
1.)63 ,א”כ סקול( ”וללפתהו תע לכב ודקיש“

לא הנושאר תרגיא( ”ללפתהל ודימתה“
רשא םיהולא-תווצמ הלא .)71 ,'ה םיקינולסתה
אל אוה אטח .שדוקה-חור תועצמאב ונל ונתינ
ימ ירה“ :בותכ 2.הלא תווצמ רומשל
רבדב לשכנו הרותה לכ תא םייקמש
בקעי תרגיא( ”לכב אוה םשא ,דחא
.)01 ,'ב

יזא ,ונייחב אטח םייק רשאכ
3.ונייחב חכונ תויהל לוכי וניא םיהולא

לכה - ונייחב אצמנ םיהולא םא
םיאטוחה לש םקלח תלחנ 4.ירשפא
רחאמ ,הסובתו ןולשיכ אלא הניא
לש ותוחכונ 5.םתיא וניא םיהולאש
תיעבט-לע תוכז הניה ,םהייחב םיהולא
6.םיהולא ידליל תנתינה ,האלפומו

ונקשנ והז ,ונייחב םיהולא לש ותוחכונ
תא ךירדמ עושי 5.וניביוא דגנ דיחיה
ושקב“ :אטחמ םייקנה וידלי
,ואצמתו ]הליפתב[ ושפח ;םכל ןתנייו ,]הליפתב[
עושי .)9 ,א”י סקול( ”םכל חתפייו ]הליפתב[ וקפד
,]אטחמ יקנה[ יב םתא םידמוע םא“ :םג חיטבמ

,וצרתש המ ]הליפתב[ ושקב ,םכב םידמוע ירבדו
.)7 ,ו”ט ןנחוי( ”םכל היהיו

םה יכ םיננולתמה םיבר םישנא לע יתעמש
.םשקובמ תא םילבקמ םניא םלועל ךא ,םיללפתמ

םיאנת םנשיש שדוקה-יבתכב בותכ
8.םיהולא חיטבמ ותוא רבד לכל

ונא רשאכש עבוק וננודא ,תישאר
”הנומאב שקבל“ ונילע ,םיללפתמ
הנומא ילבו“ .)6 ,'א בקעי תרגיא(
”םיהולאל יוצר תויהל רשפא-יא
ןתינ אל .)6 ,א”י םירבעה לא תרגיא(
9.הנומא אלל המואמ םיהולאמ לבקל

לבקי יכ בושחי לא שיאה ותוא“
“]הנומא אלל[ הוהי תאמ והשמ
,אוה ףסונ יאנת .)7 ,'א בקעי תרגיא(
לש ומשב שקבל םיבייח ונא יכ
דימתהל ונילע ,תישילש 01.עושי
תא םילבקמ ונניא םא 11.הליפתב
רשפאל ונילע ,עגרב וב ונשקובמ

תנמ-לע ונכותב לועפלו ןוכשל םיהולא-חורל
,וניצרש המב הכזנש דע הליפתב ךישמהל לכונש
ונאש רבדה ,תיעיבר 21.וניבא בקעי השעש יפכ
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,רקיה ינוטל
התאש םירבדה רובע הדות ריסא הכ ינא

טימניד םניה שדוקה יבתכ לע ךירבסה .דמלמ
עלסכ תוקצומה ךיתותימא .ירובע רוהט ינחור
םעפ-יאמ רתוי יל תוריהנ שדוקה יבתכ תודוא
.ךלעופב ךרובמו חושמ תמאב התא .רבעב
שדוקה חורב הליבטל ןיתמהל ונילע יכ ךרבסה
תלעות ילעב םירבד תושעל לכונש ינפל
עומשל יתיצרש םירבדה שממ הלא ,ונתנוהכב
ינפל הדיעמ שדוקה חור .םהל קוקז הכ יתייהו
,רמוא התאש םירבדהש הלודג תויחבו בר זועב
תוריהבה .חושמ ןכא התא .םיהולא-ירבד הלא
לש התימא לע תוצימאה ךיתורהצה לש
ךיתופטהו ,יעור התא .שממ ילע הרבג ,הרושבה
.ךתנוהכ לע לאל הדות .לכוא ינאש רשבה ןה

.”םיהולא תא שפחמ“ ינא הנש םיעברא הז
הכחמ ינא תעכ .ישופיח תא יתמייס תעכ
.שדוקה חורב הליבט םשל חישמל תונלבסב
.הנש יצח ינפל ךב יתלקתנש הדות-ריסא ינא

.ימלועה ןולעה תא יל חולשל ךשמה ,אנא
ךתוא לבקמ ינא .הברה ךכ-לכ ונממ יתדמל
תא תכפה התא .לכה ךל שי ,ינוט ,ילש רמוככ
.ירובע היח תואיצמל םוניהיגה תאו חישמה
תוענכשמו תוטושפ הכ ןה ךינולעבש תויודעה
הניה יתשיא .ןהב קפקפל לוכי ינניאש ,תויתימאו
איה .דאמ השלחו הלוח ,עבראו םינומש תב
תא זוראל זא הצור יתייה .בורקב המלועל ךלת
תא קר תרשלו םכלוכ םע רוגל אובלו יצפח
אצמנ יטיס-קייל-טלוסב ,ןאכ .ייח ףוס דע וננודא
תיירפמיא יהוז .תינומרומה הייסנכה לש זכרמה
.רלוד דראילימ השימחו םישולש לש ןחלופ
תא םג וחד םה ךא ,םיפרוטמ ומכ םיפיטמ םה
וחור יכ עדוי ינא .בלצה תא םגו שדוקה יבתכ
םיעירפמ הנומא רסוחו ןטשה לש הקזחה
ןאכ ראשיהל בייח ינא ךא ,וננודא םע יתכילהל
םושמ ,המלועל ךלת יתשיאש דע זוזל אלו

,דבכנה ומאלא ינוט רמוכל

םעפב השעמל( תירבה-תוצראל יתעגה
לע תובר הכ יתעמשו )ייחב הנושארה
יתלייט .םוקמב יתרקיב יכ דע ,דווילוה
תא יל ןתנ חישמב ךיחאמ דחאו תובוחרב

חורש יפכו ירצונ ינא .ךלש האירקה-רמוח
תא שפחמו ללפתמ ינא ,יתוא החנמ םיהולא
ילכ תויהל לכואש ךכ ,םיהולא לש ותכרדה
ןכל .המרוב ישנא רובע הפטה תדובע תיישעל

דווילוהב םירחאה ךיחא םע יתשגפנו יתנפלט
יתוא וחקל םהו וינבא דנלייהו דרבלוב
םש .הינרופילקבש ירטנאק ןוינקב הייסנכל
היאטנד ,שדוקב םידבועה ךיפתוש תא יתשגפ

(המשך בעמוד 3)

הטוי

רופגניסמ עושי םשב תוכרב

(המשך בעמוד 3)



31.םיהולא-ןוצרל םאתהב תויהל בייח םישקבמ

קר תושעל היה ונוצרש ,עושי ומכ תויהל ונילע
.)83 ,'ו ,03 ,'ה ןנחוי( ”באה ןוצר“ תא

תויהל תבייח םיהולא לש ותוחכונ תמצוע
םיהולא תמצוע 41.תווצמה תא רומשל ידכ ונייחב
םיהולא תדובע 51.אטחנ םא ונב תחכונ היהת אל
ונא 61.הליפת ידכ ךות תישענ היידוהבו ללהב
ונא רשאכ המצועו הבר הוודחב םיאלמתמ
”םכזועמ איה הוהי תוודח“ .ינודא תא םיללהמ
ונא ?הוודח םיאלמתמ ונא עודמ .)01 ,'ח הימחנ(
רשאכ .ונייחב אטח ןיא רשאכ הבר החמש םישח
ינודא תוחכונ יכ םיעדוי ונא ירה ,ונייחב אטח ןיא
ונא ,ונתיא ינודא לש ותוחכונ רשאכו 71,ונתיא
ותמצוע 81,ונתמצוע איהש ,ותחמשב םיאלמתמ
91.ונרובעו ,ונתועצמאב ,ונברקב םינכוש וייחו

,םיהולא לש השודקה ותוחכונל ברקתנש לככ
אוה תיממו ינסרה ,בעתנ המכ דע רתוי ןיחבנ ןכ
-ידומילל תוללכמב וז הנחבא םידמלמ ןיא 02.אטחה
תוינוציח תונגפה לע םירפסב התוא אצמנ אל .תד
תובר םימעפ .תימצע המשאה וא הטרח לש תוזע
לש הכילה ןוגכ ,השודק לש תינוציח הנגפה
לע דלי םע ץצח ליבשב םייכרבה לע םירטמוליק
,םיילגר תעיקר ,םינפ תוויע ,תוללי ,יכב ,םיידיה
הגצה אלא םניא המודכו תימצע האקלה ,םוצ
םיאור םירוב םתוא רשא ,םירבד לש תינוציח
הלא ןוגכ םישעמ יכ םיבשוחש שי .השודקכ
תא םיסיעכמ םה ,השעמל .םיהולא תא םיצרמ
הליחמ תלבקל ןושארה דעצהש םושמ םיהולא
תועצמאב וא הלא ןוגכ םישעמ תוכזב לבקתמ וניא
12.םדא תולועפ

