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עמוד 1



האריזות?אתימחזרמיסביבה

מהפכה

בהמתנה
ממייניםשאינםתושביםקונסיםכברשוהםביישוב

ישראל,אתשוטפתההפרדהמהפכתאשפה,

אבלביולי,ב־לתוקפונכנסהגדולהאריזותחוק

והגופיםמדשדשהמיחזורהרבה.קורהלאבשטח

ביניהםמחליפיםהנושאלקידוםהאחראיים

והאשמותעקיצות

סולטןאריקצילום:זיביאאביב

לאחרו־הופתעושוהםתושביאלף19כ־

נה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$ליבנה,גילהמועצהמראשמייללקבל

$1$1STעמב$$1STבמע־חדשעידןפתיחתעללהםשבישר

$2ND$1$2עמבND$הביתית:האשפהעםשלהםהיחסיםרכת

שקל.245שלקנסיחטוףימחזרשלאמי

בחי־שלענייןלאכברהואמיחזורמעכשיו

רה

$TS1$בחירה$TS1$

$DN2$בחירה$DN2$.חופשית

אוליצמיגים.הבערתשלמחזותנרשמולאשוהםברחובות

בתוםהצמיגיםלמיחזוראחראילהיותרצהלאשאישמשום

העובדהאתמפנימיםרביםשישראליםמפניואוליההפגנה

דרכםאתעושיםבפסולתטיפולשלהאירופיםשהסטנדרטים

במהירות.לכאן

חלוצי,צעדזהישראלשעבודיורעשוהם,מועצתראשליבנה,

שהמדי־בתיקהתושביםאתמשתףהכלבסדהואלטעמואבל

נה

$TS1$שהמדינה$TS1$

$DN2$שהמדינה$DN2$משתנה,הכלשבהבתקופהנמצאים״אנחנועליו:הפילה

תי־האשפהכמויותאתותפחיתתמחזרשלאמקומיתורשות

קנס

$TS1$תיקנס$TS1$

$DN2$תיקנס$DN2$נוכללאפלוניאזרחשלהטובמהרצוןגבוהים.בסכומים

לחייבלנושתאפשרחדשהנורמטיביתמערכתצריךלחיות,

שהחלקמובןאשפה.ולהפרידלמחזרותושביםעסקיםבעלי

הסו־מכלופחיםתשתיותשיותרכמהלהםלספקהואשלנו

גים.

$TS1$.הסוגים$TS1$

$DN2$.הסוגים$DN2$פחיםשניישכברמהיישוב,כחמישיתמשפחות,לאלף

עדורטובה.ליבשההביתיתהאשפהאתמפרידותוהןבמטבח,

שוהם״.כלאתנכסההשנהסוף

שללפחהקוטג׳קופסאותאתותשליךשתצפצן?ומשפחה

קנם?תחטון?האורגניתהפסולת

הרעיון״.זה״כן.

ברחובותיסתובבוהמועצהאנשיזה?אתאוכפיםאיך

בפחים?ויחטטו

כריהסברהלצורכיבעילרזהכרגעזאת.עושיםהיום״כבר

מסבי־פח.לאיזהלהשליךצריךמהמביניםשאנשיםלוודא

רים

$TS1$מסבירים$TS1$

$DN2$מסבירים$DN2$מזון,שאריותוביןיבשהפסולתביןלערבבשאסורלהם

יהיהשאפשרהסיכוישצריך,כמותתבצעלאההפרדהאםכי

המ־וכללאפס,שואףקומפוסטהאורגניתמהפסולתלעשות

אמץ

$TS1$המאמץ$TS1$

$DN2$המאמץ$DN2$לחינם״.יהיה

משותף?פחעםדירותבבתיהזאתהתקנהאתאוכפיםאיך

לפחמקולקלשעוןוזרקדווקאשעשההדייראתתתפוסלך

האורגני.

