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םיבייח ,םיימשה תוכלמל סנכיהל תנמ-לע
ונאש רחאמ 1.םיהולאה תוכלמ ייח ונכותב תויהל
םידלונ ונא ירה ,םדו רשב םניהש םירוהל םידלונ
,םדא ינב םניהש םירוה אלל .תישונאה תוכלמל
.םדא ינב תוכלמ ךותל דלוויהל ירשפא יתלב
ונילע ,םיהולאה תוכלמל סנכיהל תנמ-לע
הרוהל ךופהל בייח םיהולא 2.םיהולאל דלוויהל
תוכלמה .וידליל ךופהל םיבייח ונא ,ונלש
תדעומו אטח האלמ םייח ונא הב תישונאה
הבש תוכלמ הניה םיהולאה תוכלמ 3.העקוהל
תוכלמ יהוז 4.לגר תסירד בוש היהת אל אטחל
ודלונ םלועה ירד לכ 5.תיהולאה תוכלמה ,חורה
,םיימשל עיגהל ידכ ךא ,תישונאה תוכלמל
.סונמ ןיאו חרכה והז .תפסונ םעפ דלוויהל ונילע
,תינחורה תוכלמה ךותל דלוויהל םיבייח ונא
6.םיהולאמ דלווינש ךכ-ידי-לע ,םיהולאה תוכלמ

לעבו םידוהיה לש לשומ היהש ,ןומידקנ
לוכי ךיא“ :עושי תא לאש ,ימשג הבשחמ ךלה
סנכיהל לוכי אוה םאה ?ןקז ותויהב דלוויהל םדא
םלוא .)4 ,'ג ןנחוי( “?דלוויהלו ומא םחרל תינש
תוכלמה לש םיגשומב ןומידקנ לא רביד עושי
תוכלמה ,םיהולאה תוכלמ ,תיחצנה תינחורה
חורמו םיממ םידלונ םא קר סנכיהל ןתינ הילא
,םימדוקה ונייח יכ ,אוה רבדה שוריפ 7.שדוקה

הירוטסיהה וא
םיבייח ,תישונאה
תישאר רבקיהל
8.חישמה לש ותומב

תא בישחהל ונילע
םימדוקה אטחה ייח
יבגל םיתמ“ ונלש
םייח ךא אטחה
חישמב םיהולאל
,'ו םיימורה( ”עושי
ונייחש רחאל .)11
םימדוקה םיישונאה
דיל ורבקנו ותמ
םילוכי ונא זא ירה ,חישמה לש ותומ בלצ
לש ותייחת םע םוקיש שדח קרפב ליחתהל
חישמב םישדח חצנ ייח ויהי הלאו ,חישמה
ךופהל םילוכי ונאו ,םיהולא חור תועצמאב
9.תיהולאה חצנה תוכלמב םירבחל

תוכלמה לש םייחה םה ונתושרבש םייחה
ןיידע ךניה םא .איה רשאב םיאצמנ ונא הב
ייח ךתושרל םידמוע ,םדאה תוכלמב רבח
ייח ,תחשומה ישונאה עבטהו ,דבלב שונא
שונאה ייח םה ,אטח יאלמ םניהש ,ישונא עבט
תוכלמב רבח ךניה םא 01.תעכ יח ךניה םתוא

םיחילשה ישעמ( “םידיעמ םיאיבנה לכ וילע”
םיליהת( “ילע בותכ רפס תליגמב” .)34 ,'י
.)7 ,'י םירבעה לא תרגיא ,8 ,'מ

םעפ-יא התלעוהש רתויב המיהדמה המרדה
ך“נתה תואובנב הבתכנש המרד - םדאה תעדותב
תירבבש תורושבה עבראב םייחה תודלותכו
.חישמה עושי לש ויתודלות רופיס הניה - השדחה
.ותוא הדירפמ תובר ינימ תחא תטלוב הדבוע
תודלותב דחא םדא תודוא קר :איה הדבועה
לע םישרופמ םיטרפ שארמ םימייק ויה םלועה
הלא םיטרפ .ותייחתו ותומ ,וייח ,ותדלוה
תואמ בחרה להקל ונתינש םיכמסימב םיאצמנ

וא רגית ררועמ וניא שיאו עיפוה םרטב םינש
ויה הלא םיכמסימש ךכ לע רגית ררועל לוכי
לכ .ודלוויה ינפל בר ןמז םיבחר םיגוחב םיצופנ
םיכמסימה תא ומצעב תוושהל לוכי םדאו םדא
םיכמסימה םע וייח לע ובתכנש םייתימאה
תא הלא םימאות םהש חכוויהלו םהה םיקיתעה
רערועמ יתלב סנב רגתאה .תמלשומ הרוצב הלא
דבלב דחא םדא םע רשקהב שחרתה סנהש וניה הז

,רקיה ומאלא רמוכה
םיהולא .יחור תא תננערמ תמאב ךנולע תאירק

ינפל דמלנש המ ףיטהל ךתייסנכב שמתשמ וימחרב
.הנש םיעברא הזמ ירצונ ינא .הנש םיעברא-םישולש
תפוקתב דוחיב ,םייחב ךבל תחישמ לע לאל הדות
.תעכ םייח ונא הב הלודגה תודמתשהה

יל היה .יתוליפתב ךתוא ריכזא ינא ,ינוט רמוכה
.ירטנואק ןוינקב שמא הליפתב בוש ףתתשהל גנועל
,עושי לש ותבהאב
.הינרופילק ,סל'גנא סול                            .יב .יב

,חישמב רקיה ינודא
וננודא לש רקיה ומשב ךל יתוכרב

ינפל .ןמא .עושי חישמה ונעישומו
לע תישאר ךל תודוהל ינוצרב ,ךישמאש
תנמ-לע השוע התאש הבוטה הדובעה
םירחא םייתד םיפוגלו םירצונל רוזעל
ךכרבי .חישמה רובע תומשנ ליצהל
יאנאג רענ ינא ,ינודא השקבב .םיהולא
תימלסומ החפשממ ,הרשע עבש ןב
תא יתלביק ינא ךא ,דמחומ תא תדבועה
ישיאה יעישומו ינודאכ חישמה עושי

תודעה תא יתארקש רחאל ,הרבעש הנשב
ןולעה לש 00820 ןויליגב ,”תומת וא יב עג”
,ןולעה לכ תא יתארקש רחאל .ימואלניבה
-אלה ךרדב יתויה ללגב םויה לכ יתיכב
עושיש יל ררבתה יכ יבלל עגנ הז .הנוכנ
םג אוהו דיחיה יתימאה םיהולאה ןב וניה
תנמ-לע אב אוהו םייחה ,תמאה ,ךרדה
יתקספה ןכלו .יתעושי םשל בלצה לע תומל
דלונש ירצונ יננה תעכ .דמחומ תא דובעל
!היוללה .שדחמ

ומאלא רמוכה
ןויצ ונבו

(המשך בעמוד 2)

(המשך בעמוד 3)

(המשך בעמוד 5)

תאמ רפס ,”חישמה”מ הרדיסב ינשה עטקה והז
שדוח לכ םיכשמהב אוביש ,ומאלא ינוט רמוכה
.ותמלשהל דע

:סופדב רתויב לודגה אלפה
תודוא דועת

“חישמה”
ך”נתה תואובנ יפל

םירוה תפלחה
ומאלא ינוט תאמ
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,םיהולא ייח ךתושרל םידמוע ,םיהולאה
תוכלמ ,םיהולאה תוכלמ לש םייחה םניהש
11.ךברקב וייח אולמ תא יח םיהולאו ,םיימשה

חורמ שדחמ תודלוויה ,השדח הדיל יהוז
ונריבעהל לגוסמש דיחיה ךילהה הניהו שדוקה
רשאכ 21.םיהולאה תוכלמ לא םדאה תוכלממ
תוכלמ ךותל םישדוחמ ונא שדחמ םידלונ ונא
31.חישמה תועצמאב םיהולאה

םיהולאה ,םדא ינב ליצהל וא לואגל תנמ-לע
,תימיימשה ותוכלמ תא בוזעל בייח היה ישולישה
לא סנכיהל וילע היה 41.םיהולאה תוכלמ תא
תוכלמל סנכיהל תנמ-לעו תישונאה תוכלמה
תוכלמה ייח תא תויחל וילע היה תישונאה
אוה .םדאכ דלוויהל ךירצ היה אוה 51.תישונאה
חור ,שונא ייח ,שונא ףוג םע םדא ,םדאל ךפה
םיהולאה חור 61.שונא לכשו שונא תמשנ ,שונא
תישונא חור ול התיה 71.ןכ םג וב התיה ישולישה
קוידב ,שדוקה חור תועצמאב וכותב םיהולא ייחו
אוה רשאכ םדא לכ ברקב שחרתמ הזש יפכ
םדאה ינב ונא רשאכ .שדוקה חור ידי-לע שדוחמ
,ישונאה ףוגה ןיידע ונל רתונ ירה ,םישדחתמ
ןיידע ונל תרתונ ,תישונאה חורה ןיידע ונל תרתונ
לכשה ןיידע ונל רתונו ,תישונאה המשנה
ןיא ךא ,תישונאה תוכלמב םיראשנ ונא 81.ישונאה
ייחש םושמ תאז 91.תישונאה תוכלמה ינב רבכ ונא
ונאש ךכ-ידי-לע ונברקב םינכוש םיהולאה תוכלמ
ךכ-ידי-לע .םיהולאה חור ךותמ שדחמ םידלונ
.םיהולאה תוכלמ ייח ,םיהולא ייח ונא םילבקמ
,שדחמ שדוקה חורמ ודלונש הלא לכל וסחייתהב
“איה םכברקב םיהולאה תוכלמ“ :עושי רמא
.)12 ,ז”י סקול(

ליצהלו ןטשה תדובע תא דימשהל תנמ-לע
םשב םדא תומדב םיהולא ונילא דרי ,תושונאה תא
יח ,ובש םיהולאה ייח תועצמאב ,עושי 02.עושי
לכויש ידכ 12,אטח ירסח ,םימלשומ שונא ייח
ןברוקה ,םיהולא לש םימתה השה תויהל
ידי-לע םימדוקה וניאטח תא תחקלו ,םיהולאמ
22.ונרובע אטחמ-יקנהו םלשומה ישונאה ומד תרגה

,וחור תא ,וייח תא ונכותב םש םיהולא רשאכ
,אטח ירסח םדא ייח היחנ ונא םגש הפצמ אוה
םושמ ,עושי השעש יפכ קוידב ,בברמ םייקנ

ברקב הנכשש תיהולא חור התוא ונברקב תאצמנש
םילוכי ונא יכ בותכ שדוקה יבתכב ,בוש .עושי
,בברמ םייקנו אטח ירסח םיישונא םייח תויחל
חישמל הרשפיאש שדוקה חור התוא תועצמאב
32.בברמ םייקנו אטח ירסח םיישונא םייח תויחל

םחרב הרפוה אל ,חישמה טעמל ,םדא ןב ףא
תויהל םילגוסמ ונא 42.שדוקה חור ידי-לע ומא
חור תלבק רחאל קר ,בברמ םייקנו אטח ירסח
ךות לא שדוקה חור תועצמאב ויבא םע חישמה
ההושה ,התמה ונחור 52.התמה תישונאה ונחור
ייחל רובעל הלוכי ,התמה תישונאה תוכלמב
תסינכ ידי-לע םיימשה תוכלמ לש חצנה
לש המצועהו םייחה םע ,ישולישה םיהולאה
לקמ הז רבדו ,וניתושפנ ךותל ,םיהולאה ייח
,'ה ןנחוי יפ-לע הרושבב .דוע אוטחל אל ונילע
לא“ :םישדחה םירמומה דחאל עושי רמא 41
,“תאזמ הלודג הער ךל הּנּואת ןפ אוטחל ףיסות
אל חוכה ןתינ םדאל יכ עדי עושיש םושמ
,'ח ןנחוי יפ-לע הרושבב .םלועל בוש אוטחל
השיא ינזואב הרהזא התוא לע עושי רזוח 11
עדי אוה .םימדוקה היאטח לע הל לחמ רשא
םיהולא .םלועל בוש אוטחל אל חוכה הל ןתינש
והשלכ רבד תושעל ונילע הווצמ וניא םעפ ףא
תושדחתהה רחאל 62.ותושעל םילגוסמ ונניאש
.דוע אוטחל אלו ונכרדב ךישמהל ונא םילגוסמ
םכיבאש יפכ ]םימלשומֹ[ םימלש ויה ןכל“
.)84 ,'ה יתמ( ”אוה ]םלשומ[ םלש םיימשב
,'א ,‘א סורטפ( ”ינא שודק יכ ויהת םישודק“
תמצוע ונלוכל תנתינ תושדחתהה ירחא 72.)61
ונאש ינפל 82.םישודקו םימלש תויהל םיהולא
92.אטחמ ענמיהל םילגוסמ ונא ןיא ,םישדוחמ

