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 ,’ד ,81–91 ,’ג םירבעה ,21 ,’ד םייסולוקה ,41–51 ,’ג םייפיליפה ,31 ,’ד ,81–91 ,21–41 ,’א םייספאה ,22 ,’ג םייטלגה ,01–31 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,02–32 ,ז”י ,62–72 ,1–2 ,ד”י ןנחוי 1
 םירבעה ,21–41 ,’א םייספאה ,22 ,’ג םייטלגה ,33 ,’ב ,4–5 ,’א םיחילשה ,31–61 ,7–8 ,ז”ט ,62–72 ,ו”ט ,62 ,51–12 ,ד”י ןנחוי ,84–94 ,ד”כ סקול 2  61 ,’ד ,’א ןנחוי ,02–12 ,ג”י ,1–21
3 ,’ד ,22 ,81–91 ,’ב ,’א ןנחוי ,66 ,’ו ןנחוי 4  31–71 ,’ז תולגתהה ,41–51 ,’א הדוהי ,2–31 ,’ב םיימורה ,32 ,א”י ילשמ ,22 ,’נ ,21–31 ,’ה םיליהת ,03 ,א”כ בויא 3  1–11 ,’ד ,81–91 ,’ג
 ,61 ,ז”ט סוקרמ ,32 ,ד”ל םיליהת 6  2–4 ,’ד ,’ב סויתומיט ,8–11 ,’י ,41–51 ,’ח םיימורה ,8–9 ,ז”ט ,71–81 ,’ג ןנחוי ,51–61 ,ז”ט סוקרמ ,91–02 ,ז”י ,85 ,ג”י יתמ 5  7 ,’א ,’ב ןנחוי ,1–
 םירבד ,5 ,’כ תומש 7  8 ,א”כ תולגתהה ,5 ,’א הדוהי ,91 ,21 ,’ג םירבעה ,01–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,61–81 ,’א םיימורה ,7–8 ,ז”ט ,52–62 ,א”י ,42 ,’ח ,63 ,81 ,’ג ןנחוי ,05 ,’ז סקול
 סוקרמ ,41–51 ,’י יתמ 8  41 ,21 ,7 ,ב”כ תולגתהה ,9 ,’א ,’ב ןנחוי ,82–92 ,42–52 ,71 ,41 ,3–5 ,’ב ,’א ןנחוי ,6–8 ,’ב ,’א סורטפ ,41 ,01 ,6 ,ו”ט ןנחוי ,61 ,ט”י ,02–33 ,’א ילשמ ,9–21 ,ז
 ,ד”י ןנחוי ,94 ,ד”כ סקול 9  8 ,א”כ תולגתהה ,5 ,’א הדוהי ,01–31 ,6 ,1–3 ,’ד ,7–21 ,’ג םירבעה ,8–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,81 ,’א םיימורה ,63 ,81 ,’ג ןנחוי ,11–21 ,5 ,’ח סקול ,61 ,ז”ט
3 ,’א ןנחוי 01  81–02 ,’ה ,5–9 ,’ג ,’א ןנחוי ,3–5 ,’א ,’א סורטפ ,02–12 ,ג”י ,81 ,’ב םירבעה ,31 ,’ד ,51 ,31 ,’ב םייפיליפה ,61 ,’ה םייטלגה ,1–31 ,’ו םיימורה ,7–11 ,ז”ט ,62–72 ,ו”ט ,62
 ,א”כ בויא 21  ”םירק תובבל סיממ”ו ”העפשה ילעב םישנא” ,”ינודא דבע” ,”תושבי תומצע” ,”ןמזה תותואמ” :ומאלא ינוט לש ותודעמ םיעטק 11  31 ,ט”י תולגתהה ,41 ,01–11 ,1–
  5–61 ,’ב םיימורה ,84 ,ב”י ןנחוי ,03–64 ,ה”כ ,94 ,04–34 ,03 ,ג”י ,63–73 ,ב”י ,12–42 ,א”י ,91–32 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,9–01 ,’ז לאינד ,41 ,ב”י תלהק ,31 ,ו”צ ,3–6 ,’נ םיליהת ,03
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�דומענ�רשאכ�,ןידה-םויב�תועתפה�ונל�הנייהת�אל
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�תלליה�םאה�?תוחורה�ןודא�תא�תלליה�םאה
�ולעופ�לועפל�ול�תרתוהש�ךכ�ידי-לע�ינודא�תא
�םלועה�תא�האור�ינא�?ךתועצמאב�ןהו�ךברקב�ןה
�םהינש�,ינחור�תויהל�רמייתמה�םלועה�תאו�ינוליחה
�,ימצעה�םנוצר(�םהישעמ�טיברשב�םיחטוב�דחאכ
�לש�ותטילשב�אלו�םתטילשבו�)םהלש�םתוכמס
�םוקמב�םהלש�םתליהתל�הנותנ�םתגאדו�,םיהולא
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�םג�םה�12.םיהולא�םליצי�אל�םרעצו�םלבס�םויב
�לכב�ןמאנ�םיהולא�יכ�ודוי�םה�22.החונמ�ואצמי�אל
�ןיא�ויטפשמב�.ותקדצ�לכבו�,ויטפשמ�לכב�,וילעפ

�בייח�אטוח�לכו�םדא�ףאל�דחוימ�סחי�הארמ�אוה
�יאטח�32.םיערה�וישעמ�םוש�לע�וינפמ�קלתסהל
�אטח�לקשמכ�םלקשמו�,םהל�רפסמ�ןיא�,םלועה
�ראש�לכו�הלא�םיאטוח�ןידה�םוי�אובב�42.הנומאה-יא
�וניתומשנ”�:םמצעל�ורמאי�,וטרחתה�אלש�,םידובאה
�םתדירי�תא�ענמי�אל�הז�ךא�”,וניעשפ�ילכב�תויוור
�,הלא�לכ�לש�םהינפ�.תויתחת�לואש�לש�תרעובה�ןטבל
�לובלב�ואלמתיו�וכישחי�,הנומאה-יא�אטח�תא�ועציבש
�ינודא�רבד�ברחו�,ושרוגי�וינפמש�םיהולאה�ןב�ינפב
�52.חצנל�םתולגהלו�םשינעהל�םהינפל�ראשית

�הרהצהה�יהוז�יכ�ונתוא�ריהזמ�,לכ�יהולא�,ינודא
�לכו�,תודמעה�ילעב�,םיכלמה�,םיכיסנה�דגנ�ןידהו
�תומל�ונילע�רזגיי�62.תוחורה�ןודא�ינפב�ץראה�יריבג
�חורל�ריתנ�ןכ�םא�אלא�,םוניהיגב�חצנל�תוהשלו
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”חישמה“
)1דומעמךשמה(

תימס�.ב�רטסל
�3414ןוסידמ�'דש
יוניליא�,וגאקיש

ב”הרא
�ונא�.םלועה�לכ�ךותמ�דחא�םדא�םירחוב�ונא

�וילא�עיגהלו�וב�דקמתהל�,ותוהזל�שוריפב�םילוכי
�ץראה�תא�םלועה�תוצרא�לכ�ךותמ�רחבנש�ךכ�ידי-לע
�םיאיצומ�ונא�ךכבו�,ב”הרא�,רג�אוה�הבש�תחאה
�ידי-לע�.םלועה�תוצרא�ראש�לכ�תא��תורשפא�ללכמ
�ב”הרא�ללכ�ךותמ�רג�אוה�הבש�תחא�הנידמ�תריחב
�ראש�לכ�תא�תורשפא�ללכמ�םיאיצומ�ונא�-�יוניליא�-
�-�תאזה�הנידמב�תחא�ריע�ןויצ�ידי-לע�.תונידמה
�ראש�לכ�תא�תורשפא�ללכמ�םיאיצומ�ונא�-�וגאקיש
�דחאה�תיבה�לש�הנוכנה�תבותכה�ןויצב�.םלועה�ירע
��3414ןוסידמ�תרידש�-�ררוגתמ�אוה�ובש�וגאקישב
�ראש�לכ�תא�תורשפא�ללכמ�דיימ�םיאיצומ��ונא�-
�דיחיהו�ןוכנה�םשה�םושיר�ידי-לע�.םלועב�םיתבה
�םילידבמ�ונאש�דבלב�תאז�אל�-�תימס�.ב�רטסל�-�ול
�ותואב�רוגל�םייושעה�םישנאה�ראש�ןיבו�וניב
�ראש�לכ�תא�תורשפא�ללכמ�םיאיצומ�םג�ונא�,תיב
!םלועב�םישנאה

