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הישיבה.~ח nnפר•ני : eצרד~יג nר ff~יר
a נרw לוםח'יםR דיאתרחw הo טשלה

גצחרן. n~חרילהםלהביו nהזרמנרנפצ~ , nאליהכלג,רר wא·כלספ"ל, Dו~ר
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הרםסכ"ל.•ח Yנסםחחילח

יגול'יסיברוהרעדהבrננ•ננ:ל nגכנ'י aואשיח,נ: {l..!..אי•כ•יל 2נפ.::נ
יר•ו~ודף~חסלחחיחדורהסל nרכר wkהו

הד•ר'ובפנילחרמי:,י n•כר'י'רלווםד•לחדןזחי"ח'י&גינרם,בזורזו. ., nזtוי nשגי•מ
א_'ינפררנזצ•חם nס~קבלייודע.זזאבילו~רדח ,רח•,:ו aתו:דע:ויז nltרו pוזסעח:דלכן
 • nnסנרם

ש•ףבצדוהזרל~לחםהנבנםנרבידיי '
ח xו nבה~בלכרזו,בעודלנושהיד nדביריערםח, nיטללהבנםכננו nל~פזם

רח nהכרסבן naxבתרםרנ,ת.םנה nל renדלל~ם. tילר~ oחלכרחרחר aסקורח
 · rבוב ,זזוו.שרזהוולבוו~ל'ים,ז,ו:ירכ.םבןרניח nרנ'ימ.סכ nמ n ,,nם ~ t~ננלזרכיוrאד

 c 1 ••,ברחרחביחס•וב pחיח•זהסוד nס pטוב ~• n nזהםדיר.,,,הונא,ל
החר'יס:דצ•רד:על 1פענבכללכםרח• tסוcנ• , wד• nnנז•דר nזלידענובמ nראמאד.

a לפעםיבלn שרבתזיניםגואהr ~ w ר•זנ•מםו,a ו•נרn חכסד•רn העצוםרn סל
1n חקוב.בסדח~חר•ס•רדz בw רn •סווn •וםווo בשםזר•י~•םn לפסגוז~x רר•

שלזצרםרהבמרירת .ס• bחתחרבכלנבוןזח • n ,~,צ~דירח oבבר~על nnםרדרנ•
 1בחרפע,שםחנליםב"םמיליישל nר oזורכמרירה~ורגןס'ו' 1רטז•~רר•ר pס•ל•

סדרנוכ•סרסרר•ם nברחרחסי nדבי .ם• pבטב~ביהרתבחרבתלנדר,לרמםו•דה
בדרןהרא wי~ה nל n~לדן wהו~ח•לבהיהזהבלבד.הסדיר~זבוסלבלחייסחד

j ההשלבללp בל~•דחו~חc•n ,כ•שוחna חb .ו~גז• p סדלצב&וn פרבאיכרn יי
ערלמו. n•pwנהיי•בנםירנריי~•ר sג~ד

 nלצ•פ•ר\סעכררםח anםה s,nחונמחתה
התקפהה nח• nז~ז~ניח;ברבד•רקמר rn •ל• w 1סלכרררח vwל~,~עבו•לנר

חי~ nז • n •ב•ס~חוםח n1חצרדים.פ• wפ"ס rרםנחודריםםסב•ססרם•ם- nר•מ nמ
 , : 11ח wדב-וי nר nז• nתתי wנה•סגף pתר nיכןחיח nשון sו nבוילבוורן. aר nנסולב
בזת nב nכבחגכהט•ח. bהרלח•רה•כדלה n"ננ Mגנח nרם wארםרים:~כרםביר.

רלננגדוף pלחח nפצלית•ו&לבלרם,סיזליחה ••ד:ססב•רח,בפ•דח .: nזזד aרדו• nינו
na ב•חהצד•. rn רבדn סבשג•לחדרוש"צל•חדp רמרn •חn ערנרהn ~בטבייn נא•ם
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 •תשלב-3':גהו י,iםה"ו Kלחנחררכ" Rכשד 7
רבליסחשוההסה pחח-~רז wהווtחו.ינ'ב • oיסו'לבילדסח ,rלנר•ד n-הגרלז-nrברכ•

סלחםהחקבח-נגד-י wהשו•השלב-נגדז nט pלהחסינרםעגו-ה~נ•,לב nשלנר•
 wו~ nהל:.יבלגביח. scחזלקורז.מ ן•~ר•ר~חקדר•ם wרבר•מ•לההקר.ר••נרב

:זדב-ויט. nוזותם ttסס nנונ••ניכ"צד, rא

~ניה•רס • pל,רםחורר~רז aחובסלב
 )ח eהסל J ~•בו~(ה wבברהעליירן-הסכס nב•עדר vחגיםדר•מ•םנז•םיררע
י•ברזחייהפח .ס•~י vפג nרםזדגדולויברז n ~ dוסתגררלויבוזחיהרפה
סלנר?גד 1ה nס pהחיי an,nסנינרנ•.ר•כוזד~חנדור

 •בדורם,רןפ:-1בן· • ~ .

 nארגדל wבו•קרהה n•nנגר nמח pחח 1לעזו aד.ל flהרפסכ
w ~םחס•בחבהח•תw רר~•בn רn ס•נn 

חזח; n~שס nוני,ינ,וו•ד. ,,,ל rל- abחסור•חבוח naםלנר pרונרי~רבנח.
סררירחחטיב.רחי nסחיר•ח .,כס, t\ל ך',;ח:זחחזח.חו~םח n ••נר rנ•רוה

 nכרה•הז xכסנטים. 1 ~ 0םרר w~רזהבניוםםרכגח.ם•בח nר~!שדר••בות
םעריןסיברהםרד•ע•ךגררל.כוחחיהן lכם~ס. 5סח,סידח nחם•בשלגדול
11 ,,.ןס u 1700וד nך sכtו"ש  ••ו n •כלרפו.סרר•ס."ם rסנ'ו OOטעריו4יןב•נג.,.,•בי , 1

סלדלגרבזכדו•םנס:מר•מר o:דחtנו" nוt•רר- a חrוץ",/ q",וזזיזהגרל nרםוtחרסנבזזב
oo ... i;oo סנט•ךa • tכרגם·בוולוw ,,,. חtמר 1זו,n , הכרחw עורם.ברח "'"'חרו

 • nםרבל, nר awנ n •;פרבלעת nר Nנ~פח ,~ 1 ~נ.~,בווהי•צבנר nנר nד•נ
n בעוב~ ל,~~~כקר~חר~ ר••ח•~צבנר

li ,' 

\ 

; i 



.,_. : .. :-· .. ~ 
בירחוםרדי
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 • nירזי sרסנ aירחוה nהיםה pחהת nחנני
nזיליםוללהשתלט~ת-הנגד pnnשיב•סררנג"חםרל, Rנגר nכררוח•חהל•

החר~רןםרצב nחזולככרסרו•בר • nל• xהלוזזחל. pסיפרולע•םנרוליצרו
 • nגדדלר•ביררתינררהיר.חולחנר, aרל

 •עח Dהייסבביו-זהר pבחת•יצננוסר Kכ
 55םי.טנקים a, nםסדריינר nזרר•דירי nססלסלחםנגדםח pnתחיתהבלילה,

דברסלדבסדrנרז,רב. nn1nהן aרכםרורנ•ונ.ז"•ם D:וגבדלם,ונגם"ווז'ים, 65רס•.
r תררחםבחגבחס•נורבp חד•ויםr הכריחסילווזנרחסיכרייסברכיסרבירבn רת

להםr.זטדברגוים. wנ nתעדיף, nבברמים pתר anסר aבכי , nפ pnהח•תולסברו
 •זו n1ט nבד:ימ pסבו 20

• K וtוננצוזn סנ 2000ויוגתרותנחה,ןo•p 
ים pסנ 1i00 nלחז•חגיזר-היסים nww nבסלחםים pסנ 450לערמת- oלסרר•סח•ו

a םג 1700רp •סבםחביסורירוכ• ,םn להרסםרו.םa סהסn •צn הכרחvn נ~נ•חa ות
מיתרתסל n•כרלכרגולםרר•הס•יזםזריר•ני • nרררר aםידרת nיז nלך aסרבח.

כיבדו•נר wסנמלהגנה.ויעבורהסכזים nור n•וחם wונער"דוrנ• • n•wפסה n,1ם
 • napת nל

לנר. eח•רר•ר•ל nוילרח D-ניה wתופעה
n םנר,na החילx הסרר•ןררירa,n נר• n סדרתn תערמn , בחr י•חa ,רחיריסררל

כסוסםררי nרר•ר aהוחילדר•ו. an~לסםךס•מ,סרוחלר 1הררריר. a nרבר rלנר
שח•לרתלר~רר w•פ • nגיחישרשםפהצםד. yולרסר wה wבכרחד• .ל• yםר••נר

ייסים.ו:זםםן•כרלים pהםנל a•רחר.ס•בים voוcינונ aרייים s:דגגרהסורייםרריר wת
ם. wרה n 1•-נז•סר•ר 1לנרולגורםרשםפהלמבםרף

ח, wיב nלקרבח•סבםי•על•רד•ו Kהחיל
חלק.שםונד nוםיליםסרללרחחובחסבר pת•נחכרס•ל•ם.רילרח oהרבהחירבי

נשtזוד.ורדוtבל

חירםער•בדברכל nסך•בידרת.לכרנגרםר
, 4 o •סרסn • 

 Yר••ב aהב•דרח Kת•ר nם :•וו•ינ.

n ולודר~ד.רםספ"לa •סןר••חורבהלחח•כול•נגp .חR נר
רר•ר. a nרבר pבםסרסיס~בידרתולירדז•ם

ססרס•ם.-200לסקררבם,ו•ךיאניהתורפה.בסורחהשטדכרכטח•ויזו•מ••נכר
סספר•ם.לנר•יז•בל

•לר nnחרם a,שפתונינח Dרמזת nותה pח•רם
רחם-יררסתם•ם oזב•רר vםס•ניםאר.דלילרםז aברו•ו w•,pר rסילילערף
סלנו.ח~רריו•ל nלםערלח"רססן nנ nד~לתם.הםל•י naכםרד- nר aר 1בירר
יס'יס,-nסזו:יrו nבםלר~םכזברנו•ים•חב•ר•םרחיםרםדדח•ם vוזו.ופלציו•ם.סס•יז aרחר

נר Kהסוו•. aהצבעלדר•ל• oס r •••'•לזהחרזפ •נ•ווים.ים rסזחרכת
•רתםלכחרסכםסיךנר aלחגבה.•כנסרחםייגםר. nז ••• n nחםס,ד pכ ם••••ב

וקרם,בררצוn tיררת 1pו 2רס unלסון aרבוtלב nתכב•לנרי••רר•ר. nחילס 7
ים. D י'' Yסלנו nר nהכר ,רם wפרםחר. nחליידוח nר wJלדל nwנבר n. aס nהסס,
 nערבדוברע pל"יל nרנ nנרספ•ריצה nלעסרי• nהבררנהםריים.כרחרחינר•יז

 • nז•ל,סרחשכרבלם,רירר•בי •••~ח pחססלטרםובר

הסצבסט , nהפנרילחזיתרבר 7נ• aסלפג•
כםורבחורייבים nזניכנגרחםורכחת Kח aרר~•נילדםוודזה•ניר, nירגרר,

• nn • סנירד,••ניםחo ב•רניo לon חn רw סכוw חצרד••נירo לרn •נa o ולחר
רר•חנ• aרירחו.קסחחסנילנד n •ח•י na-חיו nל aמשר, aaת wrדלןזותני,

חר~ב•ניכסבל.בלת•לרשית•מ,שחודר nידלר nלוסרלנר,ה Dבםזי nז•
 nסררי na aלהב•םרנלים oנר aסדריה.חיו nב•ר znסנ•סלבםורךה 1רר nn nוד pסנ

לכתר•חטםרם•םסלרי r,יםז aבםיביס vפטנר aלבןםתר.ירחונסבלכלח•לםוב
• n •רלחב••בד•מסדר•,"וב•n לחתםוםסרוn • 

n פנר,n ירמo סn נסררי&םורתרpn .n פנו

• n יvבדםהכלל•הםסn IPV קפגר• n םפקדn חחילa ברם•,,רריוn תחרות,סנר•
..,, . 
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n רבחרםם/ם•כל•םpn ברחתחנתפנר• nn • רלx "D הפג•,ר •הס•יימיםדיררחn 
 . • nםרבר

•דל•ז: •.!

לעזר: wד. ל•כ~,

j . 
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בס•ל•ם?סרגנרח•ינן~לרםסורת

רסניינח•ל•ם.םרגנרחכז. l ~~ז;
בסרו•ה.צנחס••םר•חר

ססרםים.

רן? Dם"צח Kב Wהררר•ד•חעלםה

.-, ..... 

n כרעררלםרר•ם•סדרר•ז•ח.•ותוא•ן•ל?זר:ד.וםסכ"לn 
הנס•~,שליו n ••סד,סםוםסנקר•

ה•ינה nוtמחפvנסו.וללסםררישוcורם nשם,ו•ךסוברחtנדדיז•ןימ. pסנ 150עם
נ n•ר•נם•דסדה nלהיר•כרל .,•דר•ח•ה aדלססל nיה•ה aדלרר•ח, Dב nונ•ער
ל• aבסזו•ח,ל Kחמרריוורר pו Kלח•הזרמערלתלבב•סלנורל•ם p ••בלשם.

