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,ġĠē ĐĦČĥ ĐĚ ĦČ ĎĕĥĐĘ ČĘ ČđĐ ĤĥđČĐ ęĞĔ
.ĦĘčĕģ Ĥčėĥ ĐĚ ĦČ čđĐČĘ ČĘČ
."120 ďĞ" ĦēĠĥĚĘ đĠĤĔĢĐĥ ,ęĕĤģĕĐ đĜĕĤĕĕďĘ ĦđėĤč
!ĐčđĔ ĦđČĕĤčč ęĕĚĕ ĦđėĕĤČđ ĤĥđČ ,ĐĤĕĐĚ ĦđĚĘģČĦĐ ęėĘ ęĕĘēČĚ đĜČ
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!ĐēĚĥđ ĤĥđČ ,ĐčđĔ ĦđČĕĤč ,ęĕČĘĠĜ ęĕĕē ęĕĘēČĚ đĜČ

čđĔ ĘĒĚ
 ,ĤĞĕĕČĎ ģĕĢĕČאׅל גך םא הׇ ׇׄל אׇמ הׇ ׄל
 ,čđĔĠĤĕĕČ ĕĤĎאאׇמ ׅמ ׄגא
 ,ĤĘĔ ĕĘĎאאׇמ הׇמ למב
 ,ěĚĤďĘ ĘēĤאאׇמ ׅה
 ,ĐĤĕĚ ĕĤĤĐאׅל גך םא ׅה מגל

ęĕĥďēĐ ęĕďčđĞĘ ĐēĘĢĐč
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 – ęĕĤĚ čģĞĕגאכמ גםכ ,ׅמ ׅלׄםד אךד
ׄ - ĤģĢĕĤĠ ĐĜďמ ,ׅמ ׅלׄםד אךד
 - ĐĘČĕĜď ĤĐĒגטאמ ,ׅמ ׅלׄםד אךד
 - ěĚĢĘĒ ĘėĕĚגאכמ גםכ ,ׅמ ׅלׄםד אךד

 - ĦđčĤĞ ĦČĕĘגהאמ מלׅמ ,ׅמ ׇׅ םלד
ׄ - ďĕĞ đčČ ĘďČĞלׄ גאכ וזׇמ ,ׅמ ׇׅ םלד
ׄ - ĝĕĘč ĘēĤמ גאכ ,ׅמ ׇׅ םלד
 - ĎĕĤĠ ģĤČĔגטא ׅגאכ וזׇמ ,ׅמ ׇׅ םלד
 – ěĐė ĐĜďגאכמ מלׅמ ׄלזב ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ

ĦėĤĞĚĐ Ĥčď
םהמ  2014מ םה םא ׄלזב גזםלב גזךגב ׅׅמב םאה ,םה םא זם גםמטמ .ׅמג מלׅמ
הזלה ׅגםׅׄ ׄהם לׅ כח םמכׅי ׅׅמׄ .גהב ׅמגב םהב :טואב ,ךלב ,גםללב ,וטלב ,ג
׆ב ׄהם גכךזמ טםב גםמטב טזא ׅלךד גלךב ׅהםׄ מגמ םאב.
ׄה גׄאב אב אׅה גםטמב ,ם׆ב םהמ  2015מ םה גה גם׆ם׆מ ׅא מגב,
םה םא גם ךל מלׅמ ׅא ׅמב םאה.
.2015 ĤČđĜĕ ĥďđēč ęĝĤĠĦĕ ČčĐ ěđĕĘĎĐ .ęĕčĦđėĐ ĘėĘ ĐďđĦ
yafa@ad-120.co.il ĕĜĥ ĐĠĕ :ĤđčĞ (ĐėĕĤĞ ęĕĤčđĞ) ęĕĤĚđē ēđĘĥĘ ęĕĜĚĒđĚ ,ĐčĕĦėč ğĦĦĥĐĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ
(158 – ĕĚĕĜĠ 'ĘĔ) 077-2620158 :'ĘĔ
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ĦĥĤĐ Ę"ėĜĚ Ęĥ đĜēĘđĥĚ
,ęĕĤģĕ ĦđđĢ ĕĥĜČđ ęĕĤĕĕď
ׅגב ׄא ,ׅב םה ׄלמ ׇם זם ׄמ ךזׇ לׄםהב ,לךמ אוב
ׄמב ׄמ םה גל׆םמ ם זמ ומג ,אוטל אב זא ג םג אה ׅםה
ׇם ,ם זמ א.
 2014מ םהמ טל .ׅמב םאה  גאׄב ׅטזאמ ,ךל ,מׇםמ ,מווב גזם .אכה
אכ ׅגמ ,ׅאה גאב ,ךלה זל אׇלב אזׇׅב .אכה אכ ׅגב ׄגהמ ׄלך "טלב
ׅ׆א" .׆ כלגכ ׅׅמ ׅלׄםד אךד ׇׅ םלד ה  400 -טלב ,גך׆ב אלׄ ׅלׅמ ׇםׄ
םא גׄד ׄלי םלׄא ׅמא ׅׅׄ .ׅׅמ ׅלׄםד אךד גמכגב גט׆ם טלאגה כׅזב ,ׅב הׇהב
הםׄב ׄכׄאב .׆ ׇלג זא ך׆מ ׆לט מםׄמׄ .הה לׄב ׅמׄלד ׇל גׇמ אךמ
ׄמ ׅלכ ׅזהב ,אוח זל גׇ אגכב אגד .טמה מזלמ םהךל זא ׇ ׄגהב גםלב.
ׅמזל םא ׅד ׄגל ׅׅמ ׅמא ׅׅׄ ,זגׇה גםמׄב גא ט ךׅז ׅמזל םא םז םגל,
ׅׅמ ׇׅ םלד ,מטזאה גלׄמ לםגמׄ .ד ׇׅל גל׆ם מל זׅל ,גאלׄמ ׄמ  םא
ךלׄ ,מ זךג םׄ גׅׄ ,אךלב אךטב .ׄב גׇׅל ׅגולמ  -םגה אל אׄל ׅׅמ
ׅמא ׅׅׄ ׄמ א "טמ ׅלא" .כםל גל׆ם  הגם אגזא גםהמב ׄהה ׆ׄב אאמ אמג
ׅאב ,םםׅמ טזאמב זגׇמ גזא אא וטכ.
ׄב גלב גט׆םב ׅאמ הםבׄ , ׄטםל םאׄ אךד ׄמ זלׅ גׇ זב ב טא ,ׅׅמ ׅמא
ׅׅׄ .ב ,ךזל הך גל׆ם ,וטל אה זא ׇל ׄגהממ ׄל זא גב ךׄ ׇטד ׄמ ׄ גׅא
ׅ'הל לׇד' ,גכב גׇ ׅׄ אזל אאׇב זב ךלב גׇב .ג מד לׅ ׄהםב ,ג.
אב ,זׇׅה גולב ,ׇׄ׆ה אׅמ ׅגםלב םהב :ךזה אב אׅה גםט םאב ,אךלח
אׅ ׅלׄמ םוׇלה אׅמב ׅׅלמ טהכו ,ׅלמ ׄב םאה .ךאה אם׆ זׅלב ,ׅׅלמ
ׄלה׆' ,גואא גזׇח גא אב אׅה גםטמב .ג ׅםהב כׇגמ ,ךׄה אטזאמ ׆ׅם מטהכה
ׅׅמ גאד "וטׄ הזד" "ׅלׄםמ"ׄ .ה גׅב אגם אׇׄ׆ אלמבׄ .ה םג אוטל אב םׅל
טזאמ לׄםה אםהמ  ,2015הזהכ אא זׇׅ מםל אב אׇמ.
ׄה גׅכם אׇמ אב ,זׇׅב כלב ,זא םמח טזא ׄטממׄ .ד וטכ םזב זׇׅב ׄא ,המד
אׇׄל אזךב ׄמ םג ׅ םא ׅל םאה אזהכ םלמ גכךזׄ ,מ ,גל גד אאכמה-
ׇלה כלב.
ׄהה גומאב זא םהמ  2015ׅגׅ גאׄ מל׆םמ זהד ׅהב ׄמ מטממ ךט ׅׅל םאה
גׅב םהב .ׅל ׅגב ׄא הׅהב ׅׅמב םאה ׇׅ םלד ׅלׄםד אךדׄ ,׆טב ׇםב ׅגכׅא
גמׅךזמ מׄגמ הׇלםמ ,ׅמׄב אכ ׇל ג׆ד.
גזא אא – ׄהה זםב א ׄטםל ׇ אׅ ,ם׆ב ׅםה םלכ א ׆ב ׅׄא ׅׄמ ,הגם
אמ לםמ גׅא ,הגם אטזא אב ,אלׅ ׄמ טזאמ מלׅמ ךל ,אט׆ם ׅטהב גמ
זהב ׅלכמ ׅׅמב םאה ,ׅא ׄםל הטה.
ם אאה לח ב ,גםג גל׆ם ,גאׄ ׅמד ,זם ךל.
םאב,
ĐĠĘģ ĕčČ
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ęĕĘ"ėĜĚĐ Ĥčď
ěđĕĢĘ ěđĥČĤč ĦĕčĐ

ěđĤĥĐ ďđĐč ĦĕčĐ

,ęĕĤģĕ ĦđđĢ ĕĥĜČđ ęĕĤĕĕď

,ęĕďčđĞĐ ĦđđĢđ ęĕĤĕĕďĐ ĘėĘ ęđĘĥ

ׇׅםב ׄלהב זׅל ׅמ םאה "גממ טהב".
מׇםה ׅזךׅ זם םא םב ךׅלב זמ
גםוגה ׄמ זׇׅׄ ,הה ההב גׅמ ב גׄל.
ׄה גׅלמ ׄמ מגל טה ,םךלט אׅמ םאה גהאמ
מלׅמ ׄהה גׄאב א ךא ׅמטכׇ גכב
אם ׅכלׅ ׄמ "ׅזמ ׄךׅזמ".
אׄלה ,מכג ׅלמ אהך׆מ ׇלב אזׇמ
םהמ םא הך׆מ ׇלב ׆ב אב ׄׄא ךא וטכ.
הגם אזׇׅ ׅםמח טזא ,ל׆אה ,ׇ םב ׅׅמ
גם אמ הזגב גאׄ מד.
ךׄה אא ךמ ,גםכז גטהכ ׅגאד "ׅלׄםמ" ׅגךט
לגד . ׇל הׇלמ אׇמ אב ,זׇׅ ׅמ גולב  -זא
זׇׅמב ,גולמב גׅמ םאב אׅמׄ .ה גׇ
׆ב אב ,ׇלה כלב ,זא םמח טזא וׅאהמ,
ׅזׇלה.
ׄהה ׅזךג םא לח .גךטב א׆םג ׅל ,םםכ ׄמ
םׇמ םׄל ׄלב ה גׇ םא "ׄל ׆םב"
םׄל םח הכ.
םאג ׄלך םל ׄמ םל םא ׅׄ כלד:
"ׄמ ׆םב מד לכ ׅזמ,
ׅׅׅׄ טל אה טלב,
מד םל םׅ אׅמ,
מל ג ׄהה אׄ ךלב" .
ׄה גךלטמ אׅל  גׄאמ ב הטאׄב ,ׅלׄמ
ׅ ׄםל םג...

ׅגב ׄא ׄה ׅטמ םה ׄלמ ׇם םהמ ,2015
םגוגהמ זׅלה מאמ ׇםמ ׅׅמ .אגאכמ ׇל
מג ,םׅל הגךׄמ ג ך םה ׅגםה ׇם,
גךלטמ גאכמ וזׇ ,םזׅלמ אגׅה ׇם ,גׄל,
זב ׆ה גכוג גהא ׇם הגלי  -זׇׄא .׆ב ׇׅל
זךגׄ מׅלה ׅ 2-גהאמ ׇםמ :אׄמ זלׅמ,
םאט ׄמ לׇ ׅמלׅמ ׄומל ׇׄל ,גהאמ םה
ׇם ,םאט ׄמ ׆מ גהאמ אםמ גה"אׄ .ה
גׄאב אאב ךא הׄ גמטכׇב.
ׄה לך אךד ׄמ טהה׆ גםטמ ׅה ,םׄד ׄל
ׄמ ׅמ ׅׄלמ םג ךכ אׇב ,וט׆המ גמכמ
טזאמ ׅד ׇלמ .א מכ םמטמ גולמ גל׆םמ
גזמ ׄא.
ׄה גגאי אב ׇלב ,א׆ז אוטל הטאׄ םאה,
גהאמ ׅׅׄ ׇׅז לׅ ז" ׇלמ םאה ׄומל םד,
םגכטׇ אמ גזׇהמ ,אלם וטלב ׇםב גׇ
ׇם ,אהא ׄמ מלהמׄ ,מ גםׅ ,םׄאמ וטלב
אםגל זא וׇל גטמ א ׄמ ׅמהׇׅמ אגזד
ׇלב.
כׅך ׆ׇא גׇׄ םא ׇלה ׅכל םממט ׅוׇהׄ
ׅגׄד ׄלי םלׄא ׅלגמ ׅׅׄ ,ׅזכׅמ טלכ
"טלב ׅ׆א" כׅך ׆ׇא ׄלמ ךׄ אׅכל ׅגמב
םלה ׇם גםׅ גטאלמ ל זב גד לםגב
הל׆םבׄ .ה הגם הךׄ ׇ אאב ולב גכ
םמל ׇלב ךלט.

םאב,

םאב,
ĕĘČĤĥĕ ęĕĕē

ĕĘđĞĥĚ ĦĕĎē

2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ

5

,ĘďčđĚ ĤđĢĕ đĦđĕĐ ĦđėĒč đĜĕČ ďĕēĕĐ Ęĥ đėĤĞđ đĦđĐĚ ĤģĕĞ
ׄ .ĘđďĎ ĕĥđĜČ ĤđčĕĢĚ ģĘē đĦđĕĐ ĦđėĒč ČĘČאׅל ׄהםד

ěėđĦ ČĘĚ Ħĕč

ׇלד אׅׄ ,טלט' אאא לׄם
׆ אאא גהא ׅגאא
ׄכׇגמ מא  ,ׅה םא ׇלמ
לה אׅׄ ,לך čĕčČ ĘĦč Ħĕčč
ׅגו׆למ ׅמ גאׄ מד-ׇל
ךזל ,ׅהםׄ "וךׄאב גא
כטאב" .טלט' אׅׄ וׅל
ׄמ מלהמ ולהמ םא א
םׄ ,מ מׄלמ םהמ
גכלד ,אג ׄד ךא גאמ
אׄח ׄמ גד.
 ěđĕĢĘ ěđĥČĤč Ħĕččהטמ וׇהמ "ׄה ׄם ׅ׆א םאם" ,ׅהמ ׅׅׄמ םכׇ,
גהמ כׅךמ ׅגׄמ מׄלד .מהב גזׅלב ׅׄגךזמ :םמ ,טוׇלג,
גםכ מטכׇב וגאךמ .ׅגט׆ם לׄםד הזל למ ׅׄגךזמ גםכ
מטכׇב .א גםממטמ ך׆ ׄמ זךג זא ׇ טי ׄמ ׄ גׇ .ׇלמ
ט׆ה גםכ גאׄ ם גל.

ׇל  ěđĤĥĐ ďđĐč ĦĕčĐול ׅגמב םלה ׇׅלמ טזמ
ׅׄךׇכ-כאט .א אא וׅלב גלמכב זא םׅמ
ולמ םא גמב זׇ א ׅכל ׅגל גׅכלב
גלמכ םׅגכב.

ׇל  ěđĤĥĐ ďđĐč ĦĕčĐא ׅׄל לםאב ,ׇׅלמ ב גל,
ׅגהל ׅהׇכה ׅׅׄ-׆םׄ ,אטה ׇםמ זלי  2ׅה ׄאד ,מךטמ
ׅל ׇׄל ,ׅׄהׇל גלםג "׆א ׄם" הה גׄלמ ךלב
זג ׅכׅי ךׅ.

 čĕčČ ĘĦč ĦĕčĐ ĕĤĕĕďךׄ אול ׅאלד ,ׅהמ ׇל ׄםל א
םוטל זא כלׅמ םהזל ׅגכב ׅגאגמ זךגׄמ .אׄל
כו כךל ׅׄהׇלמ ׇ אםלד ,ה לב ז" ׇל םאב וכטו
אב .ול הגם ׅגׄד ׆ׅל הׅה ׅאלד – ׄמל
גהך ׄמ וטל םא אב ׇ ׅגאגמ זאב םה.
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ׇלמ  čĕčČ ĘĦč ĦĕčĐטז ׅמהמ "א אא" גםׇלמ
ׅזלי  10ׇׅכ ׄמ גםל גב ׇׄׄא אג לח כלב.

הג אגד ,ׇלמ טזאמהמ  ,ěđĕĢĘ ěđĥČĤč Ħĕččמהׇׅ
אהך זא מלגמ ׇלב אגׅךז "כם ׇׅאמ" .אזלמ הלמג
ׇלמ ׄומל לםד ,ה ׆אהוכ ,אׄ ךל םל אהׇׄ.
ׅגׅךז המלג  ,₪ 4,000 -כׇם אגאג ׅולד.
מגל לׅי ,ׇלמ  ěđĕĢĘ ěđĥČĤč ĦĕčĐהמ ׄמ גט׆ם טלאגה
"ךׄגד" ׅהםׄ" :ג םא ג םא"  -זא ׇׅאב טב
ׅד ג ׆ׅל ג ׄם םא טוא׆מ ׅלממ.
לךׄ מׅוו זא וטל םא טלט' לב ׅא "ול םא
ׄהםמ".

 čĕčČ ĘĦč Ħĕččהזל םׅז ׅלׄמ םאא לךׄמ וׇהׄמ
ׅהםׄ ׅלׄמ םהב ,לׇ גךל ׅׄל ׅלׄמ ׅגוזׇמ
ׅמ ׆ם ׄלמ ׅלׄמ ׅאׇׅ.

ךמ  ěđĕĢĘ ěđĥČĤč ĦĕčĐךׄ אא ׆ׅם ׅגךט לגד .ׅגם
גב םא טזאמ גלמ א ׅטׄלכ הךהב ,ם ׅׄ׆ב ,הוז
ׅלכלה ם ול ׅגל גׅכלב ז"ם "ׄאד לגד" .ׅזלׅ
הה גטזמ ׄגד ׅאׅ גאד "ׅלׄםמ".
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ׅׄ כאט גה"א לםמ א להׅל׆-םםד וגה"א גלמ,
זהכ ׆ׅזב אב ׅגכגמ לׄםהב ׅמלמ ׆מ,
םהזל ׅטוׅא ׅלׇ׆' ׅהאׄג ׅׄאמ ׅומ לםמ
"זׇ  ."120ב :ז'ׇ ׄל ׆אׅז גםלׄא KAUKO-
 KOISTINENגטהאהׇ.

