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הפיח ,תינמרגה הבשומה ,ןוירוג ןב תורדשו תיתחת ריע ,זירפ רכיכםוקימ
דואמ הפופצ התייה תינמרגה הבשומה ,תחוורמ תיסחי התייה זירפ רכיכ ,חותפ ללחחטש יאנת

סנמרופרפה תא בבוסה לגעמברקוחה םוקימ
יליל'גמ 'מ2תושחרתהה קחרמ

ףופצ דואמ רוזאה ןכלו תינמרגה הבשומה רוזאב רטסבליסוסמסירכ תוגיגחםידחוימ םיאנת
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 ומצע לע חרומ אוה .ןיטולחל םוריע תואריהל ול םרוג עבצה .םוח עבצב ומצע תא חרומ ,תילמרכל הסינכב סמוכ ילילג16:50
 םילכתסמו לגעמב וביבס םידמוע םיבר םישנא .ןבלו רוחש םיעבצב םייברג ברוג אוה .ףוגה לכ ךרואל ןבל עבצב םיספ
.ומצע תא עבוצ וילע

 .עובירה לש תוימינפה תוניפב םירוחש םיטוח חינמו הפצרה לע ןמוסמש רוחש עוביר ךותל סנכנ אוה העיבצה ירחא16:53
 סנכנ אוה ןכמ רחאל .םידדצל תוסורפ ,ריוואב םיידי םירמ ,ולש םיינוציחה תולובגה לע דמענ ,עובירה ךותמ אצוי ילילג
 אוהש ךות םיבבוסל התוא גיצמו ןבל טוחל הרושק ץע תבוב םירמ ,ךרוד אוה הפיא הדיפקב רחוב ,עובירל הרזח
 אוהו םיטוח היושע ןבל רוחש םיעבצב תיאצח ןיעמכ ,עבורמ שובל טירפ םירמ אוה .עובירה זכרמב ריצ ביבס בבותסמ
 םילכתסמ םיבשו םירבוע הרב הזה ןמזה לכ ךלהמב .ולש ףוגל רשוק אוהש םיטוח תועצמאב ולש ףוגה לע התוא שבול
 .וילע

 ליחתמ אוה .ולש םישעמה תא םינחוב םיבבוסה לכ ,טקש שי .ולש ףוגה לש ימדקה קלחל תובובה יתש תא רשוק אוה16:57
 יושע עבוכ שבוח אוה ןכמ רחאל .ולש העונתה ידכ ךות םילצלצמש םינומעפ םהילא םירושקש תומוח רוע יפגמ לוענל
 .תיטבש ריוואב אוה שובלה לכ .תיאצחה ומכ דב

 אוהשכ .עבורמה לש ראתמה יווק ביבס תוריהמב תכלל ליחתמו עובירה ןמ אצוי אוה ,ולש םיידיל םינומעפ רשוק ילילג17:00
 םירצועש םישנא לש הבורמ העונת שי .יטבש דוקיר ןיעמ ומכ שיגרמ .םוקמב וילגרב עקורו רצוע אוה תוניפל עיגמ
.וילע לכתסהל
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 בבותסהל ליחתמו ונממ אצוי אוה ןכמ רחאל ,עובירה ךותב ךלוה אוהו עבורמה ךותב ויהש םיטוחה תא חקול ילילג17:05
 .וילגרב עוקרלו םישנאל תשגהל ליחתמ אוה .םיטוחב קיזחמ ןיידע אוהשכ עבורמה לש ראתמה יווק ביבס תפסונ םעפ
 זכרמב אצמנש לספ ביבס בבותסהל ליחתמ אוה ,וירחא םיכלוה וביבס םישנאה לכשכ רחא ןוויכל תכלל ליחתמ אוה
 תא לידגמ אוהו בושו בוש לספה ביבס בבותסמ ילילג .תויומד שולשמ בכרומ לספה .םיטוחב ותוא רשוק אוה ךכו רכיכ
 .םישנא ךרד סנכנ אוה םא םג וביבס לוגיעה לדוג

 לש הניפב דמוע תפסונ םעפ אוה .וירחא םיכלוה טושפ םישנאה לכשכ עובירל הרזח רזוחו לספהמ קחרתמ אוה17:10
.עבורמה לש ראתמה יווק ביבס הכילהב ליחתמו עובירה

 שדחה ןוויכל תוצרחנ ךלוה אוה .וירחא םיכלוה רוזאבש םישנאה לכו בוחרה ןוויכל ,שדח ןוויכל תכלל ליחתמ ילילג17:12
.תוכורא תוקד ךשמב וירחא םיכלוה ונלוכו

 יא לע שיבכה זכרמב דמוע אוה .וירחא םישנאה לכשכ הכורא הכילה רחאל ,תינמרגה הבשומה רוזאל דע עיגמ ילילג17:20
 תוכשומ ולש תולועפה .וילגרב עקור אוהו םידדצל תוסורפ וידי ,םוקמב דמוע אוה .וביבס םישנא תורשע .יונב העונת
 .הלומה אלמו םדא המוה רוזאה .םיבבוסה לכ לש בלה תמושת תא
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רלההנאיסולרקוחה םש
וקיטאיליל'ג לש סנמרופרפעוריאה גוס
29.12.201917:00העשו ךיראת

הפיח ,תינמרגה הבשומה ,ןוירוג ןב תורדשו תיתחת ריע ,זירפ רכיכםוקימ
 עוריאה ,חוורמ דואמ אוה םוקמה .זירפ רכיכב שחרתה סנמרופרפה לש ןושארה וקלחחטש יאנת

 ביבס סנכתהל ולכיו רוצע ,םוקמב ורבע חרוא ירבוע ןכל ,הנושו חטשב גירח דואמ היה
 ןב תורדשב שחרתה סנמרופרפה לש ינשה וקלח  .תוחונב בורקמ תופצלו סנמרופרפה
 תוגיגח ללגב דואמ ראומ ,םדא המוה ,ףופצ דואמ  בוחרה .תינמרגה הבשומב ןוירוג
תופצלו רוצעל ,עוריאב ןיחבהל השק רתוי היה חרוא ירבועלוסמסירכ

סנמרופרפה תא בבוסה לגעמברקוחה םוקימ
יליל'גמ 'מ2תושחרתהה קחרמ

ףופצ דואמ רוזאה ןכלו תינמרגה הבשומה רוזאב רטסבליסוסמסירכ תוגיגחםידחוימ םיאנת
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עוריא ידכ ךות תישיא תומשרתה
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תיפצתב היווחה תא םימכסמ םתא ךיא
?  

 התא ,תיפצת עצבל ךירצ התאש שארמ עדוי התאשכ ,דואמ תניינעמ התייה תיפצתב היווחה
.בל םישל המ לעו דקמתהל המב עדוי התא ,סנמרופרפב תופצל ןכומו ךורד רתוי

 קלח םכתויה םצעש םתשגרה םאה
 היווחה תא התניש דומיל תצובקמ
 ?השבש ?הקזח ?הלקה ?םכלש

 ביבס רזפתה םיטנדוטסהמ דחא לכ ,ילש השגרהב והשמ הניש הזש השיגרמ אל ינא ,אל
 העבצתה ילש תיפצתהש ללגב ,ןכש המ .הצובקמ קלח ינאש יתשגרה אלש הככ סנמרופרפה
 דקמתהל תמאב יתיסינו תובישח רתוי הזל סחייל יתיסינש תבשוח ינא זא תידומיל תרגסמב
 .עציבןמרופרפהש תולועפב קמועל

 סנמרופרפ יעוריא לע םכתעד המ
 תנבה ?ירוביצה בחרמה תנבהל יעצמאכ
 בחרמב חרואה ירבוע לש תודמעה
 ?ירוביצה

 ותואש ירוביצה בחרמה והמ שארמ ןוחבל שי ךא ירוביצה בחרמה תנבהל ילכ הז יתעדל
 אל דחא םוקמב דבועש המ יכ הייסולכואו םוקמ םאתומ סנמרופרפה תא ןיכהל שי .םינחוב
.רחא םוקמב דובעי אקווד

 שמתשהל רשפא םכתעדל םאה
 יוניש עימטהל ידכב ולאכ םיעוריאב
 ?תולבגמ וליאב ?בחרמב

 תבשוח ינא .לארשיל םיאתמ אלו יפיצפס דואמיליל'ג לש עוריאה יתעדל לבא ,ןכש תבשוח ינא
.יתרבח יוניש עימטהל לוכי אל אוה ןכלו ,רבודמ המ לע וניבה אל חרואה ירבועש



עוריא ידכ ךות תישיא תומשרתה
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 שמתשהל רתוי םיאתמ םכתעדל םאה
 תרגשכ םיפוצה ידי לע ספתנש עוריאב
וניביש בושחש וא תננוכתמ אל הלועפ

Art גוסמ ןנכותמ עוריא הזש
performance ? 