םע תואבש תונתמ ןה העושיו תונווע תליחמ
וניא םדא םושש תונתמ ,םיהולאה תאמ היינתה
וישעמ תועצמאב ןהב תוכזל וא שוכרל לוכי
םירחא םישעמ וא הלא ןוגכ םישעמ 22.םישולחה
תובחס רשאמ רתוי םניא ,םיבוטל םיבשחנה
לע לבוקמה דיחיה רבדה 32.ןודאה יניעב תומהוזמ
,ורבדו עושי לש ומדב ונתנומא אוה ,םיהולא
ונתוקחרתה ,הבושתב ונתרזח ידי-לע תנגפומה
קר 42.אטח אלל ורובע ונתדובע ךשמהו ,אטחמ
תא ריסהל תלגוסמ עושי לש ומדב הנומא
ידמ ונב תנכושה םיהולאה-חור קרו 52,וניתואטח
62.בוש אוטחל ונדעב עונמל תלגוסמ ומויב םוי

לע תועיבצמ הטרח לש תוינוציח תונגפה

רסוח ,םיימינפ םיאטח
תמא תלואג תלבקב הנומא

םיתעל .חישמה אלל השלוח-ייח םויקו ,אטחמ
םנשי .הטרח לש םינפ-תדמעה אלא הניא וז תובורק
אלו ירצונ וניה הזכ םדאש םינימאמה םירצונ
תאז השועה ,הזחתמ אוה ירהש ,ועבט לע םידמוע
-ישנא ןיב בלתשהל וא ללובתהל לכויש תנמ-לע
.ישיא חוור וא יכונא לומגת תורטמל הייסנכה

לש םעישומ אל ,אטחמ עישומה אוה עושי
תרדאב םירדהתמ ךא אטח-ייחל םיפאושה הלא
עושי 72.םישורפה ושעש יפכ ,השודק לש תינוציח
,'ח ןנחוי( ”ןטשה םכיבאמ םתא“ :םישורפל רמא
דציכ ךא .אטחמ לאוגש הז אוה עושי ,בוש .)44
ונא ?ועבט לע ונדמע אל םא אטחמ לצניהל לכונ
הלא קר 82.םיהולא-רבדמ אטח והמ םידמול
-לע הבוטל ורכזיי ,אטח לכמ ןיטולחל ורהוטש
םילוכי ,ונב חכונ םיהולאשכ קרו ,םיהולא ידי
ןיבהל ונילע .ימצע ןוצרמו אטחמ ענמיהל ונא
חוכה ונידיב אצמנ םיהולא תוחכונ תרזעב קרש
ודימתה“ הווצמה ללוכ ,הווצמ לכ רומשל ולש
תווצמ לש הרפה אוה אטחש רחאמ 92.”ללפתהל
והז ללפתהל אל יכ בטיה ןיבהל ונילע ,םיהולא
לש ותוחכונמ ונתוא דירפמ אטח ,בושו .אטח
03.ויתוכרב לכמו ,ותלואגמ ,ותמצועמ ,םיהולא

תויסנכה לא עושי רבדמ ,ןנחוי ןוזח רפסב
רוזחל ןהל רמוא ,ןהמ תחא לכב ףזונ וא הנגמו
שורדל איהש ,הנושארה ןתבהאל בושלו הבושתב
ותמצוע ,תדמתמה ותוחכונ םשל םיהולא תא
תויהל ןהילע .רשפתהל אל ןהל רמוא אוה 13.וייחו
םצעב ,ןחוכו ןתבשחמ ,ןתמשנ ,ןבבל לכב תובהלנ
קחרהו ,ופוגמ ,ויפמ ןתוא איקי אוה - אלו ,ןהייח
תונתמ ,םיאור םתאש יפכ ,ןכבו 23.חצנ ייחמ
ונל תונתינ ןה .יאנת אלל ונל תונתינ ןניא םיהולא
םילימ .ולש ויאנת ,םיהולא לש ויתונורקע יפ-לע
הנחלשת ,ןהב ןימאנ םא ,רקש ירוממ תוקלקלח
33.הלואש וניתומשנ תא

-יא לש אטחהמ תדמתמ העושיל םיקוקז ונא
םיהולא לש ותוחכונל םיפאוש ונא םא הליפת
השרי אלו אטח יבגל ינלבוס וניא םיהולא .ונייחב
,אטחמ יקנה ונב םעו ומע ,םיימשב ןוכשל אטחל
43.חישמה עושי

אטחב סאומ םדא יכ החכוההו אוה סואמ אטח
עוציבמ לאגיהל ונילע .ונממ לאגיהל ותואנק איה
שנועהמ ונליצה אוה 53.םיהולא חוכ תרזעב םיאטח
תנמ-לע 63.ונתוא רהיטש ךכ ידי-לע ןידב יופצה
,דימתלו תחא הליפת רסוח לש אטחהמ לודחל

ךניא םא .אטח והז - ללפתהל אל יכ תעדל ונילע
ונילע .ללפתהל אל ךישמת ירה ,אטח והזש ןימאמ
תויהל ונילע .הז אטחמ רטפיהל דציכ דומלל
,ותוא רישהל ,וילע תודוותהל ,ול םיעדומ
םישנא עמוש ינא 73.ורהטל םיהולאל רשפאלו
:םימדוקה םהיתואטחמ ורהוטש רחאל םיללפתמ
ץחר חישמה .“יאטח תא ינממ רסה ,םיהולא אנא“
איה תוירחאה ךא ,םימדוקה וניאטח תא ונתיאמ
אל ונילע .םישדח םיאטח עוציבמ קחרתהל ונילע
.עשר וא אטח לש ותיארממ ףא סונלו דוע אוטחל
ענמיהל ,ומצע אשונכ עיפומה אטח אונשל ונילע
תטלחומ תורסמתה ידי-לע אטחמ ענמיהלו ,עשרמ
ונילעמ ותוחכונ תא ריסי אל אוהש ךכ ,םיהולאל
83.םלועל

,אטחה ןכש הבש ונתמשנ תא רהטמ םיהולא
לש ותוחכונ ילעב ,ונאש ינפמ ,דוע ןכוש וניא ךא
לע רוהרה לכ ונילעמ ונרסה ,ותמצוע םע םיהולא
עושי 93.םיהולא-חורב םייח ונאש ךכ ידי-לע אטח
,'ח ןנחוי( ”דוע אוטחל יפיסות לאו יכל“ :רמוא
.ונתיאמ קחרה אטחה תא ךילשהל ונילע המוש .)11
ונרהטל היה ודיקפת .ונתיאמ וריסי אל עושי
,אטחמ תגסל אוה ונדיקפת 04.םימדוק םיאטחמ
םיבייחש הלא ונא 14.האלהו ונתיאמ וכילשהל
תאז לכ“ :בותכ 24.ונילעמ וניאטח תא ךילשהל
תרגיא( ”יברקב חכ ןתונה חישמה תרזעב השעא
.)31 ,'ד םייפיליפה לא

םיהולא םלוא ,םניח תנתינ חצנה-ייח תנתמ
תרזעב וז האלפנ הנתמ לע ןגנו רומשנ יכ הפצמ
וכילשנו אטחמ קחרתנש ,ונב רשא םיהולא-תמצוע
הרשת םיהולא-חורש שרוד הז רבד 34.ונתיאמ
תא ]ןוירש[ ושביל“ :םיווטצמ ונא 44.דימת ונילע
תא ךילשהל לכונש ךכ ,“םיהולאה קשנ אולמ
54.)11 ,'ו םייספאה לא תרגיא( ונילעמ אטחה

ונתיא תויהל תבייח םיהולא לש ותוחכונ ,עמשמ
ינפמ םיהולאל םידומו םיללהמ ונא .דימת
ונא ,ומע הליפתב תדמתמ תודחא תועצמאבש
תוחכונו חצנ ייח לש לכמ הרקיה הנתמהש םיעדוי
תנתמ לע ןגהל המצועה םע דחי ,ונברקב םיהולא
חור אוה םיהולאה“ .איה ונלש ,חצנה ייח
”תמאבו חורב ודבעל םיכירצ ותוא םידבועהו
.)42 ,'ד ןנחוי(

-חור לש התוחכונ תא ךירעהל עדי השמ
םינפ השמ לא הוהי רבידו“ :בותכ 64.ומע שדוקה
,ג”ל תומש( ”והער לא שיא רבדי רשאכ םינפ לא
לא םכתא יתאבהו“ :השמל חיטבמ םיהולא .)11
לע דואמ סעכ םיהולא ךא .)8 ,'ו תומש( ”ץראה
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תא ודבעו ורציש ךכב ואטחש םושמ לארשי-ינב
תא ריסי יכ םייא םיהולא ,תאז רחאל 74.בהזה לגע
:השמל רמא םיהולא .לארשי ינבמ ותוחכונ
,םיהולא םוקמב ,ךאלמה[ ךאלמ ךינפל יתחלשו“
םיהולא .“]תחטבומה ץראל םליבוהל רומא היה
יתוחכונ תא איבא אל[ ךברקב הלעא אל“ :רמא
ךלכא ןפ התא ףרוע השק םע יכ ,]םכיניב
ןכמ רחאל .)3-2 ,ג”ל תומש( ”ךרדב ]ךדימשא[
לארשי-ינב  .הנחמל ץוחמ דעומ-להוא השמ הנב
חכונ תויהל אל םיהולא תטלחה לע ולבאתה
.םברקב

ללפתהל ולחה לארשי לכו עשוהי ,השמ
םהיתועובש תא שידקהלו ,ודבעל ,םיהולאל
םירבד השמ לא הוהי רמא ,ךכל תודוה .םיהולאל
”ךל יתוחינהו ]ךמע[ וכליי ]יתוחכונ[ ַינפ“ :הלא
שקעתה השמש רחאמ תאז .)41 ,ג”ל תומש(

