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ץבר חצר 

תויטילופ תוחיצרו ןיבו חצר - יטילופ חצר ףרוע)ןמביל סלר'צ והיעשי 

.דבוע םע ,לארשי רקחל ןיבר קחצי זכרמ ,בירקת תרדס :ביבא־לת .ןוכיתה חרזמב 
.םידומע 160 .1998 

ןיבר קחצי דגנ רשקה ־ םיהולא םשב חצר ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ 
.םידומע 375 .1999 .יצרא דה ,ןתיב הרומז :ביבא־לת 

 Yoram Peri (editor) The Assassination of Yitzhak Rabin
 California: Stanford University Press. 2000. 386 pages.

םינויע ־ היטרקומדו תוימואל ,סותימ :תקולחמב ןורכיז ףרוע)גרבנירג בל 
תטיסרבינוא ,יתרבח רקחמל ירפמה ןוכמ תאצוה :עבש־ראב .ץבר חצר תובקעב 

.םידומע 169 .2000 .בגנב ןוירוג־ןב 

חצר לע םירפס העברא ונלש םירפסה ףדמ לא ופרטצה רצק ןמז־קרפ ךותש הדבועה 

רשאמ תוחפ אל רבסה תשקבמ םהינימל תע־יבתכב םיטעמ־אל םירמאמ ועיפוהו ץבר 

הדיחה תא רותפל רשפא ,הרואכל ?הזה הביתכה ץרפ לש ורשפ המ .ומצע חצרה 

לש תיסחי הטושפה היגולונכטה ןיבל ,"ריחמ" ,"ינויצסנס" אשונ ןיב שגפמה תועצמאב 

הז םגו ,ןויע־ימי לש ירפ םניה םירפסה ןיבמ םיינש .בושחמהו בשחמה ןדיעב םירפס רוציי 

,תיאנותיע הדובע ירפ וניה םהיניבמ דחא .םוסרפ ןברדמו לקמש םרוג תווהל יושע 

,רבעשל ןותיע ךרוע ידי־לע ךרענ ףסונה רפסה .קחשמה םש איה תוריהמ - תונותיעבו 

םילק םה ,הלא םירבסהב תמא לש תמיוסמ הדימ שי םא םג .הז ללכל אוה םג עדומש 

תניחבמ השמיש םירפסה תביתכש וז הרצק הריקסב ןועטל תשקבמ ינא .ידמ םיינטשפו 

הרבחה תא ומכ ,םתוא ףיצהש תובשחמו תושגר לש ץרפ יוטיבל קיפא םהיכרועו םהיבתוכ 

םיבר םירמאמב ועבוהש תובשחמה קמועב עוגפל ילבמ .חצרה תובקעב ,הלוכ תילארשיה 

,םירמאמה לש תיעדמה םתוניצרמ התחפה לש קיז לכ אללו ,הלא םיפסואב םילולכה 

לאכ וללה םיצבקה לא סחייתהל עיצהל תשקבמ ינא ,םיארוקה תא רישעמ עירכמה םבורש 

,החצנה ירקחמ :תדחוימ הביתכ תגוס 
תמחלמו יניס תמחלמ רחאל לארשי תא ופיצהש תומחלמה ימובלא תא הריכזמ וז הגוס 

,החצנהה ירקחמל ןוחצינה ימובלא ןיב םינכתבו הרוצב ינוש קפס אלל שי .םימיה־תשש 

יתש .הלא החצנה תוגוס לש תובישחהו ןוימדה לע עיבצהל תשקבמ ינא ,תאז תורמל ךא 

הרבחה לש חורה־יכלה דועיתל הנושאר הגרדממ תובישח תולעב ןמצעלשכ ןניה תוגוסה 

ודעית ןהיתש :תושגר ץרפ לש רצות ןהיתש :םייטמרד םיעוריא לש תותיעב תילארשיה 

ןמזה די תא ,ןיאש בוטו ,ןהב ןיא .םיעוריאל דואמ בורק הספתנ איהש יפכ תואיצמה תא 

תואיצמה ןחבמ לש הביטקפסרפב חכשיהל יוארהו רכזיהל יוארה תא תנייממו תכרועה 

הבר הדימב אלא ,תואיצמ תודעתמ קר אל ןהיתש :םיעוריאה תובקעב התווהתהש 
.הבוציעב תופתתשמ 

