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|היולעה |הקירמאמ התטילקותיניטלה

1966 יאמ-1964לירפאןיבשהפוקמב

(תודחאתההר"ויתאמהריקס)

1279002129
הקירמאללועתודחאתהלש(4לירפא)םדוקהסוניכה

.הביטבגראמדחוימבו,הלרכתשביהמהילעהתואגןמיסבםידקתהתינגיטלה

ראבשםילרעהתטילקלשתוישעמהתולאשבוזכרתיונגיבוידשהיהיעבמ

בלה תמיש,לודגלםידיתעוםילדגרבמאהשיפכו,םירכיבםירפסמב

₪י:ייל,תיעוצקמ-תללכלכההסילקל,םיירמחהםירודיסלרקיעבהשדקוה

,ןכיפלעףא.תודחאתההאעטמותידוהיהתוגכוסהםאטמהלרעבלופיטה

וגטבדהוםמצעםילרעה""עהילעהתטידלקלשהמסיסהתאארבכובילעה

,וגלשםילועה"?זרוכ*ירבתימצעהתיתוברתההלועפהלשהתובישחתא

,םיליעפה"ז"ע,הרהאכל,רלבקתב"םדרבדהה

רבילפו,תרבורחאהםייתבשבתילכתבהנבתשהבצמה0978

תוב"סגהרואלבורקהדיתעלהלופפ"רקתוותהלררביתרלרעפתאןוחבל
-

,תומייקה

דקפסרבשמהלעתרכיבהדימברבגתהיאבדטבגגראהקסמה

238nana¿אלתיתרבחההסיסתהדכםאו,1962-1964םיבשבותוא

9םייבוציחהםיפחדהתסלחה.ימיבפ-יטילופהחטסבתיסחרמהעגראהאב

םיאבתבו,1966תדשארבו1965-בהנגימטבגראמהילעהםוצמצלהמרוג

,תאזתמועל.תפטרוסההגשהךטמבבצקהתרבגהלאבבתהלןיאםימייקה

70p 3797023 nanoדרחאשאצמברו,"ארגורוארוליזרבמהילעהרתו*

.ט"למאלסתיללכהתרגסמבלחגהלאהתוצראה*תשמםילועה

הדבועהןויצלהיואר1הלבטבשםייטסיטטסהםיבגותבהדצב

6.7%-ו,החוורהתיילעללכמ5.8%תיביסלההקירמאהתווה1964-בש

םירפסמבתולודגהתודובתהתורמלטאופיארבתסמ.1965תבשב

הילפההכרעמברתר"בבועהםוקמשרפתלוזתשביהכ"טסממםייטולרסבא

טפשבמסדבללטתרגסממתוגרוחהיתויעבשןאכמר,לארשילתישפחה

,תרבבה-זאעונמלןעפל.יללכ-ימואללוקישלובלתמוטתלתויוארו

תיילעברקבט"למאתיילעלשהלקשמבאוהרבודמה92םיגדבורוזהב  .התרללכבה"לפעבאלר,דבלבהחרובה 



=

םידממלהע"גהש,הדיר"התעפותבוביקולהנורחאההנשהךשמב

םיישקל,תרשרסתבוגתב,המרגותוחורהתאהריכעה,ידמלםיגיאדס

