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!ןוכנ אורקל
ךונגע תעב ליכשמהו" :רימש הויז לש הרמאמ תובקעב ןונגע תאירקל רצק ךירדמ

) 1989רבמצד-רבמבונ  3-4,ד"ס םינזאמ(

סיו ללה

םינויעלו םיבר םירקחמל הבר הכרעה שחור ינאש ףא ל kk

רתוי הברה וא ,תצק ליכשמ אלא וניא יאדוב אוה םכחש ןונגע

תוחכוההו תוינחורה תוחנהה ,רימש הויז לש םייתרוקיב W

םייתנשב תולעומה תוינומהה תוגצהה ךכל תודע( .םדקתמ

",ןונגע תעב ליכשמהו" הרמאמ ססובמ ןהילע ₪

אל ובורבש ,להקל הצירקה ןהב וניתומיב לעמ תונורחאה

ןושארה יאנתה איה ןונגע תריצי דמל אל יאדוובו ארק

.וכומסיש המ לע ןהל ןיא ' 1989,מצד'-בונ ",םינזאמ"
יגוצי יוטיב וב יתיאר אל וליא רמאמה לע ביגמ יתייה אל

ימאתמו םיששגה ירחוש חוטב לבא טאל ).תיתפוק החלצהל
ינחורה םמלוע לולכמל ףתושמ הנכמ דימעהל וחילצי ןונגע

וברש ,תימדקאה ןונגע תרוקיבב םיבחר םיקלחל רתויב
תריצי תייאר םרקיעשו ,תונורחאה םינשב רקיעב היאטבמ
םיילאיצנטסיסקא וא ,םיידרוסבא םירסמב היעמשמו ןונגע הנוש ךלהמ ונשי ,תרכזנה תינומהה השיגה תמועל
לע עיבצמה ,ללכב תירבעה תורפסה תרוקיבבו ןונגע תרוקיבב
תעדל םיגשומ םלוככ םבורש ,םירוטמרופר וא םיינוליח
תנהוכה .תמסרופמה תינומעה הינוריאה תועצמאב םירקבמההז ןוויכב .ןונגע תריציב םלוגמה הנומאהו דסחה דוסי
ולדבלו :רנכוט ,ןדס בר ומכ ןונגע לש םיבר םינשרפ םיכלוה
םיבר לבא ,ב"הראמ סקופ רתסא איה הטישה לש הלודגה
.ויכרצו

.הלודג תופיפצ הנשי דרוסבאה שדקמבו ,הל ומדק

דקש הכלמ ",דסח לש עגר" הרפסב יל הניר ,לזרב ללה םייחל

השמ ,קילאיב לע הינויעב םג ךכו ,היפמ יתעמשש תואצרהב

תויתד תעמתשמ אל ןומע תריצי לש הללכמש יאדווב
ןיב והנכמו ןונגע לש ותריצי םע שדחמ דדומתמה רימש
םג ,וייח תופוקתמ הפוקת םושב תיסכודותרוא-תיביטמרונ
רימש תעדלש הירוגינסה אל ןכל .הרומחבכ הלקב קבדשכ

.םירחאו ואדנל בר ,ןקפסל ןימאמ

רופיסה ןומע לש ותריציב ספותש טלובה םוקמה ףא לע

הדוקנה איה םינברה לש םתעד לוקיש לע ןונגע דמלמ
םירופיסו הלבונה ,ןאמורה ומכ ,ויגוסל המודמה יתרבחה
רסוח לע הירוגיטקה אקווד אלא ,ונניינעל הבושחה
לש ונושלכ וא ,םה רשאב םייתדה תודסומה לש תויטנבלרהןויזחה ,הידגארטה לש םייתימה תודוסיה ירה ,םירצק

לשמה ,םגתפה — תוטושפה תורוצה לש תודוסיהו ,הדגאהו
ינועישוי המ ,םיקידצה יל המל" :םייח השנמ רופיסה רוביג

ןימאמה לש ותאירק וז ןכ יפ לע ףאו ).ג"כק ,ולאו ולא("הלאןונגע לש תוריציה לכ לש ןניערג םה — הישעמהו
.ויגוסל ינוליחה ליכשמה לש אלו יתימאה

