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לעהטילחהתימוקמההצעומה
הירקבשדחהםיסימהלטיה

עובשבהתבישיב,הטילחהתימוקמההצעומה

ונוא`תירקתימוקמההצעומהתאצוהב

םיפסכהתנשלשרחהםיסימהלטיהלע,רבעש
שדוחמלחהונהנויםישדחהםירועישה.1966/67
הצעומהשארעובשהרסמךכלע־.הנשהלירפא

.ןהכבקעירמ,תימוקמה
־ומהתלהנההכרעןכלםדוק
רמהתטישבהצממןוידהצע
התעדעהגוהנהתיהשםיס

יעומלעיצהלהטילחהוהירקב
־חהםוקמב:ינורקעיונישהצ
הכדעגוהנהיהשדיחאביש

־ידבםירדחהרפסמיפלעבקנו
יבםיסימההתעמועבקיי,הר

חטשותורידהחטשלםאתה
,ךכלםאתהב.ןביבסםישרגמה
יפלותונושתוגרדרשעועבקנ
־ועישהתעמובשוחיוזהקולח

.םישדחהםיסימהיר
יבגליכ,רבתסמוזהעיבקמ

חטשש,הירקהיבשותמ44%
,ר"מ55לעהלועוניאםהיתוריד
ןיבםיסימהתאלעהאטבתה
18%יל.דבלבשדוחל”ל2-

־ורידחטשש,הירקהיבשותמ
-ר”מ70-56ןיבענםהית

ירחסמ”וברמ

.דבלבי”ל4-65לשהאלעה
חטשש,הירקהיבשותמ11%

ר”מ85-71ןיבענםהיתוריד ליל7-8.5לשהאלעה-
הירקהיבשותמ20%.שדוח
ר”מ105-86םהיתורידחטשש י”ל9-115לשהאלעה-
הירקהיבשותמ7%־ל.שדוחל
105לעהלועםהיתורידחטשש
'”ל12האלעההיהת-ר”מ

.שדוחלהלעמו
`וקמההצעומההטילחהןכ
־בתודגהתוחפשמליכ,תימ

יניי,םיתואנ`יתלברויד־יאנת
תועיגמה,תודחוימתוחנהונת
.זוחא20־ל

ירועישםעהאוושהרחאל
־מתוימוקמתויושרבםיסימה
־סנהביבסבתורחאתוחתופ
וגואיתירקבםיסימהיכ,רבת

ראופמושדח
”וומיר'װבבורקבהנביי

ולחיםיבורקהםימיב
תנוכשבשרחהירחסמה

לע,חותיפהחטשבהלא
ירחסמהזכרמה
ןתשרוטקרמרפוסלולכיש
\הזכרמתאהווהי,תויונח

`־כתשי,השדחההנוכשהלש

.תוחפשמ600־מ
,םייתניב`

.ישישהןיינבהלשותיינב

:.תונוש ןיהלעמל,התמלשהםע,לול

זכרמלתודוסיהתחנהב
םימיבתינבנה,”ןומיר,,

.ןויבסלובג
רבבםינושארהםיניינבהוןשדחה
ןושארהןיינבלוומלישוה

־ארהתוחפשמהוסנכנףא
הרבחההכישממ

תוכרדמוםישיבכתלילסב
`החותיפב,הנוכשהחטש`ב|תאםימסרפמ

.ונונינבורוזיא
תיאמצעםירעוינבתדעו

/

ונואיתירקבשדוחההמקרה
והמקוה,יצרא-ןונכתלשדחהקוחהתלעפהםע

ילדוגינב,תיאמצעםירעיןיינ'בתדעוונואיתירקכ
יכהלרושקהלכבהתעדעהלעפשתיזוחמההדעו
.הירקהןוב

.זוחמהלעהנוממהגיצנהצעומה,תאזיםעדחי
םההדעווהירבחמהעבראילהרושקןיידעתימוקמה

-תימוקמההצעומהיגיצנוזהביסמ.תירוזיאיהצעומ הדעווהירבחמהששקר־
,הירקה{יבשותםההשדחה

גיצנאודיעיבשדשידועב
הדעוולורחבנרוביצ'יגיצנכ,עמשה'ת,ךװ,אן.;הצעומה

דידי””השמסדנהמהלשןונכתהףגאחוכ־אב`.-
.ךילראו-יעישתהוםינפהדרשמ

חותיפהחטשבשדחהקושה
הצעומהידילבורקברבעוי
שדחהקושהתאהתכברשא,”ןואריק,,תרבח
יובעתאחספרעםייסלהבייחתה,חותיפהחטשב
תאןיקתהלושדחההנבמהביבסחותיפהתוד

,ץ”כימס,ןהכבקעיה”ה
.ןמיונןמלזורמרקקלימ

18.סמ!1966ראורבפ-ו”כשת.רדאן

תוחנההירקהיבשותלרשפאל
םימעטמתוקרצומה,םיסימב
־נהולבקשםיבשות.םיילכלכ

ףאשיגהלולכוי,רבעבהח
החנהלהקמנהםעהשקבהנשה

.םיסימב
םיסימהלטיהלעהטלחהה

הששלשבורבהלפנשרחה
םיענמנינש,הצעומהירבחמ
.דחאדגנתמו

־עבףאויהיו-התעדעויה
אלרתויבםיכומנהןמ-דית.

לכלעבקנשסמהיבגלקר
יללכהבושיחבףאאלא,רדח
לשיללכהבושיחה.הרידהלש

יטמהאללהשענהירקבהריד
יפכ,םיתורישהוחב

[גוהנש יבסבםירחאםיבושיבבושחל
.הב

הטילחההצעומהיכ

הקרההרחאלדיימ.

,שדחהארמשדוחהשבלרשא,שדחהםימהלדגמוהו*
הנביתדיתעב.ותואופיקהשםימוגיפהתא”טשפ”רשאכ!

.םילייטמלתיפצת”תדוקנלדגמהתגספלע

האפקההחטש.יבשותמםיבר
הירקבתושדחתורידלומשרנ
יעהוהכרםיתעבנבהאפקהההטשיוניפיעצבימ

-םישקרוירייאנתבםויכובםירגהםיבשותהתרב .תינכותלםאתהבלחנתמ,תוחוורמותושדחתורידל
ןהיתורירלתוחפשמתורשעוסנכנרבכהתעדע

תוכחמ-.ומשרנרבכשתוחפשמתואמותושדחה
.ןהיתורירתמלשהל
־ידתאלבקלוהכרביתעבג:־ביקרשא,”דג,,תרבח

קחרהאלתושדחהםהיתור*תאתונבלהמצעלעהל
.םדוקהםהירוגמםוק-ממ;־בהשגינ,תושדחהתורידה
הניצההשגוה,םייתניב:השולשתיינבלהלאםימי

הינבהימזוידצמהנושארוהצעומה.םיפסונםיניינב
`ה.הנופמהחטשהוונכתלןםיצמאמהשועתימוקמה

םע.קושהתלעפהלםישורדהםיתראנהבורו-;ףסה
ימההצעומה`י`לקישהרבעוי-תודובעהםויס

ףיקמןונכתשרודרוויאוהוךרוצלביצקהלםיבר

תואנתוח'יטב'־ו..ך.ןךכ.ס.-
הפשא'תולנעתצ'יחרליהנחתב
'ידוחההיברע',םירע'ויינבלתיזוחמההדעווה

'תדחוימיההנחתהתמקהןיינעבףסונןוידשד
םאתהב,עבקנהמוקמיש,הפשא'תולנעתציחרל
חרומ'םורדב,תינכותלי

תונעטתאהעמשהדעווה.
`רהתנחתתיינבלםידגנתמה

`שןוכיסהבקע,םוקמבהציח
`ל.יתאורבתדרטימלךופהת
`חה,תונעטהלכתעימשדחא
הניאיכבושהדעווההסיל

תנחתתיינבםצעלתדגנתמ
לביק,תאזםע.םוקמבהציחרה

־וקמההצעומהשארומצעלע
קודבל,ןהכבקעירמ,תימ
דרשמףותישב,תפסונםעפ

לכוטקננםנמאםא,תואירבה
עונמועמלםישורדהםיעצמאה

.רוביצבהעיגפלשששחלכ
,ןויבסיבשותבוניארבודמה

־טמתואמלשקוחירבםירגה
יחתלשדעוימההמוקממםיר
`היבשותבאלא,הציחרהתנ

־יעצתוגוזןוכישרקיעב,הירק
תורשעקחרמבםירגה,םיר

.הנבמהמדבלבםירטמ
םאבושקודבלעצוהןכ

תיינביבגלועבקנשתולבגהה
חטשבשדחההכאלמהרוזיא

תרימשלעתונוע־חותיפה
הברקבאצמנה,םירוגמהרוזיא
.םוקמ
הגהנוהםידחאםישדוחינפל
השדחהטישהירקהיבחרב
.םיתבהןמהפשאהיחפתקרהל
תיבלכדילןיקתהלםוקמב
יטקהפשא'יחפהמבםירוגמ
םיבובזלזכרמםיווהמה,םינ

