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הרה

"- חתפב"םינבלדי"בהמייקתהשדוסיהתדיעוב1958תנשבהדסונ"םינובהדוחא",ונתעונת

יתשולעפזאדע."תימלועהםינובה"תעונהםע"יצולחהרעונהדוחא"תעונתודחאתההב,הוקת

םימייקויהךא,םיפתושמיכוניחןכותותורטמויהןהיתשל.םלועהלשםינושםירוזאבתועונתה

םיבושיומיקה,לארשיבןאכםרפסמבולדגווכלהןהימישגמותועונתהירגוב.השגדהוהשיגילדבה

לכןיאשםהלררבתהתיסחיהרצקהפוקתךותו,םיצובקהותוצובקהדוחאתרגסמךותבםייצוביק

.תחאהעונתל-םהיניבדוחאלתעהעיגהותועונתהיתשלשדרפנהןמויקלהקדצה

םירבדבםיידדהםירותיולהירבחתונוכנוףתושמןוצרךותהמק"םינובהדוחא"תעונת

תחאהעדתייפכלשןויסנלכילבוןהיניבשםייתוהמהםילדבהלהכרעהודוביכךותוםיילמרופה

,דעצרחאדעצםשגוהדוחאה.םייתוהמואםיינורקעםירבדמבכרומהיהןינעהרשאכהינשהלע

םויקלזעהןוצרההיהדוחאהתמשגהללודגההחנמה;הפיקמהמרופטלפאללוףתושמהןויסנהךרדב

.תונושתושגדהוהשיגילדבהלעתירבחךרדבוףתושמברבגתהלו,תחאהעונת

העונתהמקשךכבאוה,דוסיהתדיעו-הנושארההתדיעוזאמ,העונתהלשלודגהגשיהה

םירבחובשחדוסיהתדיעוןמזב.היקלחלכלע,התוהמבאלא-הרדגהבוםשבקראל,תחאתימלוע

םדקתההרצקהפוקתךותשלוא,העונתהינינעלוהנםשלםיליבקמוםייטטירפתודסומםיקהלשיש

דסומלכלותויטטירפלךרוצלכדועהיהאלוpayידעצבירבחהוישממהדוחאהתמשגהךילהת

הגהנהותודסומםעותחאתרגסמב,תחאהעונתתמייקשויכ.הירוטסההתלחנלךפהןינעהוליבקמ

.םידיחא

הדיחאהרוצסורגלןיאו,םהלשםידחוימהםיאנתהםנשירוזאורוזאלכלוץראוץראלכל

naraתידוהיהתוירוביצהתמקירמילרגטנאקלחןהוקירללחבתומייקןניאוניתועונת.םלוכל,

םילכהתאםיאתהלונאםיבייח,ץראוץראלכבו,םלועהלשקלחלכב.ןתואתבבוסה,תידוהי-אלהו

ונירבדשידכ,םשםייקהיללכהעקרל,וניכינחיבגלםיטקונונאהבהשיגהתאוםיכנחמונאםהב

.ידוהיהרענלםינבומויהי

לכלשתדחוימההביבסהועקרהךותמםיעבונהםילדבההתאךירעהלודבכלתבייחתימלועההעונתה

.ינויערהויכונחהןכותבותיכונחההשיגבהמאתהםומיסקמלףואשלךישמהלוףואשלשיךא.ץרא

,דוסיהתדיעוזאמהגשוהסשתומדקתההתדימלתמא-דדומהיהתונתעונתלשהינשההדיעוה

םירוזיאבתומייקויהשתיכונחההשיגלותינויערהךרדלסחיבתונושהתודמעהןיבתוברקתהב

איהשהעונתתריצימןיידעםיקוחרונאךא.הזחטשבםגתרכינתומדקתההלחשהמדנ.םינושה

תאזהדבועבריכהלוןיבהלונאםיבייח.םינושההינינעלכלהדיחאהשיגבו,דחארועמהלוכ

םיקחרמהתאתמכסומהותירבחהךרדבורשפאשהמכדעםצמצל,ידדהדובכוהכרעהךות,ףואשלו

הב,הנושההביבסהידילעםיבייוחמםניאםילדבההרשאמכ,ונכיתבםימייקןיידעשםייתבשחמה

.הלוגבתועונתהתומייק

תודהי.הנושארהונתדיעוםויקזאמםיבחרנםייונישולחהלוגהלשתידוהיההפמב

