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[טפארדבעמשנהמ
וסכארדבהרקיבהננערמתחלשמ ריעברוקיבשדוחההכרעש,שיא55תבתחלשמ ,דנלוהבדנלרטסבואזוחמבשקדרוח,הננערלשהמואתה התכזוןטכארדבדחאםויןברוקיבלםג”הצפקי, םיעדויםידנלוההקרשיפכ.תיבבלוהמחםינפתלבקל .הומכךורעל ,ואלברמ,ריעהשארןגסםדיקהננערמתחלשמהתא רמ.תידנלוההתחלשמהםעונואתירקברקיברשא חקל,ונואתירק-ןטכארדתודידילהדעווהמ,המנו ־גאהינפלעהריסבםימתםויוברויסלתחלשמהתא שארידילעתחלשמההלבקתנברעב.הביבסבםימ םעהיתיבאוהאלה,”יאװאל,,ב,ףרודסלבונקןופ,ריעה תלבקתאהבוטלריכזהש,ריעהשאר.וטכארדלש רוסמלשקיב,הננערבןטכארדישנאוכזהלםינפה .ונואתירקיבשותלהמחםולשיתשירד ירבחיתבבהננערמתחלשמהירבחודעסברעתחורא .ונואתירקבורקיבשדנלוהמתחלשמה ...םיינמיהםירישמובהלתהםידנלוהה

תחלשמלןטכארדתיריעשארךרעשםינפהתלבקב טבש־תבתרבגה,תחלשמהתורבחמתחא,ימולע,הננערמ המכןטכארדיבשותינפבהרשו,המבהלעותומ .םיינמיהםיריש הלחהשעגרביכ,רפסמוטכארדלשימוקמהןותעה טלויחמטקשררתשה-םיינמיתםירישרישלתרמזה הברתובהלתחבותושגרתהבןיזאה,,להקהוםלואב וטכארדב--סװרצמםיטנדוטס...”םיאלפנהםירישל םידומילירויפלועינהש,םיירצמםיטנדוטסהשולש ,תונושתוילפיצינומתויעבםרקוחב,ןםכארדברצק .ףרודלסבונקןופ,ריעהשארידימ”תחלקמ,,לרכז תאםהינפבגיצה,ותכשלבםתואלביקש,ריעהשאר יולתאוהעודמקוידבםהלריבסהוונואתירקלמס רמא,ריעהתאםיירצמהםיטנדוטסהובזעשרחאל.םש והשמםורתלחילצהשהווקמאוהיכ,ףרודסלבונקןופ ...םירצמולארשיןיבתיררהההנבהל תידנלוההתחלשמהתרבחהגרהנ
הלעבםעונואתירקבהרקיבש ,ןטכארדבשדוחכינפלהגרהנ,תידנלוההתחלשמב ינבראש.התחפשמםעהעסנהבתינוכמהךפהעהב .ללכועגפנאל,םינטקההידליינשוהלעב,החפשמה ־שמבתוניינעמהותוליעפהםישנהמהתיההחונמה החפשמלוןטכארדלהרגישונואתירקתצעומ.תחל

.םרעצבהתופתתשהתאהלכאה« 2:2-וטכארדתרחבנ־הננער"לעופה”
םויב,הקיפסההננער”לעופה,לשלגרודכהתרחבנ תימוקמהלגרודכהתרחבנםעדדומתהל,ריעבהתוהש רמ,ריעהריכזמ.2:2וקיתתאצותבקחשמהתאםייסלו קחשמהומתרכזמכ,םינולגדםינקחשלקליח,הטואנ !םידנלוההתאןיינעמהמ.יחודידיה

ונואתירקלעםימסרפתמהםיברהםירמאמהדחאב תראותמ,תוברתונומתבםיוולמהווטבארדלשןותעב ריעלעתחמוצה,תחרופוהשדחםינגריע”כונואתירק בתוכו,הקיתעהונואל,ןבומכ,הנווכה.”םדקיימימהקיתע לכויםש,ך”נתהלאארוקהתאהנפמוליפארמאמה בתוכהראתמ,רמאמהךשמהב.וזהדבועלןיכומיסאוצמל לשהתוחתפתהתא)םאדרמ,ןותעהךרועאוהאלה( ררושהריואהגזמתאוליפאוהיתויעבתא,ונואתירק וישכעונואתירקב,:ךכךרעבעמשנהזרואית.הב וליפאתדרויאלץיקהלכךשמ.דאמשביודאמםה םשדרייאל-םייוכיסהלכיפלו,תחאםשג'תפיט ...”רבמצדשדוחדעםשג ךשמםשג,עודיכ,דרוי,ןטכארדברקיעבו,דנלוהב .רבכגלשבץראההסוכמףרוחבשדועב,ץיקהלכ ...ונואתירקבםיאלפומםירבדשי,ןכא ותא.תירקתדוטכארדמיאנותע