ברהוברעצל.הלוכהילעהתעונגתלוהט*לקהתודסומל,םילועלםיסובישו

ןיאטרמרלךררצןיאר,היסומלרדבאוהכהבמרדהבדדעהלאשבתררוש

.היעבבלופסלםררמ7

ם*כרע5פןיאוהדיריהתפפותבשארם"ליקמטשי,דחאדצמ

הידממבםיזירפמהםהם*בריבשדצמ,היעיבמרהיתרביסקוליסל

,הק"זמרתיארחאיתלב,תילילשאיההזרפההםלרואו,היתוב"סתכרעהבו

.דחיםגם*"3צבווכהיבשב

Eם"יבותבלע*גהלהשק,הילעהלשדדמלםל"קייודמהםירפסמהתמועל

ם*ריהצמםידרויהלכאל :תוביסהמכםושמתאזו,הדחריהלשםיק"זודמ

םימשרבםביאםייעראםיבשות;תותזמצלץראהתאבוזעלםתגווכלע

םימושרהץךיבםג,ךפ"יהלו;עקתשהלהנגורכבואב"<םא,םידרוילכםתאיציזב

םהיתוחפשמוםהיקסעמקתנהל*לבמ,ךויסבלואברשאהלאכםבש*םילועכ

בצמב,ךכלע071907210%םיבשחבםלוכ/ררביצהתפתדההתבךלהאר|,ל"רחב

דרפסמלעםילרע"*גוחבותונבותעבם"ע"דומהגורחאלררתשהשתוחורה

םיסררקימייסמ,תויבאבםירזוהםירייתםגהשעמלם"ללוכשםידרוי

לולכלןיאותמייוסמהפוקתלהליחתכלדאברשא,'רוכותומלתסה"גוכמו

ANISםתהא DIDIהילעהןזאמבךפוארור.

ב3סהלרבלכירסאםיברתגבהלסיתיגדפקרתרזרההקדדב>דכךרת

תויושרבותומוקמבתודחאתההיפיבסב,היתוקלחמותידוה*התונכוסב

0םידזרפומם*רפסמומסרופם*ברם"ירקמבשתעדלובחכונג,הנ"ידמהלשתובוש

יבויזבאדזבבךכלפםדטרפ,תרא'צמהספירהפלפרסקאלל-,םדינרימדה

תגמלעםירמאבםירבדהןיא,תובותעבתרוררשפאהתדיזמבםסרפבוסובכה

ש*םלוא,ןפואוהרוצםושב,היעבהלשהתופדרהוהתוב*ישהמם*עמהל

יכלהבםחלהלןפמלי,הביקרב"*ההבלרכשתסאהןעמל,םפתרא7300ררכזל

אלהקיזמותנבכוסמכם"יאור21380,הדירילטהריואתריצדבוםיילילשחור

.ןלהלהארבש*פכ,תמ*יקההדיריהמרתויי"לראו,תרוחפ

םיעלבמרבא,םיברושהםיבותנהתאוושהול"בהתוקידבהרואל

רמולכ,הנ?דמהםוקזאמט"למא*לועמםלדרוי2200-2500לשםוכסל

םישדחה20-בדריזהזהרפסמהחצחממרתוי;לכהךסהמזוחא11.-9

,1961-1969םיבשבםילועהךיבמ-וזתיצחמלפהבררו,םינורחאה
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:ןתהתוביזשחרדסיפל,הד"ר"ההתובלסמ

