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 1מה צופן העתיד לזיכרונות  :תמלול

 2 הדיגיטליים שלנו?
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 4  .הירוטסיה םישוע ,תשר ידי לע קפוה

 5 טנרטניאה דוגיא לש טסאקדופה ,IL הדוקנל םיאבה םיכורב ובל:י

 6 לש קמועה תועפשה ןה המ ןיבהל ונל רזועש ילארשיה

 7 ינא .תוברתהו הקיטילופה ,הלכלכה ,הרבחה לע טנרטניאה

 8 אוה ,םייחהמ דרפנ יתלב קלח אוה תוומ .רורד לבוי רוטקוד

 9 םיננוכתמש םיבר יםשנא שי ךכש ןוויכמ .והשיתמ ונלוכל הרקי

 10 םיטרפמ םה ןהבש תוכורא תואווצ םיבתוכ םה .םהלש תוומל

 11 ךלי ימל .םהייח ךלהמב ורבצ םהש שוכרה לכ םע השעיי המ

 12 לבא ,רדסב הז ,ןכ .ףסכה ,םירפסה ?ןועשה ךלי ימל .תיבה

 13 תונורחאה םינשה םירשעב ?ונלש ילטיגידה שוכרל עגונב המ

 14 ,ונלש קובסייפה ןובשח .ףסונ שוכר לש םילעבל ונכפה ונלוכ

 15 ירתא .ונלש פאסטווה ןובשח .ונלש םרגטסניאה ןובשח

 16 תונובשחב רבצנש המ לכ לרוגב הלעי המ .ונלש טנרטניאה

 17 ?םש שיש המ תא קוחמל םיצור ונחנא םאה ?ולאה םירתאבו

 18 םאה ?ותוא שירוהל םילוכי ונחנא םאה ?שוכר ללכב הז םאה

 19 אוה ונלש קובסייפה ןובשח םאה ?ותוא שירוהל םיצור ונחנא

 20 המ רורב אלש תולאש תחאו ןוילימ ?קובסייפ לש וא ונלש

 21 תולאשה לע תונעל תאז לכבו תוסנל ידכ .ןהילע תובושתה
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 1 טנריב לאכימ רוספורפ ,םיינש םיוה חראמ ניא ,ולאה

 2 םינך ששמבש ,ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפהמ

 3 ,םירצויהיות וכז ,היגולטכנוה ,פטשמה ימוחת תא רקוח

 4 תרושקתל גוחב הצרמ ,סרומ לט רוטקודו .דועו תויטרפה

 5 .ולאה םיאשונב קסוע אוה םגש הסדה תללכמב תימוליצ

 6 דוגיא רועב ,וגוסמ ןושאר ,קתרמ רקחמבו תכ םהינש

 7 לכה היוגסב רדס תושעלסה נמש רקחמ ראלי.שיה טנרטניאה

 8  .םולש ,לטו לאכימ .וזה הציפנ ךכ

 9 . םולש ,םולש :לאכימ

 10  .םולש ,םולש :לט

 11 ונרבצש ילטיגידה שוכרה לרוגב הלעי המ הלאשב רושקה לכב :לבוי

 12 הפמנ דימ ונחנאו םינקחש ינמ לכ םש שי ...שי ,ונתומ ירחא

 13 .םינקחש ינמ לכ שי .החפשמה תא שי .רטפנה תא שי .םתוא

 14 ונחנאש הזה רבדל םכלש הדובעה תרדגהש רמאל ךירצ לבא

 15 תונורכז אלא .ילטיגיד שוכר אל איה ,וילע רבדל םידמוע

 16 .סניימיר לטיגיד הזל םתארק .םיילטיגיד תויראש וא ,םיילטיגיד

 17 ,המכ שי ונרמא ,ונלש םינקחשה תא תופמל ליחתנ אוב ,יקוא

 18 רעצה הברמלש ,םדאה ,ונלש יגארטה רוביגה םע ליחתנ

 19 דע .םכלש ןויסינהמ ,םכלש רקחמהמ ,םישנא המכ דע .רטפנ

 20 הלעי המ הלאשל בל תמושת ללכב םישידקמ םישנא המכ
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 1 םישנא המכ דע ?םתומ ירחא ,םיילטיגיד תונורכיז םתוא לרוגב

 2 ?הזב םיקוסע

 3 דוגיא רובע ונישעש יריפמאה רקחמבש ןוכנ .דואמ טעמ זא :לאכימ

 4 ירקחמב לבא ,תאזה הלאשה תא ונקדב תוחפ ,טנרטניאה

 5 הבושתהו .הלע הזה אשונה ,דוקימ תוצובק ונישעשכ ,ךשמה

 6 הז ,המל רורב םג יד הזו .הזב םיקסוע אל ...אל םישנאש איה

 7 לידבהלו .יתומ ירחא הרקי המ לע בושחל ףיכ אל .ףיכ אל

 8 חרכהב אל הז ,הזה גוסהמ םירבדו הרידהו ילש קנב ןובשחהמ

 9 ירחא ,םויה אל םג ,םישמתשמהו תושמתשמה לש העדותב

 10 הזה רזומה רבדה ךותב הנש 20-30 הזיא רבכ ונחנאש

 11 רקחמב םג יוטיב ידיל אב הז תא וניאר .טנרטניא ארקנש

 12 ,ןה קר רתוי וא תוחפו לגוגו קובסייפ ,דחא טביהב יריפמאה

 13 תושמתשמל םילכ תועיצמ ,םייתועמשמ םימרוג ןה לבא

 14  .םהלש םיילטיגידה תונורכיזה לוהינל םישמתשמלו

 15 לבא ,םייזכרמ םהש הלאה ה'רבחה ינש לא עיגא דימ ינא זא :לבוי

 16 ?םמצע םישמתשמה יבגל

 17 םישמתשמל שי לבא ,טעמ דוע םהילא עיגנ ונחנא זא :לאכימ

 18 םילימב .הלאה םילכה יבגל הכומנ דואמ תועדומ תושמתשמלו

 19 ,הז לע םיבשוח אל םיליגרה שמתשמהו תשמתשמה תורחא

 20 העדותל סנכנ ןכ הז ,םה ...ש דע ,םהלש העדותב אל הז

 21 החפשמב םימעפל ,הביבסב והשימ לע םיעמוש םהשכ םהלש
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 1 המ ...ו והשמ הרקש ,םירבח הז םימעפל לבא ,תידיימה

 2 אל הז ,הזב קוסעל םיצור אלו ?םישוע המ ,ספוא זאו ?םישוע

 3  .םיענ

 4 תויהל לוכי ,םירמוא םתא םיטושפה םישמתשמה זא ,יקוא :לבוי

 5 ןובשח לע חרכהב םיבשוח אל םה לבא ,האווצב םיקוסע םהש

 6 ?ןכ ,החפשמה ,ינשה ןקחשל רובענ .יקוא ,םהלש םרגטסניאה

 7 ,םיחא ,םידלי שי ,השיא שי ,החפשמ שי וביבס לבא רטפנ םדא

 8 ?הנומתל תסנכנ החפשמה ןפוא הזיאב .םיבורק

 9 לש לופכש אוהש הזיא הז ללכ ךרדב הרוקש המ הפ זא :לט

 10 ךות לא ,יגולנאה םלועב ,ילטיגיד אלה םלועב תומייקש תומרונ

 11 הממ קלח אוהש טסיווט אוהש הזיא םע לבא ,ילטיגידה םלועה

 12 םירמוח דואמ הברה שי ,אבה ןקחשל עיגנשכ חתפנ ונחנאש

 13 םע םעדיובב םירמוש ונחנאש םיילענ תספוק התוא ומכ םהש

 14 ירחא וא העבשבו םינשיה םימובלאהו תויולגהו םיבתכמה לכ

 15 םדאה לש םיצפחה תא תונפל ליחתהל םיכירצ ונחנא העבשה

 16 תא שי זא .הלאה םירמוחל םג םיעיגמ ונחנא זאו רטפנש

 17 םיצפחה םצעב הזו הזה רבדה לש תילטיגידה הליבקמה

 18 םכחה ןופלטה הז םא .הלאה תונובשחל תשגל רשפא םכרדש

 19 םיריאשמ םישנאה םימעפ הברהשכ .בשחמה וא טלבאטה וא

 20 םיקיזחמש םישנאה ינפב םילוענ אל םהלש תונובשחה תא

 21  .םמצע םיצפחב
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 1 ?אמסיסה תא ודילקה םה יכ :לבוי

