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©5/6/56,ביבא*לת

'בכל
,לארשיתרטשמ

,תינופצההפנההשמ ,6'סמיולההדוהי'חר
.ביבא־לת

'.ב.א

לטרקרזעילארמדגבהריקח:ןורבה
.הושתעוכשוךמסמףויזלשב

הזבדבכתם,ונוא-תירק,װיטיװךוכע,תרופיבצםייחמ"חהינא
ןוכש,לסרקרזעילארפדגנתילילפהריקחךורעלהשקבב'בבלאתונפל
ךמסמףויזלשב,ובוא־תירק,168'סמישארהשיבכהלע,למשחנתרבח

:ןטקלרםימעטהמרקשתעובשו
ורובעלעופליתאצוה

בהרדגנייהשגהל"נהתודובעה
.1609/55'ספיחרזא

«ןכת
ו

י
בהל`

םערשקבול”נהלטרקרםרובען
קית,ביבאשלתבםולשהטפשמהתיב

התיהליגההעיבתהרגב.לסרקרמלשתוירקיעהתונעטהתחא
)2/ג-בל"נהקיתבןמוממה(ןובשחוליערסםט;עב27/2/54םויביכ

ותואבשרחאמוןובשחה?ולסלייל800.יס"ע4755'סמק'צילןתנאוה
תודובעהלכרטגירחארבכהיההזוףסונטומסלכיתעגהאלםויה
.עובתלרתוילוכייבייאןכל

ודוה)לינהקיתבשלוקוטורפהלש29רומע(העובשבותודעב
ידיבתכבבתכבש)2/גנילשןוכסחהלעךיראתהתאיכל"נהלסרקרמ

ילרסמאוהשךיראתהיפלהמענהזיכווריבתכבומצעבאוהףיסוה
היהקיפבעובקהךיראתהיכהדוהםגלטרקרמ.4755'ספל'נהקיפהתא

'.הריסמהירחאםישדחינפכ
,

,

־

י"א?בבלמ'עבארשילימואלהקנבהלשףרוצמהבתכמהמ”#
רחאמו27.2.54היה?יטבעובקהיךיראתהשררבתממ'עבטנוקסידל,.: אצויובעבקנשךיראתהינפלהישותיבשבקישהתאילרסםילסרקרמעך-"
ררבתמךכלערתי.27.2.54ינפלםישדחינשכקישהתאילרסמאוהשיװ־1ן

.
םויבאלו27.2.54ינפלםייפוחהינוכסחתאוליתרסמיבצההזמםג!,;

קיתבדיעהאוהשיפכו)2/ב(ילשןובשחהלעםשראוהשיפכ27.2.54־ג'
לפרקרסלשויתובעהותורופגויהםרטהטוקתההתואבתודובעה.ל'נהייר

.םדוסירקשב'
ךיראתהתא)2/נ(ילשןובשחהלעומשרניבהמיאאצוי

־.בזוכךיראתוילעוםשףבל'נהךמסמהתאלפרקרסףייז88.2.54`

27.2.54-בקישהתאילרסמשהעובשבריעהשכרקשתעובשעבטבןכו
.הזהךיראתהינפלםיישדחכילורסמשןמזבוב

.קוחלםאתהבןידללסרקירפתאאיבהלורבדברוקחלןכלשקבא
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.ןורכזלהז־
קבאנ.תכנעמלהשקוירזכאקבאמבתכיגיצנודמעםינד3־לבורקךשמב

כילעונגה,תיבולתודסומבתכיתויוכזלעוקבאנ,ינויצלפניאץורימדגנ
נקךותמתובורקחיחעלד,םינפבמביטרהמדגנ,ץוחבמתופקתהדגנתונשקעב

םיבורמךכלכםיישקבונומיקהיייםילעפמהסורהלתינבומריה-וניתוחלצהלע
הביקבאמהמונאצי.םעפיאןינבלהתיהתרתויבהשקההפוקתבהתיהונתמחלמ
להטורפףוריצידילעונלבק.תואצותבםיאגתויהלברדוסיונלםינתונה

ימינפהוהבוגב,והדיסונב,המגודלתיב,תיב”ךשמבםימולשתב,םירבחה;ש,\
ריחמבותואםתלבק.ץראבםייממעהתינוכמבהמגודותאולןיאשדדובתיב