םילגוסמ ונא ,השדח חור ונב תחפומש רחאל קר
.אטחמ ענמיהל םילגוסמ ףא

לכ חישמה לש ומד החומ תושדחתהה תעב
יהוזש ,ןושארה םדאה אטח תא ללוכ ,אטח
הללק ינודא רבד יפ-לע 03.ונדלונ המע הללקה
תמרוג איה 13.יהולאה קוחה יפ-לע שנועה איה וז
ייוניע תא חצנל לובסלו תומל םדא לכל
ונילעמ תרסומ ,וז הצאנ ,וז הללק 23.םוניהיגה
תכלל םיכישממו םיהולאמ םידלונ ונא רשאכ
33.ונברקב וחור לש תימוימויה תושדחתהב ומע

ןמ רבד לכ ,ןשיה םלועה ןמ ילילש רבד לכ
לכו םיהולאל דגונמ היהש תישונאה תוכלמה
ירפסב חישמה לש ותומ דעו תישארבמ רבד
החמנ ,חצנל רסוה ,םיסיסרל קסור הרושבה
הלא לכ רובע חישמה לש ותייחתבו ותומב
ייחב וכישמי ןכמ רחאל ,ושדחתי תישארש
םיהולאה תוכלמ ייח תועצמאב תושדחתהה
חור ידי-לע םוי ידמ ונברקב תשדחתמש
חור אוה םיהולאה“ 43.חישמה איהש ,םיהולאה
”תמאבו חורב ודבעל םיכירצ ותוא םידבועהו
.)42 ,'ד ןנחוי(

ותימהב“ םיהולאל וניניב סייפ ופוגב חישמה
םייספאה( “]ןטשה[ הביאה תא ]ופוג[ ושפנב

ןטשה תומל םאות ופוג תומ ידי-לע ,ךכבו ,)61 ,'ב
תואטחה תושפנהו ןטשה .דחי םג ונא ונתומלו

רחאל םש ראשיהל םירומאו בלצה לע וחצרנ ונלש
ןטשה לש ותומ ללגב 53.םישדוחמ ,םיעשונ ונאש
ונא רשאכ 63.אטח ידיל ונאיבהל וחוכב ןיא ,םש
ירה ,םוי ידמ ונברקב םיהולאה חור תא םישדחמ
חקל חישמה 73.בלצה לע רמסוממ ראשנ ןטשה
תאו ונתוא לטק ,בלצה לא וניאטח תאו ןטשה תא
םק ןכמ-רחאלו )ופוג( ולש ותומ ידכ ךות ןטשה
רבד לכו וניאטח תא ,ןטשה תא וריתוהב ,היחתל
לע םירמסוממ םיהולאל דגונמ רשא םוקיב ילילש
וניאטח תא םישטונ ונא רשאכ ,בוש 83.ולש בלצה
םיריאשמו חישמב היחתל םימק ונא םג ,ןטשה תאו
רחא ילילש רבד לכו ןטשה תא ,וניאטח תא
רשא לכ תא חישמה לטק וילע בלצה לע רמסוממ
היחתל םימק ונא זא וא .ןטשה ללוכ ,םלועבו ונב
93.ותייחת תועצמאב חצנ ייח ךותל

םיעוקשה ,ונתאמ הלאל ירשפא יתלב הז
לש ותייחתבו ותומב קלח לוטיל ,תוימשג ישעמב
םיימשה תוכלמ לש חצנה ייחב תוכזל ,חישמה
לכל םייחרכהה םיהולא ייח םהב ןיאש םושמ ,ולש
םה 04.םיהולאה תוכלמ ייחב תוכזל ףאושה םדא
םיפידעמו םהיתוריבעבו םהיאטחב םיתמ םיראשנ
הרצק הפוקת ךשמב תואטחה םהיכרד יפ-לע תויחל
םיפידעמ םה 14.תושונאה לש וז תתחשומ תוכלמב
רשאמ ,ןיעל הארנה ,יחכונה םלועה יפ-לע תויחל
רשא ,םיהולאה םלוע תא ,הנומא ידי-לע ,לבקל
ידי-לע קר הגשהל ןתינו הווהב ןיעל הארנ אל
24.תאז חיטבמ רשא ינודא רבדב ונתנומא

34םיהולא רבד תא התחד רשא ,הוח ומכ

םיטוש םנשי ,ןטשה תולימל הנימאה תאז םוקמבו
-לע תומלו םהיאטחמ םהב רוזחל םיברסמה םירחא

,ומאלא רמוכל
וא( הדובעב ךינולעמ דחא תא יתלביק

ךכרבי .)יתינוכמ ןולח לע ,רתוי ןוכנ
םיהולא לש ודימלתל יתכפה !!!םיהולא
אלפנ היה הז .םיישדוחו הנש ינפל ורבדו
ןולע תא( ירצונ רמוח םש והשימש תוארל
תשורחה תיבב תוינוכמ תואמ לע )ומאלא
.דבוע ינא וב רלסיירק לש
ירוזימ ,טנאסירולפ                       .לא .רא
ןימאהל תברסמ איה .תילותק הניה יתשיא .ב .נ
תדה תרבדמ הילע תירקישה הנירטקודה לע יל
.התעד תא הנשתש הדעב ללפתה ,אנא .הלש
.םיהולא ךכרביו הדות

(המשך בעמוד 4)

(המשך מעמוד 1)
ירוזימ םירוה תפלחה

,’ד םייטלגה ,42 ,’ה ,3–7 ,’ג ןנחוי  21  41 ,’ב סוטיט ,12 ,’ב ,’ב סויתומיט ,22–42 ,’ד ,31–22 ,01 ,’ב םייספאה ,71–91 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,21–41 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,5 ,ב”י ,01–11 ,’ח ,4–6 ,’ז םיימורה ,9–01 ,’י ןנחוי  11
,11 ,ח”י יתמ  41  22–32 ,’א ,’א סורטפ ,31 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,5–6 ,1 ,’ב םייספאה ,11 ,’ו ,03 ,’א ,’א םייתנירוקה ,31–61 ,’ח ,3–6 ,’ו םיימורה ,5 ,’ג ,21–31 ,’א ןנחוי  31  21–41 ,’א םייסולוקה ,81–22 ,’ב םייספאה ,4–5
,41 ,9 ,’ב םירבעה ,3 ,’ח ,3 ,’א םיימורה ,41 ,’א ןנחוי ,11–21 ,’ב סקול ,9 ,א”כ יתמ ,01 ,א”י ,5 ,’ט ,41–51 ,’ז היעשי  61  32 ,’ח ,15 ,83 ,33 ,’ו ,13 ,31 ,’ג ,41 ,01 ,’א ןנחוי  51  3–5 ,’ד םייטלגה ,41 ,7 ,1–4 ,’א ןנחוי ,82 ,’כ
,ז”י ,81–91 ,ו”ט ןנחוי  91  32 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,1–31 ,’ח ,51–52 ,’ז ,6–61 ,’ו םיימורה ,14 ,ו”כ יתמ  81  7 ,’ה ,’א ןנחוי ,9–01 ,’ב םייסולוקה ,12 ,ז”י ןנחוי ,1 ,’ד סקול   71  9 ,2–3 ,’ד ,’א ןנחוי
,’ב םייתנירוקה ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,81 ,’ז ןנחוי ,3–4 ,ז”כ יתמ ,9 ,ג”נ ,5 ,א”י היעשי  12  8–9 ,’ה םירבעה ,5–11 ,’ב םייפיליפה ,4–5 ,’ד םייטלגה ,01–21 ,ד”י ,4–5 ,’ט ,83–04 ,’ו ,03 ,’ה ,43 ,’ד ,41 ,’א ןנחוי  02  41–61
–72 ,’ה םייספאה ,32 ,ז”י ןנחוי ,84 ,’ה יתמ  32  2 ,’ב ,’א ןנחוי ,81 ,’ג ,42 ,12–22 ,’ב ,’א סורטפ ,12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,3 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,11 ,’י ,92 ,’א ןנחוי ,82 ,ו”כ יתמ ,ג”נ היעשי  22  91 ,’א םייסולוקה ,12 ,’ה
םייתנירוקה ,31 ,’י ,’א םייתנירוקה  62  02 ,’ב םייטלגה ,5 ,ו”ט ,6 ,ד”י ,36 ,’ו ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ  52  31–51 ,’ב םייסולוקה ,1–3 ,’ב םייספאה ,21 ,’ה ,32 ,’ג םיימורה  42  11 ,ב”כ תולגתהה ,81–02 ,51–61 ,’א ,’א סורטפ ,62
,52–72 ,’ה ,11–51 ,’ד םייספאה ,11 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,5–6 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,1–2 ,ב”י ,73 ,1 ,’ח םיימורה ,22 ,’י םיחילשה ישעמ ,12–32 ,ז”י ןנחוי ,84 ,’ה יתמ  82  51 ,’א ,’א סורטפ ,62 ,’כ ארקיו  72  9–01 ,ב”י ,’ב
,ט”ו ,63 ,’ח ,21 ,’א ןנחוי ,81 ,ח”כ יתמ  92  11–21 ,ב”כ ,72 ,2–3 ,א”כ ,5 ,’ג תולגתהה ,31–41 ,’ב ,’א ןנחוי ,22–42 ,ב”י ,9–11 ,’ב םירבעה ,41–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,41 ,’ו ,’א סויתומיט ,21 ,’ד םייסולוקה ,7–61 ,’ג םייפיליפה
סורטפ ,41–51 ,’ט םירבעה ,8–01 ,’ה ,32–62 ,’ג םיימורה ,82 ,ו”כ יתמ  03  11 ,ב”י תולגתהה ,92 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ד םייפיליפה ,11–91 ,’ב םייספאה ,3–5 ,’ד םייטלגה ,41 ,’ב ,52 ,’א ,’א ,םייתנירוקה ,73 ,’ח םיימורה ,4–5
םיקינולסתה ,02–62 ,ז”ט סקול ,34–44 ,’ט סוקרמ ,64 ,14 ,ה”כ ,8 ,ח”י ,04–24 ,ג”י ,82 ,’י ,21 ,ח ,21 ,’ג יתמ ,41 ,ג”ל היעשי  23  31 ,’ג םייטלגה ,22 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31–91 ,’ג ,61–71 ,’ב תישארב  13  81–91 ,’א ,’א
םייספאה ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,13–43 ,1 ,’ח םיימורה ,31 ,ד”כ יתמ  43  41–51 ,ב”י םירבעה ,1–7 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,8 ,’ו ,3–31 ,’ג םייטלגה ,1–51 ,’ח םיימורה ,22 ,’י יתמ  33  01–11 ,ד”י תולגתהה ,7–01 ,’א ,’א
ןנחוי ,9–01 ,’ב םייסולוקה ,73 ,21–31 ,’ח ,6–41 ,’ו םיימורה ,33 ,ז”ט ןנחוי  63  5 ,3 ,’ג םייסולוקה ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,’ח םיימורה ,32–42 ,’ט סקול  53  31–51 ,’ב םייסולוקה ,21–22 ,’ב
,’ח םיימורה  04  5–8 ,’ו םיימורה  93  31–51 ,’ב םייסולוקה  83  5–7 ,’ג סוטיט ,9–01 ,’ג םייסולוקה ,22–42 ,’ד םייספאה ,2 ,ב”י םיימורה ,3–6 ,ו”ט ןנחוי  73  7 ,א”כ ,62 ,’ב תולגתהה ,4–5 ,’ה ,4 ,’ד ,8–9 ,’ג ,31–41 ,’ב ,’א
1–6 ,’ג תישארב  34  11 ,ב”י תולגתהה ,4 ,’ה ,51–71 ,’ב ,’א ןנחוי ,42–72 ,א”י םירבעה ,1–4 ,’ג םייסולוקה ,7 ,’ה ,’ב םייתנירוקה  24  01 ,’ד ,’ב סויתומיט  14  61–12 ,’ה םייטלגה ,41–81 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,8–61
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11111.םלועה לש הירוטסיהה לכב