.ןללכב תויתרבחהו

תא ,םלועב םדאה לש ותומתי תא אטבמה תוניגעה םלוע

ויתויורשפאו ידוהיה םויקה תועמשמ לע תיגארטה המרדה
ומעש ימסוק יתד ערקכ ןונגע לצא ספתנ ,ולש היצנטיססקאה
לש הרמאמב תגצומו תשרופמ ,הריציב תפקתשמ איהש יפכ
היהו'ב ןה 'תונוגע'ב ןה ,ול תדחוימ הקיטאופב דדומתמ אוה
ויבלשב יליכשמה קבאמה לש ידעלבו רישי ךשמהכ רימש הויז

הז קבאמ המוד וניא .ויתוריצי לכב השעמלו 'רושימל בקעה
".רואה ידרומ" לע המחלמ השדוק םהב ,רתויב םייביסרגאה

ונמזב תידוהיה הרבחה ןוקיתל יתרבחה קבאמל ותוהמב
היצאזיראגלווב ןונגע לש הריציה תסיפת הכורכ םימעפ
,רוטאמרופרה לש רסמה רקיע אוהש ,ג"לי לש ומוקמבו
:םירמוא ןקחשה וא ,יאזחמה ,ןשרפהש ךות ,הלש תיללכ
געל ותריצי לש הלוכ לכ ירה ,הזה יאצילגה ץלה תא יתספת

.ימואל-יתרבחה רושימב םחולה ליכשמה

לכש ,רפוס ונל ןונגעכ ימ ירהש .ידוהי וא ישונא ךרע לכל תקיטאופמ הנוש הכ איהש ',ביקעה' לש הקיטאופב דחוימה
םייוליגה תעקוה ירהו .ול תועודיו תויולג םדאה לש ויתושלוח.טסקטב תויושיה לש ינורכניסה יבחרמה ןוגראה איה ,ג"לי

םידסמימה לש םהירתס יוליג יאדוובו יאדוובו ,םייתדהידי-לע הנוכש המ .יזכרמה אשונה לש ףוס ןיאל תולפכהה

םייביטימרפו םיכושח ,םיעובצ תויהל םיבייחה ,םייתדה
הרוצ איה תיגולנאה "הקינכט"ה .םינומיזו תולובקת דקש
.תעד-רב םדא לכל תירקיע השע תווצמ איה ,םתיירב עבטמ
יממעה רפסמה ןיבש חתמהו שגפמה תא םיגציימה ןכותו
 35םינזאמ
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רפסמה וא ,לעה רפוס ןיבל ,ןמיהמ יתלבה ,לוכיבכ םימתה

:תרבוס רימשש ומכ הריתהל אל דציכ תורמוח תאיצמב אלו

תיגולואיתה תועמשמה ןינב לע דקושה לכ-עדויה

השאה לשכית אלו רבד לש ופוסב הנלקת ולא תורמוחש ידכ"

לכ תרשפאמ הנניא וז הקיטאופ .ותריצי לש תילאיצנטסיסקא

וניא םלועב בר םוש ".םייקו יח הלעב דועב ,רחאל ןיאושינב

תשיפתש ינפמ ג"לי דדומתמ םתאש םינכתה םע האוושה

יפל קר גהונ וניאש ומכ תומבי תכסמ יפל קר גוהנל רומא

.ןונגע תריצימ תעמתשמה וזמ הקוחר הכ התיה ולש םלועה

.ותעד לוקיש תפסותב היתורודל הקיספה יפל אלא ,ארקמה

,רימש לש הרמאמב תואבומה ,תוילאוטסקטה תוחכוהה
םג ןיא ,ותריציב ג"לי תריצי ךותמ לוכיבכ עקיש ןונגע ןהיפל

החיכומה ,רתויב השולק ולו ,הירבדל היאר ןהמ תחאב
תויהל תורומאה תואבומה לכ .תוריציה ןיב הקיז הנשיש

וניאו ,תורוקמ יעטק העטמ םג ילואו יקלח ןפואב איבמ ןונגע
רופיסב חתופ ןיינעה( .תובותכ תכסמ לע "ותקיספ"ב ךמתסמ
).חסונל חסונמ

תא רימש השיגדמ ,הריציבש בגשה תא תוארל םוקמב

תורוקמ ךותמ ןה ,ללכהמ תאצוי אלל ,ג"לי ךותמ תואבומ

טסקטה תארוק איה ול יתכלהה לופלפה תובישח

תורודב אמוי דח לש בר יב רב לכש ,םייראלופופ םיידוהי

ףא לע ןכאו .הריציב רתויב בושחה ילאוטסקטרטניאה

,תועודי תוינשמ ,םיקוספ .םישדעבכ ןהב לגלג ורבעש
תודגא לע םיססובמה םייראלופופ םיטויפ ,ל"זח תורמימ

