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טרמלוא דוהא  לש  יטפשמה  ברקה  ריחמ 
שאר להינש  רקיהו  ךוראה  טפשמה  םג  ללכיי  השינעה  ילוקיש  רתי  ןיב 

אלש יאדו  םשאנה , לש  ותמחלמ  תא  דבכל  שי  .רבעשל  הלשממה 
הברהב לק  אצומ  התייה  העינכ  .הניגב  ושינעהל 

07:40  , 04.09.12 םסרופ  : גרבנטור תילג 

האצותה תובקעב 
קלתסתש ןמזה  עיגה  רודל ,

בגשמ םייח 

, הנידמה טילקרפ  לבא  טרמלוא , דוהא  לש  דיסח  ינניא 
ליגרת תועצמאב  םייטרקומד  - אל ןוטלש  יפוליחל  םרגש 

קלתסהל בייח  חירסמ ,

קלתסתש ןמזה  עיגה  רודל ,

דוהא רבעשל , הלשממה  שאר  לש  וניינעב  שנועל  םינועיטה  ועמשיי  םיבורקה  םימיב 
תיבו רזגיהל , דיתע  ןיידע  וניד  םייזכרמה , םימושיאהמ  הכוז  טרמלואש  תורמל  .טרמלוא 

להונש רקיהו  ךוראה  טפשמה  םהבו  םינושה , השינעה  ילוקיש  תא  לוקשי  טפשמה 
.וניינעב
 

אל טפשמה  יתבש  םיפצמ  ונייה  ודגנ , םימושיאה  רקיעמ  הכוזמ  םשאנה  םהב  םיטפשמב 
תיב לש  ונמז  תא  זבזב "  " אל םשאנה  ירה  יכ  םשאנה , תרמוחל  טפשמה  לוהינ  תא  ובישחי 
לש ותריחב  תורחא , םילימב  .טפשמה  לוהינ  תא  ןמימש  ירוביצה  ףסכה  תאו  טפשמה 

, םלוהו ןגוה  ךא  הארנ  ןוכנה : אוה  ךפיהה  תקדצומ ."  " התייה טפשמה  תא  להנל  םשאנה 
לומ דדומתהל  ץלאנש  לע  םשאנה , לש  ושנועב  הלקהל  איבי  אקווד  יוכיזה  םצעש 

.םיקדצומ יתלב  דבעידב  ואצמנש  םימושיא ,
 

תוריבעהמ םימשאנ  םיכוזמ  םהב  ולאכ , םירקמב  ףא  יכ  עומשל , יאדו  אילפי  ןכל 
, םיטפוש לש  תורימא  לוקוטורפל , אלו  לוקוטורפל  תולוע  ומשאוה , ןהב  תויזכרמה 

(, עשרוה ןהב  ולא   ) תוריבעהמ קלח  יבגל  ןועיט  רדסהל  עיגהל  היה  לוכי  םשאנה  ןהיפל 
, םייקלח םייוכיז  לש  םירקמב  ףא  ןכל , .ןרוריבל  שרדנש  יטופישה  ןמזה  תא  ךוסחלו 

.ןידה תריזג  תעב  ריוואה  ללחב  תדמוע  השמומ , אלש  ןועיטה  רדסה  תפולח  לש  הלאשה 
 

הלוע טרמלוא , לש  וניינעב 
רחבי דציכ  הלאשה , תאש  רתיב 

השינעב ללקשל  טפשמה  תיב 
תא להנל  םשאנה  תריחב  תא 

לש ותמחלמ  .ומות  דע  טפשמה 
תודוהל ובוריסב  טרמלוא ,

התייה ןועיט , רדסה  לע  םותחלו 
חכונל דחוימב , הצימא 
יחתות תחת  התולהנתה 

.רוביצה תוקטגורו  תרושקתה 
םימשאנ  " יכ הארמ  תואיצמה 

תודוהל םירחובו  תירוביצה , הליקסהו  הפישחה  לטנ  תחת  תחא  אל  םיערוכ  םיירוביצ "
.דחאכ ירוביצהו  ילילפה  טפשמה  תא  םייסל  תנמ  - לע םושיאה , בתכ  תונוכנב 

