
 :תישארב
 ול הקינעמ רשא ,םדא לכ לש תינושארה תיסיסבה הדיחיה .החפשמה שמוחב תחתופ הרותה .הלחתה לש תוחוחינ

 םייחה לש תיסיסבה היווהב םיעגונ תישארב רפס ינכת ,םירבדה עבטמ .םלועב םייקה שונא ןב תויהל תוכזה תא

 עסמה .הרק המ הנשמ אל ,וירוהל דלי ןיב קותינ רב וניאש רשקה רקיעבו תויודדומתהה ,ורבשו םולחה .היימינפב

 םהינש וכליו" ךותמ עיגמ ,םירגובמה םלועב ןומאה שודיח .םויה דע ונתוא הוולמ תישארב שמוח לש יתחפשמה

  .וידחי םיכלוה – ןיידעו ,המישמו דיקפת דחא לכל ,דליה ימ רורב ,הרוהה ימ רורב ."וידחי

 

 .ולרש לבוי ברה ,רקיה ידוד ,יתחפשמ ןב בתכ תישארב שמוחל החיתפה תא
 

 ולרש לבוי ברה / תישארב שמוחל החיתפ
 רהוצ ןוגראב הקיתא םוחת שארו ,ביבא לתב לואש תורוא רדסהה תבישי שאר
 

 :תישארב רפסב םיאצומ ונא החפשמב םירושקה םידבר השולש

 ותשאב קבדו" םהילע רמאנו ,גוז תב םדאל ה"בקה ארב ,"ודבל םדאה תויה בוט אל" םע דדומתהל ידכ – לאידיאה

 יוטיב ידיל האבו הקומע תויגוזב תחתפנש ,תיתחפשמ תירב תתירכ לש ידוסיה הנבמה רצונ זאמ ."דחא רשבל ויהו

 .תויכשמהבו םידליב

 תא םישאמה ןושארה םדא .תולודג תוכובסת ןיאושינ ייחב שגופ תישארב רפסב םיריכמ ונאש גוז לכ – תואיצמה

 ופא הרוחש בקעי ;המרמב וילא אובל ונבל תמרוג ותשאש קחצי ;ותשא ןוצרכ תושעל ויניעב ערש םהרבא ;הווח

 .דועו דועו ויתושנו הדוהי ;לחרב

 הערפ לשו ,םדאה תונב תא םיהולאה ינב לש ינימ לוצינ :תישארב רפסב תאצמנ הניאש הייטס ןיאו טעמכ – םיללצה

 רפיטופ תשא ;תונז השעמ השועה רמת ;םודסב םיחרואה יפלכו חונ יפלכ תינימ תומילא ;הניד סנוא ;הרש תא

 .דועו דועו ףסוי תא תפקותה

 תא םימצוע ונניא .ישונאה ןימב םימייקש םיללצה תא שרגמ רואה .לודגה רואה תא ריאהל םיכירצ ונלוכ – םכלצאו

 חירזהל םיסנמ ונחנאו – םהידליב םירוה לש ,ותשאב שיא לש – תושק תועיגפ תומוקמ הברהב שיש ריכהלמ םייניעה

 הדבועה יכ וניכינחבו ונב עימטהל .תואיצמה תא ריכהל – וז הראה ךרדו ,םילודגה תורואה תא הלאה םיללצה ךותמ

 םייחה םא יכ ,םייחה ןולשיכ הניא – לכה תא םיגישמ דימת אלש ,ץמאתהל ךירצש ,םלשומ לוכה אלש ,םיישק שיש

 םדקתהלו ,תוליפנה ךותמ חומצלו תולעל ,םילושכממ רהזיהל ,תויגוזה עסמב דימתהל תלוכיה תא ונב רוציל .םמצע

 .ןמזה לכ ןוקיתה םלועב

 לש ,םידליה םע רשקה לש ,תויגוזה לש ,החפשמה לש אלפנה םוקמל תדמתמ תוברקתהב תוכזל לכונ – ךכ ךותמ

