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15.6.83ג"משתזומתב"ההרגלאוטרופ

רורדםינובהרורדםינובהתעונת,ת*מלועההגהנההלא

תיצולחרעונתעונת
רטסוהבקע*תאמ

.ברםולש

,יתדובעתל*חתמ*שעמןפואבם"שדוחהששרובעכוןאכ*תוהשלםישדוחהעבשתואלמב

.ישאהויתעונתה,ם*רושימינשבהתוודלתנמלעםכלבתוכ*נא,ם"נושארהםירודסהרהאל

.תמדוקתובתכתהלהמלשהוךשמההווהמהזבתכמ

תודסומהםעוףינסהלועפתןפואםע,ם*כנחהםעתזרכהלשדקוה82רבמבונ,ןושארהשדוחה

העיסנלןומימהמקלחתגשהביתלפטהזןמזקרפב.העונההםערשקםהלשישםינושהם*דוהיה

םילעפמתואצמאבןהותינויצהתורדתסההתואצמאבןה,הרשכהתנשת*נכותלתונבה*תשלש

.ןמצעתודמעומהתופתתשהב

3.12ב,רבמבונבט"כלרושקהיתליהקעוראבליעפןפואבףתתשהף"ינסהרבמבונףוסב

.רפסהת"בבהכונחתביסמבתופתתשה6.12ב.ףינסהירגוב,היבלפהנאווקנםילועלהדירפתביסמ

גחימילכךלהמבת"תוברתתֶזל*עפךשמהבוד"פלהץורמ10.12ב.ם"*רוהדעותש"גפ212.7

.ליזרבבלארש*ר*רגשסעהש*גפב*מעדהיבופתתשהף"נסהמם*גיצנ14,12à,הכונחה

.תסנכה*תבמדחאבהכונהתביסמבתופתתשהוללוכןוגרא16.12ב

םיכינח80-כתופתתשהבט*ללוס-ם*פוצהנחמעוצבותונורחאתונכהרבמצדל20ל7%16

.הביטירוקוהרגלאוטרופמם*כ*רדמו

.ולואפןאסבהשענרבְדה.םעוצבלוםיזכרמהץיקהתונחמתנכהלשדקוה.83ראונ*

.ולואפןאסזוחתמ,חנדיב*אר*עבךרענשם*נובהתבכשלשהנחמבונפתתשה*תחפשמו

תנשתוינכותלםידמעומהתצובקלשהנושארההש*גפהתנכה,שדוחההל"חת.83ראורבפ

הנחהמ"ןאכ*ורקה,רנ*מסהוהש"גפהעוצבשדוחהךשמהב.1984תנשלםיכירדמלןוכמוהרשכה

ם"רגובהובופתתשה,התרבעהבות*כונחהת*נכותהתע*בקבל*עפקלח*הלטנהזהנהמב."ם*רדק

וטרופמם*מישגמובופתתשהאל*רעצל.ת"צראההגהנהה*רכתםו*כםהשו*רמ

.דאמתכבוסמהק*טס*גולשרדו(?ןדריהתודש)ןדרו'זהדסופמקר*עהתברקבךרענרנ*מסה

.ונרובעהלשבהנ*נח

וירמהע*סנםגללכוץראל3ןוכמ/תנשתוצובקתא*צ*לם*רושקהםיאשונבלופטראורבפךשמהב

.ו"*רבהפועתההדשלהצובקה*וול,ךשמהב.הביס*רוקל

.ןושארההדובעהרטסמ*סתארקלהונכהוןוגראלהנפוהץרמהלכ,83ץרמשדוחהל*תתמלחה

השענהזהךילהתהלכ,ם*כירדמהורחבנ,תונושהתודעוהורחבנ,ףינסבהשדחתורכזמהרחבנ

הא*בהרשא,ץובקהתמגודכם**ונמתדעוהמקוהרשאכ,*טרקומרןפואבהרגלאוטרופבהנושארל

.םידיקפתהילעבתאתונמלהגהנם*רגובהתבכש,רבעב.ף*נסהתפיטאלה*תוצלמהתא

ולעאלורחבנשתומשהרשאכרץעב,ם"*רגובהדצמהוברועמתובוגתהרצ*וזת"טרקומדתוה*תפ

.םהיתועדםעדחאהנקב

ןונכתוהליהקבם*רהאתודסומםעימעדחיב,ף*נסהמםיגיצנלשהנושארהשיגפ3.3ב

.תואמצעהםוילךומסבךרע*שלארשיעובש
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àתביסמודחיןיכהלתנמ,ידוה*ןודעומלשהמודףוגםעף*נסהלשתוברתתדעותשיגפ9,3