 תיעבט היהת חרוא ירבועה לש תוגהנתהה הככ ,סנמרופרפב רבודמש ועדי אלש ףידע יתעדל
 םתוא וגשוי אל ייניעבו תובוגת םתוא ויהי אל תובוגתה שארמ ךכ לע ועדי םא .תננכותמ אלו

.תואצות

 תדיממ םכלש תישיאה תומשרתהה יהמ
 יוניש שחרתיש חרואה ירבוע לש ןוצרה
 ?ירוביצה בחרמב

.הרקי הזש ליבשב םילעופ דימת אל ךא ירוביצה בחרמב יונישב םיניינועמ חרוא ירבוע ,ייניעב

 תדיממ םכלש תישיאה תומשרתהה יהמ
 םיברועמ תויהל ירבוע לש תונוכנה
 ירוביצה בחרמה לש תועמשמה תיינבהב
 תחקל םתונוכנ תדימ םכתכרעהל יהמו

?הזכ יוניש תיינבהב ליעפ קלח

 ירוביצה בחרמה לש תועמשמה תיינבהב םיברועמ ןכ חרוא ירבוע םימעפ הברהש ,תבשוח ינא
 הברהו םמוקמב לעפי רחא והשימש םהל לק רתוי בורל .יוניש תיינבהב ליעפ קלח םיחקול אל ךא
.הלשממה לע תוירחאה תא םיליטמ םימעפ
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ןהכ גומלארקוחה םש
הקרוב רטיפ לש סנמרופרפעוריאה גוס
29.12.201917:45העשו ךיראת

הפיח ,תינמרגה הבשומה ,ןוירוג ןב תורדשםוקימ
סמסירכ תוגיגח ללגב דואמ ראומ ,םדא המוה ,ףופצ בוחרחטש יאנת

רטיפ ירוחאמ םידעצ המכ לש קחרמברקוחה םוקימ
רטיפמ 'מ2תושחרתהה קחרמ

.ףופצ דואמ רוזאה ןכלו תינמרגה הבשומה רוזאב רטסבליסוסמסירכ תוגיגחםידחוימ םיאנת
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תיפצתב היווחה תא םימכסמ םתא ךיא
?  

 תיפצת עצבל רשפא תובוגתה ןווגמ תא דצהמ תווחל .דואמ תניינעמ התייה תיפצתב היווחה
 םיטבמ הז םא .הלועפה תובקעב ורקש תויושחרתהה לש םינושה םיגוסה תא תוהזלו תיתימא
 ואבש םינושה םישנאה לש תויופתתשהה וא עוריאל תויוסחייתהו תורימא ,םישנא לש םינוש
.רטיפ לש ותרזעל

 קלח םכתויה םצעש םתשגרה םאה
 היווחה תא התניש דומיל תצובקמ
 ?השבש ?הקזח ?הלקה ?םכלש

 תניינועמ ינא המבו דקמתהל הצור ינא המב רוחבל יל הרשפא דומיל תצובקמ קלח יתויה
 תובוגתמ לודג קלח תספספמ יתייה הארנה לככ ,דומיל תצובקמ קלח יתייה אלו הדימב .תופצל
.םיבבוסה

 סנמרופרפ יעוריא לע םכתעד המ
 תנבה ?ירוביצה בחרמה תנבהל יעצמאכ
 בחרמב חרואה ירבוע לש תודמעה
 ?ירוביצה

 לש תודמעה תאו ירוביצה בחרמה תא בוט רתוי ןיבהל םילוכי סנמרופרפה יעוריא ,יתעדל
 םידוק שי םוקמ לכל .יפיצפסה בחרמל סנמרופרפה תא םיאתהל ךרוצ שי ,ךא חרואה ירבוע
 הפש ,תוגהנתה ,שובלב רבודמ םא .תיפצתה תעב םהילא סחייתהל שיו םינוש םייתרבח
.המודכו

 שמתשהל רשפא םכתעדל םאה
 יוניש עימטהל ידכב ולאכ םיעוריאב
 ?תולבגמ וליאב ?בחרמב

 לוכי אל הזה יפיצפסה סנמרופרפה יתעדל ןכלו בחרמב יוניש עצבל דעוימ אל רטיפ לש עוריאה
 ,וז ךרד .יוניש ושע ןכו םילוכי ןכשםיסנמרופרפב סרוקה ךלהמב ונלקתנ תאז םא ,יוניש רצייל
 לעו בחרמה לע עיפשהל טלחהב הלוכי יוניש לש הרטמ תלעבו ןוכנ תננכותמ איה רשאכ
.םינוש םיבצמ םישנאה לש הסיפתה
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 שמתשהל רתוי םיאתמ םכתעדל םאה
 תרגשכ םיפוצה ידי לע ספתנש עוריאב
וניביש בושחש וא תננוכתמ אל הלועפ

Art גוסמ ןנכותמ עוריא הזש
performance ? 

 תובוגת תוארל רשפא ךכבו ןנכותמ אל עוריאכ םיפוצה ידי לע ספתיהל ךירצ רטיפ לש עוריאה
 איה םהלש היגולודותמשםיסנמרופרפ םנשי ,תאז םע .חרואה ירבוע לש תמא ןמזב תויתימא
 םיעוריא םהש ןיבהל ךרוצ שי םתוא ןיבהל תנמ לע ןכלותמייוסמ האחמ העפוה לש ןוויכב רתוי

 תתל רשפא םיתיעל .הפוצל םהלש הרטמה תא ריבסהל ךרוצ שי אקווד ואל ,תאז םע .םיננכותמ
.סנמרופרפה לש תויועמשמה תא ומצעב ןיבהלו תווחל הפוצל

 תדיממ םכלש תישיאה תומשרתהה יהמ
 יוניש שחרתיש חרואה ירבוע לש ןוצרה
 ?ירוביצה בחרמב

 תדיממ םשרתהל הלוכי אל ןכו ירוביצה בחרמב יוניש עצבל דעוימ אל רטיפ לש סנמרופרפה
.הזה יפיצפסה עוריאה תובקעב הזכ יונישב םיפוצה לש ןוצרה

 תדיממ םכלש תישיאה תומשרתהה יהמ
 םיברועמ תויהל ירבוע לש תונוכנה
 ירוביצה בחרמה לש תועמשמה תיינבהב
 תחקל םתונוכנ תדימ םכתכרעהל יהמו

?הזכ יוניש תיינבהב ליעפ קלח

 תדיממ םשרתהל הלוכי אל ןכו ירוביצה בחרמב יוניש עצבל דעוימ אל רטיפ לש סנמרופרפה
.הזה יפיצפסה עוריאה תובקעב הזכ יונישב םיפוצה לש ןוצרה
 היהת תונשל תונמדזהה םהל ןתניתו הדימבו יונישב ןוצר שי רוביצלש הנימאמ ינא ,תאז םע
.הלודג תונעיה
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  . הקרוב רטיפ סנמרופרפPeter burkeעוריאה גוס

29.12.201917:45העשו ךיראת
הפיח ,תינמרגה הבשומה ,ןוירוג ןב תורדשםוקימ

סמסירכ תוגיגח ללגב דואמ ראומ ,םדא המוה ,ףופצ בוחרחטש יאנת
.תינמרגה הבשומב תודעסמל הסינכברקוחה םוקימ

.םירטמ השולשל םיינש ןיבתושחרתהה קחרמ

.ףופצ דואמ רוזאה ןכלו תינמרגה הבשומה רוזאב רטסבליסוסמסירכ תוגיגחםידחוימ םיאנת
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םינולאשב דועיתו חרוא ירבוע םע החיש

הבושת הלאש

.םיידוס םיכמסמ לע םירמוש הככ אל ,הגצה ומכ הארנ היה הז ,יתיאר ןכ  םע הדווזמה ול הלפנש שיאה תא תיאר
?םש הרק המ ?םיפדה

 יתישע אל ינא ןכל ,ול ורזעש יתיאר ,השוע אוה המ יתנבה אל ,הווארל ידמ רתוי הארנ היה הז
.םולכ ?תישע המ ?תבשח המ

םיכמסמה תא םירהל ול ורזעש םישנא ויה ,ןכ ?ול ורזעש אי/והשימב תנחבה
 ףפוכתה דבל אוה ,בוחרב ורזפתהו ולפנ ולש םיכמסמה לכ ,ןכסמ םדא ןב ?תרמוא תאז המ
ול רוזעל וצריו וילע ומחרי םישנאש ינויגה זאלכה םירהל ?ול רוזעל ורצעש הביסה ךתעדל המ

 בבותסי םדא ןבש ךכ לכ ינויגה אל ,הגצהב רבודמש וניבה טושפ ,ורזעו ורצע אלש ולא יתעדל
.םיידוס םיכמסמ םע בוחרב

 הז המב ?ורצע אלש ולאכ ויה ךתעדל המל
?ךתעדל יולת

 עבצב הפילח שבול ,חטשב גירח חואמ םדא ןבה ,יתימא הארנ היה אל לבא ,תואדווב אל ממ
.ונלש ףונב גירח יד והשמ ,תלכת ?)סנמרופרפ) ןנכותמ עוריא היה הזש תעדי

 אוה ,הדווזמה תא ליפה הקרוב רטיפ ןמאה
 םישנא ךיא ןחובו םלועה יבחרב עיפומ
ירוביצה בחרמב םיביגמ

 יפיצפסה הרקמב ךא לשמל היתפמא לע דומלל רשפא ,הברה הזמ דומלל רשפאש תבשוח ינא
 אלש ונל רורב דואמ ,ונלש הירוטסיהה ללגבש םג המ ,ותבוטל ודמע אל חטשה יאנת הזה
.עוריאב קפקפל םישנאל םרג הזש תבשוח ינא זא בוחרב םיידוס םיכמסמ םע םיבבותסמ

 תבוגת לע דומלל רשפא ת/בשוח ה/תא המ
 ךותמ ןומיס ?ירוביצה בחרמב םישנא
תויורשפא



PETER BURKE
םינולאשב דועיתו חרוא ירבוע םע החיש

הבושת הלאש

.המש וילע וכרד טעמכ ,הפצרה לע היה אוה םואתפ ,ןכ  םע הדווזמה ול הלפנש שיאה תא תיאר
?םש הרק המ ?םיפדה

.התוא וסמריש יתיצר אל ,רהמ ונמדקתה זא ילש הדליה םע ינא ?תישע המ ?תבשח המ
 ירחא ול ורזעש תויהל לוכי .לכתסהל ורצע םישנא ינימ לכ לבא ול רזעש והשימ יתיאר אל
.יתמדקתהש ?ול ורזעש אי/והשימב תנחבה

