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�םייחל�םיהז�םניה�רשא�,“בלצה�לש�םייח“ב�ליחתהלו
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�.קוביד�יזוחאו�םיער�רשא�הלא�ינפ-לע�םיהולא�יאריו
�ונלביק�רשא�םישדחה�םייחל�םידגונמ�הלא�לכ
�בושחה�רבדה�םה�הלאה�םישדחה�םייחהו�,םיהולאמ
�הרקי�םעפ-יא�רשא�וא�ונל�הרק�םעפ-יא�רשא�רתויב
�אלש�ללפתמ�ינא�,בוש�?םכתא�בילעמ�הז�םאה�7.ונל
�םייחב�םישנאה�בור�.תמאה�וז�םגש�םושמ�,אוה�ךכ
�,םהילא�םיבורקה�יניעב�ןח�אושנל�םיצור�םיירמוחה
�,םשקובמ�ןתמ�ידי-לע�וא�םשקובמ�יולימ�ידי-לע
�תאז�םע�.דואמ�םיער�םהש�םיעדוי�םה�םא�וליפא
�תונדרמב�םיהולאמ�רענתהל�אלש�ונב�עושי�הרתמ
�םידגנתמ�םה�םא�דחוימב�,ונל�םיבורקה�תבוטל
�.םיהולאל�םיכייש�רשא�ונתיאמ�הלאלו�םיהולאל
�ללפתמ�ינא�?וז�תמא�ףיטהל�םישייבתמ�םתא�םאה
�,םישייבתמ�םתא�םאש�םושמ�,םישייבתמ�םכניאש
�8.םכב�שייבתמ�חישמה�עושי

�םיאצמנ�םדאה�ןוצרו�םיהולא�ןוצר�רשאכ
�םדאהו�םיהולא�ןעמל�,ונילע�הווצמ�,תושגנתהב
�םישלו�בלצה�תא�תאשל�,)םירפוכה�וניריקי�ללוכ(
�.בלצה�לע�ונלש�תוקושתהו�תימצעה�הבהאה�תא
�ותוא�רפוכ�םדא�שי�םא�וליפא�תאז�תושעל�ונילע
�ויניעב�ןח�תאשל�םיניינועמו�דואמ�םיבהוא�ונא
�,אבא�,אמיא�ומכ�,ונלש�םיימצעה�םיירמוחה�םייחב
�אל�םלועל�רשא�והשימ�,לעב�וא�,השיא�,תב�,ןב

�לש�הז�גוס�שרוד�ןודאה�9.ויתושגרב�עוגפל�הצרנ
�הבהאה�וא�הביחהמ�רהטיהל�לכונש�ידכ�תונתייצ
�,חישמל�תיעבט�לע�הביחו�הבהאל�,ונלש�תירמוחה
�תורפוכ�תומשנלו�םירפוכה�וניריקיל�הבהאהמ�למגינו
�ימ�יכ�ונב�הרתמ�אוהש�ךכל�הביסה�יהוז�01.תועות
�יאדכ�וניא�ינממ�רתוי�ומיא�תא�וא�ויבא�תא�בהואה”
�יאדכ�וניא�ינממ�רתוי�ותב�תא�וא�ונב�תא�בהואהו�,יל
�ילא�אבש�ימ”�.)�73,‘י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“יל
�,וינב�תאו�ותשא�תא�,ומיא�תאו�ויבא�תא�אנוש�ונניאו
�לוכי�וניא�,ולש�ושפנ�תא�ףאו�ויתויחא�תאו�ויחא�תא
�אוהש[�ובלצ�תא�אשונ�וניאש�ימ�.ידימלת�תויהל
�“ידימלת�תויהל�לוכי�ונניא�ירחא�אב�וניאו�]תורזנתה
�בילעמ�הז�םאה�.)�72-62,ד“י�סקול�יפ-לע�הרושבה(
�יהוז�?וז�תמא�דמלל�םישייבתמ�םתא�םאה�?םכתא
�הבישחה�ךרדמ�ינוציק�ןפואב�הנושה�הבישח�ךרד
�וז”�:םירמואה�,תינחור�םירוויע�,םידובא�םישנא�לש
�ונלש�הנידמה�וז”�,“ערלו�בוטל�,ונלש�החפשמה
�לש�םיגיהנמה�וא�ונלש�החפשמה�םא�.“ערלו�בוטל
�ןעמל�,ונחנאש�הצור�םיהולא�,םיעוט�ונלש�הנידמה
�םהש�םירבדה�לע�םתוא�חיכונו�ףוזננ�,םהלש�תומשנה
�רוזחל�תונמדזהה�םהל�ןתניתש�ךכ�,הרושכ�אלש�ושע
�חצנל�תויחל�ףוס�ףוסו�,םיהולא�תא�תרשל�,הבושתב
�תרגיאה(�“?רשבמ�ןיאב�ועמשי�דציכ”�11.ןדעה�ןגב
�רתוי�עמשיהל�ךירצ�םיהולאל”�,)�41,‘י�םיימורה�לא
�ךירצ”�,)�92,‘ה�םיחילשה�ישעמ(�“םדא�ינבל�רשאמ
�תרגיאה(�“בזוכ�םדא�לכו�ןמאנ�םיהולאה�יכ�רכויש
�…ןודבעת�ימ�תא�םויה�םכל�ורחב”�,)�4,‘ג�םיימורה�לא
�.)�51,ד“כ�עשוהי(�“הוהי�תא�דובענ�יתיבו�יכונאו
�הרושבה(�“?יחא�םה�ימו�ימיא�איה�ימ”�:רמא�עושי
�:ורמואב�ותלאש�לע�הנוע�אוה�.)�84,ב“י�יתמ�יפ-לע
�,יחא�אוה�םימשבש�יבא�ןוצר�תא�השועה�לכ�יכ”
.)�05,ב“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“ימיאו�יתוחאו

�לע�יכ�ונל�רמוא�יתמ�יפ-לע�הרושבה�רפס
�לכב�םהיהולא�ןודאה�תא�בוהאל�רוחבל�םירצונה
�,םהיתוחפשמ�ינפל�,םדואמו�םלכש�,םתמשנ�,םבל
�םיארמ�ונא�םא�21.םמצע�ינפל�וליפאו�,םהירבח�ינפל
�רחא�םדא�לכל�רשאמ�םיהולא�יפלכ�דובכ�רתוי
�ונחנא�וא�ונלש�החפשמה�הז�םא�וליפא�,םלועב
�יפלכ�דובכ�רתוי�ונל�שיש�וארי�םישנא�יזא�,ונמצע
�ונלש�תוחפשמה�וללכבו�,םלועה�לכל�רשאמ�םיהולא
�תונתייצהו�הצרעהה�,הבהאב�הזוח�םלועהשכ�.ונמצעו
�,ץירעהל�,בוהאל�ודמלי�םה�ףא�,םיהולא�יפלכ�ונלש
�תמא�תבהא�יהוז�.לצניהלו�םיהולא�תא�דבכלו�תייצל
�תלצהו�ןודאה�ןעמל�םיימצעה�ונייח�תא�ונחינהב

�יושע�רשא�רבד�לכ�אונשל�ונילע�,רמולכ�31.תומשנ
�םהיתומשנ�תסינכ�תא�עונמל�וא�ונתמשנ�תא�סורהל
�רשא�רבד�לכ�וא�דחא�לכ�41.ןדעה�ןגל�םירחא�לש
�ונא�וא�החפשמ�הז�םא�םג�,תאז�תושעל�לולע
�וניא�שונא�םד�.רוסיאה�תילכתב�ונילע�רוסא�,ונמצע
�שודקה�שולישה�,תיהולאה�שדוקה�חורמ�רתוי�ךימס
�הלא�תא�םיבהוא�תמאב�ונחנא�םא�51.תוהולאה�לש
�םישנאה�לכב�רבודמ�רשא(�ונינכשלו�ונילא�םיבורקה
�םושמ�,חישמה�עושי�לש�הווצמ�לכל�תייצנ�,)םלועב
�ונינכשו�ונתיב�ינב�,ונוצר�רחא�םיאלממ�ונא�רשאכש
�סנכיהל�ולכוי�םה�דציכ�ואריו�םיהולא�תא�ודבכי
�לש�ויתווצמ�תרימש�איה�תמא�תבהא�61.ןדעה�ןגל
�תוימשג�אלא�ללכ�הבהא�הניא�שונא�תבהא�71.םיהולא
�וז�הבהא��.םיעשורמה�םיימצעה�ונייחמ�תמרוזה
�הבהא�תשרודו�וב�תקשוח�איה�רשא�תא�קר�תבהוא
�לע�הבהא�לש�הז�גוס�תימהל�שי�.הרומתב�תימשג
�81.בלצה

�,םיהולאה�רבד�תא�,ותוא�בהאנש�הצור�ןודאה
�ןיבהלו�תעדל�,תוארל�דומלל�ונילע�91.ונא�ונתבוטל
�תא�שוטינש�הצור�עושי�02.ותלימ�ךרד�םיהולא�תא
�הצור�חישמה�עושי�12.תירמוחה�תימצעה�הבהאה
�גוס�םע�אל�ךא�,ונביוא�תא�וליפא�,םירחא�בהאנש
�הבהאה�לש�אטחב�ךורכה�,ימשגה�,םדוקה�הבהאה
�הבהאה�התוא�םע�בהאנש�הצור�אוה�22.תיכונאה
�ייחב�רבודמ�,בוש�רשא�,חישמה�לש�תיעבט-לעה
�32.חישמה�עושי�לש�םייחה�וא�,“בלצה�ייח”�,תורזנתה
�,ולש�ףוגל�חישמה�עושי�לש�ותבהא�תא�םיארמ�ונחנא
�רובעו�ומצע�חישמה�תבוטל�,ולש�הלכל�,ולש�היסנכל
�םלועל�ותיא�ונלש�םיסחיה�תכרעמ�42.לכה�תומשנ
�לש�אוהש�גוס�לכב�וא�תימשג�הבהאב�הכורכ�הניא
�ונייח�לע�52.תומשנ�תלואגלו�וילא�הבהא�דבלמ�הבהא
�בוהאל�לכונש�ךכ�,ןודאה�ידי-לע�םילהונמ�תויהל
�ונבבל�יכ�הווצמ�םיהולא�.םיהולא�תארי�הבהאב�םירחא
�ןעמל�,חישמה�עושיל�טרפ�שיא�םע�דחואמ�היהי�אל
�ידכ�תולבגמ�אלל�ותוא�תרשנ�יכ�הצור�אוה�.ונתמשנ
62.ןדעה�ןגל�סנכיהל�לכונש

�ונילעש�שיגדמ�יתמ�יפ-לע�הרושבב�הרשע�קרפ
�תירמוחה�ונתמשנ�רשא�םירבדל�ונתביח�לע�רתוול
�עושי�לש�וידימלת�תויהל�ונתנווכב�םא�,תבהוא�הכ
�וארק�ימשגה�םלועה�לש�תולשממו�תותד�72.חישמה
�םלועהמ�רענתה�אוהש�םושמ�,תאז�.”ןטשה”�עושיל
�82.תאז�השעי�אוהש�םיהולא�לש�ונוצר�היה�הז�יכ
�וארקי�הזה�םלועה�תולשממו�תותד�יכ�םג�רמא�עושי
�ונחנאש�םושמ�,”ןטשה”�םירצונה�ונתיאמ�הלאל

