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.םידומע 176 .1996 .דבוע םע :ביבא־לת .LA ץוביק עשוהי־רכצ המענ 

םיצוביק תונב אשונב הפיקמו תיתטיש רקחמ תדובע הרפסב הגיצמ עשוהי־רבצ המענ 

ךכב .(סל'גנא סולל ,יפיצפס ןפואב) תירבה־תוצראל ורגיהש (םיצוביק ינב :ןלהל) םהינבו 

,הארנכ ,םניה הלא םירגהמ .הללכב םיידילי םילארשי לש הריגהה תעפות תא הריאמ איה 

,רתויב תינוציקה הרוצב "םייאקירמאה םילארשיה" לש םורדניסה תא תמלגמה הצובקה 

לש תירקיעה ותמורת .הלש יפיצפסה אשונל רבעמ תועמשמ םג התדובעל שי ךכ לשבו 

הריגהה תעפות :לארשי לש תוידוחייה תויעבה תחא לע הבשחמ ררועמ אוהש איה רפסה 

,"הדירי"כ בורל תגיותמה ,הנממ 

הלא םירופיס .םירקחנה לש םיישיאה םירופיסה תא איבמ רפסה לש ןושארה קלחה 

לש ירפו ךילהתכ "הדירי"ה תא סופתל ונל םירשפאמ םהש םושמ םמצעלשכ םיקתרמ 

לכמ קיפהלו ,תויתימאה תולאשב דקמתהל תעדוי עשוהי־רבצ .תחאכ תוערכהו תוביסנ 

לש לארשימ םתריגה :וזה תילסקודרפה העפותה תנבהל םורתל לוכי אוהש המ תא רקחנ 

־ לכמ רתויו ,תינויצה הכפהמה יללוחמ ,רפסה ינוב ,"םיצולח"ה לש םינבהו תונבה 

לש חיר ןיעמ הרואכל רפסל שי תאזה הביסה םצעמ .תזעונ תיתרבח היפוטוא ימייקמ 

םלוא .םידסיימה תכאלמ לש יכשמה םויק לש ילארשיה סותימב ועגופב ,"היירורעש" 

."היירורעש"ה לוצינ לש הלקה ךרדב תכלוה איה ןיאש רמול שי תרבחמה לש התוכזל 

,תולעופה תושפנב ,ונייהד ,תמאב ןיינעמש המב דקמתהל תרכבמ איה ,הסונמ תרקוחב 

תא וחנז םישנא םתואש הרק ךיא וניא ןאכ ןיינעמש המ .ןהלש היווהבו ןהיתויעבב 

םינוב םה ,ץראה ינבכ ןאכמו ,םיצוביק ינבכ ,ךיא אלא ,םהירוה לש םיינויערה םהירקיע 

.הקירמאבש la^ םמלוע תא 
םירגהמל סחיב ונל עודיש המ ,םיטלוב םירשקהב ,םיריכזמ םיקינצוביקה "םידרוי"ה 

