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?הזהיהיהסובר-1.1

ןויבירהתיתוןיס:גנב
ןכל.סיריהטבתוביויה`הובווץהתווקתבססובהוויה .יטוקסהרכוהלסרבעסלםיגיווהוסנכתההרתסההרובעסוכבךות לעםייפוסןהיניבופבסו.”ישיתיוותלסרבעויםיגיווההז .תותכהתורוגסעוובלסםיריחמהתולעה

.ווםיריתמתולעהלהפנהההתיהםידרוהיבסהגוסייסל
הבסהסהוהיהפייוגססהריבהול־יסיילסהסרתההוןיוגה יתלבתעכםגיוועירי:פיפיסלהוההגסירוץפהןוסהרהםכסההלע לעיסוץוהרכוה'הסרויכ'היווקסההוורפה;ינוירבםתחנגוהנלוהה תורובו!וסברובוםוכסהההייסי'הרוגהפתספותהיהוגוהוהיתויובן תסוהךותועבסןססיויהסבםייוגסהההותללוכהםוכס\רסולכהוהו ,םיסוס:יהתו.רוידתדיחילכלויהוריהסהליחתכלעבקו.ןהוו תתוהסיררלהביבסהאלייסייהרובמסרהטל-םיריחמבתולעהלופיבפה וססיוהסהויססבהלערתויהבכוכהתיההלהיווקסההנווכהורתתלו !םכסההןוהוובסןססיסויסההיןסןתוסיבץליגוסתרהםוכסהןיבהרסהה .תוררובלוגסםיגוס-רתויתורו-פה)תידוהה



!ויההעיבתהויפוסןובסהםויהדעהשענאל8ה”
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ווחינוובוא-תירקבתיווחוופםילייחןוכיובחותיפתודובע1 ןלהל(ל"נהחותיפהרובעםיפסכרבוגתוידדהתונעטלושקב .־)סיכוסנסה"
םיקרפהתלולותוגספבםיכוסכסהתארידגהלותיבוןוכמ -ופההלווםיירקיע
.ןייהייצבםהילאיגייכװגי"ופיעה”ידיגוויההמ.1
.חותיפהתודובעתאוופווםיפסכהתורוקמ.2
תודובעהןיגגתוידוההתובוטהלוןתילכפוותוהמ.5 ,וחוכויפוכהו

יגתועגנתוררובהךלהמביכוניפוכיסחתפבדיויפויו* הניגבםהלהתיהאלותוברתויעבוררועתהווירבדהברהבםידדצה
ןסוןיורוגהרווגרופאבופהתוהויוכ־סיבוסכסה"תוגספלהויוי\ `

.פהסםלעתיןייהתארוזגלואובבררובה'בכוןוויאןוכנה
תיטוקסההנווכהיכעבקנררובהינפבםינוידהךרבלורחוס. -רתכבתיררתוופוילייחווכוייוי'ו"הנווכה-ךלהל"וגוה-תירק ובא.וזתוררובלםיווצהםה”הדוגאה"ןלהלתיפותישהדוגאובוא -והירץיעהלווהנווכהתבוטתאיתיכסתהרותבהליהתאיגב

לתיטוקסהיווהלעתידעלבההתוויהויהיכתנעוטהנווכה.1
.ובוא-תבוגת
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המייקתהוהביסיגהלבקתנשהמלחהףקתנםהיניבוסיידדדיהסיסחיה

כ"ב.תמייקה-ווק,ופתתשההבו22.6.50ךיראתבא”חב.ל.ק.קיוומסב

תודובעורדגוהםסוהדוגאהו)הנעומהיוק(ובוא-תירקדעו.ר"זאוהב

ואנהתוומהתאוללכותוהימת

.מיםיבכהלילס.1
היזכרמתיבהיהתנקתה.2
לפוההוחהנעהה'.(
םיירובנהווסומתיבב.4
םייווגצםיבגהעיסב.5
תודידמוהינלברמהכירע.6
היצרטסינימדאהלעתה.7
.ר"זאומכי”עועעבעתועפוההרזחה.ס

ותעיבקללכלועיבהוםיווצהולקםווחומהביוחהתואביכרבתסמ

יכםיכמסומםינוויהלעםיססובמהםיקיודממיבוהבדוסילעםתסהןמ

רבעוישמ250.-למתולותבאמחהדוגפהרבחאוהעובהממלשהדיחילכ

חותיפהתודובעתאעצבלומצעלעלבקתימוקמהדעולהדוגאהי"עזכורמב

תודובעעובבבהבעיצחךותוימליחתהלתיגיגחבייחתהימוקמהדעוהו

לביסרפרבעוהתסוחותיפהתואצוהמ.ל.ק.קלקיודמ[ובוחסיבהלוחותיפה

-81מקלדכוילעוזהביבס.ל.ק.קלמהיסורההלהנהלוזהבימי

ףרוצמהח"ודהוכוהחאו3.7.50םוימונילאמכבחכםתלבקהירוהמוביוח”

םיארנובםילולכהסייונתהוחותיפהתואצוהיכריעהלונילעהלוא,וילא

ןעמלוהימורימתאונלאיצמהלתכעקבלונגהו,סיהובבכזייו.ירמל

.)'ב/ו/יהאר(תיפוסהפלחהוןויעלזייו.ירמיבמבתאיבב
הבוחאלל"גכםכסההתרגסמבוגיאסתודובעיכ,קפסלכלעמרורב

קר4067.-ךסבםילודגםיעיגמלתמסוחןובב,הצעומלוזכורותבהדוגאה

ךכלעהניבמוקר757.500וסבהיבגלםימוהד1625.-ךסבעובר-יסמ

ובוא-תירקימוקמהדעוהיבתכמלעהבוםחב22.11.55םוימבתכמבהדובאה

.תובדנתההףורצב5.11.53יו1.11.53םויפ

רובע"ונתאממיעבוהםכנההימלתיקוחהאהבמסאהיהמובעיװהלאב..."

תאונוברםכמאלעהדבועהרואלהר4003.510וס"סילייבתיורבםיתדע

יו757.80לוםיכסהויר1625.-וסבתובריספלעםוכסהןיבעלו.”עקרקה

ירה,ארקיוימכ"ימי"ןובסהאוה1/קבצומבםילולכההינבלסימרובע

לביסרפהאר(הבעוסהלותובובוחהלהנמ-רבינקרמלםותודעיפל

-"יחי"יסגאובייוחעוברסמבירה)12.11.61םוימ5'מעתוררובה
תימוקמההצעומהןיבוםירוזיאההצעומהויבהלהבהחסתודדובמהאצוהב

[ינפלואםייתנשינפלרבינקהבוע1/קגצומהךרעביהמררובההלוועל

.)דרעב1958/59הגעבונייהדל"נכהביויהךיראתמ(םיבע

./.
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ומכרסחהלגיטוקסהדעוהיכקפסלולנאללרורבןבומכ תילבוזו,הרזעלהדוגאלתובכלץלאנאוהו-ופצעתותכבעוגנה לתהחותיפתודובעעונבגהפקתהסיפתהתאהידילהלענהרירב פיפתורובבההגהותיינק.ןודינהתחתהלעהיעלנופותודידפפ תלילסוספפיתיבתפקהרוגעםינלבקלםיפוליח,םיחודיק.םישיבכב .ד/4,7/יפ4ד/י.יוכ/י-וי/י,`ב/6/י,א/6/יםיבבוסתאר(סיויבכ
הפשהלעאקודואולותותכבירקיעםרוגתויהלתכפוההדוגאה דעוהתביויפםירבדהןורכזב.סירדחווסהםילייחהןוכוסקופוב תיבהתורדגומקלחותויה”רפאב)5/יהאר(24.3.52םויפיטוקסה תויהו”יוו"תדוגאי"עוהבוהוונקנ"יוי"תדוגאווכפחספב םניאוםישרגמלםגםיפיגכלהחתפותודוגאהתאהנתנ”יפי”תדוגאו תועקוההלכלעורבוחאיצמהל"יטי"תדוגאלעוכל"ישי"לםיבייו `"תותפהורבעתלעהדילעוםעבפ

הדוגאהיפתכלעדעוהליעפלבוחההפרתנקתהללועהתאםג ועקב"יפי"תדוגאבינבלא11.12.55םויפיטוקסהדעוהבתכמהאר( דובכבהדוגאהתדמועוזהסיוםבףאו)2/יגנופ-למשחהתעדתנקתהל .יוארכהתואתעצבסו
תאתרתופהעעלבוק120לעהקופתלהעיגהב-החדההראבהחודק ןהדוזהפוקתבתפייקהחיתפהרבעתהלעןה-דבוא-תירקלפיטהתיעב תריקחהאר(יחרזאהזכרתהםקוהוילעשועונלוקהאבפגוילעחטולע .)19.8.62םויסהבישי5'מעלכיטדפ!בער
יביבבתמקהרחאלוהזחסונועצובשחותפהתודובעךמסלעו יוסכלםילודגףסכימוכסןכתסמלכבהצעומההבוג,קסעיתבותומוק השרישחותפהןוגעתתאתוכזלילבמתאזורבעבישעגהחותפתואצוה .יטוקסהדעוהפ
וזתוררובבהגיצהוהצעומהדבמ"תפוחס"ןויסנהשענתנסא דערשאוקלוחכןודפעבןםוםםהילעו)51/י(ונוא-חרוקלשהפמ חמשהיכחיכוהלהיהךירצרעאו-ודיתכאלמוזיכהדוהרבינק םלוא.חותפההססתוינכתבובפזבללכנאלוקלרבעמאצמנהיחרזאה המךמסלעריבסהלןפואתעבהזדעהיהלוכיאלהריקחהךלהמב ובא.לוחכוקברבוססי"עחותפהחספלובגתאםתחותואהזיאבו ותוהמתארשאונעטווקולוארקנובערדעההזוקרידסהןובג ועאותוררובבוענוהרשא)65/י,64/י(תופמהורעתתיביפקיעה קלחותואםגלולכתוירוקסהחותפההטעתוינכתביכלילעבוחיכוה ,"יחרזאהתחטה"ארקנה

