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חיכוה המהלמה 

תויגיגחו הרוצ" 
?רבעהמ עורק 

המחלמה .ךומא 

רשפאש המ ןיא 

ור ונא ןיא ...בל 
חתמ וניא רפסה 

והזו ,המחלמה 

רפסה תאמ םויה 

"ונמצעל ונתוא 
ונילא 

מהש "דזה דודה 

מ לכב" ",..ולפנ 
הת ןמזה ...דאמ 

דה המשנ שי הזה ןמזל ."ביצי 

...קפסב לטומ אלל המדנש המ 

סוה רכנ .המכחל השענ קפסה 

דחא והז .םילודגה םינימאמה 

השענ םיישונאה םינינעה לכ 

"םייחה לש תויסחיה שגר םק 
.גנידניב יפל ,תכלל 

אצי הב ,המסיס ןתונ ננידניב םנ 

ה םה רקיעה יכ ,המסיסה תא 

א וניא איה קרו .תמאו תומצע 

ידיאה תא ונל האדמ וניא אוה 

יהל לוכיה .הילא סחיה תאו 
שפחל ,רשקה תא שקבל 

תך|קב 
יד תי 3? 

אפרמה תיבב 

•םילשורי 

םצעבש)הז דופס 

ג 'תפחש-ילוח לש 

תובריס תא תצקמב 

םייחה תא תוארל 

דימ •הריפסומתא 

האדבהלךיטקרסק 

לע טלושו תודוקפ 

ש יודפ - - 

נשי ימ - » 
!שמשה - מ 

'ארטזוזגה עצמאב בכושה 'דטיר ףלודא ינפל התלע הבוט הבשחמו» 

לעה ופוג יצח תצק והיבגה בגא דקפמ והירה 'הלאמשו הנימי הליחת ועידוהב 

ב דקפמ '(•צ •ש - •ןלהל דומענ הז לע םלוא 'דאמ שטשוטמ ןונגסהש יאדוב) 

- וסוס לעמ ברקב ךלשוה רבכש לרנגכ 'תעיסמ די תעונתבו שובכ 

, !!!ש-ל-ש - םיתש - תחא - » 

: - דחא הפ הנושאר אטויד יבכוש לכו» 

«(!שמשה 'לבנש תרבג) 1 הנ-וז - יד - לב-נש יודפ - » 

קר התנוכ 'אפרמה-תיבב תררושה 'תאזה םייחה-תקוח לכש יפ-לע-ףאו 

מ םיטמתשמו ןוצרמ התוא םילגקמ םישנאה ןיא 'ןאכ תיחרכה איהו הבוטל 

ומרעה תאו םיכוכחה תא עיבהל לגופ דוד ידיב הלעו •םיכרדה לכב הצחל 

המירה םג אוה •קוחה ינפמ תוטמתשהה לא םיפרטצמה 'תלואה תאו 

שהש 'תלעות תואיבמש 'הדוקפהו הקוחה דחא דצמ •תישפנ המילבורפ 

מ ןמ ץלחהלו תימינפה ותוריח לע דומעל םדאה ץפח יגש דצמו 'ןבייחמ 

הבה טקניטסניאה ןמ וליפא קזח אוהש 'ידוסיה שפוחה שגר ותוא - חרכהה 

שה םיטנמומה םה םיבוטו םיפיו •םהילע רומשלו םייחה לע ןגהל הוצמה 

ש '(שורדה ןמ רתוי םיבורמ םהו ךכ-לכ םינוש םניא רשפאו) םיבורמהו 

קו הסג תצק 'תינימ הואת םג םהילע הכופש •תאזה תושגנתהה תא טילבהל 

שו רומוה םיגופס םג םה •דחאכ םיקב?!3ךפו היסנמיג-ידימלת השעמ 'המימת 

תעד חיסהל ךתלביב ןיא 'לכה תולככ ירחא 'אלה יכ •ונימב דחוימ קוחש •אולכ 

שה-ינרקל קחשמ 'תושועמ 'תוירקמ 'ןה ףולח-תונב וז תעד-תולקו וז תוזילעש 

ןנוצ בחט» - הנהו 'הז רחא הז רפסמ םימי םימשג ודרי םאו •תוטהולה 

ךפהש 'םטוחל דע םיפטועמ •לועישל הרגמו הלוחה האירה ךות לא ףרה ילב 
טעמכ םיאיצומ םניאו םיפעוז 'םירווח םינפב םילוחה םיבכוש 'לוחכ-םדמרא 

