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המדקה

ילייחלשםהילגרודמע–תבשביעיברםוי–ז״כשתרייאבח״כםויב

,י״חלול״צאיקיתולשהצובקלל״הצרשפיא,תרחמל.תיבהרהלעלארשי

לאונמע.תויראהרעשךרדיברעמהלתוכהלאתשגל,ןיגבםחנמרשהלשותושארב

שייכדימואובישםהלעידוהובדֿןבלעיויתבשתא״קיעזה״,י״חלשיא,יבגנה

,היתוביבסבוהקיתעהריעבתויריםשוהפועמשנדוע,רויסהתעשב.ותינוכמבםוקמ

זוכירלעורמשונילייחו,םיכרדהילושמונופםרטדועינדריהןויגלהלשםיללחתופוג

וסנכנו,תויראהרעשדילםבכרילכתאונחהםיפתתשמה.םיידייתופכםייובשלש

ובתכמברפוסמןיינעהךשמה.רההלשונופצברשאםיטבשהרעשךרדתיבהרהלא

םויב–םויהתרחמלדימבתכנשבתכמ,תותדהרש,גיטפהרוחרזר״דלאד״בשלש

׃בתכמהוהזהנה.םימיהתששתמחלמהמייתסהםרטבדוע–ןוויסשדוחשאר,ישיש

ז״כשתןוויסב׳א,ה״ב

תותדהרשדובכל
,גיטפהרוחרזר״ד
,תותדהדרשמ
םילשורי

,רשהינודא

,יברעמהלתוכהדילותיבהֿרהב,ל״צאוי״חליקיתותצובקב,יתרקיבלומתא

ונרוקיברקיעשהיהרשפאֿיאןיידעונבצמעבטמ.םרורחשבתוארלוניכזש

.יברעמהלתוכבהתיההרטמהאלא,ומצעתיבהֿרהלןוּוכמאהי
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ונכרדףאו1,הָירַדנֶּפָקתיבהֿרהתאונישע,הרזחךרדבןכו,םשלךרדב

םצעםשלאלאםהילאתשגלםיאשרונייהאלןידיפֿלערשאתומוקמב

תוביסמבירהרבדבשהרומחההריבעהףאלעיכינרובס.שדקמהתיינב

תארתלאליתאכידּולרתויףאהרומחהמיגפיבםגופיתייההרקמה

רובעלמענמניתייהו,ייחתאיתשדקהל,רורחשַּבשחורהֿתוממורתה

.םירוסאהתומוקמב

שגינשוא.םימיֿךרואלךכךשמיהללוכיבצמהןיאיכקפסןיא,םלוא

ירה–ךכלםינכומונאןיאהעשֿיפלםא–וא,שדקמהתיינבלהרהמבםנמא

ןכתייאלןכו,םירייתֿרתאלםתסךפהייתיבהֿרהשןכתייאלםינפֿלכֿלע

ירשפאהןורתפההזבצמביכאופאילהארנ.ימל☻ומשדקהתויהלףיסויש

םידוהיל,ללכבוילאהשיגהרסאיתותיבהֿרהרדוגיםייתניבשאוהדיחיה

יכרוצלוןוחטיביכרוצלרשאמדבל–דחאכםירייתלוםיבשותל,םירכנלו

2.ונויקינוםוקמהדובכ

,םל☻ִאהםעטמםינעוטלרתויביוצרהןורתפהםגןבומכאוההזןורתפ

ונתגהנהיכילהמדנרשאוםוקמלתישפוחההשיגההרוסאםדידלםגרשא

ךירצ,םלוא.יולגבםתנעטתּולֵטבלעזירכהלודומעלןיידעהנכומהניא

קופיסלאקוודתישענהניאםוקמהתריגסיכםינפֿלכֿלערורבתויהל

תאעונמלידכ–ונלשונכרוצלרקיעבולוכֿםדוקםאיכ,וללהםינעוטה

הכזנש,חתמהונלצארמשיהללכויךכקרשינפמו,ןילוחלםוקמהתאצוה

רובעלונייה,אירַדנֶּפַקתיבהרהתאתושעלתרסואההכלההלאןאכןווכמד״בש1
–יניטלאוהורוקמביוטיבה(.ולהצוחאצמנהםוקמְלךרדהתארצקלידכוב

via compendiaria–הכלה.)הרצקוהחונאיהש,׳הליעיךרד׳איהותועמשמו
ֿתַוצִממקלחכתאזןייצמם״במרהו,׳ההנשמ׳טקרפתוכרבתכסמבהיונשוז
האר(;הווצמרבדלאלארההלאסנכיהלןיאיכףיסומו,׳שדקמארומ׳לשהשעה
.)׳ב‐׳אתוכלה׳זקרפהריחבהתיבתוכלה׳הרותהנשמ׳ב
הארו,״ותדנופאבוולקמב״תיבהרהלאאובלרוסיאהאוההכלההתואלשרחאקלח
.םש19הרעהבו,הריתעל׳ג25ףיעסבןלהלךכלע

ֿהרותלסוניכהתובקעבבתכנשרמאמב–רההוריעהרורחשרחאלםישדוחהשולשכ2
ֿםחנמיהלשבקוקברהדסומבםייקתהש,׳שדקמהוםילשוריתשודק׳יניינעבהפֿלעבש
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ונילעלטומה,הזהרגסההתאץורפלםגםינכומתויהלורֵשַּכתִהלףוסֿףוס

.וליוארהןיינבהתאםוקמבתונבלו,םינפבמ

ֿרה״ןוגכטלשתיילתידיֿלעתושעיהללכוירבדהיכימצעלראתמינא

ימיבעובקהיהשטלשהרוזחִשידיֿלעםגילואו,״הרוסאהסינכה–תיבה

.קיפסמונניא,הרגִשהךרדכ,״שודקםוקמ״טלשה3.ינשתיב

,ברדובכב
בדֿןביתבש

.ּהביחרהףאו,תיבהרהבהתעתושעלונילעהמהלאשַּבותדמעתאד״בששביג–בא
לשםירוקיבלולשלו,רההלאהווצמֿלשֿתוילעםדקלונאםיבייחשאיהותשיגתיצמת
׃ירק(–םמולשישנאלעוםיסנכתמהםינברהלעתרוקיבךות,עיבהוירבדתא.ןילוח
דבלבו,רהבימל☻ומהשדקההתטילשךשמהבםהלאחינםצעבש–)לשמל,תותדהרש
–תיבהרהלשוניד׳׃האר.תיבהרהבםייוארההשעמהוֿהארוההתבוחמםהורטפייש
.197׳מע,הזךרכ,׳אבהלאהזהןמזהןמ

הסינכהרוסיא)תינוויב(קקחנםהבוןבאתוחולובלושהרזעהתאהפיקהש׳גרוס׳הרדגב3
׃ןושלהוזב,תוומןידֿרזגתרהזאב,םירכנל
ספתיישימ.תפקומהרצחלושדקמהתאהפיקמההציחמהןמםינפִלסנכייאלירכנשיא
.התימלונידו,ושפנבבייחתי
–הקוקחהןבאהתלבט
–הנומתַּבןאכתיארנה
ֿלע1870תנשבהאצמנ
יתפרצהגולואיכראהידי
רהןופצבנאגֿןמרלק
ןואֵזומלהרבעוהו,תיבה
לשרבש.לובנטסיאב
הלגתנש,תפסונהלבט
תנשבתויראהרעשדיל

ןואֵזומברומש,1936
.רלפקור
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׃ןושלהוזב,תותדהרשתכשללהנמלשותבושתהאב,םימישדוחכרובעכ

רבכרמאנוםידקנךא,ד״בשלשותריתעףוגבןלהלרפוסיםירבדהתולשלתשהךשמה

קוחה׃םיקוחינשתסנכבולבקתהל״נההבושתהבתכמחלשנשינפלעובשכיכהתע

לעהרימשהקוח׳ןכו,הנידמהלשינובירההמוחתלהלוכםילשוריהפרוצוחוכמרשא

,לעופב.10ְֿו9םיפיעסבהריתעהףוגבד״בשסחייתיהלאםיקוחל.׳םישודקהתומוקמה

תופסונםימעפהמכ,בושו–זומתבד״י,תבשםויבתיבהרהירעשברקיבוד״בשרזח

רמולךירצןיא.ךליאו13ףיעסב,ותריתעבראתיאוההלאםירוקיבבעריארשאתאו–

ה״ב
ז״כשתןוויסבה״כ,םילשורי
1967ילויב2

דובכל
בדןב.שרמ
17םיאפרקמעבוחר
םילשורי

,.נ.א

תועיגמ,תונושםגו,תומודתועצה.יוארכהאלמבלתמושתבךבתכמיתארק

.םיברמונילא

,וללהתויעבלתורעלארשילתישארהתונברהםגולארשיתלשממםג

תדכהשעיילוכהיכחוטבוהווקמינאו,דימתמןוידוןויעבםינותנםירבדהו

.תואיצמהיאנתלםאתהבוןידכו

,ברדובכב
גרבנזור.מ
הכשלהלהנמ
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ןובלע–רההירעשבוינזואעמשממוויניעהארממד״בששחרשאברוצהןובלעהש

תשגהלואיבהרשאאוה–לארשיתלשממלש,הילדחמרקיעבו,הישעמירפאוהש

.ץ״גבלהריתעה

$

תויוחתפתההלשםינמזהחולתאןאכביצנוםידקנ,הריתעהףוגתאשורפנםרטבו

׃וזהריתעלםירושקהםירבדירקיעףוריצב,תויתדבועהותויטפשמה

םיישדוחכ,)18.8.1967(ז״כשתבאֿםחנמבב״י,׳ומחנתבש׳ברעבהשגוההריתעה

חרזר״ד,תותדהרשלאבתכבתוינפלשהרדסרחאלו,רורחשהםוירחאליצחו

לאינד–ונבובאה–ןידהיכרועוגצייד״בשתא.הנוּוכאיהודגנרשא,גיטפהרו

תיבהרהלאהסינכהירדסונושייכהשירדַּבאוההריתעהלשהרקיע.יקסבוניםחנמו

םוקמכרההלעהרימשבאוהםניינעשםישנאידיבדקפויםירעשבחוקיפהשךכידיֿלע

.הסינכיסיטרכגיצהלוםלשלושרדייאלרההלאםילועהיכו,לארשיתדינבלשודק

םיטפושהשולשינפבןושארןוידלהריתעהתאןמסוזטפושהריבעהבאבד״יםויב

,תותדהרשללולאב׳זםויבהרוההזבכרהו,)רטסיקקחצי,ןוזנרביבצ,גרבליזהשמ(

.הריתעבשרדנלםאתהבתיבהֿרהבלעפיאלעודמםעטןתילובצייתהל,יאנתֿלעֿוצב

םתכשלליקסבוניד״הועתארטסיקוגרבליזםיטפושהונמיזוצהןתמלםדוקדוע

11הרעהבהאר(״םיבילעמםייוטיב״איצוהלוהריתעהחסונתא״ןדעל״ונממושרדו

.שדחמהריתעהלשהחוסינלואיבה–4ונתשנשתודבועםגו–הלאתושירד.)ןלהל

רעשלשותחיתפבהיה,תדמועוהיולתהריתעהדועבשחרתהרשאירקיעהיונישה4
25‐24םיפיעסבראותמכ,ץ״גבביופצהןוידהתארקל,תישפוחהסינכלםיברגומה
לבקתתןפששחרשא,ןיידהשמ,ןוחטיבהרשלשתישיאהותטלחהוזהתיה.הריתעל
הֶ☻ענהלכלעחוקיפהתאימל☻ומהףקא׳והידיבריתוהל=(הנידמהתדמעיכ,הריתעה
׳גםויב׳הֶפֹצה׳ןותיעהחווידךכ.םיטפושהלשםנחבמבדומעללכותאל)תיבהרהב
יפכ–ומצעבד״בשםגןיבהךכו,)ןושארהןוידלםדוקםימיהעברא(ז״כשתלולאב
ןלהל,׳הריתעהילושב׳רודמַּבתאזהאר(;ןוידהתארקלןיכהשםואנהבתכבבתכש
׳הֶפֹצה׳ןותיעבל״נההעידיהםולצתםג.״העשב״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,184׳מע
.)194׳מעבןלהל,רודמותואבאבוי
הקלחמהידיֿלעולתנשתועדומהורסוה,יאנתֿלעֿוצהןתמםדוקדוע,ןכומכ
10הרעהבןלהלתוראותמהתועדומ–תיבהֿרהירעשבתותדהדרשמלשתימלֹשומה
.הריתעהחסונבםייונישלאיבההזרבדףאו–
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,)ןלהל7הרעההאר(םיפסונחסונֿייונישושרדוםיטפושהובשוצהןתמרחאל

תשולש,טנרגאןועמשאישנה׃םיטפושהשימחינפבןוידלהריתעההרבעוהךכֿרחאו

,ח״כשתטבשב׳חםויבםייקתהםהינפבןוידה.ןהכםייחטפושהוליעלדםיטפושה

.ח״כשתרדאבז״כםויבןתינשןידהקספב,ףוסבללטוביאנתֿלעֿוצהו

$

יחסונמםגטטצנתוולנהתורעהבו,היחפסנוהריתעהלשיפוסהחסונהאבויןלהל

יתדותו,יקסבוניםחנמד״הועמיתלביקתורעהבשםירבסההןמקלח(.םימדוקההריתעה

הנידמהטילקרפלשויתועדוהךכֿרחא,יאנתֿלעֿוצהאבויהריתעהרחאל.)ךכלעול

׳הריתעהילושב׳רודמַּב.םיטפושהתשמחינפלמאצישןידהקספו,תותדהֿרשםשב

קלח,םינושארההריתעהיחסונלעקרֿירבדךכֿרחא,םיטפושַלד״בשלשבתכמאבוי

ןיכהד״בשרשא,םאננֿאלשֿםואנהבתְכו,ןוידהתארקלד״בשךרעשםינועיטהתמישרמ

שוחלןתינרשאםינותיעיריזגםגואבויףוסבל.ןוידהלשומוכיסבותאשלןווכתהו

.םימיהתריוואתא,יחעגמב,םכרד

$

תוריתעואבהירחא.תיבהֿרהתייגוסבץ״גבלהנושארהריתעוזהתיהשבגאבריכזנדוע

–םירחאםיניינעבו,רהבםידוהילשםתליפתרתותשהשירדב–םינשהךלהמבתובר

.וירעשלעםיקפדתמלדעסקינעהלאלשתואקדצטדימתאצמטפשמהתיבךא

,בושחהנפמהיהתישפוחהסינכלםיברגומהרעשתחיתפבשעובקלןתינדבעידב
לערתוולימל☻ומהףקא׳והץלאנךליאוזאמ.וזהריתעלשהתשגהתובקעבגשוהש
תופוקֿהנבמב;רההלשחותפהוחטשלםיסנכנהןמםולשתתייבגלעו׳הטילשחתנ׳
תפיכךותלודגסמהלאסנכיהלםישקבמַלקרםיסיטרכםירכמנהצקאֿלאדגסמדיל
.עלסה
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ז״כשתרייאבח״כ
תינמיההניפבהלדגהַלבלםיש(,עלסהתפיכשארלעלארשילגדףפונתהםירהצהתועשדע

.)הנומתהלשהנוילעה

.43הרעה,183׳מעבןלהלוזהנומתלעםיטרפהאר
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ןידלבשויהןוילעהטפשמהתיבב
2ץ״גבםילשוריבקדצלהובגטפשמתיבכ 2 3 / 6 7

וחוכאבידיֿלע,ד״וע,בדẁןביתבש
ןידיכרוע,יקסבוניםחנמוא/ויקסבונילאינד
׃םיכמסמתריסמלםתבותכרשא
רתועה.םילשורי16יאמשבוחר

דגנ

,תותדהדרשמ,תותדהרש
בישמהםילשורי

תותדהרשדגניאנת♫לע♫וצלהריתע

–עודמםעטןתייובצייתיש

םניינעשםישנאידיבהיהיתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהשחיטביאל)א
.לארשיתדינבלשודקםוקמכוילעהרימשב

תולתהןמתיבהֿרהלהסינכהרורחשלםישורדהםידעצהתאטוקניאל)ב
5.והשלכםולשתבואסיטרכתגצהב

׃םיפסונהשירדיפיעסינשואבהריתעהלשןושארהחסונהשארב5
םישורדהםידעצהתאטוקניאלעודמ״םעטןתילתותדהרששרדנדחאהףיעסב
דקמתהלטלחוהוהטמשוהוזהשירד.״לארשיתדינבלשודקםוקמכתיבהֿרהתרימשל
םע.הריתעהתחלצהייוכיסתאלידגהלידכ,ותוישעמלשבהסינכהלעחוקיפהאשונב
אלתיבהֿרהבשẅהשעמהרסוחלשבעגפנותויהלעד״בשלבוק,20‐19םיפיעסב,תאז
.לארשיתדינבלשודקהםוקמכתיבויחהותרימשלסחיבהמואמהשענ
ולתנשתועדומהתאריסיאלעודמ״םעטתתלתותדהרשעבתנטמשוהשינשהףיעסב
לשחטשקרהיהוליאכתיבהֿרהתאתוגיצמהותיבהֿרהלהסינכהירעשבודרשמםעטמ
םירעשהןמורסוהוללהתועדומהשרחאלקחמנהזףיעס.״םימל☻ומלשודקהדגסמ
.)ןלהל10הרעהבדועהאר(.יאנתֿלעֿוצהןתמלםדוקדוע
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ẅהריתעהיקומינולאו

בוחרבאוהםיכמסמתריסמלונעמרשא,ד״וע,בדֿןביתבשאוהרתועה1.
חרזאותויהידילעהריתעהאּו☻נִלאוהךיישו,םילשורי,17םיאפרקמע
.לארשיתדןבולארשיתנידמ

׃ולםינבומינש–תיבהֿרה2.

הדִצביוצמה,הירומהרהםשבםגעודיהרההתאןייצמה,בחרןבומ)א
יחרזמֿימורדהדצהוברבועשו,לפועָלןופצמ,םילשורילשיחרזמה
;הקיתעהםילשוריכעודיהריעהקלחתאםויכהפיקמההמוחהלש

,ןושארהןבומבתיבהֿרהלשקלחותוא]תא[ןייצמה,םצמוצמןבומ)ב
,שדקמהֿתיבכלארשיימיירבדבעודיהןיינבהרצחכשמישרשא
לבבילועידילעבושךכרחאוהמלשךלמהידילעהליחתהנבנשו
,]שדקמהתיב׃ךרעב[׳תירבעהידפולקיצנא׳האר(.סודרוהךלמהו
׳תידומלתהידפולקיצנא׳;570,588,590‐555,561,568׳מע,׳חךרכ
ֿתיבתוכלהמ׳הקרפ;ו״עקתדומע,׳יךרכ,]תיבהרה׃ךרעב[
,יאנליובאזר״ד;׳אהכלה,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳בהריחבה
.)53׳מע,היינשהרודהמ,׳הקיתעהםילשורי׳

.ינשהןבומהיפלאוהושוריפ–״תיבהֿרה״,וזהריתעב

ריעהתמוחמםינפִליוצמהםוקמהאוה,ל״נהינשהןבומהיפל,תיבהֿרה3.
,תימורדההמוחה,חרזמב,תיחרזמההמוחהןיבלולכהםוחתַּבהקיתעה
םוחתדע,״יברעמהלתוכה״ךרד,תימורדההמוחהןמךשמנהוקה,םורדב
ליבקמבןאכמךשמנהוקהו,ברעמב,״הזורולודהיו״ב״הינוטנאתדוצמ״
ךרכ,׳תירבעהידפולקיצנא׳(.ןופצב,תיחרזמההמוחהדע,״הזורולודהיו״ל
,היינשהרודהמ,׳הקיתעהםילשורי׳,יאנליובאזר״ד;570‐568׳מע,׳ח
.׳אחפסנכתנמוסמ,הזבתפרוצמהפמ.)111‐15,23,53,97,110׳מע
].143׳מע,׳הריתעהיחפסנ׳רודמַּבהאר[

יפֿלע,יסוביה)ןנראוא(הנְוַרֲאמלארשיךלמדִודידילעהָנקנתיבהֿרה4.
חבזמםוקמו׳התיבםוקְמתויהלוידיֿלעשדקוהו,איבנהדגדיב׳הרבד
׳אםימיהירבד;ה״כ‐ח״יםיקוספד״כקרפ׳בלאומש(.לארשילהָלועְל
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תיבתוכלהמ׳בקרפ;׳אקוספב״כקרפוו״כ‐ח״יםיקוספא״כקרפ
.)׳אהכלה,ם״במרהלהריחבה

ֿתיבתאתיבהֿרהבהמלשךלמההנב4ףיעסבהרומאההשדקהַלםאתהב5.
שדקמהֿתיבברחשמו,)׳אקוספ׳גקרפ׳בםימיהירבד(ןושארהשדקמה
ןהוכהקדצויןבעושיתושארבלבבילועורזח,ילבבהשבוכהידיבהזה
,רפוסהארזעתושארבךכרחאו,הדוהיךלמןיכיוהיןבלאיתלאשןבלבבורזו
ורזחששֵדקֶהַלףופכב,לארשילכלשתפתושמתולעבבתיבהֿרהבוקיזחהו
;׳ג‐׳בםיקוספ׳גקרפארזע(.שדחמשדקמהֿתיבןיינבםשל,ובומייקו
;׳בֿו׳אםידומעט״לףד׳הציב׳׳ילבב׳ו׳ההנשמ׳הקרפ׳םירדנ׳הנשמ
ךכלםאתהב6.)ו״ט‐ד״יתוכלה,ם״במרהלהריחבהתיבתוכלהמ׳וקרפ
.ליעלרומאכ,ינשהשדקמהֿתיבתיבהֿרהבהנבנםג

לארשילהָלועלחבזמםוקמו׳התיבםוקמתויהלתיבהֿרהשדקוהשמ6.
הריחבהתיבתוכלהמ׳אקרפ(7.םלועלהזםוקמםינשמןיאבוש–
םיכלמתוכלהמ׳אקרפו,׳אהכלהםש׳בקרפו,׳גְֿו׳אתוכלהם״במרהל
.)׳ב‐׳אתוכלה

דימתדמועתיבהֿרהבשדקוהששדקהה,ליעל6ףיעסברומאלםאתהב7.
״אובלדיתעלהשדִקוהתעשלהשדִקהנושארהשודקש״,קספהאללוניעב
יפלעףא״ו,)ז״ט‐ד״יתוכלהם״במרהלהריחבהתיבתוכלהמ׳וקרפ(

