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{תינמז(תיזג.מאמװחחלהמיתחתובג.ד
תוכזתאריבעהל,רמרקרמהצעומהשארןגסלשותורדעהתפוקתבםיטילחמ הצעומהרבחידיל)'ובותויוביחתה,םיקיש(םייפסכםיכמסמלעהמיתחה .16.6.68םוימלחה,הפקותבוזהטלחה.תיזגרמ

ןרואסומעסדנהמה)1(29'סמטורפ
ןרואסומע-הריקחהדעו)5042'סמטורפ
.ןרוארמלשןינעלרשקהבתוטלחהינשהלבקהצעומהתלחגה ירחארבכוגייחםילעופהתצעומםעטמכוכעאלול,תכמסומהדעוןהעבקנ

אבומהזותעמשמהתדעותאביחרהלהטלחהונלבק30'סמהבישיב.תונקסמה הדימבהצעומהתעידילואבויתעמשמהתדעולשהיתונקסמ.הצעומהתעידיל .הרושיאלהנאבות-הצעומהרושאתובייחמהתונקסמויהיו
סדנהמתאתועשהלהצעומהתלהנהתטלחהרברבהצעומהשארלשובתכמרואל יתבשח,הדובעהתקוחלש74ףיעסלעותובמתסהבוןרואסומערמהצעומה
ןמיונןמלזרמוןטרגנייטשןנחלארמהצעומהירבחדועםעדחיבתכמב ונתואבייחמהקוחהשינפמתיקוחהניאךמתסמהצעומהשארהילעהטלחהיכ ןיאוורטפלןיא":רמוא)1(א144ףיעס1219תונקתהץבוקבםסרופמהו הבישיבהצעומהירבחבורתטלחהיפלעאלא,ותדובעתאןמזלקיספהל ואותדובעתקספהבונודיהבישיהתואבשתמדקומהעדוהרחאלהסנכנש ."ורוטיפב

,ןבלערתי.תיקוחהניאהלהנההלשהתטלחהיכונעדוההזףיעסךמסלע ןייצמוניאהלהנההתכמתסמוילעקוחה,יתעדתוינעיפלשתעכןייצמינא תיאבזהאיהתושרהשןייצמותרוכשמבדבוערטפלתיאכזהצעומהתלהנהש .הצעומהתאילמוזתושרה,ילשישורפיפלוךכל
ףיסוהלינוצרב.התטלחהמהברוזחלהצעומהתלהנהמטישקבמונחנא,ןבלע השעמהםצעלסחיהמינניאוןינעהלשיקוחהדצלקרוךאםיסחיהמירבד<יב
.רורבןועטהםירעןינבתדעובהיהרשא
74ףיעסלסחיחאינא,144ףיעסהתאריכזהראד.ייתעיסלירבחםא

הטלחההלבקוהלעפהזיפלוהצעומהתלהנההכמתסהשהמלע,הדובעהתקוחל תלהנהש.האורינניאהזיפלותורורברבדמל"נהףיעס.לעופלאיצוהל
ילב,שרופמבבותכףיעסבוליאוה,ףיעסהלשזכרמהאולמבהלעפהצעומה םשואיהצעומהדבועםאיכינשהטפשמבבוחב,ןושארהטפשמהתאןייצל העדוהףגאתושדחתיאשר,ולהצוחמואותדובעםוקמבהשעשילילפהשעמב .המשאהרורבלדעותדובעתאקיספהלוזכרמלוםידבועהדעולתידימ ףיעסהתוכזבהלעפשיפכהלעפהלהנההשהאורינניאבותכהרואל,ןכםא .םילילפבםשאוהםרטותילילפהעיבתהשגוהםרט,ןנדהרקמבוליאוה,הזה בותכוליאוה,האילמהרושיאילב,הטלחההתאלעופלאיצוהלםוקמהיהאל .תושרהתלהנהבוחבאלותושרהתיאשרשרופמב
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.הרקמההרק-הצעומהילתכךותבדאמרעצמרבד,הרקשהמ,הרקןכםא

הטלחהלבקל-ללכהתבוטלוהצעומהלשבוטההמשתבוטלעיצמיננה
.לסותמולסחכןינעהתאתוארלהזבוםויהדעושענשםיכילהתהלכתאלטבל

םישיגדמםהשחיחדההעיסהמאקודוהצעומהירבחינשירבדתאעומשלילרצ
ןכוראדמ"החירבדלןימאהלדאמיתיצר.רסומינינעידובצהםורופב

םהירבדלןומאתתליתלוכי.דבלבתילמרופאיהסתוגיתסהןכאש,ןמיונרמל
תמרהבהרושקשהעפוהלכףקותבםיללושםהשםהיתורהצהלםימידקמויהול

