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 6 ץרמ %

 דובכל

 ר"מ ירוג

 הטילקו םדא חוכ ףגא

 דוחיאה

 ביבא לת
  

 !בר םולש

 ןושארה בתכמה היה הז . 1975.2.25% םוימ a תא לבקל דאמ יתחמש

 .ץראב העונתהמ

 ןורקעכ ןיוצמ ןויערהש ינבשוה רודולסלו הפיסרל יתליהקה חילשה ןינעל

 המ רואל .םינובה דוחיאכ העונתל ןוסא היה* צ"הושה שיא ע*גיש העצהה סטלוא

 .יונפ םוקמ לכ לע טלתשהל צ"הושה לש ןויס[[ הז ביקע ךילהתכ ןאכ האור ינאש

 עיצמ *תייה םיאתמ ש"א ןיאש הדמב .טיאתמ שמעומ שיש הדמב הבוט ךתעצה יתעדל

 ירה ץוביק רבח הז היה* אל םאו רשכומ בוט שיא .העונתה לש דמעומ עיצנ ונאש

 הביטנרטלאה תויהל ךירצ צ"הושה שיא .םםיקזח ונילא וירשקש שיא תויהל לוכי
 14 .הנורהאה

 םיפינסל עיגנש וננכת ינאו .וישכע רבכ ןאכ הנשי איעבה יתעדל

 ךרוצלש רבתסמ לבא .הרגלא טרופל הביטירוקל רודולסל הפיסרל ,רמולכ םינטקה

 םע םוכט שי .הזל ם*ליונב אל םיפטושה העונתה יביצקת יכ .ביצקתב ךרוצ שי הז

 םכמ שקבמ ינא .עויס לבקנ תינכת שיגנ םאש תינויצה תורדתסהב ט"למא רודמ

 0 םגו העונתב םג היהנש בושח הז .תינכתה תא עצבל לכונש ידכ ץחל ץראב וליעפה
 אוה בושיה העונתה לש ףינס וב שיש הזכ םוקמ לכב .ח*לש ןיאש םוקמ לכב בושיב

 העונתל רזועו תוליעפה תא ןממש הז
 זופתה לעפמל הלומעת ליזרבב תלהנתמש רחאמ .רחא אשונב העצה ןאכ התלע

 םאב ררבל יתשקבתנ.ץוביקהו ץראה תא ריכהלו עוסנל םידוהי אל דצמ תונעה שי

 ראוני רבמצד ישדוחב םייוג ם"אל*זרב 20 - כ לש הצובק לבקל ןכומש ץוביק שי

 םדקהב הבושת תתל דאמ "יל בושה .םיימשיטנא ורזח* אלש םהב לפטל ןכומש 6
 .תינורקע הבושת םג ולו

 -זעלו תוארל ךרוצ שיש ינבשוה תיאליזרבה העונתה םע הירשקלו ןואהל רשקב

 ומשרתי םירזוחה םירבחהש *דכ ,תחלצומ היהת ןואהב הנשיש הרשכהה תנשש רו
 .ןואהב ויהי םהש ןמזה תרגסמב תינויער תינכתב עויס ןתמ *"ע תאזו .הבוטל
 ןכת*י תטיא הדובעב לבא העונתה לע ןואה תא תופכל תלוכי םוש ןיאש יל רורב

 ןאכ הרכהל איבת ךשמהב רשא םיאליזרב לש הצובק ןואהב רוצי*ל היהי ןפינש

 ןיאש ךורא ךילהת והז .תיאליזרבה העונתה לש דעי קשמ דוע היהת ןואהש רשפאש

 םגו ןואהל םטג הבוטה ךרדה וזש ינבשוח לבא םיצור ונאש ומכ חתפת"*ש ןוחטב
 .ןאכ העונתל

 הכרבב םינובה דוחיא-לבייל ;ץתעה

ןראפ חרי


