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:

תיבםולש:ןודנה

:ויצר-ינימ

 ובייח אוהו תוילאוסקסומוה תויטנ םע לעב שיגהש תיב םולשל העיבת ףסה לע החד ירוזאה ינברה ד"היב *

 .ירשפאה םדקהב ותשאל טג תתל

ןישוריגב בויח– ןישוריג– החפשמ *

.

 םידדצה .'רגןיפוליחלותיבםולשבהשיאהתאבייחללעבהתעיבתוןישוריגבלעבהתאבייחלהשיאתעיבת

םיילאוסקסומוהםיסחיםייקרבעביכ ןיאושינה םרטב ריהצה לעבה ,השיאה תנעטל .םידחא םישדוח םיאושנ

 חרואב ךישמה אוה ןיאושינה רחאלש אלא .לבוקמהןבומבהחפשמםיקהלןיינועמאוהיכוךכמאפרנךא

תוביס4ךותמתאזוןישוריגבלעבהתאבייחלשייכ .הייעטהותועטחקמב רבודמ התנעטל .םדוקה וייח

לעבלבשחנרוכזבכשמםייקמהלעב )ב .הבעותאיהשרתויבהרומחהריבעבהשמתדלערבוע )א:תוירקיע

אל"ףאוא תועט חקמב רבודמ ןיא יכ ןעוט לעבה .הנכסהינפמ )ד .תררובמהנעטבילעסיאמ )ג .לודגםומ

 ןכומ אוה םויכ םג ,ףיסוה לעבה .ולהאשינןכתעדלעהעדיורחאמו "לודגםומ"הזןיאיכ "לובסלהלוכי

תועורזלרוזחלהנוצראיהןישוריגהתעיבתלתיתימאההליעהיכו החפשמ השיאה םע םיקהלו ןקיספהל

 .היאושינםרטהבהאמ

.

 ,ירשפאהםדקהבותשאלטגתתלביוח אוהותיבםולשללעבהתעיבת תא ףסה לע החד ירוזאה ינברה ד"היב

:םיאבה םימעטהמ

לשוישעמברוסיאהתרמוחדצמןישוריגבלעבהתאבייחלםאקוספלאבד"היבןיאיכ ,רהבוה תישאר

 הלועכ .לעבהלשוישעמבשישרוסיאהתרמוח יבגל תויטנוולר ןיאןכלו .השיאלעגונשהמאלא ,לעבה

תאאיטחהלםרוגאוהןיאדועלכ ,רומגןיירבעונהםאףאןישוריגבלעבהתאםיבייחמןיא ,םיקסופה ירבדמ

 .לעבהתאבייחלשיד"נבםאהררבלשיןכלו ,השיאה

אהןחלשהךורעהתעדל ?עודמ .תוריבעראשבןכןיאשהמותואןיפוכשםירמואשיהתעד ,תונוזהעורב

ותוושהלשישרורבד"נב .התנועלתורישיהלעגונהזשאלאאטחהתרמוחםושמאלתונוזהעורבןיפוכד

ףוסבלםירבגםעוירשקבדימתיםאשלודגרתויששחהןודנבש ןכתייו םעטה ותוא םייקתמ ןכש .תונוזהעורל

 .השיאלתורישירושקיאדוהזוםישנ םע הביכשבלילכסאמי
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ןיאושינהתעבהיהשבצמותואבראשנםומהרשאכ?"יתעדישףארתוילובסלהלוכיאל"ןועטלהלוכייתמ

 ,ןיאושינהתעבהיהשסחיותואבוניאוחתפתמםומהשככ"אשמ.םולכןועטלהלוכיאל– רתויחתפתהאלו

התואעיתפה םהב םירקמ ורק "ותלחמ"ללגב ,ונניינעבו .הזבצמלובסלהלוכיאלןועטלהלוכישרורב

 "ותלחמ"ןיא" ,םהיפל לעבה כ"ב ירבדל רשקהבו ,ףסונב .התעדלעתולעהלהלכיאלללכוללכשםירבדב

 ירה ."תרשואמאיהו ...םייעובשלתחאםיסחיםימייקמםהיכוםידדצהלשתושיאהייחבתעגופלעבהלש

ןאכשישרורבו.ןיאושינהלשםינושארהםישדוחבריעצגוז לש ילאמרונ בצמב רבודמש רובס וניא ד"היבש

העדיהשיאהשלעבהכ"בתנעטןכלושוריפבםינתמםאףאהליחמינהמאלאפוגדארעצבואפוגדארעצ

.הכלהבסיסבלכהלןיאטרחתהלהלוכיהניאןכלו

השיאהמענומלעבהןיאורחאמאוהווזהדוקנבהשיאהתעיבתתוחדלדחאדצמםוקמשיהרואכלםנמא

הנתהםאקרינהמהזןיינעםגדרמולשישאלא .ובויחמרתויתוקוחרםיתעלםייקמאלא ,התנועתאלילכ

 .שוריפב

וז "הלחמ"לדואמרושק "סדייא"הילוחיכ עודי ,ןכש .הנכסתמחמטגבובייחלהשיאהתשירדב שממ שי ןכ

