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השולש לע ץופקל שקיבש ימ" יכ עבוק ןדס ").ףייע" אלש דנרב אוה ידיחי( ךישמהל "הריעצה"
".קמועב ירה חטשב אל םא ,םכישממ רבד לש ופוסב אצמנ ונתורפסב תורוד

ידיל עיגהלו םיפיעצה תא ריסהל דוקשת ,הברדא" ":הלכיתסנכה"ב ארוקל ארוק ןדס
רופיסה-תרוצל ןטק דחוש ןתמ ןיעמ )סנה-רופיס לש( סיפמה ,בוטה םויסב הארתו םינפ-תייאר
םוש לע ןיבתש ךרדכ ותומימתלו רבע רודל חורבל רפסמה שקיב המ םוש לע ,ןיבת רשפאו ,וינממסו

 —".ותלאשמ ול רפהו רומוהה אב המ

:ןונגע-תרוקיבב "רוקרזהיןוויכ" תא תונשל ידכ וב היה ןדס לש ורמאמ יכ ,רמול ילוא ןתינ
בורה לע תטקונה הפוקתהיתרוקיב לש הטפשמ ינפב דומעל ןונגעיתריצי העבתנ ןאכ דעש דועב
ןיב ןונגע השועש ןובשחל תרוקיבה הבושק ,ךליאו ןאכמ ירה ,םיידימ םייטאמגארפ םינוירטירק
.השדחה תעב תידוהיה הקיטאמלבורפה םע ותריצי לש ןיטישה
תאז םע ירה ,ינויערייטאמק לולסממ תרוקיבב חתופ םנמא ןדס לש ורמאמ םא :רמול םג ןתינ
.תוחתפמה םייוצמ ןאכו ליאוה ,ינדפקה ילאוטסקטה קוסיעה תא םג אוה דדועמ

קאסוב ריאמ

"הימי ימדב"ל תורעה

תסנכה"כ ןונגע לש םירחאה םירופיסל דוגינב
"רושימל בוקעה היהו" ",םימי בבלב" '/הלכ
תוולמה ,תודוזיפא תרשרשכ םימוקרה /ובו

ימי  -הפוקתה לש יתוברתיירוטסיה עקרב

ידוהיה רעונהמ קלח :ינוויכ-ודה םרזה

ירחא ההונ תיחרזמה הפוריאבש תורייעהמ

ןהמ תחא לכשכ ,ישארה רוביגה לש וכרד תא
רעונהמ קלח העש התואבו :ותוברתו ברעמה
הווהמ ןואמצ שח תיברעמה הפוריאבש ידוהיה
אל התטמשה ךא ,תיתונמא תומלש הל
ימדב" רופיסה יונב ,הריציה תוללכב שגרות
,תיתשרומה תוברתה לא רוזחל ףא ילואו ריכ
,תיסאלק הידגארטכ תילכידרא תונמאב "הימי
םעט ןיא .הלכשהה ימיב ויתובא ואצי הנממש
,םרב .הב םוגפי ונורסחו יחרכה טרפ לכש
היהש ,ןושארה ךילהתהמ םירקמ ןאכ ריכזהל
אקווד השולש ושמשי ינשל המגודכ ךא ,ינומה
יביכרמבש תוילאנויצקנופה תשוחת קמ
:םיר
ושתהש ,תולאש ארוקה לצא הלעמ הריציה

ךרד לע רוא ףיסוהל תויושע ןהילע תוב
.ןונגע ירופיסב רמוחה בוציע

לעב ,הזחמכ הדנב "הימי ימדב" הלבונה
תחתפתמ התלילעו ,תוידדצו תוישאר תויומד
םיימינפ םיווקב ,המבה לש םייתיזח םיווקב
םירושק םיטנמלאה לכ ךא ,הלש םיינוציחו
לש טוטרש הבו הלודג אל הלבונ .ולאב ולא