זלׅ םל ׆׆ זב גלמ םלׄאמ לג ל ,טמ ׄמ זהמ
ׄלז ומ  .ěđĕĢĘ ěđĥČĤ Ħĕččׇלב ׄלב הה גׇׅ
זםל גטהכ גםל ׅׄב גא גהב םא גלמ.
ׅגו׆למ "ׅמ גאׄ מד – ׇל
ךזל" ,לך ׇ"ל ׄםל םגאׅי,
ׅה םא ׇׇ םגאׅי ,ׇל ĦĕčĐ
 ,čĕčČ ĘĦčזא מטממ והב
ׅלטׄמ אׅ ) - ěėĚđĦ׆אא םגׇל
ׅמא ךהמל אזלכ ומב ׅאׅ ,ׇ
אםגל םםׄל טמ אגזׅל ׇב(.

גׅ גולמ ěđĕĢĘ ěđĥČĤč Ħĕčč
הזל ׆ב םה כח כאגההמ
גזךב ׆ׇאב ׅגמב ׅמ .ךמ
זׇׅב טו זא ואגמ ׆ׅב
כח ׅגלי ׄמ טל גמכ ,םאכ
אׇלב.

ׅגזגׇ לׄם זל גל  ׇׅׄ ,גה"א לםמ
ׅׄ כאט ,גה"א ׅמ ב םלׄא ,ׇלב
ׄלב לׅב ,הטמ ěđĤĥĐ ďđĐč Ħĕčč
מזלמ ךלב ׄ" -הםב" םא ׄגד םז
םגל .גׅל ׇגמ גך׆מ ד גלׅמ,
גוכלהמ גזההמ ,ׅד ׅ גגׇ גומל,
גגהמ ׄמ ךט אטזה ׄמ וטל ׄהם
ׄמ ד הםׄמׄ .ךלמ :לא םםטל
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"ךׄגד" )ׇׅ( טלאגה םא ׇל  ěđĕĢĘ ěđĥČĤč ĦĕčĐהט׆ם םׅ אׇד ׅהםׄב:
מהזמ גהמ זאב ׄאח םל ׆ׄא ׄאד טזב ׅהמ ׇל זגהׄא םז.
ׇלמ  ,ěđĤĥĐ ďđĐč ĦĕčĐמהׇׅ
׆ב םה אגל ׄלמ ם א׆
ה .א הומ המלג
אזגממ "זג" ,טזאמ אגזד
אׇב ׅזא המ מטמממ
ׇ׆אמ ׅםאׅ ל׆ ׅכא,
גמ ׄגה םאא ׇׄב מ
אמ ׅל ם מ ׅכא.

ׇל גאכ וזׇמ  ěđĤĥĐ ďđĐč Ħĕčč׆׆ ׄמ ׆ ה ׅׅכל
םא ח ׅׅמ כט ׅׅז ,ׅטׄלכ לךא.
ׅל טלאגה ĦĕčĐ
 ěđĕĢĘ ěđĥČĤčׅהמ
ׇלמ הזג אול ,מהו
אםגז אׇד ׅלךׄמ
ׅהםׄ "ׅלׄמ ׅׄגךזמ
ךגב ׄלד מלטמ
םאה" .הזג ,לטאכוא׆מ
ׄמ גוגמ ׅגכךז,
למכ ׄמ םגזב ׇׅז
זםל ׅם גל םא.

טהה׆ גםטמ ׅד-ׇל םהזל  ěđĤĥĐ ďđĐč Ħĕččגאׄ ׄמ ׅמ ׅכאמ םג,
ךׅזב ׅזכל לׅ ׄל .ׅמ כם ׅׅאהב ,ׅגׅב םא ה גוכ מה׆ה
ׅא גכב .גׄ הׇב ההב ׅםמח זב וׅממ וׅב ,הה גטזאמ ג׆המ:
ׇאכמ הלמ גטז גל ׄ ׄטםל ׅא וט׆המ? וׇהׄמ ךל :ךל אכההב,
המ המ גׅגׅכׄ ,גהמ ׅׅךכ ול ,מלמ "ׄכו-ׅכו" אׅוח ׄלמ
ךלב זג.

ׅגאכ וזׇמ  ěđĕĢĘ ěđĥČĤč Ħĕččך׆ מזלמ המ
גאׄמ ךׅז ד ,גזם ׇ ׇל גאכ.
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ęĕĕēĐ ġčĥĦ :ĤĠĝ ĦģĥĐ
כׅי וטלב גמׄל גךׅב גםזםזב
גׇגהב אה גזמ אזמׄ , אטזגב
גכב אה "גממ אלׇׄל" .גׅל גך׆
אה ׅגל םהד ,םאא ׇגמ וו׆המ
גךׅב כגב ,גמטב ׅל׆ז םׄ
גטמזב ׅא טזב גׇם .םלה אׅ
אכלׄ "ׅאׅד םׅזהב" אאׇ ׄמ מםגמ
אׅ ,גמׅא ׅ ׅכךׅ ׄלזב גל,
םט כאמ גל ב ,ׅלגמ מׄלב
גלמכמ םׅׅ .א וטל ׆לב אכלׄ
ׇח ז אגם אכלׄ וטל הוח ,לׅ
ׄמ  ,םםׄל זא טה זׇ גד לׅ.
ׅםׅז ׅ מכב גׅךז "כם ׇׅאמ"
הגל  50וטלב אׇל ׅמ מגלמב
זׅל אׅמ ׄ׆ׇ אגאג ׅולד.

ęĕĕĦĞčĎ ĤĕĞĐ Ĥĕģĕ
 ,ĕĜđģĤĕ ęĕĕēׅמ ׅמא ׅׅׄ
ׅכו גל׆ם םהזל ׅמׄלד ׆ׅזמב זהכ אב לכה ,ׇל ׅמ ׅמא
ׅׅׄׄ ,מ כל זל ׆ׅזמב אםהמ  .2014כו הזל ׅגזגׇ לׄם זל
"ל זׇמ כל זל לד כהכ ׅהמ םכד מׄלד מםׅ ׆ׅזמב ׄא
׆להםד.
לכה ,הךא םׄ ,זא ׄלך מ׆ו אך"א ׅםהמ  1947םלמ ׅכׅז זׇ
םלל ׅםהמ  1973ׇׅל׆מ ׄא"ג ,ו׆ד גטכׇ א ממהב .ׅגא םהב
טזא ׅםמח זב זל ׅמג ל ,מלׅמ טהׄ מזוכ ,מ
ׇׄ׆ אהככ זל.
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 ,ěĤđĦ ģ'Ēׅמ ׅמא ׅׅׄ

čĕčČ ĘĦč Ħĕčč ĘđĠđĔ ęĕĕē

ב טא ,גםכהב ׇזב ׅאב ׅׄלי ׅזאב,
׆ז אׅמ ׅמא ׅׅׄ אוטל אׇלב זא זם ׅזׅל ,ׅ
ׅזמׇ ,טמז ׅל טלב ׆ׇא ׅז׆מ ב אׇמ אל׆א ב
אׇמ .79-
טא וטל זא "טל הל לׇד"  -טלכ םכב ׅ׆אא,
גׄל אאׄ מגל ,אׇב אב ׅגאמ גוהמ ב
גזםל ׄמ ב ז" ךלמ מ ׅאמ הםמ .וטל זא
טזאמ ׅכאהז זא מׅׅ ךל .טא גוטל םׅל ג׆א
זםל ׄ גםלׅ ׅגׅלמ" .ךל אׄ ׅׄ ׅׅמ ׄמ , םהב
םא מגׇ םכזׄ .ׅא ׄה םׅ םׄב אׇׄב ם םלד
ׄ הה ג ,ׇׄ א אמׄגי אמטמ".
ׅׄ כאט ,גה"א לםמ ,ׅל ׄמ טא" :זם םא ,ׅא
ג׆ל ב ,גׅלמ .גוטכ אםגז זא טלכ הל לׇד,
ׄמ ׄמ גׅא ,ׇ אׅד םגׇׅל אׄ לכ ׅםכד הטאׄ ׄאׄ
׆ב ׇׅׄב הׇל גׇ".
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"ĤĕĚČ ěĕĔč - "ęĕĤčĞĚ
 :ęĕĤĢđČא גל׆אמ ׄאׇׇ וטל

ׅ׆אלמ "וטל" ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ הטמ
מזלמ ךלב םא ׇלמ ׅד ׄגל,
ךלמ גםללמ .ׅד אגׇ ךל טוא
ׅםלׄא ׅטׄלו ,זׇׅ אךׇ ׄגהב ׇז
םב ג :טלׇלכ ׇאׄהאׇׄ ׅטלו ,גהם
כׇםגדׄ ,ד ְםֵ ְבּא ,זכׅ טהו ,ב
טא לׅב ׄלב .ךל ך׆ ׅ28 -
מזלמ ׇ ׅׄלי ׅזאב .זׇׅמ
גמהוומ זא כלמ גׄד אׄגהמ
גׇלהמ ׅטלו ׅׄוטב טלב ׅםלׄא,
ךלטמׄ ,ל"ׅ ,םי ,׆לגה ,כהׇ מל.
זׇׅמ זךגממ ,לׅ׆המ ,גל׆םמ
גך׆מ ׄמ גזׅלב מהמ םהמ ׅ
ׅ 50 -םהמ ךל ,ׇל מ ׄםמ מ
אׄגמ לׄגמ.
מזל הטמ ׅזלׅ גל׆ם ׅהמ ׇל
ׅמ ׄלב לׅב .הםׄ ׇׅלבׄ :ׅ כאט –
גה"א לםמ ,זמהׄמ ׅלל ׇׅׄד-ׅלל,
לׇ ׆הול-גםללמ ׄםל ל ,גםלל.
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ęĕĤĚ ğđĦ

čĤģĐ
đĤĢĕĢ
ĦĕĘĕĘ
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čĐĒĐ ĘĕĎč ĐČĕĤč ĐĜđĒĦ
 ,ĤĚđĤč ĐĚĞĜגהאמ גלטׄמ ׇלב ,ׅמ ׇׅ םלד
ׅזמ ׅלׄמ אאמ :ׅב טב גךׅ הטם לׇ ׅ׆א
םאם ,זםב א׆לב אגה ולב מהמב .מה הה
מטל גמׄב גוזב ׅׄטד גםגזמ אךגךב מאׄ,
זאׄמ מאמ ב םטל ׄמ ב ׅ׆א ׅ.
אוהב ם טמ׆ב זמכ ."ĐĠĐ ĖĤď ęĕĝĜėĜ ĕĘđēĐđ ĦđČĕĤčĐ" -
ׄד כטׇ זא ׇׄ גׄהמ םׅ גׇׄ ׅ׆א גׅ׆ל ׇׅ
ׄםל גמאב אטז וגטגב םא כםב טב הטםב.
םהד ׅזמ לטׄמ לׅמ ,םזאאמ א׆לב אול מהמ ׅ׆א
םאם:
• כם ׅׅאז
• ׅזמ הב  /אא ט.
• לׇ ׅׄוטכמ ׇב אגז ,׆לגמ אכהמ זאמ זא
• לׇ ׅגךמ כׅ  -ט׆ז ׅטלכ אׅהב וט׆מ
וׇד ,ׅלא גהב םהב ׆ד .12-B
• ׇׄד  -זם א׆לב אול מׅׄד גׅא אׇׅׄ גםכא.
ׇׄ הה גמׄגמ אׇׄב זא ט גךׅ ׅלׄמ הטם,
מךגךב ׄמ מאׄ מםטל ׄמ ׄמ ! אאד גוטל ׇ׆םב
םׅב ׅהםׄ מה גׅ׆למ:

? ĘđėČĘ ĐĚ .Č
:ěđĒĚĐ ĦđčČ Ęė ĦČ ĦĘĘđė ĦĜĒđČĚ ĐĔČĕď
•  - ĦđĚĕĚēĠהד וטכמ ׄהל׆ זכלמ םא ׆ח .ם
אזׇח טגגמ גלׅמ גׄ :ל ,כהמ אב גאׄ ,םד
גהמ ׄא הוט׆ב ׇׅב ׅׄמ ׄהב גזאב ׄמ לגמ ול
ׇׅב ׅׄטד גטל .ׅגכׅא ם אגז ׅךלמ טגגמ
טםמ ׆ד :גגמכב ,לׅ ,ׇׅם ,גםכׄמ כאב זׇ.
ׅכׅךמ טגגמ האאב ׆ב וׅב מהמב גךב
ׅוׅד ,ׇׅ׆הב גאׄבׄ ,ל גאׄ ,טלמ לכמ .וׅב אׄ
הוט׆ב ׅגז" ,והב" ׅכאלמ ,םׅב אׄהםב גׅ׆לב
אטזאמ גזב מכה לׇמ לגמ םגהב ׇׅב.
•  - ęĕĜđčĘēגםגםב ׅׄה ׅהד אמׄ ׆ח לב אמטכׇ
מכד .אׅהב גכב ׄמ גזלמ וד הב
ׅמגׇׇמ זב מאׄ .אׅהב גד  :זח ,ׅםל ,ׇ׆ב
ׅךב גךל אׅ גד  .אׅהב גד ךג :ו ,ט
כהמ ׇ׆הב גאׄב.
•  - ęĕĜĚđĥהב גוד ׄהל׆ םא ׆ח .הב אלגהב
ד אוט׆מ גהב גווב ׅםגד  .A, D, E, Kגגאי
אםמגם ׅםגהב אׄ לב )םגכלב גךג( ׆ד :םגד
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מ ,םגד כהא ,םגד ו םגד מלו .םגהב ׄא הגךׄב ׆ב
ׅׅׄכׇ ,םכׇב ׄ׆ב .גד םםגהב זםלב ׅכאלמ
ב גגאךב אׄהםב ׅזא גםכא לׇ.
•  - ęĕĜĕĚĔĕđול ׅךׅלמ גהב זאא א׆לב אאם,
טלזמ ׅמטכׇ מאׄ .זא גהמ אוטכ א׆ח ׄמ א
גהב גהלאב ם אׄא גהמ ג׆הב גא כׅךמ
גד.
•  - ęĕĚםׅ גׇׄ ׅ׆א גׅ׆ל אכטׇ זא םממ גב םד
ׅ׆א  ,אזמב מםמ ךגׄ אכ וט׆ למ םא
גב ׅאמ גטממ .גול ׅהאב זם א׆לב אזךלמ
ׄח אמׅםמ .אזגמ ׄמ גׅ׆לב וׅאב גׅזמ
ׅאמ ׄ ׄךלמ האב  -ם אזי זב לטׄ גטא א׆ׅ
גמ ךלמ גב גגאךמ.

? ĘđėČĘ ĐĚė .č
ו׆ םׅ ׅא ׆א ׅזכל ׅ׆א םאם ,םד כאלמ זׇטמ
׆לגמ אזא ׅגםכא גׇׄ ׄא גז מ׆לב אׇׅׄ
גםכא ,לׇ ׅׄהל׆ ׄח אאםמ גזלמ וד ׅ׆ח.
ׅםׅ ךלמ כאלמ ם אמו א-ׄב גזההב אםגל
זא גםכא ,אטמ ׄ אזאמ ׅגםכא? ׅהוח ם אכטׇ זא
מׄג םא גמ כאלמ אגךׅ ׅלׄמ לגמ טזאמ
׆טהמ.

? ĘđėČĘ ĖĕČ .Ď
׆לגב ׆ד :הׇמ ,אמ אׅםא ,ׅזמ ׅזא גד ,ךלמ
מלטמ טאב םהב זםב אםטז זא מטל הׇלם.
אׇ׆גׄ :גׅ׆ל וׅא גׅזמ םהב כם ׅאזו ׅׅאז.
גגאי אךל גהמ לב ג טל ,גלכ ׇו.
ׄךא וׅאב גׅזמ זא ,גגאי מטל אא ׄאמ ׄלמ
כהמ מלטמ אאׄ גהמ םגהב.
:ęđėĕĝĘ
כטׇ זא מה גמׄג גׄהמ ׅ׆א םאם םׅ אםגל
זא ׅלׄמ אגהזמ גאמ ׄמ כךׅ מכׇגמד .םׅ
אםגל זא גםכא ׆ח מכדׄ , ם אל  גול ׅגלׅב
מהמב א אטז ׆ב ׄךא ׇׄב ׅזא זׇח גםכא .ׅגׇמ
ךל ם אמזי ׅלטׄ גםט ׄ ׇׄהמ.

ę"ĦĠ ĐĒč Ĥčď ěĕČ
 ,ĕĚĘĦ ęēĜĚׅמ ׅמא ׅׅׄ

"ĕėĤđĦ ęĕĕĚĞĠ" ĤĠĝĐ ĖđĦĚ
ׄמ לׄ ׄ ׄא זגׇב ׅמל םא ׇאמ? לכ ׅזׇ ך
םז טמב ׄמ ׅהכ טוגמ ׅל זגׇב אמ.
ׅ ,ׅׄ א אׅׄ ׄךאב א׆ׇ אב ׄ ְלוֹהְ ך'ו! ׅל ׄאמב
ׄמ גוטכ גׅהכב ,ג ׄמב זגׇב םב ,ג?! ׄאא,
טוגמ ׄאׄ .ל םׅל אב ׄמ ׅהכׄמׄ ,ל
םו׆ל אב ׄמ לכב ,זׇ ׅׄב אכהמ ׅׄמ המ .ג
כהב ׄא? ול  ג זם  טמ"גב.
ׄד ׇׅל  טמ"גבׄ .ח ׇׄ ׅב םא אׄ ה׆ז ׅטמ"ב ,אׄ
לׄ ׄ הלׄ טמ"בׄ . אג ׄא גולב ׅמל ,ׅםׅא
ג? ׄה ׄ׆ׇ א ׅםׅא ג :ׅםׅא אכהמ ׇׅל םׄהה.
ו'מא זא טהב םא ׄהםב ׄא .גב .לׄם םאב
ׅ גאׄ וטלבׄ ,ׅא םא םא גלב .ג םהמהב אב
ׄאב .המה אב ׅהכׄמ – גלב ׄא .זם המהב

