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תונשב תפרצב םידוהי םילקידר - םינמרג םידוהי ונלוכ ןורוא ריאי 
ביבא־לת תטיסרבינוא םע ףותישב דבוע םע :ביבא־לת .םיעבשהו םישישה 

.םידומע 288 .1999 .הנתשמ הרבחב תידוהי תוהז תרדס ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואו 

,תורעוסה םישישה תונשב תפרצב םיידוהי םיטנדוטס לש םתוהזב קסוע רפסה 

בתכנ אוה .םיעבשה תונשב ןכמ־רחאלש םינשב תידוהיה םתוהזב ולחש םייונישבו 

.<תימ"פמ> תילאמש תינויצ תואר־תדוקנמ 

םג :םלוע־תסיפתב ומיע קולחו תודחא תויפרגויב אצומ תודוקנ רבחמה םע קלוח ינא 

יתייה ינא םג ,האושב ופסנ םהיתוחפשמ לבא האוש־ילוצינ םניא יירוה ,ץראה דילי ינא 

תמחלממ האצותכ רבחמה תא ודירטהש תולאשה .ץוביק רבחו "ריעצה רמושה" ךינח 

,ידוהי אלה ,יברעה ,רחאה לא ונסחי ,לארשי ץראב ונמויק תועמשמ לע" ־ םימיה־תשש 

לבא ,המחלמה ינפל דוע יתוא םג ודירטה - "האושל ונסחי ,ןבומכו תוצופתה םע וניסחי 

.וניניב םיוסמ םיליג לדבה ללגב קר הארנכ הז 

ונחנא אל ,אל .וללה תולאשה תא ונלאש ,"תויצולח"ה רעונה־תועונת ירגוב ,ונלוכ 

,וללה תולאשב ונטעלוה :םיכירדמה ידי־לע ונכותל ולאשנ ןה ,וללה תולאשה תא ונלאש 

תא ונקליס .הלילה ךות לא םיחוכיו ,םירבח יטפשמ ,םייודיו ,תולועפ ךרד ונלבוה 

תולאשב ונטבחתה .רחא םוי־רדס ול היהש ימ תאו הלא תולאשב קסעתהל בריסש ימ 

ימ .הביבח־תעבגב םינוירנימסבו העונתה לש םירגוב ילמס תלבק תארקל םינוידב הלא 

ונישע - תוהז ,ןקת־ות ונלביק .ונממ השרד העונתהש תובושתל החלצהב עיגה ־ ראשנש 

רוחה יפלו ,העונתה לש <ןקתה־ות> םירגובה למס תא דונעל לכונש ידכ הצלוחב רוח 

.(ץוביקל) המשגהלו (ל"חנל) הנגהל ונאצי ."ונלשמ" ימ ונעדי ,למסה ילב םג ,הצלוחב 

םולש"ב םיכובו םירוי - "םימחול חיש"ב ,ןורוא ומכ ,ןיידע םיטבלתמ זאמ יירכמ בור 

תוהז ."תיבה־דמעומ" דעב דימתו ,םיעיבצמ דימת ,הרוק המ בושח אלו ,ףוסבו ,"וישכע 
!תננוכמ 

תונויצה ןיב דימת היה ,ץראבו ץראל־ץוחב ,"ריעצה רמושה"ב יזכרמה תוטבלתהה ריצ 

:תאז חסנמ ןורואש יפכ וא ,םימעה תווחאו םזילאיצוסה ןיבל 

הכפהמה" ןיב ,ילסרבינואהו ידוהיה ןיב הכובסה םיסחיה תכרעמ... 

תוהזה ינייפאמ ןיב חתמה ..."תילסרבינואה הכפהמה" ןיבו "תינויצה 

.םיילסרבינוא־מיישונאה תוהזה ינייפאמ ןיבו םייטסירלוקיטרפה םיידוהיה 

(8 'ע) 

ליבשב שאה ןמ םינומרעה תא איצונ אל") טבלתמ ,טבלתה "ריעצה רמושה" 

דצב :םינפב רמוג דימתו (1956 ,יניס עצבמ - "יאקירמאה םזילאירפמיאה 
רעונ ותוא לא דימת ןווכמ היה "ריעצה רמושה" .("!רופה לפנ")ימואלה־יטסירלוקיטרפה 

