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תונויצה

. םימדקתמ הסיסג יבלשב התרוה תונויצה התיה רבכ ,לארשי־תנידמ םלועל האבשכ
ו נמכסה רשאכ הרכהב התיה דוע םאה .עובקל השק—ינילקה תוומה לח קוידב יתמ
, וישכע ?תיפוסה התמשגהכ לארשי־ץרא לש םיערק המכ לבקל להוצו םלש בלב
.המלועל הכלה רבכש אוה יאדו ,ץראה בושייל תודגנתמ "תוינויצ" תוגלפמשכ
ה ל המשש העונת .דחא רוד אלא לארשי־ץראב םייקתהל תונויצה הלכי אל העבטמ
ל ארשי םעל (םידוהי הב ויה אל טעמכ רשא) הלוכ לארשי־ץרא תא ליחנהל הרטמל
ה עונת ,תילאיר השיג לכמ תטלחומ תומלעתה ךות (הב ץפח ול היה אל רשא) ולוכ
ד חא שיא םג לוקל דרח אל" .םיעגושמ לש ןטק טועימ אלא ךושמל הלכי אל תאזכ
ן ועגשה ךא .תונויצה לש ץחמה־חוכ היה לארשי־ץראב הזה טועימה זוכיר ."ריעמ
ם ייופש םישנא תכשומ החלצההו ,ןמזה ךשמב אפרתמ םג אוה .השוריב רבוע וניא
.תורושה ךותל
ו ליא .הרגישו השעמ ישנא לש ליגר ךתח בוש םיאצומ ונא ץראב לדג רשא רודב
ת א ואצמ ,ץראב ולדגש ןויכמ .הצרא םירקועו םימק ויה םא קפס ,רחא םוקמב ולדג
ם זילאיר ךותמ ולא תויעבל ושגינו ןהילאמ תונבומ היתויעב תאו םייעבט היאנת
.םהיתולבגימ לכ לע ,םחוכ לכ לע ,רשי לכשו
ר יעב .עובקל השק תאז ,התסיסג תעל תונויצה לש תורהצומה היתורטמ לע היה המ
ה זמ הברהב םילודג םידוהי ירוביצ לש תוילכלכהו תויתרבחה ,תויטפשמה םהית
ם ייק היה אל תילאטוט תיזי׳פ הדמשה לש םויא .תורחא םיכרדב ורתפנ לארשיבש
ה ז—דבלב דחא ידוהי רוביצ לע הדמשה תנכס תפחרמ םויכ .הלעפל תונויצה האצישכ
" תונויצ״ה ."הלוגה לוסיח״ל רישכמ המצעב התאר תירוקמה תונויצה .לארשיבש
ד ימתש גואדל ודועיי רקיעש רישכמ ,הלוגה תחצנהל רישכמ המצעב האור םויה לש
ם כותב םהינכשמ םילדבתמו קוחרמ םילשורי םש תא םיאשונה "םייתולג" םידוהי ויהי
.םדאה ראשכ וללובתי אל םלועלש ,םייח םה
ל ש הרבע חותינ אל .םהירוה יפמ םייח םניא אליממ םינבה .הרפע יבגר הל ומעני

.היחה לארשי לש הכרד תא ריהבי התמה תונויצה

ה ד י ל ־ י ל ב ח
, םייק אוהש םושמ ומויק לע קבאנה יח ףוגכ לארשי לש םינושארה הרכהה יצונצינ

ם ייחל קבאמל הז ףוג לטוה זא קר לבא .48 תנש ביבא ינפל הברה ולחש יאדו
, רבה־ייחכ ,םיימואלניבה םיסחיה תריז .ןוכיסה אולמב ,תוירחאה אולמב ,תוומלו

