
רוביצה ךכ רחא- םצמצת הלשממה םדוק
 תירסומה תוכזה ול היהת אל םירשה רפסמ תא םצמצי אל הלשממה שארש דע
םיסמ םלשל ךישמהלו תורוגח קדהל םעהמ שורדל

 .והינתנ ןימינב הלשממה שאר דובכל
 דיקפתל תישילשה םעפב הנמתת דואמ בורקב ,שחרתי דואמ עיתפמ והשמ ןכ םא אלא ,הז והז
 ,תאז םע .לטובמ יתלב גשיה והז ,ונלשכ היגיהנמ תלכוא הנידמב .לארשי תלשממ שאר לש םרה
 ךילע םעפה .וב םישועש המ איה הרטמהו ,יעצמא אלא וניא דיקפתל העגהה םצעש םיכסת יאדווב
.הז דיקפתב ןהכת הבש הנורחאה םעפה םג וזש םייוכיסה םילודג יכ ,דחוימב דקוממ תויהל

 תאבה היינשה היצנדקב .השקה ךרדב בור יפ לע ,הדימלב תובר תקסע ךלש הנושארה היצנדקב
העיגמ התעו ,קדצב אלש וב לזלזל םיטונ םישנאש גשיה ,תילכלכו תינוחטיב תוביצי לארשי תנידמל
.ךמתוח תא עיבטהל ךלש הנורחאה תונמדזהה וז ילואו ,תישילשה היצנדקה
 םיגיהנמ?תאז תושעל לכות המב
 ושע תוחפה לכל וא( ופאש ךינפל
 םולש ונילע איבהל )םיפאוש םמצע
 .ברע תונידמ םעו םיניטסלפה םע
 תעדל ידכ ךרוצה יד חכופמ התא
 דיתעב םייטנבלר םניא ולא םידעיש
 אשונב רתיה קוסיע .ןיעל הארנה
 תא חיסהל תוגיהנמל עייס ינידמה
תויתשתה ןמ םיחרזאה תעד
 חפונמה ירוביצה רזגמה ןמ ,תועוערה
 ןמ ,)ןמשה שיאה :ךנושלב( ליעי אלהו
 רסוחמו הייחמה רקויו תויזוכירה
 יאבצה לטנב האישנב ןויוושה
 .ילכלכהו

 ןימימ .לארשיב רבד לפנ םלוא
 םיצור ונחנא .ונרגבתה– לאמשמו
 היעב רותפל ףידעתש תוגיהנמב
 תא שידקהל תירוביצה תכרעמה תא ליבוהל ליכשת םא .הלודג היעב לע רבדל רשאמ תינוניב
 ,תדכולמ המוא ךירוחאמ הלגת ,תילארשיה הרבחה לש תוימינפה היתויעבב לופיטל היבאשמ
.תילכלכו תיכוניח ,תירסומ החימצ לש םיספ לע הנידמה תא תולעהל ,םשה תרזעב ,לכונ דחיבו

 הבוטל הרוכז דחוימב .הז גוסמ ךלהמ ליבוהל יוארה שיאה התאש ךכ לע םיעיבצמ ךייח תורוק לכ
 תוברתמ םינומה תרבעה .תושעל זעה אל ךינפל שיאש המ תא תישע תע ,רצוא רש רותב ךתנוהכ
 ויה םשו הפ םא םגו ,תומרופר תלבוה ,תושודק תורפ תטחש .הדובע לש תוברתל תואבצק לש
 לארשי תרות אולהו ,המידק לארשי תלכלכ תא תדעצהש ךכב קפס ןיא ,םהל יתדגנתהש םידעצ
 ןובשח לע יחש םדא .יכרעו ירסומ אשונ םג איה ,יפסכ אשונ קר הניא הלכלכש ונתוא תדמלמ
 ,הלשממה שארב עגופ וניא םיסמ םילעמש םדא .ותיב ינבלו ומצעל לכ םדוק לווע השוע רוביצה
ולכוי אל םירגובמ םישנאש ךכל םרוגו םילוחמ תופורת ענומ ,םיבער לש םהיפמ ןוזמ חקול אוה אלא
 .דובכב ןקדזהל

 הזה םלועב ךירשא" :ושריפ ל"זחו ,"ךל בוטו ךירשא– לכאת יכ ךיפכ עיגי" :רמאנ םילהת רפסב
 אוהש אלא ,הזה םלועב בוט רתוי היחי ויפכ עיגימ הנהנהש קר אל רמולכ ,"אבה םלועב ךל בוטו
.רתוי בוט םדא היהי םג
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הניא ךתושארב הלשממהש ןמז לכ ,ןהשלכ תומרופר ליבוהל תירסומה תוכמסה ךל היהת אל םלוא
 ןמז לכ ,הרוגחה תא קדהל ,םיחרזאה,ונל אורקל לכות אל .הנידמה יחרזאל תישיא המגוד הווהמ
 ענכשת אל םא ןידכו תדכ םיסמ םלשל ונתאמ שורדל לכות אל ;התוא הביחרמ קר ךתלשממש
 רבשמ ררוש תיטילופה תוגיהנמה ןיבל לארשיב רוביצה ןיב .תויואר תורטמל םיכלוה םהש ונתוא
 .הלשממה לש הלדוג םוצמצ אוה בצמה ןוקיתל ןושארה דעצהו ,ךשמתמו קומע ןומא

 םיפיעסה דחא .הרישיה הריחבה קוחב ךומתל ידכ תיתעיס תעמשמ תרפה הנש םירשעכ ינפל
 םשל ,הינמרגב .רשע הנומשל הנומש ןיב היהי לארשי תלשממב םירשה רפסמש עבק קוחב
 הייסולכוא הריבס הרוצב להנל םיחילצמ םה םא .םירש רשע השימח תב הלשממ תנהכמ ,האוושה
 תלעב הנידמ להנל וחילצי םירש רשע הנומשש הארנכ ,תושפנ ןוילימ םינומשמ הלעמל תב
 הייסולכוא
 .ןוילימ הנומש לש

 הלודגה הלשממה תא תמקה הנורחאה היצנדקב לבא ,ךכ לע תדפקה ךלש הנושארה היצנדקב
 תואמ עבראב תדמאנ תיחכונה ךתלשממב קית אלל םירשה תולע .הנידמה תודלותב תחפונמהו
 ,רוביצה דצמ ןומא ןדבואב ריחמה תא דומאל לכוי ימ םלוא ,םילקשב ריחמה הז ,םילקש ןוילימ
 ?ומצעל אוה ןאכ דחא לכ היפל השוחתה תוטשפתהבו ללכה יניינעל יניצ סחיב

 דחא לש חתפמ יפל ונמתי,ונתיב דוכילה תוברל ,תוגלפמה לכב םירשהש ,התע רבכ זירכהל ךילע
 הלשממ םע ,תסנכ ירבח םיעבשמ רתוי םירבח ויהי הב הביצי היצילאוק תונבל ןתינ ךכ .העבראל
 ,ןיינמה ןמ תסנכ ירבחכ ןהכל םדובכל תחתמ הזש ושיגריש רוביצ ירחבנ .הליעי רתויו הלודג תוחפ
 הדובעב המואה תא תרשל םינכומ רשא,םהמ םיבוטה םהיער תבוטל םמוקמ תא תונפל םינמזומ
 .יתמיא– וישכע אל םא ,יביב הז לע ךל .תינויח תירטנמלרפ

בירעמ לש שדחה קובסייפה דומעל וסנכיה
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