הצעומהתסריגתאךירעתיטוקסהדעוהרבהובםזבהיהתרפוקדעהםג יפוקםהדעוהםעדחיהדובאהי"עחתופ6?/י:תסוהתורורגעבוקו .)19.20םע26.8.62לביסרפהאד(
הבועחםפהלשחותפהתואצוהבףתתשהלבייהותעדליפהלאולו המכדע,היחוורושע,תויובחורפסתא,היאלוקפסלשהמשהז"דעה םבסבטוחיבא.חותפהתואצוהבתופתתשהםילוחתפוקבוווד,ילעודיה .)ל"גב21'םע("חותפהתואצוהבףחחעהלהכירצוב-לכתובח
תעשבםאהלאשנדעוהלשתוגונעתהלהגם-רבינקדטלשהריקחב -יתב5ומקוהיכרפוסאוהותשורחיתבומקוהובוא-תירקבחותפה דואמאוהחותיפבהלאההפורתהיחבתופתתםהלרואבםלוא,תעורת תוורחתיבלעבתרמואתאז,םירתאהםיפגאהלכופכתופתתשההתוא" וירבדלועבקסולותהתא.רתויאלווכתופתליעפםוכסותואםליו התורחיתבםההלאהןובםחבוירבדלוחקלאל.רלוריפוןמדייזרס רמיכבגאךרדןייוצי.{19.20'מע11.ו2.61םויפלכ-יעופהאר( רלוריטרפו)הלווגהירגגכזעלעפמלעבאוהדעוהר"ויןמדייז .ובוא-תירקבידיחיהעונלוקהתיבלףתושוביה

יפסכבהבגנשבורוזולראשיבכךרואליכאיהףארשאכהזדע ליומכימוכסםיבוגםהמרטולםיטיק5'בגסיװגםיביבחותיפה .חותפןובשח
תויופםהתואצוהבבוטיחיפלךלתותנעוטההיהתתיבקעםא.ןכאו .תרתוחהתודיחיהלכתאףאתואצוהבףתחלהילעהדיחיוהדיחילכלע
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לעלוכיבכםיתתווםויהןידה-ילעבןיבורצונוםיסחיה
250.-לשםולותהוםוהיגיבחווהרוןיעכףתרופגתרתיו

קוה-ווהדוגאהתעפוהתאהווהווכדרובהדוגאברבחלבוח
טלופוהירוס-והויתסבתויוזלו"ונירוטה”הגיהנב
לעהיהתורורתוולוירהוזתיתלחתההפקוההקיפסה
.ףוסהדעהונוורגהתתתופכלהרונמה
!"לעיגיצמתבנגהגיהנהגייטההתיהםיפיהםתואב

סייייװפ
-וויהבהםירבדהתאןייצלויוקבפרגאהלאתונצסלהבווהב

.ג

ןיכומיסהלןיאויפלתופורטלוהסריגהההםיחודוגה
ןניההדוגאהויפוקוהדעוהדרווההז,תויארהרוחב

ןותנובסנףוגלכירהודחויויררידרויולותוידוס .והנוםוןיפולחלהבוטהרהודווייו,תרחאהידוההינווג
חותיפהתורובוולחהופיוהןניקסעתופתוונםגפהותו

הונובוחהנווכהועובתלהדוגאלתוכזההילופהרברב
ונאו,וטורפןובסה-האורי"עםידוואוםיכורע.ויורווו
זודבלאלואהלוכתוניגההוונוהאלורוווילגרו
חכונהלודגההיפתהו)ם/יגנוסהאר(וזתוררובלתוחפל
ורתונחותיפהתופורתביטוקסהדודהלווקלחוהדבועה
ו/קגנוולעךמתסהלםחו,הזהםויהדעהוולותררגנ
החכוהואהכוותובןיאוירהתוררובלףוסףוסוגוהו
היהרוחרגיבקווהויורוווהונובוחתונפהליהולכ
ווהתלוויול)ו/קצהזרפוולויוקינתונפדרבחו
רוחהליגףאדרכוהבויויבוההםירפוסלירונפלוהרבסהה
דות-יטוקסהדעוהתונוגוהלעגונהלכבהוורפוהויוי
.והליארחאהיהוותואלהנאוה
הסאהלכםעןכו;רופאבהררועהיצלפניאההבוולרואב

ןפואבהעגפאלוירה,תיללכהניחבוהגותיביפקיבואה ררובהינפל.ודילעועצובוחותיפהתודובעבודודבויוי
יכורבקלןתינונופרוטףלוורוחוגוהוויכוווונבוה
וליווללוכ,חותיפהיבלוברתוהובגוויהויההדובאה

הקוויטוקסהדעולתרדוויפויהורוידתודיחי100־
וריותוררובהלכיורוהור(דעוהר'ויפובדודהריכזו

)ב(6/ינבוו(יויתודבאלתועדוההלוו)14'ובו9.8.62
ורונ195יתנוב.”חודוסיחקולתוארוההחלוב"ןרפלהוזב
תמיתחב)9/יבבוו(יויתורגאןיבלימוקמהדעוהןיבהזוח
רבוביווקוהוווהרבהןפייהרתוןווייזרודעוהר”וי
הדוגאה.יטוקסהיווהינבחוםלרוידתודיחי100תיינב
תאזכהבוארםינלבקהותוהייבגלהבוטןלבקתויהלהכפה
הגופהןתפמקמחתהלןודייזרור"ויההסינותריקחב)5/י(
הזוחהווה-9/יווסוהוינפלנבוהווםלואהזןיבובהרורב
הוונויפלבוטהתאףארויתוהובווילעותמיתחתארות

.)ג/י5/יםיבבוסהחוכ.'ביויןוכוויבגלתוירחאבהדובאה
םאקרםיריבסונא"ידיחיה!ןבולהיוולהכוההרדגוה
,םינלבקהכ"ברפוא-"תוארוהונלתתלתיאודבוכתווגא

וריו(ותודעברפואןודייזרפזגודודהר"וידועותאז
בוחיןםירוההולעןוזחךווב-)18הדוו2ףד16.6.60
הדוגאהןוביוםוייבגלהלאתורובבירהו.םיפםיינגפ
וניאוויודגוההוורובווליפהו,הדוגאהי"עוהבוהררבקב ולאיצוהלורדותויטוקסהדעוהוהדוגאלהקודויכייו

גנופהור(הדוגאהי"עוהובווללהתווקוההלכלשתובוגתה :דעוהר"ויותוארפות26הרוו4ורבד)24.5.52םויונ/י םוקמבו”הנרוינניאםתתוררגנלוחיביצדהרובהקופ'יוי"
יכלפוהתורוהיצלנרפהררגוהפלוהדובאהיכרפתהוהרחא
לוהפינהעסהבוירבדודחפ.תיפסכתרדוסמהתייהולדודל

רווהרפאתודוקפהוסואוםודיתלזוו.םינוארסח.תולצנתה
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סויפלביסופ(ופדייורסירבדל,!יו:%2הםבילבתלופב

הירקההססלכבהסענסיויבכהעוציב10םע25.ס. סיויגבה.סיויבכויהאלהקיתוההנוכתב,חותפהתסוללוכ דעדוסהעקבהו.הירקהחסולכלעתחאהנועבותעבועצוב
דעהרסוא.ןינבהתואצוהןובסהךרענסאהתואווגעובקלהז
דיפסלוו"סדבהסהךרעךנוספהיהוויבכהלווןונפההתא" וסדייזוסוגבןווס)ליגכ10ףד(לכיפדןהלפיבס'סעג יפקוידברבווינניא.דרפוההז,סינטלכלעבווהינא"
."ההזהפע

הילאמתעסהעס"רבוססווגעת"לוהזהלסרעלדעבסו
לעוסייווקפהפיבוויתלםאתהבויהתואצוההיכהבושתה
.הדיחילכל'װ250.-לויללכהםוכסהעבקנםהיפ

הדוגאלקפסלסכסקבנ"ןוחטבהדרופבתוכ4יננוסב סיעצנפסהםםיעיבגהרובעתסוןוט50דועונוארפכב"יפי" ."ונוה-רסבי"עסנוכיוב
הריקחהךלהמבומצעתארתפןמדייזדעויכהןנדהבןייוצי ,סיו'בכהתלילסתודובעהריסמלהונתלאונוזתוררובב יפלהרסמנסישיבכהתלילסיבןוחטבבהזדערסאהנושארל
םינלבקלהרספבשיבכהתלילסיכהדוההריקחהזהלבסלוה,ורכס תרעסבונניאהדוקפרחאוזהריתסבסיוורבסאללתונבל

