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תונולשיכו םיזעונ  תונויסינ  םע  רב , יחרפ  לדגל  יתלחתה  טלחומ  עדי  רסוחב  ילש … תויעוצקמה  רסוח  תא  םידרוש  רב  יחמצ  קרש  איה  רבה  תניגל  תיתמאה  הביסה  "
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ולש ריאמ  לש  ותניגב  החיש  קמעב –  ותיבב 

אוה .רבחמה  לש  ותניג  לע  תומישר  ףסוא  רב – ' תניג   ' רפסה לש  רואל  ותאיצי  לגרל  ולש , ריאמ  םע  ןויאיר 
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יתלבו םיאורק  םייח  ילעב  םע  התוא  קלוחו  וילע , םיבוהאה  םיילארשי  - ץראה רבה  יחמצ  תא  הניגב  חפטמ 
.םיאורק

ונלבוה דימו  תויבבלב  ונלבקתה  ולש , ריאמ  רפוסה  לש  ותיבל  םיירהצה  רחא  יביבא  ישיש  םויב  ונעיגהב 
וב ןיגפה  ולשש  ךרדומה , רויסה  ךלהמב  .ותניגב  רויסלו  הקרחומה , לעמ  העיקשב  תוזחל  ותיב , תספרמל 

יתאצמ הצונמה  תלזלזה  תא  , " ותניגב חמוצש  רידנ  ספטמ  לע  עיבצה  אוה  המישרמ , תינטוב  תואיקב 
יהוז אל , ". " הנטקה ותמדא  תקלח  תא  דביעש  יברע  חאלפ  ידי  - לע רקענש  ריעצ  ליתשכ  לילגב , ייטוטישב 

ינפל היתיאר  .תעכ  תחרופ  הצונמה  תלזלזה  וליאו  םיחרפ , הל  ןיא  , " יאחוי ןעט  תונקונקה " תלזלז  יאדווב 
הצונמ תלזלז  ירה  , " ולש שקעתה  ןכתיי ," אל  ". " ןאכמ קחרה  אל  שרוחב  םיטנדוטס  םע  הדובע  תעב  םיימוי 

ותניגמש הנולתב  חניקש  רפוסה , לש  ותבוטל  ףוסבל  ערכוה  יתודידיה  ינטובה  חוכיווה  ינויב ." קר  תחרופ 
תלזלז אקווד  םיבנוגש  םישנא  שי  םא  ער  ךכ  לכ  אל  הארנכ  בצמה   " .הצונמ תלזלז  יליתש  רבעב  ובנגנ 

.ךויחב יאחוי  םכיס  הצונמ ,"
בושיע תופקר , תעירז  ןוגכ  ןוניג , לש  תוקיטקרפ  תוינניחב  ראתמ  התא  דבוע ) םע  תאצוה  ' ) רב תניג   – ' שדחה ךרפסב  ש :

.ךתיב רצחב  רב  תניג  חפטל  ךלש  ןוצרל  רבסה  ונממ  רדענ  ךא  םיקיזמ , םע  תודדומתהו  ינררב 

.ןכשה לש  ותניגבו  עבטל , תיָדימה  הברִקב  יִּבל , לש  תיעבטה  הייטנב  הנומט  ךכל  הבושתה 

רקיעבו עבט , הידלי  תא  הדמילש  ללהנ  תב  ימא , תוכזב  ןה  ללהנב , ריעצ  ליגב  יתלביקש  ךוניחה  תוכזב  ןה  ריעצ , ליגמ  עבט  בהוא  ינא 
יתייהו דואמ , דע  עבטה  תא  יילע  בביח  ץומא  .םילשוריל  ונרבעשכ  יתחפשמ  לש  ןכש  היהש  עבט , רקוח  ןהכ , ץומא  לש  ותוכזב 

.השמ תיירק  ונלש , ןוכישל  ךומסה  הדשב  םירויסל  יתוא  חקול  היהשכ  ןב 60 , אוהו  ןב 6  ינא  זאמ  וילא  רבוחמ 

, םישבי םירדרדו  םיצוק  קר  הבו  ןיטולחל , הברח  המדא , םנוד  היה  וביבס  .קמעב  בשומב  ץופישל , קקזנש  תיב  יתינק  םינש  ינפל 17 
תושעל המ  יתטבלתה  הנש  יצח  .הבוזעב  חפטלו  לותשל  רחב  הזה  תיבב  רג  אלש  והשימש  םייח  אלמו  קורי  הנאוחירמ  חישמ  ץוח 

