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בזכרון

0בו הקצר בזכרון
שמו שעל הזכרון מתחיל

לבוא העתיד נקרא

מוצלה. פנה לך ןומוךה
שמורה, את שבה באפלולית

ימחה. לא 0בך תו כל

נמחה טרם שבך תו כל
** ת1 כל ימחה ואם

^lfRk4k למים הטבעית ב#כחה

^^£$Kj4sr$k בכתב אלה מלים תבאנה
יי "^O^HlifP2v^ תו כל בך ולהעלות לחזר

*SS$? iaf י שמורה כל ולהעלות לחזר

י ^^^^<l jSr\ ^מוךה היא ^זבו ה^סל מן
■ ^^S^ ™Mv" 5^ הזהירה הלב בחבת
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בידי כתרבים דפים מתרך דברים להלך
ילדרת על  בעזברנה שנמצאר שרה,
עד לכל' הספר בבית בבית, רנעררים
כמסתבר, הנרער. לתנרעת הכניסה

ממרסדרת אחד של בקשה פי על נכתבר
למרה. שבהם בארץ, ההשכלה

ההררים

זק7 אבא בנרת. ר3 בנים 3 בפשרת. שמלכה בל; גדילה משפחה י
 הפרנסה סקי בעי 17רלד  אבא אלהיל. עם שלם חסיד, מאמא. הרבה
בביל;. לעסלקה ערלדה הביל;", "עקרח.  אמא האלהיס. רבעברדת מסתר

ערכי מנרחתם. את הדריכר לא לי, נדמה חינרכיים, צרריים שרם
המסררת. מפי ברלריס בדיעבד, היל, החינרך

הריארמטיזם במחלת מטרפל בריא, לא בילדרתי, כבר זק7 היה אבא
אללירה בביל; הישרה זה להרי חללניל; היא גם אמא חלש. לבלב

רהםררת. המתלה מפני מתמיד פחד של רצינית
משלם, אבא חינרך. לעניני במכררך הרבה הל;פנל לא לאמא אבא
שלא משלם לגס רלחל, למלרל; היל זרה תרברת של החדשרת שה"רלחלל;"
ביטלה של;מיד משלם,  אמא לבל. בכל לה7 להל;נגד ל;קי9 די גם היה |

רהאתירת, האחים להרי הגדרלים רבנרתיה בניה רצרך בפני ר'נלנה
רא"כ הררסי" הגמנסיה גקלדס לבל;יהספר הסביבה בהשפעל; שהספיקל

רך. נ החי דרל אל; קבעל  רעה" ל"תרברת רלצאת להתפ?ר העברית)
הבכיררת רהאחירת הראשרך המלרה היה שנים בכמה ממני מבלגר אח ן

הערלם. רראיית החיים בדרכי הראשרנרת המדריכרת
זעיר מעמד סיטרנית. מכרלת חנרת מסחר, על  הבית פרנסת
המשפחה, בני של עמלקה הכרה בפרליך. בינרנית בעיר בררגני,
כל כדאיים  הילדים השכלת למעך כי הגדרלים, רהאתירת האחים

הה. גבל השכלה  הסערה המאיצים.

ו
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י""ניג יהנית הנ'"' uv י"ייי י"'"" י'!" אוו,י.י""""""ני"'' שפע לא קודר, די בצורתו  הבית בערבוביה. קו ס
1 שבהכרה יסוד הס גם היו  לבית ממש שנכנס! והעסקים ואיי,
' ק^נית עיירות יהווי הקינים, נ",. להיקל" ריי צ היה

הדלות סיויי' את אתס הביאו והס בבית הרבה מבלים היי י'"'"יוכליס, של והנייא,ס הח,ינ,,ס מה(:יחות וגם הק"ני, שבעיירה
גנייייק אפיים, היו לבית מסביב יערות, טוקת היתה £'העיר J ,ערגיס היי יל,עיית העיר את חצה נהר
 "ל ^ב "" יס , ה,ה בעיטי לג המשחה. בני ועם בקבוצות

" י >י נסייית ^י" י'"'" י"'1" '"" לייב"ל7י;יריבזיר זכורה לא עמוקה "בע תחושת בזה. היה לא יב
המסורת נייח נשמרים החגים היו אבא) ;טות 13 גיל עד בבית
ת בהתקר כבר היו והבנות הבנים ולבבם. מאודם בכל אמא "אבאו ובעל לשולה7 הסבי שהוא איי יא0 אנ כיבוד משים מלאה.
שלם החג ר,יי, לא שוב יכו'. תילות בזמירות, אבא אחיי החיי
מסירת היתה אבל "י "'י ל' D'^ י" חזרר/לי הסדר"זו לילות היו ביותר הגדולה החוויר, עצמה. על חזיה יזו

 " תייי " " י"'' "לי"י * "יבע^הבב^™
ערנ הלאלטי. האבל ילם נאכ, תקעה ייס בזגרל7 גחרת מאיד

* רברחרב בבית שהלקרתה הקלדרת האעטיס73רה בתלך היה באב 'יס"
לקב עלבי כל נראש. ה"נוזלקלס העלן; לקעשלע7ס, ערב גס
' קל יזיןל0 טעטס ניטל אנא של סלל;ל עם

מהללים כני היל אלה אבל במסלרל/, להמשיך אמא טצד הקתדללת
( דסעלל; לשפלר אמא הירבתה מצידה.;בכלל דטעלת

"ישית לפינה בייהה פעמים הינה טכא7 לכל". מייע^ דעה
נביהס להביים בחצי, הילדים בכי,להברת ע"י עצמית השתפכלת

'טיכיליס". ילנם המשפחה נני הניעי ניעת " 1ירל7"5אוחי
1 לכל' צילנלת לתרבלת, ספילת בשאללת לשלחח ב*נ*הס היבל
5  "טביניס" שאינם על למתקלמטת סלפגת קשבת, אלז7 טטה הייתי אני

מזה. טשהל לתלפסת מבינה אני גס כי
י ל"לבי זכלרה כידידים. זכלי7ס האחילת של לחברים חבילת כמה

אעלל שמיר זה יל7יל; ;חס7 איתה סל'גתי אני בקשתי, לפי פעמים
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מבקרים שהיר רבתרררת, בחררים כמה ערד זכלריס הירם). עד אליה
לב תשלמת חיסר אתי. שחקי התלרצצר, לפעמים אלה בביתנל.

למרגיזה. מעליבה ,היתה D7YJ0
בארגלניס מאררגך רער, תלסס היה בעדר היהידי הרחיב !

כל ביניהם ינאבקי בל של17ל לפלל*17י7ם. סוציאליים כלכליים,
יהדלת אלתם שידעה רתרברתיים, חברתיים ה*7בלרייס, הזרמים

לתנרעה הרתה בדמרתר להקלבעל; המכריעה ההשפעה פלל?7י
לה7 המבלגריס של בתנרערת חך לאגפיה זרמיה כל על דברת הצי

הנלער. תנרערת של
ההסתדררת נלשאי ידי על נרסד "תרברת" שלנר הספר בית

השפעתם. תחת כמרבך רהיה בערר הצירנרת

הספר בית

לבי7 מתברלל ח?י הפרלנייהלדי, ביתהספר ביך בברירה
המגמה "תרברת". נבחרה "תרבלת" של מיסלדה העברי בי7;הספר

רצירנית. עברית יהרדית, לבפירלש  לתרבלת דעת קניית
שלטרנרת ראל רהתיכרני) (העממי "תרברת" הספר בית אל; I

של לפרלניזציה למגמתם שהתנכר מכיררך רעה, בערך המדינה י
קפדנית, ביקלרת כספית, תמיכה חלסר כל משלם היהלדי. הנלער

זכלילת שלילת הקילס, עצם תחת התירה מרמים, אחרי תיפלש
ניה"ס מלסדלת של הדדית להתנכרלת זרלת בסיכלס;  לכלי

ריס המי של רמדרבנת מעלה הרגשה המדינה. לשלג1לנית העברי
בך". פי על ש"א9  התלמידים ו

11..היה  9 בגיל למדתי ;בי "תרבית"  העממי הספר בית
הלימודים שאפשרית מכיייץ, הסי'ניאלי. אפיי לפי גס עממי

ללמיד יכלה בקישי ממש העם, דלת בתשליס, מיתנית היתה  בי
לבתי ילדיה7 את לשליח נאלצרת היי יתר בי הדלית יהשכבית בי, |

היתה רתרברתם ראתם הר שלשרך הממשלתיים, העממיים it) on
מיחלג1. באיפ7 פילנית

מקרים בכמה הבינרני. למעמד רק היתה שלב הגימנסיה
עצמיים מאמצים ע"י בה ללמדל אליה להגיע עניים בני גס הצליחל

זה היה לכלי. בתשללס הנחה קבלת שיעררים, נתינת  גדרלים
נלך החי מערלת להעשיייס. הבינלני המעמד של הספר בית

פרלזדלר ללאלמית. כללית דעת הקניית היל ניה"ס של העיקריים
הה. ל גב ה ההשכלה לי1רקלי7

ו
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. ש,אר ש,עו^ם ה09 מהשיעורים, בריחה  באה והתגובה
1 " ים' * * _ ,ל1ן> רנה וי1ל,גי1 למויה |ליה"ת ' ^י7 ^ ."ק01,נ^.י*1 ייעית 3חד שלי ש,עיי כל אימי,, מ"יל
* שטי היא אבל טאידי' בנל ''י1 י1יא הפילנית עלבה.עלי;יחיאתלאץ,יית בטלה פעם אף זיכה לא טרחק, על
1 ריט "ל לרינ היל הליטלד שעלת אחרי התלמידים ביך היחסים

: הגסות פהלציתיהם הרבה סירי גס לאלר, הנכים עס רנה ת,ידידות רגס קל ,סיינית הג77ל7ם... ",,"" טסי,ית גילו
"17ל,0 הגדילים, דיר על בקלים מש"ק מהמבוגרים, בהסתר

לעיר. ומחוץ העיר בשדרות

: ררןררם 7רך על והשפעתו החינוך
i תנ"ר עבריים. המקורות עברית, היתר, שנקנתה התיבות
י ובעיקר הכללית התיבות גס ניתנה עברית. הס"וריה סיות,
\ נתקלה היא אבל  י*יר 0ח"נ ינאי5ז נקפע ":";!!*Iלר1לעיגה py) יהיה לבטלה שאי7 נגזרה לט3יע, אוייבת כ

שירה' עם נמייה הזדהות היתר, לא מעולם דמותה את להמעיט
נקמני מהגלות. הלק היתר, הי:; ב'ולנית. נשהיתה גדולה

* נשפע העניקה שהמדינה וההשלה, העלניז את שונות בצורות
; יייקא לאי ישיאל אי'>  יי'יי שהטיינא  7T גבוהה,חליי*יתייי הקנלה י' י^'יץ "" לשי" א3שי י"יי יילא .
* יותר. במאוחר נאה החלוצית ההכרעה

I!■ 11 ■i 1■■
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מררים,שהדגישר כמה הלל 'נללנל. , ארץישראלי היה החלנלר
לעלנלנל שללללנל מהארץ רתמרנרת א"ל מפח. במללחד. אלתי

אל; גס נלקרל בעלר, שבלקרל עברללס, משרררים שליחים, ל;מלד.
טשרניחרבס?י ש. של בלקלרס בעלקר זכלרלס הלל;ר (,בל7 הספר בלל;
זה (,מלל הקק"ל. למעך פנימית פערלה היתה אלישבע), להמשלררל;
אבל  הפרלנירת רת רמי הלא גרת בחגי מחייבת השל;ל;פלל; גם הלל;ה

ארץ שירים נלמדר שבלב). רמריררת לעג רמתרך כגזירה אלה
לשראלללס.

משמעת, סדר, חיים, להרגלי חינרך כבלכלל הלה הספר בגיל;
מה עצמר. הספר בית למסגרת שנרגע מה רק אבל לכלי. ירשר
המנהל הספר. בית של מעכלנל הלה לא לכל;ללל מחלץ שנעשה

הגרניט חיים הרגלי של ערכים על מלסר להל1ל9 מרבה הלה בעלקד
בחיים, י

בתשלרמי הרבה גרר שפי הילדים כי לי, זכלר העממי בביה"ס
המזכיר. של בפקל7ל;ל הביתה פעמים הרבה שרלחר החדשי השכר

מרננים,שהמנהל ר הי התלמידים התיכרני. הספר בבלל; הדבר הלא
 צירניהם אל; למל;ק7 לכיתה מכיתה העשירים בני את מעביר

הגרניט. שרתד לתשלרמי תרדרת
האלפל. לתינרך מכררנים אמצעים לל זכלרלס לא בבית

במשפחה) הצעירה הייתי (אני מהגדרלים, התררה ניתנה טבעי באלפ7
הסברה לארמי, לב לאלמץ הדדית, לעזרה לירשר,  חייהם מדרכי
זק7 אבא כי צנרערת, להירת צריכרת מהחיים הדרישרת כי מתמדת,

הכברד משמר על דה עמל , "מזהירים" ל;מל7 לא לה"געשעפגה" לחללה
להפרקמג1לה. הע.סק ני בעני "התבזרת" הרגשת האישי,

רפי הא חדנרך
הספרלל;, היל הספר בבלל; האלפל נלך לחל האמצעים מך

הלבלטל להס לנ.לל;חל מללנל הספרלס הגלבלרלם. לריח, ההיסט
הפסגה.  הגדללה הדמלל; ה ת הי ע1בל;נ"ל הנבלא לרגלללס. כנר
ראש בכלסלל רק חלללבל התלמידים דל;ל. הלה לא החלנלר
לברכרת לחנך השתדלה בבלל;,אמא למשנה. התנ"ך ללמלדל בזמ7
התתפ?ררת התחילה 13 בגלל לכל*. שבל; לשמלרל; שמע, ללקרלאל;

ידרעה בת>ךרפה היתה  רהאחירת. האחלס הסביבה, בהשפעת ■.

שרב רך אחר הדתיים. ל גל ל ל לס האלהים עם גדרלה התלבטרת
כמעט, הטרידר לא

i
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הוצאה היל החינוכיים אמצעים איטה הטלת לי זכייה מיין?יא
רעים *יינים המנהל, לחדר הזמנה בפינה" העמדה מהכיתה,

בלימודים ^וי להסתגל, רב י{שי  יי"לידיס ""יי'0  B7n

ל""י™ "י*'  7ני ;"£:"ישל ;"י"
לבכות לטיבה "ינה לי'""" טיבה יי'"7' י33'"' * ".'"י
יל0י. "" על לנעינ. י'"" ניז """ ^יוטו י0 י "ל י

הי3ה לך זכור לא תימני כגדרם האיים
ט' ^ על קט,ס ט,7, ,יטש,ם הג7"ו0" בנ, ואבא אטא

! טיל"," ייצי. על יייי"י"י"' י'"' *ל י!^ג' ""^ לביי
1 עצטן לעולס ח,,ס' לשטחת תביעה על ילשדה, >נ.הי
? קל סןתס המיית. תודעת עס באה הגדולה י,פה7 חוויית

לפחד גיטו  ולאבליס לט,; םסכיב הליויות,האקסוס3ירה שכנלס,
"השאלות נ3גי העטין הטיות מהבדידות. הלילה, החישו, טי'

ו/לקהה א.וש בא,73 אטא "ל"ה י"ליי" """" ך""!'
הטיית "י '"'י" י'י"י נבית qn71 '""" 7"^,,;0'ot" TtI]

? '"י"' ^י3 מאיד' קי7י אז ה7י' י*'" 11 ^ בלילהיבבי" אותי מבקרת אטא של דסיתה היתר, ™ צללים. הלנו ובבית
!. ' פחדים. וגס ניחוסי0 גס מעניקה

הומאניסטית במגמה

! הוםאניס"ית. המגמה היתר, למדתי שבה  "תיבות" בגימנסיה
בתחומי נלמדו יהזואולוגיה הני"ניקה עברית, ההוראה שפת

\ ופיסיקה נהימיה יי"ייגו" יינ הריילרת לאדאיתי0נד;זל"ענדית
\ משורי גס היה וזואולוגיה לנו"ניקה הטורה מזלם. לאאיתיע

החוצה החלרך דיר מופנה כשראשו טבלה, היה בשיעורים הזט7 ייב
\ של זה אופ7 "יב. הכי באופ7 זה את לנצל ידעי והתלמידים
/ "*" '"י ל" י"  לא י'7' ^ל"יה^י^,^
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לבתי גינית הלימודים. כתכנית היו לא ועבודה טלאכה
בנמצא. היל לא מלאכה

פעם להתעמלרת שיעורים היל הספר בית של הנטלכלת בכיתלת ן
ספורט משחקי בנהר, שייט שחייה, רבעצמנר בשבוע. פעמיים אל ו

. לכל' י
תנ''ל, עברית, היל הספר בבית עלי חביבים ל שהי הליטלדים

 זה הרי  רתנ"ך עברית רחשברך. לעברית כללית ה הסטירי
לי שנית7 מפני  חשבל7 לכלי. לכלי האדם, שאללת ישראל, ארץ

 הפללניים למק^לעלת למללאל. עולם זה הרי  ה הסטירי בקללת.
הספרלת מתה. שפה  לטינית אלייבים. מקצועות כאל יחס היה ו
זל תקלפה לצלילי; פללניה, שיעבוד של סהתקלפה רק  הפללנית

הנפשית" "קירבתה לס מש גס לעצמה כשהיא הנאה לגרמל הלב את כבשל *

י". נ "של לזל 1

הזמ7. רב את בללעת החלפשית הקריאה היתה ללימודים מחיץ
בגיל הנלער לתנלעת הכניסה עד  ידעתי לא עצמית ממש השתלטלת
אנטרלפלללגיה הצירנרת, תרלדרת הסוציאליזם, הלפיע אז ,16

אז. הנלער תנלעלת כדרר "איזמים", ועוד
עד להרחלב. ביה"ס הבית, היל בחינלך העיקריים הגלרמים

 הנלער תנלעת א"כ להרחלב. הספר בית בעיקר  15 גיל
בל. רהפערלרת השירה המרעדרך,

בספרלת שהשתק9 כפי נית7 בחינלר בחרתנו" "האתה רעיל7
כבשל ה"צעיריס" של ערכי7" לי נ "שי ההשכלה, דעת העברית.
הפקלדלת" בבית "צדקיהו בזכרל7 מאלד נחרת הלב. את דללקא

בחרתנל". "האתה 7 ל רעי מלל הנביא עס בלליכלחל
הזמ7 כל את תפסה להיא מרלבה קריאה התחילה בערך 10 מגיל
והתלייה. רהרמירך הדעת יצרי את סיפקה אפקיס, לפתחה רהעניך

רהשפעתה הנלער תנרעת

תניעת (גם הציוני הניער תנלעית כל קיימלת היי בעיר
 הנוער בתנועת היי תלמידים הרבה ה"ברנד"). של הנלער

והמנהל המורים במועדונים. בילו זמנם מיטב ואת נושאיה היו
השיעורים. בהכנת התנקשו כביכול ה7 יפה. בעי7 זאת ראו תמיד לא

ארגו7  הנוער ארגוני מול להעמיד ביה"ס מצד נסיונות היו
קריאה חדר שיחרת, פגישות, עריכת ע"י הספר, בית של עצמי

במקום בא ולא הצליח לא הדבר הגימנסיה. כתלי בתוך ומשחקים
תורה, "דעתתררה, זה: העיקר כי  טוע7 היה גהסנהל הנוער. תנועת

לא'"). ותו פרזיאולוגיה שטחיים, דיבורים  הנוער ותנועת
.16  בגיל רק מאוחר הנוער לתנועת הגעתי אני



t;'x■.  :■ ■■ ■ . ■■ ■■ ■ 

1929 קובל סגל, משפחת
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נר בסמל שרה השתתפה 1944 בשנת If r'^S1 י י

כמכל ביררשלים, נלער למדריכי jdxrf 1

נתך ר מנהל ביקש הסמינר משתתפי *$7B$$rP~ /

לר להמציא משרה גם ררטנשטרייר
להלך חיים". תרלדרת "תאיר

התשרבה.

1.6,1944 הים, משמר /

! שלרם  ררטנשטרייר נתך לחי

רגילה אינני חיי. תארר את בזה ממציאה אני
זאת, ערשיס איר בדיר?, ידעתי לא לגם זה בכגרך

הייתי הבגררת, בחינרת לקראת שנים, לפני גם
היה יהלא לאטיני, בשם לזה קראני אז בכך. חייבת \

היה להעיקר רעררנים, שנראים לשלטרנרת מכררך !

במליס לחלילה, חס להיכשל, ללא המרתר את לכתרב [

לא כנה, להילת רציתי הפעם פאטרירטירת. לא (1
המ*?ג לק*ר 'גרה המסגרת לייפלת. ללא לאמת לחשלא ■
תרלדרת יש פשרטים לאנשים גם הך (אבל, מלהשתרע
כל על אדם לחיי רנעררים ילדרת רתררירת חיים
האידיאי, החלק את רק כתבתי להגדלל.) בל ל המס
.(? בדיר? זה, את מגדירים ,(איר תנרעתיאנרשי

רהכתיבה גדרלה, עייפרת האיחלר. על רתסלח ]

עלי. הקלים הדברים jr אינה f
/ רב שללם ;

פרלסיה גברלרת על שרכנת אשר עיירה בסטביכבה, ב1915 נללדתי .

היה שאבא לילדים), לספר נהג לא ;אבא ידעתי, אטא "חיפיי7 רהלי7 I

^ I
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יעררת עטסחר הל7 77? dj? שבעיירה, ה'יגנלי" בעדירה, םכרבד סייור
לעיירתנר. המלחמה הגיעה תדסיים בת הייתי כאשר טכרלת. דברי רעד

J תרשבי שאר כמר לךטנים, ילדים שישה עם להלדי באש עלתה כרלה העיירה
ארתי, כפליטים, בעיירה לבררה מחלסריכל אנרסים ר הי העיירה,
םברהלים נדלדיס תרך ידיה על חדשים אמא איתה סחבה התינלקת,
רבים נדרדים אתרי ררהליך. פרלסיה רביעררת לעיירה, מעיירה
שנים כמה עברר המשפחה על השתגעה, רשם לקלבל משפחתנר הגיעה
במסחר, ידם שלהר שרב הבכרר רהאת אבא מלחטתקילס. של קשלת

בקלנל. אמידים כסרחרים להתבסס הצליתר שנים כמה כעברר
4 נפשר נימי בכל באלרהים םאמיך טטריסק, הרבי חסיד היה אבא

הצעיר. ה7לר בקרב רהחסידרת הדת ירידת כאב את רכראב
עבריים, בתיספר שר?>ךת צירנית, בישראל: ראם עיר היתה קלבל

תרשביה. 30,000 מביך צירנירת, נרער רתנרערת עברירת ספרירת
עבריקנ. דלנרי ם ני ר צי אלפי לביניהם יהרדים היל ממחציתם למעלה
להלדבקל רהאתירת האחים ארתה הביאר צירנית, היתה בבית האלדירה
היה רכאשר ה"היינט", היה המשפחה על האהרב העתר/ ההלריס. גם בה

אחי ארתי שלימד \1ראשרך, השיר זכלרתני, העברי. לס" "הי גם  מרפיע
היה "תרברת" של מיסלדה בעיר העברית הגימנסיה לתלמיד ממני גר הבל

ישראל בחיי גדללה אגדה כעל עליה לי שסלפר הראשלנה להדמלת "התקלה"
מרסדרת הרבה דרך הבית טך אחרכר אלתי ליללתה תםרנתר הרצל. היה

בעיר. צירנייס

ממנה ג', "תרברת",לכיתה העממי הספר לבית הכניסרני תשע בת
שש למדתי לבה "תרבלת" גימנסיה של גי לכיתה שנתיים כעברר עברתי
ירצר בית היתה העברית הגימנסיה הבגרלת. תעלדת קבלת עד שנים

תנרערת כל לנלשאי בלני בי7 היל תלמידיה במקלם, עברית לתרבלת רב
הצעיר התלרץ הצעיר, השלמר עד מבית"ר התל  בעיר התלרצית הנרער
את עליה ביכרל הרבה, בה התנקשל הפרלניים השלטרנרת רערד, רערד
מבצר בה ראל לתלמידיה היהלדיתפללנית הסתבלללת השניה הגימנסיה
נתקבלה ההיא לגימנסיה משלנר תלמיד הליכת יל בהתבללללת. למלחמה

לאלמית. כבגידה אצלנל
בבית הלימלדיס רק עלד סיפקל לא השישית לכיתה הגעתי כאשר

הגימנסיה םררה אירגך זמ7 באלתל הנלעד. תנלעת סאלד משכה הספר.
ל"ברית מחנכה, היה שהלא השמינית, המחלקה את ררטמךנתניאלי שלנר

"הצירנרר כבשה השישית, המחלקה  אלתנל גס "כבשל" לאלה טרלספלדלר"
רמזה מאידך תלחי. טגי7 לטרלטפלדלר זיבלטינסקי דמרירת הצררפה",
לימלד החיפרשים, התחילל בית"ר בתלך הקלמלנה. בארץ, ההסתדרלת גס
טי מסלייסת לתקלפה לקלבל מהארץ הגיע זט7 באלתל לכל'. הצירנרת

העליה ההסתדרלת, על הארץ, על הרבה לי סיפר להלא ביתנל, ידיד שהיה
בית"ר. של בדרכה מענים התחילל ספקלת הקבלצה. לעל לערכיה, השניה
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רסערנר. התררכחנר בבית"ר. חברי ברך אלה טפ?רת טביעה התחלת* ■

החליטה וזו בית"ר של עולמית רעידה התקיימה זם7 כעביר כאשר 1

מחייבת אינה לארץ שהעליה כר, יעל העובדים ל; י הסתדר ל כביסה אי על 1

חברים, קבוצת החלטנר, אידיאיים, ריכרחים של איסיר יעל חבריה אל; 1

את לימדת החיים", בדרכי "תרעה התהלכתי כשנה הבית"ר. מך לפררש
לץ החל ב" בחרתי לבסי9 עצמי. עס ינאבקת הצירנית התניעה ספרית

בגימנסיה, די ר ים ל ף י בס "זה היה הצעיר".
חדקים הרבה לי היי שלב ,17,5 בגיל הגימנסיה את גמרתי כאשר

שניתנה האפשרית גם רמזה בלימרדים, להמשיך רצו7 היה התלבטות. סל
בטכניו7> או בה ללמוד בירושלים העברית האוניברסיטה ידי על לנר
האישית, ההגשמה ביסודות בגידה בכר ראתה כך, על אסרה התנועה אבל
לתלמידה נחשבתי ; והמורים ההורים של ריחם למורת הכרעתי ולבסון
18 בת להגשמה. ללכת  רב עצמי כיבוש רמתרך ר"כשררנית"), טובה
להכשרה בדרך וצק. ל פלוגת קלוסובה, לקיבוץ להכשרה, יצאתי בערך
מחנות של הקבוע מושב7 מקום , בקליב7 למדריכים במלשבה השתתפתי
משה ההסתדרות, שליח עס לראשונה נפגשתי גם אז רהחה"צ. החלוץ :

העבודה" "אחדות ילקוט שץ, 'גבי רחל, ברנר, עס ודרכו ברסלבסקי 4

יאנו, עצים חטיבת היתה אז בקיבוץ העיקרית המכניסה העברדה s

לעצמנו הכרח ראינו חאשה, לשילליל7 "אמיצות" כלוחמות החברות י

הראשונים החדשים שלושת מכניסה. בעבודה הבחורים עם אחד שכס לעבוד .
עצים, בניסור היו בהכשרה לעבודתי 1

"החלוץ", במרכז לעבודה לווארשה עברתי חדשים שלושה אחרי !
וארשה יד שעל בגרוכוב התקיים זמ7 באותו והאירגו7. ההכשרה במחלקת [

בסמינר, השתתפתי ובחלק במרכז עבדתי ואני "החלוץ" סמינר
שליחים ממני, ומנוסים בוגרים בי7 נפלתי בערך עשרה שמונה בת /... מרכז עלבדת להיות מאוד מכביד ב"החלוץ",והיה וותיקים הארץ מך /

בתור חברים עס ולהיות ממש להכשרה לצאת שואפת , ונכנעתי עלי כפו
הגלילית במועצה לעבודה נשלחתי בערר וחצי שנה כעבור ממש. התנועה, ^

של שנים היו אלה שנים לווילנה. שנתיים כעבור וממנה בווהלי7'
לחור9 קיץ מחנלת בסניפים, אירגל7 עבלדת ישראל, בעיירלת נדודים

להט השכלתי, ומיעוט המצומצמת יכולתי של עמוקה בידיעה מלוות י

ויחידה גדולה ואהבה לארץ הנפש כלות עד עמוקים כיסופים רב, נעדרים
ורחל ברנר, י.ח. הסופר היה הגדלל המורה ולערכיה. לתנועה ;

V
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ג7ללה כחררדה פדנר על שגלריס רהיר הלשרל לילל, סיריה  המשלררת
רכביטרי האדמה", פני על כאך " בארץ לחיים רכםרטר נפש כטשאת

נפש, למשאלת חררירת מארריים, להרבה

יררשלים רילנה, היתה לארץ העליה לפני האחררנה הגדרלה התרריה
הררייתה על היהרדית לילנה לבעיקר הנהדר, הכללי נרפה על דליטה,
ריירר"א,"הברת סטראשרך ספריית על שלה, התרברת רמרסדרת העממית
רערר משררריה המררבים, ההשכלה ארלפני רסמינריה, השכלה" מפיצי

סלבלץ' ברחלב אשר הק7בלץ מך הרחק לא היתה סטראשרך ספריית רערד.
של התרברתית לפעילרת רבהכנרת עצמי בלימרד שערת הרבה בילינר לבה

."vibnn" של הגלילית הםרעצה

הייתי רחצי שנה בללל.  כך לאחר >>סרללים סכים לבהגשל; ח*ץ ^ע1.1רת
\ לארבע קרלב כבר אני למשמרהים,בה עברתי רמשם ללרל בהכשרה ביגרר
I להקמתל. הראשלז לס מהי בללל, הזמן כל רערבדת d>jv

סגלפיאל^ךרב שרה

מאד צע>ר*ם ה>*נו

מאד n"1?)
סלא>ם u"m

isSnififfh ספלים ^^^^יקראני  לךקוד הלכנו mjjM
JTtfj^\!51 גם ה^נו לפגמים

גללדברג לאה

1
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נלספלם בללגראפללס צורבים  להשלמה '

הלרל ענף בהקמת מיד ה למתחיל למשמרהים, שרה באה 1941 במארס
פלאלקלב. אריה עם לחדרמשפחה נכנסת שנה בארתה בר. רבעברדה
שנתי החצי בסמינר כמשתתפת ביררשלים עשתה 1944 םירלי החל :

חלזרל;  בשלבה ררטנשטרייך. נתך של בהנהלתר נרער תבררת למדריכי
ל. ל בל לעבלדה

במשללב זה, בתפקיד רכיהנה לםזכירתפנים נבחרה 1945 באלק17לבר
.1946 נרבמבר עד בללל, חלקית עברדה עם

ממשטרהלס אליה מרעברים (אפק) ב"נקרדה" הכללית הבניה התחלת עם
לנ?רדה ערברת שרה חדשלם. ללללס מלקטים רכך הראשלנלס, הללליס |

חברים כמה ערר ל"נ?ררה" ערברים דמך באלל;ל בללל. רלעברדה למגררים
היאקלכה הקבלתה אל; מהללים לאלי' A לכלי קלמרים הדיר, (ערבד? \

ה". 7 נקל ב"
החקלאיח. החללה  הלימלדיס לתללל; גלילסה 1947 קיץ של בסלפל

נערים ?ברצת להדרכת יררשלים, בתלפירת, בךצבי ינאית רחל שבהנהלת
לארץ. אז שהגיער עיראק ירצאי ררבם רנעררת,

לקריית רממנה הנצררה, ביררשלים 1948 מאל  ינלאר בחדשים
שהנר (?dh חברי מהם ;אח7יס הפלמ"ח בעני א במחל*ל; החמישה למעלה ענבים

ל"נקלדה". חלזרל; בררמה, דרך פתיחת עם משקים. בארתם
השלימה 1951 שבפברלאר "דילל" הנרער בחברת מדריכה 1948 בקיץ !

יררשלים. בהרי צרבא קיברץ את
לקראת בתלאביב, הקיברצים בסמינר לרמרת תש"ט הלימלדיס בשנל; |
זה בקיץ לימלדיה במסגרל; באפק. הספר ביל; של היסלד בכיל;לל; ראי. הל :

התנ"ר". של באספקלריה היהרדים החקלאים "חיי בנרשא עברדה עלשה

יהרשע. נרלד (1949 (ספטמבר תש"י השנה בראש
בכיתרת רמתנכת כמררה ערברת (1951) תשי"א הללמלדלם משנת התל

"נרקיס" שנים; 4 אי) ;מחזלר "רקפל;" ההמשך: לבניל;לל; היסלד
שנת סרף עד  שנים 4  ז^ ;מחזלי יימלך שנים; 2 ה^ ;מחזלר
בכיתרת גם חלקית בהרראה  תקרפה בארתה .1966 תשכ"ר, הליטלדלס

אתררת.
הקיברצים בסמינר לרמדת (1956  1955) ל;ש17"ז  תשט"ר בשנדת j

מקבלת הלימלדיס לס בסי ההמשך. בכיל;לל; יאה הל לקראת "אלרנים" י.

במקצרערת להרראה זכרת מרסמך""המקנה מררה "בתררת הסמכה תערדת
המשך)" (כיתרת יסרדיים על ספר בבל;י לב  ט בכיתית הרמאניסטיים /
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יהרשע עם ליתד רלסייס ממקלרלת חלטר ארספת זל, לימרדים בעלנת
רהםהפכה ררסיה בתרלדרת "פרקלס (בשכפרל) לאלר סלציאיס גבעלנ^

."(1905 (עד הרלסית
צביקה. נרלד (1956 (אר?טרבר תשי"ז בחשררך

סירס שביך בדמך רכך לימלדים, הרראה, שברך הזט7 בריררתי
 הגיטארת לרחמי בבית העברדה התחלת לביך הספר בבית ההלראה ת?רפת

לכלי. בלרל המררה, בספריית במטבח, במש?, ערבדת
אפק" "דפי המש? עלל7 את עררכת 1967 שנת של הראשלנה במחצית
בכך ^ממשרכה אפק" "דפי לעריכת חלזרת ,1971 בספ17מבר הפסקה, ללאחר

זכררך תרבררת עררכת גם תקלפה בארתה .1979 אפריל עד ברציפרת
מיך לשטיפמך, פגישרת קאטי, על תרברת אתרים: רפרסרמים לנפטרים
רקיטלת לכלי. לכיתרת סיכרם חרבררת רת?נרת, נרהלים שכזה, שיר
חלקן ירק הזכרלץ לבחלכרלל; אפק" "דפי בעלרני פזרררת משלה רברת

זל. לחלברת הלכגס
הגי?1אלת ללחמי בית לבקשת נענית הימים ששת טלחמל; לאחר

הנלער לתנלעלת "החללץ" בארכיל7 הזה בבית ערבדת 1967 ימאלק^לבר
.1973 יללי ער רצילת החל

בהפסקלת בשברע, ירם כאררחת, לרמדת, 1971  1968 בשנים
לספרלת בחלג גס אחת ;שנה כללית לספרלת בחלג תלאביב באלניברסיטת
בנרשא שמדריכתה גלבע, אמיר שירת על עברדה עשתה זר בשנה יידיש).

מארד". טרבה כ"עברדה בכתב הגדירה זה

עם יתר פנים במזכיררת ,1974 שנת כל רכמעט 1973 מארגרסט
נר. י לי הל י אל

התגלעה בארכירך הגיטארת לרחמי בבית לעברדה תרזרת 1974 בסל9
נכנסת 1978 בספטמבר .1978 שנת מחצית עד בל לעלבדת החללצית,

האתררנים. ימיה עד עבדה שבר המש? בארכירך לעברדה
לחלזרת הגיסאלת ללחטי בית לבקשת שרב נענית 1982 שנת בראשית

צביה של ע'ןבלגם של לסידלרל בריכלזל בעיקר בל, חלקית לע.בל7ה
ז"ל. צלקרמז ליצחק

בר השרטפת העברדה טלבד הגיעאלת, ללחטי בבית עבלדתה בתקלפת
נררכרב בשדםרת ההכשרה קיבלצי ספרי את ראשלנה עריכה לערכה כינסה

לקללסלבה; תלחי לספרים התיעלדי החלטר מך הרבה הכינה כ"כ לשחריה.
לאחרים! בפללי7, הנלער לתנלעלת החללץ על לספרים החלמר בכינלס עזרה

פלל1רמילך יעקב של ספרל את לעברית טיידיש תירגטה האחרלנלת בשנים
ארסף ארר, ראה רטרס לפירסלם, להכינה כינסה כ"כ לבשלג". "באש
בכינלס בעבלדתה בגללה. החללצית בתנלעה שהלשרל שירים של גררל

■■!■■₪■■  11^.111<
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"גרלנינלה" קבל'נת של למה קל בערבדת נת?לה גררכרב" ל"בשדמרת החלטי
נסיל7  "גרלכלביה ברשימה בכתרבים הדבר את רהעלתה חקרה בארץ,

גררכרב. בשדםרת בספר שנבטל"
קמה. לא שממנה fnvp דם במחלת 1983 בינראר חלתה )

ריהרשע לדליה שנרלר ארר, השני, נכדה את לרארת זכתה ערד 1

השנתיים. בך לאלרך אח פטירתה, לפני כשברעררם 1

ו.

.1983 רני בי 18 ל;שמ"ג, בל7מלז '7 בשבת, נפטרה 1

רך הטכני שליד לרפראה הספר לבית נמסרה צרראתה, לפי גרפתה,
ראה. הר ר nprm לצרכי בחיפה ,

A.
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שטררם סגל יהרדית / ההרריים בית

הגילים הבדלי הילדים, םררבת בםשפחתנר בתהןקלניס היתה סרה
בנרת שתי כבר לאבא היל נרלדה לכאקר גדילים, היל הבנים בי7

הערלם מלחמת רביםי הברית, לארצרת שהיגר םברגר בך גס רכך נקלאלת,
באפ?, הספררט םרעדרך צבי, היה שמר העברי, לגדרד התגייס הראשרנה

שמר, על נקרא המשפחה, של רבהשתתפרתה שרה של יזמתה בי שנבנה
אחיות. רשתי אחים לקה קל ערד בבית היל רהבך הבנרת שתי מלבד

קל הגביר היה לאבא סעיביכבה, בעיירה נלל7ל קרה, כללל כללם,
את לביקקל אליל פנר קרבים טלכקר טאל7 לסלחר נחקב הלא העיירה.
המלחמה, ביטי אללם, םאל7. טגללניס היל עסקיל רעצתר. עזרתל

מך ברחנל לאנל עבריה, מכל אלתה הציתר לעיירה, הקלזאקיס הגיער
בזרלעלת תינלקת אז היתה שרה כל, חסרי לפליטים רהפכנר בבהלה הבית

אימה.

טח7ק. הכל התחיל אבא לבה קלבל לעיר הגענר רבים טלטרלים לאחר
המשפחה התבססה רבים סלחריס עם לקקריי הרדרת רכך לכישרריר, הרדרת
טצללת. לס לבקי מסתר בענייני כללל קקלע היה אבא ?צר, זמך לאתר

חינלכל טזמנל. הרבה הק7יק לא הבנלת, 7ביחל7 הבנים, נלך לחי
אהב לא הלא צנרע, חיים רלאררח מצררת לקילס קפ7נית בדרישה הצטמצם

אלפ7 על להקקפתל התאימר לא אלה שכך בבית, להקתלבבלת רעק
כבר טקיח "האס לקאלל, נהג ההנהלה", "מה יקראל. יל7י קל התנהגלתס
להערכנל 7בר בכל לל נקטענל אבל להעניש, נהג לא גם הלא בא?".

קל הבכלר בנה יהלקע, נקרא אבא קל קטל על פיקחלתל. את טאל7
בערך. קללקעקרה בת היתה כקקרה פתאלס, נפג1ר אבא קרה.

4נרסף להבנלת הבנים ללאלמי. טאל7 סנסלרתי היה קלנל הבית
הטבלגר האח פרטיים, סלרים א*ל עברית כללם ,לט7ל כלליים ללימררים

בבית. היה ט*לי עברי עתל7 לגס בעברית ספרים רכק

המלחמה/ בשנרת  שרה של הקישה ילדרתה על לב בכאב דיברה אטא
לב, ל75שלט7; נארת טיפרל בהע7ר 7ילר,קקים, לתנאי מצרחה בימי

זה. בגיל יל7ה לקה זק היתה קלהס
זאת אבל קסבלה המחסלר על אלתה לפצרת אטא ר^תה הז7מנלת בכל
פשטרת. לחיי שאפה ילדרתה משחר שרה כי אפשרית; בלתי טקיטה היתה
ערך. קל לחיים חתרה תטי7 היא חי^לני, לברק קיקלק1יס אהבה לא היא
בחיי קרה בחרה הגימנסיה לס סי עם כאקר אטא קל *ערה היה ג7לל

היתה היא טסליטת, משימה עצמה על ה17ילה כקקרה להכקרה. חללץ
זט7 הקתיכלתה קבעת לי, זכלר פקרלת. לללא בקפ7נלת אלתה מאיימת

בחלס חללה אז קקכבה לקרה ז'בלל1ינסקי, זאב בקלבל ביקר ל"ביתר" ק^נר

_ J
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לחרדת המפקד כמצררת הביתרית בתלברשת משמרתה על התייצבה גבלה
במיטה. שתישאר לפניה התתננר אשר המשפחה, כל רשל אמא של ליבה

בהירתה ערב איררעים. כמה לי ריס זכי ההיא בעת התנהגרתה על
בעברדתם בקיבל ההכשרה בקיביץ שעשר לתלרצים מצטרפת היתה בבית

הקמח, לטחנת חלרצים קביצת עם הגיעה יהיא המקרה רצה עצים, בנסירת
לרארת מארד הרפתער במשרד הערבדים למנהל. שרתף הבכיר האח הלה נה

רמנסרת ערמדת טרבים, כבת שנראתה חך, מליאת צעירה נערה הערבדים ביך
כשהרברר ההפתעה היתה גדילה רמה הפלא את לרארת יצאר הכל עצים.

שאלתי רכאשר מפליאתם התרשמה לא היא המנהל. של אחותי היא זי שנערה
כאשר כאמרר, לדבר"! מה על כבר יש האלה אמרה:"לבטלנים כך, על אלתה

ההרא בזמך הזה האת פשרה. ידעה לא הלא דרכה ב'נדקת משרכנעת היתה
השני מהצד שערמד כמי בי ראתה לשרה פרעלים, להעסיק עשיר לאדם נחשב

המתרס. של
ביליתי אלתה. לבקר נסעתי בלי'נק בהכשרה לתה הי ;בעת אחר למקרה 1

שהיא על רנעלבתי התפלאתי קפה. לבית אלתה להזמנתי רבלת שעלת אתה
לשתרת. הסכימה לא תה כלס לאפילל הקפה בבית אתי לאכלל רצתה לא

שבאלתל לי הסבירה היא דמך כעביר רק הדבר. את להביך כיצד ידעתי לא
לכ7 לאכלל. מה להם היה לא פשרט כי אכל, לא מהחברים אחד אף לום

הכלל. מך ירצאת להילת לה ר ל שאס חשבה
באחת בסני9 מביקלריה שבאחד לנר שנרדע בבית הצער היה גדרל \
להלכה כמקלבל הנסיעה להמשך הרצארת קיבלה לא היא להלי7 מעיירלת
יכלה לא אמא משלבשלת. בוץ לבדרכי גשלם סתיל ביום זה היה ברגל.

הוךטנרת. ה י הרצארת ל המשפחה בבני להיעזר לא העקשני סירלבה את 7 הבי ל

שלא לנר הרדיעה כאשר אמא, של רבייחרר שלנל ד^ער היה גדלל |
חתלרצים של ביתם הסבירה, כך שכך, פסח, לסדר הביתה לברא תרכל

באה היא הסדר אחרי התג. את לבלרת ררצה היא ראתם ביתה, כעת הלא
שהביאה הכביסה על אמא לביך בינה התמידי הלייכיח חזר לשלב הביתה \

ן^ הכבסים את תכבס הגייה רת שהעיז ארפך בשרם הסכימה לא שרה עמה.
עד לי סיפרה פעם ע*מי. שירית של יי7 העיק פי על נהגה היא שלה. /

נערה "אני לעליה. אנשים אישיר של הפעילה עליה היתה קשה כמה /
אפילי רלפעמים אנשים של גירלס לקביע צריכה מניסה ילא צעירה \

אמרה. משפתרת", של (

"נדמה ה. ממכתבי באחד לי כתבה יהקשייס הלבטים כל למרית אך
בתנרעה רהעברדה החיים בתיל הגירל לי מינה בחיים שלימית לי,

אלר  לי טרב כלל בדרך ... המשפחה בתיך אחר למישהי מאשר ייתר !
"... מרסנים לא עצים חיסר מתיל הקיבוץ כשחדרי גם יחים פנימי רב

i
^ __
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פסח סדר בליל שטירה ליל לאחר בנעך, בהייתה כארץ, גם דכך
לי: כרתבת היא המאלרעלת בימי

לילרת הי7 רשלמה. בריאה חיה, השמירה, אחרי כבר אני "
להפריז צריך לא אבל גשם, לגס קצת קיר עם הזאת הזררעה כשבר?ע
מארד, חשרבה תררייה בשבילי זאת היתה רמאידך הקושי, בהערכת

פה, החיים להרגשת משקל איזה הרסיפה
קל טבח7 איזה גס היתה הרובה עם בשמירה בלילה הזאת העמידה
השעה תברא אם  התפילה הזמך כל וליוותה האדס כביד על עמידה

. בכבוד בה לעמרד  שלי בשמירה הגדילה
כל; קודם זה הרי  דבריס איזה האלה בלילות בי נתעטקל ואס

האדם." ואהבת החייס אהבת המוות, מפני פחד חוסר
בכסה טמנה מבוגר שהיה יעקב, היה ביותר עליה האהוב האח

שלה. הראשון הטורה היה "תרבות" בגימנסיה מצטייך כתלמיד שנים.
כטוהו והיא, ובהוטור. בתבונה והדריך יעץ כליטודיס, לה עזר הוא
רבות עוזרת היתה זה לבטקצלע במתמטיקה בייחוד בליטודיס הצטיינה

בכיתה. לחבריה
הייתי ביטוי. לו למצרא וקשה חד כה הוא שרה היי של המר הסוף
מנת שהיו לסבל, כאב על להבליג ומיכולתה מהתנהגותה רת התפעל מלאה

האחות את לצער שלא כדי גם כל נהגה אולי מחלתה. בימי חלקה
אחרים. של סבלס על סיפרה אלא מכאוביה על התאוננה לא היא הבכירה.

אחר. אדם החולים מבית "חזרתי אמרה; באפק אצלה מביקורי באחד
פרע כל על תודה אסירת היתה ראיתי". ויסורים צער הרבה כר כל

ששמעתי האחרון המשפט והקשים. האחרונים בימיה בשבילה שעשר jvp
יכולנו הרי ואנו בשבילי". עושים שאתם מה כל על "תרדה היה: מפיה
מיסת ליד עמדנו אונים וחסרי שברר בלב מעט. כך כל למענה לעשרת

כך, כל קסנה היתה עליה להקל כשיכולתנו חוליה
לטלה וכ7 יתטותה ילדותה, על ובעיקר אלה דברים בהעלותי

הס אלה והתנסויות שייתכן המחשבה בדעתי עלתה  ובהחלוץ בהכשרה
לב, באומץ חייה את לסייס הכוח את לה ונתנו אלפיה את שחישלו

ובגבורה. קץ אין בסבלנות
חיפה

J
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יהלשע / אמא

אלתה ריאה תמיד.אני עיני לנגד דםרתה לכתרב. קשר, אמא על
אמא . /77/7M7 ירמה רעד ילדרתי מאז  תיינד של השרנרת בתקלפלת
אל ערב, ערב, לשיערריס. רבהכנרת בהלראה ל1רלדה עסלקה, תמיד
מעיינת, המתבררת, הספרים, על רכרנה המארתררת הלילה שערת תלך
רברת שערת בכיתה, שלמחרת השיערר לקראת הכל  ררסמת מחפשת,

לתיקים ספרים של מי?רמם משנה מסדרת, בלדקת, המירה, בספריית ערשה
שעה בכל נענית היתה רתלמידים. טלר*ס  להם הזקלקיס של לתרעלתם

את אחד לכל לטספקת הרלכת לספריה, לנדרים להערב הירס משערת
טבלקשל.

לשיחה, רתלמידים חברים רבאים ירצאים תמיד לכל, פתרח היה ביתנר
נענית, תמיר לעזלר, מרכנה תמיר ראמא רכררמה, שיר ספר, לבקשת לעצה,

בבית, השמחה גדלה שבע, בך ראני צביקה, הרלדת רעם

גמר אחרי סיפרריה, לפי יכלה, אמא יחסית, אמידה למשפחה כבת
בדרך בחרה היא אך בארניברסיטה, להמשיך התיכרך נניה"ס לימרדיה

בקשר התמידה היא בארץ. קלבלץ רתיי הכשרה נרער, תנרעת  החלרצית
הפעימר אתך הפגישרת בנע/. בעיקר מאז, מחברלתיה כמה עם עמלק

מארד, לל7ה א ל ריגש ל

לדעת, הצמארך למד בטי ארתה שאפיין כאמא בזכרלני נשאר77 היא
אפשרי, מקלם רכל השרלתנרת, המדפים,  בביתנר לקרלא. ללמרד,

קלראל;,  לאמא לכל' על7לניס גזרי ל;יקיס, מחברלת, ספרים, עמלסי
... מחפשת לרםדת,

זכררך חרבררת אפ?, דפי בעריכת בעבררתה גם כך בכלל, כבחייה
נראה איש. של בכבלדל במאלמה לפגלע שלא מאלד זהירה היל7ה  לכל'

להיסטרריה רק לא דאגתה היתה הטשק בארכילז בעבלדתה שגס לי,
הקליעה היא היחיד. לחבר *יל7 להצבת גס אלא אפק של הכללית

להנצחת  לכל' זכררך תפצי תמלנלת, שבכתב, דברים אספה חברים,
עבלדה כאל לא התייחסה הגי^אלת ללחמי בבית עבלדתה אל גם חברים.
ללתנלעה לעס לזכרל7 יד בהצבת עזרה לייעלד; שליחלת כאל אלא רגילה
הצטערה טאלד אמא בה. ניספל בררבם משפחתה בני שגס בשלאה שניספל
את ממנל להפיק מאפשר שאינל במקלם הלקס צבי אחיה לזכר שהמרעדרך

התלעלת. לא טל

j
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לעת שמעת מטפחתה קרלבי עם המשפחתיים המפגשים אל; אהבה אטא
זכררנרת. רלסיפררי כרסית להרמת אחרלס, כסקלטלת לאם כאפק אס נפגשר

לעיתים נפגשה שאתך בחיפה רלבתה לאחרת נתרנה תמיד היתה דאגתה
קרלבלל;.

לא כלל בדרך אטא מנשרא. וךשים ר הי  האתררנים המתלה חדשי
הפעם רגם בש?ט. נשאה הכל רמחלרת. בים מבאר על מתלרננת היתה
תיתה היא  בכתרבים אלתה חקרה ראף מחלתה טיב את ידעה כי אף

.., אלל7 , ארלי rmpn2
... במסתרים ברכה רהלב זכינר, ללא זכתה, לא ן

f

הבכי /

a

בכר. בכיך את *מעתי זה בלילה :■

בכית. וחנוקות רעות ;

הקר, בחלון עמדתי זה בלילה
לזכוכית. מבעד אתך להיות

;  I t . t .

רב מה עלבונך ראיתי עד לי באץ :

^ןחפו. כמה חרועותיך
במארב, ממך סמר צלי p rlעל 1  .  T ..1

רחפו. אליך :לעצמותיך t ' 1,, 1

y בתי. ומר, רע כי רע. כי בכית ואת ;!

וחדלתך. ע1יך בכית ואת ,

אותי, ראית בלי עיגים נשאת אלי /

כחלונך. וצח ה^קוף את

אלך אובד וכמו פתאם אחיי !ש ?י ו

עובר, עלי וסחדהסומים  T .  

אלתרמך נתך 

^
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... שהשפיעה פגישתנעררים

היתה זר רפגישתנערריס פרלטקה עם נפגשתי רברת D7jv לפ7.ל
קל חללם בנפתרלי מרבילה ערכים, מעצבת תדפעםית, בתיי םשמערתה
מרגיש לב של לעצה בטרת מקירר היא היתה מאז רתנרעה. לחברה א07

חיים, רתברנת גיל של מחיצה ללא לשיחה כתרבת רםביך,
הייתי לראשרנה, ארתה ראיתי שנים רחמש משלרשים למעלה לפני
כבר ההררים, בית ראת הליםרדים ספסל אל; עזבה מזמך שלא נערה אז
ההרריה טעם ההכשרה, קלבלץ של טעמר אחדים תרדשיס משך טעמתי אז
שבכיברש ראשיים מפרכת עברדה של אררכים בימים רצררתא, עמל של
שהתנרססה הסיסמה, התרם בכל בלב מתנגנת היתה לעצמי עברדה ארתה
אכזרית התלרצית "ההרריה ראדרמרת: גדרלרת דפרס באלתילל; הקלר על

במהרתה". רנפלאה בהגשמתה
לדחלקיס צפרפים משמע, תרתי תמידית, בצררתא בהכשרה חיינר

ראשרנרת, חברלללל; לרלקמלס דלת על דלת של כפלי לבטפגש במגלרלס
הארץ עם קקקלר מה רלכל לארץ רהכיסרפים שהתנרעה נעררים אחררת

רמנרף. רקע להם ר הי
הרריכרתים, הבעירת, של הגדרל בסבך נפשי את ידעתי טרם ראני
ארתי שהכניסה חברה הררחני. רחרבנר את מארד שהסעירר היסרדרת,
מדי מביאה היתה התלרצית, התלרה דעת רלראשית הצעיר" ל"החלרץ
רבדפרס בשכפרל המארחד להקינלץ בגרלה התנרעה מפירסרמי גס פעם

ערד זה היה בסךהכל התנרעה. להררירת "ממש" להכניסני כדי
שהרא הרגשה כדי עד הרבה ר אלי נכנסתי שטרם נכסף, ערלם בשבילי

לתנרעה לכניסה שלי שרשבינה ארתה רבהזדהרת. בהבנה בידיעה, שלי
"החלרץ" בסמינר מפיהם תררה שטעה םזמך שלא שליחים, על לי סיפרה
חכמים שהם עליהם, סיפרה היא הצעיר", "התלרץ רבררעידת במרשברת
בהליכרתיהם פשרטים זה עם ריתד הלכרת, לפלסקל מרצים רנברנים,

בלעתי אני רחניכים. תלמידים עם חבררת של פשלג1לס לחסלם לרלקמלס
אלא הבנתם, לסרף ירדתי לא רבה, בש>ךי?רת לתיאברך הדברים את

הלל לבלב נשקלקלל;ר/, כך כל רםשכנעת מדב^ת היתה מהם שעלתה שהררח
להל;רפק חייבת שכמרתי לחברה, ארם רמרת של טלפלא חללם רנרץם
הריך, מעלמא שלא כדםרירת נצטיירר הארץ מך השליחים עללהם.
הלימרדים שנרת בכל בלב לנל;רקטל שהלכר החלרמרת כל כביכרל,

לברבר לבלאליק הלרי יהרדה דרך התנ"ך, מימי העברית בגימנסיה
העברללג בספרלל; האחרלנלס הלל השנללס ;אלה גרלנברג *בל לאלרל

טטעלנלל; בלקעלס ששמעתים השירים, כל , הספר) בבלל; שקראלל
משפיעה ממשרת חדשה, משמערת קלבל הכל  רצירת, החל התנרערת

י
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חיים. אלרח נעל; ל לק 1

במרכז לפערלה לווארשה נקראתי (לרצ?) ההכשרה קינוץ מתול להגה,
שנקראה. כפי קבלצה" בקיטלנה, חיל הארץ לשליחי ל שפעילי רץ" "החל

לשליחי המרכזיים התניעה פעילי של האריות'1 "גרב לתרך נפלתי,איפוא,
רחב אנושי למפגש מקלס אז היתה 34 דזילנה נרחלב "הקבוצה" הקינוץ.
בארץ, הנעשה לעל התנועה רחבי על רנה לאינפורמציה ריכלז מקלס מאוד,

להכרעלת. לדיונים ומרכז
גרשל7 פרלמקה, אשד, ; חרל7 עי7 אנשי נייחודס נל17ל נקנל'נה

שנה הגדולה, והרצינות האחרילת לאחרים'). ננארי נחלם אלסגזרלנסקי,
א7ס אהנת לאללי הכלליים, הקבילה לנדילני עצמם לני7 נינס אלה 7נל

אנשי כל של וההרגשה ההכרעה שיררירך על מאנקס לאללי מהם, ששפעה
הפרדס נתור יפגעו שמא D?1 7j;yi> שגילו והחרדה האחריות ואולי הקנויה,

להתנגשויות ה ר* הצפ מגוונת, אנשים קשת המאוכלסת הקומונה של הזה
וי"י^י" י"י^י n,,, ר* ">*י. יחל  ייחי היל* החיי אנקי טי7 חילד

י"יח "יייייח מזי* "nMtir". ^י"י ^,"" ,~

אלא פעמים, מאיד הרנה הננוכה לנערה רק לא היתה שכל נדמה, לקושי. ]'| רות חני אישי, קסם האצילה היא מהארץ. הבררה שנאותה ל"אריות" גס
יחסים. של ופשטות

עיךתררד, איש ידי על נקראתי לדז'לנה הגיעי שנילם נזכרת, אני
פתוחות כא7 כל; נערך היה דנריו לווארשה,ותוכ7 לנואי אחראי שהיה

עשויה החיונ דרל על שהיא התנגדות, אפשרויות; שתי שכמותל אחת נפני
להיפל; או וחנרתית; מוסרית אישית ולעליה ונרוח נחומר צרכים לעורר
הערכים, משטר על לעמוד כאך צעיר אדם צריך צינית. ראיה לרעיל נפילה

הכל כא7 תנ7; מתול נר לפעמים לברר להושיב, להביך, נכונה, לקלו17 1י

אדם נעילת של הריכוז ומסונל, מגוו7 האנושי המפגש יותר, אינג1נסיני a
שונה. התנגדות ולשנילי כלליות להכרעות צרמת כא7 גדול; ותנועה r

קיימים נעורים גס שתנאיה טונה נגרות להנציח להעלות, עשוי זה כל c

התכררך למה הנינותי לא הניולוגי. שנגיל לנעורים מענר ומתמשכים r

הרנה ליוו זמ7 הרנה לסכנות. ניחס ולא לסיכויים ביחס לא בדיר?, :
ונישנו חזרו שיחה נאותה שנתעוררו שאלות ותהיות, מנוכות ל

ו
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הרלח התררםםרת של שערת גם שלנלת. לת לחברתי אישילת ב"לאריאצילת"
הבר הלא מה ברלר היה תמיד ללא נתגלער רדם בשר חרלשרת שערת לגס
לץ" "החל של טהקלטלנה לבי חי ברכלש גם יצאתי djbn אם התב7. לטה

לשרחרז, ידעה היא לתר. בי הטאיר החלק שלפרלמקה הרי בללארשה,
ילגר שקיעת םשרם שנידחר לברלח בחלסר צרכים לעררר לפעמים להקקיב,

שרנרת, רתיעלת טשלס אל התנרעה של שברלטה בדברים
בזכרל7 נחרתל הי17ב פרלטקה. חלתה לללארשה, בלאי לאחר קצר זט7
םרדאגיס מיטתה יד על שםרר החברים הניתרח, שלפני אחרלניס ליללת

ריס לל החי ה ני רפ קטה אחד בבלקר היתה. שקל1ה עצמה היא ל טאלד,
את בעצטה ניקתה התרחצה, עזיה, הצעת כל דחתה כבניכלל. רגלעיס

החללים. לבית יצאה רפשרטה, גאה אצילרת אלטר ל שכלל לבחילר, המקלחת
השביעה שרב הניתרח, הצלחת עם בשלרה ליטי חרדה יטי באל כר אחד
ההכשרה בקיבלצי בביקלריס היכללת קצה ער טאלטצת, בפערלה עצמה

לעני7, פרלמקה של טסירלתה "החלל/*". של ההבראה בתי רבמפעל
של הבראשית חבלי כל את טטש לבשרה גבה על לשאת ללה גד ה נכלנלתה

אלתה לכרת ז אני ההבראה. בתי של לטס קי עצם את שהב17יחל הס המפעל
מפנה םיטרת, נםצאר בטרם הרצפה, על ישנה בדרכים, עצמה מיטלטלת

בית להתרחבלת שטחה פרלטקה את זרכרת אני נרסף. לחללה טקלטה
np2H3 גם אבל לםבריאים פנים מאירה בתלכל, לשיפלריס ההבראה,

כאבה כל לאחר ההבראה בבית לתם הי את לרעה ר שניצל אלה נגד בתקיפלת
אחדים, אצל העדרהטלסר כאב את ביחידלת

התנרעתי, האישי בתחלס גישה הבדלי הג1בע בדרך היל בללארשה בקבלצה
"רהך ; כתבה הטכתביס באחד חברית. תהיה שהאללירה דאגה פרלמקה

הך טאלד, השלבים צדדים לישנס היל שבה הטגרעלת לטרלת בקבלצתנל,
לאנשים לחד מי תרכך תרספת היתה הך עטלקיס, חבירלת יחסי בקבלצה צטחל
הצעירים לכם לביחלד אלה מחיים jvp לא רכלש נשאר אחד לכל בה, החיים
הימים אבק את מעליך "תזרקי העצה; באה לאז " ... עצה מבקשת לאת ...

"... עצמך אל תתקרבי הקשים,
חברתיים ראשיים תהילת של ביטים בשבילי, הקשים הזטניס באחד

בבית אז ששהתה טפרלמקה מכתב אלי הגיע לבאראנרביץ1 רארשה ביך בדרך
קלרתה. בצל לבלא להזמנה עידלד ריעלת, כללל להטכתב כללבצ*ה אטה

לי יש לערב, בלקר רלחצת כבר אני בניימא7, תרחצי לבלא, צריכה "את
לאם ... נתקרב קצת, נשלחח גטייל, רראיס, מעיך החבריה vpv? פינת
שיהיה ב17לחה אני בלאי, נדאג. אנחנל חזרה הדרר להלצאלת לר אי7

עצטה לעל ." ירק תמלא רבחצרנר הנעים בחדרי אתי פה טרב לר
בגינה, קצת ערבדת תרפרת, מבטלת, אני טרבה, "בריאלתי בשלליים.

נחלת". אינ7 כטעל1 ידי בקיצלר, ק?1נה. בילדה מק1פלת

" < __ . _ . ^^
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הרגשה חלפש, שהעניקה אלרחים להכנסת חבירלת של שפע היה ראכך,
לספרי לפרי גך עצי של בצילם מחנלא לפינת ירק של רשפע עצמית

. בעיירה "החללץ" חברי עם לפגישלת הקריאה, לאחר לשיחה לקריאה שירה
בניימאך, לרחיצה פרלמקה עם יחד להליכה לביער בחררשרת ב17ילליס
האישי שבתחרם לגדרלרת המתגלגלרת nuvp על שיחרת  אלה כל רתרך
מחיצרת בילגרא3ייס,שהלרסיס לפרקים חיזס נסלל7 רשילרב להתנלעתי,
כרלך כשאתה גם נפשית, לקירבה רעים שיחל; של אלפי לשיחה למקניס
רגדרלה בגררת גיל, טתיצרת לענלר כר משלם מעיזה לאינך הערצה

אנרשית.

פרלמקה אצל כביקלרי שיחלתעבר של המשך  לארץ ה העלי רעם
כנה השתתפרת של הרגשה הקניית כביכרל, סחהדעת, שבהי רהכררנה

למך. בער .:
i

אליה הלכתי תמיד החללה, פרלמקה אצל ריס הניקל נסשכל מכ7 לאחר
הפנים במאלר החששלת נעלמל לתמיד להכביד, הביקלר עללל פך בתששרת, ; nr

הפרידה לעס לה. האלפיינית האלרחיס בקבלת לחלכמה, ידידרת תשרפע שלה יי "
האנלשית. מגדללתה נתבשמת ממנה

להיתה הקשיים בכל נשאה היא רב. היה העלמס קשים. היל רהלימרדים r>
הימים באחד הקשים. הטירלים בכל גם השתתפה מאלד, שקדנית תלמידה frr

ן לעניך מעניך התגלגלה השיחה לטירל, אלתי הזמינה בסמינר האחרלניס *15

לגיללילב. המעלררת חסר שעת זו היתר. מארד. אישיים לתחלמיס להגיעה f
לספר היא גס התחילה לאז אחללה, השתתפרת, אלמרת כשכללה הקשיבה, היא fr"

בשלבי בק.רן/ שנה כעבלר נקעעה. להשיחה מאלד מאלתר כבר היה ע'נמה. על י:1י:

^ חיכתה היתה, שפרלמקה לי, סלפר לטשמרהיס, הביתה מהעיר ערב לעת פעם :3'
שנתעלררל לחרדלת שנק?1עה שיחה אלתה אללי חשבתי לנסעה. לבלאי שעלת 3ז:

הם יעצה, ללא ילתר לייעץ יכלה שמא פרלמקה, של רמצפרנה בעקבלתיד" פ
מכלחלתיה, למעלה בללדאי שהיה למאמץ דרך, לל1ל?1ללי אלתה שהטריחר

בשיחה. ך המשי לל אלי לכלא

חיי. לעל עלי השפעתה היתה לכזאת בשבילי היתה היא כזאת

שרה 1970 ל

ן
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יומם לסני הגוועים נאום
ו  ■

מפיס. לא והוא פנה. יונעו
r . :t f

אשמנו. לא כי בוכים. ואנו
f נתפס שאיננו לענינו ראה
f תמנו. כבר שחיכנו לפני עוד כי

J3 כשמים ורחוק הגדול יומנו אל
30( שאהבנו. הרמים החיים את דמינו
"Iff כצהרים גבה תמיד ראיעהו כי
jtf שעז1ן^ו. השרפות 7נ#ן וכעמוךי

tfifrL. רחוק. הלד והוא נבה. הלך *CiU^m^והוא r tI t : tI t :.jrf רנעינו. על עברנו עוד ובעקבותיו
MR לאעמק. ונשמנו מהר חיינו כי
atS בעינינו. הבבה בערה כי

^ך השרב בךחס כמלילות נשרפנו כי
1^ חךנו. ציר כאל היום אל ולהטנו
2p זהב. צחק והוא לבד. צחק והוא
]6 אלינו. בא לא  והוא

ו מפ;ס. לא והוא פנה. יומנו
| גבהנו. לא גבהיו אל כי
ו נתפס שאיננו לענינו ראה
1 גובינו. שחי;כנו לפני עוד כי

YHL^ בע גל אמיר
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. ^.0] /I ifip

I. "ייי יל"י'י ה"י8י *™

ואי;פ. :שאם נואלים, B

הזעם, הע?5ת, בימיי W
^שורת^מה. 5יים Jk

הנוהךת, 3!לדות ?אז 91 _ |

תמיד, ^אמנת ק^ך רק ^\ I

הדוברת לחיי את אבוא S
להצמיד. לחיך שזף אל H :
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26,1.34 וארשה (הבס)*  לברכה
 ! התנועה אדי  התניעה  מאוד קשה הרגשה  אצלנר  אצלי

טקוס, לי מוצאת ואינני מאל7 קשים מכתבים מחברים אלי פגיעים
"אני" רכאך לחם על חולטים אנשים  רעב גס  מאיד קשה מצב
חולה שעושים, סה עישיס יבשטס אפשרויות, תנאים,  טל/אכזרים

גרשו7 להתגבר, משתדלת קרובות, לעיתים ריח מצב ששמה במחלה קצת
לי, נרמה לפעמים ... כש כיצד קאלתי ואני אדם" "להיות אוטר

הקבוצה, למרות בקבוצה, דורש; הרבה כ כ" אכזרי, מדי ותר ל שהוא
.p3nn לידי עד מעיקה, בדידרת

ביקור שקוראים למה לסני9, ליוטייס שעבר בשבוע יצאתי
פחות מרכז", פו7 "חברה בשם קוראים היו פחות לו רוח. ושאפתי
כשנפגשים מספיק ה7 בזה, להרבות מסכימה הייתי  בכוחה מאמינים

פגישה, סתם חברים, עם
יכול מארד, מעט רק שלמד אדם כל נוראה, בורות ראיתי אגב,
אחד, רק  ספר ביקשתי בבתים בעיירה, התהלכתי מאוד. הרבה לתת

יגיעו לא כעת שמוציאים החוברות מצאתי, ולא  בפולנית גס
רבים  כזו עסארצות כאלה. סניפים למאות יגיעו לא אליהם,
טרב ורצו7 להם, גם תדאגו אולי ביתא. אלפא יודעים לא מאוד
הם  מהמרכז בחברים עיוורת אמרנה רבה. במידה ישנו דווקא

לקבל. ורוצים הכל יודעים
לצאת רב רצרך לי יש פעם שרב בריאה, משתעלת, לא כבר אני
כעת לעלות בצדק. שלא הפעם, לי נדמה יסכימו, לא להכשרה.
רק  פיסית לעבודה עוד מוכשרה אינני כ"כ רוצה, הייתי לא

ב?ברצה שמיימת תורנות, של ביום ולפעמים ושכחתי, עבדתי חדשים
להחליף. היה אפשר חשובה, לא כא7 ועבודתי מאוד. קל מתעייפת

מזכירה. כשאני צוחקים
גם יתפרי השביע  חדשה שמלה חצי לי תפרי  שכחתי עיקר

ככה. כחולה. חולצה

"החלוץ" בשליחות בפולי7 אז עקתה *

 . . . . . __^
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20.6,1934 באראנלבלץ
דך)* (נפחך לרבקה

אני פח, לטייל ל17יב מאיד. הרבה ירק יפה. באראנלביץ  1

הרבה כ"כ שבעתי בללארשה מילה. כל ?רלטת חברים, עם םשרתחת
מפני רב פחד רהיה אליל, האימרך כמעט גיעל ההמרך, על דברים
חרלמרת, מאמינרת, עיניים מצאתי רכאך אמצעית, הבלתי הפגישה
הפתעה ל ז היתה ארדה, ללמרר. לשמרע, ררצרך קשבת ארדך גם "

. בשבילי
דם, של ריח מררגש באררירה רםשתרללים. פראים כעת בררארשה

פתארם נכנסת מרכר בלתי בארם לנתקלת בעיר בהתהלכי לפעמים
יהרדיה, אני באשר ארתי רלהכרת אלי לגשת ררצה שהרא מחשבה

להאמיך להפסיק הגענר. היכך עד הנה, מניחה, נרתך לא זה לדבר
ברכבת לרדת. אפשר אי כבר מזה למג1ה נלרא. הרי זה  באנשים
כאילר רבלהרת 7ns . Zydy הארררה במילה הנרסעים אלתי קיבלי

עליהם הטלתי
כאך להשאר מסכימה מארד הייתי עכשיר. ל1לב בבראנלביץ

רלעברר.
ספ?רת, רטלרריס במרעצה לעברדה ללל'נק כעת ירצאת אגל

מהר יתאכזבל ת?ררת, תרלים האנשים, שם לי מחכים היסרסים,
מנרח. נתנה לא מהתנרעה התלישרת שיצאתי. ל1לב טללארשה .

