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�,אוטחל�ילבמ�הז�ךושח�םלועב�תכלל�ונל�רשפאמה
42.השודקה�יפויב�ול�דוגסלו

�אלא�,חישמב�וניֶחא�לע�סועכל�אלש�םג�וניווצ
�רשא�לכ�םכל�רמוא�ינא�לבא”�52.ךכל�הביס�שי�םא
�יתמ(�.“ןיד-תיבל�אוה�בייוחמ�םניח�ויחא�לא�ףוצקי
�םלועל�וללה�רקש�יפיטמו�,םירמכה�,םירומה�.)�22,‘ה
�םאב�וב�ופזנתש�וא�םכיחא�לע�וסעכתש�וצרי�אל
�,חכוה”�:ונל�הרומ�םיהולאה�רבד�!ינטש�והשמ�השע
�“הארוהה�ידי-לעו�חור�ךרוא�לכב�תאזו�,רצפה�,רעג
�חור�ךרוא�.)�2,‘ד�סויתומיט�לא�הינשה�תרגיאה(
�הריעגו�תחכוהמ�םלועל�ףייעתהל�ונל�לאש�,ועמשמ
�הרתי�.הנמיהמ�הרות�תארוה�ידכ�ךות�,תירקש�הרותב
�םלועל�הלא�רקש�יפיטמו�םירמכ�,םירומ�,תאזמ
�,ותוא�ואנשתש�וא�,ןטשה�לע�וסעכתש�וצרי�אל
�ואנש�הוהי�יבהוא”�:רמאנ�םיהולא�רבדבש�תורמל
�,ב”י�םיימורה�לא�תרגיאב�62.)�01,ז”צ�םיליהת(�“ער
�רמוא�עושי�.“בוטב�וקבדו�ערה�תא�ואנש”�:רמאנ�9
�ונניא�,ירק[�םינודא�ינש�דובעל�לוכי�שיא�ןיא”�:ונל
�םרוג�תרשל�ונתנווכב�םא�םיהולא�תא�תרשל�םילוכי
�,ולש�תינטשה�םלועה�תכרעמ�וא�ןטשה�,ןוגכ�רחא
�ןכש�,]דבלב�ףסכ�לע�תססובמ�הלש�הלכלכה�רשא
�דחאל�רוסמ�היהי�וא�,ינשה�תא�בהאיו�דחא�אנשי�וא
.)�42,‘ו�יתמ(�“ינשב�לזלזיו

�ןטשה�יפלכ�ונתאנש�תא�ןיגפהל�ונילעש�בתכנ
�ובצייתה”�:רמאנ��7,‘ד�בקעי�תרגיאב�.תודגנתה�ידי-לע
�םייספאה�לא�תרגיאב�.“םכינפמ�חרביו�,ןטשה�דגנכ
�לא�,ועמשמש�,“ןטשל�םוקמ�ונתת�לאו”�:רמאנ��72,‘ד
�,ןטשה�לש�ויתורוש�לע�םינמנה�הלאל�םוקמ�תתל�ונל
�םיאנק�תויהל�ונילע�.ולש�רקשה�ירומו�יאיבנ�ןוגכ
�72.ויפמ�ונתוא�קריי�חישמה�תרחא�,ךכל

�רבד�לש�הנמיהמה�הארוהה�איה�וז�תורפס
�רבד�תא�םיבעתמ�םתא�םא�.יתימאה�םיהולאה
�םע�םיכבוסמ�םתא�.יתיא�םיכבוסמ�םכניא�,םיהולאה
�הנשי�אל�םיהולא�.ותיא�הז�תא�ורתפת�82.םיהולא
�שיא�לכ�יכ”�:רמא�עושי�92.דחא�ףא�ליבשב�ורבד�תא
�אטוחהו�ףאונה�רודב�הפרחל�ול�ירבדו�ינא�יתייה�רשא

�דובכב�ואובב�םדאה-ןבל�הפרחל�היהי�אוה�ףא�הזה
��.)�83:8,סוקרמ(�“םישודקה�םיכאלמה�םע�ויבא

�םיהולא�תבהא�לש�הלא�תורבד�לע�רומשנ�םא
�אונשל�ונילע�03.לצנינ�ונחנא�,לפואה�תוחוכ�תאנשו
�םיהולאש�יפכ�,ןטשה�תא�אונשלו�לווע�אונשל�,עור
�ונא�13.ןטשה�תא�אנושו�לווע�אנוש�,עור�אנוש
�:רמאנ��91-61,‘ו�ילשמב�23.ןודאה�ומכ�תויהל�םיווצמ
�םייניע�.ושפנ�תובעות�עַבֶשו�הוהי�אנש�הנה-שש”
�םד�ןוגכ[�יקנ�םד�תוכפוש�םיידיו�,רקש�ןושל�,תומר
�.]הנש�ידמ�תולפהב�םינוילימ�ידי-לע�ךפשנ�רשא�יקנ
�.הערל�ץורל�תורהממ�םילגר�ןוא�,תובשחמ�שרוח�בל
�.“םיחא�ןיב�םינדמ�חלשמו�רקש�דע�םיבזוכ�חיפי
�םירבד�םתוא�לכב�םעפ�םימשא�ונייה�רשא�,ונחנא
�אטחה�ייח�תא�אונשל�ונילע�,אנוש�םיהולא�רשא
33.ונלש�םימדוקה

?תומדא�ילע�תורצוא
�ידי-לע�ונימיב�תצפומה�תפסונ�תירקש�הרות�יפל

�קנב�תונובשח�ונל�ויהיש�ידכ�אב�עושי�,רקשה�יאיבנ
�תורצואו�,תושדח�תוינוכמ�,םישדח�םיתב�,םיחפונמ
�לש�סרתמה�לש�הז�דצב�םירחא�םיבר�םייצרא
�לא”�:רמא�יתימאה�עושיש�תורמל�,תאזו�.חצנ�ייח
�שעהש�םוקמב�,תומדא�ילע�תורצוא�םכל�ורצאת
�ורצא�.םיבנוגו�םירפוח�םיבנגהו�םיתיחשמ�הדולחהו
�הדולחו�שע�רשא�םוקמב�,םיימשב�תורצוא�םכל
�םוקמב�יכ�.ובנגי�אלו�ורפחי�אל�םיבנגו�ותיחשי�אל
�יפ-לע�הרושבה(�“ךבבל�םג�היהי�םש�,אצמנ�ךרצואש
��.)�12-91,‘ו�יתמ

�8-ב�ארובל�התמשנ�תא�הריזחה�רשא�יתשיא
�רקשה�יאיבנ�יבגל�יתוא�הריהזה�,�2891,לירפאב
�הרמא�איה�.םילודגכ�םינטק�,םויכ�םלועב�םיברה
�תא�תרשל�תנמ-לע�אלש�הרומכל�ופרטצה�םיברש
�.הליהקב�דבוכמה�דמעמהו�הרקויה�םשל�אלא�,ןודאה
�רמול�,ותוא�תרשל�ךל�ארוק�אוה�.יל�ארק�םיהולא
�תויחלו�,שדוקה�חור�לש�הפנכ�תחת�תויחל�,תמאה�תא
�םלוע�ליבשב�תויחל�אלו�,ןדעה-ןג�תכלממ�ליבשב
�םלועב�היהנ�ונחנאש�הצור�אוה�43.הז�ינודזו�עשר
�תויהל�ונילע�53.)�61,ז”י�ןנחוי(�“םלועה�ןמ”�אל�ךא
�,ותומלגתה�ךשמה�,ולש�ףוגה�תויהל�ידכ�םלועב
�ותלכ�תא�רוציל�איהו�,הדיחיו�תחא�הרטמ�ןעמל
�איה�73.ולש�היסנכה�,ופוג�איה�ולש�הלכה�63.ורובע
�תומשנ�לש�םיבר�םיפלא�לש�תורבטצהמ�תבכרומ
�השדח�תירב�תרותמ��ועפשוי�אל�רשא�,םדא-ינב
�השדחה�תירבה�ךרדל�טרפ�רחא�עושי�וא�,תרחא
83.ך“נתה�לש�עושיו

�ינא�.יתד�עובצ�תויהל�רשאמ�תומל�ףידעמ�ינא
�רורבה�םיהולאה�רבד�תא�תונשל�רשאמ�תומל�ףידעמ
�רשא�,ףייוזמו�קותמ�,אילחמ�הכ�והשמל�יתדבועהו
�חישמה�ארוק�םהל�םייתימאה�םישנאה�תא�החוד