העדוההעמשוהאלרעצההברמל.םילילפברושקדחאאשונלכואםיידי
יתייה.םהמתופצלרשפאהיהשירטנמלארבד-רובצישנאמתאזכהטוספ
ינשב.השעמהםצעמםיגייתםמםהשפ"עבואבתכבםתעדוהתאקופיסבלבקמ

וריכזהאלהצעומבברעהםתעפוהבםגוזוהירוגלםגוחלששםיבתכמה
אלההעפוההידילעהצעומהלשבוטההמשעגפיואעגפנםאוגאדאל.תאז

יבגליתכרעההנתשהאלכ"חאתאזושעיםאםג.הצעומהירבחלשתדבוכמ
,ירסומהדצהלערבדלאלףידעמיתייה.הזאשונבתדבוכמאלההעפוהה

וליא,ראד'המלשותעדוהבםירבדבדשוחינאשףיסוהללפואלבא
ןימאמינאשוםהלןימאהלאלדוסי-ילןיאש,םישנאיפמעמושיתייהאל

ויתורעהוותעדוהתאםידגובראד'תהלשותעדוהש,םתונכב
י.יטפשמהדצהמקרהצעומהתלהנהתטלחהמגייתסמאוהשרמולכ,הצעומברסמש
ינינעלםיחמומלונכפהךא,םיילפיצינומםינינעלםיחמומונאםאקפס

םעםירסומוהטושפהטלחההלבקהצעומהתלהנהשהדבועהרואל.טפשמה
סהיתתזאוהדעוהתונקסמתלבקרחאלדערבדהשעיאלשתשרופמהעדוה
ןינעלןיאיאדובו,תיטפשמהרעהלםוקמהיהאליכילהארנ-אשונל
איבהלםיכירצויהשםינורחאהוהצעומהינפבאבוהשיפכתירסומתועמשמ
ירבחינשליתעדוהשהמלערזוחינא.תיתדההעיסהירבחםה,תאז

ודגנתיהלאםירבחשיתעדלעהלועהיהוליאוןטרגנייסשוןמיונהצעומה
םשלהטלחההתלבקירחאדימםהלארוקיתייה,וזתיעבםלהטושפהעצהל
.הלהנההלשהאובהטלחהלםתודגנתהתעבהלעיתעתפוה.םירבסהןתמ
ידילעקרחאבהטלחהה.דבועהיעשהלשהרקמהיהתמדוקההיצנכקבםג

תוביסנבןייעשונלשיטפשמהץעוילונינפ.ךכלערעריעאלשיאהו
.ותדובעלרזחוהאוהו,שיאהיפלכהמשאלדוסיןיאשקיסהו

םאבוילשתישיאהטלחהיפלעםידבועןבםגועשוהתומדוקחויצנדקכ
םישנאלהנתינתעמשמהתדעוינפבתולצנתהתעבהירתא,העוטינניא

,הצעומהרבח*לשרועריעףאאבאלהלאםירקמב.בטומלרוזחלתורשפאה
םעפהתאזיתעתפהלותויצנדקהןתואבןהכשןמיונ'חהתאםגללוכ

.םייטפשמםירועריעןמיונרמלשישהנושארב
גייתסהליעמשמירחןפואבהטלחהתלבקידילעהתבותמהתארהצעומהתלהנה
.תיטרקנוקההשרפהםצעלהסנכנאלאיה.התעידילואבוהשיפכםישעממ

ןינעהיהיםא,הרטשמהלשהניגעןכותעמשמהתדעולשהדיקפתתאז
הבוגתהשהארנ.הזהשעמיריולעועגפנשםישנאהםתואלשןכוךכבירובצ

לשדחוימסוניכשקבלתויהלהכירצהתייההצעומהירבחלשתדבוכמה
השרפבקמעתהלוסחיתהלילבמהלאכםישעמםצעעיקוהלידכהצעומה
.ונתעידילהאבוהש
זועיהןתלבקרחאלבא,רחאוהשמבקוסעלהפידעמהתייה,הצעומהתלהנה

םאבוףקותתבוהנוכנכםויכםגהתואהאורוהתטלחהתאהתאר,יטפשמה
תאואיבי,הצעומהלש`בוטההמשלערומשלםיצורתונכבהצעומהירבח

תאהחוד!נא.םירחאםיאשונבםייטפשמהםהירועריעוםהיתויוגיתסה
התואלופרטציודיונתיש,הצעומהירבחלעיצמינאוראד'תהתעצה
,ינינעהאשונבדבוכמןויד,םתופתתשהךותוחיטביהזבותעמשמהתדעו .תימוקמההצעומהלשבוטההמשתאוחיטביו

