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 000,55-ל לעם מיעצובץ מראב, וםיינית עאופרר בתויח ביכשו הניט הקרטקח הותינ
 תבוטל, תויגולונכטהות וטישהו ללכוש, ןושארהט קרטקהח ותינז אמ. הנשי דמם יחותינ
םתייראת ויכאום יפלוטמה
ןות טרקר י" ד|

עין  תלעופת הבכרות מיטפות אכרעה מניהה
 ידל ית עודקומר מואי הנר. קהמלצמה למודב
 לת עיניע-ךותה השדעהת וינוצית החינרקה

 (ןיעל ה" שםליפהה "ווהמהת )יתשרה בייארז הכרמ
 .הייארב הצת ערזעח בומת לרבעוה מנומתם השמו
 השדעל הת שוריכה עני, הדורת יירבעב, וטקרטק
 יתגרדן הדבו. אהפוקה שמם עידלוו ננר אשת איעבטה
 ,רגובמל היגב בורם לרגנ, ההשדעת הופיקל שה שז
 .םיארנה םינווג ביונישלו הייארה תודח בהדירי לםרוג
 תורוקל מור מקיע, ברוונסא בטבתט מקרטם קיתיעל
 .םייפקשמם בשרמר בידי תונישף לא, והכישחור בא
 ,ותחיכשות חפט קרטקות חתפתהלות פוסנות יבס
 שומי, שתרכוסן וגכת ולחמ, תיניעה לב: חןהיניבו
.דלוט מקרטקים ויניי עחותי, נתומיוסת מופורתב

־ית עאופרר בתויח ביכשו הניט הקרטקח הותינ
 ידם מיחותי נ000,55-ל לעם מיעצובץ מראב, וםיינ

־עת הרס: הםיירקים עיבלי שנל שלוח כותינ. ההנש
 ,פהוקשת יתוכאלמשה דעתלת שהוה רוכעהשה ד
 יחותינת בוחתפתה. הןיעל הד שוקימת הלוכת יבשהל
 לולכ ש:םימוחת הינש בליבקמ בתמדקת מטקרטק
־ישת ויעבטה השדעת הרסהת לויחותינת הוטישה
 ותיותכאלמהות שדהעל שה קיטפואהוה נמבהר ופ
 080ת נשר בבד כעוט תקרטח קותי. נןיעת בולתשומה
 ,ןיטולחה לרוכה עכפה השדער השא. כהריפסי הנפל
 רשפאמן ויעך הותה לשדעת הל איפה מיל הפטמה
ויער לוי אנרת קרידח  תוטי. שתיתשרן בתטילקן 
 עצובח מותינם הויכ, ותוברת ורומו תרבח עותינה
 וריבגר הש, אםימדקתם מיגולונכם טיעצמת ארזעב
.חותינל הת שוליעיהת ווחיטבת הא

החלא צלה ששדעה
 עצון ביעך הותה בשדל עיתשהן לושאן רויסינ

 ,החלצל החא נה לן זויסיך נ, א18ה-ה אמהף וסב
 רחאלה צואתה ספתת ויניע-ךות תושדת עלתשהו

 ליתש ה,ילדי רדלור הר ס,יטירב הםייניע האפורש
 .תמדוקה האמל ה ש50-ת הנושת ביתוכאלה משדע
 ,םינווגמם ירמוחמוות נושות ורצבות שדעמות ייק
 תלתשומה השדעח הות כם אימיאתל מפוטל מכלו
 םימיאתמי שפש כמ, מתחתונמן היעל הם שידדי מפל
 ותלתשמוהות שדהעב ור. םייפקשמבות שדעח וכ
 ךתך חרן דיעת לוקרזומ, התולפקתת מושדן עם הויכ
ח וכב בוטק וידוה ריהה ממלחת הורשפאמור יעז
 השדעה הרסום הינושארט הקרטקי החותינ. בהשדעה
 ןיען הבולב בחרך נתך חר, דתחה אדיחיבה ותומלשב

 תיותעמשממות דקתה. השדעהרת סהר חאלו רתיפות
 ןיד בירפהת ללוכים הה עשחרתט הקרטקי החותינב
 ןכות תרס. ההתוה אפיקמת היספוקה למצה עשדעה
 המלחהר ותון יטך קתע חוציר בשפד אבלה בשדעה
 הטישח בותינע הצוה בליחת. ברתוה יחוטבה וריהמ
 רישכת מן אמלס קלר'ר צ"ח דתי פ7619-בוית, נדי

 דט עקרטי קחותינש במשמ, ההיצקיפיסלומאוקאפה
 תוריהמט בטורר הישכן מיער לדחוו מה זטיש. בםויה
וילוק-לע  םינטם קיקיקלחה לשדעת הק אסרמת 
 השדעת הר איסהן לתיו נה זטיש. בהצוחם היבאשנה
 םילחמ, הדבלמ ב" מ32--ך כרואר ביעך זתך חרד
 חותיר נחאה למלחה. הותרפיתך ברוא צלת לינמוצע
 רועשי, הירמהא יהה יצקיפיסלומאוקאפהת טשיב
 הנטת קינרקה הנבל מה עעפשההך וומם נימוהיזה
 .ריעזך התחת הוכזב

