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ונגה,ןבלע.ההובגהמר'
עיבהלןוכנלםיאצומ
ונתדות,הצעומהשארל

.ונתרקוהו
תאשיגדהלרתוימל

חלצומהעצבמבהקלח
־ו”דג”תרבחלש.הזה

לעבוץרמנההחוכיאב
רמהכורכההמזויה
אלרשא,ןיקלאהדוהי
ר,ברהוצרמתארסח

ןוצרהלכתאעיקשה
המזויהחוכתא,בוטה

תנמלע,ולשהכורבה
־וםתטילקתאלקהל

רההלשםתושרתשה
.םוקמבםישדחהםיר

יוניפ”לשגשומה
םגרות,”ינועתונכשמ
יהתפשלונואתירקב
םורתיו,חלצומההשעמ
התוחתפתהלקפס”יכ
ישברשא.הירקהלש
הביחרהתונורחאהםינ
התשעוהיתולובגתא

.היבשותןעמלתובר
יההצעומהתלהנהל
”ררג”תרב-חל,תימוקמ
-'ןא.װןהירמלדחוימבו

...ןח,ןח;ויק

ינויצעךלמילא

רדתבהרקהמ
?תוגרדמה

־כמלםיסחייתמוננה
ילםיבתכמרודמבבת

:איהותרתוכשתכרעמ
־אשנתוגרדמהירדח,.
.”םיכלכולמםיר

םימישאמ,ללכךרדב
תוכוזתולודגתורבחיכ

,דחוימסחיבוהפדעהב
־קהסדאהתוכזשדועב
.םיווקמונא.תחפוקימןט
יפל,םכלשרודמביב

רפהלכםילבקמ,תוח
ונתיינפוהוושסחיםינ

תיינמבאיהףאםסרופת
.ונואתירקבחרזאלכ

לאונינפ9.3.66םויב
ריבעהלהשקבב'בכ

.תכרעמלםיבתכמונילא
`שידכ,םמסרפתהינפל
רשהםעומסרפתיל”נה
,וננובאדל.דחיונתב

`והתנענאלוזונתשקב
־ידיבםיאורבושונגה
`עמלבתכמןורחאהןוע
ליכמה,םשאללתכר

תרבחלעהבידתאצוה
.”ןואריקװ
תטקונהרבחהשינפל

וגא,םיפסונםיעצמ-אב
ילתכרעמהמםישקבמ

־הבתוכםערורבםייק
־ייאשונהשידכ,בתכמ
.ןיינעלשופוגלקדב

ונתואןיינעמרקיעב
בתכמבתוכשתוארל

־ושמתיבונלהאריהז
וב,לארשיבדחאףח
תומירעיוניפתבוחהלח
,ןווכתמבתוחנומהרפע

ףטושיוקינתרגסמב
.תוגרדמירדחלש

מ"עב"תארוק”תלהנה
"?!תכרעמהתבושת

`הבתוכםערוריברחא־
ידילעשקובמכ,בתכמ
`תסנ,"וואר`ק,,תרבח
'הירווושרחאלרב,רב

וװנבותואבתוגרדמ
)מ`ר`עצתוגווןוכישבו

בתוכההינה,וקונאל
רתוהנטקרפעתמ`רע

"הלתנמלע,)דהאופ
ראשיתומוהמכהבוו

`שואיה,רטמ.םוקמב
`וםימיעובשםשהרא
.הקלומןכמרחאל

'היכ,הנעטלרשאב
"קלרבעוהאלבתכמ
ןרובתכמיורה־-וואר
'לתור"שיהנפומהיה

'שהותימוקמההצעומ
'ומלהתנפוהובשהלא
םיבתכמ.תורישיהצע

”ריק”תלהנהלונפויש
"?הילאורבעוי־ו'ווא
.הבושתהתלבקםש

-ףסונ”רישי,
יליבטברוניא

`תייפיבשותמוביבר
לתתוביבסבםידבועונוא

םירמוגםהמםיבר.ביבא
.19.00העשבםתדובעתא

הלאםישנאש,ןבומב
תאגישהלםיקיפסמםניא

אצויה,”רישיה.,סובוטוא
־יכמ,תיזכרמההנחתהמ

העשבאצויןורחאהשןװ
הזסובוטוא.קוידב19.00
יבשותלדואמיבויחאוה

,תאזתונמדזהבוהירקה
וירבחלתודוהלוננוצרב

,תימוקמההצעומלו”ןד,.
.תאזתיבויחהלועפלע

`אהשקבםישקבמונא
־ועהםיבשותהןעמל:תח
`ה.19.00העשדעםידב
־וכיהתיה”ןד”תרבחתא
`וטואדועקרףיסוהלהל
`הירחא.דחא”רישי,.סוב
119.00העש

