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.םויכםיאקורמדגנםג.קראל.הצופנדואמתודעהילדבהלשוזההיעבה10195

תבהםא'שהרמאאיהוהדיחיתבהלשישביבא-לתבהדודתבשיהאלל,לשמל

ינא",תרמואהתיההאלו."השעאינאהמתעדויאלינאיאקורמםעןתחתתילש

.םימייקהלאהםירבדה.'יעזגיאקורמםעןתחתתילשתבהשהווקמ

  
 



.(ווכנ:ה'לרהא].ידנלוהבהדלונשינהיתוחא'תרמא.ךלשתורוקמלתצקרוזחנ

אבא,היגלבלהרבעךלשאמא-היצילגמואציךלשםירוהה?הרקהזלכךיא

?דנלוהבהדלונךתוחאשהזךיא-הינמרגלךלש

םה1916-ב.הירטסואחרזאהיהילשאבא.שדוקהחורמהדלונאלאיה,בוט:ה'לרהא

הזשטילחהילשאבא.המחלמלותואסייגלוצרםינמרגה.הינמרגםעתירבותרכ

תארובעלאלידכלכה-תוזרלידכ,הברהןשעלליחתה,םצאוה.וליבשבאל

הצוראלאוהשטילחהזאותיאופרההקידבהמקמחתהאוה.תיאופרההקידבה

רבחולהיהםש.תילרטיינהנידמהתיהש,דנלוהלרובעלהצרורתויןכתסהל

אלאברקראלהשעמל,תירבהתוצראבםסרופמברהשענךכ-רחאש,דואמבוט

םה.םידןרהאברה,הדנקוב"הראלשםיסקודותרואהםינברהתודחאתהאישנ

התוחא,ילשאמאםעךודישהתאהשעשהזאוה.דואמםיבוטםירבחויה

,םיפידואמםיבתכמבותכלעדיילשאבא;ובתכתהםה.היגלבבזאהתיהש

.דנלוהבונתחתהםהודנלוהלהאבאיה,םיבתכמהךרדובהבהאתהילשאמא

רזחאוהךכ-רחאלבא.יתוחאהדלונםשו,1922וא1921תנשדעםשוראשנםה

.הינמרגל

:הלאש

|

תכייתשההתא.ןדאבסיוובךילעהרבעש,ךלשתודליהלעתצקדוערבדנאוב

הז,ךלשןושארהרפסהתיבהיהךיא.ידמלתיסקודותרואהתיהשתאזההליהקל

?ינוליחרפס-תיבואידוהירפס-תיבהיה

ינא.ןילרבבהיהילשאבאו,דלייתייה.יתעדיאללבאוזההליהקליתכייתשה:ה'לרהא

תורמל,תסנכהתיבלתכללהגהנאלילשאמאיכ,הזהתסנכהתיבליתכלהאל

ינאשךכ.הזבאצויכוונתאהקוסעהתיהאיהשוא,ןמזהלהיהאל.תיתדהתיהש

רפסתיבבףלאהתכךכ-רחאוםידליןגיתלחתהשרכוזינאלבא.הזתארכוזאל

םינבהמכויהילשהתכבשךכידכדע.ידוהירפס-תיבבאל.ירוביצינמרג

-תיבהיההז.הזלכוםידמושבל,(יארלטיההרעונה)דנגוירלטיהלוכייתשהש

ונייהיכ,הזהרפסהתיבמתאצלםיכירצונייהשהארנכףוסבללבא.יללכרפס

-לכרכוזאלינא,ידוהירפס-תיבוא,לודגידוהיםידליןגהזיאהיהזאו,םידוהי

לעםינרזמםשויה-םיירהצהירחאתצקםינשיונייהםגםששרכוזינא,בוטךכ

ינבדנחנאש,םירבגהםיחאהתשולשלכ,ונלוכ,םיירהצונלכאםגםשו-הפצרה

.הברהרכוזאלינא.הינמרגבילשךוניחהמילרוכזשהמהז.ןבומכהנושליג

ריעוזיאב?םתעגהשכםשהיהךיא-?ןוכנ,1955-בםתעסנ-היגלבלםתעסנשכו:הלאש

?רוגלםתכלה

האמ"ה,הפוריאלשיסכודותרואהידוהיהזכרמההתיהןפרווטנא.ןפרווטנאב:ה'לרהא

ןיבםהםגויה,יתבסויבס,ילשםיבסה,ןכ-ומכ.םויהדע.הפוריאלש"םירעש

.םהלשתיבלבורקונרגוםמעקודהרשקבונייה.הלאהםיסכודותרוא-הרטלואה

,יחרזמהלשהיהדחא:לוכההזשילהמדנ,םייתדםידוהירפסיתבינשםשויה

.יסטכודותרוא-הרטלואהםרזהלשהיה,"הרותידוסי"ארקנש,ינשהו,רתויילרביל

'אהתכלכםשיתדמלשרכוזינאו.םיסכודותרוא-הרטלואהםע,ונחנאונדמלםשו

תארכוזינא.(םש)יתדמללוכהךסביצחוהנשרמולכ,'בהתכמתיצחמךשמלו

  



רצחבקחשמימצעתארכוזינא,התכהתארכוז,רפסהתיבתארכוזVR;םוקמה

ןאכליכרדב,םייעובשינפללבא,ןכתאןיינעיהזםאעדוייניא-ר,םשהתיהש

רפסהתיבברקבליתכלהראשהןיב.ופרווטנאךרדרובעליתטלחה,(ליזרבל)

םירבדדמלמשרפס-תיבוהז.הפידואמיתואלביקלהנמה,סנכיהליתחלצה.הזה

םה.תירבעבאל,שידייבלוכהלבא,םיידוהיםידומילםגלבא,םייללכםייגלב

,הפידואמיתואולביק,םשךוניחהלעונרבידךכ-רחא.םיסכודותרוא-הרטלוא

.דליכיתקחישינאהבשרצחהתואהתיהש,רפסהתיבלשרצחליתאציזאו

יתיאריכדואמיתשגרתה.םשםיקחשמתוכוראתואיפםעםידליתורשעיתיאר

.רצחהתואבםשקחשמימצעתא

?תואיפםעתכלההתאםג

.לתלתהילב,תוכורארתויםייחלתואפםע18201921.270

?םתיאםתייחש,םידודינב,םידוד,החפשמיבורקדועםכלויה

ילשםיבסהילויה.ונלהתיהאלםעפףאליזרבבםג.אל?היגלבב

81%00?099ףאלבא.ונבתכתהםתאשקרוי-ןינבילשדודהו[היגלבב]

?םידודינבךלויהלבא,ןכ

012אל,םידודאל.ונילאםוקמתברקבםיפסונהחפשמינבויהישילבונלדג

.םולכאל,השעמלםיבסאל,םידוד

?םיחאויהךירוהללבא

.תירבהתוצראבהזהחאהקרהיהילשאמאל.םיחאהשימחויהילשאבאל

הדבחבתובלתשהה,ךכםא.ןכ.[ןוכנ:ה"לרהא]ךלשאבאלשרבחהיהשחאה

?....היגלבבהתיהבוטיכהךלהרוכזשתיללבה

תיבלםגונתואחקולהיהראשהןיבש,ילשאבסםעדחיםייחהתועצמַאב

,תסנכה

םש-תיבבוא,םשונלביקשיתדהךוניחהו,יסכודותרואהרטלואהתסנכ-תיבל

.תטלחומתודידבבונייחאל,םיחאהעבראונייה

.ינשהםעדחאםתקחישזא

םגםיכירצונייה.קחשלןמזהברהךלןיאיתדהתאשכ.ונדמלואונקחיש,ןכ

.רבדהותואהיההז,ליזרבב,ךכ-רחאםג.דומלל

?איהההפוקתהמרבחוהשזיארכוזהתאו

.אל,םירבחונלויהאל,אל

...יד,םירגוסמידםייחויההלא

םיגוחבשחינמינא,הלאהםייתדהםיגוחהתרגסמב,יצחוהנשךשמבםירגוסמיד

.םויהםגךכהזהלאה

....תורוסמהלכלעםתרמשםייתדהםייחהתניחבמזא

היהאוהלבא,ולשעבוכהתאשובחלגהנאוה,ןקזהיהאלילשאבאל

הכירצתיתדתידוהיהחפשמשהמלכ,תווצמהלכ.יסכודותרואדואמ-דואמ

.השעאוהתושעל

?בוטיכהרכוזהתאשגחהאוההזיא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

Mane

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

  



.רופיכםויואבאבהעשתהיהיאלהזםעפףא.חספרדסוא,חספהיהידימתהז

[.ןבומכ:תנייארמ]

?היההזךיא,רפסזא

,ילשאבסלשתיבב,חספרדס,דחאה:םיגחהןיינעבםירבדינשרכוזינאהיגלבב

היהולשןולסב,ילשאבסתוכוסביכ.תוכוסגזילרוכזןכ-ומכו,ילשתיבבאל

אוהזאוחתפנהיהולשגגה,הלאונמבבוסמהיהאוהתוכוסבלבא.תיכוכזגג

םג.דליכדואמיתואםישרהוזהתיכוכזהגג.הכוסלהזתאךפוהוךכסחינמהיה

רכוזינא,בוחרהתארכוזינא.הזמרתויהברהרכוזאלינאלבא.רכוזינאהזתא

םימעפלשרכוזינא,(לשמל].םמושירתאךבםיריתומםימעפלשםינטקםירבד

ןבלחהשכ,ריסבהלעמלבלחאיבהלידכ,ונרגהבשתישילשההמוקהמיתדרי

יתשגפתוגרדמביתדרישכםעפ.תצקילךפשנהיהדימתשרכוזינא.רבועהיה

אלזאמו'.המידקתצקהזתאקיחרת,ףוגלהזתאדימצתלא',ילעיצהשוהשימב

.םויהדערכוזינאהלאכםינטקםירבד.בלחהרתויילךפשנ

?תבותכהתארכוזהתא

.יאדווב,ןכ

?תבותכההתיההמ

.וישכעםשיתייה.11הסרטש(?)פוה

.םשםייקדועתיבהו

.יתסנכנאל.ותומלשבדמועןיינבה

?םכלשהיהתיבה

.ולהיהאלםלועמ?תיבהיהיילשאבאלש.היינעהחפשממאבינא.אל,אל

.ליזרבבאלםג

.היגלבמ[?היגלבמ:ה'לרהא]ךלשהאיציהתוביסנלעעומשלתנינועמינא

?ליזרבלאקוודטילחהאוההמל,ליזרבלעוסנלטילחהךלשאבאשכ

אוה,יגלבהיהאלילשאבא.היגלבביקוחהיהאלילשאבא.דואמטושפהז

אלאוההניטנגראל.ב"הראלהזיוגישהלןיינועמהיהאוה.ןמזותואבינלופהיה

,המשתאוליפארכוזינא,ונלשיהשלכהבורקואהרכמםואתפ.גישהלחילצה

רתיווהשימ,וארת,הרמא,םידוהילשהרזעלהדוגא,"ארזע"בהדבעש,וריפש

הלוכיינאשהזיוהפילשיליזרבלעוסנלהצורםכמוהשימםא,ליזרבלהזיולע

תוחפהככו,ןכ[סנ:תנייארמ].עסנוהעצההתאלביקילשאבא.םכלריבעהל

ילןיאוףסכהיהאלםלועמילשאבאליכ,ךיאגשומילןיא-ךכ-רחאהנשמ

ונתואאיבהוףסכונלחלשילשאבא-הזלףסכהתאגישהאוהךיאבשומ

ולואפ-ואסבהנוכש]ּוריטָרJia-ליזרבתריבלרשיהונעגהו.ליזרבלהיגלבמ

האמהלשהנושארהתיצחמבהפוריאמםידוהיהםירגהמהתיברמוררוגתההבש

.[םירשעה

?המצעהעיסנההתיהךיאו

דואמבוטהרבדילשאמא,אשמתיינאהתיהוז,היינאהתארכוזינאהעיסנהמ

ךכ-לכיתעדיאלינאלבא,תיתפרצםשורבדותיגלבהיינאהתיהוז,תיתפרצ

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:;ה'לרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:הלרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

  



