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בשד־הפסטורלי,נען $1ST$דשבM$1ST$

$2ND$דשבM$2ND$^H ^mקרקעצמודיבתיםרת

fr^₪^₪גינותעםנאים

לפעמיםנדמהחות,

הרגעהואהבוקרבשעותהציפוריםשציוץ

הבתים,באחראבליום.בכלביותרהמסעיר

רבין,יורםפרופ׳לוגרהשקט,מסךמאחורי

הספרביתלדיקןכחודשייםלפנישמונהמי

לציון,בראשוןלמינהלבמכללהלמשפטים

אחדרגעאיןהאירוניה,למרבהשבו,תפקיד

שלווה.של

לכלשלוקחהזמןבדיוקזהדקות.חמש

שמדוברלשכוחרביןעםשמשוחחאדם

המש־בעולםהמשפיעיםהאנשיםבאחד

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$שמאחוריואדםבישראל,האקדמי

חשי־רבימאמריםועשרותספריםמספר

בות

$TS1$חשיבות$TS1$

$DN2$חשיבות$DN2$.כחיוךשלו,הגוףבשפתמשהובתחום

כמהמידישמפציעבצחוקשלו,התמידי

בחברתו,בנוחהכילהרגישלךגורםדקות,

תחתשעברוהסטודנטיםאלפייעידוכךועל

האחרונות.בשניםשרביטו

לאשמעולםגאהקיבוצניק44בןהוא

למע־באושרנשויהקיבוץ.אדמתאתעזב

לה

$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$ותשעהשנהבןזאטוטעםשנים,משלוש

שלהיופימלכת״שתהיהאחת,ועודחודשים,

2030בשנתישראל
״,

בחיוךאומרשהואכפי

חיים.שנתחציבקרובשתשליםשובבי,

זועקתהילדונתבביתוהראיוןבמהלך

פרופ׳פעםובכלפעמים,מספרלבלתשומת

שניותמכמהיותרלחכותלהנותןלארבין

לזרועותיו.אותהאוסףשהואלפני

אתרבץפותחטובה״,ילדותלי״היתה

עללילספרממנומבקשאניכאשרדבריו,

כיום.שהואמילהיותאותושהובילהרקע

שליוסבתאסבאבקיבוץ.שלישידור״אני

משגשגהיהשתמידהקיבוץ,ממקימיהיו

לגדולנחשבהואהאחרונותבשניםומצליח.

מגי־פסחשבכללכךשגורםמהבישראל,

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$אתלצלםכדיהטלוויזיהערוצילפה

למדתילדבריהם.בעולם׳,הגדולהסדר׳ליל

ומצאתירע,לאתלמידברנר,בגבעתבתיכון

פרטדברשכלבסביבהגיוסלפניעצמיאת

למרביתבניגודחריג.נחשבקרבילשירות

לשי־הספיקלאשליהצבאיהפרופילחבריי,

רות

$TS1$לשירות$TS1$

$DN2$לשירות$DN2$,צבאית)משטרהלמצ״חונשלחתיקרבי

בתחילה,אותישימחשלאענייןחוקרת(,

החיים׳׳.אתלישינהבדיעבד,אבל

כך.כדיעד

שאםבאירוניהלומראפשר״בהחלט.

עלייהשפיעשהכיהאדםמיאותיתשאל

שליהמיוןקציןשזהאענהאניהחיים,במהלך

אבלהוא,ומישמומהמושגלישאיןבבקו״ם,

צבאיתלמשטרהאותיששלחהעובדהעצם

לכךגרםבישראל,המשפטלעולםאותיוחשף

עצמן,העבירהלזירותהגעתיבצבאבתפקידי

חייליםשלהתאבדותמכתביידייבמוהרמתי

אחריאימוניםבשטחיביקרתילחייהם,ששמו

במיוחד"חווייתישירותליהיהקשות.תאונות

הקצה״.אלמקצההשתנושליהחייםשכל

הצכ-השירותעללספריכולאתהמה

שלך?אי

הצבאיבשירותמאודנהניתיהכל״בסך

מרתקות,אךקלותלאחוויותליהיושלי.

