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72ומכ.םיתצנמלםיסרפתהלסיהינכתהםויסב,'דכותומודקתויהורפס

ך"נתבקרפ,רנדההקלדה:תבטה995לטתיתרוסמהתרגסמהתאחונדלןי
a)גולבבלדבמלע,תיטארברפסמךטמה(Anaתבסתני19

:.:טדחהךיטהדומלו

*

Cmתרבסמב:הבטתלועפ“baלהללקואהכרב-"ךפאתעזב"-
לצרהלטורופסתאירקלעססבהתהלועפה:הלועפהתרבעחךרהל1

רטקתטךירדמהלשהרבסהםדקותרופסהתאירקל.וילעהחיטו"הידולבןולופ"
ךירדמה-אלו,םיכינתהnx“הנמכסיהחיטהםויסב.יללכהאטונהלאהלועפההא

האדם, 
חתפתההבטחמהוהדובעהחוכבסוגיאר:הלועפלםיקרפיטאר
meça

האראוה,הנממלבסאוה,בויהלטסחיףקחאלהדובעהלאםדאהלטוסחילבא
(רופסההאארק)?יבויחהיההדסַחִיםאד"..,ךפאתעזב"-,חללקהזפ

?הנוכנחתיהןולוסלטותטיגםאה
הידעלב,םדאהלסבייחמקלחאיחהד-ובעה,תמאלסןיקהג:ךכבסל

.חתפתהלולהרטפאמהניאםדאהלעהלפנסלובגאללהדובעהךדיאמ.ןונתיאוה
,וליליעוהוםדאההאםדקטחרכה,הרכהאיההדובעה:איההנקסמה

.עונמלךיהצתאזכהדובעו-םדאהתאתנונמאיהחטטי,תאזכאיהדימת%לךא
+

mana osa sÍ3pr niaob2 .J 1301 Y308 חלועפ a

ההיסאהב.הרצק רורכקחיטללה
רהההאצרהו

י4צחיאוהסכוהוקבאהבםדאחהאוניאד:הלועפלםיקרפישאר(8
הניאהירוטסיההטטעמבהזכא,רילוסבמלערבגההלגובהה
תוכזברקעבאלא,ותעידיתוכזבקהאבםדאהד'לס,ובינחצב.,תעדוי
,הרבחחה חוכב-והלוזחוכלוחכתאףרצל

?הרבחהתאםדאהרציהמםטל-

,תונכפבדחיםתלהל?97ךכ=

,דפחיהלט,וחוכמםילודגםללעפמםיקחללגוסמתויחלידב-

ue ha 
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תויהלןוצרהםצע:םיינוטאררתויילואםיע'נמםגויהלבא-

קראלאיההרבהח.החיקלוהניהנלטעגמרוציל,הטגרחהזלחזעיבהל,דחי

?םויהדעונמצעבתאצםיטחונאןיאח,יטפנךרוצלכםדקםאיכ,ילכלכךווצ

.רבחלטהוחכונטיגרהל,הבלועפל.הבהויחלידכקרהרבחלםיקוקזונא

.םילודגםילעפמרוצילתלוכיהוןוצרההאםדאבתחתפמטאיההמצעהרבחהו

?המודקההרבחהלטהתרוצהתיההמ-

ראת),ףלאמהןמהברהוניתועידיבטיךא,טעמהילעםיעדויונא-

(,הכוהבםיטנאהיסחי,הנבמ,הנומדקההנומוקהתא

ץהנומוקהינבןיבטםיסחיבוז"הילידיא"הכטמנברןמדםאהלבא-

תאוררוע,םדאינבןיבתולדבתהה,תורטעתהה-?הקורפלסרגהמ-

הלחהריטעבושירצונטתומוקמבטםיעדויונאו,לוצינהוןוטלטהרצי

,הפלכבהרבחהתאלוכאלהירסומתות'יחט

םהרבאלסוהטיגפלעארקי?ך"נתהןמךכלעםיעמושטונאהמ-

רסומהטיאדדונחהעורהלטתיניפאההטיגהיהוז,הרומעוםודסיבטויםע

ןיקעוואמלדוסיהםגוהז),אטוחובהאוראוה,רטעתחטבטותהלא,ףורצה

(ךכלעםיכינחלתוארהליארכ,לבהו

ובתררועמאיה,הילאךטמנאוה,ת'תרבחהירבםדאה:הלועפהםוכס

איהלבא,ובשטהריציהותומדקתההרטוכתאָדיתלכיתא,ובןופצהבוטהתא

היווטסיההךטמבךשמנ,הניבטקבאמהו,תוילילטתונוכתובתררועמםג

,ןורהפהתאסיסקבמיןגאןךהדלבול .הלורכהיסונאה

תוברהבתוידטסיא,2,םדוקהקרפבםייונמהתוווקמה1:תוווקמ(3

.(ראילרלימ)תיטונאה

»

,לעבטבהדורהםדאה:תבסליל1

תוחוכלעםדאהןוחצגהאםיראתמהםייתורפסםיעטקלעהנבתהבסמח

(חפסנןיע:תועצה)התצחמומהריצילטהעפוהלערקעבהנביטיוצר,עבטה

רעימלוק")יקסבוחינרטסיריטןוגכ,םיריסוא("םדאהחצנ")רופסןכו

("םימודקרעי

תבסיברעלתועצה'ר"יתרבח"הבסלילךורעלןתנהז<%טונםוקמב

,םייטדח

A 



ea

,הב0הט.אר :הדעההרגסמב,תבטתלועפ(ח

boהרבסההאצרהלעססבהתרקעבהלועפה:הלועפההדבעהךרדל(1

םטל:,הלפההרודסךותמהוארקההמכ,הבסמךיעמםצ ,הבבלטלרטפא',/ךירדךמה

רבדהשהדמבןאני/ןכmuss)ןיע-תוירקיעהתוליפתה),ןהילעהרבסה

/.ירואתרופסאורקלרטפאתמ

ונתינכהתילס.ןווטארה קרפהםהכסבםידמדעונא:הלועפלםיקרפיטאר(2

םכסמהזהגתהטו,הנשהטאדתארקלהכרענטתינכת,םלועבומוקמוםדאהלע

.|;:,התוא

רוזחמתלחתהועבטברוזחמםויסלשדעומוהז-?הנטהסטארגחרהמ-4
דעומםגאוהךכםוטמו.,תואלקחב-םדאהלטותדובעםוחתבאוהןכ,טדחה

,הזהםויהאוהטפנהןובטחםוי,טדאהלטוי"חךרדבםגהחיתפה"םויפלט
,הרבחלםדאןיב,ומצעלםדאןיב:םהביחםדאסםימוחתהטלטבטפנןובסח
םבוזחלםבלםידחימםעהָמהרבחה,טדאהובטםוי,אופיא,והז,ומעלםדאןיב

.ה,ורואלםכרדתאםינחובוםתפיאטו

,תוטונאה"לטהפרדםוכס"םלהעתומייצפצ"ןורכזםויאוההנסהסטאר

לטגהנמהםגןאכמ,טלועבםעהוסדאהלטוכרדתיטארלוםלועהתאפירבל0997

?qnaרכזו,קחציתדקעלרכזאוהרפוטההעיקת.הנטהטארברפוסבהעיקת

.,יניסרהבחרות

חהליפתהןאכמו,אובלדיתעלהפיאטהיוטבלטדעומאוההנסהסאר
"2.,הלפכתUYיהעטרהו"זהעודיה

לטהנטזח,םדאהלטםויםויתווקהליוטבDaאוההנטהטארלבא
היההלטלאידיאה,הנמיהקוחרוהואיצמהJoקוהנרבדםלועמהיהאלתודהיה
sinoדעצלכבםדאלכלטותעדכהלןוהנ,ימו"םויבורק"המדאה'נפלע"

אללהיחיט?ולטםויםויייחבםדאהלטויהוטירדןהמPodanaייחבהסוע

,החמסבולמעירפתארוצקלוותדובעהוטעללכויט,חטובוטקוט,עירפמ
ayeדלכת"םיבוטםימיולחיוהוריכעמהותונסקהםדאה**חתוללקולכיס

."היתרכרבוהנסלחת,היתוללקו

?הזהבחההאונחנאגוחבדציכ-

,תיללכתיטונאםא"כ,אקודתיתדהניאגחהתועמשטמלבא;,;םייתדונניאוגחנא

וננוזחםעתודחיתהלטםויכונחנאםגותואגוחנךכו,םדאהלטוייחמתעבונ
.ותלוזלאויסחיבדיחיהלטוטפנןובטחלטםוישףאו,ימואלהו,יתרבהה

,םידעומךבקב.1:ךירדמהאצמיגתהלטויפאלעתורבסד:תורוקמ(3
(ןמסט"פ)לארטיידעומרפסב.2

לעםידיסחירופסאירקבתוטעהללכוי,ארקמיעטקבהלועפהןווג

(,ךבו4,מי"ע"ךד1גהדות"ךבוקבפאבוהנטהטאר

a e 
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pes-+הנטהטארהבסמ(ט
םיכירצרדעהייחו,הנסהטארןמסבתדמועהאהקרפבהלכתינכתהלכ

תוצובקההולועפבתינויעהתוליעפה,דצב,גחלהונכההןמסבדומעלםהףא

יתדבחהחהמההארוצילתוכירצטןהותונכהלטהחותמהדובעתוטעהלהבירצ

,הדעהייחבןינעהו

pra andתויהלםויהלע,ברעבהבסמרטאמרתוידחילטיהנטה

םידקהלטיךכ0100.,הדעהלסיםייטממהםייחל.יןכהלעבו,תועמטמבר

סתילטיטםיאטונהםהםינטו,הדעבתיניצררורבanyםויותואבהבסמל

םיאטונה"נשסההמבםינטהjaדחארוחבלךירדמהלע),בלהתמדשסהתתא,םחל

.(דחאכהרבעהלםינהנםניא

,וררולתנטתויתרבחתויעברורב) ,הדעהלט.ימינפייתרבחירובי(=

mapaטיטרורב('דכרןוקתתועצהתטלעה,הרבעטהנטהךטמבהדובעה

,היוצרהמרל.הנילעותאלא,תומטאהלשןורדמלהנרדרדהאלתופמרצחתפגואדל

יזבתצ.םישנאםעתוחיטי"עןמזדועבמןתואןיכהלסיץכלצו

|

,התותפל

JAי%תלטלער%פהתודעובהנכהירורב.A

רובעתויהריקסבחתפהש,הנשטהךטמבהעונתהלטקפרדוהדמעמdyהחיט(ב

"<,.האזכהנטיטהדמב.,תרקבףרורבתחיטל

.הבסמהלשהיפא,היגיגתההבסמהךרעתרורבהטוירחאל:הבספה

תויוצמהתדיורטפאלתמאתומתויהלידילעןכלעו,ורקעביהעפוהתויהל:(ןירצ

,תאזהונמדזהב”panאלהדעביתובותחכםוטסךכלגואדלסי,הדעלכב

,המאתומהאירקבםאו,הנטקהלהקמץוגדאואדיחיתריסבDN,הניבנבםא

ברע:דחאאטדנלןמוצמצי"עםיאתהלטיתונוטהתועפוההתא,דוקרבםאו

.,ויפלכדיחילכתבוחותקדוצההרבחהןויער-הרבחהוםדאהתוטדחהה

(חפסנבונתנ*ארקמהיקרפלתועצה)