ןטסירקהדילא

ראשנש,לארשיבההקיבשתידנלוההיורחלשמהגיצת תמזויב.עבקיתרידףוסףוסאצמ,ונואתירקב/רוגל .ר”זאירפכברדחיתרידורובעהצפוש,תימוקמההצעומה הדובעבומצעתאסנרפלךישממומצעירנלוההשדועב םשב22ןברוחבאוהלארשילבהלנהידנלוהה.סופדיתיבב הנשהףוסדעלארשיבראשיהלןנוכתמאוה.טלפסאלק ־דיקפתסאלקאלממ,םייתניב.וריעלווצראלרוזחלזאו
...ונוא`תירקב-ןסכארדןותעלשץוחיבתכאוה:ףסונ

...'ן{כ'װ* ....! ,.......ק-₪י'וווו'י.'י'י'יי ־”"”י\א.,,..ו''` ,.
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תחארו
[שכאררמהבוטהנש הנשלתוכרבהתואמויב \ידרשמלועינהשהשדחה "הטלב,תימוקמההצעומה .;ןוסכא-ח!בשותלשוזל שאריריבהמותחהתיהש

.ףרודסלבונקןופ,ריעה,. ,םיכובמןטכארדיבשותח

יקלונואתירקיבשותתא. ־דחהתידוהיההנשההאר־. ־ישךשמהל?יי-??'ו;:" דההדועפן ןיבק.ןוגואר'יערול'ווטלאיר

”םירעסנכלםיגיצנ20 ןטכאררמםיגיצנ20

יניו
?

ונמזוהוטבארדמ לארשיבתומואת סנכביכלהתחקלונמזוה *תומואתיםירעמרעונינבלש רשא,םלועהיבחרב קלחוחקיםנבכ.לארשיבהנשהינוישדוחבךרעיי יבב,רעונינב500יכ ־וענ.,דסומבךרעייסנכה.תובר ןיב,ןיקתיוירפכדיל”םיר ”רעוניינב,כ.ינויב15ילפיה -25יאליגםלועבםירדגומ ןכאוטכארדיכ,םיווקמ.18 ־ההחלשנש,הנמזהלהנעית חלשתו,ונואיתירקמעובש .םיפתתשמ20'כסנכל
תננראתמותכלוה,םייתניב ־כאררתודידילהגילההירקב תמקהםע.ונואתירק-וס

תונידממתומדאת'םירע
שדוחי,ןסכארר־ירחושגוח .תומואתהםירעהויברשקה ־כארדייברעהירקבוכרעייוכ ןמתויפוקישוגצויםהב,וס ־רסונרקוי,תידנלוההריעה .תונושתואצרהונתנייוםיס םיניינועמההירקהיבשות םשרהלותולועפבקלחתחוליל ־קבתמ.ןטכארדיירתושגוחל ־כארדיתדעוםערשקתהםיש ־ומהשארןגסתועצמא,וט ,.ץ”כימסרמ,הצע
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יברוידיתודיחיהאמתוחפלתונבל .,וליאירבתטיסרבינואלומ,רנואיתירק ל”.רמושהילתלליבומהשיבכהךרואל
ו 'ובוא'תירקבהרבח ;תויזכרמהיזיבלטתונטנאןיקתת

,םירעיויינבתדעותטלחהלםאתהב ־יבלטיתונטנאןיקתהלךרוצהרברב לשםיפתושמםיתבבתויזכרמהיז ,הרבהיכ,רסמנ,תחאהרידמרתוי *;ןיקתהלתונוכנהעיבהונואיתירקב

).ולאכתונטנא{

,[הזל,ךרעב,הוותשיהנטנאהריחמ ;,ןושארהריידהיבגלהליגרהנטנאלש
־צירשאכ.ןקתוהאיהובשןיינבב! ־בשומישלםיפסונםיריידופרט ריחמהךליי-תיזכרמההנטנא '.תחפיו
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בחרמלן

