
חמצ ידע 

החיתפה עולק ,"לצא" 

לש ורופיסב החיתפה עטק ,דחא עטק לש חותינ בגא - ססבלו תוסנל שקבמ ינא הז רמאמב 
ןיסנג ןסינ ירוא לש ונושלש ,איהו ,ללכ השדח הניאש תחא החנה - "לצא" ןיסנג ןסיג ירוא 
האב הניא וז תוירישש ןועטל יתיסינ הנש םירשע ינפל .קהבומב תיריש ןושל איה וירופיסב 
ןד חיכוה םנמא תונורחאה םינשבו ;רופיסה לש ינדפקה יאזורפ-יטסינאמורה חותיפה ןובשח לע 
ףא ,ןקיאזורפכ ןיסנג לש ברה וחוכ תא םייניע יריאמו םיניוצמ םירמאמ לש הרושב ,ןורימ 
העיגה התעש אופיא ינמודמכ .וירופיסמ םיבר לש תידוסיה םתועמשמ תא הנושארל ריהבה 
,הקידצהל ןתינ םאה ,תוארלו םינושארה ןיסנג ירקבמ לש תירוקמה החנהה לא רוזחל העשה 

.ןנוחמ ררושמכ םג אלא ,רתויב הלועמ ןקיאזורפכ קר אל ןיסנג תא תוארלו 

ירוקמה קוסיפה יפ לע התשענ תורושל הקולחה ."לצא" תא חתופה עטקה ,אופיא ,והירה 
(239 ימע ,"םילעופ תיירפס" תאצוה) :הרושה םויסל ןמיס םיווהמ הדוקנ וא קיספ דשאכ 

,תובחרה תומדשב .ו 

,היוורה ותילולפאו הלילבש השובכה הימודב ומשנש .2 
,תזגורמו הדורצ■ הריסנ רופיצ וזיא םואתפ הרסנ .ב 

,םיזוה םיקחרמ האלימש .4 
,פיחרא שישיהו .5 

,תואושמב גויד םשל הלילה םירפא גוודזנ לודגה ונב פוקורפ לאו וילאש .4 
.הדיצה ףצקב קקרו ויפמ היובכה ותרטקמ תא איצוהו םואתפ חנג .7 

ונל חיכות וז הרוש לש תילילצ הקידב ,ןכאו ."תובחרה תומדשב" יוטיבב חתופ רופיסה 
עמשומה דודמה לוקב ,תינומדאהו העיגרמ תויפא לש ,הבחר המישנ לש השגרה האטובמ יכ 
,טעמכ ההז ןלולצמו הרוצ תוהז ןהש םילמ יתשב םיכארביפמא ינש הליכמה הרוש ונינפל .ןאכ 

:ךשמתמו עיגרמ 

תומ/ד/שב 

תימ/ח/רה 

תשגרהל םרות אוה ףאו ,ךראומה ישירחה ועבט םוש לע עיגרמ טקפא שי OYS חתופה זורחל 
הרושב תמצעתמו תחתפתמ ,תרזוח ,(1) הרושה ידי לע תינבנה ,וז השוחת .הוולשהו בחורה 
,ת"לד ,ן"יש ,ת"יב) הנושארה הלמה לש הילילצ םימהמהמו םירזוח ,(2) הרושב ןאכ .האבה 
הז רויצ .הלילב הדש לש תינוטונומה תילילצה ותנומת תא םיחתפמו םה םיפיסומ ךכו (ם"מו 
לק ןוויג ךות) חתפ םהבש םילילצה םתואב ,היינשה הרושב ,שמתשמ ררושמהש ךכ י"ע גשומ 

:(רתויב 

...הלילבש השובכה הימודב ומשנש תובחרה תומדשב 
 SH-B V-SH B-D-M SH-SH-M V B-SH-D-M

וא לילצה אוה ,וז הרושב ולוק תא ןתוגה ,ישירחו ךשמתמ אוה ףא ,הלילה לש רחא לילצ 
:ישירחה (00) 

