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רחאלםירופסםישדוח,ל״הצידמתאשבולודועבד״בשרביחהזהרמאמהתא
עיפוהרשאןושארהורבדהזהיהו,ט״שתֿח״שתתמחלמלשתוברקהךוש
׳םָלֻס׳בםיבתוכהתרובח.ט״שתרייאב,׳םָלֻס׳לשןושארהןויליגב–סופדב
תוריחלהריתחהתכשמהלןויערהוחורהאשמב–דדלאלארשיביבסהשבגתה
רשא,רומֿןיליורימש,םירחאהי״חלזכרמירבחינשלדוגינבו–לארשיתוכלמלו

י״חלתפונתתאךישמהלומיד
׃התנוכרשאתיתגלפמהעונתב
ינשןיבהזהדוגינה.׳םימחולה׳
דילוהי״חליאצוילשםימרזה
תומדבתכחוגמהטודקנאוליפא
דגנכ׳םירבחטפשמ׳להעיבת
–׳םָלֻס׳תרבוחבםיפתתשמה
,חפסנַּבןלהלרפוסיךכלעו
.רמאמהלשופוסב

$

דדלאלשויטפשממהמכהנה
ונא״׃ןנד׳םָלֻס׳ןויליגחתפב
השדחהאו☻מהזבםילעמ
לעתאֵ☻ינהתואו☻מהתרּושב
תבשחמלשםירההימורמבונדי
הנאֶ☻יתןעמל–תירבעהתוריחה
רואהנערזתןעמל,םיקחרמַלרוא
..םיקמעמַל . רבכהכאלמבֿישוע.
םישרקו,םנשירבכםירגנ,םנשי
;לודגהםלוסההשעמלםנשירבכ
הרישעהץראה–ץראהקרו

תאהזבםילעמונאו.הובגהםלוסההבדומעיןעמל,הנניאדוע–הבחרהו
.״םיקמעמַלריאיש,םיקחרמַלריאישןוצריהי.שפנהיניעלוחורהיניעלותינבת
.)ןושארהןויליגהרעשםולצת׃הנומתַּב(
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,דבלבתאזמעבונהטילקהתייעבביבסהבשחמהתאףטעשלפרעהלכ
היעבלoיטקלאידהרשקהתא–רקיעהתאםירסחםיעצומהתונורתפהש

.רותפלםיאבםההתואש
לודגהםבורבםהץראלםיעיגמהםילועה׃ולאןהתודבועהתילכלכהניחבמ

.םהלהלבקהבאלאםילועהםִעאבוניאץראלםרוזהןוהה.םיעצמאירסח
תאביחרהלאיההמישמה.היסולכואהלשילנויצרופורפהלודיגה,ךכלעףסונ
תאררחשלידכוהברתמההיסולכואהלשםילֵדגהםיכרצהתאקפסלידכ,רוצייה
ןוההתאאיבהלאיההמישמה,תורחאםילימב.ץוחֿתובדנבתולתהמונתלכלכ
רבתסמ.םילועהיכרוצתאקפסתשהרוצבהדובעהחוכםעהלועפףותישידיל
בושייבתלבוקמהוזמהכומנםייחתמרבהוולמהיהיהמישמהעוציבשדימ
.ןוההםרזןיבלהיילעהםרזןיבהיצרופורפסידהבקע,קיתווה

הדבועהמ,לשמל,םלעתנ.עקרקה–ישילשהרוצייהםרוגמםעפהםלעתנ
ץראהיחטשלערותיווהתאפמשובגנהרבדמאוהלארשיתנידמלשהבורש
ידיבושבכנו,תיברעההנידמלהקולחהתינכתבוצקוהרשא[–ונממםיירופה
,תיאלקחהניחבמםגרתלאלבגנהתאחתפלאלאהרירבןיא–]׳ןדרי׳תכלממ
היצרופורפסידהלערבגתהלהֶשקַמהוהמוצעתידיימןוהתעקשהשרודהרבד
תועקרקהבוריכ,עקרקהםרוגמםלעתהללכונ.הדובעהחוכןיבלןוההןיבהלֵדגה
קרריענ.הטילקהתושרלתודמועול״קקהואהנידמהשוכרןהלארשיתנידמב
לבוכקראלו–קתשמרסוחינפבםגדומענדואמהרצקהפוקתרובעכשתאז