אלהזלבא,וזההינאבםיוסמםדאבגארכוזינא.תצקיתנבה,תיתפרצבוט

ונכלהו,וריניזידוירלונעגהוחספדעומהלוח,חספהיההז,-בונעגה.בושח

,ילשאמאלשויתבסויבסלשםירכמ,ןפרווטנאמתיסכודותרואתידוהיהחפשמל

דועינא.םהלשתיבבונחראתהוירבהנגעהיינאהםהבשםימיהתשולשךשמבו

גהנמםייק-היהםשברהו,חספלשסויב,גחבתסנכהתיבלםתאיתכלהשרכוז

101321807072אוה(רדחהזהמתועדויןתא)רדחבדמולוהשימשכהזכ

יתדמלהמיתואלאשםגםשברהו-"?עובשהתדמלהמ",רחאברוא,רחארכמ

יתינעינאו.בותכלואאורקלאל,הזגוסמםירבד,הרותב,שמוחב-עובשותואב

לבא,העוטינאשילרמאאוהו,הזכרהשמוא,יתבתכאללשןוויכבוהשמול

,בגאש)(?)יקסבוניקשברה:םכלוראת.התאאלו,קדוצינא:ותאיתחכוותהינא

תודהיהברקבהנימבתדחוימתומדהיהש,(םויכריכמינאולשתבהתא

תאיתואלאשאוהשיקלחבלפנלודגדובכשיתשגרהךכ-רחא.תיאליזרבה

.הלאהםירבדה

URANO SR mA :הלאש

.רנינפתאלבקלםשלעיגהילשאבאו,סוטנסלונטש,היינאלבושונילעךכ-רחא:הילרהא

תועבצאשםישנןושאררבד.היינאהמיתדרישכ1877201M(םירבדינש

תאןיבהליתחלצהאל!?םיילגרבםיינרופימםיעבוצ.תועובצויהןהלשםיילגרה

אבא.תיזגוטרופבולהנעילשאבאווהשמילשאבאתאלאשוהשימרפ:רחאהז

MTa)אבאשיתעדירתוירחואמ.רזומדואמילהיההז!?תיזגוטרופ

MANSOםייתאמעדיאוהםא.תיזגוטרופעדיאל,ליזרבבהנשםיעברא

אוהו,הזכוהשמ,'הברהדות,אל'רמאאוהעגרותואבלבא.הברההיההזםילמ

-ואסלונעסנזאו.ןכ.[הברההיההזךליבשב:תנייארמה].תיזגוטרופו

.סיִטנֶריִדְנָּבבוחרבונרגוולואפ

התאילואלבא,ןטקתייהםנמא.תעדלהצוריתייהשןטקוהשמןחSTR:הלאש

ךלשאבא-ךלשאמאל,םידליל,החפשמלםיכמסמהתאגישהלקפה

ןאכלעיגהאוהךכ-רחא.אל:ה'לרהא]ומצעלקרהחיוגישהלירהחילצה

ARTEהיההז,הא[.ונלוכלתוזיולביקוהחפשמהתאאיבהלהשקבשיגה

.ןכםאטושפ

ונכלהשכשאוהותוארכוזדועינאוםשוריבריתוהשהזלעגונבדיחיהרבדה:ה'לרהא

ונמלטצה[וירחאדלונש,ישילשהחאה,יגיז]לאוקספוינאםינוכרדאיצוהל

תונומתויהאל.רזחומילהיהשוהשמרכוזינא,רמולכ.תפתושמתחאהנומתב

an Soa mas)העדיילשאמאהיגלבב,הזמץוחו.תודחוימתב

.רדתסהל

'בדצ-1תטלק



17189,271200902?110790RUTAןרהא109179םעןויאר:תונייארמ

.2000

.תצקדועהזלע190בורהתונושארהתויומשרתההלערפסלתלחתה

בוחהב"הנהג,ולואפ-ואסלונעגה.[םדוקרפיסשהמ]סוטנסבהיהדועהז

0mוניבהש,םידוהיאלמרוזאב mmאלדועןמזותואב-תינמרג

םירוכזשםירבדהמכ.הזתאהזוניבהםלוכלבא,תינמרגרנרביד,₪ידיירתרביד

7

תונייארמלםיגדמהארנכ]הזכלדוגבוהשמ,עבטמאצמילשחא,ןושאררבד

תלוכמלותאונכלההתאדחיונייה?ונישעהמ¿01תואמ-עבראלש,[וידיב

רשפאהמקודבלונסנכנו,קיציאםשבדחאלשתלוכמ,תרחאהניפבהדמעש

םירבדהדחאהז.תוירכוסעברא.ונלןתנאוהתוירכוסעברא.הזםעתונקל

אוהילשישןורכיזדוע.ליזרבביתלכאשהנושארההירכוסה:יתיווחשילרוכזש

הארילשאבאתחאםעפ.םייתדםג.תיבהותואבתפסונהחפשמםעדחירנרג:הז

החפשמהינב]ונלשתיבהמםידליהדחאלהקזחהטיעבןתנשבוחרבדליןולחהמ

לשתיבלדעוירחאץראוהשהזהדליהלעךכ-לכזגרתהילשאבא.[הינשה

5JDesaהתאותלDatתא]חתפאבאה1241בוחרב.ןיבא

.הינשר'צלשיפבוטהידידיאוהםויהדעשימ?טעבשהזהדליההיהיזמו.ןבומכ

המי,דואמערילשאבאתאלביק101220D1-ולשאבאהוילשאבאךכ-רחא

אוהםג,הינשר'צלסוי,ןכ.םיניוצמםירבחושענ-ב"צויכו'ילשןבהמהצורהתא

N8 .ליח-רורבבוייח00

ונלהיה.הנשהעצמאבשבשוחינא."הרותדומלת"בדומללונלחתהךכ-רחא

תיבלהנמהיהאוה,ללכהןמאצוי,ליגריתלבןפואבבלבוטשיא,שידיילהרומ

המעדויאלינאו,ארונדמחנםדאןב;הלמאלהזבלבוט.(?)םֶלּושריאמ,רפסה

עצמאבNT“=והשמהארנכיתישע,המלעדויאל,תחאםעפלבא.דוע

יתוארגס,הלהנההרדחלשנוערותביתואסינכה[אוה]-רחאוהשמוארועישה

יתדרוהתלדהתארגסאוהשעגרבשרורב.הלעמלדיהםעדומעלילרמאוםש

ילויהךכ-רחאלבא.דיהתאבושיתמרה,תחתפנתלדהשיתיארשכ.דיהתא

119%n תאיתדרוהשהזלע-תושעלהמןיא,לודגיתפיתייהתמאב-1107

12798.הזםלושריאמתאובהאםלוכ.ותואיתבהאיכ.האראלאוהשכםיידיה

,ןתואשוגפליתבהא,תוחילשב[ליזרבל]הנהיתעגהשכ,תונורחאהםינשב

הנשקרונדמללבא.רתויבדחוימשיא.םויהדעשגופינאותשאתא;ותאחחושל

דימתאוה,ינומכםולשרחושםדא-ןבהיהאלילשאבא.הזהרפסהתיבבתחא

תיבמ]רנתואאיצוה,בראוהןאכםג.יחןכותבשתוליהקבןודמובירשיאהיה

nun-2דומללונתואסינכהו[רפסה , Grupo Escolar Prudente de Morais

NAוהאצמנםויכשהפיא.סיארומידהטנדורפ

199111102,הינמרגב'אהתכיתדמלרבכ)"אהתכבוש;תחאהנשםשונדמל

ATAבושו,היגלבב'אהתכ naהנהתרהלבא,תידנוטההפהנה"

:הלאש

:ה'לרהא

 



ילשאבא'אהתכףוסב.רפסהתיבלתכללונישרוהאלתבשב:תותבשבהיעב

11209(101037)072(?120021MR(םשמונלוכתאאיצוהלטילחה

אלהסנסנריכ,תדחוימהרשפלילשאבאםעהעיגהרפסהתיבתלהנה.['היחתה'

לכונונחנאהנשמואך"נתירועישבש:תופיבםשושבחאלויתדרפס-תיבהיה

יתמייסשדעונדמלםשו,וליבשבושעםהשהרשפהוז.שארהלעתופיכשובחל

לבא.'דהתכב-תונייטצהבאלשואתונייטצהבםאעדויאל-ידומילקוחתא

ידוהיהךוניחהלכהיההז.הסנסנרבםשםג,'ההתכבםגיתכשמהדועךכ-רחא

.יתלביקשיללכהילמרופהו

...ילוכוך"נת,תירבעירועשמץוח,ןמזותואבהסנסנרבו

שולשו,תיאליזרבהתיצראהתינכתהיפל,תיזגוטרופלשרקובבתועששולשויה

עובשבםיימעפואםעפ,םגהיהלבא,תירבעבבורה--תידוהיתינכתלשתועש

.שידייבתחאהעש,ילוא

?םירומהתומשתארכוזהתא

,טחיושרמ.טָחיושרמהיהםהמדחא.ןיידעהביחבוליפאםהמהמכ!יאדווב

הבריסאיהוהדימלתהתיהתאזםאדוחייבו,הצוחהדימלתחלושהיהשכש

.רתוארנבהא.ןיוצמהרומהיהאוהלבא...הירחאףדרמבחתופהיה,תאצל

?דמילאוההמ

.תירבע

?הפשהתא,תירבע

רכוזאלרבכינא.ך"נתתצק,הירוטסיהםגהארנכ,הפשהםג.הפשהקראל

,'דהתכבהיהרבכהז,רחאהרומ.ונלוכתאדואמםישרהאוהלבא,המקוידב

ןאכויהוהומכםיטעמשךנחמ;הנימבתדחוימהרוגיפהיהאוה.רניורמהיה

רכינקלח,דואמהפירפס,הסנסנר(ס"יב)לערפסהאצישכ,בגא.ולואפ-ואסב

TORNO[הלעה]:השעאלאוההמ;רניוהרומל,ולםגשדקוה1109 MITO

,תירבעבםירישתורשעםויהדעהרש,האל,יתשא...םיריש[ונתואדמיל]

יתרכהלמיגהתכב,בגא.םינשןתואבהסנסנרברניולצאהדמלאיהש,שידייבו

ינַאםויהדעו,ילש"לזמ"ההיההארנכהז.למיגהתכביתאהדמלש,האלתאםג

[תקחוצתנייארמה]...וילעםלשמ

-"רדח"ב.[ללכהןמאצוי:ה'לרהא]הלועמךנחמהיהשרניורמלעתרמא

...הלןוכנ,"רדח"לתכלההפוריאב

דע,רפס-תיבהיהש,היגלבב"הרות-ידוסי"ידוסירפס-תיבליתכלה!אלםלועמ

תינכתותיגלבםידומילתינכותםע,םירומםע,תותיכםע,רפס-תיבהזםויה

,םיידוהיםידרמילהתחיידהמיל

וא,הירוטסיהועדיש,תירבעועדישםיליכשמםישנאויהליזרבבןאכםירומהו

?םתרשכהיפלעםירומתמאבויהש

,היסורבהרומהיהרניו.הארוהבהרשכהילעבםגךאםיליכשמויהםה,ַאל,אל

עדויאלינא,טחיוש.יסורהיהאוהלבאהפיאמעדויאל,(ילהמדנ)הסדואמ

התכבדמילאוה,ונלשהרומהיהאלש,ישילשהרומםגהיה.אבאוההפיאמ

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

 :ה"ללרהא



םירבדוילעורמאלבא,ילשהרומהיהאלאוהלבא-טילבנחררשא- תיב

החידבהארנכ]...םיבוטםירבדוילעורמאשדיגהלחרכומינא,בוט.םיבוט

[.תונייארמהתחאבהרושקהתימינפ

ויהאלהפוריאבםששתרמא.[ליזרבב]הפךלשתומלקאתההלעתצקדוערפס

?ןאכהיההזךיא.םירגוסמםייחםשםתייחש,םירבחםכל

ארונםשםעןכשהיה,...בוחרבםינכש[ריה],םירבחונלויה.תצקהנתשההזןאכ

Papa,דמחנ Moscaרוחב.םויהדעדלאס-רפכץוביקרבח810.]"2121"22110"[

הפםעךלוההיהאוהשינפמהזשבשוחינא,הככולוארקהמלעדויאל,דמחנ

הז.(םתא)םיקחשמונייהובוחרבםירבחונלויה[.תקחוצתנייארמה]הככחותפ

יקחשמםיקחשמונייה.לּולָסהיהאלדוע207,107199039101820107היה

אלילשאבא,ןושאררבדיכ.ונלהיהאלקחשלןמזהברהלבא,ילוכורודכ

םתס)רוסאו(הזכ)והשמתושעלךירצ,אורקלךירצ,דומללךירצתיבביכ,השרה

המכלעסנילשאבאשרכוזינא.אורקלדואמיתבהאימצעינא,תינשו.קחשל(ךכ

היהאלאוה-הזכוהשמ,םיקסעיניינעב--יאוגורואלםגו,ליזרבםורדלתועובש

היהילשאבאשםירפסלשגוסימצעביתחקלהבשהפוקתההתיהתאחתיבב

הטמללבא,יתנבהאלדועזאש,הלעמלתירבע(בותכ)היההז.אורקלילערסוא

הזתאיתארקרשעליגבלבא.דומלתהתודגאלכויההלא.שידיילםוגרתהיה

תודגאםשויהלבא.ללכבקחשלהצוחהתאצלילב,אורקלותבשליתלוכיו

,דודךלמהלערופיסשיהרותב,לשמל.ךירצשומכןיבהליתחלצהאלש

,ךכ-רחאלבא.השיאללכימותבתאלואשךלמהולןתנריעצהיהשכש

ןתנולכימתאחקללואשךלמה,חורבלץלאנדודוםהיניבתוביריההליחתהשכ

,ךכ-רחאםינשהמכ,רתוירחואמ.שילןביטלפל,רחאוהשימלהמקנרותבהתוא

ןאכשי,ךכםא.לכימתאומצעלריזחמוןוטלשלהלועדוד,המחלמבתמלואש

האשינרבכשהשורגהשיא,הרותבשיכנתהקוחהיפל,תידוהיהתדהיפל:היעב

הרזחבהתחקלהצורןושארהלעבהורחאואהזכרבדהרוקךכ-רחאו,רחאל

aהשיא,דודךלמהשהזךיאזא.תאזתושעליאשררניאאוה,וילא

עדישילןביטלפ.ןיבהללגוסמיתייהאל,לשמל,הזכרופיס?הזכרבדהשוע

,(דודל)רוזחתלכימש,הזכוהשמואןוילעחוכהזיאתועצמאב,ינחורןפואברבכ

ץופקיהטימלץופקישימשידכ,לכימןיבלוניבהטימהלעברחחינהאוהןכלו

המל?ברחההמל:ןיבהליתחלצהאלהזתא(םג).תומיךכמהאצותכוברחהלע

ץוח.תודלימרבכ,יתארקשתורפסהוזלבא?היעבההמ?ץופקלמענמיהלךירצ

,לשמל,ויה.טעמונלויהםירבחלבא.הזבאצויכוםינותיעםגןבומכיתארקהזמ

התיהםינמזםתואלשוריטר-ןובשריבסהלךירצינא-המזויילעבםידליינש

ןוגראםושםשהיהאלו,םלוכםירגהמ,םיינעםישנאהבורגש,היינעהנוכש

ומיקהוהמזויוספת,הינעהחפשממםהDA,הלאהםידליהינש-ידוהיהרזע

עדויאל.ינאיתייהםהלשבוטיכהחוקלה.םולשתבםירפסתלאשהלהירפס

הזלוארקאלזא)[סשמוגטספף]תוטורפברבודמהיהלבא,ףסכיתרדיסהפיאמ

םלועהתודלות"תארכוזינא.(?[₪5006]םישורג,הזלוארקךיארכוזאל,תוטורפ

:הלאש

:ה'לרהא



יתואןיינעהזו,תודלימ,אורקליתבהאדימת.יתארקשטנארודליולש"םידליל

.ולואפ-ואסביתודליתאיתרבעההככו.בוחרבקחשלרשאמרתוי

?[ליזרבב]ןאכדלונרבכרתויבריעצהךיחאו

¿11017אוה,ןכ

?ךממריעצרתויהברהאוה

םינשעשת-יצחוהנומשב,םינשעשתבינשהיחאמוםינשרשעבינממריעצאוה

ויהםירוההםעפידמשרכוזינא.ותואונבהאדואמונלוכשילרוכז,בגא.ךרעב

ונייהרנחנאו-ןימאמאלינא,םיפשנלםיכלוהויהאלםה--הלילבםיאצוי

בשוחינא,רכוזינא,םעפ.רתויובלפיטשהזאוהינאהשעמל.ובםילפטמ

אלאוהוםיידיבותואיתחקלינאותוכבלליחתהאוה,רשעואעשתןביתייהש

תועפותביתפקתנשהנושארםעפ,רעסנךכ-לכיתייה,המעדויאל.ילוכועגרנ

ירוהש[שושחליתלחתה]-ןמזמאל,וישכעקריתדמלשגשומ--"הקינאפ"לש

תבזאהתיהש,רתויהלודגהיתוחא.ונתואשוטיל,רתוירוזחלאלילואוטילחה

.הקינאפל₪ממיתסנכנ,םויותואב,רמולכ.תיבבהתיהאלאיהםג,הרשע-שש

.ורזחםהףוסבלבא

?ליזרבבקוסעלךיבאלחההמב

תורפסבותינמרגתורפסבםגומכתודהיב,דואמליכשמשיאהיהילשאבא

יניאםא.הינמרגבדמלםגילשאבא.הזבאצויכו,תינמרגלהמגרותשםלועה

.המחלמהללגברמגאללבא,הזכוהשמואהטיסרבינואליחתהאוההעוט

תנייארמה]...תלאשהמיתחכש,ןקדזמהארנכינאועמשת,הההא...,וישכע

ילשאבאהמב,הא.[?ליזרבבקוסעלךלשאבאלחההמב:הלאשהלעתרחח

.[?ןקי'ִזֶטנְייִלְקתויהלהיהלוכיאלאוה[ןכ-ינפלרמאשהמללגב]הזללגב.דבע

שיאהיהילשאבא."םילודגםיקסע"בברועמדימתהיהאוה.הזבקסעאלאוה

אבייל,היהולשסיסבה,רקיעבלחהאוה.םלועבלודגיכהםילשוכהםיקסעה

הזבהחמתהשםוקמב[ורובעב]םירציימויהןאכו.ןחלושוריקינועשלשםינונגנמ

םירכומוולשירחסמהםשהתאןהילעםימשויה,[םינועשל]תואספוקהתא

ליחתהרבכאוהשכ,ךירצשומכתכללרבכליחתהקסעהשכלבא.תויונחל

,...-בןסחמ-דרשמןיעמוליפאןמזותואבהיהילשאבאל)תובוטתויונחלרוכמל

תאזההילעלםיארוקךיאיתחכש,הָשּודּוטּודָאיַו"771120201700108

ועיגהאל,אובירתויהיהאל,המחלמההצרפתכללרבכליחתההזשכ,(םש

רוכמלליחתהאוהזאו.הלחתהמליחתהלץלאנאוה.לפנקסעהותוינארתוי

אוההזב.םינועשרוכמלליחתהאוהךכ-רחא.הזמרשעתהאלאוה.םיחוטיב

לוזבהנוקהיהאוה.םישנוםירבגלשדיינועש[רכמ]:ףוסהדע,םייחהלכדבע

ילשאבא,יתרמארבכשומכלבא.המודכוולשתוחוקללרקויברתויתצקרכומו

םע,לודגםיקסעשיאהיהאוה;היהשלודגיכהםילשוכהםיקסעהשיאהיה

.ףסכהזמחיוורהלחילצהאלאוהםעפףאלבא,םיאלפנתונויער

?רישיןפואב,ךילעוא,םכילעעיפשהאוהשבשוחהתאו

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

 



