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םירפסה דחא וניה לאוי רפס
-יבתכב רתויב םיירותסמהו םיילמסה
שדוקה חור .שדוקה
רבדל לאויל תצעיימ
-רחא ,םינקזה םע הליחת
,ץראה יבשוי לכ םע ךכ
םישנאה לכ םע ,רמולכ
,ונתפוקתב םייחה םלועב
הלא 1.םיתיעה ףוס איהש
,“םינקזה“ םינוכמה
םיאיבנה ,םיחילשה םניה
הלא ,ונימי לש םירומהו

,יופירו םיסינ תיישע תתמב ונחינש
םה רשא הלאו ,םירזוע רשא הלא
תלשממב םיינחורה םיטילשה
2.םיהולא

חור ךרד ,לאויל רמא ינודא
ונתיאמ הלא תא ריהזהל ,שדוקה
אוה .ןיזאהל ,הלא ץק ימיב םייח רשא
םינקזה תאז ועמש“ :ןלהלדכ בתוכ
תאז התיהה ץראה יבשוי לכ וניזאהו

לאוי( ”םכיתובא ימיב םאו םכימיב
םלועב תע התיה אל םלועמ .)2 ,'א

תיחכונה הפוקתה ומכ
,ץקה ימי ,םייח ונא הב
רביד הילע רשא תעה
רמא אוהשכ ,םיהולא
.הילע בותכל לאויל
םלועמ םלועה תודלותב
םיהולא רבד אבוה אל
הרקש יפכ העידיל
אל םלועמ ,ונתפוקתב
קחשמ ילכ שמיש

התייה אל םלועמו ,ונימיב ומכ הלבחו
ץק לש תובר הכ תואובנ הבש תע
3.וניניע לומ תומשגתמ םינמזה

לאינד םג ומכ ,לאוי איבנה
םלוע ואבינ םתשולש ,ןנחוי חילשהו
לש הלשממ ידי-לע טלשנה דחא
תועפשומה תרושקתו תינטש הייסנכ
הלשממ 4.ומצע ןטשה ידי-לע תוחנומו

םניא הזה םלועב גושגישו הליהת

םירבד .םיהולא לש ימימשה דסחל החכוה

םיווחה הלאל הילשאל רוקמ קר םניה הלא

םיעשרה םינהנ ,תובורק םיתיעל 1.התוא

,הזה םלועה ייחב גושגיש ,ףוצר רשועמ

יחילש ומכ ,םיקידצהש תעב ,דובכב םיתמו

2.תיפסכ הניחבמ ךכ לכ וחילצה אל ,עושי

:רגיח םדאל תונכב רמא סורטפ חילשה

,יל שיש המ תא לבא ,יל ןיא בהזו ףסכ"

תרצנמ חישמה עושי םשב :ךל ןתא הז תא

-ומכ .)6 ,'ג םיחילשה ישעמ( "!ךלהתה -

לבסב תובורק םיתיעל םיתמ םיקידצה ,ןכ

םיארנ םייתימאה םיקידצה .הליפאבו

.םייחכונה םייחב םיחמש תוקוחר םיתיעל

רשא רכשה תא תובר םימעפ םילבקמ םה

3.לבקל םיכירצ םיעשרה

,סולופ ,סורטפ ,ליבטמה ןנחוי ,עושי ייח

םיקידצ לש םינוילימ ייחו סונפטס

,תאז םע .ןוגיו לבס יאלמ ויה םייתימא

,בוטה לכש ךכ ,ךפהתי ןוזיאה ,חצנב

הז 4.םרובע םינכומ הליהתהו רשואה

הלא לש תומשנה ןעמל בתכה לע הלעוה

.םתוקידצב וגרהנש

הלא םישנא הבוטל םירכוז םיכאלמה

םושמ ,םוצעה םיהולא דובכ תוחכונב

תותיע ידי-לע ושייוב םה םהייח תפוקתבש

וקיהבי םה ,תעה אובב .לבסו עשר

םיחותפ ויהי ןדע ןג ירעשו ,ןדע ןג תורואמכ

.םהל הכחמ םרכש ,םיעשרל רשאב .םרובע

,תואלשלשל ,הליפאל ,םוניהיגל ודריי םה

שי ובש םוקמה ,תרעובה הבהלה ךותלו

םשל וסנכיי םהיתומשנ .ביאכמ טופיש

.םלועה תורוד לכ ךשמל

םיעשרל ובטימ תא ןתונ הז םלוע

עגרל טרחתהל םיקידצל לא .םיאטוחלו

םינתיא דומעל ונילע .הלענה םדועיי לע

ונלש הלואגה םויש םושמ ,הווקת יאלמו

.ףסה לע וניה

םיארמ םייתימאה ינודא תושנו ישנא

םיווש םיהולא םע רשקו חצנ ייחש םלועל

הכרב לכ לע םינומ יפלא םילועו רתוי הברה

ךונח                                    5.תיערא

,חישמב םירקי םיבוהא

עושי וננודאו וניבא םיהולאמ םכילע ורשי הוולשו דסח

םלועמ ונתלואג ןעמל ,ונרובע ומצע תא בירקה רשא ,חישמה

לע ,עושי תא הרוסמה םכתדובע לע תובר תודות .הז יחכונ עשר

לעו ,םיהולא לש וידלי יפלכ םתנגפהש בוטה סחיהו הבהאה

םכשפחב ,םלועה יבחרבו םכתנידמב ינודא תא תרשל םכתושיחנ

ולצנייש ידכ ,ולצינ אל ןיידעש הלאו תודובאה תומשנה רחא

קזחיו םכתוא םחני ינודאו ןתיי ימ .חישמה עושי ךרד וחתפתיו

.דובאה םלועל ותנוהכ תא םדקל ךישמהל םכתא

טעמכ רשא ,ייחב ורק םיריבכ םיעשורמ םירבד רפסמ ,םיבוהא

.יתוא המקישו ,ילע החנ ינודא לש האפרמה ודי ךא ,ייחב יל ולע

קולחל החמיש אלמ ינא .םויכ רשוא אלמ יבילו ,הדות ריסא ינא

.םויכ םכמע יתודע תא

לש םימלסומה תודחאתהל ,ינאו יתחפשמ ,םיכייש ונייה

ונמאה .הללא םע דחא ףוגכ ונכייתשה ונלוכ ךכיפל .הירגינ

.םלסיאה תד תרגסמב ול ונדגסו ,ונלש םיהולאה היה הללאש

.םתוא ונאנשו ,םהילע תוער ונרביד ,םירצונ דגנ ונייה

ףיטה אוה .ונללפתה ובש ימלסיאה חטשל ןימאמ אב ,דחא םוי

ונעדי אל ךא ,ותוא ונגרהו ותוא ונדכל .עושי לש הנירטקודה תא

,ןכבו .תירקש תדל ונכייתשהשו ,ונייחב טלש ןטשהשו ,וניגשש
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הכלממ”כ לאינד איבנה ידי-לע תלמוסמ וז
וז הלשממ למסמ ,ןנחוי חילשה 5.”תיעיברה
םא“ ,”הלודגה הנוזה“ רותב תולגתהה רפסב
םלצהו הפהו ,המהבה ,רקשה איבנ ,”תוצורפה
לאוי רפסב תלמוסמ וז תצלפמ 6.המהבה לש
,לאוי ךרד ,םיהולא חור .קרחכו םיעלות רפסמכ
הבראה רתיו הבראה לכא םזגה רתי“ :תרמוא
.)4 ,'א לאוי( ”ליסחה לכא קליה רתיו קליה לכא
.המשגתהש האובנ יהוז

7.רשויו תמא תוועמ הז יעיבר ינטש רטשמ

םלרוג 8.םירקש לובחיתו םירקש םיבהוא םה
שמתשה ,ומעזב ,ןטשה 9.שאה םגאו םוניהיג אוה
רבד תא עומשל םלועל עירפהל םיבר םיעצמאב
רשא םישנא ענכשל הסנמ אוה 01.םיהולא
שנוע היהי םלרוג יכ ,םיהולא רבד תא םיפיטמ
יכ עדי ןטשה 11.םהישעמב וכישמי םאב ארונ
םינדחפ לש המלש המוא איבי אוה ,תאז ותושעב
”םינימאמ אלהו דחפה יאלמ“ ,תינחור הניחבמ
ינודא לש ותביש םרט 21.)8 ,א“כ תולגתהה(
31.חישמה עושיב הנומאב הגיסנ היהת ,ץראל

,םיהולא .המוצע הדימב המשגתה וז האובנ םג
םש“ :יכ לאויל רמוא שדוקה חור תועצמאב
ךילשהו הפשח ףשח הפצקל יתנאתו המשל ינפג
.)7 ,'א לאוי( ”היגירש וניבלה

רפסב רשע השימחה קרפב ריהצה עושי
םתא ,ןפגה ינא“ ,ןנחוי יפ—לע הרושבה
הצוחה ךלשומ יב דמוע וניאש ימ ...םיגירשה

םתוא םיטקלמש רחאל .שבייתמו גירשכ
ןנחוי( “םיפרשנ םה םשו שאל םתוא םיכילשמ
:ריהצמ ינודא ,91 ,'ז יתמב ,בוש .)6-5 ,ו“ט
ותוא םיתרוכ בוט ירפ השוע וניאש ץע לכ“
.”שאה ךותל ותוא םיכילשמו

םיצעהו םיגירשה 41.עושי תא למסמ םרכה
תומשנה אוה ירפהו ,ופוגב םירבחה תא םילמסמ
למסמ תוריפה םתוימ ץעה 51.םהב םיכוז םה רשא
וניא רשא ץעה 61.תומשנב הכוז וניא רשא ירצונ
חורל השרי אל רשא ירצונ למסמ תוריפ אשונ
71.םדו רשב לכ לע וכרד הצוחה םורזל םיהולא