•ס•רדן.ולעה 1wהח~לרל p•wמרגםיייייכרחרת n pר•תוסלרל p•eנם
הקו•סיברגו•נר • nח~וברלמ•חרםיין.םלך nעלגדבר•םלחצים,ל n•ד•זולנר

 nnפ n•םים yנ aל•ה•חב•הםלחםת,ס•ברנ•חרס""זלך bללחב""י~צו•ר
רם••ן nם aסר~נ•ם.סלברחסםלנר•סח•ודג•.ר pח n •פ•ברנר .ח• pחתערר

נ• aלכן'ררצ•ם.נר nסו•נהוtחררןחד:גר nזוcבלזtרחר.נכח-בם',חםח nת 1 •
םוסבר•ם.ס•ס pופ•סםרר•הולדרה 1x1סלחם•מ•ן

1כרס•ונדדו•ם •רנ n ו:.rו
\J n ר•p • ירול

םאדזוורב n\לנררחיח • nnפ n •זודוt•ך nר wלררנזתחווcהםרס•,.לר•ר nרסרר•ה.
'סתרדווםדןו• n •זה,ז•רז;י• nז:rכר nטכי •ב•סח. pלחתלמכנס•רצתלוa cסחר

 , naכז nמשרר a nק••ס nxז a ,ר n •ף. pחתר n:דברלה•רת•וצחל~הסרר•מ,הברחות
ר. n•רררכה a•ה nnםה nסל n,ום••םת p wדח•

בהחלסבל K•רםם•~•רח.שרר•רח DR•סלכן
 • nוtררכירחו nח• nסהסלחםהבס•נ•;חכו,ח•ח nn •סP-'"'"• '1•םסרר•רגםיס
בסרר•ה. nנרםפן nויר nnבחחםבנ•ם nםס•נרר•ז

ר Kת w aל •ב•מםבר•ח.לגזרהן wרסכ
na תצל•סלהסלב•םn ררחםעבר.חp ה•י•ובררn •כנn שn יn לכרה• n .םרל
וםםרלםווםדנררבסר•ז-יסםול•ח aכנסרח, pב-נסרראשי 3 םנ•••בור nח

 • nn •~הרררם,דד uב • nסס•כםכמ• , nבל•ל aסלסלרסלנו nכנ• nn•וגררת.•לוז
חסכת••מסר•.סזהבסחרןל•ל•·ה•חגסר. nר•ס• n •לסבוררל aת a nסנכס

 • nח•י • n•ב•דרזםרב p•ח•הזח•םגםב• .,•ם«חלםחין aד • nלנםרסבר•ן
 w •כ•ל••ם • nחברחרס• nל••תורםוזח • n•ב•דר•ותולחם•נגרוםבסרח

•ר aג • nna•רגדה nr,רר nל nח•ת nכנ• nn .nחברחר•חס•ח K•וע aל •למכרות
רגדח aח aa .naר )מה D ~,ל r(םצב••חרלםרת J n •~•לש nו rtני wn"•ונרו

n וa םצליסרנחn לסכורח• n יחזה,תגשר ••יpn רי, o ח•רגדחen תכ•ח•
ח. nצל•ל wסררת 1aס 1nלגסר, n ••ר n•ב•ר n•ערלבל•חת a•םחסנ•.חגסררח

•לר aכ nסו oן oו aובם•ר,ר nם nnn1nnפח pרחהחה, epת nבח nn1 164•רגדח
תגשר. wר•גםר•זחסחכנו•נים•.דזםםרחדרוהסנ,ים •כלוםר .,ב nלסרב
 na•ת nלהנרצוירים nםצל• nuזל• nרירר wלגרבן,ברןסל n1ריר nח•מד~

 nוnר•:בל pררב•קווהםצר•חגסרול•רסב•םשחם rתרד•זזו•סnנ•חזרגרת aזז
 •rס•ר•כל .ם• pסנהסס•ד DIDIC 1'811נרן.ל sוcחסנזב ן.נ,•tוו,זהתחבורלוברר.
ס•ל•םרנ• nוסד wסגדרלרחבןםרירחרגל•םמיל nערבר nעלר••ם 1פחגזר•ס

 nרגדו xnכיוס•לר•ה, aח n•n aללנד • n•ב•ררלכווגרמוםJAיויסירררחםנ•ס,
וסס•ם n••נכרכללבררןבכבי••ם. nנ,חורם•לר•"םחסנ•ם. nםרב pלוזר

נ,נר 1גרס•לר•ים. a ם•• pפכ•סר•בלםסז•ל•ם.סוגורגרלת nחבגלל•ס•לים
הוז;גדח .חל', nה o'ים p 8יווn cכוtדסר,סז,לככיסנסרגבוזגבבןת ttוו nב • nםז

זחזרח. ne,nכח nnn •זחב•מ

להםרחסבחוזרר•רח•ל~ל Dבל•לה
זtחעצםוגזנר nו••י naזבכלוcבל•בידרת. anלזויס•רדו•ם•נר•נידות.
סנםב~•ם ••ח nמםכס•סל• n,רכ nח•סבם.סנק•םגד'רקכסה•רדזיםר~ינכר

 n•ו Dרבח~ב aבולר-• .,,,,נזילרמססרסינר aתרו .ם• pסנסך o •סלנו•"•ככזר
 .ם• pםכ n 700רסרר a nטרד•ע•כ•ר nיד•ורבל a .ם• pםנ-400ב • nר nסנר aםו

='' . 
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טנקים. 700-750יחדשחןארבדרח 3ומ nסרלעורכיםאכד

!יי•ה:

n לודר:ר.רפסנ"ל~

שזזי.ב•רמכנינר

בניו=ם.

 • 650היראחםרל

יס. pםכ 850•סלכר

i. 

.. 
 •ה Dבםלח:ים•ם 3הכלבסךאכד • nכי pnאלעזר:ר.הרםסכ"ל

נירם pרלכרעשםתרכככרת•ררת nייס
שכבבררחרסבנ• Kשכךבחזית.הברחרתויפרז~לכתהליךכםבא•מאכדחשליסי•

סרייהוירקשלהארגרהשלחמר.ברחרחם nםחלקים. pסכ 750סלגודלבםרר nבר
סה pלחסהלברם Kשלהארגוהאחסרל.תקרבאחר•ברןשלהארגרהבםעס.

 .,ר Kלבמצב 2aצפהרח nסהכרכךלחםה.שלאחסינהינל pהראבל a .nםהחחחל
יםח. nללםרבנים

Q 

לבםרמר a .nלהערכרערבואנירסכאן
aa שררירn ארפn יסירn פסים•ר•פשררירתלכםרארםרn .-,, םלn .לזסרברירסהn 
סי Kר naלהעירהירם•ברליס•ינכרוברלגררערת.כרכן nלהרצו•ךחםרברת•ח

ארחנרפר· rnחםהנרלן nברם •ימ pהםכ,מ n,ררכיכיסאואברהחרבה.הנשר
 nרפםיםלי aה nר• zחם nככי nסהסבזר•ניריםה. pלהחקרםלנרםשרר aררכשברד
ארחנורף pnרלהגסרואס•דרךםסרר••נרחרררידירחשח•להרב•אלהיותיכולה

ראסי Dסבסיםר npס•נניחים. ptס 400זהןסו•רןררריז•רחבשח• nבר-זטני
n ,יגסויםn םכ 800-700עם•רחכרטמרo•p • גררלסור••לחxw לפשרpn .רף

שו kככר n•ריתקמר•ם • n•ר nחגככרכררררח vכניצורכייריתבהבכה~כחבר

 •-6ל 1 ,-5ל n•n 1י nוכיור nס•חסםוריר •כ•כרוה, nבם aר nםרר Yב•נר
ף. pר nמלסבירתסיבר•בהישת aכזקםה nn~לנר.הסבקיםטים nסזרש•םח nז
a יצל•זהםn , להתנזכורp פn ,החק-נגרnu ל-ננרM a ן-בלרp חתולה•לסיחרר

חסכ•.בברראס-גסורליבררחזלה nות nלחצר •בשסחכרחרחישב•סוגם •ל•
pe בתכנםז~חאמשררחלכרa יa ל•a .n םחייכר•לרn לטליטימn בחזית•רבדהח

מסר wי Rסהימרוזה wסברר •כ•חסני.לברלובררר w•תלתקוף,הברחרכבלנוח
הי• • naכזתכנית•סלירבינ•נר.החילהב•ןהכםבאהכרחעםר nר w nלעסר
סב•ר•ם.ברחרחיחם•ל•וררנצליחם a , naזלעשרתשוויו•חשרב •כ• • nפרככ

•יסבור.חםה. nn,1~ה nnפח : nר aחבםירח rחחיהחסרררח nורןוה•ני•ז
יכרל • nלהבס•יכרל••ככיםה. nסלזרוברח•,כל, a •בירחוחסרבהרנוזה

 aל•גף.פל rככר Rסורח,לכרח•ח n ,nעריפריבור ,יוקפד • aסלוהירח
שליש•.לקובכלך •סכילקרבחר.כלך Kבקובניגמר

 8סאורת p• wשח•לםרנםיבה Kלנויש

וכס Mהר )הססהולביע x(םהזהזדר aחבליח. nגנ nלסרנסיבה aחי•ובל
רנסבסכקים 500-400ישלצה"לסר wכהכרחיים. aרםובריצ•ר•ם wירפההרים.
ים pםנ 1000שלהסצריהכרחי•ור«ןבכלסיעברר,כוח•יז•לה,נחרים
 .• wסלירב pרכי wקובר, naוב p•חכרשורשה

K קררק••ם•סכן.•לרלסוכסיכרח
, z חורן,יוח•w םכינים~כרJ .רחרw םמלחכרp םירחררהo .n ה•חב•כיםv .ר

ליר. Nלהג~,ורנה~ככי Kר aDר•יס. pי Dררגל•סחילםחםרר•ס,שסיחיד
יסרש wהל yלררחוכנסוךכךכר•עדניסרגם xליר. aלחגי, Kל wרל nwכ•כר

עסר,ח.כךכל•ה nn ~~סההגנהכר•חבלנוסח•נרברטיריס. nחחזרפרח wב
•ינניהכלל.םןירצ~,~ירהטרסזהם•ן sם •כ•חררכה. aחלסרנסיבה aחזר

 •"'לפכי nלבלר•נצליחםקררה••כילזהסעברםרראג

 nפסרריר aישלרםר:שרציתיתחזהן wרב •
רקלא nהסכנ , nהוחרווכרלוcלסרנס•כרחנלך aוtסכו~מ • n.סככרגם•ש • nסבירר

םלחםה. n n ~סארירר Mם ~~םזח w ,סכןירחוחי•פה,גרכן nרנסנ•םרנבכו
רהםרגכו aר•חזרר n •רהםקרב.יהיהזחים. nביררל~בירמיהיח wלזח
נלחםרפהה. yחכוחרשנ Kלסםחסככה,,י•סח oDJIרורר Dו Dעררפר pיח

ביזמתם pרלוםרקדם;ירחולכךלהג•,כשחדלסםרשכח.ד• nם• n •מלחסמ
ימים.קוברתה•רגכחי nבאכדשד aכחירםלחקרר.גמביזםחכרנס •ל•,רר nל

..,,, 
' : t 
• 



.,. ..... ....... . , 

 ,.זס. 73-דן nרהנסרז nה nרוד
זזלעזוי·

ר nב•רסרדי

Jr21,,,.r,(' J,; ,;; 
-,,../וv'/ 6 1נ?;% .:;

fנ/ 

 1ברדרתס•בה nר~•נרשכ•בםקרםבלפנו.כ, nנ aרלחקרףה nנ•סחסינהד naרם pבם
ירחו.רלחשס•דסדיר nייר pnלהשחלאשלנדהםגםהארחה.םוכר wדהס•בח nנר wzחר

ראנ•דנדאת.בזאחלםוכםיבה K•שםה
רםבל•ב•רפם•מירת~חכםלהשלרחסבלייהטירהקנהאחלכםלחחדל nם•
רה••סוד.שה pסלחםהזרבל a•ננה. aזדסר•תכיכשדאה,חכם a•ג aר nי
n ה•חv סn ר•n .וR תםרסכחה•החי~םe .n בו•רלכר•ח•דכידרוזn צ•רר

לכמר•רחזקדק•ס•נר • nדחדס•סברזרחשלטה nלסל nרס unnלנר•ן v .nםר~ nnר
 ••••ארריר-ארריוסיל•חילוף,חלקי- nחחסרססלגודלרח

ייס'?לחם•ערי;ם.

