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־הרךותמוחצרלתוכזןיא,ןטרסהלוחתמגוד
ילאיבהלהלוכיתיעדמהתוחתפתההןכש,םימ
.”דעומדועבהפורתחותפ

...לבא
סחייתהלןיא-םימחרךותמחצורהםדא”
־ו.םירחאויעינמשןויכ,ןודזבחצורלאכוילא
סרוגךכ.”חצרנהלשודיצתאםגהאוראוה

,תוחפל,תירסומהניחבמ”.תיעיבשהרגוב,ילא
ךותמחצרהבורקירה:תיקוחהניחבמאלםא

.”חצרלרשאמרתויםימחולםימחר
־ואמ,תיששםייסש,היבוטו,טסיעיבשה,םחנמ
םינושהםירקמהןיבדירפהלשישםתעדבםידח

:היעבהלולכמבש
םימחרךותמחצרשינרובסװ:היבוטןעוט
־בבלתשהליוכיסלכ־םדאלןיארשאכקדצומ
ןבותונכלתורשפאןיארשאכ:ונייהד.הרבח
־שהלהוקתלשבוטרוקונשירשאכםלוא”םדא
יתתלתוכזןיאבושתיתרבחייחבםדאהתובלת

.”איהשהרוצםושבוייחללכב
םיעיקשמונאןיאשילהארנ”:םחנמףיסומ

עיקשהלשי;הלאןיעמםירקמלשםמוקשביד
םיכנחמוםיגולוכיספ,םיאפורתלעפהבברןוממ

ךא,רתויהשקךרדיהוז.םומילעבלםידחוימ
לוזגלתוכזלכונלןיא.הדיצבירסומההרכש
ונאאלותויה,ודיתעלהוקתשיש,םדאמםייח

.”וייחתאולונקנעה

תירסומהיעבונינפלשקפסןיא?ןכאל,השק
.העירכהלרשפאיתלבטעמכש,תכבוסמתישונא

והירה,הזןיעמהרקמבונודב,יחרזאהקוחהםג
רוצילותלוכיבןיאןכש.םיכוראםילוקשלשירפ

.היעבהןורתפלםייללכםייתקוחםיסופד
'האצמתםהב!םיבוטםימילעיגנוןתיימ

»

היהתיזאו,אפרמךושחלכלםייחתבושתהאופר
.הירוטסיהרדגב”םימחרךותמחצר”תיעב

ןהכלאגי
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קיצוצ
אוה,אללבא.ןאבםייתסמליכשהשהמדנךל

ףוסבשםירמוא.ףוסילבהאלהוהאלהךישממ
.לייחיקומ.רמואיקומךב,הפשכמהנשיליבשה

ינאשיקומליתרמא.תופשבממדחופוניאאוה
םירופדעהכח-הפשכמהתאתוארלהצור
.רמאאוה

ינא.הפשכמליקומ:יתרמא.םירופאבשכ
ןטקינאלבא.ינאםג.דחופיקומ.רמא,דחופ
.הרכחרבכולשיו,לייחיקומ.לודגיקומו
ילשאבאומכהובגאוה.ילשתאאוהיקומ

?המל.םפשןיאולשהרבחהיתורל.םפשולשיו

.ילשחאלומבםימפשםעםישנרבכיתיאר
.השאאיהיכ?םפשןיאיתורלהמל,יקומ

םילודגהדימת.קחצאוה.שיהבוטהדודללבא
יוצ,םיקחוצורבדםושםירמואאלםה,םיקחוצ
ישכינאםג?םיקיחצמךכלכםייחהםאה.םיקח
־ודגה.םינטקהלכלעקחצא.קחצאלודגהיהא
.םינטקהלעםיקחוצםיל

,הבובחלשלשאבאתאיתיארינאלבא
'.ולשאמאהתמשורמא.הכובאוהולודגאוה

ילשאמאשכ?המל,תוכבלךירצאמאהתמשכ
הז,התמאמאשכתובבלךירצ.הבבאםגתומת
.הכובאלהתאשואריםינכשהשהפיאל

.הככאלאוה-לאימחרילשאמאהחמשב
־וסילתתלהצורדימתאוה,בוטאוהלאימחרי

־מואםלוכ.תחקלילתנתונאלילשאמאו,הירב
ןתונאוההמלזא.ןוכנאלהז.עגושמאוהשםיר
אלולשהירכוסהשתרמואאמא?הירכוסיל

