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הנומאהוי,'וכו.פארשיפ המשגהפע.תארוקש.העונתימיקממתי*ה:תירבעהבודךנה

ףחסנדיתעבךתואאוצמלעתפואאלוהלוגבתרצויתיתליהקתידוהיתויכשמהב

ימו*מו*הךלשיחהגולאידהשיתוארעצמשהמ,וללהםימרזהדחאםערורבןפואב

םרזחי.ייבגל.ת*תל*הסהצ-ןרא>ופהתהדחו.תסנפכה:ת*ב-תודחהי םעי:"הקישב"אוה

NIMייתייעבאוהגולאידה,*לארשי-ינויצהישילשה PN DONיאדו,םו*םו*

METתא"ישדח=.העונתב ךניא:רבפשכריישכע ADE Tiהתאש.ךדמצעלב>>:תחטבה

אוב!.'רתו*.המפשהיהת.ךייח2445"ןתטלחה,דיתעבשתנמלעהזגולאידלביוחמ

,?תימאהגולא:דהוהזיכ,הסנתהובי,תושעלתבשחשיפכראבךידומילםלשה

JNימתונשחיש-ןדבךישמהפש.לכו03Dm JNופייהל.תוארליתישיא<

.חזקתרמגולאידידתואקיבול

 

7.12.88םיפוסיכ
!םולשהסנול

ביבסןודלילאצי.העונתהתדיעותארקלתושענשתונכההתובקעבךלבתוכינא

תויושחרתהבםגרשקתמשיזכרמאשונאוהיתעדיפלש,"העונתבתודהי"אשונה

הפיא.ידוהיוהימקוחיונישלעתוידרחהתוגלפמהתושירדםע,צראבתונורחאה

לשםיגיצנכ,אשונלרשקבדיגהלונלשיהמ?וזהלאשלרשקהבםידמועונחנא

IISףוהדה*ה DD Dt Dnaתולעהקיישדכב>IINO aRP Se DUאלי

לעלופונומהתא(תימרופרותיסכודותרוא)תיתדהתודהיהינפבריאשהלםימיכסמ

הלוכישתודהי.תעמשמלשאלותועמשמלשתודהיהתאםיגציימונחנא.תודהיה

.תווצמהםויקךרוצלקראלו,םיילסרבינואהםיכרעלהלשתרוסמהתאםיאתהל

.:תורפ.תקלדה:(תבשתלבקןרגכ'ם>*דוהיהפםיכרעהלעהעונתהךותבודלםיבילח

העונתהתמקהםעידוהיהםעהתאליצהלהחילצהתינוליחהתודהיהקרשרוכזל

תוהמתאןיבהלהיהלוכיינוליחידוהיהיהאוהםגשונברהשמומכ).תינויצה

גנאיIRADEישודקהלש*שנרעכ-תודבעה-תתשרניבה-ם>*תדהיכ::,תוהיחה

MUNDI RINS RSTMAיעיצהלוBDהעהגתה**רגהבבילפליקימעמזינויער"

,תונריצה?תמל.ןך*בהללכהניחזאשונמ:,ידגהי..ןנהימ-תלאשלרנייתודמעתאישיבהלה

.\וביקההמלוםזילאיצוסההמל

עמתשהל

ינמ

.DOMלגלעכפההז3

=

 



 

,הכרבוםולשםחנמל 

.תרחאםעפבהעונתהלעוךישעמלעלאשא,ןינעלוירוציקב ןיצנםהבםיאשונהתאתודהיהםוחתבןיכהלהתיהותרטמשןויעהםויםוכיסל .DANAרפסמשיגדהלהסנאהדיעוב RODהצר?םא-רראסילהכהמתונרילערה4, חתפליוצרש.1כ05-ת080₪םירוטקו
אשונוםלועהזכרמבדמועהאוהםדאהשכתודהיהלשילסרבינואהרסמה.1 .ובשחרתמהלעתוירחאב
.:דוהיהםדאהלעלטומהשנעהו64,יחשעתלא)תודהיבשירסומהדמימהןאכמ.2 URרהבנהםעלךיישתותלרחב,
ללכלםיכיישהתורוקמכסיישונאהללכהו)םיידוהיהתורוקמהןמהקיניה.3 .יונישלושודיחל"הארשה"תונקהלםירומאהו(תושונאה .הנתשמהםלועלתודהיהיכרעלוגיסביונישב,שודיחבשתוימיטיגלהןאכמ.%

."תחאלגרלע"יפרגלטןונגסבתאזהשועינא

,הכרבב

 



םירמאמטקל
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תחטבומהמדאהתלואג"לשרשקהבאלךא,םידוהיהתלואגדעבלנאיכלנולצלנא...
המדאהתאררחשל?דכונאבאל.ישפוהםעתויהל?דכהצראונאבונא,יתעדל."השודקהו
.רזהןוטלשהלועתחתהשובכה,השודקה

לדכןאכיתדלונאלינא;המדאלתסחייתמהניאאיה,םישנאלתסחייתמרורחלשהלימה
.םילילא?דבועידילעהסמרנשהשודקההמדאהתאשדחמשדקלידכוארפושבעוקתל

זכרתהלםילכויויהםידוהלהוב?ידיחיהםוקמההלההזיכ?וזהמדאבאקוודהמלךא
,ןאכל.רחאםוקמבגישהלולכיאלםידוהיה,םתואמצעתאיכ.םתואמצעתאגלשהלnanלע
.תווקתהותוליפתהלכוזקנתהלאםשיץראל

תונולצהתאוססיברשאםייתדהתושגרהויה,יתרמארבכ.ילוא?דגונמאלהזםאה
תלחלשמךרדבהמשגוהאלשהמלשמ.תלרוטסהההמלשמהתאוגלישהךכותיטילופהותינוליחה
DAךרדוא

.לארשלםעלשדכלמהםרוגהתאוולה,ףתושמהלרוגהםעדחי,הנומאה

לשםתואמצע:וחכשלםירחאשתושרהלםילוכלונאןיאוחוכשלםילוכליונאןיאךא
סנךרדאל,חלישמידילעוא,תיהולאתוברעתהידילעהגשוהאלםתמדאבםידוהיה
תלעב,תיטילופ,תינוליחהעונתידילעהגשוהתואמצעה.ךאלמתועצמאבאלו
.םיינרדומהלועפיסופדתועצמאבהלעפרשאותינרדומהיגולואידיא

לעוללערשגלןתינאלשםוהת.םוהתםי?קינוליחהםדאהלשתונויצבוןכתי,ןכל
.תואמסיסואתוליפת277

ללחב,ןאכינא,םייקיננה":ףיסומו(וזכהריתסתמייקוהדימב)הריתסהתאלבקמינא
ללחלםידעוימ,םייתד-אלה,ונא."תוומהלומיננה,ייחאלומיננה,הבהאב,הרבחה
.תונויצהםגךכ.םימוהתותוריתס

,תבורעתהיאושנבהליעבלכהאוראלינא:אמגודל.תמלשומהניאללשתונולצהוןכתי,זא
.הצראתולעלןכומרגלכשלאנתב,םגלדגנתמלנניא.ץראלםילועהלאתוגופשלאנתב

םיכייש,םתודהלתאהלאשןמיסבםימשהואםידוהלתולהלםירחובהםידוהיהקסשםובסינא
התואךופהלהצוריתייהותמייקהיצפואאלהלארשיתנידמםרובעקר.ידוהיהםעל
.רגתאתלעב,תכשומהיצפואל