MSה."סבגראב.י"אלהעיגההטועימקרותורחאתוצראלהרבעוהמק

ל?זרבב .םתוליעפבושפקהבולדגתימשיטנאהתונגראתההותוימשיטנאהותוברתורומתולח

אללועיפשיםהןא,עובקלהשקןיידעתידוהיההליהקלםתועמשמוםיבחרנםיינידמםייונישולח

וחילצהוהינמרגבידוהיהרעונהברקבלועפלוליחתהוניחילש.התומדלעםגקפס

 תעונתלתרדגומהניאןיידעאיהוהינמרגבתוליהקהלכלעתפעתסמההבחררעונתעונתםיקהל



.יללכןפואבונתעונתתורטמלירמגלתומודהיתורטמודבלבוניחילשהבםילעופ.םינובהדוחא

ונלחתההרבעשהנשב.תיצובקתובשיתהלולארשילםשמןושארהןיערגההלעיתובורקהםייתנשהךות

.היבנידנקסבהלועפלןושארהונחילשתאונחלשרשאכהידורושבונתעונתתמקהןויסנב

הססבתהוהמקוההילגנאבונתעונתלשהליעפההתרזעבוחילצהןויסנהשעובקלרבכרשפאםויה

.היתובכשלכלעונתעונתתריצילםיכירדמתרגסמתווהלהלוכיההידוושבםיליפעמוםינובתצובק

;תרבוגותכלוההעימטותוררופתהלשהנכסהלתפקשנו,רומחםויכהלוגהתודהילשהבצמ

,םידוהיהזוחא.הלוגהתוצופתבידוהיהםעהםויקךשמהלעםייאמתטלחומתוללובתהךילהת

םיזוחאבהילעהוןכוסמוגיאדמףקיהלעיגה,תוישפוחהתוצראבתבורעתיאושנבםויכםיאשינש

ידוהיהרעונהברקמליצהלולועפלונלרתונשןמזהרצקהמכדעגשומונלתנתונהנשלהנשמהלא

לכתשדקהלותזרוזמותבחרנהלועפלונתואץירמהלתבייחוזהדבוע.תודהילםירבחםומיסקמ

םויכםנשי.תאזתושעלןמזונלרתונדועלכ-תודהיהתלצהלששדוקהתדובעלונתבשחמוונחוכ

ותואתונפהלותוללובתההDATתארוצעלםילגוסמה,תוינויצהרעונהתועונתדבלמ,םימרוגטעמ

קיעזהלונילע.תולודגהיתונכסוהבושחאיהונינפלתבצינההמישמה.םייבויחוםירצויםיקיפאל

ונילעהווצמההלודגהתיכונחההלועפבהרזעלתוצלחיהןעמללארשיבבשויהולוכםעהתאסייגלו

.תעב

ODORאוהיתוהמוקודהרשקםירוסשקונאובוםירזענונאובירקיעהףוגה

a pen י"עומקוהשםייצוביקהםיבושיהלכםיפנוסמוילא+:יטן>כ|

הלוגבידוהיהרעונהברקבהכרדהוךוניחתלועפלוניחילשתיברמתאםילבקמונאונממ,ונתעונת

למסכםיכירדמהוםיכינחהיניעדגנלדמועדוחאה.לארשיבתונושהוניתולועפבםיבלושמונאובו

לשתודדומתהלןוילעהרגתאהתאהווהמאוהוולוכםעלוהנידמלתיארחאה,המשגההותויצולחה

IIIלעותערכהבו,ותביבסםעונתעונתב29135

,85-לעיגמםרפסמוונתעונתתמייקןהבתוצרא20ךותמתוצרא18-בםויכםילעופונחילש

$,ץולחהורעונהתקלחמתוגיצנ:ןוגכ,םינובהדוחאלםיכומסםידיקפתבםילעופהםיחילשהללוכ

."וכוונתעונתלשםיזוכרלםיבורקהםייתליהקרעונינוגרא

רצרנויתווקלחמלשהביצקתוהתרזעברקיעבתמייקתמ-הזהלודגףקיהב-תחלשמה

תובישחלעבריסכמהווהמוזהקלחמ.ת"ידרוהיהתהיבכרוסהעלשצרלחה
ילעפמבתרזועותנגראמאיהוניחילשלשרכינקלחםויקדבלמ.ונילעפמבורלהנוסארהגרדממ

