
 
 
 
 
תושגר  
 

?תושגר רבדל בושח ךכ לכ המל  
  .תמנפומ דואמ תיסחי יתייה ,הדלי יתייהשכ

.תיתורבח ,הבוהא ,הצורח ,תלבוקמ דואמ ׳ה-ו ׳ד התיכב יתייה ,דודשאל הריד ונרבע  

 הדליה״ תויהלו תוכשומה תא תחקל הכירצ ינאש יתשגרה הרוכב הדליכ ינאו רבשמ ונרבע תיבב
  .״תיארחאהו תרגובה
 ויה רבעבש םידלי רפסמ שיש הדליל יתכפה תלבוקמ הדלימ . ןושארה םרחה תא ילע ושע ו התיכב
 םויש דע דחא ףא םע הז לע יתרבד אלו ליגרכ םיקסע יתרדיש ץוח יפלכ .אל םואתפו הלש םירבח
.הבוטה הדליה ,יתוא -רפסה תיבמ יתוא ועשה דחא  
. ימינפ עסמ יתלחתהש תבשוח ינא םש .יל וציברה יכ יתוא ועשה  
 התואו םיבשחמ תתיכב הפצרה לע בכשלמ ץוח םולכ יתישע אל ינא ?יתוא ועשה המל .דואמ יתסעכ
 יתשגרהו יל היה םעפש רבחה םע דחי יל הציברמ ימוקמ תא הספתו רפסה תיבב השדח איהש הדלי
.עצפ לש גוס יב ריאשה הז םויה דע .תבאוכו תלפשומ  

 לכבו ןוכיתב םינש יל היהש רבחה לש בוט רבחו ה׳רבחהמ קלח תויהל ךפה םימיל רבח ותוא
  .היהש המ לע לצנתמ היה אוה תונמדזה

 הבוט איהש ,הירחא םירזחמש ,ךיתח רבח הל שיש וז .״ה׳רבחהמ תחא״ תויהל יתרזח ׳ז התיכב
  .ילש תיבב רבשמ היה ןיידע לבא םידומילב
.השיגרמ ינאש המ תא ריתסהל .ריתסהל אוה יתישעש םירבדה דחא  
 הדליה תימדת לע רומשל ידכ לכה יתישעו ןומה תירכל יתיכב ,שאר יבאכ יל ויה .הז לע רבדל אל
.הבוטה  
.חתפמ תדלי יתייה ,תללקמ יתייה אל ,תפצחתמ יתייה אל  

.יל ויהש תורבחהמ אבש םרח .םרח יתרבע בוש ,׳ח התיכב  
 ימש תרמוא דימת ינא . יתיא רבדל וקיספה טושפ הרובחבש תונבהו תונבו םינב לש הצובק ונייה
 תראשנ ןיידע איה לבא, הילע רבגתהל ילוא רשפאש השגרה וז .ןיבי אל םעפ ףא םרח הווח אלש
.עצפ לש גוס ומכ  
  .אל ןהו תחלצומ ינא המכ ןהל חיכוהל לע יתדבע םינש ךשמב
 רתוי םיבשוח אל ,תורגבתהה ליג ..ןיידע לבא תובוט םינש המכ ילש רבח ראשנ – יל היהש רבחה
.הדדוב םימעפ הברה יתשגרה ינאו הרובחה לש רבח ראשנ אוהו ידימ  
 ךלוה קרש ףוגב שדוג לש גוס ומכ יל היהו השיגרמ ינא המ יתרפיס אל , דחא ףא יתפתיש אל
.האנש ,הדיגב ,הבזכא ,לוכסת ,בצע ,סעכ ,הלפשה ,דחפ -םימיענ אל תושגר אלמ וכותב ליכמו לדגו  
. ילש תויחאה תמועל הנמש יתשגרה לבא הפי דואמ הדלי יתייה םימי םתואב  
 רבשמ ןיא רבכשכ הזו ימצעב הנושארה העיגפב יתלחתה הפי שיגרהל ידכ זא .ןבו תונב 3 ונחנא
.והזו םויב םיטיווקסיב 5 יתלכא .לוכאל יתקספה .ילש תיבב  
 

 ינאו ילע םילודג םידגבה ,דימתמ הזר ינאשכ ׳ט התיכל יתרזחו לודג שפוח היה ,קספוה םרחה
.יצחו רטמ ינא !וליק 35 לש לקשמל יתעגה .תיטקרונא יתייהש תעדוי ינא םויה .םיננעב  
 םלוכ םע תבשל יתוא חירכה טושפו לקשמב הדיריה תא קיספהל טילחה ילש אבאש עגר היה
.יתוא התוויל םינש 10-כ ךשמבש הימילובה תא יתרכה םשו לוכאל  
 