:תינוציחהתרגסמהרוציתתינפההלטתויכטמההוהודחאהתא

.תורנלטיחיתדוסמהקלדהבו,הלהקמתדיטואהניגנבחתפההבסמה

,הנטהךטמבהדעהלסהכרדהאהרצקבומכסיךינהואךירדמ

.ןנכתלםאתהבארקמהיעטקותועפוחהורדוסיןכמרחאל

ויפא,ילותיהלו%אלטרודמבםייסלןיא,העונתהלטתויתדגטתזבסמכאלט

ּ,ובםוגפלןיאוג-*ניצראוהגחהלט

*

רחאלםיקלרשפאטהדמב,תינכתבהזקרפש*אסמהנטהטארתבסמב

.טארהחיטלשםירורבה«quanוזטדקות,עובטהעצמאבהלועפדועהבסמה

ואלויטלםויהטדקוי-אלו(םימאוסמיתלבםינינעוראטיטהדמב)הנטה

,ךירדמהיניעתוארכ'טפחברע

 ל



 

(תביחמהניאתינכתה),תידוהיהקיסומבוע:תבשטלילתבסמ('

הניבניקרפונבוני,ָחְנְכהלהלקאיה,רבעמןיעכהוהתוזהבסמ

,תידוהיההקיסומהלטםינוטםיגוסלהמיאהמהרבסה.בגאםיטילקתב

הזהבסברעםגהיהיתאזכתצנכתטולקלםילגוסמם"כינחהןיאטסהדמב

(םייספחהםיבְרַעהחַָונל"ר)יטפח

*

*

.תדה-.םירופכהםויתארקל:'בקרש
שבשבשבשג₪=₪שנששבשנשנ=שנשנשפשששנכשבשמלגמשעממ=שמ

םירופכהםוי,םירופכהםוילהנטהסטארןיבטיףוצררטק

טפנהןובסח:רתוייגיגהה,הנסהטארלטונכתיוצמןנה

ךכסוסמ.ורבחוםדאיסח"י,טודח,הרבההלסוםד%הלס

תויעבתאוגרכה,הזאסונלסתופיצרבונתינכתםבךסמהת

.לעבכעתנונא-?ןתוארותפלהתסנוזדציכ-.הרבחה

.תרוסמהותדה-רציםדאהטםינוטארהתודסומה

noiva (xתדה.,אובמ:בק%הרגסמב.תבטה,

ןיאטיאדוו,הטקאטונבתקסועתדהלעהלועפה:עוציבהךרדל(1
אוה,רענלכסעמבהנינעמתאזההלאטהלבא,הריִתיהקמעההזהליגבשטורדל

DIVaR vaioיאדכרורבוהתיטבגא,.המודקהעד1%7919סיבורלו,םייתד

תוארהלהוסנלו,יתדהםדאהתלילטלסהתוידדצדחוההויחססלעודימענט

הנבתהלועפה,ן;רבחלערתוסעלמ.םדאהתאהנסרב,תדבהיהטיבויחהדצההאול

.ךירדמהלטרבסה*רבדוהחיטלעאופיא

הרצקברבסה)?התעהזאטונבונרחבהמל:הלועפלםיקרפיטאר)2

.(תינכתלהמדקהברומאהתא

:?תדהיהמ
םידירפמונאםויהט,םייתְרבחםיכרעהמכוהמכלסהוגזמתהאיההד-

ותווהתה,םלועהתאראתלהסנמה,עדמףאוםֶלועתפקטח,היתרבחהקוח:םהיניב

.ובםילעופהםיקוחהו

ןויסנךותבהמצעלהטבגNandoםיווצהכרעמיהוזתיתרבחההקוהחה-

תותבןיבופ,רובצלםדאןיבוההבחלסדאןיבםיסחיהתארידסהלידכ,הליח

,הכותבםדאהיגבםיאלממסםינוטםיידבצםידיקפתוםינוטתודמעמ,תונוס

הכותבוצונטקוחהםָבםיהלאהתואיצמבהנ*מאמההרבחהטרוווב

םיקקוחמהתיבלןינעאיהתיתרבחההקוחהםויהטדועָפ,תאזהתוהולאלסחוימ

תוכמסהוקוחהטיאםגןהכההיהרבעבירהםייחרזאתורסומםהטןידהיתבו

 (תיהדהטדקהלבקךלמה(qeחבוילעה



-tim

.םלועההרוצהאומצעלראהלטדאהלטונויסנ"א*חםלועתפקטה-

תקסועםלועתפקשטשה:רמואהוה,והילכת"הא.ןכוקובםילעופהםלקוההווהנבמ

,ותילכתוובםילעופהםיקוחהוות*שאר,םיקהםלועהתעידי:םימוחתהטלטב

,םלועהרצויאוהםיהולאה,הדדןמקלחאיהםלועהתפקטהתיתדחרבחבסטרורב

הכורבהניאםלועהnopomףויהלבא.ותילכתתאעבוקהוותואגיהנמהחוכה

:תדהןמnovasאלה",םלהלאב[נהמאב

יכונאםיאור?םלריכמרנהנאתוהתדהלא-?תרוטתדתדהלכוםאה=

תולדבנןה,תחאהרקבןתואוקבלו,דחאגטומבתותדרלכתאלילכהלןיא

,תיתרבחהןתקוחבוןמלועתפקטהב-?המב-,דאמוזמוז

"עדמ"התאםילבקמנאןיתס,תינפתהילסםדקההקרפברנ"אהרבכ

ןניאןהבהלפטתדחטתויתרבחהתויעבהיכוניארתאזהורמללכא.,תדבס

לטםייר6ומחתונורתפהJDוהטמטיילואןכלו,ונלטתויעבהןמתונוס

e 213097 99 Yapnoo nam
תועפות"*תטמהעבנא"*ה<?תדה'הרצונדציכ,הלאטהלעהל"*חתבכלהנ

תחתםטבכלוומצעלםֶך%*בסהלטקבםדאה;עבטהתוחוכינפמדחפה(%א:תויטפנ

rentםהילעעיפטהלו,ערדבוטלטםייסונאםלגסומ (a Da Dtהחבקךכלל

עצמהזיארוצילטיךכםטלו,ויהונפסלפודיכיואלעיםדאהרבגלהחהבבס

,התדהלטהנוטארההמגמהאופיאיהוז,םיפתושמםיגהנמוםיקוחלטםכסומ

תדהט,ןמזהךטמבתפלתסמוזהמגמטרווב.קפסאללתיבויחאיהתאזכרוהבו

.(אמורבתילוטקההיסנכה:אמגודאבח)ינוסלטוידמעמםרוגלהכפה

םיירוקמההיברעלאהביטהלותדהתאטדחלתונויסנויהדימתלבא

.וניתולועפךטמהבםארגדועטיפכ,דאמםיברםהו,םייבויחהו

::תורוקמ(3
ב

,םירופכהםוי:,"כקההרגסמב,עובטהעצמאבהלועפ(ב

תומודקתועדםירבחלטיםיררפפכהכילעלא:קרביבהךררל|(

םתונרעבזחאהליאדכ,ובםילזלזמםהללכךרדבץןתויחטסלע|דדימעהליאדכט

תאם"סליוצרךכו,ךירדמהלטהרצקהמדקהרחאל,הח"טחתפלידכהלאסל

יבתכבםאצמלרטפא),םירופכהםוילערופסב,ןמזךכלרתונטהדמב,הלועפה

0E|.('דכוטאץרפ

תדחהמעהאיבהסםייבויחהםיכרעהןמדחא:הלועפלםיקרפיטאר(2

,םירופכהםויבםיוטבלעואב,תיטונאההרבחהייחל

Raל"םירופכהםויוהמ=

ENCON 



ro

nnºdoטקבמDIN-120םוי,טפנהןובטחוהטרהםוי nyולאסחטלע;ורבח

-לגנרתה),םתואםילבקמונאןיאטםיגהנפםְנטיטרורב,ורבחיאטחלחלוסו

ה.יבויחךרעוהזודוסיבלבא(הרפכה
לטלמסבוניארםירופכהםויבויוסבלעאבסהממוהטמ

בוטןיברוחבליספהםדאהלבא,םלועהלסורדסבםגופאטחה:"לבהוןיק"

"ובלוטמההתאו---ץבורהאטָחהתהפל",וינפלהחותפהבוטתלךרדהו;פדל
,הבוטתלןתנטםויאוהםירופכהםו'

y?הזבדסומלש*תרבחהרוכרערהכ= É
PINAםירפועםהו,ורבחלםהדאכבשםיבסקםרניבעדימתםירבצבהרבהחה

תאםעפבםעפכטדחלורוזחלוטדחלהלגוסמאיהןיאםא,הרבחה"יחתא
ץוחלדפטהןמתאזםיטועהםיטנאהםיברםנמא,םדאלםדאןיביתרבחהעגמה
בייחמ,'תרבחדסומכדזכםוילטומויקםצעלבא,םרוסלםירזוהןכמרחאלו

הנטמ-םינימאמםגםהםאו',ברךרעטיךכלםגו,ץוחיפלכתוחפלםתוא

1,םתלוזלםסחיתארבדה
תודהילו,ידוהיהייחברתויבםילודגהםימיהידחאלבטחנםירופכהםוי

ויתועדבאלהבןחבנםדא,תויסעמתודמלטהדאיהתודהיה,אוסלאלוללבב
םדאהיסעמלןחבמהםויאוהט,םירופכהםוי,ויטעמבםא.יכ,ויתונוכבאלו
ךבלףסונ,הברהותובי'טחןאכמו-197719991ותונמאנןחבמאוה-לארטיב
הרותהיקוחמהברהלערובעלץלאנותולגילבחבידוהיה,ירוססהךלע
ןידהארומ,תודהיהלאטהחמותואךטקסםויההיהםירופכהםויו,(םיסונאה)
אלא,בלבט"ןימאמינא"בקראלתבייחמתודהיהטהטגרהה,םירופכהםויבס
תאםיקטאוה,םוקמלםדאןיבוורבחלםדאןיבםויםו%לט.תּווצמםויקב
הליפתבויוטבלבקםירופכהםויבטהזירוטסהIP,ותולגיארומלכבםעה

."ירדנלכ"תעדונה

וניאםדאטרורב?םלועהןמרובעיהזיהרבחדסומט,רזגנםאה-
תרצו;?בריההשורדךרצההדלבא,והרוצכגחההאםיקללוכיוניא,ןימאמ
,ונייחהאתמלוההרוצולאוצמל

(םידעומ),םינוסםיצבקבםירופכהםוילעםיפסונתורוקמ:תורוקמ(3
.יקסרפל"לארטייגח"ןכו,ןמש"פל"םידעומ"רפסבןכ

+

o TR no ADomama(a

וכרע,םירופכהםוייאטונלהמודהיהיהנכתטהבסמל,וזהבסמבהנווכה

,הרבחהוםדאהייחבהירבחהלטהכרע,ותלהזלוהבוה,התלדו a ,םדאהלס

Ri 



ב

("ותואאדבםיהלאםלצב")הדגאהרפסברקעב,דבורמךכלרמוהה

םיניפאמטםירחבנש?עטק,("דונגהרוא"ךותמ)םידיסחלסתויטעמירופסב

POSIיהורפסב;םכילעםולסיבתכבו,ץרפ,ל,*יבתכב,ץכו,חפסנבונתנ"'

