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תלהקמורפסהתיבתרומ
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רתויבתיררוםמהוהייקנההתיכהתריחבלתורחת הבשהךרעית-םידליהיבגורפסהיתב.לכ .הצעומכךוניחהתקלחמלשהתמןויב,ותאיתי
.רפסתיבלכברתויב־היןמחלשנ-הלא

וקלוחי,תורחתהםותםעלכלרזוחיחניחל:.
`התותיכלםייתתיכםיסרפ`להעצהובורפתה יכותלםאתהב.תונייטצמ־התנווכב.תורחתה וזתורחתבופתושי--תינ־עותונמלךוניחלה לחה-הירקהידימלתלכ־וחבםעפרקבהרשאכ עבראליגבםיגיגהידלימךוניחהתודסומ'לבבו
ןוכיתהידימלתהדעו-ידכ.הירקבםידליה

י.תיני/משחהתיכב־ומילהתנשףוסב, תנייטצמההתיכהתא

ךנחמוניההצרמהוםייכוניחםיאשונלע']התראצ
.רקבדװברמ,"חהתיכ

”רבתדמאװ:הירקבשדחװתיע
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”הרותהידרסי,,בהמרדלגרח
רפסהתיבידימלתןיבשיתמרדיןורשינילעב
־חאתועובשדועבחיכוהלולכוי,”הרותהייחסי,,
יטמרדהגוחההלעישהגצהב,םנורשכתאםיד

־יכתודימלתמבכרומגוחה-.שדוחהחתפנששדחה
הדשהרומהלשהתכרדהבלעופו'היורתות

תיבבךרעיתגוחהלשהנושארהותגצה.יחירב
.16.3.66־םויבהירקבתורדתסהה

”םימלתװבםינותיע”לובמ"
יי-”םימלת,,רפסיתיבבהמקוהשןותיעהתכרעמ
תועובשב.תידוסיהדובעתושעלםתסה'ןמהטילחה

יקוהםהמדחא.םינותיעאנשרואלואציםינורחאה
יותיעה.טבשבו”טל-ינשהוינויצהסרגנוקלשד
`התוריציתרהטלע'”םהורתויבםינווגמםינ

.םידימלת
'”ימראל'תדריש.לואציןוכיתהידימלת
םימיבואציןוכיתהרפסהתיבמתותיכרפסמ

םוקמ.”ימואלתוריש,,לםייעובשלשהפוקתלהלאג`
.בהיןיע:תורישה
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2ואציהירקבגםידימלת2500

”לודגהשפוחלעובשה
,ונוא־תיירקברפסה־יתבהעבשידימלת2500
400ופרטצהםהילא;לודגהשפוחלעובשהואצי

יבחרבםידלי`ינג'רשעמינשב'םירקבמהםידלי
,תפסונםידומיל'תנשהמייתסנרכב.הירקה
םידימלתהרפסמתניחבמ”איש־תנש,,התוויהש

.הירקביופמה`יתבב

תאונייצתונווגמתוגיגח
הירקבםידומילהתנשםויס
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־ותהידוסי”;21-”יאכזתוכורעתוכרענרפסה-ייהבידימלת”הווצמ,,בוחתפ,[.:
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ומייסןוכיתהרפסה־תיבבתאםירקבמהינפבוגיצהיובשכםהידומילתאומייס”:

־להמגמהתאםידימלת23תנשךשמםידימלתהיגשיה־וסיהרפסה־יתבינפליםייע!;

תאםידימלת13יוםוליצ־ענןכתמייתסמהםידומילהלשיטאמרדהגוחה.םייד

.ינוריעהןוכיתהתועפוהרפסה־יתבלכבוכריכהלעהןוכיתהרפסה־תיב;
`הםידומילה־תנשתארקל,םינוכרעמ,תוגצהוללכש־שםיחרואהוםירוההינפ{

רבףסונלודיגיופצ,האב־וםידוקיריתוקהלי,תולהקמהתבהא”הגצההתאונמזוה!?

־רנ.הירקבםידימלתהרפסמ.דועםותםע.”רואלבוילש?

