
,ימוקהלשו
;רכרשצהיהק

הדעוההבישימה"וד }` בפזװ%ט%טק%=”#

!}4

- 7.0.73

.ימוקמהדעוהר"וישןהה;י:םיחכונ רההװךיטהההיצ.ה
הנש"קודה;ש
""?ילוץרמןמ

""ווטביול
"-לדנה
:לש""הנהו
י;וװוק.הםלוהויהו”-יבהז.מ

.רבה*ןמייהגפ:ורתא "”יכבהרש.ו
ונואתיירק???”רשיי”- -{`!ףיב.!ףעמו:םויהרדסב ס*!«,הש₪מ.ועת”#*-*”%1*.הושרכההדעויובמ.ו

;םשךא.הרידרכשלויהתיב.2
--־-־-־"#־־”*־־”־””””%.תורהוג;?
ךץמאעאגב,א,.,,;4!בןא1#=קר9`צ'.תורצו;4 `.רדר%!.סילוכמוופדוהא;5

־־־־-,־*,,«₪-₪ששושן:;ב-המהיהשההתדעולשלוכסורפרושה?6 .הובויההההדעולשלוהטורפדוהא;7
.הלהצלההשןתמ.
.םישרגמתרבעה.9

.םיזרכמלהרהצהההה20.15העשההבישיההאהתופ:ר"ויה
;;תוזרכההדעויונפ.ר

.תודובעהתארוסמל'ימלטילחהו'קודבחשהוורפההרצוברותפלעיצמ )ד"וי-ןחייה(?יבוקרמ,הלהו,והירהה"הההעיצמ
.רחאהמהלפעהזהעצהה[
:הרידרכשלוידתיב.2 ר"כשהבוגרבדהוקסרורדיההבבידגההרסההישנהחתועיבתויה*ליהוה

'דעוהםעסמ'מזומהלהנמההציבהי"פעהריד:רכשלןידתיבםקוהההמשרדנה
.ימוקמהדעוהםעטמ.גייבכץיבוקרהרמתאםיעיצמויה,מם*קסו

.דהאהפהלבקהההעצהה' י.ימוץמהדעוהרבזגכרגיבקרהתונובשחהלהנמתאעיצמר"ויה':תורבו2.ב להנמהשיאהאלורקבמוקדובהגשדוהבףוגתויהלךירצרבזגהש'והצדהוהמפינבהרש
.תונובשחהתא .םיקישמלעהההלךישמיותייהשתודגנתהםושןיא:ר"ויה רשאיסוםגוכו,רבוגההיהיאוהשהלהדבלביסיקישלעהההיאוהשהצוריביא:ינבהרה '.הרפסמהתדעולשמילוכסורפההא

ןמייהתאועינהשםירבדהסהמןהייהיהההרשהקמהידילאובלרשפאיאםאהנץיבוקרמ ?ףתושמברובעלרשפאיאעודמ-והרוזחל הנושהשיגלשןינעןאכשי.תאזיתישעיבהףאוהרובדההמרובטהןמייה:ר"ויה .וילאיתבושתביתנייצינאףאו-ולשתורשקתהה"תסממןיו'יהזוהירבדל 5-מתבכרומהטיפסכהדעוהנש”.הכלמהוצטזוזוףסונןינעירהןאכשי '.תקהובהוהטילהמההיה.םיפסכהתדעוירנה
, תאעצבמרבוגה.תיפסכהתדעותארובעישינפלעוצפלאבהןינעאוהןיא םעךאסיפסכהיהדצוהוקינפליניעןפואמלההןמייה.ובלכקשתוטלחהה האצוהלכלעהסילחמההיהרשאו.הרוקמההלאההרדויםיפסכהתדעוהוק םירבדהלאןיא.תחאאלךכלפרבודוסיסתי*חתמנהםעטןיא.הווקנשיו ''.תוסנלךשפא-תתוגשלרשפאיאש