 ,’א ןנחוי ,6 ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,64 ,53 ,ב”י ,5 ,’ט ,21 ,’ח ,91 ,’ג ,41 ,1 ,’א ןנחוי 9  51–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,62 ,’ה םייספאה ,23 ,’כ םיחילשה ,3 ,ו”ט ,13–23 ,’ח ,36 ,’ו ,42 ,’ה ןנחוי ,42 ,’ז יתמ ,02–32 ,’ו ילשמ ,9 ,ט”יק ,8–12 ,ט”י ,6 ,ב”י םיליהת ,3 ,’ח םירבד 8
 םייתנירוקה ,01 ,’י ,44 ,’ח ןנחוי ,51 ,ג”כ יתמ 31  6 ,ד”י ,7–8 ,’י ןנחוי ,12–32 ,’ז יתמ 21  11 ,’ח םיימורה ,01 ,’י ,41 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,5 ,’ט ,41 ,’ז היעשי 11  71–12 ,’ד םייספאה ,73 ,ח”י ,6 ,ד”י ,93 ,’ט ,43 ,’ד ,71 ,41 ,’א ןנחוי ,43 ,’י ,71 ,’ה ,32 ,’ד יתמ 01  8 ,’ב
8 ,’ב םייפיליפה ,9 ,’ח ,’ב םייתנירוקה ,11–31 ,’ד ,’א םייתנירוקה ,42–52 ,’ו סקול ,71–52 ,’י סוקרמ ,ד”כ קרפ ,61–92 ,ט”י ,91–12 ,’ו יתמ ,9 ,’ט הירכז ,01–61 ,ז”י ,’א םיכלמ 41  21 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,11–21 ,’ו םייספאה ,31–51 ,א”י ,2–4 ,’ד ,11 ,’ב ,’ב
 ,ז”ט סוקרמ ,7–8 ,’י יתמ 61  6–8 ,’ב םייפיליפה ,2–6 ,’ג םיחילשה ,5–7 ,’ו ןנחוי ,02–52 ,ז”ט ,33–43 ,ב”י סקול ,7–9 ,’ו סוקרמ ,12 ,ט”י ,44–64 ,ג”י ,91–12 ,’ו ,5 ,’ה יתמ ,ג”נ קרפ היעשי 51  4–42 ,ח”י תולגתהה ,1–5 ,’ה ,6–7 ,’ב בקעי ,71–91 ,4–11 ,’ו ,’א סויתומיט ,7–
 םייתנירוקה ,73–83 ,03 ,’י ןנחוי ,32 ,81–02 ,’א יתמ 81  5–7 ,’ג ,’א ןנחוי ,51–61 ,’א ,’א סורטפ ,3–8 ,’ב םייפיליפה ,61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,4 ,’ו םיימורה ,32 ,ז”י ןנחוי ,84 ,’ה יתמ 71 01–21 ,’ד םירועה ,2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,31–71 ,’ו םייספאה ,2 ,’ט ,81 ,’ד סקול ,51
01 ,ד”י תולגתהה ,81–91 ,’א םיימורה ,1 ,’ב–41 ,’א הירכז ,21 ,’ג קוקבח ,2–6 ,’א םוחנ ,41 ,’ה הכימ ,8 ,ג”מ לאקזחי ,9–41 ,א”כ ,21–71 ,’ז םיליהת ,71–91 ,ט”כ םירבד 91  02 ,7 ,’ה ,’א ןנחוי ,9–01 ,’ב םייסולוקה ,91 ,9 ,’ג םייספאה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,42 ,’א ,’א
–91 ,’ו ילשמ ,9–41 ,א”כ ,21–71 ,’ז ,6 ,’ה םיליהת ,42–52 ,12 ,ד”ל ,’ב םימיה–ירבד ,81 ,ז”י ,’ב םיכלמ ,6–11 ,א”י ,’א םיכלמ ,21–41 ,’ב םיטפוש ,12 ,61 ,ב”ל ,52–72 ,81–02 ,ט”כ ,71–02 ,7–8 ,’ט םירבד ,31 ,ב”ל ,2–3 ,ה”כ ,01 ,1 ,א”י רבדמב ,4–01 ,ו”ט תומש 02  9–
 ,71 ,’ו תולגתהה ,5–6 ,’ג םייסולוקה ,6 ,’ה םייספאה ,81–91 ,’א םיימורה ,61–42 ,ד”י סקול ,61 ,’ב יכאלמ ,71 ,’ח הירכז ,2–3 ,’ב הינפצ ,21 ,’ג קוקבח ,2–6 ,’א םוחנ ,41 ,’ה הכימ ,12 ,’ה סומע ,’ה קרפ עשוה ,8 ,ג”מ לאקזחי ,11 ,’ד הכיא ,6–02 ,ג”י ,4 ,’א היעשי ,61
 הימרי ,63 ,’ח ,11–31 ,’ה ,82–33 ,’א ילשמ ,2–3 ,ח”ס ,8 ,ד”מ ,91–02 ,ה”ל ,22–32 ,ד”ל ,21 ,’ז םיליהת ,22 ,ז”ט ,’א םימיה–ירבד 22  61 ,’ג תולגתהה ,62 ,’ד םייספאה ,42 ,’ו יתמ ,6–7 ,’ה הימחנ ,61–71 ,’י ארקיו ,91 ,ב”ל ,8 ,א”י תומש ,2 ,’ל תישארב 12  9–01 ,ד”י
 םיימורה ,11 ,ז”י םיחילשה ,3 ,א”י ,32 ,’ט סקול ,12 ,’י ,43–63 ,’ח סוקרמ ,42–62 ,ז”ט ,11 ,’ו יתמ 32  71 ,’ו תולגתהה ,31 ,’ג ,’א ןנחוי ,5–6 ,’ג םייסולוקה ,6 ,’ה םייספאה ,91 ,ב”י ,81 ,’א םיימורה ,81 ,ו”ט ,7 ,’ז ןנחוי ,22 ,’ו ,17 ,’א סקול ,1–4 ,’ג הכימ ,4–51 ,ד”מ
 יתמ ,01 ,ט”כ ילשמ ,71 ,ו”פ ,91–02 ,ה”ל םיליהת ,6–7 ,ט”מ ,3–4 ,ז”ל ,14 ,ז”כ תישארב 52  41 ,’ג ,’ב סורטפ ,72 ,’ה םייספאה ,3 ,א”יק ,9 ,ו”צ ,2 ,ט”כ םיליהת ,92 ,ז”ט ,’א םימיה–ירבד 42  51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,21–31 ,’ג םירבעה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,1–2 ,ב”י
 ,61 ,’ג תולגתהה ,33 ,ב”י ,31 ,’ה יתמ 72  01–11 ,’ג ,’א סורטפ ,9 ,ב”י םיימורה ,31 ,ז”ט סקול ,51 ,’ה סומע ,31 ,’ח ילשמ ,12–22 ,ט”לק םיליהת ,3 ,’ב ,1 ,’א בויא 62  11–51 ,’ג ,’א ןנחוי ,4 ,ג”י םיימורה ,81–52 ,ו”ט ,32 ,’ז ןנחוי ,22–32 ,’ו סקול ,9–01 ,ד”כ ,22 ,’ה
 ,ב”נק ,ד”מק ,98 ,ט”יק ,7–8 ,א”יק םיליהת 92  84 ,ב”י ןנחוי ,4–5 ,’ב סומע ,31 ,’כ לאקזחי ,21–41 ,’ל ,42 ,’ה היעשי ,01 ,ו”ט ,31 ,ג”י ,63 ,’ח ,22–33 ,7 ,’א ילשמ ,61 ,ו”ל ,’ב םימיה–ירבד ,51–86 ,ח”כ ,01 ,’ז םירבד ,13 ,ו”ט רבדמב ,72–93 ,31–52 ,ו”כ ארקיו 82  91
 ,4–9 ,ג”י ,5–9 ,’ה הימחנ 13  22–42 ,’ג ,2–5 ,’ב ,’א ןנחוי ,01–11 ,ו”ט ,51–02 ,ד”י ןנחוי ,71 ,ט”י יתמ ,01 ,ז”צ םיליהת ,1–41 ,ח”כ ,9 ,’ז םירבד 03  32–52 ,’א ,’א סורטפ ,8 ,ג”י םירבעה ,13 ,ג”י סוקרמ ,71 ,’ה יתמ ,5–6 ,’ג יכאלמ ,11 ,ה”נ ,8 ,’מ היעשי ,2 ,ח”לק ,ס”ק
 םיימורה ,5–6 ,’ג ןנחוי ,52–72 ,ו”ל לאקזחי 23  01–21 ,’ג ,’א סורטפ ,3–4 ,ג”י ,31 ,’ט ,5–9 ,’ב םיימורה ,42 ,’ו יתמ ,51 ,’ה סומע ,61–91 ,’ו ,31 ,’ח ילשמ ,22 ,ט”לק ,ג”סק ,ח”כק ,401 ,ט”יק ,3 ,א”ק ,01 ,ז”צ ,7 ,א”ל ,5 ,ו”כ ,21 ,’ז ,6 ,’ה םיליהת ,8 ,1 ,’א בויא ,41–92
 ,82–03 ,’ח םיימורה 43  2–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,9–11 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,41–51 ,’ה סומע ,31 ,’ח ילשמ ,01 ,ז”צ םיליהת 33  2 ,’ג ,’א ןנחוי ,3–11 ,’א ,’ב סורטפ ,1 ,’ד ,’א סורטפ ,9–11 ,’ג םייסולוקה ,5 ,’ב םייפיליפה ,8 ,’ו םייטלגה ,61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,1–41 ,’ח
02 ,ד”י ןנחוי 63  81 ,’ה ,’א ןנחוי ,4 ,’ד ,72 ,’א בקעי ,11–41 ,’ב סוטיט ,4–01 ,’ח םיימורה ,11–81 ,ז”י ,91 ,ו”ט ,32 ,’ח ןנחוי 53  11–41 ,’ו ,’א סויתומיט ,1–21 ,’ד ,11–21 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,1–4 ,’ד םייספאה ,31 ,’ה םייטלגה ,03 ,’א ,’א םייתנירוקה ,12–62 ,’ט
 םייספאה ,2 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,41-21 ב”י ,51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,4 ,’ז ,5-4 ,ב”י םיימורה ,91 ,’ב סוקרמ 73  72–92 ,’א םייסולוקה ,81–22 ,’ב םייספאה ,61–81 ,’ו ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,4 ,’ז םיימורה ,12–32 ,ז”י ,1–8 ,ו”ט ,32 ,71–
  4 ,ד”י תולגתהה ,92-62 ,41-3 ,’י ןנחוי 83  3-2 ,א”כ ,7 ,ט”י תולגתהה ,23-32 ,’ה
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ונימי�לש�הלודגה�תימלועה�המרופרההינרופילק

�לש�רברפ(�ויהוא�,קיילטסוו-מ�השיא
�.היסנכה�לש�ןופלטה�וקל�הרשקתה�)דנלבילק
�דחי�תושדחה�ןולע�תא�האצמ�איהש�הרמא�איה
�.התלד�ןתפמב�םייתורפס�םיצבק�ינש�דוע�םע
�תמישרל�המש�תא�ףיסוהל�ידכ�הרשקתה�איה
�המ�תא�הבהא�איהש�הרמא�איה�.ונלש�רווידה
�ראודב�םתוא�לבקל�הצור�איהשו�הארק�איהש
�הלצינ�איה�םא�התוא�יתלאששכ�.שדוח�ידמ
�תינכות�לע�הל�יתרפיס�,זא�.“אל”�הרמא�איה
�רמול�הצור�איה�םא�התוא�יתלאשו�,הלואגה
�איה�.לצניהלו�הבל�לכב�םיאטוחה�תליפת�תא
�ונרמא�.לצניהל�חמשת�איהש�,“ןכ”�הרמא
�איה�.חפייתהל�הלחה�איהו�וידחי�הליפתה�תא
�העדי�איהש�הרמא�איה�.תרשואמ�דואמ�התיה
�,תורפסה�תאירק�ךרד�קר�םיהולאה�שיא�התאש
�בותכש�המל�םאת�הארק�איהש�המ�לכש�םושמ
�איהש�תורפסב�רבד�היה�אלשו�,שדוקה�יבתכב
�.שיחכהל�הלכי
.לאל�חבשה
.יּב�.ייק

,ומאלא�תייסנכ�,לאל�חבשה
�יל�ןתנ�והשימו�ןטהנמב��43בוחר�דרומב�יתכלה

�רמאמה�תא�אורקל�יתלחתה�.ךלש�תושדחה�ןולע�תא
�ראתל�ןתינ�אל�.שדוקה�חור�לש�תעמשמה�תלבק�יבגל
�וכסינש�תוידיימה�החישמהו�תולגתהה�תא�םילימב
�ילגרה�יבגל�יתוא�דמלל�לחה�שדוקה�חור�.יחור�לע
�הז�עדימ�קולחל�םג�יל�התשרה�םג�איה�.ילש�תעמשמה
�.ילש�תימוקמה�היסנכב�ילש�הליפתה�תצובק�תשיגפב
�התע�.אלכב�אצמנה�ילש�רבחל�הז�עדימ�חלוש�םג�ינא
�…ת�ע�מ�ש�מ��:הבושחה�הלימה�תא�םיעדוי�ונא

�םיהולאו�ןתיי�ימ�.ומאלא�רמוכה�,ךל�תודות�בר
�ךרבמ�ינא�.ךתייסנכ�תאו�ךתוא�תובידנב�ךרבל�ךישמי
�.וז�תעב�הלופכה�החישמב�ךתוא
קרוי�וינ��������������������������������������.םֶא�.םֶא�ףיטמה

�הרשקתה�,קרוי�וינ�,דנלייא�גנול-מ�השיא
�םע�ךלש�תושדחה�ןולע�תא�הלביקש�רחאל
�איה�.”ךתובשחמ�לע�הנגהל�דוסה”�רסמה
�ךשמב�.ןישוריג�בקע�הבר�הקוצמב�הנותנ�התיה
�.דבאתהל�תנווכתמ�איהש�ררבתה�החישה
�.הלצינ�איה�יתודע�תא�הל�יתרסמש�רחאל

