
רייארפ אל ינא
 תאז םעו ,תירסומ תוממוקתה יב תררועמ תוטמתשה ,םינש שולש אבצל יתמרת
ל"הצב תרשל יקלחב הלפנש תוכזה הלודג המכ דע שיגרמ ינא

לש רתוי תקדוצ הקולחל םיארוק םיבוט םיחרזא וב להאמה תא תונכל טילחה קוידב ימ עדוי אל ינא
 אל םשה לבא ,הדוסיב תקדוצ השירדהש יאדו."םירייארפה להאמ" םשב יאבצה תורישה לטנ
 .חלצומ
 .םיאולימ תורישב ,רבטצמב ,הנשמ רתוי תצק דועו דקפמו םחולכ םינש שולש ל"הצל יתמרת
 .רייארפ ינאש שיגרמ אל ינא ,תאז םעו ,הזע תירסומ תוממוקתה יב תררועמ תוטמתשה

 המכ דע שיגרמ ינא ,יאבצה תורישה אלל ייח תא ןיימדל הסנמ ינאשכ לבא ,אבצב לק יל היה אל
 .ל"הצב יתועמשמ תוריש תרשל יקלחב הלפנש תוכזה הלודג

ל"הצמ יתלביק המ

 אבצב קר לבא ,תובוט תונווכב עפושמ יתייה תורישה ינפל םג םנמאש םושמ ,רייארפ אל ינא
 רחאל קר .םצעתה ילש ןוצרה חוכ .ימצע רותיו אלל ,השעמל הכלה ,ןתוא םשייל ךיא יתדמל
 רבד ,םולח םישגהל הצרא קר םאש תמאב יתדמל ,התמוכה עסמב םירטמוליק םיעשת יתדעצש
.יינפב דומעי אל

 ירמגל םישנא םע דחי לועפלו הקנולא בוחסל ,להואב רוגל תולגרתההש םושמ םג ,רייארפ אל ינא
אל יתדמל .תוינגומוהה תונורסח תאו ןוויגהדוס תא יתוא הדמיל םהיתונומאבו םייפואב ינממ םינוש
ימו ,רתוי בוט לעבל יתוא השוע הז .םתרבחמ תונהיל םג אלא ,ינממ םינוש םישנא םע רדתסהל קר
 .הדובעב ינממ ענמ הז םירתוימ םיחתמ המכ עדוי

םרת הקלחמ למסכ תורישהש רוריבב עדוי ינא יאמצע קסע להנמ רותבש םושמ םג ,רייארפ אל ינא
 המכ יפ תילוהינה יתלוכיל
 םיחקל קיפמו תומישמב דמוע ,תורטמ רידגמ ינא .יתארקש לוהינה ירפסמו םיימדקאה יידומילמ
.אבצב םידמולש יפכ שממ ,תונולשיכמ

 וא תוליעפל,הרימשל הלילה עצמאב תומכשה רופסניא תוכזב קרש םושמ םג ,רייארפ אל ינא
 קוניתה ינב םע עובשה יתלייט .הדובע םויל ,ךכ םתס וא הלילב הכובש קוניתל םוקל יל לק ,רדסמל
 .המיחל עובשל ןוזמו ל"קפ ,דופא םג יילע ןיאש ךכמ יתינהנ ,רטקל םוקמבו ,אשנמב

 תא םיאור םהשכ .יידלי ךוניחל המוצע המורת םרות םיאולימב תורישהש םושמ םג ,רייארפ אל ינא
 ,תכשוממ הפוקתל םלענו ,בגה לע לודג לימרת םע תיז ידמב שובל ,רקובב םדקומ אצוי אבא
 לע םהל ףיטהל םיעדוי קר אל םהירוהש םידמול םה ,םמא לש ךמותה סחיה תא םיאור םהשכו
.הנשה לכ ,רתוי םיבושק םה ןכלו ,םמצעב םייכרע םה אלא ,םיכרע

ןורכיזה םויב ףוקז

 הזה םעל שיש בטימה תא– שוגפל ךישממ ינאו– יתשגפ יאבצה יתורישב יכ םג ,רייארפ אל ינא
 םירחא רקיעב םישגופ םה יכ ,המדאב שארה םע דימת םיאצמנ םיתרשמ אלש הלא .עיצהל
 .םתריהל תונכומו בוט בל ילעב םילארשי שוגפל ליגר ינא יכ ,חמש דימת ינא לבא ,םתומכ

ןורכיזה םוי עיגמשכ .שייבתהל ךירצ אל ינא– םהינימל םיטמתשמל דוגינב יכ םג ,רייארפ אל ינא
 םהינפמ שייבתמ אל לבא ,הנידמה ןעמל וגרהנש הליהתה ירוביג ייחאל עידצמ ינא ,ל"הצ יללחל
 ימ תא הרחב החגשהה די קרו ,םמוקמב םש תויהל יתלוכיש עדוי ינא יכ ,םהיתוחפשמ ינב ינפמו
 .התע תעל ריאשהל ימ תאו ףוטקל

 ראשנ אוהש– רחואמב וא םדקומב– הלגמ ,תחקל ידכ קר יחש ימ לכ יכ רקיעב ,רייארפ אל ינא
 יתסייגתהשכשעדוי ינא .קופיסו תועמשמתשוחתבאלמ,תתלידכםגיחשימש דועב ,םולכ ילב
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םיקינמיאולימ,לטקוח,סויג,םירייארפה להאמ:תויגת
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 יתרחב– "הקוציתרפוע" עצבמב םורדהיבשותלעיתנגהשכו"ןגמתמוח"עצבמב רורטב םחליהל
 .הירוטסיהה לש ןוכנה דצב תויהל

 ןעמל יתמחל ,םירחא םיברכ לבא ,ידבל ונלש םיביואה תא יתערכה אל םנמאש רמול לכוא יידכנל
.הנידמ םהל שי הז תוכזבו ,ונחלצה– דחיבו ,ילש הנידמה

 !סייגתת,רייארפ היהת לא :םלש בלב רמוא ינא ,וכרד ךשמה יבגל טבלתמש ,ריעצ ארוק ,ךלו
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