הלוח 'הלוח האירהש 'רורב וישכע •םיחכחכמו קרפל קרפמ םילעתשמ ךא 'הגה 

- הלוחה לש ויניע דגנל התלתנו וז האצוה וליאכ 'המוד •הפורת םוש ןיאו תמאב 

•«המותכ-הקורי החיל האלמ 'תדדוחמו הכועמ האיר 

אוה •ךרוצ-אלל וז תוישממב וליפא שידגמ 'הרומג תוילאירב בתוכ לגופ 

ךותמ םיטסילרומנבש םיינוציקכ םהירחא טוהלו המהוזבו רועיכב לפטל ךשמנ 

רפסב תובורמ •הליכאה 'העיזה 'חיכה 'תוקיקדה ירואתב ךיראמ אוה הבר האנה 

רבכ וב םירכינ •דאמ תנינעמ לגופ לצא וז תיטסילאיר היטנ •תורוחבב תוטיבצה 

םירבד רסומ לגופ •תורפסב ומוקמ ול שבוכש 'םזילאירואינה לש העפשה ינמיס 

וחכ 'הארנכ 'הזב •ונל םתוארהל אב אוה הליחת םתוא הארש רחאל קד רשא 

םוקמב םלוא •ןינע האלמ היצאוטיסל הצורח דיב תוערואמה יסרפ תא ףרצמ אוה 

רבחמ אוה •ותא ונושל ןיא 'שפנה לש הקמע לא תדרל הסנמו ןטטח השעג אוהש 

המישנ-רצק אוה לבא •המרעבו םוצמצב 'הבר החלצהב םדאךב לש ותמוק יוק 

אוה •תוישיאה לש הקמע לכ תא הצממ וניאו (המישנ רצק ונדוע ילוא) 

הרהמ דע עגיתמ 'וב ששממ 'יפואב עגונ •ותעבה ינפאב תובורק םיתעל ךבתסמ 

םירבדה תא הילמה 'לקה םומעשה ותוא ןאכמ •וילא בשו תינש וב רכזנו 'וחינזמו 

תדוקנמ םיזז םניא םירבדה •דחא םוקמב הדימעה התוא ןאכמ •םתאירק תעשב 

םירזוחו םאצומ-תדוקנמ קחרתהל םיצמאתמ 'רוחס רוחס םיבבותסמ םה •םנואפק 

םמצע תא ריתהל םילוכי םניא •היבשב םינותנ וליאכ םישעמה •ףרה ילב הילא 

לש וחורב איה עבק-תמיגפ וז המיגפ םא 'םויכ רמאל השקו •םהירוסא-תיבמ 
•םינושארה וידעצ לש העונתה תודבכ אלא הניא אמש וא 'דפסמה 

