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 תמלשוה מרוצל בוגו עננית אינרקה הנבו מב בצ- מםזיטמגיטסאן הוקיתת לודחוית מויניע-ךות תושדו עחתו, פתונורחאם הינשב
  ליגרט הקרטקח הותיך נלהמן ביעת לולתשון מה, ותוירות טושדת עוארקה נלת אושד. עיטפילא אלא

היפעלובי אדר ע"ד  |

בלתשומה שדעה הותינת  נטקרטקח  ־ו,  ה
 תיעבטה השדען הדבול את עוצפה לדע
זיוצי פך א,חותינ בהאצוהש י קל חאו הה 

 ןיטולחת לונקתן מנית אויטרדנטס הותשדע. הדבלב
וםילפוטמל הם שייטפואם היכרצל הת כא  ןכל, 
 הענמות נותנהות שדעות נורחאהם ינשבו חותפ
 :םייפקשמ בשומי שתוכירצמהת וירקיעת ויעבי תשל
־מבך רוצה– ה ייארן קוז)ה יפויבסרפום זיטמגיטסא
 ,תויניע-ךות תושדעה בנו דה זבת. כ(האירי קפקש
.תוירות טושדת עוארקנם וזיטמגיטסת אונקתמה

 ונני אתינרק ההנב מו בבצ מוני הםזיטמגיטסא
, (הציי בומדי )טפילא אלת אמלשוה מרוצל בוגע
 .חומת בלבקתמה הנומתת הוויעם לרור גשה אנבמ
 םיטרפ, תינרקבי תועמשמם זיטמגיטסאם ייקם א
יוחי רטלו שס אופת דויתוו אמכ ־טשוטו מאריב 
־יטמגיטסאן הוקיך תרוצ, לםייפקשא מלם ליש
 ןקתמר הדנילים צייפקשמת השדעם ליפיסום מז
)יתועמש מםזיטמגיטס א.הנומת התא  .51 לעמ 
 -ן כייפאמי ותשרוב תור, לחיכב שצו מני( הרטפויד

 חותינ. בטקרטח קותינם לידמעומה מ%02-5%1
־גיטסאת היטרדנטה סשד עתלתשוו מט בקרטק
 ביכרהו לצלאו ילם אילפוטמ, וןקותו מנים אזיטמ
 רחאם לע גובן קפואע בגת מושדו עם אייפקשמ
 .קטרקטהח ותינ

?תיטרדנטו סת אירוט
 ותיניע-ךותות שדעו חותפ, ותנורחאהם ינשב

 תוארקו נלת אושד. עםזיטמגיטסאן הוקיתת לודחוימ
 חותיך נלהמן ביעת בולתשון מה, ותוירות טושדע
־ע, בתויטרדנטסת הושדעד לוגינ. בליגרט הקרטקה

 תמאתומהר )דנילית צינבת תעבטות מוירוטת הושד
 תה אתיחפר מש, א(לפוטמל הם שזיטמגיטסאל
 תויורטהת ושדעהרת. כינה ורצבם זיטמגיטסאה
 טקרטקם מילבוסם הילפוטמב ללושה מנעת מונתונ
 תחה ארודצורי פ"ה עשעמלך ש, כםזיטמגיטסאמו

 .וידחת יויעבי התשל בפטן לתינ
 תבכמורה ורדצורפנה יהת יורטה שדעת לתשה

־ותע ליגהי לדכ, ותיטרדנטה סשדת עלתשהר מתוי
 .המיאתת מוכרעיה השור, דתוילאמיטפות אואצ
 תוקיודמת וופיקת מוקידע בצבש ל, יחותינה לנכהכ

 אליפטיתכשקרנית 
טוריתעדשה פוגשת 

 .שרדני הרדנליצן הוקיתן הוויכח ווב כושיך חרוצל
־סאהת ם אצמצתה שמיאתמהה שדעת הריחב
לזיטמגיט  בכרוב מלה שניי הרשפאם הומינימם 
 שומישך ברוש צ. יתיטרדנטה סשדת עריחבר מתוי
 לעם יססבתמהת ומדקתמות אחוסנום ינובשחמב
 םירקמת בושענת שופיקמח הותינם הורת טוקידב
 ,ןיעל הן עומיע סצבח מתנמ, החותינם הוי. בולא
 תלתשר החא. לשארו מעצור בשם איבושיחי הפל
 ,םינומיספ ה"ה עשדעת הם אקמח מתנמ, ההשדעה
 .ןוכנח הנמב בשתך שכ

־יטסאת הת אותיחפו מלת אושדי עת כעדב לושח
 ותות אולטבח מרכהא בך ל, אתרכיה נרוצם בזיטמג
 ךרדבם זיטמגיטס אל שהנטק תיראשי, נשד צמ .לילכ
 ,ףסונב. הייארלי תועמשמן פואבה עירפמא לל לכ
 תוירות טושדת עלתשם ההם ביבצם מימיים קיתיעל
 תמיים קהם בימיוסם מירקן מוג, כתצלמוה מנניא
 ון איעל הת שיעבטה השדעה לרושקה היגולותפ
 תולולן כנית אוירוטת הושדעהם ויהן לוכ. נתינרקל
 ירל מחשן בית, הסחה יהובן גתולעת, וואירבל הסב
 תשרדנ התדחוימ התוכרעיה הלש בןה והשדעה
 .לפטמהת ווהצמ

 .ןיוצא מות הוירוטת הושדעם הי ענילקן הויסינה
 בורג קשומן הוקיתהן ומך זרואת לוביצת יושדעב הרימ
 חותיר נבר עשל אפוטי מר כוכזש ל. יהפוצמה הזל
 ך, אתיטרדנטה סשדת עלתשם הח עלצוט מקרטק
 לכש בטשוטה מאר, ייתועמם משזיטמגיטסאל מבוס
 .םייפקשמש בומיא של( לבורקק וורחה )ייאח רווט

 זכרמה, ואפורף הס, אםיינית עקלחר מיכא בפוא רוב התוכה
תמדקתם מיינית עאופרז לכרמל - הן טיי עאופרה

רדנילים צן עוקירת תזע: בןימי, מןוקיא תל: ללאמשם - מזיטמגיטסאל מבוסם הדה אאוה רותנה אמותה למגוד

 לוגו עננית אינרקה הנבו מב בצו מנים הזיטמגיטסא
 הנב, מ(הציי בומדי )טפילא אלת אמלשוה מרוצב
חומת בלבקתמה הנומתת הוויעם לרור גשא




