
ןושלה דש חשידד1 

טישת זומתב ויט םויב ואלמ ,ןינודבא יא 'א.ד ,ןושלה דעו דבתל 
.הנש םינומש 

תירבעה הטיסרבינואה רוטקרל רחבנש ,ףסא 'ש יפורט ,ןושלה רעו רבחל 

ואלמ ,לארשי תנידמב ןוילעה טפשמה תיב דגה הנמתנשו ,יישת-טישת תונשל 
.הנש םישיש טישת זומתב 'ט םויב 

טישת ןוושחרמב דיב םויב ואלמ ,ןייטשפא נ"י יפורט ,ןושלהדעורבהל 

אובמ" לודגה ורפס דעב תודהיה יעדמל קילאיב טרפל הכז אוה .הנש םיעבש 
.'הנשמה חסונל 

.הנש םישיש טישת רדאב גיי םויב ואלמ ,שדב 'א 'אה ,ןושלה דעו רבחל 

."םיירהצ לצב" ויריש דפס דעב ןילי דוד שיע סרפל הנשה הכז אוה 

לש תוקיתעה תקלחמ להנמ הנמתנ ,ןיביי ישיאה ,ןושלה דעו דבה 
.לארשי תנידמ 

תדיעווב תירבעה תורפסה יגציימ ןיב היה ,ןהב 'י ריד ,ןושלה דעו דבה 

."בולק ןיאט"ה 

,טישת לולאב 'א םויב ואלמ ,רנזולק 'י יפורט ,ןושלה דעו אישנל 

— תירבעה ןושלה" ורפס תא הז לבויל איצוה ןושלה דעו .הנש שמחו םיעבש 

דרשמ .'היח הטש —דבע תטש" םשב וינרת תנשב הנושאר אציש ,'היח ןושל 

םרפ ותושרל דימעהו לבויה לעב תא דביכ לארשי תנידמ לש תוברתהו ךוניחה 

.לארשי תודלותב ריעצ רקוחל ןתנייש 

.לארשי תנידמב הרובחתה דש הנמתנ ,זמר '٦ יאה ,ןושלה דעו רבח 

,םייח-ןב 'ז ריד םילשוריב ןושלה דעו לש יעדמה ריכזמה לש ותסינב םע 

,שילש לע קר תיעדמה תוריכזמב ותדובע הדמעוה ,הטיסרבינואב האדוה תורישל 

.םילשוריב יעדמ ריכזמ דיקפתל ומוקמב סנכנ ןדמ ריאמ 'אהו 

הדעווה יליעפמ ,הפיחמ גרבדלוג הידעס 'גניא ,ןושלה דעו רבח 

ה"בצנת — .חישת בא שדוח רטפנ ,הקינכטה יחנומל תיזכרמה 

ודיקפת יולימב ללח לפנ ,ראלק ןימינב םחנמ ריד ,ןושלה דעו רבח 

.חישת ןסינב 'ד םויב .םיפוצה דה לש הריישה םע דחיב ,םילשורי תנגהב 

.דייה - .ורכזל שדקומ הז ךרכב דחוימ רודמ 
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