דברמ ןושארה  ףרוחב  חרפ  ז"ל )  ) ןכשה לצאו  עבט , בהוא  עבט ,) תרומשמ  םידדוב  םירטמ  אצמנ  תיבה   ) עבטב יח  ינא  .וזה  המדאב 
תיטרדנטס הניג  התצרש  זאד  יתשא  םע  םיחוכיו  תצק  ויה  .קשח  יל  השע  הז  לכ  תיב –  לש  רצחב  חרופ  יתיאר  אל  םלועמש  תוינלכ 

.רבה קדייחב  יתקבדנ  לבא  תקדוצ , איהש  שיחכא  אל  .חראלו  תבשל  םוקמו  אשד  םע 

, רב יחרפ  לדגל  יתלחתה  טלחומ  עדי  רסוחב  ...ילש  תויעוצקמה  רסוח  תא  םידרוש  רב  יחמצ  קרש  איה  רבה  תניגל  תיתמאה  הביסה 
.יתחלצה רבד  לש  ופוסבש  דע  םיררחסמ , תונולשיכו  םיזעונ  תונויסינ  םע 

תוומה הניגה –  ביבס  להנתמה  םייחה  רוזחממ  דואמ  הנהנ  ינא  .םירבד  דומללו  הב  ןנובתהל  בהוא  ינא  ךא  הניגב , יעדמ  ןיינע  יל  ןיא 
רע ינאש  םייח  ילעב  לש  םייח  םג  הפ  וחתפתה  .תותדו  תויוברת  םירופיס , םיסותימ , החימצהש  תינוכית  םיה  הייחמצה  לש  םייחהו 

עדויו רקוב  תונפל  ררועתמ  ינאשכ  הקינטובל .) ילש  הייטנהמ  הקזח  היגולואוזל  ילש  הייטנה   ) דואמ יתוא  םיניינעמ  םהו  םמויקל 
.דואמ המיענ  השוחת  יל  שי  ילש , ןועשה  יפל  אלו  ץוחב  הרשש  רופיצה  ןימ  יפל  העשה  המ 

חישה לבלבח  בהוא , דואמ  ינאש  םיבצחו  תופקר  ןומה  שי  לבא  םיבלחסו , תוינרובד  הפ  ןיא  .בהוא  ינאש  םיחרפ  הניגל  יתאבה 
תלזלז תינפיז , תימטוח  םיבכמה , םדו  רוחצ  ןשוש  שיו  תוירונ , הברה  םייתנש , - דחהמ םיגרפו  לוחכ  רדרד  ישגר ,) רשק  וילא  יל  שיש  )

.יאופר הנבלו  הרעי  הב ,) האג  דואמ  ינאש   ) הצונמ

ליעומכ עבטה  לש  השיגה  הנשי  עבטה : לע  רומשל  ךרוצל  םינוש  םיקודיצ  םיאיבמ  עבט  תרימש  לש  היפוסוליפב  ש :
לדגמ התא  ךלש  הניגב  .אל  וא  םדאל  םרות  אוה  םא  הלאשל  רשק  אלל  ימצע , ךרע  עבטל  תסחיימש  השיגה  הנשיו  םדאל 

.תורבידו תונורקע  םע  םיננג  שי   " בתוכ ףא  התא  רפסב  .בהוא  התאש  עבטל  רבחתמ  הכרדו  בהוא , התאש  םיחמצה  תא 
יתניגו ינא  לבא  .ונשדי  אלו  וקשי  אלו  וערזי  אלו  ובשעי  אל  .םתניגב  םימייקתמש  םייעבטה  םיכילהתב  וברעתי  אל  וללה 

םג עבטל  שי  הלא  לכל  רבעמש  ןועיטל  םג  רבחתמ  התא  םאה  לבא  ימיטיגלו , ןבומ  הז  דומע 87 .) " ) .תוחפ םייגולואדיא 
? םדאל וכרעב  קר  היולת  הניא  םויקל  ותוכזו  ימצע , ךרע 