לערשישתרמואןגהמילשהרבחהלחר.הבוט
?הבביימתומאינאשכ.תומאינאש.תוירבוסב
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םויהלכהלרמואוץיברמינא,התכבאלאמא
לבא.ילהציברמאיהםגו.הצוראל,הצוראל

תוירכוסילתנתונאיה.הבבאינאתומתאיהשכ
.לערילב

.אבצהמרזוחיקומהנה .םלוכלםולש-

.יכותייקומ,יקומ,יקומ- .הקמייחםולש- .הפשכמליתואחק,םולשיבותיקומ-

.חונלולןתםדוק,כ”חאךתואחקייקומ- .הפשכמלםדוקאל-

.םייח.קיספת-

'.יקתש-

ינאשיתרמא.יתיכב.ילהציברהאיה.םוב
.וקחצםלוב,תומתאיהשכהבבאאל ?םיקחוצםתאהמ-

קיתשהלםילוכיםינטקהםג,וקחשרבכםה
.תונוכנהםילמהתאדיגהלקרךירצ.םילודג
־מואתננגה.תויוטשר-בדלרוסא.ןובנהםוקמב

ללגב.תעדויתננגה.תויוטשרבדלרוס-אשתר
ינאםג.תננגתויהללוכיינאםג.תננגאיההז

תויוטשרמואינאשכ.תויוטשדיגהלרוסאשעדוי
.הבובינאוילהציברמאמא

אלםעפףאיקומ?ילהציברמאיההמללבא
תאשובחלילןתונ,יתאקחשמאוה.ילץיברה
םלוב.םודאעבוכולשי.ולשםינחנצהעבוכ

תרמואאמא.ןחנצהזהמ.ןחנציקומשםירמוא
?עגושמאוה,םאתפהמ.ןוריואמץפוקאוהש
.יקומתאבהואינא.קתומאוה,עגושמאליקומ

איה.הנתחתהאלאיההמלאמאתאיתלאש

ח

אלאבאהמלזא.אבאםעהנתחתהןכישהרמא

-טקטיכראאוה.לכששיאבאל?התואבהוא
.ןיאיל,בושחלהמלעולשי.בשוחןמזהלכאוה
םג.הפייתורשבשוחינא.בשוחינאםגלבא
.ירחאלבהרמואיקומ.הפיאיהשרמאיקומ
ינאשכםשםעףוקאוה.םראיןבירחאףוקאוה
ומכהיהאינא.םפשילהיהיאללודגהיהא
.הפי,יתור

.ןוכנאלהז.אמאלהמודינאשםירמואםלוכ
.ןקזהיהאאלינא.ארונהנקזאיה,הפיאלאיה
הנהילשי,ןגביליפוי,ןגכהיהאןמזהלכינא

ךכלכםיתבהןאכ.לוהללכבןיאןאכ.לוחויי
תאבהואאלינא.ריעבהזהככ;םיפופצוםיהובג
םה.םיסכמוםיסובוטואםיעסונןמזהלכ;ריעה

!ושעתושועתוירגיסהםג.ושעושערםישוע

אלאבא.המל,םינשעמםלוב,תוירגיסאנושינא
יקומלבא,רמואאוה,תולחמלםירוגןשעה.ןשעמ
תויהלהצוראוהיכ.ןוליסןשעמאוה.ןשעמ
תויהלהצורינא,אל,ינאםג.ןוליססוטמבסייט
המל.לאקזחילומכםילגלג24לעוטואבגהנ
םושונלןיא.תינוכמונלןיא?גהנאלאבא
המליבשב.ףסכהברהחיורמאלאבא.רבד
.ףסכךירצ

ןיאהמל,הלןיא.הלןיאשםוילכהבובאמא
.הידפאיה.הלעיגמאל.הלןתאאלינא.הל
.יקומםעםג,יתורםעןתחתאינא,קתומיתור
אלאמא.ילאורקלאנילשרבחההלקנעיהנה

.םויהתאצלילהשרמ
...אצויאקודינאלבא

בוני,

רעונלהקלחמהתולועפלעתועידירורצ

־ועבםתלועפוריבגהרעונינודעומהשולש.\)
־ה.”םימלת”רפסתיבבדחאןודעומ.ץיקהתנ
רפסתיבכישילשהולגרודכהשרגמדיל-ינש
.”יאכזןב”

.םוליצ-םינושםיגוהםילעופםינודעומב

טרסהגוח,טרופסייגוחןכו-לוחמהקימרק
תואמםויברבכםיפיקמהלאםיגוח.דועובוטה

חויתרבחיתולועפתוכרענ,םיגוחהדצב.רעוניינב,. .םיכמסומםיכירדמלשםתכרדהב,תונושה/'