היוודה ותילולפאו הלילבש השובכה הימודב ומשנש 
 VOO LOO VOO OOM MOO
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:םיכר םילילצב תלפכנו תרזוח ,תלפכנ דמלה 

 LOYLO (הליל)
 LOOLY (ילול)

O) :) וא לילצב תישירח תועווג ,(00) וא לילצב תמייתסמה הנושארל טרפ ,ןלוכ םילמהו 
 YO-SHO-LO-SO-YO

םהמ דחאו ,םיעוגרו םיכורא םיכארביפמא השיש ונינפל .יכארביפמא וז הרושב לקשמה םג 
:וז תינבתכ ,תחא תמעטומ יתלב הרבה תפסות ידי לע רתוי דוע ךראומ 

// היוורה / ותילולפאו / הבילבש / השובכה / הימ-ודב / ומשנש 

םהבש עגורהו תובחרה תשגרה תא רתוי דוע אופיא םימיצעמ הלא םיכורא םיכארביפמא השיש 
.הריציה החתופ 

,עתפל ערוק ילילה טקשה תא .תישילשה הרושב םואתפ םיערקנ הלאה עגורהו הוולשה לכ 
תועירכמ תודוקנב רופיסה ךלהמב תובר םימעפ עיפותו רוזחת דועש) הרואכל הסג תוברעתהב 
תינבצע רופיצ תאירק תריוצמ ,לכ תישאר ,יכ הארנ הנהו .רופיצ לש התחירצ לוק ,(רתויב 
,םיכארביפטאה הנומש םוקמב .לקשמה תועצמאב ,הלילה לש ותוולש תא תערוקה ,וז תזגורמו 
הרושב תחא תבב ונילע םירטמומ הריציה לש תונושארה ,תוולשה תורושה יתש תא ודימעהש 

:םיקסורמ ,םיפוטח ,םיינבצע ,םיינצפוק םיאיכורט הנומש (3) 

// תזג/ורמו / הדורצ / הריסנ / רופיצ / וזיא / םואתפ / הרסנ 

םיעמוש ונא ,תאזה תליאיכורטה הרושה לש תינבצעה התונצפוקל ונתעד םינתונ ונאש רחאל 
םיעוגרהו םימחה םילילצה םוקמב .תוחתופה תורושה לש ןהילילצמ דאמ םינושה ,הילילצ תא 
(ן"יזו ך"מס) םיינקרושה (י"דצו א"פ) םיצצופה תולוקה ןאכ םילוע הריציה תליחת לש 

(ש"יר) םירחינהו 

תזגורמו הדורצ הריסנ רופיצ וזיא םואתפ הרסנ 
 ROOGEYZES TSROO SYRO TSYPOR Z0 PYSO SRO

ףאש ,פיחרא שישיה לש ותעפוה תא וז תזגורמו הדורצ רופיצ לש התעפוה המידקמ רצקה חווטב 
,וז רופיצ לש התעפוה םלוא .החיתפה עטק לש ומויסב "? וח" :רחינ לוקב רסנל דיתע אוה 
''לצא" הריציב רתוי הברה הלודג תובישח תלעב העפוה איה ,ךורא חווטב ,הוולשה תערוק 
,הרואכל תיבגאו הלפט החיתפ לש תורצק תורוש שולשב ,ונתעד תא ךכל ונתנש אלב .הלוכ 
(ילגר היורקה) רופיצה לוק .הלופ הריציה לש םיישארה םיביטומה דחא ונינפל ןאכ גצוה 
(תרגורגה) חדקאה תוירי עטקב אישל עיגיש דע ,הברה תורוצמ תורוצב עיפוהלו רוזחל דיתע 
הריציה לש םויסה עטקב ךכו .(325 ימע ,"םילעופ תיירפס" תאצוה) םירפא לש תודבאתהה-יאו 
היורי תלפונה ,הקמחור לש התומדל ראשה ןיב תכפהנ דופיצהשכ ,(8-346 ימע ,םש) הלוכ 
םע חחושמ ,תרגורגה תליטנ ,רמולכ ,תודבאתהה לע] םירפא איטחהש רודכה תא תטלוקכ 