\.ןאכץיקהתשפוחללגב,ירוקמהךיראהלרוחאבהגגהנש)ם*רופ

.םירופהתביסמאשונב*דוהיהןודעומהלשהדעוהםעף*נסהיג*צנלשתפסונהשיגפ17,3ב

ךותוףינסהירבחת*חנהב,הל*הקהמםידלי200-כלשתופתתשהשעל"נההביסמהעוצב20,3ב

.םידליהםעקץודהעגמידכ

ןייהתריכמלעפמלחףינסבהר*דסהתול*עפלוורכזוהשם*עוראלליבקמב,ולוכץרמשדוחךלהמב

PITA*מנ*דןפואבל*עפהרשא,חספל ponףינסבםירבההמ.

העונתה*רבחורפטהת*בלש"ותותכ*ד*מלתתופתתשהבתסנכהתיבםלואבהספרדס30.3ב

םתבהדקרההתאולה*נףאש

.תוברתהוטושקהםוחתבתוליעפ,העונתהלשהספרדסלתונכה,ל*רפאתל*חתב

.תלצומדאמעורא,םירבחהלשטה*רוהותורגובהתובכשלהספרדסתכ*רע4,4ב

תומישמיתשהמצעלעהלטנהעונתהרשאכ,לארשיעובשלשם*עוראבתיב*"טקאתופתתשה6.4המ

¿ni pyהתמ;הלעהחצנםגשהנינח*ד*לעהננכותהכורעהה.לארש*לעהכורעתתנכה.

םניאשםיריעצםערקעבהעצובהדובעהוהטעומהת*ההזאשונבהעונתה32n<לשתופתתשהה,ירעצל

לפאלפתריכמוהנכהבהמכתסהוהעונההירבח*דילעהאולמבהעצובהינשההמ*שמה.העונה*רבח

רצוקמלעופהלאהאצ*אל,*רבעהזחמתאלעהא*הו,הל*חתהננכותשתפסונהמ"שמ.ם*מ*עובשךשמב

.ןמז

oיאטיסרבינואהדעוהםעתפתושמתבשתלבק,לארשיעובשתרגסמבןיידע15.4ב

.להצ*ללהלןורכזהםו**סקטבתופתתשהוןוגרא16.4בו19.4ב

.ם*רגובהש"גפתארקלהנכהnin*v1תוביש*ם"אבהם*מ*ב

.ולואפןאפבהת*ההש"גפה,םיפ"*נסהלכלשם*רגובתשיגפהמייקתה2044-22.4ם*מי*ב

.הלבקתהןהמתחאקררשא,תוברתועצהא*בהף*נסה-הרגלאוטרופמם"רגובהשימחופתתשה

.םייוסמדיקפתלעבבשויל*זרבבףינסלכברשאכרמולכ,תרזופמתיצראהגהנהםיקהל:ו*התועצהה

רבס,הרגלאוטרופ*רגובמדהאםייוטמבלשבוהרגלאוטרופףינסידיבהיה*ךונחהק*תשעצוה

הגהנהה*ד*לערקעבןמומ"שט*רגובת*בהרגלאוטרופבם*קהל.2.הלוכהעונתהר"כזמתויהלוילעש

שמשלוילעאלא,ת*דימה*לעלהנכהלשת*לכתחרכהבתו"הלתבי"חהאלהזםירגובתיבל,תיצראה

.הנש26-25לשל*גתרקתםע,םכרדלעוטילחירשאדעם*רגובלא*נסכאכ

AJA הילעתנשהתנוכתאזתינכת.ןוכמוהרשכהתנשלףסונבהעונתה*רגובל66תפסונת"נכוה3.

םהלשה**השהןומימ,ץראלבושוךולההעיסנםינינועמהם*רגובלרשפאלאוההלשיזכרמהןויערהו

.האזהנשםותבךרדתריחבלעב*יחתהלילבמתאזו,ת"נכתןהמוםש

.הלבץתנוזה.(םיפינסהלכלשתומב)יצראהרוש"מביכונהסונכם*יקל4

.םיפינסהרת**ג*צנן*בוהרגלאוטרופףינסירגובןיכערקרצונוזם*רגובהש*גפב
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תבכשתשיגפקוסעהיההש"מחהמדחא.וקלתסהום*נוידהתאובזעהרגלא.פ*רגובמם*'נש