פלגב"לרבע"ימצעתאהאוריניליאו,תויעזגתוביסללגבידוהיכימצעתארידגמינניא
היווחבקלחתחקלהצורינאש,רבדהשורפ,ידוהיתולהל"רחוב"ינא.ןענכץראביתדלונש
היהשהמלכאל:יקלחןפואבתאזהשועינא,ןוכנ.תוסודהךשמבוניתובאלשתיצוביקה
.ןיררועאללךישמהלןכומינא,ונבוושעםהשהמלכאל,יסובעקדוצ,םרובעקדוצ

.םלדוהלהתנידמבתולחלהצור298,למסלךופהלהצוראל,רפכתויחלהצוסאל,ידוהיכ
(תלדרפסמםגרותל).ץ-ויע-₪וימ-ע.לארשלץראבקרםייקתהלהלוכיוזהנידמ
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SUN
לעבםיבצייתמדימוטקילפנוקזמרנקר.םיעוזעזימלובםיפוגםהלנש,הערונתהוץוביקה

?דוגינרתוישיאתוירובירי.תועדיקוליחםלירתופוםיחסנמ,םינגראמ,הדעוואדיקפת

בשוה"ל?תילשעתהטקש"ה.חלטשלתחתמלא:?תעונת-יצוביקהםמוקמלאםירזוחסיסרטניא

הגבלע
ןהלואצמנאלשתויובחהתומכסהה-יאתאתוסכלםילודגידאלרבכ,םיתיעל,םיחיטטה

הלןיאשתונפקותתריבצאיהךכמתלחרכהההאצותה.ותדובעבךישממאטאטמהו,ןורתפ

הצירפוטשודלחלכ;:לכללעמר.ל?תערנתהרל?צוביקה?נתורהסלרעהסוצמיצו,ליוטיבל?קיפא

..המכסההוטקשהתסיפתלדעבמ"עוקבל"םיטקתמ

םיטקללפנוק

:המלידה

םלנפהםירושימבןהוסייתעונתהסירושימבןההמכסההתמרונתאחפטלורומשלונילעסאה

םיטקילפנוקלרשפאל,יוטיביקיפא,תועדהיקוליחלרשפאלרתויבוטילואוא,םייצוביק

םירושלימבדחי?דקפתלונתלוכיבםירומחםילשקתרלציבךכבןכתסהלו,תולגתהלםייובחה

?םינושטשה

:הבשחמינוויכ

הרבחבהיוצרוליפאותיעבטהעפותאיה,םידגונמףאוםלנושהבשחמינוויכלשםמויק
סגדלרנ,ינרשהדובליכרתועדה?קרל?חךותמתדלונההריצלהדצלשאלא.החותפותיטרקומד

תישיאהנרקהב,תוימולמול?תוגהנתהתומרונב,ישלאהל?פואב,תופקשהבל?נוש:טקל?לפנוקה

םדאהןיבוא,םיישיאניבםיטקילפנוקלםיתיעלםיכפוההלאלכ.לילאנויצאררבסהתרסח

,"הלועפותיאףתשאאלןכלוולשהללמףאלןימאמאלינא":רמכתרורלימא.יחארוההבתכרעמל

.'דכו"ךהמרהזהלךירצשתורתסנתונורכ.ךאכשיש7OZDףתתשהלרמלכסהםהרא/רRIAסא"וא

5727NDילאנולצררבסהלכשםלשתושגרסלועלשהצופנדואמלבא,תינוציחהעפותקרסה

הצראתףסוא,ךלוהוהבעתמאוהשיעבטרותפיתלבטקילפנוקשםיעדויונחנא.וריבסהל

.ידגנהטקיבואה"תרחשה"ךילהתקלמעמוךלוה,ולתובקעבשבחריוביגומצעלשפחמ,תוקמנהו

םיפתושמםידעיתמשגהןעמללועפלןוצר,הלועפףותישתבייחמתורוצתדובעלכשונעדויב

דוגלנהתאןיבנ,תווצלםיפתושהלטתונררוכהרהוטביסיסבןומאמיחרכהאצו?לעופאוהש

52(?הלרעפףותישלהכילומהתופתושתשוחתן?בלתיבל?טקילפנוקהיווהןיבםייקהיחרכהה

.הרופור

ןוצרוהלועפףותישךותמםישנא,הרואכל,םילעופהכותב,תפתשמתרגסמתמייקתמ,םיתיעל

"םיפתושה"םיחמש"ישפרחהםנמזב",םיעלקהל?רוחאמ,השעמלו.םיפתושמסלדע?דחיבםלשגהל

:תואצותהו.םיקוזינוםיקיזמ,םיצמשומוםיצימשמ,םילשכומוסםילישכמ,והערלשונולשכבהז

תוליעפןמזוב5-תמושת,הלגרנאלשהמרצעתומכתיינפה,ןערציבברותוטלחהתלבקבישוק

המויקשהח*כומתואלצמה.תמרותותרצויתפתושמתוליעפלסוקמב,יומסםבורש,חוכיקבאמל

ןומאלעתנעשנהדחלהרתופתושהתשוחתתאהכותבהקיזחמהנלאש,תפתושמהלועפתרגסמלש

םייוצמהחוכידקומ.הנממקחרתהלהדילעםילעפומהלשןוצרלהכילומההל?חדהנלירקמ-ידדה

תמצועןיבלתפתושמהתרגסמהןיבהריתסהשלככ.ל?נשהתאדחאםילרטנמיומסטקילפנוקב

לודגתרגסמהלעתולטומהתרמישמהעוציבלקזנה-רתול?הקומעהכותביובחהטקילפנוקה

.א ;דרס?'תוחנהרפסמלעםילרנבהערונתוץרביק.רתרל

סישגהלםיצורןתואתורטמותולוצרתוגהנתהתומרונ,םיכרעלעתיסיסבהמכסהתמייק.א

.(העונתוץוביק)תרגסמלםיכלישההלאלכ

רתויבהליעיהךרדהאיהתופתושמהלועפתורגסמתועצמאבתווצתדובע,הלועפףותיש3

.םיפתושמהסידעלהתגשהל  



םישנאםירבחהבתשדחתמוהחותפהרבחבהיוצרוליפאותיעבטהעפותסהתועדיקוליח.ג
יעבט,ךכל.םהלםידחוימהתויטפ-יטנארתולטפמלסילעבוהנושיפואילעבםינרשי
-םללולגוםייומסחוכיקבאמ,םיסרטנלאותופקשה?דוגינםהיניבווהתישטרבדה
"ןמלשהלע"ירלגטקילפנרקהתאחינהלותמאתורבדהלעיגהליוצרוןתינ.םיטקילפנוק
.רתוארותפלר

