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ירספאהיההז,יעצמא-יתלבןיפילח-רחסהיהולסןוסארהבלסברחסמה טקודורפלסףדועוהסימלצארבסצהסא.ולוכ"רקסהיהךןיפילהחהכבלponלכ לבקללכויסתנפלע,הלץוחנהזסקודורפסיסanaספחמוהירהדימ,םייוסמ הנווכברוציילתולודגהתוזוחאהוליחתהסכלבא,ולץוחנבטקודורפונממ היהרספא-יאזא,תורתומ-ירבדבםפילחהלידכ,תורוחסtoםיפדועהליחת אלולו,הריכמלדעוימהיהרוצייהלכ,'וכולזמלע,חלצומהרקמלעדועךומסל לוכ*יהזכקטמהיהאל,םיטקודורפהתאלבקלהצורה,סיארצקןמזUDS)אצמב INTRO,חרטברבדהasםייעצמא-יתלבהןיפילחבלבא.ומויקתאךיטמהל PM? סיסהזו,ילץוחנההזכטקודורפולןיא,ילסטקודורפהתאתחקלהצורהטיא לכלהיהיס,אוהחרכומהןמהלאכטיאנתבCoposרךרהצהלךיאMANOול pb INKתא*נממתונקלהצורהסיאהסידכ,דהאלכלץוחנה,הזכסקודורפ תוחפהלכלודיבאהי,ילםיסורדהםירחאםיטקודורפולןיאוילשטקודורפה <<ץוחנסהמרחאלצאותרופתגיסהלוותואלבקלןכומינאס,דחאסטקודורפ לרביפ,דחאטקהודררפaoרובצלןכומאהי,דחאלכסךירצךכיפל,העסהתואב -םולטתתרותב.ףסכהאוההזכטקודורפ,יללכםולטתיעצמאסמסלךרוצהתעסב הקירפאבםיסבסלצא,םינוסםיטקודורפמיבוסםיבמזבםיסמסמרו"הףסכ לודיגלעםיסברפתמה,םיסע.םיפדצ-םירחאלצא,תאזכףסכתרוחסכחלמהטמסמ ,םיטקודורפםההלא,םנמאו,ףסכתרוחסכםלצאןאצהורקבהםיסמסמ-,הנקמפ ,םהלשיאלמהלערומסלםגןכומדחאלכסודחאלכלטיצוחנהורתויבםיצולנה onהלאסינפמםא,חלמהןוגכדימתםיצוחנהלכואיכרצםההלאסינפמםא לסתירקיעה571359איהתאזסטינפמםאו,ףדצהןהנכoaטיצרפבםיטוסיק ודמלהקינבטהתוחתפתהםע.הנקפמהילדגמלצארקבהוןאצהומכ,הרבחברלטועה הלאהתוכתמהוסעבזאו,ןהבטמתסהלותונוטהתוכתפהתארציילםדאהינב ויהןהמ:םינוסםיסימסתלתוסמטמתוכתמה.רתויבהמיאתמהףסכהתרוחסל פכל*אדפהיהןכלעו,םיסוסיקוקסנ,הדובע-ילכםג,תיבטילכםגםיסוע TORA TORתכתמהתאלבקלדימתןכומהיהו,תכתמלסםיוסמיאלמולצארומשל לוכיהיה-והסמולשוכרלךירצהיהשהעסבו,ולסםיפדולעהםיטקודורפהתרומת רספאןכס,תכתמבסומיסלהתיהתפסונתויחונ,ולסתכתמהתרומתבוסןלבקל היהרטפאןכו,הכרעלעתרפוסהתיההדיחילכותונטקתודיחילהתואקלחלהיה ןהבוסמתסההליחתב,תכתמתועבשמועיפוהךכ.הברהןמדתרפתמהלערומסל םיבומדקהםידוהיהס,לקטה.,לקטמבולקשנטתוכיתחתרוצבאלא,תועבטמתרוצבאל .לקסמתדיחיהתיה,עבטמכובוסמתסה
,םייוסמןבומבוכרעהנתספ,ףסכ-טקודורפהסענםיוספטקודורפסרחאל תלעותםגולתעדוב,יסממטקודורפתרותבולטיס תמיוסמהתלעותהלעףסוב הזהטםקודורפהסרחאל,תורחאתורוחסותרומתלבקלחוכבתורספאכ.ןיפילח-ךרעכ םישטקודורפינימלכלסםגיצנלםגךפהנאוה,ןיפילחלסיללכיעצמאלךפהבנ תאתרתוסמהרוצברבוצןליאכאוהירה,הזהטקודורפהמהברהרבוצה%+,םירחא תויצקנופהלאantaטקודורפהתרומתסופרלןכירחאלכויפ,םירחאהםיטקודורפה ףסכה,תחאהיצקנופדועתפסונ-תורוחסהלכגציימוןיפוליחהיעצמא-ולאה  .,רסבךכוךכדגנבכלוקסםחלםרגוליקס,רפולטוקפב,יללכהךרעהדדומלהסעב



END,םילצבחפרוךכהא(,ךץקלךכרךכא TSםירמרא,RAROךכוךכהרט
תווטהלרטפאאליממ,תורוחסהלכךרעתאטיאטבמףסכהטקודורפבסןויכמו,ףסכ
:ןמצעןיבלןהיביבתונוסהתורההסהanתא

יללכהסומיסהתוטספתההתעטבהללוחהפכפהמוזיא,םידמלובאןאכמ
םיטקודורפהלכתאגצייבכףסכהסרחאמ.םייתרבחהםיסוחיהתבכרעמבםיפסכב
ליאוה,ףרהילכרובצלוררבצלרספאמ"ףסכהmansoלובנילכיאוםיירטפאה
:הכותבםירוצאםיירספאהםיסקודורפהלכס,םירופיס-תרוחפללוסמאוהו
יטמוסואויפבסלובגלכתלטבפ,תולבגומיתקבתויופכבndaובצלתררספאה
איצוהלןינועמהיהאלןסמחלדואיפףא,דבועהורכאהידימםיעצמאתאצוהל
ותחפספתונוזמלוויתונוזמלסורדסמםחלרתויולםידבערסמהםירכאהפ

OOםיסוסלאלו,רתיבלהצוחנההדיפבאלאםיפלחרלקקוקז
וימולסתתאקלסלרכאהתאחירכהלרספאםאלבא.*"ופכרןיסרפרפסמכפלאלא
תולובגםימייקגהתילדוא*פ3הרבחבסדולצב.תמייקתאזכהלבגהךיא,ףסכב
ןוראבהןיבסםיסחיבתהפיבקםגתמייקהתיהאליממו,םירפכאה"פרלסתלםליעבש
לובגהלטבתב22092,Pam=טהלעןרוילעהשילשלןןפקהןגראבהויברהכתהקבל

