסלהנווכה)םתסלסלףתוסמה

תולסלתטהבםייתניבהווהתנס,ןוירטלורפהלסםיסרסנ"אהיגיצנכטםיעיפוסםה

(ילסהסגדהה)םיוסמדפעמהליחתררחסלםיצורםנ'אם*ל*כטסכםהםג,תירוססה

."רתלאלהלוכתוסונאהלכתאאלא

:תוריהב0001073Rinןלהלו

הנובתהלס,תטלחמהתסאהלסהיוסבאוהםזילאיצוסההלאלבל"

copistasךופהל*דכ-סלועהתאומצעחוכבסובכיסזדכותולגלקרךרוצ.ס*

.תואיצמהעקרקלעודימעהלהפכחתיסארןירצהיהעדסלסזילאיצוסהתא

תאסטקבלןיאךכ*פל":ןלהלריבססאוהתאזהתואיצמהעקרק*יהסו

לטםה*תוחומבתוינידסהתוכפההוםייתרבחהםייונ'סהלכלתונורהאהתוליעה

םילחהםייונסבאלא,קדצבותיחצנהתסאבסיניעמסהסםהיגויעבום"*טנאה

."ןיפילחהורוציהןפאב

,תוירסומתופזאטתססגהבוננ*אםזילט"צוסהלטודיקפת:רסואאוה

ונאוב*ירוטסיההבלטלםאתהב-אוהס,דסעמלסם'סרטנ*אלעתזקבאהבאלא

טגרתעיבת*יהוזסםוססאלךרעהותורחלעהסחלמה,דיתעהדסעפס-םייוצמ

קדצה:ורסא* .תירוטסיהתויחרכהיהוזסםוסמאלא,וגבסטתורחהוקדצה

קדצהאלטעברמםלואו,סכרפרבסךכםנמאו,דחאהנקבןאכם*ילועחרכההו

7תאוההכרעמהלטהאצותקפסקרםהאלא,הכרעסהזכרסבםידסועססהתורחהו
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םנמאו-ם'טילטהלטתואדפהרבחבתוטילטהתואדיאהויהיאבהלםג:רמולדהא
םבילואו,עורזהחוכבםיסגהלתיתצעומההיסורתלדתטמתאזההחנההתא
:וננינעלםלואו,הריתסלסתיטארובס*חוכהסומסבךרוצהםגע'כOR,החלצהב
תוסונאהתורוקו,לעפנאוהםדאה"כו,"הרכההתאתעבוקה*והה"92החנהה
חרוכלסהאצותאלא,םיבבוסם'אנתבקבאנה*סיאןוצרלסהאצותהניא
ואםדאלסותויחבםאה.ןתלטבפוםדאהלסוכרעתאהד'רומ-יללכ-*רוססיה
 לתוביסחלעבועבוקוהסמס*ונורסחב



ןיבותונמלרספא'לואטתועדהגוהלסהטסטיצהאוסהםסלןאכא*בא :הלונרימלדוקיפסנסנרהסיאאוהו,טיטסיפוסואהתובא
יב,תומלאןבאלוהתוסתןבאל,"צראאלו'מיססאלךתואונארבאל
רסחהןס-ךדובכוךנוצר*פלךתרוצתארצ,ךמצערצו*תויהלךילעהוצמ
םלועלסרתויבהכומנההגרדמלדעלופנלועוקסלךדיבהרירבהו,ןזיוצהתה
."תוהולאהלסתונוילעֶהתוריפסלדעתולללוםמורתהלוא,"*חה

םז*סכרסהריתומטםוקמהוהמ,דמלל*דכתאזהאוסהבס**כ,'נמוד -ם'בבסותוחוכ,םיסרז,תועונתריכמםזיסכרמה?ומצע*נפבםלוקכנםדאל ,ותגאדוותבסחמזכרמבודיסעמוניאא'ה,דיחיהתוב"סחתאריכסוניאאוה תבסחה*אל,םדאבסיטרפהלערותיול,ללכבדיחיהלערותזיולןאכמעטפכו םזיסכרסהסטהםטגההיעצסאבאסבתסהזרבדו .אמתדהתמטגהלעקבאמהךותבוייח
היופכ,.הטמלהלעמלמהיונב,תיסטסילְרטנאהרבח:ולס*פוסהןורתפבףאועיצמ :תוימצעלכהכותבתקסרמאיה”pas“לעהיונבאיהסכםגו,הטמלהלעמלמ

התוטספב,התוללצבדאסהפי"-ןודורפרסוא-"תיטסילרסנצההטיטה" ס*ברסוניא,ומצעתוסרבדועןניאהבםדאה:דחארבדקרהברסח,התוחתפתהבו ,"םולכלהבבסחנוניא,הב*חוניא,וסצעתאהב

הססגה*דילםימיוססתוסוקמברבכהעיגהםוזהס,תאזהסיפתםנמאו ךרעןיא,ינקסמךכבהיהםזינופוקה,םזיסכרמהןמם*רטימתעבונ-תירזפא ,אסבודהלסהפטלרסכלכה,תןיטונאתויורחל,תירסומתובלחתהל,םדאהייחל ןיאםא,םסבת*סחרכהוהירוססיההביוחמאוהםא,רקעךתרבחההנבמהטאןכס הסעמלבסזרה-דבלב'יעדמ'ו*חרכהאלאעָרובוטלסהד"מהנקלכויבגל לסםיגסרסס'אהםיאנתהתאםלוה?ונייה,"זעדמ',ינויגההזהיסדבלבו,רתומ תסודקלעתדסויחרסומתרותמהרבחבםייחהיקוחם*עפוהךכו,העסהתוא
אבהדפעצהםנמאוהזו,"*עדמ"ןויגהלעתדסוימה,הקיסקסל-םדאהייח :,םזיסכרפהתאןינלד'עצהס

=E

ת*סארהתדוקנלארוזחלהזינויעףקיהרחאל,התעונחנאםיאסר
:ירבדתיסארביפחנהרסאןבויילואויסכע.תיכוניהההלאטהלא,ונלט
תורספאתאהאורה,םד*הךוניחלעתסחבתמהםלועתפקסהןיבאוהחוכוה ,ותרכהבחרותטי"ע,םדפהלסןלוליעי"עקרםיזתרבחהםייחהתוהמ*וניס
אלהלאוהרקעהסה*לסהןיבל,תקדוצךרדבוייחתאתונבללגוססוןוכנהיהיו
רךדסה *ונטאלא,םדאהיבבןיבםיסשיהתוהמ*ונסאלו,םדאה'ובס
.הפוכםאיכתכנחסהפקסההניאךכםוסמו,*תרבחה

.רקחובקיסעהליוארהןמהזלדבהםנמאו
a.

הז*רה"תחאלגרלע"ודיקפתתאתוצמלתוסנלםא?ךוניחוהמ- ךותבתויחלםדאלתורספאמטתונוכתום*לגרהתינקה,םי*רסומםיכרלתינקה
חותיפוםודיקוהירהךוניח,רצויויבו*חםרוגהבתויהלו,תיסונאההרבחה
עסטמ.םי"רסומםייתרבהם*יכרעלסםתסודקוםתקדצב1913301רעבנהתגסחמ
לוקסלהבוחלע,ערלבוסןיבהנחבאהתוסיגרחותיפלעדסו*זמךוניח
לעאלאתוסעהללוכיונאהזב393251,הרבחוםדא'*חבדעצלכבסחלו
ךניאסעגרמ.םדאתבשא,תורח,קדצ:תיהחצנותידוס*תמאןהס,תוטלחמ
ףאו"סברהאלךוניחהןיאסםוסמ,ךוניחלבלם*סבהסמסנהלאהם*כרעבהדומ תונתטהותדפהסתווהתהבאוהס,ביציוניאסוהסמלעתונבהללוכ**תרכההאל
ונלאססלחסוקצומסיסבודוסיבחינהלאוהבייחאלא,ד"מת*סחיאוהט,תדמתמ  ,ןמיסגהלשטתואד'א,תויסונאתופיאסםיוהמהזס'סבובליבסב,לוצאשרב



 

האורו,םיטלהמםיכרעלסססויקבהדומוניאסךונ*חהאוהןכאלםלואו
0N2לכוליבסבס,ויכרעםגםינתססותאסהנתסמבצסלסתויצקנופךא

תאסונתואיצמלכתאזםעו-המעתויחרכההלטתואדיאהו-תיחרכהתואיצמ
ךותס,הזכךוניח,הלסתואדיאהיונסםגהמעו-ה*'וניטוהתריתסתאהמע
הוהמריעצהרמוסהו-סבגמ,םדאעבנכסלןתנוילעסקצומםיסבלקקזבנאוהס
ךכםסל;ךרעאלואפגוד,הדימהגקכורקעכאסגוד-תיניפאהמגודךכב
אוהסטדצוערתילכתאוהסדצ,ךדיאמםודאורצמרוחסבםלועהתאם*יעבוצ
ארדהורסואסםדאםסס,ספחביחםדאםססםוטמאלבוסאוהו,בוסתילכת
םזינופוקהתפסב-וא,בוסאוהומצעלסםוסמאלא,לצגפוניאולצונמוניא

,י'בוס"ורסאבטסינוסוקהןוכתמהמלדיעהלידכהזה*וניכבסיו)"םדקתמ
DI:רמאת(.אלותותירוססהףגרדןויצאלאתיסונאהכרעההזןי'א DU
איהתורחהסרסא"*ם*כו ל?ובלםערטאתארפוללוכיאוהן*אםס,דכעוסמ

!טסדקוהארהזכ-,םסהטענסהמאוהבוס?"תמדקתמ

דגונהףוליס,ךכבסיסףוליסהתאסוחלידכ”aanהקמעהבךרוצן'א
תוברלםדאלכלט,םדאהלסתימויםויזהותנבהבעבסהךרדמאוהסלכל
שטתימינפההריתסהתאתוארלידכקיפעהלךרוצןיאףא,טסינוסוקה
תאהאורהתיטקלֶאירםלועתפקסהךותבתוחפל,ףלוהבצממסלחמתיסעב
םדאבוהססהארנכונסיךא .תדסתסתונתסהותווהתהלסךילהתבתואי'צפה

"MYDOסויהוייהלהרבההייחןיבליבקמוקריבעהלולחינמוניזאו1518
א'ההסק:הדונסךירצ.ת"נחורתופלאללקנבתענכנםדאהספב ,םיימו*
ןכלעו,ךכפפובכרספםלופצהן,םיזרםמםיכרעלסםרואלתדסתסההניהבה
לקרתוי .ערלבוסןיבהנחבאוחותנקיקזסאוהלודגכןטקכהרקמלבב
קיבעהללקםיתעבסו!לסחו-ערהזתרחא,בוסהזךפכ:רסולוע'בצהל
התעסךדיקפתלכו,םלועלהעוטהניאסהסירוסואוזיאלהלדבההתוכססתא
אלא-םילקםהי"ח,ןמאירסואלםהלבוטוםהירסא,ןמאהירהארמול
.םדאתהתךרעתולזלדזהו,תטלהמתונערופהפוסתאזם"יחתולקסט

ם*עדויונאסםוסמ,תוסודקתורגססלשךנחלםילוכ*י13398ונחנא
תס*קתרגסמןיא,הפלאסרדגסגודחתאלםלועלו,הפיאסוהנהסלחמהבוטה*כ
*ינבןיבןירוחינב"סחיםיקלהמצעספטלתרגסמלסהחוכבןיאללכב,והתמ*סגהש
םו*ומצעןסחיאלםדאהםאבםלואו,תרספאם רתויהלכלתרגסמה;םדאה
לוצ*נתנוכמתויהל"רוטסהעברלכברוזחלהרבחהייחםילָולע-העסהעסטוםו"
להוז-תקדוצהרבחלסהסויקלוהמקהלהבחעהאוהךוניחהקר .*רזכאדובעסו
אמגודתמסגהברקסאוהס'בללר,הטעמלכלהאסרהןתמ,ךופצההתחבנזה,,ונתרכה
,םימדתוכיפסודובעסלסוהתלהרבחהתאתפחוסא'הסהפוס-"תמדקתמ"

,ירפופהךרעה,יתרבחהרדסההאלו,רקעםדאה:םירובסונחנאךכםוסמ
,"תרגססלאלוםיכרעלךוניח :העונתההעבקןכלעו,'נוטלסהןונגבמהאלו,רקע

תרגסמלעךוניחהןיבלם*יכרעלעך%נחהןיבסהזהלדבהה*סרסלבא
,רקעכםדאתאהאורהךוניחןיבלדבההךבלבהזאלטיפל,רותחםיקיסעמדוע
,תאזהדוקנףאריהבהלונילעו,םיוססןימאמינאברקעהאורהIAןיבל

תא*רסומהךוניחבו,היניעפזכרמתאםדאבהאורהםלועתפקסה
ואלו,דיחיכדיחיהתוליעפלאןווכמהכוניחהיהיםירבדהעבטמ,התילכת
תאםדאהיוליעבהאורסהפקסה.הילאךיתספאוהטהרבחהתוליעפלופורצלאאקוד
,םדאהלסתיסויםויהתיטסמהותולעפלתנוכתמאיההעבסמ.הרבחהםודיקתליע
לב-תטספסהומלועתפקסהלוא,ויתונווכלתלאוסהביאו,וייח**וליבלכב
תונוכתהלגמסירסומםדאךנחלתסקבמאיהו,םייסויםויהויסעמלםא
 .תיתגלפפהותוליעפבאקודואלו,םדא*נבםעועגמ*מוחתלכבתויבויח
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םטכ,םדאהלס"ןימאמ'בא"בךכלכחנ'עתהאלםלועמתודהיה-

היהתסלוכיו,דבלבויטעמ*יפלעןודנםדאהט*פל,ו*טעמבהב'נעתהס

*הוז.ויטעממוובלמקוחרוויפבבורקקדצההיה*ס,ונושללעתמאתרות

ןיבףאתאזהדוקנבו.תורצנלתודהיןיבת*רקעהתו:גנתההתדוקנ*לוא

אתד,יתרבחהקוחהתדאיהתודהיה,םזינומוקל*ב*טקורטסנוקטזילאיצוס

:תודיסתינקהוטורפךביחהטםוטמ,תיבוניחתד*הוזךכםוסמ-הכלהה

-,הטארההתרטמתאםדאהלס"ןימאמ*נא"בהאורההפקסההא*הןכאל,תו"רסומ

הגלפמהתאוא,היסנכהתאהדימעמא'ה,ם**םויםויהו"סמבתקדובהניאאיה

תאהביטחמאיהסםסכותלוזלאםדאה'סחיתאהב*סחמהניאא"הםדאללעמ

הלוקיפסהס,תילותקההיסָבכהלסהסיגההתיהתאז .ותרבסמלםדאהתעמטמ

-טודקהסוליסבתילסרופהאדוהוםייודיוותויצנגלודניא*םולסת,םיסקס

םלועהתאאיבהרבדהםנפאו-ויאטחבססובתהלםדאלהחינהךליאוןאכמ

םזיסכרפהתנקסמםג*הוזטלואו .הנורחאהםלועהתסחלמבוניאררטאל*רצמה

םרוגהתכרעה*א ,םדאהquanלעולעופהןוגרא7177y?ונממקיסנטכ

יוניסבי*לכלכ-יתרבהרדסהבהרטמהתיאר,יתרבחהםרזהלעטגדהתמ"ט,יס"אה

הדומהםדאךוניחבךרוצהתאהלעמ-םדאה*נב?von*ונססדקמברוציהיסה"'

ונניאדאתיתגלפמתוליעפבבייחה,הגלפמהתעד*רחאןמארסואה,ם*רקעב

וניאאוהטטלבוסוקםדאהיהיס*דכ.*םויםו*אהטעמהןחבמבללכןחבנ

תעססמומצעלעלבקיוםיפיוסמםירקעבהדויסאלא-*רסומורטי|[א*איסטרדב

לסךונלחבםגסגדהסשוסוילעטךוביההםנפאוהזו,ןונגנמהלטתרפע

02193173תפקסהת*נקהבותילכתתאהאודריעצהרמוסה.ר*עצהרמוסה

,וזיהירסאויסעמויהי-ךדיאמוליאו,ם*וסמ'תגלפמםרזלרענהתאףרצל

הנייהת:ךדאפסוהרבההס*אלסתודימרענלתונקהלחילצנסרקעונל

וילעהקזח,תירסומהד"מבקבדהםדאהיה*סהד'סב:הנייההרסאו'תועד

von? ndoתבוהתאלכךותמןיבהלונילץ .ת"רסומהנ'אסםלועתפקטהל03

ףרטצהלהבוחכקראל,תיכונ*הההכרלבהילגרלרבכהח"נההעונתהסהססטגהה

חראום*יהךרדלסלעתלבק,תדמתמתיסיאהמסבהאלא,תסיוסמסי*חתרגסמל

.תינדפקותקדקודמת*"רסומהכלהלסלע,םייח

:תוריעצהתובכסמ,התיסטארפךונ'חהתסיס*פלכם*רומאם"רבדהו

לעהן*נבםגרתויהורגובהתובכטבלבא ,ו**חתטרדקוםדאהתבהאתינקה

ונחנאןכםזיסכרפסהלסתיכיניחההסיגהתאםיללוסונאטDOS,יתבסחמה

תלרסוסהכלהונלאוהםזילא"צוסהםגסםוסמ,ע'צמאוהסןורתפהתאם*ללוס

.תיבוניחהו

אהיםאהותמסגה*כרדוםזילעיצפופהתסיפתםצעלעאוהחוכוהו

ןסהחסצךותמ,הטמלמתיספחתוחתפתהךותמם**רסוסםיכרעםוס"בהז

,הלעמלמהפכיסןוסלסהזאה*סוא,יסונאהץעקרקה

-םיילכלכם*קוח*פלעתדמתמתוותתלהירוטסיההתיארךותמ

תעבונותואםינתמאלא*טונאהןוצרהםרוג*"עםיעפסומםנ*אס,םייתרבח

ם*אנתףקתבהפכיאלא,הריהבךותמםסבתהללוכיןויערהןיאסהערה

,םילעופהדמעמ*"ע-,ם*אנתהףקתב|חתוהתבסתי*תרבחהסצע*"ע,םיילכלב

רבדו .תירקעהתילכתהתויהלאופיא,ךפוההזהדמסעמהלסוסוסיגווסמודיק

בייחתמאלא,ןתואונחברבכס,דבלבתו"טרואתתוחנהבאטבתמוניאהז

ת*רסומההרכהההופסולמעהםדאהךוניחבםיקסועונחנאן'אבוס,הקיטקרפב

תאץצופיסץפנהרסוחכותקידה,ובסתצרפתמההנוכתהטובגבםא*כ,ובורב

 ,תסיקההרבחה*דסומ
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לע,דמעמלטסרטניאאוהתיטסיטכומההסיפתהיטלטםטילאיצוטה
,חרטסתגרדמלםתואםירהלוולטםיסרטניאהלעהזהדמעמהתאטבגלטיןכ
יעבמאוטיילכלכםיסרטנלאלעתוקבאהלקדצותורחלעץבאמהךפאךכו
DR,תיטסיסכרמהםילעוטהתעונתהכלההבךרדההתיהתאזםנמאו,ןוטלט
-ינומוקההסריגבןיב:דוגינתילכתתודגונמףאטיתעו,תונוטתויצאירוביכ
תפתוסמ,הטלגבימוהתהלדבההתורמל,תירקומד-לאיצוסההסריגבןיבתיסס
ןיב,םיסרטניאלעהמחלמלט,תויאדכלסםיקומינבלעופהתכיטמןהיתסל
ןוטלטהתסיפתלתוחוכהדוכלםטלאזהיהםא192,הכפהמהםסבהזהיהטא
תרבח*אתןיגבבאלוןוטלטהתטיפתבתילָבתהתיאר.יטרקומדחראב
תמיוסמהפוקתבהיטרקומדלאיצגוסלתפתושמהתיה-רתלגלםייטסילאיצוק
-סילרסומ*תלב|םיטקניטסניאותוילילטתויסנ4933וז179JD,םוינרמרקלו
םטלטיקהבומםיינויצקאלךתוחוכבהכימתואתלמטיטנאהתסהתוזהתיהטא
יעוצקמהדוגיאבהלועפהזוכרבהזהיהםאו,םייקה*תרבחהרדטהתסירה
םילצונמם*םעלטלבסולוצינבבסחתהלאלבתזרפומםילהתמרלעהמתלמבו

ילבו,תינרציההמצעמבלעופהייחתמרהתלעוהםנובסטחלעסה*רפמ"אב
וליסבהוזןכוזכ.קדוצרתוירטספלהפיאטהחוטסוםדאהךוניחבץוסעל
עקרקהתאהרלטכהט*"עה*טסרקומדלאיצוטה,ת*רזכאהרוטטקידלטרססמןכותמ
Paoלעהמחלפלדימנוהטיטהטךותט,םתללעתגהענמאלתוחפלוג,םיצאנל
קפסתאחילטבהסהזלהמוקמתאהתנפןכ-לעו,לעופהלסםירצםיסרטניא
ירוטטק*דהןונגנמהםעךטמבטםזלנומוקהו,הלקרתויךרדבהל:הםיטרטניאה
קשפןכש,ולוכטטומתיןכאלםאש,תומלסתילכתותואםילסהלץלאנוולש
,ררבתב.תויטרץופיצךןימלנובברלללרבירניטלרוטסקיד7ךהרקכלעהנבגש
םלואו,ילכלכהקטמהתוחתפתוהלרשאבהקדצתיטס"סכרמההזונגורכהש,אוכיא
םיסחיה379092,םדאהינביטחישודיהםגבייחיונישה*כהחנהבהלשמ
,יתרבחהץקשמהתאאופיאםיבלהמםייקשמםלמרוג,םעט*אויהשמרתויוערוה
,םדאה*נבלשתירסומהטתרכהוםגוצרםיעבוקרטסשמהלש*טונאהויסאתאלבא
,ךוגיחלסךרדבאלעגשומוניאםזילאציצוסהתמשנאוה%והסשיתרבחהןכתה
ךנחסהוהנובהםזלל.יצוסהלא,תיסארהרוקמלרוזחלה*הטילעוטהתערוכהלעו
,יביטקורססנוקהםזילא"צוטהל

e dire

ישרויונהנאטלועהתפקשהתנלחבמ:תורורב,אופלא,עובקלונילע
.תיטסיפוטואההעונתה

תנווכןיט,הזהםרזהיטרוירננהשטלרמועדנבהנארטחכ,רררבלבא
ועיצהוללהטםימיוספמהתונורתפהטערםלאבתולכ₪;ם*הרזמונאשם"רבדה
,וללהתופתושמהתוחנההלג,הבטחמךרדלואצרמתדוקנלםיטתוטרבאעאלא
התוחתפתהךותמתירבעההדובעהתעונתהעיגהתינורקעט*מוזתונורתפלעור
לשתובלטצהךותמהרצונלארטיבת"טסילאיצוסההסשגההתרות,תזחוימה
תעונתבםיטרטהכתורזחש,סדתהלפוטואהםזילאיצוסהותלחרה*הםלועהתטקשה
היה*nyםרזל,הנוקטרהםלרעהתמחלמרואלהנרלשכטעת*לםלועהםילעופה
:יזכרמןיפערגילתפהנטלעקרהןפללרבחהר,הרסלדרעטידקלנלל
.יביטקץווטסנוץהו

רסותאוהתוינויעהוניתוינכת.הגומ*נ:שט*שטקהטלםגפהדחב

לאתכלוהוהסונונתבטחמשרועב,וגלשןויעהתטשלונתפקשהןיבטהמאתו
ותוטו,םייטסיטכרמםלרדסמלעוניתוינכתתויונב,"תיפוטוא"ההפקשהה
תאובטינכמונאש"וניכברכנטילטטיסכרמטיגטומביגולואדיאיבא

dadaלשםתותהליחתכלמםהילעםיביכרמו,"םיטסיפוטוא";הלאגהתועדה  
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םיגוחה'נוסארתאהעודיהריסבםלוה"'םיטסיפוטוא"ם%ה;תויסוסיקןוד
ללוכוניאןפואםוסבםלואו,ןאואוהירופ,ןוסיפןפ:הזהםרזהלעם'נסנה
.תירבעההדובעהתעונתיגוהאלסיאדוו,ראודנלןודורפ:םיכיטממהתא
העונתההטונןאואמרבכסםוסמ,ם*נוסארהיבגלהמתדיסב*תיסא:יתרסא
אל.הטעמהייחבהמסגההןחבמתאהמצעלעלבקלםזיטברפחןמרתוי,תאזה
,םיטועלכםדוקאלא,םיסרודהאנתויהלוגווכתנ-ןאואאלס'אדוו,הירופ
,יפוטואאוהםזיסכרמהאקודירהתאזהניחבמ,םתרותרקעאיה-היסעה
ימוקמרו.,יסוקס:ךבדיה,,יפוס"אוהרביב.םלסךןיוסיבכד*םיססיפסוא"הו
.םוקמוםוקמלכלסויאנתוויפאלםאתומו*טעמ,*וצמעססמ*תרח
חוכהתאףסחסךכבהיהםיססיפוסואהינוסארתמועלםזיטכרמבסתוילאירה
לבא.םילעופהדמעמתא-תפסכנהתיתרבחהתונתסההתאטם*סבהללגופמה
התלתנשהגופאהתניהבמהיפסואו,תיסונאהניחבמעורבונהעיצמאָוהַסןורתפה
העמטסבהיפוטואאלאהנ'א"תורחהתוכלסלחרכההתוכלממהציפק"התוא,וב
הכופהתאקראיבהלםייוסעהתססגהלתסרובאיהסם*יעצמאהט,הלסהלסק*ודפה
םייטטוא"םיטסיפוטואח'ןיא-תערכמהאיהאיהט,תאזהדוקנבאקודו,םלסה
הירוטסהלםיזוחםהןיא,בוסולכסםלועםיאכנסט*סטיפוטואהן"א.ללכ
הניאטתוקבאה,תוחתפתאותוקבאהלטךססנודימתמךילהתבאיכ,הציפקסוט
.דבלב.תרטפאתמאלאםדילעתביחמהגיאלבא,הרבחוהלכלכימרובמהסולת

וטצעסדאהסלכבתבייחסתינוסלסתרגסמלשהתויחרכהבהדומ"םזיפוטואה
אוהןוסלסה.הרבחבותלוזבם*עגופסםיטעסמומצעתאןסרללגוסמוניא
ינבלכתויורחוירובצהןוחטבהתרימסבךרוצהןמעבונאוהשלככיבויח
תונתסהל*וסעטרבדאוההפוכתרגסמלתקקזנהרבחהטהזךרוצםלואו,םדאה
תחפיןכימצעןוסירוהרכהרבםדאההיהיסלככןכלעוהדאהתולעתהםע
רקפא*ש'תרבחההנבמהתאאוצמלאופיאשי,הנידמהלסהיפכהתרגסמבךרוצה-
.םדאה*וליע

וצוהז,הבוטללכהרתפנהתססגהovoאמגוד33378הז*לאיצוסה
ש*הוקמלפבוהעסלכבסיפל,םוקמלכלוהעשלכלהפ*+ופקתש,*רסוסהשע
לכוהפוקתלכ,ןויוסותורחלוקדצלהעיבתלשםומיטכמט*סבהלףואסל
טומיסכטט*סגהלההנסמבואתאזהרוצב,התוחפהדסבואהרת*הדיסברטכםזקמ
אלא-םואלואדסעסיבגלתמיוסמהפיאסתאזן'או,םי*רסומםיברעלס
?sovana-דימתםסגתהללוכי,אופיא,םזילאיצוס.הרבחלכוטדאלכ*פלכ
דיכ-םלועלםסגתהלאלסלוכיו-םסגוסוךלוהתויהל:ף*להתלשןבוסב
םלואו,םייביטקיבואםיאנתםבםדאהדיב:רבדהטדורפןיאןאוהםדאה
דובעסונניאםזילאיצוס.ונוצרבעבקתהלאם*אנתלתיתרבחההבוגתה
ייחלשתשטדחתסם תרקבךותמעבונאלא-ת*רוט*התמבסופל
הרבחבסטי*וקלהתיארךותמטדחמהעסהעטויתועיבתתאהלעמאוהו,הוהה
.לעופאוההכותב

