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 האושה םויו 'יללכה שידקה םוי' – תבטב הרשע

 תונברה י"ע עבקנ ,שדקמה יתב ינש ןברוחמ םיעבונה תומוצ תעבראמ דחא ותויהל ףסונב ,תבטב הרשע םוצ

 רפסמ ט"שת תנשב העבקנ וז הנקת .הארונה האושל ןורכיזה םויו 'יללכה שידקה םוי'כ לארשיל תישארה

 רכזומ וב ןושלה י"פע בישהל ןתינ ?הז םוצ אקווד רחבנ עודמ - הלאשה לע .הנידמה תמקה רחאל םישדוח

 רֹוׂשָעֶּב יִריִׂשֲעָה ׁשֶדֹחַּב תיִעיִׁשְּתַה הָנָּׁשַּב יַלֵא 'ה רַבְד יִהְיַו" :)ב-א דכ( לאקזחי איבנה ירבדב תבטב הרשע םוצ

 םֵׁש תֶא Sְל בָתְּכ םָדָא ןֶּב ...ׁשֶדֹחַל לֶבָּב Qֶלֶמ Qַמָס הֶּזַה םֹוּיַה םֶצֶע תֶא םֹוּיַה

 ."הֶּזַה םֹוּיַה םֶצֶעְּב ַםִלָׁשּורְי לֶא יוטיבה םיימעפ עיפומ קוספ ותואב

 תמאב המ ."הזה םויה םצעב" םויה םצע" לע דיפקהל תובישחה

 תועמשמ שי הז םוילש ןכתי ?"הזה םויש םושמ ,תוינעתה ראשמ תדחוימ

 יללכה ןברוחה תליחת תא ןייצמ הז ירחא הנושארה םעפב ץראה לש

-ןב עשוהי ימיב לארשי י"ע השוביכ םע תבטב הרשעב ליחתהש ךילהת .ןונ

 תליחתו םילשורי לע רוצמה תליחת ךישמה ;ןושארה שדקמה-תיב ןברוח

 תוילע םע ןכמ רחאלו ,לבב תולגב תולג תונש םייפלאל בורק תודרומו

 םוצ לש תינחורה ותועמשמ .םילפא לש ותליחת וניה תבטב ירישעה

 ןתינו ,רוצמב לחהש "םינפה רתסה" לכ אלל ואישל עיגה אוהש ,רמול

 ןכל .המויאה האושה תוערואמב קפס תישארה תונברהש ,רבדה יעבט

 האושהש םינפה רתסה לש ותליחת תא ןייצמה םוצה םוי תא אקווד האושל ןורכיז םויכ ןייצת לארשיל

 ךותמ דומלל ןתינ ,םינפה רתסה לש ואיש התייה האושהש רמול ןוכנ המכ דע .ואיש התייה הארונה

 "ץולחה ר"ומדא"ה לש ויחא ,ד"יה אריפש שימלק סומינולק ברה ,הנ'צסאיפמ ר"ומדאה לש  ויתושרד

 םאישב ותיערמ ןאצ תא קזיח ,הנ'צסיפ הרייעה לש ברה םג היהש ,ר"ומדאה .ל"צז אריפש והיעשי ברה

 ובתכנש הרות ישודיח" :םהל ארקו בתכה לע םתוא הלעה ומצע אוה ,השרו וטג ךותב האושה ימי לש

 לע רבדמ אוה )טלק 'מע ,שדוק-שא ,א"שת הכונח( תונושארה תושרדב ."ב"שת - א"שת - ש"ת םעזה תונשב

 םנמא ,ראבמ אוה .הלאכ תומויאו תולודג תורצ לארשי םעל םיארוק רשאכ םג 'ה תדובע לע שפנ תוריסמ

 ןויליכב טעמכש ב"שת יהלשב ןכ אל...":ל"זו ,שדקמה תיב ןברוח ימיב םג ויה ןה ךא ,תורידנ ןה ולאכ תורצ

 ג"פשת תבט ןויליג

 םוי'כ עבקנ תבטב הרשע
 ?המל ,'יללכה שידקה

 היזיוולטה ירודיש רבש
 תבשב

 ירפס תלבק םע הכרב
 "הטושפכ אתפסות"

 ב"י ךותב לבא תופתתשה
 ומא תריטפל שדוח

 ותב יאושינב הדועסב



 

 