'.סיקישלעםתחלךישמיאוהשהכרבבחדקמיתייההצורןמייהההשןבומכ סינדםתא.שארדבוכבןודלםיצורםכניה....'תורבוגלעגונבםכלשהשיגהפווסניול ־םינכוסונאןיא?ןהכןודלשיהמףסכהפקהןיא`הליממ.דירחאלכךכלע '«תפלחהלםוקמןיאכןנלוהפילחמהתיפסכהדעושי.םיפיצכירההלעדומעל

.-.רבוגההיהיומקנההותוא?הכפהיאלו ףאוהתואיתיחדססתואאיבהש,סיקיכמהסתוא,וסייהמהאבװווסהתהה'תעצה:ר"ויה .ןהכסעםיסחילתורטפתההתאההזהוה.הוקמ”היהאלשהדוהןמייה היחידגיוחשףשוחרדהוףװחו"שד”שרפהה”יייה”"י'יייי"””*`"""'רשייל



!

)אפגןפבבבןיבבבשתגןןשפז"יםוימ12סמימוקמהדעוההבישימח"ודהךשמה
.וזכתולקבתאזתוטעלרשפאיא:ןמייה ־עיצמוהזהעצפהתאףאי`וואוםירבדהברה.ופריןמזהשחויעבזלכמדמול:לדנק

;

.לגסוהיהיהזשןייןלורבוגהדיקפתתאאלמירגיבקשןהכתעצהתאלבקל
'ר.,

ןלכןיאששדחרובעכהאריםא,םיקישלעםותחלךישמיותייהששקבמיגאמ-ר"ויה`צ\

.שדחמןוידל-אבוירבדהזאו.וברוזחיילוא-תועדיקולח
%.ותורטפתהתאהרדחבוישכעחקלךכ”.וייודש?יצמ־יינבהרש

ןודשתיץאלשםיללכםינויצותורחגיצנתאשקבמו.לדנקלשותעצהלהטונינא-ןמייה

.יתגלפמתקמלשןינעאוהשהזיאןאכהיהשוב
.

`

;

.םותחלםיכישממדעוהירבחכןהכו'ןמייה:םיטילחמ
שמשירגינקוךרוצלשהרקמלםותחהיבהזשךונחתדעובומכעיצמינאר"ויה

?ישילשףוגהזהמ־ינבהרש
יפסכםה,םיפסכתאצוהלעדירטהלהצוריתייהיכםב),םיסנכנהםיפסנכה-ץיכוקרמ
תאצוהלעומתחיתירחבנהקר--םירתבנהלשתוירחאהנשיםהיפ'וכוםירשות

. ;&.םימסב

אשמלהנמאוהםימעפלןומאשיךכלע,דאמהלודגתוירחאהנשיריכזמו-ר"ויה
?ןומאןיאיל50.-לשקישלעםותחלורכלךמסומאוהוי"ליפלאלעןתמו
.תופטושתואצוהלםוכסכי"ל100.־לשםוכסס"היבלהנמלתתלרשפאעודמ .םויהרדסמיבהזלשותמיתחתוכזתאדירומיינאםידגנתמםתאוליאוהיא
.םהילערבורשומכםיראשנםירבדהדחי.הזרבדףאודמלתןמזהךשמב
.רב];ה,וינעפאהעאההלבקתנ

:תודעו04
יניאורזוחינאףאתודעוהףתתשהלםיכסמאוניאןמייהםאשעידומורזוחינש:רבבהךש .ףתתשהלםיכסמ ןהתודעוהשותשיגלדגנתמינאךא-חודעובקלחחקולי'נאויביתרזחינא:ןמייה .יתגלפמיטילופןינע הגלפממשורדללובייניאותוריחבומיקהההזהםוקמבשרורבתויהלךירצ:ר"ויה