תטלוק וניע •םישדחו םיבר היאר-תודוסיב תוניוצמ לגופ לש יוטבה-יכדד 

קירה ריואה תא תואלממה ןהו 'ןהיטרפ לכ לע תונטקה תועפותה תא 'תפסואו 

דע לפשומה 'רחסמל הימדקאה טנדוטס 'קינרוא המריא 'לשמל) תישממ היוהב 

'חוד-תלחמ ידכ דע תועיגמ ותונדפקו ותוריהז רשא 'ותלחמ ידי-לע אכד 

תא ךכ חידמ הז קינרוא .דמריא - 'תעדל ומצע דובא ידיל ןכ-ירחא והתאיבמש 

ךכירחא •לודוא-ימב ףוסבלו ןונגמ-ימב ןכ ירחא 'םיטושפ םימב הליחת» :ויפ 

םילוגס-םימודאה ןונגמה יבבר תא ףוטשל םימה זרב תא חתפו סוכה תא דימעה 

העפעפ לודוא חיר תגופסו הפירח תורירק •ןבלה למיאה יכנוקב רזופמב וראשנש 

םיעגי םדוע םמצע םייוסבהש אלא •(•-והשמ תומיענ ול המרגו ויפב המ ןמז דוע 

תופיעו םד-רסוח ןיעכ םג שי •םצפח-זוחמ תא ןוכנ לא םיעדוי םניאו לגופ יפב 

םיכירצ םניאש 'שושיגו םוגמג 'תוצמאתהו הריתח שי •םיינושלה ויפוריצב הבר 

•אטובמה אשונה לש קפוסמה ושודיחל וא ותולקל םאתהב םניא רשאב 'םפוגל 

לש ותובישח יכ •תורפסב הריתי הלעמ םלועל הניאש 'הלטבל ץרמ תאצוה יהוז 
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ש 'וז איה אטבמה 

אטובמה ןמ הבורמ 

רוסמ הצילמ שי ךכ 

ל םיאצומ ונא 

'תירבעה ונושל םג 

פשמ האלמ הנדוע 

מ תולגועמו תובחרה 

פ רסח ןאכ] עקושמ 

ןמיס ילב [הז ןטק 

עבצה ןהיתורדא» 

עה 'תונטקה םינפה 

מ] וארקש 'םירזומו 

םואתפ עתפל הארנ 

ה םעט ףרוחה ףאש 

[!ההגהה יעשפמ 

דוע איבהל יתלוכי 

לש ןושארה ונויסנ 

שא 'ןורשכ 
 V' צ•

0איגר1ג 

וימ םגרת •תונרבדה לע וא סאיגרוג •ןוטלפא 
הרבא תאצוה •םגרתמה תאמ תודעהו אובמ םע •קודדנזיד 

•ט"פרת 'ןילרב •לביטש 

ינפל •קורדנזיד •צ םגרתש ןוטלפא לש תישילשה «החיש-יה איה סאיגרוג 

טלפא לש תודחא תוחיש דוע •סורדיפ תאו ןוטירק תא םגרת סאיגרוג 

ל תירבעה ןושלה לש שדח ןויסנ ןיעמ והז •תונורחאה םינשב תירבע 

ז אל הז םעו ירכנ 'דחי םג בורקו קוחר םלוע לע התלשממ יפנכ 

תנומא לש -תודחא"ה ןבומב - יתודחא 'ינחור אוה ןוטלפא לש ומלוע 

חא וסנ םיניבה-ימיב לארשי-ימכחש 'וטסירא לש הזמ רתוי - םידוהיה 

ברה ורמשנ הקיתעה תונויה לש םייחה-תורוצ •רתוי «ילילא» םג אוה 

לוע לכ םע ינויה סותאהו 'ינויה ןוימדהו לשמה םלועמ םיחוקל וילשמו 

רואכלש 'הלאה םירפסבש החישה תרוצ םג •וירפסב אצמנ ןוי םע לש 

הכלהה לש ןתמו אשמל 'םידוהיה לש «אתתעמשיה תרוצל ןוימד דצ 

נוטלפאה הקיטקלאידה םג הקוחרש ומכ 'ברעממ חרזמ קוחרכ הנממ 

ה היפוסוליפב 'תודהיהו ןוטלפא ןיב תוברקתהה •ידוהיה לופלפהו חוכוה 

לארשיב הכלהה ןוטלש לש תורבגתהה ינפל אקוד הלח 'תידוהיה תינורד 

דרפסה-תיברעה היפוסוליפה ימיב 'לארשי-ימכח וסנ הזה ןוטלשה קזחו 

י נ דוד וילע הארהש רבד 'הז דצל אקוד עירכה הכלהה חפ •וטסירא 
רה 'לודגה הכלהה-לעב לש הערכהה לע הארהש ימ היה וינפל דועו 