 תומ תמיאבו םיסמרנ םירצמ תדובעו דובעשב םיווד ,וראשנש רפסמ יתמה ףאו ,שדוקה תוליהק ולכ ץורח

 ,הרותו הדובעל ותוא ררועל בל אלו ,רסייל ימ ןיא ,וניתורצ לע ןנוקל לכונ םהב רשא םירבד ןיא ,וראשנ

 לע תוכבל ןכש לכו ,והרמשל תמאב הצורש ימל םג תבש תרימש המכבו ,הליפתה הלוע תונויסינ המכב

 ףרהכ ונעישויו סוחי אוה 'ה קר ,בל אלו חור ןיאש ונעישוהל 'ה םחרי רשא תעב תוסרהנה ןינב לעו דיתעה

 לאו םחר 'ה אנא ,תואפרלו תונבל לוכי 'תי אוה םיתמה תייחתו המילש הלואגב קר ,תוסרהנה ןינבו ,ןיע

  ."ונעישוהלמ רחאת

 דכב דיה בתכ תא ןימטהו םתוא ךרע אוה ןכל ,םיאבה תורודל ורכזיי ולא םירבדש הצר ד"יה ר"ומדאה

 הקוחר הייארו הנומא אלמה ,האווצ ןיעכ בתכמ ףרצ אוה ויבתכל ףסונב .וירפסמ המכ םע דחי ,בלח

 ויבתכ תא אצומה לכש שקב אוה וב בתכמה ןושל ךותמ הלוע ךכ ."שדוק היהו הטילפ היהת ןויצ רהב"ש

 :בתכ אוה ךכו ."ץולחה ר"ומדא"כ ונל רכומה ל"צז אריפש והיעשי ברה ויחאל לארשי-ץראל םתוא חלשי

 םיבתכה תא ואצמיש ,דבכנה דסומה וא ,דבכנה ןודאה תאמ שקבל ימצעל תושרהל דבכתמ ינירה ה"ב"

־ץראל םחלשל םבוטב חורטל ,ב״שתו א״שת ש"ת םינשה ןמ הרותה תוישרפ לע ״הרות ישודח״ ... הלאה

 בתכמה תא םג חולשמל ףרצלו  ,)"הניתשלפ"( ביבא לת אריפש ׳יעשי ברה״ האבה תבותכה י״פע לארשי

 לכ ריזחהל שקבמ ינירה ,המחלמה ירחא םיראשנה םידוהיה םע םייחב ראשאו ת״ישה םחרי רשאכ .הזה

 ,ונליציו רתאו רתא לכב יד לארשי תיראש ונילע םחרי 'הו .סומינולק ליבשב אשראווב תונברה ידיל הז

 'רל תיאלפ החגשהב ועיגה ולא םיבתכ ,ןכאו  ."סומינולק  בלה קמועמ הדותב .ןיע ףרהכ ונעישויו ונייחי

  .ץראל םאיבהל גאד אוהו ,הפוריא חרזמב תונכוסה לש היילע חילש היהש ל"צז ינבדבוד ךורב

 םויכ לארשיל תישארה תונברה י"ע תבטב הרשע םוצ עבקנ םניחל אלש רמול ןתינ ,ולא םירבד רואל

 ,תורודל ןמז ןויצכ "הזה םויה םצעב" איבנה ירבדב הנוכמה הז םויש םושמ ,האושה-םויו 'יללכה שידקה'

 תא ריכזמה םויכ ןיוצי הז םוי אקוודש רבדה שקבתמ ןכל .ץראה ןברוחו שדקמה תיב לש ןברוחה תליחתל

 דבעידבש ,באוכה חותינה תא תלמסמ איה היתוארומ לכ םע רשא ,ונמע תא הדקפש המויאה האושה

 שמחו םייפלא תבטב הרשעב התישארש ,הרהמנהו הרמה תולגה לש םויס לש ךילהתה תליחתכ ררבתה

 תרזח תלחתהו הלואגה תליחת תא תלמסמ ,הירחא דימ לארשי תנידמ תמקה רשאכ .ןכל םדוק הנש תואמ

 .ונימיב הרהמב לארשי תלואגל ךכ ךותמ הכזנש ןוצר יהי .שדוקה-ץראל לארשי תוכלמ

 ץראהו הרותה ןוכממ ,בוטיחא דוהא ברה                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ט"שת ולסכ ו"ט ,הפצה 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 תבשב היזיוולטה ירודיש רבש