"בקעה" רופיסב רתויב טלוב יתרבחה רופיסה לש דבורהש

רימש.ידוהי לכ לש ויפב םירוגשה םינוש רולקלופ יעבמו
העש ,ותריצי לש התוהז תדיחל חתפמ ןתונ ןונגעש תנעוט

ךא" ...זמרבו שרופמב ,יג"ליה "דוי"ה תא ריכזמ אוהש
דוי לש וצוקכ ןטק קסע םע יוג יכ רכינ היה םהיתפש תמיקעמ

דסחה השעמ לכמ רתוי םהיניעב בושח ).ש.ז תשגדה(
"עבטמ תרוצ האר אל וימימש" םיבינה ומכ ,הז בינ "הקדצהו

והילא הרקי ילוא" וא ",הלעמ לש ןזואו הלעמ לש ןיע" וא
,ג"לי לצא םשפחל ןיא ",יתסנרפ תוארל יניע לגיו יתארקל

"האור ןיעו תעמוש ןזוא" םג ךכ .רימש הויז תחרוטש יפכ
האור ןיע" תובא יקרפב העודיה הנשמב לולכה )בי ,כ ילשמ(

יוטיבה םג ומכ ",םיבתכנ רפסב ךישעמ לכו תעמוש ןזואו
תורשע עיפומה יבינו יתכלה יוטיב אוהש "דוי לש וצוק"
י"ע שגדוהש יוטיבה .הכלהה תורפסבו דומלתב םימעפ

תורפסב רחא לדומ לכל וא יג"ליה לדומל המוד ודוקפית ןיא
םיארקנה םיאריה ירופיסל רתויב בורק אוה .השדחה תירבעה

הויז הריכזמ ותואש "דרויה" רופיסב קר הז ןיאו ;םיידיסח
ןהמ ,רופיסב תומוקרה ,תופסונה תוישעמה לכב אלא ,רימש
לאגנ הילדג הארהש יפכ רופיסה ךותב הלמב הלמ תועולב

ןוכמ 'צוה( ךונגע ירופיסל םיידיסח תורוקמ" ותרבחמב
).ד"משת ןליא-רב ,לייווצרוק
אל םג ,הכישממו תתרשמ הניא ןונגע לש ותריציש יפכ ךא

התרטמ ןיא ךכ ,יג"ליה יטסביטיזופה וקה תא ,סומלופ ךותמ

םילבוקמה םיחסונב םיקידצה יחבש רופיסב םלכיהל
לאגנ איבמש "ביקעה"ל הליבקמה ומכ ,תוידיסחה תוישעמב
.א"נ רופיס 'בוטה ןמש' רפסה ךותמ

הקיתע תילאיצנטסיסקא היגולואית הנובו ףשוח ןונגע

ורופיסב עיפומ אוהש ךותמ המוצע תילגת גציימכ תרבחמה

םיירבעה תורוקמב םולג הלש יללכה לאיצנטופהש ,השדח
,דומלתבו םישרדמב ,םיאיבנבו שמוחב םהיתורודל םיידוהי

ףועל הדמל רופיצהש החכוה ןיעמ אוה ,םיטסקטה

םיידיסחה םירופיסל דע ןכמ רחאל האבש תיאריה תורפסבו

ןיבש תולתל 'ץחמה תחכוה' הווהמ אוה ךכבו ,ןונגע לש
.ןוריוואהמ

תורעהו טסקטה לש הריהז אל האירקל השיערמ המגוד
ןתינ ,ג"לי לש םייליכשמה ויפחדמ ןרקיעב תועבונה תרוקיב
ואבש ,תובוטה תועתפהה לכ ומכ" :תואבה תורושב אוצמל
םשוה ,וקחוד תעשב ול אצמנש רטשה .וייחב םייח השנמ לע

באה וא איבנה והילא ידיב אלו ,חונמה ויבא ידיב רפסב

אלש יארתש רשפא ,תחנב יארקתו ירזחת םא ".םימשבש
רוריבב ראתמ ןונגע .תובוט תועתפה ויה אלו רטש לכ םשוה
תא תאטבמה ,םייח השנמ לש ותעדותב תרזחשמה היזה בר

