
םיעסמה־ינמוימ ם*עט^:גרבנ>>פ םולשבא
םיירהצ ,27.1.1914 ,ןודיצ
 תורמל .רפסמ תורוש םושרל יצפחב רוצעל לוכי יניא ,ידמל תרחואמ העשה יכ ףא
 םויה יתיאר הנה—ףונה לע יונ ףיסוהל ידכ הב ןיאש תירורפאהו זועב ךתינה םשגה
 תניפ תא ,רתויב תויתונמאה תוגרדמה תא ,רתויב םיאנה תיזה־יצע תא צ״החא
.ייח־ימיב תוארל יל ןתינ רשא רתויב תחפוטמהו תדבועמה המדאה
 ברעה תופרהל ץפחא ץופח ,רקיה יבר ,ךליבשב ןה ולא תומישר יכ םכסוהש ןויכמו
 המדאל םדאה ןיב תירבה .יתרבע וב ךרדה אוה דדועל הברמ הארמ ,ןכא .ןסרה תא
 םהיטרפל םימושר םהב םיפיעס רפסמ םה הגרדמ לכו רדג לכ .תורורב הב הבותכ
 דיתעה תורודל הווצמ האווצב !םינשב תואמ ךרואל ויתולובחתו םדאה תוריסמ
 .עבטהמ לביק רשא הלחנה תא ,השוריה תא םדאה ףיקי ןהב הגאדהו הדובעה הכורע
צונהו םיזורדה םיניוצמ ךרדה ךרוא לכל .רדהנ םיתיז עטמ אוה [תיברעב] תאפיוש
 ונתורוהל ידכ ,םירומל ונל תויהל ידכ תויוצרה תולעמה לכב (םיזורדה דוחייב) םיר
 אלא ,היוא ,ונלצא תמייק הניאש תונמא) .ונתמדא תא בוהאל תישעמה תונמאה תא
.(ינויע טבנ תניחבב
 ףדוע אצוי הכרדש הנשיה הלעתה תא חתופו ךרדה דיל תירותסמ חדוק ןקז יזורד
.ןומדק שרח השעמ רוציל המדי ונקזבו םיריאמו םיטקוש וינפ .םימה

 ,תיז םרכ אל ,בנע אל ,הנאת אל ;עגר־ןב רצונ רבד ןיא ,יברו ירומ טטקיפא יוה
.תדלומ אלו םע אל
 .שכרנ ןינק והז .שדוקה לוליח אוה הזכ ךרע .ןכרעי ףסכ אל תאפיוש לכ תודומח
.םרקיעמ םינוש םיכרע יגש ןאכ .בהזב םדה הלסי אל
:ךילהתה ירהו

.אוה םכסומ—בהזה
.העיזו םד ןומטמ ,תיחרכהו הצוחנ ,השק ,תינלבס ,טא־תדובע—שוביכה
.(דימת האנ ,םימעפל הצוחנ היוועה) ןמוזמב םד—הנגהה

 רשא םישנא תונליאה תחת ויהי ,תורוד ייח ירפ ,תופי םיתיז תושרוח ונל ויהישכ
...םיבירחמה םינודזה לכלו זאמ םיאמורל יואו .םיצעה תנגה לע םשפנ תא ורסמי
.תיזה־יצעב ליחתנ

30.1.1914 ,ישש םוי
 תוניפ ןתואמ תחא וז ןיידע .ריעב בוביסל יתאצי ינופצמ תבוח ידי תאצל ידכ ,םצעב
 הרואפת תפרוטמ תונרזפב וכותל ליטה עבטהש םוקמ ,תורכומ־יתלבו תואלפומ
.םינקחשה לש םתעפוהל קר וב םיכחמ הרואכלש םוקמו הומכ ןיאמ הרישעו הריהזמ
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 ,םירהיתמהו םילצעה ,םיפרנה ,םימטמוטמה ,םיבולעה םדאה־ינב םה אלה םינקחשה
.רמול יושע רלדוב היהש ומכ
.יחא ,יחומד־ןב ,עובצ השא־דולי

 קדוצ רבד דל ויאו ׳רוגס רעשה תא םיאצומ ונא .יאולדס רצבמ לא יתכלה הליחת
 ,תורדהנה תורבחב חמוצש ריצחה תא הריכחב תרסומ ...הלשממה יכ ןעי הזמ רתוי