, תודנפה  ) םיירלופופה םייחה  ילעבל  קר  םיגאודה  עבט  תרימש  ינוגראל  ילש  תודגנתהה  לע  םימעפ  רפסמ  יתבתכ  .ןכ  טלחהב 
וא שרגמ  ינאש  םייח  לעב  ןיא  הניגב  תודפרקהו .) םישיבכעה   ) םידיחפמהו םיחודה  םירעוכמה , לע  ונגי  אלו  תולאוקהו ) םיניפלודה 

םימרוג םה   ) םינתו רב  יריזח  אל  ססרא ,) אל  ךא  רחא , רופיס  הז  חבטמל  םיעיגמ  םהשכ   ) םיקו אלו ג' םילמנ  אל  ותוא –  ססרמ 
יידי ומב  יתספת   ) םייסרא םישחנ  אלו  ומויק ) תא  לבקמ  ינא  ךא  ביוא , טלחהב  אוהש   ) דלוח אל  םהב ,) םחלנ  אל  ינא  ךא  םיקזנ ,

ןגל יתקעזוה  רשאכ  עפצ , יתגרה  תחא  םעפ  קר  .ידאווב  יתררחש  אלא  םתוא  יתגרה  אל  ךא  תיבה , רוזאב  םייח  םיעפצ  העברא  רבכ 
הנהנ ינא  .וזה  תומלשהמו  ןווגמהמ  הנהנ  ינא  ןגל .) בושי  אוהו  ויניעב  ןח  אצמ  םוקמה  אמש  ןוכיס  תחקל  יתיצר  אלו  ךומסה  םידליה 

.םייחה ילעבו  םיחמצה  יכרוצב  בשחתהל 

םימייקה םיחמצה  ינימ  תא 2,700  הב  אצמת  אל  האלמו –  תנזואמ  הרוצב  ילארשי  - ץראה עבטה  תא  גצייל  הדעונ  אל  הניגה 
ןכ לבא  תויסולכואל  דייסונ  השוע ג' אל  ינא  .םדאה  יכרוצל  קרו  ךא  תדעוימה  תקקולמ '  ' הניג תויהל  הדעונ  אל  םג  איה  ךא  ץראב ,

.הפל יתעגהשכ  התוא  יתאצמש  בצמל  רוזחת  הניגה  םייתנשכ  ךות  תרחא  ןהילע , חקפמ 
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לותחה ינרופיצו  םידפרס  שלות  ינא  המל  ימצע  תא  לאוש  ינא  ךכ  ידכ  ךותו  םיטוש ,' םיבשע   ' תירבעב םינוכמש  הלא  תא  בשעמ  ינא 
יחרפ תא  .םהלש  הארמה  תא  בהוא  אל  ינאו  םיטשפתמ , םיביאכמ , םה  רורב , הז  םידפרס , .תוירונהו  תוינלכה  תא  ריאשמ  ךא 

ינא הפהפי , חרפ  ןהש  תויצרחה , תא  .םירחא  םיחמצ  ןומה  תאכדמש  הרוצב  םיטשפתמ  םה  לבא  בבחמ , םנמא  ינא  לותחה  ינרופיצ 
.החונינ הרוצב  טשפתמ  לוחכה  רדרדה  וליאו  תוטלתשמו , תוינפקות  ןה  יכ  תיקלח , הרוצב  בשעמ 

ןמקוב רחש  םוליצ : ולש |  ריאמ  ץראה - " ףונב  קומע  יתוא  לתשש  ךוניח  יתלביק  ןהכ  ץומאמו  יירוהמ  ללהנמ , "
לש תיטנמורה , הסיפתל  רבעמ  .תדבועה  תובשייתהה  םע  םיהוזמה  הריוואו  תוברת  םיפונ , םיראותמ  ךירפסמ  םיברב  ש :

? עבטל סחיב  תיטילופ  הסיפת  םתוא  התחנה  אל  םאה  םתוא , בבוסה  עבטל  ימוי  - םוי רשק  ילעב  םיאלקח 

