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מוצאתמרעות55לפינסקייהודיתד״ראיךברורלא

חוליםבביתרופאההיאשלה:הרביםלעיסוקיםזמן

חולים,בקופתבכירתפקידממלאתפרטית,ובמרפאה

יוצאתלביןוביןמרתוניםרצהבמילואים,משרתת

הנמרצתהאישהבעיניאבלהמדבר""מלכתלמסעות

לא"חשוברגעמכלנהנתוהיאחייהבשגרתמדובר

אומרתהיאהזמן",כלעצמךאתלאתגרלנסות,לפחד,

בוסידןרותי כרםרונןצילום:בוםידןרותי

nrrn fcrלפי־יהודיתד״רבשבועפעמיםחמש$TS1$.לפי$TS1$

$DN2$.לפי$DN2$^^ויוצאתקוםמשכימהמרעות55נסקי

22שלפעוטענייןבוקר,לריצת?&££
קי־

לומטרים.

$TS1$.קילומטרים$TS1$

$DN2$.קילומטרים$DN2$נזקקהיהודאיממוצעאדם

כזאת,ריצהאחריצמודלאמבולנסאורפואילטיפול

סיימהשהיאאחרימידבביתהאותהפוגשתכשאניאבל

קליל.ג׳וגינגשסיימהמישהיכמונראיתהיאלרוץ,

החם,האווירמזגלמרותמזיעהבקושילפינסקיד״ר

שמבחינתהונראהשרירים,מתיחותבכמהמסתפקת

לחלוטין.שגרתיבענייןמדובר

ממירוץחזרהבדיוקשהיאמספרתהיאבכך,דילאאם

קילומטרים,עשרותשלריצהשכלללעמק׳׳הר

ושבו־לי־ם׳׳מיםבמירוץהשתתפהכןקודםוששבוע

עיים

$TS1$ושבועיים$TS1$

$DN2$ושבועיים$DN2$ספטמברבחודשפריז.מרתוןאתסיימהלכןקודם

נטויה.הידועודברלין,במרתוןלהשתתףמתוכננתהיא

להסבירמנסההיאחופש״,תחושתלינותנת״הריצה

אתהשלך,הגוףאתמכיר"אתהשבריצה,הקסםאת

מר־בגוף,אנדרופיניםמעלהזהמסוגל,אתהמהיודע

גיע,

$TS1$,מרגיע$TS1$

$DN2$,מרגיע$DN2$עלושליטהחופשתחושתובעיקרלחשוב,זמןזה

מבי־ואתהריצה,בזכותשלךהגוףאתמכירהאתהגוף.

נה

$TS1$מבינה$TS1$

$DN2$מבינה$DN2$עצמו״.אתלרפאמסוגלהגוףכמהעד

לאכשהיאבריצה.רקמסתפקתלאלפינםקיד״ראבל

רופאהילדים,גרוןאוזןאףכירורגיתרופאההיארצה

במודי־מרפאהובעלתהרופא׳׳אסףחוליםבביתבכירה

עין,

$TS1$,במודיעין$TS1$

$DN2$,במודיעין$DN2$עלנוסףמאוחדת.חוליםבקופתסיכוניםומנהלת

כרופאה,במילואיםמשרתתהיאהאלההעיסוקיםכל

במסעותמלווהכרופאהמשתתפתבעולם,מטיילת

לפולין.ובמסעותהמדבר״״מלכת

ד״רשלוהעיסוקיםהתאריםמרשימתשרקספקאין

הזו.הנמרצתהאישהלאאבללהתעייף,אפשרלפינםקי

ר.ב.(לפינםקישלהספורטמאמנת)קולדהם,״דליה

עושים.לעשותשצריךדברכלפרטיזניתליקוראת

דברשאיןליאמרותמידשקיבלתי,החינוךזהנקודה.

דבר.בשוםמגבלהליהיתהלאאשיג.ולארוצהשאני

דבר״.לכלזמןולעשותלרצותרקצריך

הארץאתאוהבת

במק־חומריםמהנדסלחיים,נשואהלפינםקי,ד״ר

צועו

$TS1$במקצועו$TS1$

$DN2$במקצועו$DN2$בשנתבליטאנולדה27בןסטודנטרז,שלואמא

לארץ.הוריהעםעלתהוחציחמשבתכשהיתה1960

והיהעבריתלימדשהואבגללציוןאסירהיהשלי״אבא

שנהחציואחריבגטוהיתהשליאמאבסיביר.פעמיים

שאניזההמלחמה.בתקופתלפרטיזניתוהפכהברחה

להגיע״כדימספרת.היאלגמרי״,ממנהזהשורדת,

סו־שלטוןתחתשהיתהלהונגריהלטיוליצאנולארץ

בייטי.