 םע הפצרה לע םירזופמ ויה ולש םיפדה לכ ?תרמוא תאז המ ,ול רוזעל ידכ זא ,ורצע םא
.והשמ וא הרומ חטב אוה ,םודא טעב םינמיס ?ול רוזעל ורצעש הביסה ךתעדל המ

 יתיצר אלו ילש הנטקה הדליה םע הפ ינא ,יתרצע אל המגודל ינא .םישנא דואמ הברה ויה
.םירבועה לכמ הכמ לבקת וא םלעית אלש דבל התוא ריאשהל

 הז המב ?ורצע אלש ולאכ ויה ךתעדל המל
?ךתעדל יולת

?ןנכותמ תרמוא תאז המ יתעדי אל ?)סנמרופרפ) ןנכותמ עוריא היה הזש תעדי

.יקוא
 אוה ,הדווזמה תא ליפה הקרוב רטיפ ןמאה
 םיביגמ םישנא ךיא ןחובו םלועה יבחרב עיפומ
ירוביצה בחרמב

 שיא היה הז ילוא .דחא לכל רוזעל ורצעי אלו םמצעל םיגאוד םישנאה בורש תבשוח ינא
 .ורצעי אל םישנא בורל לבא דלי וא רגובמ

 תבוגת לע דומלל רשפא ת/בשוח ה/תא המ
 ךותמ ןומיס ?ירוביצה בחרמב םישנא
תויורשפא



PETER BURKE
םינולאשב דועיתו חרוא ירבוע םע החיש

הבושת הלאש
 הגצה השוע אוה .בוט הז תא השוע אל אוה קחשמ הזש רהמ יתנבה בוט ןקחש אל אוה
.םיידוס םירבד ול םילפונש

 םע הדווזמה ול הלפנש שיאה תא תיאר
?םש הרק המ ?םיפדה

םיבושח םירבד ול םיחקול אלש יתאדיוו טושפ רוזעל יתרצע אל ול ורזעש ללגב ?תישע המ ?תבשח המ
.ורזעו ורצעש המכ וי ,ןכ ?ול ורזעש אי/והשימב תנחבה
.ול לפונ לכהו דבל אוה יכ ?ול רוזעל ורצעש הביסה ךתעדל המ

.םירזוע רבכש םירחא ואר יכ  הז המב ?ורצע אלש ולאכ ויה ךתעדל המל
?ךתעדל יולת

 ןימא אל הארנלכה ,םיקייותמ םיכמסמה לכ ,לוח תרצות,הארנ הפילחה ןנכותמ הזש יתעדי
.ללכב ?)סנמרופרפ) ןנכותמ עוריא היה הזש תעדי

 אוה ,הדווזמה תא ליפה הקרוב רטיפ ןמאה
 םיביגמ םישנא ךיא ןחובו םלועה יבחרב עיפומ
ירוביצה בחרמב

 לש תינכותה ןדיעב ונא ידמ הפ סומע ,קיפסמ םיבוט אל םוטנמומהו םוקימהש תבשוח ינא
 תיתימא אל היצאוטיסהש יתנבה רשי .תומלצמ יתשפיח רשי ,רבכ סועל דנרט הז דעלג ירבא
 ידוס בותכ יכ רקיעב יתימא אל הזש םיאור .םירזועש םירחא םיאור יכ םירצוע אל םישנא
.רתויב

 תבוגת לע דומלל רשפא ת/בשוח ה/תא המ
 ךותמ ןומיס ?ירוביצה בחרמב םישנא
תויורשפא
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םינולאשב דועיתו חרוא ירבוע םע החיש

הבושת הלאש

 םע הדווזמה ול הלפנש שיאה תא תיאר .םיפדה םע הפצרה לע ותוא יתטלקו ךלה אוה
?םש הרק המ ?םיפדה

.דצב יתדמע ?תישע המ ?תבשח המ
.יתרזע אל זא רוזעל הפפוכתה יהשימ זאו ורזע אל הלחתהב ?ול ורזעש אי/והשימב תנחבה
.ףסכ ול לפנ םג ,רזופמ היהלכה וילע ומחיר יל הארנ דבל ,הפילחב ןכסמ הארנ היה ?ול רוזעל ורצעש הביסה ךתעדל המ

.ףסכ ול לפנ םג ,רזופמ היה לכה וילע ומחיר יל הארנ ,דבל ,הפילחב ןכסמ הארנ היה  הז המב ?ורצע אלש ולאכ ויה ךתעדל המל
?ךתעדל יולת

.הזל בל יתמש אל ,אל ?)סנמרופרפ) ןנכותמ עוריא היה הזש תעדי
 אוה ,הדווזמה תא ליפה הקרוב רטיפ ןמאה
 םיביגמ םישנא ךיא ןחובו םלועה יבחרב עיפומ
ירוביצה בחרמב

 דומלל רשפא םא תעדוי אל .טילחהלו טופשל השק םימעפל לבא םישנא יגוס תופמל רשפא
 .םיביגמ םישנא ךיא תוארל ןיינעמ הז ?השמל ןורתפ ?שודיח ?הזש תבשח המ .והשמ

 תבוגת לע דומלל רשפא ת/בשוח ה/תא המ
 ךותמ ןומיס ?ירוביצה בחרמב םישנא
תויורשפא
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LEONIDAS MARTIN
האצרה

 ונחנאש הפיא הז ולש הסיפתה יפ לעו רחאמ ןיבל ןיב- עצמאב- "Enmedio" ארקנש ביטקלוקמ קלח ,ןיטרמסדינואל
 אל םהש וטילחהש ,םינמא ,םינקחש ,םימלצ ,םייתוברת םידבוע לש הרובחב רבודמ .םוקמ םוש עצמאב ,םיאצמנ
 .ץוחב םיאור םהש המ תא םיבהוא
.תובבוש תצקו תויתריצי ,רומוה תועצמאב ילכלכה רדסה תא רפהל ךיא-ב קסוע ביטקלוקה לש ירקיעה אשונה
עציב אוהש תולועפ רפסמ לע טריפסדינואל האצרהה תרגסמב



LEONIDAS MARTIN
האצרה

2001–La Bolsa O La Vida
 תושעל םיכרד וחתיפ תונוש תונידמב ושגפנ םה םינש םתואב .הנולצרבב שגפיהל וצר תימואלניבה עבטמה ןרקו ימלועה קנבה
 ,תאז םע .השיגפה תא עונמל ןוצר היה .תובוח תובקעב תונידמ ןתוא לש הסירקל ,םינש המכ לש הפוקתב ,ליבוהש המ ףסכ
.הזה בצמה לע עיפשהל ולכוי דציכ ועדי אל םהו ,םינמא ,םינטק םישנאמ בכרומ ביטקלוקהש דועב תולודג תורבחב רבודמ
 םהש המ הז זא ,רויס ןימזהל רשפא הז גוסמ םינבמב .יתוריית הנבמ בשחנ הנולצרבב הסרובה הנבמש וניבה םה ,דחא םוי

 יתש שי תידרפסבBolsa הלימל .ךלש םייחה וא ךלש ףסכה-"La Bolsa O La Vida" הארקנ וז הלועפ .תושעל וטילחה
 .הרטשמל רשקתהל םהל םרגש המ םישנא10,000-ל רויס ונעבקו םוקמה םע רשק ורצי םה .תיקשו הסרובה :תויועמשמ
 הנבמל ץוחמ שארה לע תויקש םע םיבבותסמ םישנא םימלוצמ ןהב תויולג ונכוה ,ןופלטה תחישל ומדקש תועובשה ךלהמב
 ןופלטה תחישו רחאמ הסרובל הרטשמ ישנא וחלשנ ,ךכמ האצותכ .תרושקתל תונומתה תא וחלש החישה עוציב רחאלו הסרובה
רתויו רתויו תרושקתב םסרפתהל וכישמה תונומתה ,הנבמל הסינכב תובר תוקידב ועציב םירטושה .העגהה דעומ תא הללכ אל
 םירקורבה ךכל הבוגתבו הנבמל סנכיהל םיישקה תובקעב ונבצעתה םוקמב םידבועה םירקורבה .הסרובה ןיינבל וחלשנ םירטוש
.הרוגס התייה הסרובהו םיימוי ךשמב הסרובל עיגהל אלו תוחמל וטילחה
."בוט רתוי ךכ תוחפ ושעתש לככ"- "The less you do, the better" אוה וזה הלועפהמ ודמל םהש רבדה



