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DUN'S 100 םעטמ שגומ 

טעמל  ) דימת םיגצוימ  םה  לשמל , ןועריפ  תולדח  לש  בכרומ  יטפשמ  ךילה  םילהנמ  וא  "צ  גבל םירתוע  םישנא  רשאכ 
"צ גבל הריתע  שיגהלו  בותכל  לוכי  דחא  לכ  תילמרופש , תורמל  הז  .םוחתב  םיחמומ  ןיד  יכרוע  ידי  לע  ןבומכ ) םיגירח 

םישנא םהב  םימוחת  םנשי  הלא , םימוחתל  דוגינב  ךא  .ןועריפ  תולדח  לש  ךילה  ומצעב  להנל  לוכי  דחא  לכו  ומצעב ,
.גוציי רדעיהב  םרגיהל  םילוכיש  םיקזנל  םירע  םניאו  יעוצקמ , יטפשמ  גוציי  לע  םירתוומ 

תחקל תיטנוולרה , הילוסנוקל  תשגל  לוכי  דחא  לכ  תינכט , .הרזה  תוחרזאה  תאצוה  םוחת  אוה  ךכב , טלוב  דאמש  םוחת 
.בחרה רוביצה  רובע  תאז  םישועש  םירכאמ  םג  שיו  תאז , םישועש  הלאכ  שי  .יאמצע  ןפואב  השקבה  תא  שיגהלו  םיכמסמ 

ךרוצל תירוביצה  תועדומה  .םוחתב  קסועכ  ומצע  גיצהל  לוכי  דחא  לכ  םוחתה , תא  הרידסמש  היצלוגר  לכ  רדעיהב 
םישיגמ ןהב  תונידמה  יפלכ  םגו  םינופה  לע  תוכלשה  טעמ  אל  הזל  שיו  קיפסמ , ההובג  אל  הז , םוחתב  ןיד  ךרוע  לש  גוצייב 

.השקבה תא 

, הרז הנידמ  לש  םיפוג  לומ  אוה  גוצייה  .םייטפשמ  םירגתא  המכ  םע  תודדומתה  רשפאל  לוכי  יעוצקמה  יטפשמה  גוצייה 
היטרקורויבהו להנמה  תוכרעמ  לש  קוחה  לש  הנבהב  ךרוצ  שי  בורל  ךא  לארשי , תנידמ  יקוחמ  םינוש  םיקוח  הל  שי  רשא 

םירושיא ךירצ  אצומה , תנידממ  רשוי  תדועת  לבקל  ךרוצ  שי  םעפ  אל  לשמל , ךכ  .רושיאה  תא  לבקל  ידכ  תונידמה  יתשב 
תורכיה שרוד  הזש  תיקסע , הסנכה  לע  םידיעמה  םיכמסמ  איבהל  םימייוסמ  םירקמב  וא  םינוש , םיכמסמ  לע  םיינוירטונ 

ימ לכמ  תשרוד  לגוטרופ  לשמל  ךכ  תוישילש , תונידממ  םג  םיכמסמ  גיצהלו  גישהל  ךרוצ  שי  םימעפ  .ילארשיה  קוחה  םע 
הנבה רדעיהב  .תונורחאה  םינשה  שולש  ךלהמב  שקבמה  ההש  הב  הנידמ  לכמ  רשוי  תדועת  איבהל  תוחרזא , שקבמש 

.דאמ םילברתסמו  םיכשמתמ  הלא  םיכילה  תיטפשמ ,

ירקיעה .םיטביה  המכב  תיתועמשמ , הנגה  ןכו  םיפסונ  תונורתי  תוחוקלל  קינעמ  יטפשמה  גוצייה  ילמרופה , ןיינעל  רבעמ 
רבדה .םירחא  םימרוגל  הפישח  ינפמ  ןגומ  וידי , תחת  רבועש  עדימ  לכש  ךכ  ןויסיחל , ןידה  ךרוע  תבוח  אוה  םהבש 

אל תפסונה  תוחרזאה  תשקבל  הינפה  רבד  יכ  םהל  בושח  תובר  םימעפ  רשא  םיקסעו , רוביצ  ישנאל  דחוימב  יתועמשמ 
.יבמופ לבקי 

םויה הרוקש  המ  איה  ןיעל  תצפוקש  אמגודה  .קפודה  לע  עבצא  םע  תויהל  ןידה  ךרוע  לש  ותבוחב  אוה  ףסונ  ןורתי 
ישרוגמ יאצאצל  תולקהה  ףקות  תעיקפל  םג  דיתעבו  תוחרזא  תלבקל  םיאנתה  תחשקהל  איבת  םש  קוח  תעצה  לגוטרופב :

.ויתוחוקל רובעב  הנוכנה  האצותל  איבהל  ךכבו  ךילהתה  רחא  בוקעל  ביוחמ  ןיד  ךרוע  קר  .דרפס 
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עשוהי ימולש  םוליצ : דידי  םדא  "ד  וע
חוטיב חוקלל  שי  הלקת , וא  תועט  ללגב  והשלכ  קזנ  םרגנו  הרקמבש  ךכ  תיעוצקמ , תוירחא  חוטיב  שי  ןיד  ךרועל  ףסונב ,
יכרוע תכשל  לש  חוקיפו  היצלוגרל  םינותנו  תויעוצקמ , תובוח  תחת  םינותנ  ןיד  יכרוע  הזל , ףסונ  .ךכ  לע  ותוא  הצפיש 

.ןיינעה תא  ולומ  ררבלו  ןתינש  אבא " שי   " זא ןידה , ךרוע  יפלכ  הנעט  שי  םאש  ךכ  .ןידה 

אלש ןיינועמ  אוה  חרזאתהל , שקבמ  אוה  הב  הנידמ  לומ  יטרקורויב  ךילה  םייקל  ןיינועמ  םדא  רשאכ  םירבדה , עבטמ 
תויעוצקמ רשפאמו  הלא , תושירדל  הנעמה  תא  ןתונ  יטפשמה  גוצייה  .ולש  עדימה  לע  ןגהל  ןיינועמ  אוה  םגו  תויועט , ולפי 
תיטמרד ךומנ  תורישה  ןתמ  ךלהמב  םלעי  ןיד  ךרועש  יוכיסה  ףוסבל , .עקשומה  ןמזהו  ףסכל  הבוט  הרומתו  רתוי  הלודג 

.הז םוחתב  רבעהמ  דומלל  ןתינש  יפכ  ומלעי , הרבח  וא  רכעאמש  יוכיסהמ 

תויפוריא תויוחרזא  תאצוהב  קסועו  ןוירטונו  , ןיד  יכרוע  דידי  דוד  דרשמב  ףתוש  אוה  בתוכה 
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