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 המדקה
 
 בבוח לכ קיסעמה אשונ ןה יונה יגדב תולחמ
  .םיגד
 םיגדה תא םישכורה ,םיקיתו םיבבוח םנמוא
 לקתיהל םייופצ ,םירדוסמו םיעובק תומוקמב
 ידיב םישל בושח ךא ,דבלב רידנ ןפואב תולחמב
 רשאכו םא ,תויעבל שיגנו ןימז םילכ טס םלוכ
  .וררועתי
 תולחמה גווסל ,טעמב ולו ,הסננ ,הזה רמאמב
 תא אוצמל לכונש תנמ לע ,תוירוגטקל תוצופנה
 ןפואב .טנרטניאב ןימזה עדימה ךבסב ונכרד
 לופיטה גוס ,תומוד תויעב רובעש ,רמאנ יללכ
 םרוגה והמ תוהזל רתויב בושח ןכלו המוד היהי
 רסמב החיתפה ירבד תא םייסנ .גדב הלחמל
 עבונ ,םיאירב םיגד לע הרימש :רתויב בושחה
 םימ יכרע לע תינדפק הרימשמ הנושארבו שארב
 לע האירקל( יקנ םוירווקא לע ךכ ךותו םיניקת
 םילופיטב שומיש .)םישורדה םימה יכרע
 תמושת רתי תמיש ךות עצבתהל בייח תופורתו
 בור .הרירב ןיא רשאכ קר ,בר קוידב בל
 תונתינ רשאכ ,םינלטק םירמוח ןה תופורתה
 םילוכי םניאש םיגדל וא /דעומב /םיזוכירב
 גוס תא רוריבב תוהזל שי .םתיא דדומתהל
 ריכזנ .לופיטה ןפוא תא בטייה ןיבהלו הלחמה
 רבודמו םיבבוחה םכילע אה תוירחאה יכ בוש
 שולשו םימעפ ובשיח ,םכילע תובוהאה תויחב
  .םיגדל םילופיט תקנעה ינפל
 
 ?יונה יגדב הלחמ שחרתת יתמ
 
 תוצרפתהב יסיסבה ןורקיעה תא ןיבהל תנמ לע
 םיריכמ ונלוכ .םדאה ינבל אקווד הנפנ ,תולחמ
 והז .)תקבלש( סקלפמיס ספרהה ףיגנ תא
 וא רועה לע תויחופלשל םרוגה ףיגנ השעמל
 וא םייפעפעה ,םייתפשה רוזאב רקיעב ,תוירירב
 'םודר' בצמב ןכוש ףיגנה ,השעמל .ןימה ירבא
 ונניא עודמ ,ןכ םא .הייסולכואהמ 85% -כ לצא
 דצל רשאכ בוחרב םישנאה תיברמ תא םיאור
 !?ספרהל תינייפואה תיחופלש הנשי םהיתפש
 הב 'רשוכ תעש' ל ןיתממ ףיגנהש ,ןוויכ תאז
 תכרעמ זא ,תרחא וא תאזכ הקעב אצמי ףוגה

 גשגשל לכוי אוהו רתוי השלח היהת ןוסיחה
 ןתינ ,םיגדה םלועל היגולנאב .ןסכאמה ףוגב
 םילוחכ ,םוירווקאב םיגדה ללכ תא תוארל
 רשאכ ,םיחוש ונלש יונה יגד .םילאיצנטופ
 תעשל םיניתממה םיליפט ללש םפוגבו םהילע
 ולכוי םהו שלחת ןוסיחה תכרעמ הב ,רשוכ
  .גשגשלו םיגדה תא ףוקתל
 םיגדבו ללכב תולחמ יכ בושחל לבוקמ ,ןכ םא
 השולש לש היצקארטניא י"ע תומייקתמ ,טרפב
 ןסכאמ ;)הלחמ םרוג( ןגותפ לש םויק :םימרוג
 יאנתו ;ןגותפה היחי וכותב וא וילע )גדה אוה(
 ,םיאטבתמו הלחמ םויק םירשפאמה הביבס
 ןוסיחה תכרעמ תא השילחמה הקע בצמב ,כ"דב
  .)1 הנומת( ןסכאמה לש
 םינגותפ אקווד ,תינויצולובא יכ ןייצל ןיינעמ
 םניאו ,ןסכאמה םע םייח רשא ,)הלחמ ימרוג(
 'רתוי םיחלצומ' ה אקווד םה ,ותומל םימרוג
 רובע םיינלטקה הלא .יתודרשיהה טביהב
  .תוחפ אקווד טשפתהל ןבומכ םייופצ ,ןסכאמה