ןוכמבונירבחתאהרישכמ,ל"וחבהרשכההופושקרווהםויקתאתנמממ,לארשיבהעונתהלשץיקה

תאתרגשמהקלחמה.םתדלומבהכרדההתלועפלםירזוחםהרשאכםתקזחהבתפתתשמול"וחיכירדמל

םגתפתתשמאיה.תונמוזמםיתעלםיירוזיארעונישגפמתמזויול"וחבץיקהתונחמלםיחילטסה

.וניתולועפתובחרתמותוכלוההתרזעלוהמויקלתודוהו,תועונתהלשתפטושההלועפהןומימב

.תוצראהלכמםיכירדמ50-כהנשידמםירישכמונאתונכוסהלשץראל-ץוחיכירדמלןוכמב

םדיקפתךא.םינווגמוסיברםידיקפתםיאלממ,לבתיווצקלכלםהיקשממםיאצויה,וניחילש

םהילע.הכונחיכרדוהכונחןכותתנווכהב,ונתעונתןוגראברוזעלוךירדהל-אוהירקיעה

םתעפשהחוכתאליעפהלו,ונתבשחמךרדלוונתעונתלידוהירעוגלשתובחרתובכשבוריקלגואדל

אוהםדיקפתמשדימתרוכזלםהילע.ונילעפמלהנבהוהדהאתריציםשלבחרהידוהיהרובצהברקב
םוקמבתועונתהתאןגראלולהנלמענמהל3730910579םתעפשההאליעפהל,ןווכל,ךירדהל
 אלשרהזהלםהילע;ימוימויהלוהינהוןוגראה,היישעהלועבתאשלםיבייחה,םיימוקמהתוחוכה
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לכ.חימצהלודדועלםיבייחונאהתוא,רעונהתעונתלשתימוקמהתוגיהנמהםוקמבםמצעדימעהל

העונתהלועבםיאשונהםיימוקמהםירבחהי"ע,תילאמיסקמההדימב,תושעהלתבייחונתלועפ

ךאםירוזאהלכבוםירקמהלכבאלמןפואבתנתינהניאתאזההמישמהתמשגה.הכרדההתווצמבו

תאוזךרדבדדועלוהעונתהלשימצעההלוהינתאורשפאישםיבצמתריצילדימתףואשלונילע

.תורגבתמהתובכשהמהתגהנהתחימצ

,[ןויצבבשויהםעלהדהאודובכהלוגבידוהיהMataברקבםירצוי-םלועהלכב-וניחילש

י"ע,םתנידמיגשיהבםיאגתמהםיישפוחםיחרזאוםידוהיכםתמוקתפיקזי"ע,העונתלוהנידמל

.הלוגהלאוניבושיוונתעונתעקרברקמםיאיבמםהשםיכרעהםלוסי"עותכנחמהתישיאהאמגודה

הליהקהוהגלפמהבוצייבלודגםקלחו,יתעונתהןקהתולובגלרבעמקחרהםיאשינםתעפשהוםדיקפת

.םירחאםיגוחבוהדובעהתעונתיגוחבהדהאתריציב,םינושהתומוקמב

איההתוכזבש,ההובגההתמרלעוהתופיצרלערומשלוהלוגלונתוחילשתאריבגהלוךישמהלונילע

e .תמייק

לאפלהבלישיםהוללושוה

כ

vovoהו nasalךמ.קלדכ:

1דנליזהינליזרבהילרטסוא

1הלי'צהינמרגיאוגורוא

(תיפוריאהכשלללוכ)7תפרצהקירפא.דהילגנא

2רודנלוההניטנגרא

Ss1ץיוושוקיסכמ

1הידוושוקורמהיגלב

העדיונתעונתשERRAלשלר1"מיסהלשישימחהרוזחמהםייתסמהלאםימיב

םידעוימהםירבחהלשםינווגמהםידיקפתהתארקלהנכהבדאמהברתובישחלעברישכמכהמצעלרוצייל

6תמלשהתאובםיפתתשמהםירבחלרשפאמאוהורנימסהםויקבברןויסנשכרנ.ל"וחלתוחילסל

םהיתועידיתאםישדחמםה.הנידמהוהירוטסיהה,הדובעהתעונת,תודהיהיאשונבםהיתועידי

עקרהוהפשהתעידיםמצעלםישכורםה.היגולוכיספהוהכרדהה,תיצובקההעונתה,תונויצהתודוסיב

.םתוחילשבםידעוימםהוילארוזאהלש

רקחמלןוכמהםעודוחאהלשינויערהרנימסהםעתפתושמהלהנהבובולישבםייקתמרנימסה

עוצברשוכותוישיאהועדיהחותיפלעייסלבייחרנימסהשונתואדמילןויסנה.לרבתיבבהלכשהו

רפסמועבקנ.רנימסהתולועפתאןווכלשיוזהרטמל.תוחילשלדמעומהלשתוינויעתודובע

אוהםהב,םידחוימהםיחטשהתאטסירנימסהרוחביםיאשונהתרגסמבו,דומיללםייזכרמםיאשונ

תרזעבתימצעההאירקהוהדובעהךרדבגשותתילאודיבידנאהזוכרהתטיש.רתויזכרתהלןינועמ

אוהםהבםיאשונבםוכיסתודובעןיכיאוהו,תישיאהםתומדקתהבולועייסיווכירדישםיחמומ

רנימסהשוםדיקפתתארקלםיחילשהתנכהברתוידועורזעיוזהטישבםישודיחהשונתווקת.קמעתה

.ויגשיהבוותטישבםירחאםירנימסםויקלתפומואמגודלהיהיטיחילשל

ה,לדידוגהייתייצורללההפומעירטבגתהתרקלהלדכישמתותרהלרבת

ונכרדשןוויכמאלא,תינומההעונתלתויהלונכפהשםושמאלתאזו,םלועברתוי3

םישגנונאםהבםיכרדהוםילכהתאשדחלוחתפלונילעוםתקדצתאוחיכוהידוהיהרעונלונתשיגו

 חוכותורחאהתועונתהלערוצמהליטמתיתמגודהותיתרגשהךרדה.ותואםיכנחמונאםהבורעונל
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איהשתוצראהלולכמלכלע,ונתעונתברקב.הלוגברעונהינבלשןטקץמוקללבגומםהלשהכישמה