תיעיברה המצעמה לע לאויל הרפיס שדוקה חור
וז המצעמש תרמוא איה .םלועה לש תינטשה
םימייוסמ םירצונ הדיחפה יכו תינטש איה
רמאנ 81.ינודא תא תרשל קיספהל םתוא העינהו
,ורסאיי ,ומרחוי םה ,וקיספי אל םה םאש ,םהל
הז ,בוש 91.תורחא םיכרדב ופדריי וא ,וגרהיי
םה .םיירופ םיגירש המכ םיהולא םרכמ ריסה
ודחפ םהש םושמ תוריפ ירסחו םיתמ ויה
רמא עושי .םיהולא תא וארי רשאמ רתוי ןטשהמ
ןיאש ףוגה תא םיגרוהה ןמ ודחפת לא“ :ונל
הזמ וארי אלא ,שפנה תא גורהל םתלוכיב
שפנה ןדבאל ןה םורגל לוכי רשא ]םיהולאה[
חבשה .)82 ,'י יתמ( ”םוניהיגב ףוגה ןדבאל ןהו
תוארהל ידכ םדאכ ץראל אב םיהולא !ינודאל
“?ונדגנ דומעי ימ ונתיא םיהולא םא“ יכ ונל
02.)13 ,'ח םיימורה(

לע םיהולא זגרתה הנש םייפלאכ ינפל

םדאכ ץראל אב םיהולא 12.םירשופה םירצונה
ייח שומימ ידי-לע םימלשומ שונא ייח יחו
,וכותבש םיהולאה חור תועצמאב םיהולא
שונא ייח יחש רחאל 22.ותוא הדלי השעמלש
זועה םע שדוקה חורב לבטוה אוה ,םימלשומ
לש הנוהכ תפוקת תוריסמב אלימ אוה 32.םורממ
תא זיקה ,בלצה לע רטפנ ,םינש יצחו שולש
לע טפשנ 42,וניאטח לע הליחמ ןעמל ומד
52,ישילשה םויב הייחתל םק ,רבקנ ,וניאטח

הלע 62,םוי םיעברא ךשמב וידימלת תא ךירדה
,שדוקה חור ידי-לע ,ומצע ךסנו 72,ןדע ןגל
םירחא םישנא יפלאלו וידימלת ךותל םחנמכ
םישימח ךשמב 82.תועובשה גח םוי ,םויה ותואב
וידימלת והמהמתה ,ןדע ןגל הלעש רחאל םוי
ןגמ םיהולאה זוע ותואל םיניתממ ,םילשוריב
ןהיכש יפכ ,םכרד ןהכיו םהילע תחניש ןדעה
תפוקת .ותנוהכ תפוקת ךשמב עושי ךרד
תחטבה תומשגתהל םימיה םישימח לש הנתמהה
,שדוקה חורב הלבטהה ,םורממ זועה ,םיהולא
םיהולאש יפכ ןהכל םיהולאמ חוכה איה רשא
םוי הלפאו ךשוח םוי“ ויה ,חישמה עושיב ןהיכ
.)2 ,'ב לאוי( ”לפרעו ןנע

םיקוקז םהש ועדי עושי לש םידימלתה
קבאיהל ולכויש תנמ-לע שדוקה חור תלבטהל
וררשש םירדוקה םיננעהו תורדקה ,הכישחה דגנ
,חישמה עושי ,םיהולאה רוא לכי זא קר .ץראב
ובש םויב 92.ואוביש םימיה לכ ךרד עיצפהל

הלחמ ידי-לע יתפקתוה ,םימי רפסמ רחאל

יתזפשוא .תבהצב יתילח ןמזמ אלו הארונ

לופיט תחת ,רתויב בוטה םילוחה-תיבב

העברא יל ונתינ .ןועשל ביבסמ יאופר

השיש ךשמב יתמשנוהו ,םד לש םיקובקב

ילש המישנהו ,שלחנ ילש קפודה .םימי

הז .לבסנ יתלב היה יפוג לכב באכה .הכעד

.הווקת לכ ודביא םיאפורה ובש ןמזה היה

יתוא ריבעהל שיש ורמא םיריכבה םיאפורה

אל יכ ןכתיי ךא ,הזילאידל ייבמובל דימ

.עסמה תא דורשא

טעמכ ילש תויחאהו םיחאה ,םירוהה

ולש םירבחהו ילש אבא .רעצמ ועגתשה

ידכ רישל םימלסיא םיטויפ ולא וצעייתה

ךא ,וסינו וסינ םה .יפוגל המלחה איבהל

חאה ,זאו .םתוא וביזכה ונלש םילילאה

ךלש תורפסה תועצמאב לצינש ,ןוטסנהו'ג

התואב ותוחא תא רקבל אב ,ךתנוהכו

אבא .ןווכתמב יתוא שוגפל אב אוהו ,הקלחמ

הרצע ילש אמא ךא ,ותוא םישאהל הסינ ילש

וחוכל ארק אוהו ,ילא שגינ אוה .ודעב

ינודא ,ןכאו ,ייח לע םיהולא לש אפרמה

יתשחו ,ינעמל האפרמה ודי תא חתפו ברעתה

םיבאכהו םוח ומכ היה הז .יפוגב העונת

,םד תקידב בוש יל התשענ .םלעיהל ולחה

דבכה יכ התארה איהו ,הנורחאה םעפב

יתכפהו ,ןייוצמ םידקפתמ ילש תוילכהו

.ןיטולחל םלשו אירב

תוארל םלוכ ועתפוה םיאפורהו יתחפשמ

ןיבה ,זאמ .ייחב םיהולא תמצוע תנגפה תא

.רקש ילילא ויה ונדגס םהל םילילאהש יבא

חישמה עושי יכ ונידוותהו וניכרב לע ונדרי

ינודא .ונלש ישיאה עישומהו וננודא וניה

הלטה לש ומד תועצמאב ונייח תא הניש

)1 דומעמ ךשמה(

)1 דומעמ ךשמה(

(המשך בעמוד 7)

ןפוצה

ןימאמ ונגרהו ונספת

,02–22 ,’ב תולגתהה ,41–51 ,א"י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,01 ,’י ,44 ,’ח ןנחוי ,52 ,32 ,’ז לאינד ,02 ,’ה היעשי  7  01 ,’כ ,5 ,1 ,ז"י ,31 ,ז"ט ,41–51 ,ג"י תולגתהה  6  91–32 ,7 ,’ז ,04–34 ,’ב לאינד  5
,1 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,02 ,ו"ט ןנחוי ,61–71 ,21 ,’ב סקול  11  3–4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,41–51 ,’ד סוקרמ ,12–22 ,ג"י יתמ  01  01 ,’כ ,02 ,ט"י תולגתהה  9  51 ,ב"כ תולגתהה  8  31–71 ,9–01 ,ב"י
,4 ,’ב םייטלגה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,21 ,01 ,ד"כ ,61 ,’כ יתמ  21  4 ,’כ ,9–11 ,ד"י ,61–71 ,ג"י ,01–21 ,ב"י ,01–11 ,’ו ,01 ,’ב תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,21 ,’ג ,’ב סויתומיט ,61 ,’ד םייטלגה
יתמ ,7–8 ,ז"י הימרי ,03 ,א"י ילשמ ,1–3 ,’א םיליהת  51  4–01 ,1 ,ו"ט ןנחוי  41  81–91 ,’ב ,’א ןנחוי ,3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,01 ,ד"כ יתמ  31  31–41 ,ז"י ,9 ,ב"י תולגתהה ,3 ,’ה ,’א םיקינולסתה
לאוי  81  21 ,’א הדוהי ,41 ,’ג סוטיט ,51–71 ,א"כ ,83 ,’ז ןנחוי  71  6 ,4 ,2 ,ו"ט ןנחוי ,91 ,א"כ ,01 ,’ג יתמ  61  7 ,’ה בקעי ,61–42 ,א"י ,4 ,’ז םיימורה ,61 ,2–01 ,ו"ט ןנחוי ,51 ,’ח סקול ,81–32 ,ג"י

יתמ  22  51–91 ,’ג תולגתהה  12  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,53–93 ,’ח םיימורה  02  01 ,’ב תולגתהה ,21–91 ,א"כ סקול ,11–21 ,’ה יתמ  91  61–71 ,’ד סוקרמ ,8 ,א"כ תולגתהה ,6–7 ,’א
סקול  52  62–82 ,’ט םירבעה ,32–52 ,’ג םיימורה ,22–93 ,ו"ט סוקרמ ,82 ,ו"כ יתמ  42  23–43 ,’א ןנחוי ,61–71 ,’ג יתמ  32  9–01 ,’ד ,’א ןנחוי ,8–9 ,5 ,’ה ,51 ,’ד םירבעה ,61 ,’ג ,81 ,’א ןנחוי ,71 ,’ג
םיחילשה ישעמ ,05–15 ,ד"כ סקול ,91 ,ז"ט סוקרמ  72  1–9 ,’א םיחילשה ישעמ ,’כ ןנחוי ,9–02 ,ז"ט סוקרמ ,61–02 ,9–01 ,ח"כ יתמ  62  81 ,’א תולגתהה ,41 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,51–13 ,1–7 ,ד"כ
7–41 ,ז"ט ,62 ,ו"ט ,62 ,32 ,61–12 ,ד"י ןנחוי ,94 ,ד"כ סקול  92  73–74 ,1–81 ,’ב ,8 ,5 ,’א םיחילשה ישעמ  82  41 ,’ד םירבעה ,8–01 ,’ד ,02–32 ,’א םייספאה ,9 ,’א
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.םירצונל םימלסוממ ונתוא ךפהו )עושי(