תורשפאהרסוחללגבולארשיתנידמלשםצמוצמההחטשללגב,עקרקלש–
תורוקממוןדריהמינידמהקותינהללגב,תדמתמוהליעיךרדבהמדאהתאבייטל
.םירחאםימ

ןהונבםיטלושתיטסילטיפקההלכלכהיקוחויטסילטיפקםלועבונאםייח
ןוההלודיגןיבהיצרופורפסידההכירצהלאהםיקוחהיפל.םינפבמןהוץוחבמ
ןוההלשליגרהרדגמתאצויתורקייתההיתובקעבאיבהלהיסולכואהיובירןיבל
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הלכלכהיקוחלןתינםא.ללכהןמאצויןפואבךומנהדובערכשו,ונצראב
תודבועהןיברשגלתורשפאלכאופאונלהיהתאלונבטולשלתיטסילטיפקה
ויתורֵּפלבא,יטסילטיפקילכלכרטשמבםג,םנמא,בחרוירוצייה.המישמהןיבל
טלקיהללכויאלהיילעהףדוע.דעונאוהםנעמלשםילועָלםלועלועיגיאל
וקסעוישהלאלשםלרוגו,םחללשממבערי,הדובערסחךלהתיורוצייהתכרעמב
םהילאועיגיישוקבשךכֿלכהלוזהיהתםתדובע.הזמבוטהברהבהיהיאל
.ןוההילעבןחלושמםירוריפ

הבערוישכערבכ.ירבעןחלושתויהללכויאלןוההילעבלשםנחלושףאו
דבלבו–ויתויציצבקודבלהדיפקמהניאלארשיתלשממש,ןוהלךכֿלכץראה
,רקייתיץראבןוההשהדימב׃םימסקלגעמאיהתיטסילטיפקההלכלכהו.אוביש
תאזןיא.םינכוסמתורוקממםורזלהברַיאוהןכוויתויציצבקודבלוטֲעַמְיןכ
יכ,הלאהםיאנתב,לדגידבעשמהורזהיטסילאירפמיאהןוההלשוקלחשאלא
םוצעהיטסילאירפמיאהןוההשןמזבֿוב,ריהזוסחיבםצמוצמאוהירבעהןוהה
ילבקמשאוהיטסילטיפק״הטילקרטשמ״לשושוריפ,ןכֿלע.לוציניחטשלברוא
,ונלוכםיבערראשינונאו,ונלמעירפתאולכאי–ונלשאלו–םירזהחוורה
תפסותהיהתהיילעהשםוקמב.קימעיוךליץוחיפלכינידמהונדובעִשףאו
.ירקיעהדובעִשהיעצמאלךפהיתאיה–ונתוריחתמחלמלחוכ

$

םייחהתמרבוניכרציפכמןטקןוההםרזותכשמנהבחרההיילעה,תאזלכבו
היילעבאצמנהדובעהרכש׃הרואכלהכופהאיהתמייקההנומתהךא,הנותנה
.םירימאמםיריחמהףאותדמתמ

יפלתויהלהכירצהתיהשיפכקוידבהניאהנומתההלמרבודולבוופיבףא
סנרפתמרלדנסה.לוצינןיאשטעמכםישדחהםילועהיבושייב1.ליעלדחותינה
םיבשותהרתיוריוואהמםיסנרפתמוידחיםתעברא.האבסמהלעבמדייסהורפסהמ
רתויבוטדיתעלהווקתמםתסנרפהאבןכםאאלא–ללכבםיסנרפתמםניא
.םילצונמםניאוםירצויםניאםישדחהםילועה.תיעראהבדנמו

ןהיבשותבורןתואושטנהמחלמהךלהמבשינפמהלמרלודולל,ופילסחייתמד״בש1
ואלמתהשתושוטנהםירעהתאד״בשהנכיןלהל.םישדחםילועןהבונכושו,םיברעה
,הלאםירעלםתיינפהלשתוינידמהתאהנגמאוהשךות,״םיחדינתונחמ״כםילועב
.קיתווהבושייהןמםדודיבםשל
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–יברעוידוהי–םירוטקסינשויהשיפכ,םידרפנםיילכלכםירוטקסינשונינפל
ןיא,היהתרשאהעפותהתביסהיהת.טדנמהתפוקתבתילארשיֿץראההלכלכב
אלאםניאםישדחהםילועהלשריוואהייח.הטילקהתמישמלשהתמשגההשוריפ
םירוטקסינשםגושוריפםיילכלכםירוטקסינשלשםמויק2,תונחמהייחלךשמה
,תונושםהיתונושלשםיתוחנםירגהמו,דחאדצמהקיתָוהיטרקוטסירא׃םיינחור
ענמיהלידכ–ןכל.וניחאתאטולקלונאםינווכתמךכאלירהו.ינשדצמ
.הרזומההעפותהלשהנקנקלעתוהתליאדכ–תאזכש״הטילק״מ

