
 ןאה תאהנ קית / בהוא רובידו הקומע הבשקה
 לארשיב םזיהדוב לש עובשב םעפ טקיורפ תרגסמב ,חישמ הנור :םוגרת

 
 בישקהל תלוכיה רסוחמו עדומ אל רובידמ האצותכ םרגנה לבסל תועדומ ךותמ
 החמשו רשוא איבהל תנמ לע הקומע הבשקהו בהוא רוביד חפטל רדונ ינא ,םירחאל
 .םלבס לע לקהלו םירחאל
 

 םע ,תונכב רבדל דומלל רדונ ינא ,לבסל וא רשואל םורגל תולוכי םילימש העידי ךותמ
 אל ינאש עדימ ץיפהל אלש שוחנ ינא .הווקתו רשוא ,ימצע ןוחטיב תורשמה םילימ
 ענמא .חוטב אל ינא םהבש םירבדב בבר ליטהל וא רקבל אלו תואדווב וב חוטב
 םורגל תולוכיש וא ,המכסה רסוח וא גוליפ םורגל תולוכיש םילימ יפמ איצוהלמ
 .ןטקכ לודג ,ךוסכס לכ רותפלו סייפל ץמאמ לכ השעא .קרפתהל הליהקל וא החפשמל
 
 תא רחבנ קר םא ."ףסכ הלוע אל בהוא רוביד" ,תימאנטייווה הפשב יוטיב ונשי

 הרוצב םילימב שומישה תועמשמ .םדא ינבל רשוא איבהל לכונ ,תוריהזב וניתולימ
 רושק הז ללכ ,ןכל .תובידנ לש לוגרת הניה ,בהוא בל בוט ךותמ ,בל תמושתבו תעדומ
 רוביד לגרתנ קר םא םדא ינב הברהל רשוא איבהל םילוכי ונחנא .ינשה ללכל תורישי

 .רסומה יללכ תשמח לש תידדהה תווהתהה עבט תא םיאור ונחנא ,בוש .בהוא
 

 ריכמ ינא .ןטק ןוה ורבצש ירחא קר תובידנ לגרתל ולכוי םהש םיבשוח םיבר םישנא
 הצור ינא" :םירחאל רשוא םורגל ולכויש תנמ לע רשעתהל םימלוחש םיריעצ םישנא
 רוזעלו ףסכ הברה חיוורהל לכואש ךכ הלודג הרבח לש אישנל וא אפורל ךופהל
 ירחא תובידנ ןיגפהל רתוי השק ללכ ךרדבש םיניבמ םניא םה ."םישנא הברהל
 םורגל תובר םיכרד ןנשי ,הלמחו בהוא בל בוט ידי לע ענומ ךניה םא .תרשעתהש
 הלוכי םירחאל רבדמ התא הב ךרדה .בידנ רובידמ לחה ,וישכע רבכ םירחאל רשוא
 אוה בל תמושתב רוביד .הראהו ןומא ,הווקת ,ימצע ןוחטב ,רשוא ,החמש םהל עיצהל
 .קימעמ לוגרת
 

 קמועל רובידהו הבשקהה תונמא תא דמלש םדא אוה הרוושטיקולווא הווטסיהדובה
 לש לדומה אוה .םהלש שואייהו לבסה ,דחפהמ ררחתשהל םדאה ינבל רוזעל ידכ
 הבשקה לגרתנ םא ."תילסרבינואה תלדה" תארקנ חתופ אוהש תלדהו ,הז לוגרת
 איבהלו תילסרבינואה תלדה תא חותפל לכונ ונחנא םג ,הרוושטיקולווא ומכ רובידו

 .םלבס לע לקהלו םישנא הברהל רשואו הוולש ,החמש
 
 
 

 הלגתמ תילסרבינואה תלדה



 תמעורה תואגה לוקב
 דליל ךופהנ ,התוא לגרתנו עמשנ םא
 סוטולה חרפ לש ובילמ דלונש
 חמשו רוהט ,ןנער
 בישקהלו רבדל לוכיה
 .תימלוע-ללכה תלדה םע םואיתב
 דבלב תחא םימ תפיט םע
 הלמח לש
 ,הברעה ףנעמ
 .לודגה םלועל רזוח ביבאה
 
 .הרשע-שש ליגב סוטולה תרטוס תא יתרקחשכ הזה הפיפיה רישה תא יתדמל
 ,הרוושטיקולווא לש לוגרתה איהש ,"תמעורה תואגה לש הלוק" תא םיעמוש םתאשכ
 םע .סוטולה בל ךותב דלונש דליל םיכפוה םתא ,תילסרבינואה תלדה תא למסמה
 ונצראל רזוח ביבאה ,הווטסיהדובה לש הברעה ףנעמ הלמח לש תחא םימ תפיט
 לש םימה תפיט .תוללמואהו לבסה םלוע איה השביה ץראה תועמשמ .השביה
 .הברעה ףנע לע םימה םילמסמ ותוא ,בהוא בל-בוט לש לוגרתה איה הלמחה
 זחואה םדאכ םינפיהו םינאירוקה ,םימנטאיווה ,םיניסה ידיב ראותמ הרוושטיקולווא
 םיממ ףילזמ אוה וב םוקמ לכבו ,ובילבש הלמחה ימב ףנעה תא לבוט אוה .הברע ףנע
 תויהל םיבש םה ,םיתמו םישבי םיפנע לע םתוא ףילזמ אוהשכ .היחתל םק לוכה ,ולא
 םבוש תא םילמסמ םיקורי םילעו ,שואייו לבס םילמסמ םה םג םיתמ םיפנע .םיקורי

