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ןמזלכש,םיטסיבויזיברלדוגיבב=ורבסםה.הערכההדערמתא
הערכה.תאזתושעלשי-תיפוסהערכהילבקזהתהלרםדקתהלרשפאש

midaתארקלחרכרתריורתוירוגאלבטרמותוחרכהיסחיתאףקסת
תתלםיימראלביבםימררוגוצילמה,תעההעיגהשכ,ןכאו.הערכהה
,הביחרהתיאבצההכרעמה.דתיםהבערקתלרבחלצהשםיחטשהתאובל
amanתאהפקישהתאצרת.הלאםיחטש,תמיירסמהדימב >0n?
.הכרעמהדעומדערשבגתהש

יפרא.הרשפלכלםיברעהובריסהערכהמסובמהיהאלשכ
לרקישהמדאמטעמרתילבויצריאהתואבקהמהברההבשישםתעונה
היילשאהםעדהי,םימד-תוכיפשמהעיתרהבןיארהכופמהורקה
.תבייוזמהערכהלםתוא1907,םתלוכיוםחוכ073029ךשמבוחפיסש

 הקלשובמאה.ובמצעתאובילשהבוש-וזהמייתסנבנשמ



0יל
םיברעהולארשי rm0

רסוהםהלהרררבהתעשובמאה.יבולחהיהםיברעהיבגלתוברקה

.ובתאםילשהלוובהארשפתהלאלאהרירבםהלןיארובלסחלםתלוכ"

םיידדהםיסח*םולשהםעוםולשהאוב?קשבהתתיבשירחאשובמאה

.םהלשרובלשםתחוורלוםתבוטל

וקלוס-םיברעהךותבםיחכופמםימרוגויהםא.ובלדבתג

םתסובתשםמצעתאעבכשלרחילצהםיברעה.וקתשוהוא(הללאדבע)