םישקבמ ,םיארוקה ,ונא ,הז םע .תושיגו תועד לש המרונפ םעבטמ םניה םירמאמ יצבוק 
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221 (ר)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

רואל אצי רשאו ירפ םרוי ךרעש רפסה םש אוה ןיבר חצר .ךרועה תנווכ תא ץלחל דימת 

,םירפסה תורתוכ .הנשמ־תרתוכ רפסל ןיא .הינרופילק ,דרופנטס תטיסרבינוא תאצוהב 

תיזכרמה הזיתה לע וא/ו רפסה לש ונכות לע זמרל תושקבמ ,תורתוכ־תתה םיתיעלו 

רשקה - םיהולא םשב חצר ,ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ לש םרפס תרתוכ ,לשמל .ולש 

תא םיטטרשמ ןמדירפו ןיפרק .רפסה לש הזיתה תא הכותב תלפקמ ,ץבר קחצי דגנ 

־יתב תא םיארוקה ינפל םיגיצמ םה .תיתדה תויחישמהו תואנקה לש ינויערה םלועה 

םייסקודותרוא םיגוח ,םינבר ןיב ורשיקש תויתרבחה תותשרה תאו ,וחמצ םהבש הנפלואה 

תיתשתה תא דחי ורציש ,םיינרמש םייאקירמא םירחבנו ולסוא ךילהת ידגנתמ םע םינמנה 

םא םגש הנקסמל ךילומ חותינה ,אוה ךופהנ ;תוירקמ לכ ןאכ התייה אל .חצרל הליבוהש 

ןיא - קדהה לע ץחליש הז היהי רימע לאגיש ,ונייהד - ופוס דע ןנכותמ רשק הז היה אל 

הקדוה ולש םולשה תוינידמו ןיבר ביבס התווטנש תינמואלה־תיתדה קנחה־תעבטש קפס 

תואנקה לע גורטק בתכ והז .טעמכ ומצעמ ץחלנ חצורה לש וחדקא קדהש דע דועו דוע 

םינזואמ םיינוליח הרקב ינונגנמ תיינבב תילארשיה היטרקומדה ןולשכ לעו תיתדה 

חתמ .םיעוריאל דואמ ךומס ושענש םייאנותיע םיריקחת לע ססובמה רפס והז .םייטרקומדו 

םיטוטיצה רשועב רקיעב אלא ,הביתכה ןונגסב קר אל - תורושה ןיבמ ץרופ םהה םימיה 

שיו קימעמ ריקחת לע ססובמ רפסהש םגה .ןמזה תרוזנצ תא ורבע אלש תורימאה יובירבו 

הבש הנושארה תינבתב תאז־לכב יובש אוה ,דיתעב םיבר םירקוח סנרפיש בושח עדימ וב 

ןיבל תיחישמה־תיתדה הנצקהה ןיב שגפמה :תילארשיה תוירוביצב ןיבר חצר רגסומ 
.םלועבו לארשיב םיינרמשו םיינמי תוחוכ 

חצר תרתוכ־תתבו יטילופ חצר תרתוכב הכזש ,ןמביל סלר'צ והיעשי תכירעב ץבוקה 

.תילארשיה היטרקומדה יפוא לש הניחב עיצמ ,ןוכיתה חרזמב תויטילופ תוחיצרו ץבר 

תדגאמה תרגסמה םג תזמרנ אלא - יטילופ חצר - תרתוכב תרדגומ חצרה תוהמ קר אל 

תוחיצר תרגסמב ןיבר חצר לש ומוקימ .תילארשיה היטרקומדל הגאדה :םירמאמה תא 

המוקמב םג אלא ,יפרגואיגה המוקמב קר אל לארשי תא םקממ ןוכיתה חרזמב 
םולח וניה םולשה םולח ,אסיג דחמ .סקודרפ םושמ וז תרתוכ־תתב הב שי .יטילופואיגה 

