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תא רתוי םושנל היה לוכי אל אוה .דבאתה 13 ןב דלי
הזה ריוואה
םמצע םייחהמ קלחל ךופהל הלוכי איה ריווא ומכ תיארנ תוירזכא ובש םוקמב קר

בוקע2023 ץרמב 15ןדיע ןולא

,םרח וילע ושע יכ דבאתה אוה .דבאתה ,הננערמ 13 ןב דלי ,תבש ןב יעורלא •••

.ךכ טושפ .תמ 13 ןב דלי .ותוא וליפשה יכ ,וב וללעתה יכ ,ול וקיצה יכ

תותשרב םירוכזא ויה םשו הפ .הקד הממד לוקב טעמכ הרבע ולש תודבאתהה

תמועל "ימוקמ רופיס" הז המ .תוימוקמ תושדחב םיקסועש םירתאב וא תויתרבח

"המרופר"ב ףיעס והשזיא שי םא ןיינעמ( םייח ונא וכותבש "ירוטסיהה עגרה"

.)13 ןב דלי לש םייחמ רתוי והשימל בושחש

ויה םה יכ וייח תא וררימ םה .וייח תא וררימ וליגב םידלי יכ דבאתה 13 ןב דלי •••

דלי ךילוהל םהל רשפיא םהלש ישפנה הנבמה ,רמולכ .וייח תא ררמל םילגוסמ

תא םהב התיה :הטושפ הפשב .ול רבעמו ולש תלוביסה לובג הצק דע םליגב

.וייח לע רתוול םליג ןב דליל םורגל ידכ תשרדנה תוירזכאה

רואיתל רתוי הבורקש תירבעה הפשב תרחא הלימ ןיא .הלימה וז ,תוירזכא ,ןכ(

ילבו ןתוא גייסל ילב ולאה םילימה תא רמול ךירצו .תוירזכא רשאמ הזה בצמה

.)ומשב דליל אורקל .ןתוא סבכל

םייקתהל הלוכי איה דציכ ?התוא רשפאמ המ ?תאזה תוירזכאה החיגמ ןיאמ

?התוא רצועו הב ןיחבמ דחא ףאש ילב ןמז ךרואל

תאזכ תוירזכאל םירשפאמ םהבש תומוקמב תמייקתמ תאזכ תוירזכאש יל המדנ

לש טילבתה ךותמ הצוחה תטלוב אל תאזכ תוירזכאשכ קר ,רמולכ .םייקתהל

םוקמב קר ;ןמז ךרואל ךשמיהל הלוכי איה ,תמייקתמ איה םהבש ןמזהו םוקמה

אל שיא — םייק בצממ ,חור ךלהמ ,המרונמ קלחכ תספתנ תאזכ תוירזכא ובש

א"ת תטיסרבינוא ,םולששופיחטווינ

הרוחש המישר - הזה ריוואה תא רתוי םושנל היה לוכי אל אוה .דבאתה  13 ... ןב דלי about:blank

1 of 3 3/17/2023, 2:52 PM

https://www.haaretz.co.il/magazine
https://www.haaretz.co.il/magazine
https://www.haaretz.co.il/magazine/blacklist
https://www.haaretz.co.il/magazine/blacklist
https://www.haaretz.co.il/ty-WRITER/0000017f-da59-d718-a5ff-fadde2bf0000
https://www.haaretz.co.il/ty-WRITER/0000017f-da59-d718-a5ff-fadde2bf0000
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/parenthood/2023-03-14/ty-article/.highlight/00000186-dafe-d062-abaf-defe463a0000
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/parenthood/2023-03-14/ty-article/.highlight/00000186-dafe-d062-abaf-defe463a0000
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/parenthood/2023-03-14/ty-article/.highlight/00000186-dafe-d062-abaf-defe463a0000
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/parenthood/2023-03-14/ty-article/.highlight/00000186-dafe-d062-abaf-defe463a0000
https://www.haaretz.co.il/
https://www.haaretz.co.il/
https://www.haaretz.co.il/
https://www.haaretz.co.il/account/reading-list
https://www.haaretz.co.il/account/reading-list
https://www.haaretz.co.il/account/reading-list