תאותואיצמהתאהאורס,תילאיר,הסעמתרות,אופ*א,א*התאז
הנ*סאמותאזהתואיצמהתאתסדקמסהניאםגךא,תוילסשאאללםדאהלסו'פא
ישממ*רובצאסונ,יתרבהחוכהלהאצמתאזהחקסהסעגרמ,ה*ונ*סתורטפאב
.תחתפתס,תימנידתואיצמלהיפוטואמהודהלהכפהאיה

אל.תירבעההדובעהתעונתבהלאצסנהזה*רובצהא%ונהםנמאו
תידוהיהםילעופהתעונתובהדחיתנשירוטסיההו"אדיאודוח*הלעהתעדוסעא
ןויעםיביחפוםיכוראםירבדה.הזהןוזחהתססגהלחוכבראסונוהתאסעו
טילעופהתעוגתלשםידחו*מהםי'מואלההיריקפת"כןי*צאס**ד,קימעמ
ביהףאורשפאדססהןמהלואגהתימסואלההרבחהתאתונבלךרוצה,תירבעה
ךותבםייטסילאיצוסם*אתתינב,תילאיצוסתורחוםואלרורחטלשףורצ
 .תמ"*קהתואצמה
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התעדמועץראבתיב"טרפואוקהות*צובקההעונתהלסהזלעפמ(
תנידמלסהפוקםע,ץוחמוםיגפבמלחון'לַערוערעהו,רוסחןויסבנ'נפל
תאזםנמאה .*זתכלסמףק*הבםזזלאיצוסהתמסנהלסהלאסהתדמעהולארס*
ךותפםזילאיצוסהתמסגה:הזהןויערהתססבלעךתולונילעסוא?ךרדה
.יניצראוהרוערעהל"תודמעפקמחלסלס'סב"ץובקבתוארלוהטמלמהחיסצ
ותורטכתאןוחבלונחרסאלץראהןינבל*חרכה*לכהיהץובקהסןמזלכ
תרכההנניאםויההצובקה ,התוסוהלכבהלאסהתלאסבהתָע,ת"טס*סכרמה
לוכיהתע.היצז"למרונתארקלתדעוצהנלדמהסלככ,דחד*סה*דוה*הקסמה
תרוצונלאיהתאזםאביסהלונילעןכלע,יפותסונניאסקסמחתפתהל
.,םס*לאיצוס*כהבסחמלםינספנונחנאםאו .ואלםאתי'טסילא"צוסהמסגה
םייטסילאיצוסם*י*חה*אתלשהחיסמצךותמאלאםסגתהל13782127*רסומהועמספמב
.ססבלונילע,תסטסוסמיהלבותעדוסתולזעפבהתעםיביוחמובאס*רההטמלמ
אלאלארסיתנידמבקראל,תיטסילאיצוסהונתפקסהכהצובקהלעךוניחהתא
י.תיללכהס"'גכ

תניהב,הקוציעבטסבאלםזילא*צוסהתאהארנ?ב**חמרבדההמב
ךותמאלםזילאיצוסהתאדמלנ ,תטדחתמתרקבלהע*בתכאלא,סדקוהארהזכ
,תמ*יקההרבחהדומלךותמאלא,העונתהדסוהת"סארןסזבהיהסבצמהדומל
ךותמלבא,הססגהה*כרדתאןוחכלום*נדרתמפהלאוצמלהסננ,היחקלללאסב
םיימלועהוםיימואלהםי*רוסשההםיאנתהתאזהת*ירוטס'הההעסה*כרצ
,דבלבםיכרעבאלאתופבודבטדוקמרקעהארנלאו,םהבם'נותנונחנאס
+0789תורחוהיטרקופד:הזהדסמהןמתונבלונילעהלוכונתבסהמnotoתא
תוימצע .תעצומתיתרבחתרגספלכלןו*לעהןו*רסירקכ,ת*ירסומהת"*לכתכ
םיאנתלעוציבהיכרדתאםיאתהלהבוחהותוכזהתעלבקב-ם*לעופהתעונת
םייחלימואלףובלבלסותוכזתרכהוץראלכוםעלכלש"םי*פוס"ה
אלאם*יאבם"סילןוזהאלםזילאיצוסהתיארכ-הססגה;תבוחו,ם*'*אמצע

.הרבהלכודיהילָכלסהסעמה*"הבםויםויםסגתמה*רסומ*ווצ

.ךנחנםהילעו-*ביסקורססנוקהםזזלאיצוסהלסרירקעםההלא
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םיזדילא7DONתן.ליב

בתורהO:הנוסארהח'ש

elקלחו,םיפתתטמהןיברורבתללוכהנדפארההחיסה:ךירדפלתורעה
הבפהמה:אוההנוסארההחיסלרמוחה,החיסהךותבבלתסמה,*דומל*גףיל
הזרוטסה(א:יוצמהחיסלרסוחה.היתואצותוהתוחתפתה,הימרוג,תיתי*סעתה
DP,דחואמהץובקהתאצוהב:יוצר)יטפיגומוקהטספינמה(ב .הסדחהתעהלס ('אקרפ)הילבנאבםילעופהתעונתתודלותמ,(ולתוחפסנהתוירוססיההתומדקהה

elם*לעופהתעונתביבםיעויונא?והמםזילאיצוסה-:החיסהתיצמת
הסמל.רסבןהיניבןיאדסעפסכט,םלועתופקסהן*בתופ"רחתוקולחמתומיק הסבו,תויססילאיצוסתועונתתודחואמהסב?הזהגסומבם*נוכתמונחנאאופיא
ונאסתולאסהןהולא-?אָקדַצְפִפונלהארתןהיניבהפקסהגויאו ?תולדבנןה .ןהילעהבוסתונמצעלםיביח

תודחואסתויטסילא'יצוסתועונת*יכתניצמההבוסתההמחדסבהנוכנ-
גיתסנסךירצלבא.םיעצמובוםיכרדבוזסוזתולדבנלבא,תיפוסהןתרטסב
וא,דאסתמצסוצמתודחאאיהתיפוסההרטמבסוזתודחא:רמאצוהליחתכלמ
םגןהינ*בןיאהםטגהה *םוחתב.דבלבתיסרואזת,הטספמ:קו*דרת*ב
,תדמתמתוחתפהלסךרדםזילאיצוסבםיאורונאסהדמב,תודחאלסהזדצ
.םימ*תלדחאלןוזחאלו,םויםויומ*סגהלסיסןורקע

גסטומהתועמסמרורבבונתואתביחמתאזכתמדקומהחנה,ןכא
?והמיססילאיצוסהןוזחה-.הליחתםזילאיצוס

:תאזההלאסהלעןתנהלתולוכיתונוסתובוטתמתובוטת

תפיאטיהוז .םילעופהדמעמט*לטובסרטסמאוהםזילאיצוסה-
.הרבחהלעסללסהלו,לצונמודבעסמריכסמובצמתאתובסללעופה

.תיטפחותקדוצהרבהלסהנינבלםדאהתפיאסובהםזילאיצוסה=

:תינ'נערתויהרדגהןתילוסניסהלאכםגו*יה*

,סוכרהלעתיטרפתולעבןיאובןוסלסלסהחוצונהםזילאיצוסה-
.הלוכהרבחלךייסתו*הלסוכרהלע

:יטסילס*פקהרסססה**וקלתאתענומסןוטלסתרוצונהםזילאיצוסה-
הוה-םזילאי'צוס.םהיתובקעפשבערהוהלטבאה,םיילכלכהםירבסמה,לוצ'בה
,יטרפהסוכרהתעינמוקסמהלסילנויצרןוגרא,רוצ"*הןובנכת:רמוא

ןתואקודבלונילע.ןוכבנןיערגונסיהלאהתורדגההלכבט,רורב
 ,רתויתויללכהתורדגהבל*חתנו,ןחהנלו
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1DYDלסותפיאסונהםזילאיצוסה"209078הנסוארההרדגהה
-."הרבחהלעטולסלו,לצונמודבעסמריכסכובצמתאתונשלםילעופה
לכןיאה?תקדוצאיהםאה?תירוטסההניחבמהנוכנהרדגה*הוזםאה
?הכותבתימ'נפהר'תס

ןווכתמאוהןיא,*ללכ*סונאןוזחונהםזיאיצוָס:ורמאי-
לעטולסלדיתעה,דחאדמעמלסטותוביסהםיסיגדמונהנאםא.דחאדמעמל
תוועמהתאם*יריאסמ:ונייה,תודמעמלטםלוססדחסם*רצוי'ונחנא,הרבחה
*תלבהרבהחריצילהפיאס%הנהםזילאיצוט:ךפהל.ודמעלעןקתלונסקבס
.סלחמןויוסלעתדסו*סהרבה.תיזדסעמ

לבא,תידמעפ*תלבהרבחלםיפאוסונחנא-ןכא:ךד*אסורסאי-
vovoונגוטלס.םילעופתרבח,םידבועהרבחקרתויהלהלוכ'תאזכהרב" Po
.תאזההרבְחהלטהתריצילאיביםילעופה

13M9kהילאונעגהםרסןידעטהיעבלסהסוחתלאופיאם"סבנכב:
ותוביסח.ומצעגסומהתרדנהתאררבלדועונילעלבא,םיעצמאהוהרטמהתלאס
תאזהאסריבהתותיסאתאקודבלהסננךכםוסטמו,תינורקעא*ההזהרורבהלס
.תירוטסההנ*חבמ

?הרצובם*אנתהז"אב?תיססאלאיצוסהעונתהנוסארלהרצוניתמ
?תונהארההיתומבמויההמ

לעהתוהתהצ'ה,ה'לגצאְ+.תפרצבהנוסארלהרצונתיטסילאיצוסההעונתה
.תילגנאה.תיתפרצההרבחהלסילכלכהו*טילופההנבמבהמלצעהתונתסההלסעקרה
,יונסתילכתונתסהרוציהיעצמא.תיתיסעתההכפהמה-.ללכבתיפור'אהו
,לודגםילעופדסעמ1313 ,הלדגרזעה .ולוכ*תרבחההנבמההנתסהםתאו
בצמרצונהסעמללבאןקוחה*נפבםיוסכורכוהלעופהםגומעו,חרזאה
,תובורמהדובעתועסודוריהדובערכס,בער,*נוע,הלטבא,עוסמןו*וסשPNלס
,םידיה*'ידיבתרבטצפותכלוהתוריסע:זנסדצמו ,םלדבועה*דלילךונהרפוח
ארק).הלוכהנידמהלסהכלהמץאDAםיעבוקהםהו,הסטעמלןוסלטהםהלס
,(יטס*נומוקהטספינמהךותמם*מיאתמםיעטק

*כםא,הזהבצמהתאתונסלהפאססהעונתרצוהלהלחהיעבטןפואב
קרהזםסבהמצעלתארוקהלחההעונתה)."תיססילא'צוס"הסצעלהארקםרט
הזסםוסמ,םזלעופהדמעמךותמהעבנאיה,(19-ההאמהלסהינסההת"צחממ
רתיברבדההתאןוהבלש*םלוא ,הסדחההרבחהלסה*ימגפמלבססדמעסההיה
עיגמהבהפוקתהתואבקרהליחתמתיססילאיצוסההעונתהםאה,תוקמע
תונורתפלסתויסאררבכםיאצומונאסוא,ואיטל"טסילסיפקהלוצינה
ונחנא,םבסאו-?םילעופהךסעמםערסירסקאלל,ןכלםדוקםייטטלא'צוס
.(הזהםסבןמצעוארקאליכםא-)"תויטסילאיצוס"תועונתןכלםדוקדועם*אצומ

*תרבתההנבסהתאהנסס,תיתיסעתההכפהמהלעונרבדהח*"סהתיסארב
ותואםיריכמונאס,'נשדצםגהיהתאזהכפהמללבא.תילדואיפההלהקהלס
?תיתפרצההכפהמההת*יההמ-,חלודגהתיתפרצההכפהמב

.תילכלכ-תיתרבחההכפהמליטילופה*וסבההזהיה:ורמא'-
ורוסאתאאצומרבדה,הנוכנהחנה*הוז-תילכלכתוארתדוקנמ,םנמאו
םינתסרחהח:*ס'לסהדסעמהול"או,דרויםיל*"צאהדמעס:הכפהמהתואצותב
?תאזהחכפהמלהמלטהכרעה*יהוזםאהלבא ,םילסהדסעסלךפוהוהלוע
 הלס*סססכ,הבוסחהלאסה?ה'תואצותלעוה*סרוגלכלעהזבונדמעםאה



 
- 16 -

לסתווהתההךילהתםאה:וילעבכעתנדועוניתוח*סךסמהבש,ילאוטקאדצ
יפאתאודבלעבוקשאוהו,ידיתיה"דוסיהךילהתהאוה,ילכלכהקשמה
תיתוגרתהותינחורהםתוחתפתהל,הפודךרעסחילןיאה- לם*'תרבחהםיסחיה
?הרבההלשוםדאהלש

:תיתפרצההכפהסהלעתוידוסיתועד*תש

(eלַשסדחהדמעמה.ילכלכהנפמלסתיבידמהאצותהנההכפהמה
תחת,חילצסו-הנידמבןוטלסהלעוויתויוכזלעםחלנםירחוסוםינתשרה
.דבלבתוילסרופתומס'סןהס,הוחאוןויוס,קדצלשתויללכתואססיס

ךותמםנמאהרצונא*ה,ספחההפיאסתוחקלתה*רפ-הכפהמה)2
.הרבחהתוחתפתהתאועבמותאסרתיבקיעהלולחההנטלההרבחהלשה*סופדש
,טדאהרורחס:ירסומ-*תרבחןיכרעסודחלהנכהפיטשךותמהעבנאיהלבא
.תויטילופתויוכזןויוסום"סואלתורח

הכפהפהתאר"כהלונילעךכםסל-?תקדוצהלאהתוכרעהה*תסמוז"יא
ם*מעפלתוידיסההיתואצות"פלקרתירוטסההעפותךירעהלןיא.בורקמרתוי
תאריכהלידכו,ןפזרוחאבקרהזכהנפמלטךרעתוברתואצותתוליטבמ
*מוחתבDaללוחהלהסהנפסהתאריכהלס*הזבערואמלסותוביסחוו"כא
ANSAוזסהיעס,םדאהתבשחמהבתקוסעההבפהמהםגמאו.הבסחמהותורפסה
ןויוטלעהסדחההבסחסהתואצותיכםא,תילכלכתונתשהלשהאצותקראל
.דאסברןסזךטמבוליסבהספחהוקדצהרטסשמתסטגהוםדאה"נבלפס

הכפהמהתאונתכרעהלסחיב,תחאהלאטדועלסהרורבלםוקמהןאכו
-?קדצלסרטסמתארקלםדאהתאתאזההבפהמההמדקםאה:תיתפרצה

.חימצהרכאהלסובצמרסאמרתויערה*הלעופהלסובצמ:ורמאי-
ocaאל,ו"לעבלעהת"הורוסחמתגאדיכ,בערהיבמחוסבהיהת*מצה jo
.גאודןיאהבערבעוגלהיהלולע,הדובעולהאצמבאלסעגרבס

,לודבגסההיהקוחה?פלכןויוסה.תידדצדחהכרעה*הוזטלואו
*כםאו.םדאלכלסתיסונאהותוכזבהעדוהandaתאז.דבלב*לסרופאלו
חתפןאפמ*רה,תואלסההיתונקספהאוזהחנהמהקיסהאלתיתפרצההבפהמה
העונתהתריצילוםילעופהדסעמתונגראתהל,ונ"מילטהיטרקוסדהתווהתהל
.תיטסילאיצוסה

תיססילאיזצוסההעונתהלסהתיסאריכ,םכסל,אופיא,ם"לוכ*ונחשא:
רטסמבעקסהז*נכפהמלגיכתא,תיתפרצההכפהסהלסטפחהתונויזערבהצוענב
תרקבלסהתיסארברבכםיניחבמונאסדחהרטסטסהססבתהםא,טדחדובעטלט
העונתה*נוטארםהס-םינוסטרהםיססיפוססואהלצאוילעתיטסילאיצוס"
.ונימילטתיטסילאיצוסה

ונהםזילאיצוסה:הינסלהנוסארההרדגוההJD,אופ*א,ונעגה
.ת*סטפחותקדוצהרבחלםדאהתפיאס:תיתפרצההכפהמהתונויערל*נקסמךסמה

y    -
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?oתוהם-ןךספה:הינסהחיס Nosso

םדאהתפיאטונהםזילאיצוסה":הרדגהלדעונעגהתפוקההחיטב םזילאיצוסהןיא,ת*רוססההגיחבמתוחפלסונמכס,תקדוצהרבהת'בבל
תסדוקההחיטבה'דעונעגהסהחנההלבא,ם+לעופהתעונתלדחוימןויער
,רורבהבועטןי'דע

הנקסמהלבא,תיתפרצההכפהמהדעונתריקסהעיגההנוסעארההחיסב החסובנהמצעתוסעלהסנמא'הט:הזברצויהברהתללוכהסויסב13030 תאזההרדגההתאתינקסמתוצפלםא.היתודחדלתיטונאההירוטסהלתפתוסמ םעדועונלהעודיהותטארס,ן'מוי*קיתעןויערונהםזילאיצפםהש*רה אורקלרספאתסאבםאהלבא.ןכינפלדוע"לואו,םינומדקהםיאיבנה הירוטסהב'תרבחקדצוספח'םחולראסלוא,סוכקרגם*חאלוא,לארסי<בנ% לםיטסילאיצוס-ת'טונאה

asתודגונתובוסתיתסןתנהלתולוכ*ןאכ:

(aונייה,"םיטסילאיצוס"םנמזלסהיב,ויהספחה*פחוללכ: .ותפסגהלםיפחולהו,יתרבחהקדצהןויער*אסונ

(aלסת'רוטההותפיאסלךסמהםנמאאיהתיטסילאיצוסההעונתה קדצ,קדצ"תטספוסהסירדקרונניאםזילאיצוסהלבא,תקדוצההרגלםדאה pj םא*ב,ףודרת noןורתהכפAטקקרלקרE -ץבןויערונהםזילאיצוסהתאזהניחבמוslיםייפופם*א1ה .ותביבסלסם*דחוימהםיאנתה*רפ,ונמז

AMקימעהלובילע any SIDEלסטתומיוסמהתוסירדהןהמ4989902 ?קדוצו'ניעבהארנה*תרבחההנבמהוהמ?םזילאיצוסה

לא,רדגומיתלב"'רוטסהללחבסוסיגהןמבוס,אופ'א,רוזהלונילע ..תיטםילאיצוסההעונתההרצונהבסהפוקתה

תובסהםהסםלואו,םילופהדסעסלסובצמתאהנוסארההתיסטבוניאר
DAD הכפהסהרחאלהרצונסתיחרזאההרבחההתתסוהןהילעתונורקעה21372 %תיתפרצה

1+רמואחה.תיססילסיפקההרבחה:תאזההרבחהתאתונכלםיגהונ- ,רקעבתדסויסהתילדואיפההרבההתמועל)יסרפהןוההלעתתתסוסההרבחה
<הלס"ךרע-הוְטסרחסמהוה*זסטעתהלעתדסויסההרבחה:וניה.(יעקרקהטופרהלע .ןוההאוה

טספינמ"הךותמ,ינגרובהרססמהיפאתאםיראתסָהםיעטקהתאארק) ,(םתוארבסהו,"םירטלורפוםינגרובבןדהקרפה,"יטסינבומוקה

-ם*דיחיידיברסועהתוזכרתהלטדאמתטלובהסגמ,אופ"א,תרכב
ןכוסכו,םיבולקעהופקיאבתלםתחנזהוםלוצנ,םיבחרהם*נוסההלסםלודלדו
םתאו-רוציהלסּהיכרנאהתאצות,ם*ילכלכהם*רבססהתעפוהת*נסנותרזוח
.בערוהלטבא

,תאזההעפותהלשהנושארההתבסהתיההמ-
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.דאסםיסודקםינסזבםיילאיצוסםינקתמרבכודמערבדהתבסלע-
א*הבכערהויבועהלוצנהתבס:תונקסמהלכתאהחכותמוקיסהאלםהםלואו
Yתיזפרךפיהיתוילץב/ה yללהשוכךפרהDEN5ל9
ליסאולךסיב,אופלא,התיהםקססילאי+צרפהלסהבוסתהירך,+7ה
*עצמאלעהדיחיההטילסהה*התהרבחה.יטסריפוהסריהוה
:וניתוחיטתיטארבונחסנסהרדגההלאאופ*אונרזח.הֶלברוצ"ָה

,תיטסילטיפקההרבחהייוקלתאתעבוסהןוטלסההרוצובה0577872107
Eתולעבתאהיתחתהדיפעמוסוכרהלעתיטרפהתולעבהתאתללוסאיהס*ע
=eהלסרוציהיעצמאלע(הנידמההפהאהגה)יתירבהודןורהראי
יקולחולגתנזארבכ"כםאתיסטסילאיצוסההעונתההחסנטןורתפהוהזםנמאו
תאסכרסחסנךכו.ותפטגה*כרדוהזהןורתפהתוהמלעםיקימעמתועד
תוססבתמןניאםיטסינומוקהלסתויטרואיתהםהיתוחנה":םיססינוסוקהחעיבת
לנולפםלועןקתמ*"עולבתנואואצמוהסתונורקע,תואדיאלערקעלכ
:.ינומלא

תמחלמלסתויסטססתובסנלםייללכםייוטיבאלאןניאולאתוחנה
תיללידחתימהתוריריריססםהMINEלט ,תמ'קתודמעלפ
תאדחוימבןיצסהרבדםוסןיאםימיקהןינקהיסח*לוט*בכ.וי'נ*1*?
*ונסל,תדסתמתירוטסההרומתלםינותנויהןיבקה*סחילכ.םיטסינומוקה
.דימתמ.*רוססה

ןיגקהתבוטלילדואיפהןינקהתאהלטיב,לטמל,תיתפרצההכפהמה
אלא,וללכבןינקהלסולסיבוניאםזינומוקהתאןיצמהרבדה,*נגרובה
USAן,לדוסב a ar MIRA co Roy

םלטומהוןורחאהיוסבהאוה"נרדומה*נגרובהיטרפהןיגקהךא
לסולןצנלע,תודמעפידוגנלעתדסוימהםתסיכרוםירצופהתריצילסרתויב
,והנסמ*עדחאה

לוטיב:הזרסאמבםתרותתאומכסיםיטסינומוקהסןכתיהזןבופב
,יטרפהןינקה

לרפהמצעהתארתיספסילאיצוסההעובתה"ַכ,אופ"א,םיאורונחנא

.התואובבשםידחויסהםי*רותסההםס"אנתלןורתפהנתנו,ןמזה

ןנדמעהינפלטהלאסהתואלאתאזההחיסהםוכסב,אופיא,ונחנאםירזוח
ירסוסןורקע-םזילאיצוסהוהס:הרוצ*ונסבהתעאלא,וניתוחיסתיסארב
דעויתרבחהקבאמהתיטארמותחחלםדאהתמחלמלעולילכהלרספאט,סלחומ
םיאנתלעהבוטתכהנתנטתמיוססתגכתס,אסגוד*הוזסוא,הלאונ"מיל
תניחבמקראל,תיסונאללכהאדיאיהוזםאה?םימיוסמםייתרבמ-םי'*רוסטסה
תגייוספותידסעמהאדיאיהוזשוא-תירוטסההניחבמםגאלא,'תרבחההפקיה
?התפוקתל

.שדחמתאזההיעבהתאןוחבלהסבבהאבהונתח"'טב

 

  



 

 

- 19 -

.*רסוסמה*ווצהתמסגהויטסי'לא'צוסרטסמ:תישילסתחיס

תנכתמונהםזילאיצומהםאה:היעבהלאונעגהתמדוקהונתחיטב ?INI.דבלבתיתרגה RINDO ISתאתונסל,םנסא,לוכיס,*רסומןורקע:הזמ ,ירסוסהןורקעהרואלולסדעצלכלבא.םיאנתתונתסהלםאתהבויתונורתפ .ופצעלחסנסאמגודלאלוולןמאנו
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.,תיטס*לאיצוסההעונתהלסהנולטכתאהפוקתההתואלטתועדה*גוהילודגמ
דועותרותלס,ראודנלבטסוג:םהיניב*רקעה .הסגמה*ובנסתאועבתו
.וניתוחיטךטסהבבוסנ

-ןיצלןתנ.ונרודלסתואיצפהןמ,אופ*א,סדלתוננ"ארורבה
לסוייחתפר,הנוסונבדאהגרודלקבצפהס,פורפרתיברוזהבךכלה
המחלמבקרקקסעתהםילעופהתעונתסהנכסהתואו,הכוסנהניאונרודבלעופה
לעםינומההךוניהתאחה"נזהו,דמעמכםילעופהדסעמלטם*סרסנ"אלע
 םגאופ"אתעבונתאזההלאסטהןס ,ונלםגתברואהלסת"*רסומההרכהה
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DRA.תיססילאיצוסההרטסמהתססגאם*עצמאהתלאסבה'רקעהתקולחסה
םילעופה*נומהלסרועהרצ'יהתאלצנלתיטסילא'צוסתעונתלהלרתוס
רתויתיללכתרקבאללםהילעםחלהלו,םהלסם*רצםיסרסניאיולסל
?הלופהרבחהוםעה*כרצלס

:התעדעונררברטאתאםכסַבקרו,הזהרורבלהתעסנכנאל
ןפאב.תיטסילא'צוסההעונתהלסתוחוכהרצואתאהוהמט*לעופהדמעס
קודהרסקונסיתאזהניחבס.ויתויוכזלתסחולהתאלעופההבהאר*עבט
לטםיסרטניאהןיאלבא,.םילעופהיסעסןיבלתיססילאיצוסההעונתהןיב
תודגונףאםימעפלןהו,תויטסילאיצוסהתורטמלך'מתם*הזםילעופהדמעמ
דסעפלוליאו,תיסונאללב-תירסוסהרטמונהםזילאיצוסה:גולהוז
,םירצםיידמעסם*סרטנזאםילעופה

.תסיקההרבחהתרקב:ת'טיפתהחיט

ונתסיגתאונעבק4392022ןוסארקרפונפכסתמדוקהונתחיסב
,ירסוסןורקעכ,םזילאיצוסהלע:ונרמאו,יללכןפאבםזילאיצוסל
.הוהבזיתוסירדתאםעפבםעפ*דמםיבצמלום"אנתלםאתהבעובקל
םיסרטביאלויתועיבתתוהזדימתאל:ונרמאו,רתו*דועונמצעתאונבייס
.ויתויוכזתאוסהלתמחולתיטסילאיצוסההעובנתה*כםא,םילעופהדסעמלט
התעןוחבלובילעו,םינוסםיבצמבוםיאנתבהנוסתאזהפחלמס,לבארורב
.ונרוצבםזילאיצוסהלסו"תועיבתןהס

אוהךכו.תסייקההרבחהתרקבסעבונםזילאיצצפהכ,וניאר
DAםילאוסקאתרקבמקרעובנלתולוכיםזילאיצוסהתועיבת,ונרודב

םהסDIAוניתועיבתןהמ?םיססילאיצוסונחנאהמל-.הרבחהלס
?תסיקההרבחהלסהנבסבןקתלם*סקבסונאסם"*םגפה

