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וג-תמדונוא-תירקףינס

\ונוא-תירקלשינופצההלובגלא טבשבו"ט;:

ובוא-תירקילעופתצעומףותישב

ב"משתעבטהתרימשעובש

1982ראורבפ,טבשב'ב־'גי

,ךאובךורבלייטמל

.הנופצמוהחרזממונוא-תירקתאףיקנונא.ונלויטתליחתאוהודיצלשםימהלדגמ
הניאותילוחךרדה.הצחמוםייתעשכ-וכשימוםירטמוליקהשולשכ-לולסמהךרוא

;םידבועמםייאלקחםיחטשבםידבועונאךרדהךלהמב.םידליתולגעלהמיאתמ
.םהבעגפתלא,אנא

.עקרקהלעםינושארהםיבשוחמהולעםרטב1939-בדועהנבנשןושארהאוההזםימלדגמ

.'מ9לדגמההבוגו,םיהינפלעמרטמ82ההבוגםידמועונאהילעהעבגה

,העבגהלשיברעמהןורדמבומקוה,1939-ב'ונבנרשא,ונוא-תירקלשםינושארהםיתבה
רבעםשמו,ר"זארפכלשםרכהוסדרפהוערתשהןאכמקוחראל.ךלוובוחרךרואל

איה(1946-בהנושארהראבההרפחנשדע,םינושארהםיבשותהתאשמיששםימרוניצ
ץיקםויםירכוזםיקיתוה.)"רינ"ס"יבתניפדיל,ווא-רואעונלוקלהכומסהראבה

רבישתאורגסםהו,סדרפהתאתוקשהלרתויבושחשר"זארפכישנאוטילחהוב,דחא

,תרחאראבלרוביצהתאורביחוםיאמצהונוא-רפכיריעצואצי.ונוא-רפכלרוניצה

:תימוקמהםימהתכרעממןקזהםימהלדגמקתונמםויכ.לאומשתעבגםוחתבםויכאיהש

.םישדחהםיתבבתוהובגהתורידלץחליקפסלותלוכיבןיא

.לארשיץראלשרביחמצלוטקוגיננכתמונא,לדגמלביבסשחטשב
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.רקיעוללכתוקיתוןניא,םינושתומוקמבךכ-לכתוצופנןיידעוויהשרבצהתוכושמ
"םילעה".תמדוקההאמהףוסבהארנכןאכלאבוהשירבדמיאקירמאחמצאוה:בצה

.םיפנעאלא,ןבומכ,םניא)"אתשקשיקװהנרבצהתאםינוברשאםייסיסעהוםיקוריה
ךסוחרבצהםג,םימרסוחבתומיוסמתופוקתבםיאצמנרשאםירחאםיברםיחמצומכ
הרבעךכבקע,םינפהחטשתנטקהוםילעהלערותיו-ןתהאה:םיכרדיתשבםימב

םילועבגה-הינשךרד.קוריעבצולבקהלאו,םיפנעהלאןוזמהרוצילתוליעפה
רשאכ,םימשגהרחאל.הכרדםימדויאתענומש,הועשתבכשבםיסוכמודאמםייסיסע

.םירדוהמוטעמםייבדלג,םיבורמםינטקםילעתוארללכונ,הריהמתוחתפתהה
םיצוקםגשיש`רמאנןויסנהירסחלנםיצוקםיחתפתמםמוקמבוץיקבםירשונםילעה
תמועל.)ךומסבםידמועלתמיוסמתומיענ-יאםימרוגוחורבםיפעומרשאםיריעז

ךרדםימדויאענומאוהךכב.םשונוניאשטעמכחמצה,םימןיאשכץיקבתאז
.ןיטולחלטעמכרצענלודיגהםלוא,תוינויפה

יחישתכושמבהמוחתךרדהוננימימ.סדרפהךרואל,וברעממהטיחההדשתאףיקנ
,דקשה,דרוהומכ,םינדרווהתחפשמלךיישאוהשריכנחרפהתרוציפל.292
.ברוחרבדמבהשמלהלגנרשארעובההנסהאוהלטפהשלבוקמ.קסרפאהוףיזשה
."אנידרו"םגהנשמבארקנאוהםידורוהויחרפללגב.שודקלטפ,וכל,ארקנאוה
ץיקבאמצמלבוסלטפהןאכ.םילודגוםיקותמויתוריפ,םיחונםיאנתבלדגשלטפ