םעתויחלךישמתשהשיאהמ תופצל ןיאו .המצעתאןכסלהצורהניאשהתעיבתבשיברקדצשיו לעבהלש

 .הנייגיהיללכלערומשיאוהשוילעךומסתוהלעב

לעבהלשוישעמתאגווסלןיא יכ ,ריהבה ד"היב "ותלחממ" "למגה"ל לוכי אוהש לעבה לש ותנעטל רשקהב

בוזעיוורצילערבגתיםדאשןכתיאלהנויוניברתעדל .תורחאהתוואתהלככהוואתורצילאלא "הלחמ"ל

גאדיווישעמלערעצבוןוגיבאהישכהזוקיספהלובוזעלטילחיוהשעמהלעטרחתישרחאלאלאאטחהתא

רבעבילואהתייהשהשובההברדאובוטאלהשעמהשועשןיבמלעבהןיאשכןדידןודנב .וישעמבשייבתיו

םיסנכנםישדחםירבחםיריכמהברדאוןוראהמםיאצוי ,הוואגב ,היסהרפב ,הילעםירבגתמרבכהזהשעמב

ןכומאוהשאלארתויבםיילילשםנהולאםישעמשןיבמוניאםאהזכבצמבשרורבןכלורתויורתויםיעמטנו

לכחתמרורשירשאכיכחיכומןויסינה .הנעמלקיספהלוותשאלהבוטתושעלרמולכ ,ותשאןעמלקיספהל

לעבהןיביאלדועלכןוראהמותאדחיואצישםתואלצאטלפמשפחלדימרוזחי ,ותשאןיבלוניבאוהש

 .קיספהלחילציאלםיבעתנולאםישעמש

.ירשפאהםדקהבותשאלטגתתלביוחמ אוהותיבםולשללעבהתעיבת ףסה לע תיחדנ ,ךכיפל

ןידקספ

.םידליןיא .ח"נשתולסכ 'וםויבי"ומדכז"לזואשינםידדצה

.'רגןיפוליחלותיבםולשבהשאהתאבייחללעבהתעיבתוןישוריגבלעבהתאבייחלהשאהתעיבתבםיניידתמ

:השאהתבתוכהעיבתהבתכב

ךאםירבגרפסמםעםיילאוסקסומוהםיסחיםייקרבעביכעבתנהריהצהז"לזםידדצהואשינםרטב
.לבוקמהןבומבהחפשמםיקהלןיינועמאוהיכוךכמאפרנ

ינודעומבםייוליבב ,רכזןיממםיבהאמםעםיסחיםויקבעבתנהךישמהןיאושינהרחאל
לכתאאלימורבגוךלהרשאיביסנטניאןפואבתינימהותוכזלשתטלחומהנצחהבוםילאוסקסומוה
.וייח

.הזכםדאםעןיאושינייחתויחלתיאשרהניאףאוהלוכיהניאתעבותהשןבומ

חרואותירזכאהותוגהנתהלעםיטרפ .ןיאושינהייחבךישמהליוכיסלכןיאוםונהיגלוכפהתעבותהייח
.ומצעןוידבוטרופיעבתנהלשוייח
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.ח"ש000,07.-לשםולשתאוהטגהריחמיכ ,עידוההלהועבתנהלשומעטמגיצנםעהשגפנתעבותהםא

.הכלהברחאםעטלכמןהוהפכנןידמןהותועטחקמןידמןההשרגלבייחעבתנהיכ ,ןעטתתעבותה

שיברסיםאורתלאלתעבותלןירוטיפטגןתמבובייחלוןידלעבתנהתאןימזהלשקבתמד"היבדובכ
.ותשאלןירוטיפטגןתילופוכל

:לעבהבתוכתיבםולשללעבהתעיבתב

ודגנתההליחתכלמרשא ,השאהירוהתוברעתהעקרלערקיעבתודרומותוילעועדיגוזהינבלשםהייח
.שרגתהלהשאהתאענכשלתעהלכוסינרשאוןיאושינל

לשויתועורזבהתבהאתאאצמתהתעדלשםעטהמשרגתהלהתטלחהלעלעבלהשאההעידוההנורחאב
.רחארבג

התדובעלהיתותיעהשידקמהשאהשהדבועהמרקיעבןיאושינהיישקועבנםהיאושינזאמיכןעטילעבה
לעבלררבתהףאו ,תחאהחוראקרולולעבלהשאההלשיבאלןיאושינהזאמ .תיבהקשמתאהחינזמו
.קבאבאושלשתידיבהימימהזחאאלהשאהיכ ,ותמהדתל

רשקתוהמתאהשאלראבירשאןיאושינץעוילגוזהינבתאתונפהלשייכ ,לעבהרובס ,רומאהרואל
.לעבהיפלכהיתובוחתאהלריבסיוןיאושינה

לולשלשיךכםושמוהילאנרעצמוהילאניעבתדרומאיההשאהיכ ...עובקלד"היבשקבתיןיפולחל
.הבותכתפסותוהתבותכ ,היתונוזמתאהנממ