המשפטעולםלגבישלילציפיותשגרמו

בתמימות,ולכן,שחקים,להרקיעהאזרחי

לזי־הגעתיבצבאבתפקידילהתאכזב.קצת

רות

$TS1$לזירות$TS1$

$DN2$לזירות$DN2$מכת־ידייבמוהרמתיעצמן,העבירה

בי

$TS1$מכתבי$TS1$

$DN2$מכתבי$DN2$לחייהם,ששמוחייליםשלהתאבדות

קשות,תאונותאחריאימוניםבשטחיביקרתי

בעתיד.גםיהיההערכתי,אוקיוויתיוכך,

בדם׳,׳שנכתבושאומריםכמוכללים,ניסחנו

חוו־שירותליהיהאימונים.תאונותאחרי

ייתי

$TS1$חווייתי$TS1$

$DN2$חווייתי$DN2$.במיוחד״

ספצי־בסיפורלהיזכרמרביןמבקשכשאני

פי

$TS1$ספציפי$TS1$

$DN2$ספציפי$DN2$שנח־גדולהחקירהמהשירות,זוכרשהוא

קקה

$TS1$שנחקקה$TS1$

$DN2$שנחקקה$DN2$,לומררוצהלא״אנימהסס.הואבמוחו

להעלותלאמעדיףאחד.באףשיפגעודברים

רגי־ענייניםהרבהפהישהמתים.אתבאוב

שים,

$TS1$,רגישים$TS1$

$DN2$,רגישים$DN2$שהסיפורלאהובלאשעלוליםאנשים

לכותרות״.עולהשובשלהם

יהודהשללמקרהלמשל,מתכוון,ארנה

המאירי?

״למשל״.

אשרמח״טהיההמאירייהודהתזכורת:

לחיי־הורההראשונההאינתיפאדהבתקופת

ליו

$TS1$לחייליו$TS1$

$DN2$לחייליו$DN2$ולימיםהרגליים״אתלערבים״לשבור

בימיםהיהרביןפרופ׳טוראי.לדרגתהורד

חוקרו.ההם

דיןעורךתעודת

חקירותכקציןשירותואתהמשיךרבין

וסייםהראשונה,האינתיפאדהבזמןבמצ״ח

ממלאהואאותותפקידצבאיושופטמרוכרב

שלו.המילואיםשירותבמסגרתהיוםעד

משפטים.ללמודוהחלטתהשתחררתואז

שזהליברורהיההצבאי,שירותיתום״עם

הבוגריםממחזורחלקהייתיהיה.וכךהכיוון

במכללהלמשפטיםהספרביתשלהראשון

לאאחרת.היהזהתקופהבאותהלמינהל.

הילהוהייתהכיום,שישכפישלהצפההייתה

המקצוע״.סביבגדולה

דיןעורכיהרכהכךכלישכאמת

כישראל?

מסוים,עורףשישספקאיןאחד,מצרולא.״כן

אותו.שמציגיםכפיחמורלאהמצבבהחלטאבל

עלשנהמירילכתובנהוגבעיתונותלדוגמא,

אינושהחישוברקבישראל,הדיןעורכימספר

אתשעברוהדיןעורכיאלפיאתבחשבוןלוקח

דמיאתשנהמיריומשלמיםהלשכהבחינת

בפועלאבלזכויותיהם,אתלאבדלאכריהחבר

דין״.כעורכימשמשיםממשלא

תעודתאתלימראההואתראה״,״הנה,

השנה,אותהחידשתיאני״גםשלו.הריןעורך

תקו־כברדיןכעורךמשמשלאשאנילמרות

פה

$TS1$תקופה$TS1$

$DN2$תקופה$DN2$.ארוכה״

משמעותיחלקישהמכללותלכניכתגם

מפכיכ?אתההדין.עורכישוקכהצפת

ללימו־טוברקעשתההמכללות״כניסת

דים

$TS1$ללימודים$TS1$

$DN2$ללימודים$DN2$תחרותיצרההיאבישראל.האקדמיים

לאבכללהאוניברסיטאותבעבר,אמיתית.