םהש הדובע לכ la^ םילבקמ םיצוביק ינב םתואש םידמול ונא ,לשמל ,ךכ .ללכב 

תינייפוא וז תונוכנ .ךומנ (סוטטס) בצימ הב שיש תינמז הדובע םג ולו ,גישהל םילגוסמ 

ידי־לע םג םגדוהש יפכ .תילכלכ היחמ ומצעל חיטבהל הנושארבו שארב שקבמה רגהמל 

רבודמ ,האמה תישארב תירבה־תוצראל תיפוריא חרזמה תידוהיה הריגהה ןוגכ םירקמ 

,ההובג הלכשה אלל ,הריעצה תורגבה ליגב שדחה םמוקמל םיעיגמה םיקוור םיריעצב 

המודב בושו ,ךכמ האצותכ .ךומנ דמעמ לש תוקוסעת ךרד ,"הטמלמ" הרבחל םיסנכנו 

תבבוסה הרבחל םסחיב רוכינ לע םידיעמ םיצוביקה ינב ,תורחא תוצובקמ ונל עודיש המל 

.הריגהב תוסנתהה םצעב הכורכה תיתוברתה תורזה ידי־לע ףרחומה ,תימוקמה תוברתלו 

אדירג תילטנמורטסניא השיגב ונחינ ןכא וז הצובק ינב יכ ןייצמ עשוהי־רבצ לש הרקחמ 

.המיע השולק תוהדזהבו ,תיאקירמאה הרבחה יפלכ 

רדעיהל יוטיב וב תוארלו ,רתוי תילארשי־תידוחיי הרוצב םג הז רוכינ שרפל רשפא 

םניהש םישנאב רבודמש עודי ןכ־ומכ ."תילארשי־אל" ,תרחא תוברתב בלתשהל ןוצר 

ץוביקה תא תראתמה תילארשיה תורפסהמ םיעודי ונא .םתביבסלו תלוזל םעבטמ םירוגס 

תונוכנ רסחו רובידב טעממ ,םנפומ וניח - ללכב ילארשיהו - יצוביקה "רבצ"ה יכ 

Katriel, T. (1985). Dugri Speech. Cambridge: Cambridge) תימצע הפישחל 
 University Press).

תרבחמהש יפכ ,םיגהונ "םידרוי" םתוא ,םימיוסמ תוגהנתה יסופדל רשאב :דועו תאז 
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199 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

םגו תילארשיה הרבחה לש םיבחר םיגוחל םג םיינייפוא םביהש םילדומ יפל ,תאז תראתמ 

םיילארשיה םירבגהש םזיאו'צמה איה ךכל המגוד .יאקירמאה ךומנה־ינוניבה דמעמל 
רדעיה איה תרחא המגוד .םיימוימויה החפשמה ייחב םהלש גוזה־תונב יפלכ םיניגפמ 

תספסוחמ תוגהנתה לש הלא תועפות ,דחא דצמ .םירזל םינפ־תראה־יאו ןגפומה םיסומינה 

רשקהב רז וניא תוגהנתה לש גוס ותוא ,רחא דצמ ;תיתוברת תויכשמה יאדווב תונמסמ 

הדבוע .יאקירמאה ךומנה־ינוניבה וא ךומנה דמעמה אוהש ,םירקחנה לש יוושכעה יבצימה 

טביה .םיירוקמה םיילארשיה סופסחהו םזיאו'צמה לש תויכשמהה תא הארנכ תקזחמ וז 

ותשיג אוה ,המוד הרוצב שרופמ תויהל לוכיה ,קינצוביקה־ילארשיה תומד לש ףסונ 

.אדירג תיפסכ החלצהל הזעה ותפיאשו "דרוי"ה לש תינוציקה תירמוחה־תינשוכרה 

לש םיקינצוביקה תא םינייפאמה ,תונתפאשה תפסותב "תיבב" ולביקש ךוניחה ,ןכ־ומכ 

 LA, שגרו תינכט תואצמתה ,תינפוג תלוכי ילעב ,םיבוט םילעופ םתויהל םג םירושק

.ןוכסיחב גוהנלו טעומב קפתסהל םילגוסמ םתויה ,ביבח ןורחא ןורחא ,ןכו ,תוירחא 

רשאכ יוטיבל םיאב םיקינצוביקה "םידרוי"ה תעפות לש רתוי םיידוחיי םיטביה 

תוהזל תורושקה תולאש הלעמו ,תויביטקלוקה תוביסנה רואיתל תשגינ תרבחמה 

לע םיעדוי ונאש המל דוגינבו - לכ־םדוק ,הלא םירשקהב שיגדמ רפסה .תיביטקלוק 

יכו ,"תינמז" תואיצמכ םבצמ תא םירידגמ "םידרוי" םתוא יכ - םירגהמ לש תובר תוצובק 

תחתפתמ וז בצמ־תרדגה ביבס ."תודווזמה לע םיבשוי"כ םמצע תא גיצהל םיבהוא םה 

תודסומ הצובקל ןיא ,ךכ .עבק־תדבועכ הצובקה לש המויק דוסימ־יא לש תנומסת 

.תיתרבח תשרב תוברועמ לש יפוא תלעב ,הרקיעב ,הניה הילא תוכייתשההו ,םיילמרופ 

ץוביק ותוא לש ןבל וא תבל ץראהמ תורשקתהב ,םיתיעל ,הליחתמ תשרל הסינכה 
ימ רבכ שי ,la^ עיגמ אוה רשאכ .לארשימ םשל רגהמה תעיסנ ינפל תירבה־תוצראב 

