
יקסמוח בד לש םישדח םיריש 

,ומצע לש לט'מ ,המוד ,אוה — ,םידחא לשו 
םרומב ומוקמ תא תעדלו שרפתהל הסנמה 
תואיצמ ןיבו וניב םירזתשמה םיסחיה תוב 
תוילשא ול ןיא .המודכו בחרמה ,ןמזה 
לאושו ההותו ךישממ אוה ןכלו ,תומולחו 
לבא .("םילאוש ונניא — םולחב קר" יכ) 

ךותמ ול הלגתמ הנניא איה ףא תואיצמה 
ךתיב יבשוי" .תמכסומו תיתדגיש הייאד 
,וז תמכסומ-יתלב תמא — "םירשואמ םניא 
תעבה םשל אל ,תורפסב שדח וניא הנחבימש 
ירשא"ל הזיתיטנא רותב הדמעוה דוטניק 

/ךתיב יבשוי 

רזע ןב דוהא 

>שארה בוחרב תונח 

ארה בוחרב תונח" םע הנושארה תורכיהה 

יביצה טרסה תועצמאב ןבומכ ,דתיה "יש 
רט יניא םא) רלה ףחי קחיש וב ,עודיה 
יקאבולסה רגנה לש ודיקפת תא (םשב הע 
עב דיקפת תא הקסנימאק הדיאו ,וקטראב 
תרמ הנקזה הידוהיה ,הירטנלאגה תונח תל 
ינורכזב תרחנ טרסה .ןאמטואל הילאזוד 
בצועמ ,יתיארש םיפיה םיטרסה דחאכ 

,תימינפה ותונכב ענכשמ ,קופיאבו חוכב 
רתויב בוטה) האושה לע טרסכ קר אל 

.הלענ תונמא תריציכ אלא (יניע וארש 
דנה תא אורקל תונרקסה אופיא תנבומ 
— (ירבעה רפסב םידומע 102) הליב 
פשל המוגרתב — «"ישארה בוחרב תונח" 
יצי לע םסובמה טרס תייאר ירהש .ונת 
ששחה תא דימת תררועמ תורפס תר 
יאמבה לש ויתואצמה אמש (בוט טרסב) 
— ער טרסבו ,רפסה תא וחיבשהש ןה 
הז לכ .ומצע רפסב איה המשאה אמש 
תא ארק םרט הפוצה םא ,ןבומכ ,רומא 
רדוא לע ויגשומ לכו ,תטרסומה הריציה 
דוחייב רכוז ינא .טרסה תועצמאב םה הית 

לב םימלוצמה ,טרסבש םולחה יעטק תא 
תדמו וקטדאב םיפחרמ םהבו ,קיהבמךב 
,ריעה רכיכב ,גח ידגבב םישובל ,ןאמטואל 
יתועונת לכו ,םלועב המחלמ ןיא וליאכו 
לע תורומ — תוימולחה ,תוטאומה םה 
.תרחא תואיצמל הפיאשה לעו' הייזחה 
רומג ןוחטיבב טעמכ יתמשרתה המ םושמ 
ויתופסותו ויתואצמה ןה הלא תוניצסש 

/ ישארה בוחרב תונח :ןמסורג באלסידאל * 
:תירבע .זפתוא תאצוה .חלכה / אמא-אבא תיבמ 

.1969 .בירעמ תירפס .ימערב ןמחנ 

יומיבה תכאלמש םושמ ילוא ,יאמבה לש 
רתוי טלוב ןפואב ןהב השגרוה תדחוימה 
אנ םנונגסש ,טרסה יקלח דתיב רשאמ 
ררב יטסילאדוטאנ םיתעל — יטסילארוט 
הבר .יטויפ םזילארוטאנ םיתעלו ,םגו ילאט 
בה רופיסב אוצמל האילפה אופיא .רתיה 
קיידב תועיפומ ,םולחה תוניצס תא בות 
עב םוקמה תניחבמ ,העיתפמ שממ תונ 
הדיסחה וליפא .רואיתה תניחבמו הליל 
יצ רשא ,רפכה לש היסנכה לדגמל לעמ 
תחתופ — טרסה תחיתפב עיפומ המול 
וב תשמשמו ,רופיסה תא תונקייד התואב 
בה לע ימרונאפ טבמ — תילכת התואל 