לדבהה;םישרלקהרבחייח;הפשהתעידייא:תיתרבחההטילקהיישק)1

םילרעה*זוכ+רבדללכבץראב*וההואצומהתוצראבירההןיבםוצעה

תואילצמהותירבעהתוברתהתעידדלשקלמסמInpaךעטמ;טרפב

emanan

לופט,הלועהלשתקפסמ*זתלבהבכה""ע107330;תלרמחהסילק*יפשק

,תידרה*התובכרסהרקיזעבו הט*לקהתרדסרמלשל"עייתלברלברדסמ

לש310193D3137,תווקתלותויפיצלהמיאתהאלשתואיצמהמהבזכא

תאם*מלוהםגיאסקסעורחסמתורוצבדפמתהלםימייוסמם"לוע

.תילארשיהתרורא"לצמה

בצמרו,לדתורעתה-רשרוכ,ם*פסדחםייחללגתסהלתקפסמיתלבתובגוכב

,םדזלועהלשםילרוסמקלחדצמ,*וקליפרצקמךא,לשטב,דסחפ

תאבכעמםירכמרםיבורקלשםבוש:המצעהדירלהלשתרסשרשהתבוגת

תובקעב.םהלם*"מדוקלףרטצהלויהםידיתעשהחפשמה"בבלסםתיילע

son,ל"וחבבצמהלש(המודמואיתימא)רופיפסהלאבשיבם"*שקה

21799םרקמבהה"רללדברריכAN"התוחפשפהדרהא,ךללהה

הכרבמוערזהדזרדהלשתויבגוילצסנבסהותוזרפוסה5131905

,הבושארההפוקתהיישקלרמםילרועהלשםתדימעחרכתארש*לחהו

אצוילשהרקמברושוריפש,ךרלשכלךודבהלרעה,םללקהדחרכךיאבר

o,החלרךי-ם"למא

BP maia311293751142130959130759711731דשארדצמהנכרכב

דצמ093193*תלבהבררכהרץרעפיי-םיברםירקמבר,ם"למאפוצראב

.ךהאבםרד3דדרםיבדהק

.ןהיביבםיירקיעהאלא,םימרוגהלכתאהפיקמוזהמישרןיא

,םימרובותוביסהמכמבכררמהד"ריללפוסהע"במהםלרקמהבורב

:.תובלשחלשהברשסחיב

העפרת,םלנדכבתולובגבםירפסמהתאםידדמעמבאסרחאלםג

עואמלשןולשכוהבזכא,לבסלסתלשלשהלרכו,השקאפההדיריה

 .הברקבוהגעמלםישרעוהילעהןיבעלםלדרחהלשר017735?תרחפשמ



 

ךייצלונגתבוחמ0030070122ילבמוהיעבהתופירחתאשטשטלזלבמ

לבא031120יתלבהרירבלםרגתינקירמא-ובזטלההילעברבסמה"כ

םילבמםיבורחאהםיסטדחה3-10-6םיע"לגמשהלא:םילועהלשתיתואזצמ

רתויםינסוחמםהללכךרדבולארשיבםייחהיאנתברתויהלודגתואצמתה

.ת"תרבחותיעוצקמהב"*חבמ

לארשרץראלתידרהיהתונכרסה

,םיבכרומוםיכברסמםההטילקהוהילעה*מרוג

תונאיצמהראלוגהתוצראבםידוהיהםייחהלשהבחרהתשקהלכךרואל

,דיחיההלועה"בדעלוידוהיהללכהיבפבםלוא.לארשיתבידמבתימבידה

תולפופההיתרקלחמלע.תידוהיהתובכוסהישארוךןושארםרוגכע"פומ

.תרבשייתה,רעובה,תיילע,ת"לכלכ,א"ורספ,הטילק,ה*לע:הזחמשב

,תיאקלרמא-וביטלההילעהרכרצל9479רךרדברול7בהרגושתרכרצב

ךהיתרלועפלםיארחאהרהלאהתוקלחמהדשאר

םירקמהיפלשרתראמבוביתויבפלתובעיהלוה"תויעבתארותפלרלדתשה

הטילקה'המב.םהבובלפטשםילועהלשםהדביבעתאםהיבפלונאבהרשאכ

ןפואבהגהבוהו,תודחאתההלשהיתועיבתלתבשקןזרארבאצמ,דחרדמב

הטילקהלש99427ןובכתלרשאבובתאתוצעיתהה*למרופ-יתלבוילמרופ

,וזהילעלשזוכ*רהתומוקמתעיבק,יגקיזרפאךנימלהרודמהלשותלרעפ)

*)29%127eיפואתולעבתויעבולופטהיכרה

VA DTD Utaםיאברמ(4הלבט)יללכה

םימיגדמםהלבא,םיפ"יקמרםיאלמםגיאש,הזחטשבהלועפפהלשםיבותב

.הטילקהתקלחמסעורבירשקתאותודחאתההלשהתלועפתאהרורבהרהצמ

%
עבובברשקב2358הדמעהילעהתקלחמ

10393¿072191912930719398020390האדצמה,תשביבהיהילשתולרעפל

תובקעב.ב"ויכוםילועיבררקתאלעהךפעפמלוביתוצלמהלתורשפאהתדימב

תודמעומרבדבובתעדתווחלבקלהקלחמההלחה,הלהבההלשהתטלחה

התשענלבא,ודכרצלכןיידפשבגתהאל.הזגהוב.ט"למאלםיחדלשרוצשר

הברשחהתלועפש,א"ורטפהבהבהמודהרוצב.,הז911733הברשחהלחתה

.,ט"למאתיילעברקבםילשפחתרעוצקמ*"לעבלשהרובבגהזוחאהרואלרתויב

שדחמ סלכראש,"בכרכ"בשומלהגאדודחוימסאיהתליגתהבשיתהה'חמ

תדיעבבן"ידעטבלתמאדהו,הניפגגראילועלשתגגרואמהצובקר"ע

יכםא,ט"למאדלרעברקבתוברהלעפתילכלכההקלחמה.תוָצְקתויקשמ

5,םדזערארםיפפורתודחאאהההםעהירשק
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תוקלחמהישארםעםלבוידותושיגפתרדס,הלאםייתבשב,ונסייק