,הרגלא.פבוזהבכשףיררטותויהףקותב(84בץראלהעיסנהתארקל,רפסמבה*נשה),ם*מ*שגמה

םירבחהלשהליספוהלי*לשךות,תעצומהתיצראההגהנההדגנף*נסהםשבוע"בצהםיפסונם**נשו

יגיצנידילעע*רכמבורבהרחבנת*צראההגהנההו,הלבקתההעצההשרחאלDA,הזדיקפתלועצוהש

.דגנועיבצההלאם*רגוב,הכ*מתוןומאע"*בהלהת*ההת*לכתשתפסונהעבצהב,ם*פינסהלכ

לשדע*קשמ,רזגץובקהו*הלשרוערעאוה,הרגלאוטרופירגובידילעהלעוהשףסונאשונ

,טשיתרבח-ילכלכהסוטטסבדומעלורזגלעיגהלתנמלעשאוהןאכ*רקעהןועטה.ליזרבבהעונתה

תנמלע"ה*נודנ"ן*כהלוףסכףוסאל,ם*נש3-2כןאכדובעל,הרגלאוטרופמרגובהב*יח

,רזגב"לוכוטוהרבןו*וושלהדיחיהתורשפאה.א:ם*טקפסאינשהזןועטלש*.ץובקלהא"בהל

-ואיצוסתובכשמם*אב,ם*רחאם*פ*נטלדוגנב,הרגלאוטרופירגוב.ב.ןאכמוא*בהלאה

.םתיילעתאתוחדלאלאהרירבםהלן"אהזןותנכצמבו,הטמוהו"נוניבתו"כונוקא

.שדחהדע*הקשמתויהלךפהרזגץובקו,הרגלא107192רבעבחמצ,דע*קשמ“130לשןויערה

,רזגבם*רדחהטוה*רלש"שומחהץורמ"בוקלחתאםטרתש*משן*חבנ,בט"הקודבנםא,םלוא

.רזגלהרגלאוטרופמואצ*שט"*רבחאקודםה

,ליזרבבהעונתה*רגובתטילקאשונברזגץובקתוריכזמםעןודלהמלעש*ןכאשהארנתישא*ל

.םיאמדקאהםידומלהן*נעברקיעבדקמתהלב%יחהזןוידלבא

1372ץראבתוי"נכותלתאצלם*רומאהםימ*שגמהתבכשבולהנתהש010931972nannun*הזןמזקרפב

םידההו,83תצובקלשןויסנהךמסלע*נאו,הא*צילםינו"רטירקהאשונבולהנתהם*נו"דה4

תאןיכהלרקעבו,םידמעומהלשםדקומןו*מלעדיפקהלש"שיתסרג,ץראהמם*ע"*גמהם*בו*חה

.תושיגפום*ךנ*מסלשתרגסמבבט*הם*רתונה

.תורה*תועונתמם*ח*לשםעוהקלחמהגיצנםע*תשגפנ,רבעבתומודתוב"סנבומכ,ולואפןאסב

àיאמב1"האשונבף*נסבוקסעם*ללוסה.ם*פוצהתובכשלרמועבג"ללו*טונמייק30,8.

הליהקבםיברםימרוגליעפהלוןגראלונהלצההבשם*פתתשמתבררמועבג"לתב"סמונמייק1.5ב

.דאמתויבויהתובוגתלהתכזרשאו

םיסחיבערקהתאר*דסהלוךוותלתנמלעךורביסוי*ןאכלאב*אמשדוחלשפ"*נושארהם*מ*ב

2392םגו,"צראהרוש*מבהעונתהן*בלף*נסה*רגובןיבקו"דרת*לו,הרגלאוטרופף*נסןיב

רפשלותנווכשםכסהלוזתונמדזהבונעגה.ולואפןאסבהש*גפהתובקעבופרחוהשם*סה*,םניבל

.תיביטיזופהתפתושמההדובעהתאטילבמהוהלאם*סח*

השדקוהטתפתושהתוליעפהדבלמו,השדחהת"צראההגהנההשפיגיצנןאכורקב16.5דעו12.95ם*מיב

.הגהנה-ףינסםיסהיהתארפ*שהזרוקב,הדובעתוש"גפלשהרדסונמ*יק,םילשוריםויאשונל

אובלתנמלעתורגובתובכשלשהמרבם*נוידוהושיגפלשהקדסונמייק19,5|16.3ם*מ"ב

.התושבוגמתועצהםעוםינכומ,םייקתהלהדיתעהךונחיזכרמום*פ*נס*ר*כזמהש*גפל
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ופתתשההרגלאוטרופמ.יבויחהיהו,וירברומאהשגפמהם*יקתה19.5-22.5םימיב