הפשאתולגעושכרנ,המהוזלו
תיטמוטואתוחתפנה,תודיינ

תיבהתרקעןהילעהלוערשאכ,
,הפשאההפתאקירהלהאבה

.הקרההרחאלתורגסנו
תורצחבתודמועה,תולגעה
־ומ,ןגעמלונקתוהשתודחוימ
,ףרוחבעובשבםיימעפתוקר
תומיבעובשבםימעפשולשו
תורבוע,הקדלכרחאל.ץיקה

־יחרלשדחוימךילהתתולגעה
םירמוחביוטיחוץחלבהצ

תחקלנהמצעהפשאה.םיימיה
הלבזמל

־וימתוינוכמידילע,הייריחב
.תודח

־הרבעותוב,שדחההנבמה
תוינוכמלאתולגעהןמהפשא
תולגעהתציהרלשמשי,אשמה

־כתהציחרהתנחת.ןייוטיחלו
־בתהםירודיסהלכתאלול

־נהרתויבםיינרדומהםייתאור
םוקמבםידבועה.םלועבםיגד”י
.םייקנםידגבבדובעלולבוי
!םואיתבהשענןיינבהםוקימ

תצלמהב,תואירבהדרשמםע
«םירעךיינבלתיזוחמההדעווה

,רקיבשות:-₪.חותיפהחטש
יקנםינורחאהתועובשב

ילשהובגלהרבחההונ
יינוציקהדעצבונואיתירק

אלשהלאיפלכרתויב
־שתבםקלחתאומליש
החלשו־חותיפהימול

־שתבםירגפמללוקיע'יווצ
.םימול

־ו,רבעבתאזיתשגדה
־ונםעפשיגדהלינוצרב`
־התודובעתחטבה:תפס-
יהומויסוהירקבחותיפ
־שהבתינתומ-תואנ

לסנבםיבשותהתופתת
־ידסםימולשתבוםולשתה*

-םיבשותהתופתתשה ..הדובעהקספית

הנכשמית,תינכותהיפל
־התועובשברנכתודובעה
םיפסונתובוחרוםיבורק
יבבוללס”הירקהיבחרב
.תוכרדמבוםושיב
י'תינםימולשתהירדס

־רלםאתהבהעיבקלםינ
רחאלםלוא,םיבשותהווצ

־הלע־רדסההעבקנש
־ייחתהבדומעלםיבשות
.םתוב

4154125

לעלטומהףסונבוח
וניה-הירקהיבשות
הצעומלםיסימהםולשת

י`יךסםימולשת.תימוקמה
־במ-םיסימהלשםיר

יסההתדובעתאםיחיש
.הצעומהלשהריד

הוהירתוימש,ילהארנ
אלםאיכ־שיגדהל
תאהירקהיבשותומלשי

יהלכותאל-םהיסימ
־ישהילטנבדומעלהצעומ

השיגמאיהםתואםיתור;
.םיבשותלו

לבםישקבתמ,ךכלייא
ילישםרטשהירקהיבשות

םהיסימתרתיתאומ
־וחתאקלסל,וזהנשל
תנשםותדעםדקהבסב

עונמל,תנמילע,םיפסכה
'והוסנקםולשתםמצעמ
.תויטפשמתואצ

ךלש
ןהכבקעי

`

םירגפמלוחלשנלוקיעייווצ
.חותיפהתודובעימולשתב

'`אלל.םהיתובוחלשסיר

תועובשבלבקלו”וכז,,ונואיתירקיבשותמהמב
םימולשתבורגיפשרחאל,לוקיעייווצםינורחאה

-תוכרדמוםישיבכ,בויב-חותיפהתודובערובע

יכםינושתומוקמבםיחטש
יבשותולכויןעמל,הירק

-יונפוניאשןמזלכוו .ונגכתלהשק

:יל

.םתיברילהנורחאההנשבועצובש
־שיב.חותיפהתודובעןומימתימוקמההצעומהםעטמ

רשפאיכ,עובשהרסמנ
חותיפ־תודובעעצבלהיה

תודוהקר-הזכףקיהב
,םיפסכהתאהבוגההרבחל
־דקימםיימעפהנהנרשא
י”לןוילמיצחכלשתומ
ישהמדקמףאהנתנהתעו

-המצעתוחוכב.תישיל תימוקמההצעומההתיהאל
תודובעתאןממלתלגוסמ
.בחר`הכףקיהבחותיפה

־להצורהרבחהש,ןבומ
-הרזחבהפסכתאלבק

ימולשתועבקנךכךרוצלו
`.םתריחביפל-םהלועב־`בתופתתשהב,םיבשותה

־ומההתנפהנורחאההנ
־עפםיבשותהרוביצלהצע
רידסהלהשקבבתוברםימ
ילתנמ`לע.םהימולשתתא
`טלחוה,םיבשותהלעלקה

`

םימוכסהתאםלשלרשפאל
,םיחונםימולשתבועבקנש
,.רתויוםינשעבראךשמל

,תדחוימהדעוהרחבנןב
ילעייסלהיההדיקפתמש

.םיעצמאייטועימ
;קרוחלשנלוקיעהיווצ
,'אלרשא,םיבשותםתואל
ייל,םהמעיגמהתאומליש
־קנשםיחונהםיאנתהתורמ
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ףסומ

החוורהתוצראמםישדחיםילוע
רנוא־תירקלבורקבועיגי

.ךוניחל

יתשכםינושארהםיניינבהלשםתמלשהםע
”ןומיר,,-הירקבתונבינחתושדחהתונוכשה
םילועלשהטילקינפבונואיתירקדומעת-”ןודי,,ו
.חותיפהחטשכונכתשירשא,םישדח
הלאויהי,רבעבכאלש
־מ,החוורהתוצראמםילוע

\
תוססובמתוחפשממםתיבר

המצעלעתחקלהסנתרשאלארשילולעש,תוליכשמו־
םהיקסעתאולסיתשרחאל
םתדובעתומוקמתאובזעו

.םאצומיץראב

,םילועהלשםאובםע
ךרוצהינפבהירקהדומעת
,תימוקמההצעומה.םטלקל

רבכתננכתמ,הזדיקפת
ןוויכבתונושתולועפהתע
.הז

הירקבהשדחהרובחתתינכות
”וד”ביטרפואוקלהעצוה

תוברת

;רבשהוחקי

ילעתנגרואמה,תחלשמה
60כהנמת,רפסהתיבידי

תחקלםינווכתמה,םידימלת
־לאלותוניצרבןיינעהתא

.הירקהםשתאשייב

טרופסו

־מבחילצהלתנמלע
םידימלתהםיעיקשמ,המיש
־בתוכוראתועשםויברבכ

וו”רוג'ובםעבתכתמיבא
,”רינ”רפסיתיבב'ג'התיכדימלת,ינויצעיבא
עמשוילע,ןוירוגרבדודלשלודגץירעמאוה
םשורוילעהתשעדחוימב.דירומווירוהיפמתובר
שוביכובגנהסולכיאלןוירוגרבלשותמחלמלודג

.הממשה
,טרופמבתכמןוירוגיןבלבתכו-ססיהאלינא

ולחיטבהףאווקבאמבותוהדזהלעולרפיסוב
.לדגישכל-בגנבבשייתהל
יבאלהנעוססיהאלןוירוגןבםגש,רבתסמ

:יבבלבתכמ:
,הכרבוםולשינויצעיבאל
ידיתמיתחבותנומתתאזבךלחלושינא

תויעבתארותפלהתרטמש,השדחתינכות
יואוקלשדוחההשגוה,חותיפהחטשבהרובחתה

רמ,הצעומהשארןגסירסמךכלע...”ןד”ביטירפ
־ימחבלחה,ךתדלזהיסוילךתואךרבמינאו

יבהםייקתש,הווקמינא.טבשברשעיהש
.וידומילרמגרחאבגנבעקתשהלךתחס

.ץ”כימם
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.םכרואלתוכרדמהתליל

שדחבויב
”םימלת,,ס”יבב

־כימםסרופהלאםימיב
־בשדחבויבתנקתהלזר
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ירוקמהםרותה.הירקה
־בתראתמה,לפאאוה
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־ויבםיבושחהםידיקפתהדחאש,חרקךכו
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גישהלםישקתמתונושתוביסמרשאםידלי.ץראה
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םיגוחיכ,תוחיכומתודבועהו,םתריחביפלםייתר«
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`ילה,םייתליצמה,םיפותה
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יהרחאלםינשהנומש
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יבםקוה-םינשעבראכ
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רורצב”תינכותבתרומזתה

הזהיה.לארשיילוקיב”דחא
תפוקתלהאנםוכיסןיעמ

התכזהב,השודגתועפוה
”שוקיב,,לקראלתרומזתה

'לבהחלצהלףאאלא,בר
.הליגרית

`צעןגראמלכעדויםויכ
יכ,הנידמבבושחסנכותר

תירקלשרעונהתרומזת
`וכבהתבותכההניהונוא
תונמזהה,םנמאו.רתויבהנ-

רעונהתרומזת
־וםמצעןיבלםניבוכייה
־בשדחהםגשיהתאומשר
.םימדוקהםהיגשיהתמישר.