,ליגרהובנויסנףותמ,םתאםיס*לסמונאןיאסם*ירבדהםהמ
E:דאמם*ברםה-?*םוי-םו'ה

ןיאיכםא,דימתודיתעבחטבוסלעופהןיא.בערו*בועםיק-
.תיטסילאיצוסההעונתהתיסארלסהפוקתבובצסל,םויהןבצמתאללכתווסהל

ןירוחינבםלוכםאה?םהתויוכזיוסםדאה933לבסאה-
םתעפסהתלוכיסהלאכםבסי.ןכרפאלןיא- ?תאזהלמלסהנבומאולמב
יתורירסןוצרבוןונגנמבלאסודעצלבלעםייולתסהלאכםנטיו,הבורמ
.תלוכיילעבלט

םימגפהלעדחאדהאבכעתהלהסננ,אלאםינוסארם*סוטיגךותמ
.תסיקההרבחבםינוסונאס

.'לכלכהםוחתללכםדקתרקבההטונ*עבטןפאב

וזיאב?לוצנהבסיה?תוינעסיהבםי*חונאסהרבחבםאה-
ם*ריכמובאסבצמב,ןבופפקוסענו-?םיקובדועהדסוז'אבו,ג*וסהדס
 %\הליחתץראב
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,ררבלונילקדועהינסההלאסהתאוליאו,(ס'לעופתדסעסלסותוג
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היטרקופדהתרקב:תיסיסהחיש

דחאש,תמיקההרבחבםיסבפהסכוהסכוביצתמדוקההחיטהתישארב
וניצשינסףיעסלהתעהנפנ.המויטבונדילעחתונ-ילכלכהםגפה-םהמ

ןאכסו.הסעפסלתויוכזהוסםדאהןיאתמיקההרבחב:ונרסא.רורבלונפצעל
.ןירוה-ןבוניאשסג

הבוסתםסללממיקההרבחבםדאהלשותולתתאטבתמ,אופ"א,המב-
ןהמ:תיטרקומדההרבחבםדאהלסיקוחהודסעטתאקודבלונילעךכלע
?היחרזאל.הקיגעמהיטרקומירהשתויוכזה

רוחבלתוכזהעודיליגמםדאלכל:א"התירטנמלאהוהנוסארהתוכזה
?Deלועפלףאוותעדתאאינהלתורסטפאהולתנתנ:רמואהוה.רחבהלו
לוכיהזטסשפמ*קוחןורקעםאהםלואו,ללכה*צינעלוהנ,התסטגה
תחאהעבצהההנקמםאה?תמיקההניזדמהלטהנכמבועסשמאולמבםשגתהל
-תישפחהתובותעה*"עהעדזתרקבעיבהלתלוכ"התפסותב,םינשעבראל
?ליעיאוההזחוקפםאהלהנידמה*נינעלוהנלעקפלתיטמסתורספא
?םירחא070912*"עערפומאוהןזאה

תרקבהינפבדמעותהמתפוקהץקפסהלשממהלטהתעידי:קפסאלב-
לסתימויםויההדובעבםב,תינסו.ותעדבבסהתהלהתואתב*חס,רובצהלס
. ,רובצהתדהאלהקוקזאלא,*אסצעןפאבדובעלהלוכיהנ*אאזההלסשממה
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(aםיארחאהלטממהיסיאן*א:התמדוקמתעבונהתיסילסתוביתסה
vasoלכ(,רדפצה*נפלריסיןיפאב ONךללהו,תוגל.פםה=םזצרדבצהיפדב
הגלפסהטךכ,םירחאהםיירובצהתודסמבםגוהלסמסבםגדחאןווכבתועיפספמ
,החוכתאלטבמםרוגםגאיהךדיאסךא,להקהתעדלטןגראמםרוגםגאיה
.תאזהתרקבהסטפוחתאו

וזםג,הלטממבתוחוכה*סח*:התמדקלהרוסקותיעיברתוגיתסה(ד
תיברפלסםייתמאהםיסֶרטניאהתאדימתףקססוניאתיטרקופדךרדבתרחבנט

Nasaםיטרקומדםביאטםיעצמא*"עהעפסהחוכהמצעלסוכלהלוכיהגלפסה,

ןויוסןיאותויה,הוסעיזבצמלכלסתיספסמההעפסההתלוביןיא(ה
.הנידסהךותב*לכלב

הילע:להקהתעדלסםרוגהדבלפם*ברםימרדגבבסחתהלהלסממהלע
ןאכמ."דכו,ץוחתועפסהב,םינתסרח,תלוכי*לעבלטםחוכבבסחתהל
תוריחבהןמזבםגהברםירחאםימרוגלסום*עצמאה*לעבלסהר"*שלההעפסההס
.הלטמסהלסת*ימויםו"ההתדובעב,ה*רחאלםגו
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mIPD *DNpiD*Ia NboDao niND) 493Dxy) 090% DPPID* I3MIR
ךלהמתאןוכלםדאלכלתילסרופתלוכ'ו A * PD VD הוסתוכז

רתוי'ולתהנידסהלוהנ,ןכרבדהןיאהטעפסל*רה-הנ*דסבס'נ*נעה
אקודסםוסמ,תוינצפיצנירפתוערכהברסֶאמםויםוילשםינינעב
הרזאהלסוסח*וודסעמתאםיעצקהםההלאםייסוי*םו"*םיני'נע

רחובהןיאתאזתפסוסתימוי07?תוליעפלעול*או,ט*לשה ae! : é

*טרקומידהרטסמההנקסתאזלכבשונתרכהסעתאזםיקיטמונא
”as*נינעלסיללבכהךלהפהזיכו,םדאלכלהעפטהתלוכיוטפוחהברה a
,םעבבורהחוקפלןותנתאזלכב

JD)היטרקומידהתרקבתודלותבירוססהקרפןאכר*כזהל'וארה:
.רסא,ןודורפהיהתיללכההעבצההלסהתוזלמורפלעןעטרסשאןוסארה
שט,םידדובלסתוסלתסהרצילעהסכמטת'סראקרתו'ללכהתוריחבבהאר
,אקודרובצהינינעלהגאדךותסמאלסורדהבורהתאגי'שהלתלוכיהםד"'ב
דועףכלו-הסיקהלט*סתקפפצההרבהה"בגלתונקסמןאכמק"*סהאוהו
.(וניתוח*יסךטפהברורבדחינ

.יטרקוסידהרטסמבםדאההלאסתאדועררבלוךיסמהלונילעלבא
?םויםויייהברבדהתועמטמ*המ .ת"טרואיתות*ללכהת*הוצתנקסמ

ןהפ-.הנידמב"*םויםו"הונבנויסנמם'יעדויובאהלאםירבד
להנידמה*פלכהפ-לעבותונתעבתועמטבהתונעסה

.הירטקורוינ(א

(aםיחופק

.יתודיקפןונגנמבלעסודעצלכלעםדאהתולת'(ג

Quדכו.ב*דא*תלבסהי".

.ת*למרונתואיזצמהנניאונלטתואיצמה:רמאלוגיתסהל,ןבוסכ,ובגילע
ם*עבונםיכוכחהתיברו,תילכלכהניחבסתוחפל"םורחבצמ"לסתואיצמאיה
ילכלבכהצצסהה*הולםגלבא.תוק'*פוענצלסרטסמג*הנהלחרכה₪ססךותמ
היהיהרזאהטתורטפאהםצע .תינורקעהניהבמתרחארבדההיהאל-*למרונ
-קומידההרבחההנבממ'גגרואםגפוהז-ד*קפלס*תורירסהונוצרלןותנ
,ונלסהריעצההיטרקומ*ידהתסגודתאאללוסלךכםסלבט**לואו .תיסר
לסדאסידוסיןיערגרבכהבסיס'פל,תיסלקהיטרקוסמ*דהנביאםגש
:ב"הראבתיסלקהת*סרקומ'דההרבחהתאאלא-תיססילאיצוסהרבהוקסמ
לטבומונניאסהדסב,לעופהייחתמר,האלפא'ההעבצההתוכזב"הראב
.(תערבסאיהןוההיליאלסםתעפסה|ןכיפלעףא ,רתויבההובגאיה
anyדע(!ילסרהטפשטקוח)םינפתוינידמינינעבכץוחתו'נידמ*ניבנעב
בחראוהםס"עוצקמסהדוגיאהסתורמל,תיסילופםילעופתעונתהסקוהםרס
ללגבתאזכתעונתלסהכרדלעודמעיסםיזטקהללגבתאזו-.העפסהברו
אופיא|םילוכיונא.םיסוכהלאסחיההנתסהםרסןכומכ,ת*'אקירמאההקוהה
-ת'אקירסאהת*טרקומ*ידההקוחהלסםילודגההיתובורת*'תורמל*כ,עובקל
לסותדובעתוכזוומויקתאהחיסבמהנביאא'הטסרפבו,דאמם*יברמה"מגפ
ךילטהלותואלסנללולערבסמלכירה,בוט%אתעובצמטתורמלו,לעופה
 .בערותוינעלטה*רוסילותוא
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תאונתרקבברוחתנדועןונגנמבםדאהתולתלש,תאזה*יעבל

תארותפללוכיםזילאיצוספהDKהארנ .םינוסהםי*טס*לטיצוסהתונורתפה

:םכסללכונהעש*פל.ע*יצמאוהסתונורתפהםהסו,תאזההלאשה

רסטמתארקלתיטשונאההרבחהתוחתפתהבבוסחבלסא"הה*טרקומ'דה

הניאאיה ,םלטןורתפהבןיאלבא,תיסמסהעפשהתלוכ*ותוזוכזזוושלש

ררגהלהיוסעאיזה,םויםוילשםיטסטוסםינינעב,'לא*רתויזוכז*וושהנקמ

menתסיקמאיהו,רובצהבורלשםי'"טממהו"כרצתאתודגונתומגמ*רחא

.'זכרסןוטלסןונגנמבםדאהלסתערכמ

:אצמ*תא;הח*יטלידוסלהרפוחה:ך'רדסלתורעה2

.ןודורפבןדהקרפה,רבוב.םל"היפוסואכתובזתנ",א

<.ת'אק'רסאההקוהה.2

exב"הראבלעופהבצפלעם"רמאם.

.הפתלמהוהפיקההרבחה:תיעיבסהחיסט

elיססילא*רפמאהםרוגהלעבסותהאבההחיסה:בירדפלתורעה

,"םירהבבםיבתכ"1ןיטסנרב,*ילםזילאירפס*אה:ךפלרמוחה .תוסחלמהלס

.הנוסארההימלועההסחלסהלעןוסניל'יבלטו"רסאס.ןינללס

םימגפהתאתוצפלוניטנתוסדוקהתוחיסה*תסב:הה"סטהתיצמת2

-'אםיק:ונטצעלוניצ .ונתואתבבוסהתיטרקומ*דההרבחבםיאצומונאס

וניאםדאה:ןונגנמבםדאלסתולתתספ'קןכומכvazaם*יקוזלכלכןויוס

ןוחבלונילע.דבלבתוילסררפהברהדמבןהתויט*לופהויתויוכזו"*טפח

03םא*כ,היחרזאלוא,הסמצעלסחיבא*הסכקראלתמ*קההרבחהתאהתע

א'הסהעפותבדימםילקתנונא.ם*רחאםי?תרבהםיפוגלondaאזהטכ

.הםחלםהאעפות:תמיקההרבחהלסהיסגפלכבהרמהוהסקה*לוא

הלאסב-?םלועבתומחלמלסתינסנותרווחהתוצרפתהלתובסהןהמ-

nasהליחתלאסנ.תחאהחיסבהתואהצמסנאלו,רקחקיפעהלךרטצנ:DRA,

תופיקםאה:םוצסצרתיבדועלאסנורבדהתאלקבנ?*לכלכחרכההנההמחלמה

?ןהולא-ןגטיםאו ?המחלמהתוצרפתהלתוע*רכמתו*לכלכתובס

בוקעל1033.ןנס*ס'אדוו*אדותוילכלכתובס::הרורבהבוסתה-

התיהרבכהבטהפוקתבליה₪לבא,*רוטסהבוקעם*רבדהתאלשלתטהרחא

הנושארהתימלועההמחלמהjo:ונייה .דבלב'ביספםרובאלםילעופהתעונת

%1916-191?תונסב

תזלקותוירקמתובסמללגב,עודיכהצרפהגוסארהת*סלועההמחלמה

ךרעתודבכתובסויהןהיורחאס,ןבופמכלבא('ברסהרצועהחצר)ןרע

nprenoaלהלאהתובסהויהוהמ-"תעבמַנ*תלב"בהמחלמהתאוסעס ronda

,הינמרג :תויטסילאירפסיאהתונידמהןיבםיזלכלבםזסרטניאידוגנודמע

,הבהרהירפסאלעוםימיבהסילסה,הילגַבאלסה*לגרתאקוחדלתסקבמ

  .התיסעתלםלגהירסחלתורוקמו,התרצותלם*קוסהסצעלסוכרלו



 

 

 

0

ןתנסיוארו,'דמעפלוצנלסהסדחהרוצב,אופיא,ם*לקתנונחנא
תונירדמהֶָרות5:"כ ,תופדוקהוניתותיסברככונ"אר.תלערהתאה*לע
.תיללכהםייחהתסררופסללגבתפססטטמות'דמעסההלאסהתכלוהתויטרקומ'דה
לעופהלעץחולוניאופויקםלואו,םימיזקלוצנהו*דסעסהלדבההםנמא
סטטסטמוףלוההז*םינפדוגנסלככלבא..,*תרבחץחלותור"'רסרצויונ"'או

Jaלו<בה,םינוסםימצןיבסדוגנה:ינוציחהדובנהטלבתמוךלוה
עיגההסדחההפוקתבקרםלואו,םלועתומימונלעוד*םבנמאש,*לאיבולוקה

DYIDD?רתויו,ידמעמ,'ס"'נפתוחפהסטענלוצנה,ם**נוציקהכ-DIN?
וצנה+ונייה .תולסהנתונידמבע*רכסו-תוהתופמתונידמבשחומתוחפ
.םעלעםעתוטלתסהלסהרוצלרבועאוה,*טסילא"*רפסאהסענ

ונייצםירבדהןסהפכ ?תורחאתוצראבתיתזסעתהנידמתסקבמהמ-
:הזבםמכסג.ןי'צלונ'לעדועהמכו,רבכ

.תרצותה*פדוערכממלםיקוס(א

.ה*טעתה*כרצקופס?Dv,םלג*רסחלתורוקמ(ב

.הלוזהדובע(ג

,םייאבצםיס*סב(ד

9ךכלתיתיטעתההנ'דמהתאתוק'קזמהתובסהןהמ

-הנ*דמבהזרצומלכתאקוסלהלוכיהניאבוסס,הזסעתהתורבגתה-
,תויקנעתוזומסכבתורצימתינרדומהה*סעתהלשתוללכושמהתי"נוכסה4םאה
הברהלסקווס*"עקר-ךכםושסו,הררחסהךרעתאליזומינומההרוציה
לסתדסתמתורבגתהלםרוגטרזוהלגעמוהז.תאזהה*סעתהתי'אדכםירצומ
ם*לעפסםעתורחתהבדדסעל*%ךכ,סדחמרוציהתרבגהוםתלזוה,רוציה*פדוע
ם*סרוג-קווטלרוקמםהלם*אצומן*אסהדמב,הלאטם*פדוע,ם*רחאם'רצ"'מ
ןסקלחלשסרהובער,הלסבאל,תיתי"טעתההנידמהךותברוסח*לכלכרבסמל
:אוהידיהיה17923531909599תארותפלהנ"דסלכתסקבמךכםוסשמ,קסמה
ו.תרצותלם*טדחם*קוסתא'צמ

*רסהלתורוקמרחאשוקבהרבגתמ.היסעתהתורבגתהלטהבסהתואמ
ותואותויהלבא .תורחאתוצראבותאיצמ:"דזחיהןורתפה-בוסו,םלג
הפחלמבד*מתם"מ*יתסמסם*כוכהם*שונ-תו"סלועתוסצעמהפכברצונץהל
:.הערכמ

ייהתסר|תילע:אוהםזילאירפמ*אהתאהבסמסה"גסהעפות-:
תיסעבהדובעה,תויתצסעתהתומצעמבם*לעופהדמעסתונגראתהבקעבלעופה
העפותהדוסוהז.הלוזהדובערחאסוקבהליחתמאל"םסו,הרקירתו*
הלוזהדובערחאסוקבה:היתובס,ה*רפמאהתוצראלתו"סעתהתרזדנלס
.םלגה*רסוחתורוקמלאברקתהלןוצרהו

י*יזהתמדתילעו,ה*יסעתהלטתצרמגנתוחתפתה:הלאהם*כילהתה*נש

תורחתהתאובבוססןהו,הסדחחתעלתו"ניפאתו"ת*טעתהתונ"דמבלעופה

תאהעירכהס,תיסלועה500705תא-ףוסבלותובנידזההץורסתא,תירדהה

,הרצקהפוקתלףכה

gunos ¿0907 damas ת*קלוו,תיקלחהנקממבתאזההח*"סהתא«04919
aaaם*ע*רכמם**לכלכם*מרוג:הפקהאלסבהיעבהתאץנררבאלסםףסמ

hnaciasa,*רבדבוגלתועחדיהתמחלמהת'ברסתא43940 *D?תומחלממלחה

,תומחלפבהלכה,תלפורההתיגויהתו"רפמאהתוסחלמבMAPS,םי"ארפהםיסבסה
..תונורהאהםלועה

ןרפאמדמפסילעהחלטהתאחתפל*אדכת*נכתהלסהזקרפב:

 ,"םינבלהרהזא"|וסניליבלס
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ampהמחלמהתלאשותפ'קההרבחה:ךסמה:ת"בימש.

תודלותביללכנ,וזהחישלידומלהרסוחה:ך*רדמלתורעה.1 ,הינסהתימלועההסחלמה

םיילכלכם*סרוגיכונסכסתסדוקהונתחיסב:הָחיסהתיצסת.2
:הפק*האולספהלאסהתאונמצעלובררבםרסטלְוַאְו.,םלועבתומחלסהתאובבוס :ילכלכחרכההנההמחלמהםאה

,ילכלפיהריכהיאיהןיפ.[אל:אלהתלביסקביטסניאההברסתה לשדרפביתלבקלחתויהלהכפההפחלפה.רורבתשרודתאזכהבוסתםלואו .הסחלמהתיהאלהבהפוקתםיעדויונניאוסעמכ,תיסונאהה"*רוטסיהה
.תסדוקההלוצפבונסצעלוביצסטיעינבמהתאשדחמ,אופיא,קודבלובילל

תונידסדחאדצמ:ךכתרייטצסימלועהקסמהתנוסת:ונרמאונחנא. םלגזרמחלבערו .ם*ידצומלס'קנעףדועןהברצונס,תוחתופסתויתייסעת
םלגהירסחלתורוקמוםיסדחסיקוסואצמיאלםא,וללה.הלווהדובער
יופצאה*יזמואלהקסמהלכאלאטטומתתןתי"טעתסקראלןהלםיסורדה
תולעב,תוחתופמ*תלבתוצרא:*נסדצמ.םיינופהבערוינועהלטבא:ןברוחל ם*רצוסהיפדועלוליפאתוקוקזוללה.בערוינוע,הלטבא,הכוסנםייחתפר ךרדבהנורתפתאתאצוסהיעבהןיאס,הבסה,אופיא,*המ.ה*סעתהתוצראלס
?ידדהםכסהלש

*n0 תוית*טעתהתונידמהןיבםיקוסהלעתורחתה(א:ךכלתובס=
תוילאינולוקהתוצראהךותבהָכומנםייחתפרלערומסלןוצרה(בו.תונוסה
*רסוחתקפהבןהו,רוציבןה)הלוזההדובעהןמןרצ*החורתאלידגהלידכ
(תטלסההנידמהדבנכהירפמ*אהימעלסתודרמתהעונסל*דכ:ןכומכו,םלגה הינקהרסוכתאהד"רוסהירפס'אה*ימעלסהדוריהםייחהתמסרסט.תורמל-תאזו
.םהלס

לטךרדבאלסרותפלהיהןתנתילכלכההיעבהתאס,רורבם*יתניִבםלואו
,םבס*פלםיילכלכםניאהארנכט,ם*רחאם*ילוסכמו*הםיפ'קאלמלא,המחלמ
-?םהמהלאםיסרוג:איההלאסהו

קסמלסרדסהב,הצוענרבדהתבס:הילאסתטקבתמוטעמכהבוסתה
010Don<0ו*פאב :ונ'אה,תונוסהתונידסהןיבןיפילחה
,קודבלסיתאזההנהו-,'תרבחהה

ת*סלועההמחלמהתאוללוחסתובסהרחאוניקחתהתמדוקהונתחיטב
,היבסהתיסלועההמחלסהלסה'עינמרחאתוקחתהלanyהסנב.הבוסארה
םיכילהתהתאהטילבה.התמדקמרתוידועלודגההפקיהוהתופירהללגבט
.תינרדוסההרבחבם'נוסה

םסב.תיצאבההינמרגעודיכהללוח,הינסהתימלועהסמחלמהתא
להיתורטמו*ההמ ?תאזהתשעאיהתועיבתוליא

תיסלועההסחלסה?ans,םיילכלכםיעינמךכלו*הקפסאלב-
תורוסחתולבבהוליטהסובכהתוסצעמו,לילכינמרגה*לכלכהקסמהברחנתמדוקה
ma,הדבכהיסעתחתפלםינסרגלןתנאלהכראהפוקתךסמב.ומוקסלע
,בערוהלטבא,המויאהיצלפניאהתיה,םייקבעםיסוכסבםי*זוצפםלסלהילע'
 םלואו-הזהלמנהתאקורפלהפיאסףאו,המויאתמוערתוררועהלאלכו



Ot

תיטסיסאפההעונתהתוררועתהלתוימינפותוינוציחתובסןההלאלכ
?הסחלמההצרפסןסזבםגועיפטהתוילכלכהובסןתואםאה,לבאהנוחצנו
םקוסיצמסרגהילכלכהקסמהרבכ,הצרפהמחלמהסןמזב,אלס,הסודפמְכ
המחלסבתינמרגההדיסעהתאתעדהלעתולעהלללכה*הרספא"אוןיסולהל
ירהתאזכהמהלמלםיילכלכםיעינמ,אופיא,ויהםא,ססובמההקספאלמלא
הסחלמהלסהיפאלבא .םירחאםיסעלסםרטעלעטלתסהלןוצרה:בוסהז
תירברבהבוסתאלא,התואןווכםיקוסתאיצמלחרכהאלףאט,וחיכוההיתומגמו
,תטלחומתואדובעובקלםילוכיונחנא.םלצנלידכם'רחאםימעלעטלתטהל
ויההלאכםיעינמיכםא,המחלמהתאוללוחםיילכלכםיע"נמאל,םעפהס
.ינמרגהרטספהלסוזפאםא"כ,אצמנב

?המחלמהתצירפלעהזהרטסמהע*פסהחמב

ם*רזהםיסמעהרסועלהבוסתהתאםהבחפטאוהםינומסההךוניחב-
,'רספומןסרלכלוסיבךותמ,םהילאתיעזבההאבסהתאו

.היטרקוסדתרקבןוטלסהתארקבלםיבומההדצמתורספאהרסוחב
$

וררסס,תיעזגתאבסוהמקנ*רצ*ךותמםקיסס*טאפהרססמה-
.יסממיוטיבללכלאיבהאוהםתואו,"'נפרגַהםעהברקב

תובסםאיכ,יביסקיבואילכלכquisאלסעובקל,אופיא,רספא
תאובבוססןה,יטסיסאפהרטסמההנבסבתוכורכה,תויגולויצוס-וכיספ
,הנזחאהתיסלועההסחלמה

13378יסס*סאפרטטמ:תחאתוגיתסהןיצנס*וארהןמןאכ,םנמא
,תמיקהתיסרקומידההרבחהתאוזמבפבתונמלןיאו .ונרודבלבוקמהרססטמה
םינוסהךוניחלסהאצותהיהיטסיטאפרססמלבא,רבדהאוהןכ,םנמאו
239%וז4עסטמ ,הילסיאבוהינמרגב"טרקופידרטסמלסהכראהפוקתךססב
טעסכו,ונימידעםייוצמהלסם*דלרס.תיסובאההרבחבןפודתאצויהעפות
*וסבאוהםזיסאפ:רמואהוה .הלאכתוגלפסתעדו*הנ*דסוהנידמלכ
masתועפותויפלעריבסהלרטפאו,תמיקהסבסל,הרבחבם*קתוחורךלהל

“emaהסגרהוהבסחמיסרז .תיטסיסאפהניאסיוזםג,ת*נרדומההרבחה
ם*כילהתלסיוצסאוהםזיסאפהסרמאלרספא,הבםגםילעופםייטסיסאפ
םירטסמהלעלצליסהל*דכהבסיםוקמלכמ,תמ"*קההרבחבםי*דוס'
.םתואןוחבלובילעו,ם*נוטה
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יטרקומידרססמס*טםוקמבטרמסדלרטפאלבא,("ת*ממעההיטרקומידה"תוצראןוגכ)
לעתערכמהעפטהלעופלסט"תונגראתההספוחויוסיבהספוח,תויללכתוריחבלט
,תנגוהתעצומסם**חתמרלבורעללוכיאוה,רוציהןוגראלעאליממוהנידשה
רסטמהן*אסםוקסבןכזדסכ,הרבחבםתעפטהתסלחהלו,םידיבעסהיחורםוצמצל
ם*קונ*אהת*בטהותדדגאתההספוחותויביטקיפןהתויללכהתוריחבהו'יסרקוס*דה
םגהזהרקמבםהט)רוצ*ה*עצסאלעםיסלוסהלטםבלתור'רסלןותנלעופה-
,(יסילופהןוסלסהילעב

תודסעסםנמאם*מ*קתינרדוסההרבחבסויסכעקיסהלםילוכ*ונחנא-
ם*קלהבםהםה*פ-לעט*תרבחהןורקעהלבא,הנוסתיתרבחהםתעפסהס,ם*נוס
תדיסכ:ונייה,הר*ט**תלבהםא*כרוציה*יעצפאלאהריסיהםתוסח'תהבונניא
851102הנלדסהןונבנמלעהעפסהה*'כםאו,הנ*דמהןונגנמלעםתעפסה
,ןוגרא)רחאן'סס*תרבחחוכלסהאצותםגא*ה*רהתינרצ*',תילכלכהסצעל
sorboלסיוליגםוסמםגסאובס*זס(תילכלכהרוטקוינוק*אבצחוכ,תויחסוס
.הפיקעםאזכהר'ס*הסילסאללבא-רוציה*עצמאלפ

יעצפאלהרי*טיהתוסח'תההאלאלהתזרקעההיעבהםא:קודבנסךירצהתעו-
-הלסממה-*נוסלסהוזוס*בלעויתרבחהרטסמהלעהעפסטההתד*סםא*כןרוצ'ה
?ןכםגםירחאם*גוחלטהזעבוא,דבלבםילעופהדסעמלסהלאס*הוזםאה

,םידיקפ,םיאלקח:דימם*טלבתמםירחא"תודמעס"רפסמלסםהיתועיבת-
הדימב הבו,ם"ריעזםלרחוט,הכאלמילעב,םי*זסטפוחתועוצקמילעב,םיאנכס
ם*רט*מהבם**ולתvam-רוציהחססברתו*הפחרתוכססלעבת*סענהנידמהט
,ם*לודגהם*רחוסהותסטורחהיתבילעב:םיינגרובָהתודמעמהםג

-ימ'נפהיתרבחהןוגראהסהדימבהבס,םכסל,אופיאםילוכ*ונחנא
תידסעסההקולחהת'סענרוציהלערתו*ורתו*הברהעפסהתלעבתיטענ-הלססמה
העפסהה'פלהסדחת*דפעמהקולחתרצונו,הנידמהןונבנמלעהעפסהלסטן*נעל
  ,'תרבחה.רטספהתלאט:ןכ-לעאוהםזילאיצוסהלסתולאסהתלאס,תאזה
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.םיוססיתרבחדסעמואםדאלכ:הנידמהלעהעפסההלעַבהיזהיסט15D:הסולכ הלאסה,הנ'דסהןונגבטבםדאהלסותולתתלאטלתיסענתיתרבחהתורחהתלאט ,לצנמהדגצכלצונמהדסעפהתלאָקאלורטסמבםדאהתלאסא"'ה

