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ול לגלגתמ ךכ .םרחה קוח ןיינעב ץ"גב תטלחה לש הרישי הדלות ןה וב העיגפהו ךיירדלוג 'פורפ לש ותפידר

יוארש הממ ילארשיה קוחה קחרתמ ךכ .םישואב תוריפ חימצהל תיטופיש אקנפשוגל הכוזש יתקיקח תוויע

קדצל הובגה טפשמה תיב וראותמ טפשמה תיב קחרתמ ךכ .ודבכל

Flash 90

תדעו ירבח לש יעוצקמה תעדה לוקיש תואמצע לע" :הפי הליחתמ ךיירדלוג 'פורפל לארשי סרפ תקנעה תייחד ןיינעב ץ"גב תטלחה

תקנעה ךרוצל ,ללככש ךכ לע .קלוח ןיא - ולש ןיטינומהו ותרקוי וילעש סרפה לש רוהטה יעוצקמה ויפוא לע .קלוח ןיא - םיטפושה

."קלוח ןיא - סרפב הכוזה לש "תויעוצקמ ץוח" תויטרפ תויואטבתהל תויטנוולר ןיא ,סרפה

.ךוניחה רש דגנ סרפה תדעו ירבח לש הריתעה לבקתת ,רומאה בקעש איה הייפיצהש ךכ

השקבב הלשממל יטפשמה ץעוילו ךוניחה רשל די ןתונ טפשמה תיב .הטלחהב ךפהמ שחרתמ ,וזה החיתפה ירחא דימש אלא

- המואה לש התמשנ תרצענ עגרל .סרפל דמעומה לש םיערה ויללעמ תודוא ,אב בורקמ הז ,שדח עדימ קודבל ךוניחה רשל רשפאל

?תונעזגל וא תומילאל התסה ,הניטק סנוא ,םילבחמל עויס ,ביואה תבוטל לוגיר ?ותלקלקב ךיירדלוג ספתנ המב

המל דוגינב .לאירא תטיסרבינואל יפוריאה דוחיאה םעטמ ןומימ תעינמב תכמותה המוצע לע המיתחב רבודמ .הלא לכמ עורג ,אל

םוחתל ץוחמ ,קזחומ חטשב תאצמנ איה .לארשי תנידמב תאצמנ הניא לאירא תטיסרבינוא ,ה"רו ישאר םג ,םיבוטו םיבר םיבשוחש

.היחרזא תא םהב בשייל הנידמ לע רסוא הזו ימואלניבה ןידה לח םיקזחומה םיחטשב .לארשי לש ינובירה
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תונידמ ידי לע הכימתל היואר איה ןיא ,םלועב תחוור העד יפל ,ןכלו ;תולחנתהה לעפממ קלח איה לאירא תטיסרבינוא תמקה

)לארשימ קלח איה לאיראש םינפ תדמעה ךות( הב תיתנידמה הרכההו התמקה ,הזמ רתוי .ימואלניבה טפשמל םיביוחמה םינוגראו

תומדקתהל םיינויח םהש ,םלועה םע לארשי לש םייעדמה הלועפה יפותיש תאו ילארשיה רקחמב תינוציחה הכימתה תא תונכסמ

הלכשהה תודסומ ראשמ לאירא תטיסרבינוא תא לידבהל קהבומ ילארשי סרטניא שי ,ןכל .ונלש הלכלכהו היגולונכטה ,עדמה

  .לארשיב ההובגה

הרבחב הקומע תקולחמ שי תולחנתהה לעפמל סחיב .הכופיהמ תוחפ אל תיטוירטפ הדמע איה לבא ,וזה הדמעה לע קולחל ןתינ

ופילחתכ "טובנה ןוטלש" ,תויוכז תסימר ,םדאל םדא ןיב הילפא ,יוכיד ,לושינ לש לעפמ - תויהל לגלגתהש ומכ דחוימבו ,תילארשיה