אב הל לכ זב ממ מגמׄ ,גלב אב  טמ"ב זאׄ
טׄכ ׄ -אב ׆ב ד . ׄמ ׇׅל ג ׅהכׄמ .אג
הטא ׅהכׄמ? גטה םׄד ׇׅל  .ם אלמ ,ם םכאב,
ם ׇהלב .גם ׅב םא לׄ ׅהכׄמ? ׄח ׇׄ אׄ
לׄׄ .ׅא טלׄלב זגׇ ׅמל כה.
ׄה? ׅהכׄמ? ׅב םא אׄ ה׆זמ ׅלׄ  .ג ׄה
טלׄל ,םגהׄכב ׄא גגגםא גׅהכב זׇׅ
זא? ׄא ׄד אב ׅם .זא ׄגׄ םאב ב זׅל ׅזהב.
מ א מ גל׆א םׄא ׄמ ג ם א ׄגׄ ,אג
ׄמ א  ךזכמ? ׄ גאאב ׄא.
זב ׅהכׄמ ׆גל אהלם .זם םגב גׄלׅ אטלׄלב
זב טמ"גבׄ .ה םׄא ׄמ :לׄמ ׅל טזב ׅזהב םא
טמ"ב? כמ ׇׅל  ׇׅב? ׄמ גל גם םלׄ
ׅל טמ"ב? כ ׇהל לׇה .לׄב ׄמ .כהמ ׄמ? המהב
א ׄמ ׇׅׄ .מ גומא זא לׄ ׄמ מגה םא גא.
 אׄ הלׄ .מ אכ ׇאׄל ׇׅ גל׆ם ׄמ .גומא זא
גא ׄגלכה זב םזלמ ׄלמ ׄמ ׇז ג ם א
ׇׅׄ .טא גׄ םכא  גם םגׇׅל א ׇׅׄ .מ גׅ
זא לׄ ׄמ ׅל  ׅ םא ׅ׆דׄ . כלׄב ׄמ?
'ׅהוכ ,הד .וח  אׄ לכ ׅםׅא אכהמ .וח  ׅםׅא
אלׄמ ,ׅםׅא םה׆ד זא ׄךׅזמ םב א גוכ כה
ׅאׅ .גם לׄ ׅל טמ"ב? ׄח ׇׄ! אג אׄ לׄ? גטה
םׄד ׇׅל ׄ .ד! גהׄכב גךׄ ׄמ טמ"ב ׅםׅא
אזׇׅ זא טלׄלב ׅזהב.
מםגז ׄמ .ׅםׅז םזׅל ׄה ההו ט ׅׅהכ , ,ׅםׅא
אלׄמ אׄד ׄל וׅׄ .ה םׄא ׄמ טכׇ ,מ׆ׇ ׄ ׅׄ,
ג ב ׄךא טמ"ב? םגהב ׄלׅז ,ׄ ׄגל .מ׆ׇ,
ׄה ׄגל אׄ ,ב ׄה םב א זם םגה ׄאח ׄלׅז גׄ
םכאב .וח ׄ ,מ המד א ׇׅ גׄ טמ"ב? אׄ ,ׄ ׄגל
א ,טמ"ב הםׄל ׅׅהכׄ ,ה המד לכ ׄםלׄ .מ ׇז ג?
ׄה ׄגל אׄ ,ב ׄמ המד א ׄמ גׄ טמ"ב  ,ׇׅׄ ,ה
המד א גׄ םכא זא א טמ"ב ,ׅגכב םגהב ׄלׅז .ו׆לה
זהד? ׄמ אׄ גׅד ,ׄ ׄגל אׄ ,ד ׇׅל  טמ"ב , לכ
כלׄב ׄמ .
ׄה אׄ גׅדׄ ,גל א ׅהה .ׅ ׄה גׅד! טמ"ב 
אׄב-טׇׄׄ .ד ׇׅל  טמ"ב! גם׆ז ׄמ ׄ טלׄלב
ׄא זׇ זגׇב םז םאג ׅמל ׅםׅא אכהמ ׇׅל
םׅאא ׄהה.
2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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ĐėđĤĞĦ
 ׅמ ׇׅ םלד,ĘĥČ ĘėĕĚ
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"ךל ׇׅל ׄא גׄ גמגׇ" – ׄגלמ גא ׄםא .ׄםל
טלם א׆גאׄמ ,אגׇ מזהה ׅמגב םהב כםלב
אׇׄב אזאג טהג :ׅטוא׆ ׄהא׆הך ל׆םמ,
׆לטא׆ ,לא׆ ,םטמ ׆ח זׇ .םׄא ׄב אמ
מׅההמ ׄ םׅא ׄמ ׄא זאב ךל ׄ ט ,םׅ
ׄה לאהמ .זל גוח זׅל המל – אמ אמׅהד.
אטה  13 -םהב ׆ז אׅמ ׇׅ םלד ׄד מׇז
אגל אךל ,ׄה ׆אךכ ,םׇׅלמ מגמ א ׄמ
ׇל ׅךל" .זׅלמ מא אגׇ ומאמ ,םהזם הו

לׅ אטהׄ , ׅלמ 'אכםׅ' אגלכגב ,אךׅזהמ ל,
אׅזמ טהב ג׆המ םא ׇכהׄמ ׅב ׅלמ".
גא גזׇ ,םגאׄמ ךל ׄ גכל אםא וטכ
זׅל ׄ" -ה לׄ ׄמ זךג ׅלמ גא ,זא םהמד א א
׆לב א אהׄ ל׆ז .ךל זׅל ה םט הוטמ אׅזמ
מםמ ל׆םמ ׄמד ׄה גהו אזׅל ׄא ךט".
אמזל  הׅל זׇׅמ זא ׇׄב ׇׄג ,גך׆מ
ׄהםב זׇׅב ,זגאבׄ ,םל םל םטמ ׆טב ׅזמ טהב
גׄמ׆למ גוכלהמ ׄמ גא ׄםא.
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ĦđčĕďĜđ ĦđčďĜĦĐ
 ,ěĕĕĔĥĜĕđĘ ĐĜďĞׅמ ׅלׄםד אךד
אמ אמהׇׅ ׄ ׄמ מהמ הטאׄמ ׅמל םׇׄב ׅל
ׅד.
ׇ אמ גמהׇׅ זא כׇב א אמ ׄאלׄו ,אׅׄ ׄמ
ׄל ,אלךמ אזל א םׄ הככ א ,׆ב ׄב ׄה גׅכם ׄמ
םלמ.
ׅׄ ׇׄב ם אה ,ׅל םב ,ׅםטז.
טזאמ מהׇׅמ לׅמ הלםג ׅזאב ׅגא םהבׄ , ד 
לׅ גד ׅאמ גׄל׆המ םהמ גט םד גלמ אה ב,
םאא מב וז כגמ זגמ גםא ם גמהׇׅב גםא.
זםלב מגׇ מלג ׅומל אזהב ,לטׄב טא ׅאב םׇב
אׄ גךׄ אםאב .אׇ׆ג :םל גם גהטל כׇם ׄמ
 אוז אׇב ׅׄלךמ םהמ כב גוׇמ ךׇכ ,ׅלד
לםאׇ מג וטמ ׅםׅ ׅׄלי ׅמכטמ זא לׄםה
ה "הׇׅ ׇז" ׅםא  .ׅלד לםׄ ,א ד הׇׅד ׆לגה
םכב ׄמ ׅלמ כ"ׄ ,ׅל ׇמ אמםׅמ ,׆ו
וטב םהזׇ אׇ גל ׄלט ׇ םא א׆ל אׄגלכ
אׄל׆הה ,ׄמ ׅלמ טאלהו הה׆א ,לטׄ אב
טךזב ׅגאגמ כלב גמ זׇ ׅאׇׅ ,כׇם ׄמ  אגזד
םטל םלמ לטׄ םהמד אזהב טזאמ ׅׄ אלטלג
ׅמהׄב וךׄאב םהמה אזהב זא ט כ.

ׄגׄ מל ,הל ׄאׅהמ כמאמ ,זל אזםלמ ׄאט
ׄהםב ,ׅזכל אזהב ׅאמ םׇׅ ,זא טזאמ  מ
ׅטלו הׅא אםאב ׇ׆גׄמ זׇ לׅמ.
טזאמ מהׇׅמ גא ו׆ םׄ ׄ טזא הׄךאמ ,הׇׅ
מגמׄ ,ד ׅךׇ א ׅמ הׄ ׄ םל ׄ ׄה הטמ זא
ׄם .א גׅוומ זא לךד ׅ זא ׅ אׅ ה םל ׇ
אגמהׇׅ ׄ וטכ םׄ ם גזךב זל םׄ ג׆ם.
מל זא גה טם םא גמהׇׅ ,מׅמ אזל א גד
םהך טזאמ מהׇׅמ םא ,מלגמ גה טם ,םגם
ׅגגהמ ׇׅז םא –  מהׇׅמ אםג.
ׄב םׄאמב ׄמ זךגב ג גׅך םגםמ ׇׄב
אמהׇׅמ ,ם א גוטל וׅמ ,םג גד ד לךד אםמ
אגו׆למ ,ךל אמ ׅל ׅזל וטכ גזךב מלג
אׅל.
ׅׄלי ם זםלמׄ ,ב אׄ גׄמ ,זגממ ,טזאמ אאׄ המ
ל גוזמ ׅמהׇׅמ אׄאומ אםמׄ ,ב ׅאכמ
גדׄ ,ב ׅמג הטםמ )אהךא םׄ אגםא(ׄ ,ב ׅ׆ו
מלגמ אטהמ ׄ וזמ םא הב אגכגמ םהבׄ ,ב ׅ׆ה
זא וׅׅ ׄ זא ׅזא ב זׅב ׄב ׅזל אמאגׇב
ׅׄאומ גאםמ.
גלמ אה ׅ זגממ ג "׆'ה םלׄאׄ-םא" ,זוכמ
ׅמהמ זםל םא ׅה ׆א ׅ ,גלב ׆ב "כלד אׇׇמ",
זוכמ ׅאכמ גדׄ , ׄל׆ד "אממ" ,ׄוח גד ׅגלאב,
"כלד אל אהךא םׄ"ׄ ,ל׆ד "ׇ םל" ,גםׄא זל
לט אהככב אאׄ מגלׄ" ,כ"ב" ,ׄ׆ׇ אכׇב ׄהםב זב
ג׆ׅאמ" ,גזך אאׇ ו" ׄא ב לכ אכ כד ׅג׆ד
ׄל׆ה וז.
גד םׅמ ׅלׄםד אךד ׄ גכלכוגו אא גמלם
ׅזאב ׅמב מהׇׅמ ,׆ב ׄךאה הזםמ טזאמ מהׇׅממ
לׅמ ׅׅמ גך א זא ׄהםב ׅב ׄא םגזה  זמ ׅג
ׄהה .לׅ גׅך לךד ׅ ךׄב גׄד אא גה הב
ׅ ב ׄה גזאב זא הו ׄמ א זםב ׅגאׄ ׄהב
גׅכםב םל.
ד לׅ!

,ēđđĤ ĘĞ ĐčĥēĚ đČ ĝđĝĕĐ ČĘĘ ,Đđđďēč ęĕĜĦđĜ đĜČ ĤĥČė ģĤ
ĐčĐČĐ ĦđĞĚĥĚ ĦČ ęĕĜĕčĚ ĦĚČč đĜČ
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ĘĕĎč ęĕēĤđĠ
 ,ĕďĞĘĎ ĐČĘׅמ ׇׅ םלד
ׄה גםממטמ ׅ׆ אכלגכ ׇׅלמ םא ׄאה הםד ג 14
םהב .אטה גוטל ׇםב םגזה זא גב םא ׄגהמ םאגמ טל,
ׄה גל אגל םמא אׄ א  ׅהמ ׄמ ם׆זד  .ׅא ׄמ
הלמגה אגםג ׅזׇׇ םא גׇל םאה ׅזלמ םא ׇלמ אא
ׅלםך'ׅוכ ,ךלה – 210טל גהמ .א ׇׅ אׄאה אא ׅמד
מ׆ׅלה זא גםג.
ׄד םג ׆ׇא גׇמ ךל.
׆ז ב ׆ׇא  -ך׆מ טלב .׆זה אגׄד ׄלי םלׄא ׄל ׆םב.
טלב  לךב גׅלכב אׄל םגם ׅהב ךג ׇםׄ ׆ׅ םמג׆
זב טלב .א הלׄ גגם ׅז א ׆ׅז הךך .םׇמ גהמ ,אמ
אׅהמ ,אהמ ,לכטמ ,ךׅזהב ,ׄלוב...
גׇב ׄ ׄם ׄמ א אטזא ׄהםב לׅב א  ,ׅה ׆א םאם
גא לׅ ׄלי .ה ם׆ב ׄהה  ,ׅה ׆א םאם ,אב ׇזב אךל.
םגמ ם׆ב אג מ׆םבׄ .ה גׇׅלב ׅטלב גׅזב ׅׄ ׇלב.

ĐėđĜēč...ěđĥĘđ ěđĐ
ׅׄ זא ׇ ,ĥđĤĕĦ ĐĘ'Đđđē :ׅמ ׅמא ׅׅׄ
ה ׄ גד ׇ םכב ׅ גה׆ כםל אוח – גמד ׇג ה.
ׄהכׇ הגׇ אׅׄ םט זׅלמ...ěđĥĘđ ěđĐ :
ׄהה גו׆אב אׇגד זאב אאׄ וחׄ ,אב אטה םהב לׅמ  מהא ב.
ׅזאב הא וח ,ךׇ מב אב אכהמ גזׇל?
ׅׄגךזמ "."ěĕĠĕĘē Ĥēĝ
אגל :מלה׆אמ מגלמ  50ׅךב ,׆גא מגלמ  20ׅםב '...
ׇׅל  ךל  2ׅזמ גלמ:
ׄמ  -ׅזמ ׄגׇד .ג ם ׆גא? ג ם םכ כג?
םה  -גךׄמ םא ול גלׅ ׅגכב ׇׄ.
אד  - ךלב אגךׄ טמלד אׅזמ :אכ גממ ,מ ׄמד ,ׅךז גד ממ.
ממ ׄא הכלׄמ ׅךזב ,ׇׅ  -ׅךז! גׄד ׅב .ĞĢč ğďđĤ ,ğĝė ĞĢč
זא גהמ אםגל ׄמ ׅךזב אא ךל  ׄלהכׄ . ג זםב םׄד ׄלהכ?
םגב ׄמ ׅךזב ׅמ כלד םא ׅזא ב.
גׄד ׅ ...ĐĐđčĎ ĐĘėĥĐĘ ěĤģ ,ĐĕĝĜĠ ěĤģ ,ěđėĝĕē ěĤģ
ג םאׄ  ב ׅגׇ םב ׄמ וט  ĕčĢĐ ěĤģčםׄ אא טמ גםה ךׇׇב.
גׄד ׅ...ĕčĢĐ ěĤģ ĘĞ đĠĝė ĦČ ęĥ :
ג ם א לׅ גׇׄ וח  ךל כלהב ׆ׇאמ םׄוה ׄמ א וח ׅמד.
אד םמגם ׅכלהב םא לׄב םהכלׄמ 'מזטמ'.
גׄד ׅ !ĦđĠĞđĦ ěđĐ -
׆ ׄלב םג ,םטז ׄל ,׆םג םטז מזטמ גׅזמ
2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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ĘĕĎč ęĕēĤđĠ
אכלׄמ ׄלז "ׄל מכ ׅםלׄא"
ׇׅם ׄכׅל  ,2014ג ׄגהמ םאגמ
טל גך׆ ׄגהמ  ."ĘĕĎč ęĕēĤđĠ" -םאגמ
ׇׅכ ׅמאׅמ ׄמ א ה׆זב ׇׅׅל
׆םג ׄמ ה אׅׄ אׇ ׅ ׄמ
זךג םׅךל םא ׅה ׆א םאם.
ׅכח םלב הלׄ ׅׄלי ,ה ׄ 1,600לב
מכב  10,000טל כלגכ ,גך׆ב
ׅלׅמ ׇםׄ םא גׄד ׄלי םלׄא ׅמא
ׅׅׄ ךלב מגה גלׅ םא םׇמ טלב.
׆ב ׄהה לגה ׄמ טט ׅגם גךמ
םה זגא ׅל ׆ כלגכ ׅׅמ ׅלׄםד
אךד ׇׅלמ זלמ ב ,ׅׅמ ׇׅ םלד
ׇׅלמ ׄאה הםד ,זךׅ טל ׄל
טל ׅו"  400טלב וו׆הב גלׅב
ׅטב ,גך׆ב ׅלׅמ ׇםׄ םא גׄד.
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ĐĜđĒĦđ ĝĕĤĦĐ ĦĔđĘč ĦđĘĕĞĠ ĦĦ
 ,ĔđĤ ĐĤĞĕׇׄהמ ׅמ ׅלׄםד אךד
זאב ׅגםכא ,זטב אםב? א אמ םׄמב וׅאב
גממ טזאמ םא ׅאמ מלו .׆ב ׄב ׅל ׅׄהמב וׅאב
גממ טזאמ םא ׅאמ מלו ,מׅ ׅׄ ׄ ׅםׅאב.
אׄ טמ.
ׅאמ מלו ,םהכלׄמ ׆ב ׅאמ מלׇׄ ׄ ׅאמ
ג׆ד )ׅםא ךלמ( ,ׄ ׅא ׄהׇכלהמ )לגהׄאמ(
׆ׇא ׅמל ׅ׆ח ׇׄב .ׄ ׄלׄמ זא כךׅ אח
גלב ׅוו םא ׇׄב ,זא טלכ ׅה םא טגגמ,
אׅהב םגהב ,זא כךׅ ׆ׇא מטממ םא גזלמ
לׅמ ׅ׆ח ם א מטכׇ םׅ ׅומ לגמ וׇד ׇׅב
םגל זא ךטטמ זךב .ׅא הםאמ ז" לגד TSH-
) ,(Thyroid stimulating hormoneגטלם גג ׄםל
לגמ לגהב גטלםב גׅא לׇמ ׇׅב .ׅאמ מלו
גׅךזמ ׄמ מטכׇ ׅׄגךזמ טלםמ  3לגהב םהב:
 - (T4) ěĕĝģđĤĕĦ .1ג  90%גךל לגהׄא םא
ׅא .ׅמ מׄב ט א.T3 -
 – (T3) ěĕĜđĤĕĔđďđĕĤĦ .2ךל טזא מל ג T4-אד גׅךז
ׄמ גלׅמ טזאמ ׅמׄב.
 - ěĕĜđĔĕĢĘģ .3גומ ׄמ לגמ וׇד ׇׅב םגל זא גׄ׆ל
וׇד ׅזךגמ.
ממ טזאמ םא ׅאמ מלו ם מל גׄםל טזאמ
מל םא ׅא ,וׅאב גגה ׅד  5%א 10%-גׄאו.
ׅגכגמ לׅב ׅזאב וׅ ם אממ טזאמ ׅא
ׄ ול םא ׇ ׅג םמ . 70-80% -גׇ ׅ׆ח הׄ׆ל
ׅמ ׅאמ מלו גםגם אךל לגה  T4 .T3-ׇ הךל
גגד ׄםל מה ׇא ׇׅ ,לׇמ ׅמׄב לגמ  T4.T 3-
ׅםלׄא ,םׅ ג םמ גאב גמ גוטכ םא ׇ ,ם
א וׅ ׄלמ :ׅא הט׆זמ זא ׇ מאב ׇאכמב
ׄׄגהב – אגל מאב םׅב ׆ח ךל ה׆ׇהב ה׆ׇ
לכגמ םא זךג .מאב ׄא ה׆ׇ לכגמ ׅאמ מלו
םב ׅכלׅ הםב ט םאם ׅםׄ א׆ׅלב ,ב גטזב
מל ׄךא כםםב .גא  הכלׄמ "םג" .וׅמ ׄלמ
אממ טזאמ םא ׅאמ מלו ד לו ׅא םה׆לב זא ׇ
טא ׅגךׅ םא טזאמ מל ,ד ט׆גב גאׇב .׆ב מלטמ
םהמ זאאמ אׇׄ ׄמ טזאמ ׅאמ מלו )ג אמב(.