 

 
 
 
 
 
 
 תולחמ תוצרפתהל םימרוג
 
 תעה לכ םיללוחתמ ,ול הצוחמו גדה ףוגב
 ,שממ לש המחלמ -הנגהו הפיקת לש םיכילהת
 ףוגה תא םיפקות םינוש הלחמ ימרוג הב
 .םישלופ תקלסמו וילע הנגמ ןוסיחה תכרעמו

 ןיב היצקארטניא הנשי רשאכ תורצונ םיגד תולחמ :1 הנומת
 םירשפאמ הביבס יאנתו ןסכאמ ,ןגותפ :םימרוג השולש



 לע הנושארבו שארב דיפקהל ונילע ,ךכ לשב
 .ונלש תכרעמל ןתינה לככ םיאירב םיגד תסנכה
 קיבדהל יופצ ,דודיב רבע אל רשא ,שלחומ גד
 לכ השענ ,ךשמהב .ולוכ לכימה תא תולקב
 הקזח ןוסיח תכרעמ לע רומשל ,ונתלוכיבש
 תתחפה .1 :תועצמאב תאז ,ןתינה לככ ינויחו
 תרימש .2 ;םיגדה תטילק בלשב )סרטס( הקעה
 לדוג -ןוזמ( ונלש םיגדל םימאתומה היחמה יאנת
 ,םימה תמירז ,לכימה לדוג תמאתה ,תומכו
 יכרע לע הרימשו ןצמח יוביר ,הרוטרפמט
 םיגדה תייסולכוא יכ בל םישנ דוע .)םימה
 תופוכת תועיגפ ןיאו הינומרה תרצוי ןכא לכימב
 לש דודיבו האצוה .לכימל םהינכשב םיגד לש
 יסיסב יאנת םה םג ,םיתמ וא םילוח םיגד
  .םיגדה תואירב תרימשל
 
 ?םיגדב תולחמ ההזנ דציכ
 
 תויתעונת יוהיזו םוירווקאב העובק תוננובתה
 יוהיזל חתפמה םה ,םילגרהב יוניש וא הגירח
 וא יוהיזב תוהמהמתה .תולחמ לש םדקומ
 םורגל ,הלחמה תא רימחהל םייופצ ,לופיטב
 תיתועמשמ התחפהלו םיפסונ םיגד תקבדהל
 הליכאה ילגרהב הגירח .המלחהל יוכיסב
 תוחתפתהל םידקמ ןמס םה ,גדה לש תויתעונתבו
 תעשב םיגדב ןנובתהל םיצילממ ונא ,ןכל .הלחמ
 ,יטמוטוא ליכאמב םירזענה םיבבוחל .הלכאהה
 לש תינדי הלכאה םג עצבל ,םעפ ידמ ,בושח
 תוהזל ולכות ,ךכבש הברה האנהל רבעמ .םיגדה
 אל ,םידיעמה תודדובתה וא ןובאת ןדבוא לקנב
 ,םימתכ .הלחמ לש התליחת לע ,םעפ
 ,)הפוקש וא( הנבל האוצ וא העיצפ ,תויצמרופד
 ,הלחמ לש רתוי םדקתמ ךילהת ברל םה
   .ידיימ לופיטו דודיב םישרודה
 

 
 
 
 הלחמה םרוג פ"ע םיגדב תולחמ גוויס
 

 פ"ע ,םיגדב תוצופנה תולחמה תא גווסל ןתינ
 פ"ע ,תאז תושעל ונרחב ןאכ .םינייפאמ רפסמ
 םרוג רובע ,ברלש ןוויכ תאז ,הלחמה םרוג
 רשאכ םג ,ךכ .המוד לופיט עצבנ ,המוד הלחמ
 בבוחה ,לשמל היירטפכ ההוזמ הלחמה םרוג
 ,תיפיצפסה היירטפה גוס תא תוהזל ביוחמ וניא
  .הדגנכ תולעיב לפטל תנמ לע
 דחא י"ע ומרגי םיגדב תולחמ ,ברל ,ןכ םא
 תוירטפ ;םיסוריו ;םיעלות ;םיקדייח :םיאבהמ
  .םיליפטו
 

 
 
 
 
 
 