.הדיסחה ףועממ ,ולוכ רפ 
הכ תוימצע לעב רופיסה היה אלמלא 
תישארב יכ ,הרעשה הלעמ יתייה תענכשמ 
ןיא רבד לש ופוסב םלואו .טירסתה היה 
לע דסייתנ המו המל םדק המ הנשמ הז 
יכ םא ,ומצעל רופיסה תא ןוחבל שיו ,המ 
רכזיהלו רוזחל אלש ותאירק תעשב השק 

.טרסה תונומתמ טרפ דחא טרפ 

רל שיש םלוע ורופיסב הנוב ןמסורג 
תה תדימ — תחאה .תוניחב יתשמ ותוא 
המרד ידכל תירופיסה העיריה לש התודכל 
םמע שיש םיבצמב תויומד תולעופ הב 
הניחבהו .תושק תוערכהב ךרוצו תושגנתה 
קימ ותוא לש יגוצייה ךרעה — היינשה 
במכ — רפוסה ונינפב הלעמש םומסוקור 
םלועה תמחלמ לש סומסוקודקאמה תא אט 
אנה ןוטלש תחת םידוהיה בצמו ,היינשה 
.םדי לע םישובכה םימעה ךותב ,םיצ 
תואה" לש ןהיפנכ קשמ ותוא ,ףקיהה 
אלו טעמכ ,הירוטסיהה לש "תולודגה תוי 

 81

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 02 Mar 2019 21:55:19 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



רזע וב דוהא 

.וחוכ רקיע ךכבו ,רופיסב יוטיב ידיל אב 
ליעפ ףתתשמכ עיפומ וניא ינמרג םוש 
רע ,רופיסה תישארב ,תחא םעפ .רופיסב 
פ,ד ינפ לע תינמרג תיאבצ תבכר תרב 
לש תוטאוליס שיו ,הרייעה זכרמבש םיס 
םיפלוחה ,םישומח םיינמרג םילייח המכ 
דחיה לש םעגמ רקיע םלואו .תונורקה םע 
אגל םידגנתמה הרייעה יבשות לשו ,םד 
מאב השענ ,ינמרגה שוביכה םע — םיצ 
שמ-יאבצ ףוג ,"הקנילה רמשמ" תועצ 
דקתב םייקאבולסה םיטסישאפה לש יתרט 
תמ המרדה .הפוריאב יצאנה ןוטלשה תפ 
יאכ ,הרייעה לש רגוסמה המלועב תשחר 
רואית ןיא .ולוכ םלועה ןמ קתונמב ול 
םוש .המחלמ ירואית ןיא .זוכיר תונחמ לש 
המכ קר שי .תיזחב םינב םוש .תוצצפה 
תעפשהו ,ץוחבמ םילטומה ,דוסי-יגוחנ 
םיטסישאפה — עבט ינתיאב םחוכ 
מרג,ד דסחב התע םיטלוש םייקאבולסה 
קלחתהל דיתע םידוהיה לש םשוכר !םינ 
שמ םה םייתניב !הלאה םיטילשה ןיב 
,ידוהיה שוכרה לע "קוח"ה חוכב םיטלת 
אזידא ידוהי קסע לכל םינממ םהש ךכב 
וידיל לבקמה ."ירא" ירצונ — ונייה ,רוט 
היורקה ,העקפה ןיעכב ,ידוהי לש שוכר 
רבדה — םינתשמ םינמזה ן"היצאזירא" 
קנע ץע םוגיפ ידי-לע דוחייב שחמומ 
חה ןוטלשה דובכל ,הרייעה זכרמב םקומה 
!םילילא-תדובע לש למס ןימכל השענו 'שד 
רזג עוציב אבו ברקתמ — ןורחאה ןותנהו 
,הרייעה לש הידוהי לכל שוריגה ןיד 
,לוכיבכ המרועב ,םילבומ תויהל םידיתעה 
עדוי דחא לכ ךא ,ץיקב הדובע הנחמל 
רשי אל היאב לכ דשא ךרדב םיאצוי םהש 