DRI,אתווצבואדרפבב,הלהבההר"ויםעות"דוהיהתובכוסהלש

לשהילפהתדעוםעתדחוימהבישיונבמייק,הד"ריהתייעבהפירחה

םוכסב)171141965ךיראתב)הלהבההירבחמםיברתופתתשהב151323105

919097107027702,האלמתוכמסתלעב,תדחוימהדערהמקוההב"ישיה

תויעפב:םלררשל*מיבשבהלעפהדעוה,תרדהאתהה*"פהדבפלרואברהש

לש התלועפתואצות.םילועהלשתויוברעהותובוחהתויעבוןרכיש

הדפרבש,הלועפההמ"יתסהםרס,רברעצל.6.5תולבטבתואבומהדעוה

.*16מהיגיצבלפתלפובהזרוגיפלתוירחאה,דבלבץרמ-ראוביםישדחל

01917 0197921 13230 ןמזברשיגהאלרשא,םמצע 02979059 991 n1310n

21277157דניתויבפתורמל,רושקבתבשםיבותבנהתא

ך"פצלונתבוחמתוגכוסהלש"הבובשחב"לרדגהיבויחה"רוסה"דצב

DIידמללקשמדבכאוהףאו,"ל"לשהרופה08:

לרפיטהלכרצלהטילקהתכרעמלשהיתוטישרה*לכתמאתה

30273לכהמלשרהםרט,הבלחרהש,החוורהתיילעב*?לאודיבידנזאה

תויופר,תודערםויק;תוקלחמהןיבתיתואיצמלתלבםידיקפתתקולח

םיבחרמלתויוכמסלטתילבימובהרבעה;הקלחמוהקלחמלכבםיפגאו

לופיטהוםילועהתלבקירדס390DDףקותהלןיאהשעמלרשא,םירוזאלו

ררזעלתובדטהתובווכהתאשבשמולברוסמלהובל0914הזלכ-םה*קיתב

- תוידרשפאטעידוהלםיגהובתובכוסהידבועןיא,רתואתרשלרוהלועל

,סכמ"לביבעבתולקהותואוולה,םמוקימוםינוכישהרפסמ)תומייוסמרודס

הלרעה.םהבאלוםייתלשממםדמררגבתויולת('וכרםיקסעלתובוישר

6אלשרותעדד*יב<דדרברלשקיתהו,םיבושוסילבר"ם"*רדח"לתובפלץלאב

.תובכרדמרתובושתדדעוב-ותעידיב

לעםלשורדהםילכההארבכותקפסמתוכמסןיאץראבא"ווטפדרשמל

ם*מסעמאלםירקמבר,םיישפחתועוצקמ"לעבלשםהיתויפ*צלתובפיהלתנמ

.ל"וחבדמעומלהחטבהכהיההארבשואחטבוהרשאתאםייקל

תיתואיצמיתלבהתיבורקעהמהבההךותמתלפופתילכלכההקלחמה

הבוחר9393927דמעמלםתיירבעבטמםיכיישתיביטלההקירמאילועש

ןיפיקעבוןירשימבתדדועמאיה.ץראב"םיאמצע"רותבםתואטולקל

םתלכיתאתומארתןג"ארתילארשיהתואיצמהתא010237ןגיאשתויפיצ

תֶוררועמתויפיצה,םילועהמםיברלטתיתרבחהותיסנביפה,תיעוצקמה
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רבילאועיגה.הדרטהוהבזכא,תרר*לרמןפוסו,ןהלתובע*יהלהסקשתוע"בת