 םיקדייח תפיקתמ האצותכ תומרגנה תולחמ
 ןהב לופיטהו
 
 ןפואב גדה ךותבו ג"ע םייח )הירטקב( םיקדייח
 םיקדייחה תא גווסל םיטונ ונא ,ביבחתב .יעבט
 םיעייסמ ,ונייהד( 'םייבויח'כ יביטקייבוס ןפואב
 ןוניסה תכרעמל םיעיסמ םירחא םירקמבו גדל
 =תולחמ ימרוג( 'םיילילש'כ וא )םוירווקאב
 םיטויבורפ םיקדייח .)4 הנומת( )םינגותפ
 םייבויח ,תיעבטה הרולפה יקדייח ומכ ,לשמל
 יבג לעו םייעמב ,לשמל םייח םה .וניינעב דואמ
 .1 :םינפוא רפסמב הנגה םיקפסמו גדה רוע
 ןוסיחה תכרעמב םימרוג לש תוליעפ םיקזחמ
 .2 ;)םי'גאפורקאמו םיטיצופמיל רקיעב(
 ןכלו םיפושח םירוזא ג"ע יזיפ םוקמ םיספות
 םינגותפ םיקדייח לש תודמציה לע םישקמ
 ;)הנזה ירמוחו םוקמ לע תורחת( וללה םירוזאל
 ייומד םירמוח םיררחשמ םיתיעל .3
   .הלידג יבכעמ םירמוחו הקיטויביטנא
 טעמכ תעבונ ,םינגותפ םיקדייח לש תוחתפתה
 שפר תורבטצהו םיניקת אל םימ יכרעמ דימת
 גדה ג"ע רקיעב םימקמתמ םינגותפ .לכימב

 ןואנ הרטט ג"ע הלחמ ינמיס :2 הנומת

 םיקדייח :םיגדב תולחמ תריציל םיצופנ םימרוג :3 הנומת
 ;)םיפיגנ( םיסוריו ;תוינוציח /תוימינפ םיעלות ;)םינגותפ(
  .םיליפטו תוירטפ
 



 /תוננע /םיחותפ םיעצפ /ןובקיר :ל םיליבומו
  .)תפחש( תילמרונ אל היחש וא/ו םימתכ
 גדה תאצוה :ללוכ ,גדב ינושארה לופיטה
 ןויקינ ,שפרה תביאש ,םימה תקידב ,הלוחה
 ללוכ ,ךשמהה לופיט .םימ תופלחהו םירטליפ
 רכינ קלח ,ונתחמשל .הקיטויביטנאב שומיש
 הרולפה יקדייח( 'םייבויח'-ה םיקדייחהמ
 תאצוה תא םיעצבמה םיקדייחהו תיעבטה
 םיקדייח םניה ,)םוירווקאה יממ םילערה
 בר דועב Gram positive -כ םירדגומה
 Gram -כ םיגווסמ ,םינגותפה םיקדייחה

Negative. תואצמה ראתמ הז גוויס 
)Positive( תורדעיה וא (Negative)  ןפוד לש 
 שי ,ןכל .קדייחה לע הנגמה תידיפילופסופ
 הקיטויביטנאב שמתשהל רתויב ההובג תובישח
 Gram -ה יקדייחב יפיצפס ןפואב תעגופה

Negative רשא תויללכ תויטויביטנאב אלו 
  .ולוכ לכימהו ןוניסה ןכסל תולולע
 לופיטכ סג לושיב חלמ לש בוליש ,ףסונב
 לוכי ,הקיטויביטנאב לופיטה רחאל וא ,ינושאר
 תא דדועמה רמוחכו יוטיח רמוחכ דואמ עייסל
 ,גדה לע הנגמה תיעבטה הזוקומה םוקיש
 חלמ שומיש לע ףסונ עדימל( המאתהב
   .)םוירווקאב
 
 

 
 
 
 
 ןהב לופיטהו םיליפטמ תועבונה תולחמ
 
 םייח םירוצי לש דואמ הלודג הצובק םינכמ ונא
 םלועב ,םלוכל ףתושמה .'םיליפט'-כ
 גדב םישמתשמ םהש אוה ,הקיטווקאה
 םלדוג .רבדב ול םיליעומ םניא ךא ,םהיכרצל
 ןתינ ,תובר םימעפ ךא ,הנתשמ םיליפטה לש
 יתלב ןיעב םג ,גדה ג"ע םהלש םירבצ תוארל
  .)2 הנומת -תונבל תודוקנ לשמל( תניוזמ