הביקושפתוחים.ימיםלעשותטורחותהיו

לנוחיכלושהןגדול,כההיהאליהןלהגיע

צעיריםהמוןישבנוסף,הדפנה.זריעל

שלהגבוהיםבקריטריוניםעומדיםשלא

האוניברסיטה,עבורובגרותפסיכומטרי

זהלהתקבל.יכוליםהםלמכללותאבל

מבחי־צעירים.לאלפיותקווהאופקפתח

נת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$בחינותממוצעדורשיםאנוהלבלהתנאי



כמות"ולאאיכותברורהואהחשיבהקואצלנואבלבשנה,סטודנטים,002שמוציאותמכללות"ישנןרבין.יורם

הפסיכו־הבחינהשלציוןוכןגבוהבגרות

מטרית.

$TS1$.הפסיכומטרית$TS1$

$DN2$.הפסיכומטרית$DN2$הוספנולקבלה,כתנאיזאת,עם

מעטלאשישהנחהמתוךאישיראיוןגם

בשליםהיולאהתיכוןשבתקופתמועמדים

אינההפסיכומטריתשהבחינהאוללימודים

בהם.הגלוםהפוטנציאלשלטובניבוימהווה

כללבדרךשאנחנומוכיחותשלנוהבדיקות

לגביהם״.טועיםלא

עורבירמתאתהורידההמכללותכניטת

בישראל?הדין

מכלילבאופןלמכללות״ההתייחסות

מכל־וישטובותמכללותישנכונה.אינה

לות

$TS1$מכללות$TS1$

$DN2$מכללות$DN2$פקולטותלגביגםכךטובות.פחות

אתלבדוקישבאוניברסיטאות.למשפטים

הספרביתסטריאוטיפי.לאבאופןהרמה

מצוין״.ספרביתהואשלנו

ללמודשרוצהלאדמלומרלדישמה

המוצף?השוקבגללחוששאבלמשפטים,

דוו־לאולימודיו,לפנישעומראדם״לכל

קא

$TS1$דווקא$TS1$

$DN2$דווקא$DN2$ללכתלייעץיכולאניהמשפטים,בתחום

אלבבוקרשיקוםלאדםלוראויהלב.אחר

מקצועישאםבלב.שירעםעבודתומקום

התחוםזהבעיניים,ניצוץאצלושמדליק

להתעלםישלדעתי,ללמוד.צריךשהוא

משתנההעבודהשוקהצפה.שלמשיקולים

מדו־משפטים,בלימודילמשלכךתדיר.

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$שניםארבע־חמששללימודיםבמסלול

לנבאיכוללאאחדואףההתמחות,כולל

לעורכיהבילושהלימודיםתלופתבסוףאם

מציעהייתילכןבשפל.אובשיאיהיהדין

עבו־כהנחתולהניח,זהמשיקוללהתעלם

רה,

$TS1$,עבורה$TS1$

$DN2$,עבורה$DN2$ואיןחסר.תמידטוביםדיןעורכיכי

באהבה.באהואאםאלאטובדיןעוררלך

רקשלמקצועלאזהדיןעורךלומרחשוב

ניצחונותרקבמוחושרואהמיוהנאה.כיף

כלכלי,ועושרתקשורתיתהכרהמשפטיים,

ישהסיזיפית.העבודהעלגםלהביטשוכח

הזה״.למקצועצדדיםשני

שלד?התוארעםלעשותתבננתמה

אפנהכיחשבתיבצבא,השירות״בשל

גםכךשאזאלאהפלילי.בתחוםלעסוק

לחץמהסטודנטיםחלקעלהופעלכיום,

)דיניהאזרחי־מסחרילכיווןלפנותחברתי

הכסףששםסברנווכדומה(.הברותדיניחחים,

כפינוצץאינופלילישמשפטליאמרוהגדול.

כפויתולעיתיםקשהושהעבודהשחושבים,

וויתרתיהשתכנעתידבר,שלבסופוטובה.

פלילי״.דיןעורךלהיותהחלוםעל

דיןעורכיבמשרדתקופהבאותהעבדרבין

לקוחותבייצוגעסקשםושות׳,לוייובלשל

ומסחריים.אזרחיים

בלעלמגןהייתפלילי,דיןעודדהייתאם

התעלל?רצח,אנם,הואאפגםאדם,

בחזקתהואאדםכלכימאמין,״אני

לאוראשמתו.הוכחהשלאעדמפשעחף

להיותזכותישאדםשלכלסבור,אניכך,

זהאיןזאת,עםדין.עורךידיעלמיוצג

אניאחד.כללייצגחייבאנישדוולאאומר

מעטיםלאמצביםעללחשוביכולבהחלט

נוגדהיהמסוימיםארםבנישלייצוגשבהם

זאת,עםואמונתי.עקרונותיימצפוני,את

ליי־זכאיםאלואדםבנישגםמאמיןאני

צוג.

