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..הרשכהתנשתצוכקלוזץוכיקה
בגןיע)רוציקומ

ץוביקהןיבלםהיניבתומיעה.ּהרשכהלהקירמאםורדמידוהירעונלבקלהתעםידמועםחא

ךוניחהץראברעונהתועונתלשךוניחליסחיןפואבירהשולאתוצוכקלןורתיתחאהניחבמ.בכדמ

תורכחה.ריעצהןמרתויהברהתסרודםשהעונתלתופרטצהה.רתוייביסנטניאהקירמאםורדביתעונתה

רעונהעונתלתוכייתשהשדועבאליממתומייקהליגתורובחתובורקםיתעלתפפוחלארשיבהעונחב

ריעצהתאתדדובמהקונתבתורבחהםיתעל.תלשיאהערכהריעצלכמתעבותהקירמאםורדתוצראבתיצולח

.וליגינבתרובחמ

םישאהלםיטונונאללכךרדב,ץוביקהמםגןכותולודגןהץראהםעהשיגפהןמתויפיצה

הבזכאהןכלעוידמדורועבצבונייחלשהיווההחאםיראתמםהשךכבםיחילשהתאואחתועונתהתא

ץראהלשהנומתומצעלהנובוייחלךרדותוהדזהלדקומשפחמהריעצה.תמאהלכוזןיאםלוא.הברהכ

יפכתואיצמהינפתאתפקשמהניאובלבשהנומתהשעדויאוה.םיינחורהויכרצלםימיאתמהץוביקהו

.םהבתוסנתהלךכרחאלכויסתנמלעץוכיקהוץראהלשטשפמהיומידלקוקזאוהךאאיהש

.תורתוסתוביסמ,טרפבהקירמאםירדבו,הצופתבידוהירעונעיגמלארשילאוץוב"קהלא

אוהןיא,תבבוסההרבחבללובתהלתורשפאולןיא"כשחאוהותמצמצמתירוהיהליהקביחרעונהמקלח

םייתה?פכשחאוה.ריגסהוייחלגעמברבדתונשלווצראיריעצלשםהיתומולחלףתושתויהללוכי

ותוחתפתהםוחתבןניאשתויורשפאולםינהונםניאוםיקפאולםיחתופםניאהרוגסהתידוהיההליהקב

.תישונאתוירחאוםיגשומלשבחרםלועלליבשתחיתפוליבשבןהץוביקהולארשי.תיעוצקמהותישיאה

1םיישיאםישופיחלםוקמןיאובסםמוסועבשםלועמתאצלונוצרתאאטבלרתויבהבוטהךרדהיהוז

0217ןוקיתלו   
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םיריעצוביבסמ.וינפבוחתפנהרבחהינפןוקיתלםיקפואהיכשחידוהירעונלשרחאקלח

אוהםיתעלךא.וזהכפהמלאלמףתושתויהללוכיאוהויטילופדרמוהכפהמבהרבחהןוקיתבםיקסוע

םשוהפהלגמאוה,תיווסמתונמואלםצעבהריתסמתוינכפהמהתועונתהלשתויטילופומסוקהיכשיגרמ

.אלהשיפכתידוהיההליהקלרוזחלרבכלוכיאלאוהךאהרזחךרדשקבמאוה.ותוללובתהלתולובג

ליטהלךרדוליבשבןנהץוביקהולארשי.הרבחייחמולשתויפיצהוםילאידיאהתאתרתוסידמרתויאיה

.תידוהיההיווהבשדוחמןגוע

 