ילעבותודסומהלכיפבהכרעהלונאםיכוז.י'ל2155.-:ןמואיאלשלוזו
ומוםגריתתייוקלהוחוערגמהלכתורמל,הזחטשבעגמבונאבתחאשעוצקמה
1952תנשברובצוטיאגישהחרט.םדאידילעלעופלאצומכרבדלכבתויהל

הישנאמבכרומונרובצ.תיבלכדילריבכתע,האנוםלשומךכלכרבדהזה
דחאלכעדויתאז.וגישהשהמתאםיגישמויהאלוניצמאמאלוליאשתלוכי
תעו,םכתואםיבירחמהותיחישמהךכלכודחפהנממ"ייתמאהיהוז.ובלבקומע

נפמורתפ.םכינזאלוזהתמאהעיגתאל2.2.53-מתילרוגההפיסאבשםיצמאמ
אװוספ,םיבזוכתודוסילעונבזחואהםיפלקהןינבטטומחיאלןעמל,חמאהאדוך
הרקמלכבברדובכוררועשםכיגיצנדגנ,תיארפתיטיאהפקתה,תמאהתמלעה

.ונלדהדוגאלבוטםשהזידילעורציו,םכנעמלועיפוהש
מבביגדגודלןעמלםירבחהלשהשקהםבצמתאולצינתיסרהמהםירבחה

ווןוימדהתלוזסיסבלכםהלןיאשחוילתאבםכתואולחה,בצמהלשםירוכעה
אתינפמ,לוחבלארהתאסינכהלרתויהחלחונ.הרמהתואיצמהינפמחרובה

בסםירקותונורקעלעתחלהל,תואיצמהלומףוקזשארבדומעלבל-ץמואבהל
כיגיצנלתהזלעןנולתהלוכלהתה.המשלהיוארתירפומהמחלמלכןכתתאל

.להקהלעעיפדנאמחרובדהתושרתאונתאמוענמםהוהעפשה
ולכותאלדדוריךכלכיתוברתבצמבםכתואתינרותםהםאה!םירבח

הזמלודגרתויןובלעשיםאה?ערובוטןיב,רקתותמאןיב,ישפחתובוב
מתאםילבקמונייהאלתודסומהלעונתעפתהאילול,הירבח,ןוכנ?ןללכב

לול.ןובשחבתיפסכחורזתהלשףיעסםכלהיהאל,ונתעפדהאילול.ונלבקש
מבונייהאלו,שארמלכהתאהלענהילבתורידלםיסנכנונייהאלונתעפלה

יעלתכמעונמלוצרשהלאלכןיבובכניבהרוצבהמוחכםידמועתיתדההעשת
.תתלחיבייחונאמתובוחהללגב'וכוהימתריגסםכילעליטהל,םירופל

.הלודגהפרחיהוזתוינעללגברסומהתקירפלבא,הפרחאלוזהריבע
כתמרתויםהלםיקוקזוהאטעגרב,םכיגיצנבהריפחמהדיגב,יפואבתהתלוח

רז,ןויגההולוקךתדובאוהז,היצרופורפהתותדובאוהז,תעדהןוונוהז
.השקילכלכבצמללגבתעדלדובא:םיארוקשהמוהז,הנאיהתעמ:ארקנייהמ

,תטרופמהרוצביפוסהןובשחהתאםכינפלאיבהל'ונססיהאל!םירבח
ומוניאירובצןונשתרשההרוצבתאזםכלונעגה.תירקיהוםילוזהויפיעס

?סההא'תיגדהלמיתיסמלדאמחונהיהתןבומכו,דוחלםרופףיעסוףיעסלכ
וורתפאולונהיתואהנעישיאשילבמםילוזהםיפיעסהתאתילעהלוהירקיה
ירדדומכםיחקולאלטלשתיבב.תיללכההנומתבדימתםילכתסמלבא.םהילע

נכינפלופליסןכומכ.דחיב!יקלחהלכתאדדומכמיחקולאלא,רקיהקלחה
2י2053-מהפיעאבתפנטאמוהליחבררועהז.םכלונחלטסרזוחהילכתתהסג