$TS1$.לייצוג$TS1$

$DN2$.לייצוג$DN2$׳עורךשלהדילמההמכונהשאלהיש

אדםאםיקרהמהקרי:בעיר׳.האחרוןהדין

עורךאיןאךלייצוגזכותבעלהואמסוים

אייכ־אדולףלמשללייצגוהמוכןדין

מן?

$TS1$?אייכמן$TS1$

$DN2$?אייכמן$DN2$ידיעלייצוגהואהפתרוןכזהבמקרה

היי־שאםחושבאניהציבורית.הסנגוריה

תי

$TS1$הייתי$TS1$

$DN2$הייתי$DN2$הייתיהציבורית,בםנגוריהפרקליט

בבע־כרוךשייצוגםנאשמיםלייצגמוכן

יות

$TS1$בבעיות$TS1$

$DN2$בבעיות$DN2$עורךשאנימהטעםרקקשות,אתיות

הענקתמחייבתוהשיטהבעירהאחרוןהדין

אדם״.לכלייצוג

לייצגמובניםשהיודיןעורבישישנדמה

בגללםלדעתדובעצמו.בבבודוהשטןאת

המקצוע?עלשליליתפטיגמהנוצרה

הסטיג־ישראלית.בעיהשזוחושבלא״אני

מה

$TS1$הסטיגמה$TS1$

$DN2$הסטיגמה$DN2$ובמדי־ההיסטוריהבדפיכברקיימתהזאת

נות

$TS1$ובמדינות$TS1$

$DN2$ובמדינות$DN2$,ישראליתהמצאהלאממשוזאתרבות

שכמומשוכנעאניזאתעםהנוכחי.הדורשל

וטו־אמיניםאנשיםומקצועתחוםבכלשיש

בים

$TS1$וטובים$TS1$

$DN2$וטובים$DN2$עריכתבתחוםגםכךמושחתים,ומנגד

נאמנהומייצגאמיןטוב,המכריעהרובהדין.

הצי־שלוהאינטרסיםהדמוקרטיהערכיאת

בור,

$TS1$,הציבור$TS1$

$DN2$,הציבור$DN2$שפוגעיםשוטיםעשביםשישוכמובן

השאר".בכל

היוםנגמרבארבע

פנהפרטי,דיןכעורךשניםמספראחרי

תלבאוניברסיטתשניתוארללימודירבין

הדרךמשםבהצטיינות.סייםאותםאביב,

אביב,בתלכןגםולדוקטורט,שלישילתואר

קצרה.הייתה

המפלההיחפנושאהצטיינות,אפרופו

לעומתמצטייניםבלפילמינהלהמכללהשל

יקבלהוואוציר,שיטתהנקראתהשיטה,פיעל

שייקבעכספיסכוםבישראלמשוחררחיילכל

לימודלמטרתרקלנצליוכלואותובמדויק,

ללמוד"היכןבעצמויבחרהצעיראקדמאי.

חלדרגיש.נושאהואממוצעיםסטודנטים

המצ־בשבילהבלעושיםשאתםהואהרוה

טיינים,

$TS1$,המצטיינים$TS1$

$DN2$,המצטיינים$DN2$הצידה.השאראתוזונחימ

בפהלהגידיכולואנילי,מוכרהזה״העניין

הזההענייןאתבדקנונכון.לאשהואמלא

סטטיס־ולנתוניםלמסקנותוהגענולעומק,

טים

$TS1$סטטיסטים$TS1$

$DN2$סטטיסטים$DN2$ושמו־סטודנטלכלשנגישיםברורים
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עשו"המכללות

