
תונושלה יתש ויב ילדנמ ןדס בד 

ינפלמ ,ןרפלייה לארשי 'פורפ לש ותמזיב ,התלעש ךרדכ ,ילדנמ יבתכ לש המלש הרודהמ 

,רקוחהו ארוקה יניעל ,דימעהל הייושע ,השעמל הכלה התע תשרדנו תודהיה יעדמל ןוכמה 
ישעמ תוברל ,תודחוימה היתונחת-תונבו היתונחת לע םתוחתפתה אולמכ אבס לש ויבתכ 

הכרעמ םפקשל תלגוסמש יפכ ,הקיחמהו השידגה ,םיפוליחהו תרוקיבה ,םוצמצהו הבכרהה 



ןדס בד 

,דכמסומ תנעשמ אליממ אהת תאזכ הרודהמ .תואסריג-ייונישו תואחסונ-ייוניש לש האלמ 

ילואו ,ףא ןבומכו תונוש תוזח-תונרקמ תורפם-ןויזח ותוא לש ותכרעהל רתויב הנמיהמו 

ןכותב וכלהמ ,תונושלה יתשב ילדנמ.לש תיתריציה ותיישע :תבשחנה תוזחהךרקמ ,דוחייב 

,תישאר :תשלושמ הקולח ,םישימגו םילודג םיווקב ,ויבתכ םיחינמ ,עודיכ .ןהיניב וילותפנו 

התניחבש ,תיטסירטלב הקלחבו תיטקאדיד ,תיטסיצילבופ הרקיעב איהש ,תירבעה הלחתהה 

םיבכרומ םינכת לוטיל התסיגש ,הלש ארקמה דוסי-תדובגתו הלכשהה ךרד לע איה תינושלה 

!קוחר ירוטסיה םושלש לש םינכומ הצילמ-יסופד ךותל םתוא םוחדלו בורק ילאוטקא םוי לש 
הזורפ התוא הלישבהו ,תיטסירטלב הלוככ הבוד איהש ,הכשמהו תידייה הלחתהה ,תינש 

ראשה לכ תא אליממ החודה ,ותריצי לש הזכרמ איהו ,התימאל ותמוק רועיש איהש ,תירופיס 

הכתה :רוריב רתיב .ומצע ולש ותריצי םוגרת ,ירבעה ךשמהה ,תישילש !ףקיהה ילושל 

ןושלב תפלחנ ך"נתה ןושל הבש ,הליבקמ תירבעב ,רתויב הנימא אל םא ,הנימא שידיי לש 

ןושלכ הנובמ תילאקיסכלה התניחב ,םימכח ןושלכ הייושע תינונגסה חתניחבש ,הירחאלש 

איה רופיסה תכסמב הבולשתו ,רתויב םירחואמ וליפאו ,םירחואמ םירוקמ ןושלכו םישרדמ 

עלבנ יתוכאלמה דוסיה ,תבתכנ תירבעל תרבודמ שידיימ דבעמה תעשבש ,ךכ-לכ האלפומ 

חינמ ילדנמ לש ותריצי-זכרמ ףא םלוא .יעבטה דוסיב עלבנ יתונמאה דוסיהו ,יתונמאה דוסיב 

,ומוגרת ןיינב אב וירחאל !שידייבש חסונה אוה ,רוקמה ןיינב אב הליחת :תשלושמ הקולח 

שוליש !תירבעבש חסונה יפל שידייבש חסונה יוניב תסמ האב ףוסלו ,תירבעבש חסונה אוה 

תונשקעה :תשלשומה ותונשקע אוה אלה ,ופוג רבחמבש שוליש ךותמ תרבתסמ ותורשפא-טצעש 

ןמאה לש תונשקעה !ובש רימחמה יאטילה לש תונשקעה !ובש הטולחה תוישיאה לש 
,גישהל ,ונממ האלפומה ותלוכי תאו אלפומה ונוצר תא ונאילפהבו .ובש הרשפ-אלל-יושעה 