-יבתכו ,םיטויפה ,םירפסה תא ונחקל

.םתוא ונפרשו ונלש םימלסומה שדוקה

חאה לש הייסנכב םירבח ונא תעכ

.ןוטסנהו'ג

םיקקותשמו םיניינועמ ונא ,םיבוהא

קזחל לכונש ךכ ,םיהולא רבד תא דומלל

עושי תועצמאב חתפתהלו ונתנומא תא

הנומא יכ םינימאמ ונאש ןוויכמ ,חישמה

האב הבשקהו הבשקה תועצמאב האב

ידי-לע השקבב ונל ורזע .םיהולא רבדמ

קולחל לכונש םיכ”נת רפסמ לש חולשמ

רבדב חומצל לכונש ידכ ,וניניב

ברקתהלו ,וירבד לע דוע תעדל ,םיהולאה

אוהש םייחה תא לבקל לכונש ךכ וילא

חומצל השקבב יתחפשמלו יל ורזע .עיצמ

.ינודא תועצמאב תוריהמב

םתנגפהש הגאדהו הבהאה לע הדות

.םיהולא םככרבי .הקירפאב םיחאה יפלכ

.ןמא

,חישמב הבהאב םכלש

הירגינ ,ּודֶא תנידמ ,יִטיִס ןיִנָב ,.םא .ייא

,רקיה ינוט חאה
ירמוח לע םגו יבתכמל הריהמה ךתבושת לע ךל תודוהל ינוצרב ,תישאר

.ביגהש דיחיה תייה התא ךא ,תויתד תונוהכ רפסמל יתבתכ .תחלשש האירקה

יפכ .ךתיא קולחל תובוט תושדח רפסמ יל שי .לעופ םיהולא ןכיהל החכוה יהוז

יתלביקו ,םיניירבע ןוקיתל ליידצטוה דסומב אולכ ינא ,םדוקה יבתכמב יתנייצש

הכרב יהוז .חותפ תיבל ,1002 ,ראורבפב 5-ב ררחושא יכ הרושבה תא םויה

,רבעב יתורכמתה בקע .בל באכ היה הז ירובעו ,תוכורא םייתנש יתיכיחש םושמ

.)סופול( תבאזב יתיקלש יל רמאנ ,ץרמב ,ןכמ רחאלו ,דקתשא ראורבפב יתשרגתה

ךא .ןורחאה התחונמ םוקמל הארקנ ,ילש אמא ,רתויב הבוטה יתרבח ,לירפאב

,ילש שדוקה-יבתכ תא יתחתפ .םיהולאמ הרזע שקבל יתטלחה ,ינוי ףוסב קר

יהולא לש ורושיא תא יתארק ,31 ,'י םייתנירוקה לא הנושארה תרגיאה רפסבו

תולימ ויה הלא .תע לכב ךרד יל הנפיו ,הנוכנ אלה ךרדב יתוא ליבוי אל םלועלש

ררועתהל קר .תרחאה רחא הכרב יתיאר ,ךליאו םוי ותואמו ,ירובע תוצילע

.וז תונמדזה ןיא םיבר םישנאלש םושמ ,ירובע הכרב הז רקובב

תועש שש ךשמל הדובעל יתוא בישה אלכהש רמול חמש םג ינא ,רמוכה

תחשמ ,ןובסה תא ןמממ הזו ,העשל םיטנס רשע העשת יל םימלשמ .תויעובש

הרשימב ףא וא ,האלמ הרשמב דובעל יל םישרמ אל .ילש םיטנרודואדהו ,םיינישה

,הבוט יל השעתש ךממ שקבל קר לוכי ינא .ילש תבאזה תלחמ בקע ,תיקלח

רלוד םישולש לש ףסכה םוכס םע יל עייסתש ךכב דעומב ררחתשהל יל עייסתו

יל וקפסי אלכה לגס וא הנידמה .הנידמה לש םירורחישה תדעוו רובע שרדנה

ןמזל דע רלוד םישולש ךוסחל לוכי אל ינא ךא ,חותפה תיבל סובוטוא סיטרכ

יתארק .ךלש תימויה תוליפתה תמישרל יתוא סינכתש םג ינוצרב .רורחישה

ללפתהל לוכי התאש עדוי ינאו ,ךתליפת חוכ תועצמאב סדייא םע םדאל תרזעש

רפסב רכזוהש יפכ ,הפיגממ לבוס ינאש בשוח ינא םיתיעל .יתמלחה ןעמל םג

לע תוטרח יל ןיאו ,ונהולא םע ינא םויכש עדוי ינא ,םינפ לכ לע ,ךא .תולגתהה

ךתוא ךרבל ךישמי םיהולאו ןתיי ימ .יל חלוס ינאו ,יל חלס םיהולא .ירבע

.ונוצר תא םייקל ךשמה  ,השקבבו

,ךלש

הינבליסנפ ,ליידצטוה                                                         .’ץייא .ייא

ונל םירמוא שדוקה-יבתכו ,ללפתהל וכותב חישמה עושי לש וחור תא שי ירצונ לכל
ךא ,דבלב וניכרצ לע רשאמ רתוי בושחל ונילע .םישודקה לכ ןעמל הניחת לכב ללפתהל
לכ לע עיפשמ הז ,לבוס ףוגב דחא רבח םאש םושמ ,עושי לש ופוג לכ ןעמל ללפתהל ונילע
לע עיפשמ הז ,באוכ וא לבוס וא ,עוגפ ונלש יזיפה ףוגב והשלכ קלח םאש םשכ שממ ,ףוגה
ןעמל ללפתהל הכירצ הייסנכה .הז שיא ןעמל ללפתהל םכלוכל הרומ ינא ,זא .ףוגה לכ
תא הז םדאל ונחלש ,ןכ-ומכ .חטבל אפרתי הז םדא ,וז הרוצב .ינודא לש רביד והז .הירבח
.שקיב אוה רשא רלודה םישולש

ומאלא רמוכה - 

,רקיה ומאלא רמוכה

רבד תצפה תאו ךתליהק תאו ךכרבי םיהולא
.חישמה עושי לש השדחה תירבה תרושבו םיהולא
עדוי ינא ךא ,ךל בתוכ ינאש הנושארה םעפה יהוז
תורפסה תא לבקמ ינא ,ןטהנמב ינאשכ .ךילע
רפסמ םג ינא .םתוא אורקל הנהנ ינא .ךלש םינולעהו
,לבה ירבדב קסוע וניאש רמוכ התאש ,ךילע םירבחל
.ךב אצמנ ינודאו ינודא םע אצמנ רשא

,םיכ”נת ינש ךממ שקבמ ינא ,ומאלא רמוכה
תסריגב םיכ”נת ,תילגנאב דחאו ,תידרפסב דחא
תואמ שולשב עושי לע ךרפסו סמיי'ג ךלמה
ראודב חלוש התא םא .תואובנ שולשו םישולש
.ילא השקבב םתוא חלש ,ב“ויכו םינולע ,תורפס
םישנא ,ךילע עדוי ינאש םירחאל רפסא ינא
יתימא רמוכ םיכירצו םיצורו ,ינודא יבגל םייניצרה
.ינודא תא עדויה

לוכי התאש המ לע ךל הדומ ינא ,ומאלא רמוכה
עושי ינודא םשב תודות ימלש .ינעמל תושעל
.חישמה
.בורקב בוש ךל בותכא ינא
קרוי וינ ,רֶטְסֶצ                                 .יּפ .ייא

,רקיה ומאלא רמוכה

—ב ךילא ףרטצהל הפצמ ינא .ךבתכמ לע הדות
ןיעידומל לומתא יתרשקתה .1002 ,ראוניב 7
קרוי וינל יתעגה .הז לע ןורש םע יתרבידו ,וסנקראב
יתנווכתה .הלמטאוגמ םישדוח השיש טעמכ ינפל
הרבח םיקהל ידכ רקחמ תדובע תצק תושעלו אובל
זאמ ךא ,יצראב םוסריפ תונכוסו יפרג בוציעל
לוקש זאמ ןיטולחל ונתשה ייח דקתשאד טסוגוא
?סיאול ,יתימא רשוא רחא רת התא םאה“ :יל רמא
גואדל ךירצ אל התא ?...םלועל רמגיי אלש והשמ
העצה ךל תתל לוכי ינא .םיקסע וא ףסכ יבגל רתוי
היה הז “...דימתמ רתוי וחילצי ךייחו רתוי הבוט
ךרד ילא רביד רשא חישמה עושי ינודא לש ולוק
,הרק הזש זאמ .ןיטולחל ךכב חוטב ינא .שדוקה חור
םישנא םע יתרביד ,ףסונב .יביבס םיסינ האור ינא
רפסמ יבגל ,תוילטסוקטנפו תויטסילגנווא תויסנכמ
.יל הארה וננודא רשא ,תונויזח

תורישב ברה דובכהו ךתנמזה לע ךל הדות ,בוש
.ךתייסנכ תרגסמב חישמה עושי
,השודק תוכרב
קרוי וינ ,קרוי וינ                                .יב .לא

הינבליסנפ
ניו יורק
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,חישמה עושיב בוהאה יחא
ומשב םכילע םולשו דסח ,הבהא תוכרב