ONלס"לםיסכמלרציביהלרתהיבברהררהעיסבךןההובצלארסלההאיכה
תוגוילעהתובכסהותוכומגהתרבפסהן*בםיסחיהםילעבקבךליאדךןאכמ,רכאה

inלוצינלתודגנתהה"חלההזפלרצינהתלדגהלהפיאסה-«DTD
osתוחתפתה,ץוחתוצראםלןיפילחלרתויהלודגתורטפא,רחסמהתוחתפתה+4
AASSA=תרהברכרב
DDD.רתויורתויםלידגהלוםידחוימםיקסמםהלםיקהלםילדואיפהדצמהפיאסה
םנמאו.םירכאהתוסרבהעסהתואדעהתיהרסאהמדאהתאתחקלחרכההיהךכ

anPlaילדואיפןינקםוקפב:ןינקהתסיטבםיידגיסג,
od 9 0 2 טסרזמ<<2 1D 27,10192D0לסטגסומהאב-תופיוסמגויוב*חתהסיסבלעתָיָדִיִמ

qnto,הפדאהונופל13739381918156 pasosnךוראבהלסונרסלטתחתו
יאסרה,ןוראחבהלסותצוחאלתכפהנ,היבטותפםיפולסתוםיסמטורדל?אסרה
תאזהתרופזהו.םיסיראתביחביםיסלבהי,הילעםיבטויהםהסטנאהתאהילפמלסנל
תויוכזהםפיםיבסחתפופהדהשהליחתכלodiarדבקבהלהלשהןפעהניה

Dol nana Veaלפעםירפאה Gonnaםיפיקפמהיהזאכלרה,םד"לעםירבפענה
nsליאוה:ךכרבדהתאסטרפב-הערפהותורעי=0027001215תפתוסמההפדאה

aoENEסיאםוסלסהתרסרפבםניא,םיירסםיללבוהלאדייבאלה,
הערמהיחטסתעקפה.ןורטבלאליממתכייססרפםוסלתדחוימהנניאסתוסרז
הנוסארההרוצהאיהםינורצבהלסתיסטרפהםתמדאלםתכיפהורפכהלסתורעיה%
macasלסרתויבהח>כסהה novaתפוקתבדאפתלבוקפהתיהסהרהצ,םירכאה
הרסלע007,110(סמחה.האמב,הבליה,הסדהחההיהררססיהל.םיניבה"מימָבעהַה

nono vagaךפיהל.תודגנתהאללורסיוקב,ןבומכ,ךסמבףנניאהזהסצורפה,
ה?לגנאב.םירכאתו"ודרמתהוםליחרזאתומחלמלשהפוקתאיהתאזההפוקתה
ןויזדורלייסטאואלסתויוממוקתהה-14-ההאמבדועהלאכתופחלמתואב
חירק'זחםסבתועודיהםירכאהתויוממוקתההפוקתהתואבויהתפרצב,לאב
תומחלמןהולאמתועודי.("חםימתהק'ז"-תפרצבםירפכאהליבסביממעהםסה)
='צינטסופירקח"חלרבעמהאיבההיסורבca.1525-1520םינשבהינפרגבםירכאה

18-ההאמההליחתבדוע,תוי%ממוקתהידילםיצירפהתוזוחאתוטספתהו"ובטס
םויאהןאּוויאתפוקתבםייסילופהםילהבלבהימיבםירפאהתויוממרקתהולה

18-ההאמבו,ןיזארהקניטסלשותפערנתהאבןכ"רחא;,םיבוגפורהתרתפכהה

הלאהתועונתהתאתוטילסהתובכסהואכידבר"שוקב,בו'צגופלסהעונתה-
Caoתארקיתפהה nossa ear JARהזמהאצותכ.םימחרלכאללירזכא
םיצירפהתבוטלםירכאהלעהיפכהתדובעתלטה,לועהתדבפהלטסצורפהךסמנ
.רתויריהפ,בצקבםהיתופדאתלמה

לכהיהתילדואיפההרבחב,הטדחהעפותתחתפתמהזהסצורפלליבקמןפואב
ולזגתוזוחאהילעבסרחאל,םייוסמדיקפתאלממווקשמלוותמדאלרושקםדא
םירכאלסרפסמראסנ,לועהתאםהילעודיבכהוםהיתומדאמponםירפאהמ
אלאדועאלו,עובקהסנרפ-רוקמלכםהלהיהאלאליממוירמגלהמדאירסוחמ
 ךותמחורבלוהתואבוזעלוחרכי%ה,םהמהחקלגאלםתמדארסא,םירכאהמםיברס



