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.יחרזאזכרמאוהירוקמהדועייה

.הנש10'15:עוקתןמזהמכ

ובצמףאלעהנבמהתארמשלהצורהייריעה:עוקתהמל

דועיייונישלתודגנתמתיחחמזחתימוקמהתודעווה.עוערה
ולעפםימזיה.הנבמהתארמשלתושקכמורחסמוםירוגמל
.םירוגמלע”בתםדקלוסיגותויושרלדוגינב

.בחרנחטשלעערתשמוריעהזכרמבםקוממ:לאיצנטופה
ךא,הייריעהלעםכסומהליהמתתריצי:תתבשהלהצלמה

תשמשהועונלוקהתוריקתיזחרומישל,ילכלכדבבדב

ע”בתתצרה,ליבקמב.ידיימןפואברחסמלםייקההנבמה
.רחסמוםירוגמלהשדח

.םינש3'5יכ:תושדחתהלשורדהןמזה

־ומהחטשונהעונלוקהםחתמ”:ונואיתיירקתייריעתבוגת

םדקלןוכנלהתאראלוגואיתיידקיתייריע.יחרזאחטשכרדג

הדעווהתרגסמבהלעפןכלוהזחטשלעםירוגמימחתמ
־וקהתיברשאכ,ירוביצהנעמןתתשתינכותםדקלתיזוחמה

.תיזוחמההדעווהםעםואיתבתאזורוזחשרובעיןשיהעונל

רחאלור”מ2500יכתונביהלםייופצהזםחתמלע,לכהךסב

.”טקיורפהםרוקי,םירמוחהתשגהוםינוידהומייתסיש

רוסיןרןרקתניפםעהרחאבוחרבשוטנןולמ:םויכבצמה

.80'התונשףוסבהנבב.םבורו”כלשחטשלע,םילשוריב



דריךסמ.ן ןכוסמהנבמבזרכוהונואתיירקבעונלוקההנבמ
הנבמהרוזחישלקשניךשמהב.סרהייאוהו

קאודהגנ בוחרבןשיהעונלוקהםחתמש,הטילחהונואתיירקריעהתצעומ
היצקורטסנוקסדנהמלשתעדתווחתובקעבסרהיייבכמההדוהי
ריעהתצעומהלביקךכתובקעב.הנכסהווהמהנבמהיכעבקש
םחתמלערבעשעובשבהזירכהותימידקתהטלחהונואתיירק

שייכהעבקןכ.ןכוסמהנבמכיבכמההדוהיבוחרבשעונלוקה
הלבקתההטלחהה.חטשהתאתוקנלועוערהובצמרואלוסרהל
תרסהלםיעצמאתטיקנבייחמהנבמהבצמיכרורבהיהשרחאל
הטילחהריעהתצעומ.רוביצלהנכסעונמלידכ,יתוחיטבהןוכיסה

ךרוצל,קוחלםאתהבשרגמבשומישהשעייהנבמהתסירהרחאליכ

!16.6.16|1326ןוילג|221

עקרקהילעבובדעומלדעתאזוםוקמבתירוביצההיינחהתבחרה .םחתמהלששדחמןונכתלולעפי היינבוןונכתלהדעווהיכרסמונואתיירקריעהשארלגלארשי
םחתמבתוינכותורשואישכל,הנבמהלשרוזחישלוקשתוןחבת
,שומישאללעונלוקההנבמדמעתוברםינשךשמב.דיתעבהז

תוריקתאושילחהםהישרוששםיצעולדגףאםוקמבוגגאלל
חותיפ.ןכוסמירוביצעגפמלבוזעתםוקמהךפהםינשהםע.ןיינבה
יכרצליוארהנעמונתיורוזאהתאוגררשיהיינחהתבחרהוםוקמה

םעללסיולוכםחתמהווחתופיולוכחטשהוהשרוחה.םיבשותה
,ןוירוטברסנוקהיאב,רינרפסתיבבםירומהוםירוההתבוטלםירבעמ