לישראל"טוב

קיימת.לאשהאפליהספקלכלמעלכיחים45מעמיהמשך

ומילכולם,פתוחעורכיםשאנחנופרויקטכל

באמת״.שוגהאחרתשטוען

והשלישיהשניהתוארלימודיבמהלך

ביניהםשונים,תפקידיםבמספררביןעסק

היההמידע,לחופשהתנועהממייסדיהיה

עבודתועוד.ציבורילמשפטבעמותהחבר

לאורשיצאבספרשפורסמהשלו,הדוקטורט

כשא־לחינור״.״הזכותנקראה2002בשנת

נחנו

$TS1$כשאנחנו$TS1$

$DN2$כשאנחנו$DN2$הלימודשכרלנושארביןעםמגיעים

מארוןהספראתלשלוףממהרהואבישראל,

שלו.הספרים

הממוצעהשכרעלמפתבלכשאתה

הנע־לכיווןהצידהמביטוכשאתהבמשק,

שה

$TS1$הנעשה$TS1$

$DN2$הנעשה$DN2$אחרות,מפותחותמערביותבמדינות

הואבישראלהלימודששכרלומריכולאתה

שפוי?הואהוגן?

להביןצרירהזאתהשאלהעללענות״כדי

האופטימאליהמצבהדברים.שלהבסיסאת

כמומלאממשלתיסבסודהואמרינהבכל

משל־לאשהסטודנטיםכרוגרמניה,בצרפת

מים

$TS1$משלמים$TS1$

$DN2$משלמים$DN2$שבא־ברורכמעט.משלמיםלאאובכלל

רץ

$TS1$שבארץ$TS1$

$DN2$שבארץ$DN2$לתמונהנכנסכאןלכף.כסףמספיקאין

מממנתישראלממשלתהחלקי.הסבסודעניין

היו־התפעולואתוהפיתוחהמחקראגףאת

מיומי

$TS1$היומיומי$TS1$

$DN2$היומיומי$DN2$ובמס־השונותבאוניברסיטאותהשוטף

פר

$TS1$ובמספר$TS1$

$DN2$ובמספר$DN2$,המתוקצבות.המכללותהמכונותמכללות

זוכותאינןלמינהלהמכללהדוגמתמכללות

מורכבתקציבןכןועלמהממשלה,לכספים

ומתרומות,הסטודנטיםשלהלימודמשכר

בכלכמעטשהןלהדגישחשובשלגביהן

שלהשוטףלתפעולמיועדותאינןהמקרים

אודי־ספריות,לבינויאלאהמכללה,צרכי

טוריומים,

$TS1$,אודיטוריומים$TS1$

$DN2$,אודיטוריומים$DN2$למעוטיולעזרהמחשבים,חדרי

אחוז50כמעטשלהפערנוצרמכאןיכולת.

למכללה.אוניברסיטהביןהשכרבגובה

שיטהשליהדוקטורטבעבודת״הצעתי

שלהכלכליהשיקולאתכלילשתבטל

ומנגדילמד,בובמוסדבבחירתוהסטודנט

שהוא.כפיהממשלתיהסבסודאתתשאיר

הוואוצ׳ר,שיטתהנקראתהשיטה,פיעל

כספיסכוםבישראלמשוחררחיילכליקבל

אותובמדויק,שייקבעשקליםאלפישל

אקדמאי.לימודלמטרתרקלנצליוכלו

פיעלללמוד,היכןבעצמויבחרהצעיר

המחקרהמוסד,שלהרזומההמרצים,כישורי

עולהשכאןבגללולאוכדומה,שבווהפיתוח

מוסדבבחירתהשיקולכך22ושםאלף

יושפעולאוענייני,טהוריהיההלימודים

שגורםדברהיום,שקורהכפיהכסףמגורם

למינהלהמכללהכמומוסדותביןלמאבק

הוגןבלתילהיותהזולותלאוניברסיטאות

ששכרברורמקרה,בכלאפשרי.ובלתי

ישאםספקאבלגבוה,בישראלהלימוד

בעתידמשמעותיבאופןאותולהפחיתדרך

לעין״.הנראה

לבחורהמכללה?בתוךפתרונותלבמיש

אלן?22לעצמולהרשותיבולשלאצעיר

להגיעטעםבכללישלימודשכרבשנהשקל

לייעוץ?אליכם

רבמספרישנןהמכללהבמסגרת״בהחלט.