,הזמהזהאנהםירדּומהםישנאלשםנידןודינ׳הציב׳בארמגבו׳םירדנ׳בהנשמב*6
ילועלשםירבד״–לארשילכלםיפתושמהםירבדמתונהילםהםירתומתאזֿלכבש
ןלהלדועהאר.״ךרדהעצמאבשרובהותורזעהו)תוכשלהו(תיבהרה״׃ןוגכ–״לבב
,ד״בשלשתיטפשמהותדובעמהאבומַּב,תישילשהפסוה,׳הריתעהילושב׳רודמַּב
.175‐173םידומע,׳קזחומבןיינקהיניד׳׃ךרכהךותמ
םלועלהעבקנהרזעהוםילשוריתשודקשראובמ,הריחבהתיבתוכלהב,ם״במרב*
ןשדיקוהתעשלםילשוריוהרזעהשדיקאוהש,הֹמלשּהשדיקשהנושארהשודקב״
םשןילכואו,יוצמתיבםשןיאשיפֿלעֿףאןלוכתונברקהןיבירקמ,ךכיפל.אובלדיתעל
.הציחמבתפקומהניאוהבֵרחאיהשיפֿלעֿףאהרזעהלכבםישדוקישדוק השודקש..
.״אובלדיתעלהשדיקוהתעשלהשדיקהנושאר

.״׃בתכנהריתעהלשםימדוקהםיחסונב7 . ,תורודיֵרודללארשילאיההשעֿתַוצמו.
ֿיארמ;״ומוקמב,לארשילהָלועְלחבזמ,׳התיבתאתונבל,םהיביואמ׳הםהלחינישמ
הריתעהחסונהנּוש,רומאכ.טמשנשןכותַלםגםייסחייתמהזהףיעסבשתורוקמה

125םידוהיַלתיבהרהתשודקןיינעבץ״גבלהריתע
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ובגהונהיהשומכואָרומבםדאבייח,וניתונוועבבֵרָחםויהשדקמהש
.וניינבב . –׳ואָריתישדקמוורֹמשִתיַתֹתְּבַשתא׳׃]׳בו״כארקיַוב[רמאנש.
–בֵרָחשיפלעףאש,םלועלשדקמארומףא,םלועְלתבשתרימשהמ
.)׳זהכלה,הריחבהתיבתוכלהמ׳זקרפ(;״דמועותשודקב

ןיאותיֵצמתמהניאלארשיתרותיפלעתיבהֿרהבתמייקתמההשודקה8.
ץראבןהתושודקרשע״.םתסבוליגרההשודקהגשומיפלעקרללכּהרעשל
ֿרהבןהןלוכ–תונילעההשודקהתוגרדמהנומשו,״וזמהלעמלוזו,לארשי
תיבהֿרהמ–הזמהלעמלהז,םיכלוהוםישודקה,םינושהויקלחותיבה
שדוקלדעו,ם״וכעותמאמטוליפאו,םשלסנכיהלרתומםדאלכרשא,םתס
;הדובעהתעשבםירופיכהםויבלודגןהוכאלאםשלסנכנןיאשםישדוקה
ללפתמילארשיהשןמזבו8.)ב״כ‐ב״יתוכלההריחבהתיבתוכלהמ׳זקרפ(
םישדוקהישדוקתיבל,ןברוחהתפוקתבףא,וינפתאריזחהלאוהבייח
.)׳ב‐׳אםיפיעסד״צןמיס׳םייחחרוא׳׳ךורעןחלוש׳(;תיבהֿרהבש

יקסבוניד״הועמושרדוופיסוהרשאכ.ותוא׳ןדעל׳ושרדםיטפושהשרחאלןושארה
לשותולֵטבןּויצתאםגותיבהתאתונבלובושלהשעהֿתווצמןּויצתאםגטימשהל
תושעלד״בשבריס–)ןלהל31ףיעסב22הרעההאר(–תיבהֿרהבימל☻ומהשדקהה
.167׳מעבהנושארהפסוהכ׳הריתעהילושב׳רודמַּבאבומהבתכמהתאבתכו,תאז
םעיתחישב.וטמשוההלאםינויצוד״הועלעםיטפושהלשםצחלרבגרבדלשופוסב
תביסלעקוידבדומעליתחלצהאל,ל״זלאינדויבאלרזעש,יקסבוניםחנמד״וע
ֿוצהןתינרבכשרחאל,ץ״גבבתּכזלתישממההווקתהךכלהאיבהשרשפאו,רותיווה
.)...ןויסינרבצנםרטו,תיבהֿרהןיינעבהנושארהריתעוזהתיהשרוכזלשי(.יאנתֿלע

׃דועבתכנםינושארהםיחסונב8
.״§ . .תיֵצמתמתיבהֿרהלשהשודקהתנבהןיאהלאהםירבדבםג,םלוא.
ותשודקרשא–שדקמהֿתיבש,הדבועהןמררבתמוזהשודקלשדחוימההביט
לשלאדיאהתאינחורהםוחתבלמסמוזכרמ–תיבהֿרהתשודקברומאכתגזמתמ
,ם״במרהלםיכלמתוכלהמ׳אקרפ(;םאישבלארשיםעלשםייתכלממהםייחהתחווַר
,תוכלמהןברוחתאלארשיימיירבדבלמסמוםלגמשדקמהֿתיבןברוח*.)׳בהכלה
דעינשתיבמבושךכו,ינשלןושארתיבמךכ.התמוקתתאלמסמוםלגמשדקמהןיינבו
ןברוחלרכז,הנשבהנשידמרמשנש,באבהעשתןוגְי.םויכתשדוחמהונתייחתישרושל
איהףאהרמשנש,הכונחהתחמשו–הלואגהתפיאשלדימתמדקומונלהיה,שדקמה
לשתוברתלדימתמדקומונלהתיה,ורוהיטושדקמהרורחשלרכז,הנשבהנשידמ
.תוריחתמחלמ
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הנומשףלארחא,לארשיאבצידיבתיבהֿרהררחושז״כשתרייאבח״כםויב9.
רקיבתרחמל.הלואגיפוסיכוירכנןוטלשלשםינשעבשוםיעשתתואמ
ומשב,לארשיאבצידיבאלאקזחומאוהןיאשחכונותיבהֿרהברתועה
9.לארשיםעלש

,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוחתסנכבלבקתנז״כשתןוויסבט״יםויב10.
,ויתוארוהעוציבלעתותדהרשתא]4ףיעסב[הנממהזקוח1967./ז״כשת

,תיבהֿרהושדקמהֿתיבלשםדובכוםתשודקרמשמלעוכפשנילארשיםדילחנֿירהנ
םיקירקיסה,םיאנקהתומחלמלכב**,ךליאו]ס״הנפל63תנשב[סויפמופשוביכימימ
דקומהתדוקנויהתיבהֿרהבומוקמלשדקמהֿתיבתרזחהלםיפוסיכה.אבכוכרבו
,הליפתבותוגהב,הלבקבוטויפב,הכלהבוהדגאב,ותרישוותורפסלכל,לארשיחורל
תשודקתראשנאליממ,הזהםירבדהףוריצלכמהאצותכו;תולגהתונשיפלאךשמב
.אבהלוןאכמםגונתוהזךשמהלדקומהתדוקנתיבהֿרהושדקמהֿתיב
תיבהריבדלהדובעהתרזחהלהשקבהיכןייצלורוזחלםגשייתכלההבויחהתניחבמ
;רתויםגםימעפלו,םויבםימעפשולשהבבייחלארשיתדןבלכרשאהליפתאיה
.״)כ״קןמיס׳םייחֿחרוא׳׳ךורעןחלוש׳(

רחאלקרוהירהשדקמהןיינבתווצמלשהמויקדעומשם״במרהעבוקוזהכלהב*
ם״במרהעיבצמךכלהיארכ.קלמעתייחמוךלמהתדמעהלשתווצמהומייוקרבכש
תאוינפלחטשרשאכ–איבנהןתנלךלמהדִודלשוירבדלארקמהתמדקהלע
יהיַו״׃רומאל,ימואלהבצמהתאתראתמההמדקה–שדקמהתיבתאתונבלונוצר
.)׳א׳ז׳בֿלאומש(;״ויָביֹאלכמביבסמולחינה׳הַוותיבבךלמהבַשָייכ

הרשפה׳רוביחַּבהאר,תיבהרהבךרעשארונהחבטההשעמוסויפמופשוביכלע**
.30הרעהלשינשההקלחב,261׳מע,)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהו

םהבםירכזומהםיבתכמהינשו,םיפסונםיפיעסהשולשןאכוללכנםינושארהםיחסונב9
׃םיחפסנכופרוצ
םיבתכמברתועההנפ–]המחלמההמייתסהםרטבדוע[–ז״כשתןוויסב׳אםויב״§
,]ןרוגהמלשברה[ל״הצלישארהברהלאו]גיטפהרוחרזר״ד[תותדהרשלאםיהז
םבילתמושתתאהנפהו,שודקםוקמכתיבהֿרהתקזחהלעתונוממהתויושרהזאויהש
תעיבקידילעאיהםימייקהםיאנתבתיבהֿרהלשותשודקתרימשלהתואנהךרדהיכ
,םירכנלוםידוהילתיבהֿרהלהסינכהרוסיאו,״הרוסאהסינכה,תיבהֿרה״׃טלש
לשקתעה.ונויקינוםוקמהדובכיכרוצלץוחנהןמדבל,דחאכםירייתלוםיבשותל
.׳בחפסנכןמוסמ,הזבףרוצמבתכמה
הבושתתותדהרשתכשלמרתועהלביק]םדוקה[ףיעסברומאהבתכמהלע§
הלאהםיפיעסבםירומאהםיבתכמהינש[.׳גחפסנכתנמוסמ,הזבתפרוצמה,תקמחתמ
,רורחשהרחאלםיימוי)ןרוגברלקתעהו(תותדהרשלאד״בשלשהנושארהותיינפ–
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םירומשויהיםישודקהתומוקמה״יכ]עבוקה1ףיעסב[אוהןרקיערשא
השיגהשפוחבעוגפללולעהרבדלכינפמו,תרחאהעיגפלכולוליחינפמ
םתואיפלכםהיתושגרבוא,םהלםישדוקמהתומוקמהלאתותדהינבלש
.״תומוקמ

ןוטלשהירדסתדוקפןוקיתלקוחםגתסנכבלבקתנז״כשתןוויסבט״יםויב11.
לעםסרפתנז״כשתןוויסב׳כםויבו,1967/ז״כשת,)11׳סמףיעס(טפשמהו
תאליחהש,1967/ז״כשת,)1׳סמ(טפשמהוןוטלשהירדִסוַצהזןוקיתיפ
.המלשהםילשוריםוחתלעלארשיתנידמלשלהנִמהוטופישה,טפשמה

,ליעל8ּֿו7םיפיעסברמאנַלבלםישבו,ליעל11ְֿו10םיפיעסברמאנהרואל12.
תומוקמהלעהרימשהקוחיפלע]לועפל[תותדהרשלשיונימיכאצמנ
תדינבלשדוקמהםוקמכ,תיבהֿרהלעםגלח,1967/ז״כשת,םישודקה
.לארשי

הלחשרחאתועובשהשולשמרתוי,ז״כשתזומתבד״י,תבשםויב13.
םימעפהמכבושןכו,12‐10םיפיעסבתראותמהתיטפשמהתוחתפתהה
ירעשלכיכאצמוםילשורילשהקיתעהריעברתועהרקיב,ןכמרחאל
ידרשמלךומס,דחארעשמץוח,להקהינפבםירוגסתיבהֿרהלהסינכה
קררבעמרשפיאשרמושדמעהזרעשב10.םיימל☻ומהתושדקההתלהנה

].115׳מעבליעל,הריתעלהמדקהַּבואבוה–רשהתכשלמהלבקתהשהבושתהו
לשותעצהחורבל״הצלישארהברהלעפתותדהדרשמלשותבושתמלדבהב§
תיתכלממהתוירחאההרסמנהמןמזרובעכ.הכראאלותלועפתפוקת,םלוא.רתועה
.םיימל☻ומהתושדקֶההתלהנהלהרסמנםוקמהתקזחהו,ודבלתותדהרשלתיבהֿרהל
םעלתיבהֿרהתשודקלעועיבצהרשאו,ל״הצלישארהברהעבקרשאםיטלשה
.״הפשאהחפלםיכלשומואצמנ,לארשי
םידדובהןיבהיהאוהרורחשהםעדימיכשיגדהלשיןרוגברהלשךרובמהורכזל
םעלשושדוקםוקמכ,ודמעמתאולבישהלותיבהֿרהלאבושלאיהונתבוחיכוניבהש
ישארהברכןה–השעשמרתוירההתלואגןעמלהשעאלברהשלבחהמ.לארשי
וישעמןאכרוכזיאלםייוארםוקמֿלכמךא–לארשילישארהברכ,ךכֿרחאןהול״הצל
הבחרההוטוריפהתאאופאהאר.רורחשהרחאלשםינושארהםימיהןמוירמאו
.170׳מעב,היינשהפסוה,׳הריתעהילושב׳רודמַּבהזןיינעבש

,רומאכ,ורסוהרשאתותדהֿדרשמתועְדומלםגתוסחייתהןאכהללכנןושארהחסונב10
׃יאנתֿלעֿוצהןתינשםדוקדוע
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תוביסִמרובעליוארולהָארנשימלואותעדלעלבקתהשסיטרכגיצהשימל
ידרשמב,םדאלתחאהרילתרומתתונקיהלךירצהיהסיטרכה11.תודחוימ
הנושלהזרשא,תיברעבתבותכוילעו,םיימל☻ומהתושֵדקֶההתלהנה
לודגהשדקמלהסינכסיטרכ.םילשורי–תושדקההתלהנה״׃ירבעםוגרתב

.״§ . רשא,תילגנאבותיברעב,תירבעבהעדומתיבהֿרהלהסינכהירעשלעאצמו.
׃תירבעבהנושלהז

יפלכרתועהלשויתושגרבהקומעהעיגפתעגופ]םדוקה[ףיעסבהרומאההעדומה§
ינבלתיבהֿרהתשודקלשתיתכלממהותימואלהתועמשמהןמךפהברשאב,תיבהֿרה
,לארשיֿתנידמדצמ,הרומגתימשרתומלעתהוזהעדומךותמתעמתשמ,לארשיתד
העטמהיוניּכַּב,םימל☻ומלקרשודקםוקמכובהרכהו,לארשילתיבהֿרהלשותשודקמ
.״׳דגסמהחטש׳לש–ונובלעבברוצהו–

ןושארההריתעהחסונב.ימל☻ומשיאהלשותויה,ןבומכ,ןניה״תודחוימהתוביסה״11
׃ךכהנומתההראות
ספתנובחורלכרשא,רצחתפובראשנקראלא,החוורלחתפנאלהזהרעשהםג״
.״ותעדלעלבקתהשסיטרכגיצהשימלקררבעמרשפיאש׳הייפוכ׳שובחםדאידיֿלע
.״םיבילעמםייוטיבמ״ענמיהלםיטפושהתשקבלהנּושהזחסונ

לארשיתנידמ
תותדהדרשמ

׃תואבהתוארוההתאאלמלשקבתמדגסמהחטשבםירקבמהלהק

.טלחהברוסאדגסמהחטשלכבןושיעה1

תשודקתאתמלוהההעונצהעפוהלעדיפקהלתושקבתמםישנ2
.םוקמה

.םייחילעבסינכהלרוסא3

.דגסמהחטשבתותשלולוכאלרוסא4

דגסמהחטשלתוקוניתסינכהלאלדחוימבשקבתמםירקבמהלהק5
.עלסהתפיכוהצקאֿלא

.םוקמהתשודקתאתמלוהההרוצבגהנתהלשקבתמרוביצה6

עשוהיבקעי
תימל☻ומההקלחמהלהנמ
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,הזבתפרוצמסיטרכהתמגוד.״תחאהרילריחמה.ימָל☻ִאהתכְנהתיבו
].144׳מע,׳הריתעהיחפסנ׳רודמַּבהאר[.׳בחפסנכתנמוסמ

רתועהקיסמ,״הריל״ריחמהבקננ13ףיעסברומאהסיטרכבשהדבועהןמ14.
ספדוהריחמהיכבלרתועהםשןכֿומכ,רורחשהרחאספדנסיטרכהיכ
אצומולאהתודבועהיתשלשןפוריצרואל.תילגנאהןושלבםגסיטרכב
ןכומכ.סיטרכבתירבעהןושלהלשרומגההרדעיהבהברתועמשמרתועה
הריל(ריחמהֿעבטמלשומשךותמיכהדבועבהברתועמשמאוהאצומ
.תילארשיהרילבםנמאאוהרבודמהיכריהבמה,ויצחטמשוה)תילארשי
םוקמלתילארשיהתוכיישהןמתנוּוכמתומלעתהתנגפה׃איהתועמשמה
.סיטרכהסחייתמוילאש

ףיעסבםירומאה,חתפבשרמושהוםיסיטרכהירכומובישהרתועהתלאשל15.
,תישפוחאיההסינכהםימל☻ומליכותותדהדרשמםעטמםילעופםהיכ,13
.םולשתםושאללוסיטרכבךרוצילב

רתועהלשויתושגרבהקומעהעיגפעגופ15‐13םיפיעסבראותמהרדסהה16.
.תיבהֿרהיפלכ
הנגפהםאיכ,לארשיתדינבלםוקמהתשודקמתומלעתהקראלובשי
םהםילוכיו,םוקמַלתוכזםושלוכיבכןיאלארשיתדינבליכתנוּוכמתישעמ
התדינבלוהלקררשא,םיימל☻ומהתושדקההתלהנהתושרבקרוילאתשגל
תירסומההתעיגפתאהרימחמוזהנגפה.ויבגלתוכיישהותוכזהלוכיבכ
ֿרהתשודקלשתיביטקייבואהתמאהןיבלהניבשחתמַלהליבקמהדימב
–ומצעבלארשיםעלשומשבלוכיבכ–הזבצמלעהמכסההו,תיבה
12.העיגפהתאדועהליפכמ

ןאכראותמה״שיבמההזחמה״.ןושארההריתעהחסונןושללשןודיעאוההזףיעס12
רשאתיפוסההביסה–יקסבוניםחנמד״הועלשותודעיפל–היה)היינשההקסִּפַּב(
׃הליחתכלבתכאוהךכהנה.הריתעהתאשיגהלד״בשתאהעינה
תימל☻ִאתוכיישלש[וזהנגפהבםילגתמהערהןופצמהותימוהתההפצוחה״§
תמאהןיבלםניבשחתמַלהליבקמהדימבתירסומההתעיגפתאםירימחמ]תידעלב
לעךמוסה,תותדהדרשמתדמעבהלגתמהתולדהו,תיבהֿרהתשודקלשתיביטקייבואה
דעןובלעהקמועתאהדירומ,ומצעבלארשיםעלשומשבלוכיבכ,ודיתאוזהפצוח
.תויתחתלואשל
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רמושהלשותשירדלבלםישילב,תיבהֿרהלרעשברובעלהסינרתועה17.
םעפלכבהָנשִנורזחרבדהו,ךרדהתארתועהינפבםסחרמושה.סיטרכל
13.םוקמבוירוקיבמהמכב,רובעלרתועההסינש

ףאו,יתִמאיטפשמסיסבלכתרסחהתיה17ףיעסבתראותמההמיסחה18.
תומוקמהלעהרימשהקוחל1ףיעסלשתשרופמההארוהלדוגינבהדמע
תותדהינבלשהשיגהשפוחבהעיגפלכתרסואה,1967/ז״כשת,םישודקה
ךא,חוכבהפדהלאופאיאשרהיהרתועה.םהלםישדוקמהתומוקמהלא
14.םרגנהיהשןויזיּבַלבלםישב,ןכתושעלתורשפאומצעלהאראלאוה

,יללכןפואבתיבהֿרהיפלכויתושגרבעגפנקראלרתועהיכאופאאצמנ
ישיאהותשיגשפוחבתיקוחיתלבותיתוהמהעיגפםגעגפנאוהאלא
לעוזהעיגפלתנתינההקנפשוגהו–לארשיתדןבכולשדוקמהםוקמַל
תאהלהפיסומהאיה,תותדהדרשמלשותועצמאב,הנידמהתוסחידי
.תוניצרהותויתוהמהתדימ

לכידילעקראלתיבהֿרהיפלכלארשיתדןבכויתושגרבעגפנרתועה19.
ֿרהבש,השעמהרסוחידילעםגםאיכ,ליעלוזהריתעבונמִנשםישעמה

ֿרהלחותפהרעשברוקיבלכבשכרתועהיניעלהלגתה,ל״נהלעףסונבשיבמהזחמ§
אלתויולגםיעבשבםכוניחרשא,לארשיֿתדינבמםירותלשגהונהתאאוהאצמתיבה
ֿיסיטרכבתיבהֿרהלסנכיהלםיקחדנהו,םירומאםירבדההמבןיבהלהארנכםניכה
םינקנהםיסיטרכבותותבשבףאתאזו,םיימל☻ומהתושדקההתלהנהמםייונקההילפהה
וילעולפנתה,רתועהיפמתועזעדזהיֵרבדועמששכ,הלאמםיבר.תבשב,דמעמותואב
םאתהבגהנתהלשיו,םימל☻ומלשודקםוקמהזירה׳ש,׳רדסבלוכה׳שםירבסהב
.׳םוקמהתשודקל
יכ,תימואלהיגולותפלשזוירוקקרהנניא]םדוקה[ףיעסבתראותמהתוחתפתההםג§
אוהגהנמהלשודוסי.וינפבואָרומלוטיבידילע,תיבהֿרהתשודקלוליחלשגהנמםא
תילארשיֿיטנאההנגפהַלתנתינהתיתכלממההקנפשוגהרחאלָלושםימימתלשםתכלב
ףאוזהקנפשוגש,הדבועהןאכהלגתמ,ןכלערתיו;םיימל☻ומהתושדקההתלהנהלש
,םעבתיבהֿרהלשתילארשיההשודקהתעדותבהלבחלתיכוניחהאצותםנמאתאשונ
.״ללכבתילארשיההעדותהןכותבהלבחלםגאליממו

