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אהנההשטיאותוא,הביההאלהנמינאבומזלכשהערבינא:ה::עדמהשאר

ר"וימהוררלרשפאיא.הזרזחלהנביי>ל,הלונה:אעומהיפללו?הלבזווסאב
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.םירחאתומוקמבגהונהוהממיטרנהמהלבאררבלעיבמינא:ריינברמ

ואיבוהםישנאהוניאר,ץובל!יכפוהתיטבנה,הוערמהינימלכןבשיהךניארז
.םידברינימלכוםיברק

רברבהצעומהםארליתינבינא.עוריאלהצעומהירבחמקלחל:וזניו?רמ
הנשירהאו,רבוקדהוארשעהץראבתומוקמהמנןיותויה.וויבהלסרטוקה
.פופוהרפהונתואצוהלןבומכםרגהזרברו,רחאלהלחוהרבוקהדהואםייתנש
רברהםהבובהיתלבק.הרעמהמואונלאאושעאלםאקוובי;בערמהסארליהינפ
,הצעומהירבחבלהמושהריעהלהאורהאזהונמרזהבבוטהינאךא.קרבבהזה

הנהו,ראשהלםיבורבבויבהלבםישארהיה=רימלו,20לעהמוקבאוהבויבה
ל'זנואהו,םיחותפההורונבהוהיהאהרררץרפתהלהלוכיאיהו,הבפגנבובהמזאה
.האררברפבהזןינעקורבלהביואהצעומהשבערהינא.םיההבההאהרהסללו?ע

,הלאהםירברההארטאיםברמו,הרמאהימבהדובבאבוהרבזו:ה־>עומה:אה
ןינעוינפבאבוה.רטוקלערברמינא.בהנשהמונלבהכ?רמאנ”המ”רמאו

.בויבינינעלהנוילעההרעוהי"עהבהרשואוזהינבה.קזבנרברהורטוקה
.רומגדרמבאיההינבההס?ערהורזוחאוהוןויצלןושארבהרקמהעוריונברמל
'ךימבע.ררהבאיההינבהזעועבקבושםהוםיחמומהעידילהאזאיבהאוה

ינפב”אבוהאלשףסונרבדתאבה
";נ,תינשתאזקודבלךכרמינג`,ךךטיםםםימארהתריגס”2:1ךינכ7ב:73.סרמ

.הזברבוהרן/ערוסא
ירכב,הביגההווילעיצמינא:הראברתויהברהרברעיצמינא:הצעומהשאר

לבתאהברמלרוסמלטיןבלטרוקךא,םברמלאהקיממלבורפהתאדומלל
.הבהאהעיגהבהונעללכוישןעמלםיטרפהוהולאטה
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.וקמומירונמלאלהארוהולבקיתינלבקהמעיצמינא:רייבארמ
םימנאינשתנני.יעוצקמםראלמרומאילברבדתושעלרומא:ה`נתרמההאר
.הזרנרלםיפ:ירתאםנהש
הלעתהךותמוסטנהיהלומתא.קובנהזמסרמתודובאהתאםיקיזחמאל:ןמייונרמ

3-לורזחותחאתבבך::אימימהוהלעתהתאתוהמלוליחתה.םימוררחהקומעה
.תוריפה
.האפרמהתלהנההמלחהםירפאמ:המלחה
טבנ-”,3<.!:.2יילי"ןעמדוע-?311.42

?התיהפהלאהיבגהתאלירגהלהמגמבאוהןאכןוקתה:יבכרהמרמ

,רחאםוקמרוזאותואלתוושהלו,הינאהתאלידגהלאיההמגמה:האפומהש
.הננער,ןדרמהתמרתמגודכ

.”יפטבהניחבמאטבתמהזהמכב:ינברהסרמ
.ךרעלכהזלןיא:היערמהשמא

%כ

.קתעהי"עסופתההממלע`רמורמהזדועקוחב:רייבצ,רמ
תובוחרבןיקתהלתואורתמוסרפתורבההתימלשלסחיהאוהרבודמה:בריהארמ

.הנ:נ'ומהתלהנהתמלחהםירמאמ:המלחה
לנרורכהשרגממרילמיבכמממ”מלילסו.3

איאמתתונאההתראומרחאדעהזףיעסבןוירהתומרל)רהאהמ<םיטילחמ:המלחה
.םיאתמרבסה
?11:לף2?-39נק"עץוח51סל79339מכתית3נעמי4

.וצעןמהעלהנהתטלחה)דחאהפכםירשאמ & ב :נ

...=;.=מ....;ןירור־־ -תחאמװמנממנמפנםנשננמימץ.תוחנה«םיגוניאןלמיה.5
למיהמםתואםיררחשמיממומואןפואבתירבעבתוקהללשתועפוהלכ.התמומר;אד

ינא.מיריאבתועפוההיבגלםגתאזכהמלחהלבקליארפהילהארנ.:יגוניק
.ןורטאיתתוקהללאקררברמ
לאתוחנההלמהקמעההתאקוזבלונמלחהםעפ:תערלהאורינא:בייבאןמ

?קרבבהזת:::.םיסיטרכהיריהמ
?50%-בקרההנה"המירק"ושיריאמןורטאיתלבקתורמ:ןמגגמרמ

.ההגהקראלא,תינוכיתלמיהמרורחסושקבאלםה:ימגארמ
?ימוקמהןומלסהזכרמתצלמהיפלתנתינ60%לערועזמהחנה:.באניומהשאר