 2  .ןכ :לט

 3 .חותפ רתאהו :לבוי

 4 .ןוכנ :לט

 5  .היעבה הרתפנו :לבוי

 6 .ךלש אמסיסה תא תעדוי לבא ,הלילחו סח ,רורד תרבגהש וא :לאכימ

 7  .ץופנ דואמ הז

 8 ול שיש ימ זאו .תואמסיסה תא םירכוז םמצע םיצפחהש וא :לט

 9 זא .ןורכיזל םגו ןובשחל םג םצעב השיג ול שי ,ץפחל השיג

 10 .הלאה םירמוחל תשגל םילוכי החפשמה ינב הלאכ םירקמב

 11 בורק לש הובג יד רועיש השעמל ,םירקמ טעמ אל שי לבא

 12 ןיב ,הלאה םירישכמה תא םילעונש םישנא לש ,זוחא םישימחל

 13 טושפ יכ וא ,םמצע תא םילעונ םירישכמה יכ הז םא

 14  .םהייח ימי ךלהמב םתוא לוענל םיגאוד םישמתשמה

 15  ?םצעב םיצור החפשמה ינב המ זאו :לבוי

 16 םה .הלאה םירמוחל השיג םיצור םימעפ הברה החפשמה ינב :לט

 17 .ליימיאל השיג םיצור םה .תונומתה םובלאל השיג םיצור

 18 םה .יתאזה הלשכמה לע רבגתהל םיחילצמ םה םימעפל

 19 םירקמב לבא .ןובשחל ץורפל השעמל ,סנכיהל ךרד םיאצומ

 20 יקפסל םינופ םה זאו הז תא תושעל םילוכי אל םה םירחא
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 1 ןהש ,הלאה תורבחה וא ,קובסייפ וא ,ליימי'ג וא ,תורישה

 2  .תונובשחל חתפמה תא תוקיזחמ השעמל

 3 ?קוחמל ידכ וא רומשל ידכ סנכיהל םיצור םה ,לאכימ ,דיגת :לבוי

 4 .תונרקס ךותמ טושפ םימעפ הברה סנכיהל םיצור םה זא :לאכימ

 5 לע רביד לט זא .םיישיאה םירמוחב רבודמשכ דחוימב

 6 וא םיינכט רתוי םיכרצ הז ,הלאה ןכו קנבה תונובשח ,םירמוחה

 7 .תונרקס ךותמ טושפ ,םיצור םימעפ הברה םה לבא .םיישעמ

 8 אל ונחנא ,םהל םינימאמ ונחנאו הז תא םיקמנמ םה זאו

 9 בוט ריכהל םיצור ונחנא ,םירמוא ,ונלש םינייאורמב םידשוח

 10 תאז םימעפלו .ילוא ונרכה אלש םידדצ ריכהל .חונמה תא רתוי

 11 לובג םימשש החפשמ תונבו ינב שי ,וישכע .תונרקס טושפ

 12 םיחא רתיה ןיב ונייאר דוקימה תוצובקב .אל הז ,אל ,םירמואו

 13 תא יל התיה ,יתלוכי ,הרמאש יהשימ התיהו .םילוכש תויחאו

 14 חונמה היחא לש םירבדלו םיטא'צלו ליימיאל סנכיהל אמסיסה

 15 שפנ תומוצעת ךירצ הז ,וישכע .ולש הז יכ .הז תא יתישע אלו

 16 ...ב דומעל ליבשב

 17 ...שממ .שממ :לבוי

 18 השקש םיכרצ שי םימעפל .םש הרוק המ לכתסהל ,תונרקסב :לאכימ

 19 .הינמרגב הקיספל םג עיגהש הרקמ היה .םתיא חכוותהל

 20 אורקל םיגהונש יפכ התומ תא האצמ ,16 תב הריעצ ,הרענ

 21 איהש דבכ דשח היהו .ןילרבב תיתחתה תבכרה יספ לע ,הזל
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 1 תיתרטשמ הריקח התיה אל .הייחל ץק המש איהש ,הדבאתה

 2 השיג םיצור ונחנא ,ורמא םירוההו .הזכ ינכט והשמל רבעמ

 3 הלש םירבח ונייה אל ,םיזמר אצמנ םש ילוא ,הלש קובסייפל

 4 םימעפל זא .האלה ןכו םיזמר אצמנ םש ילוא .קובסייפב

 5 החצנה לשו םירבד ןיבהל לש ,םיקומע םיכרצ םה םיכרצה

 6 םירבד וא ,תונציצמ ,תונרקס םימעפל לבא .הלאה ןכו ןורכיזו

 7  .םימעפ הברה בברועמ הזו םיגוסה לכמ .םיינכט

 8 יתוא ןיינעמ םואתפ ?הזה הרקמב טילחה טפשמה תיב המ :לבוי

 9 ?הינמרגב וטילחה המ .תעדל ארונ

 10 ,הרמא הנושאר האכרע .םש טפשמה יתבב דריו הלע קיתה זא :לאכימ

 11 דעוימש קובסייפ לש ילכב שמתשה אלש חונמה לש ותומ םע

 12 תיב ,רוערע תאכרעב .והז ,רמגנ ,החונמה ,הלאה םירבדל

 13 לש םיידעלבה םישרויה םה םירוהה ,רמא ינמרגה טפשמה

 14 הל היה אל יכ ,האלה ןכו האווצ הריאשה אל איה יכ ,הרענה

 15 ,קובסייפ לומ הלש הזוחה תא םישרוי םהו .םתסה ןמ םג שוכר

 16 זא ,תמ וישכע ינאו ןותיעל יונמ ,הזוח יל שיש ומכ הז ?רדסב

 17 זא .ילש יונמה תא שרוי אוה ,יונמה תא ךישמהל לכוי יגוז ןבל

 18 שי ,ואווש הדבועהמ םלעתהב ,םתניחבמ תינכט דואמ הרוצב

 19 איה יכ ,םירחא לע םג לבא ,הרענה לע םיישיא דואמ םינכת הפ

 20 הפ שי .האלה ןכו תונומת ילאו הל וחלשו םישנא םע הבתכתה
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 1 קר אקווד ואל .םייח םיישילש םידדצ לש תויטרפ לש היעב םג

