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 תמדקתמ תורוה
 הבהאו החימצ ,המצעה לש בחרמ תריציל
 
 
 םירמאנה םירבדה ,תויווחה לכ תא םיטלוק 7-8 ליג דע םידלי ךא ,ךכל םיעדומ םיבר אל
 קלחה הזה ליגב םידלי לצאש םיארמ םירקחמ .טנגמ ומכ ,םיפשחנ םה  ןהילא תולועפהו
  ״עדומ״ ארקנש
 .״עדומ תת״ ארקנש קלחה י״ע רקיעב םיטלשנ השעמל םהו חתופמ וניא ןיידע
 
 ולדוגב םוצע אוהש עדומה תת וליאו , טלקנש עדימה תא ןנסמש קלח , יתרוקיב קלח ותוא הז עדומה
 תוטלחהה תונומאה תויווחה לכ תא ונב עימטמש קלחה אוה עדומה תת ,עדומה קלחהמ ותעפשהבו
 החמשה תדימבו ונלש תוחלצהב , םלועה לע םיננובתמ ונא הב ךרדב טלושה אוה השעמלו תונורכיזה
 .םישח ונאש רשואהו
 
 העפשה יהשלכ ךרדב הל היהתו ולש עדומה תתל תורישי תגפסנ איה היווח הווח דליה רשאכ רמולכ
 .תויהל לדגי אוהש רגובמה לע
 
 ,תולבגומ יתלב טעמכ תולוכי וב תוזכרתמ ,דואמ הלודג המצוע לעב אוה ,תעדל בושח ,עדומה תת
 .שחרתמ ןכא הז ללכ ךרדבש אלפ ןיא ,תמיוסמ הרטמ תגשהל תנווכמ וזה המצועה רשאכו
 ומכ ,יפוסניא לאיצנטופו םירושיכ תולוכי םע םלועל עיגמ אוה דלונ קוניתה רשאכש איה ונלש החנהה
 .תואפ לש יפוסניא רפסמ לעב קנע םולהי הזיא
 
 םינוש םירסמ טלוקו תונוש תויווח הווח אוה תונושארה םינשב דחוימבו ,קוניתה לש הלידגה ךילהתב
 .םימסוחו םימלוב םקלחו תימינפה המצועל רוביחה תא םיקזחמ םקלחש הביבסהמ
 ׳דכו .....יוכיס ןיא ,.....ןכוסמ הז ,....ירשפא יתלב הז ,...רוסא ,...לוכי ךניא :ומכ טלוק אוהש תורימא
  .תטלחומ תמאכ קוניתה לצא תוטלקנ
 יבגל ,ירשפא יתלב המו ורובע ירשפא המ יבגל תונומא ינימ לכ ומצעל חתפל ליחתמ ןטקה דליה ךכו
 .תונוכנ ןה ולאה תונומאה לכש ול תוחיכומש תויוגהנתה ומצעל ץמאמו ,לוכי וניא המו לוכי אוה המ
 
 ןטקה דליה הווח ןתוא תויווחה לש המוצעה העפשהל םיעדומ םניאו ךכל םיעדומ םניא םיבר םירוה
 .רגבתיו לדגי רשאכ היהי אוה ימו ולש דיתעה לע
 וניא ילוא ןטקה דליה .הלודגה םתועט וזו ,״ןיבמ אל אוה ןטק אוה״ םמצעל םירמואש ולאכ וליפא שי
 .וייח לכל וב הבורצ איהש ךכ ולש עדומה תתב קומע היווח לכ םינפמ אוה ךא ןיבמ
 
 המ ,הווח אוה המו ףשחנ אוה המל ךלש דליה דיתעל הנוילע תובישח שי - תשקבתמה הנקסמה
  .ריעצה ליגב בשוח אוה המו ןיימדמ אוה
 