%רועיסלכאללוברתנסהיפבהתודובעוטםימולסתה,םיסמהלועבתאשלתלובי-יא

דוסהרסא,תונחמםהמווהתנותובוחרבותורעיבורזפתההלאהםיסנאהמקלח

-פירעהסןהיפמ|םירלבהודפכרתהםירחא,ידיחיהםמויקדוטיויההבנגהו

שובכלוחילצה-םיריסעהםירמוסהלסהביסיהיזכרמוםירצובמהקּוסהתומוקמ

יםי'לדהאיפםינוראבלדובעיסהמתורוספויהותמייוסמהיכונוטואתדימןמצעל

תלאסתאהרתפאל,לדואיפהלועסםתואהררחססיפלעףא,ריעלהחירבהלבא

,ילסינימריחמבםגולו,םתדובעתארוכמלידבםיכרדספחלוחרכוהםה,םמויק

=יחהתבכסהליחתהתיהס,םילדואיפהתבכססןמזותואבו.םיריטעהריעהירחוסל

anהבכטלרתויורתויהתסענןםימדיוסמםימולסתתרופתרכאהלעםאגיגמה

םיזכרפםירחוסהוליחתה-,םירכאהלסםםויקתאםיסרוההםידבעטמוםילצנמלס

DYוזפכרתנסםילסונמלהיחמתויורספאינתונלםמצעבוכפהנוףסכהתאםהידיב

הפיחדםינוראבהלסהריסעההבכסהתעפוההנתנ,תילדואיפההפוקתבםג

הלועמתוכיאילעבםיטקודורפלהסירדלס,רתויםינווגמםיכרצלסםתוחתפתהל

איבהלחרכההיהטןוויכ,ץוחתוצראםערחסמהתוחתפתהלרזעהזרבד,רתוי

רפסמלסומויקלסיסברצונהזםע.ומוקמבןרציילץדיאלרכאהס,תרצותםסמ

וגרסםהםגס,םירכאלדוגינבםסייוסמעוצקמבוחפתהווקסעס,הכאלמ-ילעב

הדובעהפתויונפהתועטבתאווסעסאלא,'ןכוםּילענוםידגבוסעוורפתווגראו

םיכרצימהתאאלאתוסעלרלרי|אלךכםהספהעוצקמבוחמתהאלםירכאה,תיאלקחה

תאוםיגיראהתאםירכאהמלבקמהיהןוראבה(רתויבםייביטל*מירפהום'טוספה

חבוסמןיממםיג*ראוpossaןיסזפהיה]סמואהתאמלבא,םיטוספהםידגבה

ןאכשיגפמ,םירעבטאלבטאלןזכרתהםירחופהומכהכאלמה-ילעבםג,רתויב

וצלהסודההרוצבתנגרואפהתיהתיביטימירפההכאלמה:רתויחטבומםמויקהיה

עמלצהלוהדובעהביטלASה*הרלוכהפכה:םיביבהבלםלברפכבהגוהנהתיהס

ללכ.ריעבםגהיהךכ.*וכוולסקסמהתלהנהלעחקפמהיה,רכאלכלסוקסמ

oחרכיםהיהןכלעו,םתוובעלתידדהתוירחאםיארחאויהתחאתונמוא

2«&2«יילמ
o

38קוטפל"ללבלתהטבק+
Smolashd E
דאל

ןפוא-תדועתלבקלותוניחבבהומעלףילפהיהשבוצקהןפזבעוצקמהתאדומלל

היה,דיחיהלסההובלהביטליארחאללכהתויהב,לעוצקפה-ילעבלסללכהידימ

םסל,הבוטהדובעודיתחתמאיצוהלעוצקמה-לעבלתורספאןתנתטךכלעדקוש

Poraךכיפל.תורחתההתאליבגהלךרוצ voa avaליבגהללדתסמץרצקפה

היההכאלמלעבלכ.תרצותהתואירחאסשוקיבלםאתהב

רפסמלסזרפומלודגץונמל+75,םידימלתלטםילסמרפסמקרקיזחהליאסר

ינפבולסעוצקמה"נבלסםיסרטניאהתנגהלגאודהיהללכה,הכאלמהילעב

5םייתוברתהםה'כרצתאקפסמהיה,תידדההםתרזעתאןגראמהיה,תונוטלטה

םייוסמעוצקמבהכאלמהילעב.ןגרואמללכהיה,ּונרבדויללרשא,הזהללכה

ןגרואמעוצקמ.לחנהםירבדהלכלםיגאודויההלאוסאר-בסויב[דלרבורחב

aroארקנהיהnetaןינמוא-תדונאוא.:

לעץוחללהליחתה,םירפפהמוחרבס,ריעבהסנרפירסוחמינומהתעפוה

,ץראל-ץוחםערחסמהתוחתפתהםעדחיךסמבהזךילהתסכדוחיב,"םיכצחה

,רפולכ;םילדואיפהלסתורתופהייחתוחתפתהםעוםירחוסהידיבןוהתריבצ

אלסתורוחסלסםיסדחםינימלםגוהכאלמהתורצותלףסונקוסרצונטרחאל

הלעמלהבאחלמה-תיבתאלידגהלרתויבהקזחהיטבהתלגתנ:םדוקתורצוימויה

,רפכהיגבסםיפסונםילעופתלבקידי-לע"ךצ"הםעטמרתוהסרועיטה15

עריסמתוחפהדובעהתאועדיהלא,םנמא,לוזהליזבםתדובעתאםיליצמה

,הלוזהםתדובעולודגהםרפסמללגב,תאזתחתלבא-ינוריעההכאלמהלעב

ךב-בגאםהיניבסיבכהלוהלאכםילצופדאמהברהתחאתבבקיסעהלהיהרספא

דעוהתליחתמהדובעהלכתאהשטעידחאלעופסםוקפב.תגלפומהדובעתקולח

=נורסהתאקרהסע"*דחאלעופס,םידגבתריפתב,לסמל,רדסלהיהרספא,הפוס

רספאתולובסהפכךסמב,*וכו'וכוםירותפכקררופתיינסהלעופה,םיל

;,תינווג-דח,תדחוימ,הנטקהדובעלסהתלידירפבהמסדחהלעופללגסלהיה

=תמהיה,סממהכאלמ-לעבהיהאלאוהיכםא,ןובסחלטופוסבסאלאדועאלו

,הכאלמה-לעברסאמתוריהמרתיבתיקלחהותדחוימהותדובעתאתוסעלןמא

םלסמ,תגלפומהדובעתקולחלעדסוימה,לודגההכאלמה-תיבהיההזכןפואב

ןכס,הדובעלסבררתויקפסהגיסמהיהכ"יפלאז,וילעופלרתוילוזרכס

ָקבאלמה-יתברסאמרתויהלודגתרצותתומכרציימהיהםילעופהרפסמ\תואחוכב

 .הווסםילעופרפסמםיקיסעמה
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התיהםתעפשהרשא,"םיכצה".תודגנתהבהלקתנתאזהתוחתפתההםג

תקסעהוםישסדחהכאלמ-יתבתמקהרוסאלתוכזהתאםימעפלוגיסה,םירלעבהלההג

תארותפלםילוכיויהאלהלאכםיגסיהלבא.עואקמה-ילעבמםביאשםישסנא

םיכרצהתקפסהתלאסאלו,םירפכהמוטלפנטםיסנאיפלאתקסעהתלאשאל,הלאשה

תאםיגיסמויההכאלמה-ילעבםא.רתויהבורמתרצותוסרדווכלהווכרתנש

םילודגההכאלמה-יתבתאםיריבעמםירישסעתםירחוסהויהןתמיירסמירךטלבררסלאה

וא,קזחתהל"םיכצה"וקיפסהאלןהבט,תונטקםירעל,םירחאתומוקמלםהלש
םירכומזיהםשמו-"םיכצמללכבויהאלםהבס,םירפכלםתואעםיריבעמ%יהש