.תילכלכההקלחמהידברעPo“םהיתוטקבבוםילועבלופטהתרוצלעתובולת

תבמלעתודחאתההםעעגמבארבל*לבמ"ארטארתואורלהוקנעוה,ךדיאמ

,תואוולהבתקפסמתובשחתהאללו,טרודה20ורבעוובצמלעדומעל

םימולשתה.ם*רחאםיחטשבהלוערתואלשתוירבייחתההותואתבכשמה

Dunaםוכסל*בויגהסח*בדמדע01520233780תרבורקםיתעלםירבטצמ

ת-כבתסה,תילכלכתוטפומתהלםרוגרהחפשמהבלצקתלעקיעמ,תואוולהה

.תוטררדהתולוברעהומתחרשאולדלדיורירבחלשהדרטהוהלועהלש

שמשוהדדרילשםיברםירקמבםלעלרכמהםימררוגהדחאכהלגתההזךילהת

לטבלןיא.ןורחאהןמזברביתולועפלררביתרגאדלםייזכרמהםיאשובהדחא

םלעתבאל.הלאתויוכבתסהלםילודעהלשהרישיהתישיאהםתוירחאתא

ם*ליעפהרםיפיבסה"דעו,הלהבהה)תודחאתההתרודסומלתובפומהתומשאההמ

תואוולהתקנעהופרדווצילמהרשאכתדריהזרסוחב(ץראהלכבםייזכרמה

Ponםלוא.םתשקבבהבופצההבכפהתאםיביבגועמלריבסהל*זלבמ07727

היפאר-תילכלכההקלחמהלעקפסללבלפדבהלאםיבצמלתוירחאהמרכ"ב

םתבוהמםיאורםלוא,הלועהתאתרשלהבומאברתובכבםיבווכתמה*דבועו

,ןיבעהתברטל,שקבתמרשאבםגהקלחמהלשהתרכמסוהתואמצעלעררומשל

.םירחאם*מרוגםעהלועפףותשוםואית

םיררהמהיתוקלחמותונכרסהן*אש,הדברעהתאףרסבלןייצב

תיילעלשהקוסעתהוהדובעהתודעבךורתפלעגובהלכבלקשמלעבםרוג

תכרעמב דרפבבבליבקמבלועפלהלוביהבניאתובכרסה,ןכא.החוורה

,הבידמהתודסומלופיפליזכרמאשרבpaoךפואבהווהמש,הקוסעתה

םילכהם*לרסחהזחטשבם"לערפהחםיתורשהרתיברוהקוסעתהתורשבםלוא

הבופלםתואתדלפהלןעמלאל,םללועהלשםתקוסעתתייעבבתואבלופטל

תכרעמבהשלחהה"לוחהםתולהבםהלרוזעלר.ה*לעפןגהלןעמלאלא

Tara nTn

981102773הברהרזעשדחההלדעלהקיבעמתידוהיהתובכוסה:םרכ"סב

,םלוא.הזתורשלםבלוםצרמבט"ממללכךרדבםיש"דקמהידבועו

רוסמהלופטהרכשששיר,םיגוש071993םיזוקללופסהלשבצקהותורוצה

.תיביטרטסיב*מדאהתיתקלחמההדרטההדספהבאצו*

הילעהתבוסלם"תואבםדדעצתס*דקבותוגכוסבהזהבצמהןוקית

yסוביכהלשומוירדסבת"זכרמוהפרחדהש*רדבודמע*דלארש*תלשממ.
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ט"למאתודהרםעםדרש