.רבתואעלרכישיבשבוביסבהנומאםמצעברחפיסםה.תירקמהתיה

רערעלתובויסב,הדרטה;םרחרוצמ-ךוראחווטלהמחלמברחתפםה

םיקזחםילמואלביבםימרוגויהול.לארשיבןיקתהםייחהךלהמתא

םיבתובויהול,לארשיםעהמלשהלןרויכבםיברעהלעםימחול

תראלצמהלשתחכופמההייארהרןכתיmea“לכםהלןיאשןיבהל

לפרגואלגהםבצמךא.תרוויעה,תסהולהתובמראלהלעתרבוגהתיה

תומצעמ.תמאבאוהשיפכמהברהבלודגךרעםהל"הבקהםיברפהלש

םה.םתודידיתושיכרלעתררחתמוםהלרחאתורזחמרלחהתובירי

תמיסחלעביגהלובריס,רוצמהתא132720?pinםיברעלרחיבה

רצחלהעשבהבוץראל"9733005ןגראל022999רחיבה,ץארס-תלעת

0272797תובבוגתהיעצמאםקבלאלוביגהללארשילפ

019370021399120012תא92179,החפטרזתויבידמ

לשבצמהוהצמחוה,הסובתהלשםלההירחא,םולשלתרבמדזהה.קבאמב

.וררשיאברם"וארתיהבךשמב"תוברקאללהמחלמיו

.יברעההבחמבםיבר-םיבריביעחקפ"שדקפצבמ"רוןכתי

םיברעבתוצעומהתירבלשתגייוסמילתלבההכימתהאלמלארןכתי

התיהברע-לארשייסחילשהיליעבהוםולשלערבדלםוקמהיה13133

11302אלויוצמב,תואיצמבתרלחלובילעךא.בוסיכבתרתפב

היילשאהמ13997אלםיברעהשךמזלכו.המחלמלשבצמארה"רצמהר

תורשפאלארש"ידיבןיא.הזבצמ100?-לארשיתאלסחלרשפאש

.םצעתהלרםצעתהל,םצפתהלהילע,םולשבהגוצרםא.הברהתרבשל

תויעביהש"תרערקת"לארשי-ברעיסחילשרזהנגרמתךותב

,םיטופימהתיפעבוםיסילפהתייעב.רתויבץימארשקוזבוזתתרושקה

.רבפשללארשי-ץראייברפתייפברמרלכ

 תאריזחהלוםרחתהלתררשפאךיא.תראצותשיהמחלמל



םיברעפהולארשירה(aקיהיח

םבשי.לוכשותובמלא,תרמתישי,תודיבאךבשי,ה"בררחאלגלנה

:םישרוגמוברח-יפודרםיטילפםג

"פלרכתברחה"רמרארעתרבוביאש"מ,המחלמבהתרפשימ

92199NINןיא.תועבמביתלבהתואצותלשארמןכומתויהלבייח

.הירוטסיההילגלגתאריזחהלשקבלוטרחתהל,השעמרחאל

20390ןורתפהוהמםילאשבהבידמהידס"לימריהול

תבגרראמהרבעה.רפסברמ;םיבוע,יאדוב,ויה,םלטועימהתלאשל

לשרברעתרצראליברעהטרעימהלש,םולשיכרדבוהמכסהךותמ

רוקמאוהםיסועימלשםתוחכובםצפ.לארשילםש?דוהיהטופ"מה

.תררירמלוהתסהל,םיכרכיחלקסופ"תלב

אל.רפסברטהתיההמחלמהלשהתאצותתמיירסמהביחבם

תיברעהה?יסולכואהבורךא,םלשאלוועצבלהיהיוצרש299

;קדצבו;ודרחשםיידוהיםימרוג.וסבםבור.לארשי?מרחתמובניא

אלוהחירבמםאיבהלרסיב,תימראלבלבהביחבמהחלרבהתועמשמל

תורשפ*ךיגשח"פרט?תבייברעמהתיהתיברעהתוגיהבמה.וחילצה

גאףלרההלוצרםה.ידרה"?ןוטלשהחתיברסבושיםויקלש

רזהתיה,ושרוגםקלח.תאצלםיברעהלעווצוףוסהדעהמחלמה

-אבצהףרועבםוצעיברעבושיהראשהו,תרומלוםייהלהמחלמ

.תורדבאתהכהתרההומכ

:המחלמל0727991077379987,המחלמהךותב,ויה

לשםייוליג,תוללעתה,ךרוצלאלוחרכהךותמאלשםד-תכיפש

הבידמהתגהבה.המחלמהתארבייפאשםהאלךא,תוחלשארםזידאס

הצרתרבגבןמרתלא.בלשריש-אמגודל.םתואערבמלהתסיב

.אבצהברקבל"כטמהי"עץפרה

28315ויה,וברפצלְ]ובתשבלררקש,הלאםייוליג

.םהילאסחייתהלשיךכוןפוד

תואמ-רפסברטהלשיבשהוקלהעצובתוברקהםותםע-

072192012707373190ול.לארשילראבברעתוצראמםידוהייפלא

םהיתוצראבבזעבשברהידרהיהשוכרבם"שמתשמריה,רדסהב

.רדסהבםיביבועמויהאל םיברעהךא.םיטילפהתאםיבשימו

תייעבמ.יוצמיטילופןותושעלרשפאש,הרהמשיח,םהלררבתה

 תאתובפהלידכםיטילפהלשםלבסברספסלרלההםה.םיטילפה



 

 

םיברעהולארשיVOמיילקית  

הכרעמב.לארשידגב,לבסהםעםילשהלהלהלוכיאלש,םלרעהןופצמ

םיביברעמריהםיגשיהלוכזשTorלכ.םירכיבםיגשיהלרכזרז

לשלודגרגאמםהלהיהךכ.ןורתפאלל,החותפהלאשהתאר"אשהל

לבפתאריחשהליעצמאו,םלועהדצמהדהא,לארשילתטהדלהאבש

.לארשי

הילעהיה.םיטילפהתאריזחהלהלוכיהתלהאללארשי

,ןוהמבימעטמרםיילכלכםימעטמ,הילעהיה.הלשםיטילפהתאטולקל

חיטבהלוכישמהםיברעה-לכללעמו.ובפתבשםיחטחהתאדימבשייל

ךבישימהסייגתרזהה.םיסילפהתאריזחבםאםג,"יבשבוביסח"