יוחתפתהךכ.חםיכצטה*"עוטרוגהנממש,המצעריע התיאלםהיתורוחסתא

,םילעופלסלודגרפסמםיקיסלמה,םילודגההכאלמה-יתבטאל-טאלורצבתהו

ולכיאלהלאכםילודגםילעפמ.םהבהגוהנתגלפומהדובעתקולחלסהטיסש

אלאףהרוחסןימז*יוהנוקםהילחאוביטדע,הכאלמ-ילעבוסעטךרדכ,תוכחל

אלודבעםה,תורחאםילפב.אובלטידיתעהםינוקהליבסכהליחתכלמורציי

-יתבמםלידבהל,הלאבכםילעפמ.בחרהקוסהליבסבאלא,םייהרסמהךהימזמהיליבסב

רתויתרחואמהפוקתב,"תסורח-תיב"וא"הרוטקפונמחםסבוארקנ,הכאלמה

םילעפמו,תונוכמתרזעבםידבועהםילעפמליבסבקרתסורח-תיבםסהתאודחיי

הליחתמוזו,"הרוטקפונמ"לטםפבקרתילכלפהתורפסבםיארקנלחנהגוסהפ

תיספחהתויהתוכזבוהדובכעה-תקולחתוכלב.הכאלמה=ילעבתאהתורחתהבחצנל

רתו*יהברההרוחפאלצמהלתלכיאלה,הםיבצהחהתלחב1950תרלבגה"בלומהלפמ

תרוחסההתיההליחתבםאר(הבתררחתתללופיה*ה>אלש,הפאלמה=שלעברטאמ

ךשפב*רה,הכאלמה-לעבלסותרצותמרהו"העורג,העדרגתוכיאתלעבתאזה

ויההרוטקפונמבסןויכמ,רתיילוזראסנריחפהףאו,תוכיאהשגהחיבסהןפזה

,היהאל"ממו,רתויהלודגתורוחסתהרפכהדובפה-ןמזותואךספבםירצייפמ
ךל5Aבלהויחל ית -ך-קבתצתררירפהבעבלתירסתרצותתדיחילפלעתואצוהה

("ורועשץיכומרבא;

.955הלועפלהאירקלרמדח
o

-,הכאלמהתאתוחצנמתונוכמה-,תונופמה-,סדחרטסמלרבעמ
סדחהרטסמהלסןוחצנהי|ילההנםילדבמה="ףוגהדובעסטלוטיב

תורגפמהתוצראבהכאלמהתסייה-,תורגפמהוצראבותומדקתמתוצראב
רזןוהתריגה-,(ודוהה"רופ)תיברדופההטיעתההחתפתהםרטבדוע
=.התעפסהורתויתוחתופמהתוצראהמהויגהה-.תורגפמהתוצראל
-,דבלברזהןוההתפגפכהךפלהתללהריגההךילהתבתונורת*ה

Byקפ1נמםיקהלול"חתה,םירכאהלוציכמפןרסטלתהס,תוזרוחאהילעב=
,םהלשתורוטקפונמבס,ררבוהדימלבט.םהיתוזוחאךותבתטירח-יתבותורוש

תויביטקודורפהתדימןיא,םהלםידרעוסמהםירכאהלסהיפפתדובעלעתוססבתמה
,ולדבעוסמהרכאהתסנרפלגואדלאל"5מmonךירצהזוחאהלעב,ךכלפהלודג
תלטהאלאתרחאךרד"נפלהתיה%לתללכוטמהדובעהסטעיסותואח"רכהלידכו
םירומחהםיסשנועה,יאסרהיהאל2320279099,םיירזכאםיסשנוע"הרומחתעפסמ
לעופההיה,תאזתםועל,הדובעהןוירפלםרוגההפתויהלוַיהםיכ*רצרתויב
,הדובעהםוקמתאדבאיאמ"דחפהDansהיפרוגלחעףחדגהרוטקפונמבריכסה
,ררבתה,הדובצהרסופתחכרה*חפתרפעיבק"הילעיגהלהלטפמכסרתסהלןרצרה

ילעבףא,הובגרתויהברההיההלאכתורוטקפונמבתויביטקודורפהרועיסס
דובעיסבםינינועמתויהלמולדח,תויטעתחתפלוליחתהטהדימב,תודוחאה
ילעבליבשבהטענםירכאהדובע*ט.םיריכשםילעופשטפחלוליחתהוםירכאה

nirvanaדבךרוצןיאשרבדלקראל,ם"ילרחאה"לספתילעבוםירחהסהיליבסבההלאכ,
,תוזוחא-ילעבלםידבעוטמםירפכאהלכתויהבסןויכמ.קלזמרבדלםגאלא
הדובעיטפחמםיסנארפסמםאו,הדובעםהלםיטפחמהםיטנאהרפסמאליממתחפוה
היההדובלהרלחמםגרי,םילעפמהףק"התאלידגהתלדאמהסק*רה,תחפהההריפס
qo.,הלוע dyלבלסרומגהספוחהלעםיניגמבכםיסדחהאיסעתה-ילעבועיטוה
דובעשהלסטולוטיבלעוצילמהאליפמו,הצוראוהסםוקמבהדוב;NOספחלםדא
 .יטיאה



as

ועיפוהוהקינכטבםייוניסהואבסרחאלןסקובמתאוגיסההלאהתויטנה

לכהכאלמה-לעבלעהרוטקפונמהןורתיןיידעהיהאלהעטהתואדע,תונוכמ

-יתבבםנמא,תונוכמהתאצפהתאDAהרסטפיאהדובעהתקולחםצלעלבא,ל*ירכמכ

הלחתהמתמייוסמהדובעתוסועה,דאמתובכרומתונוכמתוצוחנםיינרדומתטורח

י*םלגרמוח-*וכוהצעה,םיטוטרפסהתאהנוכמל,לסמל,םיסינכמ,ףוסהדעו

:םינכומרינתונוילגםיאצויהנוכמהלס*נסההצקהמו-,רינהתיסעתל

,תונוילגלותואתכפוה,ותואתלסבמםגוימלגהרמוחהתאתבכרפהנוכמה
םגסיהלאלתומודתונוכמ,םיטורדהםינמיסהתאוילעהסיפדמםגד,הותסביפמ