�איה�.ןכמ-רחאל�תרשואמ�הכ�התיה�איה
.היסנכל�אובל�הצור
.יִס�.יי‘ג

יכוזתושדחהינולעתאץיפמ.זלאפןהו‘גחאה
סל‘גנאסולרוזאבומאלארמוכהלשתומשנה

,ומאלא�תייסנכל
�רשא�,”שדוקה�חור�לש�תעמשמה�תלבק”�רמאמה

�ריסא�תמאב�ינא�.םגפ�אלל�אוה�,ומאלא�רמוכה�בתכ
�תא�ןתנ�אוהשו�,שדוקה�חור�לש�הפנכ�לצב�אוהש�הדות
�רשא�,השדחה�תירבה�לש�רסמה�לש�וזה�הריהנה�הנבהה
�לק�המכ�.ןיבהלו�לבקל�ידכ�בל�תשק�הכ�איה�תושונאה
�הער�,תיכונא�הכ�התיה�אלמליא�לצניהל�)תושונאל(�היה
�ינעמלו�הרול�ןעמל�השקבב�וללפתה�.הדות�.השלחו
�הליבומו�וידחי�ונתוא�תכנחמ�שדוקה�חורש�תעב
�יבגל�ונלש�לובליבהו�לפואהמ�הלואגלו�העושיל�ונתוא
�.םייחה�תרטמו�וניאושינ
.וננעמל�םיללפתמ�םתאש�לע�הדות
�המוהלקוא�,הטירלק������������������������������������.םֶא�.םֶא

)6דומעבךשמה(

)1דומעמךשמה(

קרוי�וינ

ססקט
,רקיה ומאלא רמוכל

 תונמדזה לכב םיהולאל הדומ ינא !לאל חבשה
.וז היסנכ ריכהל יל אצי היפל ,סנה ךרד לע

 תא יתיאר ,הינח שרגמב יתכלה יתכלהש תעב
 ,הפצירה לע ךלש תושדחה ןולע לש רעשה דומע
 הזש ,ותוא יתמרהשכו ,תורבוע תוינוכמ ידי-לע סמרנ
 םיעטקה רתי תא יתרתיא ,ומצע ינפב רידנ השעמ
 ךומס םוקמב יתבשיו יתינפ .ביבסמ םירזופמ ויהש
 .וננודא לש אלפנה רסמה תא יתארקו

 תורפס יל חלשת םאב חמשאו ,יתיינק ינא
 .הארשה

 תרבוג הרוצבו עפשב ךכרבי םיהולאו ןתי ימ
.םלועל ףיטהל ךתוטיהלב
ססקט ,סאלאד                             .םֶא .יִא חאה

,רקיה ינוט רמוכל
 תמישרל השקבב יתוא ףרצל לכות םאה

 חולשלו ךלש תושדחה ןולע לש תימלועה הצופתה
 וננודא לע דומלל לכואש ידכ ,יתורפס רמוח לכ יל
 ןולע בגבש הליפתה תא אורקל יתמייס עגרכ ?עושי
 חלש !שדוקה חור תא השח ינאו ,ךלש תושדחה
 לע רומשא .הדות ,”חישמה” רפסה תא השקבב יל
.ךתחפשמ לעו ךילע םיהולא תכרב .יחא ,רשק
ססקט ,יטיס ןוטלאה                           .יי’ג .יִס

�אלש�םושמ�,דבל�ילש�הפסה�לע�בשוי�יתייה�.ייחב
�שפחמו�,שיאל�בישקהל�וא�שיא�תרבחב�תויהל�יתיצר
�אצומהש�יתבשחשכ�קוידב�.ייח�לע�יהשלכ�הנבה
�יבל�יקמעממ�לוק�עיצפה�,תודבאתה�אוה�ידיחיה
�הזה�לוקל�יתבשקה�.תאז�תושעל�אל�יל�רמאו
�.עודמ�ךל�רמול�לוכי�ינניא�.תודרפנ�םימעפ�שולש
�לע�.תטלחומ�הוולש�יתשח�הזה�לוקה�תא�יתעמששכ
�אוה�הב�,תחא�םעפ�דוע�ול�בישקהל�יתכשמה�,ןכ
�ילש�םייחה�חרואמ�דרפאש�ןמזה�עיגהש�יתוא�עדיי
�ךות�.םינש�שש�ךשמב�יתיב�התיה�רשא�,ריעהמו
�תא�יתשטנו�,ינכשל�ישוכר�תא�יתתנו�יתרכמ�םיימוי
�םידגב�םע�ןטק�קית�קר�יתושרבשכ�ייח�חרוא
�יתינפ�.ךלאש�ןאל�עיגהל�יל�ועייסיש�םינמוזמ�טעמו
�,יטניסניסב�תיתחתה�ריעבש�דנואהיירג�סובוטואה�תנחתל
�יתרמא�ןולחל�יתעגהשכ�.ינפ�תודעומ�ןאל�תעדל�ילבמ
�הז�תא�רבוע�,יתיבמ�קחרה�יתייה�לק�שיחו�,“הינרופילק”
�ילע�ררש�רשא�ולשה�לוקה�לש�ותייחנהב�קר�עייתסמו
�.ייחב�לפא�היה�לכהשכ

�ףופצ�סובוטואב�םיכורא�םימי�השולש�יתרבעה
�רתויב�ולש�יתייה�עסמה�ךלהמבו�,הינרופילקל�יכרדב
�ךכמ�גאדומ�יתייה�אל�.בר�ןמז�הזמ�הנושארל�ימצע�םע
�יתעדי�קר�.וב�רוגל�םוקמ�וא�הדובע�יל�התכיח�אלש
�ילש�ךוראה�עסמה�לש�ומויסב�.רפתשהל�ךלוה�בצמהש
�םש-רסח�ףוצרפ�דוע�םתס�,םשל�יתעגה�,הינרופילקל
.שדח�ףד�חותפל�שגרנ�הכ�יתייהו�,הלודגה�ריעב

�יתוא�ליבוה�ימ�יתנבה�יאמב�רשע-השולשב�קר
�יל�רמא�אוהה�לוקהשכ�,ייח�תא�ליצה�ימו�הינרופילקל
�.תכלל�ליחתהלו�,יתייה�ובש�הפקה-תיבב�יבשוממ�םוקל
�םדא�יתעמשו�דווילוה�תרידש�דרומב�תכלל�יתלחתה�זא
�אוה�.“?רזוח�חישמה�עושיש�עדוי�התא�םאה”�:רמוא
�תובר�תולאש�םג�ומכ�,“יתלצינ”�םא�יתוא�לאשו�ךישמה
�יתלדוגש�םושמ�,ןהילע�הנעמ�יל�היה�אלש�תופסונ
��.ילותקכ

�ימיע�רבדל�ךישמה�ךלש�היסנכהמ�חאה�,ןפוא�לכב
��3לש�הליפתלו�השרדל�יתוא�ןימזה�רחאו�,)וירליה�חאה(
�תא�יתישעש�םושמ�קר�יתכלה�.ירטנואק�ןוינקב�צ“החא
�יתבשקהשכ�.לוק�לע�ךמתסהב�ייחב�וללה�םייונישה�לכ
�םיהולאש�םייונישה�לע�יתעמשו�,וירליה�חאה�לש�ותודעל
.ימצעב�לכה�תוארל�ךירצ�יתייה�,וייחב�השע

�תמא�רתוי�הברה�תחא�העשב�יתעמשו�השרדל�יתעגה
�יתעמשש�הממ�,ופא�ןורחו�ולש�תוישיאה�,םיהולא�לע
�יתעדי�אוהה�עגרב�.ימויק�תונש�שמחו�םירשע�לכ�ךלהמב
�יתוא�ליבוהו�ייח�לע�סחש�לוקהש�,קפס�לש�לצ�אלל
�יכרב�לע�יתלפנ�.שדוקה�חור�ךרד�,םיהולא�היה�ךתייסנכל
�,זפמ�רקיה�ומדב�יתוא�ףוטשישו�הליחמ�ונממ�יתשקיבו
�רוזחל�תורחא�תומשנ�איבישו�ייח�תיראשל�יכותב�היחיש
.תומשנב�תוכזלו�םוי�ידמ�םבלצ�תא�תאשלו�הבושתב

�יתמשנ�תא�ליצהש�לע�ןודאל�תודוהלו�חבשל�ינוצרב
�רורחישה�לע�,הז�םויל�דע�ינעמל�השעש�המ�לכ�לעו
�הצור�ינא�.ןטשהמ�-�ךכמ�בושחו�לוהוכלאו�םימסמ
�האלפנ�היסנכ�תמקהש�לע�,ינוט�רמוכה�,ךל�תודוהל
�וז�היסנכ�אללש�םושמ�,םוי�ידמ�תומשנב�הכוזה�,וז
�אל�ינא�,יאמב�רשע-השולשה�םויב�חטשב�ויהש�םיחאהו
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”חישמה“
)1דומעמךשמה(

�,ויאצאצמו�דוד�תיבמ�היה�אוהש�רוביצב�העודיה
�תומושרב�דחא�לכל�הנימז�התיה�וזה�הדבועהש�ינפמ
.תוירוביצה

�םע�לש�ןיסחויה�ירפסשכ�,הריפסל��07תנש�זאמ
�וא�ודמשוה�,שדוקה�יבתכבש�הלאל�טרפ�,לארשי
�לוכי�וניא�חישמכ�הזחתמה�םדא�ףא�,ושטשוט
�האובנהש�יפכ�דוד�תיבמ�אוה�םנמאש�חיכוהל

�עיפוהל�היה�בייח�חישמה�,תורחא�םילמב�.תשרוד
�.הריפסל��07תנש�ינפל

�,דוד�לש�”םיברה�וינב“�לכמ�,תאזמ�רתוי�)9(
�תלשושה�ךרד�דוד�לש�ותוכלמ�סכב�תוכזל�בייח�חישמה
�ןתנ�םינב�םיבר�יכ�ינב�לכמו“�.המלש�לש�תיתוכלמה
�תוכלמ�אסכ�לע�תבשל�ינב�המלשב�רחביו�הוהי�יל
�ירבד�םגו��5,ח”כ�'א�םימיה�ירבד(�”לארשי�לע�הוהי
.)�42,ט”כ�'א�םימיה

�תלשוש�ךותב�המלש�אצמנ�השדחה�תירבב
�יפ-לע�הרושבה�האר(�ףסויל�דעו�דודמ�תוכלמה
.)�6,'א�יתמ

�לש�וסוחיי�תודוא�ףסונ�בושח�”טורפ“�)01(
�תויה�.הלותבל�דלוויהל�בייח�אוה�:ןתינ�חישמה
�םיליהת(�דוד�לש�ויצלח�אצוי�תויהל�בייח�חישמהו
�רישי�אצאצ�תויהל�תבייח�וז�הלותב�,)�11,ב”לק
�ןתיי�ןכל���…דוד�תיב�אנ�ועמש�רמאיו“�.דוד�ךלמה�לש
�,]סנ�”אלפ“�וניה�ך”נתב�”תוא”[�תוא�םכל�אוה�ינודא
�”לאונמע�ומש�תארקו�ןב�תדלויו�הרה�המלעה�הנה

1.)�41-31,'ז�היעשי(

�תרכזומ�חישמה�תדלוהש�םעפ�לכבש�ןייצל�יואר
�אל�םלועל�ךא�,המחר�וא�,תרכזומ�דימת�ומא�,ך”נתב
�ינארק�ןטבמ�הוהי“�:�1,ט”מ�היעשי�האר�.ישונא�בא
�התעו“�:�5,ט”מ�היעשי�.”ימש�ריכזה�ימא�יעממ
�:�22,א”ל�הימרי�.”ול�דבעל�ןטבמ�ירצוי�הוהי�רמא
�.”רבג�בבוסת�הבקנ�,ץראב�השדח�הוהי�ארב�יכ“
�,'ה�הכימ�.”ןטבמ�יחוג�התא�יכ“�:�01,ב”כ�םיליהתב
.”הדלי�הדלוי�תע�דע“�:2