יתורפסה סנה לש הז אלפב דקמתהל תנמ-לע
בותכל היה לוכי ימ - עגרל בושח ,ול ליבקמ ןיאש
ןלוקניל םהרבא וא ןוטגנישוו ‘גרו'ג ייח לע שארמ
םינש יפלאו תואמ ,רחא םדא לכ לש ותומד וא
וא תינוליח ,תימלוע תורפס םושב ?דלונ םרטב
ייח לש םיהדמה סנל ינש אוצמל ןתינ אל ,תיתד
ןקוידל הארשהה .שארמ ובתכנש חישמה עושי
ונפלואמ אלו תימיימשה תונמאה-תיירלגמ האב הז

ייח לש סנה אוה אילפמ הכ .ץרא בשוי ןמא לש
ותומשגתה תמלשומ הכו שארמ םיבותכה חישמה
דלונה תייאר דבלמ רבד ןיאש ,יתרצנה עושיב
רבד ןיאו שארמ ותופצל היה לוכיש תיהולאה

היה לוכיש יהולאה חוכה דבלמ
לכ ,תויארה לכ וגצוי רשאכ .ומישגהל
םלועמ” יכ ומיכסי םיבשוחה םיארוקה
םא יכ םדאה ןוצרב האובנ האצי אל
תרגיא( “םאשנ רשא שדוקה חורב
.)12 ,'א הינשה סורטפ

תומגדומ תולודג תותימא עברא
וז הדבוע ידי-לע

תויזחת ןיב תויטסו םייוניש אלל
ןתומשגתהו חישמה תאיב לע ך“נתה
,יתרצנה עושי תומדב השדחה תירבב
הנקסמל יביטקניטסניא ןפואב םיעיגמ
םג האובנב תומדה תא הרייצש דיהש
.הירוטסיהב ןקוידה תא הבציע
הז סנמ תעבונה תיעמשמ-דחה הנקסמה
:תודוקנ עברא תב איה

שדוקה-יבתכ יכ החיכומ איה )1(
םושמ ,םהילע הרוש וחורש םיהולא ירבד םה
בותכל לגוסמ וניא יהולא עויס אלל םדאש
.הזכ יתורפס אלפ םישגהל וא

-יבתכ לש םיהולאהש החיכומ איה )2(
תירחא עדויש דיחיהו דחאה ,שדוקה
לכ תא עצבל חוכה דבלב ולשו תישארבמ
.יתימאהו יחה לאה אוה ,וירבד

יבתכ לש םיהולאהש המיגדמ איה )3(
תא אבנל לכויש ךכ ,לכ עדוי אוה שדוקה
לכש ,רופס-ןיא םישנא ביבס רוזשה דיתעה
ותוירסומ תניחבמ ישפוחו יאמצע אוה דחא
איצוהל לכויש ידכ ,לוכי לכ םג אוהו -
ךותב ורבד לש תמלשומ תומשגתה לעופל
הדירמו ,תורוב ,הנומא-רסוח לש הריווא
.םדאה לש ודיצמ

,יתרצנה עושי ,שיאה יכ המיגדמ איה )4(
תא תמלשומו תטלחומ הכ הרוצב אלימ רשא
עישומ ,חישמה םנמא אוה ך“נתה תויזחת לכ

םינש תואמ .המיהדמ הדבוע התוא לע ועיבצה ארקימ ידימלת תורשע .1
וירוסיי ,ותורישו ותדלוה וראות רבכ חישמה עושי לש ותדלוה ינפל

ךות לא דלונש דיחיה םדאה אוה עושי .ך”נתב םיטרפלו םללכב ותראפתו

,ותדלוה תרוצ ,ותדלוה םוקמ ,וימדוק ,ותדלוה דעומ ,וסוחיי רשא הז םלוע

,ותומ ,ותייחדו ותלבק ,ושרדימ ,ותדובע ,ויפוא ,ודומלת ,ותורגב ,ותודלי

האלפנ הרוצב שארמ ובתכנ םלוכ - םיימשל ותיילעו ותייחת ,ותרובק

.ותדלוה םרט םינש תואמ רתויב
םיהולאו םיהולא חטבל ?ותדלוה םרט םדא לש ותנומת רייצל לכוי ימ”

ינפל וא ,דלוויהל יושע ריפסקיישש הנש 005 ינפל עדי אל דחא ףא .דבלב

תומד ונינפב תגצומ ,ך”נתב ,ןאכ הנהו .דלוויהל דמוע ןואילופנש הנש 052

םירשע ידי-לע אלא ,דחא ידי-לע אל תראותמה םדא לש אילפהל תמאות

םדאה תא האר אל םהמ דחא ףא רשא ,םינמא השימחו םירשע וא

.”ורייצש

רמוכה לש הרושבה תורפס תא קלחמ ץנארק טרב חאה
.יס .יד ,ןוטגנישוו ,תירבה תוצרא תריבב ומאלא

.שקיב רשא לכ תא .ןא .סא חאל ונחלש

,דבכנה ומאלא רמוכה
םינומשה התדלוה םויב הווייאב יתייה הנורחאל

תורפס תא יתקליח םש יתוהש תעב .ימא לש
ןטרסב הלוח התיה יתדוד .יל תחלש רשא הרושבה
הבורק התיה איה ,םש יתייה רשאכו םינש הזמ
יתייהש הנורחאה םעפב .תמאה םלועל התשירפל
ןכ-לע .הריעהל היה רשפא יאו הנשי איה ,התיא
הרמאש ,התבל ”תודחייתה“ םשב ןולעה תא יתתנ
אורקל בושחש הל יתרמאו ,חישמב הנימאמ איה יכ
רשאכ הבנ'ג הדודה םע םיאטוחה תליפת תא
ותואב התבמ יתעמשש הנורחאה הלימה .ררועתת
רקובב תרחמל .תאז התשע םנמא איה יכ התיה הליל
ליגל הבורק התיה איה .המלועל יתדוד הכלה
לאל הדומ ינא .הדות תריסא הכ התיה התב .םינומש
!ינוט ,וננודאב חאהו רמוכה ,ךרובע שודקהו יחה
.יתחפשמ לכל תודע התיה וז !םיהולאל הליהת
,ינודאל חבש
המוהלקוא ,לבונ                                 .סא .ףא

,רקיה ינוט רמוכל

חישמה וננודא םשב תומולשו תויבבלה יתוכרב תא חטוש ינא

ינא .עפשב ךכרביו ךרמשי םיהולאש הניה ךרובע ונתליפת .עושי

לע ךל תודוהלו ךל בותכל וז תונמדזה יל ןתנש לע לאל הדומ

ונל דחוימבו ולוכ םלועב םיהולא תויסנכל תינחורה הכימתה

ןתונ םיהולאו םינורחאה םימיב םייח ונא .הקירמא םורדב ,ןאכ

ןניאש תומשנה יפלאב ותוכלמל םידע תויהל תורשפאה תא ונל

חישמה לש הרושבה תא ועמש אל םלועמש ינפמ ותוא תוריכמ

דואמ םיחמש ונאו ימואלניבה ךנולע תא ידיב קיזחמ ינא .עושי

.דועו דוע תבחרתמ םיהולאה תדובע תא תוארל

ךכרד םיהולאמ האלפנ העתפה הדותב יתלביק המ ןמז ינפל

לע יתייה רשאכ ,השק בצמב ןותנ יתויה תעב ךתייסנכ ךרדו

יתרזענ ךלו םיהולאל תודוה םלוא .הדובעה תקספה ףס

.החול זוחמו ריעב ,רודווקאב היסנכב יתדבע .יתכשמהו

השדח תירנויסימ הדובעב ליחתהל ירנויסימ טקייורפב ונלחתה

.)הקירפא( ואסיב האניגל םירנויסימכ םיאפור המכ חולשל ןכו

הדובעל הכימת לכ קיספהל היסנכה הטילחה ,תאז תורמל

,םהיתוחפשמו םירנויסימה לע דאמ עיפשה הז רבדו תירנויסימה

ונלחתה .היסנכהמ הרזע אלל שדחמ לכה ליחתהל ונילע .ינומכ

ילמינימה םוכסה .לאה תרזעב ,ונמצעב תירנויסימ היסנכ דסייל

םיעבש םיאיצומ ונאו ,רלוד םייתאמ אוה ןוזמ לע םיאיצומ ונאש

.תירנויסימה ונתדובע רובע דרשמ םע תיב תריכשל רלוד

התא יכ עדוי ינאש םושמ תאז לכ ךל רפסמ ינא ,ינוט רמוכה

רבודמשכ יכ ידעב ללפתה אנא ,ךממ שקבמ ינאו םיהולא לש ודבע

.ךצועיילו ךתרזעל הפצמ ינא .ךל הדות .ירשפא לכה - םיהולאב

.ינוט רמוכה ,םיהולא ךכרבי

,דובכב

רודווקא ,החול                                                       .סא .יס
.הז חאל תורפסה תאו ףסכה תא ונחלש

(המשך בעמוד 6)

הינרופילק(המשך מעמוד 1)

אוקלהומה

רודווקא

“חישמה”
,דבכנה ומאלא רמוכה

”חישמה“ תרבוחה תאירק תא יתמייס התע הז
היה דחא לכ וליא .ךילא בותכל יתייה בייח טושפו
לוכי הזה םלועה ,הב בותכב ןימאמו וז תרבוח ארוק
הפשב לכה בתוכ התא .תמאב אלפנ םוקמ תויהל היה
ינא .שדוקה יבתכמ ןיכומיסה לכ תא קפסמו הרורב
ךא ,המ ןמז הזמ שדוקה יבתכ תואובנ לש דימלת
םג יתינהנ .תובר יתוא הדמיל ןיידע תרבוחה
.הברה הנממ יתדמל .יל תחלשש תרחאה תורפסהמ
רפס לע יהשלכ תורפס ךל שי םא יתוא ןיינעמ
ילב ומות דע ותוא אורקל השקתמ ינא .לאקזחי
ךניהש הדובעה לע םיהולאל הדומ ינא .לבלבתהל
.ךתייסנכ תאו ךתוא לוכי-לכה םיהולא ךרבי .השוע
,חישמב תמאב ךלש
הינרופילק ,דדלוס                               .ןא .סא



4

,חישמה לש ותומל סנכיהל ,בלצה תלבק ידי
תונשיה תוישונאה םהיכרד תא תיממ היהש רבד
.םהייח לע ליעפמ ןטשהש חוכה םע תואטחהו
תרזעב םימדוקה םהיאטח תא קחומ היה חישמה
,םרובע רגינ רשא ומד לש אטחמה חוכב םתנומא
.םיהולא ייח ,םייחל תווממ םוקל ולכויש ךכ
ןכ-לע .שדח הרוה םהל תויהל םיהולא לכוי זא
ייח .םיהולאה תוכלמ ידלי תויהל ולכוי םה
,םברקב םיהולאה תוכלמ ייח םניה םיהולא
םתכיפה ידי-לע םיהולא ינבל םתוא םיכפוהה
םק רשא עושי לש ללוהמה ופוגל םיכיישל
לש ונימיל םויה בשויו םיימשל הלע ,היחתל
חישמהש ,תילמס הרוצב ,הארמ הז 44.םיהולא
54.םיהולא לש ותמכחו ותמצוע תא הווהמ

