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 ירדגמ ןויווש לש םינכת לע םירענ םע תישעמ הדובע תארקל אובמ

 

 ץרווש ןורי ר״ד :תאמ

 

 בלש תבוטל םירענה תא ליבוהל איה תוירבגו ירדגמ ןויוושל עגונב תיכילהתה הדובעה לש התרטמ

 סחי הברה תשרוד וזכ הדובע .ירדגמ-יתרבח קדצ לש הישעל םתריהל ןוצרו תימצע תועדומ לש שדח

  .הצובקב םידבוע רשאכ םג ,ישיא

 ןוויכהמ השענ רבדהש קר ,םירענה תוגהנתהב ןמזהמ לודג קלחב םיקוסע םירומו םיכנחמ

 תויצקנסו םיקוח תועצמאב יתוגהנתה יוניש םינב לע תופכל ןויסינה יכ םיארמ םירקחמ .יתעמשמה

 תיביסרגא תוגהנתה םצמצל וא ,תומילא ךרד תומילאב לפטל ןתינ אלש ןוויכמ ,רקע אוה

 תמיוסמ היווח תרצוי ,'וכו 'םוקמב הדמעה' ,הלפשה ,הקעצ ,שנוע לכ ,םירענה רובע .תויביסרגאב

 רותב םש ונייה השעמל )וניניבש םירבג-םירומה( ונלוכ – יוניש רצוויהל לוכי אל םשמו ,תומילא לש

 ,םויכ .רפסה תיב יקוח לע הדפקה רשאמ תודדומתהל רתוי תובוט םיכרד םנשיש םיעדוי ונאו םירענ

 םיריתומ חרכהב םה ךא ,תמיוסמ העפשה תויהל הלוכי םיקוחלש םיעדוי ונחנא םיכנחמ רותב

 קיזחמ רענ םלשבש םיכרעה תא תונשל לוכי אל םיקוחב שומיש .לופיט אלל םימיוסמ םימוחת

 יכ ול עודיש תוגהנתה התוא תא ריתסהל רחבי רענ ,בוטה הרקמב .תיטסיסקס וא תינעזג הדמעב

  .ורוסל רוזחי דימלת ותוא םירקמה בורב חוקיפ רדעהב ךא ,תלבוקמ הנניא

 םימוחתב תעגל אוה תוירבגו רדגמ אשונב תדקוממ הדובע ירוחאמ דמועש ןויערה ,תאז תמועל

 ףתוש תויהל תוצרל דימלתל םורגל ןויסינ ךותמ םעפה קר ,ןמזה לכ םמע דדומתהל ץלאנ ךנחמהש

 תפשוחש הרוצב ירדגמ-יכוניחה ךילהתה תא עצבל שי וז הרטמ םישגהל תנמ-לע .הישעבו ךרדב

 הנוש תוגהנתה תריחבל תויורשפא לש ןווגמ העיצמש תידממ בר העפותכ תוירבגה תא םירענל

 בצמב .םרובע וב ןומטה ןורתיה תא וניביש רחאל יונישל ופאשי םירענש איה הווקתה .המרונהמ

 רובע יוקיחל שדח לדומ ווהיו התיכל םהירבח רובע יוניש ינכוסל ךופהל ופאשי ףא םה ,ילאידיאה

  .םהלש םיוושה תצובק

 

 םירענה דצמ הלועפ ףותיש לש תורוצ

 המלידה תותיכב רדגמו תוירבג לש תומת תארוהב וסנתה רבכש םירומ םע םיחחושמ רשאכ

 ,"...רסמה תא םיטלוק אל שממ"ש הצובקב םינבה םע דדומתהל ןתינ דציכ איה בושו בוש תרזוחש

 ךירצ הרומש תיסיסבה הנבהב הצוענ וז הלאשל הבושתה ."םהל תפכא אל"ש וא "םייובכ" םהש

 תדימב יולתש ,'ףצר' לע תואצמנ רדגמו תוירבג לש תומתב קוסיעל םירענה לש תובוגתה היפל ץמאל
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 ןנשי יכ ןימאהל בוריס ןיב עונל תולוכי םהיתובוגת .רחא וא הזכ אשונ םע דדומתהל םהלש ישוקה

 ברועמ תויהל הפיאש ףאו היעבב הרורב הרכה שי וב ינשה הצקל דעו גיצמ הרומהש ולא ומכ תויעב

 הדובעה לש תירקיעה הרטמה איה ףצרה לע רענה לש הדמעה םוקימ יוניש ,ןכל .הנורתפב

   .רדגמו תוירבג לש תומתל עגונב תיכילהתה

 

  :רדגמו תוירבג לש םינכתב קוסיעל םירענ דצמ רתויב תוירלופופה תובוגתה שמח ולא

 

 ותניחבמ .תיתייעב איה )אמגודל( ת/רחאב העיגפ יכ ןיבהל חילצמ וניאש רענל הנווכה - השחכה

 ןעטי הזכ רענ .'ילמרונ'ו 'יעבט' ול הארנ רבדה תונוירבב גהונ ומצע אוה םא םגו וביבס תומילא ןיא

 הרקמב .ומע תמעתהל הסניו הרומה תדמע תא החדי ,ויבגל אשונה לש תויטנוולר תא האור ונניא יכ