ךותמ״השענרמושהןמתומלעתהךותרובעלןויסינהשרמאנןושארההריתעהחסונב13
.״הזהבצמהדגנתימינפהאחמ

.״׃ןושארהחסונב14 . ףאו,רתועל,םוקמלךכידיֿלעםרגנהיהשןויזיּבַלבלםישב.
.״וללכבלארשיתנידמלשהדמעמֿםשורְל
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הנידמהתודסומידילעהמואמהשענאללארשיאבצידיבררחושמהתיבה
׃לארשיתדינבלשודקהםוקמַּכתיבהֿרהלשתיבויחהותרימשלסחיב
אלוםיביואמדחפםשןיאשיפלעףאו,השעתַוצִמשדקמהתרימש״
ןירמושוילעשישןירטלפהמודוניא.ולדובכאלאותרימשןיאש,םיטסלִמ
.ןירמושוילעןיאשןירטלפל . רמאנש,השעתאלבורבעהרימשולטִּבםאו.
הרהזא–הרימשןושלו.׳שדֹקהתרמשמתאםתרמשו׳׃]׳הח״ירבדמבב[
;״השעתאלתַוצִמותרימשלוטיבו,השעתַוצִמותרימששָתדמלאה;איה
המכתחאלע.)׳גְֿו׳אתוכלה,ם״במרהלהריחבהתיבתוכלהמ׳חקרפ(
תועיגפהינימלכתעינמךרוצםגאלא,דובכךרוצקרהניאהרימשהשכהמכו
1967./ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוחל1ףיעסבתויונמה
הבוחהאופאוילעו,ולאתועיגפינפמהרימשהלעהנוממתותדהרש
.רומאכ,יבויחןפואבוטקנייםישורדההרימשהישעמשגואדל

בתכלארשיתדינבלשודקהםוקמכתיבהֿרהלעתיבויחההרימשהןיינעב20.
רשהשדבלבוזאליכהחיכומםירבדהתוחתפתה15.תותדהרשלארתועה
ןיינעהתאהחדאוהאלא,רתועהלשתומיוסמהויתועצהתאלביקאל
16.לוכולכמ

רתועהבתכ,ליעל18‐13ףיעסברומאכרתועהעגפנשתעיגפהןיינעב)א(21.
ורוקיבתרחמל,ז״כשתזומתבו״טםוימבתכמבתותדהרשלהשקב
תויושרהידיל[לארשיאבצידימותקזחהתרבעהרחאםוקמבןושארה
ףרוצמבתכמהקתעה.]ימל☻ומהףקא׳והידילהשעמלו,תויחרזאה
].145׳מעב,׳הריתעהיחפסנ׳רודמַּבהאר[.׳גחפסנכןמוסמ,הזב

םתואךשמבו,הזבתכמלעהבושתרתועהלביקאלםייעובשךשמב)ב(
רקיבורתועהרזחשכ.הערלבצמהתאתותדהרשהנישקרםייעובשה
לשםתבצהלודיתאןתנואביצהתותדהרשיכאצמוהירה,םוקמב
תושעלםיימל☻ומהתושדקההתלהנהםעטמרמושַלםיעייסמהםירטוש

.רורחשהרחאלםיימוי,תותדהרשלאד״בשלשהנושארהותיינפלאיההנווכה15
.115׳מעבליעל,הריתעלהמדקהַּבאבוהבתכמה

םוקמכקרםוקמהתרימשל,םיכופהםיעצמאאקוודטקנ״רשהיכרמאנןושארהחסונב16
).ורסוהו,10הרעהבליעלוראותשתועדומלאיההנווכה(;״םימל☻ומלשודקה
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רתועהידילעךכלעלאשנשרטוש.תיקוחיתלבהותרימשתכאלמתא
דציכהאררתועה.תותדהרשלשתוארוהיפלעלעופאוהיכבישה
רעשהתארובעלהשקיבשתירבעירבודלשהחפשמחוכברטושהףדה
–רטושהו,תבשהםויבהיהרבדה.סיטרכגיצהלאלבתיבהֿרהל
.״!והזו,םיסיטרכונק״׃קעצ–םתואפדהב

תותדהרשבהרתִהורתועהרזח21ףיעסבתראותמהתוחתפתההרואל)א(22.
ןמוסמ,הזבףרוצמוקתעהש,ז״כשתזומתבט״כםוימ,ףסונבתכמב
].146׳מעב,׳הריתעהיחפסנ׳רודמַּבהאר[.׳דחפסנכ

,םדוקהובתכמלעתותדהרשתכשלמהבושתרתועהלביקתרחמל)ב(
תפרוצמאיהותקמחתמהתיההבושתה.)׳גחפסנ(זומתבו״טםוימ
].147׳מעב,׳הריתעהיחפסנ׳רודמַּבהאר[.׳החפסנכתנמוסמו,הזב

לעתותדהרשתכשלמהבושתרתועהלביקבושז״כשתבאב׳חםויב)ג(
תממַתימותקמחתמהתיההבושתה.)׳דחפסנ(זומתבט״כםוימובתכמ
יחפסנ׳רודמַּבהאר[.׳וחפסנכתנמוסמ,הזבתפרוצמאיהו,דחיֿםג
].148׳מע,׳הריתעה

רקיבורזחאוה22ףיעסברומאכרתועהלביקשתובושתהןמתחאלכירחא23.
ז״כשתבאב׳טםויב.הבוטליונישםושאצמאלותיבהֿרהלהסינכבבוש
ֿרהלהסינכהיסיטרכתקידבברמושַלעייסשרטושיפמרתועהעמשבוש
.תותדהרשםערֵדסֶהיפלעאוהלעופיכתיבה

17׃תואבהתודבועהושדחתניאנתֿלעֿוצהןתמינפלוהריתעהתשגהרחאל24.

תישארהתונברהםעטמטלשהלתנתיבהֿרהלהסינכהמםיוסמקחרמב.א
תאפמ,תיבהֿרהלהסינכהםדאלכלהרוסאהכלההיפֿלעיכריהצמה
.ותשודק

ֿתימורדאצמנה,םייברעמהרעשכעודיהתיבהֿרהלהסינכהרעש.ב
ישנאלשםחוקיפלהליחתכלמרסמנאלשו–יברעמהלתוכלתיחרזמ

ףרוצשדרפנריהצתכהליחתבבתכנ,29ףיעסדעוןאכמ,הלאםיפיעסברומאהןכותה17
םירבדהובלושובו,יפוסה,ישילשהחסונהשבוגיאנתֿלעֿוצהןתמרחאל;חפסנכ
.20הרעהבןלהלםיאבומהםייונישהמכב,הריתעהףוגלא
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םדאלכלחתפנ–ל״הצלשותקזחהבראשנםאיכ,ימל☻ומהשדקהה
ואסיטרכםושו,ל״הצילייחלשםחוקיפב,תיבהֿרהברקבלשקבמה
18.הזרעשךרדתיבהֿרהלרובעלשקבמשיממםישרדנםניאםולשת

תודבועבחכונוםייברעמהרעשברתועהרקיב,ז״כשתלולאב׳ד,תבשםויב25.
׃ןלהלד

;ונשיעוובשירעשהלעורמששל״הצילייחמםיינש.א

תיבהֿרהלעהרימשןיבתעזעזמהמאתהֿיאשייכרתועהריעהשכ.ב
ֿםירמושהםילייחהדחאבישה,הרימשהתואדמעמבתבשבןושיעו
יכרומשלקרדקפוהאלא,תיבהֿרהלערמושאוהןיאיכ,םינשעמה
;הסינכהדעבףסכהבָגייאלםייברעמהרעשב

תאענמרמושֿלייחותואשךכלדֵערתועההיהל״נהרבסההףאלע.ג
לבא;ץוחבקשנהתאריאשיםאאלא,קשנאשונרקבממרעשברבעמה
תומלצמיאשונןוגכ״ותדנופאבוולקמ״בסנכנשימלעירפהאלאוה
ןמהמכלסומינבוטקשבריבסהלשקיבשרוחבשריגאוהו19,)תבשב(
.הרוסאתיבהֿרהלןילוחלשהסינכלארשיינידיפֿלעיכםיסנכנה

ֿרהלהסינכהרעשבםגרתועהרקיב,ז״כשתלולאב׳ד,תבשםויותואב26.
,םירחאהםירעשבןכו,םיימל☻ומהתושדקההתלהנהידרשמדילעשתיבה
.ליעלוזהריתעבראותמהמהנתשהאלולאםירעשבבצמהיכאצמו

הארו,םימיםתואינותיעבהטלבהבהרקוסתישפוחהסינכל׳םיברגומהרעש׳תחיתפ18
,׳בירעמ׳ברוקיס׃ןלהלכ,ךליאו191׳מע,תישימחהפסוה,׳הריתעהילושב׳רודמַּבתאז
רוקיס;)7.9.67(לולאב׳ב,׳תונורחאתועידי׳ברוקיס;)6.9.1967(ז״כשתלולאב׳א
.)10.9.67(לולאב׳ה,׳תונורחאתועידי׳בבושו;)8.9.67(לולאב׳ג,׳הֶפֹצה׳ב

ךרדתיבהרהלאסנכיהלתרסואההכלההלשםיטרפינשלד״בשסחייתמתואכרמןיב19
.)1הרעהבליעלונקסערבכרחאטרפביכריכזנו(,׳שדקמאָרומ׳תַוצִמםושמ,ןילוח
,)׳וןמיס(ארקיותשרפלאמוחנתשרדממהנאיבנןאכו,תומוקמהמכבהעיפומהכלהה
ונשךכ?ותדנופאבוולקמבתיבהרהלםדאסנכיישוהמ׃ונֵּברונדמלי"׃בישמולאושה
תולקגהניאלש,וילגרבשקבאבוותדנופאבוולקמבתיבהרהלםדאסנכייאל׃וניתובר
וברורצלםגהיהןתינרשא(ןותחתדגבאיההדנופא.״ונברוחבוליפא,ובשאר
ןוילעהףוטיעהאלל,הזודגבברההלאםדאסנכייאלשךכלעאיההדפקההו,)תועבטמ
.ןילוחךרדרההלאסנכיהלרוסיאָּב,רומאכ,אוהרבדלשוללכךא–
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לעעיבצהלידכובןיא,תישארהתונברהםעטמרומאכהלתנשטלשה27.
הזהטלשה׃הברדאםאֿיכ,לארשיתדינבלשודקםוקמכתיבהֿרהתרימש
ךות,וברומאלדוגינבהשעמלםיגהונרשאוםוקמקוחירבהלתנש–
תדינבלתיבהֿרהתשודקיכהיָארףיסומקר–ונממהרומגתומלעתה
.לוזלזבימשרןפואבהבםיגהונףאו,ימשרןפואבתרכומהנניאלארשי

ףילחתהבןיאםולשתוסיטרכבךרוצילבהסינכלםייברעמהרעשתחיתפ28.
רחא,םולשתוסיטרכבךרוצהןמררחושתתיבהֿרהלהסינכהשהריתעָל
וראשנםירעשהרתיו,רחארעשבהסינכבןיידעםישרדנםולשתוסיטרכש
.םירוגס

ֿרהלהסינכהלעחוקיפהשהריתעלףילחתהבןיאםייברעמהרעשתחיתפ29.
שודקהםוקמכתיבהֿרהתרימשבםניינעשםישנאלשםחוקיפבאהיתיבה
םהףאםייברעמהרעשבםירמושהםילייחהיכהֶארנשרחא,לארשיתדינבל
רתֶיבשדועהמו,רומאכ,]שרדנהןפואב[םוקמהתרימשבםניינעןיאןיידע
ראותמהןמבצמההנתשהאל–דחאכםירוגסהוםיחותפה–םירעשה
20.ליעלוזהריתעב

ויתויוכזבעגופורתועלירסומקזנםרוגהבצמאוהךכראשנשבצמה30.
תומוקמהלעהרימשהקוחלש1ףיעסיפלעלארשיתדןבכתויקוחה
.וזהריתעלש29‐25ְֿו19‐13םיפיעסבטרופמכ,1967/ז״כשת,םישודקה
ותבוחתאאלמיתותדהרשש,לארשיתנידמחרזאכןיינערתועלשיןכומכ
21,יוארכקוחהלשויתוארוהעוציבללעפיו,]ל״נה[קוחהלש4ףיעסיפלע

.״יכדוערמאנדרפנהריהצתב20 . הרכהאלחיכומקרםייברעמהרעשביתיארשהמ.
.הבלוזלזתפסותםאֿיכ,לארשיתדינבלתיבהֿרהתשודקב
§. . תשודקלןובלעתניחבבאיה,התשענןהבשתוביסמבםייברעמהרעשתחיתפ.
ֿרהלירוחארעשתחיתפיכהחנהההנממתעמתשמשרחא,לארשיתדינבלתיבהֿרה
םיראשנםירעשהרתֶישדועב,םימל☻ומםניאשימל,ןיפיקעוהמרעהיכרדבתיבה
ימואלגשיהאיה,ימל☻ומהשדקההישנאלשםחוקיפלןידכאלשוהמרדיבםירוסמ
.חצנמהלארשיאבצלדובכלשגהנמו
§. . קרוילעםירמושןיידעםהףאםייברעמהרעשבםירמושהםילייחהיכהארנ.
.םימל☻ומלשודקהםוקמכ . .״.

תאליעלהארובוש–4ְֿו1םיפיעסב–׳םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח׳לע21
.הריתעל10ףיעס
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ֿתימואלהותובישחבונממהֶלענןיאשןיינעכוהאוררתועהשרָבָדְּב
.תיכוניחה

איהותבוחשהדבועהךמסלעל״נהותבוחמרטפיהללוכיתותדהרשןיא31.
22.םימל☻ומהתועיבתלםגגואדל

תויוכזבהרואכלריכמה1931,23,יברעמהלתוכהלעותצעומבךלמהרבדםג32.
יכ,ליעל31ףיעסברומאבעוגפלידכובןיא,תיבהֿרהבימל☻ומהשדקהה
תויוכזרוצילידכהבןיא,הזהךלמהרבדבשוזןוגכ,בגאֿךרדבשהרכה
רסוחמ,ודוסימלטבהזהךלמהרבדהיהםינפֿלכֿלעו,ןניאשםוקמב

והשימרמייתמרשאשדקהלכלשותולֵטברבסהתאםינושארהםיחסונבללכהזףיעס22
חסונהןמטמשוהרבסהה.ילארשיהןיינקהןמעבונההזדבלמ,תיבהֿרהבשידקהל
,7הרעהברפוסשיפכו,יקסבוניד״הועמםיטפושהתשירדכ,הריתעהלשישילשה
.126׳מעבליעל
׃ףיעסהןושלהתיהוז
לעהרימשהקוח׳תוארוהתאעצבל[ל״נהותבוחמרטפיהללוכיתותדהרשןיא״§
יכ;םימל☻ומהתועיבתלםגגואדלאיהותבוחשהדבועהךמסלע,]׳םישודקהתומוקמה
םימל☻ומהיניעבםיבשחנ–ובונבנשםידגסמהקרהשעמלילוא–תיבהֿרהשאהי
תושדקההתלהנהלןיינעָּבדמעמםושןיאםינפלכלעירה,םהלםגםישודקהתומוקמכ
תולקתהדוסיהזברשאו,תיבהֿרהתקזחההמםושמהרסמנהלרשא,םיימל☻ומה
ועקפוהאלתילארשיהותשדקהותיבהֿרהבילארשיהןיינקה.רתועהןנולתמןהילעש
והשימרמייתהםאףא–אליממו,ףקותלעבןידםושיפלעוןיינקםושיפלעםלועמ
.״ודוסימלטבשדקהותואהיה,רחאשדקהובשידקהל

,יטירביטפשמֿיתוכלמךמסמאוה)1931(יברעמהלתוכהלע׳ותצעומבךלמהרבד׳23
הינטירבךלמלץילמהלורוקחלהתנומרשאהריקחהתדעותונקסמתאקקוחמוץמאמה
.ט״פרתתוערפרחאל,יברעמהלתוכבםימל☻ומלםידוהיהןיבךוסכסהתייגוסב
םהו–םימל☻ומהידיבאיהותבחרולתוכהלעתידוחייהתולעבהיכעבקנ׳ךלמהרבד׳ב
שדקההלולכממקלחיברעמהלתוכהתויהב–הקזחאהתודובעתאםשועצבישםג
.׳ףירשֿאםראח׳לש
אלל׃םיגייסבךא,לתוכהתבחרבללפתהלםידוהיהלשםתוכז׳ךלמהרבד׳בהעבקנדוע
ךותו,לוחהתומיבשדוקֿןוראאלל,םישנלםירבגןיבהדרפהֿתציחמוםילספסתבצה
.רפושתעיקתלערוסיא
׳םיימואלםיגוח׳תריתעבןידהקספבךא,ללכוזהדוקנלםיטפושהוקקזנאלןידהקספב
הנשכהשגוהשהריתע–תיבהרהבםידוהיתליפתרתותיכהבשרדנרשא,)68/222(
רסחולטבוניההזה׳ךלמהרבד׳יכעבקנ–איהףאהתחדנו,ד״בשתריתערחאל
.׳1984ד״משת,ונשייתהשםינידלוטיבלקוח׳בםגלטובאוהםימיל.ףקות
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םייונישהתאדגונותויהב,לטבכותוארלשיםוקמֿלכמשוא,תוכמס
תדוקפלש11ףיעסברומאכ,היתויושָרוהנידמהתמקהךותמםיעבונה
194824./ח״שת,טפשמהוןוטלשהירדס

ןהירה,ןהשלכתויוכזשיםיימל☻ומהתושדקההתלהנהליכחנויםאםג33.
,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוחתוארוהלםינפֿלכֿלעתופופכ
םוקמתיבהֿרהתויהלשתוארהתדוקנמתועמתשמןהשיפכ,1967/ז״כשת
.לארשיתדינבלשודק

תאתדגונתימל☻ִאהתדהינבלתיבהֿרהבשםידגסמהתשודקשהדימב34.
תשודקשתעדהלעםינפֿלכֿלעהלעיאל,לארשיתדינבלתיבהֿרהתשודק
25.הפידעתויהלהלוכיםידגסמה

.רחאןידתיבםושוטפשמתיבםושלשותוכמסבונניאהריתעהןיינע35.

לושכמשמשמונניא1924,26,)םישודקהתומוקמה(ותצעומבךלמהרבד36.
׃ןיפוליחלואדחי,םיאבהםימעטהןמדחאלכךותמ,הריתעל

;תוכמסאללןתינאוה)א

הנידמהתמקהךותמםיעבונהםייונישהתאדגונותויהבלטבאוה)ב
,טפשמהוןוטלשהירדסתדוקפלש11ףיעסברומאכ,היתויושָרו
;1948/ח״שת

תנידמביטירבהירוטדנמה׳טפשמהתופיצר׳תאעבוקההזאוהןאכרומאהףיעסה24
יטירבהטפשמהיכעבוקהגייסםגובןותניכֿםא,התעֿהזהדסונרשאלארשי
תופירחבסמלפתהד״בש.״היתויושָרוהנידמהתמקהךותמםיעבונהםייונישב״לוחי
,׳ירוטדנמהטפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ׳׃הרתכוהשהמישרבהזהףיעסהםע
.521׳מע׳אךרכב׳םירבדימושיר׳רודמַּב

.״׃ךכלקומינםגןתינםינושארהםיחסונב25 . םשונבנאלםידגסמהשהדבועָלבלםישב.
היהאוהםנמארשאבקרו,לארשיתדינבלשודקםוקמהלשותויהתעדותךותמאלא
.״הליחתכלמלארשיתדינבלשודק

עגונהןיינעלכיכ)2ןמיסב(הרוה)1924(םישודקהתומוקמהלע׳ותצעומבךלמהרבד׳26
ראשייאליממו,)םיירוטדנמה(טפשמהיתבינפבאבויאלהניתשלפבםישודקהתומוקמל
ררועתישתורשפאהתפצנשןוויכמ.דבלבתעצבמהתושרהלשהתוכמסבו׳טיפשיתלב׳
תומוקמבםנמאאוהוניינע,םישודקהתומוקמלעגונבהלעוישםיוסמאשונםאקפס
אמשוא–׳ךלמהרבד׳ל2ןמיסתארוהחוכמטיפשונניאאליממו–םמצעםישודקה
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םיסחייתמהםיניינעְלקרסחייתמוהירה,ףקותולשייכחנּויםאםג)ג
אוהרישיהםניינערשאםיניינעלאללבא,םישודקהתומוקמלןירשימב
;תירוביצתושָרלשהדיקפתיולימ

לשתושרופמהתוארוההינפמהֶחדנוהירה,ףקותולשייכחנויםאםג)ד
רבדםושןיאו1957,27/ז״ישת,טפשמהיתבקוחב)2()ב(7ףיעס
ידכובאהיש,1957/ז״ישת,טפשמהיתבקוחלש)2(49ףיעסב
;תאזכתּוחָדיהעונמל

לשתושרופמהתוארוההינפמהֶחדנוהירה,ףקותולשייכחנויםאםג)ה
ןכֿאלֿםארשא,1967/ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח
;תועמשמםושןהלאהתאל

םישודקתומוקמלםיסחייתמהםיניינעיכוףקותולשייכחנויםאםג)ו
ררועתת,םייתדהןידהיתבלשםהיתויוכמסרדגבןודיהלקרםילוכי