־תוריכמימרקרלבקמעונלוקה.העפוההמהסנכההלכתאתו,זקמווואכנהתוקה%
םלואהתאםירינממםה.אלואאלמםלובהםאוםייבנאהמבברקלכאלל
אלאילךיימוניא)וירסרפמיא(ןגרמא.ןינמוייומממונםתרומתםיידממברעל
..הגאההמהסנכההלנתאתלבקמהקהל.הקהלהלאהניגפמהנש

.םיסיטרכללוזינהריהמרברבתוגייתסההתאסינכהלשקבמ:במיבאממ
םיריתמתוקהללהיחנהללוניינניא.תאזתושעלןבומינניא:הצעומהםא”

\., .]:ימימרכל
תוא.תו7הללםיו.ירממקאוהלהקהמךכמקאוההבםלובהרובידלרמ ..........,|

..

.רחאערקמלבבומכתוװקמהרותואוהה
תוברתינינעבת'גמממההרנוואהקלחמתמייקמהזרואלנעיצמינא:רייבצרמ

הירימבומןתמלנמילהתהאנומהע,הלאמותוריל2אוהסימרנריחמ5531535
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יחיררנלהרילרנ
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.םילוזהםיסיטרכהההרוכמלימלוטילחיימ:הההומהטהר
ןורמהיההוקהליבגלםיגוניעלמיהמרורחשתינורקעראהלםיטילחמ:המלחה
.םיריהבוהירבטב

.2-1.1-7115.?.י..1א.,11י..[.פ3.49
לבםיפתתשמףוהרהרהמ.ישוגילופמףוגםיקמרסהה"דמסייק:הה3ומהחהר

ןונמהבוחקלוכלההוהפההההרותההעיבקב.ונוההירקםגםהיניבו,ןז{רגיבושי
ונלבקןהלו.היהוהיצמרהויוהתוחפהיההכרעהההךר,הלוריגבונוההירקהה
ןגתמרבםקומןינבה.וניכהלעבקנהםוכסרהרהמףההעהלךנמנסהוהזהדברההה

.ןרשוגבםיבושיהלכלשהתולעבבהיהיו
.₪עדמההלהבההמלחה{רהההפכםירההמ:המלחה

בויבלרובהדרמוטה-להיהבהההנחמה.7
הרעהליהרבעהחמומהי"ערנלרכשוה.ריתפהרובהלשהינפשיןהב:הצעומהטהר
ןהניהלרבדהשוה,רהויהניההלעיהזךברההו,לוררהויהזיכויהםעההז

ןיההרוהירזהרצמ.לעפמרתוהללךבילוקיסךותמהזרברבןינעשיונל.הוצבל
.לכהךסבהוריל8000לשךסבהיההיהשההההצוהה.הזןינעלתורגבתהלכ

-.הצעומההלהנההטלחה{רהההפכםירעהמ:הטלחה

1.9.63םוימ27"וגהנו;הער:.אנ.:י1;ך?ימרקוהר־ר!'ור=־..::'21>.`ד
...-....«..:-...`ח«...

ל"נהלוקוטורפהרמהל)רחבחפנהי:ילהמ:ההל'
.”ךובנה.ה
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.השקבההההרחרלהקרההןיהיההרל)3ףר(30רפסמלרשקב:ןמיונשרמ

:

.ל"נכ30ףיעס3ךרבןךקההםעל"נהלוקוטורפרמהל)רהההה(םיטילחמ:המלחה
.הפשהוטימקרהובגל-םיהממררהטל<

לבק"ם"במר"הסבכמהיב:רתהדברךופהלהיבהלינהקבןמיונרמ:ההיעומהיהר
ההוהלהברההיהתהיהרההצעומהמ?הנמב,תסנכהתיבלשרהןינבהמקהלמ`ודלה

עומהטךכ,הברהתויהלהלוכיהניהןגלו,יכמסמףרגהניההיהרההטעומה.ההולה
לבי"ל3000לשךסבההולהבהוהרבורמה.היהרההצעומלהוהרפההוהרסהלת”יקבתמ

'.םיני10לעהפוקתל
>

ךכ,דצ

" ?ההווההההעילבקמיממ:ינברהשרמ .הרטפהביצקתתרגסמבתושדחדרשממ:ןמיונ.
לשךסבההולהרובההיוזההצעומלהוברערמהל)רהההפ(הי.ילהמ:הטלחה

־."ם"במר"הסננהיבהמקהלי"ל"?ססס

.תהההרהההוהךהליהש3ןהכןנשי:הצערמהשאר
וסנכנשםיבהךה'הלכסישקבתמןכלו,הרוגסהביאיבהההייהרהצהבןוירשהעיצמינא

.)ררההמסי>-ויל"נההי.נהה(הצעומהההבוזעל.םינוידהתאעומשל
ההזההרהצההו,המודקההביהיהינפלמהיהיתעגהיבההההלי:םה:ןוזניולרמ
.עובשינפליתעגהשילשההליטההתאלבקלהיהמינהןבל.צוהזהבישימהיה