ןיא םא“ :רמא רשאכ ותחטבהב דומעי םיהולאש
אופיא עדוויי המבו .הזמ ונלעת לא םיכלוה ךינפ
ונמע ךתכלב אולה ,ךמעו ינא ךיניעב ןח יתאצמ יכ
המדאה ינפ-לע רשא םעה לכמ ךמעו ינא ונילפנו
תומש( “?]םיאטוחהו םיהולאה-ינב ןיב לידבי המ[
ךיא ,וידלי םע ונניא םיהולא םא .)61-51 ,ג”ל
-םיבו םירצמב ושחרתהש הלא ןוגכ םיסינ ונכתיי
,לארשי ברקב םיהולא לש ותוחכונ אלל 84?ףוס
היה םרפסמש ,היביוא תא חצנל לארשי הלכי ךיא
רתוי ,םהמ םיקזח ויהש ,הברהב םהמ לודג
ילכ לכב םידייוצמו םישומחו ,המחולב םינמוימ
לש תדמתמה ותליפתל תודוה 94?ירשפא המחלמ
רבדה תא“ :רומאל השמ לא םיהולא רביד 05,השמ
יניעב ןח תאצמ יכ השעא תרביד רשא הזה
,ךרוצה תא עדי השמש םושמ הצורמ היה םיהולא[
ךעדאו ]ומע םיהולא תוחכונ לש הכרבהו ,תוכזה
.)תירוקמ תינווי ,71 ,ג”ל תומש( ”םשב

וא ,אבצ ,ךאלמ לבקל היה ןכומ אל השמ
תחטבומה ץראל ואיביש םיהולאמ תוחפ והשימ
,םיהולא תוחכונ אללש עדי השמ .ותיא היהיש וא
אל ןכלו םיהולא לש יאליעה וחוכ םמע היהי אל
המבו“ :םיהולאל רמא השמ .תונוחצינ ולחני
,ךמעו ינא ,ךיניעב ןח יתאצמ יכ אופיא עדוויי
םתיא היהת םיהולא תוחכונש[ ונמע ךתכלב אולה

,43-81 ,1 ,'ט ,61 ,'ח דע 41 ,'ז תומש  84  01-7 ,ב"ל תומש  74
,31-8 ,ז"י ,01-3 ,ו"ט תומש  94  13-12 ,ד"י ,7-4 ,א"י ,32-1 ,'י
,'א םימיה-ירבד ,7-2 ,א"י ,93-43 ,'ד ,73-03 ,52-42 ,'ב םירבד
92-31 ,'ט םירבד ,33-03 ,ב"ל תומש  05  22-51 ,ז"ט

הליבטל קוקז ינא ךא .זא דע הב לפטל בייח ינאש
אבה דעצה והז .הלבקל לוכי ינניאו שדוקה חורב
ךכל ללפתמ ינא .הלבקל בייח ינא .ילש ןורחאהו
דחי יתשיא רובעו ירובע ללפתה ,אנא .לילו םמוי
תכפה התא .הליבטה תא לבקל לכונש ךתייסנכ םע
הליבטש עדוי ינאו ירובע תואיצמל םוניהיגה תא
ךל הדומ ינא .רתויב לודגהו יפוסה דעצה הייהת
בוטה לכ לעו ,ךינולע ,ךתנוהכ רובע בל ברקמ
.השוע התאש
,דובכב
הטוי ,יטיס-קייל-טלוס                          .וו .יֵק

יתייה יכ יבל ךותמ םהילא יתרבידו ,סירקו
ןוילימ םישימח רובע והשמ תושעל הצור
.םייזמרובה םיטסיהדובה

המרובב בשויה ,יניס אצוממ ירופגניס ינא
יפכ ךתייסנכב רוקיב רחאל .תועיסנ ןכוסכ
התא יכ ןוחטיבב עדוי ינא ,ליעל יתרכזהש
ומאלא תייסנכב עושיב הדובעל ךיפתוש לכו
לוכי ינאו םכדואמ לכב םיהולא תא םיתרשמ
םע עושי ונבבו םיהולאב יחטבמ תא םישל
ףרטצהל ינוצרב .שדוקה חור לש הארשהה
חישמה תרושב תא קולחל ,וישכע ךתייסנכל
יתנווכב .םיהולא תוכלמ ןעמל לועפלו עושי
ךרדה תא רידסהל היאטנדו סירקל רשקתהל
די תטשוהב וננודא תא תרשל רתויב הבוטה
חבש ,בוש .םיהולא תליהת םשל םיזמרובל
הזע הכ הרוצב םכב שמתשמ אוהש ינודאל
ותרושב תא ףיטהלו עושי לש ומש תא ראפל
.תומואה לכל
רופגניס                                      .לֶא .ףֶא

,דבכנה רמוכל

.הייסנכב ילש ברעה תליפת תעב עריא הז .הלילה וננודא םע האלפנ היווח יל התיה
רבד ,רבעב ונל תירוהש יפכ ,וננודאל ללה רומזמבו הרישב יתליפת תא יתלחתה
חלסיש םיהולאל ללפתהל יתלחתה ןכמ-רחאל .םיהולאמ הוולשו טקש איבמ דימתש
לע ,לכמ רקיה ומד לע וננודא תא יתלליה .יתוערגמו יתונורסח לכ לעו יאטח לע יל
.ומד םע רשקל יתלוכיש רבד לכ לעו קידצה ומד לע ,שודקה ומד לע ,רהטמה ומד
ותוחכונ תא יתשח .םימעפ שולש הרק הז .ישאר לעמ תשלוג תומימח יתשח עגר ותואב
.יתליפתמ הלימ לכ עמוש ,ידיל שממ םש היה אוהש יתעדיו ,הליפתה רדחב םיהולא לש
,ינודא” :יתרמא ינא .“יל יבישקתש הצור ינא ,םירמ” :רמא אוה .ילא רביד וננודא זאו
.תורחא תונושלב רבדל יתלחתהו ,המימשה ידי יתמרה .“יתמשנל רואמ ךירבד ויהי
שממ ךא ,וננודא ןיבו יניב רבעש רסמה היה המ תעדוי ינניא תמאב .רבגו ךלה הז
אל .תינמז וב תבהלנ יתייהו אלפנ יתשגרה .יבל ךותמ םירבד ךשומ וננודא תא יתשח
.קיספהל יתיצר

ינא“ :רמא אוה .ילא רביד וננודא ,הליפתה רדחב טקש ררתשה בוש רשאכ ,ףוסבל
אוה “?תשדוקמ תויהל ,תרמוא תאז המ ,ינודא“ :יתרמא .“יל תשדוקמ יהתש הצור
ותואב ירובע תינכת התיה וננודאל .יל קיפסה הז “!ינוט לש ונולע תא יארק“ :יל הנע
רמא אוהש יפכ קוידב יתישע ,ןכבו .אלפנ רבד תלבקל יתוא ןיכה אוה .הליל
תייסנכ לש ימלועה ןולע‘‘ב עיפומה ,‘‘ינחור קמוע רתוי‘‘ רסמה תא יתארק תובהלתהבו
הרוצ םושב תאז ראתל הלוכי ינניאו ,יתמשנל םיענ הכ היה אוה .‘‘תירצונה ומאלא
!תרחא

.םימלשומל וישודק תא ךופהל ידכ ךב שמתשמ וננודא יכ,ינוט רמוכ ,ךל הדות
וסנקרא ,טימס טרופ                                                                        .ייֶק .םֶא

לש ימדקה ןולחה לע ךנולע תא יתאצמ
ינאש רמוח ארוק ינניא ללכ ךרדב .יתינוכמ
יתוא עינה והשמ םלוא ,תינוכמה ןולח לע אצומ
יתלוכי אל ,יתלחתה רשאכ .הז רמוח אורקל
דלונש ירצונ ינא .ךכ-לכ יתוא שגיר הז ,קיספהל
לבקל הצור דואמ יתייה .היני'גריוב רגה ,שדחמ
.ךתייסנכ לע ףסונ עדימו ךנולע תא
היני'גריו ,ןוטגנילרא                       .וא .יִא

,רקיה ומאלא רמוכל

תמאב ינאו רפוה טרבור .יי'ג רוטנס
,ךומכ םישנא קיפסמ ןיא .ךתייסנכ תא םידבכמ
תכלל חישמה תאירקל עמשיהל םינכומ רשא
.הרושבה לע ףיטהלו םלועה לכ ינפב
,וננודא חישמה עושי םשב
רפוה טרבור .יי'ג רוטנס
דנלירמ ,ןוטסלופ                 סנו'ג טרגרמו

,חישמה עושיב ונבוהאל
תאו הווחא תוכרב םיחלוש ונא

יתלביק .עפשב םככרבי םיהולאש ונתפיאש
תא יל וחלש ,אנא .ךלש האירקה רמוח תא
ומכ .ומאלא ינוט תאמ ‘‘חישמה‘‘ תרבוחה
לש תמייוסמ תומכ ונל וחלש אנא ,ןכ
תורפסל הפצמ ינא .תודות בר .שדוק-יבתכ
תפשוחה תורפס רקיעב ,םכמ םיבתכמלו
.תרפוכה תילותק—תימורה הייסנכה תא
,הווחאב
ורפ ,ו'צוקאייא                       .ףא .לא