הארוהםגהללכנ–טפשמהיתבבןודיייכהעינמןיארשארחארבדבץוענרישיהוניינע
רשאןוילעהביצנהינפבןיינעהאבויקפסלשהרקמביכתעבוקה,)3ןמיס(תפסונ
.תיפוסהיהתותטלחהו,רבדַּב״הכלהכרוקחי״
תא׳ושרי׳רשא–לארשיבטפשמהיתבשאופאאצויו,הנידמהקוחבטלקנ׳ךלמהרבד׳
םיעגונהםיניינעבןודלםיכמסומםניא–םיירוטדנמהטפשמהיתבלשםהיתויוכמס
תותדהרשיכעבקנ,׳ךלמהרבד׳ברומאכ,תוקפסבהערכההןיינעל.םישודקהתומוקמל
.ןוילעהביצנהתאשריישאוה
םיגוח׳לשםתריתעבןידהֿקספבךא;הזןיינעלםגםיטפושהוקקזנאלםנידקספב
רבד׳ש–םיטפושהןיבתקולחמךות–עבקנ,23הרעהבליעלהרכזוהרשא,׳םיימואל
קרלטבאוהו,שרופמבותואתרתוסהילארשיקוחתארוהןיאדועלכףקתהזה׳ךלמה
שפוחבקרןודלטפשמהֿתיבךמסומ–םשקספנךכ–ןכל.וזכהארוהתמייקשםוקמב
,׳ז״כשתםישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח׳בהלולכתאזתוכזיכ,תיבהרהלהשיגה
אלםגו(ל״נהקוחבתרכזנהנניאתאזתוכזיכ,ןחלופהשפוחבןודלךמסומונניאךא
.הבןודלמטפשמהתיבתוכמסתא׳ךלמהרבד׳דפקמאליממו,)םירחאםיקוחב
ךותיברעמהלתוכהתבחרבללפתהלושקיבשםישנתריתעבןוידב–תונורחאהםינשב
םהןכש,תאזההעיבקהןמםהבורזחץ״גביטפוששהארנ–הרותבהאירקוהריש
׳ךלמהרבד׳לשבןודלםתוכמסלגייסלכהלעוהשאלב,הקמועלהבונדוהריתעלוקקזנ
ילוקישמ,׳לתוכהתושנ׳לשןתריתעףוסבלהתחדנ,תוניידתהלשםינשרחאל(.ל״נה
.)ירוביצהרדסהתרימש

תויושָרלםיווצתתלךמסומ,ץ״גבכותבשב,ןוילעהטפשמהתיביכעבוקהזףיעס27
תושעלםהלתורוהלו,ןידיפֿלעםיירוביצםידיקפתםיאלממהםישנאוםיפוגלוהנידמה
.ןידַּכםדיקפתיולימבהשעמתושעלמענמיהלואהשעמ
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ןידהתיבלואינברהןידהתיבלךיישןיינעהםאתקולחמחרכהב
יכאצמנ,תאזכתקולחמלןורתפהנידמהטפשמבןיאשךותמו,יערשה
ותבשב,ןוילעהטפשמהתיבאיהןיינעבןודלהלוכיההדיחיההאכרעה
;קדצלהובגטפשמתיבכ

עובקלךמסומהאוהודבלתותדהרשקריכו,ףקותולשייכחנויםאםג)ז
ןיאשאוהןידה,הזכןיינעונניאהמוךלמהרבדםוחתלסנכנהןיינעוהמ
רשלשותעדלהזבםילאושןיאםינפלכלעו,ומצעלטפושהשענםדא
ןיינעאוהןיאותוהמבש,ררבתמומצעןיינעהעבטיפלעשכתותדה
תושָרלשהדיקפתיולימל–לשמל–םאֿיכ,שודקםוקמלסחייתמה
׳ןידיקספ׳,61/440הצָרמההאר(ליעל׳גןטקֿףיעסברומאכ,תירוביצ
.)1926׳מע,)3(ו״ט

בצייתישתותדהרשלעתווצלהזדבכנטפשמתיבשקבתמרמאנהלכרואל37.
–עודמםעטןתייו

םניינעשםישנאידיבהיהיתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהשחיטביאל)א
;לארשיתדינבלשודקםוקמכוילעהרימשב

תולתהןמתיבהֿרהלהסינכהרורחשלםישורדהםידעצהתאטוקניאל)ב
.והשלכםולשתבואסיטרכתגצהב

)–(

יקסבונילאינד
רתועהחוכֿאב
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׳אחפסנ
3ףיעסל

,׳הקיתעהריעה,םילשורי׳יאנליובאזלשורפסמד״בשםליצהפמהתא[
]15.׳מע,1966ז״כשת,היינשהרודהמ,רבעיחאתאצוה
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׳בחפסנ
13ףיעסל

,ימל☻ומהףקא׳והקיפנהש–״הריל״ריחמב–תיבהרהתבחרלהסינכהסיטרכםולצת[
,תישפוחהסינכלםיברגומהרעשחתפנשדע,ותונקלשרדנסנכנהלכרשאו

.ד״בשלשוזותריתעלשב
.הריתעהלש13ףיעסבןתינ,סיטרכהיבגֿלעבותכהלשתירבעלםוגרת

.ודרובןווגבמ״ס14בחורבהבעריינלעספדומ,ירוקמהסיטרכהףרוצהריתעהיכמסמל
ךותחלףסהרמושרומא–סיטרכהלשירודיסהורפסמ–הנוילעהתינמיההניפהתא

].תרוקיבשולתכ,ודיבריאשהלו
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׳גחפסנ
)א(21ףיעסל

ז״כשתזומתבו״ט,ה״ב

דובכל
גיטפהרוחרזר״ד,תותדהרש
תותדהדרשמ
םילשורי

,רשהינודא

תיבהẁרהלשותשודקתרימשẅןודנה

ןוויסב׳אםוימ(ןודינבתמדוקהיתיינפמךפהביכחכוויהליתעזעדזנ

אלא,יוארכתרמשנהניאתיבהֿרהתשודקשדבלבוזאל28,)ז״כשת

דגסמלשחטשקרהיהוליאכךדרשמםעטמהעדוהידיֿלעגצומםוקמהש

םיריתמוחתפהלעםירמושימל☻ומהשדקההישנאו,םימל☻ומלשודקה

.דבלבםימל☻ומלקרתישפוחההסינכהתא

יאנתבקרתושרהתאםילבקמסנכיהלםישקבמהםירחאםישנאוםידוהי

םניאשםיברםידוהי.הרילוריחמש,שדקההםעטמהסינכסיטרכוגיציש

הלאכהסינכיסיטרכםינוקוןבומכםידמועםלאמשלםנימיןיבםיעדוי

.תבשבוליפא,תיבהֿרהל

רדסההלכבםיכורכהשדוקהֿלוליחוהפרחהםיקומעהמרמולךירצןיא

תונפליתעדבשיןכאלםאש,יוחידאללולטבלאופאשקבמינא.הזה

.קדצלהובגהןידהתיבל

,ברדובכב
בדֿןביתבש

.הריתעלהמדקהַּבאבוהרשא,ד״בשלשןושארהובתכמלאיההנווכה28

145

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



׳דחפסנ
)א(22ףיעסל

ז״כשתזומתבט״כ,ה״ב

דובכל
גיטפהרוחרזר״ד,תותדהרש
תותדהדרשמ
םילשורי

,רשהינודא

תיבהẁרהלשותשודקתרימשẅןודנה

.הזשדוחלו״טםוימיבתכמלעהבושתיתלביקאלןיידעוםייעובשורבע

ףאםירבדהםייתניביכהדבועבתוארלינאלוכיהבושתןיעמ,םלוא

ימל☻ומהשדקההישנאלעייסמהיתרטשמרמשמתבצהידיֿלע,ורימחה

יניעומב.םהלהסינכהרתיהתרומתשדקהַלםולשתהתאםידוהילעתופכל

.תבשהםויבםגםידוהיםירטושידיֿלעטשומהזעויסדציכיתיארףא

.תותדהדרשממתוארוהיפֿלעםילעופםהיכילורמאםירטושה

םירבדהונתשיאלםאו,יתוינפמתומלעתהוזתוחתפתהבאופאהאורינא

.םויהןמםימיעובשךותקדצלהובגהןידהֿתיבלתונפלישפוחימצעהארא

,ברדובכב
בדֿןביתבש
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׳החפסנ
)ב(22ףיעסל

ה״ב
ז״כשתזומתבה״כ,םילשורי
1967טסוגואב2

בדֿןביתבשרמדובכל
17םיאפרקמע׳חר
םילשורי

,.נ.א

לופיטלרבעוהש,ז״כשתזומתבו״טךיראתמךבתכמתלבקרשאמינירה

.הזםוחתלםיארחאהלצא

,הכרבב
גרבנזוריכדרמ
רשהתכשללהנמ
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׳וחפסנ
)ג(22ףיעסל

ה״ב
ז״כשתבאב׳ה,םילשורי

1967טסוגואב11
בדֿןביתבשרמדובכל
17םיאפרקמע׳חר
םילשורי

,.נ.א

הרימשהןיינעבז״כשתזומתט״כךיראתמךבתכמתלבקרשאמינירה

.תיבהֿרהלשותשודקלע

הקלחמבלופיטלרבעוהרשאךבתכמןכותלהבורמבלתמושתבסחייתנ

.המיאתמה

ולביקוליאכםירטוששסגהרקשהתאךינפבשיחכהלךרוצןיאשינרובס

אל,םיפסכתובגלימלסומהשדקההידיבעייסלתותדהדרשממהדוקפ

החיכומבתכמבתאבהשוזהמגודאקווד.תבשבאלןכשלכולוחםויב

ךמצעהארתשךבתכממעמתשמהםּויאָלםוקמללכןיאשןאכמ.רֶתֶיהלע

ואןרקשדגנ?הנפתימדגניכ,קדצלהובגהןידהֿתיבלתונפלישפוח

?תותדהדרשמםשבםישמתשמוםשואהפםיבבותסמהםיינש

,הכרבב
גרבנזוריכדרמ
רשהתכשללהנמ
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םהינפלרשאכ,םייטפשמהםיכמסמהואבויםיאבהםידומעב

תנומתתאםילשהלודעונשרושיקוהמדקהיעטקונפסוהםהיניבו

הלאםיעטק.םירבדהתולשלתשהתאבטיהריהבהלוםיעוריאה

.םנימימתבצינתשרֿתדומעשכ,תחפומהרושבחורבוספדוי

$

לולאב׳זםויב,םיטפושהשולשלשבכרהבהנושארלהעמשנהריתעה

יקסבונילאינדד״הועמםיטפושהושרד,ליעלרומאכ.)12.9.67(ז״כשת

הנממטימשהלףאו,םל☻ִאהתדבםיעגופהםייוטיבהריתעהןמקוחמל

דועוסנכוהםייונישהןמקלח.םייטנוולריתלבכםהלוארנרשאםיעטק

טפושה;הירחאלוהכלהמבושענםקלחו,לולאב׳זםויבהבישיַלםדוק

יבגֿלעודיבתכבןמיסוותכשלליקסבוניםחנמד״הועתאןמיזףאגרבליז

ןתינהזןיינעביקלחבקעמ.קוחמליאדכםיעטקוליאהריתעהלשקתוע

.הריתעלתורעהַּב,ליעל

ןיידהשמןוחטיבהרשטילחה,שקובמהוצהןתנייאלשךכלםורגלותוסנב

אלב,תישפוחהסינכליברעמהלתוכהדילשםיברגומהרעשתאחותפל

ינפלםירופסםימיהשענרבדה.ימל☻ומהףקא׳והןמםיסיטרכתיינקבךרוצ

יאנתֿלעֿוצאיצוהל–ןכֿיפֿלעֿףא–טילחהרשא,טפשמהתיבתבישי

.הריתעבשקובמַּכ

חסונןקות–חטשברצונששדחהבצמלםאתהב–םירבדהךשמהב

29.‐24םיפיעסבולוגנרשאתונקסמַכותודבועָּכ,הריתעה

׃טפשמהֿתיבינפלמאצישוצהאופאהנה
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2ץ״גבקדצלהובגטפשמתיבכותבשבןוילעהטפשמהתיבב 2 3 / 6 7

גרבליז׳מאישנהמ״מדובכ׃ינפל
ןוזנרב׳צטפושהדובכ
רטסיק׳יטפושהדובכ

ד״וע,בדẁןביתבש׃רתועה

דגנ

םילשורי,תותדהדרשמ,תותדהרש׃בישמה

יאנתלעוצ

,הזטפשמתיבינפל)12.9.1967(ז״כשתלולאב׳זםויבהאבוהשוזהריתעדוסילע
אֵצֵייכ,טפשמהתיבהווצמ,רתועהחכֿאב,יקסבונילאינדןידהֿךרועדמעמב
׃םעטןתילובצייתהלונממשרודהובישמהלאןוּוכמהיאנתֿלעֿוצהזטפשמתיבמ

םניינעשםישנאידיבהיהיתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהשחיטביאלעודמ)א(
;לארשיתדינבלשודקםוקמכוילעהרימשבאוה

תולתהןמתיבהֿרהלהסינכהרורחשלםישורדהםידעצהתאטוקניאלעודמ)ב(
.והשלכםולשתבואסיטרכתגצהב

ףקא׳והתלהנהלולארשיבתימל☻ומההדעהשארלחלשיתוצהןתמלעהעדוה
.ךכבוצריםאעיפוהלוםיבישמכףרטצהלולכויםהו,ימל☻ומה
םא,םתבושתתאשיגהל,)םיבישמהוא(בישמהלעיכטפשמהתיבהווצמןכומכ
.הזבתכתאצמהךיראתמםוי20ךות,ךכבםנוצר

)12.9.1967(ז״כשתלולאב׳ז,םויהןתינ
)–(

ןוילעהטפשמהתיבלשישארריכזמ

$

–)8.11.67(ח״כשתןוושחב׳הםויב–יאנתֿלעֿוצהןתמרחאלםיישדוחכ

ויתונעטהבוטפשמהתיבלהעדוה,הנידמהטילקרפ,בינֿרביבצשיגה

׃הריתעלהֶנעמבתותדהרשלש
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גרבליז׳מאישנהמ״מדובכ׃ינפל
ןוזנרב׳צטפושהדובכ
רטסיק׳יטפושהדובכ

ד״וע,בדẁןביתבש׃רתועה

דגנ

םילשורי,תותדהדרשמ,תותדהרש׃בישמה
םילשורי,םיטפשמהדרשמ,הנידמהטילקרפידיֿלע׃בישמהתבותכ

בישמהםעטמתונעטלעהעדוה

תונעטהתאןועטלהנידמהתוטילקרפשקבתםידדצהתעימשלעבקיישםויב
׃תואבה

היולתאיהןיא;םלועדעוםלועמאיהידוהיהםעלתיבהֿרהלשותשודק1.
.ןוידלרבעמאיהתדמועואוהשֿלכןוטלשב

תאססבלאבהוהריתעברומאהלכלתוטילקרפהסחייתתאל,ךכוליאוה
.ודמעמתאותיבהֿרהתשודק

׃ובםישארינש,הזדבכנטפשמֿתיבינפלמאצישיאנתֿלעֿוצה)א(2.

םולשתבואסיטרכתגצהבתולתהןמתיבהֿרהלהסינכהרורחש)1(
;והשלכ

םניינעשםישנאידיבהיהי״שךכתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפה)2(
.״לארשיתדינבלשודקםוקמכוילעהרימשבאוה

סיטרכגיצהלשרדיישילבמתיבהֿרהלסנכיהללוכירתועהורחאמ)ב(
;יאנתֿלעֿוצַּברומאכםידעצבטוקנלםוקמןיא,םולשתלשרדיישילבמו

הניא,יאנתֿלעֿוצַּברומאכ,תיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהתלאש)ג(
;הבברעתהלהאריאלדבכנהטפשמהֿתיבורתועהלשוניינעמ

ֿתיבבוניא,טפשמֿתיבמדעסלאוהיאכזללכבםא,רתועהלשדעס)ד(
.קדצלהובגהטפשמה
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םידקפומ,הסינכלםיחותפהםירעשהינשדעב,תיבהֿרהלהסינכהלע3.
ומצעתיבהֿרהלע;ל״הצתורישבםילייחואלארשיתרטשממםירטוש
.םירטושםידקפומ

ךדיאמו,רתועלקדצתשעןעמלתביוחמרתועהלשותריתעלתונעיהןיא4.
לטובייאנתֿלעֿוצהיכ,הנידמהתבוטבשםילוקישמ,הלשממלברןיינע
.החָדיתהריתעהו

)–(
בינֿרביבצ
הנידמהטילקרפ

$

,תותדהרשםשבהנידמהטילקרפלשויתונעטֿתעדוההלבקתנשרחאל

.םיכמסמינשד״בשרביח

םיטוטיצםהבודיֿבתכידומעתורשעלשהטויטֿםושיראוהדחאה

רומאהתאםירתוסה,םלועבוץראב,םינושםיטפשמבןידֿיקספמתונקסמו

׳םינושאר׳ירבדמתואתכמסאםגד״בשאיבההלאתומישרב;העדוהַּב

תרות׳,ולשתיטפשמהותדובעבבתכשםירבדלהנפהםגו–׳םינורחא׳ו

תחת,ןוידַלםדוק,םיטפושלהשגוהתוינפההןמתיצמת.׳ןיינקהיניד

,ןלהלאבויתומישרהןמטעמ.׳67/223ץ״גבלתויציזופורפ׳תרתוכה

.172׳מעבתישילשהפסוהכ,׳הריתעהילושב׳רודמַּב

.םיטפושהינזואבתאשלד״בשןווכתהשלודגםואנֿבתכאוהינשהךמסמה

תעדוהבשתונעטהםעותיכרעההסיפתהםעהבחרהבסמלפתהאוהןאכםג

ד״הועלוריהבהםיטפושהשרשפא.םאננאלםואנה,םלואו.בישמה

רכוזיקסבוניםחנמד״הועו,ךכבםיניינועמויהיאלםהשיקסבונילאינד

אמש,םיטפושהינפבללכרבדלאלשףוסבלטילחהומצעד״בשםגש

...וחורבטולשיאלוסעכבורב

,׳הריתעהילושב׳רודמַּב,ןלהלאבויהזהםואנהבתכםג,םוקמֿלכמ

.176׳מעבתיעיברהפסוהכ

,)7.2.1968(ח״כשתטבשב׳חםויל,רומאכ,עבקנהריתעבירקיעהןוידה

ןועמשש״מהיבאישנלשםתפסוהב,השימחלבחרוהםיטפושהבכרהו

לשטוריפהנידמהטילקרפרסמןוידהתארקל.ןהכםייחטפושהוטנרגא
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טילקרפהרזוחהזךמסמבשףאלע;ןועטלאוהדמועשםינועיטהירקיע

ךרדב)2ףיעסב(תודוקנהמכדדחמוהירה,םדוקהךמסמַּבשוירבדלע

׃שדחהךמסמההנה.דחוימבהרזומ

$
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ד״וע,בדẁןביתבש׃רתועה

דגנ

םילשורי,תותדהדרשמ,תותדהרש׃בישמה
םילשורי,םיטפשמהדרשמ,הנידמהטילקרפידיֿלע׃בישמהתבותכ

ןועיטירקיע

ויקומינלתוסחייתהלכאובתאלןכלעוןוידלתדמועהניאתיבהרהתשודק.1
.רבדהךכןכאיכ,רתועהלש

יכעבוק,1967/ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוחל1ףיעס.2
29.׳וגו״םירומשויהיםישודקהתומוקמה״

ךכםשלהקיזחמהלארשיתרטשמידיבתדקפומתיבהרהלעהרימשה)א(
;םוקמבהרטשמתנחתב

יפלכאיהרומאהףיעסהחוכמהנידמהלעתלטומההרימשהתבוח)ב(
ןבטרפוטרפלכיפלכאלו,ץראבםישודקתומוקמןהלתותדהשולש
;תותדןתוא

וניינעמםניאםתוימואלוםירמושהלשםתד,הרימשהןפוא,םוקמלכמ)ג(
.רתועהלש

קוחיפלהריבעהווהמהעיגפהתואו,טרפכ,רתועהלשתוכזהעגפנוהדימב.3
עינהלךרדהוינפבהחותפ,1967/ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשה

.הריתעל10ףיעסבליעלהאר,הזהףיעסהלשאלמהוחסונתא29
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.ןידלםיניירבעהתאאיבהלךכלתוכמסומהתויושרהתא

םולשתבואסיטרכתגצהבתולת״אללתיבהֿרהלתישפוחהשיגרתועל.4
.״והשלכ

ֿתיבאיבי,״קדצהןעמל״,הריתעלתונעיהלםאלוקשלדבכנהטפשמהֿתיבאובב
.לטובייאנתֿלעֿוצהיכהנידמהתבוטבשםילוקישהתאןובשחבטפשמה

)1967./ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח׃קוחירבד(

ח״כשתטבש׳ג,םויה
1968ראורבפב2

)–(

בינֿרביבצ
הנידמהטילקרפ

$

,ד״בשוילעביגהאלןוידהדעומלדואמךומסשגוהל״נהךמסמהשרחאמ

׳חםויבםייקתההריתעבןוידה,םוקמלכמ.ללכותואהארםאקפסףאו

םייטפשמםינועיטםיטפושהינזואבללוגיקסבוניד״הועו,ח״כשתטבשב

םפוסיאלע,רומאכ,דקשד״בשרשאץראלֿץוחבוץראבםיקספימידקתו

.םתנכהו

ןיינעב–תחאהדוקנבירה,ןוידהךשמלכקתשובשיד״בששףאלע

חישֿודטפשמהתיבםלואבתאזלכבחתפתה–תיבהרהבהרימשהתבוח

םחנמד״הועלשונורכזיפֿלעטטוצמ(וניבלגרבליזטפושהןיברצק

׃)יקסבוני

המל,תיבהֿרהבהרימשהתַוצִמלעםירבדמםתאשכ׃גרבליזטפושה

?השעמלםכתנווכ

ונאהנשמהןמ;םייִולוםינהוכלשהרימשֿתצובקתונבלרשפא׃בֹדẁןב

.רהבםירמושהויהםהו,הווצמהתלטומםהילעשםידמל

המֿרבדלמלמולוטיבֿתעונתודיבהווחהאוה;תאזלביקאלגרבליז

...שידייב

$
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שדוחכרובעכ.רחאדעומבןתנייםנידקספיכםיטפושהועידוהןוידהםותב

,ןידהקספתאלבקלתנמֿלע)27.3.68(רדאבז״כםוילםידדצהונמזוה

.הביתכֿתנוכמבםיספדומםידומערשעדחאקיזחהש

םיגולידךותםיאבומםירבדה;םנידקספבםיטפושהתשמחירבדאופאהנה

.האירקהףטשלעלקהלידכ,םילק

$

67/223׳סמץ״גב
תותדהרשדגנבדֿןביתבש

קדצלהובגטפשמֿתיבכותבשבןוילעהטפשמהתיבב
)12.9.67,7.2.68,27.3.68(

].ןידהקספןתינו,הריתעבןוידהםייקתה,יאנתֿלעֿוצהןתינ,םרדִסכ,הלאםיכיראתב[
רטסיק,ןהכ,ןוזנרבםיטפושהו,)גרבליז(אישנהמ״מ,)טנרגא(אישנהינפל

)12.9.67(ז״כשתלולאב׳ז׃הנושארהבישי
;רתועהםשב–יקסבוני׳מו׳ד

בישמהםשב–הנידמהטילקרפןגס,ןישח׳מר״דוהנידמהטילקרפ,בינֿרב׳צ

ןידקספ

ẅ)טנרגא(אישנה
. . .