 םייפיליפה ,42-22 ,’ד םייספאה ,02-91 ,’ב םייטלגה ,71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,73 ,31-4 ,1 ,’ח םיימורה ,7-5 ,3 ,’ג ןנחוי 5  21-11 ,’ב סוטיט ,6-5 ,3-1 ,’ג םייסולוקה ,31-21 ,1 ,’ח םיימורה ,32 ,’ט סקול ,14 ,ו”כ ,42 ,ז”ט יתמ 4
 ,33-23 ,’י יתמ 8  6-5 ,’א ,’א ןנחוי ,4 ,’ד בקעי ,21-3 ,’ה םייספאה ,81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,72-62 ,ד”י סקול ,33 ,’ח סוקרמ ,14 ,ו”כ ,93-43 ,’י יתמ ,3 ,’ג סומע 7  26-95 ,’ט סקול ,05-74 ,ב”י ,83-53 ,’י יתמ 6  01-9 ,6-5 ,3-1 ,’ג םייסולוקה ,31 ,’ד
 סקול ,03-82 ,’י סוקרמ ,05-64 ,ב”י ,93-23 ,’י ,42 ,’ו יתמ ,3 ,’ג סומע ,01 ,ז”צ םיליהת ,11 ,’י ארזע ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד ,91-61 ,ו”כ םירבד 9  82-72 ,’ב ,’א ןנחוי ,31-8 ,’ב ,21-8 ,’א ,’ב סויתומיט ,02 ,’א םייפיליפה ,61-51 ,’א םיימורה ,62 ,’ט סקול
  6-5 ,’א ,’א ןנחוי ,01 ,’ג ,61-51 ,’א ,’א סורטפ ,8-7 ,4 ,’ד בקעי ,41-21 ,’ב סוטיט ,21-11 ,’ה ,72 ,’ד םייספאה ,81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,12 ,’י ,’א םייתנירוקה ,9 ,ב”י ,93-53 ,9-5 ,’ח םיימורה ,11-6 ,ז”י ,41 ,ו”ט ןנחוי ,72-62 ,ד”י ,35-15 ,ב”י ,26-95 ,’ט
 ,32-41 ,ה”כ ,04-73 ,ב”כ ,03-92 ,א”י ,8-7 ,’ז יתמ ,6 ,’ד הירכז ,61 ,ד”ל לאקזחי ,51-31 ,ג”י הימרי ,01 ,א”מ ,3 ,ו”כ היעשי ,31 ,ב”י תלהק ,5 ,’ל ,01 ,ח”י ,11-01 ,’ח ,81-31 ,’ג ילשמ ,041 ,ט”יק ,6-2 ,א”ס ,21-8 ,ט”י םיליהת ,ח”כ קרפ ,03-92 ,’ה םירבד 01
 ,11-2 ,’ה ,72 ,’ד ,9-1 ,’ב םייספאה ,42 ,’ה ,9 ,’ד םייטלגה ,31 ,’י ,11-9 ,ו ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י ,71-1 ,’ח םיימורה ,03 ,ז”י ,4 ,’ו ,83 ,’ב ,8 ,’א םיחילשה ,12 ,ז”י ,41-31 ,ו”ט ,62-21 ,ד”י ,5-1 ,’י ,03 ,’ג ןנחוי ,3 ,ג”י ,13-82 ,ב”י סקול ,51 ,’א סוקרמ
 קרפ הנוי ,12-71 ,’ג לאקזחי ,5 ,’ז תלהק ,6-5 ,ז”כ ,52-42 ,ד”כ ,9-8 ,’ט ילשמ ,5 א”מק םיליהת ,71 ,ט”י ארקיו ,7 ,’ד תישארב 11  6-5 ,’א תולגתהה ,5-3 ,’ה ,41-21 ,’ב ,’א ןנחוי ,8 ,’ד בקעי ,6 ,א”י ,22 ,’י םירבעה ,31-8 ,’ב םייפיליפה ,81-01 ,’ו ,72-52
 ,41-11 ,’ה םייספאה ,1 ,’ו ,61 ,’ד םייטלגה ,02-81 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,72 ,71-61 ,’ט ,12-71 ,’א ,’א םייתנירוקה ,71 ,51-31 ,’י ,61-41 ,’א םיימורה ,4 ,’ו ,24 ,’ה םיחילשה ,42-61 ,ד”י סקול ,61-51 ,ז”ט סוקרמ ,41 ,ד”כ ,32-81 ,9-3 ,ג”י ,8-7 ,’י יתמ ,’ג
 ,ו”ט ,91 ,ד”י ,71 ,01 ,ב”י םיימורה ,31-21 ,ו”ט ןנחוי 31  05-74 ,ב”י ,93-73 ,’י יתמ 21  7-6 ,ד”י ,91 ,’ג תולגתהה ,02-91 ,61-41 ,’ה בקעי ,9 ,’א סוטיט ,5-1 ,’ד ,’ב סויתומיט ,02 ,’ה ,’א סויתומיט ,21-4 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,92-82 ,52 ,’א םייסולוקה
 סוקרמ ,75 ,ג”י יתמ ,6 ,’ד הירכז 51  61 ,ז”י ,51 ,6 ,’ב תולגתהה ,9 ,ב”י םיימורה ,42-22 ,’ו יתמ ,51 ,’ה סומע ,31 ,’ח ,91-61 ,’ו ,92 ,’א ילשמ ,22-12 ,ט”לק ,361 ,821 ,401 ,ט”יק ,8-3 ,א”ק ,01 ,ז”צ ,8 ,ה”מ ,5 ,ו”כ םיליהת 41  01-3 ,’ב םייספאה ,3-1
 ,ו”ט ,42-32 ,12 ,51 ,ד”י ןנחוי 71  4-2 ,’ה ,4-1 ,’ג ,’א סורטפ ,92 ,’ד םייספאה ,12-02 ,ב”י םיימורה ,13 ,ז”ט םיחילשה ,73-92 ,’י סקול ,84-44 ,’ה יתמ ,22-12 ה”כ ילשמ 61  05 ,ו”ט ,52 ,’א ,’א םייתנירוקה ,13 ,11 ,1 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ןנחוי ,7 ,’ה
 ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,7 ,4 ,’ד בקעי ,01-5 ,’ג םייסולוקה ,8 ,’ו ,42 ,12-91 ,’ה םייטלגה ,31 ,’ח ,6 ,’ו םיימורה ,52-42 ,ב”י ,6 ,’ג ןנחוי ,72-62 ,ד”י ,52-32 ,’ט סקול ,53-43 ,’ח סוקרמ ,22 ,ג”י יתמ 81  9 ,’ו ,’ב ןנחוי ,3 ,’ה ,’א ןנחוי ,81-51 ,א”כ ,62 ,ז”י ,01-9
 ,ב”י םירבעה ,8-4 ,’ב ,11-3 ,’א םייספאה ,32-22 ,’ו ,91-51 ,11-5 ,’ה םיימורה ,93-83 ,’ב םיחילשה ,41 ,11-9 ,ו”ט ,12-61 ,ד”י ,51-41 ,11-9 ,’י ,83-73 ,’ז ןנחוי ,23-72 ,42 ,ב”י סקול ,03 ,ב”י סוקרמ ,9-7 ,ז”טק ,5-1 ,ג”ק ,02 ,ח”ס םיליהת 91  3-2 ,’ה
 ,72-62 ,ד”י סקול ,04-63 ,ב”כ ,62-42 ,ז”ט ,64-44 ,ג”י ,11-1 ,’ד יתמ ,81-71 ,ט”י ארקיו 12  6 ,א”י םירבעה ,71-51 ,’ג ,71-51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,61 ,’ג םייסולוקה ,71 ,’י םיימורה ,8-3 ,ו”ט ,42-32 ,ד”י ,93-83 ,’ה ןנחוי ,8-7 ,’ז יתמ 02  1 ,’ג ,’א ןנחוי ,11-9
 סקול ,02-91 ,ח”כ ,82-72 ,8-7 ,’י ,84-34 ,’ה יתמ ,21-81 ,’ג לאקזחי 32  63-72 ,’ו סקול ,84-34 ,’ה יתמ 22  83-53 ,62-42 ,61-31 ,01-8 ,א”י םירבעה ,21 ,’ב סוטיט ,8-7 ,’ג ,8-3 ,’ב םייפיליפה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,1 ,ב”י ,93-53 ,41-21 ,1 ,’ח םיימורה
 היעשי ,6 ,ב”כ ילשמ 42  4-1 ,’ה ,12-91 ,71-61 ,31-4 ,’ד ,42-22 ,81-31 ,01 ,1 ,’ג ,’א ןנחוי ,02-91 ,’ה בקעי ,12-71 ,51-41 ,11-01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,51-11 ,’י םיימורה ,81-61 ,ו”כ םיחילשה ,81-51 ,א”כ ,72-71 ,41-9 ,ו”ט ןנחוי ,61-9 ,3-1 ,’י ,63-72 ,’ו
 ,’ג ,71 ,1 ,’ב ,’א סורטפ ,61 ,’ה בקעי ,52-42 ,’י ,01 ,’ו םירבעה ,23 ,’ד םייספאה ,01 ,’ו םייטלגה ,82-72 ,1 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,21 ,01 ,ב”י ,51-41 ,’י םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,71-51 ,א”כ ,71-1 ,ו”ט ,32 ,12 ,51 ,ד”י ,51 ,11 ,’י ,61 ,’ג ןנחוי ,7 ,ב”נ
 ,’י ,11-8 ,’ד יתמ ,42 ,ב”י ,’א לאומש 62  6 ,’א ,’ב ןנחוי ,3 ,’ה ,21-7 ,’ד ,61 ,41-31 ,’ג ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,01-9 ,ב”י םיימורה ,41-21 ,ו”ט ןנחוי ,33 ,72-62 ,ד”י ,8 ,’ד סקול ,93-73 ,ב”כ ,62-42 ,ז”ט ,01 ,’ד יתמ 52  61 ,’ג ,11-9 ,5 ,3 ,’ב ,’א ןנחוי ,9-8
 ,’א סוקרמ ,92 ,א”י יתמ ,9 ,’ט הירכז 82  24-23 ,92-6 ,’י יתמ 72  4-1 ,’ה ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,5 ,א”י םירבעה ,32 ,51 ,’ג םייסולוקה ,2-1 ,ב”י םיימורה ,41-31 ,ו”ט ,51-41 ,11-2 ,’י ,84-74 ,53 ,’ו ןנחוי ,8-5 ,’ד סקול ,03 ,ב”י סוקרמ ,64-44 ,ג”י ,83-73
  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,5 ,’ב בקעי ,63 ,ח”י ,71 ,’י ,92 ,’ח ןנחוי ,12-91 ,’ו ,31-9

)1דומעמךשמה(

בי?�מתביישים�אתם�אתכם?�האם�מעליב�אני�האם
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ססקט
,רקיה�ומאלא�רמוכל

�.חישמה�עושי�לש�ומשב�הכרב�ירבד�לבק
�רחאל�ךל�יתבתכ�אלש�לע�לצנתהל�ינוצרב�,תישאר
�עדתש�ינוצרב�.”חישמה”�רפסה�תא�יתלביקש
�ויכרד�.תינחור�לודגל�יל�רזע�אוהשו�,םיסקמ�אוהש
�דמול�ינא�םשה�תרזעב�ךא�,יל�תושדח�םיהולא�לש
�תארוהמ�וניא�דמול�ינאש�המש�עדוי�ינאו�,דוע
�.םיהולאל�הליהתהו�חבשה�לכ�.הלעממ�אלא�םדא

�יפכ�קוידב�אוה�.הז�םיסקמ�ך“נת�לע�תודות�בור
�ונא�.ןאכ�םיחא�רפסמ�לש�הנומת�הנה�.יתשקיבש
�חולשל�ךשמה�.ומאלא�ינוט�לש�היסנכב�םיכמות
�חכשת�לא�.ךלש�תושדחה�ינולע�תא�השקבב�ונל
�םיכמות�ונא�.השקבב�,ססקט�,סוקפב�,ןאכ�ונתוא
.ומאלא�ינוטב
ססקט�,סוקפ���������������������������������������.יס.יא

,דבכנ ןודא
 ,ךלש יתורפסה רמוחהמ קתוע יתארקש תעב

 יוליגה יב עיצפה ,דואמ הנשי הרודהמ התיה וזש ןכתי
 והז .המצועה תבר תילותקה היסנכה יבגל אילחמה
 .יבמופ יוליג לבקמ תורידנ םיתיעל קר רשא עדימ
 שדוקה חור לש השודקה החישמה תועצמאב קר
 יתליפת  .רוביצל ולאכש תודוס ףושחל שונא ןב לכוי
 שודקה אוה התא ,םיהולא ,הוא” :איה םיהולאל
 .םיזעונ םירבד תושעל לוכי רשא לוכי-לכה אוה ךורב
 רמוח דועל בער ינא .”ךתוא ללהמ ינא ,ךל דגוס ינא
 ףרצת םאב ךל הדות ריסא היהאו ,הז גוסמ האירק
 ,וניהולאל הדומ ינא .םכלש רווידה תמישרל ימש תא

 וצעייו וריהזיש ךומכ םיצימא םישנא םמורש לע
 לש וידלימ תואבחומה ,הלא תודיחפמ תותימא לע
 םג ינוצרב .ומצעבו ודובכב םיהולא ,םהלש ארובה
 השקבב רוצ זא ,ךתייסנכ יבגל רתוי טעמ תעדל
 ירצונ ינא .ליעל תנייוצמה תבותכב יתיא רשק
 ,ןכ-ומכ .ילש תימוקמה היסנכב ינודא תא תרשמה
 להנמכ הלא םימיב תרשמה ,רפס-תיבב הרומ ינא
 ךרבי בהואה וננודאו ןתי ימ .ילש רפסה-תיבב
 .עפשב ונתוא
,תונכב ךלש
המלש ייא ,הטלאמ זוחמ                       .לא .סא

