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ונמויקל םירוויע טושפ םתא ?םיינוציק ונחנא

בורל .םילארשי וא םיניטסלפ — תוצובק יתשל םיכייתשמש םדא ינב ןוילימ 14 םייח םיל ןדריה ןיב

עדוי הזעב וא הללאמרב יניטסלפ .תאזה תימוטוכידה הקולחה םע היעב ןיא םילארשיהו םיניטסלפה

1.7 ,םדא ינב ןוילימ 14 ךותמ .ילארשי אוהש עדוי תג תירקב וא ביבא לתב ידוהי .יניטסלפ אוהש

םימלוח ונחנא .וזה ץראה ידיליו יניטסלפה םעה ינב ,ונחנא דחא דצמ .תוצובקה יתש ןיב םייח ןוילימ

,ינש דצמ .יברעה םלועהמו יניטסלפה ונמעמ דרפנ יתלב קלח ונמצע תא םיאורו ,תיברעב םיללפתמו

יתבב ןאכ םידמול ונחנא .קוריה וקה ךותב םימייקתמ ונלש םייחה בורו ,לארשיב םיברע םיחרזא ונחנא

םדא רמוע תא םיעמוש ונלש םידליה .ןינ'גב הטיסרבינואב םידמולו ם"במר םילוחה תיבב םידבוע ,רפס

."לודייא ברע" לש רמגב ךסמל םיקובדו

יאבצה רטשמה לש ומויס זאמ .ונילע ותוא התפכ לארשי תנידמ .הזה חתמה תא ונרחב אל ונחנא

ונמא תפשל רוכינ :ירשפא יתלב אוה יאנתהו יאנת־לע ןויווש ונל עצומ םיברעה םיחרזאה לע תשוהש

יארוק ,םתאש בושח .יפרגומד לטנ ונב האורש הנידמב 'ב גוס תוחרזא רובעב וניבא תשרומ תקיחמו

תומוחה ינפל דוע םייק היה הלאל הלא יניטסלפה םעה תונבו ינב לש רשקהש ,וניבת ,"ץראה"

ילש ןבה תא האור ינא קאלח לא דאיא לש הנומתה לע לכתסמ ינאשכ .וניניב קתנל וסינש תורדגהו

.היתויחאלו ילש אמאל גואדל אלש לוכי אל ינא ןיתבס הדא'ע לש התפוג תא האור ינאשכ .יחא תאו

,םלועה לכמ םידוהי םע םירשק תיינבב היגרנא הברה ךכ לכ םיעיקשמש םילארשיה יתוא םיאילפמ

.םילשורי חרזמב ימע ינב לש יוכידבו תורמעתהב ךומתל ינממ םיפצמו

,םיאבכ ,םיאפור ,תויטנדוטס ,םילעופ .ץמואב םידוהיה תנידמב וייח תא טוונמ לארשיב יברע חרזא לכ

םימי שיו ,לוכסתהו סעכה ותאו רבוג חתמה םהבש םימי שי .קד לבח לע םיכלוה ונלוכ ,תויאנותיעו

לש השירדה ןיב תוריתס שי םא זא .תרחא תואיצמ תונבל לכונש הווקתו הוואגב םיאלמתמ ונחנאש

לש תומילאהו תוחכונה לע ונלש םעזה ןיבל העישפה ינוגרא תא חצנל ל"כפמהמ םיברעה םיחרזאה

תוהזה רבשמ ךותמ ודלונ אל הלאה תוריתסה ,חאר'ג 'חיישבו )םכש רעש( דומע לא באבב ב"גמ ילייח

,תיטרקומדו תידוהי המצע תא האורש הנידמה לש תוהזה רבשמ ךותמ אלא ,םיברעה םיחרזאה ,ונלש

.תילרבילו תשבוכ

לש תענמנ יתלבה תוקרפתהל םיארחא אל ונחנאש ומכ ,הלאה תוריתסה בושייל םיארחא אל ונחנא

ירבחש הדבועה .תושק תוטלחה לבקל ךירצ תוגיגחהו םיסקטה ירחא ?םתיפיצ המל .היצילאוקה

תפתושמה המישרה דגנ תומהלתה .םתוירחא לע איה דקש תלייא תא תוצרל ידכ וספרתה היצילאוקה

תא למשחל רבחל הפידעמ הלשממהש ;לוזב םהלש םיכרעה תא ורכמ םהש הדבועה תא ריתסת אל

;בגנב םירכומ אלה םירפכב םייחש םיחרזאה יפלא תואמ תא תויתשתל רבחל םוקמב "תועבגה רעונ"
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קוח תאו ץינימק קוח תא לטבל הנכומ אל איהו ,ירזכא תוחרזא קוח ריבעהל הסייגתה היצילאוקהש

.םואלה

ינוציח םויא לע תססובמה הקיטילופל המוקת ןיאש הארמ "יביב אל קר" תייצילאוק לש תוררופתהה

לע רתוונ אל לבא ,ןויוושו םולש איבתש תיטילופ תופתושל םיפאוש ונחנא .עודי אל דיתע ינפמ דחפ לעו

יונישל ליבומ אל םעפ ףאו םיינע תחמש אוה וטועימב ערה .והינתנ לש םויאה ללגב ונלש תוהזה

םירוויע םתאש ללגב הז םינוציק ונב םיאור םתא םא ,םדא ינב ןוילימ 14 םייח םיל ןדריה ןיב .יתימא

.םהמ תיצחמ לש םויקל

תפתושמה המישרה ר"ויו תסנכ רבח אוה בתוכה
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