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"!המרי/,("חןהטורח/6תועבה

רתויבתינרדומאיהשוהיזכרמה.ןואריקחטשבםינופלטהתיזכרמחיננליחתתםיבורקהםימיב
לכולבקי,הלאםימיב,רוזאהוןואריקינכתםםחאתרטתוםידוק10,000-נתדייונמהיהת
יוכ,םייעקרק-תתויהיםיתבהלכלןופלטהירובח.ןופלטלהנמזההיספטתאתורידהישכור
למשחהיינוקלשםירוגמהםג;"םיטוחהשילפ"ינפברוזאהלשטקשהוקוריהףוגהלערומשל
יםייעקרק-תתויהיםיתבל

םישיבכהבחור,רטמ7לשבחורבטלפסאלשהנושארהבכשבםישיבכהוללסייבורקהןמזב
בחורביאהיהיםישיבכהעצמאב,ד'סמשיבכגרטמ50-ו4'סמשיבכברטמ22-לעיגייפוטה

איהםישיבכלשוזתשר,רטמ18לשבחורבהיהיר56-157)סםםיתבלימינפהשיבכה;רטמ4
,ץראבלגריכלוהובכרהילכתעונתתוחיטבוםילולסמהירברתניחנםםידקתאללהשעמל
,בכרהילכלתוחונןורמיתתויורשפאוםיקקפתעינמידילערוזאבטקשהתרימשלםגםורגתו
,םיתבהמרשפאשהמכדעקחרטב

לעןואריקינכתשמרובעדחוימבהנבנהתותכה16וברפסהתיבתמקהבלחוי,הזשדוחףוסב
,תולמעתהוטרופסישרגם,חרבחרנתוניגרפסהתיבליכי,חרחכהר6-לףסונ.םנוד9ןבשרגס
ידלירובע,רעיתארעיםילכירדאהר"עןנכותהנבמה,םיבחרנםיתורישתומלואוהדעסמ

ןוחטבבשיבכהתארובעלםידלילרשפאלידכ,דחוימיעקרק-תתרבעםןנכותמרפסה-תיב
,רוםנ

לעמשהמוקב,םייטרפםיאפוררובעתואפרמרפסמתירגנםייתסהלתוסועירחסמהזכרמב
רנכורכמנהכדע,םיתורישוהנחטהררה,הרובעררה:האפרמלכב,ךסוןינבבתויונחל

,םינושתועוצקמבםיאפורלתואפרמ4

ויהיםינושארהםיניבבה,תוריד738ורכמנהתעדע,ףקיההאולמבתאנםנהיינבהתעונת
ףסונב,ערבקןפואבםילעופ500-כםויכםידבועחטשב,וזהנשלשרבמצדשדוחברבכםינכומ
םינדשהכאלמוהישעתילעפמםידבוע,הלאלףסונ.םינושהכאלמילעבוםיתורישידבועל
,ןואריקרובעתונמזההיולטבץראבםיברתומוקמב

67306.לט,37דלישטורתורדש,ביבאילת.מ”עבתועקשהלןואו'קי”ערואלאצוה



[המרי/רזוא/קרוב:(ינבישכ'ח

םינגה-תירקתאהמיקמהװןואריק"תרבח
הניא,לארשיברתויבתמדקתמהוהשידחה
רתויבתבחרנתורזעהךות.הירמשלעתאפוק
,הנורחאלוחתפתהשתוינרדומההינבהתוטישב
עיקשהלהרבחההפיסומ,הינבהשועיתתוברל

הינבהתאםדקלורפשלהרטמבירשפאץמאמלכ
תמדקומהסינכקראלםירװדלךכי"ערשפאלו

תויוחדנהלכמתידיימהאנהאלאןםהיתורידל
,םוקמבתויוצמה

דחא-ןיסדוירמסדנהמהונלרפיסךכבגא

,ןואריקתיבבתאםיעצבמהםינלבקהתווצמ
דחוימבדמעםשל"וחמרבכמאלרזחרתאו
הינבהתוטישלעםיטרפהמכ-הלאתויעבלע

