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הנאג

לפשהו תואגה ,םיבכוכה ,חריה ,שמשה
םה ךכיפל 1.םיהולא חורל םיתייצמ םלוכ -
.שדוקה חור ידי-לע םילעפומ
ףוס םי לע הפחיר שדוקה חור
יָנודא ידי-לע החנוהשכ
-ינבש ידכ רבעמ חותפל
ותוצחל ולכוי לארשי
אצמנ םוקיב רבד לכ 2.הברחב
החנומו םיהולא םע הינומרהב
,םדאל טרפ ,חורה ידי-לע
3.ולשכנש םיכאלמלו ןטשל

םעפה תא יכונא רכוז
שדוקה חורש הנושארה
,המ-רבד תושעל יתוא התחנה
.השענ היה אל תאז היחנה אלמלאש רבד
,הינרופילקבש סליה ילרוובב דרשמב יתייה
-לע יָנודא ינפל הלגתה ,יתעתפהל ,רשאכ
.יחור לא תורישי הרביד וחורש ךכ ידי
םירמאמב םיטרפ רתיב וז הייווח יתראית
.ינזוא תא םטא םיהולא ,אלפ ךרדב 4.םירחא
,תורופס תוקדל ומסחנ םיינפוגה ישוח לכ

יָנודא לש ולוק תא יתעמש .הייארל טרפ
לכב ולוק תא יתעמש .יתושי לכ לא םאונ

,ילגר ,יתועורז .יפוג ירבא
ילגר תופכו ידי תופכ ,יזח
רשאמ הברהב בוט ועמש
ויה אל ללכ רשא ,ינזוא
.עומשל תולגוסמ

הז היהש ןיבמ ינא םויכ
,יכותבש ינחורה םדאה
ותיא רשא ,יחור רמולכ
ןכו ,םיהולא חור הרשקית
יחור וז התיה יכ ינא ןיבמ
תא העמש רשא ישפנ ךותבש
רסמ וחור םע יָנודא .רסמה

םיבייח ,יחורו ישפנ ,יפוג לכש יחורל
עושיש רדח ותואב םישנאל רמולו םוקל
אוה .בוש םלועל רוזחל דמוע חישמה
.תומא תומ ,תאז םהל רמוא אל םאש ףיסוה
יכ םיהולא יל הארה ובש עגרה היה הז
יכ םיהולא-רבדמ עדוי ינא .חור יב שי
םידלונ ונאש ינפל 5.םדא לכב חור הנשי

שדוקה חור ידי-לע םיגהנומה םייח

–02 ,ד”ק  ,9–01  ,ט”פ ,31–71 ,ד”ע ,7 ,ה”ס םיליהת ,8–11 ,ח”ל ,4–9 ,’ט בויא ,21–41 ,’י עשוהי ,41–12  ,’א תישארב  1
12–03 ,61 ,ד”י תומש  2  54 ,’ה יתמ ,21–31 ,’י ,22 ,’ה הימרי ,01 ,א”נ ,31 ,ח”מ היעשי ,6–7 ,ה”לק ,52–03 ,ז”ק ,91

–52 ,’ח סקול ,09–19 ,ט”יק ,42–03 ,01–22 ,ד”ק םיליהת ,6 ,’ט הימחנ ,4–6 ,ו”כ ארקיו ,5–7 ,’ו ,3–13 ,’א תישארב  3

”העפשה ילעב םישנא” ,”םיהולא ידע ינש” ,”ינודא דבע” ,”תושבי תומצע” ,”םינמזל ןמיס”  4  4–6 ,’ב ,’ב סורטפ ,22

,61 ,’ח ,22 ,’ז ,92 ,’ב םיימורה ,14 ,ו”כ יתמ ,82 ,ה”כ ילשמ ,8 ,ב”ל בויא ,1 ,ב”י הירכז  5  ”םירק תובבל סיממ”ו

32 ,ב”י םירבעה ,61 ,’ג םייספאה ,61 ,6–7 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,23 ,41 ,ד”י ,02 ,’ו ,4 ,’ה ,11 ,’ב ,’א םייתנירוקה

,דבכנ רמוכ
ןורפסה םע הליבחה רובע ךל תודות בר

תובר יתוא דמיל תמאב אוה ."חישמה" םשב
םיפסונ םינולע םישקבמ םישנא .םיהולא תודוא
יריע ישנאמ %09 -ש םושמ ,ימלועה ןולעה לש
ולש ןורחאה תואה התא .ךיתודוא ועמש אל
ינא .עושי חישמה לש ינשה ואוב ינפל יתיפיצ
לש ינשה ואוב ינפלש ,שדוקה-יבתכמ עדוי
וידחי ץבקלו םיהולא שיא אובל בייח ,חישמה
-יבתכ תומולעת תא רותפל וילע .םינבו תובא
תא דדועלו םיעטומה תא ליצהל ,שדוקה
לכל עיגהל ךלש רסמה לע .'וכו ,םירחבנה
,הניפ לכל עיגי רסמהש רחאלו םלועה תווצק
לכוי אל דחא ףאש ךכ ,חישמה אובי זא ירה
.םיהולא תא םישאהל

ךא ,שדחמ דלונש ירצונ ,.א לואפ ימש
ןכוש חישמהש רחאמ .הייסנכב רקבמ ינניא
אורקל ילב םוי ףא תויחל לוכי ינניא ,יברקב
תעדל יתיצר יתודלי זאמ .שדוקה-יבתכ תא
םיסרוקב יתדמל .יתימאה םיהולאה לע רתוי
.תודועת יתלביק ףאו שדוק-ידומילל םיבר
יל היה ךא ,םינש שמחכ הרושבה תא יתפטה
תכללו ףיטהל יתקספה ןכלו ,יתופטה לע קפס
תושרדה םע םיכסמ ינניאש םושמ ,הייסנכל
-יבתכב יתאצמ .תוימוקמה תויסנכב תונתינה
-יבתכל ןורוויעה תא הנגי אל םיהולאש ,שדוקה
,םלועל רמוכ וא איבנ חלשי רשא דע שדוקה
תומותחה תומולעתה תא ריבסיו דמליש
הרטמו ,שדוקה-יבתכב תונבומ יתלבה םילימהו
יפכ ,ץראה רודכ לכל עיגהל תבייח וז

הלאוצנו
,םירקי םישודק

.תמא תבהא םע הווחא תוכרב םכל חלוש ינא
בהאנו ,שדוקה חורב ומקריי וניתומשנו ןתיי ימ
ךופהנש ךכ ,ןתנוהיו דוד ומכ והער תא שיא
םיחא ,םכתיא יתחמש .הבהאב םימלשומ
,ימלועה רמוכה ,ומאלא ינוט לש םישודק
יאוולה .השודקה תירצונה ומאלא תייסנכ
,ויתוכרב תא םכילע עיפשהל ךישמי םיהולאש
,הרידאה הדובעב ךומתל ךישמהל ולכותש ךכ
הברקהב התלע איהו הברה הלוע איהש ינפמ

יביוא לש םירקשהו תופידרה ללגב ,הלודג
ובושי תומשנש הצור וניא ביואה .םכיתומשנ
סבנרב חילשה ומכ חמש ינא ,בוש .ינודא לא
קזחמ ינאו ,ינודא דסח תא םכב האור ינאשכ
ךכ ,תויבקעב הנומאה תא רומשל םכידי תא
שדוקה חור יאלמ ,םיבוט םישנא תויהל ולכותש
םיעדוי םניאש םישנא ינוילימש ידכ ,הנומאו
.ינודאל ופרטצי ינודא תא

םכלש ןולעהו האירקה רמוח תא יתלביק
ינודא תרושבש ךכ לע ,יחא ,דאמ חמש ינאו

אוסטרליה
,דבכנ ןודא

האירקה רמוח רובע הדותב בתוכ ינא
"חישמה" רפסה .לומתא יתלביקש אלפנה
תא קזיח אוהו עדימ אלמ םנמא אוה
קולחל ןווכתמ ינא םויה .םיהולאב יתנומא
.םינולעה תא םג ןכו ,ידידי םע ותוא

האלפנה ךתדובע תא םיהולא ךרבי
.דימת
,הנומאב ךלש
הילרטסוא ברעמ ,סמיי'ג טניס    .רא.יט
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,שדוקה חור ידי-לע םיחנומו ,םילאגנ ,שדחמ
תוחור ידי-לע תוכרדומו ןה תוימשג וניתושפנ
6.תוער

אלו שדחמ ודלונ אלש םיימשג םישנא
םהישוחב שמתשהל םה םיטוהל ,ולאגנ
,םהיתובשחמ ,םלכֹּש :ןוגכ ,םיימשגה
םרשב ,םמצע ,םהישוגיר ,םהיתושגר
םה תאז חכונל 7.םחור םוקמב ,םהיתושפנו
,הכשחב ,ימשגה םלועב ,רשבב דימת םיאצמנ
8.םיימשה תכלממב ,שדוקה חורב דימת םניאו

