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ת א ם' מ שה פרו ד מ ד א
ם אנו ת בהברה חיי דד עו מ ת ה מו לו פן א או  ב

ר \ שי ף, י עקי א אן* ו ה שחי ריז ה על מב ת ד  סלי
ב מכך. ה רו שי א ת ר ט של תבהרי ח ר  תב

ם מי ח הט. אלי אליגוו מוז. ח שוזל ם *בל מ אלי  ר
, ד' ג ה נ חוו ל מ ד קוי מו חי ם של ל רגוני  א

ם . תיי של חבר ם ו די חי כאחד- י
 ולא הכוהנות מלו כל סנדל הועדמז, «ל *המורל*

 *מ3ו0ה עמום אח להוזו תאגיס הנול הוזלות באמת
 מתמקדת ההכרה סל וזכה ונעליחים שלטין) יכולים,
mirw חכוקק, להעתלס. כדי אס־סיבייס ודיס סננונווו 
 נדוד. ההברתי הפסד קיים - הזחת** הלוחץ הרוזזף,
 סתקיס הם ושה, הכדור הססר את שלסמו והנערים הילדים

 למעון הסכת האלימות עטו. ומודהים סמניסיס אותו,
 אותו. למגשים משתלם וגם ודמי מקובל חייט

 סונות■ בדדכיס ובאלימות כאליסים robin ההכרח
 דק לפשטרד, מהומת *תן הגיד, נגד מימנישת

וחמור לסלטונות, טחחזים מאעל מניבה ממקרי סהניזז
 טונאיס והאכזרים) האונס(היהרס מסקרי רבץ רק יותר,■

קת  ביהידיס נעבמנו, אנו נחתת אמד הססטרת לזי
 jtwVk מעזדדיס זכהבדד,

 וזיוני שהארגון כבל ארמנית• אלימת טעודד מממשל
די להנדד, יזחר  ייכנע והמפעל לו, תשתלם שאליסותו ו

r ולתביעות לו a n. תרמת סל להוזפתוזתה לב נא שיטו 
י על רמונודת מסאה,  אלימות מסת. והטרי סריס ז

 הוויעאליים וחקשווזו בכלי תסמשטת מתייגת, מילולית
 את לנס, סל לנלוע(טוסג פנסים הסלסזנות והכתובים.
 ומאיימת משפילות .מליס סל קמי בשח• מזגגריוזם

 מעקה והוא טז, נקלס הז ריבוד סגנון 4אק ומלשון
למוד. העוכר למסנע וחוטר ומומנט

 ההנחיה אליטיס להיות אותנו מנוי! ■המודל*
 הליסביח^ ומוערכת התוקפנות מד את מדינה ההכרתית

תוגשם ד&זרמו, הגזזי ובוזפיע מאיתני, אתר נבל המנוי
JTO'Vw!

_______יותר? שווה מי_________!
 ברא אלוקים בבלם נבלמו וסוחט את אלוקים *ויברא 1
 הגבר בזו $ ובראשית אותם* ברא מקם! וכד אותו, 1
 נבלם שוויוני, נוחם על ד»0נ הם אדם, קודים והאישה !
 את מבטא זה שוויון אלוקים, תה טבועה בשניהם אלוקים. <
הררי. בסד על ליתם היסודית הומו! ואת הזזוסז [
הן אם 1 מו בי גגעאי, ודיגוב ננ  בסול. מוה וה «\ שי
תו כה והסביבה הננסי הסס׳מ / ל  את טנבזויס וגדלנו, נו
ד שביז וזמגודגת השמית \ מי  לסשנוע, ו
ן דק שווים אנו ז די  ולפתת לגרד מבדה והוא מהר, מ
 ולהעניק גיסא, מהד ולזכות שלגו, הייועדיח השונות את ]
ד \ ״ויי  בזוג זח התחשבות ושל בנוד של ליחס גיסא, י
i ׳יזע־ בכל היזץ הומאגיסשי האקויממדאלי מדם 
 מייסרי סל הנזובוז כוונתם היד• היסודית הזכות את מרתנו ו
 באופן והתנשמה נכון לא משרשה הוד, הפילוסופי וידם !
מעוות י
) nmw ם נין *לוחמה* סל מבג ד ץ לנשית ע  וזרים נ
 מרים בין ולננזוזיהת לבניה: מדים נין עבטת בז1; ן
J להיזת דמה אהד כל למוריזזס. תלטיד״ם ובין :וזוריס 

w  Iהרס ובאמבעות מלתו תשובון על שזדון ולהגשים ״ 
j .יולחו

הנשית המחאת אלימות הולידה הגברית המחאה
jm הדס הולידה הנעורים זטהאת התמרמרות הולידה w o