תורבדיה).גהחנהלשןורחאהקלחהתאםישגהל,ןוצרוא,תלרכדרסוה::ךלבנשבושה
השק,ןוכנ.תומדוקהתוחנההלכתאלרטנמ(סייומסםיטקללפנוקקורלפליחרכהיעצמאכ
ךיתוטגרתאחינהל?דכןכתסהלתונוכנובל-ץמואשורד.תיבלטקללפנוקתואיצמסעדדומתהל
םיתיעל.סימודםידעצבטוקנ?ינשהדצהםגשהווקתב,יבמופוכוכבךפראבךלךכסיתללרכ
:םירחאהםיעמושלוךלדיגיוקחשמהתאקחשיאלךביריםאהמו:יעבטהששחההלועתובורק
.תקדוצוהטובתוידדצ-דח"..הדומהתאםגףוסףוס.יתקדצדימתוהזכהתאשיתעדידימת"
רצבתהל,תוכרעהההנחמלאשדחמךמצעתאףוסאלידכחוכקיפסמךבהיהיםאה?זאהשעתהמו
םלועתנומתבתוזחאהולגרהיסופד,תומוז?תויונמדזהרדעיה,ששחלשבצמלא?שאבישהלר
ןהיפלעתוטנידרואוקתחיתמתרשפאמהםלועתנומת,"סהוונחנא"וא"ארהולנא"הבטיש
,ךשמתמהטקילפנוקהתעפותלאםיאיבמהלאלכ.תויופידעירדססיעבקנוהשיגתבצעתמ
השיגפםייקתתש(ןוכיסוא)יוכיסםייקםהבטגפמתומוקמתונקורתה,תישיאניבתוקחרתה
תומכסהררבלתלוכירסוחוןמזךרואלודבעישהדובעיתווצתריציבישוק,ביריהסע
תרצוי,"?תילשעתטקש"לעתנעשנה"הנחמהתומלש"תמגמ.יניינעןפואבתועדלקולל?חו
.תכלוהותתחופתיבויחהןתמורתרשוכשהרואכלתופתושמתורגסמ
:תואבהתונקסמהתושקבתמןאכדערמאנהלכמ

המוקמתאתונפלתבייחהעונתבוסיצוביקבםויכתמילקה"יתילשעתהטקשה"תוברת.א
,תרחאהיווהברבודמ.ירקמונניאתוברתהלמבשומישה.תמאתורבדיהלשתוברתל
הבשחמלב??חמהשדחתוברתבוציע.רתויתיתימאןכלורתויהצימא,רתויהחותפ
.רבעבוסונאלםיידעשםילכחותיפלותיתריצל
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םוצמיצתונשםייתאמלבורקירחא."השעת-אל,השע""ו""יוארדאל,יואר"ה

םיריזחמהדקומבץוביקהוהללכבלארשיתנידמ,תינחלופ"תד"ידמימלתודהיה

תומגמדגנכהתומלשתרימשלםיברעתויהלםייושעוהתומלשתאתודהיל

.תויסקודותרואותויטסילטנמדנופתומגמלשתוישעמהותויתפקשההםוצמיצה

,תרוסמבתנגועמתילמסתכרעמתריצילשםיכילהתרובגלםייושעןמזהםע

םייחירדס,םיגהנמ,םיגחתריצי:םלועמץוביקבורסחאלשתומגמלךשמהכ

לשודיקפתתנבהבתועטה.ינרוצההדצמםגתרוסמלקהבומךשמהםהבשיש

אלהלאלכשאלא.תונויצהתמשגהלשרישכמותויהדצמותיארמהעבנץוביקה

.ינויצהלעפמלםרתץוביקהשתוריש-יפוגויהאלא,ץוביקהלשותוהממויה

ףאותידוהיהתשרומהלשרתויבןמאניוטיבלץוביקהבשחנםלועהתבשחמב

.היסקודותרואהןמרתויןמאנ

שרוחהרפכ--לזרבסכלא

 

 

  



ם'בתוכהלוגהמםירבחה

 



ד1רפהתיבדובה,ק-זה
 

ברקבםילועהרפסמ.הנש50-מ?aniהזמתונויצהםעץלמארשקהרושקםינובה
ףאווזץראברעונהתועונתרתיבםילועהרפסמרשאמרתויהובג,?דמלהובגאוההירבח
הליהקהילועלשלודגקלח.םלועבתוינולצהרעונהתועונתלשעוצממהרשאמרתוליהובג
ןיבתמייקההקומעההקיזה?המ?ךכלתוביסהןהמ.םינובהירגובםהיצראבתידוהיה
?םלינובהותונויצ

התפתהלםילוכלםידוהליהםילחהובידלחלהםוקמהשתסרוגונלשתיסלסבהתינויצההנומאה
תא,ידוהלהםעהלשומויקתאחיטבהלהלוכיתידוהיתימואלהנידמקר.לארשיץראאוה
ובצממןוסאהתורהתואצותלםידעונא,?דוהיהםעהתודלותלכךלהמב.ודיתעתאוונוחטב
וליאש,קפסןיא.האושהלשהלרוטסההןויסנהרואלתקזחתמוזהנעט.ידוהיהםעהלש
םיברו,רתולםלריעזולהןוסאהלדמימ,האושהתעבתינובלרתידוהיהנלדמתמייקהתיה
הבוטההנגההאלהתינובירהנידמ.תידוהיההנידמבטלקמםליאצומויההפוריאידוהימ
.תולמשלטנאהדגנרתויב

םירובסונא?םידוהיהםילבוסןהמתופידרהמאצולילעופהניהלארשילהילעהםאה,ךא
לדוהילמואלתיבבקרשםינלמאמונא.לארשילהילעלרתולי"תויבולח"תוביסתומייקש
םעפהוז,םיירוטסהםיחנומב.טרפכוללככ,ל?דוהלהםעבןומטהלאיצנטופהתאחתפללכונ
ססבמהרבד,יאמצעןפואבוינינעתאלהנללוכי?דוהיהםעההב,הנשםילפלאבהנושארה
םלירושלמב?ידוהיהלאמצעהיוטלבלםיכרדהלכומסחנתוברתואמךשמב.תימצעהותרדגההתא
תמייקויוטיבהתוכזתחטבומהרואכלוב,וננמז-ןבברעמבוליפא.יתדהויתרבחה,יתוברתה
אטבלונלצררשאכםילכסותמונשחםימעפהמכ.לנחורהרושלמב"םילבגומ"ונא,תונולבוס
ונתליפתבזרכתהלםילוכיונאןיאםירופיכהםויב?םייתדהואםילימואהלוניתושגרתא
תאליבגהלםיבילחונאתואמצעהםויב,תסנכהתיבלךומסהשיבכבהעונתהסמועללגב
תאםיללבגמונאתדמתמהרוצבש,ךכ.וזהנלדמבתמייקהתיטילופההריוואהבקעונמצע
יתלבהלוגבםייחהםידוהיכשרובסינאןיא.םידוהיכונלשםיידוחייהםינחורהםיוטיבה
.םלדוהלכונמצעתאםלשגהלןתלנלארשלץראבקרשןעוטינא,ינויצכךא.םילרשפא

עלגהלוחללצהךיא.הילוערפסמבךכלכהובגרועשלערומשלהחילצמםינובהךיאיתלאשנ
הצוענהבליסהשרובסלנא?הנורחאההנשבהעונתהתועצמאבלארשילםיריעצםילוע0
ונכוניחזכרמןההלועפוהנומא.יתעונתהךונלחביזכרמםרוגכתישלאהאמגודהתמשגהב
.ההובגתיגולואלדלאהמרםיכלרדמהמותוכירדמהמםלישרודונאו

ץראלהלועהקיתווההגהנהה,הדמתהבתפלחתמהעונתהתגהנה,הלאתונורקעמאצוילעופב
ינמלידףוגלהעונתהתאתכפוהםינובהבתורמשמהתופלחה.המוקמתאםליספותרתויםיריעצו
קרשםינלמאמונא.תינויצהונתנומאלהלענהיוטבהאליההילעהשםינלימאמונא.יתלמאו
םליפסומונאהללגבשהביסהוזותינויצהבליטנרטלאלםיכנחהמונאתישלאהאמגודהתועצמאב
.תלשלאאמגודםעהילעוהילעםעתונויצהבולישלתבייוחמהרעונתעונתתויהל

ןוסגילזןתנ

 

 



TA lira יס Dad?
 