מגבלה הכל על משאיפה בארלימפרס, שרכנת שאני היה נדמה לפעמים /
בקבלתה האנשים הסרערים. המפכים, שהם, כמל החילם את חיה ללא
לפעמים היתה עצמר. בפני עללס אחד כל למסלגרים, ס^לרים !

;1לב >1לב, אבל חלשלתי. גם זה מחנק בתלל רב. מחנק של הרגשה .

זאת בכל הקבל'נה את מאחלרי. לארשה שתקלפת נגמר, כבר שהלא
היה אללי  קשה היה לעזבה. צריך אס ת ל ספק גס ל הי ל אהבתי 1

. לי נ לשי ההתנגדרת מך אדם, בכל הטברעה האינרציה, מך הרבה בזה
' שבמצב. לנרתירת, מצב,

הרבה כעת, לקרלא מקללה לאני ספרים בהרבה לדרך ה^17ג1יידתי
לקרלא.

עליה. נסרך הצעיר התלדץ תך ה?טנה, העיירה חך ליסל'נק,
להבנה לחברלת, לכמיהה געגרעים בעיניים

ע.ינת *חברת

A. i
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? 1934 לל^ק * סטרנפלד) (שפיר* שרה

הרבה, מאבק משתחררת הרבה, אלליר כעת נרשמת אני 
מתיך ירדתי כאילל היא ההרגשה בללארשה. שהעי? ממשא
מהמציארת רחלק  אבל קשה, מסרבך, מענייך, אלליספלס

שכ"כ הזה, בארלימפרס לדבר "כ כ מרבים שבשמה רמהתנרעה,
הרבה מרסיפים בררארשה החיים שאלרתיה; רמבררים כראבים

מספיק. לא זה אבל  בםקלמלל; רהמצב הדברים רניתרח להבנת
ללעבלד בתרכה, ללעבלד הזל בםציארת לחילל; ילסילס *ריר

ממש, גם
חשבתי אנשים, סניפים, קיבל^יס, מקלסליג, ראיתי
הדבר ברלט בייחלד ל;נלעה, אין  המסקנה הרבה, עליהם

איך תנרעה, אי7 אבל  ססלריס ל1לביס, אנשיס ישנס בסניפים,
להכל,  למהפכנרת סרף, איך עד למסיררת רתחייב שתלכר הרגשה

האמצעים בשם לדבר צריך אתה מתחיל, שאתה מפעל כל
ערר לי, נדמה עלייה, הכשרה, שבידך, האדמיניסטראטיביים

לב. ישימל לא לזה גם מעט
~ לגבלרה רהפערלה מגיעים יארש לידי עד לפעמים להספקלל;

לי מזכיר רזה  בסניפים לדבר לדררש, מרבה אני נראשת.
להשלמעים בגהינלס מאיים מלכיה, שמדבר,  מגיד של תפקיד

יקלייס לא הדבר כך ביך הם, בטרחים בלבם, למגיד לל ולהקים
להצטער, כבר צריך לא יארנה, ראם יארנה, לא רע שלם ללעלרי

שהייתי, הסניפים בכל כמעט זה לככה זיקנה. לעת בתשרבה אחזרר
על להם סיפרתי הצעיר, החלרץ של סניפים בשני גם הייתי
פירתיהם, פערר שאלרת, על עניתי בררארשה, הצעיר החלל?

זה כאילר התרשמתי ברררבה הנעימים, הנחמדים, הילדים הקשיבל
מחפש, מאררגך, לא ערר,

ביקשתי  "תרברת" ביתספר של נרער  ברדזיבילרב
יכרלתי לא שיחה, שאנהל מנלח, נתנל לא נל1פלל, שאללת. שישאלר
נכלנה סל*יאליס17יל; מבחינה אם  שאלה שאל אחד בחרר להשתמט,
דרלש אנשיס חלמר איזה  שנייה עברית; לעברדה מלחמתנר כעת

לבניינה, לארץ כעת
שבעייררת, לזה  בללארשה ה*עיר החללץ אל; משללה כשאני
 בעממירת בפשטרת, טרב משרתף, משהל לבכלזאת מרחק, איזה

ה*עיר. החללץ

נעז. חברל; כעל; בללארשה, "החללץ" במרכז אז פעלה *

,_ j



35

6.9.34 v*^ בליצין אשר הבחרררת, לממשלת מתגעגעת אשר לשרה,
רב! שלרם

פינטל  נחירים 27 לאני פרידה בחרררת, 2 בליצק כעת בעצם
יידע, מי כי מה. ליהי נמסרר לא טידיני השלטרך את אבל רטרביה,

להם למסלר לקשה לעצמאיים אחראיים מספקי; במרדה הבחירים אס
ניקיי גילים, הדבקת מכתב, כתיבת טכנית, עברדה רק אללי עבודה.

להם ייתר. ללא להם למסלר החלטנו זה לכל'. המזכירות חדר
מרכשרים בחררים שגם וכנראה רטתפתחים ערלים עלידינר, מתחנכים

לעברדה. אותם רלםשרך להפעיל איך לדעת רק צריך לפערלה,
 רינטרריב של שערך גנבר  פנימית ככה גניבה, היתה בקיבוץ
רוויזיה על הרתלט הביררר רבסרף סגרררת בישיברת העני/ את נררל

פרטיים. כספים  השעו7 את לא ומצאו  אלתה רהעבירר חשאית
גם ~ ההשפלה מך בזה היה לדעתי אני). (גם לרלליזיה מתנגדים רבים

הפרטיים, הכספים עני/ נירלר אלפ7
רהיר גרבה על עמדה השיחה שיתרף? בשאלות שיחה התקיימה אתמלל ]

הילם נקיבלץ. הרע לעקירת החינרך לאלפץ לרלליזיה אשר שרנרת, דערת
המשכה, יהיה

26.10.34 לוצק ! לך רב שלרם (בררסטיך)* חיים
המרך הרבצתי חברי, מכתב לכתרב אלה בימים לי קשה עפעס .

מעצמי, לחצרב ממש צריכה הייתי אלה את לגם לסניפים מכתבים י (xc

פררטה. אף במרעצה לאי7 זהלב 12 לל לקללח לס הי ר*יתי י

חלץ אבל רע, לא לאלכליס עמלים עלבדיס, חדשלת. אי7 בלל*ק ן

מספיקה. לא במידה לכספים  התררף מפני פחד אילמה, דללת מזה,
החלר9/ בפני להזדינלת דירה לשכירת יספיקל לא אלפ7 בשלם

הלללאה הרצעה איננר. רהמרצא  לכם רמחכים תלכנילת למתכננים
לאת הלל שרב הרצעה ההצעה, נכשלה ר חבר כל ע"י זהלב 20 של פנימית
 להמרכז הענייך. ניכשל לשלב שללשה, רק להתנדבל עלייה כספי

לדררש, ילתר אפשר לאי לגדל הילל קלל הגרעל7

השללשה גבעת חבר  כעת *

26.11,34 ריסרצ? רב שללם  לפרידה
"העסק"  דבר שרם עשיתי ילא משהי להדפיס הצטרכתי ברלבנה  ן

ההרצה, לצאת נתני לא דיאגיס. נשים יהא עלה התפתח, הפנים על
נכנעתי. י זה את אקרר באס לי, שאפייה הגדילה", "הסכנה את תיארי

לקליסיבה. לנסרע לא שהחלטתי כמעט ילמחרת, התפתח ייתר עיד זה בלילה
משהי, נשאר עיד  שאיננל כמעע, כבר זה כעת  נסעתי י האחריית ניצחה

נגדי. הכל  פצעים עיד ניספי אבל לעב7. שיי7 מקע7 מילא,
מדרע?
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באתי לזה. שטחה הייתי החלרץיהצעיר של לב כקרני היה לא אילי
גרברב הסרך, ליסרך  אחד רק רצרך רעם עייפה הכנה, כל ללא הנה

לנקנעל דיבר, סניף, כל ניקר מארד, הרבה הזה הכינרס על עמל
 אנשים יניאל לא אס התקללה. כםרבך רבה, ערד פאלד. יחבל אנשים

לליצק. אגיע בטח השנלע לנסל9 טכא7 ילצאת מחר אני
 הדברים כל רליתר לנר עלזרת טלנ. האישלרים עברל נקלסלנה

האחרילת.
אחרירת, להטיל האלה, הטרבים הדברים כל על רלדבר להרסיף
היא  ל ז במילה רשמית השתמשתי שלא (כמעט, השליתרת על להסביר

לחסל. מלסרי אדם רק להילת כשאפשר שליח, להילת למה  אלי טדנרת לא
ההטלניס אל לדנר לי קשה אבל  הסרנים אל לדבר ככה צריר אילי
נזה). גס רלצה אינני אצלי, הללר לא זה  אחרת ע*טי לאל אחרת

נל1לב. נגמר ישהדנר הכל אחרי כנר שזה העיקר

17.12.34 לרצ? ;לינר)* לילסקה
אחר היה לל לנדטה, ענלדה הטל7 מלעקה, כעת במרעצה כא7 

מספר רנ כה שטחים, הרנה כלכך ילתר, הרנה עלשה היה נטקלםי
רלהשתלט. להספיק לאיר כינרסים, פגישרת, מרשברת, רבאמצע הסניפים

עלד לנינתייס המצנ, אר, יציל לאללי נססינר התקללת רברת,כמרבך
סילמל. עד תרשים

אלכל האס שלי, הנגרלת תעלדת את להלציא כדאי האס לאגנ, 
יהיה לא  ככה נזה. רלצה הייתי טאלד סרטיפיקט, נמקלס לנצלה

כלכן המכביד נשם עצמי את להכתיר גס אצטרר ללא מלשהלא נמקלס זה
כעת נאישלריס לחלס. מלסרי אדם רק להילת יהיה מספיק שליח.

לעכל לי היה קשה  אלה מילים לגילס. שליח נמיליס טאלד השתמשל
נעיקר נאישלריס, החדשה להשיטה הנחירה את "לניססתי" אלת7

לא אחרת אנל השפיעל, הדנריס אס ילדעת אינני טלסרית. מנחינה
לללכת  מלסרי אדם להילת כשאפשר שליח, להילת לטה כי יכללתי.
משפיעלת האלה הטילים שנכלזאת החנריס, לי אלמריס לקינלץ.

לכל'. לכל' למרץ, מאמצים על פעמים הרנה לדנר כמל זה אנל. אנל,
איננ7 למה שלאל, אתה הפלסטר,. תיכף  להמשיך לי נלתניס לא

כלתנ אתה מאלד. קשה אנל  הנעשה על מפלרטיס מכתניס כלתניס
טכתנ, עלד רק י"שס" יננשרך נעלרך סנלת אלתס, שחיית דנריס,

כזל הרגשה כשמלללה  הטכתנים ניתר אשר הדנריס, אלתס נערר לאללי
י לילכנסל ידפיסל שמא הסכנה הזל, האיגרת  דנר לעלד לכתלנ. קשה

את לכתלנ ככה משתדלת תמיד אני שקרה. כמל אישיים דנריס גס
מלדפס. להילת ילכל לא אלפ7 נשלם שהלא המכתב,

/ כתלנ רנ. שללם רבכך להמשיך, נלתניס לא שלנ
. הכלנש נרטת כעת "החללץ", נמרכז בליריקה אז *



1933 בווארשה, 1933 בלוצק, בקיבוץ

^.י "נ  ' ''';  ■■■ ..■ ■ .יי י ■ ■■■ י '::/■... י

1933 בווארשה, הקבוצה *
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31.12.34 לרצ?

רב! שלרם לשרה,

ררבר לאה של םרתה על ידיעה הגיעתנר בערב אתםרל 
הריארת הביתה, הרפש קלבלה שברערת התישה לפני מםצ+ירב.

 רמתה טיפרס ארתה הטף בםציירב חללית. מארד היל שלה
 מספרים בקיבלץ. חלתה מללת.  החברה כל את תק9 פחד

טחב שם  החלרך ע"י אינטרנצירנל על לישרך ארתה השכיבר
נשארה בכלזאת טהתקררלת, שפרחדת לםסדרת, אטרה היא רררת.

לגמרי. לנשחתי חלל  הריארת נפגער ,nupnn  שם לישרך
לעררר, אחר כל ריירא אחרים. מספרים  החברים ביך רעד ערבר

רבים הרגשתי, מאל7. קשים הרי בחררף  כעת החלים לתנאי
להרגיש רבים ;ח7לל כדאי האם  בליבס לעצמם, שאלי מהחברים

זה). עם בקשר רק לא שבהכשרה, הטעם את

ת ר ר ם מניחה. לא חדרהארכל באמצע השתררה המסגרת
 בתרכנר.

מארד שהם דברים, יש שרה, אבל  גדרלה םחרצפת אני
שטרירת. מעליבים,
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13.2.35 לוצק שלרם!  שרה

אחד מכל  טדי יותר להתלוצץ, מרבים כעת במזכירות אצלנו
אילי רבה. הל/ריקנית מתוך גם אבל םטרבלב, אמנם  דבר רמכל

, אילי הרבה, להכניס שיוכל מהארץ, אדם אלינו שלביא דרוש, הלה
זר,  להמשיך ככה איתני, ויזעזע שיטתה דבר, איזה 7ריש

מסרגלים לא באמת כבר כאן האנשים יאילי קשה. רבה, ירידה ארמר
מאיד. רע  ככה אס  אילי אחרים, להלית התניעה בפעולת

התדלדלתי כלים. כמעט עישה אינני בסדר. לא כעת מצבנו
עצה. ערצי רמרצא? והתקלקלתי,

19.2,35 לוצק שלרם!  (בררסטיך) חיים

לא זאת, עשיתי לא  לך לכתיב פעמים כמה רציתי
קומל1 שווייגץ "'ני  לי וחשבתי ש.יצא למה מארד חששתי יכילתי,
את להשכיח רציתי  עליך ששכחתי משים רלא ושתקתי, ניט" עס

. עצמי
יכילה. אינני  בייהלי7 לעביד טתכיננת לא רב זמ7 כבר j
לעתעתה. יסכיטי לא בייארשה זה. על ערמרת הייתי לא יכילתי לי
יישחררי. יכי' חיל9 ריח מ?נב לא  קפריזה לא שזאת  יררכחר אבל
מררארשה רע. לא לכאררה חברים, 25 באי בקיבל. טישבה היתה

איש. אף השתתף לא
רמאלף. מענייך מאיד ל1רי'גקי, של "חיי" את קיראת כעת אני

שלמות אותה. אלמד  הרוסית המהפכה בתרלדרת אחרכך אמשיך \
מאוד,  אישית אבל לא, תנועתית נחיתות מיסי9, לא זה לעבודתי

מאוד.
הסוציאליסטית (המפלגה מפ.ס.ס נובי^קי כא7 היה אתמול

;באו בהשתתפותו. פומבית אסיפה להתקיים צריכה היתה הפולנית).
אמרו וביניכם, ביננו הבדל יש וכי  אותנו להזמיך במיוחד

התקיימה רלא הארלם את המשטרה סגרה האחרון ברגע המזמינים...')
מאיד היה הפ.פ.ס. במערך התקיימה האסיפה הפוטבית. האסיפה
ואדומים בונדאים "קצת" קרובים, פולניים, פועלים באו עלוב. |

הניצרל על האחיד, המקצועי האיגוד על דובר משלנו. חברים וכ25 |
הממשלתיות האגודות על המקצועיות, האגודות פיצרל על הרב,

חברינו גם ולאוס". השקיפה דת, הבדל "בלי אחידה אגודה והוקמה
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את יביאל לא "אלה בביטרי, עללב דל, ליכלח היה  נרשמל
באלפ7 הדברים כעת משתזפים אצלי רק לאללי חשבתי. המהפכה"

"nvDrmv" כרצר קטעת, לל  נלאשים מלחמת יתכך. אפרר. כלכך
עבלדה םחרסרי 7עבים, נלאקלס, רהם הפרעלים תסברך על הממשלה
לקל לרבים אחד פלעל מת הממשלה בעבלדת בללצק ברשתה. נלכדים

על קראתי חדש. לא בשבילי זה לילם. זהלב 1 לשכרם בשחפת,
בכמה נזכרתי מחדש. הזדעזעתי אבל פעם, מאלת דלסלת ערבדרת
במילים; הנגםרלת ברגלסל7, של דניעפר" "ביים טתלר תמלנלת

כך. ררערך". vp3yvv3 ניט ררעט "עם
מפיץ יפה קריאה חדר  המשקי במלב7 רבים הישגים בללצק
אסיפלת שתי השבלע היל החברים. לקרלא בל למרבים לשמחה אלר
אדם ללכל דבר, לכל אלתה, הלרידל גלבה. על עמדל לא כללילת,

 יודעים ;באמת לנאלס הם לילדעיס באלפלזי^יה הם בתפקיד
האקספלרט אגלדת של רחבה באסיפה פעם ששמעתי ב"נאלמים" נזכרתי

ב"ברלכלב בללארשה, פלע"צ רעכעע די פל7 פליגל7 די "אלנל1ר
איתס לחילת מסכימה אני רעים, לא מ17בעם אלה אנשים היום").

החיים"? את "מקצרת הלפעתם ב^יבלר למדלע לעללס,

30.3.35 לרצ? * (רבינרביץ) לילסקה

באיחלר. מכתבך אלי הגיע
עלד פתאלס, ככה ממר מכתב קבלת של העלבדה עצם אלדה,

כל פתאלס?". זה "למה ינ. תמהל7 בי עלרר אלתל שקראתי לפני
באלפ7 לחשלב רק, עצמי עם להתהלל האחרלניס בימים התרגלתי כל
מהמצב להציל אלתי, להבי7 יכלל לאינל מסלגל אינל שאיש עקשני,

הזה.
ללא מצבים היל מאלד. קשים בשבילי היל האחרלנים החלדשים

קרלב. אדם מצד להבנה אז התפללתי מנלס,
זל. להתגבררת שמחתי התגברתי. לך, לכתלב רציתי פעמים כמה
הדרכה אללי העסקנית, מהעבלדה שחרלר אלמר זה  הבנה  ידעתי
האלה הדברים משני אחד באף האמנתי לא בעבלדה. עזרה מתמדת,

כתבתי. ללא
שפירא לשרה עלכך רכתבתי השפלה, מצירי, שעלת פעם, קרה

לעבלד. תמשיכי דלרשת, התנלעה דלים, "כלחלתינל תשלבה: לקיבלתי
ילתר. הלספתי לא ברירה". אי7

הצעיר" ב"החללץ בשליחלת אז נע7, חבר *

1
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לעברר צריך בתנרעה שעיבד אדם, כל אם יידעת אינני
לעצמי, ערשה כשאני ריב פי על אבל שלי, כמל כאלה עינלייס
הסברך את גם לעשרת כך אחר לממשיכה חשבוני את לעצמי, רק י

ירק לעבלד. להמשיך רמחליטה להתארנך מעזה אינני  אחרים ! "

יכילה. אינני שיב קשיים, שיב  כזל החלטה אחרי רגעים ;
אינה להיעשרת שצריכה העבידה, אבל הקשיים לי אכפת ילא

היה במקימי אחר אדם טיב. לא נעשית אז נעשית ראם נעשית,
הזה, למעט מסכימים בררארשה יתכך, הצלתה. ביתר אלתה עישה
פעמים מניח. לא זה שקטה. להירת יכילה אינני כאך אני אבל
להתגבר י להתאמץ לטחליטה מתאמצת די אינני אילי לי, נדמה ;

מרעיל. לא זה ישיב
צריכה כעת מה הראש, את לי שברתי האחרונים בימים ,

יידעת. אינני לעשרת, מה פערלתנר, להירת
לקריא מאיד טיב היה הסמינריו7. אגרת את השביע קראתי

האלה. באנשים ?J7Nj7p ומסירלת. תיס טיהר, הרבה אלתה,
של להעמיק ב הטל התמים מבטה עיניה, לי, נדמה אחת לא

| זה "למה  בתםהרך ה"ללתיקיס") בכל ;לאללי בי נעוץ שינדלי
| ככה".

לפערלה להכניסם להם, לעזלר ה^טרכנל הרי לאנחנל
1 חברית. חמה, לסביבה לבעיקר j

אחד כל של בעללמל אבל ככה,  במזכירלת א*לנל לכאלרה,
קר.  בערלמי) רק ;יתכ7

ידרשל, אם שאלכל. מאמינה אינני בפערלה, אחרת להירת
דלרשיס. היל לא  הבינל לי לעבלד. אמשיך

תשאל, רברת". שאלרת לך לשאלל "ח^בתי  כלתב אתה

2.5.35 לי*ק  שרה

בתוכנל שקרה מה רושם ותחת מזועזעים כללני כא7 אנל
 לפתאלס  שללליס גם היינר, מארד תמימים במאי. באחד
ילדעיס כה שאנל הנצחי, ל''המדלע" אכזרילת הרבה כלכל

בכל הזר. התמימה מהשאלה ל^חלק זה עם ביחד ל אלתל, לשאלל
שקיבלל מה את "יפה" שקיבלל החברים מספרים מנלח, אי7 j?kt J
למתללכחים , רעכט" ללאסער א "מיט פלרץ טישהל פעם בכל לאיר |
מכרת. ללהכלת להלקלת ה"רעכט" החרש לשלטר היה אם החברים

טתללכחים.
ההכאלת ב חשל ללא מלכ7 לא מאלד הקיבלץ את מ'נא הזה הדבר
שבימים חברים מספר מ*ד הנבדית הבריחה העצמית, לקה החל אבל

^
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להם כתפיים כי על להתפאר כלכר ירדעים המיטרת על כתיקלנם
מדכאת, מארד לשאת, יכרלים שהם הפרדים, כמלת רעל רחברת
בלתי פעם שנהיה האפשררת על גרשרך רחצי שנה לפני דיבר

יש בסךהכל הך כעת, גם אצלנר. יהיה באמת זה רארלי לגאליים.
לנהרג, איך שנדע רצריך פערלרת, ימים, כאלה, מרמנטים לנר
מלילה קענה, החלטה כל דבר, כל כעת  רכאך בעצמנר. לשלרט

אחרת, מביך אחד רכל רבהתרגזרת שלם ברריכרח
כאך, נסתדר  לנהרג לעשרת, *ריך איך  חרשבת כאך ראני

,  אבל בטח. בטח,
להקלנטלרה המשטרה למאי, ראשרך ערב בקללסלבה הייתי

 הבריא החשברך כאך לי תשרב (לא לרארת ררציתי לעברד דרשר
כללית ראמרנה פאתרס J7*p כאלה) במקרים מהר החלטתי לא ערד
לםררת כעת גס לבקללסלבה להתפזר, עללל שהקיבלץ בהנחה, גם
עבררה רבעמרת פרעלים הירתם על גאים סלעים, אנשים,  הכל

דאת. את ראיתי לא םסרכנת, כלכך
1.30 השעה כבר היתה למאי, הראשרך בערב ללרצ? הגעתי
מ?רשט היה הארכל תדר במזררדה, לרלליזיה מיד זכיתי בלילה.
שאל ה?רמנרנט שלררה, לגם לשממה חג החברים פני רעל נהדר.
הרשה "מי שענר. מה לר ענר כאך?", "מה שאל חיכר. רהתברים
רדיפה הכארת,  לנדיר לפלרגרת להתפזר התחילר צע>ך. לכם?",
מתביישת שאני במקלם, התחבארת הגדר, על טיפרס  רבריחרת

אחראים. בכגלר לסל5ר קליקה את אסלל בשמל. לקרלא
מארקס. תמרנת אל; להסיר לדרשל שלב אלתנל ביקרל למחרת
יסירל לא שאס הב17יחל, יסירל, לא מארקס שאת הלדיעל החברים

חררבך. לנר יעשר נשאר, שערר האררם מעט לאת התמרנה את
שלחל החברים החברים, של הרשימה את wp2b באר בערב
ענה חיים םרכנה. הרשימה היתה לא  לכא7 למזכירלת אלתה

לקיבל למשטרה אלתל לקחל בעיניהם, חך מצאה לא רהתשרבה להם
שערת כמה לפני אלתל. שיחררל זה לאחרי מאלד, קשלת טכלת

סלפר. לאת שייקח את גם שיתררר
לא בלל*ק, יהיה שהלא זמ7 שכל בחייל, נשבע הקלמנ7נ17
ביקלרים אבל אילמים, רק שזה כמלבן, בללצק. קלמלנה תתקיים

מתלחים. כללם להחברים רבים לנל יהיל



ו

1934 הצעיר, החלוץ במועצת

, _ 1

1935 בווארשה, וחברים שליחים עם
^
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15,4.35 לל*ק
(?רפיט)* ק ישראלי

לך אחכה מארד, לל טלדה לאני טכתבל את הילם קבלתי
אדם, כל מקבלת דרםבררביצה תברא, כי טרב, בדרםבררביצת,

רבה, ברובררת אליה סבא
צריכה הייתי לכאלרה, פסח. אחרי ליללה אני לבכ7

השלסלת חסרה םדרע, לי ברלר לא אבל רבה. שטחה לזה לשמרה
בשמחה.

ברלר לא לבכ"ז רבה, קריאה בסירלת, משלט לפני  לבכ7
עמי, בתרך לא  בבית חרדשים אחיה כי*7 לי,

הפסח  לקיים יכרלתי לא אסיפה בסארני, אתםרל הייתי
אתר, החלרצים רגם מארד רב שלסרך בעיירה שללל1 על7 הזה,
בירם ערד בכינרס, השתתפרת הרבטחה רעד, ישיבת התקיימה

אישלריס. אסיפת  לשם לתזרר עלי חמישי
בכשרל7 כתלב הספר המתים", "אניית את לקרלא גמרתי

המשטר על לעג הרבה נ"נ אלתל, החרימר שלא בעיני תמלה  רב
רהערכתר בתםיםרתר, עמר? הטראגיקלסי, הזה רהטיפרס רשליחיר,

משכנע כה ?רלע, כה דבר לי,שאיך נרמה רמעניינת, וךרלעת
את התזכלר כאץ. אנלשיים מאל7 קטעים גם הזה, התמים מהלעג

וךטע רה?ברניט? המלחים , האנייה ביך ההדדי היחס על wpn
לפני אלתל מקריאה הייתי בלרצ?, כעת הייתי לר מארד, אנרשי

רבים,
להאפשרלת לקריאה ספר בלי עברדה. מחרסרת נשארתי רכעת

ק*ת רלעםרד רלהציץ מתגעגעת אינני ללרצ^ ניטלה, לישל7
לא  לכאב עללה טרירלת איזר יק יב. ר*ל7 בכ"ז יש סה*7

מררע. לי, ברלר
שתשתחרר לאחר ?צת, נעשה תסכים? האם הצעה, לי יש שמע,

לראלת נלך בסירלת, נשרט תבקרני, לבקיץ פיקציה מהצבא,
יפיס. 7ברים

היא ההגבה רק לכרלנר, יש ערר) (מחלת שטגרש לי נ7טה
זה? פילרסרפי איינפאל על 7עתר מה שלנה.

חג עבררי תהיה עלייה על הידיעה כי חשבתי כבר לאני
אישלםלת. ללבסל9

נעך חבר *



31.7.35ו זגליניץ שרה/ רב, שללם :
*

ו"חללס" גדיל רעש בתלך בערר שעה לפני קיבלתי מכתבך את \
 א"י פני על הקסם בפנס אלתנל הלביל שברק לאחר נמישנה. רבים

לביתלחס. המכפלה למערת ע7 הגענל
רכרתב פרידמן ד.א. של נרנר על הערכה ספר הילס קראתי
מביע, צרפה, יצירתר ימי כל היה הסבא מנדלי  היתר ני7 הלא

מצאל הנכדים, הס, אנל ההסתכללת, את לימד נכדיל את לגס מסתכל
לרלשמיס. פתרשמיס רלשסיס, הס ההתרשמלת, את  אחרת דרך להס

בלב. נל0פת חדשה, שריטה רלשס כל חדש, רלשס רגע כל ;

לנעימלת קשלת שרי17לת הרבה נשארית להתרשם, כעת אני מרבה |

אליך האחררן מכתבי גס היה בטח במכתבי, אלת7 אני לרלשמת בלב
מגלבשת אינה הדברים תפיסת כר שמשלם יתכ7 להתרשמלת. בי17לי
במכתב לדבריך מסכימה אנל אי7 טדי. ילתר שטחית לעסלקה, עלד
שאת היסלריס אלתם בכל גם שנלסיתי לאחר זאת לי אני למרשה ;

בגללם כללל העללס לאת האנשים את שנאתי התרגזתי, אלתס, כאבת |
ללנלח. להשתחרר זה, מכל לברלח רב רצל7 היה מאלד לתכלפלת

מכל  הכל הכל, בל ליש שלם עם זהל כעת שלנל התנלעה
החיים כל את להקי9 התפקיד את עלינל לקחנל להסחלרלת. המינים *

אלנל1ערללעל?1 הקיבלציס בתלר גס  כעת כבר לנל ליש הכל לאת 1

גם  שמעתי שלנים, בגיללייס ריח חללי כבר לנל ליש אנשים, ^

התנלעה, לא זה זה, כל אבל ליש. ליש גנבים גס סהרלריס/ליש
לברר לעטלד, רגע הגדללה הבהלה בתלך לצריך שיכבה, אס כי <

מרפאים של הזה התפקיד את לקבל אל רלטהר להלציא  ללהחליל1 t

דל"ח לל ימסלר המרכז לקלדם שהתנלעה צריך, אבל למטפלים, /

מסקנלת. ליסיק מזה, י

לבהללליה מהגידלל כללנל השתכרנל הגדללה הזרימה בתקלפת
יהיה הזה שהאדם בכדי מספיק לא מעל1, שזה שכחל,  חהמרך לאיש
אני רלאה אבל ההתפכחלת, תקלפת באה כעת לחללץ. התנלעה, לאדם
פעם קהיתה האהבה במקלם מארד. אלתי שמפחידה תלפעה, איתה יחד

אלתנל. יאכל יזה אמל7, אי בעיקר  אםרך אי שנאה, באה  להמרך
לעבלד להפסיק שצריך אי לבאמל7 באהבה לעבלד צריך שלנל בתנלעה
חברי עם טיילתי בלליבציה לארשה, את שיצאתי אחרי שבלע לגמרי.

היה לטסביב חלפשייס ביחסיהם, פשלעים מאלד היל להס הסניף
לעל החלפש על ddh לדבר פתארם רהתחלתי רהניימאך שדלת מרחב

תמלה. לפלא, בעיני זה היה  לללארשה השלייתי באנשים, האמל7
17בעי. זה ראצע^

^
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הלנה. התרשמתי תרפערת. אנשים, ראיתי בטקלפלת, ה77ל77
סרבים, צעירים, אנשים ראיתי מפעל,  שלנר התנרעה בל7לר רא7ל77
בכרהי י חבררת הבנה, אהבה, שמבקשלת להם רעיניים אמרנה עם גם
לשיחה טארד ששםחר אנשים ראיתי ללכדם. להעלרתם, אפשר אלה כל
כיערר גם כך םהכרתרת, לפעלה לעםל סבל ראיתי הפשרטה, החברית,

בהם, נפגשים שאנל רהסבכים ה?שיים בתרך ראיתי
מחלץ אנשים מארד הרבה עם רלדבר להיפגש גם לי יצא

בעליעגלה עם העם, עם שרחחתי למדתי, להם, הקשבתי לתנרעה,
התנרעה, אדם סל תדרך כעת טתרקם בטלנים, סתם רעם סרתרים רעם
פשרט העם, לתרך לעם, שהרלך אדם בררסיה, פעם שהיה כזה  חדש

העם, עם רתי ארהב
הסרציאליסטית) הפרלנית (המפלגה פ.פ,ס בררעידת אני נזכרת
לתנרעה, נחרצים בית בל7 בנ7 "האנשים סיספה: נזרקה האחררנה,
בררתך ארתם שהעלה האנשים ארתם עכשיר, של משרד אנשי בסקלם
דררשים לפ,פ.ס, מאשר ירתר לנל, גס לס^רלג". ז'יילפסקי

אם תימצא, אס בתלכי, הדטלת אלתה לסתרקטת כאלה. אנשים בעיקר
מאלד אני טאטינה לני*לנל.  יהיל רבים לאס בתרכנר, תתגבש

לנר, םחרצה אנשים עם שלנר האישית בפגישה
דרגה, נחרתי עצמם את מרגישים בחברתנר אחרים יהרדים

ביחסינל שבנר, האנרשירת הםידרת עליהם. יתרלננל את מרגישים
בהתארננרת איננר הענייך אלינל. אלתס לקרב עשריים ההדדיים
בהתאלננלת להפסיק פעם רצריך להעללתס אין אלא  אנשינר על

זר,
רב צמארך לישנל בבלרלתי לילתר ילתר נלכחת כעת אני 
גדללה הכי לקה החל כעת הס הספרים לקרלא. ללםרר, לתרברת, מארד

הרבה בל שאלכל בעבלדה, כזה סידלר על חללם גס לישנל שלי,
לקרלא דללקא אפשר פיסית שבעבררה נרכחתי רללםרר, לקרלא

לללמלד.
את האס זה? טה  כלאב להגב חיללרת שאת פרידה לי כתבה
כאב להרגיש התחלתי בערר שבלע לפני אני זה? נגד פשהל עלקה
דללקא בחברתנר, טרב לא כ"כ  עלי רלבץ התחיל שלם להר גב

לזה, תדאגי שתבריאי, צריך  לחללת הקיבל^נית, נחברתנל

26.11,35 לארשה (בררסטיך), חיים
החללץ לסרכז לעבלר שעלי בללארשה, כא7 החליטל

הסכמתי, את הבעתי לא עלד זה. את טקבלת אני בדיעבד הצעיר,
ללצק, של לגלרלה החרדה רבה רבה, הכ7. את לאמר קשה ערד

J
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מחשבה למתלר מארד, הרבה בך הגיתי לל'נק של תקבלנה רמתרך
אלריאל  "nupjb ב"מסביב ברנר של אחד בטיפרס נדברתי
שקרא אדם, מארד, ארתר ארהב (ברנר) אברמזל7 דלידלבסקי.
עדיין, מארד, לר nvpi האנרשית החכמה לנבכי הגיע הרבה,

כך: בערך נח ער הלא  הספר על לדעתר ארתר רכששראליס
יררע, אני גם רלשארל לשארל ירדעים רק הספרים

קראתי מצפרני: ארתי נ?ף בכך ארתך רראה כשהייתי |
אימרגרע  הקרלנ לזלללג לגשת היכרלת בחרסר עיניך, בביטרי

ראישלםרת.
לחבר, בהבנה , 1j7jjpddj בירשרך, אתה  ידעתי לננ"ז

בתנרעה, אחר םישהר מאשר ירתר לעברד יכרל
פשרט ירררה, היתה בהתחלתה  הסניף בשאלרת השיחה

העלר א"כ בסניפים, חברינר אצל מחשבה מעט כ"כ התביישתי,
דיך כ'האב נר,  פתחתי אני יפה, רנגםרה חברים, כמה ארתה
שמעל  ראיתי שכך מה רחצי, משעה ירתר רדיברתי פארגעסך

 לעשרת יש מה רראיתי, שהרגשתי מה דיברתי הקשיבל. ארתי,
לא הדברים, את להעמיד צריך ככה אס לעל;, ל ק הערכתי היתה אם \

דעתך את רלשמרע להיפגש מארד ררצה רהייתי לגמרי. לי בררר
זה, לכל ביחס אחרים של רגם

לחלץ לקיים, רצריך הבטחתי לחינרץ', ירצאים אנר מיד
ליהלדיס אביב, לבחלץ חקלאים, יהרדים יהרדי. כפר  חינרץ מזה j

אלל;י. יאסרל שלא רק *ריל קללסלנהרלקיטנה. לאח"כ זלרעיס. |
רלפחרד, רלאסרר לחשרד מרבים אלה נסביבלת

שם"? "מה  ראגה רמלררה ת, ער די י כל לי איך מהבית
גם הייתי אנשים. 18 ביחד רבדרמבררביצה בסארני אישרתי 1|

לשלחה קל ירתר הרבה שב"הערבר" נרכחתי שרחחנר. ב"הערבר", \

לחרד, נשים שיחת סידרתי ב"התלרץ". מאשר מרבך, ללהילל; י

עברדתר. ראת הנשים חרג את ארגנתי
היה אחד, אדם רק כאך היה ננ"ז לל קשה. הצעיר רבהתלרץ
אבל הרבה, השבעתי  ב"החלרץ" יפה, סניף להקים ל לעשרת אפשר
bnpwb אפשר לר מרץ, המל7 להשקיע כאך צריך  מארד לי בררר

למארת, מגיע היה בפרדים א7ל;ל
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19.7,35 דרמבררביצה * ליהלדית

הכנתן ראחרי טלשבלת מכינה רהליך. בדרכי כ^ת 7JN
כעת, התרעננתי  בתרכנר 10nbpn הברטרי כפי בהך. אשתתף
 בזה. לי רטרב ערשה חיה, הזה, בקשר האביב סיד כנראה

ר"החלרץ" הפרלני, "החלרץ" של רבה עלייה לפני אנ1 לי, נדמה
סניפי בכמה להירת האחררך בזםך לי יצא יקר. מארד, אהרב

סכסרכים לזה רםסביב לעלרת כםרבך, בר, ררצים הכל "הערבד",
רב, כלח  זה עם יתד אבל החלרצית, להתפננםרתר רברת רסכנרת
בגילה. הערבדת א"י של למבצר זה את להפרך ראפשררת התפתחרת

התקייטל. טרם ערד הקלנגרס ענייני בשל לעלייה האישררים
זל. פרך מעברדת להימלט כנראה, ארכל, לא הפעם

לדלטברלביצה. קללסלבה סארני, בסביבת כעת אני נמצאת
חיי רמתפתחים, ערלים כא7 הקיבלציס פרעלית, חלרצית, סביבה

אבל רדלרת פרימיטיבירת הרבה עם ערד כמרבך, חדשה, חברה
תרברתית רפערלה שהיתה, מזל וביערת ירתר, רבה התפתחרת

6,9,35

יפה סביבה  קרמניץ ע"י "החלרץ" של בםרשבה כעת
בעללס, לחיה קלראיס ^צת במרשבה, כטל להחילם להעבלדה טאלד,

כעת ברנר, אל; הרבה קלראת רצרחוך, לר לרעב אללי הגדלל שהערלם
בערד יתכך פעם, אעלה גס זאת בכל אבל . "rn!p2b "מסביב שרב,

חרדשים, כמה

26,6,35 קלבל

בקלבל. נסיערת של שבלעייס אחרי לללצק, בדרך כעת אני
רהתעכבתי, ארתה עברתי

הסכיס לא המרכז אעלה. בקרלב שכבר בטרחה הייתי כך,
בהבנה. הדי7 את קיבלתי לאני

הרי בלב לרלמניה, פללניה גבלל על ימים כמה לפני הייתי
עברתי אני. גס  לבזכלתה לשס גס הגיעה קללסלבה הקארפא17יס.

בארץ כבר שהיתה אחלת *

_^j
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הים בתוך מאיד טרב לי יהיה ופראות. כיח יופי,  מרחקים \

לפני שכדאי החלטתי ההרים, על העפלתי וכוח. יופל קל הזה
 הזה כייפי שראה אדם לי, נדמה  ישראל. לארץ שעולים ;

לעילם, איתי ישכח לא
j
i

13,11.35 קיבל \

1

שלטיל; לי נדמה קשה. ריח במצב לא לגמרי אני
ייתר בתנרעה,' רהעברדה החיים בתיך הגירל לי מינה בחיים
מעיק, קשה, ולפעמים יש כמיבץ במשפחה. אחר למישהי מאשר

כשלונות יש מאיד, מצומצמת יכולת של שעות יש מכביד. I

מאיד. מדכאות התניעה, ועם אנשים עם פגישות יש בעבודה, |

כשחדרי גס יחים, פנימי רב איר לי, עיב ה7 בדרךכלל אבל j

חברים סביבת וגס מוסקים... לא עצים, חוסר מתיל הקיבוץ, י

ולעזור. להביך תמיד שרוצה
לי טוב ברנר. את הרבה כלכך קוראת אני למה שאלת,
עושר של כוח, של מעייך תמיד הוא בשבילי בסביבתו. מאוד 0

את דווקא לא לפעמים, אותו קראי אליך. בקשתי  נפשי *
זה. גם כי אם וכשלו7", "שכול

בזה. רוצה מאוד כבר. אעלה בוודאי החררף אני
בקיבוץ. בעבודה ולהיאחז להיקלע לארץ, לצאת מאוד כבר רוצה
אפילי דורי". לא כא7 "הדור מאוד. לי זרה קובל 
מושכת עוד. לפגוש כמעט אי7 הגימנסיה משנות חברי את

הקרובים. הבית, , N0K רק

:1

261.36 קלבל 1

בראינלע מבקרת נחה, הרבה, קוראת בבית, עוד אני 11

מ?נאת ואינני וקשה בכך רגילה לא קצת  הרבה ומתבעלת |
אנשים בבדלנות ככה יכולים כיצד בעיני מארד תמרה לבטלנים.

שנה. 80 או 70 לחיית
אס מווארשה, למכתב מחכה אני ערד נחרץ. לא דיני ערד
קצת עייפתי כא7. לעבודה זמ7 לאיזה נרתמת שוב או עולה אני
ההתרוקנות כאשר בעיקר לרוחי, שאינה העסקנות, הזו. מהעבודה .

להשתלמות עצמי, ללימוד כעת, רב אצלי קהוא והצורך, קטנה לא ו
חוסר ומתוך שלנו העבודה בתנאי להתגשם נית7 אינו ולהעשרה,

בתוכה. שנוצרת הסבלנות
יבינו, החברים הפעם גם ואם דורשת", "התנועה ומאידך
אותי תביני לא שמא חוששת אני אכנע.  ממני דורשת שהיא |
רב. לעלות הרצרך כ7, מאיד. יקרה לי גם והתנועה טרב, |
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מנצלים ניצרל, טרענים די, שכבר לי מסבירים ג1לענים, בבית
ירתר להסתדר רצרך סתרך לתנלעה באתי כאילל שעלילת,  איל;'

וה3לא החזי7 םשך ארפך בכל אלתי תך נלחים. חידם לחירת עלב,
לגזרלת. הכנעה םתרך דברים שרם ערשה אינני לבתנלעה החללצי,
כזל. היתה אילל בחברה ללחילת לנקלס יכללה הייתי לא נכלל

הרעננרת ממני שניטלה הכרה סתרך לעלרת, ררצה  זאת בכל
הברים, החלטת זאת בכל אקנל בעבלדה;

16.3.(1936) קלבל

ממנה ירצאת ימים 87 רבערר שברע (בץרבל) פה אני
במלחמה לעלרת, אפשררת לי "הגישר" פתארם ישראל. לארץ בדרך

קלי7. טיר ס'קלטע אז הנחה מתרך כנראה כרגיל. קלא קלה
 נעים לא כמרבך, לי, מטפלים דלאגיס, לבבית

נר, דררשים. עלייה כספי רגם כמרבך, עמלתי לא זה כל על אני
ירתר מררבים עלייה לחבלי ירתר רב הסבל אחרים לחלרציס

20,3.36 לילנה

זה חררף לגמרי. לגמרי, לקלסה בריאה באטל; לאני
היתה שלא כמעט רנסיערת. עברדה מארד מעט של חררף אצלי היה

עייפה, לא גם כעת לזה, לנלש9 לכל'. להת?רר לחלרת, הזדמנרת
כלחליג. קצת הרסיפה בבית הירתי

נראה ארפך בכל ירדעת. אינני בללילנה לי טחכה מה
בגלל העברדה קשה כה לא  לאצלי קשה. לא כא7 שאקלע לי
התליטר ך. א כ העסקנית בעבלדה הקלשי כמר לארץ, הציפיה

קלל ייתכ7 הדין. את לקינלתי לילתר שנה לחצי כא7 אלתי לעכב
יכרלתי. לא ערלה. הייתי ירתר התעקשתי

לקריאה לילנה, להכרת הזםך את לנצל מתכרננת אני כאך
רלהשלים להרחיב ללטלד הזה הצלרך כעת אצלי טעיק רלימרד.

בחיים, תקלפה עלד לילנה, על טתחרעת אינני בדיעבד ידיעלת.
תלמד, תרסיף, שבטח

עם פגישה אחרי בעיקר האחררנרת, בשנים אני ירדעת, אל;
חייכת אקמה, עצטי את מרגיקה מרים, יקראליק, אמא, הבית,

מסרגלת אינני במעשים זאת "לשלם" להביע, אבל  אלה כל כלפי
גשר רחרסר הררית תהרם בהרגשת כ"כ מהקרלביס תמיד אני רנרסעת

אינני כאילל הטרלבה, הדאגה לי נעימה לא לפעמים רשלמרתך
לה. ראליה
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22.1.36 b21p

גלרלר)* (לר?רב צפררה

חניכי עברי, נעררים, בשכבת חלג לנהל נקיכל כא7 עלי קיבלתי
רצינית פערלר אתם לנהל שאפשר לי לנדמה "תרברת"

יסלדייס. דברים מק7ר7ל7, יחד אתם ללמרד שלי הכררנה
שירה,  גררדרך ביאליק, טשרניחלבסקי, ברריצ'בסקי, ברנד,

של ביעלי באמת (רזה ריפה ש"אנרשי מה מכל זרים, משדרת משהל י

ההרריה את רמעשיר כמליצה) מקבלת היית המרכארת בלי ברנר, /

רכר' רכר' אמיצה" ירתר, ליפה האדם נפש את רערשה
ג

גדרלים בעללמלת לשקלעה ספרים ברלעת בינתיים אני ■
שירעה npixmn ההרגשה מזר ?צת התנערתי רמסרבכים, ריפים

ילתר אינני הלב#לבעיקר על כזה הר רלכפרת לדכא כ"כ
הרבה ככה לר שחי אדם רק גלילית", "מלע*ה ללא מזכירלתניצה 1

ברכבת, בתא לבד לנסרע מאשר טרב ירתר ערד  רבתתרםר עצמר עם
? מה נרתירת, בקשת

התלרצי. בערלם הנעשה על לדעת י ללא מכל, נתלקה כאך אני 

תבררי זמן. הרבה כאך טעטד להחזיק אלכל לא זאת בכל
 ירשה בעלייה המצב אם לעלרת, החררף עלד לה תקל לי יש אם

\

בפרליך בתנרעה בשליתרת אז נעך, חברת *

10.1.36 קלבל ן

גם מצאתי. לא בבית הנרכחי רלחי במ'נב גם מקלמי את
אתמרל מבהילים. נמשכים, הימים אלליר. >ךצת לא גם מרגלע, לא 5
את פעם שלב ראיתי שלשלס בשחרלרל. רטיפלתי ברידר את אסרר

למחזיקה סאללינקלב זכרלנלת את קלראת הילם פ.ל1רסבלרג", "נשפי
שם לך קרה "מה בדאגה: שראלת אםא ממש. בצפרניים ע'נמי את

"? בללארשה
ו

ררצה רהייתי להמשיך הרבה כאז אלכל לי,לא שברלר מה  1

ילדעת אני לקיבלץ. לצאת ראח"כ לעליה ניירלתי את להכין
גם מעיזה אינני לעלרת. זכרת לי איך הטצרמצמת זר שבעליה

לבקש
1

/

ו
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תעבירי, אל הביאי  לקריאה 17לנ חזק, סשהל תסיג? אס

ידלה אללי לשמש צרפה עיני בינתיים
לראלתך טאל7 nvp לי היה ? אל; לסך של מה  זה עם לביחד
מעיך התערברת להבת א לא אל; לדעת, י אני נקלנל. חללה צרררה,

,לרלצה מניח לא ררדף, זאת בכל זה לאלתי סלח7. שלי. זל
לחזקה. בריאה לראלתר

רב שללם שללם,

18,1,36 ללצק
ט7י 7לל;ר אלל7 שיעסלק זה שמכתבי אני רלצה  לאני 

אל; שתקבל7 אנ7 לרל*יו אלה מכתבים מסרג אחררך יהיה בעצמי
רמצפרך. הכרה דברי דברי, את

עלד בה לעשלת אלכל לא , םירתרת כבר בפרליך לתנרעה אני
רלדעת הכל בה להשקיע בה, להשתכח לעלרת, צריך בפערלה מסהר.
לי איך כי הכררזרת, תמר כי הרגשתי אחת לא  היצירה טעם את

ילתר אלתי מעשירה לא התנרעה לעשרת)כי להגיד, מה לתר י
כי אם בערל למשרך הלספת7  לגמלר רבלת פעמים להחלטתי
שהיינר הזה הנימר^ ערד הצטרף הזה. הדבר כראי לא ידעתי

בכרחרתי היה שזה כמה ער לנזהרת7 "זקנים" של סלם רך לגי בלרצ?
רדה, מהעב יציאה של עליה, של הזל הרלח מהשלטת

רצל7 מתלך לא הביתה יצאתי  הצעיר בהחללץ לעברדתי אשר
ללא מצילים לא ככה נפשי. את להציל כדי לא מקשיים, להשתמט
לא אבל רמ7/נ7/, נפש ענריי לי נכרנר שבבית ידעתי ניצלליס.

לא שהיא לה, ארכל שלא עבררה. b2?b זכרת כל לעצמי ראיתי
מאשר ילתר הרבה לרשת ד בהחה"צ העבידה לאפשרלילתי. בהתאם
צעירים, עם לחילת יכללת חיניכ7ת, גישה ב"החליץ", העבידה
ילתר נסיי7, ניכית, החי העבידה של לבעילת לחדירה התעמקלת
שמש, ארר לתנרעה להביא צריך בהחה"צ שעלבד אדם  ידיעלת.

 לדרלר" גיל "רלח בריאה, חדללה
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כתיבה על גם ארתי נלקן* ללבי זה במצבי מארד לי קשה  לטאידך
אנחנר לד ריררעת\נרשאים טאפינה פאל7 הצעיר בהחלרץ אני זר.

בר לעשרת םחרייבים אנר בארץ. החברים ללא לחידת צריכים הטקלטייס
למשעך. דת הי ל רך, לכר להדריך,  הארץ סך והחברים השתררה הפערלה את
אני כאשר כעת, לי הדרםים רלכל לי תנרעתית חרלשה תערדת משלם ריש

לא ערד מימי אבל רתשתררי, ש"תביני' אליך לפנרת צריכה למשל
בזה יש לה, מתאימה שאינני מראש שידעתי לדה, עב עצמי על וךיבלתי

טלסרי. ... מהלא
יעשיר, ארתי, ידריך אשר אדם שיימצא ידעתי לר  דבר 7ע77
מפחידה ללא כ"כ אצלי דלחקל; לא העליה מקבלל;. הייתי  ילמד

 אבל העם, כאך הך  בפרליך זמך איזה ערד להישאר האפשררת ארתי
זה, טבל המסקנה ארכל. לא  תטיל שהתנרעה פערלה שליחרת, למלא לא

ארתי לשלח שצריך
ררפירך, תסברכת  כאלה דברים רכאך סרב. מערדד, מכתב רצית

יכרלתי. לר ידעתי, ל ל ? מזה להשתחרר כיצר

13,8,36 קלבל

בהםרך עלי עלברים  בקלבל שלישי ידם בינתיים רהיטים,
בסידרר הממשלתיים רבמשרדים "שלי" בקלבל רהתררצצרירת טרדרת

אספיק. אס ל77קללה, פחד ביך נקלעל; רבינתיים הדרכיה,
."אל; ניס ל הראש ל לדברי שנים מלפני מכר חבר ארתי פגש בבריסק

זיו". אנטלריפך צייטך שלעכטע איך ארך חלרצים גרטע ? כיצד ערלה, '

אדמר. ץצת חללרל, קצת זאת בכל רפני כמרבך. עניתי לא

מיני כל רעשיתי זאת, כל לי חשבתי ברכבי; קלדס עלד לאני 

כאילר מילא, בתרכי. התנצתר אשר ?רלרת להטל7 להקשבל;י תשברנרת
הזה, מהםיצר ארתי להרציא באר הםאררערת רק

i

ילס ןזעתרנים אל; קלראת בחרדה אטא, נל,לב ליבה, ,hoki
הך  לאסביר שאקרא המשכילה" "הבל; אל; ממני, טבקשת  לס י

"כתטרל מזעזעים מעשים רעל חדשים קרבנלל; על מסרפר רך הגלי בארתר
. שלשרם"

1מתברח זרים, אנשים עם ההכרחירת ההכנרת,הפגישדת רבינתיים,
קנאה מתדר פעם בארת אשר האלה, השאלרת כל על רלענרת אתם לדבר

לצאת אדיב להירת ררצרך מחשבה מתרך רפעם קל רלעג בלז מתלך לפעס
לקיבלץ. להציץ בבית, לשבת רטרב מרץ, הסרך גרזלים  חרבתם ידי

שלא כנראה, ב25, ערלה אני אס  בחטיפה ככה יצאל;י לטללילנה
רב שללס  אז כבר נתראה
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3,5,36 סללינציאני ליהרדית
של גס ברירה רבדלית "התלרץ" של סניפים מבקרת שלב אני 
לבקר רחצי ה21 בת לי, לסכביד נעים לא כמה ידעת לר "הערבד",

לדאגלת סבל לעסיסי םשפתרת בעלי הערבד, חברי לפגי רלהרפיע
בעיני, גס סאלד טצחיק נראה זה כל לפעמים כטבקרת. סרלבלת,

כטבעי זה את מקבלים כאילל להעלבדניקים החברים זאת דלרקיס אבל
אחרת. אפשר אי  לבעיקר םאל7.

בטח זה יהיה ב"החללץ" כאך עבלדתי תקלפת את פעם אסכם כאשר
לילנה כך, קשה. בינתיים  בחיי מאל7 טאל9 חשלב, מעניי7, פר?
בחינרת מהרבה רכמרבך מעניינים ראנשים נהדר בה טבע מעניינת,
טחלסר העסקנית, טהעבלדה נלאתי בסיכלס אבל בה, הילתי תשרבה

רערשה לעשרת צריר יידעת רםאידך, האנשים, ככל לחילת האפשרלת
דברי את שתטבלי ררצה אינני  גם, כמרבך רבה, בהתאםצרת דברים

בעירים הטלני מקל ג1לב חלקי בררדאי להיפך  גררלי, על כהתארננרת
לאחיזה. תלכ7 מחלסרי בישראל

חרדים רראגים,  מארד םשרנים אנשים משפתתנר כל אנחנל,
בעללס מתהלכים רםסרגרים, סגררים לכאררה אבל לרעהר, איש מארד
מאלד. קרלביס אנקיס עם לביחסיס אנשים בחברת גם תמיר, לבדם

שיהיה צריך קצת, לעטקלת תרברת לר, שלב אדם אני תרשבת רבכלל
הזה. בעללם קקה לר

17,11, (?1936) ;נע7) נענה
במרלדת הלאחזלת של קליעה, של קשיים כמלב7 האטת, ללטע7

לימרר לשם הנפש כרתרת כל את לאטץ לצריך םרכרת, לא רבחברה
 מסביב רהרמה המתרחש לכל להבנה העבררה

כמה פי בקשיים לי תעלה שהעברדה חשבתי האמת, למע7 זאת לגס
אשר להרגשלת חללילת ערברת בינתיים לאני במציאלת זה מאשר

כל א77 עליה7 ללכתלב מסלגלת אני תמיד לא לעצטי גם אלת7 להגדיר
יכרלת,

רהאםיני נפחדת בטח לאת בחצץ ימים במטבח, כשברעיים עבדתי
 קרה  השמים לט7 ל ז עברדה לאחר עייפרת הרגשתי שלא כמעט

בק?1י9 לעכשיל לחג. שמחה היתה לבלב זר בעברדה כמעט שהצטיינתי
בטכלנית השכם בבלקר נלסעים מהקיבלץ חברים ילס ילם ברחלבלת.

מהם. כאחת לאני חלזריס, ערב ללענלת לטלשבה
 לחרדה פחד בהרגשת עלד מלללה לפניל לבעיקר עבלדה, ילס כל

האצליח?

 י
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שרבנים איש 100 ערד בנענה בארהל,  גרה אני איפה שאלת,
השיכרך רכדרטה. הלרל שדירתם חברים, לעשררת םחרץ בארהלים,
נעים די החדשים. הצריפים 5 בניך שיגםרר עד זמני הלא הזה
הרבה כך לכל כאשר , בניך או בצריף רלא בר לגרר רטרב בארהל

בארהלים, שלא לגרר יכרלת כל איך חברים
*

r

20,1, נעך ,

על לילרת היו רשלםה. בריאה חיה, השמירה. אחרי כבר אני ■

אבל גשם רעם ?צת קור עם הםאררערת), (יםי הזאת יעה הזי רקע
בשבילי זאת היתה הך רםאידך הקושי בהערכת להפריז צריך לא
פה, החיים להרגשת משקל איזה הוסיפה מאוד, השונה חוויה

של מבתך איזה גס היה הרובה עם בשמירה בלילה הזאת בעמידה
השעה תברא אם  התפילה הזםך כל רלררתה האדם כברד על עמידה ;

בכבוד. נה לעמוד  שלי נשטירה הגדולה
כל: קודם זה הרי דברים אילו האלה בלילרת בי נתעמ?ר ואס

האדם. ואהבת החיים ראהבת המוות, מפני פחד חוסר
את חייתי כיצד לך למסור מסוגלת ראינני כרגע עייפה אני
ממומי אחד  אלה. בשבועות ספגתי הרבה הרבה הזה הדבר

נ": זה ומלבד תום", עד ע*טי את "לספר היכולת חוסר הוא
לי ניתנים לא לעצמי, לי ברורים לא כך כל בחיי דברים הרבה

עליהם, לספר קשה כמה ופי ולהבינם, אותם לדעת ולאפשרות לניתוח !

21.6 (?1937) נעך
 לי וב*ר כא7 לי דואגים חברים המו7 מיותרת. לי דאגתר 1

הבראתי מזמך כבר בפררפרטאציה. חליתי שבוע לפני יעזבו. לא
שגילו המרובה הדאגה בגלל ראם לי שניתנה המנוחה בגלל לאם

הדבר. כדאי היה  החברים
עבודה שלנו, האוכל לחדר מרחפות, בתעשיית עובדת כעת אני ;

תר. ר בי מעניינת ולא ביותר קשה לא

29.12. נע7

מה ב?טיף. במושבה, שוב עבדתי האחרונים בשבועיים 1

מהמושבה חוזר האי17ל חמש. אחרי מעירים לעבודה אומר; זה
?נרי1* לפועלת נחשבת אני עבודה. שערת ם8 7יתר לא כמובץ, נ5.

רב. סיפוק ם משר כמרבך בזה ויש בה ו 17

לפעמים קרובים, חברים עם נפגשים קוראים,  ובערבים /

בקבועה. כלליות וכוי שיחרת אסיפות, מלבד משותפות, קריאות ■

לעתיד. חיי דרל שהקיבוץ מאמינה, מאוד  ומאמינה
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28,9,1937 נעך
עמ? חפר, עמק מקלםלת. המרך לראיתי טסנר לבעילל 

לעלב היה לכדאי ועוד ועוד לערה ג' עבריה, , שא7 בית יזרעאל,
היה.

ובהכרה במכבסה טםקיכה לע"ע כמנהגו. עללס ואצלי 
איננל זל בעבודה העניו כי הדבר, יימשך זט7 הרבה שלא וברצון
העבודות, טאוד לטעיות בנע7 העבלדה ענייני קשים  לסאידר רב,

הדין. את להצדיק ללםדת ואני העניך, בה7 רב אקר

18,10, (1937) נ.ע7

אבל פעם. אף כבר אדע לא הרבה לקטוח חדק. אין אצלי
? זינדיק7 זאל ווער או7 לפעמים יקנה קטחה טעע

יודעת ואינני לטדי, לעצםי לי ברורים לא בחיי דברים הרבה
עליהם. לכתוב איר

17.2. (1938) ל.ע7

רב! קלוס (לריך), קלוס
עלי קקה עכקיו. עד לך עניתי לא רע רצו7 טתול קלא

עם במגע הרצו7 רב כה אלה בימים ודווקא מאוד. עד הכתיבה
אחקוב כאקר בתנועה. נעורים חיי תרך קנארגה בידידות חברים,

המקלתפיס החיים תוך בנע7 כא7 לי אקר חברות קל בגילויים
לנל צמחה אקר המעלה י לה הגדל השיעית זו ממעמדים דווקא תזדקר

להללכת. משתמטת עכקיל קס,לאקר לכללנל
קכל הלא נכל7 מהקיבלץ. הליכתך את מצדיקה קאינני כטלב7,

במפעל שהלא איך חי  נא"י חי הלא באקר יקראל בארץ לר'י7י
חללצי.

ואשר קלל בהכשרה י הפללני ב"החללץ" התחנכת אקר אתה, אבל
אחרת. הדברים מחייבים אותך ה7  ומבוגרים ילדים לחנך הרבית
להקתחרר יכולתי לא הים בפלוגת פגיקתנו לאחר זמ7 הרבה

אתל. הפגיקה עם אז אותי תקפה אקר מהמועקה
 לדרך קבאידיאלללגיה בדברים רק כביכול, קוחחנל, כי ואס
לתנלעת חדקה דרך ציינת עליך העלבה להטחקבה הבי17לי כיד לאתה
יכללתי לא בהכרה קלא  לעלד לעלד שרטף" עבלדה "גדלד הפלעליס
עם לפגיקה קליעה קל חלדקיס לאחר קהיית כמל  אלתר לראלת שלא

 הים לפללגת נמל קל טאלד אכזרית איקלל; הגקטה קל טציאלת
הדברים כל היל בעצם מה כי מאלד. לחלש מאלד שבלר אלתך לראיתי
הדכאלן לטח טסליימת, לתקלפה רק לטללדת הגדלל השרלת על האלה
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צריך יחד ראיתה חיים בתרכה אשר חברה של מרותה טפני הרב הזה
מפני שכזו איטה אותל אחזה פתאום יטה ? טשרתף חדרך להגשים
בעיניך שהיא אחר, צירך אשר הקיבוץ, של "המרכזיים" המוסדות
על האלה הדברים רמה מצאת? לא ברלשבירת מאשר משפיל, הכי

שלך, למחשברת רגילה הייתי הך בתרכנר? ותפקידה החברה
היה וטוב הרהורים, של בגדר היי תמיד יה7 לארץ, בחוץ מקויריות,
אבל, התנרעתית. המחשבה להפראת סיבה לכרלנר רשימשר כשהרעלר

קשים הכלכל בקיבוץ, חיים של ראשונים תרדשים 4 של נסירך כאשר
יספיקו  מאוד חשובים צירניים בנכסים נחך גס ולי עילה, לכל i

לעזיבה.  לה עובדים שנים אשר דרך, של לביקורת
יב רצו7 היה  הים מפלוגת הליכתל על בנע7 לי נודע כאשר

למה?  מפיל לשמוע איתר להיפגש
נחלש מאוד, הסתבל ידיד חבר, כי היתה ההרגשה אבל  ותסלח
לקבל טוכ7 אתה אם ידעתי לא מושטת. אחים יד אז וטובה מאוד
רגעים היו זאת), ל"תםיםה" אלה, לדבריי תלעג ;אולי אותה

רצרנך. למרות להושיטה, ררציתי
חיפשנו בת"א ישראלי? עם הייתי כאשר אולי חודש, וכעבור !
התאימה), לא לנר שניתנה (.הכתובת שלמות שערת שלך הדירה את |

שנדברנו שעה באותה ולמחרת רק, ולרגעים במקרה הזדמנת רק בערב /

ולהתישבות בגליל לטיול אפשרות גלילי ע"י לנר נזדמנה להיפגש
אפשרות של בניסיו7 לעמוד היה קשה נפגשנו. שלא ריצא החדשה

תכופות. מזדמנת אינה כזו אפשרות כאשר בארץ, טירל
קבל עכשיו. לעבודתל ביחס משהו לך להגיד ערד רציתי

נאמרים. שהם כפי בחברולז אלה דברים
גרמני. נוער בחברת טחנל להיות צריך לדעתי,לא אתה,

כמה עד אתה יידע יה7 בארץ, עבודה בחיי נתנסית טרם עוד אתה
לא  וכוי היהדות במדעי הסוציאליסטית, בציונות רבה ידיעה

מספיקה.
אתרים, תחנך זר עלייה בכוח איתה. תעלה  בעמל בעבודה,

נרעד, i
דוד עכשיו? בעברדתך זאת טבחינה קושי טרגיש אינל האם י

ככה? חושב אינו לכל הגעת בטח לו הודות אשר ברש
אם נצל חקלאית. עבודה איזו שתלמד לדעתי טיב מאוד

של מדברים ציטטות איזו בלב צפות שכזו. אפשרות לך ניתנת
 ועל על,  לרבים ולהקריא אותו לקרוא אהבת כ"כ אתה  ברנר

הפעם. יספיק אבל
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12.3,(?1937) נעך
(תמריתפרליס)* יבקה

ווייס" אלף ה"קלרארץ את מחייבים חבררת יחסי לאס 
את הזמך כל ר?בלתי לי, מגיע לא זה גם הרי מצב, בכל תמיד
עך להביך יכולתם שלא מילה, אף לי כתבתם לא שאתם הריך.
קרלב פאלד טאלד לעלד נעזב קרק הקרלב עם האישי המגע כמה
טרבי ירתר הזה לבקיבלץ בארץ כאך לי היה כמה רעד לי נחלץ
להבי? יכלל לא לאחרים את אבל שיחכה, לסכתב מהעבררה לסרב

לל בעצם ייללתי. לא לכתלב. יכללתי לא לאני זאת
נאטר "אפי", פכתב ללכתלב פארקלאפ7 זיר יכללתי התאפסתי

קלפתל לזקוף בכרחם אשר דברים על לסער פה באפת ליק ללספר,
שהרא מי של ארשרר רב כמה עד לספר באמת ריכרלתי אדם, של

ליצירה בנייך קל אלליר לנלשס כא7 לעלבד כא7 חי אקר םאיתנל
ילם. הילס קבחיי פאלד המקומטים להקקיים הפריזה כל לטרלת
לדבר קלי חלצפה פפנג קפחדתי ללא  לכתלב זה על רציתי ללא

המכתב..,) תלכ7 נלדע היה לא לתיק לא9 ; יצרל שאחרים חיים על
פפה קצת רק לל שהרא מי עלירי ניתך אם ירדעת אינני
יום קבילם לבקקייס בהכללה מדברת (אני ערלה כל על קעלבר
בערד ראחשרב יש ממני). רחלקה הכללית הזאת ה"הערכה" עוד
זה מה התרעי  גיבררים כעל יסרפר עלינר רגם שנים, עשררת

ארצלת מ16 פלרכב פציבלר אחד עס אחת, חברה עיצלב קל יסלריס
לפרסי הדברים את לנתח פקל;1, לספר קצת יכללתי לל  לעלד בערר.