LEONIDAS MARTIN
האצרה

2006
40-ל וחקלנ תואתנכשמש ךכ לכ הלודג רויד תייעב הרצונ הז תובקעב .דחיב הילטיאו תפרצ ,הינמרגמ םיתב רתוי התנב דרפס
 התייה וז ."דרפסב םייזכרמה תורכיכה לכב רקובב7 העשב אבה ןושאר" ליימל לייממ רבעש ינונא ליימ היה דחא םוי .םינש
 ונענ ןכא םישנא .ליימה לע תוירחא וחקל אל תיטילופ הצובק וא ןוגרא םוש ,וירוחאמ דמעש דחא ףא היה אל יכ הרזומ האירק
 דחא ףא ןיאש העונת הרצונו ןכמ רחאל ועיגהש ןושארה ימיב המצע לע הרזח וז הלועפ .םהלשמ םירנאב ואיבהו ועיגה ,ליימל
 היה .וזה העונתה תא גצייתש תומדב ךרוצ שיש ןיבהו םישנא תוחפו תוחפ שי ןושאר לכש בל םישל ליחתהסדינואל .הירוחאמ
 םישנאה תא ולאשת םה ביטקלוקה םע דחיב .העונתה תא הליחתהש תימינונאה תומדה תא דבאל הצר אל אוה אל יכ ישוק
 ומצע לע רזחש טפשמ ותוא תא היה םלוכל ?הזה אשונב םהל הלועש והשלכ טפשמ שי םא ?ןאכל אובל םהל םרוג המ תונגפהב
"No Vas A Tener Una Casa En La Puta Vida" -ילש םיניידזמה םייחה לכב תיב יל תויהל ךלוה אל. 
 ,םוקמ לכב הלאה םירטסופה תא אוצמל רשפא היה .ריעה יבחרב ולתנ םהו בוהצו רוחשב םירטסופ לע ספדוה הזה טפשמה
 לש םיעבצב ולאה םישגפמל עיגהל וליחתה םה ,הזל ורבחתה םישנא .וקסיסנרפ ןאסמ רטסופה לש הנומת םהל וחלש וליפא
 ןוגראל רשקתהל וטילחה םה זא .הרק אל יוניש לבא הנש ךשמב ומייקתה הלאה תונגפהה .טפשמה תא וקעצו בוהצו רוחש
 העצהה תא ולקש םה .תונוש םירעב ןמז ותואב הזה טפשמה תא וקעצי םישנא יפלאש םלוע איש רובשל הרטמב סניג לש םיאישה
 תודיחא תושובלת ורציו הרקמ לכב ןויערה םע ךישמהל ורחב םה .ידימ רזומ הזש ובשח םהו רחאמ ומיכסה אל םה עובש רחאלו
 םה ,ןכ ומכ .הזה אשונב ךתוא וקפדש שיגרמ התא המכ דדומשfuck meter איה תועמשמהשPutometer ול ארקנש רישכמו

 .ןמז ותואב טפשמה תא דרפסב תונוש םירעב וקעצ םישנא ובש םלועה איש תא ונגרא ,ךכ .טנרטניאב םסרופש רצק ןוטרס וכרע
 ךלש תויטרפה תובשחמה תא ךופהת "Make public your private thoughts" אוה וזה הלועפהמ ודמל םהש רבדה
 .תוירוביצל
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2011-We are Not Numbers
 םייוניפ350,000 וזה הנשב .ילכלכה רבשמהמ ודחפו וגאד דרפסב םלוכ הרק הזשכו עיגה ףוס ףוס רבשמהו הצצופתה העובה
 םישנא הז ביטקלוקה ליבשבו םירפסמ ויה םייוניפה םליבשב .תוקד הנומש לכב דחא הזש םוי לכב םייוניפ532 רמוא הז .םיתבמ
 תויקנע תונומת ולת םה .םירפסמ אל ונחנא”We are Not Numbers“ םשב טקיורפ ושע םה הז תובקעב .םהלש םיתבהמ ונופש
 הרישי הלועפ רובע םוליצ לש אנדס שי "Enmedio"ב .םתוא תונפל הצרש יפיצפסה קנבה תיזח לע תונפל הצר קנבהש םישנא לש
 םתוא ונימזהו םתוא תונפל םיכלוהש םישנא הברה םע רשקב ויה םה .ילאיצוס םזיביטקא רובע םוליצב שמתשהל ךיא תרקוח איהו

 ודדומתה םישנא .ךלש םייחה לכ תא דבאל הז ,תיבה תא דבאל קר אל הז ,בושחש המ הזסדינואל יניעב .םינשה תא דחא וריכיש
 האחמ תושעל םהל ורזע םה .דבל אל םהש ושיגרי םהש םהיניב ריכהל וצר םהו תויודבאתה דואמ הברה ויהו תונואכיד םע
 ןהב תושדח תונומת ורציש תרושקתל וארק םה ,ליבקמב .ןתוא תולתל דחי ונכלה םה תונומתה לכ תא םהל ויהשכ .תיעוצקמ
 .קנבה לע םמצע לש תונומתה תא םילות םישנאה תא םיאור
 םיקנבהש ללגב רקיעב םישנאה תא םינפמש םיקנבה תומש תא םסרפל הלוכי אל תרושקתה .םייוניפ הברה הרצע וזה הלועפה
 םיקנבה .םמצע םינבמה לש תותיזחה לע ולתנ תונומתהו רחאמ ועיפוה םיקנבה תומש ולאה תונומתב .תרושקתה תא םינממ
 םיתבה תא ודביא ןכ םישנא הברהש ןבומכ .ומסרפתי אל קנבה םש םע תונומתהש ידכ הלאה םישנאהמ הברה םע ודדומתה
 .םנעמל תלעופש העונת םהל שי וישכע לבא םהלש
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2011
 ירבד םסרפל הרטמב זא תומוקמ דואמ הברהמ ותוא םיאורו םישנא הברהל תיפצת דקומ אוה דרפסב אצמנש סובמולוק לש לספה
 ,ספאט ,םיפוח םהל שיש תרדהנ דרפס המכ ומסרפהיזיולטב ליבקמב .הנולצרב לש לגרודכה תצובק לש םידגב וילע ומש טרופס
 דרפסש םינייצמ אל םעפ ףא גתומ איה דרפס .טרופסה יגוס לכב טעמכ םלוע יפולא םהו דירדמ לאירו לגרודכ תוצובק ,וקנמלפ
 לספל וכלה םה .הועפ עצבל וטילחה םה .הלוע דוע רפסמהו םילטבומ ןוילימ5 דרפסב שי ,םויכ .הלטבאב םלוע תפולא םג איה
 לכב ועיפוה תונומתה ."הלטבאב םלוע תפולא דרפס" וילע בותכש בוהצו רוחש םיעבצב קנע ןולב וילא ודימצהו סובמולוק לש
.תושדחה

 .ךילע העדומ תויהל הלוכי העדומ לכ "Any ad can be an ad about you" אוה וזה הלועפהמ ודמל םהש רבדה
 דחא רקוב םוקל רשפא יא .השק דואמ הז טלש סורהל םיצור םא .ותוא תונשל תוסנל רשאמ טלש תונשל ןוכנ רתוי הברה הז
 םישוע ונחנאש המ הזו .ותוא ןיחלהל ,הבכש דוע ול ףיסוהל םילוכי ןכ ונחנא לבא ירצונה בלצה תא סורהל םיצור ונחנאש טילחהלו

.םתיא תרחא םיסחי תכרעמ םילהנמ ונחנאו ונביבס םיאצמנש םיטלשה תא םיאור ונחנא .תמיוסמ הדימב
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 .םרובע ובציע םהש םילכ ינש םהל שיש םישנא תצובק "reflectors against evil"ה תא ואיצמה םה ימונוקאה רבשמה ךלהמב
 רחאמ תונגפהל תכללמ ענמיהל םישנאל םרגש המ תונגפהה תא ומליצ הרטשמהש רחאמ שמשה רוא תא םיפקשמש םיחטשמ
 םישנאה תא תוהזל רשפא יאו םיסרהנ םימוליצה ךכבו תומלצמל שמשה רוא תא םיפקשמ םיחטשמה .םתוא ומלציש וצר אל םהו

 השולש הל שיו שמשה רוא תא תפקשמ איה םגש תיקנע הייבוקב רבודמ .תפקשמה הייבוקה אוה ינשה ילכה .םימלוצמה
:םישומיש
 הרטשמה לשמל ותא דדומתהל תוכירצ ןהש עורה גוס יפל תורחבנש תונוש תורוצ שי הייבוקל .תאצמנ הרטשמהש הפיא ןומיס .1
 .החטבא תומלצמ       תמועל
 תוניינעמ דואמ םה הלחתהב .ןורטאית תגצה ומכ ןה תונגפה .תוממעשמ תויהל תולוכי ןהש ןוויכמ תונגפה ןמזב םישנא עשעשל .2
 ולאה תויבוקה זא ןכלהמב תורקל םילוכיש םירבדה לכ תאו הלילעה תא םיריכמ רבכ םהש םימעפ הברה ךכ לכ ןתוא ושע םה לבא
.הנגפהה ךלהמב וממעתשי אלש םישנאה תא תועשעשמ
 .תיתרטשמ תומילא רוצעל תולגוסמ ןהו רחאמ הלאה םיטקייבואה תא ובצע םה הללגבש הביסה ,בושח יכהו ישילשה שומישה .3
 םלוכ תא תוכהל ולחהו רוחשב םישובל םישנאה ועיגה זאו הנגפהב תוחפשמו םישנא יפלא ויה ,הנגפה התייה הנושארה םעפב
 םירטושה .הרטשמל תויבוקה תא וקרזו תושעל המ ונעדי אל םה .וכבו ומחלנ ,וקעצ םישנא .רורט עוריאל הזה עוריאה תא ךופהלו

 בושו בוש הז תא ושע םה .הרזחב הייבוקה תא וקרז םה ,תוקד המכ ירחא ,זאו הז םע תושעל המ ועדי אל םה ,ךשוממ ןמזל ורצע
 .הידמוקו רומוהל דחפהו רורטה תא ךפה עוריאה .םהינבל הרטשמה ןיב הייבוקה לש גנופ גניפ ורציו