תבוחמ םלעתהל םיאשר ונא ןיא ,םלקשמו תלובקתהו יווישה-ברימ תא ,ומצע תכתה ךותמ 
.שודיח ןאכ המו הרוסמ ןאכ המ ,הנחבהה 

,םדאה תדלותב ,ונא ירה ,אמוי-דחד-קונית לארשי ןיא םוגרת השעמב — הרוסמ ןיינעל 
המ ,וניארה ימראהו םיעבשה םוגרתב לחהו ,םימגרותמה ינושארמו םימגרתמה ינושארמ 

םא ,ומייקתנ ולאה תודימהו !תאזכ הכאלמב תוירחאו תונקייד ,תוריהז תבוח לש השוריפ 

אולמ לע ,רווחתי ופוסש ,ןיינע אוהו !ונלש םוגרתה-תונושל ללשב ,ןרקיעב םאו ןאולמב 
רקח — ,הטיש ךרד יושעה ,עבקךויעב ליחתנו יארע-קוסיעמ לדחנשכ ,ותונווכמו ותנווכ 

שומישה ,םצעב ,והירה — שודיח ןיינעלו .הללכב שטייטה תרוסמו ,ונלש םוגרתה-תרוסמ 

סחיב שומישה :רמוא הווה ,לוח לש חסונ יבגל שדוק לש חסונ בייחמש יפכ ,ולא תודימב 

ןניא ,ולש תרחואמה תירבעכ התומכ ,ילדנמ לש שידייה .שידיי ןושל יבגל שדוק ןושלל 
ךרד לע הלעש ,ןיפל לדנמ ,ותפומו ומדוק יבקעב תיעבט ךא ,הנוגה העיספ ןהיתש — שודיח 

ושודיח !תירבע לש היצזיטאמוידיא לש ,ןכ רמול רתומ םא ,ךרד לעו ,תיטאמוידיא שידיי לש 

ותוא יבג לע םתודדומתהב אלא ,הלאה םיכרדה יגש לש םתומיעב דבלב אל אוה ילדנמ לש 

ינפלמ האציש תודוסיה לש הלבקההש דע ,םיטרפ-יטרפבו ,ומצע אשונה ותוא ,ומצע עצמ 

תודדומתהה לש המיסקמה החלצהה ,ןכ לע דתי .ילדנמ חסונב ,תוהז תניחב ,התשענ ,ןיפל חסונ 

תרבודמ שידיי לש חסונה :תאזה הקתפרהה תא שלשל ןורחא ןויסנ ינפמ העתרנ אל תאזה 

דילוהל שקיב — שממ תרבודמ ונימיב איהש — תרבודמ-ומכ תירבע לש חסונ דילוהש 

.שדח שידיי חסונ 
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,תואיל ועדי אלש שופיחה-תועיגי ודכלתה דציכ ,העיספ העיספ ,וז היישע לש הכרד .דתיה המ 

ונל ראבתתשמו .הכירצ איה דומילו איה הרות ,לודג לעפמל ופרטצה םינטקה םיטרפהש דע 

,תוחפל ,וא ראבל ,תפומל-המגוד ונדיב אהת ,תקיודמ תיתרוקיב הרודהמ ךמס לע ,תאזה הרותה 

איה םהבש הוושה דצהש ,ונתורפסב ,םישדח םג םינשי םג ,תונויזח לש הרוש ראבלו תוסנל 

סנאה-ץניוו רישב ןייעל ונעייסת ,לשמ ךרד ,איה .תינושלה תוליפכהו תישיאה תודחאה 
המו ,תידוהי-תיזנכשאבש חסונ וא שדוקהדושלבש חסונ םאה ,הליחת רבחמה בתכ המ ,ררבלו 

רקייטפא םהרבא 'ר לש וסרטנוקב וא הביאתליגמב ןידה אוהו ,הנימ-אקפנה לש העמשמ 

ט"שעבה יחבש ןיגעב ןנובתהל לכונ ,תורודה תליסמב הלודג הציפק ץופקנ םאו :המודכו 

הידמוקב לחה ,הלכשהה תורפסב ןידה אוהו :ןמחג 'ר לש תוישעמה ירופיסב רקיעבו 

,ריפאש ךריבל ע ל עדי ירפ וא ד'זאראבז לוולוול םעונ לקמב הלכו ןהוזפלוו ןרהא לש 

ן י ד י מ ט ה ל ג מ ןמל רתוי תוכבוסמ תואמגוד ןכו ;דומע דגנכ דומע םהב אב ןושלה-לפכש 

