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. םוקיב והשלכ םוקמב םייח שי םא תעדל םיצור דחאכ בחרה להקהו םימונורטסא
רודכ לש ןכש לע םייח ינמיסל תורשפאה לע דיעמש שגרמ יוליג לע זרכוה םויה

. ץראה

תדחוימ הלוקלומ

–  הרידנ הלוקלומ יוליג לע םויה עידוה םימונורטסא לש ימואלניב תווצ – ןיפסופ
. הגנ לש םיננעב

! םייח לש םמויק לע דיעהל יושע ןיפסופ לש שגרמה יוליגה

םייח םירוצי ( ץראה רודכב , םימזינגרואורקימ ידי לע בורל תרצונ וזה הלוקלומה
םירוציה בור ןכש רידנ הז , ןצמח אלל תוביבסב תויחל םיפידעמש . םייפוקסורקימ (

. דורשל ידכ ןצמחל םיקוקז ץראה רודכ לע םייחה



תויהל םילוכי הגנ לש םיפופצה םיננעהש הרעשהה תא ןמזמ רבכ ולעה םימונורטסא
חטשה ינפמ םיקוחר ויהי םירוציה םיננעה ןיב הובג םימזינגרואורקימל היחמ םוקמ .

. הגנ לש םימחה

תולעמ  30 תיסחי תומיענ תורוטרפמט שי הגנ לש םיהובגה םיננעבש תורמל , ביבס
. יח רוצי לכל החונ אל דואמ הביבס וז ןכלו דואמ םייצמוח םיננעה , סויזלצ ,

םיידיתע םירקחמו הלועפ ףותיש

יוליגה יאווהב לווסקמ קראלק סמיי . ' ג פוקסלט ידי לע הנושארל ולגתה תולוקלומה
. הלי ' צב המאקטא וידרה יפוקסלט ךרעמ ידי לע ןכמ רחאל רשוא עיתפמה

תולוכי ויהש תורחא םיכרד לולשל םילוכי םה יכ בושח םהלש יוליגהש רובס תווצה
ןמז דוע ושרדיי הגנ לע םייח לש יוליג רשאל ידכש םיניבמ םה ינש דצמ ןיפסופ רוציל .

תוילגת םגש הווקנו ( םיבר הדובעו . םירקחמ הברה דוע ונל םייופצש תרמוא תאז
)! תושגרמ
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אוה לבא הלילה ימשב רתויב םיריהבה םיפוגה דחא אוה הגנ !
ןוויכב ( תורצק תופוקתלו םיתיעל קר הפצנ : החירזה ינפל טעמ

). ברעמ ןוויכב ( חרזמ ( העיקשה ירחא טעמ וא
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