טונכםידיתעהתונוירדסלע,םימישגמהתצובקלעונד.יכונאוךונחהזכרמ,הר*כזמה

תונכוסהלשןידהךרועתרזעביתלפיטםש,ולואפןאסךרדיתרבע,יבושב.ועוצבלםיכרדהויכונח

להנמםעוךזדםעםגיתשגפנ.םותסיאובמלעלקנש,ליזרבבהנינחלש"קוחההדמעמתרדסהב

השועש,רמרקויסרמםשברוחב,םוקמבלועפללחהשםיכירדמלרפטהתיב

.הרגלאוטרופבהזכדסומתמקהלם*כרדהתאקודבלתנמלע

1309131382יכרדלעןוידותבשתלבקתנכהבונקסע*אמל26-25ב

.טירוההדעוםעתמדוקהשיגפבטלחוהוזהלועפלע.םהירוהום*כינחל

ץופשלםיפסכסויגבעייסלתנמלע,ימשרןפואב82תנשבםקוהםירוההדעו

יתגרדהרוזפלוםיפתתשמהלשהק*חשלהמרגדעוהלשוזהדובעתנוכתמ

םלצאםורגישרבד,יתרבחהרושימלתוליעפהתאריבעהלשיש,טלחוהךכו*תשקבדעוה

הת"ההתילכ,ןוידהוהבשהתלבק,הנושארההלועפה.ףינסבהשענהסערתויתלשגר

.דעוהמםיגיצנ*נשוףינסהמגיצנ,יתושארבתמצמוצמהדעוהרחבנםגךכםשל.הזוק

הוולתמהרקמלכברשאכ,םיכינחתהירוהלצאתיבירוקבלשהרדסבםגונחתפ

.ףינסברבחלשהרוהרמולכ,ם*רוההדעובםירבחהדחאםג,רשפאהתד"מבוךינחהלש

יתאצמותועשרפסמףאונכשיםידחאםיתבב.דאמתדהואהבוגתלוכזהלאםירוקב

תויורש?א,הורישיהעונתלםיעגונםניאשם"ללכםיאשונלעה*צמרופניאל

לשםומיסקמ.דאמ*טאבצקבולהנת*םהשהמרגם*רוקבהלשםתוהמ.דועוץראבםידומל

םיסעמהלאםיברעו,ףינסבתוליעפןיאשםיברעבקרתאזוברעבתוחפשמיתש

.דאמהחילצההלועפה.27.5בומייקתהףינסבךוניחהלעןוידהותבשהתלבק

הלועינעה.הביט*"רוקלותושמיכונחרנ*טסלהונכהבותולועפבונלחתה28.5ב

,ךזינדהועצמאבץולחהורעונההקלחממ,תיצראההגהנההמהיפסכהרזעועוצבםשלונלבק.רקויב

ץלוהדניודוד,הרגלאוטרופבהילעההילשמ,ולואפןאסבןכלטדוקומעיתלהינשהחישתובקעב

ףסונביצקתבךרוצשישףינסבונטלתה.ךשמהברובדהתאביתראומעהלועפהףותשלערשאו

*וולב,ימצעב*תאבתמענתושנווציולצא.םיפסונםיפוגלונינפורנימסהלשןיקחעוצבםשל

Nanדקתתרסחוהסגהפ*טשלהתכזרשאהריכזמההנילאהעיפוהת"דוה*ההיצרדפב.ףינסהמ?!

דובכלעםייאברלושרבשובלהיהשףינסהיריכזממדחארשאכקוחרהרבעהדעהשלגרשאו

אציויתובקעבו,דאמ*ניצרה"*הKIA,רומוהבהזןינעלטחית*הלםכללא.ה*צרדפהא"שנ

.ףינסהירזעצתחנזהלעיתוארקעבוםירוההדעותאםישאמהה"צרדפהמדאמף*רחבתכמ

,הזדמעממיתרדענשהדגועהאוההזןינעברתו'ביתואזיגרהשרכבדהentבתכמםולצואר

לשהינפתובקעבוה*צרדפהםשבת*לרדפההטיסרבינואבהאצרה*תאשנברעותואבשינפמ

דסומהםעףינסהתריכזמלשוזתולקתה.ץובקה*ההאצרחהאשונ.היצרדפהלאהט*סרב*נואה

יניאיכןעטה*יצרדפהאישנשםגהמ,זעםשורה"*לעריאשה,תידוהיההליהקבםלוכמדבוכמה
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.דועוודסומתובישיבקיפסמינפהתאהארמ"ניא,יוארכותואדבכמ

