
"I am Your Hero"
 ,רים יקחים ואתחיוא

 תאצם יוכתלועיפ תא םרי ומוקיםני מציינוא בו םנלאומי, יובי הת/וחא הםליו ה החמתיכרב םכל שלוחה

 נהרו הקווסרר וילמיגו קבאמ התבחזי םוייצ מנול כוםבה םימיב דבמיוח ,אהרש ההתררעודופן ומה

 רבש המלש ומוצעיב . לארשת יניד מבישות לש םתוחרום ותריאוב לע נהלהג םכתתגייסולה םדיעו

 םניבפ תא לאולל םליעם פוכנ והתדיד התבורעלב ו ץ אומנה,תינ רוח םתכח הולמי,עו התיריאובה

 םיאחת ואחיו םכב נוכרבתה ת.תו החזילכב עיצוק מליפוטה ורעזל תטושם מודיים ויח בל ת,רומאי

 תליחוש תרדו חתרכיע שיהע םתחכהו ם.שינא לש םשנפב תעלג םליחיצ מבשושוב ו רשא ם,ריקי

 ת,צורי בחםליעופו ם חייתלצלהיפול וטל םבי מחוים,יזמית ומנועיור שידוג צח,נל םעידם יותא רה,טומ

  ם.דא תבאה ךותת ומנותבשאפ ת,רובמסי

 עצוק משינאב ךרצווה םאחיהו תאחיוה לש תרכזימ הםתרומת לו כוםלעוב רהכ הודבמיוח נה זושב

 דעובסי רתביו םיבטוהם וניעצוק המק ספאלל םתא , בכרול מוטיפ תןבמ  םנייומומ  םרישיכ , םרישכמו

 . המגפהרו מיגםע לארשת ינדי מתדודתמובה תיעושמ מךבדנ תהום היוכתרומתו

 דאח דצ מתריוחא ךתומ, רתויו רתם יוביכרומו םנייתם שאפשיענם וולכי הנונבפי םדיעומ הםירתגאה

 םעייצוק המםערכי התא םיק מחז,ת/ואחה דתפקי תצמעלה םליעפו נוא ני,ש דצמ עצוק המתבאהו

 תעיצוק המנומיהטו והאותנויומ המע,דהי תא םבירחי מת,דיעוהסי שייהע התתתשם מוליהע

  לה.ף בחו המקיליפוטב רכזיוב ומש חקל חלטולי חאלת וואחל םרישהמאפ

 ת,מיודקא הדימול התניוכתוב םדימלו הרספמ תלדלהג נותלועיבפ םממשיכי נוא זו תרעסו התקופב םג

  םנפים. ממדמיקתמ םיראתל םם הממשיכיחיא והתאחיוה רמספם ודמאיקאה םאחי והתאחיו הרמספ

  ם.תייעושמם ומרירוב הררייק ביתינ םריצויו עיצוק המוחתת הפיא

  ת.ו/אח מהשרדנ העיצוק המטרדנט הסתאה ולעו הפברח משייה,ע התבלי תא םחזקימ

  ם.שיד חתו מומחיומיתח םתחים ומפנייליקה םי המומחםאחיוה תאחיוה רפ מסתא םלידימג

 ם.ומיתח הלכב לינרופסיוהפאי וצמע הדי,תפקו הלאצינטצוי הפולמי ד יחםליעפו נוא
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 הסיעוד מינהל
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 םשירדנ הםשידח םבסיסיי-לע םירס קוםתחיפם ומבסיסיי-לע הםרסי בקוםדילומ הרפ מסתא םלידימג

 ם.מיים לאורכיצל נהעלמם וליטופ המלש םניתש המםרכיצל נהע מתןלמ

 רגוןא מקל חמהווהה תנהיגות ומלושי מאשונב ומיאלנבי להעו פתוףשיל רכזמ להדו גבגאווה םליעימפ

 םע תדודתמוהו תנהיגות ומלושי מומיתחב יוןניסדע ום יתפישמ תועוצאמב,  OWH למיעו התריאובה

 .נהרו הקותמגיפ

 לע רהשמיל נהעמ תןנוה ת,ריאוב הדרשמ לבחמ" םדאה כוח ךרמע תא םלינהם ומליבימו ןכ כמו 

 םתיהצוו לש תעיצוקהמם תרושיכ תטחב והתיאורב התכרעלמ םדא כוח תפתוס די,תפקו צףרה

 .םליטפהמ

 

   נו.תא מתכרע המלש תפיוציה תרמל לבו ג ואיןבהר דהבוע דעו נול הצפ מם,ירקים יאחת ואחיו

  תחו.לפ ונחהשה שימה מלכב צליחלהר ותגא לכב דעמול דתמי עדראל ישבי דעוהסי

 רהצוב נותליחוש תא אללמ תדיתמי רהתיחבת וואריב התכרעלמ נותרומתב צמהעו האלובמ ךשינמ

  ר.תביו בהטוה

 

 הכר העאי מלאלרהישר וביהצן פלא שיאוי ו לחיקם מודליווהאתם מ

 .הבהאם כיף עליומרעם כלפועל

 

 
 

 גלדברוגי  שוש"רד

 
 

 .ודעיס הלהנית מוראש יתארצ יתשת ראואח
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