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רוביצה תואירבבו  הביבסה  תוכיאב 

טבמ רשפאמ  וניאש  ררחסמ  בצקב  שחרתמ  העונת ," ידכ  ךות   " תושק תוינידמ  תוטלחה  ךירצמו  ונייחל  סנכנש  הנורוקה  רבשמ 
לוהינ תוינידמ  שבגל  ידכ  הביבס  יאשונב  ןויסינה  לע  םג  ךמתסהל  ךירצו  רשפא  רבשמה , רמגיישכ  .רודס  ירוביצ  ןוידו  יטרואת 

.רוביצה תואירב  ןיבל  הביבסה  תוכיא  אשונ  ןיב  ףתושמה  דואמ  בר  ןכש  תימואל , םינוכיס 

יבגל תמייקה  הנבהה  תא  קפסמ  עדמה  םיכרעו . עדמ  םיילגר : יתש  לע  ךמתסהל  הכירצ  תוטלחהה  תלבק  םיאשונה  ינשב 
ןתינ הלא  לכ  לע  .דיתעל  תויזחת  קפסל  ףא  הלוכי  תיעדמה  הירואתה  .המודכו  קזנה  ףקיה  קזנה , ינונגנמ  םישחרתמה , םיכילהתה 

, תאז תמועל  תוינידמה , תוטלחה  תלבקו  םינוכיסה  לוהינ  .דיתעל  םישיחרתהו  בצמה  תנומת  תא  רמולכ  םינוכיס , תכרעה  ססבל 
המכ ריחמה , תא  םלשי  ימו  םינוכיסה  וקלחתי  דציכ  םיריחמ , וליאבו  ןכתסהל  םינכומ  ונחנא  המב  תויכרע  : תוערכה  לע  םיססבתמ 

לש הלבק  - יא וא  הלבק  ןיב  ןוזיאה  המ  יובינב , ישוק  חכונלו  יעדמה  עדיב  תואדו  - יאו םירעפ  חכונל  תויהל  םיצור  ונחנא  םיריהז 
בלשה .המודכו  םדא  ייחל  עגונה  לכב  תוינידמה  לש  תוכלשהה  המ  תויתרבחהו , תוילכלכה  היתוכלשה  ןיבל  תמיוסמ  תוינידמ 

ךירצ תוינידמה  תעיבקו  םינוכיסה  לוהינ  לש  יכרעה  בלשה  .םיחמומ  ידי  - לע ןבומכ , עצבתהל , ךירצ  םינוכיסה  תכרעה  לש  יעדמה 
.םייתועמשמ רוביצ  ףותיש  יכילהת  וב  ויהיש  יוצרו  םייטרקומד , םינונגנמב  עבקיהל 

ףסכ המכ  לע  ולש  תיבה  קשמב  טילחמ  ונתיאמ  דחא  לכ  .חוטיב  לש  תוינידמ  םצעב  אוה  םינוכיס  לוהינ  שיחמהל : ידכ  המגוד  ןתא 
םישנאה בור  לצא  לזמה  הברמל  .דיתעב  תורקל  םילולעש  תופורטסטקו  תונוסא  דגנכ  ומצע  תא  חטבל  ידכ  הווהב  רתוול  ןכומ  אוה 
םא לגרה .) תא  תוטשופ  ויה  חוטיבה  תורבח  תרחא   ) ןמזה לכ  תושחרתמ  ןניא  תופורטסטק  ןכש  ןוימטל , םידרוי  חוטיבה  ימד 

ךירצ תימואלה  המרב  םג  .השע  אלש  ימל  האוושהב  ךורע  ןיאל  הינפב  ןיסחו  דימע  חוטיב  השעש  ימ  תאזכ , תחא  תשחרתמ  הלילח 
.רוביצה תואירבו  הביבס  יאשונב  ימואל , םינוכיס  לוהינ  רמולכ  חוטיב , תוינידמ 
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םע .דועו  יאופרה  תווצל  ןוגימ  דויצ  המשנה , תונוכמ  רבשמה  ידכ  ךות  איבהל  ןבומכ ) ךרובמו  קדצומ   ) ןויסינ שי  הנורוקה  הרקמב 
היהש ףסכה  זאש  ןבומכ  .רתוי  בוט  היה  ונבצמ  "ל ) הצב םיח  " מי תמגודכ   ) םוריח ינסחמב  המשנה  תונוכמ  לש  יאלמ  היה  וליא  תאז ,

תריצי תעב  יוכיס  םג  היה  דועו , תאז  .םייח  יליצמ  םג  םהמ  קלחש  םירחא , םיבושח  םיכרצמ  ערגנ  היה  הזכ  יאלמ  תריציל   שרדנ 
הכירצ הנידמ  .שארמ  עודי  היה  אל  תיוושכעה  הנורוקה  תפגמ  לשב  ןהב  ךרוצה  ןכש  אוושל , ונקיי  המשנהה  תונוכמש  םינסחמה 
םיחוטב המכ  תואירב ) ןבומכו  היגרנא  רוציי  םינכוסמ , םירמוח  ריווא , םוהיז  לש  תויגוסב  המגודל   ) םינושו םיבר  םירקמב  טילחהל 

