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הצעומהרבזג־בדיחא.אי,הצעומהריכזמ־יבנע.ד:ה"הםיחכונ

:הבישיהתאחתופ:הצעומהשאר.
התואםייקנשרבודמהיה.עובשינפלמהרוגסההבישיבםיכישממהשעמלונא
%תויהלהבישיהתאוניחד,תועש24-לתוחדלינברהשתשקביפל.ןושארםויב

.תימוקמההצעומהתובישילש!רבקהםויה
תאןוסניולרמלשותמזוילםיריאשמונחנאשםכוסהשעמלהנורחאההבישיב.'

רמגלותעונתתרגסמבלועפללוכיאוההדימוזיאבתוארלו,תולצנתההןינע*
.חויטפמיסאלתושרפיתש
ינברהשלךלהרוקמהש,תימוקמההצעומבבתכמתרחמללבקתנםכוסשהמירתא
לעינברהשתא-ןמאנד”וע-ונר'זבלשד"ועהםישאמובש,ילאקתעהו
ד"וע,הצעומהלשיטפשמהץעויהלשולופטלרבעוההזבתכמ.הבידתאצוה
־.הבושתבתכרבכןורימ

'

,הנידמהרקבמלוזוחמהלעהנוממלחלשנורוקמשבתכממקתעהןכומכיתלבק
םויבסנכתהלתדמועשתימוקמההצעומהלע-ןמאנד"וע-<בתוכהןנולתמובש

זגולתמוירבדל,הצעומרבחלעםייאוליאכאוהשלכונר'זבתאתונבלוןושאר
`הצעומלתורוהל'זוהמהלעהנוממהמשקבמו,יקוחיתלבאוהןוידהםצע,

,`..הזאשונבןדהעטקהתאלכיטרפהמאיצוהל
םהשתורדתסההלשד"ועתאמםידבועהתרבחלחלשנשבתכמקתעהיתלבקןכ

.תיטרפתושרלתסינכלעהנולתושיגה

תורוהתעונתםשבאלא,ר"תיבןוגראםשב,רבדמוניאיתלבקשיעיברהבתכמה'.
ונואתירקבתורחהתעונתכ"כור"חינמענומינאשידגנהנולתב,ר"תיבו

.לגרודכהשרגמלעםיקחשמםויק
.םהבךייוציהצעומרבחלכוםיקתעהושעייל"נהםיבתכמהלכמ
םהובש,ר"תיבזכרממינברהשהצעומהרבחלחלשנשבתכמקתעהיתלבקךכרחא

םע"הבקשהרקמהתאתוארלתולצנתההםעםישקבמו,התיהשתירקתהלעםילצנחמ
.לסוחמכינברהש

םרטיכובבותכהמעדויינניאו,רנר4זברממישיאבתכמ<יתלבקןכומכ
.ויתארק

.תוצוחבםימוסרפהלכויהםאה:ן'יצקוברמ
העדומ.ר"תיבםעטמרתאםוסרפהיהו,תורחהתעונתםעטמדחאםוסרפהיה,ןכ:הצעומהשאר'

דגנ,ידגנ.הצמשהלשןכותםע{העיגהךכלעהשגוהוכ,תושראללהספדוהתחא`
תעונתםעטמזורכהשעידוהןוסניולהצעומהרבח*.'וכותורדתסההדגנ,הצעומה
.'וכולושינדגנןיגפהל”ארךקינשהזורכה,ותעדלעהשענאלהרותה

ןופלטבואהפלעבהינפוזיאהתיהםאה,ולבקתנשתרכזהשםיבתכמהלכדבלמ:תיזגרמ
`.?הצעומהשארלתורחהתעונתמ
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:הצעומהשאר

:וסניולרמ

:ר'בצרמ
:ןוסניולרמ

:ינברהשרמי

:חי1גרפ

תאיתלאש,ר"תיבןוגראמילאונפאלםאינברהשרמיתואלאשםויה
ילרמאאוהור"תיבזכרממןופלטהזיאעיגהםאהצעומהלשיאנופלטה

.)וזכהינפלכהעיגהאלשאיההבושתהו,יאנךפלטהתאתינשלאוש(.אלש
םגותולצנתהלםוקמשישיתעדתאיתעגההב,הצעומהתבישיתקספהרחאל

הצעומהתעידילאיבהלהצורינא,תיטרפהיתונחבהרקשהרקמהלעיתלצנתה
ןוכנלהאצמתילפיצינומההדעוהתורחהתעונתזכרמ:םיאבהםירבדהתא והז.תורחהתעונתלשאלולגר-רודכהלשעקרלעאיהתירקתהיכטילחהל
הנתנל"נהתילפיצינומההדעוה.ר"תיבלשלגרודכ-תורחהתעונתלשףנע

.לגררודכהזכרמלהארוה
,עגפנההצעומהרבחהיהש,ינברהש'הלתולצנתהבתכמבתכלגרודכהזכרמו
'בתכמהמארוק(:הזןכותב,ונואתירקלשהצעומהשארלקתעהו,ישיאןפואב

?ןמאנד"ועלהזבתכממקתעהשיםאה
ךכללבקיאלשדעםמשבםיבתכמםושחלשיאלשד"ועלהנפלגררורבהזכרמ

ינברהשלונר'זבלשבתכמהיתעדיפל.ר"תיבלשלגררודכהזכרמרושאתא
.ונוא-תירקבורקשלגררודכהלשתוירקתהםערשקלכולןיאוישיאאוה