,םינוונחו תויונח  -היצילגב תידוהי הרייע
לוחה םהמו שרדמ-תיב ישבוחו הליפתיתיב

,רנימסו תונבל רפסיתיב ,הלכשה לע םימ
ירכוח ,םידדונ םינזח ,ןכדש ,םידמלמ ,םירומ

ןב ,ריעצ ) (1916-1843סוכרמ ןורהא
אב ,גרובמה וריע תא בזע ,תללובתמ החפשמל

עקתשה ,הבישיב דמל ,תיחרזמה הפוריאל
טרושטו קסמודאר לש םיר"ומדאה תורצחב
םירפס םסריפ ,תודיסחה םלוע תא רקח ,בוק
לע םירפס איצוהש יפכ ,התרות לע תינמרגב
,ןהיתש ןיב רשקהו ןמטרה לש היפוסוליפה
היהו תירבעה ןושלה לע םירקחמ סיפדה
האמה תישארב .היצילגב םינויצה ינושארמ
ידוהי יפב דובכלו ראפל ומש אשינ םירשעה
.היצילג

תשורח--תיבו תבכרה תנחת ,הביבסהמ תומדא

דילי  (1937-1864),םיובנריב ןתנ ר"ד

דחא ידוהי תיב לע טבמה זוכיר  -הנהו ,ןטק
ארה הלילעה .וכותבש הידגארטה תאלעהו

קחרתה ךא ,תוללובתהל וירוענב הטנ ,הניו
והיה תוימואלה ןויער תא ותולעהבו ,הנממ

אלש האלו לזמ היבקע לש הבהאה  -תיש
תבלושמו תחתפתמ ,תחמוצ  -השממתה

"המידק" םיטנדוטסה ןוגרא תא םיקה ,תיד

ימואליידוהיה ןואטבה תא ) (1885איצוהו
103

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 08:01:45 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ותוא הכילוה ןאכמ ".ןויצאפיצנאמא-טסבלז"

,הניוומ ,ברעמב הלודג ריעמ אבש ,היבקע

רחאל ,הנממו תינויצה העונתל וכרד

תיב תא וריכהב ,ראפ יתב םש האר קפס ילבו

תודהיה לא ,ןושארה סרגנוקב ותופתתשה

".םידימא םישנא תיב תיבהו" םשרתמ ,האל

םיבר םירוביח םסריפ וז חורב .םיידוהי םייח

ןמז ותואב היה אל האל לש היבא םג םאו
ילכלכה ובצמ ,קפס ילב ןה ,םדוקמכ רישע
תבה לש יאופר לופיטב רוזעל ול רשפיא

תססותכ האר התוא ,הפוריא חרזמב תיתדה

יתד ידוהיל היה ,שידייו תירבע ,תינמרגב
ורוביחב רקיעב עיבה הז םוחתב ויתועדו
".ןימאמל ישפוחמ" ינמרגה

,האל תיבל היבקע אובבש ,דחוימבו הדיחיה

וגרואיג יכדרמ תא ריכזנ ונתורפס םוחתב

םג ,םדיתעו ,ךרעב םיעברא ינב הירוה ויה
.םהינפל ,ילכלכה

םילקה הייח לע וריע תא בזעש ,תללובתמ הח

כלכה דצה אלש ,ךכב שיגרה דייבש .א םג
:בתכו ,היבקע תייחדב עבק יל

פשמל ןב ,גארפ דילי  (1943-1894),רגנאל

בש .זל3מ ר"ומדאה רצחל עיגהו םיפיהו
בשי םש ',זלננל רזח רצק ןמז רחא לבא ,גארפל

יסחהו תודהיה תרות תא םינש ךשמב דמלו
םידיסחל תינוציח הניחבמ םג ולגתסהב ,תוד

תודחא םינש רחא .זל - 3הנטקה הרייעלו
יתבב השמ-תדל הרומ םש היהו גארפל רזח
תינמרגב םירפסו םירקחמ בתכ .םייכ'צ רפס
םסריפו םידוהיה תוברת יאשונ לע תיכ'צבו
.תירבעב םיריש

ימדב"ב לזמ היבקע לש וכרד םג יהוז
".הימי

,הבושתב רזוח ותויה לשב אקווד החדנ אוה

שקיב וילא ,ידוהי רוביצ ותואש םושמ אמש
ולש ותודהי .ותנומאב םימת וניא בוש ,רוזחל

...הרגש לש תודהי איה )רוביצ ותוא לש(
השוע הבושתב רוזחל היבקע לש ונוצר םצע

ןיא יכ ,ףוסבל ריכמ אוה .ןפוד-אצויל ותוא

ונל שי ,םוקמ לכמ ,ךכ .רוזחל ןכיהל ול
תנתינ הניא האל יכ ,הדבועה תא ןיבהל
' 69).ע ",תורומשא שולש"( לזמ היבקעל

