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תירבעההדובעהתטלשהלהיתוכרעמתא.העובתהתורושליצולה-ךוביהירסחםיל
 .הבגרואמה

 

 



העובתהייחלתובכסהלעבכעתהליוארתיצוביקההערנתהדוחיאלעהחיסב

היגשיהלכתאהזהערקהךכיסדציכראתל.תיצוביקההעובתבתדדדדסתההללגבהלרכ

.20התובשמפ"הנבתלש

.רהיצבהלודרפבהםויקהתאקידצהלךרוצה

.תיצוביקההעובתהדוהיאלע

בקעתויבדיפרתויטסלתיצוביקההעובתבערקהאיבהךדציכ

יבמופחוכיובוזההחישהתאםכסלןהיב

הערכהההוברקתהימעטוהפוקתהלשינידמהעקרהלעהחיששידקהלםשי

לרמםיכרדהלכבתיביטקורטסבוקתיצדלחהלועפלפ"הבתתמחלמ1123.תיטילופה

הילעה-וקלעירפהלפ"הבתידגבתמךריסבתאראתל,םישרשה-רסחיטס"בויזיברהללמה

תורבגתהבפ"הבתתעפשהתא,תותיבשתריבש,תיברעהדרבע,בורוזולראחצר:ולכסלו

.העוגתהייחבהנפמלםתכיפהותוערואמהלע

,ר"ארלערופתגלפמדוסי-תונויצהובושיהתוכרעמבפ"הנתתדימעלסיסבכ

."ריעצהלעופה"בתוחתפתההוע"ההאךרדל*"אפמתובורקעn1073ןיברשקהדריצ

ךויסב .הערבתהללכלתוירחאבדומפלהתלוכיופ"הבתדמעמלעדוהיאהתעפשה

.רוימרוגולשכבשצ"הושהםעדדחיאה

:הבוחתאירק

|

,'ז-11093339-"םייקהבצמהלעםירוערע"

si=5"-השקתהוזח

(תרבוח)היבזא-י"אפמתודרסי

IIה-5ךוסלבצכ-תוגריצבפ"הנת
£

9o"-בלבאכיקוחשבםג

הנידמהלעהכרפמהורהארושה
 

פ"הבתךרדרררבבהפיבלתשמאשובה,ההקלרהארשהלעבכעתהליואר

אשרבלבושהרמח).הנידמהלעהכרעפמהתופדרחוהפוקתהעקררבתסמובממ,היתדמגמו

אשובתולעהלמתועתרההלערבגתהלשי.("הפוריאידוהיןברח"רגרפלשורפסבהז

IRלועזןיבבלדוסיכוילאסחיהוודתעידיתאךופהלשיולודגיכוביההרכרק-

,יבחורההגמ

sojaתארבייהשתוררמתהתאריבסהלשי"ינידמהדיתעהלעהכרעמה"

212יבפליוצררבדההיהאלעודמ,הפרהדתיבכתכתירבעהבידמלהפיבתהתאלפה

תארקלחוכתריבצלטדבמהתרגסמבלועפל"רכיסהיהשןמזלכ,350הר20התובשב

צ"הרשהלשתימראל-ודהתיבכתהתאהתנלטוקמשיךאכ .ץראהלרוגבתיטילופההערכהה

*בהעיס"לרבהתודגבתהימרוגתא11938תבשבהקולחהלעחוכיוהתא,היתורוקמו

תויטסהודמעמהללכמתולדבתההתראצות-ימואל-ןיבטדבמלםתיבכתוהבידמהתעיבתל

.היתובקעבואבשתויגויערה

י"אפמב'בהעיסתריצילעקרהתא:ראתלשי"דמעמהתגלפמךרד"אשונב

רסוהתא;("םיקבאמוםיבלש-הכרעמלשהנרבשחל",תובייע'צרהב"יבשלאיבשמ"'ר)

ידרוהיהםעהתודלותברתויבהרומחההפוקתבאקודדמעמהתגלפממהאיציבתוירחאה

רורחשהרחאלהלוגבתיצולחההערנתהלעגוליפלהתיהשתסרהמההעפשההתא;תונויצהו
רהאלשהשקהןחבמהתפרקתבפ"הנתלשהיבומגההןוכיסתא;ץראברעובהתועובתלעו
דמעמתאהליצהשםייתגלפמ-יתלבםירבחיבומהךיבתוררועתההתא;היבשהםלועהתמחלמ