.:ףסוי
־וקמההצעומהתבושת

,רסמנ”ח.תרבחמ:תימ
ירחאםיעסונהרפסמיכ

'מןטקאוה19.00העש עסידחוימ־רישיװורת
היהיאליממוהצחמלקיר
.יל`בטנריתלב

דרטימהתארקלס

עמשנ
ורפחםישדוחהמכינפל

`הלומהלעתםירוטקרט
`הןגלשתירוחאההסינכ
־בםילשוריבוחרבםידלי
רז,השעמל.חותיפהחטש
,ןגלתירקיעההסינכהיה

`הוםידליהםיסנכנםשמ
יכ,יתבשחהליהת.תוננג
לולסלםידמועםוקמב
־הםלוא,הכרדמואשיבכ
ידמוהחותפהראשנהלעת
,םידליהכותלםילפונםעפ

,תוכבלםיליחתמוםילבחנ
־מורגובמםדאאבשדע
.םשמםתואץלח

-םייתסנלודגהשפוחה .וניעבראשנדרטימחו
יבשותולחה,ןמזהךשמ

יעתהתא”לצנל”הביבסה
םיבר.הלבזמבהחותפההל

ךותלהפשאהתאםיקרוז
דעםירבדהועיגהוהלעתה

הצעומהידבועש,ךכידכ
־כוזהלעתבגוהנלולחה

`התאףורשל...והלבזמב
יואבהבתרבטצמההפשא

םילועהתוחירה.עובקןפ
הפשאהמןה-הלעתהןוג
םיעיגמ-התפירשמןהי

לזמדאוביבסמתורידל
והשימהנפםרטש,אוה

־חסהב,הנולתבהרטשמל
.ץיבונכקוחלעךמ

םיברקתמםימשגהימי
`הרחאלש-קפסןיאו
`האלמתתןושארהםשג
רשאכ-זאו.םימבהלעת
לולע-הכותלדלילופי

.שממלשןוסאתורקל
הרקישדעתוכחלםוקמכ

םשאימזאחכוותהלוןוסא
`בלסוחאלדרטימהשךכב
`מתשגליוארהןמ-ןמז
היהיםרטב,הדובעלדיי

.ידמרחואמ
הונהשמ

רסמההצעומהתבושת
`סוו`הצעומהידבוע:תימ
רתויבמ`בורקהם`מ`בול
ווננמיךכבו”הטימהתא
.היופצההנכסהתא



!

טרוט
;”לעופהװלו”קיתלשהנוע

ר”תיבל-דספהוןוחצנ
תוצובקהיתשתאהאצמהשדחהלגרודכהתנוע

יחשמל,רתויואתוחפ,תונכומןהשכ,תוימוקמה
לעםהלוכיחשםיביריהםגש,רבתסמםלוא.םיק

ויה'תויודדומתההותחלצבדיונממאל-שרגימה'
יהברמלתושק
.םיקחשימירוזחמינשרחאל
ןוחצגלריתיבתצובקהתכז
־ה,,דועב,דחאדספהלודחא

`שהנועהמהגהנימכ,ילעופ
תואצותיתשבהקפתסה,הרבע
־.ויקית

־ופה,,לשןושארההקחשיפ
.װלילעופה,,דגנךרענ”לע

־חמב0:0רחאל,1:1:האצותה
־התאובזעםיפוצהלכ.תיצ

יתשרחאל,םיבזכואמשרגימ
ידמליכומנהמרוליגםינקחש
תוטיעבמועקבוהםירעשהינשו
11.