,הקנלורוקל-"וקמלטומולח",:(חפסנב-םייניפאםיעטק)"ווגאט/ריסךותמןכו

+,א

*

,יחריו6מ,תוכסההארקל:'גקרפ

ןכלעו|םיפרונהםימיההפוקההאםיסמתוכסהגח

גח%אוה-תוכסהגח,תיללכהונהינכתלאוה.ףוצר

תאיצילרכז;ףיסאהAM:דחאכיתדוירוטסהיאלקח

תאםיריכמובסםיגחהךחאאוהוהרותתחמשו,םירצמ

:רתויב,םעה;רבלסםינרושהםייררטסההםידכורה

לטהחוכ,הבאושההיבהחמט,הפסחםונימהתטלט

הלאטלו,הצמ?לכב-הבסלבתנתנמואלהתהרוסמה

.ונהינבתבזה.קרפההֶא.דהינ17

,תוכסהגה:הדעהתרגפמב,תבטהתלועפ(א

יוצר,קחטמורופס*"עהלועפהןווגו,ךירודמה.לטהרצקהאצרהךרדברבעות

,החיתפתלועפכ,יגיגהחרהונהיהיהיפאטוהדטברבעותתינכתהש

דאמתבכרמוהכראתרוסמש גחאוהתוכסהam:הלועפלםיקרפיטאר)2

ןמםיחוקלוילמסתיברמו,ףיסאהגח,יאלקחגחהזירה-הנוטארל,ובהרוטק

תרוסמלע(.הבאוסטהתיבתחמשטוםינימההטלט,הכסה)תואלקחבועבטבטהנועה

רכז":לארס'יגהתיברמבירקעביטומלךפהט,ירוטסהאטונבכרוהוזתיאלקח

תויטרפתאירקלטרוזחמהרמב,הרותהחמט:תאזףאתאזאל."םירצמתאיציל

,הזהגחבאופיאוטגפשתוחמטטלט.הזהגחביטילטהביטומההתאהוהמהווהה

יאצויתחמט,וירפףסואחמט:"חמטךאתייהו,ךגחבתחמטו"וילערמאנט

novoןפוהבהוקיזחמשטתוחמטשלט.ודועי-והרותבםעתחמטו,םידבעההיב

,הרותהוםירצמהאיציךכלתודעורחבנםע,לארט'-ץרא:תודהיהלטםירקע

,(ויפאוגחהיגהנמלעהדגאהרפסךןותמFANארק)

ןמםיעטקאוק)ויתווודלםעברמתטנתטלוטמהחמטלט5חלטהזיפא

סנבכנףאהזגח.,ובתויולההתווצמהותוכסהלטויפאלעתידיסחהתוופסה

יכםא,הורחגחוףיסאהגת:ץראבםיטדחתמהםייחהיוהלהבורמהתויעבטב

,הנורתפלהפצמהדועהזהגחבהרותהשחמטלטהקלח

ce a 
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.ל"נכ,םידעומהירפסוטמטיתורווקמכ,תורוקמ(53

*

OOתרגסמב.עובטהעצמאתלועפ(ב a

וירחאלט,םיגדמרּגפסב
וטלתנטםיפוסחהירגפסןוגכרופסאוההזכרופסי,תרוסמהלעהחיטחתפהת
ירופסמ)םמעלםתריזחה"לארסיעמט"האירקוא,ןוגנרכזקרוםמללעמ
ייחבטרפבוהתוביטחהתוהמלעהחיטהחתפתהןכמרחאל(ר"זא
ines.הילילטל*תמו-תיבויחאיהיתמ,לארס'

לטוחוכםצעבוהמ:רופסהתאיוקרחאל:הלועפלםיקרפיטאר(2
ואירוססהןורכז,ןווכזוהז=?ימואלםויקלערומטלהליפתחוא,ןוגנה
-,הילארסקההתאיהצויו,תוברהלאתיטיאהתוביטהתארצויסיסיא
תסברהבאוהןכ,טרפייחבתאזוניארסםטכקתהויסמהלטהתוכוהז
,םיברתורוד002הרצונטתוברחלדחארודלשוהוסחיתה

תימצעהותנגהםסלרציםדאהטדחאדסומוניארונחנא-?תרווסמיהמ-
,םיינוציחםיווצםהרסומוהקוחלבא,רסומה,הקוחה:דרבחהלטחתרימסטו
והטמבךרוצסייטונאןינעוהבהאלטסחיותוכיטלטהטגןהרוצילידכ
:חזמרתוי

-

,תרסמהיהוזו,תובוגהוהויוח,תוסגרהלטתפתוטמהשטםויקב
,תורודלםתואתרסדמוםיפתוטמםייחךוהמועבנטםיגהנמוםיסקטהטבגמאיה
רודטהוברתהעקטמ,אופיאאיהתרוסמה.תימואלתויכטמההרצויאידךכויק
,םלהלרוגהארבעכועבקסתרירהותוטקטה,םיסומנ,םיגהנמ:רודלרפהרמ

4ילילטואיבויח0871910714—
תענומתרוסמסהדמב,בכעמןכלשרה,רמשמםרהרבירהדדהפךבמי=

,,ןהילילטו.השוגמאיה-םעתוחהפהה

תאךכזמ,יבויחהתאררובאוה,בצימםרוג:והז,ינסטדצמ-
אמיקינבחוריסכנלערמשותוברתתריואראויאוה:רקְקבְו,תוברתהיסכנ
,תוברתהיהדוז-ןורָכזד,ודבאיאלט

הירוטסהבםיאורונאהבסילילסההאףאו,הרוסמבסיבויהחהתא
ונממהענמDAאיהטןוכנ.חלוגבומויקלעםעהרמטחחוכבקר,תידוהיה
,םיילמונאהוייחיאנהבתיחרכההאצותהתיהוזלבא,תפסונהוחהפתה

,1התואחונזלםאה,סדחמתרוסמחתלאטתלאטנ,וצראלסעהבוטב
ובילעו,הבטםייקחובוסהתאלבקלונילע-?הלדבעתטחלונילעםאהוא
  67Aשי,התואחתפל
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nתהבטלולב 5 Domכסהni:

DAחלתונכההןמסבהבכשהתדמועהנטהטארקרפבטםשכ TOתוכסב,

DKזילעגחאוהתוכסה,הבורמהכאההאלותארקלהנוכתהטרורב<(

תליפת),תיאלקחההנועהןויצובו,רצקהתָיתפסכטילולכלךירצאוה,טוטפו

תינכתהלטינשההקלח,חפסנבונתניוללהםיעטקה(הַנועהתכרב,ףיסאה,םסגה

do'דכּוםימהברע,לוחמיקרפוא,הדעה*והמתויחלךירוצ

*

.תרוסמלונתטיג:+ג28ףרגטמב|,תבטהתלועפ(ד

תרוסמהתוהמלעהחיטל.ךטמהאיההאבההחיטה:עוציבהךרדל(1

.ךירדמהלטאולתורבסהבגא,החיטכ,התרוצכךטמהלהילעו.אפפעו

טחכתהלןיאס,ונמכסתמדוקההלועפב:הלועפלםיקרפיטאר(2

:ונמצעהאMyלואטלונילע.הלדבעתטהלןיאטםסכ,תימואלתרוסמל
?םסדחלונילעו,רבעהןמםוגטריטתרוסמהיכרעםחמ

היחתההודלותבותויבתואלפומהתועפותהתחא.תירבעהןוסלה-
קבאנדציכו,חתיאורפסהטינחבונוטללעםעהרמטדציב1390תימואלה

ו,ו:,הטודיחלע

תורפס,םלועמהקספאלתירבעהתורפסה,תירבעהתורפסהתטוומ-

,הפוקהלבבטעמכתירבעהתורפסה"בא%ץחך"נתה,הנממאקנויונווד

.,ונרודבףאו

םיצורונחנאםנמא,לארטל*יאהאםיטרויונחנא,םיגחה-

יתרוט6ש8poaתא11009םגלבא,וניגטומוונייחיוחלאםהואםיאההל

(.המצעלהלועפהלדחינ).הבטה-.

(ןיאוטנה,הוצמרבסכט,הלימתירב).,םינוסםימואלםיגחנמ-
הרבמ-?קדצומ-םי*תרוסמםיגתפמרומטלוטדחלהזןויסנםאה-

תורוצ,הויגיבחאלא,הוימויםויןניאטיוסבתורוצהלויהיסהכירצ

םחןיא,וילעםיכנחתמסיהובוהדוסיתווהמןהטהדמבקרתונהנחלאב
דדבםהייחויהםיגחוםיגהנמלטהלאםילמב%לל,ןיאמטירצוהלםילוכי
2.םינקירוםיממוסט

.*

no:1%קההוגסמב,עובטהעצמאתלועפ(ה om
לטאמא":רופסתאירקבדלועפהתאחהפלטי:עוציבהךרדל(1

:הלילטלטךרדבואלש,סלםיליההה|לעבךוהמ)"תבטלטאמאולוח
תבטהלטחכרעלעהחיטהחתפלוירחאלו.(ןמטירפלרבדמבךוהמ)*סטוקמה"
.לארט"ייחבתדחוימההתובי'סחו

A a  
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?תבסהידמ

:,הההנמ.לססויפוהז=

לדבלבהחרנמ”?DYקרםאה-

קדצהןויערובאטובטםויוהז:הרוקמבתבטהתאקודבלהסננ2

למעהייחמםירחאםייִחהויחלםדאההוכזובדאטובשןויעו,ילאיצוסה
העזב"הללקבטדובעטהלעהבטחמהותוברההלטןוחצנוחז-םויםוילט
,ןוע לעבללוחהימילטלמעההאDaתכפוהאיה-"םחללכאתיכךפא
ובאוצמלוולמעירפמהונהל הורטפאההאםבםדאלתנתדנאיהטינפמ
.(תבטהרפסהאר-הבסהלעםירחאוקילאיבירבדמםיעטקארק)קופס

ה;דצםאה,הלאטהלאטת"טטוקמה"יפלעתלהנתמהחיטחטהרקמב)
(?תבטהלטהעמשטמוהמעטהיהחזהמאבסאה,ןמָשירפלטותכרעה

םויההיההז,הלוגבםע*ייחבתבטהלטהכרעלעדומעלתדחוימתוביסח
ותמוקרועטאולמבעיפוהלו,ומצעהאררחטלהיהלוכי'דוהיהםדאהסידיחיה
,"הרתיהמטנ"לעבםדאםאיכ-לפטומובולעו,ףדרנםדאאל,יטונאה
.(תבטהלעהניהלטוריסהאארק),"אטוזהלואב"ןיעמהתיההבט

ךטמשיאיכרורב,ןנייחבתבטהלטהמוקמלעףירחחוכולהנתמםויה
רתויאוהטםוילסןבתהתאלבא,ונטיתנט,תבטהלטהיתופילקתארמשטל
,ווצנלורומסלטי,דבלבהחונמםוימ

.תבשהרפס.1,תורוקמ5

*

;תבסהי"בירקתפסלללהבסמ

תכרעמ,תכסמכהנבתאיה.תינכהבהזהקרפההאםיסהתשטה:תבסמ
רבדמהתומסקרפמחקליך"נההקרפתאירק.תבסהלעהרישוהניגניעטק
("הבסהךפסב"|-רמוחה)הורפסיקרפהאירקו,תורנתקלדה,הבטהתרימטב
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לארשי'בהרוב5ה-הכנחה?map:'דקרפ
םשכנשככשששבשששב

םיעיגמונא.הההיתפותינכתםויס%ו%שהוכסהגה

תפתוטמתחאתועמטמשיו,הכנחלתוכסןיבטהפוקתל

תידוהיהתימואלהתורחהגה-הכנה.הלאםיבחינטל

ול\5בםמורמהוKanריפאו,הוכטהגחתנכתמברצונ

.תורחלתודבעמםיאצויהתחמטמטיהכנחבםגט-ונממ

,תוירוטסהתוישרפדמללהניאתינכתהתנווכ

239.ןהוצררבלווררועהנטתויעבהלעבכעתהלאלא

,חורחהרובגוברחההרובג:לארטיתוובגלםיבטק

תוחתפהההירחא,ודחאההםיתעוםידגונכובצנםיתע

..וניתונקסמהנממץיסנו,בוקענתאזה

4338,תובסמההנכהברקעבתולועפבתוחיתמיהת*ח

הנכשמתתונכההו,יונפןמזה-התעמץוזלוזופכתט

“97240תבסמ-תיגיגח-תחאה,תומכסמתויוחיתטל

,הדצמלעיתורפסטפטמ-תינויעה,תירקעחו
טפשמלתונְכהה.הזהקרפההאםכסלאהיודיקפהמט

E.תינכתהתיטארםע

noivo (xתינכתהתחיהפ:הדעהתרגסמב,תבטה.