.[(242 ימע) הריציה תלחתהב דימ ,רצרצה - הריציה לש ילובמיסה דבורב-םירפא 
תעלבנ הדורצה רופיצה .החיתפה לש ולשה ךארביפמאה ,(4) הרושב ,דוע רזוח לק עגרל 
הרושה ילילצש ךכל בל םישנ םלוא .ונכ לע טקשה רזוח וליאכו ,הזוהה ,לודגה קחרמה ךותב עגר 
("תו" םוקמב "םי") יקודקדה םויסלו ם"מה ילילצל ונרזח הרואכל .םייקנ םניא רבכ תיעיברה 

:החיתפה לש 

םיזוה םיקחרמ האלימ 
 IM IM ME MY

,ךאדביפטאה םג .תרחא הרוצב ןלהל עיפוי דועש קחר ףוריצה רבכ קרוח הרושה עצמאב םלוא 
,והשמ םוגפ אוה ;רבכ םלש ונניא ,םואתפ ערקנש רחאל ונקיתל רזחו עגרנ וליאכ ,בוש רזוחה 

:יכורטב תרמגנ הרושהו 

.םיזוה / םיקחרמ / האלימש 

תיב ,היציזופסקא לש דואמ רורב יפוא אופיא שי הריציה לש תונושארה תורושה עבראל 
אשונ הגיצמ תישילשה הרושה ,דחא אשונ תוגיצמ תונושארה תורושה יתש :ריש לש חתופ 
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תא רבכ ליכמה ,רערועמ ,ביצי יתלב ןפואב ןושארה אשונה רזוח הנורחאה הרושבו ,דגונ 
הרושה :ונקיתל רזוח לכה אל ,הלילב םיעלבנ םילילצה לכ אל .ינשה אשונה לש ותעפשה םתוח 
,םהידוגינו עבטה תולוק תחת ,ועיפוי ובש ,אבה תיבב התמלשה תא רבכ תשקבמ תיעיברה 

.ינש דצמ פיחרא ,דחא דצמ םירפא :םדאה ינב 

ךארביפמא הליכמ איהשכ ,תיעיברה הרושה לש הנבמה תא ,וליאכ ,הקחמ תישימחה הרושה 
תורושה לע היצאיראו הווהמ תישישה הרושהו ,(יכורט וירחאש ךארביפמא ,ןכ לעו) רצוקמ 

:תפסונ תמעטומ יתלב הרבה ליכמ םהמ דחאש םיכארביפמא הנומש ,בוש :תונושארה 

תואושמב / גויד םשל / הלילה / םירפא / גי: ■ 

הז רבד .ידוהי אוה םירפאש דועב ,םייוג ,םהיתומשמ רכינה יפכ ,םה הלא פוקורפו פיחרא 
,םתביתכ םצעש הלאכ תומשב אלא ,םתס םיירכנ תומשב אל שמתשמ ררושמה םלוא .וילאמ רורב 
.(תוירבע םילמב לבוקמכ ,תיפוס הנניאש אפ תואב םויס) ירכנ םשור תאשונ ,המצע םתרוצ 
םיזגורה ,םיצצופה תולוקה תא םה ףא ונל םיריכזמ םיקרוחה ,םיצצופה ,םימודה םהילילצ 