”הביבסהיריידוןטכרךתבחרבוםילוחהתפוקבםירקבמה

םינורחאהיעיברימיבועיגהונואתיירקבםינגידליוםירוהתורשע.
.'תודשלםיאצוי'קורייאנפםזימלשהחיתפהתוליעפל
תושארבהביבסהתוכיאלהקלחמהלשיצולחטקיורפאוהםזימה
םתביבסתאריכהלריעהיבשותלרשפאלותרטמו,רענשהנרא
.ריעבםתואהפיקמההביבסליעצמאיתלברשקרוצילו
רקס,{תוכרדההתאהליעפמשהרבחהו'קורידעצ'ל”כנמ,רפוגבדנ
קוזיחלשישהברהתובישחהתאתוליעפהתליחתבםירוההינפב

לשתולגוסמהתשוחתקוזיחוהמצעהתייווח,תיעבטהתונרקסה
םייופצויעיברימיבבוריפלעםימייקתמעבטהירויס.םידליה
.רשפאיריוואהגזמשלככךישמהל



[1/0704{טוחלדו{בוא '"7`
]`ונואתירקילעופהצעי”

₪1,195הדירפטרצנוק
20.30העשב,16.7.70,ישימחםויב

ונואתירק,ןואירואעונלוקב

היככת
תוכרב.1
.הפישנילכתרומזת.2

קירב.א-הלוגסתפקרתכלריש)א
ירבל.מ-"קמע,,,,תינופמיסהמאופ)ב
םינופסקסוירט-הימוד)ג
ידנלוהםערישלעתויצאירו)ד
הקשורספ.ש-תילארשיה\כיוס)ה
ק'זרובד-םיינובלסםידוקר)ז
הקשורספ.ש-םימיהתששתזורחמךותמםיריש3)ה
.ילגנאתכלריש)ס

הקספה
והיקזחהנינפתרבגהלשהתכרדהבטלבהתקהל.3

”יסרפהקושה,,
רשיילפתירוד,ןיילקהוח-רובכלעהניגנ.4

.רלגנהלואפ'בגהלשהתכרדהב
ינלוגלכימ-תילוקהקהל.5
.ףוישתורתכרדהבםעידוקר.6

!םיענברע
תאיציבםקלחרובעונתרותהנותנ,ברעהטרצנוקיחרואל
.תוימואלניבתויורחתלתרומזתה
!החלצהונלשרעונללחאנ
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ונוא'תירזותימוקמהצעומ-ונוא'תווקילעופלהנשמתצעומ

ת'ג/?ופהורא/>ופור

וקנךקמפ'ע

:\`\װא'ח`רקלש'טםרדה."חור"”גצוי
הרוש

”ןואירוא.עונלוקבו.63.5יעיברהםויב

.ברעב8.30העשב
אסכ



"זיאהגישההייריעה:יתאתיירקילפיצינומ 2015ףוסביביצקת 'רבעשעובשב'ריעהתצעומתבישיבהגיצהונואתיירקתייריע

וקסעשםינותנהתא.2015תנשלשהמויסםעיביצקתןוזיא גיצה2015תנשלשיעיברהןועברהלשתויפסכהתואצותב
תומדוקםינשביכםישיגדמהייריעב.רציזבקעיןובשחההאור

רחאלו,רבעהמתובוחלשבתונועריגבהמייתסהביצקתהתנש,
ועקשוהךוניחב,חודהי"פע.יביצקתןוזיאלהעיגהאיהםייתנש
.םעדחיןוילימ21החוורבולקשןוילימ95הנורחאההנשב

םיפיעסוריעהתוזחרופיש,ריעב”ןויקינתוליעפבהעקשה
ריזחהלהייריעההצלאנוזההנשהךלהמביכשיגדהלשי.םיפסונ

ןכו,רבעבומלושאלשםימתקפהילטיהןיגבלקשןוילימ18-כ 2013תנשביצקתלרבעמלעופבואצוהשלקשןוילימהשולשכ
.2014ביצקתלעוסמעוהו יתדדומתה,ידיקפתליתסנכנשעגרמ":הייריעהשאר,לגלארשי