ןוירההלחתהינפלןוירבליחתהלךירציתייההלןינעההרמוחרוהל:הצהךמנמקהר
היההרהצהןהבהנטירכ.הךהליהעהלעםויהןךרנהלערורבןבל.הרהצההםצעב
.רההרברלגלםרוקמןינעהיהההזההרהצהה.המההתליהסןינעלרשקהל
העימשירהההיהיןוירהו,יבמופבהרהצההההרוסמלרגנהמינניהנינברהשרמ

”דההליההה
השעייהזשןבר/`כינניא.תישעמהניחבמ3.1321”!?ושעללוכיינניא:ה”ע'ומה:[יפ :.ו
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,המרוקההביטיהינפלההיהבילבההליהבההמהרבהלעיצמינא%ןוזניולרמ
.ינברהברמ%והרהצהבןוךכרחאו
הרההגוהנללוכיינניא,הלמהםירבדהלכילםיעדוירחאלעומהבאר :הב{
.הרוקיצרמ?הביפכמ
הביהיהינפליהבגהבילעההלי:ביהןיברבקהזיךךפביטבסוהינביץ:ןוזניולרמ

םיקומעריהבהצעומהירבחמהמהלבםהבקבי:ןלהההרמהי"עהמחרנבתמדוקה
-.הדומצההרהצההןיבו,י"מפמהריעוב

.הוהליהב3רלבההליהבהםהדחיד,גוה;הצעןמהבאר
רהמלהבגוהבהרהצההינפלהמבהלהבירהילבהתליבצבהבבבוחינה:ןוזניו;רמ
והרהבהההרוסמלהקנמהבהךמרבחבןמזברבהבבוחינניא.ילבהה;יהבההב;גה

ןורללוביהיריחיהאוהמהבמההיב.הביהיההברוגסלאקורךרוצבי,יבמופב
םילבקמונאבוליאכהזהביביהתאםירגוסונבבעגרב.הבההויארחאהימקוספלו

..הבורקבוהמרבםירבדההה

רוגסלהלו,יבמופבהרהבההההומבלוינברהההבקבלוהההבגוהנלשקבמינא
לכבלבוקמהרברג”הההרמההביביבלבקתהלשקבמו:סבב!יובמףוג.הבישיההמ

ןיבתולפהלרנללה.וסינכהלוולבקלהמירמה:עומהבבשוחינא,רהההוקמ
.ילבחמליהבהםהרבקלכהלן&ינברהבלבהרהכנוהיהערל.םינובםינוגרא

עךמבלוההליהבהרחאלהביטיהההרוגסלרבהמ,ןיר5ךכלכןינעהמהבהזםהו
:{;ב.ינברהברמלבהרהההההמ

טעמבהעיבהולבהמרקהבםגיכ,ןוזבירלרבחהלעראמאלפתמינה:יבכרהמרמ
הרהצהרוסמלימכוה35וומרבח«הרהמהלםהיב.ילב=הרהבהלסחיבםגהההןמזהער

`ןמזבובגוהבהוהוליהבלבהויומיר5ררבלגבהובבההההללהמורהרחבההלכ
.הרהיהרוממלוןוירהההקימםהללוביינה,הבישיךלהמבםג.ןמזבה;ו

ילעןוי`מיגמלילבהרהצההה:רוממלשקבמינה.ורומרבחלעוהובויהוז
הערהעבהבלבגומינההרההימ,מהלבמההןבקינפלוןוזניולרמלשההליהסה
ינגוגהביעדמלהרהצהההמריבעהלבייחינה.חחלבמהוההליהסלסחיבהרורב
ןוירהברגנהמינניה.הלעמןוזניול6הההםירברבןוירביףההסהםההערעיבהש

*.החדהההביביבויהיםידברהרהיוןוסניול'חרלטההליהבב

לכהמהרויינאו,ןינכהלההדריילבךװןן:המרהורזוחיה:הצעומההמ
.הרוגחהבישיבינבברהברמלבוהרהבההמהמשנבעיצמינא,הימ???היגוסה

.הזןיבההעבצהלאיבהלןכומינא
.ןלסא,ינברהשגדךנ'ץול3ם"רבח:[כר`33"9ח?”11111335הבח/"דעב:7157232371הכרענ

.ךמיונ,חיזג,ריבצ,ץכ,ךורכ:ם"ר:נח'רבחל-.וצוהרוגסהביד"דעב
.הרוגמהביביבןוירה'םייקל:מלהון

רברבהעבהההמהבבבה;איבהשהצעומהר"וילעהלמהמבובינה:ןוסניולרמ
עיבצההרהצההההרובמלרירצבהצעומהרבחבןמזבוב,הצעומההרץלץגהריגם

ההוהפהביביבהרהבהרובמלםיבורבןיירהינב)המהןבל.החדהב«הביבירנוי
.רגנםיעיבצמו רימעמיהייהבוב,םויהרדסמילבהרהצהההמרירומיהייההזהרבחהםוקמבינא

עיבצהאוהושקבאוהוהריהב,ריהצמההבםקממהרזלכבינאןהלו,םירבדההמ
םויהרדסמותרהצהתאדירוהלהחותמהביביבותרהצההריהמרעביבמופןפואב
.הבישיהתארוגסלאלירה
הביבייבהרהבההןבוהההרוסמלרגנהההלבהעבצההינפליהרמה:יבכרהמרמ