חורה ידי-לע םיכרדומ תויהל םילוכי ונניא
9.דימת ונברקב תאצמנ חורה ןכ םא אלא ,דימת

תימשג ךרדב םיהולא תא תוארל םיסנמ ונא םא
וא הכרבהו ,וילא ועיגי אל וניתוליפת ,יהשלכ
עושי .ונילא עיגת אל ,הל םיפצמ ונאש הבושתה
חורמ[ הלעמלמ דלוויהל“ ונילע :רמא
םירוציל ךפהיל ונילע .)7 ,'ג ןנחוי( “]שדוקה
חור ידי-לע םיכרדומ תויהל ,חישמב םישדח
,ונתליפת תא עומשל םיהולאל רשפאל ,שדוקה
רשא ,םיהולאמ תוכרבהו הבושתה תא לבקלו
רשאכ 01.שדוקה חורב וילא ונתליפתמ האצות ןה
האיצומ איה ,שדוקה חורב שדחמ םידלונ ונא
וייח ךותל ונתוא האיבמ ,ימשגה םוחתהמ ונתוא
עיגהל רשפא .ינחורה םוחתה ,םיהולא לש
עיגהל לוכי אוהו ,וניתושפנ תועצמאב םיהולאל
.וחור תועצמאב וניתושפנל

דחא אוה ןופצמה 11.ןופצמ ונשי ונחור ךותב
רובעב ונתוא עישרמ רשא ונחורבש םישוחה
םיהולא םא ,ךרחנ וננופצמ םא 21.תונוועו םיאטח
תונברס וא הנומא-רסוח ןיגב ונחור תא השקמ
םושמ ,תאז 41.לאגיהל םילוכי ונניא 31,תשקיע
םיעשרומ תויהל םילוכי ונניא ,ןופצמ אללש
חור 51.וילע טרחתהל לכונש ידכ ,אטח לע
תענומה המצועה הניה ונחורב תנכושה םיהולא
תרשפאמ ונב תנכושה ותמצוע .אוטחלמ ונתיאמ
61.ול עמשיהלו ודי-לע םיכרדומ תויהל ונל

ייחמו ןטשה ילבכמ ונתוא תררחשמ ותמצוע
- הסובת לוחנל ושוריפ ,אוטחל 71.אטח

91.הלוכ ונשפנ תומל םרוג אטח 81.לשכיהל

םיימורה לא תרגיא( ”תוומ אוה אטחה רכש“
.)32 ,'ו

וניה ,ערו בוט ןיב ןיחבמה ,ונחורב שוחה
קידצי ישונאה לכשה תובר םימעפ 02.ןופצמה
אוה דבלב ןופצמה ךא ,תואטחה וניתולועפ תא
ונילע עיבצי ןופצמה 12.םיאטוח ונא יכ עדויה
,הבושתב רוזחנ אל םאו ,המישאמ עבצאב
םדא לש ונופצמ 22.ונעישריו ונטפשי ןופצמה
םהיתוקדצהו םהיתועדל סחייתי אל םיימש-ארי

םנופצמ 32.ער השעמ עציב אוה םא םירחא לש
בוט דימת ןחוב םיימש-יארי םישנא לש ינחורה
בל-תמושתב ןופצמל סחייתהל ונילע 42.ערמ
תדובעכ איה ירה םיהולא םע תודחייתה .הבורמ
ונפוגו ונלכש ,ונתמשנ ,ונחור 52.םיהולא
,ועשונ אלו שדחמ ודלונ אל רשא ,םייעבטה
וניא םיהולא .םיהולא םע רשקתל םילגוסמ םניא
.תושוחתו תושגר ,תובשחמ ידי-לע ספתנ
62.חורב תשחרתמ םדאל םיהולא ןיב תרושקת

,רתסומה םדאה ךותב תשחרתמ וז תרושקת
,ישונאה ונפוג ךותבש םדאה ,”ימינפה םדאה“
72.רחא םוקמ םושב אלו

םירבד ןיבהל לגוסמ דבלב ינחורה לכשה
82.שדוקה חור תוגיהנמ תא לבקלו םיינחור

םלוא ,תינחור הכרדה תלבקל םיללפתמ םירצונ
היהיש תנמ-לע ,ינחורל ךפהיל בייח לכשה
92.תינחור הכרדה לבקל לגוסמ

תרגיאב הייסנכה ירבחב ףזנ סולואפ חילשה
ךא ,שדחמ ודלונ םה .םייתנירוקה לא הנושארה
ויה ןכו חישמה יכרדב תוקונית ןיידע ויה
סולואפ 03.חישמב תוקונית לצא גוהנכ ,םיימשג
תותימא םדמלל לגוסמ וניא יכ םהל רמא
םיימשג ויה םהש רמול ןווכתמ ינניא 13.תוינחור
תורבידה תרשעמ ןהש לכ תורביד רפהל ידכ דע
,עבוק םיהולא-רבד יכ איה יתנווכ .הרותבש
וברה ,םיאנק ויהש ןבומב םיימשג ויה םהש
23.םמצע ןיבל םניב םיקלוחמ ויהו בירל

חורל תונתייצ אלל שדוקה-יבתכ תעידי
ידי-לע םיווצמה םירבדה עוציב-יא ,שדוקה
התועמשמ ,חורה וניהש ,םיהולא-רבד
]םיהולא-רבד לש[ הבותכ תוא“ 33.תוימשג
”הייחמ חורה לבא ,]תימשג הניה[ התיממ
יכ“ .)6 ,'ג םייתנירוקה לא היינשה תרגיאה(
םג ןכ ,]ימשג[ אוה תמ חורה אלב ףוגהש םשכ
“]תימשג[ איה התמ םישעמ אלב הנומאה
.)62 ,'ב בקעי תרגיא(

יתייה ,חישמה יכרדב קונית יתייה רשאכ
םסרפל תובוחרל תאצל יתיצר אלש ןבומב ימשג
.אשונב האירק רמוח ץיפהלו םיהולא-רבד תא
היזיוולט תינכות תקפה יכ יתבשח ינא
קיפהל יתלחתה .בוט ירצונ תויהל התועמשמ

היזיוולטה תינכות ונל התיה .היזיוולט תינכות
הלעמל רתויב הבוטהו הלודגה תימואלניבה
ינודא יל הארה הלא םינש רשעב .םינש רשעמ
תועצמאב ,רתוי םיפלא ,תומשנ רתוי ונלצה יכ
תועצמאב םעפ-יא רשאמ בוחר ישגפמ
היזיוולט תינכות יתיצר רשאכש ךכ .היזיוולטה
,םיהולא הצרש יפכ ,תובוחרל תאצל םוקמב
,יתשא .וכרד אלו יכרד התיה וז ,ימשג יתייה
תינכות קיפהל אל יתוא ענכשל התסינ ,יזוס
םיאצמנ םיאטוחה יכ יל הרמא יזוס .היזיוולטב
לא הנושארה סולואפ תרגיאב .תובוחרב
לא אב עושי חישמה“ :בותכ 51 ,'א סואטומית
עושי .םיקידצ אל ,“םיאטוח עישוהל םלועה
םא יכ םיקידצל אורקל יתאב אל“ :רמא
קפס יכ יל הרמא יזוס .)31 ,'ט יתמ( ”םיאטוחל
ירבח ,םירוחש םירתנפ ,םינמוקרנ ,םינכפהמ םא
,זיוב טייוו יטריד ,ספירק ,סדאלב תייפונכ
,תידוהיה היפאמה ,תינקיסכמה היפאמה
תויפונכ ,סגנאטה ,תיקלטיאה היפאמה
,םירחא לש םיבר םינוילימו ,סנוב ,םיעונפוא
הרושקה היזיוולט תינכותב םעפ-יא ופצי
.“בוחרבש םיאטוחל עיגהל ונילע“ .הרושבל
יתרמא ,תמאה יהוז יכ תעדל יתחכונש ינפל
ןאכ סטוו תנוכשב תומוהמ ונל שי“ :יתשאל
תודיינ תוכפוה וללה תויפונכה לכ .סל'גנא סולב
םידליה לכ וליאכ הארנ .“ןהינפ לע הרטשמ
דגנ ,םהירוה דגנ םידרמתמ ,םלועב ןכו ,הנידמב
יתרמא הליחת .עובצ םלוע-רדס דגנו ,הרבחה
תא בהואה יתימא ינקירמא רבג םוש יכ יזוסל
תובוחרל התוא חקול היה אל םלועל ותשא
,םשל ךתוא חקא םא ,וס“ .הזה ןגלבב ףיטהל
תושעל ךל השרא אל .יתוא וגרהיו ךתוא וכי םה
איה .“היזיוולטב תאז תושעל הברהב ףידע .תאז
םשל תאצוי ינא“ :הרמואב ירבד דגנ הדרמתה
ןיב ,ונתייסנכל ופרטצהש םישנאהמ המכ םע
רמא םיהולא .“ואל םא ןיב ,יתיא אב התא םא
.תובוחרל יתאצי ,ןכבו .“ךתשאל בשקה“ :ילא
הבהלו שא ומכ הטשפתהו הדלונ עושי תעונת
יתפאש ןיידע ,תאז םע .םלועה יבחר לכב
.ימשג רבד הז היה ,בוש .היזיוולט תינכותל
,חישמה יכרדב קונית ןיידע יתייה הפוקת התואב
ילעש םירבדה לע ילשמ םיכרדו תונויער םע
חורל רשפאל םוקמב ,עושי ןעמל תושעל
השעאש הצר אוהש המל יתוא ליבוהל שדוקה
הניחבמ חתפתהל שאונ ךרוצ יל היה .ונעמל
חור לש האלמה התכרדהב ךרוצ יל היה .תינחור
43.שדוקה

