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תוריחב ירחא ןואכיד

הנידמה התוא היהת ןיידע איה ,יביב אל וא יביב .רקובב יעיבר םויב תרחא הנידמ היהת אל לארשי
תשיפת םוהיזב העוגנ היהת ןיידע הבש תידוהיה הרבחה .דייהטרפאה תכומו תלשנמה ,תשבוכה
תמקהמ רתוי יאדוובו ,תחלצומ תוריחב תכרעממ רתוי הברה חקיי .הפוגב טשפתמו ךלוהה ,התונוילע
.ונממ ונתוא אפרל ידכ ,צרמ דעו טנבמ היצילאוק

ותוא ,ןאכ ונלש םייחה דוסיבש תיתרבחה הנמאה לש שדחמ חוסינל םיגרועש םילארשיה רובעב ,ןכל
תוריח ,ןויווש לש םייטסינמוה םינדא לע תילארשיה הרבחה ייח תא ססבל קבאנש יטרקומד הנחמ
יעיבר םוי ,תילרודצורפה הפילקב קר אלו תוהמב תיטרקומד איהש תירטשמ הטיש לעו ,םדאה דובכו

ךכ לכ הקוחר תילארשיה הרבחהש החכוה דוע .אליממ יורש אוה ובש ןוגיה קימעי ובש םוי תויהל לולע
.היהתש םיצור ונייהש הממ

םינוילימ לש שוביכה ךשמהב םיכמות םילארשיה בורש החכוהה לשב ,תוריחב רחאל ןואכידש אלא
תוריחבה ירה .ינויגה אל אוה ,לארשיב יברעה טועימה לש תיטילופה תוגיהנמה לש הרדההו ןיטסלפב
רשאכו םא ,תרחאל תחא תוגיהנממ 61–ה טדנמה תדידנ .םיעדוי אל ונחנאש והשמ ונל תורפסמ אל
קמוע ייוניש לע חרכהב העיבצמ אל לבא ,םיירטנמלרפ םיחנומב יטמרד עוריא איה ,תשחרתמ איה
אוהו — תיתוברתו תיטילופ ,תיגולואידיא — תותיזחה לכב ברק אוה התמשנ לע קבאמה .הרבחב
תושיפת תובצינ סרתמה ירבע ינשמ .ונלש םיפתושמה םייחל סיסבה תונורקעבו דוסיה יכרעב קסוע
קבאמב הערכה .ןאכ ונלש םויקה תא רידגמש אשונ לכב טעמכ יבטוק ןפואב םיכופה תונוזחו תודגונמ
תואג לש םיירוזחמו םייעגר ,םילק םייוניש אלו ,רוביצה תודמעב תוינוטקט תועונת תבייחמ הזכ רידגמ
.םיילרוטקלא לפשו

,וב םיחצנמ אל ונחנאש ףא לבא ,התע תעל הנותחתה לע יטרקומדה הנחמה לש ודי הזה קבאמב
אל הלאכ םיקבאמש ,ןנשל ךירצ דועו .ומוציעב ברקה .ונדספה םרט םגש ונמצעל ריכזהל הבוח
םיימינפ םקלח ,םיכילהתו םיעוריא ,תויודדומתה יפלא לש ללוכה ךסב םיערכומ םה .תוריחבב םיערכומ
לש םלועל םגרתיהל הלוכי רוביצב השחרתהש תיגולואידיא הערכה .םיינוציח םימרוגב םייולת םקלחו

תשרוד םתמישמש ןיבהל םיכירצ לארשיב היצזיטרקומדה יכמות ןכל .ךפיהל אל ,תיגוצייה הקיטילופה
לע תישענ וזשו ,שקובמה יונישב ותכימת תגשהלו רוביצה לש וכוניחל חווט תכוראו תדמתמ תוליעפ
.ונוקיתל תעצומש הביטנרטלאה לש הגצהו ,םייקה בצמה לע תרוקיבה לש תקסופ יתלב הפצה ידי

:םיצורעה לכב רוביצה לומ הדובעו ץמאמ בייחמ אוה .תונלבס שרודו ןמז חקול הזכ קמוע יוניש
.תיבבו בוחרב ,הקיטילופב ,תרושקתב
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תוינידמהש םהל ררבתמ תרחמל םא ןואכידל סנכיהל םירומא אל הנגפהב םיפתתשמש םשכ ,ןכל
ןואכידל םוקמ ןיא ךכ ,האבה הנגפהה תא ןנכתל םירומא םה ,ךפיהל אלא ,התנתשה אל וניגפה הדגנש
לש אישה הניא תוריחבב העבצה .ןוטלשב ןיידע םיערה תונויערהש ררבתי תוריחבה תרחמל םא
.התוליעפ לולכממ קלחכ הב תבייח הליעפ לכש תילמינימה הלועפה איה — רטשמ יונישל תוליעפה
רבגמב שומיש ושעי הלאש ידכ ,יוניש שרודה הנחמה לש םיגיצנ ויהי טנמלרפב םגש החיטבמ איה
.רוביצה לש ועונכשל קבאמב ,םיבר ינימ דחא ,ץורע דועכ ,קינעמ טנמלרפהש

.ךשמתמ ץמאמ איה הסנרפש הנבה ךותמ ,הדובעב בושח םויל םיאצוי םתאש ומכ עיבצהל ואצ ,ןכל
.סיפב םתיכז אלש — הליחתכלמ רורב היהש המ — ררבתי םא ובזכאתת לאו ,םויה למע לע םיאג ויה
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