?ĝĕĤĦĐ ĦĔđĘč ĦđĘĕĞĠ ĦĦ Ęĥ čĢĚ đĐĚ
גךׅ  הכלׄ ׆ב טמלׇׄב  -גךׅ ׅ ׅא ׄה
גךלמ גוטכ  T4 .T3-מךׄ ג ,לׇ כךׅ טזאמ
ׅא ,גםגז ,לׇ כךׅ אח גלב ׅגזלמ םהמ
םא ׆ח .מוגהב אממ טזאמ ׅאמ מלו ב :זא
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ׅגםכא ,זטמ אם ,ׇׄד ׄ גךׅ ל לׇ ,ל׆םמ אכל,
זךלמ ,זל ׅם ,הםלמ םזל ,לׇ ׅםכ גה ,ךלׇמ,
טלזמ ׅלד םׅ ׄמ ,לגמ אולא ׆ׅׄ ,הג,
לגמ המלד הג.
טא מלטמ אטא ׅממ טזאמ ׅאמ מלו:
טא והׇל ׅטמלׇׄב גׅוו זא םגם גג
ׅמאח והמ םא לגד מלכוד ,ׅםלׄאׄ :אלכוד.
ׄהםב גטאב ׅׄאלכוד ,ׅאמ מלו םאב
גׄהמ ,םׅ ם׆ב ב כטׇ זא מה גׄהמ גא ׄמ
א גהב ,גהלאב ׄה ׄכוׇהב ׇלםב .ׇׄ
 מזׇׇ םגל זא גםכא.

:ĝĕĤĦĐ ĦĔđĘč ĦđĘĕĞĠ ĦĦč ĘđĠĕĔĘ ĕĦĜđĒĦĐ ĘđĠĕĔĐ
:ďđĕ ĦėĕĤĢ .1
גכטׇב זא ךלמ ׇ ׅגמ גוטכמ אט זלב
גגאךבׄ .ךא ׄאו גׅ׆למ ,גזא ׆א  ,18ם אךל
 150-גכ"׆ ׇ אב .לגמ ׇ ׅ׆ח הׇׅכמ ז" ׇׅכמ םמד
ד ,ם 70-80%גׇ הךל גטלם ׅםמד .גול ׇׅ ג׆ׇל
ׄםל ל ׅםמד הג ג 100-גכ"׆ אאל.
:ďđĕ ęĕĘĕėĚĐ ĦđĜđĒĚ
ׄ .ׇ גך ׇׅׄג ׅב אד םמ הטך ׅגהמ גד ב ׆ד
ׇ׆ב ,טלמ בׄ ,ךמ )ו ׄך ׅם א אוטכ  415-גכ"׆
ׇ( .מאמ ׇ ׇׅ׆ ב הז ׅד  300א 3000-גכ"׆ ׇׅ׆ גב
גמכב  20-40גכ"׆.
ׅ .גכלמ גד  ׆ד ׅך גׅםאמ ) 15-25גכ"׆( ,ׅםל )100
׆ל' ׅםל גׅםא(  8-10גכ"׆ ,זח גךל אׅ .גמ מא
ׅמהמ ׅז" ,מהׄ ׆ׇא זׇׅ גד אד ׄד לג ׇׄ
ׅגךלב.
׆ .גכלמ גךג ׆ד זאב לכב )ׇׅ זא אטמ זא
לׇא( ,םב ,ׅךא ,גאטטד ,ׇאלמ ,ׇ׆הב ) 1טלומ אב
גא  10-30גכ"׆( .׆ב ט ,גמ מא ׅמהׄ ׆ׇא )ל
ׅכלכז(.
ׇ .גא גזםל ׇׅ – ׆לב גא גזםל גא  60-גכ"׆ ׇ.
ׅטמ ם  5-׆ל' גא גׄד  30 -גכ"׆ .ב לכ  3%גגא
םאד גזםלב ׇׅ.
םׅ אל גךלמ מל םא ׇ -ךל גלׅמ גגאךמ
אׇׄב ׅ׆ל ׄ  1,100גכ"׆ ׇ אב ,זא ד ם אמזי זב
ׄם גכךז ׅמב אמׄגמ גמ ׇ ׅמטל ג.
ם אךד  ׅםהב ׄלהמ א ׅםלׄא זא ׇ ׅםזל
וׅאב גמטכׇ אכ םא ׅא זא ד ,גםלׇ ׅלׄמ

גמא ׅזל םא גמ ׇ הךלמ ׅׄלי ׅמׄב א
ךׄ גאךמ זא זםל םא גהמ גוגב )אׇ׆גׄ ,גא
גזםל ׇׅ(.
:ęĕĜĎđĤĔĕđĎ ĦđĜđĒĚ ĦėĕĤĢ ĦĦēĠĐ .2
ׄא ב גהמ גזׅב ׄמ וט׆מ ׇ ׅ גטלזב אךל
לגה ׅא.
ׄ .לכמ גךאׅב ׆ד :לׅ ,לׅמ ,ׅלכא ,ךהד ,אטמ,
כאלׅ ,לׅ וה ,לׅ הךהב
ׅ .גךל ו
׆ .םהמ :ׇד ,ׅהב ,םכׇב ,ךהׅלב ,טוכ.
םׅ אךד םגלב ׆ל׆הב ל׆םב אב אד ׅםאׄ/ׇ
גלׇ ׄמ לגמב ׅגד.
:ęđĕĜĘĝ Ęĥ ĦģĠĝĚ ĐėĕĤĢ .3
ואהב ה גהלא ׅזא מטכׇ םׅ ׅטמ  T4א T3-ׅמׄב.
ךל גמ גוטכמ םא ואהב ׄ  55-גכ"׆ ואהב אב
אׇׄב גׅ׆ל .גהמ גאב ואהבׄ :׆ ׅלאׄ ,ךמ
גכלמ גד  .ׇ׆הב אב אמ גכל ׅ ׄ ם מאמ

ׅכלכז ׅ ׆ׇא .ב ׄד זׇמ אול ׅואהב גמ ׅמהמ
אא ׄאו ה מכה.
:ęĕĠĝđĜ ĐĜđĒĦ ĕĠĝđĦ Ęĥ ĐėĕĤĢ .4
ׄ .ׅלא :הגךׄ  ול ׅׅלא ׅםאׅ זב ול ׇ כםל אלגמ
הגמ םא לגה ׅא .וטמ ׅלא אמה גמ א
אזא אטא ׅמוט ׇ.
ׅ .גד  :Aגול ׅגד  הגךׄ כםל אטמ ׅךל
לגה ׅא .זב ׄמ ,אׄ  םהאמ מוח  ׅׄהםב
זב לגמ מכהמ םא גד ,זא ׅכׇב טזאמ ׅא.
ג ד םׅ אׄ אךל גד  ׅזׇח.
םׅ אזי זב ׄם גכךז ,לטׄ/ׇׄהמ אטה האמ
מוט מה.
 :ęđėĕĝĘזא ׅגםכא ׅזכׅמ ממ טזאמ ׅאמ מלו,
ׇלםמ טא מהמ ׅהוח אטא מלטמ .אאׄ ׇׄ
גמׄג  כם גׇׄ אלׇמ ׅגםכאׄ , אול׆ד אםגל
זא גםכא מכד .אאׄ טא מלטמ  כם אםטז לכ
זב ׇׄ זא ד ם אםאׅ ׅד טא מלטמ מה גׄהמ.
!ęĕČĕĤč đĕĐĦĥ ĤģĕĞĐđ

.ĤēČ đĐĥĚ ĘČ ēĦĠĜĐ ěđĘē đČ ĤĞĥ ,čĕĦĜ đĜĕĐ Ĥčď Ęė

- Ě đďĤĠĜ ěđĕĢĘ ěđĥČĤčđ ěđĤĥĐ ďđĐč ęĕďčđĞĐ ĦđđĢđ ĕĤĕĕď

 – ĕčĘĝĚ ĦĕĎēגהאמ אםמ גה"א ׅמ ׇׅ םלד

 – ččĘ ĕďđ'Ďגהאמ מלׅמ ׅמ ׅלׄםד אךד

אׄל םהב םא זׇׅ גםמטמ ,אה גׄאב אב ךא לׅ ׇׅל ׇם.

ĐēĘĢĐ ęĕĘēČĚ đĜČ

 ĤĠđĝ ĘČĎĕđ ĕĤďČ ĤĦĝČĘםזׅל אזׇׅ ׅׅמ ׇׅ םלד

 - ĕĤďČ ĤĦĝČגהאמ אםמ גה"א
 – ĤĠđĝ ĘČĎĕגאכמ ׄכ
2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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čĕčČ ĘĦč ĦĕčĐ ,ĐĚĤďĐ Ďđē – ĐĎĢĐ
אׄל םה םא טזאמ זא ׅל ׆ ׇלג,
ך׆מ מׄלד ,ׅׅג ׄגל אׅׄ ,ם׆ב מׅ
אגטז .ך׆ הטמ ׅׄלׅז גכההמ גא
ׄלד םל .גזלד םזׇ זא ׄט וׄל
טלׇ םא ך׆ גמ ,ׇל גזלד
םמו אגׅךז "ךכ ׄמד" אמאהמ םא
ׇלמ אהא זא ממ א םהטא זא גמ,
ומג ׅאהׅא זא וׅמׄ ׄל׆ההׄמ
הךל ,םגלהמ ,זט ׇׄהמ גמה׆ׇמ
אהםׄ הׇמ זב ׅל ׇ.
םכהמ ׆אג ׄמ מטכׇד ׅםלד לׅ .וג
ךט גאל ׅלמ כׅך" :ם ג םלה זגׇ
א אׄל א ׇל ם ג םלה ׅ׆ׇ ׅ גזמ
אזמ" ׅׄא ׆ב טוטו כו ׅגטז מכׅא
ׅ ׅה .  זלׅ גךכ ,גל׆ם ׆ׇם
ׅהׄ.
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ĖĤďĐ ĦĢĕĠģč ęĕĤĥģ ĕĤĥģ
 ,čđģĕĜĘđĠ ĐĕĦčׅמ ׅלׄםד אךד
ׇׅׄ גב ,אטה אגזא גםאם םהב ,׆זה אגםלׇ
גלמ ׅׅמ "זׇ  "120ׅלׄםד אךד אט׆םמ למ זב
גכב .כׅאה וכל גׄמ  -גךמ גלמ ,ׅגם
ךז ול ׅׅמׄ .הה גמכלׅמ אגזאמ ,ׇאמ הטממ,
ךׄמ גא ׇלמ גטמ ,גׅ ׄא םלמ ׅל
לׅ ,גכגמ גך אל׆ז כ ,גךׅז אזׅל ׄגלמׄ" :מ
גל!!!"ׄ .ה גמׅההמ ׅׄם ,ג  גל ,גל אגלמ
םזׅל גׄ גםב םה ...ׄמ מ ׆ה כ'ׄ ,ב אםמ
ׅהמ ם מאגׇמ ׅ׆גהו ׅלׄםד .  ׄמ 
םא המ םלׅ אׅ ׅא גט׆ם ׅגב לכב ב ׅג
לב .םהמ ׅא אׄ הט׆םה ,ה ׄד ׇׅל ג׆ד גמׇםמ
א מל׆םמ ׅכטךמ ׇל .  גא א ט׆ם
ט׆ם ׅהה ,ׄ ׅא הזב...
ׄ ...הה גוגב ׄמ ול גׇל זב ׄמ ,גמלב
אגה ׅכטל ,ׄמ ג ט׆םב םב? ׄמ ׇ ' !!! ׅׅמב
םא ׇ-ׇכ ׇמכ ׄםמ כל "א ,הלכב כםל
ׅה אׅזא ׄא "אׄ .אב ׆זה ׅהזלה אׄד אגוכ
כאׄומ ,םטטד אׄ  גך ׅא ׅמ ׅגב ב .םב
ה ׄה אמכא הא ,םב זוכה ׅׅל מומב
זא ב םא גאהב ,ׅׅמב מטמ כםל אהםׄה,
םׇ ׇמכ' ב גגגה ׇׅ ׅכוׄ .מב גםה
אׄד אגוכ אׄל א םהב ,מכאב ט אׇוכב,
זׇ זךב ב  ׄד  -ׅׅ ...׆ב ׇמכ ׆ב ׄא םא
האכ גׄמה ,ׅוגמ םא גב וטלבׄ .מ מםמ אׅ
גםמטמ אה ׄד ךל אוׅל ,ׇ גםגם א ׅׄ גזׇׇ...
 ...גד כטל ׄה זגׇב אםׅ אׅמה ׅזל זה ט׆םמ
ׇׅל ׄם גלמ ,םמ כט טמלמ מםׅךבׄ .ה גׄגךמ
אל׆ז ׄמ לד ,גמלמ ,מזאג הטמלמ .ׄמ םל ׇ',
םׇ זב ׅזא הא ׅמ ׇטו ׅלׅמׄ .מב למ ׅםהמ
םאםב אגׇהמ םלׄא ,םזלמ ׅלמ ׅהםׄ אגזד
מאגׇב ׅ׆גהו לׄאמ .ׅגם םׅמ אׄמ ׅמ ׇטו
גםטמ אוז ׅזלמ וטל לד אׅהב םא ׇׇב .םל
ל א ׅׄמ ׇגהמ ,םאׇ אגׇ ׅ׆גהו .םׅ
זאמ מם םא כטךמ םהב גל גט׆ם גל׆ם .ׅׄמ
א אזד ׄמ ׅלמ גד גב ב מטזגמ מ לׅ...
ׄהה לב אל ׄמ גכב .ׅאׅ םׅ ׄהם ׆ׅזמ "א,
ׄם םא זם ׅזל ׅאא ,ׄמ למ ם אזל "כל
זל"ׄ .ה זוכמ ׅׄל׆ד כו כוב ,אךל  ׆זמ
אׅמ םא ׄהם אלׄד .ׅׅמ מׇזמ אגםטמ ,מכׅאמ
ׅלׅ אׅ זגכמ אםגז זא ׇלב ג׆המ םׅד מלב
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אזל .םהט׆םה ׄד ׅאׅ םׅ מלם ׅל גל כלׅ.
ךזלמ גׇׄ ,םגא לז ׄמ.
ׄה גמזׅמ זׇ אםממ כט זהב כאמ  גל
ׅׅ םא ׇׇ ך' .ׅזׅל הא המ גוׅלמ טהב גלםג
אאׅה הםב הלמ ׅׄל הזג םׅ מכׅאמ זא
ׇ ׄםמ גהׄ .מ ׇׇ למ ׅגם םהב ׅׅמב
םא ׇׇב ׅׄלז מלׅמ םהב ׅזל .כםלב מכב
אׅׅב ׄא גגאׄב ׄמ אׅ ׅב ׅא גךׅב.
 ...ׅגא םטךב םא ׇלמה ׄדׄ ,ה ההומ אמלםגמ
ׅׅמ םא םה םגממ ,לא ׄ' .גׅד םׄה ג
ׄמ גםממטמ ׅ׆ אוטלמ םכגמ ׅ"מל לׄםד",
טמ ג ׄמ ׇׇ םהגךׄ םבׄ ...ב  ׄ הלׄ א
גל גם ...???...זׇ ל׆ז םא מׅההמ "ׄוגד הטא"
ׅמל׆םמ זהכמ .ג ט' ׄםמ גה וׄא , םהב
םא ל ׅהזל ,ׅלׅ םגל אטה אגזא גגםב םה.
ׄ לׅ ׅד טלׇוב םא א ׅזה ,ב זלכ מׅל
גאׄ וׄד ...ׄה הלמ ׅםמ ׅהמ כההמ ,ׅמ
מאמאב ,םד גםמםמ ׅג ׅל םׅ׆ה ,ׅד זך ׇל.
מ  םהמ גׅלמ הזג הגםמ א ׅהה זׇ ב
 ׄד! ׄ כטךמ ׇל! ׄ מםמ ׅד! ׄ ׇׇמ
ךׅלמ מכ םא םהב!
ׄה גׄגה ,םכםלב ׄא םמׅל מ גוז למ
זב ׅמ כׇג ׄמ א א׆ז אׄד .ׅל גד גב
לׄםהב ב א מזׅׄ .ה גמזׅמ אל׆ז זא ׇ םאד
ול׆מ ג׆א ,םככ ׆' ׄ ׄמ םא ׇׇמ ה ׇׇ
אׅהמ םאגׇ ׄךא ׅ׆גהו .׆ב ׄד הטממ א ׇגהמ
אכםל גל; ׅאׅ ׄה גמכׅאמ םׅ ׅ זא ׇ גא ׄ',
םאׄ מ ׄמ ׅל׆ז לׄםד ׄב אׅהב םאגׇ ׄךא .םׅ
ב םא מל׆םמ םׅ מם םא ׇׇמ לׅמ םהב.
ׅב הומה אׇל ׄה גךׄמ זא ׇאמ טמכ זב ׅלמ
מג ׅלמ זׇ זׇה ׅ'ׄ .ה גמל׆םמ הלמ ׅזׇה,
םמ גל ךזל אוטל ׅׅמ וטל "ׅׅ" םׄה
אגׇמ ׅמ ' .ׅגם מ ׅמ זגמ םא ׅ׆גהו
לׄאמ ,ׇׄ גהׇ אגׇ ׄךא .םׅ ב אׅ מל׆םמ
מם םא כלׅ גםזהמ םךל .םגמ אלׄמ ׄמ זׇה
לב ׅזא זגׇ מ ׄהםב ׅׄב ׅׅמ.
ׅׄמ ב ׄה ךׄמ אגוׇלד גא ׆ םל גם ׄ' ,םׄמב
ׄה גל ל םא זׇמ ,ׅל ךזל םא ׅזׇׅמ
ׅ׆גהוׄ .מ םל גם למ ׇל וטלב םא ׅמ זא
גולמב וׅמׄ וׅׄ אאׇ ,זא גלכ םםל ׇׄ׆ םאׄ

ול אב ...זא גזׅל םאב ג׆ׅזמב אׄד ׇ אמ
כלׅב אהׇב כהב ...ב ׄה למ ההמ אםגז גטב
זא הׇב ׄא םׅ׆ל גוטכב וׅמ הטאׄמ אהמ.
׆אמ מלמ ׄ לא ׆להׅל׆ׄ .ח ׄ מ "כלמ זל"
גהאמ גמא׆מ ׅלׄםד אךד מכ .ׅל םמטמ ׄמב
)ׅ׆אד כׇב םא "גםאה"( ׅמ גול ,םׅ כגמ
זג לׄד זא לׄמ םט זׅלמ .לא מ אםׅ
ׅ גׇׅמ גׇׄ ,ׅךאאמ גׇג ׅמהאמ גלמכמ.
ׅזלׅ םאםב אל ך׆  גםטמב ךׅלב.
ׄה םׅמ ,אׄל ׄלז גךׄמ כםל כםלב ׅה אׅד
לא .כםלב םזאב אׄ םׅמ כׇב אד ...ט׆םמ ׄמ
וׇהמ ךזל ,זמ הכלׄמ אגא גכב גל ׅׅמ
וטל "ׅׅ" ׄ מ גהאמ םא ממ ׆א ל .הלמ
ׄ ׇל ׄמ מ םׄ גכטׇ אׇ׆ם ׄמ ךלב
גׇב םא אׇב לב ׄמ ךל אה׆ ׅב ׅמׄב...

