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רבשמ לש  רגסהה  תא  לצנל  םילוכי  תיפוריא  תוחרזאב  םיניינועמה 
תגשהב ועייסיש  ןיסחוי  תלשוש  תריקחו  םיכמסמ  תגשהל  הנורוקה 

ןוכרדה
15:23  , 24.03.20 םסרופ  : ןידקספ דידי |  םדא  ןוירטונו  "ד  וע

יחרזא 27 לש  תויוכזה  לכ  תא  הקינעמש  תוחרזאב  רבודמ  יכ  לארשיב  ידנרט  ךפה  ילגוטרופה  ןוכרדה 
םיקיזחמה תא  הכזמ  תיפוריא  תוחרזא  .דובעלו  ןמז  תלבגה  אלל  ןהב  תוהשל  תרשפאמו  דוחיאה  תונידמ 

תועקשהב תונורתיבו  הפוריאב , םיקנבמ  ןומימו  אתנכשמ  תלבקב  תולקהב  תוילאיצוס , תובטהב  הב 
תפוקתב וישכע  .תולקב  "ב  הראל הזיו  לבקל  תורשפאה  אוה  ףסונ , סונוב  .ן  " לדנו םיקסע  תשיכרבו 

תולקב רידסהל  ידכ  רבשמה  תא  לצנל  רשפא  ןכלו  תיבב , םישיגנ  םיכמסמה  לכ  םידודיבהו , רגסהה 
.םייטרקורויבה םיניינעה  תא  תוריהמו 

? ךירצ המ 
תומדל יתחפשמ  רשק  תועצמאב  תאז  חיכוהל  ןתינ  .דרפס  ישרוגמל  תואצאצ  חיכוהל  ךירצ  ןושאר  בלשב 

תוליהקל יתחפשמ  רשק  וא  דרפס , ישרוגמל  התקיזב  העודיה  ללכ ) ךרדב  םינבר   ) תמסרופמ תידוהי 
.םישרוגמל הרורב  הקיז  תולעבכ  תועודיה  תוידוהי 

ןתינ ךא  טושפ , יכה  היהי  הז  לגוטרופל  דע  תורישי  םיעיגמה  ןיסחוי  תונליא  וא  םישרוש  םע  תוחפשמב 
, סינות וקורמ , ברגמה -  ידוהי  רבעשל , היבלסוגוי  הירגלוב , ןווי , היקרוט , ידוהי  לש  תואכז  חיכוהל  טלחהב 

ואלפתת חטבו  הירגנוהבו , הינמורב  תופסונ  תוידרפס  תוליהקו  דנלוה  ידוהי  םג  .םירצמו  בול  רי , ' גלא
.החכוה תורב  ןה  ןילופבש  שומזו  הינמרגבש  גרובמהב  תורוקמ  וליפאש  תעדל 

? יתחפשמ רשק  םיחיכומ  ךיא 
.עצבל לוכי  דחא  לכ  הלאה , םיבלשה  תא  ןיסחוי .) תלשוש   ) תיגולאנג הדובעו  תריינ  תדובעב  ולחה 

וא יתיבה  קרוסב  ותוא  קורסל  ןתינו  םכלש , הבותכה  ךמסמ  תא  ךירצ  ןושארה  בלשב  םתנתחתה ?
אלש ףידע  הלאכ  םימיב  .םירוהה  לש  הבותכה  ךמסמ  תא  םג  גישהל  יאדכ  רשפאה , לככ  .ןופטראמסב 

.תינופלט תאז  תושעל  ןתינ  ךא  שגפיהל ,
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תונמדזה וז  .תותבסהו  םיבסה  םירוהה , םע  תוינופלט  תוחיש  םייקל  הלא  םימיב  בושח  בצמה , לשב 
לככ .םלוכ  לש  םירוענה  תומש  תא  טרפלו  רשפאה , לככ  טרופמ  החפשמ  ץע  דחיב  ןיכהל  תרדהנ 

רפס לשמל  ומכ  םייתחפשמ , םיכמסמ  ןכ , ומכ  .הקיז  חיכוהל  רתוי  לק  היהי  ךכ  רתוי , אלמ  ךמסמהש 
םינבר לצא  גהונה  איה  ךכל  הביסה  .עייסל  דאמ  לוכי  םימדוק , תורודב  החפשמה  תובאמ  דחא  בתכש 
ימ ףסונב , .יתחפשמה  סוחייה  תא  רפסה  חתפב  טרפל  תודעה , לכב  לבוקמ  רשא  םירפס , ורביחש 

רשוי תדועת  גישהל  וישכע  רבכ  לעפיש  ץלמומ  "ל , וחב הלעמו  הנש  יצח  ךשמב  ההש  תונורחאה  םינשבש 
םיקפנומ הלא  םיכמסמ  םנוקיתכ  םימיב  .תונלבס  שרוד  ךא  בכרומ , וניא  ךילהה  .ההש  הבש  הנידמ  לכמ 
דובעל ושקתי  תונושה  תונידמב  םידיקפה  טשפתת , הנורוקה  תפגמש  לככש  ןכתי  ךא  ריבס , ןמז  ךות 
יעוריא רשאכש  הווקתב  תיבהמ , עצבל  ןתינ  הלאה  תולועפה  תא  .בכעתהל  לולע  ןיינעהו  הרגשבכ ,

תגשה ךילה  תא  .תוחרזאל  השקבה  תשגהב  םדקתמו  ישעמ  בלשב  םכמצע  תא  ואצמת  ופלחי  הנורוקה 
ןורתיה .ןיד  ךרוע  תועצמאב  וא  ךכב  החמתמה  הרבח  תועצמאב  דבל , עצבל  ןתינ  תילגוטרופה  תוחרזאה 

, תיעוצקמ תוירחא  חוטיב  ול  שי  .קוח  יפ  לע  הל  ביוחמ  ןיד  ךרועש  תוירחאב  לכ  םדוק  אוה  יעוצקמ  יווילב 
תחקל םיביוחמ  ןיד  יכרוע  .ןידה  יכרוע  תכשל  לש  חוקיפל  ןותנ  םג  אוהו  חוקלה , יפלכ  תוידוס  תבוח  ול  שי 
קפס םירחוב  םתאש  ינפל  הרקמ , לכב  .ךכל  תויוברעו  תונגה  שי  חוקללו  םתדובע , ירצות  לע  תוירחא 

דע ךילהתה  לכ  תא  ומע  ורבעשו  ףוג , ותוא  לש  תוחוקל  םע  ורבדתש  ץלמומ  תויוחרזאה , םוחתב  תוריש 
.רתויב הבוטה  החוטבה  וז  םיצורמ  תוחוקל  .ןוכרדה  תלבק 

ןידקספ ילארשיה  טפשמה  רתא  ףותישב  הבתכה 
טפשמבו תילגוטרופ  תוחרזאב  קסוע  דידי , דוד  ןידה  יכרוע  דרשממ  דידי  , םדא  ןוירטונו  "ד  וע
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