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, ןמדירפ רמוא  ונחור ," לע  הלועה  לככ  הב  תושעל  ונלוכיו  תפטעמ  קר  הל  התייהש  ךכ  טקיורפה , תיינב  בלשב  דוע  ונלביק  הרידה  תא  "
.הרידה תא  בציעש  לכירדאה 

דע תורזבואמ  ןהו  םיתעל , קר  השענ  הב  שומישה  םא  םג  .הנשב  םימעפ  רפסמ  הרצק  שפונ  תפוקתל  ןהילעב  םיעיגמ  ןהילא  תורידב  רבודמ 
.תיבב שיגרהלו  הדווזמה  תא  קורפל  הרידה , לא  עיגהל  אוה  ךירצש  המ  לכ  .םיטירפה  ןורחא 

חבטמה ןיבל  וניב  דירפמה  ריקהו  ןולסה 

ושרדנ דחוימב , לודג  אל  הרידה  חטשש  תורמל  .תיבה  ילעב  דצמ  תושירד  רפסמ  וינפב  ובצוה  בוציעה  תכאלמב  לחהש  ינפל  יכ  רפסמ  ןמדירפ 
לודג חבטמ  תינכתב  ליכהל  תיבה  תלעבל  היה  בושח  .יטרפ  הצחר  רדח  דומצ  וילא  ישאר  הניש  רדחכ  שמשי  םהמ  דחאש  הניש  ירדח  השולש 

.ןיעל םייולג  תויהל  םיכירצ  םניאש  םיצפחה  לכ  תנמטה  ךרוצל  םירתסנ  ןוסחא  יללח  תיבב  ויהשו  לושיבל  התבהאב  קוסעל  הל  רשפאיש  חונו 

ירוביצה רוזאב  .םיחונו  םייטנגלא  םג  ךא  םייקנו , םיטושפ  םיווקב  דוסיהמ  הרידה  הבצוע  םיחתפהו , תוספרמה  תא  תללוכש  תפטעמל  טרפ 
, הצחרהו הנישה  ירדחב  ללוכ  הלוכ , הרידב  הפצרה  .הצחרהו  הנישה  ירדח  םייוצמ  יטרפה  קלחב  וליאו  חבטמהו , ןולסה  םייוצמ  יזכרמה 

אלל קלחו  ריהב  ילוח , ןווגב  ףוציר  ושפיחש  תיבה  ילעב  .רטמיטנס   60X60 לש םילודג  םיחיראבו  הרמיל  גוסמ  תיקרוט  תיעבט  ןבאב  התפוח 
ןווגב ועבצנ  הצחרה , ירדחבש  ולאל  טרפ  םלוכ , תוריקה  .םיאתמה  םגדה  תא  רוחבל  תנמ  לע  היקרוטב  הבצחמל  דחוימב  ועסנ  םידיגו , םימתכ 

הסינכה.קירבמ ישמ  תקינכטב  קירבמ  תנמש 
.ךומנ ריק  תועצמאב  הזמ  הז  םידרפומש  ןולסהו  חבטמה  םייוצמ  ובש  ירוביצה  רוזאה  ךות  לא  תורישי  םיאבה  תא  הליבומ  הרידל  הסינכה 

ןווגב הבכש  וילעש  רוחש  סיסב  םע  הקודס ,) הכל  לש  הארמ  תלעב  הנוילעה  הבכשהשכ  עבצ , תובכש   ) זיילג לקרק  תקינכטב  עבצנ  ריק  ותוא 
", תולטובמ אל  תויצקנופ  םג  וכותב  ליכמ  אלא  ןולסל , חבטמה  ןיב  דירפמו  רשקמ  קר  אל  יביטרוקדה  ריקה   " .הרידה ראש  לש  הזל  ההז  תנמש 

תוכרעמ תרתסהל  םוקמו  המזלפה  תייזיוולטל  השינכ  שמשמ  אוה  ןולסה , דצמ  וליאו  יאל , תנעשמכ  שמשמ  אוה  חבטמה , דצמ   " .ןמדירפ רמוא 
". םייומס םילוקמרו  וידוא 

חבטמה

הטסורינ יחטשמו  קירבמו  קומע  ודרוב  ןווגב  רונתב  יסקופא , יעבצב  ועבצנש  תונורא  לש  בוליש  יושע  הלוכ  הרידה  חטשל  סחיב  לודגה  חבטמה 
תיכוכזב הפוח  ןולסל  ףושחש  ריק  ותוא  לש  וקלח  .ןוסחאה  תונוראו  ורקימ  רונת , קנע , ררקמ  ובש  תורישה  ריק  אצמנ  חבטמה  ףרועב  .םיפוסכ 

תשירד יפל  יבלחו , ירשב  םירויכ , ינש  ללוכ  אוהו  ץוח  יפלכ  הנפומ  הדובעה  חטשמ  .יונ  יטירפו  םילכ  תחנהל  תיכוכז  יפדמ  ודמצוה  הילא  תיבלח 
.רוע םיפוצמ  רב  תואסיכ  לע  םיבשויה  םידעוס  העבראל  תחוורמ  הבישיל  םג  םאתומ  לושיב , תניפ  וב  תאצמנש  יאה  .תיבה  ילעב 
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חבטמה

