
רקי שיא ,ןפוד אצוי שיא
 םחנמ ברה ,םולש ףדורו םולש בהוא ,יטנתוא ,רקי םכח דימלתמ הדירפ ירבד
ל"צז ןמורפ

 .ןפוד תאצוי תוישיאו עוקת לש הבר ,ל"צז ןמורפ םחנמ ברה ומלועל ךלה )'ב( ברעה

 יתעדל ךכ םתס יתוא םילאוש ויה ול
 רסאי ומכ םיסופיט םע שגפנש בר לע
 אלש הארנכ ,ןיסאי דמחאו תאפרע
 ברה לבא .תובוט וילע בשוח יתייה
 ול התייהו ,דחוימ ידוהי היה ןמורפ
-יברעה ךוסכסל תדחוימ השיג
 ןתינ אלש רבס אוה .ילארשי
 לש יתדה שרושה ןמ םלעתהל
 אובי ןורתפה םג ןכ לע ,ךוסכסה
 תא םש אוה ןכ לע .תדה תועצמאב
 ,םיברע לומ– וטושפכ ןה ,ופכב ושפנ
 ,םידוהיה ויחא לומ– הרופאטמכ ןהו
 ידכ ,היהי אלש ימ םע שגפיהל ךלהו
 .םולשה תא םדקל

 ,םילבחמ יבר םע םג שגפנ אוה ,ןכ
 ץירעמ ינא .םהילא ףנחתה אל לבא
שאל ךתוא סינכי םיהולא" :אלמ הפב ול רמולו ןיסאי דמחא לומ תבשל ץמואה ול היהש ךכ לע ותוא
 ."!םידליו םישנ גרוה התאש ללגב ךתוא ףורשיו םוניהיגה

םלוכש ידכ קר םרזה דגנ םיכלוהש הלאכ אל ,םייטרדנטס אל םישנאב םג ךרוצ ונלש םלועל שי ,ןכא
 לש הנוש הייאר םתיא םיאיבמה ,םייטנתוא ,תמא ישנא אלא,םרזה דגנ םיכלוה םה ךיא וארי
 .ןכל םדוק םהילע בשח אל שיאש תונורתפ רצייל םילוכי םה אקווד םיתיעלו ,תואיצמה

 אוה יתימא ןמא .לארשיב םיבושחה ןמ ,םייתוכיא םינמא תונורחאה םינשב וילא ורבחתה םניחל אל
-ל שי וללגב קר רשא ,ידוחייinput ול שיש ךכב לכ םדוק ןייפאתמ יתימא ןמא ,שיגר שיא לכ םדוק

outputןמורפ ברב ואצמ םה ןכ לעו ,םהל םימודה תא תוהזל םיעדוי הלאכ םישנא .לודג ךרע ולש 
 .הרות ונממ לבקל ואבו ,המואת שפנ

 ןמ לבא ,םולש ןיכשהל תוירוקמה ויתומזוי לע רקיעב רפסל םיעדוי תרושקתב ,םירבדה עבטמ
 ,ותדיקש בור תא סנ לע הלענש יואר .לודג םכח דימלת היה ןמורפ ברה לוכה ינפלש ריכזהל יוארה
 עפוש .תדחוימה וכרדב ,בוש ,קוק ברה יבתכל תימינפה ותוכייש תאו רתסנל הלודגה ותבהא תא
 .החמש עפוש ,הנומא עפוש ,הבהא

 םילודג ונל ומוקיש הווקתה הבר ,םתכילה םע ןכ לעו ,יוקיחל תונתינ םהיתודימש םילודג םישנא שי
 ,ללח ,ךכ רתונ םיריתומ םהש ללחה ןכ לעו ,יוקיחל תנתינ אל םתדימש הלאכ שי םלוא ,םתרומת
 ,תוהדזהל יתלוכי לוכה םע אל ,רומאכ.הז גוסל ךייש היה ןמורפ ברה .אלמתהל דיתע אוה ןיאו
.הזכ דחוימ םכח דימלת וניניב היהש ונל דובכל לבא

 .ךורב ורכז יהי
בירעמ לש שדחה קובסייפה דומעל וסנכיה
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 ןיעב םשגל הליפתב םירצונו םימלסומ תד ישנאו ןמורפ םחנמ ברה
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