 ,םילדגמה .םהיתומצעב ונשרדו םישבוכה לכ לש בידנה םמדמ וור תובר הכ םימעפש
 םיכרחל דעבמ אבחיהב קר םהב ץיצהל הלכי המצע שמשהו תואנקב ורמשנ םעפש
 תוסילצו החולמה םיה־חור לש היתוכישנמ וישכע םיכלוהו־םיררופתמ הלא ,םירצה
.םינתחו תוילילה ,רגפה־תוללוז תונטקה הלילה־תויחל רקפה ,םשגה
 לע םיעוטנ !םיבוצע םה המכ ,ההא .םיחתות ינש שי ינופצה לדגמה לש ליאה לע
 תוגונ םיבשוח םהשכ ,םיה לע ,דעל־םימליא םהיעול ,םיטיבמ םה ,םיעלותמה םהילגלג
 הלקה חורה תא םברק לא םיפאוש םה ;םימיה־רבכשמ תופיה שרפמה־תוניפס לע
 ־תופוע םהיבג לע רשא דועב ,געל לש "הח־חח" לוזליז־ךרד םהיריחנ ךותל החיטמש
.םלכא תא םילכעמו םיחיסמ םינלזלז ,םינטפטפ ףנכ
 רבעש ןורחאה היראה לש תפסותב ,שודקה יאול לש ולעפ םח ויחתותו הזה רצבמה
.ילע דמחומ—ןאכ
 (תולכס לשו) תודסחתה לש ךויח םורממ יאדו ךייחמ ,לודגה הבושתה־לעב ,לבונ
 םולשה־סרפ תא םיקינעמ ןיאש לע דאמ םמותשמ אוהו ,הלאה םירצבמה הארמל תחנמ
.ןוילעה־רעשה לש "תאילא תלוד״ל
 יאול םילבא (םישבוכו םימלוח ,םישרגנ ,םישגור שונא־ינב לש וז) תחא הניפב
 םריחו ,ףורגא םיפפונמ םיאמורה ,ףצקתמ לודגה רדנסקלא ,םחנמ םהל ןיאב דמחומו

 אלש הנובה ,םיאנבה־בר ינא 1 המ ינאו״ :רמואכ ויפתכב ךשומו בצעב ךייחמ ןקזה
."ינב ,םירחא םיבר יתיאר ירה ינא ,תואל עדי
 תויהל אופא אוה חשק־חמ ,לואש־ידש יא !םייניש קרוח ,יפורגא טישומ ינא םג !הה
ב ושחו־אצ .1914 דסחה־תנשב הזה תכלה־בכוכ ינפ־לע ךלהתהלו בל־לעב תויהל ,ידוהי

 רובעכ דלויהלו ,בל־רסח תויהל ,ידוהי תויהל אלש ןטנטק דחא טרפב יונישב היה ידש
...הנש םייתאמ
 ,קוחצל ,ךייחל ןוצר ךב שי .תוקשפנ יניש ,םיפפורתמ יפורגאו יביבס טיבמ ינא לבא
 ־םיטעמתמה םירהה־תודשא לכו ,ןינצ־רה ןיבלמ םיקחרמב .ואולמו־םלוע קשנל ,ץפקל
 דוה לש הזה ןורטאיתיפמאב םימייסמ םהש דע ,לוחכו דלילו לוגסב םיקחוש םיכלוהו
 םוקמב םיפסכומו םיבוהז ,םיידגרמזא ,םיקרקרי ,םיקורי םינג לש ,םלשמ־ןיא עפשו