תוירוביצהםעיחהרשקהתאםייקלןעמל

!:תוחלטמםעתוחישותוביסמתושיגפתרדסובכרעל"וחבתידוהיה

תולוגמדזבץראבדרקברשאםידדרבםישדאנתובגרואמתוצובק

םיעוריאלתסחייתמ(8הלבט)יללכהריכזמהח"ודבהמיטרה)תדנרש

חטשבובלטתולועפהלכתאתוצמללהקוחראיהו,דבלבם*יזכרמה

היתורודאלעהילעהלשתדאלצמהתאם"חרואלר"בסהלובלדתשה.(הל

,תודחאתההלשהידפלקפת*ול"מבםתרזעלבקלתבמלע,היללצו

דודיעןפמלתירוביצותירסורמהביחבמםתואליעפהלהנושארושארבו

הלאהתוטיגפהוללערהןובשחףוסבשהחבהלםוקמשי .ה"ילעה

רתויהרורבהגומתתריציל,םלט*אהרתודסומהםעהפבעהתובתכתההו

.ט"למאבתידוהיהתוגלהבפהתעדרתבדחאכםיישקהותויורשפאהלע

;ישארםרוגהורהתשוז13093159935090332730םרמתאזתמועל

תררגבםלבוטיהתגהבהש,רבדההמוד,הילעהחטשב,ןזוכמו*ארחא

,הלרקש-יתלבהילעלגררועתמשןיב,חרריכלהלרתי-תרדלקב

ןיב.הדירילשוןולשכלשתססדבמ-יתלבהשגרהתררתשמשךב

¿202ובלפסטש,תיתרבהחואתלשפבהביחבמםילשחבםילרועלשם*רקמה

דצמץחללףאודדדעלתודורהםיאבהלשדדמלהרבגזוחאב137253

077097071n479%םרגבהקזבהלעודמעאלרשא,ימוקסהרוביצה*שאר

הרזעה,םיטלוקהתודסומלוובלםימרוגםהשםיישקלוהזבוסמ

לבדקמלIDAדוגיבב,רתויבהמועזאילהתודחאתהלתגתיבההרישיה

הבחרדיבםיכמותםהיתרדסדמרשא,עתויטפחהתדצראהרתיבם"בוסיל

ביהבהל,ןכומכ,ובהלצהאל.לארשיבםילועה"בוגראותו*חודחאתהב

היצמרופביאובלואיצמיתו"בולצהתויורדתסהה*"עשה*לעהתודעדש

היצמרופניא-הצראךרדלםדאצרויםהשעגרבםילועהלעהבמ*המ

307דועבםנעמלהלועפהתאןבכתלוןיכהלובלתרשפאמהת"יהש

:םלרתוימםלטבלרםיישקךכ*"עעובמלו

ט"למאבתוליהקהתוגהבהות"גויצההעובתהיכ,ובלערד*

0117?02110723רשאמרתו*להברה,הילעהךילההתלתוטיגרותורע

םלחרואהתורהצהבהמלשהבומאבונאםינימאמ,ןכומכ.םירחא

רתויבתיבויחהכרעהםיכלרעמםהש,רשקבוגתאםידמועהתודסומהו

םיעבובםניאליעלךנביללצשםילדחמה.תודחאתההלשהתלרעפתא

107700הבצממאלא,תרדהאתהלוהילעהןיגבעליוקלondאופיא

םלאשרובגיאר,תשב"בתודסומהרתיותיגויצההעובתהלשובימב

,הזהבצמהחותבבסבכהלותאזההרלקסהתרגסממגורחל
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תורסל,ורבם*ללקתבובאסתוטקהתויעבהלולכמףאלע

