
 
 
  .תויגוז לע רבדנ ונחנא הזה עובשב
 ליבשב  -ךליבשב םג רועישה ,תאז לכבו תויגוזב אל ךידלי באו תאו יתוא תעמוש תאש תויהל לוכי
 .השדח תויגוזל דומללו היהש המל ילוא רוזחל תצק
 .ךל םיאתמו ןוכנש המ תא רועישהמ יחק
 
 ...ליחתנ יאוב
 :תאז לכב ותיא ליחתהל תרחוב ינא לבא ןבצעמ תצק אוה ילואש טפשמ םע ליחתהל הצור ינא
 ינפל םש היה אוה
 
 ,םידלי םיצורו החפשמה תא ביחרהל םיצור םתאש םתטלחה ,םתנתחתה ,םתסראתה ,םתבהאתה
 םא ןיב וא הזל םתיכיח םא ןיב ..ביגהל ךיא םיעדוי אל ?ןוכנ ?ןוירהב םתאש תולגל הז רזומ הזיא
 .םירוה בורקב תויהל םיכפוה תרחא וא וזכ ךרדב םתאש םתיליג םא ןיב וא העתפהב אב הז
 
 –ףרוטמ ןיצוטיסקוא ותיא איבמ ,םלועל עיגמ רצואה זאו םימיצעמ הדיל ישדוח 9 תובחוס ונבור
  .ךביל ריחב לשו ךלש  - םכלש החפשמל תויכשמהו שדח רשוא ,הבהא ןומרוה

 

 לבא הז תא םישיגרמ הברה תמאבו ״לזמ״ רקיעב ..ו תיבל החמש הברה ותא איבמ דלי לכש םירמוא
 יגוזה רשקב תויודדומתה תברו תרגתאמ תויהל תכפוה הפוקתה החפשמה תבחרה עגרמ ,תאז םע דחי
 שי ,ךלש תישימחה וא תיעיברה ,תישילשה וא היינשה ,הנושארה הדילה וז םא הנשמ אל ,תמאהו
 רומשל הדובע תשרדנ םייקתת איהש ידכו הנוש איה .תרחא איה .התייהש תויגוזה לע רומשל ישוק
 םירבדמ םתא ,תורצקל תוכפוה תוחישה םואתפ ,ינשל דחא ןמז ךכ לכ ןיא םואתפ יכ [התוא רמשלו
 ,ךירחא רדסמ אל התא המל ,תושעל ךירצ המ ,תונקל ךירצ המ ומכ ךירצש המ לע קר טעמכ
   ?הריכמ
 .הב עיקשהל ,ללכב םא ,חוכ תוחפו ןמז תוחפ שיו הדיצה טא טא הל תקחדנ תויגוזהו
 
 ינשל דחא םכל התייהש תוידעלבה תא םואתפ םכל ןיאש חינהל ריבס הנושאר הדיל ירחא תא םא
 לכל ,םתנווכתהש ילבמ ,םורגל לולעש שדח ףתוש תבוטל הילע רתוול םיכירצ םתאו תדליש ינפל
 אל תוחפל .הז לע ורבדת אל םגש חינהל ריבסו תודידבו לוכסת לש השוחת שיגרהל םכמ דחא
 .ורבדתש בושחש ךל תרמוא רבכ ינא .הלחתהב
 ארקנש המ שממ יתייה – ילש אישב ינאש םלועל הארמ ,ימור לש הדילה ירחא יתוא תרכוז ינא

 לכוא ,קירבמ היה תיבה ,תקתקותמ יתייה ,םלשומ לכהש יתיארה ץוח יפלכ ,״הזחתמה תנומסת״
 ותיאש קלח ימצע לע יתחקלו םדוקב קסעב ונל התייהש תופתוש ונרגס יכ יתדבע ,היה דימת
 ,יב תואנקמו תואורש תוהמיא ויה ץוח יפלכש תמאב זא ידעלבו יאמצע ןפואב ךישמא
 .יעור אל םג ,עמשי דחא ףאש ילב תירכב הכוב יתייה הלילבו הפייע ,תשתומ יתשגרה םינפב לבא
 .רבדל ,איצוהל בושח הז המכ הניבמ ינא םויה
 
 .100% הז יתניחבמ 80%-ש ךל תרמוא ינאו תעדוי ינא םויה ,100% תויהל יל בושח היה
 לע רתוונ ונחנא רבד לש ופוסב תושעל תוצור ונחנאש המ ללללללכ תא השענ םוי לכ ונחנא םא
 .תויגוזב עיקשהל חוכ ונל היהי אל חוטבו ונמצע
 
 תאו הב ךל בוטש וזכ ,הליכמ ,תכמות ,תבהוא ,האירב תויגוזמ תונהיל היואר תא
  .ךל ןיאשכו חור בצמ ךל שישכ תא תויהל הלוכי תאש השיגרמ
 .ךל עיגמ
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 אל םואתפ רחא רבד םוש .תויופידעה ירדס שארב םיאצמנ ונלש םידליה ,םלועל אבש רשואה