 קנעה־חיטש תא ףטליו אובי םש םוקמו תיזה־יצעל םילעו רדהה־יצעל תוריפ שי םש
 וניתומשנב תתל חוכהו דסחה ול רשאו םהילגרל ערתשמה םי ותוא ךז לוחכ לש הזה
.ףוסניאה־םולח תא תונטקה
 םתא .הדותהו הכרבה םכל ,ויהת רשא ימל !קותמ םיו ,הדמח־ירה ,ךכ־לכ םיפי םינג
 קוחש ולעת ןיע־ףרהבו ,וחיבשת תורורמ־בל קוחש־תבב ,עגורו םולש ךוסנל םיעדוי
.זגרנ הפ לע
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, שי יל בל יכ לע !הבר הדות ,ינא ידוהי יכ לע !ותויכונאב קמקמתמ דש ,האלה
.תומדא־לע םויכ יתויהב הרגתא ןה לרוגבו !ראפתא
ן ילש יינרוק־אבס ,ךכ אל—תראפת ילב תוגהו ,תחצינ הנכס־םפאב םא
ל כ לוטנו ,הנפדה־ירז לע רוחנל התא ליחתמ ץורימב ךתוכזב !היהת אל היה ,ןכ םא
א ל ,רודה תויהל תולדתשה ידכ ךות ץורל אוה תמאב הפיה .הלבו ףרשב קשחו הגאד
 בגא ,הב שוחל ילב ךלש הלודגה ףנבא תא תאשל ,ןתסרכ ינמרגכ םשנתהלו עיזהל
.ץבושת וב רשא אלפנה שדקמה־תיב לע הבשחמו ךויח
ק פוא !תילכתל זובה !תילכת ול םיארוקש טובחהו בולעה לושכמה ,אופא ,האלה
ם ולח ,קותמ םולח !םולחה איה הדיחיה תילכתה !תינכת אלו רורמת אל ,רוהט ,ישפח
!גשות לב דעלו ףניה ונל דימת רשא התא ,םימוחינלו דוהל הדיחיה ונתואיצמ ,אלפנ
! ןכ־םנמא ,ןורחא קחצא ינא ינא !ךל יכישמה ז תקחצ םאה !הפי ץרא ,ונינש ייחל
י דמ ךלוהו־לדג ,דלויהלו בושל תומא םעפ דועו דלויהלו בושל תומא טעמ־דוע יכ
, םירהל לעממ אופא אנ־יטיבה .רתוי שוחנו רתוי קזח ,תוחפ יכונאו רתוי ינלבס ,םעפ
י לע םלושה ,ימומרעו גונע ,קחוש ,ריעצ שאר ותוא יארתה .הפי ץרא ,המש ,המש
ר שא הז אוה ינא .יששה וא ישימחה רודב ,דכנ וא הז אוה ןינ ?וילע םלוש ינאו

ה ז טועפ ןיקתמ הלוחכה־רופיצה־ץראב .ןוצרה־חוכ־אבצב תוגרד שש הלע־ספיט
ם א .הפי ץרא ,תאזב יחטיב .אובי ויתפש לע ןוחצנ־רישבו ,שוביכ היורקה ותפורת
!תישארבמ ליחתי זא־וא ,לשפי
ד וע לכ .הביסה אוה ךיפי > ונשפנ תוקותר תא ,הדמח־ץרא ,ךמצעל ללכ המדמ תא ןיא
.ינשקע קשחה ראשיי ,(דוע הפי תויה ילבל אופא יסנ) ייהת הפי

ה יה .ןטקה ףשכמה תא ינממ ריתסת ,הדורוו תיקובקב ,וז הנטק בע־תבו טעמ־דוע
ץ ילמא ינא .תוסירהמ ךתוא םיקי יאדווב הז ןטק .ךכ־לכ בצעתת לא ,רקי רצבמ ,םולש
, םתוא ךל ןתי םא עדוי ינניא !תצפח םיחתותב !הה .המ־תדימב םירבח ונא ירהו ,ךילע
א ל .התא האור ,ולשמ תונויער ול שי הזה ןטקה .םויה ךל םנתונ ינא יתייהש ומכ
ה בהאה תמכח לע םירוביד םייונבה ךיתולדגמב עמשת םימיה דחאב םא אלפתא
־ שיא־תאנשו גרהה עדממ רתוי ראופמ אוהו ,שדחו ירוקמ רבד הז .םייחהו תידדהה
ת א הז םתבהאו ,רקי בגשמ ,ןטקהו התא ,םולש ויה .רתוי הברה השק אוה יכ ,והערל
!םולש .ןוצר עבשתו ,ךחירפי אוהו הסחמ ול ןת .הז

26.4.1915 ,ןרכ
. החונמ לש יצחו העש .םיירהצב ערזמ־רועל ונעגהו 8.00־ב חלאצ־ךיישמ ונאצי