ןיב,הירקהתמקהבהתעתולעפומהתונורחאה
:רובידהתאביחרהםהילעםישודיחה

שומימבאטבתמהזשועית-:הינבהשועית)א
םירזיבאוםיקלחלשרשפאהלככבחרנ

םיבכרומוחטשלםיאבומה,שארמםירמגומ
לכקראלםינמנהלאםיקלחלע,םיביננב

תותלדותונולח,תורבנהוץעהיקלח
השקההמישמהוזו-אלאן'וכוםוינימולא

םינינבהלשץוחהתוריקםג-רתויב
,תויעצמאהתורקתה,םינפהתוריק.םמצע
תותשרוםידומעהלשןוטבהדלשיקלח

.םידחוימםיליפורפילעבםילזרבה

הטישיפל,הכורחה-תיבבםיקצומתוריקה
ךות,תוקייודמתוינכתב,רתויבהשידח
,םהךויגךציחהוימינפהרמגהלעהדפקה
םיבכרומ,שארמםירםבומהםיקלחהראמומכ

-תךעורזילעבםידװנםיפונמתרזעבחטמב
בכרומדיקלכ.רטמ30א"כםיכרואההמרה

דערעקרקהתמוקמלחה,עובקהומוקמב
םיליכמרבכהלאתוריק.תיםמחההמוקל

וכו'וכורורוואה,תונולחהיחתפלכתא
,היצלטסניאהתורךנצרובעםיקייאהלכתא

וזהרוצב,'וכוןופלטהולמכחהילבכ
ואםיתרתיסואםינרציהלכםיענמנ
.תוריקבתורחאתועיגפ

הינבהתורבע-:חטש:הדובעהןונרא):
תיתגרדהתומדקתהתורמלשךכתנגרואמ
הינבהתלהנתמ,לבוקמכ,ןינבלוינבמ
ונייה,םינינבהעבשבתחאהנועבותעב
ר"מ6,6סמוא,ר"מ3סןעסםלשללוכחטמלע
החטשמ6יפלרוגהחמשוהזיהמוקלכב
תטיע,בי:לתתיריעןינבנתחאהמוקלב

הריסמהיגבהלידכהגהנוהוזהדובע
יםינכתכמלתורידהלשרשפההלככתמדקומ

בלתמושת-:יםמוםואןונימבחמברוציי)נ
רפשליוכ.ןוםבהרוציילתמדקומתדחוימ

דערוצייהןמזתארצקלווביטחא
ןוכימהתטישחטמבהלעפוה,םומינימ
דבלבםיאנוכמינשהנש,יטמוטואה
תימויהקויתלעבתבורעתןוכמםיליעפמ

םישורדויההנשיהה'יב,בוקד50לש
םידבועהלעופ30תאזכתומכרוצייל
!תורמשמיתשב

היפריוהביש-:תודחוימתופצרמבףוציר)ד
תוישקהתדימבוהתבוכרתבףלחתפצרמלש

ןוטריקתורידלחיטבהלתנמ-לע,הלש
הלאתונוכתיתשבחונייטצמהתופצרמ

תופצרמ,תודוסיהתקיציםעדימןךנמזוה
םירמוחםגופסוהותבוכרתלםתודחוימ

ועבטוהרםאךתיתילרנרגובאוםיינאקלוו
ןענצל,ךתרשקתהתאריבגהלידכ:יצחרמב
נל-תמישהשדקוהתופיהלכותרוצו
ילבירהװ`דבמתדחוימ

חותיפהוהינבהתכאלמב,אוביי,םיאורונא
בצקבתמדקתמותכלוה"ךראריק"יבחרמב
עוציבוןונכתבםיפתת-מהםימרוגהלכ.ריהמ
רטפיןעמלםתלוכי:םימכםיטועהינבה
תורכהןעמלוכ!גהנכםינמזהחולתמדקה
-תירקלהתואךופיכהאנןװנצותואהירקל
,לארשיבהלעמבהנושארהםינגה



176]!ע!(כר/`ן;(ןוטרסה
לשיללכריכזמ-גרבנדלוג,לתאמ(

>"םינומבזגתקפסהלהרבח"ה

רמ
!