.קוחה ןוטלש לש

קיזחהל ןתינ אל ןכש( ליעל ראותש המל םישחכתמו הנידמה לש החצמ לע רזנ ,ראופמ לעפמ וב םיאורש ימ ןיב איה תקולחמה

םולשלו היטרקומדל לארשי לש תוביוחמה תניחבמ ןוסא ,תירסומ הפרח וב םיאורש ימ ןיבל )םייניע תמיצעו המלעה אלל וז הדמעב

,ותבוט ישרודלו ל"הצל םג - הזה לעפמה בקע םימרגנה םיקזנה ללכ תא טרפלמ העיריה הרצקו .הנידמה לש המויק ךשמהל הנכסו

היינשה הדמעל תרשפאמ הניאש היטרקומד לש םומינימ תעדה לע תולעהל ןתינ אל .ההובגה הלכשהה תואמצעלו טפשמה תכרעמל

ויתודוא יוטיבה לע הנגהה ןכלו ,תילארשיה הקיטילופה לש הביל בלב יוצמש ,לרוג הרה אשונב ,תופירחבו תוישפוחב אטבתהל

.רתויב הזעה תויהל הכירצ

לע םיקלוח םא םג .היטרקומדל בשחיהל התואכז תא תדבאמ ,תרחאה תא אכדלו תחא הדמע ףידעהל תרחובש טפשמ תטיש

שפוחל תוביוחמ ךותמ ,הילע הנגה תבייחתמ ,תילאוסנצנוק-ץוח הצק תדמע ךיירדלוג הב קיזחמש וזכ הדמעב םיאורו הזה רואיתה

ימינ דע ונתוא תממוקמ הדמעל הבשקהה רשאכ אקווד ,הלאכ תודמע יפלכ אקווד אוה יוטיבה שפוחל סחיה לש ונחבמ .יוטיבה

חוכב יגולואדיא-יטילופ שומיש תיישע וא חוכיווב ,הקנחהב אלו ישפוחהו חותפה תונויערה הדשב איה המע דדומתהל ךרדה .ונתמשנ

.תוכמסה םוחתל רבעמ ינוטלש

וניאש( קוחה .םרחה קוח תא םג לארשי הקקוח ,ןורחאה רושעה לש תיטרקומד יטנאה הקיקחה לג תרגסמב ?םולה דע ונעגה ךיא

תנידמ לע םרחל האירק ןיב לידבמ וניא )םייפיצפס םיילהנמ םימוציעל הליעו תיקיזנ הלווע אלא םרחל האירק לע ילילפ רוסיא עבוק

םיבר םיכלהממ דחא דועב רבודמ .לארשי לש התטילשב אצמנה רוזאל ותקיז תמחמ םרוג וא םדא לע םרחל האירק ןיבל לארשי

חופיס לש תולכונה השעמב ,רמולכ .התטילשב םיאצמנה םיחטש ןיבל לארשי ןיב הנחבהה שוטשטו קוריה וקה תקיחמ םתרטמש

תודוקנמ תחאב .םיחטשב םייקתמה תיתטישה הילפאה בצמ רומישו לארשי יחרזאל םיחטשה יבשות תכיפה אלל ךא ,וטקפ-הד

לולשל ,ךכ ידי לעו ,תיטפשמה תואיצמה לש הזה ףוליסה לע ןגהלו קקוחמה תובקעב תכלל תועד בורב ץ"גב טילחה ,ולש לפשה

םוקמ ןיא ךא ,הנממ ענמיהל יואר בורלו יתרגש יתלבו ינוציק טקא איה םרחל האירק .ןדגנ קבאמב יעצמא תויולחנתהה ידגנתממ

וליפאו תקדצומ איה וזכ האירק םהבש םיבצמ שי .האירקה תעמשומ וב רשקהה ןמ תקתונמה ,הלש תטלחומו תפרוג הלילשל