 ,םינוציח םיליפט תוצרפתהמ םילבוס רשא ,םיגד
 םידרגתמ םה ,תחא אל .םתעונת ןפוא תא םינשמ
 ,םפוגמ םריסהל שאונ ןויסינב ,ץצחו םימצע ג"ע
  .העיצפ ידכל דע
 איה םג הפושח ,גדה לש לוכיעה תכרעמ
 ונידי לע םינוכמ הלא ךא ,םיליפט לש הפיקתל
 אוה ,רתויב ץופנ ,ימינפ ליפט .'םיימינפ םיליפט'

 השיש תלעב האוזטורפ( Hexamita -ה
 ליבומו לוכיעה תכרעמ תא ףקותה ,)םינוטוש
 האצותכ הפוקש וא הנבל האוצ לש םוטפמיסל
  .)5 הנומת( הביקה תיריר קוריפמ
 ,כ"דב תועגופ ,םיינוציח םיליפט דגנכ תופורת
 ,ןכל .ליפטה לש םימיוסמ תוחתפתה יבלשב קר
 תאלעה כ"דב ללוכ ,םדגנכ ינושאר לופיט
 לוגלג תא זרזל הרטמב ,םוירווקאב הרוטרפמטה
 דדובל ףידענ ,םירקמה ברב ומכ .ליפטה לש וייח
 שמש רשא דרפנ לכימב םילוחה םיגדה תא
 :תוללוכ ,שמתשנ םהב תופורתה .לופיטל
-Cooper, Cooper) תשוחנ םיליכמה םירמוח

Amin), םינוש יוטיח ירמוח וא (Malchite 
Green, Methylen Blue, Formalin, 

potassium permanganate). חלמב שומיש 
 .)תפסונ האירקל( תוחפ הברה ליעי ךא ,לבוקמ
 הלא דחוימבו ,יוטיח ירמוחב שומיש יכ ,ריכזנ
 -ה ןנס לש יוביכ שרוד ,תשוחנ לע םיססובמה

UV רטליפהמ ליעפ םחפ תאצוהו.  
 גוהנ ,םיימינפ םיליפטב לופיט לש הרקמב
 ל'גורטמ הנוכמה הפורתב שמתשהל

(Metronidazole). חווט לעב רמוח והז 
 הירטקבב עגופה ,דחוימב בחר תוליעפ
 ףידענ ,לכוא עוגפה גדהש ןמז לכ .האוזוטורפבו
 ןוזמב וליכאהלו ןוזמב הפורתה תא גיפסהל
 םנשי .תוחפל םימי 10 ךשמב ,דיחי הפורת
 ךרד הפורתה ןתמב םייתועמשמ תונורתי השולש
 םיזוכירב שומיש .1 :לכימה ימב אלו ןוזמה
 עיגמ ןוזמ .2 ;הפורתה לש הברהב םיכומנ
 הביקה -הפורתה לש הרטמה רתאל תורישי
 יממ הפורתה תחיפס דועב ,לוכיעה תכרעמו
 .3 ;רתויב הכומנ ,לוכיעה תכרעמ לא םוירווקאה
 ןווגמ לע הבחר העפשה לעב רמוחהש ןוויכ
 קר( םימב הפורתה ןתמ ,םיליפטו םיקדייח
 קר אל עגפת ,)לכוא וניא הלוחה גדהש הרקמב
 'םייבויח'-ה םיקדייחב םג אלא ,הלחמה ימרוגב
 ןמז ,ןכל .םוירווקאב ןוניסה ךילהתל םיעייסמה
 וכפהי לכימה ימ ,הפורתה ןתמ רחאל רצק
 לש תיביסמ התומתמ האצותכ ,םירוכעל
   .העובק םימ תפלחה שרדיתו םיקדייח
 

 םיקדייח י"ע תומרגנה ,תוצופנ םיגד תולחמ ןווגמ :4 הנומת
 םינגותפ



 
 