עיפוהש,ןמואבלכירדאהלשורמאמ
תונורתיבןדהו1סמ"ךואריקןועידי"ב
ןורקעהתאקידצמ,םיהובגםיתבבםירוגמבש

וננמזןבםדאהלשםיברהםיכרצהויפל
,םנררחפלםיעצמאהתאםירצוי

ידעצבהמדקתהוהקינכטההחתפתההזרודב
תושדחהתועתפהלםידעונאהעשלכב,קנע
םעדועצלדציכאיההיעבה.ונלהעיגמאיהש
הרטמה,םאתהבויתושירדתאםדאלקפסלוןמזה
תעקשהךותתילמיסכמתויחונגישהלאיה
,תילמינימץמאמ
תוכורכהתובושחהתויעבהתחא

תקפסההיעבאיה,םיהובגםיתבבםירוגמה
עודיורכומהזגה,הקסהולושביכרצלקלדה
,דיתעבםגהווהיו,התעהווהמונלוכלםויכ
תורטמלרתויבףידעהוםיאתמהקלדהרמוחתא

רשאאוהםינכרצלותקפסהןפואםלוא,ל"נה
םיברםירקחמרחא.רבדלםיארחאהתאדירטה
לוצינרשפאתתיזכרמהזגהתקפסאקרשטלחוה
ןכרצההגהנוזהרוצב,זגהלשתובררידס

גואדלךרטצישילבמ,זגלשתדמתמתקפסהמ
והירה,טושפהארנרבדהשהמכדע,ומצעבהל

יברןויסנועדידיוצמוידמלךבוסמ

יאנתרופישב

ונאובזגה
יוולרצומ

ונייההקסהולושבלםישמתשמ
לכלש,ןפורפרןטוב-טפנהלש

םניאהלאםיטרפ,תורחאתולוגסםהמדחא
הקפסהבקרוךאןינועמה,ןכרצלםיעגונ
יפיצפסהיפואהאקודםלוא,זגהלשהפוצרה

לשהמלשהרושהלעמהאוה,הזהקלדהלש
,ותוארותפלונמאתהםיברםינעדמו,תויעב
תאוניבהרשא,"זגרפוסװו"זגזפ"תורבח

תאודחיא,תיזכרמהזגהתקפסהלשהתובישח
תקפסהלהרבח"התאףתושמבודסייוםהיתוחכ

תויצלטסניאתנקתההתרטמש,"תינומבזג
,םינכרצלזגלשהרידסהקפסהו,זגלתויזכרמ

היריידלשיגהלהיצמאמב,"וואריק"תרבח
לועפלהטילחה,םיחטשהלכבתילמיסכמתויחונ

התנפו,זגהלשתיזכרמההקפסההןינעבםגןכ תנקתהבהמעףתתשהלהעצהבונתרבחל
,הנובאיהשםינגה-תירקבהשורדההיצלטסניאה

יסדנהםו,וזהינפלבויחבהתנענונתרבח
,ונתרבחלשםיסדנהמהםעףותישב,"ןואריק"

ןתמלשןויערהתאהברהחלצהבהתעםימישגמ
םעישומםהבולשךותםיריידלתויחונ
,ימטסאה

?תיזכרמי'גתקפסהלשתונורתיהםורט

תקפסהתיעבתאדימתלותחארתופןכרצה)ד
תנמזהלרתויגואדלבייחוניא,זגה

םיעדויימוי-םויהוננויסנמ,םינולב
ללגב,תיניצדהיעבםיווהמםינרלבהשונא םימעפ,םתקפסהבםיירשפאהםיבוכיעה
תאןימזהלומצעןכרצהםגחכושתובר

תלוכי-יאמבוכיעהעברנםיתעלו,םינולבה
תרביסטםאןיב-םקפסלזגהתורבח
תמחמםידבועתורדעה(ןהנתויולתןניאש
םאןיב)'וכותותיבש,תולחמתושפוח
הביסהאהתדחא,תוקדצומ-יתלבתוביסמ

ךרדבו,לבוסהדימתןכרצה-אהתרשא
,הרתיתופיחדבץוחנזגהרשאכאקודללכ
.ףרוחבואםיגח,תותבשיברעבןוגכ

ןניאהלאןיעמתויעבתיזכרמהקפסהב
תקפסהמהנהישחוטבןכרצה,ללכתומייק

הקפסההתגאדו,תעלכבתקסופיתלבזג
.דבלבםיקפסהלעהלח

םיישדוחלתחאהשענזגהרובעםולשתה)2
ךכרנחר,חנומבםיעיפומהםינותנהיפל

ןפואבשמתשהובזגהרובעקרםלשמ
,ישעמ

)רישכמלדעהנוםהם(הרידבהנקתההריחמ)3
זגלשהנקתההריחממטעמכהנושוניא

,םילכימב
תאהלידגמזגלתיזכרמההיצלטסניאה)4

,הרידהךרע
תועצמאבתישענזגהלשתיזכרמההקפסהה)5

הניאוןיעלתיארנ!רביארשא,תור`\33תשר
םהבםיניגבבהרקשיפכ,']יגבהתאתרעכם

,תיזכרמזגתקפסהתשרהנקתוהאל
רות,"ןואויק"תרבחהטילחההלאתוביסמ
םילועמהםיתורשהתאהינכתשמלקפסלןוצר