 .לודגה ונמלועל רזוח ביבאה ,וזכ תחא םימ תפיט םע .רשואהו הוולשה לש
 
 ראותמ הרוושטיקולווא לש ולוק ,סוטולה תרטוס לש "תילסרבינואה תלד"ה קרפב
 הלועה תואגה לוק ,המהרבה לוק ,הפצנה םלועה לוק ,יאלפה לוקה :םינפוא השמחב
 .וללה תולוקה תשמח תא רוכזל םיכירצ דימת ונחנא .םלועל רבעמש לוקהו
 
 רשפאיו תילסרבינואה תלדה תא חתפיש רוביד לש גוס והז .יאלפה לוקה אוה ןושאר
 .ונשפנל יופירו המחנ ,הוולש איבמו ןנערמ אוה .ןזואל םיענ הזה לוקה .בוש רבד לכ
 .הלמחה איה ותוהמ
 

 קומע לכתסמש הז" איה הרוושטיקולווא הלימה תועמשמ .הפצנה םלועה לוק אוה ינש
 םיקחדומה תושגרהו לבסה לע לקמ הז לוק ."םלועה תוקעז תא עמושו םלועה ךותל
 .דחפהו שואייה ,ונלש רעצה – קמועל ונתוא ןיבמש והשימ לש לוקה והז יכ ,ונלש
 .טעמתמו ךלוה ונלש לבסה ,ונתוא םיניבמש םישיגרמ ונחנאשכ
 



 ליגרה םלוק קר אל והז - ליצא איה המהרב תועמשמ .המהרבה לש ולוק אוה ישילש
 ,הבהא .לבס קיחרהלו רשוא איבהל תונוכנהמ עבונש ליצא רוביד אלא ,םדא ינב לש
 לש םייליצאה םינכשמה ,הראהיו המהרבה תעברא םניה שפנ ןוזיאו רשוא ,הלמח
 ןוכשל לכונ ,תווטסיהדובהו תוהדובה םע תויחל וננוצרב םא .תווטסיהדובהו תוהדובה
 .הלא םירוגמב
 
 .המהרב םע תויחלו דלוויהל התיה םיבר םדא ינב לש לוגרתה תרטמ ,ההדובה ימיב
 תיבב" .םיהולא םע תויהלו םימשל תולעל ןוצר ךותמ אבה ירצונה לוגרתל המוד רבדה
 הצרש ימל .וללה םינכשמהמ דחאב ןוכשל הצור התאו "םינכשמ הברה םנשי יבא
 ,הבהא :םיליצאה םינכשמה תעברא תא לגרת" ,רמא ההדובה ,המהרב םע תויהל
 ונירבח םע ההדובה לש דחא דומיל קולחל וננוצרב םא ."שפנ ןוזיאו רשוא ,הלמח
 תויהל םכנוצרב םא ."שפנ ןוזיאו רשוא ,הלמח ,הבהא אוה םיהולא" :הז היהי ,םירצונה
 ,םתעברא תא םילגרתמ אל םתא םא .וללה םינכשמה תעברא תא ולגרת ,םיהולא םע
 היהת אל ןדע ןגל היילעה ,םיהולאל רוביחה לע ורבדת וא וללפתת המכ הנשמ אל
 .תירשפא
 
 ותוא ,המצוע בר לוק והז .המרהד-ההדובה לש ולוק אוה ,הלועה תואגה לוק ,יעיבר
 האיבמש הירא תגאש יהוז .תויוגשה תויצלוקפסהו תופקשהה לכ תא קיתשמש לוק
 .המלחהלו היצמרופסנרטל הליבומו רהה לא טלחומ טקש
 

 וניא הז לוק .וילא תוותשהל לוכי אל רבדש לוקה אוה ,םלועל רבעמש לוקה ,ישימח
 תועדה לכ תא תצפנמש תמעור הקיתש יהוז .יתורחת גשיה וא חוור ,הליהתל ןווכמ
 .םיגשומהו
 

 רבעמש לוקהו הלועה תואגה לוק ,המהרבה לוק ,הפצנה םלועה לוק ,יאלפה לוקה
 וללה תולוקה תשמח לע בושחנ םא .םיבושק תויהל ונילע םהלש תולוקה םניה ,םלועל
 תיתימאה הבשקהה תלד ,תילסרבינואה תלדה תחיתפב הרוושטיקולוואל עייסנ
 אוהש ןוויכמו ,םלועה לע בשוח ןמזה לכ ,תועדומ ייח יח אוהש ןוויכמ .יתימאה רובידהו

 לבסהמ הברהש עדוי אוה .לבס הברהל בל םש הרוושטיקולווא ,םלועה לע חיגשמה
 בושק רוביד לגרתמ אוה ןכל ;םירחאל בישקהל תלוכיה רסוחמו עדומ אל רובידמ דלונ
 יהמ ונתוא דמלמש הז רותב הרוושטיקולווא תא ראתל ןתינ .הקומע הבשקהו בהואו

 .יעיברה ללכה תא לגרתל רתויב הבוטה ךרדה
 
 בישקהל תלוכיה רסוחמו עדומ אל רובידמ האצותכ םרגנה לבסל תועדומ ךותמ"
 החמשו רשוא איבהל ידכ הקומע הבשקהו בהוא רוביד חפטל רדונ ינא ,םירחאל
 לגרתמ התואש תילסרבינואה תלדה קוידב יהוז ."םלבס לע לקהלו םירחאל
 .הרוושטיקולווא