ישהעשמ,ומויבםוייידמםיחותפםינודעומה
תוליעפה.ברעברשעדעו-םירהצהרחאשול
םירקבמדבלב”יאבורכ”ןודעומב.תנווגמוהרע

.רעונינב150יכתועיבקב

־ייקמתימוקמההצעומהלשרעונהתקלחמא
הכרענרבכמאל.רעונלתוברתייברעףאתמ

ינפב.ןוכיתידימלתלםיריעצתונורשביתורחת
רענ40יכקלחולטנתועפוהב.רעונינב200יב

־ה,תוברתייברעםיכרענתבשיברעידמ.הרענו
.תונושליגתומרלםידעוימ

תורבחלשדקומהברעהווהמןיינעמשודיח4
־שהכ,שדוחלתחאךרענה,הירקבתוינולאסה

הלאםיברע.תיעוצקמםידוקיריתרומזתתופורת

־צהל,הכדע,וכזוםיכירדמחוקיפאללםיכרענ
.הבורמהחל

,

,ךוניחלהקלחמה.תונטייקלואציםידלי4400
הנגריא,הצעומהלשרעונלהקלחמהםע,ףותישב
־ויבםילודגםידממבתונטייקהלעפמתאהנשה
תוכשמנה,תונטייקלואציםידלי400יכ.רת
תומוקמבתועובשהעבראתמועל.תועובשהשש
.ץראבםירחא

,דבלברפסיתיבידלילתודעוימה.תונטייקה

דערקובבהנומשהעשמםידליהתאתוקיסעמ
־בקמ"םיטבנ”ו”םימלת”ידלי.םיירהצבתחא
דצב.הנטייקבםהלשםירהצהתחוראתאףאםיל
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”שרוחה”תנטװקבתבשתלבקתב`סמ

־ייקםגהירקבהנשה”וחתפב,תוליגרהתונטייקה
־סמב.תישפוחןהילאהסינכהש,םינודעומיתונט

,םיפתושמםיקחשמםיכרענ,ולאתונטייקתורג
תופתושמתבשיתןלבק,הייחשהתכירבלהכילה
.'וכו

הודיב'יברע16וכרעייץיקהישדוחךשמ;)
םישדקומויהיםיברעהנומש.רעונלםיחותפ
ינפבועיפוי-ראשבשדועב,םיטרסתנרקהל

'.םינושםינמאםיפוצהלהק

.ףסכןיא,םניחאיהרודיבהיברעלהסיבכה
”רינ”רפסהיתבבהכדעוכרענרודיבהיברע

־יפמאלורבעויםה-התעמםלוא,”םימלתװו
־רסםהרעונהינפבוגצוישםיטרסה.ןורטאית

”רודיבתונש30”,”יבאהראוונםייכוניחםיט
ףאושפנלכלםיוושםינמאהיברע.)םירחאו
רודיבהברעב.ברןינע-םהבםיאצומםירגובמ
־דמההתבובוידו'ג,ראשהןיבועיפוהןורחאה
ונילזובמלאתויללצהןמא,עודיםסוק,ידואתרב

.םירחאו

וךךע`תארקלץפוש”םימלת”רפסה”'עשרעונהןודעומ

הריכמתימוקמההצעומה?דובעלהצורימ#
תשפוחברעוניינבתדובעלשיכוניחההכרעב
בושיעבהדובעלבקלםירענלתרשפאמוץיקה

.ילמסםולשתתרומת,רוביציינבמבוא
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דעולצינ.הקוסעתהדרשמתולבגהתורמל
ןוכיתידימלתל.םידליהאמכוזתונמדזהה:

־ה.אלמףסכבםרכשתאםימלשמ'חתותיכו
םרכשתאםילבקמ,תאזתמועל.רתויםיריעצ

טרופסיתשובלת,לגרודכןוגכ,תונושתורושתב
.'וכו<:

םימישדוחךות.הירקבלעופהפועת־בולק4
לשהרוכבהתסטהתאהפועתהבולקםייקי

.ןודעומהירבחידילעונבנש.םינסיט
ילבורקבואצייןודעומהירבחןיבמהשימח

ןכמרחאלו,םייעובשכךשמיישםיכירדמיסרוק
ןודעומבםיליעפםויכ.ןודעומבהכרדהלורזחי
.דלי70־כ
תויצקסהירבחלתוברתייברעינשונגרוא4

םעהשיגפלשדקוהןושארהברעה.תויביטרופסה

הלעהוברשא,ךמלטסםוחנלארשיתרחבנןטיפק
ישאשונה,תונושת.וצראבוירויסמוימשרתא

הרוממםיגהונוםיסומבװהיההזברעבשגרוה
.