-הכותלודיסינכמ".הטמיפלכםיפופכלספהלשויצוק.םיצומחוםיטעמויתוריפו
םהבהריכהאלםירצמללארשיודרישכךכ.תטרתסמ-האיצומאוהשכו,שיגרמוניא
.)הברתומשנ"םיתפומבותותואבואצי,ואצישכ.הלרב

רשאתוינילולתונקונקשחנהתעלדל.רדההיצעלעשחנהתעלדתספטמונלאמשמ

התוכראתהתאבכעמוהשלכםצעבתנקונקהלשעגמ:םיפנעהתאתותפולותוכרכנ
ובףנעהלשהפקהידכדעתומקעתהלהאיבמידגנהדצהתוכראתה.הדוקנהתואב

.העגנתנקונקה

ליבשה.החרזמונינפשכםעפה,ףסונסדרפךרואלםגהטיחההדשתאףיקהלךישמנ
ומשקוקחהבוובאתבצמ:ןינעמוןטקרתאיוצמםש,סדרפהתאפדעונתואדירומ

םלועהתמחלמימיםימיה.3/12,1917*בהארנכהזםוקמבלפנרשאילרטסואליחלש
הדיחילךייתשהליחה.זאדעץראבובשישםיקרוטבםחלניטירבהאבצהוהנושארה

ההשםשכילופילגבתורשרחאלו,)קװזנאכיטירבהאבצהלשתידנליזוינ-תילרטסואה

לארשי-ץראלליחהרבעוה)רודלפמורטףסוילשודוקיפבילארשיה"תודרפהיגהנדודג"םג
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ינושארמ,ןמדייזוהיעשיםשלעבוחרבדעצב,שדחהםימהלדגמרבעלךישמנןאכמ
ןרואסומעידיבןנכותןגה.םינושארהןגדע,ןושארהדעוהשארוונוארפכ

ונכרדבךישמנ.ןמאהלשםילספובביצהלתינכתהתיהוןיקרמותלאגילספהףותישב
יטוחינפבהשארהדפקשםישורבתרוש,קלדהתנחתלומ,ונידיל.הנופצהכרדמהלע

.הביבסבשםינבמהלכלעמםעפואשנתה,רבעימימסדרפלדירש,םישורבה.למשחה
,החרזמליפענוךישמנ.רלדהתנחתלךומסונואתעקבךרדתא)!תוריהזנהצחנ
תאשנתמהעבגה.םויהונואתירקתאתרשמשםימהלדגמלא,שדחהםיפוצהתיבינפלע

טקטיכראהאוהןנכתמהו1964-בהנבנלדגמה.'מ32דועהילעףיסומלדגמהו'מ88-ל
.ןמפוק

ירה-םנימיל,ןורמושהםורדירהםיאשנתמחרזמב:רוזאהלעתופצללכונהעבגהומ
,קרסמה,שוג-ובא,ראדרהתעבג,הלאמרלשתוגספהתאתוארללכונריהבםויב.הדוהי
.ןויצעשוגתאףאולאיזרתמר,םינתיא

ןואריקלרבעמ.הדבעמובהבכשרבעבשונואתירקלשחותיפהרוזא,ןואריק-םורדמ
`ןימינביאצאצמ,רמשיכםיארוקונא'אםימיהירבדרפסב.דולוהלמר,ונואתעקב
ותנשאוהיאנליובאז,בגא.)12'ח(היתונבודולתאוונואתירקתאהנב

יתברביבא-לתלשינוריעהלולכמהתאהארנברעמב.ומשתאונבושיל
ןוכיתהםיהץיצמברעמ-ןופצב.ביבאילתלשינופצהףוחב,גנידירתנחתלשתנשעמה

הבוראהםע,

לשהנטנאהתעבג,הוקת-חתפונינפלתערתשמןופצבו;תולילג-יפלשזגהילכימו
.אבסרפכו,קוריהרפכה

רשא,תויפוסניאההפשאהתומרעתאוניתולגרמלהארנ,האבהףונלףירחדוגינב
תוכיאתארפשלםיקסופיתלבהםיצמאמב.תישונאתוליעפובושילכתונייפאמ
הלבזמלםיכפוהםהו,רוביצהיחטשלשםתובישחהחכתשנ,ותיבבדחאלכייח,ונייח