.רזוחהיפיעסתאויניעלםיפלעמש%מאםוממשממסאוס&#טספי4%ף#דציכביךקהל
ומ2-%2%ךרעבאוהשבוכסעיפומתונרתוהיצרטסינימדאלעףיעסב



תינוכסחהרוצבהרענלכה.'וכו'וכוחיעובקםידיקפאלל,תוידרשמתואצותאלל
ומצעלרכלעפמה,המצעלשכהדבועה.קדטצהלהיאבךאםיצורונאןיא.רתויבהליעיו
.ישפחחוכווענמםניחלאל.הילערערעלןיאותמייקוהיחהדבועה.לכהקידצמ

דגנישפחחוכוב,ןפואוםינפםושבדומעלולכויאלכהרעבתהיריעבמםיעדוי
.םהינפלעהנחפטתװיתודבועה

:ונדגנךמותכושמתשהםהילעאקודכםיירקיעתיפיעטםכלריבסנוישכעו
תנמלעךרעבי'ל30לכםוכסשגוהשןובלחהךותבונװרדככ.היבוקה.א
םייקתתשתוררובבדיספנוהרקמב,וקוזינשבירבחהיתבןוקתלהברזרחיטבהל

ךוחמעבנהזדעצירה)הפיטאבטכלוריבסהשיפכאלוןובשחבבותכךכקוידבו(
היהרשפאיאהפוקבףסכרטוחללגבו,ועגפנשהדוגאהירבחמקלחלתוירחאסגו

ןובשחלעויהיל'נהבינוקתהתואצוהשונמחל!םירבח.וישכעדעהזתאןקתל
י.וסכלקיפסמיפסכתוכסםינלבקלבכעלדעוהתטלחהידילעתאזונחטבה.ןלבקה

,תוררובךכלעושרדהיבלבקהותויההלוא.תוררובבחיורנוהרקמב,ל`נהתואצוהה
תורשפאלכלןנוכתהלהיהונתבותמו,ברעלםיאשרונניאירובצדסומרותבךנא

רמוערקוחצהזתויהלהיהלוכי.חיורנאלוהרקמבםגםיתבהינוקתחיטבהלו
.םיעגפנהלכםיתבהינוקתלםירבחהלצאתומורתףוסאללכהרחאלםיכירצונייהףא

.םדצלםידמועהתאוםבצמתאהפיסאבוניבהאלהמצעבועגפנראמירבתהשהזתורמל
לעםתושעלןכומהיהןלבקהירה,הרקיבשהדעוהידילעורשואשםינוקחלסחיב

לבינשתינובשחלכלסחיבילאידיאאוהבצמהירה,ןללכבןוכטהבצמלסחיבו.ונובשח
.תוישממתודבועבדימתחיכוהלתינבומרבאתאזוהלאהםיאנתבןמזותואב

לצאקרףקתשמהזוםירקיטהטחירופװהןובכחבםיפיעסםנשי.םירופס.ב
ונלהתיההזללגבותאזתמועל.דחוימרבדואםירופבהברהונימזהשםירבחהמכ

הלאשהונינפלהדמעמב.םילודגתימוכתבדרדנטטהתאגירבתהלכלליזוהלתורשפאה
,םלוכלליזוהלונטלחה,םלוכלרקיילוהמכלתקדוציתלבהרוצבליזוהלבאה

רזחוהלכהשרחאמםירופכלתורזחההיפיעסריבעהלונלוכיאל.חכוהלהרירבהםכלו
םרגהזעבאכבבשחתהלונלוכיאל,ולוכרובצזתבטלהזהיהםאו,דרדנטטל
,.םידחאל
ןיבווניניבתוררוברחאלעבקנחותפהתואצוהלשללוכה`ובסה.חיתפ.ג

בוחראשנוי'ל105לשךסונמלכהזךותמ.י'ל525לכךסלעיגהורברא־רפכדעי
רחאלהתואובלבקשהנש12*להאולהבוהייל150הזהברחהריחמי”6ל220לש

ניהרגמהיפדועיפסכמונמלר,וראשניייךרעבי'ל70-הךוחמ.םיבורמםיצמאמ
,ראתנ.ןרעבי'ל40*45לשךס,םירתאתורוקמוםירבחהידילעומלוכח,תילודגה

