
 
 

ל"ז גרומ ץומא 

םע םיסימה להנימ ישנא לש ,ונלש השיגפה 

ריא ,םינש רשעמ רתוי ינפל ,חונמה גרומ ר"ד 

יחיכ להנימה לש ושוביגו ותווהתה תפוקתב הע 
היעבה .תיביטרטסינימדא הניחבמ תינללוכ הד 

חטשה לע טלתשהל ,ןבומכ ,התיה הנושארה 
,םרב .היבגהו הכרעהה ,המושה רופיש תניחבמ 

ןקמועל תדרל ונילע יכ תעדל ונחכונ הרהמ דע 

םנמא .הנונכתו תילקסיפה תוינידמה תויעב לש 

ךא ,תוסנכהה להנימ לש ודיקפת קוידב הז ןיא 

המל דחא דקומ הנידמב העש התוא ונאצמ אל 

גרומ ר"ד לש ותעפוה .תילקסיפ-תוינידמ-תבש 
ונינוידבו ונירוריבב ונמע ףתוש תויהל ותונוכנו 

םינוידה תא הרישעה םיינידמהו םיינורקעה 

לידבהל .ונימב דחוימ ,ףסונ דממ םהל התווישו 

.ןורכז סנכב םירבד » 

תמושת םישידקמה םיסימב הכלה ישנא בורמ 
התעפשהו תילקסיפה הקיחתה דצל רקיעב םבל 

פאה העפשהה תא תוריהבב אוןן האר ,הלכלכב 
תכרעמ להנימ לש ,תילילשהו תיבויחה ,תירש 
ימדאה לש התעפשה ,איהש הנידמ לכב ,םימימ 

תילנויצרה הקולחה לע תילקסיפה היצרטסינ 
עה .תימואלה הסנכהה לשו ,רוצייה ימרוג לש 
תילכתב ויזמ וז תונושה ,סממ תוענמיהו סמ תמל 

ןתעפשה תניחבמ ודי לע ולקשנ ,קוחה ינפב 
יכרצ יפל אל רוציי ימרוג תיינפהב תתוועמה 

תמא יפל וא ,תילכלכה תורישכה יפל וא ,קשמה 
יאמ תעבונה תויחווירה יפל אלא ,תיכרע ,דדמ 

המלעהה תא ,ןהיתש תא ןד םג אוה .סמה םולשת 

.תיכרעהו תיתרבחה ןתעפשה יפ לע ,תוענמיההו 
לש ,ונלש ונתוירחא שיגדהו רזח ,שיגדה אוה 

לש ילוגסה םביטל ,הטושפ ןושלב םיסימה יבוג 
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וויע םויב .הלכלכו הרבח תוכרעמב םיסימה 
ינפל היהש םיסימה להגימב םיריכבה םידבועל 

,וזכ תומילשכ םיחסונמ םירבד רמא םינש רשע 

מ.ד לש וירבד הלאו םנושלכ םאיבהל יאדכש 
:חונ 

דחא לכל ,םיקקוחמ ןאכ ןיאש יפ לע ףא" 
רשה איהש םמה תלועפ לע העפשה םכמ 

סיגימדא .קקוחמה לש וזמ תוחפ אל הב 
תעפשה תא הנשמ הליער הבוט היצרט 
— הליעי תוחפ היצרטסינימדא .םמה 
חסונב וא ."תרחא םימימ תכרעמ השוריפ 

תובתכומ ןניא םיסימה תועפשה" :רחא 
תיללכ תרגסמ תנתינ תסנכב .תסנכב 

םכתכאלמ י"ע קר רשבו' םידיג תמדוקה 
."םתא 

וכרע תאלעהל קבאמ ונלהינ הפוקת התוא 
חונמה .ויסנרפו רוביצה יניעב םיסימה הבוג לש 

יניעב וכרע תאלעהל לקשמ-תדבכ המורת םרת 

להנימ ידבוע ברקב השגרה תריציבו ,ומצע 
הז חטשב הנידמה לש היחילש המה יכ ,םיסימה 

וז .הנידמל חרזאה ןיב םיסחיב ידמל ךובסה 
עה אל ילוא .הדבכנ ,דתיה איהו ותמורת ,דתיה 

