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דחא רחא בוקעל השק המכ ןיימדל ולכות םאה םוליצל םיחונ םניא םידיאורטסא .
, ףסונב ונלש הלילה ימש לש הכשחה עקר לע וללה םיהכהו םיריעזה עלסה ישוגמ ?

. שמשה תא םיבבוס םידיאורטסא ץראה רודכ ומכ , דחא םוקמב םיראשנ אל םה .
. ונלש הייארה הדשל םיסנכנ םינוש םידיאורטסא בבותסמ ץראה רודכשכו ,



דואמ םימונורטסאש םימצע םה םידיאורטסאו תולקב םירתוומ אל םימונורטסא ךא ,
. רוקחל םיצור

תכרעמו ונלש בכוכה דציכ תולגל ונל רוזעת םידיאורטסא םייושע הממ הנבהה
םיאצמנ ןכיה תעדל ורצונ שמשה . וננוחטיב לע רומשל ףא לוכי םהלש רקחמ –

םע תושגנתה לולסמב םהמ דחא םאה עדנש םג רמוא םיענ םה דציכו םידיאורטסא
! ץראה רודכ

תיללח רשאכ , 2005- ב םסרפתה אוה הוואקוטיא ארקנ וזה הנומתב דיאורטסאה .
תודוה וז תא ללוכ .  תונומת המכ המליצו ותוא הרקיב הָּסּוָבּיַה המשש תינפי –

, דיאורטסאה לש ולדוג תאו הנושמהו ( ( הסוביהל , תקיודמה ותרוצ תא םיעדוי ונא
ינפל תחתמ אצמנ המ לבא לפייא לדגמ לש והבוג םיימעפמ תוחפ תצק אוהש .

? ולש חטשה

םעפ הוואקוטיא רחא ושלב םימונורטסאה יניע וזה הלאשה לע תונעל תנמ לע ,
לש ובוביס רחא דומצ בקעמ י ע" םלועה יבחרב םיפוקסלט תועצמאב . תפסונ ,

טיבהל ולכי םימונורטסא הרזומה ותרוצ לש תוקיודמ תודידמב שומישו דיאורטסאה ,
רזומ ןכא היה ואצמש המ הוואקוטיא לש יעלסה ובל ךות לא . חטשה ינפל תחתמ לא ,

. דואמ

והשכיאש עלס לש דואמ תונוש תוכיתח יתשמ יושע דיאורטסאהש הארנ , םינפבמ ,
םידיאורטסא ינש רשאכ רצונ הארנה לככ הוואקוטיאש רמוא רבדה דחי וגזמתה .

! וידחי ודמצנו ושגנתה
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. ןוסא תצק השעמל התייה הוואקוטיאל הסוביה לש התמישמ
, דיאורטסאהמ רמוח לש תומיגד ףוסאל הרומא התייה תיללחה

תיללחה לזמה הברמל , ךירצש ומכ הדבע אל איה לבא .
ותוא עלס טעמ ונממ הדריגו דיאורטסאב הרקמב השגנתה ,

! התיבה איבהל הלכי
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