םילשהלהיהלרקיימ-תיאבצהכרעמדועהיירפצשכםיפלאתואמ

רטדלופהקזבהוימואלביבהץחלה,םייבמוההתושגרהףאלע,התא

םלברעהולההמחלמילבוליפארםיטילפהתייעבללגברבשישברה

לרכדההסבכבעירכמהםרוגלםישעבויה,הבידמהתארערעלםילוכי

.םבוצרלהביאשתרחתפתהלכעובגמל

לפלאתררשעריזחהל,םילשרבאםימעטמ,המיכסהלארשי

לשתושרבאלשםתרזחמןיעהמילעהותוחפשמהדרחיאתרגסמבםיברע

םתכהתאר"מראלביבהץחהלהתאתאשלהפידעהךא.ם"רחאםיבר

.םלוכםיטדלפהתרזחה""עתבגרראמתודבאתהלעיבופצמה

ריהןאכםג.ץראבראשבשטועימה-היבשההייעבה

.דאמקלעמרדאמערארהוליפאר,וטרעימבערברוחבלם"חרכומ

7217סחילשתפומתוארהל,יאדוב,םיפידעמובייה

לשתדרשפא,אלמתוירכזדוושולתפלםיבכרמרבייה.טםרעימל

תררשפאהאולמתא12התל,תיתוברתותילכלכ,תיתרבהתוחתפתה

.םיאלמםיימראלםייחל

ךא.ךכגוהבלתדרשפאהתארבתאמהעבמתראיצמהךא

2710ךא.תרבויצהךוחצבמםירשואמםביאץראהייברעשארה"עבט

ברע-תובידמריהרל.ץראהלשהתויברעתאריזחהלופאשישאוה

הרלשעהוהמוצעההירוטירטהמריעזקלחותואןדבאDVתומילשמ

,םיחפסמ,הדבועהםעםימילשמויהץראהייברעםגרןכתי,ךןהלש
םילבוסויהאלולובגלרבעמשםהיחאםע םירשק,עירפמןיאב

קלחכאלא,םועימכםמצעתאםלישיגרמויהאלםה.תימראלתותלחבמ

.לברעןוטלשתחתהביאשהירוטירטב,הרקמב,בשויהדאמלרודגחעמ

-שירםויהבורקשהבומאהתאתוחפטמברעתובידמ.רחאאוהבצמה

 ,ברעתוצראתסובתלםיפאושץראהייברעויהול.םיברעלרצחותלאר



 

םיברעהולארשיTOהילקרות
 

.ישובאהעבטלדוגיבברבדההיה

רבעמםידידיורשב-יראשץראהייברעל.דרועותאז

םעםיראקר.םתאםירשקלורתחישאוהישרבאה"עבטךא,לובגל

.הלבח-ישעמולוגירןוגרלאלןייוצמחתפארהבירואץראיבשות

.םיימעפאלרםעפאלתאזבובחכוב

,ארהש-חוקיפתלטה:הרירבההדמעלארשיתבידמיבפב

תטיקבוא,םיברעהלע,האבשוהררלרמישגררררעמ,ק"יצמ,ועבטמ

המויקםצעןוכלסךות,םיטועימלשפרחלשהרדהבוהפיתויבידמ

.הבידמהלש

לשהמוריקתחטבהבךווצה:הטללההלארשיתלשממ
,הביאדבלמ,האבשהברמחוקיפהתויבידמ-ןוכב.ףלדע-הבידמב
הפידעאיהתאזלכבו-'וכולוגירלףרטצהלתובוכבהתאהלידגמ

