
םיפדעומל ףסוה    |   תיבה ףדל ךופהרתאה תפמ    |   ישאר ףד

םילייחו םיריעצ רעונהחוורטרופסו תוברתךוניחרישי רשקריעה תודוא

הייריעה יתורישהביבסה תוכיאו ריעה ינפ רופישתיתד הצעומהסדנההטילקו הילעהייבג

שופיח תלימ סנכה

תעכ שפח

הלדגהל ץחל

 :שמש תיב תייריעל ןוחצינ

 איפקה לארשי יעקרקמ להנימ
 עצבל הדוהי הטמ לש ןויסינ
"םישרגמ ףטחמ"

 לש יטפשמ קבאמ רחאל

 םכסה גשוה :תובר םינש
 שמש תיב תייריע ןיב הרשפ
ץיצנבולג םיחאל

 קנעוה "שמש תיב סרפ"

 וגולהו ןגולסה תורחת יכוזל
 םישישה תנשל

 השמ רמ ריעה שאר

 תאילמב זירכה לובטובא
 םייתנש ךותב:ריעה תצעומ
 ןיינבל רובעת שמש תיב תייריע
דבוכמו שדח

 לע קבאמל תאצוי שמש-תיב

 הטמב לבוגה היישעתה רוזא
 'פורפ ד"הוע תא הרכש :הדוהי

יאביל דוד

 לש ינוריעה הקוסעתה דקומב 'םיטקייורפ לוהינ' סרוק החלצהב םייתסה

שמש תיב תייריע

סרוקה תחלצהמ בר קופיס עיבה ,ינוריעה הקוסעתה דקומ ר"וי ,ךיירנרא והיעשי ברה

 'םיטקייורפ לוהינ' סרוק םייקתה ,שמש תיב ףינס 'חתפמ' ףותישבו שמש תיב תייריע לש ינוריעה הקוסעתה דקומ תמזויב
 םישדוח העבשכ ךשמ להנתהש סרוקה.ידרחה רזגמבהדובע ישרוד םודיקו יווילב םינש בר ןויסינ ילעב 'רופיש ןוכמ' ידי לע
 יפר ר"ד י"ע רסמנו רתויב תומדקתמ תוטישו תיעוצקמ הקיתא ,לוהינה תרותו תינכת תא םירגובל ליחנה )תועש240(
.םיכירדמה תווצו ןוכמה להנמ טרבלג
 תודועת' תא לבקל הז דמעמב וכזו ,ידרחה רזגמל ינוריעה הקוסעתה דקומבועציבש רמגה תודובע תא וגיצה סרוקה ירגוב
 ,הלודג תובהלתהב םתולעפתה תא ועיבהש ,שמש תיב תייריעמ םיריכב םיגיצנו ,ת"מתה דרשמ יגיצנ תוחכונב 'רמגה
 השעמל הכלה עוציב ידכ ךות ,ירוביצ טקייורפ סוסיבל תדחוימ הטישו לדומ ונברשא ,סרוקה ירגוב לש תויעוצקמהמ
.סרוקה ךלהמב םהילא ופשחנש הקיטסיגולהו םושייה תוטיש לכ תרזעב ,הובג תונמוימב
 ןפואב חתפתמה םוחתוניה םיטקיורפ לוהינ ,יכ ןייצ ת"מתב הלכלכו רקחמ להנימב םידרח םוחת זכרו רקוח ,יחלמ ףסא רמ
.םיינכטו םיילאוטפסנוק םיילוהינ םיביכרמב בחרנ עדיו תודחוימ תויונמוימ שרוד אוהו וננמזב ימאניד
 תמקהל ,םירגובה דחא י"ע גצוהש טקיורפ דחוימב ןייצש ,גייוצנזור והיתתמ רמ הייריעה רבוד גציי שמש תיב תייריע תא
 השמ רמ ריעה שאר לש ותורסמתה תא ןייצ הייריעה רבוד .םיטרפ יטרפל דרוי ןונכתה רשאכ ,קנע יביטקרטא קראפ
 םימזימ םע הלועפה ףותיש תא ריבגת הייריעה יכ חיטבהו ,ינוריעה הקוסעתה דקומ לש בושחה םזימה תחלצהל לובטובא
.ולא םיכרובמ
 ךילהת תא תישיא ווילש ,שמש תיב 'חתפמ' להנמ ,גרבנירג םהרבא ברהו ינוריע הקוסעת דקומ ר"וי ,ךיירנרא והיעשי ברה
 תלעב תיעוצקמ תונמוימ תשיכרב ,םירגובה לש המישרמה םתחלצהמ םנוצר תועיבש תא רומאכ ועיבה ,ותליחתמ סרוקה
 תומזויבו הקוסעת תומוקמב בלתשהל וכזיש םתוא וכרבו .קשמב םינוש םיפנעב תישיא תוחתפתהל תורשפא םע ,רגתא
.םתיבל דובכב הסנרפ ואיבי ה"עבו תויאמצע תונווגמ
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