תוריתסה תא וליג רשאכ תונויצהמ ושרפ םקלח - םזיסקרמל תונויצ ןיב טבלתהש ידוהי 

.הלש ימואלה םזילאיצוסהו ם"פמ לש תונויצה ןיב 

ויהש ימ לצא הבושת ןהל שפחמ אוהש ,"ריעצה רמושה" לש תולאשב ראשנ ןורוא 

־תידוהי תוהז)ולש םדוק רפסב .םיעבשהו םישישה תונשב תפרצב םיידוהי לאמש יליעפ 

תינוליחה תילארשיה־תידוהיה תוהזה תא ןורוא ןייפא (1993 ,םילעופ תירפס ,תילארשי 
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ךוסכסהו האושה .לארשי תומחלממו לארשי־תגידמ תמקהמ ,האושה ןמ רקיעב תעפשומה 

תא ריבסהלו ןייפאל הסנמ אוה םהיפ" לעש םייזכרמה םיריצה םג םניה יברעה-ילארשיה 
.תפרצב ידוהיה לאמשה תוהז 

יתאצמ אל ,ילסרווינואהו ירלוקיטרפה בטוקה ןיב שדוקמה חתמב יתדמע אל ינא 

יתייה .ייח לכ ,חותמ ,שדשדל רומא יתייה וכותבש הזה קדה ךוותב הנוכנ החונמ 

ריכזמ .יצוביק בשי וילעש יניטסלפה רפכה ידירש תא יתיליג .הרוחש השבכו ןאצ־העור 

אוהש המ ןכא ינאש ענכושמ יניא דועב - ךכו ,טסינומוק ינאש יליבשב טילחה ץוביקה 

וב ןיא םיברעלש ידעלבהו יתרקויה ןדעה־ןגמ חלושמ ימצע תא יתאצמ ־ יילע רמוא 

־תירב לש םזינומוקהמ .תיטסינומוקה הגלפמלו תירבעה הטיסרבינואל יתעגה .םוקמ 

וקבאנש םייברעו םיידוהי םירבח לש תרגסמ הגלפמב יתאצמ לבא יתמשרתה אל תוצעומה 

ךוסכסה .הגלפמה הגלפתה 1965 תנשב .םימעה ינש לש םתדלומב ןויווש ייח ןעמל דחי 

קיזחה אל םזילסרווינואהו ,המינפ לחלח ,1967 ינפלש םינשב ףירחהש ,יברעה־ילארשיה 

םע וכלה טעמכ םידוהיה לכו ,יביבחו יבוט םע וכלה םיברעה .תוימואלה לומ לא דמעמ 

"דחי"הש ןוויכמ דצ טוקנל ובריסש םיטנדוטס ץמוק ,ץוחב ונראשנ .סינוקימו הנס 

.רקיעה ונל היה <םזילנויצנרטניאה> 

יררחשמ" ןיב ןיידע יתייה ,תוטבלתהה תא ןורואל םג החתפש ,איהה המחלמב 

תא :קלח הב יתלטנש הנושארה המחלמה תא ,ץראב לדגש ימ לכ ומכ ,יתיווח ."םילשורי 

,שוביכה תא ,יבנלא רשגב םיטילפה תא ,וגגרהש םינושארה םיביואה תא ,םיגרהנ יירבח 

םיסנ םיירוסה םיטילפה תא ןלוגב יתיאר .ה ;. .. םינושארה םירצעמהו םישופיחה תא 

םיברב ומכ ,יב הלמג הנש התואב .השתהה תמחלמ לש התליחת תא יתיארו הרטינוקמ 

(םירגוב למס דוע) המחלמה־תוא תא יתלביק .ץראה ןמ תאצל הטלחהה ,העדל יירבחמ 

ןוגרא לש וימיקמ ןיב יתייה ."םולש ידי־לע ןוחטיב"ה םואנ תא ץבר םאנ םש ,םיפוצה רהב 

ףוס תארקל ,1968 יאמ ףוסב תפרצל יתעגה ."וישכע םולש" לש רשבמה היהש ,הז םשב 

ויה .םיטנדוטסה יגיהנממ קלח ,ךכ־רחא םגו ,זא יתרכה .ןטק קלח הב יתלטנו ,"הכפהמה" 

ופתתשה ץראה ןמ םינמז םתואב ואציש יירבח לכ .ויה לבא ,םיבר אל - םילארשי דוע םש 

הינטירבב ,הינמרגב ילקידרה לאמשב ליעפ קלח ולטנו ,"םיטנדוטס תודירמ"ב םה םג 
.זא וניתויווח תעפשהב ונלאמשה ונלוכ .תירבה־תוצראבו 