(המשך בעמוד 7)
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,רקיה ומאלא ינוטל
םשב הרוסמה ךתחפשמלו ךל תומח תוכרב

רובע ךל הדות .עושי חישמה ונעישומו וננודא
תא םיללהמ ונא .ךנולע רובעו הבוטה ךתורפס
ינוט תא( םיהולא שיא םש אוהש םיהולא
ללפתמ ינא םיישדוח הזמ .ידידיו יחאכ )ומאלא
ךלש האירקה רמוח .הלוגדה ךתייסנכ רובע
רפסהו ‘‘ךלש ךרדה‘‘ .דואמ דע יתוא קזחמ
-ידבוע רובע דואמ םיליעומ םה ‘‘חישמה‘‘
חישמה תא וריכי םהמ םיבר .ונלש םילילאה
ןתית םא ,ןכ-לע .תאז תורפס תועצמאב עושי
סיפדאו םגרתא ,וגולט תפשל םגרתל ךתושר תא
תומשנ ,ךתורפס תועצמאב .ונתפשב רמוחה תא
.םירפכבו םירעב התוא ץיפנ ונא .ולצני תובר הכ
.תוטלק םגו תורפס לש הליבח דוע חלש ,אנא

רפס-תיבב .דחא רפס-תיב ונל שי ,רקיה יחא
םהל םיקפסמו םיינע םידלי םיחקול ונא הז

זכורמ אוה .הרושבה תא ןכו ךוניח
אוה ונרפס-תיב םש .חישמה ביבס
ונא .”חבש ,ילגנא םייניב רפס-תיב“
רובע שדוחל רלוד םייתאמ םימלשמ
לטנ והז .תורוכשמו ןיינבה תוריכש
םיפסכהמ קלח סייגנ ונא .ונרובע דבכ
.תואצוהב דומעל ידכ םינוש םישנאמ
בושח ,אנא .ונרובע דואמ השק הז
ךל ןתיי םיהולא םא .ללפתהו ךכ לע
ונא ,תיפסכ הרזע ונל תתל הארשה
לע והארקנו רפסה-תיב םש תא הנשנ

ונל בשהו הז דעב ללפתה ,אנא .ךמש
,ךתבושת תא ןתית םא .הבידנ הבושת
יתשיאו ינא .םידליה תונומת תא חלשא ינא
.הזה רפסה-תיב רובע םינש שולש םיללפתמ
דחאכ יתוא לבק ,אנא .ךתיא דובעל הצור יתייה

.ךל הדומ ינא .ךנולע תא חלש ,אנא .םכמ
,חישמב ךלש
ודוה ,רופאסראנ                           .י'ִג .יי'ֶג

,דבכנה רמוכל

וננודא לש ודסחו ומולש יהי
-תציחר‘‘ ךרמאמ .ךמע עושי חישמה
.ייח לע עיפשה שממ ‘‘תינחור םיילגר
ארוב אוה םיהולא יכ תעדל יתחכונ
גנועל יל היהי .ול הווש ןיאו םלועה
ןכו םיבתכ דוע יל חולשל לכות םא
תא אורקל תנמ-לע שדוק יבתכ
ויתוכרבש ללפתמ ינא .םיקוספה
ולפי םיהולא לש רתויב תואלפנה
ידכ ידעב ללפתת םא ךל הדואו ,ךקלחב
.יקלחב ולפי םיהולא לש ויתוכרבש
,חישמב
הינמרג ,תָרֶמיִס                        .ייוו .יב

וירטנוא
הדנק

,דבכנה ומאלא רמל
.ךתנוהכל רשקהב ךילא תונפל חמש ינא

םירדהנה םירבדה תא ראתמה ןולע יתיאר
רובע ,ךתייסנכ ידי-לעו ךדי-לע םישענה
תיתימאו הרוהט הפיאש ילעב םישנאו םידלי
תא ךופהל רוזעלו וננודא תובקעב תכלל
ועגנ .וב םייחה רובע רתוי בוט םוקמל םלועה
םידלי םהל ויהש םישנא לש םהיתויודע יבלל
ולגתסה םה ךיאו תונוש תוגהנתה תויעב םע
.ךיתוינכתל תודוה םהייח תא ונישו הרבחל

ןכתייו ףסונ עדימ תלבקב ןיינועמ ינא ןכל
יושע ינאש םושמ ,רשקב ךמיע היהאש
ךכבו תירבה-תוצראל ירוגמ םוקמ תא קיתעהל
.ךנוגראל עייסל לכוא

לע םיפסונ םירבד ךל רפסל יל השרה
הקירמאמ אב רשא ידנק חרזא ינא .ימצע

םעו םיכנ םידלי םע יתדבע .תיניטלה
זוחמ תושרב דבוע ינא תעכ .םישישק
,ךכמ הרתי .קופיס יל תנתונש הרשמ ,וירטנוא
םיהולא תא תרשאש ןימאמ ינאו יתבשח דימת
עיצמ ךנוגריאש יל הארנו רתוי הליעי הרוצב
םיהולאמ יתשקיב .רתוי הברה ףאו תאז
ינאשו ותוא םיתרשמה םישנאל יתוא תונפהל
שי .ותוכלמ םוקמב םהילא ףרטצהל הצור
-תוכיא רופישל םורתל רשיו רוהט ןוצר יל
ילע יתוחילש תא רידגהלו םידלי לש םייחה
תונמדזהב ילא רשקתה ,אנא .תומדא
שארמ ךל הדומ ינא .ךל רשפאתתש הנושארה
םיהולא יהי .הז ןיינעב הריהמה ךתבושת לע
.ותוא םיתרשמה םישנאה ןיב רשגמה וננודא
,הכרבב ךלש
וירטנוא ,ןודנול                          .'ץייֶא .רָא

וירזועו .רַא .יי'ֶג הנשמה רמוכ ,תירצונה ומאלא תייסנכ ידי-לע בוחר תופטה
ודוה ,ידופאדפ - םירמכה

ודוה ,םרופלאמא - .רא .ןא רמוכה לש ןושאר םוי לש רפס-תיב

ודוה
ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה
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,רקיה ינוט רמוכל
וקבחַיש ךכ ,ךיתועורז תא םיהולא ביחרי

.םלועה יבחר לכב רפכו ,הרייע ,ריע ,ץרא לכ
,ךלש הדימ הנקב הרומ ונל שורדש בשוח ינא
בתכמ ךל בתוכ ינא ןכל .םימיה ץקב ,וישכע
.00820 ךרכ ,ךנולעב יתלקתנש םויב וב ,הז
התיה אורקל יבל תמושת תא ךשמש רבדה
המל ילא ,ילא :רמא אל םלועמ עושי‘‘ תרתוכה
יוליג ךא ,םינש הנומש הזמ רמוכ ינא .”ינתבזע
םג ךכ יכ ןימאמ ינאו הכ דע ינממ קמח הז
עגונב הלפאב םיששגמה םירמכ לש םינויליממ
.הזה אשונלו הזה טסקטל

יתוואג תא עולבל יתטלחה םויהמ לחה
םימ רוקמל“ יתוא לבוה ,אנא .ךדימלתל ךפהילו
הערמ-תודשל יתוא לבוה .הייתשל ”םיכז
לבקל לכוא ךיא יל אנ-עדוה ,אנא .רתוי םיקורי
רמוח ,םירפס :ןוגכ האירק רמוח עובק ןפואב
,ןושאר ימיב להנתמה יתד רפס-תיב רובע
םע יל רוזעל לכות םאה .ילוכו ,וידוא תוטלק
שוריפ םע ,תימראו תינווי ,תירבע לש םינולימ
,ןנוחמ הרומל בשחנ ינא ילש םיגוחב ?ילגנא
,השקבב  .ךממ תעדלו ףיסוהל המ דימת שי ךא
.תידיימ הבושתל קוקז ינא

.תויסנכ רפסמ לש חקפמהו דסיימה ינא
יתחתפו תונורחאה םינשה שולשב יתלחתה

שמח רמוכ יתייה .םיפינס העבש
ינפל רחא םוקמב םינש
םאה .וז הדובעב יתלחתהש
יניא ?יתייסנכ תא ץמאל הצרת
חוורל הפיאש ךותמ תאז רמוא
הנירטקודה תניחבמ ךא ,יפסכ
.ךתנוהכבו ךב יתבהאתה .ילוכו
היצמרופרה לע םיהולא ךכרבי
דוע .ךלש האלפנה תימלועה
ילש הייסנכה ירבחל עידוא ברעה
עיגתש ךמיע וללפתישו לגעמב םיידי קיזחהל
.םולש .םלועב האמצ שפנ לכל
,ןודאה םשב תומימחב ךלש
הנאג ,הרקא                          .י'ִג .יִא רמוכ

,דבכנ ןודא
ךבתכמ תא יתלביק רשאכ דואמ יתשגרתה

תורפסה תא ללכ רשא ,0002 רבוטקואב 02-המ
יל תאבהש תורפסה בור תא .הרושבל הרושקה
הטרח ועיבה םבור השעמלו יתחפשמל יתרסמ
םויב וב תורפסה תא םהל יתרסמ .הבושתב ורזחו