',-לכהלומעתלההזהניבילצנלבבוחינניאוהויה.רניתעבצהםגןכלו,החותפ
רבדמבןורלהבורינרבהלא,רובצהיבגלאלו,הביסהוירבחיבגלאל,היהש
המךילהההיהמבןוירהםצעהלה,י`גהרהצההקרהלתיניצרהיעב;עבאר

.,הבןורלוהרהבההרוסמלןוזניולההלבוהערההלבקהאלןכל.ןוסניול

"באר?ויה;ותואהיל”זדדנידלרבחהשןינזהםצעלעןורליבבוחןמובביבמהו
;ןינעהלבופוגלבהינ,היעבהרהממהלהרוב.ץוחימלבהלומעתלקר::לבישחמ
שוגפהבןצ"ב?ו"ו"""ח«(:"|”\ך"'רב"וףוסכ:ם"בעהטאיב-'חמב"3311:הצעומהשאר שש

!ינ/.
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שארואחוכאבםעילהתיהשתירקתהצעומהירבחתעידילתיבמי.נה
.הרהנמלטורטורפביתרסמהילערשא,ימוקמהרתיב

{הלעותוגהליתייערםעיתסנכנ,ךרעב6.15העצבןורחאהיתימהתויב.
,לגרודכהשרגמלעמהיניבו,םינך;תינינפלעךנתחךטו,ןוזניולהצעומה

2דועםעונר'זבתונחל.טנכנהתימהףותב'.רועדיקולחםובוניניבויהאלו

הצעומבךוידה'לערבדללחהדימו,ימהסגוןוזניולםערקענוחתוטךםירבח
הצעומהרבהמרמה«ךנר6זב-תימוקמהרתיבר"ויזמר.לגרודכהשרגמיבגל
ךלהתהללכויאלוהינבהלגרהתבולדירונתרחב,רברפבעיבצהלבייחןלסא.י

אלדועלכרבדתומעומשלןבומינניאשיתרמג,יתברבדלהנפרשאכ."רתוי
ירבחלהיתעדלתרבודמההפשהתתוןיביכהצעומרבחלכךימויאמךברוזחת
."םינפבןי`ציתרמגןגתבז,הגאדלת":רמאאוה.הצעומ

רבחינפליתלבנתהו,תוברהויתושקבתורמלותהרבדלךיבמהליתברס
לבא":ונריזבילרמג;רבחהמהגיביליתעגהרמצב.יתבזעו,ןוזניולהצעומה

.)םרלוקברמצתאזכ"ונדגנעיבבימרתההצעומרבחלכיבגלםגןידהוהז
:ילרמא?"ישיאןפואביבגלםגםויההזתהה"!יתלאשויתובקעלעיתרזח
.”הבורהתבסריהןיבת"

/לעתובבלךישמהךנוברמרבעיגרהלהתיברזניולהבשומהרבח
!־י,

%תנמב.ילברובצהתװי.ילבהגלפמהסחילע,יתועבבהןפוצלע,הנבומבידמעמ

םוקמבוליתרמאךא,ילערובצלואילשהגלפמלסחיבתובובתידצמיתפטחינא
יתלבקתאזתאךא,םייתיביוצראלהבשומבןוידמקבמהךדיקפתבןהכמהשיאב

.יבלתמושתל
.הצעומהשארלוהרטשמלהזהןינבהלעיתעדוהדימ

־:הזה'חויבבהצורינא

רבחלעגונהז;"ךל"שרופמבילרמאנשתורמל,דבלבילעגונהלהזםנמא.ת
;חותפלדחאףסונהצעומ

ןהכמה-;יתתלא,םיוסמילאיצוסבצמבהבמבהליגרהרזהדבמאבאלהז.ב
ירבחםעםגילואותימוקמההצעומהםעעגמולתויהלבייחשירובצדיפקתב
.הצעומה

,רובעבתועטומתובשחמחתופירובתםוקמבו,םרלוקבויבמופבהזבםויא.ג
.תבזהמבבגוהנלםירתאדמליםגילואו

דבמובךרבמהבוגת"אללתאזהרוצבתויבלבקמההצעומרבחלכיתעדל.ד
.ובוילעםימייבמטןינעותואיבגלויתומלתהבלבגומהיהי.,הצעומה`
סוירלעזפומינהוליאכשתמדוקהותרהצהבןוזניולהצעומהרבחמיתעמש

.וירבחלךמתנוהצעומרבחרותבשיתבשח.וילעאלפתמינה”ותרבחבילהיהש
התיבבהליעפהותופתתשהב,ותוחכונבהיההזיכ,הבישיהתלחתהבתאזהבגי

.ןור'ת/"?בבןבהרושקההיעבבםגואשונבו"
עבקתםגותוהעגןוירלכבהזתויהלתחיתבאלברעהןפואלכבינא

.יתונקתמבםויאהתארועקלמדאמקוחרינת."תורח"יבגלור"תיביבגליתדמעתא
םימויאלונעגהרתאהרומתכןינעההבתוארלהצעומהירבחתאשקבמינא