זׅל גוטל םהב מ גלמ םא ׅמ לז ׅ׆גהו...
םׅ גגלמ אד םהב ,ׄה ט׆םמ ׄמ לא גםממטמ
ׅוׇהׄמ אכלׄמ םל םכגמ אגזד ׆גאׄב ׅוטלמ
"מל לׄםד" .כםל זב לא גזגכ זׇ זׇ אכלׄמ כו
אכל זל ,םמ אזל  .ׅלׄד זג אכלׄמ מׅמ
כוב מׇזמ ׄא כז  ׄםב ,ם טמ
ׇזב ,ׅזכל זא גםטמ םאׄ מ א׆ז אׄלי ׆לא
הלי ׅג ׄג ׅׄלט .ה ׄהה הט׆םמ ׄד ,ׅׅמ
ׅלׄםד אךד .גךׄה ט םב זמב או כט ׇׅלמ ׄ
ׅאׅ ,גזד םמ הטם א מלזהד למכ.
ׄד וטכ ,כםל כםלב ׄא ךל "המ ל" מל
ׅומ׆אמה אגכב ,וכלמב זמ גזללמ גׅ זא גהטמ
ב ג׆המ םהטלם אׄל םהב .ׅמ גוז  ׇׄ
ׇא׆מ זא ׇלב הוטב ׅׅמ ,ם ׄח ב אכ גהח .
מגׇ ׄטםל  אוח םאגמ...

ĦđģĘēĚĐ ĕĤĕĕďĘ ğĕė ęđĕ
 ,čĕĤģ ĐđĕĒגהאמ םלמ וךׄא ,ׅמ ׅלׄםד אךד
ׄה גׅכםמ אםמח ׄמב ׅטלכ ׇ גמכב ׅׅמה.
ׅםה גב םגםב טב ךׄה זב ׇל גאכמ ׇל מג
וזׇמ ,ׅא ׅה גםטמב ׄהם ךמ ,אׅמ כט ׅח
ב ,ׅזלמב ׇׅׄ םא ׅל ׄל׆ד "ׇ םל" םׄל׆ה לׅב
גמׄגב אוזמ ׇלב.
ׅׅמ כט ההה גׅלמׄ ׇׅ ם׆ם אאב .ׅלכז
מה׆ה םלב טב םא לב ׆ׄד הלמ ׆אלד ,םׅׄה גׅזׇ
גזׇ .וה ,זׇׅמ מזוכ ,ׇׄ׆ אטזאמ גה ׇד
ׅהםׄ ׄלי זאב .אכ גׇלב ךׄ אגלטומ ׅמ כט
ׄח א זב ׅה גםטמב זא ח.
א אח ב ל׆ם ׄמ ׇלב ,םאכב אׄ ׅכל םב םהב
לׅמ  גד ׄמ אב אגםטמב גׅד ,ךל םה
׆ד גם׆ל גגמ.
 טם הטאׄ גל׆ם...

- ČđĐ ĐĜĥĕĥ ĐĚ
ĦĕĜčĥ ĐĚ ČĘČ ,ĦĕĜģĥ ĐĚ ČĘ
ĦĦĜĥ ĐĚ ČĘČ ,ĦĎĥĐĥ ĐĚ ČĘ
ĖĘĥ ĦđčĕĥēĐ ČĘČ ,ĖĘĥ ĐēĘĢĐĐ ČĘ
.ĦďĚĕĘĥ ĐĚ ČĘČ ,ĦďĚĘĥ ĐĚ ČĘ
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ĐĤĕĢĕđ ěđĕĚď

ׄאׅל ׄהםד

 ,ĐďĜđģ čČĒׅמ ׅמא ׅׅׄ

ׅׄ ,אׇ טהוכ ׅטאד ,׆ׇא ׅגםטמ לׅהב וׇמ ׄםל א אךל ׅ׆א
ךזל ,ׅכם גםט ׅזךמ לׅ ,םל "אׄ מזם א טוא א מגה".
לׅ מל א אךל , ׄול א זא ךלמ הזםמ אםב טאד אׄ זא ךלמ
ׄגהמ הזםמ אה.
ׄמ ל ךל אגׇ גוטלב גכךזב ׅםט לומ .ׅ׆א
 14א ׄמ ׇל ׅךל ׅלםב ׅטב ,ׅ׆אא גול ׅךׅזב
ׅ׆א  20א אךל ׅםגד .זב זאמ אׄלי ׅםהמ  ,1948וב
ׄמ אגׇ ׅהד םלמ גהׇו ׅכׅז ׅגם םהב לׅמ.
ׄםל םמלל ,זׇׅ גהׇו לׄם םא מהׅ ׄכוטל.
ׅםהב ׄא ,ךל ט אא א"הכ לׄם" אׄל ב זׇׅ
אי .אׄל טלםמ א׆גאׄמ אׄ ל׆ם ךל אךל ,
מ םא ׅ לכ אׄל  20םהב ,זב ׆ז אׅמ ׅמא
ׅׅׄ ךלח א׆ ךל א םׅ אךל.
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Đĥďē ĦĤĕĕď ĦđĕĐĘ
 ,ĕĘČĤĥĕ ĐďĜĕĘׅמ ׅלׄםד אךד
ׅׄמ אמ׆לל ׅ"ׇל ג׆ד" ם א "ׇל ׇם"!
טהב ׅהד ט ,גוׇל ׅׅ זב ,׆ב ךמ ׇׅׄ גםג ג םׄגלב "א
ׅ"ׄ .ׅא ,םגמאב ׅב ׇםב ם לׅ ממ ,מכמ םׄאמ.
אל ׄמ םׅ ׅמ ,אל ׄמ ׄל ,אל ׄמ א ל ,ל׆אב
גכׅאב .ם ׄד גם ג מכ א׆מ ׇם ,ךל אגךׄ ׄמ ג ,ךל
אגךׄ ׄמ לגה ,ׄב   ׅמ םמד א ל׆ז? םמד א ׄמ ׄםל כד
 םכלׄב א "כד" ,ׅמ םא ׅה ב?
ד ,ם א ׅמ ׇם ,מזלל ׅ ׅ ׄא ,ׄ הזב א.
ׄה גכ אׅ...
דׄ ,ה ׇלמ ׇם ׅׅמ ׇם םׄ ׆ב ׅםׅא "זאב ׇם" גׇ ,םגׇׅל "םטמ
הטם" גׇמ גםא אא  ׄגלב ׅטםמ .čđĔ ĘĒĚč ĐĕĐĕĥ -

 ,ĤĎĕč ĐĜďĞׅמ ׅלׄםד אךד

םההוה א׆ל ׅׅמ ׅלׄםד אךד ,אטה גם םהב ,םׅה ם"ׄל"
אה גאה ׅהאמד םא ׄלא םאט ׅׄל זא  מ מׇמה.
אטה גוטל ׇםב ׆ז ׄאה גהאמ ׇם  -׆מ גםזא.
גל׆ז הומ אמטכׇ ,א ב ט זׅלה א׆ ,זהב ׅלכמ,
 ׄד וט ,ב ׅכ א ׅגד ׅגכב גמׄב.
א ׅמ םכׅאה אׄל גד הג׆ ג זםד ׅל .ׅגד כךל
ם׆מ ׄמה ,א כלב זל ׆ׇב ,טם אׄ ׄגד ׄ ׅמ גםה
ךל אםגמה אהמהׄ .ךא ׆מ מגׇ ם מח ,זא ג אוג,
ׄד כםׅמ ,א מאה ׄ ׅכם הזהמ גׇ.
ׄ ׆מ "כה" םאה גךא אטלם הט זא אה אׄגי
ׄמה "ׄב ׄמ"  .םל !
ׅׄב ׄמ גׅלב םםטל זאה גאה.
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ěđĕđđĥ čėĞĚ ęĤđĎė ěđĥĘ ĕĥđĚĕĥ

*

 ,ĤĘĚ ĐĕĠđĢ Ĥ"ďׅמ ׅמא ׅׅׄ
ׅזל ׇמ )"םא"( םא גל ׄלט ה׆ אהמ
ׄמ ׄםמ לׅ ׅמׄל ׇׅ :לׅהמ .אׄ כלׄ אׄםמ אׅד
"אׅהמ" ׄ אׄםמ ז׆אד "ז׆אהמ"ׄ , אׄםמ והׇאל
"והׇאלמ"ׄ .א ׄלהבׄ , א ה ׄל םזמכ גגכךז
ׄ גזוכ םא ׅזא ׄא ׄםמ ,םגם ׅט ׇׅל לכ אםב
גלׄ , א׆א׆ .לׄ זׇמ א ׅוטל םאב זאב ,גהׇא
גל וטלב םׄל אךה ׇלב גכלׅ וטלב גׅל וׄל
ׇב ,ׅזׅלמ ׄ ׇׅם.
גכל ול םא ׅה "גכךזמ"  ׅד הםב
א׆ׅלב ׄ ׅהלג ׅלממ גכׅאמ ׅׄמב גב ,אט
גלׅמ מג טלהו ׆ׅלב  וגב ׅטה הםב .ׅזכל
ׄא זוכב ׅ"כׇם" . םגזמ גג זא "וטלמ ומ"ב"?
ׄ זא גאמ? זא המׄ , זא ׆ׅׄמ? ל  ׅאמ כׅא גגם,
םב םׅאמ כׅא ׅאםהה אגךׄ ה ׆ׅל אט אה ,אגלמ
םם ׆ׅלב זוכב ׅגה ׅגכךז זמכ ! גׅה אםהמ
 ,טםׄ ,הה כב .כׄ . אׄ לכ ׅגכךזמ ׄאׄ ,אׄ ׆ב
ׅגלׅמ מג זוכ ׄלב ,גׅׄב טלהו אׅזאב.

ĦĕĘėĘėđ ĦĕĦĤčē ĦđĘĦ ĦēĢĜĐč ĞĕĕĝĚ ĕđĜĕėĐ
ה הׅז גזוכ םא ׅזא המד אהםבׄ ,טׄ .םב וגה,
אגל ,אׄ גמׄל ׄמ  םהםׄ ׄמׄ ,אׄ גוגד ׄמ ם
אׅזא גכךז  ,אזההה – ׄםמ ז׆אד גוגהמ םמ
אׅזא ז׆אד .ל ׆ב םב גםטמ גםמה זב הםׄ
גׄמ וׅׄ , אׄ אט .זךב ה םא ׄם ׅםב וגה
גךׅז זא  םׄ ׄהה ׄםמ זךגׄמׄ ,אׄ מא ׅאמ.
ׅאׇמ ׅהזל – ׅׅׄ ,אׄל הםׄ – ׅׅזא .מל זא
ד .מאמ ׆ב ג׆גׇמ ׄמ ׄםמ ,ׅםׄ אׅד-׆ ,זׇ 
הב ׅב םאאב אׄ גזב ,אׄ לכ ׅמב גכךז,
ךלב ׄוךׅׄמ כםל אהםב ,ׅזכל – אהםב כהמ:
"ׄא אוׅמׄ  ׆א׆אב" ,ׅ םהזׇ אׅא םזל אׄ
׆המ .גׇז אׄ "אוׅׄ"?  גם׆ב "םגמ כהמ"" ,וטל
אוׅמׄ"ׄ , "ׅׅז גׄוו" ה ׇׅם אוטל גזםמ
ול םלׄ .ד  גכׅא ,ׅאםהה ,אםמגם ׅ׆ׅל כםם –
אׇׅא גׄם כםם – ׄא גם םׄהה גׇׅ .כהב
)ׅאםד ל( ט םב הלׇח אגזךמ גב ,אטוכ א,
א׆טב כׅזב גאב ׅא זהד ׇׅל ,גםגםב גלב
אזב .אגםאׄ" :וט כהב זךלמ" )וׇל גזׇ ,גומ מזהמ,

"ׅ/ׅ(ׄ , "גכׅא ׄה גט םׅזב םהב כהב) "...וׇל ל,
גומ ׇב ,׆/( .ו  אׄ םמה ׆ב זמ .ׅכםל  לׄ
אךד ,םגם׆ "כהב" )ׅלׅב( ׄה אא ׅמ ׆ב כהמ.
ךׇ ׄה ׇזב ׄמ? ׅםא ׅה גטלםמ הזםמ ׅט
זב זׇ אזךב גה ׄא ,ׅד כהמ ,אכהב ,ׅד הםב א׆ׅלב
ׅאא ׅטלו ךׅלמ .אגםא ,ׅזלׅ םׄל׆ה זלמ ׄםׇׇ
אטה םהב גוטל זׅל ךׅל הםב ,ךל "ׅ זלׅ" לׅ
ׄא ׅׄ׆"ĞĤĐ ěĕĞ ĦđČĕčĚ ,ĦđĜģĒ ĤģĕĞč ,ęĕĥĜĥ Ğđďĕ" :
)לׅׄד כטאד ,גזלׅ ,27.7.98 ,זג'  .(9ׅזכׅמ זךמ םהמד
אהםב "אגהזמ זד לז א׆ׅל הם אׄם לז ׄ א׆ׅל
םהׄ ׄמ ׄםמ" םׄא ׄמ גםממטמ" :ׄב ם טלכ
ה׆ׇ ׅזאב לזב" ,םׅ לׅ "גאגׇ"ׄ" :ד ׇׅל  ׅזאב
לזב" ...גׄד – ג םׄ לׅ , ׄםמ ׄ לׅהמ...

"ׇז םהםב,
ׅזכל כהמ,
גׅׄמ זד לז"
כ׆ל םה םא ׅה אםהמ ׅד גהב ׄ  םאט
המה אׄמ מב-זוכ זךג םגמ םהב ,גׅהב ,ׇכׄ,
ׅד ׄם א׆ׅל ,םׅ – מ ׅא ׄוךׅׄמ םא הממ
ׄם .זב כ׆ל  המד אגהמ טלהומ ׆ד מטלמ גא
 ,ׅגהה ׅגכגה :גׅםאמ גא םחׄ , גל גא "גהא
אם" ,ׄמ ׆ב םזוכ םא ׄם גכׅא אאד א
םא ׆ׅל .אאגׇ ,םׅד ׄם א׆ׅל כב אׄ לכ םה ׅד-גה,
ׅא׆ ׄ ל׆םׄ ,אׄ ,ׅזכל ,םה גׇל׆ :גד גכׅאמ ׄ,
ם  לג גכךזמ ׆ׅ גמטלמ ,םב םגהא אם,
הםׅ אׅזא לג גכךזמ ׆ׅ גומב גל ,םח הםׅ
אׅזא לג גכךזמ מל ׆ׅ גגׅםאמ ׅזאגׄ .טאׄ,
ׄטׄ ,םׇׅל גךׄ ׄמ ׅ גזם ׅגה ׄא ׆ב ׅטזל
גםלמ ׅד הםב א׆ׅלב???
ׄ אׄ לכ ׅה גכל ג גםׇלמ אםד הממ םא
ׄם ׅםׄ א׆ׅל .ׅה גגד  גמא זׇ אטה-ד,
ׅגםגזמ ׄגא׆מ )ׄגא׆ = מכמ ׄל גכל

* גגאי אכלׄ ׄמ גׄגל גׇז "ׄב םט גםטז זאה" גטז ׅגם גׄגל .
http://new.ba-bamail.co.il/View.aspx?emailid=6395&memberid=783823
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םא גאׄ , ׇל ׅ הךל( ,םהמד אגךׄ ׅזךב ה
ג׆ׇל :ל הכׅ ,׆ׅל ׄם .ה ל גכל גד ומב ׅ
םׄ גמל ל אזךג אׇל ,ׅׄגךזמ לז ,ׅזׇ הכׅ
 ה גמׄל ׄמ ׅזאמ הכׅ ,ל ,ׅמ כׅאׄ , ׅאםד
גׄלמ מל" :ׄם ׄ גו׆למ אלג ,"...ׅואה׆ םא
ךזלה – "ומ" ,אךזל טמ גלׄ .ה ,םגכל ׄח ׄ
ׅׅׄל גה םא ׄם .גׇז ׄד ׄה םגזב םא׆ׅל ךזל ט-
גלׄ כלׄב" :ד"? ל םה הב גמוב אׅׄל גד
םא הםׄב?! ׆ב גא ול ,ׅ םא גא ,גכל
ׅלב הם )ׅהמ ולד טלם לב ,לכ ׅזאמ לב,
ׅא ,המכטמ ׅול ,םהםׅ גא( . ׆ב א׆ׅ
גם׆ ׆ׅל ,םגכל ׅמׄל ׆ׅל ׆ׅל ,גמ׆ׅל .ׅה
ׅד ךגׇ  :׆ׅל ׄםׄ ,ד גכל ׅוטל ׅלׄםמׄ ,טא ,ד
םםב הׄגל גטלםמ" :אְ ֹׄמ ִ ָקּ ֵלׄ ִׄ ָשִּׁ ,כּ ֵג ִׄשׁ אֺ ְכ ָ-זֹּׄמ"
)ׅלׄם' ׅ' ,(24/אט גא םב "ׄם"  זאה אגלׄ" :ם"
אׄ "׆ׅל" ,גכׅא.
אגלמ םׅגם םהב ׄד גםמגם ׅׅב ׄא גמד ׅא
טזב גׇם אגׅד גכל םאב ,אזההה :א׆גׇ ׄמ ׄם,
ׄ אׇׄל ׄמ ׆ׅלׄ ,א ׇׄ אםהמ ,א ׇׅל׆ ,ׅב
גזד ׄא ,ׅזכׅמ םהב ׅלמב םמאא ׅגלךמ
ׄאט םהב גׄ ךלמב זׇ ב .םט ׄ ׆לב ׇהׄג
ׅ םא א מלׅמ ,ׇז אה ,ׄד וׅ אםגל ׅׄגךזמ
זלב הלגמ םזׅל גהב.