 .םיליפט י"ע תומרגנה תוצופנ םיגד תולחמ ןווגמ :5 הנומת

 
 ןהב לופיטהו תוירטפמ תועבונה תולחמ
 
 אלא ,םייח ילעב ןניאו םיחמצ ןניא תוירטפ
 םירוצי הלא .תדרפנ תימונוסקט הכלממ
 כ"דב םיפקותה ,ידמל םימדקתמ םיטוירקואא
 ,העיצפמ האצותכ תינוינש הפקתמכ גדה תא
 ןיבהל ונילע .יקדייח םוהיז וא ליפט לש העיגפ
 ליבוהל יופצ ,תינושאר העיגפ לש החנזה יכ
 )תיתיירטפ( תילאגנופ העיגפל םג ,תוריהמב
 תוירטפ .םיעצפב לופיט חינזהל ןיא ןכלו
 תריציב תונייפואמ ,גדה ףוג ג"ע תומקמתמה
 ןכלו רפרפא /ןבל עבצב ןפג רמצ ייומד םיחטשמ
  .יוהיזל דחוימב תולק
 ולטוה רשא םיציב ,םיגד תייבר לש הרקמב
 וא ,רורויאב םיינע םירוזאב דחוימב ,תופיפצב
  .תוירטפב קבדיהל תויופצ ,ךולכלב םירישע
 לופיטל המודבו תיסחי לק אוה תוירטפב לופיט
 שומיש לע ססובמ ,)ליעל האר( םיליפטב
 יוטיח ירמוח וא תשוחנ יססובמ םירמוחב
 ץלמומ ,ולטוה רשא םיציב לש הרקמב .םירחא
 ינפל דוע יוטיח ירמוחב שמתשהל רתויב
  .תיתיירטפ תוחתפתה םיאורש
 

 
 
 .תוירטפ י"ע ףקתוה רשא גדל המגוד :6 הנומת
 
 
 ןהב לופיטהו )םיפיגנ( םיסוריומ תועבונה תולחמ
 
 יולת רשא ,יפוקסורקימ לדוגב ליפט אוה סוריו
 לשב .תוברתהל ידכ ,חראמ יח אתב ןיטולחל
 אתל ותסינכל דע ,יח רוציי בשחנ וניא סוריו ,ךכ
  .ןסכאמה
 תריציב תנייפואמ ,גדב תילאריו תוצרפתה
 ,גדה ג"ע ,תויחופלש וא 'תיבורכ' ייומד ,םילודיג
 םילודיג( תוומל םיליבומ םניא ברל רשא
 דואמ תוצופנ הלאכש תויוצרפתה .)םיריפש
  .)7 הנומת( לשמל םיריילשו טמוק יגדב
 -ה סוריו לש תוצרפתה תמגודכ ,םירחא םירקמב

KHV )Koi Herpes Virus(, תוחתפתה 
 ליבוהל היופצ ,םייניעהו םימיזה רוזאב תילאריו
 יוכיס .תועש 24-48 לש ןמז קרפב ,גדה תומל
 סוריוהו )80-100%( דחוימב הובג התומתה
 ירמוחב שומיש ,איה תחוור תועט .רתויב קבדמ
 .תילאריו העיגפב לופיטל הקיטויביטנא וא יוטיח
 םמצע ןסכאמה יאתב שמתשמ סוריוהש ןוויכ
 שומישב ןויגה לכ ןיא ,תוברתהו דוקפת ךרוצל
 העיגפ אפרל ןתינ אל ,ונרעצל .הלא תופורתב
  .הדגנכ שארמ ןסחל קר אלא ,תילאריו
 



 
 
 .תילאריו תוצרפתהמ םיעבונה םילודיג :7 הנומת
 
 
 ןהב לופיטהו םיעלותמ תועבונה תולחמ
 
 קלח רשא ,תוילוח ירסח םייח ילעב ןה םיעלות
  .)8 הנומת( םיגדל תוקיזמכ תוגווסמ ןהמ ןטק
 וקלחב תונגועה םיעלות ןיב םילידבמ ונא
 םיעלותו ,ונממ תונוזינו גדה לש ינוציחה
 לש ופוג ךותב תויח רשא ,)Helminths( תויליפט
 ןוזמ תקפסא ךרוצל וב תושמתשמו חראמה
 ,ףוגה תוכרעמל תועירפמ,הלא םיעלות .הנגהו
 תוצופנ .תולחמ תורצויו חראמה תא תושילחמ
 ,לוכיעה תכרעמ רוזאב תויחה םיעלות דחוימב
  .רתוי תנגומ תבשחנו הנזה ירמוחב הרישעה
 אוה ,תוינוציח םיעלות ופוג לע אשונה גד יוהיז
 לש תודרגתה הליחתב ההזנ ברל .דחוימב לק
 לש הניגע םג ההזנ ,קימעמ טבמב דועב ,גדה
 ןשאר ךרד תונגוע תוינוציח םיעלות .תעלות
 תולעמו ותוא תוררוחמ שממ ןה ,גדה רועב
 ,עוגפ גדב לופיט .םוהיזל יוכיסה תא רכינ ןפואב
 רמוח לש הובג זוכירב גדה לש תויטבמא לולכי
 .potassium permanganate תמגודכ יוטיח
 תכרעמ ךותב וברתהו ומקמתה רשא םיעלות
 תאצוהלו גדב ןוזרל וליבוי ,)תוימינפ( לוכיעה
 תיריר קוריפמ האצותכ הפוקש /הנבל האוצ
 הצצ תעלותה לש םיקלח הארנ םיתיעל .הביקה
 ץלמומה לופיטה .גדה לש סונאה חתפ ךרד
 אוה ,תוימינפ םיעלות י"ע  ופקתוה רשא םיגדב
 הפורת ליכמה ןוזמב םימי 10 ךשמ םתלכאה
 .Praziquantel םשב תיטיזרפ יטנא
 