הילדים פסקו וד״ את זה לכבד ומותם שפסקו'הודים מרגע
י ■ * »םמ1ע את ולבבו מתם לבכר

!actus reus! הפלילית זמונתם mens reai* תרמה 
י על הנודשת לא ותשווה  וה מגיל ילדים הפלילי. המק ז

 תוססים מנוחת חסרי התמזתותם, כטבע ודע שז חו
 jit® לא וחשוב ומתמדרים, אימפולסיביים ומתשחנים,

 הם 7לטביאח דמיך בין היסב סבוזעיס זה בגיל ילדים אין
 דמיוני. באופן במביאות ופועלים כמביאה! תדון משחיזים

 המראתי את הווים שהם מי נמביאוז/ סדס הממנשיטים
סרס• חאים הם באשד

 ששהה רך, בגיל ילד פיתו או הטסו הללו הילדים שני
 אותו סחבו נאגגלז״ נוטל של הטסהר• במרכז אמו עם

 אכזרית נדהו אותו וזבחו רכבת, תונת סל שומם לאיזוד
ט באמבעות ביותר,  בל וללא רהטים כל ללא ברזל, מ
תיו מני טעבוד עז ט. סל ו מזו
 ליברפול סל השכונות מאוזת שמבאס אלו, ילדים שני

 למשפחות גנים ודנם מיי^ וזז רחוק לא והגרים באנגליה,
 לא הם לקויה. היתר, הספר בנית הסתגלותם החסות.
 לפני ושנתיים הלימודים, במערכת להשתלב הבליחו

 הם הספד. מבית לנחת ז/אז להחסיר וזירלו הם הרבה
 גניבות במו שוליים, עבריינים במעשים הלק לקח

 וזקנות. וקנים והפוזות ושבים זוכרים הסרות מהנויות,
 הנפשית להתפתתווו תרמה לא גדלו' tn בה הסביכה

 של האיומה התולדה את בה לתלות אין אד החיובית,
 או א כסיבה להיתלות לנו נוח רבעו. שהם הרבה מעשה
J בקולק*יכ להשתגזוד וקן■ אהדת, w v m

 רשות של בנטלה נרבה נמסו כאשר בישראל, לפנים
עז וקני יבאו כפרית, או עירונית  וביקשו ותנסיה ה
ך ופתזי ותמי*  את ולתש עמום את לבחון ת

ז יישנה לא למען הליכותיהם, מד- פראג׳ אזו
 ■ומלמד של נפש במנגנוני להשתמש מעדיפים אנו

 *הרזזוב*, ועל הממסד על והודיה מוחם על ״התקה*, ושל
 קם. לרגע והמטרד המזועזע סנסונגו את להשקיס מק־

הדניל. יוסט לסוד נתונים שוב אחיתגואנו ימים עובדים

דמיון של מציאות
 הדסידן, של לפועלו הודוח אץ, של מעב יש לחוות

 אותו לדחוף וחיסלה בלבד, במים המצויה ממגלות ודגה
ודיו. כמציאחו ורמו שעחץ יש אותו למשמת

 משדלח היא הדמיון. את המקושת נתרמת ודמו אבו ״
 אנו »שלץה. של עולש לנו בתו! והיא כאמגעותו, אותנו
 אנו כאשד u מהדמחו. וש־ף, ללא מיוונה, במראות ווייס

ש ?ל פועלים אנו הגיאות! מגש׳יסרם  אנו הדמיזן. מי
 היו רמדלד מזהב, היו *מילר של תכשיטים עונדים

 או וח דוגמן ״כהד מתלבשים אנו ביהלוסים. מועסרים
f אהד, w ?אחי. או ה inr ב״כאילו״ בתיגו את מרהטיע 

flramsa tm n ב^מילר, גחוניס !אפילו tvwwra 
 את המקדשת חרבות מביט אנו אחרים, זש אלו תחליפים
במראות. ירן דג למוות וחתמת הטופשט
 מוחו מדדלמות ■31 דימר, י יי יזין, י המזיין מיה ייןניס
 המוסר חיובית- להתנזעות רדו שחמה שהיה המקודש,