בכל היתה בפללניה קם בתנועה  עבודה יסירי זה פה החוויה
חברה לבתלר פבראקית כא7 להתחיל  קם בית בעל קל הרגקה זאת
מקליטה עייפה לאקר הםהיר גידללה בעקב פבללבלת קצת היתה אשר
לטפתיחלת ילםילם מהעבררה גם עייף בה יחיד כל לאקר מתפדת,
פאלד לחי קלנל, החיים קפק לל מאירה ילסילס ללא יוםילס,

יכללתי לר כך,  החיים אלתס סחיבת בהרגקת
הםלעקה כל למה להביך, להסביר, לעצפי ניסיתי אחת ללא
ההתאבקלילת אלת7 וקלב קוב לפה העבודה, אחר קבקעלת הזאת

בעייפות יק מה7 הגאולה לאקר פתרל7 לה7 אי7 אקר לה"הטלסילת"
י ובספר. נר, נ,ז, בשי

בסיפ7 לפלסר בקיבלצים משרט ברסלבסקי פלפיע לפעם פ3עס
לכל' נכקל  בתלכה הח"הצ קל והגרעי7 הפולנית העלייה  קאלה
איתל ותמהים  כלעס לגם מבי7 לאינל לתמה, קפלת, לפלנה לבל'.

 אחרים לאנקים העלבד הנלער אנקי
אקר זה טסלג לכאב , כא7 קבחייס כאלה קקיים אבל  תטהר, לא אני

הרגקתי. לא עלד עברתי, לא עלד כא7 ביטי ארגיק

נפסרה יגלר, חברת *

^_ 1
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 ראחריר קונצרט יתחיל מעט ערר נע7. בקיבוץ כעת שבת ליל
םבריישת "אצל" אעמיד לאני סרף. בלי רפרל?רת יהירה גראמלשקה

מה. על יררע אלרהים מסתמא ר"אתפלסף" זרלת לבהרגשת בקנאה
י"לנתח ני עלי להסתכל יכרל  זםך הרבה כאך חי אשר מי

הדברים אבל  ניתך זה גס אס מה מה, אז ים", פסיכולוגי ניתוחים
נשקט ה7י7 את לקבל שעה כל האפשרות היתה ולו קיימים באמת

הרבינו הרי רשם איננה,  הזי השלווה פילוסופית. נפש רבשלררת
אחת לא אבל  באוהל ישנה היא רכאך בהחלט, פרטית לפינה להתגעגע
של הכשרה בקיבוץ אוכל וחדר שינה חדר של רעש בקצת להחליפה טרב

להרגיש. לחשוב, ואפשרית שהות נו אי7 אשר פעם,
לעיתים רק גב כאב במושבה. בקטי9, ענדתי כא7 זמני רוב /

פועלת להיות יכולה אני גס מנצחת. עקשנית, וההכרה מנקר, רחוקות
לא נעשה רלא עברדה איך חבררת בשביל רהצרה שחררה. קשה, בעבודה
כמה נזכרת אני כולו. הקיבוץ ע"י ולא לגאולתה משחר החברה ע"י
האדם  הפועלת על הזו באגדה היה המעלה מהכוח כמה בלב, טופחה
לקבל להביך, מאוד קשה שבמציאות. קשיים להביך ואפשר בארץ, שס
שרלטים הם כאשר ביתית, בעל בחירה ושל קטנה עיירה של ערכים

הפרזתי?). (האמנם שלנל וחברים חברות 'גיבור בתול ביסוד
 והפסקתי שבוע לפני לכתוב התחלתי מכתבי את

יהודי, מש? מציתים יהודים, רוצחים  ובינתיים ובינתיים,
 מהמארב יורים

כאלה ובימים  הרבה צוחקים יום, שביום חיים חיים ואנחנו 1.

לחיות לחיות, הרצו7 רב
טרב כה והיה ביאליסטוק מועצת של האיגרת את אתמות קראתי
זה ובעולם קרוב, כה יפה, כה חיצ'ה של מכתבה אותה. לקרוא
הרי  בל מתהלל הצעיר" כ"החלוץ  כזה משהו רק אס , המטורל

בו לנשום אוויר גם לפעמים אפשר

13.3.(71937) נע7
ריינר)* (שפיר חביבה

מסוגלת אינני בכל. לי קשה  ממני למכתב ציפיה על כתבת
אינני אתם. גדילה שבציפיה לב רחשי אשר מכתבים לקשרי כעת

פנימי משקל הרבה לכל חסר אבל זאת, את להסביר בבהירות יכילה
ואינני המכתב. כתיבת עס פעם לי שהיו והתום הרעננות ובאותה

בקללת. שייכתב במכתב גס רלצה
לאחר הם אם מכתבים, של טעמם  לי נדמה כל  דבר ועוד | :

אס המשותפת, החיים מסכת את לארוג ממשיכים הם אם חיה, פגישה
ואנחנו שבהם, הזורם כל עס משותפים חיים להמשיך באים הס
השני, את אחד נלווה רבה בידידות זאת. את הפס?נר בארץ

נפטרה אפק, חברת *
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גמירה. שרתפרת קל טלאה הרגשה ללא אבל באהבה, בהבנה,
הים, בפלרגת אשר בגך מרים הילדים, בבית הים, בפלרבת אל;
חייני את רחיים  בנעך לאני בדייג, יאל7הו , לכל' רפרידה,
לכק(ה לאחרים. לעצמי,  מחדש םבחך צעד רכל בארץ, הראשלנים

 זה בבל מרשוךע nuvpo טכרחרת, הלב, טהמיית
שכל  הכרה איןל לתטלא לכל אלתי יאחז רב צחלק אחת לא
אלה, משטרירת לבררח איאפשר כמה עד אבל  שטרירת הרי זה

 שלי גס להילת מתחילה "טבעי" לא תלק9 באיזה זאת רנעך
 חיי את לחילת התביעה בי לגמלה

מתלרצצת אנשים, עם גם נפגשת קיצת, ללמדת קצת, קלראת אני
רעל לעל הקיבלץ, על רםשרחתת לפעמים

"אצל"? "במקלם", איזה רק זה כל האס
קרקעית עטלקה, לשטחה אמת לחיי הגדילה" ה"אחיזה למהי לאי,

... חיינל? של

תאריך) (ללא נעו
(וךליגררביר)*  תנה

אם ירדע, ראלרהים יכרלת ללא מכתבך על לעברת ישבתי לשלב
קיבלתי טהאשטה, טשהל בהם היתה אלי ניס ל המכל דבריך משהל. אעלה

בחברלת. נאמרל כאשר אלתס
עכשיל עד לחיי ערלםי תשברך את לעצמי אעשה כאשר אחת לא אבל

אחשלב.  בנע7
שלה, בהגילנה חייה את לה חיה בטקרה נפלתי לתלכה אשר ל ז נע7
לקטה, נרפלת רערשה, בלנה  המלשג הי^ף לכל םציארתה של בהגיל7
אשר ריש החיים, להילת יכללים רק כאשר רסברכים, עשירים לחייה
לאס אחרים, בטקלטלת איננל שאללי ח7 עליה, נסלל מילחד תך גם

לל. אאםיך  טאלד נע7 את אלהב שהלא טישהל, יגיד
 בתרכה pijrm תכרפרת רכה זרה, נעך לי  לטאידר

בתר?ף לי בא כאך ראעברר ארגיש אשר כל  שתביני ררציתי
 דבר. שלם עלד בנע7 לי "לקחתי" לא טבעי, בארפך ידרע

בכל טלכרחה לאני להבא, חשבלנם את אעשה אם אשר דברים ליש
 כא7 לחילת אמשיך באם הבאלת, לשנים חלקי למנת לראלתם זאת

 להשלים אלתס, לקבל יכללה אינני הרי
הפתידר לא ייסלריס קשיים,  טשהל עלד לך לאטר ררציתי

רב. בגאל7 טירס, בראש בשטחה, אלתם לקבל אני רירדעת פעם אף אלתי
יהיה רשלא טעם להם שיהיה  אחד בתנאי אבל פעם, לא טהם ג1עטתי

הזה. הג1עס על לתהלת להערב השכם צררך

ים גליל חברת *
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קיבלתי פלעללס לשלב של הטעם אל; ברלרה בהכרה אני לללדעת
/ בשרי על אלתל להרגיש רלצה אני אבל  נעך ישטל ישראל בארץ זה

 אלתל לעבלר
כזל ר בתל בל1ח  הכשרה של שנה רק בשבילי היא הייתה ללל

עבלרל.. רב משקל לה היה
האלה בחיים מכירה, לא החיים אל; בעצם אני לאחשלב* יש יי

לת שהפרטנזי רייתכך, כזה, באיבטחרך ערמדרת רגלי הממשיים
להחיפלשיס שהשאיל£ה רייתכן היכללת, מאשר גדרלרת ילתר הן

חלק אללי זה גס "כא7". יהיל לא פעם אף אשר דברים, אחרי הס
מהאטת.

לדגל טלפנה הכל זאת בכל לביסלד ללב, לעג יתגנב אחל; לא 1

קילס זכרת לרגליים, קרקע דלרש הלא אבל ממלל, אשר הגדלל
לנלקבת יסלדית הכי האמת היא זאת  מזינה עבלדה פרימיטיבית,

הקיבלץ. בהללית כללנל של

24.10.1937 נע7
גרינברג')* ;זילברשייד  שיינדל

 אחים קירבת ידידלת, היתה הך  ערבר רטט  בר אחשלב מדי
 התראינל שלא שנתיים  מעל1 עלד כללם? מזה ללשאר לא האלמנט
את לשבלר השתיקה, את לשבלר הרצרך טאלד לרב חיים, סימ7 לללא

 כביכלל נתהללה אשר
שבטלעקה, שבגעגלעים, לגלים ללל*ק, לשם, הלב יעבלר פעם לא

 משלנה אלנים אי7 הרגשת לתלר י'ניפל, שבכאב
לא החיים כא7 כי  לילדעיס כא7 חיים כאשר  אמת זאת גם
 בהכרה שלא אל בהכרה החיים יצר  חללפת תחנה רק עלד יהיל

פעם, לא משתלט תלפם, קרלב, נעשה רהכאך כאך, האחיזה את טצררה
עטלקה, כנה, קירבה של אמת, של בקשר בהם דבקת כ"כ אשר לדברים
השתל17לת באיזה אס כי  בהכרה באים האלה הדברים ראיך משתמטים, .

גם, רלהביך בך התהררה אשר את "להביך" אח"כ לר לנשאר  תלקפת
 אחרת להילת יכלל שלא אללי,

פעם לא , כ7 כ"כ, קרלב עלד לה"שס"  כא7 שנה רק לאני
המשך) ;אי7 לשם בקיבלץ בארץ, כא7 חיי את אשללה כאשר

נפטרה ,psn חברת *
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( ? 1939) נעך
פרליס) (תםרית  רבקה

לסכך עלרלים לדיל עט אחרי החיפלקיס כי בעפרל7, כיל/בת אני
מיני כל לחלסר חלסר, עייפלת,  7ד7ע? טי  למחר הכתיבה עצם

מכתב. מכתיבת אדם למנלע בכלחס אקר דברים
ערד יכרל זה מי  לכתיבה מגיעה בללדאי הייתי לא  להקנית
דברים כמה מחייב זה ר"7  לא אני כך, אללי את זה, מעיך לעשרת

 אתי עלד אינם אקר
 טלפרנית בשיחה  ככה" "אז זאת? כתיבה זאת בכל ללמה

מלכנה כטלבז לאני ביגלר. אקר לללל להכקרה לבלא לי הצעת
 יגלר לקנה, יציאה  חקלביס דברים לכמה כטה בזה יק להסכים.
מחייב'הכקרה הזה להעיקר  הכקרה  לקכלח אסלר העיקר את לגס

ערך. לה שתהיה
סגל לקרה החיים? על בספרים כתלב קם איך לך? לכתרב ערד רמה

היא בנע7. יקראל, בארץ בקיבלץ, חיים קהם איזה חיה כך גם
הרבה חייהם. את חיים הס גם אקר אנקים עלד עם יום ילס עלבדת
לאל  נל פעמים להרבה כך. גם אללי ללחם אתם, לה טרב פעמים
עייפים, גס קלראיס, גם חיים, הרי  לעבלדה מחלץ לגס דללקא.

גס להושיב, גם להשיח, גם להיפגש, אנקיס גס יקנה, מי17ה גס
כל קכלל  מטילאית ככה ללידיעה גדללה לבדידלת גס להתללצץ,

 חקלב ללא צריך ללא לאי7 לאי7 זה כל את לקאת כלח לאי7 הקיצי7
קטלילת,  חלילה לחלזר אלכל להחדר להקינה גלאלת, להעבלדה

תסלחי. נל
מתלהבים "החללץהצעיר". מפעל קל הזאת האידיאה על דעתך למה

לקצלרכי עצמל את מצדיק קזה להאטי7 רלציס לרלציס, רבים לזה
זאת לעקלת יכלל להקיבלץ זאת, מחייבים קם, להתנלעה פה, הקיבלץ

את לקמלע רלצה מאלד הייתי לליסלדלתיל. כעת, לצרכיל בהתאם
לך. לקללם ברשימה, ^ת גס לבאריכלת. דעתל

5.8.1939 נע7
 np21

גם הס הרי מקנכתביס, מכתבים קל דרכם כך קיבלתי. מכתבך את
ידי על ללא ידי על לא נכתבים לא להם ... נכתבל רק לל מתקבלים,
 לאמילא  תגידי קטא מה?  טילא נל, שלכתלב. רצלי קכ"כ מי
הרלל1;1ת הזאת בציפיה העבלדה ילס בתלך "להתחמם" היה ;1לב כך כל
מעי7 גס הזל הציפיה לתלך נכנס  האטת ללטע7 למאידך למכתב.

חייך, מדלפק עמה קיק תקלבה  תקלבה מחייב קמתקבל מכתב ה7  פחד
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הזר היכרלת ?צת נסתלקה נר,  הזרלת את לשתף היכללת,פשל17,
כ"כ. גדרשה במידה פעם שהיתה ■

עכשיר רהכל למאיץ גבי על ערםד הכשרתי של הזה רהעני/ ■!

רמתנגנת הרבה. לתקללת אתי חרדה רכטרבך  זה לקראת טרלכז
כדי עד לעברדה אתת פעם להיכבש שלי ביכרלתי אמרנה איזר גם

 ערד אפשר אי בלעריר אשר חלק לתם  פשרט ארתה לחירת אפשררת
הפרעלית. הזאת בחברה שלך לחיים ערך הרגשת נרתך גם לאשר
למפעל הליכה של אפשררת על בנע/ מדברים  רבינתיים ;1

גם רהייתי הכשרה? זכלת באיזה תרהים: לרבים הצעיר" "התלרץ
כך רכל ריאלי, כ"כ לא כנראה הלא הדבר אבל להם מצטרפת אני
כך. כל להכרחי כ"כ תק9  ענף ליםרד של הזה רהצררך קרלב לא

רבינתיים הרבה, משרתתרת אללי היינר אתך, להיפגש היה טרב
עצמך. על ירתר תכתבי כי ררצה, הייתי ירתר, אכתרב לא

12.8.1939 נעך
 רבקה

הך יגרר. יהיה הכשרתי שטקלס ררצה, טאל7 אני
ריס בנע/ בלרל כבר שערבדת שנה זה מאי. להתחיל צריכה אינני
לאפשרי שכדאי הגדרל בלרל רבתיארריה רבארגר/ בעברדה שאלרת
חלסר של במקרה ריכרלתי ברערת הלא בערנה דללקא אלל7ס ללטלד
לפי זה (מלבד ללרל. םחרץ גם שברערת איזה לעברר  עברדה

 בחיפה אתרתי א'נל לנלח קל7ם שברעיים צריכה הייתי התרכנית
ככה). "התליטר" אנ"ש רכל מארד עייפה

התעס^רת עלי קשה כ"כ הצררה. על רתסלתי הכתיבה עלי קשה
אשר ברברים הרבה כ"כ התעסקתי לא עכשיר עד הזה. הדבר בכל

הזה. הסבך בכל טאלד לי nvpn אתי ישרה שייכרת להם יש
ו

21,8.1939 נע/ 1

רבקה
רק הספקתי המארתד). הקיבלץ (םרעצת הםרעצה אחרי פה י

 כ7ב^י להתרחץ
 דברים לכמה כמה להבנת ב חשל סמינריר/ היתה בשבילי

 נפשית רםתיחרת לב כאב הרבה זה רמלבד
איזה זאת בכל זה כל בתרך רהיה  מררמםים רגעים גם להיל i

הטראגית. הזאת, בהיאבקלת כך, כל רציני אמת לכלח ביטרי
המרעצה. את לחייתי ראיתי אני איך לך, לספר רל'גה הייתי j
להעמיקה  בתיי בירתר העשירה התלייה היתה שזאת בללדאי 1

בחיי. , הרבה משהי,

J
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11,9,39 גלים בת
(פרבםךגרטםך)*  שרה

ליגור. הגעתי לא ערד
אנסים. לא ספר, לא רלספה, למיטה בכרת נצטד לאה, כ"כ הגיף
מהים, ררח לעזרה באה נבהלתי. ק*ת הגרף, כל ראשי, התחמם הירס

הדרך. באמצע פה אחלה לא הך שלנר", "הים
היית 3ה, היית לי  יאדים" "'נח גדיל תפרח "טעמתי" רק זה
מקבלת. היית שלם לא,תפרח פלח, את גם רטרעמת פיך את פרערת
ללהי איטר גמרה אשר החסידה, על הילדים סיפרר את התזכרי

השני" מ"העבר רלהעבירר ?/ינה את שטף אשר ביס להל/נקם בסקירה מה
הרבה כ"כ אשר גלים בבת אקר זה ים על בלבי גדילה חימה ראני 
עם אלה שבעים דיוקא היא רמהנה אתר, ירדי ויופי ל1יב קבי7
פניהם "הכרת זה מים לדהנרת באמת הם ירדעים רכי ר"ר, תארי

 שלא אומרת כולה מת.רכם, דיברת אשר הגדילה החשיבות וזו יכרסם,
היתה זה, ים אפילו ל1יפי7 ?1יפי7 להעביר אחת חסידה של קנאתה

הסיף. עד משכנעת
יכולה ואינני נבוכה ק*ת אני  מרטיט" "נוהר מצמיד זה ים יפה" איל7 ורואה בדרך המהלך "כל  במקצת ממנו לשאיב שלא
מהאוויר, רבהפצצרת בהלעשלת בינתיים "משחקים" רק ובחיפה

נשפכים. ודמים  ואטא אחים יש לימים ומעבר
וכוי. וכל' ללול ואבואה ליגור לי א'נא השבת ואחרי

 עובה מילה מטך ולשטוע שלום לך להגיד אלא התכוונתי לא
זאת. בכל אולי

נע7 חברת *

7.1. (1940) יגור
 שרה

וחריפה רבה כמה רברח, לך מספרת הייתי בושתי, ואלמלא
להט תמיד מעלה זכרו; וכל הרבה, מלווה את והרי לך. הכמיהה

י  שבאהבה. אושר תחושת ואיזה שכזה
לז'א7 הרעות בספר אשר לרעות השירים שירת את התזכרי

 אלה מילים לי סלחי נר, כריסטרף.
במסתרים בכה לב כל וכאב, צער ספוג היה ביגור הזה השבוע

..  רבצררתא
השבעה ליום באזכרה ובתה הזו האמא את לראות יצא וכאשר
וכאשר שכזה, סבל ורוויים אחוזים בנר שלמה'לה עם יהודה ואת
עם שלמה היתה כ"כ ואשר חיים רק שפעה אשר צביה, של דמותה
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יתגדל! הוודאות. מזדקרת  המלית מול כרחרת אל7  החיים
לאנשים יאהבה קדושה ירתר קצת האלף ובפעם החיים. ויתקדשו
לעצמי. כל קידם להפנות מרנה אני זו תביעה רהרי החיים. :

יכל'. וכל' יקיראיס עובדים כרגיל. חיים "אני" רכמרבך
עניינים. ומסדר ישיבות שמארג7 מי ויש .;

האפרוחים. עם ממש רנפש כלב כילי אלה, נימים עכשיו אנ7 '!

2000 עם הל1יפול יעלי חלי ותיקות לרלנירת יכמה י^א {

שייר מה יריבי. ראשי  מניח ילא מעסיק זה יהרי אפרוחים,
מאיד. עד רעייפה בעברדה טרב ליטר,

23.1. (1940) לגיר
שלים  פרבמן שרה

אתך. משוחחת פתאים והתחלתי לחדר מהמקלחת לתומי הלכתי
מה. נשכח נו, לך אמרתי

אלא מכתב. שקוראים מה לכתוב מתכוונת אינני הפעם גס
סובה אחת, מילה לשמוע לגמרי ישר באופץ ממל רציתי מה?

כמוב7.
אותם, ממלא האמהות אושר אשר גדולים ימים כי חשה, ואני

 עוב וסוב, כרגע עליר עוברים
יודעת ואינני שמו. יפתח נאמת בנר כי פה, לי הוגד
ה7 משהו אבל את, תבצעי שלא מה הכל את יב'גע זה יפתח אם

תנאי אתו ותתני במקומי המיובלת ידו את תלח'ני אז  יב'בע
בהחלס. בחברות, אתי שיחיה מפורש

לנשום אפשר אשר ימים איזה עוברים אצלי נו ואצלי?
 הדה רהמעט הקומה, כאילו הזדקפה אור. גס אוויר גס בהם.

די. זה הך
רמ"נסירך יגור הגדולה בקומונה גדולה התאהבות יש כך, ,.

רק הרי hj707 p שאס ויותר, ירתר מתברר הויייתי''בה ימי
משכנעת איכות לאיזה הופל הגדול הזה מאוד.המספר גדולה ;

קיבוצית. בחברה חיים של עשירה, ועמוקה, יותר רחבה ליכולת
מבחניו, ולכל המושג עושר לכל לאדם ו"גס" כולה, לחברה

לראות. הספקתי שאני ממה רק הרבה לר לספר ויכולתי
ערלה. הכתיבה ואי7  במקצת מסתובב הראש מה, אלא

שלום. ולשטריה רב, שלום אז
... צליל" רק ולו אות רק ו"לו

1

/

1

!
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4,9,40 יגלר

גלללל) ;ל7קלנ לצפררה

כך, גס לאחרדה טאלד נענלדה, אלה, נלמדם לל טרב ?צת 
עס ע.נלה אשר הק*9 כל את לך, לע*טל, אעלה לא לך, אגלד ללא
לל "הטלתו לעסקני. קנללנתנקק ק?ל; לל, לאט  מחדש סערה כל

לעזאזל. "? לל ר ל האס ללב?

1י | מע;רים אז$ר: ןכור
ןך\ 4 כנד: הרים נגמ

\ \^ 11 ■. ו " ^

^ל J1 אךעים, ??יר jjpt יאש על
v\\ י|| ו הזעירים הקד. *קךא:
It V / הד. נ!ען

ffjJJ7 /; ה?ז, הועם שנים. ??רי
\\v[/ y 9יש1ר. הפכו r.^Q?
\1|^/ // ו^ו, $לול הדיורים ןוך
W)/ (י^ז עתה הדן7רים 9ך
^{\ אןגנר. ןכ1ר

[U הציל 8קוי הלב א^לי
ך\  tki ע;ךה ליום
'ן ןליל. יק ולו דמות, ךק ולו
|| קליל, 5לאוךה רק ולו

;;\lcf.. יי יק ולי
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8,10,1940 לגלי

גלילי) (לר?רב צפררה
יגרר, לרל הסכמת ערד,לפי אהיה החררף לנעך, אחזור לא  /

יגרר. אל הים פלרגת אי ייתכך כך יאתר ביגרר
מנעך, ללכת החלטתי את האטת: למעך לספר זאת בכל רציתי רק /

סיפרתי לנעך לחזיר לא תהרםית רבה, יכרלת חיסר נכרך ירתר
אז רק "נכבדרת". בי לדבר יסרד שהיה לפני ערד אנשים לכמה
מצפרך רענריי לנעך געגרעים של גל רמציף ערלה היה פעם מדי

איזה עילה היה יאז  . עליה שליטה ידעתי לא אשר נפש רסערת
שהיא שמי י^ירר לי, הקרינה נעך עם במגע מסותר ה, נ משר ר'גי7
ההיפר. את רק אמרי נאמת ידידי ולאוכל . ללכת לא לי יגיד

מרטב  רצררתה גדיל נכוח גדילה אמת איזה לי האירה יאז
רלהתחרט. ללכת לא מאשר להתחרט כך יאחר ללכת

חיי, יאטת הגיי7 מתיך רק חיי את לחיית יכילה 7jk
חרדה איזי אלי ררחשת את כי רתשבתי פעמים היי אהבתי, איתל
את אהבתי  הכל) את (לא דברים הרבה בך שאהבתי ומתוך ויחס

לשלום טרשטת אחים יד רק תרשיה, לא עצה, לא אתך, המגע
לפעמים.  חבררת רםעט

לי אחים הים בפלרגת הים, פלרגת על מילים כמה ועוד
מאוד. אפילו קשה, שם מושך. ומפעל אמת, וחנר?ת שלי ואחיות
לננות,וקרקע לחרוש, נו הרנה עוד ניר, והקרקע קשה? לא איפה

* Bezdomnictwo והרנה סיכויים והרנה בעתיד להתיישנות ממש
השליליים ערכיו הפולני,על החלוץ של אוויר אחררך, ראתררך
הרפתה שלא החריפה התחושה זו לא פעם .וא9 קנה נקי ,ל והחיוניים

הרנה ועם מהם כאחד זר. נטע של בנעך, הטונים בימי גם
לא יגור, לא לכ7 לשונע. ולא למנוחה ולא להם. אהבה

מאוד לי היקרים אנשים הרגשת ני7 הנדל איזה ויש "תכלית".
הים. פלוגת של לזכותה רק הים, שנפלוגת זו לני7 ננע7

ידעתי כאשר ידע, לא אחד אף ננע7 לאנשי ניחס אלה יסוריס
יפה הכי נגיל הם כי חמס, ו^ועק נרגע לא והלנ אני, אותם

חייהם, של
לי נא זה רגם  פעם אף טילים, כמה עוד רק  רלבסרף

 פחית תמיד  ייתר ולמעשי ל'גרכי ננתי לא  מ"החלוץ"
והעיניים לגמרי מורם הראש ולכ7 הפעם. וגם הזולת של מאשר

הזה. במכתב לך שאמרתי מה כל אמירת עם ישר מני17ית
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תאריך) ;ללא הים משמר
(פרבםךגרטמך)  שרה

לגעגלעיס לב הטיית איתה אקר השתיקה, את לחלל פוחדת אני
רק לבכלל. כעת לה טסלגלת שאינני בכתיבה בנעך. היקר ללכל לר

טגע שכל מה ך לתל שבהצצה מקהל יתדנע פעם טדי טתטרד הלב
אפי על כי לייסלריס. קבע7גר, גלים אתל טבלא בלבד שנזכריז

אבל צריך, לא  עצטי את לך להביא ככה. דללקא זה הרי לחמתי
נפש סגע הרגשת םתלר להקשיב הפגישה, על רק ללשטלח אתר להילת
לאס סלחי, נר, ... לחם 17לב כי ללהרגיש היד את ללחלץ בנפש,
גמלרה. בהבנה הדי7 את מקבלת הריני טדבר, לא זר, זה כל לך

הרעת יצר האלפק. מפתה טדי ירתר קצת, נטרפל עכשיל ימי
את לקבל ל"התבלנה הרבה, בחלל מלללה המפעל של הצר" ל"המעגל

ניתנת, א7נה  ללהעללתל לקבלל החיים'/ של הרגיל התלכ7
יכרל לא הטרב המלאך נפלאה. רחררשה נהדר לנר יש ים כך,
את שמכללת לרלחלת לשממה, חלללת רק קיבלצית להברה תינתן כי

סבלכיס שכאלה, אנלשית חברה בניית נפתללי להנשמה, הגל9
תלדה. אסיר  לל שלב לטי הזה, השי על להמליץ  לאכזריים
פגישה לנל נקבע אללי אביב. בתל אהיה הקרלביס בשבלעלת

תעני? האס ללעקה. בתשבע, את,
שלי כאילל נא תהיה  לל מנשיקלתייר אחת הב7? שללם למה

תה. י ה

13,2. (?) הים משמר
 שרה

לאשר יציאתך לאפשרלת להמייתלב לב חרדת ע"י נדחפת אני
נסעתם כאשר המכתב. ברירת אלא בירי נשארה לא התנדבת.

העניינים לי ידלעיס לא מרפה. לאיננל זה דללקא השתלט הבלקר
הגעתי כי לחשלב, מצדיקה הכרה אי7 גס במחנלת. להצרכיס
הליכה עליר שמצללה שלר החלליה סבר מה מספיקה, לידיעה

קלדס קלבעת הך מהליכה, אלתר להניא רלצה לאינני להתגייסלת.
בימים כרגע להלר, מנסה אני בדמילני רק שבלב. שלר האמת כל
ממר, למבקשת לר להקשיב רמשתדלת ידר על לר, הכרעה של אלה

דללקא. זל שבהליכה שלר ההכרח את ;1לב נא תשקלי כי
ממשיכה גם לזה, גם הללכת הייתי לבפשעלת בגאל7 אני

ילדי עם אל עלבד נלער עם עלבדת לגס לעלפלת ירקלת בגידלל
הגיל,  כעת לכה להתל מרבה אני עצמי עם שם. הם באשר ישראל

חשלב. בערר לנסיל7 שבגיל בגרלת  גיסא להמאידר שבכר הקלשי כל
ה"הכי חללילת עם אטא דללקא אללי  השני רהצר אמא? לעניך.

ההדדי. לי"

 ■ ^m^^^
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לבסיכלטל אלה כל מייתרים, ממשקעיס רשחררר מנע7 יציאה /

זה ד"מכתב" להרגשה שבהכרה ערפל להרבה שבלב ה"רריברח" של
ניס אל רהאין ידך על הדבר את להילת qpnv* הצררך במקלם כנראה 1

לדר רגדרל פשרט הצררך כאשר  המל; הכפלי, שבמלנלללג הזה
הסרף. עד מבהיר רלא מתפתל רלר שיח

ליה להחל ההכרה של בררמה שערמדים דברים אגיד כי לי, לסלחי
החכרה ל את תכריעי זאת בכל אס זאת: גם אגיד שלך, המצפרנית 4

של לאפשרלת מנלחה לך קחי הליכתך, לפני אז הליכתך, על בנעך /
תצחקי (ראל הענייך. רלמעך למענך הפשרט, במלבן כרחרת, צבירת *

ללמרחקים. פה, להרלכים פרידה מסיבת מתחילה מיד אצלנר \
\
ו

תאריך') ;ללא ירלשליס
 שרה

ערפרת, של לקלרס הנה נתגלגלתי רעליך. לך מירלשלים
מסתיים מחר הלא להרי ימים לשברע בארניברסיטה ערפרת, למחלרת \
לבלא לכללה את אללי אביב, בתל אהיה בערב ראשל7 לבילס כבר
קצת. רק ללל יחד נהיה שני ילס ללבלקר לערב  ערב לפנלת

שנים הרבה אשר עייפלת זאבים. בי7 כשה אני הזה לבקלרס
מילא נר,  ידיערת לגס אית7 עבלדה של

לאהבה, ין ני ע ר דרןארץ הרבה כ כ" טעלרר ס, עצל הזה המדע ל

מכאיבלת, רק  אלת7 ללגלס לי ילצא אשר האלה להעיפלת
לשלב לדעת, זל תאללה מעמיקלת זה עם ליחד הישלת את מבג1ללת

מילא נל, פעם,
בשערייך  בחלצלתיה הלב הלמה כ''כ הקלדש עיר  לירלשליס
רק שלב לללגלס בה לשל17ט רק קלדש ילמייס, צפרנים עלד מללדת

בה אשר הזה מהרב 17יפלת

לי) י תאר ;ללא הים משמר ;

* שללם  בתשבע י

 בריאה שלמה, הריני נחרדת. לא לשל לא, לשל !

ימים מ10 ירתר רזה 40  41 גברה תרם אכלתי ימים כ10
לי למגישים במיטה, ללילה ללמם מתפרקדת נחה, חרם. בלי הריני

רע. לא דללקא היה במחלה ללל מבהיל "ג1יפלס" השם עלב. מכל
ממש דאגה. ר דה ר מעב פשית ל לח לה צלל בהכרה 17לב, היה רלח 3vnn
ללכת מספיקים אינם הכלחלת עלד  לעכשיל תאמיני. נהניתי.

הרבה מפנקים כללם, ממני דררש איש אין אבל מטרים 100

נע7 חברת *

^



1933 הצעיר", "החלוץ של מדריכים במושבת 1936 בווילנה,

ביגור הלול עובדות עם 1937  בנען בקטיף
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ג1לב בולדאי לנר רהיה טרב הלב םכרל, חופשית הריני כעת
ל/בלאי זאת בכל אילי יחד.

/ לך להגיד רציתי מכתבים. לכתיבת מרץ הרבה עיד לי אי7
אלה בשברערת טרב לר שהיה היחידי האדם כי לך, להגיד שללם,

לחרדל. שדאגל רבים בי/  אני הייתי

נרער) למדריכי יררשלים(סטינר
(4,7.1944)

 שללם גפיאלקלב) לאריה
הכל  חבילרתי רגם הצרפים הר ער ליררשלים, בשלרם הגעתי

 הזה בערלם להסתדר ביכרלתי חשדתי לחינם בשלרם, בא מקלטל על
אפילר.

, האלניברסיל1ה הקי?1לר. בכל שני םירם מתנהלים הליטרדים
לדעת, צמארן של רלח משרים עלבדיס אנל בהם אשר רכל הטעבדלת |

בכך, לי טרב לאני ]
לסכך החלטתי הטבע, למדעי החרג מנהל עם התייעצרת אחרי
הרבה בלעתי פה אלה רבירטיים לטבע, לחרג רהצטרפתי עצמי את י

הזה השפע. האקלים. רבתררת בגיאלללגיה מטלצניס לרשמים הרצארת
בכרתם  הגדרלה הברררת של רההכרה שמתגלים הדעת ארצררת של

כםרבך הכרחיים הדעת למעך כי נלש7 יש7 הדבר לייאש, רק כםרבך
לכל'. רכר' תנאים גם

מרהיבי לניפיס פסגלת של פה אלליר ל"חלמר". לביחס 
הגלניס. אדם ליחסי גררל רתיאברך קרירים לערבים הדעת

כאשר מקשה. הספרים תסררך רק  פה לי טרב רבכך, 
עצמר, למע7 המלרה, למע7 לא ל1יב, תלמיד להילת צריך ללמדים

היד, כף כעל פה מלש17 ירלשללס של נלפה  ירלשליס עלי לאהלבה
בתהייה. רברת רל"הרגיש" הזה הנלן* מלל דלם להיאלם ג, לספל טרב

מדי?ה, לא מעט התרגשלת בפעם. פעם מדי  ברעדה ל

חמישי מילם חלפש מקבלים שבלעלת 4 כל  הסמינר חלקת לפי
בתשעה יחלל הראשרך שהחרפש מכיררך בצהריים. א' ירם ער אחה"צ

בעיר בסילריס נבלה באב התשעה לאת לשברע יידחה הלא באב
העתיקה.

בללל? לאיר הים? במשטר לאיל |

A



72

15 .7.(1944) לרלשלים

רכאך טעע. לא בי מתנקם רצרצה, עייפה, הנה בלאי
להתגבר הצלחתי טרם רערד  הטםפר לבכל מיד התהילה העבידה

דעת סרפגת שלטעת, אני ליטלדיס. קל לטראנס שבכניסה הקשיים על
 עליך לי כ"כ שהמלצתם הזה להג1בע יאלש. לעד ראש כאב עד

של ררתר טב17חלס לחל9 לסגת הר*ל7 בל למעלק בקללת לי ניתך לא
שאכשל רתכך הנסיגה חללשת על להתגבר אצליח אס הסטרריה,

בינתיים הזה. הטדע יסלדלת של תשרבה תרספת עם אצא כי רייתכך
אחרת. גס לקשה בכ^ה לי קשה

לקנלת אלא אחרת ברירה שלם כנראה תהיה שלא לגזבר, תגיד
פה. עבלדה של אפשרלת כל לי אי7 בלעדיל כי על1נלבע

כבר מצטמ?ת שלי הקלפה להרי אלתי ביקר טרם ערד זפר7
הליםרדים עס הקשלרלת צפרירת, לא הרצארת דללקא יש רפה לגמרי,
כספים םרציאה אינני כל לי שיאטינל הכרחי בלעדיהן, ראיאפשר

שבמרתררת. דברים על
מפחיד  ירתר ארתר סרפגת שאני כל הטבע,  לשלב לשלב 
אללי לי תיסלח לאז לאסלג הכלחלת יעטדל שלא ילתר#לייתכ7 אלתי

הזאת. לשה החל
כמלב7, אני  ללמריס לחביבה ללללסקלביץ, חבס לשרה 

הרהצלפיס. בטרחבי להתהלך הזכלת על בי יקנאל נא לאל מתגעגעת,
ללמעטקים למרחבים לכל' רלרל, שבבית, הנמלה מעללס הדבר, קל לא

שבכא7.

23.7.(1944) יררשלים

כמלב7 לכלחלתי, הגעתי לא למנלחה ברלאה. אני,כמלב7,
מעמיסים מייגעת. עבלדה  טסבלבה להעבלדה להליטלדים טלגבלים
המת ך בי רהחררצים שיעררים בהכנת רבה עבלדה התלמידים על פה

אבל אלה, עם נמנית אינני  אני כימים. ליללתיהס עלשים למדים
םררכבים הטבע מדעי זמך. הרבה אצלי ללקח ההכרחי הטינימלס

ניס. למעניי
אפשר בבית. מאשר פחלת  הכלכלה נלחים. אינם השיכרן תנאי

(וךיטנה). דאטשע זל אי7 אבל להילת, כמלב7
כדבר להזדקר להכביד, מלמד,מתחילה מדריך, של הפרספקטיבה
על לנר הרצתה סאלד הנריאטה (גבי הכגל7 לטחייב נלח לא קשה,

שמלת. בנל עלשה האקדטלת בצררתה רהתררה פעמים). כמה זה
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לאחדות התנרעה של הגינה די הפרזנטציה כאך לנר יש אגב, f
צירו ופועלי (תסרה"צ השמאל חזית ועם ני77ה אלנני העבידה.

יש רהרי עם בררב באך השרה"צ (אגב מכריע. ררב כאך הריני שמאל)
משתדלים רפה רזרבה, הבטחת  מארד בריא תנרעתי חיק משים בזה

עמררת). רלכברש להתבלט גם
ממש, אחת רגל על בעמידה נכתב רהמכתב עלי ,7/77/77 שעתי

7.8.(1944) יררשלים /

הקודש עיר ריררשלים רמעבדרת ארניברסיטה  רהנרף הרקע
 רדעת ספר אנשי מדריכים, ייהיי מדריכים שהיי סל והחברה, ו ן

בשישים. מתבטלת יאני ; ,!

יש אבל רב, בקישי לי ערלה זה רהרי הטבע ללימרדי הצטרפתי
הזה. בשבילי, האטום הקיר את לשברר אמביציה , !

מתנחמים כמוב7, ממש, ללמוד ההרגלים וחיסר העייפרת רערדף ■
המר. הטעם מך גס הרבה בזה יש הרי שבלימודים, המתוק ותוך j י

לפגר. ואסור הקיטור בכל הלימודים פה 
הקיבוץ. של וכמה עשרים משתתפים 60 מתור שלומנו, מאנשי 

נפתחים מייאשת. רק כמוב7 מהלימודים, הכללית המסקנה
אפגע. רק אני ולהיפגע, להציץ רק היא והברירה עצרםים, עולמות
על לי לסלוח מוכרח אתה מחנק. עד נוקב בכאב מלווה זאת תחושה

כך.
תרבות, של פסגה וגאווה, כבוד מעוררת האוניברסיטה 

הזאת. הארץ את לכבוש בכוחו במדע, אמרנה ומעוררת

7,9.(1944) ירושלים

מהבית, נסעתי והפעם מעצמי. בריחה משוס פה בחיי יש
האישי האיןארנים על רב כאב מלווה רבה כשעכירות הים ממשמר

מדי יותר יצירה, לא מעלה, חבר*ת לא  בה קבוצתנו ושל ■1

עכירות. "
רוח השרתה דווקא בה/לאי פול1מנו שהשבוע הזואולוגיה,
האדם, של ואנטומיה ביאולוגיה גם וזיתה זה מלבד כך, עליונה.
ריחנית. הנאה הרבה בזה רהיתה מארד מענייך אדם ע"י לנר נמסרת

מאוד אליה והחתירה הדעת פסגות מול הצופים, בהר פה אבל
כל והרי בהחלט. אבודה מלכות כבר זו הרי שלי הוודאות, מציקה

אבוד. כי ידעתי, והפעם זו מלכות על דווקא התדפקות יש ימי
זר. מעיך הרגשה מחריפה פה

^
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רילנאי עם לנר יהיה רביעי טירל  שבת מחרתיים
מעיבים ירלשלים קדשי ביך טירלי םתרך יררשלים. להכרת

מהם הרחק שלא טרב כמה  בה המררבים הנרצרים קדשי ליותר ייתר
כך, כל צעירה עברית, רחביה ישנה

27,9, (1944) ירישליס

הריח. התעררררת שרם ל7 אלן ילדעת. אינני  לכתיב? מה 
 ולמה? מה על קהלת. טדי ייתר רשטיס. לקליט מרבה איני

בעבודתה מצליחה היא ללטקה. עם פעמים כמה פה נפגשתי
גדולה, עבודה יכולת להעיקר,מגלה רב. באור לימרריה את וחיה

לדבריה. להקשיב ונהניתי בה קינאתי ביממה. שערת 18  16
הכרה לעשרת לטאה, צפרדע, דג, לנתח הספקתי הזמן במשר
טול לעטלד הל"לליל,, לסודות לחדור להשתדל ונחשים, שבלולים עם

היקום. פלאי

6.11,(1944) ירושלים

לאלטל מאוטו האופים. בהר לומדים הכרם, בבית גרים אנו
באלה. וכיוצא דקדוק תנ"ך, בידיעת טתפטמיס לשיעור ומשיעור

יותר, הרבה עבודה אבל הטבע, במדעי מאשר נוח יותר הרבה כמוב7
טנוחה. אפשרות ללא בערב 8 עד בבוקר מ7

הכרם. שבבית "רמרך" פנסיון בחדר. 4 משהיה, טרב השיכון

חופש. לנו יהיה לחצי שבועיים או לחצי שבוע בעוד טלפון. גם
נתראה.

אלא אור, ובחדר זועמות. מנשבות, ורוחות סרף בלי גשמים פה
הספרים. וערטות חס ולא קר

פה סרטים נהנים. בסרט. קירי וטדס אקלסטא אוריאל את ראיתי
ביותר. הזולים המאכלים  והצגות

3.12, (1944) ירישליס

אחלתך את כל קלדס כמלבן, ביקרתי, בנען. השבת הייתי
לרבקה לבריאים יפיס הילדים טלב, נראים כללם משפחתה. לבני

אלשר שלפעת
אחת באסיפה הייתי רבה. בחללשה החברה *רלת. הרבה  בנען
יחליטל אס בעזיבה איימל הקבלצה טללתיקי מארד. מדכאת  שלהם
מה גס ראיתי אני הליכה. על טדבריס לרבים תפקיד לקבל שעליהם

___ . . ^^^, ^_
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ישלב יעצים, ירק הרבה גדילה, בנייה  כך כל רלאיס אינס שהם מה d/
ממש. אדמה, יפה,

שק?1י האס ? לבריגדה) (כנראה הגיוס ענייך 2גמר אלך 
הררחרת? כבר

מצטערת אני לי, ניתנת הכתיבה אי7 מאיד, דליתי ריאה, אתה
 הריך, את לקבל אלא ברירה לי יאל7

10.12 .(1944) יררשלים

רהרלכים. נגמרים הם כי רמצטערת, הלימידיס אמית בד' שקיעה
הרצרך מרעיל לא י הרבה. איתי מבקרת היתרה הנשמה איך בכלל
 נסתלקה השכינה, נסתלקה שבקרבי. לאלהים רתפילרתי הטרב
אני ראשרך ביים ראשון. ירם עד לתרפש אביא שישי ביים

ליומיים. הביתה, שוב אחזיר השבוע יבסי9 לסייר ירצאים

19.2.(1945) ירושלים
טיינר,שלוס שבע(צפלינסקי)*פריינד בת

גם מחר הקיבוץ. חברי בשביל לקורס לירושלים נזדמנתי שוב
ילאנחית, לביתי חוזרת ואני סרף יש לסמינר גם הנה נגמר, זה

ולעמל. לשממות גס
כוח דווקא כעת הרבה. רוויתי כבר מלימודים הפרידה צער את

גס מענה ובסיכום הביתה מושכים ובהכרה שבםצפרך וקולות רב
זו. יררשלים בתול ניתך אשר את מציתי ולא דליתי לא כי ידיעה

לקראתך.  הלב התחמם שלום, לך להגיד רציתי
הים, למשטר לפעמים לי שתכתבי לבקשך, רציתי

לפעמים. לר אכתוב אני גם כי רציתי
שלום מה בך? אתך, מעשיך, ומה שלומך, מה אומרים. איל
מפני אני שפוחדת משוס א. לבקרה מרץ לי מספיק לא עקה? ל ל

לחזור. מאיצים מהבית וב. פנים קבלת
נע7 חברת *

15.4.(1945) הים משמר

פה עלי שקפצה אלא  אותך חייתי מכתב. לך כתבתי ליום סיום
עם כמזכירה נבחרתי גדולה, נפש סערת ההרוס, המיואש, בבית,

המרץ? הזםך? הכרח?  הספיק ולא ללול רבה ואחריות חלקית עבודה
אלם. על שתלקה, על כבר לומדנו ה7 ואנחנו כתבתי, לא העיקר,

ו

^
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רחב לך לב סמני,תך לתסרבה חיכית לא אל הכית הבינלל;, בללדאי ר"7
חפניים. מללא לזללל; לסליחה

 עכר לשפלת כביכרל, הצרפים, מהר סלי המעבר על לרעת רצית
טרב לחיה מלאה לעבריה לבית, ננ"ז  עברתי נר. ראסרנים, בימים

כך אחר חיים. סל רגיל רלתרכן הפנאי בסערת לליםרדים בכך,
חברי החלטת, לקבל לא  הכרת עמד לא למזכיררת, ארתי ה^פיצר
לקשיים, צער לסרבע כעת אלכלל; לאני רנכנעתי, בכך לי סיער לא

שמאיזה מקללה אני מארד, מהר ישחררר כי לי הרבטח נחת. מארד מעט
כלחלל7 לאולר אסתדל רבינתיים  ללל אל נלער  ההצלה תברא צד

 בכברד בכרת, לעםרד בזה גם פרטנזיה יס דאת. ללעבלר
הרדיית בלבי עצמך. על השלרלל; מספר אל; קראל;י מתמרדת נרגסת,

על לדפלק מעיזה לא אני סנים הך האישי. הגילרי רמזי אלה על
עמה איך אסר חבררת, כל כי הברררה הידיעה לםררת סלך זר דלת
 היחיד סבתחרם האיסי רהגילרי האיסית התרריה סל מהסיתרף

גלאלל;. לא. בריאה, לא מרחיבה, היא, צחיחה מבררת
החיים, אהבת כרח, הרי לך, להגיש יכללל7י לל  אלמר מה
בצר אדם חיי סל רגיל תרכך חיים, סבמיצרי שמחה לקחל;ם, כלח

אמרנה דעת, אידיאה, תייררת, עם לדבלקיס סזררים רבהתםזגרת,
במדע,

ללל1קה, על לי סיפרת לשלחח. ילתר קל אללי היה נפגסנר לל
ל;מי7 להיא אל7ה, ח17לפה מפגישה תרססת לאני , אלל7י לשל7ן* ר^ניל;
בחלסר אללי לי. להקשיב לסמרע, ההתנגדרת בכלח ממני חזקה

לזללל; להדאגה להספרלל; המדע. ל"חיק" בלרחל; ע*טה, אל; לנ*ח יכללל;ה
לכל'. לכל' להמסירלת

בשבילי. ^כשיל הלא קל דבר לא היס ממשטר ל^אל;  זה למלכד
בידי, הטזכירלל; מ17ה  כעל; לאני סרף בלי חסרים לעבלדה אנשים ה7
 לה לך, עזרה מזה ל*אל; שיכללה בעחל7 היה לל אלא מה? פשל717 לא

לי היל סתרמים כמרבך, עצמי, את "מסכנת" מנסה, הייתי הרי
כל;בי אפשר אס ה"פענלח"? מאי7  לפגישה קיחה ללא דברייך.

הרדיעי,  ארתה מעריכה בפגישה, רלצה דללקא אל; אס ילתר,

18.9.46 ים מסמר
(ארלסטייךארטיוךר)* לל17קה אל7 שבע בת

מחילה, אל7 סליחה בע^7 מדאר9 אל7 נלראיס ימים ערב ס'איז
גאט אריך ררעט זיי7 טלחל ללעג1 איר אז ארך זינד אלע אריף

זיי7. מלחל אפשר הימעל איך
גרטס, אלדאס יאר, נייעם צרם ררינסך געללאל17 אייל כ'האב

נחל;. אל7 שמחלל; גלי?, געזרנט, פרנסה,

נפל1רה , נע7 חברל; *
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אגאנץ  מיי אלי9 פאראיבל ?ייך האבך נישט דארפט איר /

שללער אזלי איז פע7 77 אל7 *רלל; ^ילגענע טיט גאריאגש יאר ;

 אמיאלסע מיר האבך אר>עלט ארך שררערער נאף הארצך אי7 א77
איבערשיק7. איי זיר ררילט חלרםרת בייזע אלע

ארך העלפך, גאט אזלי סיר זאל ללנ, טאקי אייר האב איך
איינמאל געללאגט אפקל מיר ללאלל1 'נלזאסע7 זענע7 מיר ללע7 :

 אליסלליינע7 אביסל זיר אל7 האכ^יק אררטנעטעך זלר ;■

הערך. זיר לאז טאכסטר? לאס ל  פרייבט שבע נל; ;

>ךי2ר? 7אס סאנל1 לאס ל גאלד, vpvnb /
מאכג! ללאס  ישראלי?ך רנ אגרלס איברגעבך נישט פארגעסט ;:

אפריינד געהאט אטאל כיהאב יא, ?ינדער? די ארך ררייב די \
איר עס יט גי ליי ל געהייסך, זי האט פארבטאך שרה אייך, ביי \

ארך אנטררנעך, ררערך פריינר אי7 זיר בייטך צייטך דארטך?
שלי7 איז אזלי כ.7אי. נישג1 אליר אפשר איז לקים הי שרייעך )

ררעלטעלאך. איר טיט ררעלט די |
קאלאניזאציע אלנזער אז געהערט הסתם טך הא;1 איר אגב,  ]
שפראצ17 ס' אל7 הייזר זיר נליע7 ס' אנגעהריבך. שלין זיר האט ?

שרנאים. אלע צרפי?עניש אלי9 ללאסער, קלי7 י;

צרדאטעך לאטיר ארך זינד די אריף טכפר געזרנט, ךררט , 7j i
קרלבה. אישרעה אריף האפך /

גרטס. נאר אייך ררינשט ללאס פריינד אייער !י

\
7;רגלס :18.9.46 הלם טשמר ;

inpvibi שבע בת /

כל על למחילה סליחה לבקש ל^ריר נלראים לטיס ערב j)VD ]

הייתי ימחל. אללי בשטים אלהים גם תטחלר אתך ראם החטאים
בריארת,ארשר פרנסה, טרב, כל החדשה, לשנה , לכ7 לאחל רל'גה ;

רנחת. שטחרת
משלי, צררת רדרפה השנה כל עלי. לרגלז צריכרת אינכך

טכרער, רהרא לנר יש רערלם ירתר, ערד  רהלב כבד כך כל העט
... עליר הרעים התלרטרת כל 1

היינל לאילל אללהיס. יעזרני כה אתכך, איהבה. אג.יבאמת
רטתייפתת הלב בכל אתכך לחב? פעם מעיזה אללי הייתי ניח7,

 ?צת
קללר* השמיעי מר? שלל מה  יקרה שבע בל;

הילדה? שללם מה  יקרה ללעקה
להילדיס? האקר" שללם מה לישראלי?. שללם לטסרר תשכחנה אל
הללי איר  שטה פרבטך שרה אצלכם, חברה פעם לי היתה כך, .

לקיים" "חי ללזעלק נעלמים לידידים טתתלפיס, זמנים לה? !

עללס. של טנהגל הלא כר כדאי. שלא אפשר
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בתים נכניס החלה, כבר שהתיישברתנר שטעת7, בללדאי אגב,
שרנאינר, כל להכעיס מים, רפררצים

קרלנה. לישלעה כללנל רנקילה החטאים על רנכפר שלרם, הלי
טרב. רק לכך שמאחלת ידידתכך

.12,1947 הלימרד חללת יררשליס,
יהרדית

הארצרת מך נרער עם מתעסקת פה. חיה שהלא איר אנל
אינם ררבם בינתיים יררשלים, ע"י הליטלד חללת בתלך הקרלבלת

שערת שלרש בשבילי. לנעיס קל כה תדבר ראיך עברית יררעים
צעיר הגיל "מדריכה", שערת מספר רערד בהרראה עלסקת בירם

במשחקים, צרכיהם כל לסיפלק מספיקים ריריערתי כשררנרתי ראיך
נרספת ילדים חברת יש עלזרל;. כטלב7 הסביבה לכל'. שעשרעים

בגיל. להס קילבה
של נים האל חסרת בהנהלתה להקג71 הנידח הזה הטקלס אי7

הרבה טעם להרסיף יכרל רבעצמה בכברדה צבי) (בך ינאית רחל
בעברדה, רשמתה

אלתי תכך. רערמדים שמא, חרששים מתרתים. פה האלה הימים
שבכאך, רהילדים לנערים אתרירת הרגשת ישנה בזה, משתפים מעט

זר, אחרירת להרגיש מלבד לעשרת דבר שרם בכרתי איך
 y12tp2 הרתלט ככה ימים. תרדש ערד פה אהיה

(1948 תאריר7אפריל? ;ללא ענבים קריית
רב, שלרם אריה,

כל הדרכים. כל נסתחפל המים. פני על לחמי שרלתת הריני
ילתר נסיתי לא הביתה, להגיע מאמצים הרבה עשיתי הר^לנלת.

לקריאתם מלכנה כי להם הרדעתי הימים באחד כי אס לחללה, להגיע
רחל של זר להחלטה גרס מה לדעת י איני נקראתי. לא לחזלר.

צבי), (ינאיתבך
לטזכירלת למסלר גס לביקשה פעמים הרבה לי הרדיעה דללקא היא

של ההשפעה לא ממי ל ההדרכה את ר י למס החלטתה על המאלחד הקיבלץ
עם משרתפת מעברדה נפשה עייפה הקיבלץ. לרשלת כללה החררה
החרפש בימי אני רכשיצאתי הקיבלץ, מך שלא רערבדיס מדריכים

הדברים. יתפתחל כך כי שיערתי לא  זמני מקלס ממלא רבהבטחת
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)

להגיע מחרבתי חשבתי לאני להגיע תרכל המחליפה כי ב17חל7 אז היה
צררך רמתרך שהגיע הנרער על הרדעתכם לאחר בעי?ר הים, למסטר
לא כמרבך, יררשלים, כקינלץ. 7ילקא אלה ביטים להירת אישי
רלאתר מעש ללא אלא  עמהם להירת חלקי היה יכרל הפחידה,
ירתר כדאי כי (מרש?) בני רעם (מרמרי) יהרריל עם התיעצרת

ביריית אשאר לאי ראם להגיע ערד משתדלת הריני נקינלץ, להירת
ענבים.

במידה פה טסלפקיס צרכי דבר, שרם כאך לי חסר לא 
החדשה, המציארת מיל חזקה, להירת משתדלת ני להרי מספיקה,

הריני להגנה. אל לעבלדה  צלרה שהיא באיזל בררדאי אתגייס
בירתר, האכזרי ה7כר זה להרי חפץ איך ככלי בינתיים פה

שללה לא זה הרי אלי, ביחס םצפרנך את תענה נא אל ראתה
הכי זה  בכברד לחירת אשתדל הםתתרלל. לערמת השלם כקליפת

דללקא.הלילה הים במשמר להירת ררצה הייתי כמה חשרב,
אשר ילדיה, על הלימרד תררת רחל, רמת של חררבנה סילל1י פקדלני ;

גררלה, לי ידרע לא רכרגע עליה מתנרסס האדרם הצלב דגל :י

עם בינתיים גרה אני כליז'לנסקי. נתך של אחרתר פה 1

הנה רמשבאתי נעלב קיבללני הס ליהלשע. י*חק שלנר החבריה [;

?יברצית. שבאחררה בטתרך הרגשת רניתנה הקלמה ?צת nDpirn \

26,4.1948 יררשלים
רכל הביתה. בדרך נירלשלים, משנלע. למעלה כבר אנר 
למסבינ למלל7 ממש כפלתה לאני  לצאת םתברששת השיירה ירם

צאתי, על בררררת הלא לידיערת jj

מחרסרת ביררשלים פה רהירתי םתרחים לי פה רהיטים נ
ייתכך, גם רכאשר לנסרע יהיה צריך אפשר רגע כל כאשר dvv f

ימים. על ימים פה לבלרת יהיה 'גריר כי ;|

מתרח הלב עצמך, על משחר הרדיעני אנא אנא,
די. בלי עד מעיקה רהבדידרת

רלמה? מה על  ידיערת שרם לי איך הים משטר רעל

! ■י
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3,5,48 יררשלים
רב! שללם  (בלידירבס?י) נתך

כבר דמך הרבה הרבה, אני כי רלהגיד, "להתייצב" רק רציתי
ירצה ראם בה), כבר להירת מרצרך ;מתפקעת הים, למסמר בדרך

בישראל פרערת בפררע כי הזה, רבזםך האלה ניטים אגיע אילי השם
תלפירת ביך אשר הליטלד מחללת להגיע היה קשה קצת  עם רבהתנדב
יררשלים בתרך ת?רעה הריני כעת הבירה. ליררשלים הנציב רארםרך

לניקשל טאל7 עסלקיס היל שלנר רהפררצים רבמלתמה, במצרר אישר
לטחליטיס יהרדים רסתם קינלצניקיס רמהרבה נהגים רממארת טטני
ערד נצא נאטת לאללי ניסע. אשר עד לחכלת לכל' לכל' שבהדסה
לכדאי עכשיל, של יררשלים את ספגתי ספגתי, לבדיעבד  השברע
התכררנתי שלא אלא עליה לך לספר גס אללי הייתי ליכללה היה

מילים. לכמה אלא
עלמאס לצבי. ק. יהרשע טרמאם,יצחק, חברינר: את פה פגשתי

טבקרת הריני טרב. מצנם . ק?1מל7 על בקרנ קל נפצער ריהרשע
;1לטאס החללים, מבית ירמיים נעלד ייצא יהלשע הרנה. אלתס

מרגיש אבל ימים, עשרה שברעייס, אללי דמך ירתר לשכב יצטרך
החללים. ננית להם ניתנת אשר מהטנלחה קצת נהנים בינתיים טרב.

אלא  החיים טעדני לקצת לאחלםה מנרחה מגיעה להם, (מגיעה
קצת עכשיל לל ניתנה הלא גס יצחק פה). בנמצא אינם שאלה

נפגיעה דם קצת להפסיד ל"כנש" נקל1מל7 היה הלא גס לנלפש, הפלגה
של הגדלל נרגע סיפלרל לפי האישית" "התחנלשת אנד7 לטחמת קלה,
להס טרלטס דללקא הרלח מצב הכל, אף על אלא להפציעה. הנצחל7
אתם בפגישה נרגשתי כה לאני חייל. אנשי להם לנית מתגעגעים

... עד ... עד

הבירה. נלנ כנלד לשלכ7 מ.צ. הלא ידידנל נללטנפלד לצני
שם" ל"אי כנר יצא כי ייתכ7 נא. ללא הילס אלתי לנקר הבטיח

ירלשליס. נסנינת פה אחר,
של מידיעלתיהם שאלנלת הים טשטר על האחרלנלת ידיערתי

שתיקתכס על לכס ינלשס ננית. האחרל7 מנקלרס לצני ריהרשע יצחק
כי טנעיחני ליהלשע נפז. תסרלא לא השתייה האלם, המזהירה.
שלנתה. לכה יפתה כה התפתחה, כי לתר, י אכיר לא הנקלדה את

ימי שנלת כל נמשן נילתר הגדלללת טאהנלתי היא להרי כלח/ יישר
לי, סלח אז  כך על לדנר צריכה הייתי ;לא ישראל נארץ חיי

המזכיר).
עלד אל "שם" לכס (היש לשפרעם? הים? למשמר שללם שללם, נל

ננית? האס חנינה? איפה הים?) על לקמלר ממשיכים
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2,6.48 החמישה מעלה

שללס אריה, m

לנסלע לאפשרלת למחכה ענבים בקריית פה אני רבכן,  "'

הביתה.
;מרשק) שבני למשלם לבית קרלב ירתה שטפה םשרם, הנה עברתי

עזרתל. את הבטיח
 (האחרת) ליהלדית מיד זאת הרדיע לאנא לשלמה, בריאה לבכ7,

הכל עלשה כי תמסלר הים למשמר רגם מארד, דראגת היא בללדאי
להגיע, למע7

חברינל עם יחד פה הייתי ימים, עשרה זה עכשיר, עד אגב, 1

תמסלר קשה, לא , נפצער בירלשליס, הס כעת לבקלביץ, לי'נחק יהלשע
 ראיתי, צבי לאת בהבראה כעת הלא מתלמאס, גס מהם. שללס

הםצרמצס העללם על לידיעלת לצמאה מתגעגעת מאל7 הפלגה. לפה
לכלי. לכל' הים משמר משפחה,  ששטר ירתר

הלימלד? מחללת יריערת (הטארחד) הקיבלץ למזכירלת נתקבלל האס
יצאתי, מאז לי ידלע לא שם למה טתנלסס, האדלס הצלב דגל שם

הביתה הנצררה מיררשלים חזרתי כיצד
צבי?ה) רשם אמא. (טפי

ענבים. בקריית הייתי השחררר במלחמת יררשלים על הטצרר בזמ7 |
של גדרל ריכרז החמישה לבמעלה ענבים בקריית היה הימים באלתס 1

הדרך רבסביבתה, יררשלים בתלך לקרבלת ירצאים היל משם .n"nbD \

אלתה. לפתרת דרכים חיפש להפלמ"ח סגררה היתה לשפלה מיררשלים / ■"

עם יחד גרתי בינתיים הביתה, להגיע אפשררת חיפשתי אני אף י
לה5. ה4 בגדלדיס לפלט"ח מגלייסיס שהיל מאפק שלי חברים
לפי טדי. מבלגרת הייתי כי לפלט"ח, אלתי לצרף רצר לא
היה מרשק בני ענבים. קריית של בללל לעבלדה סלדרתי בקשתי

להיפגש כדי ענבים, לקריית פעם טדי יררד רהיה החמישה במעלה
דרך רתיפתת שבמידה לי הבטיח הלא להתרחץ. לכדי החברה' עם
שיירדל הפלם"ת חברי עם יחד אלתי, שיקחל ידאג הלא  לשפלה

לשפלה.
שיירה לאלרגנה בלרמה* 'דרך נפתחה מה זמ7 כעבלר לאמנס,
לאבל להגיע שעלי טרשק מבני פתק קיבלתי לשפלה. ג'יפיס של

בלילה. 12 בשעה לצאת השיירה צריכה היתה משס גלש.
צררפתי קיבלצים,* חברי שהיל מהפלט"ח למפגרים תלדלת לאמנם,

לדרך. ליצאנל הג'יפיס לאחד

. 1



הים במשמר

1967 האוכל, בחדר בעבודה

1944 בירושלים,
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הימים באותם בחיי. הגדילים הלילרת אחד היה ההוא הלילה
ארבי אחרות סכנרת הרבה הרבה ערד ר בל?1רו7 קרניה. ערד התנהלר ...

בדרך. rr
חשכת טתרך הפלמ"ח. חברי מפוזרים היי הדרך כל לאררך

רהםערדדרת. המחייכות עיניהם הביעו הלילה
כמת רסלעים. גיאירת סל חתחתים וזרועה מאוד קשה היתה הדרל '

ארתם. רלדחרף םהגייפים לרדת נאלצנר פעמים
לטררך בסביבת בטחרך. רנסחר כיררנר סייעו, הפלמ"ח חברי

להסיעני צריכרת שהיי טשא טכוניולג הגיעי מהשפלה יפים. הגי נעזבו
לשפלה.

הקרבית. בקרבת שהיה למקים יהגעני הדרך את אברר הנהגים אבל
הקרבית. איזור מעל םתפרצצים אדימים זיקוקי7 ראינר הזםך כל במשך r.

המכוניות. את רכיררנר הדרך את שטצאר הפלם"ח סיירי אלה היי ישיב
ראשית החברים. התפזרו שם ל*יי7 לראשיץ הגעני לבסרף

לבית נכנסני אחרכך ברז. במי רחצה היה לצירך בראשרך מעשינר a

כאיית מתיק קפה ישתיני חמאה עם עריית לחמניית יזללני קפה 1 ף
נפשנר. ; t

עוד רב. זס7 כבר נר ם טע לא אלה מכל כי כחילמיס" "הייני !
חייה בשגרת איתי הפתיעה יזי אביב; לתל הגעתי ביקר באיתי c.