• 

שםגםכ• D ~לכר,שו Rםידחולהס Wילעזו: Kר.ל nהוםסכ
- aה•לה awה •סרגבלבלתילאזה

ל•נו w•כיירת•ותר ר,•ג•מ K iר n•רזר•זיה•הםהמם•רשלכר,שלחם"הפםררנ•ם"
a ליהם.ר•a •דוח.להוריול•קסה•ריי•ינכK בל• w לברםגבלרn • 

w האנ•דדב~רח•חעררירדעיסיכנרn • 
בע•קובמיוחד,חיר w nרבר pבכמהגם nב•רר aלנרי~םוה.םח nםלזר•כל

םורז•מ•ר nנלכדר. wםערדיםח•רגםורזים. nכ•דר aלנריסהכל•מח.ב•לב
w •לפנדחנלחנריn • הםעדזיQ חוםרn מהיוהםגדולה.ררםהr סדר•עינ•רר

שלנרדו•ס nסהבסזדז•םתירקררה.םהידזכרדחנן Yמצ aנהסל"פה.כלבססו
ת aנר aםזיצאו,הסרר•םו waהסדו•ם.~רכ,~יריר oכחטחםסו aכבחםבר wי

טורדיםחירלםערז.בכניסה;םנ~ים 5חסמידר nבו• nשהםערזהיהדרימ. nחב
האר••ב.יד•זלססר nסנ

 1בסביהלךמיזדייךים J•רד•ינכר

ורגח nבעלסייסים.גםבסדריה.רגםבםנריםגםסנרייםלבריסנחוג.סי
נררדד rמם ~,ה~בלחס•בח,ד poםשחר••רםויםחם•לרף.סגד •י~מגברמח

•גרו•.•סףבסםסידו

 ixם~ x xה•בידר'גז•לגב• nההערברהז nםבגין:ס:

ס•ני oר wםלו nז•רםו a~•כני•ניול~זו:ד.הרםסב~ל
לסורחעלולנ• aסססרם a•ל ,ו• nמס

חדררח•ם•ם • nם anס nסני rירחוברד~•הםימ nהמדררהממסדיםחדז. a nבםא
ידחולכרר•ש:דווtמת.זר 1'\ ,חרוובאינניחורגים, 250-200הידר iזuלבידרח aח ;,

p ר•ןזn : הפלגביםח:s ?רעים

n י•רםסב"לa :לוזו

םזה.לםזלחמסהד , 300

רל•ם nהנבח••ם Kכםו • aםםרנ•הפודזים
 nבסב•בדצפרןקרד aדם 500דודםםפטדר

 nלברחד•רריר nחילס••עסש aבליל
ו pהבתקףה•רריוחילדברורםובסחם(.נרםסקםםורתסנד pnהגולן.ברםח
רדם, p,פנר nסכםדלוn , tטסייביד nר a•pnהיד•לדבםצו•ם.ורס:ר nוודרחזוני

i לn11•pn a הv .ח •ל~להזב•רודוח•ניסדחe םדכדK חחילחa ררר•רa נד
 Aדלברחרב•ב aלתל-םסרסלחניי,יבול naזבבללר. e nהס,ילר•תלתרר•רזריבים
ה. 1ר 7הח nבסודדהססרסים n .-·ויסיד nל-וויוn tזולסנו,ידח nהיוחדרךוולנד.

 pר1וtם n ,,. 1םסיסםחסיב•נילבןהכלל.םןז z•ורםז aב~~םר n• nםדכיזת
 aלחי• .,,בםסיסחמחרח•םרגםו nםגםםס•ר nלדל nwa ,nכרלנר•ח•ח

דריר aח n•לד nסנילכ•םורלנג•ואס • Jוק pהלכרחרחםהס•דו•רבח n nר nם
סרב.•דחונרגישסלנו,דריו aהחילל w•ירלחס aדלחד , nוםדר•םזוים,י

ם•ג,.טדמיו vי•זחד pסםסרם• 8עםוח nלברבסירור,מ•ם n•נדה, bלרוג
 nסדד nwנסםידלקר~.·אםר naרלחבנםתחדנחצרח sהמ na pלדרר•ם nםרכר

רפה. vח nסדרסנישלהסםד~,סינרהנקרדנרסי. paגםיהיהזח~לחם.חח•וסח
 • oרםסרסי,םסלרלימ ,,, uכי pםתנפנ~ר nסזחדרספנ•

.,,;' 
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D .-%]בנ'י

•לזזר:ג•הומסכ"ל

"· :,cלדוו

•לזזרזי•םכיל oחי

ןלה? yDמכללר a"רז

דס. Dס•םכלל 1K8הר

להם?ת•דה n,11סרדחפםה

 .,•סלחם ,.כ,, 8לתםה•ד

 1ר aDה D •םעלןןת Dכםלחה'יםחיל !י
 e ••בלב•בסמ.וב pחיל•ס•רההס~,הם nל ז••~ nלםרר•ם 1 •ה•סג•מש•ג nר
םב•זר nרהל•ל~סרוים,ס•ס•ל•םהםכ•,ה•ם•ל nהכדלל.ל aהםדרעל n"סםע anל

ב~ר•ים.יל•ס d'ס

סה. pבכהםכזלת, ••ו : rנדד •.•• n ו'"ד,!!

חי pטסםבם'יד"••רנד nל•סונר nב wר n •כ• :ן••םגדלרח nל wח~םב•ז
 • aרכרדל,ם Eדלבסנז rל Mלגםל• 18

רת 1נ 1סרלז'ים Dר J•נררםד•ם. r•נר nםרםןלרנר ap nפסרלילודלםלו
תחסברן.•חנוסהתזם ו•• nירר, •נכ••חכל.••נכרזחבל w .nרסרריסנו•ם

•נ•ם nבםסך Iב•דתרהגררלדח nי~•ד Dת • neם ""•ס , Mמרס,רת nםובל
n כ•נn ב•ר•n 1דני••רולה n רn סרב.בכלם· D יסתדa ,זניםר•cדדעחו•• n סו
a בסn רןK ם•ליים~לכזהמרתהרטסב~ל,רI םםw p בררם•~. ~•ת

 • nכזםררכז 1םנ•םבלל r-ז••דר: l•ל .,ל kתוםםכ
ל wרדריד•רת .~נ n,ב pנ••לנר nוז :ו•~םגרלדהלח wהםמרוס

 .•, s•נם•-ס prנ,ס sנב a , 62סו,•ם
בםםרחלת anמםר•נןת,לסת•ו•,ר wת , ,,כל Dסרביטבלכך,יל~ג•די•ה

a חn נגד-,יחידת• w מר~לp .סרח•םנה•n כp ההוסכל • 8נרחטסיסלה:ב•ס•בתר
 nורס• n n•aב xההםבדנמבגד aםי nל,•כדה wלםובל a .n •,,ס,םצר•םמןהדת

l:t • ןe .ה

לו aחסןב•ס• "ס• pד• xn • 1לזתנר~ף
 , eRכ ,~•ח p•ם nלהם nnנןסל•סנ• D ,ס•ח p•ס n•ילדירן nwלנ ךל••••ם 1nד 1
כלםלרסס•ז, naלבךנרט•רם K .ם• Dר pnםם nסל••,לי-חבר•תיי••ם cת

כן.זל•.רבר •tת'םוסב ., 1ל ••• aמ,,ל

•חרס~•ן n•ם•נ D•ני•ררן.זל nnaלה aר
ד. pחל n • ל~• pתר•ל••רול. n•הדםתדרדל• , nם nלסלדב e nwלזרונה••נד
•רב.ת Kזרת wלזחדז ,יז•••ל•נרםה • nמז• nזהג•וn1 cםום•מ rפכרמןו

ו - - 111 ............ , ... ... . - - ... - - - ··· · - .•····י·•··· .. 111 - •••••• - - •• " - ············- .... - .. - •• -

• - ייי • - ••••• , •••• , ••• ~-- ..... -- יי- •·יייי•יייייייייי·~···~-. ייי • .. 111 .... & ... " -- - •• - ············- .... -- .. ". -

.... . ······· ············- ·· ·-·-··· ·- - -- · -···· · ··· · ·· ··- ··•-י---- · ··· · ····· ..  ···•ייי-- .. •• ..
 .,,,.סחדט"יו pםםל• ו•• ·······יי·••יי•··············יי•••יי················

רמ pס nםם npל•לםול• •י"ד•םכדת.נדרךלנד ז•• • nםכנל p ••כנח, ם••
סחק- nל,םזחר•לםר n•דבי n n•nnנ,לז n,ל n1nת annnw n,,,nב-ר pהב
 • • • · ·; · ·-ח. anלסל•כנסזםרנר 1ל •"ר,לל rזו Dמז nל nכ":בםלוםדרדכל •יו:ם

בד:ו.ל•םרר לכ,.,ץםןננםמ n•וד,י•ינניי .. ·······יי•••יי•·······

n רם•, w םפ• ••.רבד,,,•נרa .כלנכדן
 , n,aי• zנרהסד,•ם,ת M n•סוזחג"ם D•ם w•ם oי,למניתלככוו•ם•חמזהרנר

 11 •,ם nכסרמ , a•ר n•בלנכי••רל• n•nי•-•סרוכםוגזדמם,רלמ. 1מפלל
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 n~ם wבגר •נ~יייס. uרמנרר pי wאני'רגו nני n••לו nnעמרימ uמחל~קרמ 3

ם u ~ pד,םב wו nמסיכוזזט nסנר pרל•רח nמ rדבר•מכמח•י•יטנר uזי~
דט. K?בכ•ןן~גהמחד~ב

ר wpnםכיז vח , nתעירקילחטיבתר vMכ ·
 n~,סר,ומד pג uר wכ~נטרח.דגר~•ננו nז ~ט~ pנ uכגררטים uם nילד yלמ
כ~יר .~ו uזח , n"זי n wבבי nעיט uנרם~ט•ם nר wכ~סנ,.גמלסרגמדגע•טל~
~חתדג~•ריר nיל n u ~לחשמיר.~ר • w ~ ~ Muככ•,ל ~ל, nuwב•ט wרר sחח

ג•ד: nלאגלעכג. Mוםפדיעזה .ר~ Q n•פ nז ~ a•pנ u nנ~סר owד uםנט•בשני
ל~זתטנק•מ~ 300יסם•די"י~אדו•ר n•ל nתח npני , uר• xQטנק•ם 700 ••
 nכ•נ• nתז•רק~םיבת nnד•ון. wר ,~, m•ל n nמע•לור nי & Pלבי~וז nנ•

 : nליזאיוים. pזננ S';-2-נ: ,:גמ•,ייוה wזזוללח 1t'IIח~רר'יר'יל n:,ינזרם. pnבםר
Jז. UP!I • 

'י " • • • • • .. .. • .. .. • • .. .. .. ·, • .. • .. .. • .. • • • .. • • • ,. • • • ' • " • • .. • • .. • .. • • • • • • .. • • • • • • .. .. .. • • .. .. .. • • • • • • • • • .. • • 

. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . ... . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . 

. . .. . .. . . .. . . . . ,. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. . ~ . .. . . . . . . . .. . .. . . ~ . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . ,. . . . .. . . . .. ~ . . . .. .. . . .. 

................................. ,. .................................... ,, •• ~•-·••« ............................. . 

! 
i 
1, 

!l םlP ?''בנגו ל!, ..ך ל

גס n•~•רחח uזוט n•נ Rח nלר nwהן n•לו
• 1 ,, w ~לp •עלנ•חvn לן~n ~ n ורח•רn • 

יב 111 : .. ~, 
1וtל :.נ P ~~ nl .!נ!! z :ד.= 

 N ~~ •1 ~ 1'יח rחירםכד npn .~י ivת\~נחגר
 _,'~ i1n , 11גו'י':ג pל uדברז:ותמרני.ק J'!נזלוtןח

ל,לו~ררו~ת•נירלך nםכ"ל o~הרנ• sל
 nfDB1 pז n :uכדד nnכלדעחעלבטוח •נ~

 • nתדד

~ ;m 2 K >גיו.U 11ז;דונ'י • w1 .11ב-רז w •וב~cםגu •עוm1' "ק~י> 

 .., 11 ג:: 1r111לו-זזזנלליןכיונדכרי ו'" nnnל
 ,גר"~ w ,nל wפ un wnרגם n ,,פריט, nnפל o,ריל~ו~ Fסרד yליי" n •~י~

n •רw סדןnn בתחחר•יבnn מזה• M נוv םכלסנרM לגו~"וסר~ל~טבםלחםחרדיינר~
רעדוז n rייכז vבייווולו.n , tיור nבעונרלח nכ~ , ..ת&ט f'ייד uונר sוזמבג.לנרזר.ול•

ול• m•לרח~ w vיח: Kחב~חררעחפחחסלנרגר n~ל uכם~ , o.הכמררי u•ר wxגסר~
 ~ 1•י"יב~ולוווול vייםיגברכלקררםן. nעלילוםורזםן nזת aל ," n"זםיוו vי

נ~חרלדןוזין" '1JbJסולה:ככרןחו:נדח 7Dוlזtחחזריוניירוtל.לעםק'ידט hDtfל Dך f 'גס
ח 1n1ניי"•ד wעבככררזn tחזtביררחטםו n•י•יג"נר.~לסנגנרטזtט•ויםר~כר
לגבי n~ל vרמ vלת yנלזt 1דרסה pמלחטה u ,ו 1נג«סו R ,,סרמ•.רלכן Rלורר
1ל nי nוrריך.,וזרחייח wמ:ז 11 ה" 1:

טםסלח\ n wRרמגןרל uח Kמסרחרבברני aלד
 , ,סים: 7מםמםד nעללזרר nלרז nלג ~~סל Mרל-ישר pרדל-יסו•ל, pבה 7תרד
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ח nמרכייף pnיח~ן••כ 9וד nכ, nללםה n•הח
 .• nחםמלגןבלמדח nnםסשבהדז nדחבסחחרז nברזררסרה cלסה nתהנםה. r nו

ב•ס•בה.זtחנרעח ,nnuה ttחיפמשלה, nרוtסרנו 9
•סונד. a Rלנד n•כב•,רנו. vל•נחברזה. aנדס ל,: nnwםל~טות• aל• •נ•

זה.כעב•זלסת nחהנוחהנ•• aלחר a•יה,כין.וללהצב•ו nנעו•ל• הר,,~
ח. nר aדעוטםתח uל nחקבלה nד Jת\ wחי•הזרנדהחחלסח. ny1הל•~•זס•חד•ר

כוםלחזן,מבנסחבו• n nסר nסח nברערח, nש a•ר•ב-ו nד 1תח wnב nנ•םד nרור
 • nרר, n n•ר nלשהפכתחחלסהח nנ•םהדודה,בסמכוה tג~סתחפרחירכן•ל aרו

חלרחט. aהצב ~,, naa nרר nב•לזפרזלזסר•נד rסרבה.סל~בה,ש•נר wכ wחדרוב•
לוםררחזםלבלו•נד p .ב••ר wnסלסנ• pnהכרחרח K•סברו aחד w•םרנהרחב,נר

ן. aבזרתם~•דד. kלכלו•ל wכי•ס aרלכלבו

חסמזלה •• ,סגןשלכסעםדר םר•~, ,,,ם
שר Dוו&•רב, nבי•חסים nםייכר n•ילר • rלבוובווזזנוtיינחתפו.t'יtנהתרדויה Jי (tםזס
•משרבי,•ם, 1מ•ר n ~ •• ~ n, nx.ב~לילח'יחם•ם bח••נר•לר aרבו.לוםו nה•

פסו•רסיםסב•םרקיםחבר•מו wwרכחיה.זמדל•ח•חזח aלדבר.לרםרחיח
 noמלח n,ללרבוורצ•םחם-ס•לרח~רם~רל vלורו•ס•ז kיום aס•ופרים

סרםלםםרו nי nצו•ך aל-םוצלח•ה n •סמ•רםהלה•ם•זוררב•םסירםה,רול
נורריח.