ההמלטה,ןירדמלטרבסהוהריקסהלועפאהתוזףא:עוציבהךרדל(1

.הזהאטונלםאתומהדעקחטמבאצמת

למס-הכְנחחתארקלהאזתינכהבונרחב:הלועפלםיקרפיטאר('2

תרובגללמסתויהלךפההכנחהan.לארטילטתולדגריתלבההנומאהוהרובגה

י5יםא',הקספאללארטיבהרובגההלטלטו,ונמילדע,תורודהלכבלארטי

;,תובוהופילחהיִלַעורבע

הצחלנאיהו,םורדלןופצןיבםיכרדתטרפלעםדקמתנכוסלארט"'ץרא

ןכמרחאלו,סרפָולבב,רוטאוםירצמ:תולודגתומפקמיתשן?בדימת

הטורדהתיה,חרזמההאטובכלםכרדבאמורוןויהואבצלרבעמ370ההוה

,תינתורותינידמתושמצעלערומסלירבעהםעכןטקםעמהיוצמיהלבהרובג

לחה,תידוהיההירוטסהההא5ולמםיזעונתוברקלטהכראפלטלטןכלעו

ןויסנהורוטאוםירצמםעהורכסכתסהב,םיתטלפבםהיהומחלמבדודולואטב

דעו-םעהלטתינחורהותורחלעןגהלידכםייניבהדמעלערומטליאובנה

.וירחאלטםידרמהואבכוכ-רבדרמ,םיבכמהתומחלמ

./ 
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תורחלעוהינידמתזָאטצְעלע:םעהםחלתורספיהטלעטונ"אררבכ

אסהט;התיהםעבתקולחמהו,וזלוזוולנדימתאלהלאםיתט,תינחור

תרובגהתאחפטלחורהיטנאוטקבהחלצהייוכסויהאלדרפלטתועטב,דאמ

ויהםיאנקחוליאו-ותרוהוסעה,םויקםטליסיפהחוכלענכהל,לבסה

לטםיעגרםגויהלבא,תינידמהתודחהתגטהםטליוכסרסחברקלםינוכנ

,םיבכמההמחלמהתיהתאזכ,םתמחלמבודכלתהתועיסהיתטסכ,תוד₪א

,אביקע-יבולטותכימתוותוזעב,אבכוכ-רבללטוהמחלמ,

לארטיןכטוצעראבטםטכ,תולגבםגהקספאלהרובגלטוזהלטלט

,ונממםימוצעםייוגןיבלעלקנותולגבןכ,ונממתוקזחהומצעמןיב

םגשהעט,ימואלהומויקלערומסלידכהרובגnandoםחלהלוילעהיהו

תרובגרקעבתאזהתיחהתעלבא,וילגרלתחתמטמטנתדלומלטסיסבה

םצעבהתיההריתיהרובגילהאו,,טיסונאוםיפוטח,םטהיטדקמי*:לבסה

.ינולצוזדב,תופ?דרילשם*מו'אהלאנתכתויתלתלוכיה

,הימצעההנבהב,חורההרובגלברקהתרובגההולנסטיהלוגבם5לבא

,לארשטילטתינידמהתויממוקההאטדחלוהצרארוזחלתונויסנבו

,לארשיבתורודתוקבאהםוכסאוהונלטרורחטהתמשלמוהונויצה

אוח,הפחלמהרובגו.ת*צולחחורתרובגתופרטצהלטלודגיולגאוהו

,ונמעלטתינחורהתורחההאטדחלוהינידמהתורחהתאםמוקלןויסנ

.לארטיבהדרובגהתודלותבםיקרפהמכלעדומעלהסננתואבהתולועפב

.הרובגההטרומ.5 ,הרובגהרפס.1:תורוקמ(5

*

-הריבעהלךירדמהןוצובןיאטהדמבתביחמיתלבהלועפ

(חפסנ'ר)"תוטונה"תינכתןותמהלועפ-החיתפהתלועפלםידקהלוא

',םיבכמהתפחלמ"עפהרגסמבVILA»עצמאתלועפ

ןיאןכלעו,ידפל.העודיםיבכמההמחלמתטרפ:עוציבחךודל1

למָממאוהטטוטמ,הזערואמבתחתופהינכתה,טדחמהרופסלעבכעתהלםעט

הרצקחמדקהרחאל,רתוייטפחהויהללוכיהלועפהלטהיפאלבא,התוא

.תיתונפאהריציארוקות,הזה,דרמהתהועמשמלע

לאדסיבהרובגהתודלותלעונהריקסהא:הלועפלםיקרפיטאר(2

.רתויםיעדויונאהילעטםוטמ,*נטהיבתפוקתמליחתנ

לעהבוגההתיהוז?םיבכמהלטדרמהתועמשמההיההמ

הטרפהליתתמןאכמ,ןויתובוהבלארטיהוברהתולטבתהלהיגהורההנכסה

,םיבכמהןוחצנהיהתאזהניחבמ.תויוברהתהיהטןיבתדמתמתוקבאהלט

.% 



ותואהנסהאיה,ידוהיהםעהתודלוהבעירכמערואמ,ינמזהיהטיכףא

(לשכנטתורמל,אבכוכ-רבדרמלהתיההמודתועמשמו),תינחורהעימטינפמ

תינו*התוברתהירחא'היהנה,םינויהמה,ץראבבצמההאראת

.ומויקוםעהתוברהלהתנכסו

",תילארטיהירוטסה'(הכנההרפס:תורוקמ(3

*

MY¿ברע-ןוטחטדחטאר:תבסברעו

.הוהאטונלברעהשדקויןכלע,ערזמהתדובערקעתיטענןוסטחטדחב

תוטדחתהל-תילמטרתויתועמטמםג.העירזלסילבא,ורקעביאלקחאוהאטונה

תכרהלםיכירצהלאהסלט,םכצהייהלילמסןבומםגץכו,ץראבםעהייח

יריס,בוניברתריסרקעב)..רמדחהברהנועההוהעירזהלע,הבסמַהיאסונתא

"ךכרדברחסהךלטאל"-תימואלההועמטמל(יתימאןביוליריטולבב

.ץרפ.,ל.*זל"הורעסמתומטנ"תילמסהותועמטמו,םולט,טל

*

 

SRןיושחשדחתיי

שדחהתינכתתאתחתופטדחחטארתבסמ
,ירטהףוסבהלחוהטתיגכתהךשמהאיהטה

,הגביוןבכדהה,ם"אנקהדרמrepomo,תבשהתלועפ(ד

טפטמלאובמהוהמטינורקערורבתינכתהץכרמב:עוציבהךרדל(1

.דרפהתפוקתמרופסבואהאצרהבתוהפלךירדמהלע,הדקרפםויסביתורפסה

םימחולהםיאנקהתאותכרעהט,סו'יולפףסוילטותודעמםיעטקאורקלףארטפא

|.החיטלחהפהוהמםילטוריב

?םיאמורהןוטלטתחה

דסוהוקכדקמהןפרח?םעבתקולחמההתיההמ?םיהתסנדציכודרמהללוחתנדציכ

,x.הנביבזכרמה

וקדצוא-?םעהלרוגלךכבםיארחאויהה?םדרמבםיאנקהוקדצםאה

היהדרמה-?הנבילטהתוביטחהתיההמ?הנביבדכרמהירצויודרמהידגנתמ

םתואןודלןיאםנמא,תימואלהוירחאםוטמהדירמבהת*הטרמאלהסק,שאוב

זכרמהירצֶויהקדצהאקספהירוססיההטפטמםלואו,ץחלההיהלודבטםוטמ

.הנביב

הלרוטסה.2,סויולפ,7,םיאמורבםידוהיהתומחלמ,+1י:תורוקמ(5

 .תירבע
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.אביקעיברוואבכוכ-רבדרמ:%9%8תרגסמב.עובטהעצמאתלועפ(ה

 תמחלמלהכרעההאיהםיאנקהתמחלמתכמקימתרחא:עוציבהךכדל(1

לדבההתאררבלרופסָמואהריקסהתובקעבחתפתהתטהחיטהלעו,אביקעיבר

ושטוטאפואלטורפסךותמהאירקִתְלוקָפהתינכפבבלטל.יאדכ,םידרמה'נסןיב

.התיטהחתפתתונממ(דרמהלעטילחמאוהובםָיקופה)"אביקעיבר"

,טעמטשואתמםעה1081109y(ץראבןואכדה:הלועפלםיקרפ0989)2.

,הנממ923990813-תינידמתורחםויקלקראל,וילעתמיאמהנכסםלואו

novoבייחמ,ןבמאָללרקפומםעהתויה,סואיה.תינחורהותורחלDNיכ

ברתהוהורהיסנפתודכלההלטלרדגהןויזחהרזומכוסו,סאוןנםגםאץדמנב

,אביקעיברואבכוכ-רב
?ללוחטהטעמבאביקעיברקדצםאה-

ללוחאוה,סאונברקהזהיהיבםאו,היהאלרחאאצומ,ןכסהמוד-

יתטתטרפלעדמועהלטהלודגההומדהאוהאביקעיבר,תודהיבהרומתהתא

"םשהטודק"לטתודהי,הלוגההודהילשהרצויאוה,לארטיייחבתופוקה

םחולהלטלמסהםבאוהלבא,טממטפנהתוריסמ,היקוחלוהרותלתוריסמו

םצעבט,וללהםיכפההינטומלגהתנוהומדב.תיגידמהלארט'תואמַאעללודגה

,ותלואגבוודועיבהנומאה,םעחלרוגלתוירחאה:דחאאלאםניא

ו

(חפסנ*ר).יטפחברעויתחתךורעלןתנבייחמוניאטתבטליל

,...לארסהבהרדבגהברע:תבטלילתבסש

,תונוטחתופוקתבלארטיתרובגלעםינושתורפסיקרפלטדקוההבסמה

םידעומירפס"תטקרובמ".:םיצבקב'זכרמהזאסונלע*תורפסהרמוחהתיברמ

הכירצאיה,תירוססיהחבסמלטיפואתאטלהכירצהבסמהןיאלבא,'דכו

הרובגההטרפךותבינש[חפלרבעמהוהההבסמה,הזהקבאמהיעאתהאתוצפל

,םינוטארהרובג,הזהרבעמההאןיצל,אופיא,הבסמהלע,ותולגבםעה:לארטיב

(תילגודודתמחלמרופסםעפההיהיט,יהרוסמהך"נתהקרפבליחתהלףאיאצכ)

,תיבהןברוחוהנורחאההמחלמהלעהדגאהjoםיקרפ,הרובדתריטלטהאירק

ריטבתינכתהםויסו,הלוגהםעהתרובגלרבעמהו-"תוכלמיגורהתרטע"לע

E.(לחרימוגרתןיב)ןוסילל"יאנק" Y 
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*יכרידב :הדעהתרבסמב,תבטתלועפ(ז

|

.רכנ

:וילאונעגהטרבעמהתליחתהאהוהמתאזההלועפה:עוציבהךרדל(1

תיגיגחרתויהויהלהכירצאיה,החיסתרטפאמהניאהלועפהתרבסמ.וסולגבםלה

הלוגבטעהייחaלערופסתאיוקברזעיוארוקסיךירדמה,תיקחטמו

:ְיDA,('דכוטאואילדנממםיעסק)

