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,הנושארה םעפב אשונב םילקתנש ימל ,רטווא
םימי העשת ןב תישיא-המצעה ןומיא אוה
בוליש םה רטוואה ילכ .רטווא רטסאמ ריבעמש
תא םיקזחמש םילהנו םילוגרת ,םיליגרת לש
םתוא םיניבמשכ הריחב ךותמ תויחל תלוכיה
ימל דחוימב םיליעיו םייביטקפא םילכ - הכלהכ
רטוואה ילכ .םהייח לע תוירחא תחקל םיצורש
וא הנומא תוהזל םיצורש ימל עייסל םילוכי

םה .ןהילע רבגתהלו םהייחב םילבחמש תוגהנתה
םיסחי תכרעמ רוציל םיצורש ימל עייסל םילוכי

בצמל עיגהל טושפ וא החלצה גישהל ,תינומרה
עייתסהל רשפא .ןוצר תועיבשו החמש לש םיענ
רפשל ,םיחתמו רעצ לע רבגתהל ידכ םג םהב
.שפנ תוולשל עיגהלו יוקל יתואירב בצמ

לועפל אוה "הריחב ךותמ תויחל" יוטיבה שוריפ
תואיצמ םוחת ךותב תוחפה לכל - רצוי רוקמכ
תאז השוע הריחב ךותמ לעופש רצוי רוקמ .םיוסמ
.יארחא אוה ;תימינפ תושיחנ ךותמ

םהמ דחא לכו ,םיבר תואיצמ ימוחת םימייק
םירבד םתוא .רצוי רוקמ לש תובר תומר ליכמ
האצותכ תונשל וא טולשל ,רוציל ןתינש
לדוג תא םיעבוק םכלש ןוצרה חוכמו םיצמאמהמ
.רצוי רוקמכ לועפל ולכות ובש תואיצמה םוחת
.םיווש םירצויה תורוקמה לכ אל

םתלועפ תא םילעופ רטוואה ילכש ךכל החכוה
- רבעל דוגינב - תעכש איה םכמ דחא לכ רובע
תוחוכ םינוש םירבד לע ליעפהל םיחילצמ םתא
םיצמאממ קרו ךא םיעבונש יונישו הטילש ,הריצי
םוחת ךותב ,תורחא םילימב .ןוצר חוכמו

ההובג המרל םתרבע ,םיווח םתאש תואיצמה
תלוכי םתמקיש וא םתשכר .רצוי רוקמ לש רתוי
.הריחב ךותמ םייח לש רתוי הלודג

וא םיידי ןויפר ,היווח רשאכ הרוק הזה רבדה
םכמ םיענומו םכתודגנתה תא וררועש תוגהנתה
םתאש ךכ ,הבוטל ונתשה וא ולטוב םדקתהל
תומדוקה תולבגמל רבעמ םדקתהל םיחילצמ
םג ותיא דחיו לדג ישיאה תואיצמה םוחת .םכלש
תוישיאה תויונמדזהה ,םכלש העפשהה חוכ
רצוי רוקמכ םכלש המצועה .ימצעה ןוחטיבהו
.איה םג הלדג

.רטוואה ןומיאמ תויופצה תואצותה ןה הלא
םותב הלא תואצותל ועיגה אלש םישחש םידימלת
ולבקי (השולש ךותמ) סרוקה לש ינשה קלחה
.םפסכ אולמ תא הרזחב

תוישעמ תולאש
רטווא ןומיא רובעל םישקבמש םישנאה בור

תידימ הנווכ ךותמ תאז םישוע רטסאמ תכרדהב
תונרקסו יתודידי רשק .םהייח תא רפשל
םיבושח םיביכרמ תויהל םייושע תילאוטקלטניא
ךרדב אוה רתויב קזחה ביכרמה לבא ,םתטלחהב
"?ילצא דובעי הז םאה" הלאשה ללכ

ןכתיי .רתוי םירשואמ תויהל םיצור םתא
תויהל - םכתשוחתל - םכמ ענומ והשמש
הרדגה לבקל יושע הזה "והשמ"ה .םירשואמ
רבודמש רתוי ריבס םלוא ,םכתבשחמב הרורב
וא והשלכ חתמ - הרדגהל השקו לפרועמ והשמב
םתאש םירבדה ללכ ךרדב םה הלא .רתסנ ץחל
תויחל דומלל םיבייח םתאש – תועטב - םינימאמ
םינומט יתימאה רשואל ךרדב םילושכמה .םתיא

לבא ,הדפקהב םירתסומ ,םכלש העדותב קומע
תרזוח םכייח לע םהל שיש תינסרהה האצותה

.קספה אלל העיפומו

רבעמ לא םיבחרתמ םתא
םוחת .םדוק םכל ויהש תולבגמל

תואיצמה לע םכלש תונובירה
תדימ םילדג ,ותיא דחיו ,לדג
תויונמדזהה ,םכלש העפשהה

ןוחטיבהו ,םכינפב תודמועש
םכלש המצועה .םכלש ימצעה

.הלדג רצוי רוקמכ

רמלאפ יראה תאמ
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םיבר לצא הלועש תידימה הלאשה ,ךכ םושמ
"?ילצא דובעי הז םאה" :איה