לע אל םגו ,ילקידרה לאמשה לע רפס דוע בותכל ןווכתה אל ,וירבדל ,ןורוא 

,וב ועבטוהש תוהזה יכבסו תויתייעבה ךותמ ,ןורוא ר"ד .תידוהי העפותכ תוילקידרה 

,עדומ יתלב ןפואבו עדומ ןפואב התייה ינוציקה לאמשב םידוהיה םיליעפלש" טילחמ 

םתוהזב ידוהיה ביכרמה תויתייעב תא ןוחבל שקבמ רקחמה" ,ןכל ."תידוהי תוהז תייעב 

,ןורוא בתוכ ,"ונלש הלילעה רופס" ."תוהזה לש ידוהיה ביכרמל תוילקידרה ןיב רשקבו 

רפסה .(15 'ע)"ידוהיה ינלאמשה לקידרה לש תידוהיה ותוהז יכבסו ילותפנ רופס אוה" 

לשו םיישיא תונויאר לש םיכורעו םיכורא םיעטק ידי־לע םילותפנה תמגדהב קסוע ולוכ 

עונצ ימו רתוי יזכרמ ימ ,קלח םתוריעצב ולטנש םידוהי ובתכש םירמאממו םירפסמ םיעטק 

איבמ ןורוא .תפרצב ילקידר לאמש ינוגראב םיעבשהו םישישה תונש ףוס יעוריאב ,רתוי 

.ורפסב םירחא ןיא - םתודהיל רשקב םיטבלתמש םידוהי ירבדמ קר 

,םידוהי־אלו םידוהי םע ,קלח יתלטנ םש םגו הינמרגל יתעסנ 1968 לש ץיק ותואב 

םידומילה תנש תחיתפ תארקל .תורחא ילקידר לאמש תוצובק לשו SDS^ לש תונגפהב 

םיטנדוטסה תומוהמ םש וצרפ רשאכ קוידב lse^ טרוטקודל יתמשרנו ןודנולל יתעגה 
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םנטייו םע תוירדילוסל קבאמ תרגסמב םיכורא םישדוח ךשמל התבשוה הטיסרבינואהו 

,ןהכ קירא ,םילשורימ ירומ לש ותצעב .הטיסרבינואה תונוטלש לש תוירטירוטואה דגנו 

יתסנרפל .הינטירבב ילקידרה לאמשהו םיטנדוטסה לע טרוטקודה תא בותכל יתטלחה 

תונשב ףסאש ,lse^ (Percy s. Cohen)ןהכ יסרפל רקחמ־רזוע ,רתיה ןיב ,יתשמיש 
Academic Press,) Jewish Radicals and Radical Jews ורפסל דמוחה תא םיעבשה 

 1980).