$TS1$.סובייטי$TS1$

$DN2$.סובייטי$DN2$כלבעםלארץעלינוואזבבודפשטחודשחיכינו

עב־ידעושליההוריםלארץכשעלינוענקי.ברנרדסן

רית

$TS1$עברית$TS1$

$DN2$עברית$DN2$אבאכשהגענומידעברית.ידעהשליסבתאוגם

לגן.ללכתוהתחלתיתקווהבפתחגרנולעבוד.התחיל

עברית״.דיברושליההוריםכיקליטהחבלילנוהיהלא

מר־לפינםקיד״רזה,בגללואוליכאןנולדהשלאאף

גישה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$אומ־היאאחרת״,ארץלנו״איןלארץ.חזקחיבור

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.לכאן.להגיעכדינאבקושל״ההוריםבהחלטיות

שאניפעםוכלההשמדהלמחנותשנהכלנוסעתאני

בעיניי.משמעותלזהישבמדים,כשהייתיבעיקרשם,

ברמ״חציוניתאנינוספת.אזרחותשוםלנואיןלכן

אניימנית.לאאניאבלציונית,להיותוגאהאיבריי

שב־ולגרלזרולעזורהומנייםלהיותשחייביםחושבת

תוכנו.

$TS1$.שבתוכנו$TS1$

$DN2$.שבתוכנו$DN2$שזהלמרותזהאתשוכחיםלצערי,מצווה.זאת

היאאבלהדתית,הציונותברכיעלחונכתיאל״ף־בי״ת.

אותי״.מקומםזהעכשיו.שהיאכמוהיתהלא

P'qjותר•nijynpriNi nvQiSN

izfl1cc2?בר&. nipoariN cf\n

ucבכבוד. jvgngn בתחו?71

ii'iiqf2prpon3P12C1 P'Qje

v53f.nmjN^saunjtz/״?&

ntz niQvfy^ tnc .mp2cj

hn pijqn cfi12 612.cine n/v

ncNa.ל/&"P'iig ufiD



יהודיתד״ר

"אנילמינסק

בספורטמאמינה

ורוצהכרופאה,גם

דוגמה/■היות

אישית"



מעולםלפינםקיד״רשלההתרחקות

לתיכון״עברתיבתיכון.החלההדת

ביולוגיהללמודרציתיהחילוני.ברגר

יחדהתנגדו.לאוההוריםומתמטיקה,

בשבטעקיבאבבנימדריכההייתיזהעם

בכיתהאבלגולן,
י׳

הייתילאכבר

מספרת.היאדתייה׳/

בנשמהרופאה

לפי־ד״רהתגייסההתיכוןבסיום

נםקי

$TS1$לפינםקי$TS1$

$DN2$לפינםקי$DN2$18ה־הולדתיוםואתלעתודה

לרפואהסטודנטיתכשהיאחגגה

זה״לדעתיגוריון.בןבאוניברסיטת

היאבארץ״,טובהכילרפואהספרבית

החמישיהמחזורבוגרת״הייתימתגאה.

חב־חייםשםהיובחיתוליו.היהכשהוא

רתיים

$TS1$חברתיים$TS1$

$DN2$חברתיים$DN2$.אותךשמכיןספרביתזהנפלאים

החלקעםכמובןאמפתירופאלהיות

עלדגששםשמיםהמעולה.המקצועי

הכל".לפניאדםלהיות

חזרההרפואהלימודיאתכשסיימה

בדרום,״התחלתילצבא.לפינםקיד״ר

הכרתיבעליאתנולד.שלנוהבןושם

חומריםהנדסתלמדהואבבאר־שבע,

התחתנתישני.לתוארסטודנטוהיה

27בתכשהייתירזאתוילדתי26בגיל

לת־נכנסתי״בצבאמספרת.היאוחצי״,

פקידי

$TS1$לתפקידי$TS1$

$DN2$לתפקידי$DN2$.במינהלהתמחותעשיתיניהול

בדרוםרפואהבחילשירתיכדיותוך

ותפקידיםכרופאהתפקידיםמיניבכל

מי־עושהעדייןאניכיוםמינהליים.