ינפב ודוה םה תרחמלו ךבתכמ תא יתלביקש
.ישיאה םעישומכ חישמה עושי תא ולביקש

לע םיבתכ דוע יל חלשתש הווקמ ינא ,השקבב
םידומילל ירבחל םקפסל לכואש ידכ הרושבה
ירבחל םג ומכ ,רפכב םישנאלו ירפס-תיבב
רפסמ תא ךל עידוהל יל תבתכ ,השקבב .יתייסנכ
חמשא .ילש רוזיאה ליבשב ךרטצאש םיקתועה
םיקתוע םישימח םייתאמכ לבקל לכוא םא
רובע תופסונ תומשנ תוכזל יל ורשפאיש
ךרבי ינודאש ,ןבומכ ,עדוי ינא ,אנא .םיהולא
הווקמ ינא .תלוזל ךתגאד לשב ךתנוהכ תא
ךל הדומ ינא .ירשפאה םדקהב םתוא חלשתש
.שארמ
,עושי חישמב ךלש
הנאג ,גנופורקא                             .ןא .י'ג

,דבכנה ינוט ימלועה רמוכל

וננודא עושי םשב תובר תוכרב לבק
ינורטקלאה ראודה תא יתלביק .ונעישומו

הכ ינאו 0002 רבוטקואב 31-ב ךלש
םיהולאש ךכ-לע וישכע ךרובמו הצורמ
לכה וניבא לש וחוכ רובע ,ךתייסנכב רבוע
!םיהולאל חבש .ךברקב דבועה לוכי

ותוחכונ רובע םיהולאל הדומ ינא
הרושבה תא ףיטמ ינאשכ ילש תויוחילשב
רוזחל יתננוכתה .תורפסה תא קלחמו
ֹורוקָנו )ורורוהָאיִנ( סלופ ןוספמוטל
ךא ,תויוחילשה ליבשב הקומעה העקבב
ילא ונפ יחטא רהנ ישנאו ודאי'גק ישנא
דואמ וכרבתה יכ בוש םרקבאש ושקיבו
ןימזה .ייק .יי'ג חאה .הנושארה םעפב
ומאלא תויסנכ לש רמוככ םתייסנכל יתוא
דרשמב תלצינ ךיא ,דוע ךילע יתרבידו
תייסנכ תא תדסיי ךיא ןכו סליה ילרבבב
הרקיה החונמה ךתשא םע דחיב ומאלא
יתעגה .ומאלא ןזוס )תינחורה ימיא(
לש ויתולימ יכ ,םבלל עגנ הזש הנבהל
םוש ידי-לע תונתשמ אל םיהולאה-שיא
םילוח-תיבב ,רהוס-תיבב הז םא ,תוביסנ

ינאש תחא תמא .תוומבו םייחב םג וא
תאזו ,םייחה אוה םיהולאה יכ איה עדוי

.והשמ ארב ללכב אוהש ינפל דוע
תוארל הכרב וז ,ומאלא רמוכה

ןיינעב גיצמ התאש המל םינענ םישנאש
לעבו ריהמ אוה םיהולא-רבדש ינפמ ,בר
וחוכב שי .תויפיפ-ברחמ רתוי דחו ,המצוע
.ליצהל ןכו ,תונשל ,ענכשל

תונומתהו ואידיווה תוטלק לע תלאש
לכב םיהולא תרושב תצפה תא תוארמש
תורפסמו תובוט ןה .יתרקיבש םירתאה
ונמליצש תונומת יתחלש רבכ .רתוי
ןגראל יתחלצה אל ךא םירחא םינויסימב
רקי הינקב ןאכ יכ ואידיו תוטלק לע תאז
ןימאמ ינא ךא ,ואידיווב םלצל דאמ
ואידיו תמלצמב ונתוא ךרבי םיהולאש
הליפת וז .הייסנכה שומישל הבוט
השקב אלמל םיהולאל דיגת .ךל יתחלשש
.וז

םהש תונומתה תא חלשי .ייק חאה
.היינשה תוחילשה ןמזב םתייסנכב ומליצ
ללפתהל ךשמה ,ומאלא רמוכה ,השקבב
רובע ,הינקב ומאלא תייסנכ רובע
םגו תורפסה תצפה םגו היתויוחילש
.םיהולא ךכרבי .ונילע היהי םיהולא דסחש
,חישמה םרכב ךלש
הינק ,יִריִיָנ                           .י'ִג .ייא

- .י'ִג .ייֶא חאה
הנאג ,יטנשא

- .סֶא .יִא חאה
הנאג ,וסורקא

,ותלהקמו )ןימימ בושי( .םא .סא רמוכה
הדנגוא ,הָלָפְמַק - הייסנכב הרישב םינהכמ

הקירפא
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הנאג          

ירמכ םע דחי תירצונה ומאלא תייסנכ לש .ייק .ייא הנשמה רמוכ
הנאג ,הַטְלוו רוזיא - ולבטוה התע הזש הליהק-ירבחו הנשמ

הינק



,ומאלא ינוט בוהאה יחאל
ךל רתויב תויבבלה יתוכרב

ינוצרב .חישמה לש ופוג לכלו
ךב אוה שמתשמ יכ ינודאל תודוהל
םישנ ,םירבג ,תוחפשמל רוזעל
רובע הדות .םיבר תומוקמב םידליו
.ךתייסנכמ לבקמ ינאש תורפסה
קלוח ינאש הלא רובעו ירובע הכרב הניה וז תורפס
רהוס-תיבב הפטה תצובקב רבח ינא .םתיא התוא
הזמ םיהולא יכרדב ךלוה ינא .תירצונ הייסנכ לש
.הזה ןמזה ךשמב תובר יתדמלו םינש שולש

הנשיה ייח ךרד ללגב םיבר םירבד יתדביא
ינא עדוי וישכע .)אלכ( הנה יתוא האיבה רשא
בצמהמ קלח יתויהו םיהולאל יתורסמתהש
רתויב האלפנה היווחה הניה ,וז העידיל ינאיבהש
דמיל אוהו יתוא שטנ אל םיהולא יתורצ לכב .ייחב
דיעהל לוכי ינאו ,ישפוח היהאש ןמזל תובר יתוא
תושעל םיהולא לוכי רשא לע םירחא םישנא רובע
לוכי רשא תא תוארל אלפנ .הדובא המשנ רובע
ותוא לש ונוצרב רשאכ םדא לצא ללוחל םיהולא
תעדל ינוצרב ךכ םשלו ינודא רבד תא דומלל םדא
וא יכ”נת ירבע/ינווי ןולימ יל קפסל לכות םא
הפטה תדובעל שמתשהל לכוא וב רשא סיכ ך”נת
תירבו דומילל לודג ך”נת יל שי .ךלאש םוקמ לכב
ללפתא .ףיטהל שמתשמ ינא םהב ןועדגמ השדח
תאז איצוהל םיעצמאה תא ךל ןתיי םיהולאש
.לעופל
ססקט ,ְטֹנומוב                                  .יֶיא .ֶלא

,דבכנה ומאלא רמוכל
ַרמוא .םויה ךממ יתלביקש בתכמה רובע הדות

יתעמש רשאכ דואמ יתדדועתה ,ומאלא יחא ,ךל
ךמות ינא .ילא רבדמ יתימא םיהולא שיא
,יבל לכב ,וננודא עושי חישמה תייסנכ ,ךתייסנכב
,ךתייסנכל רשעמ תתל יתלחתהש זאמ .ינמזו ,יפסכ
,ןוכנ הז .רבעמו לעמ יתואו יתשיא תא ךרב וננודא
הכרב .םיהולא ןתונ רשאמ רתוי תתל רשפא יא
תאז רמוא ינא .םיהולא תדובע םודיקל תתל איה
,םיהולאל תולוע יתוליפת ,ינודא ךל ,תמאב
דעבו ךדעב ,עושי לש ומדבש חוכה תועצמאב
תצפומ יל תחלש רשא הרושבה תורפס .הייסנכה
ודסחב םיהולאש םוקמ לכבו תאזה הביבסה לכב
םיבתכה לכ תא יל חלש ,אנא .תכלל יל רשפאמ
ינא .םוי ידמ םתוא ןנשמו ארוק םג ינא .םישדחה
תא יל ונתנ יל תחלשש םיבתכהש שיגרמ תמאב
ישפנו יבל !ול יתקקדזה הכש ינודאמ ינחורה ןוזמה
שא-תמוח ךביבס םישי םיהולאש ןוצר יהי .ולהצ
.ומאלא תייסנכ תאו ךכרביו
,חישמב רשויב ךיחא
המוהלקוא ,לְִִִִֹבונ                                .ֶסא .ֶףא

ומאלא תייסנכב חישמה עושיב םירקי םיחא
,השודקה תירצונה

דחוימב ,םכתייסנכ לעו םכילע תוכרב ואובי
תחלשש תורפסה לע הדות .ומאלא ינוט חאה
ססקטל הינרופילקמ יתרבעוה .הכ דע יל
יהוז .ינשה אלכהמ ילא החלשנ תורפסהו
דוע יל חולשל רשפאש ךכ ,השדחה יתבותכ
.רמוח

,סנרולפב יתייהש זאמ םינש עבש ורבע
חאל יתעדוותהשכ םישרקה לע יתייה .ודרולוק
לע יל רפיס אוה .ןמגרותמ תועצמאב ינוט
תודוהו טאל טאל תונתשהל ולחה ייח .ויתונויזח
יכרדב ךלוה ןיידע ינא ,ינוט חאלו םיהולאל
תטשוהש הרזעהו הכימתה רובע הדות .םיהולא
ךכרבי .ןכ םג ילו יחאלו ידידילו יתחפשמל
.םלועלו וישכע םיהולא