הלחתיסלקהתונגרובהתפוקתבתידסעמההקולחלהאוסהבסםכסלרספא ילעבםבחרכהבםנ*ארוצייהילכלטםיריסיהוילעבnda»תונתסהוננמזב םגלדגוךלוהקלהלעםירתוסםההזכןפואבו,תערכמהתיסילופההעפסהה קלחםהלסלםזנוסטםיסעסמטםירחאםי*תרבחתוחוכלתילכלכההעפסההלש תאםי*וסמזתרבח?quaןתונטוהמ+לואסלםוקמהןאכלבא,יסילופה110702 להנידמהןונגבשלעהעפטהה

.רוציייעצפאלעואסוכרלסתולעב=

.(תיעוצקמהדוגא,הגלפמ)ירובצןובראלתוכייתסה-
.(ןגומכ-'טרקומידרסטסב)תיללבההעבצההתוכז-
.(ירוטטקידרסטמב)תטלחמתילכלכותיאבצתוכמס-

להבסוזלאס,תחאהבוטתתתל1098PRתאזההלאטהלע*בDRAMונחנא
.תונידמהלכבםיוסםירטספהלכאל=
ואהצלפמל*טללופןוסלסןתוצנה,הסודטלובםרוגונטיםאהללא- לרססמוארססמלכבתוגלפמהסכל

יעצמאקהדלסב,רוצייהיעצסאלעהלאהםימרוגהלסהש"'לטהתד"מ- DDT“-רתויםלירובצ,רתוים*בחרםייתרבחםיפוגלסהס"לסלםינגתגרדצילה -םידדובם*דיה*י*דיבתזכורמתאזההטילסהטהדיסב,*יסרקוסידתויהללוכ* -דחאדפכלמ*רובצגוחידיבתזכרמהטילסטטהדיסב,'נגרוב?ninלוכ*רסספה ,הרוטטק*ידלהסונרסטמה

הנקפהא*הדבלברוצייהיעצמאלעהסילסה70130Nןוידלהתעסנכנאל JNוניאררבכ1982273(*טילופחוכ PDרטפאלבא(ותרהטלעןוכנרבדה לרה,בהוהםוןוטסלסההתעםגש090?
אלא(תבחבאהםצעלבוטחוניאהסלםדוקהמ)ת*לכלככתיליןכלל
ARES*פאס pasa Oךבלות5הה

Mo7לןפיההוסnroהנתסצהמ:א*ההלטסה..היבתריס= :?תאזלכב

תודונתלרתו*ןותנונניאאוא.?רובצןיגעלהסעברוצ"הןוגר'א- אוהאלא,בחר*טפחקוסרתויןיאטרמולרספא.יספחהקוטבתפלתוק*חרמ
ןתינטןאכמ.*'רובצןונכיתי"ע-(תונוטתסצראבסםינדסםילדבהב)לבגומ
תודגאתהלכךכםוטמורוכצהןוגראלעתערפמהעפסהתירובצההסילטהןונגנמל לקיזוסיבא*ה-רוצייהיעצמאלעהריסיהעפסההלןיאםאוליפא-ת'תרבח
,תמסורתמללכהייחתמר.רתויירובצ הסענאוהףאטוכרה.ילכלב'הוכ
א'צוםוהמאלהלטךילהתרבוגוךלוה,ם*ידבועלס*אמצעקסמרטפאתמ
תי?בשיאההבכלדיהIDתיסהפיהתרילבהתא
היגוסלהיצרפואוקה*"ע)הסעמלםגו(הנידמהחוקיפי"ע)הבלהלסברתנ'ורתול
תוקבאההו-תוחפהפירחת*דמעמהתוקבאההתיטעבהזכןפואבו(המאלההו
,התואתסרו*תזיסטללופה

תיסלקהתונגרוכהתפוקתלונתפוקתןיבלדבההטםכסלם*לוכ*ונחנא-
רססטמהיפואדם*יחהיאבתתוחתפתהלסהאצותאוה,יתוסכאלא,'נדרקעןניא

 .ל
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תוכיאלהכפהנתומכ-תיטסיסכרסה"החסונ"לםאתהבסאלא,יטרקדמזד-ינגרובה .תורחא?nonזכרדתבייחמה,הסדחתיתרבחהיוההרצובנו

:ןללכבתונורחאהוניתוהיסתונקסמתאקיסהלונחנאםילוכיהתעו

49091*דסמעמהדוגיבהססססמוךלוהתינרדומהתיסטרקומידההרבחב,א :תורחאתויעביתסתופ"*רחמותוכלוהותסועלו

רתויורתו*ם*יקתעדמלצונפהולצנמהיסה'.יימואלהדוגינהףירחמבב ןיבו,הלטה*רפסזאלתילאירפיאהמצעמןיבסםיסחיל,תיסואל-ןיבההר*לזל MDIYDךותביסיצפהלוצ*בהטסטסמי*צלא*רפמיאהלוציבהלדגסטהדימב.הםצעמל ילאירפס*אהלוצינה:המלםדוקהסבוסחהזןיא)תיטסילאירפמיאההנידמה (,הזבהזם"בברפכםיפללהתהינסשבוסח(,ךפהלואימינפהלוצינהטרססטל

תאזו)ץוח*פלכוםינפיפלכתכפוהםיקהרטסמהימגפמboomתלאס.ג לפבה"לה*היס:ונ"יה-.רסיססיבםדאה תלאסל(ןוחבלדועךרסצנ .הנידמהןונגנמלעהעפסהה

elטיאורונאליעלםייובמהםיכ*להתהןמPDהכרעסהלסדבוכהתדוקב enviabaתונידמהםינפבסםיכוכיחהןסהסדחהתעבתיתרבחָה yr osa? (תאזההדבועהןסץמתטמהתאןוחבלךרסצבדוע)

emתוברלתויברעסהתויטרקוסידה"בגלןההנוכנהיהתתאזהללכה ,תויברצעמהתויסרקופידהיבבגלןהוןהבסתויטסילאיצוסה

תונויערהלערורכוהאצרהתאזהח'טירחאךורעליוצב1הרעה ,םהנרובסמי'גל"םילהבמהתכפהמ"רפסהלטם**רקעה

Y

nn?לםל*לא*ל<סם.ה.תרלבת8(3

ונרמא:תפסובהניהבםיכירצמסםיפיעס*נסויזהתמדוקהונתחיסםוכסב *פואסונרסאו,"סואל-ןיבהקבאפלהרבעתיטסילאיצוטההכרעסבדבכהתדוקבט -ןיבהתוקבאההלעהעפסהולס*רטטסבםדאהלטודסעמוא,יסיבפהרטספה .תאזהת*סואל

קבאסהסהחסובהתועסטמיהמ:א'הןוחבלם*כירצונאסהנוסארההלאטה ליסואל-ןיבקבאסתויהלךפהיטסילאיצוסה

ם*יטילופם*טוגלקלחתמםלועהםויהטהדבועהתעיבק:דיגהלךסלא- ,םלועבןוסלסהץעתוקבאההתכרעבםהיניבו-יסינפהםרטסמ*'"פעף*לרבב
תודיחאן'אםמצעם*טוגהךותבסדיסהארבלהצסמהבוסת*הוזםאהלבא- ,תויפרגוטיגתוכסתובורקםיתעלטייסילופסוגלתוכיתסהל:ת"טילופ ovoן'אןכוסכ,תויאבצותוילכלכ “on?תוכייתססהתונידמהןיבosa? עסבהקזרסאהילגנא:תקולחמה.םידדצהיבשלבבלוברבדה)דחאיס"לופ תאלילכהלםגןתנןאכ,היסדרילהינסור,ןילופ)היכ'צלס*וכדהו ,(היולסוגויום"הירבן*בתקולחמה

,
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י"עם*אטבםהדצמתאלס,םייולגינסתאסבסתיסלועהתקולחמהסןאכמ
:עובקלך*רצןאכו)םתורחלעםידבעוסמםימעתסחלמ(א.:םמצעתוחוכהםתוא
רועב,ברעסה*ז"עתוערפוסוהיסור*'עהזקבאמבתורזענ,ן'סודוה,ןיס
תסחלס(ב-ו(ברעמה*"עתרזענוהיסורדגנכהזןודינבתקבאנה'ואלסוגויס :בוס*=ןאכו).ץוחבמהתוארערעלןויסנהדגנכהיסרקומידהלסתוננוגתה
אלא,חרזסהתוצראביסטרקוסידרססמלעתסחולהנ'א.תיאקירסאהביטרקוסידה
הלאהתוסגמהיתססרמולןתיגהללכהבלבא(תובְרְרְק,םיתעלהזלדוגינבתלעופ
.תיסלועת'מואל-ןיבתוקבאיהבתואסבתמ

3 ot 1 E: E ₪ 0

סורפDR:ןו'עךירצבונדמעהסינסהףיעסלןאבמםירזוחונַחָנִא0<
ימואל-ןיבקבאסבקדוצהםלועהרדסוהרבחהרדסתססגהלעתוקבָאּההלסתולגתהה
?תוקבאבהתונידמהלסםיימינפהם*סחיבםנ*אתקולחמהיסרססה

יתרבחהרטסמה.ןכרבדהןיאיכוניארהסחלמההלאסלעהחיסב,=.
any ונלסהלאסה.יחכונהךוכחהלסםיר*ס*הויסרוג'םֶהיפלועהןוגראהו er

?הזהימלועהךוכ*חבםייתרבחםימרוגםיטלבתמםאה:א"*ה

םיתובחם*םרוגם*סמסמתימלועההכרעמבם*דדצהיגס,ןיעלסלוברמדה-.
,תויתרבחתודבועלצנמסיסילופחוכלסיולגוהזםזינומוקה.םיקהבומס
תוצראב(ברעסהדגנכםזינוסוקהתועצמאבהיסורתפחלמ- תולסחנתוצראב
רססמהלסויפאל:רסולכ,היסורדגנפהיטרקוסידהי'עףרעמהםחלנתוחתופמ
:ןרסולב,תזמלועהתוקבאיההלעתערפמהעפסהס'תונוסהתוצראב*מ"בנפה

no 13? ñקבאסההסעבךכיסלועהקבאסברתויורתו'.אסבתמ'תרבחה

,יתרבהיפואלעבקבאסלרתויורתויימלועה

?הזהספססב'קלחינסן'בהריתסס*סאה-

תאהסננםא,תמיקהנ\'יאהריתסהסהארנ
Reם.סלאל A

.3

.
n

. RPהיכי. .ם-ל7ללההיז/3
רדסהןיאלבא,הנלדמוהנ*דמלכךותבימינפהרטסמה3Dםלעתהלסיס
ךלוהםלגעהסםוטמ,תונורקעםתואלעתתסומס*'םואל-ןיברדסהאלל

-תיסלועהנידמכרבתסהלךירצונ"ארבדה)א/
.(םיימואל-ןיבם*סח

סורפן'אסאופיאןבומ

:תונקסמ*תס1251
qהס*צלסהלוכהרבחלה*התובסהזכיתרבחרדסהאוצכלםזילא'צוסהלע

?INDIלע Mossרוציהי*עצמאלעןיפיקעבואןירפיסבהסילס,:

edתולעבתוגזדמלסקדוצימלוערדסהלס*סבתויהלב'יחהזהרדסהה
עיגהלם*לוכיונחצאןאכמו.םיירסומתונורקעםתואלעתתסומה*ם*נפרטסמ
:וניס'בתיטסילא'יצוסהעונתלסתוע'בתהלסםוכסל

elלעופהלסזדמעמ'כונייצונחנא,םילעופהדמעמיגס'התריסס
היטרקומידב,תיקססהותלוכ**וליגוונוגראלתודוהתינרדומההרבחברפתסה
תויבקעבאלסםג*בכםא,תיססילאיצוסהרבחלסתונורקעהסבוססגתהת*ברעסה
יאנתכ,חפסלורומסלט*הלאלכתא,תורוסחתַפיצקא'ירירחאםיתעו,הרזת*'
ּ.וללהתוצראבםזילאיצוסהלסותסטגהךססהל

ה
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וזיאב)םידבועהתוסחלןגרואסויתגרדהןפואביסואלהקססהתרבעה2 לקהריט*תולעב*'עואתילטוסהסאלה*"עםא:תוסעהלרבדשך*רצךרד היה*יטילופהחוכלרוקסהסvia-(.רורבןועסודועקזרבד-םידבועה .ןונגנמידיבואםייטרפםיסרויידיבזכריאלו,בחרהרובצהידיב
לכל-ותלוכ**פלדחאלכ":ןורקעהםטגוזובסילכלכןויְוטתריצי.5

(םידבועהתוטרלקטסהתרבעהלסהנקסמתויהלהכירצתאזו)."ויכרציפלדחא
" ,הב*דסבחרזאלכלתויוכזותובוחלס30271710870ןאכסו

V11Y9דובעטהןה).ויתורוצלכבילאינולוקהדובעסהלוסיב6 *N233 ,ב"הראי"עתוברתוצראבםיקסילכלכהדובעסבןה,תיסירבההירפס*אבםיק .("תיסטעההיטרקומידה"תוצראבםיקסיס*ילופ-יאבצהדפבעסבןה

Oתויוכזלטס*סבלעןילסוב*סחיות'דדההרזעםסליסלוערדסה אלא,יט'פהחנכהתדיסיפלאלםיסח*:רסולכ)תולודגותונטקתונידמלתווס
.(תויסואל-ןיבתויוכזתנסאלסס*סבלע

.תולסחנתוצראחותיפבהרזעליסלוערדסה6
תונידסןיבםיכוסכסלטהרקסבתבייחסתיסואל-ןיבתוכמסתריצי.?7

.תונוס

טפח:תויסרקומידהתויוכזהתינקהו,ירוסטקידרסססלכלוסיב.8
ירובצן%גראלכלוהוסבםדאלכל-הביתכהוהעונפה,ןוגראה,רובדה,הר"חבצ
,םייטרקוסידתודוסילעססובמה

תאםיסג*טזתרבחהרדסההוהס:םיתסןהונינפלהתעוראסנסתולאסה
.ותסטגהלעיגנךרדהזיאבו,הלאהתוע"*בתה.

Msתרק::הבעעתחאהמיע VT sn

elהרעהqa?אובמאוהס,םדוקהקרפלםוכסחוהמתאזההחיסה
?peקרפלרבעמו,םזילאיצוסהלסת'לכלכהותיתרבחההירואתהרומלל 30m
תרות'לעססבתמקחפה,םזילאיצוסהלסםיירטססום**תרבחתונורת'פבקסועה
:וסמסיהלדעפלרזערמוחכ.סלגנא-סכרמלטהנזדמהתרקבו,"הנידסה
,יקסלל"הנידסה"

,םזילאיצוסהתועיבתתאונמכסתמדוקהונתחVA:הלועפלםיקרפיטאר.2
.החותפראטנ-םוסיגללכלהלאתוסירדואוביוברסארטססהחלאסםלואו

רורבהקרפלאצומתדוקנהוהסאוהו,וילעונסכסהרסאתאהליהתםכסנ«
À.םיסנכנונאוילאס

:ונמס.'טרפןינקלסותואיצממעבונהרבחבםוגפה:ונרסא-
ם*ד*חי*דיב29018הוה.ובקעב*טילופןויוס*או*לבלכןויזוס*א,לוצב
היעבהןורתפסןאכמו,תאזההרבחבםדאלכלעזגמהןמהלעמלטהעפסהתאצמנ
תקדוצהקולחםא"כ,תווסתויתרבחתויוכזלעתילסרופהזרכהבהנ'אתיתרבחה
הרבחה לולעב,ןינקהלסהוסהקולח,העפסהחוכם"נתונהם'מרוגהלס.
ןוסלס,אופיא,ועססמםזילאיצוסה.הלסרוצ*ה*עצמאלצהלב.
MDXלעה-רבח/ה Yתויתרבה,הרבחהןוסלס=םזילאיצוס.. 
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ןוטלסןיבל(םז+לאיצוס)הרבחהןוטלסןיבטלדבההוהמ,לבא-
?(היסרקומיד)םעה

ןוטלסה*לכלסתסטלחמתרוקבלרוזחלונילעךכלעהבוסתםסל
,םיינוסלסהםילכהתאונחבםרסםלואו,תובורקעהתרקבבונקסעהתעדע,הוהב
אוהלדבהה,םעהןוטלסלהרבחהןוטלסןיבלדבהתויהלךירצן*'א,הרואכל"כ
:ם*רטסמהינסבםיסמסמהםיינוסלסהם*לכבורדפהב

?תמ*קההרבחהלסןוטלסה*לכוהמ-

.הנ*'דמה-

“ND להנ'דמ-

,םיניתנממהלסממתבכרחמהתילפירטטירסהרבחא*ההנידמלכ"
םפלקנחהם*ווצהתאלעופלם*יאיצ%סההנידמהךותבם*ס*אתצובקא*ההלסממה
ךותבתרחאםיסנאתצּובקלכלדוגנב,הפוימהו;הנ*דסהתתחסומםהילעט
-(יקסל.:ה"הנידמה")".הלאהםיווצהםויזקםסלחוכבסמתטהל,הנידמההתוא
.םמצעמעלגהלםיכינחהולכויהילאסתלבקמההרדגהה*הוזו

mr .?הנידמבםילעופהתוחוכהםהמ,תיסתסהרדגה,ןבוסכ-
םה*לעסםיקוחהםתוטורצונדצ*יכ ?תבצ"מא*ה*מתא?הלסממהתרצונדציכ
םבס*הבףוגהנההבידמסהתעדעםכסלונלןתנטהמ?הנידמהתתתסומ
?חלאםה*םו .הלאon*םםיטלס1וםיסילס

,רמאל,אופ*א,ןתי .תלסרקומ*דהרבחבם'יהונחנא:ורמא*-
$378םיסלסבנלםיסילסןיבהדרפההו,ומצעלעסילסםעהת"טרקומידהרבחבס
21232105*םוחובתאצמבההרבחה"גיצנםהםיטילסה.הנוכנ

לכלתיסססהעפסהתוכזהנקמה"טרקוס*דהןיא;וָּניארךדיאמ-
«mina DIRכ .הגידמבסטילסםעהאל;:ןאכמ*DRהעפסה*לעבםימרוב.

דמעסדיבתוסלתסהיעצמאאיההגידפה" :תאזהרדגהחסנםז*סכרמהםנמאו
."םילעופהדמעסלע"בסוכרהדסעמהתוטלהסה:ונלסהרקסב,"תודסעפהרתילעדחא

?להנוכבנTIPO*הוזםאה*

ם*"לדבההיכוניארונא .תאזכהגיאובלסיבהנידפסהרפאלןתנ—
,םינזאתמום*כלוההרבחה*נינעלעהעפסהה”n299תנ*חבמ,תודמעמהן"*ב

RIDIAריטכמאיההנידמה"רה-העפסהתלוכ**רסחלשדמעסלערבדלן*אס
.וילעםימחלבםינוסתודסעסםגןכ-לעו,תודסעמהלכלןוסלסלט

החנהה:תירוטסיההםתביבסבם"*רבדהתאןוחבלוב*לעםלואו-
היהםילעופהדסעמסהעס,ת"סלקההיטרקוסידהלסהפוקתבסכרס*"עהנתנתאזה
הנ*הבמ .דחוזמיפסכזנצ"פלעהנתנהריחבהתוכזו,תילכלכתלוכ*רסחתמאב
תוטלתסהר*סכמהת"התיסרקומידההנידמה*כ,קדצבןועטלה"*הרספאתאז
ינפן*אבדסונרודבסןוכנ .םילעופהדמעמלע*נסוכרהדמעמהלס'טילופ
תרסמהנידמהריסכמס*רה,ילכלכןוי*וסרסוהםיקסהד"םבלבא,הלאכםזרבדה
engañaתוליע*רתיב,רתויהלודגםתעפסהתלוב*טהלאתא

  



 

 

דחהמרעהזהוזלבא,תאזההחנהבnosלסהדמס*:רמאללבא.ןתני=
,תאלססא'יהסתוילכלכהתויצקנופהדבלמ.,הנידמהתול*זעפלעדבלבתזדדצ
חרזאהתו*וכזתרימס!:םינוסםיחטסבם*יחהבוציליתרבחריטכמתסמטמאיה
,תימואלתיסצעהנגה,םדאבםדאלסהעיגפו,םיעספ"בפסהר*סס,תוירטנמלאה
.םעבתודמעמהלכלףתוטמה,"םואלהקסמהלסוסוזקלהגאדו

רי'דגהלןתנםאה:לארסיתנידמלסןוזסנהרואלרבדהתאקודבב-
א*ה,ןכרבדהן*יא-2708דמעמד*בתוסלתשהר*סכמכלארסיתנידמתא
קסמחותפ,תובסיתה,הילע:ויגפלולכםעהךרצםהסט*בנ*נעברקעבתלפסס
+וכוץראה

תלוכ*ילעבלהרתיהעפסהתלוכילארס*תנידסבםגן*אםאהלבא-
?רתויהלודגתילכלב

ןיבתדסתמהסחלמםגתפסיקםנמאו.חרכהבםיקהזכןו*וס'א-
.םויםו*טעמכהלם*ידעונאסתוקבאה,ןוטלטהלעם*נגוסתודמעמ

תלטארבונסצעתאובלאססהלאסהלעהתעביזסהל,אופיא,ונלןתנ-
לעדסוימםַעַהןוסלס?הרבחהןוסלסלovaןוטלסן*בלדבההוהמ:החיסה
לעתוסלתסהםסלהכותבןוטלסהלעםיקבאנה,םעהךותבטיבוסתודסעמםויק
וליאו,ךכלםיעיגסןיאםיתעו,ןוזיאללכלםיעיגמסםיתע.תודסעמהרת'
*תלבהרבההלע,תאזההרבחהתודחאלעהנביסטןוטלס,הסורפ,הרבחהןוסלס
ןויוסלעססבתתסהרבח:רבדהסורפו,םירחאם*סרטנ'אתלעבו,תצדמעמ
:.07070347D01**לכלפ

,הםאלהה|:הרסעםיתסהת*

הרבהתויהלאיטסילא*צוסההֶובחהלע:ונמכסתסדוקהונתחיסב
תלסממהתרבסמה*המםלואו,טלחומ*ללכןויוסלעתדספוזמה,תידסעמ*תלב
תקולחמההליחתמתאזהדוקנבמ-?הזכקסמראות*דציכ?תאזכהרבחלס
.טרופמבםירבדהתאןוחבלונילעאה*ו,םילעופהתעונתברתו*בהפ*רחה

לסוכרהלעהרבחהלסתו5ע110397%ראתנהבהרוצה*המ-

,הסאלהה.א-

,םידבועהלס"םצעהקסמה,ב=

,הנוסארהךעצההתאלכםדוקהתבלהסננונחגא

?*המהמאלה-

.הסואהתוסרלםירבעומוםי*טרפם*לעבתוסרמםיאצומרוצ*ה*עצמא-

?םהואל*ע\ב+הקפמ,םהל*ארחאס,אופ*א,רה"מ-

.הלוכהרבחה*"עתרחבנסתוגיצנ-

םייטרפהםהילעבידימסהיגוסלרועיה*עצאתרבעה,אופ"א,א'*'ההמאלה
תנוסמןונגבמ*'עהגידמה*כרצלםאתהבםתואהל*יעפסט,הרחבבההלססמהתוסרל
  ,ם*להנמום*ד*יקפלס
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ילעבויהיםיחרזאהלכ ?רצותסתיתרבחהתרגססה,ןכםא,ה*התהמ- היהתאלםדאםוסל,תרחבנההלסממהחוקפתחתהיהי*לכלכהקשסה,הריחבתוכז ןפאב.םייטרפםילעבידיבויהיאלרוציהילָכ*כ,ותלוזתאלצבלתורטפא :4דחי8.יללכויטילופןויוסםסגויהזכ

:הדיתעההרבחהתאסכרמepראתךכםנמאו

.הנידפה*דילורבעו'רוציה*עצמאוסוןכרהשא

aרוציהיעצמאלעחקפיש"זכרפןונגנמהכותמםיקתהרבחה.

/el 192TOSןוטלשילכאיההנידמהותויה: 1DYDרה,והנשמלע*
םיסרטניאהסיפל,ביחסןונגנמבךרוצהלטבית*דסעמההרבחהתולטבתהםע
.םתלוזתאלצנלוצריאלםהו,ם*ושו"*ה'הרבחה*32לכלס

טופתיתרתוימהתויהמ"הילאסעוגת"שהנידמהלשהסוקמתא,ד
.תיזכרמההתוג*צנ*"עתדבועההרבחהלשןוטלש

THAקשמה:ריצסכְרמסהבוסתהתאונינפלםכסב PN”יזכרמןונגנמ,
ורצויאלוהרבחהלשתול*עפםאותתךכי"עו,'זכרמןפאבןנכותיולהוניאוה
.י'טילופוזלכלכאלסןויוטםסגוי.ת"דדהתורחתוםיכוכח

"הנידמהתעיבק"רבדב,הלאתוחנהתעבראםא,אופיא,ןיחבלוגילע
?תונוכנןה

להרבההךותבם*דוגנהלוט"בלחרכהבא"ביתידסעמההרבחה97102ONNבא

?הלשרוציהיעצמאלעהרבחהןוטלסתפאבהשורפהמאלהםאה.ב

«aלבל*לכלבןויצשוספוחחרכהבתונקסןנכותמהקסמהוהמאלההםאה
qoתאזההרבהה?

הרבחבתורחלסןוטלשל,הנידםלסביחמןוטלסמהזהרבעמהםאה7:
,רבעמןוטלטךירציוא,ןינקהיסחיירנשםע,תיטמוטואהשעיתידמעמלעה
?רבעמןוסלסהז'או

וצאו,םויהםזילאיצוסהלשרתו"יבתורומחהתויעבמהפכןההלא
,.םלועבםילועפהתעונתלשםייססמהתונויסנהתרקבךותסןהילעבישהלהסננ

ver anvoםזינינלהו,תיסורההכפהסה:הברשע.

ת"*רוטס*ההתוחתפתההלעדומעלש"ל .השרהלשךרדברבעותהלועפה
םינכפהמה,היסורבירוטטקידןוסלשלסתרוסמה.הכפשמהלסעקרה,ח*סצרב
תוירואיתהו,םיקיבסנפלםיקיבסלובהן"בגוליפהnpתו*בכפהסהתועונתהו
E.היפאות*רטילורפההרוסטטק*דהעוציבלעןיבללש

,היזסורלס*קסמההבבס:הרטעעַבְרַאהחיש

ססוחהתוינכת,ותוחתפתהו"סורהקססההנבמבלפטתתאוההשרהה
תורחתה,זוחבוסהוזוחלוקא.תיררגאהתוינידמה,תסורחהתמאלה,ןעוציבו
,ןוכימה,תואלקחהותסרורחהחססטבתוצעומהתזרבלשה*בשה,תיטסילאיצוסה
  ."וכו*אבצהחטסבםיגשסהה
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von andoתוצעוסהת*רבבםדאהלשודמעמ,תיסורההקוחה:הרשע.

ןיבל,תוצעומהתירבלסהבותכההקוחהןיבהאוסהלטדקותהלועפה
םשלטבתנהלרסשפהלשייתרבהה ויפאוהמ ,םשתררוסהתוא'צמה
הלועפסיוצר ."וכו?תוירטנסלאהתויסרקופידהתו"ורחהתונתנהללוצנה
הזןינעל"םיחסומ"הםיסעמאלו,שודנאסוגה,החישלשךרדברבעותוז
,םיכינחהעםרקב

amuהבידמהתעיצַבוהמאלה:הרשעשש".