בשקה“ :יל רמא רשאכ םיהולא קדצ המכ
םישולש ךשמב תומשנ ינוילימ ונברק “!ךתשאל
בוחרה תנוהכ תועצמאב ,תונורחאה םינשה ששו
ונא ונתפונתב ,זאמ .ונלש האירקה רמוחו
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הנאג
המשא אלל ראשיי חישמהש ךכ ,הליחתהש
.תושונאה תא טופשי רשאכ העיגפ אללו

.תומדא ילע ספאכו ןיאכ ינא ,רמוכה דובכ
.ילש ונניא יתושרבש ףוגה .לגר הלוע קר ינא
הכרדה לבקל אוהו יתוא עינמ דחא ןויער קר
דחוימב ,ותפטהל ףרטצהלו םימיה ץק לש רסמב
םה .ףסכ רובע קר םיפיטמ םירמכ הבש ,יצראב
.בזכ יפיטמ םלוכ

הרשכה לבקל יל רוזע ,רמוכה דובכ
לכותש הפוקת לכל ךירוגמ םוקמב ךתנוהכב
תא ףיטהל יתבייחתה רבכו ,ךמצעל תושרהל
,השקבב .םימיה ץק רסמ רבדב חישמה ירבד

הכרדה לבקל ,ייחב יל הלעי הז םא ףא ,ןכומ ינא
ינאש םושמ תאז השעא .םימיה ץק לש רסמב
תעדל יתחכונ .ףיטמ ינניא םאב הזה םלועב ספא
תובקיעב תכלל הדיחיה ךרדה הניה ךתרותש
ריבגי םיהולאש ללפתמ ינא .עשוויהלו חישמה
םינכוסמה םימיה ינפב דומעל ךברקב וחוכ תא
תא דדועלו ,םיעותה תא ליצהל ,םלועה לש
ןתונ ינא .לעממ םיהולאל תודות .םירחבנה
.ךב ינומא
,חישמב ךלש
הנאג ,המאט                                .א לואפ

תוצראב הׁשקתה םבילש םישנא יפלאל תעגונ
םש ,ודוה ,ןכ םג הירגינ ,הקירפא ,ןטסיקפ ומכ
דעב ללפתא .וקיסכמ םגו ,םילילא תדובע הצופנ
םתוא אלמי םיהולאש ידכ ,תויחאו םיחא םתוא
תובר תומשנ תושעל ולכויש תנמ-לע ,בר עדיב
לכב הלא םיחאב ךומתל ךשמה .ינודא רובע
שמשמ אוה .חולשל לוכי התאש האירקה-רמוח
.תמאה תפטהל דואמ ליעי יביטמרופניא ילככ
תועצמאב ינודאל תודוהל ינוצרב ,תישאר
לע םירבדמ םישנאש ,םכלוכ לע עושי חישמה
קזחל לכונש ידכ הזו .ולוכ םלועב םכתנומא
תונותנ יתודות .תפתושמה הנומאה תא וידחי
-לע היחה הווקתה תא ונב שדיחש לע םיהולאל
לש םדצל ודמע .עושי חישמה לש ותייחת ידי
ינודא םשב דימת םיארוק ,רוהט בלב ,רשא הלא
וב םינימאמ ,ול םיתייצמ ,ינודא תא םיאריו
.וינפב םיוונעו

ירהש - םכדעב ללפתא ינאו ידעב וללפתה
ןתוא ינפב םידמוע עושי חישמב םינימאמה הלא
עושי תא לבקמ םדא רשאכ .תויודדומתה
חור ןיב ברק ללוחתמ ירה ,ישיאה ועישומכ
עושי ןודאה רובע םחול ינא .רשבהו שדוקה
,םימס םיצופנ םש ,סאקאראק תובוחרב חישמה
םירוהה םש ,שוכר תבינג ,תוניירבע ,לוהוכלא
דגנ םיכלוה םידליו םהידלי דגנ םיכלוה
.תוחפשמ תסרוה תוילאוסקסומוה םש ,םהירוה
הלא םישנאל עיגהל ונל רוזעי םיהולאש יאוולה
תונתמ אלל ראשיי אל דחא ףאש ךכ ,ורבדב
.םיהולא

תא יל וחלש אנא ,ולכות םא ,םיחא
לש תבשה" ,"ןטשה לש םייאשחה םינכוסה"
."חישמה" םשב ןורפסה תאו ,"תמא ןימאמ
ךישמי עושי חישמה תועצמאב םיהולאו יאוולה
,אוהש ךכ ,תולודג תוכרב םכילע ריטמהל
,בבר אלל םכגיציו הליפנמ םכרמשי ,רידאה
הלודגו ,תוכלמ ,הליהת .הבר החמשבו הליהתב
.ונעישומ ,דיחיה םכחה םיהולאל חצנלו התע
םולש םכילע ןיכשי םולש יהולא ותואו .ןמא
.ןמא .םכלוכ םע םיהולא דסח אהי .םינבומה לכב

םכתבושתל ןיתממ ינא ,םירקי םיחא
תנמ-לע תובר תויוסנתה רובעל ונילע .הריהמה

דרפיהל לוכי ינניא .םיימשה תוכלמל סנכיהל
.שדחמ יתדלוה לע םדוק םכל רפסל ילב םכמ
ףיטהל םיהולא יב רחב הנש הרשע שולש ינפל
ורואל ךשוחמ ונאיצוהש תאז לע ,ויתולעמ לע
,ןמוקרנ ,ןייתש ,בנג יתייה ןכל םדוק .אלפנה
אוה ךא ,הלא לבז ייחמ ינאיצוה םיהולא .ןרקשו
וז העות המשנל ובוטו ותבהא תא םיגדה
תאזב חלוש ינא .םיהולאל הליהת .ינליצהו
חתפי םיהולאש ךכ ,ץיפמ ינאש האירק-רמוח
.ורבד תא ףיטהל תותלד ונל
,םולש
הלאוצנו ,הדנרימ                          .י'ג .יי'ג

ססקט
,דבכנה ינוט רמוכה

ימש .ימצע תא גיצהל ינוצרב ירבד תישארב
,ר'גנרג םשב הנטק ריעב ררוגתמ ינאו .ףא .רא
.ססקט ,ןיטסואמ תיחרזמ תינופצ ליימ םיעבראכ
םיבר םירבד דומלל ילע .הנשכ הזמ ירצונ ינא
תא ארוק ינא רשאכ ירשפא רבד לכ גפוס ינאו
.דועו דוע דומלל הצורו שדוקה-יבתכ

עיגה ךיא ךל בותכל ינוצרב ,רמוכה דובכ
דחא ברע רחואמ הז היה .ךינולעמ דחא ידיל
רצחה תא יתיקינ .יתב תיבב ,ריעל ץוחמ יתייהו
םיפנעו םינשי םיצע תמירע םש התיהו
,םתוא ףורשל רומא יתייה .הפירשל םידעוימה
םידבכה םימשגה יכ תאז תושעל יתלוכי אל ךא
שורד היה .רצחב שבי רבד וריתוה אל ונל ויהש
.םיצעה תא קילדהל ידכ ןשי ריינ הזיא יל
תיבה לש תירוחאה תספרמה תחת יתלכתסה
דחאמ ץוח םיפדה לכ ךא ,תוריינ תמירע יתאצמו
רשאכ .ןיטולחל שבי היה דחא ותוא .םיבוטר ויה
בותכל יביל תמושת הכשמנ ,וריעבהל יתדמע
יתיביכ . ”תוירצונה ומאלא תויסנכ“ הניפב וילע
-רבדל ינובערב .אורקל יתלחתהו רורפגה תא
תווח" רמאמה תא תובהלתהב יתארק םיהולא
םיירצונה םירסמה דחא היהש ,"םיהולא
אל םלועמ .םעפ-יא יתארקש רתויב םיממורמה
עדוי ינא ךא ,ךיתויסנכ לע וא ךילע יתעמש

םש רשאכ השוע אוה רשא תא עדי םיהולאש
ינאש המ לכ .והאצמאש םוקמב הז האירק רמוח
ינוצרבו דוע הצור ינאש ,אוה וישכע רמול לוכי
.ךנולע תא לבקל ידכ תושעל ילע המ תעדל
יתסרדנ .הכנו םאנטייו תמחלמ אצוי ,35 ןב ינא
ףקתה יתרבע רבכ .ספתנ אלש רוכיש גהנ ידי-לע
רסוחמ יתייה ,תינוכמה יב העגפש רחאל .בל
ובשח אל םיאפורה .םימי העבש ךשמב הרכה
,יתריד ,יתינוכמ - לכה יתדביא .םייחב ראשאש
םדאה ספתנ אלש רחאמ ,בוחרב ימצע יתאצמו

םילוחה-תיב ןובשח תא םלשל תנמ-לע יב עגפש
.רלוד ףלא האממ הלעמלב םכתסהש ,ילש
ןכיהל עדוי ינניא ,םיהולא לש ודסח אלמלא
ול שיש רחאמ ינליצה ינודא .םויה עיגמ יתייה
,ותבושתל ןיתממו בישקמ ינאו ,ירובע תינכות
יפב םילימ ןיאו ,קר רעטצמ ינא .הל תייצאו
לע יל חלוס אוהש ,יתכרעה תא עיבהל
דחא יתייה .אטח ייחב ייח תיצחמ תא יתזבזיבש
והשימש לבח .םלועב רתויב םילודגה םיאטוחה
ינא .רשיה ךרד לע יתוא ביצה אלו יל רטס אל
םירבדב תוסנתהל ךרטצי אל דחא ףאש ללפתמ
קלחל ,לזמה עורלש םושמ ,ינא םהב יתיסנתהש
.תפסונ תונמדזה ןתנית אל ונתיאמ
,םיהולא ךכרבי
ססקט ,ר'גנרג                                 .ףא.רא

