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,םירקי תויחאו םיחא

ךמסמ לע יתמתח ומעש ,בייט לא דמחא לודגה םאמיאה תא ,הכרעהבו הביחב ,םולשל ךרבל יל ושרה ,לכ םדוק
ופלחש םינשה ךרואל .יבאד-ובאב קוידב םינש שולש ינפל םיפתושמ םייחו ימלוע םולש ןעמל תישונאה הווחאה
הווחא תונבל ונארקנ ונא ,תונושה תורוסמלו תויוברתל ןתינה דובכה ףא לעש ךכל תועדומב ,םיחאכ וידחי ונדעצ
.לוועהו תומילאה ,האנשה ינפמ ןגמו המוח ןיעמכ ,םדאה ינב ןיב

;אשונל הנתיאה ותוביוחמ לע ,דייז ןיב דמחומ חיישה ותלעמ דוהל :וזה ךרדב ונתוא ווילש ולאל הדומ ינא
לע ם"ואה לש תיזכרמה תרצעלו םלועה יבחרב לעופל ואציש תומזוי רפסמ לע תישונא הווחאל הנוילעה הדיעוול
.היינשה םעפב ימלועה תישונאה הווחאה םוי תא םויה ןייצל ונל תרשפאמש ,2020 רבמצדב 21-ה םוימ הטלחהה
.וזה תלצאנה הרטמב םיכמותש םייתדהו םייחרזאה תודסומה לכל םג הנותנ יתדות

ידכ ,םימעה ןיב םיסחיה סיסבב דומעל םיכירצש םיילסרבינואו םייתוהמ םיכרע םתואמ דחא איה הווחאה
תחא תישונא החפשממ קלחכ הכימתלו הלבקל וכזי אלא ,םיחכשנ וא םירדומ ושיגרי אל םיחפוקמהו םילבוסהש
!ונחנא םיחאו תויחא .הלודג

,אמייק-תב תוחתפתה תדדועמש םולש לש תוברת םודיקל ,הווחא לש תידדהו תפתושמ חורב ,דובעל םלוכ לע
.תוירדילוסו תידדה הנבה ,הלכה ,תונלבס

תוכייתשהל ,תדל ,ונרוע עבצל ,םייח ונא םהבש ןפואל וא םוקמל רשק אלל ,םיימש תפיכ התוא תחת םייח ונלוכ



הפגמה תפוקתו ,םיווש ךא םינוש ונלוכ .ונלש יתואירבה בצמל וא תוילכלכה תוביסנל ,ליגל ,ןימל ,תיתרבחה
!ונדבל םיעשונ ונניא :בוש תאז רמול יל ושרה .רוריבב תאז התארה

.ונחנא םיחאו תויחאש ךכב ריכהל ,ויאורב ,ונילע לטומ ,םיהולאה םשבו םיימש תפיכ התוא תחת םייח ונלוכ
תא תאשל וניתויחאלו וניחאל עייסל ?הזה דיקפתה והמ .דיקפת ונל שי ,תונוש תויתד תורוסממ םינימאמ רותב
םג בהוא םלש בלב םיהולאה תא דבועש ימ ירהש ,המיימשה ונינייע אשינ הבה .םימורמל םהיתוליפתו םהיניע
ךומתל ,םייח ומע קולחל ,תוחאו חא תלוזב תוארל ונל תרשפאמו לוכה יבא לא ונתוא תחתופ הווחאה .תלוזה תא
.רחאה תא ריכהלו בוהאל ,ינשב תחאה

תאז וחדת לא .בוט ןוצר ישנאו םינימאמ ,וידחי דועצל תעה העיגה התע .םיימש תפיכ התוא תחת םייח ונלוכ
גוגחל ,די טישוהל םיאתמ םוי והז .בוט ןוצר ישנאו םינימאמ :וידחי דועצל ןוצר תעש יהוז .אובל דיתעל וא רחמל
ונא ןהבש תורבחלו תוליהקל רמול ידכ – תונוש ךותמ תודחא ,תודיחא אל ,תודחא – תונוש ךותמ ונתודחא תא
בש ינא ,ןכל .וז םע הז תוירדילוסב הייחנ ונלוכש חרכהה ןמ ןכש ,דחיב ונלוכ .הווחאה לש הנמז עיגהש םייח
;תזרפומ תויטמרדב רבודמ אל .קרפתמ לוכהש וא תויחאו םיחא ונחנאש וא :תושידאל תעה הניא יהוז ,שיגדמו
םלוע תמחלמב ,"תונטקה" תומחלמב תאז םיאור ונחנא .קרפתמ לוכהש וא תויחאו םיחא ונחנאש וא !תמאה יהוז
תומצמטצמ הלכשהל תויונמדזה ,בערב םיעווג םידלי ,םיסרהנ םימעש העש ,בלש רחא בלש תכרענש תישילשה
.קרפתמ לוכהש וא תויחאו םיחא ונחנאש וא .ןברוח והז ...

אוה המיימשה ויניע תאישנבש ,םהרבאל םיהולא לש וירבד תא ומויב םוי ידימ רוכזל ונילע .החכשל תעה הניא וז
 ,קאריע ,רּוא רושימב יתד-ןיב שגפמ ,סוקסיצנרפ רויפיפאה ,האר) ונל – תרמוא תאז ,וערזל החטבהה תא הארי
.םיימשה יבכוככ תקהובו הבחר הווחא :ונייח יימיב המייקתה םג החטבהה .(2021 ץרמ

!לודגה םאמיאה ,רקיה יחא ,םירקי תויחאו םיחא

םע דדומתנ הבה .תושונאה תעושי לש ןגועה איה ךא ,השק ךרד יהוז .תרגתאמו הכורא הווחאה לש הכרד
תלוזה תלבק תוכזבש ,הווחא לש תותוא תועצמאב תומילאה תופקשהו םילפאה םיעגרה ,תוערה ירשבמ תותואה
,ולש תוישיאה םע דחא לכ ,תויחאו םיחא לבא ,"רבד ותוא" אל .ףתושמ עסמל ותוא תונימזמ ותוהזל דובכו
.הלש וא ולש תוידוחייה

ךרוצל תועדומ ךותמ ,םולשבו הינומרהב תויחל םילגוסמ ןכא ונחנאש עונכש ךותמ לעופש ימ לכל הדומ ינא
.תויחאו םיחא :םיהולאה תאירב ירפ ונלוכש ןוויכמ ,הווחא רתוי םע םלועב

יטרקנוק ןפואב ביגהלו םולשל בייחתהל םלוכ תא ןברדמ ינא .ונלש הווחאה עסמל ופרטציש ולא לכל הדומ ינא
,"ונלוכ תויחאו םיחא" ,והער דצל שיא דועצל םישוחנ ונא .עשיה ירסחו םיינעה ,םישלחה לש םיכרצלו תויעבל
,םיחאו תויחא .תחאו דחא לכ לש ותוהזל דובכבו ינוש לש הינומרהב ,םיישממ קדצו םולש לש וירצוי תויהל ידכ
.הבר הדות !וזה הווחאה ךרדב המידק דועצל ךישמנ הבה
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