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לקתית אל םלועל שדוקה יבתכב
םיטטצמה םייתימא םיהולא-ישנאב
רמא עושי 1.םיקוספו םיקרפ ירפסמ
השמ ,ךכ רמא השמ :ןוגכ םירבד
,“בותכ“ 2,תרחא רמא
הנוי“ וא 4,‘‘רמא והיעשי‘‘
השולש גדה יעמב היה
5.“תוליל  השולשו םימי

היה אל םלועמ אוה םלוא
'א קרפ היעשי“ רמוא
'ב קרפ לאוי ,01 קוספ
םנמא .'וכו ,‘‘41 קוספ
קרפה והזיא עדנש יוצר
יפ בושח ךא ,קוספהו
יהמ תעדל ןה המכו המכ
הלא םיקוספו םיקרפ לש תועמשמה
םיקרפה רשא תא תושעלו
רשאמ ,ונילע םיווצמ םיקוספהו

תא ןיבהל אלו הפ-לעב םתוא ןנשל
.וגֶאה תא ונל חּפנמ עדֶי 6.םתועמשמ
הבהאה ךא ,הוואג ידיל האיבמ תעד“
המ .)1 ,'ח ,‘א םייתנירוקה( ”הנוב

בותכ רשא תא תעדל םעטה
םלועל םא ,שדוקה-יבתכב
הווצמש המ םישוע ונניא
7?ונילע

םירבד רפסמ הנה
-ינב תויהל ידכ ונל םיצוחנה
םעטה המ ,םלוא .תוומלא
ונל ןיא םא םהיתודוא תעדל
ונילע :םה ירהו ?םתוא
,רמולכ 8.דימת שדחתהל
םיהולא לש ותמצועו וייח

תא םישגנש ידכ ונכותב ןוכשל םיבייח
-לע ,םיבייח ונא 9.ונל דעי אוה רשא
יולימ ידי-לעו םיהולא-רבד תאירק ידי

,דבכנה ומאלא רמוכה 
תא תרכזה וב ,ךלש רסמה לע וננודאל הדות ריסא ינא

לאה ינפל ןהכל םיאבש ינפל שדוקה-חורב לבטיהל הבוחה
תרביד יכ יל ררבתה ,ולוכ רסמה תא יתארקש רחאל .םרה
תזרכה התא ,רהרהמ קר ינא םהב םירבדה לעש םושמ ,יבל לא
,יתוא ללוכ ,ןאכ ונתיאמ םיבר .טלחהב קדוצ התא .ץמואב
רשאכו ,תיעטומ הרות וא תותימא יאצח ,התע דע ,ונפטה
.אצומה תדוקנמ בוש ליחתהל ילע ,ךכב רהרהמו רזוח ינא
.יל רוזע ,אנא ,ןכל

ארקנש יתד שרדמ תיב להנמ ינא הנש הרשע-הנומש הזמ 
יתרהרה שמא ,ינוט .יתשירפ דע םייתנש יל ורתונו קאלּורט
םישדוח השולשל םשל אובל ילעש הנקסמל יתעגהו תוקומע
ףיטהל לכוא ,רוזחאשכו ,ךתכרדהב הרשכה לבקלו תוחפל
ינא ןכ-לע .שדוקה-חור תודוא תיתימאה הרותה תא זועב
ידכ הנמזה בתכמ יל חלש ,אנא .ןודנב ךצועיי תא שקבמ
.ימצעב רדתסא ,הסיטה סיטרכל רשאבו .הזיו לבקל לכואש

תכייתשמ הניאש תירצונ הייסנכב רבח ינא ,רקיה ינוט
.תיטסיטפבה תינקירמאה תורצנל ונכייתשה רבעב .םרז םושל
,םיטסיטפב ,םיניירטיבסרפ ןיב םילצופמ הכ ןיידע ונישנא
םירשעכ ינפלש ךכ ,'וכו םיטסידותמ ,םיטסילנוישגרגנוק
טושפ ונכפה זאמ .”םירצונ“ םשה תחת דחאתהל ונטלחה הנש
םיקוקז ןיידע ונא ,יהי רשא ונמש יהי ךא ,תירצונ הייסנכל
םיכייש תויהל תנמ-לע שדוקה-חור לש הליבטלו החישמל
חור יַשנאבו יב חיפהל תנמ-לע .חישמה וננודאל תמאב
שדוקה-חור לש תמלשומ הליבט יל השורד ,תושדחתה
ךתייסנכל אובל יתשקב תא לבקת םא ,ןכל .ךתכרדה תחת
םישנאל תלעות רבדה איבי ,תוחפל םישדוח השולשל
.הפ םירחא

חור-רצוקב הפצמ ינא .ךתייסנכ תא םיהולא ךרבי
.ךבל-בוטמ תעבונה תיבויח הבושתל
,בר דובכב 
ודוה ,רופינמ                                             ,.סא .יד

,חישמב םירקי םידידי

דחא לכ םע יתוליפתו ,םולש

,בוט גזמ םכל לחאמ ינא .םכמ דחאו

יתויהב ,רבעש עובשב .חוכו תואירב

םישיבכ ךרואל הפשא יוקינ( הדובעב

האירק רמוחב יתלקתנ ,)םיריהמ

ותרתוכש שדוקה-יבתכל רושקה

םיפדה .ומאלא ינוט תאמ ,”חלֶמ“

רשאכ .רדגה דיל םיחישב ועקתנ

יתשח ,קמועל םהב אורקל יתלחתה

היה רמוחה .םיהולא לש ותבהא תא

רבכ .בר ןיינע וב יתאצמו קימעמ שממ

לע הדות בתכמ ומאלא ינוטל יתחלש

תעדל ףאוש ינא ,ריעצ ירצונכ .ויבתכ

תיבמ( ררחתשהל דמוע ינא .דוע

קולחל לוכיש והשימ יל ץוחנו )אלכה

ונשי םאה .םיהולא-רבד תא ימע

רבד לע רתוי יתוא דמלל לוכיש והשימ

הדות .יל עידוהל אנ ?םיהולא

.םיהולא םככרביו

,חישמב

יזר'ג וינ ,סוקוקיס             ,.וו .םא

.ייא .יפ רמוכה ,תירצונה ומאלא תייסנכ
םיניפיליפה ,יטיס ובס

םיחילשה ישעמ ,32 ,'ב סקול ,72 ,ד"י ,11-6 ,'ז סוקרמ ,13 ,ו"כ ,23-13 ,ב"כ ,31 ,א"כ ,11-01 ,א"י ,3 ,'ג יתמ  1
ןנחוי ,64 ,ט"י סקול ,72 ,ד"י סוקרמ ,4 ,'ד יתמ  3  8 ,ט"י יתמ  2  01 ,4 ,'ג ,71 ,'א םיימורה ,5 ,ג"כ ,51-41 ,ו"ט
-72 ,'ז יתמ ,32-22 ,'ט ,9-8 ,'ח הימרי ,7 ,'ג ילשמ ,1 ,'ה םירבד  6  04 ,ב"י יתמ  5  7 ,ו"ט ,41 ,'ד יתמ  4  54 ,'ו

52-22 ,'א בקעי ,7-1 ,'ב ,62-52 ,12-71 ,'א ,'א םייתנירוקה ,31 ,'ב ,22-71 ,'א םיימורה ,12 ,'ח סקול ,52 ,א"י ,12
,42 ,'ה ,41 ,'ד ןנחוי  8  62-41 ,'ב ,52-22 ,'א בקעי ,7 ,5-2 ,'ג ,'ב סויתומיט ,31 ,'ב םיימורה ,41 ,2 ,ו"ט ןנחוי  7
,'ב םיסולוקה ,6-1 ,'ב םייספאה ,41-3 ,'ו םיימורה ,62 ,32-12 ,ז"י ,41-31 ,8-7 ,ז"ט ,9-4 ,ו"ט ,32 ,02-51 ,ד"י

-22 ,'א ,'ב םייתנירוקה ,61-51 ,9 ,'ח םיימורה ,41 ,'ד ,7-3 ,'ג ןנחוי ,3 ,ח"י יתמ  9  32 ,3 ,'א ,'א סורטפ ,31-01
7-4 ,'ג סוטיט ,42-12 ,'ד םייספאה ,02 ,'ב םייטלגה ,12
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ץועיי ֹשפחמ הייסנכ גיהנמ
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(המשך בעמוד 5)