 האדם ושל הילר של מעולמו חלק ודיו הגזסד ולימוד
.rjftK ?ז0ןזש7 ממח ניזק חיה זדמחנז הממיר,

 סוסו שסופם □סיפודיט עטוף זדה הילד של עולמו
התנהגות, של דק־ בהתוויית המלווה השכל

 להווייתו בסיס היוותה היעד״, ״ספר הנקראת התודה,
/ ודי(וששע, דרכי ישרים ״כי תאדם. על ו  המבוגר והארס י
 דק1 ברוכי ללכת פנימה בלעז 7ומ היה הילד כמו

כיושר. ולתתגתג
 מערבת של אינטגראלי חלק מיה ״!זמומ•׳ לימוד

הליסורים. סתזבנית תלק היה מוסר ושיעור החיניד!
 יסודי ספר ברח שלמד בפי עמד, על אני מעיד

 הססר, נית במסגרת יום, בכל מ בטוניסיה, גרסתי
ך על מומי* שיעוד התקיים של הסי&וד, ת  והנמשל מ
במוסר. עסקנו

דנו את האיד החשובים! שבכתביו שוהם, m היה  עי
 נדודה לתקשורת יכולת שבהיעדר ולהבין, לדאות
̂׳ אלזמתי מתדיודה ופתו*ו̂ד -t 1L ל . ’.רד
 לפניגו חר ששום ק״ףפה־נודעית, של כעולם חיים אט

 הכימיה שפת עונות. שסהו מנינים אט לה. וכה לא
 חוקגז, ללחם הופכת מהשבים ושפת לגו, נהירה והפיו״קה

מאיתני. נעלמה הלב שפת מ־
 היכולת את איבדט זח. את ra להנץ ססקנו

 אתאזולהבץ m לל^וס חימלת אוו לאמור, לאתטרוסחקן
J? פיחשו אין ה.להכץ1 את זה t t x r t ת בהעדר  להבץ יפל
m אנו וחספים ור- את m .ההדדי האלם לזה t Vw לדעת 

 היכולת משורסה האלימוו. אסיק את סבר! מרטץ
לאלימות. הפתח נפתח ולבבית, מילולית לתקשורת

 על השגת גדנתו נשים עשר גמהי במשסתה האלימות
 מוכות, נשיזם היזם. למ־ר עוברת ווזארז בעליהם, ידי

ת על גרגחי־ם אבות  אלימות פסני תעה במפלס ילדיחם, י
 הנשית המחאה בתשע. איו גוששזח מהמת נשים חגנר*

 אוז מסגלת היא לאליטה. בתסינתה ביטיגו מתבטאת
לחופתה. עמה

 בדרכים ם1 עעטם את מנשאים שבולם באווירה
א שולטים ולחוש לעוץ ברי אליסות, מ קיי  שרםי&1& ו
תו סגדידים והם הילדים מ  הספר בבית האליטה! לע
ענו שלא לשיאיע היום מגיעה בעברי ד

כרוצחים ילדים
 של להטתי קשה עים130 נערים או שילדים ח1ר

 בלינו כולנו. את זעוע כחרנליח הרסו רסונאלי. תבזנר
:m^ לעמול, ״שעיר בהיעדר r t r להתיק ניתז 
>DifpiKcmcnt< שלשנינו לטעון אגן נוהגים האשם, את 

שי שיעוד של ימא סועל שמא או שטף "מעשה  חולי או מ
 להבין לנו קשת מר־ביבוש. היה שלא דחף של אד גסשי,

 התרבות תננשוו את ושלטת שאינה הריגה, יעונהגות
וחתכנו. ברלנו זליהן

 שנשססד שבאנגליה, מליברפול נדלרים בשגי נווסקד
i w r אף על רכה לכל כעבריינים tfri ו ז הזעיר(בני

ל ילר של הררחהסדא על  אץ עדלת למאסר רר« מי
מו אלו שילדים יסק האסור שפועלם בלא פשע כי

 דע״א, סלנסר ישראל מרן של שבהשפעתו ריוא, מיזד
 זואד ישראל, מישיבות ננס־ בחלק דימז&ד ליסוד ז?רש

