‰ÁÙ˘Ó· ¯‡˘ ÏÎ‰

אֲäנִóי פּוֹחֶֶëדת לִïנהוֹג

הִéישָûמעִôי לְïהוָֹראוֹת הָéאָָäדם שֶûיוֹשֵûב לְïיֵָìדך ,וְַèקבּלִïי אֶäת
הַéצָõעוֹתָüיו .שִׂûימִñי לֵïב הַéאִäם נְóהִéיגָåתֵüך אֵäינֶóנָóה זְêהִéיָרה יֶìתֶüר עַôל
הַéמִñיָדה )יוֹתֵüר מִַñדי( ,וְèכִîי אַäת מַñצלִïיחָëה לְïהִéשתַüלֵïב )לְïהִéיכָּîנֵóס(

ִרבָקה מְñסַòפֶֶּöרת :לִïפנֵóי שִûישָûה חוָֹדשִûים ִקיבַּãלתִüי אֶäת ִרשיוֹן הַéנְóהִéיגָåה שֶûלִïי .לָïמַñדתִüי נְóהִéיגָåה זְêמַñן ַרב ,נִóכשַûלתִüי

בַּãתְüנוּעָôה בְּãהַéצלָïחָëה ,בְּãלִïי לְïעַôכֵּîב אֶäת שְûאַäר הַéמְñכוֹנִóיוֹת.

בְּãטֶíסטִíים ַרבִּãים ,וּבְãגִåיל  ,40סוֹףײַסוֹף אֲäנִóי בַּãעֲôלַïת ִרישָûיוֹן .חָëשַûבתִüי שֶûבְּãכָîך יִìשתַüפּרוּ חַëיַìי ,אֲäבָãל הוּפתַüעתִüי לְïגַåלוֹת כִּîי

עִôם זֹאת ,אַäל תַüלחִëיצִõי אֶäת עַôצמֵñך ,גַåם כְּîשֶûהָéאֲäווִèיָרה בַּãחוּץ

כָּîעֵôת יֵìש לִïי בְּãעָôיָìה חֲָëדשָûה :אֲäנִóי מְñפַöחֶֶëדת לִïנהוֹגãְ .בּכֹל פַּöעַôם שֶûאֲäנִóי לְïיַìד הַéהֶéגֶåה ,אֲäנִóי נִóלחֶëצֶõת .אֵäין לִïי בִּãיטָíחוֹן בַּãנְóהִéיגָåה.

ֹלא נְóעִôימָñה .פְָּöקֵקי תְüנוּעָôה עֲôלוּלִïים לְïהַéרגִåיז ,נֶóהָéגִåים אֲäחִֵëרים

אֲäנִóי פּוֹחֶֶëדת מְñאוֹד מִñתְüאוּנוֹת .מֵñרוֹב לַïחַëץ אֲäנִóי מְñווַèתֶֶüרת עַôל הַéנְóהִéיגָåה לְïגַåמֵרי וְèנוֹתֶüנֶóת לְïבַãעֲôלִïי לִïנהוֹג בִּãמְñקוֹמִñי .בַּãעֲôלִïי

אוּלַïי יְìצַõפצְõפוּ ,וַèאֲäנָóשִûים יָìעִôירוּ הֶéעָôרוֹת – אַäך עָôלַïיִìיך

לוֹחֵëץ עַôלַïי שֶûאֶäנהַéג בַּãמְñכוֹנִóית כְֵּîדי לַïעֲôזוֹר בַּãמַñטָíלוֹת שֶûלéיוֹםײַיוֹם )הוּא גַåם הָéיָìה רוֹצֶõה שֶûנִóקנֶóה מְñכוֹנִóית נוֹסֶòפֶöת בִּãשבִãילִïי(

לְïהִéתעַôלֵïם מֵñהַéהַéסָòחוֹת ) (distractionsוּלְïהִéישָûאֵäר ְרגוּעָôה

– אַäך אֲäנִóי מַñמשִûיכָîה לְïפַöחֵëד וּלְïסֵָòרב .מָñה עוֹשִׂûים?ï

וְèעֵָôרנִóית .נֶóהָéגִåים אֲäחִֵëרים יִìראוּ אֶäת הַéשֶûלֶïט "נֶóהָéג חָָëדש" שֶûעַôל
מְñכוֹנִóיתֵüך ,וְèיֵìידעוּ שֶûעֲôלֵïיהֶéם לִïהיוֹת סַòבלָïנִóיִìים אֵäלַïיִìיך.