יאנתלעטורפהתאונבכע.שרגמלךרעבי'ל25*50לערספיל”חללכהךסב
.םימולשתבל'נהי'ל30-25-התאםלהלהוררפאהירבחלאוצמלידכבחותפהםולשת

רובדהתושרהנתינאלהב,תיללכההפיכאלרמגומךתאדעוהאיבהל'נהרודמהתא
.דעולהרבטההו



««י,-.־־
לעופידעיהבהלהידילעברלמעבהנבנההמסורהלדאמלק!םירבח

השקםלוא.םירבחהלשהתלילכלכבצמלוצינידילע,תיארחאיתלבתרוקב
הל,חוירחאולוקשתורסוחמתולועפלוחובהלתשהלבלרוגתאתירסומהםירבחל

.השעמרחאל
ימתלותחאםינינעהתארומגלהכלרשפאלהנכומתינכתבהפיסאלונאב

'חבונממעיגמהתאםלשלרבחלכלםירשפאמויהשםירודסונישעשהזידילע
שתורמל,טירבחהתעידילאיבהלונלןתינאלהזםגויסחיןפואבםיחוניד

`הזהרודיסהלעועדיהישנא
.

עה,ונתדוגאלעבוטההמשתאונלקלקוזונתוגהנתהידילע!םירבח
.םדוקתושעלהיהרשפאשהמתושעלוןקתלרוזחלתורשפאדועןיאוברלמעב

ריזחהלןיאונישעוםתישעשהמו,ןשיחכהלןיאהתורעצמתודבועולא
.השקהיהיהזללגבונלבטותינרוחא

חרימידילעושעתתרוקב.תרוקבהמערתעזעזמהלימלולפטב:תרוקב
לםירבחהתאבוחסלםרוגתויהלהכירצתרוקבהןיאלבא.ונתבוטלקרהזו
יטחיםערוסקללכהזןיאוימינפרבדרהזתרוקבה.הלועלונממואציאלש

רוקבהתואצותלתוכחלםיכירצאלווכחיאלםה.םיינוציחהרימדוגהלכוע
ןיד-יכרועלעבכיפטכזבזבלםאה?ביצורהתאהמ!םירבח.ובלטתימינפה

בדלשופוסבםידיטפמהויהתהיהיאלשךיאתחאווחיוריםכפטכתאההירה
תואצוהתבוטלוןיד-יכרועתבוטלםכפטכתא;ינכהלוישכעםיכירצםתאםאה

פסהאלדועה:-םהילאדובכהלכםע-ונרעצלש,שדחדעווהדוגאןונגנמ
.םידמוע:ההופיאתעדלותויעבהתאדומלל

,

וחהמדימתלותחארטפתהלובוחהתאתיחפהלםתאפילוכיהזףסכבירה
י7”ד־ררדעהקרםיטפשמבחיורמבוטיכההרקמבהעודיהז.ונילעףיקיעמה

חויטפרמתואצוהלותוארוסמלוםכידלייפמםחלתפךוסחלוכרטצת.טפשמה
ותוחטבההלכתורמל,הסלטואםינתיפהלעלוכרטצחעיאדוטעמכורבדלש

.עגרכתיארחאיתלבחיטבארצמ
ך,ןמזהלכךשמב:יבצעתוחיתממץוח,תבחטהותיטפרמההכלונתיהמ

רומגלםכתורץפאכהזןמזבירה,םהמואצתאלשתובוחרשארמתורערעמ”הלב
תאצלרתויבהרקלבא,הרוטנבאלסנכהלדאמלק.דובכבודימתלוםעפבוחה
?רסחלשהזבצמבתתלוהזכתומקרלונמצעלתושרהללכונ”ידמהיינערנאר

.םכנקזלעחלגלדמלחהלהיטונמיתלבהיענאלהתל,היניגעהותוברחה
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ורומאוהשי"ל56«ה'תאםל`לןכוסדיבת'היהעבתנהש`ותאם.29
ועיבטהתותוחדל.עקובםזכוחותצוהלכוילעליסהל1ןיא,םהבק

