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תל אביב יפו
Tel-Aviv-Yafo
שולם P.P. -
2438
במקרה של אי מסירה
יש להחזיר לארגון המורים
בבתי הספר העל יסודיים,
דרך מנחם בגין  23ת"א 66184

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

ועידת ישראל לחינוך 2016

גיליון מיוחד:

החינוך?
עתיד
-eודאות
גיליון

258

אדר ב'-ניסן אפריל

תשע"ו

2016

תוכן העניינים

28

14

36

חידושים טכנולוגיים בין
סיכון לסיכוי | הרב שי פירון

עתיד החינוך" :להיות אדם אוהב אדם"
שרף חסאן

46

82

86

אומת הסטארט אפ
משאילה ספרים | רם כהן

בתום עידן העיוורון
אורן לאלו

בואו נדבר על העתיד .ואם לדייק
על עתיד ילדינו | רועי צזנה

מטכנולוגיה חינוכית לאדטק
אבי ורשבסקי

7

דבר יו"ר הנהלת ארגון המורים | רן ארז

 54עתיד החינוך במצב של -eודאות | עלי זחאלקה
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דבר עורך "קשר עין" | שלמה מויאל

 56החומרים שמהם בנוי העתיד | ד"ר יובל דרור

 11דבר עורכת הגיליון המיוחד | שרון כץ

 58טכנולוגיה בחינוך – אמצעי ולא מטרה | רנדי וינגרטן

 12ועידת ישראל לחינוך  | 2016סקירה

 60עתיד החינוך? אופטימיות זהירה | יובל גרינברג

 14חידושים טכנולוגיים  -בין סיכון לסיכוי | הרב שי פירון

 62חיבור בעידן מחובר | ד"ר טלי יריב-משעל

 18מערכת החינוך בעידן הסייבר | ד"ר אביתר מתניה

 65המורה – אי של ודאות | ענבר רז רוטשילד

 20הופעת החינוך  | 2.0יעקב הכט

 66הזמנה ליציאה למסע | ד"ר הילית פינקלשטיין

 25איזה עתיד יש למערכת החינוך כשכולם בתוכה
איבדו אמון זה בזה? | פרופ' יזהר אופלטקה

 68ניהול סיכונים של החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל
ד"ר ענת אבן זהב

 28מטכנולוגיה חינוכית לאדטק | אבי ורשבסקי

 70מה באמת חשוב שילדינו ילמדו? | עינת גלזר

 30להבטיח הזדמנות | חילי טרופר

 72תהיות על עתיד החינוך וההשכלה | ד"ר אביבה אבידן

 34לצאת מהקופסה או להמציא אותה קצת מחדש
ד"ר אייל דורון

 74בלי אנושיות אין חינוך | נדב ברמן שיפמן

 36עתיד החינוך" :להיות אדם אוהב אדם" | שרף חסאן
 38לפרוץ אל הלא ידוע | יעל דורון-דרורי

 76החינוך האינדיבידואלי בעידן אי הוודאות | שירה יצחק
 78לעתיד טוב יותר :גישור בבתי הספר – בין חתירה
להסכם לשינוי השיח | דניאל-בר פוירשטיין

 40על המוח בעידן טכנולוגיית המידע | ד״ר הגר גלברד-שגיב

 80מ"אי ידיעה" ל"איים של ידיעה" | ליאור הלוי

-e 42ודאות ,אתיקה ופרטיות ביחסי מורים-תלמידים באתרי
רשתות חברתיות | ד"ר אלונה פורקוש-ברוך
וד"ר ארנון הרשקוביץ

 82אומת הסטארט אפ משאילה ספרים | רם כהן
 84המרחב הפיזי והפדגוגיה בדיאלוג | צפי שומר