.הבידמהתמקהלעתרכרעמהתארקלהחוכתאהריבגהותוגויצבובושיבהגלפסה

אשרובהתאףידעהלשי ,ל"בהםיאשובהמדחאלעיבמופ-חוכיוךורעליואר
 .םויכםגילאוטקאובהשישילשה

 



1האושהלעדחארפס:הבוחהתאירק

יםיבתכןוסלבצכ,ב-תיבויצההעובתהלשהבוצרירליג

E=י"אילערפרתיבדיצה01939707 q VENTA
בהכרעמב

(תרבוח)ןיקבבט.יהילאךרדהותידוהיההנידמה

1946צ"הושה'צוהי"אלימראל-ודןורתפ

רורחשהתמחלמרקבאמה
 

התראב,תוימיבפהותויבוציהה,תויטילרפהתובכסה:לעדחוימבדומעל

תלרקעההכרפמהתעידיותוירחאולוקישךותמ"ןבלה-רפס"בםחלהלחרכהה,הפוקת

-רקתהמםתומלפתהבצ"הרשהישבאלשיטילופהןורוועה ,תינידמההערכההםעהיופצה

םיברגראבתימיבפהמחלמךותקבאמהלוהיבבתויעבהוםיישקה,תיבידמההערכההתוב

-וינכתלשףתושמהןולשכהללגבע"החאלוצ"הושהןיבתוברקתההתאןייצל,םישררופה

.תויגידמהםהית

הבכהלברשיהותינויצההעובתהלשםיעירכמהםישעמהתאשיגדהל27187

תובדבתההוהדגירבה,ח"מלפהתריצי,הסוסיבוהבגההתבחרה:תינידמההערכההתארקל

םייבידמםידיקפתלםישבאתרשכה,קשבררוציי,הלפעההרהחלירבהןוגרא,הירבהתואבצל

תכסמבתרארלשיןבלה-רפסהלשרוצמהתפדקתבוללהםילפפמהתלשלסשלכתא.רבה

.הבידמהתארקלעקרקהתרשכה-התילכתשתחא

רביבפבודמפשםיכבסהוםיישקהתאןייצלשיתינידמההערכההיבלשררואתב

העובתהלשתיבידמההתיבכתדגבצ"הושהלשתיביטקאהותמחלמתאוהערכהה2499

.תימואל-ןיבההריצבםגתינבויצה

2328םה,תיתדבועהעידיםירבההםיעדוייאדוברדרחשהתמחלמתשרפתא

םיביבעה .ןהבמ-יעגרבםיעירכמםילרוקישוםיירקעההיכילהתתביחבמהתואםיריכמ

איבהל100017179העידיבוטופעימבערכם"ואתוטלחהתלבק:ןויצלםייוארהםיירקעה

תארקל09299917תוחוכהלערומשל;ךוותאללם"ראתרטלהההאעצבלהטלחהה,המחלמל

"רהבר-והת"הלע תוסלתשהוהנידמהתזרכהלתונכה;םיטירבהתאצםעעירכמהברקה

qm;םיטירבהוריאשהש DIAלסהדוקבלכלעהרימשןהערכההתמחלמלםדאחוכוקשב

זכרתהלתלוכיבברע-תובידמOyהמחלמןהוילרבןיאבקרתיזחהםוצמצ,ידוהיהוכ

תומוזיתדלדעפבהקרלחהתרלובגלשעירכמןוקיה;הבעדרכהלרתהאתידהבקרדימה

תצבידמלסיסבהתריצי;םלועה-ימפעתדהאתשיכר;תוימואל-ןיבתויעבברבתסהלילב

,תובהקהתרעסךותבתרירלבהץוביק

-רכבה;הברקההחור:רורחשהתמחלמתשרפמיתעובתההקלהתאקיסהליואר
תרדוקבךרע;(םילשררי)לבסהוהגלבהה,תידדההתדירחאהרהורהאה;דיקפתלכלתוב
;תרבשיתהרוהדובעישנארניערגברשאכאבצהךרע;תובושארהבגהתדדמעבתובשיתהה
תרתחמסהמהאיציהםעהבידמהראבצהינינעלהשיגבוםיגשדמבםיינכפהמםייובישבחרכהה
.םייאמצעהםייבידמהםייחהתישארר