התואב שדחה "דרוי"ה טלקנ הז עגרמ .םינושארה םירודיסה תא וליבשב ןיכמו ול הכחמש 

תויונמדזה יוביר ךות םיפיצר םיעגמ ,ללככ ,םהיניב םימייקמה ,םיצוביק ינב לש תשר 

קר אל םמצע םידדובמה םיקינצוביק לש וטיג ןיעמ השעמל תמחתמ וז תשר .שגפמ 

.תימוקמה תידוהיה הליהקהמ ,תרכינ הדימב ,םג אלא ,"תטלוק"ה תיאקירמאה הרבחהמ 

רשקהב רישע ןויסינ שי םידוהילו - גויתל הרטמ תווהמה תובר תוצובקב ומכש ריבס 

"הדירי"ל יוניגה לש םמצע "םידרוי"ה ידי־לע המנפהה וניה וז תנומסתל דחא רבסה - הז 

רפסה־תיבב ,תיבב ,םתוריעצמ יוניגל םיעדומ םה .ץוביקהו תילארשיה הרבחה דצמ 

רושימב תוחפל ,קומחל תרשפאמ "תודוזמה לע הבישי"ה ,וז תואר־תדוקנמו ,ץוביקבו 

בצמ .ומיע תוהדזהל ,רבד לש ופוסב ,םיכישממ םהש ימ דצמ גוית ותואמ ,ימצעה יומידה 

תרבחמהש יפכ ,"םידרוי"ה לש תיתייפכה םתוטיהל תא ריבסהל םג לוכי הז בכרומ 

השענה לכ רחא בוקעלו הילא רושק וא לארשיב הרוקש המ לכ תעדל ,תאז תראתמ 

םהמ דחא לכש ,הצחמל יסקטה ,"רבשמ"ה תא ןיבהל םג רשפא עקר ותוא לע .םהיצוביקב 

הכורא הפוקת ןגפומ תויהל ךישממה רבשמ ,la^ הנושארה ותפוקתב רובעל רומא 

."יעבטה ונמוקמ ןאכ אל םצעב"ש ךכל יוטיבכ 

וא ץוביקה לש היגולואידיאה דגנ קבאמ להנל ןוצרו חוכ הלא םישנאל ןיא ,דועו תאז 

לש םייתוברתה םידוקה יפלכ תושידא םתוא תנייפאמ ןכו ,"הדירי"ה תא הנגמה תונויצה 

*תיבמ "הירבח" גשומה לש םישומישה תא םיעדוי םה רחא דצמ .תיאקירמאה הרבחה 

שי וז הצובקל .שממ לש תינתא הצובק חתפל םילגוסמ םהו ,אבצהמו ץוביקהמ ,םידליה 
- םיינייפוא "םיילארשי" תיתוברת הכירצו יוליב יסופדו םינתיא תוירדילוס ילגעמ 
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אוה וז הצובקל ןיאש המ םלוא .תבש יברעו םיגח לש יווהל דעו םילויטו הריש יברעמ 