 46בואו נדבר על העתיד .ואם לדייק – על עתיד ילדינו | רועי צזנה

 86בתום עידן העיוורון | אורן לאלו

 48ישן מפני חדש תוציא – האומנם? | פרופ' מירה קרניאלי

 88שרת החינוך העתידית של ישראל

 52שלושה סיפורים קצרים מההווה במבט לעתיד | מיקה דפני

 90פני החינוך לאן? | דכאא חיחי-עבאס

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם.
כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.
כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.
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 ומלמד בביה"ס תל"י, האוניברסיטה העברית בירושלים,דוקטורנט בחוג למחשבת ישראל
בית חינוך

נדב ברמן שיפמן

בלי אנושיות אין חינוך
 ֶטכנוֹלוּציה – לא,טכנולוגיה – כן

 ֶטכנוֹלוּציה – לא,טכנולוגיה – כן

ęĐč ĥĕĥ ęĕĚĎĠĐ Ęė ęĞ À ĤĠĝĐ ĕĦč
Đčđĥē Đĕđđē ęĕďĕĚĘĦĘ ęĕģĠĝĚ À
.ęĕĕĥđĜČ ěĕĘĚđĎ ĕĝēĕđ ēĕĥ-ĦďĕĚĘ Ęĥ
ğĕĠėĐĘ ęĕĥģčĚĥ ĕĚĘ ĤĕėĒĐĘ ęĎ ĕđČĤ
ĤĠĝĐ ĕĦč ĦČ (ğĠđėĘ ĤĚđĘ ČĘĥ)
ĕĘČĤĥĕĐ ģĔ-ĕĕĐĐ Ĥđď ĕė ,'ďĕĦĞ'Ę
(ĔĜč ĕĘĦĠĜ ĖđĜĕēĐ Ĥĥ đĘĘėčđ) ĤĕĞĢĐ
ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč đĕĦđĕđĜĚđĕĚ ĦČ ĥėĤ
ĐėČĘĚ ĕĤđĞĕĥ ęĎ đĕĐ Đčĥ ,'ĐĜĥĕ'Đ
,ĦČĒ ĦĚđĞĘ ,'ęĕėĝĚĐ ęĘĐ' ĦČ .ĦđĤĎĜđ
ĦđĞĥč ĤĦđĐđ ĕď ęĕďĕĚĘĦĐ ęĕĎĠđĝ
ĤĕĐĒĐĘ čĕĔĕĚĥ ĕĠė ,čĤĞĐđ Ģ"ĐēČ
ęĥč OECD-Đ ēđď ĕĠ ĘĞ 5.ěđČĕĘ ĤĕĚĦ
ĤčđĔģđČ) "ĐďĕĚĘđ ęĕčĥēĚ ,ęĕďĕĚĘĦ"
ęĕĔđĜ ęĕėĝĚ-ĕđčĕĤđ ĤĦĕ-čŅĥēĚü (2015
ęĜĕČ ęČ ęĕĕďđĚĕĘĐ ęĕĎĥĕĐč ęđĎĠĘ
ĦĕĥđĜČ ĐČĤđĐđ ĦđĜĕĕĤđČ ēđĠĕĔč ęĕčđĎĚ
,ěĚĤģđĢ ĤĕĚČ :ĦĕĘĎĜČĚ ,ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđĤĔĚĘ
ęĥ) 41 'ĚĞ ,ē"ĜĥĦ ĐĜĜĞĤ ,ęĕĘĞđĠ ĦĕĤĠĝ
đĞĚĥĚ End :ěđđėĚč ĕĞĚĥĚ-đď ČđĐ ĤĠĝĐ
.('ĦĕĘėĦ' ęĎđ 'ġģ' ĦĕĘĎĜČč
ěđČĕĘ ęĞ čđĔĕēČ ĞĔĜ ĐėĤĞĥ ěđĕČĕĤĐ đČĤ .5
.(31.12.2015) "ġĤČĐ" ğĝđĚč