.םימיאתמהםישנאהתאחלשלאיהתוגלפמהתוירחא.תודעומהקלחלערתוהש ונחלש-הגלפמשיאאוהםאונקדבאלוליתה'רחאשיאיתגלפמיילגל.תודעול .)דעסותואירבתדעו-ריאמר"ד(.םיאתמבותואוניאררשאכותוא לולשללוכייניא.תוריחבהתואצותיפלגוציילהנעטרשאאיהחורהתגלפמ .תאזתושעללוכייניאןכלו,גוציילהיתועינתתאהגלפממ הלבקאלב"צהתעיסותויהרבוגהתורסמתהםעונעמששםירבדהםתוארואל:ינבהרש
שיאיתשלשךונחלוןיידעהסנכתהאלהימ₪,ךרנהוהיהאלאהלעיגמהתא השענהתאםגתעדלירכיתופתתשהונלתויהלהחרכומשההותינא.םיאתמ ”םימיאתמםישנאךכלאוצמלןכומינא.תודעוהרתילכבוחוחתרםיפסכתרעוב

תחאםעפקרהבשי,צ"רבעתדעואמגודלןומאוליװאילןיאתודעותמקלחב אוהשר"וימתבכרומוזהרעו*תוחרבעועצברבכםהךא-,םישרחרפסמינפל עצנמהאוהוהדעוה 'ופתתשיודעוהירבחקרלבאתודעוהופתתשידעוהירבחשתודגנתהםושןיא:ר"ויה תודעוהתוסנכתהלעדעוהירבחלעידותחוריכזמהשהיהשמינא.םיפיקשמכ .ןמוירדסו םילבקמםההזיפל,םירחובהזוחאיפל-תודעוהןינעתאבושרידגמיננהבןוסניול .ונלבקשזוחאהתאאלארחארבדשרודיניא-תודעומהוקמ תאלואשלילבמתודעוהתובישילאובלידיבהרידנה.העדהתואלףרטצמ:ינבהרש לכברקביששיאההיהאינאשאל.הדעולכבתוגיצנהצורינא.ר"ויהתושר י.תודעוה

קודבלםייעובשךותעיצמינאתויהלהלוכיאלהדעולכבתוביצנלשהעצה:ר"ויה םעץעיתאתודעולשרחאבכרהלהעצהעיצהלותוריחבהתואצותתאשדחמ {.תומישרה?ישאר
.דחאהפהלבקתנהעצהה ?דרשמבןויעלקיתשקבוושרוגדעורבחיאשיוםאהבינבהרש ףאךכגהננ,הזכגהונםייקםא.וח"םוקמבגוהנשיפכגהננהזןינעהזר"ויה אובידעורבחלכשךכידכדעתוריכזמהםאקיסעה`וםילוכיונאןיא.ןאכ
'.םוקמלכבגוהנלםאתהבגהנבךא.רסוחוםי'קיתשקבא .ונונתיאלודרשמבוהשמשקבתמסנכנדעורבחשןכתיאל:זיבוקרמ ,.רהידכדעתוריכזמהתאקימעהלרשפאיאירה:ןמייה



'.
י

־

יגפ

`ו«`י

.

-־3ו'
־

.

{28.10.53לד"ישת,ןושח'זיםוימ13'סמימוקמהדע1ה*תפיש:מװטבןבהבשאחװ
־"הדוכעהםיקיתב'שפחלליחתנםאלבא,והשיממוהשמריתסהלןינעןאכןיא:לדנק לכעדיאליממהדעובףתתשהלואובללוכידעורבחתאסלשתשצאלתוריכזמב .דעוהםשבםיבתכמבותכל*יאשרתדעור"ויתאתעדל?לכביתיצר=ןמייה.היצמרופניזה גהונלםאתהבגהנבודעוהירבחלותואקפסגורמוחהתאףוסצבשעיצמינאבר"וי .גחלהקפמההצצההי.הוקמלבהםייקה

`«שושחדחדללאלד־־דדובתה־יויועאלד"דחדימבד`תרורשיװייסרלאךאםקשךרדלעיצמ!לדנק/”
,"רתל1װ`.זוריפ-;