.תושדחב ועיפוהו הפוריא יבחר לכב וטשפתה תויבוקהו הלאכ הברה רצייל וליחתה םה וידוטסל ורזח םהש ירחא
 .ןוכנ הז זא ,הז תא םינפ דימעהל לוכי התא םא "If you can act it out its real" אוה וזה הלועפהמ ודמל םהש רבדה
.הזה םלועה היהי תמאב הז והשכיא זא וב תויחל הצור אוהש םלועה הזש םינפ דימעהל לוכי םדא םא
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 .האנוה היה הז ,היה הזש המ אל הז לבא רתוי הבוט הלימ ןיא יכcrisis הלאה םירבדה לכל ארוק אוהש םעוטסידינואל
 ידכ .ףסכה תא םהל הנתנו המיכסה הלשממה .םיקנבה תא ליצהל ידכ ורוי ןוילימ23,465 ושקיבו הלשממל ורשקתה םיקנבה
 ןוילימ2000 לע דמוע הנשל תואירבה ביצקת ,ורוי ןוילימ3000 לע דמוע ךוניחל הנשל ביצקת זא ,הזה םוכסה תועמשמ תא ןיבהל
 סיעכה הזה בצמה .םינש140 ךשמב םיסימה ךרד וזה העקשהה תא ריזחי דרפסב חרזא לכש וניבהו בושיחה תא ושע םה .ורוי

 לש ופוסבש דע תכשוממ הפוקת וכיח םה .םיקנבה לש תוחוקל יפלאל תוימינונא תוחישו ימינונא ליימ חולשל וטילחה םהו םתוא
 ושע םהו הלש קנבה ןובשח תא תרגוס התוא ומליצ םה .הלש קנבה ןובשח תא רוגסל המיכסהו ליימל התנע תחא הרוחב רבד
 יצחו ןוילימ היה הזה ואדיוול לבא וזה הלועפה תועצמאב קנבה תא רוגסל תמאב רשפא יא .ןובשחה תריגס דובכל קנבב הביסמ
 .דרפס יבחר לכב קנבב תוביסמ תושעל וליחתה םישנא .םוקמ לכל טשפתה הזו הנושארה העשבםיקייל
 תבייח וזה הלועפהש וטילחה םה זא רצעיהל וניצר אל םה וזה הלועפב .התארקל הנכה תואנדס םישוע םה הלועפ לכ ינפל דימת
 ריש תויהל ךפה רישה ,וז הלועפ ירחא .תוקד4-כ היהוכואש וניחלהש ריש ורש םה הכלהמבש תוקד7 ךרעב ,הרצק תויהל
 .םיקנב דגנ תונגפהב ורש םישנאש
 .ףיכל ךלש סעכה תא ךופהת "Transform your anger into fun" היה הלועפהמ ודמל םהש רבדה
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.הנולצרבב היח לבא הליצמ רוקמב תיטסיביטקאו ןורטאית תיאמב ,תינקחש זפהארדנא
 הדובעה תאוסדינואל תא השגפ איה2016 תנשב .םיינוריע םיטקילפנוק רובע ןורטאית אוה אוב תדקמתמ איהש אשונה
 םיידועית םיטרס תריצי ,ילאנויצנבנוק ןורטאית התייה ןכ ינפל הלש הדובעה .הלש תודקמתהה אשונ תא הניש הזו הנולצרבב ולש
 איהש תולועפה .הלש הדובעה תא תונשל הטילחה איה ולש הדובעה םע השיגפה תובקעב .הליצבו הילטיאב תושדחה רובע
 תא רובשלו ירוביצה בחרמב רדסה תא תוטהל הרטמב םיילנויצנבנוק אל תומוקמבו יפיצפס םוקמ ךותב תחתפתמ תעצבמ
 שגפמ יבחרמ רצייל ידכ דחי תויהל ןכו קחרמה תא רובשלו להקה תא בלשל בושח הז הרובעב .להקהו ןמואה ןיב קחרמה
 תועדה תא רובשל ןכו שארה תא חותפלו החיש רצייל הלודג תונמדזה וז םירז םע היצקארטניאה .םירז ןיב היצקארטניאו

 .תומודקה
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 ."םחל לכאת התא ךיפא תעיזב" חור תנחת ומכ איהש "Harinera" איה הגיצה איהש הנושארה הדובעה
 הנולצרבב רוגל ,תינמא רותב ,הרובע .םיבאוכו םישק םידדצ הברה הל שי לבא התעדל הפי דואמ איהש הנולצרבב היחהארדנא
.הנולצרבב הזה בצמב רתוי בוט שיגרהל םילוכי םה ךיא לע םישנא םע תרבדמ איה ,ךכו דואמ רקי הז
 תא תקלחמ איה .םידיקפת יקחשמ ךרד הרבח ורקימ תונבלו םיילאנויצנבנוק אל םיבחרמב יפותיש ןורטאית רצייל איה הרטמה
:הרבח ורקימה תא רצייל ידכ תוצובק שמחל םיפוצה
.ימונוקאה חוכה
יטילופה חוכה
תרושקתה
ינוניבה דמעמה
ךומנה דמעמה
 םא םיעיבצמ םישנאו הפיסא םישוע םה .ירחסמ זכרמ תונבל תנמ לע הנוכשה סרה אוה ןורטאיתב וילא םיסחייתמש טקילפנוקה
.הנבנ ןכא ירחסמה זכרמהו םידיספמ םה בורל .אל םירמוא םישנאה בור .ירחסמה זכרמה תא םיצור אל וא םיצור םה



ANDREA PAZ
האצרה

ProjectX הז תפסונ הדובע
 .הילא רוביצה תובוגת תא תוארל ןתינו הערפה תרציימ איהש ,ךכ ,ירוביצה בחרמב תיביטקלפרה הייבוקה לש ןוטרסב רבודמ
 תנמ לע םלשל וא רושיא ךירצ ,ירוביצה בחרמב םולכ תושעל רשפא יא הנולצרבבו רחאמ ינוריעה םקרמה תא תונשל אוה ןויערה
 םישוע םה ולאה תויבוקה תועצמאב .ירוביצה בחרמה םע קחשמו סחייתמש טקיורפ תושעל ןיינעמ הז הרובע .יהשלכ הלועפ עצבל
 .קחשמ חולל ךפוה ינברואה םקרמה וכותבש םיכרד עפומ םישוע םה .תונוש תונומת םימלצמו ריעה יבחרב תוקיחצמ תולועפ
 םישנא .ןתועצמאב ינוריעה רדסה תא תונשל םיצור םה .תיטסילאירוס הרוצב ריעה תא תונשמו ךרדה ךרואל תועיפומ תויבוקה
סיזרטק תריצי .תודליל הרזחב ונתוא ריזחמ בוחרב קחשל, התעטל .לכתסהל קר וא םהילא ביגהל ,הייבוקה םע קחשל םינמזומ
 םישנא לע לכתסהלו ולאה תושיגפה תא רצייל בושח יכה הז ,תיחרזא הביסמו גולאיד ,השיגפ לש םוקמל ךופהל ,ףתושמו ישיא
 .תילאוזיו קר אל איהשכ היווחהמ רתוי הברה תנמסמו ףוגה ךרד תרבוע היווחה .עגרל הליהק רציילו תודידבה תא רובשל ,םירחא
 .דחי דובעלו והשממ קלח תויהל הזו טבמ קרמ הקזח רתוי היווח וז
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 ,הזה ןויוושה רסוחב תויחל םיצור אל םה ,והזש וטילחהו ומק הליצב םישנאה2019 רבוטקואב18-ב .תורפומ םדאה תויוכז הליצב
 םישקבמ ,םיניגפמ םוי לכ םישנא .יד דיגהלו ינטנופס ןפואב תובוחרל תאצלו תינרדומה תודבעל תחתמ תויחל םיצור אל םה
 אצי וניפ ןאיטסבס םיישדוח ינפל .1982 תנשב הרוטטקיד ןמזב הבתכנש הליצב הקוחה לש לדומה תא תונשל אישנהמו הנידמהמ
 עיצהל השקיבהארדנא .הרטשמה ירי תובקעב םהלש הייארה תא ודביא םישנא120-מ רתויו ותמ םישנא25 ,ולש םישנאה דגנ

.הליצב הכימתל דחיב ונלוכ הנומת השענש
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 ?ךמצע תא עיבהל וזה ךרדה תא רוחבל ךל םרג המ ?ליחתהלכה ךיא

 המ לכ סנכנ אל םשו ,טסיביטקא יתייה .םידרפנ םירבד ינשכ תונמאה תאו םזיביטקאה תא הפוקת ךלהמב יתייח יתוריעצב
.'וכו ןורטאית תגצה ,טלש ןוגכ םירבד יתישעשכ ודרי םייתונמאה םיטרדנטסה ,ןמאכ יתעדיש
 .ןכותמ קיר דואמ ,יגוציי דואמ והשמכ הסנכנ הקיטילופה ןמא יתייהשכ ,ינשה דצהמו
 .רדרדתי םהמ דחא ףאש ילבמ ,ולאה תומלועה ינש תא בברעל ךרדה תא יתשפיח םיוסמ ןפואב .יילע סאמנ הזו
 ןכותמ תונקורמ תונמוא תושעל אלא הרירב ןיא ןמאכ אל םגו .םיעזעזמ ריק ירויצ רייצל ץרחנ ילרוג טסיביטקא ינאש ללגבש אל הז
.םירבדה ינש תא שיגפמש והשמ תושעל וניסינ זא .יתרבחו יטילופ
 וחתפתה םש ,1,999-2,001 תנשב םישנא הברהמ הבכרוהש ,ונמקהש הצובק ,]Las Agencias[ 'םינכוסה' םיארוק ונחנא הזל
.]EnMedio[ 'עצמאב' תא ונמקהש םישנא תצובק ונייה םשמ .ונלש םינושארה םיטקיורפה
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?יפיצפס עוריא הרק ?הלאה תומלועה תא דחאל תטלחה עגר הזיאב

