
שגליפה םע ןתחתהל
 תיב דגנ תונפומ תויהל תוכירצ אל ןורגמ םכסה תייחד תובקעב ןימיה תונעט
 לש יקוחה הדמעמ תא רידסהל ןמזה עיגה .הלשממהו תסנכה דגנ אלא ,טפשמה
 ש"ויב תידוהיה תובשייתהה

 ןימיה לע הלפנ םישדוח השימח ךות זחאמה יוניפל איבהלו ןורגמ תרשפ תא תוחדל ץ"גב תטלחה
 יחל תריטס הווהמ איהש םושמ ,ראשה ןיב,תאז .ריהב םויב םערכ טרפב םילחנתמה לעו ללכב
 .תורבדיההו הרשפה תוחוכל תלצלצמ

 ךא ,םתארקל אב םנמאש ,םכסהה תא לבקל ברעהו םכשה זחאמה יבשותב ריצפה ןיגב רשה ירה
 םכסהה לע ומתח םיבשותה .םהידי תועבצא רשעב ומיקהש חרופה בושייה תשיטנ– דבכ ריחמב
 הנהו.ןימיב ינוציקה ףגאה ןמ םייסרא תרוקיב יצח תגיפס ךות ,תימואל תוירחא ךותמ ,עורק בלב
 .תוחא די השגפ אל תטשומה םדי

 ןימיהו ,וילע םיבוהא הכה ןברוחהו סרהה תוארמ תא רבכ ןיימדמ אוה יכ ,גגוח ינוציקה לאמשה
 ץראב "ודגב"ש רחאל ,םהל יוארה שנועה תא ולביק ןורגמ יבשות ויניעב יכ ,אוה ףא גגוח ינוציקה
 .בושייה תשיטנל ומיכסהו לארשי

 טפשמה תיב לע :הטושפ הביסמ ,תרוקיבל ישארה דעיה תויהל ךירצ טפשמה תיב אל ,תאז לכ םע
 תיניטסלפ עקרק לע המקוה ןורגמש איה טפשמה תיב לש הדובעה תחנה .קוח יפ לע עירכהל
 .ןוידה בסנ ךכ לע אל לבא,וז החנה םירתוסה לקשמ ידבכ םינועיט םנשיש בטיה עדוי ינא .תיטרפ

 תיבו ,הניבמוק טפשמה תיבל קוושל התסינ אלא ,תיטרפ הניא עקרקהש הנעט אל הנידמה
 וזיאב ונמצע תא לואשל ,לאמשמו ןימימ,ונלוכ לע .הניבמוקה ינפ לע קוחה תא ףידעה טפשמה
תא תפכואה הנידמב םיצפח ונחנא םאה ?הניבמוק תנידמב וא ,קוח תנידמב :תויחל וננוצרב הנידמ
 ?ןתמו אשמל חותפו שימג לוכה וב ,יקרוט ראזבב וא ,היקוח

ןלבק ידבועכ תויולחנתהה

הניא ןאכהיגוסה ירה .הלשממהו תסנכה יפלכ תינפומ תויהל ,אופא ,הכירצ תירקיעה תרוקיבה
תא ריתוהל חונ הלשממל .ש"ויב תידוהיה תובשייתהה ללכ לש יטפשמה דמעמה אלא ,ןורגמ
– חונ הזשכ ,שגליפכ תויולחנתהה תא םיצור םה .לפרעב הטול תובשייתהה לש יקוחה הדמעמ
 .הילא שחכתהל ןתינ– חונ הז ןיאשכו ,התוא םידקופ

 לעב םוקמב זחאיהל םיטסילאידיא םיריעצ תרובח דדועל הנידמל רשפאש אוה הז ןומדק אטח
 היהיש הצירק ךות,ןורגמכ תיגטרטסא תובישח
 .םשפנל םריקפהלו ,םת ינפ דימעהל הדוקפ םוי אובבו ,רדסב

 תובוחה לכל תופתוש ןה– ןלבקה ידבועל תינ"לדנה הליבקמה תויהל וכפה תויולחנתהה ,השעמל
 ןניא ןהיתויוכז ךא ,)יוסימהו ן"לדנה ימוחתב תוגילפמ תובטה לע תירקשה הלומעתל דוגינב(
.קוחב תונגועמ

 דצמ םירוערעו תוריתע רופסניאל רעשה תא חתופ תויולחנתהה לש ירורפאה יטפשמה דמעמה
 לככ ןהיבשות תא ללמאל הרטמל םהל ומש רשא ,תיגולואידיא הניחבמ ןהל םידגנתמה םימרוג
 .ןתינה

ובאט אלו ע"בת אל

 םקוה רשא ,םיבשות יפלא הנומה קיתו בושיי ,וב ררוגתמ ינאש בושייה תא המגודכ איבהל לוכי ינא
 יכ ,תרשואמ ע"בת ןיא ,הנש םישולש בורקב גוגחיש ,בושייל .הלשממ תטלחהב הנידמ תומדא לע
קוחדל אל הלשממה שארל חונו ,תיטילופה ותפקשה לשב ע"בתה לע םותחל אל ןוחטיבה רשל חונ
 .ולש ןוחטיבה רש ילגר תא
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 םלוא ,תורגאו םיסמ לע םימוצע םימוכס תויושרל יתמליש ,יתיב תא תונבל יאובב ,ךכמ האצותכ
 ןתמ לע הנוממה" ףותישב תירוזאה הצעומה הקיפנמש המד ךמסמ יתלביק היינב רתיה םוקמב
 ."םייאבצ םיכרצל םיסופת םיחטשב םירתיה

,"תושר רב" ינא ויפל ךמסמ תימלועה תינויצה תורדתסהה ןמ יתלביק ,ובאטב תיבה םושיר םוקמב
 .וליאכ קר לבא ,ילש איה וליאכ עקרקה לע תונבל יל רתומ רמולכ

הילע ,טפשמה תיב תונורדסמב בושו בוש הזבתמ המצע תא אוצמל הצור הניא לארשי תלשממ םא
תועקרק ולא רורב תויהל ךירצ .ןורמושו הדוהיב תועקרקה לש תיעמשמ-דחו האלמ הרדסהל לועפל
 .תויטרפ תועקרק ולאו הנידמ תומדא ןה

 לכל ע"בת רשאל ןוחטיבה רש תא בייחל שיו בושיי לכ לש טופישה חטש המ רורב תויהל ךירצ
 ,תשחרתמ איה ובש ןושארה עגרהמ רבכ תרשואמ אל עקרק לע תובשייתה עונמל שי .יקוח בושיי
 .וילעב תא תוצפלו עקרקה תא עיקפהל שי הזכ הרקמבו ,יתימא ינוחטיב ךרוצ ךכב שי םא אלא

ועבק םידוהי יפלא תואמ ןכלהמב ,םינש שמחו םיעברא רבכ"םיחטש"ב ונחנא ,בל םישל ילב טעמכ
 ךרד רבכ ןיאש םיניבמ ,דחאכ ןהידגנתמו תויולחנתהה ידהוא,םייתואיצמ םישנא .םתיב תא םהב
 תדכ שגליפה תא תאשל :תחא איה ןורגמ תרשפ תייחדמ תשקבתמה הנקסמה ,ךכיפל .הרזח
 .ןידכו
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