רוצקי רשבה ןמ ,ורשב הדשב ערוזש ימ“
רוצקי חורה ןמ ,חורה הדשב ערוזה לבא .ןויליכ
,תורחא םילימב .)8 ,'ו םייטלגה( ”םלוע ייח
,שחנה תא דימשה ,ורשב תומ תועצמאב ,חישמה
ונייה אל 64.יבשב ונתוא קיזחה רשא ,ןטשה
תוומהמ ,ןטשהמ ,אוטחלמ טלמיהל םילגוסמ
סונמ ךרדל םיעדומ ונייה אלש םושמ שאה םגאמו
,תוומהמ ,ןטשהמ דיחיה סונמה .ןטשה לש ואלכמ

תאטוח םדא תוכלממו שאה םגאב חצנ ייוניעמ
םיהולא תוכלמ ךותל תושדחתה וניה ,וז
תרדוחה ,חישמב םיהולא תמצוע תועצמאב
74.שדוקה חור תועצמאב ונכותל

תא חישמה חתופ שדוקה חור תועצמאב
תאצל ונתוא ררחשמו ןטשה אלכ לש וילוענמ
תושדחתה ידי-לע ,ומויב םוי ,דוע אוטחל אלו
רשא ,םיהולא לש השודקה וחור םע תימוי
,”ימצעה ןוצרה“ תאו ”ינא”ה תא ונכותב האכדמ
]לכונ ונחנא[ לכוא תאז לכ“ 84.”ונרשב“ אוהש
“]ונברקב[ יברקב חוכ ןתונה חישמה תרזעב
וניאטח לכ ,בוש ןכבו .)31 ,'ד םייפיליפה(
רבד לכו ,ןושארה םדאה ,ןטשה ,םימדוקה
ותומ ידי-לע החמנ םיהולא תווצמל דגונמה
94.אתלגלוגב בלצה לע חישמה לש לכ-קבוחה

םיתמ םכתויהב“ :ךכ תאז אטבמ סולואפ חילשה
ומע םכתא היחה ,םכרשב תלרעבו םכיעשפב
,חצנה ייח תא ,םייח תנתונה חורה תא ןתנ אוה[
.]םימדוקה[ וניעשפ לכ לע ונל חלס אוה ]ךל
ומות דע ונדגנ היה רשא בוחה רטש תא לטיב
קחמ[ וריסהו ]ןכל םדוק ונעציבש םיאטחב[
תמצע תא וטישפהבו .בלצב ותוא ועקתב ]ותוא
םיכאלמה ,ןטשה ,אטח[ תוררשהו תויושרה
הווארל ןגיצהו ]רבק ,םוניהיג ,תוומ ,םילשוכה

,ותומ ידי-לע[ וב גשוהש ןוחצנ ,ונוחצנ תכולהתב
הרזח ותיילעו ולש יונישה ךילהת ,ותייחת
ישולישה םיהולאה ייח רוקמ היה םש ,המיימשה
ישונאה ופוג .)51-31 ,'ב םייסולוקה( “]וכותב
-ומכ 05.ןכ םג םש אצמנ יונישה ךילהת תא רבעש
ונחנא“ - ונשדוח - חורהמ שדחמ ונדלונש ,ונא ןכ
לש לכ-םיקבוחה ותייחתבו ותומב ”םיחצנממ רתוי
.)73 ,'ח םיימורה( חישמה

םלועה ישנא רשאכ םיהולאל תנתינ הליהתה לכ
םיהולאה לש ותומלגתה ךשמה תא םיאור
רשא ,ונתיאמ הלא ברקב לעופו ןכושה ישולישה
םיהולא לש ותמצועו וייח תועצמאב םישדחתמ
םוש דוע הארי אל םלועה 15.ונכותב לעופו ןכושה
,רמולכ ,תישונאה תוכלמה יכרדב ונתכילהל היאר
”םיסכנה תוואגו םייניעה תוואתו רשבה תוואת“
רשאכ ונכותב ויהש םירבדה לכ .)61 ,'ב ,‘א ןנחוי(
חישמה לש ובלצל התע םירמסוממ ,אוטחל ונייח
יכרדל התע ונתמ ,התע םיעשונה ונא .םש ,ומע דחי
ינודאל חבש - ךכו ,הב רשא לכו תישונאה תוכלמה
לש םישדחה חישמה ייח ךותב היחתל ונמק -

המצוע יאלמ ,לכ-יקבוח םייח ,םיימשה תוכלמ
ייח םניהש ,םיהולא ייחש רחאמ 25.אטח ילוטנו
לוכי ,חישמה לש ישונאה ופוג ךותב ונכש ,חצנ
לש וחור םאו“ .םיתמה ןמ ומיקהל םיהולא היה

,ומאלא ינוט ,וננודאב ךורבהו ללפתמה וניחאל
,עושי לש רקיה ומשב ךל תודחוימו תוחמש תוכרב
.ונדעב תימויה םכתליפתו ותכרב תרזעב וננודא תייסנכב בוט ונלוכ ונמולש ,יחא

תמישר לע תונמיהל ךישמהל הצור יתייה .הדותב יתלבקש תורפסה תא יתקליח
.השקה ךבצממ תצלחנש יתוארב יתחמש תא עיבהל ינוצרב .ךלש םיחולשמה

םירוזאב םיהולא רבד תא םיזירכמ ונא םוי לכ .וננודא תורשב השק םידבוע ונא
חישמה עושי ןודאה תא םילבקמו םיהולא רבד תא םיעמוש םיבר םישנא .םישדח
ןאכ .ותמצוע תועצמאב וניתוליפת תרזעב םיאפרנ םיבר םישנא .ישיאה םעישומכ
.היסנכ םושמ הכימת יל ןיא ךא ילש תווצה םע דבוע ינא ודוהב

ביחרהלו תוירצונה ומאלא תויסנכ םשב ידוהה ךגיצנכ דובעל דאמ טוהל ינא ,יחא
יל רוזעו ךתדובעל ףתושכ יתוא לבק ,אנא .ךיקוחו ךיללכ יפ-לע ינודא תדובע תא

דאמ חמש ינא .וז היסנכ םדקל
תא תוארלו וז היסנכמ קלח תויהל
תכמות ינודא לש הקזחה ועורז
.ולא םינורחא םימיב הישנאב

אנא .הליפתב םעפה םייסמ ינא
ךתובידנ תאו ךימחר תא הארה
דיב ךבוטמ ונל רוזעו וניפלכ
ךרובע הלודג הכרב יהוז .הבחר
םיללפתמ ונלוכ .ךתחפשמ רובעו
.חישמה לש ינשה ואוב דע ךיפתוש תויהל םיווקמו ךדעב
.עושי םשב בתכמ םישקבמ ונא ,ךבוטב ,םדקהב
.ןמא .ךיכרצ לכ תא קפסיו םיהולא ךכרבי
ודוה םורד ,םדוגלאפדאט                            .סא .יא

.ייא ,ומאלא לש הרושבה תורפס קלחמ
םע ,ודוה ,ירדנומא'גהרב תוילגנוואב ,ראקאהדדוס
.תוירצונה ומאלא תויסנכ לש ימואלניבה ןולעה

הרדנ'צ רמוכה - הלעמל תונומתה יתש
ומאלא תורפס תא קלחמ ןוטסגניביל
תוטלק לע םירסמ ,שדוק יבתכ ,תירצונה
.ודוה ,דאבארדייה ביבס םירפכב ’וכו

(המשך מעמוד 2)

ודוה

םדוגלאפדאט

םירוה תפלחה

םייטלגה ,41–71 ,’ח ,22–52 ,’ז םיימורה  64  71–03 ,’א ,’א םייתנירוקה  54  12–22 ,’ג ,’א סורטפ ,2 ,ב”י ,21 ,’י םירבעה ,1 ,’ג םייסולוקה ,43 ,’ח םיימורה ,55–65 ,’ז ,03–13 ,’ה ,33 ,’ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב”כ סקול ,91 ,ז”ט סוקרמ  44
,’א ,’א סורטפ ,5–6 ,’ג סוטיט ,12–42 ,’ד ,1–01 ,’ב םייספאה ,31–41 ,9 ,6 ,’ח ,42–52 ,6 ,’ז ,3–32 ,’ו םיימורה ,75 ,05–15 ,’ו ,3–7 ,’ג ןנחוי ,3 ,ח”י יתמ  74  41–51 ,9–01 ,’ב םירבעה ,31–51 ,’ב םייסולוקה ,11–71 ,’ב םייספאה ,1 ,’ה ,3–5 ,’ד
םייטלגה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,13 ,ו”ט ,42–72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,22 ,א”י ,53–93 ,1–51 ,’ח ,41–52 ,8–11 ,5 ,’ז םיימורה ,22–42 ,’כ םיחילשה ישעמ ,9–11 ,ו”ט ,52 ,ב”י ,63 ,13–23 ,11 ,’ח ,42–52 ,’ב ןנחוי  84  3–4 ,’א ,’ב סורטפ ,22–32 ,2–3
,’ה םייטלגה ,71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,5–6 ,’ז ,6–31 ,’ו םיימורה ,3–5 ,ו”ט ןנחוי  94  5–31 ,’א ,’ב סורטפ ,7 ,1–3 ,’ד ,3–5 ,’א ,’א סורטפ ,11–41 ,’ב סוטיט ,2 ,’ד ,1–6 ,’ג ,12–32 ,9–11 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ד ,7–61 ,’ג םייפיליפה ,42 ,61–81 ,’ה
,31–41 ,ז”ט ,1–11 ,ו”ט ,32 ,ד”י ,4 ,’א ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי  15  8–01 ,’ד םייספאה ,3–4 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,9–11 ,’א םיחילשה ישעמ ,71 ,’כ ןנחוי ,91 ,ז”ט סוקרמ  05  9–01 ,’ג ,01–51 ,’ב םייסולוקה ,22–42 ,’ד ,1–6 ,’ב םייספאה ,51
,’ו םיימורה ,42 ,’ה ,5–6 ,3 ,’ג ןנחוי ,3 ,ח”י יתמ  25  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,42 ,’ג ,’א ןנחוי ,72–92 ,’א םייסולוקה ,61–12 ,’ג ,81–02 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,91–02 ,’ו ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,12–32 ,ז”י
32 ,3–5 ,’א ,’א סורטפ ,01–51 ,’ב םייסולוקה ,’ב קרפ םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,3–41
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הז ,םכברקב תנכוש םיתמה ןמ עושי תא םיקמה
םיהולא אוהש[ םיתמה ןמ חישמה תא םיקהש
ייח ןתיי[ התומתה ןב םכפוג תא םג היחי ,]באה
]םיימשה תוכלמ ייח[ וחור ידי-לע ]םייהולא חצנ
ידי-לע ונב ןכושה םיהולא[ םכברקב תנכושה
חור ול ןיאש ימ“ .)11 ,'ח םיימורה( “]תושדחתה
ונניא חישמה ,]וברקב ןכושה םיהולא חור[ חישמה
.)9 ,'ח םיימורה( “]חישמל ךייש וניא[ ולש

ותומב םיתמכ ונמצע תא ונבשחהש רחאל
ותייחת תא וניווחש רחאלו ,חישמה לש לכ-קבוחה
תמלשומה ותיילע ןכו ,ונרובע חצנ ייחל תמלשומה
תועצמאב באה םע חישמה ירה ,ונרובע המיימשה
”וניבא אבא“ :קועזלו ונברקל סנכיהל לוכי חורה
ידי-לע םיהולא ינב ונא זא קר .)6 ,'ד םייטלגה(
םא יכ ,םידרפנ דוע ונא ןיאש םושמ חישמה
אוה חישמה 35.דחא שדח םדאכ ומע םידחואמ
םיהולא תמצוע התוא םע ,ופוג ונאו ונשאר
רשב חישמ ,וברקב הנכשש יפכ ונברקב תנכושה