המלש�ייא

,בוהאה�ומאלא�ינוט�רמוכל
�התא�הז�בתכמ�לבקתש�תעבש�הווקמ�ינא�.תוכרב
�.םיהולא�לש�תועפושהו�תורישעה�ויתוכרבב�חמש
�הנהנ�ינא�.הלא�םילימ�ךל�בותכל�יל�אוה�גנועל
�יתלביק�.ימלועה�תושדחה�ןולע�תא�דומללו�אורקל
�שש�תא�יתלביק�ןכ-ומכ�,יל�תחלשש�תבותכתה�תא
�תויודעה�.יתוליפתל�הארשה�וקינעה�רשא�תוטלקה
�םג�ומכ�,ילע�ועיפשה�תושדחה�ינולע�לע�תוספדומה
�,יוואלמ�,הנאג�,הקירפאמ�םירחא�םירצונ�םישנא�לע
�ןתי�ימ�.עדוי�ינא�םהילע�,הדנגואו�שדרפ�הרדנא
�ןתי�ימו�,ךתייסנכב�ךתוא�ךרבל�ךישמי�םיהולאו
�.ץראה�רודכ�יבחרב�טשפתהל�ךישמת�ולש�הכלממהו
!עושיל�הליהתה

�,יתנידמב�ןאכ�היסנכ�לש�ףיטמ�ירצונ�רמוכ�ינא
�רבח�םג�.ךלש�תורפסה�תצפהב�ףתתשהל�ינוצרבו
�.תאז�תושעל�ותוא�יתדדועו�,ךל�בותכל�ןיינועמ�ילש
�םירפסו�,”חישמה”�,ךלש�רפסה�תא�השקבב�יל�חלש
�תוכרב�חולשל�ינוצרב�.םתוא�דומלל�לכואש�םירחא
�,תורחא�תונידמב�םיאצמנה�וניתויחאו�וניחא�לכל
�תמייק�םאו�.םלועה�יבחרב�תושביו�תורייע�,תומוא
�בותכלו�ףתתשהל�ינוצרב�,םיחאה�ןיב�תובתכתה�תשר
.םהל

�ינא�,ומאלא�תייסנכב�םילעופה�םיחאה�לכל
�ךישמי�םיהולאו�ןתי�ימו�,תודחוימ�תוכרב�חלוש
�ןמזה�עיגי�דוע�.םכתדובעב�םכתא�ךירדהלו�קזחל
�דוע�לכ�דובענ�הבה�,התע�תעל�ךא�,חונל�לכונ�ובש
�ירבח�!םככרבי�םיהולא�.עושי�ןעמל�םילוכי�ונא
�לצינ�אל�אוה�.”תושבי�תומצע”�תא�לבקל�ןיינועמ
�ריבעא�ינא�.ךלש�יתורפסה�רמוחהמ�הנהנ�ךא�,ןיידע

לאפנ

תושפנתיישעבםירזועה,ומאלארמוכהלשתושדחהינולעויתורפסרמוחםע,ססקט,סוקפבאלכבםיריסא
חישמהושיןעמל

,רקי�ימלוע�רמוכ
�ךכ�,יתוא�ךרב�חישמה�עושי�ןודאהש�החוטב�ינא
�היאלמיהה�תכלמממ�הז�בתכמ�בותכל�הלוכי�ינאש
�וידימלתכ�םינש�הנומש�הזמ�םילעופ�ונא�.לאפנ�לש
�הניה�לאפנש�ןוכנ�הז�.לאפנב�ןודאה�לש�םייתימאה
�רחא�םיאלממה�םירבח�ונל�שי�ךא�,תידניה�הנידמ
�.חישמה�עושי�וננודא�לש�ויתולימ

�וננודא�לש�הכרב�ןיעמ�יהוז�,יתעידי�תוינעל
�רמוכה�תא�ריכהל�תונמדזהה�יל�הנתינש�חישמה
�וינב�יתייהשכ�יל�הנתינ�וז�רשוכ�תעש�.ומאלא�ינוט
�יכרדב�יתייהשכ�.ילש�ןוגריאה�יקסע�תרגסמב�קרוי
�יתחלצה�,קרוי�וינב�בוחרב�,ילויב�12-ב�לאפנל�הרזח
��00040הרודהמ�ימלועה�תושדחה�ןולע�תא�גישהל
�יתינהנו�,םיהולאה�יכרדב�ךלוהה�,דחא�שיאמ
�ילע�ריתוה�ומאלא�רמוכה�.תובוטה�תושדחהמ
�םה�ףא�ודדועתה�ןוגראל�ירבח�.דואמ�בוט�םשור
�ונלש�םירבחה�.םיהולא�לש�תוימימשה�תושדחהמ
�ךממ�לבקל�הווקתב�ונתשקב�תא�ךל�חולשל�וטילחה
�עושי�ןודאה�רובע�דובעל�םיבייוחמ�םהו�,ףינס
.ונצראב�חישמה

�וננוצרב�.ךתוא�שוגפל�תונמדזהל�חמשנ�ונחנא
�ירבדל�תונתייצ�לוגרתל�תונמדזה�ונל�קפסתש�םג
�ךממ�תובוט�תורושב�עומשל�וננוצרב�.םיהולא
!ןמא�.ירשפאה�םדקהב
,תונתייצב�ךלש
לאפנ�,ודנמטק��������������������������������.יב�.יב�.יא

�דוע�דומלל�לכוי�אוהש�ידכ�וילא�יתורפס�רמוח
�.לצניהלו�םיהולא�לע
.הדות
רודבלס�לא�,הנא�הטנס��������������������������.יס.יס

וקיסקמ
,רקיה�ומאלא�ינוט�רמוכל

�ךכרבלו�ךל�בותכל�וז�תונמדזה�לצנל�ינוצרב
�יכ�הנומאה�ךותמו�חישמה�עושי�ןודאה�לש�ומשב
�ויתוכרבב�הנהנ�התא�יכו�,ןייוצמ�יתואירבה�ךבצמ
.םיהולא�לש�תועפושה

�ךתוא�עדייל�הצור�ינא�,ומאלא�רמוכה
�הביתכה�ןפוא�.ךלש�יתורפסה�רמוחה�תא�יתלביקש
�עייסמו�,רישי�הכ�אוה�יתורפסה�רמוחה�לש

�יתרסמ�םהל�הלא�לכל�םג�ומכ�,היסנכה�ירבחל
�תרושב�תא�ץיפהל�ךיצמאמ�תא�ךירעמ�ינא�.ותוא
�ןתי�ימ�.ךלש�תורפסה�תועצמאב�השדחה�תירבה
�הלא�לכ�תאו�ךתייסנכ�תא�ךרבל�ךישמי�םיהולאו
�.ךמע�םידבועה
,חישמב�ךיחא�,תונכב�ךלש
וקיסקמ�,הקהוא��������������������������������.יא�.ףא

סלבדור�אל
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,רקי�ןודא
�אב�ינא�-�ילא�עגונב�.ךתורישלו�ךל�תוכרב
�ונדגס�דימתו�תיסקודותרוא�תידניה�החפשממ
�ןולע�תא�יתיאר�םירופס�םימי�ינפל�.םילילאל
�יל�ןתנ�אוהו�ירצונה�ירבח�לש�ותיבב�ךלש�תושדחה
�לעו�ךילע�דוע�תעדל�גנועל�יל�היה�.האירקל�ותוא
�ינוצרב�.ץיפמ�התא�רשא�השדחה�תירבה�תרושב
.חישמה�עושי�לע�רתוי�תעדל

�היהא�םאב�יתיבב�תובר�תולבגמ�השעמל�תומייק
�םיהולאה�לש�ותוהז�רחא�שפחמ�יבל�ךא�,ירצונ
�םירמוחהו�הרזעה�לכ�םע�השקבב�יתוא�קזח�.יתימאה
.ךלש�םייתורפסה

�שי�.םיליכשמ�םניא�לכה�טעמכ�ובש�רפכב�יח�ינא

ירבדג�חרזמ

תירצונהומאלאתייסנכמ.לא.יסהנשמהרמוכ
ודוה,דבארדיהדילרפכבליבטמ

םע,תירצונהומאלאתייסנכמ.יו.יווהנשמהרמוכ
ודוה,ורלסידאו-ולשהליהקהירבחמהמכ

,רקיה ומאלא ינוט רמוכל
 תושדחה ןולע תא םגרתל יתמייס טעמכ

 קלחב תורתוכה ןלהל .00430 הרודהמ ךלש
 תפשל יתמגרת רשא ךלש תושדחה ןולע לש
 החכוהה” ,”ןימאמ ונגרהו ונספת” :היאסיבה
 ,”הזה םלועב גושגש הניא םיהולא תכרבל
 .’ץייא.ייא תאמ ”הינבליסנפ”ו ,”דוקה”
 די בתכב תומושר ןה .הינבליסנפ ,ליידצטוהמ
 םא .הביתכ תנוכמ יל ןיאש םושמ דבלב
 רמוחה תא ךל חלשאש ךתניחבמ רדסב הז
 .השעאש המ הז ,די בתכב םגרותמה

 לואשלו תונמדזה לצנל ינוצרב ,בגא ךרד
 ןמז הזמ ישארב התיה רשא הבושח הלאש ךתוא

םיניפיליפה

�םיימשרה�םיסימה�יפסואש�דע�ךא�.יוסימו�םושיר
�זוחמ�רחא�זוחמ�,ריע�רחא�ריע�,החרזמ�ועיגה
�תואחמ�ידי-לע�ומרגנש�םיכוראה�םיבוכיעה�רחאלו
�תיעבטה�הרוצב�,קייודמ�בוכיע�םרגנ�,םידוהיה
�תעבש�ךכ�םיעוריאה�תולשלתשה�לש�,רתויב
�ןמזה�עיגה�,הדוהיב�ליחתה�ןיסולכואה�םושירש
!עושי�קוניתה�תא�תדלל�םירמל�קייודמה

�םיסימה�יבוג�אל�םגו�רסיקה�אל�,םירמ�אל
�םיארחא�ויה�אל�םהו�ןמזה�תא�ומאית�םיימורה
�ירוחאמ�םלועב�לשומה�,םיהולא�ךא�,םיעוריאל
�החנה“�השעמל�אוהו�הגהה�לע�התיה�ודי�,םיעלקה
�ךכ�,םוי�ותואל�לכה�תא�םאיתו�”םלועה�ימע�תא
�,ןורחאה�עגרב�םחל�תיבל�ועיגה�ףסויו�םירמש
�דעוימה�םוקמב�דלוויי�,רחבנה�חישמה�,עושיש�ךכ
!תמא�תאובנ�עבצא�ידי-לע�,עבקנש

�אלש�וא�תוארל�לוכי�וניאש�שיאה�אוה�רוויע
�תא�ןנכתמה�יפוס-ןיאה�חומה�תא�תוארל�הצרי
�אוה�ךורב�שודקה�לש�ודי�תאו�וללה�םיטרפה
!תמלשומה�ותינכות�תא�תעצבמ
�תא�קייודמב�רתאל�תנמ-לע�,ףוסבל�)21(
�םוקמל�ףסונב�ואוב�דעומ�ונל�ןתינ�,חישמה

�,ץראה�רודכ�לש�הירוטסיהה�תורוד�לכמ�.ואוב
�!עושי�לש�ותדיל�תעשב�אובל�היה�בייח�חישמה
�ללכמ�ואצוה�עושי�לש�ונמז�ינפל�תורודה�לכ
�תויהו�.םימיאתמ�םניא�ונמז�ירחאש�הלאו�תורשפא
�יתועמשמ�”הרחתמ“�היה�אל�יתרצנה�עושילו
�העיבצמ�האובנה�עבצא�,אוה�ורודב�תויחישמל
.תואדווב�ורבעל

�אוב�דעומ�לע�תויללכ�תואובנ�שולש�ןנשי
.תטרופמ�תחאו�,חישמה

�הדוהי�טבשש�ינפל�אובל�בייח�חישמה�)א(
�טבש�רוסי�אל“�.תיטבשה�ותוהז�תא�דביא
�הליש�אובי�יכ�דע�וילגר�ןיבמ�קקוחמו�הדוהימ
�ותוהז�1.)�01,ט”מ�תישארב(�”םימע�תהקי�ולו
�םע�הרקש�יפכ�-�גופת�אל�הדוהי�לש�תיטבשה
�.הליש�אובי�יכ�דע�-�םירחאה�לארשי�יטבש�תרשע
�ומש�תויהל�”הליש“�םשה�בשחנ�תורוד�ךשמב
�יפל�םגו�םידוהי�םינשרפ�יפל�םג�,חישמה�לש
�,”הוולש“�אוה�הלימה�ןבומ�.םיירצונ�םינשרפ
.”חילש“�וא