םינשבורצונשםייביצקתתונועריגלשבכרומהרגתאהםע
םייתנשבונלהינןכלע.םלשלשישםילודגתובוחםעותומדוקה־

לשתקדקודמהניחבךות,רקובמויא-רחאביצקתתונורחאה
הייריעהתוסנכה.תלדגהלברןימאמואסיגדחמתואצוהה
תורישםויהןתונאוהו,ונואימדיגאתתוליעפתאונלדגה.ךדיאמ
יתוהמןפואבתוסנכההתאלידגהשרבד,דוהייבשותלםגןייוצמ'
דעו2005תנשב'לחהומלושאלשתובוחהתאריזחהלונלרשפאו
תורוקממתוסנכההתלדגהלםילעופונא2016ביצקתב.2010 ..י,הפווקינוריעהתוזחםוחתבהעקשההתלדגהלוםייתלשממ תעכלכונ,רפעבומלושאלשתויובייחתההתאוניסיכשרחאלו ־־-.”םיפסונםימוחתבעיקשהל

תטרדנאהשרוה־הװקתינג `־.םילפונה

ינגבםילפונהתטרדנאשודיחלתודובעולחהרבעששדוחב
תודובעה.ברקהןורכיזהםויתארקלןולובזקמעבוחרבהווקת .תולבגומםעםישנאלתושיגנ,החצנההריקלששודיחוללכ

ץופיש":הצעומהתשאר,הר'צירלדיזיל.תשדוחמהחימצןכו לשםרכזתאחיצנמהבושתךילהאוההווקתינגבהטרדנאה
ןעמלםתברקהלעהרקוההוהוואגהתשוחתתא,םילפונה
."תדלומה

הווקתינגבםילפונהתטרדנא ־,|21.4.16|1319ןוילג|;[ :.
ןג

!!!יבר)/)ללחי

:ןיינברומישלהעצה:ונואתיירק ןשיהעונלוקוןה רבעשעובשבשיגה,הרובדיש,ונואתיירקבריעהתצעומרבח
תיבןיינבוחטשלשורומישתאןגעלהתרטמשרדסלהעצה

חנזומושוטנ,א",ונואתיירקלשןשיהעונלוקה
םינשינפל".רינס"יבלתוכימסבתוברםינשהזמשומישאלל

אוה.םירבחןיבשגפמםוקמלעונלוקהתיבהיה,לעפאוהרשאכ
רבודמ".הרובדרמוא/רוזאבםינושארהעונלוקהיתבמדחאהיה

םיקיתווהריעהיבשותמםיבררובעהיגלטסונןומהםעםוקמב קרהפוקתהתואציונשיירהייפצהתייווהמובתונהילועיגהש` םוקמהתונורחאהםינשב.תיבבהיזיוולטטלקמהיהםיטעמל
עונלוקהתיבשםישנאתושגרבעגופשרבד,תחנזומהבוזעלךפה
ןיידע,יטרפחטשברבודמםאםג.םהייחףונמיתוהמקלחהיה

,ןכומכ.ורודיגוחטשהןויקינלגואדלהבוחההייריעלתמייק
סכנברבודמןכש,םוקמהלעהרימשללועפלהייריעהלשהתבוח
לערומישלהנבמלותואךופהליתעצהןכלעו,ריעהלשיתוברת

."ריעהתודלותבהפוקתלשתשרומחיצנהלתנמ

תורישהרופישלהרוק:־רװקתינג הצעומהידבועל תצעומידבוע'רובעתורישהרופישלסרוקלחהרבעששדוחב
תאהריבעמשיעוצקמםודיקלהתומעהףותישבהווקתינג

ןתינו,הצעומהםחתמבםייקתמסרוקה.עובשלתחאםירועישה
ילבקמיכרוצתרכהת,ורישהתסיפתתעמטהוחותיפלעשגדוב