 
 םיעלות י"ע תומרגנה תוצופנ םיגד תולחמ ןווגמ :8 הנומת
 .תוימינפ וא תוינוציח

 
 םילוח םיגדב לופיטה ןפוא תריחב
 
 תתל ץלמומ ,םילוח םיגדב לפטל שגינש ינפל
 המ .1 :תויזכרמ תולאש שולש לע תעדה תא
-ו ?עצבנ םילופיט המכ .2 ?לופיטה םוקימ היהי
 ?)9 הנומת( לופיטה תמצוע היהת המ .3

 יוהיז לש הרקמב :לופיטה םוקימ •
 וב לפטל ףידענ ,דדוב גדב הלחמה
 ןכסנ ךכ ,)הניטנרק( דודיב לכימב
 שמתשנו םיגדה תרתי תא תוחפ
 .הפורת לש הברהב תוכומנ תויומכב
 הלוחה גדה רחא בוקעל לכונ ,ףסונב
 .תולק רתיב רבוע אוה םתוא םייונישהו
 םיגדש החנה ידכמ תאצל ,ךכב ןיא
 ונילעו ועגפנ אל לכימב םירחא
 הרקמב .םהירחא םג בוקעלו ךישמהל
 רחבנ ,ועגפנש םיגד רפסמ םנשיש
  .ולוכ יצוביקה לכימב לפטל

 םימיוסמ םירקמב :םילופיטה תומכ •
 ,יביסרגא דחא לופיטב גדב לפטל רחבנ
 ךא ,)היטבמא( הובג זוכירב הפורתב
 םיכומנ םיזוכירב שמתשהל ףידענ ברל
 לש הרקמב .הפוקת ךרואל ,טעמ
 דימת ,לשמל הקיטויביטנאב שומיש
 םיכרוא רשא םיכשוממ םילופיט עצבנ
 תעינמ ךרוצל ,םימי 10 תוחפל
  .תויודימע תוחתפתה

 תיתמצוע תויהל הלוכי :לופיטה תמצוע •
 המצועב וא )רצק ןמז ךשמל( דואמ
 תולתב תאז .ךורא ןמז ךשמל הכומנ
 םיגדה יגוסב םג ךא ,המצע הלחמב
  .הפורתה תא ףושחנ םהילא רשא

 



 

 
 םילוח םיגדב לופיטה ןפוא תריחב :9 הנומת

 
  ,םוכיסל

 ,יוהיזל םילכ ,ארוקה ידיב ונתנ ,הז רמאמב
 ,תאז םע .תוצופנ םיגד תולחמב לופיטו גוויס
 לע הרימשל רתויב הליעיה ךרדה יכ רוכזנ
 תוכיא לש עובק רוטינ איה ,םיגדה תואירב
 תעינמו תוניקת ןוניס תוכרעמ לע הרימש ,םימה
 תימוימוי תוננובתה .םיגדב הקע לש םיעוריא
 לש ריהמ ןורתפו יוהיז רשפאת ,וינכושבו לכימב
 .הלחמ ידכל חתפתהל תויושע רשא ,תויעב
 תויונחב םישדח םיגד שוכרל בושח ,םויסל
 לש ךילהת םריבעהל ץלמומו דבלב תויעוצקמ
 םוירווקאב םתוא םיבלשמש ינפל ,דודיב
 םירחא םירמוחו תופורתב שומיש .יצוביקה
 לכ לע תוירחאהו ןכוסמ תויהל לולע ,לכימב
  .דבלב לדגמה לע תלטומ לופיט
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