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.עודי וניא ולש הגופתה ךיראתש טדנמ לבקמ ןוטלשכ ןוטלשהש אוה הנידמה לוהינב תויעבה תחא
"תולבק" גיצהלו ןוזח םישגהל ,חווט תוכורא תוינכות גיצה תולשממל השקש תדמלמ הירוטסיהה
.םייתנש בוטה הרקמב תונהכמ תולשממ הבש הנידמב דחוימב ןוכנ רבדה הרצק הפוקתב

טדנמ תויושרה ישארל ריבעהל תורשפאב רהרהל יתלחתה ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה שורפב
השענ תויתשתה לוהינ ובש םייקה בצמל דוגינב תאזו םרוזאבש הביבסהו תויתשתה םוחתב לועפל
.דועו םינפה ,הביבסה ,תויתשתה ידרשמ תוכמסבו הלשממ תוטלחהב תיתלשממ תרגסמב

לכ םיפלחתמש לארשי לש םירשהו הלשממה ישארל דוגינבש איה םהילא תוכמסה תרבעהב ןורתיה
םינהכמ תוימוקמה תויושרה ישאר ,הביבסו תויתשת יאשונב תוטלחה ליבוהל םיחילצמ אלו םייתנש
הכפהמ ללוחל תימוקמ תושר שארל שיש ןמזהש ןאכמ .)םינש 5( םהלש העודיה היצנדקה לכ ךרואל
,ויבשותל הנושארו שארב ,ביוחמ תימוקמה תושרה שאר ,דועו תאז .תיסחי ךורא ,היישעבו הבישחב
לש ודיתעל תואדווב םורתי רבדה ,וריעל תותואנ תויתשת תיינבב תוציחנה קמוע תא םינפי םאש ךכ
.לארשיב הביבסה בצמ
תוימוקמ תויושרל הביבסב לופיטה תויוכמס תרבעה םהבש תומוקמ שיו ,ירשפא רבדהש רבתסמ
.הפוצמל רבעמ חילצה

.ליזרבב הביטרוק ריעה שארכ הנש 15 ךשמב ןהיכש רנרל ימייח לש תואצרהב יתחכנ ןמזמ אל
םשיי ףאו וירחובל "רכמ" התוא ,ונמלוע לע תשבוגמ העד שי ,ועוצקמב לכירדא ,הז ביבח ידוהיל
שמתשמ אוה ,ותעדל ,םייח ונא הבש הביבסב םירבדה חור תא שיחמהל ידכ .ביתכהש תוינידמב
.ךכ ול בוטו ותיבמ לכה השוע בצה .בצב

ןיאו תרחא תוליעפ לכלו םייוליבל ,תוינקל ,ותדובע םוקמל דיינתהל ךירצו ותיבמ אצוי ,ותמועל ,םדאה
,הביטירוקב םשיי םתואש ןוירישה לוטנ םדאל םייתביבס תונורתפ חתיפ רנרל .וילע ןגייש ןויריש ול
.םייח םה ובש בחרמב םהלש תויוליעפה לכל םיבשותה תושיגנ תא תיתועמשמ הרוצב רפיש ךכב
תוחפ לש תורידתב םיעיגמה ,תלוביק יבר םיסובוטוא הבו תללכושמ הרובחת תיתשת םיקה אוה
ברקב דדועו ,היגרנא לש הקפסאל תויראלוס תוכרעמ הנב ,ריעה לש תויזכרמה תורדשל הקדמ
.תלוספ לש הדרפה םיבשותה

ותוא עומשל יתיכז םגו לארשיב היה רבכ אוה( המכ -עדוי-ימה םעפב רנרל לש ותאצרהל יתנזאה
,םינד לארשיבש דועב ,ליזרבב תיתביבס-ורפ תוינידמ םושיי תחלצהב יתרהרה ,)םיימואלניב םיסנכב
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.םוחתב אמייק ירב םיטקיורפ םיבכעמ בושו םינד ,םיבכעמ

הפיח ריעה יבשותשו א"תב הלקה תבכרה טקיורפב םינד םינש תורשע רבכש יתרכזנש רחאל
םג ומכ ,לצרה תורדש טקיורפ םילשוריבשו ,תויתרובחת תיתשת תודובעמ הכורא הפוקת םילבוס
ליבוהל תוכמס התיה תויושרה ישארל םא ילואש ,יתנבה םיבר םילשכב םיקול ריעל הסינכב רשגה
.תרחא הארנ היה בצמה םיטקיורפ
.

, www.neaman.org.il ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומב הריכב תרקוח הניה ןוליא הריפוא ר"ד
הפיח תטיסרבינואב הביבסו עבט יבאשמ לוהינל גוחב הריכב הצרמו
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