תא,םלשבלב,ןייצלובלרתומ,םללועהרפסמתתחפהוהדיריהתעפות

הבוררלשתחלצומהםתס"ילקו,ט"למאתיילעלשיביטקורטסנוקההיפרא

.עירכמה

:רזהחלצהלםיבמ*סהמכר

n1.תיצוביקהתובשיתהלהבופוזהילעלשרכ"זבקלח₪ 09p3312100

.תיצולחההעובתהיאצויםביאש07774523תוחפשמתיילעלתסחייתמ2

הווהמסם"למאב"דוהיהרעובה"כרוכזנבםאב.דבלבתונבורחאהםינשב

תיצולחהילעלשםילודגהוםייזכרמהשיבאשמהדחאהזהםויהדע

דוחאםייצולחהםיבניערגהווה39707ךושארהרושעב299,לארש*ל

לעתיצוביקהתדבשיתההשאצמב*רה,ללכבובתיילעבדחוימבהובג

8000-9000)ם*לועהלכשללשמהלעמלהכדעהטלקםיבושההימרז

תארלכמהלכ,םידברעה"בטומבוטלקבם"יזוחא79953-2([שפב

ץמאמהתאךירעהלעדיתיניטלההקירמאב*ללכהידוהיה217

תובפיתההייחלםההםי"חהןיברבעמל07730*סיפהו10935

.לארשיבתדבועה

רמבו תל*אמלחה,חרתפ"רוזאבעקתשהט"למא"לועלשיבש0990

![ייזהעהבירציהבב"אםתועקתשה?eלכהםילרעהלהפבבתרר"יהפב

רפסמהםלדא.ררוזאלרוזאמרםדקמלםוקממתררבעההךה.תובררסה

יפבעב,הדובעהתוערצקמלכבוטלקבםילועהו,דמוערםיזקיללכה

,ךכבם"כרבתמ7138.,םיישפחתוערצקמברםיתורשב,םיברשהקשמה

13702093997080773ןיערגההווהמ'ץראבבושד₪תוסוקמהמכבש

.תויולגהגוזימךילהתבותימוקמהתו"לרוביצברתויביבויח

םייביש"אבכס,תויחא,םיחקור)האופר*דברע,םידדמ,םיאמדקא

(fasללכמזרחא20-כדחיבתוגורחאהםיגשה07833031114-1

13990ד*צקפתםיאלממהםיאפורהתוצובקתועודיט"למאתיילע

םישפותם"למא*אצריםיסדבהמשהדבועההעוד*תוחפ,בגבביבגויח

3112127קפעוהעיחלדערםודסותליאמץראהלכבידמלבושחםוקמ

ךוכמברתראפלסרבינרואבידמלםילבוקמםינבקילרמא-ורנ"טלםיאמדקאש

01707013077700022714731םללודבהםילוחה*תבב,ןמצ*ו

תורעצמתורובבה-*אקרליסבהטילקהההילעהתוטיטררפשםע..םיבושח
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רזהבכשלס"טולוסבאהויסחיההקלהתאתרכ*גהרוצבל"דגהל ןתיב

.בוסילוהבידמלתיבויחההתמורתתאשיגדהלךרוצןזיזאירהו,היילעב

הפיסומותיללכההמרהתאהלעמוזהבכש,ט"למאמהילפהברקב

."םמצפםילועה*"עםילועתסילק"לשתויורשטפאותוחוכ

םירחוסלשזוחאהתחפ,תונורחאהםינשבםילועהלשןויסבהרואל

רחסמבך*%שמהלםיבווכתמםהו"לארשיהקשמהתודימ*פלםועצםבוהש

רובפלםיבכומהלשוהכאלסילעבלשזוחאהלדגותמועלו,ץראב

ךורא*והלוםיבושםיאבתלרבעמהטהיבגלםג,הכאלמל(רוזחלוא)

תויהלמןיידעםיקוחרםתט*ללקיכרדו,םיברתולגתסה*ישקלםרוג

aיפלעףאן(הכאלמלםלמיאתמםיבבמתאצמהלרשאברקיפב)םימלשומ

תשרתשמאיהו,ם"בושהם"לועיזדכירהמכבתרכיבדזהבכש,ןכ

.ץראבתכלוהו

תיתרבחההדעבה

היעבהתארופהשארבובדמעההד"לריהתוביסןינמב

םס"למאמהילעהלשתיזכרמהה"יעבהקפסאלליהוזןכאו,תיתרבחה

.תירמחההטילקהדצב,החוורהתיילעלכלשהארבה"פכו

93%%0710ריעצהרודהשכ,ת"רבעההפשההעידייא

ךעטמהתולד,(קיתוהבושיהלשםירכיבםידבר09תרשקמש)ט"ח"יאב

תוברתוהלכשהלש"דמלהובגהמרתמועלידוהיה"בחור-*תוברתה

0303%%3*3?302תוברתוהרבח""חבךרוצהולגרההתאהלעמרשא,תיללכ

תואיצמהו*ללכהבוחרהםעסברפמה-רבגהלש+יעגמהןיברעפה

תושילתהןיבל,רתויהריהמתורעתהלותואםירישכמש,ת"לארשיה

הדזהיהלש*שפבה11778053הדרהבצמתאתעבוקש,השאהלשתרדידבהו

לושכמלםידמרועהלאלכ-הטילקהלשםינושארההיבלשבת"תהפשמה

DAהברהעפשהעיפשמר,סדחההלועהלשתירוביצה;נתיבחורהדתט*לקל

תיתוברתותינושלהרשכהלעבושחלללכרשפא"יאתוצופתהתודהי לשהבכרהוהבצמב.תילכלכותדעורצקמהביחבמטלקהלורשכוותלכילע

םימצמוצמהילעידממלרךבאםיבכומORאלא,םילועהלשתמדקומ

לשהסחילשידוס*%רביששקבתמ,תאזתמועל,רתויבם*לבגומו

םילועהתאתבהואהבביאדהילעבהצור"רשא,הלוכתילארש"*ההרבחה

קראלו.םיבדשםידהטשותורוצבתעצלםיהכרובSANDיפכ"ם"שדחה

DIVINA IIIna tod)תוכחה"<האררפצאתהאחבררחvirem

לשותובלתשהתדדמםערשקאלל)הטיסרבינואבםגאלא,ם*שדחה
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תויסילופהתוגלפמבררגבתמהרעונב,(םידומילבתיטבדוסטהואטבדוטסה

