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תורישמ הקרעש  ריעה  תבשות  הדדוב  תלייח  יארוט א ,' .תליאב  תלייטה  דיל  רבעש  עובשב  הרק  הז 
אלא .םיקירע  ידכול  ידי  לע  עיתפמב  הרצענ  השקה -  ילכלכה  הבצמ  לשב  התנעטל  םישדוח -  ךשמב 10 

.הדי תא  רבש  םייאבצה  םירטושה  דחאו  חוכ -  הדגנ  לעפוה  רצעמה , ךלהמבש 

ךות הקזוחב , התוא  ספות  אוהשכ  םיקירעה  דכול  הארנ  וב  עוריאה , דועית  עיגה   Online 2 תושדח ידיל 
ונממ השקיבו  םוקמב  היהש  םדאל  תקעוצ  תיארנ  איה  ןוטרסב  יתוא ." בוזעת  יתוא , בוזעת   " תקעוצ איהש 

.רצעמל הדגנתה  איה  "ל  הצ יפל  .הדי  הרבשנ  הז  עוריאב  .ליעוה  אלל  ךא  הל -  רוזעיש 

הנומשכ רקובב , קר  .יאופר  לופיטל  החקלנ  אל  איה  תוכורא  תועש  ךשמב  םיבאכמ , הקעזש  תורמל 
רבשמ תלבוס  איה  יכ  ונייצ  םש  תליאב , לטפסוי  םילוחה  תיבל  רצעממ  החקלנ  איה  עוריאה , רחאל  תועש 

.םיבאכ יככשמו  דיה  בצמ  רחא  יאופר  בקעמ  תויאופר -  תויחנה  הל  ונתנו  התוא  וסביג  קפרמב ,

ןוידל האבוה  איה  ישימח  םויב  .ןיפירצב  אלכל 4  האבוה  איה  יעיבר  םויבו  רצעמל , בוש  הלבוה  איה  םשמ 
הילדוא הניד , תכרוע  .הרצעמ  תא  ךיראהל  תיאבצה  העיבתה  השרד  םש  הניטסקב , יאבצה  ןידה  תיבב 

תלבוס איהשו  התעיצפ  זאמ  יאופר  לופיט  הלביק  אל  תלייחה  יכ  הנייצו  השקבל , הדגנתה  רנודרק ,
.םיבאכמ
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: םוליצ הרובשה |  דיה  םע  תלייחה 

" הקדצה ךכל  ןיא  השק ? ךכ  לכ  תומילאב  טוקנל  "

", היפלכ םיקירעה  ידכול  דצמ  הנעטה , יפל  המילא , הלועפל  וליבוהש  תוביסנה  המ  רורב  אל  הז  בלשב  "
". ךכל םיארחאה  םע  רבדה  ררובי  תומילא  הטקננ  ןכאש  לככ  יכו  ררבתי  הז  ןיינע  יכ  יואר   " .תטפושה הנייצ 

, הרקמה תורמל  .אלכב  יאופר  לופיט  לבקת  תלייחה  יכ  תיאבצה  העיבתה  ימרוג  וחיטבה  רתיה , ןיב 
דע רצעמב  ראשית  תלייחה  תיאבצה ," תעמשמב  העיגפהו  תיאבצה  תונכוסמ  לשב ה" יכ  הנייצ  תטפושה 

.הניינעב ףסונ  ןויד  םייקתי  זא  בורקה , ינשה  םוי 

טוקנל הקדצה  לכ  ןיא   " .םינפ תוריקחל  הדיחיל  הנולת  שיגהל  תנווכתמ  איה  יכ  הנייצ  רנודרק  "ד  וע
היה יואר   " .הנייצ איה  תלייחה ," לש  הקפרמ  תא  רבש  יאבצ  רטושש  ךכל  האיבהש  השק , ךכ  לכ  תומילאב 

". הרק םרט  הז  ךא  התנולת  השיגה  תלייחהש  עגרמ  רוקחל  וליחתי  תיאבצ  הרטשמ  ימרוג  יכ 
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: םוליצ תינשב |  רסאמל  החלשנ 

איה השקה ," יתחפשמהו  ילכלכה  הבצמ  בקע  הקירע  התייהש  הדדוב  תלייחב  לכה  ךסב  רבודמ  "
רצעמה תוינידמ  רעצה , הברמל  ךא  הרוצע , היהת  אלש  הרקמב  רוביצה  תא  תנכסמ  הניא  איה   " .הפיסוה

". תינולבש איה 

הדגנתהש םישדוח  הרשע  לש  הכורא  הפוקת  הזמ  הקירעב  רבודמ   " : הבוגתב רסמנ  "ל  הצ רבודמ 
םיחקלה וקפויו  םיעוריאה  תולשלתשהל  רשאב  תונקסמ  וקסוי  וירחאל  ריקחתב  אצמנ  אשונה  .רצעמל 

". שרדייש לככ  יאופר  לופיט  לבקל  ךישמתו  יאופר  לופיט  הלביק  תלייחה  .םאתהב 
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