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תירבעלםישדחםיגוח

רבוא-תירקבוחתפב
רחבודמלי-תירבעטעמוחתפםילערפהתצעומותימוקמההצעומה

,םימדקתמלפיגםילועהלכ.תירבעלםישדחםיגוחןמזמאל
םירבדמםניאןיידעש,ונוא`תירקבםישדחה

.הלאהםיגוחבףתתשהלםילוכי,תירבעבוט
־תמלםיגוחבדומללםילוכיםניאןיידעשםיבשות

םיעיחירבכשהלא.םיליח,ללכתירבערבדלםיעדוי

הירקבםישישקהינודעומ םתלועפתאוביהרי חותיפהחטשבחתפנתועובשהמכינפל'*
`סולמ[הבדודוהיהםש־לע,שרהתוברת'תיב

רשפאתוברתהת.יבב.הקירמאבשסל'גנא
־שהלותואצרהעומשל:םינותיעאורקלהיהי
.תוגיגחבףתת

םידמלמתירבעלםיגוחב
,םיחיטבמה,םיבוטםירומ

עדיי,בטיהדמלישימלכש
`בעאורקלובותכל,רבדל

.רצקןמזךשמבחיר

־בףתתשהלהצורשימ
ילשקבתמ,תירבעלםיגוח

־ומהתוריכזמבםשרהלאוב
־תירקלשתימוקמההצע
.םילעופהתצעומבוא,ונוא

תוברתהוןונחהדרשמונוא'תירקתימוקמהצעומ
77הקלחמההקלחמה .הלבשהלוןושלהתלחנהל”םירגובמלהלכשה,

תירבעלםיסרוק
«יחל,תירבעלםיסרוקלהמשרההתכשמנ

תנשל.'ודכודוסיהלכשהל,ןושלהתלחנ
ישמוםימדקתמ,םיבוביב,םיליחתמל.ז”כשת
.םימלת

.המשרההתעבונתניםיפסונםיטרפ
.”ריב”ס”יבבדרשמבלהקתלבק

ברעב9.00־6.00ת\עשהןיב'ד'ג'אימיב
.רקבב1.2.00־10.00תועשהןיב'בימיבו*
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םירגובמיתלגשהלהקלחמהלשרתויבתובושחההיתולועפמתחא

םדועמודמלאלשםישנאלדושי'תלגשהתיינקה«איההיוולב

"...םידגנתמאלםילעבהוליפא.,
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ואמק

.הגלואתארוק”...םיכירצמתונקליתכלהלומתא”
.התרכההתיאתנקתמ,”םיכרצמםירמוא”

,”דכלאורקלהליגת,,
.הגלואתארוק,”םיכרצמ”

ןכיהתלאושתחא.הרימשא'סג .'נהתיכברועשהזןיא
איהשתרחאהתיכלכבאל

רהרומה.והשלכרפסתיבב
תואסכלעובסההיתודימלת

דחאב.ןטקתיבבהרצתספרמב
הרומה.הירקהינוכישמ

`ינואהתדימלת,האנהריעצ
םישנ־היתודימלתוהפיסרב

.םיעבראדעםישולשתונב
`התודובעלועש,םישנשמח
םישנ:ןהינפבבטיהרכינתיב

אורקלועדיאלהנשינפלש
ןושלבאלותירבעבאל,הלמ

המלכשםישנןיהשלכתרחא
ןמלועםוחתלץוחמשחרתהש

תיבללכשםלוע,לבנומהורצה
תויעבוהסנרפתונאדוםידליו

ראשהלכשו.אלותוהנוכשה
רשאו־והלעודיהיהאל

םלועלארהוצןהלץרפנעתפל
יומללוכהםלוע,והועדייאל

סקדניאותויללחומכםינש
װהשםיאשונ.הלשממתבכרהו

תניחבברצקןמזינפלךא
...ןהיבגלםלענ

םירפוסמהמלעגונב
?םירב

`דח

תולועפמתחאלעגונב
־נובמיתלכשהלהקלחמה

;תימוקמההצעומבשםיר
,םנמא,הפיקמההלועפ
דחוימבלודגאלרפסמ

הלועפוא־םישנאלש
:התובישחלךורעןיאש

ילדוסייתלכשהתיינקה
)םישנלרקיעבו(םישנא
יילודמלאלןכלםדוקש
.םלועמםירידסםידומ
ישה”,תימשר,ךכלםיארוק

האמםידמול.עגרכ.”םעליהלכ
יתשב.הלאםינותנהשאושיא

`ובק`דומיל־תחאה.תומיש
םימייקמםש,רפסיתבביתנ
םההלא.םיסרוקהנומשהתע

ןכש;םעבטמ,םינטקםיסרוק
השיגתולגלתבייחהרומה

־לתלכיפלכתילאודיבידניא
,בושרוכזלשיו;דימלתורימ

םירגובמםידימלתםההלאיכ רתויוםיעבראוםישולשינב- םידמולולחההתעקרש־
ראיגוןובשח,בותכואורק