תרתחמהתפוקתלערפס:הבוחתאירק

רררחשהתמחלמלע"

ןוירוג-ןב,ד-  לארשיםחלהב

הנידמהררבבבםילעופהתערונת
 

התמקהזאמהבידמההרבעשתו"ירקיעהתובחתהלעתללוכההריקסההבושח
 :תאדחרימבוייצל29(, -22םיקבאמוםיבלש-פ"הבתתודלותלםיקרפישאר'ר)
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הבידמתסקה,ץראהבושי,תיבומהההילעהתטילקלשבלושמעוציבביביטקיבואהישוקה

יפואמםיעבובהםיישקהתא.ץראהתלכלכבוציוודויצואבצהתמקה,היתודסומו

תונוכבהתדיריבקערפצשתויעבהתא,טדנמההפוקתתשרומובושיהלוציפ,הילעהה

-ידמלופ"הבתלםרגנשקזנהתא.היתובנכסורורחשהתמחלמתוחיתמםותםעתובדנתההו

רזהדימעלםימרובהתא,לעפמלהרישיהתוירהאלץוחמם"פמיגלפתדימפבקפהב

.תיטסילאיצרסהתיבויצהפ"הנתימוחתבתורזהתויגולואידיאהלשתועפשההללגב  
דרדוהבידמהייחמחטשלכלשקימעמחדתיבלסבכהלתורשפאובלןיא

ךרדותואיצמהתכרעהליביטקיבואהדרמהנקתריצילהזבלשברותהלונילע,פ"הבת

.הערבתה

;,תידרהיההיסולכואהלודיג-?הנידמהתורחתפתהתכרפסהלהדימההנקרהמ

תובשיתההתבחרה;תשורחבותואלקחברוצייהתילע;ןיהחלשהיחמטש,דבועמהחמשהתבחרה

ןלסשההתכורצתתילע;םימההויומכתלדגה,תרסייקהסרספיבהרתרשדהתודוקבךיבבי"פע

3038ךוביח;ןיסמעןוכשןיבב:רדויצרררשוכתאלפעהרל"הצסרסיבירחהסמהיצהתבחרה

ןימואלהחהוטיבהתריציןםיתורישהתבחרה;עוצקמדומילןםילועלהקוסעתתחטבה

.הנידמהביצקתןוזיארוץראהתלכלכבוצי

הילע,ןויסברתויוצבלהיהול?qn=?רתויתושעלהיהרשפאםאה

תוביצי,תדחראמםילעופתעוגת,ברעתוצראםעםולש,תיערצקמותיתרברתהמרתלעב

.םהיתובוחיולימוהנידמהתבהאלםיכנוחמםיהרזאיפלא-- רקיעהוןוטלשב

ךה .ןכתיהזםג-- ?תויובמדזהרצמההוםיעצמאהברהוזבזובאלםאה

עוצקמ?שבאברסוחהיה?ךירדיימ,דמליימ ,םישדחםידיקפתוםיביבעיבפבובדמע

הטילקהוהילעהלשררחסמהורבוגהבצקב.,"דומילרכש"םלשלהרכההיה.ןויסברד

יבויחךרעקרוביאתוידלכ-ץוביקיכרוכזליואר ,תואלגשמםגפבמהלהיהרשפא-יא

...םשרשבדחאםדיבאלשץראלתולג291979תאבהםגרבשי.ןיברמור

הבידמב"פ"הגה יךרדיתתכרפהלהדרמה=יהבקרהמ
 

למצעהקשמהלרדיג;תדברעפהתובשיתההלודיג;תורדתסההירבחרפסמלודיג

ךרדבתיבויצההמשגההיכילהתןוויכ.עוצקמבוהדובעבהילפהתטילק;תורדתסההלש

תוירחאהםויק.חוכה-תורוקמ,עבטהתורצרא,עקרקהתמאלה:תיטסילאיצוסה-תינריצה

תותיפה-ילעפמ;תורדתסההלשהתושרבדרס"הוישעתתמקה,הילפהתטילקלתימראלה

תמאלמ-הררבחתה;תדברועהתרובשיתההתושרב-תובסשלתהה"רוזא;:התסדיברהבידמה?דכב

,לכלהבדחךרביהןםיגרומהל"מצעךדכיש:םידבופהיידיברא

-יצרסהרבחוקשמלםינתיאתודרסיםההלאלבא.םזילאיצוסןיידעהזןיא
¿023971םהילפקבאהלהרכההיה-םייגכמםיכילהתירפ022027971279ןיא,םייטסילא

