
 
 
 
 
 
 הצילממ ינאש םילימ יפוריצו םילימ המכב תעגל הצור ינא תושעל ןכ המלו הקיטקרפל עיגנש ינפל
.דלי לכ לש םייגולוכיספה םיכרצב רקיעב ינווכתתש ילבמ תועגופ ןה יכ ןהב שמתשהל אל  
.ןתוא רמול אל יאדכו ףידע םיסחי תכרעמ לכב – ללכבש םילימ ולא ,בגא  
 

 תינכתה ףוס דע םא .ןתוא רמול יקיספת תא הז עגרב וישכע רבכש תופצמ אל תאו ינא ,ונחנא
): הלועמ היהי הז ןהב תשמתשמ תאש םימעפהמ 30%  -ב ידרת ונלש  
 

״  לכ א ״ תא ״   - לש תוביתה ישאר  ?םילימה םצעב ןהמ  

ןטק התא/לודג התא  
דימת  
םעפ ףא  
  ןמזה לכ
ארונ אל  
: ריבסא ינאו  
 

.טפשמב וללה םילימה דמצ לש רשקהה המ יולת דואמ הז ךלש דליל תרמוא תאשכ  לודג התא  
  :ול תרמוא תאו ,המיכסמ אל תאש החנהב -ןטקה ולש חא ומכ ןולויטב תבשל וישכע הצור אוה םא

 לבא ״ול םירהל״ הסנמ דחא דצמ תא ״ןולויטב םיבשוי אל םילודג םידלי ,לודג התא , ימאמ לבא״
 תא הניטקמ תא .ןטקה ולש חא ,לודגה אוה .ולש חא ןיבל וניב האוושה תרצוי תא בל םישל ילבמ
 ךרוצה עגרשכ לודג דלי ומכ גהנתהל ךלש דליהמ הפצמ תא ףסונבו אוה המכ ןב הנשמ אלו ולש חא

.ולש חא ומכ אמא לש ״ןטקה״ דליה שיגרהל אוה הארנכ ולש  
 

 ךתוא שי ךלש החפשמב םא ..הז לע יבשחתו ןטקה היהי אוה דימתש שיגרי ונממ ריעצש , ולש חא
 ךיא -היינש יבשחת ,הלודגה וארקי הלו הנטקה וארקי ךלו ךלשל ההז המשש החפשמ תב דועו
.ןיטקמ הז ןטקו םייחב ונתיא תוכישממש םילימ ולא ,דמגמ הז ?ישיגרת  

 ,עדוי התא״ תיבב דלי לכ לש ודמעמ תא עובקלו תואוושה רוציל אל ידכ םוקמב דיגהל רשפא ןכ
 ימאמ 3 ןב התא .ךרעב 3 ליג דע םיראשנ ןולויטב .ןולויטב תייה התא םג ולש ליגב תייה התאשכ
 אצמנש הצור התא ?תופייע ךלש םיילגרה .ןולויטב היהי אל אוה םג ךלש ליגב היהי אוהשכ ?ילש

״?תבהוא ךכ לכ ינאש דיה תא קיזחא ינאו דיב די ךלנש ךל אבש וא חונל תבשל םוקמ  
 

 ךיא הייפיצ יתררוע אל םגו דחא ףא לש ודמעמב יתעגפ אל ?דדומתהל יתעצה ךיא בל תמש

.״לודג״ דלי גהנתמ  
 

.. תואמגוד דוע  
 אוהש תחלצה תא ול איבהלו ריעצה ויחאל רתוול ןיינעה ךרוצל רוכבה דליהמ תושקבמ ונחנאשכ

?המל ?רתוול ןטק אוהש ללגב .שקבל קיספהל יאדכ  .״רתוי ןטק״ אוהש הנעטב שקיב  

 רחא והשימ האבה םעפו םעפה רתוול ךירצ והשימ ?השענ המ ,ילש םיבוהא ״ דיגהל רשפא ןכ

 ימ תבוטל היומס תורחתו תואוושה וזכ הרוצב תרצוי תא יכ רתווי ימ יעבקת תאש אל לבא ״רתווי
 עוגפל תולוכי ונחנא ,הזככ רייטצי ינא ילש םירבח לומ ץוחב זא ןטק ינא םא ,ללכ ךרדב אמא
 ונממ םילודג םה ליגבש םידלי שיש םוקמב היהי אוהשכ ,רחמו שלח הז ןטק ,תויתרבח תויונמוימב
.רערעתמ ולש ןוחטיבה .ןטק אוהש תיבב עמש אוה יכ דדומתהל ךיא עדיי ךכ לכ אל אוה  
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 ללגבש הייפיצ יהשוזיא רוציל אל לבא ״יל תלדג ךיא לודג שממ התא״ ונלש דליל דיגהל רשפא
.ךלש דיקפתה והז .ולש דיקפתה אל הז .אמגוד שמשל ךירצ אוה תיבב לודג רתוי אוהש  
 