ץומיא ךות תובלתשה ינפמ הריהזמ תרתוכה ,אסיג ךדיאמ ךא ,ןוכיתה חרזמב תובלתשהה 

תיטרקומדה תרוסמה רדעה לע תזמרמ איה ,קויד רתיבו ,רוזיאה לש תיטילופה תוברתה 

.ןוכיתה חרזמב 

תא דימעמ ,גרבנירג בל תכירעב ,היטרקומדו תוימואל .סותימ :תקולחמב ןורכיז 

.תילארשיה הרבחה לע ויתוכלשהבו ויתואצותב אלא ,חצרה ישרושב אל ןוידה דקומ 

.תילארשיה הרבחה לש תוהזה תיינבמ קלחכ החצנהה תייגוסל רקיעב םישרדנ םיבתוכה 

ארוקה תא הנימזמ ירפ תכירעב רפסל הנתינש ,אל ותו ,ןיבר חצר תרתוכה ,ךכו 

דואמ בורק ץבקל ירפ לחה וירמאמ תאש ,רפסה .החנעופ םרטש חצר תייגוסב ןויעל 

דמע ,םויה דע ףא ילואו ,םיעוריאל ךומס ןכש הנשמ־תרתוכל קקזנ וניא ,יטמרדה עוריאל 

לש בחר לולכמל הפפכהלו תובר תויונשרפל חותפ היה ןמזב־ובו ,ומצע ינפב עוריאה 

םינושה םירמאמה םידיעמ ןכאש יפכ ,תילארשיה הרבחב וללוחתהש םייתרבח םיכילהת 

.םירחאה םיצבקב םג ומכ הז ץבוקב וללכנש 

םרטש ,הז חצר תרשקמ ץבר חצר הרצקה תרתוכל תיוולנה תיתוברתה הדוהתה 

ןיב תרשקמה וז תיתוברת הדוהת .בורזולרא לש חנעופמ־יתלבה חצרל ,ופוס דע חנעופ 

הרתונ בורזולרא תשרפב ןכש ,חצורה לש ותוהז רבדב הלאשל הרושק הניא תושרפה יתש 
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,םיעודי קר אל ויעינמ םגו חצורה םג ויה ןיבר חצר תשרפב וליאו ,הרותפ־יתלב וז הלאש 