.ריעצ הברא תוחפ ,םיקזנ תוחפ ,היפאס־םא רועב רשאמ רתוי בוט ןאכ בצמה

28.4.1915 ,ךרב־לא
ת וזחל המורד האיצי ךורעאש ותעד לע דמע הכו ,וניפלכ בידא הכ היה ףרצתומה
א לא יתיאר אל ןפש ,ינש דצמ ,ףוחד ןינעה .ןכ תושעל יתטלחהש דע ,םש שחרתמב
ם יקזנה לע דומעל יתבוחמ ירהו ,ללכ עגפנ אל רשא ,ףרפ־לא לש יברעמה הדצ תא
.הריזג׳חלו קארע־לאל בורקב אצנ ךכיפל .בורקמ
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ברעב 8.00 ,קארע־לא
י רהו ,ןטק ףרצתומ ידעצב ,תועש 4—ןאכ דע ךרכמ .ףרצתומה להואב םינל ונא
־ יכרדל תודוה יאדו ,לבחב םיבוט םישרפו תורדהנ תוסוס .יתימא תויטא־איש הז
ת ידנולב המער תלעב תינומרע ,ידנפא־ןאפיפר לש ותסוס דוחייב .הביבסבש תפותה
.םימעפ יתש םג ,הקשנל אלש יתלוכי אל ;ךרו ןובנ טבמ ,הריהב
10.30 העש ,29.4.1915 ,קארע״לא
ה ברא .טויס תקזחב שממ אוה יתיארש המ .הרימ׳חב רוקיסמ יבא בש הזרדתע
י נב (םזג) ריעצ הברא ,םיימוי־םוי ינב םיבובז ןיעכ ,םילחז טעמכ ,םיציב ,ףפועמ

—100 ידיב שי המ םלוא ,םהב םימחלנ ונא .םימי 10־ו 6, 8 ד גנ לועפל שיא 120
ז ףרה ילב ענהו ץק ןיא ויתודותעלש ,ףוס ןיא דע ערתשמה הז הטע5
הליל תוצח ,29.4.1915 ,ךרכ
ם ירמכ ינש .רתויו רתוי בידא ףרצתומה .םיירהצה־ירחא 5.00־ב קארעמ יתרזח
, רפסה־תיב) החיש—הת .ןאכמ—ינשהו אבדיממ—דחאה ,רוקיב יל םיכרוע םינווי

ר מל ןכו ,םילייח 600 יל ונתויש ידכ החפ־רמורטל קירבמ ינא (...׳וכו ,ביצקת

.ןוסנרהא
ת עבה ,תוכרב יפוליח .םילייח תתל ברסמה ,החפ לאמ׳גמ קרבמ לבקמ ףרצתומה
.ןושיל םיבכוש ,ילש תוטיסקה תא ןיעטמ ינא .תודידי

2.5.1915 ,אבדימ
ב העש דע רידומל וניכיח ןובידב .הריהמ הכילה תועש 5—אבדימל ןובידמ
.םירהב ושפחל ץצורתהל רתויב ישעמ רבדה יל הארנ אל .אוושל םלוא
י תלחתה אבדיממ עסמ תעש קוחירב קר .דאמ דע םיטעמ םילודיג אבדימבו ןובידב
, הטיח הדש לומ ,ךרדל ברעממ םיענ ונא .באומ ץרא לש התוירופב הנושארל ןימאהל
ח פוטמו רדהנ ,רשי ולוכ ,בחורל דחא מ״קו ךרואל מ״ק 6—5 ינפ־לע ערתשמה

.הפי
ת חפשמ ,תירצונ החפשמ לצא ןאכ םיחראתמ ונא .אבדימל םיעיגמ ונא 7.00 העשב
, דאמ דע יקנו הוורמ רדח .ימוקמה לשמימה ידי־לע ונכוש ותיבב ,ןיעמג םיהרבא
.בוט יברע חבטמ
. רקובל השיגפה תא םיחוד ונא ,וניבכשמ לע תולעל וננוכתהש העשב עיגמ רידומה
.הבראה רבדב םינד ונא .דראוס רדאקלא דבע רידומה ונלצא רקיב רקובה
; ענס אנח לש ותיבב םיאצמנ רתויב םיפיה .ריעבש ספיספה־ישעמב תוזחל ונאצי
.החפשמ התוא לש רחא תיבב תואנ תובתכ תויוצמ ןכ .בטיה ורמתשנ םה
־ ץרא תפמ .תופי םינפ רבסב ונלביק ,ונל רכומה הללאטע ןהוכה ,תינוויה היסנכב
ר תוי םינומ תרשע יכ םיעבוק הייאר־ידעש רבדה תמא .והשלכ ינתבזכיא *לארשי