�הדימב�”תוהז-יות“�ןתמ�ידי-לע�,הרוצ�התואב
�ונל�רשפאמ�,אוביש�חישמה�תודוא�ך”נתב�תקפסמ
�,הירוטסיהה�לכ�ךותמ�דיחיו�דחא�םדא�רוחבל�םיהולא
�םיחוטב�תויהלו�,םישנאה�לכ�ךותמ�,םימעה�לכ�ךותמ
�תוריהזב�אנ�קודבנ�!חישמה�אוה�הז�שיאש�תואדווב
�םיידוחי�םיטרפ�.לוכיבכ�”ותבותכ“�,”ויכומיס“�תא
�תנמ-לע�ונתינ�,”ותבותכ“�לש�םיביכרמה�,הלא
�ךישמנשכ�.יתימאה�חישמה�והימ�תעדל�לכונ�ונלוכש
�הלא�תואובנ�לש�םירבסההו�םימושירה�םע�םדקתנו
�רוריבב�הארנ�-�םיהדמ�םהלש�רבטצמה�םשורהו�-
�היה�לוכי�אל�םלועה�לש�הירוטסיהב�רחא�םדא�ףאש
�קלח�וליפא�וא�,תויחישמה�תואובנה�לכ�תא�אלמל
.יתרצנה�עושיל�טרפ�,ןהמ�ירעזימ

�תורשפא�ללכמ�איצוה�םיהולא�,הנושארב�)1(
�היהי�םלועב�םירבגה�תייסולכוא�ללכמ�והשימ�יכ
�הרומ�אוה�ןמז�ותואבו�חישמה�לש�רישיה�הרוהה
�וחיטבהב�,ךאלמכ�אלו�םדאכ�עיפוי�חישמהש�רוריבב
.השיא�ערזמ�היהי�עישומה�יכ

�ןיב�ךערז�ןיבו�השיאה�ןיבו�ךניב�תישא�הביאו“
�חישמה�ןויריהל�הל�ןתינה�םיהולא�לש�וערז[�הערז
�”בקע�ונפושת�התאו�שאר�ךפושי�אוה�,]םיהולאה-ןב
.)�51,'ג�תישארב(

�תויחישמה�תורישיה�תוחטבהה�ןיבמ�הנושארה�,וז

�הירוטסיהה�לכ�םוכיס�,רבועב�ך”נתה“�איה�,ך”נתב
�םיהולא�יאיבנ�ןאכ�רשאב�.”דחא�ןצינב�האובנהו
�תא�םג�אלא�,הלותבמ�חישמה�תדלוה�תא�קר�אל�וזח
�ונפושת�התא“�:רמא�םיהולא�וננעמל�.ופוג�ירוסיי
�:וישעמו�ןטשה�לע�אלמה�ידיתעה�ונוחצינו�”בקע
.”שאר�ךפושי�]חישמה[�אוה“

�תישארב�רפסב�המיהדמ�החכוה�ןתנ�םיהולא
�הרורב�התיה��51,'ג�תישארבב�החטבהה�יכ�,�1,'ד
�רוכבה�הנב�דלוויהב�,ןכש�,הוחו�םדא�ידי-לע�תנבומו
�”הוהי�תא�שיא�יתינק“�:תובהלתהב�הוח�הריהצה
�יכ�הבשח�הוח�,דלונ�רוכבהשכ�.)�1,'ד�תישארב(
�,ןמזה�ןיגב�התעט�איה�ךא�.עיפוה�חטבומה�עישומה
�תואמ�.ונתינ�םרטש�םירחא�םיבר�םיטרפו�,םוקמה
�.אובל�לכוי�חישמהש�ינפל�ףולחל�תובייח�םינש
�דלונ�רשא�,ונב�תא�םיהולאה�חלש�תעה�תואלמבו“
�לא�תרגיא(�”��…תודפל�הרותה�די�תחת�ןתינו�השיאמ
.)�5-4,'ד�םייטלגה

�ימעמ�שילש�ינש�לטיב�םיהולא�,ןכמ-רחאל�)2(
�-�םש�עזגמ�אבל�בייח�חישמהש�הרוהש�ךכב�םלועה
�לש�הירוטסיהה�תישארב�.חונ�ינבמ�-�תפי�וא�םח�אל
�ומצע�ההיז�,חונ�איבנה�תועצמאב�,םיהולא�,םימעה
���…םש�יהולא�הוהי�ךורב“�:דחוימ�ןפואב�םש�םע
�”םש�ילהואב�]םיהולא[�ןוכשיו�תפיל�םיהולא�תפי

ודוה

,ודוה,דאבארדיהדילרפכבםישדחםירמומלשהליבט
.תוירצונהומאלאתויסנכידי-לע

�,רקיה�ומאלא�ינוט�בהואה�יחאל
�.“תושבי�תומצע”�ךנולע�תא�יתלביק�לומתא

�.רמומ�ידניה�ינא�.דואמ�דע�יתדדועתהו�ויתארק
�תא�יתשדקהו��5991תנשב�חישמה�עושיל�יתפרטצה
�ותנוהכב�דבוע�ינא�.�6991תנשב�תללוהמה�ותנוהכל�ייח
�.ודוהבש�שדארפ�ארדנא�לש�םיחדינה�םירפכב

�הניה�יתשיא�.תורחאה�תויסנכהמ�הכימת�לכ�ןיא
�הדובעל�הירבחו�יתובדנתה�ןוגריאב�תילאיצוס�תדבוע
�ךילא�ףרטצהל�הצור�יתייה�.ונתייסנכב�םה�םג�םיכמות
�םיימשה�תוכלמ�תא�חתפלו�הנוהכה�תא�ךישמהלו
�.םהילא�ונעגה�אל�דועש�םישנאה�רובע

�םגרותתש�,תילגנאב�תורפס�דוע�לבקל�הצור�ינא
�לכ�םע�ןהכל�הצור�ינא�.וגולט�איהש�תימוקמה�הפשל
�ינא�.ךדי-לע�הבותכה�הרושבה�תורפס�םע�םגו�ךתכימת

�ודוה
)1דומעמךשמה(

.יי'ג.יברמוכהםעתוירצונהומאלאתויסנכתורפסיציפמ
ודוה,המוקינרטאק-.םיקחורמםיירפכםירוזאלםיעיגמ

�,דבכנה�ומאלא�רמוכל
�תומוקמב�דבועה�ריעצ�ףיטמ�ינא

�ןיב�.יִּפ�.ייא�לש�ףוחה�תעוצרב�םיקחורמ
�ינאו�םיעשורמ�םישנאו�םיפשכמ�,םיטסיאתא
�תא�ףיטהל�הצור�ינא�.םיבר�םיישק�רבוע
�ךתליפתל�קוקז�ינא�.הזה�רוזאב�הרושבה
�רבח�תויהל�הצור�ינא�.תיפסכ�הכימתלו
�קוקז�ינא�.תוירצונה�ומאלא�תויסנכ�תחפשמב
�רובע�ללפתמ�ינא�.וגולט�תפשב�תורפסל
�.הלא�םינורחא�םימיב�הנתיאה�ךתייסנכ
�ודוה�,.יפ�.ייא�,םלאפאתוק���.יִא�.יִּב�רמוכה

ומאלארמוכהתורפסתאץיפמ.יּפ.יּפרמוכה
ודוה,שדארּפארדנא-.וגולטלתמגרותמה

�םלאפאתוק

�ומאלא�תויסנכל�ףרטצהל�דאמ�חמשנ�ונא�,ךיניעב
�היהי�וננודאש�ללפתמו�הווקמ�ינא�.תוירצונה
�עדוהו�תאז�לוקש�,אנא�.הז�דעי�תגשהב�ונתיא
�.ירשפאה�םדקהב�יל
�חישמב�ךלש�,דובכב
�ודוה�,רופינאמ�����������������������������.סא�.יד

�רשאכ�,וננודא�ינפל�יאטחמ�יב�יתרזח�ימצע
�תובר�םימעפ�.“תושביה�תומצעה”�תא�יתארק
�יתדמל�ךא�.תושביה�תומצעה�אשונ�לע�יתפטה
�יבתכ�לע�ךירועש�תועצמאב�םיבר�םירבד
�!!ינודאל�חבשה�.שדוקה