תיצולחרעונתעונתלשהתוהמלעתידוסיההשיגלסחיבםינושםינווגלשהבחרתשקתמייק,הפיקמ

.טויכ

רעונהינבלשרכינזוחאםיווהמםהוםירבח3.500-בהפיקמהעונתההקירפאםורדב

,הליהקהלשהתכימתוהתמכסהיפלעתמייקה,תיתליהקהעונתתאז.העונתהיאליגתובכשבידוהיה

העונתאיהוהקירפאםורדבתידוהיההליהקהיכרוצםע,דאמהברהדימב,תבלתשמוההדזמאיה

,םיכירדמהןוכמלםירבחתחלוש,השעתווצמתמייקמאיה.אילפהלתנגרואמותקהבומתיפוצתינויצ

לעזרכוהןורחאהראוניב.העונתהלשץיקהתונחמבולארשיבףרוחהןוכמלהצובקהנשידמתרגשמ

םעהירשקוהלוהינתניחבמדאמתיאמצעהעונתתאז.םירבח0ןבתיצובקתובשיתהלןיערגתריצי

אבצלםינבהסויג.תיאקירפאםורדההליהקבםיקומעםישרושמהחוכתאתקנויאיהו,םירחאםיפוג

לשרידסההמויקתאחיטבהלידכםישדחתונגראתהיכרדרחאשופחבהעונתהתאבייחמ17ליגב

.ןכמרחאלםגואבצבםיאצמנשהרשאכםג,הבםינבהלשםתלועפךשמהוהעונתה

oeתבוח.םירבח2,300-כהפיקמותיסחיהלודגהעונתאיהםג,הילגנאבונתעונת

תלעבודאמתססובמםשונתעונת.תיאקירפאםורדההעונתברשאמהילגנאברתויתשגדומהתמשגהו

לשהתרזעבותוימוקמהתוליהקהתרזעבםיקהלהעדיהעונתה.תשרשומוהנתיאתיתליהקתרוסמ

.םויהתיצולחרעונתעונתלשםיכרצלםימיאתמהםישידחםינודעומלשתרשרשתידוהיהתונכוסה

רידסלוהינםירשפאמםהךא,הליהקבםימייקהםיראופמהםיבולקהםעתורחתהלםירמיתמםניאםה

הרשכהתמייקמהעונתב.םיידוהירעונינבלךשומחכםיווהמוהעונתהתולועפלש

לעו,הלוכהעונתלםגו,הבםתרשכהתאםילבקמהםירבחלברךרעתלעבוהברטתיאלקח

ליגלועיגהםרטשרעונינבלתחאהנשלסרוקםיריבצמהב,יריקן'בתרשכהתמייקהדי

שומשללהבהלרובילומוסכרומםקומוךלוההרשכההחטשב.המשגהלהרדגההוהרשכהה

הבירבמידילעתנגכותמהיינבת],קהל|לבבאבתה*1ך"לצהתהשירהבתרהלכ

שפוחהןיבהזיטניסהתאיצמאיה,םויכהילגנאבונתעונתלשתירקיעההיעבה.הזךרוצלדחוימב

המישמהתמשגהוהצובקייחלהרשכהתלבקלשהבוחהןיבלםיהובגהםידומילבךנחתהלהירגובלןתינה

$תבייחהלוכונתעונתווזהזיטניסלךרדהאצמתםנמאשךכלעםידיעמהםינמיסהלכםנשי.תיצולחה

העונתה.םירחאההעונתהירוזאיבגלהנממדומללתוסנלווזתוחתפתהירחאהברתונריעבבוקעל

לשםינושארההינצינלהתרזעתאהטישומאיהוםילרבעמונתעונתלךשומחכלםגהכפהתילגנאה

.הידוושמותפרצמונתעונתמםירגובתוצובקץיקהנחמלהנשהתלבקמהתרשכהו,הידוושבהעונתה

.יצחוהנשךותהצראולעי"זןיערגינושאר

asianךייפואבתומוד-המתדימב-יתלךבללז""הי>גביהריתלל"טססראיה

הימישגמ.תויצולחהתועונתהרתיםעףתושמבךאתיקלחהרשכהתומייקמןהםגו,תילגנאההעונתל

לשףטושההלוהינוהנוגראבירקיעהישוקהו,לאערזיקשמבטלקהלותולעלםיכישממהעונתהלש

.תונשלונידיבןיאשרבד,תמייקהעונתהםהבםיזכרמהןיבםימוצעהםיקחרמהאוההעונתה

ילרגטניאקלחהווהמאיה.הייפואבהדיחאתוחפהדנקוב"הראב ונתעונת

ירבחרפסמשתורמל.היתולועפוהעונתהלעהעיפשמתאזההדבועהוםשןויצילעופתגלפמלש

.העונתהיאליגבידוהיהרעונהינבלשןטנטקקלחבקרתעגונאיהםירבח5.000-לעיגמהעונתה

רשגלהנשדועבתולעלןנוכתמוןגראתמ"הןיערבוםירואקשמל"דןיערגעיגההרבעשהנשהךשמ

םילבוקמהםירזיבאהלכםעוםירוגמינינבםע,םיעובקץיקתונחמלשתשרהחתיפהעונתה.ויזה

לשתיתנשהתיכונחההלועפהלשתרתוכהתלוגאיהתונחמהתלועפ.ב"הראבשפונוץיקתונחמב

הנשב.םיישדוחלשתזכורמהפוקתךשמבהפיקמתיכונחהלועפלשתורשפאתנתונאיהוהעונתה

 תמדקתמץראבתאזו,ונממהצלחנישוקבקרורתויביניצרילכלכרבשמהעונתההרבעתפלוחה
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תאיצמב,הרוסשקהעונתהםהבשםיימוקמהםיפוגהלשםדיתלזואתאןייצלשי.ב"הראןוגכהרישעו