.סרהנ—הנממ דרששמ

־ ץרא תא תראתמה ,5־ה האמה ןמ תיטנזיב היסנכ לש םפיספ־תפצר הב התלגנ 1869־ב •
.איהה תעב הבושיי יפל לארשי
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3.5.1915 ,בודתק־לא-סוא
ת וחפ הרייעל חרזממ תואלקחה ילודיג .צ״החא 2 העשב אבדימ תא לומתא יתבזע

 וסרהנ ג3€11€ז€8־ה .ריעצ הברא בושייה יאצומב .המורד רשאמ םיעפושמ תוחפו םיפי
, תובוט םיכרדה .ירפ תאשלמ הקוחר השירחה םלוא ,םיציבה־תורורצ תדמשה םשל
י די־לע הגוהנו תוסוס יתשל המותר אשמ־תלגע ונל התרקנ אבדיממ קחרה אל

ה זה רבדכ אוה האורש הנושארה םעפה וז יכ רמוא דריישב ידנפא אנח .יסקר׳צ
ע יגה ךרדב העטש ןויכו ,קבט איבהל ידכ ,טלסל עוסנל היה רוסא הארנכ .הביבסב
 .וירחא ץורת אילפט וזיאו טעמ דוע ררועי לודג םשור הזיא ימצעל ראתמ ינא .אבדימל
ח רופ ,לוחכ םומרותב םילקתנ ונא .תורחאו ירימ גוסמ ,הריכמל לבחב תומדא הברה
ס ומרות לש דאמ םילדוגמ םילימרת .(בשעמ) םילשב םניא וילימרת םלוא ,בינמו

.ןבל יאדו ,רחא
ל חה ,תעדה לע תולעהל ןתינש רתויב רישעה ,(1<.\7סת!8) תוימומד לש לולכמ
י נא סונא ךא ,םלוכ םטקלאש ויה םייואר .רתויב םילודגב הלכו רתויב םיירורעזב
.ןובשחב ישעמ לכלכל
. ונינפ ליבקהל אב ויחאמ דחאו ונמידקה אנח .דריישב לש ותווהל 5.30־ב ונעגה
, ינש דצמ !החפשמה לכ ומע האצי ברה ירעצלו ,השא תאשל טלסל עסנ ינש חא
 חבטהו ,שבכ םיטחוש .הלאל הלא עירפנ אל ךכיפל ,םישנ ןאכ ןיא יכ ינא הצורמ
.החוראה תנכהב קוסע יגרואיג ונלש
ת א תושעל הסנמ ינא .רוקיבל אב ,ר׳חצ ינב טבש שאר ,רוחשמ־ובא זאופ ךיישה
ה עש ץקמ ץלאנ ינאו ראשנ אוה םלוא .ןשיכ יבג וילא הנפמ רמולכ ,"תמ" ימצע
ט רצנוק ,הת .בוריקב 45—40 ןב ,רתויב שפיט אל שנרב ."ץיקהל" הזה ןורמתל
ם ירופיס ידנפא אנח ונל חס ,םדרנ ךיישהש רחאלו ,תיברעב םיטילקתמ ןופומארגב

.קוחצמ םיצצופתמ ונאו םייברע
ה ריל 1000—יתנמ• ,6,000־כ םידבעמ םהו ,םנוד 10,000־כ הל שי דריישב תחפשמ
---------.(תארייהב תבר׳ח) בודנוק־לא־םוא ילעב םיחאה תשש .תיכרות
, (םילהא יבשוי) םיוודב ,המר׳גא ינב—םהיביוא .טלסל תאצויו הנעטמ תנעוט הריישה
 ,תויכרות תוריל 130—םדה־רפוכ .(םיוודב) םיעוצפ ינשו דחא גורה .ושגנתה הנשה

6  הז אלכב בשוי רבג־ובא .הטיח ג״ק 30־ו םילמג 4 ,םיבור 2 ,תוסוס 2 ,םיזע 200

.םישדח
...דועו הל׳גמ ,׳גיווקלב ,רח׳צ ינב—םהל םידידי

. ארקמה ימימ גהונב ר׳חצ־ינב ךייש לש וינפ תא דריישב ילביש לביק לומתא

.[רוקמב תירבע] "וילגר תא ץחריו"
.("השדחה תירב״ב "הנשיה תירבה" תא ורימהש) !םירצונה תוריהיל יא