 •בנ•• • nזטעדרתרקן n•vםגק~חנילבז
 nד yר nבו•ם: nחכלרח nכנרכר•רםוחרזו •נ••כיבדירן.,כסרלפתרח • rםב
סוח. Rל~חד,דה tלוfולח Kל

י

כולם.דוחנילרה yתרש wידוסב-רסלס•כרםיח n:זוזרזבר:ג.
לזה.תתכבד Mל ס•~

~ם • n ,,,~נסםשלהשה•רחברים•רשב•ם nמבנ•ז:ם.
•וליחוס.בךבלסזכורנ••ם nםנ•••נם

n •יn • בn .ה•רסלסיכוםשוםזרבר•ינני~בלרזw ב-וu רשב•זה.בנרט•ש•a 
n ,בו•ם• n םזהלזח.••חסרy זםוררחלחעןרצר•ךרןחn הנכרברהערבדרחפיעלn • 

 :ר•• oגרלרהשלה oהם wר•

 : Jבג~.ם.

בן-טרוח:ם.

לתקן?•ורזו oם:ו

.זה.לנוסו1:ים n••nnל•סהדעדהחררוחיוגםר nס

 •וcתז nוסנירלרוו.tס

ב~ר«ןנ• x ,pנז••זחלגורםיכדלזח aaבגין:ם.
 • nר w .nחחרד,עלר nלור•כרל ,•י•י

םהשרכ nזח nס•סרחי:ר•כיל•סמ? nהתרזדה , wה•בן tנכרזמרל: n •~~לד
w נw נרשעלםרa בזחו•• n סס)רד•p ל •נ•תםלחם"••תנגםדובלדדםa כןכל

בוצםרלה wחסםש aו•סגן •לר•,רוןלסור•סו Dשו.tחרסב •ב•תרועה.ר• n •להרס
• n ,גרוי•רזה ,ז•D ;הועדםס,ם•רל•בברררn • ררשאנ•םחnx ,לרםוne ת•
שתקר nל•םו Rס~הס~םו. nסלרםו n•nר•ו sי•םםשלח n wxודסגז , nור rם

 • nחרורסללסה nהמסרם

ררצ•םברלנר'"·הויבוכ•זססתח~•ל•צו
ר w,כר. nס•רח•ח aהר•בלנדר•.,נ•זזחהעיקו.••כנרזההעי,ו.עללרבו
 • ,., .. .,לsירבר •נ•

••סרדהרםסכ~ל-,,כר,םרנדסלסר~כבר
ולולים&סר•יס•םים kנחבחד••רצ•רדכטריותשב'פינר-בוררה nבצןר nז~

רוים. 1הב•רמר• nטצחחל ,,, nרפ nרזהו. p ••ו nם~שלםף pnסהםרלבןלחבי•
תקורבסבותידרלןםר nלםחוורוח •כ•רן, nככנם•כיט aםרכרלכר nח•ורלכן,

n דבn לכדיולירזם•םזלעשותכר~n•nn t דיטa ורa כזוניחK ת,• n לםע,•םס
7n םלבלרבים.נגררםד•םn םרn י•וK כמידלa לn • דיס•נלt ררn •,ררv n לna ר

•לסדם naז • nסר K •ב•טובח.ל•שהי• nרכ n•רבעה,כגדז n• ,nלרש wכגר
סל nההרדערםסרסזם. a•pסנ , wחר•בז•רר nרפ nרעזותלחברזצו•ך : nבר,ד

לנד nתינםדס•מ, a 40זלהברית•וצרח Rי wנשלחכועה wיכ•הםםשוה,ש Kר
םרבה. nרר 1Pב

 .ז

ם•יר:גדלרה nחטוםסלר•ש  '"·~ ~~--· n • --0ב tב~וררוסכת aז--
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כנ•ן: ••

ה•רזנכ;ב.

 :ר• KDגדלרהחסםסלהס Kו

 • nnא tt:דיהמחשבה

 ' lהזסם.פודסכ rב•

 •סייר tכן

ר. .vסגודלהבסרוחדרונrרם. nכדזהבב•ן:ס.
a הע•הבע••תכסרבןבלp כ,יי ••הו•חn 

רוךירצד,ם w ,nסודך wבםם nר aלנרלםםקיכרל•םהםסדםים. aהסלחבעחם
זםן. nר nבפחח•נרן,םהיםסורח. 8חרך•ב•זרהבריח nר xס•רגם•כדן. nההים

רודשהמהובם,,נים.להגיעיכוליםס•להבררוים. pסנולבםדברנו
םסר. wחככלובה nסח•רו

ד. xיו•מכם•סה,להגיעיכרליםים pסנ nגםיו: wםגרלדהלה wהםםס aו

• 

ה nלוזרחרsודוולכרםח vת nלח::נרה r:ררוזניבב•ן:ס.
a מw דינווליחו~רסחנסיגהשלורח

וכשר•כ•ם nbם•ברכן.•היהי pדרל•רש•סו:םת nזרכו•כרלברהרםםכ"ל.
בו w••wכרילחקורל~ר•יבסםתיו•םבכך,הגירן•שסםרייפ•םנ~ים nבפת. pnלה

רדה vרנהס•קר.עלוסמרוזהבעניזבספו•ם.בםדב nכזה • npannלודבריםר•ז
רת aםלנדיהיר oו • naבז•&סררתבחשבון nnpלי• naזבכלובלסרב.ס•ח•מ
לה•~ילויך xימ pהסכוגביגםלכן~רחם.כ~בררטהו•דחוכם•וי,סנקים

ם. Kכרלהח•שכד•מסו aהככלבדולסוסו• fלח

ה~כסיויבל wנבקכילח~•וג xרר•ניר wב aר
an ••פשרo •להרno סררחn .הבידי•זנםהםם•ל•םw •םרp ~•כגם ,םK חסחססדשל•לח

הוצדזשרב•ם. nהכ•םרק•ם Kלםסדיים. pבניםדסתםס nללכד~דחו wדסב n •כ•כהם.
ו. naלהכפהלכרס•סכר~ה nסיברלרבי e•נח nמב•בלתזוב.כ•ו

גרםםה•רדעימכר Kה•רסרובדחי,סרו•
•ם p ,sבמרחקה•ר oהס•ל••ילדילן. wר~ס•ז-4.8.70בהס•לים•דדם pלנד

•ל n .ם• pסנרח Kםלחיביו•ם nסצל•יר n aלר•ם sסהסלחניתיסרד ••מורבח,
ם•ל•ם, nרדםד pאזוtבל .ם• pהסכ nו: oרג oהבסו•'וותגםטשםידהיהשלנררר•ו aוז

הח('לה.סלחסוניה:זדוח tגמםכסיטרחםחפיםססח ,,הג•עדרחםנזרד,,דםררחם
 •סהס•ליםחבלופניזדבגזרהסרם•מ Dכ•דדח aסבלכר

המוח מ'(ל•ס wלהד~נר aםדרשווזימ pםוי tcח
 nnרההכס•ח wpםו• aה nה•התצעחחסילים. oכ,ידר wבס nשה , 1סד,ירליסלחחםכם
הג:ונרהס•ליםרדפר pר w1כןגהחולה.ם,ובת"ם P ,: 5יוםדרתזנ•לימ wחיתה

 aוהסלמהה nרה•ן. nלסדלזרר nחלכר:ר•פרר•ודינג.ומ nשיחר nת rס 1כח
ר•ילן.ז aDרסת pnל ~•הח pחםםהבכםחוי wנדצר wהסצנ

 :ם••~•רם anל•דיד•נולוםרים aרשכר aח•ום
n וa זח 1דp םובתבסידהבוK ר• n חתתחחרn .ם•ךחרבה•סלבךהם,רבחn דn לספק

•בידרתבי•כר, nנ aב,דרחם wהסכס•ו•םכלבם •ל•רםםרסים•ם pסנ pרלנרי•
כן.עלדברנונמנר Rםכס•ו•ם.להם vד•חס•ליס.•רוחלהורסדכל a 1סרדברת
גררלה.ח vד wיתהיהוד • pלםםטהםס•םתםב•דתרכס•ם nר nהם naסלכרד•סרד

 aל 1בררדםתסיל•ם n•ררסם•ד nלנרכל'בזזרתםד•ם ד,•ג• n•לםכס•ו•םום
נםרם•ם. aה nם oר nגיע nי~ם nבינ•םב•יחררוסיגח,•יררח v ••וללרבוםרר xב

•דחס.סכםגוחה 2לחיסדריס • anר aנםבוסנקים, nרסמת nחגי,•ז ,,ר•ם
 .•דו• sחהסירוולן aכערזמן.•קחזח ,ם• nר n«חו-ם Kלזח

נ•רניח nלגורהלזברר wpב oנ• 1ד wר,ב
a 1ב 1•נח nב D Kל•ל•הולדבר n•x לa טבn ינn .סוסתסר•ניתw זר,גזרה,לדםר
חוםסכ•לכע pת aרז- nהםרר•בגזרהודעתי, • nו• sהם nחגזרל 7גם•חרל
•ד pם nהלד,תי,סוב.בכ bב aל oה•כלבמלח,בםנדסח aלעררמ n-דזזבריסב•סרד

 aולמסרו•חבבו n ~לםגרםת Kב-ח wמדרלדלמתחייבתל~ wדחםם- aחזכ,ל
לחרוג•ע (sl •ננ••הוב•יוהכרח•נח nב oוםל•ם,ו,ר•ד יי'"•cוםסנרלחס••ו

nK .ל•פשרבדלםp חn בלנטבי.•רחםcיםגרו• n הבבw •םבחסרוn נה•s בn•K • 

w'' 

' ; , .. ;; 
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D בn לח•ר"כדלל•זר•נתn רגום,צררtביוu .דרלק•מיK הםרו•תארי•בחוי
•רחר.סםסם•דימ ,,

בנרן:י·

o • :בג•ז

a •לםדברנtנ•הסםסלח.ו•סו• 
קררח lה MKיתןשחראל, wלופסכ

 ····יי

בזה?,,ורבה ••חרםסכ"ל

,בסרםרבר ., ••חזוtתהסוtלחזלחםחו:בי
כ•לה?החלטותבל pםחרםסביל Xהרסםכ"ל?ול

ה ttהררחתןסהםםשלהרכיחרדי'הדעדה.כחברגובי•
•ע sם • n ••חלוcפחנהרםסכ•לחיה••לו • aלצב

•היה.שכר•םוהבסחרןשרליוי;ב: aל.

רן. nבס nוווד!!לדבריירעלחרזרזסוcנ• nננ•בגיד:ם.
•כן~םרלוcתו•ם. nעל•חוזרא•ננ••בל

 ,הכסחרזסרד"'ברכוcסרוtגכ~,םסר•יטת.· ו:· rר•ברביוהרוcלכחוג.לח wחםםל•סה nה
•דינרבוcסרוtרםוים:חס•דרוcנרהי-ום.ברצ•ים oכנר 1wבםצכבגזבפרזהי-ינרל•

 • nהעל•רנול•דנר!סזוםהרםסכ"לrנרבר• owחורחירם • nהעלירבעלחת"זז

 :יו,•ם.

בנין:ם.

