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ביבא 2011 תויביבא , - לת תוסיפ  תחא |  ןיע  םצוע 
רוצ יזוע  תאמ 

תחא ןיע  םצוע  תויגת :

 < וישכע ופרטצה    - קובסייפב ץראה   

לתלו חונ , רתוי  הפ  השענ  אל  שואייה 
לש םוצעה  עפשה  ןיא  ביבא  -

שיש תוירלגו  םייניב  יללח  םינואיזומ ,
לש תוכיאהו  ןווגמה  ךא  ןודנולל - 

- לתה תוירלגב  תגצומה  תונמאה 
שדחמ םעפ  לכב  םיעיתפמ  תויביבא 

, לשמל ברעמה . ירעמ  םירזוחש 
יקב לכימ  לש  הפיה  התכורעת 
יקב ריאי . הירלגב  שא " רופא  "
ללוחתמה יפיזיסה  יונישב  המישרמ 

תעפשומ איה  התריצי . לש  תויבקעב 
םג ךא  הייחבש , תוהמיאהו  תודליהמ 

םזינויסרפסקאה לש  ץעה  יכותיחמ 
רטליפ תוישנה  לע  הטועש  ינמרגה ,

לש וחור  תפחרמ  םלוכ  לעמ  לפא .
ינפל עגר  לש  הנומת  וז  יטוראו ; ישנ  ויפויב , יסאלק  טעמכ  אוהש  ןקנק ,"  " רויצה

םישחור וכותבש  ךשוח , לש  ןקנק  תוינימה . לש  לפאה  חופתב  הכישנה  ינפל  הציקיה ,
םייפרומא םיפוג  ודצל , תיפוסה . ותרוצב  עבקתהל  ונממ  םיענומה  תוקושת  ילותיפ 

ירותסמה . ןקנקה  תולגרמל  ךלשומה  השאה  שארל  הקושתל , םידגוס  םייבלח 

ךותמ ימימ  לפרעכ  תשממתמ  היח  - רבג איהש  תומד  ןימ  תרתוכ 3 ," אלל   " רויצב
השאה תרתוכ 2 " אלל  ב" יטסירומוהה . רואה  לע  תבגוע  רישע , ךשוח  לש  הסאמ 
יערקל דעבמ  ובגמ , םוריע , הלגנ  הפוג  רבגה : דיקפת  תא  יסקט  ןפואב  תצמאמ 

ןיבמ הלגנ  םהמ  דחאו  םיירכז , ןימ  ירבא  לש  תרשרש  תדנוע  ךשוחו , רוא  לש  םיכסמ 
, םינכתה קמועל  םיירויאה  םירמוחה  ןיב  קתרמה  רעפה  הלגנ  ףוסכ " איק  ב" היכרי .

ןבאכ ףוסכ , איק  לש  הליה  ףקומ  םיאפר  תומד  לש  השאר  תועיגפו . באכ  םינירקמה 
החינמ יקב  יתכתמ ; ספדהל  טעמכ  המדנ  תרתוכ 5 " אלל  . " הראווצ לע  םייחיר 

איה הנבלה , תינוציחה , הנוילעה , תיללצה  שחורה . עצמב  תטרוש  תיללצ , לע  תיללצ 
הדליה לא  תרזוח  השאה  תרתוכ 7 " אלל  ב" תחרוב . ומכ  תעסופה  השא  לש 

הכימשל תחתמ  ץיצמ  הרעשב  תשקש  הדלי  לש  עוגפו  ריהב  שאר  הדועש : התיהש ,
לש רעושמה  םוקמה  לעמ  טורש  סקיא  ולוכ . ףדה  תא  טעמכ  תאלממה  ךשוח  לש 

תחיינ . הרטמכ  התועיגפ  תא  םיצעמה  הדליה , תופ 

לש תוניינעמ  תודובע  דמצ  יתילד  רשנמ "  " הירלגב תגצומה  תיגוזה  הכורעתה  ךותמ 
שא תוחרפת  לש  ריק  תדובע  איה  םירצ " םיילוש  . " ינפג לט  תאמ  תישעמ " הקיטאופ  "

רוחכ םינוש , םייבועבו  םיכרואב  םידחו  םישלושמ  םירבש  תפוסאל  ורבשנש  שמשו ,
ןייוול תחלצ  לע  תירישו . תישומיש  איה  םג  היינשה  הדובעה  שמש . לש  רוחש 

הינפ תנומת  הרועקה , תחלצה  תויבקנ  דגנכ  ירכז  ףקדזמה  ריעז  ןרקממ  תנרקומ ,
הזה יפויה  יומיד  תא  תרצואה  הרואכל , הטושפו  תינשוח  הדובע  האנ ; הרענ  לש 