.”ברעמדע

ילםוקמבתונינועמהתוינולסרעונתורבח.\)
־עהלםישענםיברםידעצ.בויחבתונענהלועפ
.םברקבהלועפהתקמ

־לחמהי"עתישענה,הבושחתפסונהלועפא
םניאשםירגוברעונינבתטילקאיהרעונלהק

.תרחאהלועפתרגסמלכלםיעיגמ

יכירדמלסרוקחתפיםימישדוחכדועבבן)
.תוברתהוךונחהדרשמחוקיפבהירקברעונ

ידח3ךשמיסרוקה.תודועתוקנועיוימיסמל
.םיש

”ם`מלתװ![”הלב”ם`ז`לעה?ליעפמה”ת1ט"ק7הס`נכהןעש

[111!|₪1װװװװװוװװװװו11111װװ1111װ!װװװװװװװװװװו|װוװװװ111111\װװװװװוװװוװװ
מלװװװװװװװװװװװװװװװװוװװ\װװוװװוװװװװוװװו|||װװװ1װװװװװ1װװװװ.װ\!װװ!װװװװוװװװוװ[!װ!1װװוװװװוװװװװװװוװװװװװ|װװװוװװװװװװװװװוװװוװוװו
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!!םהברקבךנעמלודעונרעונהינודעומ

{."ל

1.359

.

!.ג
ו

:?ךוניחבב551

ןוניתלגח
ןוכיתהס”היבבתפסונםירומלתנשהמייתסנ

.יבצ'ובש”ע
הזהיה.לבוקמהןמגרחוזהנשםויסשאלא

.רוזחמםויסםאיכ.הנשםויסקראל

עברארבכםייקםוקמבןוכיתהס”היב!ןב
.םינש

םהידומילקוחתאומייסםידימלתרשעהעשת
־התוניחבלושגינשםידימלתרשעהעשת.וב

.ןהבוחילצייכהוקתונלוכו,תורגב
־ימחםויבםייקתהןושארהרוזחמהםויססכט

יהשארובוחכנ.תולמעתההםלואב9.7.64יש
רפסהיתבילהנמ.ךוניחהדרשמגיצנ,הצעומ

ירוה,רפסהתיבירומ."םימלת”ז”רינ”םיידוסיה
־ומתתטלובעקרבשכ.ס.”היבידימלתוםיר-גובה
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"םיללצותורוא"-הירקברעונה ויו רורבהתובקעב?וו

טרופסבונלשרעונה
ונתירקברעונהלשםיטלובבהםיקוסעהדחא
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:אצסצ;{־-
אאסכ)?{כ)כ) :(חפנתמ)({!' .

\

אסכהמ),{אצא

םירפסמהופלחהוזשרשתאצוהתלועפב
<>לכלשירפסמהוכרעתאאצמ.םיסקיאב

"

.ליגרתהלכךראל
.םירפסיסרפולדגו”הנוכנםירתופהןיב

הקלחמה:תבותכהיפלחולשלאנתונורתפ
.ונוא.קתימוקמההצעומה,רעונל



רעונלתולועפהתינבת
,

ירבחלותוברתברע־-”ריגוןס"יבלשטרופסהםלואבוכרעב8.30העשב;4.9.64ישילשםויב
־-.ןומיאטרסוכולגרודכב”הירגנוה-הילגנא”טרסהורקויתויביטרופסהתויצקסה
הסינכיסיטרכ.הצעומבטרופסהזכרףותשבתנגרואמוזהלועפ-'גא25:הסינכה
.תורדתסההתיבתפוקבהלועפהברעבגישהלרשפא

וו לשתויעוצקמהתוביטחהירבחל-”םימלת”ןודעומב,ברעב8.00העשב,9.9.64יעיברםויב
-.”הרבחהורעונה”אשונבהחישםייקתתרעונלהרבסהיברעתרגסמבדבועהרעונה .תיעוצקמההיצקסהירבחלו'חתותיכירגובלהסינכה-.תישפוחהסינכה

םעתויגולסתורבהברע־-תורדתסההתיבםלואב;ברעב8.30העשב!11.9.64יששםויב
.הרבחהתודעוךרדקרוךאםיסיטרכתשיכר-'גא50:הסינכה-.םידוקרתרומזת
.ונעיאלםידדוב