.ןוב 

יאש ,השגרהה ןמזה לכ הנשי ,הרואכל 
וא ,דדוב-יא לע תאצמנ הרייעה ,דתיה ול 
םידוהיה ויה — תמאב היבשות וצר וליא 
.טלפמ ןיא ינוציחה םלועה ןמ ךאו .םילצינ 
פאש תדחפנה תונרמשה התוא ,ינש דצמו 
םגש איה םולש ימיב הרייעה תא הניי 
מזה ןיד תא הענכהב לבקל הל תמרוג 
תווצמ .םהילע םמוקתהל אלו םישדחה םינ 
םייקאבולסה ורבד ישועו ינמרגה ןוטלשה 
תואיצמ אלו ,עבטה ינתיאמ חוככ םישפתנ 
.התונשלו הב םחליהל רשפאש תימאניד 

,הרייעה ישנא "םיקחשמ" אופיא ךכו 
הזחמ תא ,רופיסה לש סומסוקורקימב 
יא התשענ הייטעבש הארונה תואיצמה 

שהו תושידא לש ןויזח איגל הלוכ הפור 
התשה ךרדב .םידוהיה תדמשה םע המל 
חרכהכ םהיניעב הארינש המ ךותב םק 
םיערהו םיבוטה לש םתובוגתב ,תואיצמה 
לש הריווא תשחמומ — דחי םג םהיניבמש 
רשאמ רתוי בוט תשחמומ ,המילש הפוקת 
ירפס ,םיטרס ,םינאמור ,םירופיס הברהב 

לע הצחמל-פייראטנמוקוד םיטרסו הירוטסיה 
רנ הריציה לש יכרעה הלקשמ .האושה 
ירוטסיה עקר םע תודדומתהמ אל עב 
תא רפסל תלוכימ אלא ,בחר יראטנמוקודו 
םהשכ תימלועה המרדה לש םילודגה היווק 
ילאקול עקר לע תענכשמ הרוצב םיגצוימ 

."רוגס"ו םייוסמ 

ילה רמשמ" דקפמ ,יקצוקלוק םוקראמ 
תרסחו הרורב תומד אוה ,הרייעב "הקנ 
,יביטימירפ טסישאפ ,ןתפאש .תוטבלתה 
רכה תעש תא לצנמה ,וינודאל עצרנ דבע 
רזכאתהל ידכ ,וידיב ןתינ חוכהש תע ,רש 
האנה תבוט רשפאה לככ קיפהלו תלוזל 
הומכו ,הנא'זוד ,ותשא והומכ .ומצעל 
.וקטראב רגנה לש ותשא ,הנילווא התוחא 
םהש שי ,תורחאה תוידדצה תויומדה ןיבמ 
לוקכ םירזכא שי ,םידחפמ שי ,םישידא 
יכ םא) םודסב דחא קידצ םג שיו ,יקצוק 
יפ דודה — (ןישלמ אוהש המוד הליחת 
ידוהי דלי ולצא ריתסמה ,ףפותמה יט 
ראשינה דחא דלי ,שוריגח רמגב ,דחא 

.הלוכ הרייעה ידוהי לכמ הטילפל 
אוה וקטראבו .וקטראבל ץוח ,הלא לכ 
דדה לש הדבוכ לכ תא ומצע לע אשונש 
רדל למסכ ןהו ,רופיסה תרגסמב ןה ,המ 
תפוקתב ידוהי-אל יאפוריא לכ לש וכ 
תהו םנוטלש תא לבס אל רשא ,םיצאנה 
ותלוכיב היה אל ךא ,ובלב םהל םמוק 
תאצל ובלב ץמוא היה אל םגו ,םהב דורמל 
האנהה תובוט תא דיספהלו יולגב םדגנ 
ךותמ שדחה רדסב "בלתשמ" אוה .תונטקה 
דפתהב יוטיב ידיל האבה ,תימינפ האחמ 
יופכ ךא »וסיג ינפב םירוכיש לש זוב תויצ 
תונדמח לש תבורעת התוא ,ויפוא יפ-לע 
חילצה אלש לע הבזכא שגר ,תינונטק 
ותוישונאו ,ודוסימ בוטהו ךרה ובל ,וייחב 
ילבמ שדחה רדסל לגתסמ אוה — ,הלענה 
,ןחבמב דמועו■ ,ישונאה ומלצ תא דבאל 
ןחבמה ינפב דמעוה אלש ןמז לכ ,דובכב 
למסו תירופיס תואיצמ אוה ףאש ,עירכמה 
יפלכ ותדמע — דחאכ ירסומו ירוטסיה 

.הדמשהה-תונחמל םידוהיה חוליש 
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ישארה בוחרב תונח 