)1 דומעמ ךשמה(

עבט ילעב רבד לש ופוסב תויהל ,ויתווצמ
לש האלמה התחימצל ףואשל ונילע 01.יהולא
ונא רשאכ 11.ונברקב ןוכשתו לעפתש תוהולאה
,םייסיסב םייח תודוסיל ונמצע תא םימיאתמ
םיפילחמו םינתשמ ונא ,הלא םייחצנו םיינויח
םע םידחאתמ ונא תונתשה ידי-לע 21.הרוצ
ונא ,םיהולא םע תודחאתה ידי-לע 31.םיהולא
לכ ילעב תויהל ונילע 41.ותומד תא םילבקמ
ןדעה ןג תא תשרל ידכ וללה תונוכתה
תוירצונה תונוכתה לכ ילעב ונניא םא 51.יהולאה
ןתוא שוכרל גואדל ונילע ,וללה תויסיסבה
רבעשל םיאטוח 61.ונייח םצע ןה יכ ,םדקהב
תועצמאב םיהולא ינבל תיטמוטוא םיכפהנ
ונתכיפה לש תולגתהה 71.הז ינחור ךילהת
היוצמ חורה ידי-לע םיהולא ינבל םיאטוחמ
יהוז .2 קוספ ,םיימורה לא תרגיאב 'ח קרפב
ונברקב תנכושה “]םיהולא לש[ םייחה חור“
.התמצוע לכ םע

ןיב םינושארה ןיאושינה ,השדחה תירבב
םיהולאה ידי-לע ורצונ םיהולאו םדאה
ישונאה ופוגב םדאכ וייח תא יח רשא ישולישה
ןיב ןיאושינה לש ינחורה שומימה 81.עושי לש
םיהולאה רשאכ שחרתמ םיהולאל םדאה
תעשב ,חורה תועצמאב ,ונחורל רדוח ישולישה
,ול םיאשינ ונא רשאכ שחרתמ הז 91.העושיה
תויהל םיהולא לש ותעצה תא םילבקמ ,רמולכ
לא ותוא םינימזמ ונאש ךכב .ודגנכ רזע ,ותלכ
םילאה לכ תא שוטנל ונתעובשב ,ונברק
ונא 02.חצנל ולש תויהל ונתחטבהבו ,םירחאה
ונא .ונב ונחור דוע לכ ולש תויהל םיעבשנ
ונאו ,רחא דחא ףא תרשל אל םיחיטבמ
.רחא דחא ףאמ אלו ונממ קר דמלנש םיחיטבמ
רשאכ םישנל ןתונ םיהולא רשא וצה ותוא והז
,רבד דומלל ןנוצר םאו“ :ןהילעבל תואשינ ןה
”תיבב ]םייתימא םירצונ[ ןהילעב תא הנלאשת
,יתלכ[ ינאֹצ“ 12.)53 ,ד”י ,‘א םייתנירוקה(

ןה ,ןתוא ריכמ ינאו ילוק תא תועמוש ]ישדקמ
םע ןיאושינ הלא .)72 ,'י ןנחוי( ”ירחא תוכלוה
ךלוהה םדא אוה םא ,ךלעב םע ןכו םיהולא
ונה םיהולאש רמא עושי .םיהולא יכרדב
םוש[ םירחא םיהולא ךל היהי אל”ו 22,לעבה
32.)3 ,'כ תומש( ”ינפ לע ]רחא לעב

לכ םג ,הבוט ךניע רשאכ“ :רמא םיהולא
םאש רבדה שוריפ .)43 ,א”י סקול( ”ראומ ךפוג
ונווצמ רשא םירבדב קרו ךא הפצת ונניע
,ורואב אלמתנ ירה ,םתוא השענ ונאו םיהולא
- תקשוח ןיע .םיהולא לש ותמצועבו וייחב
םדאל תנווכמה תדמוח הבשחמ 42.ףואינכ הומכ
רחאל תתל 52.ףואינ התועמשמ ,ךלעב וניאש
האצותכ דימת שדחתמו הנתשמ רשא ,ךפוג תא
הדימ התואב ,ףואינ והז ,םיהולא םע ךדוחיאמ
,ךפוגבו ךתבשחמב ,ךלעבמ הדיצה לוזפלש
לע םיהולא ונתוא טפוש ןכ-לע 62.ףואינ םניה
72.השעמ לכ לעו ,אוש תלימ לכ לע ,הבשחמ לכ

לע ורבדב ,סולואפ חילשהש הביסה יהז
םיטטוממ ונחנא”ש ,רמוא ,וניתובשחמ
דגנ אשנתמש םר רבד לכו תולובחת ]םיעינכמ[
תויצ םשל הבשחמ לכ םיעינכמו ,םיהולא תעד
שדוקה-חור לש חוכה תועצמאב ”חישמל

.)5 ,'י ,‘ב םייתנירוקה( ונברקבש
”דוע אוטחל יפיסות לאו יכל“ :רמא עושי

,םיהולאל םיאושנ ונא רשאכ וישכע ,רמולכ
דחאהמ ,ונממ רוסל אלו ומע תכלל םיבייח ונא
.)11 ,'ח ןנחוי( אטח וב ןיא רשא

ךותב לבטיהל וננודאל םיעבשנ ונא רשאכ
לע םלועל שחכתהל רבדה תועמשמש ,ותומ
תועצמאב באה םע חישמה ,ויאטחו ויתוואת
הז 82.התומתה ינב ונפוגל רדוח שדוקה-חור
ןניהש ,ונלש ןיאושינה תועובש תא םישגמ
ונא 92.וניניבל םיהולא ןיב ןיאושינה תועובש
ונא תעה וזב 03.וננתח אוהו חישמה לש ויתולכ
באה םיהולא םג וניהש 13,חישמה םע םידחאתמ
לש ושוכר וננה תעכ 23.שדוקה-חור םיהולאו
.ומדב ותוא שכרש םושמ וניינק ונא .חישמה
הלימב שומיש ןיא ירוקמה ינוויה טסקטב
איה הלימה .חישמה-ידיסח תא ראתל ”תרשמ“
ךא ,רכש םילבקמ םיתרשמש םושמ ”םידבע“
.םהילעב שוכר םניה םידבע

יוארש ,םויא אטח והז ,תפאונ השיא רשאכ
,ןודאה דגנ ףואינש רמוחו לק 33.םוניהיגל
ושנועש אטח וניה ,לוכי-לכה םיהולאה
ורזוע קרו ךא תויהלש רמוא עושי 43.םוניהיג

,ומאלא רמוכה דובכל
ועיגה .ירובע רסמ ךל שיש ןימאמ ינא

תוינק יתכרע רשאכ תורפס יעטק רפסמ ילא
,הינוריא וז .קור לטילב הייסנכ-יכרצמ לש
תוירותסמ םיכרדב לעופ וננודא ?ןכ-אלה
תוחלצ‘‘ ,ךלש האירקה-רמוח .אילפהל
ןולע‘‘ ,‘‘םימיה ץק לע תואובנ ןה תופפועמ
עדיה .יבל תא ובש ‘‘ךכרד‘‘ ןכו ,‘‘ימלוע
-יבתכמ םיקוספ גזמל ךתלוכיו ךלש רידאה
ךרפסל חור-רצוקב תופצל יל םרוג שדוקה
תא יל חולשל ולכות םאה .‘‘חישמה‘‘
תללפתמ ינא ?ומאלא רמוכה תאמ ‘‘חישמה‘‘

,עושי לש ותוסח-תב תויהל ינכרבי םיהולאש
.בל בוטו עדי תלעב הירצונ תויהל
.םיהולא ךכרביו הדות
וסנקרא ,לאיור                        .וא .יי'ג

,דבכנה ומאלא רמוכל

התע הז יכ ךעידוהל ךל בתוכ ינא

ינאו ‘‘תודחייתה‘‘ םשב ךנולע תא יתמייס

לכמ רתויב קימעמה רוביחה והזש בשוח

בוש רזוח ינא ול תודוה .הכ דע ויהש הלא

יכ האור ינא שדוח לכ .וננודא לא בושו

םידקממ םה .םינולעה תא שדקמ וננודא

הצור םיהולאש יפכ( עושי ןודאה לע ונתוא

.םיימשל ונתוא םינווכמ םהו )םרובע

.םיהולאל חבשה

רמוכה ,הנמאנה ךתדובעב ךשמה

,ומאלא

וסנקרא ,תימס טרופ               ,.רא .יס 
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וסנקרא רתוי הקומע תוינחור
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רררררהההההוווווססססס     תתתתתיייייבבבבב

דימת יתדוד .היגוורונ ,ולסואל ץוחמ יתלדג
יל הרפיס ,שדוקה-יבתכמ םירופיס יל האירקה
איה ךא ,ירוה תא סיעכה רבדהו ,םוניהיגה לע
אורקל הכישמה איה .ךכ-לע התעד הנתנ אל
שדוקה-יבתכב יתנמאה רבד לש ופוסבו ינזואב
םירוה םע יתלדגש רחאמ ךא .המלש הנומא
יתקחרתה ,םיהולא-רבד תא יב ושירשה אלש
.ונממ

המב יתיקל ,ךרעב הרשע-םייתש ליגב
הז .”הניש תוערפה“ םינכמ םיחמומ םיאפורש
עתפלו ,םדריהל הסנמ ,תבכשנ יתייה :ךכ לעפ
םישנא יכ יתשח .דיחפמ שממ הז .קתּוש יפוג
ןאכל יפוג תא םיבבוסמ ,יַלגר תופכב םיעגונ
רפסמ .ינזואל םירדוח םימר םישערו ,ןאכלו