רב. wחלוcרםי

חן. tcובטכ"םוtני

 nזםסכיסים.ר~נ•ס•חהוב wnרבוזת
רנסנסרס pזת • nהםםשלוילr.זפיעיבול

אניהכלל.ולםזחלהסיטס pסב •נ•ונסר
 nהזדסנר ,; nנ nנ•סח•רם nסםר•נ•םס. aרורח nב•ס•כחזרחצזה • nחנ•

החרז רס,,,רכל-בםהוחסלח bם n ~ס Pסב •נ•הםםסלח.ס aרזני Kברחה Jלwחם•ז
ינח x 1רח• , nססרי•טז,ררניחחחלסחבל pח- p"כבר-•רררן nבח nבסרזצח aנסנ

 ,בינלארם••םבררם•מ a ,בירור nל• w ~י• vלזר•ךבלרדם p .nסרד•להירח•ריכה
 wח-א pהמסר pדד~חי••ח xaח,רנסדנספצ•ה? pח • nם .ם•• pה~סרייםרר nביי

שחיתלסחמחכררנ•ם•יננו .•נmזחזריד•ל 7סכרנו wר nו wwכ•חדזדםח••ב
 n •ול~ש wה npהפס naטככד•מ aסלרבר nםיררס ,ירוחם • nvnחחבםלחםח

pn ,ח•רם•דרים.•כר•זגםרn םבבna ס •ב•לגסרי.רn ייישכללבן;נררן
נ•ברולם•ז nsנחנרוגום•רחר•יב. no aחרריי pלתכד•ד pח•חחרביםל•
aםחזמ,רד.חי•ב o••נרחדו 1נדת epח 9 w םב•נללסספסבהחלטw סלר«י,לכלל•ם
ס. Kחםסקחר pו •• npס aח

סרכח xהרהחגדרח naלהצי,מבקס •ב•
םת nטלוcחר••נדן,צםנר.ססלחי•דחרגםה .,, nלגב• nרב nבטלח o nנד 1pnח: aחב

nn הסכם•ניסדלזלחרדזנר-היטיםw ביnn חנזp בחם,שסררססדהקרר•םרביסרל
ירי,לבל pnנוזה • nסר•סדו••ליתזוזהחיתהל•ססםט•ול•רלבנון,לרברח
 aלדת•םרר:ליחם aבדדן nסס•ג•גרוםים anר aסרכ•ם. aרפי• aב•נל oגררםי
ח nר awההנחה•ת,בלרהרבו, vמיור • a-,1,4•ה nספ•יר pנ•רחרלח•רת nסדכו

n תnn1 וn צרסוי~•נרo בw ,כסמי•דקna בn םרבאתn רםתרכככתםרכרזחדקתנרח) a םננ
•ין , aה,,דר pסה aהיסםנהבה pחסם- fה nר a,דיס nלכדיהידםח naנסלנר•נד

n ב,ר~םלגביהכללים•יזללגביו.רפמa תקרימירול 1לחu גם•ם,x נר
ותר,סזרס•םסחר. pתלגביחרכח n•תסבסלת n«נר pחד•זרד,רים naדגםיורגר

כורולהירחצריךררז p7תבל a .aפד•ני• oרל• p •~יזנ•זזה • nחו a n י••זר
כר nוcוו'ן pnלכד•הוcסזזמסזיחרר• p nוcחצרחסד•נרחי nס vר naלווודנד,לכל:

•חי,ר x nזר p'לבנרגנ,תזת.ר pהלגבי- n:דחתי•בר•ידם:נזדנר , nנר 1pתוובי•וו
בםזב,לר• n nד ,ם•נ• pnn~להרימהבתחל•ךנקב,, aחד•יו 1נו pזמו•י nמ

פן pהת nהר•פסלחחהלירבוזםג,בוחרוזהבתחליד•בלרלים. pבסיחלר•ןח
ון. pו nח nwרםביסהל•רפנס•בה,רכרח nח npהםרחתםרינהי-ד•יי

הצב• nר vלעהלילהרםד Y •ה aלחב•סדסזה
w .כ•סרם,לנדררררסלנרk לורו•ט•נדם•n w הםסס,נהתיהn ממותn .דכרים

ורציםכר Kסבוררהצמרן.לגב•חד•ן Kחר
 • nבינלארם• nסד•נ• nחס•ברכולהר•והביסוםל. Mהוםסכפר xכרר. pn naל,ברר

פן pתר nת wחעגלת,נס.םרכוחרקסן nn-לרבר•מהדריהיח-לרםובויב•ם•נר
- nר xו aרנ nסנ• pום•םרב pבהדלבןיח•החוסים.ביולדם wחלהבםחחהדרךזר

הזרלמ.שלםםר•יםלס nסהרת Kךחם•~חכל pנלאלםרכן,הברית.
• ' ' f · , 
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 l'כן- pחלםוt'יזהיר: aסגרלדההםםשלחרוtס

 ,אל•הםלדברנרבל wפסיי•ם nהים bתזרב pםבגין:ם.
נהגנרלפיוזהלכללהבנהבלנר pשכמ•

 RXג~ xx •כ•הםםזלה. wו•סלטיהה nהסחליסרבן Mלצה. nופסכיםססלסנ•
nn כררכn • לךםוw ספp רםםרסיןp בחtדרוס•הםכי•הדח,נקבללוn לגברלווסבחזרר
נרת Dpו nשלהםחיררדה-ייספךערד nל•ל nררב,דםשכסךלוחוובל .ו, 47

לה•ש , nםרסוי,גס nשפסי oרקל~שלכרזר~הסברהב wר n •נ•-ח•ר••ב
לה. Kב•םיםרתה aלסורןלהתחילצוירבל K .nהבכל w nםסדייםם•דחלקבלסיבר•

- nםי aםש•כה nםבת oםכרםתה•ההגדלךיכרפתיושה nרכדררם nנושי wהמזרלהז Kר
 • nםרסרימבחינהר pרכזי nםדיכ•

זלדבו•םה uכר uלרזהבשלבורצה•ני :ק....!בנ•'·"ר 8חיר
בג•ןהכנסתחברסלד~ר•ר~להר~סרז rל nה

םר: a Kהרבעחרנרחררסםר nwהדבריםפי.ולהממשלהרוtסםגזלדבריסהחייחמר
הכנסת,שלחרן uרהבהחרזנרעדתרגםבםםסלה•חדפהנתקבלהלהםחיזלסה nn"ה

דברים:שלרסחלרפורוצהני aכךול u.nהם'יערכלמדת nח wםזבה

הםרז nרהכסהחרזוערתשל••הדיונים
להן wהםס ~•"סגדעלגםהכל,עלחלה nחםרדירחרבחסודיים.

בחחלסרת.דבריםלסכםכרחגח•יכהדה yהרב.
••בהרן, nרחכסחרז nרעדתשל nמרוםליהחלטהזהג~ביזשחיתהן, aכרהנאםר
 • npםוריי

חםרצ•• nהרזד nב•שיברירזשכזרך•חריג.
 : nל xnהדברים naי nםר aחרזדהבירשב-ר~ש~ניבמרר•ם nידם

םחלD,לnס'סנייאני • nדסוcלהכמ ,ל ttנזוו 11
r. א·לי'וחזןרננסרןולייn חנר• 111,1ןx ני.זחוcלי.. 

ר nanדבריםובכסחוחד aמזחן nול wב wחד •נ- '-'-'
וtננרסיחסדברבכל-ברוריה nסז•:יןנז:גח nחאל.: , r1ר•ם rגנ;זנורלחסח vנל\וזן)ה-r' נE~, 1חוס,הסוב

mv והוזו•יב.םודבאחיזםחn יכחיססחרJ-זוזz!:ל·,~גחל•ר'ןבt חםב ;:-••זזu תמים :~י'ח-זו.t פ•ר
•ו nלר•כים zםד•ניים nרהנrעד•ימ ..ז•א,זדו ro :ז~,דב•;ור•ןייב ;.aזן ,,יiלחז qכלדזויסולח•רייבבוס

 •ולזלו ..ז 1בוtי tlו'ו'זזt !:1111ז lח l\f';זזייקיםי tnם

 nהבנסברי .rיאwרד•יויובח hר• h/lt\tי~ sאםשך nב
בור." sחלעידודר•אה pל:-נרס pוםוני rנחסוםלבלולוננסחןדםאל,בגידחזן,נו~ל,

זח, aנרסעלדתבכיורוק 1nכס wמצי,•ני .
 • aחוכיניל wי nהנרבלנ wב aלמניםבלל 7זרד,ילידכחדרו aרל

כסיהדרכ yללצח Kנםסלח Dהזר••כ•דרן
00 ., 1 , a ה•היררליn זםן?,•צרב,נסם,ללקבלםרככ•םכרימ

r ר•~, n : 

 :נrדרן:י ... ·"זז•ר"ך

-.... , 

כרםל:ם.

n יר"רn .•. צדרr : 

 .•בז
נלר pס•צ'יו D •ח••חחברים. 8רסרם•ם

 • nר pר 5סלצרב pםם 1 ,ול

 • nר p ד,:םצ•ןווtני

 vלשלרס•צססצםם•כל • nר pדי-זהברבו
•בררך. , nדן:יר

חזן.תבנסחלחברהויבררושוח

-'' . 
. t 
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•. n ירשלהםבנרךלם••כ~ג~םזזזw ב-וK סn רורn , 
כזחד nר Mסרלחן wסחל•שנדמה•דפו

~זה,ארמ•ף •נ• • nערנ• xחבחזיתלהבו•,בל n •~~וזל•רןםאםןל~סרה~צויר
~ nn לםn n עלסםשלחpn דם•סחpw דםו•n , השהמ~שלהn ל•םחy הזח.כ•ררןל•• 

 nל wמם n~ואשש pםבנ• Kר .• nהורכזרזח.בכיורןללכחלרםסכ"לחרראחכחכח
n םו•ou •ל•רנגרזסוו•ך •נx .a צררך•זw שלםסשלהכציועכסרn לרםרחל•ם

הודיערהרםםכ"לנפלהשההחלמהב wחר •נ• • naזל,~רחצר•ך aר nwלרמסכ*ל
זר.לםה nהלפיסר,לרא nשלנר

1סנ• n להר~אחכברדבלומn שw כסעכרa ן
 oהרלכ•ה••כרשא•לרחרשכנ• Kכגין, nתכנסחברממ•רם• Kחכ•כל pר nהוו

 .••שיח nברק•רעב•זל• ן•~ , nנינ• Jסהררבחר•נ•כג•ן nהבנםחברלר. wבדון
סלההערה•חמש•ג•מה••נר•נרסכס•ג.ורזהה nawמםהתהפןםשיג•םחייכו
 • nוחבר nלה • pר n•סודיסכינהסישו~להעולם

לחרר•ע, nה•רצריבה•שר•לרוח•,לפ•
nw •• ט~יכהn כררנn לשדn .בוסים•~w ל~ ~•הנלn כרוחשרםבטניזסוד

 na nלהגס•בו•םקרח,••זהלוברשהקווים,~חלוברו~ותהי•ב nס••ססוםג•
ת wחע ••הזר,בםלחםהלנצחוככד•זר.נםלחסהלכצח י•ו~•שלה nםםורן. nהכז
םדיכיימ,ביםרסיםרם vח nללא~ומרח, nז•זה.נ~חרזס•ג nללח•ס•יע wדברכל
 •••רקף nבגדקף nנל wבימרס•מ nל aר

הרד?וח.רלאםעש•םנחרציםיר: Kםגרלדהלה wהםסש aר

לכך{'•וזו nס nונ:~אבדבריבגין: •.ס

•כולהוה••חיהלרר•יבג•ז,הכנסהבר nם•יו:גרלדהלה wהםסש zר
ס•כ pהם pל nב,רלם•ש wרםס•מ•ח, aלחירח

הנארר.רלם yהכלכ• nעלסור•חךלעסוחטוגנהכ• aפעם,עבסר,ל•לנר.
זבסר.ניז Pהדחל•נל aונראה.