קרפה תא יתבתכ .םיריעצ םידוהי לש תויוהז לע וגוסמ ןושאר ימואלניב רקחמ הז היה 

:ורפסב וב שמתשמ ןורואש יזכרמה ןויערל סיסבה וניה הז רפס .הינטירב לע רפסב 

."םיידוהי םילקידר"ו "םיילקידר םידוהי" ןיב ןהכ השעש תיטילנאה הנחבהה 

יפכ הנפואב זא התייה אל דוע "תוהז" יכ םא ,תוהזה תלאש זא הניינע ןהכ תא םג 

םיילקידרה םיידוהיה םיריעצה ןמ קלח לצאש העפותה הכשמ וביל־תמושת תא .םויכ איהש 

קלח םתודהי תלאש הספת תידבה־תוצראו הפוריא תוצראב םינש ןתואב םיליעפ ויהש 

םיידוהיה םיליעפהמ קלח .דבלב ילוש קלח הספת איה םירחא לצאש דועב ,רתוי יזכרמ 

םילקידר" .אל קלחו ,םיידוהי םיאשונלו תודהיל הקיז ךותמ םהיתודמע תא ורידגה 

ללגב םילקידר םהש - יזכרמ וניה םלצא תידוהיה תוהזה ביכרמש הלאכ ורדגוה "םיידוהי 

םתודהי תדבועש הלאכ ורדגוה "םיילקידר םידוהי" ,םתמועל .הנממ אצוי־לעופכ ,םתודהי 

םתוליעפ תא וריבסה אלו וספת אלש ,םהלש תוילקידרל הרושק־אלכ םלצא הספתנ 

.םידוהיכ םהיתוחפשמ לעו םהילע רבעש הממ וא םידוהי םהש ךכמ תעבונכ 

שיש הזיתופיה וז ןיא ולצא .וב שמתשמ ןהכש ןפוא ותואב גשומב שמתשמ וניא ןורוא 

־ יריפמא־אל ןפואב - שארמ עבוק אוה .הפקיהו הפקות תדימ המ תואיצמב תולגל 

אוה .(ם־ל־וכל) תידוהי תוהז תייעב התייה ילקידרה לאמשב םיליעפ ויהש םידוהילש 

קר םירמאממו םירפסמ םיעטקבו תונויארב איבמ אוהש תויוסחייתהה תא שארמ ליבגמ 

.םידוהי םתויהל םתוליעפ ןיב רשק ,ךכ־רחא וא ,םיעבשה תונשב ושפיחש םידוהי םתואל 

המכ ,תונויארה ;גציימ םגדמ רפסב ןיא !הלאכ ללכ ןיא ןורוא לצא ?םירחאה םע המ 

םינייאורמהש ןועטל תורשפא לכ ןיאש ךכ ,הרעשהל םתמאתה ללגב ורחבנ ,תורשע 

ןורוא ,םינוש םיסופיט ןיב ןיחבמ ןהכש דועב .תקדבנה הצובקב םיסופיטה לכ תא םיגציימ 

"םיילקידר םידוהי" ןיב הנחבהה .אוצמל הצור אוהש המ תא םאות וניאש המב לכתסמ וניא 

תוברב ויהנ וא ויהש הלא תא קר םירקוח רשאכ דוביאל תכלוה "םיידוהי םילקידר" ןיבל 

אל היפלש תיתמגמ הנומת תרצוי ןורוא לש רפסה תאירק ."םיידוהי םילקידר" םימיה 
םידוהיה" .םליבשב יזכרמ ריצ הניא םתודהיש (םיעיפומ םניא טושפ םה> הלאכ ורתונ 

םימיה תוברב וכפהנ (םיללובתמה ,םיטילופומסוקה ,םיטסילנויצנרטניאה) "םיילקידרה 

,תיתפרצב בתכנ היה וליא)יתמגמ־יגולואידיא רפסל ךפהנ רפסה הז ןפואב ."םיידוהי"ל 

הרזחה רפסל ךפהנ אוה ;<רתוי בחר סומלופ קפס אלל ררועמ רפסה היה ,תירבעב אלו 

.םזילנויצנרטניאה לע תודהיה ןוחצנ ,םידבואה םינבה לש התיבה םבוש - הבושתב 

יתוא הניינע ,ידוהי אצוממ םילקידרה לש םיידוהיה םילותפנה וניינע ןורוא תאש דועב 

תויפלקה תויטסיסקרמה תוירואיתה ןיב המילהה־יא :תרחא היגוס ילש טרוטקודה תדובעב 

םיטסיסקרמה וסינ םהבש םינפואהו "תושדח תויתרבח תועונת" לש היצזילקידרה ןיבל 

רפסמ ןכו תויטסיקצורט תוצובק םישולשמ רתוי הפוקת התואב ויה הינטירבב) םהינימל 

ןיב רצונו ךלהש רעפה םע דדומתהל (תויטסיכרנאו תויטסיאואמ תוצובק לש ןטק־אל 

וניאר .םדוקמ ומיע אשונ אוהש תולאשה םע רקחמל עיגמ דחא לכ .השעמהו הירואיתה 
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םיריעצ האממ רתוי יתנייאר ינא םג .תורחא תולאשל תובושת ונשפיח לבא םירבד םתוא 

ויה ילצא םגו ,לטובמ־אל קלח םידוהיה וויה יינייאורמ ןיב םג .ילקידרה לאמשב םיטלוב 

ץורפ ינפל הינטירבל ועיגהש םיטילפ ינבו האוש־ ילוצינ לש םינב םיידוהיה ,ינייאורמ ןיב 