**4
הנשהרשעיםיתשכינפל
,יעלקלאןבואררמףסא

יחכונההחצנמוהנגראמ
`לתלכתא,תרומזתהלש
`ש”רינ,,רפס`תיבידימ
`בהניגניילכקיזחהלועדי
רעוניתרומזתםיקהוםהידי
־קמ,,םילכהלאויה.הנטק
יבריפל,וא,רתויב”סייר
לכ,,-יעלקלארמלשויר
רחאלםייתנש.”ןמדזבשהמ
הכוראהרושרחאל,ןכמ
תורזחוםינומיאלש
הנטקהתרומזתההלכירבכ

לכאללהמצעתאגיצהל
ילעו־-להקינפבשישח
־מלההובגתיעוצקמהמר
יד

רשעופלח-דםייתניב
יארהםינגנה.תופסונםינש
רההתאובזערבכםינוש
`ול”הצלוסייגתה,תרומ
`מררחתשהלףאוקיפסה

ואלימ-תאזתמועל.ונמ
םיריעצםינגנםמוקמתא

־תכלמונמוארשא,םישדח
`בםייוסמיילכבןגנלהליה

־ילכתרומזתלשתרגסמ
.הפישנ

.”.'הםימיהתעבראתדעצתחיתפתעשב
ילרשפאל:התיהתירק
ילקיסומןורשבלעבלכ

ךרדבונורשכתאחתפל
־מאב־רתויבהבוטה
יסהקיסומיידומילתועצ
.ההובגהמרלעוםיריד

־בוקהםקוהזאמ,םנמאו
םגתרכינןוירוטברס

־הלשהתמרבהברהילע
ןיאבוש*םויכ.תרומזת
`פתסמםיריעצהםינגנמה

`יגבהילכלעתורזחבםיק
דחאלכ.םהלשישיאההב

םירועישלםגהכוזםהמ
ילוס,הקיסומבםייטרואית

־ומהמרבךורכהלכו'גפ
.ההובגתילאקיס

***
`זחלתסנכתמתרומזתה

־ב,עובשבתחאםעפהד
דחי.םיירהצהרחאתועש
־ןגבלכשידקמ,תאזםע

ילתופסונםייתעשתרומזת
.תנגרואמתרגסמבהניגנ

יפל.לכההזןיאש,ןבומ
־זתרגנלכעיקשמ,הכרעה
עובשבתועש15יכתרומ

`רשתורזחבותיבינומיאב
־עשכ:תורחאםילימב.תונ
ידמתושדקומיצחוםייח
.דבלבהקיסומלומויבםוי

הברהתוריסמהחכונ

אלולוקספהאללתומרוזי
`לתםגתרומזתהירבחויה

ןיא-רפסיתיבבםידימ
םייקתהלםילוכיויהש'קפס
דובכב-םהיתועפוהמקר
.בר

44*
־ההכרעשתועפוההןיב

־ורחאהםייתנשבתרומזת
־בוכרענשולאכשי,תונ

וכזוהנירמהישארתוחכונ
־ל.תונותיעבברםוסרפל

־פוההתויוארדחוימןויצ
אלאןניאש,תואבהתוע

־ההמישרהךותמתודדוב
:תנווגמהוהכורא

,םודסילעפמתכונחב.
־והלשממהשארתוחכונב
.םיברםידש

.!)
ימואלניבהסרגנוקב0
רוטהנידמהירקבמלש

.םילש
(\.

־בןוירשהליחסנכבס
תוחכונב,”תוברתהלכיה,,

־יכבאבצייניצקול”כטמרה
.םיר

.!) ־בראתדעצתחיתפב.
הלהקמםעדחי,םימיהתע

.תיאבצ

םויתוגיגחתחיתפב־
.םילשוריבתואמצעה

* ־ההדיעווהתחיתפב.
`ב,תורדתסההלשתירישע
.הנידמהאישנתוחכונ

א
רמלשיתנשהףשינבס

־רתהלכיהװבםעוניתיישר
..”תוב

* ־ותולהקמלשסנכב.
־ענרשא,תורחבנתורומזת

־בךוניחהדרשמםעטמךר
־א`לתב”תוברתהלכיה”
.ביב

.!)

דוקיפלסרוקםויסב.
תוחכונב,ל”הצלשהטמו

.ל”כטמרה
(\.

`הרעיתעיטנסקטב.
.םילשוריירהבהרומ

*
סקטבהמורתתעפוהו.

`לםיקחשמשרגימתכונח
תוחכונב,וילופלי”שנליא

.ביבא`לתתייריעשאר
*4**

װגכ,םיברםיעוריאל-
`יהתעבראתדעצתחיתפ
`זומ,ןוירשיליחסנכוםימ
.הנשידמתרומזתהתנמ
ילשי־הלאלכלףסונ
ישיברהתורישהתאןייצ
`וא־תירקלתרומזתההשוע

־שבהותוגיגחהלכב-וב
.םוקמבםיכרענהםיפ

תננוכתמהלאםימיב
`התדוקנלרעונהתרומזת

`הי.הלש”הריירק”באיש
`התורחתל,ןבומכ,הנווכ

־והבתכרענהתימואלניב
.םינשעבראלתחאדנל

־עד'תווחבהתכזשרחאל
ירבחלשתנייוצמהםת

התנמתנש,תדחוימהדעו
־תמ-התמרתאןוחבל
ברץרמבתרומזתהתננוכ
.תפסכנההעיסנהתארקל
`התאל-תינכותהיפל

־בתורחתלהעיסנוזהי
`יהקברויסףאאלא,דבל
־ושתוצראבתוידוהיהחול
לשתרגסמב,הפוריאבתונ

.תימואלתוחילש

"והבתורחתהשרחאמ
עבראלתחאתכרענדנל
קפסןיא-דבלבםינש
הדיחיהתונמדזההיהוזש

תרומזתהינפבתדמועה
םימיב.לארשיתאגצייל
־ומבםינוידםיכרעבהלא
,יופצהעסמהתודואהצע
־ועהלוכתרומזתהוליאו
־ממוהתמישנתאתרצ
.”קוריירוא,,להנית



ןיולןדתכירעב

:לגרודכ

”גשיה”\דוע
יוסהור”תיב,הירקהלשלגרודכהתוצובקיתש

שדוחאוה,ףלוחהשדוחבליהושעאל-לע
תחאלכהכרע,הלאתורושתביתכלדע.ראורבפ
לוביורצקםהב,םיקחשמהשולשתוצובקהיתשמ
ישמהתשולשלכתאהדיספהר”תיבתצובק.לד

תדדובהדוקנםהמהגישהלעופהתצובק;םיקה
.תיזחהךרואלכלו,הבזכא-ןכא.תחא
`צמאוהדחוימברומח

ינפלשדוח.רתיבלשהב
יכ"היההארנ,ראוניב,ןכ

`וממהרבשמהלעהרבגתה
־מהמקומחלהחילצהוךיש

;הלבטבםינורחאהתומוק
.11-12`התומוקמלהעיגה
םידספההתשולש־םלוא

`להצובקלומרגםינורחאה
`ה15־הםוקמלבושעייגה

םוקמהרמולכ,ןכוסמ
.הלבטבןורחא`ינפלה

`הד!”תיבל,הלהרזעאל
הפילחהםייתניבש,הדבוע
והז־תפס-ונםעפןמאמ
רבקהלשישילשהןמאמה
בשחנןמאמה.הברעה,הצ

ןירובד.ל־הלועמלםנמא
וינומיאתואצותךא

הקחשמ.םירכינםניאןיידע.
"

`וקמהר”תיבלשןושארה
..דולר”תיבדגנהיהתימ־-

־עה.1:0דספהבםייתסהו"
הזהיהיכהנייצתונות
אקודןייטצה;שלחקחשמ `ה.ימלתלואשרעושה־
־מהשרגמב־אבהקחשמ
יבכמ.,תצובקדגנ־ימוק

תינוניבהצובק.”ןולוח
.