הלוזההדובעהוהלוזההדובעהםוקמלדודנלןיידעקיפסהאלןוההשןכתיי
איההעפותה]יזא[,ןכ]םנמא[םא.ןוכישרסוחללגבןוההלאעיגהלהלכיאל
.הרהמבהילערבגתהלםידיתעםזילטיפקהיקוחותינויקיק

.רתויתבשוחמאיההעפותהשתעדהלעלבקתמ,םלוא
תא,םיקיתווהםילעופהתאתגציימאיה;תילעופהלשממבונלצאםיאגתמ

תמרלשהתדיריתאענמישזירכה–ןוירוגֿןברמ–השארו,הריעזהתונגרובה
להקלןמאנראשיהלהצוראוהםאתושעלבייחאוהשהמ,םינפֿלכֿלע,והז.םייחה
תאתולעהלוללהםירחובהםיניינועמםילעופרותב.ילכלכדמעמרותבוירחוב
תורדתסההשדלוקושלתשורחהיתבבתותיבשהןמזבזירכה3ןמבולגרמ.םרכש
,םנמא,תבייחתילעופההלשממהשאיההנקסמה.רכשהתאלעהלםחליהלךישמת
התואבלבא,תיממעהםייחהתמרתאדירותשתיטסילטיפקהתוחתפתההתאעונמל
רכשתדיריבהכורכהיהתשתרחאתוחתפתהלכםגעונמלאיהתבייחהדימ
רבדהשוריפ.הטילקהרטשמליאנתאיהשהדירי,םייחהתמרוהדובעה

םהברצעמהתונחמלםגֿומכ,הפוריאב׳םירוקעהתונחמ׳לד״בשןאכןווכתמ,ןוכנֿלא2
׃ןיסירפקברקיעב,וספתנשםיליפעמהתאםיטירבהואלכ
יפלאתואמיצאנהשוביכהתוצראבורתונ)1945(הפוריאידוהיחבטםתרשאכ*
,הינמרגב׳םירוקעהתונחמ׳בוזכרתהםקלח;םמוקממםירוקעםיטילפויהשםילוצינ
.שפנףלאהאממהלעמלהנידמהםוקרחאלהצראולעהלאתונחממ.הירטסואוהילטיא
–םילועהתארוצעלודוכללטדנמהֿןוטלשיצמאמףרח–הלפעהההרבגתהרשאכ*
םילודגרצעמתונחמהמכלםיליפעמהשוריגב)1946תנשעצמאמ(םיטירבהולחה
ורתונהנידמההמקרשאכ.םילוע000,50ֿמהלעמלורבעהלאתונחמב.ןיסירפקב
םהו–םישדוחהעשתדועםהבוקיזחהםיטירבה–ןיסירפקבםירוצעםיפלאתרשעכ
.׳תודפעצבמ׳׃הנוכשעצבמב,1949תליחתבקרהצראולעווררחוש

תורדתסההלשיעוצקמהדוגיאלהקלחמהשארכזאשמיש)ןירבוג(ןמבולגאביקע3
רשכוקיתֿילבֿרשכהלשממבןהיכאוה60ֿהתונשב.י״אפמםעטמתסנכרבחכו
.1980תנשברטפנןירבוג.תורייתה
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רוציל,ןכבו,היילעהםרזןיבלןוההןיבהשיגפהתאעונמלהכירצהלשממהש
.טלוקוניאשהטילקרטשמ

התואבקר.היילעהםרזמדרפנבלעופןוהה.הרצונשהעפותהקוידבאיהתאז
םעפידמםידירפמ,תאזתרשפאמקיתווהבושייבםייחהתמרלעהרימשהשהדימ
.קיתווהילכלכהרוטקסלםתואםיפרצמוהשדחההיילעהמםינטקםיקלחםעפב
יכ.הנממתומלעתה,השעמל,האב,הטילקהתייעבןורתפםוקמבש,לבקתמ
תטלקנםייקהבצמב.ןוההםרזוהיילעהםרזןיבהיצרופורפסידַּבאיההיעבה
תמרלםאתהבןוההםרזלתילנויצרופורפאיהשהשדחההיילעההתואקר
רותבהמילבלעיולתראשנ]היילעהלש[ּהרתי.ביבאֿלתבתלבוקמהםייחה
.ךראתמוךלוהה