 ךכ ידי לעו ,תוערהו םולשה ,הווחאהו הבהאה לש ,החמשהו גנועה לש ,ונמלועב תמייקה רתויב האלפומה הריציה

 .םדא לש ותדלומ לש ידוסי שרושו ןסוח ,םלועב הרוא הברה ףיסוהל

  



 תישארב
 ןדע ןג שי

  !ןדע ןגב ונייה םעפ ,אל וא ונימאת

 ראותה תא םיקינעמ ונחנא ,םלועב הנהמ וא יתוכיא רבד לכל ,הדבוע .םויה דע ונתוא תאלממ ןדע ןגל רוזחל הפיאשה

  ...״ןדע ןג ומכ״

 .רתויב הובגה םוקמב התא ,ןידע התאשכ .תונידע הברה ?הזה ןדעה ןגב שי ללכב המ

 תובתכנ תוזוזמהו ןיליפתה ,הרותה וז הביסמ .)כ תינעת( ״זראכ השק אלו הנקכ ךר םדא אהי םלועל״ :ל״זח םירמוא

 הנגה ןונגנמ לע דיעמ – ץוח יפלכ חושק הארנש םדא .חושקה זראה יפנע תרזעב אלו ,ןידעהו ךרה הנקה תרזעב

 אלו ומצע לע רומשל ידכב החושק תימדת ומצעל הנוב אוה .רחאה יפלכ ןידע תויהלו חתפיהל ול רשפאמ וניאש

  ...ךרו ןידע לזוג םיתיעל ןכוש ,הזכ םדא ירוחאמ אקווד ,םינפב לבא ;עגפיהל

 םילזוג םינפב ךא ,תואיצמה ינפמ םמצע לע ןגהל ידכ ץוחבמ םיחושק ?ולאכ קוידב םניא ונלש םיכינחה םאה ,ונלצאו

 ונחנא םתיא אקווד .תישארבמ וישכע םיליחתמ ונאש וז ,הרותה תא םיבתוכ ונחנא םתיא םג זא ?םינידעו םיקותמ

 .הווקת םירצויו תואיצמ םיבתוכ

 

 חולשל ,שרגל אל
 ,םיחפטמ ,םיעיקשמ ,רוסא המ רתומ המ םיעבוק ,תולובג םימש ,ךינחה תא םילדגמ םתא .הז תא םיריכמ חטב םתא

 תשוחת וזיאל ,ונתוא איבהל לוכי הז לוכסת הזיאל .רתוי ףאו םיללכה תא רבוש ,טעובו םק אוהו – לוכה ול םינתונ

 לש דעצ תויהל היושע ,הזכ בצמב ,ונלש הבוגתה ״?ונילא גהנתמ אוה הככו ,וליבשב ונישע אל המ״ .הבוט תויפכ

 .הבוט ריכהל עדוי וניאש ךינחה תא ונתיאמ קיחרהל .הייחד

 תאז תובקעבו הער ול ולמג םה ךא ,הווחו םדא תא חפיט ה״בקה .ןדע ןגב רבכ הליחתה תאזה תרכומה העפותה

 שיאל התייהו הכלהו ...ותיבמ החלישו"( ןישוריגה םלועב ומכ ,שוריג אוה חוליש ,טושפה ןבומב .ןדע ןגמ וחלוש

 חלשמ אלא ,דחא ןוויכב סיטרכ ןתונו םקונ וניא ה״בקה .תוחילש לש ןבומב םג ותוא אורקל רשפא ילוא לבא )"רחא

 םיבוהאה םינבה תויהל ונרזחש דע ,הנש םייפלאמ הלעמל ונל חקל ,לארשי םע רותב .ןוקית לש תוחילשל איצומ –