דעצהוליאו,דאפהכוראתוחתפתהירפןהולאכתונוכמםלוא,תורחאתויטעתב

הדובעלהנוכמטיאתהלהיההסק-הנוכמהתוחתפתהתיטארב,רחאהיהןוטארה

,תוטוספתודובעהמכלתאזההדובעההלצפתנרטאכלבא,הכאלמה-לעבלטתבכרומ

העונתקרתוסועה,תובכרומיתלב,תוטוספתונוכמתאצמהלתורטפאףחתלגתנ

ולידגההלאכתונוכמ,תמייוטמתיקלחהדובעתואלממותינווג-דחתמייוסמ

םוסמהסמיסהדובעהתקולח,הלסתויביטקודורפהתאוהדובעהתוריהמתאהברהב

תורצייסה,תונוכמתדובעלםיטוספםילבבדי-תדובעמרבצמליאגתוהמדקהךכ

הנוכפה,(םיילפסחםיעינמתרזעברתוירחואפןמזבו)םיינכ*מםיעינמתרזעב

הלוכיהתיה,לודגהדימ-הנקבהדובעלטיאנתבקרס*נפמ,לודגלעפמהסרד

ונורתיוהדובפהתקולחבונורתידבלמ,לודגהלעפמהלבקהזכןפואב,םלתסהל

ןורתידרע=,רתו"לוזבאליפמרתולודגתוירפכב|)תרנרפכסבםירמחתינקב

תזכתטורחתיבןיבתורחתהה,תינרדומהקינכטבטומיסלסןורתיהאוהו,ףסונ

manoרוצייהתואצוהתלזוה.'רפגלםידס-'תלב,ןיבתורחתההתטענהכאלמתיב

הגיסהאלןכלםדוקס,תרצותהתאתונקלתודימאןגיאסתובפסידיבקפיסהנתב

TSרפספלסוקיבהלגתנהזםעו,ךלהההחרתהתורוחסלשוקיבה,התואתונקל

.תאזהתוחתפתההלכללוסכמהיהםירכאהדובעיס,םיריכסםילעופלשךלוהולדג

-ילעבדאפחאלמהכימתהזהדובעיסהמררחתסטהלםירכאהתפיאסהלבקןכלק

-,םםצקעבתוזוהאה-ילעבלסעודיקלחדצמםגו,םתאםירוסקהםירחוסהוהיסעתה

ילדּואיפהרטשמלףוסהאבךכו,הבןינועמהוהיסעתהםערושקהקלחותוא

.דובעיסהרטשמתרוצ-הינשהחתרוצב
תיללכתחאהעפותלבא,תונוסתוצראבתונוסתורוצלביקהזהךילהתה

.רתויםיריהפםירעצבהזהךילהתאחתפתמרתויתורגפמתוצראב:ותואהוולמ

םיכרצהם"יחתפתמטאלשאלו,טאלטאלרחסמהחתפתהתילדואיפההרבחהךותב

תורוד.תווחאילעבהלא-יאידיבו%ירחוסהידיבןוההרבטצההגרדהב,םיסדחה

-ירסוחמלסהבכסתווהתהלסוםתפדאמםירכאהמקלחלוטינלססצורפהךטמנ

תוחתפתהידילתוצראהפכבעיגההזהסצורפהטרחאללבא,"םייסָפחחהסנרפ

,,תורחאתוצראלטןתוחתפתהךלהמלעעיפטהלליחתמאוה,תמי"וסמ
ץיבומרבאןיקברד-תינידמהלכלכלםירועשךותמ)

)57קרפ

15-14'סמהלועפלהאירקרמוח
='רהתלועפייוקיל-,יטסילטאפקהקסמהלטרוטלוגירכןיפילחהךרע

יטפילטיפקהקסמבםירבסמהתודלות-,םייקסמםירבסמ-,הזהרוטלוג

,ךוללוק-קמ,ייס,ודראקיר,ידנומסיס!םירבסמהתוביס=(1815תנסמ

-,רומ,סנוו'ג:תויעבסתובס*"עםירבסמהתרבסה-,לסאק,ראלגו'ג

לסהאצותכםירבספה-,םייטסילטיפקהםירוזחמהותורוטקנוינוקהתרות

,רוציייפנע-,ןגרואמ-יתלבקסמלסוםיטסילטיפקהןיבתורחתה
,םיירוזחפהםירבסמלםרוגכ,ףלחתפהןוההתאועובקהןוההתאםירציימה

,רבסמהןמזב"ארסאבםיעוזעז-,םינוסקסמיפנעברבסמהתוטספתה

לסןיפילחלסיסבתוסמסמהרבחבסהדובעהתקולחויטרפןינקלתוכזה

ידילהרוחסוהרוחסלכןורחאהןובסחבהעיגמןיפילחהתרזעבקר,תורוחס

תויוכזהתעיבקלותורוחסהתפלחהלםיסבטמסמןיפילחה-ךרע,הלסןכרצה

ןיפילחהךרעםויק,הזהךילהתבםינוסהםינכרצהוםינרציהןיבתוידדהה

סוקיבהקוחלסץחלהתחתתואבהםיריחמבתודונתהםעדחי-המרזנכ,דוסיכ

 לכםעס,ךכידילםיאיבמהםה-הזהקוחהתאהליעפמהתורחתההועציההו
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םימרוגהתלועפ,סורדהלקסמ*ווסלסבצמלקסמהץעיגמתונוסהתודונתה
אהיטדעתורצותןימלכלסזרוצייתאהליבגפהואתמצפצמהאיההלאה
תקולהתאהרידסמהאיההלאהםימרוגהתלועפ,תכורצתהרועיטלםיאתמ
ללכבתרספאמהףהרידספהאיה:רוציקב,*וכוםינוסרוציייפנעןיבלסיפקה
הדובעההבט,תיטסילטיפקההרבחהלסהתוחתפתהתאורוצייהתכסמהתא
תוטרלקסמהלכתאףופכלךרדובןיאו'אמצעאוהלעפמולעפמלכו,תקלוחמ
םיריחמפהתודונתקר,תרכומפתיללכהלהנהבוםיירובצםיכרצלםאתהב,תזכורה
תאתווהמ,ןיפילחהךרעתאתפלגמה,המרונהמהלעמלואהטמלםתיססז
ןפואבלעופונניאהזךרד-הרומלבא,יטסילטיפקהקסמלךרדה-הרופמ
יטסילטיפקהקספהט,איההעודיהדבוע,ךפיהל,תונולסכאללויטמוטבא
רוצייהתוחוכמלרודגקלחראטנהבס,הזבבצמ"דילםלפבםלעפררמאבופמ
אלל-ותוסרבםיאצמנההדובעהתוחוכלסלודגponםגהזללכבו-ולס
.םינוקןהלתואצומץןניא,ורצוירבכס,תורוחסהלסלודגקלחו,סופיסלכ
הדיקפמיטסילטיפקהקשמהלעם"רבועםירבשמה,רבסמארקנהזכבצמכ
:i,הדיקפל