הלוכי איה ,תיעבטו הפוקש ,ריווא ומכ תיארנ איה ובש םוקמב קר ;הדעב רצוע

רתוי םושנל היה לוכי אל אוה יכ דבאתה 13 ןב דלי .םמצע םייחהמ קלחל ךופהל

.הזה ריוואה תא

המצע תא לואשל הכירצ ךוניח תכרעמ לכש הלאשה וז .םייח לומ הקיטמתמ •••

םירומא תועש המכ :םייח לומ הקיטמתמ .תבש ןב יעורלא לש תוומה ירחא

.םייחב עיקשהל םיכירצ תועש המכ ,הקיטמתמב עיקשהל

"עוזעז" םע היעבה .יעורלא לש תודבאתהה לע וארקשכ "ועזעדזה" םישנא •••

ומצעב קוסעל שקבמ "עזעדזמ"ה םדאה :וב השענש יטסיסיקרנה שומישה הז

רהטיהל ךרדכ "עזעדזמ" אוה .)"עזעוזמ ינא"( ול הצוחמ הרקש המ לע םוקמב

ירחא .)"?ינומכ םתעזעדזה םתא םג"( ףשחנ הילאש תירשפא־יתלבה תואיצמהמ

ךכ ,םיעזעדזמ רתוי םישנאש לככ .אבה "עוזעז"ל ,האלה םירבוע "םיעזעדזמ"ש

.)"עזעדזהל" רתוי לכונ אל תרחא( הנתשי אל םולכש בר ןוחטיבב חינהל רשפא

תא תבאוכ הייריעה" .הידגרטל עגונב הננער תייריע תעדוה תא יתארק •••

לש הבאכ תא תבאוכ ןכא הייריעה םאה ."ריעה דימלת תחפשמ לש הבאכ

?תויתימא םילימ ולא םאה ?באכ בואכל הלוכי הייריע םאה ?החפשמה

ןתמל תלעופ איה ."הנעמ" הלימה לע בושו בוש הרזח הייריעה ךכ רחא

םישגד ןתמ" םידימלתה ירוהל ורבעוה ,"הנעמ לכל תונימזב" איה ,"הנעמ"

םינעמה קוידל ...ךוראהו רצקה חווטל הלועפ תינכות" שי וליפאו ,"הנעמ יצורעו

."חטשה ןמ םילועה םיכרצל םאתהב

אל וא — לבקמ התאש הז ומכ "הנעמ" ?"הנעמ"ל קוקז היה יעורלא םא יתיהת

יתיכז אל לבא יתרשקתה"( הנונרא יניינעב הייריעה לש תוחוקל תוריש דקומב —

."יטמוטוא הנעמ" שיגנ־יתלבה דומיצב ומכ "הנעמ" .)"הנעמל

יתרבח םונהיגמ לבוסש ,13 ןב דלי ןיב רבחמש טוח ללכב שי םא יתיהת השעמל

םיצורע" ,"םישגד ןתמ" ,"הנעמ" ומכ םילימ ןיבל ,לבס בורמ ושפנ תא עדוי אלו

?"תורשקתה תינכות" ,"םינימז

"ךוניחה יתווצו עוצקמה ימרוג" ידי לע ובתכנ םתסה ןמש ,וללה םילימה ילואש וא
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תואיצמה לש יטרקורויבה ,םוטאה ,חישקה הנבמהמ קלח ןה ,הייריעה לש

ץוחמ יעורלא תא הריתוהש השיגנ־יתלבה הפשהמ קלח ,םייח ונא הכותבש

.ולבסב ,וירוסייב ,ויבאכב דדוב ,תלדל

הרוחש המישר - הזה ריוואה תא רתוי םושנל היה לוכי אל אוה .דבאתה  13 ... ןב דלי about:blank

3 of 3 3/17/2023, 2:52 PM