�הדותב�,םיבתכמל�יתבותכ�תא�ךילא�ריבעמ�ינא
�לבקל�ידכ�םגו�תישיאהו�הבידאה�ךתכימת�רובע
�היהי�הז�.“חישמה”�רפסה�תא�דחוימבו�תורפסה�תא
�יתליפתב�ךישממ�ינא�.ינודא�ידבעל�דאמ�בושח
�יחא�,םיהולא�ךכרבי�.היסנכה�ירבחו�ךתייסנכ�רובע
�.ומאלא�ינוט
�,חישמה�דבע
�ודוה�,.יִּפ�.ייא�,דאבארדיה�����.רא�.יו�.יו�רמוכה
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הירגינ

�לש�תיפוסה�תומשגתהה�.)�72-62,'ט�תישארב(
�םיהולאה�רבד�רשאכ�האב�,�72,'ט�תישארבמ�האובנה
�הרושבה(�םיהולא�היהיו�םיהולאב�היה�רשא�יחצינה
�הזחנו�ןכשיו�רשב�היהנ�רבדהו“�,)�1,'א�ןנחוי�יפ-לע
�”תמאו�דסח-בר�ויבאל�דיחי�ןב�תראפתכ�ותראפת
�ומע�לא�אב�אוה�.)�41'א�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�םהרבא�לש�וינבמ�,םש�יאצאצ�םה�רשא�,לארשי
.)�72-01,א”י�תישארב�האר(

�תואמ�לכ�.תפסונ�הריחב�התשענ�,ןכמ-רחאל�)3(
�טרפ�תורשפא�ללכמ�ואצוה�םלועבש�םימואלה
�וארקב�דסי�ומצע�םיהולא�רשא�שדחה�םעה�:דחאל
�תא�קליח�ירוטסיהה�םיהולאהש�ךכ�.םהרבא�לא
�םינימאמה(�יוגו�ידוהי�:תוצובק�יתשל�םימעה
�ןטק�םע�לידבהו�)םינימאמ�םניאש�הלאו�םיהולאב
.חישמה�אובי�וכותמ�רשא�,ידוהיה�םעה�,דחא

�ךצראמ�ךל-ךל�םהרבא�לא�הוהי�רמאיו“
�יוגל�ךשעאו�ךארא�רשא�ץראה�לא���…ךתדלוממו
�תוחפשמ�לכ�ךב�וכרבנו���…הכרב�היהו���…ךכרבאו�לודג
�,ב”י�תישארב(�”��…ץראה�תא�ןתא�ךערזל���…המדאה
.)�8-1,�91-51,ז”י�תישארב�םג�האר�,3-1,�7

�הברהו�ךכרבא�ךרב�יכ���…הוהי�םואנ�יתעבשנ-יב“
�”ץראה�ייוג�לכ�ךערזב�וכרבתהו���…ךערז�תא�הברא
�חישמה�עושי�םיהולא-ןבב�םינימאמה�םייוגו�םידוהי(
.)�81-61,ב”כ�תישארב(�)ויתווצמ�תא�םירמושו

�:הנושאר�תובישח�רדסמ�האלפומ�העפות�ונינפל
�ובש�עושי�חישמה�ינפל�הנש��0051ןב�ךמסימ
�םיהולאש�:םינפ�תבר�האובנב�ןכתסמ�בתוכה
�ןתי�,הכרבל�םהרבא�תא�השעי�,םהרבא�תא�ךרבי
�וכרד�םלועה�לכ�תא�ךרביו�,ןענכ�ץרא�תא�ול
�ולש�וצרא�תא�לביקו�ארבנ�לודג�םע�.”וערז“�ךרדו
�ךרבל�,םכותמו�םהילא�אובי�חישמהש�:תחא�הרטמל
�איה�האובנה�!וב�םינימאמה�הלא�לש�םמלוע�לכ�תא
�ךשמב�תישארב�רפסב�תמייק�איה�.תיתורפס�הדבוע
�תורוד�ןב�סנ�איה�התמשגה�.יוניש�אלל�םינש�יפלא
�.המצע�תירוקמה�האובנה�ומכ�טלחומו�םלש�אוהו
�ןתנו�לודג�םעל�םהרבא�תא�ךפה�םיהולאש�קר�אל
�םא�יכ�,עשוהי�שוביכ�תעב�לארשי�ינבל�ןענכ�תא
�ןיאל�ךרבתה�םלועהו�חישמה�םהילא�אב�ןמזה�אובב
�חישמה�עושי�אוהש�םהרבא�לש�וערז�ךרד�רועש
�,ארקימהו�.)�8,�61,'ג�םייטלגה�לא�תרגיאה�האר(

�ךותמ�םייוגה�תא�קידצי�םיהולאה�יכ�שארמ�ותוארב
�וכרבנו“�:רמאל�םהרבא�תא�רשבל�םדיק�,הנומאה
.”םייוגה�לכ�ךב

�אלו�.וערזלו�תוחטבהה�ורמאנ�םהרבאל�הניהו“
�דיחיל�וליאכ�אלא�םיברל�וליאכ�ךערזלו�רמא
�םייטלגה�לא�תרגיאה(�”חישמה�אוהו�,ךערזלו
�דוד-ןב�חישמה�עושי�תודלות�רפס“�.)�8,�61,'ג
�ירה�.)�1,'א�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”םהרבא-ןב
�:ך”נתב�טא�טא�ונינפב�הלגתמ�יחישמה�רופיסהש
�םש�ינב�ךרד�אובל�,השיא�ערזמ�תויהל�בייח�חישמה
�רחא�ונשופיח�תא�םצמצמ�הז�.םהרבא�ערז�תויהלו
�שפחל�םיבייח�ונאש�וישכע�םיעדוי�ונא�:חישמה
.םהרבא�לש�ואצאצכ�ידוהיה�םעה�ברקב�ותוא

�לאעמשי�ללוכ�,םינב�רפסמ�ויה�םהרבאל�ךא�)4(
�הריחב�תושעיהל�ךרטצת�ךכ�םושמ�.קחציו�ורוכב
�יאצאצמ�היהי�חישמהש�ךכל�םיעדומ�ונא�וישכע�.תפסונ
�םירבעה�לא�תרגיאה�,�21,א”כ�,�91,ז”י�תישארב(�קחצי
�ארקי�קחציב�יכ“�,�7,'ט�םיימורה�לא�תרגיאה�,�81,א”י
�הז�.םויה�לש�םיברעה�יבא�,לאעמשי�ךרד�אלו�)”ערז�ךל
.רתוי�דוע�םישופיחה�וק�תא�םצמצמ

�לש�החוורה�יתוריש�שאר�בשוי

חישמה�לש�רחבנה�רודה�תייסנכ

�הירגינ

 ,דבכנה ומאלא רמוכל
 חישמה וננודא םשב תומולש ךל איבמ ינא

 תובר התארו העמש ונלש היסנכה .ןמא .עושי
 .זועב ךב שמתשה תמאב םיהולא ךיא ,ךיתודוא
 .ךרובע םיהולא תא םיחבשמ ונא

 ובש ירפכ רוזאב ,הירגינב תאצמנ ונתייסנכ
 ונא .הנומא-יאו ,תויתרוסמ ,םלסיאה םיצופנ
 שמח ךות םימלסומ השימחו םיעבש האמ ונרמה
 תמאב ונא .ונינפב תודמוע תובר תויעב ךא ,םינש
 יבתכ לש םימלש םיפסונ םיקתועל םיקוקז
 .ובגיאו הבורוי ,תילגנא תופשב  שדוק

 יכ ונתנומאב םיחוטב ונא ,רמוכה דובכ
 ךל רוזעל ךישמי זועב ךב שמתשמ רשא םיהולא
 .ונישנאל רזוע התאש יפכ
 !ינודא תא וללה
 הירגינ ,ולוסיא                          .םא .ףא

�,דבכנה�ומאלא�רמוכל
�הרשכהל�ב“הראב�ךתייסנכל�אובל�ףאוש�ינא

�ינא�.הנמזה�בתכמ�יל�חלשתש�ןנחתמ�ינא�.תיתד
�ותוא�תרשאו�וננודא�תא�תרשל�תמאב�הצור
�.הדות�.ךממ�לבקאש�הרשכהה�תרזעב
�,וננודאב�ךרובת
�וגוט�,המול������������������������������.ייא�.ייק

�,דבכנה�רמוכל
�חישמה�וננודא�לש�שודקה�ומשב�תומולש

�תיב�לש�הליפתה�תצובק‘‘ב�םירבח�ונא�.עושי
�,םיארוק�,םיללפתמ�ונא�.)וגוט(�המולב�ןאכ�‘‘לא
�ונא�.יונפ�עגר�לכב�שדוקה�יבתכ�תא�םידמולו
�ריכהל�םילוחלו�םיריעצ�םידימלתל�םירזוע�םג
�.ינודא�רבד�תא