תא הנוב ןונגע .ןכסמה םייח השנמ זחאנ ובש שקה
ןיאש ןמזב סנל הפצמה הבולעה תוישיאה לש היגולוכיספה
ךרבתי 'הב חוטבל שי םיסיג ושחרתיש ידכ יכ .ול היואר איה
תיתימאה ןוחטיבה תדימ לש התוהמ תא ןיבהל ידכ ".תמאב"

גשומה '.ןוחטבו הנומא' שיא ןוזחה לש ורפסב אורקל רשפא
ןבומ וניא ,םיינחורה םיידוהיה םיגשומה ראש ומכ ,ןוחטיב

תויתד ןה םא ןיב תוירבה בורל ומכ ותשאלו םייח השנמל
תונקירל תוסכ הווהמ ןמויק ךא תווצמה תא תינכט תומייקמ(
.ןניאש ןיבו )הלודג

ביוחמ וניא םירחא םג ומכ ןומע לש הז ורופיס .םירכזנה
טפוש םע טבלתמ ינחורה ךלהמה .קידצה לש ותוכמסל תויצב

ךלהמה .טפשמ השוע וניאש המוד רשבה יניעבש ,ץראה לכ

ךכשל תואבה תונוש תויטסונג תוסיפת םע םיקרפל גזמתמ
הריצי .עשר דיב הנתנש ץרא לש הקיטמלבורפה תא העמק
תועטב תמשאומו הנוכמ ,דסחה תדימל תוצרפ רחא הרתה
תועפשה"ב הגופסכ םייגולוכיספו םיירוטסיה םישוביש ךותמו

י"שב ןוקית לש רופיס אוה "ביקעה" הז ןבומב ".תוירצונ
ןכא .תינוריא תרתוכ אלו היווהה לכב ימסוק ןוקית ,תומלועה

היטרפל יתגצה וז תונשרפ תמגמ .רושימל היה בוקעה
',ןומע ירופיסמ השימחל תונשרפ' ירפסב הריתי תוכיראבו
םגד הווהמה ןומע לש ורופיס יכ יתדמל זאמ ).ד"לשת ,דקע(

אוה "ביקעה" רופיס תחיתפל רתויב קיודמ ךרדה הרומו
ולאו ולא("המשל הרות וא ףסוי בר השעמ" רצקה רופיסה
אלו המשל הרות דמלש ףסוי בר לע רפוסמ וב )ה"כת ימע

"ןטשה אוה ינוונחה" אבש דע ותסנריפ ותשאו ורדחמ שמ
תוליבקמ תוטישב תונחה ןמ ",הסנרפה וז השאה" תא איצוהו
הלוכי התיה ירהש השנוע תא הלבק השאה ףאו" ".ביקעה"ל

ינשב ".הקזחה לע החמשו והשמב תונחה תא תונקל

.העטמ איה םג רימש הויז העיצמש "תיתכלהה תונשרפה"

םרחה חוכ לטינ רבכש" יוטיבה החיתפב עיפומ םירופיסה

הנוגעה רתיה לע איה תורודה לכב הכלהה לש התדיקש רקיע

רופיסה לש ירוגילאה רושימב ה"ריקה ןיאו "ה"ריקה םעטמ
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ויפילחו ןטשהש ירה ,וחוכ ונממ לטינש ןוויכ .ה"בקה אלא
יכ ,םייולג םיסינ ושחרתיש ןכתי אל ,לארשי םע לש וניינמו
העיפומ "ףסוי בר השעמ" רופיסב םג .םלועב לוכיבכ םיטלוש
.ץוחלו הפשה ןמ איה םהלש תעמתשמה הנומאה תסיפת לכ
:טנלאסמ לאומש 'ר לע טרפבו םינברה לע הפירח תרוקיבתא הנשמו הנותחתה הגרדמל לפונ םייח השנמש רחאל קר
,םייח השנמכ אלש ,ףסוי 'ר ,אלא ".םילשורי ינבר ויה ןכיה"
עיבשהל תומחנ וא תולקה רתוי שפחמ וניא ,ותוגהנתה לכ

ובצמ תא ביטיהל ידכ םלועבש יותיפ םושל התפתמ וניא
ןפואב הכוז אוה ,התימו הקיתש ומצע לע רזוג אלא ,ונוגי