,וללה תופקתהה תחא ךלהמב ,ןכמ רחאל םינש
אוה .יתטימ לעמ ףחיר םדאו יניע תא יתחקפ
,עורזב ףרוש באכ יתשגרהו עשורמ עשר הארנ
דמוע שיאהש יתבשח .שאב תרעוב איה וליאכ
ףלח ףקתהה .םיהולאל יתקעז ןכלו יתוא גורהל
והזש החוטב יתייה .םלענ שיאהו המ-ןמז ירחא
תועובש ךשמבו ,ומצע ןטשה ףא ילואו דש
.ןושיל תכלל דואמ יתדחפ ןכמ-רחאל

םיהולא יכ תורשפאה תא יתלקש אל םלועמ
,תוביסמ לע יתלדגו וז תכובסתב יל רוזעי

אל .ידידי לכ ומכ הנאוחירמ ןושיעו הייתש
ןעמל הלא םירבד לע רתווא םעפ-יאש יתבשח
,דחא םוי .םימי ךיראה אל רבדה ךא ,םיהולא
ךשמנו ךשמנש קומע ןואכידל יתסנכנ ,ךכ םתס
.םיהולא תא יתמשאהש ןבומכ .ךשמנו
יקמעמל יתוא תפחד התא“ ,יתרמא “!םיהולא“
הלוכי ינאש ךל חיכוא ינא ,ןכבו ?הזה שואייה
“!ךתרזע אלל הזמ תאצל

קר ,יתיסינש רבד לכ .הרומח תועט יתיעט
תא אונשל יתלחתה .רתוי דוע הללמוא ינשע
ענמש דיחיה רבדה .יביבס םישנאה תאו םייחה

התיה שארב רודכ ימצעל עוקתלמ יתוא
יתרמא דחא םוי .םוניהיג לש תועדומה
ךנוצרבש תעדוי ינא ,םיהולא“ :םיהולאל
תאז תושעל הצור יניא םלוא ,הבושתב רוזחאש
יתבשח “!ינגרהת לאו ינלבס הייה ,אנא .ןאכ
היהאו דווילוהל עסא ,טירסת בותכאש
,ןושאר םוי לכב הייסנכל ךלא ,תמסרופמ
זאו .םיראבל ךלאשכ הריב תוחפ התשאו
ילע וצבר תמאב .יתוא ללקל קיספי םיהולא
לכ .תעוושמ הרוצב לזמ-תרסח יתייה .תוללק
.ןוימטל דרי ,וב יתעגנש רבד

,סל'גנא סולל יתסט ,טירסתה תא יתבתכ
.טירסתה תא דּבעל יתלחתהו ,הריד יתגשה
רזע אוהו םיבר םישנא ריכהש יאקיסומ יתשגפ
טירסתה םוסרפ לע םישנא םע רביד ,לכב יל
יתוא סינכה אוהו םינודעומל ונכלה .ילש
יתלוכי אלו הללמוא יתייה ךא ,תוביסמל
יל היה .ןושאר םוי לש הליפתל הייסנכ אוצמל
יתרידב יתדמעש תרכוז ינא .תווממ לודג ארומ
לע יתערכ .תומל יתדחפ יכ יתדערו
גורהל אל םיהולאל יתננחתהו יכרב
לכה השעאש ול יתרמא .יתוא
.תרשואמ ינשעי קר םא ונעמל

,הז ירחא םוי ילוא וא תרחמל 
ומאלא רמוכה לש רמאמ יתלבק
דווילוהב חאמ הרושבל רושקה
יכרדב רבכ יתייה תרחמל .דרבלוב
תליפת תא יתרמא .הליפתל
ותואב םש רוגל יתרבעו םיאטוחה
ינא .תוכרבל וכפה תוללקה לכ .םוי
ינאו םלועב הנתיאה הייסנכב תאצמנ
יב רחבש םיהולאל הדות תריסא
.םלועבש םישנאה לכ ךותמ
,תונכב
הינרופילק ,ירטנאק ןוינק  ,.ןא .יט

,דבכנה ומאלא רמוכל

ןולעה תא יתארק .עושי םשב תומולש
השוע רשא תא תעדל אלפנ .ךלש ימלועה
ומשל חבשה .םלועה יבחר לכב םיהולא
חלשת םאה .שדוקה-יבתכל קוקז ינא .שודקה
ידכ ךלש תוטלקה תא םג לבקל חמשא ?יל

ךרבי .םיהולא-רבדל בישקהל לכואש
,אנא .האלפנה ךתייסנכ תאו ךתוא םיהולא
הפצמ ינא .האירק-רמוח םג יל חלש
.חור רצוקב ותלבקל
,תודות בר
הינרופילק ,הנא הטנס            ,.סא .ףא

,ימלועה רמוכה ,ומאלא ינוטל
,יל תחלשש תריינה רובע םיהולאל חבשה

ךרפס םע דחי ‘‘תורצ‘‘ ןולעה רקיעב
לש םיקתוע יל חולשל לכות םאה .‘‘חישמה‘‘
ךרמאמ תליחתב ?םקלחל לכואש ‘‘תורצ‘‘

תא איבמש הז אוה םיהולאש ריכזמ התא
ינא .םינימאמ םניאש הלאל תותואכ תורצה
םישנאל ףא תאז רמוא ינאו ,ךתיא םיעד-םימת
.יל םיגעול םהו שדחמ ודלונש

הכ תותד ןנשי .יתוא דירטמ רבד דועו
ונדלונש ונא .תורצנ םשב ןמצע תונכמה תובר
אל םאה ,ולש הלימ לכל םיתייצמו שדחמ
ויה םישנא וליא ?םינימאמה אֵרַקִנש ןוכנ
םיעמוש ויה ירה ,םיהולא-רבד תא םיארוק
םהילא רבדמ םיהולא לש ימינפה ולוק תא
.ונוצר המ םהל רמואו ,שדוקה-חור תועצמאב

יל ץעייל לכות ןכש דחא רבד ונשי
השאל תובר םינש רבכ יושנ ינא .ויתודוא
ךרדה וז ןיאש עדומ ינאו ,הנימאמ הניאש
ןתיי ימו ךתוא םיהולא ךרבי .ירובע הנוכנה
.וחרפיו הכרב ואשי ךילעפ לכש
יזר'ג וינ ,קיווסנורב וינ            ,.וא .'ץייא

רקיה ומאלא רמוכה

,דואמ

לש רידאה ומשל חבשה

.עושי

ךרובע העונצ תרכזמ 

םידבועה תווצ רובעו

ךיחא ,ינממ ךלש

.םיניפיליפהמ חישמב

דימת יתוא רוכז

אוב דע ךיתוליפתב

.וננודא

םויסה םויב יתִב םע

םייקתהש ,הלש

ונתייסנכב

,חישמב ךלש

הרומ ,.יב .יב .לא

םוי לש רפסה-תיב

םיניפיליפה ,ןושאר

יזר'ג וינםלועב הקזחה הייסנכב ינא

הינרופילק
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ודוה

,רקיה ומאלא רמוכה

.חישמה עושי םשב ךל יתוכרב 
רובע ךל תודוהל ינוצרב ,יִנודא

אוה .ונל תחלשש האירקה רמוח
תאירק רחאל .םולשב ונילא עיגה
,‘‘תושבי תומצע‘‘ םשב רוביחה
םיהולאל רתוי םיבורק ונשגרה
רמוחו ונשכרש עדיל תודוה
.דדועמ דואמ םג היה האירקה

םיבר ,ךלש האירקה רמוח תועצמאב
םיסיפדמ ונאש לככ וננודא לא םירבוע
ךתושר תא םישקבמ ונא .ותוא םיציפמו
.ךיבתכ תא ץיפהלו סיפדהל

ונל חלשתש דואמ םישקבמ ונא ,יִנודא
רפסה תאו םינוש םיגוסמ תורפס דוע
החפשממ םיאב ונאש םושמ ,‘‘חישמה‘‘
.וננודא לע םיטרפ רתוי תעדל םיצורו תידניה
םיפצמ ונאו תורפסה רובע דואמ ךל הדונ
.ךתבושתל חור רצוקב
,יִנודא הדות
ודוה ,םרופאלאמא                       ,.יפ .יפ

,ומאלא ינוט חישמב בוהאה יחא
ינוצרב ,חישמב ךתוחאכ ,ומאלא רמוכה

יתארק רשאכ .חישמב יתחימצ לע ךל בותכל
החמש יתייה ,‘‘תושבי תומצע‘‘ ןולעה תא
החפשמה לכ .יתחפשמ םע ותוא יתקלַחו דאמ
.חישמב דוע חומצל הצורו החמש השיגרה

תנשב ינש ראותל תיטנדוטס ינא
ללפתה אנא ,יִנודא .הנורחאה םידומילה
,ךלש םיבתכ דוע אורקל םיפאוש ונא .ידעב
םע םתוא קולחלו דוע ךממ לבקל םיווקמ
.יתחפשמ
,חישמב ךתוחא
ודוה ,םרופאלאמא                       ,.וי .יפ

.לא .יס רמוכה

אישנ ,.ייק .יפ רמוכה
-ללכה ירצונה דוחיאה
רסמה תא ריבעמ ,ידוה
תיצראה הדיעווב
הנושארה

לש רבעשל רש 
הרדנא תלשממ
הדיעווב םאונ שדרפ

נואמים אורחים ישובים
על הבמה.