לש ןב ,עושי םשב ונעישומו ונלאוג ,םדו
ךשמה והז 45.באה םיהולא לש ודיחי ונב ,םדא
- ונכותב ,הזה םלועב םיהולא לש ותומלגתה
.חישמה לש יתליהקה ופוגב םילעופה םירבחה
ךותב שדחמ תודלוויה יהוז .התמ תד הניא וז
ייח ,ונברקב םיהולא חור םניהש ,םיהולא ייח
קר אל םמור עושי 55.ונכותב םיהולאה תוכלמ
ונל תתל ידכ םמור אוה ,ונעישוהל תנמ-לע
ןורחאה םויב 65.חצנ ייח םניהש ,םיהולא ייח
,וחור תועצמאב ,ונא םא םיתמה ןמ םוקנ
םישדוחמה וייח תא תויחל ףוסה דע ךישמנ

75.םיהולאה תוכלמבש

ייח םע םיהולאש ושוריפ חצנ ייחב תוכזל
ונייח 85.רהנ וא לחנ ומכ ונכותל םרוז ולש חצנה
ויבא םע חישמה ,ומצע לוכי-לכה םיהולאה םניה
ונא םא 95.ונכותל תרגינה שדוקה חור תועצמאב
ונכותל ומצע תא ריגמ םיהולא ירה ,םישדוחמ
ונב ותומלגתה תועצמאב םוי ידמ ונכרדו

לש תכשמנה תומלגתהה 06.וב ונתייחת תועצמאבו
ותייחתו ,ונתלואגל האיבמ ונברקב ישולישה לאה
םיוולמה ,ונכותב םישדח םייחל הליבומ ונברקב
אוה םהב םייח ,וב ונייח םה הלא .םיהולא תמצועב
16.עשוויהל ולכוי םירחאש ךכ שמתשהל לוכי

ךפה םיהולאש ךכל המרגש איה וז תומלגתה
תוכלמב היה חישמה 26.ןכ םג םיהולא אוהש םדא
תוכלמה ייח תא תויחל ידכ ,בוש 36.םיהולאה
הביסה יהוז 46.הכותל דלוויהל וילע היה ,תישונאה
התיה איה .םירמב שמתשה םיהולאש הדיחיה
56.םדאכ וז תישונא תוכלמל ואיבהש רוטבוקניאה

לכבו 66.םדא ףוגו םדא שפנ ,םדא תמשנ ול התיה
רמא אוה ,וברקב ישולישה לאה חור ללגב ,תאז
.)32 ,'ח ןנחוי( ”הזה םלועה ןמ“ ונניא אוה יכ
חורמו םיממ םידלונ ,םדאה תוכלמ ינב ,ונא רשאכ
םיהולא ינב םיכפוה ונא םג ירה ,שדוקה
ןיא 76.םיהולאה תוכלמ ייח ונברקב םימייקתמו
קר ונלש תוהמיאל ללפתהל ונילעש רבדה שוריפ

התחד תימלסומה יתחפשמ לכ ,ירצונל יתכפה זאמ ,ינודא ,םלוא
םה .רוידו דוגיב ,ןוזמ ןוגכ ,יכרצ תא קפסל וקיספה םה .ילרוג והז .יתוא
,יכרצל גאד אל דחא ףאו תויהו ,רפסה תיב רובע םלשל םג וקיספה
תאז לכ יל םישוע םה .םלש םוי בער ינא םימעפל .םידומילהמ יתרשנ
ינודאל יתחטבה ינא .םלסיאל רוזחאו חישמה עושיב קובדל קיספאש ידכ
.חצנל ונוצר תא תושעלו ינודא תא תרשל ךישמא ,היהי רשא היהי יכ
ידכ ידעב ללפתתש הצור ינא ,ינפב תודמועה וללה תויעבה לכ םע ,אנא
,יתחפשמ דעב ללפתתש הצור םג ינא .ינודא ןעמל ןתיא דומעל לכואש
התאש הז לע םיהולא ךכרביו ךל הדות .םהיתובבלב עגיי םיהולאש ךכ
.ןמא .ךתרזעל םיקוקזה ינומכ םישנאל בושק
,חישמב ךלש
הנאג ,ידארוקאט                                                          .יד .ןא

,רקיה ינוט
לעו ,ךב שמתשמ םיהולאש ךרדה לעו ךייח לע םיהולאל הדומ ינא

ךיבתכב יתנייע רשאכ .לוכי-לכה םיהולאה ידי-לע ךל הנתינש הלכשהה
םוקמל תאצל יתדמעש איה הדבועה ,רקיה ינוט ,וננודא רובע תומשנ תלצהל
ינפל םשל יתאצי ,ןכבו .יבתכמל ךתבושת תא יתלביקש ינפל בלצ עסמ לש
יתשמתשה ,השעמל .תורפסה תאו הבושתה בתכמ תא אורקל יתלחתהש
.ינודא רובע תושדח תומשנכ תומשנ שמחו םישולש ,תומשנ יתלצהו םהב

םישורד ןכלו ,בטיה םירבדה תא וניבי םהש הצור ינא ,רקיה ינוט רמוכה
םושמ ,האירקל שדוק יבתכ לש םיקתוע םירשע וא רשע השימח תוחפל יל
ינא ,ימצע שומישל ,השקבב .דואמ הבוט הלכשה ילעב םניה םהמ םירשעש
ןולימו )קנע סופד( םילודג שדוק יבתכ לש םיקתוע ינש יל חלשתש ןנחתמ
ימי תא ךיראיש לוכי-לכה לאל ללפתמ ינא ,רקיה ינוט .שדוק יבתכ לש דחא
וניהש ,תמאב ינחורה ךחוכ תא לידגישו וילעפ לע עדי דוע ךל ןתייו ךייח
תויסנכ לכבו ךיתויסנכב םישודקה לכ תאו ךתוא ךרבל ךישממ ינא .עושי
.םלועה לכב
,ינממ
הנאג ,האוסאק                                                         .ייא .וא רמוכה
.ייא .וא רמוכל וחלשנו ורשוא תושקבה לכ

תיתפרצמ םגרותמ
,ומאלא ינוט רמוכה דובכל

יתארק רשאכ דואמ שגרנ יתייה
ןולעה תאו ”ךלש ךרדה“ רמאמה תא
ינא .00520 רפסמ ימואלניבה ישדוחה
יתייה .םינש רשע לעמ ךתייסנכל ךייש
םיקתוע השימחו םירשע לבקל הצור
לש ןולימ ,תיתפרצב שדוקה יבתכ לש
רפס ,היצנדרוקנוק ,שדוקה יבתכ
,”רויפיפאה תודוס“ ,”חישמה“
.”טלמנה רויפיפאה”ו

ימצע תא שידקהל לוכי ינא
ןת ,השקבב .ךתייסנכ רובע הדובעל
.ליחתהל תודוסיה תא יל

הרשמב ינודא תא תרשמ ינא
.ןמא .עושי חישמה םשב האלמ
בהנשה ףוח              .י'ג .י'ג רמוכה
.י'ג .י'ג רמוכל וחלשנ תושקבה לכ

תויסנכ לש הנשמה רמוכ
רמוכה ,תוירצונה ומאלא
ליצה רשא ,הנוסמ רפוטסירכ
תועצמאב תובר תומשנ
תימנידה הרושבה תורפס
לש םיטלקומה םירסמהו
השרד אשונ ,ומאלא רמוכה
.הדנאור ,וגוגנאיסב ותייסנכב

םידבוע הלהקמב תורשה תויחאו ומאלא לש תירצונ תורפס יקלחמ
הדנאור ,וגוגנאיס ,הנוסמ רפוטסירכ - .וראקובב ונתייסנכב ינודא תא

(המשך בעמוד 7)

(המשך מעמוד 1)

אפריקההרפורמה העולמית הגדולה של ימינו
בהנשה ףוח הנאג

,’ד םייטלגה ,41–71 ,’ח םיימורה ,96 ,’ו ,61–71 ,’ג ,43 ,92 ,71–81 ,21 ,’א ןנחוי ,11 ,ח”י ,61–71 ,31 ,ז”ט יתמ  45  1–2 ,’ג ,’א ןנחוי ,31–22 ,’ב םייספאה ,4–7 ,’ד םייטלגה ,41–71 ,’ח םיימורה ,21–32 ,’א ןנחוי  35
םיימורה ,1–3 ,ז”י ,72–82 ,01–11 ,’י ,86–96 ,45–85 ,’ו ,42 ,’ה ,51–71 ,’ג ןנחוי  65  4–8 ,’ג סוטיט ,02 ,’ב םייטלגה ,91–02 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,31–71 ,’ח םיימורה  55  31–61 ,9 ,’ד ,’א ןנחוי ,03 ,32 ,’ה םייספאה ,6–7
ןנחוי ,63 ,א”כ ,1 ,ח”י סקול ,01 ,ו”ל םיליהת  85  52–62 ,א”י ,45 ,93–04 ,’ו ,92 ,’ה ןנחוי ,31 ,ד”כ יתמ  75  11–31 ,’ה ,42–52 ,’ב ,’א ןנחוי ,7 ,’ג ,2 ,’א סוטיט ,21 ,’ו ,61 ,’א ,’א סויתומיט ,22–32 ,’ו ,12 ,’ה ,7 ,’ב
,01–11 ,2 ,’ח םיימורה ,62 ,12–32 ,ז”י ,62–72 ,6–12 ,ד”י ,52–62 ,א”י ,73–93 ,’ז ,36 ,04 ,53 ,’ו ,63 ,51–61 ,’ג ןנחוי  95  71 ,ב”כ ,6–7 ,א”כ תולגתהה ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,4–5 ,ו”ט ,32 ,02–12 ,ד”י ,31–41 ,’ד
–02 ,ד”י ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי  06  02 ,’ג תולגתהה ,21 ,’ה ,’א ןנחוי ,01 ,’ג םייסולוקה ,8–11 ,’ג םייפיליפה ,32–42 ,’ד םייספאה ,8 ,’ו םייטלגה ,61 ,’ד ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,13 ,ו”ט ,91 ,’ו ,61 ,’ג ,’א םייתנירוקה
,’ב םייתנירוקה ,91–02 ,’ו ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,1–2 ,ב”י םיימורה ,51 ,ז”ט סוקרמ  16  02–12 ,’ג תולגתהה ,01 ,’ח םירבעה ,61–12 ,’ג םייספאה ,01–11 ,1 ,’ח םיימורה ,62 ,12–32 ,ז”י ,1–11 ,ו”ט ,62 ,32 ,51
םייטלגה ,6–11 ,ד”י ,61 ,’ח ,15 ,’ו ,52–62 ,’ד ,41 ,1–5 ,’א ןנחוי ,11–21 ,6–7 ,’ב סקול ,9 ,א”כ יתמ  26  4 ,’ד ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,9–01 ,’ב ,72–92 ,’א םייסולוקה ,81–22 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,61–81 ,’ו ,71–12 ,’ה
46  6–7 ,’ה ,’א ןנחוי ,3 ,’ז םירבעה ,85 ,’ח ,91 ,61–71 ,31 ,’ג ,1–3 ,’א ןנחוי ,22–13 ,’ח ילשמ  36  9 ,2–3 ,’ד ,’א ןנחוי ,41–81 ,’ב םירבעה ,11–41 ,’ב סוטיט ,61 ,’ג ,5–6 ,’ב ,’א סויתומיט ,6–11 ,’ב םייפיליפה ,4–7 ,’ד

–32 ,11 ,2–3 ,ז”י ,5–7 ,’ג ןנחוי  76  41–81 ,’ב םירבעה ,5–8 ,’ב םייפיליפה ,72–82 ,א”י סקול ,32 ,ג”י םיחילשה ישעמ  66  72–82 ,א”י סקול ,32 ,81 ,’א יתמ ,5 ,’ט ,41 ,’ז היעשי  56  32 ,’א יתמ ,5 ,’ט ,41 ,’ז היעשי
61 ,’ו ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,21 ,’ד םיחילשה ישעמ ,12
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.יחה לאה לש ונב ,םלועה
הירוטסיהה זכרמ אוה חישמה