רמותהירובבהףוגהתאחיטבמינניצסכמה.הצעומרבחיבגלתינפוגהלבחב
.וירוחאמ

ןוידסוסללבקלאל,יברתבמלופמבןינתה-דועלבאהיהתפסונהיתטקב
.תוהשףוגהזיבלעחונאבבונר6זבתיבהםעמ"ומתוחלו,הזןינעבתחלשמלכ

.לע

.יתונחבאקוד.הוקהזשותירובדותילמתפילתותירקתה/רעטצמינא:ןוזניולרמ
יתונחברקבמ,ינברהסהצעומהרבחהםעתיתודידיהתימירחאמםגרעטצמינא,
..יתונתבוברמזבןיבווניבךוסכסהץרפ,דידירותב
?ךילעומייגנךילהונפסבה,ךלמטװרמ:הב2נמהשאר
תאהדוהיילרמאהזינפלוונר'זבילתפנבנ8הפמבברעותואב:1ל־תרמ

שרגמןינעבליחתהאוה.דודימשםעונר6זברבחהה:8העשב.הלב.םירבדה
.לעופהלתאזתונבלהבורתימוקמההצעומהמלגררודכה
ילרמאפוהו,ןוזניול”ההלעותוגהבילעטייבבוהעילורפסשוליתרמא
תאבזעאוה.ילתפכיאאלהז,ךתואתיבהמינניאשוליתרמא.ןוכנאלהזש
־.ךברחבוביתשגפבלותיבה



"..

:ז"י``!`:ייד\,\,'ה)ו
.;,\.ןב\

-`9-»;

!יהרטממהרהצהההצתעפוהןצנהרטממהרהצההםצה,יבכרהמרמ:הצעומהש1
,*.הרמומב

ו.

?:.הרמממבמנימרממהרהצהההוצ.ןכ:יבכרהמרמ
1?

\,1?הדמעמלתצזהרמ”היהמצה?החמצי"עםגהרמוצהרהצההמצה:הצעומהשאר
`.ךכלהמקבהנהלהיה:יבכרהמרמ

?הרמממבהזןינעההרקתב%צה,ןוזניולרמ:הצעומההצר

:ו'יםצמטצמ-.`ימ

<%-?יבכרהמ'ההרמצמיפכםויצהרהוצךלמתונהנעממוהעצה:הצעומהמצר

{".טפשמהתיבלמךילהההזלהצ,הנומתאזןיבהלשי:ןוזניול

',יבכרהמ6ההלמותרהצההצעממ;רהצל:ןוזניול₪לובמ'לינוצרב:היוגרמ

צוהתצרוצלוצ,הצעומהינפב'ולמההליקמהתהציבהלןינועמרועצוהםצה
?םויהדרממהתצרירומ

;וליפצגיצנצלךרהצהיההל:הרצקההבעההיוגרמ«למותלצמל:ןוזניולרמ

;ףהלהנהםצולימצ.ןוצרהלמהממוהעיסלמךלהמלעעימטהללוביהעוטצהוכ
צוהמימלעהערימלתהרבעמןנלהצ,התועמלעהדימעהלמי,התעמןוצרהלש
''המוהיבניצו־תוקרוצןההת־%;ימרותבןתוצדימעמיבצמתונעההו.תוקדוצןה

;הלמוליפצצמהירהצמיצהצ

התליצמהלערצ,רתיהלעןוירבםירקמהתא:בצרעיהלמיתמקהיהרהצהב:ינבר₪רמ
לוספלצללהצ,הבגהנימוקמהרתיבר"וימהרוצהמהונקממקימהלמי.ןוסניוללמ
.גציימצוהמףוגה₪

בתכמםיישדוחינפליהלהקיגצ.רהצןינעןצכ%?יבהלילומ`רת:הצעומהמ'צר
ההצנומימצהוירובב'5ןינע,הירוהמןינ`בילצונממרחצתיתזעתורהצההמ
יבצמינממםימקהמו,!ונורמיוני:וץימממ,מרךררהצירובצףוצתונמרזה

ירעצלמהרזהיתבתכ.הניבגבקרהוולמהיהרבדהלכלהצ.לוועההצןקתה
לעםייצרועוהזבתכמבתמבמימבהרוצהירובצףוגמהיבתכמלבקמינניצברה
רועשיםיפוצהםתוצלותויה.עצמלוהמצםייקללוכיינניא,רהצירובצףוג
רמומוהוצמיצמקהומיקמעההזןינעהוליתהלמ,רמקהויצולסימ,יזכרממיצ
יזכרמהמיצההצךכרהציתמגמינה.תיתוברתרתויהרוצבתונפלרמליןפוצלכב
.הצונהרוצביזועומהנימןכתיצליכ,תצזימיתעמלעילהרומצוהמילרמצו

,היבתכמרצמתיסיסעהפמהבותכלליצרהרהה,רבוצתירקבמבנלעבונלשי
ריכזמלהצרךהימתסןרהצלהצ,הזהמהליחהיתוניהההל."תוברב"והוללק
,ןווגמהוהזמןמזלכמוליתרמצו,הרזחהתומררצרבםינהכמההצהולמלהצעומה

`

.ונינעבלפמההלתימוקמההצעו
.צחךצמצויז2ןצהנט:ינפליהצבה
יבכרהמ.םיוסמעקרהויצ;ימהזבבזכעמומיבצמבםלעתהללוכיינניצ