תויהלהלוכיהעפותהןיא,הלעמלמאבהוקבאיההעפותהתביסםאםג,םלוא
.תינמזאלא

יישקלכתאוליטהבירסומסיסבלכרסחאוהשדבלבוזאל,הזכשוק
יקוחינפבדומעלידכמשלחאוהאלא,םדבלטלקיהלֿםידמועהלעהטילקה
ובשי,וללהםיקוחהלערבגתהלידכרבדםושובןיא.תיטסילטיפקההלכלכה
קיתווהבושייההלגיאלםאשחינהלהשק.םהמתיתוכאלמתומלעתהקר
אלםה.םימיךרואלותיאםיירדילוסוללהויהי,םישדחהםילועהםעתוירדילוס
תורדתסההםאןיב,הדובעהקושלאובלםפוסוםירימאמהםיריחמבדומעלולכוי
.םזילטיפקהיקוחעלסלאהזהוקהץפוניאליממ,ואובישכלו.אלואךכלםיכסת
םילועהתאעונמלתוכירצשןה–תושוטנהםירעה–םיחדינהתונחמםאו
אוהלארשיתנידמבןרפסמירה,הדובעהקושבםירחתמכעיפוהלמםישדחה
הפרחוהעווזהתואלםינמיסםיארנקפואבםאןכֿלעאלפןיא.דואמםצמוצמ
4.היילעהםוצמצ׃המשרשא

ןויסינלכןייפאלהחרכומיחכונההטילקהבצמתאתנייפאמההשלוחהתוא
.רצידמעמסיסבלעםזילטיפקהיקוחלערבגתהל

דמעמםילעופהויהובשבצמבהרצונתיטסילטיפקֿיטנאההקיטקלאידה
ֿערמ,םילעופהלשםלוצינמםזילטיפקלתודגנתהההעבנובשבצמב,שבוגמ

,תנוּוכמתוינידמכתאזחתנמד״בשו–היילעהלגםלבנ)1952(ב״ישתתנשב,םנמאו4
הקסִּפַּב232׳מעבוירבדתאםשהאר.)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסב
םידומעבךרענהחותינהלשוירפכםירמאנםירבדהו–״רבדלשומוכיסב״׃תחתופה
.)ל״נההקסִּפהלשהפוסב137הרעהלבלםיש(;םימדוקה
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םדמעמתאביטיהלידכהתשענםזילטיפקבהמחלמה.םילעופהלשםדמעמ
תאביטיהלידכתישענהםזילטיפקבהמחלמשאוהםירבדהעבטמ.םילעופהלש
.דמעמכםילעופהלשםתערלהיהתשהעפותלכידיֿלעקזניתםילעופהבצמ

דגנתמהזכשרותבםילעופהדמעמ.היילעוא–הריגהאיהתאזכשהעפותו
תקפסמהריגהה,םינגרובהדמעמתאקזחמםירגהמםרזיכ,הריגהלםוקמלכב
.הרחתמ,רתויהלוזףילחתֿתדובעןוהַל

.תווהתהלשבצמבאצמנאוה.שבוגמונניא,יטטסונניאםילעופהדמעמונלצא
,תורחאתוביסמבהרצונשהקיטקלאידהתרזעבםזילטיפקבםחליהלהסננםא
ומצעתאתוארלךרטציץראבאצמייןותנעגרלכבשםילעופרפסמותואש,לבקתי
העירפמכולהארית–ןיעדויאלבואןיעדויב–תפסונהיילעלכש,רמגומדמעמכ
עירפמהםזילטיפקהלערבגתהלהצרנםא.ולשםיידמעמהםיסרטניאהםודיקל
רבגתנ,וניאנתלהמיאתמהנניאש,תאזכשהקיטקלאידתרזעבהיילעהתטילקל
בצמחיכומשיפכ,רבגתנאלםזילטיפקהלעלבא,היילעהתטילקלע
רתויבהחונהךרדבםזילטיפקהלערבגתהלןויסינההשענובש,יחכונההטילקה
.ומצעלולאקווד