, ,` וגואיבוורקוןסכור:. מ.-. `תירבותרכ: אלהזךרענש,יגיגחדמעמ'. יוהןופצבןטכרדריעברבכב:
תחלשמוריעהישארותרכ:דנל# .תומואתתירבונואתירקיגיצנ רההםעפהויהןיינעלםימזויה ילהתמואתלע”עדונ”ןסכודל.סידנל ריעהתחלשמיפמלארשיבדיתע יקיבש,הננערתמואת.דגלרםספוא. האצמהארנהיפכוהנשההירקבהר" ־ישה.תאהעיצהשדע,הייעבןח: .ןסכרד”רוד\; .ץכ-.ס.תימוקמההצעומהויויןנס:
אצומסקסלתחלשמהשארבדמעש' :תורייעהיתשןיבםיהזםיווקהמכ םיבשותףלא30התעהנומןטכרד ־חאהםינשה8יבםוקמבובשייתהש .הרייעהתא”?ופקתשםרוגה.תונור ־קההתיה.דבלבשפנ8,000התנמש ,םוקמבידנלוהה”ספיליפ,,לעפמתמ .םידבוע2500יבהתעקיסעמלעפמה רתףלא12התעהנומונואתירק ־בתרמגםע,םינששמחךותובש ויהיוףלא60־לעיגת,חותיפהתויב:. .היישעתילעפמהבוו ,םינקסערפסמהתנמשתחלשמה ־ופה.לשתימוקמהלגרודכהתצובק התכז.שיא45ה”סב,םיוולמו”לע ולבקתנהישנאותבהלנםינפתלבקל וזאמ.םיבשותהי”עהברהדהאב --יבויחאוהףאהיהםינלגרוד:ה .דחאדספהתמועלתונוחצנ4' תחלשמהישנאונימזהםוקמבוב םויבלארשיברקבלריעהיגיצנתא ־שםההיהתהארנכואבהתואמצעה ־רשיהלשוזלהבכרהבהמודתחל

!..םילא%-
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בירעמ
תאתחראמונואתירק דנלוהמןטכרדריעהינב :ירתאםידנלוהה"ושבכ"בוש .וינהוטכרד”המואתה"תידנלוההריעהמ'

םייררההםירוקיבהתרגסמב,לארשיבםיעובשןברוקיב .1963תנשבולחהש!םיבושיהינשןיב ילונואתירקבהדעותהאריותידנלוההתחלשמהשאר ,םידנלוההתא!1ראלםיבשותיניו.אדמ,םשהצעומהרבח יחתונעיההותארקליכ,ונבתכלרפיס,ןיומ מוא.הברתתץראבינשהםרוקיב ,תימוקמההצעומהשארןגסלעומסרפ ויהאלטושפ,,:ץכימסרמ־1,ימוקמהןותעבהעדומךכ ־שדע,םידנלוהקיפסמונלןוויכךא.הברהתיהתונעיהה תא'ךותחל,םיתעלונצלאניפואאשיררקיבהשוצראלש לצאעובש-םינשלחרואה־הלטנבךוסחלידכוידמבחר החפשמלצאעובשווזהחפשמ,םיילארשיהםיחראמהמחוריא .”תרחאלארשילועוניםעפהשטלחוה
;

"ייבםאובלםינושארהםימיב.דבלבשיא50
'יץראהםורדבםידנלוההירקםידנלוההלשםאובדובכל\ `ןבדויסוכרעיםיבורקהםימיב?:` יהלילב.ץראהןופצבםיימוי\פװג\

ימיו

ןויגפ-;..ן-#
הדירפהברעהיהיש."רדס" הגיגחךרעיתי-ןפיװלרההמ הדגההארקיתהבתפתושמ ־חתחלשמהשאר,המניורמיאתרצכ לצאלעופיכרפיס,תידנלוה ־ואתירקלתודידיגוחסריעב תוחישתוכרענעובשלכביונ אםיעיגמםיתעלולארשילע ירסםיגצומףאוםירזםיצרמ ־ותמםידחא.לארשילעםימ .לארשיבםירקבמוטכרדיבש .רקמםבושבו ־4העיפוהש”םילוגנרתה" 'היבשותולביק.וטכרדבםימ ינויהוליאכ,,תובהלתהבריע 'ומתידנלוההתחלשמהשאר."ונואיתירקיגיצ יהםעפהחילצהותעדליכהד ללגבתאזו,ומדוקמרתוירויס ימשריתלבהויתודידיהיפואה .אשונאוהש.-

רעונהינבןיבםירשקהקודיד בוס,,ותעדל.םיבושיחינש הרגיששונואתירקהתשע יונהתרומזתתא 'הבוריקלתובר 'השרובסאוה 'לךירצוטכרדמאבהרוקיב --רעונינבלשתויה יבתונורחאהםינשהעבראב ־תירקמתוחלעבראורק תחלשמוליאו.וסברדבונרא לארשיבתרקבמוזתידנלוה .הינשםעמ



,םיתמוריהמ
דחקתרמולקחנגסנקת ..פשםלוהשאל,תורפסל

רילםיחרפרזהחינה,ןטכאררתירכאלוהה”המואתהריע”בתאצמנה,ונוא-תירקתחלשמ
ץכרמ!תחלשמהישארשדרעביקידייררהתי.יאלדההריעבתידוהיההליעפה-לשןורכזה .הליפתיקרפ)לאמ(`דקמיטכאטסםװפרמוכארק,רזהתאוחינה;רייבצ וד


