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הספדהל וחלש

המיחלה רחאל

 דעלג :םוליצ יולה םירפא
קי'צרלווק

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

סאמחב הרכה ןוחבל,תואיצמבריכהל:יולהםירפא

 יכ רבעשל דסומה שאר ריבסה ,"ןנע דומע" עצבמ םות רחאל םירופס תועובש
 המיחל יבבסל תונכהה םע דחא הנקב תודמוע ןניא םידעיב הדימע לע תורהצהה
 ףוסה דע ךלה אל המל זא ,'הקוצי תרפוע' תקספה לע ןילה הלשממה שאר" .םיפסונ
"?תעכ
רלייפ זעוב

 ךשמנש ןתמו אשמה ילהנמ םה ימ עדוי רוביצה ןיא .ךימס לפרעב תוטול 'ןנע דומע' עצבמ םויס תוביסנ"
 תא םיטרפמש םיכמסמ םימייק םא ,םימוכיסה לש םביט המ םיעדוי ונא ןיא .המחלמה ילכ ומדנש ירחא
 שאר ,יולה םירפא )'ב( םויה ראית ךכ ,"תונבהל תוברעש תונידמ וא םישיא שי םא ,רוסאהו רתומה
 .יצחו שדוחכ ינפל ,םורדב המיחלה םויסל וליבוהש םיכלהמה תא ,רבעשל דסומה

ynet לש תוריחבה רתאב-0132 תוריחב ינוכדע
ynet לש קובסייפב- םימח יכה םירופיסה

.תחאב הלפכוה גיידל תרתומש הזע יפוח לומ םיה תעוצר בחורש אוה םיעדוי ןכ ונאש המ" ,יולה תנעטל
 תונותיעה לש תשקה לכמ ונילא םיטבינ הזע יגייד לש תוכייחמה םהינפו תוליעפ םיקקוש םיגדה יקוש
 תויומכ תסנכה תורשפאמש תויניצר תולקה לע רסמנו ךילהתה ךשמנ הנורחאל קרו .תימואלניבה
."םיעדוי ונניא ?האלה המו .ירוביצה םיסובוטואה יצ שודיח דצב העוצרל ןיינב ירמוח לש תולודג

ונבנ יכ זמור עצבמה רחאלש טקשה יכ שיגדה ,ןמאנ לאומש לש ותומל רושע לגרל ןוינכטב רבידש ,יולה
ךכ לע זמורמ רתוי הלשממה שאר" .המיחלה המת יכ רמוא הז ןיא ךא ,םידדצה ינש תא וקפיסש תונבה
 יופצ םנמא םא .תואבה תארקל רוביצה תא ןיכהל לחה רבכ אוה .קוספ ףוס תניחב רבעש בבסה ןיא יכ
 .ההת ,"?ל"הצ לש העתרהה חוכ שדוח יכ העיבקה תועמשמ המ ,בבס דוע ונל

 שרשל שי יכ רמאו 'הקוצי תרפוע' עצבמ תקספה לע ןילה ומצע הלשממה שארמ רחא אל" ,וירבדל
 דע' ךלה אל המל ,לשב ירפכ וקיחל הלפנ ךכל תונמדזהה רשאכ ,הנהו .הזעמ סאמחה תא רוקעלו
 לע .וגשוה עצבמה תורטמ לכ יכ עבק ןוחטיבה רש ?רבעב וימדוקמ שרדש יפכ 'ףוסה
 ירחא תודדוב תוקד תאז עבק המ ךמס
 רמאי המו ?המיחלה םויס לע זרכוהש
העתרהה יכ תינקספה ותרימא תא ץרתי דציכ ?ףסונ בבס היהי םייתנש-הנש דועב וא םישדוח דועב םא
."?הגשוה

 המלשהה ירחא שופיחה" יכ רמאו יולה םכיס ,חטשב תינידמה תואיצמל ידיתע טבמ קפסמ אוהש ךות
 םלועל איה .ץק ןיא תויתריציו היישות ,הדמתה תושרדנ .ןיע ףרהכ אובת אל העושיה- דעומ רצק ונניא
תישעמ היצפוא תויהל הכירצ וז .תרחא היצפוא שי םהל םג יכ וניביואבש םירמל זומרנ אל םא אובת אל
 םהלש תשרופמ הרכה תומדב 'תיגולואידיא תד תרמה' עובתל ךישמנ םא .תיגולואידיא היצפוא אלו
 תואיצמה םע המלשהה קיפאל הנפנ ,תאז תמועל ,םא .םה םגו ונחנא םג ,ברח לכאנ םלועל ,וניתויוכזב
 לשממ תחת וז םג ,םירצמ הרבעו תידועסה ברע תכלממ הרבע וב לועשמב דעצי סאמחהש רשפא–
."וז הפולח ןוחבלמ רוטפ ינידמהגרדהןיאיכרובסינא.םימלסומהםיחאה

)AFP :םוליצ("תימואלניבהתונותיעבםיכייחמ".הזעיגייד
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 ,תומלידבש השקה םע ונרתונו התנתשה תואיצמה" יכ ורמואב וירבד תא םכיס רבעשל דסומה שאר
 שחרתמל םתוירחאב יאבצה גרדהו ינידמה גרדה וקלחנ רבעב .וניביוא םע והשלכ רדסהל יוכיסה
 הריתחב הכורכה הערכהה לומ דדוב רתונ ןכ ינידמה גרדה ךא ,דחאל וגזמתה םה- דוע אל .הכרעמב
 אוה קרו אוה ךכ לע .התוחדל וא הלבקל- תאזכ הפולח לוקשל שרדנ אוה קר .ביואה םע המלשהל
."הירוטסיהה ןידל דומעי אוה קר ךכ לעו רוביצה ידי לע טפשיי

 .םכלש ירלולסל תורישיynet לש תושדחה רדחמ םינוכדע-MSS-ב תושדח
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