,הידורפ איה ירבעה חסונה יכ ,שוריפב םיעדוי ונאש ,קידל לגיפש-םירופ דע לדפל 

ןיבש תוכיישהו הקיזה המ ,תעדל םישקמ ונאו שידיי חסונ לש הזארפאראפ וא היצאטסוורט 

הדלונ וכותמש ,יומסה שידיי חסונ ןיבו ,יולגה תירבע חסונ לע יונבה ,יולגה שידיי חסונ 

םיטוטרשב אהיו ,רזחשל חתפמ ףא אצמנ ילואו .הזארפאראפה וא היצאטסוואדטה ,הידוראפה 

תצק לש םעויסב ,םאלפ שירב 'ר לש ומוגרת ךותמ אנבודמ דיגמה לש השרד ,רתויב םיללוכ 

דע לויטה תא ךישמהל ןתינו .םירחא ידיב םדוק ,שידייב וא תירבעב ,ומסרפתנש םילשמה 
"ה גרה ה ד יעב" ל דבלב אל ,םירועיש רוזחמב יתכשמנ ,ימצע ינא — ונימי םצע 

השעמל"ו שידייבש "תידוהי תליגמ"ל ףא אלא ,קילאיבל "טאטש-הטיחשל"ו 
תירבעש "הנקזה ת ו מ" ל ו שידייבש "ט יו ט ר ע ד" ל ,ןויצךב החמשל תירבעבש "הריזנ 

תשלושמ ,ןונגע י"של "ר פ ו ם ה ת ד ג א" ל ו שידייבש "ץ נ א ט נ ט י ו ט" ל ,גרבנייטש בקעיל 

.המודכו תירבעבש חסונה 

בקעי םע הכורא החישב יתלגליג הברה םינש ינפל :ורמוא םשב רבדב םייסא םכתושרבו 

לע ןמשידפ תכרעה הרכזנ דוביד-דותו ,ילדנמ לש ןושלה-תלופכ ותונמא ןיינעב ,ןמכיפ 
שוד-דע עודיה ,לשמב רתויב-יתונמא-יתונמאה תא גלפומב-דדיח אוה יכ ,יתוריעהו ,ילדנמ 

דוביכה-השעמ רופיסב דתויב-ישונא-ישונאה תא גלפומב-דדיחש םשכ ,לובמה לשמ אוה 

איה יכ ,הליג הב ןשה ןמיסשו הב סוגנל היה רשפא יאש ,השקה הגועה — ילדנמ לש ותיבב 

:ילדנמ לש תצצולה ותרימא הל התוולנש ,דמה התה סוכו ,םדוקה דוביכה ןמ הגועה איה 

ךייח ןמכיפ בקעי .הנותחתה המוקב רכוםךסחמל הנווכהשכ ,רכוס יוצמ הטמל ,שחב ,שחב 

ליטה ,השקה הגועה תא ודימ ,םנמא ,חינה ןמשירפ םא יכ ,ךל רמוא ינאו :רמא םואתפ ךא 
רכוסה הלעשמו ,הפי-הפי שחבו התה-סוכב הלבטו הגועה תא ומצעב לטנ ,הדח הצצה אבס וב 

המ-הקספה ליטה ןמכיפ .תושפנ היחמ :רומאל ,ןובאית בורב עמוגו םעוט ןקזה היה ,סמנו 

:אוה לשמ .וקתמלו רמ הת לוטילו ,הככרלו השק הגוע לוטיל ,תבשחמ-תכאלמ יהוז :םייסו 

אוה ,שידייל איה רמה התה תנווכו תירבעל איה השקה הגועה תנווכ ויפ לעש ,לשמנה וליאו 

.וילאמ דמלה ןיינעכ 
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