השדבעם ישדויח
־תט מקרטקי החותיל נת שוחתפתהש בדן חדיע

 םביושחם בילשת פלחהם עת ונורחאהם ינשבש חר
 תייגולונכטח בתנמי הדל ית עינדם ייעצובמ, שחותינב
־מל פס עסובמ, הרזיילר הישכ. מתינרדומר הזיילה
 עייסמ, (היינש הל ש15-10: ותוריהמר )זייד לנוקסוט
 יזכרמל ווגח עתת פריצ: יםיירקים עיבלה ששולשב
 ,השדען הכות תם איריסו מכר, דהשדעת היספוקב
 תת איחפהר לצקת לנל מ, עןיערגל הך שוכירה וריבש
 תריציו היצקיפיסלומאוקאפ בלשב היגרנאב שומישה
 ללחם לירישכמת הרדחה, לתינרקם ביקיודם מיכתח
 (הדיחא את לורימקה )יצמגיטסאל בופיטלן ויעה
 תרזעח בותינל הת שונורסחהת וונורתי. התינרקב
.תדרפנה בתכבו טרויפר זייל

 תרחאה שדעבה תפלחהת בייחמה שדעת הרסה
 ותיותכאלמהות שדהעח ותיפו, הייארהם וקישל

 דוקפתבי טמרדר ויפשלא יבהת נייע-ךותלה תשלה
 תויושו עית הונושארת הושדעד הוע. בחותינר החאל
 וחתו, פןיעה בלתשהח לוטא בצמנח שישר קמוחמ
 םירמון חוג, כםישימם גירמוחת מושדך עשמהב
־דע הת אלפק לםירשפאמ ה,ןוקיליס וםיילירקא
 הרטוקת מיתועמשן מטך קתך חרה דליתשהל, והש
 תרזוחה שדעהן יעהך ותלה לתשההר חאל. יפוסה
.םייורקמהה לדוגוה ורתצל

־דעהת וכיאבה ונבמבם גה לחה ריבת כומדקתה
 יוצרה השדעח הוב כושיחק בויד, בתולתשומת הוש
 ןתרזען בקתן לתינך ש, כתושדעל הה שקיטפואבו

 (םייפקשמבר נדילצילה ליבקמה)ן יעבציה גמיטסא
־זעם ביקחרל מב שחח רווטה לדה חייאג רישהף לאו

 יוצרה השדעח הוב כושי. חתוילקופיטלות מושדת ער
 לבקת מרחבנ שקחרמל תיבטימה ייארת ודח תלבקל
 תודידממים בלקתמה ,יםירטמיובים דדמ תרזעב
 ךרו. אחותינם הרת טועצבתמן היעל הת שוקיודמ
 םידמדם ניפסום נידמדה ורטות וקינרקח הו, כןיעה
 ירישכמור זייי לססובם מירישכמת רזעב בק רוידב
 בושיחם לישמשם מינותנ. הםימדקתי מופימם ווליצ
־מת הויטמתת מואחסות נרזעי בוצרה השדעח הכו
 לעם ויחותיל נב שר רפסמת מואצול תת עוכמתס
 ןיעבם ימיקיתהמם יבכרוהמה קיטפואהקי חוך מס
 .שהדעהלת תשהם ע

־משה מיצמגיטסת אמיים קילפוטמהע מברכב
תמרוג, ההדיחה אניאת שורימת - קינרקת ביתוע
ןתיט נקרטקח הותינ. בתיארנה הנומתת הוויעל
היצמגיטסא התדי מת אםצמצ לתובור קםיתיעל
ות אינדם ייעצובמ, התינרקף הקיהם ביכתת חזרעב
,תידוחיה ישדת עלתשי הדל יו ע, ארזיילת הועצמאב
היצמגיטסאת הדים מוצמ. צתירוה טשדה עיורקה

 
 
 
 
 
 

מודרני,קטרקט ניתוח 
 כזהדבר יש 

 תן איטקמח וותינר החאה לייארת הוכית אר אפשמ
.םייפקשת מבכרהך ברוצה

 שומישם הו ערפתשו התוחיטבח וותינך הלהמ
 תמגו, דםיטסלאוקסיום הירמוח. הםינווגם מירמוחב
־שמה, םיילירטסם ירומחהם , תינוראלהיה צומח
 תינרקל הה ערימשן ויעח הפל נה ערימשם לישמ
 תיספות קמגדהם לישמשע מבי צרמו. חחותינת העב
 ,דואך מימט סקרטקם ההם בירקמח בותינה בשדעה
־זהם ביחוטבו כחכום הימיוסה מקיטויביטני אגוסו
 תובקעם בימוהית זעינמם ביליעין ויעל הלחה לקר
ח.ותינה

 ןיעהם מיריסי מנרדומט הקרטקח הותינ, בםוכיסל
 םיאתהן לתינ, וחוטן בפואה ברוכעה השדעת הא
 יברר מופישו ליכרצה למיאתמה השדד עחל אכל
ה.ייארהד וקפתב

 - לן טיער ויאי מאופרז הכרמ, הםיינית עאפוא רית הבתוכה
 תמדקתם מיינית עאופרז לכרמה

ןיעל הי שטמכנה סבמ

ת(יניע-ךותה השדעות הריכעט )קרטות קחתפתה

 עצובח מותינם הויכ
 םיעצמאזרת בע
 ,םימדקתם מגיולונכט
 תו אריבגר השא
 לת שוליעיהת ווחיטבה
חותניה