.וללכנוםדיידרסדעהלסוהונסיהפלערוגןוטול
תואצוההיכןמדייזרסאללכמהדוהןאכףאלמסמההסרתלאוב
ופיההה'וכוםיפוחוםידומעללוכ,םישיבכבלפוהההסרתנקתהל ונעגהונג"ןסדייורסרפרהותודעסוכיסלו.סייווקסהסיבוויהל ורפוסהזשונעטםהולםסחילגיל525.-הלועקוספףוסההנקסמל לביסרפהאו("וטליטסהמלכוהטולהההדרויהוסולכהללוכהז *.{ףוסהינפלההדועב19ףדו,17הדות6ףד25.8.60סויפ

י"עועצובותאחותיפהתודובעההנקסמלםיעיגפונאליעלרופאהלכב
-:הלאויההדוגפה
סיסתורוניצהחנה
לספהתורתנקתה
'תודידטהוהיצלצרפההכירע

.םיעיבגתלילסורפס-תיבהפקהבתופתתשה
.וללהתולועפהלבטםיטרופמוםיקיודמתינונסההאיצמההדוגאה .סיירובנתויפוסםיקה,תיקלחסיסםערןיקתהיטוקסהדעוהתאזתסוול וירפסבהיסופלרדגאםילעההלאםעדחיבו,היצרטסיניפדתוסיננתעיסנ ךותוזתוררובללהלהקרוטןשע-ךסמספטלהלאואבאלויתונעטלכו רסח,הונוגוהרדעהתונולחבלעתופחלידכחתונהריוארונילהטנפ
.ההנוהרהרבלפרסהסו,תוליעי
ייבזאםהיבגליפיחא.יוינוחהאירייויתויעהגןייצל`י תונובוװהתלהנהבדוסיייוקללעדובעלידכ1953/54-ו1951/52םיבול .יטוקסהדעוהלו

ןובוההיהאורלווחרקבלוענוהל"נהםינזאםהינעיכןייצלוי .םיבו5-6לעורתונ
)5'סבךפיההרפוא־1951/52ןואפהיבגלתורעה-51/ו-:

ותועקוהיהותיס
.פיכפססםירסחתואצוההמלודגקלחלע.א
יטסימםייקרשוכםגםיברםירקמבונייוצאל,רסוחהתוירפכ.ב .ףסכהריציהיו
דעונרשאהרטפלאצוהסנפההנקבםרפוחהיכהוחכוהלכןיא.ב .הל



ןוגסחה:וםיתאותואתותימורבוחוםיבבוחהבוה*)ב6'הב
עייוחעוגפלכ)ס"ענעתועדוהבםרוץסע(ןלהלוםיסרפהלעתסובת
.ר"ממ750ללעןר"םםלכהסורפ500.-ףורצביו325.-ךסב

ןוסיחהותוא1955/54ימוקמהדעוהןזאמלתורעה-58/ינברמבו

תוסנכהלםידחוימהםינמויהיפלתוסנכההוא!גסגפנ.2'הב
יסימרכבםהסנכההםעתוהזוניא)סינהותהתיסימרכלעהץתעהינפוי(
.תוגונעתהתלהנה

ימיעסמףיעסלכבתורילתוומלואתורשעלםיעינמםישרפהה
.הסנכהה

.פימ.תיפמרובעםיבשותהבויח(םידחוימהסינסויבעהעונתה.ב
הריגסהוהחיתפההדוהיםעתגזההסהניה)מימולעתרובעיוכיזו:"ו'כו

.םיבשוחהיסיטרכלע

םינלבקהתונוגעהוצצפוהאלהנתהםג:123232־531גבן«5'הב
היההמ!קודבלןתינאלךכיפל,עבונוסולותהיפלומתרנםיתויתהו
העיגפההרתיהתאעובקלוןוכנהףיעסלהפץזנתתו,העצובוהדובעה
.)העיבפהיהסו(ולבקל

לוטיבהןכותוהרוצהלעויהתונפומהלאתימעפתורעהוכה
.םיבעהוהותביטוקסהדעוהיקסעלטינובותה

!'ג”?”יכםג
"ידייח?שירתווית

חותיפהתודובעבתועקשהההרובגהודעוהןיבתפסותלםאתהב
יוילרספגעדצבהעןויכמוהדונאםו:ןבב;תורוקמיבסמתועבונ
היהוזחילכתלודבלבהעקשהבףתתשהלהנווכתבהדוגאהשידהדעוה

!3.250ונייהומ250.-דעהיובח101ןיבמהדיחילכרובעהדיספה
התסונהרובגהורחאמםלוא,)ףםיפיטהוםייתהמוףלחםכחוםירווויו

-המצעלהלמבאיהתונוסכתודובעהעיבגלעטלחומונוהויהוחודל
יראהקלחיבגליעוניבהדיקפתהתא־ותעידייפלודעוהתעידיב
!ייצלתאזו,הריגהלםיבוכיעהתמקהלונומכףסונחותיפהתודובעמ

ימלתיקוחהקןתסונםימיהםתואברסחהיהדעוהיכיתברהסבוהךות
חותיפהתודובעלכתליסמותיתכלממתילפיצינומהרבסהבלעבו!לע
וחמדעוהןיבהלועפףוחסלםכסהתרגסמבימרפןיעמןויבצולבק
ויבתוחכוהבהקולחלשןורקעהץרוןווכמו.רויאמהרובחהוטסיב
תודימתאעובקלואובבררובהילגרלרבפמטלידכובויםיתוגהינע

הדובאהי"עיומיבידילאבהזוחתפ,והעריפלכובלכלותובוחה
רעתדעוהוליאוהיתואצוהלבפןונמהותמותולבקתיבהלעהיונב
יוליפבזורחןולסכחיכוהםייביטרטסינימדאההילכהלכויהוידיב
.ורצונוםיסחיהתכרעמבהזבוטחדוסי

.וסיחהןונמהההתורלעותודעלערעצבעירתהלםוקמהילואומכו
הילעלעפוהווגבץחלרחאלקרהצעומהי"עםידעהןכודלאבוההזדע

ותנמזהבקמחתהלתנעוטההתסינםגהחסינוביםזהלהרובגהגיצנםיסט
היהוויקפתמעפיהה-וםיחאןובשחההאורעיפוה-סםלוא.הזדעלע

ךויחיכןייצלולימוקמהדעוהלעתוגונעתהלהנמחרובותורקבל
ירהו,דעוהתינונסהלע!ורומיופיחותוקהבומהויוקתתתהבהניזכה
תאףסוידיפסהלפרעהתרהבהלרולדגמתמעלםיכירצויהויוגו

םילכהתאהיהרסחויתכלממדמעמןיידעהיהולדעולפכ"תובונתתה*
.רזעהיקוהחכנחותיפהתואצוהיוסיכלםיסמםוקמהיגורהלעףוכל
תאלידגהלהדוגאהביוחתעורפויתוררובלהאבוהאלהחכוהםוס

מ250.-לעסוכסהוחכוהםולכ-`װ525-להירבחמדחאלכלעמתערפפ
.קיפסהאל

./.



'ל325.-לעםוכסהתעיבקןפואוודבןינעביכשיגדהלוי
יכהצעומהידעודיעהחותפהתואצוהבןיכסהדיחילכתוסהתוהנ

לכךכלאיבחהלתלוכיילבמדבלב?הפ-לונפהרוה”לעהססבתהויה
ןיינמ)58/יהוד(1951/52תבהןזאמלעה"ודב.בתכב"ותכוסב
ונינק.פ"עבשהעדוהבערוקמלעססבתמאוההזןינעביכןסיהו

דונתסךכו,"ןפדייותאלאשת""ילרמאןמדייז"ןעוסותריקחב
הפועבדסתנויתוויווהרותבעבקנשיסי'עעבקנהזםוכסיכ
תויהליפוקסהדעוהלעתונובשחהתלהנהבךסהודעס'בלסהלכב
הזיחאלכיוסוהלםינויהלוסילתילתונבוילעעדוסיןותנ

.תואיצמב
סיוונסדובעתפסותסורדלדעולתוכזהןיבמובלערתי
וסבוינבתמדאלשוכרסמואה4081.־לעתונעלהעיגהשסילודנ
יל151.ילעםוכסהתאדעוהאיבהןיאםוהד1625.-לעללוכ
דעוהסויפויתסהיפלעותוכזהיהס,חותיפתודובעלסיסרובע
עונתלויהכלססדפעסהללותוגונעתהללסיבההברהךכלכרובעכ
.ףסכ

הכולמהילעבוםינלבקלתוויפיתיפסכהפלתהדוגאהךדיאס
וסתוגונעתהלהבסלהובוסתולבקההיצמתועירפההתנק.םינושה
דביכ1/קגנופוארנעיפומה'ף52.025לעםוכסלסהינונינק
האר(...ורנפל'ו325האדוהיתלבקהנועאוההזםוכסלתיבה
תאלבקיספהלהולו)12.11.61תוררובהתניפימלכיסרפ7'מע