וניאש ןיב הצור אוהש ןיב ונסנרפי ה"בקה" רמואו ירמוחה
,תורבקה תיב רמוש ,קקוחמה .תיראשלו םשל ילאסכודאראפ
לש יוטיב חרכהב אוה הז יוטיב ינוליח םדא יניעב ".הצור
תא דימעמה אוה ,רופיסב תיקולאה היצקנופה תא גציימ
םג הריפכו הפצוח אוה יביטמרונ יתד םדא יניעב :הריפכ.םייח השנמל םש קינעמו ,הל יוארל הבצמה
ךרד איה לאה לומ םדאה ךרע תרכה .ןונגע יניעב אל ךא :דחי
המ :איה רופיסב ןונגע דדומתמ המיעש תבגשנה הלאשה

םיקידצה" ':הבר תישארב'ב רומאכ הנומאב המולגה
תסיפתבו ותובילעב גציימה( בולע קינתלוכמ לש וייוכיס
ה"בקהו רזוג קידצ"ש ןורקעה וא "םהילע םייקתמ םהיהולא
ידודנ תא" לייווצרוק לש ונושלכו לארשי םע תא ולש הנומאה
לוכי היה אל בויאש תונויסינב דומעל )"הלוגב לארשי תסנכ
סנה .דירומ וניאו הלעמ וניא סנה יתימאה ןימאמל ".םייקמ

ידכ ,ןימאמה םדאה לשמ רתוי ה"בקה לש וניינע רקיעב אוהתועט איה סרהמו געול ןונגעש הסיפתה ?םהב דומעל
אלל ויקולא תא דובעל ךישמי ןימאמה .הזבתת אל ותוכלמש
אל ןומע .ותריצי לש תללוכה התוחילש תנבהב תילאטאפ
.ותרותבו וב תוקבד ךותמ אלא ,סנל הווקת לכ
;ךופה וקב אלא חתפתמ וקב הלכשהה תורפס תא ךישמה
לכמ רתוי תידוהיה הרבחה לע גרטק ןונגע :ןוכנה אוה ךפיהה
ןויסינמ לודג לאה ןויסינ ובש ןויסינ רופיס אוה "ביקעה"

תסיפת תכשמנ וגורטקמו ;רתבו ילדגממ רתוי :רחא רפוס
ןברק ,םיבולעבש בולע היהש ףא לע ,םייח השנמ .םדאה

הליטהש המוהמה םע ןובשח אב אוה רקיעב .שנועכ האושה
ודובכ לע דמוע אוהש ופוס ,ותרבחלו ותשאל ,ותוישיאל
וב ",םדה יוסיכ" רופיסב הלוע ךכ .ידוהיה םלועב תודיסחה
אלה רפסמה שרפמש יפכ .ונווע רפכמו ול הדומ ה"בקהו
החיתפב והנבמו רופיסה תיצמת תא םימתל הזחתמה םימת
הריעה ןברוחלו "ןולל הטנ חרוא"ל ןה תורישי ןונגע סחיתמ

".רושימל בקעה היהו"ל ןהו ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
םשל הכזו םירחא ייח חפיק אלו" ":ביקעה"ל החיתפה ינפלש
םימעפ ,תונוגע רתיה ירה ,ריעה התואמ םדא אצמנ אלש המו"
וב אצויכ לעו וילעו תוכיראב רפסה םינפב ראובמכ תיראשל
םנווע לע ורפכו ל"ז י"שריפו םנווע תא וצרי זאו רמוא בותכה
.םואתפ ןגעמה אבו ןוגיעה ילבכמ השא ריתהל ודמע הברה

).ז"נ ימע ,ולאו ולא(".םהירוסיב

ומש רושימל בקעה היהו ינמודמכ דחא סורטנוק יל ןמדזנ

.הנוגע תרתה ןינעב ןויערה תא ליהבמה רופיס םש יתאצמו
תובר םימעפ תלעופ המרועהש אוה ןונגע תריצי לש אלפה
וב ארקתש דע ךדימ וחינת לא סורטנוקה ותוא ךדיל ןמדזי םא

הנומאה תא המיקמ ןומע לש ותונמא .תומימתה תורישב
דיחפהל אב וניא הזה עטקה  91).ימע(".השעמה רופיס לכ
המותר ןונגע תריציש תוירבה לע לבוקמכ אלו ,היתוסירהמ
םגש רמול אלא ,תונוגע ריתהלו זרדזהלמ םינברה תא