ומאלא תויסנכ - הליבט םירבוע םישדח םירצנתמ
םיניפיליפה - תוירצונה

- סיבסא הטינו סביסא ןב רמוכה
םיניפיליפה ,יטיס ןאוטוב

הלאוצנו
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קובור מאנדאלם
,דבכנ ימלוע רמוכ

לע םיהולאל הדומ ינא
םישנא ייחב תעגונ רשא ,ךתייסנכ
םעו ךתודע םע םוי ידמ םיבר
,חישמה עושי הניהש ,תמאה
האירקה רמוח .ףיטמ התא ויתודוא
ייחלו ייחל הכרב איבה ךלש
רמוח תא ץיפמ ינא .יתוא םיבבוסה
.ךדסחב לבקמ ינאש ךלש האירקה
הצור יתייה ,בוש .ורובע ךל הדות
.ךלש םינעוממה תמישר לע תונמיהל ךישמהל
ךתויה( ךתרצש לע יתחמש תא עיבהל ינוצרב
ונל רבתסהש המ ,ךירוחאמ רבכ )אלכב
ךיצמאמ תא וניאר .ךלש םינולעה תאירקמ
השעש יפכ ,אוהה םוקמהמ בותכל םילודגה
הליהת .הנש םייפלא ינפל סולואפ חילשה תאז
.ךתייסנכ רובעו ךרובע םיהולאל

חלציו דימת םיהולא ךכרבי ,ומאלא רמוכה
לכות םא תעדל הצור יתייה .ךתייסנכ ךרד תא
תואמ שולש ,האירק רמוח דוע יל חולשל
דוע ,וגולט תפשב שדוק-יבתכ לש םיקתוע
ךשמה אנאו ,תוטלק רשע ,םינולע רפסמ
לע םירסמו ךלש האירק רמוח דוע יל חולשל
.תוטלק

,ומאלא ינוט ,ךרובמה ימלועה רמוכה
רשא ,עושי וננודא םשב ךל תושודק תוכרב
תא יתלביק .הז ינחור ןדיעב דואמ ונתוא בהא
רמוחו ךינולע תא יתצפה .הבהאב ךממ ךינולע
ידבוע ,ועשונ אלש םישנאל ךלש האירקה
,עושיב םינימאמ םהו םתוא וארק םה .םילילא
.יתימאה לאה

םיחא ןיב יתייה תוימוימויה יתוליפתב
יהוז .םיהולא-רבד תא דמלמ ,םידניה תויחאו
תוידניה תוחפשמ רפסמו תיתרגישה יתדובע
רמוכ .דיחיה ןעישומכ עושי חישמה תא ולביק
.ךתדובע דעב םוי םוי םיללפתמ ונא ,בוטו רקי

יתדובע דעב ללפתה ,ךבוטב אנא
,תורגובמה תונמלאה ,םימותיה דעבו
ך”נתה תודימלתו ,םירמכ ,םיערוצמה
ונל רוזעו ךתימעכ יתוא לבק אנא .ונתליהקבש
.הייסנכה לש הלא םיכרצ םע וז הייסנכ םדקל
יתלביק .הבידנה ךתרזע תא שקבל ךילא יתינפ
תאו ,האירקה רמוח תא ,יל רקיה ךבתכמ תא
.דואמ ךל הדומ ינא םרובע ,ימלועה ןולעה
םוצע ךרע ילעב םתוא יתאצמו םתוא יתארק
ונא רשאכ .םירחא םירצונ רובעו ירובע
חורב םיאלמתמ ונא ,ךתורפס תא םיארוק
יתלביק .ןמא .היוללה .ינודא תא וללה .שדוקה
.הדות ."חישמה" תאו םיימלועה םינולעה תא

תא ךל ןתייש םיהולאל םיללפתמ ונא
הכ תורפסל תמרגש לע תורחבומה ויתוכרב
-לע תינחור םיקזחתמ ונא .רואל תאצל האלפנ
ךתדובע םוחתש םג םיללפתמ ונא .התאירק ידי
.םינוויכה לכל בחרתי

,םהיניב ינאו ,םירמכ םישימח לש תווצ
.תיבל תיבמ ונרבועב םירפכב תופטהב םיקסוע
,בוחר תופיסא םיכרוע ,םלוכ םע םישגפנ ונא
תורפס םיציפמו ,הליפת ישגפמ םימייקמ
תובר תומשנ סייגל םיחילצמ ונא .הרושב
ךיגיצנכ דובעל םיטוהל ונא .םיהולא תליהתל

,תוירצונה ומאלא תויסנכ םשב םיידוהה
-לע ,לודג הדימ הנקב ונתנוהכ תא ביחרהלו
ירוודוג זוחמב ךיתונקתלו ךיללכל תויצ ידי
חלש אנא .הבר הדובעב ךרוצ ןאכ שי .יברעמה
תצפהל ךינולע לש םיקתוע םייפלאמ תוחפ אל
.תובר תופסונ תומשנ ליצהל תנמ-לע ,םניח
,תאזה הרושבה תורישב ךלש
ודוה ,םלאדנאמ רובוק                   .סא.יס

הטפמאיאגו
,רקיהו בוהאה יחא ,ומאלא רמוכה

דומלל דואמ החמש ינא .עושי חישמה ונעישומו וננודא לש בגשנה ומשב םולש
הבר הכרב תווהמ םיהולאה חור תארשהב םירסמה תוטלק .האלפנה ךתנוהכ תודוא
,הבר תלעות ךממ קיפי ינודאש הפיאש ךותמ תללפתמ ינא .ונתייסנכ רובעו ונרובע
תאלמ ינא .חישמה עושי ןודאה לש האלפנה הרושבה תא ץיפהל לדתשמ התאו תויה
תאבהב ונתיא השודקהו הבושחה ךתופתוש רובע ךל הדות תריסאו םיהולאל הדות
תולבקמ ןניא רשא ,תובר תוינע תונמלא וניתויסנכב תאצומ ינא .ודוהל תובוטה תושדחה
ןה ,הלא תוינע תונמלאל עיגת םא .ודוהב םישנאל רזוע התאש יל עדונ .הרזע םוש
עומשל הווקמ .ונתייסנכב ךתרזעלו ךתכימתל הקוקז ינא .ךל הדות תוריסא הנייהת
.ךממ
,עושיב ךתוחא
ודוה ,הטפמאיאגו                                                                             .יפ .יו

רמוכה לש ותורפס תא קלחמ לאומס .םא רמוכה
ודוה ,םרופמארטיס - ומאלא

תונמלאו תערצ ילבוסל יראס ידגבו תוכימש תקולח
.רא .יד - תוינע

תוירצונה ומאלא תויסנכ לש תיטסילגנווא השיגפ
,ןוטנב ןו'ג רמוכה - המיסידר יטבשה רפכב
ודוה ,שדרפ הרדנא

ואר ובאב .י'ג רמוכה - ”הנומא“ םימותיה תיב
ודוה ,םדוגארסימס -
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ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

הנאג
,דבכנ רמוכ

ךמולש המ .הז בתכמ ךל בותכל חמש ינא
הרוש ודסח ונלצא ?חישמה לש ופוג םולשו
קלחל יתמייס .חישמה ךרדב להנתמ לכה .ונילע
לבקל הווקמ ינא .יתלביקש האירקה רמוח תא
.םישדח םיליבש חתופ םיהולאש רחאמ ,דוע
םישנא יפלא ןאכו זוחמה תריבב תעכ אצמנ ינא
יתלוכיב רשא לכ השעא .וז תורפסל םיקוקז
ודסחב םיימשה תוכלמ תא תונבל רוזעל ידכ
םינש שולש ןב סרוקב דמול ינא .םיהולא לש
םיטנדוטס .ימוקמה ןוינכטב ןובשח תייארל
םה .חישמל םהייח תא םישידקמ אל ןאכ םיבר
ינא םג יתייה ובש ,תוומהו אטחה רובב םיאצמנ
רמוח תא םהל קלחל יתלחתה .המ ןמז ינפל
.תורפסה תא אורקל םיחמש םבור .ךלש האירקה
-רבד תא ץיפהל ץמוא אלמתאש ידעב ללפתה
.םיהולא

ובש םדוקה םוקמב םג תכשמנ הדובעה
םשל עסונ ינא .םש םיאצמנ יידליו יתשא .יתייה
תא םילבקמ םש תויחאו םיחא .תובורק םיתעל
ךישממו הלועמ הדובע השע םיהולא .רסמה
,ןייתש ,הווקת אלל ,ןכסמ םדא יתייה .ולעופב
ןותנ ,יתחפשמ תא סנרפל לגוסמ אל ,ףאונ
.תוומה תארקל ךלוהו ,ייחב תויעבו םיצחלל
םיהולא ,ינוט רמוכה םע עגמב יתאבש זאמ
תונלבס שי הז םדאל .ייחב לודג יוניש ללוח

ליבוהל תלבגומ יתלב
.העושיל םישנא
תייה רשאכ ךיתרכה
לכ ךא ,רהוסה תיבב
יל ונתינו ונענ יבתכמ
יל ורשפיאש תוארוה
.העושיל עיגהל
שי ,יתעשונש ןוויכמ
יתאצי .הווקת יל
,הלטבמ ,תורכישמ
לגוסמ ינאו ,ףואינמ
,יתחפשמ תא סנרפל
-לע דיעהל לגוסמ