פחבהםשישפרטייםבתיםמוללעבודקליותרהרבה"באמת

בפסולתלאכוף.דרכיםישמשותפיםבבנייניםגםאבלמשלהם,

שזרק".מיאתלאתרשמאפשריםזיהויסימניהרבהיש

לשינויזרועותשתי

שבהמדינהשלבמונחיםישראל.אתשוטפתהפסולתמהפכת

חו־הראשונההנסיעהועדקלהרכבתלהקיםשמחליטיםמהרגע

לפים

$TS1$חולפים$TS1$

$DN2$חולפים$DN2$כשגל-התחילהכלבזק.במהפכתמדוברדורות,בממוצע

המצבאתמיפההסביבה,להגנתהשרכסעלהתיישבארדןעד

הסביבתייםההיבטיםשרובליבולמגינתוהביןהעגוםהסביבתי

התחבורהבו:תלוייםלאהמדינהשלבהתנהלותההמשמעותיים

המיםהתשתיות,לשרהאנרגיההתחבורה,לשרכלקודםכפופה

בכלוהשיכון.הפניםלשריהפתוחיםוהשטחיםהמיםלרשות

קרבותבעיקרלנהליכולהסביבהלהגנתהשרהאלההתחומים

מנדטלוישזאת,לעומתהאשפה,בפחינזקים.למזערבלימה,

אמיתי.שינוילהוביל

שלמיחזורמשיעוריישראלאתלהקפיץשאמורהזה,לשינוי

ישoecdטבלתבמרכזסבירלמקוםשלישיעולםמדינת

ובעש־בשוהםאלהבימיםמרגישיםהראשונהאתזרועות:שתי

רות

$TS1$ובעשרות$TS1$

$DN2$ובעשרות$DN2$נוספים.יישובים
^^

פחיםשניבמטבחהציבוכברישראליותמשפחותרבבות
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עמוד 3



האשפההפרדתאתומתרגלותוירוק,חום

המזון,ששאריותבמקוםהמטרה:זרמים.לשני

מהוותישראלכמוופריירקעתירתשבמדינה

שםהטמנה,לאתרייישלחומהפסולת,%04כ־

ופול־תוססותיקרים,ענקשטחיתופסותהן

טות

$TS1$ופולטות$TS1$

$DN2$ופולטות$DN2$שיהפכולמתקניםישוגרוהןחממהגזי

המעגלהחקלאות.לטובתמשובחלדשןאותן

באמצ־שמגדליםלדשןשהופרתפוחהזה

עותו

$TS1$באמצעותו$TS1$

$DN2$באמצעותו$DN2$בלק־נקראחלילהוחוזרתפוחיםעץ

סיקון

$TS1$בלקסיקון$TS1$

$DN2$בלקסיקון$DN2$הכלכלי,בלקסיקון״קיימות״.הסביבתי

למשאב.הופרשמטרדהיאהמשמעות

חי־הםבמהירותשמתרחשיםתהליכים

דוש

$TS1$חידוש$TS1$

$DN2$חידוש$DN2$המסורבלת,הישראליתבמציאותמרענן

שלשהמהפכהכדיגדול.הימורגםהםאבל

לאומי,לפלופתהפוךלאהאשפההפרדת

למשל,במקביל.דבריםכמהלקרותצריכים

האורגנית,בפסולתלטיפולקצהמתקניהקמת

אולקומפוסטאותהלהפוךשמסוגליםכאלה

מתק־הארץברחביפזוריםכיוםלאנרגיה.

נים

$TS1$מתקנים$TS1$

$DN2$מתקנים$DN2$שלהגודלבסדרעיראםכאלה.ספורים

לאסוףבבוקרמחרתתחיללמשל,תל־אביב,

לאבית,משקיאלפיממאותמזוןשאריות

הזה.האוצראתלשלוחלאןלהיהיה

300הסביבהלהגנתהמשרדהקצההשבוע

כאלהאתרים25הקמתלטובתשקלמיליון

בישראל,התכנוןבמוסדותאולםהארץ,בכל

שה־מרגעיובלותלחלוףעלוליםכידוע,

תוכניות

$TS1$שהתוכניות$TS1$

$DN2$שהתוכניות$DN2$המתקניםששעריועדמשורטטות

עמותתשלהשנתיהמיחזורבכנסנפתחים.

הת־בגנישלשוםשהתקייםודין,טבעארם,

ערוכה

$TS1$התערוכה$TS1$

$DN2$התערוכה$DN2$,שהאפשרותארדןהורהבתל־אביב

אני״לפעמיםמעיניו:שינהמרירההזאת

"אניאמר,כביטוי״,ולאבלילהנרדםלא

אזר־וחצימיליוןשבומצבעלוחושבשוכב

חים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$הטמנהלאתרייגיעוהכלאשפה,יפרידו

בוועדותתקועיםיהיועדייןהקצהמתקניכי

המחוזיות״.