 

 רופיס ותוא דימת״״ ,״תושר ילב חקול התא דימת״ ,״ול סרוה התא דימת״  - ןמזה לכ /דימת

 ,״ךתיא
 ״תויעב השוע התא רקוב לכב ,ןמזה לכ״
 רסמה בל םישל ילבמ ,ןהב שמתשמ תאשכ םצעב . ידימ תוללוכ םילימ ולא ״ןמזה לכ״-ו ״דימת״
 .הז תא תלטיב רבכ – םדוק השע דליה בוט המ הנשמ אלש אוה רבועש
 
 . ןמאתהלו תוסנתהל ליחתמ קר אוה . תחלצל לכואה תא ומצעל גזומ דליה עובש ךשמב :אמגודל
 ךפשנ בוש יעיברה םויבו םולכ ךלכלתה אל ישילשה םויב ,םג ינשה םויב ,תינלבס תא ןושארה םויב
 ? תרמוא תא המ זאו תונלבס תרסח תאו הדובעב סאבמ םוי ךל היה םוי ותואב אקוודו

 ״?בל םש אל התא , ךפשנ הז דימת ,לכואה תא ךפושו גזומ התא ןמזה לכ !בל םישת ,בל םישת״
 
 ?הרק המזאו
 אלו םוי םוי תרשפא תא הזה הרקמב ,בגאש תחלצל לכואה תגיזמ לע םימי המכ רבכ ןמאתמ אוה
 תא ךל םיאתמ אל הזשכו הפצירה לע וא ןחלושה לע לפנש לכואה תא דחי םתיקינ .תברעתה
 .ןכ אוה לומתא אקוודש תורמל ,חילצה אל אוה תומדוקה םימעפה לכש ול תרמוא
 !?ךממ ןיבמ אוה המ
 1 דעצ חקיי אוהש תויהל לוכי ,החלצה הווח ןכ אוהש וזה םעפה תא תחכש רבכש ,חלצומ אל אוהש
 . תוכלשה ןומה תויהל תולוכי , םולכ גוזמי אלו הרוחא

 ?שיגרמ אוה המ הניבמ תא -״ןמזה לכ״ו ״דימת״ תא םימעפ הברה עמוש דליה םא
 ןימאי אוהש המ הז -אוהש ול תרפסמ תאש המ – לודגבו ןכש םימעפה תא האור אל אמאכ תאש
 .אוהש
 
  .דוק םשכ איה אמגודהש ןבומכ

 .הילא יסחייתתו הבושתל יכח  ?עיצמ התא המ ?השענ המ ?ךפשנ ,וווי״ : םוקמב דיגהל הלוכי תא

 ...״?הרזע ךירצ התא ?הקנת התא ?דחי הקננ ״ : תויצפוא תתל הלוכי תא ?הנוע אל
 
 
 
 ״ךירחא ףסוא אל התא םעפ ףא״ ,״יל בישקמ אל התא םעפ ףא״ – םעפ ףא
 .ןמזה לכו דימת לש ןורקיע ותוא לע הז
 
 עבצא וא תרוקיב ןהילע תוריבעמ אלו ונלש םידליה תא תולטבמ אל ונחנאש בל םישנש בושח
 .המישאמ
 
 

 . תודלימ עומשל תוליגר ונחנאש םילימ דמצ והז ארונ אל -״ארונ אל״
 .ךתוא ורטיפ דחא ריהב םויבו וב ךל בוט ךכ לכ אל ,רדוסמ םוקמב תדבוע תא – היצאוטיס יניימד

 שי ,ארונ אל״ איה הלש הבוגתהו התוא תפתשמ , ךלש הבוט יכה הרבחל תכלוה תא .הרובש תא

 .״שדח םוקמ יאצמת תא ,הדובע תומוקמ אלמ דוע
 ?ךלש באכל הבושק ?ךתיא איהש ישיגרת ?ךתוא הניבמ איהש ישיגרת ?ישיגרת ךיא
  ..החוטב אל ינא
 ונחנאש המ לכ ,םימעפל לבא בוט ךל היה ךכ לכ אלש תעדוי איה יכ הככ הביגמ איהש תויהל לוכי
 .ונתוא םיניבמ אל םא םג ונתוא ואריש ,ונל ובישקיש אוה תוכירצ
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 .ונלש םידליה יבגל רבד ותוא