וילעבושחנשרבדהיואר.חטשהתאתוקנלתורשפאןיאבושהזכבצמב.הפוצרתחא
.םעפלםעפמ

עפושמרוזאההמדקוהנופצירהיהינבהתופיפצמונמשרתההמיוהבגנטבמבםא
לעתרפסמהשרדמהתדגאבןאכםירכזנונא.םיסדרפםבורב,םידבועמםיחטשב
:יאתסודןבבקעייבררמא":הנש1800-כינפל,הנשמהימיבםוקמבתואלקחה

שבדבילוסרקדעיתכליהוףשנביתמדיקתחאםעפ.ןולימהשולשונואלדולמ
."םינאתלש



חייצחלוםילשורישוביכלוננוכתהוןוקרילםורדמףוחהרוזאתאושבכםיטירבה
רבעלחולפחשמוהןאכמורוזאברתויבתוהובגהוהןאכתועבגה.הנופצןוקריה
עונמלותודמעסופתלידכהזםוקמרחבנןכלע.םורדבןוליאלהנלוןופצמןוקריה

תועבגהוספתנשרחאלעובשכםנמאו.תויטירבהשוביכהתומישמלעירפהלםיקרוטהמ
ליחה.הנופצןוקריהתאוצחםגםיטירבהרבמצדףוסתארקלו,םילשוריהשבכנ

ןאכחנצמהתאםיקהויחאו,הלמרביטירבהיאבצהתורבקהתיבברבקנילרטסואה
.ורכזל

־רואםוקמכהנערפכלשוהזמהוקתחתפלשתומדאהןיבלובגהרבעםוקמתברקב
ורבחוהובורועקרקהיולעבידיבודבועוטועימ,םיברעהתומדא.הזמ)םויבהדוהי

.םויהדווארלקרוזא־ונוארפכלםורדמםגעקרקהבצמהיההז.םיסיראבםיאודבל

תניפבשלודגהסוטפילקאהץערבעלדרנוהברעמסדרפהךרואלוניתובקעלעהתעבושנ
םגילואו,רבעבאוהםגדבועמ”היהובםיכלוהונאשהדשה.דגינינבלומשיבכה
םיחמצהםיבורמםתמועל.םידחאלטפיחישמדבל,םייתנשברםיחמצובםיטעמ.דיתעב

העבראלעבךומנודורוןטקחרפ-היפיפיההיזרמה)ביבאב(ןאכהצופנ.םייתנשדחה
"חרפװה:הנבמותואהלאינשל.חומוחכלותחינרופצוםיבוהצםינויבס;תרתוכילע
תרתוכילעומכםיארנםהבשםיינוציחה,םיבורמוםיריעזםיחרפלשףסואאלאוניא
ונועמםויבםגםיחותפםינויבסהשבלםישלןינעמ.הזדיקפתםיאלממוליגרחרפב
טיבהליאדכ.רלילבורירגסםויבתרגסנלותחה-ורופצלשתחרפתהוליאו,םשגבםגו
חאםיחרפלונתנרשאלותחהינרפצלשירפהינרופצבוןויבסהלשאבסהירפבםג

.םמש

תרוצםילעלורוכע-ןבנבלויחרפעבצש,ילארשיץראהסומרותהאוהףסונץופנחרפ ,,-י*-ף-
רוצייתאלידגמךכבוםילעהתאשמשהלאהנפמסומרוחהשהארנשמשםויב,דיףכ

,םינינעמםיחרפסומרותל.ברעמהלאחרזמהמםויהךשמבםיבבותסמםילעה.םכותבןוזמה
םייובחהריסהךותב.שרפמוםיבחרםיטושמינשהלוהריסלםימודםהשהארנםקרפגםאש
-הקבאלוכאלואףוצץוצמלחרפהלאקרחאברשאכ.םינקבאהוילעה-היברהירבא
קרמהלשונוחגבסיבמוילעהוםינקבאההכותמםיצפוקתחאתבבוהריסהלעתחונאוה
ובץוחללוןטקםסיקידילעקרחהתלועפתאתוקחליאדכ.הקבאההתישענוזךרדב
.הטמיפלכהריסהתא
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שאררבעלםשמוהוקת-חתפלהליבומרשארפעהךרדםעשיבכהתניפלםיעיגמוגא
ובתביבסבהדיחירכרוכתעבגיהוז.רעבגהתגספלאהנופצהלענןאכמ.ןיעה
ךא,רכרוכתועבגןההביבסבתועבגהראשלכ,ףחסתמדאבהסוכמהניאשהבורקה

