
ריחמה תא םלשמש ימ שי ?ריחמ יצחב ינשה
 ,תוולנה תויולעה תא םיחכוש לבא ,תותשרב םיעצבמה רחא יבש םיכלוה ונחנא
יקנה ריוואה וליפאו םימה ,היגרנאה,םלגה ירמוח

 .הביבסה לע הרימשה תרהט לע םידלי תלדגמ ,הביבסה אשונל דואמ תעדומה ,ילש התימע
 איה .םיידועיי ףוסיא ילכימל קר אלא ,ליגר חפל ריינ תלוספ ךילשהל םיזיעמ אל ,לשמל ,םידליה
 לע הסיבכ תשביימו דבלב תוינוכסח תורונב התיב תא הריאמ ,יתיב רטסופמוק תלעפתמ המצע
.תיתביבס תוינידמ םוחתב טרוטקוד ליחתהל ןודנולל סוטת איה בורקה עובשה ףוסב .ןבומכ ,לבחה

 עדימב םכתא תפתשמ יתייה אל
 איהש רצחה תריכמ אלמלא ,ל"נה
 ןכש .רבעש עובשב התיבב הכרע
 הרכמש םינושה םירצומה תריכמ
 ,ןבומכ ,התיה ,םיילמיס םיריחמב
יתביבס טקא ליבוהל הנווכ ךותמ
 הטילחה איה .בושח יתרבחו
 םירצומה לכ תא קורזל םוקמבש
הפידעמ איה הרגאש םיחבושמה
 םייח םהל קינעהל םצעבו רוכמל
 .רתוי םיכוראו םישדח

אוה עוריאה לכב עיתפהש המ
 םירצומ( ח"למ לש תומוצעה תויומכה
 .הריכמל ועצוהש )תובישח אלל
 ילכ ,םיטישכת,םידגב ,םיעוצעצ
 ,ונלוכש םירצומ .דועו דועו חבטמ
 .שומיש םהב םישוע אל תובר םימעפו םירגוא ,רבתסמ

 תונח לכל טעמכ .גניפושל האיציב .הינקה תייווחב ונילע רבועש ךילהתה לע בושחל יתלחתה ןאכמ
 ,לקשב ינשה ,דחא סולפ דחא :תועצהה עפש לומ םירגתואמ ונמצע םיאצומ ונא הנפנ הילא
 אל ,המ זא .םידמימ רידא ךסמ לש הינק לכ לע םניחLCD ךסמ וליפאו החנה ןופוק ,םניח ישילשה
 ?!?חקינ

הביבסה לע פמרט

היעבה .עפשב ,לכה שי הב הכירצ תוברת .קשמה חתפתמ הרואלו ,םייח ונא הב תוברתה םצעב וז
 .ןשוימל הנש ןב ינורטקלא רצומ תכפוהו ררחסמ בצקב תמדקתמש תיגולונכטה הכירצב הליחתמ
 תנש" םות םע .דבלב תחא הנש תויחל ודעונ יכ המוד ,םיינורטקלא םירצומ םתוא ,ףסונב
 ךסמה ,םילפונ םישקמה .דובעל םיקיספמ טושפ םה- )ידמ( תובר םימעפ הרוקש יפכ ,"תוירחאה
 דחא תונקל תונחל םיצא ונא דימו תחא הנוע דורשל חילצמ אל לוזה )יניסה( ררוואמה,תוועתמ
 .שדח )דחא דוע סולפ(

 לש קוליסה תויולעב אשונ תמאב אל דחא ףא רקיעבו ,המידק בשוח אל דחא ףא יכ איה היעבה
 םירוגמה תנוכשב תולתכ ,תלוספב לופיטה תולע תא תללוכה הנונרא םימלשמ ונא .וללה םירצומה
 אל ונא ,רמולכ .םירציימ ונאש תלוספה תומכ םע היצלרוק לכ אלל לבא ,ונלש תיבה חטשבו
 םינרציה אל חטבלו תורטפיהה תולעב םיאשונ אל םיקוושמה םגו קוליסה תויולע לע םיבשוח
 .םינאוביהו
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.םייתביבס םיטסיפמרט ,השעמל ,ונלוכ
 תא ,םירצומה רוצייל היגרנאהו םלגה ירמוח תא ונל קפסל הכירצש הביבסה לע פמרט םיחקול
 תלוספה תא טולקל הכירצש הביבסה םג וז יכ םיחכוש ונחנא ךרדב .יקנה ריוואה תאו םימה
 ,העיסנה תולע תא םימלשמ אלש ,םיטסיפמרטכו .םירצומה לש קוליסהו שומישה ,רוצייה יכילהתמ
 .דועו דוע עוסנל ישפוח-ישפוח סיטרכ ןיעמ ונל שי

 .הליחתכלמ התוא םירצוי אל םא,לפטל רתוי לוזו רתוי לק ,ןפוד אצוי אלל ,תיתביבס היעב לכב
תוגהנתההו הבישחה .םירציימ ונחנאש תלוספה תויומכ םוצמצל הנוכנה ךרדה אוה הכירצה םוצמצ
 דרשמה .ונלש תרבגומה הכירצה לש תויתביבסה תוכלשהה תא ןובשחב תחקל םיבייח ונלש
 לבא ,וללה םיאשונה תא קוידב ונל ריבסהל ותרטמש ,בטיה יושע ,ןייפמקב לחה הביבסה תנגהל
 .רסמל רוביצה תפישח לש יתועמשמ םוצמצל איבי קווישה תותשר ץחל יכ רמהל יל ושרה

 אוהש ףידע זא ,שואיי רבכ םא ,טרוטקודל ךרדבש הרבחל רשאבו .שאייתהל ונל לאו רורב רסמה
 .ןודנולב היהי
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