לכלוטנקלחוההובגתיסחיתירבעהלכשהולשיהקירמאםורדמעיגמשרעונהמקלחןכלע

.תידוהיהלכשה

ןופצבתידוהיההליהקלתומודןניאהקירמאםורדבתוידוהיהתוליהקהתוירוטסהתוביסמ

תובישחשלשהביסהוז.ימואליתליהקןוגראכאלאיתדןינעכןתודהיתאתורידגמןהןיא.הקירמא

רבכםיאורםשוהפ.עבקתעפותהנניאוזהעפותםלוא.וללהתוליהקבידוהיימואלהךוניחלהבר

.(הנושןפואבאטבחמרבדההליהקלכב)ידוהיהךוניחהלשתוטטומתהלםינמימ

אלאםהלהפצמהמםיעדויםניאםירענהשםושמאלךבוסמאוהץוביקהםעוץראהםעשגפמה

םילגתמץוביקהוץראה.תמאםניאםהלשעדיהמםיברםיקלחשתולגלnowםהלהשקוםיעדויםהשםושמ

לדוהיהרעונלםילארשיהםעתילגנארבדלתוסנללוכישיסכסולגנארעונכאלש,ופיצשהממתרחאןיעב

Navרתויתירבעדומללץלאנאוהירהשןורתיוהזחחאהניחבמ.ונמעתפתושמהפשןיאהקירמאםורדמ

םהםתיבמםיאצויולאםיריעצשהנושארהםעפהיהוזשקראל.השקחרוטוהזתרחאהניחבמםלוארהמ

.הפשבוץראבםירז  
 



,תוהרתהמיסחיהרודיבהךאדחיןמזהברהוכנחתהםה.םרובעסדחוננלאדחיהםעשגפמה
.השקסמועלךופהללולעהדוכעבתובוחהלשדימתמהלועה

+:רבחםעיעבטה,בושחהשגפמהוהזתובורקםיתעל.הדובעבאוהץוביקהםעעירכמהשגפמה
ואינוניבהדמעמהמםיתבללכךרדבתורשכההירכחםיאבםהמםיתבה.השקאוההזשגפמםלוא.קשמה
לשםייחהיגהונבחילצהלבייחונניאיתעונתהגיהנמה.תיסיפהדובעבולגרהאלםהםלועמ.הובגה
תנמלעםישועולאםירבחשםיצמאמלדובכבסחיתהלםיכירצונאוהשקאיהרבעמהתפוקת.ץוביקה
.םהייחחרואתאעירכמןפואבתונשל

םירזוחוללהםירבחה.ץראבואובראשיןכאץוביקהייחתאהסנמשימלכשןוחטבןיא
םהםאוולעיםאהעירכהלםיבייחךכרחאקרוםהידומילבםיכישממ,העונתבםידבוע,אצומהתוצראל
הנשלשוזהפוקתשקפסןיאםלוא.אלוארוזחירבחORעבוקקוידבהמדומאלהשק.ץוביקלואובי
.תללרוגתויהלהיוסע
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יכוניחלעפמ-העונתהלשתיכוניחהתכרעמבףסונבלשהווהמהרשכההתנש

:המגמבתאזו.ץוביקבוץראבםייחהםעישיאןויסנועגמהעונתהירגובלרשפאמהז

smהיתויעבוהינווגלעתילארשיההרבחהתרכה.

.ידוהיהםעללארש*ץראןיברשקהתשחמה.ב

.הלוגבידוהיהרעונהלשתויעבהםעתודדומתהלםיכינחהתרשכה.ג

.העונתבםיליעפוםיכירדמתרשכה.ד

.דיתעלהילעהיניערגשוביג.ה

ARANA]
תופתתשהגישהלאיההמגמה(18)םיינוכיתהםהידומילםויסבהעונתהיכינח

םתמאתהיפלעםילבקתמםידדובםידמעומ.הבכישהתואלשםיכינחלשתיברימ

 .הרשכההתנשתינכותלותרגסמל



 

/תילחתינושהתיליבכ:ףך-'תה

 

Eiתועונתהיכרצבבשחתהביצחוםישדוחהרשעלשהפוקתמתבכרומתינכועה

םתוימוקמה
y

 

.תונושתולועפ,םילויט,הרשכה,תירבעןפלוא-באטבתמ:הרשכהץובק

.םישדוחהשימח:ה"ס

.שדוח:ה"ס.דעיץוביקהי"עעצובמתינכתה.המלשהץוביקתרכה:דעיץובק

.םימי25דע20ןיב:ינויעררנלמס

ל"וחיכירדמלןוכמהי"עןגרואמ:הכרדהרנימס

.םימיעובש:יפוצרנימס

.חותיפהד"עובשומייחתרכה:ךרדומשפוח

.םוי12ךשמב:ע"נדגסרוק

.ץראהיקלחלכבלויטימי25-כ:םללויט   



 