דמלמ ותוא לש ורמאמכ .תועשירה תורישב לעופה ןוחכיפל
תחפשממ רכזו דירש ראשנ אלשכ ,רתויב לודגה דרוסבאב
רוזחלו יניתומרל םהל ןתא :וייחל םידרויה ויקדרד לע רמאש
ןגעמה ןידע ירה ,החפשממ םיינשו ריעמ דירש אל םג ,רוביגה
יפ-לע םכנחל ונייה ,םתוא "תומרל" חילצאש דע יניתומרלו
אוה אלפה .שאייתהל הנוגעל הל רוסאו רוזחל לוכי )ה"בקה(
.יכרד
םשמ ,וביל בלמ ;ןברוחה םוקממ סקודרפה לש תמלשומ הגצה
ךרדהו דיסח לידוי 'ר לש ותומד איה ךכל תקהבומ המגוד
.הלואגה חמצת

ףקתשמה ןיינע .םינוש םירקבמ הריאהל םיפידעמ הבש

חסונב לידוי יבר לש ותוהמ ןויפיאל דקש קינעהש תרתוכב
.שדחה ורפסל טקולש "לודגה ןימאמה" ורמאמ לש ןושארה
תא הריבסמה איה תואכדמ אלל ",לודגה ןימאמה" תרתוכה
ילב .תוקפסה לכ ירוחאמ ןונגע דימעמ ותואש ןקוידה תוהמ

תאז לבא יזכרמ אוה "הלכ תסנכה"ב ימוקה דוסיהש ,קפס
ןכאו .קידצה ףסוי לש תוכסמה ףשנ לש ,םירופ לש תוימוקה
השעממ רתוי לידוי 'ר השעמ תא ובהאש ידארבב םידוהי ויה

םתירחאל הווקתה אוה הז "ידרוסבא" רופיסש ינפמ םירופ
.םיביב ךרד םילאגנו תויתחת לואשל םידרוי :ונתירחא

איהש יליכשמה ןוויכב הניא רפסמה לש קדצה תעיבת
איה םייח השנמ לש הארונה ותקיתש .הנומאל ץוחמ העיבת
עדוי וניאש םליאכ אוהו ,ןימאמה לש ומלוע ךותב הקיתש
".הלא ינועישוי המ םיקידצה יל המ" :וירבדכ .הנפי אנא

הנידמה רוד תפוקתב קילאיבו ןונגע תונשרפב תויועטה
ותישארב לדגש רוד .ןיזאמ רודמ אלו םכחתמ רודמ תועבונ

קילאיב תמאתה לעו ,הלוגה תלילשו הרייעה תלילש לע
רוד .הלוגה תא ףידעהל וקלחב רזח ותבישבו :םעה דחאל

לעמו .ךדיאמ ותלילש לעו דחמ הרובגה ןחלופ לע לדגש
.המכחה תא גצייל הרומאה תימדקאה תועשרה לע — לוכה

,הנשמ ירופיסכ רופיסל םיטקולמה ,םיידיסחה םירופיסה

תריצי תללוש המו תבייחמ המ ןוכנ טופשל ול השק ןכ לעו

"ןירימט הלגמ"ב לרפ ףסוי השעמכ ,םמצע דגנ םינופ םניא

דבלמ תופצל המל עדוי אוה ןיא ירהש .ג"צא ,קילאיב ,ןונגע

קידצ ותוא לש ורופיס לע רימש הזמרש יפכ ",קידצ ןחוב"ו

היטבמאהו קוניתה תא ךפושו ךשמנו ךלוהה יליכשמה ךילהל

תא השריפ םג ךכו ,קילאיב לש הקיטאופ סראה לע הרפסב

תוסיפת םולהי אוה םא קר ינרדומ היהי ןונגע ירה .דחי םג

.םייח השנמ לש ומלוע דגנכ אלא ",הכרבל הנורכן ימא"
םניא םיסינש תוארהל ןווכמ וניא "ביקעה" לש ללוכה טסקטה

ונינב בור אוהש ,םייח השנמכ םישנאלש אלא ,םישחרתמ

תונויסינ שי ןכל .ךפהתי אל םא ךפהתי קילאיב ןכו תומדקתמ
םימיאתמה הרזה יכילהת לש תיתוכאלמ האיצמ לש םישאונ

■ .הרז הדובע ינימ לכל
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