,םאלומיטסילרטנצקשמלשרתויבלודגהןויסנהםעתורכהרחאל
תסאבםאה:ונפמצעלונדסעהטהנוסארההלאסהלעתונעלתוסנלםילוכיונחנא
םאהלתידמעפההרבחהלוסיבו .המאלהה₪הנידסהךותבטידוגנהם*לדה
2955557רדסהיונטםעהנידמהלשת*חרכההתונונתההרבדבהירואיתההנוכנ

NDהרבחהתרקברואק(,םכסלנהדזהלהנילפע= DAןברפהדהמ
?לעפסהdoדבועהלשהריסיתולעביהוז לםאלומקשמלש*'שעפה

תוביזחמתויזוכמסלעב,הנומסמןונגנמדיב,תיתלשסמתולעב*הוז,אל-
ךרוצהיהאלןכאלםאס,לטבםרסיתרבחהדוגינה:עמשמ.סעסכגייסתורסח
À:קיסהלןתנןכומכו ,םאלומקשמלסהרבחבאקודרומחהכביחטןונגנמסב
תויוכמסלעבדמעמ,תודיקפלשסדהדמעמרצונ,וילאש?02ןויוסה*אןיא
םיילכלכהםיעצסאהלכותויהו,ורסכלעחקפלתורספאלכן*אסתובחר
.ליגרחרזאלסמתובורמולסהעפסההויתויוכזאליממו*ד"בםייאבצהו

3955,תויפוסתונקסמהיסורב*וההבצפהןמדוסללןיא:ורסא*'=
,םייתרבחהםידוגינהלמולסבתישדעcentoרבעמלערבדסכרפףאו,רבעמרטשמ
תירטילורפהרוטסקיד"בךרוצסיתוברםינסךשמבתינגרובההרבחהתסשרומ
6לשפחה,*טסינוסמוקהרטשפמהשריהמוקמתאו,לסבתתטאלסאלקרו,הרומח

אוההלאכם"עצסאבשומסשהםצעםאבןו*דלסנכנאל:ורמאיךדיאמ-
םלכלוהםאה?םלעיהזרסשמסטתובורעןהשוליאןנשיםאה,לבא,קדצומ
ברתודיקפהןונגיססהבורעוזלאשיםאה?םילסבתמוםייתרבחהם"דוגנה
רצונהיסורבסש:איהתמקההדבועה?ולשןוסלסהתלוכילערתויהעפשסהה
הרוטקקדהףאו,רטסמסוסט,תובחרחכתויוכססלעביתודיקפ*תגלפמדמעמ
?הפלךכלכו.הרוסחהגיסגהוהמןאכרצונשהסMY¿דעעדיאל,תיססיראצה

,תילכלכהעפשהתלוכיoyo“םינוסשםימרוגםימיקתיטסילס*פקהרבחב-
OR:םהבבסחתהלתבייחהלסממהםג.ךלכםוסמ .תחאד"בם*זכורמםהן'זא

אל,םילעופןוגראואילץופקשמלסםימרוגםאו,םי"*נטוכרםימרוגםההלא
לכוןוטלשהתויוכססלכךחאןונגנסידיבםינותנובש,המאלהלסרטסמבןכ
בסחתהלותואביחלו,ותאדדומתהללוכיטחוכםוסןיא .הרבחהלשת*לכלכההמצעה
,רובצהתועיבתב

,ןויויהרסוחתאלסבמוניאהמאלההרטסמ:םכסל,אופ'א,ןתנ
אוהךפהל-,הנידמהלסביחמהחוכהתאלסבמוניאו,לוצינהתאלטסבמוניא
ORןוחבלונילע,הסלסהניאדועובלטהניחבה,םנמא .המכ*פותואף*'רהמ
ם*לוכי"ונחנאהעטיפל.דבלבםאלומהקשמהלסטהאצותאיההיסורתמגוד
םיניבמונאםא)םזילאיצוסהסורפןיאןידעהסאלהה:*לילשןפאבםכסל
לוכידלסרסשמםגתויהלהלוכיאיה(תורחוןויוס:*רסומ*ווצםזילאיצמשב
 .רתוזבהסקדובעטו
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var ant0,:הרשעNZIDA podaילופונומהקסמהו.

.המאלההתלאסתאןוחבלונילעדוע*כ13908novipaונתח*שםוכסב
,יטסילרטנצהוםאלומהקשמה*פאמקראלעבובניסורהרטטמבשילילשהותויה
:הכפהמל*רוססההעקרהלעהאצרהבונרכהםתואש,םירחאםיסרוגמםגDR*כ
םכסלונלוכישלכ ,הכפהפההכרענםהבםיאנתה,ה*סורבתינוסלטהתרוסמה
entoילילשהתאענומםאלומהקשמהן*אשה*ה,התעדע

רלכהלהסננו .המצעלא'השכהמאלההתלאשתאחתנלהתעהסננ
:הליחתהיתונורת*תא

רסוחבםתבסרשאםיילכלכםירבסמענומףיקפהיזכרמהןונכתה-
,קסמהלש*'סיבנפםואא

.תרעושמיתלבת"אבצותילכלכהמצע:ןאכמ

לשתוילכלכהתוירטפאהאולמתאילמיסכמלוצינלצנלתלוכי- 
.םדאהחוכורוציה*עצסא,םלגהירמח:ץראה

ןיאה?דבלבםאלוסהקשמהתלחנDamהלאהתונורתיהםאה,םרב-
קשסביביפאהוהמ להמאלהאלבילכלכגוסגשלסםיאנתםתואגיסהלתורשפא
?ןנכותמיטסילרטנצקשמותו*הוא,ולוכםעלךייסותויהםאה-םאלומה

:הבוכנהאיההינסהחאאנההD?,תמדוקהוגתהשםוכסרחאל,הסוד-
ם*עדויונאןיאה ?המאלהאלבםטגתהלןתנוניאןנכותמ*לטסילרטנצקשמםאהו
?הזכקשמלסתורחאתורוצ

.ינגרובהילופובופהקסמה|=

.תיטסיסאפהרוטטקידלשרטשמ-

לרצונאוהדציכ?ןילופונומלשקססוהמ-

םירזוההם*רבשמהרבדבתיטסיסכרמההרואתהתאדועם*רכוזונא
?הלאהםירבסמהתובסןהמ,*בגרובהקשמבם*בנסבו

ןיבתדסתסהתורחתההללגב,יטסילטיפקהקסמבטםואיתהרסוה-
ףדוערצונ,תאזהתורחתהבקעבאבה,ןוכיפהתוללכתסהללגבוםינוטםינרצ"'
רוציהתואצוהתאתוסכליוסעוניאודרויהרוחסהריחמ,ם*רצומלסלודג
הלטבא,רוציהלסתימואתפהקספה:ןאכסותפדועהתרצותהעפשלקושןיאמ
ךותבתימינפההריתסה:ןאכמקיסהסכרמלרק,םהיתואצות1992999
.ענמנהןמהיהיהנברוחסדעףירחתוךלתתיטסילסיפקההרבחה

הרבחהןיאה?םיריכמונחנאשתואיצמהרואלתאזהחנההקדצםאה-
םיעדויונאהמ?םיסדחםיאנתללגתסהלוהמצעתאבצילתלגוססתיססילטיפקה
החילצהאיהדצ*כ ?תרבסנתיאק*רסאהתונגרובהםאה,תואיצמהןסךכלע
.?רבשמלסהפדרטסטקחןמעבמהל

קווסהןןגראוןונכיתלשךרוצבוריכהםיינגרובה09379921ףא-
 ?הטענרבדהדציכ .המאלהאלבתאזתוסעלוס"בםה
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םירידאהךאוראשנ,םינטקהםילעפמהילעבולפנרבשמלכרחאל. םיריהמתפרובציו,קווסהורוציהחטשבםכסה"דילוע'גהוללה,םינתשרהבס םתאnanonלשתורטפאלכועבמתיבנידמהותילכלכהםתעפסהףקותב..הדיחא
,םהירצומלקוסהלעלופונומהתאךכ*עושכרו

ןילופונומילעפמורצונ20-ההאמהתיסארו19-ההאמהףוסךסמב Daולכיםקווסתחטבה''"ע(םילטרקוםיססורט)ב"הראבוהינמרגבםייקנָל לופילוןגראתהלונוצרתאךכי"עועבמו,לעופלתנגוהםי'חתמרחיטבהל תיקנעתילכלכהמצעםהףאוגיסההזכןפואבו.(ב"הרא)וידילןוסלסהתא ,םדאהחוכוםלגה*רמחתורצואלסליע'לוציבו

קסמלזלופונומהקשמהתאתווסהלןתנםאה,ןכ*<לעףא- 25090האוסהםאלופה

]n3 אוה.לילכםירבסמענומ'טסילופונומהקסמהן'א,אל$708?- םיעוזעזענומוניאאוה.ת'יסואלןיבההריזלםאההנידמהךותמםדוחתאהנפמ י"עעבומאוהו,םלסינידמ-יצרָאןונכיתןנכתלוידיבןיאסשםושמ,םייסינפ םייססילופונומםיפוגןיבתוסגנתהתמיק:ףוסבל.יתורירסיטרפןוצר
,םסצעןיבל

,ילופונומקסמלםאלומקשמןיבלדגהםיק!אסיגךדיאסרמפלןתנ- ןילופונומהונהםאלומקסמ:ץלנסמ,ןורקעבאלוףק*הבאוהלדבההלבא
וי'פבעלכלעיבזדסהקשמהלכתאדימעמאוה.רתו"ב*טסילרטבצהוףיקמה :,דחאזכרמידיבורוציתוחוכו

RIN,לבא- YIDIN JD ORAידילעיגיןילופונומלטקסמםגס
?הזכקסמלשאפגודטיר*זכמונאן'אה?ולוכקסמהלעהנידמהלש*ללכחוקפ

.ןוההיליאי"עתכמתנס,תיטסילרטבצהרוטסקיד.םזיסאפה-
דסעמו,הסאההןורקעלהמודתוחפלאוה(יתרבחהאל'כםא)*קשמהןורקעה
.הוסטעמכרטסמה*פלכםדאה

הלםידחוימהמאלההלסהיגסהן*יא:התעםכסלם*לוכיונחנא
םיכרדבםיגסומתויהלםינתנתילכלכההמצעהלכלע,םואיתוןונכת.דבלב enanoךסספהתרוצתאהנתמדבלביקסמה"פואהן*'א :עסטמ.תורחא

,D3D81לסרטסמי"עהנתוסהיתרבחהרטשמהתרקבלהתעתעדהתאןתילונילע
,המאלה

na na :הבסע

|

"הטשםהוהםאלהה azanto

PATA,הלאוניתוחיסAPONTA,וניארותנא PDםילטס'סכרמהתועדה
,יסרפהןינקה21021,קסמהתסאלה:ונייה.רוצ*ה?vom*וביסט"כוחינה
התויהמ,"עוגת"הנידמהס,יתרבחהרטססה*פאתאוסצעמ*ובסלךילןאיבל רטשמרצוהללוכיהמאלהבסוניאררבכ,תאזההנההתאןוחבלונילעתרתוימ
רבדהםאהתעןוחבלונילע,ליגרה*נגרובהרססמהJDהטקדוע*רט'לטוט
,יזכרמקסטמלסט*פואמבייהתימבספא

220005יפאיונס:ונרמאבם'נוכתמונאהמל,הליחתםכסנםלואו-

,לוצנהלוטב=

 ,יטיזלופהו*לכלכהןדיוסהרסוחלוסב--



 

,םדאלכל*סממןפאבתויסרקומידהתויודההלבתזגקה<

להלאהםייונסהלכתאהמאלההתבייחמםאה-

דבועלכלתורספאןתמהניאהסעסלהמאלהה"כוניארונחנא Prova?ןונגגסידיבותדקפהאלא,*ללכהקטמהינינעלוהבלעטילחהלו ;%ותואעונמלןיאסרבדאוהו,הסדחתסלסהבכשתרצונ,עמשמ.הנוסס הזרובצלןתנןיאטהדספב,ם*רחובהרובצחוקיפלהצותבהניא522011 רחאל .רוציהיעצמאלעתולעבבקלחובנייה,עמסתותעלטתיסממהבורע תונסלהתעונחנאםילוכי,םילודגהויגסהתניחבמםאלומהקסמהתאוניארשט :ויתונורסחתא

.רוציהיעצמאלעםילסומצע דבועהןיאבא

.לעסודעצלכלע113130353100*ולתםדאהבב

.תחאהבכש*ד"יבתולבגומ*תלבןוטלסתויורשפאתונתנ.ג .

ויתונויסנבודיחיבתובשחתההDUDO,דרג*םדאהAשה
,ם"*ילאודיוירדניאה

eiסלשהןונגנמהתוליעפלע*'רובצחוקפלשתישממתורספאןיא.

לסרטסמלתוילמיטפואתויורספאתונתנ:הלאלכמהבקסמה.ו .רתולבהרומחהרוטסקיד

ב*חמpvon*יונסהןי*א :לכםדוקםכסל,אופ*א,ם*לוכיונחנא תאף"רחהלתסיקההרבחבס*צלילסלםוקמחיבפאוה:ךפהל,רטסמה*פוא*ונס PD,ויולג MINAםדאה*זפואסןמזלכ.תרהמנאיההילאסעוגתהנידמה ונתסיאלןויוסהלעהריסטלתויסממתויוברעהבתנתאלסוא,הנתסיאל ,רטסטמה*מגפ

ילילטהתאביחם ףאהמאלהלשיטסילרטנצרטסמ:ןכלערתי-; INיתלבתוכמסלע,םיברהלעםידחילסחוקפלטררוסהמלרבבאהה. אלבה*טסילרטבנצקסמלכ.םינומההלסתטלחומתעמסמלכו,תרמצהלסתלבגוס םדאכםדאהתוביסח.והנבמםצעמעבונאוהPO,הרוטסקידלסרטסמלד*סת ,ינכסןונגנמכתיסענהרבחה.ןגראמהוןגבתמהלסוכרעלדגו,ובהתוחפ יהוזו-תחאתויקוחלעמסהלתביחאיה,ללכהןמאצו*תלבוסהניאא*ה ,הרוטסק*דהתוהמ

רוצ*ה*עצמאועקרקהלסתיללכהמאלהלסךרדה:םכסלםילוכיונחנא .הסכ*פרומחוסדחדובעסהרציב,ותואתדגונףאאיה,םזילאיצוסהניא

ןודורפ)םירבדקהלט,ייסלכCpסיסה:הרטעץסתהַחיס .(ן'קסופורקו

םזילאיצוסהתורטסלההזהמשההןיאיכוניארסרחאל,התעהנמבג .םלדבועהלטימצעהקסמה:ונתחיטתישארבהונרכזהט,הינסהךרהל

?התתטהתונורקעהזיאלע לתאזההרוצה*המ=

 
 



 

 

A

.ותולעבבהושקלחס*ם*דבועהלכלובסלעפמאוה*מצעקסמ-
לשו*נינעלוהנבע*רכמהצנפמלכלעהטילחמםידבועהלסת*ללכהפסא
,םידבועה*"עתרחבנהלהנההרידסמתפטוסהלוהנהתדוכעתאו,לעפמה
לסרורבעובתלדבועלכתוכזותויה,רובצהלסתדמתסתרקבלהנותנס
לעפמהשתורה,תערכמבורהתעדו,ולהארנוניאטןינעלע09731970719
.לעפסהלולכסוטודחבחרהיכרצלאצומוקלחו,וזרבחןיבהוסבקלהאתמק'פס

?תאזnovoלסה*תונורתיםהמ-

הבוסחותַעַד,לעפמהינינעלעריסי]ןאב*אדחאךבועודבועלכ-
ומצעתאאופ"אסיגרמאוה,ורוצייעצמאלס*סממהוזלעבאוה,תעמסנו
,םילטעבלטםבלתורזרסביולת*תלבו,תו"וכזהוס,*ספח

ומצקלאלאדבופארהןיאזכותערב,ןרצרךותפדבהלדבופה=
.ותחפטמ*נבלו

:עסטס.דבועהתויחונלםימאתופתויהלטיגתבהדובעה'רודס-
poda DIRבורהןוצרבאלא,*ולתיתלבויטפחתמאבאוה'םצעה.

רצותדציכו?תאזהךרדבהיונבהמלסהרבחראתלןתנםאה,םרב-
?תאזכשרבח

ונגראלןתנאלצ:טידמסבראוה*נרדומהקסמה:רסאלןתנ-
PU DMA OYRNAןכאלםאס,הדובעהתאןנכתלסי .םיימונוסואםילעפמ

.הלטבאוםירבסמןאכמו,םילעפמן"בתידדהתורחת,םואתרסוחהוהת*

יזכרמםואתלעםגו,דבועהתרואמצעלעםגרומסל,אופיא,דציב-
%הלכלבהלט

¿M033רבכסהלאבליחתנו,תאקוהבסחמה*בקעלעתוקחתהל,אופ*'א
.ןיקטופורקוןודורפ"םיססיפוסטואה םהו,םתטסלטהמסגההתויעבבולקתנ

םכסמאוה .יטסילרטנצהקסמהתרקבסןודורפל*חתמצ'תועצהתא
:םָאלומהיטסילרטנצהקסמהחותנרחאלונחנאDAונעגהה*ילאהעדהתא
לסום*הרזאהיוכדלס,הרבחבםיעגופהםירדסה'אלסהנוסארההבסה"
לסבור+יחהוהההיהווכרהב אוהתופואהתונגובנהה
,התולדבבדאמהפ*תיטסילרטנצההסיסה.,ם**רובצהתונוסלסה
תוסרבדועוניאהבםדאה:דחארבדקרהברסח,התוחתפתהבו,התוסספב
212527oהבבסחנוניא,הב*חוניא,זמצעתאהבסיגרמונ"א,ומצע

?הזםוקמבע"צמאוההמ-

.ןטיימובוטוא,םיימצעםיקסמלסהיצרדפ:א'הןודורפתעצה
,ןווגמקסמתולעבתורבחתורבטםא*כ,םיירוטלוקונומםילעפמאלםלואו
,הלאהתורבחהלסםתדובעםואתבךרוצסיםנמאי.ת'ירבבוזלאוזתורוסקס
-הלהנההתוכססםלואו,ת*ללכהלהנהבךרוצסיןכלעו,ם**ללכם'תורסבו
V393רסטאבקרבייחמהחוכ,רתויב*חרכהבםצמטצהלותעדלהכי'רצתאזה
ןהינינעבברעתהליאטראוהןיאלבא,הלאהתורבחהן'בסם*סחיל
 .ם'זמינפה
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ם*גוהה“30*כםא,ןיקסופורקלטותעצהםגןודורפתעצהלהמוד
ןיקסופורק.םהלטדוסיהתוחנהבםגו,עוצמה*כרדלעםתפקסהב17193
תיעבטההרירבה"קוחלליבקמב,עבסב"תידדהתרזע"לסתויקוחהלגמ
,ביהמןוסלסלפיהבןיאסהרבחב'סהל[ןתבץכעבוקאוה1לע,ןיורדלט
תיססיכרנאההירואיתההעבנןאכמ,הזבהזעוגפלוצריאלםדאהינבס*פל
הדימב,ביחמןונבנמבךרוצסי,תיתואיצסהבניאס*רבתאזהחנה,ולס
*דוסיהןורקעבלבא.ותלוזבהעיגפמומצערודגללגוסמופצעםדאהן'אס
ריתהלס*,תויסיאהתוריחלטםומ*סכמלףואטלסי:ם*גוהה*בסופתתסנ
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PDהסו,תרתופא*'התויתרצפחתויעבולא,אופ"א,ןוחבל*וארה
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?ללכבם**תרבהה

א*ה,תיללכהרוצתיטעבא'הםאב,ןכ-העודזהדסב:רמאלןתנ-
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תיללכהותעפסהו,טעוסאוההזםייחםוחתבףותטה:ךדיאסםלואו=
ןיאס*דבו,הצוילעהנתסמוניאהדוגאהינבןיבררפסהןויוסהיא.,תלבגומ
quandן'יא .,ודוס'מ*תרבחהבצמהתאתונסלידכהב vo qלדוסל,
ם*יתרבחהםי*זחהיפואלעהלכלכהייחלס"סהעפסההרקע.הלקהקר*הוז
*לדבהםיעבוברוציהןפיכלה350%רי4ביאלה[ררדךילהתבאוה
,ם**חהתסר

(האצרה)ת*ינרציהה*צרפואוקה:תחאום*ירסעהח'ט

vob ,םפכ'בחהדהא*"עןתנתהאצרההסיוצר:ךירדמלהרקה .1  .
3 .'קסרבזל"היצרפואוקה"רפסה

;םלועבתיביטרפואוקההעונתהףק*יה:לולכתהאצרהה:ם*יקרפ*סאר2
-יטרפואוקהתונגראתה;ץראבת*נרצ"ההיצרפואוקהלסהסוקס;התוהמ;התוחתפתה
י,וםידבגלהתרבהב003

: תינרציהה*צרפואוקהתרקב:םיתסוםירסע anto

:תינכרצהה*צרפואוקה*בגלתאזונלאסרסאכ,התעלואסלונ*לע
“ADםי*יתרמחהם*י"*חהיפואוהנבמה*ונסב תינרציהה*צרפואוקהלסהסוקמ?

א*ה,רוציהךילהתבהירבחתאתפתסמתינרציההיצרפואוקה:ורסא*=
.רכסטהתגרדתאהוסמאיהס*"ע,ם*יחהתמרתאהוסמםרוג,אופ"'א

הדובעה*.סח* יפואתאהנסמ/ם"נדציההיצרפואוקה:דרמא*=
.ריזטזהויזלעבאוהסלעפמב,ומצעתוסרבדובעללעופהתאהח"נסא"הסךכב

לסהנבסה*ונסלרסגסארבצילןתנהיצרפואוקהדוגאי"ע:ורמא"*--
,'םסואלהקסמהלכתאףיקהלהלוכ*ה*צרפואוק.ולוכקסמה
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םגהלארוצייסחיםיבספםאה(א:ךדיאמלואסלןתנםלואו-
vom? ABלהוסמםרוגםנהרוציהיסחיקרה078520722*32

לוביבסרסאהרבחהןיבלב*טרפואוקהןיבתווהתהללולעססחיהוהמ(בו

:הליחתהנוסארההלאסהלעתונעלהסנג

תא,םמו*תיברס078זנבם*יסגפנתינרציההיצרפואוקב:ורמאי-
לעפמה*בינעתנוכהבןהוהמצעהדובעבןה,וידחיםילגמםהםתוליעפרקע
.ףתוסמה

ספ1ה**חב,ותחפססוותרבחםוחתב-םדאהייחרקע:ךד*אמורסאי-
dnתובברתהרהרבחה₪ RINDOקחרהם*גרוחםדאהינבייחייולג

Mayoיסוחתבםגתוידדהם*רַאּה*ונאןיאסןמזלכו .רוציהיסהיימוחתל
DNתאם*גסמובאן*יאהלאםי'ח > DNםייתרבחה,

:רתויקיסעמחותנק*קזמרבדהו-

,ילכלבה117109*8D912*21708??טייתרבחהםייהבשערהשרוסשוהס-
הפ*דרה,טדאלםדאןיבסקוח'רה:אוהומצערבדהוליאו,תובסןהואםלואו
לועהםגןאכמו,םידיחילטם*יעספהןאכמ.ותויחוברחאםדאלכלסתיכונאה
,הלבלכה*סהיםוחתבקראלהנפמהלְלוהתיהיטעתההכפהמה,'תרבחההנבמבס
הלוכהרבחההתיהתיתייטעתההכפהמהדע,ולוכיתרבחההנבמהתאהתנסא*ה
ףותטייחויהןכותב.תורוגסתוירפכתולהקובאיתבלסתורבחלעה'ונב
הדוכעב:וידדצלכלעםדאהייחלהמבהתוההחפסמה,התוחפואהרתיהדמב
**ה,הזהיתחפסמהאתהתאהסרהתיתייסעתההכפהמהלבאתוברתהייחבו
תארתו*ףיקהלהיוסטעantaאלאיה,הנטקהחפסמה.םידדוב*"'חםיפאברזעה.
הברו,םטלוכםייחהיפואלערבנהזהךילהתה".וייולגלכלעםדאה**חאולמ
עספלט*והלתת"סנ,תינלוחההתוסיגר.התוברת,תינרדומההרבחבותעפסה
,הזתוועמםגןקתלאופיאNDהרבחהייחסודיחלהפ'אסהו,תוזנלוהו
.תינרדוסההרבחהלס*ספב-יתוברתהעגבהתאאפרל

דבלבם**לכלכהםיסחיהןיא'כ,ונ'יתוחישתיסארברבכונ"ארונחנא
.םדאהלשוי"חתיוהתאם*יעבוק

|

םבהותאנסוותצפתתסהתוטגר,ותעדוובוט
,,ם*ברהעפסהימוחתףיקפךוניחהז,וכוניחךרדמוועבטמםיעבקנסםינותנ
ךאאוהןויוסו,תוסלתשהןוצרסעבונלוצינה.םיילכלכהםיסחיהלעףסונ
ןיא*כ,הידדצלכמהיעבהתארותפלסי,קיפסמאוהןיאלבא,עונמל*עצמא
סדוחתטכקרהסעיהזכיונס,םדאהלסויפואתאתונסללוכיילכלכהןויוסה
,ט*'תרבהםגםאזכ ,ךבלבםייתרבהאלםיסהיורפיס,םיסנאהיסחיבשהכרקה

pyתראסבהזאלב,תרצויההרבחה'סוחתבםהיזחאולמתאו*הת*םדא*ינבשךכ'
.הניעבתלוזהלעיתורירסןוצרךותמטלתסהלולצנלתיטפנהה*סנה

?יביטרפואוקקסמךותבתאזכהעפותלםוקמט*םאהו-

ם*דבועהלכלסחסתולעב*י"עתחטבומההעפסההתוכזן'א :ורסא*-
.תאזתענומ

789773don,[227503ןיאתיקוחהניחבמסאכתי:ךדיאמורמאי-
,הלהנהב378Dסלבתמרבדהםייסויםויהדובע*סח*בו,ם*יבורמםהםדאה
ךוניחהתלוכיסהרבחסילבא,יכוניחprayאוהן'נעהןכא."וכוהפזי*ולגב
לכבוידחיםדאה*נבם*יספפנםהב,ת*פותיסהרבחיהוזו,רתויהלודגהלס
 .םההיזיחי*ולג
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רבדהתאןוחבלםיסנמונאשמהמכ'פהרומחתיטענהיעבהלבא- ,הרבהיזהלסהזיפואן'אה,וביבסרסאהרבחהלאביסקלוקה*סחיתניחבס תאםגךופהלהלולעתילכלכהםתוליעפיוליגבקרם*דבועהםיפתתססםהב ללוציבלעיחהיכונאב*טקלוקלביטרפואוקה

,האבהונתחיסברובלנגתאזההלאטהלא

,רבוב,םל"היפוטואבתוביתנ"מחקליתוזהחסלרסוחה:ךירדמלהרעה .(יקמסואק)םיניבהיסיתרבחרואתןכו,ראודנלטהירואיתב

,לצגמבול,סוירפוארק:סלטוםירסעהחיש

תא,הסעמל,הוהמתסדוקהונתחסםויסDYונסצעלונדמעהסהיעבה םלריכמונחבאו,תימלועהתיביטרפואוקההעונתהלסרתויבהסקהבאכהתדוקנ +ץראב,תיביסרפואוקההעונתהלשםינושהָּהיפנעב,הלקסמאולסבהתוא