לוכי רטווא רטסאמש הלאשב רבודמ דימת אל
םג - והשלכ ילכב שומיש תמגדה .הילע בישהל
- לוגרתו ןומיא לש תובר תועשב ךורכ רבדה םא
דצמ בהלנו ןמוימ שומיש תללוחמ דימת אל
םידבוע םילכהש םיאדוומ רשאכ םג .םידימלתה
םאה" הלאשל הבושת וז ןיא םירחא לצא תמאב
"?ילצא דובעי הז

דע" :הלאשב הנומט הלאשל תיתימאה הבושתה
"?םכמצע םע םינכ תויהל םינכומ םתא המכ

םכמצע תא ףושחל םינכומ םתא המכ דע
לאשיהל הכירצ תאזה הלאשה ?העיגפל
תוללמואל תויתימאה תוביסהש םושמ
תורובק - ויהי רשא ויהי - תונולשיכלו

.ימצעה לש תודגנתהה יכסמל תחתמ
תויחנה קפסל לוכי רטווא רטסאמ
,לבא ,ןנוגמו ךמות בחרמ רוצילו
ףשחיהל תונוכנ ,רבד לש ופוסב
יכסמ תרסהל השורד תועיגפל
תאזכ תונוכנ שישכ .תודגנתהה
תויתימאה תוביסה תופשחנ
ילכב שמתשהל םילוכי םתאו תוללמואל
.םכלצא ודבעי םהש ךכ רטוואה

תונכל ליבומה ביתנב תכלל םינוכנש ימ
םידבוע רטוואה ילכש ולגי רתוי הלודג תימצע
.םלצא

תויטסימ תולאש
תרשפאמ רטוואה ילכב תחלצומ הטילש

תונשל וא שדחמ בצעל ידכ םהב שמתשהל
תונומא לטבל ,תויונמוימ םקשל ,תישיא תואיצמ
ןבומב .םייח תורטמ תולגלו תולישכמו תוליבגמ
.ןיקת לולסמל םייחה תא ריזחמ רטווא ,םיוסמ

בל תמושת ררחשל םיעייסמ רטוואה ילכ
.תעגרנ העדותה ;תועדומה תא ביחרהלו תעבוקמ
תוקוחר תולאש תולועו תוצצ ,ישפנה טקשה ךותב
והימ .תוומהו םייחה לע תויטסימ תולאש - רתוי

יהמ ?ילש הרטמה המ ?ינא המ ?בשוחה ינאה
?תומאשכ יל הרקי המ ?לוכה לש הרטמה
תומולעתה לא ךרדה תא תוותמ הלאה תולאשה
.תוימינפה

בצמב תופשחנש תוימינפה תומולעתה תחא
ירוחאמש איה רטוואה לש הטקשה העדותה
.הנידע הנווכ וא ןידע ףחד םיבצינ םייחה ךלהמ
םכינזואב שחולש יהולא ימסוק רדסל המוד רבדה
ךותמ ,ןוכנה עגרב קוידב תומלשומ תועצה
תא הפוכ וניא הזה רדסה .תדהוא תוהדזה
תיברמב .הווצמ וא ענכשל ץמאתמ ,ויתונוצר
- ןכ םא םגו ,וב םתנחבה אל םירקמה
תא םיניבמ םיטעמ םישנא .ונממ םתמלעתה
םינהנ םיבר םישנא ;ימינפה ילסרבינואה ואטה
םיוולתמ הלאל םג לבא ,םייביטיאוטניא םיקזבהמ
.םייניצר תוקפס

יעגרב ,רשואלו תירמוח החלצהל רבעמ
הלגתמ ,וישכעהו ןאכה לש תישפוחה העדותה

?תמאב בושח המ .שדח תויופידע רדס
וליאו תמאב םיבושח םישעמ וליא

ףולח־ירב םירבד עודמ ?אל
?ךכ לכ תולודג תוגאד םיררועמ

ךרואל תוצצש תולאשה הלא
.תימצע תונכל ליבומה ביתנה
תובושת תובינמ קר אל ןה
לש םיעגר םג תורצוי אלא
תימואתפ תיביטיאוטניא הנבה
תונוכת .תולגתה לש וא

חתפתהל תוליחתמ תומיוסמ
תובשחתהו הלמח ,הוולש :םכייחב

.רחאב
רשקה תא םיניבמו תולעתה לש עגר םיווחש ימ

ךא) תויטסימ תויווח םירבוע רוקְמל ימצעה
םא .רטוואה ןומיאמ תועבונש (קפס אלל תויתימא
עסמ םכל יופצ ,תוסנל ץמואה תא םכל שי

.אלפומ
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