ועיממהתורמצתוביסמבתרמצהפמבהזבדברמםירקמהםהסימעמצלמקרצברמצ
יהרמוחהלמםעה,מהלמימיהלצהלמעקרלע:צזו'הלצבםימויצהימנאינפל

יגצהויצעמומיבצמןהל.תוניצרברהלסחיתהלהלורבדהמםלעתהלהסנמהצצ
יבצמרעונ₪רבקההרברמועהמיצהזהיהאלול.תצזםירמוצהןיבלירבמרימה
,ןוזניול,יתצהי'נמהו-,צורמוילעלימהלמילוביהניצהעונתבוירבחהגמערוי

,םימנצמםגעגפצךהמ*ערוייבצו-רלמתירבהינפלההזרמוללוכיינניצמ

יפאו.ירמגלתרחאהזרבדלהחיתמיתייה,הרמוההרהמבהלו,םתוצגציימצוהמ
מיצהרתוהעבוקףוגוהוצבתייצניבמערו”יבצורבדלףוצרהוצםעךירצינא
םיעמומונייהול.ףוצותוהמצוציצנלעלבקללובייבביצ,השעמהמהמערמצ
המלעםירעטצמוב>ו`ונעמממהמרבעממ":מירמוצויהר"תיבירבחמ,ךכרהצ

רהוצהערלעה`צ,רציבתערלעצלורמצנממירברכתצזתוצרלהימקבמו,הרקמ
.הוהרברההצלבקמוןינעהלכמםלעתמיתייהזצ,"ומצעמיצ
.תולצנתההעבהטומבהרקמהלעובינהצלהצמםהורתיבהרוגצעוריירהדברה
?הרקמהלעתולצנתההינהרהמלצהנמצלרתיבוגרצמרהצזההצה:וטניולרמ *.'

.תצזריהצמיבצו,הזןינעבילצהנפצלרהצףצ:ינהרהמרמ טשמ-מ.-
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,10־-
יהייהלאנהמורמיבןוגראמעממהזןינעב ותארחיןאכורמעו,ברעהןאבויי

.םוקמבירובבןינבבהשענרברה,לענמהלםתנוכבעהארנאלשרבררתיביגיצנ
;?ךכדחאהרקהמ

,המאסערויינא,םכלעוריונכוהרבא,רמיבןוגראטעממאוהולבםימוסרפ
המומערועמויאוהרקמלשםויהותואבוהימוסרפהמואלריהאבאל,ןוזניול

רועו,הבבמהערומהתוא :הוערומיממהארמלומקבוואבמויה.שרגמהלערטעמ
־.ילתפכיאהיההלמהז,הרקמהמןיבהררפההאוריהייהמל.רתיבןינעבהעדומ

מעמהותואראשנ.רמאנשהמלעןיירעהנותמהמאבחיננו,רברסוסהרקאל
םינינעבהצעומרבחלכלעןמרלבייהההיאב טיאיבגללוכיינאךיא.ונמיסימברמה לבא,הדמעמלארוקינא:ייימוללוהממרעמהרקממבםגירה.םינוט

'.הברהברומחאוהןינעה,רובצ

,רימירהלאמלקמעךןואוהו,ינברהממרובמעמומןלסאהאמ,רורביל
,.ןינעהלכמהאמלללכהךיאםיבררשפחיאוה

ר'כלי

האעאבלוםירוהברפסמהחקלטנמלאותואלימוקלבללבא,ריאהוהימעורי
אוההרקמהמירהאיסימההמויבימארברינברהארמאבמאיההרבועו.םויאה
.0,7”ארמלשםגוימיאהונווװ;בתאחיטבהלינמקב

ילעורימירחאו,הרמממהי"עןאכמשיאהמאאיצוהלרוברהילהיהשירחא
יאשרינניאולוכיינניא,גציימאוהשףוגל"ההנ"מעמאלםרוגהזהשיאהש
,הוןינעלבא,ימילומןוירךייייוותומיותויהללוכי.הרקרמאלכמאלעהחל

%הרגייממההא`המיהול.יבגהןינעלרבועינאןאכ.המקהעגרההצקסינכמ

יתלוכי,רויאההעירילו,ונהעירילאבומהבהיהש,הוהןינעהלכמףוגותואמ
ההיאעיגהלאךמנלוהזברוטקהאמוגלעלעןורלותחלשמלבקליקנןופבמב
אל,יתעידיבבימימלומויה=ררמההזיאלילעוריאליכםא,דרמהיריל

ףוגםערבראאןבהיךיא,חוכברברןיאאירהא.הינינעהניחבמרברהנה`י
"המאהןמקוחרוננךממדורב:`טרממ,הצעומההארימראקימעמרחאראמרמ

.הוילילהתולועמהןמואמםירזוחאלרועלכ,ולשההלהמרועלבקאשףוסבלו
הגארהמךהואררחשמאלהזלקוניאםוהןיבעז'ו,ןוזניול,ךלאערויינא

*”) ינפלןאכהיהא,דבר«םהבריאממהזיכ,תאזה
.{הבמב,גרודמהסרמבהערפההןינעלסהיהמ<

לכבקומענמןבומינניא.רתויבהמועמוהיעונאהרומבהאדיתרבעינא
הזןינעבמייקלעיבמינאןבל.ךנבבאהההלאלמרמונךכרחאוםירובהינימ
ימהיהאעבוקינא.הזןינעבימילבמןוההרמהלןוברלבאללותדחוימהבישי
,ילמאעבוק,רברבאמבמלןומראיהףאלע,ינברהמ`רממעהרקמהמרהאלוןינעל