רשפ יבגל ןוחטיבה־יא ."טקש ןופצמ" ןיא התוא םיביכרמה םיטרפלו ,תיביטקלוק הוואג 

ףשחנ רבדהו ,הצובקה ירכועב םניה "תודווזמה לע הבישי"ה תנומסתו "הדירי"ה 

,"ךתלוכי יפכ" רוזעל הבוח ןיעמ תמייק דחא דצמ .םישדחה "םידרוי"ה יפלכ תויכרע־ודב 

־קינצוביקה" ,םצעב "?ץראה לע רומשי ימו" :הלאשה דימת הקיצמ רחא דצמ ךא 

םושמ תוידוהיה תויוהזה גולטקל תכיישה ,תיתוהז המליד לש שדח גוס איצמה "יאקירמאה 

.םיקומע םשא ישגרב ,תידוהי תוהז לש בורל םיחוסינב ,תנגועמ איהש 

.הז ללכמ גרוח וניא ונלש הרקמהו ,םימשא שופיח םג שי םשא ישגר שיש םוקמב םלוא 

וגאד אל םהש םינעוט םה םירוהה יפלכ :ןהינימל תושק תונעט עשוהי־רבצ לש םירקחנל 

םימשאומ םירוהה .תקפסמ הבהא םהל וליג אל ,םירקחנה םימערתמ ,הלא םירוה .םהידליל 

הנעטה ץוביקל רשאב .ץוביקה עבקש יפכ ,ךוניחב םהלש ינשמה דיקפתה םע ומילשהש םג 

םיריתומ ץוביקה ייח ןיא תואיצמב ךא ,ףיטהלו שורדל םנמוא עדוי אוהש איה תירקיעה 

ךוניחה תכרעמ יפלכ .םינטק םירבדל קר אלא ,םילאידיאה לש יתימא שומימל םוקמ 

,תונתפאש לע רותיוו תויגשיה רסוח חפטל השקיב איהש םילבוק םירקחנה תיצוביקה 

קינצוביקה לש םשאה ישגר חכונל םלוא ."אשדה תמרב תופיאש" םהיפב םינוכמה 

תאז תושעל הטונ תרבחמהש ףא ,ונושלכ הלא תומשאהל סחייתמ יתייה אל ,"דרוי"ה 

אצוי לעופ איהש ,םימשא שופיח לש העפותה םצע יניעב רתוי תניינעמ .תמיוסמ הדימב 

.םשא ישגר לש 

םידחא םירבדל ,תרבחמה ידי־לע תראותמ איהש יפכ ,וז תנומסת רושקל םג ןיינעמ 

לש תידוהיה תוהזהו תוילארשיה לעו יצוביקה רעונה לע םירחא תורוקממ םיעדוי ונאש 

"דרוי"ה קינצוביקה לש תנומסתה רשפ תא ריאהל ידכ םהב שיש ינמוד .הזמ םילארשי 

 ^la. ינב לש עודיה יצוביקה ןמזה־קספל רפסב תראותמה היצאוטיסה תא סחייל רשפא

.הכורא רבעמ תפוקתל סנכיהל םיטונ םיצוביק ינב ןוכיתה רמגמ יכ םיעדוי ונא .םיצוביק 

וא םיניצק סרוקל תובדנתה ידי־לע םיתיעל ךראומ) יאבצ תורישמ תבכרומ וז הפוקת 

,לויט ,השפוח תנש ,רעונ־תעונתב וא ריעצ קשמב תפסונ תוריש תנש ,(תיליע־תודיחיל 

םילוכי הלא לכ .דועו הלאה םיעטקה ןיב קשמל הרזח לש תובוצק תופוקת ,םידומיל 

"תיפוס" םיבזוע וא ץוביקל "תיפוס" םירזוח םהש דע ,רתויו םינש רשע ינפ לע ערתשהל 

וארה םירקוח .(םינותנשה לש ךרעב םישילש ינשל תונורחאה םינשב תסחייתמש העפות) 

223 'ע> ץוביק םיבשוח (1994) (םיכרוע) ימהרבא 'או לאפר־ןב :ךותב ,רד 'י ואר) 

טילחהלמ םדיצמ העיתר השעמל אטבמ הז ךורא ןמז־קספ יכ (ןיקנבט די :ןג־תמר .(229 

ןכומ היהיו "חרבי אל ץוביקה"ש תיסיסב החנה תמייק עקרב רשאכ ,ץוביקב םדיתע לע 

דע "ןמז ךושמל" םתעדותב תרשפאמ וז החנה .קשמל רוזחל םיניינועמה תא לבקל דימת 

לש םיחנומב הז בצמ ראתל רשפא ,ןוסקירא לש םיגשומל תוסחייתה ךות .הטלחהל 

Erickson, E. (ed.) (1963). Youth, Change and) "תלבגומ תוירחא לש הקיתא" 
 Challenge. NY: Basic Books). ןוכיסב הכורכ םדאה לש ותוירחא וב בצמל איה הנווכה

תלבגומ תוירחא םלוא .הרפכו הנגה תחטבומ רתויב ינוציקה הרקמבש םושמ ,דבלב יקלח 

לש הפופצה תשרה ,וז תואר־תדוקנמ .תודליהמ תוקתניה־יאו תלבגומ תורגב םג השוריפ 

הב תעלבומ תמייקמה רעונ־תוברת ןיעמ לש סופד תאטבמ la־^ םיקינצוביקה "םידרוי"ה 

"םידרוי"ה תשר .םיטרפה לש תישיאה תוירחאה חווט תא תמצמצמ הקזח תוירדילוס 

.םיל רבעמש תיצוביק־ץוזוה הרבחב תילאודיווידניא תוירחא לש לוע תלבק לע הליקמ 
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לכב ,ןיידע שי םיצוביק ינב םתואלש תיללכ דוסי־תחנה ןבומכ הנומט הז סופד לש ועקרב 