ותטישמ ףעתסמה ןמ הברה דגנו ןוטלפא ירבדבש «תודיחה"ו «םילשמ"ה 

ה תפוקתב יכ דע 'ןכ-לכ הלודג 'הארנכ "דתיה «הקזחה די#ה לעב לש וז 

ר - 'ןוטלפא ירפסמ םיירבע םימוגרת םיאצומ ונא ןיא םיניבה-ימי לש 

םיעטקה תא איבהש 'יברע רפס םע דחי ומגרות «תוחישמה תחא לש 

תורפס םג •וישרפמו וטסירא ירפסמ םיבר םימוגרת םיאצומ ונאש דועב 

הב םיאצומ ונא ןיאו 'תמדוקה הפוקתה ירחא הזב הכשמנ ונלש «הלכשה"ה 

שדחמ ומגרת וטסירא לש «תודמה רפס» תאש דועב 'ןוטלפא ירפסמ םימוגרת 

תא ואיצוה הלכשהה ימי תישארבו '(זילרת בובל 'םיובלוש •מ)הנש םישמח ינפל 

•(ןיקת 'ןילרב 'בונטס קחצי)שדח שוריפ וילע ופיסוהו ןשיה םוגרתה 

םינפואב ותוא ומגרת תורחא תופשל ןוטלפא לש םינושה םימגרתמה 

•ןוטלפא תוחישב 'יתודפס-יתונמאה 'הפיה דצה תא שקבל רתוי וסנש שי •םינוש 

הפירחה הקיטקלאידהו 'ותרוצכ קוספ ומגרת אל 'רוקמה ךרדמ בורל וטנ הלא 

תתל הטונ קורדנזיד לש םוגרתה •תצקמב המוגפ ךכ ידי-לע האצי ןוטלפא לש 

םג ןה יכ 'הנוכנה איה קורדנזיד לש וכרד •ןוטלפא ןונגסבש תופירחה לכ תא 

ךכ ידי-לע אב קורדנזיד •תאזה תופירחב אצמנ ןוטלפא תוחישבש יפויה ןמ הברה 

•ארוקה לע תצקמב דיבכמ הז היה םינושארה וימוגרתב •ומוגרתב הפי קיידל 

ךכ ידי-לע אבש שיו 'םירצמה ןיב םימעפל קורדנזיד אב ברה קוידה ידי-לע 

םוגרתב •הפי הפי תורבחתמ ןניאש 'תירבעב תונוש ןונגס-תורוצ םג רגסל 

תוקוחד םיתעל קר •לכב הפי רובחה טעמכ הלע 'סאיגרוגב 'ולש ןורחאה 

וניאש 'ירבעה ושובלב רזומ םשור ונילע השועש 'קוספ אוצמל שי דאמ 

םגרתמה ינפל שישכ 'לודג קחוד תעשב דימת אב הז •יוארכ ותוא םלוה 

וב סינכהל הצור אוה ןיאו המ-דע ותוא ביחרהל הצור אוה ןיאש 'רצק ארקמ 

ולוכ» יאדוב היהי 'סאיגרוג רפסה ליחתמ ובש 'לשמל 'ןושארה קוספה •רואיב 

'הבסמה לא אובל רתאש 'סטרקוס לא הנוס םי.לקילק •ארוקה יניעב «השקמ 

םגרתמה •לכה תולככ ירחא אובל בוט בךקבו המחלמב קר יכ 'ול רמואו 

'קוספה ךות לא הזה רואיבה לכ תא סינכה תיזנכשאה «תיפוסוליפה הקיתוילביב''ב 

הפי 'סטרקוס 'םירמוא 'ברקבו המחלמב» :ותרוצכ קוספ םגרת קורדנזיד םלוא 

ינשו 'תירבעב היוצמ-יתלב הנומת איה רמאמה ףוסב «ךכייה •«ךכ ףתתשהל 

לע םה םג םידיבכמ (סטרקוס 'םירמוא)הז רחא הז םיאבה 'םירגסומה םירמאמה 

רפסה תלחתהב ךובנ דמוע 'םירבדה רואיב תא םג עדוי וניאש 'ארוקהו 'ארוקה 

תבושתל 'ינשה קוספה לא אבו ץפוק אוה ןכ םא אלא וילא אובמה תא אצומ וניאו 

'ינהמת •ןושארה קוספה לש הנוכה לע דומעל לוכי אוה ויפ-לעש 'סטרקוס 