,ירוטסהםולהותואזאמםירושעעבראורבע.לארשיתנידמתמקהלהנש40ונגגחהנשה
לדכןמזקיפסמרבע,תורחאםיללמב.הנלדמהתמקהלעזרכוהוב,1948לאמב14-ה
.םויהדעוזאמונמעהשעשךרדהתאחתננוהסננש

תונולצ"הםאה:רעונתעונתירבחכונרובעתיזכרמהניהש,הלאשהתלאשנשןבומכ
?הידעלתאהגישה"תוגולואדליאה

תונויצ"ל."תיגולואדלאתונויצ"גשומהתארידגהלשל,וזהלאשלהנעמןתינשלנפל
:תודוסישולש"תיגולואדיאה

לדוהלהםעללמואלתיבתמקה-

לדוהלהםעהלשונוחטבתאחיטבהל-

תודהלהלשםיינמוההםיכרעהלעתססובמההרבחלשהתמקה-

?םולהונדלקפתוהמ:תפסונהלאשתולאשנזא.תיבויחאלההלאשלהבושתה.הלאשלבושנ
?תנגרואמהתינולצההעונתלדיקפתשלםאה

אל,ונייוצשתונורחאהתודוקנהיתששהחיכומ,ץראבתמייקהתואיצמהלשבורקמהניחבךא
תעבונ,ןאכמ.לארשללשץוחהוםינפהיכוסכסןהוזהנעטלתופסונתוחכוהו.ומשגוה
תאםלשגהלהנכומהויגולואידיאןעטמתאשונה,העונתכונדיקפתלשהלודגהתובישחה
.הלתונורקע

הנלהבבלארשלתנלדמתארשעתשהילע,הילעןעמלךוניחה:הזדיקפתמאצוילעופ
.הסוסלבלותללארשלההרבחהלשהמודלקלםורתתותיפרגומד

תובלסה.םיפסונםילועףלא2-כלארשילולעיהנשה.1987-בהניטנגראמולעםילועהףלאכ
בצמהמהאצותכו,רומחהניטנגראביתרבחהוילכלכהבצמה.תורורבהניטנגראמהילעהתרבגהל
דמעמהלשנאםהרכשהתדירימםיינושארהםיעגפנהורכשמהסנכההמהלולתהדירישלי
םלנוגראלםיברוקמםנלאשתורמלתישממהיצפואלהכפהלארשל,םיבררובעשךכ.ינוניבה
1989-בוכרעלשתורלחבהתואצותיבגלתואדוו-לאתמייקשןובחשבתחקלשי.םיינולצה
?aniדועהלעיםילועהרפסמ,הזבצמבו

?הזהילעלגמתואצותהןהמ.תופסונתוצראבהמודבצמםלילקש,יאדוולבורק

תוביסללגבםהיתוצראמםירגהמהםידוהלרובעטלקמלתכפוהלארשיתנידמ,הזבצמב
."לדוהלהםעלימואלתיב"כהדועליתאתדבאמךכותויתרבחותוילכלכ

?תושעלםללוכלונאהמ,ונלשםילאידלאהלערתוולםיצוראלונא

תלרוטסההתוחתפתההתאםיענומוני?הךכותונורקעלדגונמהז,הלאםילועדעברוצעל
תאחוכשלןיא)םיתרבח-םיילכלכםימרוגהתויזכרמלעונתואתדמלמרשא
?תושעלהמ,זא.(םילנכפהמהםיכילהתבהלאהםלימרוגהתובישח

לארשלתנידמלהתובלשח,הילעלהעדותהתאריבגהלורצונשבצמהתאלצנלשי

ב
-

 



.לדוהלהםעהתודלותבו

המלשמכהרבסההתאביצהלתוכירצתימלועהתינולצהתורדתסההותנגרואמהתינוליצההעונתה
.ןתוליעפבתיזכרמ

תרבגהלהרבסההוהילעה.תונושתימלועהתינויצהתורדתסההלשהיתומלשמ,תואליצמב
.םלרחאםיברםינויצםינוגראלשםתוליעפוהתוליעפזכרמבתודמועןניא,הילעה

םגרתלןתינ.ונתוליעפלשורדהעויסהתאתולבקמרעונהתועונתןיא,וזהשיגמהאצותכ
.הדובעבםילשקוםיביצקתהםוצמיצ,םלחילשהרפסמםוצמיצ:השעמהתפשבוזהנעט

,הילעלךנחל,םישנאהתעדותלעעישפהלתרבגומתוליעפךורעלשלהשיגהתאתונשלידכ
.התמשגהלוהילעהתנבהל

םיישקהתורמלתאזו,ידמלהעודיתועונתהתרגסמבתיכונלחהונתוללעפ?םלשועונאהמו
.םיברה

שלו(רעונהתועונתתרגסמלרבעמהילעלהנווכה)הנלטנגראמהילעהתיגוסתאןבללשל
.הניטנגראבתואיצמהתאריכהל

תורדתסההינשהדצמךא,ה?ילעהתרבגהןעמלהרבסהבךרוצשי:לשוקןיידעםייקךא
.היללעבהלודגתובישחהאורהנלאתלימלועהתינויצה

תאזהיכוהלשלותקדוצונכרדשחלכוהלהז,תושעלםילוכיונאשידלחיהרבדה,םלירבח
ןיאםא,ונתמישמבקובדלשי,ונכרדבםידמועםיברשתורמליכ,הילעהתועצמאב
?ונלימ...ונלונא

םשגהוהלע

הלענולע

(הנלטנגרא)89ןיערג,רטפ
 

 



 

ליצר"ליחהןךלע"ירץיבלקה
 

5-502958027102,רתויהלכל,םלררגותמדנל?זוינב.הנטקהנידמאלהדנליזוינ
הלרבחתאתסייגמאביקעינב.אביקעינבורורדםינובה:רעונתועונתיתשקרהבתולעופו
2רורדםינובה.יסקודוטרואיתדןווגתלעברעונתעונתלךייתשהלםיצורההלאןיב
.רעונהלכברקבהירבחתאתסילגמ

ואלהקזחםינובה.דנליזולנבתוברםינשךשמבהקזחהעונתהתיהרורדםינובה
ךותבתלעופםינובה.הטושפאיההביסה.םיגולואדליאהתונורקעבהתוקבדללגבאקווד
תלעברעונתעונת.תופסונתועונתתאשלהלוכיהניאשתנווגמוהנטקתידוהלהליהק
.הלוכהליהקלהקיזמףאוםימיךרואלתמי?קתמהתיהאלתושקונתיגולואדיאתוסיפת
.ונלרבחלשתלדוהלהתוהזהלערומשלאלהתיזכרמהונתרטמ

שלהעונתב.רורבונלאדנללזוינבהעונתהלשתיגולואדליאהתרגסמבץובליקהדמעמ
וזהשלרד,ןכומכ.הצראםתילערחאלץוביקלףרטצהלםינווכתמאלשםיכלרדמ
ךא,תיצולחההילעלילאדיאהדעיהאיהץובלקלתופרטצה.העונתהןונקתמהלטוב
.ןתואםידדועמונאותיצולחהילעלשתורחאתורוצתומייקשהרובסהעונתה

ךכ.העונתה?יכלרדמברקבהנושארהתופידעההראשנלארשללהילעהרחאלץוביקלתופרטצה
,ךא,העונתהלשינויצהךוניחהלשסיסבהןיידעאוהץוביקה.הלוכהעונתהרובעםג
ל.ץוביקלףרטצהלםיבייוחמםמצעתאםיאורםיכירדמלכןיא,רומאכ