 

םימוחתבםג:ונתואדמללהצראוהעדיילשאבאשהמלכיכ.ונלוכלעודואמ

,תטנכהתיבלרקובבםיכלוהונייהתותבשב,לשמל.םירחאבםגוםיידוהיה

-רמולכ,עובשהתשרפתאותאדומללונילעהיה,הנישהירחא,םיירהצהירחאו

.תינמרגלםוגרתבהזלכו,י"שרשוריפםע,עובשותואבארקנשהרותבקרפה

טקדוקתאללוכהרפסה,"ךורעןחלוש"תאותאדומללונלחתהתצקונלדגשב

םוחתבהז.דומלתהתאםגותאדומללונלחתהו,תודהיהלשםיללכהוםיקוחה

ןיינעהיההמודכובאלקירטנאק;החונמםויאוהםגהיהןושארםוילבא.ידוהיה

אוההרשע-תחאןביתייהשכ.[תיללכ]תורפסדומללונלחתהזאו.ונלאל,םייוגל

ןפואב,רכוזןיידעינא,וא...רלישתא,התגתא-זארבכ-ונתאאורקלליחתה

לוכיינא.תויתוגתויתואב,תינמרגלםוגרתב,(ריפסקיישלש)"תבקמ"תא,יגרט

,ךכ-רחא.הזתאדומלל[םיכירצונייה].הזהןורפסהתאיניעדגנלתוארלשממ

המלכונתואדמללהסינאוהלבא.תורפסלהניטיתחתיפ,תוברםינשךשמל

אוהלבא.ונכלהאלרפס-תיבל.אל-רפס-תיב.ונתואדמללהצראוה,עדיאוהש

.הזלכתאונתואדמיל

?וזהניחבמךלשאמאלשדיקפתההיההמ,ךלשאמאו

mתאדואמרהמהדמלאיה.(דיקפתהלהיה)אלתיתוברתההניחבה

,תיתפרצבטיההעדיילשאמאלבא,תיזבוטרופעדיאלילשאבא.תיזגוטרופה

תועצמאבתיזגוטרופהדמלאיה,יאנפטעמהלהיהשדיחיהןמזה,תותבשבו

.ונלשתיבבהיהאלדועשבשוחינא,וידר.דואמבוטהעדיאיה.הלשתיתפרצה

יכ.היהאלדועונללבא,היהרבכםלוכלשבשוחינַא.היהםלוכלםאעדויאל

איה;העפשההתיהאלילשאמאלתיתוברתהניחבמ.עודיכ,םירישעדואמונייה

תוכזבםג,הלשבלהבוטתוכזב,הלשתוישיאהתוכזברתויהעיפשה

המימתךכ-לכהתיהאיה.הלשתומימתהתוכזבםגו...איה,הלשהיצנגילטניאה

הברההילעקחוצהיה,לאוקספ,רקיעביחא,הילעםיקחוצונייהםימעפהברהש

לע,ונילעונירוהלשםייבויחדואמ-דואמםימשרריתוההזלכלבא.םימעפדואמ

תוחוראבש,ןדרמהיהש,טנדיסידהיהש(רוכבהיחא)לאונמלעםגללוכ.ונלוכ

אוהיכ,חבטמבראשנאלאףתתשמהיהאל,ברעבישישםויב,לשמל.תבשברע

רפסהתיבמקלוסלאונמיחא-רפסהתיבבםג.ןפואםושביתדתויהלהצראל

לשאל,ידוסיהרפסהתיבלשתישילשההתכב,למיגהתכבהנורחאהםעפב

דימתאוה,המודכוםיאקיזיפוםיסדנהמםידבועהבשולשהרבחב,םויכ.ןוכיתה

תאוםיסדנהמהתאהחנמשהזאוה,הצוראוההמעדויאוה:םלוכםעחכוותמ

למיגהתכקרםייטאוהלבא.המודכוםיינורטקלאהםירצומלרשקבםיאקיזיפה

:תנייארמה].ילוכוםירבדינימלכדבלדמלאוהךכ-רחא.ידוסירפס-תיבב

[.ןכ:ה'לרהא.טקדידוטוא

...תמייס,ידוסיהרפסהתיבתאתמייסהתא,התאו

ךוניחה.תיפוסהדוקנ.הזוהח"ההתכתאיתמייסיכ,יתואילאשתאלשיתיוויק

רפס-תיבלו,ידוהירפס-תיב(אצמנב)רתויהיהאל.הזבםכתסהילשילמרופה

תיבהתניחבמתכללירשפאיתלבהיהםיגחבותותבשבדומללהיהךירצובש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

Mana



רנימסביתדמלרתוירחואמלבא.רנתואדמילועדיילשאבאשהמונדמלזא.ילש

,הכמסהתדועתלעבהרומכ:ולואפ-ואסבהפהטיסרבינואב[ךכ-רחא]וםירומל

לבא.יתואלבקלומיכסהתיטילופהיגולויצוסלס"היב--היפוסוליפלהקלחמה

ןיבהיהש,תינויצהרעונהתעונת]העונתהללגביתבזע,יצחוהנש,הנשרובעב

יתזמל,לארשיב,ךב-רחאלבא.(םידומילהתא)ונבזעונלוכ.[הידסיימ

.ילוכוטרוטקודיתלחתה,[ינשראות]רטסמיתמייס,הטיסרבינואב

:הלאש

|

.ךלשיתדהךוניחליטסינוגטנאךכ-לכהיהשוהשמ,העונתלתסנכנךיארפס

ילשךוניחהקראל,יתדיתייהתמאבינא.ילשיתדהךוניחליטסינוגטנאקראל:הילרהא

ROינאו,תבשביתעסנאל,תעבגמיתשבח-םירשעליגידעיתדיתירה

הרומהלשדוקירלםסרופמהרפסהתיבזאהיה-דוקרלדומלליתיצרשכשרכוז

TZסָאיִתְטבוחרבןכששרפס-תיב,ךלשרודהמאלהז,ויבליס DIRהלב

man ne moroיקמעממלגרב[םשל]םיכלוהונייה-םויהםגהאורדועינא

יתאיתחקלאלףסכירה-רבכךישחהשכ,םשמו.דוקרלידכ,ונרגםשרריטר-ןוב

.הזכרהשמואסובוטואב,[תילמשח]יִדְנּוּבבהתיבהרוזחלליבשבףסכיתיוול-

םעעגמילהיהוםירומלרנימסביתדמלךכ-רחאלבאיתדמאביתייהולכ

.ותואדסיירניוסזיומו,"הסנסנר"בהיהש,[?ןוכנ,"הנסנר"בהיהש:תנייארמה]

)יאליזרב-ירבעהזכרמהלשרעונהתקלחמבקלחוחקלרבכשילשםירבחויהםש

“(Departamento Juvenil do Centro Hebreu-Brazileiroהתיהאל[תינויצ]רעונתעונת

[EEuam Rimaּןיִלּוט'ַזלשהרוטטקידהתפוקתבםירוסא

ינאו(תיאליזרב-)תידוהיהוזההקלחמההתיהלבא.הזכרבדהיהאל.סאָגְרַו

,העונתהתאודסייךכ-רחאשהלאהםירבחהתאיתרכהםש.ותואדוקפליתגהנ

יתחקללבאיתדיתייהןיידעינא."ריעצהרמושה",הנושארההעונתההרצונםשו

.וזההעונתבקלח

|:הלאש ?היההזהנשהחאב

.יניעבןחאצמאלהז.יתבזעדואמרהמלבא.הלחתהב.1946-ןכ,בשוחינא'6:ה'לרהא

םויכבושחל-ריעצהרמושב,הככעבוכהסעינא.םייתדאל...ידמרתויויהםה

רחואמרתוי.[קוחשתמינבדמוא]דואמהשקהזדחיבהלאהםירבדהינשלע

קלחיתחקלוזההעונתבו.הלוארקךכ,"ריעצהץולחהרורד"תעונתהדסונ

רכוזאל...ו[רימצבד=]גנירמיצודראנרב,בשוחינא,ויהםידסיימה.התישארמ

"תרבחו=םןלפNAהקבה,רדהנהבטיריההיהאלחברלהפדרהדריח

העונתבקלחתחקליתלחתה.םשהיהדועימרכוזאלינאו,רנימסבםידומילל

סרוקבתופתתשהלתורחתהתיה,הנשואהנשיצחרובעכ,ךכ-רחאדימלבא.וזה

ןחבמהתאיתרבע,ןחבמליתשגינ.ל"וחיכירדמלןוכמהתרגסמבלארשיב

,אללארשיל-לארשילונגלפה,'47רבמצדףוסב-אל,'48תליחתבו.יתלבקתהו

.יתאאל.יתאזאהעסנהאלםג.ונעסנונלוכ.תוילגנאתוזיוםע--הניטסלפל

.ליזרבבהפמהרשעונייה

?םירומלןוכמל'47-בהניטסלפלתעסנ,ךכםא:הלאש

 .םיכירדמלןוכמל,אל:ה'לרהא



רבכןכסא.ןכ,הא[ןכ:ה'לרהא]?הזה"ריעצהץולחה--רורד"ךרדתעסנזא

.םירומלרנימסהתאתמייס

.ידוהירפס-תיבב,סוטנסבהרומיתייהרבכ,ןכ

קרתלכא,ףרטתלכאאל,ןימאמיתדרוחבתייההתא:םיירגוסבהנטקהלאשקר

?השקדואמהיהרשכלכואגישהל.רשכןוזמ

אלםעפףאבוחרב.ןמזותואבהיעבילהתיהאל.תיבבקריתלכאולואפ-ואסב

ונתאמשיא.תאזתושעליתגהנאלםגו,בוחרבלוכאלךרוצילהיהאל.יתלכא

תעשברופיכםויבש,רוכבהיחא,לאונמהיהבוחרבםעפלכאשדיחיה.(גהנאל)

רשבאל,לכואאלרבכאוהםויכ.ריזחרשבבוחרבלוכאלאציםיירהצהתחורא

אל,ראשהלכל,ונללבא.דיחיההיהאוה.ללכברשבךכ-לכבהואאלםגוריזח

.המודכוהכפהמב,דרמב[ךרוצה]לשוזההיעבההתיה

?תרדתסהךיא,סוטנסבו

-םימעפלםילכואונייהורשכטחושםשהיה.תידוהי.החפשמלצאיתרגסוטנסב

.הזהטחושהלשתיבבםילכואונייה-םשלוכאלאבהיהשדחאדועםשהיה

הלצאשתאזההנמלאהלשתיבביתיתשברעבהפקתותשלורקובבהפקתותשלו

,יתדיתייהאלרבכלארשילהעיסנב.היעבםעפףאהתיהאלםשםג.יתרג

קייטסההיההזלבא,הָיוגהדעסמוזיאבקייטסםשיתלכאדועאמורבונרבעשכו

.םויהדעינוחמצינא.ייחביתלכאשןורחאה

?ןופצמירוסייךותמ?המל

הברהילויה.רתוייתדיתייהאלשםושמםג,ןופצמירוסייילויהאלםלועמ,אל

רסוחהתיה[תוביסה]תויעבהתחאודחוימןפואברשביתבהאאלםלועמ.תויעב

.יתדאל,יגולוכיספתלוכי-רסוח,רשכאלרשבלוכאלילשתלוכיה

יאדוולבורק,תחאתדמהזהרבעמבםינפבמךילערבעהמראתללוכיתייהםאה

?הזההרקמבתונויצה-תרחאתדל

הווהמתידוהיהתדהםויהדע.תידוהיהתדהתאיתבזעאלםלועמ.תועטהתאז

minha]"20םויקהתא vivencia]ןהתוריתסהו.תוריתסילשי.יתדאלינא

דומלל,תידוהיהתדבתויחלךישממינא.תויואיצמבוטיכהתורידגמללכ-ךרדבש

,ך"נתומכוהלבקומכ,תידוהיהתדבםירושקהםירבדדמלל,תידוהיהתדהתא

,תידוהיהתדהמעבונשםויקאוהילשםויקה,רמולכ.הזלעםירועישריבעמינו

.הנומאךותמאלהז.יתדאלינאלבא,תידוהיהתדהאיהילשהלודגההבהאה

בשוחינאו.תידוהיהתדה,ילשםויקהמקלחאיה,תימינפהתוברתהמקלחאיה

םישנאהברהלצא:ולואפ-ואסבהפםגהזתאהאורינאו-םגתידוהיהתדהש

תיבלםיכלוהאלהנשהשארבש,םייתדםניאשםישנא,עגמבםתאאבינאש

איההיעבה.םהלשםויקהמקלחאיהתידוהיהתדהםליבשבםגלבא,תסנכה

ןיאו,תוימואלבתבלושמתדאיהידוהיהםעהליבשבתידוהיהתוברתהש

יגולויצוסןיינעהניאהנומאהםויכלבא.דירפהלרשפאיא,םיינשהןיבדירפהל

יתחנהםאקדובשםיהולאבןימאמינאםאה:הנומאלשןיינעהז,ולךיישינאש

ילב,ךכםג.הזבםינימאמאלםישנאהבורו.ןימאמיניאשוא,ןיליפתםויה

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

 



.רבדםושרוזעיאל,תידוהיהתדלםירושקשיגרהלםיכישממםישנאה,הנומאה

DA[תונייארמלהנופ]תאםגותא.