לואים

$TS1$מילואים$TS1$

$DN2$מילואים$DN2$שונות״.רפואיותועדותכראש

לפינסקיד״רעשתהההתמחותאת

היאומאזהרופא׳,׳אסףחוליםבבית

גרוןאוזןבאף״התמחתישם.עובדת

גרוןאוזןבאףהתמחותעשיתיכךואחר

בושישתחוםהואגרוןאוזןאףילדים.

בעיות,לפתוראוהבתמאודאניהכל.

בעיותלפתוריכולתבושישתחוםוזה

עםמגעאתישמחקר,בוישמהר,די

הח־הכירורגיה.שלשילובוישאנשים,

לטתי

$TS1$החלטתי$TS1$

$DN2$החלטתי$DN2$קשרליישכיבילדיםלהתמחות

צריךאתהילדיםעםילדים.עםנפלא

כדיולילדלהורהקשובמאודלהיות

הבעיה״.אתמהרלאבחן

לד״רהחולים,בביתעבודתהעלנוסף

עזריאליבקניוןמרפאהישלפינםקי

העבודהאתאוהבתמאוד״אניבמודיעין.

שלאדם״אנימדגישה.היאבמרפאה״,

הישירהמגעאתלךאיןבניהולאנשים.

לאואניבמרפאהשישכמוהאנשיםעם

זה״.עללוותרמוכנה

רופאה?להיותהרצוןהגיעמאיפה

אנילאנשים.לעזורהרצון״מתוך

היוםואםשלי,המקצועאתאוהבתמאוד

בובוחרתהייתילבחור,צריכההייתי

ללמודהולכתשאניליברורהיהשוב.

לעזורהולכתשאניליברורוהיהרפואה

אנימזה.יפהיותרמקצועאיןלאנשים.

זהשלי.העבודהשזאתמברכתיוםכל

חרטה.הרהורישוםליואיןכיףפשוט

אחלהזהעושה,שאנימהאתאוהבתאני

מקצוע״.

בתנועהתמיד

כלבתנועהלהיותחייבתלפינםקיד״ר

בןאנילטייל,אוהבתמאוד״אניהזמן.

לאסקרנית,מאודאניאנשים,שלאדם

היפראקטיביתאניולנוח.לשבתיכולה

חדשות.תרבויותללמודאוהבתומאוד

אותי.מענייןזהכיחוקרת,אנידברכל

תמידוצריךידייםרחבכךכלהעולם

אנייוםכללהשתאות.תמידללמוד,

שלאיוםחדש.משהוללמודכדיקמה

מבוזבז״.יוםהואמשהובולמדתי

תמידהיאהרבהמטיילתשהיאאף

פהלי״ישברעות.לביתהלחזוראוהבת

יודיאיקהשלאוספיםהמוןליישהכל.

נפטרה״,שאמיאחרילאסוףשהתחלתי

מספרת.היא

שנה22לפנילרעותעברההמשפחה

אתמאודאוהבתשהיאמציינתוהיא

היאמפה״,לזוזמוכנהלא״אניהאזור.

לתל־שעברוחבריםלנו״ישאומרת,

אביב,

$TS1$,לתלאביב$TS1$

$DN2$,לתלאביב$DN2$נמצאתאנימוכנה.לאאניאבל

אתרוצהאניאבלבתל־אביב,הרבה

מהביתלצאתשליהאלוהיםחלקת

להת־יכולהאניאיפהלרוץ.ולהתחיל

חיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$איפההטבע?בחיקמידולהיותלרוץ

הז־אתלראותבבוקר,לקוםאפשרעוד

ריחה,

$TS1$,הזריחה$TS1$

$DN2$,הזריחה$DN2$להיותשנייהותוךלרוץלהתחיל

ישפהשעלבים?באזוראושמןבןביער

לטבע״.ומתחבררץאתהשטח.לך

לשמוענמנעתשלפינםקיהסיבהזו

שלי,השקט״זהריצה.בזמןמוזיקה

עמוסההיוםכלאנישלי.המדיטציה

הכיההחלטותאתמקבלתאניובריצה

שלי״.טובות

מאוחרתאהבה

בגילגילתהלספורטאהבתהאת

43גילעדרצתי״לאיחסית.מאוחר

מתחילההייתירצה,כשהייתיתמיד

ד״ראומרתרצתי״,לאאזלהתגרד.