 .בושנש דע ,בוביסל ונאצי בושו ,דמעמ קיזחה אל הז זא םג השעמל .הרותה תא ונלביקו

 ןיב .ןוקית ןעמל תוחילש לש תועמשמ הקחרהל תתל םיבייח לבא ,קחרומו חלשנ ךינחהש הרוק םיתיעל – ונלצאו

 ,רבד לש ופוסב – םימי המכל ותיבל חלשנ אוה םא וליפאו ,הבישח רדחל חלשנ אוה םא ןיב ,ורדחל חלשנ ךינחה םא

 םיחילש תויהל ונדיקפת .הבהא ריזחהל תעה אובב לכויש תנמ לע ,בוהאה ןבה תויהל רזוח אוהש אדוול ונדיקפת

 .םינמאנ םיחלשמו

 

 היד הבוט החפשמ
  ...םוקעה ןמ הברה וליפא וב שי .רשי יכה הארנ אל אוה הלעמלמ טבמב ךא ,"רשיה רפס" םג ארקנ תישארב רפס

 םלוכ ומכ םירגתא םע תודדומתמש תוחפשמ םיאור ,המגודל תוחפשמ תישארב רפסב םיאור ,יתחפשמה טביהב

 רחא הלטלט תרבועש החפשמ וז ,החפשמ םישגופ ונאש הנושארה םעפב רבכ .עורו תועיגפ םע תוחפשמ םג םיאורו



 החפשמה יאצאצ לכ טעמכ ךשמהבו ,חצר ,יודינ ,שוריג םירבוע ,לבהו ןיק םידליה ללוכ ,הווחו םדא תחפשמ :הלטלט

 .לובמב םידחכנ

 גהנתהל דציכ תישפוחה הריחבה תרזעב ךא ,םיללצ שי יכ ןיבהל .םייניע םוצעל אל .תואיצמה תא ריאהל אוה רסמה

 .היד הביטימו תיתועמשמ החפשמ םיקהל ןתינ ,םידליה םעו גוזה ינב ןיב

 יומידה יפ לע .םינש ךשמב תויגוז רקוח ,ב״הראמ ןמטוג ןו׳ג ידוהיה רוספורפל בישקהל יאדכ  ?רקחמה רמוא המו

 םיטעוש םייטפילקופא םישרפ העברא ,)"םירשואמ םיאושינל תונורקעה תעבש" ץלמומה רכמה ברב( טטרשמ אוהש

 זוב ,)"...ל תבייח תא םעפ לכ ...הזכ התא דימת"( הללכהו תויתרוקיב – התוא בירחהל םילוכיו תויגוזה לש הביל לא

 םעש תונורקע העבש איבמ אוה הז דגנכ .תומלעתה - םוטא ריקו )באכל בישקהל םוקמב( תידגנ הפקתה ,הלפשהו

 .תויגוזה תא קזחל םילוכי ,יתועמשמ ןומיא

 אלו םמצע לע ורזחי תיבב םיחוכיווהו תובירמהמ 69%ש רבתסמ :תדחוימ בל תמושתל יואר םכותמ דחא ןורקיע

 הז ילואו .תוריתפ ןניאש תויעבה םע תויחל דומלל היהי רתוי ליעי ?בוש הז לע בירל יאדכ םאה זא .םלועל ורתפי

 סחיהו תיבב םוקימה לע םידלי ןיב תובירמ :תוריתפ יתלב תויעב שי תוחפשמבש הדבועה םע תויחל דומלל ,רסמה

 םלעתהל ,לילכהל ,ליפשהל ,עוגפל אלש גואדלו ,תובירמה ןיב ןוכנ טוונל איה המכחה .גוז ינב ןיב וגא תויעב ,םירוההמ

  .ףוקתל וא

 לש תויעבה םע תויחל ,וללה תונורקעל בישקהל דמלנ – תולטלט ורבעש תוחפשמ םע םיקוסעש הלא ,ונלצאו

 .הלודג תחא החפשמ ונחנא םג ירהש – ונמצע לש תויעבה םע םגו ,ונלומש תוחפשמה

 