ןולסה

לא לבוקמל , דוגינב  יתנוויכ , ןולסב  הבישיה  תא   " .הרידה תפטעמ  לש  לוגעה  הנבמל  המאתוהש  לכוא  תניפו  תחוורמ  הבישי  תניפ  ללוכ  ןולסה 
תלעב לש  היתושירדל  םיאתהל  תנמ  לע   " .ןמדירפ רמוא  לכואה ," תניפמ  הארנש  םיל  ףונה  תא  םג  יתחוורה  ךכו  חבטמהו , תיבל  הסינכה  רבע 

, הרדס התואמ  גנול  זשהו  רועה  תפס  .רמוא  אוה  םיחבושמ ," םירמוח  יושע  יתרקוי  טוהירב  ונרחב  יקנו , ינרדומ  הארמ  השקיבש  תיבה 
רומיגב ינובייא  ץע  םייושע  תכרעמ  טיהרו  דצ  הפק , תונחלושו  די  תדובע  יושע  םיחרפ  חיטש  ודמצוה  םהילא  .קנפמו  ךר  רוחש  רוע  םידפורמ 

הפש התואב  רבדמ  החונו , הלק  היהת  חבטמהמ  וילא  השיגהש  ךכ  םקוממש  לכואה , ןחלוש  םג  .תונידע  תכתמ  ילגר  לע  הקירבמ  הכל 
וילאו תוקירבמ , תכתמ  ילגר  לע  הבצוהש  הלוגע  תיכוכז  תטלפ  יושע  ללחב , דחוימ  לספ  ומכ  הארנ  ןחלושה  .תיתרקויו  תיטנגלא  תיבוציע 

.חבטמבש ולאל  המודב  רוע  םידפורמ  תואסיכ  ודמצוה 

לכואה תניפו  ןולסה 

הנישה רדח 

, יונ יטירפל  תושינ  תוילאוזיו , וידוא  תוכרעמל  תושינ  ומכ  תוקנפמ  תויצקנופ  וב  תומייק  ךא  דחוימב , לודג  אל  םנמא  הרידב  ישארה  הנישה  רדח 
ריקה .קרקריו  םוח  לש  םינוש  םינווגו  םירמוח  רפסמ  יתבליש  הצחרה  רדחב   " .המיענו המימח  הריוואב  הצחר  רדחו  הטקש  תיטרפ  תספרמ 

ולאל .קירבמ  שיש  לש  הארמב  וקוטס , תקינכטב  קרקרי  עבצנ  ריקה  וליאו  רפרפא , םוח  ןווגב  ןלצרופ  טינרג  לש  ינבלמ  ספיספב  הפוח 
הנבנ תלדהמ  קוחרה  ספיספה  ריק  .תופלק  ומכ  חתפנש  תוארמ  ןוראו  חטשמ  תורגמ , ללוכש  ונרבז  ץעמ  דחוימב  הנבנש  טיהר  יתמאתה 

". םיצפח וילע  חינהל  ןתינש  ףדמכ  םג  שמשמ  אוהו  היטבמאה  תרוצ  יפל  לגועמב 
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תספרמה רבעל  הנישה  רדחמ  טבמ 

ךותב ועבטוהש  לחנ  יקולח  םייושע  םיחיראב  ופוח  ןוחלקמהו  הלסאה  בג  תוריק  .תוחפ  אל  םיעקשומ  ןוחלקמ , םג  םיללוכש  םיחרואה , יתוריש 
הגנו ץע  ונבנ  וילעמ  הארמהו  תורישה  ןורא  .בחורל  חרמנש  ףשפושמ  חיט  תקינכטב  ילוח  ןווגב  ועבצנ  תוריקה  רתי  .תשטולמ  יסקופא  תקיצי 

.ןבל ןאירוק  היושע  תדחוימ  הקיציב  ורצונ  ןמדירפ , ידי  לע  םה  ףא  ובצועש  רויכהו , חטשמה  וליאו  ההכ , רומיגב 

תיבה ילעב  לש  הצחרה  רדח 

הרואת

הדיקפתש הרקת  תכמנה  הנשי  ולוכ  ירוביצה  רוזאב  תאז , םע  .םויה  תועש  לכ  ךלהמב  רוא  תפוטש  איהו  םיחתפו , תונולח  לש  עפש  הרידל 
הרקתהו הרידה  לש  הלדוג  לשב   " .ךשמהב ולתייש  תונוליווה  ינונגנמ  תאו  וידואה  תוכרעמ  תא  הרקתה , יעוקש  הרואתה  יפוג  תא  ליכהל 

דומצ יביטרוקד  הרואת  ףוג  לכואה  תניפל  יתרחב  וז  הביסמ  .ללחה  תא  ומסחיש  םייתרקת  הרואת  יפוג  תולתל  אלש  יתרחב  תיסחי , הכומנה 
תא םיפטושש  םיפוגו  הרקת  יעוקש  םיפוג  םג  ומאתוה  הרידה  ירדח  ראשבו  ןולסב   " .ןמדירפ רמוא  יקסבורבס ," לש  םילטסירק  יושע  הרקת 

". הרידב תיבה  ילעב  לש  השפוחה  תעבב  העוגרו  החונינ  הריווא  תורשהל  ודיקפתש  םיענ  רואב  תוריקה 

.ס ' נמלוט בוציעהו : טוהירה  יטירפ 

 

 

השינ ךותמ :
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הנתמ ןיזגמ  תלבקל  יונמ , תיישעל 

ּתיבה דומעל 

השינ תולכירדאו -  בוציע 
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