; םישנא תנבהב הדבוע שטשטל לוכי תוצילמ ךסמ .תירזכא םויק־תמחלמב תנייטצמ
.התונשל ידכ וב ןיא
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ת לוכיו חוכ לארשי התליג ,הרזע םושל תופצל הלכי אל וב ,יאבצה חטשב הקוור
־ רסוחבש חוכה לע הברה זא רבוד .דויצבו םישנאב התמצע יפל יופצל לעמ הברה
ם גו ,םיברעה תוספאל תאז סחיל םיברמ םלועב םיפיקשמ .ןוכנ יאדו הזו ,הרירבה
ת וחוכ .רתוי םיברעה וחילצה ,םירחא דגנ ומחלנשכ לבא .אוה קיר רבד אל הז
א לא ועיגה אל םיתפרצהו םילגנאה ."תוערואמ״ה ימיב יניצר חוכ ובשחנ י׳גקואק
ה מיחלה תוליעי םג אלא המיחלה חור קר אלש הארנ .56 תנשב הלעתה תיצחמ ידכ
ת וליעיבו הפונתב הז ןיעמ ןורתי אל םאה .םירחא תואבצב לבוקמה לע הלוע ל״הצב
ם דקה־םלוע לע טלתשהל (ותעשב דחא לכ) םויטאל זוחמל וא ןודקומ זוחמל רשפיא
?ולוכ
א ל איה .תטלובה התלבגימ לע יוציפ ויה תקוניתה לארשי לש תוימאנידהו הפונתה
ר שפאמה יטירקה לדוגל תחתמ ,היסולכואבו םיחטשב ידמ הנטק—גפ אלא התיה
ך כ םנמאו .לודגל תבייח לארשיש היה רורב .םימי־ךרואל קבאמב םייקתהל המואל
ל ש ודי־גשיהל רבעמ ויהש םיחטש לע לארשי הטלתשה רורחישה־תמחלמב .היה
.םילועב םתוא הבשיי המחלמה רחאלש םינשבו ,ירבעה בושייה
ו נוניבה טאל קר .הרתפשמ תובורמ תויעב התא האיבה תואמצעה .םת אל קבאמה ךא
ת חטבומ הניא םלועלש ,םוי־ןב התוא דבאל רשפאש .דימתמ קבאמ השוריפ תואמצעש
.רחמל

תואמצעה תזרכה .ג
־ תומואה תטלחה לעו תירוטסיהו תיעבט תוכז לע הכמתסה תואמצעה תזרכה
א לול .םייטסילגיל םיחוסינ םהל םישפחמ תוזרכה ירבחמש אוה ליגר .תודחואמה
ת כלשכ תירוטסיההו תיעבטה תוכזה לש הכרע היה לארשיל דמעש עורזה־חוכ
ו אצמ ,הב ונימאהש ןויכמ—יגולוכיספ ,ימינפ תיעבטה תוכזה לש הכרע לכ .דקתשא
ק ר רשא עורזה־חוכ תא לשחל הרזע ךכ .חוכה תא הילייחו ,תעה תא לארשי יחרזא
.תואמצעה תא רצי—םירשימב—אוה
. הבתכנ וילע ריינה ריחמ לע םלועמ הלע אל תודחואמה־תומואה תטלחה לש הכרע
־ תיאניתשלפ הנידמ ,תידוהי הנידמ :םירוזא השולשל הניתשלפ תא הקליח הטלחהה
וזא השולשל תירוטדנמה לארשי־ץרא תא הערק תואיצמה .ימואלניב רוזיאו תיברע
ם ירוזאה תשולשמ דחא קר .הזע־תעוצרו ,ןדרי לש "תיברעמה הדגה" ,לארשי : םיר
!ירקמ הז ןוימד םגו .הטלחהבש םירוזאה דחאל והשלכ ןוימד המוד תואיצמבש
, יאמב 15־ב ץראה תא אצתש העידוה ,הניתשלפמ הדי תא הינטירב הכשמ רשאכ
ת ונידמה .הטלחה ידיל ם״ואה עיגי אל םא םג וא—היהת רשא ם״ואה תטלחה יהת
ו ליאו .םיברעל ם״ואה התוא קוספי אל םא ץראל הנשולפתש שארמ ועידוה תויברעה
־ קוביחב בשוי ירבעה בושיה היה םאה ,םיברעל לארשי־ץרא לכ תא ם״ואה קספ
ו עבק םיביריה לש םנוימדו םתפונת ,םחוכ קרו ,תענמנ־יתלב התיה המחלמה ? םיידי

.ץראה דיתע תא
.תונוש תונידמ לש תידיימה ןתרכהב תרכזל לארשיל הרזע תומואה תטלחהש רשפא
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ת ונידמב הרכהה וליאו ,רבד לש ופוסב ,הרכהל דימת תוכוז תומייק תונידמ לבא
ו נלביקש וגראבמא ףוריצב הרכה .הייחתל ןתוא המיקמ הניא ןמלועל וכלהש
ה יקבולסוכ׳צמ אבש קשנה .רבק־ילא לודג דובכב ונתוא תוולל הלוכי התיה ב״הראמ
.יחרזמה שוגה לש םירורב םיסרטניא לשב אלא אב אל