0זכרמשבשותונאו,תולצנתהתלבקהתיההצעומהתבישיתקספהלשהנוכת `שןכל,ר"תיבלשלגר-רודכינינעבןורחאהקסופהאוהר"תיבלשלגרודכה

.המוקמבהאבאיהו.הצעומההנוכתההלתולצנתההתאתאזתולצנתהבהאורינא
לשםויהרדסמותרהצהתאדירוהלושקבמוינברהשהצעומהרבחלהנופינאןכל

.תמדוקהתבישי
`

יפכ,ןמאנד"ועמהרהזאבתכמיתלבק,תרחמל,הנורחאההצעומהתבישירחאל
בתכמלרושאהתאינממלבקהצעומהלשר"ועהשרחאל.הצעומהשארריכזהש
אוהובש,תילרבילההגלפמהלשילפיצינומהזכרמהתאמבתכמיתלבק,הבושחה
,ומשבלצנתהלשקבמתורחהתעונתלשתיצראהתילפיצינומההקלחמהלהנמשעידומ

לששיאהשעידוהןכומכ.תירקתהילהתיהרתאשונוא-תירקבםהלשרבחהםשב
ןינעהתאתוארלשקבמו,תולצנתהבתכמישיאןפואבילחלשיונוא-תירק .לסוחמכ

םעהחישילהתיהןכ.לארשיבר"תיבלשלגררודכהזכרממבתכמםגיתלבק
,הנגפההלעאלםיטרפםושולםיעודיאלשילעידוהש,לפירגרמ,ר"תיבזכרמ ד"ועוילאהנפשרמאוףיסוה.ןמאנד"ועלשויבתכמלעאלוםיבתכמהלעאל
םעטמוילעלטוהשדיקפתהמותואררחשלשקבוונוא-תירקבשותוהעונתהרבה

לפירגרבחהקיסמךכמ.הנבההיאןינעבררובואקסופתויהלםילעופהתצעומ
תאזהחישבןכומכ.םיקדוצםניאונוא-תירקבר"תיבירבחשהארנכשהנקסמ

-חירקבהשענהלעםיטרפןיאתורחהתעונתזכרממר"תיביטנאלתמאבשיתמשרתה יניעב,םילמהמכבותואהניכףאו,שיאהלעןנולתהרבסההרחאל.ונוא תוורתההתאתמאותהניאתולצנתהלכובתכמלכשוליתעדוהרשאכ.תומיאתמ
ללכבעדיאלו,לופטלכקיספהלהארוהןתניתדימשרמא,םהלשד"צעהלש

תאןתונםוקמבשילעידוה.הלאכםיבתכמבותכלידכר"ועתונמלרבודמהש
שאר,ןהכרמתאאוצמלרשפאןכיהינלאשןכומכ.לופטלאקיספהלהארוהה
ןאכליאובנ.רבעבותיבלןתנשהרזעהלעולתודוהלףמלצנתהלידכבהצעומה
:ובש,הנורחאההצעומהתבישירחאלקלוחוהיהשרחאבתכמחסונלעילעדונ גוסהמ(םיבתכמלשךשמה.)ב;הרוגטכהזרכוהשהבישיהלעםיטרפשי.)א .םוקמבתורחהתעונתר"ויתמיתחב)עודיה חסונלעתלצנתמתימוקמהתורחהתעונתםאה)א:ןוסניול{ההתאלאושינא
וליפאומצעשיאליוניגהדצמשיםאה)ב?ר"ויהי"עםותחבבשבתכמה .םוקמבהעונתה־רבהוהעונתהתרגסמב
הטלחהםושבעירכהלןכומינניא,ל"נהתולאשהיתשתאיתלאששרחאל,יוצמ
.הזןודינבלבקתתואלופתש

הצעומהשארלשהחיתפהירבדמ,וישכעדעהיהשהמןוידהמםויהןיבהלילהשק םגםיעגופינברהשרמנועגפםאשבשוחינניאלכםדוק.ינברהשלשוירבד
לבקמינניא.עגפנינברהשםאתויהלךירצןוידהשבשוחינניא.הצעומהירבהב

ונלההנובאשםשורהלבקתמ,לבקתנשבתכמהיפליכ.שקבמאוהשתימדתתאםג .הזהןוידהתאםילטבמו
לעםיארחאהשןויכמ,ךרעלכםהלןיאהלאהםיבתכמהיפולחלכ,ןפואלכב

.הזמךפיההקוידבםישועםהוםיבתוכשהמלכםילבקמןיאםוקמבתורחהתעונת
קחשמהלעתועדומומסרפםה.םויהדעוהוריזתהאלושרגמהלששוכרוחקלםה .ךכלתושרולבקשילבמ
רחאדסוממאבשבתכמלכלבקלןיאלצנתהאלםוקמבתורחהתעונתשןמזלכ .וישכעדעהשענשהמלעיוניגהטלחהלבקלהצעומלעיצמינאו
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-ץנב,'.
ףתשתתאלהתאתובושתבבשחתהלילבשתרמא,ינברהש,אתא,יחוניבהאלינא:ריבצרמ”\

.'וכוהטלחהב
הסנמהתא;תורשפאונלןתונאלהתא.הערכהבלפטמהתאםאהנניאהלאשה
:הבוחידיתאצלידכקרוזהרוצב

.םדוקיתרסמשיתרהצהתאדירוהלןוסניולהצעומהרבחליתינענאלירבדב:ינברהשומ
זכרמו.תורחהתעונתזכרמלשתולצנתההתאורבסההתאלבקלינאלוכיםנמא
ישנאל,ילהארנשיפכעודיהיהאלהזהרבדהלכמךא.)לגר-רודכ(ר"תיב
לכלעונואתירקבונלשםינינעהו.תורחהתעונתאלוםירתיבהאל,םוקמה