ןמזמשטינשסדרפידירשמדבל.ףחסלשרתויואתוחפהבעהבכשבתוסוכמוח
םיחרפלעבלגלגסהןושמישה:רכרוכלםייניפאהחישה-ינבתאןאכתוארללכונ

ודיצבובוהצועבצשקר,סומרותלהמודחרפהולצא,יוצמהקרבשהוםילוגעםיבוהצ
.םימותכםיקרוע-שרפמהלשירוחאה

רודכתרוצבםילודגםיפופצםיחישבןיחבנהשארבוהעבגההלעמבםינושתומוקמב
רוציי-םילעהלשםדיקפתתא.םילעןיאטעמכחמצלשהארנברקתנשכ.ההכקורי
יביטימירפחמצ,וטיברשהוהז.םיקרפםיקרפיונבה;קוריהלועבגהןאכאלממ-ןוזמה
ירפה.שקשקבהסוכמאלאהלחשבבטיההרוגסהניא-ערזהכ"חאו-תיציבהנתיסחי
.םירפצידילעץפומויסיסעםודא

בושונאשובלריהביביבסמטבמ.םיהינפלעמ'מ74ההבוגש,העבגהשארבונא
.תוירקשןאכוחרפוליאףונהתויהלהיהלוכיהפיהמכ.תיארפהלבזמלשהזכרמב
ספטמחמצאוהש,וטיברשהידילעםיקרבהםהךא,דקשיצעינשןאכםימייקןכאו

תוקדשידקנהבה.םיבורמהםיקרפמבתולקבםירבשנןטיברשהיפנע.תובורקםיתעל
.ומצעדקשבעגפנלבלבלםישב.דקשהיפנעלעמןטיברשהיטיברשתרסהלתודחא

לאוףרוחהתילולשלאהטמדרנ:ןופצרבעל,ונינפללולסמהךשמהתאהארנןאכמ
.המוקמלעעיבציהבדחוימהחמוצה,השביתילולשהםאםג.הדיצלשהיונבההכרבה
.הברעמ-הלאמשהנפנםשלהאבההעבגהלאהלענוךישמנ

.תויחוחלשתוקהלאוצמלםייושעונאחותפההדשב:םירופצהתודואטעמ
)ףוקש"ןולח"ןיעכהארנאוההפועתתעבנםיפנכבבוהצםתכבתוניפואמהלא

.הבעורצקןרוקמךכלםאתהבו,םישקםיערזתולכואתויחוחה.םודאהףוצרפבו
.ומשעבונןאכמ.וניקםגםשוםיצוקהןיבתובורקםיתעלתויוצמןהץיקהךשמב

,רורדה,ווקריהנהלתובורקהםירופצהותויחוחהלשתינקהלהתוגהנתהלדוגינב
,קדרוקמהלו,םיקרחתלכוארופציהוז.לםגבהםגלףרוחבונילאעיגמ)שורפה

ואםיחיששארבדמועלהודה.ןבלןוראוצםהיניבורוחשהשאר.דולח-סוראהזח
ולשהלחנל.תילאירוטירטרופציהוזןכש,ותלחנלעםשמהפוצוםיכומנםידומע
ילאילחנלדוגינב.םירזםילחורלשהשילפינפמםהילעםחלנאוהוםירורבתולובג
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לבונהילועבגויבוהפצתינורהנלשםהםיפצהםילעה.תויריפשהלשםיפרוטהםילחזה
תוצאהתאוהיחמצהתאלוכאלתודחאםינשינפלאבוהשגד-תיניבהתאתוארלילוא

.הכרבהתונסרבש

םירוזפםידיחיתיזיצע.לודגהתיזהץעלאעיגנולאמשלהנפנ,ליבשההלעמבךישמנ
יצעבשםיפיהוםיבושחהמאוהתיזה.םיתיזםרכלדגלאומש-תעבגלובגבו,ונתביבסב