.ונתלואג עלס ,עושי וננודא לש לכמ רקיה
ינודאל חבשה ?תואירבה ךיא ?יחא ךמולש המ
.עובק סיסב לע וננעמל הליפתב ךתוריסמ לע
םישגינ ונאשכ ,םיאלפנ םיסינ ונל הארמ אוה
תירבה תרושב םע םישיגנ םניאש םישנאה לא
רתוי דוסייל ויתותלד תא חתפ אוה .השדחה
ללפתה .הדנטב םיטבשה ברקב תחא הייסנכמ
תעושי ןעמלו ,הז םוקמ ןעמל השקבב
ךינפב גיצהל דואמ חמש ינא ,יחא .םיטבשה
תנייוצמ הדובע השועה ,.יס .ייא רמוכה ,תימע
ןוחרי ,”יסינ“ לש ל”ומהו םיהולא לש ונפגב
היחתל איבמ הז .תימוקמ תרכומ הפשב ירצונ
ךופהל חוכ קינעמו ,הרושבה לש תרדהנ
רובע חישמה עושיב םיקזח םינימאמל
ךילע ול יתרפיס .ונלש םישדחה םירצנתמה
תא םסרפל קקותשמ אוה .ךלש םירסמה לעו
םוסרפבש םינימאמ ונא .הז ןוחריב ךירסמ
תעדל ולכוי םיבר םישנא ,”יסינ”ב ךירסמ

.חישמה עושי וננודא לע תולקב
ונל בותכ ?ךתעד יהמ ,הז אשונבו
לע ךיתונויערו ךנוצר לע השקבב
.הז אלפנ השעמ

תא םיחלוש םידליהו ונתליהק
ןעמל םיללפתמו םכלוכל םתבהא
רורשי ודסחו ןתיי ימ .תיתדה ךתנוהכ
.םכילע
ךלש ,בורקב ךתבושתל היפיצב
,חישמה עושיב
ודוה ,ל'צדמ                    .יב .‘יג

,חישמב םידידי
רוהטה ומשב הבהא לש תויבבל תוכרב

.חישמה עושי ונעישומו וננודא לש
םיעונצה ייח לע דיעהל חמש ינא ,יחא

אצמי הווקמ ינא רשא ,הז בתכמ תועצמאב
ינא .הבוט תואירבבו םיהולא דסחב ךתוא
.ודוהבש רגנ ידר הנאגרב םיהולא תרשמ

ףיטהל תדחוימה ךרדב יל ארק ינודא
תומשנל ולש תובוטה תורושבה תא
יתלבו םישק םירוזאב רתויב תודובאה
הרהדנאב וניתויסנכ תחת םישיגנ
תוקקזנ ןניהש ,תוליהק ונמקה .שדרפ
תדובע םישוע ןהירבחו דואמ תוינעו

לש ותלואגל םילבומ םיבר .חטש
ונתדובע לש אצוי לעופכ ,םיהולא
לש תויוליעפ רפסמ תבלשמה השקה
תונחמל השדחה תירבה תרושב תאבה
תאבה ,ןושאר םוי לש הדובע ,חטשב
םילוחה רוקיבו ,תלדל תלדמ הרושבה
וננודא תא םיחבשמ ונא .םייופירו

תא ךינפב גיצהל וז האלפנ תונמדזה רובע
רואל םיאיצומ ונא וניתויסנכ תחת .וניתויסנכ
תצופת .חישמה לש ותודעל “יסינ“ ןוחריה תא
חילצמ אוהו ,שדרפ ההרדנאב ההובג ןוחריה
חוכה תא ןהל קינעהלו ,תודבוא תומשנב תעגל
ירחאו ,ךליבשב דואמ םיחמש ונחנא .וננודאב
הקושת יל שי ,.יב .י‘ג בוהאה וניחאמ ונעמשש
ןוחריב ךלש הלואגה ירסמ תא םסרפל הלודג
תובערה תומשנה ןתואש  םינימאמ ונא .“יסינ“
ללפתה ,ךכיפל .ךלׁש םירסמל דואמ תוקוקז
םדקהב ךתעד המ יל עדוהו ,תאז ןעמל
ונאו יתייסנכ ןעמל השקבב ללפתה .ירשפאה
הבר הבהאב .ךתייסנכ ןעמל ללפתהל ךישמנ
.חישמה עושיב
,ותורישב
ודוה ,דברדיה                             .יס .יא

וא קלח לכ סיפדהל יתושר תא םהל יתקנעה
.םיטלקומ םירסמ םג ומכ ,ילש תורפסה לכ תא

ומאלא רמוכה - 

,ותייסנכו רקיה ומאלא רמוכה
םתחלשש אלפנה בתכמה לע תודות ימלש

םאב ,ךשקבא .ינודא ,יבילב תוקומע תעגנ .יל
םושמ ,ץיפהל םינולע לש תפסונ הספוק ,ןתינ

הנורחאה הספוקב םירופס םינולע קר ורתונש
עושי תדובעמ קלח בשחיהל הכרב יהוז .ילש
ופוג לע עושי ינודאל הדומ ינא .חישמה
המכ“ :בתכנש יפכ .תומדא ילע ןאכ יתימאה
תא םיפיטמה הלא לש םהילגר ןה תופי
,םולש לש השדחה תירבה לש הרושבה
“!םיבוט םירבד לש תובוט תורושב םיאיבמו
אוה ,ומאלא רמוכה ,ךלש הפיה ירצונה ןולעה
הקיקשב הכחמ ינא .ןדע ןגמ דריש ןמה ומכ
ןולעה .גישמ ינאש שדח ןולע לכ לוכאל

,”םידשמ תורטפיה“ ,0013 ,יתלביקש ןורחאה
םיליצמ םינולעהש קר אל .ןיוצמ טושפ היה
תובר תומשנ םיריעמ םה אלא ,תושדח תומשנ
תשיבללו ,הליפאה תולועפ קוליסל ,הנישמ
רמוש דימת ינא .םללכב ינאו ,רואה ןוירש
ינא וילא םוקמ לכלש ךכ ,יתינוכמב םינולע
םתוא םש ינא .ץיפהל םתוא יל שי ,עסונ
,תושדח יפדמ ,תואספוק ,םינותיע ,תע יבתכב
הרוצב םתוא ריבעמו ,תוינוכמ ,םידרשמ
םימת ךא שחנכ םורע ינאש ךכ ,תיטרקסיד
רמוכה ,ךל ןתונ ינודא רשא םינולעה .הנויכ
,תאז השעא אל םא .םתצפהב ךרוצ שי ,ומאלא
ינניאש דסחה רחאל רקיעב ,ןוגי ילע לופי
הכרב יהוז ,ךא .יפלכ הארה םיהולאש ול יואר
תצפהב הבורמ האנה אצומ ינאו ,האלפנ
,ךתועצמאב ןדע ןגמ תחלשנה הפיה תורפסה

שיש הדבועב םג יתכרבתה .ומאלא רמוכה
אל .ךממו ןזוסמ םיבר זפמ םירקי תונורכז יל
.ךתודעו ךתכרדהב תורכזיה אלל םוי רבוע
,ךתואו ןזוס תא בישחמ ינא !ינודאל חבשה
לש הרושבה ךותל יתוא ודליש הלאל ,ינוט
המ הזו ,חישמה עושי לש השדחה תירבה
לש ודסחב ךא ,יתרדרדיה ינא .םתישעש
ןטשל ןתא אל םלועלש שוחנ ינא םיהולא
םע תויהל הצור ינא .תינש הזיחא יב סופתל
ןזוסל תוארהלו ,לכמ רתוי ןדע ןגב םישודקה
.ןמא .אוושל ויה אל ךתדובעו התדובעש
עושיב םיכירדמ םיפלא תרשע ונל שי םנמוא
.םיבר תוהמא וא תובא ונל ןיא ךא ,חישמה
!ומאלא רמוכה הדות ,בוש
.חישמה עושיב ךיחא
המוהלקוא ,לבונ                         .סא .ףא

ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

הודו

,דברדיה יבחרב ומאלא רמוכה לש תורפסה תא םיציפמ
.ודוה

רמוכה לש ”חישמה“ רפסה לש וגולט םוגרת לש םניחב הצפה
.ודוה ,דברדיה יבחרב ומאלא

אוקלהומה
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,רקי רמוכ
חבש תולימ דחא םויש יתנמאה אל !יתוכרב