םינוכהדוחאלשתיללכהריקס
:תוצרא18-בתלעופההלוגבתיצולחרעונתעונתהניהםינובהדוחא

דנלוה

וקיסכמ

רנללזריב

הלי'צ

תפרצ

הדנק

היזדור

הידבש

("םירשוגהתודחא"םשהתחת)ץיווש

םודא

הילרטסוא

יאוגורוא

הילגנא

הניטנגרא

תירבהתוצרא

(.ד,י,צםשהתחת)
הקירפאםורד

ליזרב

הינמרג

:ןמקלדכאוההלאהלועפתוצראבםיכינחהרפסמ

דנלוה

וקיסכמ

דנללוולנ

הלי'צ

תפרצ

הדנק

היזדור

הידבש

ץיווש

30

1200

100

2500

1000

3500

900

500

4500

םודא

הילרטסוא

יאוגורוא

הילגנא

הניטנגרא

ב"הרא

ליזרב

הינמרג

   הקירפאםורד



   

 
םילשוריב

xרוזממ-ל"וחיכירדמל1199

ינופצוימורד

(ב"הראמ)"200"תינכתא

 

אישנהרפכ

ךורבןיעמ

טיסלפמ

הבוצמ

םערינ

דעימע

םילאצ

הערצ

המחאובמ

םיטנדוטסהתיב

הילרטסוא

דנלוה-הילגנא

ללזרב

יאוגורוא-הניטנגרא

וקיסכמ

elב.מ.

הילעתורובח

םינובהנחמ

םיכירדמרנימס

ץיקרנימס

םיטנדוטס-רגתאתינכת

הריעצהכרדהלסרוק

הכרדהרנימס

ףרוחןוכמ

רנהרוא

םירוא

קמעהתיב

לללתרורב

ויזהרשג

התינח

םירצח

לאערזי

םולברפכ

:םההעונתהילעפמ ו

:ץראבהרשכהתנשתוצובק

Xפושקרוו

הרשכהתנשא

xהרשכהתנש

הרשכהתנשא

הרשכהתנשא

הרשכהתנשא

-ב"הרא

-הילגנא

-הינמרג/ץיווש

-תפרצ

- הקירפאםורד

:ףרוחוץיקתוצובק

   



  

תירבהתוצרא

+ 1500 + 700

+ 1200 SE
+ 300

הקירהטסוק
+ 1500 המנפ

+ 300 4 2000

+ 4004 + 10000

+

רודאוקא

+ 200

הלי"צ

0+

E > (1967)םידוהיהתיסולכוא0

17-5יאליגםידלי<7

תיניטלהקירמאתוצרא

ליזרב

130000+
26000+

2811299

ניטנגרא

+0

+ 90000

   



תיניטלהקירמאתודהיכצמתכרעה
(?תרבחחותיניפל)

:תינידמותיתרבח,תילכלפהתוחתפתההתוגרדתניחבמהדיחאהניאתיניטלהקירמאתשבי

.וכוהיבילוב,רודאוקא,הלאוצנו,היבמולוק:ןוגכתוחתופמתתתוצרא:"אהצובק

.וקיסכמויאוגורוא,ילי"צ,ליזרב,הניטנגרא:ןוגכחותפךילהתבתוצרא:'בהצובק

:תוירקעתוצובקיתשלםיקלחתמוזתשביבםידוהיהםיבושיה

תוצראהתאףפוחםיבושילשהזסופיט,תומלעהלשזרוזמךילהתבםיאצמנהםיידוהיםיבושי
.תוחתופמתתה
לשהזסופיט.םייתליהקהםהייחןוגראלשקומערבשמבםיאצמנהידמלםילודגםי"דוהיםיבושי
.חותיפךילהתבתוצראהתאףפוחםיבוטי

-הפוריאחרזממיתלהקןוגראתורוצםמעואיבהוהריגהיכילהתבורצונשהלאםינורחאםיבושי

ןיבלןוגראהתורוצןיבהמאתהרסוחלש;תבבוסההרבחהםעתיתרבחתוגזמתהרסוחלשבלשלועיגה

,טי?חהיכרצ

,יטרניאהםמויקתאחיכיטממ-ישממדיקפתואלמונמזבשורבכמהזורצונשםייתליהקהתודסומה

הנועאיהםנמאטהידבביחדסממה,ןמזבוב;תואיצמהלשםייתימאהםיכרצלבישהלטיחילצמםניא
.םינושההעשהיכרצל