תנועה, איר, שיפעת היתה היא אחרת. לארץ באתי כאילי העירוניים, n
לבקר חברים, עם להיפגש שמחתי תעבורה. כלי עתינים, מ'נרכים, *

הנצררה, לירושלים התגעגעתי מארד מארד אך  בשדרת' הלר 'הוא בהצגה
ע*וטה. יהודית ובאחווה בגבורה הנאבקת

18.8.1952 א' אורניס,יוס
נער/ י טי נע פריי שבע, בת

אפגערעדע בפירוש ראך האבך שררייגסטר?נזיר רראס כל ראשית
ברירר. שרייבך צר

פרך סטרדיעך ררא?אציע די *ו ביסעו פארוואס כל, שנית ארך
נחת אביסל נאך רראלסטר ערשטנס, גע?רמעך? נישט הרמאניסטך די
ררעט ררעך צררייטנס, ארך געהאט, השמים" "בת השכלה דער פרך

קיבוץ דער. מה? אלא צרזאםך? אביסל דייך צר געלעגנהייט _א דייך
אלז דיר א7 איאר , האב7 שעארק דיר דארף נישט, דיר לאזט דיינער

ארנטרגעגיינגך? ררעלט די רראלט דיר, אך רראכך 2 ארך גרט געררעך
נייך, אז אסור, בנאמנות,

i
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צרזאםעך. אביסל זידך צל ש17ארק מיר זיך סיבענ?ט שבע, בת
אביסעלע ארך לערנעך, אריף צייט אסר איבערגעלאזט רראלטך סיר
מסתמא, עבירה? אך נישטד םיטאר אלז? ללאס אלי77. זיל פאר
ילאס/ חברה אללן נאך 7א ס'אלז מיינרנג. מירך 1KJ נירך,

ז77ץ 7א זאלס17 7ל לל7ל ז7ך, דרכט
פל7 בלימער 77 אל7^ 7א ללאקס7 באקסער , שכחתי ע7קל 7א,

אל7 אפק איך אסף רא דענעך לי7ל.;1רל7ב7 ל אל7 ארנ7םללעל7ל
פרנ?ט שטאר?, דא איז הריס כאטש ארנים. ביז אך ?רםעך זלל
תררה הערך מיד ררעלכע ררעגך  פאעטך ארך שרייבער 77 לל7

נישט, סאכ;1 ס' נאר  נאזלנגע7 אל7 באק*ר7ב7 האנ7  זלל פרך
תל א77 ללי הייםליכער ארך פאראך אריך איז אררעלדל ררייל

טעג אפאר אריף כאטש אהער, קלס טא  אב7ב
לשרך, םאםע כאך עד שבע, בת

תרגרם

18,8.1952 א' ארר1ים,ירם
שלי חברה  שבע בת

 מכתבים לכתרב נדברנר בפיררש הך שרת?ת? את למה  כל ראשית
ההרטניסטיס? של החרפש ימי של להשתלםרת באת לא למה  כל רשנית

מתי  רשנית השמים", "בת ההשכלה מך נחת רררה ?צת היית ראשית,
לך, נתך לא שלך ה?יברץ מה? אלא, ביחד? ?צת להירת לנר יזדמך
רבהעררך  בלעדייך טרב היה שנה במשך  מארד לך זקלק הלא כי

לא. בהחל;1 בנאטנלת, העללם? ישקע שברעיים במשך
הרבה מברישים היינר ביחד. nyp לה7לת הרבה מתגעגעת שבע, בת
האם הדבר? אסרר האם יש? מה עצטנר. בשביל מעט לרק ללי10ררים זמך
הנראה, שכפי ת^רה, ערר פה יש דעתי. לפי לא, מסתמא, הלא? חטא

פה שתהיי ררצה
אררנים, בתררשת עצים על פה גדלים תררביס שכחתי, 1p"1]) כך

מארד, פה חם כי אף לאלרנ7ס. גס מגיע7ם להם באפ? הרבה יש רענבים
 כאך תררה שרמעים אנר שעליהם  רמשרררים שסרפרים כפי בדיר?
ילתר פה רנעים תררשה כאך יש דבר, איך  זאת בכל רשרר, תיארר

ימים, לכמה איפרא, בלא7, אביב, בתל מאשר
כך שמא מה? םשרם אם) (שפת לשרך םאםע כאך עד שבע, בת

אפשר  רהיידיש הכתיבה, ל7 נ7תנת שלא משלם להעיקר קצת תתחייכי
לספר פעם?) היתה (האם יכרלת איך שרב הדעת. בב77הלת לקבלה

רלהתערטלרת המירתרת למילה לחשרש רשלא המרחלטת האישית היריעה על
מה נר, הדדית. ללהז7הלת להבנה צלרך יש 7ללקא רמאידך העצמית,
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זה? כגרך על אומרת את
עייפה הייתי נפגשנר כאשר הספר? שנבלת זי  השניה והידיעה ;

בהך, להיכשל שחוששת החינוכיות, ת ל הקאל למסר טהםלםדרת מדי
עברדה לעברד ק*ת הספקתי שבינתיים אלא החדשה, הלימרדים בשנת

7הרלני המשקל, שיררי אבדן עד שעייף ערלם, רלשכרח גרפנית
נניח, ני, כלח, בירתר אלא חרדה, נאלתה הנאה לשנה הילכת

להיכשל,  אפילל
ו

1

3.1.53. 'גפת ;

לך, לכתרב ררצה כלרטר, מכתב, לך חייבת רעידנים עידן זה *

לבצעם, כיח לא רק הברנים, די פעמים הרנה לי יש שר^ינית אלא
מקצועות להרבה סלרה להילת ההכרח מדי כבד כערמס עלי ררבץ
עד הכלחלת כל את מלתח הדנר להרי פרלנליטלת, כנד לגיל למחנכת
ולקצת נתכל77; אישילת לחללילת ליריררת, גם משהר לשייר לא כדי
לכל'. לכל' נסרל1 ניקלר בטלה, שיחה כגרך: מהחיים ק17נלת הנאלת
גס תינלל "ננלל כי הסיוט לטרלת הדנר, רע כי ההכרה, למרלת
תפארת לטע7 רק זה אתי" אשר ("העם אתר" אשר הקנס לגם אתה,

חי הניגר רהעם יגדל פייח להיפר אתי, אשר הצעיר העם  המליצה
ל''איננל  רטעמר העצמי הגילנל רקטתל, כל על חייל את לל

בלבד). לצידר אני בהליכתי מתחשב"
שלא מעשה עשיתי בצפת, נכתב אליך מכתבי רלאה שאת כפי ו

נכנסתי כזה רברגע גדרלה חרלשה אלתי תוךפה החנרכה בימי ייעשה. ;

רהכרת פיסית חרלשה משיס להבראה לנסוע עלי כי פסק רזה לררפא
יטיס 10 מניחה, לטיס עשרה של לאפשרית נפתיתי לאני מניחה, של
להיית לא ימים ר10 שיעירלס של הכנית על לרבוץ לא אפשרית של
רק פעם שלא יידיעית הלכית ימירה הדיכ7 על תטיד עימדת ננחינת
מי7 היה . וכל' יכי' ספרים טפי קניתיס בעצמי בלילה מאיחר אמש

מחר כי רבהכרה בערב ב10 דייקא לישי7 לשכנ יטיס עשרה חלום
מטרמטםת, די הריני פה תירה. להרביץ חייבת אהיה לא שרב בשבע
הכנסת בבתי בצפת, הרבה מסיירת הבראה, של ממשטר שנהנית אלא

אטניה. נקריית נרפיה, ביפי שבה,
עצמי. על לשיחה מרבה אני הרבה כה כי תתרעמי נא אל שנע, נת

כל 7 י יא יפה לי מקשיבה הלא יאת כזה, 7 רצו 7 טי תק9 פתאים
עצמית, להלקאה ע'גטית שבענייית התגנדרות מי7 כאלה הדיבירים
עללב אישי תשברך מיך לי מסתכם פעם בכל האתררך שבזםך אלא

לדיך, איתיי תיבע יחיא האישי, בכישר ביכללת, דללת של לטחריד
ידי. באזלת נשארת זאת בכל יאני  לאיהשלמה

^ ■
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כזר צפת בםי7 נניח להילת אפקרלת טיך לנר ניתנה לל 
לבטשלתף לנל, להיא לה ארישרת קשתינל חברה בתלר לבד יפים כמה
רשיחרת לב לגיללי להבנה ידידלת של מכרם וךצת לרררת שתינר רק

להיתה לסביבתה צפת פני על משרתפים ל?1ילליס הא לעל 7א על
בתרכנר. שררה השמחה דאי ל בל

בל. לנשלם חברתי פסגלת אלליר קצת נא ירתך  רבפרט רבכלל
לך? לכתלב עלד לטה

כםרבך סרף. בלי רררדף ררבץ פראג) (משפט פראג של סירטה
הטאלחד הקיבלץ למרעצת (הכררנה שפיים היא הצירנית שהתשרבה
על התקלבה אי אבל המעתיק),  פראג משפט על בתגרבה בשפיים
מניח ראינר עררר שזה ראשרנירת, מצפרנירת אנרשירת שאלרת

מהך? להתעלם
ליהרשע לרבע, שלרש בך ?טך, אחד לבחרר הרבה מתגעגעת כרגע

בערלמי. מציארתר טרבה כמה בני,
לראלתה. מרכרחה חייבת, אני לללג1קה. שלרם מסרי
הילדים? לקללם שלרמה מה עליה, םשהר גם כתבי

19,11,54. אפ?
עלד לזה לכל'. לכל' משרם מספר, למכתב טטני תקללי נא אל

רגם ממך שלרמרת קיבלתי פעמיים כמה מה? אלא  הלכקרתי לא
ל"התיי^ב" ל ז בדרך רל*ה לאני טטני בה לתקל "זכה" לא שלך מכתב

להסתלק. ל  ס ל קל להגיד
בטי?1ה, רב^תי הקבלע כל הגלנה, בגריפה המקרה ז*כני השברע
להריני תלרה בדברי לעסלק מספיקים אינם עלד לכלחלתי קטתי הילס
מזדמנת זר מעיך רצרך שעת "מכתבים", כתיבת של זר בדרך נלפקת

רחלקלת. לעיתים אך לי
ממש, רלשרחח עמך להיפגש ררצה הייתי שלרם! לבכן,

אללי שאני , מעצמי מרלצה שאינני לר לספר כטלב7 יכללתי
קא"כ ליטלדיס קל הרחלקיס" "לשררת שיצאתי על להצטער *ריכה
לי נראה לכבר בילתר, הגבלהלת לכיתלת מלרה להילת יחייבלני

מה^נלרר* קטנלת דעת 'גבירת קל להאפקרלילת המלאי
אחרלת גדלללת נפק טצלקלת על אללי, לל, לספר ליכללתי
אלא  הנפשית היציברת לאת הטשקל קיללי את להלרסלת קטלללת

 אלה. על לכלתבים מתיישבים איך
האתררך טביקלרי תפלה הרגשה איזל בי נשארה שבע, בת נל,
כשכל השנה, סלפי כל קבלע בארפך אלי שהתלררתה הרגשה בנעך,
מאבדת הייתי  לאישית טדללדל כבר היה הנפש כלחלת טלאי

רבעצמר. בכברדר הטםטרס בפני נסארת רמפרה,רהייתי ני שחיל כל



צביקה עם יהושוע עם
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אחררת. לפגישרת מתפללת לאני
הייפתח רעתך? פה בסרצירלרגיה. הרנה לקרלא משתדלת לאני

dqpvt) של מסחררת הרגשה כדי עד פנים לי ליאיר זה סער לפני .

האנלשית להתניה זה לעצמי,שערלם להגיד ריכרלת ברררה ערלם
?צת. לי נהירים  בתרכר ישראל רעם

תיברטי הם לקה קלראל;? עכשיר, לררדרת את מה מעשייך? מה
רהנפש? הדעת

גרבריך,5,3,1964 בית
שלרם! צבי?ה,

את ציירת יפה רגם כתבת יפה לאמא, מכתב שכתבת רבה תרדה
באניה נפליג שנים כמה בערד האנירת, את רגם הטכסי הרכבל;, i

אבא. יהלשעלאל; אל; גם נקח  לטירל ה77יכל7 ביס כזל 1

מכתב ערד כתרב מכתבים, לכלגלב ילדע כבר שאתה מאלד ג1לב
לאבא רתך ציררים ערד. רצייר מכתבים. לקבל מארד טרב  אחד

גרברין, לבית לי שישלח
?צת? משתרללים הרבה? מרביצים יהרשע, עם היחסים לאיל

הרבה מרסך, לרל, רפת, טלריקיס, יפים, שדרת גרבריך בבית
"רימרך" רבני לעברדה חברים חסרים אבל בתים, הרבה טראץטררים,

יפרת מעררת הרבה כאך יש רטרב, יפה העברדרת בכל ערבדים
 מארד, רגדרלרת

לסבתא, שלרם לשניכם, שלרם)נשי?רת שללם

אמא

גרבריך,10.3.1964 בית
לך! רב שלרם יהרשע,

אנשים של jvp קלטץ קילטה. על נאבקל; גלברי7 ביל;
 מל;חלפיס.  להיל;ר לה. בעל ם י שא ל נ. ל אלל;ה להחזיק מתעקשים
לראלל;, טאל7 לחבל נעררים, כיתרת רעזרת השלישית השנה בני

על כך נאב7/ כלכך חשלב בעחלני D7pr< כך, כל ;1לבה אדמה
שבכלל רעטררת םקלטלל; לטאכלסים שעלזבים, רבים כנגד קילטל

לארץ חילנייס אינם
טרב, הרבה לאיחללי נשיקלת שלרם, היה

אמא
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לנסיעה. בצאתה שרה משאירה שהיתר הפת?ארת מן
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10,3.64, גרבריך בית
ם! ל של  קח צבי

בטבת אחזרר שציירת כסל כזה בארטר רבערך מתגעגעת אני גם
הביתה,

בית עכשיר בר נמצאת שאני לטקלס, קלראיס למה ירדע אתה
גם רארלי מארד גיבררים אנשים כל חיל פעם פעם כי גרבריך,

נשארל לא שלהם לחברים הגברל על שזה מפני גיבלריס, הם כילם
כך, על נדבר כשאחןלר להילת יכרל הגברל, על לשטלר

טאטא. לנשיקלת לך שלרם רבינתיים
יהרשע? כמר הרבה לרמד כך גס אתה האס

אליך, שלי במכתב שכתרב טה כל לל לתספר לאבא שללם תטסלר j

אמא

22,8,65

לצביקה שלרם,אבא
בהצגת ביקרת האס מרגיש? אתה צביקה,איר שללטכס? טה
חברים לך יש האס ? ר"בםכביה" הסנדלר" רשלמי המלך "שלמה

 מעט להשטי7 להבריא, 17לב, לבללת עליך

אטא שללם, היל

18,11,1967 אפק
היקרלת רשרשנה יהרדית

ערשה כללית) (ספררת שלי ההרג ממש. למדתי השבלע
לי לנדמה הלימרדים, רבדרך ברמתר טרב ררשם בינתיים עלי
עברדה, המרך ממטירים שהמררים אלא, כדאי. יהיה שהטאטץ

ללהתנזר הרבה לעבלד עלי ולהלה לכלי. קריאה בית, שיעררי
אתרים, דברים םהםרך

לבית השבלע של הראשרנים הימים בשלרשת נרסעת אני
5 רנמצאת ארבע שללש בשעה בערך חלזרת הגיעאלת, ללחטי

בבית, ערבים
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30,3,68 אפק ו

; ינ קלום להלקע,
אביב בתל אהיה לא שלי. הפסח הרפש מתחיל השבוע  7

קשרת בהיכרת שתי לקראת רהכנרת שיעורים עמוסה שאני אלא
החרפש. אחרי טי7

הספריה, בסידרר במרתף לררב ערבדת אנל קצנלסרך בבית
השראה מימי ותעודות ספררת של מארד עשיר ארצר שהיא

רלעייך בלבד לרארתם רב ענייך לי ריש לשרנרת, בשבעים
ללמרד אשתדל  אביב בתל םליםרדי כשאתפנה מעט, בהם

השיאה. לתקיפת ייתר שקשורה ספרית ייתר ללקריא
מארד הרבה היתר ביך עסוק מצריך, ריח במצב צביקה \

לר, ששלחת האניה בבניית

יחזק בריא שללם, היה נר,
אמא

22,12.1969

רברכה! שלום  גלברע לאמיר
ואני, החלילית התניעה ארכירך יטיקס הילך קצנלסרך בבית

וסידלר עבודתי כדי תרך בר. ערבדת כזאת, זוכר ערדך אס I

במכתביו, נתקלתי ל ר ב ם ה שלפני הימים מארתס התרמר \

םבנדיך טוורבה, מרדז'יביללב, ברל של ושיריו רשימרתיר <

שירים כמה  שלי הפרטי בגנזך גם רכר'), ב"ידיערת" (באגרת
אליך ולפנות להסתכ7 החלטתי לכך" "אי ובעברית. ביידיש משלל /
צילרמים, והחלוץ הצעיר החלוץ מלמל בארכיוץ חפש אנא, בבקשה.
אלינו. שלח שהושרו, שירים כרטיסים, סמלים, אגרות, רשימית,

. npon את לך ונחזיר נצלם אנו
לי, נדטה החלוץ. ארכירך את העשר לטעז זאת עשה ,nati2

ע"ש הגיטארת לרחמי "בית מאשר יותר מתאימה אכסניה שאי7
החלוץ. לארכוז והמרד" השואה לטורשת קצנלסרך יצחק

לברא מרזםך אתה והרי שבתוץ, בשנת אתה זאת,ה7 ומלבד
העצרת, של ביום דווקא לאו חול", של יום ב"סתס פה ולבקר

שואה מאותה בבואה אז ותראה ממש. של ביקור לבקר קשה שאז
מרד. ואותו

תענה** ך ה לך. טרב כל

^
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11.5,70 העצמארת, ירם מרצאי אפק,

לך לברכה שללם  היקר יהרשע
ריב העצםארת. בחג בבית היית שלא הצטערנר סאלד
הקישלשים, האלרלת, יקה, הטיס השירה, הערב, שבחגיגת העם
ארשר הארשר, רםך החג טך הרבה היה אלה בכל  לירה האל

הנלפליס הבנים יגל7 רללי הקלדטלת, בשנים מאשר ירתר מברגר
היה הירם לכל'. לכל' ם קי ל הרח השלרם יי סיכל ילס, ילס
השראה. עשיררת גס יבחלק7 מעניינית ראדיר תכנירת עשיר

עצמארת חג היה בקיצלר לסרסיאדה. לשימררך, נסער הצעירים
בהתרגשרת קיבלנל מכתבך את בבית. לנר חסרת ראתה כהלכתר.

ממך. למכתב שלם שברע של ציפיה אחרי רבה,
רבעתירך בכלחך מאסי7 ,בריא, prn שלרם, היה "אד"

מאיזל עררלה כלפיך שנעשתה לחשרב יסרד לך יהיה אס אף בצה"ל,
צררה. שהיא

ללהל7ראלת שללם שללם

אטא

9.8.1970, PDK

רב! שללם  טישקינסקי ר"ר לכברד
נ. א.

לשיחה אתי להיפגש הסכמתך את קיבלתי מנעך שבע בת באמצערת
זאת פגישה דחיתי זה. בנרשא רעברדתי התלרצית השירה בענייך
להלספתי ריקלת" "בידיים לברא רציתי שלא מפני לילס, טילס
ראשונים מטקלרלת נרסף חלמר ללאסל9 לרכז זט7 אלתל כל בטשר

עברדתי כדי תרך כמעט, אגב, דרך עשיתי זאת כל טלללה. לחלטר
מררבה אחרת, םעברדה גנלבלת לבשעלת "החלרץ" במדרר במרזיארך
מעט להיעצר להחלטתי סל9 לדבר שאי7 נלכחתי, בינתיים מארד.
פגישה לי לקבלע ל יכל אתה האס להמשך. רהכררנה הדרכה לבקש ל

הקרלביס. הימים באחד בת"א
עכשיל. עד מעברדתי דר"ח סיכרםים, עמי אביא לפגישה
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3.11.71 I

רב שללם  האפרתי ירסף לדייר
שלי תכנירת יכטה רכסה למיטה רתלקה הקיץ הייתי שברערת כ6

לבצע. יכללתי לא עצמי על שהטלתי לטשיטלת
עמיתי שירת על הכנה לעברדת א*לי מלכניס כרטיסים הרנה א.

הגעתי. לא םגרבשת עברדה לכלל לזך.
הסמינרירנית העברדה לקראת טעטה לא שחררה עברדה עשיתי ב.

כפי 1949 עד שיריל רלנ את שגיליתי לי נדמה גלברע. אמיר על
הסמינרירנית. העברדה לקראת ידך על שנתבקשתי

נתך הלא בביתר. עצמר גלברע עם ארלכה פגישה לי היתה ג.
עבדר השמים מן אך שירתר. רעל של רביבלירגרפיה תרמר הרבה לי

העבידה. את לקדם יכללתי ללא עלי
כפי הפרקים שני סמיט, ברנשטייך ברברה את קראתי ד.

דברים שני אך הפרקים שני את סיכמתי גם בסמינר. שנצטררינר
כסה א. הקריאה. בעקבלת שעשיתי הסיכלס כרטיסי את למסלר עיכבל
הדבר. את רהשהיתי דעתם לסרף ירדתי אס פקפקתי לדברים שירים

שבקיבלץ רמכיררך הסרף עד זה ספר לקרלא שבי הרע הי*ר התעלרר נ.
יצא. שכך הרי חליתי, רבינתיים הדבר, לי נית7 לא , ;

שהיתה התלרצית, השירה של לבחקירה באיסרף גדרלה עברדה עשיתי '1

ררצה הייתי החלרצירת. רבתנרערת בסניף ההכשרה בקיבל'גי מלשרת ■■ "
מן לעזרה הדרכה מעט לקבל ל ל, ז בעברדה גם רלעברד להמשיך . .

הארניברסיטה. / n

18.12.71 אפק,

שלרמרת! הרבה  גלברע לאמיר (

n77p האחררנים. בחרשים אתי היטיב לא רהעבררה הבריארת אלהי
בעברדה נים שר הקשיים לקשיים בעירת לי היל הקיץ בחדשי לכ7

לא אף ג. אמיר שירת על לעבלדה להתפנלת יכללתי ללא בטלזיאל7 י ו

ללאחר החלמר. להחזרת המכתב את לילס טילס רדחיתי אביב לתל להגיע 1
 מחליי למשקמתי באפ? רלחדר למיטה שבלעלת להרבה רלתקתי מכך / 1

אגב, כעת, בארניברסיטה. הלימרדים לשנת הרכבת את בינתיים אחרתי
לשלב לנסיעלת עבלדה של אפשרלת ללא לחדר לרלתק פיאלקלב גם חלה

שנה. מלפני רתכנירתי לרצרנרתי מסייע זה אי7
את לצלם הצלחתי בערך שברעיים לפני רק להאריך, שלא כך, אם

לכל' המאמרים שיריך,

^ .,
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העבלדה את לעקדת רציתי רבאםת שיריר אל; אהבתי פאלד
שקלראיס פה עשיתי קנה לפני ספינרילנית. לה קיראיס שבאלניברסיעה
להפשיר לחשבתי עבלדה הרבה אז בה השקעתי ספינרילנית. פרל עבלדה
ללפדת כשאינני לעשלתה, ביכללתי יהיה אס ילדעת אינני קיב אר 
באפק לבבית בפלזיאלן. בעבלדה עסלקה לפה באלניברסיעה, השנה
נלסף עפל הרבה הלא גס הדלרש דבר אפ?), ;דפי הילפ7 את פל*יאה

בקיבלץ. אפילל הבית", "עקרת לתפקידי
לספרלת החלג פזכיר שלי, לד"ר לכתלב לפה האס הרבה התלבטתי

פיצירלתיר הרבה כבר ליקטתי אביב. תל באלניברסיטת כללית
פלהםת יפי הראשלנית, ה40 לפשנלת החללץ פיפי ; הפרהיסטלרילת
שלב אך פחקר, עבלדת שקלראיס פה פע17, עשיתי גם השניה'), העללס
לרשלתי העלפד הזםך מבחינת ח7 להפשיר, לי פלתר אס ילדעת אינני

הנלשא. עס פספיק להתפלדד תלכל לא שאללי האישית יכללתי פשלס לה7
גילית ידר. על םאלד יפה נתקבלתי תלדלת. הרבה לר אלפז בכל

לב. רלחב הרבה לגבי
ערכם פשלס לא כמרבך, האחרלנים, אפק ילפני את לר שללחת
פכיר שאתה אפק קיבלצנל של חלים מעט בהס שפפכיס אלא הספרלתי
להתיישבלת לעלייתנל שנים 25 פלאל השנה  לשנית בםקצת, אלתל
עלללת רחלקלת חיפר^לשנים בנפל בעבלדה לראשלנינל שנים לל"ל

בילפנים. גם הבאנל םהך רמעט לפתדפקלת

6.8.73
רב/ שללם  שבע בת

 הגיל1אלת. ללחפי בבית לעבלדה אחזלר לא כנראה אני
ראשרך זמך לעבלד בדעתי היה בערר. הדשיים לפני כר על החלטתי

לבהלראת אפק') ;דפי בילפ7 עסלקה  להיתר בשבלע ימים 3  במטבח
יחד בפזכירלתפניס לעבלדה לפזכירלת נבחרתי בינתיים עברית.

דבר. יפלל איר  בטרחה אינני לעלד ליינר אליהל עס
פאלד. הלקל םשהכרעתי ההכרעה. עד קשה היה כלל בדרר

11,4.1974 אפק
לפתח נתלנה כללי םעייני כל מכתבים? לכתלב יכלל פי
סביבנל. פתרחש אשר בכל להתפצא להבי7, אינג1לק;1לאלי לגם נפשי
אחרת. לחילת איר ילדעת לאינני הרגילים החיים את לחילת קשה

לקיים פשהל, לעשלת *ריר ה7 ע?ליס. בכפה סלחבת לבינתייס
שאללת הרבה אגיע. לא  אליר פכתב לכלל לכל'. ע*פי את
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להגיד רציתי אלא  מליצית ללא לבקלםי" "בלכתי אלתי טטרידרת
מלה, טמך רלשטרע שלרם לך

לרחמי בבית הבלקר םך אהיה להטרל השראה בילם אגב 
לעצרת? התבראי ?צת. שם לעזרר צריך הגיטארת.

לבית לעבררה לחזרר הצערת למררת בבית ערבדת  כלל בדרך ■i

דאת, לעשרת כרה ראי/ רצרך אין הגיטארת, לרחמי
1■

r1

28,10.74 אפק /

רב! שלרם  רשרשנה ליהררית
מארד תרבררת זכררך, חרבררת שלרש בזה לכם שרלחת אני

(אכזרי). רארר ערכים גם שרפערת אך כמרבך, עצרברת,
על להקל לר*ל7 אהבה נפק, כרתרת עמל, הרבה הרבה,

בה7. שר?ע השכרלרת הםשפםרת ן

(אגב, תמרטל, הבת הרבה לי עזרה (מאירי) אסתר על בחלברח. י

לדעתי). נהדרים, אטא על דבריה
(בצבא), ליהרשע ?טנה חבילה שלחתי אתםרל כרגיל. אצלנר
חדשים כמה עלד לבסה''כ הרבה עיי9 קלרא עלבד, ללמד, צבי>ךה

יה, נס גט ה אה. טר גל לא ה ר

לב2 בעבלדלל;יל, לםמשיל אביב מל;ל הילס חזר פיאלקלב {

"מגר", במפעל בבית עברדה יטי :,

מימי לי שנשארר שרידים עניינים, בתיסרל ערס?ת לאני 1
לבחינה לעברית מיידיש תרגרם תרגילי ערשה בםזכיררת, הפעילרת ]

לרחמי בבית לעברדה יציאתי על מהמשק לאישרר רםחכה עצמית ;;

הגיטארת, \

מיני כל לסל? משתדלת לאני לי דרת? הדבר איך בסה"כ
בבתי בשמירה אהיה למשל, הבא, בשברע במש?. שיררתים תרברת, י

הילדים, \

1976 אר?טרבר  באיררפה הטירל מן גלרירת מתרך

סלרם שלרס,  י?ירי
 האדם רגם הטבע מצר זה הרגימה. את ערצרת כמרבך, שררייץ,

עליר. להשתלט כרי ?שרת. פה עמל  מסתבר כך
מבחינתי, שפיר כאך רהכל לטייל, רטרב יפה יפה,  הכל בסך

במכתב, רלהשתמע שלרם
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שללם  ליקירי
לאמסטרדם, רמסם לניצה נגיע הערב טליז'. כרתבת אני

בערב מחר מארד, מרסיס הכל בסך מסערת, מררב מעט עייפה
קצת אגיע כאילי רההרגסה באמסטרדם השם, ירצה אם נהיה,

הביתה.

ם! ר סל קלים, צבי7/ה,
על ממס ממס, כרתבת כעת ריפה, נאה הערלם  רראה אתה
כמרבך, מארד, מארד, רנהנית נשימה. עלצר ק7טי. אגם ספת
האס מעסיך? מה מיקירי, ארת" רק "רלר לקבל ררצה הייתי
ליהרסע, לאבא, כמרבך סלרמרת בבית? משהיה נהנה נח? אתה

לכל'. לכי* יגא חרד אמא 7לב צבא ערב שאתה אלא

תסל"ר הכיפררים ירם ערב אמסטרדם,
 יקירי

לעפלקים רבים להרשסים בה לבקר גדללה חלליה באמת אמסטרדם
למהנים.

לכתלב בשביל מדי עייפה לאני בספרים כבר כתלב כמלב7 הכל,
לקמחה. לכם לםלעדיס שללמלת אז  מכתבים

בארריררך מפליגים אנר 13,10 ר', בילס  לקיצל מתקרב המסע
אביב לתל מניצה

הביתה, רםתגעגעת םענייך מרסיס,

שללם שללם,
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26.10.76 1

רב. שללם  שבע בת
כאשר חרדשים 6  3 לא בחר"ל, הייתי בינתיים נר, 
מעניין, "הלסתלר". של קבלצתי ב;1ילל ימים 24 רק  תיכננר
בתנאים קבלצה. עס לא מ17יילת הייתי שניה פעם יפה. מהנה,

אחרת. אפשררת כל לי היתה ללא רע לא היה ניס הנתל
7ברי0* לבראיית בהבנה נלס9 טמד טלסי9 שהטירל היא האטת

המשלתפת. התכנית את ביצענר שלא חבל לנסלע. כדאי
רחלק כה אינל כעת הערלם מעט, רצאי לך קלטי שבע, בת

ל. גדל לכה
נעך על מעט לי סיפר להלא בכברי שמחה עס בשבת נפגשתי

לאנשיה.

1

1978 אפריל שבת, טל'גאי
לך! שללם , *ביקה,שללס

רכמרבך לך ליטאני), מבצע (ימי בחרדרת, חיה השברע כל i
בכלל. ישראל לחיילי *

ק*ת היה מילים כמה רבה גלריה בילמיים פעם כתבת אילל <■

אלה. כבדים יטיס להילת קל תר יל {

נתלנה שהיתה הרגל, בכ9 שבר ;בגלל מקפצת עלדני אני 1

טרב, דבר של בסרפר יהיה להגיע, שהכרחי לטקלטלת בגבס) .

לאלפי גס הלבביים לאיחללי בצפרך, vpvn שיברא כמלב7 העיקר y

הרבה. כ"כ  הסכסלכיס של טהקלבעת השרתים הלבנלניס
לשלרמך. להתפיללת הברכלת כל לשלם. בריא היה נשיקלת,

אטא

24.8,1978
שללם/ שללם  יקר צביקה ■

כרגיל, אצלנר לך. רטחכים לך מתגעגעים
החיים אלליר. מעט לנשלם לאפשר ילתר קרירים הימים

להתארנך. מה ראיך שבעים
צבאית. אזכרה היתה לרלבל. לאריה השנה ילם חל הילס " 1

לזכרל. שהכינרתי ברת החל בזה רצרף /

. להתראלת בעיקר
אמא בלא. הביתה, בלא ן

^
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5,5.76 אפק
(בורר)* לטילי

עצמי על מהמספררת איני לך כידלע האישי, לצר לאשר
אללי איננה הדרך " נללי סתר אל " הםשרררת רחל בלשרך הרנה.
נברכיס עצמי בשביל גם הם השטח, פני שעל להדבריס רחלקה כה

מעניינים. לא רבפיררש שיגרתייס כה דבריס סרף סרף רהם מארד,
בשברע, ימים 4 הגיטארת לרחמי בבית ממשיכה אני גרה. להקי

באלה. רכירצא אפק'' "דפי  להיתר
שלישית (שנה בערד מדריר צביקה הקבע בצבא ממשיך יהרשע

צבא בחייל; כילל;ר להאחראי הקקה הדבר בפני רערמד טלקדמת)
הספרים. בהרצאת  כרגיל פיאלקלב לישראל. ההגנה

שאני לי כשסרפר רירתר. ירתר עלי רמשתלט הרלך הגיל עניך
מצב בכל סרף סרף שמחתי.  הפנסיה מקבלי ברשימת כבר נכנסתי
צנרעה משכררת4רלר אלא , ש"צברת*" ממה רק לא עצמי את אקיים
הששים, לגיל שהגעתי ההכרה חרדרת לאט לאט אבל בחרדשר. חרדש

זקנה. אלסר; הררי
קלנה לחץדס קבעה רהררפאה למרפאה הגעתי אחד לכקבלקר
רלד^,רצררת לזה כדלריס לי להעניקה לר רגילה שהייתי מזה

מעט, העצברת גברה פר?ררת, התתילר רמגבלרת חרלשה
מך אס מסלפקני ל אפיל הרבה. שררה לא nr  הכל בסך

מאלד, קרלב זה אבל מברגרים. של כדרכם כך על לדבר הראלי
אעמלד הבג1חל7,האס רתרסר רתלרת, מיגבלרת מפני להפחדיס
רבה. תלגה אלתי ממלאה צפריים, במצבים שעה שעה בכבלד

 הטרדה תלך לחילת לא ה התשיק סיל1ב

חברתית מבחינה עכשיל, שבאפק אפק" ב"דפי לב שמת בללדאי
 שקלראיס מה בהכללה תרברתית, פעילרת עליה, של הרגשה ישנה

?1לב. רלח מ*ב

ממשלתית, שליתרת לרגל נאירלפה אז *



t^ .£ r,,,' יי ^^" י ן

* ^< wtk? *^S&i^mrt " ^ "נרקיס" עם כירושלים

^
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3,9,78 אפק,
רברכרת! שללם  יקר צבי?ה

 טאלד רשמתתי בטלפרך הד"ש את לי מסרל
לך שיערב מניחה לשאני לרכז שיכרלתי מה כל  בחבילה

מהבית. לערב טל/לק ד"ש טעי7 גס זה ויהיה
בללדאי להיא חסיה של לחל;לנל;ה ההזמנה גס בזה רצרף

חלרצת הלא להיא נר, בשמחתה, המשתתפים בי7 לראלל7ך תשטח
בעינינל. קל הדבר יהיה לאל שלכם, הטחזלר של הנישלאיס
כל שהכלל, אחרי הכרתנה ב?טיף הלחל כרגיל.  באפק

עבלדה ללח לקבע החליט רך, ג7לל רצררת מלכנים הכלים

את משרתת עלד הבריכה טנשבלת. קרירלת ררחרת לבערבים
לגס לאני הזםך כל מצרייך במצב השנה אגב, להיא נאמניה,

הרבה.. סטנה נהנים אבא
בקלרס. הימים עליך עלבריס איך לדעת ררצה הייתי

להשתמע מהחיים. מעט רתהנה בריא היה לך, טרב לכל
M" רלהתרארת.

'נירירר?)12,7,1979 נ?(ע"י גרייט
שללם. שללם, היקרלל;, רשרשנה יהרדית

הביקלר זחל שעשינר בפז יסרלאר שלא הדברים אחד
טרחה עמל, כמה ידעתך לר (האח). ז"ל הרשל של קברל על

, מברלקלי7 אחד מרב עזרה הרבה קיבלנל אבל דרש, זה רזמך
למעשה חלליה כםרבך היתר, זל רהצלתנר. אריה, של דלד ב7
בכס9. ללא במאמצים לא למדדם לשאי7 שיעלר להס שאי7
ערצרי מעניינים, טאלד עטלסים היל שעברל ימים 6

שהרפכת עצרמה כמלל; טי7 זל היתר, לכל ילרק ניר נשימה.
מסחררים, הדברים לעכל. להביך, לל;פלס, לקשה שלנה לאיכרת

לכבלד. הערצה המל7 המל7 למעלרריס מרגשים
מאמצים לעלשיס עשל להס מארחינל, ע"י פה נל;קבלנל

לכלי. לעזלר לנל, להנעים כדי גדלליס

ן 17.7.1979 ניאגרה
פגישרת חללילל;, עטלסים מארד. יפיס להס תרלפים הימים
שאי7 לב^כניקה בתרבלל; בנלפיס, בעבע, לל;פלס שקשה ערצמה עם

/ לזהלרגלנל למה ביחס  מלכפלל; כמלל; שהלפכל; שיעלר, לה
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טאל7. שלנה ,לאיכלת הלךטנטרנת בארצנר
שבתלכה, דים ר יה ה רברלטים טרלנים כה  ילרק ניד אגב, ?

אבל רעמים שפלת בליל קל בבל בהם. להיתקל שלא יכרל אינך
במעט הכל. של קלטה 1?יפרת אדיבלת, אנלשי, חים של גס

המתגלרר אפק לב7 מארחינל, בעזרת ראינל בה ששהינל הימים
ד. מאל הרבה פה,

להילת חייבים ילרק, לניל מחלץ שטיללינל לדעת נרכחנר '
מתגעגעים הזמץ. לאת החזית את קיצרנל ללכ7 מאלרגניס

לנהנים.
מאררגך). בטירל הכל ) לררשינגטרך נטייל על7

להסתפק שכדאי חלשבים לאנל כסף הרבה צריך זמ7 ילתר להשאר
הביתה. חזרה נפליג ל

 ארכילנאיס אביב,קלרס תל
תאריך ללא

רב שללם  שבע בת

על בעצם הישרב". הכשרת "חברת על כרגע מספר המרצה
הכללי, הצירני בארכירך המצרי הישלב" הכשרת "חברת ארכירך
לללמ7 למד כבר ממני ילתר עלד הלא לגס יעקלבי ילשב למללי
פתק. לפחלת לך לכתלב ל1לבה הזדטנלת שזל כך פעם, לא כך על (

שללם. להגיד ל !

שאלכל כך, חיי את לארג7 משתדלת חדש. שלס אצלי J

צפריה שעלד בילתר הגדילה ההנאה בעצם ל ז ילתר. ק'נת לקרלא /
בחדרי. ילסילם בתיי לי

לכל'. לכל' הרבה עייפה עסלקה, בינתיים,

תאריך ללא
רב שללם  גלברע לאמיר

מתנצלת. אני שלב
תליתי ללבסל9 כמעט, מנשלא קשה בשבילי היה הזה הקיץ

ללאפק. לחדר למיטה, רתלקה שברערת מ5 למעלה רכבר
למרדיארך אתי הבאתי לי שנתת להדבריס המאמרים את
ללהחזיר לכל' לרשלס לצלם, שם לחשבתי הגיטארת לרחמי

לכל כך קרה בינתיים עמך, נלספת פגישה ללבקש ללהתייצב
לאל. היל לאחרים זה בענייך הטרברת תכנירתי

1

j

^
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דברלם. 2 העלקר
ישראל (פרס האחררך לפרס ברכרת להרבה חמה יד לחיצת א.
שאתה ירדעת כבר אני שנים הרבה ,(1981 בשנת קיבל שגלברע

המשררר.
בשבילי, חדשים לא השירים עכשיר. קראל;ל " "?לף אל;

עלבה. פגישה אתם רנפגשתי
ק*נלסל7, בלל; במלזלאל7 לבקר אליך הזמנתי על חלזרל; אני

כמה לך יק כאך לאל£ק. ביתך רבני ארתך מזמינה רכמרבך
לדעתי ק*נלסל7, בבית אבל בביתי. תתארח נערריך. מידידי

בימים מארד רמחנך אימים נלראהלד מקלס זה שתהיה. מארד חשרב
רבערלם. בישראל אלה

28.12.82 ,PDH

שלרם! שלרם,  גלבלע. אמיר
, צביה" "דרר רשיםתך העת? בינתיים לך מעבירה אני

קלראל; עכשיר גם (אני תש"ג, תמרז םחרדש 33 העברי" ב"החיל
/ אחרת). כרתבה היית בררדאי עכשיר כי אם בהל^עטלל;, אלל;ה

רנאספים רנכתבים ההרלכים צביה, ראגדרת סיפררי לדפי
רשימתך בללדאל  ק*נלסל7 בבלל; ללצחק צביה של בארכירנים
רבגארך, בכאב בלהט, אז שנרשטר כפי הדברים את תש?ף זר
המערבי. במדבר לחללל חלרץ חבר ע"י לדללקא כך? לא האם
בהרצאת בפגישה בדבריך חביבה אל; שהזכרל; מאחר

ללצק בלטל ב"טבל£נלם", קרלאל;ם כדי תרך נזכרתי, הספרים,
ממש שהשברע לחביבה, הזכררך בחרברת הרבה לי יש שעליהם

רבארץ בעיירתה דרכה את בתרברת תמצא למרתה. שנים 11 מלאר
לכל', משפחה בני חניכים, חברים, מפי

לאנשלס דחק שהזםך מאחר רדבריה, ממכתביה השני לבחלק
לא "נייררת", להשסלד העלב הסדר למע7 נלהגלם, כלל בדרך

שנים. הרבה לאררך אלי במכתביה להשתמש אלא ברירה בפני היתה
שהשירים ערלם היה שערלמה מפני  בחרברת השירים ריברי

ירמי. ירם להגיד אפשר מארד, פנימי חל, חלק בל הלל
במשמר ה40, בשנרת ההם, בימים פעם, ביקרל; האס

 החרברת שער רשממתה. ררחרתיה הנרדדים, תרלרתיה על הים?
לטקלם העליה עם הדברים נראר כך ממש שכחת. אס לך, יזכיר

הזה.
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30.12,1982 הגיטארת ללחמי בית 1

רב שללם  זרנבל
האישי. ה"מבפניס" על תרדה

במסיבה לכל' לכל' להחברייס הגלבים הדברים כל אל; מחדש קראתי
מכ7 ללאחר במסיבה, גם אלה, כל שפעלת הלא שאתה בטרח, לגלבלע.

נסעתי כאשר ממני. גס תרררת, הרבה לך הדברים, בפירסלס .'.1

הפירסלס. זה את לי יביא גם שהדבר חשבתי לא במסיבה להשתתף
במדבר 1943 בילנייללי צביה על דבריל את לאמיר שלחתי

בחדרל העברי" "החייל מכרכי אלתס העתקתי בזמנל אני המערבי.
בנע7. מלסנזל7 משה של

מלסנזל7, משה של האישי בארכיל7 בנע7 מצריים העתל7 כעת,כרכי
הלא אס דבריל, יתר כל של לפלעלס;1אעיס להגיע לל לעזלר מלכנה

כר. על לל כתבתי מעלניי7/
ידעתי לא ב"מבפנים". לי גם שעשית הפירסלס על ח7 / ח7
לאנל ספק, בלי גדלל, משלרר הלא אסיר מילא. יהיה. שכר off

החיים. ב ברחל נל נתקל במקרה
שירה. ג"כ להם שלל השירה לפרקי ס175רפיס דבריל אגב,

בהרצאת זל במסיבה הצעיר", "החללץ שראשיתל המעגל על דבריל
אינם השללשה גבעת אנשי גלים. הרבה היכל  הסאלחד הקיבלץ
 הגבעה. את עזב כשהלא חטאל לאם ח^אל במה להיזכר יכללים

12,5,83 א' *רם אתררך) ;מכתב
;אלרגדי)* 'גילה 1 V

שמחה יכלת, שי שפע הראסרך מכתבר לענלת. ממהרת הפעם :

פעמים. כמה לקראתיל לקראל שמחתי חיים. לאהבת 1 ו

שעלת. כמה לפני קיבלתי למאי מה12 השני טכתבר את ז

הרבה רתלקה להייתי לתר בי קשה דם במחלת לקיתי לאני ;

את לדחיתי חללים, ללטצלקלת החללים לבית למיטה, לחללי, ■..

לס. י ל ס ל מי התשלבה י

הכרתבת רבא כתבא אינני שאני ילדעת את ממילא לי חשבתי
למחר. מהירם

הברית, בארצרת כעת ביה"ס, של הראשרך במחזלר שרה של תלמידה *

1^ 1
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פעם לספר פשרט מכתב, כנגד מכתב לי לכתרב לא לך מציעה אני
הלא בזוטות. גס ודווקא בפרטים גס ידייקא סיפורייך, את בפעם
לה7א יאהבה, שמחה של אדיררת כמרירת קלקלת אריאל של אחת חכמה

1 יעליל. טרי על שניכם על טספרת את כאשר הדבר
1 אצלכם שהעניינים אוטר, קיבלתיו הייס שרק השני רמכתבך
1 רמה ליצירה, והפעלה ריצירה אםנרת של בערלם חיה שאת בסדר,
1 גאררה ראפילר שמחה לי גרם מכתבך הכל בסך לבקש? אפשר עוד
1 אמת, ידידרת של אםרנים שרמרת לי, כיל/בת שאל; כך על
1 גידרל צער מעט טרי, רבעברדת בעברדתך הצלתרת מאחלת יאני
1 רוטנים. גדרלים ששרנרת רהרבה הבנים
1 עליה מלחמה הכריזו שהרופאים שהמחלה כמוב7 נו, א*לנו,
1 בחור שהוא בני צביקה הבית. בני ראת אותי הרבה העסיקה
1 המזרח. בארצרת בטירל חדשיס 5 כטע17 היה יקר מעל ויקר לעניין
1 חזר ביוון. nyp וגם הפיליפינים בורמה, תאילנד, הודו,
1 ושוטעיס שובו את חיים ואנחנו נשימה ערצררת חוויות וטלא בריא
1 מסיפוריו.
1 ערד שנתיים בך ?טך, וילד אשה עם לטשק חזר שעזב יהושע

מעט.
אביב שבין העונה ועכשיו והולכות. באות השנה עונות  באפק

קיץ. גידולי ועוד כותנה זורעים אביבי, בינתיים קיץ  לענן
לשפץ גומרת ואפק יפה. עלה והיבול בעיתס היו הגשמים השנה

ללינה והרחבתם הזעירים בתי לשפץ ומתחילים הותיקים בתי
הילדים. של הפרטית

רלאריאל לטרי לך שלוס שלום בינתיים אז
במכתבים רלהשתמע

1 ה שי כג1ן: uhn כתבנו אנרוט
1 ו*ג1ז, ורמוזה אכזבה, אהבה,

ו אמת. בדק א1תט ךט והן
A ן בריןלך^אמת.

/9ך ^^^) יאנחטכתבנימל*םאחר1ת?
rf////^^ \^f^m£1 תזר1ת, ^ךע1ת יק^ל^ם חלל*ם

^^^^^^^^^^^^^ אמת. בךץ אותנו דנו והן
^^r^^r^ אמת. דץ ברוך

גולדברג לאה
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בהכשרה, החברה של למ^בה
m .י

(1933 וארשה, חברית, בשיחת (דברים

חיפוש החברית. ברך שהיא כל לפעילה הצררך התעורר בררהליך
צררך הרגשנר פנים כל על םירחדת? הכשרה בצררת אילי לארגרך דרך

להתחיל, בטה ידעני ילא במעשים, בפעולה,
אמינציפאציה, לטע7 ליגה  לל"א בחירית קבי'נת התארגנה בקיבל

קיר. עתי7 על בסני9, חוגים רבהנהלת בשיחרת להתחיל חשבני
הבחירה, לשאלת רהענייך הלב תשיטת את לעירר דרכים מיני כל חיפשנו
בציבורנו. החברה של המייחד מצבה מניח לני נתנה ילא עלינר לחצה כי c
יהיה אם ומסופקני הזאת, הפעילה את להעביר הכותית לני היי לא אבל 541

המשך. לה ; ז£
ידענו אם גם חוץ, בעבודות תשתתפנה שהחברות דרשני אנחנו

להעלות דרך בזה גס חיפשנו כי מהחבר, עבודה פחות מרציאה שהחברה 1 י3י

לוקחות אינ7 מאוד. ירודה החברות של התרברתרת הרמה החברה. את ! ^1

רתרכך ענייך מחוסרת החברה שיחת חיות. ה7 שבו בגיבור חלק כל c
להשתחרר הדרך היא ומה בביטול. לחברות מתייחסים החברים השרב. > n

תיקו7? ראיך דרך אי7 אולי לאוש, תוק9 לפעמים זה, ממצב \ a

ם! . ר ק ע נ ם . צ ע !

הבדים) בשיחת (דברים ן

אני: זוכרת אותנו. מזעזעים היו לגולה אלינו הניעו אשר בקיב^ העזיבה דלהי
רבה מתיחות ומתוך שינה, נרודי לאחר החברות, אחת אותי העירה הלילה בחצות
להמשיך א6שר "איך בשאלה: אלי nn:c ,pxa הקיבק לקראת "שם'' חייני שבה 1
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הזו: בשיחה מישהו אמר נכון הקיבוץ!'" את עזב י. גם אם כאן, ולחיות לעבוד
ידוע הצומח מעולם אילם נעקרו! עצים יחרד? לא ומי  מתובע" נעקרו "שנים
להיאחז. שרשים, להכות עליהם מצוה החיים כוח מעצמם. נעקרים עצים אין  לגו

שעקר משהו היה בחייכו נם ודאי אותם. עוקר אשר בסביבה משהו להיות מוכרח
אותנו. שעזבו החברים את

העברי בעם תנועה שום עדיי] העיזה לא כך ההעזה, רבד. המאוחד בקיבוץ
עם ליצירת להגיע כדי לעבור צריך מרחקים איזה תרבויות, למזג עליות, לאחד

אחת! שפה אחד,
לי: אמרו לנען כשבאתי עליות? למיזוג תנאים העובר והנוער כעז יצרו האם
טוב''. ולהיקלט הדבר פירוש מה יודעת אינני ועדיין טוב. נקלטה מגרמניה העליה

( אץ אמא אמאואת היא "נען הקבוצה: מותיקי חבר אמר השנתיות האספות באחת
מכשירה אמא, להיות יידעת איננה אשי אמא, היא: רעתי לה''. קשה כאשר נם עוזבים
 ובכשלון, בהצלחה בדרך, לתמיכה להבנה, גדולות תביעות יש מאמא ערבה.
דורות, של ממושך פרוצס זהו  קליטה לעליות. אם זה במובן להיות ירעה לא גען
קרבנות. להיות גם מוכרחים לכן ומשברים, מאמצים נפש, כוחות בהרבה עולה אשר
נהרסים; חייו כל  עצמו עם הזאת המלחמה בתוך נשבר אשר האיש אולם

נעקרים''. "עצים  ובשבילנו
 התמזגה? האם טוב''. ש"נקלטה להגיד מל,ובל בתוכנו הפולנית העליה על
האם אולם כך. כל מבהיל התבוללות של הזה המושג ואץ התבוללה.  לי נדמה
נערים קבוצת לי: ונדמה יש t בתוכו לבולל זכאי אשר למשהו התגבשה חיינו תרבות
הניעו הם ובכוחם העיר, את שנה 1112 לסני יצאה כל, מחוסרי עובדים, צעירים

1 הרכוש כל ועל חבריה מאות על עכשיו, של העובד הנוער קבוצת עד  הלום עד
/ היכילת על מאפילה אשר רצון, שביעת איזו ישנה מזה וכתוצאה  כיום נען של הגדול

ממפעל מהכשרה, באים אנשים והן קליטתו. ובחבלי בכאביו העולה את לראות
1 שמחתחיים. הרבה שתובע העלומים, בגיל ביותר, היפה ובגיל מאוד, עליו נאים אשר

גוש יוצאי ברובם דם לנען, באה אשר האחרונה הפולנית מעליה החברים
| ציכי כאשר לעזיבתה. נימוק פעם אף שימש לא בקלוםובה קשה מצב קלוםובה.

 מאוד אכזריים ובתנאים שנים בה להישאר דרשו בגולה החלוצית והתנועה העליה
לאדם. ועליה שמחה של למקר הקושי את להפוך ידענו נעזבה. לא היא

ציונית מבחינה קשה. שמצבו מפני רק עברי כפר ציונית, עמדה עוזבים אין
במרחק ואם גדול. פועלים ישוב בכוחה מקימה היא קיומה. זכות את הוכיחה גען

 בהם עברית ושמירה עברית ועבודה "הנוטע'' פרדסי נעקרו לא מאתלו קילומטר שני
אינם שעוד אחרים ושטחים לנו השייך שטח ובםביבתנו בכך. נען של זכותה הרי

לנו. מחכים והם  אותם ניצלו לא עוד עבריות וידים ברשותנו
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של במצב עוד הכל מגובשת. חדשה עברית חיים תרבות עדיין לנו אץ
ניתן האם אבל תעבורנה. שנים הרבה המשותפת, השפה תמצא אשר ועד התהוות
על התגבר למען האחת, התרבית לקראת בחתירה מספיק שעשינו להניד לנו :

הגורלית? חיינו בפגישת משותפת שפה של משותפת, עבודה של הקשיים /

tnrm אדר נען, 1

j

\
צביה של לבלאה

של הםשרתף לביתהמררש חבריה  בפרליך "החלרץ" חברי לנר
הנעררים רבסערת הנעליים בגיל הטאלי/ד הקלבלץ רתררת "החלרץ"
אחרת בררדאי  שלנר" "בפרליך התנרעה רבמסיברת ההכשרה בשנרת

הפגישה היהררי, הכאב החרריה, ה, י ב צ עם הפגישה לנר רשרנה
גדרתיר, על מלא הכל  קבאה האחת עם

הביטרי המלים, רנעצררת רהמחשבה הלב נפתלים בלאה למאז
לל.ל זה היה אז מני ל אז, הך אומי?" "להביע האם הרתיעה: סתרך
בתג תשלרט לא זר ר"עיך בסלגר לרקלם יש החיים את כי לאסתחליס, 'jj

ליברת רק  לטכביר מלים לא אלמר, לא הפעם לאבלה". הנפש \
 לה ניב לא אשר עצרםה בחרריה לאהבה, לה לאחל בעלז פרעמיס חברים I!

בימי מאתנר אחר לכל שהתאים הם^רם על שנים זה שמתענה מצפרך לגס ■
ם, ש הישראלית להגבלרה האימים

0רעים רבשיחת חברים בפגישת צררך יש הים, במשמר פה, לנר
רתלרצית, יהרדית לאתררה הנפש, לתשברך צביה עם ראחררה
העברי, ץ ר ל ח ה ש 7 ק ת י ר יתגדל

1946 מאי ,301 מס' ירמך

הקלים המצב על ערעררים
למסיבלתיגל, חגלנל אל; "מ*יללם" להם הילדים, אתנר ערשים חס7 !

קמלל; רמסיברתיה מרכנה אינה כשהיא התרברת, רעדת איג ט^לללס גם
שרם כאשר ה?יציך. כל כשכלים האתררך רבירם האימפררביזציה ב7רר
ה7ברלס את מקבלים הכל, "מתקנים" הילדים, הם, נעשרת, אינך הכנרת
הטבעית, יכללתס לאת ליבם תרם את מזמנם, נרתנים רבנכרנרת, בפשטרת

 אבל
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 המסיבה החג, כי הקיים", המצב על "ערעלרים טעלרר הדבר אבל
להכרחי, להקעניס, הגדילים תברת של הטשרתף עניינם להילת חייבים
הך נתת, ררב ארתנר המשביעה הילדים טהלפעת יהנל רק לא שחברים

הנעררים תפקירי את לםסרר לנר שניתך כר כדי עד upj טרם ערד
לקבלתם. בגרר טרם להם לילדים,

תרבלת לא עצםנר; למעך התרבלתייס חיינו את לחילת חייבים אנל
מררע עצמית, להפעלה ערלת תרך רהעלאתה פיתרתה אלא טהחלץ קנליה

ליתר התרברת לררעדת חברים מצד התרברת לררעדת היענרת איך
במקלם? התרבלתייס לחיינל ראחרירת פעילרת

ילדינל ל17לבת לגמרי זה אי7  גיסא למאידך גיסא, טחד זה
הרלכת הך גדרלים. בפני רלהרפערת להצגלת ה"טכלל7" החינלר
את להעמיד להציג, רצרך של מציגים, של ההכרה בהם רםשתרשת

המקלבללת, להצגלת מחלץ גס הגדלליס, בעיני להבליח לראללה, עצמם
את לחנך מתכללניס אנל לה7  לבחצר האלכל בחדר בהלפעלתיהם גם

רעצםארת, טבעירת לפשטרת, ילדינל
הגדרלים, ציברר בפני ילדים בהצגרת כך כל להרברת איך  דעתי

יש  פסלבי7 הציבלר אנשי כל כאשר המסלרתייס, הגדרלים, בחגים
החברים. של הישר לשיתלפם חלקם את להגדיל

1946 ירני ,303 מס' ילט7

במשק לחברלת (ר?פת) ראשלנים בניס קבלת עם
1957 בירני 8 באסיפה מדברים

 הזכרלנלת של זל לביריעה זכרלנלת, מתדפקים הזה בערב אצלי 
גדלליס. בעינינל הייתם תמיד כי הלא, רהםלררה השליט הזכרל7

הייתם , לב' א' בכיתלת למטבחים; מהרפת חלב העמסתס כבר , א' בכיתה
רשתלתם זרעתם לד' ג' בכיתלת בללל; המצב את להציל מתגייסים

הרפת של הכבד למשא בעליערך שרתפים הייתם וו' ה' בכיתלת ירקלת;
בעיני הילדים, לבחברת בביתהספר הכיתרת, כל טרף עד לכך  במקק

כניסה ראשלניס; לתמיד גדרלים בבחינת תמיד רמטפלרת מחנכים
למתנה יציאה ראשל7, עתל7 ראשל7, ספלרע אלת לתנלעה, ראשלנה

הילדים. חברת בחיי משקל כבדי ראיררעים מעמדים  הראשרך הנלער
את לבמסירלת רבה התמדה תלך נשאתם כבר רט' חי , ז' בכיתלת

לבליללת ביטים לבחלס, בקרה הקרלבלת במעברלת הנלער בסניפי ההדרכה
בעזרת אפשרית, דרר לבכל באלפנייס ברגל, לפעללה עללים כשאתם
 נעזבתס לשבלעלת ימים הרבה עזרה. ללא גס ללפעמים מבלגריס

דעתכם לשיקלל העצמי, לעיפללכס  מג1פלת ללא הנמלכלת בכיתלת עלד
תמיד זמ7. בטרם למבלגרים ראשלניס תמיד עצמית, חברתית ללתבלנה
בשל פעם לא ערנה רהמצפרך אתכם, שהיבגרנל היריעה ארתנר ליללתה

נגזלת. ילדרת
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הייתם תמיד  אליכם העיניים נשרארת היל לםלעד חג ניטל
אלה כל רעל רנעניתס, נתבעתם רבתברה. בעברדה אחרירת ערםסים

הטרלממת. רההכרה הכרת ייסר הברכה, עליכם תברא
לאני רלהעיר "להטיף" לי יצא הרבה יחד; לםדנר שנים חמש
שתי להעיר שלליזכלילת, כחברים ניפגש בטרם הערב, ערד רל'נה

העררת.
כלץ, בקי המצב על למערערים מהרהרים אתכם סטעתי א*: הערה {

השררירך בעיניכם, טרבה אינה שלנל הקלטלנה טאתנל, מדלגים לא
בעללס למשקיים, אישיים חשברנרת ביך נשה? רהאדם שררירך, אינר
גדרל דגל היה רטםערב; ממזרח רערת ררחרת אלינר םנשברת הג7לל

רבחרריח הליםרדים בספסל מארד גברה ידינר על שנישא בטזרח
הרעםדה הקלאסית הסרציאליסטית המקנה הסתאב; רהרא הרעירנית,

פנימה פררצרת םבתרץ הררחרת רפררצה; נסערת חדש, בםבחך
ר*ל7 אללי ישנר ניהיליסטיים, רעירנרת מתגנבים רבםחשבה

שלכם הביקלרת אס ... אלקטלבר שלפני "הליבראלי" לערלם לחזלר
ירצרת; ביקלרת היא מגמתה אס לשנרת; כדי להשלים, שלא כדי באה
רללימרד לבחינה המחשבה, לריענלז טלנילים האידיאלים הקשיים אם

חרלשרת, על תיפרי לשם באים אלה כל אם אבל טרב. מה  מחדש
קלרא לכם / הדבר רע  המצפרך על שמקיללת רסתגלנרת השלמה לשם

להטנללניס. המתפשרים טיהסנלחלת ללא הסער
לטחזלרים דרך טלרי שלנר, הראשל7 המחזלר אתם ב'. הערה

להרבה  בנים עזיבלת ע"י קשלת הלכל רבים משקים אחריכם, הבאים
ליתר הדרגםה הייתם עכשיר, עד תמיר, הראשרך, הטחזלר בזה קבע
לערכים, בנאמנרתכס חייכם, באררת מצפרנם תהיר אתת הכיתרת,

שחייבת לשרשרת ההמשך מתחיל איתכם לבית, לבאחרילתכס בקשריכס
להינתק. לא

הערלם מלחמת בימי הםארתד הקיבלץ םררעידרת באתת זרכרת: אני
היהררירת ליחידלת שהתגייסל הקיבלץ מחברי טבנ^ךיך נפרד השניה
שברערת: כמה תשבער "אתם להם. אמר דבריר בסרף הבריטי, בצבא

שבלעה שישנה זיכרל אל לכל'. הברית בעלרת לצבא הבריטי, לדגל
המדים ל יהי היהלדי. לעס הנאטנלת השבלעלת; לכל מעל שהיא אחת,
אתר כל חייב פנימה בליבל  יהייה אשר הדגל ליהייה יהיר, אשר

הםארחד!" הקיבלץ חבר יהררי, פלעל שהלא לרעת,
לדרך הקיבלץ, לבית נאמנרתכם תהייה לכם: ארםרים ראנר

בכל ללהנחלתכם מעליכם להתנרסס שחייב הדגל זה לכל, מעל הלריכם
פעם, לא אתכם להפחיד יר^ל ללבטים קשיים כאשר גם הדרכים, 1
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1 להמשך פרידה עם  "ריםרך" לבבי
1 1966 יללי לחבררת, nbip עם באספת 7בריס

■ פסליטי בנים סל שביעי למחזלר הגענר רהנה לטחןלר טסחןלר
1 מגדים. פרי נרתנים הם רהנה הריטלניס פדחל גם הנצר הספר. בית
1 בעיתר, פידלתיל רנרתך לטתלבלב חלזר חברתנר של הבטל החיים עץ
1 ביעלי אלא שיהיה", הלא שהדה "מה של שגרה, של חג זה אי7
1 החלזר הזה כאביב  רבהתחדשרתם בהםשכירתם, לחיים מרנינה רעדרת
1 לטיעיב. למפכה רענ7 שהרא החיים כזרם ל לאחר, חדש להלא שנה, פדי
1  קנים ל7שע לפני אלינל בביס קל הראשרך הטחזלר הצטרפרת עם
1 הדדר שהצטרפרת ידענר אפק. לבית טכריע 7רר ^יל7 זה כד ידענר,
1 החיים ברית את לטחזקת לתברתנר נצח חיי של טעם טקללה אלינל, הקני

לטקתלעת חלזרת ל ז ידיעה הזאת. צררתהחיים רעם nipnn עם קלנל
בעחל7. ביתר חדק טחזלר כל עם עלינר

רסיכריים תץררת הרבה בירדך, מים הרבה זרטל הראשרך הטחזלר טאז
ל. כקל סהבניס חלק טבחלץ. לנר המתנכרת הםציארת ^נחשרלי נשטפר

לטחזלר סטחזלר אבל נשתרשר, ללא נסתבכר חייהם נתיברת  טהס חלק
בטספרל  ק717 לא עם כבר להלא  קני 7לר אפק בבית לקס הללר להנה
רתירניךת צבירך לטלסיפים מגללניס טעקיריס, אלה כל  לבפעיללת

בהתפתחלתה. ללחברה לחיינר מתחדשת

I תתנה מארד, >ךרבעת אישית חיים תחנת לבנים הלא החבררת חג
1 להתללת ההישענרת ימי הליםרדים, יטי תטל ברלריס; תחלמיס קתלחמת

מרל אישית עמידה קל תקלפה מתחילה תמברגרים; ערלם על בהכרעלת
רלסביברת לצבא היציאה סף על לחברה. אדם בעירת מרל החיים;
הכרתרת היכרלת, למבחני רבים יטיס לפניהם חדקלת. חברתילת

רלהתחשל. לעמרד עליהם יהיה באלה רההכרערת,
האררגנית, הגדילה חג זה הרי אלתס, המקבלת המברגרת לחברה לנר,

להתגקטלת בנר, רמתחדש הקייס החיים לכרת נאמנה עדרת בבחינת
"1"''1"י "יייי* י~יIיייי~ Am '"*""^" "יי"   י"* ' י

צרכיר, כפיתרח ייתר ג7ו7ה nnvj.n עם1 K&1J1 1JD1J1.J w>nn ע1[
פרט. כל של האישיים לכלחלתיל כקרלנלתיל נטירתיר,

*
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הדרך במעלה יתד הלכנר הספר בבית שלכם האחרלנלת השנים ארבע
לא רתנרעה. חיים לערכי רבחינרך הסכלה בהקניית בגררתכם, לקראת

 סבלכלת כעילת היי גס היל םנרתרת; טי קל במישרר הליכה זד תה הי
דיברל לא בכיתה רהתיים המעשה רתרברתירת, חינרכירת ליטלדילת,

 בל עלל קל'ביס שבם לשדרת להיכנס פעם לא הכרח היה בפרחים, תמיד
היתה אכל פתררנרת. על שבהתמרדדרת לכאבים לדקירלת פציערת רידענר

המאבק את לביים, החי הערכים טשטר על העמידה את שידעה כיתה זאת
ל ז היתה אבל  ליטלדיים קקייס היל לטק7ס. רמשחרר הברנה הפנימי
לא רבה. ליטלדית ליכללת דעת לי?נר כלשר ל גיל בתרכה שרבים כיתה
הרבה לאלר נתברכה היא אבל  החברתי הליכלד את הכיתה ידעה תמיד

רסרתבת ערמסת כשהיא  מארגנת יכרלת של 1רדשה בטנה למעשים פעלללת
בערל.

החיגלכי בדלקיח החברתיים, רהבירררים הלימרדים במהלך
הליטלדילת בשיחלת לתלמידים, מררים מחנכים, שביך רההשכלתי
 החיים זרטרת רעל ערלם של כבשרנר על בדירנים רהחברתירת,

הכיתה ידעה  הליטלדייס בדילנים למענלת, טסעירלת בעילת טלל
למעשה למחשבה רה שכחתי פסגלת אלליר של התעללת, של שעלת הרבה

אחרים, ידי על הכבלש בתלם דללקא ללכת לא לאלטץ העזה של מקלריים,
רבעצמה. מעצמה ללח^לב לדללת אלא מלםכמלת על להסתטר לא

המקלבלת, בדרך לא תבלא לחברלת שהקבלה הכיתה החליטה השנה
לבה^בעה המשק מ17עס לעדה עם שיגרתית שיחה של חדפעמי באקק

עצמי. שבעיכרל בעירת, עם שבהתמרדדרת הזדהלת סתלך אלא החגיגית,
הדברים לשרשי לרדת לחלתרת כנה הלאבקלת אלא טלסכמלת קבלת לא

הבעירת. רמרל עם רנפשית עירנית אישית לעמידה
(ךברצה לשל יחידים של לקר אנלשי יכלל הלא בניס של סחזלר כל
כלחלת חרדלת, ג1יפלח, של שנים הרבה שלקעל מחזלר בכל חברתית. | ■

זה היה מארד. לכללילת מאלד אישילת לתקללת טאללייס לנפש, גרף /
כזה אנלשל חיים לכלל של לאםלפל לצמיחה גידרל של אררך תהליך
הלא  רלארמי חברתי תזרך נרשאים  רדרךתיים תנלעה גס שהלא
רק החיים טבחנל לקראת לטחלשל ברקייטא אסיף דבר של בסלפל

בלחר כשהלא רברצרך שבהכרה ע^מי לאסי9 הלפר לבראשלנה בראש כאשר
טלל  עצמה לעס הסביבה עם ההתמלדדלת פרי שהיא הכרעה, למכריע

גרים. ל הטב חייהם סף שעל להטבלכלת הבעילת

ו

/

'i

cf.
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של םררברת שערת של דיאללג מעל7 ארלכה, שיחה השנה לכיתה להלתה
עברד1ז רבים, חיים שטחי שייצגו מש?, חברל הרבה עם ראתם" "אנחנו
לערעלרלס שאללת זה בדדשיח היל שונות. גילים רשכברת רפעילרת

 דבר של אלל.פלרמ*לה,לבעלקרל לקבלת דברים רחילרפי ומבוכות רתהירת
הגישר ללא השאלות רכל ענר לא האלה שהשיחרת בדודאי מפרה, מחשבה

כרשר את ירתר, להביך היכרלת את העלר הך אבל סופללס, פתררנדת
הסבלגרת. לחברה לתר ל לת להתקרב גם רבררדאי עצמית למחשבה ההעזה

בנינו, הס כללם כללם; נקבלם אנר לחברלת. להתקבל ערמדים הס עתה
ובטוחים העתיד להם שצרפך טה על אתם יחד חרדים שהם, כפי בקבלם

ללהתגשס. להתגללת והעתידות הגנוזות באפשרויות אחד, בכל הצפוך בטוב
כל לא הכרעות; פיתויים, בפני במבחנים, יעמידכם הגדלל העללס
מאחוריכם,  שתהיו מצב ובכל שתהיו מקלם בכל אתכם. ילטפו הרוחות
מולדת כנוף יותר, טובה להכרעה כמשענת הבית יהיה ובתוככם ידכם על
הזהב מכוס לראשונה שתיתם בה רעננה, בעודה עינכם ספגה בה ובשונה
שואבים נחים, חונים, שבצילו צמרת רב כנוף והנעורים, הילדות של

עינים, נושאים שאליו כוחות,
הלבטים, רבים ומוסכם; ברור הכל לא הבית את בצאתכם כי יודעת אני
חדשה רםציארת סבכים מול אולי יתוספו שאלה סימני אתכם, נושאים שאתם
מעולם םלומדה", אנשים ל"םצוות רק בחינרכנר נדרשתם לא םערלם אבל
מחשבה מכם דרשנו אבל שפיר, אתנו הכל כי לכס, אפרנל ללא גרסנו לא

יוצרת,

שבראיה תמיר, מתרעננת למחשבה מניע ותהיותיכס לבטיכם נא יהיו
תולשות. על חיפוי לשס ללא  לשרשים וחותרת אלפקלם רחבת

לכם יוצרת. השלמה אל זל תהיה דברלס. הרבה עם שלמים אינכם
מפכה ולרוח המחשבה לרענו/ הקיבוצי הבלת הנעלרלס, הסער, קלרא

ערכים, להגשמת רמערררת,

האנושית, לדמותכם היוצר בלת הלה באפ? הספר בית משהו: ועוד
ובשביליו כתליו בל7 חללם. הרגלל קגלתס בו ידע, שאבתם 0ומנו המעיך
צעדיכם, את נשאו ומחבואיו דשאיו חדריו, כתליו, נופנו. לתוך צמתתם
ילדים הספר בלת המה מעל1לת שנלס לפנל רק ועצבונותיכם. ששונותיכם
משבר זהו משבר, עכשיו עובר הספר בית כולם, את להכיל קשללס כדי עד
אורבת כםוכך החסרלת. להחללללת הפלחתלת הכלתלת הקענלס, המספרים

חטיבת פעולות גם התחדשות. ללא העבר מקר7 והשאיבה האינרציה סכנת לו
עם לפלל אל לקלמל יעמדו, לחברתנל המשק זה, ממצב מושפעת הבנים

הספר. בלת
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 הבא חייכם בנתיב יציאתכם עם רהאיחרליס הברכרת שפע ברך
גם הספר לבית נאמנים עצמכם תראר כי התביעה  המשאלה גם ערלה
הבאים עם pddj סאינר מגע ידי על  כתליד ביך אינכם סרב כשאתם
רלביצררר לאחרירת במעלה ראשרנים כשרתפים עצמכם ראר אחריכם.