 
רחאל העיבת , ידע  השולש  ודיעה  םיסמה ," תושר  תשרפ  ןקז ב" הלוש  לש  הטפשמב 
רקיעבו ינפל , תוירוביצ  תויומד  ויה  השולשה  לכ  .ערכוה  םנידו  ןועיט  ירדסה  לע  ומתחש 
בתכ תודבועמ  הנוש  תיתדבוע  הסרג  םתודעב  ורסמ  השולשה  לכ  .םטפשמ  ךלהמב 
םירשפאמ ויה  אלש  ךכב  ינושה  תא  וריבסה  םה  .ןועיטה  רדסה  תרגסמב  ודוה  וב  םושיאה 
.םושיאה בתכב  תודבועה  יוניש  לע  םחליהל  םיכישממ  ויה  ול  םטפשמ , תא  םייסל  םהל 

, ןועיט רדסה  לע  הדצמ  םותחל  המיכסמ  התייה  אל  תוטילקרפה  תורחא -  םילימב 
הרקמה ותואב  טילחה  טפשמה  תיב  .םושיאה  בתכב  הגיצהש  תודבועה  לש  יוניש  ללוכש 

יתלבכו םייואר  יתלבכ  , " החוד אוהשכ  ןועיטה , ירדסהב  םידעה  תסרג  תא  ץמאל 
וכרדב  ." דחא  לכ  ןהמ , רענתהל  םידעה  לש  םהיתונויסינ  תא  םידבוכמ ,

 
ולרוג לע  ןגה 

תיב .רדסהה  תרגסמב  ודוה  ןהב  ולאמ  תונוש  תודבוע  לע  םידיעמ  םידרפנ  םידע  השולש 
, דימ קיסמו  רדסהב , תויתייעב  התייהש  תורשפאה , תא  לקוש  אל  ללכ  טפשמה 

יתלב ךכ  ידכ  דע  םאה  .תדבוכמ  יתלב  תורענתה  רדגב  איה  םידעה  לש  םתולהנתהש 
טויסה םע  םייסל  תנמ  לע  ץמאל  םימשאנה  םינוכנ  ויה  התוא  הסרגה  לעש  רבדה , ריבס 

ןכוד לע  רוזחל  ולא  םילגוסמ  ויה  אל  םטפשמ , לש  רשקותמהו  ךשמתמה  ךוראה ,
, ןאכ ףא  םמצע ? םהלש  אלו  תרחא  תמשאנ  לש  הלרוג  תא  העירכמ  םתודעשכ  םידעה ,

ול תדמוע  הניא  תופחה  תקזח  ולרוג , לע  ןגמ  דוע  וניאו  םשאנ , וניא  רבכ  םשאנהשכ 
.טפשמה םלואב 

 
ןכתיי םידעה , ןכוד  לע  בזכ  תואסרג  םירסומ  רבעשל  םימשאנש  ענמנה , ןמ  הז  ןיא 

םתשיפתמ וררחתשה  אלש  םושמש  ןכתייו  םירחא  םימשאנ  לע  ןגהל  ןוצר  ךותמש 
רדסה ךותב  תולהנתהה  הב  תרחאה , תורשפאהמ  םלעתהל  ןיא  םימשאנ ." תימצעה כ"
תעבונו תיתייעב  איה  טפשמה , תיב  יניעמ  םייומסה  תוטילקרפה , ירדחב  תישענש  ןועיטה ,

.םירקובמ יתלבו  םינבומ , תודמעמ  ירעפמ 
 

םג םידומ  םימשאנ  יכ  הרימאה 
לש ונזוא  תא  אל  ךא  יוצמה , חרזאה  לש  ונזוא  תא  עזעזת  ילוא  ועציב , אל  ןתוא  תוריבעב ,

טפשמה יכ  ןיבהל , תנמ  - לע ילילפה  גוצייב  קוסיע  לש  תוכורא  םינש  תושרדנ  אל  .רוגנסה 
, רודסו הנבומ  ךילהב  תמאה  לש  תיביטקייבוא  הפישח  וניא  אוה  .היפוטוא  וניא  ילילפה 