�עושיש�םיאצומ�ונא�השדחה�תירבל�ונתונפב
�לש�רישי�אצאצ�התיהש�הלותב�,הלותבל�דלונ�תמאב
�דעו�םהרבאמ�ןיסחויה�ןליא�םושיר�רחאל�.דוד�ךלמה
�םהרבא“�חסונה�רזוחו�עיפומ�הבש�,חישמה�עושי
�,'וכו�”בקעי�תא�דילוה�קחצי�,קחצי�תא�דילוה
�ףוסבל�םיעיגמ�ונא�,תיעבט�הרוצב�סוחיי�הארמה
�הכ�חישמה�עושי�תדלוהו“�:אבה�עיתפמה�רואיתל
�הילא�אובי�םרטבו�ףסויל�הסרוא�ומא�םירמ�:התיה
�הב�הרוה�רשא�יכ���…שדוקה�חורל�הרה�תאצמנ
�ומש�תא�תארוקו�ןב�תדלוי�איה�.אוה�שדוקה�חורמ
�לכ�יהתו�.םהיתונוועמ�ומע�תא�עישוי�אוה�יכ�עושי
�:רומאל�איבנה�דיב�הוהי�רביד�רשא�תא�אלמל�תאז
�”לאונמע�ומש�וארקו�ןב�תדלויו�הרה�המלעה�הנה
.)�81,�32-02,'א�יתמ�יפ-לע�הרושבה(

�-�בוט�שיאב�,םירמ�-�הבוט�השיאב�םייולת�ונא
�ותלימב�,יתמ�-�בוט�רפוסב�,סקול�-�בוט�אפורב�,ףסוי
�האובנה�תא�םג�איבה�רשא�םיהולא�רבדבו�ךאלמ�לש
�רואית�לבקל�תנמ-לע�,תקייודמה�התמשגה�תא�םגו
�הרושבה�האר�.עושי�תדלוה�לש�קייודמו�ןגוה
�,'א�סקול�יפ-לע�הרושב�,�32-61,'א�יתמ�יפ-לע
.�02-1,'ב�,83-62

�.אלמל�לוכי�םיהולא�קרש�-�אלפ�ןמיס�ונשי�ןאכ
�אוהש�ךכל�םורגל�לכוי�אל�רקש�חישמ�ףאש�,ןבומכ
�תפפוח�תמא�לכש“�ןוויכ�.הלותבל�דלוויי�ומצע
�אלא�השק�קר�אל�הז�היהי�”,םוקיב�תרחא�תמא�לכ
�םידע�השימח�ףוסאל�רקש�חישמל�ירשפא�יתלב
�ךאלמו�יתמ�,סקול�,ףסוי�,םירמ�ומכ�םיבוט�ךכ-לכ
�האנוההש�ילבמ�ורובע�ורקשיש�תנמ-לע�,ינודא
�לע�ךומסל�םילוכי�ונא�.רחואמב�וא�םדקומב�הלגתת

ודוההדניקאק
,רקי�דבוכמ�רמוכ

�םירמכ�,”הנומא�תווחא�תייסנכ”�ירבח�,ונא
�,ןאכ�תומייקה�תונוש�תויסנכמ�תורצנל�םיפיטמו
�תיבבל�םינפ�תלבק�תכרב�םוחב�ךל�םיטישומ
�.חישמה�עושי�,ונעישומו�וננודא�לש�רקיה�ומשב
�.הכלהכ�תמדקתמ�וננודא�לש�ותכאלמ�,לאה�דסחב
�.ךממ�יתורפס�רמוח�יתלביק�,רקי�רמוכ�ןכבו
�לכלו�םירמכל�ץפוה�הז�יתורפס�רמוח�.הבר�הדות
�הדות�יריסא�תמאב�ונחנא�.ונלש�הייסנכה�ינימאמ
�.דבוכמ�רמוכ�,ךל

�,רבעב�וניפלכ�הלמחו�הבהא�תיארה�התא
�חכשא�אל�.ךתיא�הבוט�הווחא�ונל�קינעה�םיהולאו
�םירכוז�םלוכו�ונלש�םירמכה�.יתומ�םוי�דע�ךתוא
�וננודאש�תרתסנ�הדבוע�יהוז�,תמאב�.םוי�ידמ�ךתוא
�לש�תיתימאה�חצנה�תבהא�יהוז�.יניבל�ךניב�רשיק
�םימלועלו�םויה�,לומתא�ההז�אוה�ןכש�,םיהולא
�םיללפתמ�ונא�.)�8,ג”י�םירבעה�לא�תרגיאה(
�.םלועל�קתניי�אל�יניבל�ךניב�רשקהש�םיהולאל
�ואיבה�בוטה�ןודאה�לש�הבהאהו�בוטה�דסחה
�.ךלמע�תוריפ�תא�ףוטקלו�תוארל�לכונש�ךכל
�ךינפב�גיצהל�םיאג�ונא�,םיאלקח�םילעופו�םיננגכ
�רשא�תוירחאה�ימוחתב�ונלפיט�ובש�ןפואה�תא
�ונחנא�.תובהלתהו�טהל�ירודח�ונא�.ונידיב�תדקפה

.יִסרמורהםעתוירצונהומאלאתויסנכתורפסלשםיציפמ
ודוה,יבמוב—”ודוהלשםירעשה”לומלםיציפמ.לֶא

‘גאטןולמהתיזחב

םירמוחו”חישמה”ירפסתצפהלתונכהב,תבכרהלע
האבההנחתבםייתורפס

 תועטב תמגרותמ )שדוחמה ינקיתה חסונה( VSR-ב עיפומה שדוקה יבתכ םוגרתב .1
 הלימה תועמשמ .”הריעצ השיא”כ ,41 ,’ז היעשיב ,”המלע” תירבעה הלימה הרומח
 וב םוקמ - 8 ,’ב תומש רפסב אוצמל ןתינ תחא אמגוד( .”הלותב” איה ”המלע”
 תמגרותמ המלע םיעבשה םוגרתב .)קוניתה השמ תוחא ,הריעצ הרענ ,הלותבב רבודמ
.הלותבל תינוויה הלימה ,”סונתרפ”כ

�םירפכל�ךלש�תובוטה�תורושבה�לע�םיזירכמ
�הרדנא�תנידמב�,ודוהב�םיקחורמה�תורייעלו
�תרושב�תא�ועמש�םיבר�םישנא�.שדרפ
�תועצמאב�ולצינ�תומשנ�.השדחה�תירבה
�יתורפסה�רמוחה�תא�יתלביק�.ךלש�תורפסה
�יכ�ודיעה�םיברו�,ךלש�תואלפנה�תורושבהו
�.ךלש�תורושבה�תאירק�בקע�ונתשה�םהייח

�לע�ךתייסנכ�לש�המשב�םישמתשמ�ונא
�,הדות�יריסא�ונלוכ�.ונלש�םיבתכמה�ריינ
�םכסה�.ךיפנכ�תחת�דובעל�םיקקותשמו
�המ�לכ�תא�תושעלו�ונתיא�רובחל�השקבב
�םידבוע�ונלוכ�ונא�.וז�הכאלמל�שקבתמש
�החכוהכ�ךתייסנכ�לש�המשב�ונשמתשה�ןכלו�,ךלש
�שיא�םירשע�לש�הצובק�ונא�.םיבתכמה�ריינ�לע
�.ךתוא�םיבהוא�םג�ונאו�,ךיתויחנה�רחא�םיאלממה
�תודוה�הפי�םדקתהל�הכישממ�ונלש�היסנכה
�םירמכה�לכ�ןעמל�השקבב�ללפתה�.ךיתוליפתל
�ללפתנ�םג�ונא�.השקבב�וננעמל�ללפתה�.םתדובעו
�.םלוכ�ןעמלו�ךנעמל
.ןודאל�חבשה
,ךלש�”הנומאה�תווחא�תייסנכ”
ודוה�,הדניקאק���������������������������������.רָא�.ייק
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2.וללה�םידעה�תשמח�לש�םתודע

�םיהולאה�ידי-לע�חלשנש�ימ�:אוה�רורבש�המ
�אוה�הלותבמ�הדיל�תועצמאב�ץראל�לוכי�לכה
�אלפ�,יתימא�”תוא“�ונשי�ןאכש�ןוויכמ�,חישמה
�הארהש�םיהולא�.ופייזל�רשפא�יאש�,ימיימש�אצוממ
�תדילב�םתוא�םישגה�,�41,'ז�היעשיב�םיטרפה�תא
�יכ�תוארל�תבטיה�ילא�הוהי�רמאיו“�הלותבמ�עושי
.)�21,'א�הימרי(�”ותושעל�ירבד�לע�ינא�דקוש

�ןליא�לע�הרומה�,וז�תיחישמ�תלשושש�רוכז
�:םינש�תואמ�ךשמב�הרצונ�,חישמה�לש�ןיסחויה
�.הכימ�איבנה�תפוקתל�,והיעשיל�,דודל�,הוחמ
�,םינמז�,תורוצב�ורבידש�םישנא�הברה�הילא�ופיסוה
�הרירב�הרחב�האובנהש�םעפ�לכב�.םינוש�תומוקמו
�לש�,תישונא�הניחבמ�,שדח�ןוכיס�ףסונ�,תמייוסמ
�טלחומ�קוידל�טרפ�רבד�ףאו�ןוכנ�אלה�ףנעה�תריחב
.ורבד�תא�רמוא�םיהולאשכ�לבקתמ�אל

�חישמה�אב�רשאכ�יכ�.”טלחומ�קויד“ב�רבודמ

�יבגל�תורדגהה�לכ�תא�ןהיטרפ�יטרפל�אלימ�אוה
-ןב�,דוד-ןב“�,השיאה�ערזמ�תמאב�היה�אוהו�וסוחיי
�רחא�םדא�ףא�.)�1,'א�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”םהרבא
�למסל�לגוסמ�היה�אל�יתרצנה�עושיל�טרפ�םלועב
.ןהמ�ןטק�קלח�ףא�וא�,וללה�םיטרפה�לכ�תא

�םישנא�ןיא�םלועה�לכבש�רוכז�.תאז�םיגדנ�הבה
�התאש�חיננ�.םיהז-םימואת�אל�וליפא�,קוידב�םיהז
��311'סמ�טימס�ךרדב�רג�התאו�”ןודרב�’גרו'ג“
�השימחו�םיעבש�רטמ�ךהבוג�.ןגישימ�,טיורטדב
�,םידלי�השימחל�באו�יושנ�התא�.ג”ק��07ךלקשמו
�תריכממ�סנרפתמ�התא�.תונב�יתשו�םינב�השולש
�ןפואב�.קנבב��67.421,5$ךל�שי�,םייח�חוטיב
�לכ�תא�אשונה�ךדבלמ�םלועב�םדא�ןיא�רהצומ
�קיפסמ�םינתינ�םאש�תוארל�לק�.הלאה�”םיטרפ”ה
�:האובנה�יבגל�ןוכנ�ךכ�.יבויח�יוהיזה�,םינייפאמ
�.יבויח�אוה�יוהיזה�,םיטרפ�קיפסמ�םינתינ�םא
�דחא�לכו�,ונתינ�חישמה�תודוא�םיטרפ�הברה�ךכ-לכ
�יוהיזהש�דע�,יתרצנה�עושיב�קוידב�םשגתמ�םהמ
.יבויח�השענ

