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ונלביק םויה לבא .ןלוג ריאי לש םואנה תא ורקיב וירבדל תפסונ החכוה
:םגו .םישממתמו םיכלוה םה ,"הלחלחה יררועמ םיכילהת"ה לע ןלוג לש וירבד ירחא םינש שמח רפסו ספספל רוסאש התיבחה ,דווילוהב ןרותה ללעתמה סובה ,ךרדב תוישימחה תוריחבה תימויב םויה | לארשי תא שובכל דמועש היגולוכיספה

?רבכ םיהזמ ,ונ
שי םא" .ל"כטמרה ןגסכ ותבשב ןלוג ריאי לש "םיכילהתה יוהיז" םואנ זאמ ופלח קוידב םינש שמח
ושחרתהש הלחלח יררועמ םיכילהת יוהיז אוה" ,ןלוג זא רמא ,"האושה ןורכיזב יתוא דיחפמש והשמ
,םויה ,ונברקב ןאכ םהל תודע תאיצמו - הנש 90-ו 80 ,70 ינפל - זא ,טרפב הינמרגבו ,ללכב הפוריאב
- גולגלב ודגנכ ופלשנו ,תויפיפ ברחל ןלוג לש םילימ ןתוא וכפה וללה םינשה שמח ךלהמב ."2016-ב
.יוזהו דיאונרפ ,ינוציק ןלאמשכ ובצמל תנמ לע שדחמ םעפ לכב - םיוסמ יטילופ ןשרפ ידי לע דחוימב

ותעבשהל רבעמ( ןלוג לש וירבד תורירשל תפסונ החכוה ונלביק - םויה אקווד ,םצעב וא - םויה הנהו
דחא - טנלג באוי ,ךוניחה רש לש ותשקב תא לביק ץ"גב .)ריבג ןב רמתיא עזגה תרות דיסח לש כ"חכ
תא קינעהל ברסל לכוי םא קודבל - ךוניח רשל האיכ ,ךילהת םוש לש יוהיז םושב םעפ ףא קוסע אלש
.ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ

,ויתויואטבתה ללגב הצלמהה תא שדחמ לוקשל שקיב טנלג ךא ,ךיירדלוג לע הצילמה סרפה תדעו
.לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ ףתשל קיספהל יפוריאה דוחיאל תארוקה המוצע לע המיתח ןהב
,ירמגל רחא םוחתב םדא ותוא לש ותעד לשב ,דחא םוחתב ויגשיה לע הרקוהל יאכז אל םדא ,רמולכ
ןהל תושעל ןיינועמ ןהכמ אוה ומשבש ןוטלשהש םושמו ,רשה לש הלאמ תונוש ןהש הדבועה לשב קר
לכ הפיא :הנטק הלאש קר וישכעו .יבמופב ןהב זחאיש ימל השעיי ךכ יכ שירשהלו היצמיטיגל-הד
 ?היטרקומדב עגפמ ץ"גבש ףקותב םינעוטש םינמיה םתוא
 הלאשה ינמיס ?הלשממ היהת
ןימינבל הלשממה תבכרה תכאלמ תא השעמל הכלה קינעהו תמאה עגרב קנחנ רעס ןועדגש ירחא
םע תינמז הלשממ םיקהל םאה :הלשממה שאר ינפב תובצינש תויזכרמ תולאש שולש שי ,והינתנ

ר"ויל הנקמשו ,ץנג ינב םע םתח וילעש ,םדוקה ינויצילאוקה םכסהה תא לטבתש ,דעוימ העיקפ ךיראת
ילתפנ םאה ?זא דע היצילאוק בכרות ןכ םא אלא - בורקה רבמבונב הלשממה תושאר תא ןבל לוחכ
היצילאוקל ףרצל לכוי םתוא ,םיקירע וצוצי םאהו ?וילא רובחל ןווכתמ ,םירתוס םירסמ רדשמש ,טנב
?)םיידיימה םידושחה ברקב םג ,וישכעל ןוכנ ,ריבס הארנ אלש רבד( ולש

 .תוסג םילימ אל ןה ,םירבחו תורבח ,תוישימח תוריחב
םיעיתפמ רתוי תצק םירבדו ללעתמכ הלגתמ ידווילוה קיפמ
לש תישפנה תואירבל םיגאודו הנורוקה יקזנ תא החוכנ םיאורש םירע ישאר תוארל יפוי הזיא ■
ידכ תיזוחמה תירטאיכיספל םימעפ שולש הנפש ,הלמר ריעה שאר ,לדיו לאכימ לשמל .םהיבשות
ודגנ החומה םדא זפשאתש

גאהב ןידה תיבמ םישגרתמ אל לארשיב ■
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םלועה תומוא דיסח אל ,םיקסע שיא אוה רזייפ ל"כנמ ■

ללעתמ סובכ הלגתמ ידווילוה לע-קיפמ דוע ,ףלח םוי דוע ■

התיבחה תמוצ תא וספספת לא ?ןופצל םיעסונ ■

הפוקתה לש ןיינעמה בכוכה אוה סקיא סאנ 'ליל ,תיאומוה היצקובורפ תצקו ןורשיכ הברה םע ■

?לשבל המ 

לעוש תלוביש םע םיחוניקו תוגוע 26

?אורקל המ 

לארשיב אבה לודגה יגולוכיספה טיהלה תויהל ךלוה הזה רפסה

?עומשל המ ��

דובאה דובכה תא ול ריזחהל ןמזה הזו ,70 גגוח ונמור םייח הרטיגה רוביג
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