יכ" שיגרמה אוה לזמ היבקע ,דייבש יפל

רהבותש יפכ ,הנושארה הלאשה ןאכו
הליחתב דואמ בביח האל לש היבא ירה :ןלהל

רשפאש ,תמיוסמ העשב .לזמ היבקע תא
היה ,האלו היבקע לש ןיסוריא תעשכ התוארל
:ויתונורכזב היבקע םשר ךכו ,רשואמ ףא
תעבטה לופיתו ,חרזמה תא האל תולתכ יהיו
תא תולתל דוע הלכי אלו חרזמב רשא

וניא הזה רוביצה יכ ...רוזחל ןכיהל ול ןיא
גייתסהל טילחמה אוה ןכלו "ותנומאב םימת
טסקטה ךא .תאזה הרבחהמ קחרתהלו ונממ
,תרפסמ בילטוג ישטנימ .הנוש והשמ רמוא
אוה ,הנש  17ינפל הרייעל היבקע אב זאמש
ונורכזב בתוכ ומצע לזמ היבקעו ,הבזע אל
...ינוברק  -הריבה ריעמ יאובב ינאו" :וית

םשתו תעבטה תא חקיתו .ריקה לע חרזמה
חמל רשא ,ינשה טוחבו יעבצא לע התוא

וילעו ".ינממ קוחר םבלו ינוברק םתפשב
,והובריק  -םהיניב ךלהתה רזכ" :רפוסמ

:ארקתו ריקב חרזמה תא הרשק ,השאר תופל

הווה ".ונממ םבל קלח  -םהמ דחאכ ותויהבו
ידיילעו םיטרפה ידי-לע החדנ היבקע :רמוא
וגמ תיב ול אוצמל ץלאנ וז הביסמו רוביצה
לש הרבחב סאמ אוהש אלו הרייעל ץוחמ םיר
".הרגש לש תודהי"

חא יתארק ינאו ,ךחכשי אלש שיא ירשא
ונמדאתנ םואתפו ,ךב ץמאתי םדא ןבו :היד
...ליגמ ורהנ םהינפו וטיבה המאו היבא .ונינש

על רמאו ותעד תא האל יבא הניש עודמ
תא וקמנב ,ותב תא ול תתל לוכי וניאש ,היבק

הדלונ אל ...איה תינלוח יתב"  -רבדה
אל םאו .הל תוומ  -רשב תעיגיו ,למעל
רישע ץנימו ...ינפ לע התמו חונמ הל אצמא
היתתנ ןכ לע יכ ,המילחהל ןתינ ודיבו אוה
"...ול

םינשרפהמ קלח לבקמ הזה ץוריתה תא
:קיזור והילא בתוכ לשמל ךכ .תמא ירבדכ
תרפה תא הריאמ האל יבא לש ותולצנתה"
ךותמ לזמ היבקעל השענש ,לוועכ ןיסוריאה
 1970).לירפא ",תולעמ"("םיילכלכ םיבושיח
תא ריכה האל יבא אלה :לואשל רשפא ךא
תחפשמ תיבו ,םדוקמ לזמ לש ילכלכה ובצמ

!ךפיהל ,םיינע תיב תויהל הארנ וניא ,האל

,הרייעה ישנא והוחד עודמ :הלאשה תרזוחו

רשואמ הכ היהש ,האל יבא ותוא החד עודמ

תחמש" ןיבש ,הארנ ?"ןיסוריאה" תעשב
היחדה תעדוה ןיבל ליעל תרכזומה "ןיסוריאה

.והשמ הרק לזמל
:הצרתל היבקע רפסמ ואצומ לע
ןידוב תחפשמ לכו ,ךאב ןידוב תחפשממ ימא

היה רישע לארשי יבר הנקז .םירמומ ךאב
תודשו ןיי תופרשמ תיב ול ,הנידמה ינב לכמ

םימכח ידימלת ונימיב ךמת אוה .םירפכו
דנ רשא ,םירפסבו .הרותל שרדמ יתב ןביו
יכ ,הליהתל ומש ססונתי םהה םימיב וספ
.הידמולו הרותה דובכל בהח ףסכ ינקז ןתנ
וחחאמ םידוהיה תא לשנל רזגנ םהה םימיב