היאהפסולתמהפכתשלהשנייההזרוע

שמהוותלאריזותשמתייחסהאריזות,חוק

הזההחוקבישראל.הפסולתממשקל%02כ־>

להגנתהמשרדלצדהזירהלמרכזמכניס

ולצדנו,המקומיותהרשויותלצדהסביבה,

האשפהשקיתעםבבוקרשיורדיםהאזרחים

הארי־חוקהתעשיינים.נוסף:כבדשחקן

זות

$TS1$האריזות$TS1$

$DN2$האריזות$DN2$הפיקדוןחוקשלמגהגרסתבעצםהוא

שמייצרותהחברותאתמחייבאשרהוותיק,

אותם.ולמחזרלאסוףבקבוקים

מיי־שמייבא,מיכלהאריזות,חוקעל־פי

צר

$TS1$מייצר$TS1$

$DN2$מייצר$DN2$לאסוףמחויבבישראל,מוצרמשווקאו

תנובהלמיחזורה.ולדאוגהמוצראריזתאת

למילקי,שטראוםהקוטג׳,לקופסתאחראית

לא־קימברליוהוגלההבמבהלשקיתאסם

ריזות

$TS1$לאריזות$TS1$

$DN2$לאריזות$DN2$.המורכבהחוקשלהיישוםהטיטולים

בבלגיה,שעובדהמוצלחלמודלשדומההזה,

הבעיהבישראל.ביתבכלמורגשלהיותאמור

בדיוק,שבועלפנילתוקףנכנסשהחוקהיא

אנחנוכאן,חייםשאנחנוומכיווןביולי;ב־

קרה.לאשדבריודעים

למעשיםממיליםלעבור
לאקורההקלעיםשמאחוריהיאהאמת

ועתי־סבוכיםשתהליכיםהציפייהמעט.

רי

$TS1$ועתירי$TS1$

$DN2$ועתירי$DN2$בלוחותיעמרוולוגיסטיקהבירוקרטיה

קצתכנראהלהםקצבשהמחוקקהזמנים

המהי־מנגר,הישראלית.במציאותמוגזמת

רות

$TS1$המהירות$TS1$

$DN2$המהירות$DN2$כלדרךדהרהמורכבהאריזותחוקשבה

ד"רגבוה.ציפיותרףיצרההחקיקה,תהליך

בטכניוןנאמןשמואלממכוןאילוןאופירה

״במהירותעברשהחוקהמיחזורבכנסאמרה

אחדדברזהלחוקקאבלגונזלפ״.ספידישל

אחרת.אופרהכברזוולבצע

למעשיםממיליםלעבורצריךשבוהשלב

העדינההיחסיםמערכתאתבמבחןמעמיד

ביןהחוקעלהעבודהבמהלךבמפתיעשנרקמה

הסביבה,להגנתהמשרדהמשולש:קודקודי

ממלאיםשאנשיהודיןטבעוארם,התעשיינים

מיומההפסולתמהפכתבקידוםמרכזיתפקיד

ביריביםמדוברהיסטורית,מבחינההראשון.

הזדמנותהחמיצולאהםשניםבמשךמרים.

בראשוהנה,סביבתי.צומתבכללהתכתש

הירידיםבמרכזשלשוםשנערךלכנסההזמנה

אדם,שלזהמימיןסמלילים:שניהתנוססו

התעש־התאחדותשלזהמשמאלודין,טבע

יינים.

$TS1$.התעשיינים$TS1$

$DN2$.התעשיינים$DN2$קוקה־קולה,מנכ״לקוברובמקי,רוני

והזכירהסביבהארגונישללפעילותהחמיא

״הגלובוסאותאתמהםקיבלשבעברבחיור

לשיתוףפרגנומצדם,אט״ד,אנשיהשחור״.