חברתיים, בתכנים רלהעשרתר המספרי לגידרלר בטקיס, רהרתבתר \

רחינרכיים, השכלתיים

! 1966 ירלי ,pdk רפי
/ r
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כנררת בקעת עד טאפק
את לסכם הכיתה החליטה השנתי הטירל לאתר םהשיתרת באחת
הדתה, לעצמה הכיתה שהציגה רהמטרה, קטנה, חרברת ע"י הטירל

רברגליר" "בתרמילר אשר כל הטירל ממשתתפי אחד _כל הכיתה, שכל
הרים עלה לקפץ, זחל רסחב, הלך אשר הטירל, ימי שבעת את עבר
משהר יספר לבחזרה, כנרלל;" בקעל; לעד "פאפק להגיע ת בקעי לירד

אחר לכל כמזכרת חלברת ל/קלס דבר של לבסלפל לליבל קררב
בירתר הגדרל האיררע שהטירל, ידעה, הכיתה כל הטירל, לתררירת
בירתר הטרב השנתי הטירל ארםרים. (ריש הזר הלימרדים שנת של

לכיתה,) שנתיים עילליס היל מאז
"משתמטים", גס היל כתבר; הכל לא רהיתה. ההחלטה קמה רהנה

היר רכך עצמי גיללי מחשש עצםר את לספר שתשש טי שהתעצל, מי
רבררדאי, מלבטא, היד שקיצרה רהרגשרת, התרשמרירת עיניים, מראי
האיררעים, היריעה, כל טללא אל; רלבטא לספר םסרגלת אינה שהתרברת
קגל/ג. טירל של מסע בארתר רנספגר שנרכשר רהחררירת, ההתרשםרירת

שלא נרפים, הכרת הארץ, ידיעת טל שפע לכיתה זימך ה17ילל
דרך רחדישה קדלמיס היסטרריה פרקי עם פגישה כמרתס, ידעה

הררי פרקי רםתתדשים, חדשים רישרבים עתיקים היסטרריים אתרים
בעיניה רםשרנרת טרפלארת יהרדירת חטיברת רישך, חדש רפרלקלרר
םקרםרת, רערד), צפת עלמה, כפר פקיעיך, רהחדשה, הישנה (מיררך

שררה קיים ירפי של לחסד ארתם ארפפת ערלםית קדרשה של שהרד
שסיפרר םקרםרת, הכנרת); (סביברת הזה הירם רעד אז" "מני בהם
חלרציים, כיברשים רעל השחררר במלחםת יהרדים לרחמים גבררת על

הקרסם הגליל בלב רעזרבה שממה יהרדית, בדידרת של םקרםרת
ישרבים שקקה שאיפעם הצפרךמערבית, כנררת רבבקעת רהפררח

לםנרת אי7 באסל;  לעלד לעלד לעשירים. צפרפים יהלדילס רחיים
רבלל7, גללה םארצרת התיירים מארת לטרבה גם ריזכרר זאת, כל

היהרדית, הגרלה את זר בדרך הטירל לעלילת רשילבר בדרכנר שנזדםנר
כרלר, כל הכיתה, בהררי רםלכד מעלה מקדם, שלב היה הטירל
לל; לאחרי דאגה עזרה, טרבה, ררת היתה בעיקרה, בר, ששלטה הררח

הזללת, לערל עצמי ערך של הרגשה הבנה, םתרך משמעת הדדית,
באלה. לכיל^א לרלנ ג1לביס לטשלבה הלמלר

אנרכיים, יצרים רישרל, שלילירת: תלפעלל; גס לשם פה היל
קשיים, על תרלשה" ענרת "קלל של ריטרנים הזרלת, את שהשכיחר

טתאיטלת בהזדטלילל; קלחחנל אלה כל על םירתרים. שנראר
תשתחרר רבטירלים בכיתה החיים שבהמשך רבררדאי, רבכיתה בטירל

אלת. ם"פררענירת" גם בה אחד רכל הכיתה
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לל"איייר נרסף לליכרד החברתי, המיראל של נרספת לעליה "אז"
! הבארת בשנים לכיתה ל17לבה שיבראר שבטירלים, פסגרת" י

1959 מאי "נרקיס" כיתת של השנתי הטירל חרברת מתרך

בכיתה ה ם ר ל ע ת

בסיפררי מתפתחת הדראמאטית העלילה לזאב חגיגי ערב הלא הערב
רםכשרלים קשיים מתמיד, מתח תרך זאב כל לא הך כללל, אפק רלבית

שיא, לנקלדת עד רנערמים מתגלים שחברי ספרים, מתפרסמים ירם
לקראת הסבכים הרלכים ראילך רםכאך כזה רבערב ארתם. כתבר Pdk

התרתם. בלבד שבחל לאדם אלמריס
רלךרם סיפלרי הם קהסיפיר7ם פאחי אחרת להזדמנרת רדרחים

פתרךך של ךרך על ך'התרה נאך' שהרא רכל ביקלרת דברי
לא7לל נגאל הצרד? הסלנל איפל71ט7, להערכרת ענייך בבחינת
 אגב רלררב, ערנשר על בא ה"רשע" יליי7כרת שרנרת
התרטא  מארד הרמאניסטי הלא נש הער עלילה לבנרת יררע זאב .75
ררחב מגלה תברתר םכשלרנרתיר, לרםד ענייך םעררריס לסלפלריל jj n

משתנה רהרא תינרכית להבנה לב לדעת, רל^ה הקלרא רס?רנרת,
החירבית, החברתית למערכת רםשתלב יקרה רמה העלילה תתפתח איך
שרצר אלי נס,פ7י7ס טסתנו בסה.כ *71 "בי 7ני קל ?ס37י \l
טךב 7JfJM יאי WJJ ^^ לב להעמיד הקשילם, את לק*7י | 4
 נהתגהגי"ל ח"א יאס 0נעורדר. שני ני7 דיאס"י קונפליקק ■ >!

אגלשית, הבנה חרסר ?ל?לר היבה היי םח1לת שטי אי ניי7ם Jf ! 5
_ יני, טכשו>.7ם סבלני_ ת?.א7 ל"אנ"י גיבלי ניז דה לררב 4

יטיס,9 מז(:ד ס"(|י אגי< ה,,הפ7 שהיא. <:< בכיתה גיברר 1

יבן/ךיס> בא7ס א8יגי< בי7 אל תלמידים נקנל" 1 ןו

רערלם תלמידים ?ברצת ל

ילדים הם זאב של סיפרריר גיבררי ע"י הםירצגים המברגריס,
קלראיל כל לאתה. אני רגילים. לכל'. הספר בית מנהל םררה,

בגיבלרי למ^לא בקללת עשריים הצעירים לטאבק מתלררת לעתים
אתם, רלהזדהרת עצמם את הסיפררים גם החיצרני ה7ראטא17ל
רכך מאבקיהם יצריהם, הללשלתיהס, של נפשל בתלר פנימי מאבק

המסרפרים, החברתיים תאיררעים העלילה במהלך הגיבלר.
רגילים. הם  העלילה נרקמת שסביבם התםרדדרת שהיא איזה ערלה

לקרלת. יכלליס אל שקרל מעשים ביך הגיברר של נפשית
אל"  "אל אינם לעללס הגיבלרים ערכים לבי7 שלנים פיתליים ן

באנ17יגיבלרים גס שחלר. אל לב7 אל נאטנלת כמל אנלשייס "

חילבילת. אנלשילת זיקלת חבלילת לכל' הזללת אהבת לחברים,
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1 לקורא. ארתם מגלה רבתמרררי בהזדסנלילל;
* גם ערלה  לחילם דרל
1 נתקלים אגל זאב של נסיפידיי את לבל,* האפשרות לפניהם
1 *טהי™ נגיניייס' אחת לא אישס הצפוך היפה "לב
1 ה'נל";ה נםה>;י !יטה י""""1 שהיא הל,ייתם.באיזה בט'נטקי
1 ""י"1" ק*יפית ני'ל3ית זיק, כהס נדלק בעלילה תחנה
1 טתנשם יי'"1"' "1mn י* הסכסית לקראת ט*פלנית הברקה טעי7
1 אחת גי'ק3ת סיי שסיי '"^^ ,"i7לתיקל ""," של יצא
1 * לאפסרליית אפיקים רמתגלים
1 בפדמרנים גס זאכ של כתיבתר כל גנרזרת. חילנילל;
1 בסיט7 עלטדל; שלל לנ3לי^לניס . הגדולה. הג7ילה,אי*י טשיטתה

לגדלליס. ק"ניס של לחללשיתיהס היא הספרלת של בייתי
. " , הםהרת, לחשיפת לנל,בהתםרדדרת "מה הלא; אלסר כביכלל,

. " . אנשים התדמית, לדם,שטאחלרי בשר רק כללנל  נלי7" כי .י.. למל/מיד מאז כלל נלשאיסבדרך גס אך חרלשרת, טלאים .
L בעיני לתדמיתם טאלד להתעלרתדלאגים רנלל; אפשרלילל; בל7לכנל ,
. . . . מהרתם את ראילר אנרשית,כלחברתם, גדרלה של רלמעשים . . .",

. . רלכסרת לעטרף הם לגיבלרילמשתדלים םזס7 זאב של סיפרר .
. . תדמית, של עטיפרת לעלייהבהרבה הדדםנרירת הצעירים . . .

. . של מהרתר לגלרת חרתר שבאדם.הסרפר הטלב ללגיללי אנרשית דברים איזה פניטילתל, אדם,
של שלנל זה נלגה בעללס טאחלרי טלנחיס ערכיים

אנרשית, התנכררת מלתםרת, הטל;ח החי^לנייס. הדברים
מכתידרת זללעלל; מלל עמידה רהםהרת התדמית השתיים: ביך
הטרב מך יש  אנלשיים ערכים מטמדיה אחד אל; ליצירה מקנה
שיש לילדינר סיפררים בהגשת היריעה ממד את החשרבים,
שמעניקה ההזדככלת, מך בהם הסרפר דברים; של לערם^

התרתה את הםרצאת עלילה שהקלרא דברים, לרלאה ילדע
רהמצביעה רהמשתררת הארפטימית להלא לראלל7ס טסלגל אינר

" אדם. להילל; יכלל  לאדם אדם כי
1974 מאי ,722 אפק, דפי

"j>dr "דפי מסיפררי
ענפים של סיפלרים לפעמים שנים לכך כר שספרנל אחרי
דברים נעשל, ללא שנעשר מעשים רישיברת, אסיפלל; לעלבדיס,

של פעילרתך מלאכה, לבל;י כלים של שיבחס להרגיזל, ששימחל
בחצרה אנשים, של סיפרר הפעם נספר הבה רמתדליהך, רעדרת
לשכל ירצרת פעילרת של היחיד לרשרת שנלג1ה סיפלר אפק, של

פנימה. כבלדל לכל כללל



רבים, סתרך חברים חמישה אל יצאר עשר: רכך המערכת חברי שמעי
כרארי, תיפתחנה לא הדלתרת שמא ,prn /7*777 רלבם דלתרתיהם על דפקי

שברשרת סיפררים ברצרך סיפרר רבעליהם פנים בטאיר נפתחר הדלתרת אל
שלהם, כילה שהיא פעילרת על  שלהם היחיד

כל רארץ, שמים ביך 7יאה להוא לי י/יראים השחלים מהם: אחד
אדם חיי רעלילרת הגדרל שהמסך אתת מעשה; ימי (דשה אחר שביעי ירם
שצלמי אחד הזה; הירם עצם רעד ילדרתה מאז בעיניה מארד חשרבים

המלכים" ש"משחק אחר לל; קיסמים רמרלדת בית טבע, רנרפי אדם פני =;, c

האסטרטגיה, בחכמת טבלה היא טרברת שערת רהרבה מארד ארתר מענייך
טלייה שבילאית יאחד, לדררשיר, מזמז /7r pdvdv רהתחברלרת, האמצארת

יבאט^עיתי יי'גר עיסיק לי יחיא שנים אחל; חסר ארבעים כנר איתי ן <

של יכיבישיס גבירה רעלילרת רארצרת עמים של תרלדרתיהם לל נתגלי
אנשים. ן ו

מספר מבחינת כא7 בא טל טק*תי רק  ני חברי של זה אחר" "עילם
בשללי רק הטרלאיינים. של האישי סיפררם רמבחינת הראירנרת

לגלית דרכים התרברת רעדת רתתפש נחפש רערד נגענר הירצרת הפעילרת
יריעה, מארתה ניספים חלקים
1975 ינראר ,729 ,vdk דפי

ערד תתקיימנה שלא פגישרת שתי על I

שבי7 הדרך במפנה רקה מאי פגשני אחררנה, פגישה לעצמי אמרתי
השיכרך לביך התהלך בה המדרכה לספר חייבת את אחררנה: שיחה
לי ראמר פה בכל התחייך שלנר, ארתה,

שלאל; ?dd חשברני, על מתלרצץ להת3לל?";האסקספק ?JJ גמית ,, כמה פגישה לתה בא בה היה
בשטץ אני אפגעדאררנט?") קל חברית, שיחה טרבים: טעמים

גמגמתי: ננלח לגמיל שלא חתנצלרת, להבטחה םתחייכת, היזכרלת
רצר(ךר ... משהך, שם חרפסתר 7#J יפגישית למגע לסיכלי

את "תמיד היא. פקהי. לברר נרספרת*
לך איך רלערלם לספר מספר מחפשת, הלכתי ד' ייס של בערבי
החמיאי גם כנראה דבריי, תשיבה". ראיתי הסירים. לספרית
אחרי שהחיפיש ידעתי תמיד הך  לי נעיע טאירקה את מה במרחק
ישטאחירי ידיעה טכל גדיל הידיעה כתפי. על יריבה המדרכה על
גדילה ידיעה מסתתרת ידיעה כל יא*תי שלים לי הקדטתי
הד מצדי גם היה הסתם מך ממנה, מך בספריה שהיתי ל7רכי.

ליייני עזבני, לא היא כי לתירכר, כשיצאתי שעה, כחצי הסתם,



118

יהואש. של בתרגרםר התנ"ר את יודעת, וסיפר""את דרך כברת
, . ספר האחרונים ביטים לאיליקראתי גרם החברי חירכר איל7 '

, איתי. סחף ממש זה טרב,טענייך, מספר שכר ההתפעמות נימת רעיונית הזה בספר ודרכייש הריח 7רר ידע טי . " . שאלתיל,טהל. . כך בל ובתתתודעה.גדילים בתודעה ההיזכרות
, . , . כאטת הוא."איוב. ספר. פקעתאותו לטעיך היו אלה בל ואילי . ,

1. . . נבי7,לא לקראו; נרגש בטלבותהייתי אישס לה שזרמה טפותלת . .
■;m , וירדתי הבינותי הטלים בל את
JM מודעת. והלא הטרדעת ההיזכרות, ,|^ י העיקר את אך לסשטעותס.
0 בראשית קאפק גרם, זה לי אך איטרת את וטה תפסתי. בודאי
^ עזר לטאירקה לעלתה צפה צעדיה הזה?" הספר על
■ כלרלנית טטש נראשיס בטובים לי .■ הספר אולי שזהו לו, ■אסרתי עבודה  7y1y?p7 הירק ■בהספקת . . שבספרי ביותר ■הטענייך יכולתי לא אופ7 שבשום טפרכת, . 1■ . . . ביותר. הקשה גס אבל ■התנ"ך, כ"כ לא והעוזרים לבד לעשותה . י 'י .■ . של נם בכבשו אוחזת ■העלילה באותם בי עבר ואולי נםצאר
^m . *  העיקר והעיקר, אדם ■חיי ערבים אותם של טעטם רגעים 1 ,■ . .^ ± במאבקו האדם של לבו אוטץ
W ואנו  1947 של נדמה גשומים, . .

. . . מכל הגדולה הסטכות טבליםכנגר בנקודה בלילות הנשארים . .
,, לא נבית ל חני,ס , _ ^ להמטלדד ייגיל™ הסמכויל"

ניס . לח7 קנע71 גטןי קתטיד ידידים, 'גם א3ילו
;, היסלי אז מעיננ יטאייקה ,למ7ס "'י'ס שגייית תשינית
; " . ,, לכל להסתגל תמיד והיודעים
11 לוחמים" "עורטת עם טיפוסי

של טאוד סודי בנשק למשתמש הטוסכטות.
שהיה בפעטרך ptdi טטרשך *ל*ול לא אני שגס הוספתי, לבסו9

| לטע7 השמירה, מגדל על תלוי הרבה של פיררשך הבינותי
ן ממערב הערבי הלגיו7 אנשי ישמעו הזה, בספר וכוונות טליס
j מכל הערבים הכפרים ואנשי וחוקרים מלומדים ראף
/ הכנופיות, אנשי אף ואולי העברים חידות הרבה בפני עומדים
! ישנם האס נכונה על ידענו שלא כר אחר ועניניות. לשוניות

ישמעו למע7 זאת לא/וכל או בסביבה המשורר יהואש על לו סיפרתי
כיאה טאוד, רבים אנחנו כי מרחוק 50 שה?ריש ביידיש, הגדול

לארוחות ל^בצנר שהכרח לקיבוץ התנ"ך לתרגום מחייו שנה
שקולו בפעטרך, התקהלויות ולשאר לו, והצעתי נפלאה ליידיש

לטרחקים. מגיע בתרגום גס איוב את שיקרא
. שיהואש מאחר הםכתתליידיש, רקה מאי את זכרתי ואולי

. , . . הרבה ותירץ גילה שלבוודאי שמחתם לחוג לקריות רגליו , r
. את קיבל מאירקה מחדשסתומות. הבונים שרידיסניצוליס ., טחר. להכנס והבעיה הצעתי

מע17 משם חוזר והוא בארץ משפחה , , L
, לקבל כדי לחדרי כרמחרתיים" ותור שמחה ומרבה בגילופי7 י



[

119

אטבללנס ראיתי בצהרים למחרת עליר שעבר ממה טפח טספר
שטאירקה לי, נאמר המרפאה. ע"ר טפחיים. רםכסה השראה בגהינרם
להביאל לעלמדים י'תל^לנ ]דבל אחרי מספר, צעדים שצעדתי אחרי
טלרגליס אנל כנר חללים. לבדת טמנל, לקללם נפרדתי שכבר

בל1לחה הייתי לכלבי לחללים שבאחד לר להצעתי אליל חזרתי
בכלל זה ארלי חשנת7י '77* סנפגש אלתי יקבל הקרלניס הימים
לר< נרד* שעתררם כעברר  זה לא מימי ספררר את ריספר בביתר

. איננל שטאירקה לירמך  השניה העללס מלחמת
רעל נתקייטל שלא הפגישרת שתר על לילס מלקדש שיהיה הקרלב
 להילת יכלר שערר פגישרת הרבה רהםרד, השראה
שב™ ייי* שא7ני הרצר^ טתיפי' יהיה שזה היה כמלב7, התנאי,

בלב ע^ננ יי'ינה כנה< אנרשי למפגש אלהבים. ששנינל משקה, כרס על
*ת ב"רם רה0ררת השכרל על לנ3ר7נל. הסכים התחייר, הלא

בית של למדרכה לחזר פנה הלא
משמרתל. להמשך הספר
1975 אפריל אפק, דפי

הרצארתיר רעל רייך על

הברית לארצרת חזר רייך שמשה הרדיר, בישר השנה ראש של א' בירם
מסביר הלא בהרצארתיר לכי שם, בארניברסיטארת בהרצארתיר להמשיך כדי

המצרים. עם להסכםהביניים התנגדלתל את
משה מיטיב היה לא אם המחשבה, קיימת רבים בלב כי ספק, לי איך
לשאלל ללמצפלנל לידלס לקללל לתת ירםהכיפרריס, מלחמת אחרי דייך,
7למה היה שלא סלאלמי להזעזלע רעידתהאדמה מלל שאללת, מספר ע*מל
גס האחרלנלת. בשנתיים עברר חיהרדי רהעם מדינתישראל לאשר להם

לא.  הסדרהביניים לאת ההפרדה הסכם חייב בממשלה חבר כשהיה מדרע
כשר היה הזה ההסדר בממשלה, היה 7יי7 משה שאילל חשד, איזה מתגנב

למהדריך.
שתטררת רהיא, ידיעה, אלתה של לסלפה בעיקר מתכללנת אני אבל

להרצארתיר, ררלאר 1,000 רערד דרלאר 3,000 שכר מקבל הלא הר*אה כל
דללאר. מילירך חצי לקבל עלמד הלא ספרר שבער רכך

החייל, למעך לררעד לצה"ל, ילקדש שהכסף ידיעה באלתה שטענל לא
"מקבל". לחלק, פשל;1 אלא, סעד. אל חינלר למלסדלת עזרה של למפעל אל

מדינתנר רהחברתי? המדיני בםצבנר מאד מדכה טשהל ל ז בידיעה האי7
שליחי ראשלנה; עזרה לקבל בעמים" הידרע "הנדיב של פתחיל על מתדפקת
אינם למלרינל מנהיגינל לדחלקים; בחללים להתם מהבא ירצאים הממשלה
שהצניערת ערכיים, לחיים חזרה לעל לאלטית התלכדלת על לדבר מפסיקים

ביתישראל על נלפלת הזה ההקשר כל רבתרך םיסרדרתיה. הם רהפשטרת

^
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רגדרל, מנהיג רייך,שהר* שמשה היריעה תשל"ר השנה בראש אי בילם
 לר נא זה נלשא אלל/ל. מעשיר דבר של שבסרפר הרצארת מסע מקלים
1 ההיסטרריה רמך הגנזך מך בממשלה, חבר םזםך לא הירתר נתלקף בעיקר
1 לטקלטם? רקלב טשהר על מעיר זה הארך העם, של רהכארבה הקריבה
1 הרנה היה לא האס קילטנל, ביסרד שהם בנרשאים עוסקלת ההרצארת
1 כרלך כשכל הכנסלת, לבלי אמרגנים בלי ארתך להשמיע סםפסי ילתר
1 שכר, לקבל שיש היא גזירה ראם טםנר? גדרל לנר שאיך לענייך קלדש
1 בחייל. אלה גלרליים ביטים לצרכיל קלדש שהך לעם להראלת עליל הלא
1 16.9.75 דבר,

1 כצנלסרך רחל של לזכרה

1 במשך ביתנר, מבארת היתה כצנלסרך רחל
1 נרניס אפק", "דפי את קראה שנים

כמה לייחד צררך ריש השתתפה טחגינל
לזכרה. מילים

סלחל. הטקלס לטקלס, שביךאדם חטאים היהרדית הםסררת לפי
ערד בחייר, מחל לא לאס לטחלל יכלל אדם רק  לחנרל אדם ני7

מלתל. אחרי ממנל למחילה סליחה לנקש אפשררת יש
vpib ררציתי הזדמנרת חיפשתי שנה משלרשים למעלה טזה לאני
שהיה רםעשה טנינה. שיחה לתה לא הגעתי ללא שז"ר מרחל סליחה
רחל אל; הזטננל 1945 בסרכרת לי נדמה ה40 בשנרת היה: כך

אצל רהתארתה הגיעה רחל ספרלל;. נענייני הרצאה א*לנל להרעלת
רהעניינים הםזכיררת ישיבת יטה התקי ההרצאה שלפני בירם אסתר.
לר נמצא לא פנים בשרם דרה? אחר רענייך יאלש עד יגעים היל
לאסיפה. הדירך את להעביר הרצע ראז המזכיררת. בישיבת פתררך

של הרצאתה תברטל אז כי יתכך, לא שהדנר שעלת נמשר נאנקתי
כזר, מרמה להרצאה משטרהיס רכה ז ירם כל לא תבל, רגם רחל
שכיהנתי הרעיל*למאחר ללא אך ברחל. לפגרע עלרל זה רשנית

להרדיע נשלחתי תרברת, רםרכזת פנים מזכירת של כתרים בשני אז
רחל. על הדבר השפיע איך ירדעת אינני הירם ער הביטרל. על

את פתרה לא שהאסיפה להלשין כטלנ7 כדאי, מאלד. דיכא זה אלתי
דכארך. על עלנל7 רק והוסיפה הבעיה

סםכרת איררע, ארתר לפני שנים בשבילנר היתה שז"ר רחל
מספרי לשל7" "נדלדל ספרה היה לארץ נחלץ בתנרעה ערד גדרלה,

קראנל/ לגנסי7. נרנר כתני רחל, שלרל יד על שלנל הנרזל
נרנר, על מאמריה רציטטנר. התנשטנל האישי, נתרמילנל נשאנל

גלשה פתחל הספרות, הננת את העסיקו לאחרלס נרדל'ג'נסקל
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החללץ של האיחלד בררעידת השתתפה בפללי7, ביקרה 19382
הנעליים עם םפגישתה מארד נרגשת היתה הלא לפרייהללק. הצעיר
הפרעלת"; ב"דבר מהתרשםרירתיה לפרסמה שפעל שהתנרערת רהנאמנרת

רבתרדה. בשמחה ידינר על רארמצר אלינר הגיעל שלה הדברים
השלג91 לקללמס מעבר קילס שערכם כתרבים דברים סלג לק אס

הזה. לסלג שללכלם שז"ר רחל של שדברלה בלדאל להרגעל,
/ לעפרה לשללם לזכרה ללקר כבלד 1

.2975 אלקשלבר ,745 אפק 7פל

מתל? הטשק חג
חג את לחרג ההצעה התרברת בררעדת חברים ע"י הרעלתה שלב

נאסלפה נרחב 7לל7 הל/קילס שנים מספר לפני הקיץ. בתחילת המשק
שחל באלרלע הקשלר זה שחג החברים, ררב דעת על לסלכס בנלשא

מטריים לתאריך החברים בזכררך רנת?שר רשנטבע מסריימים, בימים
זה איך התרברת, רעדת בידי כתרםר להילל; יכ.לל אינל רמרגרר
יריית ע*מל. לדי על שנקבע איררע אלא יזרם, תרברתי אלרלע
תש"ר באלרל בכ"ב נתארעה היישרב של הראשלנים לבתיר היסרד

להקדים להזיז, אי7 הקיץ. בתחילת ללא בסל;יל לדללקא  (1946)
בזכרל7, נרשם להלא רבלל; שנים לפני שקרה מאלרע לאחר אל

מדי להלחג צרייך הזה שהחג שנה 30 מזה המשק. לברשלמלל; ליה בחל
שהיל. מאלרעלל; של בל;אריכים רביזילל; עלשים אי7 הסלכלל;. בחג שנה

שאנשים אישי, צררך קיים לאס אלבייק17יבי, דבר הלא ל;אריך
עצמם להתאים עליהם  לקללמל יתרמר אל במאררע ישתתפר מסריימים

גס לכל הגדלל בעללס זה מסרג עניינים מסתדרים ככה לתאריך.
א*לנל. להללל; *רלך

מרלל;ל קבלל; של עניי7 הלא לחגיגל;ל כלשהל ילבל *לל7 ע*ס אגב,
השנה/לטדלע דללקא אלתל לחלג צריך מדלע כ7/ לא שאם תאריך, של

לכל'. עברדה של לחצים כשאיך למשל, בתררף לא
המשק חג חגיגת לקשלר לדעתי אי7 הערה. עלד ל ז לבהזדמנלת
גם יפה הצניערת מארד. גדרלרת רבהרצארת גראנדללזללם באלרלעלס
ראם גדרלרת הרצארת עם תמיד קשלרלת אינך גדרלרת חללללת לכאך.
דברים על הכספים את שנל'גיא הראלי שמך לי, נדמה ידינר, לאל יש

הרחבת מיתקנים, ההנצחה, גך פיתרח כמל המשק בחיי קיימא בני
. לכל' לחבר הםרעדרך

1976 פברלאר ,756 אפק דפי

±^_
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1ז?צף יצא מה על
בבחינת שאילתה .7 מיכאל ע"י הרגשת ל ז אחר דר אסיפרת בשתי
לפבר' 122 up3R ב"דפי שהרפיע גרהרד של הגליל" "המכתב על מחאה

,1972
"מכתב רמדרע השאילתה מגיש bw qypn יצא מה על להביך, קשה

םנרתתר, את מדיר זה גליי"
העיקדלג התרפעה על אישי רב לכאב ביטרי א. ב"מכתב"? יש מה
עלברך הרגשת ב. בנים. עזיבת חסידה. בצררה האחררך בדמך ארתנר

רראים ראינם ארתר נרטשים המש?, עם רגדלר שחרנכר, שבנים כך, על
ביטרי ג. תר, ר התפתח ר קיוטל להמשך באחרירת חייבים עצמם את

מבניהם לבטרחק בבדידרת נטרשים, זקנה לעת הנשארים ההררים לצער
נכדיהם. י

המחדלים, טה בעזיבה, אני חלקני מה כך, על נפש חשבל7 לטאי7ל,
לעדיברת, שתרמר רהחטאים השגיארת

שאני א. כך: על גרהרד של הגלרי" "המכתב ערמד חטאינר מתרך
חיסר ב. דרכנר, בערך האמינה אל; יבגליי ברטה לשאל; הפסקני טזט7

שררירנית חברה יקל וךיברצית אישית הגשמה של מהדרך סטירת על ו/גיבה
של מתייברת וךיברצירת נררםרת בהצבת שדללקא ראמרנה, רעה רהבעת
גם סכר םשרם בכך ריהיה הקיבלץ של קרני תעלה רדכרירת, תרברת

עדיברת, כנגד
על הבנים עם לררשיח רהפניה המשאלה מרבעת "המכתב" בסרף
במידה לל/יקלנים לשינריים דרכים יחד לחפש רהצעה חיינר אררתרת

דאת, מחייבים השני הדרר של המתפתחים רהצרכים ס^ת^רפח
ברברים רע מה מ.ר.? את כ"כ מרגיד האלה מהדברים מה רבכך,
אלל/נל שפק7ל שהעדיברת נדמה, ארתם? לפרסם היה אסרר טדרע האלה?
השחה לגם לל7יקל7 דרך רחיפרש ביטרי תגרבה, תייבר האתררך, בזמ7
לתםרה ליש קילמנל בעצם בנפשנל, הלא הדבר סרף, סרף הלב. ט7

להיפר. ללא זה בנלשא אצלנר הציבררי הביטרי םיערט על
גס ל;פקל7 שהרעה האפשרלת, מפני מלג7 אינל הלרה חבר, שלם

מחשבלל;יל אל; מלבעא מלפקעל; זכלל7ל אי7 כל משלם אל אלל'גל,
אישיל; נפגע שהלא שמי במידה בנידרך. רהצערתיר להרגשלל;יל

להבעה רצרכיר רדכרתר ירתר גדרל שכאבר בררדאי בניס, מעזיבל;
ר. ל; ל י מרבנים  רכנה גלריה

פני לשינרי דרכים חיפרש ההשפעה, נסירך העלברך, הכאב,
רהכרחיים נחרצים אף אלא לגיטימיים, רק לא אלה כל  הדברים

בדרך אלא רגנידתך הצנעתך ע"י נפתררת אינך בעירת ר דאגרת לנר,
שאילל;יל; לבטקלם כך ביטרי כל לערדד יש רלדעתי, גלריה, הצגה של
להעלרת כשלעצמך, הבעילל; על ב7יל7 להשל;ל;9 היה שב טל ל נ" ה ג מהסל

י לכל נראים, אינם רדבריר במידה הכרתב עם להתררכח רעירנרת,
. לכי'
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בירטך? יררפס מה החליט, מי השאילתה, של השני לחלק אשר
אילי, היה כדאי העירך. הירםך עריכת את ערשה השנים רינ באפק

םרסדרת יתר עם יתד רבחירתר המסגרת הרחבת תציע המינויים שררעדת
חברים כמה ערד העררך(כת) עם יהיר לםעך גם הדבר היה טוב .pvnn

במקרים להל/יעץ מי עם לי שיהיה כדי וגם במלאכה. לי שיעזרו
פרובלמטיים.

היה לא המותקף ש"הםכתב" לי, נדמה מערכת, קיימת היתה לי גם אל
כלל בדרר לא. אי לפרסמו אס המערכת, חברי קל מייחד דירך מחייב

לו יש אשר את ברבים להגיד עצמר, את להביע האפשרות חבר לכל ניתנת
של בכבודו פוגעים ואינם סבירה רמה על הם שהדברים במידה להגיד,

הזולת.
בזכותם הכותבים, בציצירת לבדוק זכאית עצמה את רואה המערכת אי7

מאליה. מובנת ביומץ להבעה זכותו חבר כל לכתוב. המוסרית
קיום להתקיים לו עזרו ליוםץ, כתבו חברים אנא זו, ובהזדמנות
מכל באינפורמציה תוכנו את גוונו קבועים, בזמנים להופיע מכובד,
שאנושי מה כל  וערעורים הרהורים הצערת, ברשימות, חיינו, פנות

ביוט7. מקום לו יש בתוכנו וחי
.2976 יוני ,756 אפק, דפי

"/ לאסיפה בוא  מובטחת "גלידה
"גלידה יומה. וסדר האסיפה על למודעה התוספת מאוד לי איכפת

קיץ בערבי אדם של דעתו מקררת כידוע גלידה, מילא מובטחת".
מרנינים. תםיד ולא כבדים לרוב שהם האסיפות, בדיוני חטים

באלה וכיוצא לחירך הנאה, למעט פסקזט7 בוודאי יוצרת גלידה אכילת
גלידה אם בבחינת המשכנע מושל כפיתדרך גלידה אך טובים. דברים
אינה זו תוספת  לברא כדאי אכך אתר) וטשקה מערך כל (אד  שם

גורעת. אפילו ואולי ומארגניה האסיפה של לכבודה מוסיפה
חסרו הידועה, ההלצה כדבר שלקיבוצניק, ה1םך עבר סרף סו9

גלידה והס הגדולה לעיר אף רגליו טכתת היה ולמענם דברים שני רק
. וגזוז

רביך בתררף בלעדיה או עוגה עם קפה או (בץיץ) גלידה בי7 מה
ובהכרעות? בדיונים שותפים להיות ונכונות מעורבות

לםע7 באסיפה הדיונים nnipb מידע למשל, וחולק, הוכ7 אילו
מגיעים היינו לו או יותר, טוב ולהכריע לדו7 איל באטת, החברים ידעו
ואישיים; משפחתיים מלחצים ומשוחררים חופשיים והצבעה דיו7 ליכולת
ראשוניים כללים שמירת תול מתנהלים ודיונינו מוסדותינו היו אילו
סדרי אפשרי במאכסימום הגשמנו ואילו למשל, ציבורית, הגינות של

שהיינו ,pdv איך  החיים ברמת והשוואה שררירך על ושמירה רוטאציה
פעילויות בשאר גס ואולי באסיפות והשתתפות מעורבות להרבות יכולים



124

^ לגלפס דברים של םכרחם רםתרחברת מתעללת היל האסיפרת 0ציבררירת. חלקם את הסתם, םך אז, תלרטים היל באלה לכילצא להקפה להגלידה
לאיליה) לדירך, רב עם בהתאסף רהטרבה הכנה החברית לאררירה מהנה כפרפרת
£* הך. היינר  גלידה עם אל כלי הקייס בט*ב
■ 1976 יללי ,765 ,pox דפי

■ הרהררים מעט
■ הפקק) חג לקראת חברים (בסיחת
■ םאתנר, לחזקים נרעדים בריאים, היעילרת על עכשיל עד 7לבר
■ עשיתי לא אקר אל; יעקה "בני ל2א7 ל7ת / אכ7 הקני. הדלר קל
1 הסלנישלל; כאחת שללם ק. כתב אני", אני ל/מיד חללק. אי7 דפליג.
1 אל; לזכלר כרגע לי שקשה שלל, ילל;ר יעיל שלכס קהדלר חרשבת,
■ כרתרתה, על הטשק בבניית בעשייה,
■ . רק לא אבל לטלסדלל;יל. ■ענפיל כםשאת זל. שררה לנר איםצנר ■אנחנל , שחרא טפני גם צעיר, קהלא ■טפני גדלל. הינרכי רכרצרך נפק .■ ארלרה םגללה טשלחרר היה
1 ההרהלרים. םלגחילים קכאץ אלא רםעצררים, פחדים בנל קהעביעה
1 שלנר השררת בצירי ערברת כשאני םערשילדרתכם ספגל;ם קאל;ס טפני
1 היעילרת פרי יברלים, הםשרפעים רחייתם םרלדת של צלרל, אלליר
■ ערבירת פרעלרת ררראה רהתרשיה מלחצים חרפשית ץיברצית בחברה
1 בכלל;נה כפלפים ערביים לילדים / לכר נלס9 גלרטס. קהכרל
1 בקינלייס הרי  רבעגבנירת שצייד צה"ל, לכם היה כםרבך,
1 שחינך "השדה", לםלרת לבפרפראזה רשחישל לארגלז בכלים אל;כס
1 רשדרת םרלדת לחיי ררררת 43 רלתערזה. לתרשיה לחינך
1 שנה 70 לפני אז כמל *לרך 1יק . . לידענל אחרים דברים עשינל לאאנל רהפעם vp!p2 הפנים אל; נכרלכבלק א07ת היא nB7KW ,J3n את כטל אחרים, ני"עונייך ^ גדולה. לאי7יאר, הכטרר!

. גררלית להכרעה אלינל.ר"כשררך" מאלד נטישת כמל הפרטיים בחיינל
לעתים אינל זה מ*ב האס להשאלה, חיים של רנרחירת לקלבע בית
יעילרת, ביצרעיזם, של גם תרצאה לפעמים. אקדמיל;, לקריירה
והרטבררת. 0א7נר, נולהת בצרצירת

רמת את מעט להלריד מלל1ב אללי בלי אתם,  הלאה רכך בתרשיה
/ מערך את לבדר? להיעצר, החיים, םאתנר, ג1לב ילדעיס , psd

דברים. לעשלת לאיל מה העבלדה, היתה זל ה7 מלסגר, לבסאמר
I לפתרר שםתרגלת קיבל'נית, חברה שתהיר שלנר, הנפק משאת
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מאיד הרבה עלשים הס קנח. ל7ברל ל'ל לא שלה העברדה בעירת את
רהך םסיבלת יש הבידררית, בתרברת העצמית, יכרלתה עם התםרדדרת
ררח מצב בהך ריס רב עם טקהיללת הצפרך הכרח רמיצרי גילרי עם

תר ר י שזה במידה בה טצרייך. העבידה שמרסר פה, ר ס עצמה, בה
אבל  קהל ייתר מלשר זה בידררי סרפה תרפט, אינו עצמה שלה

את שלאליס שאנל שאלה, קיימת לחנך ריכרלתה םכרחה שמאבדת
שאלה שזר ירדעת, לאני  עצמנר לרביעי שלישי ררר בניה אל;

לאנשי סרצירלרגים רברת שמעסיקה רלעברדת כלכלית עצםארת לחיי
של רתרברת בי7לר לתרבלת. חינלך בריאה. חיים תרבלת של כערל
^ י™77™ האדם של י עצטי חריש להשתלברת ביחס נקל7ה רערד
המחקר, בתתרם י'בעילת רעס ספר שאיך לי, נדמה  השני הדרר

אלה? uv טה בכלל א7ס יחי7 החניה בניס א*ל לגטרי 7לטה הדבר
טג7' אהיי7 של היצאה ljbyti י'7תה שהבנים הש7ה בענפי לבנלת.
באי כ™ הי"שרנ^ 0השררה סרפר השתלברת היתר. לטנהליס קיבלל
אכך בינינל רבים לא להרצאתר? אבל מלאה, נדמה להעברה,
לי אמרה אתמרל ספרים, ?יראים שהחבררת רבעברדרת, בשיררתים
כשנח אצלנר> חדשה סהיא י חניה כבר *ריכלל; היל הצעיררת

נפגשים, א*לכס כשה^נעיריס י רחצר רבה, באתרירת לשאת מזמר
ספר על מ7נייס ארתם שרטעת אדננד לא הדבר . "ר.א7וה" מעיז הילגה
^ינטל?טראלית. בערה רעל שי'יאיי הבנרת רצרי, שהיה כפי פעל
"טצ7ארת" לברש' על תרבה מדבררס למטרת נכלניל; מספיק גילר לא
רכב. בנלשא גם לאללי ל"שללקיס" טרף טרף רלהרתם. שכם
אבל  בהכלללל; לדבר, >נמלב7, א77 מכלבדיס ביטינל השירלתיס
אלה. דברים מאכילם בתרכנר רבים 77ע, לטחייביס לחשלביס
שלב, טסתייגל; לאני niipj עךד כלח תערזה, תרשיה, השכלה,

פעם טדי העללים היהירים הם שאלה ענפי מאשר פחלת לא ארגלז
טניחיס הסברים לשטיע רי*ה והייתי ליק  לכל' החררשת השדה,

באמת אנל הזה. לט*ב הדעת אל; השני הדלר בנלת של בכיח7
הדלרלת השתלברת תהליל את עברנל לא  הך אך זאת. לעשלת

ש17עמל טשקיס היל צרימלת, בלי רבים במקרים בללדאי הלכל.
אינני אבל עזיבלת. התמרדלילת, ידעל לא הטבלגרלת החברלת גס
שללם אי7 הקיים, מהמצב מררצה הצידה לםלר לב1לח, איל

מסלגליס שאיננל זט7 כל בהרגשה, חינלכית. בזהירלת ללהעביר
'בעירים אם שללם, לזה זה להגיד קיימת, ל ז שבעייה לי, נדמה
ידך על ערברים טברגרים) ;לגס הראלי לט7 הדעלת, לכל
להגיד הכרת רבפיהם בליבם ךארך אתה. להתמרדד
לדררת' ביטרי לא זה האס שלרם' לפעילרת אשר הערה רעכשיר
לה חסרה שעלד ללחברה, התנכרלת ספק, איל התרבלתית,
י**ינירם? ליחסי0 חל7ם תרברת עלשים הצעירים שהחברים

תלדלת הרבה להם למגיע רברת



1976 גרוכוב", "בשדמות עם הנשיא בבית
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ץ השיבן על משהר להגיד ררצה אגל ביך היחסים לתרברת לעלד
ירתר, קלה עברדה יש אם בעבודה. השיכרך בתחום יזה הדורות,

בקיבוץ בעיקר קודם, הםברגר הרלך בחיינו. מרכזי הלא רהדבר
החיים בתרברת ערכים. על שערםד ביך בשיכרך פער אצלנו לנוצר
כבלד האדם, הרגשת  הקיבלצית צררך שרם אי7 האם הדרררת.
לא הראשוני. הדבר הלא האדם, הראשרך הדרר של השיכרך את לשפץ
הצעיר לקבלע, חייבת היעילות מזדקנים? כאנשים לצרכיהס בהתאם

לל יש ר'מבלגר זי7זי ירתר אילי הנאצים? אצל הפרלפ. התפרצץ טתי
ביי נ?רע א7ני היא זט7' 7רתר לנשבר ההתעלללילת בכל עטד הלא

לכל'. יי'עבלדה לילדרם לררץ צררך לל כשהלרידל הזה, הקקז הדבר על
לשריי7 יש כל קלדם כאלה ^^ד7ת דברים כסה לפעמים יש ההגליה. את

לחבר מגיע ילתר. לטבלגריס אינך שאתה הט17בחל7 כפל קטנים
שיגטלר למעלה, ששרם בג7ל שלנר רהדלי רהטטאטא בל, לעבלר לכלל
שהלא ני'7ניי>י ח7לי ר<1ת דרכר את אלתל לשים איפה ילדע שאלנר

שלא היפרת> חררי בשנרת בנה להיות שיכלה מערב מצד והמרפסת
בכברד לעברד שירכל עלרבי 7י|7י| זה,שלא מרגיזים. להם איננה והיא

דלרש גלפל לאס טרב שירגיש  לל איכפת יהיה שדה צעיר אף קם
להבין צריך "יביס, ירתר D?NJJ7 כך, חלשבת, אני לפעמים הקשה. זה
לאנא נרגע כשזה יי' לא tT)T m גרנל אנחנל כאשר כי לנל, מגיע

שלי קיינ אדס לכל אי שלר המשיכל עלד הלרינל בבתים, כבר
מנחה. כע7י'ייז אלא שיכלז בתנאי  בצריפים לגלר

השלמנל. לאנחנל ילתר גרלעים
אז? היל אפשרלילת איזה אבל
1976 ספטמבר ,769 אפק דפי

#מים ושמי 0מים בץ
.קרחונים עלינו 0ןתי

סוגר לבל ורהב
) t t  :

מעברים.

י ן;י7 1 . 'I : T; ^11 ■ . f^K^M וו

נצחית.
. ו .

גלעד זרבבל



128

והזכר77 החיים ב*רור

שנים, בינינו הסךידי לא כורעז גל מתוך דבר מי
י™'' קנאה הפלידי לא להתרועע. יעים אי#
אבךם ?ל# :©לידז לא אמרי? מה רעיו, לו עט מה
גלעד. לאחד *זהיו אמרי; *את ,rrn לו עני 1את

אלתרםך נתך

טרשטשר רהםררת החיים ביך שהתחומים ובדור, בעילם חילם אנו
קרינה חווייתית אי פיסית עמידה עטד זה בדיר סאתני אחד כל מארד,

בנים ראחררת, אחים הורים,  יקיריי את והכרית שק?1ל הטיית שלל
לידידים.

רהאסרך האימה חידת את יקיאל מעיק רםצפרך הכרה טליייס אני
מהשאלה להשתחרר ייכלי לא לעילם רני די שבני לי, נראה סיתס. של

ינישס עיבד,פעיל , חי ני יא המתים בי7 £ס דייקא הגדילר)/טדיע
הזי. המולדת איייר את

זכית את גם למתים חייבים שאני לדעת, טצררים אי יידעיס אני
את להם גס לתת לטע7 תמיד איתני הקלילה זכרינס את יגס חייני

איתי, זיכריס עיד כל לחיים מעבר לחיית ממשיל האדם כי החיים.
ממשיל היא עיד כל בלבני, יקר פינת לי משאירים אני עיד כל

ובזכריץ. בהכרה נתיכני להתהלל
היי הקבר על עלייה של "קדיש", של אבל, של הטסירתיית האירית

יהטשכס החיים בתרבית המת של לחלקי יכביד שטירה של תרבית פרי
ייתר. רהשלםה המלאה ררציפרתם

מאיד, עתיקה השאלה של לשי7 החיים/" בעריר *רירה נפשי "תהיה
בצרררת יביאוה שטיפחיה דייית, בטשל משטעיתה היתה זי, רק זי אבל
זכרי7 את עטיס להיית חייב היא גס חייני" "'נריר שינית. םצרררת
"גואלם חיים ילעזיב  לעד" לעביר ע*יב ש"כה משים רק לא המתים,
שהמתים טשיס גס אלא האיך אל רללכת חברה ילדים, משפתה, , ורניס"
במשל שנמזגי רבעצברנרת, בשםחרת במעשיהם, בריחם, ממהיתני חל? הם
בשעית לדליתס יעליני קייטס, את ימקייטים הטשיתפיס החיים שנית

ירבית. שינית בי^יי וב^ירית התיחדית של
בינם יפריד לא  הרעית על השיר כדברי  גלעד" ש"אחד למע7,
החרריתי שרבם על שהיה'בהם, היפה, טיפרח על םצררים אני יביניני.

שעליני האלטיית", "פרחי הס אלה  אתני חייהס המשל על ריחני,
על עלייה יבכתב, פה בעל  זכרי7 דפי המת. של קברי על לשים
והמתים. החיים כניד לטע7 ט17יפחיס יטסירת חיניל דפיסי הקבר,

הלוחש הםצפרן וטול זכרונס מול פנים אל פנים העמידה יכולת למע7
לגלהעד". "מתחת שם והם פה אנו בטקרה רק כי לל,

1964 אפריל
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*

לנקדש. לנ^דל נזכר טאתנל. ההללכים לכל לזכרל7 נשמה נר
 בחיים האדם ערך שררירך הטסלרתי, ליתקדש" ה"יתגדל כבחינת

גדלללת לראללה באבל השתתפלת מלדעלת לא הטללת. בפני לבללדאי
סיפרר  אבל ל"המעמד". הכספית היכרלת לפי ירתר לקג1נלת ילתר

התעללתל. לרגעי ענרתר ערכיר, שבר, המיטב האדם, של חייל
לשללים ילתר שלליס חיים לאי7 אלסלנים חילים בתרכנר אי7
מך אבר הלא אחד כל אדם. של חשיברתר טרדדים לאיננל פחלת.

החברתיים. רבסבכיה ביצירתה בעברדתה, החברה של החיים
לנלגע. קרלב אנרשי מפגש של כדה שפע בה שיש חברה, ערד איך

פינרת הראיה, דררירת שרנרת גם כך לעל בחברתנל. כמל טטש
בראיה,  להצל הארר

שנפגש כל להביך, רצרך מתרך היה רםפגשר ראיתר אשר כל
ליספר. יזכר יזכיר הלא בחייל. האדם של מאלרל מעט להציל

אנלשי עללס ילצריטסלרל; הלא חיינל. את מעלה הזכרל7 תרבלת
דלרלת. של ילל;ר שלם

1967 אפריל

*

עלי היתה מקלבלת רחמים". מלא "אל התפילה אללגי קלממה תמיר
רחמים? מלא אל כנלת. לא נראל להסלים הדי7 צידלק של כתפילה
לההרג הנבחר עמל נערי את השללח ראלהים שראה של אלהים הכיצד?
במרלטיס, שלכ7 הלא אכ7 לאס מרחמים. ריק שהלא בללדאי ללהרלג,

ס. מתנכרי ל ם י קר ל ס קי רחל ד מאל אלה ס שמרלמי הרי
לקלמס. דחה תלכנס המלים, אך אחריה, סחפה ריגשה, המנגינה

למשפט ערלם של אללהיל את שקרא אילב, בעיני היה צדיק תמיד
שדבר אילב, מכלה", הלא לרשע תם "כי על פניר על רהרכיתר
שלפניה לאת רשע בידי ניתנה שבל"ארץ עללס, של סדרל נגד רתת

לצדק. אמת ל, דברי  יכסה"
היל מפשע חף jvp ילד של דטל מלל השמים כנגד הטשלרר דברי
ההתחסדרת דברי מכל ילתר לכנה אמיתי דתי ט;1ע7 ק1עלנים בעיני :■

שלרה ששכינתל רחמים"; למלא במרלמים "שלכ7 אלהיס בפני ;

לל1הלריס. קדלשים על כביכרל, לסלככת, |

1974 מאי !

ו

i
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*

רע, המרת ... סרדיים תמיד אבל רעים, התלים ... "
יפה, רלפעםים םבררך, גס אנל מסרכסך, הערלם
דמך כל נהדר, גם רהרא יש אבל ארםלל, הארס

רגעים ריש נשגבים מעשים יש בך, שנשמתך
"... םררםמים

רםכאך") "מכאן  (ברבר
הסרפר ברנר, חיים ירסף של רהספררתי הבדרי רכפילר גיבררר
את רליםד האדם של רתהרםרתיר מעם?יר את שחשף הגדלל, להסירה

 רעליברתר במצר?תר לאדם רבראשרנה רבראש אדם לכל הרחמים את כרלנר
םלילרת באחד חללה, בשכבר מגיע רמכאך" "מכאך בררםך גיבררר רבכך
לחירב המשחר" "אורם על רהבהירים" "הקרירים הארצישראליים התררף
הערלם אך רעים אמנם שהחיים ברנר, נרסת הארפטימית להכרה חיים,
רהארם לחיים טעם יש  באפך שנשמה זםך רכל יפה, גס הלא המסרכסך

בשבילר היא אחת אמת רק לכל'. הנהדר אל דרכים גם לר יש  הארםלל
לטרטר, זר אמיתר את הרפך רהאיש רע, הלא  שהמררת רהיא רדאית
ליבר, ררחשי הגרתר מיטב את השוךיע שבר בםאםרר המרביל, לרעירך
העליה בני של הגדלללל; הקילטילל; לבעירת רלתשרבה מרביל למרטר

השניה,
* * *

לאילי ל?טרף טלכניס נהיה הצלחה פרחי רק האס פה? לאגל
חירבית,, רעשייה רפירס חמלה של מעשים לעתים הערטרים ?רצים
שאינה הקאלה זאת נתנכר? להם לשכמרתם, להיזקק עלרל ארם שכל

מעצמי, טרפה

1979 דצמבר

זה.~ א{ה

.**,,. , *>?*<?*. זןחינוו את כ'מית נו^א זה אנה לנתיב1תסלאות תעיה שלילי lJ*יש  t,'
■■ .. .  ^  חל1סז כל איךא^ים צ1לל אנה

ולמות ולב עינים לע1ם .
Tl ^ 4י * *** ז גו^ני נטל את עמסנו אנה
r " 1 i י  ז הל1ם תעינו איאנה

טבנ?יו משה
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החלוץהמשורר של שירתו בראשית
אטיר עם הטאירוד הקיבוץ הרצאת במערכת במסיבה דבריס
. 1982 טאי תשם"ב, לשנת יקראל פרס את גלבע,ב?בלר

במרכז לעבידה נקראתי זמןמה אחרי למדתי שנים געשר למעלה לפני
לשם אלי להגיע התחילו והנה בווארשה. עב לספרות כחוג תלאביכ באוניברסיטת
שירים. כצירוף אמיר) (הוא פברל מכתבים ז"ל, האפרתי יוסף שלי, והפרופסור רית
השירים. בגלל באו שהמכתבים חושבת, אני שנינו גלבע. אמיר משירת מאח התלהב
שלו יושר מליץ שאהיה כנראה, רצה, הוא עברית לו מאין שלו: העברית על תהינו
את לשלוח העז לא עצמו הוא כי בווארשה, הלשון רבדי ומכל הדורות מכל כזאת עשירה
מאותם כמה ואכן, למערכת. ישר השירים שירתו את מתמיד מאוד אהבתי ושכבותיהי
"הח עתון כ"ידיעות", פורסמו השירים עבודה להכין עצמי על וקיבלתי גלבע של
ב"דאס גם זוכרת שאני כמה ועד לוץ", פניתי המוקדמת. שירתו על סמינריונית
ארץ של ביידיש היומי העתון ווארט", ההשכלה מהי לדאות לאנציקלופדיות
בכתב עמי שמורים ויתרם העובדת, ישראל הספרות בלקסיקון ומצאתי קלו הפורמלית
שרא ידוע, להווה כן, אם הזה. היום עד יד בגימנסיה למד שהוא קרסל, ג. של העברית
ביידיש, היתה גלבע אמיר של שירתו שית גימ גמרתי אני גם וב^ בפולץ. עברית
אני ומאין בעברית. גם שירים אז כתב כי אם כלכר/ "איננה שלי והעברית עברית נסיה
ר'דאס ש"ידיעות" מפני לא בכך? בטוחה "מנין אותו: ושאלתי אכיר אל באתי ואז
מפני אלא ביידיש, עתונים היו ווארס" הגימנסיה מן רק באמת האם שלך, העברית
הוא לפרסום שלח שהוא לשירים, שנוסף דיין להם היה כי לי, סיפר והוא העברית?"
הם ואף , אישית אלי, נוספים שירים שלח את שהעשיר והוא אצלו למד והוא בעיירה

ועברית. יידיש כתובים היו שלד. העברית
לחיות יותר יכול שאינו לי, כתב במכתביו בהכשרת בפולין שנינו היינו ב1933 \
שמחניק לארץ, לעלות מוכרח שהוא כגולה, קלוסוכה). (גוש לוצק בקיבוץ "החלוץ"
לווארשה, לצאת החליט ושהוא בעיינה לו ואין רב, זמן אתו יחד שם שהיתי לא אולם
ומאחר, כאישקיבוץ". מחדש להיייצר "כדי הקשו תקופה מאותה מייחדה זכרונות לי
ברגל, לווארשה יצא הוא כסף, לו היה שלא אמיר של שמו שזה  פלדמן בברל ריפ
כעקבות קיללמסרים... כ500 של מרחק מביתי. גלבע
שפאנען" "סיר בשם שיר כתב זו הליכה רוב מאוד. פרולטרי היה בוצק הקיבוץ
ומה צעידה: על שיר צועדים"), ("אנחנו המערב כותל על ללחם. בו רעבני הימים
על בפרוזה זו במסיבה עכשיו לנו שסיפר הסיסמה: התנוססה של* בחדרהאוכל
באותו תואר  הליכה מרוב ברגליו הפצעים כהגשמ אכזרית העברית החלצית "תורת
מלאי ורגליו וממושכת. קשה ההליכה שיר: גם היתה באמת וכך, בבה..:": נפלאה תה
נכרי  בדרכו פוגש הוא אשר יכל פצעים... הקשיים למרות  w .:? c"r.n תחושת

וזר... במהותם. נפלאים ;ו נראו חיי; והסבל,

326
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1979 קצינים, קורס סיום עם בצבא במסיבה
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הביא זוכרת, אני היתר, בין ניחוח. וריחות חלום על רמז לשיר המצורף במכתכו
סכל הוא שאף לביתהקברות, אמיר אותי לו יקרה וסיוחד חשוב משהו חולם: שהוא
המצבות כין עברנו ואנחנו עצים, בשפעת עכשיו, פירש. לא ויותר לווארשה. כשיגיע
בעיירה. היהודים תולדות את לפיהן ולמדנו שהיות אז, חשב הוא פירש: כאן, במסיכתנו
ביידיש, שיר תקופה, מאותה לי זכור ועוד רואים ובה סופרים של עיר היא שווארשה
לו, אופייני מאוד שיר לי, ששלח שאמיר לפרסם יוכל אולי ספרותיים, כתביעת אור
הוא n;s, מ&פר, הוא בשיר הימים. ב*ות0 משור עם קשרים לקשור שלו, משיריו שם
וצוחק זורח העולם וכל בבוקר, םתעורר למשורר. ולהיעשות רים
מחם ואלה קרניה שולחת השמש לקראתו. כ1933. קרה עכשיו עד שסיפרתי מה כל
פניו. מלטפות קלילות רוחות וסרנינות. פות לראדזיווילוב. שלו, לעיירה הגעתי ב1934
כל והבוקר זוהרים. התכלת, שסי השמים, שנים יחד ובילינו בבית אז היה אמיר
והוא,  ואהבה חן jrscr27 שופע כולו לספר המקום ופה מאוד. יפים ימים שלושה
ומבקש ללאהכיל, שמחה מתמלא המשורר העיירה. על סלים בכמה
הרצון בו ניעור כולו. העולם את לחבק זו היתה הראשונה העולם מלחמת עד
אך  םעלה מעלה ולהתנשא להלל לרקוד, הצארית הרוסית האימפריה בין עיירתגבול
"ומה נוקבת: בשאלה לבו מתכווץ פתאום מרו שהיגרו יהודים, האוססרית. והממלכה
ליד העמלים והעלובים, הרעבים עם אתם, את לידה גונבים היו לארצותהברית, סיה
רעב...'* ומזי מנוצלים במכרות, המכונות, זו כזכות למערב. המזרח מן בדרכם הגבול
מתקרבת זלעפות ברוח פתאום מרגיש והוא שלנו הסופרים מגדולי ושנים העיירה זכתה
של ותקוות שנאה של אש אתה ונושאת בסיפורו פרץ י.ל. ביצירתם: אותה הנציחו

מיליונים... בעלת החטופה הנערה  ניגון" של "גלגולו
בית במוזיאון לעבוד כשהתחלתי לימים, בראדזיווי חוספיה עלידי נזרקת הניגון,
קצנלסון, יצחק עלשם הגיטאות ללחמי אל להימלט קל להם היה שכאן מפני לוב,
שם, השמור החלוצית התנועה בארכיון עליכם ושלום להיתפס. מבלי לגבול מעבר
הימים ובפרסומי "החלוץ" בעתונ גיליתי על מספר החזן" פייסי בין "מוטל בספרו
הוא הכרתי: שלא גלבע אסיר את ההם משפחת עברה שבו המקום כעל ראדזיווילוכ
וכתנו בקיבוץ מאוד פעיל כאיש שם מופיע אל בדרכם הגבול, את מוסל של המהגרים
אותן. ומנהל אסיפות פותח הוא בקיבוץ עה. וכספר לארצותהברית.  החדש" "העילם
העבודה אחת את בדבריו, בהן, מפרס שודדים התקיפו ראדזיווילוב ליד כי מסופר,
תכניות את החולים, מספר את המכניסה, אומר ראדזיווילוב על המשפחה. בני את
ובריאות תזונה עניני על מדבר החסכון; געניץ א ווי "גרויס היא כי עליכם, שלום
בקי היוםיום חיי של דאגות לדיון ומעלה (העיירה גרעניץ" דעם דארס ומ'גאנבס

פתרון. התובעות ההכשרה בוץ הגבול"). את בה וגונבים כפיהוק, "קטנה
העולם איש פעם אף אסיר היה לא בעי5י עליה כתב פיני "חברנו כי שם, מסופר ועוד
כדו"חות לפניך מתגלה הוא ופתאום הזה לכתוב יוסיף עוד והוא שיר העיירה) (על
נמרץ, מעשה כאיש  התנועה בעתוני הללו הסיפור. בגוף מובא והשיר רבות". עליה
הוא שלו הרשימות אחת של בסופה אולם ידה על גנב ססאלץ גם גלכע: (אמיר
אליו. לשאוף שצריך חזון, כמין גם מעלה לקראקוב). הגיע משם הגבול, את
הקיבוץ של התרבות ועדת "על כותב: הוא וכא לביקור לראדזיווילוב הגעתי ובכן,
דרמטית סטודיה להקים ויש פעילה להיות היתה זו נהדרים. ימים כמה שם לני היו מור,
חיי את להעשיר כדי  וחוגים ומקהלה וגניירק וגניפרי בוסתנים משופעת עיירה
כסו משפטים בכמה נאמר זה וכל החברה". פריחה שפע והכול קיץ אז היה מים. והמון
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לה^ ךזמן ^ ?מל: הזה j*,177 .c^iyn הדברים גוף היתר, כל ואילו רשימה. של 5ה
אוכלת הק^ כי יכול. ןאינן _ למעין שכפרוזה. פרוזה זוהי  היוםיום בעיות 
ציפור איזה באה לזמן מזמן אותו. ומחלישה רשימות גם אמיר פרסם עצמו זמן ובאותו
סוכ הלב, את ומחזקת כנפיה פורסת גדולה' לחברי כמכתב כתובה מהן אחת ב"ידיעות".
שוב ומתחיל ומתחזק חחר הוא ואז עלין כת מגרמניה חליצים בבנדין אז (היו לארי.
למעין מתקרב הוא כאשר אבל לכמוה. והמכתב מהם). אחד היה לארי אותו ואולי
אף ^ ונעלם הולך הגבוה ההר . הנכסף י"חייייליב' חסידיים. במוטיבים משובץ

אל פעםא,נומג,ע ישם פסים הקר לרגלי שכנה הן עיירתו,
המ1כיע משהן הןה אני הבעל'שפטוב. של השפעתי כידוע, שלטה,
שרשין של הרןחני על ב'ימכתב באמיר... כניאה דבק מזה ומשהו
ס1אתי שירתן אחרי שיש קדושה'', "ניצוצות נזכרים ללארי"
העולם מלחמת כיסי שהןפיעי בעתינים בחושך'/ האור "מלחמת ללקטן, לדעת
של /|78 פלוגה של אחד עתין השניה' התנועה ואור האנטישמיות אפילת שהוא
שבה הבריסי/ ב1בא העברים החיילים קטע כמוטו מופיע הרשימה בראש החלוצית.
האחרות רשימןתין בץ כחייל אמיר שירת נחמן ר' של הקבצנים' שבעת 'מעשה מתוך
לוכסקין. צביה על שלו רשימה גם מצאתי מברסלב.
נפלה ש1ביה הידיעה/ החיילים אל אז הגיעה העולם של אחד שבקצה מסופר, זה בקטע
דברים עליה כתכ ןאמיר ןארשה גיסו במרד הזה הגבוה ההר ועל מאוד גבוה הר ישנו
חניכת העבריה' הנערה על מיגשים: ^ וכל מעין. מפכה לסלע ומתחת סלע ^ישנו לססל שנהפכה קלןסןבן/ ^ הערכים אחד לב יש אבל לב. לו יש  כעולם עצם

האימים> בימי היהןדית 777/JJ77 מנןת של השני כקצהו נמצא והוא העולם כל של
1982 4.3 מבפנים,

צריך אינו באמת אדס

בחייו אחד לספר אלא צריך אינו באמת אדם
לעיניו הפתוח בספר לעיניו נקבצים חייו כל i&kD

לעי^ ורואה דף אחר דף בו קורא הוא כ^ר
דף אחר דף כמו ךךף יום אחר יום איך

לעיניו. הפתוח בספר
נאסף רבים וברחמים נעזב אחד לא ואף

דף אחר דף
לעיניו הפתוח rבספר .. . r  .....

לעי^ רואה כי
חייו ספר פתוח

נעזב. רבים ברחמים
גלבע אמיר TT;v יי '"י
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השלישים יום ,(18.7.83) תשם"ג באב חי שני, בילם
הקיבלץ של האלכל בחדר הל/קיים ל, ז" שרה של לפטירתה

קריני איש לכ90 הטקדם חברי נלכחל לזכרה. ערב
אסתר הנחתה לסקלם. מחלץ לידידים חברים כצנלסוןמשפחה
שירר טתרך 7,ריאה אבל, םנגינרת אחריל ייבל. פתח
שרה משל לרשימה רעיל", אל; זלכר "הזר אלתרטך סל
אלסטרלבסקי, גרשל7 הח' דברר הדכררך. תרברת על

לאברהם'ל דינר הדסה סנדל, חנה שנר, ^בי רביד, חנה
לזרבבל גלבע אמיר משל מכתבים הלקראל גיבלבר.

גלעד.

של ל;לדה לבדברי אפק של ליל; הקל בשירת הסתיים הערב
למל;כנסיס. א0ל;ר

גללד ילבל
שרה. על לספר הערב הל7כנסנל

הנערה שרה אל; שזלכר מי משלל. שרה ישנה  מאתנל אחד לכל
המלרה את מי הלללניל;, שרה אל; שזלכר טי הצעיר"; "התלרץ מך
pbh לדפי בראירנרת בארכירך, שערת אתה שבילה לסי להמחנכת
תמיד  האלה השרלת לכל המשלתי זכרל7. ברלת חו לבהכנת

לזללת. ההקשבה ל הרגישרת
קרלב במשך בקיבלץ חיינל סיפלר גם הס שרה, על הזכרלנלת
חיים בפרליך): ההכשרה תקלפת את בזה לכללל ;אס שנה ל50

ערך. של חיים קשיים, של מאבק, של

שבאתם. תלדה  סרחלק שהגיעל ללחברים
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חרוד) (עין אוסטרובסקל גרשון

אותה. אני ולא אותי מספירה תה י ה שרה אילו היה יותר טבעי
איו מדוע? הפולנית. החלוצית העלייה את שרה סימלה בשבילי
פגישות לי והיו  איתה נפגש שהייתי פעם בכל לזה. הסבר לי

ספק, ללא במיטבה. הפולנית העלייה את בה ראיתי  איתה רכות
ועם איתה בפגישות להיזכר מנסה כשאני אבל כמוה, רבים שהיו

הגדול, הקרבן ראוי היה האם השאלה: עולה ההם כימים להיזכר זה
בפולין? החלוץ החלוצית? העלייה של החיים בצורת שהיה הכבד

שאינם רחוקים זרים, אנשים של זו לשאלה לתשובתם חרד אני
זו היתר. אז גם והרי אז, של החיים מערכת להבנת לחדור מסוגלים

פשוטה. לא שאלה
הזדעזעתי בפולין. התנועה עם פגישתי את זוכר אני

מר. כשביל אותי: שאל הוא ברל עם ובפגישתי ההכשרה, של מהקשיים
מוצדקים. היו והקרבנות שהקשיים ספק לי היה לא נחוץ? זה
שרה של זכרה עם מתייחדת זו אנשים קבוצת כאשר עכשיו אבל

עצמי את שואל אני הפולני, החלוץ של סמל באמת בשבילי שהיתר.
האם והקרבנות הגדולים המאמצים האם הזה, הקושי האם : מחדש

שהתשובה מוטב אבל בחיוב. זה על עונה אני מוצדקים? הם היו
הדברים את שקבע לדור שייר אופן ככל אני ידי. על לא ן תנת

אותם. שעשה הדור אל ולא
אני במיטבו. החלוץ את בשרה ראיתי במרכז, בפולין, גם
אותה: שאלתי ב"דבר". המודעות את קוראת כשהיא מקרה זוכר
מעניין כך: בערך ענתה והיא המודעות"? את קוראת את "מה?
מה לי, והסבירה מהן. לומדת אני המודעות, את לקרוא מאוד

מהן. לומדת היא
היא עליהן. למסור יכול שאיני שרה עם שיחות זוכר ואני
שהם. כמות הדברים את ראתה היא נוקבות, שאלות שואלת היתר,
לפני ראיתי "החלוץ", למרכז כשבאתי אחד: פרט אזכיר לדוגמא

לעלייה. המפתח היתה ההכשרה והרי  להכשרה שאלונים של ערימה
אני אז חבר, אליו לשלוח הכשרה מקיבוץ הזמנה מתקבלת יתר. כשה
הערמה מאותה שאלון והוציא ידו את שלח המרכז חכר איך זוכר,
יכול לא זה את אני להכשרה. נשלח השאלון בעל חבר ואותו

ומצד אדם, גורל קביעת של הזאת הצורה נגד התקוממתי לשכוח.
שלחו בקיבוץ חלה שחבר שבזמן זה, עם להשלים יכולתי לא שני

הביתה. אותו
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לא אם עצמו שישרוף והודיע החברים אחד נא זוכר. אני ועוד
היא: והשאלה גדולים קשיים איפוא היו לארץ. לעלות לו יותן
מחוץ .' כן היא: תשובתי האלה? הקשיים כל היו מוצדקים האם
אישרו שלא הנוהג עם הסכמתי לא אתו. הסכמתי שלא אחד לדבר

אמרתי, לקיבוץ. הולכים שהם שהחליטו האנשים את אלא לעלייה,
לגבי הקובע יהיה הוא הקיבוצי שהיסוד לקבוע זכות איו שלנו

היא בהסתדרות החברות להסתדרות. ביחס כן לא לעלייה. אישורים
לי והיה החלוצית. העלייה לגבי הקובע המפתח להיות צריכה

היא לקיבוץ ההליכה האם היתה: השאלה החברים. עם זה על ויכוח
העלבון עם השלמתי לא לעלייה? לאישורים ביחס לקבוע צריכה

לעלייה. חבר של שבאיאישור הגדול
החלוץ ושל שרה של לכבודה שרה, של לזיכרה רוצה הייתי

ראיה תוך החלוצי העומס לכל הזאת, החלוציות לכל ביטוי שיימצא
ביטוי, שיימצא רוצה מאוד הייתי שעברו. הימים כל של לאחור

מוצדק האם לשאלה: ההיא כתקופה שפעלו מאלה עצמם, החברים מטעם
שיימצא עצמו. על עמס בפולין שהחלוץ העצום הגדול, העומס היה

ההם. שבימים ולחמור לקשה גם אכל והטוב היפה לכל ביטוי
בדור לי שהיו החברים אחד מת שרה, של מותה עם אישית, לי

ההוא.