ףיסוהלתוכזלכונלןיאותירסומלגרתטלשפלנפבםידמועונאםאה:איהתלאשבההלאשה
תאלבקלונצלאנותורחאתויורשפאונלויהאלםאה,וא?רורדםינובהםשבשמתשהלו
הדלחלההרוצההניאץוביקלתופרטצה80-התונשףוסבשםיריכמונאו,אלהשיפכתואיצמה
?1989-בתויצולח?יהמ?תיצולחהילעל

םלנשבו1909-בתויצולחהלעטיבהלובושלםיכלרצונא,הלאתולאשלבלשהלידכוןכתל
לפלגבהמקהתעקרשהנידמהובושיהייחבםייזכרמולהםינושארהםיצוביקה.ןכמרחאלש
םלנושארהםיצובלקהךא.תואלקחהחותפותולובגהלעהנגה,תובשייתהה:תוביסשולש
הרבח?מלקמכםמצעתאוארםה.רתולםלמרםידיקפתיאלממכםמצעתאואר
.תלטסלללאצוסהתונויצהלשהדעי,ףותלשהםעםיבלושמתוריחהוןויוולשההב,השדח

םמצעתאוארםיצולחה.לדוהיהבושלהלשץולחליחלולהםינושארהםיצוביקהותוצובקה
.השקהםתדובעוההובגהתלרסומהםתמרללגבםידוהיהרתילאמגודולמסכ

Dn?לשהרובחםהבםלאורונילהתולבוקמהדימתומאבםיצולחתאםיטפושונייהוליאש
םלנשבלקהלהאלדחאףאל.הריעצהתידוהליההנידמהלשלמסלוכפהםהךא,םיפרטומ
םלינכוסמהוםלחקורמהםירוזאבישפוחהםנוצרמוררוגתהםיצוביקהירבחךא,הלאה
.רתולבםלשקהםלאנתבולחםה,רתויב

בלשהןיקנבטקחצי?ונימיבץוביקהתוהמיהמ?םיצולחםתוארובעץוביקהתוהמהתיההמ
לערבידןיקנבט)ץובלקהייחלםייתוהמonםלאבהםימרוגהשרבסאוה,וזהלאשל
:(דחואמהץוביקה

תונויצ  



םזלנומוק

ךוניח

למואל-לדוהללפוא
תודחא

רסומ

תובדנתה

:ץוביקהתאםינייפאמםימרוגהשששרובס(7,1986ןויליג)"תומדש"בדחאבתוכ

לפותלשרוציי
תפתושמהכירצ
תידדההרזע
ןויוולש
היטרקומד
תונויצ

אלהתונולצה.תוהזןניאתומישרהיתשךא,הינשהמרתויתטרופמאלההנושארההמישרה
םרוגהאוהףותיש.לארשילכלעלובקמהזןורקעךא,תומישרהיתשבףתושמהםרוגה
,רחאבתוכ.תפתושמהכירצויפותלשרוצייואןיקנבטןושלכםזינומוק,ינשהההזה
רדסשארבףותלשהתאביצהלשיםימלענםיכרעהלכרשאכ"שבתוכ"תומדש"לשהרודהמהתואב
"...ותארקלדימתרותחלותויופידעה

ידסייממונלביקש"םיכרעהםימלענרשאכ"הרוקשהמלםידעםלוכ,הלוכלארשיבוםיצוביקב
המגמהתובקעהםקשהשקהחוכיווה.עצביפדורלוכפהםהירבחוורשעתהםיצוביקה.הנלדמה
לרלשכמוואדיווהלרלשכמלשהטקשהםתבלקלךרדהתאחתפםירוגמהתונוכשבםידודןיקתהל
.ואלרטסה

,םיבזוערתיללכ.וזךרדלםיבייוחמכםמצעתאםיאורםתיצחמקר,ץוביקבםלידלונשהלאמ
םלראשנשהלא.ףסכתושעלידכאלא,תלטסילאלצוסההרושבהתאץיפהלידכםיבזועאלםה
.השדחהרבחינובכאלךאםוקמהינבכםמצעתאםיאור

םולהשמשמדחאןורקלעקר,ונרקסשתונורקעהלכמ.הריכשהדובעשיםיברםיצוביקב
הכלרצהורוצילההבהרבחבתולחל(תונוכנהקרםימעפלו)ןוצרה:ץובלקהםויקלסיסבכ
.אלואתשרופמהרוצב,םויהםילבוקמםניאםיכרעהרתילכ.ףתושמבםישענ

םלבשחנאל,םיצוביקה,תידוהיההנידמהלשץולחהליח.ךילהתבשוחלהלוכילארשילכ
םתונצחשללגבםילבוקמםניאםה.םרשועללגבקרםהבםיאנקמ.ורבעםינשבכהתע
הרבחהלשירסומהרולדגמה.םיבשחנאלםהיטילופחוככ.רעונהברקברקיעב,םתוריהיו
.הבכתללארשיה

,ההובגהתלרסומהותמרשחיכוהלאיהונתרטמ.ןולשיכאוהץוביקהשםינעוטונאןיא
.ץוביקרבחלכלשויכרעחרכהבםנלא,הרבחלעעלפשהלןוצרהורשפתמ-יתלבהןויווישה

 
 



תומלשרבשןיינעמ.רעונהתעונתתורטמלכתאףיקמ80-התונשבץוביקהשןועטלרשפא-יא
דחאאלה"תויצולח",ןבומכרתולמאוהרבדה.הללכנאל"תויצולח"הלימה,םדוקונרקסש
/.העונתהלשםילסלסבהתונורקעה

,םויה,המדאהתדובעםעבורלרשקנתויצולחגשומה.םעפהתיהשהמדועהנניאתויצולח

עדמשלאהמלדנליזוינבריבסהלונלהשק.הישעתבםתסנרפתאםליאצומםיצובלקהבור
הסנמהןמואה,חותיפהתורייעבםידלידמלמההרומה,תושידחתויגולונכטחותפלעדבועה
תוחפםהאוצי?לרצומלשרוצייהספלעדבועהלעופהוא,תוברתהבוציעבוקלהתאםורתל
ולהללעופהוןמואה,הרומה,עדמהשלאשתנמלעשורדשהמ.ץוביקב?אקלחהרשאמםייצולח
.םמצעןעמלקראלוללכהןעמלםילעופםהםאהקודבלאוהםיצולח

םוהתםייקשרמאןיקנבט.הלוכתילארשלההרבחהןעמלםילעופהabraםידדצמונאשרורב
לעךנחמדנליזוינברורדםינובה.התואםיללושההלאוםתרבחםעםיהוזמההלאןיב
.הרבחהל?דעיםעםיהוזמההלאדצלודמעלהלרבחשתנמ

תואלקחדועונניאלארשיביוושכעהימואלהךרוצה"שהרובסדעלמעץוביקמןיולהדניל
ץוביקה."למולקרגתאלקוקזרעונה.םיחאתווחאוהשידחהיגולונכטאלא,תלמואלהווחאו
םינובהשםיעיצמונא,ידיחיהרגתאהוננלאךא.לארשיבםויהירגתאמדחאןיידעאוה
.תבשונאלההבםוקמלכבתלצולחהחורהתאדדועתרורד

2 (ףנל?הלב) AT Oda
 

 



 

תקרא,רתיחףה
 

,יתליהקלעוימצעלערבדלךרוצהשחינא,תידוהלתוהזאשונלעםלרבדמונארשאכ
.80-התונשב,הילרטסוא,ןרובלמב