?הרבגתהוהכלהאיהדציכ,ןכםא,תוימואלהו

קרתכיישאיה.תימואלתדאיהתידוהיהתדה;רבגתהלהכירצהתיהאלאיה

לחההירחאש,האושהוהיינשהםלועהתמחלמםותםע,1945ירחא.ידוהיהםעל

תובשחמולויהשימ,הניטסלפבתידוהיהתימואלהתואמצעללודגהקבאמה

ןוכמיתישע'47-ב,רעונתעונתלךיישיתייהינאו.הזלףרטצהתוידוהיתושוחתו

םחולכאל-לארשיבתואמצעהתמחלמלכתאיתרבע,(לארשיב)םיכירדמל

םעלהדיחיההעושיה:יליבשביעבטיכהרבדההיההז-םילויטב,טנדוטסכאלא

ילב,ךכבקפסלכילהיהאל.ולשמהנידמולהיהתשאיההאושהירחאידוהיה

אלששקבמינאלבא.דחאטלסהזלוכהיכ,תדלרשקםעוא,תדלרשקםוש

הזהאשונהלעהאצרההפתתללגוסמדועינאיכהזלרבעמיתואולאשת

[PMB]

?דועהמו,תירבע?המתדמיל.סוטנסבתדמילשתרמאזא,רדסב

יתעדילבא,שידייהתיהאלילשםאהתפש.שידייברפס-תיבהיההז.שידיי

.םשהיהשדיחיהידוהיהרפסהתיבבשידיידמללךירציתייה.בטיהשידיי

תיזגוטרופםגםשודמלו,תותיכשולש-םייתשובויהש,רפסהתיבתאםשיתלהינ

שידייםשיתדמילינא.הידוהיהתיהאללבא,הזהםוחתהתאהלהינשהרומםע

.תירבעםגםשדמללליחתהשןושארהיתייהו

.ךלשהנושארההדובעההתיהוח.בוט

.14ליגבדובעליתלחתהיכ,התיהאלתאזילשהנושארההדובעה.הרומכ

?תישעהמו

ירמוש"לש,ּגניִלּואָּפהֶזּוזבוחרב,הרבחוזיאםשהתיה?14ליגבזולואפ-ואסב

תאתרכוזתאםאעדויאל-קי'ִציִיָחְו(יגיז)יחא,ינאהבשתיתדהחפשמ,"תבש

תנכהבונדבע.םשונדבע-[הילטוינירכזלשאבא,רוצחיכדרמ]קי'צייח

.םיל"כנמכאל,רמולכ.הרוחסהתריסמבםימעפלו,םימולשתתייבגב,םיחולשמ

.המודכו14,15ינב-םידליטעמכ,םיריעצ-םיריעצונייה

?ךלשהווצמ-רבההתיהךיא

תסנכתיב,לביטשהזהמתועדוייאדוובןתא-לביטשבםייקתהילשהווצמהרב

לשהרותהתאירקתאיתדמל.[תוג6ג6968]הָסאַרְגהבוחרב-יטרפתיבבןטק

הלודגהדובעהתיהתאז--ילוכודחוימהןוגינהלכםעאורקל,עובשהתשרפלכ

םעתועטלילבםיאגההלכתאהפ-לעבדומללךירציכ,הזלכתאדומלל

.םויכהזתאהשועאלשיא.השקדואמהז.הלימלכלשםיילקיזומה"םיוות"ה

הזלכתאירקלבא,יתישעאלהשרד.הזתאםישועדועםייתדהקרילוא

הווצמ-רבההיההז.דואמהשקוהלודגהדובעתאז,עובשהתשרפלכ,הדטפהב

,רתוילודגשודיקהזירחאותסנכהתיבבשודיקהיה,הביסמהתיהךכ-רחא.ילש

הברהויהאל.ילשתיבב,םינמזומטעמל,םיירהצ-תחוראבהוולמשילהמדנ

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:;הלאש

:ה'לרהא

 



יבורקברבודמאל.הברההז,שיאםירשעוארשע-השימחםשויהםא.םינמזומ

.ליזרבבהחפשמונלהתיהאליכ,החפשמ

רפסהתיבבלמיגהתיכב,ןכ:ה'לרהא]רפסהתיבבהאלתאתרכהשתרמא,בוט:הלאש

.תאצלםתלחתהךיאונלרפס[.התארשקםושילהיהאלזאלבא.ידוסיה

-תיבלולסמותואהרבעהאל:תנייארמ]העסנהאלםגםיכירדמלןוכמלונעסנשכ:ה'לרהא

-תיבבהדמלאיה.ילמרונידומילךילהתהרבעהאל,אל:ה'לרהא?ךומכירפס

אבא.ילמרונהיההלש(םידומילהלולסמ).ןוכיתבהדמלךכ-רחאוידוסירפס

-רחא.ליגרהיההלש(לולסמה),רמולכ.ךכידכדעאללבא,יתדםדאהיההלש

.ולואפ-ואסמהששםכותמ,ליזרבמהרשעונייה.דחיונכלה,ןוכמלוהעונתל,ךכ

?ולואפ-ואסמהששהויהימ:הלאש

דוד,גרבנלטןרהא,םואבניטשהאל,הינשר'צילתפנ,הינשר'צלשיפ(םשויה):ה'לרהא

דועהיהשילהמדנ.ולואפ-ואסמונייהונחנא.())קוטשרוושהלופוןמלוטש

רואנגםירמ,ןמלפוקתימלוש:וירמתורוחבשולשויהו,ולואפ-ואסמוהשימ

,האלתאיתשגפםש.ימרכוזאל,והשימילרסח.ןיפלחםירמו[ךכ-רחאחירב]

,רבחםשהיההל.רבדםושוניניבהיהאלםשםגלבא.ןתלאששהמלהבושתב

ןרהא]לארשיבךוניחהרשהיהרתוירחואמש,ץראבונלשךירדמההיהשימ

Cadernoץוביקמרתוירחואמ,ןילדי Cultural NINA [DNת"מענלשהנורחאה

רבחההיההזשהאגתויהלךירצינא.הזכילאוטקלטניאםדא.ולשרמאמםסרופ

םגהיההאלל.הלשןושארהרבחההיהאלאוה,םצעבלבא.האללשןושארה

הברהליחתה(וניניבןמורה=)הזלבא.ןוכיתב.הזגוסמםירבדדועוינפירבח

(.ליזרבללארשימ)ונרזחרבכשירחא,העונתב,הזירחא

.לארשיבםכילעהרבעשוזהתוכופהתהתברהנשהלעתצקרפס:1780

תואמצעהתזרכהב:לארשיבונרבעונלוכשרתויבהלודגהתוסנתהההתיהתאז:ה'לרהא

.לארשיבונייהונחנארורחשהתמחלמלכךלהמבו

?העיסנההכראןמזהמכ?םשלםכלשהעגהההתיהךיא:הלאש

השימח-רשעהעבראשילהמדנ,לכםדוק.ןמזהברההכראהעיסנה.הפיחלונעגה:ה'לרהא

הרשע,יצחועובשדועתוכחלםיכירצונייהםש.הילטיאלעיגהלונלחקלםוירשע

,תרחאהיינאונלןגראלהרומאהתיהשתונפסהתרבחןובשחלע,םייתניב.םימי

.הנלייטו-םינרפתונייהונלוכיכ-ןולמלונלונתנםהשףסכהתאונחקל.ונלייט

רוסאונלוהירדנסכלאךרדהרבעונילעהילעשהאבההיינאה.ילוכואמורלונעסנ

םיימוקמםירחוסלבא,הלחהרבכלארשיבתואמצעהתמחלמיכףיצרלתדרלהיה

neAAריחמהו,ונתאויהשתורוחבהתאתונקלוצר,היינאלולע JR aaו

4דצ-;הטסק
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,תדרלונלונתנאלםילגנאה,ביבא-לתלמנלונעגה,הגילפההיינאהךכ-רחאדימ:ה'לרהא

.תדרלונלונתנאלםשםגו,הלילבישישםויבונעגהםשל,הפיחלמנלונכשמה

ונלרנתנאל.1948סראמשדוחבהיההז.םיברעהויהדוע,תיתחתהריעב,הפיחב

תונכוסהםעטמונתואלבקלואב,(היינאהמ)תדרלונישרוהרבכשכ,ךכ-רחא.(תדרל)

תילשהיהםגש,גומלאףסוי,הדובעהרשכשמישךכ-רחאשימהיהאבשימ.תידוהיה

ליזרבב
AAiis

.םילגנאהלשתיללכההדקפמהלומ,םיוסמםוקמבונתואודירוהםה.הפיחבןולמל

םשןיאש(אדוולוצרםה,תינוכמהמ)םיזגראהותודווזמהתאדירוהלונלחתהשכ

,הלופתא-םתאןיידתתשונלש"הצצפ"התאםהילאונחלשונדצמונחנא.הצצפ

התיהשהעשבתובוחרבהעונתהתאתרצועהתיהשהמיהדמהייפהפיותינידנולב

ןולמבונראשנ.היעבםושאללםלוכתאענכשלדימתהחילצהאיה.בוחרבתרבוע

תורוחביתשויה.ריעהתאתצקתוארלונאצי,הלילבתבשהיההז,הלילבלבא,הזה

.הפיחבלייטלונתואוחקלןהוונלשהצובקבםירכמןהלויהשוירמתויאליזרב

םיכירצונייהשךכ.הטמלמוריםיברעהיכ,הלפאהתחתהתיההפיחשהתיההיעבה

ורבעישידכ,םירודכהינפמןנוגתהלידכרחאהודצלבוחרהלשדחאדצמתוצחל

DURARהפק"היהבוחרהלשינשהדצבו,לצרהבוחרףוסלונעגה.ונילעמ

לשהצובקונייהירהונחנא.הלעמלונתואולעהוונתואוסינכה.תטלחומהלפאהב

,םיאליזרבונחנאשםהלעדונשעגרבועימשהםהשןושאררבדזא,םיאליזרבהרשע

Noהיה Fuba"הטמלמםיברעהלשתויריה:ןכמצעלתוראתמןתא[.קחוצ]*דיס0-דוסס,

םעהלילבםילבקתמםויותואבריעלונעגהשונחנאו,הפיחלשתיתחתהריעהןמ

אל-םימירפסמהפיחבונראשנ.רתויבשגרמ,ןבומכ,היההז...*1:00-1000!\סטסה"

בקעיןורכיזדעןיירושמבונעסנםימירפסמרובעכ.ביבא-לתלרשיעוסנלונלוכי

לשהיעבהתיהאלהמורדבקעיןורכיחזמ.ביבא-לתבןולמלונתואוחקלםשמו

ונלשדעוימהםידומילהםוקמ.ןולמבונסכאתה,ביבא-לתלונעסנ.תויברעתופקתה

רנראשנ.הילאעיגהלונלוכיאלו,רוצמב,הרוצנהתיהםילשורישאלא,םילשוריהיה

,בגאןיוצמןולמ,הזהןולמב,תושעלהמונלהיהישילב,ביבא-לתבהשולש-םייעובש

התא:תנייארמ].הזככשמשמאוהםויהדעםתסהןמ.תונוזלשןולמלךפהךכ-רחאש

ילאצוידועתובורקםיתעל.חרזמהןולמ!יאדווב:ה'לרהא?ןולמהםשתארכוז

רנימסלונתואוחקלהזירחא[.ןיעלםשטלובאוה;יולההדוהיבוחרב,ותואתוארל

התיהתאזלבא.םילשוריםוקמבתירבעדומללםוקמ:השולשהתעבגבםירומל

,ןוסניליבםילוחהתיבדילונייה,הזמץוחו.תורומקר,םירומויהאלוהמחלמתפוקת

ךכ.ליזרבמ,ונחנאונייההביבסבםידיחיהםירבגה.תויחאלרפס-תיבהיהשןכיה

קרונחנא-...ילתפנ,לשיפ-גוגחלעדישימגגח,םצעב.תאזההניחבהמםגונגגחש

םעדחילבא.אוההרנימסבונדמלםהבשםישדוחהתשמחךשמבהיההז.הככ,הפיט

תאוניוויל,רמולכ.וברקבלםינושארהונייה,ררחושוא,שבכנשםוקמלכ,הז

תילצהדלונהתעהזשילארשיהאבצהוילאשםוקמלכלונעגהשךכבהמחלמה

12,ביבא-לתלתילגרונדעצ.הנידמהתזרכהםויב,ןמזבהיהןיינעמיכה.עיגהל

ןוויכלונכלה.םייקתיהזהפיא-ונלשךירדמהאלםג-עדיאלשיאלבא,םירטמוליק



וידרהמעמשונלשךירדמהםואתפ,דלישטורתורידשלשהלחתהב,המיבהןורטאית

SSa,(םייקתמהזןכיה)רמאנאל,דוסהיההז-םיתבהדחאבלעפש

.ןואיחמב,ןמצעדלישטורתורדשבתמייקתמהנידמהתזרכהש-ףוסהתארקלטעמכ

?nenaץורלונלחתה nun?ןוירוג-ןבונממתאצלוליחתהשכולומונדמענו

םירבדהדחא.המודכוםלצלוליחתהשכו,הרקשהמלכםשהרקשכ,(םירחאהו)

,לֶדינּוד":[רילאהנפ]הזכןטקידוהיםשרבעואציןוירוג-ןבשכהיהיתואםישרהש

!ןוטלשבדמעמקיזחמוישכעךתוא98“117902017[וז

.וילאוסחייתהםישנאההככ

תאזכבןוירוג-ןבלסחייתהאלדחאףא;םזגומהיהרבכהזשימצעלראתמינאלבא,ןכ

ילשי,תורחאתוביסמ,םויכ—הזהטרסבו.טרסםלצלוליחתהךכ-רחאלבא.הבריק

(רוצ/הינשר'צ)ילתפנתאתוארלרשפאהזהירטנמוקודהטרסב-ץוביקבונממקתוע

.טרסבהעיפומאיהםגש,האלתאהטמלהניפבו,טלובדואמאוה,הלעמיפלכץפוק

התיהתאז.לארשיתנידמלשהזרכההתאגגוח,םשינאםגלבא,עיפומאלינא

ירחא.המחלמהלכתאתווללםגףסונבו,הזה(דמעמב)חכונתויהלהמוצעתושגרתה

,תולעתרופחלונלחתהרבכ,רקובבתבשב,תרחמל,ישישםויותואבהתיבהונרזחש

לשהרקמב]סנכיהלםירומאונייהזא,ונלויהאלםיטלקמ-הצצפההיהתםאשידכ

=םיסוטמינשוניארךכ-רחאשינשםויברבכשילהמדנ,בגא.הלאהתולעתל[הצצפה

םהונתואאל.ופיקתהשהזכוהשמואםיסוטמינש--ירצמרחאהוילארשידחא

םיסוטמהדחאשילהמדנו.ביבא-לתבתיזכרמההנחתהתאופיקתהםה;ופיקתה

תאוניאראל,וידרבךכ-רחאונעמשהזתאלבא.ביבא-לתבךכ-רחאלפוהםירצמה

תאוניווילםגףסונב.ךכ-רחאדימםימיהמכוהנידמהתזרכהםויבהרקשהמהז.הז

היההז,ילארשיהאבצהתמקהלשתימשרההזרכההתאתוארלונכלה,המחלמהלכ

שילבא.תניינעמדואמ-דואמהתיהתאזההנשהלכ.רמושהלת,יקסניווטיל-לתב

ןייחאהםע(ליזרב,ולואפ-ואסביחכונהרוקיבב)וישכעיתכלה.דחוימבןיינעמוהשמ

,ילרמאש,תדבוכמדואמהעפוהלעבםדאםשהיה.תסנכהתיבבןֶפּורפיואלילש

ילרמאאוהרתוירחואמ.אוהימיתעדיאל".תוכבלםעפילתמרגהתאשךלעדת"