הניההיינשההטישה:היסרג ־העשתםיליעפ.תיבייגוה-
העינמהרומה:תיבייגוחרשע

וזכרתהרבכוב,םיתבהרחאל
םשו,תודימלתהששואשמת

`כךרדבו,םידומילהםיליחתמ
תפתושמהאירקבםיליחתמ.לל

םיהחושמשוא,דחוימהןותעב
,הרומהתייחנהב,תיללכהחיש

רשםיאשונמםיאשונםילעמו
.םינ

יולתינכת,ןבומכ,ןיא
יח,םנמא.העובקםירומ
־קהאיהתיפוסההרסמ

ישומתידוסייהלכשחתיינ
תגשהלדעךא;תמל
הקוחרןיידע־ו`ו`הרונמ
.ךרדה

`מההנשהמתוחפאל,םלוא
`נהםידעצהםיבושח־הרס

םהשםידעצ:התארקלםישע ...ןובשח,הביתכ,האירק־
`פםידומיליתינכתשי.םנמא

ךא-העובקרתויואהוח
"ליאהםג.םירותליאםגםנשי

.ןובשחבםיאבומוללהםירות
־והארקנהוהשמםייק,ןכש

־רוק.רמולכ.תיתונמדזה`האר
תרזגבהדירילעןותעבטיא-

.הװמהתרמוא

־יבסמהרומהו־הרומשאהו
יואיגהעקרהתאקראלהד

תאםגאלא,םוקמהלשיפרג
תויגוחסבה.תוילכלכהתויעבה

.ךכלתורושקהתויעבראשו
בלהמשתודימלתהתחא-וא

.'כתואבשנדתרסחהמכו
רועשלךפוהרועשהוועודמ
`סמהרומההתואשב.קודקד

.”ת'פ'כר'ג'בתויתואביכהריב
שי.הרבהשארבוהלימשארב

...שנדסינכהל
רבכתדמלמינא.:הנרוא

־תהבשןוכנ.ןאכהיינשהנש
,ילוא,התיה:השקהיההלה

תונדשחלשתמייוסמהריווא ,װכנ.יפלכןהוןהיפלכינא-
המכוהמכורשנףאהליהת
ךא;םידומילהלגעממםישנ
ולגרתהןה:בוטבצמהםויכ
הדובעהו.ןהילא־ינאוילא

.”...ירדהקופיסתנתונ
תבייחהרומהשןגומ:
יבה,הלועמהרומתויהל\
־םיכרםיחטשבהאיק]

םגתויהלהכירצאיהךא
־בותיגולוכיספוהכירדמ

.םדא,הנושארושאר

”התיכ"
`הלהנמ,ואדנללאומשרמ

`קמ,םירגובמהלכשהלהקלחמ
־התריחבבהברהדפקהדיפ

הרזגבתורוהלתוחלשנתורומ
המכרפיסאוה;וזהשיגר
`ןהלהתיהאלש.תוגוסתורומ
”.התעו-םישנאלהנוכנהשיג
ן`גדחוימבהלועמתווצדבוע

ןישתווצודוסייתלכשהתארוה
השועאמזוגלשששחאלל

־”17'.תישארביתדובע הלידאל.לשמל,היאמ
`האירקןהלהרומאיהשךכב

תפתתשמאיה.ןובשחוהביתכו
`רהיתודימלתלשןהיתוחמשב

ןיעמלהכפהאיה.ןהיתונובצעב
ןניאםישנזת,ןלצאתיכדיב
ב`צתאהינפבךופשלתרססהמ
`.ןניאםלועלתורצו־ןהיתור

`הראשהומכוכאיה;תורסח
`הלומעדחיתעסונ)תורומ

לעטהלבןמעתחכוותמותוגצ
ואוזהגצהלשהתועמשמ

`הןמעדחיתגגוחףאותרחא
־ימלתמאיהשימרשאכ.םיג

תרקבמאיה-הלוחהיתור
םעתחחושמותדדועמ.בלצאו

...לעבה`
יתמםניאםאה-םילעבהו\

!םישנהידומיללםידגנו
ודגנתהשויה.אלשםעמכ.
טעמכןיאםויכךא,הליחתבן

תחאונלתרמוא,”דגנתישלעב

,תוליגרתותיכ[

יפהיכןייצלןיינעמו.תורומה
םישנןיבףאתלהנתמהינע

יתבןיבתודמולה,דאמת.יתד
ידוסי,יתדהרפסהתיביל

־יבעמתיתדהרומשכ,”הרותה
רבגוםירועישהויאהר

םשםג.)...תותכלסנכנוניא
טעמכםידגנתמםילעבהןיא

ירהאקוודשדועכ,םידומילל
תוגייתסההליחתועיבהםינב

ןיאיכוארשמךא;ןויערל
תווצממרקיעלכםשםיסוס
.םתעדהחנ,תרה

־התוטישיתשדבלמ
תולודגתוצובקב-דומיל
יווחגורפסיתבברתוי
יפל,תמייקהתיה־תיב

יילשהטישםג,הנש'נ
־וריווירניאהארוה:,חיש
,רמולכ.ןיטולחלתילא

תיבלהאגהתיההרומה
תדמלמוםידימלתהתחא

.התואקרוהוװא

ןכש,וזהפישםעוקיספה
.רתויליעייתצובקהדומילה
םייק,הצובקב”:היאמתרמיא
הניאתחאה,יתורחתהםרוגה
ירחארגפלהצור
,”המרההלוע
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ןישלהתלהנה*
יעדל־תולועפהתחאיהוז