;תורגתסהלשתונושתורוצלאטהםינופ,בושיהלשתוימויקהתויעבהםעת"תימאתודדומתהםוקמב

9ןמםיטלפנותומייקהןוגראהתורוצתאםיחודםיריעצהתורודהינבמםיברותויהלשכנהזןויסנ

.םינגרואמהםיידוהיהםייחה
      



.רמוחיסכנלהינפרקיעבאלאםיידוהיחוריכרעלשהריציהתיהאלולאםיבושיבשןייצלשי
-תוימוקמהתולדבתההתומגמקזחלתודוסיכשמשלולכירדוסמויומד,תונויצגשומה,הזבצמב
,היהךכןכאו

 

  

  

   

   
  

.תוללובתהותובלתשהןיבהיהתבאפיאםידמועםיריעצהתורודהינב

:תואטבמהוהנתשמהתואיצמהמתועבונהתושדחתוינוגראתורוצולעהזעקרלע

,יתרבחסוטטס.א
.(םיטנדוטסלשםינוגרא)ההובגהלכשה.ב
תולגתסהלששדחןויסנליוטבהלאלכ.ידוהיהךונחהףצרלהגאדךותמםירוהלשתונגראתה.ג ,םותסיובמלעיגמאוהםגךאתימוקמהתואיצמלהמיאתמרתוי

.הילעלתונופ-אצומהרסוחבתושחה-הלאםינוגראמתוצובקןכאו

תולעבןה,םתואתוולמהתויגולואדיאהשכםייתרבחםיעוזעזבתונותנהלאתוצראשןייצלבושח ,ילסרבינואאלוימואליפוא

יתומכהולקשממהברהבהובג,"לאמשהתועונת"תויורקהתועונתבףתתשמהידוהיהרעונהזוחא .תיללכההיסולכואב

הנופהידוהיהרענהתאתואיבמ,םחולהילארסייטנאהוימואלהןיפואלעוללהתוינכפהמהתועונתה
 .תוחוניאלשבצמל,םהילא

.9

.10

10   



 

.םותסיובמלאעיגמ,וייחתויעבלהבושתלשתאזךרדלהנופהידוהירעונםגשךכ3

םיעוזעזלתונותנהולאתוצראבךא,ילארשייטנאיוטבכרקיעבוהיובחהרוצבתמייקתולמשיטנאה.4

.תומילאתורוצלבקלויטילופקשנלתויהלהלולעםייתרבח

תואיבמ,תורכזומהתוילאיררתויהתולגתסההתורוציתשםגשרחאלותורגתסההןולסנןולשכרחאל

-רשפא,תקדוצהרבחלםייואמהתמשגהןכוםימלשםיידוהיםיימואלםייחשעובקלרשפא,םותסיובמל

+הלובבלדוהיהבוןשלבןהורעונב"זהתמחולוהשדחתינויצתוכרעהבךרעהלשיךכםשל;לארשיבקרםיי=

ו     



 

 