�דידימ�ךתייסנכ�לש�םיבר�םיבתכ�ונלביק
�ךכ�לכ�םה�.דואמ�םתוא�םיכירעמ�ונא�.ונלש
�אובל�איה�ונתפיאשו�השפוחב�תעכ�ונא�.םיבוט
�,ונל�עודיש�יפכ�.ב“הראב�הבוט�היסנכב�רקבל
�.תירצונה�ומאלא�תייסנכ�איה�וז�הבוט�היסנכ

�םיהולא�ךל�לומגיו�ךכרבי�.ינודאל�חבשה
�.עפשב
�וגוט�,המול�������������������������.וו�.יִ�ּפ�.'ץייא

 ,ומאלא ינוט רמוכה בוהאה יחאל
 .הירגינ ,סוגאלב הרושבה לש רמוכ ינא

 ךתבהאמ יתדדועתהו תוקומע יבלל ועגנ ךירפס
 ךכרבי .עווגה םלועה לש ויתומשנל הלודגה
 .עפשב םיהולא

 רפסמ תרזעב יתייסנכל רוזעל לכות םאה
 ?םישדחה םינימאמה רובע שדוקה יבתכ יקתוע
 רוזעל וא ךתייסנכ תא גצייל לכוא םאה
 תוינכת ןנשי םאה ?יהשלכ ךרדב ךתייסנכל
 ןהב ףתתשהל לכואש ,תנגראמ ךתייסנכש ןהשלכ
 ?יתנוהכב יל ועייסישו יחור תא רישעהל ידכ
 .עדימ לבקל חמש יתייה
 ,הדות
 הירגינ ,סוגאל                           .יי'ג .ייא

�הנאג

הקירפא
�וגוט

)6דומעבךשמה(

�,רקיה�ומאלא�ינוט�רמוכל
�תאו�ךתוא�ךרבל�ךישמי�םיהולאו�ןתי�ימ

�הענכהב�ךתוא�ךרבמ�ינא�.האלפנה�ךתדובע
�חישמה�,ונעישומו�וננודא�לש�רקיה�ומשב
�,הז�בתכמ�ךילא�חולשל�גונעת�תמאב�והז�.עושי
�הליבחה�רוגישב�ךצמאמ�לע�דואמ�ךל�הדומה
�םינולעו�,“חישמה”�,שדוקה�יבתכ�יקתוע�םע
�םיהולא�ךכרביו�הדות�םירמוא�ונא�.םיימואלניב
�יהוז�.רתוי�דוע�ךתנוהכ�תא�ביחריו�עפשב
�ףרצל�ונל�רזוע�ךלש�רמוחה�.ונבל�תליפת
�ונאש�םיחמש�ונאו�םיימשה�תוכלמל�תומשנ
�תא�םימייקמ�םגו�םיהולא�לש�ותדובעמ�קלח

קלחמ.ֹוא.ייא,תירצונהומאלאתייסנכלשהנשמהרמוכ
.הנאגתטיסרבינואבומאלארמוכהתורפסתא

תורפסקלחמ
-.יס.ייאומאלא
הנאג,יסאמוק

רפסםע.יּב.יזקלחמה
הליגנאד-.”חישמה”
היפויתא,ןואט

�הדות�יריסא�היהנ�,ןכבו�.שדוקה�יבתכב�בותכה
�ןוגכ�רמוח�ונל�חולשל�ולכות�םא�,בוש�ךתייסנכל
�םיתיעל�םיפסונ�םינולע�,םירפכב�הצפהל�תורפס
�יעסמל�ואידיו�תוטלק�,“חישמה”�,רתוי�תופוכת
�,רמוכה�דובכ�,השקבב�.תונרקהו�םירפכב�תוררועתה
�ןתינ�הבש�ךרדה�לע�ףסונ�עדימל�םיקוקז�ונא
�םילוכי�ונא�.החמשב�ינודא�תא�דובעל�ךישמהל
�קזחמ�רשא�,חישמה�תועצמאב�רבד�לכ�תושעל
�.הדות�.ךממ�עמשנש�דעו�,םוי�ידמ�ונתוא
�,חישמב�ךלש
�הנאג�,ןאמוקראד���������������������������.ייא�.ייא
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 ,םירקי םידידי
 שולש ,ךרפס לש קתוע לבקל הצור יתייה

 .חישמה תודוא תואובנה שולשו םישולש תואמ
 ,ריעה הלעממ יתכלה דחא םוי .דואמ ךל הדוא
 ךרמאמ תא יתאצמ .ירוגמ םוקממ קחרה אל
 אוה .ץראה לע חנומ ימואלניבה ןולעה וא
 ,ותוא יתמרה ,יתסנכנ .יבל תמושת תא ךשמ
 יתינהנו ותוא יתכרעה .םעפ ידמ ויתארקו
 אבחתמ ךניאש יניעב ןח אצומ .דאמ ונממ
 ךותמ תמאה תא רמוא התאו ,קפאתמ ךניאו
 הב ךרדה יניעב ןח האצמ דחוימב .הבהא
 םירדהנ םיקוספ המכ תמקימו תנכהו תכרע
 קפס םוש ריאשהל םילוכי אל הלא .ךרמאמב
 יניעב ןח אצומ .םדא םוש לש ובלב קופקיפ וא

�תינופצה�הניילורק

)5דומעמךשמה(

 ןומזיתב תנייוצמ הדובע :םתוא תנכה ךיא
 ,ןולעה תא דביא וא קרז והשימ הארנכ .ןוכנ
 .דאמ ותוא יתכרעהו ותוא יתלביק ינאש ךכ
 לש םלש ץבוק ךל שי םאה ,לואשל יל רתומה
 .רמוחה לכ לש המישר הצור יתייה ?תורפס
 לבקל שקבמ יתייה ,תזרפומ השקב וז ןיא םא
 הדות .הבוטה ךתדובעב ךשמה .ךנולע תא
 .ךבל בוטו רקיה ךנמז רובע בל ברקמ ךל
 .רמאמב יתלקתנ דציכ ריכזהלו בותכל יתיצר
 .דואמ ירובע ללפתהל רוזע .דואמ ונממ יתינהנ
 .םידידי ,וכרובת
 ,דובכב
 תינופצה הניילורק ,הינוטסאג         .סא .יי'ג

�ךערזלו�ךל���…רמאיו�הוהי�]קחצי[�וילא�האריו“
�]תחטבומה�ץראה[�לאה�תוצראה�לכ�תא�ןתא
�םהרבאל�יתעבשנ�רשא�העובשה�תא�יתומיקהו
�וכרבתהו���…םימשה�יבכוככ�ךערז�תא�יתיברהו�ךיבא
.)�4-2,ו”כ�תישארב(�”ץראה�ייוג�לכ�ךערזב

�אובל�םיבייח�תחטבומה�הכרבהו�הז�חישמ
�,םילאעמשיה�ךותמ�אל�,ידוהיה�םעהו�קחצי�ברקמ
�בותכש�ןכיה�,�81,ח”י�םירבד�רפסב�ןכ�םג�שגדומ
�םקוי�,אוביש�לודגה�איבנה�,חישמהש�שרופמב
.)לארשי�ינב�,ל”ר(�”ךומכ�םהיחא�ברקמ“

�:השדחה�תירבב�םג�רוריבב�הבותכ�וז�הדבוע
�חישמה�אצי�םהמ�רשאו���…לארשי�ינב�םה�רשא“
�.םימלועל�ךרובמ�לכה�לע�לא�אוה�רשא�ורשב�יפל
.)�5-4,'ט�םיימורה�לא�תרגיאה(�”ןמא

�יחישמה�וקה�,םינב�ינש�ויה�קחצילש�רחאמ�)5(
�רוריבב�תנייצמ�האובנה�.רתוי�ףא�רצהל�בייח
�תאז�.וישע�אלו�בקעי�ברקמ�אובל�בייח�חישמהש
�יאצאצ(�ימודא�תויהל�לוכי�אל�חישמהש�,תרמוא
�יהולאו�ךיבא�םהרבא�יהולא�הוהי�ינא�רמאיו“�:)וישע
�הננתא�ךל�הילע�בכוש�התא�רשא�ץראה�,קחצי
�”ךערזבו�המדאה�תוחפשמ�לכ�ךב�וכרבנו���…ךערזלו
�ונרושא�,התע�אלו�ונארא“�.)�41-31,ח”כ�תישארב(
�.לארשימ�טבש�םקו�בקעימ�בכוכ�ךרד�,בורק�אלו
.)�71,�91,ד”כ�רבדמב(�”בקעימ�דריו