 2  .םיתמה

 3 ןקחשה ילוא ,לט ךתוא לואשל הצור ינאו קובסייפ תא תרכזה :לבוי

 4 הזש .תומרופטלפה הזש ,םלוכמ יתייעבה אוה ישילשה

 5 .םלועה לש בויטוי ,ליימי'ג ,רמולכ ,לגוגה ,םלועה לש קובסייפה

 6 ימ תא ,ליחתנ ואוב לכ םדוק ,ןיינעב רקחמ םתעציב םתא

 7 ?םתקדב

 8 ,תומרופטלפ לש תוצובק עברא לע ונלכתסה רקחמב ונחנא :לט

 9 .תויתרבח תותשר ,ליימיא ןובשח הזש .תויתרגש תיסחי ןהש

 10  .ןנעב ןוסחא יתוריש ונקדב

 11 ?סקוב פורד :לבוי

 12 .ביירד לגוג ,סקובפורד :לט

 13  .יקוא :לבוי

 14 רמולכ ,םייעוצקמ םיתוריש רתוי םהש ,הלאה םיתורישה לכ :לט

 15 םישמתשמ םימעפ הברה ןכות לש רוצייב םיקוסעש םישנא

 16 ימובלא םש םירמוש םישנא םימעפ הברה םג לבא .ןהב

 17 גוס הזש .תויורכה ירתא םג ונקדבו .םירחא םירבדו תונומת

 18 םג הז .ונירחא ראשנש והשמ ןכ םג הז לבא ,תוריש לש רחא

 19 וליפא םימעפל .ישיא עדימ הילא םילעמ ונחנאש המרופטלפ ןכ

 20 םאה ,םיצור םאה ,ךירצ םאה ,הלאשה הלועו .דואמ ישיא עדימ
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 1 יתאזה המרופטלפב אצמנש ןכותה תא ריבעהל םיצור םישנא

 2  .םתומ ירחא םישנאל

 3 ,ןוסחא .תויורכה ,תויתרבח תותשר ,ליימ הפ ונל שי זא ,יקוא :לבוי

 4 םתוא יבגל ולאה תומרופטלפה לש תוינידמה המ ?םתאצמ המ

 5 ?ומלועל ךלוה םדאש ירחא םיילטיגיד תונורכיז

 6 תוינידמ שי םלוכל אלו .תוינידמ שי םלוכל אל ...ש ונאצמ זא :לט

 7  .הלחתה רותב ,הרורב

 8  .הרורבה תוינידמה םע הלא םע ליחתנ אוב .יקוא ...הווא :לבוי

 9 יתש םצעב השעמל הז ,הרורבה תוינידמה םע הלא זא :לט

 10 קובסייפ הזש ,םייטנרטניאה םיתורישה לש תוירקיעה תויקפסה

 11 תא קר אל ללוכ הז ליימי'ג ,םדוק תרכזהש ומכ ,הפו .ליימי'גו

 12 תא םג לולכל לוכי הז אלא ,םש ונל שיש ליימיאה ןובשח

 13 תירוטסיה תא לולכל לוכי הז .םורכב השילגה תירוטסיה

 14 שי ליימי'גב .בויטויב הייפצה וא ,בויטויב ונלש העימשה

 15 םיוסמ ןמז ףולחבש רשק ישנא הרשע דע רוחבל תורשפא

 16 ליימי'ג .םינותנה לש קתוע ולבקי ,עובקל לוכי שמתשמה ותואש

 17 הזיאל השיג לבקי ימ רוחבל ההובג תיסחי היצולוזרב תרשפאמ

 18 הייפצה תמישר תא ריאשהל רוחבל רשפא ,רמולכ .םינכת

 19 תונומתה תאו .רחא םדאל ליימיאה ןובשח תאו דחא םדאל

 20  .ישילש םדאל

 21  .קמועל הז לע ובשח ...דואמ ,הא :לבוי
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 1  .ןכ .תיסחי :לט

 2 .יקוא :לבוי

 3  .ר'גנמ טנואקא ביטקאניא ארקנש ,דחא תוריש הז זא :לט

 4 ?תמ ינאש םיעדוי םה ךיא :לבוי

 5  .הבוט דואמ הלאש תאז :לט

 6  .ןכ :לבוי

 7 אוה .תוומ לש םיבצמ קרמ בחר רתוי תצק םש אוה םשה ,'א :לט

 8  .תוליעפ רסוח לש םיבצמ ,רמוא

 9  .ביטקאניא :לבוי

 10 םירומא םה .רשק םירצוי םה זא ,ליעפ וניא ןובשחה םא .ןכ :לט

 11 ...םה םאו שמתשמה םע רשק רוציל

 12 ...הנוע אל אוה םאו :לאכימ

 13 ...ש םיחינמ םה זא ,ביגה אל ןכא אוה םא ,הנוע אל אוה םאו :לט

 14  .ול הרק והשמ :לבוי

 15  .ליעפ וניא ...וניא אוהש :לט

 16 .יקוא :לבוי

 17 המ שארמ רידגה שמתשמה ,הרדגהה לש הפ ןיינע םג הז זאו :לט

 18  .ביטקאניא אוהש ירחא ןמזה תפוקת

 19 ?הפוקתה תא רידגמ ינא תרמוא תאז :לבוי

 20 הירחאש ,יצחו הנש דע לש הפוקת ,רידגהל לוכי התא זא .ןכ :לט

 21  .םתוא ריבעהל רחבתש ימל םיקתועה ורבעוי
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 1  .יקוא :לבוי

 2 םהש ,הזה רבדל סנכנש ןמז לש ביכר םג הפ שי זא ...זא :לט

 3 ומכש החנהב ?דבוע תמאב הז ךיא .וב טולשל םירשפאמ

 4 ןובשחל סנכיהל םילוכי םישנא םהבש םיבצמ שי םדוק ונרבידש

 5 .הבוט הלאש תאז ?םמצע םישמתשמה םהש ילב

 6  .יקוא :לבוי

 7 ,דיאורדנא לש םינופלטה לכ םויהש החנהבו .םיחוטב אל םה :לט

 8 ןונגנמהש תויהל לוכי דואמ זא ,ליימי'ג לש השעמל ןכ םג םה

 9  .הלועפל סנכנ ירמגל אל הזה

 10 ?קובסייפ לש םלועב הרוק המ ,יקוא :לבוי

 11 המ תונמל םירשפאמ םה םש .רחא טעמ ןונגנמ שי קובסייפל :לט

 12 םדא אוה טקטנוק יסגלה .טקטנוק יסגל ול םיארוק םהש

 13 תמש םדא לש ןובשח .תמש םדא לש ןובשחל השיג לבקמש

 14 .זילאירוממ ןובשחל .חצנומ ןובשחל ליעפ ןובשחמ תויהל ךפוה

 15 ...ה לע יארחא תויהל רומא אוה ,אוה ןכ ומשכ ,טקטנוק יסגלה

 16 אוה ,םיילטיגיד תונורכיזל םירושקש םיגשומ לע םדוק ונרביד

 17  ...ה לש תשרומה .השעמל יסגל לע יארחא

 18 ?הזה ןובשחב והשמ םסרפל לוכי אוה :לבוי

 19 תא ףילחהל לוכי אוה .ןובשחב םירבד םסרפל לוכי אוה זא :לט

 20 םישדח םירבח לבקל לוכי אוה .עקרה תנומתו ליפורפה תנומת

 21 לטבל לוכי אל אוה .undo תושעל לוכי אל אוה לבא .ליפורפל
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 1 אל אוה .וייחב שמתשמה ידי לע התשענש הלועפ םוש השעמל