.הרמאמבריהאהינברהשרמבהמ
רבדה.האדהדמעלונלרוסא.ימואיבמ'אלאוהשהמעבומ,ןוזניולההא

ןוגראטעממואךאעיטטעממםירעברבעבמרמואההאםא`,מומעללוכיינאשריהיה
ילעתרחאיכמךמרמהמאבמעל`גרמינאםירעבומעיימונלחירבמהמאורמיב

?)9וי

.ןומלההרמוהלוביבמופבמאוהובגל
הנבהילמי.הוןינעבירמרמויםימעפהמונאמבמוהינא:רייבצװ&;`,

,\םינבמהינברההלשוירבדבקמעבאוהמרהאוניניבןיאללאיב”?ה???ןבר

.תישיאהמומרמויטילופןרההייאעהמלותוירלופופסבלןאבועמעוהאלו
ילהתיהיב,רהויהצקתואיבמהתאריכמינאו,תואיצמהתא:רשקהמולסהרהצהה

המיהאלהצעומהמבמוהינאןכלו,האוה'חו`ייאמהםעעגפהלהרכוהןמזהלכ
שיאלכיוניגלעטילחהלאלא,הואשונבןוירלןמזהברהךכלכאירקהלהבירצ

הברמלונמומלורבקלחבירקמהרובף.לעמייאיהמגמורםייאמשרמומוא
לבקנעיבמינא.םירירשההמממייחלעףאומואונעמהברהלערמומ,רובצה
יהרקמלםיארחאההאדמויבהפירחהרוהבהובגל,טיבמיאבלאכ;מהםמהניאש:הלחה
ויהובילהמירב,םהמי2₪למוסר«התאבכעלרבבבלב:אןכומינאו,הז

ערפונמאמרההלבחקיפסמ.ץחללכמ[ריממהויהיהצעומרבחלבלשוי:וולועפו
ץחלההמןבםגתובורקהיאעלו,אאיימאוהותואמףרגהטעממלועפלבייהוא
לעופאהמהמבומצעםעםלשרה־::לגמירובבהימיאהניחבמלבא,ףואדהואלש

םיובררעבעיבאהלןבומהיזוייל

::`ג?

.{\!???3:8'י”ן.־י`:"\`;חוטבינא`.עיבצמאוהשהמדעבו

.ךנךפצמךומשר!ואםידגונה
םיפוגלשאוגהנההוהימוי::מעואמגור סאראיבהשןוירהרואל:ןמיונרמ

רמוג.לטבהממיפכמי;בו`רבדלע:הנקסמקיסהלרממאןמימייוממםישנאו
,רמאמאוהימאלארמאננמהמאלןובשחבתחקלךיראמריכזההאעומהשארמ,הזל-

,רמאנשהמאלורמאממןינעהלעלבהמנומנוהחנהמאצנונאםאמהערבינא
יממגרהמימכמאוהחקל:::זרמ־ם::מונובאמ,המברע,ינברההרבחלהנופיתייה
לצאלבוקמההוהןבומבירוהיתויהלרבדהמורמ.למבממהזמןיצלובב:לאלש

יאהל`יבמבבװנחרשאםגהזה”"צמלרסמנשהמעערויאוה.חולסל-םירוהי
.ןינעהתאלסחלתוטנלהאובעיא.יי:היהו.הרטשמלהנממברמהמעו,וילעםייאש
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,רמיבןוגראמחולענמהאובתשךבלנהריןוזניולהצעומהרבחשרבורמהיה

.ןינעהתאלסחלעיצמינאהרוחולצנהההלבקרחאלו
םויסבעומשליהעהפוהו,ינברהטלעהרהצהלהבשקהביהבהקהנפ;ן&א;מ;רמ

חורמלו,תימוקמהרהימשארבדמועןיירעהיהומוה,םייהםיהושירחאש,וירבד
,ןוסניולרבחהתאינהלהיו"גיהלאשלסחיתהלהצורינהלבא.ןוירבעגפיאלהזתאז
רהרהםהלבא.שנועה.הלבקלרובצהבייח;ל,המוחרובצהיהםהמרבדהןוכנ
וליפהשיהותואר,האעמהלעתולצנתההלמףאבועינההלוירבח,אטחהםיאה
וזוגרההםהדנעימדמןיידעאוהשקרהל,רובצותואסהרבועימוהלוןגראלךישממ
,םויהדעהשעשהמלעהחילסשקבלילבהצעומהירבחלםיבתכמהלועםגאוה
הצעומהלעעימטהלותגלפמגיצנממוררל,חילצהאלימחמעלו,המינהב?רהו
.גציימאוהשףונרהרהמתחלשמלבקל

אלה,ענמנהאוהינברהצקרהלסהצעומהירבחהעידילאיבהלהמהצורינא
יפםיבצקמתוגהנתהי"ע,םוקמהיבשותמ807-70%הוהמהםילעופהרובצהפעגפנ ,מיימפסמםיפוגרצמתורהזאתורמל.םירקשהצפהו
ןיא.ןינעהתארירסהלוסנישםהמרטקבו,הולבוקמהםיכרדהלכבםהילאונפ