רופיסה לש רחאה ובטוק םה םידוהיה 
רשקב התחאה ,הנטק תידוהי הליהק הנשי 
תהלו דמעמ קיזחהל היצמאמ םיקזח הווחא 
עוריגה תמיא לומ םיגעלנ םיארינ םייק 
רע אל דחא עגרל םג םלואו ,הדמשההו 
תיתחפשמ תויראדילוס התוא םתוא תבז 
בלוכ רובע דחאה תוירחא לש תיטבש 
רפמה יתרבחה שוחה .דחאה רובע םלוכו 
יוטיב ידיל אב תידוהיה הליהקה לש חת 
טואל הילאזוד תרמ לש התונח תשרפב 
וסמיהב .הנקזה הידוהיה הנמלאה ,ןאמ 
אב "רוטאזירא"ה ידיל הירטנלאגה תונח 
הנקזה ןיא — ,יקצוקלוק וסיג ידסחב ,וקטר 
םשכ .רבודמה המב וליפא הניבמ תשרחה 
תוערואמה דצב .רייוצמ הלוכ הרייעהש 
הילאחר ךכ ,סומסוקורקימ ןימכ ,םילודגה 
ךותב ריעז רוגס םלוע — הרייעה יבגל 
תא קר אל .הרייעה לש ריעז רוגס םלוע 
רחא וליפא — תעדוי הניא םלועב השענה 
הניאו תבקוע הניא הרייעב שחרתמה 
שממ ילוא .םייונישה לכמ רבד הניבמ 
ישה לכמ רבד הניבמ הניא הרייעהש םשכ 
םלואו .לודגה םלועב םישחרתמה םייונ 
,םיצאנה — םישדחה עבטה ינתיא םתוא 
חוכב ,תונשלו ,הניפ לכל רודחל םידיתע 
— םלועה לע ופכש השדחה תואיצמה 
זהו םירוגסה תומלועה לש םלרוג תא םג 
דהי הנמלא לש הייח לרוגכ ,רתויב םיריע 
הרייעב םירותפכ תרכומ ,הנקזו תשרח היד 
רלמיהל התבריק רשא »החדינ היקאבולס 
ינודאל אקפאק לש וירוביג תברקכ איה 
אלש אלא .טפשמה תויושרל וא הריטה 
,חרזאה לא ןיס רסיק םעטמ אצויה חילשכ 
שו ויחילש ,םלועל עיגי אל רשא חילש 
חרוכבו ,םיעיגמ רלטיה לש ויחילש-יחול 
לכ תתל ילבמ םא םג ,תוביסנה תלשלש 
םינשמ םה ,ילאנויצאר רבסה לש קומינ 

.ןיתנה לש ולרוג תא — !ריא דועו — 
זמ ,וקטראב ידיל תונחה רסמיהב ,ןכבו 
ומע עיגהל תידוהיה הליהקה ישנא םיזרד 
.םתכימתב תמייקתמ הנקזה .רדסה ידיל 
םינכומ םהו .סנרפל ידכ הב ןיא תונחה 
םג הכימת תתלו הבצקה תא תולעהל 
ראב .הנקזל קיצי אלש יאנתב ,וקטראבל 
ידיא תרצונ רצק ןמז ךשמל .םיכסמ וקט 
,הנקזה ץבל וניב תשגרמ תישונא היל 
אלא ,רדסהה ביטמ םואמ תעדוי הניא רשא 
הלש רזועה וישכע אוה וקטראב יכ ,הרובס 

.תונחב 

ראדילוסה .ןחבמה איה שוריגה תדוקפ 
,ידוהיה ןכ-יפ-לע-ףאה ותוא ,תידוהיה תוי 
— רדתסמו ,שדח בצמ לכל אצומ אצומה 
תהה לכ .םותס יובמל התע ועיגה ולא לכ 
יוניפה תריזג לומל תורזוע ןניא תויומכה 
,תידוהיה הצעה המתסנ ,ןאכ .שוריגהו 
ות ןיאו ,תידוהיה תוחקפה לע תרוכה הלע 