.היולג הסרתהב םירהצומ םג אלא 

הרבחה תא לצכ תוולל הארנה לככ וכישמיש ,חצרה ירקמ ינשב חונעפ שרודש רבדה 

דעו בושייה תפוקת ןמל הרבחה תא גלפמה יטילופ־יתרבח חור־ךלה ותוא אוה ,תילארשיה 

לאמשו ןימי ןיב תולובגה .לארשיב לאמשהו ןימיה תונחמ ןיב עסשה הנוכמ רשאו ונימי 

וניש וליפאו ונווגתה תונחמה תא תוביכרמה תוצובקהו ,םינשה ךלהמב םנמוא ונתשה 

תגלפמ ,הצוח ,הנתיא הרתונ הימוטוכידה םלוא ,םייטילופו םייגולואידיא םיחוסינו םימעט 

,רורב היה אלש םגה ,וזה תקולחמה יגשומב הנבוה בורוזולרא חצר .התייהשכ תטהלתמו 

וז תקולחמ יגשומב הנבוה ןיבר חצר םגו ;ןימיה תורושמ אב ןכא חצורהש ,םויכ אלו זא אל 

חונעפ שקבמש רבדה ,ןכל .ןימיה הנחמ דצמ תוטעמ־אל תויוגייתסה ועמשנש יפ־לע־ףא 

ונלוכ הבש הרבחה - היתויובכרומ לכ לע תילארשיה הרבחה אלא ,ומצעלשכ חצרה וניא 

שדחמ םעפ לכ החילצמ איה תאז־לכבו ,הניבהל םיביטימ ונלוכש ונל המדנשו םייח 

הרבחה תא םיריכמ ונלוכש השוחתה .םתמצועב רקיעבו תרציימ איהש םיעוריאב עיתפהל 

השוחת איה ,השדח ךרד הל תוותהל ףא ילואו ,שדחמ החנעפל בושו בוש םישרדנ הז םעו 

.םירפסה לכב םיצבוקמה םירמאמה תאירק ידכ ךות תרהבתמה 

םנמוא םיאשונ - גרבנירג לשו ןמביל לש ,ירפ לש - םיכורעה םירפסה תשולש 

ץבקיהל ולכי םה לעופב ךא ,הנוש ןפואב עוריאה תא םירגסממ הרואכלו ,תונוש תורתוכ 

ןיבהל םיסנמ םלוכ .ןכותה־תומלוע לש ןבומב אלא ,ףקיה לש ןבומב אל ,דחא ץבוקל 

יטמרד היה ןכא עוריאה .יטמרדה עוריאה תשדעל דעבמ תילארשיה הרבחה תא ריבסהלו 

הב תטלקנה הנומתהו תלטלטימ השדעה ,עוזעזהו המצועה לשב אקוודש רוכזל שי ךא ,דחו 

,םישגרנ ,םיעזעוזמ - םירקוחה - ונינפלש הרקמב םימלצה םג .הדחו הרורב חרכהב הניא 

ןמז לש קחרמב ילוא םישוע ויהש יפכ ,רקחמה "תמלצמ"ב הביצי הזיחא לע םידיפקמ םניאו 

לכ לש םתוכזל רמאיי .םהלש תורחא רקחמ תודובעב םמצעמ תאז םיעבות םהש יפכ וא 

םג ןובשחב איבהל םיארוקה ןמ שקבמ ,וכרדב ,דחא לכ .ךכל םיעדומ םהש םירפסה יכרוע 

.ץבוקב םיללכנה םירמאמה לש טופישה תעב םג ילואו ,האירקה תעב הז טביה 

עיגמה .<14 'ע> "ישיא דמימ םג וב שי ךא ,ימדקא טקיורפ" וניה רפסהש בתוכ ירפ 

תא ךישמהל ךרד ,היפרת ןיעמ התייה וז" ,רקחמו רקוח לש תונרקסהמ גרח חצרב קוסיעל 

רקוס ירפ .<15 'ע> "ומע יתדבעו יתרכהש םדאה [ןיבר] םע [ירפל] יל היהש רשקה 

ותוליעפב :ץבר םע םיילנויספורפה וייחב ול ויהש רשקה ילגעמ תא ורפסל המדקהב 

שארכ הנושארה ותנוהכל רחבנ ןיברש תעב הדובעה תגלפמ רבוד ירפ היה תיטילופה 

,רקוחכ ;יטילופה וצעויל ירפ ךפהנ הלשממה שאר דיקפתל ןיבר תסינכ םעו ,הלשממ 

תחא התייה ןיבר לש ותומדו ,הרבח-אבצ יסחיב הקסע ולש טרוטקודה תדובע 

תדעו שארב דמעש ימכו ,רבד ןותיע ךרועכ ,ףוסבלו ;ורקחמ לש חתפמה־תויומדמ 

שאר בוש םימילו תסנכה־רבח - ןיבר םע הדובע ירשק ירפ םייק ,םינותיעה לש םיכרועה 

לש וטעמ וז תא םג גפסש יפ־לע־ףא ךא ,ירפ דיעמ ,תרוקיב בהא אל ןיבר .הלשממה 

היה ןיבר ,לארשיב יתיפצ הבש תיווז לכמ" .םהיניב םיישיאה םיסחיה ועגפנ אל ,ךרועה 

תשדע התטנ ןאל ילוא ריגסמו ,המדקהב ישיאה קלחה תא ירפ םכסמ ,"הנומתה זכרמב 

.יטמרדה עוריאה רחאל רפסה 

תואצרהב םרוקמש םירמאמ יצבוק םניה גרבנירג לש רפסה ןהו ןמביל לש רפסה ןה 

זכרמ סניכש ימואלניב סנכ לע ססובמ ןמביל לש ורפס .ןיבר לש ורכזל םיעוריאב ואשינש 
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םישדוח העבראו הנש ,ץבר לש השימחו םיעבשה ותדלוה־םוי ןויצל לארשי רקחל ןיבר 