.ןמדייזיפתאלואשלךירצהתאתאזתא"הנועאוההאדוהה
דעוהלבקו'ף15000.-לוהוולתההיההפנעינפבתודע
"דביכ"ךדיאמוהילותבהדוגאהתאהכיזוםירוזיאההצעומהמ

דובעלוכיבכהתוענהאולחתיכדומלל.ברהלעדובעשבהתוא
דעוהידיתאהאלמהדוגוהעטוקססוסבונינפאלןכא.הדוגאה
הדונתהלעההכייהו,הוולתהתאהליהתבלבקיוהיבסהילוססויו
ותועבסהלווסנהלאלוהוולתהידיסתדדיויתואולהניוהלהיבתכב

ןידהתאוילעןתילילבסולובגוסכנגהניהזשידכוווהסלש
לעתופחלהמוקעהנווכווההדוגאלהוולהלעהזרכהבקפתסהלו
יפכתונובשחםהילעזיאפחותיפתודובעלעםידספהותואצוה
.וזתורובבהלגתנו

1.11.55םויסםיבתכמביטוקסהדעוהפהעדוההתאהלבקבהדובוה
דיפסוסהוללהבועתיבוסולותתוינפוהאולהובדבםגרתיהןיב

ירפסבםושולכוגווסול"ןוולהוזב22.11.53םוימהנתכסב
הדובהרו5000.-ךסבסכתװפהאולהתלבקלעהדוגאהלעתונובשחה

ונעידוהל.ןכו.תורהוזתואתכמסאואתולבקונלהינפהלולכותסווסכל
וספלעןכו,הדונתהרובעוקודלנקתבהויסוזיאבוףסכהתולבקיפ
הובגםאהוהתומםינותמםכנהדועתהזיאיפלו,תיברסיעבוהסכנההפ

.”?הדובעהשעבתכבאוהשםכסההזיא

ןיאהאולההח"עלוכיבכהנתינרוצימ4סס.-ס"עהלבקהןיבעלו
תאוהיבינםידדצהינשועייססרפבםלושדעוהזםוכסיכקפסלכ

ןובוהלדעושייקגוהןובשחלעהערססכןתינ-םיידדההסהיתונובעה
\לעודיפקההלוםדילהלבקהולבקדותהדונתהיסנתואסהו-יסוס

ןייעלילבססויפמ400.־לעםוכסהתלבקלעדיתעבוקפתסהוההוסיב
>שיךכיפל,דעוהי"עהבהפסונרסאסולותהתוסכהסהבויהלוהלבקב

."הוולתה”םויקלדעוהתבעססיסבלעויסתרסההחכוהכוזהלנקסםלעתהל

י"עומאנ1ףד16.6.60םוימלוקוטורפבופיגעוסובאןיפולהלו
ןושארהתינדהפולותוילרוכז"יסוקמהדעוהםהובוויןמדייזרס

הנימאההדוגאה,"תיסורההוולההתיהויתססיווזיוההנעוסלוסינכה
ידכתיווזיאההבעוסהתועצמאבהוולההתהיטוקסהדעוהלבקפבפאע
ילבס.פוקסהתותיפתורפסלהלוביבפולהדונתהםעקודהוותיובלועפל
ןובסהלעןושארםילותולולהערדבופהאולההלעםיפותלעןיידעהעדל
וכערחאלדימ?ל400.-ךסבןוסאווועעהסלשוהלפתבהתנענתינדה
ילבמ-ולסךותבכהוולתהיפסכבתוועלדעוההנווכהיכהדוגאהההכוע
לעותפוקלותואםירוהוהלהםיפסכהתצוהןונכתבהדוגאהתאףתשל



םהילעןיאההוהיפהווובעלוםידספהותואצוהלעהווהוהנפ
םלהלויההקיספההדוגאה,תוררובבףקתההוגוהויפכהוגובוה

הווהוהוונבתויוברעההוהמיעפהאלףאול"נההוולההח"ע
הפליטוקסהדעוהיוינדיקפהליהויסוקופהלוגהגייהההה

)ל'גכלוקוטורפהאו(הוולמהןהובה
ההולהההוגעוהוניבלצהגוםןמדייזדעהועסהדיסחהולהונ
יהיכיז'10'בונ!5.8.1960סויפלוקוטורפההו(יויהווגול
ההולההסוכסגההההבביויןיגוההכוזסאההלוולו"םגובוה

ונבנולףסכהיכ,ההא-הגנסנוגוההויהיביזאל"הנועהוה
יווולהונובסהההלהנהויוכיזההלועוהמהזמץוחוהפ-הבג
הוויל15.000לוהווולהולגהםהוורקביניעבלגו,יהיועו
האולההלבקוליהיהזופה”דעהוטואהאלהו."הוה'סגוסינכהו
לוקוטורפהההו(.”דההרהוהלבקהוויויןפואביויהדוגא
.)וו'הול"וח

הוכזלקוספלוווכהלעיכןוכנלוגלהאוגההזלכבםלוא
סווונהועסהוס)י'ויולההרועווה("ו15.000.-לוםוכסבהדוגאה
וסחיו-הדוגאהרובעהזםוכסויוילעיגהורוגסוהדוסדעוהו
לוותוהזוביזגהחנההתאזובגיו-ויהיווהויהוגיסבוורוץפ
,ופסכובהיווילעבוניהגיהנב"וויעךירנג"הזםוכסבבייהה
הזףסכוווילענאוהימהניפאקפנויהוזהוורונןינעליוהוו
.ךוסכסלוצוניאויוילוףוגהלאוניהו

ןונמהההודלוווהו'װוךוהסןווגוגוההםוכיסלהבגתעכו
ןיפיקעבואוירעיפכםהדעויוהסלטהדוגאהיכהדוהוואופיהן
הווטוסהוףלאהדועיעבומ"ו".585ללוכךסליולוווגסב
"!16.158הפופויהיכהדוגאההגווסוויאב,)י'וןוסחוםיגוסו
םוכסעבקבהווווגהםגו)י'יוהגופווםיוולההגופוףואהוועוו(

.)”ולווהוועופה("ו15.900לוילבולגסבסוו
םוכסכעיפומהדוגאלראודהי"עהיהנרשאו/קגנוסו

ןהכייופלשובתכמיול"ןויע־ןוהההזו(דעולהמלוהדוגאהו
יל".1344411לטךסה"1.9.55םויפךמסומןוגוש-האורןסיהוו
וסהונובהההלהנמלוהווהת45/יגנופג!יווהםוזהפונל
הב”ונינפרסוטוההריפהגויל”₪00.-הוב'יבסגםוכסהוגיגץ
.וויהו[וגוההאורלהגחכפיסויו11.000.ילווםוכסךסבעיווס

45/ינ....סיכפספויהיוו5.ססס.-ילעםיכפוהוי"ווו.סססס-לע
.02.11.61םוימהביוי9'סע(ירו5.ססס.-תוביבסביתגהנ

ו/קני"ו”.154.000הרבסהתאהרפוההװ"וווגההלהולו
םיכמסמרפסלעםגוווסיההופלו:הבסהךסולעההסנכה
הלהנה."יהילצהםיכמסמונאצמ,וב"ונינקופהנוע"היוחו

ההכוה,הדוגאהיפלכןניןןכהםועגפא[גהונ:”םג,[תינונסה-ד
ווההמכסהההאןייצלוידהויפנוווכהובוגוהלוהנלהפסונ
!ינורוהרפואה-הוהכוההזהלבםוכסההולידגהלתוררובהךלהמ

יופיאגהםימוכסהתאהסלסהדוגאהיכהכוההזלוסוכ
'ו6שסװ'לפוהההויוהוונוה.1
'גיויןוכנרוגע.2

"4400.-ולס!והפרוגע.א
"%אס"כווהלסע.ב

יר.-כ”הסב

הוװסהאופוסלררובה'בכוטגהמליעלרופאלןוחגבךכיפל
.םימוכיסהומבומוהויפכהדוגאה



.!ילפקםמד
תוידדההתונעטהלשןתילבתיותוהמ
דחאכ!112523741תידדצה[`יגב

ןיבורצונרשאםיידרויהםיסחילרוסיהתירהובהפריגיפל.1
אל,22.6.50םוימא"הבסהיביגתרבגוםכסההאוההדוגאהודעוה
ודמעמוקתגעובתליאדדעוהתויוכזלערבדיצהורבדםכסהבומאב

."תיטוקס-תוער-ןיעמ"ואתימוקמ-תושרכדחוימה

תפתוופהרומלםילעופהירוגביפאילעבםיפוגיבסונינפל
עובבבוללהםיפוגהינשולתהתפהגהו.אלותותורדגומתועקוהבו
לעמלתפהלותלוכי-יאתאפמדעוהיכלכלהלגתנרומאכםהידיקפת

וידילותרזעםיפסכהתאלכלכלודיאלוובבייחתנסחותיפהעצבמ
הרזעלוזתאקיעזההדוגאהלשרבחלכמ'װ250.-לסדועיסב
הלסביאבצךובהםעםיעסתופמתודוסימתבכרומהתיהוהדוגאהו
םיתיבמהםיאנתבותואהאלמותומיוסמחותיפתודובעעצבלהידיל