onתוילרחאהתאומכשלעסימעהשיארחאההוכההתדויהתאצותרופ"הבתלשהיצמאמירפ

.רלרכספל

הזבתוארלותיביטקורטסבוקההכרדבךישמהלםילעופהתעודנתלעםאה—דוסי תלאש
רקיעיכתרמואהתיטסיבומוקההרבסהתאלבקלהילערא,התמחלמוהדיקפתרקיעתא

תסיפתלרותרשכהולעודפהלשםייחה-יאבתורכשהתבטהלהמחלמבאיהפ"הבתלשהדיקפהת
?הכפהמהןיגברםזילטיפקהרוג"מ,הוכבןרוטלשה

םדיכיכהבקסמלוגאיבתלארשי-תבידמבתואיצמהלשתיביטקיבואהביחב
,ךווכוהיבבהלעשגדהתאםיסלחרכה₪",הנידמהתמקהיבפלשהפוקתברשאמרתוי
 ץראהיבפתאאבהררדהךשמבעבקיץראהחותיפלשזררדמהבצקה:יכ,הותיפהיכילהת
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קשמבוימצעקשסבדבועובורודבועםעאוהץראבםעהבור;תוררודלהרבחהתומדו

תושרלםידמועהםיברהםיעצמאהןקשמהןיבבלתודרחאברישיסרטניאולשי-הבידמה

קשמביטסילאיצוסהסיסבהתבחרהלבושחףונמתויהלםילולעהילעהתטילקלהנידמה

,הרבחבו

התופעמשמיכ,הרקיעמהלוספ-הכפהמלפ"הבתךרדלעתיטסיבומוקההסיפתה

3090533307תקספהוםלועבידוהיהםעהמהבידמהקותינ,תובויצהתמשגהתואיצמב

,היצויצה

פ"הנתלשתירוטסההךרדהךשמהתאחיטבהלדציכ;הבידמבפ"הנתלשדוסיהתייעב

ןםיבפבמתויושקבתהינפמלארשיבדבועהםעהרהעובתהיגשיהתחטבה;התרבגהו

הכפהמהתמשגתמםהבםידחרדמהםיאבתבהעונתלתרחאךרדןיאיכהרכההתקמעה
,תידוהיה

ףיקמידומיללעפסםויסבךורעלשיוללכבאשונהלשםוכיסהתח"שתא

בלשב,יוצר('וכוהפונתהתכאלמבםישועהםעהשיגפ,פ"הבתילפפמברריס,טפשמ)

07792110279תאןוחבלידכפ"הבתבםינושםימרזכ"בםעםיכיבההתאשיגפהל,הז

.הערבתהלש

םידרמלתיבכת

(תורעהוםישרת)ץראב1975291390299390

(םיכרע)הכרדירומותיטסילאיצוסהתונבויצהירשבמ

תורדחסההתודיערחול
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תפוזורדהמיה

Oפההשמם VBרוקריר

רדוחי-ידוהיהםעהלשםויקהחכ--הכפהמהםוהתמתודהילהרזה=-
.ירסומהויתרבחה.תימלועה

-שדחתמהםסלועבירוטסההודועי—הפוקתבתודהיהלשרצויההדיקפת—

.תיאמצעתיתרבחהריצי,תיבכפהמה

הכפהמבתודהיהתשרומךרע-=-תיתרבחהכפהמבתודהיהשודיח--

,תידרוהיה.לארשיץראב

תיטסילאיצוסהתיבויצההזטביסבחרכהה

.הירוטסהבוכרערןוצרההוכ

תמשגהךילהתךותבס"הצהתמשגה
,תובויצה

תיבוצרתיצולההפעוגת-המשגההאשוב

-איצוסהםידוהיהתףבידמתמשגהלתיבכת
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