של~ • nובי•ניהאסר•ק~יט,וםשלבדביחסים
הר wממ•רל•םהסנסגרזהר wםס•רלאםהוד•רלודססןעניזוללהס•ררר,

n&o הל~ל• .,•פn • רכך,הירחר\חרר•ו:לסורלK לדטשהולכיםנרp • בוח
הל•לח rxנ•סתר wם•אח•עירהר eח• wדזגחילדטשט,הלכנושו Kכ , nn ~ובורנה

לכהלי nחלכ aל•בלח,רםדו,. Kזעסיכרלר:ו•ג•ר-ו pב nכר aל 5- 4בס~ה
חי•לסחםנ•כחוינני ל~•ה, nר aלקבלסרבנהס•ב• nהסברחרך nר•כרוחר

•ר•ד n ,על. 1~נרז nכעכשד-עכסו?נחרז.יחיה nזפעםארל•לנר.רצח nכ
הסנקיםח xסי?ב•וכ~םחר~תי• xל~רלולנדנדצריבהאני~עהשבדפרר
רל wwלי•סרן. 1ורו vםם vידסהרא nידידרשה vםוםר n ,~,ל • nרצ• • nרהסםרס•

a רn .לולחחי•רx סםכחw םשo סיn • סםססלחכרלןדומצבבר,זהלו:לרםר
 • nז•ח n,זש

 yםנז• •ב•'לרסר:רוצחנ• tcסחורז wחהדבר :ש,.:.:...
מםוסמ•םכר Kwחרכו•םככלכסחםססלו

סלהלנר•סלחונגרכר.בהר wהשחםםצר•ם nה. aוררםלחדר ." n"חספדבםרכח
ו:חרת.ל•כר a•יחםר nילסmז.ג"'ד.יל nnסונבוגוקווה.כםבבכם:זוזימו:כרלוcסוזר
ס•לפרםצוים nv ,דה nש nה aחכרו nבםלס nnנס aלם•גרר.מבירח:בםלהסס nנס

 •לחרדהר•רגרו,שלנר,הוצרוב•ר,ו.נזרח

יהרס•וןש, aירשב-ו nוcדרנ• ,•לחו~,שחלרי: nג•
גן oסל nסההוהרשלך.לסיכום nnRםלה

רן nרהבטרז nחרווחילר Kכ , nחדגס Rשלד n •רבוזרדםז nwםסלה nתםש Mר
רן nרהבסרז nה nררור nחחליסחםססלהל•םה. nהלח wם jnשזםזרחו aכישגח

n םבללזזו.סכיסחn לעסרשיכולנוn -לדרזa זהלהטכ"'םרn חר•הtסנח. 7םלו
 .,ם nם~זח • nלרע"בדל••נרהצבורזה

סוכשרנכרןה•ס, nrס nnלקרבכרנז
 nרסרססןrר nהכוזרכעסותוכל • nכוזר nומ vיס,כסרלנררוז•זלפ:זרל.זו•ך

~ n כודרn • זהנ•דרכגרןp חבוn סס•יננדשנצחיוחזן,ככסחn •כררנa לw רם ; ~-. 
~ .. 
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 ...י nממסל nבדוגגםכלסוכר,אחדכל • aי wבינר
ד•ברר nםישהמלחמהחלח nהם~זיםה? v :ונוtיו nגרלדלח vתםם,·וס

כך?ול

• 

l , 

ד~ת.וtשמרחר wסיוובי~ tלהיכולויבב•חלד•:ב.
ררבו•חר wלה wסחמםלםנרעורצה pונ• 1

כררנ•ם nם•יננושוcכר nפסדושנהדדוהרח wלזכררכים nטסווcברר pהסוברוזחילדו
מרדוהוcש. npחמסיטרתופשריבחקרםזרר nלםתכורכ•סר•כרזה,ר pבר wwלה
ר. pהררי Vסילובצדק,דיבר,ל wסכ oהרגםכ• ? n1כזכוזח nםמניםזתיר•ני

בהצהוחהםזסהאחנלררהר~מ •,בעסמוריתו•, nהפס•ר p•סררילנרדורסים
v ם•גרולסםזחxn יכסרב,בךר~חוזםכירזהרי•בn רפםר•n זר.בתודעהנו

וריב:ד nםשל bסהדוזי:נ nראנ•נסח. aלססזברם-קרר-ישבתצו'יכים•תםר•נ•דרז
ד pרל•צדוס wרפהד pn nwפו wיורצחהיוזמזה,בונ•זש lחרלוצםתלהש•יר

חרס.\ש rltו p:דrגס

R לכרמצ•עכיt להכרזל•-ליצםנרn כלפי
םה nהסלסלה•עדים naר,ב, pלח•רתיברלרזהסלב,סהר••דח aבבדו pל-מרז

ר•יב. aהםיגרררקל•םה nםל nדי 7י ן•~רלכלולהז•חז

זםן.לכר •• 1זז n •י

לפניליס nתםמםסלמרלי aבל aברד•••חלד•~ב.
רחבסחרן.חרז nרודתבוי n nwםע wnס

סםהד•סו aבהוtרייכםיגרר pרל•לכלול nחםפו,לר•כח 1ם:ד nחםל•וד'יביז
ד pסלססרסני aסרר eדחסיליםססחי nחר•סגם wול •••מחםסקח ,,לםחרז
נינוחידת oבדם pn •דבח•לובסידהלםרםים.בום nירונהי••נכי •••ה npהפס
בו pס•כפיה•ס,התםקחר pלצח~לחזרתסלסלבזיב,~ •npo ~ wתםר pלםעכר

סרביז•זרסל•ררז nםי 1נ nלהחכרתססופר, •• npהמסקוחםבשלה,ידיול
w כסח•ל•ם.חwa נחזור,-נחזוררa חוסנובלna יסל•סכתולהס•ל•םw רp םר

ם•ל•ם n•חלהסםידפ.,,לה wחרתלנרםסוc"ו~מוזבו ,חס,:•ירזהרכס'ידה:פחדס.
רס. nס

לפ• aל •• nw•רד,נ• aס , n•חורנרחצות
ן pוcחסום:זתד npח;םקרי,קברזייזזסזחגיו-כבכסחהרוב n:vדלפירלוtםזזל:יו onרזת

חםדינה.כגנרל

 :ו~ aםגרלדה nל wDם nנ•ס

 .1-כ•חלג•

ר•ז<'לם: ••

ם•יו:גרלדח~סלת Dחר•ש

זרי•לס ••

ם~יך:גנלבח nל wpgח llר

גכ. aדון-

ן oחזהג•ז,ובלררר-•גבל•~כזמ
a •חוn פלun הn זnw • 

להגיד&פשררםסכחל nםםענר nב xתםלסי
w בs ,בסלבפרז'"• n חרבוע,וב• 

 • n•רונוי nחיילוז

תדברעה.םת n•תפלי nסר a aל

 •חטובי·נם

ישרלנדבר, wנסחםרריםהרוזעכסרממצב :לסריס ' 1
 • aד pnnל nםניל na,nלהלעברויה zוזרם

לנר pnנ•נרה. yהרכרל•בדורםתםזובה
ני aשכrג•הורבדרת • nזרבדד pרזדבסעחלווטנדנגידחכרנו. aסלב•די•ב

לחסחססלםד aד n .nרדמר p nםר nבםלסחכונדחוזר••ב••נכרזח wז, nז nר aרדוזח
סדב.ירתרםבצו aד nרסוב"ותוכנרן nח Jלרי• wהוצרסרחכבםר•דתנבלים
יכרלנרתדכריסבלל•ה~יברת.סרלסחעסרד nהבםר naליי•םידדורמו•
 .לדוח.

' 
. ".\. 
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ם•דםי~ח•ה • nהוגשרוטםב•ע•כי .
M לנ•~לזטn סn ב~לםונט•בםשn לכרג•לר•מכבדראנ•תוסםכ~ל.לכרש•םו

לסחבר. nהלפ•נוהגכל nלאעליהם.של•סהלנרס~•ןמצבימ•סאחבר.ר nרבכר
לכד,ז.יס nהי!'הלבדכלעם , nכ wםמרלמלחמהוורכ•ם•ככר aבםד•כה,כעם,•בר

~חםיחקדמרםזח,•רחואר ,מ ffק nע~ור•תשרסר nת~מב~ירח; xרפד•נ•רח
n .ט•ל•םa •פקררכn ל~K זת.לשלבכניו

-סברו•כיגםהםלחםת,ליעדישר xר
מגסה~חרךלא ,ב••ר aהםה wב nלהיר,ל~נר w-רנה wתרא nב•שיבגס nז•י n•םו
עלה, nלםעבומ Kרבטרויהס Kל, Rישו nלםדיכ•רחםפרם nסבהסםחיסח K nDלס
w לa מסרn רכו~•כר~n יu להרכיn לa שהתו•יבp םל•פכרחnw למn • כרלברR רםו•מ
w בםגרna כn רn .ס•נייהסn השפרהשחםלהחזןהככסחחבווםב•םM טינהp רבלח

ס•לים. ,ם• pסנ•ים, xג xמחקביםלהםורס nנעליתם?•סםיעזהח•תרד•.ב,ם
יבכ• R~חדש.יתחיל"כלסכים 6סכל ? aיונםחבטקרםם?וימ nאבלר pיל•

ימ nבשט•ו vלהנrוי:נ•מוcנרלסלרםודלונםבר:נגירובל • nוזכוזרל vםדבו
להוכיחויך sזבוידח aבל a•,זרו.זהם a•רדע•ינניסרס. nסנחכרםמים

•ותו.-פנימ~לולבל aלרסין, nליםכעסוה•גיר Kל • .rסחלם t~ינח nחספבו nס
a ר•~רם.חיי•צלםםה•ורעיםכרw םהשבלפםררזלחםw בכליכספ•רb רבנw ,ק

ר. pבו aלחש- aתיםשחוםלאשוחח nרכ nהםחרש.יקנלר nי nשבחס-נחרך

ב,כיזwודרביםדבוימ•סרכגידבנסח nחבו
סלנו.הצרר,,גם rםתנ•םרסוגס nמ••כרסה,רלםכםרנ•~יר,, aהרוcבלחב•םרס.

n צופn צדכ.ררלו:-ימF לrn רu רניסםיגr -םנםאמררtרהםצו•םזוםרוימשוn חn ,לר•
a חר••זרבלnp ברn ,לכ•רהםכיזרnp חn הםאחזוהwn יםw .םרב~רלםלחם"w חת

ר•הם. nRסזרםד nחכדחכאשוולבכסי•סוס• wביכל n Pהחרל w nחכלליוחניכי
רהוצרן • nז• nשו Yלוירזסישירדע•כיזה.הסבותר vלםחנגד••כני•בל
שטחלחרך nד pn ,נרכחי nבם~נגם w nחבנ•ש 9ש nשםו•כ• • nד nטח nבהחלד• nהז

:זוtריי:ג.

סכןלנרכללוtייונויהצב•וttנרבסרוי:ר,
הובהלנריז Rנגרגר.סרולהזםזן Kכ~בל • nלשער an~חנחנויךר• nר. n•ר

 • nחםרו•ב~זיח nד vnלחזםז

:·' 

Q 

כדיחםם•להש aר nר nכרכלכצלה xור•נירזנו: anנ.
:רפוסרם.םדיב?חלגביםשחרבוtזניתלהדגיש

ר~כר • nנכרברהיד Kלחםדל a•ל nההרדורכיחםרל. wשקדחםחזרר nי •ל~
אםת. nזלר,ס•רםו•םםה•בל • noה•לרכל a•רמרילא•~יייחזם, nxהרגלנו

ה bסהסלחו pהבשיספורחשבו•סו•יזרחי aח•מה.חיח K ~חםרל Rש•םונרםת
 nרסםר nתחזרםחמוו? , aסרו• nו• n •רררדפיםעםnוצריםגרסר•םגםכ• , nנגםר

 , nnר,סוחתזז pםבווזכיהםםסלה.וd:וסוב•ר v:להודוחש~כ•רביונ,•כזנ•םסל
 • nייסנ aלזה•רבוסרררחיה,ש•רכין

הפסקתבעדי•סרג,סכוהצהורחנגד•ני
נר aו•ם. n ~•י•להרר•ם, pהם•וח vביררלוס, Kססקח n ••בער aרל •~

כ•ילדרג nלנ •א~ tצריכיםנר aרבו.סרםר n •ל•רלהצחיו•יכיח n••נכר
סםרייםס~~חלחלכוזכרו • oנרחגי~ך uרסםענוור•ס. p•יבםת•להחקרריס

בםלחםה,לים aסריסרוי~•סגימרם wרוצ•םסו•ננרת•מ•ם,זnחלחםח Dררם 8כ
להצחיוצררן•יזלכןלםוערן.זהטו,ולנרו wחג•כיצררת,חובהלברגוםה

1להזסךלכריזסייו•חדרם!ור.ימ nמ wהנ,םות p •ונת n ~ז,י. 

! . 

א•ד; uנרלדחתם~שלה ••ו

לנרוrד: ·"

 זו_,::.ט..~ל_,!גנ._ n ל1זמס.פ_.נ!!'

•היה. !'ל,ח t:רה

לברור: ·"

k כחנחרה.•סזנרםכרחיזה

וtדיו.ברח

ר~בר• י,~,דבגרלן. Hבחזל aהר nחכר
בירחוח 1נ«ל•הצהורת•ו nגנ DKלנר

 •םה,בר n•נלרנ•ר ••כ nלורזה••בני

•ז • nס nהםלת Kנגמרו•יפה nלר•רנו•ךה•רזנר:ג.
הכנסתחברסלהםצר•יזחםיערדלכריס

 .מ• zרר Kל•יבשם~•ם,להחזיקורצים•כרבשבילנר.סרבמהל•ם nנר~דבגין.