לכביתיאראלו,ונרא-תירקישנאלוונוא-תירקישנאלשםהרניחוגלפמ
,תוטלחהולבקיואםהבוקיזחיונוא-תירקישנאשןמיסםושל"נהתויולצנתהה

ירבחדובכב>טעמאלועגפשםימוסרפהותוירבתכתההתאתובגמה,תוינפוליפא
ריאשהלםכדצמםגשקבאויליתראשהןכל.םירחאםיפוגילואוהצעומה,הצעומה

תעונתר"וימוםוקמברתיבשארמםיפסונםיישקבלקתאךהדמבחותפךרעמיל
:ות”פךחמרוזחירשאכםוקמבתורחה

קיפסמםסרפתהרבכאוהיתעדל.ינברהשלשהבובהתאיתנבהאלתמאבוישכעדע:ןוסניולרמ
הקיפסמשבשוחינא.םוסרפלידיתארתויןתאאלםגינאו;תאזהתירקתהי"ע
תילפיצינומההקלחמהלשתולצנתהההקיפסמולגרודכהזכרמלשתולצנתההתוא

םינגמו`חויועטםישועהםישנאהברהםנשי.תילרבילההגלפמלתורחהתעונתלש
ונר'זברמותויה.םיקדוצםהשםיבשוחםהםימעפלו,םתואהנגמבורהוםתוא
רתיבלשלגרודכהתלהנהתעדתאםוקמבררבליתקפסהאלםיאולימתורשלאצי

ןוצריעבשםניאםהונואתירקרתיבלשלגרודכהתלהנהישנאבורםעיתוחישמ
ינבאו.ונואתירקלשלגרודכהתצובקלהנמי"עוטקננרשאםיכילהתהלכמ
תילרבילההגלפמהזכרממלבקאוהשבתכמב.תויולצנתהלףסונםוקמשישבשוח
תילפיצינומההקלחמהלשהטלחהיהוזותישיאלצנתיונואתירקבשיאהשבותכ

האבתולצנתההותולצנתהלהרורבהטלחהאיה:תאזלבא.תורחהתחונתלש
שיאלתוכםלםוקמדועשישבשוחינניא.הליחתהבשחמבוהפיןפואבהמוקמב
.רחואמרתויתצקילוא,אוביןכהזשבשוחינאשהמ,תישיאלצנתיאוהש
ינאו,הנוכנתולצנתהכתאזתולצנתהבתוארלהכיגצתימוקמההצעומהיתעדל
יתרעטצהשםדוקהלכיטרפביתבתכ,הצעומבתורחהתעונתלשגיצנרותב,ידצמ

תינששקבמינאולאהתויולצנתההתאלבקלםוקמשישבשוחינא.תירקתהלע
.םויהרדסמותרהצהתאדירוהלוןינעהתארוגסלינברהש'חהתא

אל,ונר'זבתורחהתעונתר"ויידילעםותחוישיאןפואבחלשנרשאבתכמה
הצעומהשדיחיודחאטרפיתרסמינא.םוקמבתורחהתעונתהתעדלעחלשנ

.תולצנתהםשלהיתדיתשרדשו,תוירקתהלעתונבלתדמועתימוקמה

םעהנידמהרקבמלוזוחמהלעהנוממל,הצעומהשארירבדיפל,חלשנשבתכמב:ינברהשרמ
ןאכםיבשויונארשאכ?אלואךתואבייחמהזםאה,הצעומהשארלקתעה

?ךלשהנולתהירבדיפלתיקוחיתלבהבישיב

,הזןינעבלופטהלכתאקיספהלןמאנד"ועלהארוההנתינשןאכתעמש:ןוסניולרמ
רתילעוהעיגפכינברהש{תבהעיגפהלשןינעהתאהאורןוסניול*חהםאה:תיזגרמ

?תויולצנתהבךרוצהאורוניאורקשתוירקתה
רושאילבושענםוקמבןאכושענשתולועפהמקלחירבדיפלוינברהשירבדיפל.ןוסניולרמ

ושענןה;תורחהתעונתלשתילפיצינומההקלחמהרושאילבו,לגרודכהזכרמ
.דחאםדאתעדלע

ריהצהלןכומ,תורחהתעונתםעטמהצעומרבחותויהב,ישיאןפואבהתאםאה:ינברהשרמ
תוירקתהלכתאהנגמםוקמבתורחהתעונתםשבוישיאןפואבהתאשלכיטרפל
.?םיוסמזכרמםשבואדיחירותבונר'זבי"עומרגנש

?ךלרוזעיהזהמ:ןוסניולרמ

י\בויבלבאהתינכתןנכתמ,םבסדנהמהונמזוהוזהבישילורחאמ,קספוההזאשונבןוידה
.ונוא-תירקלשחותיפהתודרבע'תאעצבמודרשמשרדק'הןכוםירבסהןתמםשלונואתירקלש

.תובישיהרדחלםיסנכנרדיקוםבה"ה
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:'יצוברמ

!רייבצרפ

:ן'יצןוברמ
:םגרמ

:ןוסניולרמ

:םגרמ

רחאמםלוא,תמדוקההבישיבהרשואונואתירקלשבויבוזוקינלבאהתינכת
םירבסההןתמםשלרדקוםבה"הונמזוה,תינכתלםירבסהושקבהצעומהירבחו