יוכיזה רחאל  טרמלוא 
סרטיור םוליצ :

תילג .השינעה  ילוקיש 
גרבנטור

קובסייפב ףתש 

הספדה

הבתכ חלש 

הבתכל הבוגת 

! הנתמ םייעובשל  ןותיע 

ביבא טנרטניאלת 
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ליכמ ילילפה  טפשמה  לש  םיגצומה " קית   " .תויודעו תויארמ  קרו  ךא  עפשומ  וניא  אוהו 
לע םלוכ  םיסמעומ  רשא  םייתרושקת , םיצחל  ףאו  םיישפנ  םיצחל  םייפסכ , םיצחל  םג 

", ריחמ לכב   " טעמכ םיתיעל  ןועיט , רדסה  לע  המיתחל  זרז  םיווהמ  ולא , .םשאנה  יפתכ 
םתופחב תימינפה  הנומאה  חוכמ  הז  זרז  לרטנל  םתלוכיבש  םימשאנה  םה  םידדובו 

.קדצ טפשמב  תינוציחה  הנומאהו 
 

אלש יאדו  םשאנה , לש  ותמחלמ  תא  דבכל  שי  רבעשל , הלשממה  שאר  לש  וניינעל  רשא 
םא ףא  התייה , ותכשל , תלהנמ  יפלכו  ויפלכ  דבכ  ריחמב  העינכה , ןכש  הניגב , ושינעהל 

אלש יאדו  .ידעלב  יתשינע  לוקיש  הז  ןיא  .הברהב  לק  אצומ  ךכב , ןימאהל  השקתנ 
תא ול  ףא  תתל  שי  םיירוביצ ," םימשאנ   " לש םיטפשמב  םלוא  .םילוקישבש  בושחה 

.יוארה ומוקמ 
 

הפתושו ןידה  יכרוע  תכשל  לש  תיצראה  הצעומה  "ר  וי ןגס  איה  גרבטור  תילג  "ד  וע
' תושו חוחד  דרשמב 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
 

/ת  בתכל היינפל 

הבתכ םייעובשלוחלש  ןותיע 
! הנתמ

ףתש ב-ףתש ב-

: טרמלואתויגת טרמלואדוהא  טפשמ 

םיצלמומ

םינויד תובוגת ב-13  ומסרפתה 13  וז  תובוגתההבתכל  לכ  תחיתפ 
 

השדח הבוגת   : גצה
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( תל  ) ????????????? לביק אוהש  האנה  תובוט  לע  העשרוה  ןקז  דציכה 
(15.09.12)

( תל  ) רושקת השוב 
(07.09.12)

? םכל ומליש  המכ  ל 1 ו 8 
(07.09.12  ) לאינד

( תל  ) קרש לש  ליפכה 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 05.09.12   ) םייח

ןוטלשב תמאל  ןמזה  עיגה 
(05.09.12  ) תרנכ ץוביק  תרנכמ , לוח  רה  םייח 

תחשומה ןתנהנה  םלשיש  טלחומ  יוכיז  אלו 
(04.09.12  ) קפסה תמחמ  הכוז 

ןיינעמו םישרמ  רמאמ 
(04.09.12  ) ביבא - לת לאירא ,

-8/ו םימויאב הטחסנש  האדוה " הומכ כ" ןועט ,) תקסע   ) הליגר האדוה 
(04.09.12  ) .לכל יאקפק  קדצ 

! וינפוא לע  רובד  רבד 
(04.09.12  ) .רימא

!!! תקדוצ
(04.09.12  ) יעור

תישע אלש  םירבדב  תודוהל 
(04.09.12  ) רבעשל םשאנ 
( תל  ) ! הלימ לכב  תקדוצ 

(04.09.12  ) רימא
קפס לכל  לעמ  רורב  הז  ףסכ  לש  תופטעמ  לביק  אוה 

(04.09.12  ) הפיח יש ,

הלחתהל ףוסהמ 
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