: 1 
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~ט•עדן.אח~נמאא,ליברחזקתסיורן. aג wנחפונחלים,שכרצחולסח

ל, ffלצההםםשלחשללדיוקס'יברח•סר
לסרשסידרתסחדות xגםשפזנולה, wהםמטרע.סס,נר wשבררוה nח Kלהררכר~ף

מסרבלרםיז. nלחר Kסזדההנ• wהסטסלח.סלח~רחר Dירדעימנד aררז. nה
כריי. nן;;יי nרהחצבוt'יבפרםנבייוזל rםספורחירותג•ןזדחינוסרוולור'ייבר aם

ר. w•ם nכבל nקצרחה•המת nסהםלחסרבסנייר xם • nרב•נ• n,nהר w'יססשחרבו
לברדסםבחעלמה nהםל n ~לה•ריר-דיף vהדבריםמשני Nמל pשד ,,~כוtשי
ער'יףכעיני-הםלחםה~חולקצר nר yמגי nחר Pבס sלחסח~ר 1סגי,ד~ז'ירתר
רם•גרר~~נד•פ nהשטסיהרראחר•הםלחםה nwלבםררנרכלם Kםלחסח. nקיזרר
לפצעיםלגרדם rבםפ• ~,י-•בל~חדממסר nהן:סרוזר-בור J וn 1,1הכדחר

סםליזאנ'ימה nתםלבח wשנסזטן.כלהמלחםה nwלגםרומ,ר•ף•נייסו•רסס••ם,
סזב•םבמהכלעםרד tושלא ,רכס,.,ז. 1בזורר•בויr:יר , n•ו nםוסמ,רוברח nמגיורע'נ

 • nוטפנד nסור• nפ•בסב•

הכ.פרריים.•רס • 11םםרצהרעדה nב•ש•ב • nזtסר • tt ~ב.ב.!.ג...
w ממהסרס)~R חרדוח•נכהp ביעופה.ל•

ר•כו'נרחםר~ש.הסשרורנר•ר 5לגב•הפתעות'יסםלחםה,שבכל aיר nםרס•ף
גטלה'ירח nיילולר-ם•ם•ת- nששםת nבסלה•ררכ•לה- nלםרבהפח:,רח nלהיר

n בםלהיידבחלחייי"י~חערחn תבתררים.'ירכפחa םסחלקל• •ב&כןט'יזלף
סעם wים aרס•ב pםם•שהר•ם ,,,יינכ••שלכר.חיסכרח nהחכרזר Dה'ירםגם

רל•ל~ט nחלג~•גמםנר, zילבביילםחרח naז•וסר•ני•בלרחן. Kלחשם•,
פסרי- a~ל nהססרריה nסלסיקח pגדי•ל-לנר w nכרזד nטח rל nמס •גנ•~ • nר w ~ nרחם

למסורתםרבניםנד Kרסדבכ~tנ~נר , nלדו'וומ 11בפר•רו1רוירכ nםדינרוtי-פזמסוtם ס aה np ~ 3הרוי pלז•נ•ח Mנושארזיינניל. a•סר nד•כ oשלח~בו nגברלוי ~,
ז~דנרפי~.•נה nפבג~ , yב pסלכקרי•מ

חוסרתגכרזרתדררשרחל•~ה•רםםברר•ני
 nחרכר, aרלמה nהםל nכםסבערדר.כל wוב aלדח nל, ,~ anחפסקחור• pלגבי

גברלרח nלםררבםלחםחם-גן,,דייןזח Jכרב~•נרד n• pכ•סול• pמספ•לםרכחנר,
•ורךכזנררח 'I'חרש.יכר•נ• .כr•ם•ד:שת wםח. nל Dלוtתולכר ר•ד;"י'הסרביפרן 1'!דיכדנ

רסוcרכה. nס aהבםכתכר nפח Kשל , nבסנר pסנ nהםרינ•הזהירותל yנזסור Mל
 ,,,רכרג~וחרק,םחכהלח~הםלחםתלםררחסה pםגזבמלחםח nה•רוtכחנר•בל

a •הזב••ההלרזח•חרר~ח•בנn • ם•כיw כ~ההחבועהשצרב•רכבע•• n םr ז•-ב•ם
n בכרומnrw הn •זn,n • כ•שר••בלילה,בידםפשוכנימ-יחיבזהp דיווחבלכר
p סn הורכלשםרערווינוn הבסרnn ל רל~,,.םחוזr טרn חכדn רn לםחרn • הn •זn 

,רד•ה. r 01ייי•ודן,לגביפסיכרלרב• oפ, wלה•שבחבועת nn .nהסרר•
 , nה• n ••חוםבל a .nהסרר•בחזיחברעה nתהיהערח w 48-RAסתרךררח Pמר•ני

 pןםסם•כתעלה.הםרלשהכרחהד'יסחסל nסרר sוה,ררב•םב•מ•טה aור'יבנ• 8
נטחרכיים nט~ביז-חםל~םהסזרכ•חכםור•ם,ב•רמהסססלתר•סםרח aשר pתלי

,וברים-סו a:ד npחסםרר• pברר 11\יםד~••ביטד:וב tפס•דר- ro.וררוזtליזסחפרכייז
כםהבערד nיהירזהבסרר•ה.םהר•רחעוכ•ח•חזהש. wnח pחסםרר• p~ח

אתלהדוףכדינב~יברחהרבחבריבים•נרחירםובל • nחו aהבהזיחיס•ם
ה pםםמירלי•ססו•.זה•יד•ס aרר••נכרודרעלה. nnר pלסעברים wרל 1nהברחרח

םשחר aח•רלהגידצריךבכללם w-ל,רלםלהגידשור•ך 1לסה nחחזהבסלב
רהלרר••סלנו. aב xהסל n•nכר nרת Dר pלחח~,בררח•סח fט Dn,זז•ס•יז

רר•ס. pל~זבר eחםרל naז•ר nnלכוחלנד n•nר•

חתדיניהר•רןליינראהסרל naלבז
 • nס'ירתררל•ר 1נרהםד•נ•בר•ון~חםולחחבריםו rי vהס w nנרג•ר aחסרקדם.
•ני•ס uגה~ש. ~ rס enלקרויםובורחנר 1 •~ם•מלחםה nגסר wרב,~ wבורר

םד•כ• nד•רז nחירםל•ם. p•זירנ'ים lnנ 'Jהוtסוח pחפםזירו•וtלחזר:י~בןזדוt'נב"
ההחקפח~ naלהדוףו•ר zקפנר. nר n .ה~ vבחלחםמ י~"'" . nסמ,, nחסרחר•

ה,ם.םררוtללעכיד nכרנעאחרונההורת
 l•רמ-יום'יםחוןיי•ם nתס Kלחי•המלחמה. n•wכר•דד J•נחנו nה•ר wר•ו yם•ני
נגרפח pהתרחח•גהחע'נה,לגבי~רםטכאושל nרסס•סי aחמחורכתהיה nם aגם

סזרחרסב•ניהםלחםה.גםרלארד Y nז,רף, nלכרבלנר nכ a ,תישבררמי•
שברזיםררכח, a nבם,וכלעםררפ~ר aשס•םיד ~ב•כבהל. •ננ'••כי • nnיי nת
w ,לרסתn ,םרדסוtה.לברחםבבזלםחזלהגיוכד•זלינר,ייגזרזהו:r בtיt' ה~ר•בסל
נרכרלחזור.רםחלק pל nלחסןכד• , w•nת pה&סררי pkברר Pלפשר awכסהר vר

יעילרגדז a ,.,,.רזלחיהרד•הזםרח oהחגי• •ר•ו 7וtרדבהבם?ובחלומרר
' . r ,~ ,, 
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עררף. nס'ל
 nביס•ברהונחב•ם w•רשהסו•ם ,,, ..•ני

 oבסשוד• nלה•רור•כ•םחשוימ ,רוחי • eל•כל • nרםריכיר nזנ•יר nלחכוזר
•ובררשמעררוצוין • nסל"מזוכתה, paס anםווכתנרו, nח nרב Jםרל•רנן
סל•ח•רם nרכר nח•ס•נ•רתלם•ר•גידסוםםסוי Kרזה , nבחז• o,nסלםררח

בגלללסנס•הח wלצחייביםשחיד«נס•רנוימ•למיעסורחיסלםלחםמ.הלו
הזםסלכספית nגייסד nnוםחע'fיna lוגן wלצריךלימם.נםי•זדר•רגילם,

לכן ·•יי"גם-•בדר•ם•בדערת,בםהםוםרלהחזיק•ה•תי••סרה•חדר•
הםוו•ל•.חורתזרב

חי••דלילה, eם oחלראסלחבה•ורדצח•נין
כ•שרכללברוךכי , nרבסלרר•~•ברדידחרםסכ"ל nהדסזנד n •ח n•י n aל

ברהםלחםה.גםרשלחוגזחזר , pnד wסתר••מיםו 1ס nחו• a•ז 1םרחר~סב•ל
•רםרי naד•ינכר aהר w•ס•ם 3ו• na.o,יםיחוי aרםסב"ל nחרםוחחב•נר

סודייםחבידת•ררחיםלרות,זו•ךסרב.חדלןחעניז eברר•ו nחרדווסל
 , n ,•ר•י nבל pכרלח.,רז n•ניולבסרנrימרהבםחרן,רז nהדח Jנרסרםויםסונד
 •גיגח nו w ,בחל-קב•וחחזלה,•חלוגדו nו,רס pביבוזסר aסכ

מרל n •ח nי nסוסרס•ם Dה nםדינ•רזהז pוזל
 ו•• •ל 11ור oוזולדולסםבויו · oחנו • ,גבונ nnווהרגסחחיתתכיסרבה, aל nהית

ל aהטרררםתכולסרר wלנrויר•בלביד•נד.רה•זםחסריול•םוזנרדן. nבנכcס Dס
ל. aרס nב•ורשלחל•ך nבחמיה ~ל•

וז pדרזה nלר•כרבנדג.עwסרנחרגסה nיוול: 1teוי.
 lס&םינ"כךכלבד KVרר~הני X•בלובסר.

זד. nnלשי:םחסנימסזוr.נר , nכתרו~רבלתי-םנודוערחבוtםרכח

י nושס nהחםרל wרתו? 11ם•ררם pםרזה :ו:.נפי!...ו.=.בם.
ו. nר woסזהחרשבשוחח

-לח wהםם wר• n •לסוזרללזנrםיטושה•ני :ל~ Dרי,
 , nם nחםלבפסרדחרירן~יםה pםשלה. on·ח•ם

םכ••יםהירם aחר,דח?בטני nסרר•רינד aם aה-•סם wר ~ nלסר nח"סדה•ם
ריברח•ם.ד 8Dהרבהלברחרםןה•חזתבית,רבולנר

רורז pנ wסבלרהםלחםהםסורח naח wרר•ני
o ,,ר•כרחרסבירתלקדרים,בר 7םערחור••נילe 1םבבנורוn בב•יp .רר•ם

סהד••זרלה wיזר nonל owחושב••בני•ניסחרר.זב•י,ביד n,זהיתרבל
העלולר aלי aסר vaלנוניזבקשות wז•רםרר•ב• • nנרסמר nסויסרי••ל•ר nסםרר
סחס.בוזוחורב, pכפן nn •כוcסר • nוולר 1הזלחר'יכדחלגב•לוcוזקוכרזלי nל:ז•ר
םהקדר•ם,לחודותנר aםתכע nשחחלסהה•ת nס pסם ז••נר, nרב uולחםח oהגלגל
חיח nז aרו•הם. n •סנדל,,כך nn1nnםח nםל nל,,ריס.סינרכברנהיהבר nר•נ

הבסחרן.םריצתלסת nלה•ניענה • nvד

הדבריםסים nםחובםחםכהכסר nם nבם~ברםל:ם.
סחררת, oבסחירדחולפעמים nבםח•רר

-םדיב••םזלרכםחכסה&חת,ז ,•ב sn•נסיסלעםים aלכדלל-רר'" nת wער
ים npלללםדד-םבר•עדברדזח • nבםח•רד nססחנ• n nחתרד• naם••גה••נח
•דתםלהניחמושו aס • nז• nםחםלחט:וח•ם rל•שבזםן.כרח rס e ,•ס nרלבז•ז
בידםערד • nחססקנר na pס• nרלם•ירלהרצ•אנrר•ך wח•ם pל ••דחםלחםה.לגםו

יכסו, aלבסורצח•נין pרמל • nביס•ל,ן nםםקנרת,-לכסחחגותי •ב•בורב ••
סהובר;ול•בד nרבלד ra nחנחר לו,,,,.,במןשיס

דב•ןכ•נינר nםלחםסבלת, n •הנחה
חכדחרחם• n•w-סביהחנחח Jרת 7חתורדדהנחה • nבר pםה nסל n•nnרבים Jה
n רחםוו ,ערנ•וצרתרב•ןפיניברוב•ייםw כהםהסכים,במורצתבדלa יח
, w ס~נ•ןn צבa יn לבםn רל ל•ר••סל,נחp ירסn • יסנחיוערה.זרהנחהגם

רכל. pםחיה hד•בלן. oז nבלכרםבררי n ••ה•ניסכנת.

סל••שורתזיסהסס~בתי, nדילת•
זרו nם•ידלזסייהורתבר n~יב nnל, aליטוסככהס;ווח wפ aר nםםרשכ nם nםל

' ',. ,_ 
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עצותם••עז •בכ••כדרכ•, 1כ• aויחרח. nחעלל nבוםסכ nררישםיכרח•רם.
לנר ז••כ• n~רפרס•ב•ר nר sעל•יוזיברל•ם••נכרדעת••לפ• • n~רמרס•ב•ר

 • nרהםסרר nר oחםגעללדבר~ריבים•כר • nr•Dםם nחסכללנרר••ןנחרנ•ם

ריסלס.חכנםתחבוכטורשם nnלורצה • nה•י
סכפסרדחנב•ירתהעובדות naםב•זנ• aסבםחידו • nחרברעבסרר•ח n~חםערכ

 nס~בלחסרר•ם.עם•ם wק nובר pבסביירםדיםורדאכרחוסםכ•ל,ידיל 7
w לםנרגוn רw n חלמגםהרa •ססרסגn , •רשנרכזדחבור •נ•n לסב•רברחרn ,הסרר•ם

הרתעתוולסםהבוחרת,סלכלל• nורר onםבחיכת , n•wצבסבח•נחרז nנ eדבר
 uרלבערבסרל n• aלזהרה•רםדד,דבשותזהנירםםדבר •נ•רס••ן. nשל

בערב.נכמר

רת. aהםילס nחר n nםם n ••רמ nKובדת•,
• n בדוסרנושבצמרןכםצב רנ••~פרלD נסיבחK םרללM הסררים.סלרפנסיבה

דםרת pnת wש•סכ"ל oסחרסרםו•ם•נררת•רםר•ם. sהמוםסח p nבםערכ,עםרנו
ר«נסיבירת nרםשחברגדוליםשי•ם rדח pםנדריסבסרר•ה,םצב nרר a,ס nרו•נ•

•סחנ•ם. o:זדבר•בדורם.