לוחיירקיעהלודיגהש,האימעתוגיגחהלכיכ,רסמנ־בךרעית,תורגבהתוניחב.:

ש”עשדחהרפסה־תיבב־וההוהתואנהמרלעוד־ייסמל,תפסונהביסמןוכית{

רשא,חותיפהחטשבתרש־הלהקהתאוויהש-םיר.יחכונהרוזחמהימ

עיגיהבורקהלהנשב;ב2יגשיהמתחנךור-ירקיעםיחישהרפסהרתבםג

'ומקאומ'םינבה-תחלצבםדיתאונממאל:

יכותםהיחרואינפבוגיצהון
תויניצרןהמ,תונווגמתוינ
.תוזיל'עןהמורתוי

־תיבלשיטאמרדהגוחה
־צההתאהלעה”רינ"רפס
־כזרשא,”םינמאהריע”הג

לכב.תרכינהחלצהלהת”



,תירבעבדחוימעויס
ןובשחותילגנא

־ילחהתימוקמההצעומה
ילתלכלהנשהעייסלהט

`להירקברפסהיתבידימ
־קמבםהיתועידיתארפש

־ותילגנא,תירבעתוערצ
תרגסמבאל-תאז.ןובשח
־באלא,םידומילהתינכות
,םיווקמ.םיפסונםירועיש

היהירשפאוזךרדביכ
־קמברוגיפהלערבגתהל־.
ולבסונממ,הלאתדעוצ
.םיברםידימלתרבעב

־תככסועבט”רידח
'םימלתב־-תולמעתה

הנשההצקוהדחוימרדח
יל”םימלת”רפסהתיבב

ךותםקוירשא,עבט`רדח
־לתלעייסיוהרצקהפוקת
םקותןכ.םהידומילבםידיימ
־מעתהיתככסרפסהתיבב
.תדחוימתול
ועקש'רה””לםיפלא10

םידלי'ינגלדויצב
־התנשתליחתתארקל.

ילקפוס,השדחהםידוומיל{,
יבחרבםידלייינגהשימחה
.שידחטוהירודויצה-ירקהי

־והשדחהדויצהתשיכרב
.י”לםיפלאיתרשעכועקש

םישדחםידילייינגהעברא
"

ונואיתירקבהנשהוחתפב
תנשתליחתםעוחתפבםישרחםידלייינגהעברא
ינברפסמהלעךכב.חותיפהחטשבםידומילה
םירקבמהםידליהרפסמדועב,12ילהירקבםידליה
.הבשה420יל-הרבעשהנשב350מהלעםינגב

־מםישדחהםינגהדחא
שמח-הבוחיליגלדעוי
־יגלדיעונדחאןג.םינש
שדחןגדועב,עבראיאל
םיליגבםידליטולקיףסונ

תרחבנהירקבםידלייינגינש
”יגוגדפייוסינ,,בףתתשהל

הבשהםידליהודמליהירקבםירלייינגיבשב
יתיבב'אהתיכלועיבהםרטבדוע-בותכלואורקל
.ךוניחהדרשממעובשהרסמבךכלע־רפסה

ורחבנםידלי־ינגהעברא
־ינךרוצלביבאילתזוחמב

וירעשחתפי־תרש.מש”ערפסהתיב

היינבהתודובעהירמל.חותיפהחטשב,תרשהשמש”ע;שדחהרפסה'תיגםויכהארנךכ
ישודיחלכבד”וצמיינרדומרפס'תיגםידימלתהיאצמ,שממ”רתאהעגרהדע

תופסונתותיכיתש
”הרותה־ידרסי,,ב

המיקהתימוקמההצעומה
”הרותהידוסי,רפסיתיבב

הנבמבתופסונתותיכיתש
רדחבחרוהךכב.ימורמ
תאםויכתרשמה,לכואה
־ייתסי,,ו”םיטבנ”ידימלת
־פאמוזהבחרה.”הרותה

רפסמתטילקוהתעתרש
תעשבםידימלתלשלופכ

.תוחוראה

ןונכתבולחההלאםימיב
ידוסי”רפסהתיבתרבעה
יקמ.חותיפהחטשל”הרותה

רבכהאבההנשביכ,םיוו
.שדחהומוקמלס”היברובעי

םידימלתלשהקיטסיטטס
הקלחמבהכרענ-םידומילהתנשתליחתםע

הרצקהקיטסיטטסתימוקמההצעומהלשךוניחל
.הירקבךוניחהיגשיהלש
0
”םימלת”דפסיתיבס

.תותיכ .תותיכ.
-”ה.רותהידוסי,ס
ס
.ס

.תותיכ23־בםידימלת850-”רויג”רפסיתיב

.תותיכ11`בםידימלת350-תרשש”עס”היב

*.תותיכפיבםידימלת200-"יאבודב"