באולםהנוכחיםאחדהתעשיינים.שלהפעולה

כבש״.עםזאב״וגרכותרת:הציע

שמכריזיםלפנימעטלהמתיןמומלץאר

המבחןחרש.תיכוןמזרחשלהולדתועל

הביצועבשלבעכשיו,מגיעכאמור,האמיתי,

הציב,שהחוקביעדיםלעמודכדיהחוק.של

בישראלהאריזותמפסולת%06שלמיחזור

ממוח־כיום3070הואהראשונהלשנה)היעד

זרות

$TS1$ממוחזרות$TS1$

$DN2$ממוחזרות$DN2$התעשייההקימהמהאריזות(,%32כ־

מיחזור״תאגידשלתיבותראשיתמי״ר,את

שלמוגדלתגרסהתמי״ר,בישראל״.יצרנים

הגוףהואהבקבוקים(,איסוף)תאגידאל״ה

עםלהסכמיםלהגיעהתעשייהבשםשאמור

פסולתאתמהןלקבלהמקומיות,הרשויות

במפעליםלמיחזוראותהולהעבירהאריזות

פלסטיק,השוניםלזרמיםבהתאםהמתמחים

היאבחוקחשובנדברנייר.אוזכוכיתמתכת,

התעשייניםכלפישתופעלהכואבתהסנקציה

005,2שלכברקנסביעדים:יעמדולאאם

מוחזר.שלאאריזותטוןלכלשקל

מהגופיםכמהנמניםתמי״רשלמייסדיועם

שטראוס,אסם,תנובה,בתעשייה:הגדולים

מאפייתשופרסל,קימברלי,הוגלהיוניליבר,

ויפאו־למשקאותהמרכזיתהחברהאנג׳ל,

רה־תבורי.

$TS1$.ויפאורהתבורי$TS1$

$DN2$.ויפאורהתבורי$DN2$פורסםהתאגידשללידתודבר

מנכ׳׳לכברלוישחודשים.כ־לפניבעסקים

אבלאל״ה(,כמנכ״לכיהןשקודםדר,)קובי

הסיבה:לדרר.מלצאתמנועהואהזהבשלב

לה־מהמשרדההכרהחותמתאתקיבלטרם

גנת

$TS1$להגנת$TS1$

$DN2$להגנת$DN2$.הסביבה

בפ־בטיפולשיעסוקהגוףכיקובעהחוק

סולת

$TS1$בפסולת$TS1$

$DN2$בפסולת$DN2$הסביבהלהגנתלמשרדלהגישצריף

ולקבלוביצועיותכספיותמפורטות,תוכניות

התוכניותביןפערישבינתייםאראישורו.את

אנשישלהציפיותלביןהתעשייניםשהגישו

לה־השבועניסובתעשייהגורמיםהמשרד.

מעיט

$TS1$להמעיט$TS1$

$DN2$להמעיט$DN2$ש׳׳הגשנווטענוהמחלוקותבמשמעות

אתרואיםשאנחנולאופןבהתאםמסמכים

ודבריםדיןישועכשיוהזו,הזמןבנקודתהשוק

ענייןרקשזהמאמיניםאנחנוהפערים.על

האישור".אתשנקבלעדזמןשל

מפויסיםנשמעוהסביבהלהגנתבמשרד

החוקאתלנצלרוצים״התעשייניםפחות.

שהםהרגשה׳׳ישבמשרד,גורםאומרלרעה״,

הםשלהם.המחויבותאתמביניםלאעדיין

הוןאפסעםתאגידלהםשנאשרחושבים

יפ־הואאחדיוםואזכסף,אפסועםעצמי

סיק

$TS1$יפסיק$TS1$

$DN2$יפסיק$DN2$.רצינותלהראותצריכיםהםלתפקד

יותר׳׳.רבה

גםביטויקיבלההזאתהלוחמניתהנימה

המיח־בכנסאררןהשרשנשאהפתיחהבנאום

זור.