םהיניבמ םיבר רשאו ץראב החפשמ־יבורק ויה םקלחלש ,הירחא וא היינשה םלועה־תמחלמ 

תמיוסמ הפוקת והש ףאו ץראב ורקיבש טעמ־אל ויה םידוהי־אלה ברקמ םג) .הב ורקיב 

ספת םטועימ לצא קר לבא ,םתודהיל וא םהירוה תודהיל שחכתהל וסינ אל םה (.ץוביקב 

,זאמ יירכמ־יינייאורמ ןיבמ םיבר םע רשקב ןיידע אצמנ ינא .םתוהזב בושח םוקמ אשונה 

הנוש הינטירבש ןכתיי .הליעפל הכפהנ ותודהיש טעמכ דחא אל ףא םהיניב אצומ יניאו 

.אוצמל הצור אוהש המ תא אצומ ןורואש םג ןכתיי לבא הינמרגמו תפרצמ 

"דוע אל" תניחבב ,םידוהיה לש םזילקידרב תיזכרמכ האושה תייווח תא שיגדמ ןורוא 

ןיב םג .םידוהי לצא קר אל תילקידרה תוהזב בושח היה הז אשונ ."רובעי אל םזישפה"ו 

־ השבכנ אלש - הינטירבב םג .יזכרמ אשונ הז היה הינמרגב םיידוהי־אלה םילקידרה 

םידוהי ןיב ףותיש תודוקנ שי הז אשונב אקווד .בושח םוקמ ,ספות ןיידעו ,ספת אוה 

ידכ ידוהי תויהל ךירצ אל .תמדקתמ תילסרווינוא תוהז תריציל תובושחש םידוהי־אלו 

.םייטסישפו םיינעזג םניח םידוהי הברה ,ןיפולחלו ,תונעזגו םזישפ דגנ תויהל 

האוש־ילוצינל םיעבשהו םישישה תונש לש ילקידרה ידוהיה רודה תא קלחמ ןורוא 

סחיימ אוה ןיא ,הז תמועל .הז הנתשמל תילקידרה תוליעפה תא סחיימו ,םילוצינ ינבלו 

אשונ - םירוהה תיב לש םיילאמשהו םיילקידרה םיכרעה :רחא הנתשמל הבר תובישח 

וחיכוה םיעבשה תונשב דוע ושענש םיבחר םירקחמ .וינייאורמ ירבדב בושו בוש רזוחש 

Kenneth Keniston, Youth :לשמל ,םהידלי תודמעל םירוהה תודמע ןיב יבויחו קזח רשק 

 1971 ,and Dissent.

לש רואית אל ףאו ,יטרואית קלח טעמכ וב ןיאש אוה רפסב ףסונ טלוב ןורסח 

ןווכמ ןורואש םשורה לבקתמ רפסב םיאצמנש תולאשה יעטקמ .תונויארה לש היגולודותמה 

הצור אוהש המ תא תוששאמה תולאש קר לאושו ,הצור אוהש המ לע רבדל וינייאורמ תא 
.חיכוהל 

דגנ עסמב הפוריאב תוינויצה רעונה־תועונת יגיהנמ ואצי םירעוס םימי םתואב 

תוימשיטנאב תונויצה דגנו שוביכה דגנ תצרחנה ותדמע תא ורידגהו ,"שדחה לאמשה" 

םיריעצ לש םתורבחתה תא עונמל ,םתלוכי לככ ,וסינ םה .תידוהי תימצע האנשכ וא/ו 

םיבורק ויה ויכינחמ םיברש ,דחוימב "ריעצה רמושה" .םיטנדוטסה תועונתל םיידוהי 

לכב תידוהי תינלדב תוליעפ רוציל הסינ ,םזיקצורטל דחוימבו םזיסקרמל םהיתועדב 

יירבחו ינא .םידוהי־אל םע דחי אלו ,תידוהי הצובקכ העפוהה תא שיגדהו ,עוריא 

םיניטסלפלו םיברעל דחוימבו ,םידוהי־אלל רשקה תא זא ונשפיח הפוריאב םיילארשיה 

.ונלשל תומוד תופקשה ילעב 

םסרפתהל ךכ־רחא ךישמהש ,khamsin תעה־בתכ תא איצוהל ונלחתה תפרצב 

,םיילארשי םיילקידר לאמש ישנא לש ןוכיתה חרזמה לע םינוידל המב שמישו הינטירבב 

וללה םירשקה .םיירי'גלאו םיינריא ,םיינונבל ,םיירוס ,םייקריע ,םיירצמ ,םייניטסלפ 

.םויה דע םימייקתמ 

םע .לארשי תא םתלילש תאו םתונכפהמ תא טעמב ונתימ ןורוא לש םינייאורמה 

ורצונ .םזילקידרה ינוויכ ונתשה ,ןיסב ולחש םייונישהו תוצעומה־תירב לש התסירק 

תונטקה תוינכפהמה תוגלפמהו תיטסינומוקה הגלפמה םוקמב תושדח תויתרבח תועונת 
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465 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םירופס םידוהי טעמל ,ץראב ןאכ םניא םיילקידרה םידוהיה ,תאז־לכבו .הלאמשמש 