םיעוגנויהםייפסכההיעצמאסכחבטלהיוארהתוליעיבותעדהתא
הורםהילעורוהוהייבגהתודותוהריציהמהלבםידיוצמוארתויב
דסחולטובהיהתזאדדעוהםע"תובבוחתהל"גאדלילבסתובדנתהלו

.עוצבחפונתוןויפר

החגשההתלעךרגתהלםוקמבהזדעותרזומרבדהוקהגהו
ודרקהתכאלמלומתרבתהירובנהרכהירודחםישנא*רבחולהנמיז
לכתרסהקדסתעיבתלםיגתהברהךכלכירחאספתנאוה,תואלאלל
דעוההילבהדחארבדבןכא.תיוסוסהתיגלכתללוופויקוחדוסי
.ו950-3תיבהלע"תונובשח"לעבולעלוהבתפיפחןוהו

םויבהצעומהלשהתוכזהמהלאשהתרקדזסונינפבדועותאו.2
םיפוגינשןיבהתדלוהינפלותעגהתוקסעמםיעבונהתיפסכעובתל
זאדדעוהלאותפילתויתמרויאיהשרמוליצפחתאו.סהלהרזאיהת
אלפניאבאשנאלםלועמומצעדעוהידהמ?דציכאהםילאושוגא

ויתויוכזהצעומלוקנעוהויפלרתאילמרופהסקאהןכיהו,תיתכלממ
.זאדדעוהלשויתוגוחו
דחאםוקמבדי"יפוחברבד”טסירפ”החכוהלכהאבוהאל
ויהשכ

תורמשמימולהלאקנפשוגןתונהםינפהרשטעממרותאהאופיא
,אלותותיינבמםייוקילאלאםניאהלאלכהופוליצפתתמאו,הלא

אוהדעוהתחתהאבשיפכהצעומהלעםויבהדמעמיכאיהונתבווה
.תודדובהאושנהעיבתהלעהערפלורויהובר

איהתתיבגוליפא*םויכהצעומההלוכיםולכןותמהריתי
יניפקאווסוחרואבעובתל־ןביטרגה-דעוהלשתיקוחההתוויה
הלותנתסילבמקוחרהרבעבהתמדוקידילעושענותודובערובו

וארזע-יקוחלשתרגסמביפיצפסהקיקחהיומידילעךכלתונפסה
?ןידכםינפהרורוטאבותומושרבםוסרפםעיהעלכתרחאהרוצב

ףקתתתלתוכמסהולןיאומצעםינפהרשוליפאוםירובסוגא
תיביטקאורטרהלוחתתלעבאהתתילקסיפיפואתלעבהקיקחליקוח
.הצעומהתמקהלעזירכהוהעתב

-ידבדלעךמתסהלתיאשרהיריעויאמתעבוקההכלהתמייק[םא
ןאכמוהלאהקיקח-ירבוהלץמאלהפלחהאלדועלכהתמדוקלשהקיקח
תוברתלערזעהיקוחתאםסקתבריתוהלםינפהרהלאותוכמסבויאת

.המוקמבהאנוהוותהתימוקמהתוווהלעהינדהבימתליההלותימוקמה

./.



-₪-
הרהבוה'וכהאיבהולהנווכהוםירובסונהןינעלווופוגלןכו.5

'ל(25.-יפלהדוגאהמתובהלםיאכזויה!:םהוהרואכלוליפההוובכופ
הנבומההיובסםהו,הליההבלפוילעםבסוהן'ף250.-םוקמבוב"לבפ
־לעזופתל`וכהקינומךכלעופילחהבואדדעוהיכהדבועה!בוו

?דוהב”םפםילעופיבאו.הסגהווטהעוטאלאוניא,ווהפסוההדוגפה
הקיקחהווטהבוחאוהקרולירההטיחהדוסילעהברדבהפסוההוו
הפסוההםהרויאה,יפוהףוה-לכולןיאויוהןובדההונבףחאלוחונ

היהיסו?הזםכסהוכיה!ילהיוובו'יוהםכסהלעתססובמתורדגה
ההוייויהה'ה'ה'לותונגפהבהדוגפההרוופולפ.יווהרוגלופסוה
.יהברףלוגאלויההבושתה?הווההפסוהה

רוגעיואויוכוכתפסותהתאתוארלוייכהצעומהןעטמוןכתי.4
ןוניגו"הנבומההחיכוהםולבהסיפתהלהונהיבועוגא?ופוגוהווובו
רובהפולב?תואיבמההוביוחפ!וחנוהלעםידיעמהםירוואפוםיטרופמ
ובסהשהיסטנפותולבקםעהחכוהלולכףאןמיהמופלשותודעמקיסהו
קיפסמתויהוופההאיצמההדובאההאדהפונל?ןידכהנועבהפסוהה
.תנעוטהיפלכםיידגנההיתונוע?וסול

תנכוסהתובוטתאתוחדלררובה'בכ!קבחמליעלרומאהרואל

{רטפלו
.הלאוימוכיסבםיעיפומהםיסרפלםוהתבהדוגאההבוטל

'
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:ויהתיטוקסההצעומהי"עואבוהשםידעה

ןמדייזרפ-ובוארפכתיטוקסהדעוהר"וי.1
רגיגקרכ-יטוקסהדעוהלשח”הגם.2
ןוטופהןובשחה-דאור.5

[ויחארפ-םיגזאפהךרוע
יבנערכ-תיווקםההצעומהריכזמ.4

,חותיפליארחאודיקפתףקותבהיהש,ןמדייזרפ
עבקנשיפכעיגמהבוחההקליסתל"ישי"תדוגאיכרשיא
ןכוחותיפהתודובעעוציבתליחתביווקפהדעוהי"ע

תודעב.הדובעהתצורמבולחשתויווקייתההבקעתואלעהה
החרט-רנעתלבקל"ישי"תדוגאתעיבתתאןפדי'זרוךירפהוז

.זאדיטוקסהדעוהלעהנשמינלבקכ
'



תלאשםינפהדרשמינפבהררועתימוקמההצעומה
.ונוארפכלשתימוקמהדעובהלהנתהרשאםיפסכהתכרעמ

תימוקמההצעומלרסמנ,1954-בתימוקמההצעומהםוקםע
ימוקמהאדעוהלשםיפסכהתכרעמלכתאלבקלתבייחאיהש
תכרעמהתואשרחאמ.דעוהותואלשתויובייחתההלכבתאשלו
תלהנהלרישיןפואבתרבעומתויהלהלוכיהתיהאלםיפסכ

יתקידבלשתויעברואל,השדחהתימוקמההצעומבתונובשחה
םינפהדרשמי"עעצוה,ימוקמהאגאגדעוהלשתונובשחה
םינשהםתוארובעםייתנשםינזאמךורעתתימוקמההצעומהש
תואצוהלעדיתעבתוירחאלבקלתבייחתימוקמההצעומהש
«חותיפתודובעבםירושקויהירשאםיניגעיבגלואתונוש
.תונוש

לצאתימוקמההצעומההנימזה,תאזהצלמהרואל
לכלשםינזאמךורעל,ןמיחארמ,ךמסומןובשחהאור
היהש,ונואתירקימוקמההדעוהלשםיפסכהתכרעמהתוא
,ןמיחארמשיגהשםינזאמה.ונואתירוזיאההצעומהלשקלח

רקבמלןכו,םינפהדרשמלשתרוקיבהתקלחמלךכרחאשיגדה
קלחלוכפהנתודסומהינשםתואלםתרבעהרחאםהו,הנידמה

יפל.תימוקמההצעומהלשתונובשחהתכרעמלכלשילרגטניאאחפנ
תויובייחתהםולשתכןההלעפתימוקמההצעומההלאםינזאמ

םיבייחויהשםיפסכתייבגלהגארבןהוימוקמהדעוהלש
תובגלדנגאדםגש,רבדהיעבש.ונוארפכימוקמהדעול

םתואבםיבייחהתמישרבועיפוהש"ישי"תדוגאמםיפסכה
תימוקמההצעומהלשםיםחבנה.ונייוצשםינזאמה

םידיקפהמןכוימוקמהדעוהירחבנמםיאלמםירבסהולבק
םיפסכהתכרעמלכלעימוקמהדעונןמזהותואבודבעש

ףסונולבקשםירבסההיפלםגןכםאהלעפתימוקמההצעומהו
.ונתושרבויהשםינזאמהלע

"ישי"תדוגאשתימוקמההצעומהירחבנלררבוהרשאכ
העדוהלעדחוימבותימוקמההצעומהלשהעיבתהלעתרערעמ
םלשלהתואבייחמרשאםותחךמסימלכןיאש"ישי"תדוגא

השיגפלובשקב,םהמםיעבותונחנאשםימוכסהםתואתא
"ישי"תדוגאדצמןהוימוקמהעדוהדצמןהםירחבנהםתוא
ומשרנשיפבתיפסכהעיבתלדוסישישונלורשאיןכאש
,םותחאליכםאןמסימכעיפומשםכסההו,ימוקמהדעוהירפסב
הגאדרסוחקרהשעמלוםידדצהינשלרושיאםשלןכוהשךמסימאוה

