


 תימואל ןיב תנגרואמ הליהק איה רוטקייב היפוטוקא
 זאמ היפוריאב םינוש םירוזיאב יתנש םיינפוא עסמ תנגרמה

1990  םיטקייורפ םירקבמ ונא עסמה ךלהמב .
 םזיביטקא לש תונוש תורוצ םילגרתמו םייתרבח-םייתביבס
 תלבק םילגרתמ ,ינועבט לכוא םילשבמ ונא .תומייקו
 .תואנדס ידי לע תויונמוימ םיקלוחו סוזנצנוקב תוטלחה
 לויטב ןיינועמה דחא לכ ליבשב איה רוטקייב היפוטוקא
 םייח חרוא "ךמצעב תאז השע" ,הליהק ייח ,םיינפוא
 ,בוט ךל עמשנ הז םא .היווח ךותמ דומלל וא/ו יגולוקא
ונילא ךרטצהל ישפוח שיגרת !

20-40 לש הצובק ללכךרדב ונחנא  םבור ,םיבכור 
 ,בורל .םיישדוח דע םייעובשל םיפרטצמה םישדח םיפתתשמ
 תא ןמסל רקובב םיאצוי םישנאהמ קלח ,דחיב םיבכור ונניא
 תוצובקב םיבקוע םישנאה ראש .שיבכה לע םיציחב ךרדה
 דחא םיכמות ונחנא .םהלש ישיאה בצקו תוריהמב תונטק
 םיינפוא לכו דחא לכש המרב קחרמה תא םיריאשמו ינשב
 ינפל םיינפוא לע לייטאל םלועמ םא גאדת לא .תאשל םילוכי

ןכ .

 תקולח ידי לע תיכרריה-א הביבס רוציל םיסנמ ונחנא
 םישנא .םיישיא םיכרצ דוביכו עדי ףותיש ,תפלחתמ תוירחא
 ,םירליירט תאישנ ,לושיב( תוימוי תומישמל םשריהל םילוכי
 ישיא ןפואב טילחהל לוכי דחא לכ לבא ,)'וכו ךרדה ןומיס
 המכ לכ לגעמב הצובקכ םיסנכתמ ונחנא .ףתתשהל המכ
 דחא .תויתצובק תוטלחה לבקלו ךלוה ךיא ףתשל םימי

הילפא אלל הביבס רוציל הז ונלש סיסבה יכרעמ .

 דויצהלכ תא םיחקול ,תודיינ תויזג ידי לע םילשבמ ונא
 לכוא םיליצמו ;ימוקמו ינגרוא לכוא תונקל םיסנמ ,ונמצעב

 3-5 םורתל םיצילממ ונחנא .תירשפא תונמדזה לכב םיחפמ
( םויל ורוי 12-20  לבא ,לכוא לש תואצוה תוסכל )םילקש 

תאז לכב ףרטצהל םינמזומ םורתל םילוכי אלש םישנא .

 ףוס דע ינוי ףוסמ סלייוו דנלריא ,דנלטוקסב בכרנ ונחנא
ב ליחתנ .)םישדוח השולש( רבמטפס 26  ,ורובנידאב ינויל 

 וגזלג ךרד המורד רוזחנו דנלטוקס תומרל הנופצ בכרנ םשמ
 ךרואל טספלבמ ךישמנ .דנלריאל תרובעמ ןוויכל )ילוי ףוס(
 תליחת( ןילבאדל השביה םינפל זאו תיטנלטאה ףוחה ךרד
 דע ףוסבל בכרנו סלייול םיה תא בוש הצחנ .)רבמטפס
לוטסירב/ףידראק .

 תוצובק ,םיטקייורפל תוצלמה וא תולאש םכל שי םא
 תא ןגראלרוזעל וצרתוא ךרדה לע רקבל לכונש םיעוריאו
ונל ובתכ עסמה
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