ĕĤĐ ,đĜĦđĕĥđĜČč ģđčďĘ đĜĜđĢĤč ęČ
ęĕĕĎđĘđĜėĔĐ ęĕĤĢđĚĐ ĦČ ďĕĚĞĐĘ ĥĕĥ
ěđĒē'ė ęĚĢĞ ęĕĎĕĢĚĐ đĘČ ĦČ ęĎđ)
ČĘ ęČĥ đĜĕĘĞ ęĕĚĕĕČĚ ğČ đČ 'ďĕĦĞĐ
.ĦŅĕĥđĜČĐ ěēčĚĘ (ďēė üĜ - ęĐč ĥĚĦĥĜ
,đĜĦđĕĥđĜČ ęĞ ęĕčĥĕĕĦĚĐ ęĐĚ đĘČ
ęĕĕđČĤ ,ĐĦđČ ęĕĦĤĥĚđ ęĕēĠĔĚ
ĦēĦ ęĕĤĦđēĥ đĘČ ;ĐĕĎđĘđĜėĔ ęĥĘ
ęĕĤđĢĕĘ đĜėĠĐĘ ęĕĥģčĚđ đĜĦđĕĥđĜČ
ĐģĕĒ ĕĤĝē ,ģđēĤĚ ęĕĔĘĥĜĐ ęĕĕĔđčđĤ
ĕĦĕĜĕėĥ ĐĚ ęĐ À ĦĘđĒĘ ĦđĕĤēČđ
ĐĕĎđĘđĜėĔ ,ĤĚđĘė 3,ĐĕĢŅĘŖĜėĔþ ĐĜđĤēČĘ
đĜĦĤčĞĐ' ČĕĐ ĐĦČĢđĦ đČ ĐĦĤĔĚĥ
-ĔĝđĠĐ ĕĠĘĥ 'ĐĕĢđĘđčČč ČčĐ čĘĥĘ
ęĕĔđčđĤ ,'ęĕĚėē ęĕĤđĢĕ'Ę Ėĕĕĥ ęĒĕĜĚđĐ
.ĦĕĦđėČĘĚ ĐĕĢĜĎĕĘĔĜĕČđ
?ĕĚĘ đĚĢĞ ĦČ ĘĎĝĘ ĖĕĤĢ ĕĚ
ĕĦčĥ ĐĜĞĔĐ ĦĞĚĥĜ ĦđčĤ ęĕĚĞĠ
ęĚĢĞ ĦČ ęĕČĦĐĘ" ęĕėĕĤĢ ĤĠĝĐ
ęĘđČđ ."ĐĥďēĐ ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđČĕĢĚĘ
ěĚĔĝđĠ ĘĕĜ ěĞĔĥ ĕĠė
ĐĥďēĐ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĘĞĥ ďĕģĠĦĐ
ĤēČ ęđģĚ Ęėč đČ ĤĠĝĐ Ħĕčč ČĘĚĘ
ĦđĕĒĔĜĠ ČĘĘ đč ěđďĘ ĥĕĥ ČĥđĜ ČđĐ
...ĦđĘĞĠĦĐ ĦđČĕĤģđ ĦđĕčĕĔģČĤĠĕĐ
ĦđĜĦđĜ ĦđĕĎđĘđĜėĔĐ ...ĐģĝĞč ĤčđďĚ
,Đđđĥ ĐďĕĚč ęĕĚĞĠĘ ,ĦđēģđĘđ
ęĕĚĞĠĘđ ,ĤĦđĕ ĦđĜĦđĜ ęĕĚĞĠĘ
(2003—1931) ěĚĔĝđĠ ĘĕĜ 4.ĤĦđĕ ĦđēģđĘ
ğĝđĚ ,ěđĥČĤ ĤđģĚ ,"ęďČĐ ĘđĝĕēĘ ĖĤďč" .3
.đ"ĞĥĦ ĦĕĥČĤč Ħčĥ
ĦĥďđēĚ ĐĤďĎĐ :ĖđĜĕēĐ ġģ ,ěĚĔĝđĠ ĘĕĜ .4