בייח ינאו ,חישמה ןעמל תומשנ ליצהל תנמ
,הנושארבו שארב םיהולאל הנכה יתדות תא
ינוצרב .הרידאה ךתכימת רובע ינוט רמוכלו
וניחדנ טעמכ ינאו יתשא .םיהולא ךכרבי ,רמול
יפל ונלעפ אלש ינפמ טושפ ,ונתחפשמ ידי-לע
םידילומ ונאש רחאמ .החפשמ ןונכית יללכ
םיפרוטמל ונבשחנ ,תובורק םיתעל םידלי
םג המ ,ינועמ תומנש ובשח םה .הרטמ ירסחו

ונמחל תפ תא גישהל ונל היה השק םיתעלש
יתחפשמש לע םיהולא תא ללהמ ינא .תימויה
ידי-לע ןתיא דוסי לע התנבנ )םידליהו יתשא(
,בוט לפטמ וניה םיהולא יכ ,איה תמא .םיהולא
אוה יכ התע םירשואמ ונא .םיסנ ללוחמו אלפנ
םיבר םישנאל .וניכרצ לכ תא קפסמה ,וניהולא
םה ךא ,)הנאג לש עבטמה( םידס ינוילימ שי
.ונא ונלביק רשא תא לבקל אל םילולע

תא ךל חולשל חמש ינא ,רמוכה דובכ
.ןמא .םיהולא תכאלמ תא הארתש ונתנומת
םהייח תא םישידקמ ויה םישנאה לכו יאוולה
,רמוכה דובכ .בר עפשו חצנ םולש ןעמל חישמל
,יתשאו יאוולה .ךילא ףרטצהלו אובל יתיסינ
ךא ,טימס טרופב ךתיא ונלוכ ונייה ינאו ידלי
הז .ךכל םייפסכ םיעצמא יתושרב ןיא ירעצל
ינוצרב .יל ןיאש םידס ינוילימ יל הלוע היה

רובע ךמש לע ארקנ ישילשה ינבש ,ךעידוהל
הניחבמ ןהו תירמוח הניחבמ ןה ,הבוטה ךתוהבא
ללפתה אנא .ינרב הי ןמפוה דוד ומש .תינחור
.ונילע ולוחי םיהולא תוכרב לכש ,ונתנומת לעמ

.ןמא
,הנומאב ךלש
הנאג ,ינאינוס                              .ייא .יא

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
,דבכנ רמוכ

תליהת תועצמאב ךל בתוכ ינא

ךרבו ךב רחב רשא ,לוכי-לכה םיהולא

תיכ”נת תורפס לש הביתכ ילככ ךתוא

רוזחל הז הנומא רסח םלוע ענכשל

רשא ,עושי ןודאב ןימאהלו הבושתב

רזוח רשאו ורבקמ םקוהו בלצנ

.בורקה דיתעב תינש םלועל

-רבד דגנ יתדרמתה תובר םינש

תירצונ החפשמב יתלדגש תורמל םיהולא

םיהולא תבהא דגנ יתודרמתה .רתוי וא תוחפ

הדוקנל דע ,םימסב שומישל יתוא האיבה

-יאמ היצילימה לש ישארה דקפמה יתייהנש

ייח לכ .וביק םורד לש ירפכה רוזיאב יאמ

םושב יתנמאה אלו םיפשכ ישעמל ושדקוה

,םיהולא ךא .ףושיכ דבלמ םירחא תוחוכ

.ינשפחלמ האל אל ,תיפוסניאה ותבהאב

הפוקת היה 0002 תנש לש רבמטפס

.ילש היפונכה רובעו ירובע תיטפילקופא

רפוטסירכ רמ ,שדוקה חור אלמ טסילגנווא

תושדחה תא ץיפהו ונצרא יבחרב בבס ,.םא

םהב םיישקה תורמל .הרושבה לש תובוטה

תומשנ רובע וייח תא בירקה אוה ,לקתנ

ג”נ והיעשי רפסמ השרד אשנש רחאל .תועות

יעטק ונל קליח אוה ,םיהולא תבהא תודוא

םיכורב םיאטוח םאה" םשב םיבר האירק

לש םייאשחה וינכוס"-ו ,תיתפרצב "?םאובב

-לע ובתכנ םירוביחה ינש ,תילגנאב "ןטשה

.ךדי

,תילגנאה הפשב השקתה אוהש תורמל

תא יתשח .המצועה ילעב וירסמ תא ונבה

דציכ עדוי ינניא .יפוג לכ ךותל רדוח וננודא

יתוא ואלימש הוולשהו החמשה תא עיבהל

הליבוה יתרמה .תעכ ישפנב םיררוש רשאו

הז .ןכ םג עושיב ןימאהל יתימעמ םיבר

!םיהדמ

שדוק-יבתכ םה ונל םירסחה םירבדה

תורמל .שודקה םיהולא-רבד לע תורפסו

רזע עושי ןודאה ,ירפכ רוזיאב םייח ונאש

ונא .יאמ-יאמ דרמה תעונת תא שוטנל ונל

ףסונ טסילגנווא חלשי םיהולאש םיללפתמ

.ףסונ האירק רמוחו

ורבד תא ץיפמ התא רשאב ינודא ךכרבי

םלועה לכב וב תכרבתהש ןורשכה תועצמאב

דיתעב ץראל רוזחי וננודא .המוא לכבו

.דאמ דחוימ םדא התא .דאמ בורקה

,דובכב

תיטרקומדה הקילבופרה ,הריבוא  .סא .יא

וגנוק לש            

לש הרושבה תורפס תא קלחמ ליסנפ לואפ רמוכה
יוואלמ ,הווגנולוקימ - ומאלא רמוכה

הרשו היאזומ סזומ רמוכה
וידליו ותשא םע .ייא .יא חאההדנגוא ,הבטנא - ורביק
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הנאג

ארקנסו

,דבכנה ומאלא רמוכה
ידי תא וקזיח םיהולא לש ודסחו ותליהת

ינא ?ךמולש המו םולש .תינש ךילא בותכל
ימולש םג ומכ ,דואמ בוט ךמולשש הווקמ
תא גיצהל ךרוצ שיש בשוח ינניא ,ןכבו .ןאכ
ךילא בתכ רשא .סא .וא ינאש רחאמ ימצע
.רתוי םדקומ יתינע אלש רעטצמ ינא .רבעב
-ב יל תחלש רשא םירבדה תא יתלביק ,ןכבו
,תורפסה .דואמ יתחמשו 0002 רבמבונב 32
ןפואב ייח תא התניש ,התוא יתארקש רחאל
.שדחמ דלונש ירצונ יתייהנ וישכע .ידיימ
ויה אלש םימייוסמ םירבד יתישע הליחת
דמיל רפסה .םיבוט םניהש יתבשח ךא ,םיבוט
יתרמאש רחאל .ערל בוט ןיב לידבהל יתוא
םיהולאש יתשח ,רפסה ףוסבש הליפתה תא
יאטחש יתשח .חרבוה ןטשהו ,יבלב ןוכשל אב
.ולחמנ

יתקליחש ירחא .יל קר הרזע אל הליבחה
ורזח םלוכ םה ,ידידיל האירקה רמוח תא
רפסה דציכ תוארל לוכי התאש ,ךכ .הבושתב
תורפסה .היעב יל שי ךא .ידידילו יל רזע
יתקליחש ירחא .תקפסמ התיה אל יל תתנש
.רבד םוש ולביק אל ידידימ םיבר ,רמוחה תא
ךא ,יל תחלשש רפסה תא ושקיב םה ,ןכ-ומכ
ול קוקז יתייה ינא םגו דחא קתוע קר יל היה
רחא בוקעל ידכ שדוק-יבתכ יל ןיא .דואמ
.האירקה רמוחבו רפסב םיטטוצמה םיקוספה
-לעו ואולמב רפסה תא ןיבהל יל רשפיא אל הז
םיבר םירפס יל חולשל ךממ שקבמ ינא ןכ
רשפאל תנמ-לע ,םינוש םיגוסמ האירק רמוחו

רובע תועווג תומשנ דוע ליצהל יל
ידכ שדוק-יבתכל םג קקדזא .חישמה
לש ופוסב עיפומה טוטיצ לכ רחא בוקעל
יל ןתית םא םג חמשא .תורפסב ףד לכ
תאזב .תוטלק לע םיטלקומה ךירסמ תא
ךממ עומשל הווקמ .יבתכמ תא םייסא
חלושה אוה ינא .יתושקבל רשקהב בורקב
ךל לחאמו םולש רמואה ,.סא .וא ,ךלש
ללפתמ ינא .ךתנוהכב הבר החלצה
.ןמא .דע ידעל ךשמית ךתנוהכש

ףותיש לע ךמוס ינא .הבר הדותו םולש
.ךלש ליגרה התאש הלועפה
,חישמב ךלש
הנאג ,הרקא                            .סא .וא