•הרעהב וליפא ןושארה קוספל רואיבה תא ףיסוה אל קורדנזידש 

תולעמ םה ובש וקו וק לכב הלודגה תוריהזהו רוקמה ירבדב קוידה 

ומכ 'תוריהזו קויד תוחפ אל •הז הובג גוסמ םוגרתב דוחיבו 'םוגרתב תולודג 

ימינפה ורדס תא ונינפל ףשוחה 'הפיה אובמב םג קורדנזיד הארה 'הקד הנבה ןכ 

•ןוטלפא לש ותנשמ רדסב ומוקמו ונכתו רפסה לש 
•ל •פ 

ל ג ב 1 ג ה 

•ינבואד •א תילגנאמ םגרת •ר ל ק ביס ןוספא תאמ לגנו'גה 
'ביבא-לת-טילשורי •מ"עב «הפצמ» םירפס תאצוה •«תוברת תירפס» 

•ט''פדת 

'הרישעהו הבחרה ץראה שובכ 'הקירמאב תיצולחה הרובגה תפוקת 

ביאה םיצמאמה תפוקת הליחתמו הרבעש האמל םינומשה תונשב תמייתסמ 

יניעב הרוהטה תויאקירמאה למס םויה דע םישמשמה 'םימוגעה םיילאירססוד 

'הקוחרה העומשה יפמ קר תיטסטנפה ברעמה-ץיא תא ריכמה 'הפוריא-ק 

םהדנה רגהמל הקירמא ,דתיה דחי בלה תא תבשומו המויא תגלפמכ •תלחלחתמה 

הדנה ורפכמו הממושה ותרייעמ ירורהסכ ללוש הירחא ךלה רשא 'םעפנהו 

בבותסמו ןטק דחא גרוב תויהל 'הנש םיעברא-סישלש יגפל הפוריא חרזמב 

המויא תגלפמבו 'םייאקירמאה םייחה לש ,וז .תחתור הנוכמב ףרה-ילב 

רבכ «תויאקירמאה"ש תע 'םויה םג הפודיאךבל תיארנ איה בלה תא תכשומו 

•הנוצרל אלשו הנוצרל הלוכ הפוריא תא הפטשו 'הרואכל 'סוניקואה תא הרבע 

דוע העיפומ איה ןוימדה תא ביהרמו ארונ סות!?כ !הלודגה היחה-הנוכמה 

לע 'םיקחש םיעיקרמו המדאה יקמעמל םירתוחה 'םייקנעה הינינב לע קוחרמ 

וטבא ינוילימ לע 'ץראל לעמו ץראה לע 'תחתמ ץראב רשא הלזרב-תוליסמ 

יתב תובבר לע 'הנש ועדי אל טירוגיכ 'הלילבו םויב םיעז-סיעגה היליבומ 

'תוארטאית 'לעשו דעצ לכ לע הלש םיברה סיקנ3ה לע 'היקורכמ יפלאו התשךח 

לע תאז איה הדגא ןיעכ •תופעות-ףםכ םידיקפמו םידבוע םדא-ינומהו םיטרבק 

הבוהא 'הארונ הידב 'הליבומ םואוספרן 'ףעי-ילב תעעונתמה 'תינכימ הידב 

הצרעההו הבהאה •האנקו הגרעה 'זובו תולעפתה תררועמ 'תחאכ האונשו 

תא - ובש תורזה 'יוקחה ןולשכו 'תוקחל ץפחה תא 'יוקחה תא תודילומ 

'המויאה הדגאב םקנתהל ןוצרה דלונו •הקוחמה םצעל האנשה תאו המילכה 

ןב לש וסחיב 'תקסופ הניאש וז םירצי-תמחלמ •םיתפש-תוזלב 'געלב הלטבל 

םג היוטב תא תאצומ 'חקפתהל הצור וניאש 'רוע סחי 'הקירמאל הפוריא 

המצעה לכ תא ףןישל 'לכ-םדוק 'הכירצ וז •תיאקירמאה תורפסה ןמ ויתועיבתב 

הז םע דחי ךא 'הנושמה הקוחרה ץראב רשא המויאה תונבצעה תאו תידגאה 
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