 
 ל"שת ןושחב ט"כ ,הפוצה

 
 ןיב שרפה אהי אל היזיוולטה ירודיש ןיינעלש ,לארשי תלשממ תטלחהב ואר להקה-תעד יאטבמ וא להקה

 יניבמ םמצע ומשש שיו ,רבד היזיוולטל וידרה ןיב ןיאש ,רמול םה םיצור .שודיח וב ןיאש רבד ,תבשל לוח

  .תובשי אל הז ףא יעיבשה םויב תבוש אל הז המ ,םהינשל דחא ןידש ועבקו ןידו תד

 המל ,היזיוולטה ןידכ וידרה ןיד םא .וינפ לע חפוטו הלשממה השעמ אב ירהש ,הז ןועיט לע אלפתהל שי

 שרפהה תעידיש עמשמ ןאכמ ?היזיוולטה לע תדחוימ תימשר הטלחה טילחהלו ןודל הלשממה הכרצנ

 .םתטלחהב םירבדה ינש ןיבש ןויוושה תוממורו םתעדותב

 התארנ ,ינחורה םמלוע לש ןוילע ךרעכ התוא םימייקמו תבשב םינימאמה דצמ וז הטלחהל הבוגת לכ

 םתבוגתב וגילפהש םהב שיש ,תונותיעב םיישאר םירמאמ ךכ לע ודיעי .תזרפומ אליממו תינוציק

 העמשמב ןיאש ,דגנכש הדמעל רבסה לכ אב אל .היתודוסי לע ודמעש ילבמ םידגנתמה תועדל תינוציקה

 םחלנ אוה ןיא םאו ,ןימאמ ידוהיל רתויב אוה ינורקע הז רבד .השרפל וסינש יפכ ,תוגלפמ ןיב תועד יקוליח

  .ותנומא תודוסי ןיטולחל רערעמ אוהש אצמנ ,ושרשלו ורקועל

 המחנ .דאמ תרעצמו השק איה ,תודהיה תנומא לש תואר-תדוקנמ ,היזיוולטל וידר ןיב הנחבהה-יא םצע

 תצקמ חוטשל ,אופיא  ,יואר .ךכב םידרומ חוכיווה ךרוצלו םהיניבש שרפהה םיעדוי ןכאש ,איה אתרופ

 .םרושאל םירבדה ונבויש ידכ םיקומינה

 :הנושארה הלשממה ןוכיה ןמל התומכ המואה תמשנלו תודהיל הרומחו השק התיה אלש המוד וז הטלחה

 

-סוטאטס לע םיתתשומש םימכסה יפ-לע עבקנש ,הנידמה םוק ינפלמ אוה ןשי דירש וידרב רודישה  .א

 םירז תשורי לטבל תבש ירמוש לש םהידיב הלוע היה ולו ,רתיהל רוסיא ךופהל חוכ וב ןיא םכסהה .ווק

 .תאז תושעל ץמאמ לכ םיכסוח ויה אלש ירב ,וז

 טרפל םוקמה ןאכ אלו ,הברה תוניחבמ היזיוולטה ןמ התוהמב הנוש איה וידרב רודישה תכאלמ  .ב

 ,היזיוולטל רודיש תנכהב תוכורכה תובורמה תוכאלמה לכ ןיא וידרבש ,ןויצב קפתסנ .ךכל םיקומינה

 .תבשה תא ןדעב ללחל קקזנש םדא חוכ לש בר הכ רפסמבו ,תוכאלמ תובאב תבש לוליח תוררוגה

 אצויכו תוגצהו תוזחמל וידרב תואצרהו הקיסומ ,תושדח תעימש המוד הנניא תיגולוכיספ הניחבמ  .ג

 הליחת הנווכב תולכתסה לבא .הריבע רבוע וניא ,רודיש עמושו בוחרב ומותל ךלוה םדא .היזיוולטבש

 ,תבשה לש התוהמ םצע תא תסרוה ךכבו ,לוחה ימי לש תינוליחה הריוואה תא הרשמ ,ךכב אצויכו תוגצהב

 תלדהש אלא ,היניד יללכ יפ-לע תבשה תא רמוש אל םדאש קר אלש אצמנ .חורה יניינע םוחתב הלוכ איהש

 לגוסמ ידוהי ץוצינ וב שיש ימ לכש המודש ,הריוואה – הלש ןורחא דירש םג ומצעמ עונמל וינפב תחתפנ