מלאווי
,ומאלא בוהאה יחא

הדומ ינא .חישמה עושי ,ונעישומו וננודא לש אלפנה ומשב ךתוא ךרבמ ינא

סולואפ חילש ונשיש יתעדי אל ,שדחמ יתדלונ זאמ הפוקתה לכבש ינפמ םיהולאל

רסאיהל החידב וז ןיאש םושמ שדחה סולואפ התא ,םנמאו .ונלש האמב שדח

.םדא ייח הנשמ רשא ךתנוהכל תודוה םיהולא םש ללהתי .הרושבה תפטה רובע

ינבש רחאל ךתנוהכ לע יתדמל .תמאה לגד תא אשונ התאש תואדווב עדוי ינא

הברה יל שיש יל ררבתה ,ויתארקש רחאל .רפסה-תיבמ וכרדב ךנולע תא לביק

תורפס םע דחי "חישמה" ןורפסה תא יל חלש ,םיהולא ןוצרב ,אנא .ךממ דומלל

ונלש תוימוקמה תופשל םהמ קלח םגרתל לכואש ךכ ,שורדה רמוחה לכו תפסונ

יתוכרב םע תאזב םייסמ ינא .םיהולא-רבד םע יוואלמ ישנא רתויל עיגהל לכוא ךכו

םיהולא אהי .בורקב תיבויחה ךתבושתל הווקמ ינא .ךתליהקלו ךל יוואלממ תומחה

.ךתליהק םעו ךמע ותליהתב

,הבר הבהאב

יוואלמ ,הגניאול                                                                 .לא .לא רמוכה

וסנקרא
ותחפשמ ,ומאלא רמוכל תומולש

,הייסנכה תחפשמו
תומוקמב ךינולע תא אצומ ינא .ירט ימש

רבתסמ .תונורחאה םייתנשה ךשמב םיבר
םישדוח רפסמ ינפל יתבותכ תא תגשהש
תודוהל ינוצרב .ילא םתוא חולשל תלחתהו
םינש הזמ יל עודי .ךתדמתה לע דואמ ךל
,האלמה יתועמשיהב הצור םיהולא יכ תובר
בר הכ לוכסית יתשח תובורק םיתעל ךא
.יתוא סרה טעמכ הזו ,תוסנל קיספמ יתייהש
םושמ ךרדה תא םיהולא יל הארה רבכמ אל
יבחרב עסונ ינאשכו ,ונממ תאז יתשקבש
,םילגלג רשע-הנומש תיאשמב תירבה-תוצרא
.תופוכת ללפתמו םיהולא-רבד תא גפוס ינא
ישילשה בלשב אצמנ ינאש יל הארה םיהולא
יעיברה בלשל קקותשמ ינאו ,העושיה לש
תשמח לע 00520 רפסמ ךנולע .ישימחהו
הקומע הנבה שוכרל יל רזע העושיל םידעצה
אנא ,רשפא םא .ינממ תויפיצה תודוא רתוי

תא ,ןכ-ומכ .הז ןולע לש םיקתוע רפסמ חלש
המכ רובע דואמ ךל הדוא ."חישמה" םשב ךרפס
םה םא ,הליפתו היידוהו םידומיל לש תוטלק
ןולע לש םיקתוע רפסמ םג חלש ,אנא .ךתושרב
לכואש ךכ ,תידרפסב ךל שיש רחא רמוח לכו הז
דאמ םיבער םה .רודבלס לאב ידידי םע קלחתהל
.תמאל
וסנקרא ,ןיוו                                  .י'ג.יט

ןופלטב הרשקתה תימס טרופמ השיא
ףתתשהל אובל ידכ הייסנכה תבותכ תא השקיבו
איה “!יטסטנפ הז“ :הרמא ןכמ-רחאלו תוליפתב
ןולעה לש תונוילג רפסמ הלביק יכ הרמא
,הפיסוה איה .דצב םתוא המש טושפו ימלועה
ךא ,”םיהולא להק“ תייסנכב הרבח התיה יכ
-יבתכ תאירק תעב שמאו ,הילא הנפ םיהולא
יכ ול הרמאו םיהולאה לא הרביד איה ,שדוקה
!ההמכ ךכ-לכ ,ךכ-לכ ,ורבדל דואמ ההמכ איה

םיימלועה םינולעה תא הארק איה זאו
קלח ווהי הלא !יטסטנפ הז“ :הרמאו
!ישפנ רופיצב עגנ הז .םיימויה ידומילמ
םייח ולביקו ףדהמ וצפק טושפ םילימה
“!יטסטנפ טושפ הז .םהלשמ

האושנ איה ,הנש יצח ינפל העשונ איה
-םייתשו הנומש תונב( תונב יתש הל שיו
איהו ,תיאשמ גהנ וניה הלעב .)הרשע
.תימס טרופב יזוחמה טפשמה-תיבב תדבוע

,דבכנה ומאלא רמוכה
ינניא ךכ .ךירמאמ תא סיפדהל בהוא ינא

יבג לע תועש בשחמה ינפל תבשל ךירצ
יתבש םג הצור ינא .םש םתוא אורקלו תועש
הכרדהו בר גנוע םיקיפמ ונא .םתוא ארקת
.ךלש טנרטניאה רתאמ
,םולשו תוכרב .הדות
וסנקרא ,דוונירג                        .יס .י'ג

הנשימה רמוכ ,תוירצונה ומאלא תויסנכ תליהק
הדנגוא ,הבטנא - ןומייס הלוגנומוא
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רתוי ונתייסנכ החילצה וז ךרדב .םלוע םיקבוח
תומשנ בורקב ריכמ ינאש תרחא הייסנכ לכמ
.עושיל

ודבאי ,שדוקה חור ונתוא ליבות אל םא
וז היהתו רומח אטח והז .תומשנ ינוילימ
חורל בוריס ידכ-דע םיימשג ונא םא .ונתמשא
ידעל םוניהיגב ההשנ ירה ,ונתוא ליבוהל שדוקה
,חורה ךרדב ךלנש הניה םיהולא תווצמ .דע
אל םא 53.ףוסה דע הז בצמב ראשנו ,עשווינ
הכרדה 63.םוניהיגב חצנל ההשנ ירה ,תאז השענ
,םיהולא תאמ העצה הניה שדוקה חור ידי-לע
.הל ברסל לכוי אל תעד-רב םדא םוש רשא

אלו שדחמ דלונ אל ,עשונ אלש םדא וליפא
תא דמלל ףאו ץמאלו דומלל לוכי ,שדוק
הב ,שדוקה-יבתכבש רתויב תולודגה תומולעתה
.ןתוא טולקל לגוסמ ישונאה לכשהש הדימב
ןיא םימעפ האבה הדבועה לע רוזחל שי םלוא
הליחתמ הניא שדוקה חור ידי-לע הכרדה :רופס
73.אדירג םיישונא תושגר וא תוישונא תובשחמב

לכמ הקומע הניה שדוקה חור ידי-לע הכרדה
תויהל ידכש םושמ ,ישונא שגר וא הבשחמ
דחאל םדאה בייח ,שדוקה חור ידי-לע ךרדומ
לש וחור וא חצנה ייח םע תישונאה וחור תא
ונעישומ ,םדאה עושי תאז השעש יפכ ,םיהולא
אלא םייקתהל לוכי וניא הז דוחיא 83.ונכלמו
93.“ונחורב“ :ונייהד ,םיימינפה ונייח יככותב

וא שרושה םצעב שחרתהל בייח הז ,ןכ םנמא
אוה חישמה .עושי וניהש ,ונייח לש זכרמה
04.ונייח

הרוצ ןתונו וננוצר תא הנובו רצוי רשא חוכה
םייחה לש רתסנה ינחורה זכרמב ןכוש ,ונחורל
חור תנכתשמ ובש םוקמה והז 14.ונכותבש
חור ידי-לע םיכרדומה ונתיאמ הלאב .שדוקה
24.ונוצר תא עצבמו עינמ ,חיפמ םיהולא ,שדוקה

הארשה ידי-לע ונתוא הליבומ שדוקה חור
וז הרוצב 34.םיהולא תורטמבו םיהולא ייחב
ןתינ ךכו םיהולא לש יתימאה ועבט הלגתמ
.הדעו םע ינפב גצומ אוהשכ ,וגזמ תא תוארל
לכ תייוולב ,ונוצר תעד ]ונא[ ואלמתתש“
המצע הרטמ התוא םשל ”תינחור הנובתו המכוח
וז הליפת .)9 ,'א םיסולוקה לא סולואפ תרגיא(

תוכזל רשפאש ,רוריבב ונל הארמ סולואפ לש
הנבה תגשה תועצמאב קרו ךא םיהולא תעדב
םע קר העיגמ תינחור הנבה 44.תינחור
ינחור וניהש ,םדא לש תינחורה תוחתפתהה

תגהנהב םיצורה םישנאה .םיינחור םייח גהונו
שדוקה חורל םמצע עינכהל םיבייח שדוקה חור
חור ידי-לע םיגהנומה םייח םהל ויהיש ידכ
54.שדוקה

שדוקה חורב לבטוה חישמהש רחאל קר
הליבוה חורה“ ,ליבטמה ןנחוי לש הליבטב
ןמ רזח אוה .)1 ,'ד סקול( ”רבדמה לא ותוא
,'ד סקול( ”לילגה לא חורה תרובגב“ רבדמה
תא חתפ רשאכ ,תרצנב ותנוהכ תא לחהו ,)41
ינודא חור“ :רמאו תסנכה-תיבב והיעשי רפס
הליבומ ,וילע התיה ינודא חור ,רמולכ[ ילע
“]ונפוג לאוגו םלועה עישומכ ותנוהכ לכב ותוא
איה שדוקה חור יכ ,ןבומ .)81 ,'ד סקול(