,םילעופרוצילאלאםילעופהבצמתאביטיהלהנניאהיעבהונלצאיכ
לשםבצמםאוליפאו,ערויםילעופרותבונלשונבצמםאוליפאםילעופרוצילו
חרכהאלא,ידמעמחרכהונלהנניאהיילעהתטילק.ערויםינגרוברותבםינגרובה
רותבםילעופהדמעמלשםייעגרהםיסרטניאהששארמרורב,ןכֿלעֿרתי.ימואל
לצנלתופצללוכיהדמעמשיםא.לובסלםיחרכומםה;ולבסיהזכש
םיטסילאירפמיאהוםינגרובהדמעמאקוודהזירה,ותבוטלתינומהההיילעהתא
עונמל–הזללכבםירבעהםינגרובהו–םעהלשותבוח.םיימואלֿןיבה
תלעותלתויהלמרכשהילבקמלשיחרכההלבסהתאעונמל,הזהלוצינהתא
אלתרחא–ולוכםעהתאשלבייחהטילקהלטנתאיכ.דבלבחוורהילבקמל
.ללכבהטילקהיהת

$

היילעהתטילקלתויופצהתונכסהתאעונמלםעהלשותבוחםאןכל
יכרדמונלצאתונושתויהלתוכירצםזילטיפקבהמחלמהיכרדםג,םזילטיפקהמ
רותבןוירטלורפההמחלמהתאלהנמםהבש,םירחאתומוקמבתאזההמחלמה
.הזכש
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.תינכפהמןאכתויהלתבייחםזילטיפקבהמחלמה,רחאםוקמלכברשאמרתוי
יכ–הברהדימביטסימרופריעצמא–תותיבשברזעיהלהיהלוכיןינלףא
.הלוצאהותונגרובהויהםירישיהויביוא.לעופהבצמתאביטהלהתיהותפיאש
תונגרובה,קזחתמןוירטלורפההיההדובעהרכשתאהתלעהיהשלכהתיבששכ
םתואלשםבצמערויקר,תיתורירשהתיבשחילצתםא–ונלצאלבא.תשלחנ
אלאוהונלצאהטילקהלשיטסילטיפקההביואיכ.וטלקנאלןיידעשםילועה
דגנהתיבשו;ולצנלןכהדמוערזהםזילאירפמיאהש,ןוההרסוחםאיכ,ןוהה
הריבגמאיהרשאב,םזילאירפמיאלהיוצרםיברםירקמבתויהלהלוכיימוקמינגרוב
.הטילקהיישקתא

ךכלונאםינווכתמ,תינכפהמתויהלתבייחםזילטיפקבהמחלמהשונֵרמאבו
התרטמש,תוינפֿתרסחהלשממקרעונמללכותתיטסילטיפקהתוחתפתההתאש
.לארשיתוריחןעמלהיילעהתטילקולארשיתוריחאיה

חוקיפקרו,הערלהיילעהלוצינתאונממעונמללכויןוההלעימואלחוקיפקר
תילעופהיטרקוטסיראלשהתמיקתאעונמללכויהדובעהלעימואל
ינפמשושחתאלותונגרובהינפמשושחתאלשהלשממקר.תרגתסמ
לכות,יטסילאירפמיאהןודאהינפמםגשושחתאלותילעופההיטרקוטסיראה
םילעפמתמקהל–ץראלםרוזהןוההמלודגקלחאוהש–ימואלהןוהבשמתשהל
אלוימואלדוסילעםישדחהםילועהתאודיבעיש,הליחתכלמםיימואל,םישדח
דחפהםרגוישכעדעיכ.יטרפהןוההלשתננכותמהטילקםשלולצנלו,יטסילטיפק
ינפמדחפה,]םילועהוםיקיתווה=[ונלשםיילכלכהםירוטקסהינשדוחיאינפמ
הדבועל,םייאקירמאהםיטסילטיפקהינפמדחפהוביבאֿלתבםייחהתמרתדרוה
,יביבאֿלתהילכלכהרוטקסהלשרוזחמלםרזונלשימואלהןוההלשובורםגש
.הלמרודולוםילשורילשהיצזיביטקּודורפהתאםדקלוילעהיהשדועב