, הלוגב םתויהב  עבטל  םירבוחמ  ויה  אל  תישילשהו  היינשה  היילעה  ישנא  .עבטל  יטנלוויבמא  סחי  היה  ץראב  תדבועה  תובשייתהל 
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טטצל בהוא  ינאש  טפשמ  עיפוה  םימי  םתוא  לש  עבט  רפסב  .ןכוסמו  ךשונ  ץקוע , רקוד , םח , רז , עבטה  םרובע  היה  ץראל , םעיגהבו 
תובשייתהב ךמות  התא  םאה  רמולכ  ונירצל ,"? וא  התא  ונלה  ותוא : לאש  קנוי , וא  לחוז  קרח , ךשגפב  הדשל , ךתדרב  דימלתל –  "
םתמועלו האובתה , תא  םילכואה  םינרבנה  וירחאלו  סלפונאה , שותי  היה  רתויב  עורגה  לבחמה  הדגנ ? התא  םאה  וא  תינויצה 

ורידגהו יגולואדיא , ןפואב  עבטל  וסחייתה  םה  םירבכעה ." תא  ורעבב  אוה  ונדידי  םייק ) היה  םרט  ןמעז  םשה   ) רוחשה שחנה  "
אל .כ.יו ) .ב.ש  יחה –  םלוע  לש  תינרדומה  תיעדמה  ןוימה  תטיש  דסיימ   ) סואינילש היאנושו , תונויצה  ידידי  לש  הקיטמטסיס 

הנכהכ סקלוק , לש  לחזל  סלפונא  לש  לחז  ןיב  ןיחבהל  יתדמל  םילשוריב , "י  אפמ לש  "ס  יבב תנשב 1955 ,) ' ) התיכ ב דימלתכ  .ריכה 
.הלוחה םגא  תא  שבייל  םיעוועה  ןויער  חמצ  סותא  ותואמ  .הירלמה  לש  האבה  הפקתמל 

הבשומה לש  ןושארה  הנב   ) ץראה דילי  ךא  היינשה , היילעה  ינב  לש  םליג  ןב  היהש  ןהכ , ץומא  לש  ויכרב  לע  יתלדג  יתנייצש , יפכ 
ןוימד תודוקנ  המכב  יתנחבה  '. " רוריבל  ' יל ארק  אוה  יסור " ןמור   " רואל אציש  רחאל  .עבטה  לא  וסחיב  םהמ  תיתוהמ  הנושו  אצומ ,)
יאדווב הדשה , לא  םידרויה  ןטק  דליו  רגובמ  הרומ  לש  היצאוטיסה  םצע  ןכ ,  " ול יתרמא  .יל  רמא  אוה  רפסב " עבטל  הרומה  ןיבו  יניב 
היילעה ינבמ  ומצע  לידבהל  דואמ  ול  בושח  היה  םהומכ ." יתייה  אל  ינא  לבא  ייניעב , ןח  אצמ  הז   " הנע אוהו  ינממו ." ךממ  חוקל  הזש 

.יגולואדיאו יטילופ  ןפואב  עבטל  סחייתה  אל  אוהש  ןוויכמ  היינשה ,

, תזרכומ עבט  תרומש  הניאש  ילש , הניגלש  הצור  ינא  לבא  םיניפלוד , לע  קר  אלו  תודפרק  לע  ונגיש  דעב  ינא  .יטילופ  סחי  ןיא  יל  םג 
.האנה יל  םורגתש  הרוצ  היהת 

םיקפסמ ךירפסש  המדנ  .תואלקחב  םיקסוע  םידבועהמ  קרו כ-1%  םירעב  הרג  הייסולכואהמ  לעמ 90%  םויכ , לארשיב  ש :
תוברתהמ קותינהמ  תילארשיה  הרבחה  הדיספמ  המ  .הפיה  תורפסה  ןמ  קר  וריכי  ךידכנו  ונידליש  תוברת  לא  יגלטסונ  טבמ 

? תיאלקחה

חונזלו םישדח  םימוחתל  סנכיהל  תונתשהל , חתפתהל , תישונאה  הרבחל  רתומ  יכ  דוביאל , םיכלוהש  םירבד  לע  לבאתמ  אל  ינא 
לויטמ דואמ  תונהיל  רשפא  .וב  ועגפי  אל  דוע  לכ  אל , וא  עבטה  תא  בטיה  םיריכמ  םישנא  םא  יתוא  דירטמ  אל  .םינשי  םימוחת 