יביטקלוק*טסילטיפקםרוגלךפההליוסעינרציהביטרפואוקהןישה=, .ללצבס

.תילארסיהתואזצפהרואלהיעבהתאחתגלהסנבנ

?תינרציההיצרפרוקהםעםהבונלקתנסתויעבהןהמ-
.םיביטרפואוקבהריכסההדובעהתלאס
.הרובהתהיביסרפואוקהםעתורדתסההתוסגנתה

,הליחתהינסההלאסהתאריכהל51033

?םיבאטרפואוקהםעךוסכסהסרסוהמ-

,םיבהֶנהרכטלסחיבתורדתסההתורסתאלבקלםיברסמםיביסרפואוקה- ,'ולתיתלב,יאמצעםרוגוטענהרובחתהיביסרפואוק,תועיסנה'ריחמלו ,דאסםילודבהלאהםיביטרפואוקהיחור.םתדובעnovaילופונומטעסכ רומסל+19.ליגרלעופלסוייחתסרמהברהבההובגםה*רבהייחתמרןכ-לעו הדסבםיסדחםירבחםיסינכמםיביסרפואוקהןיאההובגהרכלהתמרלע םהלן*אשםוסמ.תקדוצההסרלתועיסבהיריחמתסאתהלםיחונםהןיא,תקפסמ. .רובצבתורירסגוהנלםילוכיטה*רהםירחתמ

הריכסהדובעתקסעהתלאס,ןניצסהיבסההלאסהםגהיעבהןיממ- ,לעפסהיחורבהוסבוקלחתיס,םיפסונם*רבחלבקלםוקמבםיב"טרפואוקב לבא,םנמאתיתורתסהתרכסמםילבקמה,םייכסקיסעהלם*ב*טרפואוקהםיפידעמ .ךותלךיסיןפאבלוציגהםרוגםנכנהזכןפאב,רבחהרכסמהברהבהכומנ .ביטרפואוקה

ב*טקלוקרצונ,יטסילאיצוסקסמלסןיערגםוקמב?האצותה*המ- קוסהלעטלתסהלתורספאביטרפואוקלטםוטמ,הלודגהמצעלעב,יססילטיפק תחת,הפירחמלוצינהתלאסהזכןפאבו .תיטרפהרבחלרסאמתולקרתיב לסיתרבחהםדסעמלעו,םייחהיפואלעםגעיפסמהזהרבדה,הלוסיהלברקתתש ועיבצה,ביבא-לתבתוינוריעהתוריחבביכהדבועהתאןיצ)םיביסרפואוקה*סנא תוברתוםייחהיפואהטעמלו,(םייללכהםינויצהתמיסרלםיביטרפאוקה*סנא םגסןאכמ,ינגרובלסוייח'פואללכבהמודביטרפואוקהסיאלסםייחה  ,ובהעוטגלוצינלע*חהםדאלסטתוילסנמה



 

 

היעברוסאכ,איהלצנמםרוגלםיביטרפואוקהתוכפההלס,וזה*עב
אסרבגולויצוסהו,תפדצבוהילגנאבם*גוסהתונהיפנבםלה*הךכ,תזיללכ
manלמלהסודהדובאההיהת*תרבח ןוה"לב":ךכותעדתאםכסמ
;הל*חתכלסהבופתתסהאלסהלאלכלהקיזמוהידסיסלהליעומאהת:תרחארחסמ

,"םינוסארהידיבלוצינליעצמאה*התףוסבל*כ

:תומדוקהוניתוחיסיתסלטחותנהךמ,אופיא,תועבונתונקסמ*תס"

,האולימבתיתרבחההלאסהתארותפל"דפינרציהביטרפואוקבן'א(א
ה1בםהתאתסדחמ1378א*ה,םדאה*יהלכתאהפ*קמהנ*אאיה*כ
תופתוס.םא*כ,הר'ציתאפתוסקראלרוצלסיךכםסלenganaלסיתלהקה
םדאהלסת1יילטבםה085oרגתהיסבםבונ*ארובחנאד)הםקלה
עברב,"לילשטנפלאלךפההללולעאוהו,הנתסמהניא*נרציה*ביטקלוקהקסמב
;:(ךכלתויביטקיבואהתויורסטפאהתונתנס

ה*היס*"ע,לצנמםרוגלך=שיאלביטרפואוקהסתובורערוצילסי(ב
.םהילעתמאתמותבי*חמתוכמסלעב,*ספמ*רובצחוקפ

.הלאהתויעבהיתטלןורתפה*כרדתאןוחבלהסננ

.תיפותשההרבחה:עבראוםירטעהחיס

5”

"היפוסואבתוב?תנםחוקלתאזההחיסלרמוהה:(ך"רדפלהרעה01
.יתויטסילאיצוסתובסומ"בףסונרמוח. תודגאתהה*997%קרפ

הנוסארההיעבלתונורחפהתאןוחבלהסננ:החיסלםיקרפ*סאר2
תיפותסההלהקהתארוצ*ל,ונייה,הרבחההנבמתאסדחלןתנדצ"כ:הל"*חת
?םדאהינבןיבםיסדחהרבח *סחים*טגתס

הנבמהתאהסרהתיתייסעתההכפהמה"כוני"צתמדוקההחיסב-
ם*קהרטסמהלסומגפ"כרמאלהיהןתנםא.המודקההרבההלס*תלהקה
:ונייה,ןוסלסהתוליפכבאוה,ןומיסןסהָנוטארלחסנס*פכ(ינגרובה)
,תוליDDהתואירה,צנלדמןוטלסדצב"םסריתלב*לכלכןוסלסלסומוזק
,ת"נרדומההרבחה"*חבתולגתהלתנתנהיתואצותברתו"*הרומח"*לואו
**חםוחתו,דוחלתרצויההדובעהםוחת,םדאה**הל םיסוחת*נסהבס
,םדאהלסהיצזינכמה,הדובעבהסיאמהSINDתוסקתואצותןאכמ ,דוחלהרבחה
הוהתמהתופקיורהלעםדאהתאתוצפלהאבה,ןריעהלסת'נלוחהתוברתה-ךד"'אמו
8150תודידבה-וייחתוליעפלסתילמרונהםייחהתרגסמסרההללגבוייהב
הרבחא'הט,תינוריעההרבחהלטסבגמ*יתלבהוףפורההיפא,ריעבהבןותנ
%בם7*הי.םסליאלבavaםסל

ןוסלסבתולישהןס,ןוסארהןמעבונהזינשםגפ'יכרסאלףאןתנ
JD,יתרבחהה DARDOךכלןורתפהתאוספחםיטסילאיצוסהינוסאר'כהיה"*עבס
הפיאטהןפו.,ןוטלסהןוקתקראלו,יתרבחההבבםה סודיחלסךרדב

ףאתאזההפיאסהןמ,"םיאטסיפוסטוא"םינוכמהתונו"סבהלכועבנתאזה
הרבחהתולסלןורתפסוסחבגאושענאלםנסאס,םיבוטם"*תרבחתונו'סנועבב

לטהימגפסלצנהלהפ*לאסההתיהםדוסיב .ם"יתדם"*וואסמועבנאלא,הלוב

  .,םלמודקתורודבוסלבתהרבכס(תינור'עההרבחה*מגפ),תמ*קההרבחה



st a

יונסלךרדהסופחךותמועבנסתונויסנהירחאבוכעלהסבנונחנא
ךותסרבעותהלועפה)?ונלםיעודיתונויסנולאו,דבלביתרבחההנבמה .(םיכינחלעודיםיטסיפוסואהלעוהשמיכההנה

(ינופרהוינ)+ןאואלשויתונויסנא
.תולטסלר*רופהתוגנלפחבב

ed(הבאק)הלראק*א
.דועוהקירמאבםירקיזוקהתונויסנ1

הסב)?וסקהמלוומקדצ?כ?הלאהתונומוקהלרוגהיההמ-
.(הרצקברפס,םיעדויםניאשהדמב,םיכינתהלשםהיתועידיתאהרצקבתולעהל

?הלאהתונומוקהתוררופתהתבסהתיההמי=

ןסתחאתוקתונסויהןה.תירובצחעונתווהאלהלאהתונוסוקה
,תויפוסואתמאבויהןהתאזהניחבס.ירובצףרעןהלהיהאלו,הינסה
םיטסילאדיאלטלפמאלא-םיברלךרדתמאבןמצעתושעלוטנאלןה"כ
.םידדוב

.סואיהעבבANTתוהידבךותפ-

וענסוהבםדאהייחתאוסקהתונוסוקהיסנאלשתיאנקהתויטמגודא
,םיברלשךרדלתמאבךפההלןהמ

-?רתוייבויחו,הנוסיפואתלעבהרבההרציאיהםאהלבא-

וחילצהאלםה ,חיכויםנולסכו,םלסןפאבאללבא,ןכ:רסאלןתנ-
.תובאהיכרדבךלהאל"נסהרודהדימתטעמבו,םדאהתאןהבקיזחהל

יביטקיבואה"שוקה,הקלחב:וניצרבצ?ףכלהבסההתזההמ=
םתואוסקהםיבסיתמהינושארלסתויססגודהסםוסמרקעבלבא,הלאםייחבשיס
ןיצלשיןכוסכ,תובירמוםייסינפםיכוכחועבנךכךותסו,ךרוצלאלש
חוכ:ץראבתיפותיסההרבחהתויעבתניחבבהבלקתנדועותיללכאיהשהנכס
É.תינרדוסהתוברתבסש*לילשהלשהכיסמה

,הרבחהיונסלןיערגתווהלהלוכיתיפותיסההרבחה?isהנקסמה-
ונחנא .תפינוציחותוימינפ:םיתסשןהו,תורומהתונכסהלתוברואלבא
:תיפותשההרבחלותינרציההיצרפואוקלףתוסטמההנכמהתאלכםדוקםכסלםילוכי
תאדגונואקוחרףוגלביטקלוקהתוכפקח,הלוכהרבחהןמקותינהתנכס
איהלבא,תינרציההיצרפואוקבוניארתאזהנכס.הלוכהרבחהלסם*סרטנ"אה
םגרבדהאטבתמןאכסםוסמ,ת"פותיסההרבחהלעתופירחרתיב*לואוהלח
..הרתל*יתופלרהבםיבנפתוטעבב

ימצעקסמלשםייאהתלאס:תאזהלאשלןורתפהיכרדתאןוחבל503%
  .תבבוסההרבחהויפותיס



(האצרה)'*לגנאה117035¿000199p*0ההחיש

םושס,תנכוסמהמאלהה:עבונתוצורחאהוניתוחיש*תשםוכסמ|.
לשןוטלשלםוקמתחנהו,ןונגנמבםדאהלשתטלחומתולתתרצויאיהס

תורסלטהחטבהאלל,םידבועהלסDryקשמוליאו,הרומההרוססקיד

סי .םילצנמתיביטקלוקתורצוהלשהנכסהוהמ,םה'לעהליעיתירובצ

:ןֶָצפתחאריכהלהסננ,תווצקהיתשןיבם"ניבךרדוזיאאוצמל
.הילגמאבםזילאיצוסהתומסגתהךרד

-פידבועהלסתולעבה-הדובעהתסיס,הילגנאבהסאלחה209הצרה)

.(לכותויפותיסתונוכסרוצילןויסנ

.לארסיבתיצובקההעונתה:שטסוםירסטעהחיס

Éתורוקמלסטטרופסדומללהזבלסבסנכנאלונחנא:ךירדפלהרעה1

.תוללכגוקחרסמךאהיעבהתאריכהלהסננ,היתויעבותיצובקהעונתה

היפוטואבתוביתנ"רפסהדוסילעםיכינחהדחאתצרהלסךודברבעותהלועפה

."לסכבאלסןויסנ"קרפהרבובל

התוחתפתה*אנתםינוסויההמב?תיצובקההעונתההרצונדציכ2

האצותהתיהץראבתיצובקההעונתה?רבעבםייפותסהםייחהתונויסבניאנתמ

התיהךכםוסס,*רוטסהחרכההתיהאיה,םולחהתיהאלאיהןיסואלךרוצלס

joףרעתלעבתירובצהעונה DD amא'ה;תיטסגודהעונתהתיהאלוז

המצעםיאתהלידכתונוסתורוצרוציל98anda(ץראה*כרצלהמצעהסיאתה

לדבהההבד|הדסבאוהבסופוהצובקץובקןיבלדבהה)םדאהלסתונופהתוסירדל

:תוסקתויעבסמהרוטפהניאאיהjardaלבא(.םלועתפקסהבאלום*יחהחמאב

םייההתואיצמלהמאתההתלאסםגהתעוהריכסההדובעהתלאס,הרבחבםדאהתלאס

סנכנאל.ללכבםייתרבחהםייחהיפואתאהנטפהםרוגלתמאבהכפההוהנידמב

anyת*פותסההעונתהםנמאיכהזהןויסנהןסקיסנלבא,הזהרורבהקמועל

התנתתרצויו,ךלסךרדתווהלהסנמא*השהדמכ*ללכןורתפתווהלהלובי

זכףאעדנ ,םיקדוצםייחוהבםייחהירבחסךכבתקפתסמהנ"אותיבוסי

תובסיתהה.תויעבםעדימתמןפאבקבאהלסי .החסבהלכהבןיאהסצעהרוצה

:הסדהההרבהחהלסתודוס*'הבט"מולגהךרדאיהתיפותטה

?הרטמואיעצסא-םזילאיצוסה:וןםירהחי

:תונורחאהוניתוחיסלכתנקסמתאהתעםכסלונחנאםילובי

דבלבםיימצעםיקססתריציבונניאףאוילאטוסזוכרבונניאםזילאיצוסה

רדבצהלעןגהלףאטרפהתויוכזלערומסל:דחיםגםיכרדהיתסטבתכללס*

*דכהמצעלהרוצםוסבןיא:וניארןכומכ,םייסצעםיקסמלטתוטלתסה*נפמ

ןכרתויתיספההרבחהסלככו.דימתהנגררועתההתויעב.אלמןורתפתווהל

קיקזמאוה,יחצנקבאסאוהתקדוצהרבחלעקבאסה,רהתויתיטמלבורפא"'ה

ךכבקריב :הפוקההפוקתוםויםויםדאהלסדימתפךוניחותדמתסתרקב

 .םדאהיולע:תיטסילאיצוסההרטמהתאלסתמ
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ם*ץצםאהלעונתפקשהלתסדקמהחנהידכםגובשיהזםוכס
תוגותתפהירה,הסעסל.וייוצתפסגהלעותוקבאהבוברתומםזילאיצוסהש
הרבה.םמוסיגלםיעצסאהתאםכותסטיביחמע'צמסםזילאיצוסהשםינוסה
םיקשפמתבכרומ,תילארדפהרבתשדועב,הלעפלמןוסלטתביחסתיטסילרסנצ
םיעצסאלאוניסחירורבלתמדוקךכםוסס.הטמלסהחימצתבי'חמםיי'סצע-
תלאשרורב,םזזרטנמלרפוא,הכפהמןוגכ:םזילאיצוסהםושיגלםיבוס
?הרטסואיעצמאםזילאיצוסבםיאורונאםאה:םוכסה

?תאזההלאסהלשתיסעמההתועמטמ'המ-

יעצמאלכסדקלסיזאו,תיפוסהרטמםזילאיצוסבתוארלונילעםאה-
ירסלורפרטשמלינגרוכרטסממרבעמה:תרסואהתיטסיסכרמההחנהה)?ותססגהל
יטסילאיצוסהרטסמהםגשוא("תורחהתוכלמלחרכההתוכלממהציפק"הוהמ
םדאהייחתבכסהליעצמאונלאוהו,קדוציתרבחרטשמלעתוקבאהבבלטךאאוה
רתים*איבמסטםיעצספאםתואאלאםיביחמונאןיאזאו,*למיסקסהורורחשלו
.התויה-ב.ןרדוסרת*ותורח

הוהמאוהותסשפהינפללבא,יעצמאםנמאאוהםזילאיצוס:ורמאי-
תאזהרססמהתרוצלאונתואברקלהיוסעסךרדןכ-לעו,ה*זלאעיגהלסיסהרטס
.,הבוטךרדהנה

לכ,ירוטסהחחרכה אוהיטסילאיצוסרטשמתססטגה:ורמאי-
.תירוססההניחבמבוטאוהותגסהל*עצמא

,דבלבםיירסוטם''ווצתמסגהליעצמאוהזםזילאיצוס:ךדיאמורסאי-.
הרוצןיאיכוניאררבכךאירוססהחרכההנהתפ'וסמתיקשמהרוצסןכת*
ונלסבלהתספוטתךכםוסמ.אקודם*וסמ*רסומ-יתרבח*פואםגתב*חמתיקסמ
ונלאיבמםיוסמיעצמאהדימהזיאב,הלאסהלש"רסומההדצלןתנהלהכירצ

any”ןויוטרתויותורח?

םלזעל,תיפוסהרססםיוססיתרבחרדסהNOVAISם*אורונניאונחנא:
תוציפקןיא,רתוימהיהיןויוסותורח”dnלעקבאמהובס33Dידילעיגנאל
דימתאוהוצנלשהדסההנקךכםוסס,חצנלקבאמוהז.תיסונאההירוטסיהב
ונתואךילומהז'עצמאםאה:דיסתלואסלובילע .דיתעלהנוכהפלוהוהה
א'בהלתלגוסמסויההעורגךרדןיאיכםיענכוססDAונחנא?ואלםאהבטהל
א'בנרחפלסהברעלכןיא,היפכיעצסאבםו*זהטמתסנםאב .רהמתובוסתואצופל
-.הורחהתא

םיירוטסהםיאנתלעהבוסת,,DDVIAךרדונהםזילאיצוסה:םכסנ
2332הדימההנקונללבא,תורחאתועיבת*לואוביחירהמה*אנת,םימ'וסמ
םזילאיצוס.תינורקעה,תירסומהותקדצתדימוהוהבותלעותתדימ*עצמאה
םומ"סכמוןויוסםופיסכמרספאלןו*סנלש,תיסויםויהססגהלסן'נעונה
:1,תורחלס

.הכפהמהתוהמ:הבוססטום"בךשטעהתחדש

MLYAלאםזילאיצוטהלסוסחיתלאסאיהונינפלהלועוהפצטהנושאר
%התכפהמה

  ?יהמהכפהמ:יללכןפאבןינעהתאונמצעלןבללהסנב
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,חוכברסספה*ונשהנההכפהמה-

לתֶביוזס'תלבתויהלהלוכיהכפהמןיאםאה?הצממהרדגה"הוזםאה-

-רחהבפס*"עיתרבחהרדסההיונסהנההכפהסה,עפסמ:ןכם*תעל-7 ,יגרדה יונסלדוגנבתאזו,ץרמב*םעפ

IRANלבא- JDיםואתפ*ובטירספאתסאבםאה:ונמצעתאלאסנס ?*תרבחרדסהלט

הבפהםהתאתוברופרכזהונא.תירוטסההניחברבדהתאןוחבלהסבנ םאהלבא,'תרבחהרטסמהיפואבדאסץרמנהנפמקפְסאללהיההז,תיתפרצה להכפהמה*"עתםאבהסענהזה*וגסה

תעפטהתאהלטבאיה,תוחובהיסחיתאהתנשהכפהמה.ןכ:ורסא*- ידילהאיבהטאיה,יסילטהדסעמהידיבןוסלסהתאהנתנותיעקרקההלוצאה .םדאהתויוכזתליגפתרהצהו,ירטנמלרפןוסלס

nan¿תירוססההעסבהכפהמההלהאלהמל!הלאסהתלאסנ,םרב

29D0D .תאזההכפהסהתאללוהיסימה'האלזא:הרורבהבוסתה-
דחהנפמהנההסצעהכפהמה,תווהתהלסךסוסמךילהתםדוקהכפהמה"39% ,הכרדתיסאהחימצלסךילהתיוטבידילהאיבמאיהלבא,יסעפ

,הלוכהרבחהלסהנבמהתובתסההזהיהתיתפרצההכפהמהלטהרקסב
.ןןכימהללכתסנ,םיינוריעהכאלסילעבלסדמעסהוהתנןסיהרדספהתחתדוע הריתסההתסענסס,ףוסבל.םירעלםירפכהןמהדידנהררועתנ,תסורחלברקתהו טקאהללוחתנ-רתויתלבסניתלבלםייסממההרבחהיכרצויתדתהרדסהןיבס .רבכהוהתנסהסתאינידמרוסיארסטדזאו.'*'נכפהסה

לשהיתואצותתניחבברסאלםילוכיונחנאתאזההחנההתוהיסאתא לעומלחםהBDתולודגויהםינכפהסהלסתופיאסה,תיתפרצההכפהמה
לכסלבא .םדאהינבלכןויוסוםיסואלהתורחלע,ןויוסוקצלסםלוע
לט*למרופןויוסאלא,אוהה*רוססיההבלסבהטעסלגסוהאלהלאהתומולחה
,םלסגסמסקוחרלבא,בוסחגסיה,וניארטיפכ,הזבהיה.קוחה'פַלכםדאה
אלא,םימסגומםניאןידעו,ומסגוהאלםינוסארהםינכפהמהלסםייואמו
סייתרבחהםיעצמאהויהםרסטזאסאזהרבדהתבסו,תדמתמתוקבאהלסךילהתבםה .הלאהתופיאסהתמסגהל

לאא*צומהזמעפדחהסקאהנההכפהפה!םכסל,אופיא,םילוכיונחנא:
.חוכברבכםיקהרבדלעופה

?הבפהמהתוצרפתהלםיסרוגהםהס:תחאהלאסדועהתעלואטלובילע

:תיתפרצההכפהפהתובסתניחבבאיהףאתנתנךכלעהבושתה-
םייתמאהתוחוכהיסחיןיבל'תרצהןוטלסהןיבהריתסונ"ארְטיזפכהתוהתב
.תורחלהפיאס,דובעסלסהסגרהוהקעומרצירבדה,הרבחהךותב
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יד'לרבדהאיבה,ויתונורת'לעהואנקברססןטיהרסספהותויה,הקזח ,תניוזמת\סונתה

הביאתוחתפתההסאה?תיחרבההנהתינכפהסהתוחקלתההםאהםלואו- ?תרחאךרדבתוסעהלה?וב'

ןס*יהןוסלסהלסתינרבטהותואנקללגבהחקלתהתיתפרצההכפהמה= םיטדחהםיאנתהתאקיבדהלוומצעתאםיאתהלהטנמןוטלסהשהדפבםלואו,תפרצב
תירוטסאה,הילגנאלסהנויסנמתאזםיעדויונחנא,תיחרכההכפהמהןיא םלואו,הוחיתמהוההתפמעפבםעפ*דָמםגסש,תוכפהטדאָססעמתעדויתילגנאה .ס*אורונאךכו,םיעוזעזענומוםיסטדחהתוחוכהיסחילןוסלסהלגתססללכךרדב
.'נכפהפסקאלקקזהלאלב*טסילאטצוסרדסהםישגהלהילגנאהסנמדצ*יכהתע

יהוז,םנסא,תילארס*יצראהתוא'צמהןסובלחכומהרבדהאוה
לבא,הכראתינידפתרוסמןיאונלסהרבהליכ,הניסבתדחוימתוא'צמ
תונתנהתויוכזהסומסבגאםיטסילאיצוסתוגויערםיסגהלהבןתנשאיההדבוע
,,יטרקומ'דרססמבםדאלכל

יוטבידילא'בסהיסעפדחסקאהנההכפהמה:אופיא,םכסלונילע
רדסהןיבדוגנהטהדפבקר'חרכההזסקא,ברןמזךספבהוהתנסךילהת
.הרספלןתנוניאחרבחבם"*(6סממהתוחוכהיסחיליתרנחה

.הכפהםהתלאסוםזילאיצוסה:עסתוםירסטעהחיש

הכפהסהתלאטתאזללכןפאבונסצעלריהבהלוניסינתסדוקהונתהיסב
הזהיעצמאהתאןותבלונילעהתע,תיטונאההירוטסיההתווהתהבהמָפְקִסו
:רורבלהזבתודמועתולאסיתסו,תיססילאיצוסההרסמהרואל

?תירסופהניהבמתקדצופהכפהמהםאהבא

?יטסילאיצוסרטססתסטגהלהכפהמהתיחרכהםאהבג

הניחבסתקדצומהכְסהמהםאה:תינורקעההלאסהרורבןבוסכםדוק
האבסה-הדוסיב,תיתרבהתותיחס*לגדיסתהלעמהכפהמ:ורמא*- ?תירסומ
,םדאהתאתולעלתלגוססאיהןיא,ןינבןוצראלו,סרהןוצר,הבאשאלו
םוסמ,דובעשלסרססמףהתואצותnaססתטהל*אשרםזילאיצוסהןיאךכםוסמ'*
-דובעסלטרטסמםידסימובאסןויכו,הרבחהןמקלחןוצרלדוגנבתיסענאיהס
היתואותתניחבבםגתוארלם*לוכיונחנאהזרבד ,רסויהלקנלעאלירה
:התיההאצותהךא,םילודגיכהםילאדיאךותמהתסקבאיה,תיתפרצההכפהמהלט
וסויזסלעאבאלרבדהו,םייסילופחצרוהגירה,תידדהתוגדסה,םיס'אהןוסלש
.ןואילופנלשהרוטטקידב,סדחדובעטלסרטססדוסיבאלא

םג .דבלבתיתובחהכפהמלתדחויסהלאסוזןיא:ךדיאמורסאי-
ךרדתמיקDRA:איההלאטה,םדאבסערהלכתאהלעמת*טואלתורחהסחלמ
ןיאםאהו,לודגלועונהןסיהרטסמהס,החנההךותמםיאצויונחנאה?החא
  ?םהלעיגמסלערומססל?םתורחלעםחלהלםירבעוסמהלסםתוכזוז



O us

קבאמרשאמרתו*תוסקהרבחהךותבץבאמלשויתואצות;:ורמאי- :איההאצותהןכ-לעו,דחיהזהץבאמהרחאלתוזהלונילעןאכ.ימואל
רחאלוידחיטייחם"מעה*גשןיא,םיעעןיבהמולמבשדועבדובעשלשרטשמ גיטהלרסאיאלבא,המחלמי"עתימואלתורחגישהלרספאךכםושמ.ןכמ
,יעצמאותואבתיתרבחתורח

ךא,היוצרהניאוהשקאיהתיתרבתהמחלמ,ןכא;ךדיאפורמאי- xDיכתיחרכההתיהלסמלתיתפרצההכפהמה,תיחרכהאיהםימעפ none qua
הברהלוצינועורלועטיגכהאוהו.ויתודמעלערתומןשיהרסטמההיה

ANI?הכפהמהלשםימיאהןוטלשרטאמ,

לבא,תירטופהניחבמעורגרבדאיההכפהמ;םכטלםילוביוגונ*
איהיתמ;תינינערימתאיההלאטה,דגנואדעבתינורק>הרמקעובקלןיא ?ךכלהקדצהןיא*תמו,הבטמתשהלחרפהווטועיטכערההנה

הט*גךותמ,וזהלאשלםזילאיצרסהסחיתניחבלרובעלהתעונילעו
.תאזתיללב

ל?םזילאיצדפהתאם*שגהלהכפהמלשהתוכבש*םאה-

תאוהבוטתו.תמדוקההחיסבדועטצעבונינערבכךכלע-
gen,רבדתרצריהכפיהםה|יא:םוילאיצוסבםיגושהטיגלפהלעתלבקמ ןתנםאה:תרחאהלאשלעאוהחוכוהלבא,הוהתנרבכשבצמתרשאמץר
ARאללםזילעיצרסהתאםישגהל quanקוידרתיב:DRAםזילאיצסטהתמטגהב םזילאיצוסהלשםייטממהם*"לכהתריציוא,ןוטלאהתסיכתוהכפהטהתמדוק ףינגרובהרטטמהךותב