תסנכהתליבלםיכלוה,תבשבתורנםיקילדמ:יתרוסמתיבביתלדגינא,ירבחמםיברומכ
ידוהיהס"יבהאוהשםירמוא,"םיפוצהרה"רפסהתיבביתדמלינא.רופיכםויבוהנשהשארב
םעהתודלות:ידוהיויללכךוניחהיתלביקס"יבב.ימורדהרודכהיצחבלודגה
.פ"עבשהרותוך"נת,תירבע,ידוהיה

רעונהתעונת,רורדםינובהלשםישגפמבףתתשהל?תלחתה'זהתיכבקר
.םישדחםיקחשמריכהלוםישדחםידוהיםידלישוגפלדמחנהיה.תיטסילאליצוס-תינולצה
לנא,םינובהביתוליעפתאיתלחתהזאמורבעשםלנשה10לע,הרוחאהטלבמ?נארשאכ
.העונתביתכנחתהשהזבהריכמ

הידוהי.הלרוגלעתלארחאההידוהיליתכפהםירנלמסהוץיקהתונחמ,תושליגפהךלהמב
רשאהלדוהי.התוברתולארשילשהיפויבהריכהרשאהידוהי.תוללובתההתואצותבהריכמה
,ףוסבלותושונאהללכלוםידוהילתגאודשהידוהי.הידעיותונוליצהתונורקעתאהדמל
.הילעבךרוצהלעוץוביקהלעהדמלשהידוהיל

.לארשיבהנשתבםידומילתינכתביתפתתשהס"יבםויסרחאלוהכרדההסרוקתאיתמייס
םידומילהתורמל.םילשוריבהבישיבםידומילליתשדקהלארשיבםלדומילהןמזמתיצחמ
אוההבישיביתדמלשהמשתונכבדיגהלהלוכי?נאהתע."היתד"הידוהילנניאםייתדה
םלדוהלישי.םריכהל?ילבמהכלההיקוחתאלבקלםיברסמםיברםידוהי.םוצעךרעלעב
.תדהתונורקעתאידוסיןפואבודמלשילבמתודהילעםיעדוישםירובסהםיבר

קפסןיא.הכדעיתרכהאלשהרבחוםייחתרוצאוצמלתנמלעץוביקליתכלה,ןכמרחאל
ינא,לכהתורמל.וננמזתבתילארשליההרבחבתוברתויעבםעדדומתהלץלאנץובלקהש
תרגסמברתולםימלשםהםייחהתרוצוםיתרחבה,םייתוברתהםירושלמבץוביקהייחשהרובס
.יטסללטיפקםלועביטסילאיצוסהןויווישה

לפלעךנחלבושח,יתעדל.התיבהיבושבתיכוניחההדובעבוהכרדהבבלתשהלתעההעיגההתע
םיבחרנםיקלחםידיספמהךכלכםיברםידוהיםיריעצםימייק.יכוניחלשהדלמהתומא
.הללעה,לארשי,תימצע-המשגה,תימצע-העדות,ץובלקה,תונולצה:לדוהיהךוניחהמ

קובדליתחכשאל,םינובהבםירחאלשםכוניחךשמהוםיאטיסרבינואה01202271025רחאל
תויהללעו,תודוהילעדומללשדחוהשמשידלמת,דומללקיפסהלרשפאיא.למצעהדומילב
.לדוהל

םינובה?ירבח,םירבח15ןבדנליזוינוהילרטסואמהילעןיערגבקלחתחקלהחמשםגינא
.1992תנשףוסתארקלץוביקלםישדחםילועכתולעלםיווקמונא.תונלידמהיתשברורד

םויקהתאחיטבהלץמאמבםיבלושמהלוכסתהוקבאמהלשהיווחבקלחתהלינוצרבףוסבל
ףתתשהלםישדחםידליענכשל,העונתהםויקתחטבהלקבאמהתאםישדחמונאהנשלכ.העונתה
,(רעונהתועונתלשןכרעבםיריכמהילרטסואבךכלכםיטעמםירוהשהשובוז)היתוליעפב

 
 



תיפסכהכלמתאוצמל,לארשלמםיחילשלשםאובתאחיטבהל,תילכלכההדיתעתאחיטבהל
.ב"ולכוםלנולצהםיפוגהמ

ונלשל.הילרטסואברעונהתועונתברקבםילועלשרתויבהובגהרועשהונלשי,ןוכנ

םללחםלנובםהץוביק?ירבחכוונתעונתמםליברםלרגובםלאצמנובםלרדקץובלק,דע*לקשמ

תיגולואדיאתעונתקוזיחב,םידוהלכונתוהזבםינלמאמונא,לכלרבעמךא.לארשיבםישדח

.תלנויצהרעונהתעונת:םלדוהלםלריעצךנחלהדעיש

(הללרטסוא)פראשהנליא
 

 



Ro Dr o VEN

ךותבהאושהוןילופלעתינכתלולכליתעצה,הילרטסואלץרפלשואוברחאלרצקןמז
.לארשללךרדבןילופלהעיסנ:ןוכמהלשהנשתבםידומילהתינכת

םלרקבמםיברםיריעצ.ל?דמלתחתופמםידומילתינכתוהזןילופברוקיבהלארשיב
לראבלרבחםעיתשגפנותינכתבבטיהברועמ?ראבץובליק.האושהאשונדומללרחאלןילופב
םיפסונםלנותנףיסוהלהווקמינא.לארשיבירוקלבךלהמבהאושהדומיללןוכמהגיצנםעו
ןוגכתופסונתויטסיגולתולאשוהתעםיכרענהםירוקיבהלעםיטרפ,תינכתה?יטרפלע
.'דכוןילופברוקיבלתומוקמ,תוסיט,תינכתהתולע

רחאלתלנכתהלעןודלאיהדנליזוינוהילרטסואברורדםינובהלשהבורקההדליעובהרטמה
תאתוחהדלואלבקלטילחהלםיבייחונא.1989ץרמב?בושלדעםיטרפהלכתאררבאש
התואלולכללכונ,התמשגהבךומתתהידעוהוהבהכלמתהיהתוהדימבשתנמלעתינכתה
.1990-בןוכמהרוזחמלשםידומילהתינכתב

תינכתהלעםיטרפ

ןילופבזכרתתתינכתה.ןוכמ/תנש-םינובתינכתמקלחכ,םינובבפלהתת"ןילופתינכת"-
.תואטגהוזוכ?רהתונחמלעהשגדהבהינשהםלועהתמחלמךלהמב

ןילופלסוטתןוכמ/תנשתצובק.ןילופבםימל10ךרעבלשרוקיבאוהתינכתהלשהפוס-
.התנכהבתב/ברועמהת/היהשה/ךירדמהםעדחל

לשתואטגהוהקנילברט,קנדלאמ,ונקריב-ץיוושואזוכירהתונחמברקבתהצובקה,ןולופב-
.רוקלבהךלהמבןורכיזסכטבקלחחקתהצובקהשץלמומ.בוקארקוןילבול,השרו

:תינכתהתנכהךלהמבתויזכרמתודוקנשולשתומייק
nas pia תעבורבחבתישגרךומתללכוירבחלכשתנמלעהצובקהתאךלכהל₪

.רוקיבה

.ןילופלםירושקהדחוימבוהאושבםירושקהםיעורלאהתארלכהל.ל?רוטסהעקר
.תונחמהמודרששםילוצינםעתוחישוםיטרסתועצמאב.תישגרהנכה.

