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חתמ וטוטואש ,ריעצה רודל הדובעה תניפ לש הנכהב שארל לעמ דע םיקוסע םתייה םינורחאה םישדוחבש תויהל דואמ לוכי
כ ,ןולסל םהלש העגהה תא וענמי אל ,םתוא םתדייצ ובש בצועמ רפוסה רדחהו תואסיכה תיליע ,תונחלושה בטימ .םידומילה
כו ,דדובמ רדחב אלו אתווצב הבישיב שבוכ והשמ שי .םכתציחמב תיבה ירועיש תא ןיכהלו תורבחמהו םירפסה םע םכדיצל
ל .תושחרתהה בלב תויהל וא היזיוולטל ליבקמב ץיצהל םיבהוא ונחנא הדובע ידכ ךותשכ ,היצאוטיסה םע תוהדזהל םילוכי
כ םא .תשרה יבחרב םידליה יטוטיש לע חיגשהל ןוצרמ וא ,'זארטמ תרגתואמ הרידב םוקמ רסוחמ עבונש ץוליא איה ןולסב
:תואמגוד המכ הנה .ץוחב ראשיי שקבתמה ןגלבהש ךכ תאז תושעל יאדכ ,ןולסב הדובעה תניפ

ןולס לש םירמוחו ןונגס

תהש ןמזב דובעל היהי רשפאש ידכ ,תושחרתהה זכרמב הדובעה תניפ תא םקמל שקיבו ןטנטק תיב ץפיש הדליל הפיצש גוז
דובעה תניפל .וללה םירוזאהמ דחא לכל הרדגה רצי ,לכואה תניפ ןיבו ןולסה ןיב ,ירוביצה ללחב םוקימה .תוכימסב תקחשמ
.ידרשמ הארממ לידבהל ,ןולסה לש םירמוחבו ןונגסב ילרגטניא קלח הווהמש ,היירפס לש



ןמשא תילג :םוליצו בוציע

הדירפמ הפס

תא ףרצל חרכה היה ,הכוראו הרצ הרידהש רחאמ .הניש רדחו ןולס :םיינשל הקלוח דחא ריווא ןוויכ תב הנטק וידוטס תריד
.םהיניב דירפמ טנמלאכ הפס המקומ םירוזאה ןיב הדרפה ךרוצלו ,ןולסל



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל

תרופ יזוע :םוליצ ,יקסרוג הויז :בוציע

תיבוציע תודיחא



,ןולסב הרוקש המ םע ןיע רשקב תויהל לוכי ,לשבמ וא דבועש ימ םג ובש בחרמ רוציל היה הנטקה הרידב ינונכתה ןויערה 
ו ,ללחבש םיעבצהו םיטירפה תריחבב תודיחא הרצונ בוציעה תרזעב .דובעל היהי ןתינ הבש ,תרדוסמו הטקש הניפ רשפאל
.תחוורמ השוחת הרידב שי ןטקה

ןמסייו תיביבא :םוליצ ,ןרטש תינוי :בוציע



רויד תדיחיב הניפ

ה .םייתרגש אלו םירקי אל םיטירפ בלשל ריידה לש ותשקב תובקעב היישעתל ץע יחטשממ הננכות םיפדמ םע הדובע תוניפ
ראשמ קתנתהל הצר אלש רחאמ .טנדוטסכ הפוקת התואב היהש ,החפשמה ןב רובע דחוימב הננכותו יטרפ תיב לש ףתרמב
.ןולסב הדובעה תניפ תא םקמל



Hadrien Daudet :םוליצ ,גניר ינש :בוציע

ןלבק תרידב ןיינע

לע .ןלבק תרידב היינב ץוליאכ העצובש השינ ךותב הדובע תניפ רצייל שקיב ,תיבהמ דובעל הברמש ,םידלי השולש םע גוז
סלקל םינוילע םיפדמ ולתנ ןחלושה לעמ .החפשמה םע ןיע רשק לע רומשלו תיבה זכרמב תויהל םירוהה וצר תוברה הדובעה



נ חטשמהו ןותחתה ןוראה .ןולסב יביטרוקד טנמלא םג היהת אלא ,דרשמ תשוחת קר רדשת אל הניפהש ידכ ,תיבה תורפסלו
ירוחאמ רתסומ ןגלבהו ןותחתה ןוראה תא רוגסל רשפא םיחרוא שיש ןמזב .ןיינע ףיסוהל ידכ ץע רומיג רחבנ םיפדמל וליאו



רדק תימע :םוליצו בוציע



המלענ הניפ

ש הניפה .היזיוולטל םעפ ידמ ץיצהלו בשחמה לומ תבשל השקיב תריידהש םושמ ,הרידה ןולסב המקומ בשחמו הדובע תניפ
,הלופכ ןפוד הננכות תורגנב .תוחותפ ןהשכ ךסמה תא תוריתסמ ןניא ךכו ,דחוימ ןונגנמ תרזעב סיכ ךותל תוסנכנ ויתותלדש
מועמ ךומנ ןוילעה ףודימה לש וקמוע .הביתכה ילכ תריגמלו םדומל ,בשחמה זראמל דחוימ םוקמ ןכו ,תותלדל האלמ החיתפ
אל ץוחמ הקלדההשכ ,הדובעה חטשמ לעמו ףדמל תחתמ המקומ תימינפ הרואת .אסיכהמ םימקשכ שארב הכמ תלבק עונמל
 .הרוגס סיכה תלדשכ םג תושיגנ



 ףלש ןור :םוליצ ,קחצי ןב ונאוו ךליל :בוציע

ןפיב אקווד

אמ .ינפיה ןונגסה תא םאות וניא אקוודש ,חותפ בחרמ םע ינרדומ ןונגסב הבצועו דוסיה ןמ הצפוש ןפיב תוריד ןיינבב הריד
וציעהש ידכ .ההכ זוגא ץעמ הדובעה רוזאל ףודימה לכו ףוצירה ,תונוראה ורחבנ ,םירוחשו םימוח םיעבצל םתביחב םיעודי



אתומה הדובעה תניפו לכואה תניפ ,חבטמה רוזאב הרוקש המב תוננובתה רשפאתש ךכ ,ןולסה רוזאב הבישי הננכות ,המיענ
.החפשמה
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