רמוכה ידי-לע רהנב הלבטה
ודוה ,ורודופ - .יפ .ייק

ודוהב תירצונה ומאלא תייסנכ לש תיצראה הדיעווה לע העידומה הזרכ 

יוואלמ - .סא .רא חאההנאג - .ייא .יי'ג חאה

ינודא תא תדבוע תירצונה ומאלא תייסנכ תליהק
הקירפא ,וגוט ,םוקּוונא -

םרופאלאמא

הדיעווה - תירצונה  ומאלא תייסנכב ףיטמ .לא .יס רמוכה
ודוה לש תיצראה



5

הקירפא
םדא לכמ שרגתי אוה .ףואינ ןידכ וניד ,רשופה
טרחתי אל הז םא ירצונכ ומצע לע זירכמה
אוה 53.ףאונ רמולכ ,ויתודמעב רשופ ותויה לע
איקהל דיתע“ אוהש 61 ,'ג תולגתהב רמוא
תועמשמ .ופוג ךותמ ,רמולכ ,“]ויפמ[ ךתוא
דוגבת םא ןיטולחל ךתוא החדי אוהש רבדה
,ךתוא אשנ ,ךתוא רהיט ,ךתוא ץחרש דחאב ,וב
ךברקל הרדח וחור רשאכ ויתועובש תא רשיאו
63.ךחור םע הגזמתהו

וא ינגרואה ףוגה תא םיווהמ םיבר םירבח
םג הניהש ,חישמה לש )ותייסנכ( ושדקמ תא
קלח תווהל תנמ-לע 73.השדחה םילשוריו ותלכ
לעבו ןמאנ תויהל ופוגב רביא לכ לע ,םיהולאמ
גישהל תנמ-לע 83.ועבטו וזוע ,םייהולא םייח
,םיפטונ ,םייוור תויהל םהילע ,יהולא עבט
םמצע ועיקשיש ךכ ידי-לע םיהולאב םייורשו
םהיכרדל רוזחל םהל רוסא 93.וחור ךותב
םושמ ,עשֶר תובשחמלו תומדוקה תואטוחה
תועובש תא םירפמ ויה ךכב 04.ףואינ והזש
-רבד ,םיהולא .ןודבאל םיכלוה ויהו ןיאושינה
יכ ,דיחיה רואה ונרובע תויהל בייח ,םיהולאה
ונרוא םנמא אוה ,םיהולאה-רבד ,םיהולא
תויהל םיהולאל םיריתמ ונאש תאזב 14.דיחיה
ונא ,ומויב םוי ידמ ונתמצועו ,ונעבט ,ונייח
ךכו ,יהולאה ועבטל ףרה אלל ונמצע םימיאתמ
24.ופוגכ ומע דחאתהל לכונ

,םיחילשה ישעמבו הרושבה ירפס תעבראב
ךפוה ,םיהולא-םדא ,חישמ דציכ ונא םיאור
ופוג תייחת רחאל וידימלתל םייח תנתונ חורל
םהילע חפנ“ :בותכ 22 ,'כ ןנחויב 34.ימשגה
תינווי( “ ‘שדוקה-חור תא ולבק‘ :םהל רמאו
.)תירוקמ

יצחו שולש ךשמב ולצא ודמל וידימלת
הז ןמז קרפ ,ונימי לש םינוירטירקב 44.םינש
.תד-ןהכל תקפסמ הלכשהכ הרואכל הארנ היה
תורמל ,תקפסמ הניא דבלב הלכשה ךא

,דבכנ ןודא

םיללוכה( שדוק-יבתכ לבקל הצור יתייה 
תורפס ןכו )ך”נתה תא ןהו השדחה תירבה תא ןה
ןוינכטב טנדוטס ינא .ךדי-לע הבתכנש תפסונ
הטלוקפב ,הירגינב ר'גינ תנידמב ילרדפה
.תימיכ תואסדנהל

יתדלונ ,םיהולא לש דחוימה ודסחל תודוה
לעבו ליעפ רבח ינאו שדוקה-יבתכ יפ-לע שדחמ
,‘‘לבייב ףייל רּפיד‘‘ תייסנכב חתפמ תדמע
.תונוש תוירצונ תויסנכמ םירבח תללוכש
רשאכו ‘‘ןתמה‘‘ םשב ךיבתכמ דחאב יתלקתנ
לכה הוושמ ינאש ךות ,וב יתרהרהו ויתארק
ןדיעל עגונב תורהבה שפחמו שדוקה-יבתכ םע
יתקסהו ,ירובע לודג רגתא היה הז ,יחכונה
.תינחורה יתוחתפתהב רוזעל םייושע ךיבתכש
ךכרד דבוע םיהולאש ךכ לע ךתוא ךרבמ ינא
ללפתמ ינא .םיהולאל לילכ תענכנש ךכ לעו

םשב ךתוא קזחל ךישמי לוכי-לכה םיהולאש
לכות םא הדות ריסא היהא ,יִנודא ,ןכל .עושי
,ןויע-רמוח ,ךיבתכמ רתויש המכ יל חולשל

,םינוירנימס לש תוח‘‘ודו םינולע ,תע-יבתכ
לע תורפס תאירק אוה ילש ביבחתהו תויה
תישיא .תינחור תּולעתה םשל םיירצונ םיאשונ
םירזוע םניאש םיקוסיעל יאנפ יל ןיא
.תינחורה יתוחתפתהל

תא ללהא ,יִנודא ,שדוקה-יבתכל עגונב
יל חולשל ךבוטב ליאות םא לוכי-לכה םיהולא
בהוא ינאש ינפמ ,םוקמ-יארמ םע שדוק-יבתכ
םיעיפומה םיטוטיצ שדוקה-יבתכב אוצמל
,דימתמו זאמ ילש גהונה הזו םינוש םירפסב
לוכי ינניאו יל ןיא תורצנ לש דימלתכ ךא
םג ןכומ ינא .הזכ רפס שוכרל ימצעל תושרהל
ןעמל תושפנ תושעלו ףסונ ץמאמ תושעל
םיברו ונל רזוע םיהולא .סופמקב הפ חישמה
ידמ חישמה עושי וננודאל םהייח תא םישידקמ
רוסמ ,אנא .תאזב םייסא .ונלש סופמקב ןאכ םוי
.ךתיערמ ןאצלו ךתחפשמל תומחה יתוכרב תא
,תונמאנב ךלש
הירגינ ,טייטס ר'גינ                       .םא .וא

,םולש רמוכל

.אובי אובו םייק רשא ,עושי חישמה ונב תועצמאב םיימשבש וניבא םשב תוכרב

.ןמא

םשב ךלש םירוביח ינש יל ןתנ אוהו רמוכ דידי לצא יתרקיב םימי השולש ינפל

ינפל חישמל הייח תא השידקה רשא הריעצ תיטנדוטס ינא ,השעמל .‘‘ןתמה‘‘ו ‘‘רשוע‘‘

יתינק ןכלו ,)שדוקה-יבתכ( םיהולא לש שודקה ורבד תא שוכרל השק ךא ,םינש שולש

והשימ דחא םויש ללפתהל יתגהנ ןכל .ירמגל ןוצר-תעבש ינניא ךא ,השדחה תירבה תא

םינומא רמושה ,לאל חבשה .ליעוה אלל ךא ,ותיינקל ףסכ וא ך”נת יל ןתייו ינעיתפי

-יבתכ ןתונ התאש יתארקו ,ךתבותכ הבו ל”נה תורפסב יתלקתנש ,חצנל םייקו דעל

תורפסב ןיינע םג יתאצמ .םתוא תונקל םמצעל תושרהל םילוכי םניאש םישנאל שדוק

חתפתהל לכואש ידכ ,יתלכשהל םינוש םירוביח יל חלש ,ךתלוכיב שי םאש ךכ ,המצע

ןכלו ,תונלבס תרסח ינא ,השעמל .םיהולא לש םייקהו יחה ורבדל רשקהב תינחור

.םויה רבכ שדוקה-יבתכ תא שקבלו ךל בותכל יתטלחה

רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ הייסנכה“ םילימב הנווכה המ ,בגא

?עוצקמב דובעל םגו םיהולא תא תרשל רשפא ךיא ?”םלש בלב םיהולא תא דובעל םיצור

ןוצר תא תושעל תניינועמ ינאש ינפמ ,רמוכ איהש השיא לש עוצקמל תנווכתמ ינא

.תועות תומשנ ליצהלו ףיטהל ,רמולכ ,םיהולא

ןמ תאצוי הדובע םישוע םתא ,םכל תרמוא ינאו ,םיל רבעמ םירבחה לכל תוכרב

לכלו רמוכה ,ךל םולש תשירד .םיימשב םכל לומגיו עפשב םיהולא םככרבי .ללכה

.הייסנכה ירבח

,חישמב ךלש

הנאג ,יסאמוק                                                                            ,.ייא .ףא

