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לש ונוצרב קרו ךא ומוציעב םיאצמנ ונאש םידשה לוחמ תא תולתל ןויסינה

.דבלב יקלח רבסהב לבא ,רבסהב רבודמ .ענכשמ וניא - וטפשממ קומחל והינתנ

םויה רדס לע תאצמנ ןיול בירי םיטפשמה רש סרפש הדנ'גאהש איה תמאה

תוסחייתמש קוח תועצה תוברל ,תוחפל םינש 15-כ הזמ ירטנמלרפהו ירוביצה

.ןיול ידי לע התע ולעוהש םינושה םיאשונל

קוח ומכ ,םייטרקומד-יטנא םיקוח תסנכה הריבעה וזה הפוקתב ,הזמ רתוי

םייטילופ םישיא .םואלה דוסי קוחו החדהה קוח ,הבכנה קוח ,םינטקה םיבושייה

ףחס תעינמב בושח דיקפת רבעב ואלימ ,ןולחכ השמו רודירמ ןד ומכ ,םיטעמ

והינתנש הנעטה םג .םיפילחמ םהל ןיא ,הארנה לככ ,תיחכונה היצילאוקב .אלמ

ךכב ץוענ רתוי אלמ רבסה .יקלח רבסה תקפסמ ונלש היטרקומדה לע ופוגב ןגה

םיכירעמ היצילאוקה יריכב .הזכ ירטשמ יונישל הלשב זא התיה אל להקה תעדש

.הנדנמ תלכאמה ברח תא ןיול איצוה ןכלו ,וזכ תולשב הרצונש תעכ

ובש ירקש עסמ וליבוה םה .םירמשה לע וללה םינשה לכ וטקש אל וירבחו ןיול

.םינויצ-יטנאו םינלאמשכ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תא ,סיסב לכ אלל ,וראית

.תובבלל סנכנ תויביסנטניאב וילע םירזוח העפשה ילעבש רקשש ונדמל רבכ

.הטילאכ םישפתנש ימ לש האנשה לע יונב אוהשכ דוחייב

.לושמל רחבנה ןוטלשה ןמ ,תעה לכ ,וענמ םינטפשמהש הנעטה םג תירקש

אוהש הנעטב ינוטלש דעצ ינפב םוסחמ םיביצמ םייטפשמ םיצעויש דואמ רידנ

א"ת תטיסרבינוא ,םולששופיחטווינ
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בורקב .החדנ ץ"גבל תוריתעה לש עירכמה בורה .יקוח יתלב וא יתקוח יתלב