ר:חילרמשורהרושא.5 .)ןעמחפסנהטרג:גובהתדעו.#1,ש `י;[,לסיחעסדהשת"פרוךטרקמב"שזרדל”אבס"היבװלהנמ-יגרגדפהיביצקתהףיעסל:ןוסניול 'אךלרלד"ל2,-
?רזעירמס'םירומלק"פלך:י;:;סאה' ..לס"היבלתכיישאיהותיעוצקמתורפסיהוז-תומוקמה(!!:.חונוהז:ר"ויה
ינקוחבעבקנשךיראתהרחאלודלונשםידליהןינעל.2ן,, .ידוזאה'חקתמהמאובתםידליהתאריזחהלהארוההשעיצמ־:לדנק םידליהתאדירטהלאלםירוההדעותעיזל!רטצמ:ןוסניול יסידלית-ז1לקוחבםסרופשליגה!יילומשרנשםרדעיהתאךורןהל:םגפילחמ .םידליהינגתחיתפדעס"הינמםריצשהללזנמהלשוזוכתאשיחימר .)י"אפמ־לדנקענמנחורח-ןוסניולדגנתמלתולוק7העצההרצב דיאשתאאיבהלשיתואלקחיכרצלס"היבלחטשתפסותלהשירדהןיבעלבםיט;המ .השרדתבומסיררבנתןגבלפטישס"היבמםישקבמו.יומונגמזנהמהיגמךהעצהה .רונתהתדעות"ושבןוירהףוס

)גגזסמחפסנהארל22.10.53םוימטיממכה,תדלשלוכמורפהרושא.©,צ
.םירשאמ-סנקתפסותוהיבג”.'סמףיעסל)1 .יגוגדפהביצקתהרשוא-ס"היבליגוגדפביצקת-2"")2 ”לע-'`.רשוא-ביצקתלתורעה”5"")5 "-םיתורשימד-4"")4
"*הנטקהמוק-5"")5
"-ךובשחלעהמיתח”5""16
י"-תונובשחתלהנה-ד"")7

<ט>'«ו, '.רשוא-ףיעסלףיעסמםיפסכתרבקה*88

רשוא־-הברזריףסכ-9־9 רשרצװהיךקלץוחמחירליישוסש ..רשוא-םיזרכמ-דד .רשוא-תועצומהחולתרומתטמהיףירעת־12 .«תאבספלטלחהםירבדיפולחרחאל-צ"רבעבדבועןינעל-ןונגנמ-15 ןובשחבאוהחקליוקיסעהלחרקמהיהיוהדמבר.1הכטחוש .שדחמהדרפהללפקתהל .רשואשביצקת-14"")1 .םיפסכהתדעוח"ודבןוירהףוס-15"")1
4
5

)5'סמקפסנהאוגהרימתונוישרהת.ורלילובכטרופרושא.7 ואןוישרשקרמבשיאהש"?חיר"ההמהרויאהלשהינבהתלחתהםעט;פבפבבםפ־;1 רוזאהתאהנובהןלבקהמךרי.":ךליבוזןויערלשרשקהתכשמה ןתיוא.רוזיאותואבתונחתינקלהזוחכרמערשקתהיכ,ירחסמה .חיאק.ובתוברע ישיגמןיברמהמהלכתאילחלו'תוירגחילשתוברזרריאשהלאל39121259-42 י.הזייוסהםירקמהןיברקעבותוזקבה' .תונוישרהה'זעולשתוצגמהה15תארשאל;פבפבבםמ-;ב קרםיעיצמונאוחורהשמילחהנר"ויהעיצמהלכמהתויונחןינעו:םיטילחמ.4₪* םילאיצוסםירקמןהשתוקשקביררבלשיוליאוהוםיילאיצוס?ירקמל .תומשרנתושקברשאלםוקמםיאורונאןיא .ר"ויהתעצהתאתירשאמ תונוישרלתושקבהישיגמלכתאוילאיצוסהקידב.שדחמקורבלעיצמ'ר"ייה `.תושקבבןודלהזרואוו.ןוזמל

תווררשרמהרשולעדוהלובוא=תירקבתלוכמתויונחרוקררשאל;פבצבבםפ-־2 -«.י«י"לי”טטר.יכוקמהרקוהתמלשהלערבסהרוח .....«ףףלזי'סיןןףס



י'

**

ח"ודהךשמה
אצלחטשגתמ.8 ר"ויה:י-

;ינברהש
:לדנק

:”בכרהש
ןמייהר"ויה

סו

..