ועםינשותואצוההלכבעבותהתאבייחלו)ל"נה?"ל56שיסופ(*
`ז



וװ`ל

.'חש

לשותודע.4733'סמבזפזפפש,י"ל700.-ך-ס-לעןורחאהקי'צהםא.י
ו'יאחהינשלהיערההשלשואםייסוהכעבותלל"עהקי-'צ:התאופמשזוכני*

`,ותד*.ראואפםיישדחב.אוהעי'אהלעךיראתהשךכעבותהתאפןובשחההמ,־
ןב,ביבאלתב8םולבנלילגופוב,לארשילימואלקנבבעבותההנונש

`

לשותודעיפל«עבותהידי-לעעבתנלורפסנז,ובשההםגוקי'צה.הגש«
הניפסהתאםגןייצלינוצרב.27.2.54ינפלוהויו'פיישךחכ«עבתנה.:

."יהבתכ.ינאךיראתההא”`."היאקודסוגוקו"השעשירחא5/נבףיסוהאוה
"ןוכנךידאהההזיפלוחיצעווססגוקו":

־י-:עהויההסדליפ.־

יפופהשןובבהזןיא,.ו` השדעלףוואףהןובשחהש14,וז,3,4,8,9?ה
זעופשיפ`כ,ןושארהןובשחבר,בכוללכנ־,העיבהה ףיעסבעבתנהחכאב.? ,.ויתוניפלש6

לשי”לו660.«לע־םוכסהזיבשרפההאוהשייל40.«לשן'סה
םייונשדובעעבוהלהלוש,י"ל1700.«םוכסהןיבלהנושארההעצהה העושאוהםינבמהןיבלדבהבאטבהפ־רבדה.ויויבותותלד.,תונולחה `ירחא,אוה־והודעיפלסדנהמהידילעהתשענש,2/חםינכתהזיבו1/ו`ו.`

”תודוסיהובסויהפופפליהעגהשבל{10'פפדומעותודוסיהויהרבכש
"וטספףוההרגשהינפהיטושפתינכתההארםוקמהתאיתיארשרחאל"

.-..."הימי

ו954ואוובפבל'נ'ןושארהזונשההשבוח,עבתנההבאבהנעטיפל עבותלופפלוכיבכעבתנהשםויב”ונייה,195427.2«בקיודמר.הויוא
םנמאי5”ידגנההריקחבוי-עה,עבתנה.ועשהלועאיהוז'הדוקכבעבתנה

,לופיטכלבקשםו-יב:ונייה,2.54.27«בוספקי'אהתאםלוא,ובןמוסמה
ייאב-27.2.54אוהל"`בהףי'צהלעהיווהה,54.7.2לװבהךיראתהש

)לכ«יפופהלש29-דופע(תידגנההויקחב.וזהדוקנבעבתנהלשוירבדב ,,;«``”.עי'איחתנןובשחה,ךיראתתאעדויינאוו.והאהפי'צהךיראתיפל" ;י=ינפל!וצחו;עישומקי'איהתאיתחכש”!יפל.8”",27.2.54ךיראתבזורח” םיישדוחשיואותשירדיפלותואברתויןיראהליהר:קי'צההא”."ךיראתה ־<יי־י::,"רתוי

27.2.54ךיראתהםאיכועבוההי"עבתכוןובשחהיכהדומעבתנה
,יהישעהפשףהתיבלךלוההזשיתיארשכ"."עבותהבתכןובשחהתא"־

'העיבחההשרפלרוואפהןובשחהלשפופופופלכבןודאךלהל:,.2
:,הו'ועיונש.3פופל

`ח``

הניא,הדובעהתור?יההל`םרגאלהווקתתווצביונשיכעבתנההנעט, עבוג)לכ«יסופהלש8דופע(ןפויופנעהלשו,הוועפ.לל:בוללכהנוכנ סדנהמהירבדמםג.הליגרהרוק,דיחפמפיילפב.הלועהאובהרוקריחמיפ
,ויהתיכרבתסמ,עבתנהדעכעיפוהשועבהסה:הבאבךבתסמוילעש,רארש

:דופע<הליגוהווקלשרישפהםהובג'רתוי%50«כאוההיולתהתורקה

יו,בס."%50ויהמל'ףיסוהלךירצובוחהיהךכםא")לב«יסופהלש11
הדובעהיפעבתנהחונעפלוחשלכןיאוהדובעהעצמאבעצובל"נההרוקה
הללננהאוה ־.סדוקםכסהב?