האלה . התוא  ריבעמ  אלו  המצעל 

אל תונולח  ובו  ךובמ  חתפנ  ןמרוורב , הירלגב  תונויזח " , " ינולא דיע  יש  לש  ותכורעתב 
תמוק ימינפה . ןוימדה  םלוע  תא  םיפשוחה  םיטקייבואו , םייומיד  ללש  לא  םייופצ 

ןיממ םיקפומה  םייביטטידמ , םייביססבוא , ףופית  תולוקב  האלמ  הלפאה  ףתרמה 
לע ההכ . ץעמ  יושע  ךראומ  ףות  הז  ךושחה . ללחב  תחא  תושיל  ויהש  ףותו  ףפותמ 

םיקסיד ינשב  בוביס  לכב  הכמה  הנבל , הרחת  תסיפ  תבבותסמ  ולש  סיסבה  םדג 
םייפכ תנובת  לש  טושפו  ביהרמ  בצימ  ןדועמ -  ףופית  לוק  םיעימשמ  הלאו  חפ , לש 

הלעמל . הכורעתה  לש  הבילה  אוהש  ןוימד , ירוביחו 

דילי לט ר ,' רמוז . הירלגב  תגצומ  תומ ," ' גיפה ', " לט ר לש  תחבושמה  וירויצ  תכורעת 
לכ םדוק  אוה  לט ר ' הפוריא . יבחר  לכב  וגצוה  וירויצו  ןגהנפוקב , רצויו  יח  ביבא , - לת
( קנומ לש  תאזכ   ) תידרונ הקעומ  ינש . רועכ  תויתונמא  תויוהז  ץמאמה  טסירולוק ,
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, דולמ דיע  - ובא תחפשמ  ינב  לש  םרופיס 
ליציש והשמ  אוה  הנידמל  עויסש  ובשחש 
ץראה תובתכ -  תיבהמ -  שוריגמ  םתוא 

70 people shared this.

םיאירב םיבלכ  םידרה  ריכב  רנירטו  דשח :
ץראה קוחל  - דוגינב 

86 people shared this.
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! תחא הנשב  תטיסרבינואמ ת"א  הנידמה  עדמב  יביטוקזקא  ינש  ראות  תמוסרפ :
 << םיטרפל

    

? תועקשה תיב  שפחמ 
למג תופוק  תועקשה |  יקית  לוהינ  הסרובב |  רחסמ 
תועקשה יתבמ  תועצה  הוושהו  ספוט  אלמ  רצומ , רחב 

. םיליבומ

וירויצב שי  ושאר . תא  הב  ףקוז  ילארשיה  ארפה  וליאכ  תאזה , תוינועבצה  לע  תצבור 
תומדלו עקרלו  םיכסכוסמ , םיפונבו  םירדח  ימינפתב  ימיטניא  םוריעו  הרגתמ  םוריע 

המוריע תישנ  תומד  תפפוכתמ  רוחאמ " ב" הווש . טעמכ  תובישחו  תוסחייתה  שי 
תוינועבצ . תוירטמואיג  תורוצ  לש  סקרק  תריוואב  התוורע , תא  ונל  תולגל  המידק 

תבשוי המוריע , הרענ  ןווכמב ,) םותס  םירויצה  תומשמ  קלח  " ) זוגא ריקמ  הרענ  ב"
רובש ב" בוהצה . הלילה  רואב  הפוג , םוח  דגנכ  הלוכת  הלוחכ  הטימ  הצקב  הפוקז 

הטוע םוריע  רבג  םדקומה : לג  - ןב רנבא  לש  ארפה  םעזמ  שי  הז " תא  רובשו  הז  תא 
ופוג קלחו  ונימ , רבא  לעו  ושאר  לע  ןומדק  םדא  וא  ףוק  לש  הריעש  הוורפ  תיקלח 

הליפאב . עקושו  ךלוה  אוה  תיפושחל . המדנ  רחאה 

, רתוי םימדקומה  וירויצמ  הכישממה  תנווכמ , תויביאנ  לט ר ' לש  וירויצמ  קלחב  שי 
תופקומה תורועכ , תומוח , תוקורי  תותלד  בוחר , לא  תונופה  תותלדה  ירויצ  תרדסכ 

תוינועבצה לש  בוטה  םעטה  יללכ  דגנ  תאצויה  תנווכמו , הדומל  תויביאנ  וז  םינבל .
רויצב תוינועבצהו  היציזופמוקה  הז , דגנכ  םהל . תעדומ  ןמזב  ובו  היציזופמוקהו 