לכ זכרמ חישמב תוארל שי ךכיפל
יבתכ לכ לש יזכרמה אשונהו הירוטסיהה
ירפ אוה השדחה תירבה לש חישמה .שדוקה
תינכותה תומשגתה איה תורצנהו האובנה ץע
ףלאמ רתוי וותוה םינושארה היווק רשא
.תינכותה ינפל הנש תואמ שמחו

תידוחיי איה האובנה תומשגתה
שדוקה-יבתכל

-יבתכב הייוצמ המייקתהש האובנה תדבוע
תא החיכומ וז הדבוע ,ןכל .דבלב שדוקה
,תיבויח איהש תיהולא הארשה לש המויק
:הרצקב םיקומינה ןלהל .הרידאו תענכשמ
אלל דלונה תא תוארל לוכי וניא םדא םוש
ריק והז רשאב ,תיהולאה הארשהה תרזע
ןימה לכ רובע ,ישממ “לזרב ךסמ” ,םוטא
לוכי לכ עדויו המצוע בר םיהולא קר .ישונאה
רשפא ,ןכא ,םא .הגשמ אלל דיתעה תא אבנל
)שדוקה יבתכב ומכ( תיתימא האובנ אוצמל
תקפסמ ןמז תפוקת םגו תחטבומ המשגה םע
התומשגתהל האובנה תיזחת ןיב הדירפמה
תנמ-לע תיזחתב םישרופמ םיטרפ םעו
םישוחינ ]קר[ ןניא תואובנהש חיטבהל
.וכירפהל ןיאו םלשומ ןועטהש ירה ,םיחלצומ
תיחישמה האובנה זאמ ורבע הנש 004-ש רוכז
חישמב התומשגתה דעו ך“נתב הנורחאה
ןה תובר תואובנ 22222.השדחה תירבה תורושבבש
ינפל 004 רשאמ תומדקומ רתוי הברה ןבומכ
,הנש האמו ףלא לש הפוקת ךשמב .הריפסה
דע )הריפסה ינפל 005,1( השמ ןדיע זאמ
המק )הריפסה ינפל 004( יכאלמ לש ותפוקתל
תודוא תואובנ ,םיאיבנ לש הכורא הרוש
חישמה לע ודיעה ןלוכו הרוצ ושבל חישמה
לע תואובנה תא ריכזהל אלש אובל דיתעה
תואובנהו ןדעה-ןגב הוחו םדאל חישמה
.השמ לש ונמזל דע ךכ-רחא תוברה

תוקייודמו תובר הכ ןה ך“נתה תויזחת

,המלש הכ איה השדחה תירבב ןתומשגתהו
ןתומלשב ודמלנ תויחישמה תואובנה וליאש
םילוכי ויה אלו ןגוה רפוכ םלועב היה אל
הדבועש רחאל ,םינקפס םידימלת םייקתהל
.האולמב תנבומ התיה תומשגתהו האובנ לש וז
תא ונשגפ םרטש ,איה תרעצמה הדבועה
רקחש ןושארה רקבמה תא וא ןגוהה ןקפסה
.חישמב תודקמתמה תואובנה תא תוידוסיב
,םיהולא לש רוצ זועמ” אוה תמאב ןאכ
.“הנומאה לש ןתיאה המוקמ
תטיש איה “האובנ” תועצמאב הארוהה

ותותימא תא חיכוהל םיהולא
-יבתכ ונתוא םידמלמש )דומילה( הארוהה

תותדה לכל תידוסי הכ הרוצב תדגונמ שדוקה
ונל התוארהב - רתויב הבושח איהו תורחאה
,ןדבואל וא העושיל ,םדא לש יחצינה ולרוגש
-יבתכבש ויתווצמו חישמה תלבקב יולת
-יבתכ םאה תעדל תוכז ונל שיש - שדוקה
רבד ,ואל וא תימיימש הרהצה םה שדוקה
םהבש רסמה םאהו טלחומהו יפוסה םיהולא
םיהולא םא .לוכי לכה לאה לש ותכמסהב אוה
אל יזא ,שדוקה יבתכב ונוצר תא הליג םנמוא
יהשלכ תיעמשמ דח ךרדבש קפס תויהל לוכי
תמאב םה שדוקה יבתכש םדא-ינבל הארי אוה
-ינבל תוארהל רחב הב ךרדה .ונוצר תולגתה
לכש ךרד הניה ורבד םה שדוקה-יבתכש םדא
.ןיבהל לגוסמ תעצוממ היצנגילטניא לעב םדא
תודחוימ תואובנ ןתמ ידי-לע איה וז ךרד
,יהולאה םתוחה והז .ןתמשגהו תוטרופמו
.רביד )םיהולא( אוה יכ םישנאה לכל עידומה
עבטומ אוה .הז םתוח ףייזל ןתינ אל םלועל
תעידי ירהש - דיעמ אוה הילעש תמאה לע
,םייטנגילטניאו םיישפוח םירוצי לש םהישעמ
תויהולאה תונוכתה תחא איה ,םדאה-ינב
תידעלב איהו שונא תניבמ רתויב תובגשנה
.תיהולא תומלשל

ותפוקתב רקשה ילילא לע רגית וארקב
וברק” :תמאה יהולא רמא ,והיעשי לש
ודיגיו ושיגי ...םכיתומוצע ושיגה ...םכביר
הנה המ תונושארה ,הנירקת רשא תא ונל
תואבה וא ,ןתירחא העדנו ונבל המישנו ודיגה
יכ העדנו רוחאל תויתואה ודיגה .ונעימשה
.)32-12 ,א“מ היעשי( “םתא םיהולא

,םזיהדובו םלסיא ןוגכ ,תובזוכ תותד ןנשי
םיסינ לע ןהיתונעט תא ןיעשהל וסינ רשא
תרחא תד לכ אלו ןה אל ךא ,םימודמ
,שדוקה-יבתכל טרפ ,םלועה לש הירוטסיהב
.תואובנ שממל וזעה אל

,לוכי לכה לאה לש תדחוימה ותראפת יהוז

תוצק ארוב הוהי” אוה רשא ,לכ עדויה לאה
תושדח...” :ריהצמה ,)82 ,'מ היעשי( “ץראה
.)9 ,ב“מ היעשי( “הנחמצת םרטב דיגמ ינא
הוהי ינא” :רחאל וז תראפת רוסמי אל אוה
,ב“מ היעשי( “ןתא אל רחאל ידובכו ימש אוה
אבנמו שארמ עדוי ודבל יתימאה םיהולאה .)8
יובינה תא ליבגהל רחב אוה .דיתעה תא
םנשיש תורמל 33333.שדוקה יבתכ לש םהיפדל
תויהולאה תואובנב םירחא םיבר םיאשונ

ובבסש םייוגה ,םידוהיה - שדוקה יבתכבש
,תירצונ הליהקה ,תוקיתע םירע ,לארשי תא
תיהולאה תומלשה תא - 'וכו םימיה תירחא
תוארל ןתינ תומשגתההו דלונה תייאר תניחבמ
חישמל תורושקה תואובנה םוחתב רתוי בוט
.רחא םוחת לכב רשאמ

,ודבלב םיהולאש הרורבה הרהצהה הנה
לא יכונא...” :תמא תואובנ אבינ ,דבלב ך“נתב
תישארמ דיגמ .ינומכ ספאו םיהולא דוע ןיאו
יתצע רמוא ,ושענ אל רשא םדקמו תירחא
-01 ,ו“מ היעשי( “השעא יצפח לכו םוקת
לוכי ודבל אוהש םיהולא לש ותעיבק( .)9
תאצמנ האובנהש ,תואובנ אלמלו אבנל
םיבר תומוקמב תאצמנ ,דבלב שדוקה-יבתכב
תרגיאה ,7-1 ,ה“מ היעשי האר .שדוקה-יבתכב
סורטפ תרגיא ,61 ,'ג סויתומיט לא הינשה
היעשי ,22-12 ,ח“י םירבד ,12-91 ,'א הינשה
יפ-לע הרושבה ,9 ,ח“כ הימרי ,32-12 ,א“מ
.)91 ,ג“י ןנחוי

הדבוע לש הרידאה המצועל בל םישל שי
בר ןמז שחרתהל דמועה רבד לע ריהצהל :וז
אל וא ,הז ,םייקתי אוהש םורגלו אב םרטב
.םיהולא השעמ אוה ,םולכ
.יאמ לש ןולעב אובי ךשמה

רפס תביתכמ רבעש ךוראה ןמזה קרפל תמלשומה החכוהה .2
איה השדחה תירבה לש ןושארה רפסה דעו ןורחאה ך”נתה

תינוויל ך”נתה לש ומוגרת ,םיעבשה םוגרת לש םלועב ותואצמיה

ונוטליש תעב לחה הז םוגרת .הריפסה ינפל 002 תנשב ךרעב ךרענש

ןמז םלשוהו הריפסה ינפל 082 תנשב ךרעב ,סופלדליפ ימלת לש

םיריכמ ונאש יפכ ,ך”נתה לכ םוגרתש ןוויכמ .ןכמ–רחאל רצק

יכ וילאמ ןבומ ,הריפסה ינפל הנש םייתאממ רתוי השענ ,םויכ
.םיקיתע רתוי ףא םה םוגרתה ססבתמ םהילע ך”נתה ירפס

ןתינ תקייודמכ חכותש האובנ תיינבב םוצעה ישוקה” .ךכב חילצה אל ך”נתל ץוחמ דחא ףא ךא ,דיתעה תא תוזחל וסינ םישנא הברה .3

ונעטנ וב ,םיקיתע םינמזמ דירש לוכיבכ עיפוה םינש רפסמ ינפל .’ןוטפיש אמיא לש התאובנ' ארקנה םיטושפ םיזורחב רכומ רישב תוארל

יניעב הארנש המ ףושחל יתיסינ םינש ךשמב ...’וכו ’וכו תילגנאה תואנידמב ילארשי’ד לש ותיילע ,רטקה תאצמה :ןוגכ תונוש תואובנ

יאובנ רקש רפוס היה ומצע אוהש הדוה רשא )הילגנאמ( ילדניה סלרא’צ ארקנה םדא םע הלילעה לכ תא יתרשיק ...יתחלצהו לודג רקשכ

רשאכ ,ישונאה ןימה תוכפכפהל תועיתפמה תוחכוהה תחא וז .םימתה רוביצה תא המיר אוה יכו 8441 תנשב אלו 2681 תנשב בתכש ,הז

םירקמה תויושחרתה רחאל הנושארל םסרפתהש ףויז סוסיה אלל ועלבי ,הנש םייפלא תונב תואובנב קפס ליטהל םיסנמה םישנא םתוא
.)ןוסריפ .ט .א ר”ד( ”םימי תוקיתעל םתעיבת תא וליפא קודבל ילב וזחש

,דבכנה ומאלא רמוכה
םיינש הדובעב יתאצמ ינש םויב

הדות תריסא יתייה .תוינק תלגעב ךינולעמ
ינכרבמ םיהולא וליאכ היה הזש ינפמ
!רדתסי לכהשו יתוא בהוא אוה יכ יל רמואו
וניתש .סנגא יתוחאל ינשה ןולעה תא יתתנ
.ירשפא לכה - וננודא עושי םעש תונימאמ
,ינא .ייחב תוכרבה לכ לע הדות תריסא ינא
ךישמא .ינודא םע הרישע ךא ,הינע ,םנמא
-ב ךירסממ תינהנ ינא .ךיבתכ תא אורקל
.”םיהולא תווח“
,תונמאנב ךלש
ןגישימ ,ןוטנילק                       .וו .יי'ג

