
םיפייע תצק וראשיי 

םע ויהי םדבל םה קר .םיקבואמ 
הלוגס 

הפצרה ןמ המהדתב ופפוכתי םידליהו 
.(34 יע) םמירהל 

רטצה קפס ,הילאוטקאה תא וחצינ קפס םירישה 

יהרישב ךרוצ אהי ימל ,רוד דועבו .וסבוהו הילא ופ 

ןורהא לש ורפס תאירק תררועמ הלא ןוגכ תולאש 
לעיה לש העפותה לומ שואי תאירק ולוכש ,גומלא 

.ונמלועמ הרישה תומ 

דדנל .פ 

- םימוח םיברוע ןיב 
שדח ררושמ 

תאצוה ,םיריש ,םימוח םיברוע :ליהטיו טרבור 

.(הניוצ אל הנשה) ביבא-לת ,דקע 

לגרל ,הזה םירישה-רפס רבחמל "אבה ךורב" 
בעה הרישבו תורפסב םישועה הנחמל ותופרטצה 

הספ אל דועש ,דיעמה האנ םירוכיב-רפס והז .תיר 
םישולש-סירשעב .תירבה-תוצראב תירבע הריש 

שדח םש םש ףסונ אלש טעמכ תונורחאה םינשה 
פוס לש תוביאכמ תורישנ קר ויה .רישה-יבתוכל 
ירבע ריש ספדנ ,ןמזל ןמזמ .םמלועל וכלהש םיר 

."ןורצב" וא ,"ראודה"ב ,שדח ורבחמ םשש ,דדוב 
לש תישממ הפוסאל ופרטצנ אל ותומכו אוה לבא 

תירבה-תוצראב יביסנטניאה ירבעה ךוניחה .םיריש 
תורפסה הדשב םירבע םירצוי התע דע דימעה אל 

וטע ירפ ,םירבע םיריש רפס !העתפא הנהו .הפיה 

םהב תרכינש םיריש ,תירבה-תוצרא דילי לש 
,העתפא הברמה רבדו .תיתימא הריצי לש תוקבאיה 

םושמש ,לאומש ,ירבעה ומש - ליהטיו טרבור - 

ןויצ לש וז העפות ,בגא) רפסה שארב ןתינ אל המ 
תויהל ליחתה םירבע םיריש דיל דבלב יזעולה םשה 

,הניילוראק-תרונ דילי אוה ,(ןורחאה ןמזב חוור 

וא קרוי-וינב ומכ ףופצ ידוהי בושי הב ןיאש הנידמ 

תונהיל לוכי אל אוה ,רמולכ .לשמל ,סל'גנא-סולב 

עה יבשוי לארשי ידלי תמגוד רידס ירבע ךוניחמ 

.םדוק יתנייצש םיר 

וניאש ומשל דוגינב ,"םימוח םיברוע" רפסה 
חורו םירוענ תניר אלמ ,הרתי החמש לע דיעמ 
,לוע רדעהו תוריח וב תפחרמ .הלק תיטסינודה 
וצהו םירישה ףוריצב הדפקה לש לועה ילוא דבלמ 

הקיעמ הניא תולגה .תירבעה ןושלה שוטילב ךר 
תויווח לש הנהמ ןילבת תשמשמ לארשי תנידמו 
ןמ .רתוי תוניינעמו רתוי תופירח ןתוא השועו 

ינבבוש ןח ונתארקל ךייחמ ןושלב שומישהו ןכותה 
החוד וניא םשו הפ שגרומה רסובה םג .בל שבוכ 

דוס לע דומעל ןברדמ :הברדא אלא ,ותמירצב 
קוחרמ קפדתמ המ םושמ .דיתעב הנופצה תולשבה 

לואש לש ,הווקתו הבהא יריש ,םירוענה ירישמ דה 

.ולש "גרבסלידמ הוואנה" תפוקתמ יקסבוחינרשט 

.הילע ביעהל ןיאש תישרש תוימיטפוא התוא 
תדעונ הניאו םירישה חורל קר תסחייתמ האוושהה 

עסמב הנושאר הנחת קר יהוז .הכרעהלו ןויצל 
ירחא בוקענ ןוצרבו הרישה בחרמל אובל דיתעל 

.אובל תודיתעה תונחתה 

."םימוח םיברוע" לעב לע םילמ המכ התע 

וצקמ .הנש 30 ןב התע אוה ליהטיו לאומש-טרבור 

רקיב סופדב ורפס תאצ תארקל .ןיד-ךרוע :וע 
הביסמ ודובכל הכרענ האצוהה םעטמו ץראב 
בל תא שובכל חילצה הבש ,יקסבוחינרשט-תיבב 