.,עירכמהכתילארטיההרבחהייחבןדיקפתש

השקםילברסהתויטבדוטסוםיטסנבדופסלשםיטעמאלםירקמבובלקתב

הפשהתש"כרבםתומדקתהוםידומילבםהיגישיהתורמלתיתרבחתודדידבמי
תוגלפמהלכב1965-בתויחבהתכרעמבםיללעפויהטם"למאילרע.,תירבעה

ונגיארו(לארטיתדוגאותיטסיגומוקהתא,רגלעודיוהדימב,אזצוהל)
תוכייתשהותדחרזאתשגרהםהלהבקמוןזתרל"לעפהדימוזדאבברקופיסב

לשםתרבלתשה*זדמלהלד,תוריחבהתפוקתלץוחמםלוא-לארשיבםייחל

3709793021305Dדרהו,תובושהתוגלפמב,השעמלהכלה,ונגירבח

צשת*הטסהק*דב,תוצראהןתרואבתוגלפמהךתואתוחולטבםדיזכרמףאו

ם**דבידמהם*ייהבםיררעמהותיסחי-םיק"תרהןיבםגיכהח"יכומבצמה

ם*ילבגומםהלשםייסריםויההרבחה-ייהשםהםיטעמאל,ם""תוברתהר

חטשבםההתוללכבהרבחהםעםהיעגמו,תינק*רמאוביסלההילעה"מוחתל

.דבלביס"לופהוא"י"עוצקמה

הלועפ*"עהמכרהמכתחאלעותוגקתy"ךקדתיאלהזבצמ

ךכלםב,םלואו.בוטיבתרררסהתדללכה079182הרומתהשררד.תידסומ

,הבידמבםיארחאהם*מרוגהדצמתגווכמהלועפרוהמזיהסטורד

םרלרעהתרדחאתה,

הקלרמא"לופתודחאתהלשהילדחמוהיגס*לה,התלועפ

םהילעדרמעבוןידהןמש,תויזכרמתועפותהמכןמיסבםידמועתיביסלה

םיפיגסה,תודעוה,יללכהריכזמהלטףקיהה-2122ת"וחודהתאירקךות

2093929879

ואתעדהתאהחיבמהרוצבתמדקתמםתטילקסםילועה

םביא-עלרכמהבורהםהו-םיזשקהלרומםמצעתוחרכבדומעלםדלגוסמש

,תוקרחרםיתפעפלאלאתודהחאתההידרשטמלאלותובכוסהתודסומלםיקקזב

,םירחאתטילקןעמלהלועפלותראסייגלםיחילצמובאוהדימבקרו

םילפוטמה713778םיבופרםדרזרוה,תאזתמועל,דבכותבתשגרומ10703713

איהתיבקלרמאוביטלההילעהוליאכםשורהרצרוב,תונגושתויעבותויעבב

0077II.תיטמ"לברורפהלרכו,תלשכַָּפְההתשלחב 137% M1קדצדמרוגדאר

סרסמרבדהשדע,התלועפרתוחחאתהה"בגל*תואיצמאוהםלוא,ללכוללב'

,םיפיבסברהלהבהבםיליעפה"ב*עבםגהבומתהתאףלסמו
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הברהםיש"ידקמהםירוסמםילדעפלשלטובמיתלברפסמבובכרבתה

םיליגרוגירבחןיא,תאזתמָוצל,םישדחהםילועלםתרזעלץרמוןפז

םקלחו,תיפסכהביהבמהיפיבסותודחאתההלרעתאתקפסמהדימבתאשל

ט"למאבתויורדפסההותודסומה,םועז19927KIAבלצקתבvamיסמלש

תתשומונביצקתפאצמב,רתויבהלדהרזע,ליעלרומאכ,רבלםיש"גמ

937תונבמדזהב,הבוטלןייצב.תידוהיהתובכוסהלשהתבצקהלערקיעב
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