־.םישקובמה

``

י:־:ווייי"־:,עכציביוןונכתלאלא,בויבהלשןונכתלקראלוסתיתתשהצורינא
תולועפעוצבבקעםינקתמהויטרפהשוכרהתרימשיאויתויניצרתוערפהלאיה

לבא,יעוצקמעדירסוחללגבילוא,םינבומיתלבםירבדהמכלםגו,בויבה
.המיאתמיתלבהרוצבבויבירובתםישועש,תינויגההניחבמםינבומיתלב
תודגנתהלכןיא,בויבוזוקינלבאהתינכתלשאשונבםינדלכםדוקונא

.עוציבהאשונבתולאשהנייהת,הזהקרפהתארומגנשרחאלש
;הברהוילערבדלרשפאשאשונהז-בויבלבאתינכת-יללכבויבלשאשונה
מ"קברתויבתיללכההנומתהתודוסילכתישאר,הרצקבתאזתושעלהסנא

-תונכשהתויושרהםעונואתירקלשטופשהחטשתאםיאורהפ.1/10,000
ונאש,ךכהארנםיללכםירקבבויבלשןורתפה.{ךכוןויבס,הדוהי-רוא

בויבףסאמי"עהדוהי-ףואםעםירשקתמ,המורדןווכבבויבהיוקתאםיזכרמ
{צמנהסרוקהןיכפושרהיטלזוכירתומוקמלעיגהלםיבייחולודגרטוקב
התיההבשחמה,תירוקמהבאהתינכתיפל;הדוהי-רואבתיברעמ-םורדההנפב
תודגנתהללגבהלפנתאזהתינבתה.לארשיירדהלשתועקרקברוהטןוכמםיקהל

ןוכמתאריבעהלטלחוה,{וכוןוחטבהדרשמתודגנתהמהאצותכו,םינכשה
,הדוהי-רואלשרוהטהןוכמלונוא-תירקיכפשרוהטןוכמליזכרמהרוהטה
\&.ךכלםייזכרמהםינינבהתאןאכהנבנו

יבגלתטרופמרתויהריקסלרובעאטעמדועינאו,רתויבםייללכםירקבהז
.המצעונוא-תירק

יבגלתורונצהםיבשותמהיסולכואוזיאלאיהונתואןינעתיאדובשהדוקנה
ונלחתה.םילוגלגהברההרבעתאזהתינכתהתאזהניחבמ.ונוא-תירקבבויבה

םינכתהורגסמהתאלידגהלתויחנהונלבקךכרתא,שפנףלא20לשהיסולכואב
היהתונוא-תירקבתיפוסההיסולכואהשהכרעהךותררשאלונמזבהשגוהתאזה

ישישתופסונתויחנהיתלבקהרשואתאזהתינבתהשרחאל.םיבשותףלא34-כ
,שפנףלא60-לעיגהלורתוילודגלןאכהלולעהיסולכואהשןובשחבאיבהל
תודובעהםיעצבמוםידבועונאםהיפלםירטוקהו.היצטנירוארפסמךותב

.םיבשותףלא60לשהיסולכואןאכטולקלוקיפסי
ןילמסדנהמהםעיתדבעתוברםינש.הזלרשקבםכלדיגהלהצורינאדחארבד
-ונמזבאוהו,תורחאתודובעוםיטקיורפלעדובעלתונמדזהילהתיהו,ל"ז
רחאלםינש6-5גובעכו,ןדשוגלבלבויבהתינכתתאןנכת,1952-53תנשב
םירפסמלהיסולכואהלודגלשהחנהךותןנכת,תיניצרהברזרןובשחבאיבהש

,ןובשחבםיחקולאלשהמכשהנקסמלעיגהאוהו,וקיפסהאלתורונצה,םילודג
ךרוצהיה.תומוקמהברהבבצמההזו.לצונמתמאבאוהרונצהםינשהמכךות

.ץחלהינפבדומעלידכתורונצףיסוהלוףילחהל

ףילחהלךרוצהיהםינשהמכירחאשתומוקמםנשי,וישכעךתעדוהיפלתאזלכב
ףלא60-לאוהםוקמבונלשלודיגהשקפסבוישכעםגינא.תורונצםתב
ת"”י;ר..וך”יילה;־חװלםוקמויהרוכבה`ארבוישכעשבשוחינאו
..ס,תורונצםיאיצומםששתומוקמשיאובתתוחתפתהההברהכןיבו

היהי'םאתודחוימותולודגתואצוהםרגהלתולולעשךכ,תוכרדמוםישיבכ
ןיבףסכבלדבההוהמתעדליתיצר.תורונצהתאףילחהלםינשהמכדועבךרוצ
רטוקב”ורונצדימסינכהליאדכאלםאדימלוקטנשידכב,םירטקהילדוג
.לודגרתוי

דועהיהוזשוליאכ,שפנףלא60ילשהיסולכואהיבגלהרעהםפהתיהוהתויה
תואיגשוןויסנמדומללןכומיבאוםזגומאלהזשרמולקריתיצרינא,תמזגומ

םילודגקיפסמםהוהברזרםעםיבשוחמםנהםיחינמונאשתורונצה.םירתאלש
הארנהזלוצ'6לשרטוקלעברונצםילכתסמשכתילאוזיוהניחבמשתויהללוכי
־.ללכוללכןטקהזןיאהשעמללבא,ןטק

יכהמוצעהברזרםהבשילוצ6לשרטוקבתורונצםיחינמשהפיאהזהםוקמב
לכןיאשךכ.םיבשותיפלאהמכלשהזכרטוקבםיכפשריבעהללגוסמרובצלכ
ינאשהמכליחתהלתולולעתויעבהו.ךכלגואדלהמןיאוקיפסיהזשקפס
יבגלרבודמהיההז,תורונצףילחהלםיכירצויהשהמגודיתרכזהםדוק