104

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 08:01:45 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

יתלבל דואמ ץמאתיו רבדה ול עדוויו ,םהית
היה ולמע לכ ספא .ונממ ותתחא תא ריבעה

הדמע העש התואב .ותיבל החפשמה יבא

סניכ באה .הרשעיהנומש הללפתהו ותשא

לאו ותיב לא בשיו ותד תא רמיו .קירל תונמדזה יל שי :רפיסו ותחפשמ ינב תא רדחב

ותשא תא אצמיו ותיב לא אביו .ותלחנ רשא רתויב םיראופמה םיתבה דחא תונקל

הנה הל רמאיו .תירחש תליפת תללפתמ

םידליה תא יחק ירהמ ,יתד תא יתורימה
תליפת השאה ללפתתו .רמוכה לא יכלו
יתו תוצראה ייוגכ ינשע אלש רמאתו ונילע

עהל םגו לוזה-ליזבו ריעה לש יזכרמה קושב
וטלשה לש יאנתה ךא ,ונתונח תא םשל ריב
יכסמ םתא םאה .רצנתהל ונילע  -אוה תונ
המ ונע וללהו וידלימ דחא לכ לאש אוה ?םימ

איה םקתו רודיסל קשיתו ,םימעפ שולש קר
ןבה תדכנ ימאו ...םתד תא ורימיו הינב לכו

תא המייס םרט דועש ,השאה הנהו  -ונעש
יפתב היפמ הלמ איצוהל התצר אלו התליפת

וראתו ,הנקז תנומת תא האצמ ...ריעצה
ורמאיו ז הז אוה ימ ימא לאשתו .בר-ראותכ

הדי תועונתבו המהמיה קר ,הרשע-הנומש תל

...אוה ךנקז הל

...המיכסמ ינא םג ,ינא םג :הזמר

,בוקרקב הרקש רבדה יכ ,יתבשח הליחת

,תודהיל הרזח םאה  -רופיסה ךשמהבו
...םנב אוה לזמ היבקעו ידוהיל האשינ

ועיקשה הזו ןונגע לא והשכיא לגלגתה
תיאטיסרבינוא הדובע לגרל ,הנהו .ורופיסב
בוקרק לש הליהקה ןויכראב יתלקתנ ,תמיוסמ

תא לזמ רפיס "ןיסוריאה" רחאל ,הארנכ
ולכי אל םהו ,האל ירוהל םג הזה רופיסה
תידוהיה הליהקה תוסנכה .הז הרמה
מומ תחפשממ ןבל םתב יאושינ םע םילשהל
סמ לע ןרקיעב וססבתה תיאקדקה הקילבופרב
.םיר
םיארקנ םניא האל לש הירוה :ןיינעמו
הטוחש המהב לכמ ,טוחש ףוע לכמ .רשבה
,ילאודיבידניא והשמ םהב ןיא וליאכ ,םשב
םוכס הליהקה תפוק הלביק תידוהיה הטחשמב
רחאל .ידוהיה להקה תעד תא םיגציימ םהו
תא םידוהיה ומליש וז ןיפיקע-ךרדב .םיוסמ
םימלענ םה לזמו האל לש םדיתע תא ועבקש
 רשב לוכאל הברמה  -הליהקה יכרצל סמהםה האל לש התומ תעשב יכ ףא ,רופיסהמ
בתכ םידוהיה דעו שיגה הנהו .ויסמב הברמ
זמר ןיא רופיסבו  55,ינב קר תויהל ולכי
תמישר ובו הקילבופרה תונוטלשל הנולת

רופיס לע רוא םיקרוזה ,םידחא םיכמסמב

.םתומל

רשכ רשב םילכוא םניאש ,בוקרק ידוהי

:תפסונ הלאשל הבושת םג אצמנ ןאכ .הליהקה יכרצל סמה םולשתמ ךכב םיענמנו
רזמה הפוריאבש ידוהיה רוביצל םירזוחה
תוחפשמ לע ליטהל ידוהיה דעווה שקיב ןכ לע

