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םבא-יגב לע) עבט לע רוע^ט
ןמגרב באז

. רויאה - הנשיה התבהאל יתב תירוא הרזח ,קיט-ייהה תעוב הטטומתה רשאכ
, (םילעופ תירפס) "קומ" רפסה היה הרייא איהש םינושארה םירפסה דחא
ת א דחוימבו ,ןהלש תפתושמה הדובעה תא יתיארשכ .רמת יתשא הבתכש
. רפס לע תירוא םע דובעל הצור ינא םג :ימצעל יתרמא .יתאנקתה ,היתואצות
ר ואל אצי ךכו ,םידליל ותוא יתדביע ,יתבתכש ןשי רופיס לעמ קבאה תא יתרעינ
.(תונורחא תועידי תאצוה) "םיאב םיניפלודה" רפסה
ה יזיוולטב הייפצה דימת אלש חיכומש המ) היזיוולט תינכתב רפסה לש ותליחת
-  ןגרומיאה ינב תא הגיצה תינכתה .(בושחל םיטונ םידחאש יפכ ,העורג הכ איה
ר בדמ הצקב ,יטנלטאה סונייקואה תפש לע בשויה הינטירואמב חדינ טבש
ם ינש תואמ הז ?דציכה .תחא הריס ולו א ןיא ךא ,גידמ יחה ינע טבש והז .הרהס
, תברקתמ םיגד לש הלודג הקהל םיאור םיניידהשכ .ףוחה תא םיניפלוד םידקופ
י גד תוקהל תא םיזיעמ םהו ,ןמיסל םינענ םיניפלודה ;םימה לע תולקמב םיכמ םה
ף וחה לע חמוצ וניא רבדש ןוויכמ .ןגרומיאה ינב לש םהיתותשר ךותל ירובה
. םתייחמל םיניפלודב ןיטולחל םייולת טבשה ינב ,וילע םינכוש םהש ירבדמה
ל ש ותואר תדוקנמ ןה גצומ אוהו ,רופיסה הנבנ וז המיהדמ עבט תעפות ביבס
ת ונמדזה יהוז .ריעצ ןיפלוד לש ותואר תדוקנמ ןהו ,טבשה ינבמ דלי ,חלאס
ד צה ןמ םיניפלוד םעו דחא דצמ םיינע םישנא לש םהייח םע תורכיה ךורעל
.ינשה
ם יגתומ ירחא וא ןורחאה בשחמה קחשמ ירחא םיפדורה ,םיבר םילארשי םידלי

. םהלשמ דואמ הנוש םייח ךרדל רופיסה ךרד עדוותהל םילוכי ,הנפואה םוחתב
י נב ידיב ירזכאה ולוצינ לעו עבטה לש ריבשה ןוזיאה לע דומלל םילוכי םג םה
ת ולודגה גידה תוינא ילעב םישועש ינומהה חבטה רואיתב הלועה רבד) םדאה
ה לוע וילע טלתשה אוהש עבטה יפלכ םדאה לש תוירחאה תלאש .(הנוטה יגדב
ך ותב םישלחה יפלכ םדאה לש תוירחאה תלאש םג ומכ ,התופירח אולמב רפסב
.הב יח אוהש הרבחה
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