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תכרועה רבד 

תכרעמל ןלפק תימעו יאקרב רמת לש ןתופרטצה לע ךרבל ינוצרב שדחה ןויליגה חתפב 

(םיאבה תונויליגב קר הארנ היתוריפ תאש)ןתוליעפ יכ החוטב ינא .םירפסה רודמ תוכרועכ 

,ירורד םהשל תחלשנ תדחוימ הכרב .רתוי ןיינעמל ותוא ךופהתו רודמה רופישל ליבות 

.ויז הנב תדיל לגרל ,תכרעמה תזכר 

םיטביהב םיקסועה םייגולויצוס ןויד יאשונו םירמאמ לש ןווגמ גצומ יחכונה ןויליגב 

ןורטאיתה לש חותינ גיצמ ם'גלא־בל תימלוש תאמ חתופה רמאמה .לארשיב הרבחה לש םינוש 

רקיעב ,םיעבשה תונש לש לארשיב החוורה ןונגנממ קלחכ םקוהש ,לארשיב יתליהקה 

תובכרומ ףקשמו "הטמלמ" חמוצה יתוברת טסקטכ גשמומ ןורטאיתה .םיחרזמ לש תונוכשב 

םייתליהק םירתא ינשב דקמתמה חותינה .וז דצב וז תומייקתמה האחמו המכסה לש הבר 

םע םינקחשה םיכרועש בקונה ןוידה תא - םיילרטאיתה םיטסקטה תועצמאב ־ ףשוח 

הנקב תולעל םילוכי הלועפ ףותישו האחמ דציכ שיגדמ הז ןויד .תונוכשה םוקיש טקיורפ 

.יתרבח יונישלו המצעהל ךרד תשמשמ "הנטק תרוקיב" דציכו ,דחא 

תדקמתמ איה - ןיטולחל הנוש תיווזמ "תויתריצי"ה גשומב הרמאמב הנד יספלא תירונ 

היצזילבולג יכילהתל יוטיבכ "םייתריצי" םינוכמה םימוחתב תוישעת לש תיבחרמה הסירפב 

תא השיגדמו םילשורי ןיבו ביבא־לת ןיב הוושמ יספלא .לארשיב ינוריעה בחרמה הווחש 

םיכילומ ,םינושה םיבחרמה ןיב הדחאה רוציל ויה םירומאש םיילבולג םיכילהת יכ הדבועה 

תוזכורמ הבש "תילבולג" ריעכ ביבא־לת תגצומ לשמל ךכ .םהיניב םיפירח םידוגינל השעמל 

תוישעת דצב ,ילבולגה ןדיעב יתורחתה םלועה תא תונייפאמה היגולונכטהו עדיה תוישעת 

הסנמה ריעכ תגצומ ,התמועל ,םילשורי .יוליבו תונכרצ ,תוברתב תורושקה תויתריצי 

םיכילהת לש תוכלשהב ןד רקחמה .הנממ תקחרתמו תכלוה לעופב ךא ביבא־לתל תומדיהל 

.םהלש תוילכלכהו תויתרבחה תויועמשמבו ולא 

םילחש םייונישבו תילארשיה החפשמב םירושקה םיאשונב םיקסוע םיפסונ םירמאמ ינש 

.לארשיב םיאושינה תוביציב םירושקה םימרוגה רקחב קסוע ןיול הזילע לש הרמאמ .הב 

,אצומה תניחבמ רקיעב - גוזה ינב ןיב יתרבחה ןוימדה תעפשהב דחוימב תדקמתמ ןיול 

,הלכשההו אצומה ץרא תניחבמ רקיעב ,ןוימד יכ תאצומו ,םישוריג לע - ליגהו הלכשהה 

תדדועמש הרבח יבגל תוניינעמ תויגולויצוס תוכלשה ולא םיאצממל .םיאושינה תא קזחמ ןכא 

םג .אצומה תניחבמ םיברועמה םיאושינה רועיש הדמתהב הלוע הבשו "תויולג גוזימ" 