יביטימירפה לוסיפב  שומישהמ  תקנוי  ירפ " אמא  . " אליעל ןה  המלצמה " "
המילגב הפוטע  תילילחד  תומד  וב  העיפומש  ךראומ  רויצ  ינמרגה : םזינויסרפסקאב 

השבויש המותכ  תקמוצמ  תלוגלוג  ןימכ  השאר  יליל , זיקרוט  עקר  לע  תינמגרא 
תנותוכב דרחו , תעובמ  רבג  ןשי " דחא  םדא  ב" לקמכ . רצ  ראווצ  לע  העוקת  שמשב ,

ךלוה יקנע , בצ  לש  ונוירשל  המדנש  המ  לע  בשוי  םיבוהצ , םייסנכמו  תינועבצ  םיספ 
הקורי הצלוחב  רבג  ןשי ; ילגנא  וא  ימלפ  יביאנ  ןקויד  רויצכ  אוה  ליחתמה " . " ררופתמו
, וינפ לע  אל  ךא  הילע , לפונ  רוא  הטימ . הצק  לע  בשוי  הרוחש  תעבגמ  ושארלש 

תוומל . םינודינ  לש  לגלגס  ףיעצב  תופעוצמה 

םתוח לט ר ' וילעש  הנומתה , תיתחתב  דיחאו  יקפוא  עבצ  ספל  םיפסאנ  םירויצה  לכ 
תא םיצעמו  רפמה  םלוכ , לע  יופכה  יתורירש  דס  ןימכ  תובית , ישארב  ומש  תא 

. יפוריאה רויצה  תרוסממ  תבאושה  תידוחיי , הקינכטב  וריוצ  םירויצה  רויצה . תיילשא 
דבה לע  רשיה  םתוא  חינמו  ינועבצ  טנמגיפ  םע  תובנרא  רועמ  קבד  בברעמ  לט ר '

רחאל ךא  יטאמו , קומע  ןווג  לבקמו  דבה  קמועב  גפסנ  עבצה  הז  ןפואב  ףושחה .
קבד ינפ  לע  וקסרפב . ומכ  רבד , תונשל  רשפא  יא  תוריהמה  ותושבייתהו  ותוגפסיה 

תיילת שבי . ןוקיתכ  לטספ , יעבצב  טעמ  דובעל  ךישממ  לט ר ' טנמגיפהו  תובנראה 
לכו הנוש , הקיזב  םירויצ  ליכמ  ליכמ  םהמ  דחא  לכש  םיצבקמב , התשענ  םירויצה 

. דחיב םילעופה  םינוש  טעמ  םימוטאכ  אוה  ץבקמ 

ךתוא ןיינעל  תויושעש  תופסונ  תובתכ 

 

תובוגת
השדח הבוגת  תפסוה 

ילארשי1. ןורלאל  23:0613/05/11|הנינפ 
השדח הבוגת  תפסוה 

תורתוכ דוע 
הדיל יריצ  רקנש |  ףסויל  תולאש  שמח 

הפרש קבאו  םיקיר  םימש  לומ  ירישעה , רישה  הרצקב : םירפס  השולש 
רכמ 18.05.2011 יבר  תמישר 

ןיס תרצות  ונקתש  האבה  םעפב  ינראה |  הרדנסכלא  תאמ  ןיס  לש  ריחמה 
םישדח םירפס 

לובגה לע  היפוצ |  ע . תיתורפסה : הדיחה 
שדחמ םוי  ידמ  תויחל  הרישבש |  םירבד 

שא לדח  דרו |  ןב  תאמ  המחלמל " ימצע  תא  יתנכה  ךיא  "
העוב יל  רייצ  ראפס |  ןאו  תאמ ז' ןטקה  ךיסנה 

טרסב היח  ריילטל |  הרביר  ןנרא  תאמ  םיטרסה  תרפסמ 

תונוכמו קבא  יבאוש  לע  עצבמ 
ףוצרק

תונוכמ םייתיישעתו , םייתיב  םימו  קבא  יבאוש 
הרכשה הריכמ , הפצר . שוביי  תונוכמו  ףוצרק 

םינוקית תדבעמו 

לארשיב םתיבל  בושל  םיפאוש  םיניטסלפ  םיטילפ  ןוילימ   4.8
יתלב אוה  תיניטסלפה  תושרל  לארשי  ןיב  ןתמו  אשמ  יולה : םירפא  רבעשל , דסומה  שאר 

ירשפא
ןולחה ןמ  בוחרל  םיקרוז  םינגרובהש  המ 

יקב לכימ  לש  הירויצב  שרפנ  טיוסמו  םנפומ  םלוע 
הטימ םלועה  לכ 

לארשיל תולוז  תוחיש 
רפסמ תועצמאב  שדוחל ! לארשיל ב-$2.99  רבד 
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