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 דובכל

 ןמזיור ודוד

 ליזרב

 בר םולש

 טרבליג ןושרג :ןודנה

 סםירבתה תא יתענכשש דע בר ץמואו ישפנ הכ הברה "ל הקל לבא ךל עודי אל הארנכ

 רוחבהש "היצר אלו ותוא יתרכה אל ."אנת לע םתרגסמל ןוסרג תא לבקל הרשבהה תנשמ

 דתוישיאל וסה*תה אל הרשכהה תנש ירבח) ליזרבב ןרוקמש תוינורקע חוטלחה ללגב עגפ*

 התיאליזרבה העונתה ידי לע רועבקנש םייתעונתו ם"יהרבה םינוירטירקר תדנורקעל םא "בכ
vv)הרשכהה תנש תצובקל ם*רבה תסינכ ). 

 תיאליזרבה הצובקב לפטמ "נאו תדיה .הצהא ועיגה זאמ תועובש 3-כ ורבע םי"הניב

 רתיבו (דולב ול יתיכ"ח) ןוריואהמ דריס עגרהמ רדחבהמ סשרתהל *תקפסה ירה רישי ךפואב

 ללגב אלו הכוהב רוחבה ax טדרלקל תלגוסמ הננ*א הצובקה .הצובקה סע יל ויהש םיסגפמה

 .ןושרג לש והויש"א ללגב אלא הער א"ה הצובקהש

 ךכ לע ףסונ .ודיל תלעטמ וזיא ה"התש "לב זוזל לגוסמ ונ"אש לבלובמ רוחב אוה

 תקול יתייה אל ךמוקמב *תייה ול .ערבק *אופר לופיטל קוקזו סוקלוא הלוח אוה

 ותוא תושוע ויתונוכה .תיבהמ קוחר ךכ לכ הזכ רוחכ תולשל הוירהאה תא ימצע לע
 .(תיזיפ אל) תוללעתהב תולכדג ם"מעפל ןהו עובק *תצובק ןברוקל

 לגוסמ היה* טלחהב אדה דרה תויכוכז לכא אל דוע רוחבה וישכע דעו הדימב רוציקב
 1 תרהא תיכוניה תרגסמ םושב טלקהל לגוסמ אל םג אוה יתעדל .בודקה ד*העב תאז תושעל

 .ליזרבל התיבה דריזההל םיב*יה דוחבל לווע תושעל הצרנ אלו הד"מב ןכלד ץראב

 4 תויהל הנכומ ליזרב הרשכה תנש תצובק אל ול*"פאו קשמה אל,הערנהה אל,ינא אל
 | .ךילא הרזהב דר"זההל ךרטצנ ןכ לעור הרשכהה תנשב הכשוממה ותוהשל ת"ארחא
 תאשל הלוכי הננ"אוד הצוד הננ*א ץראב העונתהש אוהו ףסונ רבד ריהבהל *נוצרב
 הנלרפיה רתרזחהל תואצוחה ןכלו ל"נה גוסהמ תוערנהה לש תויגרט הויועטל הו"רחאב
 .(היאליזרבה העונתה וז הז הרקמב) הצרא וההילשל םיארהאה לע
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 / ולואפ ןסב העונהה תוריכזמ :קתעה

 ןואה-ליז4ב הרשכה תנש תוריכזמ
 ורינ'ז הד וירב העונתה תור"כפמ'

 ךואה תוריכזמ
.(יקצובולג עושוה*) לייח רדרב-ליזרב ץועיי .ו