�הללשנ�לבב�תולג�תונש�םיעבש�ךשמבש�תורמל
�םלועמ�הדוהי�טבש�ינב�,תימואלה�ותונוביר�הדוהימ
�.תימואלה�םתוהז�-�”טבשה�הטמ“�תא�ודביא�אל
�)םיטפוש(�”בא�ישאר”ו�קוח�ינתונ�םהל�ויה�דימת
.)�5,�8,'א�ארזע(�תולגב�וליפא

�תויה�תורמל�,עושי�חישמה�לש�וייח�ימיב
�םידוהיל�היה�,םידוהיה�לע�םינוילע�םיטילש�םיימורה
�יפל�וטלשנ�םה�הבר�הדימב�,ןכמ�רתוי�.םצראב�ךלמ
�ךא�.התורמ�אולמב�התיה�ןיידע�ןירדהנסהו�םהיקוח
�,הרשע-םיתש�ןב�היה�עושיש�הנשב�,םינש�רפסמ�ךות
�יפ-לע�הרושבה(�שדקמה-תיבב�רוביצב�עיפוהשכ
�םידוהיה�ךלמ�סואלכרא�חדוה�,)�25-14,'ב�סקול
�יאמור�לשומל�הנמתנ�סוינופוק�.הלגוהו�וסכמ
�תכלממ�לש�הנורחאה�תיראשה�,הדוהי�תוכלמו
�קלח�תויהל�הכפהו�הדמעמב�הדרוה�,הלודגה�לארשי
�תלשממ�תרגסמ�לע�ורמש�םידוהיה�.הירוס�זוחממ
�ירחא��07תנשב�ךא�,האמ�יצח�טעמכ�דוע�זוחמ
�תונויגיל�ידי-לע�וברחנ�םשדקמ�םגו�םריע�םג�הריפסה
�תונוביר�לש�תשרומה�לכו�סוטיט�יאמורה�דקפמה
�:הז�אוה�םיהדמה�רבדה�ךא�.הדבא�תימואל�תידוהי
�התוהז�תא�הדביא�הדוהיש�ינפל�אב�)הליש(�חישמה
!�01,ט”מ�תישארבב�בותכש�יפכ�קוידב�,תיטבשה

 תילגנאב סמיי’ג ךלמה חסונב םוגרתב ”טיברש”ל המגרות ”טבש” הלימה .1
 למסכ לארשי יטבשמ דחא לכל ךייש היה רשא הטמ דחוימבו הטמ תלמסמו
 .וילע קוקח היה ומש רשא ול דחוימ ”הטמ” היה טבש לכל .םתוכמסל
.טבשכ םתוהז תא למסמ ”טיברש”הש ,ןאכמ

”חישמה“
)1דומעמךשמה(

 יתחפשמ תאו יתוא הכרבב ומדקת םאה .המ
 תורמל ,ומאלא לש תירצונה היסנכב םירבחכ
 ?םיניפיליפב םייח ונחנאו םיניפיליפ ונחנאש
 רבד תא ריבסמ התא ובש ןפואה תא בהוא ינא
 רוהטה םיהולא רבד והז יכ ןבומו ירב ,םיהולא
 תושפנ תא תויחהל לוכיו ,שדוקה חור תייחנהב
 יתררועתהו ןוקית יתרבע ינא ,תמאב .םישנא
 .ולש חורהו ורבד תועצמאב

 התאש לע ,ינוט רמוכה ,ךל תודות בור
 םיהולא לש ותורישב ילככ שמשל ךמצעל השרמ
 תודוה .היסנכה לש יתורפסה רמוחה תועצמאב
 ךלמ תורישב ינחור ןסוח שדחמ יתגשה ,ךל

 ךכרבי םיהולאו ןתי ימ .םינודאה ןודאו ,םיכלמה
!וליבשב בוש יח ינא ,ןודאל חבשה .עפשב
,חישמב ךלש
םיניפיליפה                                ינהו’ג חאה

.רבמבונשדוחןולעבאוביךשמהה

הודו

�םה�םא�.םידניה�םלוכ�ךא�,ןאכ�םיבר�םירבח�יל
�ובזעי�םהש�יאדול�בורק�,ירצונ�ינאש�ועדיי
�תא�השקבב�יל�חולשל�ךשקבא�,ךכיפל�.יתוא
�,תוטלק�,םירפס�םנשי�םאה�.תובושחה�ךיתולימ
�םיהולא�תא�ריכהל�ידכ�ב“ויכו�תע�יבתכ
�ראודב�הז�תא�חלוש�ינא�?תמלשומ�הרוצב
�ןקתמ�ןיאש�םושמ�,דואמ�תקחורמ�הרייעמ
�ןתונ�ינא�.ונלש�חתופמ�יתלבה�רפכב�בשחוממ
�יל�עייסת�יכ�הווקמ�ינא�.ןאכ�ילש�תבותכה�תא
�.הז�ןיינעב
,הדות
ודוה�,שדרפ�הרדנא�,ירבדג�חרזמ�.יט�.סא
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,רקי�רמוכ
�.םינש�עבש�הזמ�הנוהכה�תורישב�ינא
�תירצונה�היסנכה�תא�גצייל�ינוצרב�,ךתושרב
�ברעמב�תמקוממה�,בהנשה�ףוחב�ומאלא�לש
.תיתפרצ�תרבוד�הנידמ�יהוז�.הקירפא

�אנ�,תיבויח�הבושתל�יניתמהב�,רקי�רמוכ
.םינכה�יתושגר�תא�לבק
,יתוליפתב
הקירפא�ברעמ�,בהנשה�ףוח��������.ייא�.יג�רמוכה

בהנשה�ףוח

,רקיה�ומאלא�רמוכל
�ועייס�םהו�,ךלש�םייתורפסה�םירמוחב�יתלקתנ
�ילשמ�םיקתוע�יל�ויהיש�רשפאל�סומינב�ךשקבא�.יל
�םע�םתוא�קולחל�לכואש�ידכ�,םידחא�ך“נת�ירפס�ןכו
�.תיטסילגנווא�היסנכב�התע�תעל�ברועמ�ינא�.םירבח
�םירמוחהו�ילש�םירמומה�רובע�םיינויח�םה�ך“נת�ירפס
�.תובר�םיעייסמ�םה�ףא�ךלש�םייתורפסה
.ךממ�עומשל�ןיתממ�ינאו�,םיהולא�ךכרבי
,חישמה�עושיב�ךלש
הקירפא�חרזמ�,הינק�,יבוריינ������������������������.ןא�.יט

הינק

�תא�לביק�אוה�.והדייא�,יסיובמ�רשקתה�םדא
�אוה�.”שדוקה�חור�לש�תעמשמה�תלבק”�רמאמה
�אוה�.רשקתה�אוהשכ�תורפסהמ�קלח�ארק�קוידב
�.תוילותקל�עגונב�תולאש�רפסמ�ול�ויהו�,ילותק�היה
�אוה�.ןופלטב�לצינ�אוהו�,םיהולאה�לע�ומע�יתרביד
�םע�םירודהה�תא�רשייל�הסינ�תמאב�אוהש�רמא
�תילותקה�היסנכל�תופרטצהש�בשח�אוה�זא�,ןודאה
�אל�ןיידע�אוה�ךא�,ול�עייסת�תינומרומה�היסנכלו
�זאו�,שופיחב�קוסע�היה�תמאב�אוה�.הוולש�שח
�רחאל�.ותיב�ןתפמב�ונלש�תורפסה�תא�לביק�אוה
�דע�רמאו�רשקתה�אוה�הנממ�קלח�ארק�אוהש
�תא�רמאשמ�,התעש�,רמא�אוה�.האלפנ�איהש�המכ
�הנוש�שיגרמ�אוה�,שדחמ�דלונו�,אטוחה�תליפת
�.הוולש�הברה�ךכ-לכ�ול�שי�.דואמ

�,ך“נת�:םיפסונ�םייתורפס�םירמוח�שקיב�אוה
�םירסמו�,”אמור�תייסנכב�הנש�05‘‘�רפסה�תא
�ונלוכיש�דואמ�הדות�ריסא�היה�אוה�.םיטלקומ
�היסנכה�לש�ראודה�תקלחמ�.םתוא�ול�חולשל
�.דיימ�ןתוא�חולשל�וללה�תושקבה�תא�הלביק

,רקיה ומאלא רמוכל
 יתאצמ הרבעש הנשב .יב .םא אוה ימש

 תמוצב ךלש תושדחה ינולעמ דחא תא
 הינבליסנפ תרדשו ברעמ םורד 02 תובוחרה
 היבמולוק זוחמ ,ןוטגנישווב ,ברעמ םורד
 העבראו ,ןבלה תיבהמ םיניינב ישוג העברא(
 הממשב יתטטוש .)ילש הרידהמ םיניינב ישוג
 אוצמל הסנמ ינאו ,הנש םישולש ךשמב
 ךתועצמאב .חישמה עושיל הרזח יכרד תא
 חישמה עושי יל רזע ,ךתוריש תועצמאבו
 תמאב ןטשה .ךלש תוטלקה רקיעב ,דואמ
 ךלש תוטלקה .ךישממ ינא ךא ,ידגנ לעפ
 ךשמה אנו ,םיהולאמ ןה .תיתימא הכרב ויה
 דע עדוי ינאו ,ףיטמ לש ונב ינא .ךיצמאמב
 .םישק תויהל םילוכי ףיטמ לש וייח המכ
 ךביתנב ךשמה זא ,תוריפ תאשונ ךלש היסנכה
 השקבב ללפתה .בוטה קבאמה תא םחליהו
 ןעמלו ךנעמל ללפתהל ךישמא ינאו ,ינעמל
 יתאצמש הרקמה די וז התיה אל .ךתייסנכ
 םיניינב ישוג העברא ךלש תושדחה ןולע תא
 הקוקז ונלש המואה לש התריב .ןבלה תיבהמ
.הליפתל תושאונ
,עושי לש ומשב
היבמולוק זוחמ ,ןוטגנישוו              .יב .םא

היבמולוק�זוחמ�,ןוטגנישוו

לשםיימלועהתושדחהינולעתאץיפמסדראודאןבחאה
והדייא,יסיובבומאלארמוכה

,רקיה�ומאלא�רמוכל
�,ותרתוכש�רפסה�,ך“נתה�ירפס�ינש�לע�הדות
�תושדחה�ינולע�רשע-םינש�ןכו�”חישמה”
�וללה�םייתורפסה�םירמוחה�לכ�.יל�תחלשש
�אלא�,ילש�תא�קר�אלו�,ילש�שפנה�תא�םינוב
�,רבד�לש�ותימאל�.המלש�הדיחיכ�היסנכה�לש�םג
�ךשקבל�לכוא�םאה�,תאז�םע�.ןוכנה�ןמזב�ועיגה�םה
�יגיהנממ�רפסמש�םושמ�,דיתעב�םג�יתוא�רוכזל
�היסנכב�.הלא�ך“נת�ירפסל�דואמ�םיקוקז�היסנכה
�בלשב�.םירבח�םישישכ�שי�רמוככ�שמשמ�ינא�הבש
�יתורפס�רמוח�ונל�חולשל�ךשקבל�לכוא�םאה�,הז

יוואלמ

,רקיה�ינוט�רמוכל
�תמדקתמ�ךיא�?ךמולש�המ�.יחה�םיהולאל�חבשה
�רבד�ןיאש�םושמ�,רדסבש�הווקמ�ינא�?ןודאה�תדובע
�לע�םיהולאל�הדומ�ינא�.םיהולא�םע�ירשפא�יתלב
�םיבר�םישנאל�עיגה�אוה�התועצמאבש�,ךלש�היסנכה
�ינא�.חישמה�עושיל�םיבר�הליבוה�איהו�,הדנגואב�ןאכ
�,לכמ�בוטהו�,עבראו�םירשע�תב�,םואל�יפל�תידנגוא
�לא�תרגיאל�םאתהב�,היסנכ�יפל�תיטסילגנוואו�תירצונ
�ך“נת�ירפס�עיצמ�התאש�ונל�עדונ�.�11,‘ד�םייספאה
�יכ�יתיצרו�,םהל�םיקקזנה�הלא�רובע�תירצונ�תורפסו
�אוה�ךורב�שודקהו�ןתי�ימ�.וז�העצהל�עגונב�יתוא�רוכזת
�םישנאל�תאז�עיצהל�ךתוא�וחלשב�,ךכרבי�לוכי�לכה
�רקי�רבדל�םיהולאה�רבד�תא�תכפה�התא�.םיימוקמה
�תויהל�ךישמי�ןודאהו�ןתי�ימ�!הדות�.ונרובע�דואמ
�ראשיה�.הפידר�תותיעב�ךלש�םחנמהו�רצבמה�,עלסה
�השיאה�תא�םולשל�ךרב�.חישמה�עושי�לש�ןתיא�שיא
�לכו�םידליה�תא�םג�ומכ�,חישמה�עושי�לש�איהה�הבוטה
.ךרובמ�ראשיה�.ךתייסנכב�תויחאהו�םיחאה
,תאמ
הדנגוא�,הלפמק�������������������������������.ןא�.סא�תוחאה