םיכורכהםיקזנהלעלודגיוציפבהבייחלו ...תונתמבקלחלכהשאהמלולשלשי ...לעבהןעטידוע
רחאהנשיצחכ "שורג"לשדמעמלותסינכמתעבונהבוטהומשבהעיגפלעןכו ...ןיאושינהייחקוריפב
.ליעלרומאהתאףקשירשאםכסהלועיגיגוזהינבשרחאלטגלבקלהשאהתאבייחל ...ןיאושינה

יכןעוטשאלאלאוסקסומוהאוהןכאיכלעבההדוההשעמלול"נהםינועיטהלעםידדצהורזחונינפבםתעפוהב
לשןודעומלותאהכלהול"וחלואציןיאושינהךלהמבשןעוטםג .ךכלהמיכסהואוההמקוידבהעדיהשאה
החמשכ"כאיהש ,הלועהיבאלהחלששםיבתכמהמהברדא ,הנעטלכהתלעהאלולעבהלשוגוסמםישנא
םעםירשקלכקיספהללעבהןכומהלעירפמהזםאיכ ,ףיסומדוע .קיתלופרוצםיבתכמה .לעבהםעתרשואמו
ןוצרםעםירבגםעםיסחיקיספהללעבהלוכיוירבדל .החמומדעעיפוהןכ ,ןבדילוהלותיבתמקהבהצורםירבג
.ןיאושינהינפלמרבחםעהתודידילרוזחלהנוצרבקעןישוריגבהנוצריכ ,לעבהןעוטןכ .ודצמקזח

.םירבגםעוירשקוויתושלוחרואלהזרבגםעתויחלךישמהלהלוכיהניאיכ ,תנעוטוולאתונעטהשיחכמהשאה
הברדאקיספהללוכישהנימאמהניאםויכ .הלחיטבהשיפכלמגנןכאשהבשחואיעבהתאכ"כהעדיאל ,הירבדל
.ויתונעטלדחאלכםייתכלהםיקומינוםהיתונעטימוכיסושיגהםידדצה .רתויורתויולצארבגתמוךלוההז

ךותמטטצמולעבהלשותלחמקוידבהעדיהשאהורחאמהשאהתעיבתתוחדלשישםימוכיסבבתוכלעבהכ"ב
התחמשוהרשואלעתבתוכאיהםהב ,ןישוריגהתעיבתהשיגהשינפלרפסמםישדוחלעבלוהירוהלהשאהיבתכמ
המיכסהשהשאהכ"בהדומיכרמולהשאהכ"בךישממ89.7.92םויבםייקתהשןוידבםג ,ותציחמבתויהל
ינודעומבהנוצרמהתליבףאו ,תושיאיסחיומעהמייק ,וילוחףאלע ,החפשמומעםיקהלוולאשנהל
.הזםעךישמישהמיכסהףאותאזהעדיששוריפבהדומהשאהוםילאוסקסומוה

,הלביקוהרבסאיוהותלחמםעהתמלשהבולעבהי"עהתעטוהאלםלועמהשאהיכ ,לעבהכ"בבתוכ ,ךכיפל
םומכוילוחתאהשאההלביקןיאושינםדוקותויהרידמהקרפבל"זחונמשםילודגהםימומהןמהניאוזהלחמו

םדאהינבתעדשםומכבשחהלהלוכיהניאףאלעבהתלחמ-השאהיבגלשירה ,דדומתהלהשאהלכותומיעלק
.612 'הר"דפןייצמתוחדהלןישוריגלהשאהתעיבתןידךכיפלו-םתלבוסהניא

השאההעדיותויההזכהרקמבףאיזאהנשמבםירכזומהםיאלוחהןיבמהתיהלעבהתלחמםאףאדדועףיסומו
.השאלטגןתמבלעבהתאבייחלןיאילוחהלעהיאושינלרבוע

.הייעטהותועטחקמלהשאהתנעטתוחדלשיךכיפל

.הלחמהגוסקוידבןיאושנהםדוקהעדיהשאהונחכוהשםירבדהרואל
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.תאזלובסלדועהלוכיהניאוהשפנהעקנמ"מרתויהפירחהאלםאףאולעבהתלחמהעדישתורמלשהנעטהףא
תועיבשתאהשאההאטיבםירוגמהתרידתאהתביזעינפלםיישדחקריכהדבועהרואלתוחדלשיוזהנעטםג
רוזחלהנוצראיהןישוריגהתעיבתלתיתימאההליעהיכאוהרורבןכל.לעבהםעהיאושינמהרשואוהנוצר
וישגפמלכבןכשהשאלקיזהללוכיוניאלעבהלשוילוחיכ ,ףיסומןכ .היאושינםרט )ק.ד ינולפ(הבהאמתועורזל
.חוטבןימלעוהנייגהיללכלעלעבהדיפקהונימינבםעלעבהלשםיינימה

תויחלהצורותלגוסמוהלוכישתורמלןכשהילאנרעצמוהילאניעבהדירמאיהובהתדירמיכ ,לעבהןעוטדוע
.תאזהשועאיהןיאומע