דספהבושיךא,דאמ.,
ר”תיב,םנמא.3:1רועישבי

`ו,הברקהבוץרמבהקחיש
'

`הםירעשהדחאיכהמדנ
־בנתדמעמגשוהםיינולוח

אללםגשאלא;הרורבלד־.
`ההצובקההתיההזרעש

.הדיספמתירתיב
ולתוב,יר”תיבהםלבה
־יולינד־תוברתווקת

י־הרפתשהאלאוה.ביזכה.. לשאבההקחשמבםגהבר"
,.ןולוחלעופהדגנ,הצובקה!
,רועישבםעפה,דספהבוש`,

יהיבתכלןימאנםאו:2:0
י`בובתכנאלונא(טרופס

`הםינולוחהשירה)קחשמ;־
`

הובגרועישבןוחצנרצימה
'.רתויהברה-'

םוגעשדוח־לכהךס:
תארוזאלבייחה,ר”תיבלג'

ןוצרהוץרמהיבאשמלכי{'
םוקמהמץלחהלידכולש

,.עלקנוילא,ןכוסמה

;ק”זה'

התשעאללעופהתצובק
ןיידעראוניב.איהףא,ליח

יחהםוקמבהצובקההאצמנ
־וקנקחרמ,הלבטבישימ
`ל.תרמצהןמתורופסתוד
`הםיקחשמההשולשדחא

םוקמהדעההנצ,םינורחא
־צנ,םנמא.הלבטבירישעה

`הלםייושעםיינשואןוה
המוקמלהרזחהתואץיפק

־מהתשולשךא;דבוכמה
הלשמשלםיבייחםיקחש
.הרהזאתוא

`ה,וקיתהקחשמאקווד
םיקחשמהתרדסב,ןושאר
־צותה;ןולוחלעופהדגנ(
יבגלהוויה)1:1־הא

הלודגההבזכאהתא.ונדיר
קחשימבםא,ןכש.רתויב
`להשק,םיחצנמןיאהזכ

תונוחצנולפיןכיתמתואר
תוצובקדגנ,הנווכהו

יסנ,קחשמותוא.תובוט
`ול3:2־האצותבםיית
ונוא־תירק.הנויצ־סנתוכ

`טקחשמהקחיש,הלגרהכ
.הלגרהכבוש,ךא;האנינכ

,המיחל`חורהצובקההרדענ
־פהלהלםרגרבכשרבד
.םיברםידס

`תהןולוחדגנקחשמה
`ש,ימוקמהשרגמבםייקת
־שבונואתירקינקחשוטל

תוקדהםיעשתךותמםינומ
־מה16וקלדע־וטלש
לאלדוןמכוהםיצרה.םירט
”ומטיפװ,הלועמרשוכבויה
`בלשעפשבםיצולחהתא

־ולחה,הלאךא־םידוד
תושעלהמועדיאל,םיצ

.הלאםירודכב
־מלש,הומתבצמרצונ

`מבהרורבההטילישהתור
ונוא־תירקהפיקתהשוג
`בםיליעפםיצולחינשםע
הכימושורהןב־דבל

תאךביסןיזור.קאיב'צרמ
ררדיכ,ךרוצאללקחשמה
םירהלםוקמבלפנודעמו

־ליעוהשמרתויוםירודכ לוכי,היהטלבנזור
,\

־שהשולשיםיינשעיקבהל

`זיריהמהיהוליא,םירע
;ךבתסהדימתשיאלא,רת
הפי,קחישקאיב'צרמדוד

.רעשהמקחרהךא,םנמא
`והןולוחתבוטלרעשה

`לםלבהלשוהגשמעקב
רודכקיחרהש,'ץיבורויי

לשוילגרלרשיטושפ
יקמ,הזו;ינולוההחורפל
`בתשרהתא”ערק”,בור

`וטלרעשה.האירבהטיעב
י”עעקבנונואתירקתב

תאקחוש,קאיב'צךמהכימ
רחאל,והזחברעשלרודכה
הנגההלשתולצהתרדס

`הרואל,הומת.תינולוהה
ןמאמהש,הדשבםיעוריא

ןירגתאהפקתהלהלעהאל
`יבקבהתעבצומה,ריהמה
בוטםנמאאוה.הנגהבתוע

־עההפקתהלךא,הנגהב
שורדאוההירקהלשהרק
.רתוי

:ףערודכ

...ורגנתופילאהםולח
לשףערודכהתצובק
םייוכיסתלעב,םייעובש

ינפלדע,התיה"לעופה”
תוכזלםירורבםייטרואית

ההובגהגיללהיילע-השוריפש,זוחמהתופילאב
ובצינםיקחשמלןושארהבוביסהםותב,ןכש.רתוי
,ןגיתמר”לעופה”:הלבטהתרמצבתוצובקשולש

.תניעוונוא־תירק

...ונחנאו־הזכ
.הצובקהינקחשבליעפ
־צהאלהנויצ`סנתאםא
`מחצנלונוא־תירקהחיל
`הבצמהשירה,הדוע
םעםישגפמהיבגלךופ

דימתטעמכ:דדימע`תמר
תירק,הלאםישגפמב,החצנ
ןיבשגפמהררועןכל.ונוא

,תפלוחהתבשב,םייתשה
אישלהקשכ־ברןיינעי

וכיחלכה.שרגמבףפוטצנ
,ונוא־תירקלשבוטקחשמל
.רודכלכלעהזעהמחלמל
התיהתואיצמהשאלא
`דברבכ.המוגעו־הנוש
`ימעהכילוההנושארההק
,םלבהץיבורוייל.1:0רד

תעלכןססהורידחהיהש
.רעשהמםירטמ17ןישב
,רדימעלשןייטצמההמלב
הניפל”ליט,,טעב,רנזור
`וח,,חכונ,ההובגהתינמיה

`ה.ינקחשלשהלילד”המ

.ב"וךהרעשדיל־קחשמתעשב”לעופה”תצובק

םיאבהםיקהשימהינש
תוצובקיתשלםידספה-

`יבכמוהנויציסנ,תדמצה
.רדימעיתמר
הצובקאיההנויציסנ

רובגלהחילצהאלא”קש
,רכוזינאשהמכדע,הילע
`חאהםינשבןהישגפמלכב

`ובקװןיארוקשהמ:תונור
־קההתיה,םעפה.”סחניתצ

,וקיחתגשהלהבורקהצוב
וקיתהשאלא;לזמתצקםע
־תמהתאףקשמהיהאל

־סנשיפל,הדשבשחר
רתויהבוטהתיההנויצ
.קחשמהיבלשלכבטעמכ

.הנויצ־סנהליבוהםיימעפ
־הירקההתוושהםיימעפ

לשםירעשינשתועצמאב
`הוביטיההיהש,שחור'ט

וכירעהאלהארנכש,הירק
ג.הנכסהלדוגתא

ומויסהזהיה,א”קיבגל
,המוד,רעשה.קחשמהלש

,קחשמהו־םתוא”רבש,,
םתטילשבדמעומויסלדע

`עינקחשלשתטלחומה
תודלותלכב,םלועמ.דדימ
אל,תוצובקהיתשישגפמ
;םילקהבםייחרדימעלויה
`ההתלגתנאלרבכמהזר

הימורעמלכבא”קתפקה
־מה.םעפההתלגתנשיפכ
.3:0רועישבםייתסנקחש

`שםירעשהתשולשתורמל
`.התיה,הצובקההגפס
;רתויואתוחפ,רדסבהנגה
לוכיימונרעושהש,םגהמ
רעשתוחפלרוצעלהיה
.רתויאלםא,דחא

`מ־תוצובקהשולשל
,תלוכיה;17:הוושרפס
תירק:הווש,רתויואתוחפ
תניע,תניעתאהחצינונוא
ןג`תמרותומרתאהחצנ
`כ.ונוא־תירקתאהחצינ
`פההצובקלכל־רמול
וניארבדםוש;דחאדס