 םזילטיפקה .דימתל הרמגנ הקיטילופה וליאכ הארנ היהש םינש המכ ויה ,99 תנשב ,היצזילבולג-יטנאל העונתה ןמזב היה הז
 והשמ ומכ עמשנ הז ,הרבחבו הקיטילופב הניינעתה אלש הירוטירטל הענ איהה הפוקתב תונמאה .דימת היהיש המ הזו ,חצינ
.תניינעמ אל הקיטילופהשו ,םיפיה ומכ ונחנאש ונל רמול וליחתה ,60-ה תונשמ
 שדח גוס רצונ םשו .תושדח םיכרד םע ,טנרטניא םע ,הקיטילופ תושעל השדח ךרד הבצימ '99-ב היצזילבולג יטנאל העונתה לבא
.הז תא םישועש םירחא המכ דועו ונחנא םה ולאו .העונתל הרושקה השדח תונמא וא ,יתרבח םזיביטקא לש
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?ולאה תולועפה לכ תא תושעל ףסכה עיגמ הפיאמ

 תעונת ,ץוחב הרקש המ תא םהיתוריק ןיב סינכהל םיניינועמ ויהש הנולצרבב םימרוג הברה ויה יכ ודלונ 'תויונכוסה' ,הלחתהב
 ונייה ונחנא ןכמ רחאל .הלחתהה התייה וז .ךילהת חתפל ידכ ,ףסכ ונל ונתנ-הז תא ושעש הלא ונייה ונחנאו .היצזילבולג-יטנאה
 ונל הסינכהש ,הלודג תיתנש הביסמ ונגרא םינש הברה ךשמב םגו ..תואנדס ,תוחיש ,םיסנכמ ףסכ ונגשה .םיימונוטוא דימת
..ונקדזה יכ התוא ןגראל ונקספה .הנשל ףסכ הברה

 ?בוחרב

.יי'גיד םע ,םוקמ םיריכשמ ונייה םימעפלש וא .דואמ הלודג הביסמ ,בוחרב ןכ
 ץוחמ ונלש תינדיחיה הלכלכה תא רומשל ,םיריעצ ונייהשכ ונטלחה הז תא ,הדובע םג ונקזחה דימת הלאה םינשה לכ ךשמב
 בחרמ תא דימת ונרמש ךכ .םיבצעמ ,תמלצ תרחא יהשימ ,הטיסרבינואב רוספורפ ,לשל ינא .הב היולת היהת אלש ,ביטקלוקל
.דחא ףאב םייולת אל ונחנא יכ ,תמאב םיצור ונחנאש המ תא תושעל ידכ . ישפוח ונלש םזיביטקאהו תונמאה
?העונתל ךלוה ולא תויוליעפב םיחיוורמ םתאש המ לכ ךכ םא
.תוליעפה תא ריבעמש ימל רחא קלחו ביטקלוקל ךלוה דחא קלח
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 ,תובוחרל םיאצוי ויהש םישנאה יפלא םיהדה יתואו .שדחמ הנש לכ ,הנשב שדוח ךשמב םיתבוש ויה םיטנדוטסה הלי'צב יתרגשכ
 םייתניב לבא ,הרקי המ תעדוי אל ,םש תורוקש קנעה תונגפה םע וישכע .הנתשמ אל םולכ ןיידעו םיטנדוטסה םישועש הברקהה
 חיוורמ אל דחא ףאו םידבוע אל ,םיתמ םישנאהו הנתשמ אל רבד םוש לבא םישדוח רבכ ןיגפהל הטלחהה תא וחקל םישנא
 האור תאםאה?תונשל חוכה תא ודביא רבכ תונגפההש םיטילחמ יתמ וא ,?הזה בצמה תא תונשל ידכ םישוע המ .וזה היצאוטיסהמ
 ךרד שי םאה ?יונישל איבהל חוכה תא ןהל ןיא ילואש וא ,וב שמתשהל שיש ילכה הז תונגפה םאהו ?יונישל ואיבי תונגפההש ךרד
?םזיביטקא לש תרחא הרוצ ילוא ,יונישל ףוחדל תרחא

 :םיאשונב- וישכע דע90-ה תונשמ וצצש תודרפנה תונגפההו תועונתה לכ ,ףוספוסש איה וישכע היצאוטיסהש תבשוח ינא :הארדנא
 ןפואב וישכע דחאתה הלא לכ-עבטה יבאשמ לע הרימש ,תויסנפ ,םניח םייסיסב םיתוריש ,םניח רוביצ תואירב ,םניח יתוכיא ךוניח
 וישכע .הרק אל םדוקש המ ,תופסאתה לשו תרושקת לש ,תורבדיה לש םוקמ רוצילו ,גולאיד רוציל ולחה םישנאה לכ ןאכמ .ינטנופס
 הלי'צ םאה ררבתש הקידב השעת האבה הנשבש הז וגישה םהש המ וישכעל ןוכנ .ףתושמ בחרמ ואצמ הרבחה תווצק לכב םירז םישנא
 המידק דעצ שיעגרהל ןוכנש ךכ .הגיהנמ הנידמהשתיטסילרביל-ואינה תוינידמל סיסבה איהש .הקוחה תא תונשל הצור אל וא הצור
 םישיגרמ הלי'צב םישנאה ובש עגר עיגמש ךכ ,הלשממה דצמ איה תומילאהש תבשוח ינא ןכל .הנש30 רחאל הנושארה םעפב ,יונישל
 ידמ הרוגס הנידמה לבא ,רצעי הז והשיתמש תבשוח ינא .והשממ קלח תויהל ךופהל םילוכי םה ,ךפיהל אלא ,דיספהל המ םהל ןיאש
 ושעיטאל טאל .ירשפא היהי אל הזו ,תחא תבבלכה תא תונשל םיווקמ םלוכ יכ .הלודג הבזכא היהתש תבשוח ינאןכל ,ןתמו אשמל
 תועונתה לכ ומכ עווגי הז חטב לבא .םינגרואמו םישוחנ םישנאה ,הרזח ךרד ןיא רבכ וישכעו יוניש שי ןכ לבא ,בצ בצקב םידעצ
?וישכע תושעל םילוכי ונחנא המ ונימצע תא לואשל עגרה עיגי זאו תויתרבחה
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no vas a tener[ 'ךייחב תיב ךל היהי אל' una casa en tu puta vida[ ב ,הגשה ירב םניאש םירוגמה תייעב תמייק ץראב םג-

 רוגל וליחתה םישנאהו א"ת זכרמב וליחתה תונגפהה .םילהואה תאחמ- ץראב הייחמה רקוי אשונב קנע תונגפה ויה2011
.םיישאר תובוחרבו תירוביצ הניגב םילהואב

.'להוא אוה ךתיב'

 ,יוניש הברה הרק אל רוביצה תא תודירטמש תויעבל תעדומ הלשממהש תורמל תואחמה ירחא רבד לש ופוסבו ,קוידב ,ןכ
 האור התא םא תונשל היגרנא ךל שי ןיידע ךיאו ?רתוי לודג יוניש רוציל ידכ תושעל רשפא המ .דרפסבו הנולצרבב ומכ
?הנתשמ אל םולכש

.םלועה לכב הזה גוסהמ הדובע ןמזה לכ הוולמש הלאש וז ,ןבומכ ,ןכ
 ךב רידחמ ,ךתוא אלממ ,ךתוא קפסמש עגרה ותואב הייחמ בחרמ תתל ךירצ ,המצע ינפב 'הלועפ'הש ונבשח דימת ונחנא
 ,ןוכנ הז ,]הלועפה[ תרמגנ איה כ"חא .םייחל םעטה ,הקושתה ,האנהה-ךייח לכ םילכומ ,המצע הלועפב ,ןטקה רבדבו .תועמשמ
 העונת ליחתהל .היגטרטסאה איה ,הזל תיכפוהה היצפואה .ןוכנ הז ,ךמצעל תושרהל לוכי אל התאש ךלש הרידל רזוח התאו

.םירבדה תא הנשמ זאו ןוטלשב חוכ תרבוצ ,תיטילופ הגלפמל תכפוה ,תיתרבח
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 ינאש ומכ תויחל יל תנתונ אלש תכרעמהמ םינמזו תומוקמ ךיישלו תכלל איה ונלש ךרדה .ונלש ךרדכ הז תא םיאור אל ונחנא
 ויה הלא ,לשמל םירוגמה רקוי דגנ תולועפה ךילהתב .ןמז רתוי הככ רבוע ,םשמ הלאכ תומוקמ 'םיבנוג' ונחנאש לככ .הצור
 םישנאש ,בושח דואמ הז .ונהנ םה ,תוכבלו לובסל תיבב תויהל םוקמב ,ולאה תולועפה ךלהמב ונהנ םישנאה םהב שולש םייתנש
 לשמל ,םיהובגה םימולשתה תייעב תא רותפל ךיא ,םישנאה לצא םישדח תונויער ורצונ ,ףסונב .לובסל םוקמב םינש3 ךשמב ונהנ
 םע םידחאתמו םיפסאתמ רשאכ םירוק ולאה םירבדה .רפכל ריעה תא בוזעל וא תויולע ליזוהל ידכ רתוי םייתליהק םייח תויחל
 התא ,היזיוולטב םירבדמ םיאקיטילופ ..ךתוא הנשמ אל יטילופה חישה .ךתוא הנשמש היווח ךתוא ריבעמ הזו .םישנא הברה
.הזמ רתוי אל ,עיבצהל ךלת רתויה לכל .ךתוא הנשתש ךלש םייחב הטלחה תחקל ךל םרוג אל הז לבא ,םתוא עמוש
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.תוישילשה תוריחבה לע האחמב ,עיבצמ אל ינא םירמוא םישנא הברה לארשיב וישכע ,תעמשש ומכ