 .לעבבהדיגבוארועיכהשעמהווהמהשיבמהשעמהתשעאלםלועמהשאהיכ ,לעבהםשבלעבהכ"בןייצמןכ
םאףאןכלו ,תדהתווצמתרימשבהלישכהלעבהיכןועטלהלוכיאיהןיאותדלערבעאלםלועמיכ ,ןעטילעבה
.ןישוריגבובייחלהלוכיהניאהשאהיפלכויבויחרפמוניאורחאמתדלערבועלעבהןכא

תאםותרלאוהןכומםיפתושמהםהייחלעירפמלעבהלשוילוחןכאשררבתיםאיכ ,לעבהכ"בעידומםוכיסל
.וילוחאפרלידכויצמאמווצרמבטימ

תירקיעהותבוחמהניהגוזינבןיבתיבםולשתחטבהיכ ,תוברתוכלהבעבקניכ ,לעבהכ"בםייסמףוסבל
:טטצמוהנוילעתובישחגוזהינבןיבתיבםולשתנכשהלןכשןיידהלשהלעמבהנושארהו

טפשמוהזיא ,םכירעשבוטפשםולשטפשמרמאנוילעוחבושמהזירהדימתהרשפןישועשןידתיבלכ"
]'ד הכלה ,בכקרפןירדהנסתוכלהם"במר[ "עוציבהזרמואהווה ,םולשומעשיש

."תועמדוילעדירומחבזמוליפאהנושארותשאשרגמהלכ"

:תוירקיעתוביס4ךותמתאזוןישוריגבלעבהתאבייחלשייכ ,ןייצמוימוכיסבהשאהכ"ב

.הבעותאיהשרתויבהרומחהריבעבהשמתדלערבוע)א

.לודגםומלעבלבשחנרוכזבכשמםייקמהלעב)ב

.תררובמהנעטבילעסיאמ)ג

.הנכסהינפמ)ד

הפיהדובעתיתכלההשעןכאו ,וינועיטססבלם"ירדפוםיקסופהמל"נהמףיעסלכלעטטצלךיראההשאהכ"ב
.]הפיןפואבריבסהלהצררשאתאביחרהובתכודיצמלעבהכ"בםג[

לעבהתאבייחלםאקוספלאבד"היבןיאיכ ,רורברבדכןייצלשיד"נבקוספלךאיהררבנוןודנםרטבהנה
טטצלהשאהכ"בךיראהםניחלןכלו .השאלעגונשהמאלא ,לעבהלשוישעמברוסיאהתרמוחדצמןישוריגב
:'אףיעסד"נק 'יסא"מרהבתכשיפכוןודנבטילחנהזללגבאלרומאכש ,לעבהלשוישעמבשישרוסיאהרמוח

וארמומלןיפוכןיאדםירמואוםיקלוחשיו ...איצוהלםיתוכי"עותואןיפוכרמומדםירמואשי.הגה"
."...רוסיארבדהליכאמשןוגכהלעשופןכםאאלאתדלערבועראשל

הלישכמםאאלאאיצוהלותואןיפוכןיאתורומחתוריבעהשועותדלערבועלעבהםאםגםיקלוחשיהתעדל
:א"צ 'יסאנינתהדוהיבעדונהירבדברתוירבדהשרופמשיפכוםירוסיאב

ונייהארמגבבושחדהמלכתדלעתרבועבאיהםגוללכהניבלוניבקוליחןיאדהזבד"עלהארנה ..."
תוצירפירבדםהשתידוהיתדלעתרבועבואוינבתתימתמרוגשםעטהשתרדונבואותלישכמשרבד
וליפאותלישכמהניאשהמבתורומחתוריבעראשלעתרבועבלבא ,המיזידילאבתששוחלשיהזבש
רמואינאכ"ומכו ...הבותכאלבאיצוהללוכישוניצמאלזנטעשהשבלואותליכאהאלוריזחהלכא
."שיאב

תאאיטחהלםרוגאוהןיאדועלכ ,רומגןיירבעונהםאףאןישוריגבלעבהתאםיבייחמןיאיכרורבהלועל"נהמ
.לעבהתאבייחלשיד"נבםאהררבלונילעןכלו ,השאה
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תודעשיםאוילעתלבוקותשאותונוזהעוראוהשימא"מרהקספ 'אףיעסד"נק 'יסע"הבאע"ושב"
ולםיאיבמשםושמלבא ,איצוהלותואןיפוכשםירמואשיהדוהשואםיפאנמםעותואוארשרבדב
."כ"ע ,])תומביב הדוגא ישודיח([ וילעםירקשמאמלידשוחלןיא ]םיתוכ[םידלי