ĐčĤĘ ĦĕĜčĤ ěĕč
ׄב הםׅ אזל ׇמ  -ה "לׅהמ" ,גא ׄמ ׄםמ
םא לׅ ,גזהכ א ,אׄ ׅמ זךגׄ , ׅמ םהמ אגׇ
לׅמ םכז ׄםמ גטלמ ,ׄ ׇ׆גׄ ׅ אךל ׅםה.
ה "לׅהמ" המד אׄםמ לׅ אׄ םב וגה ,׆ב אׄ ה
אז׆ גל ,ג "אׅהמ"" ,והׇאלמ" ׄ "ז׆אהמ"ׄ ,אׄ,
ׄ לכ ׅמ זׇׅ םׄ אכמ ׄמ ךז זב לׅׄ ,
ׇׄג"ל ׄ ׇד א הםׄ.
ב ,םׇאממ םא ׄכׇגמ גכךזמ אגׇ לׅב
הטמ אהםב ,אׄ זא זא ׇזמ םאלזמ םא גהׇו
כלׄ – ׅגאׄ לךהמ – גהׇומ ,אׄםמ םא לטׄ כלׄ:
לטׄ ,לזמ םא םט מכלׄ :םטמ ,׆מ םא
גל )ׅו׆א( מה גל )ׅכגי( .מׄלב ׄא םגלב,
ׇׅד ,אׄמד הםב םל זגא זא ם׆מב ,כׇם אב
אׄ לכ םהמ אגׇ לׅמׄ ,אׄ ׅ אזוכד אגכל טלהומד,
אזמב – טלהומ גםטמד.
ב ,םׄטא גכךזמ "כׇם" טמב ׅטה הםב ,זׇד
גם׆ "לׅהמ" גו ,מׄל םא ׇׅ ,אׄםמ לׅ .ׇמ
לטלגמ כהולׅׅמ גםלמ הםב אמטכׇ לׅהמ,
הםב ׄא גהמ ׅאםד לׅב " -לׅמ" .ׇׅ)( – לׅ .אׄ
לׅהמ .םב לׅהמ הםׄל ׅאםד זׅלמ םגל אׄםמ לׅ,

"לׅהמ" טהמ
אךׅל הםב
ׅמׅזמ ׅלממ
גלכמ-אמ
םהמ ׅגאכמ
ׅׅל םלׄאמ
ׅ זם םמ כאמ ׄא ,לטלגמ כהולׅׅמ,
םכטׇ זא ׅה ׅד םה גם׆ב ,ׅ אׇׅא גמ
םׅד םמב : םמ ׅמׄל ׅםא םכזמ ׄםמ , –
ׅמ הםׄ .ׅלב ,זׇד ם גכב אממׄ ,ב גךׇכ ׇׅל,
אׇ ׄמ מׄל "לׅהמ" אהםב ם ׅ ׅאׄ םזגא ׅאׄ
םל ׅם׆מ .מ  זא ׅזכל אׄל זׇׅ ,םׄ
גכה אהםׄמ ׄמ אׄ לכ ו םא ׇׅ ׅכא ׅ ד מ,
ׄאׄ ׆ב וׄו ׅלמ טלגׄא אגך ,ג ׅגכל םא
"גמׅ לׅהמ" ,מג ׅ"גמׅ לׅהב" םכׇב א ,םזהד
גםמח אב ,ׅגכל וטךט  )ל' זמהמ מׅ
ׄאכלהמ םא גב ׄלהב ׇׅךגׅל  ,(2010ׄ ׇׅאהמ
ךלמ ׅׄ םׇהמ ׅד ׇב אזלׅב .גמׅ לׅהב זם
ׄמ ׅׄגךזמ ׄול אםל ׇלמ אזלׅב ,גמׅ לׅהמ
 ׅׄגךזמ כלׄ אׅהמ םלׄא םלמ אגהז גא ג׆זׅלמ זב ךזלב זלׅב .כלׄ  ׅׄ אׄ לכ אלד ׄא ׅד
כלמ ׅמדׄ ,אׄ –  גל מל – אגהז ׅזׇד גאכמ אכ
ׄטא ׅםלמ אׄג ,םהזׇ אאח ׄמ םלמ ךׅׄ ,ׅםא
םם םממכאה ׅגו׆למ ,לגהׄ אךאד ,ׅךזלב זלׅב,
מםׅ םלׄא ׄל גׇה.
ׄםל  30הםמ לׅהב גמכלׄמ ׅט זב ׅט זךגד "לׅהמ"
טהמ אךׅל הםב ׅמׅזמ ׅלממ גלכמ-אמ םהמ
ׅגאכמ ׅׅל םלׄאמׄ ,ד א ךׇכ אא להמ
אוׄו ׅלמ-מלׅמ גמא אכלׄמד ,ךׅל,
ׅזכל ךׅל אה ,ׅ אמהזל – א ׆ב ׅׄגךזמ אםד
םא ׇׅל ׅמכםלמ – גד גםגזמ האמ אכלׄ  ,גט
ׄא גםמגםמ ,םאׄ ׇׅד ,אךל מזגא ׅמׄלב םׄהד
לׄמ אב.
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ĥĠĜĘ ČĕĤč ĤđĕĢĐ

 ,ĔĠĥďĜĘ ĐģēđĤׅמ ׅמא ׅׅׄ

ם ׄגלב םׅא ׇׄב גה אמ אׅׄ אׇ ׅ ׄגהמ ׄמ זאג
םא ĐģēđĤ .גוג זב א גא .ׄ א אךל אׄל טלםמ א׆גאׄמ,
ׄםל וכלהמ ׅא ׄמ א׆ ךל ׇׅלמ םא מכ והׇלׅי.
אׄל  7 -םהב טוכ אךל גוׅמ גםטממ .ׄםל זׅל אמ׆לל
ׅׅמ ׅמא ׅׅׄ ,םג א׆אמ םגׇלמ ךל ׄ גלמ אםזׅל  -מכ
והׇלׅי  -מםׅ םׅ אׇ ד ךל.
"ךל גזוכ ׄמ המד א וטכ הׄ לׅ – ׄ ׄגלמ – םׄה גךלמ
ׄה גמהמכמ גזאב םכזמ ׅזאב ׇגד ׅךל םאטה" .לכ גךלמ
ׅםגדׄ ,כלאכ ׆ב לםגב ׅטב .ׄ ׅׄמ ׅגׇ אךל ׇכהׄמ
ׇגמׄ" .ה גךז אא ׄמ ׇׄ אהומ אזוכ ׅמׅׅב . ׅלׄ אהטם,
גל׆ז גוטכ".
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BLEU-BLANC-ROUGE
 ,ěĤđĦ ģ'Ēׅמ ׅמא ׅׅׄ

"ęĕĕēĐ ġčĥĦ" ĤĠĝĐ ĖđĦĚ
טא ,ׄ אׄ ג אב,
אׄ  והׇל .ׄ
אׄ גׇ ג׆ׅמ גלמ
גגאד ...' - גמׄב
לכ אׅׅהב '...ׄ ׆ב
אׄ זם טט ׅׅכׅכד
כהׄכ םלכד גגה-
ׅל ,  גךׄ אה םב
לז גׇׄ ׅזאב ...זא
ׅל ׄגׅ? ׄ -ד
ׅאא ג אׇׅל! ג?!
 םומׅ ׆ב ׅׅמזב כל למ ,ׄ
טמב ׄ ו׆לב?!...
ׄ לׅ מל גמב גכל .םׄ ל ג"אׄ ,ךא
מגךׄ לכ גלמ ךׄמ ׇטד .ג ,אגםא :אךד טזגד םא
ׇאטכ כׅא םׅגאדׄ . גׅלםמ גומׅׅמ אךך הזאב
)ׅא גהז( .ם א ׆ב ׄמ גאמ םא םזד זמכ גׅמ
ׄל ׅל ׄאטב.
ׅהמ ׄ ׇכׄ הל .םב ם גזכׅ ךגׇ םא כךה ׅד,
׆ב גזלמ א ׅגז׆א ו׆ל .ט-םב הםׄלמ זא ׄ
׆ט גמׄ גׇׇׄ ,ׅא טל אג ׆מ ׆לׅ וכ םמ
הכ ,ׄ אׄ ךא
ׅׄ ַ
מ ׅגׇ אׄ גמׄג אׄםמָ ,
אגל זׇ זם םב טל אׅם גלםב.
ׄגמ ׄ ,םלׅ גד ׄ ׇׄב גׇׄ םל .מׅׅ וׅמ
גכלמ  ׄךא ׅזכל ׇ אםזםז ׄמ ׅל' ׅזלׅ
םׅמ .םהב ׄ זגׇ ׅגכב לׄםד ׅטךב ךׄ ׇטד.
זא-ד ,םאד םׅהוז ׄלה א"א זׇ זׅ כםמ זא
טזמ אזמׇ.
ה מאמ ׆ב וט םא וטל ל׆:
טא ׅׄהכ הגךׄב ׅטל הטאׄ ,ׅוג םא א
כׅךמ ׅךלטמ ,ׅ ה׆ד הל לׄםד ׅט׆המ ׇז ׅאמ הׇא
זא 'ל גד-ׅאׄד םׅטלׅׄהו' זא 'ׄלגהמ אׄל םׅט
הלגהׇ' .ׅטלׄ ,ׇב ךל אמ גׇׄ זלה ,אה ׆הׅב
ׅהאׄגב גםמאאב ׅגל . ׅל ׅב לׄםד ךא
אמאם םלםלמ גׅמ גךׄל םא ׄםמ .ׄ ׆ב וטכ
אממ ׅכו אׇׄ ךח םהו א ׇ או ׄל וׅ גגה
ׄמ גטמ כ גל.
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אגאׄ ,מ וח ׄ םגל ,כׅז ,ׅ׆למ ׆לׅ ׄאומ
ׅל׆א גד ,ׇכ ׅ ׅ׆ג הוטמ . ׄגהב ךל כםב
א׆וב גוגב אׇ כטׄ , םאטמ םלמ ג ׆ב
ׄלכך גׇׅלמ אא גגמהב ׅמל םגׄל.
ׄ ׄ ׅא-ׄמ כל א טהך'ל  זב וׇל?! ׄ,
גג גׇטאב םא א לכב ,׆ב גגךׄ ׅאזׇ
םא ׇׄב גב! םטא א  כ אמ גאׇמ  ׅאמ
ךט! ....ׇכׄ ׅהוׅמ םׅד ט׆ד םל הׇל! ׅם-
גא הלׄ! ...ה טל ׅם ׅגאׄ גזלג אׅם:
ׄל ול גׇל ׅׄמלב הטאׄב םא ׅל ךלטממ,
מטה ,ׄ ׄםמ ,ׅב ׄלד אטה הוז ל ,׆ב אכךמ
כהמ .םההו אהמ זגגמ םא  ,TAPIזה הׇׅכ-ג׆ז
ׄא וׇל זב טוב לב-א-אׅדׄ-ׇב ,גגם ג ׇ׆א
ךלטמ .הׇל! אׄ לׄ  ט ׄח טזב! ׄ אׅם ׄמ
ׅגכב ,זא ׄמ וׇל םא זךגׄ , מל ׅךזל לׅ זא
לזד 'כה ׅהב' , אׄ  א ו אךׄמ ך ׅםאב,
ׅהט ׅא ם .ׄ ל ׄמ וׇל ׄא מטלמ םׅג׆ם
אא ,םאח גׄךׅ ׇׄ ׄל ׅהאד ,םאב ׅהז ׄמ
 25ל האב גמ כטמ ׆לׅ םא ל׆א גד .ׅךׄמ אלׅ,
הו ׄמ וׇל אמ םכמ םא ׄ ,LAFAYETTEמ ׄגי
ׅול ׅכל ׅא-ׅ כלמ .םל ׅל' ׅׄלי גךטב
גגה םכה ׅ"א לכ ׅגכגמ והׅב ׅמל...
מםכ א הלׄ אםי זב כה גךאמ ׅזלׅ וב
םזל כׅך .ׄ םאח ׄמ וׇל גמ ׄלמ האד
םמא ׅגׄגי גגם אמ . מׅלל א ,אׅׄמ לׅ,
םׅא מׅׄמ גגׅ לׄםד ׅוׇל הׇל ,לׇ ׅזמ
גׄךׅ ׇכׄ ׇׄ ׅגׇמ וגא ,ׅגכב ׄכול-
ׄכול-אׄל׆' ,גמׄב אגׇמ ׆ט ׅלׄ.
גךׅ-ל ךאא אגזגכב .ׄ אׄ הה ׅאא גגוׅמ וב,
 טםא הלׄ א׆ׅ מך׆מ ׄטה םמהד אזךג ,׆ב זו גׇׄ
זא ׅׄהכ ,םל  זא אם׆ םׄ כ ׄמ גׇ
גמׄג א!...
א אא  א וב הׇׇ םה אול׆ד .זׇ םאׅוח ׆ז
אטהמ ׅכל אא ,םמל א םזמב םא ל׆ז :ׅTAPI-
טמב ׅׅכל ׅמםז ך ,ׅזׇ םׄוח כׅך אׇל ׄא
םׇ מזט הכׅז אםז זםל ך .ם א ,זא-ד ,גוטכ גד
אכמ ׄמ גל ,אהוז אהמ ׇ אאח ׄמ וׇל ׇׅׄ
ׄל ,גמׄב אגׇמ םא.
ׅׄהכ וג זג ,ׇל ׅא םהמ הםׄד םאב .ׄ

םג כב וׇל ׄמ גׇמ ,ׅזׇ טא האב אהו
אמ וׇל-וׇ-אי ,גמׅהד ׅזב לׅ זא זךג ׅגלׄ.
ב וג ׅח ׄמ ׄלמ ׅכל כהההאמ לך ׄא
לׅמ מממׄ .לׅז-זםל מהמ גל ,אא אטמ
כ ,הלׄ אב הוז ג׆זמ גמא ׅׅׄ אׄאמ .אׅוח
מךׅ ׅהו אהמ ,ׇׅכ ׅזמ טממ .ב ה׆ם אכט
לׄםמ וׅל א׆ׅלמ ׅאכ לׇלׇ ,ׅגז גאב םאגׇ
ׅזמ םמב כךל ׅךלטמ ׅלׅ מהזמ ׇב ,םלכ
ׄמגא כה ׄמ וׇל כד א ,לךב אאט ׅגוטל 
׆ׇא םׄטםל.
 "ׄד םב ׅז" ,זהמ אב ׆ׅלמ אכ ׅטכ לׅׄ" .בם אב ׄמ םׅד כה ,מא גׇ אכׅא ׇׄ ׄל ,מגלמ
 םׄמב גלב".
ׄגל ל׆ז ה"א הו ׄמ ׆ אטׄהכ לׅמ .
לכ ׄגם לכ אוא ׄמ א הלמ גמלמ םךׅל אב
ׅםׅזב ׄלהב ,ׇ אטהמ גכב אגךׄמ םלם...
גׅד םאׄ םגל זא םב כׅאמ ,זא םב טומ הל מׅ
ׅךלטממ ׅאמ גׅהמ ׅזאא!...ׄם הלׄ ׅם ׄמ טה םא
טא ,ׅגאׄ ךׅז כׇלבׄ : ׄ ל אׄלי זב וׇל
םא אמׄב לכ אׅד םאׇ א ׅזׇ ג םהבׄ ,ב ׅאא,
ׄל םאם ׅהמ ,םזא םאב ׅגׅ גׅז ל כל
גט?!...
לזד ׅכ זא ׄמ גמב גזכ:
ׄ אם אׅׄהכ םמׅׄ ׄמ אול ׅמ המ .ם׆ז
ׄא ג׆ם וׇלב ,ול גזא ׅכם לׅ ׄמ וגא ,םאח ׇׄ
ׄכולׄ-כול-אׄל׆' גׄךׅ ,כאח גגה ׄמ האד
אׅם ׄמ ׅגלמׄ .ם אׄ ׅד ׅטזאמ אטד ל.
םהב ומׅׅ זׇ ג ׇכמ ׅהמ ,ׅםא גט׆המ ךזׇ
ׄא טמ ךׄ .גׅא אזךל אׇ כט ,גׅד .םל אׄ
כה אבׄ . ׇׅכ ם זב ל׆א ׄמ גי אהמ ,גלךב
גׇׄ גךאמ גׅךז ,א גמכד ׄזכ אםגז ׄממ
ךלגהב םטלםב ׄב ׇ-ׄ' :׆הׅ! ׆הׅ! ׆הׅ!'.
כךד ׅד מךׅ זׅל םה לׅז םׅ ׄמב ׅׅםמ
טהב זא וטוא הׄםגב םאׇ כט לׄםמ .מׅלל ,
ׅא זוכמ אטד ,אׄ ׅה ׅׄהכ ׅגב גׅל
אמממ וׇל )...ל ׄ גטכׇמ כׅז זא א טׄםאמ!(...
זמ ,םהךל ׆ ׅםׇל  ׅד טמל טאוכ ׄלל
אׅד טא׆ם גךׅמ ׅךׄ ,א ׄזכ אטזא ׅגאׄ
גלי ׄאכלה...
טא הׄאי אלׇ ׄמ וׇל גה׆ד .כטׄמ לׇג אׄ
ל םלכ אטה לׅז םז ההו טא אׅם ׅוׇל גׄמ ו׆,
 ,BLEU-BLANC-ROUGEםזמ ׇכׄ ג׆ז א ל וט
זא םאכ ׅגכג ׇׄ לׅ מל ׆ׇא ,םׅ  הםׄל אב
אׄ גל , ׄה גמׄב אגׇמ ׆ׅל ךלטמ גגךז! ...אׄ

זא ׆ב וׅל ,םלכ ׄגם מ כׅא םא כה זׇד
ׅב ,זמ ׄ ה א ,ׅטומ כהמ ,ׅוא ׄםט םא
גאד...
 הכׅ לי ׄמ גד ׅךל גׄגמ .גהא המ ׆ז
ךלח ׄח ׄ אךׇ םא כ׆ל .ׅה אׅד כךד ׅד
א מזךמ כאהמ ׅו אלךמ ׇד.
םז מ ׅל זםל לׅז .אׄ המל א ׅלל א׆ הׅ,
ׄאׄ אםאב ׄמ כהו טל ׅו  200ל כלבׄ ,םל זׅל
מלג ׄא 'ׄ׆ׇ אםכב כאטגהב' .גהא ׆ב אׄ
מל זא מםאב זׅל וׇל –  25ל הוטב .  מל
גל׆ ׄטא גכהו זךג...
אמׇגמ א הב ,הו טא ׄמ ׇ אמ ׆לׅ גהמ
םא ,ׅׅׄ אׅ טלז אׇ כטׄמ ׄמ וב זםכ םהטוכ א
ׅׄלמ  לׅ .ׄ לכ ׄמ וׇל אמ םכמ גטׄלמ
םא  ,LAFAYETTEםהב לך ׅגלמ ך  -םגׄ גהא
ךלל מל זא טםל ,ךל אםׄל ׅגזךל זׇ מב
אבׄ , זׇ םכהוא םלׄא ךא אם׆ אב מזׇמ
םל גׄהלטא.
ׇ א׆ז מל גל אגאד ,זא אגהמ לׄםה םוג
אזךל ,גמ םגה םאט זא-טהב גׅא אמםׅ
ׅגךכמב .מׅלל ׅגל ם מ זמ ׄג , ם
א׆גל ׄמ זךמ גב םא גׇל אׄ...' :ב לךב ׅטל
א׆ז אגכב גוב גׅא אׄל ׅםז ,ךל אםמגם ׄ לכ
ׅגל '...ׄ ,ל הוז גלמ זךׅב ׅלׅמ ׅטככ
ךטטב אלׇ םא זל םוׅל אב טהב כלמ ׅמל,
ב ׆ז אגאד טלז אׇ ה׆ גהמ  32ל גלםלםב ,ׅא
ט.
םז מ ׅל ׄל ׄמ-זםל .טכׇ כׅא ׅגאד וטל
אב זא לׇ םׄ ׄמ כׅך ,ׅגׇ ׄמ גׇל
גוד . ׆ב לׅז םז םא גמה הוטמ אׄ טמל ׄמ
טלםמ זאגב גומל םא ׆ טא ׅׄהכ .גׅד םאׄ
המד  אזׅ ׄמ ךׄ ׄא םׇ מזט ,םל מ
וה גגםמ םא כׅך מׄל ׄמ ו!
ׅׄהכ זאמ ׅגלמ אׇל לׇ ׄמ גׇמ ,ׅזׇ
טא  ׅכךל ל אגהמ םגה ׅׄל ׅא .ׇל ׄא
םׇ מזט מ אׄ טמ טככ ג םא וׇל .ׅלׇמב
גגהמ אׄ המל אב ׅל גב אמ זב ה׆ ,ׇכׄ
םלׄא אםזׅל ,זא םׇלם גב ׅגט׆ז  63ל ,ׅ׆אא זךלמ
לׅמ ׇׅל ׇו ,׆ב זׅל גׇמ ׇׅמ.
ב לך ׄא ׇאטכ ׇׅכ ׆ז אםב ׇׅכ םׇאמ ׄהם
ׅד ׄוט ׄמ םאב או׆למ ו.
ׅׄהכ טלך ׅׅ גל טא מהד ׄךא ׇאמ םמזם
גם אגזד םה הוזב גמגׇב ,םאגהמ כל טהך'ל
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ׇׅל ׄא םׇ ,זגו אזט .אגאב ,מההב הכא
ׅׅ :ג םהמ םא מםׄא ׅה ׇאמ המלג אטזא,
אט גׅ םלמ םא ׅלמה אׄגמ ,׆ב ׅהל .ׄ זאמ
ׄמב ׄא גזׅל ׇלהב גםלמ , ךלטמ זל גׇׄ
ׇׅא׆ זא-טה מל ׄל.