."רוזחל ןאל" ,הרקמ 

,ללככ "םידרוי"ב םיעגונה םיפסונ םינוויכב הבשחמ םג םיררועמ תרבחמה לש הינותנ 

תורושקה תולאשל בלה־תמושת תא םינפמ הלא םינוויכ .םהיניבש םיקיגצוביקב קר אלו 

תוארל רשפא הלוגב אקווד יכ .עשוהי־רבצ לש התדובעמ םידמול ונא ךכ .תוהזב 

וכז אל זא דע וליאכ םירקחנה יפמ הנעטב הוולמ רבדהו ,םיידוהי םילמסל תוברקתה 

ייחב תודהיה לש התובישחב בשחתהב הומת רבדה ,הרואכל .תודהי םתוא ודמליש םלועמ 

,ידוהי גח לכ .תינוליח תידוהי תוברת ילמס לש ירקיעה ןרציה תובר םינש היהש ,ץוביקה 

תונמדזה הווהמו ץוביקב הטלבהב הכוז ,תוכוסב הלכו תועובש וא חספ רדסב לחה 

יתוברת עוריאכ ,הדיפקב םיבר םיצוביקב תמיוקמ תבשה תלבק םג .תירוביצ תוסייגתהל 

לכ רדעיה רבדב la^ םיקינצוביק לש םתנעט תא הנושלכ ןיבהל אופיא השק .יסקטו 

התוא רושקל שי ,הנעטה רשפ תא ןיבהל ידכ ,השעמל .יצוביקה ךוניחב תודהיל הקיז 

,םילגמ םירקחנהש תודהיב תוניינעתהה תורמלש איהו ,רפסב תשגדומה תרחא הדבועל 

הינוגראב תוגזמתהל ןכש לכ אל ,תימוקמה תודהיה לא תוברקתהל ןמיס םלצא ןיא 

רכונמ אוהש יפכ טעמכ תיאקירמאה תודהיל הארנכ רכונמ la^ קינצוביקה .םייתליהקה 

םניא "םידרוי"ה ,וז הניחבמש רעשל םג רשפא םלוא .הללכב תיאקירמאה הרבחל 

הקירמאב םיבר םידוהי יכ ואצמ תירבה־תוצרא תודהי לש םיגולויצוס .םידיחיה "םימשא"ה 

תוברתה לש השיגל ידמל המודב ,דחוימ ינחור ךרע לארשיב םייחב תוארל םיטונ 

אלא "הלוגל רזוח"ה ילארשיב תוארל םילוכי םניא םה םג ןכ־לע .לארשיב תיטננימודה 

הז ןחבמב ללכ וסנתה אל ,םבורב ,םמצע םהש יפ־לע־ףא ,ירסומ ןחבמב לשכנש םדא 

Ski are, M., Greenbium, J. (1979). Jewish)וב וסנתי םהידליש םיטוהל םניא םג ילואו 

 Identity on the Suburban Frontier. Chicago: Chicago University Press). תאז

רבדל רשפא תישילש ץראל ורגיה וא םאצומ ץראל ורזחש רבעשל םילועל סחיב םא ,דועו 

םירגהמה ץראה ינבב רבודמ רשאכ ,הפי הלע אלש היילע ןויסנ לש םיחנומב "הדירי"ה לע 

םירוהה לש גשיהה תלילשב "הדירי"ה תא ראתל איה הייטנה ,תירבה־תוצראכ הנידמל 

תוברתה לש יתייעבה סחיה ללגב ןה ,יזא .לארשי לש המויקו התמקה תא ושמימש 

הרזח"המ הלוגה ידוהימ םיבר תויוגייתסה לשב ןהו "דרי"ש ימ יפלכ לארשיב תיטננימודה 

איה ,עיצהל רשפא ,וז תוילוש .תלפוכמו הלופכ תוילוש לש בצמ םיגדמ "דרוי"ה ,"הלוגל 

.תירבה־תוצראב "םידרוי" לש ילארשי "וטיג" תווהתהב ףסונ םרוג 

רשפא) הלוגה תודהילו תילארשיה תודהיל ףתושמש המל אל תסחייתמ תפסונ הרעשה 

םימייקה תכלה־יקיחרמ םילדבהל הנווכה .ןהיניב דירפמש המל אלא ,(וז הרוצב לילכהל 

.םילארשיה תא םינייפאמה הלא ןיבל הלוגה ידוהי ברקב תידוהיה תוהדזהה יסופד ןיב 