,הצחרל,רואמל,לכאמלשמישרשא,תיזהןמשתאוקיפהויתוריפמ.םדקימיזאמונצרא
.חישמהלימהםגןאכמו,םיכלמהתאוחשמתיזהומשב.שדוקיכרצלוהישעתל,האופרל
.ליעלונרכזהשםתוילשמב,ךלמםשקבבםיצעהונפוילאןושארהץעהאוהתיזה
,ץראבןגומץעתיזה,הנשףלאמהלעמלהברהינבםיצעץראבו,דאמםימיךיראמתיזה
םשירשהלרשפאשםיפנעםיחמוצתיזחלשועזגסיסבמ.ותריקעוותתירכתארסואקוחהו
ויתוריפלישבמ,ץיקהתישארבחרופתיזה.תויפורגםיארקנהלא,םישדחםיצעםהמלדגלו
אוהםייתוברתהתיזהינזרוקמ.םירוחשםהםלישבהבוםיקוריהליחתבתוריפהו,ופוסב

םירבדנ"תעטנאלרשאםיתיזוםימרכ"הבואצמרבכץראללארשיינבואבשכ.ונרוזאב
.רבץעכםגץראבלדגתיזה)'דכעשוהי,'ו

םילעוילעו,הבועמלועבגאלאוניאהמדאהחופת:בגאנהמדאהיחופתהדשתאףיקב
תוינבגעהומכ,המדאהיחופת,)םישרשוםיפנעןמזרחאלםיחתפתמםקיחמ.שקשקייומד
לשםינושארהםישבוכה,םידרפסהידילעהפוריאלהקירמאמואבוה,החפשמהתואתונב

ברןמזרבע,םיליערםה-םיינלוסה-וזהחפשמבםינימהבורשןויכ."שדחהםלוע"ה
.םטירפתלםישדחהתוקריהתאףיסוהלומיכסהםיאפוריאהשדע

ותוארלהפי.לודגדקשץעבצינסדרפהתניפב.סדרפהךרואלדרבוונואתירקרבעלהנפנ
:ףרוחהתמדרתמתוררועתההרדסארקמבראותמךכםנמאו.םילעהוצבהםרטדוע,ותחירפב

םיחרופהירפהיצעןיבמ.)ז"ירברמבכ"םידקשלומגיוץיצץציוורהאהטמחרפהנהו"
למסאוהןכלעו)ראוניבחרופוםידקמםימחםיפרחבכחורפלןושארהאוהדקשה,ביבאב

בהזהתרונמלשםינקהתעבשב.)'אהימריכ"ותושעלירבדלעינאדקושיכ":תוצירחה
ףדרנםש.)ה"כתומשנ"חרפורותפכ.,,םירקשמםיעיבגהשולש"ופלוגשדקמהתיבלש

ונימאהםינומדקהעבטהירקוח.םיקותמוםירמםנשיםידקשהינזויב.זולאוהדקשל
ועטנהרבעשהאמהףוסב.ויתוריפתאקיתמהלןתינעזגהךותלשבדתקרזהידילעש

םתובישחםלוא,הפוריאבלודגשוקיבםהלהיהש,םידקשלשםימנודתואמןורבהתובשומ
.תונושתוביסמןמזרחאלהדרי



םיהוהיעבצ,וז.הלחודהותגוזםעדחיהלחנביחלחודה,ילאירוטירטאוהםגש
ללגבולאבומש.םירתאםילחודבתוברקבולתעייסמאיהו,רכזהלשמרתוי

הלחנלששיגדהלובלתמושתוילאךושמל,ילוא,ותרטמש,ולשתופוכתהתודיערה
.תיב-לעבשיוז

,)רוחשהשארהלעברופאה(לובלובהןהיניב-תורחאםירופצהארנםיצעהןיב
ימתכלעבוינחרוצ,לודגנינברועהו)םותכורוקמקרוולוכרוחשהכרורחשה

.)םיטלובעבצ

ךובס,לודגץעוהז.ףזישהץעדילרובעבוהעבגבדרנ.ונלויטבםיכישממונא
וארקנםההנשמהימיב.)םותכםעבצםלישבהבכםיקותמוםינטקתוריפםעינצוקו
ץעהתיברעב.רתויםילודגתוריפלעביתוברתוימהנוכףזישםשבו"וימיר"

והזשינבוארההגנלשותסרגיתעדהלעתלבקתמ:םימוד"-ויתוריפו,רדיסארקנ
"יליצבוסחואוב"םיצעהלארמארשאו,ולשמבםתויסחיתהוילאש,דטאהץע

רשאכםירקודוםיעקתנםילקנואמהויצוקךא,ברלצולשיןכא.)15'טםיטפושכ
.הצוחהובסהןמתאצלםיסנמ

.רתויאלוביבאהדעםימהקיזחמרשאףרוחתילולשיהוז.תילולשהלאהתעשגינ -ק--ף־
רתויהדבכעקרקה.ןאבלםיזקנתמוביבסתועבגהלעםידרויהםימשגה-הימימרוקמ