 2 דואמ הדוקנ הזו ,סנכיהל לוכי אל אוהו .םירבח קוחמל לוכי

 3 ,ורדגוהש םירוזאל סנכיהל לוכי אל אוה ,הבושח דואמ

 4  .םייטרפה ,םיישיאה םירוזאה רותב קובסייפ ידי לע םירדגומש

 5 ?אמגודל םה :לבוי

 6  .תוחיש ,רמולכ .םיטא'צה אמגודל םה :לט

 7 ?ר'גנסמה :לבוי

 8 וייחב שמתשמהש תוחיש .דחא לע דחא תוחישה .ר'גנסמה ,ןכ :לט

 9 תועצמאב ,םירחא םישמתשמ םע ,ינטרפ ,יטרפ ןפואב םייק

 10  .טקטנוק יסגלל אל םג ,תושיגנ אל ןה ,קובסייפ לש ר'גנסמה

 11 ?תמ ינאש םיעדוי םה ךיא .ןיינעמ :לבוי

 12 איה תחא ךרד ,םיכרד המכב תמ התאש םיעדוי םה זא :לט

 13  .םהל עידומ והשימש

 14 ...לש ראוד תבית שממ שי :לבוי

 15 יא הז ,וישכע .תמש םדא לש ןובשח לע חוודל תורשפא שי :לט

 16 ותומ לע זירכהל ,רמולכ ,קובסייפב םדא ןב גורהל םתס רשפא

 17 טעמכ רבעב לבא .הגירה אודיו לש ןונגנמ םהל שי .קובסייפב

 18 וחווידש םיבצמ ויהו .תמש שמתשמ לע חוודל היה לוכי דחא לכ

 19 ינב תמכסהב אלש וא ,תעידיב אלש ,תמש םדא לש ןובשח לע

 20  .החפשמה

 21  .ההא :לבוי
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 1 לוענ יצח אוהש ,חצנומ ןובשח תויהל ךפוה רומאכ ןובשחה זאו :לט

 2 ינבל עירפה דואמ הז םימעפ הברהו םימיוסמ םינבומב

 3 םויהו םהלש תוינידמה תא ונקית םה ךשמהב זא .החפשמה

 4 םה םגו .חוודל םילוכי החפשמ ינב קר ,רכוז ינאש המכ דע

 5 ףסונ רבד .תמ םדאש ךכל תויאר ,תוחכוה איבהל םיכירצ

 6 תויבמופ תוביסנב תמ םדא םאש הז ,הנורחאל דע היהש

 7 והשמ ,תושדחב היהש והשמ ,עוגיפב הלילחו סח ומכ ,תיסחי

 8 םירקמב םג זא .הז לע תעדל ולכי םלוכש ,וילע ורביד םלוכש

 9 תושדחה ךרד חיננ םיעדוי ויה םה םא ...ויה םה הלאכ

 10 הזה שמתשמה הז ימ םיקדוב ויה םה ,תמ םהלש שמתשמש

 11  .חצנומ ןובשחל ולש ןובשחה תא םיכפוהו

 12 ...יקוא :לבוי

 13 ינב לצא תחנ רסוח ררוע םימעפ הברה הזה רבדה םגו :לט

 14 וליאכ אוהש ןונגנמ אוהש הזיא םהל שי ,םויה זא .החפשמ

 15 םהש םינעוט םה .תיתוכאלמ הניב לע ססובמש ,ןיעהמ רתסנ

 16 ליפורפ יתמ תוהזל תעדויש תיטובור תכרעמ םהל שיש ,םיעדוי

 17  .תמש םדא לש ליפורפ תויהל ךפה

 18 ?ולש תוגהנתהה סיסב לע :לבוי

 19  .ליפורפ ותואב תוליעפה סיסב לע ,תוגהנתהה סיסב לע :לט

 20  .יתנבה :לבוי
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 1 םה זא ,תמש םדאל ךיישש ליפורפכ ליפורפ םיהזמ םה םאו :לט

 2 םדאל ךיישש ליפורפכ ותוא םיגווסמ םהלש םיימינפה םיגוויסב

 3 םייבמופ רתוי םהש םירבדה תא יםשוע םהש ילב םג ,תמש

 4  .חצנומ ליפורפל ותוא ךופהל ומכ

 5 הפ ונלקתנ יכ ,הרורב תוחפה תוינידמה םע הלא לע רבדנ אוב :לביו

 6  .הז לע ובשח ןהש הארנש תוינקחש יתשב

 7 ןה ,ףיסוהל ךירצ לבא ,הלאה תוינקחשה יתש הז לע ובשח ןה :לט

 8  .םהלש תאזה תוינידמה תא ןצ"חייל תוצמאתמ ארונ אל

 9 דמלמ רבכ הז ,רמוא התא יתוא עיתפהש הדבועה םצע ,ההא :לבוי

 10 ...ש ךתוא

 11 תא שפחלו רופחל ךירצ שממ התא קובסייפב זא .לשמל :לט

 12 ליימי'גב הלש םישמתשמל תחלוש לגוג .תאזה היצפואה

 13 םתוא קחומ התאש םיליימיאה גוסמ הז לבא .םעפ ידמ ליימיא

 14 ,בגא ךרד .הנוכנה הביתב םה םא ,ללכב םתוא חותפל ילב

 15 תא םגו תימלועה קובסייפ תא םג ,קובסייפ תא ונלאששכ

 16 זא ?הזה ילכב שומישה ףקיה המ ,ודיגת ,לארשי קובסייפ

 17 הפתיש קוידב אל ,גנירש דעב דואמ איהש קובסייפש ןבומכ

 18 תא ונלאש ונחנא ונלש רקחמב .הלאה םינותנב ונתוא

 19 תא םיריכמ םכמ המכ םילארשיה תושמתשמהו םישמתשמה

 20 העשת וא רשע הנומש ...ורמא זוחא רשע הנומש ?הזה ילכה

 21 השיש קר םכותמ .והשמ הז לע ועמש םהש ורמא זוחא רשע
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 1 ונחנא תמאה תא .הזב םישמתשמ ונחנא הלאוו ,ורמא זוחא

 2 ילב םיריכמ םהש ורמא תצק קלחו םזגומ תצק הזש םיבשוח

 3 רתוי ימ ,תוינידמ ןהל שי ,תורחא תורבח .םיריכמ תמאב םהש

 4 והאיל זא .הזכ והשמה יה ?והאי רכוז .והאי ,המומע תוחפ ימו

 5 לש ותומבו ישיא אוה ןובשחהש תוינמדי התיה לשמל

 6 שי ,תורורב יד תוביסמ ,תויורכה ירתא .רמגנ ,והז ,שמתשמה

 7 םיטנדוטס לאוש ינאשכ .ישיאהוא  ןובשחה ,המוד תוינדימ םהל

 8 לע לכתסי והשימש םכל תפכא ,ודיגת ,ילש תויטנדוטסו

 9 הפ ...ילוא ...הא ,ריםמוא ,םכתומ ירחא םכלש תונובשח

 10  ...םשו

 11 ?רדניט :לביו

 12 ...ה תא האור התא ,ספוא זאו ?רדניירג ?רדניט ,רמוא ינא זאו :לט

 13 ...םיפלחתמ םיעבצה ...םהינפ

 14  .םיריווחמ םה :לבוי

 15 ,ךכ לכ אלש םירחא שי לבא .הרורב תוינידמ שי םהל זא .ןכ :לט

 16 תוסחייתה םש אצמת אל ,האלה ןכו לשמל םיסקובפורדה

 17 לכ יבגל תיזכרמ הדוקנ תאזו .םהל חונ הז .הלאה םירבדל

 18 חונ .םישמתשמה אלו ועבקי ןהש ןהל חונ .הלאה תומרופטלפה

 19 אלשו תועבוק ןהש ןהל חונ .תויגרנא הזב עיקשהל אל םהל

 20 לש תושקבב תופצומ תויהל תוצור אל ןה .תושעל המ ןהל ודיגי

 21 באכ הזו תינטרפ הקידב ךירצמ דחא לכ הז יכ ,החפשמ ינב
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 1 םירבדה גוסמ הז ,םיענ אל הז תויועט ושעי םה םאו .שאר