־בההירקהתוכזלרעשהתא
־התאלחהרשא,ןירגעיק
.תרװעמוהחיטבמהרוצבהנוע

'לעופה,.דגנ.ינשהקחשמה
האצותבאוהףאםייתסנ,הלמר

הלמרתבוטל1:0רחאל,1:1
`גטלבתהםעפהםג.תיצחמב

־בהלחילצהשדועבםלוא,ןיו
הירקהתוכזלרעשהתאעיק `בירקיעהםשאהםגהיה-
.11תטיעבמ.הגפסשרעש

.ר"תיבלשןושארההקחשימ
־צנבםייתסנ,דולר"תיבדגנ

`חמרחאל,0:1םיתיירקהןוח
`הירעשהתא.תספואמתיצ
יתש.התרכםימחרעיקבהדיחי

דוריקחשימוגיצהתוצובקה
יתשאקוודוטלבתהוב,ידמל
.הירקהינק

דגנךרענש,ינשהקחשימה
ימהשרגימבביבאילתר"תיב
לשהובגדספהבםייתסנ,ימוק

רחאל,1:4:תימוקמההצובקה
.תיצחמב0:3

הגשההדריש,א"תר”תיב
יילשהתליג,תימואלההגילהמ

־השדועב,שרגימבהאלמהט
לשמוגיצהםיימוקמהםיר”תיב

`שתועפותבהװלש,שלחקח
־בדהועיגה.ןהבראפתהלןיא
ר”תיבןקחשש,ךכידכדעםיר
רחאל,קחשימהמאצוהזגונינ

רבעל”יתנגפה..רודכםעבש
.ןװקה

ישיאלםאשהארנ,םוכיסב
-הירקהינקחש,הנשהורפ ,םתמרתא-תוצובקהיתשמ
םינפהחלצההםהלריאתאל

דיגהלהלולעדועןהמתחאו
`י.'אהגיללםולש

ץורימברכזתרשידימלת
חותיפהחטשבקראפהתכרב-הב

`

.:תנילעינמוחטשש,חותיפהחטשבשרחהקראפה

להנמוחכנוב,יגיגחםכטבשדוחהךנחנ,םנוד
להנמ,סוקרמרמ,ןוכישהדרשמםעטמזוחמה
הצעומהיגיצנ,רמותילארמ”ןואריק,,תרכה

.םיבירםינמזומותימוקמה
ןכושה,לודגהקראפה

`שםילודגהםיניינבלתוניב
־שב”וואריקװתרבההתנב
,םיאשרללוכ,חותיפההט

יסילסוס,םיליבש,םיצע
.דועוםיירוביצ

ץורימדמע,סקסהזכרמב
־ובקקלחולטנוב,םיחילש

־ברפסיתבהעבראמתרצ

.ובואיתירק

:הירקבהיתואפ
.בושחירוביצגשיהדבב

.לכמהרקיתואירב

היוארתובישחסחייל

”םימלת”,”יאכזןב,,:היירק
יארהםוקמב.”תרש,,וירינ,,
יהתיבידימלתוכזוןוש
ולביקרשא.תרששיערפס
ילידבשילספסוושארסרפכ

תוצובקהשולש.תולמעתה
רחבתסרפ”בוכזתורתונה

תא.רפוסמןועש-יסימ
יעדמהריכזמקליחםיסרפה

.יבנעדודרמ,תימוקמההצ

ןעמלתוברהלעפןטרסבהמחלמלהדוגאה
יכדשהןטרסתקידבלתונחתיתשתחיתפ

`רמיתשתאונתושרלדימעהלהתואינםילוח`תפוק
וניאר.תוקידבהןעמל!עובשלתחא

יזחיבתכמווזהלועפלובדנתהתויחאוםיאפורתװצ
.םירוגמהירוזיאיפל,םיבשותלוחלשנתוישיאחונמ

וניאםישנהרוביציכתעדלונחכונ,ברהונרעצל
,תמדקומההקידבהלשהתובישחתאתפרצידךירעמ
ליצהלוהלחמהתוטשפתהדעבדעומדועבעונמלהיושעה

לשרקיהםנמזוועיפוהיאלתוברתונמזומווננובאדל
.אושלהיהתויחאהוםיאפורה
תצרמנהאירקבםישנהרוביצל,אופיא,םינופוננה