שש

»

תומללקהתוינכתהמתוחוקלתודוקנה)תינכתהתנכהתעבתואבהתודוקנבזכרתהלשי-
:(לארשיב

.המחלמהינפלןילופ.א
םלוכ,רחאדיקפתקחשמףתתשמלכקחשמב."םלועהףוס":(הלצלומלסקחשמ)הלימדהקחשמ.ב
.האושהלעתולודעבורקמתוארלוןילופלעיגהלתנמלעטלקממתאצלםלסנמ
.לפוסהןורתפה,הלירוטסה.ג

noraCONTI?!

.18אללמבוחר,המחלמהינפלתידוהיההליהקה,ריעה,השרוו.ה
?אלואןכ...ולעפםהםאה,זוכלרהתונחמתאוארריעהיבשות,ךולבדלה
.הקנילברט,ונרקיב-ץיוושוא,קנדליאמ.ז

 



.ןהבויחשתוידוהיהתוליהקהוםירעהתשולשלעדומיל.השרוו,ןילבול,בוקארק.ח

.לתרבחהול?לכלכההבצמ,התוברת,םולהןילופ.ט
.רוקלבהךלהמבלנשבדחאךומתלהצובקה?רבחלרוזעלתנמלעגולוכלספםעשגפמ.ל

לנאהבולארשיבםלפסונםלטרפלבקאשרוכזלשל.תלנכתהלעםינושארהםלטרפהDAהלא

תטרופמהעצהבותכא.האושהל?דומילםוחתבתולעופהתומללקתונרקמתלפסכהכלמתשקבא

.לבושרחאלםינמזחולו

TRתלעפומהמודתינכת,בגא.תלינכתהתאלעופלאיצוהלונתויורשפאתאלוקשלשי

ריכהלתונמדזהםלריעצלקינעהלאלהתינכתבתיזכרמהדוקנ.הילגנאבםלנובהידללע

קלחתחקלםלילוכלםלטעמש,וזתונמדזהתתלהלוכיתלנכתה.וריכהאלהכדעשתואיצמ

.לשלאןפואבהב

הלרוטסהבםילרזכאהםליקרפהמדחאתוארלובורקמרלכהלתונמדזהלהוז,לכמבושחו

.חכשלאלשתנמלעודמללשלשקרפ.תידוהיה

.הבורמהבשחמתעקשהJinךאריהזןפואב,תופיחדבתינכהתאלוקשלאיהליתעצה

םשגהוהלע

=

(ןרובלמ,ךונלחשאר)פרשהנללא
 

  



Apיהטיל:תה

עבקלשןותנהווהמךוסכסה.לנוכית-חרזמהךוסכסהלשומויקלםידעונאהנש50-כהזמ .ךוסכסבםידדצהלכלעתועפשהלעבהיהלירשפאןורתפלכ.םוזאהלמעללחב

לנוכלת-חרזמהךוסכסה.ןוימידלכמרתויתכבוסמאיה.לדמלתכבוסמאלהת"הזמהתיעב רתולבםידמולמהםלרפסה,רתויבםיקימעמהםירקחמהלשםחוכבןיאש,ךכלכירותסמוניה .ורובעןורתפאוצמלוושרפלתויעמשמ-דחהתולטללופהתורהצההו

ךוסכסהתאחיצנהלםיניינועמהםלימרוגםימייק,םוסחתיברע-תידוהיההלאשלןורתפלכ תאחתננ,ירשפא-יתלבכהתעהארנללאלרןורתפ.םימדבוםדבםלמלשמםלדדצהלכשתורמל .םלמילקהםידוגינהותוינידמה,ויביוא

:םהניבשםי?רקיעהתאהרצקבןאכרוקסנ,םילזכרמםידוגינרפסמםלמיליק.1
(ברעתונידממתחאלכםעםידרפנםידוגינםלמללקרשאכ)ברעתונידמולארשי- תומייקהתויעבהףיסוהלשל)םישובכהםיחטשבםלנלטסלפהםיברעהולארשי-

(לארשלתנידמיחרזאםיברעהםע
ף"שאךותבםילעופהםלנלטסלפםינוגרארפסמדועףיסוהלשיו)ף"שאולארשל-

(ויתורגסמלץוחמו
.םייטסילנמדנופהםימלסומהםיברעהולארשל-

.לברעהןוכיתהחרזמבתידוהלהתוחכונה:ורקסנשםלידוגינהלכלףתושמםרוגשל

תאהדבאוזםלימי-תקלתעתיברעהרטמ."הלודגהתיברעההמוא"הלשסותלמהתאץפנלשי.2 םיכוסכסםימייקשתורמלשןייצלשי.יברעהםלועבםלמילקהםיגוליפהחכונלהתובישח םיעלשדגנםירוס-ורפםיעיש,ןריא-קריעתמחלמןוגכ)םמצעןיבלםיברעהןיבםיבר .רוזאברזעטנהווהמןיידעלארשי(םיפסונםיכוסכסדועוןונבלבםייטיסנמוח

 

.םיפתושמםלדעלותורטמםעלנגומוהישונאשוגםיווהמםניאםיברעהש,קפסןיא

.םיניטסלפםיברעיצחוןוילימכםיררוגתמ(הזעוןורמוש,הדוהי)םלישובכהםלחטשב.5

הטללחההנורחאל.הזעתעוצרםעםירצמהתשעךכו1967דעןורמושוהדוהלתאהשבכןדרל .רתו?לדועתלטילופהתואלצמהתאתכבסמוזהטלחה,הלאםיחטשלערתוולןדרי

.תרכלנהרוצבהתלעתיניטסלפההיסולכואהלשםילחהתמר,ילארשיהשובלכהזאמ

םלחטשבםלנ?טסלפהלשדכלמםרוגכומצעתאהאור,תאפרערסאללשותגהנהתחת,ף"שא.4 .לטילופןורתפםלישפחמהםישובכה

הרקלהמ?תאפרע?ירוחאמדמועלמ.עדויונלאשיא?ךוראהחווטבפ"שאלשויתורטמןהמ םלנכומםילנוצלקהםיניטסלפהםימרוגהםאה?םליחטשבתלנלטסלפ-תיברעהנידמםוקתםע ?השארבתאפרעותיניטסלפהנידמלטללופןורתפכלבקל

םלפסונהםידדצהםהימ,ךא.ךוסכסלללבולגןורתפתאיצמלךרוצהלעתרבדמלארשל.5
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"רוחשהרבמטפס"בםיניטסלפינומהשריגוחצרשןייסוחללוא?חיש-ודבןובשחבםיאבה

רבדלשלםאה?מ"הרבוב"הראל?לואוא?םיניטסלפהתבוטלםלחטשהלערתוומהתעו(1971)
?ומצעתאפרעםעוא?דסאל?רוסהאלשנהםע

.יקלחיטילופןורתפםודיקלםורתלהלוכלתורבדהה.תורבדהבךרוצשישרפסןיא.6

.ותמדאלרושקםעוהז,םינטיסלפיצחוןוילימכםיררוגתמהזעתעוצרוןורמוש,הדוהיב

םאה?תאפרעלשוכרדבדועצלשלםאה.םדיתע02772245?מימתםיניטסלפהלכאלךא
לשהקלחלבושלשלםאה?"הלודגהןיטסלפ"לשןויערלערתוולוםיחטשבקפתסהלשל
תוליחלוךישמהלשלםאה?תיברעמההדגהםעהלרשקתאקתנלתניינועמוזשתורמל,ןדרי
??ללארשלהןוטלשהתחת

לכתאדחאלהללצלשינ?טסלפהגיהנמהאצמירבכ.םהלשמהנידמםלשרודםיניטסלפה
"הנלטלא"הלנואהתאץיצפהלהארוההתאןתייןולרוג-ןבתמגודכו?ניטסלפהםעהיגלפ