�בייח�ךכיפלו�,םינב�רשע-םינש�ויה�בקעיל�ךא�)6(
�דחא�.תפסונ�הריחב�רוחבל�אוה�ךורב�שודקה�היה
�אובל�לוכי�וניא�חישמהש�ךכ�.רחבנ�,הדוהי�,רסירתהמ
�בייח�אוה�,לארשי�יטבש�רשע-םינש�ךותמ�רשע-דחאמ
.)�01-8,ט”מ�תישארב(�הדוהי�טבשמ�אובל

�.רחב�אל�םירפא�טבשבו�ףסוי�להואב�סאמיו“
�.)�86-76,ח”ע�םיליהת(�”הדוהי�טבש�תא�רחביו
�םימיה�ירבד(�”ונממ�דיגנלו�ויחאב�רבג�הדוהי�יכ“
�ןיבמ�קקוחמו�הדוהימ�טבש�רוסי�אל“�:)�2,'ה�'א
�תישארב(�”םימע�תהקי�ולו�הליש�אובי�יכ�דע�וילגר
.)�01,ט”מ

�עושי�וננודא�יכ�םיארוק�ונא�השדחה�תירבב
�ןוזח�,�41,'ז�םירבעה�לא�תרגיאה(�”הדוהימ�חרז“

.)�5,'ה�ןנחוי
�ךותמ�הריחב�דוע�תושעיהל�הכירצ�,ךכ-רחא�)7(

�אובל�ךירצ�חישמה�.הדוהי�טבש�תוחפשמ�יפלא
�אצייו“�:דוד�יבא�,ישי�תיבמ�,דבלב�תחא�החפשממ
�וילע�החנו�.הרפי�וישרושמ�רצנו�ישי�עזגמ�רטוח
�”רטוח“�הלימה�.)�2-1,א”י�היעשי(�”...הוהי�חור
�,ד”י�ילשמ(�ך”נתה�לכב�תפסונ�תחא�םעפ�קר�העיפומ
�וא�וישרושמ�לדגה�רטוח�וא�,ףנע“�השוריפו�)3
�רפסב�םיקוספה�תועמשמ�.”תרכנש�ץע�לש�ועזג
�עזג“�,דמעמ�אלל�םדא�חקי�םיהולא�יכ�םה�היעשי
�היה�אל�ישי�.ונממ�םישדח�םייח�ביכריו�”תורכ
�והשע�םיהולא�רשא�דע�תיתוכלמ�החפשמל�שאר
�תלשושה�ךות�לא�ותוא�סינכהו�)דוד(�ךלמ�לש�ויבאל
.תיחישמה

�תבייח�,םינב�הנומש�ויה�ישילו�ליאוה�)8(
�בייח�חישמה�:תפסונ�תיהולא�הריחב�תושעיהל
�יתומיקהו“�.ישי�לש�ןטקה�ונב�,דוד-ןב�תויהל
�יתוניכהו�,ךיעממ�אצי�רשא�ךירחא�ךערז�תא
�תא�יתננוכו�ימשל�תיב�הנבי�אוה�.ותכלממ�תא
�.�31-21,'ז�'ב�לאומש(�”םלוע�דע�ותכלממ�אסיכ
�םיליהת�,�41-11,ז”י�'א�םימיה�ירבד�םג�האר
.)�6-5,ג”כ�הימרי�,�83-63,ט”פ

�הנממ�בושי�אל�תמא�דודל�הוהי�עבשנ“
�,ב”לק�םיליהת(�”ךל�אסכל�תישא�ךנטב�ירפמ
�ינודאש�םיאור�ונא�,םיליהת�רפסב�הז�קוספמ�.)11
�תא�רשיא�אוה�,דודל�חיטבהש�דבלב�וז�אל
�םהרבאל�השע�םיהולאש�יפכ�העובשב�ותחטבה
.)�81-31,'ו�םירבעה�לא�תרגיאה�האר(

�:םיארוק�ונא�השדחה�תירבה�לא�ונתונפב
�הרושבה(�”דוד�ןב�,חישמה�עושי�תודלות�רפס“
�ערזמ�דלונה�ונב�רבד�לע“�.)�1,'א�יתמ�יפ-לע
�.�3,'א�םיימורה�לא�תרגיאה(�”רשבה�יפל�דוד
�,�8-7,'ב�סויתומיט�לא�הינשה�תרגיאה�םג�האר
�,'ב�םיחילשה�ישעמ�,�61,ב”כ�,�5,'ה�ןנחוי�ןוזח
.)�33-03,'א�סקול�יפ-לע�הרושבה�,23-03

�ינש�וירחא�וכלייו�םשמ�עושי�רובעיו“
�וננח�םירמואו�םיקעוצ�המהו�םירוויע�םישנא
.)�72,'ט�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”דוד-ןב

�תולובגה�ןמ�האצי�תינענכ�השיא�הנהו“

�”דוד-ןב�ינודא�יננח�רומאל�וילא�קעצתו�םהה
�תא�ריכה�רוביצה�.)�22,ו”ט�יתמ�יפ-לע�הרושבה(
�יפ-לע�הרושבה�האר(�ול�ארק�ךכו�”דוד-ןב”כ�עושי
�,א”כ�,�13-03,'כ�,�22,ו”ט�,�32-22,ב”י�,�72,'ט�יתמ
�הרושבה�,�84-74,'י�סוקרמ�יפ-לע�הרושבה�,9,�51
.)�93-83,ח”י�סקול�יפ-לע

�תויהל�בייח�חישמהש�בטיה�ועדי�םישורפה
�לע�םכתעד�המ“�םתוא�לאש�עושישכ�.דוד-ןב
�הרושבה(�”דוד-ןב�וילא�ורמאיו�?אוה�ימ�ןב�?חישמה
�ופוגבש�וילאמ�ןבומ�הז�.)�24-14,ב”כ�יתמ�יפ-לע
�עושיו�,דוד-ןב�תויהל�חישמה�היה�בייח�ורשבבו
.דוד-ןב�היה

.רבמטפסשדוחןולעבאוביךשמהה

”חישמה“

�,ומאלא�ינוט�,םיהולאה�שיאל
�,הרפסמל�יתשורג�תא�יתעסה�רשאכ�,דחא�םוי

�רחאל�.'גדול�ןמסטרופס�לש�הינחב�יתינוכמ�תא�יתינחה
�תצק�לייטל�יתאצי�,)םח�היה(�תינוכמב�הנתמה�לש�העש
�יכותב�והשמ�.ץראה�לע�םיחנומ�םיצבק�ינש�יתיליגו
�רשאכ�.ךרמאמ�והזש�ררבתהו�דחא�םירהל�יל�רמא
�היה�.תולעפתהו�ינודא�רבד�לש�הארשה�יתשח�,ויתארק
�והשמ�,בוש�ךא�,ינשה�ןולעה�תא�םג�םירהל�ףחד�יב
�אצמי�רחא�והשימש�ידכ�ינשה�תא�ריאשהל�יל�רמא
�אב�הז�בתכמ�.ילא�רביד�םיהולא�יכ�ןימאמ�ינא�.ותוא
�ידי-לע�יתרחבנ�הארנכש�,יניעב�תועמד�םע�,ךל�רמול
�שקבמ�ינאו�ץבוקה�תא�יתארק�.הז�ערואמל�םיהולא
��19ןב�רפסה�תאו�שדוק�יבתכ�יל�חלש�,אנא�,ךממ
�הלוע�הזש�עדוי�ינא�.תוטלקו�,‘‘חישמה‘‘�,םידומעה
�ןיאש�בל�יתמש�,ןולעה�תא�יתארקש�רחאלו�ףסכ�הברה
�יתייה�.תורחא�תויסנכ�תושקבמש�יפכ�,תומורתל�תושקב
�יתנמאה�דימת�?דציכ�ךא�,יתדות�תא�תוארהל�הצור
�!!תמאה�תא�דומללו�וריכהל�ילע�תלקה�התא�ךא�,חישמב
�.םיהולא�ךכרבי�.ךל�הדות
�,דובכב
�הינרופילק�,סקוא�ןמרש�������������������������.י'ג�.רא