־רתויבתובושחהןוב.ונת
יגובמיתלכשהלהקלחמהלש

תורחאתולועפםגשי.םיר
הבתכבורכזוהשולאדבלמ(

.תיממע'הינוכיתתמדוקה
־)דועוםידבועםירענלסייב

־להתלחנהןנהןהבתוירקיעו
.םירוהיניחוןוש

ירה־ןושלהתלחנה
אורק,תירבעהתיינקהוו

.תומרהמכוהמכב,בותכו
ילתדעוימההלועפיהוו

יחאןושלםיעדויהםישנא
,הלכשה'ילעבםניהותר

ימ־עד”םירסחהךא
'נעב־רתויימ,תוחפ

.תיר

ישנתישענןושלהתלחנה
,”רינ,.ס”היבב:םיזכרמהשול

םלואבןכו”םימלת”ס”היבב
תירבעהתינקומםש.קסלשנ

תוגרדעבראןנשי.םישישקל
”'אהגרד:תירבעהידמולןיב

הנשהקרועיגהשהלאכ
.השלפתעהוטירסתהו,הצראהארוהבםגוכישמי,תאזםע ',הזגוחואוזהגרד;תירבעבגלשכ!""""'”לאװיװיװיאה

ןושארענמתריציידכ,םייניב,

.הדימו־תודימלתשילשמתבכרומה
'שרחאל.הוככ־תודימלתהםע

המרל.רנעגתתודימלתןתיא
לשתיסיסבהנבהל,תמייוסמ

הנרובעתןה.הביתכוהאירק
.תוצובקבםידומילל

.וא,,!ןוצרכתודמולןהםאה
וליפא,.הבוהאתרמוא,”ןכ

־הדיקשכםירועישתוניכמ `בהגוהנהוזמתלפונהניאש
הלועוליפאו

תודיסחמןהןיאשטעמכ.הילע
לערתוולתונכומןה.רועיש

אלשדבלבו,םילוהיתסוקברות
”...םירועישהדחאתאריסחהל

ייללשתיפוסההרסמהיהמ
רמהנועךכלע?הלאםירומ

תיינקההניההרוכמה,.:ואדנל
ימייסמלשכעדיוםייחמיל

יהשימםאו!יממערפסתיב
םידומילבדחוימבחילצה

־הינוכיתבךישמתשהעינמןיא
ךא.התואףאםייסתךתיממע
יירק:םייניבתרסמםגתמייק

,רתויבלקהולו.ןותעתא
ונעגהרבכ.תימצעהרוצב

.ןותעלתוקקדזהשיש,ךכל
־יכב,םניחםעפקלוחןותעה
יהקפוסלודגהשפוחב;תות
שממשגרוהו־םיתבלןותע
ןותעוהז,בגא(.”ןותעלבער

,”שוחהארוקללעש.,דחוימ
־יחהדרשמי”ערואלאצומה

.)ךונ

־'גהגרד־-ינשהגרהה`ו

י.השאושיארשעיהנומשהנומ``
\.הפוריארכרמילוע.םתיברמ`

י.”םימלת.ס”היבבסנכתמגוחהו
\

.”םימלתגבאוהףאסנכתמי
־בםירימחמהתאללוכאוהו

היילעהישנאןיבמםידמול
"נש`הנשינפלהצראהעינהש

־והינמוריאצוירקיעב.םייח
םדקתמסרוקוהז.הניטנגרא

םיעװירבכשםישנאל.רתוי
.בוטאלןיידעוא,תירבע

־בםימייקתמהםיסרוקהינש
םיקיתוםיללוכ”ריג.,ס”יב

רובידהתפששםישנא.ץראב
תירבעהניהםהלשתימוימויה

`בעקרםירבדמםהידלירשאו
תעדל,טושפ,םיצפחהו־תיר

םולשתה.בוטרתוידועתירבע
.שדוחליצחוהריל:ילמס־

םידמולהשאושיאהאמכ
ותכרדהב,םיסרוקהתעבראב

הרומ:תוסונמתורומיתשלש
גוחבםישישקהתאדמלמףסונ

ןהבםינשבש,ןבומ.קסלשנבש
ורפסמלדג,הלודגהילעשי

ילםינושהםיגוחבםידמולה
םייתנשינפל;ןושלהתיינקה

הלעמלםידמולהרפסמהיה
.םייתאממ

ירמיתמוםידמוליתמדעו
ויװמילםייסשוהשימשינ

והלאםיגוחב
\

ןיאדעדומללרשפא"
הנש20וליפא

;

,־ףוס

.ואדנלומד”ממ,"רתו"
'כם'יימתמואצמיםא”
ו'ג־םהלא'גא,הלא
תא־הנשהםירשעםות

"יכואליחצװקי\ספורפ
רשפאתירבע .דחא,םה

."...דויכללודומלל
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