4.5.1915 ,טלס־סא
. השורט המדאה !הטעמ אל העונתה .המרה ינפ־לע 11.30־ב בודגוק־לא־םואמ ונאצי

־ילודיג .לשמל הר׳גס יביבס ,אצמנ אוה ןותחתה לילגב יכ ושפנב תומדל יושע ךלה
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ו ליפא ,אילפהל דע הלוע ןיעה הגישמש המ םלוא ,ךרדה ילושב דאמ םיטעמ ףרוח
, רתוי ךר ,קורי ן)גב םיטלוב ,ןושארה םזגה םלכאש תומוקמה לע םירומה םימתכה

ת רכינ וז היצרופורפסידו ,ץיקה תוכזב המוצע הדימב רוגיפה תא םיקיבדמ רבבו
.ימע רשא םייצ תפקשמו ןיעה גישת רשא לכב

. םילגלג תובקעב ונחבה ןכל־םדוק הברה רבכ .רמוח־ןיעל ונעגה טלס אובל םייתעש
. דאמ ןיינעמו ,(תיב 50 תוחפל) דאמ לודג רפכה ".הילמורמ םירגהמ לש יכרות רפכ
, שמשב תושבוימ םינבל םייושע םה .םיחונו םיקצומ ,תונרקס םיררועמ םיניינבה
. םינבל תונוליו םהילעו םיגגוזמ םהיתונולח .(קשמד גהנמכ) השובכ המדא ,תורוק
ם ירזוא םירבגה .םינשושב םיקחשמ םידליה ,ןזואה לע דרו םיאשונ תרוחשתה־ינב
ם יחרפ תוחימצמ תוניג םיתבה ביבס .םשארב ףינצו קוריו םודא םייצלח־רוזא
 .והארמ יפל טעמכ יפוריא ,דאמ דע ךרה ףונה םע הפי בלתשמ לכה ;תופצפצ ,תוקריו
ד ורו ןנוג רשא (110303) תוינתשפ יתפטק ;ביבא שממ הז ירהו הליפא היחמצה

.דמחנו ןנער

ה רוטעה ,המקה לש אלפנה חוחינה תא ,יתואיר אולמב ,טלסב ,יתמשנ דציכ ,יוה
ל כ ירחא ,בלה תא הביחרמ ,ןיעה תא תפטלמ איה המ־דע .הקוריה התרתוכב
.שממ לש קרי והז .ונעגה הנה ףוס־ףוס .וללה םיבעותמה תוירבדמה

א וה ,םאקמייקה לצא רקבל רס ינא .תינוריעה הקרזמה לעמ קוידב אשנתמ םוקמה
; שוב דע ןיתמהל יל חינהל אוה הצור יכ המודו ,הראדיא־סל׳גמ בשומב בשוי

. קיתו עדומ ,םרכ־לוט לש רבעשל־םאקמייקה והז :ילרטאית הנפמ .סנכנו זגור ינא
ר סוח לע שנרבה ינזאב לבוק •",המכחמ־לא סיאר ,םהמ דהא .הבראה לע םיחס ונא
.8.00־ב רחמ ,רויסל תאצל םיטילחמ .(ינש דצמ ,ןוכנ רבדה) ולש ץרמה
ח יטבמ ;וטקננש םיעצמאה תולד לע םילבוקה ,םימרכה ילעבמ ינרקבל םירס ברעב
.רחמ רבדה תא רידסהל

:םיקרבמ ינש
—:ךרכמ

זאה היסולכואל (ןוזמב) הרומת הרשוא םלוא ,הרשוא אל—םילייחה 600 תקסעה
.רבדה תא ןגראל ינממ םישקבמו ,טלס תא םג תאזה תוכזב םילילכמ .תיחר

—:םילשורימו
י כו ,ןדריל ךומס ,ןאוודע־לא־רוח׳גואב אוה הבראה דקומ יכ ינעידומ ףרצתומה
.םש םהב םחליהל טלס לש םאקמייקה לע

. הנשמ־ינגסו םילייח 84 םוקמל וחלש טלס לש הימאקמייקהו אבדימ לש היירידומה
.הנעא םרטב ,ןאכ שחרתמ המ הליחת הארנ

.זיד־תיב־בא •• .זא לש תיפוריאה היכרותב •
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