רשא לכ תא גישיש ידכ חישמה תא הליבוהש
חישמב תויהל הצור רשא ,םדא לכ םג ךכ .גישה
ידי-לע ךרדומ תויהל בייח ,חישמב ראשיהלו
תא עצבל ךישמי חישמהש ידכ שדוקה חור
ותוא לש ותועצמאבו וברקב םלועב ותדובע
-רבד תומלגתה לש ךשמהה תויהל ונילע 64.םדא
ןכושה ישולישה לאה ךשמה ,רמולכ ,םיהולא
הלא תועצמאב ,םלועב םדא רשבב לעופו
לש שדוקה חור ,שדוקה חור ידי-לע םיגהנומה
]ישולישה לאה[ לש וחור םאו“ 74.םיהולא
,םכברקב תנכוש םיתמה ןמ עושי תא םיקמה
םיתמה ןמ חישמה תא םיקהש ]שדוקה חור[ הז
רחאל םייח ןתיי[ התומתה ןב םכפוג תא םג היחי
-לע ]וישכע םייח םתא וב רשא ףוגל םכתומ
םיימורה לא תרגיא( “םכברקב תנכושה וחור ידי
84.)ירוקמה טסקטהו סמיי'ג ךלמה תסריג ,11 ,'ח

,ולוכ םיהולאה-רבד לכב ןימאהל ונילע
חצנ ייח לבקל תנמ-לע ,שדוקה-יבתכ ונייהד
ילב”ש םושמ 94.חישמה תועצמאב םיהולאמ
תרגיא( ”םיהולאל יוצר תויהל רשפא יא הנומא
רוסאש ריהזמ בקעי חילשה .)6 ,א”י םירבעה לא
אלל ינודאמ והשמ לבקל לכונש בושחל ונל
הנומא השוריפ הנתיא הנומא 05.הנתיא הנומא
םישקבמ ונא רשא תא לבקנ יכ הנומא ,ורבדב
ונל רמואה ורבדב הנומאו ,ורבד יאנתל םאתהב
תא ונחור תועצמאב וחורל עידוהל ונילע יכ
הרושה .ונממ לבקל םישקבמ ונאש םירבדה
הנומא ילעב תויהל ונילעש ,איה הנותחתה
רערועמ יתלב ןפואב םיכרדומ תויהל ידכ הנתיא
.שדוקה חור ידי-לע

רמוח הניהו דואמ ישחומ רבד איה הנומא
םוקיב רתויב ישחומה רמוחה והז 15.שממ לש
ההזמה המשנה לש רביאה הניה הנומא 25.ולוכ
הנומאל יהולאה תתמה .ןיעל הארנ יתלבה תא

וא תינחורה הנבותה תא לבקמ ונחור ךותב
,הרוק הז .תיהולאה תוחכונה לש השוחתה
ונמע דחייתהל ידכ ונילא ברקתמ םיהולא רשאכ
תדימל םאתהב ,וחור תועצמאב ונליבוהלו
חורה רשא לכ תא תלבקמ רשא ,ונבש הנומאה
תורשקתהה 35.ונל תנתונו ונל האיבמ תיהולאה
היוצמ םייהולאה םייחה לש רתויב תימיטניאה
ענכית ונבש הנומאה 45.שדוקה חורב קר
תווצמ תא םיאלממ הנומא ילעב 55.םיהולאל
65.ורבד יפ-לע תאז םישוע דימתו ,םיהולא

תורבידה תרשעמ תחא איה ”חצרת אל“
ירבעה טסקטב .)ירוקמה טסקטה ,31 ,'כ תומש(
.”גורהת אל“ אלו ,”חצרת אל“ :בותכ ירוקמה
רוסא םלועלש תורורב ונל תרמוא שדוקה חור
גורהל ונל רתומ םלוא 75.םדא ףא חוצרל ונל
םרועמ תושעל תנמ-לע ןכו ,לכאמל םייח ילעב
םיהולא85.םיליעמו םייפגמ ,םיילענ ,םידגב
םישנא 95.הווחו םדא רובע תאז השע ומצע
,דבלב ישונא לכֹּש םע הלא ,םיינחור םניאש
םיהולאש תורמל ער השעמ היח תגירהב םיאור
.דוגיבו ןוזמ תגשה םשל תויח גורהל ונל השרה
בותכ סויתומיט לא הנושארה סולואפ תרגיאב
שוריפב תרמוא ]שדוקה[ חורה“ :תורורב
ןמ ]םינימאמ[ םישנא וטסי םימיה תוברבש
]חורה ידי-לע רבכ םיכרדומ ויהי אל[ הנומאה
,םידש לש תורותלו תועטמ תוחורל ונפיו
םנופצמ רשא ,םידסחתמ בזכ יפיטמ תועצמאב
וללה .ןבולמ לזרבב והקש םישוחכ ההק םהלש
תינטשה הנירטקודה יהוז[ השא תאשל ורסאי

]רשב[ לכאמ ינימ לע רוסיא וליטיו ]ונימי לש
רשא ]ונימי לש תינטשה הנירטקודה יהוז[
םינימאמה הדותב םולכאי ןעמל םיהולא םארב
לא הנושארה סולואפ תרגיא( “תמאה יעדוי
.)3-1 ,'ד סויתומיט

ותימאב רהרהנ ירה ,הנומא ילעב היהנ םא
םא 06.ומע רשקתנ ,עמשמ ,ודבענו םיהולא לש
םיהולא םע רשקב היהנ ירה ,הנומא ילעב היהנ
ירה ,הנומא ילעב היהנ םא 16.ןמזה לכ וב חטבנו
רובע םיהולאל הדותו לבקת ,ללהת ונשפנ לכ
תנכוש איה“ :הניהש ,ונעישומ תחטבה יולימ
ןכוש אוה !אלפנ המכ .)71 ,ד”י ןנחוי( ”םכמע
ונתיאמ הלא ,םינימאמש ונתיאמ הלאב
,הנומא ילעב היהנ םא .וחור ידי-לע םיכרדומש
ותמצוע ,שדוקה חורש החטבהב חומשל לכונ
ןפואב ונברקב תנכוש ,םיהולא לש הרידאה
לע ךומסל רשפא 26.ונברקב ןוכשל הצור אוהש
36.וז תמא

ומאלא תייסנכ לש טנרטניאה
www.alamoministries.com

שדוקה חור ידי-לע םיגהנומה םייה
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,’י ,72 ,’ו ,42–52 ,’ה ,41 ,’ד ,51–61 ,’ג ,4 ,’א ןנחוי  04  32–42 ,’ד ןנחוי  93  42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,9–01 ,’ב ,72–92 ,’א ,םיסולוקה ,61–12  ,’ג םייספאה  ,02 ,’ב םייטלגה ,61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,01–11 ,1 ,’ח
–21 ,ב”י סקול  34  02 ,’א ,’ב סורטפ ,41–71 ,’ח םיימורה ,33 ,13 ,8–31 ,’ד ,41–34 ,1–7 ,’ב םיחילשה ישעמ  24  02 ,’ג תולגתהה ,91–02 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,32 ,51–02 ,ד”י ןנחוי  14  22–32 ,’ו םיימורה ,86 ,74–85 ,’מ ,72 ,01
,ד”י ,36 ,’ו ,42 ,’ד ,5–6 ,’ג ןנחוי ,1 ,’ד סקול ,91–02 ,’י יתמ  54  71–02 ,’ה ,71–91 ,’א םייספאה ,4–41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,8–7 ,’ח םיימורה  44  72–92 ,’ב ,’א ןנחוי ,51–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,62–72 ,’ח םיימורה ,62 ,ד”י ןנחוי ,11
םיחילשה ישעמ, 43 ,’ג ןנחוי ,81 ,41 ,1 ,’ד ,04 ,’ב סקול ,8 ,’ב ,21 ,01 ,’א סוקרמ ,82 ,ב”י יתמ  64  8 ,’ו םייטלגה ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,1–41 ,’ח םיימורה ,83 ,’י ,21 ,’ד םיחילשה ישעמ ,12–32 ,11 ,2 ,ז”י ,62 ,12 ,61–71 ,6
94  11–71 ,’ח םיימורה  84  9–01 ,’ב ,72–92 ,’א םיסולוקה ,81–22 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,61–81 ,’ו ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,12–32 ,ז”י ,1–01 ,ו”ט ,32 ,81–02 ,51 ,ד”י ןנחוי  74  71–81 ,’ב
סקול ,02 ,ז”י יתמ  25  1 ,א”י םירבעה  15  6–7 ,’א בקעי  05  4 ,’ה ,’א ןנחוי ,9 ,7 ,5 ,’א ,’א סורטפ ,8 ,’ב םייספאה ,12 ,’א ,’א םייתנירוקה ,9–01 ,’י ,1 ,’ה ,61–71 ,’א םיימורה ,81 ,ו”כ ,84 ,ג”י םיחילשה ישעמ ,52–62 ,א”י ןנחוי
31 ,’ד ,’א ןנחוי ,6 ,’ד םייטלגה ,22 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,41–61 ,11 ,9 ,’ח ,5 ,’ה םיימורה  45  61–91 ,’ג םייספאה ,5–9 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,1–2 ,’ה םיימורה  35  א”י קרפ ,םירבעה ,8 ,’ב םייספאה ,6 ,ז”י
בקעי ,א”י קרפ ,םירבעה ,8 ,’ב םייספאה ,13 ,ו”ט םיחילשה ישעמ ,6 ,ז”י סקול ,61 , ז”ט סוקרמ ,43–04 ,ה”כ ,02 ,ז”י יתמ ,52 ,’ו םירבד  65  7 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,6–11 ,’ג םייטלגה ,13–33 ,’ט ,1 ,’ה ,61–71 ,’א םיימורה  55
ב”כ ,8 ,א”כ תולגתהה ,51 ,’ג ,’א ןנחוי ,51 ,’ד ,’א סורטפ ,9 ,ג”י םיימורה ,71 ,ח”כ ,61–71 ,’ו ,51–61 ,11–21 ,’א ילשמ ,42–52 ,ז”כ ,71 ,’ה םירבד ,13 ,61–12 ,ה”ל רבדמב ,5–6 ,’ט ,9–11 ,’ד תישארב  75  02–62 ,71 ,’ב ,6–7 ,’א
םיליהת  16  2 ,’א םיליהת ,8 ,’א עשוהי  06  12 ,’ג תישארב    95  3–5 ,’ד ,’א סויתימיט ,41 ,ד”י םיימורה ,6 ,’א סוקרמ ,01 ,ז”ט לאקזחי ,02 ,11 ,9 ,4–6 ,ד”י םירבד ,12–22 ,9 ,3 ,א”י ,8–01 ,’ז ארקיו ,2–3 ,’ט תישארב  85  51
,41 ,ו”ט ,1–81 ,’י ןנחוי , 01 ,ו”ט ,21 ,’ה יתמ  26  6 ,’ד םייפיליפה ,21 ,ב”י םיימורה ,42 ,א”י סוקרמ ,4–7 ,ו”נ ,3 ,ו”כ היעשי ,5–6 ,’ג ילשמ ,01–11 ,’ט
,11–21 ,’ו םירבעה ,61 ,’ה ,5 ,’א ,’א םיקינולסתה ,2 ,’ב ,42 ,’א םיסולוקה ,4 ,’ד ,61–81 ,’ב םייפיליפה ,61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,91–02 ,’ו ,’א םייתנירוקה
8–71 ,’י םיימורה ,03–13 ,ז”ט םיחילשה ישעמ ,61 ,ז”ט סוקרמ  36  7 ,ט”י 02 ,’ג ,תולגתהה ,31 ,’ד ,7–9 ,’א ,’א סורטפ ,22–52 ,’י