 2 רקיעב ,םהבש םירקמ המכב ,תמאבו .תרושקתל ועיגיש

 3 הינמרגב הרקמה ללוכ ,החפשמל השיג תתל הבריס ,קובסייפ

 4 םהל שי ,עדוי התא ,הזו תרושקתל עיגמ הז זא ,םדוק ונרכזהש

 5 תא עינצהל םהל חונ .האלה ןכו רוביצ יסחי לש שאר באכ דוע

 6 חוורהו חוור תרטמל תורבח ןה הלאה תורבחה לכה ירחא .הז

 7  .ונלש אל ,ןהשל אוה

 8 ןקחשה לע ךתיא רבדל הצור ינא זא ,רדחב הפ ןטפשמה התא :לביו

 9 םגו קקוחמה תא םג דחיב הפ דגאמ ינא .ונלש ןורחאהו יעיברה

 10 לבא ,םידרפנ תצק םינקחש םהש תורמל ,טפשמה יתב תא

 11 ךיא ?לארשיב יקוחה בצמה המ ,תיטפשמה הלטצאה תחת

 12 םע םידדומתמ טפשמ יתבו םיקקוחמ ?ולאה םיפוגה ךיא ?םה

 13 ?וזה הייגוסה

 14 .הזב וקסע תונידמ דואמ טעמ ,םלועב םיקקוחמ זא ,הפי :לאכימ

 15 םינויד םשו הפ ויה זא .הזב וקסע אל םלועה בור ומכ לארשיבו

 16 .רבד םוש אצי אל ,קוח םוש אצי אל לבא ,האלה ןכו תסנכב

 17 ךרוע לש לבא ,דחא הרקמ אוהש הזיא היה לארשיב ,הקיספ

 18 עדימ לש הז יכ ,ידוחיי דואמ הרקמ היה הז .ומלועל ךלהש ןיד

 19 .רייא הד ןיא פא סטיא .ריוואב הז ,תורחא םילימב .תוחוקל לע

 20 טפשמה יתב ךיא רעשל רשפא קרו .ןורתפ ןיא .הערכה ןיא

 21  .הזל וסחייתי
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 1  .טפשמ יתבל םג עיגה אל הזש םיהדמ יד הז :לבוי

 2 ינבל םירקמ הברהב ,םדוק רמא לטש ומכ ,םירקמ הברהב יכ :לאכימ

 3 ,ןופלטל שגינ טושפ התא .השיג שי טושפ םירחאלו החפשמה

 4 תא ,ותוא חתופ טושפ התאש וא ,אמסיסה תא עדוי התאש וא

 5 ךל ןיא .טפשמ יתב ךירצ אל התא זא .םינפב התאו בשחמה

 6 .ץופנ דואמ בצמ הזו .הזה גוסהמ הלבגמ םוש ךל ןיא .םסח

 7 ,הלילחו סח ,םתומ ירחא םא ובשחי םיניזאמהו תוניזאמהש

 8 םינכתל תשגל לכוי והשימ םתומ ירחא םא ,ופט ופט ופט

 9 זא לבא .םואתפ המ ,אל ,אל ,הלחתהב ךל ודיגי םה .םהלש

 10 אל ,תוכבוסמ ארונ ארונה תואמסיסה לכ תא ,עגר ,לאשת

 11 לע וא הריגמב םכל אצמנ אוהו ריינ ףד הזיא לע םתבתכ

 12 אמסיסה תא םיעדוי אל םכלש גוז תב ,ןבה וא ?ןחלושה

 13 .ידמ יפירק הז ...הז לבא ,עבצאה םע אל .תוחפל ?ןופלטל

 14 ...לבא

 15  .ןוכנ ,ןכ :לבוי

 16 הזיא וא תורפסב איהשכ תורפסב איהשכ ,אמסיסה תא לבא :לאכימ

 17 תא םיעדוי םירקמ דואמ הברהב .ועדי ?ועדי אל ,תאזכ הרוצ

 18  .הלאה םירבדה

 19 ?םלועב הרוק המ  :לבוי

 20 המרב ,תירבה תוצראב ,הקיקח תצק שי זא ,םלועב :לאכימ

 21 תונידמה ןיב תונוש שיש רמוא הז .תילרדפה אל ,תיתנידמה
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 1 תונידמה בורב שיש םיקוחה ,וישכע םש שיש קוחהו .תונושה

 2 םיעבוק םה .לגוגו קובסייפל םיחונ דואמ ,תירבה תוצרא ךותב

 3 םא ,ןושארה בלשב .לדחמ תורירב לש הרדס איהש הזיא

 4 ,המרופטלפה תועצמאב תונוצר תא עיבהל רחב שמתשמה

 5 ביטקאניאהו קובסייפ לש טקטנוק יסגלה קוידב הז ,ירק

 6 אל אוה םא זא ,אל םא .הז יפל םיכלוה זא ,לגוג לש טנואקא

 7 השיג היהת ןכ לבא .ןכותל .השיג היהת אל זא ,רבד םוש רמא

 8 ,יבתכתה ימ םע ,רמולכ .ןכות אטמל .אטמל שקבי והשימ םא

 9 תורירב לש הרדס הככ םש שיו .החישה לש ןכותה אל לבא

 10 ...אצומ התא תונידמהמ קחלב ,הפוריאב .הזה גוסהמ לדחמ

 11 דרפס לכב אל ,דרפס ךותב ,הינולטקב ,תרמוא תאז ,טעמב

 12 תיפיצפס תידועיי הקיקח אצומ התא ,הילטיאבו .וליפא

 13 ביגל יתרמאש המל החורב המוד יד איהו .הזב תקסועש

 14 תונידמ המכ דועבו .םירחאו הלאכ םיסנאוינעם  ,תירבה תוצרא

 15-ה ?תויטרפה לש הזה רבדה הז ?GDPR ורמא ,הפוריאב

GDPR 16 ול שי זאו םדא לש ותומ ירחאם ג ,הנידמ התואב לח 

 17 רשע ,טלוב יכה ןמסה הז ,קרמנדב .ותומ ירחא תויטרפ תויוכז

 18 ,חונמלת. ומיוסמויות כז ול שין יידע ,םדא לש ותומ ירחא םינש

 19 ךרדב רמואה זש ,GDPR-ה יפל תומיוסמ תויוכז שי ןיידע ?ןכ

 20 ,תמה תויטרפב יםרי מכיכ ,םירחא לששה יג לש הלבגה ללכ

 21 שמקה מיספ .הזהן יבעני השיג תויהל הרומא אל םירחאל זא
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 1 ויה תירבה תוצראב ,היה .הינמרגב הרקמה תא היה זא ,טעמ

 2 םירוה לש םירקמ דוע הזב, ושו מקרים השולש םיינש הזיא דוע

 3 הרקמה .םיריגבה וא םיניטקה .םידליה לש םינכתל הישג וצרש

 4 גרהנש יאקירמא לייח לש אבא .והאי םע היה ןושארה

 5, והאי לש ליימיאל ,לוו שהאיה ןובשחל הישגצה רו ןטסינגפאב

 6 םייטפשמ םיניינע חריא ,ףוסבו .האלה ןכו וצר אל והאיו .בזמנו

 7 לוכי היה אל אוהאז  ,ןובשחל השיג אל .קתוע אבאל ונתנ

 8 הזו .םינכתל השיג קרא לא ,חונמה ונב םשב םיליימיא חולשל

 9 הלעשלנו ש רקחמב הלעש טלוב דואמ אצמנש רבד .בכרומ

 10ה ז ,אלרשיב תושמתשמהושתמשים מה יבגל ,וקר שלנחמב

 11ם יצור םתא המ םתואו נלאששכ .הלודג דואמ דוות מאשונ

 12 המ ,הזו אשנוהת א נורבסהש ירחא רונות,כיזהעם  ,יקרהש

 13 םשש תויורכה ירתא לעאשר מ ץוחו ה?רקישוצים ר םתא

 14ה יהת דחא ףאלש הצור אל לש תיטננימודכה כה שיג התיה

 15 םלוכלשם יצאנחנו רו ,ורמא קלחים, רבדה ראש לגבי כל .השיג

 16 רדב םושל השיגם יצורא לרים אמרו חא .לכהל השיגה יהת

 17 .אל ילש דוד ןבל ,ןכ ליימאיב םא וילת .יולת ,ורמא קלחו

 18 , כן. הזל .ןכ ילש אתבסל

 19 הדמע איהש האיז אוצמל דואמ השק .פאמ הד רבוא לוא :יובל

 20  .הרורב

 21  .ןכ ,קוידב :לאכימ
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 1 חיננ יבגל םג ,רמולכ .ןמצע תודמעב םג תונוש םיאור ונחנא :לט