וכסרלרםר oס,ר w •י, n,, •oלםח
יכה nםב • n•כר nהבסכלררכח wםח nלםלערן nרלוגה pלמלחמהחרר nל ••ז nלםםסל

a ב•• n • הםבח•נתs ,ברחםבחינחירדn ,הםספבחיבח•דםp , םבn ב•n כספים.ג•רס
ל 7םסקל nכלתסלחצרח. pםה nלסלחתירהחרך , nסםרסכ nם nלמלכוללתהערכות

חנרסףירר znלזח.סוברוהרבהחםססלה ewרר•נרח,ל•רר bורירד z,כלת
ת aזום•חרבל aן. nכ~סרקבכלאסהרלהס•ברד•ס • nד wלבם•דם•רלנורז nנ

 nהקררבי nר yבסכרגס•גתקררב•םכיסים•ג wלהנרכלשל•סת • nררוררףםחרך
רובה. aמח nלםלצ•ררר•נח nםבמחדילחורךויר z aהנבכ•ררב•ם, pהנחרס?ם•ר

לםלחםהמ yח hKלהביןצויןסל•סי.-ודבר
•רםול•חזה,חזםזבמסגרתרעכסר, • nסםרסכלםלחםחסדכן••כרחזם • nםםרסכ

 • nזוcערס•ס•יר

•יי pסר• anה•יםרח nנרם • 1ללדברורצה •נ•ב: a •ל•ל.
ססי,".ביגרהחרלרםרםםלי•סםיק

להכנ•סיברל wםהכלםר aנכבר .• pסס•ב•ג n "על nריכרס••זב wחר •נ•
ליין aר pניג-םסי nזהדר•ם. pרלוברר nר«עדלרםבות nינ nטב •,•םסל"ב•ג

לזזרס•ין.ס:ו

a ח•הםלחסהםa tלוrס•םלכםז•K t בסרח •ב•נ
לפגר-ם•ד•ם" wרטרםםגו•ס"ררלק•םרר oa•תםרלם Kכ•הרססב"ל;של nבתז
 ••• " nענבר nוtחבר w"ל , nסרכסלחזר

בג•ז:ס,

 : aa; •ל•ל,

w םn •, חתבליaD ררn ם•רn רn • 
•רל•ן. nחכנסחברבחברים,

 l'רי Dעטם• nן

,נ•ןחי• nחםלחם&םסומ.שלוכיוזח
ייברוסלזרן aהת aלםנcרוtברירסםרסר.

נשףר wי,בסרריח,רדיב aת•חרי•דלקןר wב•

•רלין nחכנסחברסללדבר•רםבסרר•כי
 nרבי yה • Dכלגמל•לרסבכרגערהבנםחסםסלה nלסרח nםח pל nד n•דזת oלהסב•חם
חורלם.בלט•דגם

ררח: aנז- • 9

מדברים •הםלחםחגסרד 7חרת lל
ו,ל.סכ•ליסיבחזcרחםוc•ר wנרזז. nחר

·ה•רשב- pנדזסנם. 7גי nזםוםדבריםיסכם
ת na n•ס•בלנר n•nnסורד••סר wר•

רחוחיד a•nסס nלגביהם,•ם pחלדנר Kס
פנית.נ• aזס nוcח nnנ nזרחודנז~. aח

, 
' , 
,i 
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לה wbלסבם nnnשר b•חה nסנ•ח, wה nחכ
סכשרל•ה•רל•ס nP ~ aהםם .,,,,להם nnלסבו•ךכרח oה- •• nלנררגם
.םברת.ז nל•ד

לםוס•רחי nםנ•,ר•לו nהבחר • nס
להוג•ספב~~ • n ••ה~כלבר,ל 7החל•םהסחםמסלחיחבןזה.בסלבבד•ברו•ם

w חb כרn נ•כ•להלח•דחבו•כרחrבם ,,נם•חזס•םזוD בת•כn חש•ודn לא-•ם
 n ם•• pה~חפ•מה .•ב~הרכ•זזוח•ם aהכין ~ל•בום•מ•ספורכ•- "'י••
 • Dל ZR••םח p "כ'•י~לנר,

 :ו••םגרלדחםס~ה Dחס 8ו

בז-מורח:ם.

' ' 

 • nל• oל.בכ•

--
ינררקג .•. nח•ר"ר

 • nםו•סרר••ל•ד

~--  .... •יי••··············---
.... -.......................... -... - .. -.. - .......... . 

 • • • • • •וו1וו1 • • 1 •ו1וו1ו • 1 • •. • 1י" 111ו •.1ווי •

a •סםחבה,רדנJ ר•D' 'D •ני

 ה,•,סשנקבל•ר~ב-ר•ס nם w ,~ם •נ•

n לסלה••בהסם•ק 1לוםםב"לa לחר
 ,ר•רום-םז•רר aםדום-םד nמ•ם nל nרב nס•בר n ••נברן.כנםח nחבוסל

רזרמ zושת•זלה nהנר•םסנ• pד• nלח•ברל •h ~ nז • n •ד••ם n•םסרסנ•"סיברת
"תולהת wלחנרתחונתסו aכהב••חסלכלגב• • nהסב• n •ל•םח wם nnaס

 • nרב n ,ב•• n~זהיש 1וכ vלםםםרוח

להסגתרול D•יחילברו pלורבה •כ•
n םa ,וn ה•כ••רn ללa םגבלרn םרל•ם•רn 

 n-םסםםנ• aחלזםרה nזםכחחלס nםדרח •נ•
 ••• n ~הכרזחלכלם,רס•ז a ,זרדך•ידסה•רםה•רזכר, nחכנםחברסל

1למכוזוכלסהרל pת ••שה•וס n•ר oככג•ן,מכנסחבר nלנר ,•ו a •הכרם"" n 
n •• נ•,ב• n רב-ם•ם•רn • •רוו•נכ•J ב••זחD חחזב••צכD חהחלסה•וחכררמ

לנר. nנרחה•ה nדרסנרסחהבסגב•וחכררס aלת•כרלח •• n ••• nvם 1nול
ס•,רן n•ר nל•ברל~סח••כ zבם•רחנררס 1nל n•כרל a•nבח.םס nwנבור••ר•ד

דר.כ•,הנחורח nרב n,anכנוסנול a .ב••ר aל nנר =כ:

! ' 

••ככענתכ• 1ס•ב•רם a nnל• aת wpםב •כ• :ו••ס nברלר nסל Dר••-חם
no •םנn סכחלבזרלםp ת•מוp פי'םa ניסר.ן

סכבוכדםחל•כ• 1oה•ר•רם••זהרל aלס•ויכמסיר nנ• aו-•לח oב•ם•
- aר n,כור a•w נדזזררליn גררל•ם.ם•רס•םו•ה•ר•בל 1ככךלחררדח

ר•םלםמבנםחחבו•םו wלםחסרר zל" ר••ח sרד • n••nר•נ•ורד. n• aרלמלרו••
ה ,wםנ•ל oר nזכשו.•ם wוח nס vבר•רטה n ,,.••נכי • nר Dנגב~•רדסח n ל•~•

n•r ••-רנ p לזצn ,o דם•I ילי•ברכ•סוn ,,חררn • •רכבר •נ•• n • 12בווםך 
 1סזרת-4 ,רכ,בוו 1םת 1ח•ח•ריי" nבסזםר aסנםמסכלכ•לח.רכרת Dחח nז,ר
סןם Dל• aרי pס•ןח Jס 4לונ•ר D•W 'DWסזרם t•בל_לנס,ו,,ר wנtיnדמ
ח aז•בכלזררכ•רןס pכם oוך. nרמ no •••ננזכבוד w,כ , nס a•ד n•nwסםמ
ר. nםת::ו

•יד-•ר oת•רונד nם•חר w~לר n •דבר·
n •למ•רט••ר,םדלזםבררל•רחרסn n סרל ז••זח 1חס,ל • 1החס "' .~לn •ם. 

- aדל n•ס•ס•םם•ול• n •כ••••כני•םסבו•ל••ז aan 1בג•ןמבנסחחבר
ר••ןסתם.כםדחדחבו•ם naרת 1לר,בם• n •כרחת• n •כ••כל • n•1a •ס• 1ד

 ~•~ת•פ•ם nDמר Kב•רםסר aדכ .ם•• p aל .ן•••ל•נר. nנרגרד aמורל n1•רם
n ם•ר•רם 1•למa ,רםר•e סורחלp ,לנסרכוח•טגדול:~•תם•ר•ד•םרסרתnz • 
n כ•נרn • בר•רp ררסםה••n .רלרםל•םn ר•ררככל~ ז••סרכ•ם,ה••נרל'לח•n • 

כד wnהזתרבו.••זמס•ם•ר aסמוברז wח nורסלנר,•ד•רזח,•ם•כל Rוםנ•
נםס.סר oהסלבסכנהר oור wמר,רב. nד•נד aשל n•ד•דרםם•ר D 1מרהנכון.

~זל oR{Wל t,זז J• alfi q11Bז 1וס!, l ~ ,•כ• l ~ ,,., ••• , •• n ~ ~ aרנר n ••יזה
לבל.

~ ' ' 
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--•בל"נכרן : nוררר pבםר aהזחהגרן nרהבר•ס•זרד,. wלזחזררל.זח
 nעסודז wםהרוע.זהלהמןנשתבח.ל•רזה •

בדברלברםז a nלגלר,בס• na •nnחבררוזניוו:חרז•ם. nבם•רהורוזהשכים
na לר~ר-רnM n סכסרחהדבריםn .ונוזסוםn הם-סחרריםםnw ,לרו•םa 
דוים. 11

'<וצם• • nוtםווtלר,כשזרחלבדז aב•ם•ס
רל••ם pwיםעס•ם nרחב aוt•ננ•ל•רבה,לבנח.רוn t•ד nח•חרבור: n •רבו

סוזםסו nםכלכרתנוכסלרוזנרר wל- nnxחרבת•ס : nרםר Kוזגי • nר wpםל•ם
רוזנ•רוב.גס nוזרחנר,בכרלסברו-~חת ••חמסותתזרסלחסהב•לשברו,

ברו vלה•וזמבררהברסח,,בל• , Dר Oסס• •ר•ל J pססרסכרתרחי: Dוזכבי
דם. Kבכ• uללהורסיולוזולסברו rלהג•-ברחלכר•ס wבסירתהכרח;גסלד•

כללהפילמרכוחיםוזבדדם. Kבכ•גםוזבלהרו.ל w nל•ח• w pרחםרמ Rבני
רסנרר. pחונס•רגימ nנרםנרר? pסםביוזםםרס

עכסרסחברררקילרםסרטלירכ•ומרק •נ•
רכלינ.ברלדחבליס•ם rרםסעס•ם,ררן,•דסמר Yלפנ•נר • nחכוזח•וו: w•זר aב
p .לרר•םa ס•כהדוחעל•,להn לנג•ענרp ,סלרלחםבכמנףרn ;כרירזחר

ר? pתוtח•חק•םרסרבסלסחרת

 • nלסוכרסלוtפוtדםבקסחסוtכ•וזחזדבררורד
יaבל .,,צ-• a nלעוrר:ר sרררוcיננ•לר•כרח •ככ••,לב• • nחב•כרלוו•רל•
כל•ם.ולהסיג pז nnלחבריביםסוtכרנבדנ•םדכו•ממר xבגיז nחכנסחבר
חרבח.םריסזסלכרסה•הזחזסחסיםכרםר: Mמר••בל

נג•ן:ונ.

.. 

i ' 

 • nל•ל• wערכה nכל•

סב•ר nל•ט~ר •••רבו•םולח x•רצמנזמה :ו••םג.למ wסם nרוס
ברק.שלדברבשרם 'הגירןסלרבובשרם

כלר• n •גרדל•ם.ר n•ר ו••ר. nב•רגדרל•ם nת•ד•ד•ם nל aדבםחסנ•ם.•ס
l ר•םtוW9 ללורזרi •בW ס•כר'יJ ? •נסגדן. 8הבנ.רלחכו•~•רהבכרבללאהר

נגרכר•ע nלנסגרז, anנגרלחבריובל aררך. nק•ברו•סוכסרל•ל, nמרר
no ?ל•רלרדזועכסו .•לנ,•מי•זת&סול•:כברתרום•ר•w סומיםלרס

םח nסל n,ר·ווכלררם r .ם-,-נז•~וסר aם•רתירלחם nזקרק•נר aיז•יז rרב•רם"
n .ונרזחרו&חר••גסר:a ור•כ•סrלבנרcוn ו,o ט•סםחרז,.נדn ניבסרv רלn ן

•בל. ,• aחלררהסלדם? 1•בר nלםחר • nxרננחז•תהםלחםה naנגסור ם••ר,ב nזת
•ם pסוהסניר,רתסור•םו oודםצריוtם ,ר na •aבתכ ,, aברל n•nרל•כרמ•ל

הםז•וד. n • ך••ד~רדלתם?יחז•ררל••בללחם.•חז•רר wלס•דד, Dחסחם
להסלחחזר•כ•םיר n .n ~"ל oר sר aל aסחררס•רבל pט • nגורס•דלחםנחכר aל
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