:םדוק ונעמשש 
 AR-HIP

 PROKOP

"ןקז"ל דוגינב) "שישי" יוטיבה ,תישאר .ףסונ והשמ שי פוקורפו פיחרא לש הז רוכזיאב 
באה םדוק עיפומ ויפל ,ילאכראירטפה ,בוטה רדסה ,תינש .דובכ לש המיענ םושמ וב שי (םתס 
,יפא והשמ וב שי ,םהילא "גוודזנש" םירפא ,רזה ךכ רחא קרו ,לודגה ונב ךכ רחא ,שישיה 
עטקל ליבקמה עטקב דחוימב ןיסנג שיגדמ הז יפוא) טעמכ יכ"גת והשמ ,רדוסמו ינומדאה 
לעב עטקב ,"ןושארה תיבה" ומכ ,אופיא ליחתמ ינשה "ירישה תיבה" .("םרטב" ורופיסב הז 
תויפא וז ןיא םלוא ;םילמה רחבמו לקשמה חוכמ תינבנ ולש תויפאהש ,הבר הדימב יפא ןווג 
ןמ לודג קלח שדקוי םרוריבו םחותיפלו ,רתוי הברה םיבכרומ ןאכ םיפרטצמה תודוסיה .הייקנ 

.הריציה 

הב ,החינגה ילילצ יוקיחכ ,יכורטב תחתופ - ברועמ לקשמ תלעב איה תיעיבשה הרושה 
:פיחראל םייניפואה א"פהו ת"יחה ילילצ םיעמשנ 

םואתפ / חנג 

:יליטקאד תצק ןווג לעב ךארביפמאב הכישממ 

ויפמ היוב/כה ותרטקמ / תא איצוהו 

:יקנ ךארביפמאב תמייסמו 

.הדיצה / ףצקב / קקרו 

,תאז תמועל ,הקיריה .יטיא הבצקו ,תולפשה האלמ ,תכראומ ,הדודמ איה תרטקמה תאצוה 
:קהבומב תויאיפוטאמונוא ,בוש ,ןהש ,התראתמה הרושה ילילצב העיפומ 

.הדיצה ףצקב קקרו 
 TS KTS KK

.םויס ללכל ןתוא תואיבמו ןהל ומדקש תודיחיה הנומשל תומאותה ,תודיחי חנומש ונינפל ,בוש 
.הריציה לש ןושארה עטקה ,אופיא ,םייתסמ ךכב 

ןושארה עטקל דחוימ וניא הז ילילצ רשועש דימ שיגדהל ינוצר תועט ללכמ איצוהל ידכ 
הריחב ,הברדא .ותלוכי תא תוארהל רדושמה שקיב ובו "החיתפה תראפת" ןיעמ אוהש ,אקווד 
תא רבחמה ראתמ ובש עטקב ןנובתהל לכונ ,המגוד םשל .ירמגל איה (תינןפואו) תירקמ וז 

: (242 ימע ,םש) הלילה תולוק 

.םיאשדב םירוצי ושחרו שוטשטב תורמצה וקיהבה 
הכמ וילילחב רימז ליחתה הקחורמה השרוחב 

...םיאכנ האיקוק האבינ ולצאו םילולצ 

...םירקרקמ תולוקמ ולצלצ תוציב 
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:.דשא לש הקוחצ ,לכ םדוק ,ראותמ וב ,(245) רחא דחא דומעב ןנובתנ וא 

קוחר קוחצ לוק לצלצ 
:הליל תיימוד בוש ,ךכ דחא 

תשחור תודשבש הימודה 

קוחרה תורבקה תיב ירוחא בשי דחא חואו 
...ההכה קפואב הריחשמ .דתיה הכומנה ויתונליא תרשחש 

:םימ תולוקו 

וקתתשנו ורזחו שובכ לוקב םימה ושכשכ 
תורקב וצצוג וישקשקש רפרפמ רבד הזיא קיהבה הנבלה יפלכו 

.רקו קלח דחא רבד סכרפמ וידיבש שיגרה םירפאו 

:קוחצ בושו 

גלגלו לגלגתה הקוחצו 

יניאו ןהילע בכעתמ ינא ןיא ;רומאכ ,דחא דומעמ ולטינ תונורחאה תואמגודה עברא .האלה ןכו 
תאצוי הניא החיתפה עטק לש הרישעה תוילילצהש תוארהל אלא הניא יתנווכ ןכש ,ןתוא חתנמ 