ןיאב הקקוח תסנכהש ןמזב ,קוח תוארוה 22 טפשמה תיב לספ הנש םישולשל

קוחר לארשיב ןוטלשהו ,תולישמ לש היעב תמייק םא .םיקוח יפלא עירפמ

תולתל אלו םמצע-םהלש תולהנתהב שפשפל םילשומה םיכירצ ,ליעי תויהלמ

תאו יטפשמה ץועייה תא ועירכי רשאכ .לזאזעל ריעשבכ םינטפשמב רלוקה תא

?ומישאי ימ תא — הכלהכ לושמל וליכשי אל ןיידעו ,טפשמה תכרעמ

יפל םג ,שורדל רבעמ הברה םיכלוה םהש ךכב םינייפאתמ הנמ ןיולש םידעצה

תקספ לש רובצמב ךרוצ ןיא .תטפושה תושרה לש השפנ ישקבמ לש םתטיש

יד .קוח תליספ םשל בכרהב דחוימ בורו םיטפוש יונימב היצזיטילופ ,תורבגתה

רבודמ — רמוא הווה .םיקוח לע תיטופישה תרוקיבה תא קסרל ידכ םהמ דחאב

רשק לכ ןיאש אדירג סרהב ,המקנו תונבשחתה לש ,הביאו תוניוע יוור ךלהמב

םינוזיאה םשבו ,דקוממ לוסיח שחרתמ ,תומרופר לש הווסמב .ןוקית ןיבל וניב

םג איהש ,תילארשיה םינוזיאה תכרעמב ןורחאה רצבמה ברחומ — םינוסירהו

.התומכ ןיאמ השלח התע

יטפשמה ץועייה לש םתואמצע תא לוזגל ןוטלשה תניחבמ שרדנ תמאב המל

יטפשמה ץעויה רות עיגי ,םייתלשממה םידרשמה ירחאש ירמגל רורבו( יאמצעה

— תידוהי תונוילע לארשיב טילשהל ידכ ?תטפושה תושרה לשו )הלשממל

תדמ שפוחב ,יוטיבה שפוחב ,ןויוושב עירפמ ןיאב תעגופה ,תיתדו תינמואל

ידכ ;םידרחה לש םרומחכ םינוליחה לש םדמעמ תא ףירחהל ידכ ;תונלבוסבו

םש ערפתהלו ,תיטרפ תולעבבש הלא םג ,תיברעמה הדגה יחטש לע טלתשהל

םג חטבות ,תונמדזה התואב .טלקמ ישקבמב רמעתהל ידכו ;עירפמ ןיאב

יתלב םישנא לש םייטילופ םייונימ תוברל ,הלבגה אלל תינוטלש תותיחש

.יביטקפאו ילנויצר לשממ לש הקלח לכ ובירחיש ,םירישכ

אולמ תא הלא םימיב תסנכה הניגפמ ,טפשמה תיבב םירונה םיציחל ליבקמב

דוסי תקיקח לע תדקפומה תננוכמ תושרכ המצע תא הדימעמ איה :התובילע

תיב תא ללוש ךילוה םג ךרדה לעש ,)יערד( רזוח ןיירבע לש ישיא סרטניא תבוטל

לש טרדנטסה תא ,השוב אלל ,הכימנמו ,ולש תונורחאה תורבעב ןדש טפשמה

תונכוסמה ויתומחג תושרל תקקוחמ תושרכ המצע הדימעמ איה .תודימה רהוט

תא ףיפכהל ידכ ,ודיקפתל סנכיהל קיפסהש ינפל דוע ,ימואל ןוחטיבל רשה לש
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.רשה לש דיחיה ןוטלשל )לובגה רמשמ תאו( קוחה ןוטלש

— קהבומ םיניינע דוגינב לעופ ,םירומח םילילפב םשאנ אוהש ,הלשממ שאר

רשהו םיטפשמה רש ומכ ,יטפשמה ולרוג לע העפשה םהל היהתש םירשב רחוב

תודימה רהוטל גואדל — קוחה תניחבמ — רומא ,םשאנה ,אוה .ימואל ןוחטיבל

רהוט לש הדימ תמא לכ שתוכ םירשה יונימ — עיתפמ אל ןפואבו ;וירש לש

םילוכיה ,היצילאוקה לש תועיסה ישאר ידיב ןותנ ןוטלשה ,השעמל .תודימ

.םעה ןוצר תא תשמממה היטרקומד םיארוק ךכלו ,םחור לע הלועה לככ תושעל

וא רשל תונמתהל היה לוכי אלש ימ — טרדנטס לכ לש תיללכ הריכמב רבודמ

לש יאפוקל הנמתמ היה אלש ימ .תעצבמה תושרה שארב דמוע רוביצ דבועל

.רצואה רש היהי ,סמ תוריבעב עשרוהו ,קסע

דגנו ,םמצע םע ביטיהל ידכ םמצע רובע תומרונ םיקקוחמ ינוטלשה חוכה ילעב

הלועפה תוריבס ןיינעל םג ךכ ,תודימה רהוט ןיינעל ךכ — רוביצה תבוט

לעב .רחא רובע ןמאנכ לעופש ימ לכמ תשרדנ הריבס תוגהנתה .תינוטלשה

יפל ,תופצל יאשר המ ןמזל וידבועמ דחא ידיב ולש קסעה תא דיקפמה תלוכמה

הלשממה שאר ,ןיול לש שרדמה תיבב םלואו .תוריבסב גהני דבוע ותואש ,ןידה

.וז הבוחמ םירוטפ ויהי וירשו

,ןכ ינפל דועו( הלשממה תמקה עגרמ וב םיזוח ונאש המ לכ :תורחא םילמב

דגנל האור איה יכ הילע ךומסל ןתינ אל המכ דע דמלמ )םיינויצילאוקה םימכסהב

לש תוינויחה תאו ,םינוסירו םינוזיא לש םתוציחנ תא ,רוביצה תבוט תא היניע

תא בירחהל ןיול עיצמ ,ךכל דוגינב .תויעוצקמו תויאמצע יטפשמ ץועיי תוכרעמ

.וללה תוכרעמה לש תויעוצקמהו תואמצעה

הלומ .ידמל תשבוגמ היצילאוקה .הזה ןכוסמה ףחסה תא רוצעל השק היהי

שי — רומח רתוי דועש המו ;תמכסומ הלבוה תלוטנ ,תכסכוסמ היציזופוא תבצינ

-יטנא םיכלהמל והינתנ לש םינמאנ םיפתוש ויה ןמזמ אל דעש םימרוג הכותב

.תידוהי תונוילע לש השיפתל ויפתוש ויהש םשכ ,םייטרקומד

הפיקת ,הבחר תירוביצ תוסייגתה קר .רוביצה ידיב קר איה ץרפב דומעל תלוכיה

רורב וישכעש םושמ יוכיס שי וזכ תוסייגתהל .ליעוהל היושע תרשפתמ יתלבו

.המינפ וצרפ םה .תורדגה דיל קר םניא ,ונכותמ םיאב דימת ומכש ,םיסרהמהש
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הלעי םא .הב בוטו הפי היהש המ לכ תא לארשי דבאת ,םשקובמ םהל ןתניי םא

הנידמה תמקהב תורודה למע היהי ,לבגומ יתלב ינוטלש חוכ גישהל םדיב

.אוושל — תמייקתמו המק התייה אל וידעלבש םוצעה ןברוקהו

:אשונב םינוכדעל ןומעפה לע וצחל

יערד היראוהינתנ ןימינבןיול בירי
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