61-51 ,2 ,'ג תולגתהה ,21-11 ,'י סוקרמ ,9-8 ,ט"י ,31 ,'ה יתמ  53
-92 ,'י ,8-4 ,'ו םירבעה ,21-11 ,'ב סויתומיט ,02-71 ,ד"י ןנחוי  63
םיימורה  73  5 ,'א תולגתהה ,9 ,'א ,'ב ןנחוי ,12-02 ,'ב ,'ב סורטפ ,62
,'ג תולגתהה ,41-21 ,ב"י ,71-61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,5-4 ,ב"י ,4 ,'ז
סורטפ ,21-9 ,'ב םיסולוקה ,91-41 ,'ג םייספאה  83  3-2 ,א"כ ,21
,26 ,'ט סקול ,31 ,'ה יתמ  04  ז"מ קרפ לאקזחי  93  4-3 ,'א ,'ב
,8-4 ,'ו םירבעה ,02-51 ,'ו ,'א םייתנירוקה ,6 ,ו"ט ןנחוי ,62-32 ,א"י
םיליהת  14  22-02 ,'ב ,'ב סורטפ ,01-9 ,'ב ,'א סורטפ ,93-83 ,92-62 ,'י

-2 ,ב"י םיימורה  24  64 ,ב"י ,5 ,'ט ,21 ,'ח ,9-6 ,'א ןנחוי ,501 ,ט"יק
םייפיליפה ,12-71 ,'ה ,'ב םייתנירוקה ,41-21 ,'ב ,'א םייתנירוקה ,1
,23 ,42-32 ,ב"י ,62-52 ,א"י ןנחוי ,02-81 ,ח"כ יתמ  34  51-41 ,'ב
,22-02 ,4-3 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11-9 ,4-2 ,'ח םיימורה ,7 ,ז"ט
סוקרמ  44  31-11 ,'ה ,'א ןנחוי ,41 ,11-01 ,'ד ,'ב םייתנירוקה ,64-24
2-1 ,'א םיחילשה ישעמ ,1 ,א"י סקול ,13 ,'ט

)2 דומעמ ךשמה(

(המשך בעמוד 6)
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(המשך מעמוד 5)

-ידע ,ויסינל הייאר-ידע ויה חישמה ידימלתש
הייאר-ידעו ותייחתל הייאר-ידע ,ותומל הייאר
עידוה אוה 54.םהיניע דגנל המימשה ותיילעל
ואר רשא תא םלועל רפסל םהילע היהיש םהל
תושעל אל ווטצנ ךא ,רביד יכ ועמשו ללוח יכ
ידכ .ףסונ ינחור ךילהת ורבעי רשא דע תאז
,חישמה תדובע ,םיהולאה תדובע תא עצבל
.)94 ,ד”כ סקול( ”םורממ זוע“ שובלל םהילע

םיהולאה תדובע תא עצבל לוכי וניא שיא
-חור תליבט ,באה תחטבה תא לביק רשא דע
תא תיקלח הרוצב קר ועדי וידימלת .שדוקה
התיה וז הדבוע 64.םרובע ותינכת תאו ודַעי
,םחנמה“ :ורמואב עושי ידי-לע םהל הרורב
דמלי אוה ,ימשב םכל חלשי באהש שדוקה-חור
יתרמא ינאש המ לכ םכל ריכזיו לכה םכתא
.)62 ,ד”י ןנחוי( ”םכל

דציכ וידימלת ורכז 5 ,'א םיחילשה ישעמב
םתא לבא ,םימב ליבטה ןנחוי“ יכ םהל רמא
סקול .)תירוקמ תינווי( ”שדוקה-חורב ולבטת
חלוש יננהו“ :94 ,ד”כ סקול רפסב תאז רשיא
ריעב ובש םתאו ,יבא תחטבה תא םכילע

.“םורממ זוע ושבלת יכ דע םילשורי
לכל תויהל בייח רשא םורממ הז זוע
עצבל תנמ-לע חישמה לש ופוגב רבח
םברקב םיהולא םע םיהולאה תדובע תא
הליבטה רשאמ רחא וניא ,םהילעו
תבייח וז הליבט .שדוקה-חורב
םוי ידמ םיהולא ידבועב שדחתהל
םהילע םרוזה ןתיא רהנ והז .ומויב
עושי 74.םיימשה ןמ ףרה אלל םכרדו
ןתא ינא רשא םימה ןמ התושה“ :רמא
.םלועל אמצי אל ]שדוקה-חור[ ול
םימ רוקמל וב ויהי ול ןתאש םימה
84.)41 ,'ד ןנחוי( “םלוע-ייחל םיעבונ

ודועיי םהמ תעדל ונתלוכיב
םיקוקז ונא ךא ,םיהולא לש ותינכתו
,שדוקה-חור לש הליבטל ,וזועל

.הנוהכב ותדובע תא עצבל לכונש ידכ ,םחנמה
”חוכ ולבקת שדוקה-חור םכילע אובב לבא“
הלע ןודאהש רחאל .)8 ,'א םיחילשה ישעמ(
היה אוה 94.חוכה חורל ךפהנ אוה ,המימשה
אל וידימלת ךותלו לע ומצע ריגהל זא לגוסמ
םינימאמה לכ לע םג םא יכ ,תועובשה גחב קר
05.רודו רוד לכבש םייתימאה

ןיב ינוציקה דוגינה תא הארמ םיהולא-רבד
םניה יכ םינעוטה םישנא לש עירכמה בורה
15.תמאב םירצונ םניהש טעמה יתמ ןיבל םירצונ

ונא 25.חישמה חורב שדחמ דלוויהל ונילע
הניהש ,םיהולאה תחטבה תא לבקל םיבייח
קוסעל תנמ-לע ,םחנמה ,שדוקה-חורב הליבט
תוארל םלועה לכ לכוי זא 35.ותדובע עוציבב
תא תוארל לכוי ןכו ,ונברקב ןכוש םיהולא יכ
עצבמו ונכותב ןכוש רשא םיהולא לש וזוע
לש םינושארה וידימלת 45.ונכרד ותדובע תא
םיחילשה ישעמב באה תחטבה תא ולביק וננודא
םירשעו האמ םש ויה .4-2 םיקוספ ,'ב קרפ
רשא ,םחנמה ,באה תחטבה תא ולביק רשא שיא
.שדוקה-חור לש הליבטה - בוש - וניה

לש ותמכחו וזוע םצע וניהש ,חישמה עושי
םיחילשה ישעמב וידימלתל הלגתה ,םיהולא
תונושלבו הזע חור בשמכ 4-2 םיקוספ ,'ב קרפ
םיאלמ ויה םה םינפבש תורמל .שא תובהלכ
רבדל היה ,חוכה-חור ,שדוקה-חור תליבטב
,ךליאו םוי ותואמ 55.ץוח יפלכ םג יוטיב
בוש לחה ,חוכה-חורו םייחה חור ,חישמה
.וידימלת לעו ךותב ןכוש ,ץראה ינפ לע תויחל
דחא לכ ינפ לעו ךותב תאז תושעל ךישמי אוה
65.בורקה ובוש דע וידימלתמ

םא אלא ,םירצונ ונמצע תונכל ונל רוסא
לש דעצ לכ םילשהל ףרה ילב לומענ ןכ
עצבל תנמ-לע המצועה לא תינחורה תומדקתהה
,םידש שוריג ,םילוח יופיר( ותדובע תא
םיסנ ראשו ,תואבנתה ,םיתמ תאייחה
,המצוע ישנאל ךופהל םילוכי ונניא 75.)תואלפנו
ונברקב ןכוש ,חוכה-חור ,חישמה ןכ םא אלא

אירקהש עידוהל הצרו ןפליט .םא .סא
.ותבסל ‘‘העושיל םידעצה תשמח‘‘ רסמ תא
עגנ רמוחהש ןיחבהל היה רשפאש רמא אוה
המ תא הטלק איהש ןימאה אוהו הבלל
תליפת תא הינזואב ארק רשאכ .אירקהש
ןוהנה ידי לע תאז הרשיא איה ,םיאטוחה
ינפמ סנ והז יכ רמא אוה .הליפתה תעב השאר
םויש תורמל הבשייתה איה םיוסמ בלשבש
אוהש רמא אוה .דאמ עורג בצמב התיה םדוק
היהו רדחב שחרתמ יניצר המ-רבד יכ שח
תודוהל הצר אוה .הרוק והשמש ךכל עדומ
אוה .תוקומע ךרבתה אוהו ךיתויחנה רובע ךל
.רחמ ךיבתּכמ הל אירקיו בושי