.הנותנ־תושרהויופצ
`ו־םיקחשמינשואב
`גחה.זוגנתופילאהםולח
רחאלהנשיכהעבקהלד
דגנונוא־תירקקחשתתבש
־יחתתוקזחההיתובירייתש
.ןג`תמרכ”חאותניעהל
`הבומייתסונםיקחשמהינש
.תימוקמההצובקהידספ

עורגהיהתניעבקחשמה
תירק.ותמרתניחבמ,ידמל
,3:0רועישבהדיספהונוא
`תהתוכרעמהלכבשםגה
`תירקשכ,זעקבאמללוח
־םיברםיצמאמב־ונוא ידכקרתוושהלהחילצמ

`רעמלכםויסבטטומתהל

־מלתודחאתההטפושעיג
תניעישנאמדחאוהזקחש
ירמגלאל,ןבומכ־טפש

,הארנךא;תויביטקייבואב
אלדחאטפושםעםגש
־רהבהנושהאצותההתיה
ינקחשמדחאאלףא.הב-<

,הזקחשמבהלעתההירקה
הניאשהצובקיכחיכוהש
`סמ:דימבדחיתנמאתמ

`תירקלהנווכהו(תקפ
תופצלהלוכיהניא)...ונוא
.שרגמבםייסינל
־ןכמרחאלשתנשב
ימוקמהשרגמהלעקחשמ
־ארל,םעפה.ןג`תמרדגנ
`ה,הצובקהתודלותבהנוש
קחשמלםיטפושינשועיג
םתדובעתאושעםהו־

`בםייתסנקחשמה.הנמאנ
;וגיתמרתבוטל3:2רועיש
`הםיקחשמהדחאהזהיהו

`וממהוםייטמרדה,םירעוס
`שמתודלותברתויבםיכש
.הירקבףערודכהיקח

תונבצעבהקחישןג`תמר
םילפנתמםעפ`ידמשכ,הבר

.תונלבוקותונעט,תוקעצב
טקשבהקחישונואתיירק ;ידמברטקשבילוא־

תאהלגמהלחה,הלגרהכו
־ואמהםיבלשבקרהתלוכי
־כשכ,הכרעמלכלשםירוח
תאתונשלידכמרחואמרב

ןגיתמר...תיפוסההאצותה
`התוכרעמהיתשבהחצינ

םיקבאמרחאל,תונושאר
`ה.םיבצע`יטדומוםיכורא
תיעיברהותישילשההכרעמ
.ובואתירקלןוחצנואיבה

`לעהלאםיבלשבהתליגש

"האלש,םנמא,ןייוצי.הכ

תווצ-קחשמוהרורב.תונוי
.דכולמ

רקהותישימחההכרעמה
ידי־לעץרמבהחתפנתעב

ונוא־תיירקשרע:ןג`תמר
־הילגרוהידיתאהאצמ
`ו4:0האצותההתיהרככ
יאליעץמאמרחאל.8:2רחא

;10:10`לונואתירקהתוושה
`וטל13:12`ו12:12;11:11
`מגהזבצמב.ןגתמרתב
תוכוראתוקדקחשמהךש

,דצלדצמרבוערודכהשכ
`זלהדוקנםשריתשילבמ
`רחא.יהשלכהצובקתוכ
,ונוא־תירקבימואתפןויפר

`מהץמאמהירחאהפייעה
תמייתסמתוקדךותו;ךשומ

`ל15:13רועשבהכרעמה
־רומאכו,ןגתמרתבוט
`ה,,תוכרעמהםוכיסב3:2

'.יללכ

,הלאםיקחשמינשינפל
`שמינשיונוא־תירקהלוהינ
תוצובקדגנוםיפסונםיקח

־מהעיבגתרגסמב,תולועמ
.יתהןושארהקחשמה.הניד
,ןג`תמר”לעופה”...דגנלהנ

קחשמה.וזלשהשרגמב
העדוההו,יששםויב”ךרענ
ונוא־תירקבהלבקתהוילע
.ןכינפלדבלבדחאםוי

־קההחילצה,ךכמהאצותכ
`חשהשימחקרזכרלהצוב
והשעמיאנגלןייוציו(םינק
־יפילאהצובקהןקחשלש

תורצפההלכתורמלש,ןמש
םעעוסנלהמםושמבריס

עדישםגה,קחשלוהצובקה
־מהלעאצמהלםיבייחיכ

שח.)םינקחשהשששרג
ותומדבאצמניששהןקה
ולןיאש,פיליפיכדרמלש

`ישאלרשאוןקחשסיטרכ
הלעמלרבכףערודכקח

.הנשמ
־יוקלהבכרההתורמל
תאונואתירקהקחיש
`בםיבוטההיקחשממדחא
`מ:תונורחאהםינשברתוי
תומיסח,חוטבהדשקחש

`ייודמתותחנה,תונייוצמ
הברתימינפהוולשותרק
:`צעחכונ,הקחשמתאונייצ

'הלשתכלוהותרבוגתונב
םויסב,האצותה.םינג`תומר

יל,ונואתירקתבוטל3:0
לכבהרורבהטילשדחא
וימבןייטצה.קחשמהיבלש
.ןייטשלזיקבקעי,םעפה,דה

`מתותחנהבוןובנקחשמב
םינק-השחראשלכ.תוקייוד .םיבוטויה,פיליפללוכ־

`ובקדגנ־אבהקחשמה
־ופה,,ו'תיצראההגילהתצ
,שקיעקבאמ.םיתב”לע

`שתוחוכהויהוב,ךשוממ
־צותלףוסבלאיבהםילוק
תירק.םיתבתבוטל3:2תא
אלו,קחשלהביטחונוא
;חצנתשהברהרסחהיה
`תבהלשףידעםויסךא

,ןוחצנהתאםהלאיבהםימי
..םייתעשןבקבאמרחאל.

`
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יי

הנופצ-......במ

ונואתירקתימוקמההצעומה`
!דבכנבשותכ

'

ךבוחקוליסלןורחאדעומאוהסרמשדוח
.תימוקמההצעומל
םימהדעבו.םיסימהםולשתברוגיפ
.חותיפבוםיתורישבעגופ
תאזהשע-ובוחתאתקליסםרטםא
!דיימ

.20%לשםירוגיפסנקתפסותדוונ-ח-

:םיחותפהיבגהתקלחמידרשמ
14.00'דע8.00העשמםוילכ

.16.00-18-00תועשהןיבםג'ח'ו'בםימיבו

הובגהתקלחמ

ומיל

.םידליירדחו,הנישירדח

־ונואתירקבם`ע`צמ!נא
תוליוו
םי'גטוקו
םיפתושמםיתבבתורידו

”\.םירדת4`ו3תונב
7\.!

;(זויהירקהזכרמבתיטרפהמרא.
.םינש10־לתיאקנבאתנכשמן

:תונפלאנםיטרפב ”יימ"עב[ירגםיחא
ובוא`תירק32ומר'חר726448.לט'