העונתהתורושתבחרהתאםיימוקמהםיאנתהםירשפאמםויכ.העונתהלערבעשלודגהרבשמלןורתפ

-ןושאריווצכ.בחרמלהתאיציוהעונתהלשהחוכתרבגהםשלםילכהוםיעצמאהתגשהברוזעלונילעו

ידוהיהרעונהתאךושמלרשפאםהילאשוהעונתהתולועפלםימיאתמםינודעומתמקהבךרוצהדמוע

.וייחלןכותשפהמה

הצובקרוגישבהכישממאיהוהעונתהלשתיכונחההלועפביזכרמהדעיהאוהפירשיקוהךיוה

.הזלעפמלהנשידמםירגוב35-40תב

ןודעומהולדגיאסירפהןקה.הנורחאההנשהךשמבהשדחהפונתהלבק197112ונתעונת

הרשכההתבוחלעטלחוהפיישדוחכינפלהעונתהתצעומב.וילאםיאבלהרידסהלועפרשפאלידכמןטק

םינוגראהתורחתה.רבעששדוחבשדחמהחתפנ"רופרט"בונתרשכהו,םירגובהתיילעינפלתיאלקחה

ידוהיךונחםויקלעתושקהלךישממתפרצתודהילשיתליהקהןוגראהרסוחו,הקזחאיהםייללכה

3.רעונהברקבידוסי

הרשכהלםיעיגמהירגובוםימייקהםיאנהבהיתולועפתאהכישממםרודאובונתעונת

תפסוגההכוה.ץוהמהרזעאללךאןיפנא-ריעזבונתעונתתמייקתמבאוןימיבףג.היילפעלו ג

.תיסיסברעונתעונתלשימנידההחוכל

תזכורמותססובמםשונתעונה-הבוליטניבראבונתעונתתאצמנ,תשקהלשינשהצקב

הרושלעתססבתמתיכונחההתלועפודוחאלוהגלפמלתטלחומהרדגהתרדגומאיה,יביסנטניאההכוניחב

רעונהתאהיתורושלאתכשומאיה.היכירדמוהעונתהירגובלםיידוסיוםיפיקמםירנימסלשהפוצר

.תויסכסולגנאהתוצראהתמגודהבחרהתונגראתהותויללכההתואתאתסרוגהניאויניצרהידוהיה

רוזאהלשםיילאוטקלטנאהםיגוחהתאתוקיסעמהתונושהתויתרבחהתורותהםעתקבאנםשונתעונת

תולועפהותוימשיטנאה.ונתעונתלשהייפואוהבשחמהךרדבויתותואתאןתונהזקבאמוולוכ

.דובכבוםיפוקזודמעםהבםיפסונםינחבמבונירבחהאודימעהםיימשיטנאהםינובראהלשתורגתמה

3ינושאר.םקשמלופרטצהולארשיבםתרשכהתאהתעהזומילשהםיסלפמקשמלשהמלשההןיערגינורחא

.ןנחוי-תמרקשמבםתרשכהתפוקתתאתעכםיליחתמולארשילועיגהםירצחקשמלהמלשההןיערג

תלוג.המשגהלוהילעלםירבח20-כתבהביטחתאצויהנשידמותיאלקחההתרשכהתאתמייקמהעונתה

paריבי/מס"האיהתפטושהתיכונחההלועפהלשתרתוכה paiהעונתהשלילסיבבכל

דחאמ,ןיקתוניאונלשתחלשמהלשהבצמ.תשביהלכמהעונתהירגובתופתתשהבהנשידמתמי*קמ

וננוצרבםא-רסחהתאאלמלוניצמאמתאריבגהלונילעוהזרוזאלםיחילש5תוחפלונלםירסחו

.םשונתעונתלשההובגההתמרלערומשל

קרוהמויקלעומייאשםיכילהתהבווהתה.ידוסיוקומערבשמהרבעלזהבב| הלונת

ישדוחבומייקתהשםירנימסלשהרושב.יוצרההנפמהגשוהוניחילשלשהליגריתלבהםתוריסמי"ע

ולבקםייארחאםירבח.העונתהלשהרידסההתלעפהלוהמויקלשדחסיסברצונ1965ראוני-רבמצד

המישמבהחלצהםירבחלםילחאמונא.היכרצוהעונתהתושרלםמצעתאודימעהוהגההתאםדיל

.רישעההרבעבםיליגרונייהשיפכהיגשיהוהידמימלהעונתהתאריזחהלוחילציםהשםיווקמו

ןיערגרצונשהינשההנשהוז.תורידסההיתולועפתאתמייקמוהעונתההססבתההלי'צב

אצמנהתע.רנה-רואקשמבטלקנוהבוצמבותרשכהתאןיערגהרבעהרבעשהנשב,תובשיתהלהילע

העונתהוינשןקרצונרצקןמזינפל.ןנחויתמרקשמבוהרשכהלבקיוהצראוכרדבינשהןיערגה

.תבחרתמוהשבגתמ
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.הנורחאלהפלחוהתחלשמהלכותוליגרההיתולועפתאהעונתההכישממ"ייארוגרורואב