סחיב תוירוגיטקה יתש ינב ןיב תרושקתה יישק תא םעפ־אל םיריבסמה ,הלא םילדבה 

."דרוי"ה ילארשיה לש היווהב תיטירק הרוצב םישגפנ ,תפתושמה תידוהיה םתוהז תלאשל 

תינתא תוהז לש ןיינע וניה ידוהי ותויה ,תינרדומו החותפ הרבחב הלוגב יחה ידוהי יבגל 

.טרפכ הנושארבו שארב ויבגל תידוהיה תוהזה תועמשמ תא רידגהל ותוא תבייחמה 

וז תוהז לש תויטנוולרה תא תמחתמ ,ידוהיו ידוהי לכ לש ישיא השעמ איהש ,וז הרדגה 

םיטביהה תמועל .הב תוכורכה תויוביוחמה תאו םייתרבחהו םיילאודיווידניאה םייחב 

ילארשיה ידוהיה לש ותודהי ,תודהיל הלוגב ידוהיה לש ותקיז שוביג לש םייגולוכיספה 
תימואל תוהז איה לארשיב תודהיה .םייגולויצוס םימרוג ביבס רתוי הברה תבבוס 
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,הרבחב רבחכ ,םדאה .םידסוממו םיימיטיגל םיכרעבו תומרונב תנגועמה תיביטקלוק 

אוה ומיעו לדג וב בחר ביטקלוקב ףתתשמש ימכ הנושארבו שארב ותודהי תא םייקמ 

עלקנ וז הניחבמ םג .הנותנ תיביטקלוק תואיצמ ,הליחתכלמ ,הניה ויבגל תודהי .ההדזמ 

,וז הייאר תיווזמ .םילפוכמו םילופכ םיילוש לש הדמע לא הלוגב יחה ילארשיה ידוהיה 

תודהיה ,ידילי ילארשיכ .ומצע "דרוי"ה לש ויתויעבמו ותייווהמ לכ־םדוק תרזגנ תוילושה 

תנבומ תויהל הרומא ,דמיע תוהדזההו ,תיביטקלוק תודהי איה ותוריעצב "דרוי"ה שכרש 

םש ,הלוגב תררושה תודהיהמ הנוש וז תודהי .יביטקלוקה ךוישה םצעמ רזניהלו הילאמ 

תחתפתמ הליהקהש ,תילאודיווידניא הריחב לש אצוי לעופ ,הנושארבו שארב ,הניה 

דוע תספות ,דגיא ומיע איבמ "דרוי",רש תילארשיה תודהיה יכ אופיא רורב .הנממ 

הסנתמ הז ילארשי ידוהי ,ןיעדויב־אלש וא ןיעדויב ולש תיוושכעה םייחה תואיצמב 

אבצב אל ,ץוביקב אל תודהי לש הזכ גוס םלועמ דמל אל יכ ףא ,תינתא היווהב השעמל 

הנוכת לאכ קר תידוהי תוהזל סחייתהל דמל "דרוי" ותוא .לארשיב רחא םוקמ לכב אלו 

תילארשי,ד־תידו,דיה ותוהז ,אלש ןיבו ךכב הצור אוהש ןיב .הילאמ תנבומ תיביטקלוק 

אוהש םיסופד םתוא ץומיא ידי־לע התוא הווח אוהו ,תינתא תוהזל היצמרופסנרט תרבוע 

יככותבו וישכעו ןאכ ,רוציל הדעונש םמיע תודקפתה ,וימוד לא היינפ ךות ,רמולכ ,ריכמ 

־תוצראב "םייאקירמאה םילארשיה" ןותיע לש ומשכ - "ונלש לארשי",ד תא ,הלוגה 
.תירבה 

,ליבקמ וניא הלוג־ידוהיל םילארשי לש םתכיפה ךילהת יכ ןאכ ררבתמ לכל לעמ 

הז אשונ .םילארשיל הלוג־ידוהימ םהיתובא תכיפה לש ךילהתל ,ירטמיס אל יאדוובו 

תולאשהו ןתונ אוהש תובושתה לע ,עשוהי־רבצ לש הרפסו ,ףסונ רקחמ יאדווב בייחמ 

.וילא ךרדה תא ונינפל חתופ ,ררועמ אוהש 

לאפר ־ןב רזעילא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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