.ידוהיה ןוממב תלע 

לש ונחבמ םג איה שוריגה תדוקפו 
אלו הנקזה החכשנ המ םושמ .וקטדאב 
לממ ששוח וקטדאב .שוריג תדוקפ הלבק 
,ארונ םוי ותוא ירהצ לכ .וסיג לש תדוכ 
תיכוכזה תלדל דעבמ הפוצ אוה דועב 
בוחרב שחרתמה רבעל תונחה לש תגגוזמה 
לכ םיפסאנ הילא ,הרייעה רכיכ ,ישארה 
גר ןיב ערקנ אוה — םישרוגמה םידוהיה 
עגרב ,הלענה ותוישונא ןיבל ודחפ תוש 
,הנקזה תא ריגסהל ץפח אוה רבשמ לש 
,הילע ןגהל טילחמ ,וחור-תרעסב ,ךכ רחא 
סהל ידכ ,רצ ןוטיקל התוא ףחוד רשאכו 
רתב וחכוויהב .הגדוהו הליפמ אוה ,הרית 
ותאחמ תא עיבמ אוה — והשעמ תואצ 
החותפ הראשנש זחיחיןדו תחאה ךרדב 
סמהו .תעדל ומצע תא דבאמו — וינפב 
רהיה תדמשהל םיפתוש ויה םלוכ — הנק 

.םיד 

ברקה-הדשל ומצעב השענ וקטראב 
תאנש ןיבש ,םיערהו םיבוטה תוחוכה ןיבש 
,השוב ןיבל ,דחא דצמ תונדמחו םידוהי 
תחאה ךרדה .ינש דצמ םימחרו תוישונא 
רנאה ומלצ תא ליצהל ידכ וינפל החותפה 
בתכנ רופיסה .תעדל ומצע דבאל איה — יש 
ילוא ךא ,הינשה םלועה תמחלמ תפוקת לע 
לש ויפואמ והשמ תולגל ידכ םג וב שי 
אוה רופיסה ,רומאכ יכ םא) יכ'צה םעה 
אפה איה תינייפוא .(היקאבולס הרייע לע 
תוחוכ ןיב עלקנה ,וקטראב לש תויביס 
לכ בוטה תא תושעל לדתשמה ,םידגונמ 
וניא םגו ,דרמתמ וניא ךא ,רשפאש המכ 
ןמ בנוג אוה) םייטרפה ויכרצ תא חכוש 
הוול ךא ,תחא תונמדזהב םיטישכת הנקזה 
,תרחא תונמדזהב התפוקל ריזחמו ףסכ 
יכה .(הפוקה לכ תא תסמוח ותשא רשאכ 
ומע המלשההו ,םיימשמ הריזגכ ספתנ שופ 
וכשמי םייחה יכ העידיה ינפמ םג האב 
םבצמ קר אוה "םיענ אל" !דימת והשכיא 
אל ךא) םירתסמב םמוקמה ,םידוהיה לש 
םידחאה םינוגהה םישנאה בל תא (השעמב 
קר םא — םיקאבולסה לבא !הרייעבש 
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רזע וב דוהא 

תנכס םהילע תמייאמ אל ,טקשב ובשי 
תא רומשל ץפחו םמוקתמש ימו .הדמשה 
תמש ופוס — ןוגה תויהלו ובש םדאה םלצ 
,רחא יכ'צ טרסב רכזיהל אלש השקו .דבא 
לתב הנורחאל גצוהש ,"שאה-יבכמ ףשנ" 
םייח תעיריב אוה ףא שמתשמהו ,ביבא 
סל ידכ תיכ'צ הרייע לש םיעשעשמ יווהו 
לע — דחאכ תילמסו תיטנתוא הרוצב ,רפ 
וריאה םתועמשמו ,םייכ'צה םייחה תוהמ 

דשאו ץוחב תללותשמה "הפירש" לצב ,תינ 
לש תויביסאפה .התובכל שיא חוכב ןיא 
רוה ,קשאה לש קיווש — יכ'צח רוביגה 
ראבו ,אקפאק לש וירוביג ,קפא'צ לש לבוד 
רוקממ הצרוקש המוד — ןמסורג לש וקט 
דימת םיעיפומ םיינוציחה םיאנתה .דחא 