.ירישה ונונגס לש יתוהמ קלח אלא ןיסנג לצא ןפוד 

םוחתל תעגונ הניאש תרחא הלאש לע תונעל ונילע ,החיתפה עטק לא התע רוזחנ םא 
:"לצא"ב ארוק לכ ידי לע לאשיהל תבייח וז הלאש .וב תועיפומה תויומדה םוחתל אלא ,ילילצה 
םיירפכה ינש ןיבו תילגרמ םירפא ןיבש הז תומיעב הריציה תא חתפש ךכ לע ןיסנג האר המ 
תדחיימ ,לארשי ינבמ םה ,הב תורכזנה תויומדה לכו ,הירוביג לכש הריצי עודמ ? פיחראו פוקורפ 
דקפיי אלו רכזיי אל בוש םמשש ,םייוג םיירפכ ינש לש םהיתויומדל הלש החיתפה עטק תא 
םה ןיאו (םלרפא תא ףוסאל אב פיחרא רשאכ ,תחא םעפ ,קרפה ףוסב רשאמ ץוח) הריציב דוע 

?דיקפת לכ הב םיאלממ 

ךותמ םג ךא ,החיתפה עטקב ןיסנג לש ונושלב תוננובתה ךותמ ונל אצמית ךכל הבושתה 
ינרוק) יוגה תא שגופ (תרפא לאירוא) רוביגה ,םש םג ."םרטב"ב ליבקמה עטקל ותאוושה 
וילא רזחש וירוה תיבב ההשש רחאל .םהילא חרובכ והירהו (פיטנא)ונב לא אבו (שטיבונאוויא 
םייוגה רפכ לא קלתסה אוה ,דבלב תודחא הליל תועש ,םיבורמ םיסוסיה רחאלו ,םיקחרממ 
םייחה .ותיב ינבל רבד ךכ לע עידוהל אלב םימי הנומש פיטנא לש ותיבב ההוש ,הריסב יצמס 
שוריפב עיפומ דליה .תיכ"גת-תינומדק ,תילידיא היווהכ ול םיארנ םייוגה לש וז החפשמב 
םשכ ,וכותמ קיהבה קוחר רואו רז היה וקוחצש ,אירב דלי" :ןינוקיא ןיעכ ,שודק ושי ןיעכ 
לכל דוגינב ,הנושארה םעפב ,ןאכו ."ספתנ וניאש רוא הזיאמ קיהבמו רז היה שולקה ושארש 
אוה ,וירחא תרזחמ .דשא איהש וזיא רשאכ הקומע הייחדו הליחב שיגרמ אוה ןהב םימעפה 
היהו .רשאל וז השאטאנ תא ול אשונ היה ילמלא רשפאה יפכ הפי רבדה היה הרואכלש" בשוח 

.(203) "."להואב התא בשוי ראשנ 

שישיה פיחרא לש ורואיתב םג עיפומ הנומדק תילאכראירטאפ תומלש לש הז יפוא ,הנהו 
ןגמ אבאל ןוגרעה .(239) "םימודק םימי תב" אלא הנשיו היולב םתס הנניא ותלימח .ןאכ 
''םרטב"ב טעמכ ההז הרוצב עיפומ (לאה לש וגיצנ וא) לא םג אוהש אבא ,םחו ךכוסמו 

:"לצא"בו 

יל הדבאש המימת הוולשבש תומימח התוא 

,הכרה ושפנש ,וז היוורו הולש תומימח ,חצנל 
,תוסומכ תטבלתמו הדרח דימת התיהש וז 
םימיב לודגה הנואמצל הנממ תנוזינ התיה 
היהשכ ,םיקוחרה תודליה ימי םתואב ,ויהש 
הז לש חטובהו םחה וקיחב םיקרפל לטומ 
קילחמו תחדקבש שפנ תוואתב קבוח היהו 
הרוחשה ותייזה תא האטחתמו תינשייב הביחב 

...הוולשו המח הב החטיב הקיפמה הבוראהו 
.(189 ,"םרטב*) 