,תונמזהל
.עבקנשדעומבהקידבהתנחתלאובלותויחאהוםיאפורה

ןוצרהנלגתשםישנלקדביהלתורשפאהתנתינוכ
.)הנמזהאלל(ותמזוימהקידבהתנחתלאובל

לשםתוברנתהדבכל

תועשהןיב,ינשימיב!עובשלתחאתוכרענתוקידבה
יחרבויבכמההדוהי'חרבםילוחתפוקיפינסבברעב7-8

.)ןואריק(תינלכה
הבוטהנשתכרבב,

ןטרסבהמחלמלהדוגאה
ונוא'תירקףינס'

.הנביב
־יעהלשילקיסומהרקבמה

תאםכיסןסכארדבעיפומהװת
`ינואהםינגנמה”...ן:וימשר

”הבוטהנש.₪האלמהתוניצרבםידבועםיד
תיריעשארמ

זטכארד
תאםיכרבמהןיב

ילונואיתירק*יבשות
העיגה,השדחהחבש

הצעומלהלאםימיב
שארלשותכרבםג

יבה,ןטכארדתייריע
יבה.ףרודםלבונקןור
יהיבשותלחלושןור

רחיאבטימתאהירק
יבשותלכלשםהיל

הנשהתארקלןמכארד
`גמלשוטיברשתחת:רתויב₪.השדחה

,יעלקלאןורהארשכומהםחצ
.הקזחתעמשמבםתואקיזחמה

־דנלוהלנותעב'תדהואתרוקיב

הדרקרקבתרומזתהתעפוהלע
”םינורחאהתועובשבועינהש”םינושםינותיעב

יו.עפוהלערתויבתדהואתרוקיבונאצמ,דנ-לוהמ
ןהויןמבארדבןה,ונלשרעונהתרומזתלשהיה

הכרענשןרעוניתורומזתלתימואלניבה.תורחתב
דחאב`תרומזתהי,רוכזכ,התכזהב,הדארקרקב
וב"תיב,,בןושארסרפבוםידבוכמהתומוקמה

,םהילכבבטיהיבסיהםיטלוש-

#התרטמ

רמותהירבחלכדצמםלשומ
יוארתינכטהמר:האצותה.תד
הבעהינומראה,חבשלכלהי

.היחוהנהמתילאקיסוטהגצהו
י*.”האלמהבשקהתשרודה

:תובהלתהבבתכרחארקבמ
לשהפישנהילכתרומזת...,.

םשורהריאשהוגואיתירקינב
`תה:,םיטנירלקהינגנ.ןייוצמ
םינובמורטהותורצוצחה,סיליל

תעמשןדרובעועיגישרחאליכרעשלשיו
'םיברויהי־תורגבלםירענה
ו.”םייתימאםינמאםהמ

!יכתחלצומההעפוההרחאל
.הוארקרקבתורחתהתרגסמ
[*עפוהתאריעהינותיעוחביש

ןויצךות,תרומזתהלשהת
ןתרומזתהוזהתיהש,הדבועה
:,הלוכתורחתברתויבהריעצה

יזח200־מהלעמלופתתשההב
'.םיבבוחיתורומ

`ם'וילאקיםומהםירקבמהדחא
"`בהמצעבתנייטצמה,וזריעב
:בתכ.,רעוביתורומזתיוביר

*אלונואיתירקירענתרומזת”
ךרבמחמשגחרמהתיהולםגתשייבמהתיה יהוז.הלודגהנידמםשבהעיס

ישורםיסיכדיתעלתוברהחיטבמהתרומזת

וכואיתירקיבשותל
תברובמוהבוטהנש

[ואריק
)רצחב(ירחסמזכרמ

`.;תיטוקסה!דמעומב,”גיות”(ברהלתקלחמה

!הקיסיפלןוכמה!”רותמ

`יתדוכותולעבםייבמופםיטרצנוק

קיזייאלאכימןעש

הלהקמתחיתפלהמשרהבהלחה

"תיתרוסמהרישל

םיגוחםימייקתמהלהקמהתרגסמב
ינפלוסלולוקהחותיפל

..לינתלבגהאללםירבגורעונ.םידלי!?לבקתמ

ונילאהנפ.,ברעלוקבוילקיסומרשוכבןנוחמךנהםא
־,ונוא'תירק,תימוקמההצעומהתוריכזמ:תבותכה.יפל

תינרותתוברתלהקלחמהלהנמ

זויבס
7תואובמהבוחר
4-2ליגמםידלילבקמ

תוחוראםע
:רקוחהתועש
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