תונורחאה םינשב קזח היהאש ידעב ללפתה
עשת תוצרל ילע .רהוס-תיבב תבשל יל שיש
.םינש
וקיסכמ וינ ,יִנוטְנַא                              .יִו .סֶא

,דבכנה ומאלא רמוכל
םשב תוכרב ,ונעישומו וננודא םשב תוכרב

יבתכ רפס תא יתלביק םויה .םימורמב וננודא
ינא .תודות בר ,יל תחלש רשא שדחה שדוקה
ידמ וב שמתשאש ךל חיטבמ ינא .הדות ריסא
שיגרמ ינאו ריסא ינא ,ךל עודיש יפכ .םוי
גאוד רשא ץוחב והשימ יתאצמש ךרובמ
דעבו ךדעב ללפתא .םירחא לש םתעושיל
קולחל רוזעל םג הצור יתייה .םוי לכ ךתייסנכ
.יתיא ןאכ םיאצמנה םישנא םע םיהולא-רבד תא
דחא לכ לש קתוע יל חלש ,אנא ,ךכ םשל
,‘‘תורצ‘‘ ,‘‘ןתמה‘‘ :םיאבה םיטירפהמ
אל םלועמ .‘‘הליבט‘‘ו ,‘‘תובעות‘‘ ,‘‘גילבהל‘‘
דציכ עדוי ינניאש םושמ חישמל םדא יתסייג
והשמ םג יל חולשל לכות םאה .תאז תושעל
?םירחא םע יתנומא תא קולחל ךיא יתוא ךירדיש
םיהולא ךרבי .ךתבושתל חור רצוקב ןיתמא
.ךתייסנכ תאו ,ךתחפשמ תא ,ךתוא
יפיסיסימ ,יטיס וזאַי                            .י'ִג .וו

,דבכנה ומאלא ינוט רמוכל
יתלקתנ  !הווקמ ינא ,ךרובמ ?ךמולש המ

ןודעומב דחא ,םויה ךנולע לש םיקתוע ינשב
םושמ םהילא יתכשמנ .בוחרב דחאו וינבא דנרג
םידש שוריג לע רמאמ היה םהמ דחאב .המ
!חושמ היה בוחרהמ יתמרהש קתועה .ףוגהמ
ךתדובעב ךשמה .דצב ותוא חינהל יתלוכי אל
יּונַמ יל חולשל לוכי התא םאה !הנמאנה
?ךנולעל
.הדות
ןיסנוקסיוו ,יקוולימ                             .יִט .יִס

,ומאלא ינוט רמל

ךינולעמ דחא תא יתארק רבכמ אל

ינחור ןוזמב אלמ אוהש תוארל יתחמשו

-יבתכ לש הנירטקודה יוביג םע ,רישע

רהוס-תיבב ריסא ינא עגרכ .שדוקה

םייתעבש ךרובמ שיגראו הינרופילקב

ראש לכו יונמ יל קפסת ךתייסנכ םא

םיחאלו יל חולשל ןכומ ךניהש רמוחה

.ותוא קולחא םתיאש םירצונה

.הבר הדות

הינרופילק ,ֹונֶלֶד                 .יִב .ייִוו

םיניפיליפב ליבטמ )לאמש דצב( .י'ִג .יֵא רמוכה

שדח יתליהק הנבמ םינוב הליהקה ירבח

םיניפיליפ - םילוחה רובע ללפתמ .םא .ףא רמוכה
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,םהילע ןגהל ,תושעל המ םהל רמול תנמ-לע
ולשכיי אלש ידכ תכלל ןאלו יתמ םהל תורוהלו
.)61 ,ג”ל תומש( “]ופגניי אלו

הקינעה םמע היהת םיהולא תוחכונ יכ העידיה
ןוחטיבה תא הנופי ןב בלכלו עשוהיל ,לארשיל
תכלל ןוחטיבה תאו הברחב ןדריה רהנ תא תוצחל
לארשי ברקב םיהולא לש ותוחכונ 15.וחיריל
אבצ לע הנוחצינ תא לוחנל לארשיל הרשפיא
לכבו 45,םיכלמ השימח לע 35,וחירי לע 25,הערפ
-יבתכב 55.אטחמ הייקנ לארשי התיה ובש ףסונ ברק
חכונ היה םיהולאש תע לכבש ונא םיאור שדוקה
ונא .ןוחצינ םש היה - אטחמ יקנה ,ומע ברקב
ברקב חכונ םיהולאו תויה ,ונימיב ןוחצינ הארנ
.וידליל םיהולא לש תירקיעה החטבהה יהוז .וידלי
יתוחכונ[ ינא םכתיא“ ,ונל אוה רמוא ,אטחנ אל םא
םייקנ ראשנ םא 65.)02 ,ח”כ יתמ( “]םכתיא היהת
”ךבזעא אלו ךּפרא אל“ ,אוה חיטבמ ,אטחמ
לע עיבצמ םיהולא .)5 ,ג”י םירבעה לא תרגיא(
ידי-לע םיקפקפמ ןיבל םינימאמ ןיב לדבהה
םיאטוח םניאש םושמ ,םינימאמה ןיב ותוחכונ
ונתוא בהואה תרזעב“ .טלחומ ןוחצינ םילחונו
תוומה אל יכ חוטב ינאו .םיחצנממ רתוי ונחנא
םירבד אל ,םיטילש אלו םיכאלמ אל ,םייחה אלו

,תוחוכ אל ,אובל םידיתעש םירבד אלו הווהבש
אל ,רחא רוצי םוש אלו םיקמעמ אלו םיהבג אל
עושי חישמבש םיהולא תבהאמ ונדירפהל ולכוי
.)93-73 ,'ח םיימורה לא תרגיא( ”וננודא

,ינוליחה ,חתופמ וניאש ,ללפתמ וניאש ירצונה
-ידלי 75.ףרה אללו דימת םיללפתמש הלאמ לדבנ
םה םה ,הליפתל תודוה םיאטוח םניא םיהולא
85.םיהולא לש ותוחכונ דוסב םיסנכומה

ידי-לע דימת םימרגנ ןולשיכו הסובת
לש אטחה תאצות יהוז 95.םיהולא לש ותורדעיה
ואב יע ריעב הסובתהו ןולשיכה .הליפת-יא
ינפמ ולח ןולשיכו הסובת 06.אטחמ האצותכ
הליגש הז היה םיהולא .חכונ היה אל ינודאש
ועויס אלל 16.ןכע לש רתסומה ואטח תא עשוהיל
היה המ רעשל קר היה לוכי עשוהי ,םיהולא לש
תולגל לגוסמ םיהולא קר .לארשי הנחמב אטחה
קומעה ,יתימאה םנבומ תאו םירתסומ םיאטח
26.לפאהו

אטחה תא הליגש ינפל עשוהי םע רביד ינודא
םגו לארשי אטח“ :עשוהיל רמא אוה .ןכע לש
,'ז עשוהי( ”םתוא יתיוויצ רשא יתירב תא ורבע
לש ללשה לכש התיה ינודא לש ותדוקפ .)11
רצואה תיבל שדקוי ,ףסכהו בהזה ללוכ ,וחירי

השדקהה תעובש תא הרפה לארשי 36.ינודא לש
46.םיהולאמ הדדש לארשי ,ונייהד .תאזה

ונא ,םיללפתמ ונניאש ךכב םיאטוח ונאשכ
השידקמש ,השדקהה תעובש תא םג םירפמ

,ונבבל לכ תא םיהולאל
,ונתבשחמ ,ונתמשנ

ןיבהל ליחתהל םיבייח םירצונ 56.ונייחו ונחוכ
,םיללפתמ םניאש תאזב םיאטוח םה רשאכש
רתוי רומח אטח והז ,ךכ לע םיצורית םיאיצממו
שוריפבש ,אוה אטחה .םעפ-יא ועדיש אטח לכמ
.םיהולא לש ותרבחל םיפאוש וא יקשוח ונניא
הנומא רתוי ונל שיש םג איה רבדה תועמשמ
וחוכב רשאמ ,ונא ונישעמבו וניתונורשכב
ונל ןיאש ךכ לע עיבצמ הז .םיהולא לש ותלוכיבו
לש ויתוחטבה ןה תוריבכו תואלפנ המכ דע גשומ
ונוצרבש תוכרבה עפש לע וא ,וידליל םיהולא
לע םג עיבצמ הז אטח 66.ףרה אלל ונילע ריטמהל
תוגונעתה תא בירקהל ללכ םינכומ ונניאש ךכ
רובע ונרשבב אטח לש ,םיעטמה ,םיימשגה
תונלבס ונל ןיאש וא ,ונרמשי םיהולאש ןוחטיבה
יכ ונל רמוא הז .םיהולא לש ותעושיל תוכחל
הכ איה חישמל ונתונתייצו ונייחב תוינחורה
ונמצע לע תופכל ףא םילוכי ונניאש ,השולק
םוקמב ןוחצינב הכזנש ידכ ,הליפתב דימתהל
.םירזוח תונולשיכבו הסובתב

תויהל ףיסוא אל“ :עשוהיל עידוה םיהולא
עשוהי( ”םכברקמ םרחה ודימשת אל םא םכמע
ותנגהו ותוחכונ תא ריסה םיהולא ,בוש .)21 ,'ז
דומלל םיבייח םירצונ .םהיאטח חכונל לארשימ
רקיעב םימרגנ הייסנכבו םהייחב ןולשיכו הסובתש
.םיהולא לש ותוחכונ דוביאמ האצותכ