�,אב�אוהשכ�חישמה�יוהיזב�דוע�רוזעל�ידכ�)11(

�'ותבותכ'�תא�ונל�הנתנ�האובנה�.ותדלוה�םוקמ�ןתינ
.דלוויהל�דיתע�היה�הבש�ריעה�תומדב

�יפלאב�תויהל�ריעצ�התרפא�םחל�תיב�התאו“
–צומו�לארשיב�לשומ�תויהל�אציי�יל�ךממ�הדוהי
.)�1,'ה�הכימ(�”םלוע�ימימ�םדקמ�ויתוא

�תונידמה�לכמ�.היסא�:תחא�הרחבנ�תושביה�לכמ
�ץראבש�תוזוחמה�לכ�.לארשי�ץרא�:תחא�הרחבנ
�.הדוהי�:דחאל�טרפ�תורשפא�ללכמ�ואצוה�לארשי
�תיבל�טרפ�תורשפא�ללכמ�ואצוה�הדוהי�ירע�לכ
�תוחפ�וב�ויה�ןמז�ותואבש�ןטנטק�רפכ�,התרפא�םחל
�לע�דחא�חדינ�רפכ�ןייצמ�איבנה�.םיבשות�ףלאמ
�םיהולא�יכ�תוגשל�ילבמ�רבדמ�אוה�ךא�,םלועה�תפמ
�רוריבב�רביד�איבנה�.וירבד�ירוחאמ�דמע�לכ-עדוי
�ךלמה�רשאכ�יכ�,רערועמ�יתלב�ןוחטיב�ךותמ�,ןכ�םג
�םעה�ירפוסו�םיישארה�םינהוכהמ�עבת�סודרוה
�םחל�תיבב“�ול�ורמא�םה�,חישמה�דלוויי�ןכיה�תעדל
�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”איבנה�דיב�בותכ�ןכ�יכ�,הדוהי
.)�24,'ז�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה�,�6-4,'ב

.רבוטקואשדוחןולעבאוביךשמהה

הקירפא יוואלמ

הירגינ
,חישמב�רקיה�רמוכל

�יתלביק�יכ�ךל�רוסמל�יתלוכיבש�הדות�ריסא�ינא
�,�1002,יאמב�6-ב�ילש�עישומכ�חישמה�עושי�תא
�ארקנש�,ךלש�עדימה�ןולע�תא�יתארקש�רחאל
�יתכלהשכ�,ובש�םיטוטיצהמ�םיבר�ללוכ�,”חלמ”
�יתייהש�איה�ךכל�הביסה�.ןולעה�תא�תחקל�היסנכל
�ינאו�,ךרעל�םינש�הנומשו�םירשע�ךשמב�ימלסומ
�הדיחיה�ךרדהשו�,םלועה�רוא�תא�האורו�התע�ןיבמ
�חישמה�עושי�תלבק�ךרד�איה�ןדע-ןגל�עיגהל
�,התע�ןימאמ�ינא�.ויתווצמל�תייצלו�ךלש�עישומכ
�.יחה�םיהולאה�לש�דיחיה�ןבה�אוה�חישמה�עושיש
�םאב�דואמ�ךל�הדואו�,ך“נת�יל�ןיא�,וישכעל�ןוכנ
�תנייצ�התא�.שודקה�ך“נתה�לש�קתוע�יל�חלשת
�ימ�לכ�יכ�,יתארקש�,ךלש�תרבוחה�וא�תעה�בתכב
�,שקבלו�ךל�בותכל�לוכי�ך“נת�שוכרל�ודיב�ןיאש
�אורקל�הצור�ינא�.םירחא�תורפס�ירמוח�םג�ומכ
�יל�חולשל�לדתשה�זא�,חישמה�עושי�ןודאה�לע�דוע
�,וישכעל�ןוכנ�.םיפסונ�םירפסו�ך“נתה�לש�קתוע
א�,הָניִדָמב�”םיהולא�תרצע”�תייסנכב�רקבמ�ינא
�תועצמאב�יל�ארקוה�ךלש�יתורפסה�רמוחה�.הַרְָק
�רחאל�רתוי�דוע�בר�ןיינע�וב�יתיליגו�וז�היסנכ
�ללגב�ןמזה�לכ�ותוא�ארוק�ינא�.ותוא�יתארקש
�םושמ�ךיתוליפתל�קוקז�ינא�.ובש�תואלפנה�םילימה
�עדוי�התא�,ירצונל�ותד�תא�רימה�רשא�ימלסומכש
�,לבא�.יתחפשמ�םע�רובעל�ילע�היהי�םיישק�ולא
�ינא�,חישמה�עושי�לש�ותמצועו�ומד�תועצמאב
�דוגסל�םדאל�לאש�ך“נתב�בותכ�.םהילע�רבגתא
�,חישמה�עושי�,ןודאל�דוגסל�וילע�אלא�,שונא-ינבל
�ינא�.ולצניי�ךייח�ותיא�רשאו�,חצנה�ייח�לעב
�ריעצ�ינאש�םושמ�,ימוימוי�ןפואב�ךיתוליפתל�קוקז

הנאג ,רקיה�ומאלא�רמוכל
�.ךתייסנכ�יתורישב�ועייתסהש�הלאמ�דחא�ינא

�,בלצה�לע�תמוה�רשא�,חישמה�עושיב�הווקת�ילוכ
�םיניתממה�םש�יא�םיבר�םישנא�ןיידע�םנשיש
�תיחצנה�ותרושב�תא�םהל�איבהל�ךלש�תויסנכל
�תא�יתמייסש�רחאל�רצק�ןמז�היה�הז�.םיהולא�לש
�הנומאל�חאשכ�,�1002ראוניב�,םיינוכיתה�ידומיל
�רבח�ךל�שי�םאה”�:וז�הלאש�יתוא�לאש�חישמב
�יתרכה�אלש�םושמ�,תונעל�ןמז�יל�חקל�?“תמא
�ינפל�.וזכש�הלאשל�יתיפיצ�אלש�ךכ�,רוחבה�תא
�תושדחה�ינולעמ�דחא�יל�ןתנ�אוה�,ותלאשל�יתבגהש
�לע�םגו�חישמה�עושי�לע�יל�ריבסה�הז�םדא�.ךלש
�תא�יתלביק�,ךכמ�האצותכ�.ךלש�תוירצונה�תויסנכה
�יתנייעש�רחאל.ילש�ישיאה�עישומכ�חישמה�עושי
�יתלקתנ�,”דוקה”�ארקנה�,ךלש�םיקתועה�דחאב
�לכל�שדוק�יבתכ�קפסמ�התאש�ןייצמה�עטקב
�יל�חולשל�לכות�םאה�,ידיב�ינמזו�ליאוה�.ןינועמה
�ינשהו�יליבשב�דחאה�,שדוק�יבתכ�רתוי�וא�םיינש
�םאה�,תינש�?היסנכ�גיהנמ�אוהש�יבא�ליבשב
�:םיאבה�םירפסה�תא�יל�קפסל�ךבוטב�ליאות
�רמוכה�לש�םידומעה�דחאו�םיעשת�לעב�רפסה
�הנשיה�תירבב�חישמה�תא�גיצמה�,”חישמה”�,ומאלא
�תורושבה�תא�םג�ומכ�,תואובנ�333-מ�הלעמלב
�שקב”�,םיהולאה�רבדב�בותכ�?ךלש�תוטלקומה
�עושי�לש�ומשב�ןימאמ�ינא�.“ךשקובמ�תא�לבקתו
�םללכבו�,יתשקיב�רשא�םיטירפה�לכ�תא�יל�קפסתש
�ינא�םגש�ךכ�,ימלועה�תושדחה�ןולע�לש�םיקתוע
�עושיב�קזחתהל�תעב�הבו�םירבח�םע�קולחל�לכוא
.חישמה
,חישמב�ךיחא
יוואלמ�,יפמור�����������������������������������.ייק�.י‘ִג

,בוהאה�ומאלא�.ט�רמוכל
�תוטלקומה�תורושבה�תליבח�לע�תודות�בור

�.תושדחה�ינולע�לעו�,זפמ�הרקיה
�תוריסמהו�הברקההמ�ןיטולחל�המומה�ינא

�.הארשה�תאלמ�חישמה�עושי�תרות�.תמאה�תצפהל
�ינפב�דמוע�התאש�יתעמששכ�,םינש�רפסמ�ינפל
�םיירצונ�םירבחל�יתרשקתה�,תיטפשמ�העיבת
�יפל�.ךרובע�וללפתיש�שקבל�ידכב�,ילש�רוזיאב
�ונחנאו�,ונתבוטל�לעפ�תמאב�םיהולא�,םינמיסה�לכ
�ןודאהו�ןתי�ימ�.ךלוק�תא�בוש�עומשל�םירשואמ
.דימת�ךתוא�דדועל�ךישמי

�,יעצמאכ�ונתוא�שמשמ�טנרטניאהשמ�התע
�.תיתפרצ—תילגנאמ�םירמוח�םוגרתב�עייסל�לכוא
�םיעפשומה�םלועב�םיקלחה�יבגל�תגאדומ�ינא
�.תילותקה�היסנכה�ידיב
,ךכרבי�םיהולאו�ןתי�ימ
הירגינ�,סוגאל����������������������������������.ייא�.יִס

�ילע�ןתוא�תוניחבהו�ילש�הדובעה�ןעמלו�,חישמב
�תע�לכב�ילש�תויעבב�ךתוא�ןכדעא�ינא�.רובעל
�רמוחלו�שודקה�ך“נתל�קוקז�ינא�.ךממ�עמשאש
�קקדזאש�ןכתי�.ארקא�ינא�םתוא�,תופיחדב�יתורפסה
�תא�םמיע�קולחל�,ךתייסנכמ�םיירצונ�תוחאו�חאל
�תא�ארוק�ינאש�תע�לכב�,וישכע�.םיהולאה�רבד
�םלועל�עושי�יכ�רמוא�דימת�ינא�,ךלש�תרבוחה
�רמוכ�,ךממ�עמשא�רשא�דע�.וידלי�תא�בזכאמ�וניא
�ירבחלו�ךל�םילוחיאו�םולש�תכרב�חלוש�ינא�,ימלוע
�דוע�עומשל�תונמדזהה�תא�יל�םכקינעהב�,היסנכה
.םכלש�יתורפסה�רמוחהמ�םיהולאה�רבד�לע
הנאג�,הרקא���������������������������������������.ייֵא�.ייַא

 וא םדקומב הלגתמ רקש לכו תויה ,תירשפא-יתלב טעמכ איה תיתורפס האנוה .2
 ,םידמולמ .”םלועב תועודיה תותימאה ראש לכ םע יבקע” וניאש ןוויכמ רחואמב
 ,הפוקתה לש םיגהנמהו תודימהו תונשלבה ,היפרגואיגה ,הירוטסיהה תא םריכהב
 תועודיה תודבועל םיאתת אל איהש ןוויכמ תיתורפס האנוה תוהזל לקנב םילוכי
.הלא םימוחתב
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�האמ�לש�,ינוציק�יוניש�רובעל�ונלכש�לע�שדוקה�חורב
�יתאבש�ובשחת�לא”�,רמא�עושי�05.תולעמ�םינומשו
�אלא�םולש�ליטהל�יתאב�אל�.ץראה�לע�םולש�ליטהל