הזמש םושמ ,יתפש לדמ ואציי חישמה עושיל

םזילאוטיריפסה גלפב יתכמת תובר םינש

אל .)םיתמה תוחור םע תורשקתה( וסימינאהו

התא ול לאה ומכ םוחר לא םייק םא יתעדי

רכוז ינאש םושמ ,חבש לכל יואר אוה .דגוס

תורפסה תא ץיפהל תאבש םויה תא םולחכ

”?הכרבב םילבקתמ םיאטוח םאה” תיכ”נתה

”ןטשה לש םייאשחה םינכוסה” לע רבסהה םג

םה !םיהדמ טושפ הז .ימצע תא תולגל יל עייס

.וינפב דומעל ןתינ אלש חוכ םהב שי .המצוע יבר

ינא .תועמדב סמנ ינא ,רכזנ ינאש םעפ לכב

חישמה עושימ הליחמ תלבקל יתרצפה ,יתננחתה

.יאטח לשב בלצנ רשא

יכ דע ,המצוע תבר הכ איה וז תורפס

עושיל ייח לכ תא שידקהלו ןימאהל יתטלחה

.יתחפשמ םע דחי ,ילש ישיאה עישומכ חישמה

,ותבהאב תובידנב ךכרבי םיהולאו ןתיי ימ

התאש הדובעה רובע ינחורה וחוכב ךתוא אלמיו

,ב”הראמ ומאלא ינוט רמוכה ,ךרבח םע השוע

ינקפס םלועב םיהולא ירבד תצפהו תביתכב

וירסמ תא ריבעהל ונילעו ,בורקב אב וננודא .הז

םתוא ךופהלו ,ירשפאה םדקהב םישנאל

.עושי יחילשל

,וז תורפס םגרתל לוקשל ,רמוכה ,ךשקבא

אורקל םילוכי ונאש הפשל ,תילגנאב הבתכנש

אנא ,ףסונב .ןמגרותמה רחא שפחל ילבמ ןיבהלו

שוכרל ףסכ ונל ןיא רשאב  ,ונל ץיפהל לוקש

.ןמא .תאז

,ךרבח

וגנוק לש תיטרקומדה הקילבופרה     .ףא .ייא

,רקי רמוכ
עושי ,ונעישומו וננודא לש ומשב ,תוכרב

אל ךא ,םינש רפסמ הזמ הירצונ ינא .חישמה

הרק יתייה אל  .יכותבש תועשירה תא יתיליג

הדומ ינא .ינודאב )תרשופ יתייה( המח וא

תרבסהו יתיבל תאבש זאמש םושמ ,םיהולאל

,ומאלא ינוט רמוכה לש ותורפס תא ונל

תדובעב שדח ץורימ יל שי תעכו ,דואמ יתכרבתה

הדובעב םכינש תא ךרבי םיהולאו ןתיי ימ .ינודא

תעבונ ילש הקוצמה ,ןכא .םכל ארק אוה הבש

וא תילגנא אורקל תעדוי יניאש הדבועהמ

.דבלב יליהווס תוטיהרב תרבוד ינא ךא ,תיתפרצ

םיאצומה םיבר לש םמשב ,ךינפב תננחתמ ינא

דרשמ חתפתו ןגראתש ,ינומכ הקוצמב םמצע

ללגב ,ובקובב  ,הפ הרושבה תורפס ימוגרת לש

הפ םיארוק וא םירבוד םניא םיבר םישנאש

השקב חלש .יליהווסו תיתפרצ קר אלא ,תילגנא

תנייוצמ תורפס לש רבחמה ,ינוט ךפתושל וז

ןגראל ךל עייסל ידכ ,וז )המצוע תבר( תכרובמו

גישהל לוכי התא םא ,ףסונב .ובקובב ןאכ תאז

םתוא אבה ,ךדרשמב ,יליהווסב םיכ”נת רפסמ

.ונתוא רקבל אב התאש האבה םעפב השקבב

,חישמה עושי לש ומשב םכלוכל תוכרב ,בוש

ותדובעב םככרבי םיהולאש ןוצר יהי .וננודא

.םיעצבמ םתא רשא

,הכרבב ךלש

תיטרקומדה הקילבופרה ,ובקוב   .לא .’ץייא

וגנוק לש

,רקי רמוכ
לש ומשב הז בתכמ ךל בותכל יל אוה דובכל

.םימורמב בשויה ידש לאל חבשה .עושי וננודא

לכב םתשמתשה .םכינשל תודוה ירצונל יתכפה

תורפס יל קינעהלו יתוא שפחל ידכ םכתרובג

דובכ ידי-לע הבתכנ רשא ,וז המצוע תבר תיכ”נת

.ומאלא ינוט רמוכה

תורמל ,ףושיכב יתקסע תובר םינש הזמ

תרבסהו ונתוא תרקיבש זאמ .ילותק יתייהש

”ןטשה לש םייאשחה םינכוסה” ,וז תורפס ונל

.םוצע תמאב היה הז ,”רויפיפאה לש ויתודוס”ו

ןתינ אל .יביל תא הכיה קרב וליאכ יתשח ,זאמ

ינניא רשא חוכ .הלא תותימא ךרעב טיעמהל

יתיכז ךא ,יתיעת .יחור תא הניש וריבסהל לוכי

,קירו דובא יתייהש תולגל וננודא לש ודסחב

,ולש יאשח ןכוס ,ולש ןכוסכ ןטשה רובע דבוע

.איהה תמסרופמה תילותקה הייסנכה ךרד

תנגפה רשא הבהאה רובע ,רמוכה ,ךל הדות

תויסנכל יתודגנתה םוקמב .םידובאה ,וניפלכ

לבקל יבוריס ,תאזמ הרתי ,תויטנטסטורפה

ינא .דימתהל העייס שדוקה חור ,יתיבב ךתוא

השמתשה רשא ,ינודא חורל תודוה ,התע טרחתמ

תותימאב היובחה ילש יתועשר תא התליגו ךב

בושיו םקש ינודאב יתנומא ןעמל ללפתה .הלא

.בלכ ומכ איקל בושי אל יבילש ללפתה .הרהמב

התא המ .רבחכ ךתייסנכל ףרטצהל התע ינוצרב

?רמוא

דרשמ תחיתפב ןיינועמ ינוט רמוכה םאה

תילגנאמ ,וגנוק ובקובב ,ןאכ ,ותורפס לש םוגרת

בתוכ אוה ?יליהווסל תיתפרצמ וא ,תיתפרצל

םירבדמ אל ונאש הדבועה בקע .םינייוצמ םירסמ

רותלו ץצורתהל םיכירצ ונא ,תילגנא םיניבמ וא

,רעצה הברמל .ונל ריבסהל םילוכיש הלא רחא

הז ןויער עצה .םייונפ אל תובורק םיתיעל םה

.ומאלא ינוט רמוכל

.םלועה יבחרב םש ךירבח לכל תוכרב

,עושי וננודא לש הלודגה ותבהאב םימח םילוחיא

תורפס םע דחי ,בורקב ךלבקל םיווקמ ונא

.השדח

,עושי תבהאב ךלש

וגנוק לש תיטרקומדה הקילבופרה      .יט .ייוו

,ומאלא ינוט רובע

יחצנה םיהולאה דסחש ןוצר יהי
יל איה תדחוימ תוכז .םכלוכ לע רורשי
.םכלוכל הז בתכמ וז תונמדזהב תונפהל
.הריהמה ךתבושת לע ךל תודוהל ינוצרב
ירות והז התעו תורפסה תא יתלביק
הליהקה ןעמל השקבב ללפתה .ץיפהל
ללפתמ ינא .הלש ינחורה העורה ינא רשא
היכזב תינחור החימצ ןעמל םיהולאל
תא רשקתל ןתינ ,הרטנורפב ןאכ .תומשנב
ךא ,היזיוולטו וידר ךרד םיהולאה רבד
םישדוח רפסמ ינפל .ןומימ םירסח ונא
בקע ,ךא ,היזיוולטבו וידרב יתפטה
ינוצרב .קיספהל יתצלאנ ,םינמוזמ רדעיה
לכותש ידכב הז אשונב ךתוא עדייל
הרטנורפב ןאכ .ילש הרצפהל ףרטצהל
יעצמאב ופיטיש םישנא םירסח ונא
התא םאש םג ןייצל ינוצרב .תרושקתה
םיניינועמה םיהולא יתרשמ לע עדוי
לש הז קלחב העירזבו ןאכ וז הדובעב
הדותב .המוצע הכרב היהת וז ,םלועה
לש ותרשמל ךביל תמושת לע שארמ
.חישמה עושי
וקיסקמ ,הרטנורפ              .‘ץייא .ייא

,ומאלא רמ

לבקתשכ בוט ךמולשש הווקמ ינא
קלח חולשמ לע הדות .הז בתכמ
תוארל םיהדמ הז .ץיפמ התאש תורפסהמ
רשא םישנא לש הברה תומכה תא
חמש ינא .םוי ידמ ךתיא םירשקתמ
-לע םיחדנה הלאל עייסמ התאש תוארל
רתוי םהל קינעמ התאשו ,םלועה ראש ידי
,חישמה עושי - םיירמוח םירבד רשאמ
,ינבוק ריעצ ינא .םלועה לש הווקתה
ןב יתייהש זאמ םיהולא תא יתתרשו
.הרשע-עשת ןב ינא תעכ .הרשע-עברא
םירמכה” םויכש תוארל יתוא גיאדמ
יבתכ תא םיתוועמ ,לוכיבכ ”םיירצונה
תוכזל םיכירצ םה .םתויחונל שדוקה
םירחא ,ףסונב .חישמה עושיל םירוכמב
תובשל ידכ תוילגת םהל שיש םינעוט
תונידמו ב”הראש גיאדמ הז .םירחא
ימחר .הלאכש תודוכלמל תולפונ תורחא
תומכה תא תוארל דואמ יתשגרתה .לאה
.חוכ רשיי .תרזע םהל םישנאה לש הברה
הבוק ,הנאווה                       .יט .םא

ומאלא לש תורפסל תודוה ולצינ וגנוק יבשות 
מקסיקוהקירפא

קובה
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,רקיה ינוט
ךלש תראומ-הכה הפטהה .ייח תא תיניש

תא םש והשימ .ייחל םיהולאמ הנתמ התיה
ילש תינוכמה לש תימדקה השמשה לע ךנולע
עדוי ינניא .יטיס קייל טלוסב ,ןאכ תונח תיזחב
הפטהה .םש ותוא םש םיהולא ךא ,היה הז ימ
םילשהל ידכ יכרב לע תויהל יתוא העינמ ךלש
לחה רשא ,םיהולא רחא ילש שופיחה עסמ תא
ךלש רתויב תראומה הפטהה .םינש 64 ינפל
רשא ,שדוקה חורב הליבטה תובישח לע