אאאאסמןפואברבדהתאולבקםה.ם*רגובהםע*סהיבלמגהבגתארבשששקהה*ההזעורא

תואצותבדומעלםינכומו*האלשהשךכמיתבזכאתה*נא.םתוא*תלשכהשומכ,דאמיטמוארש

.יפסכעויסתשקבבהיצרדפלםגתונפלוני"הד,תפתושמהטלחהעוצבלש

013923,שיא150-כהבופתתשה.תויפוקשםג,טרסםג*מע*תלטנ.תחלצומהת"ההמצעהאצרהה

םיפסונםיטרפושקבותונטקההל*להתועשדעDy<120%ףאשם*דחאםידוה*

העונתרבחרבעבהיהפסההיבאישנםה"*ניב,םיצרמונסייג.רנ"מסהתנכהבונקסע,רומאכ

.רפסהתיבלש"היצזינו*צ"לםחלנרשאו,וננינעלןמאנףתושטלחהב,םיכירדמלןוכמרגובו

אוה.תיתצובקהקימנידריבעהדוד,הילעהח*לש.ועוצקמבהרומ,ר*עצהרמושהרגובםגאצרה

.הרבחה*עדמבםילשור*תט*סרב*נוארגוב

הדיח*הונורסחוחלצומה*ה,ר*עלץוחמינו*ל2-לם"מ*בם*יקתהרנ"*מסה

.םהירבדכתוניחבוםידומלבץהלללגבהביטירוקירבה

לשהנחמהתאןנכתל*דכהביטירוקףינסםעהדובעתשיגפןונכתבונקסעםינורחאה
02 ם*מיב

\ינויטדוחלשינשה)הזעובשףוסבןכאו.םש*לוישדוחבם*יקת*שםיללוסם*פוצתובכש

.הזהדובעשגפמםייקנוםשלשלאהרשעלשתווצעסנ

םר"דגהלרשפא.ןפ3נש1בצמ.הביטירוקףינסבסימעפשולשיתהכדע

יתעבקשםויהרדסו,טובוטואבתועש12*"תעסנ.יתבזכאתהדאמןושארה"רוקבב.ם*ניצראלכ

ןייפאמהזרבד.*לעידוהלותכשורבחלשהווצמרבלוכלהםלוכטושפ.ןיטולחלהנתשההל*חת

קרו.דאמתחלצומהקהלבטלוכםידקורםה.דחארפסת*בבדח*םלוכם"דמולםה.םשהרבחהתא

,תוליעימייקמםה,ןכ*פלעףאו.העונתהתדמועתובישחהרדסב"ע*ברואיסילשםוקמב

םימעפלםרוגשרבד,הרגלאוטרופבומכתויביסנטנ*אבאללעופףינסה,םיכינהשיוםיכ*רדמשי

.םיאלמםיידוה*םייחםילהנמהביטירוקירזעצ,ןכ*פלעףאו.החנבאלא,םירבחהלשהק*חשל

unתאזוסע*לבא,תידוהיההל*הקהלשעוראלתכללתנמלעףינסבהלועפלערתוולופידעי

,הארדנא,םיכירדמלןוכמבתעכתואצמנהתונבהתשולשתאואר.תללוכהמכסהבודחיםלוכ

החול*שבונלפסשדודו*נא,הטעהה*"שבשעידומינא,הלא"*נדןינעב.םואבנגנייפהלא*נדוהקבר

?nnןכלשי.ולואפןאטלךכלעונעדוהףאוםישדוההששםותברוזחלהתנווכלעונעדי,ץראל

.הרזחסיטרכהל

היצרדפהאישנםעםעפה,תורגובהתובכשהום*רוההדעולשףסונשגפמונמייק14.5בב

בצמוליזרבבתודהיהבצמןודנהזשגפמבNaya»העבקנשת"נכותההתרגסמבתאזו,תידוה*ה

.ורופשלםיכרדהוהרגלאוטרופבתידוהיההל*הקה

.הירבתרפסמבהמצמוצמםלוא*דמלתרדוסמ,ת"מנידהעונתיתאצמןאכליאובב

תוללוכההךילהתב,תררופמותדרופמ,ינויצהוידוהיהאשונלהתיברמבהשידא,ת"דוה*הליהקיתאצמ
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ללכיוארוניאידוהיטהתיב."םיאפר"תודסומםבוררופסן*אתודסומתלעב,זרוזמ

