
ייםנהעיאחיות בגובה 
  ים,קרם ייחא וותחיא

 "רוץ תיפשתיחי  אותירת וילא םלעומש לזה ליש חהלצ ההת אתסחיי מניא"

 נתדימרחבי בים חואות חילף אא 65. לגינטיינס רנפלו, ניודרמ הודעייסדת הסיממרה כך א

 םמישיימ  ל,גינטיינעם  הההמזומי אולנות הביחהאוע בשאלה את ים מים ביינמציל, הראשי

נה תיעשיה, נל שות שחדות גספלעוד יסאת הים למוביה ושעמלכה לתה הירמאת א

עם ב הפולל ברכמזה תם כפה – ייותתימעויי יתמע –תם  שאפלאיילא ן כל עות. ותיירצוי

 בארץ.ות יאברערכת המ של

 ני. אודעל הסינהימשת ראת ו ארצייתשראות ח כאנתי מכהאנבה יה נישנה השה לי היזו

 נימה אכעד , נההראשועם פבלא לכם, ומר ולי ומוינלאבות החהאום כם ביאתך ברלה שמח

 ל.ראשבור בימהציים כ זונוו אלן באמום ועליפו תם בה אבדרך, נולשוע צקמב בכם,גאה 

 והם תקוניקיעמ ,םיהחיות כאילית מיו-םוהימה רום ובתאנשיל שם יהחיבל בדם היצריותם א

ל הוביל כדי ןרושן וכימזעת ל הכים עשקימתם זה אצד ל. םיחיים למציה וקמצועי גבר

 .ידעתהב את צעלה וריגאתעם דד  להתמוותיאברערכת המלים שרפמאי הנו שיתהליכי

  חדי ים.לדוגים גשהיוקף היבת חריה ישעעם פלאה ה נשננו ורבע תהיילפת החונה השה

יה שעהתת תשמו םיהלעים עיצוקמם הערכיאת ה  נוקזחי ,ותחאיד הקפאת תנו מצעה

ל ליטוות ח לאםרישפמאית העקצומיה המנוטווהא וותמנומיה ,עידו את  החבנרה, יתודעהסי

 לה.חובקיף מ הלטיפובזי כמרשוב וחק לח

ות יחהאפר סמ ות,מיקדהאמוד ות הלייתוכנבים מדפר הלוסמו את גדלנה. ודעת וזא

 חתואת הפימנף לנו כשמ. היםמתקדמ םיתארל תוכישהממ תויהאח פרסמ  תאוות אימקדהא

ב חמר ייה,שע ליבת האתנו קזיח. םיתישמעומוים ורברירה יקרנתיבי ליצור י ועקצומה

 ותחיהאפר סמו את גדלנה, לקבימב חות.האמש נדרי העקצומט הרנדטסאת הה ולעופה

 ותחיו אמייס ,נהלראשו, נהשה .םישחד ותחימ מומי  תחונוחתות ופיניקליות החיממוה

  . לנהימת ויוינמדבות יחממובס ורקאת הות ירכב
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 ותחהאל שיונלי ספרופוהאי מצעי הודקפהתל יאצפוטני המיצולנו לעפ ל.כ לא הודעזה ו

-לעים סרחנו קום ופתייסבסי-לעם הורסיקבים מדפר הלוסמנו  את לגדה. םמיחותל הבכו

  ים.לפטומהל שים תנשמם הצרכילנה עמן מתלים שנדרם החדשיים בסיסי
 

 ועצילב, פוליבט יותר יםובט םיאוצתל ונות הגערת אחורבד ווע להאעולות פות בזכ

 םלעובים יחנו א .תהמערכ יבאשמ של ותרי ובט ולצינול  יותר ותבוט תויולפיט תויותערבה

 לו םריענו חאנ, םעצו ואי הנוהשי .יתביבתסת וגרפימוד ,יתרתבח ,יתגנולוכטנה משת

 נו.לשים כערל הענה יתרה אמיש תוך, תוראקלנו מצעם את יינכמו
 

 ידמע תידל ראשעוד בי. הסי רבהדהובעעוד נו לפה צמו וינפ כתלעחת ונמלה דוגות ריחא

 ונתומתרבוצמה מלוא העיך בשנמ. חויתפלנח הושגר תל אכביח לצות ולהבציפימוד על

 :ידתי העאתגרלות אירהבנת מערכת הכל
 

 .ודיעסב "תפתשמה תוגינההמ" את נחזק  •

 .יהסוכלואב תוחלמ תיעמנו תואיבר וםידק של תובתרע ינטמ •

ם ודיקת לונוכהנות ריהבחאת  תושעו לדעישי י כדתולי וקהתופחש, מיםלפוים מטעצנ •

 .ותםאיבר

 .תויאסס רומבחקר דם מנק •

 שומישת האם ונקדנות ומימוהע ידהוק זית לחוירשוכ שרההכיות נוכתח תפנ •

 שבות.חומות מכומעריה גולוכנבט

 וךתים מעלופות וי הצכל חברם בהם ייביטנטגריא היםתווצת הוד  עבתא הדקנ •

 אה.מלות פתוש

 .יתותרב-בשב הרקת האונחזק  ןויוויש-איהי ימדאת מם נצמצ •

 

 ודסיעה לםוב עוצומי בצויבע הפשות תלהיו יקלחב להפנ להו גדתכוז

.לשראי  מדינתיבש תולש ותיהבריא םסנו חבתולט

 

 

     

 .פת מואשהי ינה ונתמתא פותתשו ל עםכל ה מודאני
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