,ילעופהקסמהתריצירוטפאטשלתיחרכההכפהמה:ורמאל-
TIהיסורילעופורבס,amלשיטממןויסנלכלדגנתתתונגרוכה:וקדצ ,הליהתןוטלטהתאסופתללעושלע,יטממילעופץסמםיקהלםיטסילאיצוסה ,םזילאיצוסםיטגהללחהתיךכרחאו

תאטיסגהס,יסדרהןויסנהתואצותתא,אופיא,ןוחבלונילפ- ,יטסילאיצרוסרטשמלטםייטממםיאנתתריצילהכפהמםידקהרו,תאזההחנהה האצותש;םכסלוגלןתנו,תומדוקתואצברהבונ*טערבכתידומילההניחבהתא ,תירוטסקידותיססילרסגצהעבטמאיההכפהמה,דובעטלשרטטמהעשיפלאיה תעמטמתביחמאיה.הנושהעדתלבוסהניאו,תיזכרמתעמשמתביחמאיה ,םהינומוקלטתידימהמטגההורשטטאאלהיטורבם*'ענתושטוטמו,תטלהומתיאבצ ,עבקתעפותהתשעבאיהשךכ,ןמזךרואלהפצעתאבצילהרוסטקידהלעהיה
הלוכיתכפהמהןיא?כתפסוגהזכוההנהתיטררההפגודה.רבעמלשרטשמאלו nv?רטסמלשםיניבהיבלטלכתארוכעלהיההיסורלע,הרבחההנבמברבד ןוטלשרטאמף*רהרתויהברהדרבעטלשןוטלטתחת,תיתרבההניחבטו,ינגרוב .(תילגנאהואתינמרגה,תיתפרצהתונגרובהתמגודכ)ליגרינגרוב

אלזעסןכתיו,םיאנתותרסבכה*יבפלארבלהלוכיהכפהמהןיא:עמשמ-
.תאזכהכפהמבןרוצללכהיהל

תיחרכהאיהטהדסבו,תיהרכהם*מעפלאיההכפהמ:םכטלט*לוכיונחנא רטסמהתאגרצויהנ*אאיה,ינוצ'וסטקאאלאהכפהמהןיאלבא,תקדוצאיה םסלהכפהמבךרוצהיהיט,אופיאJan,םטגתהלולתרטפאמקראיה,טדחה איהתישילאיצסהתוליעפהצכרמ;רקעההבןיאלבט,םזללאיצרסהתמסגה  ,תמיקההרבחהךותבומצעהמטנההךילהתב,תיסממהתוליעפב
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:היסרקומיד-לאיצוסה:םיטלשהחיסט

:םזילאיצוסבדחאטרזלסויתונקסמלםצעבונעגהתפדוקהונתח*סשםוכסב ְּ.יטרקומידלאיצוסהםרזה

ץםזילאיצוסהתמסגהיעצמאיבגלהיסרקומדלאיצוסהלשהתדסע*המ-

לשןוטלסלעיגהלו,םזילאיצוסהתאםיסטגהלןתניכתנעוטאיה- תויוכזהלוצני"ע,םיקהרטסמהךותבהדובעלסךרדבםגםילעופהדמעס .,תויטרקוטדה

המחלמבםאה:היסרקומדלא'צוסהיבגלםגלואסלונילעםלואו לעהסחלסבו,םילעופהןוגראבםאה?וניידןוטלסהתבסהלעתירטגמלרפה ?םזילאיצוסהתמסגהלםיעיבגמונחנאםייחהתוסרהאוסה

לעוננוידב .ונתינכתלסםדוקקרפבונחברבכתאזההיעבהתא לאיצוסהיכוניארםילעופהתעונתלתיססילאיצוסההעונתהלטהסחיתלאס .יתרבחההנבמהיונסלסממלסרבדםוסהתסעאלשםדטמהלסכנה*זטרקומד .תאזההסיסהלעונלסתזרקעהתרקבהתדוקנתמאביהוזו

?היטרקוסדלאיצוסהןולסכתבסהתיההמ-

הרבחלםילכהריסכהאלאיה,סממןינבלסרבדהתסעאלאיה .רובצבהתעפסהלכתאדחאעגרבהדבאךכםוטמתיטסילאיצוס

ךא,סדהרסספתריציידילאיבהלהלוכיהכפהמהןיא<19980 םיסגהלסיםזילאיצוס,תאזתוסעלהלוכיתירטנמלרפָהתוקבאההןיאDAןכומכ
ונסיסםיאת,תאזההסדחההרבחהלסםיאתתמקהי"קע,םר".םגיהטסעם תאםגאלא,ןויוס*א,לוצינ:םיקהרססמהלטםיינוציחהם*ימגפהתאקראל תכ'גירדרקהכפהמםיסגהלסי .הלסםייתרבה-םייתוברתה,םיימינפהםיסגפה .דיסתסןיבבי'עםאיכ,ביחסחוכ*"עאל,הרבהב

:םזילא'צוסבסםיניבהםרזבונתיבכתפוכסלא,אופיא,ונעבה
.וניתולועפהרדסםוכסלםזיעיגמובאותניחבבו,יביטקורטסבוקהםזילאיצוסה :ולסרתויבלודגהןויסנהרואל*ביטקורטסנוקהםזילאיצוסהדומללהתעהנפב :.'רבעהםזילא'צוסה

.תרוספסהתלאס:תחאוםיסלסהחיס

*תרגססה:ןכרמאלןתנטא,קלחבוניתוה*יסוקסעהתעדע םיעצסאה,ןוטלסה,*יתרבחהרדסההתלאסgrava.םזילאיצוסהתולאטלס
וגיתוחיטוגרחתונורחאהתוחיסהןמתחאברבכםלואו.ןוגראהיכרדוותגסהל םתותפוהםנכת:תירקעהילואאיהסהלאסהלאועבבו,תאזהתרגסמלרבעמלא ,תורפס)תוברתה:רסואהוהםנכתו,תיטסילֶאיצוסההרבחהתרגסמבטייחהלס fםיסוסנ,תודגאתה,רסומ,החפטמיסחי)םיסבאה"סחיוbe,הבסחמ
.(םייחתוורואו

תכלוהסהיעבהיהוז-?יטסילאיצוסרטסמבט**חה*פואהיהיהמ לסהברתורפס,יטפמהסענוךלוהםזילאיצוססלככ,רודהתבסחמתאתטבוכו ,תונוסהתויורספאהתאראתלהסנמו,תבתכנהרצקהפוקתדועבםלועה*רואת  .ןוטלסההדסבןהורוציההדסבןה,הק'נכטהתוחתפתהבתובסחתהךותס
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Aaaגבי\בסצקלררבצס,אופא,ירארלןכ- .םהילאונתדסעעבקנו,טיסיוסס

הבוסםייחיפואםזילאיצוסההנתמםאה:איהתמדוקוהנוטארהלאט רדסההזובנסםאסאוה"חרכהםאה.תמיקההרבחבם"*חהיפואמ'ונסתילכת לםדאהלטיסויםויהםייחהחרואוהבשטחמה*גסומםגונוטי'תרבחה

י"עעבקבםדאלסוייחחרוא.תויהלבייהףירחלרבס,:ררסאי= תלבקמתוברתו."'דכוותדובעםוקסל,ותרבחלסחיבדמעומאוהםהבםיסחיה ןכסרחאלו,יתרבחהסומינה,יתרבחהרסוסה,םדאלסוייחחרואמהתארסה DAיוטיבה"כרדbyרוציהיסחיי'ע,אופיאםיעבקנתונמאה:ונייהםדאה דגונוינורקעיונסהוהסיטסילאיצוטרסססותויה.םדאה*נבםייחםהב םיסנטהןלבםיסחיהתוברתםגסירה-131933רטסמבםייחהיפואלותוהסלכב aspaחוכבהנתסס joהצקהלא.

:רסאניססינופוקהטספינסב,םזיסכַָרמהתעדםנסא,'תוָוָנ תויפוסוליפה,תוירסומה,תויתרהתואדיאהםנמא*,ורסע'ןכ.לפא" תוחתפתההךסמבהרוצתוססופוהרועתוסבול"וכותויספסמה,תוינידמה םיקתהלדימתופיסוהספססה,תוינידמההיפוסוליפהורסומה,תדה,תירוססיהה .תאזההרומתהךותב

לכלתווסה'וכוקדצספוחןוגכ,תויחצנתותימאתוסיקהלאדבלס אוה .הלאהתויחצנהתותיסאהתאלטבסםזינבוטוקהםלוא.םייתרבחהםיבצמה לכתא,אופיא,רתוסאוה,ןהיתהתתוסדחרוציל*לב,רסומהתאתדהתאלטבס .,ןאכדעתירוססיההתוהתפתהה*בלס

“adהלוכהרבחהלכלסםימ*הירבדתולגעמ7?.גורסקהלסותיצמסת .תונוסהתופוקתבתונוסתורוצוסבלס,תודמעמידוגנךותבוענהכדע

י"עהרבתהלסדחאקלחלוצינ,היהתרטאוסבלסהרוצההזהתךא העדותהס,אופיא,אלפיאל,תומדוקהתופוקתהלכלתפתוסמהדבועאיהוהנסמ תורוצבתלעופ,הלסםילבהוםינוגה*יוברלכלע,תופוקתהלכלסתיתרבחה רחאלאלאלילכתוסלענותופלוחןניאסהעדוהלשתורוצ,תומ*וססתופתוסמ ,ידטעסהדוגינהלטסלחומהומלעה

םעםירסקהלסרתויבילאקידארהםקותנ:הסורפתיטס'ינוסוקההבפהמה םעםירסקהםיקתנהתוחתפתהךלהמךותסהסיתןיא,םי'תרוסמהןינקהיסהי :,"טלחוסקותנתויתרוססהתואדיאה

יטסילאיצוסרטסמבםאה:תליחתתההופספהתלאס,אופיא,איההלאס םולכובןיאס,סדח'רוססיהבלסלהסנכנותיסובאהתוברתהלטתרוסמהתקתנ ,םייחתותרואוםיגסומםתלאוררסייטסילאיצוסרססמבםגסIM,םסדוקהןס ?תסיוססמתוחתפתהב
:

-לואסלונילע:הקסעהךירצסהזהרורבה,ןכא :?יהמתרוטס-
: תוברתהיגטה,תודסומה,תועדהותובנרסאה,ם*גהנסהעקסטאיהתרוסס- ורודלארודסםירסמבסעדמהו

eלתאזהתרוססהלס₪*זוהםה םהמ=   ,םהבןותנסדאהןבסרוצייה?von:סכרמ*רבדכןורסאא-



  

LITRO Mor) רבדםניאםיידוס'הוייואסוםדאהלסץ*פוא-
MINDDOיוצמהיהס*ולגאוהתעדויתיסונאההרבחהט*ולגלכ,*דוס'4130

לאא'צוהלוובררועלם*ילגוסמםיזתרבהם*אבת,םדאהלסו*פואבחוכב
ותואהיהרבבהנוסדקההרבחבטדאהסםשטכ,ו*פאבהוכב*וצפסתאלעופה
:עססמ .תאזורספאםי*רוססהם*אנתסעגרבותלוזתאלצינס*כונארוצי
רטסמבףא:עפסמ.ת*טונאהתוכרתהתארצו*ה*רקעהןותנהאוהOTRA*פוא
םתואויהיקדצותורה,ערובוסלעויגטומ:םדאותואםדאהNV*"טסילאיצוס
,תויכונאותוטלתסטהןוצרלסם*רקפוסלע*אלתאזהרבחבןכומכ,םיגסוס

ובהתיהסםשכ,סדאהתבסחסברבכמהמסודרהפיִאטשונהםזילאיצוס=
הוהסםזילאיצוסהןיא,קדוצרססמרוצילהשאסהובהתלבתנןכ,לצנלהיסנ
םזילאיצוס,תוחתפתהלסהגרדהוהמאוה,תיסטונאההבסחמהתרוסמלדוגינאופיא
לדחתאליטס*לאיצוסרטסמםסטגויסבלםג"רה.תדמתמתווהתההסעמלאוה
הוהסתדמתסתווהתהסכו.רתוזם*לענםייחל,רתו'בוטרדסלםדאהתפ"אס
.הריתסאלו-תוברתהלסההובגרתויתוחתפתהתגרד,ךסמהםזילאיצוסה

ם*קרפסרופמבקודבנס*נפלעיגהלןיאתאזהבסתמםוכסל,ןכא
,יטסילאיצופרטסמבםסוקמותיסונאהתוברתהתרוסמתבססמםיקרפ

ando

רסוםהnrםיסלס

-

,ייתירבחה
הניחבתיסונאהתרוסמה*כרעתאןוחבלסי*כונמכסתמדוקההחיטב

רסוםה:רתויבינו*חהוללוכהךרעבןכ-לעל*חתבונאותטרופמ
.'תרכהה

?רסוסוהס-
לאםדאהןביסחיתאםירידססה,םייתרבחם*קוהלסףוגאוהרסומ-

,.והלוז
ויפלעתויחלהרבחה*גבלתרספאמסטתיתרבחתמכסוסאוהרסומ-

20999D>Y1098הרבחהי'חן*אותאזתמכסומאלמלא,וידהי

RIN M01Dבקעברצונסםייתרבחהסייחהחרואלסתסכסוסהע*בק
.,תונוסטתובסס

א]ה.םייתרבחהםייחמיפואלסהריסיהאצוא,אופ*'אאוהרסומ-
.דחויפההיפואלומצעםיאתהוהכותברצונאוה,הרבחהתורצוהלםדקאל

ליסח* ךרעונה רסומאה:הלאסתלאטנ-

יפוא90האצותכרסומהתאונחנאם'יאורםא.ןכםנסא:ורמאי-
27130תאםגוירחארורגיטייתרבחהםיסח*ה*פוא*ונטס*רה,םייתרבחהםייהה
.יתרבחהרוסוסה*כרע

היזרוטס"ההלסם*נוסם*בלטבהנתסבניתרבההרסומה:ורמאי=
לעסונעל*רסומהזהיה,םדתמקנטוקנל*רסומהזהיהםעפ:'ובסתילכת
אוהסםדארסבלוכאל,יובסהתאגורהלירסוסםגה*הםעפ,ד*תתזרכבהבנג
Da.עספבהלאלכםיאורונחנאםויה-¿17198לוצינם*דבעלצנל,ביוא vam
?וילעופתאלצנמןתסרחסהרבחלליעומו*רסומהארנהזן'אםולכ:םויה
  ,ללכ*רסומ*תלבבהתעתאזם*יאורט*טס*לאיצוסכובחנאו



 

 

INDL? .תדמתמתוחתפתהלטךילהתלם*נתנרטסמהVAVID:ךד*יאמ=

הלאםיגסומלסתוחתפתההןדוכ*סםיאדרונחבא ,ם*דגובנמם*טעבטהן*אלבא
,תלוזהלסתיתור*ירסהעיגפ"נפמםדאלכתר*סט:הז"דהרפומ ,דחאאוה
.ופקיה*םוהתובחרתנווכלהךכרחט,רתו*בבורקהלעוזקוהולחהליחת
,סלחופךרעאופ*אאוהרסומה

?םייסהים*יווצםנההסמתרותבתורבדהתרטע*כרמאלןתנםולכו.

םיעבונהםי*ווצדיסתםניארסוסה**ווצ:ונעס'תאזדגנכלבא-
לעו,םנוסלסלעהרימסםסלםידיחילטךרוצךותמאלא,ללכהתבוטטופחךותמ
VD,יטסילאיצוסרסומו*נגרוברסוס,לדואיפרסומלערבדלרספאןכ IDT
,ירסוסןוסלסאוהלוצינלסהזןוסלס*כעבוקmin ,קדוצבםיקהתארסאמ
,ותוארערעלמםדאהתאםיענוסוונוסלסתרימסלם"םיאתמהרסומ*קוחpapרסולכ
אלאיההלאסה,םייסחיםהךכבותטלסתכל,ארפ*א,ם*דבעוסמרססמה*גסומ
םוסמ,ם*סמסםהםאהתואסהרטםבםא"כ,טלאומהםכרעב
אל:ןתינהבסהרבחבוסורפ,יסחיגסומאוה"חצרתאל"יכרמאלםגןת'נךכ
תואיבללוביבכתנתנהתוכזהםנסיהלאהםינודאלוליאו,ךינודאלחוכבםמוקתת
.רסומהס*רה.ונוטלסלהנכסובהאוראוהסזמתאןידתיבתתיסתיסהלחוכ
1082138ARTתסועל.סלסנה*וכדלוסצלסהתנגהלןווכתמאדוה,יסח'אוה
תניחבמירסופאלהארנהז,חוצרלוםמוקתהלךירצטס*-אברדא:םיטסילאיצוסכ
תאזָהארתתס*יקהלם*נוכתמונאסהאבההרבחהםלואו,תמיקההרבחהלסתסכסומה
ויכרעכם*רדגוסהותורבדהתרסעבונבנתנסם*ווצהרעל*בגלן*דהאוה.,'רסומכ
:הסורפתסיקההרבחב"בונגתאל" ."סוגאהרסוסהלס"םייחצנהום"טלחומה
תלוכיהלעבוליאו,תלדכיהלעבלסמהקתלאלובאלהמךלןיאס,'נעההתא
.םויהתיטונאההברחהיפואוהזססוססירסומכהארנ-לוצזנמונוהתאסכרס
לוכיבבא*ההטיאסתדבעסמהפיפתבורוקפ"ףאנתאל"ו"דומחתאל"אוהןכו
הפיכתוסעליאסרסדאאהיס*וארהןמתיספההרבחבול"או,רבגהלסוסוכר
הרבחהלסהיפאלערומסלףפונסןקתסאלאונ"ארסומס,אופא,*רב-,ויניעב
:לצונסלצונסהו*בע*נעה?אוה08(230?IND:[הסטורפ

דחתמאלבא,תמאהבט*תלעםלםירומאהםירבדב:ךד"אמ:ורמאי-
,ונוסלסלערומסל*דכרסומהיפווצתאלצנמדספעמלבסאוהןוכנ ,דבלבתירדצ
וניאםעפףאסךותמ,ופולסךותמםא"כ,רסומהםסבאלתאזהטועאוהלבא
םסצעסבלםירקעהלבא .ז"רכהפהילעסטלרקעהןמת*בקעההנקסמהתאק'סמ

Dnונחנא ,םאוליסבומסגויםגםהסךכלעתקבאבתוסונאהו,םיטלחומם*כרע
לכןיאתרחא,םרסומלסהדיסהnoraהפולהלס"טללסתאדודמלדימתם'לוכי
,םילצנמםהסלעלארסי*אסוחתאוחיכוהםיאטיכנהרסאכ,ת'סובאהנבהלסןרד
םסללוכיבכורצונסרסומ*כרעםתואםטבםתואוח*כוהםהם*אסחום*דבעסמ
םיטסילא*צוסכוגחיאסתרקבברבדהאוה.לוצינלעלונבההרבחהרדסתרזמס
םיגסומםההלאסםוטמ-ת"גסומבהתואםידדומוחנא:תמיקההרבההלעם'לעמ
הסחלמו.דובעסוהבנגאוהלוצינ201078ובחנא:ם*טלחומ,םי*סונאללכ
ם*טלחומה,םי*חצנהרסומה*קוחלערבעפמהנהא*ה .חצרהבהתיטסילא'רפפיא
.תוסונאהלס

לסםג-עספה,עספה00712תאתידדצIMה*ארתוארלןיאףא=

בנגהבונגיתוקוחרםיתעלקר.עררצ*לסםלע*נפמעבוב'בעהלטםגריסא

ךוניהלעהררהעיפספ*יתרבחהרדסהםנמא.ם*קתהלתרחאךרדולן*אסןותמ

רטפאמקראלא,ם*רצ*ותויטבנארובאוהן'ארבדלסופוסבךא,םדאהלסוזפא
רסומהלסהדימהתמאם*רקמהתיברסבJDםוטמו .םתואחפטסרתויהלכלוא
יסונאהרסופה¿1303801018לבא .יתרבחןוסלסלטהרוצלכבתקדוצ

 ,ךופיהואיונס,אופיא,הזןיא .יטסילאיצוסרססמבותו'נקסמאולְסַבםסגו*



ee 62 -

היתרהדיריסךיסלסראהיובבגיריתיל72ד..8י8ב
ץראהןמםיאסחומהי"םפלֶאיצוסהתסטגהב"כם*נ*םאמונחנאן*אםגלבא
זונגהתאתוינקספפרת"בקיפהלןוצרךותמבוסךסמיאוהו,ךסמידועקבאמה
,יסונאהרסוסהלסם*פלהומהםיכרעב

.החפטסםה:טלשטום*טלשהחיט

:וגייה,ורבחלאקדאה*on*לס*+ללבהםוחתבונקסעתסדוקהונתהיטב
naםצמצנnanaרסומה"*ווש anyינוסארהןיערגהלסטוסותחלןוידה
.ההפשםה:תיסונאהרבחהייהלס

?םימיקהםייתרבחהםייחהרדסהכתינתומהרוצא'ההחפססהתרוצםאה
.ונינפלהנדוסעתסתולאטהןהולא?יטטילאיצוסםי"חרססמבםו*קהלסיה
:הליחתררבנהבהןא

?*המהחפסמה
,סדהתברקלסדוסילעתודגאתהאיההחפסמה
?תיתחפטמהתוכייסהתרססבהמםסל
:םינבלהגאדהםסל:ורמאי
.םלבורקלסת*דדההרזעהםסל
'הרבחבםיטנאה'יסחירסאסרתויםי*ימיסביאם*סחיבךרוצהךותמ

.תעללמה
?םיסיסוסםיאנתבתינתוסהרוצ,אופ*'א,הוהמהחפסמהםאה-

לעתירובצתוזרחאןיאסןמזלכםיקםינבלבואדלךרוצה,ןכ:דרסא*=:
הנההחפסמה.הרבהךותבומויקnon?bתאםוחללםדאמלעשןמזלכ,ךכ

quisהזהךרוצהםבלסבתיםלרסבםע.,טימיקהן*צנקה*סחי.

?"םייתלעות"םימעטךותמךאהרצובהחפסמהםעה:ךדיאמורמאי-
הבוקלםיסהיביורסתויהל:תדפהלסותוסיםצעסעבונסךרוצהנצניאה
?יסונאךרוצאיהט,המצעסכלהבהאהתכיסמב;תיס"טבניא

חרכהבהזתאהזםיפפוחהחפסמה(?Ponהבהאה"סמיןיא:דגנכורמא"*
הסעמלהנההחפסמה.הבהאהתאתסנואהחפסמה"בם*אורונחנאסםיתעל:ךפהל

“ad en*poy amisלערבגהלסתוסלתסהההפיאטבהתיסאר.ם*מיקהןינקהיסחי
לסחריסיהאצותאיהסוזןינקתרוצ.יסרפהונינקלהתואךפהאוה.הסיאה
ךכלםידירסו,ותסאתאולרנקןכויתונוזמתאהנקםדאסםסמכ)רוצ"*ה*סה*
חתפתנ(ןמיתידוהילצא:לידבהלו,ם*רברבלצאםויהדעם'אצוסדוע)12038

“INNקסע"בוסיחךותמונתהתהןיפילהלסקסעלוטענו,ת'נגרובההפוקתב$(
,הבהאהלטת*עבסההכ*ססלוסחכתהוןוססו

ןליאו,רובעלהיוסעא*ה,הביציהניאהבהאה:ןכלערת':זרמאי-
רסומNTתאהזםיבהואםניאסרחאלםגהזלהזםדא*נב*נטתלבוכהחפסמה
ןיאוסינה.י'רובצרסוסDR*ב,יבוצר,*מיסניארסומ,אופ'א,וביאהחפסמה
,ודילעםיחקופמויתרבחהקוחהלסאקנפסוגסםילבקמםהתיספוחתמףרבחתהםניא
איה,םיםיקהטייתרבחהםיסח*היפואתרימסלהגאדךותסתאזהסועקוחהו
אלאתיספוחהכיסמלסהאצותןכםאהנניאהחפסמה.םדאהתאךכבתלבוב
 .הרבחהןוצרףקותבהסובגיא,תאזח.תיעבטההכיסמהלסהפוליס-רבדלסוכופה
תאהילעהפכיאלאוה,תאזהתוירחאהןמםדאהתאררחסי*טסילאיצוסרסספ
 .החפספה₪לסבייטסילאיצוסארטסטמה .תיתוכאלמהתובכי"סה
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ינב*טויבשתאזהתוביציהןיאטאה-איההלאטה;ךד*יאמורמאי-
ORAתרזעאללתגטומתאזכתוביציטהדיעביכ,רורבלםמצעכלטי*ורכהpoa

תוביחתהאללתגטומתאזתוביציהןיאטהדימבםלואו.רתוימונהץווה*רה
-סילאיצוסההרבחהןיאה?ךכלערומטלתבייחהרבחהןיאהיתרבתהקוחהיטפל
לאיהףאהלאהםיטחיבתוביצילתקקזנתיס

?nd¿-ךכלתקקזנאיה:ו%מאי-
גאודהיה*אלםהיתובמלסםיניקתטיטה*אלב,םידליהךוניחםשל-

qu Dame? רענלתונקהלהלוכיהרבחהןיא,םכוניחלתיארחאהיהתהרבחהטא<
ךירצםדאלכ;ומצעםדאה1070379013לבא,וירוהולתתלםילוכיטתא יפלכתוירחאל,ורצלםידלהטויקל,הבבאל,םייטיאהךייתלעבקלשתרגטפל
:םייבויחםניאוטייעבטוייחןיאהזטלבםילדוייחהזאלברולםיבררק
.תלתרבחהניחבמםגץיזמרוצילתאזךרדבהטענםדאה

תוירחאהאלל;ךופהבצמההיהיאקודלכןכתי;דגנכורמאי-
ומצעתאקפסללכויאוה,הרבחהתרטלרתוייטפותחםדאההיהיהתפטמל
.תיתרבחהותוליעטלבלתמוטתרתויהברהסחילוםומיטכמב

הלודגההרכחהלאותוכייטתעטחליגרהםדאהןיא:ךדיאמררמאי- תויחאוהובסןטקרתויהאתהלאתוירחאהתטגרהךותמקראלא,ןירטימב לכתאף'ץקמאוהטךכךותמקרו,התפטמהאוההזינוטאראת,ףיקמRaiןיכרצ איההחפסמה.ותואףפראהלודגרתויהרובצלטגרטמתמארההחפטמהיכרצ איה,המויקבהנתומהלוכהרבחהםויקוןהרבחהתגהנרבהידוסיהאתה135
ם"סחלהתאהטועאיה,םדחהתסיפתלרתויהבורקתירוביצהתוירחאהתאהטרע
,ןוצרוהבהאלטןינעםא*כ,ידדהטכסהלט,תוילמרופלסןינעאלםייתרבמה

woהרכהותורתםאיכ,חרכהותידדהתולתלשןינע,

םרוגםגאיהךכבצימםרוגאישטסכהחפשטמה:ךדיאמוגעטי,סרב-
ךתמםיכוכתהטיבומתובורקםיתעל.םיניקתהחפטמהיסחידימתטל.רערעמ א*הםלדליחליתיכוגיחההעפטהה,ןוצרמאלשםיסח*תטיקמהחמשמהש
ךירצןיא:איההנ,סמה,רטואמקותרומצעטדאהש?abrךירצןיטודחמהעורג
,החפשמהתאביחתהרבתהט

omינב"כרורב,םירבדהלסתידדצ-דחהיאריחוז:ךדיאמורמאי- ,הטסקרהנבה'אללכלםיעיגמםה,תפתוסמההפסהתודזמתםדוצרמטיל
,וידחיתויחלתורטפאןיאטךכלזילהעיגטהנבההיאשטיתעלהרוקשםגןוכבג
=םיתע.םימיוסמםיאנתירפםההחפטמבםיכוכתה.ללכךרדווןיאטלואו
ןיבןויוטהרסוחםוטמםיתע,םיניקתיתלבצפטיללכההרבחהלסת*לטבזגור
רותסלהלאלכבןיטלבא"וכויפוטידוגינללגב-ןבומכוהטיאלרבגה
-םירותווןכרקםיטרודהרבתיסחיקםטכ,החפסמייחםויקבסחרכההתא
לוטעםדאלרטואחיבהליוסעהיתרבהדסומלכ,תאזם*טרודההפשמהיסחיףא
.ןוניתלטןינעוהז.הטדחהקוצט1?איבהלהזםקעדבברב