..:

:הסינכהלוחבלוטוטביאז'וגג.4פופל*.3
והינבחבןייעאליכותודעבהווה,עבתנהדעונושפונהפה
אלועגיאלעבותהיכאופיאאצוי,"זוזפחךומס"תדוקנסילופופניא עגונ`ושא.הפ`י,גבחהלהבלופוסגיאןוגגתוכבלוילעשתעדלהיה'ל'וכי. {לכ-ישרפהלש9דומע(זפדזופףוובדעהסג'עבותלףסונריעהריחמל הי.נבחהי.פלוליאוהועבזופושבלו"ל15.«.אוההזכןוגגריהמיכ,: `הוךוגעשיו.פףוי"ל,56.«,א.והוויהפ150א160אוהלופופגיאזונגהלדוג

ריהבהזףל,,הוליגוהווובעס%20«בתורקיוהויגהונהיפלזההופסוב.
'י'-.ללכוללשזרפומוניאעבוההי"עשרדנהי"ל40,800לש`

.יטפואהןולחב)העיאזופ(שישזןעת.7פל,34
תודובערובעריהפהשעבתנההב!ב.ןעוטהפךפשלעילרורבאל )י*ל500,3הבחרהקיאזום(י"ל:,252היההקיאזץ לשהוועפיוה?.

26דומעב.וספהוהויוי"ל7היהה-קיאעופהויחםיכעבונופצעעבצ
־ירחאוי"ל197..-.הקיאזופהרובעםלישיכעבתנהדיעמלכ«יטופה

.ןב"-.'-;\יאבװבװ...ג.[ה\-ןוויב....א,,ג-;..מ.-....אוןן..`



רדמ2?ב(וצקתיבלהחישדעיבחר*#3`*

זר`וכםיימשרה”,סי"-הגיר"”2.5ליירט”?לי-?ל"ז`,צבי-:ג`פי”וע=,`יי=',יה"לע”ינד"""""

־יחזפלצזיזז.9*ף3סופףול.בל'
!הבהןובפףבגהונויפ`לתזללכנ15,יצןרברוזשקותרובערזחזיזזה,
הבאבןמחפבדיל,עפ'דעצמה.םפםונןהלובעכחובטװ'בצלשתיסה-'לפיללכה־”

הינבתופסותםעםילודגגיידה52
'לשתיבלצי'ההעצההןב.לעוה`י.והויםיכובנםיגיצמהבגזכלי)עבחברפוצו`

ןודנהתיבהו{2/זתג,מזלבטטעצהה,לש6«ז5טסטיפיעטרצז(לסע עבתנה.תיבהתאךקייבשהם*חופפוםבהזצילבוםידזםעסעלעיליפ'..
ז.לכשת.וזמלשוזבעבודשפלכשורדלילבמםג.יזזהקלחעג<ומלוספזסצעבף

ובע<ותויז<זה'רזבעםולשהולפוילעיכ#צדמהרבך,עבותה`.זיובזזזז'לעדיהא

'י`וכותוד23הו'וכותותלדיפסתס5נה.14*זזטו73
?וופצ,עבה,בהבעסמזהזעגזחהבעסמזהוויערש'ףוצירלתיחמומה2'ב.

וזיכדוב.ועיבטהדע.תפסזגהז.זבעכםיבשחזתוהבגרןכותונולחתוצלד'
ול.ויפסזנבע,,גזמלזיחםםיבשחמתולבגהרזגב”)לבייסרפהלשז4דובעז;,

'ש,רפסלכרובע*"ל8002,טנגמהשרדןזיחפלעגזגושצ"רובלםיהקזל :זייצפ,קזךציכדרמע`5תגה'זע.תלדלעףסלכזזבע.י"ל500,1«וההבגה,ל"
ו'שרפחח.,הטז`ופ800ףסרובעורטמל!"ל'־2ההבגהרובע:םיצבצביויח`סח];אי«,

ורובערכמחצעוז-ךא.זזבש'חבה,קלשלעופרותבדעהבושיהלשהצצוחגוה[”הז
:ובםירסוח<חוטבזנץ<%18-%20ןוגכתוברהוצצזהתופסו'חבךל<בעלג