.םיניבמ ונחנא זא ,תוישילשה תוריחבב ונחנא הנשה דרפסב םג
 ךלש ךרדה תא הנשתש ,תונמוא רתויו םזיביטקא תוחפ הזוניתניחבמ-תונמואב וא ,םזיביטקאב םינימאמ ונחנא תאז תמועל לבא
 ךיא ןיבהלו ךמצעה תא ןיבהל ,הרבחה תא ןיבהל ,םירחאה תא ןיבהל ,םלועב םייקתהל השדח ךרד ךל העיצמש .םלועב תויהל
 תמרוגש םירחא םע תישוחה היווחה ללגב אלא ,היטילופה היגטרטסאה ללגב אל .םיקומעה םייונישה םיללוחתמ םש יכ .יח התא
 רשאמ ]תוליעפב תופתתשה[ תאזכש היווח תושעל רוזחל ךל קשחתמ רתויש ךכב ,לשמל .הנוש הרוצב םלועה תא תווחל ךל
 הז ללגב ,רוציל תורזוע ונלש תולועפהש םיבשוח ונחנאש המ הזו .דבל תויחל רשאמ הליהקב תויחל רתוי ךל קשחתמש וא .ךורצל
 הממ םינוש ויה ילש םייחב םיעגר אלמש הז םיגישמ ונחנאש המ .תויתומכו ,תוליעי לש םיחנומב ךכ לכ הז לע םילכתסמ אל ונחנא
 תישיאהייעבמ ,םירוגמה תייעב תא ןיבהל ךרדה תא ילקידר ןפואב תונשל ומכ םירבד יתישע הז ללגב .תויהל םיתנכותמ ויה םהש
..'וכו תויוכז לע קבאמ לש ,תומחלמ לש שדח םלוע אצוי םשמו ,תיביטקלוק היעבל
 היגטרטסא םע .חטשב םירבד תונשל חוכ שפחמש רתוי ימשר אוה 'םזיביטקא' .'םזיביטקא'ל 'םזיביטרא' ןיב לדבהה וניניעב הז
 תושגרל אלאתיביטקייבואה תואיצמהו חישה ןויגיהל ההוש אלש ,םישוח תברועמ רתוי הקיטקרפ אוה 'םזיביטרא' .תיטילופ
.ןוימידו ביטרנ ,הילשא ,היצקיפ לש ,תוקינכט םג תברעמ איה .םישוחלו
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 תא תושעל לע רתוי רבודמ םימעפ הברהש תרמא החישב ?"היקנב"ב םתישעש ןוטרסה תא םתמליצ הב הטישה המ
הרטמה תא גישהלמ בושח רתוי הזש עמשנ ,םסרפלו ןוטרסה

 תכשל לש דרשמב דוקרלו תכלל ,לשמל .היווחב לכ םדוק רבודמ לבא .המצע היווחהו ןוטרסה תא םסרפל ,םיבושח םירבדה ינש
 ותוא אל הז ,הז תא הווחת אל ךא הז לע בותכת םא ךל היהתש היווח התוא אל איה ,ףוגב ךל תרבועש היווחה ,קנבב וא הדובע
 היח היווח איה היווחה .ונירשב תיווח לע הז תא השענ ,טירסת בותכנ ונחנא םא .הז לע בותכל וא לועפל ,תווחל ,תושעל רבד
 קלח ונאש אוה ,ונינבל ,טירסת בותכל ץמאתמש ,ולש וידוטסב לעופש ןמוא ןיב לדבהה .הנומת םוקרל ידכ השענ הז לבא תיתימאו

 םימוליצ טס אל הז ,הרקש והשמ הז ,התשענ תמאב "היקנב"ב הביסמה .םירחאל המגוד תשמשמו הנומתה תא הנובש היווחהמ
 .יביטקיפ



 ?יונישל םורגל תיצר התא  ואדיוה תא תמסרפשכ

 וז תונמוא .ךלש תועדל ברקתיו הארי רחא והשימש ליבשב גיצמ התא ,םיוסמ יונישל םורגל ףאוש ילאוזיו יעצמא לכ ,הנומת לכ
 הז .הככ בושחל ליחתמ התאו ךיילא רדוח ,םדוק  וילע תבשח אלו םייק אלש והשמ ,תונמואה ךרד .היצקיפ ,תואמר לש גוס
 םינוב" םצעב ונחנא ךיא .ךומכ םלועה תא ואריו ובשחיש ידכב תישעש המ תא ףתשל לוכי התא ,םייק אלש והשמ תונבל ,םסקה
 תוחפו תונווגמ תועדה ךכ ,ינדיחי ןפואב  אל הצובקב םילעופ ונא .ביטקלוקב ,דחיב הז תא תושעל איה ונלש ךרדה ?"הנומת
 תא  תוארל ךתוא וליבוי םייחהש ,םיבחרמ חותפל םיצור ונא ,ענכשל םיצור אל ונחנא .דחא םדא ןבמ תואבש רשאמ ,תושקונ
 ,היהי הז ךיא ונעדי אל ,קנבב ונדקרש ינפל .ךתוא ליבות היווחה הבש ךרדב אלא ,ונלש ךרדב אקווד אל ,תרחא ךרדב םירבדה
 תניינעמ רתוי ילוא ךל הארתש היווח חותפל ליבשב אלא ,ונלש תועדב םירחא ענכשל ןויסינ ךותמ הלועפה תא ונישע אל לבא
 ןויערה , וז הדובעב בושח רבד ,תוקושתו תונוצרל רושק הז .רחא והשממ רתוי הז תא תושעל הצרתש ,קנבב םלשל וא ךורצלמ
 שי .תויתרבח תומרונל רבעמ ,ונב הרידחה הרבחהש המל רבעמ ,תוקושתו תונוצר דועל חתפת םדא ןב רותב התאש אוה ונלש
 תויווח ךרד ?הנבנ הז ךיא .תונוצר הברה דוע שי לענ וא הרידתונקלל רבעמ ,םירקוח אל םדא ינב רותב ונאש תונוצר הברה
 קוחש ינפל .אל וא יקוח הז םא רושק אל ,הלפהה אשונ :המגודל .קוח ,יטרקנוק והשמ תונשל רשאמ רתוי ,םייחה לש תויתונמוא
 יכ םיצור אל םהלש םייחה תיווח ךרדש הלאכ שיו קוחה תא תונשל םיצורש קלח שי .היווחב לכ םדוק  רובעי הזש ךרוצ שי ,רבוע
 קלחו קוחה תא תונשל םיצור קלח .קוחה תא קר תונשל רזוע אל ,םדוק תועדה תא ,היווחה תא תונשל ךרוצ שי .הזב םינימאמ אל
 םא .הזל םיחתפנ תויווחו תונומת ךרד ,התנתשה הרבחהש ירחא העיגמ קוחה .הלפהה אשונ תא םילבקמ אל תיתוברת הניחבמ
 .תונויער דועל חתפת ךכו םייתוברתו םייתרבח תונויער דועל ףשחיהל אוה ןויערה .דגנ היהת התא  'א איה ךלש םייחה תיווח
.יטנוולר אלו שבי קוח תויהל ךפוה הז רחא תיתוברתה היווחה ירחא העיגמ הקיטילופה
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 םוקל ךל םרוג המ ?האלה הרוק המ לבא ןויערב ליחתמ רבדה ?הלאכש תולועפ רוציל ידכ םישועש םידעצהו ךילהתה המ
?ךתוא עינמ המ ,יוניש ןנכתלו בושחל ,רקובב

 םיעיפשמש םוימויב םירבד שי .ןורטאיתו םיטרס ןיא ,טירסת ןיא טקילפנוק ילב ,טקילפנוק םע תודדומתה לע רבודמ לכ םדוק
 םיבשוי ונא ,ךילהת שי ונילע העיפשמש היעב שי ,רבד ותוא דימת איה הטישה .תונשל תוצרל ונל םרוגו ונתוא עינמ הז ,ונילע
 רבכ שישכ .היעבה םע דדומתהל ידכ תושעל רשפא המ םיקדובו ,תוחומ תבישי םישוע ונא .והשמ רוציל ךרדה תא םיננכתמו
 תא ,םישוע ונאש המ תא םיבהואש םישנא לע רבודמ .השענש טקאהמ ,הלועפהמ קלח ויהיש םישנא דוע םינימזמ ,ןויער
 דואמ טעמ םימעפל ,יולת הז ?רבודמ םישנא המכ לע .רתוי תולודג םימעפלו תולודג ,תונטק תוצובקב רבודמ םימעפל ,תונויערה
 ןובשח תא רוגסיש ידכב םישנאל רשקתהל וניצרש ונעדי ,הביסמ תושעל הצרנש רורב ונל היה ,"היקנב"ב ,לשמל .הברה םימעפלו

 היה ,היצקיפ ונסנכה ,ונלש אנדסל ואבו טקילפנוקהמ קלח ושיגרהש םירחא םישנאל הז תא ונחתפ .ילאוזיו הז תא ךופהלו קנבה
 :רמא רחא ,"וקסיד רודכ איבא ינא" :רמא דחא ,קלח תחקללכי דחא לכ .ונמליצש ינפל, השענ המ לש הבישח ,שארמ טירסת
 ונל שיו תונצסה לכ תא ונרביחו ונחקל ."קנבה דבועל הינפמש גוזמא ינא" :רמא רחא .דחא !טוש ..והז "ןוירהב תאש וליאכ ישעת"
.ןוטרסה תא ץיפהל לע ונדבע ךכ רחא .הפיאו המכ ךיא הרקי המ קוידב ועדי םימלצה .ונמליצש ילבמ טרסה תא
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?םכלש תולובגה םהמ ?ושעת אל המ