 .תוהדזהה ןוצר חוכמו תורודה תרוסמ חוכמ ,הב שוחל

 ,האושב ודמשוהש םידוהיה ינוילימ לכל ןורכיז םויכ לארשי תיב לכל תבטב הרשע תא העבק תישארה תונברה תצעומ
 ,]םיימואלה תודסומה ןיב הנושארה התיה איה ךכב[ ,)1948( ט"שת ולסכב ב"י-ב רבכ ,'הלוגה יללחל ןורכיזה םוי'כ
 קר ,'תואטגה דרמו האושה םוי'כ ןסינב ז"כ תא העבק תסנכה ,תאז תמועל .םיעוט םיברש יפכ )1951( א"ישתב אלו
 )ךרועה(                                                                                                                                   !!)1951( א"ישת ןסינב 'ו-ב



 

 

 ,ךכב הנדו הלשממה הבשי אלו ונידיב התיה אל השודקה ונצראשכ ,רבעה ןמ םיכשמנ וידרה ירודיש . ד

 ןיא הטלחהה .דחוימ ןויד היהש היזיוולטה ירודיש יבגל ןכ ןיאש המ  ."לע לעד ןוויכ" תניחב הז ירהו

 .םילגרב התסימרו ונשדוק תבשב הלחנו קלח הנידמל ןיא הז ןינע יבגלש ,אלא השוריפ

 ,'ה לוליח ,הנממ הרומחו השק הריבע תפרטצמ הילאש ,יולגבש הריבע ירהכ רתסבש הריבע ירה אל  .ה

 המכ תחא לע .רתויב רומח רבדה היה אל ,תשרופמ הטלחה אלל תוארוה תונתינ ויה ול .הרפכ ול ןיאש

 .םייקתהל לכות ,םירודישב עובשה ימי תא אלמל ,וז הטלחהש דע שרדיי בר ןמזש םיעדוי לכהש המכו

 .השרפל רתומלש הבר תועמשמ הל שי ,השעמל הטלחה םידקהל הווצמ רבדל אלש תאז תוזרדזה

 םמשבו ,תווצמ רמוש אוהו םיסימ םלשמו הנידמל ןמאנה ידוהיו ידוהי לכ תבייחמ הלשממה תטלחה  .ו

 הפסכב תכמותה ,הלוגה תא םג תבייחמ איהש אלא ,דבלב תאז אלו ,תבשה לוליח השענ תבשה ירמוש לש

 תבשה תא ללחמש ימל המוד הז ןיא .תוצופתב םג םינימאמה לע תבש לוליח הפוכ איהש אצמנו ,לארשיב

 ענמי רבדהש ,ךכב השעמה תקדצה .ללכה תא אל ןכש לכמו ,ותלוז תא אלו ומצע תא בייחמ אוהש ,ותיבב

 תורכ" ןכו ,"אוה ןינב ךרוצ הסירהה" רמואה לשמ ,תעדה םע בשייתהל הלוכי הניא ,תבשה לוליח תא

 ."םכלוכ למע ימחנמ" :)ב ,זט( בויא רמא ךכ לעו ."תומי אלו אשיר קיספ"  "תומי אלו ושאר

 תבשה ונתנומא יפל .לארשי תנידמ תא ךכיפלו ,לארשי םע תא תדחיימה איה ,המואה תמשנ איה תבשה  .ז

 תוארונה תוצרפב תולכו תואור וניניע .ונתלואג אובת התכלהכ התרימשבו ,םעה תא תמייקמש איה

 התריווא תריציו התכלהכ התרימש הירמושמ ענומ רבדה יכ םא ,טרפה שפוח םשב התמוחב תוצרפנה

 לכ .ללכה ידי-לע תישענ איהשכ אלא ,התכלהכ תבש ארקיהלו רמשיהל הלוכי תבשה ןיאש ,תדחוימה

 .התמשנו החור תניחבמ המלש תבשה אהת אל ,לוח תומיבכ תרעסנ ותביבסו תבשה תא דיחיה רומשיש

 הלוטיב הלילחו סחו ,הב טלחומ לוזליז .תוער תרשבמ ,התמוח תא עיקבהל לארשי לכ םשב הטלחהה

  .ונשדוק ירע תובוחרמ

 

   בויחה ךרד לע ,הלילשה ךרד לעו בויחה ךרד לע הטלחה התיה הליחתש ,המצע היזיוולטה ןמ אמגוד לוטנ