ותעשבומתחאלםידדצהינששדיחיהרבסההאוהתילמרופהניחבמ
.הזההזוחהלע
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”"ישי”תדוגאלשהשדחההלהנההאאאגגןגגצתגגצא
\םשלהדוגאהלשתמדוקההלהנההתנמזהבסקאבהתאר

הגאדרסוחבקעקרםתחנאלןכוהותעשבשהזוחהשרושיא
ברסלהכישמהויקוחיתלבשקאכתילמרופהניחבמתקפסמ
.תימוקמההצעומהירקימוקמהדעולבוחבריכהל
לשתורוציניולכתימוקמההצעומלועצוהםינשהךשמב
ץועיירחאתימוקמההצעומהךא,הרשפתרוצבבוחהםולשת

םינפהדרשמו,הזגוסמתועצהלבקלהלכיאלםינפהדרשמםע
תדוגארגנתיטפשמהעיבתשיגהלתורשפאןיאםאבונלזעי

,הזרואל.השרפהלוסיחםשלתוררובםייקל”ישי"
שוווולעהלבקו,תוררובלתימוקמההצעומההכלההאונ
דחאםעסמתאזו.וזתוררובלשתיפסכההאצוההלכהמצע

תאזהשרמלסחלתימוקמההצעומלרשפאלןעמל,דיחיו
.םינפהדרשמתצלמהלםאתהבררובתערכהלשךרדב

םיכםסימהלכתאיישי"תדוגאתושרלהדימעהתימוקמההצעומה
הדוגאלרוזעלהצעומהי”עשקבתנןמיחארמו,הדילעושקבתגש
שיגהלוזהדוגאלרשפאלןעמלןינעוןינעלכתרהבהב”ישי"
הצעומהשןעמלולאכשיוהדימבתיפסכהעיבתלכתימוקמההצעומל
רשארוביצהמקלחמםימוכס,הלילחוסחעבתתאלתימוקמה

.םתואעובתלתיאכזהניא

הלאםירבסהחתמבםגהלוכיתימוקמההצעומה
ועיפוהרשאםיאכזהםתואלכלתורילתובברהמלישאיהשןייצל
םתואמףסכ!ימוכסהתבגףאוונואתירקיווקמהדעונםיאכזכ
רמולרשפאוימוקמהדעולםיפסכםיבייחויהרשאםישנאה
.ןורתפולאצמנאלרשאדיחיהרקמכהראשנ”ישי'יהדוגאש
ררובהתערכהאגאנאאגאםויכםגהעבתנתימוקמההצעומה
ררבוהתכמסומתונובשחהתלהנהיפלשםימוכסהםתואתעבות
םוכסףאלעהרערעאלו,הלאםימוכסתבייח”ישי"תדוגאש
תדוגאשתואצוהיפיעסםתואבריכהלהיהלוכיןובשחהאורותואש
ונלשהקמנההחתפנרבכןייצללכונ.תימוקמההצעומלהשיגה"ישי"
םיכמתסמ”ישי"תדוגאתונעטלכשםיעבותונאשםיפסכהםולשתל
השדחההלהנהלהריבעהתמדוקההלהנתהשםיכמסימהםתואלעהשעמל

ריכה,ןמיחארמ,ןובשחההאוושםימוכיסהםתואלעווזהדוגאלש
תמדוקההלהנהההתואלשהוםשפההרהצההאקודש,ןכםאאילפמ.םהב
שי,םידדצהינשידילעםתחנאלירקמןפואבשהזוחותואםגש

העבת”ישי"תדוגאשםיכמסימתורשעםתואלומכוילאסחייתהל
תדמועהמםושמ,םישדחךשמבהכשמנשתוררובההתואבםהבריכהל

.וזהדועתבריכהלהבוריסלע
..ד/.



,תימוקמה?צעושהי"עואבוהשםידעה
תונובשחהלהנמ;ןמדייזרמתימוקמהדעוהר"וי

,ךמסומהןובשחה-האור;ונינקרמ,ימוקמהדעוהלש
לעועודמםירבסההונתנוםתודעבורשיא,ןמיהארמ
ושגוהשםימוכסהםתואתעבותתימוקמההצעומההמךמס

ודיעה,הלאתויודעלףסונ.םולשתל”ישי"תדוגאל
שתכוהאתחנתאאלםגרבדההשעמלוםינושארהםידעהינש
םימולשתהםתואיכ,"ישי"תדוגאדצמואבוהשםידעהי"ע

םינכתשמ:"עומלושחותיפיכרצל"ישי"תדוגאמושרדנש
םתואבונואתירקבןמזקרפותואבונכתשהרשאםירחא

ףאו,ןמזהךשמבופסונשתונושהתופסותהםעםימוכסה
דחאוםינכתשמנןדחאאוהש,רגינקוב.םוילעטלוש

ותואםימלשמהןיבאוהםג,ןמזהותואבדבעשםידבועהמ
,ךכלעתרערעמ”ישי"תדוגאתלהנהשאלמהםוכסה
להינרשאשיאכתורשפאהרגינקרמלתנתינהתיהיאדובו

היהןתינולףסכתוחפםלשלףוגותואלשתונובשחהתא
היהימוקמהדעוהולואםינכתשמהרחאלאיהשהזיאהחנה
םויכ(.םינכתשמלםימולשתלשםינושםיגורידעבוק
תורגאםולשתבתוחנהיקוחןפואבתונתונתויושרהברה

םירחאי"עםנוונינקרמי"ערהצוה.{תושרהידבועל
איהשהזיאדחאףאלהנתינאלו,םוכסהותואומלישםלוכש
תואלעהלםיעינמהויההמןמדייזאירמי"ערבסוה.החנה

"ישי"תדוגאםגוחותיפתודובעעוציבךותולחשתופסונה
םירוחתבצקההלבקאיהשףאלעוהלשןוכישהתאהתנבשןמזב

םיפסונםימולשתהירבחמעובתלהכירצהתיה,ןוחטבהדרשממ
,תאזההעיבתה.םהיתבלשהינבהתמלשהותינבםשל

ותואבש,רתונבהטושפהדבועבקעהאבםיפסונםימולשתב
עובתלרשפאהיהאלשהלאכםיילכלכםיאנתוררשןמזקרפ

קושםויקוםירמתברומחהרסוחהבקעהיצלוקלקוביצקת
100-הלעףסונסיגכתשפ140-כ.םירמשותקפסאנרוחש

תאומלישוהלאתודובועבוריכה”ישי"תדוגאלשםינכתשה
תוריקחבו"ישי"תדוגאי"עואבוהשתויודעב.םישרפהה

חיכוהל"ישי"תדוגאהלכיאלתימוקמההצעומהידעלש
זוחמתימוקמההצעומהלשתועיבתלדוסיןיאשרותסלוא

תדוגאלשתויובייחתה!וליאכהתיהאלהנהשתחאהנעטל
תוכמותהתאםלשלוברסהליחתמוהלאםימוכסםלשל"ישי"
.חותיפהתודובעעוציבךשמהבםלשלועבתנםתוא
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תלהנהןיבליפוקפהדעוהןיבופייוקשתוחישהלכב
אלוןכוהרשאםירבדןןוכזותואבףאו"ישי"תדוגא
םיבייחתמםינכתשםהשרבודמהיה,םידדצהינשי"עםתחוה
םימוכסהםלשלשיושושםעצכלשישתודובעדובעםימוכסםלשל

ותעדבהיהיפוקמהדעוהשחותיפהתודובעןתוארובעםאולמב
.תדובעהןתואלכעצבלחילצהאליפוקפהדעוה.טעצבל

םיאלמהםיפסכהתאםינכתשמהלכפהבגאוהשךכךותמאל
דחאםגאלא,ףעצבלבייחתהאוהשחותיפתודובעלכרובע
אלםינושארהםימוכסהלעםיפסונסיםולשתהבגאוהש

הילעהבקעהדובעהלכעוציבןעמלובגנשםיפסכהוקיפסה
`סינכתשםהשהדבועהבקעוןמזקרפותואבםיריחמהתולעבתדמתמה

ומליששוא,םמלשלובייחתהשםיפסכהתאןמזהותואבומלישאל
הדבועה."ישי”תדוגאומכללכוולישאלשוארוחיאב
םיפסכהתכרעמתאתימוקמההצעומלריבעהימוקמהאדעוהש

קיפסהשהםהשלילעבהחיכומ,תורילתובכרלשןוערגבולס
,חותיפהתודובעלכעצבלקיפסהאלו,עצבלימוקמהדעוה
,ימוקמההדעוה.דאמלודגןועדגלרבכותואוסינכההלאםג

םינכתשמהלכמעובתלהאלמהתוכזהולאיה,ירוביצףוגב
רחאמםישדחםיבשותתונבתשהםעתורושקהתואצוההלכתא
תועקשהביטוקסהדעוהתאבייחםישדחםיבשותתפסותלכש
.םוקמהיחרזאלןתנימקמההדעוהותואשםיתורישחיטבהלןעפל
תונובשחשיגהלבייחהיהימוקמהדעוהש"ישי”תדוגאתנעטםכל

