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ץוביקב טלפמ

 ךרדב טלקמה ישקבמ
ןושחנב ונל .םילשוריל
 ןייטשנרוה םייח :םוליצ

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

ןושחנב ונל טלקמה ישקבמ - םילשוריל ךרדב

 עובשה ואציש םינקירפא תואמל - ןוזמבו הנילב - עייסל סייגתה ןושחנ ץוביק
עייס תניע ץוביק םגו .םילשוריל האחמ עסמל "תולוח" חותפה האילכה ןקתממ
דיפל ןונרא

לדנק ירוי :הלודג המישמ ,עיתפמב ,ןושחנ ץוביקמ ןרוג ירימ לע הלטוה עובשה ינש םוי ירהצב
 האמכל הניל ןגראל לכות םא לאשו רשקתה ,תיצוביקה העונתב "צרמ" זכר ,)ןשבה-תובהל(
.םילשוריל םכרד תא םישועו ,"תולוח" חותפה האילכה ןקתמ תא ושטנש םינקירפא טלקמ ישקבמ

:םיצוביקוםיטילפ לע דוע
הקירפאמ םיטילפ םירענ םיכירדמ םיקינצוביקה•
ץוביקב םיטילפ ריתסהל :האווצה•
"ץוביקה תועידי" לש קובסייפה דומעב םייצוביק םירופיס דוע•

 תצעומ תרבח ,הצוביקב תורידה ךויש תווצ לע תיארחאכ תשמשמ ,ימוקמה ובלוכב תדבוע ןרוג
 ימ ןיאש ןוויכ לבא ,לודג ךכ לכ דובכ אל הז" .התרדגהכ ,"תימוקמה תיקורטילופה" םגו ,צרמ
."ימצע לע הז תא יתחקל ,תיטילופה תוליעפה תא השעיש

 בישהו ססיה אלש ,הליהקה להנמ ,רבסקופ ימיי'ג ץוביקה רבחב ירימ הצעונ ,היינפה תעגה רחאל
 ךירצש המ הז :הנע אוהו ,קוחה םע 'תוכבתסה' תויהל הלולע וזש עדוי התא :ול יתרמא" .בויחב
 .ירימ תרפסמ ,"והזו .תושעל

 םע םיסובוטוא השולש ועיגה ברעב יצחו ששב :'ימאנוצ' היה הז לבא ,שיא האמכ ועיגיש יתבשח"
 :ארונ וארנ םה .שיא 300-250-כ לכה ךסב ,םיארתירא םע ,םיינש דוע ועיגה עשתבו ,םינדוס
 ,םיתוריש ,תואסרוכ שי םש - ןודעומב םתוא ןילנ ,ייקוא :ונרמא הלחתהב .תוכבל .םיעלוצ ,םיאופק
 רדחב םתוא ןילהל ונטלחה ,םישנאה תומכ תא וניארש ירחא לבא - הפקל םימ םמחל רשפאו

 .ןודעומל לעמש לכואה

 םיליעמ ,תוכימש םע ,רזנמ הזיאמ תוריזנ םגו ,םיבוט םילארשי ןומה ועיגה ,ותוא ונחתפש ומכ"
 רתויו ,המח הייתשל ונגאד ונחנא ,םתא ואיבהש םיכירכ םהל ויה .םיהדמ היה הז .םרובע דויצו

 לע ,הפצרה לע ונשי םה .הפיאמ תעדוי אל ,רדהנ לכוא םע 'תוישגמח' לש גנירטייק עיגה רחואמ
 ,ונגראתה ,ומק רקובב הנומשבו ,ורתלא ,םיליעמו תוכימש ,םינוטרק
 םהל ונישע .בוט רתוי וארנ רבכו

 םהל איבה והשימ ,המח הייתש בוש
."ךרדל ואצי םה זאו ,םיפיו םילודג םיכירכ

?וברעתה קוחה תויושר
 םינקירפאהש הניבמ ינא .המינפ וסנכנ אל לבא ,הרטשמ תוחוכ ושרפנ ץוביקל ץוחמ" :ןרוג ירימ
 ."םילשוריב ןיגפהלו תולעל רושיא ולביק

?עצבמל םיעדומ ויה ץוביקה ירבח
."ןוחטיבה ישנאלו הליל רמושל יתחוויד .עדייל ןמז היה אל"

?דבעידב םירבחה םיביגמ ךיא
 םיחמש ויה יכ ,שארמ ועדי אלש ורעטצהש וליפא ויה .'דובכה לכ' רמא יתשגפש ימ לכ ,םייתניב"
."יל תפכא אל .ילע ודריש הלאכ םג ויהיש החינמ ינא .רוזעל

 לומתא .ועייסש הלא ןיב היה ,אצויה תומישמה תקלחמ זכר ,)השולשה-תעבג( קשרמ לאוי םג
 המרת ,ותשקבל יכ ,םיחומה דצל בצייתה םש ,תסנכה תבחרמ קשרמ חוויד ,םירהצב )ישילש(
 לא הרזחב םיטילפה ונופ ,םיתומיע דצלו ,הנגפהה רחאל .תוינמחל 300 תניע ץוביק תייפאמ םהל
 .תולוח ןקתמ
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