לשחמצ,ימיןומגאאוהןאכירקיעהחמצהןכלע.ץיקבםגתוחלרתויהקיזחמו

ףצומהםתכהילושב.שלושמהלועבגהאוהולשםינמיסהדחא.םיחללודיגיתב
הדשה,היחמצהואבתפרשנהנשלכבץיקהףוסב.םילחנהדיכל-תוחלבבוחחמצדוע
לכבומכ.םינושארהםימשגהרחאלדימשדחמטלתשמןומגאהםלוא,ערזנושרחנ

,םינטקםימירוצילשתנווגמהיסולכוא)תמייקתילולשהרשאכנ,ןאכםגשיתילולש
אמייק-יציבכםירבועםהתכשוממההשביההנועהתא.םיריעזםינטרסםהיניבםיטלובהש
רשפאתנצנצואתשרתרזעב.םימשגהתדרםעקרןהמםיעקובםירוציהו,שבוילתודימע
ואםינייחשםהםאתוארלו,םייחהילעבתוגהנתהבטיבהלו,םימהןמטעמאיצוהל
.תיעקרקיצבור

%1
.םירתאםיאנתהיכדחאאוהיחהםלועןאכ.ודילשהכרבהוהבאשמהוינבלאהתערובענ
תייקשהבקעםויירמטעמכםיפלחומםימהץיקהךשמב.ףחסםהבןיאיכטילולצםימה

םהיניב,ןפודלםידומצהםירוצירתויוםיחושםירוציתוחפןאכשיןכל,םיסדרפה
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,םישימחהתונשתישארב.וליא-רבחמוצםעןויבסתמוצתארשקמששיבכלםיברקתמונא
רשאץיק-עונלוקהזהיה.ןושארהעונלוקהתיבןאכהנבנ,שיבכהללסנשינפלהברה

ינורחאושרחנתודחאםינשינפל.ונואיתירקזכרמבווא-רואםקוהשרחאלחנזנ
.וידירש

)!תוריהזבכהצהנתעכ.לאומש-תעבגתימוקמההצעומלךייששיבכלןופצמשחטשהלכ

םיבר.םיטילפםילועתטילקל1947-בהמקוההנוכשה.הכרב-תעבגבונאו-שיבכהתא
רצעמתונחמלורבעוהםהוםיטירבהידיבוספתנםהיתוינאשםיליפעמויהםהמ

ידיבהגרהנרשא,ח"מלפבתליה,דלופהכרבםשלעהיורקהנוכשה.ןיסירפקב
עיגהלהרומאהתיה1946ץרמב25-ב:השעמהרופיסהזו."טיגניווליל"בםיטירבה

יטילפ,םילוע240הנופיסלעו,"הילדאטמסיק"םיליפעמהתינואביבא-לתלמנל
הילעהו,לארשיץראלתידוהיהילעםיטירבהורסאםימיםתואב.הפוריאמהאושה
סלר'צ"םשהתאוזהיבאלהעבקהלפעההתדקפימ.יכהילעםשהתחתתרתחמבהלהנתה
ףוחבהינאהתסיפתתאהככעונמלהנגהההסנתוזםעפבש,טלחוהו"טייגניוודרוא
םיתבבקשנםעובצוהםה.וסיוגח"מלפבוהנגהבםירבחיפלא.םיטירבהידילע

ושיגרהםיטירבה.וילאתוליבומהםיכרדבםימוסחמוםיבראמועבקולמנהלאםיפוצה
תויריהיפוליחבושאםהילעהחתפנדחאםוקמב.תרובגתוקיעזהוהדושחהתוליעפב
וטלתשהםהויפליטירברדשטלק,הנגההלשןיעידומה,י"ש-ה.דלופהכרבהגרהנ

.עצבמהקספוהתאזתובקעב.הפיחלמנלהתואונפיהוףוחהממ"ק12קחרמבהינאהלע
ויסירפקלאיהםגהתלגוהרשא,תרחאםיליפעמתינאלדלופהכרבלשהמשעבקנןמזרחאל
:תיאמצעהנוכשכהמקוההכרבתעבג.הכרבתעבגבםבורבובשיתהו1947-בולעהישנא