הלואגה לש הלחתההו ץקה תא הווהמ
המ קוידב התיה ,ילש תיתדה הנוהכהו

דע יתוא תשגרמו תרעוב ,עומשל יתכרטצהש
ןפואה ,ריבסמ התא ובש ןפואה .יתומצע דשל
יתוא הפיקמ שדוקה חור ,אטבמ התא ובש
תא רמול לוכי םיהולא קר .ךירבסה תותימאב
לכה תעכ ,לאל חבשה .רמוא התאש םירבדה
הטושפ תמא רבוד התא .ריהנו רורב הכ
ינא .וזכש הפטה יתעמש אל םלועמ .הרישיו
הליבט איה תטלחומה יתרטמש תעכ האור

לכו התא ,ינעמל ללפתהל ךשמה .שדוקה חורב
םדקהב תאז רובעל ילע ,םירצונה ךישנא
.ךל תודות בר .רשק לע יתיא רומש .ירשפאה
עושיב יחאכו ילש רמוככ ךתוא בהוא ינא
םיבאכמ תלבוסו הלוח יתשא ,ינוט .חישמה
םיאפורה .ןטרס יחותינמ טעמכ םידימתמ
.יביל תא ערוק הז .התוא וכתח םיהולאה ירסח
רוזעל ידכ תאזה הליבטה תא רובעל בייח ינא
.תירשפא הרזע לכל קוקז ינא .הל
הטוי ,יטיס קייל טלוס                   .וו .ייק

,ומאלא ינוט רמוכה

הדומ ינא .ךכרבי םיהולאש ןוצר יהי

תכנחמ איה .ךלש תורפסה לכ לע םיהולאל

תודוהל הצור ינא .םיחאה תא תקזחמו

תמשוהש לע ךלו םיהולאל ישיא ןפואב

תינחורה הנזההש םושמ ,ילש ביתנב

,תובר יתוא הכניחו הקזיח ךממ יתלביקש

,יכותב הקזח הכ תינחור הוולש שח ינאו

ךלש תורפסה .םיהולאל בורק שח ינאש

רמוכה .הפיקמ דואמו ,הנבהל הלק הכ איה

שדוקה-יבתכ השקבב יל חלש ,ינוט

ףסכ יל ןיא .תולודג תויתואב םיספדומה

ךכרבי םיהולאש ןוצר יהי .םתוא תונקל

לכותש ךכ ,םימי תוכירא ךל קינעיו

.ותכלממ ןעמל תוריפ תאשל ךישמהל

,חישמה עושיב ךלש

הינרופילק ,ליוורוטקיו             .יי'ג .יי'ג

,רקיה ומאלא ינוט רמוכה
ךתייסנכלו ךל תודוהל ינוצרב ,תישאר

םישוע םתאש האלפנה הדובעה לע לכ לע

םניחב הצפהו רואל האצוהב חישמה עושיב

ליכמ רשא ,”ימואלניב ןולע” תורפסה לש

יתאצמ .הארוהו זפמ תורקי םילימה לכ תא

השמשה לע ”ימואלניב ןולע” תורפסה תא

ינא .םייעובשכ ינפל ,יתינוכמ לש תימדקה

יתשח .תוריהזבו טאל םירבדה תא ארוק

ינא .הלא םינולע ידי-לע ךרובמו בר ןיינע

תמישרב ימש תא םישל לכותש הווקמ

תועיבקב םלבקל לכואש ךכ ,ךלש רווידה

עושיב םיינחורה ייח תחימצל עייסלו

עגרכ רגה ,ירצונו ןווייטמ יניס ינא .חישמה

וא םיפסונ םימוסרפ םנשי םא .ינב םע

ךתייסנכ םאב דואמ תאז ךירעא ,תורבוח

דועל קוקז ינא .ילא םתוא חולשל לכות

-יבתכ דומיל תרגישב עייסל ידכ ינחור ןוזמ

עושי םע תכלל יחוכ תפיחדלו ילש שדוקה

ךילע םיהולא תכרב .הדות ,בוש .תע לכב

.ךתייסנכ לעו

,חישמה עושיב ךיחא

,)קראפ הגונק( סל'גנא סול ,.לא .יט

הינרופילק

,םלוכו ,רקיה ומאלא רמוכה

יל ונתי םא עדוי ינניא ,תישאר

ךא ,וסנקרא תנידמל יאנת לע ררחתשהל

לכואו ,יל רוזעל ולכות םא אלפנ היהי הז

יפכ .ךתייסנכ תליהק םע תויחל םשל אובל

ןב ינא .םילגלג אסכב ינא ,עדוי התאש

-ב יאנת לע ררחתשהל ךירצ ינא .םינומש

תכלל ןאל יל ןיא ךא ,וז הנשל לירפאב 01

לטנל תויהל הצור ינניא .ישפוחה םלועב

-תיבב ןאכ ראשיהל לוכי ינא ,ןכ .שיא לע

דע וא םינש רשע דועל אלכה לש םילוחה

,התיבה יל ארקי ןדע ןגב ךרובמה וניבאש

וללפתה .יל ועידותו השקבב תאז ולקיש זא

.השקבב ובתכו ינעמל

.םכלוכ םככרבי םיהולא

הינרופילק ,ליבקוו                   .יא .יא

תאו ,ונתייסנכל ּוניִחָא תא הכרבב םימדקמ ונא
.ינודא חור יפל תויחל םיניינועמה םירחאה לכ
ומאלא רמוכה -                                     

,ומאלא ינוט ,רקיה יחא

.חישמה עושי וננודא לש ומשב תוכרב

שמתשמ םיהולאש לע תוצילע אלמ ינא

עושי רובע תומשנ ינוילימב תוכזל ידכ ךב

ללפתמ ינא !םיהולאל הליהתה לכ .חישמה

תובר םינש ךל ןתייו ךתוא רמשי םיהולאש

ךות ,דסחב הלדג תיתדה ךתנוהכ .תופסונ

םינולעב תויודעה .חישמה עושי תעידי

.ינודאמ םה ךירסמו יתנומא תא תוקזחמ

בל ךל ןתנש לע םיהולאל הליהתה לכ

ןוזמו םיכ”נת חולשמב םירחאל גאודש

תוצראו ודוהו הקירפאב ומכ ,םישנאל

םישוע םירחא הייסנכ וא רמוכ ףא .תורחא

םיהולא חוכ והז ךא ,השוע התאש המ

םיהולאש ללפתמ ינא .ךכותב לעופה

תאשל ךשמה .אובת ותכלממש דע ךרמשי

רפס לע הדות .יחא ,שדוקה חור לש תוריפ

השקבב ךשמה .אלפנ אוה ,שדוקה-יבתכ

דואמ איה ,ךלש תורפסה תא יל חולשל

דועבש םושמ ,רשואמ דואמ ינא .תדמלמ

השטנ ילש הרבחה .ררחושא םישדוח השיש

תא יתדביאו ,דוע יתוא הצור אלו ,יתוא

,רדסב הז לבא ,יל ויהש ךרעה יצפח לכ

הנתמ ,יתמשנל הלואג יתחוורהש םושמ

רבדה הזו ,חישמה עושיב הנומא ךרד םניחב

השקבב ךשמה .ירובע בושח יכה אוהש

ללפתהו ,ךלש תורפסה םע יתוא ךרבל

ןושלה .םגמגמ ינאש םושמ ,ירובע השקבב

לוכי ינודאש הנומא יל שי ךא ,תעקתנ ילש

.יתוא אפרל

הינרופילק ,יטיס הינרופילק         .יס .יד

,רמוכה ינודא

לש ותודחא” תא התע הז יתארק

,הנבה ,עדי ,המצוע שי תורפסב .”םיהולא

איה .םימלש םיהולא ירבד ,)ןמ( תוקיתמ

רסמ יתארקשכ .חישמה עושי חורב האלמ

בתכנ אוהש חטבל יתעדי ,הנושארל הז

םיהולא קר .םיתיעה רחשמ ,תישארבמ

ענכושמ ינא .וז תורפס בותכל היה לוכי

!ןפוא םושב ,ךכ בותכל לוכי אל םדאה .ךכב

תריצי לע ךל הדות .ירשפא יתלב טושפ הז

.המשנה תא תאלממ איה .וז תפומ

,חישמה עושיב ךיחא

.הינרופילק ,ירטנאק ןוינק            .יב .יד

,רקיה ינוט

תונוילג ,ךלש םינולעה ינש תא יתארק

השגיר ךלש םירמאמה ינש תאירק .33 ,23

םינולעה ינש תא יתאצמ .דואמ יתוא

.ימיא לש התינוכמב ירוחאה בשומב

איה .םתוא הגישה איה ןכיה התוא יתלאש

םיתיעל !םתוא התאר אל םלועמש הרמא

םש םיהולא ילוא תרהרהמו תבשוי ינא

.וילע דוע דומללו אורקל יליבשב םש םתוא

-יבתכו ךלש םינולעה תא לבקל חמשא

.יתחפשמ םע קולחל לכואש ךכ ,שדוקה

.ךתחפשמ תאו םיהולא ךכרבי

,הדות

הינרופילק ,דווניל                   .סא .יי'ג

הטוי

הינרופילק
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עושי ידימלת לע התחנ שדוקה חורב הלבטהה
היה ,אבינ לאויש יפכ ,םירחא םיפלא לעו
תא למיס רשא ,”םירהה לע שרפ רחשכ“
לאוי( חישמה עושי תומלגתה לש תויכשמהה
,שדוקה חור תועצמאב ,ויבאו עושי .)2 ,'ב
,ןכ ,םיפלא ךותב דובעלו תויחל וישכע םילוכי
הלוכי הרושבה 03.םיישונא תופוג לש םינוילימ
,הרושבה 13.ולוכ םלועה תא ריאהל התע
לע ךסניהל הלוכי ,םיהולא לש וחור תועצמאב
ויתוחפשו וידבע תעכש םושמ ,םדו רשב לכ
חור תועצמאב ופיטי( ואבנתי םיהולא לש
23.שדוקה חור ידי-לע )םכותבש םיהולא