אוההלוגבםידוהיה"תרףבגלטןוטארהולמה:הלועפללםיקרפייטאר(2

 תניועהביבסלומ.הלוגבםםידוהיהלסהנימבתדחוימהםויקהתמחלמםצע

-הלפלהויוכדיח,תוזבתהםיתעלהכירצמהתירזכאםויקתמחלמ,הדגנתמו

תונוכנו,תידדההרזע,ורבחלידוהיןיבםיסחיהרהוטלעהרימטהזלכםאו

('דכו"דזהידוחי"'ךותמ,רגנוטכיופלMossידוהי"הןמארק)תימצעהברקהל

.תולבבוייחתפוקתתאןיצמטאוהידוהיהייהתבטהזהדוגנה
+

à<תבייחמהניאטהלועפ

.הצדאירוזפלתונויסנ:5'2ק8התרגסמב,עובשהעצמאתלועפ

JA)1ןוגכהזכדחאןויסנלעדקעבזכרתתהלועפהטיאדכ:עוצבה

לעהחיטחתזופהירורחאלו,ךכלערפסיםיכינחהדחאואךירדמה,יבציאתבסט
+ E at

.תאזההעפותה

יטאר(2

הילשאה(יבציאתבסתעונת:רקעב)תוילילטתואצוהןהלויה?ונלטהירוטסהב

ןויזחהםצעלבא,םעהלרוגלהנכסווהטהוקרפההוירסומןברוחידילהאיבה

.ברירוטסהבויחובהיה,וצראלרוזחלםעהתפיאטלטהזה

"/,תילארטיהירוטסיה:תורווקמ)3

ou

יטפחברע:תבשלילהבסמ[ט
הצר,ילקיסומברעי(א:הזיטפחברעלןובשחבטיאבםיאטונהמב

-ןודרוג.ד,אברע(ב.המיאהמהרבסהחבגא,םעפבםעפכחלאכםיברעךורעל

אזת-ההר*.,ףיבהכמסיקרפדןודדוגלטותוטד,הינטההילעהלע:רמוחה
: ) ; e :

;É,.חורהתרובג:.5ק8הרגסמב,הבטהו0

ייחלעתולועפהn9*0930:תאזחחלועפהתנוכיערציבהךררל(1

,"ימא"הנרב,ה,"לסררופסoי"עחתפתהחיטה.הלוגביידהיה

ה

6 



 

ץחרממ,ולט,הכרעההלבא,הזהרענההתורמרמתההאןיבהלרטפא,קפסאלב

ידוהיהםדאהתומדטרורב,,תיחטס.הבהויהלהלוכיהניא,רתויברירוטסה
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תאזההרותהןמתוטסלולםרגטהמ,ינוציחיטוקינפמעתרנאלאוה,וייח

רוזחלןנוכתהאוה,ןיטולהחלוקסטמתאבזעאלאוה,ותטאלהלודגההבהאהאיה
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לוכיןידהןיאםלואו,ןויערב"הדיגב"והטעמבהוארלרטפאםנמא

ףאהמתניחבבו,םייטרפהןיתוסברלטחכתהללוכיוניאםדאה.רהההאבוקנל

ןמונטרדבימצע?nyםינוכתמונניאונחנא,תיבויחהניאתאזפהורכנתה

.תויצולמםדאה

םיימויםויוםיברםירקמלתינוציקאמגודךאאוהלאירתכלטוהטעמ

תרותלסםייוצליאנקןפאב"ןמאנ"תויהלםדאעבתנולו,המטגהבםדאייחב

,םדאתומדדבאמהיהטוא,ךכבדמועהיהאלאוהץראה

posהמטבהפטיא:תויודע3 nan! Dk poloהטוסהתאללושו"לארטי

|,היתונווקעמ

oוירוענתטאלוולעפמללאירתכהבהאלעדיעמ-"תונעוופ"ןולובז.

ויטעמןיאשתיבויחהומדלאירהכבחאוראוהעודמריבסמ-רבחמה

,םינוטארהךרעמםידצרומםינורחאה

יוצרטרורב,ףיקמוניאוהנכהללקומצעטכלטפטמה:ךירדמלהרעה,4

,"לארטיץראתרוה"לעטפטמהתאךורעלךכםוטמו,היעבהתאףיקהלרהוי
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טעומבתוקפתסה,,תוזחאה"::הפוקתלכבםידמועוםימיקךונחתונורקעפתעצומה

.וייחהדועהלוויואמל,םדאהעבטלתדגונמהאזהרות?הדמתה

eהניאטהדמב,הקדוצ21תיבויחהפיאטיהוז.החורייחתויחלףאוסםדאה

9N1D-0782- 9237198 11200?) M82ותוכְזיי-וזו-והויטאאְולמםאחתפל

תנתינהניאטקר«xהזונוצרלָערתולםדאהןמהטירדלכ,דחיסבוְתבוהו

(ףוסבלהבדמועוניא3902DA:חיארו)םימווסמםיאנתבאלא,ףטגההל

!E.תירסומיהלבותקדצומיהלב Fire:

ץפאהלסםידחוימההָיאנהבהאצההטירדלהינמזהקְךצההתיהסןכתי63.:

םיאַנְתםאיכןורקעוא.הרוה,אופיא,התיהאלהאז,"הבצמ"בתראותמה.הפוקהב

תאזהרותתושעלןויסנלכ.םהילערבגתהליִדּכסהילאלגתסהלךירצהיהסט

םצא.ךנחלטי:ךפהל.קדוצוניא-.םוקמ.לכו.ןמזלכלםיאתמסיכוביְמךקע

,ומצעלעךתולאלט.ןותגיטיאאולמחותפל,תיטיאהוהומלטלףאטיט

איהטםושמ,רתויבהקיזמותנכסמתויהלהלולעהאזההרותהלבא(ג

.הרבחהיכרצינפמ.ותולטבתהתֶאםדאהןמתעבופו,םדאהלעמהרבחההאהדימעמ

ןודקעלתכפוהאיהטסךא,הלודגתיטונאהרְטִמםשטבדימתהאבתאצְבהיִטְנ,םֶנָמַש
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ולכרובצהיכוצתאןיבמאוהשםוטמו,וכותבדיחיההבוסאיהרובצהתבוטסט
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ּ'.תויחונתפידרלרסמתמה,ומצע
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.היוכדאלו-ותויטאחוהפ,ותלפטהאלוםדאה
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םדוסיבטןורקעהלעסלואו,דימתטדחלטיםיטעמהםיווצהתא.הפוקתהיכוצל

:E|:,םלועלרתולןיא

םיִצּוְלִחְהלעדיעמ(םילקונבםילקונומ):םימאונהדהא(א:תויודעה.4
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.ותלוזבעוגפלאל,תוליגרההויתרבחה

תוברתהותונמאהןיאטעומבתוקפתסהותוזחאהייחבסדיעמ:ןמא(ד

.תווחתהלתולוכי

DOSןויעוםוטשדיעמ:ןוירוטסה(ה IN No: pesadoלטהרוהי*לב

,רועיצתורסמתה

ט*,תויתוכאלמכתוארהל'תולולעהמטאהדתודוקנ:בהרעה,5

לעטוספהחרזאהתעדתאהירוגטקהירבדבתולעהלםיצורונא:ןכלעט'גדהל

רבדלטופוסבו,בוההבְווירוהתיפבםויםויהבלקהנךינההטהלר,ץהלתה

הבטחמךלהםעדדומההלונתנווכ.העונתהידוצתאםיטגהלונממענָומטםיתע

UE,טפטמהדעונךכלו-הז

: "תרבחה.ךובעשה - ¿nor

,תימואלהתורחההלאטבהנעגבתינכתהלטםימדוקהםיקרפב

דומלבונלחההףאspanיפלכיתרבחףובלטותורח:ונייה

,רובצהוידיחיההלאשט:הרבחהךוהבט,תימינפהתורחההלאשס

תלאט-הפקיחוהקמעאולמבהלאשה981392םרטםלואו

יפלמוםינפיפלכתיספחחרבחסםקותהדציכ,תילאיצוסהתורחה

..התעהילאונעבהטהלאטהיהוז-?ץוח

.תספהבח תארקלםיטגנונחנאתינכתהלסהדקרפל
ימואלגחםנמאוהז,"םידבע3*םמ*לאהטיתאצגחאוהחספ.
תודהיהןיאטהבסהיהוזילואו,ידמעמ-יתרבחודוסיבלבא-
תאתדדומאיה,םעבהרבחההלאטלםעההלאטןיבהלידבמ

תטקבמו,רסומה,קדצה:דחאהדימהנקבהיעבהידצינט
איהםעהתלאט,םינפיפלכוpinיפלכהלאתונורקעםיטגהל
.םעהלטומויקיולתיתרבחהקדצהתמטגהב.הרבחההלאט

ונתואךירדמהןויערהאוהזו,םודקהיאובנחןויערהוהז
:חספהגהלטלמסבםלטיוטבידילאבהֶדןויערו.ףויכםג
הרותןתמ:תועמטמברטקאבהולמםידבעתיבמםקהלסותאצ
תורחהוםיחלאהיפלכןויוטהטתילאיצוסהקוח,הטדחתיתרבח
תיהנאיה":רמאנהתניתנבךאטו,הדוסיהאםיוהמתימינפה

ו'םעל
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תלאט:הזהדצמהיעבהתאריכהל,אופיא,הסננ

.ילאיצוסהקדצה

.תיטפחהלועפ:עובטהעצמאתלועפ(א
חתמתא.גיפתט,תחאתיטפחהלועפסנכותהינכתלתינכתןיב,ךותב

ןינערוהְבםא,רופסםא:אצמירטאמ-הנכת,טפטמהרחאלטרפב,הדובעה

+ףטוס,ילאוטקא

*

.יספחברע:תבסלילתבסמ)2
םאו,ןודיחםא,ילקיסומםא:יטפחאטונלטדקותהבטלילחבסמףא

,רופסהאיוקוהריטברע

*

.הינכתהתחיתפ:תבסהלועפ(ג

קרפלהמדקהבןותנהרקעט,הרבסהלעססבהההלועפה:עוציבלהורעה.1
."עצרמב"ןמסירפלטורופסארקויןמזרתויטהדמב,הלועפהםויסב,הזה

.(הדעהתרגסמבךרעיתהלועפה)

Daךא,ירוטסהןורכזכםיאורונאחספההא:הלועפלםיקרפיטאר8
הלאהםידדצהינטםאה.יתרבחקדצותימואלתואמצע:תילאוטקא,תטדחתמהיוחכ
.םימעתומפלמלעונתינכתברבכוניארונא?הזמהזםילדבנםדאהתורחלט
יכוניאר.תויבויחתואצותהלעבהתיהתאזדכתורחהמחלמלכאלט,םידבעושטמ
¿070דובעטהאיבמאיה,תיטונאהתורחהןורקעסטבתלהונמהמחלמהןיארטאכ
וגיטה,םיאקירמאהרורחטהימחולב,ללכבםדאהתורחלעומחלנטםימעקר
ינטההדצהנהתיתרבחתורחלעהמחלמה.תומלטבאלDSםג-תורחההאתמאב
.הימואלהתורוחההמחלמלש

,תיטונאההרבחהלטהירוטסיההתיטארמטעמכםיקהרבחבהודמעמןיבקבאמ
סלחהוטגנתה,ןאציעורוםירכאתמחלמ:תצקמבךכ-לעונדמעונתינכתתיטארב
,לדואיפותימצ:הלאונימידעהירוטסיההלכךסמהבךכו-ןודאודבק.,קזהו

.טדחיתרבחרדסהדסילהסנפודבעוטמהרענתמםעפבםעפידמ,ןתטרחולעופ
הכפהמאהתדימתםנמאה:םתואןוחבנףאו.חלאהתונויסנהירחאבוקעלהסננ
ד"למתהכלהה?תוצ"לנתורטמ!גישהימתםאהו?םייבויחםיעינממהעבונהאזכ
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רפסיךירדמה ,האצרה-תחיטלס
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רפס),םיִמחּולהדְמַעִמתאווהםמצעוינבט:דועב,םידָּפעתדובע.לעיחםלט