ופסונןמזהךשמב.םיתורשוחבטמתניפ,דיחירדחתונבתורידעבראלש"תובכר"
הנוכשה.רפסתיבוםילוחתפוק,ליעפיתרבחזכרמהיהשהפק-תיבתלוכמ,הינכרצ

,שדוחמןונכתלוהסירהלתדעוימהנוכשהםויכ.1951-בקרונואתירקלהפרוצ
ונא.וזתרגסמבונבנרבכתומוקיתבינש.תומסחנואתוסרהנתובזענשתורידו
.םיצעףקומאוהו,םילוח-תפוקרבעבהיהשתיבהונלאמשל,לצרהבוחרבםישגופ
.םירגפמםירענל"םיטבנ"ס"יבבצינולומ.הבישיויתדזכרמשמשמאוהםויכ
אוהו,"רינ"ס"יבלשתוכומנהתותיכהתאהנבמהשמישרבעבתודחאםינשךשמב
."ףינסה"ארקנ

לדגמ.'מ81ההבוגהעבגה.ונוא-תירקבוליגבינשהםימהלדגמרבעלםילועונא
1951-בהנבנאוה.וננכתמםשכ"רקצירב"םגדביושעאלאלבוקמכלוגעוניאםימה

דקומןאכהיהונמזב.וורטאתיפמאהערתשמונתולגרמל.שומישבוניארבכאוהםגו
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.רונ-ידןיקוקיזםעתואמצעהםויתוגיגחווגכ,ובוא-תירקלשםיינומההםיעוראה
יכינחתא"יפמא"השמשמםויכ.הזלשומוקמתאםשזכרמהספת,וואריקהלרגשמ
.תולוחמוהריש,שאתובותכםיללוכהתולעמהגחיסכטל"דבועהרעונה"

תוינקירמאהתוליהקהםשלע"םיספט-ולגנאןוכיש"איהםייתמוק-ודהםיתבהתשק
םילגרמהינשםשלעיורקה,רזעוקוזרמבוחרלםהינפלערובענ.םתמקהלומרתש
םירצמבגרוהלואצוהו,ילארשיהןיעידומהתורשלוסיוגרשאםירצמידוהימ
םימעפוזאץראהתאוריעסהש,"שיבהקסע"הו"השרפהװנתשרההלפנשכ,1954-ב
םיטוטאזהתאחיצנהרשא,ונוא-רפכלשםלצהלשותיבהיהןאכ.)וכמרחאלתודחא
.הדנדנהסוסבגלע,"וידוטס"בולצאםגו,"רינ"רפסתיבבוםידליהינגב

ורגיהשהירגנוהיאצויתליהקדובכלךכיורקה,סל'גנאסולבוחרלהטמסבדרנ
.הירגנוהמתולועתוחפשמלשונוכישלףסכהתאומרתרשאו,וזריעל

תסנכהתיבתאףוקענ,ושיהושדחה,תינמיתההדעהלשתסנכהיתבינשרבעלךישמנ
.םישורבףקומןשיסדרפלדירש.שחשוחיצעתצובקדילרובעבוולאמשמשדחה
.אצומהתדוקנלבושנןאכמ

הרבחהלשרויסהיגוחידלילוונוא-תירקיקיתוול,תימוקמההצעומליתדות
.לויטהתנבהבםתרזעלעעבטהתנגהל
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דדובהץעההדשלביבארויס

רוזיאבםיחרפהוםיצעהתומשתרכה־רויסהתרטמ

:המידקמתוליעפ
הרחבשרחאל.םינושםיצערפסמוברשא,”דדובהץעה”הדשןוויכלהכילהלולסמתרחובהרומה
הצובקלכלערשאכ,תוצובקלהתכהתאהרומהתקלחמ,הזלולסמבםנשיםיצעוליאהקדבולולסמ .םיצעהדחאלעדומילוהריקחלשהמישמתלטומ
המקש,רדהיצע,סוטפילקא,תכרדזיא,ידוהםסיס,ףזיש,הרדשהסוקיפ,שורב,ןרוא:רוזיאבםיצעה
.דועוןויקיק,)דדובהץעה(

.רויסהתארקלדליהלשותונרקסתאררועתוזתוליעפ
תרייסמךכ,וילעתרפסמ,םייוסמץעתודואהרקחשהצובקהו,םיצעהדילהתיכהתרצוערויסהךלהמב
.ןבלהליבשלדעהתיכה
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