םשגתת םהרבאל ןתנ םיהולא רשא החטבהה
תישארב( “ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו“ :תעכ
תויכשמה ,םינמזה ץק לש וז האובנ .)81 ,ב“כ
לע םיהולא חור תוכסניה התיה ,עושי תומלגתה
ךכ-רחא ,םיפלא תועצמאב םדו רשב לכ
חור ידי-לע םיטלשנה םדא ינב לש ,םינוילימ
ונא המכ דע ובשיח .הנש םייפלאכ ינפל שדוקה
.זא רשאמ םינמזה ץקל התע םיבורק

גח םוימ לחה יכ ,לאויל רמא םיהולא
ויהי הלא םישנא ,םינמזה ץקל דעו תועובשה
תאז דעתמ לאוי .םיקזח םישנאו םיהולא ישנא
םלועה ןמ היהנ אל והומכ םוצעו בר םע“ :ךכ
הלכא וינפל .רודו רוד ינש דע ףסוי אל וירחאו
וינפל ץראה ןדע ןגכ הבהל טהלת וירחאו שא
ןדע ןג תכלממ תא למסמ[ הממש רבדמ וירחאו
הטילפ םגו ]רוחאמ תרעובה ץראה  תאו ,היופצה
לע תכסינה םיהולא חור תא למסמ[ ול התיה אל
איבנה .)3-2 ,'ב לאוי( “]םתועצמאב םדו רשב לכ
הבראה לכא רשא“ תא ומקשי םהש ריהצה לאוי
יתחלש רשא לודגה יליח םזגהו ליסחהו קליה
.)52 ,'ב לאוי( ”םכב

םיהולא חור הכסננ ,תועובשה גח םוי זאמ
תא םוי םוי םהילע ףיסוה ינודא”ו םוי ידמ
םיעדוי ונא .)74 ,'ב םיחילשה ישעמ( ”םיעשונה
םויב .לאוי איבנל םיהולא רבד תומשגתה יהוזש
יפלא לומ סורטפ חילשה דמע ,שחרתה הזש

תובר תונוש תוצראמ ואבש ,ועשונ אלש םישנא
הזש אלא“ :לאוי איבנה לש ויתולימ תא דהדהו
תירחאב היהו :איבנה לאוי ידי-לע רמאנש רבדה
לכ לע יחור תא ךופשא ,םיהולא םאנ ,םימיה
םכירוחב ,םכיתונבו םכינב ]ופיטיו[ ואבנו רשב
לע םגו .ןומלחי תומולח םכינקזו וארי תונויזח
יחור תא ךופשא המהה םימיב יתוחפש לעו ידבע
,81-61 ,'ב םיחילשה ישעמ( ”]ופיטיו[ ואבנו
.)2-1 ,'ג לאוי

שולש הכשמנ חישמה עושי לש ותנוהכ
תומשגתה תליחת לש הפוקתב 33.םינש יצחו
גח ,הייסנכה הדסונ ובש םויה ,וז האובנ
היה הז .םינמזה ץק תליחתל הבשחנ ,תועובשה
ראשיהל הסננ הבה ,בוש .הנש םייפלאכ ינפל
םיבורק ונא המכ דע הדבועל םיעדומ תויהל
.םה ויה רשאמ םינמזה ץקל

עושי םג אוהו םיהולא רבד וניה םייחה ץע
תא םישפחמ םניא םלועל םיעשרה 43.חישמה
אורקל םיסנמ םהשכ םילכסותמ םה 53.םיהולא
,םיינרמוח םתויהבש םושמ ,שדוקה-יבתכ תא
תוינחורה תויועמשמה תא ןיבהל םילגוסמ םניא
תא ןתנ םיהולא 63.ובש תוקומעה תוילמסהו
יחילשלו םיאיבנל וחור תועצמאב שדוקה-יבתכ
הז םייח חרואש ךכ ,םילמסב ותיברמ 73,עושי
םיהולא 83.םיעשרה רובע ירשפא יתלב היהי
תורוצו םייוטיב ,םילמסב םיתיעל שמתשמ
ךכ ןפוצל שדוקה-יבתכ תא ךפוה ךכבו ,וירבדב
ותוא דומלל ,וניבהל ולכוי םיקידצה קרש
תא ריתסמ םיהולאש ןגוה קר הז 93.ותוא תעדלו
םיאיבחמ םהש םיבשוח רשא םיאטוחהמ וירבד
,געלנ וניא םיהולא 04.םיהולא ינפמ םהיאטח תא
לע אטוחל םיגעול םיהולא ירבד .ןכ אטוחה ךא
,לתהל ןיא םיהולאב ,ועטת לא“ :םיהולאל וגעל
םייטלגה( ”רוצקי םג תאז תא ,ערוז םדאש המ יכ
םמצעמ םיריסמ םה ,םהיאטח תרתסהב 14.)7 ,'ו
ירבד תא לבקלו ןיבהל ,עומשל תלוכיה תא
ראשו ,םיהולא תמצוע ,םיהולא ייח ,םיהולא
םילוכי אל םה רשא ןפוצ והז .םיהולאמ תוכרבה
ורזח ,םהיאטח לע ודוותהש ילבמ חנעפל
ידי-לע םיהולא תורישב וכישמהו הבושתב

אלל םיבוט םישעמ תיישעו וחורב תוליעפ
יתלב תרעוב ברח ומכ וניה הז ןפוצ 24.לודח
תרעובה ברחהש יפכ ,םיהולא ירבד ינפלמ תיארנ
תבצומ איה 34.ןדעה ןגב םייחה ץע ינפלמ הדמענ

אל םיעשרהש ךכ םיהולא ידי-לע ןווכתמב םש
רבד ,חישמה עושי ,םייחה ץעמ לוכאל ולכוי
חלשי ןפ“ םדי תא וטישוי אלש ידכ ,םיהולא
”םלועל יחו לכאו םייחה ץעמ םג חקלו ודי
44.)22 ,'ג תישארב(

רשא דע םיהולא תא תעדל לוכי וניא שיא
לעופו יח ,םיהולא חור ,םייחה ץע ,חישמה עושי
חור ךותל לבקתהל ךירצ עושי ,הליחת 54.םכותב
םיכירצ םיקידצ ויהיש הלא ,ןכמ רחאל ,םדאה
לכ ,ערו בוט לש תעדה ץע תא ןיטולחל תוחדל
תא ןיבהלו תעדל םילוכי ונא 64.תוימשגה
עושי ךרד קר ,םיהולאה רבד תא ,םיהולא
ילמסה ,ינחורה ןפוצה 74.םייחה ץע ,חישמה
,וזה תרעובה ברחה ,םיהולאה רבד לש קומעהו

תכלממל ץוחמ םיעשרה ףוספסא תא םירמוש
.םיהולא

ושגור םה .םיאיבנל ורבד תא ןתנ םיהולא
וחור ךרד םהילא רביד םיהולא .וארשוהו
םהילא אב םיהולא רבד םיתיעל 84.השודקה
ןנחוי ,לאינד ,לאוי םע היהש יפכ תילמס הרוצב
יבתכ תועמשמ תא רמש םיהולא .םירחאהו
,ודי-לע ורחבנו וארקנ רשא הלא רובע שדוקה
הלא ,ותדובע תא ושעיש עדי םיהולא רשא הלא
םיעדומ ,ותוחכונל םיעדומ ויהי דימת רשא
םיבורק םה המכ דעל םיעדומו ,םהלש דועייל
94.םיהולא לש אלפנהו ארונה םויל

,ותדובעל ,ותורישל םדאל ארוק םיהולאשכ
ותוא שפחי ימ שארמ עדוי אוה 05.הכרב יהוז
15.וחוכו ותרכה ,ותמשנ ,וביל לכב ותוא תרשיו

שמתשהל לוכי אוה םהב הלא תא ריכמ םג אוה
םחינהב םירחאה ץראה יבשות תא ךרבל ידכ
,ויאטח לע ,םכרד ,םלועב רועגל שדוקה חורל
םישנאהמ קלח 25.םיהולא רבד תא םלועל תולגלו
עושי תא םתלבק ידי-לע הבושתב ורזחיו ובישקי
התואב לועפל עושיל וחיני ןכמ-רחאלו ,חישמה
.םדי-לע ךרד

(המשך בעמוד 8)

