
ןודוהי והימ

 יניינעב יטילופ-ירוביצה חישב איה האושה ןמ םישומיש לש היינשה הצובקה

 תרוקיבל הכוז הזה שומישהש תורמל.הנידמה דיתעו ךוסכסה ,םיחטשה

 תא שילחמו

 תורידתב בככמ אוה ,שמתשמה
 ןימימ םיאב םישומישה .הבר
 ימיב .רשקהה יפ לע ,לאמשמו

 ,אישב ןתנוי הכז תוקתנתהה
 שארו תיתדה תונויצה שיא
 יוניכל תוקתנתהה תלהנמ
אוהש ךכל זמרבו ,"טארנדוי"
 ימיב ינמרג דיקפכ גהנתמ
 םיידוהי םירירגש ינש .האושה
םנמזב וכז תירבה תוצרא לש
 ,"ןודוהי" ימשיטנאה יוניכל
 םעבחר ידי לע קידניא ןיטרמ
יבצ ידי לע רצרק ןדו ,יבאז
 לע קוקח ינשה דצה ןמ .לדנה
 ,"םיצאנודוי"םילחנתמה ןמ קלח יפלכ ץיבובייל והיעשי עבטש יוניכה ריקה
 הסחויש ,דנגוי-רלטיהל תועבגה רעונ ןיב אל וא התיהש האוושהה תשרפו
 .ןמרמיצ השמל

 :'םילארשיה'לע 'םיצאנה' לש הכלשה ןכ םא םה האושבםישומישה בור
 לכב תנכוש תיצאנה תצלפמה ,'םהומכ' םיגהנתמ )םה וא ,םתא וא( ונחנא
 ידוהיה ,עבטמה לש ינשה דצה .הלש תונברוקה לצא םגו המוא לכבו םדא
 .המצע האושה רשקהב ראשנו ,תוחפ הברה הפשל רדח םיצאנה לש ןברוקכ
 ,םינוש םירשקהב םנמא עיפומ ך"נתב ורוקמש "חבטל ןאצכ ךלנ אל" יוטיבה
 תאז תמועל הכפה המצע 'האוש' הלימה .ימוימויה חישהמ קלח וניא ךא
 תא הדרש איה לבא ,דבכ ןוסא השוריפ יארקמה הרוקמב .תימוימוי הלימל
 רדסה ירחא חבטמה" :רתוי העוגר תנוכתמב ונייחל הרזחו םידוהיה תאוש
 תרדס תא םינכמ ל"חנב ."האוש- לומתא יתיארש טרסה" ,"האוש הארנ
 ךרעמ הנוכמ םינחתותה ליחבו,"האוש תרדס" עשת חטשב םינומיאה
 .ותוא םיכירצשכ ןויחוא ןועמש הפיא ."האוש טס" ךרפמ םינומיא

רבדל תעדויש הקיתשה

 ןויע רפס הנורחאל המסרפ הפיח תטיסרבינואמ תרפא לכימ'פורפ תינשלבה

 ומשו ,העבה יעצמאכ הקיתשה ,תובר םינש רבכ התוא קיסעמהש אשונב

 רפסב הארמ תרפא ?םינשלבלו הקיתשל המ ,הרואכל ."הקיתש םירבדמ"