רתויוא,הצעומהסדנהמלשןינעהםעיתעגנאלירברבשרבדהןוכנ
שארןגס/ןיבלןרואסומעסדנהמהםירעןינבתדעוריכזמןיב,ןובנ
העיסהירבחש,הצעומהשארילשויתורעהרואללבא,ןכימסרמהצעומה
רושקשהשעמלכואןהפיקת,םיידיתמרהףקותבםיללושאלשםהםה,תיתדה
הנווכבהשענ,השעמהתאעיקוהלואבאלהצעומהירבחםתואוםילילפב
יתייהאלשםישעמלעקסופוטפושכתוארהליתיצראלש,ידיצמתותפל

לבוקמועודיוליאוה.ןודנברקותתויהלימצעלעיתתקלאלוםהלדע
,ןינעהלשסומלופלסנכהלאליתבשחןכל,רבדהםוקיםידעינשיפלעיכ רסמיתהשרפה־תרטשמלןינעהרסמנםאשיתבשת,הרקרשאהרקוליאוהלבא

השקיתעדיפל.הקיספהתאואיצויםיכמסומםימרוגוםייטפשמםיכילהל
ליעלורכזנשםינשהמדחאףאיניעבוליאוה,ןודנבהדמעסופתלןכוסמו

םירעןינבתרעובףתתשהמ"הרןגסאל,הצעומהםעטמםידיקפתבויהאל
]עידוהוליאוה,הריכזמכהדעובףתתשההדעוהריכזמאלוהדעוהרבחב

.ינשהוצתאאלודחאדצתאאלעיקוהליתאבאל,ןכל.אבצבאוהש
רשאב.ינשהדצואדחאדצלעןגהליתנווכבאלויתאבאל,תאזתמועל
העשההצעומהשארשםירקמםירוקש,הצעומהשארידילעורמאנשםירבדל
ורקשילרוכזאל,וביגהאלהצעומהירבחוםימודםישעמלעדבוע
ירחארבדהםולעדונםא.הצעומהירבחתעידילואבוהוםימודםירבד

\ ויו`ו«ןו־ו.`.היה'ויו.":יװ 06/00



שארלשרבסההרואל.רערעלסעמוםוקמהיהאליאדולסוחןינעהוהשעמה
*םייטפשמםיכילהתילברדוסןינעהוהצעומהידבועןיבםירקמויהשהצעומה

לסחליתעצהןכלוםיטפשמלעיגהלאלהזהןינעבםגרשפאש,יבילביתבשח
`

םא.רובכםושונלופיסויאלשםיטרפלותונותעלאציאלשןינעהלכתא
תאואיבישםיינשואםדאןבאוצמלשי-ינשהמדחאהחילסשקבלךירצ
'5.ךכידילןינעה

שאר'בבלשרחשהירסהוירבדלעתונעלילדובכלאלהזשבשוחינא
?.שארשדאמרעצמ.ונלתוצעתתלורסומהסיברשתאודילהקלרשא,הצעומה םצעלסחיתהלאלואשונהןמגורחלףידעה,ולהונרבדהתויהינפמהצעומה
תויוכמסומצעלחקלרשאףוגידילעריכבדבועהעשוהוביטפשמהןינעה
אלושורפבםיבותכםיקוחלעתוכמתסהךותונבתכרונרבדוילע-ולןיאש
תרעצמןכלערתי.תומדוקהתויצנרקבהצעומהשארעציברשאתודבועלע

ירבחלשותעצהלונענאלהצעומהירבחוהצעומהשאריכלעהדבועהיתוא
התנוובבוהתונכבקפקפמינניארשא,ןינעהילוסיחל-ןמיונרמביתעיסב
יכןייצלינוצרבתעמשמהתדעולסנכהלהאירקלרשאב.העצההלשהבוטה

םינינעהתאלסחל,ונתארקלונעיםא,סנכהלםינבומהיהנ-.אילתאהבאה
.ןמיונהצעומהרבחלשותעצהיפלערבעב
רחאלותיתדההעיסהירבחינשלשםהירבדתאהינשהםעפביתעמששרחאל

לערתויבהרומחהרוצבביגהלינא'בייחהצעומהשארירבדלהבושחה
םירבחהינשלוחלשנשםיבתכמהםאשוזהבישיינפליתבשחםא.םהירבד
תאזושעןפואלכבשיתבשח.קתעהילוחלשאלויהדא`ומירהההמםושמו
'.לשכנשדבועלרוזעלידכ,בלםותב