$TS1$.המיחזור$TS1$

$DN2$.המיחזור$DN2$מחמאותוהחלפתנימוסיןדבריכמהאחרי

מאוכזב״,״אניהציפורניים:נשלפוהדדית

מהתעשייה.ציפיותיותרלי״היוארדן,אמר

אבלבמשק,הריכוזיותעלהרבהמדברים

יתרוןגםלהיותאמורהזאתלריכוזיות

אתלראותמצפהאניגבוהה.ביצועיכולת

הסביבה,עלבהגנהגםהזאתהביצועיכולת

ההבדלאתמכיריםכולנובמכירות.רקלא

מצריכהשלאומכירותשיווקמחלקתבין

מח־לביןשניות,מכמהיותרבמשרהמתנה

לקת

$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$הקו.עלאותרשמייבשתלקוחותשירות

חדש,יוגורטלמכוררוציםכשהתעשיינים

כברוהדיילותמוכןהקמפייןרקותשתיתור

עוברתלמחזר,כשצרירבסופר.מסתובבות

והתאגידהחוקאישורמאזשנהמחצייותר

בדרישות״.עומדלאעדיין

התשו־הגיעהמושביםשניים־שלושהלאחר

בה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$ססגוניטיפוסרוקה,דלהרוברטומד״ר

בשופרסל.והבריאותהסביבהאיכותומנהל

עללמהותכדיההזדמנותאתניצלרולהדלה

כשהתעשייניםמהתעשייה.מאוכזב״אניארדן:

הקמפייןדקותשתיתוךחדש,יוגורטלמכוררוצים

כשצריךבסופר.מסתובבותכברוהדיילותמוכן

החוקאישורמאזשנהמחצייותרעוברתלמחזר,

בדרישות״עומדלאעדייןוהתאגיד

ם״הוו

בזנל

סךהםטונותמיליון

השנתיתהפסולת

בישראל

מיחזור,סלאהדו,מימין:

בקבוקים,אספן

אשפה.להפרדתפח

לאומי״פלופ"למנוע

סולטן,אריקצילומים:

קםטרווראובןרהבנאור
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ביוםפסולתק״ג

ישראלימייצר

ממוצע

הביתיתמהפסולת

אריזותאורגנית;היא

%02מהוות

שווישקלמיליארד

המוטמניםהגלםחומרי

בישראלשנהמדי

אתמחייבהארחותחוק

60»/״למחזרהתעשיינים

2015עדמהאריזות

להזכיררוצה״אניהתאגידים:נגדהמתקפה

שלנוהעובריםאלף12בישראל,חישאני

כאן,חייםשלנוהילדיםוגםבישראל,חיים

לארגוןחברדמישילמתימנותקים.לאאנחנו

נולדו.פהמהאנשיםשחלקלפניעודסביבה

הופכיםעכשיוהקוטג׳,לנוהספיקלאאם

המיחזור.בדברגםהרעיםלאנשיםאותנו

תטבעהיאואםהסירה,באותהיושביםכולנו

שיי־שיצופוהגופותאםלזהותיידעלאאיש

כות

$TS1$שייכות$TS1$

$DN2$שייכות$DN2$אולשופרסלהסביבה,להגנתלמשדר

המקומית״.לרשות

הדדיתחשדנות

בק־תינתןבתמי״רהמיוחלתההכרהאםגם

רוב,

$TS1$,בקרוב$TS1$

$DN2$,בקרוב$DN2$ליי־בדק־המכשוליםמרוץיסתייםלא

שום

$TS1$ליישום$TS1$

$DN2$ליישום$DN2$.תמי״ריצטרךהחוקאתלממשכדיהחוק

המקומיות:הרשויותעםלהסכמיםלהגיע

לאי־בישראלשאחראיהגוףהןהרשויות

סוף

$TS1$לאיסוף$TS1$

$DN2$לאיסוף$DN2$ותמי״רהתושבים,מבתיפסולתולשינוע

הללו.השירותיםכנגדאותןלתגמליידרש

לנהלאמוריםהצדדיםבחוק,הקבועעל־פי

לבקשרשאיםהםצולח,לאזהואםמו״מ,

בראשותמחיריםועדתלהקיםמהממשלה

נוסחהותייצרבוררשתשמשהאוצר,משרד

איתה.לחיותייאלצושכולם

החשדנותהיה.לאכללומתןמשאאולם

התעשייניםלביןהמקומיהשלטוןביןההדדית

היישרלפנותהעדיפווהםשלה,אתעשתה

והת־המקומי״השלטוןהמחירים.לוועדת

אגיד

$TS1$והתאגיד$TS1$

$DN2$והתאגיד$DN2$אומרדיאלוג״,שוםלקייםהצליחולא

המדעיתהמחלקהראשאופטרובסקי,גלעד

מימושאחרימקרובשעוקבודיןטבעבארם,

לתחמןעלולשהשנימרגישצד״כלהחוק.