 2 םילודג דואמ םיחלפ שי ,רמולכ ,תונוש םיאור ונחנא ,ליימיא

 3 םיצורש הלאכ ,לכהל השיג תתל םיצורש הלאכ לש םינחבואמ

 4 וא .םינכתהמ קלחל השיג תתל םיצורש הלאכו לכה תא םוסחל

 5 האוושהב תונוש םגו .םישנאהמ קלחל םינכתהמ קלחל השיג

 6 הקידבה תא םישוע ונחנאשכ .היינשל תחא המרופטלפ ןיב

 7 ליימיאה לכל חיננ השיגה תא תתל הצור םדא םאה ,יתאזה

 8 הצור ינא םש ,אל ,רמוא אוה ןנע יתורישב ךכ רחא לבא ,ולש

 9 תומרופטלפה לע הלח םגש תונוש שי ,רמולכ .תיקלח השיג

 10  .תונוש תומרופטלפב הנוש השיג תתל םיצור םישנאו .תונושה

 11 לע יתרבידו יתלחתה יכ ,תיטפשמה הלאשל עגר רזוח ינא :לבוי

 12 תמאבו .תו0נורכיז הז ,שוכר אל הז ,עגר ,םירמוא םתאו שוכר

 13 תונורכיז םאה ,הרקיעב תיטפשמ הלאש יניעב ,הלאשה הלוע

 14 .ילש םישרויל רבוע הזש רמוא הז ,ןיינק םה םא יכ ?ןיינק םה

 15 ינא .ילש ןופלטב יתמליצ ינאש תונומתה ?ןיינק אל וא ןיינק הז

 16 וזה הנומתה םאה .ילומ בשוי אוה ,לאכימ תא יתמליצ וישכע

 17 ?אל וא ?ילש תבל השוריב רובעת

 18 יכ ,ןיינק לש םיחנומב הז לע בושחל ונל חונ ארונ הז ,הארת זא :לאכימ

 19 םע הרוק המל הבישח תרגסמ רבכ ונל שי ,תרמאש ומכ

 20 ינידו השורי יניד ונל שי .םדא לש ותומ ירחא הלאה םירבדה

 21 הרוק המ םיעדוי רתוי וא תוחפ ,םינטפשמ םניאש ימ םגו האווצ
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 1 ונל חונ ארונ זא .ולש שוכרה םע םישוע המ ,תמ םדאשכ

 2 ,חיתפב הז תא תרכזה םגו .הלאכ םיחנומב הז לע בושחל

 3 ןובשחה הז ,םירמוא ונחנא ,םישמתשמ ונחנא הבש הפשה

 4 תינוכמה ומכ ...ומכ ילש אל הז לבא .ילש בשחמה הז ,ילש

 5 .ילש תובשחמה ומכ ילש הז .ילש תושגרה ומכ ילש הז .ילש

 6 אוה ,ישחומ אל אוה יכ קר אלו יפרומא רתוי הברה והשמ הז

 7 ןיינק ומכ גהנתמ אל אוה ...אוה יכ אלא ,םיטייבו ...ו םיטיבב

 8 םיגוס ןיב םיניחבמ ונלש רקחמב ונחנאו .איהש הרוצ םושב

 9 .שממ ןיינק תמאב ויהי םקלח .םיילטיגיד תונורכיז לש םינוש

 10 הז ,ייה זא ,ילטיגיד םויק םהל שי םהו םיניוקטיב יל שי םא

 11 .השוריב רובעי הז זא ,ףסכ ןומה וליפא םימעפל .ףסכ הווש

 12 םיצור םישנא םימעפל .ןיינק לע עדימ זה ,היינש הצובק דוע

 13 עדוי ינא .קנב ןובשחל ע עדימ שי םש יכ ,ליימיא ןובשחל השיג

 14ם ישנא םימעפל .םיטרפה תא עדוי אל ינאבל א ןובשח שיש

 15 םילגמ ,תועתפה בגא ךרד םילגמ זאו .ןוחשב שי ילוא ,םירמוא

 16 וא ה ילדזיא דועל םואתפ עבק תארוה םע ,ןובשח דוע שיש

 17 .םיניינעמ יםרבד ינמ לכו א ,רבג הזיא וא ,השיא הזיא דועל

 18 המ הארנ ואוב םדוקר מוא ,השורית הא קלחל ךרוצהל בא

 19 הזלם אי, קורםיסכנה תסאמ איה מה .פניםב שיה מ ,השוריה

 20 ,הפי כם א ,יםשרויל ךליש ונראמ ,ןיינק לעע דימ זא .ונצלא

 21 שים אה לאשוזאת  .חונמל השם ג ,תיוטרפ לע ןגהל ליבשב
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 1ם ידדצ לש ילואם גאבל  ,געכר אלימל בא, תוטירפ חונמל

 2 .םינשה כל ףסכ לבמקש םילגמ םואתפשה זה לדיה ,םיישילש

 3 ,יןדך רועאיזה שהוא  .יםסכנ סנוכ ,ישישל דצ תונמל יאדכ ילאו

 4ו שעי .קנב שבוןח ושפחיו ןובשחה לעו לכתסי איהו שהוא א

 5ם גליתולי מאש יםרבד דעו ףושחל ילב כולי הז יפלו נק.בצ' רס

 6  ך.וותב

 7 ילש תבל ךלת איה ?ךתוא יתמליצי נאש הנומתה יבגל לבא :לביו

 8 ?הרוכבה

 9 איה ,תינכט הניחבמ איה יכ ,עצמאב איה הנומת ...הנומת :לאכימ

 10 הז ןכל זא ,הלש םילעבה התאו םירצוי תויוכזב תנגומש הריצי

 11 אל ,םייעוצקמ םימלצ ונניאש ,ונבור ,ינש דצמ .ןיינק ומכ תצק

 12 לכו ןופלטבו שוטסניאב םישוע ונחנאש םימוליצה לע םיבשוח

 13 ונחנא ןכלו .םירצוי תויוכזב תנגומש הריצי רותב הלאה םירבדה

 14 תורבועש תוריצי לאכ םהילא סחייתהל אל ןוכנ רתויש םיבשוח

 15 .תונורכיז ןהו ישיא עדימ ןה .תמאב ןהש המ לאכ אלא ,השוריב

 16 תנומת וא ,והשמ הזיא לע ץפוקש יתמליצש לותחה הז םא ןיב

 17 .םימלצמ םישנאש ,רתוי תוימיטניא תונומת וא ,הפיה העיקשה

 18 לע בושחל יאדכש םיבשוח ונחנא זא .םימלצמ םישנא ,הווא-ו

 19 ,ילש טסיליילפה ,תוחיש ,ראשה לכ לעו תאזה הירוגטקה

 20 לבוי לע שפחמ םימעפל ינא ?ןכ ,לגוגב ונשפיחש םישופיחה

 21 ונחנא בלא .ןרקסתמ ניא זא והשמ וילע יתעמש יכ רורד
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 1 םדוקם יכלוה ונחנא ,ונלש תולחמה תאם ישפחמ םימעפל