-מנהתויזיפתולבגמםגןנשיתויביצקתתויעב

-וקנשולש.רותפלתידימהונתלובילרבעמתואצ

.םיצוביקבתומוקמ.א:םהתוירקיעההפרותהתוד

םיכירדמסויג.ג.םילשוריבןוסכיאתומוקמ.ב

.םימיאתמ

הטקנ,םילשוריבןוסכיאתומוקמלרשא

-תהתלוביקםערעונ-תירקםיקהלהמזויהקלחמה

השענןכ-ומכ(הירומ-תירק)תוטימ350לשתיתלח

-ראתוריפח)ץוביקבהיהשלםיפילחתאוצמלץמאמ

רורבךא-(חותיפתורייע,םיבשומ,תויגולואיכ

ךרעהתאפמןהץוביקבהיהשלתידוסיהרומתןיאש

ןכ.תלוביקהףקיהתניחבמןהוהלשיכוניחה

ססבלוםיכירדמהתארישכהלרתיץמאמהשענ

.תיסחיתוביציילעבםירדאק

תונווגמןהףרוחהוץייקהתוינכות

תנמלערתוידועםנווגלץמאמהשענורתויב

-עתהיחטשל,םינושרעוניגוסלןתמאתהרשפאל

."וכוםינוהובמתוניינ

-.תויצולחרעונתועונתלרשקב

תרזעבתויצולחהתועונתהומייקורבעםינשב

.הלוגהיבחרבתויאלקחהרשכהתווהתורשעהקלחמה

רעונהתאךילוהרעונהתועונתביכוניחהךילהתה

הלוגבתיאלקחהרשבהלןוכיתרפס-תיברמגרחאל

.ץראלותיילעלךומסבוינפלהנשכךשמל   

לכונץולחהורעונהתקלחמתעקשהמ

רעונהתועונתתוספותשתובישחהיהמםשרתהל

לשתויעבהלולכמבץוביקהותויצולחה

םירפסמבלארשילאבשהלוגבידוהיהרעונה

.םילעפמותוינכותינימלכלםילודג
 

תידוהיהתונכוסבץולחהורעונהינינעלהקלחמהמ
 
 

ףרוחהוץייקהילעפמ
peAA_¿

בושחרתויינויצ-יכוניחלעפמךלןיא

יעצמאיתלבשגפמלולארשיברוקיבלרעונתאבהמ

הזרבד.תילארשיההרבחהוהנידמה,ץראהםע

ףונמהווהמאוהשררבתהוםעפיפלאלילכחכוה

תשדוחמתידוהיתוהדזהלןהוהיילעלןהריבכ

רעונהינינעלהקלחמההטקנךכיפל.רעונהלש

תונורחאהםינשהךשמב,תידוהיהתונכוסבץולחהו

עונמלןיא,ונייהד,"החותפתלד"לשתוינידמ

לידגהלונילעו,וזהתוכזהתאהרענוארענףאמ

-ותפהתלדה"תוינידמ,ףרהאללהלועפהףקיהתא

-ינברפסמלשינכפהמלודיגבםנמאהאטבתה"הח

שולשךשמב.הקלחמהלופיטבץראבוהששרעונ

5750-ו1968תנשב2900)רפסמהלפכוהםינש

15דבלמ.7000ידכדע1971תנשבו(1970תנשב



 

   

2120027תאתועונתהבורונישםייתניב

-שפאמןהוהמשרההליגתאולעה,ןהלשיכוניחה

ינפלםיהובגהםהידומילתאםילשהלםיכינחלתור

םיכינחחולשלגהונהטשפתההזמהאצותכ.היילעה

-ילהתליחתוןוכיתהרמגןיבלארשיבהרשכהתנשל

תאהגרדהבלטיבהזיוניש,הטיטרבינואבםידומ

.הלוגבתויאלקחתווחתקזחהבךרוצה

-.תיצולחהילע

qua JRןמתטמןכיפלעףא.ינכפהמלודיג,

ןוצרעיבשמיונשתונורחאהםילתנשהתצורמב

לדגזוהאשטסורהלבקתמ,(25%לשלודיג)

-יחתאםייסמתונושהתועונתהירגובלשךלוהו

ידללעםאןיב,ויתורטמתמשגהביתעונתהוכונ

ץובקלהילעידילעםאןיבוללכבלארשילהילע

הטישלתועונתהבורורבע,ליעלרומאכ,טרפב

הדימבהתלעהוזהטיש.ץראברעונהתרשכהלש

לעהולארשילתועונתהירבחלשםתקיזתאתרכינ

ןיבמםימישגמהזוחאתא-הלעתדועו-הת

רפסמ.םינושהםיפינסבםיכנחתמהתועונתהירבח

לשןתוחתפתהוולודיגבןבומכיולתטימישגמה

-חאהםינשבתועקשההתואצותתא.ןמצעתועונתה

,שולשםייתנשכדועבקרתוארלהיהיןתינתונור

 
  



 