,ססקט ,וינוטנא ןסמ ןפליט םדא
תא ארק אוה .הלילב יצחו תחא תוביבסב
רמא אוה .‘‘םיהולאמ רסמ‘‘ תא ללכש ןולעה
ךרדל וריזחהל המ ןמז רבכ הסנמ וננודאש
דע עמשש דיחיה רסמהש רמא אוה .רשיה
ארק רשא דע ,הבהא אוה םיהולא יכ אוה הכ
תא לביק אוה .ומאלא רמוכ לש ויבתכ תא
ףסונ עדימ הצורו ןופלטה ךרד חישמה
תודעה תודוא ףסונ עדימ ןכו הייסנכה תודוא
.ומאלא רמוכה לש

,ומאלא תייסנכב םירקי תויחאו םיחא
םתא ובש םכלש השקבה בתכמ תא יתלביק

,ןכבו .יל םתחלשש תורפסה תצפה לע םילאוש
םהב תומוקמ םנשי .םתחלש רשא לכ תא יתלביק
,ריעה ידרשמב ,תוירטפקב - רמוחה תא הריאשמ ינא
ינא םיתעל .יל רשפאתמש םוקמ לכבו ,יפוי ינוכמב
הצור יתייה .בוחרב םישנאל ותוא תרסומ טושפ
טרופב ,הפ הביבסהמ והשמ םיעמוש םתא םא תעדל
וחלשתש שקבל וסנקראב םכדרשמל יתנפליט .תרוו
לואשל ןכ-ומכו ,הייסנכב םכתוליפת לש תטלק יל
תרוו טרופ רוזיאב םכלש םיפסונ םירבח םנשי םא
.ריכהל לכוא םתוא ,היתוביבסבו

דואמ הצור יתייה .תוטלק רפסמ יל וחלש ,אנא
-ומכ .ומאלא ינוט רמוכה לש וירסממ המכ עומשל
,רשפא םאו ,הייסנכב רקבל דואמ הצור יתייה ןכ
שודק ונשי םא יל עידוהל אנ .הניל םוקמל קקדזא
םכתיא רשק רוצא .םימי רפסמל וילא יתוא ןימזיש
תא םיהולא ךרבי .דיתעב רתוי תופוכת םיתיעל
.הייסנכב ,םש םכלוכ
,הבהאב
ססקט ,תרוו טרופ                     ,.לא .םא תוחאה

,'ב ,'א סורטפ ,61-51 ,'ד םייספאה ,11-9 ,'א םיחילשה ישעמ ,03-52 ,ט"י ןנחוי ,91-71 ,'ו סקול ,7-5 ,ח"כ ,52-12 ,'ד יתמ  54
,'ג םיסולוקה ,61-21 ,'ג םייפיליפה ,22 ,א"י םיימורה ,41 ,'ד ןנחוי ,31-1 ,ה"כ יתמ  74  31-21 ,ז"ט ,62-42 ,ד"י ןנחוי  64  5-2
-25 ,ד"כ סקול ,91 ,ז"ט סוקרמ  94  ז"מ קרפ לאקזחי ,3 ,'א םיליהת  84  52-42 ,'ב ,'א ןנחוי ,1 ,'ד ,'א םיקינולסתה ,2 ,'ד ,01
-84 ,'י ,93-83 ,33-23 ,12-61 ,4-1 ,'ב םיחילשה ישעמ  05  11-6 ,'ב םייפיליפה ,23-13 ,'ה ,4-1 ,'ב ,9-8 ,'א םיחילשה ישעמ ,94
,8-7 ,'ג סקול ,64-23 ,21-1 ,ה"כ ,32-12 ,'ז יתמ  15  12-81 ,'א ,'א סורטפ ,31-9 ,'ב ,'א םייתנירוקה ,61 ,'ח םיימורה ,53
,3 ,'ג ןנחוי  25  9 ,'ב תולגתהה ,4 ,'ב ,'א ןנחוי ,81 ,'ב בקעי ,61-41 ,'א סוטיט ,51-31 ,א"י ,'ב םייתנירוקה ,92-82 ,'ב םיימורה
ישעמ ,7 ,ז"ט ,62 ,ו"ט ,62 ,71-61 ,ד"י ,83 ,'ז ןנחוי ,94 ,ד"כ ,31 ,א"י סקול ,11 ,'ג יתמ  35  11-9 ,2-1 ,'ח םיימורה ,7-5
92-32 ,'א םיסולוקה ,02 ,'ב םייטלגה ,01 ,ו"ט ,11-4 ,ב"י ,'א םייתנירוקה ,8-7 ,'י יתמ  45  93-83 ,'ב ,8 ,5 ,'א םיחילשה
-92 ,'א םיסולוקה ,02 ,'ב םייטלגה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,6 ,ט"י ,64-54 ,'י ,11-2 ,'ב םיחילשה ישעמ ,81-71 ,ז"ט סוקרמ  55
-81 ,ז"ט סוקרמ ,91 ,'י סקול  75  02-71 ,'ב םייספאה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,64-54 ,'י ,93-83 ,'ב םיחילשה ישעמ  65  32
62 ,'ב בקעי ,82 ,11-4 ,ב"י ,'א םייתנירוקה ,71

הליפתה וקל ןופלט תחיש
ונלש תויודעהו

ססקט

רתוי הקומע תוינחור
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םיכלוה ונא תויסנכ המכל הנשמ אל 85.ונילעו
הנשמ אל 95.םיארוק וא םיללפתמ ונא המכ וא
םיסקט המכב ,םישוע ונא םיבוט םישעמ המכ
הניחבמ םירוהט ונא המכ דע וא ,םיפתתשמ ונא
םניא וזועו חישמה לש וייח חור םא 06.תירסומ
ישנא ונתויה לע םילעתמ ונניא ,ונברקב םינכוש
ותדובע תא עצבל םילוכי ונניא .דבלב המדאה
16.םיימשה תוכלמל סנכיהל םיאשר ונניאו

ליצהל ידכ הזה םלועל אב םיהולא-רבד
רחאל ,ידכו ,ומדב םתציחר ידי-לע םיאטוח
26.וחור תועצמאב וחוכ תאו וייח תא תתל ,ןכמ

המדאה ישנא לכה-ךסב ונראשנ וחוכו וייח אלל
36.אל ותו

ושוריפ ,ותוא םידמול רשאכ ,םיהולא-רבד
ונילעש קמועה אוה ורבד 46.םיהולאה יקמעמ
ול םיקוקז ונא רשא קמועה אוה ורבד 56.ןיבהל
,וניתובשחמלו ונחורל םיהולא-ייח תתל ידכ
המכחה קמוע 66.םיימשגה וניפוגל םג ומכ
תנתונ רשא ,הייחמה חורה םניה חישמה תעידיו
התוא םיריכמ ונא רשאכ ונתושיי לכל םייח
.םיהולאה-רבד תליהת יהוז .היפל םיגהונו

תא םמורל איה םיהולא לש ותינכות 
,עושי לש ותומלשל הלשכנש תושונאה
אוה שונא-ינבב תנכושה ותמצוע תועצמאבו
ונוטלש 76.ותינכת תא םישגמו ותרטמ תא גישמ
הרוצבו ןיטולחל סרהנ םדאה לע ןטשה לש
אוה 96.ונלש םחנמה םג אוה חישמה 86.תצחומ
,ונדצל אוהשכ .םייחה תואלת תא ונילעמ ריסמ
07.ותוא שוחל ילב לבס לכ תאשל םילוכי ונא

ףסונ רסמ םישפחמ םניא םלועב םיבר 
הכ םייוטיב וארש םושמ ”םיהולא-ישנא”מ
ןכושה םיהולא לש רידאה וחוכ לש םיטעמ
-ישנא םה יכ םינעוטה םישנא ךותב דבועו
םיפוסיכב הפצמ האירבה לכ“ 17.םיהולא
.)91 ,'ח םיימורה( ”םיהולאל םינבה תולגתהל

-ינב“ לצא תולגתמה תונתמה ןמ קלח הנה
יפוסה ךילהתה תא ולביק רשא הלא ,”םיהולאה

תחטבה ,שדוקה-חור לש הליבטה אוהש ,חוכל
:ותדובע תא עצבל ונל רשפאמה ,םחנמה ,באה
םיתמה ,ורהוטי םיערוצמה ,ואפריי םילוחה
רמא עושי 27.ושרוגי םידשהו הייחתל ומוקי
יתמ( ”ונתית םניח ,םתלביק םניח“ :וידימלתל
,ימשב םידש ושרגי“ םיהולאה-ינב .)8 ,'י
לע ומישי םהידי ...ורבדי תושדח תונושלב
-81 ,ז”ט סוקרמ( ”]ומילחיו[ םהל בטייו םילוח
71(.