�,דבכנה�ומאלא�רמוכל
�יתיכיח�רשאכ�.ייחב�רתויב�בוטה�םויה�אוה�םויה

-ב�סובוטואב�יעיגהבו�רקובב��00.9העשב�קנבה�תחיתפל
�תינוכמ�רסוחמ�ינאו�הלקלקתה�יתינוכמש�םושמ�,02.8
�דווקייל�ריעב�תוינק�זכרמ�לש�ןוינח�ךרד�יתרבע�,עגרכ
�יתמרה�דיימ�.ץראה�לע�ימואלניבה�ךנולע�תא�יתאצמו
�םג�יתיליג�םש�,הנימי�יתלכתסהו��53רפסמ�ןויליג�תא
�תא�דמלמ�התאש�לע�דואמ�ךל�הדומ�ינא�.�63רפסמ�תא
�םיהולא�.תיתימאו�תננערמ�,הרורב�הכ�הרוצב�הרושבה
�דיקפה�םיהולאש�הנוהכה�רובע�ללפתא�ינאו�ךתיא
�ינאו�ךלש�םייונמה�תמישרל�ימש�תא�ףרצ�,אנא�.ךדיב
�הרושבה�לש�רמוכ�ינא�.“חישמה”�לש�קתוע�םג�שקבמ
�“תימלועה�תולגתהה”�תייסנכב�חישמה�עושי�לש
�תא�,םיהולא�תא�בהוא�ינא�.הינרופילקבש�רוואלפלבב
�עומשל�הווקמ�.חישמה�לש�ופוג�תאו�,שודקה�ורבד
�.בורקב�ךממ
�,הנומאב�םיהולא�תא�תרשמ
הינרופילק�,רוואלפלב���������������������.וו�.יס�רמוכה

�הינרופילק
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�לש�אטחה
�הנומא-יא

)8דומעבךשמה(

)3דומעמךשמה(

�לוכי�ינא�דציכ”�:םילאוש�,חישמ�לא�תוברקתה
�לכואש�חוטב�תויהל�לוכי�ינא�ךיא�?ינודאב�חוטבל
�םה�”?בוש�אוטחל�ינממ�ענמיש�ינודאב�ןומא�תתל
�,ךליאו�הזה�עגרמש�חוטבל�לכוא�ךיא”�:םג�םילאוש
�יכ�,ייחב�םוי�לכ�,הממיב�תועש�עבראו�םירשע
�,ינממ�עונמל�לגוסמ�ףא�אוהש�וא�,ינממ�ענמי�ינודא
�דימתמ�דוחיימ�תונהיל�לכואש�ידכ�,אוטחל�תותפתהל
�לכואש�ידכו�,יברקב�ןוכשי�עושיש�ךכ�,ומע�םיענו
�רמאש�הלימ�לכבו�ינודאב�דעל�חוטבל�ךישמהל
�הלאש�לואשל�ונבשח�ףאש�עגרב�וב�”?םעפ�יא
�.הנומא-יא�לש�אטחה�תא�ונעציב�רבכ�,וזכ�תינקפס
�תלעופה�שדוקה�חור�לש�התדובעב�םיקפקפמ�ונא
�תרגיאה(�“ונוצר�יפכ�לועפל�םגו�ץופחל�םג”�ונכותב
�תולאש�םילאוש�םישנא�רשאכ�.)�31,'ב�םייפיליפה�לא
�דוחייב�ךישמהל�םילוכי�םה�ןיא�,הלא�ןוגכ�תוינקפס
�םילאושש�םיאטוח�.םיהולא�ןודאה�םע�תואיצמה-רקי
�,בושש�,ינפמ�עשוויהל�םילוכי�םניא�הלא�תולאש
�.תונקפס�ידי-לע�אלו�הנומא�ידי-לע�םיעשונ�ונא
�רשא�םישנא�,בוש�55.ןודבאל�הליבומ�תונקפס�,רוכז
�ידוס�חוכ�םישפחמ�הלאכ�תוינקפס�תולאש�םילאוש
�םוקמב�,םדאה�חורבו�םמצע�ךותב�ןוחטיב�לש�והשלכ
�הצור�רשא�,שדוקה�חור�אוהש�םיהולאב�חוטבל
�יכ”�:בותכ�שדוקה�יבתכב�65.םכרדו�םהב�לועפל
�]םכב�םילעופה�םתא�אל[�םכב�לעופה�אוה�םיהולאה
�”]םכנוצר�אל[�ונוצר�יפכ�לועפל�םגו�ץופחל�םג
�.)�31,'ב�םייפיליפה�לא�תרגיאה(

�םישנאב�ןכוש�םיהולא�יכ�םינימאמ�ונניא�םא
�םיתב�וא�,םירחא�תונועמ�,םירחא�םישדקמ�,םירחא
�םיעצבמ�ונא�ירה�,עושי�לש�ופוגב�ןכשש�יפכ�,םירחא
�קר�םינימאמ�ונאש�םושמ�,תאז�75.הנומאה-יא�אטח�תא
�ופוגב�העציב�שדוקה�חור�רשא�םימייוסמ�םילעפב
�,שדוקה�חור�לש�הילעפ�ללכב�אל�,עושי�לש�ישונאה
�,םירחא�םישנא�יפלאב�םילעפה�םתוא�תא�העציב�רשא
�לכב�התלועפל�םפוג�תאו�םהייח�תא�ורסמ�רשא
�חורב�הנושארה�הליבטה�השחרתה�זאמ�תורודה
�ופוגב�םג�לועפל�הצור�,שדוקה�חור�,םיהולא�.שדוקה
�שדוקה�חורש�,רודו�רוד�לכב�,ירצונ�לכ�לש�ישונאה
�.םיהולא�יניעב�בוטכ�השעיו�הצריש�תנמ-לע�,וברקב
�ךניא�םא�הנומא-יא�לש�ארונה�אטחב�םשא�התא
�לע�שדוקה�חור�התרש�םהב�םיברה�םיקוספב�ןימאמ
�חישמה�לש�ותומלגתה�ךשמה�לע�ובתכש�םיאיבנה
�,רמולכ�.תיתימאה�היסנכה�םניה�רשא�ונתיאמ�הלאב
�ויבא�םע�חישמה�לש�ותומלגתה�ךשמהב�רבודמ
�ישונאה�ופוגב�קר�אל�ןוכשל�ידכב�חורה�תועצמאב
�ףוגה�לש�םיבר�םירבחב�םג�םא�יכ�,חישמה�לש
�ךשמייש�רבד�,רודו�רוד�לכב�חישמה�לש�ירותסמה
�85.םלועה�ףוס�דע

�םילוכי�ונא�ובש�תישונאה�ונחורב�רבד�ןיא�

�רבד�לכ�95.ינחור�חוכו�תינחור�תוביצי�תניחבמ�חוטבל
�,ץוחב�וא�םינפב�םדו�רשב�וב�שיש�וא�ישונא�וניהש
�ונילעש�,עמשמ�06.םיהולאל�ןיוע�וא�םיהולא�דגנ�וניה
�וניהשו�,שדוחמ�וניאש�ישונא�רבד�לכ�ונכותמ�ריסהל
�דגנ�םמוקתמ�וא�םיהולאל�ןיוע�,םיהולאל�דגונמ
�ישונא�רבד�לכ�16.םיהולא�חורב�ופילחהלו�,םיהולא
�םלעיי�רשא�דע�םצמטצהלו�תכלל�בייח�ונכותב
�םיאלפנ�חצנ�ייח�אובל�םיכירצ�ומוקמבו�26,ןיטולחל
�,םימדוקה�ונמצעמ�קלח�םושש�ינפמ��,םיהולא�לש
�תודגונמה�,תוימשגה�םלועה�יכרדו�,םדה�,רשבה�ללוכ
�ונא�36.םיימשה�תוכלמל�סנכיי�אל�,םיהולאל�לילכ
�46.עושי�לש�ותדובעב�קר�ונטבמ�תא�עובקל�םיבייח
�ערו�בוט�ןיב�לדבהה�תא�דימת�עדנ�תאז�השענ�םא
�.הנומא-יא�לש�אטחה�תא�עצבנ�אל�םלועלו