ווכמנטםידבע(ב.(ןויבהטרפסיבטות.לעו,ורפבםיקניאהלצאתודבעהלע

הנהאיהסטםוטמ,דחוימבונתואתנינעמהאיהתאזתודבע.םהיתזבוחללגב

ךר-הפאררהפגהגסמ+הם+ץהיהבםההוהוןויוט-יאהאצות
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יהוזךכםוטמו,דחוימילכלב-ילאיצופדמעמםידבעבר'כהלרשפא,תודבע

Daדבעה)תויוכזהוטאלםג'םא,ךרעהוטםדאכדבעהלט"זהרכהתיטאר

,רחאםעלןבאוהו,המחלמבףגניכ,ךרעהדסבטחניןנ7א?רבטה(ירבעה

“ja .תובטחתהרתיבובגוחנלוםדאזבתוארלסי-'ומצעםעה95289

תודימריפהלערפס)'םידבעMyוטענןומדקהםלועההוריצ*תיברמ

לסתיתוהמהעפותאיהתודבעה(ןויוסרפ,לבב;רושאב,םירצמבםיטדקמהו'

E.תיטונאההירוטסיהה

tray vo nana וכצמוןהמ:=

םג,םואמולטמולןיא.וילעבלטיטרפהושטשוכראוהטםדאונה712(—

תואלמלבייחאוה,ונממחקלהלםילוכי099,וינודאלםייפלטו"דליגותסא

.וטובלמוונוזמדבלמםואמולמעתרומתלבקמוניאו,וינודאתודוקפלכהא

.וקוו-תוטונאהתודלוה,(סלו)םלועימיירבד1תורוקמ8

*

שרח,ההיבכת

ברעיוןטיבסתספ=הבסלילתבטמ6

כ

באה

To nm favas.הוערואמTio io aprונורכזםוי,הסרווטיג

ארקמיעטקבםניצלטי,לחרלשו,ץטיבצורנרב,ח.ילט,ץופל"ילט

,(םדעומבתבטלילתובסמוסדקויםהמהמכל)םירצק

תורחהגהברע,ןסינסדחבותיטארט,ביבאלסדקותתינבתחרקע2

NEAR 



-91-

תובסמהלעו,רדסלתונכהבצדכרתתהדעהלטתוליעפהבטימ,חספה-ביבאהו

,רואינט)ביבאההוויטמהאירקיקרפ,עוציבתולקותופטצטפתויהלתופטוטה

\ואתוילילח:םיובחלטתימצעהניגנםא)חניגנ29099,(לחר,יקסבוחינרסט

.(םיטילקהלעמהניגניעטקםאו,ווניכ

*

.םיטדחהםינמזבתודבע:'בקִחתרגסמב,תבסהתלועפ(ב

,ךירדמהלטהאצרה-תחיטורופסלעססבהתתתינכתה:עוציבלתורעה,1

םהןכיהמ.הקיפבאבםיטוכהתודבעהארכזה:הלועפלםיקרפיטאר.2

%םהייחיאנהויההמ,(הק"רמאבםידבעהרחסתאראת)?ימ""ע+ואבוה

990 - ץ?םויהםיטוכהלטםבצמהמ STAN PIPAS Dona Tay hop Da

.(אלרוב-בכוכילב)בדעתוצראבתודבעהלע

CSלכי,רהסיררהלא,םוה.ךודההאתרררק5 nato

*

,סוקטרפס-םידבעתודירמ:'ב?ההרגסמב,עובטחעצמאתלועפ(ג

רפסהןמםיקרפתאירקלעםאססבתתהלועפה:עוציבלתורעה1

,ה*רחאלהכרעהתחיטסו,ךירדמהלטורופסי"עםאו "סוקטרפס"

רבגשמ,םלרוגםעםידבעהומילטהאלםלועמ:הלועפלםיקרפיטסאר.2

שיםיטולקםידהךא-?ונלתועודיםידבעתודירמולא.ררחתטהלוסנםצחל
םיעדויונחנארתויבתוטלובה,ןהמםיתטלעקרו,קוחרהרבעבהלאכתומחלמל
.,םירצמבםידבעהדרמ,ב,סוקטרפסדרמ,א-?ןהולאו,הוריהברתיב

לסטודרמךלהמלעארקוארעס:הליחתסוקטרפסלטודרמלעדומענ

,ופוסלעו,סוקטרפס

?עודמ,לטכנסוקטרפסלטדרמה-

,אמורלטיקנעההחוכ-

.תקפסמחנכהרסוח-

היהאוה,איההחפוקתהיגטומוחבטחמהךלהלכלדוגנבהיהדרמה-

,שפרהחד ת1בוביפירכהכהפולהעלמ

"סוקטרפס":תו

ךמםדירפ

רוקמ.5

*

ידוהיהםעההריט"המאופברקעב,האוטהלעםיצבקבזכורמהינכתלרמוחה

,ןוסלנצב.לל"גרהבה

הניגנוארקמיעטקבדרמהרכזתאהלעה.הרכזאלט*פואאטתהבסמה

,הכרעהירבדבןפו
*



- 52 -

.םירצמבםידבעהדרמ:'בק

האצרה-תחיטלעהנבת,ההמדקכ,תאזהלועפףא:עוןצילבלודעה1

j,הכרעהתחתיטו

םירבעה:הירוטסיהההולטלתטהתאהרצקבראת:הלועפלםיקַּפיטאה8

בצמ-תורזגה)םיטקםייחיאנתב;,"תונכסמיהע'-ינוב,ם?הצמבםידבעםל

חובבלוםדכללחילצמהטמ,,(וינודאבלתורירטל.םירקפומה32390י'הליניפא

ןתונאוהםסטי,רבדמהלא,ךללאDPםירהאהםימעה,ינבמ."בר.בהע!,םעו.םתא

,םעל,רךפכלעםפשאההכלמב,השדההרותרילופגל

?סוקטרפסלטודרממהזהדרמהלדבנהמב-

ARA.תפמואלתרוסמלעב,דַכְלְמרתויייתרבהףוגןאכ,א

תומחלמללגבאיההתעבהטלהנם?רצמ:התונהירוטסיהההעטה,ב

,הלויהטהוינוציח

תורחהןוצרלא,החירבלססקאבהמיתסנאלסהדילרמהתיהיהווג

םעהןבםדאהןויוסלסהרכהההדוטיבסהרות,הטחחהקוחהתולנתימְואלה

(.לוהקהנפל:רמולפ).םיהל%אה"נפלתדחפל

.ןמפיוק,תומטרפס.5
*

/.תבייחמהניאטחלועפ

,הקירמאבםורדחוןופצהnanda:!בקההתרגסמב.עובטהעצמאתלועפ

REרורְבתחיסוהאצרה-תחיטלעהנבתהלועפה:עוציבלתורעה,

oלסםאוכםגדבעהחיבמלסאלאמגודןפכ:רלועפלםיקרפיטאר

םידבעהרורחטלעהקירמאןופצינבתמחלמ-םירחאלטםתורחלרחאםעתמחלמ

,םורדהתונידמבםידבעוטמה

.ופוסוןלוקניללטותומד,המויסלעוהמחלמהךַלהַמלערפס

םתורחלעםחֶלהְלםיאקירמאהומוקיהמל?תאדההמחלמהnaoהתיההמ-

?םיטוכהלט

אלםלועה,םלועבםדאלכדובעטאוהםיטוכהדובעטיכורצפכהםה-

דחאםֶדאחיהיאלןכםאאלאדדובעטהתמיאמררחתטיאלםדאהו,יטפחהיהי

É,םלועבדבעוטמ

אלהחמלשטותקדוציכ,םירבעהםידבעהתדירמבכ,םיאורונחנאבוט-

ןופצקהתמחלמ,ללכב*סונאהטפחההוכזבהרכהמתעבונטתימואלהדירמקר

,'לגנאהדובעטהדגנכתיאקירמאהתורחהתמחלמלטהריטיהאצוההתיהםורדב

oןלוקנלל.,ביההאמל,

. ה ₪ 5 PDS TD na A A
nadoרבעמהןכותינכתבהזקרפ2190תאהוהיחספהלעפמוחספה

 .אבהקרפל



::2
|:תועובשל,םספןלבן']קרפ |דבןל המדא

,יאמלןוטארה:תועובטלחספןיבןמזהאוהםיגחטודג

וקעהאםהוספת*יקפסאלבו,רמועבג"לותואמצעהטוי

אוהסקופלטידקנונלרתונטןמזב,תיתעונתהתוליעפה

ןמז,תועובטלחספןיבןמזח.םדוקהקופהךטמההטעמל

NDתרלפס DNSמדאהידבןקלסPORN GRANT

.ויתוילעבתאווייחיפאדומללהסנג

,המדאהדבועברע:תבטלילהבסמ(*א

,םילהתיקרפ,סנומירלםירכאה)םינוסארקמיקרפלעהנבתהבסמה

.'וכובוניבו,םולט,ס:הטדחהריטיעטקו(תור
*

(aהחי'הפ:הדלהתרגפמב,הבסתלופעפ,

ךירדמהתאצרהלעהלועפההנבה,החיהפהלועפלככ:עוציבלתורעה,1

,םיאתמרופסתאירקו

23989,ולםדוקהלאףוצרונתינכתבהזקרפוהלועפלםיקרפיטאר2

הובחהלטקסמה?ןכמרחאלתוחהפהההההיההמו,וינודאלדבעטמהדבעההא

,ודילערצונםדאהלטירקעהןוזמה,םחלה.תואלקחהלערקעבססבתההמודקח

המדאה:הגרדמהלפטבדימתמוזאמובצמהיהרכאהלטותוביטחתורמל07181

ונוטלשחוכבט,לודגבהתועקרקהלעבלדבעוטמהטענאוה,ותוטרמהאצוה

.לכרסוחותורעב,בערייחלןודנו,ץהילעסלתטהועורזחוכבוא,והמזיו

תוארלו,תונוסחתופוקתבהמדאהדבועלטוייחתאדומללהסננונא

.תאזההיעבהןורותפלםינוטהתונויסנהויהאמ

ומולח",הבטושל"לועבגק'ג"רופסלרוקמכ,םחלההודלות:תורוקמ,5

)לטהרופס)-וקנלוווק-"רקמלט

*

,המדאהתדובעתישאר:עובשהעצמאתלועפ(ג ו

,סיכינחהדחא'"ערבעויהזיהאצרה*לצוחסיוצר:עוציבלהורעה,1

דדונטבט'יחמרבעמה?עורזלםדאהדמלדציכ:הלנעפלםיקרפישאר8

,ותמדאלעבסויטבטלףוסבלו,הצחמלדדונסבסל

,םחלההודלות:תורוקמ5
*

.לחרברע,תבשלילתבסמ(ד
.היריסמהאירקו,להרלטההומדלעהכרעהורופסירבדלעהנבההבסמה

* 



AS

.תונוטארהתויצזליויצברכאהדמעמ:?בפהתרגסמב,תבעהתלועפ(ה
 

,ךירדמהואםיכינחה.דחאלשהומוכסלעהנבתהלועפה:עוציבליתורעהי,1'י

ותינכתלע)האצרה-תחיטלטךדב,םירבחהלטתועידי"סיסרתולעהל

dirt,םלהצמבliaלטתייראה>>

אקסההתטיט,םידדונהחםיעורהםעתוקבאההoomid,תורהנה

.ותוטרבהניאהמדאה,רפאהלטרודובעט,הכלממההואצוה,םירצמבורוטאב

תומדאלכתאטכררטא,ףסוילטותינכההא,םירצמבתועקרקח,תקולחהאראת)

DD“דלוביבטימתתל'רבאהולע;,(.ךלמל:.ם.יהצמ

.) סלו)..םלוע*מ*ירבד sonda nandaspapos «SG
Nie:

ND TS JOD)