םגוהזאשונבתיתימאהםכתנווברבכילרורב,ברעהסכירבדירחאלבא
אלוהרקמהםצעלסחיתהלקרהצורינא.הזאשונבלופסהמםיבשוחםהשהמ

לעדיםירמהשרמואהקוספהםכלעודישבשוחינא.הרקמלרושקהשיאל
קרםיסחיהמויהםאוםלוכלעלחהזוםירבחלארשילכהזהרקמבוורבח

אשונבםילפטמוןוידלברעהםיעיגמונייהאלשתויהללוכיוזהדוקנל
־ןמיוג'תהלעךמתסהלהצורינא.בוסההמשלוהצעומהלשדובכלאלהזש
הלהנההתטלחהשולדיגהלהצורינא,רבדהבוקיםידעינש`יפלעשרמאש
-הרקמותואיבגלהלהנההתטלחהםצעל.וזהיחנהיפלקרוךאהיונבהתיה
תבייחהצעומהירבחלעהנגהל'יכדיעמהרקשהמ.םידעיינשמרתויויה

השעששיאהימןייצלילבמו-הזהדעצהתאתושעלהלהנהההתיהתבייחמו
ןמזהברהךויחההיעשהלהטלחהשרוסאשהלהנהההטילחההזלףסונ.הזהרבד י1ירוהאמודמעישםיגיצנלוזהדעובבורתתלוהידימהדעותמקהלעהטילחהו

םכסלהיהםהילעו-םידבועהדעוגיצנוםילעופהתדעומגיצנהזודבועה
הצעומהירבחלכתעידילתאזאיבהלוהרקשהשעמהתשרפתאתירשפאהתוריהמב

םצעבורקחירשאםירבחלשתעדחורהידילעתונקסמאיצוהלולכוישידכ
הרטממתולועפהוגרההלהנההירבחלכלשםרעצלוירעצללבא.הרקשהשעמה
תאונברשא,תיתדההעיסהירבחינשלשםתלועפתאןייצתרוהיבו.וז

הרקמהםויסתאוזהלועפמוענמודבלברחארבחלשתודעיפלקרםתלועפ
.הזהרקמלהלוכהצעומההבוגתתאו

'חהאצמנםנמא.הרודמלןמשדועהבופיסוהשפ"עבהקמנחחסםויהיתמהדנ
עבוקאוהתוכזהזיאבעדויינניאלבא,ןליא-רבהטיסרבינואהםוהתבראד שרודאוההזטרפשיפלוםיקדוצכםתואהאוראוהשםיטפשמוםיקוחול

טפשמוקוחלםשורפמםיקוחרהלהנההירבחשראד'חהבשוחםאה.גוהנל
חוטבהיהי,ולשםיישיאםישוריפוולשהיחנהיפלקלועפלקרםיבייחו
ךבלםיכמסומםישנאמיטפשמזועיהלבקהצעומהתלהנהתטלחהשראד`מ"הח'

לשתיטפשמההטלחההשדיגהרשאתרחאתעדתווחהלבקתנאלםויהדעו
`.הנובנהתיהאלהצעומהתלהנה

ידילעםגובתכנשאלא-תיטפשמאתכמסאילבוחלשנםיבתכמהשקראל
ידילערבועללבסםרגנםא.הזלךמסומוניאיתחנהיפלרשא,דחאםדא

ריהמםוכיסלםדיתאונתנאלרשאאםירבחהםתואםימשא,הצעומהתטלחה
ןינעהלוסיחעיצהלםמצעלםישרמוובתניינועמהתיההצעומהתלהנהרשא .תושקעגפנשהצעומהרבחותואםעחחושלוליפאןוכנלואצמישילבמ

ימצעלקרהקולינאשםירבחהודשתיאלשבשוחינאו,תודסומהלשםתבותמ
ויהובתכשםיבתכמהתאובתכשינפליכתיסומינהניחבמשקבלדסומהתא

,הרקשהמויפמעומשלוזכימסהצעומהשארןגסםעשגפהלשקבלםיכירצ
ריכזהשיפבץוהנלואצמישילבמ,ןינעהלוסיחםישקבםיברעהםיאבאלא
.םהירבדבתאזוריכזהאלוהרקמהתאתונגל-הצעומהשאר
רבחשםעדויבןינעהלוסיחשקבלםהםישרמתירסומתוכזהזיאבלאושינא

.ופוגבוודובכבהעיגפהלערתויאלורתיואלעגפנשהצעומה ינאהנופ,םהירבדמיתמשרתהשיפכאלוםירבחהתאריכמינאשיפכןכל איבהרשאהצעומהידילעהמקוהשהדעוהתלועפלםדיתאונתייבםהילא
סחיתהלהצעומהירבחלכלתורשפאהןתניתוהצעומלהמכסומהםתעדתווחתא