טילקרפםשיגדהשםירבדהתאריכזהליאדכ30,הזהקוחהתקיקחלרשקב
םישודקהתומוקמהתייעבלשעקרהםגֿםא׃םהו,ונועיטתליחתבדמולמההנידמה
םיברהרטשמהייונישושוביכהילוגלגלכירחאהנושארהםעפהיהוז,שדחונניא
ידיֿלעקקחניאבצןוחצנתובקעביכ,ינשתיבןברוחזאמלארשיץראלעורבעש
תחאתדתפדעהאלל,תותדהלכינבלשםהיתויוכזבריכמהקוחיחרזאהןוטלשה
ףותישתאחיטבמה]קוח[אלא,דועאלו,םהלםישדוקמהתומוקמל,תרחאלע
.קוחהעוציבךרוצלתונקתתנקתהןיינעלוללהתותדהלכלשםיגיצנה

.הריתעל10ףיעסבהאר.1967/ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח30
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ותשודקלע,תורוקמהתאבהךות,הבחרהברתועהדמע)8‐4םיפיעס(ותשקבב
שיגדהשיפכ,חוכיוולללכןותנוניאהזןיינעןכא.םידוהילתיבהֿרהלשהלודגה
31םלועדעוהתעמאיהידוהיהםעלתיבהֿרהלשותשודק׃הנידמהטילקרפ

.ןוידלרבעמתדמועווהשלכןוטלשבהיולתהניאו

הנידמהטילקרפתובושתתאורתועהינועיטתאטנרגאטפושהרקוסןלהל[

עודמםעטןתילתותדהרששרדנוב,יאנתֿלעֿוצהלשינשהוקלחלסחיב

].םולשתבואסיטרכבתולתהןמתיבהֿרהלהסינכהתאררחשיאל

. . .
ֿםידוהילשתישפוחהסינכלחותפםייברעמהרעשש=[וללהתודבועהםא
רתועהחוכֿאבו–תונוכנןה]תוישפוחברהבעונללוכיוכרדסנכנהו,םילארשי
לארשיתדינבלשםתוכזיכןהמץבצבמהרדסההדיעמשירה–ןהילעקלחאל
שפוחלתוכזהיכ,בלםישלשי.העגפנאלתיבהֿרהחטשלאהשיגהשפוחל
הרימשה[קוחל1ףיעסבהרדגוה,םהלםישדוקמהתומוקמלתותדהינבלשהשיגה
לשהסינכהשפוחלרשאב,וזתוכזשןוויכ.תדרפנתוכזכ]םישודקהתומוקמהלע
הסינכהשםירעשרפסמםימייקשהזןבומבהקופיסלעהאב,תיבהֿרהלאםידוהיה
בלשביכךכלבלםישב–אצומינאןיא,״םולשתוסיטרכ״הנועטהניאםכרד
םויהםוקמשייכ–יפוסחרואבתיבהֿרהלאהשיגהירדסועבקנםרטיחכונה
ךרדהסינכהיבגל״םולשתוסיטרכ״לשרדסההיכורמאב,רתועהתנעטלקקזיהל
ויתושגרבעוגפלידכובשי,םיימל☻ומהתושדקההתלהנהדרשמדיֿלעשרעשה
.תיבהֿרהתשודקלאידוהילש

לשםתערלהילפהםושמובוחבןמוטרדסהותואשהנעטלםוקמהיהש,ןכתיי
תאזכשהנעטלעותנלבוקתאתיתשהאלרתועה,םלוא.םימל☻ומםניאשםישנא
הלועהיהשרשפא,הנעטההעמשוהוליאירהש;הבבשחתנשאופאענמנהןמו
.הדוסיןידבהילפההשוא,קוחהיניעבהילפהןאכןיאשתוארהלבישמהדיב

.אופאלפוניאנתֿלעֿוצהלש׳בקלח
בישמהשרדניאנתֿלעֿוצהלשהזקלחב,רוכזכ.לטבתהלוניד–׳אקלחםג

,)1ףיעסב(הנושארהותעדוהבהנידמהטילקרפןושְלתאטנרגאטפושהשבישןאכ31
ידוהיהםעלתיבהרהתשודקיכהתעמרומֱא,םשרומאה,״םלועדעוםלועמ״םוקמבו
.״םלועדעוהתעמ״...יהירה
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םישנאידיבהיהיתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהשחיטביאלעודמםעטתוארהל
.לארשיתדינבלשודקםוקמכוילעהרימשבאוהםניינעש

׃תואבהתודבועהיתשלע,רקיעב,תססובמהזןיינעברתועהתנלבוק
,ל״הצילייחמםיינששאצמאוהםייברעמהרעשבדחאתבשםויברקיברשאכ)1(
דחאלייחשתבשםויותואבהאר,ןכֿומכ)2(;ונשיעוובשי,רעשהלעורמשש
,ץוחבקשנהתאריאשיםאאלאקשנאשונרקבממרעשברבעמהתאםנמאענמ
.תומלצמיאשונןוגכ,״ותדנופאבוולקמ״בסנכנשימלעירפהאלאוהלבא

תיבהֿרהלהסינכהלעש,הנידמהטילקרפרמאהלאהנלבוקירבדלותבושתב
הרימשהלעוליאו,ל״הצתורישבםילייחואלארשיתרטשממםירטושםידקפומ
.תיתרטשמהנחתעובקןפואבםשתאצמנוםירטושםידקפומומצעתיבהֿרהלע
הרקםנמאםאשהנידמהטילקרפהדוה,רתועהלבקוילע]ש[ןושיעההשעמלרשא
שיותעדלשאלא,ןיטולחללוספאוהשהשעמםושמךכבהיהיזא,הזהרבדכ
ידיֿלעןושיעהיכבישמהםעטמהארוהתמייקוליאוה,תדדובתירקתובתוארל
רוסאאוה,ותוללכבתיבהֿרהלעןושיעהו,תיבהֿרהחטשלהסינכהדילםירמושה
היינשההדבועלעגונב32.עובשהתומיראשלכבםגםאיכתבשםויבקראל
תאשלתיבהֿרהברקבמלעירפהאלרמושהשונייהד–רתועהןנואתההילע]ש[
,הזןיינעבעבקנשלהונהוהמרמולודיבןיאשהנידמהטילקרפרמא–המלצמ
.ושבוגםרט,תיבהֿרהלעםירקבמהתוגהנתהלרשאבלהונהיסופדשינפמתאזו
יסופדתעיבקלשהלאשהו״ףטוש״ןיידעאוה,םיעטהוףיסוה,הזןיינעבבצמה
.הלשממהינפבןוידבתאצמנלהונה

ךכלםעטה.רבדבברעתהלםיכירצונאןיא,ונינפלשןיינעהתוביסנב,יתעדל
ונייהד–יאנתֿלעֿוצהלש׳אקלחבחסונשיפכ,ותִתלונשקבתנשדעסה׃אוה
ידיבדקפומהיהיתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהיכחיטבהלבישמהלעתווצל
אוההזדעס–לארשיתדינבלשודקםוקמכוילעהרימשבאוהםניינעשםישנא
.יללכיפואלעב

ענמיהלוא,תושעלבישמלתורוהלונתִאמשקיבאלרתועהיכ,בלםשוי
איהתיתִמאהותנעט.ןנואתהםהילעשםיניינעהינשיבגלתמייוסמהלועפ,תושעֵמ

לעורסאשתותדהדרשמםעטמתועדומַּב,הזהרוסיאלליעלונעדוותהרבכ,ןכא32
המעטשאופאעמשמו–129׳מעב10הרעהבהאר–״דגסמהחטשלכב״ןושיעה
...אקוודימל☻ומהגהונהדוביכבאוהןאכהרומאההארוההלש
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תודסומידיֿלעהמואמהשענאל״יכ–הריתעל19ףיעסברומאהןמהלועךכ–
יכו״לארשיתדינבלשודקםוקמכתיבהֿרהלשתיבויחהותרימשלסחיבהנידמה
ישעמשגואדלהבוחה״וילעשירה,קוחהעוציבלעהנוממתותדהרששןוויכמ
הנעטש,רורב.)השקבַל30ףיעסםגהאר(״יבויחןפואבוטקנייםישורדההרימשה
תושעיהלםיכירצשםירבדהלערתועהעיבצהאלןכש,םותסויללכיפואתאשונוז
תדינבלשודקםוקמכתיבהֿרהלעהרימשהתא״יבויחןפואב״חיטבהלידכ
שקיבוליאו,וללהםירבדהלולכמתאעבקיהזטפשמֿתיבששקיבאלםגו,לארשי
גואדלבישמהלעהווצנששורדלרתועהאבאל,ןכֿומכ.ולםינענונייהאל,תאז
,אוה,ןנואתהוילע]ש[בצמהןוקיתםשלשרדרשאלכ.הזןיינעלתונקתתנקתהל
חוקיפהשםיחיטבמהםידעצטוקנליללכןפואבונידיֿלעהוּוציבישמהש,רומאכ
םוקמכוילעהרימשבאוהםניינעשםישנאידיבדקפומהיהיתיבהֿרהלהסינכהלע
דיקפתלטוההילעש,הרטשמהיכרמולןיא,אסיגדחמ.לארשיתדינבלשודק
רעשדילםידמועהםילייחהידיֿלעךכםשלתרזענהותיבהֿרהלעהרימשה
הזו–אסיגךדיאמ;םידוהילשודקםוקמכוילערומשלןיינעהלןיא,הסינכה
יללכאוה״׳וכושודקםוקמכוילעהרימשבםניינעשםישנא״רובידה–רקיעה
דיקפתהיולימםשלגוהנלםישנאםתואםיבייחדציכ,ודִצבהארוהןיאב,םותסו
.רומאה

בישמלהרונש,אוה,רתועהונתִאמשקבמשהמיכ,רמאיהלהנתינתמאה
ןתמבתישממתלעותלכןיאשרורבו,ןודנהקוחהעוציבלגאדיש,יללכןפואב
ֿלעֿוצהלש׳אקלחברכזנהדעסהלשהזשוריפםאםג,םלוא.תאזכשהפורת
הובגהטפשמהֿתיבןיאש,איההקוספהכלהםוקמלכמ,תכלקיחרמאוהיאנת
וקינעהלונשקבתנשהזומכיללכהכיפואלעבאוהשדעסטישוהלגהונקדצל
..אנדהרקמב . .
.יאנתֿלעֿוצהלש׳אקלחםגלפונ,ךכוליאוה
.יאנתֿלעֿוצהתאלטבלשי,רומאהדוסילע

ẅ)גרבליז(אישנהמ״מ

,ותריתעב,רתועהשןוויכמךא,דמולמהאישנה,ירבחלשונידֿקספלינאםיכסמ
תורוקמלע)הכלהכאלשםימעפל(ךמתסמותידומלתהיגולונימרטבשמתשמ
.תורעההלאיאריעהלינוצר,םיידומלת

׃רומאלהווצמ,1967/ז״כשת,םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוחלש1ףיעס1.
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לכינפמו,תרחאהעיגפלכולוליחינפמםירומשויהיםישודקהתומוקמה״
םישדוקמהתומוקמהלאתותדהינבלשהשיגהשפוחבעוגפללולעהרבד
.״תומוקמהםתואיפלכםהיתושגרבוא,םהל

תיבתוכלהלשינימשקרפבהרומאההרימשהםעההזהניאוזהרימשיכרורב
׃םימעטינשמהזו33,ם״במרהלהריחבה

קוחב(ןאכהרומאההרימשה;שדקמהֿתיבלתדחוימםשהרומאההרימשה)א(
;םישודקהתומוקמהלכלתסחייתמ)ילארשיה

אלךא,םייקשדקמהֿתיבשןמזב,תיתדהווצמכ,הלחםשהרומאההרימשה)ב(
וחיכויםהיתומוקמוהרימשהינוניגםצעו34,שדקמהברחשרחאלהזהןמזב
אלוםירעשהאלוםיתבהאלונימיבןיא!)׳ב‐]׳א[הנשמ׳אקרפ,׳תודימ׳ןייע(
ןכיהוליפאםיעדויונאןיאו,םייִולהוםינהוכהזאורמשםהילעתוניפה
.ונימילשתיבהֿרהבןהההרימשהתודוקנעבראוםירשעלשקייודמהןמוקמ

oתיביסולקסקאאופאהרוקמוננמזבםישודקהתומוקמהלעהרימשהתבוח.2

רידגהללקאל.לוליחינפמהרימש׃אוהןושארההקלחו,ל״נההרימשהקוחב
,םייתעבשהשקיףאו,לקייאלשםושמאוהטושפהםעטהו,והמשדוקהלוליח
הלעמלוז–תושודקהרשערואיתב,לשמל,הנה.השּודקהתוהמםצעתארידגהל
,השודקַלדעוץראהלשתיללכההשודקהןמל,לארשיץראבתויוצמה–וזמ
תוינשמ׳אקרפ,׳םילכ׳(שדקמהתיבבםישדוקהישדוקלש,הובגלעמההובגה
םינידהןויצידיֿלעםאיתלבןהיניבןחבאלךרדהנשמהלעבהאראל,)׳ט‐׳ו
תפרוגהרדגהב,ןאכרמולןתינרשאלכ.השודקוהשודקלכלעםילחהםינושה
ללכהןמשרפומוהשמ׃אוהויתויטנלכלע״שודק״חנומהיכ,אוה,תפפורו
םא״׃לשמל.הלענואתיה♪ֱֿא)דימתאלךא(בורֿיפֿלע–תדחוימהרטמלדעוימו
וללהתורנה״;)׳אדומע,ח״מףד,׳םירדנ׳(״םימשַלןישדקומםהירה–םהילש

.ותריתעל19ףיעסבד״בשירבדלןאכסחייתמגרבליזטפושה33

בתכשימשיןכש–תקולחמבהיונשקרֿאל,גרבליזטפושהלשתאזהתצרחנהותעיבק34
ומצעד״בששאלא–ןברוחהתעלםגהרירשתיבהרהבהרימשהתַוצִמש,ךפהלקוידב
אוהש,תאזבתכרשארבחמהלעךמתסהב,הזהןועיטהתאויתומישרבשארמןיכה
.׳בקעיריבאלתונכשמ׳ורפסבןייטשבלגלישעמהשמללהברה
שארב׳הריתעהילושב׳רודמַּבןלהלאבויד״בשןיכהשםינועיטהתומישרמהזהטוטיצה
ֿתיבבםייקתהשןוידבםאעובקלונידיבןיא,אקעֿאד.172׳מעבתישילשההפסוהה
.אלשוא,םיטפושהינזואבתאזהאתכמסאההעמשוהןכאטפשמה
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;)הכונחלילרמז(״דבלבםתוארלאלאםהבשמתשהלםיאשרונאןיאו,םהשדוק
״ילתדחוימ–)לעבַל(ילתשדוקמ׃)אוהשוריפלשוטושפ(אתלימדאטשפו״
הרטמהשלככ.)׳הלרסאד׳ליחתמהרוביד,׳בדומע׳בףד׳ןישודיק׳׳תופסות׳(
.שודקרתויאוהםצעה,תיביסולקסקארתוי,]תידוחיי׃ל״צ[תידוהירתויאיה
,ולוכםלועהלכברתויבשדוקמהםוקמההיהשדקמהֿתיבלשםישדוקהֿשדוק
לודגןהוכאלאםשלסנכנ)םדא(ןיאש״׃ןידַּבויוטיבתאאצמוזהשודקבגשו
.)׳טהנשמ,םש,׳םילכ׳(״הדובעהתעשבםירופיכהםויב

אלש,שדקמהתאדבכלהרותהןמאיההווצמיכ,רבדבקפסלכןיאהזתמועל3.
דוביכתבוחתערתשמרההלעששדקמהללגב.שארתולקובגוהנלאלשוותוזבל
ארומ״אלא,שדקמדוביכאלאוהוזהבוחלשינכטההיוניכ.תיבהֿרהלכלעוז
,30ט״י,ארקיו(״ואָריתיִשדקמוורֹמשִתיַתֹתְּבַשתא״קוספבאוההרוקמ;״שדקמ
;׳אדומע,ד״נףד,׳תוכרב׳(ברחשדקמהשרחאלםג,םלועלתמייקאיהו,)2ו״כ
הרימש״רובידהםאיכ,רמולאופארשפא.)׳ז,׳ב,׳אתוכלה,׳זקרפ,םש,ם״במר
עגונהזדוביכשהמכדעירה,״דוביכלעהרימש״אוהושוריפ״לוליחינפמ
השבכנשךרדבךלהאלא,ןיאמשיילארשיהקקוחמהרציאל,תיבהֿרהוםידוהיל
.דומלתהוהרותהידיֿלע

,רתועהחוכֿאבלשהנושארהותריתעלתונעיהלהטונינאןיאןכֿיפֿלעֿףאו4.
–חיטבהלהריתעהאיה

הרימשבאוהםניינעשםישנאידיבהיהיתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהש״
.״לארשיתדינבלשודקםוקמכוילע

ותוליעיתאלילכלטבלתויושעוזהריתעלשהתוימתסוהתויללכשהזמץוח
יתלבואםירקעםיווצןתונהזטפשמֿתיבןיאו–היפֿלעןתניישוצהלש
.םיליעי . יולימבלשרתהתותדהרשיכהחכוהלכונינפלהאבוהאלירה–.
תודגונהתוארוהורבדישועלןתנשוא35,קוחהלש1ףיעסבוילעהלטוהשהבוחה
םניא–הלאכויהםא–וידוקפלשםיעגופהםהישעמ.ל״נהףיעסהתוארוהתא

לשהנושארהותרעהשארבאבוה׳םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח׳לש1ףיעס35
םוקמללחמה״יכעבוק–וזהקסִּפףוסב,דימרכזנה–קוחַל2ףיעס.גרבליזטפושה
עוגפללולעשרבדהשועה.םינשעבשרסאמוניד,תרחאךרדלכבובעגופהואשודק
יפלכםהיתושגרבוא,םהלםישדוקמהתומוקמהלאתותדהיננבלשהשיגהשפוחב
.״םינששמחרסאמוניד,תומוקמםתוא
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לאותונפבוקופיסלעאובללוכירתועהו,בישמהרשהיפלכובתונעלןיינע
.קוחהלש2ףיעסיפֿלעעגופהדגנםייטפשמםידעצטוקנלתוכמסומהתויושרה

הסינכהרורחשלםישורדהםידעצהתא״טוקנל׃רתועהלשהיינשהותריתע5.
רתויהרואכלאיה,״והשלכםולשתבואסיטרכתגצהבתולתהןמתיבהֿרהל
םרט״–אישנהשיגדמשיפכו–ליאוה,איהףאהתוחדלשייתעדלךא,תססובמ
.״יפוסחרואבתיבהֿרהלאהשיגהירדסועבקנ

שגפמבףֶתֶחכונילעודרישתומלידהוםיטבלהותויעבהעפשמרתועהםלעתה
ההימכתאלמ,הכוראהפוקתירחא,לתוכהורההםע,יטמרדה,ימואתפה
ןיידע,אוההםלההתאונלכיעאלןיידעו.הנשםייפלאלבורקלש,םיעוגעגו
תואיצמהלאוניתושגרווניתובשחמלשהמאתההךילהתלשומוציעבונאםינותנ
םגןודלםוקמוןמזאהי,ילמרונךופהיבצמהוםיניינעהורדוסישכל.השדחה
ךרדאקוודתיבהֿרהלסנכנהימל☻וממאלוידוהימהֶּבגִנהטועפםולשתותואב
לשומורבתורסנמהתופוחדהתויעבלהאוושהבו,התעֿתעל36.סיל׳גמהרעש
ינבןיאשהטורפֿהוושמֿתוחפלשםיניינעתניחב,םינטקםיכפםההלא,ונמלוע
.םהילעןיגרהנלארשי

היקלחינשלעהריתעהתאתוחדלשייכדמולמהאישנהםעאופאינאםיכסמ
.דחיםג

ẅןוזנרבטפושה

.אישנהלשונידֿקספלםיכסמינא

ẅןהכטפושה

תוראהותורעהלףאו,אישנה,דבכנהירבחלשויתונקסמוויקומינלכלינאםיכסמ
.םהירבדלעףיסוהלהמילןיאו,אישנהמ״מ,דבכנהירבחףיסוהש

ẅרטסיקטפושה

םידמועהםיישקהלעעיבצהלינוצרבודבוכמהאישנהלשונידֿקספלינאםיכסמ
.הריתעבםינודנהםיינינעבהנידמהתויושָרינפב

גרבליזטפושהו,םיימל☻ומהתושדקההתלהנהידרשמדילשרעשהאוהסיל׳גמהרעש36
.ותריתעל28ְֿו26םיפיעסבםירומאהד״בשלשותנעטלוורואיתלןאכסחייתמ

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 162

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



יפכםדקמוזאמלארשיםעלשודקםוקמאוהתיבהֿרהיכגילפדןאמתיל
ךכמםלעתהלןיאלבא,םישדוקהֿשדוקושדקמהםוקמםשו,רתועהתאזןעוטש
תיבהֿרהתאםימל☻ומהםיאורהנש1300ֿמהלעמלינפלםל☻ִאהתחימצזאמיכ
.םהלםגםישדוקמהתומוקמכונממםיקלחוא

רתוילםישדוקמהםיפסונתומוקמםנשילארשיתנידמידיבןותנהחטשב,ןכא
גואדלותותדהלכלןויווִשבסחייתהלהצרקקוחמהו,תחאתדינבלרשאמ
תבוחתאקקוחמהעבקדחאדצמ.תדותדלכלםישדוקמהתומוקמהתרימשל
תומוקמהלאתונושהתותדהינבלשהשיגהשפוחבעוגפלאלידכהרימשה
תרחאהעיגפלכולוליחינפמהרימשתבוחהעבקנינשדצמו,םהלםישדוקמה
לכל.תומוקמהםתואיפלכתותדהינבלשםהיתושגרבהעיגפעונמלהבוחןכו
הסינכיאנתףאותוגהנתה,דוביכךרדלסחיבםינושםיגהנמוםינידםנשיתד
םלוכתבוחידיתאצללקאלו,םהלםישדוקמהתומוקמלהסינכיבגלםיגייסו
תושגרבהעיגפֿיאודוביכו,דחאדצמ–תחאתדינבלהשיגשפוחחיטבהלו
.ינשדצמ–תרחאואוזתדינב