 ימצעל יתרשפא אלש איה ימצעב עוגפל יל המרגש תירקיעה הביסה יכ הז תא ךל תרפסמ ינא
.השיגרמ ינאש המ תא ףתשלו רפסל ימצעל יתמכסה אל !אלמ ימצע יוטיבב תויהל  
 זא ימצע לע יתעדיש המ הזו יתרכהש המ הז , הריכמ ינאש המ הז .תינייכבה תינוי תיבב יל וארק
  ?יל בוט אלשכ ףתשל המל
.דבכ היה הרתסהה ריחמ לבא יל בוטש תוארהל הכירצ ינאש ימצעל יתרפיס  
 ףוגב םילוחכ םינמיס ,תסוו יתלבק אל טעמכ הנש ךשמב ,הרידס אל תסוו ,תוקסופ יתלב תונרגמ
 תויהל יתפדעה ,יתוא תולהנמש לכוא לע תובשחמ ,תוניחב תדרח ,הכמ תלבקמ ינאשכ םעפ לכב
.הרתסהה ריחמו הצוחה תאצל םוקמב תיבב  
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.ימצעב יתעגפ לבא דואמ בוט ריתסהל יתחלצה  
 ףאש ןטב יבאכ ללגב םילוח תיבל יתעגה םימעפ המכ ,רקי היה םיינישה ילופיטל יתמלישש ריחמה
.ףוגב יל התייהש תויצמוחה ללגב הזש החוטב טעמכ ינאו םה הפיאמ עדי אל דחא  
 ליגב הלחה איהו השובמ העבנש הרתסה תובקעב תימצע האנשב התייה יתיבגש ריחמה לכמ רתוי
.תורגבתהה  

 
 
 ךרה ליגב ומצע תא אטבל םוקמ ול ןיאש שיגריש וא שגר תסוול וא שגר אטבל עדוי אלש דלי
 ,יפיפ תושעלב םייאי ,םעז יפקתה ןומה הווחי ,הביבסל ץיברי ,ומצעל ץיברי ,הפצרה לע חטתשי
.םיצפח רובשי וא םיעוצעצ קורזי ,ספספי  
 
 דענמ תא ףתשי אלו ןוחטיב רסח היהיש ,שייבתיש ,ומצע תא אטבל המ ול ןיאש שיגריש דלי

 וא תינוציק הטאיד ,םימס ,לוהוכלא תייתש י״ע ומצעב עוגפל לולע תורגבתהה ליגב ולש תושגרה
 תרמוא ינאשכ ידימ תינוציק אל ינאו תוומ לע תובשחמ םגו ךפהה וא תיבב תורגתסה ,רתי תנמשה
 הביבסהו םירבחה המ ול בושחו ומצע תא ןיבמ אל םימעפ הברה רגבתמה תורגבתהה ליגב יכ הז תא
 טושפ יתבשחו ןולחה ןדע לע יתלכתסהש דחא םוי היהש ךיינפב הדומ , ינא םגו וילע םיבשוח
.םירחאל הבושח קיפסמ אל ינאש יתשגרה יכ ץופקל  
 

 ריבעהל הצור ינא ונלש םידליה לע הבחרהב רבדאש ינפלו ילש רבעב תצק ךתוא יתפתישש ירחא
היואר  !אלמ ימצע יוטיבב תויהל בלה תאז ךמצעל ירשפאת תאשכ רסמה  תא םגש  תא ךל

.בחרתי ךלש  
 ,סאבתהל ,בזכאתהל ,בואכל ךל רוסאש רמא ימ לבא החמשב דימת תויהל הווצמ וזש ונתוא ודמל
  ?הבוצע תויהל
 לע הטנוירמ אל ונחנא .תפתשמ ינא הפייע ינאשכ ,ילש תונבה תא תפתשמ ינא הבוצע ינאשכ םויה
 , ןרובע לדומ םג תווהל הכירצ ינא אלמ ימצע יוטיבב תויהל ילש תונבל היצמיטיגל תתל ידכו טוח
. ןליגל םאתהב ןבומכ  
 
 ,םלועה םע דדומתהל דמלש דלי אוה ,ימינפה ומלועל תלד ךל חתופש דלי אוה שגר אטבמש דלי
 הצור ינא הפו רחאה לש תושגרה תא ריכהל חותפ אוה ,תויודדומתה םע ,םיישק םע ,הביבסה םע
 אטבל ךלש דליל תרשפאמ תא םאה ?שיגרהל םוקמ ךמצעל תנתונ תא םאה ךמצע תא ילאשתש
  ?שגר
 

.םתוא יאטבת .תושגר יריתסת לא  

 תיבויח העפשה לעב אוה שיגרמ םדאהש השוחתל םש ןתמ -״תושגר םויש״ ש םיארמ םירקחמ
 ונחנא התואש השוחתב םיריכמו הז לע רבדל םימיכסמ םצעב ונחנא .ונלש השגרהה לע תיטמוטוא
   . םיקמחתמ אלו םישיגרמ
 
 

. םינורחאה םימיב ךל ולעש תושגרה לכ תא בותכל ךתוא הנימזמ ינא  
.הריכמו תשמתשמ תא תושגר לש תומש המכב תוארל יסנ  
.הביתכל תובישח שי .םתוא יבתכ  
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