תויברעה תונידמה .ד
ל ארשי־ץראמ םיקלח תויברע תונידמ וערק 49—48 תונש לש תוברקה תרעס ךות
ת א הריזחה לארשי .ןונבלו םירצמ תולובג תא הצרפ לארשי וליאו ,תירוטדנמה
ע בקנ ךכ .םהישוביכב וקיזחה םיברעה וליאו השבכש תויברעה תונידמה יחטש
א ל ךא תוכזל תויברע תוינידמ תולוכי לארשי־ץראב המחלמב :ינסרה םידקת
.תקסופ־יתלב המחלמ חיטבמ הז םידקת .56 תנשב קזוח הז םידקת .דיספהל
ם ולש .םימיה־תירחאל ןינע אוה םלועה תונידמ לכ לש בוטה ןנוצרמ עבונה םולש
ר בכ םלועה לש ובורב ררוש המחלמב דיספהל המ שי ןהמ תחא לכלש תונידמ ןיב
ה מ ןהל שי יכ תויברעה תונידמל ןבויש דע ןוכיתה חרזמב םולש ןוכי אל .וישכע
ם א ןוכנ היהי אל אוהו ,ןוכנ הז היהי אל םא רבדה ןהל ןבוי אלו ;המחלמב דיספהל
.1967 לש תולובגב לארשי קיזחת אל
ם וזית אל םלועל לארשי יכ—ידיב רבדה היה וליא—זירכמ יתייה ,בחר ,יללכ ןורקעכ
ו שבכייש םיחטש ריזחת אל םלועל לארשיש םג לבא .םיחטש הל שוכרל ידכ המחלמ
.המחלמב המע ךבתסי לא—לארשיל ויחטש דבאל הצור וניאש לכ .הידיב
ת רסמנה הרוחס תניחבב םולשה ןיאש ןיבהל בייח ,ריחמב םולש תונקל שקבמה לכ
ן תינה תוריש תניחבב אוה יונקה םולשה .שארמ עובק םולשת תרומת דעו־תחא
ר יחמ םוי־םוי ודעב םלשל שי ןכ לעשו ,םוי־םוי ותוא עונמל רשפאשו םוי־םוי

.םוי ותוא לש שוקיבהו עציהה יפל םוי־םוי עבקנה
ק ופיס יד "תורוחס" לארשיל ןיאש ןיבהל םיבייח דבוע־סמל תויהל םיצורה הלא םג
.הליכאה םע לדג ןובאיתהו .םימי־ךרואל תויברעה תונידמה לש ןנובאת
ם או .םולש—םולש רכש ךכיפלו ,םניח־םולש אוה תמאו םעט וב שיש דיחיה םולשה
, רחא עינמ ןיא רשאכ קר תוארל רשפא ךכב יד םאו .םולש ןיא ,יד ךכב ןיא
.םולשה תתירכל ,ימעפ־דח
ך יא תוארל יד .שחנל אוה לק—ריינ לש םולש תויברעה תונידמה הנרפת ךיא
ר בעמה ;רבסה אלל הענמנ יברעמה לתוכל השיגה :רבעה יזוחב ריינ יפיעס ורפוה
ה גיפסמ םלועמ ענמנ אל ףא ץאוסב רבעמה ;תמיובמ תירקת רחאל ענמנ ןורטלב
...םיירצמ םיחרזא לע שאב ,עודיכ ,החתפ רשא—"םילג־תב״ל טרפ ,תילארשי

תומצעמה -ד
ל ובגב אירבו ביצי ןורתפ ףס לע ונדמע ,יניסל ןולא לאגי לש ויתוחוכ וצרפ רשאכ
ה יה ,יטירב יאבצ רוזיא זא היהש ,הלעתה רוזא לובג דע ל״הצ םדקתה ול .ירצמה
יתש ןיב ימואלניב רוזיאכ ,וזמ הריתי .םירצמל לארשי ןיב ץיח שמשמ הלעתה רוזא
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ם ישרגמ םירצמה ויה לקנב אל .םויק־רב תויהל לוכי רוזיאה היה תונוש תונידמ
 היצטניירואה תא הריבעמ התיה ירצמה דצב לבסנ־יתלב בצמ תריצי .םילגנאה תא
ה לעתב הכוז היה םלועה .םירצמ ןיבל הניב ץיחל הכוז התיה לארשי .ילארשיה דצל
ר וציל וסיג תפרצו הינטירב רשא בצמה והז .ימואלניב רוזיא ךותב תימואלניב