 אל תוחתפתהה .םייללכ םירודיש ויהי אלש – הלילשה ךרד לעו ,םייכוניחו םיידומיל ויהי הירודיש לכש –

 תושק תויוחתפתה תטלוק ןזואה רבכו .ונמלועב אוה ךכ .ונל אב הליחתכלמ ונרוגי רשאכו ,אובל הרחיא

 .הטלחה התוא תובקעב הנאובתש  ,תבשה תרימש םוחתב תוארונו

-לע ונל ואבש תולודגה תועושתהו וללוחתנש תואלפנה לכ םע ,לארשיב ןאכ ונבצמו לארשי םע לש ובצמ

 ,ונתודהיב רתוי הברה ןגעתהל ונתוא םיבייחמ ,ךכ םושמ ילוא ,לארשיל הנגהה אבצ ,םוקמ לש ויחולש ידי

 תורשכב בייח אוה .ותנומא לע רתוול לוכי וניא ןימאמ ידוהי .הנבהה לידגהלו םעב תודחאה ריבגהל

 טרפה םגש ירה ךכ םא .תבשה לוליחב אלו הפירטב בייח וניא ךכמ ומצע ררחשמש ימו ,תבש תרימשבו

 תמיוסמ הדימבו ,לארשי יבשות םשב תרבדמ איהש ,הלשממה המכו המכ תחא לע ,רתוולו בשחתהל בייח

  .ויתוצופתל לארשי םע םשב םג

 הלודג התרמוחו ,םעה לש ונוחטיבב השק הגיסנ ןאכ התשענש ,ודבע השמבו 'הב םינימאמה םיאור ןכ לע

 .ישילש ןברוח אובי אל םולשו סחש ,עירתהל שיש ךכ ידכ דע ,רתויב

 ןוטלש אלבו הנידמ אלב ותוא ומייקש ןה הפורצה ותנומאו וחור ,היחי ודבל חוכה לע אל לארשי םע

 אל לארשי םעש םינימאמ ונא .ונמויק דוס והז .ךכב ןימאהל שי .תונויגהה לכו עבטה ךפה ,הנש םייפלא



 

 

 שחימלו ,העוצרה תא ריתהל שי הז לשב אל לבא ,ךכב ונחטבומו ,ברחת אל ,בוש הנבתשמ ,םילשוריו ,הלכי

 .יעבמ

 הנחקפת תאז ואר אלש םייניעה .םייקתי אלו החדייש הקזחו ,המואה ףוגב אוה רז עטנ וז ןיעמ הטלחה

 .לארשי לכ לעו ונילע םולשהו הכרבה אובתו

 

 טפק-זפק 'מע ,םימואנו םירמאמ :תורודלו רודל ,םיסנ קחצי ברה                                                           
 
 
 

 "הטושפכ אתפסות" וירפס תלבק םע ןמרביל לואש 'פורפ ברל הכרב
 ח"כשת ןושחב 'ז

 דובכל

 ו"צי ןמרביל לואש 'פורפ ברה

 .קרוי־וינ

 ,בר עשיו םולש

 איצוהלו רבחל הכזש ,םישנ רדס - הטושפכ אתפסות ,םיחתפנ םירפס השולש ,הלודגה החנמה יל הברע

 .התע ידיל ועיגהשו ,רואל

 ירפסל םיקקזנ רשא לככ ,העש לכבו םוי לכב אלא ,דבלב םתלבק םע םתאירק ןיאש םירפסה ןמ הלא

 .םכרעמ םוזיזי אל םלועבש תוחור לכו םמע םחוכש םירבדה ןמ ;ל"זח

 םיכירצ הלא ןוגכ אל יכ ,הלודגה ותואיקבו הקומעה ותמכחו המוצעה ותדובע חבשב רבדל ךיראא יכ המו

 .הייארל

 םיקסועו הרות יבהוא לכ תכרבו .םירומשו לכב םיכורע ,םירדס השש בורקב תוארל ונלוכ ונכזיו 'ה והכזי

 .ר"תכ לע אובת הרותב

 בושנ אל יתמ דע .ונילא ובש לארשי־ץרא לכו המילשה םילשוריש ,דעומ אב הנה ,הננוחל תעה העיגה הנה

 םגש קפס ןיא ,רוביצה ישארו המכחו הרות ילודג השודקה ץראל ואוביו ולעי םא ?ונתרוה ונמא לא ונא

