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ָץרְפִּמַה ַלע  םיִפֹוצ  םִירֹחְׁש  םִיְברֹוע  הָׁשֹולְׁש 

לֵָמּנַה ָהכֲאֹוּב  לֵּתַּפְתִּמַה  ןֹוׁשיִּקַה  ְךֶפֶׁש  ַלע 
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ןָתָקִירְִפל תֹוניִּתְמַּמַה  רֵחֹוּסַה  תֹוִּינֳא  ׁשֵׁש  ַלע 

ןֹוָגּד תֹורּוגְּמְַמל  ַלעֵמ  ְֵךּבַאְתִמ  םִינֹוּיַה  קַַהל 

דֹוְעּב ָהִּירֲַהְנל  ָּהְּכַרּד  הָׂשֹוע  ָהֻּלְחּכ  ֶתֶבַּכר 

בִיבָא לְֵתל  הָמִיְרדַמ  הָֻּמדֲאָה 

ֶןבְֶאּכ ָהּבְַטצִאָה  ַלע  ָחֻּנמ  רִיעָה  לֶׁש  ּהָפֹונ 

תַפּוקְִתל רְַהל , הֵָמֲרַעל , ֶתֶרְּבִצּנַה  ֶתלֹקְׁשְִמּכ 

ןִיכְפֹוה םֶָהל  ןיֵאֶׁש  םִיּיַח 

ֶדֶגנ ץֹורְֵמּב  םִיּכַסּוַּמל  ָהדִיְרּיַה  ֵילּוִּקְעּב 

ֵףלֹוח ִינֲא  םיִָמי  ָלּכִמ  ָרצָּקַה  יִּׁשִׁש  םֹוי 

הְָאנִק ֵאלְמ  ֵבְלּב  םִיְברֹועָה  תֶׁשֹלְׁש  ַלע 

 

.למרכ הדמע /  םילשורי : .רובידה  יפ  לע  .ןמלרפ 2006 . בדנוהי  ךותמ :

םילימה ןיב 
ףלוח םיברועה  לש  םטבמ  תא  ןיימדמו  ףונה , תא  האורו  םיברועה  תשולש  תא  האור  ררושמה  .ץרפמה  לע  םיפוצ  םיברוע  השולש 

ררושמה לש  קויד  רתיל  וא  םיברועה , לשו  ררושמה  לש  לופכ , טבמה  .יאפיח  ינוריע  ףונ  ויתחתמו , םתחתמ  שרפנש  הארמה  לע 
םמצעל םיבשוח  םה  המ  ללכ  םיעדוי  ונניאו  םירחא  םירבדב  םיטיבמ  םהש  ןבומכ  ןכתיי  .םיברועה  םיטיבמ  המב  ומצעל  ראתמש 

, למנ ןושיקה , ךפש  ונלש –  םילימב  םיבשוח  םניאש  חינהל  ריבס  םידקמתמ ? םה  המבו  םיאור  םה  המ  .םילכתסמ  םה  רשאכ 
תא ריכמ  ונניאש  ארוק  .החור  וא  וחור  יניעב  הלימ  רחא  הלימ  ללגנ  ףונה  הפיח –  תא  ריכמש  ימל  .ןוגד  תורוגממו  םינוי  תוינוא ,

תובכרה רואית  .םילימה  תא  ארוק  אוה  רשאכ  ותעדב  םילוע  םיפונ  וליא  תעדל  ןיא  םיברועה –  דחאל  רתוי  ילוא  המוד  ריעה 
.הקיטמיתמב הלאש  לש  הלחתה  ומכ  המירדמ –  היינשהו  הנופצ  תעסונ  תחא  העיסנה , תייווח  לא  ונתוא  סינכמ 

התע חנומ  םדקתהש , שרפנש , ףונה  .טבמה  תא  איפקמו  הפונתה  תא  רצוע  ררושמה  אבה –  תיבב  העיפומ  העיתפמה  הבושתה 
, רישה תא  םתוחה  תיבב  יוטיב  ידיל  האב  איהו  הריצעה , םצעמ  תינבנ  הקעומ  .ףונב  םיפוצ  ונממש  רה  ותואכ  הדבכ , תלוקשמכ 

ץורמ הזה , ץורמה  ךותב  אצמנש  ררושמה  .שעממ  תובשל  היהי  רשפאש  דע  רצקה  ישש  םויב  תולטמה  לכ  תא  םילשהל  ץורמב 
ומצעל ראתמ  אוה  וישכע  םג  האור , אוהש  ףונב  םיטיבמ  םהש  ןכל  םדוק  ומצעל  ראיתש  יפכ  .םיברועה  תשולשב  אנקמ  םייחה ,
םה יכ  ילוא  תומישמ ? תולטומ  וילעש  דועב  םיחנו  םיהתשמ  םה  יכ  ילוא  דחא ? אוהו  השולש  םה  יכ  ילוא  .אנקל  המב  שיש 

, םיברועה תשולשל  ררושמה  ןיב  רעפה  םג  אוה  האנקה  אלמ  בלהו  םיכסומל  הדיריה  ןיב  רעפה  תדרל ? ךירצ  אוהו  הלעמל  םיראשנ 
םיברועב םא  וא  רחא , ץורמב  םינותנ  םה  אמש  וא  ץורמהמ  םיישפוח  םה  םאה  .םייחה  ילעב  ןיבל  וניניב  רושיגל  ןתינ  אלש  רעפה 

? רחא ףועמב  ילוא  ןניקסע – 
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