תישארש ,ונפוגו ונלכש ,ונחור תועצמאב
וכפהיי ןכמ רחאלו ,םיהולאה ייחל ומאותי
ידי-לע ,םילבקמ ונא ,חישמה-ייח תומדל
,באה תחטבה איהש ,שדוקה-חור לש הליבטה
תדובע תא עצבל ידכ ,םחנמה ,םורממ חוכה
תא םיגדהל ידכ םג תופסונ תונתמ ,םיהולאה
תורכזומה הלא ןוגכ ,ונילעו ונכותב ותמצוע
לא הנושארה תרגיאב סולואפ ידי-לע
ןתינ הזל“ :01-8 םיקוספ ב”י קרפ ,םייתנירוקה
תעד רבד ןתינ הזל ,המכח רבד חורה ידי-לע
ידי-לע הנומא תנתינ הזל ,חור התוא יפ-לע
התוא ידי-לע יופירה תונתמ הזל ,חור התוא
הזל ,האובנ הזל ,םיסנ תושעל תלוכי הזל ,חור
הזלו תונושל ינימ הזל ,תוחורה ןיב הנחבה
.“תונושל שוריפ

לש ןירותסמה לע ונל רפסמ סולואפ חילשה
שארמ עבק םיהולא ובש ןפואה לעו םיהולא
המלש הלואגב םינימאמה הלא םע ויסחי תא
ןיכהו שארמ עבק םיהולא 37.הב םיצפח םגו
שדוקה-יבתכב .ונרובע םיבר םיאלפנ םירבד
לש בוטה ומעטמ טעמ הליג םיהולא יכ בותכ
-ינב םניהש ונתיאמ הלאל ,הז ןירותסמ
47.םיהולאה

-חור ןיב טרופמו קייודמ לדבה ונשי
תירבב חישמה חורו ך”נתה לש םיהולאה
לאגנה םדאהו םיהולאה-חור תעכ 57.השדחה
גזימ םיהולאש ךכל תודוה םיהז םהו דחא םניה
ומד ידי-לע ןה ,ולאגנ רשא הלא חורב וחור תא

,ומאלא רמוכה ,םיהולאל חבשה
,םיהולאה תדובע תא עצבמ התא

ךתדובעב ךילא ףרטצהל ינוצרב .ךרובת
.וננודא ןעמל
וקיסקמ וינ ,יקרקבלא              ,.י'ג .וו .יא

,ינוט יחא
עושי וננודא לש אלפנה ומשב תוכרב

לחאמו הבוקמ ךל בתוכ .יפ .םא רמוכה .חישמה
םינסחמהמו םיברה תורצואהמ תובר תוכרב ךל
לע םג הכרבה אובת .םיהולא לש םירישעה
.ךתייסנכ

עומשל דואמ יתחמשו ךבתכמ תא יתלביק
יתקלחו ךיבתּכמ םיבר יתארק .ילש תא תלביקש
םיבתכ שקבמ יתייה .םיריסאה לכ םע םתוא
יתבתכש יפכ .אלכב דחוימב ,הצפהל ךלש םיפסונ
דסומ לש יצראה להנמה ינא ,םימדוקה יבתכמב
תא עדוי התא םא‘‘ :םשב רהוס-יתב םע דבועה
דואמ השק .‘‘ישפוחל ךתוא איצות איה ,תמאה
תוירצונ תוירפס ונל ןיאו תירצונ תורפס גישהל
ונל ןה .ךלש תוטלַקה תא םג שקבמ יתייה .ןאכ
.םירחא םע ןתוא קולחאו בר רזעל

רשק לע רומשל םילוכי ונאש לאל הדות
יתייה .הצפה םשל ךממ תורפסל הפצמ ינא .ךתיא
ךל שי םאה :תולאש רפסמ ךתוא לואשל הצור
תייה םאה ,ךל ןיא םא ?הבוקב ,ןאכ םינויסימ
םע הלועפ ףתשמ יתייה ?םתוא םיקהל הצור
.רמוח יל קפסת התאו ,ךלש הייסנכה

.עפשב םיהולא ךכרבי .ךתבושתל הפצמ ינא
ונתליהק .ךתייסנכ דעב םיללפתמ ינאו יתשא
תולאשל תובושת רובע ללפתהל ךישמת
.יבתכמבש
,חישמב ךיחא
הבוק ,הנווה                         ,.יפ .םא רמוכה

תויודעה וקל ןפליט ידוהי שיא

.תועש עבראו םירשע חותפה הליפתהו

יכ רמאו ,ויהוא ,ליידגנירפסמ ןפליט אוה

ומאלא רמוכה לש רוביחה תא לביק

.ןפלטל ףחד שח אוה .ותוא ארקו ‘‘תורצ‘‘

אוה .הפ רוגלו הייסנכל אובל הצור אוה

תא םג שקיב אוה .ןרתנספ וניה יכ רמא

.עדימו האירק רמוחו ‘‘חישמה‘‘ רפסה
,61 ,21 ,01 ,8-6 ,'ג ,32-71 ,'א םייספאה ,81-61 ,'ו ,11-6 ,'ד ,'ב םייתנירוקה ,1 ,ג"י םיימורה ,94 ,ד"כ סקול ,8 ,'א םיחילשה ישעמ  85
םיימורה ,02 ,'ה יתמ ,5 ,ד"ס היעשי  06  22 ,'א בקעי ,41-9 ,ח"י סקול ,33-52 ,ג"כ ,9-8 ,ו"ט ,32-12 ,'ז ,7 ,5 ,'ו יתמ  95  11-9 ,'א םיסולוקה
,3-1 ,ז"י ,61 ,'ג ןנחוי  26  6 ,'ח םיימורה ,32-12 ,'ז יתמ ,5 ,ד"ס ,02-21 ,'א היעשי  16  7-4 ,'ג סוטיט ,11-8 ,'ג םייפיליפה ,21-01 ,'ג
םייספאה ,9 ,'ח םיימורה  36  4 ,'ה ,9 ,'ד ,9-8 ,'ג ,'א ןנחוי ,01-9 ,'א ,'ב סויתומיט ,31 ,'ג ,02 ,'ב םייטלגה ,5 ,'ה ,22-12 ,'א ,'ב םייתנירוקה
םירבד  56  12 ,'א ,'ב סורטפ ,51 ,'ב ,'ב סויתומיט ,91-71 ,'ג םייספאה ,33 ,א"י םיימורה ,42 ,'ה ןנחוי  46  02-91 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,21 ,'ב
,32 ,'ו ילשמ ,031 ,ט"יק ,4 ,ז"י םיליהת  66  13 ,'ח ןנחוי ,52-42 ,'ז יתמ ,32 ,'ו ילשמ ,031 ,ט"יק ,21-8 ,ט"י םיליהת ,8 ,'א עשוהי ,91 ,ז"י
,42 ,ב"י ןנחוי ,72 ,ו"ל לאקזחי ,33 ,א"ל הימרי  76  01-9 ,'ג םיסולוקה ,42-12 ,'ד םייספאה ,11 ,'ח םיימורה ,23 ,'ח ,36 ,'ו ,42 ,'ה ןנחוי

םירבעה ,01-9 ,'ב םיסולוקה ,91-61 ,'ג ,22-11 ,6-1 ,'ב ,32-71 ,41-3 ,'א םייספאה ,02 ,'ב םייטלגה ,81-61 ,'ו ,12 ,71 ,'ה ,'ב םייתנירוקה
ןנחוי ,71-41 ,'ב םירבעה ,75 ,45 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,12 ,ב"י םיימורה ,81 ,ו"כ םיחילשה ישעמ ,33 ,ז"ט ןנחוי ,71 ,ז"ט סוקרמ  86  01 ,'ח
ןנחוי ,03-92 ,א"י יתמ  07  7 ,'ה ,'א ןנחוי ,8-7 ,ז"ט ,62 ,ו"ט ,62 ,02-61 ,ד"י ,93-73 ,'ז ןנחוי  96  81 ,4 ,'ה ,4-3 ,'ד ,9-8 ,'ג ,41-31 ,'ב ,'א
יתמ  17  21-01 ,'ב ,7 ,'א ,'ב סויתומיט ,71-61 ,'ב ,'ב םיקינולסתה ,81-61 ,'ד ,'ב םייתנירוקה ,13 ,'ט םיחילשה ישעמ ,33 ,ז"ט ,72 ,ד"י ,41 ,'ד
תולגתהה ,3-1 ,'ב ,'ב סורטפ ,61 ,'א סוטיט ,5 ,'ג ,'ב סויתומיט ,92-82 ,1 ,'ב ,81 ,'א םיימורה ,41-01 ,ח"י סקול ,33-32 ,51-3 ,ג"כ ,9-7 ,ו"ט
,'כ ,21-01 ,ט"י ,81-61 ,ז"ט ,01-8 ,ד"י ,24-04 ,43-33 ,'ט ,13-92 ,01 ,'ד ,61 ,31-21 ,8-6 ,'ג םיחילשה ישעמ ,02-71 ,'י סקול  27  61 ,'ג
,81-71 ,'ב םיחילשה ישעמ ,21 ,'א ןנחוי  47  91 ,01 ,'ב םיסולוקה ,23-32 ,'ה ,22-02 ,'ב םייספאה ,8-1 ,ו"ט ןנחוי  37  9-8 ,ח"כ ,11-9
41-1 ,'א ןנחוי ,25-34 ,'ב סקול ,1 ,'ב ,12-02 ,'א יתמ ,5 ,'ט ,41 ,'ז היעשי  57  2-1 ,'ג ,'א ןנחוי ,51 ,'ב םייפיליפה ,41 ,'ח םיימורה

(המשך בעמוד 8)

ויהוא

וקיסקמ וינ

הבוק

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

הליפת

-4 ,'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
-7 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה ישעמ  3  3
,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,5
תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3
ישעמ ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג
,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה  9  41 ,'א םיסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11
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.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
.ברעב 00:8–ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפתSierra Hwy., Canyon Country, California 91390 13136 -       -סל‘גנא סול תייסנכ

 ובימי ראשון- מדי יום ב-6:30 בערב , קליפורניה, הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד- ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה
 ארקנסו. טלפנו להשגת המיקום והשעות., ו-15 דקות מטקסארקנה, ארקנסו, פורט סמית,תפילות מתקיימות מדי ערב גם בניו-יורק סיטי     ב-1:30 ו-6:30.

עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.
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לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
בלצה תא תחקלו תוגונעתמ ענמיהל אוה ינשה דעצה
ךנוצר תא תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ
לכ לע םלועה תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה
לש ותומ ךותב לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת
.חישמה

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

ישימחה דעצהו ,ץראה ינפ לע םיהולא רובע לושמל
-לע ,ףוסה דע ץראה לע םיהולא רובע לושמל וניה
ךילע .תומדא ילע םיימשה תוכלמ תא איבהל תנמ
ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא רבד תא דומלל
ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד רשא תא תושעלו

רבדל ךתעינכל תויאר וארי םלועהו הייסנכהש
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו ,ולש רדסה ,ינודא

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

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

(המשך מעמוד 7)

םיהולא לש וחוכו וייח ידי-לע ןהו חישמה לש
היה חישמה 67.םברקב תנכושה חורה תועצמאב
.שונא-ייח ריכמ אוה .וברקב םיהולא םע םדא
בטיה ריכמו ירירבש םדא-ףוג ךותב יח היה אוה
ןיא יכ“ 77.תומדא ילע ונילע רבוע רשא לכ תא
תא ונמע שוחל לוכי וניהש לודג ןהכ ונל
דחא אלא ,]וניאטח תא אל[ וניתושלוח
,'ד םירבעה( ”אטח ילבמ ונומכ לכב הסנתהש
.)תירוקמ תינווי 51

תירבב ,תאז לכבו 87.דחא אוה םיהולא
רשא דע 97.ך”נתבש וזמ הנוש וחור השדחה
ןכשו רשב ךפה ,םיהולאה אוהש ,םיהולאה-רבד
םיהולא רשאכ .דבלב םיהולא היה אוה ,וניניב
היה אוה ,םדא-ףוג ךותב וייח תא תויחל לחה
תירבה ינפל 08.םדא םגו םיהולא םג ןבומכ
-ייח יח אל םלועמ ,חורה ,םיהולא ,השדחה
.םדו רשב השיא םחרב הרפוה אל םלועמ .םדא
-ישדוח העשת רבע אל םלועמ יחה םיהולאה
רשב דלי לכ ומכ ןכמ-רחאל דלונ אלו ןוירה
לש ופוגב יחש ישולישה םיהולאה .םדו
לש ותולתב הסנתה אל םלועמ ,חישמה ,קוניתה
,ותוא הקנת ,ותוא ליכאתש ומאב ישונא קונית
אל םלועמ יחה םיהולאה .וילותיח תא ףילחתו

,71 ,'ח םיימורה ,32-91 ,ז"י ,62 ,ו"ט ,62 ,12-51 ,ד"י ןנחוי  67
,'א ,'א סורטפ ,41-31 ,'ג םייטלגה ,12-71 ,'ה ,'ב םייתנירוקה
,'ד ,81-61 ,'ב םירבעה ,41 ,'א ןנחוי ,31 ,'א סוקרמ  77  12-81
,ה"מ היעשי ,06 ,'ח ,'א םיכלמ ,4 ,'ו ,93 ,53 ,'ד םירבד  87  51
,'א םייתנירוקה ,9 ,ד"י ,03 ,'י ןנחוי ,23 ,92 ,ב"י סוקרמ ,32-81
5 ,'ב ,'א סויתומיט ,01-9 ,'ב םיסולוקה ,02 ,'ג םייטלגה ,6 ,'ח
ןנחוי ,25-34 ,'ב סקול ,52-02 ,'א יתמ ,6 ,'ט ,41 ,'ז היעשי  97
,1 ,'ה הכימ ,6-5 ,'ט ,41 ,'ז היעשי  08  61-7 ,ז"ט ,41 ,1 ,'א
,'א ןנחוי ,11 ,7-6 ,'ב סקול ,65-45 ,ג"י ,6 ,2 ,'ט ,32 ,81 ,'א יתמ
,7-4 ,'ד םייטלגה ,3 ,'ח ,4-3 ,'א םיימורה ,62-52 ,'ד ,41-01
,'ד ,41 ,'ב םירבעה ,61 ,'ג ,'א סויתומיט ,11-6 ,'ב םייפיליפה
9 ,3-2 ,'ד ,'א ןנחוי ,51

יתמ  28  9-8 ,'ה ,51 ,'ד ,81-41 ,01-9 ,'ב םירבעה ,2-1 ,ד םייטלגה ,25-24 ,'ב סקול ,11-1 ,'ד יתמ ,5-3 ,ג"נ ,51-41 ,'ז היעשי  18
,'ד ,'א סורטפ  38  2 ,ב"י םירבעה ,44-24 ,ב"כ סקול ,05-72 ,ז"כ ,86-76 ,06-95 ,24 ,93-63 ,ו"כ ,91-81 ,'כ ,32-22 ,21 ,ז"י

יתמ ,21-9 ,ג"נ היעשי  48  81-71 ,'ד ,'א סורטפ ,13-03 ,'י ,72 ,'ט םירבעה ,2-1 ,'ד ,'ב סויתומיט ,21-11 ,ד"י םיימורה ,81-71
,8-5 ,ג"נ היעשי ,22-8 ,ז"ט ארקיו  58  81 ,'א תולגתהה ,91-81 ,'ג ,'א סורטפ ,13 ,42-32 ,'ב םיחילשה ישעמ ,04 ,ב"י

-01 ,4 ,'ו םיימורה ,7-2 ,ח"כ יתמ  68  01-9 ,'ד ,'א ןנחוי ,51 ,'ט םירבעה ,6-5 ,'ב ,'א סויתומיט ,91 ,11 ,'ה ,62-32 ,'ג םיימורה
,6 ,ו"ט ןנחוי ,26 ,'ט סקול ,31 ,ד"כ יתמ  78  81 ,5 ,'א תולגתהה ,02-81 ,'א םיסולוקה ,4 ,ג"י ,'ב םייתנירוקה ,11 ,'ח ,9
ישעמ ,82-42 ,91-11 ,'כ ,32 ,ב"י ,52 ,א"י ,93-83 ,'ז ןנחוי ,04-93 ,ד"כ סקול  88  41 ,11 ,1 ,'ד םירבעה ,11 ,'ח ,7 ,'ב םיימורה
,01 ,ט"י ,65 ,'ט סקול ,11 ,ח"י יתמ ,91 ,ה"מק ,91 ,ז"ק םיליהת  98  7-3 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,13-03 ,ג"י ,4-1 ,'א םיחילשה
52 ,'ז םירבעה ,51 ,'א ,'א סויתומיט ,31-21 ,'י םיימורה ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,9 ,'י ,71 ,'ג ןנחוי

18.שיא ייחב ןכמ רחאלו ישונא דלי ייחב הסנתה

-ינב םיווחש יפכ תוומ הווח אל םלועמ םיהולא
תאז הווח ,םדאו םיהולאכ ,אוה רשא דע ,םדא
-לע טפשיהל וילע היה 28.אתלגלוגב בלצה לע
תווחלו 38,םדא לכל הרוקש יפכ ,םיהולא ידי
לכל תורקל היה לולעש המ 48,ונרובע םוניהיג
58.ונמוקמב בלצה לע תמ אוה אלוליא ,םדא

םיתמ תייחת םלועמ םיהולא הווח אל ך”נתב
ונתיאמ הלא ווחש יפכו 68,שדוקה-חור חוכב
ותושדחתהב וכישמיו ותועצמאב ושדחתהש

םיהולא הווח אל השדחה תירבה דע 78.ףוסה דע
היילע ,םוניהיג ,טפשמ ,תוומ ,שונא-ייח םלועמ
הניש ,םדאו םיהולאכ ,אוה .הייחתו ,םוניהיגהמ
הלע ןכמ-רחאלו ימיימש םדא-םיהולאל ותרוצ
תואמ-שמחמ רתוי יניעל םיימשה תוכלמל
88.שיא

םדא ןהו םיהולא ןה וניהש ,חישמה עושי
ךממ עומשל הכחמ ,שדוקה-חור תועצמאב
.םיהולא ידי-לע תארבנ התא ,רקי ארוק 98.תעכ
ארקת אלש עודמ .ךעישוהל לוכי םיהולא קר
:וז הליפת תרימא ידי-לע וישכע וילא

רתוי הקומע תוינחור