)3דומעמךשמה(
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וקיסקמ�וינ

)8דומעבךשמה(

,ומאלא רמוכל
 היח ינא .הרשע-עשת תב ינא .הרול ימש ,םולש

 םלועל טעמכ ינאו היסנכל תכלוה אל ינא .דבל
 והשמ וליאכ ,רזומ יתשגרה הנורחאל !תללפתמ אל
 אל ינאו ייחב )םירסח םירבד הברה( יל רסח
 .םיירמוח םירבדל תנווכתמ

 ומאלא תייסנכ לש ימלוע תושדח ןולע יתאצמ
 .ילש תינוכמה לש תימדקה השמשה לע תירצונה
 ילבמ ,ילש קיתל ותוא יתבחתו ,ותוא יתחקל
 רדחב יתבשי ,ןכבו .תפסונ הבשחמ ךכל שידקהל

 התא המל” :ןודאה תא יתלאש .הכובו תאכודמ ילש
 תושעל המ יבגל ןמיס יל ןתונ וליפא וא ,יל רזוע אל
 ,ילש קיתה תא ןקורל יתלחתה ,רחא ”?םייחב
 תושדחה ןולע” תא יתיאר …ביבס םירבד הכילשמ
 תא חקפ אוה .וב אורקל יתלחתהו ,”ומאלא לש
 קיזחהל יל ריכזה הז !!!םכל הבר הדות .יניע
 !רדתסי לכה זאו הנומאב
,הבהאו הכרבב
 וקיסקמ וינ ,יקרקובלא                          .יי ֵק .לֶא

�האמבו�ינוציק�ןפואב�הנוש�הז�.)�43,‘י�יתמ(�“ברח
�ינכוד�בורמ�םיעמוש�םתאש�הממ�תולעמ�םינומש
�לש�וירבד�םה�הלא�,תאז�םע�.םויכ�םלועבו�,היסנכה
�המע�,ונלש�ברחה�אוה�םיהולאה�רבד�.יתימאה�עושי
�15.לפואה�תוחוכב�םימחלנ�ונא

�ידראילימ�םיאיצומ�לפאומ�םלכשש�םלועה�ישנא
�רובע�ךא�,םלועה�לע�םולש�איבהל�הווקתב�םירלוד
�ומוציעב�ונא�25.תומדא�ילע�םולש�ןיא�םידובאה
�ברק�הזל�ארוק�םיהולאה�רבד�35.םינתיא�ברק�לש
�יהוז�.תינחור�המחלמ�אוה�ןודגמרא�ברק�45.ןודגמרא
�55.םדאה�לע�ותמשנ�לע�ןטשהו�םיהולא�ןיב�המחלמה

�הברה�םניה�םייח�ונא�םהב�םימיהש�ך“נתב�בותכ
�ולכתסה�65.הרומעו�םודסו�חונ�ימימ�םיעשורמ�רתוי
�75.םיתיעה�ץקב�םיאצמנ�ונא�.םכמצעב�וארו�םכביבס
�אל�םהה�םימיה�ורצוק�אל�אלוליאו”�,רמא�םיהולא
�םימיה�ורצוקי�םיריחבה�ןעמל�ךא�,רשב�לכ�לצינ�היה
�הרצה�תע�יהוז�.)�22,ד”כ�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םהה
�95.ונממ�עומשלו�םיהולא�רחא�רותל�ונילע�85.בקעי�לש
�,םיתיעה�ץק�לע�רביד�,לאינד�,םינשב�אבה�איבנהשכ
�התייהנ�אל�רשא�הרצ�תע�]היהתו[�התיהו”�:רמא�אוה
�טלמיי�איהה�תעבו�איהה�תעה�דע�]המוא[�יוג�תויהמ
�,םייחה�רפס[�רפסב�בותכ�אצמנה�לכ�ךמע�]לצניי[
�.)�1,ב”י�לאינד(�“]ולצינ�רשא�הלא

�יתוא�רקיב�אוהשכ�יל�רמא�םיהולאש�המ�הז
�אוהש�יתנבהו[�םוק”�.סליה�ילרבב-ב�דרשמב�הנושארל
�רדחב�םישנאל�רומאו�]ץמואב�דומעאש�ךכל�ןווכתמ
�לכב�םישנאל�ןווכתה�אוהש�עדוי�ינא�וישכע[�הז
�םהל�רומא�.בוש�ץראל�רזוח�חישמה�עושיש�]םלועה
�יתעדי�ינאו[�רבדה�ותוא�תא�םירחאל�רמול�ליחתהל
�ישנאל�וריבעיו�ץמואב�ומוקי�םהש�ןווכתה�אוהש
�ייח�תא�הלבתו�תומתש�וא�]העדוהה�התוא�תא�םלועה
.“םוניהיגב�חצנה

�םעפ-יאש�המ�לכמ�תינוציק�הרוצב�הנוש�היה�הז
�.םעפ-יא�תושעל�יל�רמאנש�וא�תושעל�יתבשח
�יוכיס�ןיא�.ילש�תובשחמה�ויה�אל�הלא�תובשחמ
�םושמ�,הלאכ�םירבד�לע�בושחל�לוכי�יתייה�ינאש
�ואב�ןה�.הלאכ�םירבד�לע�יתבשח�אל�םלועמש
�,ילכשל�ונווכ�ןה�.יפוגל�ץוחמ�,ןדעה-ןגבש�םיהולאמ
�,אוה�הזש�יל�ששיא�םיהולא�.יתושי�לכו�יתמשנ�,יבל
�תוריהמב�ישפנ�תכישמ�ידי-לע�,ישחומ�דואמ�אוהשו
�אוה�ןמזה�ותוא�לכ�ךשמב�.ישונאה�יפוג�ךותלו�ץוחמ
�,םוניהיגו�ןדע-ןג�שיש�יל�הארה�,םירבד�יל�הארה
�יתוא�עדיי�אוה�.דובאו�אטוח�יתייה�ינאש�יל�הארהו
�הב�קיזחיו�יפוגמ�םייחה�חור�תא�ךושמי�קר�אוה�םאש
�06.רעוב�םוניהיגל�דיימ�חלשית�יתמשנ�,יפוגל�ץוחמ
�,יל�איבה�הזש�עובקה�דחפה�לע�רתויב�הדות�ריסא�ינא
�תודדומתהב�ולש�תונלבסה�לע�רתויב�הדות�ריסא�ינאו
.יתייהש�יפכ�,תינחור�הניחבמ�רוויע�הכ�םדא�םע

�ינוציק�ןפואב�התניש�וז�היווח�,ןייצל�רתוימ
�םייחה�חרוא�תאו�ילש�הבישחה�ךרד�לכ�תא�טלחומו
�םדא�-�המואממ�יתדחפ�אל�,וזה�היווחה�םרט�.ילש
�אלש�םושמ�,םיהולאמ�יתדחפ�אל�,ןבומכו�.היח�וא

�ינניא�,םייק�אוה�םאש�יתבשח�.םייק�אוהש�יתנמאה
�,יתעמשש�תירקשה�הרותה�בקע�תאז�.וינפמ�דחופ
�,תוירונ�,דלומה�גח�יצע�םע�,הבהא�ולוכ�אוה�היפל
�ןקזה�שיאה�.סובאו�,קונית�,המודא�הפילחב�ןמש�שיא
�תוארל�לוכי�אל�אוהש�ןקז�הכ�אוה�םיימשב�אצמנה
�לכשו�שיא�הנגי�אל�םלועל�אוהש�,בטיה�עומשל�וא
�יתוא�ספת�תמאב�ןטשה�16.םירישע�היהנש�אוה�ונוצר
�םאש�יתבשח�.ולש�רקשה�יפיטמו�ירומ�לולכמ�םע
�המ�ןיא�שיאל�,ןוכנ�אוה�וילע�םירמוא�םהש�המ
�הז�תושעל�שיש�המ�לכ�.ןדע-ןגל�הסינכ�יבגל�גואדל
�רוא“-ל�ןיתמהלו�,םכישעמב�ךישמהל�,הליפת�רמול
�הילשא�אלא�וניא�רשא�,“הרהנמה�ףוסב�הפיה�ןבלה
�םישנא�26.רתוי�דוע�םלועה�תא�תונוהל�ידכ�ןטשה�לש
�.םיהולא�תא�ושגפ�םרט�הלאכ�םירבד�םידמלמה
�וזועמ�אוה�םלכש�.דבלב�ןטשה�תא�םיעמוש�םה
�הנוש�אוה�םיהולאש�םתוא�ענכש�אוה�36.ןטשה�לש
�,םהל�ןימאהל�יתייה�לכס�הזיא�46.ך“נתה�לש�םיהולאמ
.םהל�ןימאהל�ןכ�םג�םתא�םילכס�ולאו

לבלובמ�םלועה
�בשוח�ימ�:הלאש�םכמצע�תא�םילאוש�םכניא�עודמ

�םאה�וא�?םיהולא�הז�םאה�?םתא�הז�םאה�?םכליבשב
�חרואב�םיבשוח�םתא�םא�?ןטשה�,לפואה�תוחוכ�הלא
�רבד�יפל�.םכמצע�לש�םיכירדמה�םתא�זא�,יאמצע
�ונניא�56.ללפתהל�המל�וליפא�םיעדוי�ונניא�,םיהולאה
�ונניא�.תכלל�ןאל�םיעדוי�ונניא�.תושעל�המ�םיעדוי
�תושעל�םילוכי�ונניאו�,םיהולאה�ילבמ�רבד�םיעדוי
�םה�ויתובשחמו�םיהולא�רבדש�ללגב�66.וידעלב�רבד
�תאו�ורבד�תא�דומלל�ונילע�,ונלש�הבישחל�םישדח
�ונל�תויהל�ולכויש�ךכ�,ונלשכ�םתוא�ץמאל�,ויתובשחמ
76.םיהולא�לש�וייח

�ינפל�םכרובע�ובשחש�הלא�םה�לפואה�תוחוכ�םא
�בושחל�ךישמהל�ןטשל�םתחנהו�,םירצונל�םתכפהש
�תובשחמ�זא�,םירצונל�םתכפהש�רחאל�םכרובע
�ךופהל�םתרחב�םתא�,תאז�םע�.םכלש�ויה�אל�הלא
�םכלכש�.ןתוא�ץמאל�םכנוצר�היה�הז�.םכלשל�ןתוא
�,ולש�תמאה�,םיהולא�לש�שדוקה�יבתכ�דגנ�דחושמ
�דחא�ולו�דגנ�תומודק�תועד�םכל�שי�םא�.ורבד
�סנכיהל�ידכמ�ידמ�קפוא�ירצ�םתא�,שדוקה�יבתכמ
�רבכ�,הז�גוסמ�קפוא�ירצ�םישנא�86.ןדעה-ןג�תכלממל
�,םיהולאה�רבדבש�תלעותה�ילבמ�,םמצעל�וטילחה
ְדִמ�תמא�וזיא�םמצעל�וטילחה�םג�םהו�,תמאה�יהמ

�םיחוד�םה�.התימאל�תמאכ�ולבקי�םה�םיהולאה�רָב
�תמאה�בורש�םושמ�,םיהולא�לש�תיתימאה�תמאה�תא
�לש�םתסריג�םע�בטיה�תבלתשמ�הניא�םיהולא�לש
�.םהלש�תונויערה�,תמאה