ח

ĦđĤđĝĚ Ęĥ ĖĤďĐ ČđĐ đčĔĕĚč ĖđĜĕ
ĤđďĘ ěĐĕėĤĞ ĦČ ĤĕčĞĐĘ ĦđĕĥđĜČ
ĕĜĦĘĞĠ ĤĥĠČĐ Ęėėđ ĕĘđĘĕĚ ěĠđČč ČčĐ
đĜČ ?ďĕĦĞč ĖđĜĕēĐ ĕĜĠ ěČĘ 1.ĕĦĕĕđđēđ
ęĕĕĞďĚĐ đĕĎĥĕĐ đčĥ ěďĕĞč ęĕĕē
ĦđĘĞđĦĘ đČĕčĐ ęďČĐ Ęĥ ęĕĕĎđĘđĜėĔĐđ
ěĕĚĐ Ğďĕ ęĤĔĥ ĦđĜėĝĘ ęĎ ĖČ ,ĦđčĤ
ĦČ ěĕčĐĘ ěđĕĝĕĜĐ ČđĐ ĞďĚ :ĕĥđĜČĐ
ĔđĘĥĘ ěđĕĝĕĜĐ ČĕĐ ĐĕĎđĘđĜėĔ ;ęĘđĞĐ
ĦēĦĠĦĚ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ...ęĘđĞĐ ĘĞ
ĦėĘđĐ đĜĘĥ ĦđĕĥđĜČĐđ ĦėĘđĐđ
ĔĘĦĥĐĘ ęĕĕČ ĞčĔĐ ęĞĠ ...ĦģēĚĜđ
ĐĕĘĞ ęĕĚĕĕČĚ ęđĕĐ ;đĜĘĥ ĦđĕĥđĜČĐ ĘĞ
ĤĤēĦĥĐĘ ĦĜĚ ĘĞ đĜēĦĕĠĥ ęĕĞĢĚČĐ
2
.ĞčĔ đĦđČ Ęĥ ĐĔĕĘĥĐĚ
ďĕĦĞ ĕčĎĘ ĐĘČĥĐ ĕė ěđĞĔĘ ĥģčČ
ĘĞ ĦĕĝĕĝčĐ ĐĘČĥĐ ČĕĐ ĤĠĝĐ ĕĦč
ĕĜĚđď ?ĦŅĕĥđĜČ ĕĐĚ .đĜĦđĕĥđĜČ ďĕĦĞ
đĜĦĤďĎĐĘ ęĕĕĜđĕē ęĕČčĐ ęĕčĕėĤĐ ĕė
:'ęĕĐĘČ ęĘĢč' ęĕČĤčĜė đČ ,ĥđĜČ-ĕĤđĢĕė
-ĕĞčĔĐ ęĘđĞĐĚ ģĦđĜĚ đĜĕČĥ ęđĕģ
,ĦĕĦđďēČ ĥĠĜ-ğđĎ Ħđĥĕ ,ĕĜĎĤđČ
ĦĘđĒĘ ĦĕĤĝđĚ ĦđĕĤēČđ ĦĕĘđĘĕĚ ĐģĕĒ
ĦđĤĕē ,đďđēĕĕđ ęďČĐ ďđčė ,ĐĤčēĘđ
ĦĤĕĚĥ .ĦđĕĔĤĠĘ ĦđėĒđ ĐĕĚđĜđĔđČđ
ĐĕđĘĦ À ĐĕčĕėĤ ĘĘĥ ĘĞ À đĜĦđĕĥđĜČ
.đĜĕďĘĕĘ ģĕĜĞĜĥ ĖđĜĕēĐ čĕĔč ČđĠČ
đĜĘ ČĕĢđĜ ĕĜđĕĞĐ ĞďĕĐ ěĚ ģĤ ęČĐ" ĕĤĚČĚ đČĤ .1
ĦčēĤĐĘ ĦđĜĚďĒĐė ĦđĕđĤĎčĐ ęđĢĚĢ ?ĖđĜĕē
čČ-ĒđĚĦ ,231 ěĕĞ Ĥĥģ ,"ĦĕĜĦĘĞĠĐ ĐďĕĚĘĐ
ęĕĤėĒđĚĐ ĦđĤđģĚĐ Ęė) 28—26 'ĚĞ ,Ď"ĞĥĦ
.(ĦĦĥĤĚč ęĕĜĕĚĒ ĦđĤĞĐč
ęĕģĦĜĦĚ :2013 ĦđĜđđĕĕĦĐ" ,ěĚďđĎ ĐėĕĚ .2
.(3.12.2013) čĕĤĞĚ ,"ĤčēĦĐĘ ĕďė ĤĘđĘĝĐĚ
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חינוך במיטבו הוא הדרך של מסורות אנושיות להעביר את ערכיהן לדור
הבא באופן מילולי וככל האפשר פעלתני וחווייתי