תרגסמב דוע ויה םתחפשמו םה ,ברעמהמ תיח
םימושרה ןיב .הליהקה יכרצל דחוימ סמ הלא
תא ראיתו תכלל ןונגע קיחרה עודמ .תודהיה
.ךוטנייפ יציריומ לש החפשמה םג התיה

קר הכותמש ,םירמומ תחפשמ ןבכ אקוד לזמ
וקמל הבושב קפתסה אלו ,תודהיל הרזח ומא
ובתמ החפשמ ןב ,ריעצ לש םייתרוסמה תור
יתודהיה םוחתב ןיידע תאצמנש אלא ,תלל
...אשונ ותואב אשונל אשונמ
:השודנה הלאשה לע םירפוס תחיש התיה

ךוטנייפ יציריומ עידוה םירבדה ךשמהב
ינבו אוהש ,תיאקרקה הקילבופרה תונוטלשל
םניא ןכלו  1846סראמב  1םויב ורצנתה ותיב
,זא ועבק תונוטלשה .הליהקה יסמב םיבייח
הליהקה יסמ תא םלשל ךוטנייפ תחפשמ לעש
םיישדוח דעב םג :רמולכ ,םתורצנתה םוי דע
 1846.תנש לש

הדבש ,הדוזיפאה בוציע הלעוה ךכל המגודכ
ויתובא-תובא תורצנתה תא תראתמהו ,ןומע

נייפ תחפשמ יכ ,רבתסמ הלאה םיכמסמהמ

.ותריציב םייתדל וגעלו יתדה םדאה ןונגע

תועשר ידכ דע יריטאס םזקראסב" לזמ לש
יתבבו םימכח ידימלתב ךמתש ,ידוהי "...שממ

פתמה ותשא לש תוגהנתההו ...הנהו שרדמ
...תלל
:הלאה םירוטה בתוכ זא רפיס

םאש ,חינהל השקו ,ףרט רשב הלכא ךוט
םויב ללפתת ,ףרט חבטמ תלהנמה ,החפשמה
שמל "קבדוה" רופיסה :ךכמ ונל אצויה .לוח
,ידמל תרחואמ הפוקתב תאזו ,ךוטנייפ תחפ
וישפוח" תא רבכ ורכז אל בוקרק ידוהישכ
רוקמ  -ןכבו .הרמהה ינפל החפשמה לש "הת

וכמ תירצונ החפשמ התיה ,בוקרק ,יריעב
חוס ,םירישע םישנא  -יקסראש המשו תדב
רשא ,ריעה שאר ןגס היה םהמ דחאש ,םיר
יכלמ לש םתריב םעפ התיהש ,ךכב הראפתה
,םידוהימ החפשמה אצומש ,היה עודי .ןילופ

ךא ,ובלב רופיסה תא הדב ןונגע אל ,רומאכ

ןיב הילע רפוס ךכו .ךוטנייפ היה םדוקה םמשו
אב -19,ה האמה תיצחמב ,דחא םוי :םידוהיה

םייטסאקראסה ויטרפ לכ לע וצוביש תדבוע
...רחא ןינע רבכ איה "הימי ימדב"ב

אל םגו בוקרקב אל  -ותורצוויה ,רופיסה
ןיב ותישאר ,הארנכ .ותוא הדב ןונגע
םינכומה ,םייתדל גועלל וצרש ,םיליכשמה
.שוכר לש םימעטמ םתודהי לע רתוול
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ופיס רוביגל ןונגע ארק עודמ :הלאש דועו
נכשאה םידוהיה ןיב חיכש וניאש םש ,לזמ ור

ידומיל ,ןבה תודהי לע תרמוש םאהשכ ,רמומ

ותוליעפ ,רמומה לש ונב דמלש תודהיה
היה דצמ לקתנ אוה הבש היחדה ,תיתורפסה

?םיז

מרגה היפארגונומה המסרופ  1891תנשב

 M. Kayserlimg: Wolf Aloys Meisel,תינ
לזיימ באז ןימינב לש ותומדל תשדקומה
ויבא .הימהובב דלונ שיאה (1867-1816).
תא הקיחרה םאה ךא ,ונב ירוענב רצנתה
ומיל דמל ריעצה לזיימ .ויבא תעפשהמ רענה