םיחטשב רבודמ רשאכ תמייק הניא וזכ הקדצה .התוא רוסאל תדחוימ הקדצה תויהל תבייח ,התקדצ לע םיקלוח םא םג .תינויח

תנמ לע אלש ,רבעב רקשב ןעטנש יפכ ,ינמז ןפואב אלש ,רבעב רקשב ןעטנש יפכ ,תוינוחטיב תורטמל אלש םיקזחומ :םיקזחומה

תא שממל םיניתשלפה ןמ עונמל ידכ אלא ,רבעב רקשב ןעטנש יפכ ,תונידמ יתש לש סיסב לע םיאניטסלפה םע רדסה רשפאל

.םייחה תא םהילע סיאמהלו תימצע הרדגהל םתוכז
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:תויגת
,םייטרקומד תודסומו םיכרע לע הנגהל תינכותה,תיטופיש תרוקיב,קוחה תפיכאו תטפושה תושרה
םייטרקומד תודסומלו םיכרעל זכרמה

הכוזש יתקיקח תוויע ול לגלגתמ ךכ .םרחה קוח ןיינעב ץ"גב תטלחה לש הרישי הדלות ןה וב העיגפהו ךיירדלוג לש ותפידר

וראות-ורואתמ טפשמה תיב קחרתמ ךכ .ודבכל יוארש הממ ילארשיה קוחה קחרתמ ךכ .םישואב תוריפ חימצהל תיטופיש אקנפשוגל

.קדצל הובגה טפשמה תיב

הבש וזל הכופה שממ איה תאז גישהל ולש ךרדה לבא .םיסרפל תואכזב ןויד לא תאצוי הניא ושפנש טפשמה תיב תא ןיבהל ןתינ

ינוגרא לש הכוראה םעורז טפשמה תיב ומצע םש ,תאז תושעל םוקמב .תויעוצקמה םיחמומה תודעו לע האלמ תונעשיה - תכלל רחב

וישכע אוה טפשמה תיב .וכרד תא דביאש הלשממל יטפשמ ץעוי לש ,םיכנחתמל ילילש תפומ שמשמש ךוניח רש לש ,םיינוציק ןימי

אלא לארשי תנידמ תראפתל אל .יטסיתרקמ לוחמב זזפמ אוה םירחאה םימרוגה םע דחי .םהיתועד לע םישנא ףדורה ךרעמהמ קלח

.התפרחל

תימיטיגלל תבשחנ תיסכודותרואה התנוכתמ קרש תדה ןיינעל ךכ - םזילרולפ לש ךרעל תורכנתמ לארשי תולשממש םינש הזמ

תובייחתמה תולשממה .םיחטשב תדמתמה ונתטילשבו תולחנתהה לעפמב ךורכה ירסומה בואסל םידגנתמה ןיינעל ךכ ,תמאב

דוע לכ .לארשי יסרפב םג ויתותוא ןתונ רבדה .ינוציקה ןימיה לשו םידרחה לש תולשממ רבד לש ותמאל ןה ןלוכ לש תולשממ תויהל

ךירצ לארשי סרפ .םינפה תדמעה לעמ הכסמה תא עורקלו םנוכמ לע םירבד דימעהל ךירצ ,תונתשהל יופצ אל אוהו ,בצמה הז

יאנוש םע תחא הרובחב םמצע םיאורש ימ ,ןוטלשה לע םילבוקמש ימ קר ויהי סרפל םידמעומ .לארשי תלשממ סרפל ךופהל

תודעו וקלחי ,)םיקש ילב ,תודועת( םייתימאה לארשי יסרפ תא .ןוטלשה ינמאנ ובשי סרפה תודעווב .םיברע ילשנמו םיב"טהל

.לופיי אל הזה טלשמהש הווקתב .םיעדמל תילארשיה הימדקאה ידי לע ונומיש תויעוצקמ

םיאשונה לכל
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