חוכ תשמשמ קסוע אוה הבש תונטפשמה .ויעמוש 

.םירישה ןמ םידחאל המ תופירח הפיסומו ררועמ 

.ןושלה שומישב רומוה תויוורו תודדוחמ תוטנאופה 

ףאו םירצק םה םבורב - םירצקה םירישה דחא הנה 

ימע) "ןולובז לע חישה" ומשש ,הלאה - םירצרצק 
:הארנכ ,ררושמה לש ותימע ,(48 

םדק ימימ 

ויתובא וקסע 

ןולובז תלחנב 
תוינא-וינבב 
תוישעתבו 

רזעה 

הניגעב וילגר טישומ אוה וליאו 
.ודצ לע ותכריו 

בותכה דוסי לע ,ארקמב איקבל המיסקמ הנינש וז 

ומדקה ךרדב ,(גי ,טמ תישארב)"ןודיצ לע ותכריו" 

קוספב ןויעה ןמ תעבונ תירישה היצאלוקפסה .םינ 

."ןודיצ" הביתה ןמ ,תיפוס ,תחא תוא תרסחהו 

ידימלת רומוה לש המינ ריש ירבד ךותל ליחשהל 

המ תוגייתסה שי .ונימיב חיכש רבד וניא ,םימכח 

תוישעת" ינושלה זנטעשהי"ריתת" תכישמל 

.וז תיריש הביסנב דחוימב םרוצה ,"רזעה 

םיריש המכ דוע שי !רפסב דיחיה םוקמה הז ןיאו 

ןמ םיקוספ יעטק וא םיקוספ לוצינ לע םיססובמה 
איצוהל המגמב םדודיחו םימכח ירבד םגו ארקמה 

"תונווכ קילדמה" רישב ךכ .רומוה לש העוקפ םהמ 
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ףוח לע ונבכששכו" הבהאה רישב םג ךכ :(50 'ע) 
םיתנעב עגונה בוצע רישב ךכו :(10 'ע) "תרניכה 
'ע) "ידנק דלר'גציפ ןו'ג לש ותרובק םויב" םיבוצע 
קוספה יבגל תניינעמ היצאטרפרטניא וב שיש ,(21 
.םירחא תומוקמ דועבו ,"ויא םיאישנו חורו םשג" 

הבותכה תיתרוסמה הלמל רבחמה ירשקל תודע יהוז 

.הב ךופהלו הב ךופהל ותעידילו 

ירישב םג קסוע ריעצה ררושמהש ,וילאמ ןבומ 

יפ לע ףא ,תוומכ הזע תניחב הבהא וז ןיא .הבהא 

הבהאב רבודמ .תוומל הבהא תושגר ךימסמ אוהש 

תפפוט-תכלהמ איהו ףלוחו יארע ןוכיש הל תעבוקה 

אוה ןיא .ךלוה אוהש םוקמ לכב ררושמה םע 
איהש לכ תא ריבדמה ןוילע חוככ האטבל ץמאתמ 

לש טרוק םג הילע וקזבש תיזיפ הבהא וז .וב תעגונ 

חילצמ אוהש המ לבא ,העוט ינאש ןכתיי .תוינחור 

ץמאתמ אוה ןיאו החיכש הבהא וז רישב אטבל 
ףשוח אוה .התוא תומלוה ןניאש תוצלחמ השיבלהל 

ינריתמה ונרוד ןב ריעצ םדא לש תישפנ תונכ 
תיעבט איה ,תוינימ הזל וארקת וא ,הבהאהש 
טוזקא ירחא הריהנב ,ףונכ ,שמשכ הומכ .ותייווהל 

- תמסוקה תירבעה תדלומ ירחא שופיחכ ,תוי 
חילצמ (14 'ע) "רפעכ םידבכ" רישב .לארשי 
לושלש הארמל תירבאקאמ היווח אטבל ררושמה 

םע רבק רוב ךותל ןנימ-רב תפוגו םיתמ ןורא 
תוהמ לע םלע לש רוהרהו שוביכבש הבהא תעורת 

:ותומלשב רישה ןלהל .הבהאה 

ןוראה תא ודירוהש םע 
המדאל 

ךכותל ימצע תא יתדרוה 
,תשאונ ,הקותמ המחב ונקבאתהו 

.רפעכ םידבכ 

ץעה הסכמ לע םיבגרה ופפות ץוחב 
,ךשוח לש תורוכזת 

?ונרות יתמ 

תוומ תשוחתו תיפוג הבהא םיבלתשמ דציכ הנה 

.תינתנהנ תויטנאקיפ לש ךפונ םע דחי ןולדיחו 
תינשדחה הלמה תא שטשטמ "ונרות יתמ" םויסה 

וימ םגו המוקמב היוצמ הניאש הלמכ ,"תורוכזת" 