.56 תנשב רוחיאב
?  לארשי םהל העמשנ הז־עודמ םלוא .םיטושה ,םמצעל וקיזה .הז ןורתפ וענמ םילגנאה
ז א וקדבנ םולכ ךא .אושנמ לודג ץחלה היה ילוא .תודבועה לכ תא עדוי ינניא ,תמא
? תיסור הכימת לש תורשפאה ללוכ—ץחלב דומעל תויורשפאה לכ
ם ה רדסו טקש ,תעמשמש הכרב הרומה ול תרמוא רפסה־תיבל ךלוה ירוא רשאכ
ל ע ףצפצל ול עיצמ יתייה ,יפמ הצע לואשל ירוא אב וליא .החלצהל חתפמה
ה כרב תרבגה הדמל רשא תא עדוי ינא .וחור לע הלועה לככ תושעלו הרומה
 ,תוירחא ודיב ירסמ ,דיקפת וילע יליטה ,רתויב עורפה דליה תא יחק :רנימסב
ם ינתייצה םידליב .התיכה לע טלתשהל ךל רוזעי אוהו ,תובישח וילע יליצאה
ו ניא ירוא .אירב שוח ול שי לבא ,תאז לכ עדוי ירוא .ךכ ןיבו ךכ ןיב יטלשת
.יתצעל קוקז

ם לוע וא הנידמ ,החפשמ ,התיכ להנל רשפא .תויהל חרכומ הז ךכש רמוא ינניא
ה מצעמה ,הנידמה תלשממ ,החפשמה יבא ,הרומה תאז תושעל םילוכי .תרחא םג

ה יתובוגת המ עובקל קר לוכי אוה .ירוא ידיב ונניא הז לבא .תימלועה
, םיימואלניבה םיסחיה חטשב .רכשנ הל עמשנה הז אלש דומללו הכרב תרבגה לש
ע משיהל הל יאדכ דימת אלש עובקל קר הלוכי איה .לארשי ידיב הז ןיא
ה לא תא םידגונה םיסרטניא שי תומצעמל .בוט־תורחוש וליפאו תולודג תומצעמל
ת בוטל .ןמצע לש םיסרטניאה תא תוניבמ ףא תומצעמה ןיא םיתעל ;לארשי לש
ם ימעפל לארשי תבייח ,הרממ איה היפ תאש המצעמה תבוטל ףא םיתעלו ,המצע
.רשג ץורפל

. ב״הראב—לאומש דודב אלא הכרב תרבגב אל רבודמה וישכע .היה ,היהש המ
ם א .ובירי אלש םהמ שרודו ,ןדריו לארשי ,הלאה םיבבושה ינשל גאוד דודה
ם יניינעמ רקיעב תעבונ דודה תגאדש ןבומ .דאמ דודה סעכי ,והנשמל דחאה ץיברי

ר ומשל בושחש םירובס ב״הראב .ןוכיתה חרזמב העפשהל םיעגונה דאמ םיישממ
ר שפא .ב״הרא לש ינידמ לוקיש והז .ותונמאנ לעו ותוואג לע ,ןייסוח לש ומויק לע
א לא הווהמ אוה ןיאו לופנל טמ ןייסוח לש ואסיכש רשפא .העטומ לוקישהש דאמ
ת חתמ לארשי תאו הכרעל לעמ ןדרי תא הכירעמ ב״הראש רשפא .דימתמ ןוכיס
ם ג אלא ןדריה ברעמ קר אלש ברעמהו ב״הרא יניינעל היה בוט ילוא .הכרעל
.םירוסהו רצאנ תריתחמ םיחוטב ,ביצי ןוטלש תחת—לארשי ידיב ויהי וחרזמ
ד ודה םע דסח תושעל ידכ קר שוביכ־עסמב ןדריה תא חלצת אל לארשיש ןבומ
ר בכש היה המדנ הנשה םדוק בלשבו ,בצמ תווהתהל לוכי לבא .ונוצר דגנ לאומש
. םינלבחה ןמ וחרזמ תא עונמל ידכ ןדריה תא חולצל לארשי ךרצות וב ,הווהתה
? לאומש דודה השוע היה המ ,הפמה לעמ התחמנ ןדרי־תנידמו ,הזה רבדכ הרק ול
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ו ישכע .וילוקיש תא שדחמ ךרוע היה ךכ־רחא ?ךכ־רחאו .דאמ סעוכ היה ,ןבומכ
? ךומתל ,ןכ םא ,ימב .דחא קר שי ,םיבבוש ינש ןיא רבכ
ה כוזה ןייסוחב אנקמ דאמ־דאמו ,דודה לש וידסחב ץפח דאמ־דאמ יתייה וליא
ך ורכ ינניא .םידסחה תא תשרל ידכ ןייסוח תא לסחל התפתמ יתייה ילוא ,םהב
— ןדרי תא שובכל ךרוצ היהי םאש ריעמ קר ינא .ךכ ידכ דע דודה ידסח רחא
, השעמה דעב היהי דודה תשרפ לש יטסילאיר לוקישש רשפא—תורחא תוביסמ
.ודגנ אל
, לארשיב תירבה־תוצרא תכימת לע רבדל םיברמ םייסורו םייברע הלומעת־תורפוש
ן וכנ .תאזכ הכימתב םינימאמה ,םידוהיו ,םילארשי ןיבהל לוכי ינניא .ןבומ הזו