הבר תועמשמ םהיאושינ תוביצי לע גוזה ינב לש הלכשהה תמרב ןוימדה תדימ לש העפשהל 

.ןישוריג רחאל תוחפשמ לש ילכלכה ןדיתע תניחבמ דחוימב 

ףסונ דממב תודקמתה ךות םייתחפשמ־ךות םיסחי לא טיבמ ןורהא תילג לש הרמאמ 

תולתה תא תנחוב ןורהא .החפשמה ךותב גוז ינב ןיב םייקה הז - ירדגמ ןויווש־יא לש 

םישנ לש תילכלכה המורתב תיתועמשמ היילע לע העיבצמו ןגוז ינבב םישנ לש תילכלכה 

ךכמו הדובעה קושל תובר םישנ לש ןתופרטצהמ רקיעב תעבונ וז היילע .החפשמה תסנכהל 

םיארמ רקחמה יאצממ ,תאז םע דחי .םיסנרפמ ינש שי םויכ לארשיב תוחפשמה תיברמבש 

,םישנ לש תילכלכה תולתב יתועמשמ יוניש לח אל םיסנרפמ ינש הבש החפשמב יכ 

דמעמב לחש רופישה תורמל ,התייהשכ הכומנ הראשנ החפשמה תלכלכל ןתמורת רמולכ 

תוסנרפמ"כ םישנה דמעמ רומיש יכ םישיגדמ ולא םיאצממ .תילארשיה הרבחב השיאה 
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החפשמה םהבש םיבצמב דחוימב ,הל הצוחמ ןהו החפשמה ךותב ןה ןתשלחהל םרות "תוינשמ 

.תקרפתמ 

םייונישה תא ראתמ ,שרד־ןאימימס רומיל לש הרמאמ ,הז ןויליגב ןורחאה רמאמה 

רצונה ףוגל ,תרבחמה תנעטל .םתרשכה ךלהמב ןבדבוד תדיחי ילייח לש םפוגב םילחה 

ןהיניב תורושקה ,האנה לשו הטילש לש ,תומילא לש תושדח תולוכי שי וז הרשכהב 

השענ רמאמב .אבצה ןמ םרורחש רחאל םג םילייחה לש םפוגב תורתונו םיבכרומ םירשקב 

הרטמב ,קול לש תימוקמ היגולויב גשומה ןיבל היידרוב לש םוטיבהה גשומ ןיב בוליש 

ןיבל יתרבחה ןיב ימנידו חווט־ך־חא רשק רצונ ,יביסנטניאו ריהמ ךילהתב ,דציכ תוארהל 
.ינפוגה 

דחוימ אוה םעפהו ,ןויד םסרפתמ הז ןויליגב םג ,תומדוקה תורבוחב ונגהנש יפכ 

ססובמ ,ק"ביר הקבר לש התכירעב ,ןוידה .Dialogic Moments לאירתכ רמת לש הרפסל 

הרובד לש םהירבד תא ללוכו ,רפסה תאצ לגרל הפיח תטיסרבינואב ךרענש ןויע םוי לע 

םיבתוכהו םירקוחה תייליהק לא הנופ ינא .רפסה לע המצע לאירתכ רמתו ילמרכ םרוי ,ןדלוג 

־ היגולויצוסב םיבושח םימוחת םיפשוחה ,הז ןוגכ םינוידל תועצה םורתל לארשיב 

.לארשיב םיארוקה רוביצ ינפל - רתוי תיללכה וא תילארשיה 

םיקסועה םיאשונ לש ןווגמ רחבמ הגיצמה םירפסה תריקס תרבוחה תא תמתוח דימתכ 

,הנהמ האירק םיארוקה לכל תלחאמ ינא .לארשיב הרבחב 

תכרוע ,רייטש היח 
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