suxלשהדהאן*בהעונתהלעבושיבתוחוורהתועדה.ךכארקהל amדעותושידאברובע

העונתבטוקנהיהשינוצקהבקעםגךא,הליהקהלשהב*טםצעמעבונהזםח*.ת*לטוטתונייואל

.הברההתורגתסהו

.טיריעצהברקברק*עברתו*בחרלהקלעיגהל*לעו,תוהיתפרוצ"ל*לעשהנקסמל*תעגה

v?םירהוניטסילא*צוסהןויערהתאם*דהואשםיריעצתואמו9991122תיטילופתוח*תפםו"*כ

.ףשאידילעתנמוממהרקמבאלהרמגלש.ט.פהןוגכהדובעתוגלפמל

ןאכתחוורההעדהמהעבונוזתודגנתה.העונתהךותבתודגנתהביתלקתנםלוא,תוח*"תפרוצ*ל*תסנ

ףופכתויהלוילעש,העונתהלשידעלבהאהתרשמאוהח*לשהשתסרוגהו,םיחכונהםירגובהברקב

.םה*תוטלההלטלחומואלמ*ובגתתלו*לעוםירגובלןיטולהל

םירשקלטםה*בןוגכימוקמהרושימבןה.םינפםושבהמעםיכסהל*תלוכ*אלשתוטלחהלשהרדסהת*ה

.הנתשיאלוהזכהיהדימהאוה,ובםחלהלשישב*ואאוהרפסהת"ב:*לרמעב.םב*טורפסהתיבםע

תויהלונילעשוינויצהוידוהיהאשונלםסחת*ביתועמשמ*ונשבורקב*ופצשתואדובעדו*"נאו

תלעופרעונהה*זה,השדחההעונתה*כהדבועההדז"עמוזהמגמלע.הצרפלכלצנלום*נפבלגרםע

.ימדוקרבסש*פכינמזההמוק*מלאלוהתמקהלאליתדגנתהאל,בגא.רפסהה*ברצחבתוהבשב

רעונהעונתלשהמו*ק.ונתעונתתוחוקללהקרשאממירחאםיגוחמאבת"זחהלשתוחוקלהלהק

nºר
קרןת,ןאכםויכת*דוהיהתצמבשםגהמ,ונלשהאקזהלקריתעדללוכ*,תפסונתידוה*

qua?הלועפףותשםג*ופצבורקב.ידוה*ם*יהלגעמלםיפסונרעונ*נבתורשעהמכלשםתס*נכלע

המעםיכסהל*תלוכ*אלשהטלההלהפסונהמגוד.ולואפןאסבווירבהרוקש*פכ,תועונתה*תשן"ב

םיגולואדיאםיקומנבהטשקתהרשאו,ץראבהד*עולהרגלאוטרופמג"צנחולשלאלשהטלהההא*ה

םהיניבמיילההלתורשפאה*אתאריתסהלהאברשאו,עוטנלת"צראההגהנהה*רבחלעקרשןוגכ

.עסי

תשיגפלערפסמהף*עסברבכיתדמעןה*לעש,יצראהרמולכ,יתעונתללכהרוש"מבתוטלחהםגו*ה

.יתמכסהאלםמעט,ולואפןאסבףףירגובה

.הרדרדתהוננ*בםיסחיהתכרעמהזעקרלעוםירגובהן*בל*גיבה*מ*כםגןבופכהרסחהת"ה

הלודגתודגנתהתמ*יקהרגלאוטרופבםירגובהברקב.ירכועבה*השףסונרבדןייצלםוקמהןאכ

ןיאמעדוייניאו,תואיצמבסטבתהלהמלעולןיאשןבומכ,הזםחי.ח"לשכותלועפלולארה*סויל

ותומדהופקתשהןאכיבואר,ץובקותואבם*רבח,םיבורקםירבחונתו"הבקע,םלוא.עבונאוה

.תימוקמהירלקפסקאבותאובבינאול*אכ,ורבדהשועותירבןבןיעמ,טהלת"ארנאיהשיפכ

.הזדגנכרבדתושעללוכ**ניאו*לנויצריארבדוהז

התקלוהדובעלא*הףאהמתרנהנ*נח,םינינעהךלהמלרבעמולעמוגרחשתונעט"דגנועמשוה

.ם*גוהותוברת,טוש*קןוגכם*אשונהמצע
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וידרהה*נכוושמינאעודמןוגכםינינעלעובסנתרוקבהוועמשוהשתונעטה

רשאכעודמ.לארשיץראלשהיגולואיכראותידוה*הירוססהלערבדמ"נאהב,"תילארשיההעשה"