?תוריבעראשבןכןיאשהמותואןיפוכשםירמואשיהתעד ,תונוזהעורבעודמןיבהלשיו

:ל"זו ,תאזריבסהלבתכז"טק"סןחלשהךורעב

הלעגוניאדודןיפוכתונוזהעורבמ"משרגלותואןיפוכןיאהלעגונןיאשכתוריבעראשבדג"עאו"
רבדבהנכסשישרשפאוהילעסואמשיאדובוולוקתמיםיבונגםימורתהבסאממתונוזהעורדהתנועל
אנווגיאהכב ,ילעסיאמבןיקלוחהלוליפאאלאאיצוהלןיפוכהילעסיאמבדם"במרהתעדלאיעבמאלו

."...םידומ

.התנועלתורישיהלעגונהזשאלאאטחהתרמוחםושמאלתונוזהעורבןיפוכדאהןחלשהךורעהתעדל

ןכתיהברדאויאדובויאדובונשיןחלשהךורעהבתכשםעטהותואותונוזהעורלותוושהלשישרורבד"נבהנהו
םיברשעודישיפכוםישנהתביכשללכסאמיףוסבלםירבגםעוירשקבדימתיםאשלודגרתויששחהד"נבש
.השאלתורישירושקיאדוהזוםירבגאלאםיצורםניאןכאלעבהלשוגוסמםישנאמ

.ז"כ 'יס )רנרו(לאומשיטפשמבןייעםינורחאבוכיראההדוגאהירבדבםנמא

רבס"כאיוהןכלוםירבגםעוירשקתאןיאושינהינפלהעדיהשאהיכ ,לעבהכ"בתנעטבאוה ,ןודלשישהמםלוא
העדיורחאמו "לודגםומ"הזןיאיכ "לובסלהלוכיאל"ףאוא ,תועטחקמןועטלםויכאובלהלוכיאלו "לביקו
.ולהאשינןכתעדלע

ףארתוילובסלהלוכיאל"ןועטלהלוכייתמ.םימומהןיבשישלדבההיכ ,עדויולאםינינעביוצמהלכהנה
קדוצו.םולכןועטלהלוכיאל–רתויחתפתהאלוןיאושינהתעבהיהשבצמותואבראשנםומהרשאכ?"יתעדיש
תעבהיהשסחיותואבוניאוחתפתמםומהשככ"אשמ.ואשינןכתעדלעו ,"הלביקוהרבס" ,ורמואבלעבה
טטצלךרוצןיאו ,םיקסופבהזבוכיראהוררובהזקוליח ,הזבצמלובסלהלוכיאלןועטלהלוכישרורב ,ןיאושינה
.ןאכםהירבדמ

לעבהלש "ומומ"בהשאההעדיןכאשלעבהתסרגלבקנםאםגםנמא ,ד"נבבצמההמהארנהבההתעמו
יפכוניאןכאםומהשררבתמלעבהכ"באיצמהשרמוחהתאירקךותממ"מ )הזמלמגנרבכש ,הלרמא ,התנעטל(

.חתפתמוךלוהתניחבביוהו ,השאהריכהלהלכיש

 ,לעבהאוההמוימקוידבתעדויהשאהשהלעוכותמש ,השאהםעןויארןותיעמהבתכד"היבלאיצמהלעבהכ"ב
.התעיבתבהשאהתקדוצשלילעבהארנהזךותמאקודשאלא

 :תרמואךכוהלעבםעםהיתויווחתאהשאהתרפסמ "הוואגבדחי"ותרתוכשןויארב

ארוקילעבזאו ...םסרופמדאמןודעומלונעגה ...קרויוינלונרזח .שבדהחריבהיהילשהשקיכהעגרה"
םיציפקמונחנאהתיבהךרדבזאו ...הדרחבינאשיתשגרהלבאםיענ ,בוטרוחבהזיאילריכהלהצוריל
אוהשארבילרבערשי "רוחבהלארזוחינא"רמואילעבהתיבהונעגהשכ .ולשהרידלרוחבהתא
תיגוזהיוחאיהםירחאתוגוזלצאשדחיהשפוח...םישנאהודיגיהמיתששח ,דובאלכה ,בהאתה
."...העירפמםתסינאשוליאכהחונזוהשוטניתשגרהינא ,ירמגלהנושןפואבונילערבעתפתושמ

םומבקריכ "לביקורבס"רמולךיישאלהזלעו ,השאלעירפמועגופתועדהלכלשתוברינמדחאהרקמהנה
ללגבשהזכןפואבכ"אשמ ,לביקורבסןנירמאהזב ,תרחאתוחתפתהםושןיאוויתוכלשההמועירפמהמלעודיש
התיהשרמוללוכיאלםדאםשוהתעדלעתולעהלהלכיאלללכוללכשםירבדבהתואעיתפהללוכי "ותלחמ"
םנמאובוטותואהשיגרההשאהשדואמרעצמובאוכונהןויארותואבהרפיסותואהרקמהירה ,תעדלהלוכי

.רתוירשפאיאשהטילחהוהבריקבןינעהץצופתהשדעדועודועהגילבהוןיאושינהייחתאתצקדועהכשמ

םהיכוםידדצהלשתושיאהייחבתעגופלעבהלש "ותלחמ"ןיאיכבתכןכלו ,הזלתצקרעהיהלעבהכ"בהנהו
.תרשואמאיהו ...םייעובשלתחאםיסחיםימייקמ