בְּãמֶñשֶûך כֹּל הַéזְêמַñן שֶûלָïמַñדת נְóהִéיגָåה,

אַäחֲֵëרי תְüקוּפָöה מְñסוּיֶìמֶñת שֶûבָּãהּ תִüנהֲéגִåי עִôם מְñלַïווֶèה ,יֵìש

עָôמָדה לְïנֶóגֶåד )מוּל( עֵôינַóיִìיך מַñטָָíרה

לְַïקווֹת כִּîי תִüשתַüפִּרי ,וְèעַôד מְñהֵָéרה הַéנְóהִéיגָåה תַüהֲéפוֹך לְïטֶíבַãע

ְַïקבּל אֶäת
אַäחַëת :לַïעֲôבוֹר אֶäת הַéמִñבחָëן וּל ֵã

שֵûנִóי )הֶéרגֵåל ָקבוּעַ (ôשֶûלָïך .אִäם אַäת מוֹצֵõאת כִּîי אֵäינֵóך מְñסוּגֶåלֶïת

הִָéרישָûיוֹן .הִéצלַïחת לַïעֲôשׂוֹת זֹאת ,וְèעַôל

לְïהִéתמוֵֹדד עִôם הַéפַּöחַëד ,חִëשבִãי יַìחַëד עִôם בַּãעֲôלֵïך כֵּîיצַõד אֶäפשָûר

כָּîך אַäת יְìכוֹלָïה לִïהיוֹת גֵåאָäה; אֲäבָãל ,כְּîפִöי

לִïפתוֹר אֶäת הַéבְּãעָôיָìה .אוּלַïי כְַּîדאי לָïך לַïחֲëשוֹב עַôל כַּîמָñה

שֶûכָּîתַüבת ,הַéמְñצִõיאוּת לִïימָדה אוֹתָüך כִּîי

שִûיעוֵּרי נְóהִéיגָåה נוֹסָòפִöים ,אַäףײַעַôלײַפִּöי שֶûכְּîבָãר ִקיבַּãלת אֶäת

בְּãכָîך ֹלא הִéסתַüיימָñה עֲôבוָֹדתֵüך .גִåילִïית

הִָéרישָûיוֹן .אַäת גַåם יְìכוֹלָïה לְïהִéתייָìעֵôץ עִôם הַéמוֶֹרה וְèלִïשאוֹל

כִּîי אַäףײַעַôלײַפִּöי שֶûכְּîבָãר ִקיבַּãלת ִרישָûיוֹן,

אוֹתוֹ מַñה הוּא חוֹשֵûב עַôל עֲôתִüיֵדך כְּîנַóהֶéגֶåת .יִìיתָüכֵîן שֶûתַüגִåיעִôי

עֲַôדיִìין אֵäינֵóך נַóהֶéגֶåת מִñקצוֹעִôית.

לַïמַñסָקנָóה כִּîי אֵäינֵóך מַñתאִäימָñה לִïנהוֹג ,וּתְüווַèתִרי עַôל הַéנוֹשֵׂûא

הַéנְóהִéיגָåה הִéיא עֲôבוָֹדה ָקשָûה וּמְñסוּבֶּãכֶîת,
הַéמַñטִíילָïה אַäחֲָëריוּת כְּîבֵָãדה וּמוּרכֶּîבֶãת
מִñגוֹרמִñים ַרבִּãים .יֵìש הֶéבֵדל גָåדוֹל בֵּãין

נְóהִéיגָåה הִéיא עֲôבוָֹדה ָקשָûה וּמוּרכֶּîבֶãת

צילם :שלום בר טל

בְּãרוֹב הַéמִñקִרים ,זֶêה בֶּãאֱäמֶñת הַéמַñצָõב.

כּוּלוֹ .בְּãסוֹפוֹ שֶûל ָדבָãר הַéהַéחלָïטָíה הִéיא שֶûלָïך; אוּלָïם אֲäנִóי
מְַñקווָèה שֶûתַüאַäזִרי אוֹמֶñץ וּתְüגַåייסִòי בִּãיטָíחוֹן ,וְèתִüשתַüלבִãי
בְּãהַéצלָïחָëה עַôל כְּîבִãישֵûי אַäרצֵõנוּ.
עָôמִñית יוּבַãל

נְóהִéיגָåה בְּãשִûיעוּר ,כְּîשֶûהַéמוֶֹרה נִóמצָõא לְïיֵָìדך וְèיָìכוֹל לִïלחוֹץ

לִïהיוֹת עַôצמָñאִäית ,לַïעֲôזוֹר בְּãסִòידוִּרים הַéמַñצִריכִîים מְñכוֹנִóית,

עַôל הַéבְּãלָïמִñים )הַéבֶּרקסִòים( בְֶּãרגַåע הַéצוֶֹרך ,לְïבֵãין נְóהִéיגָåה

וּלְïפַöשֵûט )לַïעֲôשׂוֹת יוֹתֵüר פְּöשוּטִíים( אֶäת הַéחַëיִìים לָïך וּלְïכֹל

עַôצמָñאִäית וּלְִïקיחַëת הָéאַäחֲָëריוּת.