.תותיכ81בםידימלת150-”םיטבנ,,רפס־תיב
.תותיכ11יבםידימלת200-ןוכיתהס”היב

2150תמועל,2400־לעיגההנשהםידימלתהרפסמ
,420־להגשהעיגהםינגהידלירפסמ.הרבעשהנשב
.הרבעשהנשב350תמועל
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15־בםידימלת450-

.תותיכ8־כםידימלת200

.4־-5־םיברועמ
יפנםישדחהםינגהדחא

ילייהןועמיפגאמדחאבהת
י.חותיפהחטשבשדחהםיד

־לי25ובםירקבמםייתניב
.דבלבםיד

,ונימבדחוימיגוגדפייוס
יבםידלידמוללוסניויפל
םיינש.בותכואורקןגהליג
םה־ורחבנשםינגהןמ

.ובואיתידקב
־ןג-”םירשואמ,,הןיב
,יקסניטוב'זבוחרבםידליה
,ןורפהקברתננגהתכרדהב

־סרתנוכשבםידליהןגןכו
תכרדהב,חותיפהחטשבוק

.רבמאהנידתננגה
־תירקידלילשםתחלצה

־בתיביףלאהדומילבונוא
יבחרבםידלייפלאלשםלר

.הנידמה

םידליהװעמחתפב
שדחה

־ש,שדחהםידליהןועמ
התפ,חותיפהחטשבהנבנ
תוהמאידלילוירעשתא

,ןושארהבלשב.תודבוע
70`כםידליהןועמללוכ
־הלשםיפגאינשב,דלי
ישילשהףגאבדועב,ןינב
.רומחלשםידליןגחתפנ
!.הצ

.־מןועמבםיהושםידליה
רתא4העשדערקובב8

.םייררצה

[”בב'טרטרשלהמגמ
ןוכיתבהחתפנ

'בלועפלהלחההנשה
הירקבןוכיתהרפסהתיב

דצב,ןיינב־טוטדשלהמגמ
םירוזחמהינשתאהנשה

־גמה-תונורחאהםייחבש
איצותוזהמגמ.םוליצלהמ

יכתמייקהתיהשהמגמה
.םינושארה
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ךוניחלהקלחמהרנ,ד!

`ההנש,וזהנשהייואר
־וימןויצל,ד”כשתםידומיל

־שהנשוזהתיהןכאיכ.דח
תושרכהתםגודכהתיהאל

יכתניחבמםג.ונלשךוניחה
םגוריהמההתובחהתהוהלדה

־ההילעפמתכרעהתניחבמ
.ךוניחהדרשמי”ע`םייכוניח
.דחאדחאםתואהנמנוהבה
התוחתפתהלהליחתהנפונו
.ו”כשתל”הנשב.תשרהלש
רתירפס־תיבונתיירקלףסונ
השמש”עשדיחיתכלממיד

־ילתותיכ16ובול”זתרש
־יאמםידימלת500־כ.דומ
ובואצמ,שדחהחותיפהרוז
־וודומיליאנתבםמוקמתא
דייוצמדסומהו.רתויבםוזיי
־ילםויקלשורדהלכבטעמכ
־סמה.םיניקתוםירידסםידומ
יכןימאהלהצורוניא.ובריי
הנשקררפסהתיבםייקןכא
ונתנךכליוטיבודבלבתחא
לשרפלהיתבילהנממםיבר

`שהקוחרהוהבורקההביבסה
.ובורקיב
`ל.םישדחםידלי`ינויבושי
ונלופסונ,הבוחליגבםידלי
`מדחאלכבו.הנורחאההינשב
־לת40`כוםמוקמואצמםה

תיבהןיאשםיאנתב,םידימ
.ונצראבםתמנודוכ

`בוםידלילשדחםידלירנ
הפשבחתפנ.הבוח־םורטליג

הנבמבןכושאוהםג.בותיכה
רמההלקודךכבו,חונושדח
שדחרוזיאיבשותלעהצע
תשרובהחתופםרטשהז

.םייטרפםידלי־יניג
ןינםסוטי'ושלהשדחהמגמ
הבוןוסיחהסץ'היבבהחתפנ

־ימלת20־כהמצועםירישכמ
.דיתעלםיטפושכםיד

־יגולוכיספץועיילהנחת
־ומילהתנשבהחתפניכוניח
־חת.ונתיייוקבהנורחאהםיד
ךשמבהקיפסהרבכוזהנ