בימינו. ס.גם לרדות שישוב
̂ן ״ל,1ו קניבסל ד-נר״י י מד המלי  ,‘,ו? בגיל בנד מוסד ^

 ולכל מוסר, ללימוד עיתים קביעת בכך,עלידי ולהתמיד
 npVpi עגדקל״ג רבי׳ rf3״ קונטרס יעיין אד̂ם של חיץ

 החלק וזא זו, ל&ית&יסה מוסר ב׳). חלק דברים ססר סול׳, י
 על להשליט כמד האדם, את ובהמשך היל׳־ את המלמד

יצריו. על תהו ואון נשמתו את ענמו
 מחוק שבו, לרוחניות גם היתד, בין מכוון, רנדרנו אדום

 חיזבית- בחהך לנהוג שאיפתו את בו
 וההדס לרממאליח אס אם הופכת החיובית, ומיעועות .

החתביי לנוהג עצמו את לקריד יתחיל

חיובית רישואליות
 וו, ריטואליות על להישען יכולים שאינם ילדים
 הקשורה או חיובית נותנאסיגית בהתנהגות הקשורה

 אתרי ונדחפים נידף, כעלה en הדי חיוביים במיתוסים
n השפעות אחרי או יצריהם r-ir .חיסניזח

 לאליטות. יוד בתוכו נושא הווייתו, מעצם ויילד,
 החשבות להעלות או אלימות לדמיץ מתנקשים כשילדים
 לתאר יכולים הם לב. בחפץ ואת עדשים שתש הרי אלימות
סרי אלימים סעשים קזי אין באכזריות המלווים שתר, מ

 אלימתם אח ימתנו מוסדיות, נורמות שהפנימו *לריס
ה, איתנה משפחתית למבניות ז^ק ילד !דמיונית. מ  וי

 אוו בה זשתחדיד וממוסר מאמונה הליכותיה את וזיתקת
טסריד-
 לעמר מייב זזקסן ודלד סנעזדת. דע האדם לב חד
 וזייב הוא חימאניות, לתבניות הסתגלות של תהליך
 יזזפכו אלו התנהגות שדפוסי חשוב מון. למונהג ללמוד
היתדיומית. הווייתו של ריטואלי לחלק

 הוא הפנימי. סעולמו יונק הילר, של הנגלה עולמו
 סביבתו מעהמת לתוכו. אותה ומפנים סביבתו את ^לם
 ודיבור השיחה, עצמת ואל אלץ והתייחסוחוז גישת מוד

 מזדרך ומועד, חג כימי היתדיזמיו־^ הריטואליות והסיפור,
 את שעתה הפנימי, עולמו את יוורים אלו כל גים^

חסרת ריטואליות, מזולת המשטחה כאשר התנהגותו.

 וחלרה מחייבים חיים דפוסי נעדרת מציבות, קביעות
 כעולסו ובתי חוו* תזרע שהיא הרי דומים, של בעולם
 ושל אליבזת של דחפים מ ותעורר הילד, של ה&ניסי

 אובייקט להיות יכול לאלימהת, חססדה אובייקט חרם.
 אט אס במציאות. נאם היא* של בדמיונו אם מזדמן,
ה וצא למייתית. האלימות הופכת מ  סנינדזתו, מחוך ג
ת. לפעול ט ס מלי מ  ותא עלץ, משתלטים אלימים ח
 הוא המעשת הדחת מתוך בסועל w בדמיונו אותם מגשים

 את שונאים חס 1םאויינ תא p אם אלא נרתע, לא
ששונה ומה פי כל תרמדת שנאה ושונאים סביבתם
 זק־ישא ר). (משלי, דרכו״ סי על לנער ״חנוך

 תער נדנוד של המשפחתית המסורת לנער. סזנוך עוסקת
 לסייע מער את לימדו לפנים לשוב. וה׳יא!זיינת אבחק

 העסיקחד או מלאכה אותו לימדו המשפחה. לפרנסת
 v לצחי אותו לימדו עכרו בשנים בשירות. או נמסחר
 ושל קבוצתו של כחלק חיוני עצמו ראה והוא לרו^

משפחתו.
 הרקמה אח וחרס סוב, שראה בעולם ודים אנו

ומחייבות. הימיות תכניות של ביסולן ירי על החבדחיח
 בל ללא נדלים רכים געדים שסר בעולם ודים אט