 2 ינמ לכ ,ונחנא זא ?ןוכנ ,ירה אפורל יםכלוהו נחנאש ינפל ,לגוגל

 3 זה ...ךריצ אל אוהו ישיא עדימ אוה הזכ עדימ .הלאכם ריבד

 4 .אהוש ןבומ םושב ןיינק לא או. הןיינק לעכ וילע בושחל ןוכנ אל

 5 .ונלש תושגרה ,ונלש תובשחמה ומכ אוה .יטרפ עדימא וה

 6 יםשנאל שישכ ,ללכך רובד .ונלש תוגהנתהה ,ונלש תופדעהה

 7 השיג םוסחלם יצור רקיעב םה ,הזכ דוס הככא הוש הזיא

 8 קריעב ,םהלם יבורק יכהשים שנאמ רקיעבה. זה עדימל

 9  .הזב אצויכו יםדליהו החפשהממ

 10 ,םלועב םג ,לארשיב םג ,בצמה תא םתרקסש ירחא ,לט זא :ליוב

 11 ?ןהילא םתעגהש תונקסמה המ .יופימ הזכ םתישע

 12 ידי לע םיעצומ עגרכש תונורתפה חורב יד ןה ונלש תוצלמהה :לט

 13 תא םמצעב רוחבל םישמתשמל רשפאל .קובסייפו לגוג

 14 הזיא היהיש ,היהתש ,רמולכ .םהל םימיאתמש תונורתפה

 15 קיפסמ היהי אוהש םיילטיגידה תונורכיזה לש לוהינל ילכ אוהש

 16 ויתודימל ותוא םיאתהל היהי רשפאש ,תישיא םאתומ

 17 ולכוי תשמתשמו שמתשמ לכש ידכ .שמתשמה לש ויתונוצרלו

 18 םיצור םה םא רוחבל ולכוי םהו .םהל םיאתמש המ תא רוחבל

 19 ינב לכ תא םוסחל םיצור םהש וא החפשמ ינב ףתשל

 20 תויגולונכט תולבגמב ,םתעד לע הלעיש ןורתפ לכ .החפשמה

 21 תירקיעה הצלמהה וא ,ונלש תירקיעה הנקסמה לבא .תומייק
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 1 תא שממל םישמתשמל תרשפאמש תוינידמ םדקל הז ,ונלש

 2  .םהלש ןוצרה

 3 .רדסב הזו .םולכ ושעי אל םישמתשמ הברהש הנבה ךותמ הזו :לאכימ

 4 םילכ שיו תויורשפא שיש םיעדוי תשמתשמה וא שמתשמה םא

 5 םירבדב חטב דועו םינייחד ונחנא יכ ,םולכ תושעל אל םירחובו

 6  .רומג רדסב םג הז .רדסב זא ,הזה גוסהמ

 7 תועדומ ררועל ךירצ לכ םדוק ןושארה בלשב ,תרמוא תאז :לבוי

 8 ...ה ברקב

 9  .דימת :לאכימ

 10 ...דימת :לבוי

 11  .השק הזו :לאכימ

 12 וז םימעפ הברהש םיעדוי ונחנא ?לדחמ תורירב יבגל המ :לבוי

 13  .הלודג דואמ היגוס

 14 ,םירמוא זא יכ ,ןיוצמ הז הרואכל לדחמ תורירב ,ונחנא זא :לאכימ

 15 הנשת ,הצור התא םא .היצפואה הניה זא ,תרחב אל ,יקוא

 16 תורירבש ,אקווד תילכלכה תורפסהמ םיעדוי ונחנא לבא .התוא

 17 אל םישנא .תוקיבד ,םש הנוכמש המ תויהל תוטונ לדחמ

 18 הז .ןתוא םיניבמ אל םה .ןתוא םיאור אל םה יכ .ןתוא םינשמ

 19 ,הז תא ורחב םא ,הא .הז תא הנשא ינא םא בוט יל דובעי אל

 20 הדובעה תא השוע והשימש ונל חונ ארונ הז .רדסב הארנכ הז

 21 תא תונשל אל םיטונ םישנאו .ונליבשב טילחמו ונליבשב השקה
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 1 .תויוצר אל תואצותל איבמ הז זא לבא .לדחמה תורירב

 2 המ תא שי םימעפלש וניאר ,םיגשומ ינמ לכב הז תא ונגשמהו

 3 ,םייחב םג םייקש והשמ ,םישנא .תויטרפה סקודרפ ארקנש

 4 ךופה םיגהנתמ לבא ,תויטרפ םיצור םהש םירמוא םישנא

 5 .תומוה ירחא םג םייקתמ הזה סקודרפהש וניהיז ונחנא .ירגמל

 6 זיא םהלש אמסיסה לבא תויטרפ םיצור םהש םירמוא םישנא

 7 ,םירמואש שיםנא שי .ךופה םג לבא .סיילפ הד רבוא לוא

 8 אל יתומ ירחא אקווד לבא .יטרפ ארונ ינא ,םייחב ידועב ,םייחב

 9 ןכו יתוא וריכיי ולע ועדיוו לגי יתומ ירחאש הצור ינאו .יל תפכא

 10 םע לכהו םייחבם ייטרפ ארונ םה םא לבאאה. לה ןכו האלה

 11 אל םתומ ירחא זא ,האלה ןכו ןתוא עדוי אל דחא ףאו תואמסיס

 12 יבגל ,הזכש ךופה תטיורפ סקודפר ןמ אז זה .השיג היהת

 13. הזה רבדהת א ונלרו שפאיש םילכ .ןכ ,תועדומ זא. הזה רבדה

 14 יקודמה תוצובקב .ןהיבגלם ינקפס ונחנאי... נא לדחמ תורירב

 15 ,תושעל המם ישנאה את ונלאכשש ,בושו ובה שלע הזו נישעש

 16 ,הנושארה םעפב ,ןובשחל םימשרנו ננחאשכ ילאואמרו,  םה

 17 אלממ ,בתוכ הכשאת ,םושירה ךילהת תרגסמב ,ךסמ ץופקי

 18 המ דויגי אל .רוחבל ךותא וחירכי םשו .יםחראאלה וכ םיטרפ

 19  .לדחמה ברירת

 20  .םיצפוקש הלאכ פא פופ תונולח :לט

 21 ,והשמ ןמסמ אל התאש דעש פא פופ :לאכימ
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 1  .ןכ .ךישמהל לוכי אל התא :לט

 2 אל תומרופטלפהש ןבומכ ,וישכע .האלה רבוע אל התא :לאכימ

 3 ןולח לכ .בלש ותואב וחרבי םישנא הברה יכ .הז תא תובהוא

 4 ונל רורב הז .םיצור אל םה זא ,םישמתשמ דוע חירבמ הזכ

 5 םוקמ ןיאש םיבשוח בגא ךרד ונחנא ןכל זא .תאזה הניחבהמ

 6 ןיא עגרכ לבא .דיתעב ילוא ,הזה בלשב אל חטב ,הקיקחל

 7 תומרופטלפהמ שורדל רשפא רתויה לכל .הקיקחל םוקמ

 8 ראשיי אל הזש ידכ .תוינידמ עובקל וא .הלאכ םיתוריש עיצהל

 9  .ריוואב ירמגל

 10 ?קקוחמל תוצלמה םכל ןיא ,תרמוא תאז :לבוי

 11 ץורל אל ןובנ הז םימעפל .הכח ,בש ,איה קקוחמל הצלמהה :לאכימ

 12  .המידק

 13  .יקוא :לבוי

 14 ,רמולכ .תוינידמ היהת ןכש איה תפסונה הצלמההו :לט

 15 םירקמהמ קלחבו .תוינידמה המ תעדל ולכוי םישמתשמהש

 16 שי םא זא .תוינידמ חסנל ללכב וחרט אל ןמצע תורבחה

 17 שורדת ,שקבת הז ,הזה בלשב קקוחמל תמיוסמ הצלמה

 18  .תאזכ תוינידמ חסנל םיקפסהמ

 19 הנורחא הלאש .יקוא .םמצעב וטילחי םהש ?תוינידמה המ לבא :לבוי

 20 םיסנכנ ונחנאשכ םירקוחכ ונחנא םימעפ הברה .םכינשל ,יל

 21 ונחנא ובש ןפואה לע םג עיפשמ הז ,םוחת אוהש הזיאל
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 1 הז ,התא יכ ,תסנכנ ,התא ,תרמוא תאז .םוחתה לע םיבשוח