,השעמב ול דגנתהל רשפא-יאש ןוילע חוככ 

תרסח ,תירורהס היישעב וא הינוריאב אלא 
טעמכ .םיבשחנ םניא טרפה ייח .תואצות 

חוכה תא .הנידמב דז חוכ לשומ דימת 
דמ — תוילאטורבה תאו חרכהה תא ,רזה 
םיפקתשמ םהש יפל ,ןיפיקעב קר םישיג 
הנטק תישונא הניפב ,תיכ'צה המסירפב 
םדאה .םילודגה תוערואמל יאדכ תשמשמה 
ידיב גרהנ וא חצרנ םג בורלו ,דימת ןודינ 
טפשמה ןמ ץלחיהל ןזיסנ דימת םייק .ומצע 
םמצע םירוביגה .המרעהו המרע תועצמאב 
םלוא .םירשי ירמגל אלו םיינדמח םישנא םה 
יתוערגמ לכ תוריווחמ ץוחבמש המיאה לומ 
ןכפהב ,הלא תועדגמש םגה ,תונטקה םה 
התוא תא תורשבמ — ימואל יפוא ןימכל 
שבכיהל זזיכ'צל המרגש תיחצנ תויביסאפ 
.השפנ לע דומעל ילבמ ןורחאה רודב םיימעפ 

ןירג-ינרוגה םהרבא 

יפאת תנובש"כ תילארשיה תואיצמה 
זפלת ןועדג לש וירופיס סע 

וירופיס ץבוק /יפאה תנוכש" תעפוה ןמל 
תעפוהל דעו (1זפלת ןועדג לש ןושארה 
ורבחמל ישילשה רפסה (2"עבצ ןיא דחפל" 
דועב םלוא .םינש שולשכ אלא ופלח אל — 
םירופיסה ינושאר לש ירופיסה םנמזש 
,םיעבראה תונשב ןגועמ ןושארה ץבוקב 
םירופיסה ירה ,היינשה םלועה תמחלמ ימיב 
ילושב םיזחאנ ישילשה ץבוקב םינורחאה 
ןיב .םימיה תשש תמחלמ יווה לש ותעידי 
הלוע םהב ןושארה ןמש ,וללה םיצבקה ינש 
ןורחאה ןמו םיקוחד םימי לש בוטה םחוחינ 
בחרמ ערתשמ — לטק תודש חיר הלוע 
הטלק םרטבש ,(3"שחשוחה שיא יעסמ" 
הללכימב תיאמדקא הבכרה הכלהכ ותנכ 
םיל רבעמ לא דודנ קיחרה — תימלשוריה 
לש הכרעמה תודש לא בושל תנמ-לע 
תנוכש" ןימכ םתושעלו' םימיה תשש תמחלמ 
ןמזה ילגלג וקיפסיש םדוק תיתורפס 'יפאה 

.ז"כשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה (1 
.ט"כשת ביבא-לת ,ינרק תאצוה (2 
.1969 ,ביבא-לת ,ף"לא תאצוה (3 

היזנג רצואל םיירטה תוערואמה תא עיסהל 
.הירוטסיהה לש 

םירפסה תשולש םיפרטצמ יחטש טבמב 
,יביטקלוק רוביג לש היפארגויב ןיעכל וללה 
תורחואמה םיששה תונש הפציממ ףיקשמה 
תחאב וילע הרבעש ,תודלי תונורכז לע 
לע ;טאדנמה תפוקתב תוקיתוה תובשומה 
,הטיסרבינואב ותורחב תעב וידומיל ימי 
; לודגה םלועב שושיג יעסמ ןהירחא וררגש 
שהש םשכ ,הנורחאה המחלמה תייווה לעו 
.םימחול לש םהייחב םיילרוג םיעגרב הפקת 
דוסי לע יחטש טבמב םירבדה םיארנ ךכ 
לא ץבוקמ ךשמתמה ירופיסה ןמזה תניחב 
רפיס ךותמ ,תוהתל ןויסנל דעו ןאכמ .ץבוק 
יפכ ילארשיה םדאה תומד לע ,הלא םיד 
תרמשמה יגיצנמ דחא ידי-לע הריוצש 
וז הייהתמ קיסהלו ונלש תרופיסב הריעצה 
הפונל הז םדא לש ותקיז יבגל תונקסמ 
.ךרדה הקוחר — ץראה לש יתרבחהו יעבטה 
רתה תא עצבל ינא שקבמ ןכ-יפ-לע-ףא 
םייתורפסה ויגשיה תא ןוחבל ידכ אל ,ליג 
דוסי לע אלא .אדירג זפלת לש םייתונמא 
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