 אותם שיחייב חתני פנימי עולם חסרי וחם מחוייברות,
ודוכית. לריפואליות
 משפומית, לרקמה טחוכדים לא היום הנערים
 אלו נערים אומרים אנו היום סהיינח. והכרחית קבוצתית
 המשפחה ממעובות מסלטים בל עליהם גוססים באלפים.
 ותופעת !תחמיר חלו שהבעיה שנוסד חשוב והחיטה
ותתעצם, תלך האלימות

 היא פורמליות. שאינן במסנחת רק תתקיים לא היא
 המשפחה הפורמליות. נמםגדות גס לחדור ותעמיק הורדת

 של חסקידיס עצמם על ליטול חייבים המינור ומוסדות
 חינוך של תזשיבה במשימה להוומנד רק ולא רוחני! חינוך

 זת של בסלצסו לבוא יכול ה1 אין ומקצועי. אינטלקטואלי
לשניהם. ז׳שק״ם הנערים

 גאים ובצדק בי, מתברכים כה שאט הישיבתי, החינוך
 שדה, של עולמה את הזאריד חכמים תלמידי הירבה מ!

 אינטגראלי חלק מהווה וצא והיוזם הת&שס וה המוך
 עולם שאץ לדאות! לי צד דכים. נערם של לחינוכם
 להנחיית הלימודים פיוס חלק הסקר חתיבמייות ודשימת

 כמוסר ולחעהדק להכיר דימבדונים ליסרים אץ נצסר. של
 עמ?ס של הדגולים שהמתכים מואר! הבל היהדות.

 מספיק נותנים אינם לעמד! מיתי חלקם שעם הישיבות*
 מחיח תצא מהס שאם וזא, ברוד וה. לעניץ הרעת את

 היסודיים הספר לבתי גס ותגיע תחסשט היא שמו*
לתודה. שש־מה איז, רדד הארץ !מלאה והתיכוניים,

ו « ן ד ב ם א סו ד ד בי קי פ ת ת ב רו דו מ

 שמעצם הוכתו, אותה האקדססנציאלית, התרבות
 האת! השלילי- בדוך ,גהמת מ הי^ הינמנית מתהה

 צל ומלואו, עולם לעצמו ודורש && למוסנה הדפך
 קבוצתו, שמו, טשפחיזו חשבון על וגט זולתו תשביז
עמ.1 תניחו

 ולמען כדלק, חשבת על החנתם מנשים ומדם
 וו ובם גואה, העבריינות שלו, חמישי הנר האינטרס
 מתר עצמו וזאת שאינו ההורה העריות. בתחום הקשיחז
 ילדיו על ולהגן לדאוג לחנך, חיך, להתוות החייב בהורת

 הנתונים צאצאים באותם ידיו במר פוגע השסומו, ועל
לחסותו.

 היום ביותר. נריחז לפנים היתר ראינססכו עברימות
 החייבת אדומים נודה כאן ונדלקת מרד, עולה שכיחחזר.
המצב. לתיקון מיד לפעול להוהידנו,
 כהורים עצמם את מלתפוס פסקו רבים החיים

 התא של קסססתפאל* ודס לסניט כמשפחותיהנ^
תטשפחת חרכות של הרס ועמו המשפחתי,
 למען כהזדיס עצמם את וסיכנו הודיס עמלו לפני^
 הסמל את דיעדמ שלא המריק דבים היזם, צאצאיהם

 ובשלות בגחח ללא ילדיהם, את ילרו הם כתרים, עלץע
ת. מי האדם. נחרס-כתרנהז וחשוב’ייסורי דבר־מה נ

 כי מספר, הגדול, ,היווני ההיםטזדיון החדוסוס,
תל, אלכסנדר  ממוסר כר כל התפעל לארץ, בבואד מ
 דיגעדל את העתיק כי עד כארזי קיים שהיה המשפחה

שלה לארצו
 יוכו ילדיהן למען מעצמם להקריב המוכנים מרים

vrV לילדים rr הורים יעדים* מסילות להגשים 
 החם את נודדים הודותם, מעול עצם□ את המשתדדיזמ

ע והרס עצמם ביז

הספר לבית מהבית
מד בית כץ מלא פעולוז שיתוך לחושים חייב לבית. ה

מד משחת בשני  התרים עמידתו. את הילד מנה אלו י
 חלק ובמקביל הורותם! מעול עצמם את שחדרו כחלקם,