,ęĕĞďđĕ đĜĕĕĐ đĘĕČ ...ĕĤĠĝ-ĦĕčĐ
ČđĐ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęė Ęĥ ęĢĠēĥ ,ĘĥĚĘ
ęČĐ ,ęĕĕģĝĞ ęĕďĕĎČĦ ĕĥČĤ ĦđĕĐĘ
,ęĕĤĕėĒĦ ĦČĕĤģč ęĦđČ ęĕĜĚČĚ đĜĕĕĐ
ĦČ ęĕĘčĘčĚ ČĘđ ...ęĕĕĜđĞčĤ Ħđēđď
?ĐĕĤđĔĝĕĐčđ ĞďĚč ,ĐĤĕĥč ęĦĞď
čđĥēĕ ČĘ ęďČ ęđĥđ .Ėė čĥđē ĕĜĕČ
ĦĤĢđĜ ęĕđĝĚ ęđēĦč ĦđēĚĦĐ .Ėė
đČ ,ĤĦđĕ ĦĕĘĘė ĦĘđėĕ ĦđĞĢĚČč ģĤ
ČĕĐ ĦĕĘėĘė ĦđĘĕĞĕ ,ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč
ĖđĜĕē Ęė .čđĔ ĖđĜĕē Ęĥ ĕČđđĘ ĤĢđĚ
ĦĕĘėĘė ĦđĘĕĞĕ ĘĞ ĤģĕĞč čđĝĕĕĥ
Ęėčđ ,ĕĥđĚĕĥ ĦđĕĐĘ ĕďėĚ ĘčĎđĚ ĐĕĐĕ
Ęĥ ěđčĘĞ ĕďė ęĘđĞĐ ĦČ ďĚĎĕ ,ĐĤģĚ
ďĚĎĕ ĦđēĠĐ ĘėĘ đČ .ĦđĕĥđĜČĘ ĥĚĚ
9
.đĐĚ čđĔ ďĚđĘ Ęĥ ěđĕĞĤĐ ęĢĞ ĦČ
čĕėĤĚč ĘĒĘĒĘ đĜĘ ĘČ ,ĦČĒ Ęė ĖđĦč
-Ħĕčč ĦĞĚĥĚĐđ ĦŅĕĦĢđčģĐ ,ĤďĝĐ
đĦģĠĐ ĘĞ ĐčĤ ĐďĕĚč ęĕČĤēČĐ ,ĤĠĝĐ
:ĕėĤĞĐ ĕĥđĜČĐ ĖđĜĕēĐ Ęĥ
ĖėĘ ĦđĕČĤ Ęĥ ĞĠĥ đĜďĕč ĦđĕđĢĚ
ęĕĤčďĐ ĦČ ďĚĘĘ ĦđčĤ ęĕĜĥ ēģđĘĥ
ęĕĘčģĦĚ ęĐĥ ĕĜĠĘ ĤĠĝĐ Ħĕčč
ĖĕĘĐĦĐ ...ęĕďĕĚĘĦĐ ĕďĕ ĘĞ ęĕĚĜĠđĚđ
.ĦđčĤĦ-ĕĜč ęĕĥĜČ ĦĤĕĢĕ ČĤģĜ ĐĒĐ
ěĕĕĜĞĦĚ đĜĕČ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĘČĥ
ý ĐĚđď
10
.ĤĠĝĐ ĕĦč Ęĥ ĐĒ ďĕģĠĦč
Ęĥđ ĖđĜĕēĐ Ęĥ ęĢģ ĦČ ģēďĜ ęČĐ
đĕĦđĤĔĚ ĤđČĘ ŖĘĘėĥĜ đČ ,ĤĠĝĐ-ĕĦč
?ĦđĕđČĤĐ
ĐĜĕČ ĐĥĎďĐĐ) 33 'ĚĞ ,ĖđĜĕēĐ ġģ ,ěĚĔĝđĠ .9
.(ĤđģĚč
.45 'ĚĞ ,ĖđĜĕēĐ ġģ .10
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ĦđĕĎđĘđĜėĔ Ęĥ ĤĠĝĐ-ĕĦčĘ ĐĤďēĐĘ