םוחתב םייוצמ םבורב םירמאמה"ש רפסל המדקהב שרופמב ןייצמ ןמביל .חצרה רחאל 

דיעמ אוה ךשמהב .(9 'ע) "םיישיא םירוהרה ןיבו יעדמ טרפאב הוולמה יעדמ רמאמ ןיבש 

:םירמאמה ובתכנ הבש הריוואה לע 

ירבד ,םירקמ המכב .חצרה ןמזל ךומס ובתכנ ...הלא םירמאמש רכינ 

יבשומב הריוואה .םיישיאה םהימשרו םהיתונורכיז תא םיפקשמ םיבתוכה 

ףוגה תפשב הפקתשה וז הריוואש ,יל המדנ .דחוימב הנועט התייה סנכה 

ןהלש תואושתבו ,תואצרהה רחאל ועמשנש תורעהבו תולאשב ,להקה לש 

תצקמ לע העיפשה וז הריוואש ןכתיי .תורחא וא הלא תורעה וכז 

<10 'ע> .הז ץבוקב םירמאמל הכרד האצמ ףאו ,תואצרהה 

:ךישממ אוה ,הארתא םיארוקה ונל שמשמה ,ץימא בל־יוליגב 

להק ינפלש ןכתיי .שממ לש הלבגמ ויה סנכב הריוואהו להקה ,ידיד יבגל 

ןיינעב ייתויומשרתהל עגונה לכב רתוי רישי יתייה םירחא םיאנתבו רחא 

.חצרל עקרה ןיינעב תלבוקמה העדה לע רגית אורקל רתוי ןוכנו ,חצרה 

<םש> .הנוש ןפואב ביגהל םירחאל ומרג םיאנת םתואש רשפא 

סנכמ אוהו ,חצרל םינש שמח ןויצ תארקל אצי ,תקולחמב ןורכיז ,גרבנירג לש ץבוקה 

תטיסרבינואב ומייקתהש ןויע־יברע ינש לע םיססובמה חיש־ברו םירמאמ השיש וכותב 

םג .1999 רבמבונב 4־בו 1998 רבמבונב 4־ב ,ץבר חצרל הנשה־פוי ןויצל ןוירוג־ןב 

.הלא םיברע התווילש תישגרה היווחב םיארוקה תא ףתשמ גרבנירג 

םג ץבוקה ...םיניזאמה לע זע םשור וריתוה ןויעה יברעב ורמאנש םירבדה 

תחצנהב ךכ לכ "החמתמ" לארשיב הרבחהש ףא יכ השוחתה תא אטבמ 

.הינב ינושארמ דחא לש ותליפנ םע דדומתהל הליכשה םרט איה ,הילפונ 

חצרה םע דדומתהל תלוכיה רסוח חכונ תחנ־יא ,הז ןבומב ,אטבמ הז רפס 

(9 'ע) .ויתועפשה םעו 

וא התודדומתה ךרד תא דעתל קר הניא ץבוקה תנווכ ,גרבנירג לש ותודע יפ־לע 

יקלחו עונצ ןויסינ והז" ,ונושלב ,אלא ,חצרה תועמשמ םע הרבחה לש התודדומתה־יא 

תיתועמשמ תודדומתה לכ ...ןמע דדומתהל שיש דוסי תויעב ןתואב יניינע ןויד דדועל 

,אוה־וכרדב דחא לכ ,ןמבילו גרבנירג (10 'ע)"...תיטילופ היישע רבד לש ופוסב תבייחמ 

.תיטילופה תיתרבחה היישעהמ קלח וניה החצנהה רקחמ היפלש הדמעה תא םיאטבמ 

,הדבועל רושק םתעפוה תוריהמו םימוסרפה יוביר לש העפותל רבסה שקבל ךרוצה 

ןמז :ןמז םעבט םצעמ םישרוד ,תיאנותיע הביתכמ לידבהל ,םירקחמש ,רבכ הב ונלגרוהש 

רתאל ידכ ןמז רקיעבו ,םדוביעלו םחותינל ןמז ,םינותנה ףוסיאל ןמז ,רקחמה ןונכתל 

.ןמזה תביטקפסרפ הרסח ןיבר חצר תובקעב ובתכנש םירפסל .ודסומו ולישבהש םיכילהת 

הביתכב םיאורה הלאל דוגינב .יעדמ רפס יבגל ןורסח הווהמ וז הדבוע יכ ונעטיש שי 

םיעוריאל ךומס ובתכנש םירמאמה .תונורתיה לע םג עיבצהל תשקבמ ינא ,ןורסח הריהמה 

ץבוקה ,ךכ .תע התואב ילארשיה רוביצב ולאשנש תולאשה תא הקידבלו ןחבמל םידימעמ 

יקרפב תולועה תומיתה .חצרה רחאלש םימיב חורה־יכלה תא דעתמה ךמסמל ךפהנ ומצע 
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אלש הלאל םג ומכ ,עוריאה רחאל דיימ הרבחה ללחל וקרזנש תולאשל תודע תווהמ רפסה 