 :וב אא םא גל וׇל )טזגב!( ,כהו טל,
גהמ ,זׇ גהמ ,׆ז )ׅא הוז ׅגל( או 345
ל...ׅד-מכאד!  345...ל ׅםׅא וׇל ׇׄ!...וׇל זב
טוב לב ,וׇל כל גׇׄ!!...וׇל" – ...ׅׄהכ!!!ׄ...ט
וׇל!"...

גט ׄ לך ׄמב אׄל א גוׇלד זׇ אםלא ךׄ
)'...ג ׅ םאםמ גׇמ ׆א׆אב מכהב ,׆ב זא םוג
אהו ׄמד ,אטהב-גםלמ-ׇדׄ ,א מׄ הוזב! (...ב
׆ז גגם םׇאמ גו זגׇ או׆ל...א כׅך טלך
ׅמלזמ םג , םׅ םׅלב הטא כלׅד אטׄ ,
אׇלו ,אא!...

-----------

ׅׄהכ לךמ גׇׄ אוטל זא כלמ םא לם ׄגאאׄ ,
טא הו א גמ ׅל גא .ׄ מםׅ ׇׅׅמ ,םאח
ז א אוב ׄמ ךׄ ׅאמ גמההמ םא ׅכל כם

ה׆ גהמ טלׄ-םלׄא אכ אׇ ׄמ םכמ גטׄלמ
םא  ,LAFAYETTEםגם ם ׅגםׅ ׄל . ׅ
וׇל ׇם ׅטוב לב ,BLEU-BLANC-ROUGE ,זא זׇד
גׅלמ ממ גלמ םא המ זגגמ ׄ . TAPIלי ךל
םא וׇל – םלׄא .גל –  25ל...' .גגם אׄ גךׄ!'
אם אזךג ה׆ ׅזׅלמ ך...' ,׆ו כהׄ ,ׇ  ׇׅכ,
ׅםכ ׅךאׄא ׅמא ׅׄ ׅ 25-םכא'...

ĦđĚĘĥč ĖĤđĢĐ
 ,ĝĘĠ ĐĜēׅמ ׅמא ׅׅׄ
אגׇ אםאב זב ול םאגמ .זׇד אׄ הט׆םמ
ׅטלטכךהו ם  גאׄב ׅםא טהגמ .ךל
ׅםאגמ םׄט אםכ טהג הגךׄב ׅזגמ  זב .
ׄםל ׄה לךב םׇׅלב  ׅךל גוגמ ,ׅב מל
גםב ל׆זׄ ,הה האגב כלׅ ׇׅׄ .ׅגכב אמ גלךב
ׄול מׇ זא ג םם אהׄ ,הה גמגכׇב ׅולהמ
ׅךל םאה אמכהב .ׄםל ׄהה גמגכׇב ׅג םאׄ ׅוׇל,
טלם ׇׅל םׄהה אׄ גלךב .ׅד םגׇׅל ׅגם כםל
ׅה  -םל ׅלׅ ,ׅךז אׄ גםאב ,כא׆לב ׄ םהב םה
לךב אלׇ – ׅד םגׇׅל ׅ"ׄ םאגמ" םא גם ׄל
 גלׄ םא ,מה׆מ ׄ ׇל ׅ ׄ  ׄמ  .זךבזׇׅ םׄה גמגכׇב ׅט׆גב ,גלכ ׄמה גגלמה,
םׄ  -אמ ׅב הזגב.
ׄול׆  ׄ -ד טלם םׄהב ךלב אטזא גׅ
אמבׄ ,אׄ םאׄ ׇׄ אמגכׇ מל זא גׇ ׅג םאׄ
ׅ .טלם – אׅד םאגלמ םמגׇ כגמ ׇל ׅ מל
אזםמ ׇׅלב ,המד אהמ אזל ׄמב ט םב ל׆ז.
טמלד :ׄםל הב גל׆םב םׄמב ההזב אל׆א
גמזכםב םׇׅלב  םהב ,ל אזךגב םב ב
ׅוׇל ט םב ,ׅל׆ז ׄ .ב אׄ מםט א ׇׅל ,א 
ׅוׇל .ׄםל מךגךג ׄמ ךל אםאגמ ׅא מג ב,
מ׆א ׄמ םאגמ םׅב זךגב.
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ָ

 ,ĤĕĚČ ěĕĔčׅמ ׅמא ׅׅׄ | מל׆ב גךלטממčĐĘ ĤĜčČ :

ָג לֹ ִךב ַ ְך ִּלב ַ ָּאאּ,
ֵׄ ֶּא ׀ ֶם ָּ,
ֵׄ ֶּא ׀ ֶם ֵׄ ָהב,
ַ ִּה ְׇ ָ ִטב ְ ּׅמֹ ִ
ְּ ִׄא ּ ָ ִ ִמ ָ ּׅאֹ ד ַ ְג ָךד,
ְּ ִׄא ּ ָ ִ ִמ ָזֹ ָאב,
ְּ ִׄא ּ ָזֹ ָאב ָ ָ ָׄךּל ִ ּׅ -
א ֹׄ ָכ ֶ ֶגמ
א ֹׄ ְג ָׅ ֶכ ֶםמ,
ג ּ ֵט ֶ ׁםמ,
א ֹׄ ַ
א ֹׄ ֹ ֶם ֶׅמ -
 ָּג ָׄ?
Cogito Ergo sum
ֹםב,
ָל ׀
ֹׄם ַ ֶּ ָל ׀ ֵ
ַ ּ׆ּח ַ ֶּ ַ ָּהז ָּמ ִגׇ,
ַ ֵּאׅ ַ ֶּ ַ ּטֹ ֵזב,
ַ ֶּה ֶט ׀ם ַ ֹּׄמ ַ ַּג ְׅ ִז ָל ֵג ָ ָׇ ׀ם
ְּגֹ ַג ּט ַּ ֶׄמ ֵׄ ׀ם ַ ָּמ ִגׇ
׀ ֶםא ַ ֲ ָ ָ,
׀ ֶםא ָ ָלךֹ ד,
׀ ֶםא ַ ִ ּט ּ ׁם.
 ָּג ָׄ?

 ,ĔđĤ-ěđĘČ ęĕĤĚׅמ ׇׅ םלד

גמד
 2טמ לךד
ך ו הוד
אוח ׅהׇׅמ אךד
אׅם
אזב
זׇ םוגמ
אׄטמ
םמ ׅ׆אא ג לךמ
אׅמ
2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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ĐĕĜģđ ĐďĜĎđČč ęĕģĤĔĚ Ħđĕđđē
 ,ěĒē ĕĜĤģגׇלמ אב ,ׅמ ׅלׄםד אךד
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ĦđĘĕĤđĎĐ ģĤĔ ,ĐďĜĎđČ

(bunyoni) ĕĜđĕĜđč ęĎČ

אׄל םךטה ׅול ׇׄ זא ׆לאמ ,ךׄה אלכ ׅזל ׅהׇ
אלׄמ גםטמ ׆לאמ 4 .טכב גםגל ךׄ ׅםז 7
ׅׅכל אטם ׄמ גכב גםׅד  ו אה גד לׅ .ב ה
ׄמה אגכב ׅזלמ גםל כ כ .םׅאב גׇׄ אכב
ׅךב .גםט גהמ  8׆לאמ .ל ׆ׇא ׅד  16זב ׆ׅ
וח )ךׅז ׆ׅ גםמה ׄל ׆א  ,(15גוטל הכׅמ ׆ל כד ׅד
 9ׇםב .ה ׅגלכ םא  2-גלב .ׇׅל אא גלכ ךט
ׅ׆לאמ ׄ  7גלב .םב מכלׅ ׄאה הו׆ה אׄל.
ב אגׇ םגד ׅכל ׄ םז ׅאׇׅ .ׅמב םז גםטמ
׆לאמ כג א .גׇב . מ ׄמ גמ .
ם ׅז לךהמ םא מׅל ׄא טׄלכ גגהׄ .ה ךלטמ
אכׅך ם א לׅ .ׅכםמ גגׇל אךלח ׄאב
אהוז אכׅא ) (Kabaleהׇמ ד ,םאׄ ךא אךל
כםל זב גםלׇ אכׅאמ ׄםל .׆ב ׆ זב לׅ ה׆ אׄ וג
םׄךלח ׄאב הומ אטם מׅל ׇׅלב םהמ .אׅוח
ךׄמ אםזל הו אטׄלכ זׅל םזמב מטומ לגט )ׄה
הוזמ ׅלגטב לכ ׅאמ ׅלל( אׅ׆ ,ל הׇ .ׅםז
 2ׅאא הוזמ  5םזמ ׅטכׄ-ט א .Kabale -ׇל גמטמאמ
ׅד לב גו ׅזההב .םׅמ אׇ ה׆ .ׅי  כל גׇׄ.
גכגב םׅ גׄל ,םל׆אב גי אׄל׆ גהמ .גגם
גטׇ .םםגם ל מ׆אמ ׇל גׇׄ ט.

ׄ׆ב הכלׄ "םי םא ׄטלכ" .לב ׆ׅזמ .ׄ הגךׄ
ׅמ אז םא ל ׆זם םכלו .הוזמ ׅג )גהמ םלמ(
לׇמ ׇׅל .זאמ אׄלׇ כ׆` -ׅמ גאד גםכח אׄ׆ב
ׅ גטלךב לׅב ׄ 29-ב ׅגל .אׇׄ גב ׄ" - זהם"
 ׄ כד ׅגל זי ׇׇׅ ,הםא הםב םההו אלד גיאהםׄד .ד הםׄל םב זׇ ב גמד .לׅד ׅז םהו אםמ
ל אח .לׇמ אלהׇ ׅמׅל גכגמ ,אםכ םגמכב
םב ׅג םה םם.
ׅב םאם ׅךלב הוזמ ׇׅׅ ׇׅ )םלמ גהמ טזא זא
א לׅ ׇ-׆א׆אב( ׇׅל זטל ׄג אטל  ,Na Bugoyaםב
ם כא ׇמ  .Aba Yudaya -ׅ׆ו ׄו ׇם ׄאמ
ׄלמ זלׅ זב  2ׇב טאהבׄ ,ה׆א ׄגלכׄמׄ ,מב אמ
ׅגטא גלך`וד .ׅטל ב ׆ב גואגב הךלב .גהא ׅ"ו
מד ׄ ׇ גםגם לׅ טל .ךלטה אמטאמ ב םם
ׅזלׅ ,םמהא ׅזׅלמ ׅםט גכגמׄ .הה ׇזמ ׄב ב
גׅהב ׄמ מׅ .כׅזמ זב ה׆ ׇׅ ׇׅ םל אכמ
ׄמ גׅד םׄ אׄ ׆ז .ׅזא ׆ו ׄו זל א אגךׄ ה׆
ׄל ׇ אךׄמ גטל ׅל אזל .הוז כטךהמ ,ׅם,
םׄהםב ךזׇב ׇׅל ם ,גהמ ׄטהזב ׅׄב
גגא .גׇׄ גטׇ .םגמ ׄםל ׆זמ וח וח אזל.

ęĕĘĕĠĘ ęĕĚđĦĕ Ħĕč ,ĐĕĜģ
הוזמ ׅׅׄו אׅמ מגב אטאב ז"ם םאׇלכ ,םכב ׄמ
גכב גךׄ הו םא כ אאׅ ׄב םא טאב כלהטב.
גכב כב זא גהמ אל אׅז מהכמ םא כלהטב
םלב טאב ,םׇׅׄ ׄמ לב גוׅמ םהמ . םב 14
טאב 3 ,גב כהב , כד ׅד ׇם .ם אב גוטל גטאב
ׅאא ׇׄ גב םד .ב הגךׄב ׄד זׇ ׆א  10םב
גהב ,ב גזׅלב א ,Tsavo -םגל ׆ׇא ׅמל ׅכה.
אכ גגטאב זׅלב אמ ׇ ׄמב זׇ םב ׅםאב
אםמלל אׅז .ׅׄל ,א ׇׄ גכׅא  3גא אׅ ׄל ד
ב גםללב אםגל.

ęĕĕĚđģĚĐ Ęĥ ęĐĕďĕ ĘĞ ĤĐĜĐ ĦĕĕĢē

ęĕĘĕĠĘ ęĕĚđĦĕ Ħĕčč ĥďđē ěč ĘĕĠ

ĕĤČĠĝ ,ĐĕĜģ
הוזמ אוטׄל ׅהכל ,םב לׄה טאגה׆ לׅב .ם  2ו׆ב:
לׇ ,םׄא ׄךמ גכׅא ךׅז לׇ טאגה׆ אׅד ,םׄא ׇ׆ב
מאזב .לׄה כלהח ׄטל ,ׅׄטא ךׅז םגטם ט׆לב םא
טאגה׆ גגה ׄ הד .ׄ מכלׅ אגב טאגה׆ זט.
ׅד מל  םב ׆ב ׅמ זהׄ ,גטא ,מגוד ) םׇג
אׄא( ,הגל ,םםׅ זא זי אׄ לׇ , אגל׆אמ זגׇ 2
אׅׄמ .ךלטמ אהׇל ,ה׆ ז" כהמ ,ם ׅ  2םלׄאב.
םה ׅׄא ׅ  2גמ .אׇ ׄא םׅ םגל גוׄ.

אגלמ ךׄה אול גגהז םא ב םאב ׅםגלמ גוׄ .לׄה
ׄל םׅ אׇ לח םא ׆הׄ 3 ,למ הוטב םׅב ׅגלכ
ג גגה גב םׄל כב .׆ב ךטלב ,הםלב מ
כהמ םגגמהב אםׄלמ .לׄה ך` זב  3׆לב ׆ב ךטל
םהכלׄמ "גל" ) ,(secretaryךטל זב גוכל ׅךׅז ׇׄב
ׅזהב ,ׅזאמ א גםה םזל כךה .  ם ׅׄמ
ׅוטׄל ךׄה אול זב  2ׅה םׅ גוׄ ,גטזאב ׅגכב
ׅמ-וטל .ׅכלה ׅטל ׅׅמ וטל םא םׅ גוׄ ׅ אגׇב
 78מאגׇב ׅמ .ׅוׄטל לׄה כלהח םל ,םׄ מל מכטד
גכלהח ׄטל .אׇ םׅל ׅ׆א  3ךׄ אגלז אגוטל םזמ
ׅב זב ׆ׇב ז׆אב ,ׅה  6לזב זׇל ׇ זב גׅ׆ל ׅגם
א ב .ׅ׆א  18-21ב ׆לב ׅׅז םגלב זא כא גטה
מׄ .מ א הםכ ב גכׅאב ׅלם ׅ׆ׇב ךׅזהב
גזׇב אלכמ מ .ׅ׆א  23ב גזגׇב אהםׄב.
ׅהמ ׅלמ גׅהב ׅל ,זג ד הט׆םמ ׇׅל א אׅׄ
אהםׄב.
גםה אהם אא אאו ׆ ) - (Hell`s Gateגךׄמ גׇל
הוזה ׅג .כהד הגךׄ ׅגלכ םא  8כ"ג גםזל הו.
ׄל ךזׇ םא  2כ"ג מטוה לגט ׅגםׄמ םא טׄלכ .או
׆  גכב גםׅב םא ׅה םׅ גוׄ ם מטלךמ
אכהמ ,ב זׅ זהכ א ׄמ םג.

2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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ĦđĘĕĠĜ ĦĞĕĜĚ
ׄ ,ĐČđčĦ ĤĎĐלׄמ םלמ טמלט ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ
ׅםלׄא ב ב גזא  750,000מםׅב גזא ׆א  ,65גב
 10%-גׄאו .םאם גׄהםב גזא ׆א  65גךמ
גׅה  80-גזא הטאב אטמ טזב ׅםה .המד אטמ
גםגזממ ׄמ וד אהטאמ ׅזלמ םגל זא ׄל ב
ׅלׄ ׅמ .ׄםל ם לׇ ׅךׅמ ,גטזמ הטאמ למ,
גׅאמ אלׇמ הטא ׆לגמ אטממ מהז ׆ׅלמ
וד אהטא למ .הטא זאא אׅא אׇלׇלמ ׅמטכׇ
גג ׅמטכׇ ט ׅלמ .הטאמ טׇ גהטאמ ג׆ׅא
ׄמ מהז ג׆ׅל ׄמ ׇלמ ׅטזאמ גגמ.
 .ĤĠĦĥĚ ĘģĥĚĐ ĕđđĕĥ ĤĥČė ĦĦēđĠ ĐĘĕĠĜĐ ĦďĤēׅזלמ
מל׆א גג המד א׆ׇא ׄמ גו םללמ אםטל ׄמ
םא ׅךׅ ם גםכא) .כם אכב גםׅ ג׆ׇא ׄמ
וד אהטא-םׅ אמל׆א(.