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

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

-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

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

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב הניה ומאלא

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

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

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

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

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

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

www.alamoministries.com

.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
.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

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

.תועשהו םוקימה תגשהל ונפלט .וסנקרא ,הנקראסקטמ תוקד 51-ו ,וסנקרא ,תימס טרופ ,יטיס קרוי-וינב םג ברע ידמ תומייקתמ תוליפת
,”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 ישעמ * .רחאל םתוא רבעה ,םתוא ךילשת לא *.העושיל הדיחיהו תיתימאה תינכותה תא םיאשונ הלא םינולע

The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.   Copyright December 2000  All rights reserved  World Pastor Tony Alamo   Registered December 2000
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םבל רשא ונתיאמ הלא תא הליבומ חורה
,יעור הוהי“ 46.ונתוא החנמ חורה .ינודא םע םלש
רבד יל רסחי אל .)1 ,ג”כ םיליהת( ”רסחא אל
ןנחוי( ”תמאה לכ לא ]ונתוא[ ךירדי“ אוהו תויה
-לע וחנוי וידלי לכש הצור םיהולא .)31 ,ז”ט
תינחור הכרדה לש ךרדה תישאר 56.וחור ידי
,תינש 66.ונכותב ןכוש םיהולאש ונתנומא הניה
תונהיל ליחתהלו ותגהנה תא שקבל ונילע
76.ותגהנה לש המיהדמה הכרבהמ

ךותמ לועפל ליחתהל ונילע ,תישילש
םישקבתמ ונאש הדובעה עוציב ידי-לע ,הנומא
86.שדוקה חור ידי-לע םיכרדומ ונאש ךות ,עצבל

,ינודאב םייחה ,ונאש המצע הדובע התוא יהוז
ןימאהל םיבייח ונא ,תיעיבר .הרובע ונללפתה
ונתוא ליבוי םנמא םיהולא יכ ,ןיררוע אלל
חוטבל םיבייח ונא ,תישימח 96.וחור תועצמאב
ךכ ,וחור תועצמאב ונכירדיש ,ןיררוע אלל וב
חור רשא לכ“ .םיהולא ינב תויהל לכונש
”םיהולאל םה םינב ,םתוא הכירדמ םיהולא
םניאש הלא 07.)41 ,'ח םיימורה לא תרגיא(
17.םיהולא ינב םניא שדוקה חור ידי-לע םיכרדומ

ונתושיי לכ תא עינכהל ונילע ,תישיש
ונא ,תיעיבש 27.תטלחומ העינכב םיהולאל
,םיאלמ ןוחטיבו הנומא ילעב תויהל םיבייח
םושמ ונתוא לבקמ םיהולא יכ ונעדויב
37.ןיררוע אללו ןיטולחל ונוצרל ונמצע ונענכהש

םינותנ ונא ,תוגייתסה אלל ונתוא ולבקב
תויהל ךישמנ םא .שדוקה חור תטילשל

,עושי ירה ,ומויב םוי ידמ שדוקה חור תטילשב
ונעישומכ ומויב םוי ידמ ונכירדי ,םחנמה
ןיררוע אלל ןימאהל םיבייח ונא 47.ונכלמו

הכרדה לבקנ םאו ונלש טילשה וניה עושיש
ונתעושי תא חיטבי אוה ,שדוקה חורמ תדמתמ
57.ףוסה דע

ועשונ אלש הלאמ דחא התא םא ,רקי ארוק
67.םייחצנ םניהש ,םיהולא ייח ךל ןיא ירה ,ןיידע

אל ךיאטחש םושמ ,ומע תרושקת ךרד ךל ןיא
חישמה לש רקיה ומד תועצמאב ןיידע ופטשנ

,בוש 77.אתלגלוגב בלצה לע ךרובע ריגה ותואש
ונא ,חישמה לש ומדב ורהוט אל וניאטח רשאכ
ידיב רשא לכמ ,םיהולא תושיי לכמ םידרפנ
.ונל תתל לגוסמ םיהולא רשא לכמו ,םיהולא

הניא וחור ,ומע ונלש תורשקתה רסוח ללגב
.המואמ ונרובע תושעל וא ונכירדהל הלוכי

םע תדחואמ הניא ךחור םא ,עשונ ךניא םא
תוכלמל סנכת אל ,םויה תומת םאו םיהולא-חור
יונישל ןתינ הז לכ :שואי לא ,םלוא 87.םיימשה
ארקי רשא לכ“ :בותכ םיהולא-רבדב .ידיימ
.)31 ,'י םיימורה לא תרגיא( ”טלמי הוהי םשב
השעי אוה ,ונתמשנ תא ליציש ינודאל ארקנ םא
ךחורש ךכ ,הליפתב וישכע וילא ארק .תאז
ךירדהל וחורל חנה ןכמ רחאל .ולש םע דחאתת
קיזחמה“ .עשוויהל לכותש ךכ ,ףוסה דע ךתוא
.)31 ,ג”י סוקרמ( ”עשוויי אוה ץק דע דמעמ
תרימא ידי-לע ,וישכע ןושארה דעצה תא השע
:וז הליפת

,ז”ט ןנחוי  56  62–72 ,41 ,4 ,1 ,’ח םיימורה ,7–41 ,ז”ט ,61 ,ד”י ןנחוי  46
,ד”י ןנחוי,  61 ,ז”ט סוקרמ  66  31 ,’ד ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,41 ,’ח םיימורה ,7
ןנחוי ,4–5 ,ב”י ,41–51 ,’ח םיימורה ,01–11 ,7 ,4–5 ,2 ,ו”ט ,32 ,02 ,61–81
–22 ,81 ,’ד ,5–6 ,’ג ילשמ ,501 ,ט"יק ,9 ,ז"ג םיליהת  76  4 ,’ה ,42 ,’ב ,’א
,2 ,’ד ,’א םייתנירוקה  86  31–51 ,ז"ט ןנחוי ,61 ,ב"מ היעשי ,9 ,ז"ט ,02
םייטלגה ,91–42 ,’ד םיימורה  96  62 ,41–22 ,’ב בקעי ,9–21 ,’ג םייטלגה
–7 ,’ד םייטלגה ,21 ,’א ןנחוי  07  5–7 ,’א בקעי ,32 ,’י םירבעה ,2–21 ,’ג
27  8–9 ,’ח םיימורה  17  1–3 ,’ג ,’א ןנחוי ,41–51 ,’ב םייפיליפה ,6
,’ו םיימורה ,73 ,ב"כ ,94–05 ,ב"י ,82–03 ,א"י ,12 ,’ז יתמ ,2 ,’ל םירבד
,’ב סוטיט ,5–6 ,1–3 ,’ג םיסולוקה ,42–52 ,61–71 ,’ה םייטלגה ,91 ,31
,32 ,ד"י ,71 ,’א םיימורה ,61 ,ז"ט סוקרמ  37  1–2 ,’ד ,’א סורטפ ,21
,’ב םייטלגה ,6–9 ,’ה ,42 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,31 ,ז"ט ,’א םייתנירוקה
53–93 ,’י ,41 ,6 ,’ג םירבעה ,11–21 ,’ג ,61
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