(גלילים) רביד חוה
האם  והספקות ההיסוסים אצלי גברו הזה הערב שהתקרב ככל

יש האם שרה, על לדבר כבר שרה, על לדבר בכלל אני מסוגלת
ספור, לאין דברים זכרי אותי הציפו שקרה. ממה מרחק מספיק כבר

ממילים. גדול גדול, כ"כ זה וכל משותפים חיים פרק
במין נעליך", "של של בהרגשה  מליצה זו ואין  הנה הגעתי
יודעת ואיני לגביי קודש שהיא במלאכה לעסוק הולכת שאני הרגשה,

גברו אוסטרוכסקי, גרשון את פה ראיתי וכאשר כה. אעמוד איך
תנועת את בשבילי סימלה שרה אמר: גרשון יותר. עוד היסוסי

כל את ארץישראל, את גרשון סימל תקופה באותה לשרה "החלוץ".
סיפורים מלאות היו בווילנה הרבות שיחותינו שבה. והיפה הטוב
הייתה נוהגיו. תגובותיו, שונות, לבעיות יחסו על גרשון, על
זה, בערב כאן, ראיתי נאמנה. מאוד תלמידה של הערצה בדבריה
אותה. למשש ממש יכולתי לפניי, קמה תקופה אותה וכל גרשון אח
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בווילנה רק אך עליה, רבות שמעתי לכך, קודם שרה עם נפגשתי
שלנו. הגדולה הידידות של הראשונים החוטים את לטוות 1התחלנו בקולה והחכמות, היפות בעיניה אותי) רק (ולא אותי הקסימה שרה

■ אפשר אם יודעת אינני כי להגדירו, לי שקשה קול והחם, ןהעמוק ביקורי בעת גם קולה לי נשמע כך חכם. שהוא קול על לומר
1 היא אותי. מלווה הזמן כל והוא הקץ לפני יומיים אצלה, האחרון
1 מתעמקת, מאוד, רצינית להיות שבה,ביכולת הרוח בשאר אותי הקסימה
■ בלתי גישה לה הייתה ביותר. לבבי צחוק לצחוק וגם מתוחכמת
1 של מההלצות נהנתה היא ביחסים. פשטות חבר, לכל אמצעית
1  זאת עם יחד ההכשרה. להווי שייכים שהיו מהתעלולים החבריה,
■ בחכמה להגיב שלילית, תופעה מול להתייצב הצורר בשעת ידעה
1 כי בכר, מה של בדברים ביטויו את מצא זה לעתים ובתקיפות.
1 לי זכורה חיינו. סגנון של הקטנים בדברים זלזלה לא שרה
1 כר,שעובדים על ודיבר נפש מר חבר קם בה בהכשרה, כללית אסיפה
1 דבריו. עם והזדהות תמיכה הורגשה באוויר גרוע. והאוכל קשה
1 הפסיקה מלוח, הדג ואת הדלה הבוקר ארוחת את לתאר התחיל כשהוא
1 מלוח דג על נדבר שלא מציעה אני זאת בכל והעירה: דבריו את שרה
1 השתתק. הבחור אותך. נבין זה בלי גם באסיפה;
1 להגיב ידעה שרה עליה ואהובים קרובים לאנשים ביחסה גם
1 היא אתם. שלמה הייתה שלא דברים על פשרות וללא מסויימת בחומרה
1 לכן לה, זקוקים שאנו ברגע טובה מילר. לומר לעודד, לפנק, ידעה
ו שתינו כשהגענו קרה כך לכעוס. בלי קשה הערה ממנה לקבל |ידעתי כרונולוגי, סדר על אשמור לא אם לי (סלחו באורנים להשתלמות

ביחד, שנהיה מאוד שמחתי באות). שהן כפי זכרונות מעלה אני
לשפוך התחלתי השאר בין חזק. ביטוי לזה נתתי וגם משותף בחדר
שרה בבית. קטנים ילדים להשאיר הקושי על בדברי הלב את לפניה
ילדים השאירו כולם קשה, לכולם בכעס: כמעט דברי, את הפסיקה
כי הפגישה, על העיבו לא והם דבריה את קיבלתי בבית. קטנים

רצון ץמתוך אהבה מתור נאמרו ושהדברים אותי מבינה שהיא ידעתי
במרכז בעיותיו ואת עצמו את לראות צריך האדם שאין לי להזכיר

העולם.
והווי מאבקיו בעיותיו, על ההכשרה קיבוץ לנו היה בווילנה

אוצרות המיוחד, קסמה על העיר וילנה והייתה המיוחד חייו
את אשכח לא הגדולות. הספריות בהם הבולטים ובין התרבות,
כמו הייתה, כבוד יראת כולה בספריה. שרה עם הראשון ביקורי
הספרים עילם בתור בבית כמו  זאת עם ויחד למקדש. בכניסה

להוביל ירעה היא הזה, משפע מול עצות אובדת אותי בראותה העשיר.
ינוש זה היה פעם האחד. הספר את משם ולהוציא האחד למדף אותי
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רצון מעיו זה היה שירים. ספר פעם חינוך, בעיות על קורצזק
שבשאלה: הפחד מן אותי להוציא להרגיע, במקום, אותי "לביית"
פעם אי אוכל הזה השפע מתוך ספרים כמר, אל מתחילים?. ממה

כל את להכיר אפשר שאי כשם אמרה: היא משם ובלכתנו להגיע?
שישנם. הספרים כל את לקרוא אפשר אי כן בעולם, האנשים

 ידה כתב מאוד אותי הרשים לה רק המיוחדים הדברים ביו
סימני לגבי היו אלה  וכתבידה צחוקה קולה, כתבראי. כמו

לה. רק מיוחדים היו אלה שלה, ההיכר
הזמינה והיא בווהלין נפגשנו ארצה עלותה לפני אחדים ימים
והבית בבית. האחרונה השבת את אתה לבלות שבקובל לביתה אותי

שאני להרגיש לי נתנו בלבביות, אותי קיבלו כולם היה, ופתוח חם
להזמנת נעניתי ואני לדרך שרה יצאה ראשון ביום רצויה. אורחת

לאפשרות ושמחה אותי פינקה האם נוסף. יום שם להישאר אמה
זה, היה נשכח בלתי ביקור אותה. שאוהב מישהו עם שרה על לשוחח

אנושי. חום שכולה פגישה מין
משותפים חיים של תקופה והייתה בנען. נפלאות פגישות והיו

קיבוץ, עוזב אז לפגוש לי הזדמן בלול. אז עבדה שרה במשמרהים.
האינטלקט, את מאוד בה והעריץ "החלוץ" במרכז שרה את שהכיר

שרה אצל שביקר לי, בספרו ולגלג צחק בחור אותו החכמה. ההשכלה,
לא הוא תרנגולת. ... מצויירת כריכתו שעל ספר שולחנה על ומצא
בכל ידע לרכוש להעמיק, ללמוד, לשרה היה חשוב מידה באיזו הבין

בתנאים במסירות ועבדה מקצועית בספרות עיינה היא לעבודתה. הנוגע
מה פעם אותר, כששאלתי רומטיקה. ובלי אז. של הפרימיטיביים

לי אין טיפש, בעלחיים היא תרנגולת ענתה: אלה, חיים לבעלי יחסר,
ומשתדלת מחשיבה אני בלול העבודה את אבל אליה, מיוחד יחס שום

שצריך. כפי אותה לעשות
במשמרהים חברה היותי מתקופת בלבי שמורים טובים ימים היכר,

עשתה היא במקום. הטובה להרגשתי הרבה תרמה שרה של ומסירותה
בחברה, צעדיי את עודדה שלי, ההיקלטות חבלי על להקל כדי הכל,
בשביל זמן מצאה תמיד שרה התרבות. ועדת ליד בפעילות בעבודה,

הים. במשמר בית הרגשת לי להעניק
האישי בין חייץ בהן היה לא  שרה עם הפגישות את שאפיין מה
שתינו כשעבדנו שונות. בבעיות והדיון העיון לבין והאינטימי
לימודים יום אחרי בירושלים. ההשתלמויות באחת נפגשנו בהוראה
אישית. בפגישה קצת להתפרק רצון הביעה לחדרה, אותי לקחה ארוך
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זה את שמרתי רוטנשטרייך. של מאמר היה שהגישה וה"כיבוד"
בשבילי, מובן כ"כ היה וזה לקרוא. מוכרחה את אמרה, בשבילך,

jef התנהגותה גבלה לעתים לכבודו. עוגה שמכינים לאורח שמובן כשם
■  לצחוק לא אם  יכלו כמוזר, לקבלו יכלו שאחרים משהו )עם לקראת באורנים, מרגשת פגישה באותה למשל, כך, עליו. לחייך

שרה  שעה כרבע שנמשכה שיחה לאחר  המשותפת הלימודים שנת
אני הספר את שאפילו חי כך כל (הזיכרון מתיקה ספר הוציאה

רגע שכל יודעת את חנה, ואמרה: סטנדל) של פרמה מנזר זוכרת:
היו ברצינות, נאמרו הדברים  לקיבוץ? כסף עולה כאן שלנו
הייתה זו שבהם. המוזרות מידת אף על ואמינים, משכנעים
בעברית גם פנים. להעמיד ידעה לא היא אישיותה, של האמת

ושייך אמין נשמע הוא סופרלטיב, איזה מופיע כשהיה שלה, היפה
המליצה. לתפארת לא לנאמר, אורגנית

בטוב, לא להרגיש שרה התחילה באורנים הלימודים שנת באמצע
חזרתי כאשר אותי. הדאיג מאוד ומצבה הפרעות מיני כל הופיעו
מה"נדנוד" עייפה  וכו1 שתנוח לרופא, שתפנה לבה על ודיברתי
לראות יכולה אינני אבל פרסום, לזה לתת רציתי לא ואמרה: שלי
צביקה. עם ההריון היה זה בהריון. אני שלך; הנפש עגמת את
שיחה, אותה אל האסוציאציה אותי הובילה ומפותלת מוזרה בדרך
שיש טוב אמרה: והיא האחרון בביקורי מיטתה ליד ישבתי כאשר
העזתי לא לך ביקורים. לקבל קשה לדבר, לי קשה אבל ידידים,

J לסרב.
P הייתי שוע, לעצמו שקרא יהושע על סיפוריה את לשמוע אהבתי

האהובים על המשפחה, על בשיחות בעולמה, אותי ששיתפה על גאה
j גדולים. רגעים היו אלה לה. והיקרים

עבודות, הגישה בחריצות, למדה היא אך קשות, הפרעות לה היו
כולם, הכלל. מן יוצא היה באורנים ומעמדה הרצאות הרצתה

אותה. העריצו ותלמידים, מורים
בכל חייתה היא ולאנשיה. לאפק אהבתה תמיד אותי הרשימה

לחוברות בקשר והילדים. החברים של והצער השמחות את הלב
כ"כ להוציא לי קשה פעם: לי אמרה שהוציאה, הרבות הזיכרון
הזה. העצב בתוך לחיות מאוד לי קשה עצובות. חוברות הרבה
חוזרת הייתה שרה "שחייה" ספר הוצאת לקראת בפגישות

להקליט, לראיין,  ההנצחה למען הרבה לעשות שצריך ומזכירה,
הזה הגדול המפגש הזה, הערב מאוחר. יהיה בטרם  לרשום

שלנו. לשרה יה י ראו הנצחה שתהיה מבטיח,
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ע"ש הגיטאות לוחמי הגיטאות,בית לוחמי (קיבוץ שנר צבי
קצנלסון) יצחק "

אנשי לנו, גם משלו, שרה היתר, מאתנו אחד לכל כי כאן, נאמר
אחרת, שרה אפילו אולי משלנו, שרה היתה הגיטאות, לוחמי בית
כאיש כל קודם סגל שרה את נזכור אנו לכם. מוכרת היתה שלא

צוקרמן, יצחק סביב שהתרכז מופלא קולקטיב באותו כחברה הצוות,
כמניחת אותה, נזכור אנחנו נחלתו. את והרחיב הבית את קיים

בהשראתו  כבונה הגיטאות, לוחמי בבית "החלוץ" לארכיון היסוד
שרה היום. גם בעיקרה הקיימת מסגרתו, את  הלמן יודקה של
העיזבון הופקד שבידיה כמי גם הבית של הימים לדברי נכנסה

לברכה. זכרם ויצחק, צביה חברינו של והתעודתי הספרותי
לדמותה קווים להעלות בצוותא המנסה ציבור, לפני כאן בעמדי

דבר רק לומר בעצם אני רוצה לעולמה, הלכה אשר יקרה חברה של
ובמיון תיקים בסידור עסקה כאשר גם בארכיון, בעבודתה גם אחד:

יומיומית ארכיונאית במלאכה עשתה כאשר גם  כלומר תעודות,
רושמי אותם של היא אחותם תנועה. איש שלכם שרה היתה  אפורה
מסה בימי גם וגיאות שפל בימי  אשר החלוצית התנועה של העתים

לשמר  היסטורית חובה של חריפה ובתחושה בקנאות דאגו  ומיבחן
תנועת  זאת, גדולה עממית תנועה של מורשתה את הבאים לדורות

החלוץ.
אותה. הכרתי אז איתי. גם שרה התייעצה בארכיון דרכה בראשית

על החלוץ, של ההיסטוריה את גם להכניס שניסה זה הייתי אני
וכרטסות, חטיבות של שגורה למערכת השונות, ומסגרותיו תקופותיו
מכורתה של ארכיון בסידור ראתה היא ואילו המקובלים הכללית לפי
חלילה שמא חרדה, אחוזת כולה היתה בראשית. מעשה כמעט האידאית

היתה שרה זאת. לתנועה המיוחד שהוא כל דבר לאיבוד ילך
ורבת מגוונת כה עשירה, כה היתה התנועתית שהמציאות לי, מוכיחה
ארכיו כללים של הנוקשה למיבנה להכניסה אפשרות שאין עד פנים,
טענתי את שלם בלב קיבלה אם בטוח, אני ואין סטאנדרטיים, ניים
שכן השבלונית, למסגרת אנו זקוקים דבר של בסופו כי התועלתית,
תהיה. כאשר עשירה שתהיה מציאות ולתעד להבין עלינו היא מקלה
להישאר הנידון הארכיונאי של המיגבלות את יפה הכירה שרה
עם השלימה שלא לי נדמה כי אף בלבד, דמסייע תנא של בעמדה

לעסוק מעוניינת  מתמרדת שהיא הרגשנו פעם מדי אלה. מיגבלות
לעובדה נכנעה התפשרה, זמן לאחר ולכתוב. לחקור רוצה בהכללה,

כלים ליצור לסייע לעזור, הארכיונאי, של האמיתי שתפקידו

4
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לחוקר, בהגישה וסיפוק שמחה קרנה וכעתיד. עכשיו  אחרים שישםשו
ומועילה חשובה היא כי לה, היה שנדמה תעודה לארכיונה, הנץקק

כבוד ורחשה המודפסת המלה בפני ארץ דרך לה היה כמיוחד.
פעם אף אך ההיסטורי, התהליך סודות את המגלים חכמים, לתלמידי
שישנם הגורס שלה, הסוד אתה שמור כי ידענו, בפניהם. התבטלה לא

האקדמיה אנשי מאשר יותר טוב אותם מכינה שהיא חשובים דברים
המלומדים.

ביקרתי כאשר כאן. דובר כבר  ויצחק צביר. אל שרה של יחסה על
את סיימתי שלא מאוד מצטערת אני לי: אמרר. החולים בבית אצלה
השניים. של הארכיוני עיזבונם לסידור והתכוונה הזאת העבודה
אמרה: לא היא הצפוי. את ידעה ובוודאי הכמה אשר. היתר. שרה

להעמיד ניסתה לא גם היא נמצאת, אני מצב באיזה הגעתי, לאו ראה,
לה כאב זאת: רק תקווה. של מילים ולהשמיע אורחיה מול פנים

שאם פחדה כאילו חשובה, שליחות ראתה שבה המשימה את סיימה שלא
הזוכרת היא ומסירות, אהבה של שלה, בדרכה בעיזבון, תטפל לא היא

בצבצה התנשאות לא חלילה. פגומה העבודה תצא אולי והיודעת,
| להינזק. חלילה העלולים התנועה, לנכסי דאגה אלא מדבריה
ן אצלנו בהיותה גם שיור. ללא במלואה, עבודתה עם הזדהתה שרה
" דאגה הברית בארצות כשטיילה גם כחוץ, כלשהיא בשליחות וגם
| חלק הקדישה הברית בארצות שבהיותה מאוד התרגשנו לארכיון.
] השיגה היא יוו"א. של בארכיון החלוץ של עקבות לחפש כדי מזמנה
\ תיק את כשהגישה מפניה קרן סיפוק מאומצת. בעבודה מטרתה את
/ של האמיתית המטרה היתר. זו כאילו מיוו"א שקיבלה התעודות

הברית. לארצות נסיעתה
היתה שרה מאיתני. מרוצה היתר. לא היא לאמר: חייב אני ועוד
בוטה, במילה מאשר ברמז, יותר באיפוק, דרכה פי על כמוכן טוענת,

ולאסוף עדות למתן לעודד כדי לתעד, כדי די עושים לא שאנחנו
גם זו. הכשרה ושל זה סניף של זיכרון בדל כל נייר, פיסת כל
ממנה למדנו לתנועתה. נאמנה בת כשל הליכותיה כל  זו כמלאכה
ועובדיו. הבית מעט, לא לה חייבים אנו רבות. בה נעזרנו וגם

בעתיד. גם בעבודתנו לנו יסייעו ומעשיה זכרה
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מנדל וונר.

הסובלת אהבה, המרעיפה נסתר, המלווה המורה, שרה: את לזכור
בשתיקה.

מבוייש מבט עם סארטר, על שיעור בעת בורקות עיניים עם שרה
ואת אותך אוהבות עיניים עם מפריעה?", אני "האם שואלת: כמו

 אהבה ומשיבים מרעיפה שהיא בחום חשים הקטנים ואילו ילדייך,
בבית לימדה ששרה האחרון המחזור היינו "רימון", כיתת אנחנו,
כאשר עליו. שורה שהילה ונישא רם אדם מעין יתה ה לא שרה הספר.

את לסלול יתה ה צריכה שרה דום. התלמידים עמדו לא לכיתה באה
בסתר. דמעות עם אף ואולי ביזע, בעמל, כמורה דרכה

שואלת: כאילו מפוחדות, ועיניה לכיתה, נכנסת שרה את אני רואה
מתחיל היה וכך הלילה". כל עליו עמלתי אני השיעור? את "הכנתם
וסוחף ומתגבר נישא קולה היה איתה שאנו חשה היתה אם השיעור.
היינו אם ... אך נשכחת. בלתי לחוויה היה והשיעור כולנו, את

באותו לנו וגם לה גם היה ועצוב עצמה, בתוך מתכנסת היתה שותקים
יום.

בשתיקה. מרחוק, אותנו ללוות המשיכה הספר בית את כשסיימנו
עלינו. הכל יודעת שהיא לפתע לנו נתברר נפגשים שהיינו ברגעים
אך כך, זה שאין לה אמרנו לנו. מפריעה שהיא תמיד שחשה חבל

לנו. האמינה לא היא
על הכל היודעת שרה האחרונים. החודשים של שרה את הכרתי

ומבקשת ומתנצלת חוזרת שהיא תוך לה שכואב פה בחצי מספרת מחלתה,
שהקימה ולארכיון הגיטאות לוחמי בבית לעבודתה לחזור כדי להתגבר

באפק.
לדבר מרבה היתה כלל, בדרך השותקת שרה, האחרונים, בשבועות

... תספיק שלא פחדה כמו והקרוב הרחוק העבר על ולספר
ובקשה גבה את סובבה רק התלוננה, לא לה, כאב כאשר שרה,

סיכלה. את נאריך שלא
ניסינו אוהב. מבט עם מלאה, בהכרה היתה האחרונים רגעיה עד

? בזאת חשת האם עלינו. את שהרעפת החום מן מעט לך להשיב
רגע וכשהגיע זאת לך לומר ידענו ולא שרה, אותך, אהבנו

זאת. לך להגיד מאוחר היה כבר הפרידה
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דינר הדסה
הספר מבית אלא והתנועה, החלוץ נימי בנעוריה שרה את הכרתי לא

המשר בכיתות לעבוד התחלנו כמורות השתלמנו ששתינו אחרי נאפק.
_ כריאליסטית. ואני להומניסטיקה מורה בתור שרה כשותפות:
| היינו חלקה. היתה תמיד לא המשותפת דרכנו הראשונות, נשנים
■ המקימה לא עדיין ספרנו בבית נסיון. חסרות צעירות, מורות שתינו
■ גם פעולה, לשתף מוכרחות והיינו הבוגרות לכיתות מגובשת מסורת
■ זהות היו העיקריות מטרותינו אבל מלאה. להסכמה הגענו תמיד כשלא
1 לחיי נאמן נבון, לאדם יתפתח הוא שבעזרתם כלים לתלמיד להקנות
1 עם יוצאות והיינו ההוראה בשעות הסתפקנו לא ולקיבוץ. עבודה
1 ולעזרה למחנות,לכינוסים לטיולים, המוניות, לעבודות התלמידים
1 להוות כדי זו בדרר כיתותינו את ללוות המשכנו צעירים. למשקים
1 כלשהיא. בעיר, תתעורר כאשר לעזרתם, ולהיות אישית דוגמא
1 השקט  שרר. של וכשרונותיה סגולותיה את ולהעריר להכיר למדתי
1 כשפה ידיעותיה ועושר דעתה שיקול את שלה, והסובלנות הפנימי
1 מצוקה. בעת לו לעזור ויכולתה התלמיד לנשמת הבנתה עברית, ובספרות
1 או מעבדה משיעור יותר נהנים שהתלמידים מתלוננת היתה אחת לא
1 מת אבל בתנ"ר. מפרק או ספרותית מיצירה מאשר מדעית בעיה מפתרון
r והערכת אליה אהבה תור למדו שרה, של בשיעוריה התלמידים שלמדו

מעניינים. שיעורים להכין ומאמציה עברית ובספרות בשפה ידיעותיה
הקרינה היא אהבה. כה שהיא בספרות והעמקתה בקיאותה את הבינו

מבין ומעוניינים רגישים הפחות ואפילו ללמוד; העז רצונה את עליהם
מיחסה. הושפעו התלמידים

אישיותה תלמידיה. על שרר. השפיעה ההוראה בשטח רק לא אבל
בבעיותיו האמיתית התעניינותה מבפנים, נלהבת אבל חוץ כלפי השלווה
לשיחות אליה באו והם אליה התלמידים את קרבו התלמיד של האישיות
 הלמידה לשנות מעבר נמשר הזה החם היחס ולהתיעצויות. פרטיות

בחיים. דרכם תחילת עם אחריו ואפילו בצבא שרותם בשנות
התחילה הגיטאות, לוחמי כבית עבודתה ותוך ההוראה שנות לאחר
זו למשימה הקיבוץ. של הארכיון ארגון  באפק הגדול במפעלה שרר,
עבודה שיטות רכישת כנושא, העמקה תור דבר, לכל שנגשר, כפי נגשה

בית במוזיאון נסיונה את ניצלה היא החומר. על שמירר. ודרכי
להתמחות. כדי עיון ובימי בקורסים השתתפה הגיטאות, לוחמי
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כן בהם, שטיפלה הנושאים בכל והתעמקה התמסרה שהיא כפי
ומשמר הים פלוגת של ראשיתם על חומר להשיג מאמץ כל חסכה לא
הים. במשמר והארכיון הספרית בשריפת לאיבוד שהלך חומר הים,

הלאומית, בספריה ההסתדרות, בארכיוני חיפושים ערכה היא
השנים על עשיר חומר אספה לאט ישנים. בעתונים באפעל,

הצורך. לעת והכינה תייקה סידרה, הכל הקיבוץ. של הראשונות
היתה רבות שנים במשך ומגוונות. רבות היו אליה הפניות
היא שנפטרו. לחברים זיכרון חוברות ושל אפק דפי של העורכת

רתיחה אפק של בהיסטוריה מיוחדים ואירועים תאריכים ידעה
והיסטוריים ספרותיים בנושאים מהלכת אינציקלופדיה כמר

זכרון, יום או מסיבה להכנת לחומר זקוק שהיה מי וכל כלליים,
עם להתחשב ומבלי אליה פונה היה לימודית למשימה אפילו או
ובטעם. ביעילות ברצון, לעזרה נענית היתה המקום, או השעה

לזהותם בנסיון שעות ובילתה ישנים צילומים מחברים קיבלה היא
המבוגרים החברים מן רבים הקליטה היא פרטיהם. על ולעמוד

עברם. על דבריהם את להדפיס והתכוננה
כשעדיין קצרה, רגיעה לעת הנוראה, המחלה בתקופת אפילו
המשך את תכננה היא בארכיון, לעבודה לחזור שתוכל קיוותה
מוגדלים צילומים של תערוכות לארגן רצתה היא עבודתה.

של ההיסטוריה את זו בדרך ילמד הצעיר שהדור כדי ותעודות,
יחד, ותכננו אתה פעולה שיתפתי ברצון שלו. הקיבוצי הבית
התכניות. כל את הכריתה באמצע חייה את שקפחה המחלה אבל

הוגה לזכר לזכרה, קודש באפק הארכיון את להפוך ראוי היה
ומסירות אהבה של זו שעבודה חבל מתחילתה. ומבצעתה המחשבה

דביקות של כזה שפע עם לה, מקום ממלא יימצא מאין תימשך. לא
בשפה? מופלאה ושליטה ידיעות של ושפע לעבודה, רצון של במטרה,

לה. מחליף אין
שהיא ובמפעלים בלב חלל והשאירה עת בטרם לעולמה הלכה שרה

נחמה. ואין  הקימה

הרבים התנחומים מכתבי אסתר:מתוך
פיאלקוב,נקריא משפחת שקיבלה
ושל גלבוע אמיר של  שניים

גלעד. זרבבל
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20.6.83 בי יום

לפיאלקוב

כמו בעתון שחורה מסגרת מתוך אתמול עיני שחיכה שרה של שמה
הרי שנים באותן ויופי ואומן תום של האורות אחד לעולמים מחץ

כיסופיהם. מארץ הרחוקות מושבותם ומקומות היהודים לקיבוצי הגורל
זרובבל את פעם מדי שאלתי האחרונים בחדשים האחרון, בזמן
אך מילים. אלה לה לכתוב ביקשתי גם לבי. לה דאג וכה לשלומה
(בי"ח כעת נמצא אני בו זה למקום הנה, אותי שהצמית מה כנראה
נטל כבר מכאן) אצא מחרתיים מחר הניתוח, אחרי ככר בילינסון,
אותם עם אך מכתב. כתיבת לא אף כלשהי, לפעולה כוח כל ממני
גם אחיה עוד כל עמי יחיה שרה של שמה גם מאוד לי יקרים שמות

אני.

שלך חזק הייה
גלבע אמיר

10.7.83 א1 יום
רב שלום פיאלקוב, לאריה

של לזכרה הזיכרון בערב להשתתף אוכל שלא מצטער אני ע צער
ביותר. וממושך מייגע תהליך הן וההתאוששות שההחלמה מסתבר שרה.
הליכה דקות חמש על העולה למרחק רגלי את לגרור לי קשה בינתיים

שלפנינו. השבוע במשך הרבה ישתפר שהמצב הדעת על מעלה ואיני
ביתך ולבני לך טוב כל

גלבע א. בברכה

22.6.1983 עיןחרוד,
פיאלקוב, שלום

שרה.  המשפחה אם מות על תנחומותי וכנימשפחתך אתה קבלנא
לפני לנען.עוד ארצה, בהגיעה פנים אל פנים שרה את הכרתי
מפולין שחזרו עיןחרוד, שליחי מפי שמה את שמעתי לארץ שעלתה

אתה בפגישותי ואמנם במינה". מיוחדת ''אישיות אמרו: והכל
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!■ העברית והספרות שהעברית , חלוצה דמות היכרתי לנו, שהיו 9הרבות שלא בינינו שיחה דומני, היתר., לא עצמותיה''. "בלשד הן החדשה
■  ולרוב לאחרונה שקראה שיר על או חדש ספר על אתי דיברה
:M לדבר עמוקה, משוחדת" "בלתי אהבה בה היתר. אכן ממנו. התפעמה
M כשלמדההשתלמה פעם פגשתיה כי זוכר אני אמיתיים. ופרוזה שיר
m לי וסיפרה עברית, לספרות בחוג תלאביב, של 9באוניברסיטה שיכלה מאושרת היתר. היא ז"ל. אפרתי שלה המורה על 1בהתלהבות ב"גילוי  ובעיקר ספרותי בידע להעמקה מזמנה רבות שעות להקדיש
■ חדשים". עולמות
1 הספרים הוצאת במערכת שערכנו במסיבה היתר, האחרונה פגישתנו
1 על ראיתי ישראל. פרס קבלת לכבוד ידידה, גלבע לאמיר שלנו
■ המחלה?) סימני אלה היו כבר (אולי ועצב עייפות של הבעה פניה
1 בימים ללב שמחה איו ענתה: שרה? עצובה, כלכך את מדוע שאלתיה:
■ משמחתלב למסיבה שבאתי עלפי אף זאת, לך אומרת ואני ... האלה
1 מאוד. עלי אהוב ומשורר יקר חבר של
■ פנים, כל על אני, אלה? בדבריה התכוונה באמת למה יבין מי
■ לומר שהתכוונה למה מעבר גם אולי הרבה האלה בימים בהם הוגה
■ מוסיפה היא גם  מאתנו הליכתה שהרי הטופר,. שיחה באותה בהם
1 הימים. לעצבות
■  לב בכל ידידי ידך את לוחץ אני
1 גלעד זרבבל

1 גיבלבר אברהם

9 במינה. מיוחדת חברה  אשה היתר, שרה

a בשרה: נותן הייתי אופי קווי שני
1 ביכולתו אמונה מנעוריו, הוא טוב כי  באדם אמונתה |תום המגשימה. החלוצית תנועתה התנועה, בדרר דבקות מוגבלת, הבלתי
ן הדבר נראה כך דראמתיים, לא שגרתיים כאילו היו, חייה
I אחד מאבק היו חייה כל במציאות. הוא כך לא אך כיום, |בעינינו התלבטות אתגרים, מול התייצבות הבעיות, עם התמודדות ממושך,
M והתגברות. פנימית
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אישית מהפכה חיי העצמית, ההגשמה צו התנועתי, הצו לפי חיים
מופת. של חיים שנקרא מה

החלוץ ההכשרה,סניפי קיבוצי קירות על כתובה שהיתרו הסיסמא
במציאותה", ואכזרית במהותה נפלאה העברית "החלוציות היתה: הצעיר

שרה. של בחייה מנחה לקו הפכה זו סיסמה
תעודת עם הארוכה החלוצית לדרך שרה יצאה ויפה צעירה כנערה

וחולמות. גדולות עיניים שתי ועם עברית גמנסיה של הבגרות
העם, לגאולת אחריות עצמה על הטילה רצינות, לבשר. ומאז

שורה ומכאן ושוויונית, צודקת אנושית חברה להקמת הארץ, לבניו
עצמה. על שקיבלה וגזרות צווים של

לעבודה ההסתגלות לה היתה קשר. לשרה. לה, היו קלים חיים לא
במשמר הלולים בין בחולות הדריכה היתה וכבדה הקשה, לחום פיזית,

לעייפה. עד ב*פק, ובבוץ הים
סתם לא קלה. לא היתה וההוראה החינוך בעיות עם ההתמודדות גם

של רבות שעות לכך קדמו בספרות. או בהיסטוריה לשיעור נכנסת
אחת. הוראה שעת למען הכנה עבודת

שביעות ואי למושלם יותר, לטיב המתמדת השאיפה אותה איפיין
זאת. השיגה כשלא מעצמה רצון

גם כיהנה היא הן  הקיבוצית בחברה לשרה היו רבות אכזבות
להתגבר לה איפשרו ובתנועה באדם ואמונתה דבקותה כמזכירתפנים.

נפשה. כשעיפה גם
מתמיד, בלימוד בקריאה, בספרים, תמיד מצאה ומנוחה מפלט
ובן גולדברג לאה אלתרמן, רחל, ובשירה.. וידע דעת בתוספת

שלנו. פלדמן כרל או גלבוע אמיר מנעוריו טיפוחיה
חוברת כל דפיאפק. שלנו, היומן בעריכת מאוהבת היתה שרה
והשיר המוטו את מהן אחת לכל בחרה ובדחילו בשבילה, יצירה היתר.

השנה. ועונת החג לפי לה המתאים
שהלכו לחברים ן זכרו חוברות בעריכת אהבה הרבה השקיעה כן

האדם אהבת לביטוי באה זאת בעבודתה ערכה. מהן רבות לעולמם.
הדגשת המשפחה, ועידוד ניחום הנפטר, על זכות לימוד שבה,

גמילות בחייו, המנוח אתו שנשא האור ונקודות הקדושה ניצוצות
אמת. של חסד חסדים,

הגיטאות, לוחמי במוזיאון לעבודה כניסתה עם האחרונות, בשנים
במר. עסקה היא יותר. רצון שביעת היתה בבית הארכיונית ובעבודה
כאילו בתרגום, בעריכה, חומר, בליקוט שרצתה: במה מטבעה, שנטתה

פעם ולא עצמית. וכפיה צווים ללא זקנה), (לעת עצמי למימוש הגיעה
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כינינו. בשיחה ביטוי לידי הדנר נא
ומכנסת העבר מן דולה שהיא והחשוב המעניין החומר על מספרת היתר,

ארכיון על משלו; תיק חבר ולכל באפק לחברים שפתחה בתיקים
ואנטק. צביה של בעזבונם החשוב החומר על ובעיקר "החלוץ"

שנים מספר עוד לחיות רצתה מאוד מה אנושה, שמחלתה ידעה היא
האחרונה. זו, לעבודתה ולחזור

רצון ומלאת זקופה צעירה, מתה היא גילה למרות לומר אפשר
חיים.

המשך משום יש הרפואי למחקר למדע, גופתה את לתרום בצוואתה
האדם. אהבת חייה: את נחה שהי קו לאותו

מקברים. לןןף על כו;ב ?אור IBP^wA
ב<^י ?י1ם סו?^ים **יי ^16^0\ ^1

לי?, מאור ל'ןה יםאייו ₪₪ * \
בלפוריה. אהבתנו 8שךי ■M /I

לסורים. ב"ןמויל עןנ^ה ^היא !■ י \
ג דבר ל גי לאה *JH J ^
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בליז'ופסקי בהכשרה/נתן שרה עם

ההכשרה קיבלץ שהיה בללצק, בקיבלץ לראשרנה פגשתי שרה אל;
הפעלללת מרכז את היללה זה קיבלץ קללסלבה. בגרש בירתר הגדיל

נאלזלר להלגלבד החלרץ פרייהייט, הצעיר, החלרץ של התנרעתית
. 7 ל ל ה ל

גם לחד, המל בחינה בלעה הלא בשרה. להבחיך הלה קשה לא
ערררר החרלמנירת הגדרלרת עיניה כלשהר. הטרלשל בלבלשה

להאחדת? השרנה זאת, הלא מי סקרנלת.
לדבקה חיפשה בטירתד חברים, רעם חברים ביך ראיתיה תטלד

לאהבה. לתמיכה, לעזרה, כזקלקלס בעלנלה שנראל באלה
היחיד, האדם עם  זה רעם הכ.לל ך בתל העם, ל בתל חלתה היא

העם, גאללת רעללנלת עללל. להקל לר., לעזרר כדי הפרט עם
אתת. נפש כמשאת כרלכלס הלל להלחלד הערלם

היל העלייה ררשירנרת להכשרה הםרנית נהירה למל הלל רהימים
לעלייה לאשר  הלתה השיטה בהם. זכר מעטים שרק מרעטים

לא הזאת בשיטה להלתה בללתר. רהטתאיםים הטרבים את "נבחרים",
לרשלמת להכנלס הלתה שמתה שרה היחיד, לאדם ההתאכדררת מך מעט

שהתנהגלתס אל עברית בידיעת הצטיינר שלא כאלה גם הנאשרלס
באסיפת המקלבללס. ל^ריטרירנים בהתאם בדילק הלתה לא בחברה

רלפתרר אנרשירת בעירת עם להתחשב גם שיש מדגישה הלתה אישררים
. ארתך

הלתה ררב פי על פיסית. טעבלדה להינתק שלא שקדה שרה
העצים. חלג1בל לקבלצת מצטרפת

משלה. לבסגנלז בדרך במסלרלת רבלם תפקלדלס מילאה בארץ
בררעדרת פעילרת פנים; םזכלרלת רבאפ?; הים במשמר בלרל ערבדת

לההלראה החלנלר בתחלס גס דבלת. שנלם במשך למחנכת מררה שרנרת;
ללא תרםר כמרירת בליעת על לא לה. מירתררת רשיטה דרך לה הלל
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לעלםק, חדירה  לה הלה השרב עברדתה. את בנתה שיגרתי שינרך על
ביקלרתית. גישה הבנה, הענקת

בהקמת הגיטארת לרחמי בית בםרזיארך עברדה של שנים לאחר
רסידרר בארגרך לחייה האחררנה בשנה פעלה התלרצית התנרעה ארכילץ
בקלדש. כםכהנת עבדה זה בתתרם . 7^^^^^' ריצח? צביה של העזברנרת

לטמירך. ילכר שלא משלהם ניר פיסת רכל פת? כל על /שקדה ירתר. דלים ארתנר רהשאירה לפתע טתלכנל נעקרה

גולד הד/יובל רק ולו
ליפרת" ללא לאמת לחטא "לא להזהר צריך שרה על כרתבים כאשר
רבנים שנפטרר חברים על הרבה גם כתבה הרבה, כתבה היא כדבריה.
המילה את חיפשה טירטה. אחרי טירטה למחקה, כתבה תמיר שנפלר.

בדיר?. לכתרב לאמת, לחטא לא הנכרנה,
כיתר ררטנשטרייך לנתך שלחה ארתם חייה, לתרלדרת כהקדמה
להירת רציתי ..." כתבה ביררשלים, הנרער מדריכי קלרס משתתפי

/ תרלדרת יש פשרטים לאנשים הך ... ליפרת ללא לאמת לחטא לא כנה,
... רהגדרל המסרבך כל על אדם רחיי רנעררים ילדרת רתרירת חיים

; הדברים מך אינה רהכתיבה גדרלה העייפרת האיתרר. על רתסלח
עלי". הקלים

קשה ערבדת חייה. כל תמיד רכך הים במשטר ב1944 כך
הקלים, הדברים מך אינר דבר שרם כי גדרלה. תמיד רהעייפרת
קרלב הכי רלהגיע ספרים בהרבה רלתפש לשלב שרב לבדר? רצריך

. לכל' חיים תרלדרת יש פשרטים שלאנשים מלאה בהכרה לתמיד לאמת.
חיים תרלדרת ספררי ידה שהשיגה ככל לליקעה רה?ליטה ראיינה לכץ
סייעה גם רכך כך. כל רברת זכררך חרבררת הרציאה לכך רהנציחה.
ירתר רארלי שנים. לאררך רבאהבה, בהבנה השכרלרת במשפחרת רתמכה
אינה לערלם בהצטנערת. גדרלה. בצניערת מעשיה בכל עשתה  מכל

טלרה הייתה לכ7 עללביס. לאינם הנעלבים מך בארם. פרגעת
רבים. על אהרבה היתה לכך כך. כל שלנה למחנכת

בשפה תרבלת, לשל ידיעה של ארצררת סביבה פיזרה כררנה בלי
לקלחים רציטרטים בביעלייס סלפרים, שפת  מנלפה עשירה,

ארםרם). בשם (רתםיד לטמשלרריס מטקלרלת
הללכים היל חבר של קברל על לקרלא שיר, לבחרר היה כשצריך

"הד" השיר יהיהנא רחל. של משיריה בחרה עפ"ר שרה, אל
הפעם. לזכרה
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וושציינא וארשה/יהושע בו בקבוצה

לקכל^ל; להצטרף כרי ,19332 לללארשה בהגיעה סרה, היתה 18 בת
מספרת היא בטשמרהים שנכתב חייה, בתיאלר "החליץ". טרכז עלבדי
ממני, למנלסים ברגרים ביך "נפלתי . 7^^^7^ לארשה עם המפגש על

ערבדת להירת מארד מכביד להיה ב"החללץ", ללתיקיס הארץ מך שליחים
עלרל הזה המרתיע שהתיארר לי נראה נכנעתי". ל עלי כפל טרכז.
בהרגשת היה המרכז בעברדת העיקרי הקלשי םרטעה. ררשם ליצרר

מירחר, קלשי היה לא עצמה בעברדה למעשה, כי אם לתפ?יד, האחרירת
רב, בכישררך בה עשתה לשרה

חשלנה הזדטנלת נתנה נללארשה, בקבלתה שהשהייה ספק, כל איך
אלטר, אס אגזים לא אך בה, שפעלר החברים מך אחד לכל דברים ללטלד
דערתיה בגיבלש חייה, בדרל חשלבה תחנה הקבלתה היתה שרה שבשביל

לדטלתה.
רהתרברתיים הציברריים החיים מרכז שהיתה היהלדית בללארשה

התנרעה של העצבים מרכז הקבלצה היתה , בפללי7 היהלדיים החיים של
המרכזית המערכת את להכיר האפשררת ניתנה בררארשה כאך התלרצית.

כללי. עניך בעלי דברים רללמרד היהררת, של
שלה התנרעתי הללתק היה במרכז, לעבלדה לללארשה, בהגיעה
"החללץ" בסני9 לכ7 לקלדס בהכשרה, בלבד חרדשים 3 רב. לא

הנלער. לבתנלעת
להיתה יהודית ברלבה הלתה מגלריה, עיר בקלבל, האלכללסלה

בית היה הרריה בית גם צירנית. להשפעה נתלנה כללה כמע17
היה הלא גם למרה שבר "תרברת", של הספר בבית רהתינרך צירני

צירנית. רלח חדלר
הצררך בפני לראשרנה שרה ניצבה התיכרך, הספר בית סירם עם

לימלדים המשך אפשררירת: שתי ביך הברירה דרכה. עתיד על להכריע
להכשרה יציאה ההררים,רביך ידי על שנתמכה אפשררת באלניברסיטה,
להכריע. כדי טמלשכלת להתלבטרירת npprj לא שרה התנרעה. כדרישת
זל בהכרעה במרכז. לעבלדה הגיעה כאמרר רמשם להכשרה יצאה היא
בניגלד זל בדרר הלכל הנרער מבני רבים ברדרה. היתה לא היא

רלרלהס. לר*ל7
קיבלץ הילת על היינר  קבלעה הכשרה על החללץ החליט מאז
מהפכני טימד נרסף  לארץ לעלייה עד קבלעה חיים מסגרת הכשרה

רכך במדינה, ששלט הןךיפרח משטר עם ההשלמה אי  לתנלעה חדש
היהלדים. קל D7 7pn החיים אלרח שלילת
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רמסרגלים שהרצים יהררים יש כי הרכיתר, ההכשרה ?יברצי
בתנאי ההכשרה, ב?יברצי הטטלשכת השהייה טעבלדתס. להתקיים
בםרשגים מהפכה מעיך פיסית,היתה עברדה של בסיס רעל שיתרף

עצמם. היהרדים רשל היהרדים על
לפעמים קיבל לבנים, הררים ביך כך בעקב שנרצר הקלנפליקע

לררב היה הצירני שהעניך ההררים, טראגיים, ראף חריפים ביטריים
ן יהיר רבנרתיהם שבניהם הערבדה עם להשלים התקשל לליבם, קרלב

היתה הקלטלנה הגליים. ככל פיסית בעברדה ריעבדר לפרעלים
/ בעת שהקיבלץ ערד, םה אלתה, לעכל יכלל לא להם זר דבר בשבילם
: בתיי ראר בתנרעה הצעירים לאילל קשה, םחסרר עם מזרחה היה ההיא
/ בלתי למרכיב גדרל תדרך עצמית עברדה על הטבלססיס הקיבלץ

לארץ, העלייה שעם האישית המהפכה מך נפרד
במסגרת "התלרץ" מרכז בעברדת שרה עשתה שנים לשתי קרלנ

חיים מסגרת ל ז היתה הציבררי. בנרף חדשה תרפעה שהיתה "הקבלתה"
של האטריברטים כל עם לטקלטייס, שליחים המרכז, ערבדי לכל םשרתפת

1 לכל'. אישי בתקציב באספקה, בםגררים, קלמלנה,
1 של מרכזי בית מעי7 זה היה כאכסניה. רק לא שימשה ה?ברצה אך
' התגלעה. בענייני לררארשה שבאר הנציגים התאכסנר כאך התנרעה.
/ תרכנירת נקבעל כאך מהארץ. השליחים עם הבירלריס נתקיימל כא7
י לביצרע. רהדרך הפערלה

בשטח, לפערלה שרה יצאה בררארשה, שרכשה התנרעתי המטעך עם
"החלרץ" בםרעצת כך לאחי ללהליץ, בגליל קל7ס התנרעה בסניפי

צםצרם בתנאי הארגרניחינרכי, בתחרם עברדה זר היתה בררילנה.
על שגברה שליתרת בהרגשת אבל מתמידים, דרכים בטלטרלי תקציביים,

המכשרלים.
היתה שלה, הביטרי כרשר אף על לבמה. נדחפה לא לערלם שרה

בכתב. הביטרי את העדיפה היא הציברר, אימת משלם מלהרפיע נרתעת
את רםדריי?. ק*ר בררר, היה הניסרח מלאה, היתה בשפה שליטתה

| בת^רפת אלתה העמיקה היא אך בבי"ס, ערד רכשה היא בשפה ידיעתה
| היא כטלרה המשק. של הס3ר בבית כטלרה לההשתלטלילת הליםרדים

העברית, הספררת שבפרקי הטעם את שלה לתלמידים להקגלת ידעה
לאה רחל, (אלתרמך, עליה האהלבים רסרפרים םשרררים של במירחד

רערד). גלבע א. גרלדברג,
(דפי המש? (שברערך) ילטץ בעריכת שרה עשתה רבלת שנים

קשר של למכשיר אפק" "7פי החלברת את לפיתתה בנתה היא אפ?).
האינפררמציה לעניינית, נקיה היתה העריכה החברים. עם רשיתרף

לבכל החברים של רשיטלת היל רברררה. ?צרה היתה ענפים על
ר, שנפטר חברים לזכר פינה תמיד לכטעג1 אילר, לגס שיר חלברת

לנפטרים. ירתדר נפרדרת חרבררת
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לכר ז אני דבלת. אלתה שהעסלק הנרשאים מך היה ההנצחה נלשא
אינני כי לה, בררר שהיה אף זה, בנרשא אתי דיברה אחדרת שפעמים
בנרשא שדנר הבירררים בכל השתתפה עצטה הלא זל. לפעילרת עררך
של חייהם תרלדרת לרישרם תלקלם, לסידרר פערלתה שגם נדמה דה,
באנשים הפעם שטדרבר אף הנצחה, של התחרם בארתר השתלבר החברים,
לפעלם. עברם על מפיהם לרשרם מנת על חברים דרבבה היא חיים.
כדי רהכל םםרשך. די זמך במשך רבהתםדה בסבלנרת בכך עשתה הלא

הפרט. האדם של ייתרדר את להשכיח לתת שלא
של לנרשא שרה חזרה בארץ, נקלבלץ רברת חיים שנרת לאחר

התיערדי בחרםר עצמה השביעה היא בפרליך. הנרער רתנרעת "החלרץ"
לפי תי?ים סידרה מיינה, ללק17ה, היא ההם. הימים מך להספרלל;'
קלנל^ל על ספרים של לארר הרצאתם את יזמה היא לתקלפלת, נרשאים
ע"ש הגיטארת לרחמי בית של בארכירך רשחריה. גררכרב ההכשרה:

תערדרת, תמרנרת, רשיםרת, ריכזה עברה, שבר קצנלסרך, ל^חק
בכך השביעה הספרים, בעריכת השתתפה ההיא, התקלפה מך פרסרםים
לפרלע כדל רק נא לא זל, במלאכה העלסלק בל נראה, רנה. עבררת
להזלר אישי צררך לה היה רערכים. דרך לה שהעניבה לתנרעה, חלנ

הקלנל^לס שעברר ההתמרדדרת בדרך מחדש לענלר ההיא, לתקלפה
זאת לעס קשלס כה שהלל הימים את מחדש לחירת לנסרת להסנלפלס,

לחנרלת. חזלץ של נחלס ללהטלס כה
דררשה להתדלל. החלל להקשרלס להתדלדל כנר החלל הכלחלת

הלא הזה הטקלר מך מכאך, להמשיך, כדי מחדש להיאחז משענת, היתה
חופניים. מללא לשאלנ לכלה

צור לרר לאקיה בלימודים/ שי*י? עם

גדרלרת עיניים שרה, של עיניה אלתל מלררת האסרך היררדע מאז
כל. כל רבה בתברנה מחייכרת רהך םהך להתעלם אפשרלת כל שאיך שתרררת

נלל*ק. ננלקלרל המלחמה, לפני ערד למעשה הלכרתל שרה את
הלא כללה. כל תנרעה אלש החללץ. אלש את נעלנל גללמה ך,£י7 הלא
של..ח" החרליך עם בהרמרניח חי שאינר הררת איש  אז לי נראתה
לא זכיתי תמיד, עסלקה מארד הירתה אף על הללםללמללס. החלטר
כ"כ האנרשי ריחסה החכמרת עיניה כאשר עמה, טרבה לשיחה פעם

עמי. מט7בים
,19445 בשנת ביררשלים הנרער לטדרלכל נסמלנר פגשתל שרה את

נלסלדללת קנאתל בינינר. בירתר הרציניים התלמידים ביך היתה
ררשמת הלא כאשר האלכסרני, ידה כתב את רראה ממש אני שלה, הלמידה

מרצים. סתם לא הלל ראלר שלנר המרצים דברי את סרבה כתלמידה
מזר,) בנימין לאת דינרר בךצירך את שללם, גרשלס את לשטלע (זכינר

בספריה לשבת זמן מצאה שרה אך הרצארת, של רברת שערת לנר הלל
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הנלמד. את רםבססת מרחיבה היא כאשר הצרפים, הר שעל הלאלטית
ידענל כרלנר. להערצת זכתה אך בשיעררים, לדבר הרבתה לא סרה

עמה, נלשאת שהיא הידע ארצררת רבים מה
הניתר? אף על באררנים. למררים בסמינר שנים אחר פגשתי סרה את
יררשלים, מימי זכרלנלת לנר היל מארד, תמה פגישתנר היתה שנים, של
סםראל אררריך כאשר הבריטי, השלסרך בימי בה, שידענר הערצר מתקלפלת

כםרבך חל לא הערצר כי לדראר, םכתבינר את נרשא היה שלנר, המרצה
באררנים, גם ממש. הרראה של תקלפה אתר שרה הגיעה לאררנים עליר.

ללמרר. מרבה היתה כהרגלה,
נעלמים ידידים שלנר, יקרים כי המרה, הערבדה עם להשלים קשה

הנרתרים. מאתנר מעט לא גס ללקחים למעשה הם הליכתם תיינר.עם טאלפק
מביעה היא בר מררפרלרגיים, למדעים לפקללקה מכתבה את קראתי
על בסלגריס. הנכתב על לחשבתי למדע גרפתה את לתררם רצרנה את
שבלב." רהאלהים האדם מאהבת נרבעת כםרה שאיך " הררפאים עברדת

למה. ער השקפת בהבנת טערת חל"ח תהיה שלא
ארר הרבה רכה מארד עד צנרעה לעצמה, נאמנה שבלב. האלהים

שבלב,

הלמן דקה ו י התנועה/ עם בהזדהות
ב"התלרץ חניכה הירתה מדמך מתחיל שרה של התנרעתיים חייה סיפלר

לערכי המירחד האישי ביחסה התגלתה  חבריה מספדים  אז כבר ה^עיר".
להנאמרת. הכתרבה המלה כלפי ארץ דרך םיך בה היה רצירריה. תנרעתה

להקשבה האזנה לה סיגלה כך על המלה, של המחנך בכרתה האמינה
;1 הבלדקת ל ז אלא עירררת, אמלנה בה היתה לא התחנכה. עליהם לדברים
}ן להכרתה ליבה מבחני את שעברה לאחר רק להשלקלת. השלאלת להבלחנת,

;.' בי7 להפריד היה אפשר אי חייה. אלרל ללכל המילחד שמה נדבק לכך
בכך להדגיש מירדעיה כל התכררנר כאילל המשפחתי, לשמה הפרל1י שמה

דה. יחל י את
החך נערת של שמה רעל לארץ, בחרץ בתנרעה שרה של מעמדה על

\ חברים מפי שמעתי ה*עיר החללץ של כנשמההיתירה בתנרעה המקלבלת
L להכיר הסקרנלת בי נרלדה רכך הארץ. שליתי רמפי בתנרעה עמה שעברר
ו] הפגישלת דבל  שהיכרתיה למאז. ארצה. בבלאה הזאת "הנערה" את טקרלב

של יחס אלתל מהמירחד, משהל בה היה הכזיבה. לא לאכ7 להטגעיס.
בתלכנל. מהמקלבל אחרת במשהל זאת לבכל לקיבלץ לתנרעה, לאהבה כבל7
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מדיבורים רתיעה לה היתה בכינוסים, להופיע הרבתה לא שרה
לחד טי *ליל לו היה  דברה והשמיעה העזה כאשר אך ונאומים,

םםנר. בוקע וההיסוס שהלבט
הגיעאות ליחסי בבית לעבוד נקראה כאשר היכרתיה מקריב ייתר
טבעי אך זה היה החלרצית. התנרעה ארכירך של יטנהלו כטארגנו

לחבריה החלרצית, התנרעה של לעברה יחסה כי זה, לתפקיד בה שיבחרר
יסודיות, המייחדים, כישיריה והשואה, הטרד ביטי ילחבריה טאז

לעשרת בחלה לא .hjzjnji חררצה לעיבדת איתה עשי  וקפדנית שקדנית
עיונית, לעבידה נמשכה פעס לא כי אס  רפשרטה טכנית עברדה כל

 החלרצית השירה של הםדרר nnpn2 הגשיטה זי שאיפתה את טשלה. לעבידה
התניעה ברחבי שהישרי ולהיטים פזמונים, שירים, של יעשיר גדיל ארסף

החלילית.
של ריח טעגלי כמה על לעמיד לי יצא הטשיתפת עבידתני כדי תיר

העברי, השיר אהבת העברית, הלשרך במכמני בקיאית גיינית; הרב דמיתה
יחי7 הנעירים חסד .את זכרה שלי  גלבע יאמיר אלתרמך נת7 ;ביחיד
לספר הרבתה בפרליך. הצעיר בהחליץ המשיתפת עברדתם מזמ7 השפעתי

ללטיד נדלה בלתי צמארך התנרעה), בעתרנרת םיציררתיר ילהקריא עליי,
לערכי אדיקיתה כל עם החיים, תרפערת של מביקרת רגישה דעת ילהרחיב
ודעות אטונות ביקורתה שבט תחת להעביר נרתעה לא המקודשים היסרד
קנאות זו היתה שהפעם אלא לערכים, הקנאות בה נשתמרה זאת עם ויחד

אנוש. ביחסי פגיעה כל כלפי מיוחדת ברגישות טהולה מתלבטת, מיוסרת,
לשרב; נקראה  הבית בעבודת ארוכה די הפסקה לאחר לאחרונה,
י^חק חבריה של האישי ועזבונס ארכיונם התקנת על לעבוד לה תרצע

כל דר בעבודה השקיעה  וכדרכה רהעריצה. אהבה שארתם ו*ביה,
יראה גלי בה עורר רםיסמכים במכתבים שלה נגיעה כל נשמתה,

.. ידיה. נגעו קדומים בארצררת כאילו וקדושה,
t מחלתה בימי רגם הממארת. המחלה אותה פקדה זו עברדה כדי תרך
| את להביא תצליח וכי עבודתה לפינת ותשוב תחזור כי האמינה ערייך
ו המושלם, לסידורו עזבונם
!

/ שרה, של וסגולותיה תכונותיה ל1יב על מקרוב לעמוד שהצלחת ככל
1 משתומם עמדת כ7  התנועתיים יניקתה מקורות את יותר שתיכרת ככל
!' קווי ביך להבחיך שנית7 תכונות הזדהות של המופלא הגילוי בפני
L התניעה שהורישה החינוכיתאנושית התורשה לבי7 האיש שרה של האופי
י משלה ורק משלה הוא שרה של ה"יש" האם לקבוע התקשית לחניכיה.

רכשה ששרה תנועתה של החינוכית ההשפעה פרי אלא זה אי7 שמא או
. שלא דומה והליכותיה. חייה אורחות על אותם והרכיבה לע*מה אותם
1 של באישיותה טסדיסוד הפך שלא בו דגלה שהתנועה דברערך היה
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המרידה הספקניתהססנית, הנימה החיים; כא7רח הפשטרת שרה;
לחיים; רציני יחס מהנפש; שלררה כלרת עד ההתלבטרת בסםכרירת;

העברית התרברת אהבת אכזרית, קנאלל; כדי עד בערכים 7בקלת
לעברדת לעברדה, היחס  להעיקר ארץישראל; אהבת רלשרנה;

רחבררת. אנרש ביחסי מנחה לכקל ארם, בחיי עלירן כערך הכפיים
של מצפרנה את גיבשר המשםערתי בציררפם האלה, היסרדרת כל

שרה של נפשה אישירת לפרט הייתי צריך ראילר בתנרעה. האדם
שהעליתי, ההדגשים לפי כסדרם ארתם מרנה הייתי

לשכנע נסינר שרה, עם pvjh רשל שלי אתת, פגישה זכלרני
הביעה כדרכה, שרה, לה. שהצענר משימה לקבל שעליה ארתה
המשינית. את לבצע רכישרריה ליכרלתה ביחס לספיקלת הססנרת

הרעת, על מתאבלת בלתי הסתייגרת זר היתה
בהחלרץ 16 בת לא כבר את "שרה, שהיא: כל בתרערמת הגבתי

אך  להספקנלת" ההתלבטרת מך שתשתחררי הזמך הגיע הצעיר.
של תרצר היא שרה הרי ררצה? אתה "מה להגנתה: יצא pvjH

ברבריר. אנטוך צ.7ק " / הצעיר החלרץ
החלרץהצעיר נציגת את רק לא בשרה שראינל היא מקרה לא

ר, ערכי לאת ררתר את כמגלמת גם אם כי הגזעית", ב"טהרתר
ימיה. סרף עד חייתה לכזאת

עליהך. רהתייסרה היא בסטירתיה להרדרת היססה לא פעם אף
שהאדם התרלשרת מרשת דיה משרחררת שאינה בכך עצמה האשימה
במאזני bpwj שלה צעד רכל מעשה כל בחך. נלכד הקיבוצי

מצפרנה, את שהכזיבה לקרה שלה הםצפרך
ץ" ל "החל מלרשת כמכנסת הגיטארת, לרחמי בבית עבררתה את

גם אך לתנרעה. אתררך חסר קלדש,כמעשה כעבי7ת ראתה
שאינה השבה רלרו. למלרת ספקנלת רגעי תסרר לא זר בעברדה
אררךררת מגלים לעברדה שרתפיה רשאיך למשימה דיה נאמנה

ללב17יה. להבנה
באלהלי השירה על מחקר עבל7ת להכי7 בליבה; חללם נשאה

אללי רמגררך, עשיר חרמרשירתי ריכזה הפללני. החללץ
ראתה בארץ. כילם המצרי זה בשג1ח למרלכז מלשלם הכי הארסף
אם הזכררך, רשימת על לעתים הערלה הנצת, את רבפזמרך בשיר

קיבל'גי על התנרעתיים הקב'ניס בעריכת חלקה היה רב כי
גם אללי התגשם. לא חייה שחלרם צר כמה בפרליך. ההכשרה

הפרלייקט. בעלכרי היל שלה להספקנלת ההססנית כאך
רחם האישיים מכתביה צררר לנר: השאירה יחידה "נחמה"
להרי, לבארץ. בגללה רפעילרתה חייה משנרת במספרם רבים

אדמה. עלי היפרת חייה לשנרת הנפלאה התערדה ל ז
הגיטארת לרחמי בית גבת,
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לוין חלומות/שלום לחד רקמנו

גם אלא שהלכה עליה רק לא יגרך רגשי בי עררר שרה של מיתה
נעררינר בימי יחד רקםנל זה בערלם לאבד. שהיה הערלם על

האמררא התכררך לכך (ארלי אכזרי במחיר התםםשר שבחלקם חלרםרת
אראנר) לאל (יברא אחםיניה ללא ייתי המקלח ברא על כשאמר

כאשלירת, התנפצר לבחלקס
רהחה"צ4אך החללץ של רבםרעצרת בכינרסים שרה עם נפגשתי

בר, שהדרכנר למדריכים בסמינר יחד כששהינר אישירתה על עמדתי
בררהליך). בנרברסטאב (דרםני

רמעשים אישים רשפטנר השתפרת בררנר הרבה, שרחחנר
בדרך עיניה) p!2 (כמר בלהט האמינה שרה לזה. זה רהתררדענר

אך למהזללת מעצמה בתביערתיה קנאית תה הי היא הקיבלץ.
אפקיה. צמצמה ללא דעתה על ארתה העבירה לא לתה נא ק

החרימה לא היא אך זעזלע, לה היתה הקיבלץ את עזיבתי
בארכירך שמצאתיר שלה המכתב להרכתה, דרך חיפשה היא אלתי.

באישירתה. זה רלהיבט לשרה ארפייני מארד שלי
זכרה. עם ההתיתדרת לערב pDKb להגיע יכרלתי לא לצערי

אביב תל

ברניב התנועה/מרים מורשת עם
בנפשה שרה נשאה בקיבלץ בארץ, חייה דרך כל לאלרך
זר מררשת ר"התלרץ", הצעיר" "החללץ של הנפלאה הםררשת את

הכרתרת מאגר זה באישירתה: העיקרי החלק את לתה ל יהי בה דבקה
לחיי הצטארך זה מקלבל; רהבלתי הקלשי עם להתמרדד הפנימיים

את רסרפגת הנרטלת הרגישרת, זל כאחד; רלח ללחיי עברדה
זל מהשיגרה; רב מאמץ תלך למתרחקת, שבחיים רהירפי העדנה

הקלדש לחרדת האישיים החיים לתי?רך המתמיד רהחיפרש התהייה
^טנרת על להתעלרת השאיפה זר רהשיתרף; העבידה ערכי בפני
למ*לת שרה ניסתה זל במלרשת ... המדררך עם להשלים ללא

החיים. של האמיתי הטעם את
רמהררת השיתרף בחיי גם אנשים ביך המפרידרת מתיצרת

 גדללה. לבתבלנה דק בהלמלר בחירך, להסיר היא ידעה  ניכרר
בכל לה. טבעית כה היתה לאנשים שלה התעניינלתה,ההקשבה
ארלכים זמ7 בפסקי בשנים, עשררת במשך איתה, שלי פגישה

מביעלת יפית, עיניים מה. לבשלבבלת בתלגה עיניה בי הביעל
| האדם. אהבת  הכל רעל שררה, אל שללה של יחס חברלת,

i
1
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לאללל באישירתה, תברלט התחלם הלל רעירך מחשבה תהיתי: לעלתים
בהתמדה העלבדלם החברים לאת נמשכה הכפיים עברדת אל כללה כל היא

הכרלתנל ראשית בכל^ליבה. להלקירה העריכה  בקיבלץ הגרפנית בעברדה
פגישרת רברת. שנים נקפל למאז ההכשרה, במחלקת "החללץ" במרכז שם,

הסד. של שערת היל אלל פגישרת רעבררי בארץ, לקצרלת מקרטערת
בגך לניקלר כאפק.נזדמנתי בביתכם אחת, פגישה בזכררני ערלה

שרה באה הביקלר סירם עם הצעיר. בנכם זר בשנה התחנך בר הילדים,
המשקיפה האם משרה נפעמת ./7J7/7 כרס על לשיחה לחדרכם ארתי ללקחה
הרעיפה זר בשיתה הבך. של התפתתרתר על רבתרדה ברגש שכל, בשלם
"תרם אך מדרפלמת" "אינה דבריה לפי אשר בנה של הגננת על שבחים

מ7 ערלר לאלץ השלבים לטיפרלה, הנתרנים לילדים רהאהבה הלב
הטרבים הפשרטים, לאנשים לב המיית אלתה לשלב ... הדיפללמה"

שלה האלנ1לקג1לאלל הכלשר לשר... לבל בהתמדה עברדתם על הרכלנים
ירםירם, בהגשמה בעברדה, השלמה רםצא חיפש עצמה

למתהלכים רלנר הנצחית, הפרידה מך מנרס ראי/ njpn איך 
שהיכרגר שארהררח בעלי האנשים של דמרתם זכר האדמה, פני על ערייך
היגרך, את במעט עללנל להקל כדל אללל בל אלתס,לש להלקלר רירענר

אפלקים

שחטר חסרה/יהודית השורה  שרה בלא
מתרכנר נעקרים מדל, מהיר בקצב אפללל לאללל לאט, לאל1 
שנשא ררר ארתר של רהתלרצית הררתנית מהעילית החברים, ממבחר

גאררתנר. עליר רהיתיד, המירתד נסירךהחיים את רהגשים גבר על
זכררנה שרה את מארד. מארד חסרה השררה נראית שרה בלא

התרשמתי הקלבלץהמאלחד. של טדרלכלם בכנס לראשלנה ראיתי לברכה
השחרררת, עיניה בשתל גם לקד אשר שלה, הפנימי הלהט מך עמר>ךרת
מטעם ;גלל7 לבלמל בכנסים הצטמצמר שפגלשלתלנל לאחר המדבררת.
תמיד אבל מרחלק, כמל בינינל הקשרלם הלל הנרער לעלללת הקלבלץ

האחרים, היחסים לכל מעבר כאילל לי, קרלב שהלא האיש את בה חשתי
שהלנל מכץ לאחר בינינל. שנמתח הדק, הרלחני החרט רנסתנך
מתמדת לשהלת אך ב"אלרנלס", ההלמנלסל1לם בקבלות אחת בכפלפה
לטהחכמה מלכללתה התרשמתי אבל המסיברת, בשל הגענר לא הדדית

מררים. ראף אנשים עם בה להתחלק שידעה
להמשיך פגישה בכל ארתי שערדדה העידרד הלא אחר דבר

לה. זר אלננל עג1ל מפרל שיצא שכל לי לגללת נהגה רגם בכתיבה,

^
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אתם סביבתה מאנשי לק בדי אינני כי ידעתי ם סקל א קהי כאיזה
עשיתי השנים ארתך את אני בגרלה. התנרעה רמך "החלרץ" מך עשתה
,1924 שנת בסרף כבר לארץ לעלרת שהזרימה משפחתי, בקרב בארץ כבר
רצף איזה לי היה שחסר מפני זה אתררך דבר אני מזכירה בעצם למה

בינינר. שנקשרל החמים בבשרים
לא "אררנים" מאז האחררנרת, שבשנים כך על מארד אני מצרה

שאלתם יחס לאלל;ל קשר ארתר בינינר היה תמרר אך קרלב, במגע הםשכנר
רברת. שנים במשך שנפגםר ללא נשאתי

 להשלים, לקשה מארד לי צר

םארחד יעקב אשדרת

. . .. ^_^>rf . .
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שקיבלה מהרבה, מעט מכתבים, קטעי
, ז"ל שרה של מרתה עם המשפחה

1

תרלדרת על חימר כשאספת* רב לעזר לי היתה ז"ל סגל שרה 
פנים במאיר בקשותי לכל להיענות נהגה שרה בפרליך. "החלרץ"
שהיחסים כך בנרח, שארגיש כדי הכל עשתה היא רבה. רבנכרנרת *

שנפגשנר, פעם רכל שם, עבררתי סירם לאתר גם נמשכי אז שנתרקמו
שארתה בעבררתי, להתענייך הרבתה היא מדעיים בכינרסים כלל בדרך j

יחס בעל חביב אדם עם פגישרת אלה היר עבררי באהדה, ליררתה /
של הסגרלרת שמיטב כאדם חריתה היא ני בזכרי העם. לעבר עמר^

נעיריה יזכר א'נלה ביל1יי לידי באי החליצלל; הנוער תנרעת
בליבה. עמיק חריע היה בשיריתיה

איפנהייס ישראל
בנגב גררירן בך אוניברסיטת

*

חיפה באוניברסיטת בשרה פגשתי בערך שנתיים לפני
לפגישת, ששמחתי וכמובז התראינו לא שנים לספררת). עירך (בירם

הזה המעט את וגם לה לכתוב וחשבתי רעצברת אדישות בה הבחנתי
החמצתי.