.םיאורש םיחמצה  ינימ  לכ  תא  ריכהל  ילבמ  עבטב 

חוטב ינא  .גשומ  םהב  ןיא  ילש  םירבד  ינימ  לכ  ועדי  יאדווב  םה  לבא  ינממ , בוט  תוחפ  הברה  "ך  נת ועדי  ילש  םידכנהש  יל  רורב 
ומכ תיניטל  םיעדוי  אל  ונאש  ךכמו  ונלש , םיבסה  ומכ  דומלתהו  ארמגה  תא  םיעדוי  אל  ונאש  ךכמ  םג  הברה  םידיספמ  ונחנאש 

, תירבעה הפשה  תודַדרתִה  תא  רקיעב  באוכ  ינא  .תונתשמ  תונפואהו  םינתשמ  םיכרצה  הנתשמ , הרבחה  לבא  םימדוקה , תורודה 
םילימה רצוא  בתכב –  וא  הפ  לעב  םדאה  ינב  לש  תילולימה  תואטבתהה  .עבטהמ  ילצא  תּוחפ  וניאש  הבהאו  ןיינע  םוחת  איהש 

.םיחטתשמו םיכלוה  תויגולנאה –  קמועו  םייוטיבהו 

ןווגמב הדיריה  לע  אלא  םינימה  ןווגמב  הדיריה  לע  אל  לבא  ןווגמה , ןדבא  לע  רצמ  םיבר , םיגולוקאכ  התא , םגש  ןאכמ  ש :
...םילימה

םיללוחתמש ןיבהל  ךירצ  לבא  עבטה , לע  הרימש  היהתש  גואדל  הכירצ  הנידמה  .יתוא  רעצמ  טלחהב  םינימה  ןווגמ  ןדבא  םג 
.םייוניש

םילשוריב .םיידיה  ןיבמ  ונל  אצוי  היהש  רואהמ  םיאתשמו  םיידיה  ןיב  תוילילחג  םיפסוא  ונייה  ץיקב  ברע  לכ  ללהנב , דלי  יתייהשכ 
םעפ קר  .ןיא  לבא  הניגב , תוילילחג  יל  ויהיש  יתיפיצ  קמעל  יתרזחשכ  .ןהל  רק  םירהב  לבא  םעפ  ידמ  תוילילחג  האור  יתייה  דוע 

: לשמל רתוי , ןתוא  האור  אל  ינאו  דלי  יתייהשכ  ייח  תא  ואלימש  םירופיצ  שי  .רשואמ  יתייהו  הניגב  תילילחג  יתיאר  הדיחיו  תחא 
( ןנור ילכיק  םויכ  הנוכמה   ) רמזמ דרט  ןמזה ; לכ  ללהנב  האור  יתייהש  םודא ) בנז  תרגוסו  תחתופה  הנטק  יד  ריש  רופיצ   ) היירמִח

, םינברוע םיברוע , הז  דרושש  ימ  .ףרוחב  תוכרדמה  לע  תונוזלח  תחצפמ  התוא  עמושו  יתודליב , םיפלאב  האור  יתייהש  רופיצ 
.םיזגרי םירורחש ,

יחטש ללגב  םלענש  ינוי , – יאמב םיחרופה  םידורו  - םילוגס םיחרפ  םע  רידנ , רב  חמצ  הָמֵטסֹורגַא , ארקנש  חמצ  הניגב  לדגמ  ינא 
(, דיה ףכב  דחא  דחא  םתוא  יל  ורפס   ) םיערז תירבעה 12  הטיסרבינואב  ינטובה  ןגהמ  יתלביק  .םהב  םיסוסירהו  םייקנעה  החלפה 

.יירבחל קלחמ  ינאש  רדהנ  חמצ  הז  .המטסורגאב  דליפמולב  ןוידטצא  תא  תוסכל  לוכי  ינא  םויהו 

יקזנלו עבט  תרימשל  תוסחייתה  הנממ  תרדענ  המל  .ךתביתכב  םיטלוב  עבטל , תיטילופה  תוסחייתההו  עבטה , ש :
? תישונאה תוליעפה 

םושל תסיוגמ  הביתכ  בהוא  אל  ינא  .רסמ  רוסמל  אל  וליפא  .רופיס  רפסל  הנושארבו  שארב  אוה  תיתורפס  הביתכ  לש  דיקפתה 
םע םולש  םכסה  דגנ  וא  דעב  אלו  הנידמהמ , תדה  תדרפה  ןוגכ  יל , םיבושח  דואמש  תונורקע  לע  תיטילופ  הביתכ  בותכא  אל  .הרטמ 