תאהאורןווניולהרההמ,םייממעהטינילההלהוןינעבהנכהלהעורהוררתמהה
ותשקבלהחנענחוררהמההו,ךילהתלכבכעלשקבותורדתסהלהנפאוה,רומחכבצמה
.ענמנה;יאההוהימםירמאמהםיכמסמהלעהמולוניארהםירחא

תורמלםהו,ונואתירקםעתאםירהלוצריכטרופסלשףוגבםהוהואר
'.םקוברבםיעגופתאז

י
.' הצעומההעידיל?טיבהלהצורינא,ונובר!”סירקילעופהננערמ""ות”ט”כ'

אלםהבןפהםושבםירברבםהההרבחאלשעידומו,ההקהענמנסילע«מההצעומ
.יבמופבולצנחיהלוםחונהנתהמורזחי

לכקיספהשהימוקמההצעומלהנופינב,רובעותואגציימההצעומהרבחכ
,םיהומוהרמועףונומוההארממררעלגו,וברוזחישרעףונותואסערשק

.ףונרהרהלהצעומהטעממתנתינההברמהלכםגקיספהל
?םויהררמלע'הסעמלןמ:ינברהסורמ

ןוזניוללשהינפהמיה.ךחרהמהםערושקאוההשעמלשרחאןינעשי:הצעומהשאר
.ותשקבתאיהיחרו,רההןינעלגלההזםידקהלםגטקנאוה.רתיבלשתחלשמלבקל

.הירקההלעתולצנתההתילרבילההגלפמהזכרמלהינמהחיהיהעריפל:ןוזניולרמ
לשהרהזהשקבוהדיחלבר.ךבלעהעדוהלבקאלינברהחהמםושמעדויינניא
.הזהןוננהןווכבלעפה,ההזלבקמינאוםימיהממ

?ב' בסנרגהמןובשחבהבהלתאזלףסונו,תועצההלכתאלבקלשקבמינה:ןב.ר₪
.ףונותואההרברומעיהוההימחדועלכףונותואםג
עיבצמינאןוזניוללכהמ"”ןבל:דמעמהינווסומהנוינורמהנירברךונומצהנבעומהשאי`

ןעמלןוםהרםוידעהוהמולהתל,ןוזניולרמלדיתתלןעמל,תימוקמה”הצעדמל
סנכהלךכדחאןגומיבהז,הרקמהלעתולהנתהלהתואנההירובצהרררהתאאוצמל
.ןושארםוירעתונקסמההקסההמ;וחרלעיצמיבההרב.יפוטתוביסל

אובלחרכומבתכמהמםרונינניאלבי {,הצעומהשארתעצהלתיבכמינא:היונרמ

.הצעומהירכחלאובלבייהבתכמהשהלא,ינברהטטוריל
.רתיהתא?המרלשקבמינא:”ב?.רהסרמ

רברםישרמאוהצעומהרבוגילאאב,ההאההליהםןאכהנשי:הצעומהשאר
ילהנמלםישנרביהמ,הסרהימ,שקבימביהרמה.תואצוה-ןוזניול*לממרבעוהש
.ןםכררלהעיסנהיכנלהיהתואצוההלשחנומהיכיתבאחותוקלחמ
,םיגוהנהזיאביהרמה.םינותנהםעהמ:רממןוזניולילאהויעיברםויותואב
לכהזןינעבהיהאלבתכבההמהתליהםההחיהךליהןבל.לגררורברמאאוה
.בתכבקרתותליאשעיגהלהבהלטבמההקנמינאוחוכו

ךישמהלוהעדוהוישכערוסמלןכומינאןכל.םושלשקרםיגוהנהמהיתלבק
.םיקייורמההימרפהלעםהלבקנשירחאהוהןינעב
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?":ךל23־ו־"`>"3`יי`רילףגא30«-ליקיאמהז:םוקמבקןידלףויסכנלוביינניא
ךישמנותאזקיספהלתאזהרמאמבקיצמינא.קרובלךירארוע-הזתאיאאו
.הבורקההבייטבהיהייהזו,מיקיירדמהםימראהאבאלבקנשתרמאה1־ןאאא

"באכבךלהנסמנסאאזא'יררתגיאשרןאמ
ןיבמהלכברושקהזיכתרחאהבישילתאזמנחדלברהןירעאלילע«ואצומו

.םףוקו.ךליוקיא
,איתיארינא,דבאשקרב[להרעךנחהבישיהינפל63.10.15ךירא:אב:ןוזביין

קיפאבימינפ.התלי;סהמאיאנתכזאו,לגררודכהםוגמלרמקבינינאהםיל ,וברזמרינברהשמקםיפיבאהלכזאויהאלזוע.האפרמהריפזמ,םועא₪
נךמראבי”עילאובלידכבהאא־;מהריכזמך-רריקוהךפך`33םיבראמית'עקב האללןאכ;ףולחלכבךמתסהלרמלכילריהזמידמבלגררודכהט"ואמלאןוילל

י«?וקלחמלמנמ1טךעל`ימינמאלוקדהלרוגייבניתמלחאל,םיכוביסםוקדי
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