המגודללוצ6רשאמרתויםישועאלתימינפתשרתימינפתשריבגלעוםיפסאמ
ףלא15-10לשםיכפשריבעהללבוי{מ"ס25(לוצ10לשלדוגברונצנהמגךדל

.הקיפסמהברזרהפשי;גואדלהמןיאשךכ,םיבשוח
'

,ימואתפסמועהזיאלבקלבייחרונצהשתאזכהרוצבםיבשוחמתודונוהלכ
בילצוממיתלבםידבועתורונצההנשהךשמבללכךרדב.הלודגתומכלשלגהזיא
וזיאהנשיזאםג,ףלא,60-התאתרבועהיסולכיאהוליפאםאשתרמואתאז

.תורונצבתושימג
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:ןוסניולרמ
:הצעומהשאר

:]מיונרמ
:הצעומהשאר

:םברמ

:ןמיונרמ
:םברמ

:כסרתוי

:םברמ

:ןוסניולרמ
:רדיקרמ
:םברמ

:ריבצרמ

-5ןב
הברזרהיהתדועזאםגףלא60לשהיסולכואהתארובענםגונאםאשבצמהוהז

ןהיפלתוחנההמכדועשי,םירטילהמכלהחנהבהברזרדועםנשיותורונצב
תורונצהירטוקתניחבמגואדלהמןיאכ"הסבשךכ.עצוממבםוילםירטילובשח
.היסולכואהלדוגלסחיב
.םירשוקהלדוגב,תיפסכהניחבמלדבההלשהלאשהתיה

:הבישילרזחםייחניבשןוה?רמ
ןמזבו,הזרפסמלעיגהללכונשחינמינא.שפנףלא60לשרפסמונעבקונא

לודיגלשהנשהמךותמ,6יפיובירלוננכתו,םיפלא10קרונייהתאזונרמאש
רתוישהמתרשלהיהיותלוכיבשךכבויבהלעפמתאססבלשיש,יתרמא,היסולכואה

.תויפסכחויוביחחהבדומעללכונשהחנהךותמ,םיבשות
.תורילףלא100-כךסבהאצוה*איההכרעה
ןונכתלגאדלשיאלא,)וזהלאשלםוקמשייכםא(הלעיהזשהמכאלאיההלאשה

םיתורשןתמחיטבתותמשגהשןונכת-הריהמוהלודגתיסחיתוחתפתהםעבשחתהב
.םיתואנ

תוינכתתשגהבךרוצןיאםינפהדרשממרושאלבקלידכב
,םינפהדרשמלרושקוניאשףוגוהזםהנוילעהבויבהתדעולתוינכתםישיגמ
דרשמררשאלהריבעהלשיהטלחההיהתםאלבא.תאזםיקדובםניאםינפהדרשמב
.םינפה

”\
”תיפרגופוטהניתםמ.ונוא-תירקךותבבויבהתשרתאריבסהלםגהרצקבהצורינא

תאהצוחהסכרםעחותיפהרוזאאוהדחאה;םירוזא5-לונוא-תירקתאיתקלח

ינשהרוזאה.המורדהיצטיברגבדרויהזהדצהמבויבהלכו,םינשלחותיפהרוזא
קלחוחותיפהרוזאלשיברעמהללחהתאחקולשינריצטיברנןכ'םגרוזאאוה

:םירוזאינשדועהקיתוהונואב,סלגנא-סול{הרתוביבס,הקיתוהךנוא'תירקמ
יעבטןפואבזכרתמינופצהרוזאה,וישכעםידבועימררדב,ימוררדחאוינופצדחא
םיכפשהתאבואשלךרטצנהפמו,דיתעבהניאשהנחתםקותהבתיברעמ-ןופצההנפל
ןכםגימורדהרוזאה,אישנהבוחרוםינרואהךרדתנפבתאזההביאשהתנחתלא

רינכתתארבחירשאהקינסךקוא,ץחלרונצהנויהפמהביאשהתנחתהתואלזכרתמ
ויהיונואתירקלכבשתרמואתאז,הוחיפהרוזאלשינויצטיברגהוקהםעהביאשה

.םינרואךרדהינשהוץרפסדרפבתחא:הביאשתונחת2
?תלקלקתמהנחתהםאהמ

למשחםרזתקספההמגודל,והשמהרוקהפםאירה,תאזההביאשהתנחתלעגונשהמ
לשהלעתלםורזלןמזותואבםילוכיםיכפשהו,העשדעהעשיצחתחקללולעהז'

,תיברזרהבאשמשידימתיכ,המכסהרהמוניאינכימלוקלק.יקסנירטל-לתסדרפ
.למשחםרזתקספהבקרוךארבודמ

םישועשןבומכ,הביבסבםיבשותלהנכסאיהםרזהקספהלכשהפיאהלאכתומוקמב
םיאורונאו,תוריליפלאתורשעהברה-ראמהלודגהאצותיהוזשוליפא,רוטרנג
.תאזהתפסותהתאךוסחלרשפאש
,םישארהתאבטיהםירבחמאלשהרוקםאןלוצ6לשתררובצבש,םעפהלאשהפהלאשנ
;?`־.פהתמיתסתורקלהלוכיםאה

הדמוזיאבהקידבלתסתיתמהקידבה.םיקדובםיעצבמשהדובעהתאללכךרדב
תאםיאלממ.ץחלהקידבי"עתישארהתקידבאיההינשהקידבו,םירשיתורךנצה