,2000 רבמטפסמ .םינויצ־אל וראשנ םילקידרה .תויולחנתהל ופרטצהו םייתדל וכפהנש 

תפרצב תרושקתה יעצמאב לארשי ירקבממ םיבר ויה ,אצקא־לא תדאפיתניא הצרפ רשאכ 

שוביכה דגנ םתדמע לע ורמש םהו ,ןורוא לש ורקחמב ומכ ליג־תצובק התוא ברקמ םידוהי 

הרבח יאשונב תוינויווש תודמע לע םג ורמש םבור .לארשיב יחרזאה ןויוושה־יא דגנו 

.צ"רממ הלאמש בר קחרמ םייוצמ םה םיילארשי םיחנומב .הלכלכו 

ורתח הילאש תילארשי תוהז לש אל ,תילארשי־תידוהי תוהז לש דיסח וניה ןורוא 

,יסגא 'יו רבוב 'י) םילרביל םתסו םינויצ־טסופ ,םינויצ־א ,םינויצ־יטנא ,םינענכ םירתוחו 

םולשל קבאמה םג ,"וישכע םולש"ב תילארשיה־תידוהיה תוהזה ילעב בור תניחבמ .(לשמל 

תוהז ילעב .לארשי יחרזא םיברע לשו םידוהי לש תודרפנ תועונת ידי־לע להנתהל ךירצ 

ודגנתה ףא (לשמל ,רודנב 'שו ראואב 'י) ם"פמ לש השרדמ־תיבמ תילארשי־תידוהי 

ינא !תידוהיה־תינוליחה העונתה תא המוקמב ומיקהו לארשיב תינוליחה העונתל ותעשב 

דגנ ץראל־ץוחב ינויצה לאמשה תועונת ושעש "ינתא לודיב" ותוא תאש םושמ תאז ריכזמ 

הלוכי התייהש תוליעפל סחיב לארשיב םג תעכ תושוע ןה ,"םייוג" םע תפתושמ תוליעפ 

.םיברעלו םידוהיל תפתושמ תויהל 

םינכתב תונכב טבלתמ אוהש יל הארנ ,רבחמה לש םירחאה וירפס םע תורכיה ךותמ 

תידוהי תוהז ןיב ינושבו ןוימדב טבלתמ אוה ינויצ םדאכו ,ץראב תינוליח תידוהי תוהז לש 

האושה יפלכ תושידאה אשונ .תוצופתב תידוהי תינוליח תוהז ןיבל ץראב תינוליח 

אוהו - ןידבו - ותוא קיסעה םירחא לש תואוש יפלכ תינויצה העונתה לש התושידאו 

העונתהו בושיה םחי - תושידאה לש תוילאנבה ,ןורוא 'י) בושח רפס וילע בתכ 

םירחא עיקוהל םירהממ וניתומוקמב םיבר <1995 ,ריבד ,ינמראה םעה־חצרל תינויצה 

קוחה לש ונלש תוטובה תורפהה לומ לא םימלאנ וא םיקידצמ לבא םדא תויוכז םירפמש 

הבשחמל רמוח קפסמ ןורוא לש תושידאה לש תוילאנבה .םדאה תויוכזו ימואלניבה 

.רסומל תינרישכמ השיגו תועיבצ לע תרוקיבו 

הז רפסל סחייתהל השק ,םוקמ לכמ .רפס לש ותרטמ לע תוהתל ןגוה םא עדוי יניא 

ףקשמ ,היהיש לככ ןיינעמ ,רפסה - תיביטקייבוא תויהל הסנמה תיעדמ הדובע לאכ 

־ הילע קלוח ,ינא ,רקבמהש ףיסוהל רתומל .המצע תא קידצהל הסנמה תיטילופ הפקשה 

!"לאמשה" ךותב תקולחמ רבכ וז לבא 

ךילרא ישיבא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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