
12.5.09                             ,בר םולש

 ,"הידפוקיניו" םורופ תרגסמב לשא הרפע ר"ד לש האצרה וירחאלו טרסל םכנימזהל םיחמש ונא

 תורדש ,םיבכוכה תעבש ןוינקב ןח-בר עונלוקב ,22.40 – 19.30 תועשה ןיב ,25.5.09 'ב םויב

.)ןופצ ןולייאמ האיציה דיל ,הילצרהל הסינכב( הילצרה םיבכוכה תעבש

םייחו הלמח  לומ  תוומו לרוג  :תולכ דע  

 113 ,רטסרופ קראמ :יומיב ,Stranger than Fiction, 2006( "ןוימד לכל רבעמ" טרסה תנרקהב ליחתנ

 תא תונקיידב דעתמה השא לוק עומשל ליחתמ דחא רקובש ,דדובו ירורפא סמ חקפמ ראתמה )'קד

 יכ ךשמהב ררבתמ( וילע רגוסה לרוגה תריזגמ טלמיהל ידכ .ברקתמה ותומ לע רפסמו וייח תרגיש

 תא גורהל ךרד תשפחמו הביתכ םוסחממ תלבוסה "התמ" תרפוס לש ןורחאה הרפס רוביגל ךפה

 הידגרטמ וייח תא ךופהל תורפסל רוספורפ לש ויתועצהב רזענ אוה ,)רפסה תא םייסלו הלש רוביגה

 לצניהל ידכ ,הבהא אוצמל חילצמ אוהש ףא ךא .)הבהאב תמייתסמה( הידמוקל )תוומב תרמגנה(

.תוומה תטילש תוילרוג ךותב הלמח לש השק תווהתה תשרדנ ןיידע תוומה תתיפלמ

 םיגשומה לש )סאלובו ןאח דועסמ יפ-לע( יטילנאוכיספה לופיטב םתועמשמב קוסעת האצרה

 וייח תיירוטסיהב דוכלה םדאה ןמ רובעל ידכ לופיטב קבאמל .א.ז ,destiny(("דועי" לומ )fate("לרוג"

)fated man( ה לא- destiny השענ רשא ,ותוימצעו וייח לאיצנטופ תא םישגהל םדאה תורשפא אוהש 

 לש ותונסרה תא דורשל לפטמה לש ותלוכי ךותמ ,ינאיטוקיניוה ןבומב "טקייבואב שומישה" ךרד

  תיניטלמ :compassion( הלמח תווהתה תועמשמ לא הזל רבעמ ךלת האצרהה ךא .ומלועו לפוטמה

com=with, pati=to suffer  – to suffer with( שואי יבצמ ךותב ,לפוטמ-לפטמ לש קומעה רוביחב 

 האבוהש( ישפנ תוומב תולכ דע דוכלה םדא לש יטילנאוכיספ לופיט ךותמ תינילק השחמה אבות  .תוומו

.)םיינילקה םיגולוכיספה דוגיא לש ןורחאה ןויעה םויב

 הרבחהו ןוכמה ,הרומו הכירדמ ,החנמ תיאקיטילנאוכיספו תינילק תיגולוכיספ איה לשא הרפע ר"ד

 ילארשיה ןוכמב 'תורבדיה'ו ,לארשיב טוקיניו זכרמ ירומו ימיקממ ;לארשיב תיטילאוכיספה



 רודמ תכרוע ;ביבא-לת תטיסרבינוא ,האופרל הטלוקפה ,היפרתוכיספל תינכותב תדמלמ ;הזילנאוכיספל

.היפרתוכיספל ילארשי תע-בתכ – "תוחיש"ב םירפס תרוקיב

 ל"אודב עידוהל שי ךא( תישפוח הסינכה ויכירדמו וירומ , זכרמה ידימלתל .ח"ש 80 ףתתשמל ריחמ

 .)תופתתשהה לע זכרמל

 .לארשיב טוקיניו זכרמ תדוקפל האחמה ףוריצב ריבעהל שי ותוא המשרה ספוט ב"צמ
,םכתופתתשהל חמשנ
לארשיב טוקיניו זכרמ
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25.5.09  האצרהו טרס :המשרה רבוש

 :סקפלט  61100  א"ת 10076 .ד.ת ,לארשיב טוקיניו זכרמ :דובכל

6447594 - 03
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