בחיוך.לפינסקי

החלי־היאמצה״לפרישתהלקראת

טה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$״באתיספורט.לעשותהזמןשהגיע

׳בואיליאמרהוהיאקולדהםלדליה

לפה.מפהלרוץתתחילילרוץ,נתחיל

התחלתילהרגישבלילך׳.מחכהאני

בושהשתתפתיהראשוןוהמירוץלרוץ

עשר2003ב־המיםפארקמירוץהיה

ועוד.עודרצתילאטלאטקילומטר.

בפסחמרתונים.כוללעלה,הקילומטרז׳

עשיתיפריז,במרתוןהשתתפתיהאחרון

לע־מתכוונתואניתל־אביב,מרתוןאת

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$בספטמבר״.ברליןמרתוןאת

מנטוריתקולדהםבדליהרואההיא

נפלאותאתגילתהשבזכותהומרגישה

היאלחיים״,מנטור״היאהספורט.

עושה,שאניאימונים״בהמוןמציינת,

עו־אותהרואהאניאיננה,כשהיאגם

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$מדברתאותהושומעתבראשמולי

עיצבהדליהלחיים.מאמנתהיאאליי.

אותי״.מאתגרתהיאבספורט.אותי

מרתון?לרוץזהאין

אתהחופש,תחושתישריצה.כל״כמו

לחשוב.זמןויששלךהגוףאתמכיר

לעשותצריךמספיק.לאזהריצהאבל

בסטודיומתאמנתאניכוח.אימוניהמון

לנוישבשבוע.פעמיםארבעדליהשל

שלושעשינוביחד.שרצותבנותקבוצת

ופעמייםלעמק׳׳הרמירוץאתפעמים

להכירכמואיןלי־ם׳.׳מיםמירוץאת

שא־מזהוחוץהרגליים.דרךהארץאת

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$שלנוהייחודביחד.להיותנהנות

עוזרתאחתתחרותיות.לאשאנחנוהוא

בש־כולןקבוצהשלהכוחזהלשנייה.

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$.הרבהאניקבוצה.שלאדםאניכולן

בצימר,ישנותאנחנומזה.נהניתיותר

מקשקשות״.ביחד,מבשלות

החיים\עם

שלבבוחןמאודמאמינהלפינסקיד״ר

ומתקתקותמעשיותיותר״נשיםנשים.

בכ־ולאבאגומתעסקותלאהןדברים.

בוד.

$TS1$.בכבוד$TS1$

$DN2$.בכבוד$DN2$שנשיםחושבתאנימשמעיתחד

הזדמנויות.שוויוןלקבלצריכיםוגברים

אנחנונאבקות.עדייןאנחנולצערנו

לע־צריךאחדכלסיבה.שוםואיןשווים

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$מהמשנהולאבוטובשהואמהאת

דתי,צעיר,גבר,אישה,שלךהמגדר

כולנומשמעות.שוםלזהאיןלבן.שחור,

שווים״.

החב־היוםשגםמציינתהיאזהבהקשר

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$נשיםשישלעובדהלהתרגלמתקשה

הרבהרופאה״בתורבכירים.בתפקידים

חוש־כישלידילרופאניגשיםפעמים

בים

$TS1$חושבים$TS1$

$DN2$חושבים$DN2$דבר״,אותוזהובצבאהרופאשהוא

היהשבעליחושבים״תמידאומרת.היא

מצ־חוליםבקופתגםאני.ולאבצבא

פים

$TS1$מצפים$TS1$

$DN2$מצפים$DN2$בכירניהוליבתפקידגברלראות

אישה״.רואיםופתאום

לפינסקיד״רהרביםעיסוקיהלמרות

בש־פעמיםחמשלהתאמןזמןמוצאת

בוע.