 םויה דע ילוא זא עובקל ךפוה הדילה ירחא הזה ״ינמז״ה בצמה םאו הלחתהב אל תוחפל , ןיינעמ
  .תעדוי אל ינא ,ךכ לכ ךמצע רובע השוע אל תא
 
 גוז תבו המיהדמ אמא ייהתו ךכ רחא םלשומ היהי לכהש  תיפיצ תדליש ינפל םא ,ןכש המ
 .ךלש תויפיצל םאות קוידב אל הזש הלגמ תא םואתפ ,םצעתת קר תויגוזהו תראפתל
 לכל ףסונב וב לפטל ךירצש והשימו השדח תוירחא שי . םינתשמ םייחה יכ תצפנתמ היזטנפה

 .םהב לפטל ךרוצ שיש תומישמהו ךמצע לע ״עקרה ישער״
 
 לוכיו ,תקחשמ ,תחלקמ ,הליכאמ קוידב תא ,הדובע םוי ירחא התיבה רזוח ךגוז ןבשכש תויהל לוכי
 בשוי םג אוה זאו ,רבעב היה אלש המ ,החורא ומצעל ןיכהל ךירצש הז אוה ינשה יצחהש תויהל
 היזיוולטה לומ םדרנ אוה ברעבש וא  ,חנ אוה לבא רוזעי אוהש הפצמ תאש וא .ךידעלב, דבל לכואו
  .רבדל וליפא םתקפסה אלו םדוק תמדרנ תאש וא ,םויה ךילע רבע המ ול רפסל תלחתהשכ קוידב
 םידליה – םהילע רבדל בייחש םירבדהמ ץוח ,תרושקת ךכ לכ ןיא -םתנווכתה ללכבש ילבמ רמולכ
 .םיאושינ םוי וא תדלוה ימיב קר םיגגוח לוכיבכ םתא ,הזמ רתויו

 
 בור לצא תרצונש הרגשה וזו םייתרחמ ירחאו םייתרחמל ,רחמל םירבוע םתא וזה השוחתה םע
 םע תושעל המ שי דימת יכ חוטב אל הז םגו …עובש יפוסב ?ינשל דחא ןמז שי יתמ ..תיבב תויגוזה
 .לכסתמו סאבמ דואמ הזו רדסלו ןגראל המ שי דימתו ,תיבב םידלי וא דלי
 
 תודומ אל ונחנאו תויוטש לע גוזה ינב לע תוצרפתמ םימעפ הברהו תונלבס תורסח םג ונתיאמ הברה
  .םר לוקב
 יתייה תושישתו תופייע בורמ .וזכ יתייה ינא םג ,בגאו הוולמ ינאש תוהמיאה בור לצא הרוק הז
 .יתוא תוצרל לוכי אל אוה – השוע אוה המ הנשמ אלש שיגרמ היה יעור זאו תננולתמ
 
  ,גניקסטיטלומ ,ליבקמב לכה תושוע ,הרגשה םע תומרוז תוהמיאה בור יכ ?הרוק הז המל ,בגאו
 ןכלו ןהל בושחש המ יפל אלו תושעל ןהל שיש המ יפל המישמל המישממ תורבוע ,תוקתקתמ
 ילהנת תאש ידכ הרגשה ךותב ךלש לוהינב ,ןמז לוהינב קסע ונלש תינכתה לש ןושארה רועישה
  .ךתוא להנת הרגשהש אלו התוא

 
 לש ןותרמה ךותב ךמצע תא קלחל ךיא דומלל הכירצ תאו םירגתא רתוי שי םידלי רתוי שיש לככ

 תונלבסו חוכ לע רומשל הז לכל ףסונבו תונויקינו ֿ תוסיבכ ,תוחלקמ ,םידלי ,םיגוח ,תיב ,הדובעה
  .התיבה תורחואמה ברעה תועשב בורל רזוחש גוזה ןבל
 
  םוי לכ תליחתב וא יעובש ןמויב, ןונכת חולב ירדסת -עצוביש ךל בושחש המ לכ תא
 
 .תויגוזהו הריירקה ,תורוהה ןיב ןוזיאה לע רומשלו אוצמל - רגתא שי ונבורל ,םכסא םא
 ותאש- ונלש םייחל ףתושה ,ונביל ריחב םג ,ןייעל הארנ אל הז םימעפל םא םגש רוכזנש בושח
 תויגוזהש חמשי אוהש החוטב ינאו  ללוחתמש יונישל בל םש אוה םג .יוניש רבוע ,תויחל ונרחב
 .הרזח חרפת
 
 דחא לכש ירכזת זא השדח תויגוזב תא םאו  .םידליה ינפל ,הדילה ינפל םש היה אוהש דימת ירכזת
 .רשואמ תיבל אירב יכהו בושח יכה סיסבה תא וחינזת לא .ולש הליבחה םע וזה תויגוזל עיגה
 
  ?וב אקווד תרחב המל בותכל ךתוא הנימזמ ינא
 ?םייחה תא ותיא תויחל תרחב המל
 
 המ ךל ףקשת המישרה תויגוזל הנכומ ייהתשכ ךל רוזעי הז ,םג יבתכ תויגוזב תאצמנ אל תא םא
 .תויגוזב ךל בושח
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