ךונחבקראלירפאשיתאיהשהווקתונאותססבתמוניחילשי"עיתליהקהרעונהברקבהלועפה

.העונתלםיכירדמתרמשמתדמעהבוהמשגהבםגאלאםדילעןתינשינויצהוידוהיה

ידוהיהרובצהברקבתוברתולועפתמייקמאיה.הססותוהליעפוקיסכמבונתעונת

אצמנהעונתהלשישילשהפושקרוורה.תוליגרההיתולועפלץוחמתויסקטותויתונמאתועפוהתרוצב

תוליהקהברקבלועפלותונכשהתוצראלטשפתהלורודחלזעןוצרהעונתבםייק.רנה-רואבותרשכהב

.רוזאהתוצראלשתונטקהתוידוהיה

םילועןהימישגמ.ןיקתהןלולסמבתוכישממץיוושוהיגלב,דנלוה

םויקלשהלחתההנשי.ףיקמיאפוריאהלועפףותלשתוחתפמתועונתהודימתמןפואבוןיפיטןיפיט

.םתואחתפלול"נהתולועפהתאדדועלשיורוזאבםירגובהתאםיברקמהםיפתושמםייתעונתתונחמ

םיסייוגמהםיליעפי"עתנווכמותכרדומתימלועהתוריכזמהתדובע

םערשקהתאתמייקמאיה.ונתעונתיקשמךותמםיפסונםירבחרפסממולארשיבהעונתהתדובעל

רשקהתאתמייקמ,העונתהימוסרפתארואלהאיצומ,תוחילשהינינעלתגאוד,הלוגבונתעונת

לכב,הלאתוצובקלםייתנועםירנימסרתיהןיבתמייקמו,ץראבתואצמנהתוצובקבהכרדההו

םידחוימהםיאשונבתוחמתמהתונושהץועייהתודעולשםתעצהוםתכימתמתינהנאיהל"נהםידיקפתה

.ךרוצהתדימבתוסנכתמוןהלש

.דחוימןויצלםייואר,רנהרואבוויזהרשגבומייקתהשפושקרווהלשםייתנשהםילעפמה

ףותישייחתארקלםיכינחהלשםתרשכהוםתנכהתאגזמלתורשפאהתאונלןתונםהלשדחוימההנבמה

.תפסונהפוקתלםצראלורזחירשאכהכרדההידיקפתתארקלםתוארישכהלםגןמזותואבוהצובקייחו

ןניניעתואריפלהביכרהלםילוכ?ונאוונידילעקרתנווכמפושקרווהלשתיכוניחהתינכותה

.וננויסנלםאתהבו

ONO רוסי IES

ברךרעתלעבהאצוהאוה.רידסןפואבאצוי,תידרפסההפשב(תודוסי)BASESןוהלביריה

אוה.תויללכתוידוהיתויעבבוהעונתה,הנידמהלשהיתויעבבםינדהםיקימעמםירמאמלשףסואובו

ברקמםיברטידהואתינויצההדובעהתעונתלשכורותידוהיההליהקלץוחמםגםיבחרםיגוחלעיגמ

.הקירמאםורדבתילעופההיצנגילטנאה

לשהזלהמודונכות.תיתפרצההפשבאצויהPRESENCEןועברהאוה8555-להמודב

.תפרצבםיבחרםיגוחברקבהדהאלשםילגהכהאוה

Jarןפואבאציאל,תיסכסולגנאהונתעונתלשםינובהתובכשלתנווסכמההאצוה="ןי

י"עןינעבוןוצרבלבקתה,רואלאצירשאכ.ותאצוהלסיאתמרבחסויגבםיישקהךותמרידסועובק

.תויסכס-ולגנאהתוצראהלכבהבכשהירבח

תונמוזמםיתעלאצי,הנידמהלשתופטוסשתויעבבלפטמותיתפרצההפשבאצויה,"םלפד"