רשאב,תיבהֿרהיבגלתוררועתמהתויעבהלעאנדהרקמבדומעלךרוצילןיא
.דבכנהאישנהלשונידֿקספבםירומאהםיקומינהמתיחדנהריתעה

תואצוהתאבישמלםלשלרתועהתאבייחלויאנתֿלעֿוצהתאלטבלטלחוהךכיפל
.י״ל300לשללוכםוכסבטפשמה

.)27.3.1968(ח״כשתרדאבז״כ,םויהןתינ

)–()–()–()–()–(
רטסיקקחציןהכםייחןוזנרביבצגרבליזהשמטנרגאןועמש

טפושטפושטפושאישנהמ״מאישנה

$

וברשא,ח״כשתןסינבח״כםוימבתכמבהיההריתעהתשרפלשהמויס

ותטלחהלעיקסבונילאינדד״הועלבינֿרביבצהנידמהטילקרפעידוה

לשותריתעיפלםייקתהשןוידַּבקספטפשמהתיבשתואצוההלערתוול

.בדֿןביתבש
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,ב״כךרכ,׳לארשילןוילעהטפשמהתיבלשןידֿיקספ׳בםסרופןידהקספ

448.‐440׳מע,1968ט״כשת/ח״כשת,ןושארקלח

$

לעבתכבביגהאלוהבקוסעלד״בשבשאל,התחדנותריתעשרחאל

׃ףיעסַּב–)הזךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחב,תאזםע.ןידהקספ

תאםיגדהלידכ,תורופסתורושבןיינעָלקקזנאוה–׳הדיגבלשרָבָד׳

,שדחהקוחבטנרגאטפושהלשותוחבתשהתאםשטטיצד״בש;הדיגבה

,׳םישודקהםהיתומוקמבתותדהלכינבלתויוכזןויווִש׳קינעמה,רואנה

ףאוםצעבו–הָוָשה,םל☻ִאָלתיבהרהתשודקלהנידמהתוביוחמתאו

.רטסיקטפושהלשודומלתכ,תירבעהותשודקלהתוביוחמלע–תרבוג

.)״המגוד״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,468׳מעבםשתאזהאר(
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ז״כשתרייאבח״כ
.תיבהרהםורלעתיאבצהתונברהישנאוםינחנצהםע–ודיבהרותהרפס–ןרוגברה

.)170דומעב,הזרודמבהיינשההפסוההשדקותןרוגברל(
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הנושארהפסוה
125׳מע,7הרעהלךשמהב

םיטפושלד״בשלשובתכמ

2ץ״גבקדצלהובגטפשמתיבכותבשבןוילעהטפשמהתיבב 2 3 / 6 7

םילשורי17םיאפרקמעבוחר,ד״וע,בדẁןביתבש׃רתועה

דגנ

םילשורי,תותדהדרשמ,תותדהרש׃בישמה

,םיטפושהדובכל

הלאשהלשהתרמוחיֵדִצלכלעהברתוריהבבינדימעה,יקסבוניד״הוע,יחוכֿאב
34ֿו6םיפיעסהתאל״נהיתריתעיקומינמטימשהליוארןיאםאה,הררועתנש
יפֿלעתלטומההווצמהתאןייצמםהמדחאהש,]ינשההריתעהחסונבםהירפסמכ[
,וניביואמ׳הונלחינישכל,ומוקמבשדקמהֿתיבןיינבלתורודיֵרודללארשיֿתרות
שדקההוןיינקהשרחא,תיבהֿרהבימל☻ומהשדקההתולֵטבלעדמועינשהוליאו
.שידקמהלשוניאשרבדבספותשדקהןיאוםלועמתיבהֿרהבועקפאלילארשיה

דובכמתושרינאשקבמו,יַנפלגיצהיקסבונירמשהיעבהתאבטיהיתלקש
׃ןיינעבטוקנלןוכנינאהאורשהדמֶעהיֵמעטתאםהינפלאיבהלםיטפושה

לארשילשודקתיבהֿרהןיא.יתריתעלשזעובוןיכיםהםינודינהםיפיעסהינש.א
.ומוקמבשדקמהתאתונבלורוזחל,הווצמההתואןיגבאלאבֵרחאוהשדקמהשכ
בושותמוהיהשרבדלרכז,ןברוחלרכזאלאָתחנהאלו,תאזההווצמהתאלוט
.אמטמםאיכשֵדַקְמוניאלארשיתרותיפלתוומהו–היהיאל
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היהאלותִמאאלמלארשא,יתריתעלשםייחהתמשנאופאאוה6ףיעס
34.ףיעסםגאוהונממבושחתוחפאל,ינשדצמו–והשלכםעטהריתעל

ןיינעלתיבהֿרהבםירמושתבצהלעןנולתהלאביתייהאלןפואוםינפםושב
ּול,שדקהותואיכרוצלתיבהֿרהלהסינכימדתייבגלעואימל☻ומהשדקהה
תוכזלינאיוארשםנמאןכתיי.ימל☻ומשדקהאוהםנמאתיבהֿרהיכיתימיד
יתויוכזבםיעגופתאזההייבגהווללהםירמושהשהדבועהםצעללגביתריתעב
היהימל☻ומהשדקההּוליתויוכזבםיעגופויהאלםהלבא;לארשיתדןבכ
.דומעלסיסביתריתעלןיאןודינהףיעסהילביכאופאאצמנבושו–ספות

ינשיתעדתוינעליכתורחאםילימבאוהושוריפ׳אהקסִפביתרמאשהמ.ב
דומעאאלםאשינאששוחו,הריתעברתויבםייטנוולרהןמםהםינודינהםיפיעסה
ירמגלהנושיפואתלעבהייכזבוא,הייחדלשיוכיסברומחןפואבןכתסאםהילע
.שקבמינאשהזמ

ינששםשורהתאןובשחביתחקל,יתרכזהשםייתוהמהםילוקישהדבלמ.ג
,םלועבםהידידילעוימל☻ומהשדקההישנאלעתושעלםייושעםינודינהםיפיעסה
.הזהםשורלתויהלתויושעשתואצותהותועמשמהתאןובשחביתחקלןכו

הנושתויהללוכי,ויתואצותוותועמשמלע,הזהםשורהןיא,יתעדתוינעל
הריתעאיהיתריתע.אליממיתריתעבםיכורכהתואצותהותועמשמה,םשורהןמ
תדןבכתיבהֿרהיבגליתויוכזםויקםשלוילעלטומהתאאלמיתותדהרשש
רשיכינאשקבמשאוהתורחאםילימבהזרבדלשרורבהושוריפךא;לארשי
תרזחהבליחתהלידכ,תיקוחהותלוכיירדגב,וילעלטומהתאאלמיתותדה
תניחבמםגאלאתיתכלממהתונובירהתניחבמקראל,לארשיםעלתיבהֿרה
תרמוירשא,תיניינקהתוכיישבהיולתה,תירוטסיההותיתוברתה,תיתדהתוכיישה
רשפאֿיאהזהרורבהשוריפהתא.ןלוכתאלטבלהדעונימל☻ומהשדקהה
אליממ–יתעדתוינעלו,םוקמֿלכמהריתעהלשהינפלעאוהיולגיכ,ריתסהל
תישפנהניחבמ,םגפלםעטהזבאהי׃הברדאו,וריתסהלותוסנלםעטןכֿםאןיא
.וריתסהלהסנאםא,דחיםגתיסיסכתו

אטחאםינודינהםיפיעסהינשתאטימשאםאשינאשיגרמליעלרומאהרואל.ד
,״תויקנֿיתלבםיידיב״לוכיבכ,האלמתונכךותמאלשטפשמהתיבלאובלןויסינב
.ןכומינניאולגוסמיניאתאזלו
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ינפל[אצוהשיאנתֿלעֿוצהתלבקלםיכסהללוכייתייהאל,רּומאלםאתהב.ה
םגןכלו,םינודינהםיפיעסהינשתטמשהבהליחתכלמהנתוהּול,]םימיהשימח
.םטימשהללכואאלשינרובסדבעידב

הזביתחטששםיקומינהלכתאולקשישםיטפושהדובכתאאופאשקבמינא
םיבושחהםיפיעסהשילב,יתשגהשהריתעהלשןקותמהחסונהתאורשאיו
.וטמשוייַניעבךכלכ

ברדובכב
בדֿןביתבש

ז״כשתלולאבב״י,םילשורי
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היינשהפסוה
128׳מעב,)אפיס(9הרעהלךשמהב

ןרוגהמלשףולא,ל״הצלישארהברה
ẅתיבהרהרורחשםע

הפ♫לעבשםירבדו,בתכבשםירבד,לעופבשםירבד

ירעשבועבקנשתיאבצהתונברהםעטמםיטלשַלףסונב

–חבֶשלןאכריכזהד״בשרשאםיטלש–תיבהרה

םיארחאלתיאבצהתונברהןמםיניצקןרוגברההנימ

השרדמ,רההלובגב,םיברגומהרעשדילםיקהו,רהב

ומייקרורחשהרחאלשתועובשב.תיאבצהתונברהלש

,רוביצבתוליפתרההלשחותפהוחטשבוילייחוברה

באבהעשתלשהחנִמהתליפת.הרותבהאירקתוברל

הֶלעמהלומהרותהתאירקלןחלושבצוההבש,ז״כשת

םידההררוע,רההזכרמברשאהמרהלאימורדה

ךורעלותנווכביכןרוגברהעידוההמויסבו,תרושקתב

.׳ומחנתבש׳בםיברתליפתרהב

רשאםירשתדעוולןיינעהתאאיבהאוהוןיידהשמלשותמחתאהררועוזהעדוה

הליפתהלשהמויקתארוסאל–׳761הטלחה׳–הצמשלהרוכזההטלחההתאהלביק

ה״כבהתנופאיהו,רהבתיאבצההשרדמההתלועפמהלדחםגןיידלשותדוקפב.תאזה

םמישאה,הלשממהירשלא,באוכורמ,ךוראבתכמןרוגברהבתכםויבֿוב.באב

רהבםידוהיתליפתלערוסיאהןמםהבורזחייכריצפה,רההתרקפהלשארונהלדחמב

הבושתבתכמדבלמ.רצדימהמואהלשםישדוקהשדוקתאליצהלםהלארקו,תיבה

הבחרהב–תאזהאר(.הבוגתלברהלשובתכמהכזאל,)לוקהשמרשהןמ(דחא

.)א״כ‐׳טםידומע,ב״נשתםילשורי,׳תיבהרה׳ורפסלןרוגברהלשאובמב–הבר

תודעָלךופהםשור)׳דדומעב(רצויףאו–ורפסבהלגמןרוגברהןיאשהמ

,סיקרניזוע,זכרמהדוקיפףולאתאענכשלהסינרורחשהםויבשאוה–ןאכאבותש

עברא׳בו,ףולאהלאברהשגינ,רההתבחרלעםדמועב.עלסהתפיכתאץצופל
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;והזו,רמועדגסמלץפנרמוחוליקהאמסינכהלןמזההז,יזוע״׃ולרמא׳םייניע

.ונממרטפינדימתלותחאםעפ . .רבדלהיהתהריבכתועמשמוזיאטלוקאלהתא.

םושתושעלהיהירשפאֿיארבכרחמ;הזעגרב,וישכעהלצנלןתינשתונמדזההוז

חקייויעונכשבךישמיםאשוילעםייאףאו,לודחלברהןמשקיבסיקרניזוע.״רבד

...רהוסתיבלותוא

רפיסשכ,ב״לשתתנשב,תחאםעפאלאּהריכזהאלוהחישהתארצנסיקרנ
ברהשיחכה,תאזֿלכברבדהםסרופשמ.םסרפלאלשונממשקיבויאנותיעלתאז
ינפלהנשיצחכ.הבידתעיבתביאנותיעהלעםייאףאו,לוכולכמרופיסהתאןרוג
בדנ,רחאיאנותיעל,הלימבהלימ,החישהיטרפלכתאסיקרניזוערסמותומ
.ותומרחאלקרםירבדהתאםסרפלשקיבו–יאגרש

׳ץראה׳ןותיעב,יאגרשידיֿלע,ותומרחאלדימהמסרופןכאסיקרנלשותודע
םגתאבומהבתכב.׳קיספת,יבר׳׃תרתוכהתחת,)3׳ב׳מע,ח״נשתתבטב׳ב(
יניצקינפב)תטלקומ(האצרהב,רההרורחשלךומסןרוגברהלשתפסונתואטבתה
.סיקרנלשותודעתאתקזחמטלחהבו,המודאיהתואטבתהה;תיאבצהתונברה
ןיאעודמבתכבוהפֿלעבריבסהףאו,הלאוירבדלעדוערזחאלןרוגברה
.רההלעשםל☻ִאהישדוקבעוגפל

.עלסהתפיכךותב,םישדוקהשדוקםוקמל,םינפלויַנפלןרוגברהסנכנתיבהרהרורחשםויב
.היתשהןבאתאםיפיקמהםידומעהֿלגעממדחאדומעדילבצינאוההנומתַּב
.ל״הצןויכראביוצמהרידנטרסִמהקפוההנומתהו,םיברבתאזרפיסאלומצעברה
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תישילשהפסוה
״דחאה״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,153׳מעבךרועהירבדל

ד״בשןיכהשםינועיטהתמישרךותמ
הריתעבןוידהתארקל

ויהי״הלאתומוקמשעבוקה׳םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח׳לרשקהב[*

.לוליחינפמםירומש . .עוגפללולעהרבדלכינפמו. . )תותדהינבלש(םהיתושגרב.

].״תומוקמהםתואיפלכ

עונמלידכילארשיהחוקיפהתוציחנלרבֵעמשדועתוארהלקרןכֿםאראשנ״
תוענמיהאוהילארשיהחוקיפהרדעיהםצעףאירה,תושגרבהעיגפולוליח
.תושגרבהעיגפולוליחםושמובשיו,הבוחיוליממ
ףוגבאבומכ,׳גְֿו׳אתוכלה,הריחבהתיבתוכלהמ׳חקרפ,ם״במרהארהזןיינעל
לישעמהשמללהברָל,׳בקעיריבאלתונכשמרפס׳םגהארו,]19ףיעסב[הריתעה
לעהבושת״׃׳גףדבדוחייבו;׳יבצץראבּוט׳סרטנוקב,ן״רתםילשורי,ןייטשבלג
ןיאונינוועבשיפֿלעֿףא,הזהןמזבםגגהונשדקמהתרימשתַוצִמםאהלאשה
.יונבלכיהה . חכּומוהארנ)׳אקרפ׳דימת׳(הנשמהשוריפבשם״במרהןושלמו.
םוקמֿלכמ,וניֵנוועבברחשיפֿלעֿףא,הזהןמזב,וישכעםגש]שרופמב=[אידהל
.וזהוצמגהונ . הריחבהתיבתוכלהמ׳וקרפם״במרהבתכשהמיפלהארנןכו.
.ו״טְֿוד״יתוכלה . 37.״.

׳אקרפ,דימתתכסמלתוינשמהשוריפבם״במרהןושללשתירבעלֿםוגרתהוהזהנה*37
׃׳אהנשמ
.׳וכו׳שדקמהתיבבםירמושםינהוכהתומוקמהשולשב׳״ . םירמושהולאשעדו.
,תיַּבַלהלּודגךרדהז]אלא=[לבא,דחפתמחמוניא,תורמשמהיפלעשדקמהםירמושש
.דעימלועלדעו,המלשימיבו,רבדמבןכשמהםירמושויהןכו.רקיודובכל . .״.
.״תורודהףוסדעו״׃ןורחאהיוטיבהםגרותמחפאקברהלשותרודהמב
הקלחבהאר–הריחבהתיבתוכלהמ׳וקרפבם״במרהירבדלעתוכמתסההןיינעל*
.125׳מעבליעל,הריתעהלש5ףיעסל6הרעהלשינשה
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הסינכהלעחוקיפהתלאש״יכעבוקה,בישמהתעדוהב)ג(2ףיעסלרשקהב[*
.תיבהרהל . ].״רתועהלשוניינעמהניא.

תאקראלריכזהלשי,הסינכהלעחוקיפַּבילשישישיאהןיינעלסחיב״
הזןיינעל.תיבהẁרהבתימואלהתופתושביקלחתאםגאלא,תושגרבהעיגפה
׳םירדנ׳הנשמדוחייבו,]5ףיעסב[הריתעהףוגבםירכזומהתורוקמהתאהאר
ןיינקהיניד׳יִרפסו,׳ב‐׳אםידומעט״לףד׳הציב׳׳ילבב׳ו׳ההנשמ׳הקרפ
ירבדדוחייבו,)םשז״נ‐ו״נתורעהו31‐28׳מע,הביתכתנוכמבספדומ(׳קזחומב
ליחתמהרוביד׳אדומעח״כףד׳םירדנ׳לושוריפב]הנוריגמםיסינונבר[ן״רה
..׳וילאמדמועהסכומב׳ . .״.

ךותמישילשה–׳קזחומבןיינקהיניד׳ורפסבשוירבדלןאכהנפמד״בש

םיבותכבתאצמנה,׳ןיינקהינידתרות׳תיטפשמהותדובעיכרכתעברא

ד״בשלשותרגיאתאהאר,התוללכבהדובעהלע(.רואהתארםרטו

.)620׳מע׳אךרכבתורגיאהרודמב,רמרקלאומשל

ינידבקסועהקלחַל,׳םיברהתושרורוביציסכנ׳קרפהלאאיההינפהה

,ילגנאהטפשמבוהפוריאב,לארשיתנידמבםינידהןמלידבהל(–לארשי

יסכנו׳לבבילועלשםירבד׳׳ו׳תילימרכ׳׃םיפיעסַּב–)דרפנבםירקסנה

.׳ריעה

םילקהכירעייונישב(תורעההןמוןגשתפהןמםירחבנםיעטקןאכאיבנ

׃)ףצרהןמםתשילתמםיעבונה

.״ . ,לארשילכרשא,תיללכהתונובירל]הפופכ[טבשהלשתיצוביקהתולעבה.
אוהרבדלשושוריפו–ונהלוכלארשיֿץראבהבםיפתוש,םיטבשהלכינבמ
םינפִלאלא,תדחוימהותולעבבשץראהחטשבטולשלישפוחטבשהןיאשיאדו
תושרפומהתויוכמסהירדגבו,ימורטה,יללכהילארשיהןידהלשתרגסמהןמ
.זנ.תאזהתרגסמהךותבול . .

דמועהסכומב׳ליחתמהרוביד,׳אדומעח״כףד׳םירדנ׳לעושוריפבן״רהירבדהוושהונ
אניד׳ללכהלח–םהלשאיהםצראש–םייוגיכלמבקריכ,ן״רהםיעטמםש[.׳וילאמ
ןיפתושלארשילכלארשי-ץראשיפל״,לארשייכלמבןכֿאללבא,׳אנידאתוכלמד
].״הב

תסיפתדוסיבהרואכלחנומה–םיינובירםיטבשתירבלש״תיתרבחההנמאה״ןויערזנ
שיוילע.ןיינעהתאהצממוניאתמאב–ליעלוניארשהמיפלתילארשיהתויתכלממה
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ריעהיסכנו׳לבבילועלשםירבד׳

ןמתכשמנההיגוסַּבונאםיאצומונניינעלםיכיישהםיסכנלשםיפסונםיגוסינש
םידומעט״לףדהציבתכסמבארמגבתררבתמו,׳ההנשמ׳הקרפ׳םירדנ׳בהנשמה
תורזעהותיבהרה׃ןוגכו,׳לבבילועלשםירבד׳ןיבםיניחבמןאכ.׳בּֿו׳א
יסכנןיבל,ונממםיקפתסמםילגרילועשםילשורילךרדב]םימ[רובו)תוכשלהו(
םירבדה׳יבגל.׳םירפסהוהרותהותסנכהֿתיבוץחרמהוהבחרהןוגכ׳ו,ריעוריעלכ
לכלםוריקפהלבבילוערשאםיסכנםההלאשהרואכלררבתמ׳לבבילועלש
םהבשמתשהלמםיעונמםניאהזמהזהאנהםירדּומהםילארשיםגרשאו,לארשי

ינבלכלשהליגרהתפתושמהתולעבבהרואכלםידמועריעהיסכנשדועב–
,םלוא;םהבשמתשהלמםיעּונמהזמהזהאנהםירדּומהריעהינבוליאו,ריעה
.תכלֿיקיחרמםינוקיתילבהזיומידלבקלןיאתמאב

םתסהלאןיאיכרמולךירצןיא׳לבבילועלשםירבד׳לעגונשהמב,תישאר
תמאה.ויניעתוארכםקיזחהליאשרוםהבתוכזללוכיםדאלכשרקפהלשםיסכנ
אלארקפההגשומבושמתשהאלו,שדקהםוקמבןאכתשמשמ׳רקפה׳ןושלשאיה
םיאשרויהילארשילכשאוהונכותרשאב,דחוימןיממאוההזשדקהשםושמ
לידבהלו,רקפהויהוליאכםתדועתירדגבםהמתונהילוםירבדםתואבשמתשהל
.טנ.םיטרפםילעבלםידחוימהםיסכנמ . שדקההלש[ודוסיבתחנומדחאדצמ.