וניאםישארהדחאםא.םיוסמץחלתחתדומעירונצהשךכלםיגאודו,םימבוקה
.רבדהתאןקתלבייחןלבקהזאו,םוקמהזיאבהליזנהלגתמדימ.רדסב

,ןוסנילבבוחרבהקידבהתשענאלשריבסמ
.תרחאעודיאלילו,הקידבינפבדמעהזשארהתקידבלרשקנשבשוחינא

תקידבתאיתישעו,בויבהתאחינהלליחתה,אישנהבוחרבדובעלליחתהןלבקה
וא,שדחמםתואזיקתהוםישארהתאקרפןלבקה.ולזנשםישארויהו,תישארה

.ץחלהתקידבבדמעהז
אבשבו,םישארהתאורמגלעיתורדשב,םינשהמכינפלהיההז,עודיילשהמכדע

תושעלושדחמהריפחהתאתותפלםיבייחםאיתואולאש.המדאבהמתסנהלעתהםשגה
יונקדבאלירקמוקהזיאבםעפםאיכךרוצןיאשיתרמא.עטקותואבץחלתקידב

לכבןכומכםידיפקמאלםירחאתומוקמבשעדויינויסנמינאו.קודבלךרוצןיא
'.רק

\

?חוכרדמהוםישיבכהתאךניקתהשירתאהליזנתילגתמםאהרוקהמ
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:םברמ

:תיזגרמ

:רייבצרמ

:םב₪.

:ריבצרמ
:סברמ
:םברמ*:ר'יבורמ

:רדיקרמ.

:םכרמ
:הצעומהשאר

:כ0רמ

:רייבצרמ

הביסהו,עקרקלומרזיבויבהימשםישועאל:תוביסיתשהלשיהמצעהקידבה
םוקמבםוקמהתאופטשיובויבהיוקלוסנכיםימשגהימשףרוחבעונמלהזהינשה

.תפסונתוביטרתצקדועםורתללוכיהזו,המדאבתיעבטתוביטרהנשי.בויבימ
בויבהתמיתסלשהמןמזרחאלרובתהשארבקרקדסהזיאהזכרבדהרוקוהרקמבו
`.תפסונתומיטאלםיעיגמזאורובצהםתסנ
הכירבהדומעלהכירצרכילמינימהבוגשי.םיתבלישארהבויבהמםירובחהיבגל
.הגרדמהמםגושיבכהמךומנהז,ירצחב,ילצא

.ןקתלםיכירצהז
.רצחלכלרובתדיתעבאיהבויבהתרטמ.דאמהבושחהלאשאיההבתעגנשהלאשה
םיחפירובחביתקסעהברהםעפינאינויסנמבטיהריכמהזהרבדהתאינאו

ישארהוקהםעונאו,בוחרההזםאשבויבבהרוק.םיתבירובתתואמיתננכתוו
םנשילוממדחאדצבםיכלוהשחיננ.ינשדצמואדחאדצמךאםיכלוהבוחרב
הרטמשרמואינא,הצעומלינוכסחןפואבתאזרותפלהצורינאםא.םישרגמ
הנהדחאוק`תתללוכיינאזאו,ידוהילכלרונתהתאחיטבהלאיה,דחארפסמ

.ןכשלינשרובחםעו1;סמתרוקבאתםע
חונהםוקמכהלאהםיאתהתאתתלהתיההנובהתטרופמתינכתתנכהךותללכךרדב
רובתהםאםיכסמתמאב,המגודל,.טרגשימהזיכ.הרקמלכבחילצמאלהזלבא
היצלטסניאהתאולרקימהז.ןעוטו.םשאלא.הפותואהצורוניאהינשהלבא
םכתסמהזכוקלכו.וקןאכםגחינהלבייחינאהצורמהיהיהזםגשידכוא

הלודגהאצוהאיהתאז.תיבלכרובעתוריל100דעתויהללוכי,ףסכהברהב
©.ילאידיאהןורתפהתאלבקלהלוכיהניאהצעומהו

.ינשלרשאמרתויתוריל100רחאלתולעלךירצבויבהרובתעודמאיההלאשה
,הרשפוזיאלבקלםידדובתומוקמברשפא.דחאלכלקדצהפתושעלרשפאיא
תיבהיװרתאמתזכורמהיצלטסניאהםירקמהבורב.חטשלתאזךופהלרשפאיאלבא
הפאוהבויבהזוכירשבשותידוהיהו,הגיפסתורובושעגניטפסהמךכדחא
.ןוכנאלהזו

?םיקדבנםירבדה,תונולחלשהרקמב
.ךכהזללכךרדב

?ימינפרובחרורטלשריחמההמ
.תוריל100-500-מךרעבהלאירובחלכ
?לוצ6לשרונצרטמהלועהמכ

.ךרעבתוריל10תוביבסב
..םומיסקמרטמ15-בדחאבשותיבגללדבההתויהללוכירתויבעורגההרקמב

,בויבהתודובעעוצבתעב,תובשחתההנשישםשורהלבקתישהצורינניא
איהתויהלהלוכישהדיחיהתובשחתהה.םיבשותהלשםתויחונבוםהיתושיךדב

לבא,הרצהזוזלםינכומהיהנץעותואבעוגפלאלידכבו,ץעהזיאשיוהרקמב
־.םיוקהתחנהבםייונשהצרישםדאלכלתאזהשענאל