.ןיטולחל תרתוימ ,ילולימה הרשקהב תרת 

ףונ יריש םג ןטקה רפסב םייוצמ קשח יריש דיל 

.םהב דבכנ םוקמ ספות לארשי לש הפונש עבטו 
ינש תחא תיריש המינמ איצוהל חילצמ ררושמה 

ףוח לע ונבכששכו" רישב .ףונו הבהא - תולוק 
ףרצמו ףונ ,הבהא סינכמ אוה ,לשמל ,"תרניכ 
םייסמו דחא לייטקוקל ושי תא וליפא םהילא 
ןיב .םעט וב שיש ,רובמאלאק ןיעמ וא ,רובמאלאקב 

בסניאל ,וקיסקמל םיריש שידקמ אוה עסמה יריש 

,ץיוושב טיק לש רתאל ,הירטסוא ,לוריטב קור 
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םגש ,ןבומ .המודכו ןייטשנטכיל תוכיסנה תא ריכזמ 
לש המש .ורישב בושח רוכזיא שי תירבה-תוצראל 

לע וירישמ חוקל "םימוח םיברוע" תירישה הפוסאה 
המורת .הנש 200 הל תואלמב תירבה-תוצרא 

.תוילאוטקאל 

,שמש לזמב ללכ ךרדב םהש ,ירבדמ קיסהל ןיא 
הלא םימגפ .םיטעמ םניאש םימגפה יניעמ ומלענש 

חורל םירישל שיש הקיזב םגו ינושלה חטשב םה 

זנטעש-ןושל .הריעצה תיללכה תינקירמאה הרישה 

ןכתיי .תחא הפוח תחת זנטעש לש תורוצ הסינכמה 

ןושארה םירישה רפס ףוס ףוס - ירישה ונורכשבש 

,רבד לש ושוריפ ןיא ךא .ררושמה ךכב שח אל - 

יעטקב שמתשהל בבחמ אוה דחא דצמ .םירסח םהש 

םדילו המודכו תוינשמה ,"רודיס"ה ןושל ,םיקוספ 

םישודיחו רבודמה בינב ןובאיתל שמתשמ אוה 
תא ריכעמ הז שומיש .ילארשיה בוחרה רצות 

םג םייוצמ הלא לכ דצלו .תירישה הביטקפסרפה 

םיינקירמא םירבע םיררושמ לש םיינושל םיפוריצ 

ויא יפעפע" :ומכ ,ופלחש תורודה ןמ ןדע-םחונ 
על שמתשמ אוה ןכ .ךויח םיררועמה "שמא-תנש 

השענ ףוריצב לבא ,ןוכנ ןעמשמ ילואש ,םילמב םית 

.ןבומ יתלב ףא ילואו רורב אל ירישה קוספה 
:וא ."ריעה תואושתל תופאשנ היתופישנ" :היארהו 

.דועו "ףחס יצברמ/יל תרכזאמ תא/רידי עגמב" 
אל ,ליהטיו .רש הדבועה ןמ ,יתעדל ,עבונ רבדה 
חור תאו היחה תירבעה ןושלה תא יוארכ לכיע 
ידברל הרידח אלל ילולימה דוסיב זחאנ אוהו ןושלה 

יפלא הז רודל רודמ ורסמנש היתויועמשמלו ןושלה 

תא ,םירישה תא ךופהלמ םיקוחר הלא םימגפ .םינש 

בל םישל ררושמל ול יואר ךא .םייריש םיכנל ,םבור 
.רישה שפנב עוגפל דיתעב םילולעה הלא םימגפל 

הדומ ינא - "םימוח םיברוע" רפסה םשל רשא 

ברוע ינב םהש ילוא דבלמ ,םעט ול יתאצמ אלש 

תויתפכיא אלב םיקחשמ םהש םושמ ומחתשנש 
(17 'ע) "תיטוטרמס הפינמכ" ןאכלו ןאכל םיכושמ 
תנשב ,הקירמא לש התוהמ תא םיספות םניאו 
גשומ םהל ןיאש ןוויכמ ,התואמצעל םייתאמה 
לטובמו לסב ןבומכ הז לכ .יהמ הלש היצוטיטסנוקה 

.רבחמה םע רומשה והשלכ ןונש םעט ינפמ 

:יללכ ןינע הב שי יתעדלש ,הרעה דועו 
םגש ,דומע 40 לכה ךסב ליכמ הז םיריש-סרטנוק 

,הזמ תוחפ םיתעלו ןיאצחל קר םיאלמ ,םקלחב ,םה 

םינוש םיכמות תודסומ לש יתבר הללוסל קקזנ אוהו 
.סופדב רואל ואיצוהל - םשב םיטרופמ םלוכו - 
לע הלעמ יניא - רפסה לש ותאצוה התלע המכ 

!יתובר .תוריל תובברל העיגה תולעהש תעדה 

:ףוסבלו .הקיזמ הניא םלועל הוונע לש הדימ-הנק 

ןוגה ךא .סרטנוקה לש יפארגה דצה תא ינא חבשמ 

ערוג ,"םימוח םיברוע" םשה דובכל יאדו ,םוחה 
.תצקמב 
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