 ירשאו הלאה םימיה םילודגו .ולש ןכשמ לא ג"רדה בושיש ןמזה ,אופיא ,אב .העורה רחא ררגיי ןאצה

 .םהל הכוזה

 ,ודבכמו וריקומ ,]הצפח שפנו ןוכנ בלב[ ח"נולב ומולשב שרופ יננהו

 םיסנ קחצי                                                                                                                            

 213-214 'מע ,ךדיב םידחאל :תורודלו רודל                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ?ותב יאושינב הדועסב ומא תריטפל שדוח ב"י ךותב לבא תופתתשה
 
 

 ,םילשורי .ה"ב

 ט"כשתה ולסכב ח"כ

 דובכל

 ינורהא םולש רמ

 .רוכרכ

 ,.נ.א

 

 :ךתלאשל בישהל יחוכ תא הפיי לארשיל ישארה ברה ןויצל ןושארה 'בכ

 ?ל"ז ךמא תריטפל ־ םישדוח 'ג ,הדועסה ןמזב ךתב די לע תויהל ךל רתומ םאה 

 .ריתהל ןיאש הארנ ,)'ב ,א"צש ןמיס ,ד"וי( ,ע"ושה ירבדמ הנה

 .הלכל שפנ תמגועו רעצ םורגת הדועסה ןמ ורדעה םא ריתהל דדצמ *ם"דשרהמה ,אד ןוגכ הרקמב

 םירצמב םיגהונ הלכל וא ןתחל םיבורקה" :**ש"קירהמה םשב בתוכ ,)'ב ,א"צש 'יס ,"הכרב ירויש"ב( א"דיחהו

 .גהנמב םג יולת הז ןידש הארנ וירבדמ ,"םישולש רחאו םאו בא לש שדוח ב"י ךות הפוחה תיבב לוכאל

 .גהנמ םכל היה אל ךאצומ םוקמבש ןיבהל ןתינ ךבתכמ ןכותמ

 

 הל םורגת הלכה דצב ךתעפוה יאש שיגרת יכ ,הדועסב ףתתשהל אלו ךכב דומעל לכות אל םא ,םוקמ לכמ

 . ***הדועסה קלחב ףתתשהל לכות ,בר רעצ

 

 ל"ז ךמאל דובכ םלשל ,הדועסב ףתתשתש ןמזה ותוא לע ,לכות ,םאו בא דובכ םושמ איה הדיפקהו תויהו

 .ךמא תמשנל םוי לכ דומלל ךלגרה לע ףסונב ,תרחמל םיליהת וא הלילה ותואב הנשמ דומילב

 

 ,בר דובכב                                                                                                                         

 ליפנוב ןבואר ר"ד ברה                                                                                                                  

 הכשלה להנמ                                                                                                                       

 בוחר תעדומב םויה םש ןכמ רחאל םינש 9 ,'הלוגה יללחל ןורכיזה םוי' הז םויל הארק תישארה תונברה ט"שת תנשב
 עיפומה ,הז םש .הדי לע ןתינ אל 'יללכה שידקה םוי' םויה םשש ,חכומ ןאכמ .'האושה יללח םוי' -  אוה )ליעל( המעטמ
 )ךרועה(                          .אנהכ ז"ש ר"ד תותדה דרשמ ל"כנמ י"ע ,הארנכ ,ןתינ ,)1954( ד"ישת תבטב 'י ,הפוצהב הנושארל

 תבטב 'גמ בוחר תעדומ

 )1958( ח"ישת



 

 

 
 פר-טער 'מע ,ב ,תובוצק תוכלה :טרפלו ללכל                                                                                             
 
 
 .בר ןמיס ד"וי ם"דשרהמ ת"ושב *
 
 .אצש ןמיס ד"ויל ויתוהגהב **
 
 ךרכ השמ תורגא ת"וש ,י 'עס אצש 'יס ד"וי ןחלושה ךורע ,עק־טסק ןמיס ד"וי תמא ערז ת"וש דוע האר ***
 קרפ ב"ח התכלהכ תבש תרימש ,ונ ןמיס בקעי ןבא ה ךרכ ףוס רזעילא ץיצ ת"וש ,אעק ןמיס ב"ח ד"וי ה
 .ח 'עס טלש 'מע ב"ח תוליבא ע"וזח ,דיש 'עהו גמש 'מע וס 'עס הס
 
 
 
 