הערצתי תמיד נחמה. במילות טעם שאי7 יודעת כמוני מי
 דואב ולבי המיוחדת אישיותה ואת שרה את

אלישיב חמדה !

אור7 בית
*
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בתרכי pivp לעצמי, סרלחת איני בחרליה. שרה את ראיתי לא
אצלי  שנשםרר אלה יחידים מכתבים רניפגש. שתתארשש אמרנה היתה

רבה, להתרגשרת לי גררמים
ז"ל משרה שי ספרים כמה ההם, מהימים שרה, עם צילרם בידל

 מרפלאים. מימים רזכררנרת
גרטמך שרה

בעך
*

סיברת היר ז"ל. לשרה השלרשים בירם באפ? הייתי לא
כל אתכם רהנני אתכם הייתי ארלם נסיעתי את ממני שמנער אישירת
יקרל רלכך מארד, ארתה רהערכתי שרה את מארד אהב7;י  הזמן

אלי, בפנייתה החמרת המילים לי
"התלרץ" של במרשבה בנרברסטאב, לראשרנה שרה עם נפגשתי
ביליתי בה בלל*ק, התחילה פגישתנר עי?ר אבל הצעיר", "החלרץ אי

אתת במיטה ישנר הצעיר", ב"התלרץ עברדתי תרך שברערת כמה
נקקרל לפאז הקיבלץ. רעל הארץ על שרחחנר אררכים רלילרת

1937 בשנת ארצה חזרתי אני ,1935 שנת בסרף היה זה היחסים.
לבקר באה היתה כאשר כך אחר רגם המשך, היה רשרב, כאך, רמצאתיה

 איתה להיפגש שמחתי תמיד  אמא את
גלילי *פלרה

נעו
*

מימי איתי שמררים זכרלגלי; להרבה שרה את רהערצתי אהבתי
ישרה מיטה ליד מיטה כשגרנר בנער שלי הראקלנה הקליעה

רב רבהרםרר בקיבלץ הטציארת אל; לי מסבירה לבחכמה בסבלנלל;
רבהמשך ירלקה, כחלרצץיה לי שהיר הציפירת את מעט מררידה
לא רנפגשנר מעשירה חלליה תמיר לי היתה שרה עם פגישה כל

תנרעתיים, בכיגלסיס אל בהשתלמרירת כמרררת מעט
גרשרני חיה

חרלתא
*

1

1
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רשרה הצעיר" ב"החללץ אני דימה, בגיל לאני, שרה היינל,
ברחרב זפרך ירסף לאת אלתה פגשתי אחד כילם להגה  ננית"י
שלנר התנרעה על להם סיפרתי שערת. שלחחנל לשלחה. רהתחלנר
ללהג1 אמלנה מלאת אז הייתי שהרי רלרריטה, 17בנקי7 על רכטרבך

"החלרץ" לםרעדרך אלתה שהזמנתי עד ירם ירם רכך נעררים.
בארץ הקיבלץ על בהרצאה 17בנקי7 להרפיע היה צריך שבר בערב

עיניה את כשראיתי . לכל' התלרצית התנלללה תפקירי לעל
טלקסמת יצאה היא אלתה. לאהלב התחלתי  הנהדררת הנרצצרת,

כאחילת. היינר אמיצים. קשרלם נקשרל רבינינר ששמעה הדברים טך
ברתרברת הסתרבבנר לאשה. אמנסיפציה להביא החלטנל אחד ילס

... סיגרירת רעישנר קלבל
חלק קרלבלת. לעיתים לה כתבתי בגררכרב בהכשרה בהירתי

גררכרב". "בשדמרת בספר אלר ראל אליה אלה ממכתבים
חלליה היתה פגישה לכל אביב בתל נפגשנר פעמים הרבה

אישילת, היתה שרה  נפשי בכל שרה את אהבתי  לשנינר.
להחכמלת. הנפלאלת עיניה את אזכלר תמיד פנימי. אלר ממנה קר7

כזאת אמא להם שהיתר, גאים להילת שצריכים הבנים זאת יידעל
גיל1ליס npvbT

אביב תל

בללארשה "החללץ" במרכז 1933 בשנת שרה את היכרתי לראשלנה
בירפיה ברלטת בתרכנר, הצעיררת מך היתה היא נ"קנל'נה".

היחס על מחאתה להביעה התללננה אחת לא הליכלתיה. רבנרעם
הרחב. בציבלר מקלבל שהדבר כפי לנחלת, חלש יצלר כאל לחברה ן

האמנסיפציה למע7 ארגל7 להקמת אז עשתה אף מל1ענל זכרלני אי7 אם 1
ערה, תמיד לדערתיה, הלכחה שימשה באישילתה עצמה להיא האשה, של 1

נשי. נילללה, בגלל7 לתמיד פעילה תמיד /
הגיג1אלת ללחמי בבית עלבדת שרה את מצאנל לאחרלנה
חלמר עבלרנל למצלא פלרמלית רק לא כתלבת שלפנינל לידענל
יפה. לבעי7 חברי ביחס נענינל תמיד אמנם לא9 שביקשנל,

ד7 חיים
עינת
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היתה שרה אבל הםלחלשיס. נאלם השנים שעם סלד זה ארך
ערכה, תרגמה, הגיטארת. לרחמי בבית בעברדתה פריחתה בםלרא

רבה. בתירנירת  רבכל
סרף סרף רהסבתרת הסבים למשפחת שהצטרפתם שמחתי כך כל

למה? למה? אז .. נחת ?צת
במרכז שרה בללארשה, כקבל'נה שרה על זכררנרת אתי שםררים

מתלבטת למתרחש, ערה פעילה, הצעיר", "החלרץ במרשברת "התלרץ",
 מפרארת. פעילרת חיי כללה, כל  הכל לנסך

דך רבקה
עינת

*

לדירתכם. שרתפתה כשהייתי מאז שרה את זלכרל; אני
על בעיקר לא? מה על  הלילה תרך אל שיתרת ניהלנל 

התנרעה. על קיבלץ, על חזרך,
ליבה בכל הפעילה העצמאית, החזקה, החברה את עבררי סימלה
שהתכררנה משימה כל לבצע מצליחה אשר עד נחה שאינה רנשמתה,

למלאה.
גללק ריהרשע דרררה

התרתרים
*

בלרל. בעברדתה רא"כ לנעך בראה עם מיד שרה את זכרל;י
 רשרחחנר ישבנר לעיתים בתדר. ?רמתיים,4 בבניך גרה היתה היא

גרמניה. גלרת על  לאני פרליך גלרת על היא התנרעה, על
ספררת, על שלחחנל אליה. נמשכתי לאני מזה זה רחלקיס ערלםרת
ראיתי לי. להסביר היטיבה היא  ידעתי שלא רמה טרב ספר על
שיר, של קלאסית, יצירה של לתכנה לחדרר מיטיבה היא כמה \עד הילק7לל7, העיניים את לפני רראה ערד אני סיפרר של

פרגשת כשהייתי שנים הרבה אתרי גם לה שנשארר רהיפרת העמר?רת
... בנעך בה

הירשה לא בריארתי מצב אבל האזכרה לערב לבא ר'ניל;י מאלד
יעקלבי חנה  זאל7 לד

נעך
*



המורה בספרית

אפק בארכיון
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האישית, תרברתה עם סרה לפני הנה רהיגרך, הכאב את תש הנני 
תרברת התגלמרת בשבילי היתה שרה הזרלת. רהערכת חברית של תרברת
של הטבעית באינטליגנציה חשתי שרה עם בפבישרתי .pdh של התהררתה

להעשיר דרך רסללה עליהם להתרפק הרריתנר, לשרשי לחתרר ידע אשר אדם
אפק. של רהעתיד לה ההל תרברת את

לדםרת בכיסרפים רנתרנה העבר הבנת של החירנירת חך שרה עם היה
העתידי. תיינר תרברת

לרבים, שהעניבה החירניים בזכררנרת לחייה המשכירת יש
כנעני אברהם

גבת
*

ראנר שרה, של מרתה על היריעה את קיבלני רכראבים המרמים
להשאירה לערלטה שהלכה היקרה האשה רהאם, הרעיה על באבל אתכם

ארתר. למלא קאל7 ריק חלל
עברדה של םשרתפים, חיים של השנים כל ערברים עיני לנגד

שהיר הרברת השיחרת את זלכרל; אני בעיקר אך בביתהספר, םשרתפת
ראנרשירת, פתרחרת אישירת, שיתרת לנר,

טרר טילי
חיפה

*

להכירך, שזכיתי המפראררת הדמרירת טן היתה סרה 
הליכרת. רצנרעת ישרת"דרך

רכאיש עבלדה כאיק קיבלץ, כאיש שלטים חיים חייתה
היהרדית, התרברת

נגד אבל  ריחי בעיני ריאה הנני שרה של דמרתה את
רתרשיה, עצה איך הסרף

מלמד אסתר
גלילים

.*

סגל. קרה היקרה/ ידידתי של מרתה על רב בצער 
העברית בשפה שליטתה את רהערצתי מארד, יפה היתה ידידרתנר

נפשה. צניערת את
שבה. התלרצירת את הערצתי



?
169 ;

שלרשים ?רךם על לי רנררע מחל"ל חזרתי ימים מספר לפני רק 1

זה. במעמד הייתי שלא על מצטערת הטיבה. ידידתי  שרה לזכרלז
ספרים מספר לל יש לזכרה. מקהל לעשלת לעצטי אני מרקה

באירופה שהלתי בזמץ אלי שנשלחל ספרים רכך מחי"ל, אתי שהבאתי
לשרה; אקדיש אני שאלתם 4.

לעבודתי". להבנתה בתלדה היקרה, ידידתי 0גל שרה "לזכר
לספרייתנל. מעבירה אני האלה הספרים את /

נרביץ מרים Sהגיעאלת לרחמי בית
ק*נלסל7 יצחק ע"ש

*

לעקבתי באפק השנים בםשר בביקלרי שרה עם נפגשתי
;בללדאי לבמסירלת בצניעלת ערכה שאלתל ילטנכם אחרי תכלפלת

 אתי. זכרה אך הבררכה), פעילרתה על מעט רק שידעתי
סלללדר עדנה

גשר

* >

i

מאז שרה של הלבבית ידידלתה להעריל ידעתי מאלד  1

ללחמי בבית בעבודה שנפגשנו האחרלנלת לשנים לעד שהכרתיה
הגיל1אלת.

טפי גס תמיד שמעתי שרה של דמלתה על דלמה הערכה
נלעד לרבקה, לה, לשגם מאלד לה קרובה חברה שהיתה רבקה,

עת. ב^רם מללת הגלרל ידי על

ז"ל פרליס יצחק
יגלר

*

ב"החללץ היפים נעלרינל מימי ז"ל שרה את זלכר אני
חיים. לשמחת נעלרים הקלרנת החכמה היפה, שרה הצעיר".

ללבה של בלללייתל נפגשנל לאחרלנה לעלשה. פעילה חברתתנלעה
מימי מצללם, חלטר לי להעביר נכלנלת הביעה אז ז"ל. לליל1ה
פעילרתה על ידעתי רב"החלרץ". הצעיר" ב"החללץ פעיללתנל
קיבלצי על התנלעה, ספרי האחרלנלת,בהלצאלת ברלכה,בשנים

ההכשרה.
פלנדק ישעיהל איחלד יעקב, אשדלת |
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איננה. ששרה להאמין הלב מסרב עדיין אך סברע, חלף
קשה. היא יה ל החל

שרצרי חשבתי אלי, קרה של הםכל;ביט את לך שללחת אני 
מחדש. עתה בהם עיינתי לא בידיך. ל יהי שהם

צפלינס^י שבע בת
נעך

י *

i
n
^ אינל זכרלנס  הסל9 לפני ייטלים שרה dp הרגעים
* כיברד, לי שירגש דאבה אתי, דיברה ערד להיא סמני, מרפה
| הקליע כמל לבי  הח0 הטילחד קללה לחיפה. ארתי שיסיער
/ b2pb יכרלה "אינני םילרתיה: את שרמעת הזמ7 כל לאני אלתל
:{ אבל ידידים, שיש סרב לסרב, העזתי לא לך אבל מבקרים,
/ . " אל; דברי לדבר. לי קשה
\ נגענר לא נגענר, שבה שיחה הסםרך, בתדר אתך להישיבה
/ איך, ידעתי ללא לעזלר רציתי כך כל  הכאב בלב

קינל כטל לי החשלביס הדברים כל בתלכי. מקהל נקבר
פניהם

רביד הנה
ים גליל

רהערכנר, אהבנר שכה שרה על אלנכס אנל כלאכ בלב
רבינלביץ לילסקה ררחטה

נעך
*

בררילנה, ב"החלרץ" פעילרתי לאררך הכרתי שרה את 
כינלסיס, בפגישלל;, אחרים לבטקלטלל; בררארשה בסביבה,

סטינריס.
נפשה, אצילרת את להעריך בעל1י לכלח בפי מילים אי7
רעם חברים עם קשר לבכל שע.של;ה פעללה כל ל שליל עדינרתה

םרסדרת,
הים. לבמשמר הים בפללגל; אל7ה בפגיקלתי קינלי בה חל לא
?צנלסרך. יצח^ ע"ש השראה בםלזיאלז פעילרתה על רברת רשםעתי
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י,

ללא שעשתה, מעשה כל ליללתה למסיללתה שבה התלרצית הריח
לבנאמנלת רבש7,ע בצניערת נעשה הכל התנשאלת. א7 יהיררת של נרפך

קץ. ללא
לרבים. טרפת יקרה, אישירת אבדה psn ללטשק לך

שפירא זאב
נרףים

*

לאנלכי רנלהבת ג1ריה חלל'נה כשהיא בנעך שרה אל; הכרתי
 רחלקים כה מערלמרת בראנר לםררת הערלים". מ"המתנרת נערה

המשרתפת. השפה נמצאה

ליאלר לה ך שא

חיים מערד

*

אביגד, צילה מאת מכתב מתרך _
"רקפת'/ בכיתת תלמידתה |

פטירתה. לפני כ.חדשיי0 לשרה 1

השלב לא לזה כלפייך. רגשלתי אל; ילדעל; אל; הרי שרה,
pbn תרפסת את נמצאת. אני להיכז ממגי nb3pv את מכתבים ככ2ה ( c

זלכרת אני מדהירה. הכי היתה שלא שלי, הילדרת בחיי השלב מאלד ' a
מארד דברים על אתך לדבר שיכרלתי המררים מביך כיחידה אלתר '1

לא פעם שא9 נפש הרהלרי בלבי, חבלייס שהיר רחשרבים אישיים | \ץ

... שלי הראשלנה האהבה את כללל הכיתה, לבני ללא לחברים לא נאמרר c

מזכרלנ?. להימת? יכללה לא לערלם כדר שתורפה מבינה לאת r

 בה, כשביקרתם הברית בארצרת הייתי שלא מ^ל1ערת אני 
ששלחת רהצירנים המכתבים על מארד לך להרדרת רציתי

 בעתיד. הרבה לי יעדרר המכתב בנדיבלת. לי ז

לה. שיש במה לשמחה גאה לאשה אמא אני רלאה שאת כפי 
לי תכתבי אם אשמת י 

אביגד צילה
לרק י ניר

*
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ב*בלירגראפית רשימה

ביבלירגראפית רשימה בזה

כרככת אינה כ"כ .(p3N (דפי
"מ?צרעירת" ררשימרת ראירנרת
רכדרמה. הספר בית הליל, על

1940 72,פברראר חלכ' ד', כרך מכתבים, צררר נע?רים. עצים
חיים, פרקי נענית",נעך, "אדמה הספר בתרך גם

הים) (משמר ירטך . שמערנרביץ' דרד המשררר של ביקירי עם
.19.8,43  ,254 0ס'

.16.11.45 288 מסי הים) (משמר ירםך שיכרך. שאלרת
.3.5.46 299 מסי הים) (משמר ירמך העליה. nvTbp על
.28.5.46 301 מס' הים) (משמר ידמך . צביה של לביאה

27.5.46 303 מס' הים) (משמר ירמך הקייס. המצב על ערעררים
31.10.46 317 מס' ( הים (משמר ירמך הים. משמר לתרלדרת

27.5.55 461 מס' (pon) ירמך רררי. לזאב "בשרליים" על

11.6.57 502 מס' (אפ?) ירםך לתבררת. ראשרנים בניס קבלל; עם
14.3.58 501 מס' (אפ?) ירמך החדש. הארכל לחדר כניסה עם

18.11.58 514 מס' (אפ?) ירמך בלעז. של לנפילתי שנה
1959 מאי זה) בשם (החרברת כנררת ב?עת ער מאפ?

15.5.64 570 מס' אפ? דפי ררדי לזאב נכרים" "ביך על

10.7.66 591 מס' אפ? דפי יהמקל פרידה
13.9.67 614 מס' אפ? דפי חתרנרת שש
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31.5.68626 .dd psN דפי לנפילתר) (שנה גללדברג אריה על !

i

9.6.72 684 י מס אפק דפי הקצף יצא מה bv \\
יו

23.6.72 מסי685 אפ? דפי העררת כמה י.

4.8.72 מסי688 אפק דפי רמארגר ררברטר
23.3.73 מס'699 אפק דפי רתשרבה שאילתא
11.5.73 מסי702 אפק דפי הפעמרך מצלצל רלמה למי
30.5.74 מסי722 אפק דפי משכבר על בשלרם רינרח

גרינברג) חיים (על
30.5.74 מסי722 אפק דפי לרדל לזאב בכיתה" "תעלרמה על 4

20.4.75 738 מסי אפק דפי ירתר תת?יימה שלא פגישרת שתי על ;י

30.5.75 מסי741 אפק רפי טלרמרת התרברת לררעדת
4.7.75 מס'743 אפק דפי הברכת על ■

16.9.75 " דבר " רהרצארתיר דייך על 

.1976 גררכרב" "בשדמרת בספר שנכשל רך נסי
16.7.76 מסי765 אפק דפי לאסיפה" ברא  מרבטהת "גלידה \

24.9.7 6 7 69 י מס אפק דפי השני) ר הדר (על ריס ר הרה מעט ■:

24.9.76 מסי769 אפק רפי ערייך הרפיע שלא הספר על f

25.2.77 מסי778 אפק דפי חתימה רהרסר תגרברת על |
1.7.77 מסי784 אפק רפי רהתתדשרת מהפך האמנם J

1.7.77 מסי'784 אפק דפי אותי מרגיז ;',

14.10.77 מס'788 אפק דפי שכזה שיר מי7 ן
8.11.77 מס'790 אפק דפי המערכת מך |
1.9.78 מסי800 אפק דפי ירמך) (גלירנרת 800 ■

1979 מרץ שטיפמך, לשלמה בשלכת" "פגישרת על בי שנתת נשמה
15.6.80 ," דבר " המרכזת הררעדה חברי של שכרם על
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24,10,80 (76 לאינפררמצירך (נספח רת?נרת נרהלים הקינץ על

מ"ר, כרך מבפנים, גלבע) (אמיר הםשררר החלרץ של ס?רתר בראשית
.19 82 ר לק™ב א ,4  3 תרבי

זכררך בתרבררת נפטרים חברים על

/ תש"ר תשרי לםרתה, סנה גררבר, דבררה
* תשי"ת כסלר , ?רבי) (ברעז הנאםך

1954 אפריל לרלכל, עדינה
1966 פברראר , הרץ עםנראל
1967 אפריל / אבי7 אידה
1968 מאי גרלדברג, אריה

1970 חררד עיך אשד, פרלכנקה
1972 ינראר ריינר), ;חביבה ערל לקל טעם של חיים

1974 אפריל ר, מהל זינה
1974 גרינברג),ירלי (חיים משכבר על בשלרם רינרח

.2974 אלקל1לבר , מאירי אסתר
1975 לנלאר נלדנלנ, אילןיק
1976 ספטמבר גרינברג, שיינדלה
1976 דצמבר ריינברג) (שארל הכל ככלרת
1978 ארגרסט רררבל אריה

1979 דצמבר כהך), (שרה רע טרבים,המררת החיים
1982 פברראר כרכבי, דימדרך חנה

1975 אפריל בלארפלד מאיר
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ודליה יהושוע בחתונת

אלון הנכד עם
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התנכית הספררת של כאספקלריה החקלאים היי

קל לנה הראש העברדה  להלך
לימרדיה במסגרת ז"ל סגל שרה
אביב בתל הקיבל'גים בסמיגריל7

סרסטר משה דייר ,1949 בשנת
שלה המדריר ל הטררה שהיה

בעבל7ה אלתה *יי7 ל ז בעברדה
מקיפה מאל7","7י "עלבה

לפרסמה המליץ ראף רשיטתית",
הסתייע, לא אז ה7נר ב7פלס.
לראקלגה. נזה מתפרסמת להיא

שלם תיאלר לא9 אח7 ספר אי7 לנר, שנמסר כפי בתנ"ך,
ישראל. בארץ ישראל קל החקלאיים החיים של ריאלי אהד,
את למסלר תה הי עלרביל גי בעי התגייר קל למגמתל עיקרל |
הברית את ללחזק לתאר ישראל, של ה?דרשה ההיסל1לריה |

מגמתר ישראל. ראלהי ישראל ארץ ישראל, עם קל המקללקת /
את הנ"ל, הרעיל7 את ללק7ק לסכם  דתיתפראגמתית היא |

בחירר, ישראל עם האלהים, רנצחירתר: נ^חלנל טאבקל, י

הדרך ראחררך. ראשרך כגררם האלהי המרסר היעררה, הארץ
הערלמית חהרריה על המנצח אלהים  המקללקת הברית בהגשמת *

העיקרים. עיקר זחל  י

דרררת, הרבה יצירת  לתנ"ר למקלרלת אבל,יסרר \

ריאליים חיים הילל  שנה ם1000 למעלה של דמך על המשתרעת
מרלבה, התפתחלת טבעייס,קעכר ממקייס, חיים קהי עם, קל

להתגלננלת, כינלק מלחמלת שנלחם נרדדים, שבטים מחיי החל
מעמים הרשפע רצירריליזאציה, תרברת לעצמר סיגל התנחל,
על "כאך ממשית הרריה גיכק לקס, כשל ריצר, עבד שכנים,

רעל ישרבית תרברת פיתח העם מעל". בעבים לא  האדמה פני
חירנית חיים תרבלת ההלליה, לחלבה התפתתה זל של nvpip

חיים צדדיהם, בל על ארעיים חללם בה: רהכל רתרססת
סתיררת, מלאת סרציאלית הרריה לתהפלבלתיהם, מדיניים

גררלים, נחלארת לבעלי זעיר חקלאי מקק רמפלגרת, מעמדרת
צרמחת עיר לגר, רתרשב שכיר רשפחרת, עבדים צאך, מש?

מזה. לעלגי מזה מלתרלת  החברתיים גיגל7יה על לסתעקרת
מפלגלת  רנרשאיהך רדערת niDpvn רררתנית, חמרית תרברת

1



לםעך בר סנםצא טה הליכיי. קל האידיאלללגיה לארר לטנלפה
שברירים, יק הלא החקלאיים החיים תםרנת של הר?רנסטרר?ציה
טרלביס להסברה תיאלר ללא אגנ דרך רק כאילל d?j;77je> vTvvp
טאל7 ל עלי יקקה זר, ענפה כספרלת שמעייך סי, העני7. לע*ס
החיים קל כתכלית לברלרה לטקיפה סלאה ל;טלעה לע*סל לי*לר

נהקבללל;, להעזר סיפלריס, פסלקיס, "ל^נבלר'' יק לל גקאי האלה.
להקים ללפיה נרצרר בה ההיסטררית התקלפה לאלר להבינם^ להשתדל
להעדר יש כך בר. ?טך איגל ההשערה קל טקלםה כאשר הבניך, את
הסקניללת נתקלפלת קכגיס ע.טיס קל החקלאילת רבהרריה בתרברת

ה. ב. י
התנ"ך כי לתר, לי ירחר נרכח בתנ"ך לעייך המרבה כל אגנ
העללס חקלאית. כעיקר היתה שהרריתר עם, תרנלת ספלג כרלר
לטעקיל, טנהגיל קרקילת, םרלדת, נרף ספלג כללל קלל הרלחני

דימרייר, שפת העממיים, שיריר הנבראי, הפירט רמשפטיר, חלקיל
גדילה נטידה לקלחים רכר' רהפילרסרפיה העממית תברנתר ארצר

הטבע, טעללס טאל7
הקתקפלת ישנה אלה, בכל איננר כאסלר, ריאלי, תיאלר אל
החקלאיים "החיים הגלקא; גיסלח כפי אל רתרברתס אלה חיים

התנ"ך". קל באספקלריה
ההיס17לרית לכספרלת כחלקים החקלאיים החיים הקתקפלת

ת; לטי הפי ל

טר, יד, פרקים דברים כג, ככ, כ"א, פרקים קטלת, חלקים.
כה. כג, יט, פרקים ליקיא, כה; כד, ככ, טז,

א, קמלאל כה, פרק א, קטלאל רלת, מגילת אחרת: ספררת
אל. ח, ב' מלכים ט;  י פרקים שרפטים, א, פרק

אחרים כחלקים טאקר ריאלי ייתר סיגניגס קכתירה החיקיס
שאלותיהם על החקלאיים החיים טקתקפיס בהם התנ"ך. של

חייב היה שהחקלאי הטסים, החגים, הפילחץ, טנהגי הסי^יאליית,
אלה כל  יאישית טשפחה יחסי הקפחה, האשה, ט*ב כהס, לשאת
לטשה פעמי חד כ^נללי דתית כ*לרה התנ"ל כדיר הס גס ניתנים

כמלסר אל " לפניהם תשים אשר הטקפ17יס "לאלה כבחינת; ה' טפי
טר, לדברים, ... אלהיר" ה' כקלל תשטע אס "רק הדתי: ההשכל

כארץ היית עבד כי יזכרת " הס17ירית: דתית בהסברה אי ז)  ד
הירם" הזה הדבר את מצרך אנכי ע"כ אלהיל, ה' ייפדל ק'גריס
טט*יס כאשר החלקים, ספררת אבל רכר'. טז,) טר, (דברים,
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מקביל שנלשאס לנימלסיס, מנהגים אל חלקים הקבלת ע"י תכנם את
נגזרים לזה רנרסף השרנרת, בשכברתיהם משתנה רתכנם לניסלחס

שנתך הרי, הספרים ביתר שנשתייכל רהיסטרריים ספרלתייס בקסעים
סלפית, שנלסחל כפי במדבר, פעמית חד התגללת לא מתלכם להסיק
על הממשיים החיים להתפתחלת להיס17לרי ספרלתי בי17לי אלא

הממשית, החקלאית לחברה צםרדים הם לסתירלתיהס. בעירתיהם ריבלי
ררררת. במשך שהתפתחה כפי

"ולרעים ררת) (מגילת לל1לב שפיר הכל התנכית באידיליה
בעל בלעז לחה. צל 7 לאי זעקה 7 אי ברינה". לקלסרים בדמעה

שביניהם היחסים הפרעלים, על המשגיח ר"הנער" רפרעליר הנחלה
(ררת, יחדיר ארכלים ר"הנער" הערבדים הנתלה, בעל מארד. סרבים
ב,ד). שם, ; שלם בלב אלתל להם פרעליר את מברך ברעד ב). פרק

אלתל מברכים להם בשדהל העניים לללקסיס ביחסל לב רחב בלעז
לבלעז אחד הלא אבל  מאלד פשלל1 אמנם האלכל לבפיהס, בלבם

בעל בלעז הנביאים). מזעקת מסתבר כאשר לא, (לגמרי ללקל'נריס
 הגררך על ישך רהרא בשדה העבררה בדמך נמצא בעצמר הנחלה
שכרל, מררת,  באידיליה עליר שמסרפר  הרע גמררה, בפשטרת

האדם בני ביך אבל שמים, שבידי אסרנרת הם אלה כל ^בצררת
רשלררה. ש?ט אידיליים, יחסים

רש?טים, אמידים חיים על מספר א בשמראל א פר? גם ■

הרמתיים מ7 אלקנה של משפחתר בחרג ימימה. מימים שנמשכים
דבר זה הרי  לפנינה חנה הנשים ש^י בי7 ;הקנאה צרפים /

של לשקק1 הנאה על מעיד בכללר התיאלר הדברים) מטבע אחר, !

האמיד. האיכר אלקנה ;

שלנים דברים א שבשמלאל כה מפרק עלליס הנה ... אבל
לתר י הרבה בארפך החיים את משופים שהם הדעת, על למתקבל מאלה

ל"נערי" בערשר הגדרל" "האיש נבל מפי מסלפר שם מציארתי. .

יא) י, (שם אדרניר" מפני איש "המתפרצים עבדים על דלד ן
"ליתקבצל ב. כב, א, שמראל מגיע: הלא למאלת / קל71 לא למספרם /
איש רכל נרשה לר אשר איש, רכל מצר? איש כל ררר) (אל אליל
"נערי" הנה  איש" כ400 עמל ליהלל לשר עליהם ליהי נפש מר ;

אדלנס; נבל עם ללא ה"מתפרץ" דלד עם דללקא מזדהים נבל ■

כל לעל אדלנינל אל הרעה כלתה כי תעשי, לראל,מה דעי "רעתה: |
ידיה), כה, א, גשמלאל אליל" מדבר בליעל בך רהרא ביתר ]

רביך בינם היחסים את הנערים תיארר מארפך הדבר מסתבר רכך 1

פרק. באלתל דלד אנשי י

לחקלאי. להשחיתל ל שהתנכל מדבר, שב17י להיל 17בע פגעי היל ן
לבני לעמלק מריך רעלה ישראל זרע אס "לחיה ז.  א י, שלפל1יס
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עזה בראך עד הארץ, יבול את וישחיתו עליהם ליחנל עליר לעלל קדס
יעלר למקניהם הם כי לחסלר, לשלר לשה בישראל מחלה לשאירי ללא
ריבראר מספר איך רלגםליהם רלהם לררב ארבה כרי יבראר, ראהליהם
ישראל בני ליזעקל ... מריך מפני טאלד ישראל לי7ל לשחתר בארץ

" ... ה' אל
חברתירת והתנקשויות שבסתירלת קשיים היר אלה לכל נרסף אבל

של (בעזרתה החוקים ספררת מתבארת רקעס רעל סרציאלי משטר רשל
התנכית הספררת עלפי אשתדל רהנבראה) ההיסטררית הספררת

הדברים. את להרכיח
היסטררית. מבחינה שכברת כמה להבריך יש החלקים בספררת

המחקר ע"י םירחסים  כבכג) כ, (שמרת, הברית* ש"בספר החלקים
לכל', החברה פיללג הכספים, משק תקלפת ה9. למאה התנכי

רהשביעית השמינית טהטאה ריעלרמה הס  "דנרלם" ספר חלקי
"מנעילת (לפי צירך רשיבת בבל גללל; טתקלפל; "ליקרא" ספר לחלקי

סיסטר). מ.  התנכיל;" הספרלל;
גיס; סל לשה משל חלקים 7 ני תמיד להבדיל יש האלה החלקים "בכל
אל החברה של דרישה לספק בא אשר חלק הקייס, המנהג כניסלח חלק
מתנרעה כתרצאה כך גם לרפררטה, כהצעה לחלק חברתית תנרעה של
התפתחרת פרי הלא קלדקס שכל הראה, המרדרני הטחקר חברתית.
אשר שרנרת, תנרערת קייטלת היר בה החברה, של כלכליתםדינית

(שם), רהםנרצלים" המדרכאים על להגך היתה מטרתך
בפרלתך, בחגים, גם כך גרידא, הסרציאליים בחלקים כמר

בניסרת ביטריה את שמרצאת מררבה, התפתחרת חלה לבטנהגיס בתיקלניס
מהפסח החל  למעלה הקנויים הקודקסים בשלרשת החלקים של השרנה
הרועים כחג היסטורית" בייצורה ל>1 בשמלת ר עלי שנרמז , הקדמל7
 כה ב"ליקרא" רגמרר להלך) זה את אסביר ; החלקים בספרלת לגס

כ,כד) (שמרת, האדמה" מ"םזבת הפשרט מהפרלחך שבר, "P7 7pn "מקראי על
הפרלחך לעד הזבח טעיקר ונהנית הזרבתת למשפחה שרלחך גס שהלא ממזבח

למני7 חגים שהם  והשבת מהחודש החל הכוהנים, שבתורת המפרתת
ה' בי7 ברית אות שהיא הקדלשה, השבת לעד החלזרת ותל בהתחדש הירח

לעמל.

התנ"ך בימי העבדרת
"כי כב) כא, (שמרת האדל7 של רכלשל הלא העבד להאטה. העבד

משיגה י7ל לאי7 בגנבה נתפס הלא אס עבד, לטכלר אפשר הלא". כספר
כך ב); כב, (שמרת בגנבתל" "לנםכר הגנבה על עלנש תשללטי לשלם

ד,א; ב, במלכים  חלבלת בנגישת עבדים כיבלש של הקנהג היה קייס
מת אישי "עבדך, לאסלר; אלישע אל צעקה הנביאים מנשי אחת ואשה "
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1

שני את לקחת נא רהנרשה j7nה' m? היה עברך כי ידעת, לאתה
ההכרח שבשעת מסתנר, לנ, טר, דברים לפי לעבדים". לר ילדי

יטכר "כי : להניח) יש ברירה, חרסר (מתרך עצמית מכירה היתה :
אבר vb נפסלק רלט; לה כה, נליקרא אל העברי" אחיך לך

'ירכי לה: נפסלק ל ל" ל נמכר ר עמך אחיך ימלל '"לכל ראיס; ל ק
ישעיהר אלמד רכך בר". להחזקת עטך לדל רטטה עמך אחיל למלל

ררר כשברח לר", אתכם מכרתי אשר מנלשי "סי . א נ. פר? \
נלשיהס, ע"י נרדפים ר שהי אנשים, ר אלי נתאספר שארל טפני

איש, לכל מ^לק איש כל אליל 0רית?בצר : ב כב, פר? א, שטראל
עמל ליהיל לשר עליהם ליהי נפש מר איש לכל גלשה לל אשר
יסשלל ברשיס  ^עשיר טצאנר: ז כנ, נסשלי איש". כ400

מללה". לאיש ליללה לענד
הטללכה. בת?רפת ביחרד גדרלים בטטדים התפתחה הענדלת
לענדי הפכל לנעליהם לכרמים שדלת ל לשרי מעניק היה המלל
על רע רפרעלי אררך תרשבי "הרי החדשים. הקרקעלת נעלי

שדרת רתטדר ידם, לאל יש כי יעשלה, הנקר בארר טשכברתכם,
להלאה לנחלתל" לאיש לניתל גנר לעשקל לנשאל לנתים לגזלל
נלל1לה נחמיה נימי רך, צי שיבת רפת בת? ר? אג). ב, (טיכה /

ה). פר? (נחטיה סלעית הענדלת כנראה ו

לשם לאמה, בתר את לטכרר רשאי היה האב רהשפתה. האמה !

נהגר, לא לאשה. שרה שפחת הגר את ללקח אברהם אישרת.
 הגבירה הראשרנה האשה בני אתיר עם יירש האטת שבך כנראה,

הגר גיררש (סיפרר האב של להכרעתר נתרך כנראה היה הדבר /

בני עם האטה בך יירש לא כי " שרה: של נע'נתה לישמעאל i

ל ל היל אברהם על הסיפררים לפי כא). בראשית, יצח?", |

בתייר עלד י*חק מעל רשלחרם טתנרת ר? נתך רלבניהם פילגשים ו

כה). (שם, .

מהפלעל ט?ררה שפתה, פעמים; הרנה ס הל ז לשפחה אטה י

שייכת היא בטחרך,"), "איך צרייך: אחר (בכתביד  שפת י

אישרת. ללחיי לענלדה  למשפחה /

לפי גס הענרי הענד הס, גי ל לאד ענריה לאמה ענד 7 ני I

שנים שש ר? שעבררר דטך טר דנרלס לפי לגם נ כא, שמלת י
בעל אס יצא, בגפר יברא, בגפר לשחררר."אם יש רבשביעית
... אשה, לר יתך אדרניר אס עמל, אשתל ליעאה הלא אשה |

לאררניר שייכים לילידהס אשתל אנל נגפל" י*א הלא
העבדים", "כצאת ירצאת אינה זה לערטת האטה כ,ר). (שטרת, \

יבכג טר, בדברים לפילגש. לללקחה מייעדה אדרנה אלא
שיעברד, של שנים שש אחר שיללח על הציררי חלזר כאטרר
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בני את מזכירים ארך לשלב האטה את גם כרלל החלק שפה אלא
את "אהבתי בשםרת: כמר ערד הםשרעבד.לא העבד של משפחתך

כי ביתך, ראת אהבך כי " אלא: בני*. ראת אשתי את אדרני,
עבדיר?) את ירתה האדרך השיא לא כבר אז (ארלי עמך" לר טרב

אסרר בה, בבגדר האמה, את כא,ה). שטרת טז, טר, (דברים
של בטרבך  נכרי עם הרי  ברנפלד (לפי נכרי. לעם לםכרר

םרתר אלא  טר,) עם' א ספר הקלדש לכתבי סברא ) אחרת משפחה
תרריך כבת כלרםר כבת, להחזיקה היה חייב רזה לבנר למסרה היה

לא). כא, (שמרת
לפתררך ררפררםרת דינים הצעת אל דינים רירבל. שמיטה

יאיב, כג, בר, כא, (שטרת רכר' הנשך הענירת, העבדרת, שאלת
תכא, לד, ירמיהר אז; כב, ללקרא אל; יביר/, טר, דברים
שנים שש האדמה את לעבד הציררי נמצא יא כג, רערד).בשםרת

חית תאכל ריתרם עמך אבירני ראכלר רנטשתה תשמטנה "רהשביעית
אג טר, נדנרלס זה לערמת רלזיתך". לכרמך תעשה כך השדה,
כל שמרט השמיטה: דבר רזה שמיטה. תעשה שנים שבע כתרב:"ם?ץ

כר אתיר, ראת רעהר את יגרש לא ר, ברעה שה 1 אשר ירר, משה בעל
תשמט אחיך את לך, יהלה לאשר תגרש הנכרי את לה', שמיטה קרא
נאה לבמקלמה הקרקע שמיטת נזכרת אינה כך, אם בדברים, ידך".

ברי^רא (רכך ינ  ל כ"ג, בשמרת זה לערמת כספים. שמיטת
כספים. שמיטת נזכרת אינה ראילך) ח  א כה,

מסרים לזמך עזיבה משמעה שמיטה אס הפרשנים: ביך ריכרח קילס
כמר  מסרים לזםך עזיבה  שמיטה מפרשים יש גםררה. מחילה אל
שמיטה לכך, רההסבר יא), כג, (שמרת רנטשתה" תשמטנה ר"השביעית
שבשנה הירת רהטעם: בלשרננר. רם םרראטררי  עזיבה של במרבך
ללללה איך  זררעים ראיך חררשים איך השמיטה, שנת השביעית,
טבעי, הלה הקדלס בזםך החרב עי?ר רהך  תרבר את לשלם ממה
מך njvpn הנחלה בעל העני שלררה תבראה, הלרראת ע"י כלרמר

רהירת החדש הק*לר מך לר לשלם מתחייב ה הל ל שדהר לזריעת העשיר
את המלררה שיגרש הצד?, מך זה איך  יברל איך השביעית שבשנה

בהמשך לכאללל לקה? מאיך כי  חרבר את לר שישלם הלררה,
רשםיטת הקרקע בשמיטת שתלרי העבדים שילרח גס בא זר להצעה

נתדלדל כשהאיש חרב. בגלל העבד חכירת היתה הרי עפ"ר הכספים,כי
פרערך לשם לםלררה לעבד נמכר תרבר, את לשלם ממה לל הלה ללא

החרב.
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לד,חכא. נירסיהל העניך לנר יתבאר אללי הנ"ל, ההסברה לפי
עבדר את איש לשלח הסלך שכרת ברית, לכריתת עדית מיצאיס אנל פה

לא שם שמסרפר הדר,,כפי הברית חרפשיים; העבריים שפחתר יאיש
לאת העבדים את לישינל א"כ, "רישרבר למיס: לאייר נתקייטה

לירמיהל רלשפחרת", לעבדים ליכנשלם חפשיים קלחים אשר השפחלת,
אלא ממש, מהפכה זאת ה7תה אלל7 אל הזה הדבר על לטקללס םרכיחם
ברררה ירתר טשטערת כבר נרתך אז כה, ל7קרא יםים? האר7כה שלא
הארץ, אל תבלאל 0רכי שבת. שנת כבר זרהי השמיטה. לחלק לקנלעה

רשש שדר תזרע שנים שש . לה' שנת הארץ לשכתה לכם נרתך אני אשר
שבתרך שבת השביעית לנשנה תבלאתה. את לאספת כרמל תזטלר שנים

ספיח את תזטלר, לא לכרטל תזרע לא שדך לה' שנת לארץ, יהיה
יהיה שבתרך שנת תבצרר, לא נזירך ענבי לאת תקצרל לא קצירל

ללשכירל ללאמתל ללעבדל לל לאכלה, לכס הארץ שנת להיתר, לארץ.
כל תהיה  נארצל אשר ללחילת ללנהטתל עטל הגרים ללתלקנל

היא השביעית השנה ל"דנרלס" שנ"שמלת" נשעה נה לאכלל". תבראתה
ידי על להרי השדלת. ללכל הארץ לכל קנלעה היא פה הרי יחסית,
הנרכה על ... ההנסחה למרלת להגשמה יקשה נייתר טחטירה היא כל

טך לאכלתס ... השנים לשל0 התנלאה את "רעשתה הששית: בשנה
ככב). כה, ;ליקרא תנלאתה" בלא עד התשיעית, השנה עד יש7 התנלאה

שהמק1י. במצב נאה היא כאשר כזל, דרישה ריאלית ללהליז7 לפי
אדמתל. בתנלנת ילתר תללי אינל הלאיטי

נרסדה זר הירבל. שנת גם נליקרא נא לזה נרסף הילנל. שנת
לחג הפסח טחג השבתרת שבע טניך החטשים ילם של הדלגמא לפי

השנלעלת.
השביעית בשנה העברים העבדים את משחררים היל נראשלנה
שביעית בשנה לשחררם לשער, שיש כפי התחילל, א"כ לקניתם,

(רלהריזך). הדבר נדחה טכא7 בלעה, ק
בשנת אחת הקרקע מחלסרי שאלת את לפתלר באה הירבל שנת

דתיתמלסרית. היא ההנמקה  החמישים
כד). כה ;ליקרא עמדי" אתם לתלשביס גרים כי הארץ, לי "כי
לארנעיס תשע ... שנים שבתלת שבע לל "לספרת ח כה, ליקרא
לכל נארץ דרלר לקראתם שנה החמישים שנת את לקידשתס שנה ן
לאיש אחלזתל אל איש לשנתם לכם, תהיה היא לנל י לשניה. י
לכס, תהיה שנה החמישים שנת היא ילנל תשלנל, משפחתל אל
... נזךיה" את תנערל ללא ספיחיה את תקצרל ללא תזרעל לא
איש תלנל אל עמיתל טיד קנה אל לעמיתך טמכר תמכרל לכי

יז. לק פס עד ה הלא ל אחיל" את

מחיסרי לקילס הענדלת ניל1לל  גדללה היתה כללנתה זל תקנה
נימי רק ונתקיימה נתץייטה, לא שהיא אלא מהקרקע, שנישלי קרקע

ה). פרק (נחמיה נחמיה
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הענירת להקלת תקני?;
יא: ר, ל דברים הרגשס. לא הענירת לקאלת. ראדיקלי פתררך

; לאמיר מצררך אנרכי ע"כ הארץ, מקיג. אבירך יחדל לא "כי
כך ראם  בארצך" רלאבירנך לעגיל לאחיל, ידך את תפתח פתרה

בעיקר בספרית, טקתק9 שזה כפי רהתררם, סרציאלית" "עזרה
עימד רשכחת בשרה ל;ק*יר "כי נא;  יט כד, דברים החקלאי:

יהיה". רלאלמנה ליתרם לגר, ל?חתר, תשרב לא בשדה,
האלמנה היתרם, הגר, נכללים: לעזרה mpiprn העניים ביך
"דברים" ספר מצטייך רערד.(בכלל כט  כח יד, דברים רהלרי.

מתברר זה  דרישרתיר אי ר דיני של הסרציאליתדתית בעיטה
המסחר, התפתתרת העיר, עליית בגלל nvpn הסרציאלי מהמצב
 רכר' njvpn האיכררת התררששרת הצבא, התפתחרת המלחמרת,

מלכים), יספר בנברארתיהם הנביאים עדים

? רהלרי השכיר התרשב, הגר, היי טי
לא הגר קרקע. םחרסרי אנשים  בלשרננר פררלטארירך כרלם

המררברת המרסרירת מההסבררת להביך נרכל זאת קביע. במקים יקב
גרים כי הגר, נפש את ידעתם ראתם " ר: אלי יפה ביחס הצררך על

גר אתך יגיר "לני רכך רערד. ט) כג, (שמרת, מצרים" בארץ הייתם
: העיררני הפררלטארירך היה הגר לג). יט, ;ייקרא בארצכם"

בשעריך". אשר רהגר
מישראל איש אדמת על ?בע, יקיבל; יקב י כנראה היה רהתרשב

שלא מישראל, ר הי רהתרשבים הגרים אם לברר, קקה ר. אצל רערבד
ישראל ע"י נכבשה אדמתם אשר כנעך, מעמי אי נחלה בחלקם נפלה
הקלדטים בעליהם את רעשר האדמה את לעצמם החריםר רהכרבשים

אצלם. ערבדים ל"תלקביס"
האדרך. קל נספי ז.א. עבד היה 1א השכיר כדרגמאת התרשב

עמך". יהיה כתרשב כ"שכיר
השדה בערי הבםרת ערבדי הלרייס, הכרהנים היי הלריים

ביררשלים הפרלחך מריכרז כתרצאה אשר בישראל, התררה רמפיצי
רלא פרנסה מחרסרי נשארר כג)  כב ב, טלכיס יב, (דברים
למררת יררשלים כהני ע"י ביררשלים הפרלחך לעבררת נת?בלר

קעריר, מאחד הליי יביא "לכי ז. ל. א. ית, דברים של הת?נה
אקר המקים, אל נפשר אייל; בכל יבא קב גר אקר יקראל, מכל
שם הערםדים הליייס אחיי סבל אלהיי הי בקס יקרת הי יבחר
הס גס היי הסקדק, לעבידת י בל נתק שלא רמשרם, " ה' לפני

איתס. גס להקי9 חייבת שהדאגה סי^יאלית, קכבה
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:njpnn רלכך
ההיא בשנה תבראתך מעשר כל את תרציא שנים שלרש nypn "

להגר עטך לנחלה pbn לר איך כי הללי, יבא בשערוך רהנתת
(דברים,יד, "... רשבער ראכלד בשעריו אשר רהאלמנה, להיתלס

רערד. כט)  כה
לגר, לשכחה vpb פאה, כמר עני טתנלת דיני  לאלה נרסף
י.  ט יט, ליקרא כב;  יט כד, דברים  רלאלמנה ליתרס

כו.  כא,כר שמרת לעברר: אדרך ביך שביחסים פליליים דינים
;7  ר כג שמרת כר; כד, שמרת  רםשכרך pv2  חברתי מרסר

ד.  א כב דברים

ג.  א כב, שמרת גנבה: דיני
נחקלאלת. לחברר אדם שביך ת^נרת אל דינים

לכלי; ר הבל השרר, לר;  כח כא, שמרת שכנרת: יחסי
ה.  ד כג, שמרת יד;  ט ה,  ד כב, שמרת

כר; כד, שמרת אבדה השבת רמשכרך, נשך . חבר?;? מלםר
ד.  א כב דברים /r  ר כג, שמרת

ישראל שכני אצל מגבילים לחלקים האלה החרבים השרראת
בהשרראת ישראל אצל הרטאנית יל7;ר גישה טקרים בהרבה מרכיחים
שרירא של בספרל לכ7 המלרפי חלקי  טשרנא ד"ר ) שלהם לזר

רההשרראה). הפיררט נמצאים הקלדש" לכתבי "טבלא

" ת ר נ ר ש " i
הדלמם אל הצרמח במערכת שלנים מינים שני הרכבת כלאיים.
כלאיים לבגד כלאיים תזרע לא שדל כלאיים, תרביע לא ;בהטל7ך
באשררית רגם בעברית גם הרראתר (גרר) " עליך יעלה לא שעל1נז

מינים, שני 1
"המלאה" ממנר. להיהנרת שאסרר ,wiipb תהיה פך "vipn 13" 1

ט. כב, דברים יט; יט, ליקרא (של"ג) היבלל שפע I

לבגד יחד לפשתים צמר מינים: משני (גרר):"ארג שעטנז
"משערים של"ג יט). יט, ליקרא יא; כב, ;דבריס שעל1נז" כלאים

ערב סלפרי שללא. ארג שהלראתה עתיקה מצרית טלה שזלהי
משמשים היל לפשתים *מר של ללערלבת שטלבלשי מספרים, הקדטלנים

ידלעיס". קסטיס למעשי למכשפים
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לפי קל"ג; י, כב, דנריס לחזל1; רחםרר בשרר תחרק ל,א
אבל חיים, בעלי צער טקלם בזה ליק קלליס כלחלתיהס קאי7
לא "לבהטתל האזהרה; כלהנים בתררת באה זל אזהרה בסקלם
טחקק הלא זה אסלר כי אלסריס, יק כל ללפי כלאים" תרביע.

אחל/". לרפת רדה העב אחרי  אלתם להביא רק החי 7רר כי הרבעה,
ארתר." למקליכיס קכלרתיס בערלה, "הפרי הפרי: ערלת

הרביעית בקנה זר,טחפה". קרלס באילל  ערלה כג), יט, ליקרא ;
לה' לק7לקיס העץ כביכלרי נחקביס אקר לאכילה, כבר ראלייס הס

.(tj ט, ;קלפ17יס לה' היללליס להבקר. הצא7 כביכלרי

היבלס מנהגי לפי האקה רמצב ה?ר?עי 77J?n עניני היבלס.
טח;  to ה, כה, ליקרא י;  ה כה, דברים _ספררת:

יד,  ט ,1 ררתג יד,  יא א, ררת טר;  ז לב, ירסיהל לח, בראקיל;
י.  ה כה, דברים ז;  א ח, ב טלכיס יח;  א ד, ררת

תהיה לא לל, איך רבך מהם אחד רמת יחדיר אחים יקבל כי "
ליבסה. לאקה ל ל ללקחה עליה יבלא יבמה זה, לאיק ההלצה הסל;, אקל;

קטל ימחה ללא הסל; אחיל שם על יקלס ל;ל7, אקר הבכלר, ה להל
יבםתר רעלה יבמתר את ל^ךחת האיש יחפרץ לא ראם מישראל.

ביקראל, קם ל לאחי להקים יבמי טא7 לאמרה: mjpTn אל השערה
לאסר; רעםד אליל רדיברר ^ירל זקני לל לקראל יבטי אבה לא
לחלצה הזקנים לעיני אליי יבמתר רניגשה לקחתה חפצתי לא

לאיק, יעקה ככה לאסרה. יענתה בפניי לירקה רגלי מעל ל נעל
הנעל". חללץ ביץ ביקראל: קסל לנקרא אחיל בית את יבנה לא אקר

גלאלל לבא סאחלזתל למכר אחיל ימלל "כי כה; ליקרא
אחיי". טטכר את יגאל אליי הקריב

ביאיליגי ארגרך של 7)D1pn2 יסקירי טאי7 ק7יס היביס ניהג
עבר הלא קגס אלא הכפר, העדה, של םשרתף קרקעי 7 ני יק קבעי
הלא הכללית, תרברתית  החברתית להתפתחרת בהתאם התפתחלת
למנהגים, צרררת שלרב חדש בתרכך משת^ף אל חדשים תכניס לבק
היבלס, מנהג יסרד חרשרת. התפתחלת צרררת עם ק7לם קיסלדס

למשפחה, ממשפחה עלבר קאיננל המשרתף, קרקעי בקני7
נמית, הקל האקה על ז  א חי, פרק ב' במלכים מסרפר הנה

שנים, שבע פלשתים בארץ ליקבה הארץ את הרעב בגלל קעזבה
צד?: 7י7 לתבלע המלל לפני באה היא לא"י, חלזרת היא כאשר
קהחזיק ה)  7 ;קס' , ק7ה" לאל ביתה אל המלל אל "לצעלק

לה. להקיבם לה מצל להמלל אחר איק בהם
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את למסרר צריך המשפחה מבני אחד אס : r לב, לרטלהל
הגראל על לזר נטכר לאס לקנלתל לתר בל הקרלנ על שדהל

כה). כה, ל"ליקרא ;טקבלל טהזר לגאלל ל?נרו7ר, (211pn)
לאטר: אלל הי דבר הלה ירמלהל: ליאטר . r לב, ירמיהל
שדהו, את לל לאטר."קנה אללך בא דלדר לס של בך חנמאל הנה

השדה את לאקנה ... לקנלת הגאללה משפט לך כי בענתרת, אשר
. לכל* דלדל" בך חנטאל טאת

הלסלד מסתבר ה, ב. לטלכלס לב לרטלהל למעלה: האטלר ט7
משרתף. Tv?1? קנל7 של

שהלא מכיררך המת, אשת גם נכללת המשפחתי הקנל7 בכלל
נכרירת "הלא טר לא, בראשלת הפרעי; לרכלשל כספל קני7

רחל. לאת לאה את לל בה ל ק לעקב " ... מכרנל כל לל, נחשבנר
ריקה הל דל7 לגס אלתה הקל7.ה רכלש הלא להרל נקנלת האשה
לתטר דה הל ל טסלפלר לח, טבראשלת הרכלש. לתר כדל7 לנללה

גס הקני7 זכלת את לרש הל הלא בירתה הקריב האלש כל סתברר,
עי בעלה טלת אחר הבעל משפחת ברשלת נשארת תמר האשה. על

עללה טת, לכשהלא ארנך ממנר הצעיר לאחיך מללעדת להלא
לה נלת7 אלנל לכשוה לכשלגדל, הקל71 הב7 לשללה לחכלת

בזכלת מאידך, להלדה, הבנלס, אב להלדה על חל הלבלס הרל
 חג1אה כל ל, ל גד הל כאשר  פלסק האשה על המשפחתי הקנל7

רתשרף". "להרציאה
"שבנה השכלללת. לכללתלה נעמל אלטרת לד  לא א, בררת

י להל במעל בנלס לל  הערר עמי, תלכנה לטה בנלתל,
כי לאיש, מהירת זקנתל כי לכנה, בנלתל^ שבנה לאנשלס, לכס
בנים, ילדתי רגם לאיש הלילה ה7לל;ל גם תקללה לי יש אמרתי:
לאלש, הילת לבלתי תעגנה הלהך יגדלר, אשר עד תשברנה הלהך
גס . ה"' יד בי יצאה כי מכס, טאלד לי מר כי בנלתי, אל
בתחלס האשה השאררת מנהג על הדעה את מחזקיס אלה דברים

הטשפחה.
מארתר ניסרחר (שדמך ר  ה כה, בדברים החלק הסברת
למת, הזרע הקמת  טלסרית הנמקה בעיקר מנלמקת ה7) המ.

משלס חלבתל םמיללי משתמט אלנ7 ; ילרשים אחריל השאיר nbv ijj

ענשל בא לע/ לח הזרע".בראשית יהיה לל לא כי " הידיעה,
אחיל ע"ש יקלס תלד, אשר הבכלר, והיה ... שמים,.) מידי
זאת אבל  ז)  ה כה, ;דבריס מישראל" שטל ימחה ללא המת
ההשקפה קייטת היתה כ7 לתר. י מארתרת התפתתרת פרי כבר
הגלאל, על והחובה בעליה שם נקרא נחלה כל שעל למה, הקד
ה1א כאשר אפשרי, לזה להבא גס הנחלה על המת שס שיקרא
ז),  כה ;דברים שמל על זרע להקים הטת אשת את נלשא

1
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רעלתה יבמתך את לקחת האיש יחפלץ לא "לאם היברם דרך
 להלאים. ,r כה, (דברים לאסרה הזקנים אל הסערה יבמתך
פיהם לעל הישלכ של לנה העלי הרשלת  הזקנים לקנים ל בשער

הלאה). ל אה ד, (,רלת 7נד לס יק
נעל; כנראה היתה הנעל  ט) כה, (דברים הנעל שליפת
על לפנים" ל"זאת לא).  ה ,7 ;רלת הנעללת סטל הק7לטה

רערד, כה ליקרא השדה, גאולת (הגארלה התמרדה" לעל הגאללה
ל נעל אחש סלף דבר כל "לקים רוליפיך סל נעסק התמרדה" ל"על
הנעל סליפת ע"י .( לכלי ביסראל" התערדה לזאת לרעהל לנת7

לאחר. היברם רהתרת הנהלת על הבעלרת על הרריתרר נא
למשפחה החרבה לי איטל על נזיל7 של ל; ל א נפנים היריקה

ככה לאסרה'. רענתה בפניך "לירקה הטקלנל: החברתי ללטלסר
ט). כה, (דברים אחיל" נית את יננה לא אשר לאיש, יעשה

לחלקים מנהגים להרבה בדרמה התפתחרת עבר היברם סיכלס.
הקרקעי נקניץ נערצה ראסיתר אחרים, חברתיים  חקלאיים

להענרתל, הקני7 בניםרסי החברה סל הביארלרגי הארגרך סל המסרתף
רעד הפרימיטיבי הנטררלי מהמס? חלה התפתתרתר נהלגים. ל שהי

הזקנים בעיני ררת) (דברים, הנעל מסליפת  המפרתח הכספים משק
ע"י קניה רעד התםררה") לעל הגאללה על  לפנים" "זאת ;כאשר

יב).  ח לב, (ירמיה סקנה לנספר ע7יס נפני כספים שקילת
כאילל סשללנ אלא לע*סל, כעניז טסלפר אינל היברם עניך
הנאתי כל למשלם לגמרי אחרת שמסרתם נסיפלריס, נמתכלל7 שלא
הספרלת ע"י מלכחת ה7עת על מתקנלת הסערה בדרך הדברים את

על לעמרד ניתן תטי7 לא כמנהגם זה, לישא על נתנ"ר שנשארה
רהמארחר, המר?דם

בתנ"ך החגים
ז;  א סל, 7נריס יז;  י7 כג, שמלת ספררת:

כתלנ; יז  יד כג, נשמלת מג; לג, כנ,  7 כג, ליקרא
זכלרר כל יראה פעמים "שללש נשנה. לי תחלג רגלים שללש ''
יטיס שנעת תסמרר, המצרת חג "את " ... ה' הא7ל7 פני אל
יצאת בר כי אביב, חרדס למרעד צררתיך כאשר ט*לת, תאכל

נכלרי לל; תעשה שנלעלת "לחג ריקם". פני יראה ללא ממצרים
האסיף). (חג השנה" תקלפת  האסי9 "לחג (סברערת). חסים" ק*יר
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כתרב: rי  א ,xv בדבריס
האביב בחלדש כי אלהיל, לה4 פסח רעשית האביב חידש את "שסלד

יבקר צא7 ר, הי אל לה* פסח בחל; ז י לילה ממצרים ך הי אל ה' הרציאך
שבעת חמץ, עליי תאכל לא שם. שטי לשכ7 ה' יבחר אסר בטקלס,

מצרים טארץ יצאת בחיפלזל7 כי ערני, לתם מצרת, עליי תאכל יטיס
ללא ימים שבעת גבילך בכל שאיר לך יראה ילא חייך. יטי כל
לא לביקר. הראשרך ביים בערב בארץ תזבח אשר הבשר ט7 ילי7
כי לל, נית7 אלהיך ה' אשר שעריך, באחד הפסח את לזביח תיכל
הפסת את תזבח שם שטר, לשכך אלהיך הי יבחר אשר nipon אל אם
כמקים ראכלת רבישלת ממצרים, צאתך מיעד = השמש בבוא בערב

הפסח). חג  ה  (א מלאכה" תעשה לא ... אלהיך הי יבחר אשר

שבעה לספיר תחל בקמה, חרמש מהחל לך תספר שביעית שבעה
אשר לדל, נדבת טיסת  אלהיך לה' שביעית חג יעשית שביעית.
ובגל אתה אלהיל הי לפגי ישמחת אלהיל. הי חברכל כאשר תת7,
יהאלמגה, יהיתיס יהגר בשעריל אשר יי, יהל יאמתל יעבדל יבתל
לזכרת, שם. שמי לשכ7 אלהיל ה' יבחר אשר בטקיס בקרבל אשר
יב,  (ט האלה החיקים את יעשית ישטרת בטצרים היית עבד כי

השבועית). חג
ומיקבל, מגרנל באספל ימים שבעת לל תעשה הסיכות חג

והאלמנה, והיתום והגר והלוי ואמתל ובתל ובגל אתה בחגל ושמחת
ה', יבחר אשר במקלם, אלהיל לה' תחלג ימים שבעת בשעריל. אשר
שטח. אל והיית ידלל טעשה ובכל תבראתך בכל אלהיך ה' יברכך כי'
אשר בטקום, אלהיל ה' פני את זכורל כל יראה בשנה פעמים שלוש
פני את יראה ולא הסוכות ובחג השבועות ובחג חמצרת בחג יבחר.
 לר"(יג נת7 אשר אלהיל הי בברכת ידו כמתנת איש ריקם. ה' |

יד).
הס הרי האסי9 חג  וסוכות שבועות החגים שני למהות ביחס

לאסי9 מקביל שב"דבריס" סוכות השם ומזדהים. מקבילים ן,
טגרנל ל"באספל מקביל שבשמות אסי9 החג. אותו והם שב"שטות" י
 סוכות השם זו בפעולה גם קשור וכנראה שב"דבריס" ומיקבל" >

כל ולשבת הכרמים אל הס ובזקני בנעוריהם לצאת נוהגים היו כי I
ה).  א (ישעיהר, נצרים עשויות ארעיות בסוכות הבציר ימי
קציר חג והלא השבועות לחג מקביל  tv כג, בשטות הקציר חג
"בכלרי  הקציר לחג האסיף חג החגים ששני להרי החיטים.
מך מעשיך את באספל ... האסיף לחג בשדה תזרע אשר מעשיל,

niiKbpn סיבלת לרגלי להלחגל סהלייס niKbpn חגי הם השדה".
לת. עבעי

M.
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הטקלטלת, בשני היסטררי הסבר נתך האביב חג  הראשרך לחג
ההיסטררית ההסברה אגב, מצרים, יציאת להלא לדברים. שטרת

פעטים. רכטה כטה לל/לזרת בדברים ירתר טרדגשת
בדברים. רק בא הלא  פסח השם את מזכירים איך כג בשטרת

טז,  יג שמרת ריעבררני", עטי את "שלח י: ס, בשםרת להעזר אס
על רלטז זה דבר כי לחשרב, שניתך הרי כד,  י כג,  כב ח,
כי הקציר, התחלת חג הלא המצרת חג הזה. לתג שנירת של אלפי
בקמה" חרמש "מהחל שברערת: שבעה ידר על מרגדר עצםר הקציר חג

שהתתלתר הקציר, גטר חג זה לפי כך, אס הלא, השבלעלת לחג
מתברר זה דבר החיטים, קציר לקל לסי המצרת) (חג שעררים קציר
 כג ליקרא כי אם רלהריזך, (לפי כג  ט כג, ליקרא לפי לתר י
שעטד לחד, טי חלקים ספר היה הרי  הםארתרת הכהנים לתררת שייר
ע"י להלגה ערבד רק להלא הכהנים לתלרת דברים  תררה טקנה בי7

כהנים), תררת בעלי
הבאת כג, שמרת לפי הלא, הםצרת תג של לחד הטי הפרלחך

הפרלחך החדש. מהלחם לג1ע.לס ר אסל הבאתל לקלדס שעררים של הערמר
הל/בלאה קציר ריס. כל הבי לחפ הבאת הלא השברערת בחג המקביל
מקריבים בהתחלה בחדטים, רםסתיים בשעררים כך, אס מתחיל,

גס יד. כב, טליקרא שמתברר כפי עלטר, בדטלת לחלד ביכלריס
"ללחם קלי; כשהיא החדשה, התבראה את כל קלדס אלכליס האנשים
קרב7 את הביאכם עד הזה לס הי עצם עד ת<7כלר לא לכרטל לקלי
רגיל. לחס בצלרת הביכלריס נלגרכיס הקציר בסל9 רק אלהיכם".
בחיפזרך שנאפה לחם אלא נחמץ, שלא לחם לא כך, אס הך, הטצלת
אתה גם נא, שמע "לעתה כה  כב כה, א, שמלאל ; pn7n בשעת

... בדרר תלך כי כלח, בך ריחי לחם פת לפניך ראשיםה שפחתך בקלל
ר עבדי רלפני שארל לפני לתגש מצרת רתאפהר לתלש קמח לתקח
היה כמה ירדעיס, אנר ההרא", בלילה לילכל ליקלטל ליאכלל

בחג האנשים לטאכל לארק שמשל שהמצלת כנראה, ... שאלל בהלל אז
עזים גדי ליעש בא "לגדעל7 לה'. נקרבלת היל אלא המצרת,
אליל לילצא בפרלר שס המרק ל בסך שם הבשר מצרת, קמח לאיפת

יט). ר, (שרפטים לין,ש" האלה תחת אל
 היס^לרליס בועטים לא מקלרל שלב לזה הבכלרלת 7)21pn הלא פסח

החגים ביסלד כי הבהטלת, מגדלי מאת תלדה אלת אלא לאלמייס,
נשנית שהקרבתם רהטבעיים, הפשרטים הקרבנלת נחים טל לטיס הקד
להבקר" האדמה בכררי "ראשית השגה; תקלפלת במשל לזט7 מזט7

ט.  לי כג,  ח טר,  יג, שמרת ע"י מתחזק זה 7בר להבלי). (?יך
נלך, לבזקגיגל בנעררינר משה: "ריאםר כתרב: ט  י בשםרת

(רהך לנר" הי תג כי נלך, ינבקרנל בצאננר רבנרתינר, בבנינר
של המנהג מצרים), יציאת התחילה טרם ערד  משה ע"י נאמר זה
מצרים. בכלרי מכת בדבר הסיפלר את הרליד שלב הבכלרלת הקרבת
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לאחד. להיל רםצרת פסח נתאחדל לימים
האלה. החגים שלרשת הפעם קלב דלים כל כב  7 ג, כ יקרא" ל ב"
תכנם עיקר סלכלת. מג  לבלג לב'יכלרים פסח כב  ז בפסלקיס
שבזט7 בזמ7 בל קרבנלת. של למלגדר םסליס טספל בהנאת הפעם
מנהגים שביסלדה הספרלת לפ7 גס  החג של עיקרל היה קדלס

;שטלת חלקים בסגנל7 שהיא הספרלת, לפי לגס א) א, שטלאל ;כםל
כללמר  מרכזי בחירה במקלם ללא משפחה זבח של עניך יח) כג,
טז)0 גדבריס הבחירה למקלס טלעבדיס הס ב"דבריס"  הפרע קרב7

נשתמרה פסח בקרב7 pi) כללי לעניך מתפתחים הס ב"ליקרא"
חג מקרבנלת הלפכיס בליקרא הביכלריס משפחה). זבח של התכלנה

רק פה נשארים ע."יהכלהכיס. רק נאכלים הס כהלנה. למתנלת
;חג העלטר הבאת לתר: י הסקלרי החג מהלת א7ל שמזכירים שרידים,

(בסרכרת), הסלכלת למנהג (שברערת) החיטים לתם המצרת),
קרבנלת לתר י ללא ציברריים, חלבה קרבנלת כבר הס הקרבנלת

פרג1יים. אנשים של נדבה
החגים זייני אי7 כג /בשמלת טז בדברים החגים. זמני

אקלים, בגלרסי רתלריים טבע חגי הלא הס נמרץ. דילק מלגדריס
באביב לכך חל המצרת, חג  הפסח שנה. כל אחידים שאינם

שברערת שבעה  השברערת חג השעררים; של בקמה" חרמש "מהחל
זמ7 השדה, תבלאלת ק^יר  החיטים ק*לר נגקנר שאז הפסח, אחרי
הפירלת. ראסיף הדיש זםך סרף  יכל' מגרגר" "באספך  הסלכלת
החמשה לס בי חל הפסח למדליקים. קבלעיס החגים זמני כג בליקרא
לחלדש החםישהעשר לס בי הלא גס הסלכלת חג הראשרך, לחלדש עשר

