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הספדהל וחלש

 .בוחרב תיתשת תודובע
?םיבשותל לגלוגי המ
סקופ לבפ :םוליצ

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

דבל אלםתא?בוחםכלהאיצמההייריעה

 תאצמה י"ע איה ןהמ תחא .ןתפוק יולימל תונוש תוטישב תוטקונ תובר תויושר
 קלח ,תקייודמ הניא בושיחה תטיש יכ ררבתמ םיבר םירקמב .םילטיה תובוח
 "חילצמ תטיש" .דחא לקש ולו בייחל הקדצה לכ ןיא טושפש וא ,םלוש רבכ לטיההמ
תויריעה לש
גרבנזור ןפצילא

 תובקעב יכ הל רשבמה הייריעהמ בתכמ םישדוח רפסמ ינפל הלביק ,ןורשב םירעה תחא תבשות ,'ג
 ,'ג .םילקש יפלא הבוגב לטיה םלשל הילע ,הרג איה וב בוחרב בויבה תויתשתו שיבכה גורדש
 .הייריעה לש שדחה בויחהמ העתפוה ,דחוימב םיהובג הנונרא ימוכס םויכ רבכ תמלשמה

ונלש קובסייפב תוידעלב תונומתו םינוטרסב ןכדעתהל ואוב�

 תויושר .ץראה יבחרב תויושרה תוליטמש םילטיהה תעפות הרבגתה תונורחאה םינשב .דבל אל 'ג ךא
 .םילטיה תובוח תאצמה ידי לע איה ןהמ תחאו ,ןתפוק יולימל תונוש תוטישב תוטקונ תובר

תיתשתה ריחמב ופתתשי םיבשותה
 ןיפוליחל וא םייק סכנ לש הבחרה וא הינב– השדח תיתשת תינבנ רשאכ ללכ ךרדב םיבגנ םילטיה
 .ןומימל םיבשותל הנופ איהו )שדח שיבכ ןוגכ( הנוב המצע תושרהש תיתשת

 םילטיהה רובע םימולשתה טוריפ
 רזעה יקוחב בורל טרופמ םינושה
 אל םהמ םיברב יכ םא ,םיינוריעה
 .תובר םינש רבכ המאתה התשענ

 עצבתמ בורל הינב ילטיהב רבודמ רשאכ
 תושירד תא םידקמש םילטיה רקס
 הרבח תרכוש הייריעה .וללה בויחה
 ילעב םאה קדובה רקס תכירעל תינוציח
 םילטיהה תא ןידכ ומליש ריעב םיסכנה
 תורבחב רבודמ בורל( םינשה ךרואל
 תובוחה .)לודג חטש ילעב םיסכנבו
 םיפלא המכ ןיב עונל םייושע םישדחה
 )םילודג םיסכנב( םילקש ינוילימל דעו
 ךותב םתוא עורפל שרדינ ללכ ךרדבו

 .םוי30

 לע תובר םימעפ תכמתסמ הייריעה
 תובוח"הש ררבתמ םיתיעל .םימולשתה לע תודיעמה תולבקה תרימש יא וא סכנה לעב לש עדיה רסוח
 תא חצפלו חנעפל שרודש המ ,הייריעה יכזנגב תואצמנ יאדו ךכל תואתכמסאו ומלוש רבכ ,"םישדחה
.תיתדבועה הירוטסיהה

)ריעה לש ינשה הצקב( שיבכה תולעב ופתתשה
 ?תובוח חופינו קורבפב ,ןהב תוטקונ תובר תויריעש תויעטהה ןהמ

 .םילטיהה בויחל ןהו הנונרא בויחל ןה חטשה בושיחל הטיש התואב שומיש איה ךכל תואמגודה תחא
 תעמשנ איהש תורמל" ,ינוריע יוסימב החמתמה– ןייד ןורי ד"וע ריבסמ "תיעטומ בורל וז הלועפ"
תומוק ,היינח יפתרמ ,וטורב יחטש ,םינוגג לע םג בור יפ לע תלטומ הנונרא .הרושהמ חרזאל תימיטיגל
 ."םילטיהב יקלח ןפואב קר םיבייוחמ וא ,םיביוחמ םניא הלא לכ .דועו תודנולוק ,תושלופמ

םירוטפל וכז ןכלו ,תויתשתה תחנה ןומימב םיבר םיסכנה ילעב ופתתשה רבעב" ,תפסונ המגוד ןתונ ןייד
סכנה לעב תא תבייחמ השעמלש– לטיהה תטישל תויריעה ורבע60-ה תונשב קר .םילטיהה ימולשתמ
 םיסכנה ילעב לש תעצוממה האנהה תדימ בושיח ךות ,תיתשתה תמקה תא תנמממו ,'זרטמ יפל
 .הנממ