(המשך מעמוד 3)
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רשאכ ,םדאה תוכלמ ךותל ונתוא ודליש ללגב
,ונכותב םיהולא ייח םע שדוחנ רתוי רחואמ
קר עושי לש ומיאל ללפתהל ונילע ןיאש יפכ
וברקב ישולישה לאה םע םדא הדליש ללגב
יכ ,הלעופ הז היה אל .תישונאה תוכלמה ךותל
86.םיהולא לש ולעופ םא

עושי יכ אוה ןוחטבב ונל עודיה דחא רבד
ףאל הרוה אל םלועמו ומיאל ללפתה אל םלועמ
םישנא 96.הז ןוגכ ישפיט רבד תושעל דחא
יכ תוארלו ,שדוקה יבתכ תא אורקל םיכירצ
ללפתהל אוה ינוציק יחישמ-יטנא השעמ
ןנשי 07.םיהולא דבלמ והשמל וא והשימל
המגוד .הז אשונב שדוקה יבתכב תובר תואמגוד
ןתונ היה יכ עושיל רמא ןטשה רשאכ ,איה תחא
םייפא לפונ היה קר וליא ולוכ םלועה תא ול
ןטשל קר ללפתמ היה ,רמולכ ,ודבועו הצרא
אוה ןטשהש וליאכ( םלועה תא ונממ שקבמו
םלועה תא ארב םיהולא 17.)אוה ךכ אלו וילעב
תורשכ אל םיכרדב גשוה םלועה 27.וילעב אוהו
ריזחמ חישמה 37.וירקש תועצמאב ןטשה ידי-לע
47.תיהולא תמא ידי-לע םלועה תא ותולעבל

עושי עיקומ ,ירוקמה יטסינלה-ינוויה טסקטב
ךשמהו ןטשה ינממ ךל ךל“ :ורמואב ןטשה תא
הווחתשת ךיהולא הוהיל בותכ יכ תכלל
.)01 ,'ד יתמ( ”דובעת ודבל ותואו ]ללפתת[
רוס“ :בותכ סמיי'ג ךלמה לש תילגנאה הסריגב
הווחתשת ךיהולא הוהיל בותכ יכ ןטשה ינממ
.“דובעת ודבל ותואו ]שקבת ,ללפתת[

םיהולאל ללפתהלו דובעל ןטשל רמא עושי
ןיא עושי יפ-לע יכ תאזב תוארל רשפא .דבלב
םישודקה לכ תא ,ומיא תא דובעל וא ללפתהל
דחא לכ” ירמואב .םיהולא דבלמ רחא דחא ףאו
,תוהמיא ,םישודק ,םיכאלמל יתנווכ “רבד לכו
,םיאטרופס ,םיאקיטילופ ,תולשממ ,תובא
,םידלי ,תויער ,םילעב ,עונלוק יבכוכ ,םירמז
,םיקרח ,םיגד ,םירופיצ ,תויח ,החפשמ יבורק
,תותד ,ןהיגוסל תונמא תוריצי ,הקיסומ
לכב הוואג וא ,רשב ,הוואת ,םלועה ,םיבשחמ
דובעל םיבייח ונא 57.ימיימש וא ימשג רבד
לא סולואפ תרגיאב .דבלב םיהולאל ללפתהלו
םיקוספב ,םיימעפ בותכ ,'א קרפ םייטלגה
הרושב םכל עימשי והשימ“ יכ ,עשתו הנומש
םא .“היהי ]ללוקי[ םרח - םתלביקש וזמ הנוש
ומיאל ללפתהל ךשמה ,ללוקמ תויהל ךנוצרב
.ליעל םירכזומה לכלו םישודקל ,עושי לש

ידי-לע ךרובמ תויהל איה ךתפיאש םא ,םלוא
.דבלב םיהולאל ללפתה ,ללוקמ אלו םיהולא
שדוקה יבתכב םיפסונ םיבר םיקוספ םנשי
67.דבלב םיהולאל ללפתהל ונילע יכ םירמואה

דציכ ותוא ולאש עושי לש וידימלת רשאכ
אל[ םיימשבש וניבא“ :הנע אוה ,ללפתהל
אוה .“םיימשבש םישודקה וא םיימשבש םירמ”
שדקתי ]םא יכ ,“םהיתומש ושדקתי” :רמא אל
אובת” רמא אל אוה .“]םיהולא םש[ ךמש
אובת“ םא יכ ,“םנוצר השעיי וא םתוכלמ
ןכ םיימשב ומכ ךנוצר השעי ,ךתוכלמ
לש ויתוארוה ,בוש .)01-9 ,'ו יתמ( ”ץראב
תוללוש ,תאשל ונילעש תוליפתל עגונב חישמה
םא ,בוש .םיהולא דבלמ רבד לכו דחא לכ
טושפ ,םיהולא ידי-לע ללוקמ תויהל ךנוצרב
ךא .וילא רשאמ ץוח ךשפנ הבאתש ימל ללפתה
77.םיהולאל קר ללפתה ,ךרבתהל הצרת םא

,םלועב ,שונאה תוכלמב התע םיאצמנ ונא
,ונשודיח זאמ 87.ונממ קלח רבכ ונא ןיא ךא
רשיא עושי 97.םיימשה תוכלממ קלח ונא
םיימשבש ויבאל ללפתה רשאכ וז הדבוע
יתתנ ינא“ :ויבאל רמא אוה .וידימלת םשב
םניא יכ ,םתוא אנש םלועהו ךרבד תא םהל
ינניא .םלועה ןמ ינניא ינאש םשכ םלועה ןמ
ןמ םרמשתש אלא ,םלועה ןמ םחקתש שקבמ
ןמ ינניא ינאש םשכ םלועה ןמ םה ןיא .ערה
.)61-41 ,ז”י ןנחוי( ”םלועה

ןב“כ ןהו ”םדא ןב“כ ןה ,חישמה ,בוש
תלואגלו וניתומשנ לש העושיל םרג ”םיהולא
וניאטח לע בלצה לע םרומ ותויה ידי-לע 08ונפוג
בלצה לא םרומ ותויהב 18.םיהולא לש ֶהֹשכ
,)רבדמב שחנה תא םירה השמש םשכ( שחנכ
עגונב ןטשה םע דדומתהל לגוסמ היה אוה
ןטשה לש יחצנה תוומל ,ןטשה לש ותונסרהל
םהש הלא לכב ןטשה לש תמדוקה ותזיחאלו
ןה חישמה םרג שחנכ 28.םיהולאה ידלי תעכ
היקנה ותושייב ןטשה תומל ןהו אטחה תומל
לע םיתמ ונא רשאכ ,בוש 38.וננעמל ,אטחמ
ונמצע יבגלו ןטשה יבגל ,אטח יבגל בלצה
,האטחה ,תיכונאה ךרדה ירה ,םייכונאה
םע םש רבקיתו תומת םייח ונא הבש ,תינטשה
ונל ןתינ רשא יעבט-לעה חוכה לכ 48.חישמה
ונכותב ילילש רבד לכ יבגל תומל לכונש ידכ
ידי-לע גשוה ,תתחשומה םדאה תוכלמבו
ונא רשאכ .הנש םייפלא ינפל בלצה לע חישמה
אוהש ,רמולכ ,וננעמל ויה ויגשיה לכ יכ םיניבמ
ותוכלמ ךותל תישונאה תוכלמהמ ונתוא לאג
יחצנה שאה םגאמ טלמיהל לכונש ךכ ,תיהולאה

וייחב תוכזלו 58םראתל ןיאש וייוניע לכ םע
םג ןיבנ ונא 68.םיימשב םירשואמהו םייחצנה
תא ףרה אלל םיללהמ םישדוחמ םישנא עודמ
,שדוקה חור תאו ,ויבא תא ,חישמה עושי וננודא
78.ונרובע תאז ושעש לע ,דחאב השולש םהש

תוכלמל תעכ םיכייש ,ועשונש ונתיאמ הלא
ונכותב םילעופ ויבא םע חישמה .םיימשה
ןיידע ועשונ אלש הלאל רוזעל ידכ ,ונכרדו
תוכלמב םיאצמנ ונאש ןמז לכ ,וז תוכלמב
לכב וניכז חישמה לש ותייחת תועצמאב .שונאה
איה ותייחת .ונרובע חישמב אצמנש יבויח רבד
.אוטחל ידכ םייח ונניא רבכש םושמ ונתייחת םג
ךכב ,ונמוקמ אלממל חישמה לש ותכיפה ידי-לע
וייחב לטבל ידכ בלצה לע ונמוקמ תא חקלש
ונא ,םימדוקה ונייח תאו םימדוקה וניאטח תא
חישמה לש ותומ תלבק יכ ןיחבהל םיליחתמ
םישדוחמה חצנה ייח תלבקל הדיחיה ךרדה הניה
ךרדה יהוזו ,וכרד יהוז 88.ונמצעל חישמה לש
תוכלמל שונאה תוכלממ רבעמל הדיחיה
םיהולא ונל ןתונש הדיחיה ךרדה יהוז 98.םיימשה
עושי .שאה םגא לש יחצנה יוניעהמ טלמיהל
תוכזל לכונש ידכ םייחה תא דבאל ונילעש רמא
ייחל[ ןויליכ ילב ומוקי םיתמה“ קר .וב חצנ ייחל
רמא אוה 09.)25 ,ו”ט ,‘א םייתנירוקה( “]חצנ
,רמולכ[ ושפנ תא ליצהל ץפחה יכ“ :ךכ תאז
ולש וייח תא תויחלו ונוצרכ תושעל ךישמי
חינהלו םיהולא ןוצר תא תושעל םוקמב
שונא תכלממב וכותב וייח תא תויחל םיהולאל
לבא .]חצנה ייח תא דבאי[ התוא דבאי ]וז
ןוצר תא השעיש ימ[ ינעמל ושפנ תא דבאמה
םיהולא ייח היחיו םדאה תוכלמב םיהולא
חצנ ייחל הכזי[ הנאצמי ,]םדאה תוכלמב
.)52 ,ז”ט יתמ( “]םיהולא לש םיימשה תוכלמב
,וכזי ,חישמה לש ותומל םהייחב םיענכנה הלא
.דעל םיימשב חישמה ייחל ,חישמה לש ותייחתב

םיאצמנ ונא רשאכ וילא אובל םיבייח ונא
קר .ונוצר תא עצבל תנמ-לע שונאה תכלממב
,ותוכלמב םירבח תויהלו חצנ ייח לבקל לכונ זא
םיהולא תיב ינבו םישודקה לש םריע ינב“ תויהל
19.)91 ,'ב םייספאה( “]םיימשה תוכלמ[

תידעלבה ונבל תמושת תא שרוד עושי
.יוניש ךילהת אוה חישמב אבה ונדעצ

ךילהתב ךישמהל םיבייח ונא ,ונשדוחש רחאל
םינתשמ ונא 29.םוי ידמ םיהולא לש יונישה
ונכותל חישמה תא םיחקול ונאש ךכ-ידי-לע
םושנלו תותשל ,לוכאל ונילע .תע לכבו דימת
הייהנ עובק ןפואבש ךכ ,םוי ידמ חישמה תא
ונתיאמ שרוד עושי 39.ונייח אוהש ,וב םייורש

(המשך בעמוד 8)
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–53 ,41–91 ,ט”י ,3–5 ,ג”י ,’ב םיכלמ ,63–83 ,ח”י ,81–42 ,ז”י ,’א םיכלמ ,9–11 ,ב”י ,91–02 ,01–71 ,’א ,’א לאומש ,82–03 ,ז”ט םיטפוש  77  3–4 ,’ח תולגתהה ,6 ,’ד םייפיליפה ,1–2 ,א”י סקול ,6 ,’ו יתמ ,01 ,2–3 ,’ב
,31–61 ,א”י םירבעה ,33 ,ז”ט ,64–74 ,ב”י ,32 ,21 ,’ח ,61–12 ,’ג ,9–21 ,’א ןנחוי  87  53 ,ז”כ ,5–71 ,ב”י םיחילשה ישעמ ,21–51 ,ו”ט ,01–41 ,ד”י ,41–81 ,ג”י ,’ב םימיה–ירבד ,01 ,’ד ,’א םימיה–ירבד ,11 ,1–7 ,’כ ,23
םייטלגה ,81–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,01 ,1 ,’ה ,42–62 ,’ג םיימורה ,13 ,ז”ט םיחילשה ישעמ ,82 ,’כ יתמ  08  41 ,ג”י ,31–61 ,א”י םירבעה ,42–72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,41–81 ,’ח םיימורה  97  4–6 ,’ד ,51–71 ,’ב ,’א ןנחוי