םינרצילסהרבחה,תילדואיפההרבחהםג,םירבשמתעדויהרבחלכ
,םירבשמתונשהעדיתילארזוטנה-יצחואתילארוטנההרבחה,םיאמצעםיריעז
םסלדבועהיהריעזהןרציה,ירמגלרחאיפואילעבויהםההםירבספהלבא
היהט,םצמוצמתוחוקלרפסמלסויכרצקופיסידכוא,ולשםיכרצהקופיס
אלו,רציילךירצאוהתורוחפכהפכעדו*הלההיההלאכםיאנתב,םתואריכפ
רוציהןיבתיניצרהמאתה-יאתאזתפצמוצמתרגסמבתווהתהלהלוכיהתיה
תינרלפהנסבש,תורפלהיהלוכיםנמא.ןובשחבםיאבה,םיכרצהןיכל
,ןכו.ץראהלעאבוסגרתמהיהבלרו,הלוב*תאהפדאהההנתנאלתיברפלאה
-?תלבלרכמפהתאורוצייהתאהשפעתוץורפתהמחלמס,תורקללוכיהיה
האצותרבשמההיההעטהתואב,םי*'חהתאתיבסטתוקשמהתאסורהת,םיירשפא
-לאךאכהתיהואללבא,הפחלפלש.,,יפבטךרסאלס,יברציהםרהגתחיאלכל
=וביהסרטפא.יטסילטיפקהקסמבבצמהאוההנוש,ומצעקטמבתימינפהמאתה
תאר-לבש-תונלררפסוסאללה,םולסלסaspבצטהץ,םיילפרהבקההטיל
.האילפפתוליבקברידתאבורבסמהרזוחןכיפלע

תואמ,זדריתורוחסהיריחמ,הילגנאבילבלכרבסמץרפ1810-בדול
.ןהיגוקתאואצמאלתורוחסה,לגרהתאהטספםירחוסלסלודגרפסמוםיקנב
רבטמהס,בושחלהיהרטפאו,ןואילופנלסויתצמחלמףוסבהזהיה,ןכא
.ולאהתובסופמהתומחלמהירפ,עוזעזותואלסודהאלאונניאילכלכה
הילעםפסרוצפהללגב,הפוריאיקוסמהקותנהתיהס,תילגנאההיסעתה
זרוזפבצקברציילהליחתו,םהילאאובלתורספאהתאבוסהלבקו,ןוילופג
המחלפהס,ןובסחבהאיבהאלאיהלבא,הזהלודגהקוטהליבסבתורוחסהתא
תוימיטפואל.היבסותלסתינקה-חוכתאהסרהוהפוריאתאהלדלדתכטוממה
תורוחסיאלמםלצארבטצה.קודיצלכהיהאלםיצלגנאההיטעתהילעבלס
תימואתפהדיר'רוצמהוהמחלמה-רמגתובקעבהאבינסדצמו,רכמנאלס
קסמבעוזעזךפונףיסוההזםגו,הילגנאבםיהובגויהסט,םחלהיריחמב

«ndoלמהלסילפרוג-יתלבהבצמהלסהדלותוליאכהיה1015תנסלסרבספמה=
,1825nava,םינס10רובעכלבא,הנס20ךטמבקספהאללטעמכהפספנט,המח
ןוהתועקסהידי-לעךכלהנוסארההפיחדההנתינ םעפה,רבטמההתואדקפבוס
תוריפסבוטטפתהלגר-תוטיספ.תיפורדההקירמאתוצראבתוחלצומ-יתלבילגנא
םיקבבתורטע."ארטאה-ןתמתאםצמצלוליחתהםיקנבה,ילגנאהקטמהלסתורחא
החירפותואיגלסםינסהמבכרחאל,םוטו.הטימס*דילועיגההדטהירעב
,הקירמאברבסמהללוחתנםעפה.1856תנסברבטמהאב,תוסדחתוילכלכ
םירבסמהורזחווכלהךכו.םירחאתופוקמבDAסגרוהוהילגנאינפלעסספתה
ותאאיבהרבסמורבסמלכ,*וכו1875-ב,1866-ב,18657-ב,1847-ב
,םירחוסהוהיסעתה*לעב"גוחבהלהב,תובורפלגרתוסיספ),סופכרתדפסה

DAMתוילאיצוסתומוהמםגםהיתובקעבו-םילעופהינומהןיבבערוהדובע.
19-ההאמהתליחתבדוע,תאזההלאסטהמקמחתהלהיהלוכיאלהלכלכה-עדמ
7di)ידנומסיס.,הבוטתהילעאוצפלםיטסימונוקיאהוסינ
=טיפקהתוחתפתהמתלבוסה,הריעזהתונגצובהלטהיתופקטהתארקיעבאטבמה
הלידנמתונוכמהתסנכהס,הזבםירבטפמהתביסתאהאור,ינרדופהםזיל
  = הלידגמהננ"אלבאהרבתהלטרוצייהחכתאהברהדמב
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.םועזהורכסתאלבקלףיסומה,הרבחברתויבלודגהקלחהלטחק*מהחוכתא
,דריהדובפהרכסְוםילעגפבךהוצהןטשקרהתובוכמהתסבכהלסאלאדול67

םתויהב,םיטסילטיפקהו,יתרבחהרוצייהלכבןטקקלחךאםילבקפםידבועה
OVAתרצותהלכתאקווסלתורטפאה-יאןאכמראסהיתאךורצל(םללרבלםנוא

,דימתמההדובעהרסוחםגןאכמו
,חיכוהלתינגרובההלכלכהינלגמלול?רנומס*ס*דגבתפלהיהלק

ךירצאלא,םירבסמאובלםילוכ3ויהאלהיפלסינפמ,הנוכנהנניאותרבסהש
ןיאהטעמל.תוקספהאללהדובע-רטוחותרצות-ףדועלסדימתמבצמתויהלהיה
y,ךכבצפה

טסימונוקיאה,(-4:64%80)ודראקירןעטידנומסיטלסותפקסהתמועל
ליגרהךלהמבתולחהתוערפהבתוצוענםירבטמהתוביסס,רתויבלודגהינגרובה

םיבוסיחהלכתאםיכפוהה,סכמהתוטיסבםיפירחםייונס,המחלמ-,קסמהלס
טסיספבןו*ג,ודראקירידימלתמדחא,הדומבוטעטבםייוניסהףאו,םיסדוקה