םייעובשלתחאתושיאיסחיםייקמשןיאושינהלשםינושארהםישדוחבריעצגוזלעבהכ"בלשותעדלשהארנכ
!?טלחהבילמרונהז
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סאממשיפלןיפוכתונוזהעורשרבדהםעטבל"זנהןחלשהךורעהקדוצןכאשהחכוההז ,הברדא.ןכהארנאלונל
תובותכתכסמבירהשדחוימגוסהזשהארנכ ...םייעובשלתחאותשאםעתויחלולקיפסמךכםושמו 'רתהב
 ,םוילכב ןתנוע ... םהלהיוצמןתסנרפשםילייטה:הנועבויחמ"ר 'יסח"ואע"ושבהכלההקספנםגךכוורמא
...עובשבםיימעפםריעבםתכאלמםישועשםילעופ

םינתמםאףאהליחמינהמאלאפוגדארעצבואפוגדארעצןאכשישרורבו ...הזכגוסךיאםייעובשלתחאוליאו
שיהרואכלםנמאוהכלהבסיסבלכהלןיאטרחתהלהלוכיהניאןכלוהעדיהשאהשלעבהכ"בתנעטןכלושוריפב
:'יהכלהתושיא 'להמו"פבם"במרהקספשהמיפלוזארבסתוחדל

יאנתאוהשראשותוסכבולםירמואשהנועותוסכראשוילעהלןיאשיאנתלעהשאשדיקשןוגכדציכ"
ךדיבןיאוהתנועבבייחהתאו ...הנועבךתואהבייחהרותהשלטבךאנתהנועבלבאםייקךאנתןוממבש
"הזבאצויכלכןכוךאנתבךמצערוטפל

:ו"נףדתובותכ 'סמבםירבדהרוקמו

לטבואנתותשדוקמוזירההנועותוסכראשילעךלןיאשתנמלעילתשדוקמתאירההשאלרמואה"
."םייקואנתןוממבשרבדברמואהדוהייבר ,ריאמיברירבד

בתכםעטהוהאנתינהמאלהנועלבא ,תוסכוראש ,ןוממבשרבדבה"דבםשי"שרבתכו.הדוהיירבדכהכלהו
ןתינאלאוהאפוגדארעצדהנועלבאםייקואנתהליחמלןתינדןוממבשרבדב .ה"דבג"יףדןישודיק 'סמבי"שר
ם"בשרהכ"כוהליחמלןתינאלאפוגדארעצדי"שרןכבתכםילעופהקרפףוסבוא"נףדמ"בתכסמבםג.הליחמל
:ו"נקףדב"ב

םדאלחומורעצלעדםושמרוטפרוטפלתנמלעינעצפינכהףדק"בבןנירמאדאהמהשקהרואכלו"
יברווהובייחוהבועגנהחפשמםגפםושמדאלאלחומםדאןיאדאברלהילתיאםירבאישארבאקודו
ישארלעףאהליחמינהמאמלעילוכלדירהםירבאישארלעוליפאלחומםדאדיכהל"יבסימנןנחוי

."אפוגדארעצבש"כםירבא

התנועענמישןיאושינהרחאהלעבתאתישרהשהשאהא"התושיא 'להמו"טקרפבקספם"במרהירההשקדועו
.הליחמלןתינאפוגדארעצשירהכ"ערתומהזירה

ירבדי"פעץריתוי"שרירבדרקיעבדעדוה"דבןכהשקהש 'יהכלהתושיאתוכלהמ 'וקפבךלמלהנשמבןייע
הליחמלןתינםנמאאפוגדארעצדםהוירבדרקיעוושעש"עק"דהמי"שרםשבבתכשי"פעאקרפבק"מטשה
ונאושוריפברמואוניאשכלבא 'וכוינעצפינבהרמאק"בבםששיפכרתוומשרמואשוריפברשאכאקוודהזלבא
.הליחמלןתינאלדןנירמאהזבוירבדתאשרפלםיאב

הצורהניאדועלכטושפאלאהבועגנהליחמןידמאלהתנועענמישהלעבלתישרהשהשאהדאהדץריתדועו
.היהשיפכבויחהרזוחהצרתורוזחתשעגרבלבאבייחוניאתעבותהניאו

ןישודיקלוישודיחבט"מירהמםושמבתכשל"זנהךלמלהנשמבוא"התושיא 'להמו"טקרפהנשמםחלןייעו
.ליעלונבתכשיפכץריתש

הנועבליעומיאנתןיא ,םחוריוניברורוטה ,ן"רהום"במרה 'סותהוי"שרתעדלדםיקסופירבדמהלועהמ"מ
.הנועבליעומיאנתדל"יבסא"בטירהויכדרמה ,ת"רםתמועלו

ליעומאלשוריפבהנתהאללבאשוריפבםינתמםאונייה ,הנועבליעומיאנתדםירבוסהתעדלםגרומאהיפל
םהלשתושיאהייחלעירפמאלהזשהבשחשןכתיםירבגםעקסעתמאוהשהעדישרמאנםנמאםאףאד"נבכ"או
.הלחמוהרתיואמתסמהעדישןויכרמוללוכיאלערוגןכאשררבתמשכןכלוערגיאלהתנועתאו