תונוכמ לש  יאלמ  וישכע  שוכרל  העצהה  .םאתהב  ךרעיהלו  עיקשהלו  םייד , םיחוטב  ובשחייש  ידכ  תויהל  םיכירצ  םירבדה 
עגרכ תיארנ  תוילכב , עגופש  שדח  ףיגנ  ץרפתישכ  םינש  רשע  דוע  שחרתת  הלילח )  ) ילואש הפגמל  םיכורע  היהנש  ידכ  הזילאיד 

ףקיהב וישכע , הזילאיד  ירישכמב  העקשה  םאה  םלוא  םייתנש , ינפל  תואריהל  יושע  היה  המשנהה  תונוכמ  ןיינעש  ומכ  תינוידב 
הטלחהש ןבומכ  הלוע ? יחכונה  רבשמהש  םידראילימה  תורשעל  האוושהב  רתוי  הלוז  היהת  אל  המגודה , ךרוצל  ןוילימ ₪  לש 50 

וא תוזחל  יעדמ  ישוק  םג  שי  הז , ןוגכ  יטתופיה  הרקמב  .שחרתי  הזכ  שיחרתש  תוריבסה  לש  תיעדמ  הכרעה  הכירצמ  םג  הז  גוסמ 
עגרכ קיחרהל  ךרוצ  ןיא  .תואדו  אללו  תוריבס  לומ  לא  הטלחה  לבקל  יתוגיהנמו  ילוהינ  ישוק  םגו  ותושחרתהל , תוריבסה  תא  בשחל 

ריוואה םוהיז  תדימ  המ  המגודל , ןוכיס , תוינידמ  םהב  תשרדנש  םיישממ  םירקמ  רתוהו  יד  הווהב  םג  שיו  תויטתופיה , תואמגודל 
.ריוואה תוכיא  ינקתב  וז  תונוכנ  םשייל  דציכו  ונממ , תומרגנש  התומתהו  האולחתה  ןתניהב  לבקל  םינכומ  ונאש 

תועקשהל תויופידע  רדס  עבקנ  דציכ  .תויופידע  רדס  לש  תושק  תוטלחה  םג  הכירצמ  תללוכ  תימואל  םינוכיס  תוינידמש  ןבומכ 
קבאמה תרבגה  ףסונ , םילוח  תיב  תיינב  ןיב  רחבנ  דציכ  לבגומ , דימת  ביצקתהש  החנהב  םדא ? ייח  תלצהבו  םינוכיס  רועזמב 

תשיכר וא  תופורתה  לס  תלדגה  הדובעב , תוחיטבה  תרבגה  יתביבס , םוהיז  תעינמ  המדא , תודיער  ינפמ  ןוגימ  םיכרדה , תונואתב 
יכרוצ ןיב  םג  תויופידע  רדס  עובקל  ךרוצ  שיה  םימוחתהמ ? דחא  לכב  םימודא  םיווק  רידגנ  םאה  לזרב ? תפיכ  לש  תפסונ  הללוס 

ונידכנמו ונידלימ  עונמל  ידכ  תושורדה  קֵָתעה  תועקשה  תא  וישכע  עיקשנ  םאה  םיאבה ? תורודהו  דיתעה  יכרוצ  ןיבל  הווהה 
? םילקאה רבשמ  בקע  האמה  ךשמהב  שחרתהל  םייוזחה  םיספתנ  יתלבה  םיקזנה  תא  םיאבה  םירושעב 
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הייסולכואה ינייפאמ  לע  ססבתיש  תופגמ  יוזיחל  ימואל  לדומ  ןוגכ  םינכדעתמ , םיימואל  םילדומ  לש  תכרעמ  רוציל  ךרוצ  שי 
Peter Kisteman, unsplash.com םוליצ : דועו |  ונלש  םייתרבחה  םיעגמה  תומכ  לע  לארשיב ,

םינוכיס תוינידמל  הקוקז  לארשי  רשפאה , לככ  ןטק  קזנבו  הרהמב  רובעיש  הווקתב  הנורוקה , רבשמ  לע  רבגתנש  רחאל  םוכיסל ,
, הלא םימוחתב  םינוכיסה  תא  תופמל  ךרוצ  שי  יעדמה  דצב  .םיכרעו  עדמ  לע  ךמתסתש  רוביצה  תואירבו  הביבסה  ימוחתב  תימואל 

ןוגכ םינכדעתמ , םיימואל  םילדומ  לש  תכרעמ  רוצילו  תוטלחהה  תלבקב  וכמתיש  םינותנ  יסיסב  רוציל  םהב , עדי  ירעפ  םילשהל 
םייתרבחה םיעגמה  תומכ  לע  הייסולכואה , תופיפצ  לע  לארשיב , הייסולכואה  ינייפאמ  לע  ססבתיש  תופגמ  יוזיחל  ימואל  לדומ 
טילחהלו תימואלה , םינוכיסה  תוינידמ  לע  קימעמו  ףתשמ  יטרקומד , ירוביצ  ןויד  םייקל  ךרוצ  שי  יכרעה  דצב  .האלה  ןכו  ונלש 

, םייד םיחוטב  ויהיש  ידכ  תויהל  םיכירצ  םירבדה  םיחוטב  המכ  םהיניב  תויופידע  רדס  תעיבקב  וא  היצרגטניאב  םגו  םיבר  םימוחתב 
.םדוק תחא  העש  הפיו 
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