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 האבה הלשממב חופיסה תוינכות תריצעל הפוחד היינפ :ןודנה

 
 ,בר םולש
 

 רדסה תגשהבו תונידמה יתש ןורתפב םיכמותה םילארשי םינוגרא ישאר לש היצילאוק ,ונא
 תוינכות תא רוצעל ךשקבל תנמ לע תופיחדב ךיילא םינופ ,םיניטסלפל לארשי ןיב םולש
 לש ידדצ דח חופיס היהי אלו ןיא יכ ,האבה הלשממה לש דוסיה יווקב חיטבהלו חופיסה
 יווקב תנגועמו הרורב תויהל תבייח תאז תובייחתה .לארשיל הדגהמ םיחטשו תויולחנתה
 .אשונב ךתעיס ירבחלו ךל וטוו תוכז ןתמ תועצמאב דוסייה
 

 תוברק לש ןשעה ךסמ ירוחאמש ששחה הלוע ,ינויצילאוקה ןתמו אשמה לע םיחווידהמ
 תועצמאב חופיס רשפאתש החסונ ינויצילאוקה םכסהל ףיסוהל ןימיה חילצה ,םיקיתה תקולח
 רבדה תועמשמ .היצילאוקב םיפתושל וטוו תוכז ןתמ יא וא העבצה שפוח ,םילפרועמ םיחוסינ
 לש חופיס םדקמה ינוציק ינמי וק ץמאת הנידמה תודלותב הנושארלש הלשממ תמקה –
 .לארשיל הדגהמ תויולחנתהו םיחטש
  

 .תילארשיה הרבחב ירקיעה תקולחמה עלס הנדועו התייה תויולחנתההו םיחטשה תייגוס
 תרחובש ןימי תלשממ אלא תודחא תלשממ הנניא לארשיל תויולחנתה חפסתש הלשממ
 ,םירצמל לארשי ןיב םימייקה םימכסהה תא תנכסמו תונידמ יתשל דרפיהל יוכיסה תא לסחל
 תולשממ לכ םויה דע .הלש תוימואלניבה תויובייחתהה תא הרפמו תיניטסלפה תושרהו ןדרי
 .הזכש תכל קיחרמ ךלהמ עצבלמ וענמנ ,ןימיה תולשממ תוברל ,לארשי
 

 םולשב ךמותש ימל רשפאל הלוכי הניא ותייצחש ,םודא וק תויהל בייח תויולחנתהה חופיס
 תוביסנב .ותוא תרשפאמה הלשממב ראשיהל ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לארשי תויהבו

 לש המכסהכ והומכ ,היגוסה לש חותפ חוסינ וא העבצה שפוח ןתמ ,תויחכונה תויטילופה
 .חופיסל ןימיה תוינכות םושייו ץומיאל ןבל לוחכ
 

 רותיו יכ םירובס ונא ,הלשממל הסינכה לש תויכרעהו תויטילופה תולאשל סנכיהל ילבמ
 ןבל לוחכ ומכ העיס רשאכ המכו המכ תחא לע ,תורודל היכב היהי תאז תיטוקא היגוסב
 ךותמ ,ךתמישרבו ךב ורחב ןבל לוחכ יעיבצמ .תחפסמש הלשממ לש המויק תא תרשפאמ
 ונא ,תונידמה יתש ןוזח ופוסבש םיניטסלפה ןיבל וניניב םולש ךילהת םדקת יכ הווקתו הנומא
 הנידמכ לארשי תרימשלו םולשל יוכיסה לע ןגהל תירוטסיהה הבוחה ךיילע תלטומ יכ םירובס
 .ותסירה לע םותח תויהל אלו תיטרקומדו תידוהי
 
 תמזוי לכ ורצעתו רמשמה לע ודמעת ךתעיס יירבחו התא ,הז יטירק אשונב  יכ הווקת ונלוכ
 לע הל ץוחמ וא הלשממהמ ולעפתו ,תוינידמה יתש ןוזח תא שמממל יוכיסב העיגפו חופיס
 .םולש לש ןורתפו ינידמ ךילהת םדקל תנמ
 
 ,הכרבב
 
 תונידמה יתש תייצילאוק להנמ – רמייהנפוא בירי
  הבנ׳ז תמזוי ל״כנמ – יקסנאיטלב ידג
 תירוזא ץוח תוינידמל ילארשיה ןוכמה ,םיוותימ שאר – ןרוג דורמנ ר״ד
 ״וישכע םולש״ תיל״כנמ – גרומ דקש
 ״םיקזחמ״ להנמו דסיימ – לוק ירוא