יתאצישירחא.םשיתדמילשכ,סוטנסבילשדימלתהיהאוה:וביתרכזנזאוומשהמ

התיכלסנכנאוהדחאםוי.ןמסקואלאומסהיההדובעביתואףילחהשימ,סוטנסמ

ינאשהעומשהצופנ".לארשיבגרהנקוידבןוראהרומה,ועמשת"(רמאו)הכוב

אל.ראודהיהאלדועלארשיתנידמלשהתישארב.ןמזותואבהיהאלראודתו

MIO:םידימלתהו,תוכבלליחתהןמסקואלאומסשכ,םויותואב.םיבתכמחולשל

וליחתהםהםג,,יתואובביחםהםגשהארנכותמדוקההנשהןמותואורכזדוע

-ןב.הזלעינפבןנולתהלוישכעאב[תסנכהתיבביתשגפשםדאותוא]אוהו.תוכבל

.[ותואהריכמינא,ןייטשנוול:הנילואפ]ןייטשנוולואלטנווללאומס,דמחנדואמםדא

NT)העומשההצופנךיא),ראודונילאעיגהלליחתהרבכשירחא,יתיליגךכ-רחא

יפלשהלהנעאוהו(תוצצורתמשתועומשההמ),דיוד,היחאתאהלאשהלופ

דועשהמ.ביבא-לתבתיזכרמההנחתהלעתיריוואההפקתהביתגרהנינאתועומשה

VRהרבח,העונתלהרבח]הָמֶתלשהיבא-סוטנסמםיוסמידוהישאוה

:הלאש

:ה'לרהא
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ןוכנהז":שידייבלאשו(לארשיב)םשםינבינשולויהש,הינשר'צלשתיבל,ולואפ

לשאמאה:תנייארמ].םוקמבהפלעתהטושפאיה;הביגהאלהשאה"?תמה'לרהאש

עיגההשולש-םייעובשרובעכ.ףבומכ,ילתפנולשיפלשאמא:ה'לרהא?ילתפנולשיפ

םיבתכמתחקלידכונכרדרבעו,ךוצבקעי,הניטנגראבלארשילשדיתעל-רירגשה

לביקילשאבא.ראודבםתואחל,הניטנגראבוא,ליזרבברבעשכו,ונירוהלונתאמ

אלםלועמירהילשאבאל--(הינשרי'צלש)םהלשתיבברקיבשתעבובתכמינממ

השאה."ה'לרהאמבתכמםויהיתלביק”nun,םהלרפיס-הלאהתועומשהועיגה

ילךורעלודמערבכסוטנסבו.יתומלשהקתפרהההתיהתאז.[קחוצ].בושהפלעתה

תועמשנ]םויהדעיחינאהזללגב.םימיתוכיראלהלוגסוזשילרמאנ.טעמכהרכזא

1המושירתאהריתוהשהנשהתיהאיהההנשהלבא.חלושהלעתושיקנשולש

[marcanteהנשההתיהוזשתרמואש,האללשםג,ילשקראל.ונלוכלשםייחב

הנשההתיהאיהההנשה-הזכרבדםושאלוהנותחהאל.הלשםייחברתויבהבושחה

,ונליבשבדואמתיתועמשמהנשםימתבותמאבהתיהתאז.(התניחבמ)הבושחיכה

.לארשיל(ונעסנ)רבכהזירחא.לארשיבאיהההנשה

?םתדמלהמ?היהאוהךיא--ידומילהקלחה,םתיווחשהזהירוטסיההעגרהדבלמו

הלאל,ועדישהלֶאל:[תומר]תותיכשולשויה...תורפס,תירבעןושאררבד(ונדמל)

השולשלש,דואמהלודגהתכבDOSהעדהאלללבה₪הקאלותצקועדיש

ללכהןמםיאצויםירומונלויה.תירבעלםירומכושמשותירבעועדירבכשםידימלת

,ך"נתתצק,הירוטסיה,תורפסונדמל.םירומהשולש-םיינש-םיבראללבא,םיבוט

תוסנתהיליבשבהתיהוזםג.ונלשתירבעלתפסונהרשעהותורפסרקיעבלבא

.הלאהםיעוריאהלכךלהמבםידומילה:הריבכ

?ןכ,םיכירדמלןוכמבהיההזו

.ץוביקלונכלהסרוקהלשינשהקלחב.ןכ

?ץוביקהזיאל

ינאלבא,םיניינעמתונורכיזונלשיםשמםג.לאערזיקמעבשתבגץוביקבונררוגתה

.הזלכלערפסלרשפאיןמזהםאוא,יאדכםאעדויאל

.רוציקברפס

םויב.תוינרציתודובעותורישתודובעלתקלוחמהתיהץוביקבהדובעה,ןושאררבד

דחיזאונייהילתפנוינא-ונלשהחמשה.תוינרציתודובעבדובעלונתואומשןושארה

וניאררבכךכ-רחא!תינרציהדובעבונתואםימשןושארהםויברבכ:המוצעהתיה-

,םייח-ילעבלכאמלודעוישםיערזבברעלהיההז.איההתינרציההדובעההתיההמ

[PMS]ונלשתינרציההדובעההתיהתאז.םתואבברעלוםינגדיגוסינשתחקל

יתואומש,ןכ-ירחאשעובשב,ךכ-רחא.וניווחשהלודגיכהתוילשאמתוחכפתהה

יתרמאוזההדובעהתאיתישעשירחא.רזגב,הדשבהדובע:תמאבתינרציהדובעב

אבאלינא,["הילעהשוע"אל]הצראהלועאלינא,תאזכהדובעבדובעלליבשבש

.אלונחנא?הזבדומעללוכיימ.הככףופכ,םלשםויףופכתויהלהז.לארשילרתוי

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:;הלאש

:ה'לרהא

  



-ואסלרשיעסנאוהוךכלעולעדונ--[הרעילשאמאםגםימילו,ה'לרהאלשהבוט

ןוכנהז":שידייבלאשו(לארשיב)םשםינבינשולויהש,הינשר'צלשתיבל,ולואפ

לשאמאה:תנייארמ].םוקמבהפלעתהטושפאיה;הביגהאלהשאה"?תמה'לרהאש

עיגההשולש-םייעובשרובעכ.[ןבומכ,ילתפנולשיפלשאמא:ה'לרהא?ילתפנולשיפ

םיבתכמתחקלידכונכרדרבעו,רוצבקעי,הניטנגראבלארשילשדיתעל-דירגשה

לביקילשאבא.ראודבםתואחלש,הניטנגראבוא,ליזרבברבעשכו,ונירוהלונתאמ

אלםלועמירהילשאבאל--(הינשר'צלש)םהלשתיבברקיבשתעבובתכמינממ

השאה."ה'לרהאמבתכמםויהיתלביק,ועמשת",םהלרפיס-הלאהתועומשהועיגה

ילךורעלודמערבכסוטנסבו.יתומלשהקתפרהההתיהתאז.[קחוצ].בושהפלעתה

תועמשנ]םויהדעיחינאהזללגב.םימיתוכיראלהלוגסוזשילרמאנ.טעמכהרכזא

]המושירתאהריתוהשהנשהתיהאיהההנשהלבא.[ןחלושהלעתושיקנשולש

הנשההתיהוזשתרמואש,האללשםג,ילשקראל.ונלוכלשםייחב[םנזסגמס

הנשההתיהאיהההנשה-הזכרבדםושאלוהנותחהאל.הלשםייחברתויבהבושחה

,ונליבשבדואמתיתועמשמהנשםימתבותמאבהתיהתאז.(התניחבמ)הבושחיכה

.לארשיל(ונעסנ)רבכהזירחא.לארשיבאיהההנשה

?םתדמלהמ?היהאוהךיא-ידומילהקלחה,םתיווחשהזהירוטסיההעגרהדבלמו

הלאל,ועדישהלאל:[תומר]תותיכשולשויה...תורפס,תירבעןושאררבד(ונדמל)

השולשלש,דואמהלודגהתכביתייהינא.ועדיאלללכבשהלאלותצקועדיש

ללכהןמםיאצויםירומונלויה.תירבעלםירומכושמשותירבעועדירבכשםידימלת

,ך"נתתצק,הירוטסיה,תורפסונדמל.םירומהשולש-םיינש-םיבראללבא,םיבוט

תוסנתהיליבשבהתיהוזםג.ונלשתירבעלתפסונהרשעהותורפסרקיעבלבא

.הלאהםיעוריאהלכךלהמבםידומילה:הריבכ

No 0ima aDa

.ץוביקלונכלהסרוקהלשינשהקלחב.ןכ

?ץוביקהזיאל

PERAינאלבא,םיניינעמתונורכיזונלשיםשמםג.לאערזיקמעבשתבג

.הזלכלערפסלרשפאיןמזהםאוא,יאדכםִאעדויאל

.רוציקברפס

םויב.תוינרציתודובעותורישתודובעלתקלוחמהתיהץוביקבהדובעה,ןושאררבד

דחיזאונייהילתפנוינא-ונלשהחמשה.תוינרציתודובעבדובעלונתואומשןושארה

וניאררבכךכ-רחא!תינרציהדובעבונתואםימשןושארהםויברבכ:המוצעהתיה-

,םייח-ילעבלכאמלודעוישםיערזבברעלהיההז.איההתינרציההדובעההתיההמ

:[קחוצ]ונלשתינרציההדובעההתיהתאז.םתואבברעלוםינגדיגוסינשתחקל

יתואומש,ןכ-ירחאשעובשב,ךכ-רחא.וניווחשהלודגיכהתוילשאמתוחכפתהה

יתרמאוזההדובעהתאיתישעשירחא.רזגב,הדשבהדובע:תמאבתינרציהדובעב

אבאלינא,["הילעהשוע"אל]הצראהלועאלינא,תאזכהדובעבדובעלליבשבש

.אלונחנא?הזבדומעללוכיימ.הככףופכ,םלשםויףופכתויהלהז.לארשילרתוי

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

DIOR

 



.ץוביקב(ונייהשכ)היהשהמהז.הילעהשעאםאתוקפסילויהרבכהזלעיתבשחשכ

(הכראתהונלשתוהשה),םישדוח15רובעכ.המודכוםירנימסדועונלויההזירחא

.ליזרבלונרזח,המחלמהללגב

?הנהםתעגהשכו

.רעונהתעונתבדובעל,העונתלרשי(ונרזח)

.ירמגלונתשהםייחה,ךּכםא

ויהרבכונרזחשכו,שיאםירשעהבויה(ןוכמל)ונאצישכ.תמייקהתיהדועהעונתה

.השעמל,העונתלךפההזזא.ףלא

.תואמצעהתזרכהו(ץראב)המחלמהללגב(םתסהןמ)

POD,ההובגתלוכיילעבםישנאםשויהשךכתוכזבםגלבא,המחלמהללגב

בד,ץוביקבינכשםויכאוהשימהיהםהבשןושארה.העונתלהזתאךופהלםילגוסמ

אלאוהלבא:תנייארמ].ללכהןמאצוייטילופסייגמהיהאוה.גנירמיצTR-רימצ

היה.ההובגתלוכיילעבםישנאדועויה[.ונרזחשכהיההז,אל:ה'לרהא83211909?

תלוכיילעב.תלוכיילעבםישנאויה...רָטְסֶמּוילּו'ז,רֶנָקדרָשיִרהיה,בולרּפדיודםש

.דואמההובגהמרבםישנאויההלא.תילאוטקלטניאהניחבמםג

.הטיסרבינואבודמלרבכםהו

םינשהברההטיסרבינואבדמלבד.הטיסרבינואבודמלרבכ,רימצבדדבלמ,הלאלכ

.םילשוריב,ךכ-רחא

?םכלשםידומילהתאםתכשמה?העונתבדובעלםתלחתה?היההזךיא,ךכםא

הרומיתייה.הרישעהחפשממיתאבאל.סנרפתהלליבשבדובעלםגךירציתייה.אל

.זא-דיִסּוּבְמָקרפסהתיב,רפס-תיבב

?תירבעתדמיל

.העונתביתדבעותירבעקר(יתדמיל)

.ךלשוזההדובעהלעתצקרפס

דחאהיהשילהמדנשלהנמםשהיה.יסובמקרפסתיבבתחאהנשיתדבע.רומגרדסב

.ללכהןמאצויגוגדפהיהאוה.רוגיונָש:יתרכהשםיבוטיכהםידוהיהםיכנחמה

תאיתחכש.טוגניד-המחלמהירחאולואפ-ואסלהעיגהשתניוצמהרומםגםשהתיהו

.םיבוטתמאבםירומ.תניוצמםג.[תנייארמהעויסברכזנ]טוגנידהרש.ןושארההמש

יתייהינא.רנימסביתדמלשהממץוח,הלאכםירבדוהיגוגדפ,הברהיתדמלםגםהמו

יתדמיל:הזכרבדיתישעשילשםייחבהנורחאוהנושארםעפ.'אהתיכבהרומםש

םגיתייה.רועישברישלךירצ'אהתיכבלבא.רישלעדויאלירהינא.רישלםתוא

םשהיה.ילשםירכמואתוגלוקםהםויכש,םידימלתהברהויהםש.'ההתיכבהרומ

-רחא-הזהדימלתה.עובשךשמל,התיכהמםעפ-יאיתאצוהשדיחיההיהשדימלתםג

ןודא,ליזרבלשדחואמהינויצהןוגראהאישנ(םימיל)היה-ןבומכ,םירבחונישענךכ

היהאוהיכ.התיכהמםעפ-יאיתאצוהשדיחיההיהאוה.[קחוצ]רדנילבסירוב

רכוזאלרבכינאהזירחא.יקלומכתמםגו.יקלומהיהדימתאוה,בבוש,"יִקְלּומ"

קרדובעליתראשנ,רתוייתדמילאל(םצעב)₪וא...דמלליתרבע.[יתישעהמ]

המלכ,תרמואתאז.העונתהלשהנומוקב-"ףותיש"בקלחיתחקלוהעונתב

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:תילרהא

:;הלאש

:ה"לרהא

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:הילרהא

 