לעיתרבדינאו,ךונהה*ההלשאשונהשו,*חרודשבתועששולשהכשמנשהיזיולטתינכתביתעפוה

רבחכקראלא,רורדם*נובהתילשכית"הדזהאלףאוהעונתהתושרתא*תשקבאל,ץוביקבךונ*הה

אבש,תונכוסהיחילשןוחטבלעיארחאהמךורדתיתלבקתו*בופתועפוהלש,הזהםוחתהלע).ץובק

.(טיפסונם*ברם"*מוחתבךורדתןתנו*תיבל

.ףינסבאלותינויצההורדהסהבשןפלואבת*"רבעתדמלמא*העודמ:ןוגכתונעטועמשוההנינח972

,הילע,המוקת,האושומכםירודמהללכרשא,לארשיעובשתכורעתתאהעציבוהננכ*תא*"העודמ

לעלבא,העונתהתגיצנכהרכזוהאלאיהעודמהת*ההנעטה.המוצעהחלצההלחנו,דועוץובק

.תאזהתשעאלהלשם*מעטמשהיצרדפהלאאלא,תונעטבה*לאאובלן"*אךכ

וסח*יתהרשאוםדוקהח*לשהתשא*פלכ,המודעקרתולעבתונעטועמשוהרבעב

.ףינסלץוחמםידוקרתקהלהכירדמ

*אוגורואלהעסנהנ"*נחעודמהת*ההעמשוהשרתו"בתידרוסבאההנעטה

בקלה*הןת*נאלורחאמ,ןאכתוהשלךישמהלהלרשפאתשהשדחהזיולבקל

תורבזגהרושאבותונכוסהלשןידהךרועתארוהב,המדוקההזיוהלשהפקותגפשינפלם**מויו

ןאכשורדאלהזבצמב*כוינממתויפצהתאאלממ*נ*אש*לרמאנ,ל*עלרומאהלכתובקעב

םוחתבןומאבולעמרשאם*מ**וסמם*רגובבןומא"ארנידצמ,ח*לש

ןכירחאו,ת"צראההגהנההמם*הובגם*מוכטבתואצוה*רזחהולבקטושפDN.םיזכרמהתונחמה

,השעמהתרמוחתלעםתוא*תדמעה,תוועמהתאn3p*n**נא.םימוכסםתואהאת*נשב*נממובג

.ראשנ"דצמר*רמהעקשמהםלוא

;”norיששברעלכב.רהו*בבוטהדצהלעתלהנתמוהלהנתהף*נסבתול"עפהןכיפלעףא

הדימבקרתאזותונו*צוץובקה,לארש*ןווכלןכוההום*אשונהתאהנפמ*נאו,תהבשתלבק

םיכינחוםיכ*רדמש*,הפנעהול*עפתמ**קתמהבשלכב,תוברתהתדעותאהחנמהנ*נח,רשפאה

תצובקלש,ףתתשמ*נאןהבתוב"שיתומ**קתמעובשהךלהמב,תרדוסמה"כונחתינכוהתרבעומו

וב
םי"תסהשםדוקהתמועלט*כ*נההרפסמהלעףאהזרטסמ"סב.הפ"סאהותור"כזמה,ם*רגובה

.העונתבוגגחנואונ*יוצםלוכום*דוהיהם*גחהלעקזחשגד"תמשןכומכ.82רבמצדב

תינוראהז"אג*שהלתנמלערונש*עטמבם*תעלץצורתהל*לעןכל,לקאלבצמה*ב"*צקתהאשונב

.ללכתונפלאלבטומיפסכעויסשקבלהנמלע.הפלחהלתלדלשףוקשמואהרובשת"ד*וא,השורדש

םילעפמלרבעמגורחלשפחמ*נאןכל,ם*לעפמהתועצמאבוונתמזוימקראובלהלוכית*פסכהעוש*ה

,ףתושמלעפמלעת*מוקמהת*בגמהםעןתמואשמלהנמ*נא."לוכותספלן*יתריכמומכם*ל*גרה

ועצוברשא,םיפסכ*נ*נעבתורומחתוג*רהלשעקרלע,העונהלהמוצע"ה*גרלא"םש*תאצמלבא

יזכרמדיקפתםו*כולש*רשאורכשבםשקסעוהשהעונתהרגוב*דילע,וזר*עליאובםרטבדוע

1
םויכדחו*מב,לעופהלאאצ*ףתושמהלעפמהשלפאהוסבינא,םיפסכבהריש*הע*גנוהעונתב
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,ןמזיורדוד,רבעבליהרורברבהבשו*ל"זרבבת*בגמהשארברשאכ