הדנגוא

“ארומ�ררועל�ידכ�חלשנ”�ומאלא�רמוכה
�עגרכ�ההושה�,הקירפא�ברעמ�,הירבילמ�רמוכ
�היסנכה�תא�דסייל�ןיינועמ�אוה�.רשקתה�,הינבליסנפב
�תושדח�ןולעב�לקתנ�אוה�.הירבילב�ומאלא�לש�תירצונה
�ובש�ןפואהש�רמא�אוה�.ותנידמב�ומאלא�תייסנכ�לש
�המוד�וניא�ך“נתב�בותכה�תא�דמלמ�ומאלא�רמוכה
�תויסנכב�םג�ומכ�,דמל�אוה�ןהיפל�הארוהה�תוטישל
�.הירבילב�תורחא

�ונלש�יתורפסה�רמוחה�היה�ולש�ןושארה�רשקה
�,תחאה�תרבוחהמ�אורקל�וצר�לכהו�,לביק�אוהש
�םירמוח�הצור�אוהש�רמא�אוה�.דיל�דימ�התוא�וריבעהו
�חוקפל�תנמ-לע�,הירבילל�ועיגיש�םיפסונ�םייתורפס
�תא�תוארל�ולכוי�םהש�ךכ�,םישנא�לש�םהיניע�תא
�ריסא�היהיו�,הצור�אוה�.םיהולא�רבד�ךרד�תמאה
�היסנכהמ�םייתורפס�םירמוח�לש�גוס�לכ�לבקל�הדות
�רמוכה�לש�ותרותב�אלמתהל�הצור�אוהש�םושמ�,ונלש
.שדוקה�יבתכ�לע�תססבתמה�,ומאלא

�תא�ארקש�רחאל�המהדתב�הכוהש�רמוא�אוה
�ךרד�לכ�ול�התיה�אל�יכו�,ומאלא�רמוכה�לש�תורפסה
�תא�דביא�אוה�,הירבילב�המחלמה�תעב�.תאז�ריבסהל
�םידלי�תואמ�העבראב�תעכ�לפטמ�אוה�.ונבו�ותשא
�םידמול�הלא�םידלי�.םייערא�םיטלקמב�ךרעל�םימותי
�ומאלא�רמוכה�לש�םייתורפסה�םירמוחהו�ך“נתה�תא
�ועדייש�ידכו�,ךר�ליגב�ףא�םירצונ�תויהל�ולכויש�ידכ
�,םיהולא�רבד�תא�םתוא�םידמלמ�םה�.יתימא�רמוכ�והמ
�אוה�.ומאלא�רמוכה�לש�ותורפסמ�םהל�ראבל�םילוכיו
�,ןוכנה�ערזה�,ערזכ�םיהולא�רבד�תא�עורזל�שיש�רמא
�עייסי�רשא�,ול�חלשנ�רשא�רבד�לכ�ךירעי�אוה�.םבלב
�.םירצונה�םהייחב�חומצל�םהל

�תודוא�יתורפסה�רמוחב�ארק�אוהשכש�רמא�אוה
�אוה�,םיהולא�רבד�לשב�אלכל�ומאלא�רמוכה�תחילש
�רשא�איבנ�אוה�ומאלא�רמוכה”�:רמא�אוה�.העד�שביג
�.“ארומ�ררועל�ידכ�חלשנ

�לכ�.הווא‘צי‘צ�םירבוד�ןאכ�בורהש�תורמל�,תילגנאב
�םג�ומכ�,יל�עייסיו�הכרבב�לבקתי�ךתושרבש�רמוח
�דיתעב�יתנומת�תא�ךל�חולשל�יתנווכב�.דואמ�היסנכל
.ךכרבי�םיהולאו�ןתי�ימ�.בורקה
,ותורישב�ךלש
יוואלמ�,הווגנוליל������������������������������������.ןא�.יא
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�םה�רשא�,השע�חישמה�עושיש�םירבדה�תא�םישוע
�,�52,‘י�יתמ�יפ-לע�הרושבב�.םיהולא�לש�ונוצר�םג
�בובז�לעב�וארק�תיב-לעבל�םא”�:ךכ�תאז�רמוא�עושי
�ותיב�ישנאל�ןכש�לכ�,]ןטשל�הנווכה�-�תינוויב[
�שושחל�אל�ונל�רמוא�עושי��“.]םייתימאה�םירצונה[
�תוהולאה�לש�שודקה�שולישהש�םושמ�,םהינפמ
�רשאו�ונל�םישוע�םה�רשא�לכה�עמושו�האור
�םייחה�דציכ�טושפ�ןפואב�הארנ�ונא�92.ונילע�םירמוא
�םא�רוריבב�םיארנ�םיעשרהו�םישלחה�,םיישונאה
�.עושיל�סורטפ�ןיב�הלהנתהש�החישל�בל�םישנ

�ךירצ�אוהש�תוומה�לע�וידימלתל�רפיס�עושישכ
�.ינודא�,ךל�הלילח”�:סורטפ�קעז�,בלצה�לע�לובסל
�רשפאת�לא�!ךמצע�לע�םחר[�!ךל�הזה�רבדה�היהי�לא
�הרושבה(�“]םיימצעה�םייחה�תא�הייח�,שחרתהל�הזל
�בשח�סורטפש�םושמ�,תאז�.)�22,ז“ט�יתמ�יפ-לע
�רתוי�גאד�סורטפ�ךא�.טהלב�עושי�תא�בהוא�אוהש
�רקיעב�,םיהולא�ןוצרל�רשאמ�עושי�לש�ימשגה�ףוגל
�לע�עושי�לש�ותומ�ועמשמ�םיהולא�ןוצר�רשאכ
�ותומל�וליפאו�,םיהולא�ןוצרל�ןמאנ�היה�עושי�.בלצה
�ליפשה�,םדאכ�ותרוצב�היה�רשאכו”�03.בלצה�לע
�לא�תרגיאה(�“.בלצב�תוומ�דע�,תוומ�דע�תייצו�ומצע
�,חישמה�עושי�ומכ�תויהל�ונילע�.)�8,‘ב�םייפיליפה
�ונלש�וננוצרב�רשאמ�םיהולא�ןוצרב�רתוי�םיזכורמ
�ישונאה�ונפוגב�רשאמ�ינחורה�ונפוגב�רתוי�םיזכורמו
�תשרל�לוכי�וניא�םדו�רשב”�13.םדו�רשב�יושעה
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“.םיהולאה�תוכלמ�תא
�וניא�רשבה”�:רמא�עושי�.)�05,ו“ט�םייתנירוקה
�אוה�.)�36,‘ו�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“.םולכ�ליעומ
�תרטע�ךל�ןתאו�,תוומ�דע�ןמאנ�הייה”�:םג�רמא
.)�01,‘ב�תולגתהה(�“.םייחה

�ןוצרל�הגאד�דציכ�תוארל�היה�לוכי�אל�סורטפ
�והז�.ימצעל�הגאד�לע�הברהב�תולעל�הכירצ�םיהולא
�םישיגרמו�םיבשוח�םלועב�םירצונה�בור�ובש�ןפואה
�םיהולא�ןוצר�רחא�אלמל�האנ�הז”�:איה�םתשיג�.םויכ
�ונמצע�תא�תחקל�ונילע�ןיא�םאה�ךא�,ויתורטמו
�ומכ�התיה�סורטפ�לש�ותוגהנתה�“?ןכ�םג�ןובשחב
�תויהל�ךירצ�היה�אל�עושי�םאה�,הלאשה�תלאש
�תעב�לובסי�אוה�רשא�הלפשההו�באכהמ�גאדומ
�לע�תוומהו�לבסה�,ירק�,םיהולא�ןוצר�רחא�אלמיש
�סורטפב�ףזנ�עושי�.הלוכ�תושונאה�תבוטל�בלצה
�ותוא�התיפ�רשא�,ולש�ימשגה�הבשחמה�ןפוא�לע
�.תלעות�ירסחו�םיימשג�,םיינטש�,םיימצע�םייח�תויחל
�לש�ותרהצה�.ןיטולחל�ךרע�לכ�ןיא�יכונאה�ימצעל
�.ןטשה�ידי-לע�קר�ול�ןתניהל�הלוכי�התיה�סורטפ
�לושכמ�.ןטש�ינפלמ�רוס”�:ורמואב�,וב�ףזנ�עושי

�,בלענ�ןטשה�.)�32,ז“ט�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“,יל�התא
�ידכ�וננעמל�וייח�תא�רסמ�חישמה�עושיש�םושמ
�ומכ�,םיבלענו�םישייבתמ�םתא�םאה�23.לצניהל�לכונש
�םאה�?םכרובע�תאז�השע�חישמה�עושיש�,ןטשה
�םיחבשמו�,םיחמש�םתא�םאה�,וא�?ןטשה�ומכ�םתא
�םתבלענ�םא�?וננעמל�השע�אוהש�המ�לע�ןודאה�תא
�םישייבתמ�םתא�םאו�,הלא�ויתוליממו�חישמה�עושימ
�םכב�שייבתי�חישמה�עושי�,ויתולימבו�חישמה�עושיב
�33.ןידה�םויב�םישודקה�םיכאלמהו�ויבא�תוחכונב

�,בלצל�ךליי�אוה�קר�אל�יכ�וידימלתל�רמא�עושי
�וכרטצי�םהש�םושמ�,וידימלת�ויהיש�ימ�לכ�םג�אלא
�43.וירחא�תכללו�תורזניה�לש�םהלש�בלצה�תא�תאשל
�,וידימלתמ�דחא�לכל�היהי�ךכ�,עושיל�היה�הזש�יפכ
�אל�חישמה�עושי�53.הווהב�םג�ןכ�רבעב�היהש�יפכ
�ןוצר�רחא�אלמל�ארקנ�אוה�קר�יכ�בושחנש�הצור
�73.םיהולא�רבד�דבלמ�תרחא�תמא�ןיא�63.םיהולא
�רמא�עושי�.“ךמצע�לע�םחר”�:עושיל�רמא�סורטפ
�.“ךמצעל�שחכתהל�ךילע”�:סורטפל

�שי�םיהולא�ןוצר�יולימל�יכ�ונל�רמוא�ך“נתה
�םייחש�דועב�,וזכש�הבשחממ�בלענ�רשבה�83.ריחמ
�בילעמ�הז�.הכלמ�וא�ךלמכ�המר�דיב�םיטלוש�םיימצע
�םילוכי�םניא�םיימצעה�ונייח�.לוכי-לכה�םיהולא�תא
�ימצעהש�םושמ�,םיהולא�לש�ויתווצמ�רחא�אלמל
�רשא�,רחא�דחא�לכ�וא�ימצעה�רחא�תכלל�הצור
�ארוק�עושישכ�.חישמה�עושי�םוקמב�רחוב�ימצעה
�ונלש�בלצה�תאישנ�ידי-לע�ונמצעל�שחכתהל�ונל
�ונייח�,ונעמל�לכה�לע�רותיו�ךות�וירחא�תכללו
�.םיימצע�םימחרב�דיימ�םיביגמ�,םיירמוחה�,םיימצעה
�ןעמל�והשלכ�ריחמ�םלשל�תוצרל�אלש�ונל�םרוג�הז
�לש�השקונהו�הרצה�ךרדב�רחבנ�רשאכו�םא�.םיהולא
�עושי�לש�ונעמל�םירבדה�לכ�תא�םיאשונו�בלצה
�חצנה�ייח�ךא�תודבא�ולבסי�םיימצעה�ונייח�,חישמה
�93.ןדעה�ןג�לש�םייחצנה�תורצואה�תא�וגישי�ונלש
�ונייח�תא�חטבל�דבאנ�התועצמאב�הדיחיה�ךרדה�וז
�לש�םיינחורה�וייח�דבלב�וז�ךרדב�.םינשיה�םיימצעה
�,ךלמכ�ונב�לושמלו�רהטיהל�ולכוי�ונב�חישמה�עושי
�םיהולא�יניעב�ןח�אשיש�המ�לכ�רחא�אלמל�םיבייוחמ
�04.תושונאל�ליעויו