 וא רצעיהל םיצור םאה םיקדוב .הלועפ לכב םייקוחה תולובגה לע ונלש תואנדסב םינד ונא .םירבד סורהנ אל ,ףוגל קזנ םורגנ אל
 .עיגהל הרטשמ בכרל חקולש ןמזה הז יכ ?...המל .קד7 קר קנבב היהנש  ונעדי זא ,רצעיהל הצרנ אלש ונעדי "היקנב"ב .אל
 ,אנדסב ונימצע תא ונלאשש הלאש וז .רדסב ?קנבה ידבוע וביגה ךיא .םהילע הטילש ךל ןיאש םירבד שי בוחרב דבוע התאשכ
 .ונתיא רדסב וביגיש ידכ הייתש םהל איבהל ,קד7 היהי הזש עידוהל ,םידמחנ תויהל םיכירצ ונאש  ונבה .?וביגי ךיא סנכינשכ
.ביגהל ךיא לוקוטורפ םהל ונתנו הרקי הזש ועדי קנבה ידבוע
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הילע תצק ונל רפס ?ךלש האבה הלועפה יהמ

”Fence world “ :םיארוק ונלש האבה הלועפל
 ןושארדמימ שי .םינושםידמימ השולש וב שי ונתניחבמש םלוע הז "fence world" ,םינש שולש הזמ םיכרוע ונאש רקחמב רבודמ
 ינשהדמימל .לארשי ומכ ,םירורב דואמ תולובג וא תויתימא תויזיפ תומוח םהל שיש תונידמ לע רבודמ”Hard fence“ ,ול ונארקש
Fency“ ונארק fence” ,לע טולשל ידכב ותוא וננכתו ובשח ךא ,תומוח ומכ תיתוזח הניחבמ הארנ אל אוה .םזינברוא לשדמימ והז 
 ךורדל ךל רוסאש םירוזא ,ירוביצ לספסב בכשל ךל רשפאמ אלש עצמאב הזה קלחה םע םילספס ,המגודל .ירוביצה בחרמב םדאה
Fency“ הזהדמימל ונארק .םהב דומעל וא םהילע fence”  בחרמב ךתוא ליבגהל ודעונ תולועפה לכ לבא הפי הארנ ,וינפ לע יכ 
.תיצרש ןוויכל תכלל ,זוזל ךל רשפאמ אל ,םוסחמב רבודמש תוארל ךל ןתונ אל יפויה .ירוביצה
 .םלועה לע ,רחאה לע המוחכ ונלש חומב ונבנש תועדה לכ תא וב ליכמשדמימ לע רבודמ , ”Internal fence“אוה ישילשהדמימה
 תומוחה תא רובשל תויתריצי םיכרד לע םיבשוח ונא ,ונלש הלועפה ךילהתמ קלחכ  . ”Fence world“תא םינוב דחיבםידמימה לכ
 יכהש "המוחה" אל איה ”Hard fence“  ש הנקסמל ונעגה םצעב ונחנא .ונלש תואנדסב הז לע םידבוע ונא הז לעו תונושה
 רושיגל השק רתוי תיתבשחמה המוחה,תאז תמועל .יזיפ והשמ לע רבודמ יכ ,השק יכהה המוחה אל איה ,רוביצה לע העיפשמ
םידמימב םתוא רובשל ולאה תומוחה תא רוצעל ךרד לע  םיבשוח ונא ?םירבוש ךיא תומודק תועד ,העד .התוא רובשל השק רתויו

 ונישע ,אשונב םינושםיסנמרופרפ ונישע ,םהב בכשלו רוזחל רשפאש םילספס וננכת ,םירבד הברה לע ונבשח תואנדסב .םינושה
Fency“הז וב םיקסעתמ ונאש  ןורחאה רבדה ,וישכע ”Hard fence“אשונב וקורמב תואנדס fence”.
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 הז תא עיצהל  איה החידבה .ךלש םידעצה ירחא בקועו ךיירחא אב םצעב טובורה .טובור תומדב םיבצעמ ונאש המוחב רבודמ
 םדא ןב לכ לע םישתש ףידע ,תומוח לע םיחרזאו םיסימה יפסכמ עיקשהל קיספהל םיעיצמו הרעצהב םיאב ונא .תונוש תונידמל
 ןויערה תאפמארטל עיצהלו  ב"הראל עוסנל םיצור ונא ,אשונב סנמרופרפ םישוע ונא .רתוי לוז הז ונקדב .וירחא ךלי הזו המוח
 ,טובורה תא בצעל םייסל םישדוח המכ דוע ונל חקיי .םדא לכל הז תא םיאתהלו בצעל ןתינו יסנפ הז ,םדא ןב לכל המוח םישיש
 םיאב המצע הלועפב זאו םישנא השימח ?הז לע םידבוע םישנא המכ .םישנאה ןוויכל ךלוהו זז ,רצוע ךיא תוקידב השענ ןכמ רחאל
 ילוא ךא לעופ אלש לגעמ זאו לעופש רחא לגעמ זא ,ותוא םיחתפמו ןויערה םע םיליחתמו םיקזחתמש ולא ,םינוש םילגעמ שי  .דוע
.תיתרבח הידמב ץיפמ





הדמע ריינ- םוכיס
 ןווגמב תוסנתהלו ראותה תרגסמב םיינכטה םוי םויה ידומילמ הרוחא דעצ תחקל רשפא סרוקה
 םע תודדומתה הרשפא סנכב תופתתשהה ,ןכ ומכ .ותונשל םיכרדו ירוביצה בחרמה אשונב תועד
 הרטמה םאה ?יונישל עיגהל ידכב תושעל ןתינ תולועפ הזיא ?יוניש אוה המ ומכ תונוש תולאש
 לצא הלועפה תלבק ךרד לע עיפשמ יפיצפסה בחרמה ךיא ?יוניש רצייל איה תירקיעה
.דועו ?וב םישמתשמה
 לע םהמ דומללו תונווגמ תועד ילעב םינוש םישנא םע שגפיהל תיתימא תונמדזה הווה סנכה
 דדומתהו תרחא הרוצב םזיביטקאה אשונ תא האר םירמרופרפהמ דחא לכ .םמלוע תפקשה
 הפשב שמתשהו תיטילופהו תינידמה ,תירדגמה ,תיתוברתה ,תישיאה וטבמ תדוקנמ התיא
 קלח תחקל ,םיטנדוטסכ ונל ,הנתינש תונמדזהה .בחרמב תולועפ רצייל ולש תיתונמואה
 ונמצעל שבגל הכרדו ונלביקש הברה היצמרופניאב שמתשהל ונל רשפאמ וזה המרופטלפב
.ינוריעה בחרמה תא ןנכתלו רוקחל ,תשגל לכונ ןתיאש תוידיתע הלועפ יכרדו תונוש תודמע
 תא ןוחבל ורשפאו תופסונ תובר תולאש ולעה סנכה ךלהמבו ינפל ומייקתהש םינוידה ,ףסונב
 הלועפה יכרדו םירמרופרפה יפלכ תויהתו תורוקיב תולעהלו תינדשח ןיעב תואצרהב רמאנה
.םהלש



הדמע ריינ- םוכיס
 תונשל ונתלוכיב ןיא ,הארנה לככש איה סנכה ךותמ ונאצי התיאש הקומעו הלודג יכה הנקסמה
 ,ילכלכ ,ישיאה ןפב םישק םייח שי םישנא הברהל ,תונורתפ ןיא םיישקהו תויעבה בורל .םלועה תא
 תויומדקתה ,םינטק םידעצ רצייל ונתלוכיב שי ,תאז םע .םלוכל עייסל ןתינ אלו המודכו יתרבח
 בחרמב ןטק יוניש .דחא והשימ לצא דחא והשמ תונשלו תעגל ילוא םילוכיש רשוא יעגר ,תוינטרפ
 תא התניש סנכב תופתתשהה .קוחרה חווטל םא ןיבו יעגר םא ןיב ,טקפמיא רצייל לוכי ירוביצה
 יונישל תפאושש תיטסיביטקא הלועפ התוא יהמ ,סנמרופרפ םצעה והמ לע ונלש טבמה תדוקנ
.ירוביצה בחרמב
 ,הנבהו דוביע יכילהתב ןיידע עדימ הברה דועו ,ונתבשחמב דבוע עדימהמ קלחש רחאל ,םויה
 הפיא ?תונפל הצרנ ימ רובע .ירוביצה בחרמב ןונכתה תולועפ ךרד רבדב תולאש הברה תולוע
 יהמ ?ינוריעה ,יתוברתה ,יתרבחה ,יתביבסה טסקטנוקה והמ ?הלא תולועפ תא תועצבמ ונחנא
 היצזימיטפוא עצבנ וא םינוש םיבחרמב הלועפ התוא תא השענ םאה ?ונלש הלועפה תרטמ ללכב
?רחא םוקמל



הדמע ריינ- םוכיס
:סנכה ךלהמב ולעש םיטלוב םיאשונ
.תעצבתמ איה ובש םוקמל הלועפה תמאתה לש תועמשמה•
.ירוביצה םויה רדס לע תולאשו םיאשונ תאלעה•
.םישמתשמה לצא םתוח תראשהל יתונמוא רומוהב שומיש•
.םישנא רתויש המכל עיגהל הרטמב ףתושמ הנכמ רחא שופיח•
.עצבל םיכלוה התוא הלועפהו רתאה ,הייסולכואה לש םידקמ רקח•
?העדותל סנכיהל וא יוניש רצייל– סנמרופרפה תרטמ•
 לש ישפוח םוגרת וא רמרופרפה ןוצר תא שמתשמה לש הקומע הנבה– סנמרופרפה תרטמ•

?םישמתשמה