רב לש תואטיסרבינואב םלתשה ,תודהיה יד
טשב ףיטמו ברל היה ,ואלסרבו גרובמה ,ןיל

אוה .טשפב ישאר בר היה וימי ףוסבו ןיט
תד יריש םסרפ ,לזייו .ה .נ לע רוביח בתכ
ןב" תא תינמרגל םגרית ,תינמרגב תושרדו
ןבא" תא ,יאדסח ןבא לש "ריזנהו ךלמה
ךרעו דסי ,םומינולק ןב סומינולקל "ןחוב
הטנש ,וניב ךא ".למרכה"  -ינמרג תעיבתכ
וציקה היסקודותרואה ןיבל ,הנותמ המרופרל
.ךשוממ ךוסכס היה םייק ,תינ
באמ ואצומ  -לזיימ .ז .ב לש ותומד ןיאה

לש ותומד תא הריכזמ  -תיסקודותרואה תוד
ילזמ היבקע

גנילרזייק לש ורפס תא ןונגע ארק ילואו
זומרל ןווכתה ורוביגל לזמ םשה תאירקבו
תינוימד יתומד ןיא  -רמואכ ,לזיימ .ז .בל
...לכב
םג ילוא  -רופיסה תרוביגל האל םשה ףאו

האל לש התומדל הזמרהה תמגמב אב אוה

ידה"מ םירישע תב ,הרענה התוא  -תרחא

"הפוקתה"ב ספדוה יקסנא לש הזחמה( "קוב
"הפוקתה"ב "הימי ימדב" רופיסהו ,א רפס
םג ,ינונגעה רופיסהמ האלל המודב ).זי רפס
אלא ,הבישיה רוחב ,הבוהאל הנתינ אל איה
הב הנכתשה בוהאה חור לבא ,רישע שיאל
תא האיצוה "הימי ימדב" תרוביגל המודבו
.הירוענבו התוללמואב התמשנ

ילבימ .י .ב

תושיגפו םיבתכמ ילושב

שדחה ורפס תא ךירעהל דמוע התאש רבחמל

א

רבוטקואב  (17ש"ת תישארב ץראל יתילע
חרוא" עיפוה יתיילע רחאל רצק ןמז 1939).
אצמ הרהמ דע .ןונגע י"ש תאמ "ןולל הטנ
.םירקבמו םיארוק לש םהיתובלב דה רפסה

ינחטבומ .יתמכסה תלביק רבכו ,ינועובשב
.ךל והחלשי אוהש

יחפב ךרועהמ יתאצי ,גשוה ישקובמש ףא

 -רבחמה לא תונפל  -ינצעיש הצעה .שפנ

וז היהת ,השעא ךכ םנמא םא .יל התארנ אל

,יתששח הז םע .וילע בותכל זע ןוצר יל היה
ידיב ודיקפהל וססהי יל םיעודיה םיכרועהש
,הנתמ ונממ לבקל יתוכז המ יכ .הליהתל עד
ואציש רקבמ וילע ופידעיו אב בורקמ ינומלא
טקה םירפוסה-תחפשמב ?שקבל :קויד רתיל
ףא ,יששח לע יצפח רבג ףוסבל .ןיטינומ ול
התואל םוקמ היה אל ,היבאראסב ךלפ לש הנ
,ןבפול קחצי ינפל יתעצה תולעהל יתטלחה
,רפס איצוהל דחא לש ולזמ לזמתנ םא .השקב
ילואו ,זא התיה וקיתב ".ריעצה לעופה" ךרוע
רבכןאכ םלוא .טעליוירבחל ותוא קינעה אליממ
לש "היבקע תולילע" לע יתמישר ,הספדנ -

ונה רפוסה ינפמ דובכהיתארי תרסוחמ היינפ

 1940).ראונאיב , 12םש 'ר( אלרוב הדוהי
בלו תוסנל ילע  -ןיטולחל "קורי" יתויהב
וליפא :הרעשה םג יתילעה סוסיהה ךותמ .שק
.ותונעיהל יתיוויק ,ךישמהל ינדדועו ליאוה

רצויה .ידספהב תאצל ירכש לולע  -הנעיא
תא :בל-יוליגב ףיסוה לבא ,יל הנענ דימ ,ןכאו
סומינב העיגפכ יתשקב תא הארי ללוהמה
בותכ :ךל יתצע .ימצעל רומשא הזה רפסה
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