E ROללכרבספס,ןלס(]700064%*davaרקיצלכירטפא.
Pdתפיירוסמהררהסםא 219» aba monde nnopã maraיגוסבםינרציהס217
תרצותהתאתובקל*דכ+צחורהאלםגjoלעוךרוצהידורצי*אל"םירחאהיסלת
אללבא,קסמהיפנעמדחאקלמב,יקלתרבסמקרראותיןכלע,אוההףנעהלס
,יללכרבסמ

Ro=הרזחהעדיס,תואיצמה*חעודבתבהלאהתויטסימיטפואהתוירואיתה
תאחיבוהלוצרםינגרובהםיטסימונרקאהרסא,םייללכםירבשמלטתדמ
רשא,סכרמלסורוביחםסרפתנ19-ההאמהעצמאב,םתוירקמתאואםתוענפג
ןכ.םימי'יוסמןמז*קרפרחאלםירזוחה,םירבסמהלסדימתמהזפואהתאסיגדה
םג.יטסילטיפקהרוצייהלסךילהתהםצעבםיצוענהלאהםירבסמהס,חיפכוה
,תאזההדבועהתאס"חכהלוףיסוהלולכיאלםינגרובהםיטסימונזקיאה
לסתימיבפהותלועפלץוחמםירבסמהתוביסתאהוספיחםה,סכרמלדוניבב,לבא
.יארסאהחטסבתוערפההתארבסמבוארםהמםידחא.*טסילט*פקהרוצייהןונגנמ
קסמההיהאל+דליא,םירבסמילבר"לפררנ,פואבחתפתמהיהלכה(,םתלהלפל
םיפסכ-ילעבואםיקנבהםא,'וולהןוהתרזעבהברהדימבדבדע*טסילטיפקה
תאםימצפצממה,ךפיהלדא,יארסאינבםבגיאסש ם"סנאל"יארסאידמרתויםינתוב
ה*סעתב,רוצי*הלפבהערפהידילא'במהזירה=הדימהלערתייארסאה
=סימונוק*אה19-ההאמהעצמאבוריבסהךכ,יארטאהרבסמאוהרבסמה,רחסמב%
O)|ךדללובקאפםדפ eba4 Mass Cuidochםירחאו(-74400.
לסאקעודיהטסטימונוקיאהתרחואמרתויה%וקתבטירבסמהתאריבסמךכ

nao . ( Camel.)רסוחאללבאםאתהרפוחאיה.,ותלדיפל,רבספה-
דצמםירחארוציליטצמארתונרכמהרוצי*ךבאלא,שהקיבהההרצייהןקבאתה
ןוהבירוסחמסיסררבתמרסאכ.ינסדצמתונוכסחוןוההתריבצתעונתודחא
=ס*פקהחוירתאןיטקמהז"רה,ןוההלעתיב'רההלולהזמהאצותפהו,רבצב

povoרוצייהםוצפצידילאלבמה.
םתונס*התאוםירבסמהתאריבסהלבוסוצאםירחאםיטסימונזק*א

,ARA*הלתדפתמה JOלסהיעבהתאאלא,תילפלפההיעבהתאאלהלאטה
NANDAסבוו"גדלסרתרבסההזךהויכב)EE Geyons

לעםימתבכהתוחתפתהבםגהעובקתוירוזחמהגסייכ,אצפטוקדבט,המחלמה*נפל
לעםילוביהלעםיעיפסמסמסהימתכ,םינס10%2-לתחאםיברתסה,סמסהינפ
תועיפסמ-םחלהיריחמבתודונתהםגןתאצותכז-םילוביהתודונתו,המדאה
לסתאזלהמודהירואיתהעיפוההמחלמהרחאל.םירבסמתומרוגדקשפה"יאנתלע
םייוניסבהביסהתאהאורהלהסאלא,(10046)רומ,יאקירמאהטסימונוקיאה
בוסךכידילעו,סימסגהתוסכלעליפספה,תוסיבאלפהלסיסחיהךבצפבםילחה
¿80210-לתחאתויהלתוירוזחפההכירצרופלסהירואיתה*פל,םילובל*הלפ
,םיחינמיכםאו,תאזכהדימבהעובקהנניאםירבטמהתוירוזחמס,איהתמאה
אוצמלרספאד,בוריקבאלאהזןיא*רה,םינגס10-לתחאםירזוחםירבטמהס
תועיבקכאיהתוירדסהותועיבקה.הנס11-9-8ירחאםירזוחה,םירבסמ

תועפוהלסןתוירדסלוןתועיבקלהמודהננ*או,תוירובצהתועפותהלכבתוירדסכו
.,עבטה

וסיג,םתרבסהוםירבספהתלאסבחוכיוהתוחתפתהםעט,ןייצליאדכ
 רבסמלכרחאל,הלאסהתגצהםצעתאללכבתונסלםיינגגרובהטיטסימונזוקיאה
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/GRשי,ןכבו,הלילחרזוחו,תואיגתונש-הירחאלוקשמהתארבההאב

Resןפופתורזוחןהפןויכמ,תוירקפןניאהלאתודונת,קספהבצמבתודונת
תיללכהיצנדבטוזיאתואטבמולאתודונתA.תימיבגפתהיקהחהזיאךותפ

2,ןנימבתודחוימתודונתןהךכשטושמ,קשמבםייונ'שלותוחתפתהלתכסוממו
םשהתאולבקולאכתודונת,הטמיפלכםעפוהלעמיפלכםעפתונווכמהתודונת

תוחתפתהבתמייוסמהביטחדחיםיוהמתואיגהורבשמה,"תוילארוטקנויגוקתודונת"
יגפלעיצה(\/.5040.68ן+)טרבפוזדוע.וזתוחתפתהבדחארוזחמ,קסמה
רוזחמבתולחה,ללכבתודונתהתאאלא,ויתוביסורבסמהתאאלרוקחלהמחלפמה
Jeרחאלו.רבסמהתארוקחלםוקמבםתעונתתאוםירוזחמהתאדומלל,יקשמה RR
=וסקנוינוקהתריקח"-ילכלכהעדמהלסםלטףנעםקוה,םירבשמהתרמחה.םע,המח
תוצראבומקוה,"הרוטקנוינוקהתריקחלםינוכמח",םידחוימתודסומ."הר

envioקססהםאןכט,הריקחןועטהאסונהאוהרבשטפהרבדלשותימאללבא
אלממה,קסמלטילמרונהובצמהזירה-הלקנלעתורכמגתורוחסהםאוחתפתמ
.הנוקיתתאוהתרבסהתאתסרודה,העפוההאוהרבסמהוליאו,ודיקפתתא