,יתחוורהשהממתוחפהברהויהש-ילשםיכרצהליבשבו,הנומוקלסנכניתחוורהש

.הזירחאיתדבעןכיהרבכרכוזיניאלבא.העונתהמףסכיתלביק

:הלאש

|

?תוחילשל?תורחאתונידמלילואתעסנ

.הילעתושעלונילעורסא.ורינ'זיד-וירלהאלDDזאיתעסנ.יתנתחתהשירחאקר:ה'לרהא

ריד-וירלעוסנלונתואהחירכהוהתשרהאלהעונתהלבא,הילעדימתושעלוניצר

רבכהזךכ-רחאוהנשיצחונייהלבא,הנשםשתוהשלםירומאונייה.םשונדבע.ורינ'ז

הילעונישע.הילעתושעלידכב,ולואפ-ואסלונרזחוונרתיוזא,רתוירדתסהאל

.בולרפהרימוינא,האל:םיניערגהמכמםישנאהשולש,הלודגדואמהצובקב

:הלאש

|

?הנותחהותורבחה?ךלשהנותחההתיהךיא

,הלעמל.בולצהושילשתוסוחהויפנכתחתהליחתההאלםעילשתורבחה,לכםדוק:ה'לרהא

דומלת"ב,ולואפ-ואסבהתיהונלשהנותחה.ליחתההזםש.ודבוקרוקה(רה)לע

.והשיממלואשליתצלאנשךכ,תעבגמזאיתשבחאלרבכינא.תיתדהנותח,"הרות

יכ,ההכ-לוחכעבצבהפילחאללבא.(ץראל)NN"תחקלידכהפילחיתרפת-הפילח

רתוייתשמתשהאלהבםג,ילורפתשהפילחהו.שמתשמיתייהאלםלועלוזכב

,הנותחה.רכוזינאהזתא,ילשויהםינותחתה.תופילחשובללונגהנאליכ,םייחב

המייקתההנותחהתביסמ,ךכ-רחא.דלאוברהםע"הרותדומלת"בהתיה,הפוחה

היהאלםימיםתואב--לוכהןיכהשימ.שיאםיעבשכםשויה.האללשתיבב

המעדויאלוםיגדהניכהילשאמא.ילשתנתוחה,הנילואפהנודהתיה-גנירטייק

-רחא.האלמברעתחוראהתיהתאז.םירבדינימלכהניכהשתפסונהדוד(התיה)ו,דוע

הנותחתנתמהיהשבדהחרי.הפייא=הָלָּב11178[תמג₪688-בשבדחרילונעסנךכ

אלרבכינאםויה-םימיםתואב[.לאומסהלעבו,ינההדודלשהרבח,הָטְנֶסמולביקש

.םימיםתואבדחאןולמקרםשהיה.יארפואלפנ,הפהפיםוקמןיידעהיההז-עדוי

[.םישחרבויהאלונלשןולמב.בשוחאל:ה'לרהא...םישחרבאלמ:תנייארמ]

?םשהדבעםגהאל?רעונהתעונתבםתדבעוםתפתתשהםכינשו:הלאש

םידוקירהתוכזברקיעבםשמהתואםירכוזםישנא.העונתבהדבעהאלםג.ןמזהלכ:הילרהא

הדמילולארשיבהדמלאיהשםיריש,לארשיבהדמלאיהשםידוקיר,הדמילאיהש

.דואמבוטהזתאהתשעאיה.םש

הרכששתיאלקחהווחהתיה"הרשכה"ה]הרשכהברוגלםכלאציאלםעפףאו

תארקלהעונתהלשםירגובההיכינחורשכוהםש,יִאַאיִדְנּוִדםשברפכבהעונתה

[.ץוביקבתובשייתההוהצראהילעה

יצחכךשמב(יתדמל).הקיטילופוהיגולויצוס,דומלליתלחתהןמזותואב,הזמץוח.אל:ה'לרהא

ירבח,ונסנכתה00,הָפאָללתמסרופמההגלפהההמייקתה,יאמב,ךכ-רחא.הנש

רפתתשהםהבש,םיטהולםינוידלש09?101177120,101209תעונת,רעונהתעונת

םידומילהתשיטנלעגונב,דואמההובגתילאוטקלטניאהמרילעבםישנא

איצוהל,הטיסרבינואבםידומילהתאובזעיםלוכשטלחוהםש.תואטיסרבינואב

.ידלנירוקוירוטיוםכרבחהיהםהמדחא.דחוימןפואבםירשכומויהשםישנאהשולש

 ימרכוזיניאבוש,ףסונוהשימ.הרוטקטיכראדומללךישמהלהעונתההחירכהותוא



,םולשהוילע,ןמסיזי'זרו'זו.יקסני'צוקףסויהיההז,[רכזנ]הא.האופרדמל,היההז

יתבזעינאםג.םידומילהתאובזעראשהלכ.םינואגהתשולשויההלא.הקיזיפדמלש

םיאשונהיכ,בזועיתייהוזההכפהמהאלמלאםגשבשוחינאלבא,םידומילהתא

העונתב,"ףותיש"התא,הנומוקהתאונלחתההזירחא.דחוימביתואוניינעאלהלאה

אל,יתדמילדוע98072018.העונתביטנטילימוטלחומ,ילרגטניאקלחונחקלו

.העונתלרשיסנכנהיהףסכהו,רחאםוקמבואיסובמקבהיההזםארכוז

?-רתואמעשתףלאבהיההז

םישימחב.תחאוםישימח,םישימחותואמעשתףלא!אל!אל...שולשוםישימח

.היילעיתישעםייתשו

?תיתרתחמהעונתםתייה?ןוטלשהםעהיעבםכלהתיה

!תיאשחההרטשמה]"ספוד"המונדחפיכ,ונרהזנלבא,תיתרתחמהעונתונייהאל

ינא;הזקראל.ונמויקלעדומ"טפוד"השונעדי.דחוימבאללבא,ןמזותואבהמודכו

יכ,הזהםויהםצעדעהזבהאגינא."רורד"םשבתרבוח.העונתהןותיעבתכיתייה

'מיכ,ההובגהמרב,דואמהבוטתרבוחהתיהתאז.םולכןיבמאלתונותיעבינא

,ורגניז]ריזניסולואפהיה,לשמל,םהמדחא.ההובגהמרבםישנאויההבבתכש

ראסתנידמלשלשממבםגראשהןיבשמישש,הלכלכלעודירוספורפ]תוריכמןתאש

לבא.דואמהבוטתרבוחתמאבהתיהתאז.םימעפלםשבתכבולרפדיודםג[.ולואפ

לעידמרתויםשרבדלאל:םייסיסבםירבדהמכברהזיהלםיכירצונחנאשונעדי

.ונתואםיריכמ"ספוד"השונעדי.לשמל,הילע

.הרשכההלעםדוקיתלאש

וישכעלבא.העונתבדובעלםיכירצונייהיכ(הרשכה)ונישעאל.אל.הרשכהה,הא

םלוכותואטיסרבינואהתאובזעםלוכהפאללהגלפההירחא.והשמדועב18190

תיבבתורגנדומלליתכלהינא.תועוצקמלינכטרפס-תיבבעוצקמדומללוליחתה

הזיכ,יתמייסאלשלבח.תורגנםלששדוחךשמביתדמל.ולואפואסלשינכטהרפסה

םיימעפעוסנלידכ,הזתאבוזעלילעשזאהטילחההעונתהלבא,הפידואמעוצקמ

דספההזיאוארתקר-תורגנהידומילתאיתבזע.תירבעםשדמללוהרשכהלעובשב

אל,שממהרשכהתושעללבא.הרשכהבתירבעדמלליתכלהו--!תורגנהעוצקמל

.רנישע

תיטילופהעונת]םזילרגטניאהתפוקתמםהשלכתונורכיזךלשיםאתעדליתיצר

[.תויטסישפתוינבתלעהססבתהש,תינוציקתינמי,תיאליזרב

ליעפהיהםזילרגטניאהשבשוחינא.ילןיאםזילרגטניאהתפוקתמתונורכז,יארת

רשקתהסאגראווילוטיזשכלבא,סאגראווילוט'זלשהפוקתב,המחלמהתפוקתברתוי

זאשבשוחינא,הילטיאדגנוהינמרגדגנ,ריצהתונידמדגנתירבהתוצראםע

לכבינא,ונחנאלבא,ךכבחוטבירמגלאלינא,וארת.רבשיהלליחתהםזילרגטניאה

תאזרשאללכואשילבמ,ןימאמינא.םזילרגטניאהתייעבבונלקתנאלםלועמ,ןפוא

םע.ונלםדקשרודבהיההז.הזבלקתנאלםלועמוללכבילשרודהש,רומגןוחטיבב

.וזההלאשברמולףסונרבדילןיא.המודכווגגזךיניפ

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

 



?םתבגהדציכ,היינשהםלועהתמחלמךלהמב:הזלרושקשוהשמלואשלקרילהשרת

?םכלשהבוגתההתיההמ?ןוכנ,יתדתייהדועהפוקתהתואב

קרהפויה.ליזרבבהפםירזםינותיעויהאלדועהפוקתהתואב-ןושאררבד,בוט

יכ,ןפודאצוילזמהיהיללבא.רבדךכלעובתכאלוטעמכש,םיאליזרבםינותיע

םינברהתדוגאאישנהיהש,ומאיחא,םידןרהא]ברותוא,תירבהתוצראבדודילהיה

ינותיעתאעובשבעובשידמונלחולשלגהנש,[הדנקוב"הראלשםייסקודותרואה

אלהלאהםינותיעהתא."דראווראפ","לֶאנרויזןגרומ","גּוטרֶד":קרוי-וינמשידייה

המוהרקשהמלעעדימונלביקםשמ.םהלודגסוםתואושרח;תיבבונלצאוארקםתס

תועצמאברנלעדונןמזותואבםהלעודיהיהשהמ;ןמזותואבהפוריאבהרוקש

םגואציםימיםתואב.הפוקתהתואבשידייהברהםגיתדמל.שידייבהלאהםינותיעה

םירישעבגאויהש,הלאהםינותיעהמ,דואמהברה,הברהיתדמל.םיירוטסיהםינמור

ונעדישהמלכ.םייתדויהאלשהלאכוםייתדםינותיעםהיניבויה.(ןכותב)דואמ

Pa“ריהשתויללכהתועידיהתועצמאבאלוהלאהםינותיעהתועצמאבונילאעיגה

דואמיתייה.עדימרתויהברההיהונל.(ולואפ-ואסב)תימוקמהתידוהיההליהקה

לבא,ונעדיאלהשרווטגבדרמההיהשכ.יתואומישרהשםירבדילםירוכזלבא,ריעצ

יתורוד,תינקירמאתיאנותיעהבתכ,ךכ-רחאהזכוהשמואשדוחכש1821010

,השרו(וטגנבןורחאהםחולהלעהבתכ-םויהדערכוזינאהלשםשהתא--ןוספמות

והשמםתסהןמ-ידוהילגדףינה,דובאלוכהשהארשכוגגהלעדמעשםחולה

אלידכקר,הטמלגגהןמץפקו-הזלהמודוהשמוא,לארשילגדלשםיעבצב

יבאו.הלאהםינותיעהתועצמאבונלביקהזגוסמעדימ,רמולכ.םיצאנהידיבגרהיהל

תידוהיההליהקללבא.תסנכהתיבב,םירחאלהלאהתושדחהמהברהריבעהלגהנ

תחאלאהנופ]לשמלךלשאבא.(הפוריאבהרוקשהמלע)עדימןמזותואבהיהאל

עדיאל,ליעפהיהשהמכלכ,[גרברבליזתיבל,םיובנגייפהנילואפ,תונייארמה

.ןמזותואבהפוריאבשחרתהשהמלכלע,הזלכמיאדווב

ceרריניזיד-וירבהנשיצחםתרבעהםתא.העונתבךלשםייחל,ךכםא,רוזחנאוב

יתשרפ,הדיחיהםעפהילואו,ייחבהנושארהםעפב.םשמונשרפו.ונתחתהשירחא

.הדובעהעצמאב

?המל

.אלהאלםג.ורינ'ז-יד-וירברתוידמעמיתקזחהאליכ

?ןוכנ,דואמםחםשהיה

הז.ףסכהיהאלהעונתל.ףסכהיהאל.ונרגובשתיבהלכםדוק.(!םואתפהמ)אל

רובעלוןולחהלעספטלהיהרשפאו,בוחרלהנפולשהנישהרדחןולחשתיבהיה

איה;דילהרגתיבהתלעבובשתיבהיההז,הזמץוח.הזהגוסהמתיב.בוחרלרונממ

.העונתבונלכא-לוכאל.םשבבותסהלהכישמהדועתמההלעבלשוחורוהנמלאתה

דיודל;ונלוכל,ונלהלשיבש--"הנאיניפסירקהנוד"-הרוחשהשיאםשהתיה

תכלוההתיה(תישוכה)איהזא...םֶיִרֶמל,ותואתרכוזתאםא(וינידד)טנרלגניפ

תארנקהלשלבךכ:רחאוי,התיהאיה:תאזפכיפי,קבךא.בונגל"דב"ללהךרדב,קושל

:הלאש

:ה'לרהא
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:ה'לרהא
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:הילרהא

 



הלאהםיאנתהלכ,רמולכ.תויונקויהשימצעלראתמינא,ילשםיציבה.בונגהלכואה

,העונתבלוכאל,הזהלפאהבוחרברוגל-םיירטםיאושנונייהשהעשב,דחיב

תרבגה-"הנאינפסירקהנוד"התואהלשיבשלכואהתא,העונתהלשןורדסמב

.ולואפ-ואסלונרזחו,ונרתיוזא.לבסניתלבהיההזלכ-וזהתישוכה

ErESהינודנ"התא"[enxoval]ןבומ.הצראהיילעהתארקל

ירה,ילשמףסכהיהאליליכ,ךכךרוצלףסכהתאילקפסלהכירצהתיההעונתהש

יתייה,ךכיפל.ףסכהיהאלהעונתללבא.העונתלדימתסנכניתחוורהשףסכהלכ

amaןמאצוירוחב?ותואתרכוז-םולשהוילעבוטסוקםעדחי,ינאזא.דובעלתאצל

תלעבהתיהשהרבחבדובעלונאצי--ץוביקבםש,רטפנץראלהלעשירחאש,ללכה

תובותכברובעלםירומארנייה.["?ימאוהימ"]"יאגס₪ואגס"הארקנש,םירפסתאצוה

םשהשידכתצקדועםלשלםשםישנאהתאןיינעלתוסנלו(ונילעםינוממהמ)ונלביקש

השולשלש-סרוקיתלחתהינא-סרוקונלחתה.רפסבתמיוסמהטלבהבעיפויםהלש

יפל,הארת",רמאוילאהנפ,ידוהיהיהש,קסעהלעבדחאםויירחאלבא,םימי

,"הדובעברשיליחתת.(טרוקהתא)הזתאךירצאלהתאשהאורינאךלשתובושתה

ףסכהתאוליפא.םיימויהזתאיתישע.הפיובוט.דובעליתואחלשוהמישרילןתנ

סרוקהףוסדעוראשנשהלאלכ.חיוורהליתחלצהאלתילמשחהוסובוטואהלש

אלוילשאבאומכחלצומרחוסהארנכינא.םתדובעלןושארהםויברבכוחיוורה

לבא.רפסהירוזאבדוסיהןרקךרדיתדבעךכ-רחא.[קחוצ]בוקנשורגוליפאיתחוורה

.היילעהתארקלונלשדויצהתאןיכהלידכונלתתלףסכהיהאלהעונתב

?לארשילםתעסנ,ךכםא

.רשיטעמכ.ץוביקלרשי

?ץראלםתילעהנשוזיאב

םייחהתאבישחמינאלבא.1952רבמצדב28-בלארשילונעגה.1952ףוסבונילע

לבקמיתייהרבכ,(ליזרבל=)ןאכלונרזחשכ,הזירחאיכ.ןוכמהתפוקתמץראבילש

הזתאאלו,ילשילארשיהםויקהתאןאכיתכשמה,רמולכ--ץראהמםינותיעהפ

.יאליזרבה

.ליזרבליחשילארשיתייה

ךוניחהיההז.יאליזרבלשהיהאלתיבבילשךוניחהשםגיחכשתלא.קוידבךכ

.יאליזרבאללבא,ינלופ-ידוהי,ינמרג-ידוהי,ידוהי

?ץראלהיילעידכדע,יניצרינויצלתכפהשהזתא,הזתאולביקךלשםירוההךיא

ולשדחאןבתוחפל-הצראהלועינאשדואמםיחמשויה,ילשאבאדחוימב,ירוה

אוהלבא".ץוביקלאל,קרב-ינבלךל":ינממשקיבאוהדחארבדקר.לארשיבהיחי

ילשאבא.לארשיבץוביקביתוארקבלאב(וליפא)אוה.ץוביקשיאכםגיתואלביק

םיפיםיבתכמבתכילשאבא.םשןבולשישהזבהאגתהוליפאאוה.ןכ,הזתאלביק

םג,לארשיבינאשךכבהאגהיהאוה.םימיםתואמולשםיבתכמוליפאילשיודואמ

ahial

?ץוביקבךלשהנושארההדובעההתיההמ
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:הלאש