רתויהניא”ישי"תדוגאיכ,דוסיםהלןיא,”ישי"תדוגאל
םיחרזא100לשדוגיאהוםיחרזא100לשירקפדוגיאקררשאמ
אברשארחאחרזאלכלרשאכתדחוימתוכזהלהנקשהניאהלא

.תורגאואםיספםולשתתרומתםוקמהמםיתורישעבותוםוקמל
לשחותיפתודובעלעימוקמהדעוהליטהשםוכסתעיבקביכ

,םישיבכ,טיפלהזםאתורגאםולשתילפיצינומהןושלבתאזתוארל
.רחאתורישלכוא

”ישי"תדוגאדצמסידעכואבוהרשאםידעהינש
ןויסנהיהתימוקשההצעומהתונעטתארותסלולכיאלשףא

.ותודעלכלעלצלישמהרואבםירבדגיצהלדחאדעדצמ
העידיה"היבדבועההיהרשא,ןנערבקעירמ,הצעומהדבוע

,ןמזהותואבימוקמהדעובהשענהלכו,ימוקמההדעוהלש
ואחותיפתודובעבהשענהלעוהשמעדישותודעלכךשמבשיחכה

לשתונובשחה`רפסתאבה.ימוקמהדעוהלשםירחאםינינעב
,דבועותואלשודי-בתכבעירכמהםבורבםיבותכה'ןוקפהדעוה
ותואםגאוה.ןנעררמלשותועפוהבםגפשישתכתוחהחכוהםנה

םישדחהםירחבנהלשהדובעהתלחתהבלהינוןוויכרשאדבועה
ןנעררמדיעהאלםלועמותיטוקסההצעומהווויפוקפהדעוהלש
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םירחבנלרפיסומצעןמדייזרמןהבתובישיבקלחחקלרשא
םשררשאםירחבנהרתיןכוםירבדהתולשלשהלעםישדחה
התנגהשארלח"ודםגרסמאוה.תאזחורבלעמףאולביסרפ
י”עורמאנרשאמתרחאןרקיעבויהאלםהושדחהרחםנהףוגה

,יישי"הדוגארבחכ,ןנעררמשהדבועה.םמצעםירחבנה
"תדוגאלשםינושארהםירחבנהדגנהנלבוקתשגהבףתושהיה

ותודעלדיחיהרבסההילואםה,בתכבףאתאזו,"ישי"
ןיבהלןיאתרחאיכרוביצהדבועכבקעיןנעררמלשהרזומה

.םימדוקהםירחבנהדגבבתכבחנלבוקלותופרטצהתא
,ןנעררמלשותודעתאתילכתבלוספכןכםאתוארלשי
לשתיפסכההעיבתהםצעלערערעלהיהלוכיאלאוהיכםא

רערעלתירסומהניחבמןויסנהםגלבאתימוקמההצעומה
תדוגאדגנרחבנהףוגהלשהעיבתהתאןוכנרואבדימעהלו
.לוםפכתוארלשי"ישי"

בקעיןנעררמשהדבועהףאלעשןייצלינוצרב
עדוי,םיפכנכוםירעןינבתדעובתימוקמההצעומבדבוע
הצעומהשתימוקמההצעומבםיאצמנרשאםיכמסימהםתואךותמ

*םיחטשהםתואלעתולעבבאלםויכםגותולעבבהתיהאל

לשהינבהוירחסמזכרמםויכםייק`ו***!!!האפקההובש
תולעבבןמזהלכויהשםיחפנםההלא.יחרזאההדפמה

ןגאגאםעםיחששהמצעלתעבותאיהולארשילתמייקןרקלש
הינחלהיתועקרקמקלחתרסומאיהשעגרהותואבחותיפ

ןרקהיריבראשנחטשהםגהזייעוחששםיחתפמםירכוחהו
תנתונל"קקהשילבמ,וקלחבחתופמהלאםיחטשםעלבוגהותמייקה
תמייקהלרקהשבקעיןנעררמלעודי.הזדעבאיהשהרומתהזיא
חתפמהםעויחרזאההדפמהםעתורישיהריכחימכסהלעהמתח
,ןנעררמדעהדצמןויסנאיהןאכםגו,ירחסמהזכרמהלש

י"עאבוהשינשהדעה.השוריפתאןיבהלןיאשתורערוסמל
רשא"ישי"תדוגאךותמהלאןיבאוהשרויא"ישי"תדוגא
עבקנשרדסההיפלםלשלעבתנםתואםימוכסהלכתאםליש
רובעםולשתתפסותללוכימוקמהדעוהו"ישי”תדוגאןיב
ריעההמםושמךאעבקנרשאחטשבתלבוקמהדיחיללעמעקרק

ותלאשלבויחבםערפיקרמ.תעדהלעלבקתמוניאהשעמלשרבד
רשאייל500.-לשךסבםולשתהש"ישי"תדוגאחוכ-אבלש

ובזערשא"ישי"תדוגאירבחםתואלכתונורחאהםינשבומליש
הלהנההי”עהעבקנתאזהעביקשש,ןהשתוביסהזיאמןוכישהתא

רמואהיההזהשעמליכםדילעעבקנאלרבדהיכםאתמדויה
חותיפתודובערובעהמצעלםולשתתפסותהעבק"ישי"תדוגאש
.ימוקמהדעוהי”עועבתקנש

.{ן/.
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ןיאהזםוכסועבקשםיחינמסגונייהאלךא

,תאזההטלחההתאהלטיבאלרביאהשדחההלהנתהשעודמןיבהל
התבגאיהשןמזבובהדיחיל"'ל325-דעחותיפםלשלהברס
לשותנעטלדוסיןיאםג.תורילתואמלשםולשתתפסות

הרומתכםלשלםיכירצויהעקרקלםימולשתישרפהשרפיקרמ
תוגועבםג,םירבדהןורכזבאוביהוםגיכ"ישי"תדוגאל
ירבחרפסמלעהלועםרפסמשםיננחתמלסםיפוללתבםגוםירחבנה
.ימוקמהדעוהתפוקלעקרקיטרפהןפליו"ישי"תדוגא



"יהי"תדוגאתובוחלשאלמסולפהלעקוסמלוגעבתב
י"עםירשואמהםינזאמבםיאבומכ,תימוק?ההצעומל
קתנלורוזחלוננוצרב,ןמיחארםךמסומהןוכסחההזור

!וזונתע'כת

םימוכסהומליצןמזותואבונכתכהשסינכתםמהלכ.1
.עבקנלםאתהב

םתואיפלןושארםולשתסלללהלחה"יטי"תדוגאףא.2
וררועתהשםיישקהוארבגהיפוליחאלול,םימוכסה

םימוכסטלבלםיכיסמםםגויהיתדו,"יטי"תדוגאךותב
.הלא

םיכמסיטהלכקודבלתורטפתהלכ"ישי"תדוגאלהנתינ.3
.תונובשחהתקידבוןובילטמלתימוקמההצעומהידרשמב

םיכמסיזשלכקובתימוקמההצעומה:מ,ןמיהמרמףא
.םידדצהינכ”"עושגוהש

ינכומתחוילעירוקמךמסומהאיצמהתימוקמההצעונה.4
לעןמזהותואבםיארחאהוימוקמהדעוה(םידדצה
םימותחהותונובשחהלכםיססבתמוילע,)"ימי"תדוגא

לשרוחיאב,הזירוקמךמסימלעםתמיתחםוריהצהףד

הדפקהרסוחוםיילמרופםייוקיללקרסחיילמי,םינש
מףקותשיהזךמסימלןכלעו.דבלבםיילמרופםינינעלע

וגאלירסומוירוביצדוסילכןיאשהעדבתימוקמההצעומה.5
אוהשהדיחיותחאהנעטךותמהזךמסימלשחכתהל"יפי"

תורהצההףאלע,ועצובתודובעהמםינשהןתואבםתחנאל
הנווכוזתוגהנתהבתוארלשי.םידדצהינשבםיארחאהלש

תימוקמההצעומהמםימולשתההבוגמקמחתהלרתויבהרורב
."יטי"תדוגאמ
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.רוריבהךרוצל

.ב

.1

.2
.3
.4

.5

.6

.1

תויודע
:ויה!גנאתיטוקסההצעויהי"עואבוהשםידעה

-ונוארפכיפוקםהדעוהר"וי
-ימוקמהדעוהלפה"הגס
-ימוקמהדעוהריכזפ

ךססוםהןובשחהךואור
-טינזאפהךרועו
-תיטוקסההצעומהריכזמ
־""ו"תדוגארבח

ודיקפתףקותבה”ה"ןמדייזךכ

ןמדייזרפ
רגינקרפ
ןנעררפ

ןפיחגרפ
יבנערפ
רפיקרפ

רפיא,חותיפליארחא
י"עעבקנשיפכעיגמהבוחההקליפאל"ישי"תדוגאיכ

תואלעההןכוחותיפהתודובעעוציבתליחתביטוקסהדעוה

וזתודעב.הדובעהתצורמבולחשתויורקייתההבקע
-רכשתלבקל"יפי”תדוגאתעיבתתאןפוייזרפךירפה

.זאוימוקמהדעוהלשהנשכ!נלבקבהחרט
התואבונכתשה”םיפגאהםתואלכס[םד'יורפרסיאןכ

תואצוהלעורערעאל"ישי"תדוגאישנאםעדחיהפוקת
.תורקייתההבקעהלחשםולשתהתפסוהלעןכוועבקנשחותיפה