לגןימינב 2ו|

-סוותמה,םיצמואמםינברמולכ-ינכשהקטומינזואהזירכה-םינבףוסיאהזילשביבחתה

,"םיבאכאללהדיל"ב?תתפסמלטיפ

יניערג,םיעובקוםיינמז:םיאבםיפוגום"כלוהםיפוג.ערהןיעילב,לדגוךלוהץוביקה

ינאץמאמ,ץוביקלאבה,שדחףוגלכמ,םיטנדוטסול"חנnipona;רעונתרבח;תוריעצתומלשהוהרשכה

קסועיתחפשמינבמדחאלכש,הדבליחתהןיינעההשעמל¿289ולינאו,ןבכילאוה,החפשמהקיחלדחא

אוהסש,םיקיזחמתואמהמכרבכולשי.תוחתפמיקיזחמןבה,םילובתפסואהנטקהיתב.ביבחתהזיאב

.ולשתוהתפמהיקיזחמתאםיטמקמםה;ארונםיעירפמםידגבהשןנואתמאוה.ילשםידגבהןוראבםלות

."םלרבח"...ףוסאלהארנכהטילחהשדעביבחתלכהלהיהאלהמןמז.תצקמביתואהגיאדההלודגהתבה

,אבא":הזירכמו,ותפשלעמרבכתצבצבמםפשתמיתחש,שדחךרבאםערדחבהעיפומאיהתועובשהמכלכ

םתולתלאיהףאליחתתאלקרש,"םישדחםירבח"לשהאנףסוארבכהלשיםויכ."ילשרבחהתאריכת

-הקטומרפסמ-יתחפשמינבלשתיביבחתתונקסעהתואלכבחפוקמימצעיתשגרה...ילשםידגבהןוראב

הברההנממעבשוהדמהנתיאל"חנולץמאמינכשתאיתיאר."ץומיא"התאביבחתכילץמאליתטלחהןכל

.תחנ

-והיה":הליתרמאוםיצומיאלתיארחאהלאיתכלה,הילגנאמםיטנדוטסתצובקהעיגהובטויב

;ךהונייהיל,הבקנוארכז.ןימהילתפכיאאל?ץומיאיכרוצלתאזההצובקהמוהשימ?לחולשלתאהל

.הצירקבגאיתפסוה-"תיאצחשבלתאיהש-רקיעה

.לתלדףסלעקוידבשמחהעשבהעיפוההווקמהתיאצחה.קלרלהזבזובאלהבבושהיעצירק,ןכש

.ןונרטפאדוג":קומעסבלוקעקבויתחתמשתובעהםפשלרזומדוגינהתוויהשתצבושמתיאצחתאזהתיה

.םייטוקסםיטנדוטסהמכםגתאזההצובקבשישלתחכש,תוחורהלכל,"דלנוד-קמזיאםייניימ 14

  



 

ועיפוהםלוכאל,"םיבתותהונידלי"םהלתארוקיתשאשומכוא,םיצמואמהםינבהלכאל
-לחתהשזאמ.טהלשםיימואלהםילכאמהמםועטלונתואוחירכהםלוכטעמכךא,תימואלהםתשובלתברדחב
הדפרק,הסחילעםעטילוגרח,תינוימבתונוזלחרבכונלכא,םיבתותםידליףוסיאלשביבחתבית
.דועוןייבתלשובמ

רחמ",םימיהדחאבאוהרמוא,"אבא".יאניטנגראהןיערגהמוטיקי"צלשהרקמהתא,לשמלחק
."דואמןיעטוהשמךלתאבהינא

,םימיאהקשמותואילרוכזןיידע"!הטאמהז,תוריהז":ישארבובהביההקעזאתורוניפלא
.הקירמאםורדתשבימאוהףא,םדוקהיבתותינקשהוב

"!הטאמךליתאבה,עטאט":החמשתעורתכארקוירדחלסנכנאוה,וצומיאלןושארהעובשב
.יתעילבתיבךותלאדועאוביאל,הזהרמה-רמהיכ,ליחביתעבשנ,ימואלהקשמותואיתמעטשזאמו

רדחבךלשי".םינ"ונלשעפסבלבוטמיאקירנאןורדאטבימבשדחהיבתותלאוש,"אבא"
ןיא.אל":הטאמוטואולהנועינאןכל,הטאמהליבשב"ןוקנוק"השעדולרבכינא"?י:לנשהןוקנוק
%..רוטארוברקהםעוהשמ.רדסבאלהייליתפהםגו.גנוקאפ-ףיילשהתאולםיפילחמ.ןוקיתבאוה.םוקמוק

ט..ןיעטוהשמשנחברחמתאבהו,ילשןוקנוקבהזתאךלתלשיב"נאדא",אוהרמוא,"רבדןיא"

.וקיתמהלתוסנלתוחפלוילע,רמהולרוגמטלמיהללוכיםדאןיאםא,יבילביתבשה,אלימונ
,"!אבאוה,אבא".תוכירדב?תנתמהו,ינכשהקטומרפסמ,תיפצתבילשקי"צנבהתאהדועיההעשביתבצה
תאיתקדהויפךותלרכוסתויבוקאלמןפוחןוזפיחביתכלשה..."דיבהזתאקיזחמאוהו",דליהקעצ