:ה'לרהא

 



ןמזותואבלבא.קורילצבאלארזגהיהאלהזםש?רזגביתדבעשםדוקיתרפיס.רזג

לעןוכרלךירצהיה.םהבלותשלךירצהיהשםיליבשויה.רוטבםיערזםתסורזיפאל

םעתוסכלזאו(ערזהתאהבעיקשהל),המדאבהנטקהמוגרופחל,הלאהםיליבשה

יתרזח,הדובעהתאיתמייסשכו.םייכרבהלע,םויהלכךרואלהככ.המדאבדיה

-תויטרפתוחלקמונלויהאלירהיכ,ןבומכ,תירוביצתחלקמב-יתחלקתה,התיבה

לש)םויבתועש24ויההלא!רבדותואתושעליתכשמהםייניעהתאםצועיתייהשכו

טעמכ.תושעלהמיתעדיאלרבכ.םלשעובשהככו,(רזגהתעירזלהמדאהלעהניכר

,םילכתפיטש:תובושחרתוי,תורחאתודובעילויהךכ-רחאלבא.ליזרבליתרזחש

םימיהשולש.ןוכיתהחרזמבבוטיכהםילכהףטושיתישענתמיוסמהפוקתב.לשמל

.הרומכיתדבעםירתונהםימיהתשולשבו,שיא500לשםילכףטושיתייהעובשב

?הרומתויהלתרזחךכםא

TDאלרבכינאהפוקתהתואב.ךכ-רחאםינשהברהרבכהיההז,אל Ma TIM

Say

?םשלתעגהשכץוביקבויחתושפנהמכ

.שיא200ךרעבהתנמ,םידליהללוכ,הייסולכואההפוקתהתואבשבשוחינא

?ץוביקהידסיימןיבםתייהםתא

תזרכהינפלעובשכ,1948-ב.םידסיימההלא.םירצממואבשהלאויהםידסיימה.אל

-ב,ךכ-רחאםינשהמכםשלונעגה,םיאליזרבה,ונחנא.ץוביקהתאודסייםה,הנידמה

ןמזלארשיבויהרבכשירחא,םינושארהםיאליזרבהםשלועיגה1952יהלשב.2

,דסונץוביקהשכ,'48-בלבא.ליח-רורבל1952-בואב,רימצבדו,לשמל,ילתפנ.המ

ןיבהתיהש(ותשא)םירמ,םידסיימהVAהיהש:,לייוצרוקןד,ךלשדוד-ןבהםשהיה

.םידסיימהןיבויהש-קהנזורהנויובד-ילשםינכשה,םידסיימה

?םירצמידילעדסונשץוביקלאקוודםתפרטצההמלו

יאמצעץוביקדסיילהתצרליזרבמהצובקה,לכםדוק.תומוקמהמכהעיצההעונתה

התיהתחא.תועצההמכויה.המיכסהאלהעונתה.ונלומיכסהאל.םיאליזרבלש

השרדנוובזעםירצמהמהברה;הלודגהביזעמזאלבסשליח-רורבבתחאו,לילגב

וטילחהיאליזרבהןיערגה-םירחאהזאו.םייקתהלךישמיץוביקהשתנמלעהמלשה

תפלקדס

'בדצ-

ץראמואבםירצמה.דואמברהיהםירצממועיגהשהלאןיבלוניניבןוימדה,הזמץוחו

םגו,ודמלשםישנאויהםירצמהלשםבור.םיאליזרבהםגךכוישילשהםלועהלש

ירחא,תויסולכואהיתשןיבהברהברקהתיה.המודהיהבצמהםיאליזרבהברקב

.םויהדעוהלחתההמ,ןהיניבםלשומבולישרצונ;(ליח-רורבל)ועיגהםיאליזרבהש

,אלםלועמ.םיאליזרבלםירצמןיבהנחבההלעססבתהשחוכיוהיהאלםלועמ

:הילרהא
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גיהנמההיה,קהנחרבד,ילשןכשהלשמל,הלשמםיגיהנמויהתירצמההצובקל

הנחבההתיהאל.הספםוחנ,רימצבד:םיגיהנמויהםיאליזרבהברקבםגךַא,םהלש

-דחאכירצמויאליזרבהיהשרוחבליח-רורבלעיגהשכהלחההרצה.הלאלהלאןיב

עדיאלותונחמהינשלךייתשהןכסמה.הריכמיאדוובתאותואש[יול11071(1111017

ונלשתירוזאההללכמבבושחמהםוחתלכלעיארחאהאוהםויכ....תוהדזהלימםע

ודנומייר.הזלכתאלהנמאוה.םיבשחמתואמ-עשתברבודמ.(בגנבשריפסתללּכִמ)

.סתחפשמםע)אציומצעאוה.ץוביקבהיחןיידעולשאמא.צינשםע,יול

(ךכ-רחא)היהךיאו.ץוביקבהדובעםעךלשןושארהעגמההיההז,ןכםא,ה'לרהא:הלאש

.הזלכוהדשברוטקרטםע,תואלקתביתדבעהנושארההנשב.אל:הילרהא

.ץוביקבםישקםינמזויההלא :הלאש

םימילב,ןטקץעףירצבונרג.ךכ-רחאתוברםינשךשמבהשקתויהלךישמהו!יאדווב:ה'לרהא

אלונעגהקרשכ,אל...הלחתהב.דואמהשקהיה.םולכילב,םיתורישילב,םימרוז

ןדלשםירוהה.(ליווצרוק)ןדלשםירוההלשתיבהתאונלונתנזא,ונליבשבתיבהיה

.הילגנאלועסנותיבהתאורגסםה.םשתיבםהלהיהוץוביקבםיוסמןמזךשמלויח

לבא.םלוכומכ,ףירצלונרבעךכ-רחא.ןושארהשדוחב,בשוחינא,ונרגהזהתיבבו

יתשבםירושקה[קחוצ]תונורכיזהברהילשיורוטקרטלעיתדבעהנושארההנשב

ילב,הנשרובעכךא.יאלקחיתייה.יתדבעלבא.ילויהשתוילאמשהםיידיה

הזהמ-יתוא"וחירכה"ויבגלהטלחהלהעיגהתיללכההפיסאה,רבדיתשקיבש

םירומלדחוימסרוק;םירומלסרוקבםילשוריבדומללתאצל--הזתאיתלביק?וחירכה

.לארשיבזַאבשחניכההיהשםירומלרנימסההיההז.(הלוע)רעונלשתוצובקל

:ץראבתואטיסרבינואבתוארדתקילעבוםירוספורפםהםויהשםישנאויהםשםירומה

.םירחאודקשןושרגרוספורפ,'ץיבובילהמחנ'פורפותוחא,'ץיבובילוהיעשי'פורפ

תאזולביק;סרוקהמתיצחמקריתישעינא,רמולכ.הנשםשיתדמל.וזההמרבםישנא

.ללכהןמתאצויהתיההזהרנימסבהנתינשהרשכהה.םדוקסיסבילהיהרבביכ

רוזחלוםימימתםייעובשךשמלםילשוריבראשיהליתצלאנ:תחאהיעבקרהתיה

יתצלאנוארויגתאזאהדלירבכהאל.ינשעובשפוסלכבקר,ץוביקל,התיבה

םירומועיגהונראשנשתותבשביכ,םימלשםייעובשךשמבירמגלדבלהתואריאשהל

הז.עובשהףוסלכךרואלםיזכורמםירועישונלריבעהלליבשבדחוימבביבא-לתמ

יקלחבהלפנשתוכזהלעהדומינאםויהדעשסרוקהיההזלבא,השקדואמהיה

,ןכירחא.תודהיהיעדמבילשהיצזימדקאהלכלתותלדילחתפאוה.ובףתתשהל

אובתשהקירמאםורדמרעונתצובקןגראלוניצר,סרוקהםויסםע,ץוביקליתרזחשב

ינאזאו,וזכהצובקןגראלחילצה,ליזרבלעסנהֶקֶשּומ.רעונהתיילעםעטמץוביקל

ןולימךכ-רחארביחאוה;ירמצהםהרבא,הקשומ?ותואתרכוזתא)ותאדחיב

היהאוה...(לואפ-ואסבןאכםויכרכמנש,תיזגוטרופ-תירבע,תירבע-תיזגוטרופ

םירבדהמכשרדאוהלבא,ץוביקהריכזמיתייהינא-רכזנינאוישכע,להנמוהרומ

יתייהינאזאו.ץוביקהתאבזעאוהךכמהאצותכוץוביקהתוריכזמבולבקתהאלש

 .וזההצובקהלשךנחמהיתייהוריכזמהדיקפתמיתלצינ.וזההצובקהתאתחקלךירצ



םידחאל,דבלבוזאל.םשםיִדכנםגםהלשירבכוץוביקבםויהדעםייחםהמקלח

.תומייקשתוינוציקהמתידיסחתב-לארשיב,"םירבלסרב"ושענשםינבשיםהמ

רקיעבועיגהונילא.תורחאתוצראמםגםירענץראלועיגהרעונה-תיילעתרגסמב

.םינשהמכםתאיתדבע.הניטנגראמםגםיטעמוליזרבמ

?ארויגךנבדלונהנשוזיאב

.1955-ב

?דלונאוההפיא

,"הקורוס"ארקנאלדועאוהןמזותואב.עבש-ראבםילוחהתיבב,רמולכ.ליח-רורבב

תיבלהאלתאחקיתשתינוכמהתיהאלםההםימיבו.הקיתעהריעב,"הסדה"היההז

תבשב.ןוטהמכוםירשעלש,תיקנעתיאשמלעגהנשץוביקברבחונלהיה.םילוחה

עבש-ראבבםילוחהתיבלהאלתאתחקלךירצהיה,תיללכההפיסאהעצמאב,הלילב

ירמגלהמישמהתיה,וזהתיאשמל,הדליטעמברבכש,האלתאסינכהל.וזהתיאשמב

,השקהדילהתיהתאז.ךכ-רחאםיימויקרהדליאיה(ףוסב)לבא.[קחוצ]הטושפאל

םייברעםינתיבבםקוממהיהו,דואמיביטימירפןיידעהיהשהזהםילוחהתיבב

.ןכהז.םיבוטםיאפורםשויהלבא.םיקיתע

?דלונארויגשירחא,ףירצברוגלםתכשמהו

ידכ.ץראלואובישכ,האללשםירוהלתתלליבשבונרמשש,בוטרתויתיבונלביק.אל

ובריה,םיתורישובויהרבכש[רדח=]תיבהיההז.בוטרתויתיבםהלתתללכונש

1957-בקרהיההז]ועיגהםהשכ.תחלקמותדנצ,[טפנדודתרזעבוממוחש]םימחםימ

םינשהמכךשמלףירצברוגלונרזחוהזהתיבהתאםהלונתנ[ךכ-רחאםינשהמכ,

.תופסונ

?הלאראהדלונהנשוזיאבו

האלהמחלמההצרפשכ.יניסתמחלמינפלשדוח,בשוחינא,הדלונאיה.1956-ב

,םישורבכעםשויהאלשועדתשקר.טלקמב,ילהמדנ,םימלשםייעובשוליבהלאראו

,תככרלהלםרגהזשתויהללוכיו.םשהתליבהלארא,רמולכ.םירפסמםידחאש19(

TDSלעםמורתהל(אלשיאדוובו),תבשלוליפאהחילצהאלאיהשדוח0

.רחאוהשמואםיילגרה

?יאבצתורישתישעהתא

החמומליתכפהו,תועובשהשש,ילהמדנךכ,ךראשסרוק,יאבצסרוקיתישע.אל

דועושמתשה,ימצעלראתמינא,תאזההזבב.הֶזַּבארקנשדבכעלקמבדחארפסמ

דבכעלקמ,דואמןשוימקשנהיההזלבא,םיזגמתצקינאילוא.ןואלופנלשונמזב

המחלמבלבא,םינומיאבהברהיתירי.הביתשמתשהאלםלועמהמחלמבםלוא.דואמ

.םעפףא

...הרומכךכרדלע,ץוביקבךלשםייחבןיינעמהיהשךלהארנשהמלעתצקדוערפס

FRIASaקראללבא,ךוניחהםוחתברקיעביתדבע,רעונהתרבחםעםימיםתואזאמ.