 2 ,סנכנ התא ,ןעדמ התא ,יאמדקא התא .רקוח התא .התאש המ

 3 ןפואה לע עיפשמ הזו ינשה דצהמ אצוי התא לבא ,רקוח התא

 4 םגו לט התא םג ,יתוא ןיינעמו .רבדה לע לכתסמ התא ובש

 5 רבדה לע םיבשוח םתא ובש ןפואה לע עיפשה הז ,לאכימ התא

 6 םתא ובש ןפואה לע םגו ?םיילטיגיד תונורכיז ארקנש הזה

 7 ?רמוא התא המ ,לט ?הזה טקייבואל סחיב םילעופ

 8 .הזה רבדל עדומ ינא .הזמ טלמיהל רשפא יא ,ןכש יאדוובש :לט

 9 אשונה תא םירקוח ,םיבשוח ,םיבשוי ונחנא .הזב םידבוע ונחנא

 10 קלחכ ,יתיסינשכ רבכ ,אלמל ךירצ יתייהשכ ,ינא םג .הזה

 11 םידמול ונחנאו הזל םיסנכנ ונחנא ,תרמאש ומכ ,תוסנתההמ

 12 תא ,ליימי'ג לש הזה ןולאשה תא אלמל יתלחתהשכ .הז תא

 13 יו ןמסל לש ,ינכטה בלשה תא שי .ר'גנמ טנואקא ביטקאניאה

 14 אל ינא ,ךסמ שי לבא .אבה ךסמל ךישמהלו תוצבשמ ינמ לכב

 15 רשפא ובש ,ןושארה אל חטב אוה לבא ,ןורחא אוה םא עדוי

 16  .םינותנה לש קתועה תא לבקיש םדאל העדוה בותכל

 17 ?רמוא התא המ ...יד :לבוי

 18 אוהש ...אוהש עגר הז יכ ,ךילהתהמ יתרשנ ינא םש ,ינאו :לט

 19  .יתניחבמ יטמרד

 20 ?תמלשה אל םצעב זא :לבוי

 21  .ךילהתה תא יתמלשה אל :לט
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 1 ?הזה ףסה ללגב :לבוי

 2 רסמ היהי םצעב הזש םיניבמ ונחנא םא ...ובש עגר הז ,ןכ :לט

 3 םינותנה םע קתועה תא ול םיחלוש ונחנאש םדאה תא שוגפיש

 4 םדאו .ונילע בוהאו ונל רקי םדא אוה ללכ ךרדבש םדא ,הלאה

 5 הזש םיניבמ ונחנא .ונתיאמ רסמ הזיא לבקיש םיצור ונחנאש

 6 הזכ רסמ תויהל לוכי אל אוה זא .ונתומ ירחא לבקי אוהש רסמ

 7 ...ומכ

 8 ?בצמה המ ,ייה :לאכימ

 9  .בלח םיינשו הניבג יל שי ,ייה :לט

 10  ...ייב ...תונומתה תא חק ...חק :לאכימ

 11 ןוכתמה תא הרימז הדודל חולשל חכשת לא ,אוב ...אוב ,ןכ :לט

 12 ךירצ הפש ןיבמ התא ,תאזה המרב אל הז ,וליאכ .המיירחל

 13 ...רתוי תצק רסמ תויהל

 14 ?ךתוא רצע הזו :לבוי

 15 ינא ,ילש םוי םויב ,הרגשב ...ב יתרמא ,וליאכ .יתוא רצע הזו :לט

 16 חסנל םג ,הלאה םיכסמב םדקתמ ינאש ידכ ךות וישכע לוכי אל

 17  .הלימה ןבומ אולמב יתומלאה רסמה םצעב אוהש רסמ הזיא

 18 ?לאכימ :לבוי

 19 יפירק עגר היה הז .הזה ךסמל יתעגה .הז תא יתישע ינא :לאכימ

 20 רסמ יתבתכו הקומע המישנ יתמשנ לבא .תאזכ לע תגרדממ

 21 אל רבכ תמאה ינא ,תעה אובב תועמדל םורגי ילואש ...הא
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 1 ,עגר לש הככ קפס אלל עגר היה הז לבא ?ןכ ,יתבתכ המ רכוז

 2 קובסייפב .תמאב הז .וליאכב אל הז ?יתימא הז ,הא ...התא

 3 ינאו םויאו ארונ םוקמ הז .קובסייפב אל ינא יכ ,היעב םוש ןיא

 4  ?תוומב המל זא ,םייחב םש תויהל ךירצש בשוח אל

 5  .וזה ךרדב היעב ךל הרתפנ םש זא :לבוי

 6 יה. עב ןיא םש זא :לאכימ

 7 תא אלמל ילבמ הזה ךסמה תא רובעל ךרד ןיא .יתנבה :לבוי

 8  ?הזה טסקטה

 9  ...לבא ,טסקטה תא אלמל אל לוכי התאש חינמ ינא :לאכימ

 10  ?בותכל היה לוכי אל אוה ?המ ,דיגי ינשה דצה זא :לט

 11  .קוידב :לאכימ

 12 ...קר םירבד המכ :לט

 13 הזה קובקבב בתכמ ותוא ...ה היהי הזש ןיבמ התאשכ לבא :לאכימ

 14 התא ,תועמשמ לעב היהי הזש הצור התא ,ךתומ ירחא עיגיש

 15  ...הז תא ריאשהל הצור אל

 16 הבר הדות ,סרומ לט רוטקודו קנריב לאכימ רוספורפ ,םיהדמ :לבוי

 17 םכביל תמושת תא תונפהל שקבמ ינא םויס ינפל עגר .םכינשל

 18 אוצמל ןתינ ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא רתאבש ךכל םיניזאמה

 19 רוכזת תשרהש וצרת המ :תרתוכה תחת ,שמתשמל ךירדמ

 20 ,ישומיש דואמ ,ןיינעמ דואמ עדימ זכרמ אוהו .םכתומ ירחא

 21 ןאכ דע .סנכיהל םינמזומ םתא ,ונרביד וילעש אשונב קסועש
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 1 רזעוש ילארשיה טנרינטאה דוגיא לש טסאקדופה .IL הדוקנ

 2, הרבהח לע טנרטניאשל ה קמועה תועפשההן ה מ יןבלה נול

 3 ירחא הרוקש המו םייחה ,תוברהת הקיטילופה ,הלכלכה

 4 םתא אם .האבה םעפב עמתשנ. רורד בלוי רוטקודי נא .םייחה

 5ם יאשל נוע םגו ונרביד וילעש אשונה לע דוע תעדלם יצור

 6 .טנרטניהא דוגיאל ש טנרטינאה רתאל וסנכהיאחרים, 

li.gro.cosi.www. הז li.gro.cosi.www. 7 רתאה תועצמאב 

 8 טנרטניאה דוגיא לש םירבחה תליהקל ףרטצהל םג ולכות

 9 טנרטניא לע הרימשל דוגיאה תדובע ךשמהב ךומתלו ילארשיה

 10  .לארשיב הרבחה ללכל ינויוושו ישפוח ,חוטב
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 12 הטלקה םויס

http://www.isoc.org.il/
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