איהלארשיץראבלארשיללכלשתונובירהש,ןכֿםגליעלונרכזהשהמףיסוהל
וליאו;תיטבשהםתוכייתשהמלדבנב,םיילארשיהםיטרפהתופתושףאו,תופתוש
ןפואבהרצונאיהאלא,)םיטבשואםיטרפןיב(םכסהלשירפאקוודהניאוזתופתוש
חוכמ,)שוריגבקעב,םחרוכלעב(םירצמץראמלארשיינבואצישהעשב,יטמוטוא
אבב׳בקוד(םיטבשהתויהינפלמףא,םהיתובאמהשוריבםהלהאבשיואָרָּבֿתוכזה
....)םשם״בשרו׳אט״יק׳ארתב
תאו,ןירדהנסַבולארשיךלמבםימלוגמהתונובירהידדצתאחתנמוד״בשךישממןלהל[
–תאזההרעההךשמהבד״בשירבד.ונידֿתיבו,וכלמ,וצרא,םעהןיבשתוקיזהךרעמ
הפסוהַּבםינותנםהירה–ם״בשרהשוריפלו׳ארתבאבב׳לויתוינפהרבסהםגֿומכ
׃איהותרתוכרשאחפסנ,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַל׳בחפסנל
].ךליאו550׳מעבםשתאזהאר;׳תוינידמהתויושָרהןיבםיסחיהןיינעל׳

תורָזֲעַותוכָשְל״יכ,׳הקרפףוס,׳הציב׳לע]יולההיחרזיברל[׳ןטקהרואמ׳ָּבהארטנ
רקפהשםושמאלו,ךכםושמקרו–״]םידמועוםישדוקמ=[ישידקשדקמ,תיבהֿרהו
,]ם״במרהל[הריחבהתיבתוכלהמ׳אקרפםגהארו;״םילעבוהלתיל״,םהשממ
.הובגלשדקהםהויָלֵכוומוקמושדקמהֿתיביכ,׳כְֿו׳גתוכלה

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 174

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



תופתוש–תיללכֿתימואל,תימורטתולעבבורוקמשהחנהה]הזהדחוימה

תופתושםאיכ,תונוממינידבהליגרתופתושאקוודואל,בושו–סתימואל
התיהתכמסומאיהש,׳לבבילוע׳,תיתכלממהֿתימואלהתוגיצנַּבתמלגתמה
ֿהשעמרחאלףא,ינשדצמו;םעהםשבםיסכנהתאשידקהלוא׳ריקפהל׳
אלא,ליגרהשדקההךרדכ,ירמגלהאנהבֿםירוסאלםיסכנהוכפהנאלהשדקהה
ףיסוהלתושרהתאםעָלדועריאשהתיללכהםתאנהרוסיאוםשדקהםצע
אופאאצמנו–םימצמוצמוםיעובקםירדגבםגּולו,םהמתונהילושמתשהלו
תפתושמהתימואלהתולעבהןאכהראשנןיידעהלאתולובגבוהעודיהניחבמיכ
הלאםירבדלשיטפשמהדמעמהןכֿםאראשנרבדלשומוכיסבאס.הניעב
אלםהרומגשדקהללכלו,ואציםהםיליגרםילעבֿיסכנללכמ׃םייניבבצמב
.״שדקהוליאכםהירהבס]אביבחףסוייברל[׳ףסוייקומינ׳תרדגהיפלו,ואב

תולעבהןמהשוריבןאכהאבתימואלהתולעבהשןכתיי,ךרדַּבש]םימ[רובְלסחיבס
,הליחתכלמתיללכהֿתימואלהתולעבההלחםנמאתיבהֿרהלסחיבךא,תיטבשה
,]ם״במרהל[הריחבהתיבתוכלהמ׳זקרפהאר׃םיטבשלהקלחתנאלםילשורייכ
.ד״יהכלה

לשושוריפוהזהנה[.׳ההנשמ׳הקרפ׳םירדנ׳,ם״במרהלתוינשמהשוריפהאראס
אוה,׳לבבילועלשרבד׳״׃)חפאקברהלשומוגרתב,׳דהנשמלעבסומה(ם״במרה
.לגרהילועלכלףתושמהרבדה ןיאיצומוןתואןינובשיפֿלעֿףא,ולֵא]םירבד[שיפל..
]ןכֿלעו[דואמטעומאוהשאלא,ןיינקןהבםהמדחאלכלשיו,לארשילכןוממִמןהילע
].״ולןיששוחןיא

לעאוהףאדמוע׳ףסוייקומינ׳לעב[.׳ראב׳ליחתמהרוביד,םשהנָשִמהלעושוריפבבס
לכלשישןוויכמ,םיטרפַלםיכיישכבשחיהלםילוכיםניאהלאכםיסכנשןורקיעה
].״שדקהלשוליאכןהירהאלא״,םהבקלחלארשי
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תיעיברהפסוה
״ךמסמה״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,153׳מעבךרועהירבדל

הריתעבןוידהתארקלד״בשןיכהשםואנהבתכ

לעהנידמהטילקרפתעדוהלהבוגתבד״בשןיכההזהםואנהֿבתכתא

תאאורקלהתיההנווכה.תותדהרשלשומשבןועטלאוהדמועשתונעטה

;)7.2.68(ח״כשתטבשב׳חםויב,הריתעבןוידהךלהמבבתכהןמםואנה

...םאננאלםואנה–לבחהמו–רומאכ,םלואו

האצותההתיהאלםאםג–זאֿיכ,םיטפושהינזואבםירבדהועמשוהוליא

תולקבריטפהלטנרגאטפושההיהלוכיאלתאזֿלכב–הנתשמתיפוסה

רתועהןיב״חוכיוולללכןותנוניא״םידוהילתיבהרהלשותשודקןיינעש

ןורחאהֿהזלשוירבדתאםלקדמובשאוהשךות,הנידמהטילקרפןיבל

יכרשפא,רבסההשרפנוליא.אמלעֿילוכלםהםירירשוליאכ,ותעדוהב

ותוא״לתלזלזמתוסחייתהבוירבדתאםתוחהיהאלגרבליזטפושהםג

םיכפ״אלשןיבמהיהילואו,״ימל☻וממאלוידוהימהֶּבגִנהטועפםולשת

.ריאממילוחלואטחלןושארםוטפמיסאלאןאכ״םינטק

לעםירצקהוירבדחוסינברתויֿתצקהשקתמהיהרטסיקטפושהםגשןכתיי

היהאלםאשהזימרךות,לארשיתנידמבתותדהלכליוארהןויוושהסחי

םיקומינבהתואהחודאוההיה,ויקומינבהריתעהתאהחודטנרגאאישנה

...״םלוכתבוחידיתאצללקאל״שםושמ,םל☻ִאהדובכלש

–םיטפושהזאועמשאלשהמ;ידמרחואמאלםלועל–םוקמלכמ

.םיארוקה,םכינפבהתעאוהֿהנה

יבבלבחרודחפ,בישמהתונעטלעהעדוההתאיתיארשןושארהעגרביכהדוא
תוארלילןמדזנאלרשא,תיבהֿרהתשודקלעתצרמנהתימשרההזרכההארקמל
רשאכו.תוענצומתוחפתויונמדזהב–ןונגסהףקותותוימשרהתניחבמ–התומכש
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ֿוצהיכ,הנידמהתבוטבשםילוקישמ,הלשממלברןיינע״יכ,ןכמךשמהביתיאר
ערהרציהיברמכנןושארהעגרביכהדוא–״החדיתהריתעהולטובייאנתֿלע
יכ,הרקפהאלותורכנתהאלןאכןיאהנהשיומידהיבףלחו,םילימהרחאררגיהל
אולהןכ‐םאו,םיצורונלוכהבשהרטמהתואלםצעבןוּוכמהינידמלוקישםא
לשםאֿיכילשלוקישהאלםוקמֿלכמ–העטומואלוקישהןוכנםאןיב–תמאב
?הנידמהתגהנהלשםילגלגבזירטעוקתלילהמו,עירכהלךירצהאוההלשממה
יַנפלבוטןיאהתעו,הריתעיתשגִהשכיתאטחויתעשפקרהליחתכלמללכבאמש
.לארשילעםולשו,ּהריסאורהמאשאלא

שגרןימםגיברבעתצרמנההזרכההםשורלשןושארעגרותואברבכ,םלוא
אטישפ.״והשלכןוטלשבהיולתהניאתיבהֿרהתשודק״שםילימהארקמלרזומ
תאאופאדילוההמו,היולתאיהשרמאאלשיאו,ןוטלשבהיולתאיהןיאש
תבשונאיהןאלוןינמו,םואתפונדמללהפהאבאיההמ?וזלהןושלהתוצרפתה
?ללכב

הינפלעהיולגאיהיכ,שפחלקיחרהלןבומכךרוצןיאהבושתהתא,הנהו
.ןיינעהתוביסמךותמ

,לארשיאבצידיֿלעתיבהֿרהרורחשלשטנמומהתאינאריכזמיתריתעב
אוהףאשקוחלעךמתסהבורורחשהבקעהריתעהתאיתשגִהשאיההדבועהו
רשאב,ןכבו;רורחשהידיẁלעווהתנשםייונישהןיגבורורחשהרחאקרלבקתנ
שודקהיהתיבהֿרה׃ןיינעלךיישוניארורחשהןיינעותואלכשןעוטותותדה
ןכ,זאותשודקמהערגאלרזהןוטלשהתדבועשםשכ;רורחשהינפלםגםידוהיל
ערגנאלזאשםשכו,התעותשודקלעהפיסומהניאילארשיהןוטלשהתדבועםג
,ימל☻ומשֵדקֶהתרמוילשתדגונההתקזחלרסמנםוקמהשידיֿלעהשודקהןמ
תחתםייקתתתדגונההקזחהםאחנומומוקמבהשודקהתואלשהדובכםגןכ
.לארשיןוטלש

לשתיביטקייבואההדבועהןמהיעבהתאריבעמרבכהזרורבשוריפשאלא
–תואיצמבהשודקַלףקותהןתמלשתישעמההיעבהלאטשפומבהשודקהףקות
.תותדהרשןעוטשהמלרומגדוגינב,ןוטלשבדואמֿדעיולת,ןבומכ,הזןיינעו
,תורחאםילימבהנעטהתארמאנםאלילעבוררבתיותנעטבששוטשטהוהכרִּפה
תשודקיבגלשהזירה,רמוארשהשהמ.קוידברשהירבדתאםנמאהנפופחתש
,רַמואתאזֿלכב–ונוטלשןיבוסוטיטלשונוטלשןיבהנימֿאקפנןיאתיבהֿרה
–יוארהדובכהלכםע–רשארבדהזירהו,גיטפהרוחרזר״דלש–לידבהל
.עומשלהניֶליצתםיינזואה
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קרעבונוניאףאו,סומלוקֿתטילפוניא,םיינזואהֿלֵצֵמ,הזהרבדה,םלוא
םגתמלגתמה,המלשהיפוסוליפןיעמאוהאטבמאלא,שוטשטלשםיכרצמ
תרשקמהאיהוזהיפוסוליפו,]ןלהלרבסומַּכ[,בישמהתזרכהלשאשירהחוסינב
הריתעהתאתוחדלשיש,ותעדוהףוסב,בישמהלשישעמהקומינלהזרכההתא
.הנידמהתבוטרבדבהלשממהילוקישללגב

דעוםלועמאיהידוהיהםעלתיבהֿרהתשודק״יכרמאנהזרכההלשאשירב
תואיצמהךותב,דיתעהֿחצנתניחבמקראלתיחצנאיההשודקה,רמולכ.״םלוע
לאאיהתאצּומןכבו–רבעהֿחצנתניחבמםגתיחצנאיהאלא,המינפתינמזה
ןיאבושהזיפלו–ןיֵדהאמלעמאלשהשּודקכאיהתגצומו,ללכבןמזלץוחמ
הדוהילסוכויטנאןיבהנימֿאקפנןיאוזהשודקיבגלש,ךשמההתנקסמבהמֵת
תיצראאלותיאליטרעֿתיחצנאיהםא,ןיֵדהאמלעמהנניאהשודקהםא.יבכמה
ןבומב–ןוטלשבהיולתאיהןיאשדבלבוזאלש,תמאבעמשמאליממ,תישעמו
יכעמשמאלא–ןוטלשהתורמלףאבייחלהיושעו,םוקמֿלכמאיהתמייקש
דוגינבאלולארשיןוטלשיבגלאל,ללכבהנממךשמנוניאיצראבויחםוש
.ךהֿונייה,ירכנןוטלשל

,ינולפםוקמלתסחייתמהשודקהשיפֿלעֿףאשןאכמעמתשמ,ןכֿלעֿרתי
לככו,םוקמהותואיבגלתישעמונתואבייחמוניארבדםושירה,תואיצמבםייקה
רבודמהשחוכשללכונונממםיקוחרהיהנםאקר.השודקַלבטייןכונממקחרנש
תבייחמהניאש,תטשפומההאֵדיאהיפוסיכבגגומתהללכונויטרקנוקםוקמבאוה
ענמיהללכונאל,ונלגרוונדיגשיהלתחתמווניניעלםוקמהאצמייםאלבא;המואמ
ירהו–ןאכלואןאכל–וילאסחיבתילוחהֿתישממהונתוגהנתהתאםגרידסהלמ
.לוחבשדוקהתאבברעלקריושעהז

םאֿיכימואלגשיההיהאלתיבהֿרהרורחשש,רבדהןבומוזהסיפתלםאתהב
רורחשהשדבלבוזאל.איקהלאלועולבלאל,ןורגבלוכיבכתעקתנה,הרורצהרצ
ֿאלשו,םואתפתטשפומההאֵדיאהתדיריבתוכורכהתוכיבמהתויעבבונתואךבסמ
ןיבהמרבתונעמותונעטבםגאוהךרכנדועאלא,ץראלםימשהןמ,ךרוצל
רבדַלםישגינרשאכו.וידעלבהזגוסמתויעברתוהוידונלויהאלוליאכ,תימואל
םילבוסקרוולםיקוקזונאןיאתיבהֿרהתשודקלכםעש,תאזכשהפקשהיפֿלע
ידימתיבהֿרהתאאיצוהלבטומיכהנקסמלםיעיגמשאלפןיא,וללגבםניחֿלע
לוכיבכםהשידכ,ימל☻ומהףקא׳והינעוטלהדותבוריזחהלוררחשמהלארשיאבצ
לשותרימשֿיאורקפהאטחלעםוקמהינפלםיארחאתויהלורזחי–ונאאלו–
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םיאור,הזלהםכוחמהסיסכתהדגנהריתעתשגומרשאכשאלפןיאו;יוארכרהה
םישקבמו,הרותבהבותכהניאשתיבהֿרהתוכממתחאתפסונהכמדועהב
.הנידמהֿתבוטלשםילוקישךותמהתוחדל

ןפואבו,חרפאברועאיהתאזההיפוסוליפהלכ!םיטפושהדובכ,םלוא
,הביטלרתויבתקהבומההיָארהאיהתותדהֿרשתרהצהבהתאלעהםצע,ילסקודרפ
לעשרדמהירבדבםדֶקמרבכהָזחנשהמלילעברשאתמקרוזהאלעהידיֿלעיכ
לשןתומשגתהלןמזהעיגיתמאברשאכ,םיימשרההיאשונוהרותהתרוסמלודלד
38.תואיצמבלארשיתוליפת

הביטלעתואסריגיתשןיבעירכייכהזטפשמֿתיבמשקבלינאאבשאלו
םוש.הכותמבייחתמשהמולארשיֿתרותיפֿלעתיבהֿרהתשודקלשיתִמאה
וניאתותדהרשםגשקפסלםוקמץמשףאןיאו,ןאכתומייקןניאתואסריגיתש
.תיבהֿרהתשודקלשןוכנהרואיתהאיהוירבדמתפקתשמההיפוסוליפהיכרבוס
,היָארתוכירצןניאשוםיקלוחןהילעןיאשאוהתומסרופמהןמו,םיעדוילוכה
ירבדםאו.תיטילופֿתיבויח,תיצראהשודקאיהלארשילתיבהֿרהתשודקש
הסיסבלעאוהדמועתמאבשינפמאלהזירה,תרחאהסיפתםימלגמתותדהֿרש
הנניאוןכתיתאלתרחאתינויעהסיפתםושירהש–תרחאתינויעהסיפתלש
,םיירוטסיהםירבסהטפשמהֿתיבלעיצהלואובליאשרינאןיאו–תמייק
רכומההמויקֿיאףאלעש,רבדההרקתאזֿלכבדציכ,םייגולוכיספוםייגולויצוס
םישגהלרשהעיגהםוקמֿלכמ,יתראיתשהמןיעמהיפוסוליפֿתעצהםושלש
ֿתיבבןוידַליגולואדיאעקרכעיצהאוהםתואשםירבדבהמלגלותאזכהיפוסוליפ
.הזטפשמ

לארשילשודקונניאתיבהֿרהשןכֿםאתראשנהדבועה,ונניינעלרוזחנםא
תירוטסיההיירבאוהאלא,״םלועמ״םייקונניאומצעלארשיםעםגיכ,״םלועמ״

,׳אדומעז״צףד(ןירדהנסתכסמבתאבומהאתיירבל,ןוכנֿלא,איהןאכד״בשתנווכ38
ןבשרוד׃רמואהדוהייבר,אינת״׃הנושלוזרשא,)םישרדמבוהנשמבהיתוליבקמו
.תונזלהיהידעווהתיב,ובאבדִוד . ,וסֲאָמייאטחיֵאריו,חרסתםירפוסהתמכחו.
.״תרדענתמאהו,בלכינפכרודהינפו
׃ותאובנןושלוזרשא,)ו״ט‐ד״יט״נ(והיעשיירבדלעךמסנ״תרדענתמאהו״יוטיבה
לכותאלהָחֹכְנּותמאבוחרבהלשכיכ,דֹמעתקוחרמהקדצו,טפשמרוחאגַּסֻהו״
.״טפשמןיאיכויניעבעַרֵיַו׳האְרַיַו,ללותשמעָרמרָסְותרדענתמאהיהתַו.אובל
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,חישמהואשדקמהֿתיב,לארשייכםוקמהזיאברַמֱאֶנםאו–הלחתהולשיש
לוכיבכַלתסחוימההאדיאהתניחבמקרןבומכהזירה,םלועהתאירבלומדק
.ונתואןאכןיינעלהלוכיאיהקרש,תירמוחהֿתישונאההניחבהןמאלו]ה״בקל=[

ותשודקלעאלא,׳הלתיבהֿרהתשודקלערבדמוניאומצעתותדהרשםג
ידיֿלעשדקוהשמאלאתיבהֿרהשדקתנאלוזהניחבמו,ידוהיהםעלוא,לארשיל
,oתיטנדנצסנרטהניאותשודקןכבו–לארשיֿתוכלמלשינחורהזכרמהתויהלדִוד
השודקש,רבדהבושחונדידלםגו,םנמאןוכניכאהיּולו–תירוטסיהםאיכ
הירוטסיההךלהמךותלאתיטנדנצסנרטההקיזהתאאיבהלהדעונוזתירוטסיה
.יטנדנצסנרטדועיילשהעדותיצראהֿיטילופהוירוטסיההךלהמלתתלו

ֿרהךפהנ,שדקמבםלגתנשזכרמהןברוחםעש,הדבועהתרשקתמהזסיסבלע
תרטעתרזחהלהפיאשהלשאישהֿתמישמאוהומוקישרשאיצראהדקומלתיבה
אוהרומאכתיבהֿרהםוקישלשןוזחהו–הנשוילתיתועמשמהוהמלשהלארשי
דעצרחאדעצרשא,הייחתהךלהמלשתיאדיאהתיצמתהוירוטסיההדוסיהםנמא
ףא,הייחתהךלהמלשתיאדיאהתיצמתַּכ,הזהןוזחה.ןאכדעםייתניבונָאיבהרבכ
תרישב,קוקברהיבתכב,לצרהלש׳דנליונטלא׳ב,החנמושרופמיוטיבידילאב
39.לארשיתוריחימחוללשהייחתהירקיעבוגרבנירגיבצירוא

האר,׳דנליונטלא׳בשדקמהתיבללצרהלשותוסחייתהלע*39
524.׳מעהזךרכ,׳םילשוריןונכתלע׳רוביחַל41הרעהב
.ח״לשתתנשבקפנוהשלצרהלובẅהנומתַּב
שדקמהןיינעבקוקברהלשוירבדמתוירקיעתואבומ*
רפסַלוסנוכ–ותוגהיבחרבםירוזפהםירבד–וילאהפיאשהו
עטקההנה.ז״נשת,׳לאתיבןיליפת׳תאצוה,׳שדקמהתורוא׳
׃חתופה
תיבןיינבלהאלפנההגירעהאיהלארשיתמשנתאהיחמהחוכה״
,הָוּוקמהתילאדיאהותומלשתילכתבודובכתרזחהלו,שדקמה
תילכתשישתעדלםלוכתורודהלכתאתממורמוזהיפצקרש
םייחהזועלכזונגוזהדוקנבו.ירוטסיההםכשמהוםהייחלהבגשנ
..לארשיץראלהמואהרושיקלש . ךכֿרחאספדנעטקה(.״.
םילשורי,׳םיצבקהנומש׳׃האלמהדיהֿבתכתרודהמךותבםג
קפנוהשקוקברהלובẅהנומתַּב.)ח״מרתהקסִּפ׳אץבוק,ט״נשת
.ח״לשתתנשב
ֿזכרמכוהגסִּפהֿאישכ,שדקמהלאורההלאםיפוסיכבהשודגוהאלמג״צאתריש*
,)םיגולידב(דחאעטקאיבנםעטהןמםיעטהלידכ.תפאשנהלארשיתוכלמלדבוכה
רחאלתיבהרהלאהנושארהותיילעלעג״צארפסמוב,אקוודיאזורפרואיתךותמ
׃הצראהלעש
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ייחלסיסבכואישֿתמישמכרשאב,האבאלןיידעםוקישהתעששיפֿלעֿףאו
ֿידועיילשםתמשגהב,םירבדהעבטמ,יולתםוקישהראשניפוסֿןיאיתכלממדועיי
םגעבקנַּכ–הליחתבהתִאמםיביואהֿרוצמתרסהותוכלמהןוניכםצעלשדוסיה
רבדהןיאירה–40]׳ב‐[׳אהכלה,ם״במרהלםיכלמתוכלהמ׳אקרפב,הכלהב
הניאתיבהֿרהםוקישתייעבש,הנקסמהתאקזחמאוה,הברדאםאיכ,שילחמ
ֿתמישמאיהתראשנאלא,אדירגתטשפומהאֵדיאכםייתניבונלספתיהלהלוכי
,תוימורטהתומישמהרתילכלשןתמשגהיבגלתישעמההרטמהֿךרדֿהרומולגדה
41.התארקלםישגהלונלרתונדועש