�תפסונ�תירקיש�הרות�תפישח
�םירקשמ�רקש�ירומו�רקש�יפיטמ�,רקש�יאיבנ

�תויהל�רשפא�יא�.םלשומ�וניא�שיא”�:םרמואב
�םיפיטמ�םא�יכ�,הנומא�יפיטמ�םה�ןיא�”.םלשומ
�ינודא�רבדב�םיקוספ�תואמ�.הנומא-יא�לש�םיאטח
�רצבי�-�אלו�,םימלשומ�תויהל�ונילע�יכ�ונל�םירמוא
�תויהל�השק�אל�56.םיימשה�תוכלמל�סנכיהל�ונתיאמ
�ץעה�ןמ�ירפה�תא�תחקל�תבייח�התיה�אל�הוח�.םלשומ
�,טושפ�.והשלכ�אטח�עצבל�בייח�אל�התאו�ולכאלו
�םיהולאה�חוכש�םינימאמ�ונניא�םא�.אטחל�“אל”�דיגת
�ירה�,םימלשומ�ונתושעל�לוכי�ונב�אצמנה�ישולישה
�היה�םיהולא�הזיא�.הנומא-יא�לש�אטחב�םימשא�ונא
�יתלב�רבדה�היה�וליא�םימלשומ�תויהל�ונילע�הווצמ
�ןכושה[�םיהולאה�יכ”�:בותכ�שדוקה�יבתכב�?ירשפא
�66.)�72,'י�סוקרמ�יפ-לע�הרושבה(�“לוכי�לכ�]ונברקב
�םילוכי�ונא�םג�”.םלועה�תא�יתחצינ�ינא”�:רמא�עושי
�תועצמאב�ויבא�םע�חישמל�רשפאנ�םא�תאז�תושעל
�הרושבה(�ותמצועב�ונב�דובעלו�ןוכשל�שדוקה�חור
�תלעופו�תנכושה�םיהולא�חור�76.)�33,ז“ט�ןנחוי�יפ-לע
�וא�רשב�תוואת�לכ�תאכדמ�וא�תלסחמ�,ונכותב
�.תימשג�הקושת

�,וב�םייח�ונא�רשאכו�,אוה�םלשומ�ודבל�חישמה
�יפל�םימלשומ�תויהל�ונל�רוסא�.םימלשומ�ונא�ירה
�םיטרדנטס�,םיינטש�םיטרדנטס�,םיישונא�םיטרדנטס
�אלא�,רקש�ימישאמ�לש�םיטרדנטסו�רקש�יאיבנ�לש
�חור�,עושי[�וב�דמועה�לכ”�,ןנחוי�חילשה�יפ-לע
�]עושי�תא[�והאר�אל�אטוחה�לכ�.אטחי�אל�]שדוקה
�תרגיאב�.)�6,'ג�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“ֹועדי�אל�ףא
�אוה���…םולשה�יהולאו”�:בותכ��12-02,ג“י�םירבעה�לא
�,ונוצר�תא�ושעתש�ידכ�בוט�רבד�לכל�םכתא�רישכי
�86”.חישמה�עושי�דיב�וינפל�יוצרה�תא�םכב�ולעופב

�םילבקתמ�ונא�ירה�,שדוקה�חורב�םיכלהמ�ונא�םא
�תאזו�.םימלשומ�וננהש�םושמ�םיימשה�תוכלמל
�ידיחיה�אוהו�,םימלשומ�םיהולאה�יניעב�,ונאש�םושמ
�,םלועה�םייק�דוע�לכ�.םימלשומ�תויהל�ונילע�ורובעש
�ויהי�דימתו�.אווש�ימישאמו�םינרקש�םימייק�ויהי
�םירשפאמה�הלא�,םימלשומ�םיהולא�ישנא�םג�וב

�דחא�לכ�.םברקב�םיהולאה�ייח�תא�תויחל�חישמל
�םתכ�אלל”�תויהל�בייח�םיימשה�תוכלמל�סנכייש
�אללו�השודק�]הליהקה[�היהת�ןעמל�המודכו�טמקו
�96.)�72,'ה�םייספאה�לא�תרגיאה(�תמלשומ�וא�”,יפוד
�הלא�םיקוספב�םיעיפומה�יפודו�טמק�,םתכ�םיחנומה
�אטח�םע�םדאו�,אטח�םילמסמ�שדוקה�יבתכ�לש
�.םיימשה�תוכלמל�סנכיי�אל�ותמשנב�עבטומ

�תנמ-לע�םירצונ�לע�רקש�ירבד�םירמואה�הלא
�תנמ-לע�םתודוא�םירקשמש�הלא�ןכו�,םליפשהל
�םהב�רוזחל�םיבייח�,רשכהו�בוטה�םמש�תא�תיחשהל
�07.םמצעב�םימלשומ�ךופהלו�הנומא-יא�לש�הז�אטחמ
�,שדוקה�חורו�,םיהולאה�והז�יכ�ןימאהל�םיבייח�םה
�בוטה�תא�תושעל�הצרנש�תנמ-לע�,ונברקב�םילעופה
�םדא-תומשנ�לש�ןתעושיל�ןכו�ונתעושיל�עגונב�ויניעב
�קיספנו�שדוקה�חור�תדובעב�עגרל�ןנובתנ�םא�.תובר
�ונאש�איה�ותועמשמ�,עושי�לש�ותדובעב�ןנובתהל
�,דימת�ונב�תלעופה�שדוקה�חור�תדובעב�םיקפקפמ
�חור�ןיב�תיתוכאלמ�הדרפה�םירצוי�ךכבש�םושמ
�,הנומא-יא�לש�אטח�והז�.ותדובעו�ושי�ןיבל�שדוקה
�םיקפקפמ�ונאש�ךכמ�עמתשמ�,תאז�השענ�םאש�םושמ
�ןהו�תוצרל�ןה�דימת�ונכותב�לעופ�םיהולאש�הדבועב
�אוהש�רמול�המזגה�וז�ןיא�17.ויניעב�בוטה�תושעל
�לא�.תאז�השוע�תמאב�אוה�.דימת�ונברקב�לעופ
�לכ�תושעל�ךתוא�ענכשל�תרחא�חור�םושל�השרת
�הרוהטהו�תמלשומה�הדובעה�רשאמ�תרחא�הדובע
�זאו�עושי�לש�ותדובעב�דימת�טבה�27.עושי�השעש
�,ךברקב�לעפתש�תאזב�ךתנומא�תא�דבכת�שדוקה�חור
�תא�תושעל�ףאו�תוצרל�ךל�םורגתו�ךתועצמאבו
�,םיהולא�יניעב�ןח�ואצמ�רשאו�עושי�השעש�םירבדה
�רשאכ�,שדוקה�חור�הרבידו�התשעש�םירבדה�הלא
�םיארוק�ונא�רשאכ�37.עושי�לש�ישונאה�ופוגב�הנכש
�םיחטוב�ונאו�עושי�לש�ותדובע�תודוא�שדוקה�יבתכב
�קוידב�םיאצמנ�ונא�ירה�,ונברקב�שדוקה�חור�תדובעב
�איה�,בושו�,אצמינש�הצור�שדוקה�חורש�םוקמב
�ןהו�ונברקב�ןה�םיהולא�תדובע�תא�קפס�אלל�השוע
�לש�ותדובע�לע�םילכתסמ�ונניא�םא�.ונתועצמאב
�,ונברקב�שדוקה�חור�תדובעב�םיחטוב�ונניאו�עושי
�47.םייותיפ�ינפב�דומעל�ירשפא-יתלב�היהי

�ישונא�ןויסינ�דבלמ�םכילע�אב�אל�ןויסינ�םוש”
�תוסנתהל�םכל�חיני�אלו�םיהולאה�אוה�ןמאנ�.ליגר
�ךרד�תא�םג�ןיכי�ןויסינה�םע�אלא�,םכתלוכימ�הלעמל
�הנושארה�תרגיאה(�“וב�דומעל�ולכותש�ידכ�אצומה
�.)�31,'י�םייתנירוקה�לא

�םינמיסה�דחא�57.םימיה�ץקב�התע�םיאצמנ�ונא
�וז�הרושב”�:וניה�אוה�בורק�םימיה�ץקש�םינורחאה
�םייוגה�לכל�תודעל�םלועה�לכב�זרכות�תוכלמה�לש
�,ד“כ�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“ץקה�אובי�ןכ-ירחאו
�תורפס�םעו�,םינייוולהו�טנרטניאה�תעפוה�םע�.)41
�יבחר�לכב�תצפומו�תופשה�לכב�תבתכנה�הרושבה
�יבחר�לכב�תוחלשנה�הרושבה�תוטלק�םע�ןכו�,םלועה
�םציק-ץקב�םייח�ונא�.המייקתה�םנמא�וז�האובנ�,םלועה