 ייעודם העול עצמם את הס אף שחרוז טהגזריס
הילד. של הדוח וטמאי הנפש סיטר כלפי ואחריותם!
 של מעילו שוזשחתחרו הר״שמיע, אדלי ודד האמת

 אף תששו האמת אחרי החד* האימהות ומדות* מצוות
 למען nn w ההזדיס שגי כאיטוצוו. תפקידו את הו

 ולתברח, הספר המסלזמלכי־ת אוו rrayrn ענסג^ הושטת
 עול את ותעדי® הוזיטך פעול to הסתחררו הם שאף

תלימודית. הספציאלתציה
n משרש כה המודות תפקיד r m, עלץ שהתחתו 

 טבוי בדורות יתיח!. הוסהתבו במפלת משה בתורת
רחברת של לקיומה המסד

 וקן ואם אב כיבוד 1והך שסר, לציון זבד מצוות שתי ;
 לה חשובה שזמקולוגיד. התוח/ אץ *0 כ״ב, ציפור(דכרץ^

ס ואת האם m תשלה ״שלוח מאתט רודפה מאד,  מני
 הראגת משום או לאגצלוגיה, הדאנה משום וגר*, 1ל תקח י

שלו. עתידו בכך רמסה החיים בעלי יתפתחו למען לאדם!
 בספרו אתסחי, הודית לפי לושרי* אנו תש משילוח

 כל על לא האימתת. תפקד את לכבד מחה״, ׳קוטץ
 על היושבת א על אם כי התודה! הגנה תצקאדים י

האם- תפקיד את וממלאת זזכינים על או האפחודם
 לא אלעור, ר אמר ^1חשל 'שלוח הסדדש! לשון ווה

 מצווה על רב כה שכד להבטיח (כלומר, p לומד צריד היה
 ונתעסק האיל מאי. בחך rnpn אמד אלא כוו/ קלה

ד עולס של ובתישט עולם של בכבודו  r־n(&שתנצל״ ן
רבתח.

 בי ליבט, תשומת את מעיד עניין, באותו חרמב׳׳נ/
אז (הציפור^ ומם באותה לפגוע לנו אסור  לבחז! העו

ת את ולהלל מ ש אך מ ק ת מ  על להגן נלתטוו מ
 אפרוחיה. למען בדחחת זומר! עצמה את וטסמת אפחזזיז/

שי וחסר אכורי והמעשה והיה  את הארס מצל tw חסד, ת
ע במי־ ואת יחחנו מ המסורה. והצישוח באם ד

כמידה־ חשובה בכלל, וההודדת בפרס האימוזת כיבוד
 שעל הרי חיים, עלי ב בלפי ומחשבות גםדתט נדרשת אם

מ כמה אתון »  נווקופח אט ט׳1זולו את לכבד שעלמו ו
nsttm תשבון על גם עצמו, את להעצים האדם את 

 את מקריב האדם ואכן אקדקר, ״בקרובי משפוצוו.
 התעשחווז ולמען המקצועי קידומו למט משפחתו,
השמרית.

כר%צליה הרצח
 הטונית נדיג רנה בע־שת הרץ ג̂ד ניתן אלו ממים
 י לא וצא אינטלקסואלינו. אותנו יעסיק הרץ ?יק3 בהרצליה׳

 ״חוק של עצמתו משום כהליכותיט, שינד שום ץליר
האשטסיות״.

 לחמך ברצותו שהאדם, טוען, האקתו&יות״ ״וצק
 שהוא השבח/ אל לקצב תמיר יעדיף נפשית, באנרגיה

ונהרס. כאבת מער! כחכה וזיא אם אף לד״ רגיל
 הטלטלה, את מו שתאפשר נפשית, להבנה זקוקים אט

 לסטדיגות וקוקים אט שיטי, לדנשיס הבולט שתרחש
 נעחצת נתור נפשה שומרת אך בוווכט, חקיימת מחנכת,

פאסי־רוו.
 מהננו חדה למען ולעשות* לקים לרצות הומן הניע
 וענה קדוש״. גמד ״הדה איכות. של חייס לט מכסיח
 בי עד האלימות, כט תהלש לכל ולעשות* להקדים עליט

לאז טבל לא

\m m יהריברטלוגחז מזהלקח ראש היא? 
כר-אילס גאונימדטיטת