,הרואכל ,םיבורק םידלי ,םידרחו םירתיה םידלי 

םילודגה ויתסה תולילב םהל םחש ,שפנה לא 
אבא לצא חוטב הכ דרחה םבילו םהל הפיו 

םיקיפמה ,םיבחרה ונקת והזח לצאו לדוגמה 
שפנה תתלשבש תומימח התוא םביבס לע 

...םילודג םיהולא דוסב םיאב לש 

.(297 ,ילצא•) 
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.רופיסב רכזנ וניא םירפא לש ויבאו ,ירמגל ול אוה רז תרפא לאירוא לש ויבאש אלא 
,יוגה רכיאה לא ןאכ םינפומ יהבאה םוחהו תוישרשה ,תוביציה לא ,תאזה הגרעהש רבתסמ 
,ןוחטבה לש דובאה םלועה תא למסמ אוהו ,םיקהבומ םייכ''נת-םייאוטסלוט םיווקב רעצמה 
בטיה ןיזאנו ,הנועט תיריש ןושלב בתוכ ןיסנג יכ רוכזנ םא ,וישכע .תוטשפהו תוישרשה ,םוחה 
ימע ,הריציה תליחתב) פוקורפ ונב תא שפחל דלוהו םירפאמ פיחרא דרפנ וב עטקה לש ומויסל 
טש פיחרא .עטקה לש תיחטש האירקב הארנ רשאמ רתוי הברה ונל רמוא ןיסנגש הארנ (240 
תא םיארוקה ןמ ימ טלק אל אמשו ."םיחישה ולאמ דחא תחת ,הפ לטומ התא" וליאו הריסב 
תוירקמל ששח לכ בלמ ריסהל ידכ ,אבה טפשמב דימ ,בוש ותוא ונעימשמו ןיסנג רזוח ,זמרה 
ידיחי ךלשוה ימ ונא םיעדוי אלהו ..."םיחישה דחא תחת ידיחי לטומ ראשנ םירפאו" :אדירג 
.לאעמשי אוה אלה :אמצב תומל רקפוה אוהו ,ףרוע ול הנפה ויבא רשאכ ,"םיחישה דחא תחת" 
,בוטה אבא תומד לא ףסכנה יניסנגה רוביגה לש שפנה תיימה תראותמ םהב וללה םיעטקה לכב 
אוה ךא ,הז ןואמיצ רכזנ וב ,"םרטב"מ עטקה תא יתטטיצ .לודגה ןואמיצה רכזנו רזוח ,קוחרה 
תא תובוקרה וינישב םסרכמה ארפה : (197) "לצא"מ טטיצה אבוה וכותמש דומעב םג עיפומ 
היפכ תא תצצומ איהש הזמ תינוזינ"ה היחה ,ארפ לליימו תודופצהו תוכוראה וילגר תובוכרא 
,אבה דומעבו "הכותמ םשפנ תא םיצצומ" םהש "םננח אל םיהולאש" םדאה ינב ,"היפ ומב 

."הברחה לא ורואי והטלפש" גדכ איהש שפנה 

,ירכיאה באה ,םהרבאש ,לאעמשיכ ומצע תא ידוהיה ריעצה שח ,אופיא ,יביטומ ךופיה ןימב 
ךלוה אוהשכ ,המש תומלו תונעתהל ,םיחישה דחא תחת ותוא ריקפמ (פיטנא) ולש ןומדקה 
םירפא וליאו ;הנשי הגדהש םוקמב ,חוטבו ןגומ םוקמב אצמנה ,פוקורפ וגב ,רחאה ונב לא 