-רבד יכ ןמסמ םדאה ףוגב באכש יפכ קוידב
הסובת םג ךכ ,ףוגה לש םזינכמב הרושכ וניא המ
יכ ונל םיעידומה ,םיהולאמ םירסמ םה ןולשיכו
והשמ םיננכתמ וא ,ער והשמ םישוע ,םיאטוח ונא
ריהזמה ,םיהולאמ הבהא לש םירסמ םה הלא .ער
אטח עוציב לע בושחל אל ףאו אוטחל אל ונתוא
.)02 ,ח”י לאקזחי( ”תומת איה תאטוחה שפנה” יכ

ישנא יתוא ולאשו ורזח ,לארשיב יתייה רשאכ
ריעב יתרקיב םא םהינפ לע ךויחב הפיח למנה-ריע
אלו תויה .הפיחמ הקוחר הנניאש ,ַיע הקיתעה
המוד איה .דידי םע םשל יתעסנ ,זא דע הב יתרקיב
םייערא ןבא-יתב תואמ םש שי .םיאפר ריעל
.םיינש וא רדח ןב דחא לכ ,םישוטנ םייביטימירפו
הנשי .םינשי םיניינב רפסמ םנשי .גג ירסח םה
ליגב יברע גוז ידי-לע תלהונמה ,דבלב תחא תונח
הצוחמו ןיינבב וצצורתה םינטקה םהידלי .הדימעה
ושבל אל םירחא .דבלב לותיח ושבל םקלח .ול
.םירצק םייסנכמ קר ,תוצלוח

תוחפל תערתשמה תיקנע ןבא תדוצמ הנשי
םימייוסמ תומוקמב .תובוחר ינש ןיבש חטש לע
6-כ לש בחורבו רטמ 6 לש הבוגב םינבאה ויה
תוכלוה הלא םירחא תומוקמב .רתוי וא רטמ
רטמ 3-כ לש בחורל תועיגמו רתוי תורצ תויהנו
תונבל ןניה םינבאה לכ .רטמ 3-כ לש הבוגו
לקסינ ,לארשיל קיזהש םדאה ,ןכע .ידמל תולודגו

רובעב ,וירדעו ותחפשמ םע דחי ,םינבאב םש

םינבאה לג תחת םירובק םה .לארשיל םרגש תורצה
ןורכיז תטרדנא יהז 76.הזה םויה םצע דע קנעה
,אטחל ותאנש תא ןיגפה םיהולא ובש םויל תרדוק
תוחכונש תנמ-לע ,ושרשל שיש ונל הארהו
לארשי םע לכ .לארשי ינבל בושל לכות םיהולא
םיהולא םויכ .דחא םדא לש ויאטח ןיגב לבס
-לע ונתוחכונמ הלאכ םיאטוח ריסהל ונילע הווצמ
םיהולא תוחכונש ךכ ,הייסנכה ןמ םתקחרה ידי
לא“ ונילע הווצמ אוה .םש תוהשלו בושל לכות
”ירפ ושעי אל רשא ךשוחה ישעמב ופתתשת
הלאל רמוא אוה 86.)11 ,'ה םייספאה לא תרגיא(
קיחרמה לכ“ :םיהולא-רבד תא לבקל םיברסמה
.םיהולא ול ןיא ,חישמה תרותב דמוע וניאו תכל
.ןבה םגו באה םג ול שי ,חישמה תרותב דמועה
,תאזה הרותה תא איבי אלו םכילא אובי םא שיא
יכ ;'םולש' ול ורמאת לאו התיבה ותוא ולבקת לא
וישעמב ףתתשמ םולש תכרבב ותוא ךרבמה
.)11-9 ,‘א היינשה ןנחוי תרגיא( ”םיערה

עדומ חישמה לש דחואמה ופוגב רבח לכ
הנתומ חישמה לש ופוגב הז ודמעמ יכ הדבועל
.אוטחל ונל רוסאש הביסה וז .םיהולאל תויצב
בהוא םיהולאש םירמואה .אטח והז - ללפתהל אל
96.תמאה תא םכל םירמוא םניא ,יאנת אלל ונתוא

ןתינ ותוא ,ַיַעה לש הקיתעה ריעב םינבאה לג
ארונ רסמ וניה ,הזה םויה םצע דע לקנב תוארל
םילוכי םה יכ םיבשוחה הלא לכל תודע ,םיהולאמ
םיהולא לש[ קוח“ .ךכ-לע שנעיהל אלו אוטחל
סויתומיט לא הנושאר תרגיא( ”םיררוס ...]עישרמ
ךא ,םיקידצה תא םיעישרמ םדא יקוח .)9 ,'א
07.יפוסה טפושה וניה םיהולא

םיבייח ,םיהולא תוחכונב תוהשל ידכ
.ךכ לכ לודג אטח הניה הליפת-יא ,ןכל 17.ללפתהל
סוקרמ( ”הליפת-תיב“ וניה םיהולא תיב יכ בותכ
םא ,חישמה עושי ןודאהמ קלח ונא םא .)71 ,א”י
,הריט ,דעומ-להוא ,שדקמ ונא םא ,באהמ קלח ונא
חכ לודג יכ“ 27.דימת ללפתהל ונילע ,םיהולא-תיב
תרגיא( ”הקזחב םיהולא לא ארוקה קידצה תליפת
.)61 ,'ה בקעי

םיקבאתמ ,םימחול ונא
ידי-לע ונרובע תושעיהל הכירצ המיחלה לכ

םיהולא לש וחוכ תא סייגל ידכ ,ןכל .םיהולא
ידי-לע עגמ ומיע רוציל ונילע ,ברקה-הדשל
,ונילא ותוחכונו וחוכ תא איבהל ושקבל ,הליפת
לע ןוחצינ לוחנל לכונש תנמ-לע ונמיע תויהלו
םע יכ ונתמחלמ םדו רשב םע אל יכ“ .וניביוא
,הזה םלועה תכשחב םילשומה םע םיטילשו םירש
לא תרגיא( ”םימורמב רשא תוערה תוחורה םע
םחלייש םיהולאל םיקוקז ונא .)21 ,'ו םייספאה
חוכ ךכל שורדש ינפמ ,ונרובע הזה עשֶרה דגנ
.םדא ינב לש השולקה םתלוכיל רבעמו לעמ

,ו"ט ,ד"י םיקרפ תומש  25  9 ,ד"ל ,8-7 ,א"ל ,63-53 ,'א םירבד ,21-11 ,ב"ל ,91-81 ,ז"כ ,83-63 ,03 ,42 ,9-6 ,ד"י ,03 ,ג"י רבדמב  15
קרפ ,41-1 ,'י עשוהי ,3-1 ,'ג םירבד ,3-1 ,א"כ רבדמב  55  34-5 ,'י עשוהי ,8-7 ,א"ל רבדמב  45  'ו קרפ עשוהי  35  51-31 ,ו"לק םיליהת
,'ה בקעי ,63-43 ,א"כ סקול ,22-12 ,א"כ ,72-51 ,'ז יתמ  75  31 ,'א יגח ,11 ,ב"מ הימרי  65  31-3 ,'ז ,'א לאומש ,52-7 ,'ז םיטפוש ,א"י
-ירבד ,21 ,'ז עשוהי  95  2 ,ט"נ היעשי ,01 ,ח"י ילשמ ,4 ,א"ס ,4-2 ,ז"נ ,8-4 ,ז"י ,52-02 ,א"ל ,6-5 ,ז"כ םיליהת  85  12-81 ,'א הדוהי ,61
,'ד ,'א םייתנירוקה ,74 ,92-82 ,22 ,'ב לאינד ,22 ,ב"י בויא  26  31-4 ,'ז עשוהי  16  31-1 ,'ז עשוהי  06  22 ,'ח ארזע ,9 ,ח"כ ,'א םימיה
,ו"ט ,'א םימיה-ירבד  66  2-1 ,ב"י ,31 ,'ו םיימורה ,03-92 ,ב"י סוקרמ ,64-44 ,ג"י יתמ  56  9-8 ,'ג יכאלמ  46  91-61 ,'ו עשוהי  36  5
4 ,'א ,'ב סורטפ ,61 ,א"י םירבעה ,3-2 ,ד"י ןנחוי ,02 ,ח"כ ,6 ,'י ילשמ ,2

תולגתהה ,31-11 ,5 ,1 ,'ה ,'א םייתנירוקה  86  62-42 ,'ז עשוהי  76
,26 ,'ט סקול ,ח"כ קרפ ,31-21 ,01-9 ,'ז םירבד  96  2-1 ,א"י
-6 ,'נ ,21 ,'ז םיליהת  07  92-62 ,'י ,8-4 ,'ו םירבעה ,6 ,ו"ט ןנחוי

17  13 ,ז"י םיחילשה ישעמ ,81 ,5 ,'ג יכאלמ ,01-9 ,'ז לאינד ,4
,81 ,31 ,'ו םייספאה ,33 ,ג"י סוקרמ ,14 ,ו"כ ,31 ,א"כ יתמ
סורטפ ,8 ,2-1 ,'ב ,'א סויתומיט ,2 ,'ד םיסולוקה ,7-6 ,'ד םייפיליפה
,א"ל ,1 ,ח"י סקול   27  8 ,'ה תולגתהה ,12-02 ,'א הדוהי ,7 ,'ד ,'א
71 ,'ה ,'א םיקינולסתה ,81 ,'ו םייספאה ,63