�,חישמה�עושי�םע�וניא�םדא�לש�ולכששכ
�,וזכ�הרוצב�שדוחמ�אלו�לפאומ�םדא�לש�ולכששכ
�רסוח�ןוגכ�,תובר�תוילכש�תוערפהמ�לובסי�אוה
�םטופי�ושאר�,ףסונב�.םיהולא�רבד�תא�לבקל�תלוכיה
�יתלב�תונויערו�תובשחמ�ינימ�לכמ�תורידת�םזמזיו
�,םייומיד�,ץיקהב�תומולח�,המיז�תומולח�ןוגכ�םיטלשנ
�רבדמ�ותוא�תואשונה�תוילטיגיד�תובשחמ�,תונוימיד
�ףסונ�לובליב�,רחאל�הז�םוקממ�וא�,והנשמל�דחא
�ןדבוא�,ולש�םילבלובמה�תונויערה�םג�ומכ�,ןטשהמ
�ןפואב�קוסע�היהי�אוה�.זכרתהל�תלוכי�רסוחו�,ןורכיז
�רשא�םיבר�שדוק�יבתכ�יבגל�תומודק�תועדב�יתייפכ
�ותוא�איבי�רשא�רבד�,םיהולא�רבדב�בבחמ�וניא�אוה
�ללגב�96.ןיטולחל�דובאו�לבלובמ�רתוי�דוע�תויהל
�םיהולא�,םיהולא�לש�שדוקה�יבתכ�תא�החד�אוהש
�ןטשה�תא�תוחדל�ליחתי�אוה�םא�אלא�07,ותוא�החדי
�תורגפמ�ולש�תובשחמה�.םיהולאמ�הלימ�לכ�לבקלו
�לש�וחורמ�תעד-תוחסה�ינוילימ�בקע�,תוערפומ�וא
.םלועה�לש�תורפוכה�תועפשההו�ןטשה

�תויארפה�תובשחמה�ןה�םויה�דחוימב�תוחיכש
�רשא�,תוערה�תוחורה�ידי-לע�הלועפל�תומשוימ�רשא
�ונא�.םירחאבו�םמצעב�עוגפל�םיבר�םישנאל�תומרוג
�,םהידליב�ףא�םיעגופה�הלאכ�שיש�תושדחב�םיאור
�ינניא�.רפסה-תיבב�םהידלי�לש�םירבחבו�,החפשמ�ינב
�ינא�.םיאור�ונא�רשא�תוברה�תוחיצרל�קר�סחייתמ
�םירגמה�הלא�,תויזה�ימס�םירכומה�הלאל�םג�סחייתמ
�אל�תויוגהנתהו�תוינימ�תוקושתב�םידליה�תא�ידמ
�,תוחתפתהה�תרות�תא�םידמלמה�הלאו�,תויקוח
�הירוטסיהל�,םיהולא�לש�תמאל�ןיטולחל�תדגונמה
�ךשמב�םוי�ידמ�הלא�םירבד�וניאר�ונלוכ�.הקיטנגלו
�אמסל�םישמשמה�,ןטשה�תכשח�םה�הלא�לכ�.םינש
�.םלועב�םישנאה�לכ�ילכש�תא

�םינינועמ�תאזכש�הכישח�ולביק�רשא�הלא�לכ�םא
�םיצור�םה�םא�,םיהולאב�חוכ�םיצור�םה�םא�,תונתשהל
�סנכיהל�םיצור�םה�םאו�,םוניהיגל�ץוחמ�ראשיהל
�אובל�םהילע�17.םתעד�תא�תונשל�םהילע�,ןדע-ןגל
�םלכש�תא�שדחל�לכוי�אוהש�תנמ-לע�חישמה�עושיל
�,םיהולא�לש�וייח�םהב�תויהל�ולכוי�זא�27.םבלו

 ,ט”י ,41 ,ז”י ,7 ,ג”י ,ב”י קרפ תולגתהה ,81-01 ,’ו םייספאה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה 35  3 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81 ,’א םיימורה ,83-33 ,’י יתמ ,12-02 ,ז”נ ,22 ,ח”מ ,11 ,’ג היעשי ,33 ,’ג ילשמ ,02 ,ח”כ ,82 ,62 ,א”י םירבד 25  21-11 ,’ד םירבעה ,71-11 ,’ו םייספאה 15
 ,’ג לאוי ,4-1 ,ב”י לאינד 75  7-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,31 ,9-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,32-81 ,’א םיימורה ,93-73 ,22-12 ,ד”כ יתמ ,1 ,ב”י לאינד ,7 ,’ל הימרי 65  11 ,ט”י ,41 ,ז”י ,8-1 ,ג”י ,ב”י קרפ תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,81-01 ,’ו םייספאה 55  61-21 ,ז”ט תולגתהה 45  11
 ,52-42 ,8-7 ,’ז יתמ ,3 ,ג”ל ,31 ,ט”כ הימרי ,13 ,’מ היעשי ,9 ,ח”כ ,’א םימיה–ירבד 95  7 ,’ל הימרי 85  31-7 ,’ח תולגתהה ,11-3 ,’ג ,’ב סורטפ  ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה בקעי ,5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,4-2 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,92 ,’ז ,’א םייתנירוקה  ,72-3 ,ד”כ יתמ ,4-1
 ,ב”כ תומש 16  ”םירק תובבל סיממ”ו ”העפשה ילעב םישנא” ,”ינודא דבע” ,”תושבי תומצע” ,”ןמזה תותואמ” ,8 ,א”כ ,51-31 ,01 ,’כ ,02 ,ט”י תולגתהה ,62-32 ,ז”ט ,82-72 ,ג”י סקול ,42 ,ו”ס היעשי 06  61 ,ד םירבעה ,81-01 ,’ו םייספאה ,71 ,’י םיימורה ,7 ,ו”ט ןנחוי
 ,’ב סורטפ ,13 ,72 ,’י ,72 ,’ט םירבעה ,41 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,82-52 ,ג”י סקול ,05-94 ,34 ,04 ,03 ,ג”י יתמ 26  71-51 ,’ו תולגתהה ,22-21 ,3-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,13 ,’י םירבעה ,4-3 ,’ד ,’ב סויתומיט ,6 ,’ג םייסולוקה ,6 ,’ה םייספאה ,81 ,’א םיימורה ,42 ,’ד םירבד ,32
 סורטפ ,92-52 ,ב”י ,92-62 ,’י ,8-4 ,’ו םירבעה ,01-9 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,11-4 ,’ב םיימורה ,6 ,ו”ט ןנחוי ,82 ,’י יתמ ,42 ,’ד םירבד 46  8 ,א”כ תולגתהה ,91 ,’א ,’ב סורטפ ,81-71 ,’ד ,21 ,2 ,’ב םייספאה ,4 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ו”ט יתמ 36  51-11 ,’כ תולגתהה ,7 ,’ג
 ,41-1 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,73 ,13-62 ,41-1 ,’ח ,52-42 ,’ז ,11-6 ,’ה םיימורה ,51-41 ,ז”ט ,5-4 ,ו”ט ,6 ,ד”י ,36 ,’ו ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ ,32-22 ,’ו ,91-81 ,31-11 ,’ד ,8-5 ,’ג ,32-22 ,7 ,4-1 ,’א ילשמ 66  62 ,’ח םיימורה 56  8 ,א”כ תולגתהה ,9-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,71 ,’ד ,’א
 ,’ב ,’א סורטפ ,6 ,א”י ,41-31 ,’ה םירבעה ,51 ,’ב ,’ב סויטומיט ,61 ,2-1 ,’ג ,7-6 ,’ב םייסולוקה ,41-21 ,’ג םייפיליפה ,02-61 ,’ג םייספאה  ,71 ,’י םיימורה ,12 ,’ו סקול ,6 ,’ה יתמ ,9-8 ,6 ,ה”נ היעשי 76  51-31 ,ד בקעי ,71-41 ,’ג ,’ב סויתומיט ,5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה
 יתמ ,01-6 ,’ד עשוה ,91 ,’ו הימרי  ,23-32 ,’א ילשמ 07  23-12 ,’א םיימורה ,61 ,ז”ט סוקרמ 96  91-81 ,ב”כ תולגתהה ,12-91 ,’א ,’ב סורטפ ,11-01 ,’ג סוטיט ,71-51 ,’ג ,21 ,’ב ,’ב סויתומיט ,05-84 ,ב”י ,63 ,’ג ןנחוי ,61 ,ז”ט ,83 ,’ח סוקרמ 86  02 ,’ג תולגתהה ,5-2
 ,’א םייתנירוקה ,41-11 ,ג”י ,2-1 ,ב”י ,41-31 ,11-4 ,’ח םיימורה ,81 ,ו”כ ,91 ,’ג ,83 ,’ב םיחילש ,21-01 ,’ח ,5 ,’ג ןנחוי ,3 ,ח”י יתמ ,01-4 ,’ג הנוי 17  7-4 ,’א הדוהי ,32-22 ,’ב ,’א ןנחוי ,9 ,6-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,8-4 ,’ו םירבעה ,21 ,’ב ,’ב סויתומיט ,84 ,ב”י ןנחוי ,33 ,’י
 ,11-8 ,’ג םייסולוקה ,42-12 ,’ד םייספאה ,71 ,’ה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,11 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י םיימורה ,21 ,א”נ םיליהת 27  91-81 ,3-2 ,’ג ,71-61 ,5 ,’ב תולגתהה ,01-9 ,’ג םייסולוקה ,8 ,’ה םייספאה ,51 ,’ו םייטלגה ,71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה  ,22 ,ו”ט
  22 ,’א ,’א סורטפ ,6-3 ,’ג סוטיט
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השודק

 לאה לש ונב אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
 ןימאמ ינא 3.יאטח לכ לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה
 הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש
 ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו
 בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל
 עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב
 ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז
 לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא
 11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג

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

הליפת

לשהרדסבןושארהדעצהתאתמייסהתעהז
דעצה.העושילעיגהלתנמ-לעםיצוחנהםידעצהשימח
םויידמבלצהתאתחקלותוגונעתמענמיהלאוהינשה
תא,ישיאהךנוצרתאתימהל,רמולכ,ףגתסהלתנמ-לע
הלאלכ.ויתוואתלכלעםלועהתאו,ךלשישפנהינאה
.חישמהלשותומךותבלבטיהלםיבייח

לשםיינטשהםייחהמךתייחתאוהישילשהדעצה
דעצה.חישמהלשאטח-ילוטנםייחלןושארהםדאה
לושמלתוכמסתדמעלםיימשלךתיילעאוהיעיברה
וניהישימחהדעצהו,ץראהינפ-לעםיהולארובע

תנמ-לע,ףוסהדעץראהלעםיהולארובעלושמל
דומללךילע.תומדאילעםיימשהתוכלמתאאיבהל
תושעלוולעמשיהלןכמ-רחאל,םיהולארבדתא
הייסנכהשךכ,ךילעהווצמםיהולארבדרשאתא
,ולשרדסה,ינודארבדלךתעינכלתויארואריםלועהו
.ךכרדוךברקבותוכמסו