ומכעבותהיוילעםישרדנהםיריחמהשןבזכש.חזרדוכותועיסנוה-לבוה.
:סזזלבקהטליבסהןיבוהדובעובש-ןיבשרפההלעןלהל'דיבדנ,בעא"דםח .ל"נכזיהזצצווםעבשחתהבםצקל,,<

י”ל?סטאגלשללוב.'סז<בס'ףוצירהדובעםליעיכעבבנזלעופגעס7`־י*'1`י
םרזגמברבדה.הדוסירעשבהזחבג9הזםיפערלכרבכהז'הםזכ,ג«יללבגן[
ייחי"מע<116לשףזצירה'רובעי”ל667.-לש.טופסעבמגב`םליפדזיפלש{עז,[7 לכיכעבתנהתנעטלוהפובל;,יצ."םסלכרובעי"ל5,?50־יפל?זיזב?*י

גלשיגפם;'וכו-פבפזךבגרובכלכבףוצירהרובעםייבשי־,לנילגה`
..ז"מפי`פ"5צלצ.ילנול-גםוכסלכםליפ"

'

"יחניברװתורזגנל`זהדו'בעילש`7;,.י`
העבורקבקעיהעיבתה`ועזעבזחר,', בודיעו)ל'כייטופחלש16רזמע`(?

4וו'מע(ויערקודציבדרפעבתנהזעסג`.חנ'יסדחלשז”כב55־ן`זעב.;ו..`י־ו.` וגםלוצזניבזחד"ממ22לשויזןכוזצזרש`הסכלע,יכ)לכ«יסופהלש
חמםיחקו,לןוזבעש-תונטקתולקתםגורציבוהםיפוצמפי.רזיכ2זוההדלפ ,בוקענ”ל"נה?בתנהדע.דיעמ54דומעצ<לתחהגןבלעופי.הובגזתז'1י*"" תורגובמרובעםגוירפמיפלטיבשחםהניסרחילבה.צוגעוז'בעזיעפ*, .וטגלתבשחנרחצרעבלהחמצשח'זבכליפוםילילגםיעזג

צז'ה,הניסרחרפס?5?,ול,ויה<?םעבתנהזע.זטיתנגהבתכבשחורמל;
גוזב.םיפילגרפפ5ףוזוהל-רזע'זי,ה`זלזז'פט25ויהוב'וחודעבהרזם`

בתנה'דעירבויפלי'"וכזתזזקצרםיטובהביפי'לגהחצןוגשצ`גצ' לע14ף*עמבעבתנהלשוהבצק;רעס55%לשבז,םכלעיגו'קידצ”בז
דחמהשע'עגחגהשביוססה7תאתובגלשיףוצירלשרצם'22מפיכזפזביט,

תבה.טפשמהתיבתצ.,תועטהל`גנמל<עאיה,רבע35לשחזמבעותוצשגעךב'
הניסרחםירטמ7לשזובברזבו'י"ל־54לשםוכסבסילזצפעבזהזחאוצמ צ.הניסרחםיוצצ־7טטוצלשודובערדעבםלשל'ה,צורזגיצצפיגודיצבו

”"”לי”?בייטים,”ל?י-יב'ע'”ל4.500עבותבשרדהדובעוריחמלצ.גזגלילי'"`
יל:עבותלעיגמהרכפםלכרובע”"ל5055װבץרוףזפי'װ

-צזההניסרחועסרובעלעופוזב`שיבותודעבהזוהומצעבעבפגז?#«?«
םצזז<בשחבתחקלשי?בז.«זעבזרקל20'%בלשלזלגקרלעבובציוז”לב.