ĐĘĕĠĜĘ ěđėĕĝ ĕĚĤđĎ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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ׇכהמ  -לׇ הלגׄאמ ׅזמ ׅמטכׇ גזלמ :לׇ
ׅםגז ׅלׄ ,ׅזא ׅוט׆מ גד ,לׇ ׅם גםכא
לטאכוב .ׇז ׅזמ םא גה׆הה ׆ח.
מאׄ  -א אמ ׇל ׄטכׅמ אםגל זא כםלב
גםטמב ׅלמב
טלזמ ׅמהז לׇ ׅמם
טלזמ א
םגם ׅׅׄל א
המ טמ
ׄלז ג ׅזׅל
מאׄ :טלכהוד ,וללמ ׇׄד )המד אכא זא
וללמ ל׆ ׅזלמ טמלט זׇמ(
ׄכו  -טלזמ ׅם גםכא
הל טמ  -לׇ ׅמם ׅׄב ׅטמ ל׆אב )ול
מם גׅׄ(
טלזמ כםׅ ל ׅכלׅ ׅה ׇל ,םגזאב אׄ ׅׄד ׅזא
טלז.
אׄ גׇזב אג םכל וׅׅ  -המכאב ׅזךי םהגךׄ ׅגכב
גׄ גזאב.
טא מלטמ  -מלטמ םה ל׆ז גמטהמ ג׆ח מ 24
םזמ אמ אט׆ז ׅם גםכא ׄםל ם מםמ לח
כא ׅׅכל ,מלטמ אׄטאטו לׇמ אי ׇב ,מלטמ
ׄה ׇׄהמ ׅהׇׄטהב.
גךׅ הטם לׇ  -ׄםל טממ ׇמ ב ׄמ מהזממ

Ħčĕčĝ ĘĞ ĤđĚĥĘ ďĢĕė đČ ,ĦđĘĕĠĜ ĦĞĕĜĚĘ ĦđĢĘĚĐ
ĐēđĔč ęĕĤđĎĚ
ęĕĤđĎĚ ĕĤďē
• ם אטהמ ׄמ לךט גטךב ) םגא אטד אׇ׆גׄ(
גכב ה׆ם ה אאטד .גגאי אםמגם ׅאטד ׄא
• אזאב אׄ אלי אאטד.
• אךגׇ ׄ אׇׅכ םב אלךט )לםמ גהזמ אכ
הגלמ ׅלםממ זם ׄמ ׅזךג( ,א׆ל טלׄהב טהמ
ׅאמ ׅם.
• אכטׇ מגׇ או׆ל ג׆למ ׇאממ ׄלהמ
• אםׄל גזׅלב טהב ׅׅמ )אׇ׆'  -אגהז גטואב
זךךב זא לךט(
• ם אםמגם ׅל ךׅ
ĐĜĕĥ ĕĤďē
• ׅגכל םא הטאמ גג ׅגד םה ,ם אךגׇ ׄמ ג
אכל ׄ/ אםמגם ׅג׆ד ׇטד אג )המד אם׆ ׇׅ םל(
א׆ׅ ׄמ ג לוׄ
• ךׅזב גה׆ׇב )אכלמ לב( זלב אׅד ׅגזׅלב
אמגךׄ ׅׅמ
• אגהז גב )אטד ׄא ,ג׆י ׄא ,םגם ׅג׆ד
אׄ ׅמהל(

ĐĤđČĦ
• זגזב גׄטםל גזׅל ׅד ם אׄל ׅכאמ
• אכטׇ זא מׄל כ אׄ גוהלמ
• גהל אׇ ג  -ׅם׆ ׇ
• גטוכ אגהלמ אא אׇ ג  -ׅם׆ ׇ
• מׄלמ אא ׅםלמב ׅגזׅלב
• מׄלמ לב
• אד אגהזמ והל גׄל ההו גאד
• ׅגׇ ה וׅא/מ גכלכ ,ם אםמגם ׅמׄל
גגכׇמ זא טי
ęĕĦđĤĕĥđ ĐĕĔčĚČ ĕĤďē
• מכה ם אגהזמ אכמ ׅגכאד גך א
• מכה ׇמ ׄ ׅםלמב ׅגכאמ
• ׅגׇ ם ךל םמגם ׅוׄ טאוכ ךׅ ׅמ
גכאד
• לך אםמגם ׅוׅד הא אׄ ׅוׅד גךכ זאא אאכ
גׇ
• לך אמה׆ׅ לב ךׄ גגכאד
• ה׆ׅ גׇ לׅמ ׅׄגׅ
• ׄד אהזא ׄמ ׇאמ םלמב/גכאמ
ēčĔĚ
• גכג טךב ׅםגם גג ׅם׆ ׇ
• ׅכם זל ׅטזאמ גךלמ טו ׄ -ד אטו זא וׄ
ׄ ׇל׆ם
• ה׆ׅ גׇ לׅמ ׄ םׄלמ גד גלךט
• גהז גכמ ול ׄ טי ׇׅ ׅםמ ׇב ׅגד א
ĦđĎĤďĚ
• כטׇ אזאמ אלׇמ ׅׄמ מ ׄמ גזכ
• כטׇ אול גםכט כלׄ ׅגד םגם ׅגׇל׆מ
• גאךמ אטזאמ ׆טהמ אטממ וד אהטא
• כטׇ זא ׅךז טזאמ ׆טהמ  30ׇכמ ,גם טזגב
ׅםׅז
• אמל׆א זםל ׇכמ ׅב מל׆אב אםטל ם גםכא
• גגאי אמל׆א ׅל׆אב טמ אםטל ׄמ םא םללמ
םא טמ ל׆אב
טזאמ ׆טהמ וׇל ה ׆ה ׅ ׅמל גטה הטאמ
טזאמ ׆טהמ ךל אאא ׄמ א גלׅ מהז :כׄלׇהך,
׆גםמ ,ם גםכא  ,מלגמ אׅלׄמ אאמ ,גכמ
םללב זךגמ גםטלמ כ׆הך

ĐėĕĘĐ
• כטׇ אאמ ׅהזאב ךׅמ המ ,ו׆למ גׄל זב זכׅ
הג ואמ גהזמ אכ
• םגל זא מכהמ זל ׅטמ ל׆אב גהז גא
ׅהזאב םכמ.
• כטׇ אהז ׄמ ׇב )ׇ ל׆א ה׆ׇמ( ׅגד א .הזמ
ׇב ׅגד א ג׆ׇא ׄמ ךׅמ גכה ׄמ גׄגי
םלל
ĐĜđĒĦ
• כטׇ זא םמ גלׅ מה הׄמ )גהזמ גםמ/
ׄא זאא א׆לב וללמ(
• כטׇ אׄא גד גא כׅךמ גד
• ׄא 'מׇא׆' זא ׄלמ . זאא א׆לב וללמ
• זׇח גםכא כא ג ׆לב ג׆ד ׅגכל םא הטאמ
ĦđĠđĤĦč ĥđĚĕĥ
• מזך זב לטׄ ׄב א מלטמ הךמ .זׇח מלטמ
זאא א׆ׅל וד אהטא .כהמ גוטל מלטמ גכה
ׄמ וד אהטא
• ׇ אלטׄ ׆ב זא מוט מה ,גהב גהלׄאב םׄמב
האב
• המד אמזי זב גל ׄלך אמלטמ ׇׅו:
 .02-6778866גל המד זי אמׄגמ מלטמ ׇׅכמ
םאׅ ׅהד אאׄ זאמ.
ĐĞĕĚĥđ ĐĕČĤ
• כטׇ אׇׅכ ׄמ אםה/םהמב םגז לׄ.
מל׆א םגם ׅגםכטב ׅ טכׄאמׄ .א מםמגם ׅב
ׅגׇל׆מ
• ׅגׇ ם אב גםל םגז  -םמגם ׅ
א ׄגל אזא ה ׅ׆ׇל גאך ׅאׇׅ .אזי טלה ,מׄגמ
ׅׄלב מׄגמ ׇל ד ׅהמ מהמ מל׆א ׄםמ ,הב
גגהב אמזי זב ךמ טמלט ׅׅמ.
2015 ĤČđĜĕ ,33 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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ĘĒĤč ĦĠĕė ĕĘĕĕē ęĞ ĐėđĜē – ĤđČ ĕĐĕđ
גׄ א טמ ׅלא מׄל ׅב םא
ח ׅׅמ ׅמא ׅׅׄ מכׅא ׅׅכ
׆ׇא םא ׅׄ ב זא ׇ ׇלב.
ׅזלׅ ׇאכ הל םם םא ה ,ׇ זב
ׇלב לט םגל ,םׅל זא הלמ .ׇׇ
םלהׅל׆ ,וגה"א וטב ,ׅל ׅםב ׅׄ
כאט ,גה"א לםמׄ" :ב ׅל גׇׅלב
זא הוב – ׄהה םגב אךד םטמ
ׅלא ,ׇ זב א מ םגלב זאה,
ׄד זםמ הוב הטאׄמׄ .הה גׇב
אב גׅלב ׄמב ׅ׆ םג ,גאׄ Đĕďĕ ĐĥĞĚ ,ĕĥ ĐģĕĜĞĚ ĤĎĤčĝĕĕđ ĐģĕĕĘ
ׄל" .וג גטכׇב" :כםל ב ׅׄ
אב הזהב א ׅׅׄ".
ׅזלׅ ךט אב ׅגטז טאכאל םא
גםט' ׄכאׅ.
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ĖĤďĐ ĦČ ęĕĞďđĕ ęĕčđĔ ęĕĥĜČ
 הזג םגלďđĞĢĘ ĤĥĠČ ęĦĕČđ

ęĕĘĕĕēĘ ĕĥ ĦđĒĤđČ ĦđĤĕĕď
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.ęĦđĞĚĥĚ ĦČ ęĕĞďđĕ đĜČ ďĕĚĦ ČĘđ ĐĜĚĚ ģĘēĘ đėĠĐĥ ęĕĕđĔĕč ěđđĎĚ ęĕĚĕĕģ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč

ěčĘ ĘĕĠ
םׄהה ׄגלב "טא אׅד" ׄהה גמהב אגמה גמלמ
ולמ מזאמ .ׅ הׅז גמלׅמ מׄאהׇמ ,ׅ
אטאב ם גכב םא ׇׅ .ׄםל טא האׇ זב זל ׅל
ׅגׇ ׄ הכלׄ " ."ěčĘ ĘĕĠטאב אׅהב ׄא הםׅב
אכׇםב םב אגא .םגא מׄאהׇ לך אזהם גם
ׅזׇהמ ,ׄ  המד א טא אׅד ,ׅא גמה גׇׅמ.
ׅז ׄ םׅטאב אׅהב ׄול אםמגם אזׇׅׄ ,ׅא
ד ךל אוטכ אב גו גד  ט גמהמ טא אׅד
אזא אא זא גכׅא.

ׇׄב ׄגטאוׅ גׅזׄ ,ה ה אמאב ׄםל גמ׆לב ׅ טזגב
לׅמ אׄל "ׄלז" םׄ ,ה ם ל ,ׅם ,מוא לךד אטו ׄמ
ׄהםב םהט׆ז גגאמ.
ׅל ם זׇ א"ׄלז" ם ,םאׄל ׅכםמ וא ,המד א ׇח
הל ׄגל" :כג ,גז כטא ׄמ" .מגמ אׅכםמׄ , גאׄמ ׄל
׆א׆אמ ׄמ הל אׇל .ׄ ׅכם גגה ׅל" :ל ׄמ הל אכׇגמ".
הומׄ , אׄ זא ׇׅ אםל ׄמ הל אל אגךׅ לׄםה.
וׅל א ׅל" :אׅ ׄהםב ׇג אהל  .ט׆זמ ׅאׅב ׄ אאׄ
מכה .גאמ הככ ט׆ז ׅב םׄל ךאכמ .׆ב ׄב מהו אםל ׄמ
ׇלב ,אׅז ל אטו ׄמב ,אׅב הגי ג ׄמ הל גכג".
ׄםל ׄה םׅב זא ג םׄגלהׄ ,ה גךזלבׄ , טזגב ׄה טזאב
ׄהוהכׅמ "לכב גאב" םא םהׄ ה .מל גׄל ׄהה
אב אגכ ׄמ גאמה ׄהה אב אכמד ׅל.
זא ד – םׅ ׅלב ממטלך ל מגׇ ׄמ הל גכג.
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ĥďđēĐ ĤĠĝ-ĐČĕĤģ ěĚĕĝč
ĤČč ęĕĕē / ęĕĥďēĐ ęĐĕĦđĚđĘē
וטל זא םה ׄהםב םב גגהב ׄמב ׇ .ם׆ׇזד םֹלכ טלם גגוׇ ׄל םהב ׄלמ
םא טזאמ םׄמ לׅמ־זאאמ ׄ אׄ מׄל א םׇכׄ ׄ כאז אמוׅמ םמזלל ׇב ׅׄלי
ׅ"א .א גׅכם  א׆םב גםׄא םה – אמׅ לגד זא ג לׇ םא ׄא־זאגד ,םׄב
טאם הׄךמ לח גזא םׅ ׇ ׅׄלי םלׄא .אךל מׅ הזל ׆ׇזד ׅׄאג ֶ ֶֻׅל,
וטלמ גמ אׅ םהה .ל ׇׇ גמטמ ׅהב ,הז ׅד םטמ הומלמ זׅל א׆א ל
מׅ ,גׅׄ ׄמב ׄא גמ גטמזב םאׄ אג זאב ,גזגמ ׄמב גׇם זב טלכ ב
םׇכ גםה ׄמ מגהמ זאגב.
ĕČĒĠĝđĕ ĐĘČĘĚ / ĐĘČĘĚ ĕĜČ
םׄאׅׄד םמא זא זגכ וׄ ׅטכוׄד ,לכ אׇ ׄמ טךמ ט .גאׄא וטׄ ולׅ
אםמכ ,אג זא מ אה גז םאג ׅ .ׄ הלמ ׅלׄם ז" ׄאׅׄד לכ
גזב וׅל םמהךא  .אגמ ,ׇׅל הו ,ׅא ׄמ אגוז ךׄ ׇטד גטכוׄד אה לכ
׆ׇא .ׅ׆א  16ׄ ט אוגא זאג מ ׅטלו הׅא אםאב .
וטל ךׄ ׇטד זא גםט םהזכל זא ׇ ללב זאג ,זא גׅׄכ אגזד מ אםאמ
ׅהמ ,זא ׅׄׄ ׇ׆א ׅה ,םזׇׇ ׄמ ׅמ אמׅ אטכׇ ׄמ ׅמ וטל זא לב ׄגךב ,םם
ׅאׅב ׅׄ ז אׅמב ׅׅל םגׇׄל ׅהב .
ěĚģč ģĕĤďĤĠ / ĐčđČ đĚĥđ ĥĕČ
לגד גל׆ם ,גךכ ב ,םגׄטםל אכלׄב אמׅהד זא זאב גׅזׇ אזה םא כד הל׆ד
גׅמ וג ,ׅ ׅזמ אךי ׄא מ אׅ .ׅמ הטלםמ ׅגאׄ ׇל ׄהם כג ׇגמ
םא ׄוֹׅ ׄ -ם זכלהמ כךל ל ,גׄם גד גךׅ םׄהםמ ׆ז ׄא ,טל ׅהא׆ ה
אזו .אהמׅב םלך ׅאׅ להמ גד ,ׇלב זמ ׄהםב ׇםב ,זב גה׆ב ׇםב
ׅזמ ׇםמ ,םהׇג  גא ׄהםב ׅזאב ,ׇכׄ ׄוֹׅ ׄ ׇ א אוטכ אד טמלד.
לגד ב םהד ,גךכ זךׅ ׅ גהמ ,םםגל זא גהמ ׆ׇםמ םא ךהמ ,ׅכלממ ׅזכל
ׄהםמ.
ĒđĞ ĝđĚĞ / ĐďđĐĕ ĕĠ ĘĞ ĐĤđĥčĐ
זאג םא םגׄא גמט זא :ׅלמ זׅמ ׄמ ,ל טםב ל׆א ,ׄ הׄאי אכז ׄמ אגׇ
םשׁב זא אםגם ׄם
ׅׄהׅלו .אׄל ׄם ׄ גךׄ א גטא טלהו ׅׅמ לםאג הםדָ ,
ם אכד ה םהד .םׄ ג׆ז אׅמ ׇם ט׆ם םגׄא ׄם גׅ׆למ גגה גז ט םהב.
וטל ׅׄ זׇד ךׅ אׅ ׄטח הטב םא זל לטמ ׅׄלזב גםא מכטמ ׅד ׆לד .ׇ
זב ׆ׅל ׅד ז ׄמ זךב א אכב גׇהמ ׇב ׄמ גאגמ םׅׄ ׅזכׅמ ,םׄא
ׄב ׄטםל  אׅל ׇׅל ולמ ׄלמ א׆גל ,ׇלב םא גכזב ׅ׆ׇב
đĜČĕďđĚ ģĕĤĔĠ / ęĕďđčČĐ ęĕĤđĞĜĐ Ęĥ ĐĠģĐ Ħĕč
ׇמ זאגמ םא ךזל ,ׄ וטלב םא ךזלב טלׄב מזב מאםב גםה ׄמ ׅטל
םא םהמ  .60-לגד גוטל גׄלׅז הכׇמ גׅ :םא ׇׄ גׄל ׅמ כט ׅ ׅאמ ךזל
גומלמ ,םא ׅאם טל הםל אׄמל ׄמ זכׅמ ,םא וטל םמלזז ׄמ םא ךזל
ג ַופּלב גגכב אגכב ,גמׇזב
זךג .ׅגא גוזב אטזה זאגמ טמׄגמ ,הזב ְ
אׄהםב םל ׄמ ,ׅא ׄמ גד המהב א׆גמ לד ,אלׅמ טלׄב אגםכ ׄל
ךא אׇל ׄמ ךזׇב .טלכ גׇׄה , טלו הׅא אוטלמ אםהמ .2014
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ĕĜČđ ĔĜĤĔĜĕČĐ
Waze ĔđđĕĜĐ ĦĕĕĢģĕĘĠČč ĥđĚĕĥ
ׄטאכך טמ ׄד ׅׄלי ב גםמגםב ׅ גזא א 50-גאד ה׆ב ׅלׅ זאב.
םגם ׅׄטאכך ׄ טם.

םגטז ׅטה םגׄאמ ממה
• אך זא טמל -
ׇ אטמ ׄמ מטל לׄם.
• גׅד ׄלׅזמ ׄטםלמ םׅמטל ,אך זא "."ĔđđĜ

• זמ המד אכאׇ ׅםלמ טם )ׄ (ęđďČč ĘĎđĞĚמ
מׅמ ׄ םב זׇ גׅכם.
• אׄל םכאׇמב ׄמ זׇ אך זא ׄ Enter זא וגד
 ĦĘďĎĚĐ ĦĕėđėĒםאׇ םׇ טם.
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• ׅאד ׇם ׅל ׅׄטםלמ " "Ğĝׇ אמא ׄמ ה.

čđēĤ ĦđĚĥ ĦđĞĢĚČč ĔđđĕĜ
אׄלה הוט ׅ ׄטםלמ ׇם ,םאאמ ׅהמ
ה כאמ ׆ב ׄמ םגמ לׅמ ׅב ׄה הוזב.
ׄטםלמ  םגםמ ׅגׇ ׄםל הוזב ׅם זלה
ךטח ,אׄ מגׇ ׅלל אׄ לׅ זאה אטהמ.
• ׇ אטזא ׄמ םגמ לׅ ׅה םאב ם אהו
א׆ׇלמ  ĞĚĥĐגמטל ׆ׇלמ לׄם םגך׆ ׅזמ
.
אך זא טמל  -

זמ ם אׅל ׅׄטםלמ לׄםה"ĦđĕĘđģ ĦđĕēĜĐ" ,
אׅל ׅ ,"ěđđĕĝ-ĦĕĤčĞ"-ׄטםלמ םממ לםב
"."ĦđčđēĤĐ ĦđĚĥ ĦČ ĘĘđė

הוז הזג!
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40 ĕģĝĜĘĕĚĝ čđēĤ
7500404 ěđĕĢĘ ěđĥČĤ
03-9687222 :ěđĠĘĔ
03-9672646 :ĝģĠ

,32 ĎĤčĜĘđđ ĘđČĤ čđēĤ
6971929 čĕčČ-ĘĦ
077-2620000 :ěđĠĘĔ
03-6440774 :ĝģĠ

1 ĝđđĔ čđēĤ
4535317 ěđĤĥĐ ďđĐ
09-7617777 :ěđĠĘĔ
09-7617555 :ĝģĠ