תירבעהתיאלקחההקוחה:'בץהתרבסמב,עובטהעצמאתלועפ(*א

םייניפאם*"עטקתאירקבהלדעפההאןוגליוצר,םיכינחחלסםהיתועיד"ימ

לסהלואגהותיחלקחההקוחהלטיפוא*וקםיטבדומםהב;,"ףור",תליגממ

,('וכוסקלה'גהנמ,תומדאה

הקוחהילואאיהתירבעההיאלקחההקוהה:הלועפלםיקרפ"סטאר8

5|ןעקרקלםעהןבלכ'תוכזהרהצוההב,םלועבהנוטארה"תמדקתמה"

?תאזההקוחלתודה"להחהעיגיחדציכ

AD ON ןויוטגוהנםיטבטהייחב,םידדָדנםיסבשלס-דוחאכץראל,

ילעברבכויההלאםיטבטךא.;הלאכםיסח!;וביתּכהרבדמהיאנתיכ,רומח

באיתבכ,(ירבעהדבעהתקוח)'תומכזהוטםעהןבלכבהאורַהתיתקוחהתרוסמ

תרימסטבךרוצה,הזןויוסלערומסלןסקבו,הוסכתומדאההאוקלח"תויוכזיוס

ףקומוםיב"אףקומהםעה,טעמכםויקחרכההיהתכדירמהעינמו,ןויוטה

,םיקההללבויטידכודוכללערומטלךירצהיהחלפססמוילעתמיאמההרזתוברת

ְּ,ותואםיבבוסהםדקהימערתימוייחחרואבומצץתאדחילו

תפוקתביכםיעדויונא,דימתהרמטנאלתאזהתיעקרקההקוחה,ןכא

ויההונוטתופוקתב,ולםידבעוטמהידבועוךלמלתכייטהמדאהחתיהטיכלמה
תיבבתיביעיגמיוה")םיעצמאוחעמסהיברםידיחיל*דיבםירבט'צמתועקרקה

התסנתיאובנהתודהיהלבא(,"ץראהברקבםכדבלטתבטוהוושקיהדטבהדס

,םינוטארההילעבל1772039eםיקוחץקוחלו,ךכלערבגתהלדימה

o?הלאהםיקוחהםהמ > 0 0! ל' 
("ותזוחאלאטיפ12100איהההנטב")לבויחוהטימטהקוח-

,טקלוהחכטRD:תילאיצוסההרזעהיקוחןב-

Na 



.תמהעקרקתלואגקוח-

דלןיאבךהיבאעקרקלואגלתזכזהםיסנלםג)דחפלצnadaקוח-

(טרוי

ךא,וָמיוקדימהאלםה,הלאהםיקוחהתרימטלעתודהיבהטְָקקבאמהיה

,וטדוהםעפבםעפידמ

soןמפירק,*,"תור","םירבד","הומס"רפס:ההרגקמ.

*

גת..שדמ+עהברשחייא

,תויללכהתובסמהתוגסמבגחהןיוציהעונהב.תואמָאעהםוירייא'הב
לעססבתתחבסמה,טדחהטארתבסמב,טדחהתאןיפאמהערואמכוניצליוארלבא
םידיקפתהןויצו,דוסיהתליגמ,המחלמהתאםיראהמהתורפסy0p*תאירק

,ונינפלדועםידמועה

.תבייחמהניאטהלועפה

.ןולוסלטהיאלקחההקוחה:'בעַהתרגסמב,תבשההלועפ

ירבדו,ךירדמהתאצרהלעחלועפהססבהתהתמדקכ
,האזההקוחלהכרעה

,ןולוסתקוחינפלאנותאבבצמהתאראת:הלועפלםיקרפיטאר,2
הרכההיה,בערותולדמלבסוינומהבםעה,םייטרפםילעבOSהמףאה

(תועקרקתקולח)?ןולוסןכתהמ,הקוחהיונטב

התיהןחיתסמוזיא.תירבעההקוחלןולוסהקוחןיבםילדבהההאןיצ-
?ןמזךראלןורהפחיהןולוסתקוחבםאה?רתויתידוסי

;:ןוידפיךרבד.5

+

,עקרקלדבעוסמהתימצח:עובטהעצמאתלועפ(ד
דופסתאירקבסיגדהליאדכ,תימצהרכאהבצמלע:לןציבלתורעה1

ןתנרופסהרחאל('וכו"רהלא","רקמלטומולח":תיסורהתורפסהןמרקעב)
,יללכןפאבתימצחרכאחבצמהארוקסלו,אטונהלעתוצרהל

עודיה,המדאהדבועלטודמעמוהז-תותטמצ:הלועפלםיקרפיסאב2
תאונרכהונא,םיניבשימיתפוקתףוסלדעוהיצזיליויצהתיטארמטעמבונל
םגהתיהתאזלהמודיכםיעדויונא,םירצמבףסוילטותסיט
תוצרא?כבםיניבמימיברכאהלטובצמהיהחזכו,אמורבוןויבהטיסה
,הכפהמהתומילדעטעמב,יסורהוכאהלטובצמהיהרחויבהטק,הפוריא
אוה,ליצאלתכייטהמדאה(ויתונורכזבןצרהלטוירואתתאארק)

7% 



CEO

N>399bבייחהיהוהתואדב? andוילעהיחןכומפ;תולקרקהלעבל31792?

היחרוסאוהמדאהלארוטקהיהאוה,םולסתאללוינודאלצארפסמםימיתרטל

ותמדאדבועהו,םילדויההדובעהיעצמא,רחאםוקמלוובעלו,התואבוזפלולה"
הבדאח.,בערייחלרכסלוםימתםויךופתדובקדופללךירגחיה

ב8דהתיאההק
הרורא":תיטארברפסבןוטאר4הרמשנהמדאהלאהזהסחיל,בגפ)

.("םחללכאתךפאתלזב----,ךר1בעבהמדאה

תונויסנהןמםינט.הלאתובוצרחמץלחהל,םעפבםעפידמהסנמםדאה

ידרמיאלמויהםיניבהימי,תיקוחהךרדברורחטההיהךימתאלךא,וניאר

E.הואבהתולועפבריכמלחסננםהמ1031,םירכא
."סלועימ*לרבד","םחלהתודלות"an:תורוקמ.5

,וקנלורוק5,"רקמלט"ומולח"

:.2,המדא,ידבופתודכפ:תבכהלילתבפמ(ה

תואירב,לודגבויח.םיק,הורודהלכבהמדאבדבועייחבטהלפאהדצב

ם"*פיווייחתנובת,המדאהדבועתריס,םהילעךנחלטיו,הלאהםייחביפויו
tinoןיב"!תועצהכ,הסנכהללקרטוחה,תוברתודגאבוזגגנ VAGAןביקוב)
.דועו(חדבאה450(לארטיץראתודגאמ,טבססדחלםידעומץבקב+ילגי

ישתה:,

.תבייחמ,הני.אט,הלועפ

.הזלגנאבםידכאההמחלמ:,ב"התרגסמב,הבטהתלועפ  

תאירקברזעהליוצר,ררפסתרוצברבעותהלועפה:קוציבהךרדל,1

.(הכוטיטללועבגק'י)תורפסיקרפ
םידרולה?ילגנאהרכאהלטודמעמרערעתנדציכ:הלועפלםיקרפיטאר2

,תובנגותוירורעט,ותמדאמלשונמרכאה',הערמתודטלדובעהיחטטתאםיכפוה

panלכםיאורםה,הזדגנכםימקתועד.יגוה.הםיעסנפה"דגבכירדפאהVI

בונגלאלאחרירבטהלןיאט"םיבנג"בםוחללאלו.הילא'יצוסהחהיעבההאלסחל
םירכאהתודירמ(ולטהיפוטואהלעורומסמותלערפס)בערב1891317

E,םהיתועיבתו

ילאומט%""היפוסוא"להמדקהה,הבוטיטללועבג?po:תורוקמ3
y

. sã

*

:,תיתפרצההכפהמה:'בץחתרגסמב,עובטהץצמאתלועפ(ז

הירחאלו,ךירדמה.תריקסלטךרדברבעותהלועפה:עוציבלהורעה.1

.הכרעהתחיט

6 
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תותיחטה,הכפהמהינפלרכאהלסובצמתאראת:הלועפלםיקרפיטאר,2

ויליצאלוךלמלםיס>כהלמערקעתהלהכירצה,תורפאהלסינועהו,ךלמהרצחב

םעקרקלעתולעבהטהלאםהםיטעמקר)רוכאלתכייטהניאהמדאה,םיללוהה
,םירכאהתודירמ.םהינודאלםימוצעתובוחבםיעוקטםירכאה,(םהידיב

הברהדמבתיתפרצההכפהמה,םהיתובוחלסתונובטחהירפסתאףורטלתונויסנה

,רבאהלטםייחהץחלירפאיה

לכלהועקרקהתקולח?תירוגאההלאטההארוהפלהכפהמה(anoךציכ

.(םהבהלקתנהינכתהעוציבטםייטקהתאראת)החפטמ

קוח-םודקהילארטיהןורהפלהוטה)?ידוסיןורתפהזבהיהםאה-

ןמזלכ,דיתעבןויוסרסוחלטבצמתורצוהתענומאלתאזההקולחה(הטימטה

קקז*רכאהסבצמרצוהללולעטןמזלכ,רבאהלשויחורתאםיחיטבמןיאש

החפטמטדועב,הקפסמיתלבלעקרקהתיטענהחפטמלודגבןכ,ותמדאתארוכמל

התיההירבעהתיאלקחההקוחה,םלטוניאהזהןורתפה,תוחפהלדגתרחא

,התומלטבהיעבהתאהרתופאלאיהםגםלואו,המלט רתוי

.ןי;מופורק"הלודגהתיהפרצההכפהמה":תורוקמ.5

* 2
,

.רמעב"לתבסמ(ח
לעארקמיעטקהבדארקי,ץוחבהרודמביבסרמעבג"לגחו*גהלמכ

(,אבכרכרבו,אביקל%רוטוסאפהאלסןרפסןכו,םלדפורמ'פ)אבכוכ-הבדרפ

,סרפבןיטצמההכזיןמויסבט,תוצובקהןיבםינוטתורחתיקחסמסינכהליוצר

*

..יטפחברע:תבטלילתבסמ(ט
לסבחונסיגכהלליהתהליוצר.םזברעלןרובסחבםיאבםיברםיאסוב

.םינוסהםהוניגפההיחטשמ,םיניכמהדעהירבחסםירבד19597,"םי%שיםינותעק"

Sd TASרדבה,ההידבהרגל.