רשבהילגרבךורדלוםילשורילתולעליתיכז,ד״פרתתנשב,םיכרובמהםימיהןמדחאב״
..תיבהרהב . ילהאבםואתִפל.הזהיה♪ֱֿאהאלפהךותבימצעלףוגֿאלפיתייה.
.לגרילועגחגוחלאבאםעםדקימיביתאבןאכלירהשהשגרהה . ארובהדמעןכיהו–.
.,תיבהרהב,ןאכ׃בותכהזםגוליאכ–?םלועהתאירבתעשב . ארובהרחבובשרה.
תיבהןיאשןמזבףא;תונברוחהלכרחאלףא.דעידעלימואלהונתיבאוהש,ותיבלזאמ
..ובתכרודידוהילגרםוששןמזבףאו;בגשמלוילעיונב ..
ילבםגהבשחמתעיבטלכזאילצאהספאשינארכוזו
.,םוקמַּבהממד.םילימ . ,םוקמַּבשיברעהיבעגנשדע.
לארשילכליַוּויליַו.תירכנהותואיצמםלועלינַציקהו
םילאוגֿםיעישומולעירשאדעֿדע,וישכעמוזאמהזרובעב
,׳בךרכ,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכ(.״!הרהה
.ד״משתתנשבקפנוהשג״צאלובẅהנומתַּב.)162׳מע
תא)ריאי(ןרטשםהרבאעבקי״חלהלש׳הייחתהירקיע׳ב*
רקיעָּכ״המלשההלואגהרותללמסכישילשהתיבהןיינב״
.״הלואגהותונדאהרותבהעונתהידיקפת״תאםתוחה,ןורחאה
לארשיתלואג׳ורפסבי״חלהלעקרפַּבהז׳רקיע׳לסחייתהד״בש
,495׳מעשארבו463׳מעבםשהאר,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
.המאתהב,469ֿו461םידומעבח״מקהרעהבו265הרעהבןכו
לארשיתלואג׳ל׳גחפסנבםאולמבואבוה׳הייחתהירקיע׳
קפנוהשריאילובẅהנומתַּב.ךליאו562׳מע,׳הנידמהרבשמב
.ח״לשתתנשב

–126׳מעבליעל–8הרעהלשהתליחתתאהארובוש,ם״במרהלשהלאוירבדלע40
.םשהילעתבסומהתיבכוכהֿתרעהתאו

ֿרהםוקישעוציבתאונתִאמענומהבוכיעהלעןהדחאףניהבד״בשדמועוזהקסִפב41
תוימואלהתומישמהעוציבלונתואךירדמוסיסתמםוקישהרגתאשךכלעןהו,דימתיבה
,הבחרהבריבסהלוחתפלד״בשדיתעוללהםינכתהתא.ותואהנמדקתוהנרשכַתרשא
םשהאר.)הזךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחבםימלשםיקרפב,םינשרפסמרובעכ
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םג,התִאמטלפמונלריתומוניאירוטסיההונשרושרשא–וזתמאלםאתהב
הזיאהיהאלתיבהֿרהרורחשיכרמולךירצןיאבוש–42ונֵּבִללערבדההלעיםא
אלא,ךדיאמץוחהֿדרשמודחמתותדהֿדרשמלשושארלעםישמילבמלפנשעגפ
לכרשא,המישמכובעיפומתיבהֿרהםוקישרשא,ךלהמַּבהמידקדעצהזהיה
םעטודוסיולןיאו,םלועלאבאלדחאכץוחהֿדרשמותותדהֿדרשמלשםרקיע
.ףוסבלישעמןפואבהמישגהל,בויחהםשלו,בויחהחוכמאלםא,ללכב

םוקמֿלכמ,הנמזעיגהאלןיידעםוקישהֿתמישמםאםגש,אצויבושןאכמו
ֿתמישמבלבחלקריושעאהישןפואבגהניררחשמהלארשיֿןוטלששןכתייאל
.ךשמהב,לארשיֿתייחתלשלגדה

יושע,יוארכאלשןמזהזיאבגהנילארשיןוטלשםאםגשששוחינניא,ןכא
ןוטלשותואיכןימאהלינאהטונרתוי.רבדמינאוילעשןיינעהתאלישכהלאוה
הנומאיהוז,םלוא.יוארכרבדלשופוסבךשמיילארשידועייו,ומצעתאלישכיקר
לשםילוקישןאכולעוהםא,םייתניב.רבדםושהנשמהניאושיאלתעגונהניאש
לשהתבוטלהדימֿהנקןיאתילארשיההירוטסיההעבטמירה–״הנידמהתבוט״
לשלולכמהֿתומלשלתנוּוכמהנידמהתויהלשהדימהֿהנקדבלמלארשיֿתנידמ
ֿתייחתלשהמשגההֿתרגסמכהילעתולטומהו,הליחתכלמתורדגומהתומישמה
ינוציחֿיביטקייבואםרוגכבשחיהלהלוכיהניאתיבהֿרהתייעבו;תפסכנהלארשי
עירכמויתיצמתםרוגכבשחיהלאיההחרכומאלא,הזלההדימהֿהנקדגנכש
.ודָמִעדחאלאיהתכפהנשממשדע,וכותבךכֿלכ

רישכהלידכ,תיבהֿרהרורחשיכרבדהןבומוטושפךא,תאזההנקסמהרואל
ֿיבויחןיינעכו–הנידמהלשדוסיֿתרטמכבשחיהלהיהךירצ,יוארכומוקישתא
.ז״כשתלשרייאלומדקשםינשההרשעֿעשתלכךשמבףא–התוינידמלשיזכרמ
ץוריתהתאםייקללוכיבכהיהרשפאדועולאהםינשההרשעֿעשתיבגלםא,םלוא
ותואררחשלונדיֿלאלןיאו,שובכתיבהֿרהש,ומדקשתוברהםינשהןמןשיה
.דוסיהןמהזהץוריתהטטומתנאליממז״כשתרייאבח״כרחאלירה,חוכב

ףלארחאהבללאהמואהףוגתארשיקורזחלארשיאבצשכ,םויותואב
םוקמהרוזחיךאםאשתימויֿםויהחטבהלשםינשעבשוםיעשתותואמהנומשו

,׳דיתעלתוחתפתההזכרמוןונכתהלשתרתוכהתלוג–הריחבהתיב׳׃םיקרפהתא
תימואלֿןיבהתוינידמה׳ו,)׳יותיעהתייעב׳׃ףיעסַּבדוחייב(׳לעופבהריחבהתיבםוקיש׳
.׳ןוכנהןונכתהלשותמשגהב

.ךליאוב״לקוספמדוחייבו,׳כקרפבלאקזחיתאובנלד״בשןאכזמרמ,ןוכנֿלא42
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תעדהלעםיביואףאולעהאליאדו–תוינומדקםינשכוהֶוּוצמַּכובגהננ,ונדיל
לארשיאבצידימהרהמדעתיבהֿרהאצוהןכֿיפֿלעֿףאםאו.תרחאובגהננש
םוקמכימשרןפואבושוריפב,ימל☻ומהשדקההינעוטלתימצעהמזויךותמרזחוהו
ותועמשמוםוקמהתשודקלשהרומגתימשרהמלעהךותוםימל☻ומלשודקה
שממוזהתיהאלא,אדירגלדחמתניחבבקררבדההיהאלבוששירה,לארשיל
–התועמשמותילארשיההייחתהלגדו–תירבעההירוטסיההלכלגדלשהכלשה
תשודקלעטלשהתאותוזוזמהתאםישנאףוסבלוארובשהפשאהחפותואלא
43.הליחתבםוקמבועבקנש,לארשילתיבהֿרה

יוליגתניחבביהירה,המצעלשכהביטיפֿלע,לגדהלשתאזכתימשרהכלשה
;ארקיעמלארשיֿתנידמלשיתילכתהוירוטסיהההנכותםצעלכמתוקלתסהלש
–לארשיתלשממתאהגיצמו,םעהלשושפנווחורלודלדןוויכבאיההעיפשמ
לשהלשממוזהתיהאלתמאבוליאכ–תותדהרשירבדבןאכזמרנףאשיפכ
ומְמַשווזץראבולגלגתהשתונוטלשהיֵניממןוטלשןימדועםאיכ,לארשיתלואג
םההזגוסמהנידמתבוטלשםילוקישםאהו–44תילכתילבותוכזילבהילע
תאזלאליכינחוטב?הריתעהתאתוחדלטפשמהֿתיבשקבתנםמשבשםילוקישה
.הנווכההתיה

.9הרעהבליעלתאזהאר;רההירעשבןרוגברהעבקרשאםיטלשלאיההנווכה43
הייחתהלגדותירבעההירוטסיההלגד–לגדהתכלשהלעד״בשירבדלךשמהב*
יפלע׃רההרורחשרחאלתונושארהתועשבעריארשאתאריכזהליואר–תילארשיה
ֿסנללארשילגדתאורשקועלסהתפיכהנבמםורלאםינחנצהשולשוספיט,הדוקפ
השמאבשדע,תועשהמכםשףפונתהלגדה.תבהזומההפיכהשארלערקדזמהםל☻ִאה
–לגדהלאובילתמושתתאבֵסֵהוהשימ;ותיילמפםעםידגסמברייסורההלאןייד
רתכתאצוה,׳הבירמהרה׳יאגרשבדנלשורפסבךכלעהאר(.דימודירוהלדקפאוהו

.)23‐22םידומע,1995
איהו–הפיכהשארבלארשילגדהארנהבהדיחיותחאהנומתקרהדרש,עודיהלככ
ףסואבתאצמנהנומתה(;הריתעהתחיתפלומשדומעה,122׳מעבליעלהגצוה
ידיֿלעםיוּולמםיאנותיעהמכהבםיארנ;תיתלשממהתונותיעהתכשללשםימוליצה
.)עודיוניאםלצהו,ל״הצןיצק

םֶכיֵביֹאהילעוממָשו״׃ב״לו״כארקיוב,החֵכותַּבבותכהיוטיבהלאןאכזמורד״בש44
בותכהןושלבשךכלעדמועהזקוספלריהזמהושוריפבן״במרה,בגא.״הבםיבשֹיה
הבישוהלםילדתשמ״םהש,״וניביואתאתלבקמונצראןיאש״החטבהוהדבועתלפוקמ
.״םדילאלןיאו–
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הנידמלשהתבוטבםאיכ,רזןוטלשתנידמבונניארבודמהםא,ןכאלםאלבא
ןמתימשרהתומלעתההיכרשפאדציכ–תירוטסיההלארשיתלואגלתיארחאה
לשןיינעהזןיא?התבוטלשןיינעכבשחיתתיבהֿרהלשתילארשיההשודקה
שישןיינעהזןיא;לוקישלכלםדוקהןיינעםאיכ,ןאכלואןאכלהלשממהלוקיש
לכומשלווכותמשןיינעוהזאלא,םירחאםיסרטניאלעותעפשהתאבשחל
ןיינעוהזשיאדו,םינפֿלכֿלעו–םּפקותתאםילבקמוםידלונםירחאהםיסרטניאה
תאאללבא,וילעקבאמהתאבייחלקרהלוכי,הביטםצעמ,הנידמהתבוטרשא
קבאמבךרוצללכבהלגתנשםרטבףא,וילערותיווהוונממתינוצרהתוקלתסהה
ילאוטקאןיינעךכבתוארלאלש,םהבונלגרוהשהבשחמהֿיכבִסינפמקרו,והשלכ
.ימויֿםויסרטניאלשץמשלכםייתניבףידעהלו

יושעהקומינכהנידמהתבוטילוקישלשקומינהתאדוסיהןמאופאהחודינא
.הברדאקר.הריתעהתייחדתאלוכיבכבייחל

תאלוקשנהבה,תמאב,השקבב–תאזלהתינורקעההייחדלרבעמםגךא
יושעהארונהרבדהוהמ׃םיכיבסתילבוםיטנמיטנסילב,תעדהֿבושייברבדה
שודקםוקמאוהתיבהֿרהיכהמעטמרכויהלילחוֿסחםאהנידמלתורקל
,הנידמבעוגפלרוסאתורחאתותדינבלששדוקהישגרבקראליכולארשיל
?םמצעבלארשיֿינבלשרתויבםייתוהמהוםיידוסיהשדוקהֿישגרבםגאלא
אליכתעדהלערתויבתלבקתמההבושתַּכעיצהלינאזעמ,םיטפושהדובכ
אלתמאבםאהו–קזחתיימואלהלרומהשהזמץוחקרילוא–רבדםושהרקי
?הזכשןוכיסןימבןכתסהלהנידמליאדכ

.המצעוזהריתעלרשקברבכהרקשהמבףאונלשירומאהןוויכבהיָאר
חתפהדבלמתיבהֿרהללהקַלהחותפהסינכהתיהאלהריתעההשגוהשהעשב
דרשמםעטמטלשססונתההזהחתפהלעו,ימל☻ומהשדקההתרמויחוקיפבש
לארשילםוקמהתשודקשילב,םימל☻ומלשודקםוקמכםוקמהלעזירכהשתותדה
ששחךותמ.הזהטלשהדגנםגהליחתכלמהנוּוּכהריתעה.הלימבףארכזות
.םולשתאללהסינכלםייברעמהרעשחתפנוטלשהרסוההריתעהתחלצהל
רעשהתחיתפבהנכסהתיהאלםאלבא;תמייקןיידע,םיאורונחנאשיפכ,הנידמה
ישנאלןתינהליחתכלמעודמו,הליחתכלמטלשההלתנעודמ,טלשהתרסהבו
חינהלרוסאיאדו?םולשתבםימל☻ומֿיתלבלשהסינכלכתונתהלשדקההתרמוי
יכבושחלםעטההמו,הנידמהתבוטלששחךותמאלשםכסוההלאםירדסלש
?ודבתנשםרשבוֿםמצעמרתויםיססובמ]םניה[ורתונדועשתוששחה
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,בישמהתונעטלעהבושתכאלאאבאלהזלהףיקמהחותינהלכ,םלוא
שמשלללכםילוכיםניאהנידמהתבוטלעהלשממהילוקישיכילרורבימצעלשכו
ֿלעאלאהנידמהתבוטלגואדללוכיטפשמהֿתיבןיא.טפשמהֿתיבקספלקומינכ
תאעובקלאוהביטימשקוחהלעהקזחו,קוחבךכלעבקנשהדימֿהנקותואיפ
.רחאבקוחהתאףילחמקקוחמההיהרבכןכאלםאש,ןוכנההדימהֿהנק

תושרהתארקבמהדסומכ,קדצלהובגהטפשמהֿתיבלשדסומהםצע,השעמל
תבוטלעתילהנמהתושרהלשםייתורירשםילוקישּולםוקמולהיהאל,תילהנִמה
תושרההיושעשלוספרבדלכלןיאירהש–וינפלקומינכשמשלולכיהנידמה
ךכ.הנידמהתבוטלשםילוקישבויהיאלוצוריתואומעטרשאתושעלתילהנִמה
רשדגנרלימ(60/311ץ״גבבונידֿקספב,ןמסוזטפושהירבדבשוריפבםגרמאנ
תדימיפֿלעקסופוניאטפשמהֿתיבש,)1996׳מעב,,ו״ט׳ןידֿיקספ׳,הרובחתה
,תושרהתעדֿלוקישבש,)הנובתהֿרסוחוא(הנובתה,)תוליעיהֿרסוחוא(תוליעיה
,לוכֿםדוקאיההדבועהוזהניחבמו–םייקוחהדימֿינקיפֿלעאוהקסופאלא
יתילעהשתויקוחהואתויתדבועהתונעטהןמתחאהנעטוליפארתסאלבישמהש
.איהשתקולחמםושילב,תונוכנןהיתונעטשןכֿםאעמשמו,יתריתעסוסיבל

בישמהשתודחוימהתונעטהרפסמתאהרצקבתוחדלאלאילראשנאלןכמרחאל
.ידגנכןועטלתאזֿלכבהאר

.םולשתילבתיבהֿרהלסנכיהלינאלוכיםייברעמהרעשךרדש)א
,]29ְֿו28םיפיעסב[הליחתכלמיתריתעבהשעמליתינערבכוזהנעטלעףא
.הרתסנאל–רומאכ–הבושתהו

תיבהֿרהלהסינכהרורחשתאינאשקבמםאש,ריהבהלורוזחליאדכילוא
ריחמלעינאסחשינפמאלןבומכהזירה,םולשתואסיטרכלשתושירדמ
סיטרכהתשירדבשאוהילהשקשהמ.ותגצהתחרטילעהָשקואסיטרכה
רבד–לוכיבכימל☻ומשדקהלתיבהֿרהלשותוכיישתרמויתנגפומםולשתהו
תויהלךלמהדִודלשושדקהלוטיבתרמויתאםגאוהללוכוביטםצעמרשא
רעשלשותחיתפןיאהזהישוקהתאו–45לארשילהָלועלחבזמםוקְמםוקמה
תמייקתמו,םירחאהםירעשהלכבתמייקתמהנגפההתואשדועלכ,תקלסמדחא
.םדיֿתכימסבםאיכהרטשמהותותדהירשדגנםולשוֿסחאלאיה

.׳אקוספב״כקרפ׳אֿםימיהֿירבדבבותככ45
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לכו–וזכשרותבלארשיֿתלשממםגשתעדֿיוליגתניחבבאוההזבצמ
תרמויתאתורשאמ–הלשממהידיֿלעתגהנומה,לארשילשתיתכלממהתרגסמה
םיאנקה,םיאנומשחהרשאתיצמתהֿןויערמןהתוקלתסמ,ימל☻ומהשדקהה
תלואגלשהניינעֿדקומתאןהתוריקפמו,םמדוםשפנתאוילעונתנאבכוכֿרבו
.יתרמארבכשיפכו,רזןוטלשןימכ,תירוטסיההלארשי

רעשתחיתפתראשנםייקתמאוהשןמזלכו,לבסנֿיתלבאוההזבצמ
ֿתרסחתומכחתהַּב,המצעאיהףא,הברדא.יהשלכתועמשמֿתרסחםייברעמה
לשןויערהֿלדוגתאהמילכמ,עשפלעאטחהפיסומקר,הדוסיבתחנומהרדהה
תאזההנעטהתאלעהםצעםג.לארשיתדןבכיתושגרבתעגופותיבהֿרהתשודק
.ןיינעהןויזיבכקרילתיארנידגנכ

האריאלטפשמהֿתיבויניינעמוניאתיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהןיינעש)ב
.ובברעתהל
,תיבהֿרהלהסינכהלעחוקיפהתלאשםא׃הלאשהיבתררועתמךכלרשקב
ליאומןיינעהזיא–יניינעמהניא,ימל☻ומשדקהלשהרמוילןותנחוקיפהרשאכ
?וללכבםלועבו,ץראב,וזהנידמבילריאשהלתאזֿלכבבישמה

.קדצלהובגהטפשמהֿתיבבונניאיליוארהיטפשמהדעסהש)ג
?ןכיה–ןכֿםא

ירטושול״הצילייחםידקפומ,ומצעתיבהֿרהלעו,תיבהֿרהלהסינכהלעש)ד
.לארשיתרטשמ
םהםידקפומםנמאה׃השובהתואליוא,םלוא.ונכיזשלארשייֵהֱֹֿאךורבו,ןכא
?״ףירשַֿאםראחה״רצחתרימשלעםהםידקפומאמשואתיבהֿרהתרימשלע
שודקםוקמכםוקמהלעםהםירמוש,הרתסנאלש,יתריתעבררבתמשיפכ
ךכלרכזןיא.םוקמבתוימל☻ומהתושירדההנאלמתתשםהםיגאודוםימל☻ומל
תרימשדיקפתבתוכורכהלארשיֿתרותלשתושירדהתאומייקיםמצעםהש
ולאהתושירדהםויקלעודיפקישךכלרכזןיאו,לארשילשודקםוקמכתיבהֿרה
הניא,םתלוזיבגלאלוםמצעיבגלאל,תאזכהדפקה,תמאב.םירחאידיֿלע
.ימשרהםדיקפתרדגבאלתוחפל–םתעדלעהלועהניאףאוםניינעמללכב
ףאתירבעההירוטסיההלשoהקיטקלאידהיֵהֱֹֿאךורבשיפֿלעֿףא,הזבצמבו
תניחבבםניאםדיקפתוםתוחכונ,םוקמֿלכמ,םייתניבירה,תאזלהםתוחכונלע
ֿיתלבהםדיקפתרדגב,םהישעממםיברלעו,ולוליחםאֿיכתיבהֿרהשודיק
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יפֿלעילילפןידלםעבתלםצעברשפאףא,ירוטסיההֿילארשיהןיינעלןוּוכמ
46.ז״כשתםישודקהתומוקמהלעהרימשהקוחלש2ףיעס

?רקניאוהימלשויניעתא׃אופאאיהםוכיסהֿתבושת,בישמהלשוזהנעטלעםג
–ףוסבלו

.קדצילתושעלידכתביוחמהריתעלתונעיההןיא)ה
.קדצẁיאילהשועוניאתיבהֿרהבםייקהבצמהםאקרבישמהקדוצןבומכךכב
בישהללארשיֿתנידמבקדצלהובגהטפשמהֿתיבתאינאשקבמםנמאתאזלע

.הארנועמשנ׃הברדאו–

.161׳מעבליעל,35הרעהבהארובושהזהףיעסהלשונושלתא46
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תישימחהפסוה
הריתעהךלהמל

תונותיעהיארב

תשגהתאםירקסמה,םההםימיהןמןותיעיריזגהנומשלשםהימולצתואבויןלהל

םהיניינעוםרדסהנה.יאנתֿלעֿוצהןתמתאו,םיברגומהרעשלשותחיתפתא,הריתעה

׃)וזהמישרבםהירפסמכןלהלםהירפסמו(*,ןאכואבוישןותיעהיעטקלש

ẅהריתעהתשגה

189׳מע–)20.8.1967(ז״כשתבאבד״י,׳תונורחאתועידי׳ברוקיס.1

191׳מע–ל״נהךיראתב׳ץראה׳ברוקיס.2

ẅתישפוחהסינכל׳םיברגומהרעש׳תחיתפ

191׳מע–)6.9.1967(ז״כשתלולאב׳א,׳בירעמ׳ברוקיס.3

192׳מע–)7.9.1967(לולאב׳ב,׳תונורחאתועידי׳ברוקיס.4

194׳מע–)8.9.1967(לולאב׳ג,׳הֶפֹצה׳ברוקיס.5

194׳מע–)10.9.1967(לולאב׳ה,׳תונורחאתועידי׳ברוקיס.6

ẅתותדהרשדגניאנתẁלעẁוצאיצומטפשמהתיב

195׳מע–)13.9.1967(ז״כשתלולאב׳ח,׳ץראה׳ברוקיס.7

195׳מע–ל״נהךיראתב׳בירעמ׳ברוקיס.8

טמרופלםתואםיאתהלידכ,סופדהירוטלשירוקמהרודיסההָנּושןותיעהיעטקמקלחב*
.רפסהידומע
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