־וכיספותוקידבעצבלהנשה
־קמתריחבבץועייותוינכט
־ו'התותיכימייסמלכל)עוצ
־יח־יגולוכיספ־ץועיהשיגהןכ

םידימלחלוםירומל
ךוניחהתודסומבםיתורישהידבועוםיכנחמל
ןיא,ונירוחאמשםידומילהתנשתארוקסליאוככ
ןכאיכ,תיללכהעיבקבםעפהקפתסהלינוצרב
...'וכותיכוניחהיישעבהכורכהנשוזהתיה

2/2

.םהירוהוםידימלת
.תוחתפתההלע-ןאכדע
םייכוניחםינשיהרבדבהמו

:ךוניחהדרשמי”עםתכרעהו
ןבקחציש”עןוכיתהס”היב
־שממהאלמהרכהלהכז,יבצ
־מאיצוהשרחאל,ךוניחהדר

רבד,דבלבםיר-רזחמינשוכות
.יצרא'םידקתםעמ-כאוהש

היה”רינ”ס”היב
־הסרפלבקלרתויביניצר
ז”כשתל”הנושליצראהךוניח
!הזגשיהבםיבדנתמוזבואו

:ףוסבל,הכיזסדפםשתורמל
.א”תביתדיתכלממהסי”תיב

־מופבהכז”םיסכנב”ס”היב
דרשמיפמםיברםיחבשליכ

־מדחאותויהלע,ךוניחה
־וחותבוםינייטצמהרפסהיתב
.:זיבא`לת`זוחמלכבומ

אלממה,דאמךרובמלובי
ליטמ,םדב.הוואגונלוכתא

הדבכהתוירחאהתאונילע
עבשבהזהשיהלערומשל
ןכווילעלובילבל,םייניע
.םישדחםיגשיהלףואשל

־בהלהשהברהתוממחתהה
םיאנתהוונלשךוניחהתשר

־ימלתלודמעוהשםיינוציחה
לשםתוכזלףוקזלשי,וניד
םתושיגררשא,ונבושייםנרפ
־והבראיה,ךופיהיניינעל
־ברבודמהשבוםלוא.תיבקע
־יכזםהלםייכוניחהםיגשיה

־וכזליףוקזלשיהלאתא,ךכ
.דבלבםכח

;ארשא,םכלהנותנוסתדות
ליו,םהירוהוםידימלתהםשב

'יהתנשביםנעמלםתישעש
תדחוימהדות.תפלוחהםידוה
`להקלחמהידבועתאמםכל
־והלועשףותישלעךוניח
־בםכדצמוכזולהאנהסחיה
.םיימוי־םויהםהיענמלכ

ולב.םכלוכלונילוחיא
ורניאו,םימיענבםכתשפוח

תויכוניחתומישמתארקלחוכ
.דיתעבםכלתחפצמה,תושדח

םכלוכלןחןח

־הןיבמ100"לבורקלייכ”
ךוניחלהקלחמה)להנמ

הידבשו

'דמעומ

!םירקייםידימלתו

םידומילהתנש,בושו!
,םתמכהה,הנשכ

םכינפלםימימתםיישדוח
־אכםלצנלםכדיבהרירבהו

יכ,ונאםיעדוי.םכשפנתוו
דציכונתצעלםיקוקיזםכניא
־לוםכתלעותלהזןמזלצנל

יאדוםכמדחאלכ.םכתאנה
יוליבהןפואתאשארמןנכית
.לודגהשפוחבולש

:צעתאםיאורונניא.םרה
מםכלריכזהלמםירוטפונמ
־השפוחהיכ,שדחמהנשיד

קתניהלידכרצונאללודג
:לונקיהשהמלכמןיטולחל

יהתנשךשמבוםכירומםכ

םיכרעםתשכרותעדםתפם'וה
.םכיכנחמוםכירומיפמםישדחםיידסומוםייכוניח

היופכה,הרותלשהלועמתוקרפתההןמזעיגה
.הנשבםישדוחהרשעךשמבםכילע

”וליכיהזהיה”
.בוטהםעטהותולובג

ךבדנםפיסוודםז,ודפולחשהנושה

`בדימתהלידכ,אלא,םידומ
יכםא,םחפטולוםקימעהל,םה]

.םירחאםיעצמאבי
־תבוםכמצעלעאבולבק)

הרותהלשהלועתאוזהפוק
םייקלידכ.ישפוחהםכנוצרמ
הנשהןיבותיכוניחתופיצר

צמהוזןיבל-םכירוחאמשז
רבעבםכחוכוסנ.םכלהפ
ידכ.רתויבהשקהוליפאוהד

:ומ.היכרעתאבורקמריכהל
לםגברןמזושידקהש,ןב

!