.ןופ

הקינורטקלא

,וידר«יטלקמינוקיתלתללכושמהדבעמ

.חולינתונוכמו

הירמופרפ־”דויצ:סינטתוטקרןוקית

הגיהנר”
דלפנזורירה

.726366.לוכ,17'סמדלישטורבוחר,ונוא'תירן
הביבסהוונואיחירקבםגםירועש

טיהרהררקמ
733787.לוכ,ןואריק,ירחסמוכרמ

.ריקתונוראעצבמ.היבלסוגו-ימוקרמנדמאוביי\כיהרעיצמ

"לעת,,ו”יפמ”יטיהר"המירפ”י\כיהר
תיביטושיקותונתמ,םינורזמ

ונלצאבורקבםכתוארלתמשנ

,,ימרכוו 733762.לט)רצחבושדחירחסמזכרמ-.ןואריק

יטלקמ
םינופשפ,תוינוכמלוידר,םירוטסיזנרוכ,םירררוקרפייט

'תוינוכמלןארידתוידרוכלקמתבכרה
.טלפמוקי”ל297.-לשךסםידקתאללריחמב

רעונהזכרמ
ףפונקרנה.א
ירחסמזכרמוואריק

733789.לט
םיעוצעצלשרחסמתיב
.םיגוסהלכמטרופסירבד

שדח

”היבליס”
םעםכתושרלתדמוע

לשםילועמםירישכת
ןייטשניבורהנלה
.דועוןדראטבזילא

־חבומםיטישכתןכומכ
קיטסלפורועירבד,םיר

.יפוילןוכמםוקמב
.םנהתיטמסוקהכרדה
\\אריק־־ירחסמזכרמ

,היזיבלט

תאיתארקברןיינעב
םהרבארמלשובתכמ
םיבתכמ,,רודמברכוס

רקהןותיעב”תכרעמל
`מותוגשההלעמה,םד
־יחהלועפלתורעהריע

תכרענהתינויסנתיכונ
הקלחמהלשהחוקיפב
־יחהדרשמלשרעונל
־תירקבתוברתהוךונ
.ונוא

־מישהנורחאההנשב
־לדקומכונתיירקהש

תוברתוינויסנתולועפ
התיהןהבתיזכרמהש

־החותיפבתקסועהוז
ברקבתיכוניחההדובע
הלועפ.רגבתמהרעונה

־בןההפונתלהאיבהוז
םידבועהםירענהרפסמ

תורגסמלםיכייתשמה
העפשהבןהותויכוניח

לעולאתולועפלשיש
־יירבעותונוירבירקמ
־ינבו-תאזםע.תונ
רמירבדמעמתשמל־חג

־עומהתכמות-רכוס
הכימתתימוקמההצ

־יעפבתירוביצותיפסכ
רעונהתעונתלשהמרל
יגוחלכתאתנמממףאו

.העונתהלשתולועפה
לשהטוהירוהדויצםג

תורוקממעיגמהעונתה
.תימוקמההצעומהלש

ומשלכןכלעןיא
יפמועמשוהשםירבדל

־פלםיפסכש,רכוסרמ
םיאבתינויסנההלוע
־ונתבהכימתוובשחלע
.תע

"לשרעונלהקלחמה

־רקיבתימוקמההצעומה
הכרבבתמדקמונוא־תי

־ותיניינעתרוקיבלכ
שיש,תיביטקורסנוק

.תואיצמהתייארהמע
רמלשתרוקיב,ירעצל
־ומיסלכהלןיארכוס
.תואיצמבןיכ

ינושרגןונמא
רעונלהקלחמהלהנמ

`.ונואתירק

סובוטוא
-ובוא”תירוקמ ביבא־לתןופצל

יכ,יתעמשונמזב
ביטרפואוקיםעלהנתמ
־פהלעןתמו`אשמ”ןד,,
עסונה,64וקלשותיינ
לתןופצלרמושהלתמ
־ואיתירקלםג-ביבא

ףוס,וכזי,וזךרדב.וב
ילהירקהיבשות,ףוס

ןופצלהרישיהרובחת
”וד,,יבגלשדועב,ריעה
לשהסמעמוזהיהתאל

.ףסונסובוטוא
`הש,רבתסמםלוא
,םייתניב,ראשנןויער-
,ילהארנ.דבלבןויער
ץוחללהיהיוארהןמש
־וה,וזהדוקנב”ןד,,לע
ןופצלהעיסנהוליא

םויההכורכביבא־לת
םילוטלטבוברןמזב
.םיבר

רונמ.י
`מההצעומהתבושת
ךרדהתורמל:תימוק
`ההארבהשתוברהתוש

.חאההפוקתבהצעומ
בוטרפואוקיינפבהנור
`בםירופישה־”וד,,

`דעםההורקלהרובחת
בושחה.דבלבםיטעמו"

םיסובוטואוק:םהבש
בוחרךרד,הורקלריש1
רחאתועשב,רדשףולא

וכ,תווקלש`|.םיירהצה
ענכתשה”וד”תלהנה
רבחתהוכרצבםדקהב

`שתוונוא”תירקלשהר
.םתואאלמללדת

סינטקחשלםיצור
םירוחבתצובקונחנא
,חותיפהחטשבםיריעצ

סינטקחשלםיניינועמה
ילעודי.יאנפהתועשב

־שרגימהירקבשיש,ונ
וא,רדוסמוראומסינט
ונילעהמםיעדויונניא
`מתונהילידכתושעל
.ונמ

ריאמ.א
־מההצעומרתבושת
תחקלתנמלע:תימרק
טרופסהיפנעלכבקלח

`לשך,הירקבםילעופה
ר”וי,היוגםחנמלתונפ
`וארלואטרופסתדעו
הצעומב`'קסבװרגוב

םשרהלו־תימוקמה
.שקובמהטרופסהףנעל

שרגמב”ןגלב"
לגרודכה

,לגרודכהשרגימירדס
הנורחאההפוקתבהכוזה

־יבשמםניא,איש־להוקל
־ררקםיתיעלוןוצרםיע
שפנ־חפמםימרוגףאתרב
־הרקיע.םיפוצהלהקל
־ליהתואמבהצוענהיעב
,שרגימלםיסנכנהםיד

־שתומוקמבםיבשייתמ
־לאמוםהלםידעוימםניא
־רכהינוקלהקתאםיצ

־תומוקמשפחל-םיסימ
`.הדימע

הסינכימדםישרודםא
'לגואדלשי-שרגימל
`כרחאל.םיאתמחוקיפ
אוהשימירה,לכהתולכ
תויוכז־לעחקפלבייח
...םיסיטרכהינוקלהק

יקחצי.ג

,םולשתאללשרגימ'

־עופהתצעומתבושת
יהשרגימבתומוקמה:םיל

־םינמוסמסנואלגרודכ .'צ”הלכתועבונןאכמו
'ש"מ,הזבצמב.”הור
שפונו־אובלםידקמ
”ןרדב.בוטרתויםוקמ
ילםידליהםיסנכנ,ללכ

ףאו
םוקמםרובעבהצקוה
םיחקפמהםינרדסה.דחוימ

אלותובדנתהבםתכאלמ
"לאאובליושפאדימת
תושירדבואתונעטבםה

.תומזגומ
.שהםע,תאוםעדחי
־הלגרודכהשרגימתמל
יבלשבהתעאצמנה,שדח
תויעב`כהווקנ,ןונכת
`תלותחאהנרתפיתולא
.דימ

ובלרסת
םיקהשימ'שרגימ

`ותוחטבההתורמל
תרבחלשתוינכותה
הנבבםרט,”ןואריק,,
ףסונםיקחשימשרגימ
םיריעציתוגוזןוכישב
־תניב.חותיפהחטשב
`לםידליהםיצלאנ,םיי

,דחאשרגמבףפוטצה
־ואה.בוחרבקחשלוא

תוינכותהונודינםנמ
?ריינהלעראשיהל

יבורב.מ
יארחאימ
”!תוגרדמהירדחל

םינושהםיתורישהןיב
,הװחהיפל-םיבייחה
רתלןתניהל-־תוחפל
.`יעצהתוגוזהןוכישיבש
ונשי,חותיפהחטשבםיר
.תוגרדמהירדחיוקינםג
,תדבועהעיגמםעפידמ

לכתאתוקנלתגאודה
.תוגרדמהירדח

־מהתואש,איההרצה
־רנכ,הלובכהניא,הקנ
יוה,םימייוסמםימיל,הא
יתמהעיפומאיהוליא
א'קוודראלו-`הלחונש
־מתוגרדמהירדחרשאכ

.םיכלכול
ירתאימ:איהיתלאש

הניאהקנמהשךכליא
־פתתאיוארכהאלממ
?הריק

והילא.ב
־מההצעומהתבושת
`חישהתרבח:תימוק

תבייח”ןואריקװלשםיה
םיתורישהלכלעחקפל

יבשותלםינתינה
־לשי-התלתלכ.רװ

־התרבחדרשמלתונפה
"סמהזכרמבםיתוריש

־יפהחטשבשדחהירח
.חוח

`־יאה



םירגובמיתלבשהלהקלחמהלשרתויבתובושחההיתולועפמתחא
םדועמודמלאלשםישנאלדוסייתלבשהתיינקהאיההירקב

"...םידגנתמאלםילעבהוליפא.,
`.חגלואתארוק"...םיכירצמתונקליתכלהלומתא”
.התרבחהתואתנקתמ,”םיכרצמםירמוא,,

.הרומהתרמוא,”רכלאורקלהליגת,,
.הגלואתארוק,”םיכרצמ,,

וכיהתלאושתחאתרומשא-־ `םג.'גהתיכברועשהזןיא
איהשתרחאהתיכלכבאל

`והרומה.והשלכרפסתיבב
תואסכלעובשיתודימלת
דחאב,ןסקתיבבהצתספרמב
־הרומה.הירקהינוכישמ `ינואהתדימלת,האנהריעצ
םישנ־היתודימלת;הטיסרב

