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 ב"לשת רייא אי

 לק לירפא 5

 %ובבל

 העדנתה תוריכזמ

 ליזרב

 ,בר םולש

 טרבליג ןוטרג :ןודנה

 יפל ךא ל"נה רבכחל רשקב םכתבוגת תוריהמ לע םכל תודוהל ינוצרב תישאר
 םירושימב תויעבה תא םיאור ונאש וא הז תא הז ונבה אל יכ יל ררבתה םכתבושת
 .םעפ דוע ימצע תא ריהבהל הטנא ןכ לעו םינוש

 ץחלה לכ תא יתלעפה, קרפה לע (הצרא ואוב ינפל דוע) ןוטרג תשרפ הדמע רשאכ
 לכב יתסמתטה ,תנגוהו הריבס הרוצב רוחבה הא לבקת הצובקהש תנמ לע יתוסרבש
 חיטרואית היעבה התיה זא ידע ךא,םירחא הברה דועו יל םתבתכ םהילע רשא םיקומינה
 .היה אל ןיידע ןושטרג יכ דבלב

 ןיידע זא םג ךא הצובקה ךותב טייוסמ טקילפנוק רצונ ןושרג לש ואדוב םע
 ןוצר דגנכ,תירוחאה תלדהמ הצובקב ותוא לותשל יתחלצה השעמלו ותראשהב יתדדיצ

“am aimידיקפת השעמל היה הז יכ הבר הרובג הזב האור ינניא .הרשכהה תנט תצובק , 
 .יניבו הצובקה ןיב ידדהה ןומאה תא סורהל אל תנמ לע בר טקאט הז ליבשב ךירצ ךא

 ימצע לע חקול יתייהו יתעד תא הנשמ טויה דע יתייה אל ליגר רוחב היה ןושרג ול
 טדומפ ירחא ךא .הרטכהה ךותב ןוטרג לט האלמה ותטילקל תוירחאה תאו המיסמפה פא
 .תונתשהל הליתתה יתעד םג זאו ירמגל רחא רושימב ןושרג תיעב תא תוארל יתלחתה םימי

 תטשמ םיגשומב שמתסמ ינניא הנווכב) ליגר רוחב וניא ןוטרגש איה הדבוע
 יניא תאז םע דחי,הנוסמ אוהשט וליפא דיגהל רטפא (ךכל ךמסומ ינניא יכ היגולוכיספה
 (ונממ םיילילט רתוי סי ) הרשכהה תנש תצובק ךותב :לילש םרוג הווהמ אוהש בסוח
 .הזה לעפמל קיזהל לגוסמ םעפ יא היהיש וא

 ןושרגל תושעל הצור יניא תאז תאו ךפהל קוידב תויהל ץולע רבדה יכ איה הרצה
 .ומצע ןוטרג םע יתלהינש תוחיש רפסמ ירחא דחוימב .ימצע לע תחקל ןכומ יניאו
 .ןודינב יתעד תא רתוי דוע רזיח הז

 ענכוטמ ינא ךא (לשמל תורש תנס) תרחא תרגסמל וריבעהל תורטפאה תא םג יתלקס
 לודג רתוי היהי ןושרגל םרגיהל לולעש קזנה בוסו שדחמ הנילעת תויעבה ןתואס
 בצמה יכ ליזרבל רוזחל ותונוכנ תא עיבה ןוסרג םג הסעמל ,ליזרבל ותרזחה רשאמ
 .דאמ וילע קיעמ
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 הז ןיאסש איהו יתעדל הבושח הדוקנ סיגדהלו ריהבהל י?נוצרב הז לכ םע דחי
 תונלבוס רטוחבו תוירזכאב הבורב הצובקה תא וא םידיחי םיסטאהל םכדיצמ ןגוה
 .תלוזה *פלפכ

 ךכל םאתהב םיגהנתמו ,םיבוט תוחפו סיבוט,טיליגר םדא ינבמ היונב הצובקה
 םג הסוע םימעפלו לגוסמ אל הליגה יהגלבה ותוישיאב יתרמא רבכש יפכ ןושרג ךא
 ,םתרבחתב טלקיהל הצור ונניא ולי%אש םשור

 רשקב תיפוסה יתטלההל יתוא דאיבהש תוביסה תאו םירבדה תא רלבסהל יתליסי'
 לש ופוסב ךא יל לק היה אל רבדהו תובר יתטבלתה .ליזרבל ןושרג לש ותרזחהל
 .יקנו טקש ןופצמב ותוא השוע ינאו,ותושעל ןוכנה דעצה והזש ?תענכוש רבד
 תונקסמה ןתואל םיעיגמ םתייה,בורקמ היעבה תא םתרכה רל יכ ענכושמ םג ינא
 + :1רמב

 ,רדסב םכלצא לכהש הוקת ינא

 .דרפנ ינא הנמאנ חירבח תכרבבו

 רצרג י/רוא

 ס"למא תוד

Fa | םיקתעה; 
 ליזרב-ןדרי וגוה
 ש TO  ליזרב-ןמזירר דוד

 ורינ'ז הד ויר-תוריכזמ
 ליי:ח ררודרב-ליזרב ץועיי תדעו

 ןואה קסמ תוריכזמ
 ןואה-הרטכה תנש תצובק

 