םתרבכתה,םכירוהאמ

`בויתוברת

רתוםיעיבמוננהןםכמשב
ם'כידומלהינבלוהברהד
ךשמו!בכשמלושעשלכלע

םבתוחתפותהלךרע`ב.רווףסונ
`ךמםיחרזאכםכמעלוטרפמ
.תינרדומההרבחבםיליע
הנמהדותוםכמשבועיבגןכ`
-סראמבםיתוזדישהיישנאלכול

תוריכזמל,ונלשךוניחהתוד
`הויאופההתווצל,רפםיתב
.ןויקנהידבועלויגולוכיספ

`פיאהרוסמהםתדובעברשא
`ידוסםידומילהנשםכלורש
!.החונוהנוקה,הר

:.םכלרוטלומיאןףויסםלו'
בזםכתשפוחולב.םידימלת

ודזיחוי,חוכורתיא.םיפיעס
:כנמ,םימערוםיאירבונילא
ש-םישדחהםיגשיהלםינ

.םכינפלןיידע
בלהלכמ-תאז

`שדבלבו,םייוליבההחונמ
ךוניחלהקלחמהלהנמ

הידבועו
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עלובשהולחהםידימלת2600
השדחהםידומילהתנשתא

?א`יקוראשומ
!«וא

`הורזח.הירקברפסהיתבידימלת2600־כ
`הםידומילהתנשתארקלםהיתדתיכלעובש
`ילהולחהרפטהיתבלכביכ,רסמנ.השדח
רפסהיתבידימלתליא.תולקתאללםידומ

ףאורזחרשארםינגהידלי450־כםגופרטצה
.תפסונםיקהשימװנ'של,וגלםה

השדחהםידומילהתנש
־יחבמ”אישתנש.,הווהמ

יסומבםידימלתהרפסמהב
,תאז.הירקבךוניחהתור

.ייגלחאלהנשהשתורמל
םידימלתהרפסמבברלוד

.רפסהיתבב
”םימלת”רפסהתיב
.תותיכשמחבהנשהןטקוה

־והרפסהתיבידימלתמ70
םקלחבורבעוהוונממואצ

רפסתיבל)40(לודגה
תיבל)30(םטועימו”רינ”
־החטשבתרשש”ערפסה
לעהתיההקולחה.חותיפ

־תחךות,יפרגואיגיסיסב
תויחונבתילמיסקמתובשח

־בודמליהנשה.םידימלתה

הנשו`:

350”םימלת”רפסהתיב
.דםלבםידימלת

`

־כתמ”םיטבנ”רפסתיבב
יתשתחיתפהנשהםיננ

ר”אהתיכ:תופסונתותיכ
לכהךס.הינש'דהתיכ
`כ”םיטבנ,,בהנשהודמלי
.דימלת150

`הידוסי,רפסהתיבב
לכהנשהיילחאל”הרות

םידימלתהרפסמ.םייוניש
.160־כ-היהשיפכראשי
אל”רינ”רפסהתיבבםג
.תושדחתותיכהנשהופסונ
תמועל,םידימלתהרפסמ
ייגבקע,תצקמבלדג,תאזו
815ימ:תותיכהךותבלוד

־הרבעשהנשבםידימלת .הנשהדימלת850־כל

לחרתויבברהלודיגה
ש”ערפסהתיבב

.חותיפהחטשבתרשהשמ
13'בםידימלת450תמוענ
עיגי,הרבעשהנשבתותיכ
`להנשהםידימלתהרפסמ
־יכ16יבידמליםהו550
־דחהםידימלתהבור.תות
תסינכמהאצותכםהםינ

