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לבלבתהןאכ והשימ
לשהכוראהרושלףרטצהדרגוניו טפושה
 ,היטרקומדה תודוסיב םימסרכמש םישנא
לש התוכמס לע םירערעמ םהש ךכב
תוטלחה לבקל הלשממה

▪▪▪
 םילועה םמצע יניעב םיחמומב ונעבש אלש וליאכ
 ,ןריאב הפיקת לע םתעד תא עיבהל ידכב רודישל
והילא טפושה םג הגיגחה לא ףרטצה לומתא
ילגל ןויארב ,רבעשל טפושה רמא ךכו .דרגוניו
 הווהבו רבעב ינוחטיבה דסממה ישאר לכ" :ל"הצ
 םה והינתנו קרב קרו- 'ופיקתת לא' םירמוא
 אל ,ןבומכ,ךכ רחא "?המ ליבשב ?ןכ וטילחיש
 תרבד ,אשונה ביבס תֶרֶּבָדה תא ףוקתל חכש
.התוא םירציימ ותומכ םישנא רשא

 וניאש ןורחאה םדאה תויהל רומא טפוש ,רמשנ תויושרה תדרפה ןורקיע הב ,תנקותמ הנידמב
 םישחה םיטפוש הב ,לארשי תנידמב לבא ,תושר לכ לש היתולבגמ ןהמו הדיקפת והמ ןיבמ
הפקתמ עומשל עיתפמ הז ןיא,םהל אל תויוכמס םמצעל סכנל רבכמ הז םיליגר ,םינוילע םמצע
.םירבדב רדס תושעל ,אופא ,םוקמ שי .טפוש לש ויפמ אקווד היטרקומדה תודוסי לע הכיבמ

 תלשממ אלא ,םיטילחמ "והינתנו קרב" אל .טולשל ידכ רחבנ ןוטלשה ,תיטרקומד הנידמב
 רוביצל שי םינש המכ ידמ.)טפושה ינודא ,הזכ רבד שי( רוביצה לש וחוכמ התנומש ,לארשי
 .םירחא םישנא ידיל ןוטלשה תא ריבעהל וא ,וירחבנב ונומא תא שדחל םאה טילחהל תונמדזה
 לש הדיקפתו קקוחל תקקוחמה תושרה לש הדיקפת ,עצבל תעצבמה תושרה לש הדיקפת
 תכרעמ הרצונ לארשי תנידמב םלוא .םירמשנ ולא םיקוח םאה עובקל אוה תטפושה תושרה
 תעצבמה תושרל הביתכמ תטפושה תושרה הב ,בחרה םלועל תרכומ יתלב ,השדח תינוטלש
 העתרה תכרעמ הליעפמ ףאו ,קקוחל המ תקקוחמה תושרל תעבוק םג איהו ,דציכו תושעל המ
 ןחבמב ודמעי אל" הלאש ששחמ החורל םניאש םיקוח לש םתלבק תא שארמ תענומה ,הליעי
.דרגוניו טפושה לש םיהומתה וירבד תא ןיבהל ןתינ הזכ תוכרעמ ףוריט עקר-לע קר ."ץ"גב

היוארה תועינצב- תועד תעבה

 בתוכל ,דרגוניו והילאל הוושב תינקומ וז תוכזו ,העד עיבהל תוכז םדא לכל שי היטרקומדב
 תועינצב תועד עיבהל שי םלוא ,ירוביצה ןוידל םורתל המ ול שיש בשוחש ימ לכלו ,ולא םירבד
 ,ץעייתהל םיטינרבקה לע .תוטלחה לבקל ןוטלשה לש ותוכמס לע רערעל ילבמ ,היוארה
 םג אלא ,םתוכז קר אל וז .הטלחהה תא ולבקי ,םה קרו,םה לבא ,ללפתהל םג ימעטל ,לוקשל
.תורודל הייכב ידיל איבהל הלולע הטלחהה תייחד הב וז ןיעמ היגוסב דחוימב ,םתבוח

 סחייתהל ןתינ ובש ןדיעב תויחל ךישמנש ליבשב :הנוע ינא "?המ ליבשב" דרגוניו לש ותלאשל
 ןותנל םיספא רפסמ ףיסוהל ךרוצ היהי וב ןדיעב אלו ,ימואל ןוסא לאכ םיגורה תואמ שמח לא
 לועפל היה ןתינשכ הלעפ אלש תססהמ תוגיהנמ לשב רתיה ןיב ,םימעפ קיפסמ םש ונייה.הז
 תא האמיס הווהה תוולש לא םתורכמתהש,םישנא לש העגרה ירבד לע תוכמתסה לשבו
.דיתעב הנומטה הנכסה תא הנוכנ תוהזלמ םהיניע

תוירחא אלל

 קר הנוכנ הניא תוטלחה לבקל הלשממה ירש ראשו ןוחטיבה רש ,הלשממה שאר לש םתוכמס
 עדייש םייוכיסה ,םיוסמ אשונ לע תוירחאב אשונ םדאשכ .תינויגה םג איה ,ילאמרופה טביהב
 תיבג חור ןימ ,'אימשד אתעיס' הזב םיאור םייתד םישנא .םירבוג תונוכנ תוטלחה לבקל
תוירחאב אשונש ימ יכ ,ילאנויצר דוסי םג ךכב שי לבא ,םימורממ הל םיכוז תוירחאב םיאשונהש
 םה אל לבא ,םהל תפכא ילואש םישנא רשאמ רתוי תללוכ הנומת תוארלו םמורתהל לגוסמ
 ברה ,תידוהיה תרוסמב 'ארתאד ארמ' חנומה תוחתפתהל עקרה הז .אשונה לע םידקפומ
וניא ךא ,המכחב ונממ לודג ילואש רחא ברמ רתוי תופקת ויתוטלחהש ,םיוסמ רוזא לע דקפומה
.תירוביצ תוירחאב אשונ

הלש דיקפתה תושר לכל .דרגוניו
]90שאלפ:םוליצ[
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תוכרעממ םינוש םיחמומל ונתית לא- לארשי תלשממ ירש ,ןוחטיבה רש,הלשממה שאר ינודא
 ונאו ,םכתחלצהל םיללפתמ ונא ,םכב ונרחב .םכתא לבלבל תרושקתהו טפשמה ,ןוחטיבה
.לארשי תנידמ רובע רתויב הנוכנה הטלחהה תא תושיחנבו ץמואב לבקל םכמ םיפצמ
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