.ובל םותבו ותונתוונעב חונמה הכיר 

הפוקת התוא .הדיחיה ותמורת וז ,דתיה אל 

םירוריבב ,שדחמ הקדבש םישנא תצובק ונייה 
תוילכלכה ,תויטילופה :תומכסומה לכ ,םיימינפה 

יבש ,םיקוחה תא תונמאנב ונעציב .תוילהנימהו 
וידב לבא .םנושלכו םבתככ ,ונידיל דסמנ םעוצ 

רוקיפא ונייה — רצרה לע ,דיתעה יבגל םינ 
היגוס לכ ונרריב ףוס-ןיא תונרקס ךותמ .םיס 
ו התועמשמו סמה לש תויביסרגורפ :הפוגל 
,םיפיקעו םירישי םיסימ ןיב תלבוקמה הלדבהה 

דבוכ !ףיקע ז^כו רישי םמ לש תומשה םצע 

צל תונוכנהו' דובעל ןוצרה לע ותעפשהו סמה 

תורשפאה וא ומצע ינפב סמ לכ תייאר !ךור 
זאמה תללוכו הפיקמ הייאר םיסימה לכ תוארל 

אל םיתוויע םימרוג םניא ךכו הז תא הז םינ 
לה הסנכהה תקולחב אלו' הכירצב אלו רוצייב 

.תימוא 

יש הבישח יכרד אוה םינכה הלא םירוריבב 

היהש חונימ קפיס וליפא ,עדמ םיארקנה ,םייתט 

יסו תוגלפמ םע ןכמ רחאל וניחוכיוב רזעל וגל 

ללוכ יוסימ יכ דמילו ןניש אוה .תסנכב ןהיתוע 

דועב ,תורוקמה תאצקה תא הנשמ וניא ילנויצרו 

שמ ,יקלח ועבטב אוהש ,דיחא םמב תוזחאיההש 

אוה .הערל בורל ,הבוטל םיתעל ,םתאצקה הנ 
סיסב תבחרה לש ןויערה תא חתפל ונל רזע 
בה םמ יבגל החלצה אלל ונקבאנ וילע ,םמה 
םויה דע הנורתפל הכחמה היעב וז ירהו !הסנ 

הסנכהה חסונ תא הלעה הז רוריב ךות .הזה 
גונעתה תא ,הברה ונתמהדתל ,ללכש תילאירה 

כנ לע הטילשה תאנה תא וא יאנפה תועשבש 
.םיליזנ םיס 

,סמב תויביסרגורפה תולבגמ תא ונרריב דחי 

הב ןיא התמרב בלה תא הבוש איה וליפאש 
1לע וא יסחי ןוה חוויר סמ ידי לע דשאכ בל-טות 
ילעב םינהנ ,תוכונמ תואצותבש זובזבה ידי 

יתלב ויה אל םירבדה .אקווד תוהובגה תוסנכהה 

ןעטמה לכב ונירוריבב ותופתתשה לבא םיעודי 
עהל םג התשע ,ונתאמ דחאכ ,ולש יתלכשהה 

להנימה רושימה ינפ לע ותאלעהלו ןוידה תקמ 

התושימגו התודישע ,ויפבש תירבעה ןושלה .ית 

.ינויעה רוריבל יטתסא גונעת ופיסוה 

הגוהו ליכשמ שיא םע תופתושב ונכרבתה 
ילעש יל רצו המתה ותורבחב ונכרבתהו תועד 

!ךורב ורכז יהי :ירמאב וילע ילבד םייסל 
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