:ר"ויה

:קודצ

:םישרגמהבכעה.ב,
:ןוסניול
:ןיבוקרמ
:ר"ויה

:ר"ויה

ידכמ?1 יונמ.2 מלחה"ויהיונמ.5
רושא
רושא
דושו
קרבל

קרבל.
נבנש

.־

`.

`.

"
"
`י

«4\ס)ע-4>כ\ת4<

0

הבישיה
ל

4
;2;21=222&32512ת&1ושח'זיםוימ15'סמהצפקממרשוהתבישימ

,:הל
.

־.ןמדייזלשהירגנהלומקסויקלהקלחולרשאלשקבמ

.#ולעיגמאלותעדלורקשםהחלאצי"עורסמנש”םירבדהלכשעידומ *.קסויקתחיתמלןוישרה

' תאדדועמורבהסקםואתפתופלחהונלבקוןמזונזבזבוונבשי .ותואתתלןכיהוםוקמםהלםאהעצההלעעיבצהלעיצמ.%357ןינעה' ורבוחו-הרקמהתאיתקדבינא.הכגלשהרקמדועאבוהןוידותואב .תונבבםגךמותאוהשריהצהשתורמלהשאבאלאךמותוניאש .העבצהלתשגלעיצמ
%. ,ו;וירבדתאסינכישוינברהשירבדבשהמשאהתאתינשקודבלשקבמ ־`.-־.חונוישרהתדעוינהברוערעבבתכב

\0רטסמסוירבדכרקשןיאיכררבתיהאבוןמייהתעצהתא'רשאל*עיצמ ־.תיטמוטואותשקב

-

־'־'`

תאלטבלינברהשירבדומיאתיםאוהלבצחלרבדהתאדימעהלשקבמ ־.הטלחהה

.ר"ויהתעצהתאםילבקמ
\.מץיבוקרמלתינרוק.מ.1 לעונטלחהורנקרבשינפלןינעבןודלדגנתמוחורספסיהוזשןעוט יתלשממרמתאוהםירכומהונלבקשרמתה,רושאהדעהקידבהלשךרדה ..סורהתרקתלתאדבםישועםהר,ימשרריחמב

. 'מונבשםישנאלעאלאיתלשממרמוהלשרבודמאלל"נההלאשהיבגל ''.קרשכםימייקהטיריחמבריאמצעןפואב .הקידבינפלרמחםהילץשישתידלשחרבעה1רשאלאלעיצמ :תלבקתמהעצהה '.ינבצח-יקתבירג.2 1'סמסישרגמה'ינששררבתיםאוקודבלתוריכזמהמעלירהלעיצמ.גרבדלפ-יקצילוא.5 רשואמרבדההיהיםיימשרםירמתבםיעגונםניהל"נכ5'סמ '.תיטמוטוא

.תלבקתמהעצהה

ו

:,תוטלחההםוכס
-.תוזרכהתדעו

. ־.הרידברכשלןידהתיבבימוקמהדעוהגיצנ ,.תואחמהלעםותחלךישממץןמייהרמ-ימוקמהדעוהרבזגכרגינק .תורטולרחאבכרהיעיציותוריחבהתואצותתאםייעובשךות'קודביר .דעוהםשבםיבתכמבותכלתדעור"ויתוכזרבדבה .ןונחהתדעולשלכ-יטרפה .םיתטבה<תדעולשלכ-יטרפה .חונוישרהתדעולשלב-יטרפה .חלאצרמספוטבתימדתהתאשדחמ םינבמברבודמןיאיכחיטבהלודילדימתישרגמההרבעהןינעתא .םיימשרםיריחמבחירמחבו
תוצחירחא12.40-בהלעננ

')יבהז.מ

)והכ`.י( ר"ויריהזמ

Nili Porat
stam4

Nili Porat
stam4

Nili Porat
stam4

Nili Porat
stam4