 איה ,תרושקת יעצמא איה הקיתשהש ,לוכיעל לק אל טלחהבו סרכ בע

 םילימה ןמ לודג חישה לע הלש טקפאה תובורק םיתיעלו םירסמ הריבעמ

 .תורמאנה

 תפש יטפשמב תקסוע איה .תומיכחמו תונווגמ תרפא האיבמש תואמגודה

 .רסמ ריבעמ רדעיהה אקוודו תושקבתמ םילימ תורדענ םהבש םוימוי

 ,ארקמב.הז גוסמ הקיתשב שומישב םיברמ ,הגיצמ איהש יפכ ,םיאמוסרפ

 איה ,תרפא ונל תזמור ,תבשה .יזכרמ דמעמ הקיתשל שי הרישבו תורפסב

 םייוטיב ףרצל רשפא הלא לאו  .האירבה השעמ ירחא םיהולא לש ותקיתש

 לע רשפאמה טקשו ,"הקד הממד לוק" ,"תמעור הקיתש"ומכ םיינורומיסקוא

 ."ןיכסב ריוואה תא ךותחל" יומידה ךרד

ןורכיזה םויל תורשקנ הרישה ןמ תרפא האיבמש תואמגוד המכו המכ

 תא םזכרמב םיביצמ לוכשה לע ובתכנש םיטעמ אל םיריש .ברקתמה

 .םילימב ותוא אטבל ךרוצ ןיא םגו ךרד ןיאש באכ שיש העידיה תא ,הקיתשה

 דועו ...דוע והשמ לעו /עמשנ-המ לעו םשג לע םירבדמ וא /רבד םירמוא ןיאו"

 אלל רישב ,יפלח םהרבא( "... םיקתושו//עמשת אל הכ ןיב ןזואהו /והשמ לע

 .)ןבה תליפנ לע תרתוכ

 תוחיש ,םילימ יעטק /,םירמגנה לכ םירבדמ /םירמגנ םירבדה לכ רשאכ"

 ךורב .אוה ךורב /יהי אל בוש ךלה רשא /.לוק ספאב .םייתפש ללחב /.לומת

לארשי ידא :םוליצחספ רדס .האוש ינפל עגר
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 .)עבלג רימא( "ימ

 המיאה תולילמ /תקתושו תינשקע הרופא /,םילימ ילב ךונאשנ ,תוערה"

 .)ירוג םייח( "תקלודו הריהב תרתונ תא /םילודגה

יאש המ" :תרפא לצא ןבומכ טטוצמה ,ןייטשנגטיו ףוסוליפה רמא ךכ לעו

."קותשל שי ויתודוא לע ,וילע רבדל רשפא

ילארשי לשמכ סובוטואה

 םשוגמה הרובחתה ילכ ךיא ונל הריכזמ ץכ לארשי לש םיסובוטואה תרעס

 .לארשיב רוביצה ייח לש ךשמתמ למס תויהל ךפה ,סובוטואה ,הזה

 .םילודגה םיעוגיפה תמיאל למסכ סובוטואה יעוגיפ.םיצצופתמ םיסובוטוא

 ןיידע םה לבא ,םיעשתה תונש זאמ ויה אלש טעמכ םיסובוטוא יעוגיפ

.רורטה לע חישב בושו בוש םיעיפומ

 תינוחטבה תכרעמה ינפ תא הנישש ןנוכמ עוריא.300 וק סובוטוא

 רבדל אלש ,תילארשיה תרושקתה ינפ ,תיאבצה הרוזנצה ינפ ,התוגהנתהו

 .כ"בשה לע

 תוכמסב םישנ תרדה תמייקתמ ובש ידרחה סובוטואה.ןירדהמ סובוטוא

 םירוחשה דמעמ תא הנישש ינקירמאה סובוטואה ןמ ,סקראפ הזור .תושרבו

 .הרבקב תכפהתמ ,תירבה תוצראב

 יפ לע .תיחרזאה הרבחה לש דובא קבאמל למס דוע.תבשב םיסובוטוא

 ."ינלאמש"ןיינעב רבודמ ץכ לארשי

 ,םינומה תונגפה לש םתובישחב טיעמהל הנשי הטיש.תונגפהל םיסובוטוא

.סיוגמ להק ידי לעו הובגמ תנגרואמ איהש ךכל זמרב

 םיענ םיברעה" :2015תוריחב לש ןנוכמה טפשמה.יפלקל םיסובוטוא

יביב ."םיסובוטואב םתוא תואיבמ לאמשה תותומע .יפלקה לא תויומכב

 הזה טפשמה לבא ,םמצע תא ישוקב וגצייש םיברע לצא החלוס ךרעו ,לצנתה

 .וירחא ףודרל ךישמי

ןויכרא:םוליצירוג םייח .תמעור הקיתש
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