“ninarהבשחנהטאמלרכוסתפסותיכ,עודיירההז."נישןיברכוסהתויבוקברוחבהשיגרילבל
.רטשמהתלפהלוהכיפהמלאיבוולהלולעףאוימואלןובלעלהקירמא-םורדב

.ובגירוחאמונימיורדחלרוחבהסנכנ"!ןולש,אבא,ןולש"

.ןטבהיקמעמםולשןיעכולםהמהמינאךכ"מממממ"

."מממ"תוקודהםייתפשבהנועבושינאו,אוהלאוש"?בוט,אבאךנולשהמ"

    ".דואמןיעטוהשמ?העתפהךלתחטבהינאשרכוזהתא,אבא"



 

 

 

רכוטה.ךלשהטאמשהתארבכןת,רהמ:בשוחיבילבו,תובהלתהבישארבענענמינא,"מממממ"

.בתותןותיראשיתהתאו.קנחיא-בורקבונעלבאאלםא,סמנוךלוהיפב

ונלצא",שורקרכוסלשהבעהטעמבהפוצמ,לודגחופתילטישומורוחבהרמוא"חק,הנה"

".אבאלכאת.הברהותואןילכואו"הבהאחופת"הזלןיארוק,הקירמאןורדב

לובלםעדחיב,לוכההאעולבליתואץליאדועאוהו,המיאדעקותמהיההז!םימורמבידהס

ןוששידכ":הפהתאבטיהףוטשליתואחירכהךכרחא.יפבןכלםדוקיתקזחהשרכוסיעטמטנודהשולש

",הלינשהנמרותבוישכעןיתוששןיעטההטאמלעירפיאלרבד

םירחאתורוקמליתינפו,הקטומילרפסמ,הקירמא-םורדתשבילעללוגהתאיתמתסהזב

,החפשמלשדחבתותילףסונדימו,ץוביקלתיתפרצההמלשההינושארועיגה,הבוטהעשב.ףסואהתלדגהל

ושיש:יחומתאץמאמינא?ךליתאבהינאהמשחנ,ןייסהתודגמיבתותדחאםוירמוא,אבא

תתופאוהTR?םויההמו,לומתאןומילבתונוזלח,םושלשונלכאןייבתודפרק,יעמ-ינבוחמישו

םלארוקובהבהצועבצ,וינפלךלוהוחיררשֶארבדהזיכ,שחנלךירצאלרבכינאו,הלוגעץעתספוק

,הספוקהךותמרבמאמכםאדאמהחיגהקר.ךילאתשגינדיימאיה,הלםיארוקשכו"רבמאמכתניבג"הל

רוגסיתראשנינאו.ןוזפיחברדחהתאושטנוץוחברדסלדאמףוחדוהשמםהלשישיתחפשמינבורכזנ

2992,םהינשתאבילעהלאלתנמלע.רבמאמכתניבגרכיכו"לשבתותהםעןטקרדחךותברגוסמו

-דהונחנא.ונתאתאצמנןיידעאיה.תיב-תייחכיתפליאהיינשההתיצחמתאורבמאמכרכיכהתיצחמכ

mamהלונקב 07 DAאלהןץמזהבור,ידמלהטקשהניבג"הוז."הל"הרב"רוציקבוא,"הלרבמאמכ"

,ילשישכ:דאמינתייצרוציםגאיההל"הרב.שמשבםמחתהלתאצויאיהםיפיםימיבותספרמבתצבור

-רואהו,תסנכנהל"הרבזאו,"הל"הרב"אוב":הלקרושותלדהתאחתופינא,םיינדרוטםיחרוא,לשמל

...םיאצויםיח

?תבלשםילובהףסואבתורחתהללוכירבכינאוהנשלהנשמלדגילשםיצמואמהםינבהףסוא

.תופלחהבקוסעל,םתואגווסל,םתואןיימלהומכינאםגליהתאילוא.הנטקה

?םיבתותםינקירמא-םורדהשולשתרומתתידוושתיטנדוטסתתלןכומש,והשימעדויהתאילוא

?;יחרורב
ןויערדח
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