ליבטבהדובעלשתמצמוצמהתרגסמהמרוצייהגרחיטסילטיפקהקסמב

,בחרהקושטהליבסבםירציימטידדובהםילעפמה,םיעודיוםיעובקתוחוקלגוח
סטסילטיפקלןיאןמזותואב,תורחאתוצראליבסבףאוםירחאתוזוחמליבסב
ינפמקראלו,הלאהםיקוחרהםיקווסהלכבבצמהלעהאלמהריקסרוקסלתורספא
בכרומונניאהזהקוסהסטינפמרקיעבאלא,המלטהנניאקוסטהיקסעבותעידיס
תורחתמתורוחסהמכתעדללוכיוניאטסילטיפקהו,ולסםיעובקהתוחוקלהמפ
אוהםיריחמבתודונתה"פלעקר .םירחאםיטסילטיפק*"עהזהקוסלואבו"
,קוסבבצפהתאעדויאוהטכםגו.סוקיבהועציההןיבסחיהתאתוארללוכ*
.וכרדבולדמועתורחתההץחלסינפמ,קוסהיאבגתלזרוצייתאםיאתהליספחזנניא
תדיחילכלרוצייתתואצוהרתויתונסקןכרתויתולודגררצייה-תודימסלככ
רציימאוהס,הדבועה.וחוכאולמבלעפמהדבועםירקמהינסבםֶאוליפא,תרצות
-תואצוהתנטקה.,תרצותתדיחילכלרוצייה-תואצוהתאהליזומ,בחרהדימ-הנקב
ןפואברבגתהלורכפמהר"חמתאדירוהל,ףוחדךרוצסיסהעסב,תרטפאמרוצייה

atoקוסבס,םיריחמהתדיר*יפלעהאורטסילטיפקהטהעטבםגןכלע,הרחתמהלע
ONתארספאל:תויהל הנוסארהרותבוגתהכירצ,תורוחסלסיףדולרבספצמר

תלזוה-ךכםוסמ;וירחתמןובטחלערתויםיטקהקוטהיאגתבותרוחהסרכממ
199"חרכהNOVAהזהךרוצה.ותנטקהאלורוצייהתלדגה-:ךכםוסמ;ררוצי>
ןיטקמטסילט*פקהסדבלבוזאלרוצייהםוצמצלטהרקמבס,רוכזגנםא,רתוי
אללוהדובעאללולסתונוכמהמקלחתאהזםפעחינמאוהאלא,רוצייהתא
םלסלךרוצסיךכלעףסהנאלא,ומוצמצךותפרקיתמדבלברוצייהאל.,סופישס
םיבמיסה,ובםיסמתסמןיאסןוהלטקלחותואליבסבהיצז*טרזמא--"מד
רוצייהתרבגהלףסונםרוג טמסמ,קוטבעציההףדועלסותווהתהלטינוסארה
הכירצתאזההדבועהםצע,תורחתההחרכהךותמ,םיבוסהםיטסילטיפקהידילפ
בצמהסדע,ףדועצהרוצייהותורחתההתרבגהל,םיקווסבףדועהתלדגהלאיבהל
הלאלסלגרתטיספ,לגרתטיספידילרתויםיסטלחהםירחתמהתאאיבמחותמה
תוחוקלכםא,םתאםירוסקויהס,םירחאהםיטסילטיפקהתא=ייסקךותלהסינכמ

MNםיבפהבםייסקהותטטומתמיטסילטיפקהקטמהלסהנוכמהלכ,בוח-ילעבכ
,רבסמל

DAואציסתורוחפלס(היצקזדורפירה)םירדרצייהלסךילהתהםצע
,וניארס*פכ.םירבסמלסתיחרכהתוירוזחמםערוסקתיטסילטיפקההרבחבתכורצתל
-יעצמארוציילורוצייה-*עצמארוצייל,רוצייהתאיטמיכסןפואבקלחלרטספא
ןתואתפלחה,א.ז"הטוטפהיצקודורפיר"קרקסמבתמייקהתיהוליא,תכורצתה
099192ונייה-תוסדחתורוחסב,הכירצלסךרדברוזחמהמךדאציס,תורוחסה
ףלחתמהןוההס,קרץוחגךכ?Do,ד"מתמהלקשמה*ווסתאהכלהלונלראתל
=ורצתה-יעצמארציימה,ףנעבעובקהןוהלהווסהיהירוציי-יעצמארציימהףנעב
הווסהםוכסברוצייה-יעצמאתאןוסארהףנעהמהנוקהיה*נטהףנעהיכ.תכ
םוכסתאינסהףנעהמהנוקהיהבוטןוסארהףנעה.ןוסארהףנעבטףלחתמהןוהל
םה,יבטהףנעבסעובקהןוההךרעלםיאתמה,וילעבווידבועלטתפורצתה-יעצמא
יטסילטיפקהקסמהלבא,הנטבהנטידמתווטתויומכבםהיתורוחסםיפילחמּויה
האציס,תורוחסהתומכתאףילחמקראלאוה.תחאהנרדמבדםולעראסברבצנ*א-
?AL¿ףקיהתאםלפלבב'חרמםג"אלא,תכורצתל YNרוצייה*קלחינסבחוירהמקלח 



=

היצזיטרומאהליבסבוובםיפתתטמהלסתיטרפהתכורצתהליבסבדעוימוניא

.רוצייה-ןונגנמתבחרהםסלותוטדחתועקסהליבטבםגאלא,םייקהןוההלס

ףילחהלתבייחמהאיהןכט,וללהתועקטההתאהטדחהאצמהלכהחירכמדוחיב

העסלדעוןוההתעקסהתעסמ:ןהמתובוטותוטדחתונוכמבתונסיהתונוכמהתא

macןוהליקסמינא.םייוסמןמזרבוע,הדילעתרצוימההררחסהקוסבהליפומ

בגילואו,םייתנס,הנסדועבקוטלהרוחטאיצוהתידפכ,םויהתטורח-תיבןינבב

,םיסדחרוציי-יעצמארוצייתוסרודתוסדחהתופצקסהה ,רתול*

םיריחמהתילע,םיריחמהםילופ,רבגתמתכורצתה-יעצפאלטוקיבהשטןמזב

.ותואלידגהלסיוטוקיבהירהארגפמרוצייהט,תכורצתה-יעצמאירציימלהארמ

וליחתיוומקויםיסדחהטילעפמהסדע,םייתנביב.תופדהתונובכפםינימזמםה
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