,ד”י ,9–21 ,’ה תולגתהה ,81–12 ,’א ,’א סורטפ ,31–41 ,’ג םייטלגה ,23–63 ,ב”י ןנחוי ,3–31 ,ב”י תומש  18  5 ,’א תולגתהה ,41–51 ,’ב םירבעה ,51 ,’א ,’א סויתומיט ,21–41 ,’א םייסולוקה ,41–22 ,’ב םייספאה ,4 ,’א
,41 ,’ו ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,31 ,’ח ,2–41 ,’ו םיימורה ,42–52 ,ז”ט יתמ  48  31–51 ,’ב םייסולוקה ,11–71 ,’ב םייספאה ,01 ,’ו ,8–12 ,1–2 ,’ה םיימורה ,41 ,’ג ןנחוי  38  31–51 ,’ב םייסולוקה ,41 ,’ג ןנחוי  28  3–4
–01 ,’א ,’א םיקינולסתה ,02–62 ,ז”ט סקול ,34–44 ,’ט סוקרמ ,64 ,14 ,ה”כ ,8 ,ח”י ,04–24 ,ג”י ,82 ,’י ,21 ,’ח ,21 ,’ג יתמ ,41 ,ג”ל היעשי  58  42 ,22 ,’ב ,’א סורטפ ,1–3 ,’ג ,01–51 ,’ב םייסולוקה ,01–11 ,’ג םייפיליפה
,’ג ,’ב סורטפ ,3–4 ,’א ,’א סורטפ ,41 ,ג”י ,82 ,ב”י ,61 ,01 ,א”י ,43 ,’י םירבעה ,21 ,5 ,’א םייסולוקה ,1 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,2–3 ,ד”י ןנחוי ,23 ,ב”י סקול ,34 ,ג”י ,02 ,’ו יתמ ,71 ,’ג בויא  68  01–11 ,ד”י תולגתהה ,7
,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,12 ,ז”י ,62 ,ו”ט ,32 ,02 ,31 ,6–11 ,ד”י ,03 ,’י ,32–42 ,’ד ,01–41 ,1–3 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,6 ,ד”מ ,5 ,’ט היעשי ,93 ,53 ,’ד םירבד  78  1–5 ,ב”כ ,9–72 ,1–5 ,א”כ ,31–71 ,9 ,’ז תולגתהה ,31
,1 ,’י ןנחוי ,42 ,ז”ט יתמ  98  22–32 ,’א ,’א סורטפ ,41 ,ב”י םירבעה ,22–42 ,’ד םייספאה ,74–45 ,24–44 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,42 ,ב”י ,3 ,’ג ןנחוי ,02 ,ג”ל תומש  88  02 ,7 ,’ה ,32 ,’ב ,’א ןנחוי ,9–01 ,’ב םייסולוקה
,’ה םירבעה ,1–3 ,’ג ,01–51 ,’ב םייסולוקה ,01–11 ,’ג םייפיליפה ,1–6 ,’ב םייספאה ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,22 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,01–11 ,’ח ,2–31 ,’ו םיימורה ,21 ,’ד םיחילשה ישעמ ,5 ,ו”ט ,6 ,ד”י ,32–42 ,ב”י
,31 ,ב”י ,3–4 ,’י ,’א םייתנירוקה ,1–7 ,ו”ט ,84–85 ,’ו ,41 ,01 ,’ד ןנחוי  39  9–11 ,’ג םייסולוקה ,22–42 ,31–61 ,’ד םייספאה  ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה  29  11–22 ,’ב םייספאה  19  24–75 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה  09  8–9
81–02 ,’ה םייספאה ,52 ,61 ,’ה םייטלגה ,71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה
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ונל ויהיש ידכ ,וננעמל וז תדמתמ בל תמושת
49.ףוסה דע חצנ ייח

םוקמ םוש ונל היהי אל ,לילכ וב דקמתנ אל םא
הרושבה רפסב תאז ריבסמ עושי 59.םיימשב ומע
דע השולשו םישימח םיקוספ ,'ו קרפ ןנחוי יפ-לע
תמושת אולמ תא ול ןתינ אל םא .העבראו םישימח
,תעדה תוחסה ,תולוקה ינוילימ לכ יזא ,ונבל
םידיחיה םירבדה ויהי םלועה לש םישערהו

ןוברידה תולימ תא דוע עומשל לכונ אל 69.עמשנש
ידכל םלועה תא תואיבמה ןה ןהש ,ולש תוינויחה
רבד תומלגתה וניהש רואה ,ונכותב ורוא תייאר
תטלחומ תודקמתה אלל 79.יחכונה םלועב ונב ינודא
,ולש ןוברידה תולימ תא עומשל לכונש ידכ חישמב
.םלועב תדמתמה ותוחכונל תויאר םוש הנייהת אל
יולת םג אוה 89.לילכ וב םייולת תויהל םיבייח ונא
-לע םישדוחמ שונא יפוגל הקוקז שדוקה חור 99.ונב
םילגוסמ ונא ןיא 001.םהב לועפלו םהב ןוכשל תנמ
ונתוא ןברדמ אוה רשא תא תושעל וא ,ותוא עומשל
.ולוקל םיבושק היהנ אל םא ,תושעל

השולש םיקוספ ,'ד קרפ ןנחוי יפ-לע הרושבב
.חישמהמ תותשל דציכ בותכ ,רשע העבראו רשע
םישימח םיקוספ ,'ו קרפ ןנחוי יפ-לע הרושבב
לוכאל דציכ בותכ ,העבראו םישימחו השולשו
םיקוספ ,ד”י קרפ ןנחוי יפ-לע הרושבב .חישמהמ
,השולשו םירשע ןכו רשע השישו רשע השימח

םיקוספ ,ו”ט קרפ ןנחוי יפ-לע הרושבבו
תוהשל דציכ בותכ העבשו השימח ,העברא
קוספ ,'כ קרפ ןנחוי יפ-לע הרושבבו ,וכותב
ותוא םושנל דציכ בותכ םיינשו םירשע
חורה תא ונכותל םימשונ ונא רשאכ .ונכותל
,ומויב םוי ידמ ,חישמה איהש ,םייח תנתונה
הזו םוי ידמ םישדוחמו םיננערתמ ונא ירה
,חישמה עושי 101.ימצעה וננוצר תא אכדמ
תימוי תוננערתה ,שודיח והז ,םיהולא רבד
ידי-לע םישדוחמ תויהל ונילע 201.ונרובע
ונא רשאכ .םוי לכ לש הקד לכב חישמה
רבד ,חישמה תא םימשונ ,םיתוש ,םילכוא
תויהל םילוכי ונאש דבלב וז אל ירה ,םיהולא
יוניש ךילהת םירבוע ונא םא יכ ,וב םייורש
301.חישמה לש ותומלשל חישמב תוקוניתמ

חישמב םיהולאל אובל ךנוצרב םא
ךל תויהל לכוי םיהולאש ךכ ,שדחמ דלוויהלו
םא ,דליל ול תויהל לכות התאו שדח הרוהל
לודיג ידי-לע הז יוניש ךילהת רובעל ךנוצרב
רבגתהל וחוכ םג ומכ ,ךברקב םיהולא לש וחוכ
עינכהל ךילע ,רשבהו ,םלועה ,ןטשה ,אטח לע
םא .וישכע חישמל לילכ םיישונאה ךייח תא
וייח תא דיימ לבקל לכות ,תאז השעת
רמוא םיהולא .וישכע ,תוומלאה ינב ,םייהולאה
הנה ,]םיאתמ ןמז[ ןוצר תע התע הנה“ :ונל
םלועל .)2 ,'ו ,‘ב םייתנירוקה( ”העושי םוי התע
,תפסונ העש ,ףסונ םוי היחנ םא םיעדוי ונניא
ויבא םע חישמהמ שקב 401.תפסונ הקד ףא וא
בהאנה ודליכ ךתוא לבקל ,שדוקה חור ידי-לע
:וז הליפת תרימא ידי-לע וישכע

(המשך מעמוד 7)

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

הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש ונב
4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח לכ לע

ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי וניהשו
יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ
ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה
,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל
ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ
ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי
11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי

ישעמ  3  4-3 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1
ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,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 ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב
םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה
םייסילוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה  9  41 ,'א

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

םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב יפלא

,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ ונלש

,תיכ'צ ,תינלופ ,תינמור ,תינמרג ,תיקלטיא

,תיברס ,תינבלא ,תינאירוק ,תיניס ,תיסור

.תילאפנו תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט

הניה ומאלא תייסנכ םעטמ םינולעה תקולח

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב
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םירוה תפלחה

,86 ,’ו ןנחוי ,52–82 ,’י סקול ,92–13 ,ב”י סוקרמ ,3 ,ו”כ היעשי  49

סקול ,42–62 ,ז”ט ,73–93 ,’י ,91–42 ,’ו יתמ  59  3 ,ז”י ,72–82 ,’י

,’ד ,1–4 ,’ג םייסולוקה ,41 ,ג”י םיימורה ,52–62 ,ב”י ןנחוי ,1 ,ה”י

סויתומיט ,31–61 ,’ד ,’א סויתומיט ,71–81 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,2
51–71 ,’ב ,’א ןנחוי ,61–71 ,’ה םייטלגה ,22 ,ג”י יתמ  69  61 ,’ב ,’ב

,ז”ט ,72 ,3–4 ,’י ,36 ,’ו ןנחוי ,11–21 ,ב”י סקול ,41–61 ,’ה יתמ  79

,’א םייתנירוקה ,42–82 ,ז”י םיחילשה ישעמ ,86 ,’ו ןנחוי  89  31–51

1 ,’ו ,81–02 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,8–9 ,’ג ,’א םייתנירוקה  99  6 ,’ח

,8 ,’א םיחילשה ישעמ ,41 ,7 ,ו”ט ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי  001

,91–02 ,’ו ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,9–11 ,1 ,’ח םיימורה
,01 ,’ב םייספאה ,91–02 ,’ב םייטלגה ,61–81 ,’ו ,’ב םייתנירוקה

,’ג ,’ב סויתומיט ,72–92 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ב םייפיליפה ,81–22

42 ,’ג ,3–5 ,’ב ,’א ןנחוי ,01 ,’ח םירבעה ,41–71

,’א עשוהי  201  1–2 ,’ד ,’א סורטפ ,21 ,’ב סוטיט ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,42 ,61–71 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,41 ,ג”י ,31 ,’ח םיימורה  101
,31–41 ,’ד ןנחוי  301  52–72 ,’ה םייספאה ,23 ,’כ םיחילשה ישעמ ,71 ,ז”י ,3 ,ו”ט ,36 ,’ו ןנחוי ,51 ,11 ,’ח סקול ,8–21 ,ט”י םיליהת ,8
,31 ,ה”כ ,24–44 ,ד”כ יתמ  401  9–01 ,6–7 ,’ב םייסולוקה ,01–51 ,’ד ,71–91 ,’ג םייספאה ,22 ,’כ ,7 ,4–5 ,ו”ט ,32 ,51–61 ,ד”י ,35–85 ,’ו
51 ,ז”ט תולגתהה ,42 ,’א ,’א סורטפ ,31–41 ,’ד ,01–11 ,’א בקעי ,6 ,2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,61–12 ,ב”י סקול
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782-7406 (479)       סקפ      782-7370 (479) -:הממיב תועש 42 חותפ ןיעידומו הליפת וק
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.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 13136      -סל'גנא סול תייסנכ

.ברעב 00:8-ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפת
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
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