ן אכמ םלואו ,תושעל הלכיש יפכ הילע תצחול וא לארשיל הקיצמ ב״הרא ןיאש
ת רהצומ תוינידמ ב״הראלש אלא האור יניא ,יתומימתב ,ינא .בר קחרמ הכימתל דעו

. לעופל וז תוינידמ לש התאצוה־יא אלא הניא התכימת לכו ,תקהבומ תילארשי־יטנא
.העש־יפל
ה שילפ ידי־לע אלא םחתפל לארשי הלכי אל ,המלש־ירצמ תא םירצמה ומסח רשאכ
, ןוכיתה חרזמב תונידמה לכ תולובגל הברע איהש הריהצה ב״הרא םלוא .יניסל
ב ״הרא הפרטצה המחלמה רחאל .םירצקה תא ץורפל לארשי לע תרסוא איהש רמולכ
ש מחב הנושארה .יוניפ לבא ,םולשו יוניפ ,הרכהו יוניפ .םיחטשה יוניפל העיבתל
.םישובכה םיחטשה לכ יוניפ—ןוסנו׳ג אישנה לש תודוקנה
ת א םלשל לארשי לע רשאכ דאמ תוישממ ןה .הומת תובורעהו תורהצהה ןינע לכ
ו השלכ גוסמ תויאקירמא תובורע אל יכו .ןועריפה םוי ינפל תופדנתמ ךא ,ןריחמ
ו לא ויה אלש ררבתה 67 תנשבו ?56 תנשב םירצמה תרקפהו יניס יוניפל ואיבה
ן ימאהל לכוי ימ .ןידכו תדכ תומותחו תוחסונמו תובותכ ויה אלש ,שממ תובורע
ל ש ץוק הזיא ,םגפ הזיא ןחבמה םויב אצמיי אל הנתניתש תושדח תובורעבש
ת פרצו הינטירב ? ןוכיתה חרזמב תולובגל תוברע לע תומצעמה־שלש־תרהצהו ? ד״וי
ה ברע יאמב .הדי תא הילע הכמסו הרזח ב״הרא .המחלמה ברע הנממ וקלתסה
?ינויב תולובג םתואל היה המו ,ןוכיתה חרזמב תולובגה לכל ב״הרא
ל ארשיל היהי םא .םתוא תוניבמ ןהש יפכ ןהלש םיסרטניאה יפל תולעופ תומצעמ
— ףתושמה סרטניאה תא המצעמה ןיבת םאו ,הלודג המצעמ םע ףתושמ סרטניא
ס רטניא היהי אל םא .תומדוק תובורע וא תורהצה לכ אלל םג לארשיב ךומתת
.ןושארה רודכה קורש ינפל דוע דאכ תובורעה לכ הנגומת ,ןבוי אל םא וא ,הזכ

דיתעה .1
ה קזח תויהל לארשי תבייח ,הב ךומתל ןינע יהשלכ המצעמל היהי םנמאש ידכ
חאב החיכוה םנמא לארשיו .לודגלו ךישמהלו קזחתהלו ךישמהל תלגוסמו הלודגו
ל ש םדיתע תא עובקלו םיידי־יבחר םיחטש לע טלתשהל חוכה הב םולגש הנור
.םיסולכוא ינוילימ
,שארמ ןנכתל לכות אל לארשי .תופצל ןיא—הנאובתש תומחלמה לש קיודמה ןכלהמ
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 :תושעל לארשי הלוכי תאז קר .ולאה תומחלמה תוכופהת לכ תא עובקלו ליכהל
 אלו תוטשפתה לש תומחלמ ולא הנייהתש ,התבוטל היהי יללכה ןכלהמש גואדל