 שדח שיבכ ללסנ וב הרקמב ,תמדוק תיתשת ןומימב ףתתשהש ימל תוחנה םיעבוק םיינוריע רזע יקוח
 ."וז הארוהמ בורל םימלעתמ םילטיהה ירקס םלוא ,לשמל ןשיה לע

 .וחנוה אל ללכש תויתשת לע םילטיה תויושרה תושרוד ,רקסה תובקעב ,םיתיעל יכ ןייצמו ףיסומ ןייד

םצמוצמ חטש

- הנונראה ןובשחתא ותיחפת ךכ
גרבנזור ןפצילא /ךירדמ

תויושרה ונתיאמ תובוג םילקש יפלא לש סמ
םימוכסה .הנונראה בויח ןיגב הנש לכב תוימוקמה
תואצוהה ףיעסב דבכ לטנ םיווהמו םילדגו םיכלוה
,הנונראה וצב םינושה םיפיעסה םע תורכיה .ונלש
המ יפל .רתוי ףאו םילקש תואמ ונל ךוסחל היושע
?ותוא תיחפהל ןתינ ךיא ?הנונראה בויח עבקנ
קלח ,ךירדמ ?השדח הדידמ שקבל יאדכ םאהו
 ןושאר

האלמה הבתכל
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 .ונלש בוחרל השיג לכ ,ונממ וא ,וילא ןיאש ,ךומס בוחר ללסנשכ לשמל

 לא החכוהה לטנ תא הריבעמ איה תובר םימעפש ךכב םילק םייח המצעל השוע הייריעה ,רומאכ
 .הליעיכ תחכומ בורלש "חילצמ" תטיש לש גוס חרזאה

 תמאב רבודמ דימת אל ,היינב תגירחב חרזאה תא םימישאמ רשאכ" .הינב תוגירח איה תפסונ המגוד
 תועפות לע ורסאו ,םינשה ךרואל ולבקתהש הקיקח ייוניש לע ןתשירדב תונעשנ תובר תויריע .הפורצ
 .ןייד רמוא ,"תכשמתמ היינב תגירחכ תאז ראתל תוסנמ ןה םויכ .תורשכ זא דע ובשחנש ,תונוש היינב

םדקהב יטפשמה ךילהה תא איפקהל
 רחאל םג ,הב ךרוצ ןיא םא ,דיימ הריסהל ץלמומ ,"תיקוח אלה הינבה" יוליג םע ?תושעל יאדכ המ
דועב ,ידיתעה שומישהמ האנהה ןורקע סיסב לע םילטומ םילטיה יכ תעדל בושח .לטיהה תשירד תלבק
 .לטיהה תייבגב םעט ןיא הרואכל ,היינבה תגירח הרסוה םא .רבעב שומיש לע תלטומ הנונראה

 יכ ינויגה אלש ךכ ,םיסימו םילטיה תובגל תונמדזה םלועל תוצימחמ אל תוימוקמ תויושרש עודי ,ףסונב
םירתיה ונתינש רורב רשאכ דחוימב םרוצ רבדה .סכנה לעבמ םילטיה ובגנו ושרדנ אל םינשה לכ ךרואל
 שפחל שי הלאכ םירקמב .םולשתה תואתכמסא תא םיאצומ אל הייריעהו סכנה לעב ךא םירוטפו
 .עצובש םולשתל תופיקע תוחכוה

 יאל החכוההש ןששח ינפמ ראשה ןיב ,טפשמה תיבל עיגהל תוניינועמ אל תויריעה בורש רוכזל שי"
 תגאוד הייריעה ,ללכב .הרשפל הייריעה תובר םימעפ רותחת ןכ לע .ןחתפל חנות םילטיהה םולשת
 יטפשמ ךילה תחיתפל םידעומה תאפקהל לועפל ץלמומ ןכלו םולשת תשירד לכב טעמכ תופיחד רצייל
 ."ירשפאה םדקהב–

 ךומנ םולשת רדסה דילוהל יושע יעוצקמ לופיט םלוא ,תואיקב שרודש בכרומ אשונב רבודמ ןייד ירבדל
 ץלמומ םירקמה בורב ךכ ,הלומ תיטפשמ תודדומתהה תולעמ ךומנ ףאו הייריעה תשירדמ תיתועמשמ
 .יטפשמ קבאממ ענמיהלו תמצמוצמה בוחה תשירד תא םלשל

הרזח
הנונרא |תוימוקמ תויושר:תויגת
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