.םיעבראדעםישולשתונב
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ונאתאז?םימיםתואבונוא
הנורחאב,ןאכרפסלםיאב

םתואלעתובתכתרדסב
.םימי
המוד?רפכההארנךיא

הלועהןושארהרבדהיכ
.קוריה,עבצהאוהךנורכזב

ידרפ.ןיעהאולמלכלקורי
תאביבסביבסופיקהםיס

,המורדוהנופצרפכה
רצהשיבכה.המירהחרזמ
־גרפכלתורומהמהעורזו

יפכמרתויהברהתכשוממ
ילכשםגהמ,םויכהניהש
הכויהאלזאלשבכרה

־כההעיסנהשךכ;םיריהמ
)ביבאילתמ(הכשמנהרפ

ןיבךאהרבעאיהוהעשכ
ובעגרהןמל-םיסדרפ
שיבכתאסובוטואהשטנ

`ויקסניוטילילתלליבוהש
,

.ונואירפכל.
םגויה,םיסדרפדבלמ
.הרועשהוהטיחהתרדש
ונינ-בשידי־לעודבוערשא
ןווגופיסוהו,ר'זארפכמ
`היקורילקרילשהנוש
םתואב.םיסדרפהלשההכ

ייצ,םהלםיכומסבו,תודש
ר,בורללכאמיתוירטפוחמ

היהרשפאםימשגהתומיב

־בםילסוםשגייליעמםיפוט
`שבםיטשופםהשכ,םהידי
־טפןתואטקללידכחור

לעוגנעתהשמרתויו;תוי`ר
־ודגהחמשוחמש,ןתליכא

.ןתאיצמתעבהל
־מעבטהיבבוחלורעונל
םיסדרפותודשבויהםייוצ

־ותייחלכ.בורלתורצואו
־יקרםיבצ:םשהתיהרעיו

,םילעושותובנרא,םידופ
ילוחוםישחנ,תויידוםיוב
יחאםיברוהלאלכ-תוד
יצעויהשומכ,םשויהםיר

יסומע)ינצוקיףזיש(םימוד
־יחיש,רבצתוכושמוירפ
םינועבצ;בורלתריב-לכורב

.תודשהתאוסיכםיסיריאו

`ןושיבכלסנכנוהוקת־חתפ

`הירועישב,םנמאו;עבטל
`זבהרומההתיהאלעבט
התיהאלא-םירפס-לתקק

־וחההידימלתתאתחקול
הלוכיםשר,תודשל,,הצ
.לכמלכהלעםדמללהתיה
,עבטהךותבויחשםושמו

"םיבורקואויהםישנאה

םיביבחתםגםישנאלויה
:םויהשישיפכמםינוש
־תהינש,םישחנףסאדחא
רענל;םירופצדיצבהחמ
רהאמלשףסואהיהדחא
רודבהאדחאוםיבצרתוי
.םידופיקאק

ילעבלשהזכעפשב
ביבחתשאלפןיא-םייח
היה,ךופהןוויכלעב,רחא ומקאל,םנמא.דיצה־
ךא,םיללוחמםידייצונל

והשימאיבמהיהםעפ־ידמ
יכםא,התיבהוהשלכללש

ועיגהאלםיאלפנםיגשיהל
.ןאכ

דחאדציכ,השעמהרוכזו
`לב,ךלה”םידייצ,,םתואמ
־בטטושו,םירבחגוזתיור
,םימתםויתורעיבותודש

התארנןכםלוא,ןמואיאל

קרשאלאהברהתויריהרי
־ךדמדםע.ריוואהתאבקנ
־ינויגוזףוסבלהליג,םימ
אמשואתויקנערב
רבעמ-?םיוולשהלאויה
`הויהו.רדג־תכושמלהזמ
רכ-דאמתוינבצעםינוי
-קחרממרבדההיההארנ
`ה,םשלוןאכלתוענןהו
ונידידיןוויכ.רוזחוךול
ענכושמו,תוריהמבהריו
ילהתיבהאיביהנהשהיה
רשאכ*תחאהנויתוחפ
`והרמהקעזעתפלעמשנ
דבעמקניזלהובמרומח
יכרגתסהו;הכושמהתואל
`שהלאויהתוכוראהוינזא
־שחנורדגלרבעמוצבצב

,םויהדע.תורשפםינוילוב
ותואםייתניבבישהאלםא

`המ,וארובלותמשנרומח
־אמתחאברוחואוהול

....וינז

היהקורי-ומצערפכה
םיעבראיםישולש.אוהףא

יכויהםימודובשםיתבה
`ל,םיעבורמ:הזלהזליל
,)לוהוםירדחינש(םינב
םהוםודאםיפעריגגםגג

־וגםבורשןגךותבםיבצינ
םיתבה:דיחיהלדבהה.ולד

וקלחב,וקסרתרבחהתנבש

ונוא-תירקלעםירפסמםיקיתו

:?וכלה?םיחרפהילב
`כםימודא-םיתבהראש
.הבהל

־שכהננכותךנואיתנוכש
תיבלכשכ,םידבועיתנוכ

-ןכאו;רזעיקשמדומצ ־ורצהבםהלולדיגםיבר
־אותולוגנרת,םיזעיםהית
־פרויההמכוהמכל,םיזרו
־ש'מלשדועב,תונטקתות
־נואתחפשמ-תחאהחפ
הלודגתפרהתיה-רג

־בלבוקמכבשהתהבנדאמ
התיההילעו,)םימיםתוא

־הארקנ,ןכלע.התסנרפ
־ותיפבונואירפכםוקמ
ימשרהםשהשםגה,ןיבש
.ונואתנוכשהיהימשרה

שממרפכשףא.ארקנךכ
.ןדועמהיהאל

־פכהריוואךא,היהאל

...קוידבהנש12ינפלהירקה

ירדע.התיהםגהתיהתירי
־שמש,םידודגהלשתורפה
לודגהםלהאמ(ךומסבםנכ

`יבובםוקמבהיהרתויב
־ופויה,)ןואריקהתעתבצ
־גהו,רפכהתודשבםיטש

־יהינבמםירטושוםיריפא
־תמחלמםמעולהינ)בוש
.המרה

**ידי
־לטרפ,דימתהיהקורי
רפכהרשאכ-תחאםעפ
ינפלהזהיה.ולוכןבלךפה

,קוידבהנשהרשעיעברא
דריזאוא.1952ראורבפב
קנעתויומכ,גלשהלילב
־בהרוקהרבד-גלשלש

'לתחא,םירמואךכ,ץרא
לכ.הנשםישש,םישימח
םיצע;ןבלךפהולוכרפכה
ורבשנךכבוניכסהאלש
םידלי;גלשהסמועתחת

ואראלםלועמש,םימסקומ
וכלהאל,הזןיעמוהשמ
אלא,רפסהתיבלםויותוא
םהילע־גלשימלגומיקה
`לג-םירפסבךאוארק
רהכויהוגלשיירודכבומח

.םימל
םגרפכבהיהשרבתסהו
-הנקתאללטסימיטפוא `הש-חונמהףרצר”ד

-םהיסירת,רפכהלשינופצה
י`גםויבו,ולשגלשהיקילזיסירתשדועבויהםיקורי

`המתאהפוריאמומעאיב.

