
הלכאה תוארוה
תיטקלג תצלפמל

Jan. 31, 2014

     

 

, ונלש הלילה ימש תא ביכרמש קירהו רוחשה ללחה לש המוצעה ותוערתשהל רבעמ
לע ןיימדל לכונש המ לכמ רתוי םיקזחו רתוי םייקנע רתוי םייטוזקא םימצע םייוצמ ,

. תוגזמתמ תויסקלג  ץראה רודכ ינפ –



תויסקלג יתשש ידמל ץופנ הז ללחב םימצע ןיב םימוצעה םיקחרמה תורמל ,
תופחסנ ןהש ידכ ךות וז תא וז תותוועמו תוכשומ ןה , וז םע וז תוגזמתמו תושגנתמ .

םג היושע תוגזמתהה ןיטולחל הנתשמ תויסקלגה יתש תרוצש ךכ . ןטיאל תוברקתמו ,
היושע איה לכמ שגרמהו : םייביסמ םיבכוכ יפלא לש תשערנה םתדיל תא ררועל ,
םירוחש םירוח תויסקלגה לש ןבלב תונכושה תוצלפמה לש הליכא סומלוב ליחתהל :

! םייביסמ רפוס -

טלמיהל לוכי אל רוא וליפא יכ דע קזח הכ הכישמ חוכ שי םירוחש םירוחל ,
ולאכמ תיתועמשמ םילודג םה תויסקלג יזכרמב םירוחש םירוח םהינרופיצמ .

". םייביסמ " רפוס םירוחש םירוח - ללחה ראשב םירזופמה ,  םיארקנ םה ןכלו

םיחתפתמ םה הביבסהמ קבאו זג , םברק לא םיכשומ השעמל וא ( " ( םילכוא "  םהשכ
תא קלדתמש המ הז םאה םלוא , םוקיב רתויב םיקזחהו רתויב םיקהובה םימצעל .

ררבל הסנמ םיינפי םימונורטסא תווצ םייביסמ ?  רפוס םירוחש םירוח לש עונמה -
. תאז

תחא לכ יכ םימונורטסאה וליג תוגזמתמ תויסקלג  , 29  לש םגדמ לע ולכתסה רשאכ
. הביבסב רמוחה לכ תא ללוזש תוחפל דחא ליעפ רוחש רוח תחראמ ןהמ

םייביסמ  רפוסה םירוחשה םירוחהמ קלח יכ תוארמ תווצה לש רקחמה תואצות -
הכ דעו דחוימ והשמ שיש איה תועמשמה , םימודר םירוח םה תוגזמתמה תויסקלגב .

ליחתהל ול םרוגש יביסמ ירותסמ , רפוס רוחש רוח לכ לש הביבסה יאנתב רושקש –
... לולזל
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םידראילימ המכ יּפל ןוילימ יפ ןיב םה םייביסמ םירוחש םירוח
הברה אוה ילמרונ " " שמשהמ . רוחש רוח םידבכ ( (  םייביסמ רתוי

. שמשהמ דבכ רתוי  100 3 יפל  ןטק רתוי , יפ ןיב
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