םהיתורידלםישדחםיבשות
יהתיב.װמירבוןואריקב

־כלונכות.תרשש”ערפס
.םידימלת700

”יאכזו[ב,רפסהתיבב
־בםייונישהנשהולחאל

־שירשא,םידימלתהרפסמ
-דקתשאהיהשיפכרא

.דימלת200`כ
־פונןוכיתהרפסהתיבב
`דחתותיכיתשהנשהוחת
?סיכוידחיתונומה,תוש

תינויעןהמתחא.דימלת
־קמלתילולסמ-הינשהו
.ןינבטוטרשוםוליצתוערצ
הנורחאהםידומילהתנשב
,התיכהידומילתאהמייס
הלחןכלו,תיעוצקמא”י

־ימלתהרפסמבהמתדירי
תמועל.רפסהתיבבםיר
תותיכ11`בםידימלת193

ישהודמלי,הרבעשהנשב

־לת185רפסהתיבבהנ
.תותיכפיבםידימ

הירקבוחתפנהנשה
םהמ,םידליינגרשעםינש

םורטליגבםידלילהשולש
םיברועמהשולשוהבוחי
אלהירקבםינגהרפסמ

לעהשענםלוא,הנתשנ
טולקלץמאמהצעומהידי
ליגבםידליהתיברמתא

.ןואריקרוזיאבהבוחםורט
־שמלהנתינהמידקתוכז
גוזהינבינשוהב,תוחפ
ךיראתש.םידלילוםידבוע
.הבוחליגלךומסםתדיל
־ליהרפסמלדג,לכהךס
רפסהיתבבםידמולהםיד

{`ב,םידימלת100־כבהירקב

ינגבםירקבמהרפסמשדוע
.דלי50־כבלדגםידליה
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|ונרא`תירקתימרקמההצעומהתאצוהב

םידימלת2400
.,

13.סמ1965רבמטפס-ה”כשתלולא

הנשהורקבי
רבראיתירקברפסייתב

םידימלת420`כורקביםהב,םידלי'ינג12הירקבוחתפנןב
תאשד'רחהולחהםידימלת2400'מהלעמל םידמרעםתושרלשב,השדחהםידרמיילהתנש
איש'רפסמרהז.הירקהיבחרברפס'יתבהעבש ,רפםה'יתבםעדחיורנרא'תירקבםידימלתלש
םירקבמםהב,םידלי'ינגרשע”םינשםג”וחתפנ
.םידלי420יכ
ללוכשדחהרפסהתיב`בךוניחהתודסומלכ
תקןלןךבקע.םידימלת350רבמטפסב1`בוחתפנהירק
ורבעוה,השדחהםירוזיאהםויהןמרבכו,יתפומרדסב ־סםידומילבולחהןושארה
`לת125שדחהרפסהתיבלוןאךךחןימןויצל,םרףוף
יהחטשבשדחהרפסהתיב

תרשהשמםש־לע,חותיפ
־הדעשתורמלרשא,ל”ז
וכשמנשממןורחאהעגר

םיצופישהוהינבהתודובע
-ןינבהךותבםינורחאה םידימלתהינפתאולביק
־ותויקנתותיכםישדחה
`הדויצהלכבתודייוצמ

.שורד
תרשש”ערפסהתיבב
־שעיתחא,םייתניב,וחתפנ

15תודמלמןהב,תותיכהר
תיבבדיחיההרומה.תורומ
־הארמ,להנמהאוהרפסה
־ליסנכנרשא,ןורילןור

הטלחהבוברץרמבודיקפת
טיוו-\.דשוחר

ילת”רפםה־תיבמ:.ידימ
םהםידימלתהראש.”םיימ

.הירקבםישדחםיבשות
הלעןוכיתהרפסהתיבב
`א25`בםידימלתהרפסמ
תנשבדימלת160־מו,זוה

עיגה-הרבעשםידומילה
־עה.200־לםרפסמהנשה
תעבונדחוימבהלודגההיל

,תוילולסמתותיכתחיתפמ
םגםידימלתהודמליןהב

וטלקנולאתותיכב.עוצקמ
־גובלשרכינרפסמהנשה

ןב.”םימלת”רפס־תיביר
יהרפסמבלודיגהעפשוה

`סמבלודיגהמ־םידימלת
.הירקהיבשותרפ

`

לגסןוכיתבהיהיהנשה
.ההובגהמרלעבםירומ
־ילהתנשתארקלןונכתב
תויתרבח`תולרעפ-םידומ
.ףרוחהתארקל