תינכפהמהלשממםיבייחמונלוכלשתופיאשהוםיסרטניאהיכףא,םלוא
םהשהדימבםישדחהםילועהףאו,דוחלילכלכדמעמלכהלדגונמ–תאזכש
םיינויקיקתונורתפבתוירבהיניעתאזחאתאלתאזכשהלשממיכ.םיטלקנ
;ענמיהללכונאלהברקההמךא.ונלוכמתידיימהברקהשורדתאיה,םילק
.רתוימוברלבסהליחתונלופיסוי״םילק״התונורתפהשקרלבח

–)הנושארה׳םָלֻס׳תרבוח=(ט״שתרייא,׳םָלֻס׳בםסרופ
.לעבורי׃טֵעהֿםשבםתחנו
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חפסנ
רמאמהשארבשחיתפַל

היהאלשטפשמלע
הדרשאלשהגלפמלשהמעטמ

.טפשמלותעיבת...להליעהתיה,׳םָלֻס׳לשןושארהןויליגב,ד״בשלשוזותמישר

רייא–דעומותואברשא,׳םימחולה׳תעונתלש׳םירבחהטפשמ׳באוהרבודמה

ןתנהיהתסנכבהגיצנו,םישדוחהעבראכהזמהגלפמכתנגרואמהתיהרבכ–ט״שת

.רומֿןילי

עונלוקבהעונתהתדיעוהכרענ)תבטףוסבומייקתהש(תוריחבהרחאלםיישדוחכ

)רומֿןילי(׳ארג׳גיצהשוקהרבגיכררבתהםינוידלשעובשםותכ.ןגֿתמרב׳המר׳

לשוקהלע–יטייבוסֿורפויטסילאיצוסהיפואשתיתגלפמתונגראתהבלגדרשא–

הדיקפתרשא,תינידמותיכוניח,תיגולואדיאהעונתכי״חלםויקךשמהבדדיצש,דדלא

׳זכרמ׳תוברל,תודסומורחבנהדיעווב.םתאל–לארשיתוכלמלהריתחב–ינכפהמה

אלאהעונתהלשםיליעפהםיפוגלףרטצהלומיכסהאלוישנאודדלאךא,׳הצעומ׳ו

1.דבלבהתצעומל

–ד״בשםגהנמנםהילעש,םירבחתצובקםע–דדלאלחהןכמרחאלהמןמז

השעמלושרפםהתיאמצעיוטיבֿתמבתמקהלשהזהשעמבו,׳םָלֻס׳ןואטיבהתאצוהב

אלללכומצעד״בש(.ימשרןפואבאלןיידעםאםג,׳םימחולה׳תעונתלשהתרגסממ

םתואב.׳המרתדיעוו׳בחכנאלו,תיתגלפמֿתיתעונתהתונגראתהלהליחתכלמףרטצה

רחאלשדוחמהלעמל,ט״שתןוויסבקרררחתשהו,ל״הצבתרישןיידעאוהםישדוח

.)׳םָלֻס׳לשןושארהןויליגהעיפוהרבכש

תרבוחבםיפתתשמהדגנכ׳םירבחהטפשמ׳להעיבתשיגה׳זכרמ׳ה,םוקמֿלכמ

,ד״בשלשותריגמבתרכזמלוראשנטפשמַלהנמזההוהעיבתהֿבתכ.הנושארה׳םָלֻס׳

לוקוטורפ–תרתחמהמי״חלתאצב׳׃רפסַּבואולמבאבוה׳המרתדיעו׳לשהכלהמ1
סחנפתאמתורעהואובמםע,׳לארשיתוריחימחוללשהנושארהתיצראההדיעווה
.ה״משתןגֿתמר,ןליארבתטיסרבינואתאצוה,רסוניג
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ךורב,)דדלא(ביישלארשיר״ד׃ויהםיעבתנה.הלאםידומעבםהימולצתתאהארו

תורֵבעהתמישר.בדןביתבשוםקימעוהילא,וֵלָש)הטומ(יכדרמ,ץכלאונמע,ןרוא

,העונתהלשםיסרטניאבהלבח,׳זכרמ׳התטלחהלדוגינבסופדירבדםוסרפ׃הללכ

.העונתהתומלשתחתהריתחו

םדובכיפלהזןיאשוטילחהםיעבתנה.ט״שתרייאבג״יםוילעבקנטפשמלןומיזה

.ובצייתהאלםהו–הזכשטפשמלעיפוהל

.יחלכלםייחםימחולהתעונתהקבשןכמרחאלהנשיצחכ

)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר׳םימחולהתגלפמ׳לעדוע(

.)301הרעהבו,ךליאו503׳מעב
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