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הילוח דוע :ךיירדלוג יארוט לש יאבצה טפשמה לארשי תרבועש ליחבמה ךילהתב
.טפשמה תיב וילע בשח המו ,ךרעומ רוספורפמ חקלנ לארשי סרפ ובש בצמל איבה ימ רוכזל ךירצ תובוט תורושב :םגו .םתבשחש המ אל רבכ איה תיחרזמה הקיזומה יכ חיכומ שדח רקחמ סיב ןתב םיקשוחל

שדחמ ךוניחה דרשמ
ןיב תולובגה לש טלחומ שוטשט :קתרמ קמוע ךילהת שחרתמ לארשי תנידמבש הכורא הפוקת הז
לפתה ןיב תנווכמ הדרפה-יא ,היתורזגנו "תמא" גשומה לש דוסיה ןימ קוריפ ותרטמש ,ןמוסמל ןמסמה
תוהמ לע אלו רבודה תוהז לע שגדה תמיש אוה ךילהת ותוא לש םיטלובה םינייפאמה דחא .רקיעהו

 .תוירחאב האישנמ ערפיהל ידכ תוחילשה ןובשח לע חילשב קוסיע ,םירבדה

בשחמה יעדמ תומדקתהל ותמורתש ,ןמצייו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפמ לארשי סרפ תלילש תשרפ
הדילחמה תרשרשב הנורחאה הילוחה איה ,ולש רתויב םיריכבה תוגלוקה ברקב סנ לע התלעוה
טפשמל הלעה )ךוניחה רש ,החילס( ףולאהשכ ,ךוליה התלעה וזה הסראפה רקובה .וזה תיתלגומהו
קמנל ונממ שקיב ובש ,)רוספורפה ,החילס( יארוטה ךיירדלוג תא )עומישל ןמיז ,החילס( יאבצ
 .הרוחא הנש 15 םיכלוהש םייבמופ םיבתכמו תומוצע לע תומיתח ,תויואטבתה

םג רכזיהל יאדכ ,המצע הדמעהמ רתוי הבושח היציזופל הביסה הבש הירוטירטב רבכ ונחנא םאש קר
"וצרת םא" ןימיה ןוגרא - ךיירדלוג 'פורפ לע לוכיבכ לילפמ עדימ ותוא ךוניחה דרשמל עיגה הפיאמ
תוינידמ עצבמ ךוניחה דרשמ הבש תואיצמבו ."יטסישפ" ותונכל העינמ לכ ןיאש עבק טפשמה תיבש
הבש הנורחאה הנשה ילוא - ?תינשמ חילשה תוהז םואתפ הפ ,עגר - יטסישפ ןוגרא ול ביתכמש
   .ונבשחשמ תחלצומ התיה ,לילכ טעמכ ותבשוה ויתודסומ
תובכרומה תכלמ הנוכשב יל םיארוק
?ךינורג המלשו יפסכ יתמ ?בוגרא השס ?תירבעה הפשב בתכנש רתויב בכרומה רישל יארחא ימ זא
."דחא ףא" הרישו ןקז ןב ןדע םינשושה תכלמ איה ,ןכבו ,הבושתה ?"תשש" תקהל

ולא יכ תפרוגה הנקסמל עיגהו םיירבע םיריש 1,001 ןחב תפדוי םדא גולוקיזומה לש שדח רקחמ
קורה רנא'זמ ולא לע - הרוצו םינווג ,הינומרה ,בצק - רטמרפ לכב םילוע יחרזמה רנא'זל םיכייתשמה
.)םיהובגה תונולחה לש "הגונ רמז" - העתפה - אצמנ המישרה תיתחתבשכ(

םישל הווש טלחהב דחא רבדל לבא ,תוכיאל תטלחומ הבורע הניא תובכרומ ,קנאPה ונתוא דמילש יפכ
לאשתו רעונ ינבל םויה אובת םא" .ךכש בוטו ,תמלענו תכלוה תנשוימה תימוטוכידה הקולחהש - בל
הקיזומ םיעמוש םה .קיתע התאש וניבי םה" ,רקחמה ךרוע ןעוט ,"תיחרזמ םיעמוש םה םא םתוא
?תיחרזמ הקיזומ קיפמ רגב ויתס .תילארשי הקיזומ השוע אוה ?תיחרזמ השוע ןוסח ןדע .תילארשי
."ןהלש תועמשמהמ תודבאמ ןהה תויוותה .יוושכעה ילארשיה פופה לש דנואסה תא ול שי

תחא הבוח תייפצו עובשה ףוסל םינוכתמ 20
תוומו םייח ןיב קחרמ ,םידעצ 3 ,םישנא 3 ■

  וילא ףרטצהל הנימי ירבחו דקש תלייאל ארוק והינתנ ■
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 חאר'ג 'חייש יוניפ יבגל עירכי ןוילעה ■

קובסייפ לש ןורחאה ךלהמב יטמרד תוחפ יכה קלחה איה פמארט תמיסח ■

קטייהל סנכיהל ידכ םיתנכתמ תויהל ךירצ אל :סיב ןתב םיקשוחל תובוט תורושב ■

 םיעט ןיידע לכואה לבא ,דב תופמב ןחלושה תא םיסכמ אל רבכ "אנומ" תדעסמב ■

אורקל המ 

אוה םגו ,"םירבח םע תוחיש" תא ינור ילאס הבתכ "םילמרונ םישנא" רכמה בר תא המסרפש ינפל
ןיוצמ

לשבל המ 

עובשה ףוסל םינוכתמ 20 :םינגוטמ םיליצחו םירק םיקרמ ,םיטלס

תוארל המ ��

.הדוקנ .הבוח תייפצ איה "ןואטסיא לש תודוסה"
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