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ןונגע י"זס  bwטיע©3ןך לטו-יל
האצמנו ל"ז קד .א .מ לש ותשקב יפל הבתכנ ןלהל תנתינה היפרגויבוטואה
'.םיזנג"ל רסמנש ונובזעב

.ייח תודלות תא ךל בותכל ,ידידי ינממ לואשל תישקה: ,רמאנ יומה-בתכמב
יתמשרש המ יתמשר הריתי תוצמאתהבו בר ישוקב .יל יבל יתמש .אל הברה םימי הז

יתבשה אלו ,וז ץעמ תושקב 'ג דוע ינועיגה וז הנשב .השע ךיניעב בוטה התאו
.דובכה ינפמ וליפא

תא רוקעל תרכומ יתייה שערה ינפמ יכ ,לטלוטמו דרטומו דורט ינא וישכע
אל ןיידעו תויפלתל יתרבע הנהו .תלופמ ששחמ ינתאיצוה הלשממה יכ ,יתריד
'".יתורדתסה,

 (1927).ז"פרתל היפרגויבוטואה ךיראת תא עובקל ןתינ ןאכמ

ה<פדגו<בוו7וא

ונ ,הכרבל קידצ רכז יולה יכדרמ םולש יבר ברה ןב ןונגע ףסוי לאומש ינא
דעו םינש שולשמ .היצילג חרזמב שסאשטוב ק"קב ח"מרת תנש באב העשתב
רקחמ ירפסו םיקסופו ס"ש ל"צז יבא לצא יתדמל ךליאו ןאכמ .רדחב יתדמל
יתדמל ונריעב צ"וסה לצא סג .הרישה שר תא ילע הרשה אוהו תטעומה יתרות בור תא
.הצחמו הנשכ

לילב תורנ קילדהל אציש דחא רוחב השעמ לע הדלב יתישע םינש עשת ןבכ יתויהב
תורענה תחא אובתו ,יתודלי ימיב םירוחבה גהנמ היה רשאכ ,רהנה לע תוחילסל ןושאר
יבא עוסנב יתבתכ רשא םיעוגעגה ריש ירחא ינשה רישה היה הז .והחקתו םיה תורענמ

ליאוהו .ארונו לודג ריש םוי לכ יתבתכו קסופ וניאש ןייעמכ יתייה ךליאו ןאכמ .ויעסמל
.תחא תוא וליפא יתודלי ירישמ רייתשנ אלש 'ה ךורב .יתעלב אל טולפל דורט יתייהו
ילע המכסה ןיעמ ול םדק .דיסרת רמועב גילב היה תירבע יתמסריפש ןושארה יריש
םסרפמ יתלחתה הנשה התואב .הדוהי תיב וא הדוהי תחנמ רפסה םש ינמודמכ .שורד רפס

.שמיימ ירבעבו ק"הלב םילק םירופיס

בטימ תא יתמסריפ לארשי ץראב .לארשי ץראל הילעל יתיכז טיסרת דמועב ג"לב
.ילש רועיש יפכ הגשהה תא יתלביק לארשי ץראבו ,ירופיס
,ביפרת תנשב .זנכשא ץראב יתלגלגתה הנש הרשע םיתש .ןילרבל יתאצי גיערת תנשב
.םרפ לבקל תנמ לע אלש 'םימדרנ יציקמ ,הממורה הרבחל ישאר ריכזמל תויהל יתוא ודביכ
לכו ינינק לכו ףרשנ יתיב לכו שא האצי ,גרובמוהב םילוחה תיבב בכוש ינאו דיפרת תנשב
דחא רמומ לש ויטעב .שא תלכאמל ויה ,תואיצמה ירקי םבור ,םירפס םיפלא תעבראכ ירפס
תא תובכל רבד התשע אל גרובמוה ריעהו ,תיבה תא תיצהו תוירחאב ותרוחס תא חיטבהש

יתיבירו יתחפיס רשא יבתכ לכ ופרשנ זא .שאה יבכמ ילכ תא ןקתל בל המש אל יכ ,שאה
.ןידבאד לע לבח .סופד תונוילג םיששכ םייחה רורצב לודג רופיס םכותב .הנש הרשע הנומש
.הדובעה לעו הרותה לע בשוי יננה יאוב זאמו וית םילשוריל יתילפ היפרת תנשב
.םישדח םירופיס סיפדהל יתיכז סג

תפוקתהב וספדנ ירופיסמ תצק ,ןילרבב גלרפ רעשידויה תאצוהב ואצי ירופיסמ תצק
,תונוש תופשל ומגרות םהמ .רפסב ואצי אל ןיידעו םיפסאמו םיצבק ראשבו חולשהב טלקמב

בוקעה היהו ירופיס הכז דוחיב .תיקלטיא ,תיסאורק ,תירננוא ,תידיוש ,תינלופ ,תינמרג
.םימעפ 'ג ספדנ תינמרגבו תויפוריא תונושל ששל ותוא ומגריתש רושימל
רופיס יתרמג התע .תללוכ האצוהכ םאיצוהל הכזאש דע שדחמ דבעמ ינא יבתכ תא

לכ תא רבוב ןיסרמ רידה סס איצומ ינא ןכ .הנש האמ ינפל היצילגב ייבחא ייחמ לודג
.יריבד ,תאצוהב בורקב אצי ןושארה קלחה .םידיסחה ירופיס
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