.היתונקסמתאקיסהלו,השעמל
ידילעהצעומהתלהנה-תעידילואבוהרשאםירבדבםשאדבועהאצמייםא

וארשהמלעסהירבדשיבלכקפסלכןיאוהרקמהתעשבםיחכונויהשםירבח
.ןתסינכםירבדיםה,םויאותואב,`
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םישנאיפלכםימויאותוצמשה,תונובלעהוואמ,ןרואסומעלשותוצרפתה
בציחהלותואהביית--םירעןינבתדעובםדיקפתל'רשקהבךיודחבואצמנש
.הפיקתהותוגהנתהינפבםהילעןגהלוםדצל
ןההצעומהםוחתבתויוצרפתהינפברבעביתבגהשםשב,ביגמיתייהםגךכ .הצעומהירבועיפלכןהוםירחבניפלכ

ייתייהאלוליאכןמיונ'חהלשתונכתרסחאלםאןורגהתרסחותנעטלרשאכ
הלוספוזהנעטססבלהמלעוךמתסהלהמלעולןיא,השעמתעשבדיקפתב
לשהרדגהלףופכינניא,הצעומהשארןגסכידיקפתףקותביכ,הרקיעמ

חטשבותואצמה-ןכשלכ,תימוקמההצעומהילתוכלץוחמםגהדובעתועש
.דיקפתהלוכלכהנה,תימוקמההצעומהידרשמ

,סרפיתויהלעאלתאזהשעאקודזא,ףקתשיפכיתואףקתןרוארמסא .הצעומהשארןגס־אלא
המילשונממסורדלןיאש,םושמהרוששיאיפלכהנבההלגמיתייהיכןכתי
'ראותב,ריכב־דיקפ,ןרוארמכשיאלאלךא,םירוצעמהלעידמהבוט

ךרדברהבאלא,דבלבםימויאבקפתסהאלרשא,םידבוערובצגיצנויאמדקא .יתצלוחערק,שממתינפוגהלבחילםרגו-םירומגםינוירבתמלוהההמילא
.יפקשמתארבשוילע
,הילאםהיחאאלוטפשמוקוחתונשרפתעידיברארוןמיונ'חבהרחתאאל

הניא,יטפשמהץעויהלשיעוצקמהונריסנש,חינהלילהרנבםהביסרשאכ
.ראדרןמיוניה"הלשםתונבבוחמהתוחפ
תלהנהתטלחהשרתויבאילפמןכא',ןינעהלשירובצוירסומדצ-יטופשב
.תיתדההעיסהירבחלשירוכצהםגופצמתאתדגונהצעומה
לעתויהלמםיקוחרםילוקיששהמכדעהדבועה.איה,תפסונתרעצמהעפות
םילבקמורובצירחבנלשןופצמילוקשםיקיתשמ*תירובצההבשחמהתרהט

-.םתדמעבתופידע

, \.ףקיהבםתואהחודוראדרןמיונתתלשםתעצהתאלבקמינניא

ןסרגנייטשהצעומהירבחלהנופוןמיונוראדמ"התירבדלםיכסמינניא לעםהידיתאךומסלוהמקוהשתיביטקיבואהדעולףרטצהלואדוןמיונ
.ןינעהלשופוגלותויביטקיבואויהישהיתונקסמ

.הדעולףרטצהלראדרןמיונ,ןמרגנייסשמ"החתאארוק
םירבדעימשהלאלידכןמיונוראדמ"החירבדלתפסונהבוגתמענמנינא"
."רתויםיפירחדוע

10ב”

תלהנהתטלחהתאלטבלםיעיצמראדלאיחיוןמיונןמלזהצעומהירבח
30סמהצעומהתלהנהתטלחהו1ףיעסב)68.5.28(29'סמהצעומה .הצעומהידילעםרשאלאלו4ףיעסב)68.6.4(
םתעצהתאםיחודתיזג.מורמרק.מ,זבימס,ןהכ.יהצעומהירבח `.ראדוןמיונמ"החלשל"נה

ותוחילשלגרלרמרקרמהצעומהשארןגסמםידרפנהירבחוהצעומהשאר
ינינעבובווחלששדסומה«ינינעבןהםיגשהוהחלצהםילחאמוב"הראל .ולופפתאםהלשידקהלםיכסהש,הצעומה
.ותיערורמרקרמלהמיענהיהשוהחלצךרדתכרב

ןהבו!י

הצעומה;"עבר