.4/.
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.3

רחאמהנשמתובישחהנשירגינןרמלשותודעל

ימוקמהדעוביארחאהתונובשחהלהנמותויהלףסונש
ןיבםגהיה,וילעםינוממהתוארוהלםאתהבלעפרשא
תדוגאלזוחמש,ליעלורכזוהשםידדובהסינכתשמהדחא

."ךסוח

ןמדייזרמשיפכםימוכסהםלישאוהשרשיארגינקרמ
םירתאםולשתירודיסלכויהאלשולעודיו,ותודעבריהצה
.ונואתירקבןמזותואבונכתשהשםינכהשמהםדחאףאיבגל
יפלהדפקההרסוחףאלעשותודעברגינקרמרשיאןב

םייוקילבתוארלןיא,תונובשחילהנמלשםהיניעתואר
אללהפוקתהתואבםירחבנתדובעלשהטישאלא,הלא

.יעוצקמןויסנ

לכךשמבותויה,ןנעררמלשותודעלסחייתהלהשק
ותואבחותיפינינעלתוכייולכשיחכהלהסינותודע
לעחוקיפבםא,ימוקמהדעוהריכזמכןהיכשןמז

ושגוהשםיכמסימה.םייפסכםינינעבםאותודובעעוציב
רפסותונובשחהתלהנהירפסתכרעמ-תימוקמההצעומהי"ע

ןנעררםןהיכשןמזותואבימוקמהדעונלהנתהש-הפוקה
ומשרנ,הלאםירפסבםימושירהלכשוחיכוה;ריכזמכ
,םיימויםויהםינינעבלפיטרשארתיההיהאוהוודי-בתכב

םינינערובע,ימוקמהדעוהלשתוסנכהוםימולשתללוכ
תאעינההמ,תאזרואלןיבהלןיא.חותיפוםיפטוש

ןיא,וזהרזומתודערואלו,תאזכתודערוסמלןנערהמ
עידוהןנעררמשףאלע.הילערתויביגהלוננוצרב
םייתנשבשהדבועהףאלעורבדולרסמבאלשתושרופמ
לשםירעןינבתדעובןנעררמדבועםויכותונורחאה

לשאדיינאלויסכנםושירליארחאונהותימוקמההצעומה

ןוותואיצמלתמאותהנניאשהרהצהןנערךסרסם,הצעומה



.5

.6

רשא,יבנערפ,תימוקמההצעומהריכזמלשותודע

תודובעושענשןמזותואבוגוחתירקבןהיכאל
יקלחםתואלעשרשאלהאב,ימוקמהרעובחותיפה
תודובעםערשקהלשישתנעוש"ישייתדוגאשעקרק

)ןגעררבלשותודעברמגבםגהז(רבעבושענשחותיפה
םנשיתימוקמההצעומהידרוםבשהצעומהריכזמריהצה

הצעומהםויבוא,ימוקמהדעולשםיחיכומהםיכמסיפ
וראשנםה,םיחטשםתואלעתולעבלכןיא,תימוקמה

קרולארשילתמייקהןרקהלשהרישיתולעבבןמזהלכךשמב
תרבעהבלארשילתמייקהןרקהליחתה1955הנשרחא

תימוקמההצעומהםערשקאללםיישארםירכוחלהלאםיחטש
.היווקסההצעומהתמוקלםימולשתילבו

אוהשותודעברשיא,יישייתדוגאדעכעיפוהשרפיקרמ

,חותיפרובעןושארהםולשתהםליששהירבחמהלאןיב
לודגחטשלביקאוהשרחאמעקרקהריחמישרפהותורקייתה

,רפיקרמלשותנעט.םירבחהרתילבצקוהשעצוממהמרתוי
,”ישי”תדוגאתפוקלםלשלשיעקרקרובעםימולשתהישרפהש
תיפסכהלכוכליש"ישי"תדוגאירבחשרחאמ,הזיחאהלןיא

םיארחאהדצמהרהצהאלףאובתכנאלעיפומאל,התועצמאב
תדוגאישנאש)יווקפהדעוהו"ישי"תדוגא(םידדצהינשלש

.םיבכתשמהרתיי"עומלוששהלאםימולשתםםירוטפויה”ישי"
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האב,יבנעומ,יחכונההצעומהריכזמלשותודע
.וזתודערותפלידכדחוימב

,[םיחארמ,ךמסומהןובשחה-האורלשותודע4!
רידסהלוילעהליטהתימוקמההצעומהשהחיכומ

ימוקמהדעוהלשתונובשחה!תלהנהתכרעמלכתא
דעוהלשםייפסכהםיגיבעהתרבעהברושקהלכו

ללוכהיללכןפואב,תימוקמההצעומלימוקמה
."ישי"תדוגאתאםגןבומכ

םעםירבדבןובלדחוימבשקבתנשרשיאןמיתארמ

םיכמסימהאלכתאדחיםתאקודבלו”ישיפתדוגא
תנכהבשחישבהלןעמלימוקמהדעוהםעםירושקויהש
.םינושהםיפונהתושרברשאםיכמסימהלכוללכייןואפה

תונובשחהלכבריכהוםיכמסימהלכקדברשא,ןמיחארמ
ןיידעונאשםהמובסהרשיא,יעוצקמהושופישבטימיפל

ןמיחארמי'עושגוהשםיגזאמה.”ישי"תדוגאמםיעבות
רקבמוםינפהדרשמלשתרוקיבהתקלחמי”עםגורקוב

לכשררבוהןמיחארמלשתידגנהריקחב.הנידמה

אבוהאלוודילעוקדבנוינפבוגצוהרשאםיכפסימה
ןםיחארמתוארלהיהלוכיויפלששדחךמסימםוש
.וידילעשגוהשןזאמהיונישבךרוצ
תדוגהש)רגינקרמתאזרשיאןגו(רשיהםאןסיחארמ

תימוקמההצעומלןושארםולשתםגהמליש"ישי"
היהיאדווו,םהבוגוםייפסכהםירדסההםתואיפלע

אנרשיאןכ."ישי"תדוגאלשהלאםיוולשתלךשמה
הצעומהדצמתודחוימתויחנהלכונתינאליכןמיהארמ

."ישי"תדוגאברושקהלכבלופישהןפואולופיטלתימוקמה

.6/.
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”ימי"תווגאשהנווכבונייצ,םדוקהףיעסב
םימולשתהאלוםנמולשתה'יהבוג'יםלשלמתקמחתמ
תדוגאמתועצהוםינוידלשתונויסנויהיכ,ללכב
ובסוה.םהמהעבתהצעומהשםימוכסתמקלחםלשל”ישי"
םימעטמ,תסימוקמההצעוממשהזםוכיסתמדקהברבכ

תועצהוגיחד.הלאתועצהלבקלהלכיאלםיירוביצ
השקיפסכבצמבהתיהתימוקמההצעומהשהפוקתבםגהלא

דוחיב,הצעומהתפוקלסנכנהיהשףסכםוכסלבורתויב
ןעמל,רתויבםיבושחויה,תוריליפלאלשםימוכס
.תימוקמההצעומהלשהרידסהדובעחיטבהל

דצמםולשתלתוקתתהלשןויסנןאכשייכםישיגדמונא םיכמסימהלכשא! #
םיכמסימםה,םיניידהןחלושל"ישי"תדוגאי"עואבוהש
רוררובהלכבףלאסהיכ,”ישי”תדוגא

הצעומהידרשמבור?הצהוומתחהשםישנאהםתואי"עונכוהש
ךיישםינשלש{?תיאבםדילעםתחנשהזםירבד-ןורכזףאש

."ישי"תדוגא.ידיגשייכמסימהרתילכומכםיכמסימהםתואל
םיכמתסמםהילע!?םסיסתורשעתוררובלושיגהשןמזבוב

ךמסימלשתנעוטאיה.דבלבהזךמסימל"ישי"תדוגאתשחכתמ
.יקוחףקותןיאהז
ןורכזותואלעהמיתחרסוחלעתובישחלכןיאונתעדיפל

םידדצהלכלשהמיתחי"עשדחמרשואשרחאמםינשינפלמםירבד
.רוערעאלל

הדבועהמםימלעתמרבכונא,םוכסהלכםולשתלונתעיבתנ
,הדמצהאלל,םינש10ירחאהיהיםיפסכהלבקנונדעומהש

הצעומהשתואוולהלתיברתואצוהרובעםולשתאללו,תיבראלל
תואצוהלכתולטומןכ.תובוחםולשתיאבקעתחקלהתיההצלאנ

םוכסהתוחפלשםישקבמונא.תימוקמההצעומהלעתוררובה
היהירוביצהרשויה.ואולמבונלםלושיונידילעעבתנה
ולטוהשתואצוההלכלעאלםא”ישי"תדוגאתאבייחלשרוד
.לודגהקלחהלעתוחפלתימוקמההצעומהלע
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