מהיש־יותרגרועיםשהםלהםאמרתיאותו.

ראלים

$TS1$מהישראלים$TS1$

$DN2$מהישראלים$DN2$מסוגליםלאאפילווהפלסטינים

יחד״.לשבת

המחירים.ועדתבידינמצאכף,אםהכדור,

בזרי־מצטיינותלאכידוע,בישראל,ועדות

זות

$TS1$בזריזות$TS1$

$DN2$בזריזות$DN2$.מקלותנסיבותישהזאתלוועדהיתרה

במשקתקדיםוחסרסבורבנושאמדובר

הניחוהצדדיםששניהגרסאותוביןהישראלי,

מאוד.גדולפערכנראהישהוועדהשולחןעל

גורםאומרכפתור״,בלחיצתיקרהלא״זה

שלטיוטההכין"התאגידהמקומי,בשלטון

בואועכשיו.אותהלומדיםואנחנוההסכם

הזה,הריקודלטנגו״.שנייםשצרירנגיד

במקרהיימשרבדבר,הנוגעיםכללהערכת

לפחות.שבועותכמהעורהטוב

שללחשיבותוביותרהטובהההמחשהאת

חומרימביןהזכוכית.מספקתהאריזותחוק

שנסה־האריזותלייצורשמשמשיםהגלם

רות

$TS1$שנסהרות$TS1$

$DN2$שנסהרות$DN2$,שנגז־היחידההיאהזכוכיתבישראל

לת

$TS1$שנגזלת$TS1$

$DN2$שנגזלת$DN2$שלהקדמונייםבנופיםהמקומי.מהטבע

עקבמכוערותצלקותכמהישרמוןמכתש

הזכוכית.תעשייתאתשמשמשהחולכריית

הפיקדון,בחוקהנכלליםהבקבוקיםלמעט

שיהיה,ככלסביבהשומרישראלי,לאזרח

הזכוכיתצנצנותאתלהעבירלאןכיוםאין

חמו־אוריבותרטבים,שמכילותהרבות

צים.

$TS1$.חמוצים$TS1$

$DN2$.חמוצים$DN2$מכליגדולחלקהאריזות,חוקבמסגרת

למפעלויועברוייאספוהמשומשיםהזכוכית

כלחוזר.שימושלטובתשבירוחםפניציה

היקףאתלהפחיתתאפשרשתמוחזרצנצנת

במכתש.החולכריית

ניצלוהסיכומים,שיושגוערבינתיים,

שנעדרשלשוםהכנסאתברברהנוגעים

לכרעדותגדותיועלשעלהבאולםאגב

לעקיצותהתקופהשלהחםבנושאשמדובר

מנכ״ליתשפר־קארו,אלונהעו״דהדדיות.

מבי־״כולםאמרה:הסביבה,להגנתהמשרד

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$לאזהאבלהפעולה,שיתוףחשיבותאת

מקו־קוברובסקיקומונה״.פהשהקמנואומר

קה־קולה

$TS1$מקוקהקולה$TS1$

$DN2$מקוקהקולה$DN2$:לשניםלחזורלאמציע״אנירמז

רחוב".קרבותבהןשהתנהלו

הכל,למרותמאט״ר,אוסטרובסקיגלעד

בסר״אניזהירה:אופטימיותעלשומר

שהתחילובליליולישהגענומרוצההכל

החוק.יישוםשללדחייהודרישותסאבוטז׳ים

לאאניכרגעאבלמוכן,לאשהשטחנכון

גרירתמזההלאגםאניאסון.בזהרואה

אתלהכשילמנסהלאאישבמכוון.רגליים

שכברלזכורישדברשלבסופובכוונה.העסק

שמוגדריםיעדיםישדופק.המונהשבוע

שלאומיביולי,מ־מתחילההמדידהבחוק,

ביוקר״.ישלםביעדיםיעמוד

Aviv67@gmail.com

תהפוךלאהאשפההפרדתשלשהמהפכהכדי

במקביל.דבריםכמהלקרותצריכיםלאומי,לפלופ

תתחיללמשל,תל־אביב,שלהגודלבסדרעיראם

אלפיממאותמזוןשאריותלאסוףבבוקרמחר

הזההאוצראתלשלוחלאןלהיהיהלאבית,משקי
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