זגהתקפסהתאהינינבנןיקתהל,רתויב
,תיזכרמה

...ןורחאהעגרב
תומוקה-יברםינמנהתאדייצה"ךואריק"תרבח

.תורידהחטשלכתאףיקישיזכרמרידא-גוזימב
"םריוא"תרבחביברת"ןואריק"םעםכסהיפל

יפליזכרמריוא-גוזימינקתימהלאםיגינבב
”6533153”א1װ©0אס1ז10א1א0תרבחהטיש
םינושארהםיחמומה60₪9גאץ.אטתץסתא
,ריואגוזימלםלועב



!9תו'ערסשחסוותושומח/ה
!!!מ'מ{ןינבב"טשו/6"

תרבחןיקתתןואריקבשתומוקה-יברםינינבנ
,הלשתויבורטרםואהתוילעמהתא"םריואװ
ךותתיטמוטואתולעפומהלאתושידחתוילעמ
י"עתישענהלעפהה,א,ז,ינורטקלאתוקפ

םירותפכהתכרעמבםישמתשמה,םמצעםיעסונה
ןהותילעמהךותבןהםינקתומההליגרה
תוארוההתאםיריבעמםירותפכהךא-ץוחב
תילעמהתאךפוהאוהש,ינורטקלאתומל
הלעפההתניחבם,ןרבנרתוי,שממךובנרוציל

תילעמ-םמשתויהללגוסמרשאמ,תינבמה
,ישונא
הדכל,לשמל,המילחמתינורסךמואהתילעמה
הילעהמוקהזיאל)הקיראיהשכקרןבומב(
ךמס-לעתעבוקאיהתאז,לכ־ה7שארעוסנל
הםוקהו-הילאתועיגמהתואירקהרפסמ
הנושארההיהתתואירקהבורתואבהנממש
,עסתהילא

תוינררמוטואתוילעמהמכתואצמנובןינבב
תוחומהלעיתצובקחומטלוש,תחאהסינכב

,ןהיתועונתתאםאתמותודיחיהתוילעמהלש
הלעמלהנאצמיתתךילעםהלכשהרקיאלשוב
,ןמזהותואבהטמלוא
תינורםומךאהתילעמהלשהיתולרגסראשןיב
רתומשילמיסקמהלקשמהרהמ"העידי"םג
רפסמבהאלמתהתילעמהרשאכ,תאשלהל

התלד,ןוכיסאללתאשלהלוכיאיהשםיעסונה
תילעמההעיגהאלשדעבושחתפיתאלורגסית
דחאתוחפלתדרלץפחםשםוקמלתחאהעונתב

הנכומ,דריהזעסונשירחאקר,םיעסונהמ
הכותללבקלוהאירקלבושעמשיהלתילעמה
,ומוקמברחאעסונ
,הלועמתוחיטבלםגגאודינורטקלאהחומה
"שושימשוח"תילעמהתלדלקינעמאוהרשאב

רגסיהלתלדהתדמוע,לשמל,םא,חתופמ
ברקתת,הריגסהרקבאצמנםיעסונהדחאו
הזעסונמםירטמיטנסהמכקחרמלדעתלדה

עסונהסנכנאלשדע,ברשחתפיתורוזחתו
תאז,הנממאציוא”תילעמהךותלאירמגל
לשועבצאהצקקרםאוליפאתלדההשעת
אלדועלכ,הריגסהוקלרבעמםלובעסונה
זוזתאל,םיחוטבםיעסונהלכותלדההרגסנ
,המוקממתילעמה

הריהמתוינורםומואהתוילעמהלשותעונת
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םיבחרמ-תושלופםעקרקתומוקםעםיהובגה
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םהנו,ןרניגוירניחטשעצמאבםהלםישורדה תושרתאתדגונהניאשקראלדיחיהתושר
,התואהמילשמאלא,םיברה
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