הַéמִñשפָּöחָëה .עַôד הַéיוֹם הִéסתַַüדרת בְּãלִïי ִרישָûיוֹן – אוּלָïם אַäת

הָéעוּבָדה שֶûעָôבַãרת אֶäת הַéמִñבחָëן אוֹמֶֶñרת כִּîי מִñשַׂרד

וַַèדאי מוַּדעַôת לַïהַéקָרבוֹת שֶûהַָéדבָãר גָåבָãה מִñמֵñך )עָôלָïה לָïך(.

הִָéרישוּי מָñצָõא שֶûיֵìש לָïך כֵּîלִïים לִïהיוֹת נַóהֶéגֶåת מְñיוּמֶñנֶóת

חִëשבִãי עַôל כֹּל הַéשָûעוֹת שֶûהִéשַקעַôת בְּãשִûיעוֵּרי הַéנְóהִéיגָåה ,וְèעַôל

)טוֹבָãה ,מִñקצוֹעִôית( – אוּלָïם אַäת נִóמצֵõאת ַרק בִּãתְüחִëילַïת הֶַéדֶרך

הַéכֶּîסֶòף שֶûהוֹצֵõאת .וַַèדאי ֹלא תִüרצִõי לְïהָéבִãיא לְïמַñצָõב שֶûבּוֹ כֹּל

וְèיֵìש לָïך עוֹד הֵéרבֵּãה מַñה לִïלמוֹד .נֶóהָéג מַñמשִûיך לִïלמוֹד גַåם

הַéמַñאֲäמָñץ הָéיָìה לַïשָûווא )סְòתָüם(.

מִñכתָüב בְּãבַãקבּוּק

אַäחֲֵëרי שָûנִóים שֶûל נְóהִéיגָåה – מִñפְּöנֵóי שֶûתָüמִñיד יִìהיוּ ְדבִָãרים
צילם :דני סלומון

שֶûהוּא יָìכוֹל לְïהִéשתַüפֵּöר בָּãהֶéם.

ֹלא לְïווַèתֵüר
בֶָּãרגַåע שֶûתַüחלִïיטִíי כִּîי אַäת רוֹצָõה לִïנהוֹג בֶּãאֱäמֶñת וּבְãתָüמִñים

מוּטָíב לְïהִéיזָêהֵéר מֵñאֲäשֶûר לְïהִéצטַíעֵôר

– עֲôלִïי עַôל הַéמְñכוֹנִóית .כְַּîדאי אוּלַïי לַָïקחַëת אֶäת הַéמְñכוֹנִóית
ְַïקבּל מִñכתָüב בְּãבַãקבּוּק עַôל
ִïשלוֹח אוֹ ל ֵã
ַë
כֹּל יֶìלֶïד חוֹלֵïם ל

לְַïדעתִüי ,הָéעוּבָדה שֶûאַäת חוֹשֶûשֶûת וּמַñרגִåישָûה כִּîי עֲַôדיִìין

לְïכַîמָñה נְóסִòיעוֹת מִñבחָëן ,בַּãאֲäווִèיָרה ְרגוּעָôה וּבִãמְñקוֹמוֹת ֹלא

ֶéכֵרח שְûלִïילִïית
אֵäינֵóך נַóהֶéגֶåת מוּשלֶïמֶñת – הִéיא ֹלא בְּãה ַë

עֲôמוּסִòים .לְïעֵôת עַôתָüה ,אַäל תִüנהֲéגִåי בְּãלִïי לִïיווּי שֶûל אָָäדם

)נֶóגֶåטִíיבִãית( .אַäת מוַּדעַôת לְïכָîך שֶûנְóהִéיגָåה הִéיא מַñטָíלָïה

מְñנוּסֶòה .הַéחוֹק מְñחַëייֵìב זֹאת ,אוּלָïם אֲäנִóי הָéיִìיתִüי מַñצִõיעָôה

ְïלעִôנבָּãל ְèוסַòפִּöיר סָòלוֹמוֹן מֵñאַäשדוֹד זֶêה ָקָרה בֶּãאֱäמֶñת .הֵéן

מוּרכֶּîבֶãת .תְüאוּנוֹת ַרבּוֹת נִóגָרמוֹת ַדווָקא מִñשוּם שֶûנֶóהָéגִåים

לְïהַéמשִûיך לִïנהוֹג עִôם מְñלַïווֶèה – עַôד שֶûתַüרגִåישִûי לְïגַåמֵרי

בִּãילוּ עַôל חוֹף הַéיָìם ,וּלְïפֶöתַüע פָּöלטוּ )הוֹצִõיאוּ( הַéגַåלִïים

חֲָëדשִûים בְּãטוּחִëים כִּîי הֵéם נֶóהָéגִåים מְñצוּיָìנִóים ,וְèאֵäינָóם מְñבִãינִóים