$TS1$.בשבוע$TS1$

$DN2$.בשבוע$DN2$שבהןבשעותקמההיאלרוץכדי

זמןאיןפעם״אףישנים.עדייןרובנו

עושים.״זמןמדגישה,היאאחד״,לאף

אםוכייפים.מהניםאבלקשיםהחיים

בשבתותברירה.איןלהספיקרוצהאני

הארוכות״.הריצותאתעושהאני

בחייך?הספורטשלחשיבותומה

מני־שלהנושאאתלקדםלי״חשוב

עה,

$TS1$,מניעה$TS1$

$DN2$,מניעה$DN2$עללחשובלאזהחשובהכיהדברכי

הבריאות.תורתעלאלאהחולי,תורת

למהאלאחולה,אדםבןלמהתחפשאל

תעשה.עושהשהואמהואתבריאהוא

זהבריא.להישארזהספורטלעשות

שו־ובעודףסוכרתשלבמניעהעוזר

מנים.

$TS1$.שומנים$TS1$

$DN2$.שומנים$DN2$,אמרורופא,רבשהיההרמב׳׳ם

מאמינהאניבריא.בגוףבריאהשנפש

דו־להיותורוצהכרופאה,גםבספורט

גמה

$TS1$דוגמה$TS1$

$DN2$דוגמה$DN2$.למצבלבריאות,חשובזהאישית

מרגיעבמוח,אנדרופיניםמעלהרוח,

צריכהכשאניהיפראקטיביים.ילדים

לריצה״.יוצאתאניבעיה,לפתור

מפציעות?חוששתלאאת

שלךלגוףמקשיבלאאתהשאם״ברור

קשובאתהאםאבלבו,לפגועיכולאתה

שלךליכולתמעברעושהולאשלךלגוף

אבלבספורטנפצעיםבעיה.שוםאיןאז

דרךישאחד.אףלהרתיעצריךלאזה

טוב.פחותלאבמצבולחזורלהשתקם

זאתאבלנפצע,ולאשמתאמןאחדאין

הואספורטעלאיןלהיפצע.מהנהדרך

לשלוותתורםהחיים,טעםאתלינותן

וליכולותשלילאנרגיותשלי,הנפש

בשבילי״.אלוהיםמתתהואספורטשלי.
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בתחרויות

רצהשונות.

פעמיםחמש

בשבוע

צילומים

מהאלבום

הפרטי



ניגודיםשלאישה

אישההיאלפינסקישד״רספקאין

בויהטוםמראהגםולכןניגודים.של

ספור־ולוקקצוץשיערשכוללשלה,

טיבי,

$TS1$,ספורטיבי$TS1$

$DN2$,ספורטיבי$DN2$,ה־איוםשביוםומתבררמטעה

ונעלישמלותללבושאוהבתבכלל

עקב.

לסימןהקצוץהשיערהפךהשניםעם

הלימודיםשלב'"בשנהשלה.ההיכר

נפטר",אביובדיוקהשיעראתצבעתי

אתלהורידצריכה"הייתימספרת,היא

נורמלי.שייראהכדיהצבעעםהחלק

בעי־חןמצאוזההשיעראתהורדתי

ניי,

$TS1$,בעיניי$TS1$

$DN2$,בעיניי$DN2$הזה.היוםעדקצוצהנשארתיאז

כולםהיוםערוחצי.19מגילככהאני

שאניזהובוכותזהבזכותאותימכירים

להגיד".מהתמידלייששותקת.לא

ם־בותגםישהקצרשלשיערכמובן

לס־נוחמאודקצוץ"שיערפרקטיות.

פורט,

$TS1$,לספורט$TS1$

$DN2$,לספורט$DN2$הלילהבאמצעלסדרצריךלא

מתאפ־לאאנימסודרת.תמירואת

רת.

$TS1$.מתאפרת$TS1$

$DN2$.מתאפרת$DN2$הייתיתמידפשוט.אוהבתאני

עםהולכתאניאבלבוי,טוםשלסוג

קטנהשחורהושמלהלעבודהעקבים

אוהבתאנישלי.המסחריהסמלזה

באופי,צבעוניתאנישחור.צבערק

שני,מצדשחור.תמידזהבבגדיםאבל

אתזורקתאניהביתהמגיעהכשאני

אתביישנוחים.בגדיםולובשתהכל

הכיף״.כלווהמורכבתאניהכל.

