
no 4/19 

 22-75 ןהכ והילאל

lan םולש 

 ונב*לב התלע ,ליזרבב ןאכ רעונה תעונת חילשכ ןאכ ונהדובע תרגסמב
 היגולואידיא ךרד אל ,ץראלו תודהיל ,ןאכ ידוהיה רעונה תא ברקל תינכת
 \םירישל הנווכה) ,ץראב ורצונש םיטטסא ם*טנמלא םע תורכה ךרד םג אלא ,הפורצ
 הממ האצותכ ונל אב ןויערה .'וכו השידהה| הירוטסהה 710( 92 רחא םכרדו
 אל הרוצב ומשרתהו ,הרשכה תרגסמב ץראב הנש היהשמ ורזחש םירבחמ ונעמשש
 ."יצרא ךל יתדש" רוצקלא ןד לשוְךלש תינכתהמ ראותה

   
    

  

   

  

   
   

   

 אכ ץיפהל םיצור ונא

 טיריש תהאב ,תהא לכ םייתעש
 ה תמחלמ ח"מלפה יריש ,הינשה
 ילימ םע הבותכ תרבוחה טסל ףרצנ
199 | 

 עוטלקומ תוטסק שולש לש הרדס רעו1ה ןיב
 הטסקב ,ה*נשה שלועה תמהלמ ףוס דעו טםינוש

 ןכ ומכ .טישדה ט*ריש ,תישילשבו .שדק דעו רו
 ותריש ותבותכ תוביסנ לע ריש לכל רצק רבסהו

 שקבל םיצור ונייה ,םיגשיה רקיעב ,ם*ך[שה ןאכ םירסח ונלו רחאמ
 רוזעל ,הדימה לע רתי ךתוא חירטנ אל םאו ,עוציבל רבדה ןת"נ קר םא ,ךממ
 דעו םינש* ט"ריש סע םיטלקומ (\רתוי וא) ט*טרפ *נש ,דחאה .ם"רבד ינשב ונל
 .(תינופואירטס הטלקה היהממ יוצר ,םזגומ אל הז םא) ,שדקו רורחשה'חלמ
 "יצרא ךל יתרש" תינכתב היהש .המודב .טלקומ וא בתכב רבסהה טסקט ינשהו

 קסעל וגהעדב ןיא פ"כע .תו* ם"וקא לש תויעב שי םא עדוי ינניא
 -לואיריא םיהוכיו אללו תואכרמ *לב הונויצ הזל אורקל רשפא םא ,אלא ,ירחסמ
 ברקל ותרזעבו ונצראב ורצונש ם*פ*ה ם*רבדה דחא תא תוארהל אלא ,אלא ,םייגו
 הנע אגא הז גוסמ תויעב ש* OM .ץראלו תודהיל םירגובמ םג ילואו רעונה הא
 לכה ירחא ,ונילע רמוחה תרבעה לש היעב ש" ,ןיא םא .ןתוא רותפל הסננו ונל
 ריבעהל היהי רשפאש הוקמ *נא ,ךל תיארג ונהשקבו הדמבש ?ןתעצה ,קוחר תצק הז
 ,םש ,םיילשוריב ת*נויצה הורדתספהב ץ%ולחהו רעונה תקלחמ תועצמאב רמוחה תא

 .רוזעל המשיש חתינמ ינאש הונ ןועמש םשב רָוחבש"* תיניטלה הקירמא רורדמ רד
 .ם-י 92 .ד.ה .19/א דוסיה ןרק "חר ;םיילטשוריב םתבותכ

 תינורקע הבושה וגל תולשל ל*אות םאו בלה תמושת לע GY קידומ ונא
 .םדקהב

 שארמ הדותהב

 ןראפ חרי
 ליזרבב טינובה דוחיא חילש הונ ןועמש ;קתעה

 