.תונעט2קרויהו,םירובהתורשעהישעאישנהבוחרב
תאתיחפהלידכלכהתושעלשיןכא,םהבלפטלםיבייחותוויטלםוקמשישחיננ

;דבעלועיצהלםגשיאלא-תרוקבבקרקפתסהלןיא,תינכתםירקבמשכ.תונעטה

י"עהדבועשקוחכהרשואש,איההיארה.םלשלםגשיתועצהרובעדעבותועצההתא
'י"עעצבלןתינאלבויבתדובעעוציבךרדשםיעבוקםהועדיוןויסנילעב

בורלןורתפהבהנומטשעוציבלשךרדשפחלאלאםילאודיוודניאלןורתפתאיצמ
לכ.תושעלהמוךיאהטלחההתאעוציבהישנאידיבריאשהלשי.םוקמהיבשות
לוקישאופיאשקבתי.ךסבאוהןורחאהורומזתשרודהקידבהוהקידבתררוגהצע
הלוקשתדמשקבמינאןכל,עוציבתינכתםירקבמרשאכהצעומהירבחמתעד

.עוצבתינכתםירקבמרשאכ
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חרזאהתיעבו,םינכתשמהמ40%לצאתותפלררועתתתאזההיעבה,יתמושרתהשיפכ
רשפאםירקמהמכויהול:תחאהביטנרטלאהפשיזא.ךפהלוהצעומההיעבאיה
עובקלהביטנרטלאהנשי,םירקמלשיוברשישהזרואללבא,תאזרותפלהיה
דחאלכלעליטהלותאזעצבתהצעומהשעיצמינאו.ומינפהרונתהלשדיחאריחמ
.קרפהמררהתאזההיעבהזאו,הוזריחמ
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,שיבכתייצחדועתושעלןובשחבאבירה”בשותלכלשךנצרתאקפסלםא
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לעללכעובקלותונטקהתורידהילעבםתואתחקלרשפאיאריעהלהצורינא
ללכבשםישנאלעילשךוראהרובתהרובעריחמעובקללוכיינניא.ונואתירק
רובתםינטקםיתבלונלהלעשכ:תחאהמגודתתלהצורינא.ןינעלםיעגונאל
התיהיל,תוריל150האפקההחטשבורבחהלועו,תוריל65ןועשםעםימ
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.םינפהדרשמידילעםירשואמהםימייקרזעיקוחלםאתהב,רבעב

10%ויהישבשוחינאו,םידדובםירקמשישהתיהונלשםיחמומהלשתוכמתסהה
.תפסותהתולעלהכירצרשאמרתויתולעלךירצששיבכהתייצחלשבושחךותמש
הצעומהש-2דעילואיתעדיפלויהישםידדובםירקמיבגלדחארבדעיצמינא
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.ךירצךותמאלותונלשרךוחמםירבדוסרהשתונולת

לכםורגלילבוםישיבכרוגסלילבבויבתשרתנקתהלשטנטפןיידעאצמנאל
ךשמבתומיעניאולבסםהלםרגיישםיבשותלריבסהלךירצןכל;תולקתינימ
.תמיוסמהפוקת
םיכירצונאו,םיחרזאהלשתונרעגשהברהמםילבוסםנמאךנא.ןקותיקזנלכו
.תיסומנהבושתתתל

, .ןלבקהםעונלויהישםיישקהלעריבסהלשקבא
-תירקלשםיישארהתובוחרבהדובעהםייתסהלהלולע1964לירפאשדוחדעםאה
?'וכולצרהאישנה'חרונוא
־.ןכשהוקמינא

הצוראלינאו,ונוא-תירקבבויבהתודובעלכתארומגלהנשךותםיכירצ
.רהמרתוישהמרמגירבדהשידכבץמאמלכהשעיי”בייחתהל

שישהבוטהמיתסברוגסשארבתוליפא.המדאמלרחב,תורךנצתריגסלשהנכסהנשי
?תורונצלתחתמושעיישתוכימתהןההמ;ןוטבהץצופתמהזהריגס

לוחבםישמתשמונא,םישוגןיאםא.לוחלשדבורלעםיאצמנהלאהחורונצה
.ימוקמה

?תורצחךרדדחאירמגלןווכלדחאבוחרבוקםיריבעמשתוביסההמ

טאוהבייחמהזרבד.ירושימאלחטש,ונוא-תירקבתועבגהפשישאיההביסה
עונמלורצחךרדרצקרתוירובתתתלרשפאםא,םירטמ3לשקמועבבוחרבדע

.תאזםישועונאךוסחלהזי"עו,םיקומעםיוקאעוצב
.םתדובעבהחלצהםהלםילתאמו,םירבסההלערדיקוםבס"הלםידומונא
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:ינברהשלשותרהצהןינעבקספוהש
העקשהו,חותיפתוינכתינימלכלרשקבדגנתמוניאאוהשןוסניולרבחהמונעמש
תשגרנהאירקבונילאהנפאוהתאזלכב.תיבויחהשיגתאזבהאוראוהו,שרגמב
הפהתיה,הנורחאהתוחתפתהלדעשרמולהצורינא.םוקמברעונהלכלךדיעונש
טלחוהשירתא)א.ר"תיבתבוטלהילפאהתיה,תמיוסמהילפאלערבדלםא,אקוד
לעופהו,לעופהלשרגמהתאריכחהלורוכמלל"קקלהצלמהןתמלע1956תנשב
התיהאליכ,היעבתמייקהתיהאלזאו,םיפסכהזירחאםגוהזינפלםגעיקשה
,וריב6לו,ילמינימםולשתלעונתאומכיסירבילאונפךכרחאו.ר"תיבזאדוע ""?