�סורטפ�ןיב�התיהש�החישה�תא�לוקשנ�םא
�הלועפה�ןפוא�לש�עשרב�לקנב�ןיחבהל�לכונ�,עושיל
�םילימ�אטיב�סורטפ�,תישאר�.םייכונאה�םייחה�לש
�יוליגה�תא�עמשש�רחאל�דיימ�הלא�תוימשג�,תוינטש
�םלועמ�רשא�המולעתל�עגונב�םיהולאמ�יעבט-לעה
�חישמה�אוה�עושי�יכ�,םדאה-ינבל�העודי�התיה�אל
�,הז�םיהדמ�יוליג�רחאל�דיימ�14.םיהולא�תאמ�יתימאה
�.ןטשה�ידי-לעו�םיימצעה�וייח�ידי-לע�סורטפ�הבשנ

�ירסח�םייחמ�,ןודאה�תא�רימהל�ונויסינב�אטבתמ�הז
�עושי�תא�ושקבב�ימצע�ןוצר�לש�םייחל�תויכונא
�.םיימצע�םימחרב�עוקשל�,ומצע�לע�םחרל�חישמה
�יבר�,םיהולאמ�םייוליג�יכ�לכל�תוארהל�ךירצ�הז
�לואגל�םילוכי�םניא�,ויהיש�לככ�םייעבט-לעו�המצוע
�.אוה�ךופהנ�.םייכונאה�םייחה�לש�םתמצועמ�םירצונ
�ונייח�ןכ�,ונלש�ןויסינה�ברו�עדיה�קימעמש�לככ
�תולגל�ונילע�השקיו�םימלענ�רתוי�ויהי�םיימצעה
�עדיה�ילעב�תא�בילעמ�הזש�םושמ�תאז�.םתוא�תוחדלו
�,םיעובצהו�םישורפה�ומכ�,שדוקה�חור�ילוטנ�ךא
�םה�.םהב�לועפל�לכוי�ןודאהש�ידכ�םמצעל�שחכתהל
�הכלממה�לש�תועשרה�24.םירצונ�ינפ�םידימעמ�קר
�אלא�,וניניב�תויחל�ךישמת�ונלש�תימשגה�תיצראה
�ידי-לע�תינוציק�הרוצב�לפוטת�וא�לערות�איה�ןכ�םא
�.בלצה

�רסוח�אוה�סורטפמ�דומלל�ונילעש�ףסונ�רועיש
�וייח�34.םיימשגה�םיימצעה�םייחבש�טלחומה�תלעותה
�ןעמל�אלא�,ונעמל�אל�,וררועתה�סורטפ�לש�םיימצעה
�בשח�אוה�.עושי�תא�בהוא�אוהש�בשח�סורטפ�.ןודאה
�אוהש�הצר�אוה�.ורובע�רתויב�בוטב�הצור�אוהש
�לובסי�אוהש�הצר�אל�אוה�.רשואמו�ןגומ�,חוטב�היהי
�הזה�ףייוזמה�שגרהו�הבישחה�לכ�.וננעמל�תומי�וא
�ישונא�ןוצר�לע�וססבתה�סורטפ�לש�ותמשנמ�עבונה
�םייחהמ�,ימצעה�ןוצרהמ�,רשבהמ�עבונה�,אל�ותו
�ןוצר�לכ�.ןטשהמ�,םיפלוחה�םיירמוחה�םיימצעה
�םלועל�ןודאה�44.ןודאה�ידי-לע�החדיי�הזכש�ישונא
�.רשבהמ�עבונו�ער�הזש�םושמ�,הזכש�ןוצר�חראי�אל
�תרגסמב�םיימצעה�וייחמ�רענתה�ןודאהש�םושמ
�יפכ�היהנש�הצור�אוה�יכ�ירב�,םיהולא�תא�ותוריש
�םינימאמל�ארוק�עושי�54.גהונ�ןיידעו�גהנ�אוהש
�םיזכורמה�,םיירמוחה�םיימצעה�םהייח�תא�רוסמל
�םהש�םושמ�קר�אל�,בלצה�לע�תוומל�,םהלש�ימצעב
�ונא�םאש�םושמ�אלא�,ימשגה�םלועה�תא�םיבהוא
�אלו�ותוא�תרשנ�אל�ונא�,ימשגה�םלועה�תא�םיבהוא
�64.ןדעה�ןגל�סנכינ

�אל�,ןודאל�תימשגה�ותביח�תא�ואטבב�,סורטפ
�ימצעל�וסחי�תא�הליגו�אטיב�אוהש�ךכל�עדומ�היה
�תפשחנ�סורטפ�לש�תימשגה�ותוישיא�.ולש�ימשגה
�םלועה�לש�ימשגה�ימצעהש�,רמול�דואמ�ןוכנ��.ןאכ
�אוה�74.םיהולא�ןוצרב�תולת�אלל�דימת�לעופ�הזה
�בוטכ�ול�הארנש�המל�םאתהב�םיהולא�תא�תרשל�בהוא
�תועמשמ�.אטחב�ךורכה�ירשבה�,ימשגה�ימצעה�יניעב
�,םיימצעה�םייחה�תרסה�איה�םיהולא�לש�ונוצר�יולימ
�ןוצרל�םיעמשנשכ�,םעפ�לכב�84.םייכונאה�,םיימשגה
�94.םיקסרתמ�יכונאה�ימצעה�לש�תונויערה�,םיהולא
�,יתמ�יפ-לע�הרושבב�ירישעה�קרפב�,סורטפש�ללגב

 ,32-91 ,ו”ט ,05-94 ,ב”י ,92-82 ,’ח ,04-83 ,’ו ,43 ,’ד ןנחוי ,93 ,ו”כ ,71 ,’ג יתמ 03  01 ,’ב תולגתהה ,5-3 ,’ד ,’א סורטפ ,01 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,11-1 ,ב”י ,92-71 ,’ה םיחילשה ,61 ,11-5 ,’ב םיימורה ,73-53 ,ב”י ,23-92 ,’י יתמ ,4-2 ,’ט סומע ,11-9 ,ד”צ םיליהת 92
 ,א”י ,’א םייתנירוקה ,11-01 ,1 ,’ח ,41-2 ,’ו םיימורה ,51–32 ,6–11 ,4 ,1 ,ז”י ,83 ,’ו ,43 ,’ד ןנחוי ,93 ,ו”כ ,21 ,ג”כ ,4-3 ,ח”י ,52-32 ,ז”ט ,93-73 ,’י ,11-1 ,’ד יתמ 13  5 ,’א תולגתהה ,12 ,6 ,’ב ,91-81 ,’א ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה ,81-61 ,’ב םירבעה ,91 ,21 ,6-1 ,ז”י
 ןנחוי ,81-71 ,’כ ,2-1 ,ז”י סקול ,23-92 ,ו”ט ,33-13 ,’ח סוקרמ ,24-04 ,ז”כ ,44 ,א”כ ,9-7 ,ח”י ,32-22 ,ז”ט 4-1 ,’ד יתמ 23  2-1 ,’ד ,12 ,’ב ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה םירבעה ,3-1 ,’ג ,51-01 ,’ב םייסולוקה ,11-01 ,’ג ,8-2 ,’ב םייפיליפה ,41 ,’ו ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,1
 ,’כ ,21 ,ב”י ,11-01 ,’ב תולגתהה ,5-1 ,’ד ,9-6 ,’ב ,’א סורטפ ,2 ,’ד ,21 ,’ג ,’ב סויתומיט ,01 ,’א םייפיליפה ,11-01 ,’ה םייטלגה ,7 ,א”י ,3 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,ג”י קרפ ,’א םייתנירוקה ,81-71 ,ז”ט ,33 ,82 ,’ט ,81-41 ,’ה ,52-32 ,’ד םיימורה ,02-81 ,5 ,ו”ט ,4 ,’ט
 ,’י יתמ 53  1 ,’ד ,’א סורטפ ,9-7 ,’ג םייפיליפה ,81-71 ,’א ,’א םייתנירוקה ,41 ,ג”י ,6-3 ,’ו םיימורה ,52-32 ,’ט סקול ,83 ,’י יתמ 43  82 ,’ב ,’א ןנחוי ,61 ,’ד ,’א סורטפ ,21 ,’ב ,8 ,’א ,’ב סויתומיט ,63-33 ,א”כ ,62-32 ,’ט סקול ,83 ,’ח סוקרמ ,23 ,’י יתמ 33  4
 ,01 ,’י הימרי ,2 ,ז”יק ,5 ,’ק ,4 ,ג”ל םיליהת 73  01 ,’ב תולגתהה 5 ,’ה ,’א ןנחוי ,63 ,’י ,21-11 ,’ו ,41 ,’ג םירבעה ,32-22 ,’א םייסולוקה ,2 ,ב”י םיימורה ,8-7 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ןנחוי ,33 ,72-62 ,ד”י סקול ,05 ,ב”י ,73 ,23 ,22 ,’י יתמ 63  33 ,72-62 ,ד”י סקול ,83
 ,31-21 ,’ד םייפיליפה ,01 ,ב”י ,5-4 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,4 ,’ו םיימורה ,53-43 ,’ד םיחילשה ,22 ,ח”י ,82 ,ד”י ,32 ,’ט סקול ,43 ,’ח סוקרמ ,42 ,ז”ט יתמ 83  81 ,’א בקעי ,31 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,4 ,’ג םיימורה ,71 ,ז”י ,6 ,ד”י ,23-13 ,’ח ,41 ,2-1 ,’א ןנחוי
 סורטפ ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,42-11 ,’ד םייספאה ,3-1 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י םיימורה ,11 ,8-1 ,ו”ט ,62-42 ,ב”י ,03 ,’ג ןנחוי ,92 ,72 ,ט”י ,4-3 ,ח”י ,64-44 ,ג”י יתמ 93  01 ,’ו ,01 ,’ב תולגתהה ,51 ,’ב ,’א ןנחוי ,21 ,’ג ,’ב סויתומיט ,22 ,’ה ,’א םיקינולסתה
 ,’ב סורטפ ,11 ,ו”כ ילשמ ,23-81 ,’א םיימורה ,01 ,ז”מ היעשי 24  02 ,7-6 ,’ה ,’א ןנחוי ,3-2 ,’א םירבעה ,11-6 ,ד”י ,03 ,’י ,96 ,’ו ןנחוי ,61 ,ז”ט יתמ ,6-5 ,’ט היעשי 14  9-6 ,’ג ,91-71 ,’א םייספאה ,41-4 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,02 ,ז”ט סוקרמ 04  7-6 ,’ה ,’א
 ,1 ,ח”י ,32 ,’ט סקול ,04-83 ,ב”י ,9-5 ,’ז סוקרמ ,64-13 ,21-1 ,ה”כ ,ג”כ קרפ ,31-1 ,ב”כ ,42-61 ,ט”י ,72-12 ,’ז ,6-5 ,’ו יתמ ,23-82 ,א”כ ,12 ,ט”י ,41 ,ו”ט ,93-43 ,’י ,5 ,2-1 ,’ו יתמ ,43 ,’ד לאינד ,6 ,ד”ס ,22 ,’ל היעשי ,8 ,’ח תלהק ,23-32 ,’א ילשמ ,22-91 ,’ב
 ,81 ,א םייפיליפה ,91-61 ,’ג םייספאה ,8-7 ,’ו םייטלגה ,6-5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,ג”י קרפ ,72 ,’ט ,1 ,’ח ,01-1 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,71 ,ד”י ,31-11 ,9-3 ,’ח םיימורה ,5-4 ,ו”ט ,03 ,ד”י ,72 ,1 ,’י ,02-91 ,’ז ,66 ,36 ,35 ,’ו ,04-93 ,’ה ,7-5 ,3 ,’ג ןנחוי ,63 ,א”כ ,41-9
  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,1 ,’ח םיימורה ,31-21 ,’א ןנחוי ,32 ,’ט סקול 34  42 ,’ג ,82-72 ,42-32 ,91 ,41 ,01 ,’ב ,’א ןנחוי ,71 ,’ד ,62 ,’ב ,52-12 ,’א בקעי ,83 ,’י םירבעה ,31 ,9-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,11-9 ,’ב
 יתמ 54  21 ,’ב סוטיט ,4 ,’ב ,’ב סויתומיט ,52 ,9-5 ,’ג םייסולוקה ,9-7 ,’ג םייפיליפה ,72 ,42-22 ,’ד םייספאה ,71-61 ,’ה םייטלגה ,13 ,ו”ט ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,31-21 ,9-5 ,’ח םיימורה ,62-42 ,ב”י ןנחוי ,33 ,72-62 ,ד”י סקול ,62-42 ,ז”ט ,93-73 ,’י יתמ 44
 בקעי ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,72 ,’ט ,41-11 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,41-31 ,8-6 ,’ח םיימורה ,43-92 ,ב”י סקול ,42 ,’ו יתמ 64  2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,8 ,ג”י םירבעה ,3-1 ,’ג ,51-01 ,’ב םייסולוקה ,71-61 ,41 ,’ו ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,41-2 ,’ו םיימורה ,42 ,ז”ט
 ,12 ,’י סוקרמ ,64-44 ,ג”י ,93-83 ,’י יתמ 84  5-4 ,’ד בקעי ,3-2 ,’ב םייספאה ,8 ,’ו םייטלגה ,05 ,84-44 ,ו”ט ,02-81 ,7-3 ,’ג ,41-21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י ,31-5 ,’ח ,02-41 ,ז םיימורה ,42 ,’ו יתמ 74  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,02 ,’ב ,’ב סורטפ ,4 ,’ד ,72 ,’א
 ,41-21 ,’ב ,02-81 ,’א ,’א םייתנירוקה ,02 ,ז”ט ,2-1 ,ב”י ,93-73 ,33 ,13 ,31-5 ,’ח ,6 ,’ו םיימורה ,3 ,ו”כ היעשי ,41 ,’ז ,’ב םימיה–ירבד ,51 ,’ג תישארב 94  41 ,’ו םייטלגה ,41-31 ,’ח ,31-5 ,’ו םיימורה ,62-52 ,ב”י ןנחוי ,03-82 ,ח”י ,72-62 ,ד”י ,52-32 ,’ט סקול
  9-8 ,’ג ,’א ןנחוי ,4-1 ,’ד ,’א סורטפ ,4 ,ד בקעי ,7 ,’א ,’ב סויתומיט ,01-9 ,6-3 ,’ג ,51-11 ,’ב םייסולוקה ,5 ,’ב םייפיליפה ,52-22 ,’ד םייספאה ,8 ,’ו םייטלגה ,6-4 ,’י ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,45-35 ,84-44 ,13 ,ו”ט ,72 ,’ט ,02-81 ,’ג ,61