תאלילכהשאהמענומלעבהןיאורחאמאוהווזהדוקנבהשאהתעיבתתוחדלדחאדצמםוקמשיהרואכלהנהו
תונתהלתבשלתחאותנועשימלוכיםאםיקסופבהזבונדרבכוובויחמרתויתוקוחרםיתעלםייקמאלא ,התנוע
ו"נתובותכב( 'סותהובתכשהמי"פעבתכשז"כ 'יסע"הבאדודתיבבןייערתויהקוחרםתנועשםירחאכתויהל
אשונ,לאושה,םנחרמוש.הברהםירמושהרותהתברדןויכדהעובשמרוטפתויהלםניחרמושינתמןינעב )ב"ע
םילעופ ,םוילכבםילייט,הברהתונועהרותהתברדןויכימנאכהואנתיפלתויהלדחאלכימנלוכי ,רכושהורכש
הזבןיאויאנתיפלתויהלדחאלכימנלוכי ,םישדחהששלתחאםינפס ,םויםישולשלתחאםילמג ,תבשבםיימעפ
.ללכקופקפ
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.הלעיגמשיפכאלשףאםייקמףוסףוסורחאמהשאהתנעטלםוקמןיאז"יפל

.שוריפבהנתהםאקרינהמהזןינעםגדרמולשי ,ליעלונבתכשהמיפלשאלא

הנכסתמחמטגבובייחלהשאהתשירד

:בתכוףיסוהטגתתלבייחתונוזהעורשםעטהבתכשליעלונרכזהשןחלושהךורעב

."רשפאו"בתכםגוהנכסההמקוידבבתכאל .רבדבהנכסשישרשפאו..."

קדצ ,לעבהלשוז "הלחמ"לדואמרושקאפרמולואצמאלש "סדייא"הילוחיכ ,לכלםסרופמועודישרחאלםויכ
לעבהלשוילוח"םימוכיסבבתכןכלוךכלרעהיהלעבהכ"בהנהו ,המצעתאןכסלהצורהניאשהתעיבתבשיבר
ןימלעוהנייגיהיללכלעלעבהדיפקהונימינבםעלעבהלשםיינימהוישגפמלכבןכש ,השאלקיזהללוכיוניא
."...חוטב

םעתויחלךישמתשהשאהתאעיגרהלםילוכיךיאתנכוסמהסדיייאהתלחמהטשפברהונירעצלשוזהפוקתב
.הנייגיהיללכלערומשיאוהשוילעךומסתוהלעב

םעפללגבקרו ,דואמםיחוטבהנייגיהיללכלעורמששףאוזהלחממותמשםישנאהמכוהמכעדוילעבהכ"בםג
ןכתיזאשתועובקהתועשבוא/וםימיבהעיפומהניאלעבהלשוז "הלחמ"ירה ,הלחמבוקבדנ ,ורמשאלשתחא
אצמישבוחרבםדאשוגפללעבהלולעהעשלכבבותעלכבוםוילכבירה .הנייגההיללכלכלערומשלהיהלוכיש
.וינפבדמועהרבדןיאוהנובתןיאוהמכחןיאוורציידיבאוהרסמנרבכוויניעבןח

הכלהםושןיאהמיכסהםאוליפאולעבהלשובצמהמקוידבבטיההעדיהשאהםאףאירה ,ךכורחאמו
.רבדבשישתונכסהוםידחפהףאלעותאתויחלוךישמהלךיילע ,תמכסהותויהתרמואה

הנושארותשאשרגמהלכ"רמאנשםושמןישוריגהתאענמיד"היבששיגהשםימוכיסהתאםייסמלעבהכ"ב
."תועמדוילעדירומחבזמוליפא

השועהיהבוט ,]הזקומינליבשבךירצתועמידהמכ[חבזמהלשורעצלעלעבהכ"בלשותדרחבללתעגונהמכ
.וישעממקיספהללעבהלעעיפשמהיהוליא

הזיאלעעדוייניא ...םתלבוסהניאםדאינבתעדשםומכבשחהלהלוכיהניאלעבהתלחמיכ ,לעבהכ"בבתוכדוע
םג ,בעותמועלותמאוהשןוראךותבאהשורחאמירה "ןוראהןמואציש"רחאלםגירהלעבהכ"ברבדמםדאינב
.תשקיוחטמכחרובםהלבורקהלכוםיבעותמהםיעלותהמםהבקבדןיידעואצישכ

ףאודועףיסוהלשיוםתלבוסהניאםדאינבתעדוז "הלחמ"לערמולרשפאשיאדובוךכמדלוסרוביצהבורןיידע
.סדייאהילוחמונממהקבדנאיהשדחפמוששחמהיתונכשוהיתורבחהנממוקחרתישתאזםג