,ב"הראברכאה:'בֶקָההרגסמב.תבטהתלועפ('

(םעזיבנע)רואתיקרפתאירקלעהנבההלועפה:עוציבהךרדל1

,ךירדמהלטםוכסו

אוהיאקירמאהרכאה,ב"הראבתולחנתההתרוצ:הלועפלםיקרפיטאר2

תורכאהתאודבעט,םילודגןוהיליאתועקרקהלעוטלהטהדציכ,יטפחםדא

ללכוטמןוכמבתומדאהתאדבעלםהליאדכרתויהיהטכו,םייקנעתובוחב

,םירכאההאולטנםייקנעםיחטטבו   
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ונראתטםייקמהלפברבמהירשפאהיההמל?"רשפארבדההיהחמל

תבוסלקרםיפאוטסט,תיאלח*םיטנאלטםהידיבהתיהעקרקהטסוטמ'?התעוםדוק

92םקנתמרבדה:ףוסבלטהנרמל,ללכה>כרצתאםיאדר"םנלאוי,תיטרפה:םהאנה

Éב.םהב - k

ם"הראהנרוק-גקפניסס:"םעד-םנע">:תורגקמ5

A

:.<תבל*חמחניאש.הלועפ

,הואלקתב ןרכיםיה

תונוכמהתדובעךהדתאיהיבסהלי,יאלקחןוכמלצתונומתחלועפידכךוה

.םימדוקהםייביטימהרפההדובעהיכילההלהוופהלו

דוריהasaתהאהבסוניצתמדוקההלרעפב:גהקרעפלםיקרפ,"טאר),2

לצנלםיפאוטהםייטרפם'טנאחמכתוטרבםאיכ,ותוטרבהניאהמדאה:רכאהלש

תחאהבסדועההיהלָּבִא.ךבלבתיסרפהותאנהךרוצלהילאדבועהתאוהתוא

רגפמהףנעההתיהתואלקהה.יאלקחהדבועהלטהזדוריבצמלתוחפאלהמוסטה

הכפהמה"ןמזמתיקנעתוחתפתהתרבנהיטטתבטדועב.רלשטךהפכמהתניחבמרתדיב

ונמנא,םייבלסימלרפהדרובעהילכ'ונימלדעורמטנהואלקחבירה,"תיתיטעהה

דובעהתֶוטיט-חרדמה,גרומה(הנומתחארה),תיברעההטרחמהתאםירכוזדוע

ךרפתדובעדובעל,אופיאהיהרכאהלע21170128ימיבדועו"הט*'פכורמשטנ

הפוקתבקר.תאדחהמדאהןמוקפסידםחלאיצוהלחילצישטשאלב,םימתםוי

תימרוקמלערפס.תואילפמוריהתואאותהותואלקחהןהכמבלפסל.ולחהתרחואמ

',תונוטארהויתואצמהו

תקופתתאתולידגמה,תויאלקחתונוכמלט*"קבגרפסממ*"ריכמיונאהתע

ןיבמוק,ןיבמוקה,תולודגהתוטרחמהורוטקרטה:ןהולאו,המכיפ:הךובעה

םגדה,ןתדובעךרדהארבסההםונומתהארה)'דכּוהליתטתונוכמ,קריה

:(ה\ה-ןופמבטיטןּוכסיחההאםירפסמב

naםחלהתודלוה.
-%

:לפחטי;:ץראבהט+התב naop (arsטלקל
רפסבןה.:ךכלתורוקמ,ץראה;לטםייאלקתההי*תיוהלטדקותתינכתה

,לבבורז',בוניבר)תינרדגמהתורפסבןהו"לארטיץראתודגא'בןההדגאה

 .('וכורימט,מ,עובלגתוארמ
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.לארטיבויעקרקהחטטה:'בְקִההרגסמב,תבסההלועפ(ג"י

הטישהתתטוהתוטורקעוליאלעםהאררבל,הזnovaטיבכינחהםיעדוירטאתא

?ההעםגהאזהמדקלעהרמטאיהםאה,רתויבתמדקתמהילארטיהתיררגאה,תאז

להמדאהתכייטימל?ץראביףבעהיאלקחהלטובצמוחמ-

םיאנתבםיאלקחלתרכחומאיה.ל"קקהתועצמאב,ולכםעלתכייטהמדאה-
,ס"חוב

הורטפאןיאהאזךרדבְלעקרקהלעתימואלהתולעבההוביטחיהמ-

םעהתבופלו,תקדוצהקולחדימהםהואקלחלןתנ,תועקרקהלעטלתטהלםידיחיל

.ולוכ
?ןרקההוסרבטטיחטטהona,הנידמהםוקםעל"קקהלטחמוקמלערפס-

בוטירבעהרכאהלטובצמהמדקהמההולעבהתרוצללגבקראללבא-

לסחהובבהתיהובוההוהמר,יאלקחהןוכמהםג,תורחאתוצראבתורכאהבצממ

תידדהMary,תיביטקלוקה7םטה<הֶומַדִאהתיברמתחובעומהבטהרוצהו,רכאה

.ברועמקטמו

.ל"קקהימוסרפ:תורוקמ.5

+

*

mpתי.רבעה"הקוחה:םוכס-תועובשהגהתינכת

.הלכתינכתהלשםוכסהקרפלארבעמחוהיהועובשטהגה

םבובטי,ךדיאמ-הרוהןתמבחו,"חמיאלקהגחוהז

םייההןויסנםופסםגו,המדאהדבועלמעםוכסמ

Daארהריצקהבחסאוההרקמ.אל,הקץוחב,םייתרבחה

םטכותולעתהוהואגלטהעטיהוז,הרוהןתמגח

הבטחמהירוכב-הרותןכ,איההדטהירובב-האובההט

,תיתובחה

.תועובסהגחלסרכרע:הדעהתפגסמב,עובטהעצמאתלועפ(א

יוצר;םיכירדמהדחאתרבסהלעדומעתהלועפה:עוציבלתורעה1

.םיאתמרופסהאירקוא,קחשמ-המוכסבו,הדטברבעוההלועפהט

יאלקחבחהועובטהגחבתוארלםיליגרונהנא:הלועפלםיקרפיטאר.2

.הרותןתמגחכרקעבלבוקמאוהלארסיתרוסמבםלוא,םירוכבהגה-דבלב

לם*נשתואמהברהךכלכינפלהנהנטהרותלצונלהמ-,רזרבדההארנוגל

 ו
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qu 07 070 pan?הברהךכלכולםהולולבא.,רפדה:תא:7ומללייואדוי,ל?ךדסס'ח

ייחתבהרותהלסהמוקמasריכהלהסננס,אופיא,יוארה"ןמ?המל-תובישח

:ונלטהירוטסיהחליבטבהזה991809תועמטמהיההמולארטי

קר'ימואלדרמהיהקדוציכתודבעהתלאטבועדרטאכוניאחונחנא

דדמטהדימהמאהתואבולטה*'מינפהת"לאיצוסההלאטהתאדודמלעדיטהדימב

תורחה,התאזבהטיפהלידטיבהה*הnosתרות;תימואלהותורחתלאשתאהב

-אוההןמזהיגטומיפלןבומכי<תילא*צוסתורחלסהקוהתבםג'הפסבתהתימואלה

ידוהיהםעהלטותימואלדוסיב,םעלםעהבטחנתאזההקוחהןתמרחאלקרו

הירוטסיההלכךטמבונ"עבףאסנהזהרבדהו,ילאיצוסהקדצהלטןויערההבגוח

יכ,ותורחלעלארט"םעלטותוקבאהתודלותהאונדמלבוניאר.הלוכהירבעה

לטוחוכו,ונממם*יקזחבקבאהלרוילעהל%הד"למת,ויביואמולחנוהאלםלועמ

ונתקדצלעחהמחלמהתארקעכדימתוניאריךכלע,ות?ךצבידסתאדהטלחה
ללע,ונהמאלע

,דחיDAיעצמאוהרטמל,םעהםויקדסומדוסילהרותןהתמלשהזערואמךפהךכ
,וצראבאוהסכהיהךכ,ידוה*הםעהלטלדוגההרפסתויהלהכפההרותה

,תחאהרותבסתודחאהחוכקר.והמדאלעמםעהתולגברבדהטגרוחםיתעבטו

,םימעהברקבוגרוצפבונתוארמטהלענותקדוצאיהטחבונטברהטהרות
Anונהוימואללרובגחוונתוימואלידוסייגח,ארפיא,אאוחהרוהןהמ;

nino:ןכלערתי Do amתאריכהלונילעהבוחךכםוטמו,םיימואלהונייח
יפלהכירעהל,הריכהלהסננ?םויהוהטמונלתרמואאיהדועה,תאדצההרותה

,םהינפבםידמועונאט.תויעבהרואלו,,הנמז

*

Ed .תועובטהתבסמ (a
רעונההוגיגחתרגסמבהטעיתאז,יאלקחגחכתועובטהתאגוחנונחנא

הֶצהגהההא.גןהנ,הבטהליל nagoa ,םירוכבהאבהלטטקטב,ל"קקלללבב

לעםטהטודק)לארטיייחבהרוההלטהמוקמתאתולעהל1033.הרותןהמ ando

"זונגהרוא"ץךבקב,םידעומַהרפסבךכל.ומוחה (BA םידיסחירוָפס,הרותה

/ AIN TND Danas
*

טה לשהיתונורקעוהירוטסיהההתועמטמ:'35%הוגסמב,תבתלועפ(ג
ninל,הטמ

יסיסרףאלעהבגא,האצרה-תחיטלעהנבתהלועפה:עוציבלהורעה,1

יפרומהיקוחלהטמתרותיקוחלטהאוטהתיאדכןכ,םיכינחהלטםהיהועידי

"יניסרהב"רופסבהלועפהתאחותפלרטפא,(חפסנבןיע-'פרומהיקוח)
 JN,ןמטירופלרבדמבךוהמ
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לעםיברםיחוכוםנטי?הטמתרותהרצוניהמ:הלועפלםיקרפיטאר.2

םודקןיערגםהלסי,תחאתבבונתנאלונלםיעודיהםיקוחהטלבארורב,ןכ

םיצבקםיצבקוילעופסונךכרחאו(םראבטםיקוחץבקו,תורבדהתרטע)

ורצונםהיפלעטםיפתוטמתונורקעםנטילבא,תונוטתוירוטסיהתופוקתב
daפ:ההיבאכ,תצפסותהסקלםהבךיאוםיקוחה nchגה

À?םיקוחהורצונםהלעטתונורקעהםהמ-

(קוחהינפל:ונייה)םיהלאהינפלהךטכלארטיןבםדאלכטהרכהה

.ינלהאוהיריסלםאלרבה

ימוחהב,ורבחלפדאןיבם"סחיהרהוט:יהרבחהרסומהלעתינדפקהר"ימט

,ויהלאוםדאיסחיבו,החפטמה

,לארטיבparsלכתוכזא"התורח,לארטימםצאלטודובעטהלוכיתלבגה

,תידדההרזעחופט

םתוחתפתהבלבא,ןמזהיגטומתרגסמבונהנהלאהםלרבדהלכ,רורב-
האובנהךכרחאהתנבםהלעו,ןוןיוטוקדצלעתדסוימהרבחלדוסיםיוהמפה
E.יחצנקדצוםלועםולטלטרבחלע"םימיהתירחא"לטלאדיאהתא

dasהתואהוטנ,ןמזהיגטומתמועלתאזההקוהבההיההכפהמהמןיבהל

המ-הארבנ.ןמזותואב"תמדקתמ"הבטחנדועוזו,ונלהעודיסתרחאהקוחל

,הומודקהתוכלממבוירטווכלמינפלחרדאהו,וינודאינפלדבעהדמעמהיה

,הריבכהכפהמ,אופ'א,התיההאז
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לועמותויועטמ.רטפהל,הרבהתה.ייההאטדחל,בצמהתאדיִמַתןוחבלהיטנה<«

07275קוחאוהאלה-רבטצנט

¿D1902ןוטלטבהתצרתודהיהpinקדצה.,Roםהאנהל,םדא-לנבןוסלטב,

,םעפבםעפכ,םרחטגםגוקהת,הרכחה?יחלטתרקבההאךימההטקבאיה

+5 1 ” -

SA«¿938לילתבסמ(ה A

proאוהןמזה porהבאורקליוצר,הביסמ.'ףכלדחיליאדבו,םיטיחהריצ

jaAתוריץופמ RadיריסוהטדחהתורפסהNaןוכו.

*

Aos:הדעההרבסמב,תבטההלועפ(ו na anoto
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הנהנהטמהרות.,ןמזהיאנתלוניווצתאםיאההל,דימתטדחל,דימהקודבל
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םימ"אתמהלאהםיקוחהןיאםויה,עררבדסורדי,ההעתאזההקוחהטודח
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ונחנאשםייווצהטהמתוארל930900וזתינכתרחאל,התעהסננ,איהההקיתהעה

  213039תאםבם"ביהמ,רלונהלעונתכ



64 -
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תומחלמ"תינכתהלטינטהףיעסבןכמרחאלבלתטיקרפה
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