המלגותבגדול,מימון.להשגתדרכיםשל

לימודייםהישגיםסמךעללמלגותמתחלקות

חלו־המלגות,גובהאקונומיות.סוציוומלגות

קתן

$TS1$חלוקתן$TS1$

$DN2$חלוקתן$DN2$בשו־אבלבתרומות,בעיקרתלויותוכוי

רה

$TS1$בשורה$TS1$

$DN2$בשורה$DN2$,המתקשיםהסטודנטיםלמרביתהתחתונה

המתאים.הפתרוןיימצאהלימודיםבמימון

חניכתפרויקטתשלומים,פריסתהלוואות,

מלגות״.וכאמור)פר״ח(צעיריםילדים

מםטריאוטיפכובלתלמינהלהמכללה

להתג־הרבה,לעשותמוכניםאתםלפיו

מש,

$TS1$,להתגמש$TS1$

$DN2$,להתגמש$DN2$!עודלהביאבדיהבלקבלה,תנאילכופף

בם^.קצתעודולהרוויחסטודנטים

להביןצריךראשון,דברנכון.לאממש״זה

מתוקצ־הבלתיהמכללותהעםבפישאמנם

בות

$TS1$מתוקצבות$TS1$

$DN2$מתוקצבות$DN2$ממשהןאבלפרטיות,מכללותנקראות

משמ־לאהןפרטיות,בידייםנמצאותלא

שות

$TS1$משמשות$TS1$

$DN2$משמשות$DN2$שנסחרותרווח,מטרתעםכחברות

לרא־וכו׳.דיבידנדיםשמחלקותבבורסה,

יה,

$TS1$,לראיה$TS1$

$DN2$,לראיה$DN2$וישיבותהתייעצויותאחריכשנה,לפני

החלטנווההנהלה,המרציםסגלעםרבות

ארבעה,מביןאחדמסלוללסגורבפקולטה

בהפסדמדוברסטודנטים.120פחותכלומר

זה,אתשעשינוועובדהשקלים,מיליונישל

ההי־אתולהגדילהמצוינותאתלשפרכדי

שגים.

$TS1$.ההישגים$TS1$

$DN2$.ההישגים$DN2$שסטודנטלעובדהבנוסףמכך,יתרה

אוקורסיםבשניומטה(59)ציוןנכשלאשר

מהמשךומורחאקדמאיתשנהבמהלךיותר

חותםעליובתקנוןהוחלטאצלנוהלימודים,

קורס,בשוםנכשללאהואאםשגםהסטודנט

לאהוא68מ־נמוךשלוהשנתיהממוצעאך

חרי־מקריםלמעטבלימודים,להמשיךיוכל

גים

$TS1$חריגים$TS1$

$DN2$חריגים$DN2$הכללהנמוך.לממוצעמיוחדתסיבהשל

שניים־שלושהשללהרחקתםגורםשיצרנו

עשרהסביבשנה,בכלמהסטודנטיםאחוז

אתלהשליםיכוליםלאשאנחנוסטודנטים

כסף,הרבהמפסידיםאנחנוכאןגםהחסר.

נכונה״.אינההזאתשהטענהכך

סטו־350מ־למעלהשנהמידימסיימיםכיום

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$בפקולטהשלהםהלימודיםמסלולאת

002,1שמוציאותמכללות״ישנןלמשפטים.

בראשוןבפקולטהאצלנואבלבשנה,סטודנטים

כמות״.ולאאיכותברורהואהחשיבהקו

למצואניתןהמכללהבוגרירשימתבין

הגאווהרבין,שלמבחינתואבלמוכרים,שמות

שאמנםבוגריםמאות״אותםעלהיאהגדולה

מאיישיםעדייןאבלוידוע,מוכרלאשמם

במשרדהדין,עריכתבתחוםבכירותמשרות

נוספים״.ובתחומיםהמשפטבבתיהחוץ,

ועדייןשעתייםפהיושבאנייודע,אתה

שלך?התחביביםמהבאמת.אותךמכירלא

לעשות?אוהבאתהמה

התחביביםמהמשנהזה״מהמחייך.רבין

האלובגילאיםילדיםשנילךכשיששלי.

חשובים.לאכברשלךהתחביביםבבית,

מהגןחוזרהילדדרכם.החייםאתחיאני

זהברצינות,אבלהיום.נגמרוזהו,בארבע

לתארמיליםשאיןאושרזההכל.אתשווה

לדבריםלחזורזמןלייהיהבעתידאותו.

קריאתישנים,קולנועסרטיאוהב.שאני

וכו׳״.ספרים