.הדחכה לש אלו תומצעתה לש ,םרה לש אלו לודיג לש ,תוצווכתה לש
 הנטק ץרא לש דיקפתה תא המצע לע לבקל לארשי לכות ,היביוא וטקשי םא
 לכב ברעתהלמ סונמ הל היהי אל—ואל םא .התלוז יקסעב ןינע הל ןיאש הוולשו

 חורבל לכות אל איה .היכרצל םתוא רוצלו םהב טולשלו םתוא ןווכל ,היביוא ישעמ
.תרחא ךרד ןיא יכ ,הלודגהמ
 הכיראמ הנטק הנידמ ןיא ,קבאמו המחלמ לש םיאנתב ,םויאו הביא לש הריוואב
 !ןיא תובורעו .לארשי ידיבש הריחבה תאז .דחכיהל וא לודגל תבייח איה .םימי

 אלש אוה חוטב טעמכ ךא .השעת רשא השעת ,דחכית אלש לארשיל הבורע ןיא
 התדמשהל תויונמדזהה תא .קזחתהלו לודגל תויונמדזה לצנת אל םא םימי ךיראת
.היביוא ולצני
 .הלומעתהו תועיבצה לכ ףא לע .תומולחהו תויגולואידיאה לכ ףרח !הרירבה תאז

 ךרד ןיא ,רתוי הלק ךרד ןיא .םיטושה תויזהו ,םיביואה ימויאו ,םידודה תוצע ךות
 רשא דע לודגל .לודגל תבייח לארשי .םייקתהל תרחא ךרד ללכב ןיא ,רתוי החוטב
 עדת ,םולשל םדי וטישוי רשאכ .יד םיביואה ודיגי רשא דע לודגל .חטבומ המויק היהי
.היד הלדגש לארשי

 ־ולכואה אובת ןייאמ .הרבעש הנשב הלדג םיחטשב .היסולכואבו—םיחטשב לודגל
 לכל רבעמ ,םירקמבש בוטב םג .שדחמ וחתפי םא קפסו ,וללד הילעה תורוקמ ו היס
 םינומ לארשי יביואש דועב ,םירופס םינוילימ דועל הילעה תלבגומ ,תווקל רתומש
 םהב תוכמות ןכל .יפוסה םנוחצנב םיחוטב םה ךכ םושמ .תוחפל ,םינוילימ תורשע
.לארשיב ךמות ןיאש הביסה וז .תומצעמה
 לארשי עדת םא .השדח היסולכוא לארשיל םתא ואיבה םישדחה םיחטשה לבא
טשה יסולכואמ דחא לכ :לופכ הטילקה רכשו .היעבה הרתפנ ,וז היסולכוא טולקל
 לארשיל ףסונ שיא קר אל אוה תירבעה תוכייתשהה תא ומצעל לגסיש םישדחה םיח
.הירצל תוחפ דחא םג אלא
 ךות לארשי לכות םא .ךכ ידכ דע קחוד ןמזה ןיא ךא ,רבדה הרקי דחא םויב אל
 הרתפנ—וז היסולכוא ינפל התרבח תאו התוברת תא ,היתועורז תא חותפל רוד ימי
 ךשמיהל לכוי לודיגה ךילהתו ,תפסונ היסולכוא ואיבי םיפסונ םיחטש .הלודיג תייעב
 הפוסו הלודיג תורוקמב תלבגומ לארשיש ,םיברעה תחנה .יד םיביואה ודיגיש דע
.תכרפומ אצמית ,םלקשמ לומ עורכל
 םישנא לש עזג־תרוהט הדעכ המצע תא רידגהל שקעתת םא .לארשי ידיב הזו

 תירבעה תוברתה תא ץיפהל עדת םא .רבק המצעל הרוכ יהירה—תוידוהי םהיתומאש
 הדיתע—וב קלחתהלו—התשרומבש בוטה תא תולדל עדת םא ,תידוהי תונעזג אלל
!ונרושי ימ הפוסו ,הינפל

1968 ילויב 6 ,הקסאלא
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