đĚė ('ĐĕĢŅĘŖĜėĔ' đČ) ĦđģđĘēĚč ĦđĕđĜĥ
đĘĕĠČĥ ,(VR) ĐĚđďĚ-ĦđČĕĢĚ ĕĠģĥĚ
ĦđĤđģĕč ĦđēĦĚĜ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĕĤđďĚč
ĐĕĢĒĕĜĚđĐ-ĐďĐđ ęĕĤđĚēĐ ęĕģĒĜĐ ĘĞ
.ěďĕ ĘĞ ęĤĎĕĐĘ ęĕĘđĘĞĐ
ĤĠĝĐ ĕĦčĥ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ēėĥ ęČĐ
čēĤĚ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĦđĕĐĘ ęĕĤđĚČ
ĤĐāĢ ĦēĕĦĠ Ęĥ ,ĐďĕĚĘđ ĖđĜĕē Ęĥ
?ĐĒĐ ęĘđĞĘđ ĦĘđĒĘ ĘėĥđĚ ĕĥđĜČ
ĦĢĕĤĠ ĕĜĠĘ ,ęĕĞĥĦĐ ĦđĜĥ ĞĢĚČč
ĦČ ěĚĔĝđĠ ĐĠĢ ,ĕĘĔĕĎĕďĐ ěďĕĞĐ
:ĦČĒĐ ĐĕĞčĐ
ęĐĘ ęĚĞĥĚ"ĥ ęĕďĕĚĘĦ ęĕĥĎđĠ đĜČ
Ęĥ ĦđĞĚĥĚĐ ĐĚ ."ĕĦĕĚČĐ ęĘđĞč
ĔĤĠč ,"ĕĦĕĚČĐ ęĘđĞč ęĐĘ ęĚĞĥĚ"
ęČĐ ?ęĕĤĕĞĢ Đė ęĕĥĜČč ĤčđďĚĥė
ČĠĤĘ ďĕĦĞ ĐĚđďĚ ĦđČĕĢĚč ĘđĕĔ
ęĕĤĕĞĢĐ ęČĐ ,Ėė ęČđ ?ĦČĒė ĐĕĞč
ęĘđĞĘ ĤđĒēĘ đĢĤĕ ęĕďĤĔđĚĐ
8
?ĕĦĕĚČĐ
ĤđėĚĘ ĐĝĜĚĐ 'ĕ üĜĦ øĘčÿ ĝ'Đ
ø ěđđĕėĘ ďđĎĕĜč
ďģĚĦĐĘ ĥĕ ,ĦđĚđďĚ 'Ħđĕđđē' ęĕďĕĚĘĦĘ
čđĔ ĦĤĥĕĥ ĕďė ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ đĤđĠĕĥč
ęĐĕĤđĥĕėđ ęĦđĕĥđĜČ ēđĠĕĔ ĦČ ĤĦđĕ
ĦēĕĜĒ .đĜĕďĘĕ Ęĥ ęĕĕĦĤĕĢĕĐđ ęĕĕĦĤčēĐ
ęĕďĞĕĘ ĖđĜĕēĐ ĦĠĠėĐđ đĘČ ęĕďĞĕ
ĐĘĕĞĚ ģĤ ĐĜĕČ 'ęĕĕďĕĦĞ'đ ęĕĕĜđĢĕē
:ĐĘĕĞĕ ĐĜĕČ ğČ ČĘČ ,ęĦđĕĥđĜČč
ĘČĥ
ý
ĐčĤĐ ĦđĕĤĘđĠđĠĐ Ęė ęĞ
ěĕČ ,ĐĜĚĚ ĐĜĐĜ ĦĕĘėĘėĐ ĦđĘĕĞĕĐ
ĖđĜĕēĘ ĦđģĠĝĚ Ħđčĕĝ ĤđĢĕĘ đēđėč
.41 'ĚĞ ,ĖđĜĕēĐ ġģ .8