*

תויצקסהירבחלטרסתנרקה-”םימלת”ןודעומב;ברעב8.30העשב!11.9.64יששםויב
.תישפוחהסינכה־-.תויעוצקמה

תויצקסהירבחלתוברתברע-תורדתסההתיבםלואב.ברעב8.30העשב,18.9.64יששםויב
וזהלועפ־-תורוגא25:הסינכה־-.ילגגאודעיבגהרמגטרסה[רקויתויביטרופסה

,”,תיבתפוקבהלועפהברעבגישהלרשפאםיסיטרכ.הצעומבטרופסהוברףותשבתנגרואמ
.תורדתסהה

תותיכידימלתללויט-{'יאכזיןבװרעונהןודעוממ,רקבב7.00העשב,22.9.64ישילשםויב
-.י”ל1.50:ריחמה-.ןולקשאל”יאכזןבװו”םימלת”רעונהינודעומלשהיה .םינודעומהיזכרמלצאהמשרהה

1964רבמטפסשדוחל

טרסהגוחתלועפםייקתת-תורדתסההתיבםלואב,ברעב6.30העשב.22.9.64ישילשםויב
הסינכיסיטרכ.'חתותכמרעונלדעוימגוחה-'גא25:הסינכה-.”השקירהשיא”,בוטה
.תורדתסההתיבתפוקבהלועפהברעבגישהלרשפא

לשתיעוצקמההביטחהירבחל-."םימלת”ןודעומב,ברעב8.00העשב,23.9.64יעיברםויבי
-.”ינופצהונלובגןןאשונבהחישםייקתתרעונלהרבסהיברעתרגסמבדבועהרעונה .תויעוצקמהתויצקסהירבחלו'חתותיכירגובלהסינכה-.תישפוחהסינכה

םהירוהלוםירגוברעונינבל־-תורדתסההתיבםלואב;ברעב9.00העשב!25.9.64יששםויב
.תישפוחהסינכה־-.ויעוצקמה

םהירוהלוםירגוברעונינבל-תורדתסההםלואב,ברעב9.00העשב,25.9.64יששםויב
,ידרפסהרולקלופהלעהאצרהבהטלפהזוחטסירטגהיוולבןאוחידרפסהןמאהתעפוה
תפוקבגישהלרשפאםיסיטרכ-.י'יל1.00:הסינכה-.תומגדהיווילבדוקירוהרישב
.הכוזםדוקהלכולבגומםיסיטרכהרפסמ.תורדתסההתיב

טרסהגוהתלועפםייקתת־-תורדתסההתיבםלואב:ברעב6.30העשב;29.9.64ישילשםוי'
רשפאםיסיטרכ.'ההתכמרעוגלדעוימגוהה־'גא25:הסינכה־--"הממדהםלוע”;בוטה
.תורדתסההתיבתפוקבהעפוההברעבגישהל

?

.תדחוימהינכותבםכעידוגםהילע:תופסונתולועפיכיראתםירסחווהיגכותב
.ישפוחהךגמוןנכתהיפלותולועפהתינכותתארומש
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םינטקםייאלשהלודגהצובק)1:ןזואמ
גוסלשםש)12.תיללצ)6.הזלהזםיכומסה

תקלחממםיןכוש)14.םייתותהתחפשממםיחמצ

־הרפרפהלשרגובלולחזליובכ)15.םיקנויה

.שארילבגורה)19.רוטאקידניא)16.ריעז

.ינפיעבטמ)23.ורמרמתה)22.הכימת,רזע)21

)27.תיתפרצתוינוכמתרבח)26.חלודב)25

.יטיאםייחלעב)29.הקלחהניגנךרד:הקיסומב

יא)35.ביוא)34.ןיחלמ)33.הסט,םיפד)30

תזכרמהסימת)37.הרשעיהנומש)36.המכסה

,לטנ)40.רכוסםעםינושםיצימלשהכימסו

.הסמח)46.רומגןוחטב)43.םיבלג)41.לע

־ומהריצי)51.הילטיאלשימואלההרובג)49
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יעמ)56.ןיקת.רידס)55.םיהולא)54.ינוויעב
.תרוב

ילהריז)2.דומעיבגלעתרתכ)1:ךנואמ

ל”כטמר)5.עלוצמ)4.המהב)3.םיסוסץורמ

)10.ןמא)9.יאנתתלמ)8.חתפמ)7.רבעשל

.הילטיאבקמע)13.דוקר)11.רומחלשהבקנ
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.תפרצמםדא)34.שעגרהעולמטלפנהרמתה
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