במניך יסרדר  רלהרידך לפי  עשר החמישה אגב, ) השביעי
ליל  הלבנה חרדשי לפי  הררעים השבטים ע"י הזט7 של לס הקד
תלרת הלא  להל7לה,בליקרא 7/דלס השתללת ליל הלא החמשהעשר

קלדס. התגים את שציינר להחלפש, הטבעירת לתר י אי7  הכלהניס
הם  החגים להשתללת הכלל ערך לגדל שהרלך "במידה,

היסטלרי, תלכ7 אלתס מטלאים הראשל7, מטקלרס למתרחקים הללכיס
אדרבא אלא , פרל1י איש של מאלרע הק'גיר כדרגםת אינה ההיסטרריה

בכללר. העם של רע מאל
היסררי לגרעין רגם תררה" "משנה הברית" ל"ספר "בניגלד ן
כספר הכלהניס תלרת את לתאר נלכל  כל יז, בליקרא הטלנח 1

רמטעמי הטבעי מהמצב מתרחק שהלא במידה, מדבר לנלדדי חלקים 1

ב.ט.) בהלשע למשל מתבטא שזה (כפי כנעך באדמת העממיים החיים
על המדבר, של Tabula Rasan על הבילרלקרעיה את רברנה
כך המרחלט, הר*ל7 של ערל1ילאילת תקנלת על הטבע, שליטת

כ"כ בררר ברלט שמתרכם החגים, גם הכהנים" ב"תררת הפכר

m. .1
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מדבר" נרדדי לחגי האדטה עברדת לביך הפרלחך שבי7 הקשר
"א?דםרת").  רלהריזך (רלפי

שברערת פסח, החגים, שללשת לחלקי מנהגי סיכרם:
בדרך עיקרילת תתנרת שלרש מררבה. התפתחרת עברר רסרכרת

הברית ספר כג, שמרת התנ"ך: בספררת מרצאים אנר לגיברשם
ה7 מהמאה רה שבמשנה..תר  טז דברים ה9; במאה  שיצירתר

שני ציר/ שיבת טזטץ ס. הגל הכל לגליל; הלא כג, לבליקרא
החיים עם ישר קשר רה ל קש רתם שהתפתח חגים, הס נם ל הראש

םגרבשים לתגים הרפכים כבר הם באחררך החקלאיים, הטבעיים
הכרהנים, רםתנרת לכלהנים קשלרים טהרר דתי ארפי בעלי סרפית

טסלייג. ל3ללח7 קדלשה של גיברש םגרבשים

השבת

ד; ב, מלכים ה; ח, עמרס יב; כג, שמרת ספררת:
יגיד; ה, דברים י; כ, שטלת א; טל, יחזקאל יג; א, ישעיהר

רערד. ג כג, ליקרא
 רהשבת החדשים ראשי להם לבנה חגי קייטים היל ק7לס בזמך

החרדש יעברר "מתי עםרס: כב).  ד ב, מלכים ה; ח, (עמרס
ש?ל" רלהגריל איפה להקטיך  בר רנפתתה רהשבת שבר רנשבררה

לא לס, הי אליל הללכל; אל; ט7לע "ליאטר. כב ר, ב, טלכיס לכל'.
. שבל;" ללא חל7ש

מנר החרדש מראש הלבנה, לפי קלבעים ר הי השבת שאת כנראה,
את עשר החצי עד הירח נתמלא כאשר השביעי, רם רבי ימים שישה

שבת הירח, כל נתמלא כאשר השני, השביעי תירם  הראשרנה השבת
השבת חל7ש. היתה שרב שהיא רהרביעית, השלישית רכך שניה

חל7ש. לראש היתה הראשרנה
כסדרה ימים לשבעה פעם השבת את ג לחל התחילר היטיס בטשל

השבת. לחישלבי לתר י שמש שלא הלבנה, למרלד לב לשים מבלי
אלתה שהבדיל מירחר, השבת'ערל הזט7 בטשל קיבלה בתנ"ר

בעיקר במהלתה היתה קל7ס בעיקרל. טנלחה, של לס י החגים; טיתר
א).  מל יחזקאל י7;  יג א, ;ישעיהל קרבנלת להקרבת חגיגה של ילס

היא בתנ"ל המירחד. סימנה המנרחה היתה התפתחרתה עם רק
לנרח הבעלים רמצררים האדמה לערבדי כמירעדת בעיקר מתבלטת

רלבהמה, לאמה לעבר, םעברדה רלהניח
לישראל הי בי7 מילח7 ברית אלת  כבר היא השבת  כב בליקרא

. המילה) גמר ר (כד
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גס השבת על כרהניס לתררת שייכלת התנכי המחקר לפי
ב, נל, ישעיהל ל7;  דג לא, שמרת ב; נ, בראשית לת. הפרשי

לכל', לל1 יז, ירטיהל יג'  נח

שלסלדל חג לס טי החל מרלנה רת התפתח עברה השבת סיכלס.
קרבנלת, להקרבת שמחה של לס לי הלבנה חידרס לפי וזימים מניך
שמסמל קדלש, לללם דבר של רבסרפר לערבד טנרחה של לס לי א"כ

ללשראל. הי ביך הברית את

התנכית בספררת הבצררת הסת?פרת

מנע. לסלרלת בארמית להלראלתל ב^ר מקלרל  (בצררת
גשמים, מניעת פירלשל  הב^ר  בעברית הנפעל גס בא זל בהלראה

(של"ג). חררב
לעקבלתיה התנ"ל בתקלפת מארד שכיחה תרפעה היתה הבצררת

ששמשה עד ערר, לבעל חזק כה היה רשלטה רבים. התנכית בספרלת
הנביאים אצל רכך יעי  ה כר, יקרא ל יד; יא, (דברים רה בתל

ה', בדרך ללכת העם תינרך למעך אירם  כר) לד, (יחדקאל
אתכם מצררה אנרכי אשר מצררתי, אל תשטעל שמע אס "רהיה

נתתי ל נפשכם לבכל לבבכם בכל ללעבדל אלהיכס ה' את לאהבה לס הי
ריצהרך, תירלשך 7גנל, לאספת לטלקלש, לרה י בעתל: אר^כס מטר
לכס "השמרל אבל ... לשבעת" ראכלת לבהמתך  בשדך עשב נתתי ר

בכם ה' אף לחרה ... אחרים אלהיס רעבדתם רסרתם לבבכם יפתה פך
לאבדתם יבללה את תת7 לא להאדמה מטר יהיה ללא הגשמים את רעצר

לח;  ג י יא, דברים לכם". נלת7 הי אשר הטרבה, הארץ מעל במהרה
ה. ג ליקראכל, רכך י

 הנדלדים בתקלפת בצררת מקרי כמה על מספרים בראשית סיפלרי
ההיסטרריים בספרים גם ה) מב, א, כא, י, יב, (בראשית האבלת
"ריהי א) כא, ב, (שמראל  רבצררת רעב על סיפררים נשתייכר

הי; פני את דלד ליבקש שנה אחר שנה שנים, שלרש דרד בימי רעב
על סיפררים רית). יז פרקים א, ;טלכים  לאליהל אחאב בימי
לביתר את ללכי "קלטי א); ח, פרק ב, (מלכים אלישע בימי רעב
שבע  הארץ אל בא לגס לרעב הי קרא כי תגלרי, באשר לגלרי,

הלאה. ל שנים"
בעקבלת מארד, לאכזריים מחרידים רחם יש הבצררת תיאלרי

ב, מלכים לדלגמא לכל', רתאנרשי החברתי המרסר ירידת  הבצררת
משמשת הנבראה בספררת (שם). ילדיהן בשר ארכלרת אמהרת כח, ר,

אלהים: בידי זעם רטטה כערנש תרכחה לנארמי מרטיב הבצררת
םיררשלים מסיר צבארת הי האדרך הנה "כי לד: ג פרקים ישעיה

m.
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(ישעיהר מים םשעך רכל לחם םשעך כל רםשענת, םשעך לטיהלדה
על הל לסל י אל ה' לבר היה "אשר הלאה ל א י7, ילטיהל ג.א').
לאלץ קללל ארמללר, רשעריה יהררה "אבלה " הבצךרת... דברי

רינכרר עזברני אשל "יעך לע פר? רכך עלתה", יררשלים רצררתת
תיארר בא לא"נ ... אהלים" לאלהיס בל ליקעלל הזה הםקלס את

תיאררי מארד, אכזריים הם הל7יאלליס ה). ג, עםרס גם (כך הרעב
כ,  ט ישיעהר דרגםארת: טבע, פגע  הבצררת בעץברת שמטה

פלקיס ילאל בבברארת םרצאים אבר בצררת של בירתר קשה תיארר
האלבה בעקבלל; אלא גשמים, העדר בגלל לא הבצררת באה (פה לב' א
לדלל" דלל שני עד ילס9 לא לאחליל הערלס םך נהיה לא "שכטרהר

ב), ;ילאל
סללה, תלש היה האדם ר בארץ שכיחה תרפעה הבצררת היתה כאטרר

החרלשה עמידת עליה, טתגברים כיצד ?דע, ללא ארתה הבי7 לא
הרלידה רך, הדסי אל; לבתה  אל;ס ל; כקל ההא צררך הטבע, איתני טלל

דתיים מגיים, באמצעים הדברים פני שינרי באפשררת תאמרנה את
םרסריתדתית, הטבה של בדרך רלבסרף

הישראלי האדם תגרברת התנכית בספררת משתזפת כיצד נראה, להלך
מגיים אמצעים זל בהלאבקלל; נמצא הבצררת, מכת עם בהיאב?רתר

של באמצערתר שנעשים ט?סים יחד. שללביס אל לחרד אחר כל רדתייס
בהך אשר םעשירת, נמצא  אלישע) ;אליהל, הים האל איש  הקלסס
הפך העממי רך הדסי רכיצד חירניים בצרכים רהמחסרר הרעב משת?ף

טז).  י יז, א, (מלכים לשפע המר/סלל את מגיים כרחרת של בעזרתם
ביד דבר אשר ה' כדבר ... חסר לא השמך רצפחת כ.לל;ה לא הקטח "כד

נמצא ח,  ר יט, א, מלכים מד,  םב ד, ב, מלכים אליהר".
אכילה בכרת ימים; לאררך משביע אשר ארכל, מעט של המרטיב את
הרעב את שמכלכלרת צפרים, על סיפררים ירם, 40 אליהר הרלך אתת

.(n  ב לז, א, מלכים האלהים, בחיר את (כםרבך,שר?
לה); לד, יח, א, (מלכים מים ניסרך א. מגיים. אמצעים
אנר מצררה ג1קס כעל טקלס בשרם מסרפר לא מים ניסרך על כי אם

א, בשטלאל רריאצירת. בכמה מרפיע העקס הזה, הט?ס שרידי את םרצאים
לה' הלשל טדלר סלל ישלאל בני לה. כפי כקלב7 מלפיע הלא ל  ז

מוךבצם שמראל הבעלים, את מסירים ישראל כאשר פלשתים, ביד מכלם
למצפה.

על רטתררדים צמים ה', לפני ארתם שרפטים מים, שראבים הם שם
השתלברת ישנה פה לדלי. ל צרם גם המים לנסרך נרסף פה חטאיהם.

ר.) ז. (שמראל כפרה לשם ררררי צרם הדתי. במרטיב המגי המרטיב של
בזמך צמא דרד  טר. כג, ב, כשמראל גם מרצאים זה מנהג שרידי
, לחם בית ממעיך לשתרת מתארה הלא רכאשר הפלישתים עם מלחמתר

למררת הבאר אל מגברריר שלרשת "ברבעים" פלישתים בידי היתה אשר
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טת, משים ררר, אבל טיס. לל להניא למצליחים שבדבר הסכנה
מגנלריל לשה של סכנל נגללם אשר האלה, טהסים לשתרת לא טחליט

גשם?), חרריד לטעך (האם לח' אלתם לנלסר חייהם אל;
 קריאה ע"י פער טרריד (m  tv ינ, א, (שטראל שטראל
7ללקא הטבע" חלקי לכל "בניגרד זאת עלשה להלא נלבד תפילה
רעת על כגמלל נזקים, גררטת הלפעתס כאשר החטים, קציר ניטי

ה'. לפני העם
הרענ. הלא ח י יז, אז, נמלכים ליח ז י ם י ערק ל הרקע

כטה טשללניס בהם ב),  א יח, (שם נשלטרל7" חזק "להרענ
על אגדלת טסנ, שהלא הסנל  הרענ שםקלרץ ראגדרת, טעשירת
כלתה", שלא הקטח כד ") לטעלה שהזכרתי כפי גסים, טעשי
הטרטיב אבל רכר'), החדפעטי האלכל נכלח הטרלנה ההליכה

הי". 7נר "לפי  הל אלי "י ע הגשטיס הררדת הלא הראשי
להכחדתם. הבעל כרהני על נצחרך לטלחטת עילה טשטש זה 7נר

הנעל. קלסמי הנעלים, כלהני עם להתחרלת מלפיע האלהי הקלסם
ר"היה אללהיל נשם ל"יקרא" לפיע י צד שכל ע, פצי אליהר
כט). כל, יח, א, (טלכים האלהיס" הלא באש יענה אשר

"שפרך עד רברטחים בחרברת כטשפטם" "טתגרדדים הבעל כרהני
פריטיטיביים עטים אצל טלכרים טקנילים (ט?סים עליהם" דם
אשר הל, אלי פרייזר). טספר  גשם להלרדת כאמצעי שלנים

נ שהקרי לאחר פעטיס שללש הטזנח על מיס ילצק יקרא, הי נשם
את אכלה ה' ל"אש הנס קלרה הטיס נסלר אחר קרנ7. גם

היה זה אללי שרלטך, גלפי האנניס לאת העצים לאת העללה
זה נסיפלר ;אגנ גשם". הטל7 "לקלל טחכה הל לאלי בר??)

המספרים של המגי הכלח גס מלפיע המגייס הכלחלת מלל1ינ עם
כדי  4 א',  יח  הרענ, שנלת טספר  3) 121 3,4,7
שבטי כטספר אבנים עשרה שתים  12 לד);  ;יח המיס 1

"נערל" של השניעי הסינלנ אחרי רק  ר7 לא);  ;יח ישראל J
טד). ;שם,פסלק הגשם טנשרת  המילחלת הענ מלפיעה אליהל של
טרצאים אנר הבצררת, הטבע, עם האדם בטלתטת אחרת דרגה
המשפיע על7 לאיננל מזעיק מתריע, הנניא פה ילאל. נספר jj

לתר י נהם אלחז שהלא האמצעים, הגזרה. ביטרל על היחידי ■

לאת הכלהניס את להיאנקלת  לטלחטה מזעיק הלא טפלתחיס.
 ממלשל אס כי פעמי, חד לתר י איננל הפעם הל1קס העם.
רברדדרת: טשללנלת פעלללת לכמה לכטה למתחלק ימים, 3
בהר התאספרת תפילה, צלם, קידלש ספידה, שקים, חגירת 1

נשלפר. תקיעה אלהים,

ו
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פרשיית. לכםוה מתחל?ת הגזרה, ביטרל שמטרתה הפעילה,
העם את מזעיק מחריד נטשא השיאה תיאיר ל ע" הנברא א.
וילינו שקים, שיחגרו הכוהנים, אל רפרנה השרנרת לשדררתיר

רתפילה צרם רם י כ הסתרת ליס על ויכריזו הלילה כל נהם
חייבים  העט כיתר הזקנים  כללי העם כל לנ)  א א, (פר?
יד).  (יג ה' בית בשערי נערכת זר בתפילה, להשתתף הם גם

כ)  (טר הי אל מרה בזעקה הכרהנים פרתחים התפילה את
היקים לםעך רחמים מבקש אשר לבדר הנביא של תלרל נא ואחריהם

כ).  (טר כילי
הכרהנים על טצררה הנביא יד),  א ב' (פר? . שניה פרשה
צרם, ירם על שלפר תקיעת לקלל רלהכריז רך צי הר ראש על לעלרת

התשרבה, עניך מרפיע כך אחר יג). יב, (א, רתשרבה תפילה
למעשים עם איספת נזכרת לא הפעם התקילה. להנעת ההז7קקלת

לה' תפילה של ירם זה שהפעם משלם אללי כטקלדס סמליים
ביחידרת.

על הראשרך נג1קס כאשר שרב מצררה הנביא שלישית. פרשה
מסדר הנביא הראשרך, כייס *יס ים י על למכריז נשלפר תקיעה
נפש אף רבה, בחגיגירת שכברתיר כל על טז) (ב, עם אסיפת
רהםזבח, הארלם ביך מסתדרים הכרהנים להיעדר. צריכה לא

הנביא שרב מתיצב תפילתם גמר עם (יז). לה' רמתחננים ברכים
הארנה י תפילתם שנתקבלה המעל77ת, הנשירה את מניא היא רהפעם
שסכא7 אלא  זה רק ילא תיפסק רהבצררת ;יח"כ) הי ע"י ירחק י
של הרע נע7 גס 17לנה ניד להם יגמיל יאלהיס שינע ישריר יאילך
;שס הנניא יתפילת יי7יי רק מרצאים  יד בירמיהר הבצררת.

(כד). רחמים ינקשת תחינה כ)  ז
ההיאנקית דרכי בהתפתחרת שירנרת דרגרת םצאנר כך כי הנה,
תפילה, יע7 קסמים מפעילית הבצררת נגד אלהיי עם הענרי של

כי ספק, אי7 אנל מהשניה, אחת שכנה להפרי7 קשה ררדרי. צרם
ה ממגי החל  הדתית האמינה בהתפתחרת שינית 7רגית פרי הס
האמינה גם כי אם דתירת. אמינית שיסרדך נפעילית, יגטיר

טהררה. בצררה תמיד מרפיעה אינה הדתית
שטעמם השרב הבצררת, התנכית; נפיא17יקה רהשרב הבצררת

חימר לשירה, חימר שמשר לאברתינר, יפה מרכר היה המר
להתפאר; אלהיס מלנשי לתיאיר רסמלים השאלרת נרף, לתיאירי
םא); ;לשעיהי טישקה עדך גך הרפך המדבר כאשר נסים תיארר
מיס למרצאי הרפכת ציה רארץ נהררת נפתחים שפייס על כאשר

ר);  א יד, (ירמיהר רהצמחיה החיית מעילם לתאררים יח); (שם
לה'. רתפילה הרדיה לשירי ה),  ר כט, ;תהיליס הניף להחיאת
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למשלי פתגמים נרצרר תרפערתיר 9 ק הי על טיס הערך בהשפעת .

נקציר, כטטר נקיץ, "כשלג א; כל, טשלי לדלגטא; חלים, חכטת
 חיים ר ל "מק כד: טז, טשלי אל . כנלד" לכסיל ה ל נא לא כ7
"טיס לדי.  יח מקלי אילללת"; אללילים רטרסר בעליר שכל

 כה טשלי, חכמה"; טקלר  נרבע נחל אלק, פי כדנרי המלקים
 מרחק, מארץ טרבה רשטרעה ערפה נפש על קרים "מיס כר:

רשע". לפני טט צדיק משחת ר למקל נרפש טעי7
טשללניס כשלעצטם כרח להם שיחסר , להנרכה הקללה גס

תבצררת. נ עי נטל
ינ. ח, ר,  ג mpiDD  כת פרק דברים  הברכה

כד.  כג יט, , T1? פסלקיס  כח פרק דנריס  הקללה
החקלאי של  ההגזמה בדרך  פירטי אידיאל  הברכה
רלסביבה, לעצטר נרכה טקלר רהרא השטים בעזרת הטצליח

רלסביבה. לעצטר אסל7 קללה  הראשרך של הפרכר הנה הקללה
ב?ציר, לכטער נקיץ ''כשלג א,  כל טשלי של הריאלי הרקע

כברד". לכסיל נאה לא כ7 י
לעמקי הגליל  הארץ את הידעת *' נספרל נרסלנסקי לפי
הטעניך נספרל הטצרי הערבי הטעניך המשל " 222 עטי הצפר!"
תתמה "אל Arbeit u. Sitte in Palaestina דאלטאך של

הרגך" ערטרת ני7 אלתל גרפנל כטה אלי  בניסך השלג על
של ספררר (לפי :1522 טשנת נרעיס נכפר הכלתרת את מזכיר
בניסך, שבא השלג, על תתטהר ""אל באסרלה) משה ר' הנרסע
יתכ7, כי שטלמדגל, משל, " ... בסיררך ראינרהר אנחנר
הקלדמים השעלריס, ק*יר ביטי שלג ירידת רחלקלת לעתים

ק'גיר ביטי שלג ירידה: על החיטה. קציר לימי בהרבה
לכמער נקיץ כ"שלג א. כל, נמשלי הטשל גם ירטלז ריס השעל ן

שאי7 כשם לאטר, המנקש כנלד". לכסיל נאלה כ7 נקציר. י
הם לקציר ;קיץ להקטיר, ץ הקל את ס למי הל להטער השלג

הינלל, את להרעינ עללליס שהם נןשרם בתנ"ר) נרדפים טלשגלס
" ... הכסיל את הללם הכנלד אי7 כ7

בחיי רגררלית שכיחה תלפעה שהיא הבצררת, גם כרם". סי
נסגנל7 הסיפלר 7רל על ראשל7 נמקלר בתנ"ך באה אינה העם,
היה שרקעה הילת אנל דתי, ללנלשה צנילנה אלא  ריאלי י

נח, הקשלרלת התלפעלת עצם על לעטרד לנל נית7 הרי ריאלי
רהשירי, הדתי בערלטר ביציררתיר, העם נתרנלת השתקפלת7 על

ל. חיי בחכטת
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בתנ"ך הטים
ת7/רפת שאת הדברים רמטבע בחקלאלת. ראשלני גייס הם המים
המים. שאלת הרבה העסיקה הח?ל*רת, על ערםדת שבררבה התנ"ך,
שלבד בםרבך היסטרריים רתיאררים תערדרת שלם נשארל לא לנר

כ)  כ ב, מלכים  ה חזקי ברכת על הקערה הפיסקה (מלבד
משיחים סיפלריס 7לר הבלשא השתקפרת נטעא זה בעניך גס

דל;י ל7 עני בעלי עעללנלס דרל עיקרם, המים שלא בעניינים
אנל הי. אהלביסבחלרי גבלריס סיפלרי ע"י דתית, לטגמה
אל המים הספקת בשאלת הקשלריס מבהגים אחרי לעקרב ברכל

העברי, של הנפשי ערלםר על השפיער כיצד גיל2לסיס, חסרלגס,
לדרכי ר חיי הכמת בעיצרב המיס של חלקס מה הגיב, כיצד

דמרת ליצרר מסרימת במידה ארלי ברכל כך הפירטית, יצירתר
רהאבטררפרלרגי). התב"כי הסחקר (בעזרת זר ספררת ע"י ריאלית
משתזפים אלה שאלרת של פתררבם  הצםארך הםעייך, הבאר,

כר);  כב לז, (בראשית טלפלאיס טקריס על אגדרת ע"י היתר ביך
יט  יד כא, בראשית ידי,  ר טז, בראשית יט,  ד טר, שרפטים
אחיל ע"ל נילס9 הנלרא המעשה נעשה מטיס הריק ר נבל דערד):
הנס לשמשל7 רה קל לא הקל עיך ע"י כב); לז, לראשית, המקנאים
הפקעת של ה' מאת הגדרלה" "התשרעה המקלל בלשלז אל הגדרל,
כרח לר רברתבים ממררת ארתר שמצילים המים, ריציאת המכתש

מתארעית העיך ע"י ישראל; אליבי עם הגנלרה במלתמרת להמשיך
בבה הרלדת את לה מבשר אשר המלאך, עם המרפלאה הפגישה להגר
במדבר יד);  ט טז, (בראשית ישמעאל של המזהיר וזתירר ראת
למרת ה י צפר הטיראשת להגר ה?ציך" כל "כלר כאשר שבע, באר

הלא, הלא ל השמים מך האלהים מלאך ע פי מר שרב  רבבה היא מצמא
ארתה למחיה מעילה לזה מלס באר לראלל; עיניה אל; שפלקח

המים לבארלל; ענה אל; מלביליס החמלריס יד);  ט כא, (בראשית
רערד, לר,כד) (בראשית במדבר אשר

מלס באררת עם ה?שררים שמרת מדרסי
שמרת כר;  לר כא,  כ כר,  לח כר, בראשיל; ס3רלל;:

ר המחסל ל המצר?ה משל;קפיס אלה בסיפררים רערד, ז, יד,
אחריהם, החיפרשים להד הארץ) של בדררמה ;בעיקל במים המליכה
מצא אשר ענה הלא  עבה ע"י הימים (מציאת טעיברת גללי לנס

אחיל". לצבערך החטררים את ברערתר הימים את
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כר, (בראשית שניהם נשבער שם "כי שרם bv שבע באר שמרת.
יצחק ללעי שברך השטנה", "על  "שטנה" עמר: לא),התעשקל
לנר ה' הרחיב עתה "כי "רחרברת" כא)ך (שם, גרר לרלעי

רעל ישראל בני ריב על  למריבה טסה כב); (שם בארץ" לפרינל
ישראל בני רבר אשר על מריבה טי די; יד, שטרת  ה' את נסרתם

ג. י כ, בטדבר  הי אתי

הטיס. שאלת בפתררך הטגירת האטרנרת השתקפלת
על השפיע סרף ים קריעת שסיפרר כנראה, הסלע, טך טיס

טבעית לא בדרך טיס הרצאת נם על גדלת א ליצירת העממי הרטירך
הלפכיס המולקה הצמא, ענריי הקלסס. מטה ע"י  ה>ךסם בעזרת
בסגרלה כםרבך, נח7, אדם כל לאל לאפשרי. אפשרי הבלתי את

ההגדרה לפי  הקלסס ישנל כך לשם  הפלאים אל; ללחללל לקסלם
במצררת אלישע. הר, אלי שטראל, משה,  הנביא  הםארחרת

אלג גס היכר, שבל במקל, לרב ח בצרר הסלע על משה מכה אלהים
פלסקים, לאינם נלבעיס ל1הלריס למים ל.בקע הצרר מצרים, יאלר

ד);  (שם,יד,א צמארנם את טרררים השבטים שניםעשר כל אשר עד
ממתיק "כטלב7" ה' של בהלראלתיל ? למים הםרשלך העץ של בעדרתר

סיפרר כד).  כב טר, (שמרת המרים*  ממרה " הטיס את משה
להתרחש הנס צריך פה ג,  א כ, בבמדבר מל'נאיס אנל מקביל

שמשה אלא הדיבלר, רק מספיק  הכאה בלי בלבד המקל בנלכחלת
בכ"ז פעמיים ל אפיל הסלע על למכה בנסילז 7נלמד אינל הנרגז
האבקלת פה יש (האם לבעירם" העדה לתשת רבים טיס "ליצאל
הגשמית האמלנה לערמת בלבד המלה של הקסם בכלח האטלנה בי7
ערד מרצאיס אנל הפירטית בספררת ( הקססיבל' מ^ה בכלח לתר י

בהשפעת אל המגית רבאמרנה בדםירך שסקלרץ יציררת, הרבה
הסלע. מך מים הרצאת של אלה מלעיביס

עלשה אלהיס גפה רבה" כתהלטלת לישק במדבר 'נלריס "יבקע
בחרברת, צמאר "ללא כא: טח, תיררך).ישעיהר ללא הנס את

, ... טיס ליזלבל 'גלד ליב;קע למר הרדיל מצרר מים, הרלכם
לארץ מים "לאגם המדבר הפיכת  לל  לג קז, פרק בתהילים
לצמארך" מים רמרצאי למדבר "נהרים מים"רנגרדר למרצאי ציה
אלא מים, הרצאת הים, קריעת של הטלג1יב על הלא גם מתבסס

דתיתלאלמית לטגטתל טאלד היפה הפיל17 דרך לעל קלסמים בלי
רך. צי שיבת bv nnipnn ברלח

 הפילטית הספרלת בכל עלבר מהסלע מים הרצאת של זה נלשא
מיס נבקעל "כי ד: לה, ישעיהר המנחם, בישעיהל הרבה

לעלד. בערבה'' לנהלים
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כ2;  יט ב', מלכים רפא. ל 7 לטהר המים של המגי כרחם
שמחפים סיפררים, כמה נמצאים "ך נ בת . הי פר? ב, מלכים
חרלה, אל טמא אדם לטהר המים סל המגי בכרחס האטלנה את

יד)  ה ב, (מלכים םצרעתר רנטהר בירדך פעמים שבע טבל נעםך
בשרר רישב האלהים איש כדבר פעמים שבע בירדך ריטבל "רירד
ע"י להיטהר המיס גם נותנים מאידך, ריטהר". ?טך נער כבשר

רע"יכ הרעים המים את ביריחר מרפא אלישע שרנים: חפצים
מלח שם רשימר חדשה צלרחית לי קהל המשכלת".ר^אמר "הארץ את

כה ריאמר: מלח שם לישלל הטיס טל*א אל לל^ 7 אלי ליקחל
רמשכלת מרת ערד משם יהיה לא האלה, למים רפאתי הי: אמר

ב, (מלכים דבר", אשר אלישע, כדבר הזה הירם עד המים רירפאר
כב),  יט

T\hnm nw י ת י n !1   ,^,,י" ^ייייד "זי* ילידי. *..(

לכל'. ר'" יד עליל
ספרר (לפי ב,ג במלכים אשר הגבים לסיפרר הריאלי הרקע

רםרבר אדרם מדבר "בדרך .(325 עםל7 גב" ע. ה "ארץ כרסלבסקי; קל
םראב)נדירים ארץ את לת?רף המלכים שלרשת בחרר בה (אשר מראב
?ם רהנה רע בכל הם ראדרס יהרדה ישראל, רםחנרת המים מארד

גבים גבים, לחפרר המלכים שלרשת לצבארת רמייעץ אלישע הנביא
את ימלא אשר פתארמי, שטפרך מי בהם ל?לרט כדי מסרים, בנחל
מסתמך אלא הטבע, לגדר מחרץ נס על ט7;נבא אילל הלא הנחל.

הנגרבים, רבאיזרריה במדבררתיה בארצנר, רנשנה הל/לזר חזירך על
בלא את עפ"ר מבשרת הררת כי הנביא, מתנבא ררח" תראר "לא
 יד) כה, (משלי איך" לגשם לרלח "נשיאים להקילה; הגשם

מראב של אדרם בהרי הרח? אישם ירד הגשם כי גשם", ל;ראל "ללא
לעברר השטפרך של דרכר כי יפה, ידע הנביא מים", ימלא "רהנחל

המלכים שלרשת אל7 לייעץ הקדים ע"כ היה, כלא רלהירת מהר
המים, בהם יעםדר למעך בנחל, רברררת שקעים תיינר גבים, לעשרת
בימים גם רבעירם הםתנרת מהם ישתר רלםעך הזרם עברר לאתר גם

ס... הבאי
לגרסט7 סקינר קאלג1ש, אלטריס גבים" גבים, הזה. הנחל "עשה
מ*על נשל אללס ערל^נל, כקרקע מחלחלים זרד בנחל הגשמים טי כי
נעלטק שס לנקלליס נעדרים הס הקרקע לפני ט7;ח77 ץ ל העי של הסלעי

טי שס למ*לא כדי גכיס, גניס# שס לחפלר לאדם לל לדי טלע>1
עלירנ?ם. תהרם
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כדם" אדלמיס המיס את מנגד טיאנ "ליראי הפסלק את
הערטדים הא7לטים הטיס בחזיל7 רגרסמן רנצינגר קלשרים

ARABIA PATREA טלס17 א. של בספרל קראל ל שעלי זרד, בנחל
רלפפת הענינים שגי ברך הסטיכלת אללס .(83 ע' א, (כרך

עליהם זלרחת כשהשמש המיס, דרך "כ7 רש"י; פרש ליפה טאל7
באלתל ראל לא (המראבים) להם מנג7מרחלק מאדימרת נבלקר

... דם" שהלא סנלריס, היל ללפיכר מעללס טיס הנחל
 יז) כא, ;במ7בר הבאר שירת הבאר; על העממית השירה

עם", נ7יבי כרלה שריס תפררה באר לה, ענל באר "עלי
שפע על  הים גס התנכי. בפירט  המיס המל7  הים

השפיע  הטביחה המיס מצלקת לעלמת טאל7 בללל1ת כהקבלה ל מימי
נלשאיס לל שיטש הלא הק7מל7, העברי של רתתרטרתיר תפיסתל על
7עה הארץ מלאה "כי כטל; להשאללת, השללאלת לטשליס, צירריים

כיס אל"ג7לל ,^^ יא, (ישעיהר טכסיס" ליס כמיס  הי את
השתערלת העצרמים, האליביס של שטפם יג). ב, [אינה שברך"

הטל7 "הלי הא7ירים. ל למשברי הים לשאל7 משללים ארץישראל על
מים כשארך לארמים רשארך יהטירך יטיס כהמיית רבים, עטים

רב). יד, (ישעיהר ישארך" כבירים
למעפלרלת; פתגמים משלים החכמה. בספרלת המיס השתקפית

כל,  כה כה, משלי /7 יח, משלי כב; ,7 ט, משלי יד; יג, טשלי
ג. י  ב י ב, ירמיהר יב;  יא ח, עמלס

רעב לא בארץ, רעב "להשלחתי יב;  יא ח, עמלס מל1פלרלתי.
יס ע7 מיס לנעל ה' 7בר את לשמלע אס כי למים, צמא ללא ללחם

ב, ירמיהר ימצאר". ללא ה' 7בר את לבקש ישרטטר מזרח עד רטצפרך
לח*לב חיים טיס מקלר עובל אלתי עמי, עשה רעלת שתים "כי יג.

המים". יכילל לא אשר נשברים, בארלת בארלת, להם
חיים". מיס מקלר חכם "תררת יד: ג, י משלי
. בעליר" שכל חיים "טקלר כב:  tv משלי

טקלר נלבע נחל איש, פי 7ברי עמלקים "מיס ; 7 יח, משלי
לעל7. חכמה",

לבלרית בארלת סכנ^ם,חפירת ההררי,מנהגים,יחסי רחסתקיפרת רמים
רבארצרת הערבי בכפר בימינר גם שזה (כפי ר הי רהמעיך הבאר
לביללי לפגישה מקלס הישרב, בתיי ציבררי מרכז האחררת) המזרח
פגישה בעזרת שעתידה טי רבקה, את אליעזר םרצא הבאר אצל זט7.

^ .
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של פגישתי םתארעית הבאר 7"j7 אביגל; pny? של אשתר להירת 7r
אל; משה טכיר הבאר ע"י ג); י  א כה, (בראשית רחל עם יעקב

כא).  לא ב, (שמרת צפררה
לעל; הטיס, באר אל לעיר טחלץ הגטליס את טברך אליעזר

לסד שטי זט7, הלא השראברת צאת עת השראברת. צאת לעל;  ערב
העיר בחלרי נרהגים היל "כך ההררי: של ריאלית מציארת על
באלת היל שטה לעיר; טחלץ ערב לעת לטייל ל*את הרללקיס
האחראירת הך שהנשים הלא, המנהג כי מיס. לשארב הנערית

להטה העיר מעלה ערלים "הטה יא  ט א. (שמראל הטיס להספקת
בדיל; כלרתיס הבאר ע"י מים"); לשארב ירצארת נעררת ט*אל

י^חק  זבר זרבתיס שם כג), כא, (בראשית אבלמלך עם אברהם
זלבח אדרניהר א). טל, (בראשית אביל לאלהי בבארשבע זלבח
ע"י לטלל נטשח שלטה גל; רל עי7 אצל אשר הזרחלת, האב7 עם

מח). א, א, (מלכים הגיחרך
(בראשית העבדים עשל קשה בררדאי שהיתה הבאר, חפירת את

פלישתים". סתמרם ר אבי עבדי חפרר אשר הבאררת, "רכל רך): כר,
ד). עבדי ע"י אל (בעצםר ארתה החרפר של ברשרתר היא הבאר
לב).  ל כא, (בראשית שבלעה ע"י מאשרים הבאר של הבעלרת את

כה), (שם, לגזלה הדבר נחשב הרי ארתה, תרפסים אחרים אם
סתימה ע"י  סברטזיה םיך  בלבד השחתה לשם גם נעשית הגזלה

.(m  טר  כר (בראשית בעפר
עטי הנגב" ארץ  הארץ את "הידעת בספרל בסקי ל רס ב ירסף
אבנים, עפר, מלארת העתי?רת הנגב מבאררת רברת כרתב: ,120

סתימת הך תימה? לטה כלים לשברי כרתררת עמררים, פרקי
מאז רנשנית חלזרל; היתה לבאבנים בעפר המעיינלל; אל הבאררת

יט". ג, ב, רבמלכים טר כר, בראשיל; בסל1ר כבר נזכרל; להיא לטעללם
לג), כא, (שמרת תמיר מכרסה הבאר את לשמרר הבאר בעל על

בגבלל שנטעאל למיס, הקל.י7 זכ.לל; היתה הםקלס שלתרשבי כנראה
כב),  כא כר, בראשית ) הבאר את חפרר אתרים אם גס נחלתם

ל קיבל רברשרתם העיר בני כל של המשרתף נס גי ק להירת יכלה הבאר
היר שזרים כנראה יח).  יא כד, (בראשית טיס האלרחיס גס

בזמך כח). ב, דברים יט; כ, (במדבר בתשלרם מים לעצמם קלניס
בכסף, מימיהם את קל.ל העיר תרשבי גם רצרה םצרר

זה להרי לחקלאלת בר צפרנה רבה ברכה הטל בתנ"ך: הטל
לעשל, ליעקב יעחק בברכת נכלל הלא אליל. העברי ביחס משתקף

השמים טג1ל ס הי האל לך "ריתך לראשרך: לסף. לי יעקב בברכת
יסף "ללי לסף; לי יעקב ברכת כח). כז, הארץ"(בראשית רםשמני
ר". תחתי ררבצת רמתהרם מל1ל שמיס, מטגד אר*ל הי מברכה אטר.
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יסרד גם משמש הטל כא. ב. שםראל רערד, לג לג, דברים  רכך
התחלה את מסמל הטל ב). לב' (דברים אמרתי" בטל "תזל למשלים:
אנשים בשמרת גם שלך" אלרלת טל "כי יט: כר, ישעיהר להאלר.

אביטל. חטרטל, בהם: נכלל שהטל יש
הלא המים בשאלת ריאלי, בסגנרך שנכתב בתנ"ך, היחידי העניך
העניך כל .( כ כ, ב, (מלכים חזקלהל של התעלה רעל הבריכה על
היתה לא כאילר סתרמה, די רבצררה ק*ר בסגנרך אחד, בפסלק מרבא
לשרנה:"ריתר רזה העררך, אל הסרפר בעיני מררבה חשיברת בעלת
ריבא התעלה לאת הבריכה את עשה ראשר גבררתר רכל חזקלהל דברי

. יהרדה" למלכי הימים דברי ספר על כתרבים הם הלא העירה, מים
את סתם לחזקלהל "רהרא מרצאים: אנר ל לב, ב, רבדבריהיםים
דרדריצלח לעיר מערבה למטה ריישרם העלירך גיחרך מימי מרצא

מעשהר". בכל חזקלהל
הלא דה דבר כי אנר, ירדעים כי טלקשה, נראה הזה הדבר

נמצאה הנקרה, אל המערה, נתגלתה ב1880 שהיה,ערד מעשה תיארר
רבעל עצרם שהיה המפעל, רם סי עם nppnj אשר הכתרבת רפרענחה
ללב הא "בהתקרב למלחמה. מצרר בימי ראשרנה ממדרגה תשיברת

ללא העלר תלך אל בנקרה זרמל ל למלמל הגיחרך את סתטל העלר אל
מ7רלל  לילנאל זאב (לפי לתרשבים" צפריה צמארך סכנת הלתה

עם הכתרבת צלרם טלבא גם שם ,132,134 ע' ריהרדה יררשלים א"ל
לתנ"ך ארפיינית זל כתלבת 7ללקא רארלי זה), בעניך פרטים
כל עם הגדרל המעשה עליר.המציארת, עלרכלל להשקפת למגמתר
לאל למקלטל הק7לש בספר כ"כ גדרלה תשיברתר איך  חשיברתר

פה. 7ללקא
אלנה בתנ"ל" המלם "נלקא את שמשקפת הספרלת כלס; סי

אמרנרת התפתחרת ביטרי לידי בה באים ריאלי, בסגנרך כתרבה
מנהגים הררי, הסיפררים, גבררי של מעשים המים, עם בץסר רדערת
אל רהכל הטבע איתני עם המאבק 7רכ.ל החילם, חכמת  רנימרסים

החיברר זמ7 להשקפלת בהתאם דתית רמגמה צבירך מקבל ברלבל
כה. הערל ל

נתנ"ל הגז
התקלפה הק7למלס. לשראל בחלל עלקרל ענף הלה המרעה
בעלקר עמדה השבטים רנדרדי האברת תקלפת "הפריהיסטררית"
בראשלת בספר יפה טשתק9 זה לבקר. צאך גל7לל  המרעה על

j^.
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(סיפררי נררררהם סלהם, ההררי תיאררי האבלל;, בסיפררי
יתרר צאך ררעה משה על האגדרת גם כך ירסף, סיפררי האברת,

להם ר סיגל ההתנחלרת עם כאשר מארחרת, רתר י בתקלעה רכר*).
התאימר שלא השטחים כל  ת תהחקלאי הכנעני התרברת את העברים

יהרדה, מדבר כמר אחרים אי/לים רתנאי גשמים םיערט בגלל לח?לארת
מעררב", "מש? גם קייס שהיה אל למרעה שיםשר הירדך, עבר הנגב,
שמראל (נבל, לבקר צאך גידרל עם אדמרת עיברד מאחדים היר כאשר
א, הימים (דברי גדרל מידה בק7.ה מרעה היה למלכים ב). כה, א,
גם ררעים נשארר הרכבים כג).  יג ב, שמראל לה;  כט  כז

לה), (ירמיהר הםפרתתת הח?לארת בתי/רפת
רהמרעה הררעה עברדת את שת?יף ריאלית תמרנה תיארר אבל

מצאים אנר איך זה בענף עיקריה. עברדה שהרא הגז, רבתרכר
של הישר מעניינר אינר שנזכר במידה הגז, התנ"ך, בספררת

להם; העיקר הם שהם אתרים, םאררערת עם בקשר כא הלא הסרפר.
(בראשית רלבך יעקב סיפררי כגרך: הסיפררים גיבררי מעשי
יא;  ב כה, א, שמראל יב; לח, בראשית ראילך; יט לא,

ה?שררים דתיים רבמנהגים בםצררת רכך . ל  כג יג, ב, שמראל
ט על, דברים יט; טר. בדברים כמר הדתי. רפרלחך המרעה בהררית
מאת העם, מאת הכרהנים משפט יהיה "לזה אל צאנך" בכרר תגז "לא
להקבה, רהלתיים הזררע לכרהך רנתך שה ראם שרר ראם הזבח זרבתי

 לר" תתך צאנך גז רראשית ריצהרך תיררשך דגנך, ראשיל;
ה).  ג יח, (דברים

נערצה ראשיתם דתיים רםצררת מנהגים הרבה כי הרכיח, (המת?ר
גדי תבשל ,לא מצררת; הטקלרי, הפסת ?רבך חג עניך כמר במרעה

רערד). אמר" בחלב
הצאך גזיזת הגז? על בתנ"ך שנשאר החרמר, ממעט מסתבר מה
בפי לנבל דרד דברי כה הלא טרב. רירם תג חשרב, מאלרע מהללה

בידי נעשית הצאך. גזיזת באנר". טרב ירם על "כי ר: יג;נערי לח, צאנר"(בראשית עם"גרזזי נמצא הצאך בעל אבל הרריים,
נבל יהרדה, לבך, כג),  ג י ב שמראל יג;  א כה; א, שמראל
הגז בחגיגת משתתפים רבעצמם בכברדם המלך בית רבני ראבשלרם
גם ברלט זה טרב. רירם משתה לפרעלים לעבדיהם, עלשיס להם
לחמי את יא):"רל?חתי כה, א, (שמראל דרד לנערי נבל מתשרבת
אשר לאנשים, רנתתי לגרזזי טבחתי אשר טבחתר ראת מימי ראת

לר רהנה לנבל באה אביגיל כאשר רכך המה"? מזה אי ידעתי לא
עד שיכרר רהרא ר עלי טרב נבל רלב המלך במשתה בביתר משתה

אשתר לר רתגד מנבל הייך בצאת בבלקר "ויהל לרק " ... מארד
"נחם" יהל7ה ... ל*בך" להלה בקרבל לבר רימס האלה הדברים את

יב). לח, (בראשית הגז בזמך



205

 "היברל" אסיף הרכרש, סיכרם של זםך הלא ר'גז זמן
לליבלע. הצאך, בעל את לפקלד מתאים זמך גם הלא להרי הצמר

עמלם על תשלרס מנבל תרבעים דל7 נערי חרברת. >.לללק
גם לילה, גם צאנר על ר הי חרמה "כי צאנר על רשמירתם

"האישה גלל לאבל הצאך". ררעים עמם הירתם ימי כל ירמם
להיא הרלעלס ¥7קל אמנם כי מבינה, התראר" ריפת השכל טרבת

רחבה ביד נבל של המעררב" "המש? ממתנרת להם מעני?ה
משפחתיים ענינים מתרחשים הגז בזמן  ית). כה, א, (שמראל
גם רברדאי המלך רבני המלך גדרלה. רשיבית בעלי רמדיניים

גז, חגי מסדרים הם רב, רמקנה צאך ל בעל הס ל"הזקגלם" השרים
 המשפחתיים עניניהם לסידרר הזדמנרת משמשים למסלבל7;.אלה

ר" "נערי בידי הערמה דרך על אבשלרס מבצע פה מלכרתיים.
כג). יג, ב, (שמראל חצר רצת מיך  אחלל באמנרן נקמתל את

עברדת את ממשי תיארר מתארת התנ"ך ספררת איך סיכרם:
שענינם סלפלרלס, רק בה יש בתנ"ך. נשארה לא כזר ספררת הגז.
הררי, ר?טעי מנהגים רכמה כמה 079pnvn דרכם אבל הגז, אינר

רבגז. במרעה שיסרדם

התנ"כי הפירט של כאספקלריה DTRbpnn חיי
המשל המליצה, דרך על פירטית ספררת מארד עשיר התנ"ך
רלב כאל; אלתה, למדרלכה טאלרה לכלי. האליגרריה רהחידה,
;כגל7; פללל17לת דל;לל7 אל מרסרית  הדתית האידיאה התנ"ך,
החקלאיים החיים מתרכה משתזפים אבל ט), בשרפטים רתם ר משל
הקשר ממנה ערלה תרפערת. של רחב לבהלק9 צרררתיהם בשפע
לפני הטבע הכרת םרלדתר, נרף עם העברי של אמצעי הבלתל

רלפניס.
המדבר רגבערת, גיארת רהרים, ניגרדי הנרף, גררנירת רב
רהתמרררת החליפרת בר, הצמחיה שרני רהמדבר, הערבה רהים,
לנחלי איתך נחלי נחררת, השרנים, המים מקלרלת במשמעים,

להקדים, הים ררחרת רצבאם, השמים הקלסמללת בתרפערת תמרררת אכןנ,
 השרב החבר, להקיץ לס הגש החררף להרעם, הברק הסערה,

אלה כל  רארנים, בינה חרסר םרלך נעמד היה שהאדם תרפערת,
רבתפיסה הנפשית החרריה את רערררר הלב את חפעימר באלה רכירצא

ההגירך את הארתם, את קלבלל הםירחדת העברית הדתיתהלארמית
 להתפאר" ידיר מעשה "אלא לשמר רפי י לא כביכרל, להל האל

אל", כברד מספרים בבתינת"השמים עלירנים רהגירך תכלית למען

^
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לתהרת אל גדרלתר לספר בא הכל הכל,  החליל; השדה, העץ,
למשל). רב, (אי מעשיר על

ההרריה עיצבה כיצר לראיה, סקיר טהללה לעיל; הפי הספררת
ליצירת צמיחה קרקע שימשה כיצד יהחיייה, המחשבה אל; החקלאיל;
הריאלית הספררת ששרידי בטקלם, רכך החברתי, ללקלסר התרברתית

דללקא החלל את לפעמים ממלאה  מתארים מקלרלל; השאירי לא
על jnpj הלא הנפשי הערלם כי במתכררך, שלא הפירטית הספרלת
הצמיחה עם מגע מתרך הטבע, עם במלחמה ממשיים, חיים של קרקע

לכל', בעברדה האדם ליחסי בעברדה רהגידרל,
האנרשית, רה ר האח ר לס השל סטל היא הפירטית בספרלל; החקלאלל;
עברדה כלי  להטזטרה האת המלחמה,כך סמל הם רהחנית שהחרב כשם
חרברתיהם "לכל;ל;ל הנצחי להאלשר לס השל סטל  החקלאי של עיקריים

ללא חרב גלי אל גלי ישאל לא למדםררת. רתניתרתרתיהס לאתים
... מחריד ראיך תאנתר רתחת גפנר תחת איש רישבר מלחמה עלד ילסדל

ג). ד, (מיכה
גלרטים ע"י טלשקה גך הלא טבלרכל; עלבה, חקלאלת של האידיאל

כגך בדמירך מצטייר העדך גך הנה  לפלגים נחל נהר, עבעייס:
יא). ב, (בראשית טשקהי ראשים ל4 שנפרד נהר, אשר טלשקה

השמים במער הגטלרה התלרת הבצררת, שנלל; המשקעים, תהפרכרת
מברכתם, להיהנרת להם נתך אשר רלצמחים, לנהררת היחס את העמי?ר

אשר היא, מצרים כארץ לא לרשתה, שמה בא אתה אשר הארץ "כי
להארץ, הירק בג7 ברגליך להשקיל; זרעך את הזרע אשר משם, יצאתם
תשתה השמים לט17ר לבקקגלל; הרים ארץ לרשתה שטה עלבדיס אל7ס אשר
לברכה הבל1חה של בסגנל7 להרי יג),  י יא, לדברים ... מים"
ארץ עלבה, ארץ אל מביאך יהיר אל ה' הנה "כי ז.; ח, בדברים

ז.  כד לבבטדבר לנהל". בבקעה ירצאים רתהרמרת, עינלל; מיס, נחלי
כארזים ה', נעע כאהלים נהר, עלי כגנלל; נעיל, "כנחלים

נחלים. זרימל; על הבעחה  הנחמה כנבלאלל; " ... טיס עלי
ד, ער ר לה  tp תהילים ר', לה, הר ישער

נפסק, הבלתי הקילס ההתמדה, סמל הלא העץ בפירט: העץ
כא: סה, ישעיהר רהטרבים. הבריאים החיים עם להקשר השרשירת

ישב, לאחר יבנל לא פריס, לאכלל כרמים לנעעל לישבל בל;ים "לבני
עמי". ימי העץ כימי כי יאכל, לאחר יטער לא

יסלד הס למינהל העץ מחיי רהשאלרת רימריים טאלד הרבה
הטלשקה העץ לעקירתל. גידללל רצםיחתר, העץ הפירטית, ליצירה
חיים סמל^ס משמשים אלה כל  היבש להעץ מיס פלגי שעל זה, 
אל לל לעלב צדיק להעלנש, השכר לשאלל; השאללל; עללס, לל;פיסל;

גררל העץ יט).  עז ח, לב אי א; (תהילים ללהיפך. ל ל לרע רשע
יכרל; אס לה, תקל לעץ יש "כי התםרתה: בך האדם משל רת?ררתר כרחר
יטיל; יבעפר שרשי בארץ יזקי7 אס ל;חדל. לא ינקתי יי לחלי9 לעלד
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לטלת לגבר ... נטע כטל ק*לר רעשה יפרח מלם מריח גזער,
של רהיפרכר ל).  ז לד, לאי7?"[אל7נ  אדס ללגלע. ללחלש

סבלב יחצני ל;  יט לב אל התללבש, אל לנעקר שנשבר העץ דבר,
כעץ". הלה "לנק אל תקללתי" כעת ליס* לאלל,

העברי בעיני סרנים עצים דמלת
סמל העצים, תפארת העברי בעיני הלה הארז . ל7 האל ל הארז

את השמדתי "לאגלכל להתמדה. יציברת גאלה, גרבה, לררטטרת,
כאללנלס הלא לחסל7 גבהל ארזלם כגלבה אשר טפניהס, האסלרל

לה' "כי .(v ב, (עמרס מתחת" רשרשיר ממעל ר פרי ראשמיד
,;למלס הלבנרך ארזי כל רעל רשפל נשא כל לעל לרם גאה כל על צבארת

חרמה כל רעל גברה מגדל כל רעל הבשך אלרני כל רעל רהנשאיס
לבדל ה' לנשגב האנשלס רלח לש3ל האדם גבהלת לקח ... בצררה

לז).  לד ב. גלשעלהל הלא" ה בללם
;V  יד ב, במלכים נמצא בתנ"ך לארז היחס על חלטר עלד
חלטר גם שימש (הארז רערד לא, לחזקאל כד; כב,  לז להזקאל

אחר  זה רעל שרנרת, למטררת רחידרת משלים סלפלרלס, לאגדלת,
כר).

בר משתץף בפלל17. ב ל חש טקלס תרפסת התאנה גם התאנה.
ל7חל; אלש "ולקנו יא:  י ט, שרפטים רפרירנה. בתזרנה ערכה

מאיים ירםיהר ד); ד, מתריד"(מיכה ראיך תאנתנר תחת ראיש גפנר
ענבים "איך יג) ח, (ירמיהר לתאנה פררירת חרסר של בסכנה

לשרלל >~הריכיך של נבראתר בתזרך בתאנה". תאנים ראיך בגפך
הברז יחס לערמת לאהבה ברחטלס סתללחס הלא רשאליהם לבבל שהרגלר
שני חזלל7 רלאה הלא ל ר בעיני השפלים לשרלל הררת רפה לצרקיהר

מארד טרברת תאנים האחד הדרד רהלאה: ב, כד, תאנים ררדאי
תאכלנה לא אשר מארד, רערת תאנים אחד רהדרד הבכיררת תאני

רערד. ב) כד, (ירמיהר "... מררע
כרמים משרפעת כארץ בתנ"ך מצטיירת ישראל ארץ להכרס. הגפך

הכרבשים על קלבל ירמיהר כד). תהילים י;  ת טרז, (ישעיהר
חלתה הגפך לב). מת, (ירמרהר הכרטיס את רסיס קהל הזרים, I

(ישעיהר הה ל גב דרגה על עטד לעבנדה לטקלבלת אהלבה טאלד
לסיפררים, רבה עממית, ליצירה יסרד רשימשה הכרם) שירת ה, פר?

אלרהים תשרבים. רלמרשגים לערכים סמל ה), (ישעיהר משלים
היא הגפך ז).  א ח, (ישעיהר לכרם ישראל רעם לכררם מרשררה

י).  ג זכריה ד,ד; (מיכה רהשלררה השלרם סמל

^m^_



208

מאכלס כאשר שרב, בימי בקיץ רהבשלתס הענבים עסיסירת
את מעלים כעת) חוךלאינר גם 7 יע.י7 זה (על לנפש" נ"^לי הלא

יקראל". מצאתי במדבר "כענבים ל;  17 הלשע. להרי ערכה
הכרם: טקירי

לה" ענר  חמד "כרם
שרעלים לנר אחזל " טר) (ב, השירים רבשיר

>ךטנים שרעליס
כרמים מתבלים
סמדר" רכרםנר

תמרנה משמשים התמירים לירקלתל נשיררתר אי . רהסמך הזית
בטחתי אלרהים, בבית כזית "ראני נב: תהלים פלסקת. בלתי לפררירת

רענך זית עז; יא, ירטיהל לישראל, סמל הזית אלרהים". בחסד
שמך", הי tap תראר פרי יפה,

פרתי נשירת כג.  כד ל; , יז ישעיהר  הזית ככרת יעקב כרח
לג. טר, רב י א  תאסרך, סמל  הזית

סמל  השמך ג. א, השירים, שיר העדנה סמל הלא השמך,
כד, נה, תהלים החברתית, הנאםנרת

יז). א, הימים דברי כז; א, (מלכים השפע סמל הש?מה.
השירים (שיר ל לפרי *ילל נלפל, בגלל רפי הי סמל ח, התפר

ז,ט). השירים (שיר העלב להריח החביברת סמל התפלח מיץ ב,ג);
 הישע רתרסר החרלשה השביררת, סמל . ה?נה  מים צמחי

על הר*לץ, הזה הקנה משענת על בטחת "הנה ל: ר, ל ישעיהר
אני כי מצרים, לקבי י כל "רידער ל: כט, יחזקאל רכך מצרים",

טר,  יד א, טלכיס גס ישראל", לבית קינה משענת תירתם רעל ה',
גלמא "היגאה לג;  יא ח, לב אי הביצרת לחרת סרפג הגרמא.

ביצה". בלא
ה.//הלכר9 נח, ישעיהר רהכפיפרת, ההשפלה סמל ך גמר הא

רערד. רערד ראש" כאגמרך
יד, רב (אי להקץ הנבילה סמל הם  וךצרים שחייהם הפרחים
רימל יצא כציץ ררגז, רשבע ימים קצ.ר אשת, ילרד "אדם ב):  א
שיכררי גארת "עטרת א; כת, ישעיהר יעמרר". ללא כצל ריברת

. רכר' נ1פארתר" צבי  נרבל רציץ אפרים
אם כי הרשעים, כך "לא הריסה. של מהיר תהליך מסמל המרץ

כט,ה. ישעיהר ה; לה, תהלים רערד הררת" תדפנר אשר כמרץ,
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לשלל; שטלר ההרס; ל לבש הל הפלרללת, אי סטל רררררים קל?לס
ההיא לס בל "להלה הפלרללת סטל שהם כרטיס, בטקלס בהם אילם 

לשלל; לשטלר  כסף באלף בפך אל9 שס להלה אשר D7pz< כל להלה ,
הארץ. כל ה תהל לשלל^ שטלר כל שטה, לבלא לבקשת בחיצים להלה,
לשלל; שטלר לראת שטה תבלא לא יעדררך במעדר אשר ההרים לכל

כהי).  כג ז, (ישעיהר שה," ללמרטס שלר לח למשל להלה
ט,ר). (הרשע האלללנ סמל  להחלה הקלטלש לע.לד,

טל7ח "הקלספלס . ד ל, לנ אל הדללס, החללס סטל מדבר צמחי
 רטלה "לשל7 . 7 ג, בתהללם להסס". רחסלס לשלרש שלח עלל

נלטל הרלתס של ערכל (>ךל רחטלס". גחלל 7נס טנרניט גבלר חלצ7
הנגב" "בארץ ברסלבסקל חלטר הרבה טבלא המדבר בחלל לנלטלנל קדס

.(128  129 (עם'
זה לערמת התנ"כי לס כפל סקלס תרפסיס אינם רהסעררה החיטה

האדמה עברדת של הקלשל טר^לאלר השאללל;, דרך דלטלללם נ.מ*א
טשך נלשא לבכה ללך "הלך ג): קבס, ל;הללס ל; קכל, (תהליס

חרשל גבל על מנעררי; צרררני "רבלס אל ר) ,!dp תהלים  הזרע"
לינלד. לעלד ג,  א קכס, ל;הללס לטענלתס" הארלכל חלרשלם,

מקלטלל; בהרבה שספלזר החלמר רב לא לגם הרשימה מיצרי פה אל7
.7 ספי 7 ספל רק בלגנ"ך,

המעשיה  סיססר ט. (לפי הצרמח מערלם סרידיהך אל מעסירת
המרשג). הגדרת גם שם  1949 פברלאר  אפקיס התנכית. בספררת

רלחל ישראל בני שבקרב מעידים, משלים לכטה הפירט "שפת
זכריה נןז,יב; הר ישעי ח; יד, ישעיהר הצרםח" מערלם מעשירת

.7 לא, יחזקאל ה;  ב,א ישיעהר ב  א יא,
: ט יד, מלכים הצרמח. מערלם םהמעשירת שהרשפער משללם
את ל;7.ה לאטלר; בלבנל7 אשר ל:ארז, אל שלח בלבל.ל7 אשר "הריח
משל ... החלח" את לתרמלס השדה חלת לתעבלר לאשה לבנל בתך
מספרלת להקבללת חלטר הנ"ל (במאמר סל  ח ס, שרפטים ללתס;

העתי^ה). ה^טלס
ב"ארפך לתירת שרנה יחס טשת^ף בתנ"ך בתנ"ך החיים בעלי

החיים, אידיאל איננר הציד עשיר  שלילי יחס כאל רשמי"
כד). כה, לבראשית האלהללס" לשב לי "התם לעקב הלא האידיאל

בחללת קשה שנלחמר לרלעלס, חקלאלס על סיפררים לנר נשארר
יד; שרפטים שמשרך, סלפלרל לד, לז, א, (שמראל רהדרב האריה הפרא

ב. (שמראל בנלה  מפלרסס צללד נזכר דלד גלבלרי בל7 ד, סל,
כ).  ג ל
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הארץ תאבל כך "אל ג: ד, הרשע נזכרים. הם גם ה17:לס
הים דגי רגם הסטים רבערף השדה בחיית כה, ישב ל כל ראםלל

על גדיל רעש יהיה ההרא רם "בי כי.  יט לה, יחזקאל יאספר".
על הריסש הרסס יכל ... הים דגי מפני ררעשר ישראל אדמת

סרסל לא כרטס הים, כדגי אדם רתעסה " 'י7; א, חכקיק האדמה".
רערד. כה א, בראסית בר";

. כנ"ל)  סיסטר (לפי החל מעילם םרטיבים על מעשירת
לנלנלקר החי םערלם תסרנרת הרבה על שסרה התנכית הפלאל1לקי7
הדרב, הזאב, האריה, טרפיעים שבחך רבטיטפרררת, בהשרראר*

כא), ?ר, ;ל;הללס כפלרלם .. מקלרלה. רכך'.' הנשר העררב, השה,
תיארר לשם באריה הסיטרש םררבה ביתרד םא), לח, (אירב העררב

כג; א, ב, סטראל סםסרך). ר  ה יד, (סרפטים יחידים סל
יהרדה  הסבט סטל לי;  לד לז, א, סםראל ריהרנתך, סארל

כב. לג, דברים  דך כג;  כ לג, דברים ט;  טט בראסית 
ה,ז; מיכה ט; כד, כג, (במדבר ישראל סל : עמים סל תכרנרת
אכזרירת תיארר רערד. ט  ח יב, ירמיהר ט;  א יט, יחזקאל
כז;  כה ככ, יחזקאל ג; ג, צפניה למסל כמר חברתית, סכבה סל
ה, יסעיהר ה; ר, הרסע ח;  ג עמרם  יפעיליתיי האל גכירית
רערד. י ג, איכה, ט; טט, ל; כה, ירמיהר ה;  ר לא, יד,,
/חיים שיסרדם םרטיבים עשיר הפירט כי ראינר, סיכרם.

 לנלקתי מקיר אבל פירטיים, הבעתר דרכי סיגנרנר, חקלאיים.
רהרריה רסביבתה ישראל בארץ העם של חקלאלת היישרבית ההרריה

בעלקר. ארתה סעיצבה היא, זר

הגלאלגרפל הרק7נ מבחינת  קכ"י 77הל?ס הסכרת
כנגכ כאפלקלס  הנגב" "נארץ כרסלכסקל, סל מאמרי לפל

.328  311 ע. בנגב רהסטפרנרת ?כ"ך)  ;תהללס
בנגב", כאפלקלס סברתנר את ה* "שיבה 7  קכ"י תהלים

הנה ... גסס ללא הסטפרך היא בנגב תר ר בי המפתיע "החזלי7
אתת. גסס טיפננ אף הררירר רלא הנגב רמת מעל עננים החללקי
נתכים בהרלס שם אל אילם להרי, ע רהסםים מזרחה נשאי העננים

הס הנגב, אפלקל אל צד מכל .תגלגלים הטיס עזים. גשמים
פררצים שהם רסרפם, הפרגרת ללא רמתעצםים גיאלס גיברלס,

לא אשר האדם, את רמדהיםים הנגב רמת עבר אל איתנים בכרחרת
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!
... לס" י באלתל גשם כל ראה

הרים ללה הבג הקטנה בארסנל הלא שכיח חז7ל7 "השטפרך
הנגב כארץ לםםצה, לטדברלת נגלבה בארץ רק אללח לבקעלת,
לתר בי רבה הפתעה האדם את להפתיע כבירים זרטיס עללליס

בזכרלנם נחרתלס בנגב שהשטפלנלת יש לאכ7 בזכרלנל, ללהחרת
שהם עד לללרנס לללי אלטרלס  כ"כ עטלקה חריתה הבדררים של

."... אחרלם שלנים לטאלרעלת ל"תארינלם" קנים פיהם על טלנלס
רן* בתל ההלפכיס בנגב האפיקים את לפה לדע "הטשלרר ...
את הניח לא הטלעע הגללללת ק7נלץ לעצלטלם. חזקלס זרטלס
טכל רבים המלנלס לעלללת קילרע זכריה כנבלא הלא לגס דעתל
בזרטיס ... כאפיקים" קבלתנל את הי "שרבה כך: על התפל^לת

על בנגב; האפיקלס את לפרקים הפלקדיס להעצלטיס, החזקים
משלללם הטלנלל להלל בדרכל, טדבר של1חל לעבלר ל*לל7 השב העם

" .... עלברלס רבים טיס פתאלם המלשכיס בנגב לאפלקלס

העברי הכתב תללדלת  ילבי7 לפי  בגזר קנמצא החקלאי הללח
ז ללרחל אסל9 לרחל .1
י" לקש לרחל רעל .2
פשת  עצב  ירה .3
שעלרלס ר קצל ירה .4

לכל ק*ר ירח .5
^מר לרחל .6

2?"(?יץ). לרח .7

מרתשררך. תשרל,  אס9 לרחל א.
. טבת כסלל,  זרע לרחל נ.
. אדר שבט,  לקש לרחל ג.
. נלס7  פשת ע*ד לרח ד.

אייר.  שעלרלס קצר לרח ה.
סללן.  לכל זטר לרח י.
אב. תמלז(  ^מר לרח ז.

אללל.  קץ לרח ח.
בסמיכלת. חדשים 2 מפרשים  ירחל

הא"י "התערדה :122 ע.  העברי הכתב תללדלת  ללבי7
כי בלדאלת ל עלי לאטר שאפשר בכתב, שנכתבה לתר, בי nmipn
י  יד בל7 למאלת מילחד  הרגיל הכנעני העברי הכתב הלא

הספירה. לפני
^^
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גזר היא תלגיזאר, הטקלס ,1908  טקליסער  המרצא

כילם. ל עלי הכתיבה התעלדה זה נקלח 'חקקה ""'^ *'^'' ""'
... החקלאי" לח הל

ספירת לפני ה10 למאה זמנו אל; קובעים רנלס חכמים
!;פילו אותו המקדימים ליש בא"י) המליכה (ראשית הנוצרלס

הי"א. למ.
ידיעת קל התפשטותה למידת כהוכחה הללח מעניך שנית ...
מלגימה, רשמית תעלדה בידינו כאן אי7 שכ7 בישראל, הכתיבה

אלא טלוטדיס, סופרים בידי ונכתבה טלשל בפקודת שהיקם
טבעלי כנראה גזר מבעלי פלוני איכר לעצםר שעשה גסה, חריתה

בעיר". האמידים לזה האח
^סלפריס אחד, טעטד של ל נ קניי היה לא הכתב מעשה "אם ...
אמידים, איכרים בקרב אפילל טהלכיס לי מצא אלא בכך, שמלאכתם
לטדי..!" נרחבת השכלה יתפיצת גדילה תרבית מידת על הדבר טראה
שמערכת בלבד, לא תוכני. מפאת הלוח מעניין ושלישית "..."
לסדר בדיוק מתאימה בו, המתוארות החקלאיות והעונות העבודות
ובאחוזות, בכפרים היום עד הנוהג הא"י, הפלח של במשק העבודה
בי7 רווח היה זה שלוח אלא בהם, נגעה לא החדשות הש#ל1ות שיד

קבוצות לחלוקת יסוד ושימש העברי הישוב ימי כל ייי"זר הארץ עם
הראשונות במאות בגליל הכנסיות בתי את בתבליטים,שקשגזו הטזלות

(שם). השני" הבית חורבן לאחר
עשרה". שמונה "מתפילת ... עלינו בסרף

טיני כל ואת הזאת השנה את אלוהינו ה' עלינו ברוך ...
ושבענו האדמה פני על לברכה רמטר וטל ברכה ות7 לטובה תבואתה

... השנים מברר ה' אתה בריר . הטובות בשנים שנתנו וברך טטובר
הגדולה. כנסת אנשי שתקנו ברכות, יח מתיר



213

)Mjcf האביב נבול הוא הסתיו פה
1IVRcf תמיד. נר הוא chinrn
WJ חולפת #אני תראוני אל
iuljyf תמיד. נר הוא הברוש כי

. vpSKi העלים, נ#רו בכרם
tl^^r החצב. n]D בהרים

^ [jiff/ חולפת ^ואני תראוני אל
y^h| בהךים. דולק ^חור נר

f /₪$$ נחצב. הקבר בהרים .
uiiyMB כבשים. כעדר הך#א לך
^XjjSSl חולפת ^אני תךאיני אל

vT^HK' תמיד. נר הוא הברוש כי

mlffBHj/ גילדברג לאה
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