.םינושה וינווג לע רוביצב םימי םתואב וחוורש תושוחתה הלא - םלהה ,המהדתה .ולאשנ 

שי םאה .עוריאל תועמשמ ןתמל ועצוהש םינושה םינפואה תא םידעתמ םיצבקה 

וא ?ןלוקניל חצרל וא ידנק חצרל ותוושהל םאה ?םידוהי לש תורחא תוחיצרל ותוושהל 

ןמ םג שי אשונה םע תודדומתהב ?ןוכיתה חרזמב תויטילופ תוחיצרל ותוושהל שי אמש 

םג איה ןמזב־וב ךא ,תירוטסיהו תיתאוושה הביטקפסרפב תועפות דימעהל ימדקאה ךרוצה 

שופיח ןיבל ,ידוחיי ,גירח הרקמ לאכ הרקמל תוסחייתה ןיב וענש חורה־יכלה תא תפקשמ 

םירקוחהש תואוושהב .ירוטסיה חקל ונממ קיפהלו תועמשמ עוריאל קינעהל ךרד רחא 

תויועמשמה לכ תא אל יכ םא ,עוריאה לש תונוש תויועמשמ רוביצל םיעיצמ םה םיגיצמ 

.רמול לכונ דיתעב קר ?רחבית ןהמ וזיא .תוירשפאה 

היווחה לע תקתרמ הנומת םיטטרשמ םיצבקה תשולשב םילועה םיאשונה ללכ 

תא םקמל ןויסינ ידכ ךות תדעותמ םעב ערקה תקמעהו תוררופתהה תשוחת .תיביטקלוקה 

ךילהת חכונל םייתד םיגוח ברקבו ןימיב ללוחתהש הנצקהה ךילהת לש רשקהב חצרה 

םיפתושמ תוהז יביכרמ רחא שאונה שופיחה .המלשה לארשי־ץרא םולחב םוסרכהו םולשה 

הכזש םיריעצה רודב ,לארשי ייברעב ,םייתדה םיגוחב םיקסועה םיבר םירמאמב דעותמ 

־היילעהו לבאה ירתאב ,םירקיטסה תועצמאב תורבדיהה תונויסנב ,"תורנה רוד" יוניכב 

ןמזה קחרמש ןכתיי .םינשי קתעשל וא םישדח םיסותימ תונבהל תונויסנב ,ווהתהש לגרל 

ךומסב דועיתה .וצרפש םינווגמה תולוקה ןיבמ םיבר תולוק םיילושל קחדי וא חיכשי 
תולאשה .עוריאל סחיב רוביצה תעדותב דרש המ דיתעב לואשל רשפאי םיעוריאל 

וליא :םינושה םירמאמב ינשה־טוחכ ןה ףא תורבוע לארשיב היטרקומדה לע תובקונה 

?הלש רבשמה יעגרב ולע היטרקומדל סחיב תולאשמו םייומיד 

.םריבסמ וניא ומצע עוריאה .םיכילהת תלשבהל זרז תווהל םילוכי םייטמרד םיעוריא 

,בר ןמז רחאל לישבמ הז יוניש ךא ,יונישל הנפמ־תדוקנ שמשל םייושע םייטמרד םיעוריא 

ןכא וישרוששו ישממ יוניש לח ןכאש ךכ לע עיבצהל רשפא ןמז לש הביטקפסרפב קרו 

,םתויהבו תוידיימב אקווד אוה םיצבקה לש םחוכ רקיע ,ןכל .יטמרדה עוריאב םיצוענ 

ךילהתמ קלח םה .חותינל רמוח םיווהמ םמצע םיצבקה .עוריאה ידהמ קלח ,תמיוסמ הדימב 

הידה תא םיצבקמ םה :ןמזה חור תא םירמשמ םה ;החצנהה ךילהתמ קלח ,חישה תיינבה 

רקיע .םיעוריאל ךומסבו ןותנ ירוטסיה עגרב תוצובק לש ןהיתולאשמ תאו הפוקת לש 

תלוכיב אקווד אלא ,עוריאה תביסל תונתינה תובושתב אל ילוא םולג םירמאמה לש םחוכ 

,תוטלחומ תובושת הרואכל ושקבתנ הבש תעב אקווד תוקפסו תויהת ,תולאש תולעהל 

.יתרבחה רדסה תא שדחמ תונגראמה ,תורוגס 

האוושה םשל הבושח ןויצ־תדוקג החצנהה ירקחמ ווהי תילארשיה הרבחה רקחב 

.הב הנתשה המו חצרה תובקעב תילארשיה הרבחב המ־ רבד הנתשה םא ונדמלתש 

גוצרה הנח 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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