
 

 

  טג ןתמל בוריס ןיגב יוציפ
 תושעיהל בייח טגה ןתמו ירבעה טפשמה יניד יפ לע םינודנ םישוריגו םיאושינ יניינע םידוהי ןיב לארשיב
  ?טגה תא תתל ברסמ םידדצה דחא רשאכ םישוע המו .םידדצה לש ישפוחה ןוצרה יפל
 
 ןידה תיב רשיא ימידקת דעצבו טגה ןתמב השא וא רבג – ןברסה תא בייחל תוכמס ינברה ןידה תיבל
 .ןישוריגב ותופכל קספ ד"היבש טג ןברס דגנ ילילפ ךילהב חותפל ןיד קספב תוטילקרפל ינברה
 
 טג תינברס טפשמה תיב בייח ,לשמל ,הנורחאל – טג תונברס לש הליעב תיקיזנ העיבת עובתל ןתינ ןכ
 .םינש עבראכ תרחא גוז תב התיה עבותלו םינש עבשכ םידורפ ויה םידדצהש רחאל תאזו ,יפסכ יוציפב
 םויכ ןיא ובש םוקמב םג ןוגיע ןיגב יקיזנ יוציפל םוקמ שי םאה ,התיה ןיד קספ ותואב ןוידל הדמעש הלאשה
 .טגב בויח
 

 ?טפשמה תיב ידי לע םינחבנש םילוקישה םהמ
 
 עגונה לכב תושיג שולש וילוקישמ דחאכ טרפו הז םוחתב הפנעה הקיספה תא ןחב טפשמה תיב
  - יוציפ תקיספל
 טלחומ רוכינ ,ינש יתחפשמ את תמקה ,תומילאב תוולמה תוביסנ ןוגכ תוינוציק תוביסנב תינדפק – תחאה
  .׳דכו
 .הרקמה תוביסנל לקשמ ןתמ ךות ״הצלמה״ וא ״הווצמ״ קספב םג תקפתסמש השיג םייניב תשיג – היינשה
 גוז ןב בויח תלאשמ תונברס ייוציפל העיבתהו תנעטנה הלוועה תא תקתנמה תילרבילה השיגה – תישילשה
 אוה טג תונברס ןיגב ןיקיזנ ייוציפל העיבת תומדב יחרזאה לולסמה וז השיג יפל .ינברה ןידה תיבב טג ןתמב
 .יאמצע לולסמ
 

 תמייק גוז ינב ןיבש הדבועה תאו ,קזנ םורגל יושע טג ןתמל בוריסהש תויפצה תא טפשמה תיב שיגדה ןכו
 גוזה ינבמ דחא לכ םיבייחמש הברק יסחי גוז ינב ןיב םימייק ,רמולכ – תיטרקנוקו תיגשומ תוריהז תבוח
 .ריבסו ןיקת םייח חרוא לש לוהינ גוזה ןבל רשפאיש ןפואב ,תוישונאבו תוניגהב ,דובכב רחאה יפלכ גוהנל
 אוהש גוזה ןב .ריבס םדא לש תולהנתה הנניא ,ישממ ןכות תרסח תלבוכ ןיאושינ תרגסמב גוזה ןב תראשה
 המויק .ברוסמה גוזה ןבל םימרגנש םיקזנל ,עדומ תויהל בייח וא ,עדומ - השא וא רבג - טג ןברס תניחבב
 תא ןוחבל שי ןיידע ךא .תונלשרה תלוועב תוירחא לש המויקל ,יחרכה יאנת איה תיגשומ תוריהז תבוח לש
 לש תודחוימה ויתוביסנב ,יפיצפסה קוזינה ןיבל יפיצפסה קיזמה ןיב םא - רמולכ ,תיטרקנוקה תוריהזה תבוח
  .שחרתהש יפיצפסה קזנה ןיגב תיטרקנוק תוריהז תבוח תמייק ,הרקמה

 תיבש שיו ,ליעל ונמנש תושיגה תאו םינמזה תוחול תא ןחוב טפשמה תיב – יוציפה עבקנ לשמל דציכו
 ןודזה ביכרל ויתוקיספב טפשמה תיב סחייתמ ןכ ומכ .בוכיע לש הנש וא שדוח לכ רובע יוציפ עבוק טפשמה
 .טגה תונברסבש הדמתההו

 
 ןיגב וילע לעפומש ץחלמ האצותכ טג ןתמל ותמכסה תא ןתיי טגה ןברס םא יכ ריכזהל הז בלשב בושח
 יפ לע ."השועמ טג" תויהל יושע ןתונ אוהש טגהש ירה ,ותונברס ןיגב יוציפל העיבת לש השגה
  .לטבו ףקות רסח טג וניה "השועמ טג" ,הכלהה
 .הנובתבו תוריהזב וז תורשפאב טוקנל שי ,ןכ לע
 
  ךינפל תודמועה תויורשפאה תא לוקשלו ץעייל חמשנ

 