.לארשילהנגההאבצדלונהלאתוחוכךותמ.םעבגוליפעונמלךכו

 

םולשלמ"ומולהניהזעתעוצרותיברעמההדגבםינלטסלפלצחוןויללמיגלצנשלחרכה
.תלטרקומדותידוהלהנידמתולהללדחתלארשל,םשגויאלמ"ומהוהדימב.לארשיםע
,"הגועבקלחתהל"וכרטצלםיברעוםידוהלי.תפתושמהמדאוףתושמדיתעםידוהילוםיברעל
.לנשהדצהלשהנמהתאספותונלאדחאדצשךכלעהרימשךות

(הנלטנגרא)ח"מלפןק,יעצבמלהנמ,ויחרס
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החושל,תבשלתעההעלגהשרובסלנא.העונתהאוהו9הדיעוכטלובהםלענה,ירובע
םלנשהלשםלטעמהםיגשההתאןוהבלשי.ונלשתלכוניחהתכרעמהתולעבתאאתווצב132551
.תונורחאה

.בורקמריכמינאשםוקמההזש,יאוגורואבהעונתהןוגראלערבדלהצורינא,תישאר
תאותלכונלחההטלשהתא:םייסלסבםלרבדינשתונשלשלךא.תונשלןיאלנוגראהדצתא
ךיאולועפלןתינהפיאהקידבךורעלעגרההז,דעיהלהקיבגל.ונלשדעלהלהק
לפלעהיתואצותתאטופשלןתינ,תיכונלחההטלשהלבגל.העונתלםישדחםירבחףרצל
,ץוביקהאוהתיתעונתההיגולואדלאבםילזכרמהםיאשונהדחא.םילועלשךומנהרועשה
הרוצבךא,ץוביקהלעךנחלוףיסוהלךירצ...םעפהלהשץוביקלםליסחייתמונאךא
.רתויתיתואיצמ

ךירצלתילהרשאכ?להרקשהמ,ולהרקלאלשועיגמאוהןאלעדיליהלועהשהצורליתייה
הצוריתללהאל.תואלצמהםעיחומברלייתצהשץובלקהתאםלאתהל
תכפוהםירקמהבורבשהביזע,ץוביקהתאובזעלםישדוחרפסמרחאלו,הצראולעיםיריעצש
םהןאלקודיבועדיישךאםילאידלאםעולעלםילועהשהצורינא.הדלרילרהמשיח
.םיעיגמ

תוצראבםלרבחהתדובעלעםלמשרףילחהלתנייוצמתונמדזההנלההידעוהשרובסלנא
.םוקמוםוקמלכלשתויפיצפסהתויעבלתונורתפאוצמלותוסנלתנמלעתונושה

,םייזכרמםיאשונרפסמלבגלוניתודמעתאאטבנ,ונילערבכשהלאשתעההעיגה,םג
תונשלהסניםירבחהמקלח,"הילעהבלש"םייתסהשרחאל,יתעדל.םולשהתלאשןוגכ
םלשועאלהעונתהירגוב,דחיונלוכךא,םיחילשויהיםלירחא,םהיצוביקבהרבחה739תא
.תעדהתאתתלשלהזלדחמלעוףתושמברבד

בושתתונולצהשתנמלעקבאהלוףיסוהלךירצ,הדיעוהלשהמוירדסלעשםיאשונהיבגל
םרותשלמ.ץראלהלועשימלכאוהינויצ,תורחאםיללמב.םעפהתיהשהמהיהתו
ךא,הלועפףתשמוא"ינולצ-ורפ"אוה,תינויצההעונתהןעמללעופואלארשילםיפסכ
תלנולצההעונתברתוייזכרמםוקמסופתלתנמלעקבאהלשייתעדלפל.לנולצוננלאאוה
רתולםלברםיבאשמשידקהלשלשרובסינא,ןכ.םינולצ-אלהםימרוגהתאהכותמאלצוהלו
.הדלריבקבאמל

תעדליתחכונרשאכ,ייחבםילודגהםילוכסיתהדחאלתשח,"ץובלק"הדוקנהיבגל
תמילק,ץוביקבהעודלהתוינויווישה:אמגודל.ץוביקהלכרעתאםידבאמונאםו?-םולש
ךא,ץוביקלםיפרטצמםיבר,לכלחהותפץובלקה.םיתבהלדוגבוהלרואיתבקר
םליבשוחםההמןילנעתמשלאןיא.םידבועכםהלירושליכאוהםתלבקל?דלחיהןוירטירקה
יבזועלשלודגהםרפסמ,ץוביקהלשתפסונהשלוחהתדוקנאוהךוניחה.םישועםההמוא
.לכוניחהןולשיכהמאצוילעופאוהץוביק

אלםיצובלקהירבח.הטעמאיהתולמואלהתויעבבםיצובלקהלרבחלשהליעפהתוברועמה
ץוביקהייחבהליעפהתוברועמה,םגTD.םמצעםלצובלקלתורושקהתויעבבוליפאםיברועמ
.דחולמבההובגהניא
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.אשונבונתוליעפזכרמבתוללובתהבקבאמהתאביצהלךירצ,"תודה?"הדוקנלעגונב

.ססבלתנמלעול"וחמםיאבשםיגיצנהתאתרשתוזהדיעושתנמלעלועפלותוסנלשי
הדלעובשהווקמינא.םישדחהדובעתונויערםעםהיתוצראלובושלDAךכוםהיתועידיתא
.לועפלללחתנוטללחנ,רבדלקיספנוז
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הללחה,וזץרא.הצראםילועאלןהיפלתוברתובלסתפרצלדוהלל.המחלמתעבהנידמב
ואתיזחבלופיןבשדחפה,שארברודכלבקלדחפה.דחולמבתכשומהניאהמחלמהלשהליצב
,הלאהםידחפהלכאללוליפא.תינויצהמשגהלכקיחרמ...םוקמתברקבץצופתתהצצפש
הברהךכלכםלשלידכעגושמתויהלךירצ."םיירמוחםידחפ",םלרחאםידחפםלימללק
לכתורוכשמהוםלרקיךכלכםיכרצמההבהנידמבתויחל?דכעגושמתויהלךירצ.םיסימ
תאצלל?דכצ"פ1000ע"שםלשלךירצהבהנידמבעגושמתויהלךירצ...תוכומנךכ
ךכלכםיסימםלשלולוקמשרףאותינוכמשוכרל?דכעגושמתויהלךירצ.היתולובגתא
.םתרומתםיליהובג

הפש,הנלדמףילחהל,תלבהתאבוזעל:םיפסונתוששחשי,יתנייצשםלידחפלרבעמךא
.שדחמלכהתאליחתהלדחפהםייק,רגובמאוההלועהרשאכ.םידידלהתאדבאל,השדח
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לעתוחמללדכסיראפבלארשיתורלרגשלומםיניגפמש,השובהירסח,הלאלערבדלהצור
."םינו?לצ-לטנאםלידוהי"םההלא...םלשובכהםיחטשבםינלטסלפהיוכיד

תאלארשליבםיאורDA.דואמםיליעפםהמקלח.העונתבםיל?עפהםידוהיהםירליעצהיבגל
תאםלשגהלתורשפאהתאלארשלבםלאור,רתולםלנותמ,םלרחא.םתדלומוםצרא
םלאורהםידחאשלו...םהלהניתממההנידמאיהלארשי,םיבררובע.םהלשהיגולואדליאה
הלגולואלדלאהתאםלשגהלםיסנמרשאכברישוקהלאםירלעצל.תונלדמהDDDהנידמלארשיב
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