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ןויליג #4

רבוטקוא 2011 יאמ - 

תוצלמה

םילכוא ונחנא  םימ  המכ 
שבד הימ   / 2011 רבוטקוא ,  17

תיניס הדעסמ  הבדנתה  רבוטקואב 2011 ) רבמטפסב ל-3  ןיב ה-25  היהש   ) ןי ' גייב בוציעה  עובש  תרגסמב 
תא ןוחבל  םירקבמה  ונמזוה  טקיורפה  תרגסמב  . Wonderwater םשב דחוימ  פא  - פופ טקיורפ  חראל  תימוקמ 

טקיורפל ןומידק  קר  היה  ןי  ' גייבב טקיורפה  תימלועה . םימה  תכירצ  לע  םילכוא  ונחנאש  לכואה  לש  העפשהה 
. הבחרהב הלא  םיאשונב  וקסעי  הבו  יקניסלהב ב-2012  בוציעה  תדיעוב  שחרתיש  תמאב  לודגה 

םימה תכירצ  תנבהל  דחוימב  בושח  ילכל  השענ  לבא  תיסחי  שדח  אוה  לגר  ךרדמ  וא  תימימ  לגר  תעיבטב  קוסיעה 
. אמייק תבו  תיארחאל  וזה  הכירצה  תא  ךופהל  ןוצרלו  ונלש 
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? תיגולוקא לגר  תעיבט  יהמ 
וא םדא  םויקל  שרדנ  רשא  תיגולוקא  הניחבמ  ינרציה  המדאה  חטש  לש  תיתומכ  הכרעה  איה  תיגולוקא  לגר  תעיבט 

םהש שומישה  לע  םהינפב  עיבצהל  ידכ  םינוש  םישנא  לש  תיסחיה  הכירצה  תא  עובקל  ךרד  םג  וז  םישנא . תצובק 
. םיכרוצ םה  הב  ךרדה  תא  תונשל  םתוא  דדועלו  םיבאשמב  םישוע 

. םיכרוצ ונא  םתוא  םירצומו  םיתוריש  רוצייל  תשמשמש  םיקותמה  םימה  תומכ  איה  םימ  ךרדמ  וא  תימימ  לגר  תעיבט 
לגרה תעיבט  רשאמ  הברהב  ההובג  איהו  תואלקח  ירצומ  לש  הכירצ  ידי  לע  תמרגנ  תימימה  לגרה  תעיבט  בור 

הרישיה . תימימה 
, הצחרל םימ  לש  הלודג  תומכב  שומיש  םישוע  ונחנא  ןוזמ . לודיגל  םישמשמ  םלועב  םימה  ןמ  םיזוחא  ררבתמ ש-92 

תעיבט שומיש . וב  םישוע  ונחנאש  רצומ  לכ  טעמכו  ריינ  ןוזמה , רוצייל  המכ  יפ  הלודג  תומכ  לבא  לושיבו  הייתש 
. םיינשה לש  םוכיס  איה  תימימה  לגרה 

לגרה תעיבט  לש  ןדמוא  ללכ  טירפתה  םיו ) ןדע  ןג  תירבעבו :  ) יאה ןאיט  תדעסמב  טקיורפה  ךרענ  הב  הפוקתב 
 - םי ילכאמ  ינוניב , ףוע -  הובג , אוה  רקב  רשב  לש  תימימה  לגרה  תעיבט  לשמל , ךכ  םייראלופופה . םילכאמה  לש 

. ךומנ תוקריו -  ךומנ ,

תנמ ינפ  לע  דחוימב  םיהובג  םימ  תובקע  םע  תירשב  הנמ  ורחבי  םה  םידעוסה -  ופידעי  המ  ןוחבל  היה  ןויערה 
? יסחי ןפואב  םיכומנ  הבש  םימה  תובקעש  תירוקמ  תרצותמ  היושעה  תוקרי 
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ונל עייסלו  בושח  דיקפת  וב  תויהל  לוכי  בוציעלש  בכרומ  אשונ  והזש  ןוויכ  םימב  זכרתי  ןושארה  טקיורפהש  וניצר  "
םירצואה . םירמוא  ץראה ", רודכ  לע  עיפשהל  לוכי  לוכאל  םירחוב  ונחנאש  המ  תויארחא , תוטלחה  טילחהל 

50- בו יברעמה  םלועב  םיזוחא  לדגת ב-40  םימל  השירדה  הנש  ךותבש 20  ךכ  לע  םידיעמ  וקסנוי  ךרועש  םירקחמ 
. תוחתפתמה תוצראב  םיזוחא 

התה וא  תוקריה  רשבה , זרואה , תא  רוחבלו  ןוזמ  רוצייל  תשרדנה  םימה  תומכ  לע  בושחל  תעה  העיגה  אל  םאה 
רשפאלו הזכ  טקיורפ  ןאכ  חראל  תרחוב  התיה  תימוקמ  הדעסמ  וזיא  ןיינעמ  הכומנ ? תימימ  לגר  תעיבט  ילעב 

. הבשחמו סוסיה  לש  עגר  דוע  הלש  תוחוקלל 
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ןב רורד  לאורזע , לאגי  ודוד 
, תוחיתפ ןיב  ענ  תירטש 

. ונלימב םינפ  תולבקו  םילייטקוק 
וגצוה תוחפל  ןהמ  עבראב 

םהמ דחא  לכ  בציעש , םיטקיורפ 
דיעמו רחאה  ןמ  תילכתב  הנוש 
ןווגמה לע  רחא  רבד  לכמ  רתוי 
םהילע בוציעה  ימוחת  לש  בחרה 

. שלוח אוה 

 « ךשמהל

: הליענ  ) םילשוריב םינמאה  תיבב 
תא ןוחבל  תשקבמ  ( 20/8/11

םינמא םישועש  שומישה 
תא הגיצמו  תוסכב  םייוושכע 

אצוהש טקייבואכ  הלמשה 
היה הירוטסיהה  ךרואל  ורשקהמ .

תייצקנופ ןיב  םאתִמ  דימת 
הדעויש תועמשמה  ןיבל  תוסכה 

האמב ה- ךא  תונמאב , הלמשל 
וירשקהמ שימשתה  שלתנ   20

, השדח האירקל  הכזו  םירכומה 
ותובישח תשגדה  ךות  תיתרוקיב ,

. ונממ רדענה  לש  גוצייכ 

 « ךשמהל

הבתכ  ) וישכעה לע  ידיתע  טבמ 
תרמוא דיתעב , הרדסב ) הנורחא 

אל דואמ  היהי  הז  טרוקלדא , יל 
. ילאודיבידניא תויהל  יראלופופ 

. רמגנ הזה  ןדיעה 
ךכ לכ  התיהש  תוילאודיבידניאה  "

םינשה םירשעב  תטלוב 
הבושח דוע  היהת  אל  תונורחאה ,

ךופהי לאודיבידניאה  ךכ . לכ 
הב טרפל  רשאכ  הצובקמ , קלחל 

םתואש םירושיכ  לש  טס  היהי 
", הצובקה תחלצהל  םותרי  אוה 

. הזוח איה 

 « ךשמהל
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