:ןמיונרמ
:הצעומהשאר

3

:הצעומהשאר

:ןמיונרמ
:הצעומהשאר

־---.־.-..,:ןוסניולרמ
:ינברהשרמ
:ריבצרמ

8הצעומהשאר
הצעומה4:ינברהשרמ
:ץכ`.סרמ

:הצעומהשאר

הטלחה

`ןה4א.י

שדוחלתוריל20לשריחמונעבק.םייניצרםימולשתםלשלתורשפארסוחךותמתאז
`.םילעופהתצעומלתחאםעפקרעיגהרהזהםולשתהו

היהקרתויופתתשההוםירדסהלער,תויוכז-תרשתופתושהתואמר"תיבהתנהנןמזהלכ
בושנלוליחתהםואתפהרגשלסנכנהזהרבדהשכו.סמונמידו,ירבחוהפיןפואברבודמ
ויההנורחאההנשב.ףתושמשומשקראלאתפתושמהעקשהאלףתושמאוהשרגמהשתוחור

האב,זרפומידמרתוירבכהיהןוירשהו,שומשלערדסהםוקמבו.והשמרדסלםיירובצ
לעועבקנשןמזותואלתולועפועבקשךכ,עודירבדהיכותטלחומתובשחתהיאלשהנעטה

תצקהינפהאבהתיהולשךכ.בוטידהזןבומבןכדועמהיהןוסניולרבחהו.לעופהידי
.רתאןווכלירמגלםיחתפתמםינינעהויה,תסמונמ

תולצנתהאיבישתורשפאןוסניול{חלונתנוהנורחאההבישיבךנקספהשרחאל,עיצמינא
.תאזההשרפהתאםייסלעיצמינא,ברעהונעמששיפכתולצנתהההאבורחאמ.םימי3ךשמב

ןינעבתיפיצפסתמאבאיההיעבה.דבלבינברהשלשהיעבהיבגלתמצמוצמאיהתולצנתהה
ןיידעןיאהזלעש,אוהרבדה.ינברהשםערשקאללםגררועתמהיהןינעהלבא,ינברהש
ןכל.תרחאתאזשרפללוכיוהשימזאתועדומהתאםסרפאינארחמםאביכ,תקפסמהבושת
בתכמלבקת,ובתכשהמלכלעתעדיולגאיצוהלםוקמבתימוקמההצעומהשףידעמיתייה

.תורהתודסומלשתולצנתה
יתבוחמולעופהתאתוךדרסההתאוצימשה,ףסונרבדוניבת,יכתפסונהילוחהןאבהרסח
יתשביתייהלכהתאהסכמהיההזולזא.ר"תיבםשלערשאמתוחפאלםמשלערומשל
.תאזההילוחהןאכהרסתלבא,הזהרבדהתאלבקמםיידי
%זלצנתישונרוזבמשורדיתורחהתעונתזכרמשהרקמבםויסלאוביהזהרבדהשבשוחינא

בושחרתויהברהתיטילופןכותירסומהניחבמשבשוחינא,ונרפזבתיעבןיאיליבשב'
המלעעדויימוקמהרובצהשדוויב,םיימוקממרשאמםייזכרמתודסוממתולצנתהאובתש

.רבודמה
,הבישיבורמאנשםינורחאהםירבדהלעיתרזח

תולצנתההםגאיהזא,לבקתהלהלוכיתירובצהניחבמשהתואנהךרדהאצמתםאשונרמא
.ינברהשיבגל
.בתכמהחוסינבתועטןאכשישבשוחינא

.היעבהתאלסחלןיבועמשןושארהינא
?הנולתהלוטבבקפתסההרטשמהםאה
.!אל
ןוסניוללהיהיתאזההיעבהלכב...הזלכבריכיאלו,תולועפבךישמיואוביאוהםא

ינאםאו,תונחבילצאויהםינינעה;ומצעשיאלרמואהיהןוסניולםאו.בושחדיקפת
.היהשהמלעלצנתהלאבהיהםאו,ךכהיההזשןיצקלרמרו
־ובובתכמהתלבקםעשעיצמינא<.היהשהמלעלצנתמאוהובשהגלפמהזכרמלשךמסמשי

ינא,יזא.תולצנתהאובתאלשהיהך,לסותמכןינעההארנ־תוירקתהלעתךרעטצהתעבה
םימוסרפלףתושהיהאל"תורחװםעטמהצעומרבחשןייצלוכתעד-יוליגםסרפלעיצמ
.תוגהנתהלעיוניגירבדוניבתכמיפוליחוכותבו{ומסרופשיפכ
.ימוקמהףוגהםערשקלכםייוקיאלאובתאלשהרקמב.העצההתאלבקמינא
תכמאוביםע.סנכיאלאוהירדחל,לצנתיאלשןמזלכשיאותואס"-בשוחינא

תאתוארלשי,תורחהתעונתזכרממהאבתולצנתההשעגרב.ותואםסרפנ-תולצנתה
.לסוחמכןינעה

:ןלהלו,ר"ויהתעצהלבקלםיטילחמ
.לסוחמכןינעהתאהארנותאזלבקנ,ויהשתוירקתהלעםירעטצמובשבתכמלבקתיםא

בלףתושהיהאלתורחםעטמהצעומהרבחשןייוציובשתעדיוליגםסרופי,אלםאהיהו
תורדתסהלתורחהתעונתןיבונלשםיבתכמהיפולחומלךצי,ומסרופשםימוסרפהםתוא
.השענשהמלכיבגליוביגו,הזןינעב
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