)2דומעמךשמה(

בי?�מתביישים�אתם�אתכם?�האם�מעליב�אני�האם
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)8דומעבךשמה(

�שוטנל�וידימלתל�ןודאה�ארק�,ותמשנמ�עושיל�רביד
�יכ�,ףיסוה�ןודאה�.םיירמוחה�םיימצעה�םייחה�תא
�05.ןטשה�ןמ�ויה�סורטפ�ידי-לע�ועבוהש�םילימה

�,םייכונאה�,םיירמוחה�םדאה�ייח�תא�ליעפמ�ןטשה
�םיבשוח�םניא�םיאטוח�םישנא�דוע�לכ�אטחב�םיכורכה
�םתא�,תורחא�םילימב�.םתומל�םתוא�רוסמי�ןטשהש
�םיבשוח�םכניאש�ןמז�לכ�םכתא�ליעפהל�ןטשל�וחינת
�בויחב�רתוי�םיביגמ�םישנאשכ�.םכתא�גורהי�אוהש
�םהש�איה�תועמשמה�,ןודאל�רשאמ�ןטשה�יפלכ
�תא”�.ןודאהמ�רשאמ�ןטשה�ינפמ�רתוי�םידחופ
�ותבוח[�הז�יכ�רומש�ויתווצמ�תאו�ארי�םיהולאה
�.)�31,ב“י�תלהק(�“.םדאה�לכ�]לש

�תדמשהל�םרוגו�,םויכ�ולעופב�ךישממ�ןטשה
�ןטשה�רשא�םישנאה�15.האנוה�תועצמאב�םדאה�שפנ
�םירבדה�תא�רמא�סורטפ�25.ולש�םילכה�םניה�ליעפמ
�אוהש�ותורובב�בשח�אוהש�םושמ�וללה�םיעשורמה
�ונלוכל�הלגמ�שדוקה�חור�,םלוא�.ןודאה�תא�בהוא
�ללפתה�סורטפ�.ןטשה�ידי-לע�המרועב�ןרמות�אוהש
�ךכ�ומצע�תא�אטיבו�תימשגה�ותצעל�בישקי�עושיש
�ובש�שדקמה�,ישונאה�ופוג�לע�בושחל�ךירצ�עושיש
�,לבא�35.לעפו�שודקה�שולישה�ןמ�םיהולאה�ןכש
�םא�תפכיא�אל�ןטשל��.םוניהיגה�יעממ�האב�ותליפת
�אוה�ךא�,ונלש�תיעבטה�היגרנאה�םע�םיללפתמ�ונא
�םיכישממ�ונא�םא�45.שדוקה�חורב�ללפתנש�הצור�אל
�ןתי�ימ�.םיגשגשמ�ןטשה�לש�ויקסע�,םיימצע�םייחב
�הלא�םיימצע�םייח�המכ�דע�ונלוכל�הארי�םיהולאו
�הרהמב�בושחל�םילוכי�םינימאמש�םושמ�,םינכוסמ
�םיבהוא�םהש�םיבשוח�םהש�ללגב�קר�םיינחור�םה�יכ
�ותרטמ�55.םיימימש�םירבד�םיצירעמ�וא�,ןודאה�תא
�ןטשה�דוע�לכ�,המלשהל�תנתינ�אל�םיהולא�לש
�םייח�תועצמאב�לועפל�תונמדזה�אוצמל�ךישממ
�תוומל�םיבייוחמ�יתלב�םירתונה�,םייכונא�םיימצע
.בלצה�לע

�לבסמ�דחפ�,תימצע�הבהא�,םיימצע�םימחר
�קלח�םה�הלא�65.םיאטח�םניה�“בלצה�ייח“מ�דחפו
�םיזכורמ�םייח�וא�,םיימצע�םייח�לש�םייוליגהמ
�אוה�םהב�ירקיעה�עינמהש�םושמ�,םיעשורמ�,ימצעב
�תודבא�לובסל�םיניינועמ�אל�םה�יכ�ירב�.ימצע�רומיש
�שחכתהל�ונל�ארוק�ןודאהש�הביסה�םג�יהוז�.ןהשלכ
�דעוימ�הז�.םוי�ידמ�ונלש�בלצה�תא�תאשלו�ונמצעל
�םירוכמה�,םיירמוחה�םייחה�תא�סורהל�וא�קסרל
�75.ונלש�תוגונעתל

�תא�שוטנל�ונל�ארוק�ונינפל�רבועה�בלצ�לכ
�,יהשלכ�תימצע�הבהא�ונברקב�חראל�ונל�לא�85.ונמצע
�לועפל�םיהולא�לש�וחוכל�ונייח�תא�חינהל�ונילע�אלא
�.ונלש�בלצה�והזש�ונל�רמוא�ןודאה�95.ונכרדו�ונכותב
�ולש�םייוסמה�בלצה�תא�לבקמ�ונתיאמ�דחא�לכ
�תורמל�.תאשל�ונילעש�םייוסמה�בלצה�והז�.םיהולאמ

�בלצל�הרישי�הרוצב�רושק�אוה�,ונלש�בלצה�הזש
�ותואב�בלצה�תא�תאשל�םינכומ�ונחנא�םא�.ןודאה�לש
�תא�אצמנ�ונא�,ובלצ�תא�אשנ�חישמה�עושיש�ןפוא
�רשפאת�איהו�,ונכותב�תררוש�ולש�בלצה�תמצוע
�םעפ�לכב�06.םיירמוחה�םיימצעה�ונייח�תא�דבאל�ונל
�ימשגה�ימצעה�ירה�,ונלש�בלצה�תא�םיאשונ�ונאש
�ונלש�תלעותה�ירסחו�םיפלוחה�רשבה�ייחו�ונלש
�ונייח�,תאז�השענ�אלש�םעפ�לכב�16.ודבאיו�ותחפי
26.םיקזחתמו�םינוזינ�םיימצעה

�דח�ןיינע�הניא�םיימצעה�ונייח�םע�תודדומתה
�עבראו�םירשע�,האלמ�הרשמב�רבודמ�.יקלח�וא�ימעפ
�תואמ�שולשו�,עובשב�םימי�העבש�,הממיב�תועש
�?םכתא�בילעמ�הז�םאה�36.הנשב�םימי�השימחו�םישיש
�ןעמל�וז�תמא�ונתוא�דמלמה�הז�אוה�ןודאה�,בוש
�םישנאה�בור�.ונלש�חצנה�ייח�,ונלש�תיחצנה�תלעותה
�,אמיא�,אבא�ןוגכ�םירבד�ןעמל�םהייח�תא�ודבאי
�תוריירק�,םירבח�,תויחא�,םיחא�,תב�,ןב�,השיא
�רמוא�עושי�.םירחא�םירבד�לש�בוליש�וא�םהלש
�טרפ�רבד�וא�שיא�לכ�ןעמל�תימצע�הברקהש�ונל
�חצנ�ייח�תגשהל�והשלכ�ךרע�תלעב�היהת�אל�ונעמל
�46.)�93,‘י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�ןדעה�ןגב�תויתומלאו

�המוד�וניה�תאשל�םיארקנ�ונא�רשא�בלצה�,בוש
�ונא�ותוא�בלצה�.אשנ�חישמה�עושי�רשא�בלצל
�איבהל�לגוסמה�,יסרא�שחנ�ומכ�אוה�תאשל�םיארקנ
�56.אטחב�םיכורכה�,םיירשבה�,םיימצעה�ונייח�לע�תוומ
�אלמ�,תורזניה�אוה�,בוש�רשא�,ונלש�בלצה�,שחנ�ומכ
�רשב�תקושת�לכ�גורהל�ןכומו�תוומל�םרוגה�סראב
�רעוכמה�םשאר�תא�ומירי�רשא�,הזה�םלועה�ןמ�ןוצרו
�אלש�קיפסמ�םילכס�ונייה�םא�ונתוא�סורהל�ידכ
�םימעפ�בטיה�תגצוימ�וז�תמא�.םתוררועתהל�בל�םישל
�הלאמ�תחא�.הנשיה�תירבב�תילמס�הרוצב�תודחא
�םירה�,קלמע�דגנ�המחלמ�ךלהמב�,השמ�רשאכ�התיה
�,חישמה�תא�תילמס�הרוצב�גציימה�,םיהולא�הטמ�תא
�השע�אוהשכ�.ולש�בלצהו�,םיהולא�רבד�אוה�רשא
�אוהו�היהו�,ברקב�סבוה�לארשי�לש�ביואה�,תאז
�הרוצב�גציי�רשא�,םיהולא�הטמ�תא�ךימנהו�ףייעתה
�רובגל�ליחתה�ביואה�,ולש�בלצהו�חישמה�תא�תילמס
�66.לארשי�דגנ�ברקב

�ואטח�לארשי�ינבשכ�,�9-4,א“כ�רבדמב�רפסב
�ןיכהל�השמ�תא�החנה�םיהולא�,םיהולא�יפלכ�םתניטרב
�שחנ�םע�הז�טומ�.טומ�לע�ותוא�עובקלו�תשוחנמ�שחנ
�תינלטקה�המצועהו�חישמה�עושי�תא�למיס�תשוחנה
�.אטחב�םיכורכה�םיירמוחה�םייחה�תמועל�בלצה�לש
�לארשי�ינב�תא�גורהל�םייסרא�םישחנ�חלש�םיהולא
�שחנב�םטבמ�תא�ודקימ�םהשכ�ךא�,ודגנ�םתניטר�לע
�.םהב�עגפ�אל�םייסראה�םישחנהמ�סראה�,טומה�לעש
�ונתבשחמו�וניניע�תא�עבקנ�םאש�,ונל�הארמ�הז
�תרשל�לכונש�ידכ�,םיהולא�רבד�,חישמה�עושיב

�ונב�יח�אוהש�ךכ�ךרד�ויתווצמ�תרימש�ידי-לע�ותוא
�לבחל�ידכ�רבד�תושעל�לכוי�אל�ןטשה�,ונכרד�לעופו
�השעמבש�םושמ�,תאז�.ןדעה�ןגל�סנכיהל�ונתלוכיב
�אולמ”�םע�ןיטולחל�םיניירושמו�םישומח�ונחנא�,הז
�ונייח�תא�לטוקו�,ליערמ�,סרוה�רשא[�םיהולאה�קשנ
�,‘ו�םייספאה�לא�תרגיאה(�“.]םיירשבה�םיימצעה
�םישחכתמו�ונלש�בלצה�תא�םימירמ�ונחנא�םא�.)11
�תוואת�לכ�,הזה�םלועה�לש�םירבדל�ונלש�תוקושתל
�ונייח�,רמולכ�,הזה�םלועה�ןמ�הקושתו�םירשב
�דוע�םהל�היהת�אלו�וככשי�וא�ובקריי�,םימדוקה
�ותלוכי�ינפמ�םיניסח�היהנ�ונחנא�זא�.ונב�הזיחא
�תועצמאב�תיחצנה�ונתמשנ�תא�לוטקל�ןטשה�לש
76.אטחה�םלועל�הרזח�ונתאנוה�וא�ונייותיפ