מחושבסיכון

הואלפינסקיד״רשלתחביבעוד

משת־״אנחנוובעולם.בארץלטייל

רלים

$TS1$משתרלים$TS1$

$DN2$משתרלים$DN2$בכלכמעטוהיינוהרבהלטייל

מונעת״אנימספרת.היאהעולם״,

ארצותבלהכירמאמינהאנימסקרנות.
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ואנחנובאפריקה,היינוהרגליים.דרך

היינובקרוב.למרוקולנסועמתכננים

עשורוכלהבריתובארצותבאירופה

באותהחוגגיםאנחנונישואיםשל

בסין,היינובאסיהיורק.בניומסעדה

אמריקה,ובדרוםיפן,מונגוליה,הודו,

ולנפאל״.לאינדוזיהלהגיעובתכנון

שמאמי־וכמיטיוליםשאוהבתכמי

נה

$TS1$שמאמינה$TS1$

$DN2$שמאמינה$DN2$השתתפהלפינםקיד״רהנשי,במין

מאזבו.זכתהואףהמדבר״ב״מלכת

״התחלתילמסע.שנהבכליוצאתהיא

מספרת,היאללפלנד״,במסע2010ב־

שלושמתוכןבצוות,בנותארבע״היינו

למסעיצאנוואזזכינוממודיעין.נשים

כרו־לצאתהתחלתימכןולאחרנוסף,

פאה

$TS1$כרופאה$TS1$

$DN2$כרופאה$DN2$המדבר.מלכתשלבהתנדבות

לגואטמלה.להימאליה,לסין,יצאתי

יום.13ל־שמונהביןאורךמסעכל

לזהצריךלאלפיליפינים.אסעהשנה

מכירהשאתהואהכיףכלמיוחד.כושר

סירבתוךמצביםמיניבכלעצמךאת

נופים,רואהאתהג׳יפ,שלההיתוך

יום,היוםחייבליעצמךאתלהיותזה

שמ־סבורהלפינםקינשית״.באג׳נדה

לכת

$TS1$שמלכת$TS1$

$DN2$שמלכת$DN2$אישה.לכלחובהמסעהואהמדבר

מהקדומות.דעותבליאותך״מכירים

במל־רופאהלהיותשאת.מהזהשאת

כת

$TS1$במלכת$TS1$

$DN2$במלכת$DN2$מקבוצהחלקאניאתגר.זההמדבר

עםמעורבתאנימאודצוות.אנשישל

אניאנשים.שלאדםאניכיהבנות

להירשם״.רוצואחתלכלממליצה

חוץשלה,הגדולותהאהבותאחת

היאחיים.בעליהםוטיולים,מריצה

ענקיים,כלביםשניבביתהמגדלת

כלבים13גידלהשהיאתקופותוהיו

שנימחפשתהיאאלובימיםאחת.בבת

ומתמיד״מאזלאימוץ.נוספיםכלבים

אותםואוספתחייםבעליאוהבתאני

סטוד־כשהייתיכלבים.ליהיוותמיד

נטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$לפתחמבאר־שבענוסעתהייתי

הכלבבאוטובוס.כלביםשניעםתקווה

האדם,שלטובהכיהחברבאמתהוא

ביקו־ולאמצבבכלאותךמקבליםהם

רתיים

$TS1$ביקורתיים$TS1$

$DN2$ביקורתיים$DN2$פעם״.אף

אוהבתשהיאמודהלפינםקיד״ר

סיכו־אוהבת״אניהקצה.עללחיות

נים״,

$TS1$,סיכונים״$TS1$

$DN2$,סיכונים״$DN2$אני״אבלבחיוך,אומרתהיא

שבכלמאמינהאניאותם.מנהלת

החייםסיכוניםתיקחלאאםדבר

לנ־לפחד,לאחשובמשעממים.יהיו

סות,

$TS1$,לנסות$TS1$

$DN2$,לנסות$DN2$תמידהזמן,כלעצמךאתלאתגר

רקזהחדשים,לדבריםפתוחלהיות

אניטובים.יותראנשיםאותנויעשה

רואהתמידאניאופטימי.מאודאדם

שקי־דברגםזההמלאה.הכוםחציאת

בלתי

$TS1$שקיבלתי$TS1$

$DN2$שקיבלתי$DN2$.מהבית״


	1
	2
	3
	4
	5