.בוטלכםיהולאםכילעאיבי.ינודאתאוללה
ןמפוהרזלינרב
םשבעודיה
ינחורגיהנמ-ומאלאינוט

תושקביפלאליכמהראודהברהתלבקמונתייסנכ
,תירבעבםיספדומונלשםינולעהבור.םינולעוך“נתל
,תינלופ,תינמור,תינמרג,תיקלטיא,תיתפרצ,תידרפס
,תיברס,תינבלא,תינאירוק,תינאפי,תיניס,תיסור,תיכ'צ
לשורפס.תיברעותילאפנ,תילגנב,יטרמ,ידניה,ונולט
הגשהלןתינ,םידומעה821ןב,”חישמה”,ומאלארמוכה
,תיקלטיא,תיתפרצ,תידרפס,תירבע,תילגנא:תופשב
תינאירוקההפשלםוגרתה.וגולטתפשבותיניס,תיסור
תינמרגההפשלםוגרתהו,1002רבוטקואשדוחבםלשוי
םעטמםינולעהיקלחמרפסמ.1002רבמצדשדוחבםלשוי
.םלועהלכבומויבםויידימהברתמ,ומאלאתייסנכ

)7דומעמךשמה(

�ךכ�,םכרדו�םכותב�ולעפי�רשא�,ותמצועו�וישעמ
�תומדא�ילע�ןאכ�חישמה�םע�טולשל�ולכוי�םהש
�37.םלוע�דעו�התעמ�ןדעה-ןגבו

�עוציבל�םאיבה�ןטשה�רשא�,הלא�םישנאמ�םיבר
�ינניא”�:ןכמ-רחאל�ורמא�,םיאטח�ןוגכ�תועווז
�אל�םלועמ�.ולאה�םירבדה�תא�יתישעש�ה/נימאמ
�ןכא�םה�,תאז�םע�.“הזכש�רבד�ילש�םייחב�יתישע
�תושעל�וכישמי�םה�.אטחה�תא�,עשפה�תא�ועציב
�,תאז�תושעל�םווצי�ןטשהש�תע�לכב�הלא�םירבד
�אוה�47.םהלש�לאה�,םנודא�אוה�יכ�רורבש�םושמ
�םה�ובש�םויל�דע�םהלש�לאהו�ןודאה�תויהל�ראשי
�.חישמה�לא�ואוביו�,וילא�םבג�תא�ונפי�,ותוא�ואנשי
�רשא�חישמל�ותייצ�,סמועה�תחת�םיערוכה�הלא�לכ
�איצמא�ינאו�םיסומעהו�םילמעה�לכ�ילא�ואוב”�:רמוא
�,א”י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םכיתושפנל�…החונמ�םכל
�ןיא�,עושי�אללש�םושמ�,תאז�םישוע�םה�.)82,�92
�חוכ�ןיא�,ןטשה�תומחג�דגנ�חוכ�ןיא�,חצנ�ייח�םהל
�תא�תושעל�ברסל�חוכ�ןיאו�,ןטשה�תובשחמ�דגנ
�םניא�םה�57.תושעל�םהילע�דקופ�אוהש�םישעמה
�תוחורהש�המ�תא�תושעל�יותיפב�דומעל�םילוכי
�.תושעל�תועיבקב�םלכש�תא�תוענכשמ�תוערה
�םלועל�אוה�,םיהולא�רבדב�ןוכנ�לכהש�חוטב�םדאשכ
�ותלוכיב�חטוב�אוהש�םושמ�,תאז�.לבלובמ�היהי�אל
�עגר�לכב�הכרדה�ול�תתלו�ותוא�תוחנהל�םיהולא�לש
�67.םוי�לכבו

�תמעפמש�,םכבש�םירצונל�הבר�הווקת�שי�וישכע

�םתיכז�םרט�ךא�םיהולא�תא�תרשל�הבהא�םכבלב
�לע�םעפ-יא�בושחל�םכל�לא�.םכלכש�לע�ןוחצינב
�םתא�הינפב�המלידה�לומ�םינוא-ירסחכ�םכמצע
�לכש�לש�תועפותהמ�קלח�םיווח�םתא�םא�.םיבצינ
�תויהל�םכתנווכב�םאו�,ליעל�םירכזומה�,שדוחמ�אל
�רמול�יל�ושרה�זא�,םיהולאל�םלש�ןפואב�םישדקומ
�ררחתשהל�ולכותש�םכל�חיטבמ�םיהולא�רבד�,םכל
�םלועב�םדא�לכל�קינעה�םיהולא�77.הז�לכמ�ןיטולחל
�.אל�וא�ולצינ�םה�םא�ןיב�,םלוכל�ןתינ�הז�חוכ�.חוכ
�אוה�,תורחא�םילימב�87.“ןוצרה�חוכ”�אוה�הז�חוכ
�בוט�,תוומ�וא�םייח�רוחבל�חוכה�תא�ונל�קינעה
�לכש�,םוניהיג�וא�ןדע-ןג�,ןטש�וא�םיהולא�,ער�וא
�בל�וא�שדוחמ�בל�,שדוחמ�אלו�ןשי�לכש�וא�שדוחמ
97.שדוחמ�אלו�ןשי

�ןיטולחל�םישדקומ�תויהל�םכנוצרב�שי�םא
�וטילחה�.וכחת�לא�.וישכע�תאז�ושע�,םיהולאל
�תא�םילבקמ�םתא�םאו�.וישכע�תאז�םישוע�םתאש

�,םכלש�ןמא-ברכ�,םכלש�ןודאכ�וישכע�חישמה�עושי
�,םכלש�ךלמכו�םכלש�םיהולאכ�,םכלש�עישומכ
�ךרד�,םיהולא�לא�םלועהמ�םכמצע�תא�ודקמת�םתא
�עיגהלמ�םכתא�רוצעל�לוכי�אל�רבד�08.חישמה
�תא�ונשת�םא�אלא�,ןטשהמ�ררחתשהלו�ןדעה-ןגל
�.תאז�תושעל�םכתעד�תא�ונשת�םא�אלא�,םכנוצר
�חירכי�אל�םיהולא�.םיהזו�דחא�םה�םכתעדו�םכנוצר
�תושעל�רוחבל�םיבייח�םתא�18.תאז�תושעל�םכתא
�םכילע�.םכתלוז�שיא�ידיב�וניאו�םכדיב�םכלרוג�.תאז
�קיזחמה”�קר�28.םוי�ידמ�וז�הטלחה�לבקלו�ךישמהל
�לכב�הנומא�.)�22,‘י�יתמ(�“עשווי�אוה�ץק�דע�דמעמ
38.וננוחצינ�איה�ונל�רמוא�םיהולאש�המ

�תוומהו�]חצנ[�םייחה”�ךינפב�ןתונ�םיהולא
�]חצנ[�םייחב�תרחבו�הללקהו�הכרבה�ךינפל�יתתנ
�ורחב�.)�91,‘ל�םירבד(�“]םיהולאמ�תוכרבה�לכבו[
��תועצמאב�וישכע�םכרובע�ןיכה�םיהולא�רשא�לכב
:וזה�הליפתה

 ,’ב ,’ב סויתומיט ,02 ,’ב םייטלגה ,71 ,41 ,11 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ןנחוי 37
 ,א”ס היעשי 47  5-3 ,ב”כ ,6 ,’כ  ,01-8 ,’ה ,12-02 ,’ג תולגתהה ,42 ,’ג ,’א ןנחוי ,21-11
 םייטלגה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,61 ,’ו ,6 ,’ה ,םיימורה ,74-34 ,14-83, 43 ,’ח ןנחוי ,1
 ,ו”ט ,6 ,ד”י ,36 ,’ו ןנחוי ,3 ,’ט תלהק 57  91 ,’ב ,’ב סורטפ ,51-41 ,’ב םירבעה ,1 ,’ה
 םייתנירוקה  ,73 ,41-1 ,’ח ,52-41 ,’ז ,81-01 ,’ג םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,3-2 ,ז”י ,5
 ,11 ,’י ןנחוי ,3 ,ו”כ היעשי ,501 ,ט”יק ,ג”כ םיליהת 67  51-41 ,’ב םירבעה ,41 ,’ב ,’א
  61 ,ב”כ תולגתהה ,31-7 ,ז”ט ,71-61 ,ד”י ,71-41

 עשוהי ,91 ,’ל ,82-62 ,א”י םירבד 87  11 ,’ח םיימורה ,13-03 ,ז”ט םיחילשה ,5 ,ו”ט ,63 ,23-13 ,’ח ,92-72 ,’ו ,42 ,’ה ןנחוי ,63-53 ,ד”י ,03-82 ,א”י יתמ ,3 ,ו”כ היעשי 77
 יתמ ,41 ,’ה סומע ,51 ,’ז היעשי ,01 ,ז”צ םיליהת ,91 ,’ל ,ח”כ קרפ םירבד 97  2-1 ,’ה ,’א סורטפ ,21 ,’ח ,’ב םייתנירוקה  ,42 ,’ו יתמ ,51 ,’ז היעשי ,92 ,’א ילשמ ,51 ,ד”כ
 קרפ םירבעה ,51-41 ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,23-72 ,’ד םייספאה ,81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,3 ,ג”י סקול ,12-71 ,’י סוקרמ ,73 ,ב”כ ,23-82 ,א”כ ,12 ,ט”י ,64-44 ,ג”י ,42 ,’ו
 ,’א סורטפ ,72 ,’א בקעי ,72-52 ,’ה םייספאה ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,91 ,’ג םיחילשה ,74 ,’ו ,42 ,’ה ,42-32 ,’ט סקול 08  4 ,’כ תולגתהה ,8-7 ,’ד בקעי ,א”י
 םייטלגה ,22 ,א”י םיימורה ,22-12 ,ד”י םיחילשה ,01-9 ,ו”ט ,13 ,’ח ןנחוי ,63 ,א”כ ,32 ,’ט סקול 28  71 ,ב”כ תולגתהה ,51 ,ד”כ עשוהי ,91 ,51 ,’ל םירבד 18  61-51 ,א
 ,’א סויתומיט ,8 ,’ב םייספאה ,11 ,’ג םייטלגה ,71 ,’א םיימורה ,8 ,ח”י סקול ,4 ,’ב קוקבח 38  61 ,’ד ,’א סויתומיט ,11 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,32-12 ,’א םייסולוקה ,02 ,’ב
  4 ,’ה ,’א ןנחוי ,9 ,’א ,’א סורטפ ,32 ,’י םירבעה ,21 ,’ו
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 .03:6-ו 03:1-ב ןושאר ימיבו - ברעב 03:6-ב םוי ידמ ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה
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 ,”ך”נתה תואובנ יפל - חישמה” םשב ומאלא תד-ןהכ לש םידומעה 821 ןב ורפס תא שקב
 .תוטלק םג גישהל ןתינ .תואובנ 333-מ הלעמלב הלגתמ ך”נתהמ חישמהש הארמה

21 ,'ד םיחילשה *�.רחאל�םתוא�רבעה�,םתוא�ךילשת�לא�*.העושיל�הדיחיהו�תיתימאה�תינכותה�תא�םיאשונ�הלא�םינולע
 .םכתפשל תאז תורפס ומגרתתש םיצילממ ונא ,ץראל ץוחב םיאצמנה םכמ הלאל
 .הטמ םושרה םושירהו םירצויה תוכז למס תא ופרצ אנא ,שדחמ םיסיפדמ םתא םא

  .cnI ,hcruhC erauqS cisuM fo noisivid a si hcruhC naitsirhC omalA yloH ehT  1002 rebmetpeS deretsigeR ® omalA ynoT rotsaP dlroW  devreser sthgir llA  1002 rebmetpeS thgirypoC 
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