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? ונלש שמשה תכרעמב שי םימצע המכ

לבא םיחרי תואמו . ץראה רודכ ללוכ ( ( שמשה ,( תכל יבכוכ הנומש (  דחא בכוכ שי
ונלש תימסוקה הנוכשב רתויב םיחיכש םימצע לש םמויק םצעמ םיחכוש םיבר םישנא

. םידיאורטסא - 

תכרעמ הרצונ הב הפוקתהמ וראשנש תכתמו עלס לש םישוג םה םידיאורטסא
תרוגח " קדצל םידאמ ןיב םבור תא אוצמל ןתינ , םינכמ ונאש ללחב רוזא ונלש שמשה .

, םידיאורטסא יפלא תואמ לש םתיב איה םידיאורטסאה תרוגח םידיאורטסאה ."
. םיירוטאינימ תכל יבכוכל דעו ימסוק קבא לש םיריעז םיקיקלחמ לחה לש םילדגב ,

. ץראה רודכ רשאמ   13 הלא , יפ קר םינטק םיידמג " "  וא םיריעז תכל יבכוכמ קלח

עוריאב ןיחבה לבאה ללחה פוקסלט םידיאורטסאה תרוגח לא הצצה ךות , הנורחאל ,
. ינטנופס ןפואב תוכיתחל קרפתמ דיאורטסא רזומ דואמ :



דחא טיאו , ' ג דיוויד רמא םיהדמ יד הז וניניע דגנל קרפתמ ותוא תוארל ," עלסב רבודמ . "
. הלאה םידיאורטסאה תא םירקוחש םינעדמה

הביסהש םיבשוח םימונורטסא לבא וז היופצ יתלב הסירקל םירבסה רפסמ םנשי ,
רהמ בבותסהל דיאורטסאל םרוג שמשה םוח ןמזה ךשמב , שמשה התייה תיתימאה .

םימהשכו םוקמוקב םימ חיתרמ התא רשאכ הרוקש המל המוד הז , רתויו רתוי .
. רתויו רתוי רהמ עבעבלו עונל םיליחתמ םה םיממחתמ ,

ללכמ בבותסהל " לזמה עורל , ליחתה אוהש ינפל ריבש תצק היה הז דיאורטסא
םירחא םירייד םע תויושגנתהב ורצונש תוטירש םע דחי ידמ תובר תוטילב , הטילש ."

רהמ בבותסהל ליחתה אוהשכ עלסב עיפוהל םיקדסל ומרג . םידיאורטסאה תרוגחב ,
. םירזגל דיאורטסאה תא ורבש רבד לש ופוסבו ובחרתה הלא םיקדס , רתוי ,

םיבכוכ לש הביהרמ הגוצתב הרפסומטאב ונילעמ ופרשי הלא תוריצימ המכ דחא םוי ,
! םילפונ
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לש לקשמל ההז לקשמ 200,000 ןוט  ,  לקוש ראשנש רמוחה
לבא שמשה ךותל לולצי רבד לש ופוסב ובור , טייש תוניפס יתש !

םילפונ םיבכוככ ונימשב דחא םוי רעבת הנטק תומכש ןכתיי
)! םירואטמ (
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