.(239) "םיקיזמה" ןיב ,ידיחי ,רקפומ 

ןושל לאכ ןיסנג לש ונושלל סחייתהל ונמצעל ונא םיריתמ םנמא םא .לכה הז ןיא ןיידעו 
תא ןאכ גציימה ,הז פיחרא יכ תוארל אלש לכונ אל ,תועמשמ תריתעו תינקווד ,הסומע תיריש 
תעדה לע הלעמה ןושלב רעצמ ,םיקיזמה ינפמ הנגהו םוח ןתונה ,לאה לא בורקה שיאה 
תדובע לש היצאוטיסב תראותמ הלוכ היצאוטיסהו ,לודגה ןהוכה לש ותומד :תפסונ תומד 
םילבקתמ יתלבו ,םייטסאטנאפכ ,םירזומכ ,ןושאר טבממ ,םיארנ הלא םירבדש עדוי ינא .שדוק 
רמרמתהל יושע ארוקה י םירופיכה םויב לודגה ןהוכהו - לרע ירפכ הזיא .ןיטולחל תעדה לע 
,תויארקמ תויצאיצוסא השודגו הלובט איהש הפש ,תירבע בתוכ ןיסנג ,ךנוצר המ יכו :רמולו 
ינימ לכ ומע רורגל אלב גייד ירפכ םתס ראתל לוכי אוה ןיא םולכ .תוידומלת ,תויאנשמ 
,תינורקע י םירחא םיכרצל ,םירחא םימיב ושמישש םיירבע םייוטיבב תוכורכה תויצאיצוסא 
םיכורכה םיינושל םישומיש לש שדוג ונשי הז עטקבש איה יתנעט םלוא .ןבומכ ,םיכסמ ינא 
וסאהו ,הרקמ ךרד ןאכל ואבו וצבקתנ םלוכש חינהל ריבס הז ןיא ןכ לעו ,דחא ןינעב םלוכ 

:תונווכמ ןניא ,דוחיב םירופיכה םויו ,שדקמה תדובעל תונשנהו תורזוחה תויצאיצ 

...םייתש טיבהו הארנכ ,קפקיפו תחא וביבס לע טיבה ,םמורתהשמ 
תיב תחת םלטנו הווחתשה ...הלודג תחא הפוקב םילטומ ויהש םיבורמה םירישכמה תא לטנו 

...קחרתמו שפשפמ ליחתהו אבו הינשה ופכב םש ראשנה טקלה תאו ויחש 
...םיפופצ םיפקתשמו םיפופכ םידרויה 

(239) ...סנב זחאנ אוהו ריואב םש יולת הז 

תוטטיצ רשאמ םילמה לוצלצב ,םיטפשמה לש סומתירב רתוי אוה רושיקהש תוארל לק 
,תודוהל םיחרכומ ונא ,טקפאה .ןיסנגכ תילאקיזומ ןזוא לעב םדאל יניפוא םנמאש יפכ ;תוקיודמ 
םיפופכ םידרוי" - "םיחוור םיווחתשמו םיפופצ םידמוע" ,לשמל) טעמ אל ינוריא םג אוה 
:עטקבש יסורהו ילארקאס-ירבעה םילמה קחשימ ךותמ רצונה טקפאה וא ."םיפופצ םיפקתשמו 
,תינוריא איה היצאוטיסה לכש ומכ (...טיב ונדלוד ,טיב ולאטס - םייתש טיבהו ,תחא טיבה 
געל אוה ,ןיסנג תריציב ליגרכ ,געלה םלוא .תנווכמ איה היצאיצוסאהו יתיא קדצה םנמא םא 
בגא םהבש הלכיתה רסוחו ךוחיגה לע הדימעו םיעוגעגה תעקוה ,תימצע תורזכאתהו ימצע 
ירחא .ידמ רתוי ונתוא רוונסל הכירצ הניא תדמתמה הגעלהה םלוא .ןושארה םיעוגעגה-עיז 
יהוז .וקוידב "לצא" לש החיתפה עטק ונל שרפתמ ךכ קרו ,ירמגל יניצר אוה ןאכ ןיערגה ,לכה 
ודבל ,ריעצה םיחופיטה-ןב ,םירפא תא לאה-באה-ןהוכה שטונ הבש ,קהבומב תיריש החיתפ 
םוקיו" :וכותמ ול םיברואה ,םינושה םיקיזמה תושרב רסמנ אוה ךליאו ןאכמו ,םיחישה דחא תחת 

."...רופיצה לוקל 
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