.הבםיצרורובלוכובייהששפוחההויבידמלע,תיבוחטבהביחבמ

תא,םצעב,השרעלארש"-ל?לסכודרפבצמהורהתמןאכ

לשםלבסבתוביבועמברע-תוצרא.השעתשברע-תוצראתוביגועמרשא

םהילפלקךכ.האבשברותררלרמבתרוביברעמךהלארשיריברפ

-התראבתרבמדזהבו,םילבחמלהסחמךותמ,לוגלרתותשרןגראל

חרכהךרתמ,לארשי.םיימוקמהםייברעהברקמםיבלבחןוגרא

תאםיבכסמהתודוסיהריבגמר22218ןרצרתאהשרע,הובברגתה

טרעילמלסלחרמשפרחןתמבשןוכיסה.הרירבהלןיאךא.ןוחטבה

תולרוכזןתמשהכשבלא.חוקיפתלטהבשןוכיסהלעהלועיברעה

,אבצלסויגםגבייחמ,תולבבהותויוגייתסהאלל,תרוושחרזא

.לשמל

דידיבארההזללמרואילסכודרפבצמלןורתפה-ברשו

.תרתפבהיעבההתיהםולשלתובוכבולהרל.ברעהתובידמ

חפטלאלידכ07090007730151301ןהר,תאזםע

-יבלמלדעחוקחפמהאצרתאלהשהעיגפהתאםצמצלובילע,האבש

-ילןסמם"ירוזאלץרחמשםיברעהןיא,ןכאר.תמאביהרכהה,םומ

תחתםיאצמבה170,900תמרעל,44,500).חוקיפלםיבותבםימ
ץמאמהשעבוררמחרביאםתערבהלעחוקיףהםג.(יאבצלשממ

תוכוראתופדקתלהערובתתובוישרתובבר.יהרכההמגורחיאלש

   »01109המכבםצמטצמתיתרטשמההחגשההורצעמהיררצרפסמ.ובתיב



םיברעהולארשיה
 

,םיכרד-םייברעהםיבושיהתאתחתפפדהרזרעהלשממה

ךוניחיזכרמ,תיאלקחהכרדהוהרזע,תעורח-ילעפמ,למשח,םימ

10210210םהןלא.םיברעםיבשוימהםירוזאהלכבומקוהתואלרבר

תביחבמהברהבםילועםהךא,קיתווהירבעהבושיהלשםתמרל,ןיידע

רוכזלשי.תוישפוחהברעתוצראבםייחהלשולאלפ,םהילה"לאבת

תייעבוןוהפבו,הטללק,חותיפלשקבע-תומישמהבידמהיבפבש

םיבר.רתויבהפוהדהאלו.ןהמתתהאקראיהםיברעהלשםחותיפ

-רעהלשמםישקםיאבתבםייח-םילוע-יבושיבותורבעמב-םידוהיהמ

בושיבםיבחרבםירוטקסברקבןוכשהוהקוסעתהתויעבםג.םיב

.יברעהבושיהלשהלאמםירומח,ידוהיה

רסרהארה,םיברעהלשםתוחתפתהךרדבהשקלושכמ

-לארשיבקראל-הבידמבלכהאל.תקפסמתימצעהמזילשםייוליג

?NDTךותמהברההשעבירבעהבושיב.הלשממהי"עתרשעיהללוכל

,רשכראלםיברעה.םייתלשממאלםיבוגראוםיבושילשתלמצע

.תקפסמהדימבוזהבוכת,ןיידע

רוזעלםוקמבהייעבהווהמתיברעההיצזגילטביאהםג

ךותבלועפלםיטרבםביאםיברעהםיליכשמהלשםבורבור.ןררתפל

םליפכ-תדובעלזרבבסחיתמםבורשרמולרשפא.םהיבושיךותב,םמפ

םימלתשמוובממםיטלמבםהומודיקבחורטלםוקמב.רפכייחלו

הליכשמהבכשתרצוב.םהבקרסעליוכיסלכםהלןיאשתועוצקמב

.ןוצרהתועיבש-יאתרשגרתאהפירחמהשפב-תרמ

1128,סחיביביטיסירפבושדלשרמרדיק-לכללפמר

הגיסשהשםיגשיהה.םיבשלשךילהתרהז.םסק-רמאמבתושעליהללוכי

.לדמלםידבכבהזהטשבלארשי-תבידמ

.הוקיפהויאבצהלשממהחרכהתאלארשילהביתכמתראיצמה

הפידרלשםילרליגבתמחלב,טרעימלןגוהסחילתרתוהאיה-תאזםע

תויוכז-הורשהרזארתויהתארקלומודיקלהברההשרעותימרואל

.הבידמב

תבלתשמהתיהןוצרבוןוכיתה-תרזמהמקלחאיהלארשי

200?םשלךא.היתובכשםעהווחאיסחירוהיבומרהךותוכותב

  .דחאדצבקרךרוצשיהביאיסחיםשל.םי*דדצינשבךרוצשיהווחא



 

 

 

PRAםיברעהולארשי40יהיהמכ
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