םיסעוכ םימעפ  הברה  .רז  סרטניא  םושל  תבייח  היהת  אלשו  יתונמא , שפוח  תיתורפסה  הריציל  ריאשהל  הצור  ינא  .םיניטסלפה 
.תויסולכוא וא  םיסרטניא  גצייל  יבוריס  ללגב  יילע 

םזיטילאבו תיטתסאה  היווחב  תוקסעתהה  םצע  ךכל , ןווכתמ  רפוסהש  ילבמ  ןיפיקעב , .עבטה  לע  רומשל  ודעונ  אל  ילש  םירפסה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16297



ךכ םשל  אל  לבא  .ילש  םיארוקה  לע  עבטה  תא  בבחל  םילוכי  ילש , םירוביגה  לש  ןכשה  חכונה , םייקה , עבטה  לש  רואיתהו  יטתסא ,
תד תומחלמ  בהוא  אל  ינא  יכ  הנידע , הרוצב  זא  םג  ךא  עבט , תרימש  יאשונ  לע  םימעפ  הברה  בתוכ  ינא  ןותיעב  .םירפס  בתוכ  ינא 

.אשונל הדהא  תרצוי  הזב  תוקסעתהה  םצעש  בשוח  ינא  .םוחת  םושב 

לש ץראכ  הדסונ  איה  םגש  יפ  לע  ףא  "ב , הראב .עבט  לע  הביתכ  לש  תשרשומ  תרוסמ  ןיא  תילארשיה  הרבחבש  המדנ  ש :
,Walden תא בתכש  ורו  דיוויד ת' ירנה  המגודל   ) הביבסו עבט  לש  תבחרנ  תוגה  שי  הממשה , שוביכ  לש  סותא  םע  םיצולח 

יאשונב םיבתוכה  ץראב  םירפוסה  םיטעמ  הכ  המל  (. A Sand County Almanac תא ראשה  ןיב  בתכש  דלופואל  ודלא 
? תיתביבס תוגהב  קסוע  םהמ  דחא  אל  ףאו  התאו ) רהזי  .ס  םה  םיטלובה   ) הביבסו עבט 

יירוהמ ללהנמ , .רפוס  לכ  לש  תיטרפה  הירוטסיהל  רושק  הז  תישיאה  המרב  .בלה  תייטנלו  ךוניחל  רקיעב  רושק  הזש  בשוח  ינא 
הרולפבו הנואפב  תאזה , ץראה  לש  ףונ  ירואיתב  םיאלמ  ילש  םירפסה  .ץראה  ףונב  קומע  יתוא  לתשש  ךוניח  יתלביק  ןהכ  ץומאמו 

םירוביגהש םוקמבש  יעבט  יל  הארנ  ךא  וללה , םימוחתהמ  דחא  ףאב  החמומ  אל  ינא  .םש  אצמנ  יעבט  ןפואב  ינא  יכ  ץראה , לש 
לש רוביגה  אוה  עבטה  הנושארה  םעפב  רב ' תניג  .הנומתהמ ב' קלח  םה  םלוכו  םייח , ילעב  םיבבותסמו  םיחמצ , םיחמוצ  םייח , ילש 

.רפסה לש  הרואפתה  אלו  רפסה 

עבטל וסחייתה  אל  םעפ  ףא  הלוגבו –  םצראב  םתבשב  םידוהיה –  יתרוסמ  ןפואבש  ךכל  רושק  הזש  ןכתיי  ימואלה , רושימב 
.םירחא םיכרצ  ללגב  וריכהל  שיש  הוולנ  ןיינעכ  אלא  ומצע , ינפב  ךרעכ 
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דק קרפ  םיליהת  ךותמ 
ינאשכ .םויכ  תיברעה  הרבחב  םג  הז  ךכ  בגא , .רוסא  וזיאו  לוכאל  רתומ  היח  וזיא  אוה  םייח  ילעב  םע  "ך  נתה לש  יזכרמה  ןיינעה 