  .הדימל שחרתתש תורשפא לכ ןיא הזכ

 

 העיגפ המע תאשונש תירבג תוגהנתה שיש ךכב ריכמ וז הדמעב זחואש רענ – היצזילאיווירט

 הז תא שקיב...)ער והשמ( ול הרקש ימש רורב" וא "...?המ זא" :ךכל שידא אוה ךא ,ת/רחאב

 רוציל וא אשונל עגונב חדבתהל ןויסינב וולי בורל רענה דצמ ולאכ תובוגת ."...ולש תוגהנתהב

 שי הזכ דימלתל .הרומה לא אלו וילא הצובקה ירבח ראש לש בלה תמושת תא הנפתש היצקובורפ

  .הבר אל ךא ,תמיוסמ הדימל תלוכי

 

 ,תומילא תללוכ תירבגה תוגהנתההש ךכב םיריכמ וז הדמע םיגציימש םירענ – חוכ רדעיה / השלוח

 ךא ,ןנולתהל וזעי םה .םהיפלכ תינפומ איה רשאכ דחוימב םילבוס ףאו תאז םיבהוא םניא םה

 םיוושה תצובק לצב תוסחלו ךישמהל ופידעיו שממ לש הדמע טוקנל ידכ ידימ םישלח ושיגרי

 םרוגל הנופת המשאה םהילע ץחלנ םאו ,"...עדוי אל ינא" ונעי םה םתעדל ולאשי רשאכ .התיכב

 ךופהל אל ופידעי םה ךא ,הריבס איה דומלל םתלוכי .'תיתרבחה המרונה' יפלכ וא םיוסמ ינוציח

  .הקיטקרפל עדיה תא

 

 םילדבנ םה .יונישב םיניינועמו םהילע חחושמ הרומהש תויעבל םיעדומ ולא םירענ – תוהדזה

 תעדל רקיעב םיניינועמו הרומה םע החישב הלועפ םיפתשמ םהש ךכב רקיעב תמדוקה הצובקהמ

 דומלל םינכומ הלא םידימלת .'וכו וילא הביגמ הביבסה דציכ ,ברעתהל טילחמש ימל הרוק המ

  .םישדח תוגהנתה ירושיכ חתפל םיניינועמו םהלשמ תונוש תודמע
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 םהל סאמנ .יתרבח יוניש רוצילו ברעתהל םירחא ענכשל ופאשי וז הדמעב םירענ – הלועפל םינכומ

 ואיביו םירושיכו עדי וגיצי םה .ןודנב והשמ תושעל םיצור םהו תומילאו תונוירב ,תודרטה ,תועיגפמ

 בלשב םיאצמנש םידימלת םתואל וזובי םה בורלש אוה םמע דיחיה ישוקה .שומיש ידיל םתוא

 יפתשמ' לע ועיבצי ,םישיחכמה םינבהש ןבומכ( 'םיטוידיא' לש הצובקכ םהיניעב וארי םה ,השחכהה

   .)הרומה לש 'םיטופש'כ 'הלועפה

 

 לע רענה לש הדמעה םוקמ יוניש לש הרטמה תא תושיחממש תויואטבתה תוגצומ האבה הלבטב

 :ףצרה

 

 רסמה תודגנתהה תמר

 "...הרוק אל הז" םישיחכמה

 "...ילע עיפשמ אל הז"

 "...הנשמ אל הז לבא הרוק הז" היצזילאיווירט

 "...ילע עיפשמ אל הז"

 "...ךכ לע יארחא אל ינא"

 "...ילע עיפשמ הזו הרוק הז" חוכ ירסח

 "...םירחא לש תוירחא וז ,יתמשא אל הז"

 "...?תושעל רבכ לוכי ינא יוניש הזיא"

 "...ילע עיפשמ הזו הרוק הז" םיהדזמ

 תוירחא לש תמיוסמ הדימ יל שי"

 "...ברועמ היהא םא הרקי המ ךא

 ןודנב והשמ תושעל הצור ינא ,ברועמ ינא ,הרוק הז" םיליעפ

 "..?רוזעל לכוא דציכ

 

 ףצרה ךרואל עונתש ךכ םירענה תדמעב יוניש רוציל איה תיכילהתה הדובעה לש הרטמה ,רומאכ

  .םיליעפל ךופהל םתוא דדועל חילצנש הפיאש ךותמ דע

 .היצזילאיווירטב וא השחכהב םיביגמש םירענ םתואמ תובכרומ הדובעל תושקה תוצובקה ,ןבומכ

 םיוושה תצובק רובע יכ העידיה לש האצות איה ולא תודמעב הזיחאה םיבר םירקמב יכ רוכזל בושח

 תוגהנתה תרוצכ תספתנ ,רחאה לש וטבמ תדוקנמ וא ,ויכרצמ תומלעתהו תיטסיאוגא תוגהנתה
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 ןויסינב ,וללה םירענה ביבס היהי הדובעהמ לודג קלח ,ןכל .הטילשו חוכ ,תיטננימוד  תרשאמש

  .יונישל םהלש תודגנתהה ךותב ןטק חתפ ץורפל

 

 ץרווש ןורי ר״ד-ל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל

Yaron.migdar@gmail.com  

 