 הרק אל ,ארונ אל״ ול ודיגיו ותוא ומירי ונתיאמ הברה – הכמ לבקמו לפונ דליהשכ ריעצ ליגב

  ״םולכ
 ״ןויצ קר הז ,ימאמ ארונ אל״ ול דיגנ – ונממ סאבתיש ןחבמב ןויצ איבי דליהשכ רתוי רגוב ליגב
 ךלש היה אל הז ..טסקנ , ארונ אל״ ול דיגנ -הצרש הדובע םוקמל לבקתי אל דליהשכ רגובמ ליגב

 ״הארנכ
 
  ונלומש ימ לש באכל ,ונלומש ימ לש ךרוצל תובושק תמאב אל םימעפ הברה ונחנא
 .ונלש השוחתלו ימינפה לוקל תובישקמו
 
 וחננא .להביי דליהש תוצור אל ונחנא זא וישכע המרד היהתש תוצור אל ונחנא ,הכמ לביק דליה
 שיש הנטק יכה ונל תיארנ איה םג ,באכה תמצוע המ הנשמ אל .עקתיי אלש .ךישמי אוהש תוצור

   .״םולכ הרק אל״ וא ״ארונ אל״ רמול ךרוצ ןיא
 1 ןיב לואשל רשפא .הנטקב שממש וא הקזח הכמ לביק םא ,רדסב אוה םא לואשל ןכ .סחייתהל ןכ
 רוציל ךלש דליל ומרגי אל הלאה תולאשה .יגאדת לא .באוכ המכ דכ הובג יכה הז 10-שכ 10-ל
 .דבל םדקתי אוה באוכ אל םאו וילע רבוע המ ןיבהל ,שיגרהל אלא המרד
 

 אוהש המ תא ול יללמת ,ותוא יארת – ותיא קחשל הצר אל דליש וא עוצעצ ול ופטח םא ל״נכ
 . שיגרמ
 .ומצע תא אטבל ול ירשפאת ?ךתוא סיעכמ ?התוא ביצעמ הז
 

 הלוכי ינאש ךרד שי ? ךל רוזעי המ״ ״?הז םע התא ךיא״ ותוא ילאשת ,סאבמ ןויצ םע רזוח אוה

 ״?האבה םעפל הזמ דומלל רשפא המ״ ,״יתוא תפתישש החמש ינא״ ״?ךל רוזעל
 
 .האלה רובעל הצור תאש אלו האור ,הבושק תאש ,ותיא תאש רסמה תא ריבעהל רמולכ
 
  .והשמ הרק
 ?בלענ ,באוכ ,סאובמ ךלש דליה
 .שגרה תא אטבל ול ירשפאת
 
 ?םוקמב תושעל דוע רשפא המ
 .םימעפל ונמצע לע קוחצל רשפאש דליה תא דמלל
 אלו תלבלובמ תאש המכ ךמצע לע ירבד זא העיסנ ךרדב אמגודל תלבלבתה ,והשמ הרוק ךלשכ זאו
 .לבלובמה לבוי ומכ תזכורמ
 אמגודל המכ ,ךמצע לע יקחצת זא ךלש דליהש דימלתהמ העופה תייה םא – תייהש הדימלתה  לע
 ..םויה תא הפיאו תלשכנש השיגרמו רדחב תרגסנ תייה
 ?תנווכתמ ינא המל תנבה
 .םדקתהל יל רזוע הזו  ררחשמ הז .ימצע לע קוחצל יתדמל ינא תונורחאה םינשב
 .ירתוות -והשממ קוחצל הסנמ תאשכ בלענ ךלש דליהש השיגרמ תא םאש ןבומכ
 
 
 ישפנה ובצמ תא תמייוסמ הדימב ןיבמו טלוק םדאה ובש ילכש ישגר ךילהת :ןולימה יפל -היתפא
 .תלוזה לש
 ,ונלש תונשרפה לע דובעל ,ונלש דליל הרק המ תוארל תוכירצ ונחנא ,השלוח אל איה היתפמא
 . ונלומש ימ ךירצ וא שיגרמש המ תאו באכה תא תוארל
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 : בושח זא םכסא ינא םא
 

 הרקש המל ףקות תתל .1
 שיגרמ דליה חטבש המ תא ףקשל ,םלעתהל אל .2
 10 דע 1-מ בלענ אוה המכ ,סאובמ אוה המכ ,באוכ הז המכ לואשל .3
 .תיסחי עוגר דליהו הדימב , היצאוטיסה לע וא ונמצע לע קוחצל .4
 .היתפמא ,היתפמא ,היתפמא .5
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