־וןסחמהמןאיצוההזלוד
ידכ,הנוכשהידלילםנתנ

־החסונ,גלשבךקילחיש
־ההזהיהשוא.םיפלא
־השיוא,םיאתמאלהגלש
קוסעלקוידבעדיאלרעונ

י-םוקמלכמ.הזטרופסב תודמועוראשנםיקילחמה
ורזחוהףוסבלו,ודמעלע
אלבושוןסחמלדובכדחא

.םשמואצוה
* 4 *

רפכהתארנךכוהתיהוז
ךכ;םהםימיהלשונוא

ימיל,ךרעב,דעהתארנ
ולחה,רחא.הנידמהתמקה

`עתאםיאיצומםירוטקרט
`בםיסדרפהמכלשםהיצ
־ויםיחטשה:הנוכשהןופצ
םיפופצוםינטקםיתבוורש

לבקלידכ,םהילעומקוה
לודגההילעהלגינפתא

`רבתעבגהמקוה.הפוריאמ
ירפדועורקענרחאו.הכ

`ש,םיבוזעםקלח־םיסד
;ויהםייברעםהילעבןכ

,םיפסונםינוכישומקוהו
דבעלולדחר'זארפכינבו
רפכלרבעממשתודשהתא
םילייחהיתבומקוהםשר

ידבועןוכישוםיררחושמה
`כלשיבכה.למשחהתרבח

־וה-הירקההתע-יופ־
ןייד-ןםנמאםיסדרפו,בחר
םינוכישךא,םשוהפ.ויה

לכרדואלוצצתונוכשו
`ולאומש־תעבג-ךרדה

־ינגוהדוהי'רואוןואיהוונ
רפסמדועורבע.הווקתה
־עלןיא-הירקהו,םינש
־יתע-!המדיקהינפבדויב
םיצצ:ריעלךופהלהד

חמשיו”ןומיר,,ו”ןואריק,,
`וןיבוגורו”ןורי,,והשמ

.דועואוביר,דגיינוכיש
ונכלהםימירפסמינפל
יפבארקנשםוקמללייטל

`צהתעבגזא־לש־רעונה
חרזמב,העבגיהוז.םיב

ינפמהמשלהתכזש,רפכה
`צאוצמלהצורשימלכש
,םשםאצומהיה-םיב

ראורבפב.תולודגתויומכב
הסוכמהעבגההתיהסרמ

םיפלאל,תוינלכוםינועבצ
.תובברלו
־בםיבצדועןיא,התע
ינועבצאלףאןיאו,העבג
המןיאתוינלכלע.דחא
.רבדל

ךלהשםיריעצגוזוניארו
־נ-הידיבו,הביבסב”לייטל
-לדםיחרפרורצהרע סומרותוםינויבסהשולש
.המלצלהצררוחבה.דחא
ןאכלוכלה,םוקמושפיח
יצההדמענףוסבלו,םשלו
תינוכמלשדלשדילהריע

`בתלטומהתיהש,הדולח
הרענה:המלוצךכו,הדש
.ינרדומהעבטהקיחב

...םימיויה,ןכאו



`בי
.ירגובלעייסתןוכיתהתלהנה
?םוליצלהמגמבןושאררוזחנו
'שלכהשעתיןוכיתהרפסה`תוסתלהנהמ
'ארהרוזחמהירגובלעייסלתבמ'לעהתלובוב

הגשהםייסלםידמועה,םוליצלהמגמהלש'חש
־-ודמלות'ואעוצקמבטלקיהל,םהידומיל .עובשהרסמךכלע־.ל”הצבםתורישתעבן`%גוא

.ףסילאלארשירמ,רפסהתיבלהנמ
עדייהתאלצנלתנמ'לע'

`בםידימלתהושכרשםהה
יכרושקהלכברפסה:תיב

רההתנפ,םוליצהעוצקמ
־לרודמלרפסהתיבםלה
`ב,יחרזאיעוצקמךוניח
רפסהתיבלחולשלהשקב
־לתלרפסירשא,הצירמ
`התויעבהלכלעםיידימ

`בהדובעלשתויפיצפס
.ל”הצבםוליצי
ל”הצלהלהנהההתנפןב

ילרשפאלהשקבב,ומצע
תודבעמברקבלםידימלת

תנמילע,אבצהלשםוליצה
־הירדסלעבורקמידומעיל

.םשהדובע

םידימלתהתאברקלידכ
ודמעישתויעבלםויברבכ

,אבצלםסויגרחאלםהינפב
`הרפסהתיבתלהנההתנפ
`הלהשקבבל”הצל.ןוכית
`להמגמהידימלתלליאש
־נוניאשיאבצ־דויצםוליצ
־מןוגכ,רפסהתיבבאצמ

אצמנה,'וכותיריוואיהמלצ
.ל”הצתורישב

שדוחהדרעב”םאהםוי”
”תרשװו”רינ”רפס`יתבב

יאכ,הירקבשדוחהךרעניתרוסמה”םאהםוי,,,
יבולחה...תובאהםגקלחםיחקולהחמשברש

ןכמרחאלעובשו”רינ"רפםיתיבידימלת”הוצמ”
”תרש”רפסיתיבידימלתםגהאנהביסמומייק
.חותיפהחטשב

”רינ”רפסיתיבידימלת
־יסמלםהירוהתאונימזה

־זתהעיפוההב,תנווגמהב
תלהקמורפסהתיבתרומ

־זתהעיפוהןכ.םידימלתה
־קבןוירוטברסנוקהתרומ
־לחב.םיילאקיסומםיעט
־והתינכותהלשינשההק
תיבלשיטמרדהגוחהעיפ

`בלןועמשתכרדהב,רפסה
`הםידימלתה.)לבול(ירא
רפמה"הזחמהתאוגיצ
־עוסתואושתלוכזו”תיח
.תוכשוממותור

תרשםש־לערפסיתיבב
רפסיתיבתרומזתהעיפוה
־ל,המרדלגוחהןכו”רינ,,
יתיבלשטלבלוםעידוקיר
ויהברעהיחרוא.תרשרפס

בינבקעירמזוחמהחקפמ
ילקרמ,רפסהתיבחקפמו
.ןמנייי

”םיטבנװבשדחורתע
`בנ,,ר.פס'תיבידימלת

תאשיחמהואיצוה”םיט
ןותיעוהז.ןושארה,םנותיע

`תירםרבולוכאלמה,האנ
־ימלתהיכ,רסמנ.םידימל

ךכידכדעובהלתהםיד
יכדע-ןותיעהןויערמ
רמוחקיפסמשיםויברבכ

ןזואלהפמ.ףסונןותיעל
־לתהירוהםגיכ,רסמנ
'רלתובהלתהוליגםידומ
־וסמםירקמבוןותיעהןויע
םהינבלורזעוליפאםימ”

...בותכל־”

הירקהידימלת
הבצמומיקה

ל”זתידוהיל
־לת,ל”זשובדתידוהי

־לת”רפסיתיבתדימ
שדוחבהרטפנש”םימ

`

םימיבהתכז,רבעש
הנורחאהנתמבהלא
יכ.הירקהידימלתלכמ
־`הםירוההדעותמזוי

;יתבלכומרת,יזכרמ

[,ףסכםוכסהירקברפסה

`מתמקהלשמשירשא
\רתילשהרבקלעהבצ

`.ל”זתיו

תוברתרנכה"א-`.
'םירופתוגיגחל

־ה,םירופגחברקתהםע
יתבבוםידליהינגלכבולח

`הלתוזרוזמתונכהברפסה
רפס`תיכלכוןגלכ.תוגיג
.ומצעתוחוכבתינכותןיכה

תוזילעהתוביסמל
.םירוההםג

רפסהיתבבעובשבהונ
”הרותהידוסי,,בםירג'רבמלגוח
רמבםירגובמתלכשהלהקלחמהלשהתושרב

`הידוסי,רפסתיבבחותפלטלחוה,תימוקמההצע
־ירה.םידימלתהירוה-םירגובמלגוח”הרות
ךנחמוניההצרמהוםייכוניחםיאשונלעןהתואצ
.רקבדודברמ,'חהתיכ

”רבתרמאװ:הירקבשדחןותיע
הלאםימיבךלה”הרותהידוסי,רפסהתיב

ונותיעתאאיצוהוהירקברפסהיתבראשתובקעב
תודוהעיפוהןותיעה.”ונתרמא,,ארקנש,ןושארה

הבכרוהשתכרעמוהרומלשםיפתושמהםהיצמאמל
.תודימלתהמכמ

”הרותהידוסי,,בהמרדלגרה
רפסהתיבידימלתןיבשיתמרדךורשינילעב
־חאתועובשדועבחיכוהלולכוי,”הרותהידוסי,
יטמרדהגוחההלעישהגצהב,םנורשכתאםיד

־יכתודימלתמבכרומגוחה.שדוחהחתפנששדחה
הרשהרומהלשהתכרדהבלעופו'ה`ו'ותות

תיבבךרעיתגוחהלשהנושארהותגצה.יחירב
.16.3.66םויבהירקבתורדתסהה

”םימלתװבםינותיע”לד-במ”
יג-”םימלת,,רפסיתיבבהמקוהשןותיעהתכרעמ
תועובשב.תידוסיהדובעתושעלםתסהןמהטילחה

־קוהםהמדחא.םינותיעינשרואלואציםינורחאה
־ותיעה.טבשבו”טל-ינשהוינויצהסרגנוקלשר
`התוריציתרהטלעםהורתויבםינווגמםינ

.םידימלת
”ימראל־תוריש.לואציןוכיתהידימלת
םימיבואציןוכיתהרפסהתיבמתותיכרפסמ

םוקמ.”ימואלתוריש,,לםייעובשלשהפוקתלהלא
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