 יתמ ,11–21 ,’ז הירכז ,61–71 ,ד”מ ,42 ,’ז הימרי ,32–62 ,’א ילשמ ,01 ,ח”ע םיליהת ,71 ,’ו תישארב 65  02 ,’ג תולגתהה ,5–6 ,’ה ,’ב סורטפ ,01 ,6 ,’ד בקעי ,6 ,א”י םירבעה ,21 ,8 ,’ב םייספאה ,41–51 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,7–8 ,’ח םיימורה ,32–42 ,51–71 ,ד”י ,01 ,’א ןנחוי ,61 ,ז”ט סוקרמ 55
72 ,ו”ט ,62 ,32 ,61–71 ,21–41 ,ד”י ,5–7 ,3 ,’ג ןנחוי ,11 ,ג”י סוקרמ ,91–02 ,ח”כ ,91–02 ,’י יתמ ,82–92 ,’ב לאוי 75  41–51 ,01 ,’כ ,02 ,ט”י תולגתהה ,01–41 ,4–6 ,’ב ,’ב סורטפ ,7–21 ,’ג םירבעה ,01 ,’ד ,’ב סויתומיט ,9 ,ח”י ,52 ,91–12 ,ז”ט ,62–82 ,ג”י סקול ,04–14 ,ה”כ ,84–15 ,73–93 ,ד”כ
 ,’ו ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ ,6–8 ,’מ היעשי ,3 ,’ט תלהק 95  02 ,’ג תולגתהה ,01 ,ו”ט ,91–02 ,’ו ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,02–32 ,ז”י ,11 ,4 ,ו”ט ,62 ,32 ,8–12 ,ד”י ,42 ,ב”י ןנחוי ,1–2 ,’ג לאוי 85  2 ,’ב ,72 ,’א םייסולוקה ,61–81 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,01 ,’ח םיימורה ,71–81 ,’ב םיחילשה ,62–
02 ,ד”י ןנחוי 16  4 ,’ד בקעי ,5–6 ,’ג םייסולוקה ,21–31 ,5–9 ,1 ,’ח ,61 ,11–31 ,6 ,’ו םיימורה ,2 ,ט”נ היעשי 06  32–52 ,’א ,’א סורטפ ,31–41 ,’ד ,9–11 ,’א בקעי ,9–01 ,ב”י ,5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,31 ,6–8 ,1–3 ,’ח ,42–52 ,81–91 ,5–6 ,’ז ,01–11 ,’ג םיימורה ,5 ,ו”ט ,36
 םייפיליפה ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,3–6 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,03 ,5–6 ,3 ,’ג ןנחוי ,32 ,’ט סקול ,3 ,ח”י ,42–52 ,ז”ט יתמ 26  4 ,’ד בקעי ,1–3 ,’ג ,01–51 ,’ב ,12–32 ,’א םייסולוקה ,51–81 ,1–6 ,’ב םייספאה ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,62–82 ,6–11 ,1 ,’ח ,4–6 ,’ז ,3–41 ,’ו ,9–11 ,’ה םיימורה ,62 ,32 ,51–
 ,72 ,3–5 ,’י ,43 ,22–42 ,’ד ןנחוי ,03 ,ב”י סוקרמ ,73 ,ב”כ ,42–33 ,ד”י ,82–03 ,א”י ,7–8 ,’ז ,91–42 ,’ו ,31–61 ,’ה יתמ 46  41–51 ,ב”כ ,72 ,א”כ תולגתהה ,91–12 ,’ה םייטלגה ,05 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,92–23 ,’א םיימורה ,3 ,ח”י ,14–34 ,ג”י ,12–32 ,’ז ,02 ,’ה יתמ 36  42 ,’ב ,’א סורטפ ,7–11 ,’ג
 םירבד 56  6–01 ,’ג ,’א ןנחוי ,71–22 ,’ב ,’ב סורטפ ,7–8 ,’ד בקעי ,53–93 ,’י םירבעה ,8–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,12–32 ,’א םייסולוקה ,31–61 ,’ב םייפיליפה ,01–81 ,’ו םייספאה ,7–8 ,’ו םייטלגה ,11 ,ג”י ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,72 ,61 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,1 ,ב”י ,1–71 ,’ח םיימורה ,41 ,7–8 ,ו”ט
 ,’א ןנחוי ,61 ,’א ,’א סורטפ ,52 ,4 ,2 ,’א בקעי ,02–12 ,ג”י ,04 ,א”י ,41 ,’י םירבעה ,1 ,’ב ,’ב סויתומיט ,21 ,’ד ,82 ,12–22 ,’א םייסולוקה ,01 ,’א םייפיליפה ,11 ,9 ,ג”י ,9 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה ,32 ,ז”י ןנחוי ,84 ,6 ,’ה יתמ ,6 ,1–3 ,ט”יק ,73 ,13 ,ז”ל םיליהת ,91 ,ט”כ ,’א םימיה–ירבד ,31 ,ח”י
 םיכלמ ,1 ,ז”י תישארב 86  11 ,ב”י תולגתהה ,31 ,’ד םייפיליפה ,73 ,31 ,1 ,’ח םיימורה ,62 ,12–32 ,ז”י ,62 ,32 ,51–02 ,ד”י ,5 ,ו”ט ןנחוי ,81 ,ח”כ יתמ 76  11 ,ב”י תולגתהה ,61 ,’א ,’א סורטפ ,31 ,’ד םייפיליפה ,73 ,31 ,1 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ןנחוי ,84 ,’ה יתמ 66  71 ,21 ,4 ,’ד ,31–41 ,5 ,’ב
 ,71 ,’ג ,’א םייתנירוקה 96  5 ,ד”י תולגתהה ,6–01 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ה ,’א סורטפ ,1 ,’ו םירבעה ,31 ,01 ,’ג ,’א םיקינולסתה ,9–11 ,’ב םייסולוקה ,51 ,’ב םייפיליפה ,11 ,9 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,6 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,12 ,ט”י ,84 ,’ה יתמ ,12 ,’ב ילשמ ,2 ,א”ק םיליהת ,1 ,’א בויא ,16 ,’ח ,’א
 ןנחוי 17  1 ,4 ,’ה ,’א ןנחוי ,32 ,ב”י םירבעה ,71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,41 ,’ג םייסולוקה ,21–51 ,’ג םייפיליפה ,11–31 ,’ד םייספאה ,1 ,’ז ,’ב םייתנירוקה ,04 ,’ו סקול ,84 ,’ה יתמ ,3 ,ו”ק םיליהת ,9 ,ח”כ ,’א םימיה–ירבד ,6 ,ג”כ עשוהי ,7 ,’ד תישארב 07  72 ,א”כ ,4 ,’ג תולגתהה ,41 ,’ג ,’ב סורטפ
3 ,’ד ,’א ןנחוי ,8–9 ,’ה ,’א סורטפ ,3–01 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,41–51 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,44 ,’ח ןנחוי ,14 ,ו”כ ,42–52 ,ד”כ יתמ 27  6 ,’ג ,81–52 ,’ב ,’א ןנחוי ,6 ,’ד ,02 ,’ב םייטלגה ,41 ,11 ,1 ,’ח םיימורה ,61–81 ,’ב םיחילשה ,62 ,12–32 ,ז”י ,3–11 ,ו”ט ,31–41 ,7–8 ,ז”ט ,51–02 ,ד”י ,21 ,’א
93 ,’ח םיימורה ,51–02 ,ז”י ,7 ,ו”ט ,42–62 ,81–02 ,ד”י ,52–62 ,א”י ןנחוי ,11 ,ג”י סוקרמ ,14 ,ו”כ יתמ ,13 ,’מ ,3–4 ,ו”כ היעשי 47  81–91 ,’א ,’א סותטפ ,02–12 ,ג”י ,8–9 ,’ה ,61–81 ,’ב םירבעה ,2–21 ,’ב םייפיליפה ,4–5 ,’ד םייטלגה ,81 ,’ה םיימורה ,94–05 ,ב”י ,03 ,91–02 ,’ה ןנחוי 37  1–
  ז”י קרפ ,7–31 ,’ח ,21–41 ,’ו תולגתהה ,3–41 ,’ג ,’ב סורטפ ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,8–9 ,’ה בקעי ,1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,71–02 ,’ב םיחילשה ,24–44 ,3–93 ,ד”כ יתמ ,3–4 ,’ג לאוי ,1–4 ,ב”י ,92–54 ,’ב לאינד 57  01–11 ,’ג תולגתהה ,01–31 ,’ו םייספאה ,31 ,’י ,’א םייתנירוקה ,62–
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