DAנא,*שאדידי*DAרואלאיצוהלדמועש,,למומו*נ*צרימוקמידוהיםעןתמואשמלהנמ

הסנמ*נא.ותצפהתאונלרוסמלוילאתוינפתובקעבןכומהורפסלשתנוכתמב*ירבעהנשחול

.יכונהטקפסאם*לעפמהאשונלתתל

עויסלףסכס*יגלהתרטמשןאכת*נויצהתורדהסההלשהיצנקידניסתדעובNan*נאןכומכ

,הרשכהתנשת*נכוהלףי*נסהמםידמעומהש"מהםנש*הבורקההנשל.ץראבתוינכותלם*דמעומל

.רלוד6000יןיבנזםוכסהיתכרעהלו,בחרנסכעוזסלםיקוקזוזה*םלוכ*תעדלו

.ם*רהואמםיבלשלוסויגתאריאשהלרוסאולודגטםוכסוהז

.ןיקתהםייחהךלהמלם*ע*רפמ,הלא*נשקרשיגדמ*נאו,דבלבם*אשונינש,החפשמהםוחתב

.הבדומעלורפסהתיבלשם*דומלהתינכותללגתסהלהרוכבהתבה,לבנעלש"ש"שוקהאוהדחאה

ךשמה*יבגלתלעותםושהקיפמהניאא*הוישוקבםשםינת*נהירבעות"דוה*תוברתומכ

,ימוקמקירמאהרפסהתיב

.ידוהיס

התיהוזשםויכרכתסמותר**תלשה3139743íושהדבועהאוהינשהםוחתה

רוכזםא"תותאזרזאשץחלםגה*הentעבןיטולהלהעטומךורדתיתלבק.הרומחהאיגש

.תיאליזרבתוחרזאלעבינאשףאלעיקוחההבצמתאןאכרידסהלדאמהשק,םינפלכלע.םכל

רוזחתהנינחשתורשפאהתאהלעהתונכוסהלשןידהךרוע,הזאשונבלופטהלשםייוסמבלשב

טלתוהותונכוסהתורבזגבהלקשנוזתורשפא.ה*עבהתאת"פוסרידסהלידכץראל

.שפנתמגועוברחתמ,תולודגתואצוה,תוברתוצלרלםרוגהזהןינעהלכ

רידסהלתנמלעץראלהנינחלשהתעיסנתא*ס*כמןממלתורשפאלקושטלחהב*נא

רבועאלוהעמכ.תוימוקמתוידוה*תוחפשמרפסמםעונדד"תה.*תרבחהםוחתב

םיתרבההםיסח*התרגסמבטישדחםישנאלסתיברידנ*דרבד,בגא)"לוכוהחורא,רוקבלהנמזה

.םיגחבועובשיפוסבהדובעהסמועללגבתוינפהלכלתונעהלח*לצמ23989,(ןאכם*לבוקמה

vaץעיתהל,לואשל,ןאכרקבלס*ברמףינסהלשם*ריעצרתו*הטיכ"נחהןיבמ.םיברלחותפ*ת*ב

לשהויעובשהתוב*ש*הוהפוכרענשתובישירפסמאיצוהל,ןאכרקבלם"טעממם*רגובהץרודועו
ו

אצמנאוה.יתרקוילבשחנהבוחרברגינאשךכלעתונעטועמשוה.הנינחםעתוברתהתדעו

.יעמשמ-ודהןבומבוילאתולעלךירצו,ףינסהלשבוחרההלעמהצקבףינסלף*צאת*ד*מהברקב

לעהסופוניאש,תועונתביללכרבשמם**קשא*ההדובעבםישדוחהששרחאלהרורבהנקסמ

.העונתהלשהמו*ץךשמהלהנכסהאורףאינאד"תעלטבמב.ףינסףאלעהכותבו,ונתעונת

לכללא.ומתתס*םיכנתהם*אבםהמתורוקמהשםו"הקוחראל,ם*ינפלכלעהרגלאוטרופבןאכ

“992%להנמ,רבזגתויהל,ףינסהוהעונתהךותבהימוימו"ההדובעבםצמתצהלח*לש

תיללכהתועדומה,רעונהלשתידוהיהתוהזהןוגכרתו*ם*יס*סבם*מוחתבםגלפסלוילע

רפסהי*תבבט*דוהיטידמלתלע"גהל,ה*תועמשמהרוצברפסהת"בלרודהל,תונויצלותודהיל
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רורדםינובה

תיצולחרעונתעונת

ימוקמהברהחבגהלהסנמןכאינאו)ידוה*הרעונהבורתאם"ווהמהם*ללכה

תחושלולרשפאמה,יאליזרבהךונההדרשמםע*וגישהש

התדהתא

רובשלחילשהלע.אוהרשאבידוהויעצלעיגהלשי

סרנויפ,וציוןיבענהו,תודסהעונת*סח*יבהרגלא

ונממרשאלבאטןוצרהברההולעב

ז:מאמהתאת*סהלש*

ם*יוסמםוחתבשתידוהיההיצרדפהלשהנחאםיכומסתויהל

oyתועדומוהידוהיתוהזומכ,םדוקיהרדגהשתוינושארהתורטמה

.היגולואדיאכהלוגבחהךשמהבלבגודרשא

שונב

Rua Felipe Camarão, 487 - Tel. (0512) 25.79,65 Porto Alegre - RS 