יאנתאיה,ינושאר*טונאךרוצהנההחפטמה;םכסל,אופיט,ונלןתנ
on,םירוהטהחששמה*טח*ןיאטימיץהםיאנתבןכא,םדאהלשהרבחייתלקדוש
תיטסיליצוסההרבחהלע,םתואטיבבוטמתמיקההרבחהיטחיש,םיגיסט*ברועט
לשהגרדתיטסילא*יצוסההרבתההמהחפטמהילחלטג,הלאםללוטכמריטהל
תאדקהל"ע)החפקמהייחתאעודיןבומבהחתפת*נגרובההרבחהשםשכתוחתעתה  ,היולעלםאיכהחפסמהלוטבלחיביאלםזילגיצרסה.(רבגלהטיפה
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הרבחהלשהתוברעתהתקדצהבתלפטסהתמדוקההחי*סהם1כסךותמ
דיהיהתלאס[תוה'סהתברותפסובנהלאטבס*עבובנרבאהחפסמהיסחיבוצי'ב
4הרבתהו

הולפההעפותאיההרששלדיחיהןיב.וזתוטבחתהיכם*עדויונא|
פכורכהתיהסדאהינבלסתורבחתההסצע.קרצוהרחסמתי\טונאההרבתהתא לככו,תלוזבתובסחתהווירציןוסירכן'ותריה"םקלחלעדיח*ילכלסדרותוב ונילעלטנ,היתולבגהלעתולבגההפיסוהאיהןברתוי*תבכרומהתטענהרבחהש
הפירחמאיהסוא,תאזהתוטבהתההתאתרתופתיסטילא'צוטההרבחהםאה:ןוהבל :- ?רתויהתוא

הסועאיה,תוריחלשםומיסכמרוצילהאבתיטסילאיצוהההרבחה:ורפאי- ינפסתילסיסכמהנגהוילעהניגסאיה,יתובחהסוכרהלסוילעבדיחיהתא ,םדאבםדאלסהעיגפ

Éל*ס"גהונוחטבוותדוגבעםוקמבודמעסתניחבמ,ןכ₪מג:ךדיאמורסאי-
soyaללגב%אקודםלואו,רתויןירוחןבהטענאוה ein qoיולתani?»טויייחב
לככו,הרבחםדאהלסתיסויסויתולתחתריויהיטסילאיצוסההרבחה.ולסםו* ,רתויהיפותיסתיטעבהרבההסלפככ,רהויהבםטגומיטסילאיצוסטהןורקעהס
םזילאיצוס:עפסמ,הרבחהתעדבםייסי'סו*יאהויזניבעברתוייולתהסעבאוה
.הרבחהוד"ח*הלשתוככהתההתאר*םחפדוע

תבייחהמ,הרבחלדיחיהןיבסטיסלסחיהםהק,אופ"'א,קיסעהלונילצ-
ל?דתילק'געהלהרבחה

?avosלע:ורפאי= manaעגפיאלשיאנתבונוצרכתויחלםדאלכל
תויהלביחאוה,היפלכתמ*וססתוביהתהגדאהןמתעבותברבחה,ותלוזב
יפלכהרבההDAתביהתמתאזתמועלו,התבוסלותוליעפתאןוכל,הל'ארהא
,דיחיה

ןהתיתורירסתעיבפינגפמדיחצהלעהנגהב-?תביהתמאיההמב-
boםדאלס qui anaביוא*VIUךותס)דיחיהלטםינוסהויכרצקופסב

nino Pu Dadaםדאההיהדיה'התאתתר₪הרבחהסהזתורטאלסלא(ידדה
.וסקובמלכתאגיטהלידכ99Dלסעלו,עבסהתונכסל,םדאתועיגפלתופכ

sad adaתורחולהקינעמאיה,םדאהתאתררחססםתיטונאההרבחה
שוחורלעהלועהלככתוסעלתלוכיבש"תורחהתרוטתהמכ*פהלודג

?םדאהתאתדבעטמהרבחהיכרפאל,אופ"א,ןתנהאה-

הסעפלen*ירחא טא*כ,דובעסךכלאורקלןיא:רפאלןתנ- תורחהםצעביהוזו-העפסהתלוכי,תיקבנעהריציתלוכיהרבחבסכורםדאהדרה :קוידרתיב,תובוחדגנכתויוכזלטתכרעפהנההרבחה?enקקזנםדאס
ןכתויוכזרתויהקינעפהרבחהטלככ .תויוכזןהסתובוחותובוחןהטתויוכז
עבותתויוכזלטטומיסבטםדאלק'נעמה,םזילאיצוסהו,תובוחרתו*הליסמאיה ,תויוחאםאיכ,דובעטואתולתךכבתוארלןיא,תובצנחלסםוסיסכטDAונסמ
,תדבעססהרבחכאלוןורתיבתאזלבקלס*ו

לודגפםייחהןובסחבהלאהםירבדהם"סחכנ,ןכא:דגנכורסאי-
  םיק .תלבסניתלבלךפההלתאזהתולתהה*וסעםויםוי'ייהפלבא,םדאהלס
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יתרבהרוציםנמאאוהםדאה,רתויםדאהןמעובתלןיאונפססטזוטמלובג ץלאנאוהשקראלותויתרבחתובוהתאסללוכיאוהסקראלתמ*וסמתרגספב ולתונתונןהסםוסמתורחולןה,ספנךרוצולןהאלא--ןהבתאסל 1323DAדבלבא.תרו*'ודצץפא RIA DINA 91 DYילאודיוידניארוצי, ,םהילעהטילסהרבחלןיאסםייחםוחתבךרוצולס*םי'טרפם"כרצול0% אוהסופוסןכלעו,טדאהלסתיתרבחהותלוכיבעגופהזהךרוצהקופס'א
,תחתופמהותגרדבםזילאיצוססהסודו,ךכבדומעיאלםדאה*כ,הרבחבםקנתס .הזהםוחתהתארבועnapaלעתיפותטהרבחייח:ונייה

סרוסוהמ,רססמלכבתמיקא'הו,תמיקתאזכהגכס,םנמא:ורספיי= יחרכהביזחמןוסלסהטעסל*בונמכסהרבכונהנאלרססטורטטמלכבדובעסה לבא,קְךצומדימתאוהןוטלסהןורקעלבםוסמ,תיסונאההרבחהלטהמו"קל ףרצמאוהסהזעגרס,הרבחהךרוצלאלוהטילסה«01709voןוטלטההסונדיסת ןוטלסטלהשעבאוההזהבויחבהרבחלסיסךרוצהלובגלרבעסבייחמהוהוכתא הרבחהלסהתוחתפתהתגרד*"'פעסורדהןמרתויביחלוזהיסנלבא.דבעסמ PATIיסטילאיצושרסספבםבגתולגתהלהדימהתואבהיוסעא*יהו,רטסמלבלשתיסבנ םדאלתונקהללוכיטהדימבהב,םזילאיצוס,תומדוקתוחיטבוניארףאתאז ונילע,רתויברומחהלובעסטהרטסמתארוצילםגלוכי,תורחלסםומ"יסכמ דבעסמןוסלסהוהיאליססילאיצוסרטסמט,תובורעהנייהתסלכםדוקגואדל ןיאךכ"עסרררבלג=,היצזילרטנצלונדגנתהטי"עוביסעתאזו,*ללכחרואב manaלשהתלוכ*תאו,םויםוי"יחבתוסלתסההתלוכיתאםיענופ13038 י"עאלא,םיינכטםיעצמאברתפנוניאסןינעוהזDIB.לט"וייחלתדרל רטססD*םינעוסובאןיא.ןוצרותידדההנבהף"ע ,הרבסהוךוניה רימחמאוההעודיהדימב:ךפהל .תויתרבחהתויעבהלכתארתופיטסילאיצוס אלאוביאםזילאיצוס,דאסההובגהנבהוהרכהתמרעבותאוה'כ,ןתוא תורחרוצילהדיבו,המצעלהרבחהעבקתםסצעםייחהלטם*זפאתא,תורסטפאןתפ ,םייתעבסוייחתאוילעתוסקהלףאוא,דיחילתילסיסכמ

.ןויוטוהיצזיטרדנסס:ָשמDrהחיט

.תיטסילאיצוסההרבהבןויוטהתלאס,הרבחבדיחיהתלאטבחפורכ

21910?העיבתהלס*טסמההנכת110<

בייוחמו,ותסנרפליאכזםדאלכ.םדאלכלעתווסיתובוחותוזוכז- הרבחהינינלליארחאותיסילופהעפסהליאכזםדאלכ .ותלוכ*"פכהדובענ .ותלוזלהוסב

?םסגתהלןתבטלחוסןויוטםאהלבא-

AA=םדאהינבןיאסןסזלכםטבתהללוכיןויוטהןיא 01200תונינעתההדסםדאלכל.םהיתובורטכבוםהיתויסנב,םיפאבהזלהזםיוס ןויוסההסעסףהנהאיס,היצזיטרדנטסגיהננסהדיסב.ולתודחוימהתועיבת .הרבחהתאםיחפקפוםדאהעבטתאם'חפקמונירהסלחומה

לכאלאהזלהזםיוסםדאהיבבןיאסקראל,ןבללרתי.:ורסשי ןסרתויגיסהלהפיאסהJD,תוותטהלאלןוצרהןמתעבונת'יתרבהחהטתול'עפ ונירה,תיסרדנטסהאוטה*"עןיסצהלתורספאהתאענמנסהדסב.תלוזה וניאטקרגלןויוסה:עמסמ.חתפתתהרבחהסתורספאלכ,הסזילכםיעצומ
 .'בויחונניאאוה,*רספא
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.םיוסםיטנאהלכ*רהםדא*נבכ,תנכוספההנהיהוז:ךדיאמורמא'- OYPYIXDונירהטדאהינבןיביתוהסויעבסןויוסזאלסהירואיתרוצינ08 תניחבמ?האנהרתיםגקידצמןורסכדתיםאהלבא,דובעסולוצינלסרססס תונגהלדיהילתוכזןיאו,םיוסםדאהינבלכםהיתוע'בתלכתאתואלמלתוכזה .תלוזהןובסחלעדיסתאיההרתיהאנהיכ,רחוי

להיצזיטרדבסס-ןויוסהןורקעב*יחמתמאבםאהלבא-
,תויורטפאםבמא.םיכרצמלשהוסקולח:וסורפןויוס,ןכ:ןרסאי- תאד*םעהלחרכהס*ללכךרדבםימצפוצסדאסםיסוחתבלבא,תונוסתויצירו הבא*אלאוה-ויכרציפללבקיםדאלכסהדיסבו,תחאהפרלעטדאה*נב ..ותלכ*יפבתתל

םוסמ,ןויוסלסרוסמגהוכופההנההיצזיטרדנטסה:ךדיאמורסא*- איהסקראלהיצזיסרדנססהךכםושם,םיוסםדאהינביכרצןיאסאוהןוכנס ןתמ:תו*הלךירצןו"וס:עסססם,בורהתאתחפקמא'ה,ם*ד*ה*'תחפקמ ןתט*רד*פלויכרצתאקפסלוויתויספ יפלע?078manaלכלתורטפאה הית-כל4כתרגססםב0108-ת*ס"*אה

|

לסתי*ליליבית יבבלכלסתונוסהתועיבתהתאהזןפואבקפסלהסגמךותסו.הרבחהה ,םדאוםדא

תלודבהרבחבלופסה?הזכןויוסםיטגהלןתנפאה:דגנכונעס*- וכרעתאהבדבאמםדאה.תויטרדגססהדימתוסאתריציםירבדהעבטסקידצמ תסצמוצסרתויהרבחבםנפא.אדידגAYגכסטתויחרכהןותס,הוסוסודחוימה הזירהןאכםגלבא,םדאלכלרתו*הברבלתמוסתסחילתורספאהתנָת'ג
ויתוסירדסםדאסי,רתויולסורדסםדאשי.םיוסמיתרבחהדימהנק*פע ם*בורסותוברת*כרצסPDסי?םה*יניבתווסהללכונםאה-רתו*תותוחפ ?הלאהםיסצאהתאהוסנטאה,תוברתיכרצלקקזנוניאסדסט*,רתוי

ת*פותיסאיהשלכבתיססילאיצוסהחרבחה|ךפיהל:ךדיאמורמא*- תויורטפאהתאללכתווסהלןיא,דיחילכלרתויתסלסהגאדתיגכסתרספאמ וסצעלרוציללוכ*היהדיחיסתורספאל,הסלסהרבחלסתויתוברתהותוילכלכה *רה-עלפסהלועובתלתורספאהםדאלכלהרוססתאזההרבחבסהדיסבו
,רתויבתובורסוי'תו*ורספא

,תיפותיטהרבחברתויבהלודגתילכלכהתורטפאהןכא:דגנעודסא*=
תעדו.הלוכהרבחהתעדביולתאוה,ומצעבםחילעסילסםדאהןיאסלואו
ד*ה*לתנתונהרבחהןיאם*תעל.יטרדנססעצומסד*סתהוהסהלוכהרבחה
תיסרדנססדלסתאיההתגסהתסר.דלסךרוצהתאהניבםאביאסךותפ,תולעל
תיטס*צלא*צוסהרבח.םדאהלסתו"לאודיבידניאהויתויסנתאאכדתאי'שו
.חירדעmarלקנבךפההלה*וספ

nanלכבתמיקא*הלבא.תפיקתאזבחנכססקפסןיא:ךדיאסורמא*-
שתסועל,ךא,רתויתולעלםידיחילןתנםנמאת*ססילאיצוסהציאסחרבחב.הרבחו
daי'עתואכודסתויסנותונורסכ,תויורספאהּםָּבתעדלןיאו,ם*ברהם*לבוס

manaזתנסצהה*כ,ןוכנהזןיא,םדאלכלתורשפאהתנתנתוחפלת*צססילא*צוס תורטפאתנתנתיטססילאיצוסNana,םג,הרת*תירסחהאבהבתואסבתהלהכ*רצ תוניסצה*הוזו,תרצויהתוליעפהםצעבוהרקוהוהכרעהבתאסבתמוז,ןיטצהל
-ם*לאיצוסההרבחהןיאסארהןוכנלבא.רתויהברההלעבורתויהברהתיבויח וזהנקססלונעגהשםסכ,תרשספאסםקראיה-םדאהתולעתהתב**חמת"ס
*וליעבוךוניחבךורכרבדה:ןויוסהתלאסבאיהןכתיס"אהתורחהתלאסב
  .םדאה
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:תונורתאהוניתוחיטn0*תנקסמ,אופיא,םכסלםילוכ*ונחנא ,ןנורתפקאתרספאמקראיה,תויעבהתאתרתופתיססילאיצוסההרבחהןיא 2ןוצרתרעהוהרבסהqrivnלע,יסויםויקבאפלטןינעאוהומצעןורתפה ,"תורחהתובלמָלחרכההתוכלמ"מ"תיחיסמ"הציפקבםיניסאמונחבאן'א,בוסה קבאמוהז,תדסתמתוסדחתה,תדמתמתווהתה,דיסתמקבאסונהםזילאיצוס .הרבחהייחלסםמעס-תאזהתוקבאההםצעבוקספ'אלםלועלט

,םואלהתוהמ.1 .תיסדלההלאסה:ססוםיסלסטתחיס

"תיסואלההלאסה"רפסהןמחליתאזהלועפלרמוחה:בךירדמלהרעה.1 ,םיכינחהדחא*ערסס*.אוהס"*לואיוצר,רואובוסואל

לשםויקיאנתבותואןוחבלסיסןורחאךרע,ףוסבל:םיקרפ"טאר2 ורמס*ה?םיסואלםויקבןויגהטיםאהתימואלהתרגסמהן:תיטסילאיצוסהרבח DAם*פאתאם*ינוסהם'מעה NIDAתויעבהןהולא-?יטסילאיצוסרטססב :הליחתונמצעתאלאסנךא,ובתואהנקסעתס

?םואלוהס-

,תפתוסמתוברת,תפתוססהירוטסיה,תחאץראלעבםיטנאףוגאוהםואל- .תפתוססמהפס

וסיקתהסט*םואלטיריכמונחנאןיאה?תקיודסהרדגהיהוזםאה- ?הלאהט*אנתהלכאלל

,ידוהיהטעה-

09922112*דוהיהםעהתאקיזחהסוהמ

.תחאתוברת

.תהאהירוטסה

ףסונרבדהיהאלהלותויסואללערגסטיסידכםעלהלאלכבידםאה- ?םעהתוצופגלכתאדחאמםרוגהוהס

%ףתוססםלירוןג.,םצפתוסמםריק"אבנת

תוברת,תפתוססהירוספיהםהלסיסםיסנארובצונהםואלה:עמסמ- .ףתוסטמלרוגותפתוטמ

הסודםידואיהלכלסםלרוגתויהיכםנסאובנעבק?ידךכבםאהלבא-- ולרוגטהכזדחא*דוהיץובקסעגרב*כםגוניאר,דחאםעםאסע-ץֶראלכב הנהלבא .לארסיללכסםמצעואיצוהדימ(היצפיסנמאה*דוה*וסכ)בטוי םתוכייסתאםיסיגרמםהןיאהזתורמל,המודולרוגץראוץראלכבלעופה ,םיפתוסמםייחבךרוצס*:עפטמ.תימואלהםתוכייסתאםיסחםהסםסמתידסעמה םיאנתהךאסלכוםיגהנמה,םיסופנה,תרוסמה,תוברתהםהםהםיפתוסמםייחו דיתעלתופתוטמתופיאסןוגכ,תדלומ:ןוגכ,דחאףוגלםדאינבהרבחםידחאמה > 939

 ,םיפתוססםייחהולס*סםיסנארובצוהנהםע



 

ךותסורצובסימואלה?ורצונהמםסלוםיסעה19313רצינו- הנגהךרוצלהתסעבתודחאה.המדאהלעובסיתנסטינוססיטבסלסתודחאתה ןינבשלרתו*ברחוכתריציךרוצלו(לארסי*סבסתודחאתהתאםגדה)
הרכחהוהבסהמהיקפאתובחרתהלסהאצותאופיאאיההסואה,ה'צזיל'ויצ
רתויתויורספאברולודגרתו'הברהרובצלםדאהתאתכייסמא*הDINA¿לט .סבסהואבאהת*בלסהרבחהןפס

לע,תיטיאםייחתופתוסלע*ונבהאתהבנהההפסמה:םכסלןףב- .ףתוספםיילאודיוידניאםייחלרוג

א*'זההבתוכי+ציסה,החפססהינינעתנגהשלתוחפספףותטלע(באהתיב-
.תיתרבחרתויותיסיאתוחפרבכ

רהאסהחוכ .הבחהררתויהברהתיתרבחתופתוסלעתדסוימהסואה- ,הרבחהלרוגאלא,ןירסיפב$078לרוגאלאוההבס

D02 בחרטםדאלןתונםדאהלסתוכיתסההתולגעממלגעמ72018
aniתוכייתסה PITAןכו,רתויזללכםדאהתאוברסוקאוהסרטקה12 רתויהברהתוברתתריציתרספאמהמואה.רתוים*לענהזהרסקהיעצסא דגלמחוכרוצילהכירצמט'ה,תויורספארתויהברהתגזממא*ה,הבחר
הבחרתד,תרוסמ,תוברתתרצויא"הךכםוסמו,תיתחפסמהתוימניטניאלהסוד יבלסבתוחפלירוססיהחרכההנההמואהיכאופיארורב.רתוי,תיללכורתו'
,ם*סיוסמתוחתפתה

,יטסילאיצוסרססמבהסואהלסהמוקמתניחבלהתערובצב

.יטסילאיצוסרססמבתו'סואלה,תימואלההלאסה:עבסוםיסלסההיע

הזהיה*כונעבקףא,תיסואלהתוהסתאונרהבהתמדוקהונתחיטב
תאזההעפותהתאךירעהלהתע3033.תיסונאהתוברתל*הרכהתוחתפתהבלס
!ונרוד*אנתבאיהרסאכ

?תיבויההקפותהנהתויסואלהםאה-

הריציתרטפאסתיסואלהתרגסמה*כוניארונחנא,ןכ:ורמאי=
ןכ-לעו,לודגרתויהברהףוגלםדאהתאתכייסמ,קפואתבחרתיתרבח
PITAרובצםעותואותוהזבותו*זכונאתאתסטסטמ

תוילילטהתועפותהתאהלב*חונימיבתוימואלה:ךדיאמורסאי-
,לסמל,םיעדויונא.תוירזכאתומחלמוצרפת*מואלההסטגרההםטב.רתויב
לעיזכלגויצנרטביאהתוזרכהתורמלהצרפהנוסארהתיסלועההמחלמה*כ
הלוסעתה*'עוללהופחסנתימואלההסטגרההםסבטםוסמ-תאצלאלסם*לעופה לנויצאנהלסבהצרפ.הנורחאהתימלועההמחלמהןכזסכ.תיתמחלמה
ירובצףוגםעםדאלסתוהדזהה.תוימואלהסודקלטב,ינטרגהםז*לאיצוס
אוהודבללועפלךירצםדארסאכ.הליעפוסאיהסמרתויתנכססא'הלודג
VIDDאוהסוא-ונופצסב,רסומ*ווצבבסהתמ INDO DAהסעמTVI
 .עספלםוסחמעדויאוהןיאללכהןעמלםלואו



 

ס*ברהלעטיסעמץמקםזסלוסתויסואלהםסב,ןכ-לערת':ורמא'-

לע,תיסואלהתולדכהב-תומחלמהסרס,ילאינולוקה*וכדהסרס
.הלאהתורגסמהתארובסל-םלועלןויוסוקדצאיביס-יססילאיציפרפסמ
:.תחאתוסונאםלוקבתסז"*ק

7

,יבויחםרוגתויסואלההתיהםייוסמ*רוטסיהבלסבוןכתי!:ורמאי=
וררחוסהנוסארל,תורחהתומחלמךרוצהזהיה,"םימהביבא'לסהפוקתב
םעפה*הטהסלבא .'תרבחרורחט-תויהלהזהךירצאבהבלטה7םיסואל
םויה*ב.היצקאלריהוז-םויה,םויהםב*'בויההרבהברבאיכוימה
ם*דיחילשספחלךפה"המזיהספח"סםסכ,תדבעססתרגסמלערומססוהז
םעלכבטילצנמלטםתורחלתויהלהכפהתימואלהתורחהךכ,ט*ברהתאלצנל
ידכוא,םלוצנתאהבתווטהל*דכתיסואלהתוכייסהתסגרהתאלצבל
,םירחאםימע*וכדףסלחוכגיסהל

pesa?דבלבינמזךרוצאיהתוימואלםנסאה:ךדיאמןדמאי-
+"תויסטונאלתטספומתוכייטךייסופצעסיגרהלםדאלוכ'ה?דימתמךרוצאיה
.תיסואלהותוכייסךרדקרתוסונאלותוכייסתאסוחללוכ*אוה,אלסהמוד
לטותו"לרחאתסוחתךרדאלאהרבחלותוירחאתאסחםדאן*אטוביארסטםסכ
,דיסתסךרוצוהז,רבוע*רוסטסיהבלסלסןינעקרונניאהזרבד .ותהפסמ

.הללוהת*סואלההסברההסתונוסאהןמםלתהלןיאאלה:ורסאילבא-

הפוס-וסצעל*בויהאוהטךרעבהזרפהלכ"כרורב:ךד*אמורסאי-
.הל"לטהבהתויסואלהלוטיבלהפיאטהםג ,יסונאןינעלכבאוהךכ .הלילס
היצפיטנסאהתפוקתבטםירוהיהםהם*בר ,הידוכצכבסיהוזהעפותם*ר*כמונהנא
ובנמעDY*ירבדבהמיקתנסהעפותיהוז-"םיטילופומסוק"םמצעם"אורולחה
.האוסלדע

תוכייש.הלועפלעקרקרסוח,תוסילת-?וגיסהסרבדההמו-
יהוז,תוברתלmos*הוז,תסיוסמהלועפתריזלתוכייתשה*הוזתימואל
םייקיסואללדבהיכםלעתהלןיאירה ,רבעהדוסילעך*סטמהלתורספא
207DYךותבאלאםשבתהללוכיםזילאיצוסןיאץןפכ-לעו .לעופב

?תיבויחהעפותהנב"אםיסואלזלדבהלס50העפותםאה,ןכ-לערתי-

בםידוגנתרצולאלה.אלןורמאי=

ADM *נבןיא ,תוינוגברתרצו*איהסךלפבתיבויהאיה:ךדיאס=
.תיללכהתיסונאהתוברתלוהשמםרותםעלכaoםתוברתן"*אום"וסםדא
תימואלתוברתלערבדלרספא'אשםטכ,םתסתיסונאתוברתלערבדלרשטפא"א
תוברת-הזמהזםינוסםיסלאוםיפוג''עתרצונת*סואלתוברת.ת'מתס
,םהיגסומבוםתסיפתב,ילטנמינוסהזסהזםינוסםימעי"עתרצונת'טונא
תוזעבתאריאהלתורטפאהתא0787?תנתונאיהסטוסמסתיבו"חהעפות*הוזו
E,םינוטםידדצמםלועה

דסומלכשוניארסםסכ,תוימואלבסיסתונכסמםלעתהלןיא,ןכא
-ידמעמ,'תלהק,*תחפשמםזיאוגאבהגכססיסםסמכ.תוגכסdamaןפוציתרבח
.תאזעונמלםזילאיצוסהלסותלכ*ב."סואלםזיאוגאלסהנכסתמיק1(
טפחבחתפלתוכזהםעלכל.םעוםעלכלט-םזמָעלשםמו*קםיכ*רעמונא
 ,םיסעהראסלטםתורחתכרעהךותמ,ותוברתתא

,םתערל"
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-לסבמבלסםואלה*בגלהוהמםזילאיצוסהןיאםי'סטונאםיכרעראסלכ
.הלליםבלסםאדפ

םזילאיצוס .תיחרכההפותאיהתויםואלה:םכסלםילוכיונחנא
ורציב,תיבויחהעפותםגאוה.יפואלסיסבלעאלאםסגתהללוכיונניא
ְ.תיסונאההרבחהתאהנובהאתותוזהב,תיתוברתתויבגוג-בר

.הנורהאהוניתוחיסתרדסתונקסמתאםכסלונחנאםילוכיהתעו
םאה%רבעהתרוסמתאלטהבמםזילאיצוטהDNA:התיסאְרבונפצעתאונלאס
?םיסרהםייחתוחרוא,ירמגלםיסדחםי%היגסומרצו*89

תוסונאהתוחתפתהלהריתסהוהמםזילאיצוסהןיא?tnיכ,הארב
אל-ודיקפת.'פוסבלסוהזיברמאלן*או-ףסונבלסוהז,התעדע
.התולעל,היגיסמהתואףורצלאלא,תיסונאהתוברתהתרוסמתארותסל
:וסורפםזילאיצוס

,החהפסםיהלרר;םידאהי.,תווללתרה
Roneiיל De Enגהם,

םלואו.םזילאיצוסבתויעבלעתוח*סהתרדסתמיתססתאזהתיסב
םוחתבתולבוגהתולאטלעתוחיסהמכךורעלדועןתַנברםנינעסםיגוחב
תבתכנהתורפסההבר ,"דכותדה,הרבחהותונמאה:ןוגכ,הזהםינויצצה
האצרהבגאוא-רמאסתאירקבגאהחיסחותפללכויךירדמהו,םויהךכ-לע
.ךינחהי'עןכותס

 