�גציימ�םג�רשא�,םיהולא�הטמ�,רחא�םוקמב�,בוש
�ןתינ�86,ולש�בלצהו�חישמה�עושי�תא�תילמס�הניחבמ
�ץלחל�השמ�תא�חלש�םיהולאש�הערפל�תואכ�השמל
�,השמ�לש�ויחא�,ןורהאשכ�96.םירצממ�לארשי�ינב�תא
�עושי�תא�תילמס�הרוצב�גציימה�,הטמה�תא�ךילשה
�בלצה�לש�תישחנה�ותמצוע�תאו�,ולש�בלצה�,חישמה
�הטמ�ךפה�,אטחב�םיכורכה�םיירמוחה�םייחה�לע
�תא�וכילשה�םימסוקה�.שחנל�,הזה�למסל�םיהולא
�שחנה�,םלוא�.םישחנל�וכפה�הלא�םגו�,םהלש�תוטמה
�םיירמוחה�םייחה�לומ�םיהולא�לש�ותמצוע�תא�למסמה
�לש�םישחנה�תא�עלב�,םיינטשה�,אטחב�םיכורכה
�,םיישונאה�,םיירמוחה�םייחה�תא�םילמסמה�םימסוקה
�ונל�הארמ�םיהולא�07.אטחב�םיכורכהו�םיינטשה
�םיהולאש�,הווח�תא�הנוה�רשא�,שחנה�למס�תועצמאב
�,שחנה�ץוליא�ידי-לע�ןטשה�לע�םירעהו�םיכחה
�,רמולכ�,ומצע�תא�עולבל�17,ןטשה�תא�כ”דב�למסמה
�םייחה��אוה�ותועמשמש�,ולש�עשרה�לכ�תא�עולבל
�תונתמ�ןתיו�,יבש�הבש”�ולש�בלצהו�עושי�.םיימצעה
�תרגיאה(�“.]ולש�בלצהו�ולש�םדה�ידי-לע[�םדא�ינבל
�תא�,הזה�ןקזה�שחנה�תא�הנוה�אוה�.)�8,‘ד�םייספאה�לא
�םיאטחה�לע�ןברוקכ�בלצה�לע�ותוא�בולצל�,ןטשה
�ןמ�ררחתשהל�ולכוי�לכהש�ךכ�,םלוכ�לש�םימדוקה
�עושיש�רחאמ�27.יחצנ�םוניהיג�לש�שנועמו�ןטשה
�ךורב�שודקה�ותוא�םיקה�אטח�אל�םלועמ�חישמה
37.םוקיה�לכ�לע�בוש�טולשל�םיתמה�ןמ�היחתל�אוה

�עושי�לש�בלצה�אלל�חצנ�ייח�גישהל�ןתינ�אל
�רושק�אוה�בוש�רשא�,ונלש�בלצה�אללו�47.חישמה
�בלצה�תמצוע�תמייק�אל�,חישמה�לש�בלצל�דואמ
�ונל�הנתינש�הנתמה�וז�.ונלש�חצנה�ייח�רומישל
�תא�ןחוב�ןודאהשכ�57.חישמה�עושי�ךרד�םיהולאמ
�םיניגמו�ונלש�“בלצה�ייח”�תא�םייח�ונא�וב�ןפואה
�,ולש�בלצה�לש�חוכה�זא�,ונלש�חצנה�ייח�תנתמ�לע
�בלצה�תא�תאשל�חוכה�תא�ונל�קינעמ�,ונכותב�יחה
�אוטחל�יותיפ�לכל�ונבג�תא�םינפמ�ונאשכ�67.ונלש
�תוגהנתה�ירה�,ערל�המודה�רבד�לכמ�םיקחרתמו

 ,2 ,’כ ,11-7 ,4-3 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,01-7 ,4-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,81-11 ,’ו םייספאה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,01 ,’י ,44 ,’ח ןנחוי ,42 ,11 ,4 ,ד”כ ,24-83 ,03-81 ,ג”י יתמ ,52-42 ,’ח לאינד ,91-1 ,’ג תישארב 15  33 ,’ח סוקרמ ,32 ,ז”ט יתמ 05
 ,11-01 ,א”י הימרי 45  12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,83 ,’י םיחילשה ,03 ,’י ,92-82 ,91 ,’ח ,62 ,91 ,’ה ןנחוי ,1 ,’ד סקול ,33 ,’ח סוקרמ ,13-03 ,ו”ט ,33-41 ,ד”י ,82 ,81 ,ב”י ,53 ,8-2 ,’ט ,72-42 ,’ח יתמ ,6-5 ,’ט ,51-41 ,’ז היעשי 35  31 ,’ו םיימורה 25  8-7
 ,82-42 ,ג”י ,64 ,’ו סקול ,64-14 ,3 ,ה”כ ,9-7 ,ו”ט ,72-62 ,32-91 ,’ז ,42 ,’ו ,84-64 ,’ה יתמ 55  4 ,’ד בקעי ,81 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,8 ,’ו םייטלגה ,6-5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’ג ,41-21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,93-73 ,33 ,13 ,31-5 ,2-1 ,’ח ,02-41 ,’ז םיימורה
 ,’ג ,’ב סורטפ ,71-31 ,’ד בקעי ,21-8 ,’ב ’ב םיקינולסתה ,91-81 ,’ג םייפיליפה ,42-81 ,41-01 ,ח”י ,12-61 ,ב”י סקול ,21 ,’ל ,52 ,ט”כ ,21 ,ד”י ילשמ ,12-81 ,ט”כ םירבד 65  02 ,’ד ,9 ,4 ,’ב ,6 ,’א ,’א ןנחוי ,62-41 ,’ב בקעי ,61 ,’א סוטיט ,5 ,’ג ,’ב סויתומיט
 ,ב”י ,81 ,41-21 ,’ח ,7-6 ,’ו םיימורה ,32 ,’ט סקול ,12 ,’י ,63-43 ,’ח סוקרמ ,42 ,ז”ט ,12 ,ז יתמ 85  41 ,’ו ,52-42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,81-71 ,’א ,’א םייתנירוקה ,6 ,’ו םיימורה ,72 ,ד”י ,62-32 ,’ט סקול ,93-83 ,’י יתמ 75  8 ,א”כ ,91-71 ,’ג תולגתהה ,7-3
 ,31-21 ,’א ןנחוי 06  11-01 ,ב”י תולגתהה ,61-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,85-75 ,13-03 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,42-81 ,’כ םיחילשה ,11-9 ,ו”ט ןנחוי ,03 ,ב”י סוקרמ ,05-74 ,ב”י יתמ 95  81-61 ,41 ,’ו ,42 ,’ה םייטלגה ,01-4 ,’ו ,51 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,41-11 ,ג”י ,12-9 ,2-1
 ,ב”כ תומש 26  9-7 ,’ה ,’א סורטפ ,41-21 ,’ה םירבעה ,51-31 ,’ד םייספאה ,11 ,ג”י ,7-6 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י םיימורה ,03 ,’ג ןנחוי ,92 ,ט”י ,64-44 ,ג”י יתמ ,1 ,א”י תלהק ,91 ,ד”ל םיליהת 16  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,11-7 ,’ג םייפיליפה
 ,’א םייתנירוקה ,93-53 ,’ח ,7-6 ,’ב םיימורה ,62-91 ,ד”י ,34-04 ,’ה םיחילשה ,41-8 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ןנחוי ,64-34 ,04-53 ,ב”י ,72-32 ,’ט סקול ,31-8 ,ד”כ ,22-61 ,’י יתמ 36  41 ,’ה ןנחוי ,61 ,ט”י ילשמ ,2 ,ו”ט ,’ב םימיה–ירבד ,32-22 ,ו”ט ,’א לאומש ,71
 תומש 46  21-11 ,ב”כ תולגתהה ,9-8 ,6 ,’א ,’ב ןנחוי ,62-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,81-21 ,01-8 ,’ב בקעי ,3-1 ,ג”י ,4-1 ,ב”י ,93-23 ,’י ,51-01 ,’ו ,11-9 ,1 ,’ד ,41-21 ,’ג םירבעה ,52-12 ,’א םייסולוקה ,01-9 ,ב”י ,33-32 ,א”י ,81-61 ,1 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,13-03 ,ו”ט
 היעשי 76  31-8 ,ז”י תומש 66  2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,21 ,’ב סוטיט ,62-42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,41-31 ,ג”י ,31-21 ,’ח ,6-3 ,’ו םיימורה ,93-83 ,’י יתמ 56  91-81 ,’ב םייסולוקה ,03-82 ,ח”י ,33 ,72-62 ,ד”י סקול ,62-42 ,ז”ט ,93-73 ,’י יתמ ,42-32 ,’ד םירבד ,5 ,’כ
 תומש 07  02 ,71 ,5-1 ,’ד תומש 96  41 ,’ג ןנחוי 86  5 ,ג”י םירבעה ,31 ,’ד םייפיליפה ,52-42 ,’ה םייטלגה ,85-75 ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,ו”ט ,73 ,13 ,41-1 ,’ח םיימורה ,33 ,ז”ט ,41 ,11-7 ,ו”ט ,32 ,ד”י ,72 ,5-3 ,’י ןנחוי ,91 ,’י ,32 ,’ט סקול ,4-3 ,ו”כ
 םייסולוקה ,81-31 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב ,4 ,’א םייטלגה ,43 ,23 ,3 ,’ח ,11-6 ,’ה ,62-42 ,’ג םיימורה ,74-64 ,ד”כ סקול ,82 ,ו”כ ,82 ,’כ יתמ 27  3-1 ,’כ ,9 ,ב”י תולגתהה ,3 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,1 ,ז”כ היעשי ,21-01 ,’ז תומש ,51-1 ,’ג תישארב 17  21-8 ,’ז
 ,32-02 ,’א םייספאה ,12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,9 ,ד”י ,52 ,’ד םיימורה ,11-9 ,’א םיחילשה 8-7 ,ו”ט ,32 ,12-51 ,ד”י ןנחוי ,15-05 ,ד”כ סקול ,91 ,ז”ט ,13 ,’ט ,13 ,’ח סוקרמ ,91-81 ,’כ יתמ 37  5 ,’א תולגתהה ,2 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,’ב סוטיט ,51-31 ,’ב ,32-02 ,’א
 ,61 ,’ג ןנחוי ,3-2 ,’ח םירבד 57  81 ,’א ,’א םייתנירוקה ,31-21 ,’ח ,31-6 ,’ו םיימורה ,62-52 ,ב”י ,82-72 ,01 ,’י ,35 ,’ו ןנחוי ,93-83 ,’י יתמ 47  8 ,’א תולגתהה ,4 ,’ד ,א ןנחוי ,52-12 ,’ב ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה ,51 ,’ד ,71-61 ,’ב םירבעה ,01 ,’א ,’א םיקינולסתה
  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,52-32 ,’ג םייסולוקה ,31 ,’ד םייפיליפה ,31 ,’י ,’א םייתנירוקה 67  11 ,ב”י תולגתהה ,01-5 ,’ג םייסולוקה ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,42 ,71-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,72-62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,62-42 ,ב”י
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 ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה 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
.תועשהוםוקימהתגשהלונפלט.וסנקרא,הנקראסקטמתוקד51-ו,וסנקרא,תימסטרופ,יטיסקרוי-וינבםגברעידמתומייקתמתוליפת

 ,”ך”נתה תואובנ יפל - חישמה” םשב ומאלא תד-ןהכ לש םידומעה 821 ןב ורפס תא שקב
 .תוטלק םג גישהל ןתינ .תואובנ 333-מ הלעמלב הלגתמ ך”נתהמ חישמהש הארמה

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

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

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

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

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

.בוטלכםיהולאםכילעאיבי.ינודאתאוללה
ןמפוהרזלינרב
םשבעודיה
ינחורגיהנמ-ומאלאינוט

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

 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה  3  4-3 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1
 ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52
 ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה
 ,31 ,'י םיימורה  9  41 ,'א םייסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי
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 ,42 ,71-61 ,’ה םייטלגה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה 08  41 ,’ו םייטלגה ,03 ,ו”ט ,72
  01-8 ,’ה ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,4-3 ,’ד ,’ב סויתמיט ,71-01 ,’ו םייספאה

7-3 ,’ג ןנחוי 28  01-5 ,’ג םייסולוקה ,71-31 ,’ח םיימורה ,32 ,’ט סקול ,12 ,’י סוקרמ ,62-42 ,ז”ט ,22 ,’י יתמ 18
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