בְּãנוֹחַ .ëאִäם בַּãעֲôלֵïך מַñלחִëיץ אוֹתָüך ,אוּלַïי תִüנהֲéגִåי עִôם חֲëבֵָãרה

בַּãקבּוּק יָìרוֹק וּבְãתוֹכוֹ נְóייָìר מְñגוּלגָåל .כְּîשֶûפָּöתחוּ אֶäת

כִּîי חוֹסֶòר הַéנִóיסָòיוֹן שֶûלָïהֶéם פּוֹעֵôל לְָïרעָôתָüם .נֶóהָéג הַéמוָּדע

טוֹבָãה וְּרגוּעָôה.

הַéמִñכתָüב גִåילוּ כִּîי כָּîתבָãה אוֹתוֹ בִּãײַ 30בְּãאוֹגוּסט הַéשָûנָóה

)מֵñהַéשוֶֹרש :יײַדײַע( לְïחוּלשוֹתָüיו יִìנהַéג בְּãאוֹפֶöן זָêהִéיר וְèשָûקוּל
יוֹתֵüר ,וְèיִìהיֶìה נֶóהָéג טוֹב יוֹתֵüר בֶּãעָôתִüידû.
בִּãמקוֹם לְïהִéתמוֵֹדד עִôם הָéאֶäתגָåר ) ,(challengeבָּãחַëרת
ִïברוֹח מִñמֶñנוּ – וְֹèלא לִïנהוֹג כְּîלָïל .לְַïדעתִüי ,זוֹהִéי בְּãחִëיָרה
ל ַë
מוּטעֵôית.

גַåלֵïי הַéיָìם.

נַóסִòי לְïהִéתגַåבֵּãר עַôל הַéחֲëשָûשוֹת וְèלִïנהוֹג בַּãצוָּרה הַéשְûקוּלָïה

תַüייֶֶìרת גֶåרמָñנִóייָìה וּשְûמָñהּ סַòבִּãינָóה אַäרנוֹלד ,כְּîשֶûשָûטָíה

בְּãיוֹתֵüר .אַäת אוֹמנָóם מַñרגִåישָûה חַëסַרת בִּãיטָíחוֹן ,אוּלָïם

בִּãסְòפִöינָóה בְּãתוּרכִּîיָìה .בְּãמִñכתָüבָãהּ ,בִּãיקשָûה מִñמוֹצֵõא

עָôלַïיִìיך לִïזכּוֹר :הָéעוּבָדה שֶûעָôבַãרת אֶäת מִñבחַëן הַéנְóהִéיגָåה

הַéמִñכתָüב" :אָäנָóא ,כְּîתוֹב אֵäלַïי בַּãחֲëזָָêרה".
שְûתֵüי הַéיְìלָïדוֹת הַéנִóרגָåשוֹת מִñיהֲéרוּ לְïהָéשִûיב לְïסַòבִּãינָóה

הַָéקשֶûה אוֹמֶֶñרת כִּîי אַäת מְñסוּגֶåלֶïת לִïנהוֹג.
הַéקפִּöיִדי לִïשמוֹר עַôל כְּîלָïלֵïי הַéזְêהִéירוּת – סְòעִôי לְïאַäט )ֹלא

עֲôצָõתִüי לָïך הִéיא לַïחֲëזוֹר אֶäל הַéהֶéגֶåה .נַóסִòי לְïהִéיזָêכֵîר בְּãכֹל

ִïנסוֹע בַּãמְñהִéירוּת הַéמוּתֶֶüרת – אֶäפשָûר פָּöחוֹת(,
חַëייָìבִãים ל ַô

הַéסִòיבּוֹת שֶûבִּãגלָïלָïן ָרצִõית לִïנהוֹג מִñלְïכַîתְüחִëילָïהָ :רצִõית

זִêכִרי לְïאוֹתֵüת ,וַèהֲéיִìי עֵָôרה ְïלכֹל הַéמִñתַרחֵëש מִñסְòבִãיבֵãך.

מִñכתַüב תְüשוּבָãה.
עַôל כָּîך נֶóאֱäמַñר" :שַûלַïח לַïחמְָñך עַôל פְּöנֵóי הַéמָñיִìם ,כִּîי בְֹּãרב
הַéיָìמִñים תִüמצָõאֶäנוּ" )ֹקהֶéלֶïת פֶֶּöרק י"א ,פָּöסוּק א'(.
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