ģĘē ęĐ ĐĒ ěčđĚč ęĕėĝĚĐđ ,ĦđĕĦđėĕČ
Čģđď ĖĤđĢ ĥĕ .ěđĤĦĠĐĚ ČĘ ,ĐĕĞčĐĚ
ęĎ ,ĐďđĜ đČđčđ) ęĕďĕĚĘĦĐ ĘĢČ ēĦĠĘ
:ĦĕĦĤđģĕč ĦŅĞďđĚ (ęĕĤĎđčĚĐ đĜĘĢČ
čđĤ ,Ĥčď đĥĞĕ ČĘ ĤĠĝĐ ĕĦč ęČ ęĎ
...čĥēĚč ĥĚĦĥĐĘ ĞďĦ ĐĕĕĝđĘėđČĐ
ĐďĚĘ ĐĕĕĝđĘėđČĐ čđĤĥ ęĥė ģđĕďč
ĦČĒ ďđĚĘĘ ĕĘč ĦĕĜđėĚč ĎđĐĜĘ
ĘĞ ĦĞďĘ đĜĕĘĞĥ ĐĚ ...ĤĠĝĐ Ħĕčč
ĦĞďĘ đĜĕĘĞĥ ĐĚĘ ĐĚđďč À ĦđĕĜđėĚ
ĘĞđ ĐĕĒĕđđĘĔĐ ĘĞ ,ęĕčĥēĚ ĘĞ
đĜĕČ À ĦđĤēČ Ħđčđĥē ĦđĕĎđĘđĜėĔ
ěĐ ďĢĕė ČĘČ ěĐč ĥĚĦĥĐĘ ďĢĕė
6
.đĜč ĦđĥĚĦĥĚ
đĜČĥė ĐďĕĤĔĚ ěĚĔĝđĠ Ęĥ đĦĜčđĦ
ęĕĥģčĚĐ ęĕĕĔĤĠ-ęĕĕģĝĞ ęĕĠđĎ ęĕČđĤ
ĕĤđčĕĢĐ ĖđĜĕēĐ ĕďĕĚĘĦč ĥĚĦĥĐĘ
ďđēĕĕč 7.ĕđĝĕĜ-ěĠĥ đČ 'ĤđĔĤĘĝģČ'ė
ĦđĜđĕĝĜč ĤčđďĚĥė ĤčďĐ ĤđĚē
.(ĤđģĚč ĐĜĕČ ĐĥĎďĐĐ) 43 'ĚĞ ,ĖđĜĕēĐ ġģ .6
,'đĜĤĠĝ-Ħĕčč ČĘ ?ĐĕĢŅĘŖĜėĔ' ĕĤĚČĚ đČĤ .7
.55—49 'ĚĞ ,đ"ĞĥĦ ĤďČ-Ĕčĥ ,(3) 777 ęĕďđĚĞ