 .תיתפרצרבודהרוזיאבונתעונתיליפעמלשינויחךרוצ
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NTלכלעהלוגבונתעונתלתועידיאיבמוותעפוהתאשדיח,תילגנאההפשב"רשק

ןיבהיצמרופניאוםואיתבתובישחלעבדיקפתאלממאוה.היקלחלכלעותימלועההעונתבשחרתמה

.ונתעונתלשתימלוע-לכההקיזהתאךכידילעקזחמוםלועבוניתעונתלשםינושהםיקלחה

,ל"וחיכירדמלןוכמבםיאצמנהתועונתהירבחםעםיקודהםירשקבםידמועתוריכזמהיליעפ

ץראבתואצמנהתוצובקםעםגןכו,פושקרווהתוצובקםעוץראבםתרשכהתאםילבקמהםיניערגהםע

םירנימסםינגראמוםהיתוינכוחעוצבבםירזוע,םתוהתפתהתאםיוולמםה.רתויתורצקתופוקתל

.םרובעןויעימיו

הרזעב,יתכרדהרמוחבןהלעייסמ,תועונתהתולועפתאהוולמהכרדהל"ההודמזה

.ומצערודמהתאמהכרדהלרמוחתאצוהבולארשיבםתוהשתפוקתבםיכירדמהלשםינושהםירנימסל

ץובקהלעיתרבסהרמוח,ךכבםירושקהםיאשונותוצובקתכרדהלשתונושתויעבלעתורבוחואצי

.הפיקמתיתעונתהיפרגואילביבתעכםיניכמו,העונתהו

,םינושםיחטשבתורחאהתויצולחהתועונתהתוגהנהםעהלועפםגתפתשמ,תימלועהתוריכזמה

םיכרדשופחותופתושמתויעברוריבםשלתונמוזמםיתעלםישגפנתוימלועהתועונתהיריכזמו

.ןנורתפלתופתושמ

תאשירשהלורידחהלותימלועהעונתבהעונתהקוזיחלתנווכמתויהלתבייחתללוכהונתגאד

וזונתרטמתגשהלתופסונםיכרדשפחלוךישמהלונילע.תימלועההעונתלתויצראהתועונתהתקיז

.תוירשפאהםיכרדהלכב

םיברפה,םויכונניעלתרייטצמאיהשיפכ,הדיחאהתימלועההעונתהתריציבוגשוהשםיגשיהה

זאמהעונתהתגהנהבולעפשםירבחהלשתוריסמהוהדובעלתודוהטעמאלםימייקםהו,דאמםיבושחו

.הרכהותונמאנבםתכאלמתאוזעוואצישםיחילשלתודוהוהנושארההדיעוה

ךימתםינכומה,םייתעונתהונילעפמבםירגובהונירבחלשםתונוכנוםנוצרמםידדועתמונא

.ונישעמבוונלעפמבתיללכהםתכימתבותונושתויעבןורתפלהצעב,םילעפמעוצבבהרזעלםכשתוטהל

,התנווכהבוהעונתהתדובעבתאשלהכהודודיעהתאונלןתונה,רתויבבושחףרועםיווהמםה

.הסוסיבבוהחותיפב

.רוצחלאומש
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ליח-רורבב-,1964ילוילוו-ד"כשתבא-םחנמ'ב-תבש

הקובהתבישי

(םיאשונהתשלשב)ןוידה-תוצובק--12.00—08-30

צ"ההאתבישי

יללכהןוידהרמג-16.00--0
העונתהתודסומלשםתלועפוםבכרה—18-00—16-30

התינח--ןמצלזהשמ:חתופה
ןויד

19.30העשב-תבש-יאצומ

הדיעוהתאתחהראמ-סיסלפמ
לבוי-יכיראת
םיחא-תבש

ליח-רורבב,1964ילוילו2-ד"כשתבא-םחנמ'ג-'אםול

רקובב0
הדיעוהיאשונבתדמתמההדעוהתועצה
תוטלחה

םויס--0

תונושהתוצראהיאצוילהדיעוהךשמבומיוקיםייצראםישגפמ

תופוקתהוםיליגהםלוסלכלע

  