תוחילשליתעסנםג.םעפלכבתחאהנש.ץוביקהריכזמיתייהםימעפשולש,לשמל

["םינובה-רורד"]רעונהתעונתבתוחילשהתיהוזהנושארהםעפב-םיימעפליזרבב

תקלחמתאיתלהינותידוהיהתונכוסהםעטמישארהיילעחילשיתייההיינשהםעפבו

:הלאש

:הילרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

 :ה'לרהא



םיתעלהרק;תואלקחבםגיתדבע,םישפוחב,[הרומיתייהשכ].הלוכליזרבבהיילעה

םהיכ,הלאהתושפוחהןמזב,הדשבילשהדובעהילהנמלוכפהילשםידימלתש

ידהז.הנתוכבםיקיזמתרקבבםגיתדבעםיוסמןמזךשמב.תואלקחבינממרתויוניבה

:סוטמלאורקל,םתואלסחלךכ-רחאוהנתוכבםיקיזמהתאשפחלךירציכ,ךבוסמ

ךשמל("בגנה-רעש",ירוזאה)ןוכיתבהרומכיתדבעךכ-רחא.ילוכואובישסוסירה

תאהשע].ביבא-לתתטיסרבינואבןושארראותלדומלליתאציהזירחא.םינשהמכ

תורפסבוך"נתבראותהשע.דבלבםייתנשךשמבץמואמוזכורמדומילבראותה

תא]םילשוריבינשראותיתישעםגוןוכיתבתורוהליתרזחםידומילהירחא[.תירבע

לצאבתכרמגהתדובעתאותידוהיהיפוסוליפ/לארשיתבשחמבהשעינשהראותה

התואלצאוםוחתותואברוטקודתדובעבותכללחהךכ-רחא.ל"זץ"שהקבר'פורפ

תיפוסחנזו,בגנב"ריפס"תללכמל"כנמכשמשללחהשבההשההתואהדובע,החנמ

ןרח,יתדבעדימתלבא.[םינשרפסמרובעכ,ץש'פורפ,ולשהחנמהלשהתומםע

ךכהדמלהאלםג.ביבא-לתבןושארהראותליתדמלןהבשםייתנשהךשמברשאמ

םינשששיתדבע,רמולכ.ןמזבובתדמולותדבועאיהשכהלשרטסמהתאהרמגו

יתדבעןכירחא.לארשיתבשחמלותורפסל,רקיעבך"נתלהרומ,רפסהתיבבהרומכ

,םישדחםיטקיורפםוזייליארחאכםשיתלחתה)0012"190"תללכמ)הללכמב

ללוכ,ןוכיתומייסאלשםיררחושמםילייחלטקייורפהלשמלומכ,םויהדעםימייקש

ראותידומילןמימורשפַאשםייאטיסרבינואםידומיללטקייורפו,ךכלןומימהתגשה

םישנאל-םירומלשדומציווילבלבא-החותפההטיסרבינואהלשסרוקבןושאר

ראותךכומייסםיבר,דואמבוטסרוקהיההזםג.ןכינפלןוכיתבודמלאלםלועמש

13ךותווזהתרגסמב)ודמלםינששמחואעבראקרודמלוקורמבשםישנא,ןושאר

יתמרה-הללכמהלשיסנניפהדצבדובעליתרבעךכ-רחא.הזבאצויכו,ודבעםגךכ

ל"כנמכ,רוטקרכיתשמיש,םינששמחךשמל,ףוסב.הללכמהרבזגרותבהזתאםג

.הללכמה

םיטרוקריבעהל,הצרמכולואפ-ואסלםימעפהברהתאבשריכזהלתחכש

.תונושתואטיסרבינואב

ידי-לעותידוהיתוברתליאטיסרבינואהדוגיאהידי-לעתוברםימעפיתנמזוה.ןוכנ,ןב

.םיסרוקהפריבעהלידכ(טפפ)ולואפ-ואסתטיסרבינואלשםיידוהיםידומיללזכרמה

נולםירושקהםיאשונבללכךרדבםהןאכריבעמינאשםיסרוקה

?-םויכץוביקהתמועל,וילאתעגהשןמזבץוביקה,ה'לרהא

...םייתעשילושרדייךכםשל,בוט

.הרצקב

,תינויוושרתויהרבח,לארשיבהשדחהרבחדסיילןויערהםע(ץוביקל)ונעגהרנחנא

הדוקנדסייל,תידוהיהתימואלההייחתבםגקלחךכבגאתחקלו,קדצ-יאתוחפםע

םידעצב,הטיאלתררופתמתינויוושההרבחהלבא.תידוהיההייחתהתפמבהשדח

.ידמלתינללוכהטרפהתארקלםיכלוהונחנאםויכ.םיריהמםידעצב,הטיאל.םיריהמ

רכשלבקלוליחתיםישנאםישדוחהמכךותב,הגרדהבלבא,דימאל,ךמולב

תויניוושהדגנכעשפנהשעמ(הרואכל)אוההפהרוקשהמ,רמואהווה.ילאיצנרפיד

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

 :ה'לרהא
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ןקחשאוהשימ,רתוילבקיםיוסמלעפמבל"כנמהיהישימ,לשמל.היפלונייחש

לועפלוכישמישםיירוביצםימוחתהמכדועוראשיי.האלהןבו,תוחפלבקיןורטאית

וחיוורישהלאכויהי;ףתושמתויהללדחיראשהלכ.ךוניחותואירבומכ,תוינויוושב

,תמיוסמתילמינימרכש-תמרלעיגהלחילציאלשימךא,תוחפוחיוורישהלאכורתוי

.ץרחנהםומינימהתאולםילשתש"ןוחטבתשר"ארקנשהמהיהתץוביקל

?הזלעבשוחהתאהמ,ה'לרהא,ישיאןפואבהתא

אלהתיהדימתילשאצומהתדוקנ.תוביסיתשמ.הזדעבזוחאהאמינאםויכ

ינא.לארשיץראלשהפמבשדחבושילשודוסייםצעאלא,תוינויוושהוםזילאיצוסה

רוזחאהזירחאו,הנשםייפלאדוע,הנשףלאדועםייקתהלךישמיהזהםוקמהשהצור

ינּפל.תאזהםייחהתרוצברבכןיינועמאליחכונהרודהלבא.הרושכלוכהםאקודבל

ירכשםלשלוץוביקבתויחלוצרשםישנאלונלשתותלדהתאונחתפשולש-םייתנש

-רכשםימלשמםה;ץוביקירבחםניאוץוביקבםייחשץוביק-ינבלשהרזחהנשי.הריד

עגרכש,ךכידכדע.םוקמבתויחלךישמהלםיצורםהיכ,לוכהותואירב,ךוניח,הריד

םישנאלורכמייש,רוידתודיחי124לולכתש,ץוביקבהשדחהנוכשתונבלןנכותמ

ויחישםישנאברבודמ;(בוזעלםינינועמשוא,ובזעש)ץוביקהינבלדוחייב,ץוחבמ

אל,ץוביקהלשילכלכהםוינומירטפלםיפתושויהיאלךאליח-רורבלשהליהקב

הזכרבדחיטבהל.ץוביקהלשםיילכלכהםיטביהבוםיסכנבהלחנוקלחםהלהיהי

ריעצהרודהינבםישנאובשבצמעונמלהצורהתאםא.ץוביקהתאחותפלושוריפ

אצויכוילאיצנרפידרכשחיטבהל,ותואחותפלאלאהרירבןיא,ץוביקהתאובזעי

.םויכשחרתמשלודגהיונישהדעבזוחאהאמינאןכלו,בושחדואמהזיליבשב.הזב

?יאדכהיההזלכךכםא,ה'לרהא

ךישמי,חורפלךישמי,םייקתהלךישמי,ליח-רורב,הזהבושייהשילחיטביהזםא

םא)-ןוכיתהחרזמברתויבלודגהיאליזרבהץוביקההיהיו,(הפמהלע)הדוקנתווהל

!יאדכהיה(,ךכ
תשרומהמתצמיאשוהשמשיםאתעדליתואןיינעמךא,תרתוימהלאשוזילוא

תייחרבכשירחאךלש"תויאליזרב"המתרמשהמ,לארשילתרגיהשירחאתיאליזרבה

.לארשיב
התאשלככוליח-רורבבדואמהרמתשנהפשכתיזגוטרופה,לכםדוק.םירבדהמכשי

יתמש,םויכ.תירבעוניניבונרבידדימתיתשאוינא.תיזגוטרופרתוירבדמהתאןקדזמ

.תיזגוטרופמבוטרתויהברהתירבעעדויינאו.תיזגוטרופברתויהתארבדמינאשבל

התיהשהדאקוטבלשהקהלונלהתיהץוביקב,הזמץוח.הטושפאמגודוזלבא

הנממםיטעמוץוביקהמואצירבכהקהלהירבחמקלח.ץוביקלץוחמםגהעיפומ

תונושתויונמדזהבהרשוהדאקוטבתנגנמשהנטקהצובקםששיםויהדע.ובוראשנ

םידדועמשםילארשיהברהשילאידנומהתפוקתב,לשמל.תורתוכלהלועליזרבןהבש

םיעוריאומייקתה,הקחישליזרבןהבש,לשמל,הלאכתויונמדזהב.ליזרבתרחבנתא

וביצה:המודכוהלודגהאשדמםעדואמהפיהביבס-ץוביקבהכירבהביבסםילודג

,םהבהפתתשהליזרבתרחבנשםיקחשמהונרקוהםהילעשםילודגםיכסמהשולשםש

ץוחמםייחשהלאמהיצחוליח-רורבמםישנאמתבכרומהיצחש,תיאליזרבההקהלה

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא

:הלאש

:ה'לרהא
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.(םיאליזרב0701979םקלחב)הייתשולכואושגוהןכ-ומכוהעיפוה,ץוביקל

אלא.תואנתוסנכהויהוץוביקלץוחמםישנאלהסינביסיטרכורכמנהלאהםיעוריאל

הדיספהליזרבובש,לשמל,תפרצלליזרבןיבקחשמה(ביבסםייקתהשעוריאה)ש

קיספהלזאוצלאנ,םיִשנאיפלאואב:ןוסאברמגנטעמב,תפרצלתרעוכמהרוצב

ואהנשםייפלאירחַא:ןוסאהרקיאלשידכםירעשהתאתותפלוםיסיטרכרוכמל

,םיפלא.ץוביקבתוינוכמלםוצעקקפרצונ,יארקמהןושמשלשוימיזאמ,הזמרתוי

רכידכדע.הזהקחשמבתופצלואב,שיאםיפלאתששואםיפלאתשמחשילהמדנ

.רמגנקחשמהשכץוביקהמהאיציהןוויכלםיבכרהתעונתתאןווכלךרוצהיהש

ורזחאלהזירחאלבא...דיתעבהרקישןימאמיניאורבעבהזכרבדעריאאלםלועמ

םישנאהברהךכלכ;תישממהנכסהוויהםויותואבהרקשהמיכ,הזכעוריאלע

.םשלועיגה

.תידוהיהטבמהתדוקנמ,ןבומכ?םיאבהתורודלרסמ,םוכיסלרסמוהשזיאךלשי

.תודהיודמליש.םידוהיתויהלוכישמיש,דחאה:םיינשםהילשישםידיחיהםירסמה

ובשייתיו,לארשיבתויחלואוביש,היילעושעיש,ןושארהמתוחפאלבושח,ינשהו

ואוביוהילעושעישרקיעה,ריעבואPapa,וצרישןכיה,היהיאלשןכיה(ץראב)

.ילשרסמה(לכ)הז.לארשיבתויחל

דואמונינהנ.רתויביאדכ,יאדכהיה:ךלתרמואותרחחינאוישכע,ה'לרהא

TISאלהזתאלבא,הברהדות:ה"לרהא]דואמונתואתרשעה,ךלשםירופיסהמ

תאהשענשידכהנהרוזחתהאבההנשבשהווקמינאו[ןכ,ךירצ:הנילואפ.טילקהל

.ןויארהלשינשהקלחה

!?ינשקלחםגהיהי,המ

.ה"לרהא,הברהדות.היהיישילשםגו.היהי

.השקבב

:הלאש

:ה'לרהא

:תנייארמ

:ה'לרהא

:תנייארמ

:ה'לרהא

   



2003רבוטקואב20-ה-אבאתומלינשההנשהםויתארקל

םתואמדחאדוע-שארמהעודיתוימואתפבונתאמתקלתסהובשםוילםייתנשתאלמתארקל

ןויארתולקךורעלוםגרתליתטלחה-םעפלםעפמךירבדתאםהבלבתלתינהנשםינורומיסקוא

.2001רבמטפסב,ךתומינפלהנשכליזרבבךמעךרענש

תודסומהמכבוולואפ-ואסתטיסרבינואבחרואהצרמכליזרב,ולואפ-ואסבםיישדוחכזאתיהש

ךרענש,הזהןויערה.תידוהיהבשחמבו,תודהיב,ך"נתבםירועישתרבעהםש,םיפסונםיימדקא

לעדומעלהסינותואלמתוטלקיתשינפלעשרפנ,יאליזרב-ידוהיהירוטסיההביכראהםעטמ

ךתחפשמםעדליכךלשרבעמהךרדרובע,הינמרגבשןדאבסיובתדלונובשםויהמםייחבךכרד

,ינויצכ,ידוהיכ,םדאכךתווהתה,ולואפ-ואסבםייחהוליזרבלהריגהה,היגלבבשןפרווטנאל

תיבכשינפלהנשכדע-דעו,זאמתלהינשםיאלמהםייחהוליח-רורבץוביקלהצראךתיילע

.תחאב

תוברהםינפהתאםאולמבריאהלידכובןיאשתורמלוידמלינללוכותויהתורמל,הזהןויארה

הלאלכלריבעהלידיבהיהשרתויבהמלשהוהנורחאהתודעהאוה,ךייחבוךתוישיאב

תוכזהםהמהלזגנש-רתויםיריעצהםידכנהרקיעבםהבו-הלאלכלו,ךובהאוךוריכהש

.ךביבסתירשהשםעונהותומימחהרואלותנרקשתעדהוהניבה,המכוחהרואלםמחתהל

ךתואצמתהלע,ךלשתינחורההעיריהקמועובחורלעדיעהלידכ,הזהןויארב,ובןיאילוא

ךא.הנהכוהנהכדועותיללכהותידוהיההבשחמה,תורוקמהוך"נתהומכםימוחתבתגלפומה

ונכשהזהליהמתב.תייהש,דנימבדיחיה,ימעפ-דחהליהמתהמתיצמת-טעמאלהזו-ובשי

,דבלתשכרהבורתאש)הלכשהה;הזתאהזורתסישילב,הזדצלהזםולשבסיסבוהצמוח

שונאהתבהאבהברתויעבטבולהמנךלשםזילנויצרהותונרקסה,(תילמרופתרגסמלכלץוחמ

םוגרתההשעמבריבעהליתשקיברשאאיהתאזהתיצמתה.ךבלםותבו,אוהרשאבותלבקו

.ךתואוצימחהשםיאצאצהידילוךיבהואידילהזה

.ךלוקתציחמביתיליבויתבשיןהבשתועשה.דיחיההיהאלעגרכיתנייצשעינמה,תמאהןעמל

 םוליצ,ילעמיולתהםוליצהלאםעפלםעפמהציצמינאשכ,(ךכ-לכהתאוךכ-לכיחראשנש)



,םימת-יבבושהךויחהםעםודאההדנדנהאסכלעךלתינייפואההבישיבבשויךתואחיצנהש

יתיסינ:תיתוכאלמהאייחהןיעכ.תצקדועןאכךתואתוהשהלתונמדזהילונתנהלאהתועשה

תוימיטפואהוהמלשהה,הוולשה,םוחה,עדיהןמדועקונילוךיפנכתחתתצקדועףפותסהל

ןיזאהלוךישמהליִלאצמאץוריתהיא,המלשוההמישמהשכ,וישכעו.ךלשהנקתהתרסח

ךלוקל(ךירבדלשירבעהקיתעתבקי'צפו'צדועןקתלידכבלוכיבכ,המכ-עדוי-ימהםעפב)

?טלקומה

הלאלכלוילתרשפאוהזהןויארהתאתקנעהשהדותותייהשימתייהשהדות.אבא,הדות

.הטילש,לוכיבכךיאתוומלםהבשםיבחרמבתצקדועךתאתוהתשהלךירחאןאכתרתוהש

חנריהלתורשפא,ךמלועלץיצהלתורשפאךתציחמבתויהלוכזאלשונתאמהלאלתתנשהדות

-הקוריההוולעביוותסהםילעהשחרלבישקהלעדנשיאוולה.הובגןליאהזיאמ,ואבהפיאמ

.ונילעמתשרפשדימת

  