םימרוגםיסעכםעתודדומתה,תורישןתמבתויביטרסא,תורישה
,תווצבתורישןתמ,־תורישהילבקמןוצרתועיבשלעםיעיפשמה' הצירלריויל;הצעומהתשאר.רועו,םואיתהוהווירהתובישה

האורינאתינוגראהתוברתהתסיפתמקלחכ”:םירבועלהרמא תורישהתעדותתקמעהותורישהרופישלתויונמוימתייחתב
לשהווארהןולחתאםיווהמ,תורישינתונכ,םתא.הברתובישח
”הווקתינגתימוקמההצעומה

הכורעתהחתפנ:ותאתיירק ןוההליגלשתימוליצ תימוליצתבורעתלשיגיגחהחיתפעוריאךרענרבעשעובשב
תשאורבעשלונואתיירקלשריעהתצעומתרבח,ןרההליגלש

תללוכ"ילשהשדעלדעבמ”תרתוכלהתכזשהכורעתה.רוביצ
.םלועבוץראבםינשהךשמבןרההמליצשיםימוליציפלאמיץבקמ־

הליעפותברועמאיה;תוינמואתחפשמלתוחאותבאיהןהה
םויהדעתבדנתמול"הצלשתיאלמג,תינוריעהךוניחהתכרעמב`

ינבלשהווחמכהרובעוניכההכורעתהתא.םיאולימתורישל
םיישיאםינכתהפיסוהאיהרשאכ,הלשתדלוההםוילהתחפשמ

םיגאודהיברנתמש,"ןושארקונית”תתומעתאהפריצשכהלש` םה.ץראהיבחרלכבםילוחיתבבהנשידמםישטננשתוקוניתל
שאר,לגלארשי.ץומיאהבלשלדעתוקוניתהםערשקלםיגאוד

םידעוימהכורעתבםימוליצהלכ.עוריאבקלחחקל,הייריעה תתומעלהמורתכתורבעומהריכמהמתוסנכההלכו,הריכמל
."ןושארקוביח”

-*

ידי־"ף



14דומעמךשמהיתרושקת"'ש-ביא\
1940תנשבםקונוארפכה.םיפסונםירבדןומהלשו םושןיאוריעלחתפתההזוישכעו,תוחפשמ40םע תרמואירבעלסחיןיא.הפהיהשהמתאחיצנהשרבד איהםג,)77(ינורפעתידוהיםגהפרטצהףשרגוזהלא.הרמת ירוטסיההנבמוהז”.הנש75הזמונואתיירקתבשות רמושאלדחא!וא.רפכהתייהונואתיירקשםימיהמ רבעהלערמושאלשימוולאכתוירוטסיהתודוקנלע ןייצלתשקבמךא,ינורפעתרמוא”דיתעולהיהיאל סרקאוה,גגןיאהנבמל”.הסירההדגנכתפסונתיווז ,םיצעוחמצהנבמהמקלחךותבו,םינשהמכינפל יתארקםיישדוחכינפל.'םיאולכםיצע'לשהפידואמהזחמהזו יתצרדימ.היינחתושעלוןיינבהתאסורהלםיכלוהשןותיעב הייריעלהזםעתונפליתנווכתהוהנבמהךותבםיצעהתאםלצל .רהמךכלכליחתתהסירההשיתבשחאל.הרשפושעישתנמלע ,הייריעביתצצורתה,דובעלליחתהרוטקרטהשיתיליגשכרקובה היינחןאכושעיםאםג.םיצעהתאליצהלךירצ.ןאכלםגיתעגהו .עונלוקהרכיכהלאורקלורכיכתונבלםמצעםיצעהביבסרשפא .ינורפעתרמוא”םיצעהתאסורהלםיבייחאל אל,רבדכשרעצהלכםע":הבוגתברסמנונואתיירקתייריעמ תסירהלעתורוהלהצלאנאיהוהייריעהידיבהרירבהתייה ,שומישאללעונלוקהןיינבדמעםינשתורשעךשמב.הנבמה תוריקתאושילחהםהישרוששםיצעולדגףאםוקמבוגגאלל
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