)2 דומעמ ךשמה(

ןפוצה

,62–92 ,’ג םייטלגה ,61–81 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,71–81 ,ו"כ ,24–44 ,’י ,83–14 ,’ב ,8 ,’א םיחילשה ישעמ ,62 ,32 ,51–02 ,01–21 ,ד"י ןנחוי ,51–61 ,ז"ט סוקרמ ,41 ,ד"כ יתמ ,72 ,ו"ל לאקזחי ,1–11 ,’ב לאוי  03
,51–81 ,ו"כ ,74 ,ג"י םיחילשה ישעמ ,3–9 ,’א ןנחוי ,03–23 ,’ב סקול ,51–91 ,ז"ט סוקרמ ,41 ,ד"כ ,61 ,’ה ,61–71 ,’ד יתמ  13  42 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ח םירבעה ,72–92 ,’א םיסולוקה ,81–22 ,’ב םייספאה
,’א ןנחוי ,9–01 ,ו"ל םיליהת  43  75–85 ,’ח ןנחוי ,12–32 ,’ג סקול ,04–14 םידומע ,ומאלא ינוט תאמ ,"ך"נתה תואובנ יפל חישמה" רפסה  33  61–81 ,’ב םיחילשה ישעמ ,1–2 ,’ג לאוי  23  6 ,’ד ,’ב םייתנירוקה
41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,3–9 ,’ח םיימורה  63  42–13 ,’א ילשמ ,551 ,ט"יק ,4 ,’י םיליהת  53  41 ,1–2 ,ב"כ ,7 ,’ב תולגתהה ,11–31 ,’ה ,’א ןנחוי ,13 ,’כ ,52–62 ,א"י ,01 ,’י ,74–84 ,53 ,’ו ,62 ,’ה ,41 ,’ד ,63 ,’ג ,4
םייתנירוקה ,8–01 ,ב"י ,9–61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,3–9 ,1 ,’ח ,61–32 ,’א םיימורה ,52–72 ,ח"כ ,7 ,’א םיחילשה ישעמ ,32–42 ,’ד ,01 ,5–7 ,’ג ןנחוי ,41 ,ו"ט ,01–91 ,ג"י ,72 ,א"י יתמ  83  91–12 ,’א ,’ב סורטפ  73
,31 ,ד"כ יתמ ,31 ,ח"כ ילשמ  24  6–9 ,’ו םייטלגה  14  11–41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,7–8 ,’ח םיימורה  04  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,2 ,ה"כ ,6 ,’א ילשמ  93  71–81 ,’א םייספאה ,71 ,’ה ,6 ,’ג ,’ב
9–41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,5–9 ,’ח םיימורה ,61–71 ,ד"י ןנחוי  54  41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,52–72 ,א"י יתמ  44  42 ,’ג תישארב  34  31 ,’ג ,’ב םיקינולסתה ,5–9 ,’ו םייטלגה ,4 ,1 ,’ח םיימורה ,31 ,ג"י סוקרמ
,’א םייתנירוקה ,3 ,’ח םיימורה ,5 ,ו"ט ,62 ,9–01 ,6 ,1 ,ד"י ,05 ,ב"י ,72 ,א"י ,7 ,’י ,5 ,’ט ,43 ,’ג ןנחוי ,5 ,ז"י ,72 ,א"י יתמ  74  51–71 ,’ב ,’א ןנחוי ,4 ,’ד בקעי ,1–2 ,ב"י ,4–9 ,’ח םיימורה ,35–85 ,’ו ןנחוי  64
םירבעה ,61–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,31 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,73 ,ד"י ,’א םייתנירוקה ,52 ,ח"כ םיחילשה ישעמ ,21 ,’ז הירכז ,1–8 ,ו"ל הימרי ,31 ,ז"י ,’ב םיכלמ  84  6 ,א"כ תולגתהה ,5 ,’ב ,’א סויתומיט ,42 ,’א
,א"י יתמ  94  6–8 ,ב"כ ,7 ,’ב ,91 ,11 ,1–2 ,’א תולגתהה ,1–5 ,’א ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,11–21 ,’א ,’א סורטפ ,7–8 ,’ג ,1–2 ,’א
סורטפ ,9 ,’ב ,’א סורטפ ,1–7 ,’ב ,3–6 ,’א םייספאה  05  5 ,’ב ,’א סויתומיט ,3–4 ,1 ,’ח םיימורה ,8–11 ,ז"י ,41–61 ,ו"ט ,3–5 ,’י ןנחוי ,72
,84 ,ג"י םיחילשה ישעמ ,61 ,ו"ט ןנחוי ,5 ,’א הימרי ,9–01 ,ו"מ היעשי ,3 ,ו"ט ,12 ,’ה ילשמ ,7 ,ז"ט ,’א לאומש  15  01–11 ,’א ,’ב
,31–51 ,’י ,4 ,’ז םיימורה ,51–81 ,ו"כ ,93–44 ,43 ,’י ,83–14 ,’ב םיחילשה ישעמ ,51–81 ,ז"ט סוקרמ ,7–8 ,’י יתמ  25  31 ,’ד םירבעה
2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,52–92 ,’א םיסולוקה ,2–11 ,’ג ,8–01 ,’ב םייספאה ,61–71 ,’ט ,12 ,71–81 ,’א ,’א םייתנירוקה

ומאלא תייסנכ לש טנרטניאה
www.alamoministries.com
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תעדל תלוכיב וכרבתנ םיאיבנה אל ,םיתיעל
רבד לש תוילמסה תויועמשמה תא ןיבהל וא
םושמ ,תאז .בותכל םהל ןתנ אוה רשא ,םיהולא
,תולגתהה תא םהינפב חותפל םיהולא ןוצר והזש
35.םיתיעה ץקב רתוי רחואמ ,םהל הנתינ רשא

ןכא םיהולא יכ ןיביו הארי םלועהש תעה התע
םהש היארה 45.עושי יחילשו םיאיבנה לא רביד
רתוי דוע הרורב ףא היהת םיהולאמ ועמש
תולודגה תופיגמה הרשע-עברא לע האובנהשכ
55.שחרתת ,יח לכ לע בורקב ועיפשי רשא ולש

הפוקתה הניה ,וישכע םייח ונא הב ,תעה
וזח עושי יחילשו חישמה עושי ,םיאיבנה רשא
רשא םיילמסה םירבדה ,בוש 65.םיתיעה ץקכ
םהשכ תוריהבב ונבוה אל םיאיבנה ידי-לע ובתכנ
םייולג םה ,תעכ .םיהולאמ הנושארל ולבקתנ
תא םיניבמ ונאש קר אל .ונרובע הנבהל םילקו
.םתוא םיווחו םתוא םישח ונא אלא ,םתועמשמ
תואמ שולש ןכותמ - ומשגתה רבכ תואובנ תואמ
לש הנושארה ותעגהל תועגונה שולשו םישולש
75.דבלב חישמה עושי ינודא

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
לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז
אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח
יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת
ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב
.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

,7-5 ,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

-6 ,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

,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ סקול  5  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

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 ,'ח

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
תדמעל םיימשל ךתיילע אוה יעיברה דעצה
,ץראה ינפ-לע םיהולא רובע לושמל תוכמס

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

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

ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ

בור .םינולעו ך”נתל תושקב יפלא

,תירבעב םיספדומ ונלש םינולעה

,תינמרג ,תיקלטיא ,תיתפרצ ,תידרפס

,תיניס ,תיסור ,תיכ'צ ,תינלופ ,תינמור

,ונולט ,תיברס ,תינבלא ,תינאירוק

תקולח .תילאפנו תילגנב ,יטרמ ,ידניה

הניה ומאלא תייסנכ םעטמ םינולעה

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב

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 January 2001  All rights reserved  World Pastor Tony Alamo   Registered January 2001

הנשיה תירבה לכ ,לאוי רפס ,לאינד רפס(המשך מעמוד 7)
םייולג םלוכ - תולגתהה רפס רקיעבו ,השדחהו
תודלותב תע התיה אל םלועמ 85.ונתנבהל התע
-יבתכ לכ רשא תע ,וז הפוקת ומכ תושונאה
ונא 95.ונידי-לע םינבומו ונרובע םייולג שדוקה
ידי-לע ונתינש תואובנה תומשגתה תא םיאור
ונא 06.םוי ידמ ,עושי יחילשו םיאיבנה ,עושי
םיעדומ ויה .ובישקה 16.תויחצנה ןתפמב םידמוע

תויהל ולכותש ךכ ,שדוקה-יבתכ תואובנל
,םככרדו םככותב ,םכביבס ןתומשגתהל םיעדומ
.םויכ עושי יחילש תועצמאבו ךותב םג ומכ

םישנא רשא םירבדה םה םייתוטש המכ
םירבדל םתוא םיוושמ םתאשכ ,ונימיב םישוע
ונא .וקיספה 26.השענש הצור םיהולא רשא
םכייח תא וליחתה 36.םיתיעה ץק ןתפמב םידמוע
:וז הליפת תרימא ידי-לע וישכע ינודא םע

01 ,ב"כ ,7 ,4 ,’י ,71 ,’ב ,1–3 ,’א תולגתהה ,71 ,’ח לאינד  35

םיקינולסתה ,63–93 ,23–43 ,42 ,3–51 ,ד"כ יתמ ,’ז לאינד  45

,11–81 ,1–9 ,ג"י תולגתהה ,1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,3–21 ,’ב ,’ב

,ד"כ יתמ ,51 ,’ד ,4 ,’ג לאוי ,91–02 ,ד"כ היעשי 55  ז"י קרפ

,א"י ,1–91 ,’ט ,7–21 ,’ח תולגתהה ,02 ,’ב םיחילשה ישעמ ,92

–93 ,6–51 ,3 ,ד"כ יתמ ,’ז לאינד  65  71–12 ,1–21 ,ז"ט ,51–91

תואובנ יפל חישמה" רפסה  75  1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,23

ומאלא ינוט תאמ ,"ך"נתה

–7 ,’י ,7 ,’ב ,1–3 ,’א תולגתהה ,ד"כ יתמ ,1–41 ,’י ,61–71 ,’ח לאינד  95  7 ,’י תולגתהה ,82 ,’ט םיימורה ,62 ,ד"י ןנחוי  85

–63 ,א"כ סקול ,ד"כ יתמ  16  1–3 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,61–81 ,’ב םיחילשה ישעמ ,ד"כ יתמ ,1–2 ,’ג לאוי  06  01 ,ב"כ ,4

,31 ,ב"י ,2–3 ,’א תלהק  26  81 ,’ב ,’א ןנחוי ,3–4 ,’ג ,’ב סורטפ ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,11 ,ג"י םיימורה ,92
ג"י תולגתהה  36  51–71 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,ו"ט ןנחוי ,32–62 ,’ט סקול ,73–93 ,ד"כ ,73–04 ,ב"כ יתמ

ןפוצה