אטח והז - ללפתהל אל

(המשך בעמוד 8)
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רפוסמ לאקזחי רפסב ,03 קוספ ,ב”כ קרפב
הליפתב ץרפב םידמועה םייתד םישנו םירבג לע
הסובתו ןולשיכ לכ .ןוחצינ םשקבב םיהולאל
ףתתשהל שקבתנ אל םיהולאש ינפמ םיעיגמ
ןמזה“ יכ .ןמזה תא לצננש שקבמ ינודא 37.המחלמב
.)92 ,'ז םייתנירוקה לא הנושאר תרגיא( ”קחוד
טול ייח ןעמל םהרבא לש ותליפתל הנענ םיהולא
םא לאש םהרבא .23-32 ,ח”י תישארב רפסב
םישימח הב ואצמיי םא ריעה לע סוחי םיהולא
וא ,םירשע וא ,םישולש וא ,םיעברא וא ,םיקידצ
םיהולאל תורשפאמ וניתוליפת .הרשע וליפא
תולועפל םיהולא תא ועיני וניתוליפת .לועפל
חצנ ייח לבקנ ונא 47.ונמצעל רבעמ הברה ןניהש
ומכ הרקי הנתמ ןיא 57.הנומאב םרובע ללפתנ םא
ונא ותוחכונבש םושמ םיהולא תוחכונ לש וז
67.ןוחצינו חצנ ייח םיאצומ

םולהי‘‘ תא הנתמב םילבקמ ונייה וליא
םלוא .םניחב תנתינ התייה הנתמה ,‘‘הווקתה
חצנ ייח לש הנתמה .ונדיקפת והז ,הילע הרימשה
תויהל םיכישממ ונאש ךכב ונרובע תרמשנ
,וילא ונתורבחתהב ,םיהולא לש ותוחכונב
ןכו ,םיהולאל םיבורק ונתויהבו ,ומע ונתרושקתב
ויה“ :בותכ 77.וֵנכותב ויבא םע דחי חישמל םג
תרזעב אוטחלמ וענמיה[ רמשמה לע ודמיעו םירע
תא רמשל תנמ-לע םכברקב םיהולא תוחכונו חוכ
,עשר ותואמ ןנוגתהל םכילע .חצנ ייח לש הנתמה
היראכ טטושמ ןטשה ]ונביוא[ םכביוא .]ןטשה
סורטפ תרגיא( ”והשימ ףורטל ול שפחמו גאוש
ףא ףורטל לגוסמ וניא ןטשה .)8 ,'ה הנושארה
ונא ןכל .ונמיע חכונ םיהולאשכ ונתיאמ דחא

,ללפתהל ךישמהל םיבייח
רשבכ ונא םייח םנמא“ יכ

ינפמ .םדו רשב ךרדכ םימחלנ ונא ןיא ךא ,םדו
קזח אלא ,ימשג וניא ונלש המחלמה קשנש
תועצמאב[ הסירה ידכ-דע םיהולא תועצמאב
םיטטוממ ונחנא ,םירצבמ לש ]םיהולאל הליפת
]תעד[ תד דגנ אשנתמש םר רבד לכו תולובחת
,חישמל תויצ םשל הבשחמ לכ םיעינכמו םיהולא
ךותב[ תעמשמ תרפה לכ שינעהל םינכומו
תרגיא( ”םתא םכתעמשמ םלשות רשאכ ,]ונמצע
תוחכונ ידי-לע קר .)6-3 ,'י םייתנירוקה לא היינש
.תאז גישהל ןתינ ונברקב םיהולא

םיהולא לש ותוחכונ תוכזו חצנ ייח לש הנתמה
87.ויתורצוא לכו םלועהמ הברהב בר ןכרע ,ונברקב

,ד"ס ,2 ,ט"נ היעשי ,02 ,ד"כ ,'ב םימיה-ירבד ,21 ,'ז עשוהי  37
-41 ,ד"י ןנחוי ,42 ,א"י סוקרמ ,22-12 ,א"כ ,8-7 ,'ז יתמ  47  6
,8 ,'ב םייספאה ,31 ,01-9 ,'י םיימורה  57  61 ,'ה בקעי ,31
םייספאה ,13 ,'ח םיימורה ,12-51 ,ד"י ןנחוי  67  51 ,'ה בקעי

,6 ,ה"נ היעשי ,81 ,ה"מק םיליהת  77  4 ,'ד ,'א ןנחוי ,22-21 ,'ב
12-02 ,'א הדוהי ,61 ,'ד םירבעה ,81 ,31-01 ,'ו םייספאה

ןב ונפוג ךותב ,ונברקב םיהולא לש וחוכו וייח
ולוכ םוקיהמ רתוי הברה ןכ םג םיווש ,התומתה
ונברקב םיהולא תוחכונ .דחי םג תומלועה לכמו
םע ,הוודחו ,ימצע ןוחטב ,בר ץמוא ונילע הרשמ
97.ונתיאמ שרוד אוהש רבד לכ עצבל תלוכיה

08.ונניגמ אוה םיהולא

-לע וישכע חצנ ייח לש הנתמה תא לבקת םא
החדי אל אוה ,ונעמל ךנוצר תא עינכתש ךכ ידי
תועמשיהו הליפת ךרדב ותוחכונב ךישמת םאו ךתוא
םא יכ ,הווצמ לכ לע רומשל קר אל לכות ,ורבדל
לש ךרע תרקי הנתמ התוא תא ,ףוסה דע ,רמשל םג
דע ךברקב םיהולא תוחכונ תא םג ומכ ,חצנ ייח
ותוחכונו חצנ ייח לש הנתמה תלבקב לחתה 18.ףוסה
:וז הליפת תרימאב ךברקב םיהולא לש

הליפת
חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא

םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש ונב אוה
חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח לכ לע הרפכ
יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי וניהשו 4שדוקה
תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז
התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ
תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל
ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ
.יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא
ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו
11.דוע אטחא אלו

,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1
יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה ישעמ  3  4-3
,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ
,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה
,7 ,'א ,'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה
םיימורה  9  41 ,'א םיסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י

יפלא ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ
ונלש םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב
,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ
,תינאירוק ,תיניס ,תיסור ,תינמרג ,תיקלטיא
תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט ,תיברס ,תינבלא
תייסנכ םעטמ םינולעה תקולח .תילאפנו

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב הניה ומאלא

לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
תא תחקלו תוגונעתמ ענמיהל אוה ינשה דעצה
תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ בלצה
תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה ךנוצר תא
לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת לכ לע םלועה
.חישמה לש ותומ ךותב

םיינטשה םייחהמ ךתייחת אוה ישילשה דעצה
.חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל ןושארה םדאה לש
תוכמס תדמעל םיימשל ךתיילע אוה יעיברה דעצה

דעצהו ,ץראה ינפ לע םיהולא רובע לושמל
דע ץראה לע םיהולא רובע לושמל וניה ישימחה
ילע םיימשה תוכלמ תא איבהל תנמ-לע ,ףוסה
ןכמ-רחאל ,םיהולא רבד תא דומלל ךילע .תומדא
הווצמ םיהולא רבד רשא תא תושעלו ול עמשיהל
ךתעינכל תויאר וארי םלועהו הייסנכהש ךכ ,ךילע
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו ,ולש רדסה ,ינודא רבדל

.בוט לכ םיהולא םכילע איבי .ינודא תא וללה
םשב עודיה ,ןמפוה רזל ינרב
ינחור גיהנמ - ומאלא ינוט

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church - P. O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA

782-7406 (479)       סקפ      782-7370 (479) -:הממיב תועש 42 חותפ ןיעידומו הליפת וק

www.alamoministries.com

.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפתSierra Hwy., Canyon Country, California 91390 13136 -      - סל‘גנא סול תייסנכ

תרידשו דווילוה תרדש תניפב הרזחבו הליפתל םניח העסה - הליפת לכ רחאל תשגומ החורא - .ברעב 00:8–ו םיירהצה
.03:6-ו 03:1-ב ןושאר ימיבו - ברעב 03:6-ב םוי ידמ ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה

.תועשהו םוקימה תגשהל ונפלט .וסנקרא ,הנקראסקטמ תוקד 51-ו ,וסנקרא ,תימס טרופ ,יטיס קרוי-וינב םג ברע ידמ תומייקתמ תוליפת
תא איבמ אוהש ךכב םלועה יבחרב עודי ומאלא תדה-ןהכ 1.חצנ ייחו תמאה ,הדיחיה ךרדה וניה ,םיהולא רבד ,חישמה עושי 

2.העושיל הדיחיהו תיתימאה תינכותה תא םיאשונ הלא םינולע .וז תמא גיצהל תנמ-לע קר םיהולא רבד

21 ,'ד םיחילשה ישעמ  2  6 ,ד"י ןנחוי  1      .רחאל םתוא רבעה ,םתוא ךילשת לא
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,'א לאומש ,72 ,21 ,ג"ל ,41 ,ג"כ םירבד  08  4 ,'ד ,'א ןנחוי ,13 ,'ח םיימורה  97  92 ,ט"י ,64-44 ,ג"י יתמ ,22 ,2 ,'י ילשמ  87
4 ,'ד ,'א ןנחוי ,73 ,'ח םיימורה ,33 ,ז"ט ןנחוי ,22 ,'י יתמ  18  01 ,'ג תולגתהה ,9 ,'ב ,'ב סורטפ ,3 ,'ג ,'ב םיקינולסתה ,9 ,'ב