 'יסבי"בהבתכשהמןייצאקר ,הזבךיראהלםוקמהןאכאלול"נהארמיאהשוריפבםיעוטםיבריכהואלבו
:'גףיעסבא"מרהםאיבהוהדוגאהלעבםשמט"יק

ויהשםהימיבאקודותועמדוילעדירומחבזמהנושארותשאשרגמהלכןנירמאיכהואלבלבא"
."רתומותעדמהשרגמםאלבאהחרכלעבםישרגמ

ןיאהנוצרמהשאהתאשרגמםאהלאםילודגתעדלח"כר 'יסד"ויהשמיכרדבוא"סז"י 'יסהבושתבן"רהכ"כו
.ןישוריגתעבותותשרודהשאהםאש"כורבדברוסיא

תסינשכאקוודונייהתועמדוילעדירומחבזמדןנירמאדאהדבתכשט"יק 'יסי"בהגהןרהאדיביתיארכ"ומכ
.ש"יע ."...הלותבאיהו

.ל"נהלכךיישןיאד"נבשרורבהארנרומאהלכמ

רשפאיכ ,ותודעברמאוולאםינינעבוירבדלהחמומדעאיבהףא ,םירבגםעוירשקקיספהלןכומאוהיכ ,כ"שמו
הארנןכאשרמואודעותואךישממו .ודצמקזחוהנכןוצרהיהיהזשיאנתבותלחממאפרהלוקיספהלרשפאםג
.ותאתויחלךישמתשהשאהןעמלקיספהלתוניצרבהצורלעבהשול
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םידקנותורחאהתוואתהלככהוואתורצילאלא "הלחמ"ללעבהלשוישעמתאגווסלןיאיתעדליכןייצאהליחת
:...רוכזהלעאבה-ןילקסנהןהולאהנשמהלע 'זקרפןירדהנסתכסמבשוריפבם"במרהירבדהליחת

יתלוזםהמדחאםושםעדחיתהלםדאלרתומןיא]ןהמתחאםעדחיתהלםדאלרוסאתוירעהלכןכו["
םירעוכמההלאהםירבדהינשברהרהלםפקתםרציןיאהזהרוהטהיוגהשיפלהמהבהלעורוכזהםע
."...יעבטהגהנמהןמץוחםהש

ןמץוחרמולךיישאלהלחמלעש ,הלחמלשןינערכזהלעאבלהזרבדןיאם"במרהלודגהאפורהלשותעדל
יפכהליקסשנועלבקיהלחמבהלוחשםדאשןכתיךיאדועו .םוסחמורוצעמםושןיאתולחמל ,יעבטהגהנמה
םהינשויהםאהרעהשןויכוילערכזאיבהוארכזהלעאבהד"יההאיבירוסיא 'להמא"פבם"במרהקספש
.לעבנאהישןיבולעובאהישןיבבכשתאלרכזתאורמאנשםילקסנםילודג

תאףקתשרצישיקראלאהלחמהזןיאשרורבןאכמ ?הליקסותואבייחתהרותהןכסמוהלוחאוהשםדא
:הבושתירעשבהנויוניברםבתכשיפכםירקיערפסמי"עקרשובכלרשפארציהתאוןכהשועה

.טרחתמוותושעלרוסאשרבדהשעשןיבישכהטרח )א

אטחהתביזע )ב

ןוגיה )ג

השעמברעצה )ד

הגאדה )ה

...השובה )ו

בוזעלטילחיוהשעמהלעטרחתישרחאלאלאאטחהתאבוזעיוורצילערבגתיםדאשןכתיאלהנויוניברתעדל
.וישעמבשייבתיוגאדיווישעמלערעצבוןוגיבאהישכהזוקיספהלו

םירבגתמרבכהזהשעמברבעבילואהתיהשהשובההברדאובוטאלהשעמהשועשןיבמלעבהןיאשכןדידןודנב
רורבןכלורתויורתויםיעמטנוםיסנכנםישדחםירבחםיריכמהברדאוןוראהמםיאצוי ,הואגב ,היסהרפב ,הילע
תושעלרמולכ ,ותשאןעמלקיספהלןכומאוהשאלארתויבםיילילשםנהולאםישעמשןיבמוניאםאהזכבצמבש
.הנעמלקיספהלוותשאלהבוט

ותאדחיואצישםתואלצאטלפמשפחלדימרוזחי ,ותשאןיבלוניבאוהשלכחתמרורשירשאכיכחיכומןויסנה
.קיספהלחילציאלםיבעתנולאםישעמשלעבהןיביאלדועלכןוראהמ

:ונטלחהליעלרומאהרואל

1739215

1387645 .ףסהלעתיחדנתיבםולשללעבהתעיבת)א3

.ירשפאהםדקהבותשאלטגתתללעבהתאםיבייחמ)ב

31387645ןועמשןבםיסינברה

)9991/70/81(ט"נשתבא 'ה םויב ןתינ

ןייד ,במודבדברה )-(ןייד ,זוזאמ .י .מברה )-(ד"בא ,ןועמשןבםיסינברה )-(

הכירעוחוסינייונישלףופכהזךמסמחסונ
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