לשויזגדלעופחסנםג..זבזבמזובלכרובעגויל'יצחלשםוכסברבוצהל,י
חזצצזח,הזוילבי"ל40045לשפוטפלםיעיבגזזצ.,ךב`לבזתזועבעבתנה”7ל

%`ס"`ח”לש”י'י””?”עפל225”`ל**דיכ'זלנקהלב'תוירחאוזוב.יס
%16אוההלל?ינכפייקסבגיצנדתורושעודישםוקמבזבבזגףדו.צ- `'וכוהלבוהבתוצצזרףיסזךלט`צ?`י

י

ותה'דעלשותרזעבזרפומםילודגרהזיפימובסבףצל"גובזצצוהר.'ש
,..,..)לב*יבופהלש16דגמעגהקבזזפבקעי
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;;לירוטםולכו'חויבובס«13ס1!*י*,811"`.
ייחא`זו5שה5החקלילבמהינובסוונצ=חויל,1לשןובשחהסכ'עבחגהע`ז«”ן .ןלבקהלשיילטיגיפ'חווו;םיוםוח,חוסבה'זוקלאסיפולשתהך`” ?ןיגי,ליעלובושיחלםאתהבל"כה.חוטצוההלכתאףיסויפפושהגדובבםאבז]. !ליפאולעיגמהילטיגיםה.חורף*תאףא`הז,הרקםבלבץ`אלןלבקהיכהנקסמל' #”.עבתנהךעייפל

."-א*)יה

9.
יצלסוץ.1םןובשחלע:טניסוח![5קרפ,

ורוביחניסוחרטמל.קו'ןקחלענומהםיכסהוםצע.עבהנהתודעיפל `יסל,ול,וסםשהביסרחחלכ־וובעעבוחל.םלשלעבתנשלעיכרודבןאכמרבכו אלתססוגה1הביסרחלעגונביכהווםיעבחבה-;הלאחםירפסל-םהלעמלותשקב .המלצ`רורבאל'.)84.דומעףוסוחשדחהטמניסרחה`תזאצרהבושי,יפןברד םאבחפסונה`הגיסוחהתוצצוהגיחוםל,נבתכהלעיכ,וחנעסחא.עבחבח.םסבם .קפסלאעבחןהלעהיװירםוחהםגיוה=,עבוחה'ךצט`תאזכתונימתהלנ,התיה,אלי יכאלאי,ווסב.ויהולתופסונה'חודובעה*יכזעוסיוניאעבתנהץכ”לערתי ונניאעבותה"הפוגפההנושארההנילרחלחכאהוםהתיהאלהשדחה,הגיסרחה ”היבגלעץילמהיעבוההאברוא',חנושגרההניסרחהלש`עורגה-ביטל`יורחאיק`” ינפל!בחגח.תאוריהזה,הקבווקדצהיםגו`עבוחהםג."זראלבזומפהניסרח יכדרמקודצ?בחנה*רצסגוהעווגךחופיאמאיההגיסךחהיכהווגצהתלחתה `,;יוחיהיכי,הלדוגב`הילסרונאלוהבוט`החיה'אלהניסרחהש*והודעבוטיט .א.הליגד"חניסוחם,פלסיצחב,וחויהלודג
י

:הגיסרװ.חלבדו.ו5טרפ';10י

.«רובצםלישאלוחורגסס.רךבצ;מללשווכחייכותודעבהדוסיצבתנפ`. ־'ייי&הביסרחה`חלגוף'
.

־

-י

־.'.`.'
חוויחיו8955ווגצו`וםוח«יפ#45.וז
רמוחה'ודבליאג#לשלעבתנהלציןכלו15סדפ5'הכיסרול1ס6יחם*היוסופ־

־-י'*'?`.ל"נח 

י
י,,.

;

ד,19!(ול`.12
},

.ירובעםלישאלועבואהיןיגשסולךיהונחבבלולחקל`עבחגהג
.ללכבודירוהל;םיבסהאליכ44בליקההא«רבשצבוחהשיגוכב`אל!*

'יכזייצל'יבבה,עבתנהיסנניפלסװ22--י27םיפיעסבתוגעסל1רשטבי.,ו5`

-ד,םגפטובהניסרח”הוךובעודבע.סייוצפטהשימזיאשוודלליאשו־עבמכהוויא 'עגחבהי"עהלאהדטינוקתהטוצנלסיוסה]גלםלועמיעבדההי;'וכוװםיצוקת לע,םינוקתמלש7לצופלהאצוההינפל.הזבםכסה'לכהילוחאלענהנהוי
4

. לבקתמןמזךותםינרקסהעוצבל`תינוידס\ג.האךההעבוחל[חןלשלהיה”צבהגה '.ןכ7השעאלאוהו.-הענהלע
`1
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