ינבל שומיש  ול  שי  ןכ  םא  אלא  םיעדוי , אל  םה  םיוסמ , חמצ  לש  ומשל  יארקאב , עבטב  שגופ  ינאש  םיברע  וא  םיברע  םירכמ  לאוש 
.וניתובא תא  ןיינע  אל  הזש  ומכ  םתוא , ןיינעמ  אל  הז  .ללכהמ  תאצוי  תוטלוב  וא  םדא 
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םעו עבטה  םע  תורכיהלו  עבט , תבהאל  יוטיב  וב  שיש  יגולוקא ,' קרפ   ' ותוא תונכל  רשפאש  דבלב  דחא  קרפ  קר  שי  "ך  נתה לכב 
הנשה תונוע  תא  לודיגה , יתב  תא  םייח  ילעב  ןיב  המכוחב  קלחמ  םיהולא  ךיא  ריבסמ  םיליהת ק"ד  קרפ  .וב  םימייקתמה  םיכילהתה 

קרפה תא  םסרפל  םכל  עיצמ  ינא  .םייחה  ילעבמ  דחא  אוה  םדאה  ארקמב , הדיחיה  םעפב  הזה , רידנה  קרפב  .הממיה  תועש  תאו 
.הביבסו היגולוקאב  רמאמכ 

לע םייטסטנפ  םירופיס  הב  שיו  תישונאה , הרבחה  ןיבל  וניב  הירטמיס  האורו  עבטה  תא  הריכמ  תינוויה  היגולותימה  תאז , תמועל 
.הלאכ םירבד  ןיא  ונלצא  .םייח  ילעבו  םדא  ינב  לש  תויוגוודזה  לעו  םייח , ילעב  יצח  םישנא  יצח  םהש  םירוצי 

הכימת שי  תילארשיה  תוירוביצבש  אוה  תילארשיה , הרבחב  עבטל  ףפורה  רוביחה  לש  אצוי  לַעופ  ךתעדל  םאה  ש :
? עבט יכרע  ןובשח  לע  תויתשתו  חותיפ  ימזימב  תיסחי  הבחר  תירוביצ 

עוגפל ןיאש  המכסומה  .לדגו  ךלוה  תוחירפ  תוארל  דחוימב  םילייטמה  םישנאה  תומכ  .עבטב  ךלוהו  רבוג  ןיינע  שי  םויכ  רוביצב 
אל המדא  וזש  ללגב  ילוא  .עבטב  יתִמאו  יקנ  ןיינע  האור  אל  ינא  לבא  .תמייק  ןיידע  ךא  הנורחאל , תרערעתמ  םנמא  םינגומ , םיחרפב 

.תימואל תוכיישבו  תויהולא  תוחטבהב  קסועה  יחישמ , יתד , ןיינע  הנושארבו  שארב  איה  הילא  תוסחייתההש  הליחתכלמ , תילמרונ 
.םייח הקינעמה  החימצמ , המדא  לאכ  הילא  םיסחייתמ  ךכ  רחא  קר 

? ןורחאה רבמבונב  תופרשה  לגב  הדדנ  ךתנש  .הניגה  יצעל  רעיה  יצע  ןיב  לובגה  שוטשט  ידכ  דע  רעיל , דומצ  ךתיב  ש :

.ןולסה ךותל  יל  תסנכנ  ָהלֵאה  ופועיש , םילבורטצא  ךירצ  אל  .ףרשיהל  ןושארה  היהי  ילש  תיבה  .תובר  תודרחב  יתייה  טלחהב ,
.וזה תורשפאהמ  יתששח  טלחהב 

ןושארה עבטה  חקפו  לארשי , ץראב  הנושארה  עבטה  תרומש  אוה  הזה  םינולאה  רעי  .םינגהו  עבטה  תושר  לש  םילורטפ  ויה  רעיב 
םנמא םה  .ץראה  תא  ושבכש  עגרב  עבט  תרומשכ  רעיה  לע  וזירכה  םיטירבה  .ותסוס  לע  הב  בכר  דייז , רדנסכלא  לארשי , ץראב 

םינולאה רעי  תיברמש  רחאל  תורעי , לע  הרימשה  תובישח  לש  העדות  םג  םהל  התייה  לבא  דיצ , ירוזאל  םתגאד  ךותמ  תאז  ושע 
.תויכרותה תובכרה  ירטקב  ףרשנ  הווקת , חתפ  דע  ןורשה  רוזא  לכבו  השנמ , ירה  לכ  לע  תשק , תיב  רוזאמ  ערתשהש 

םירטמ השימח  קחרמב  םירחא , םיצע  םא  םג  ָהלֵאה , אלל  .ָהלֵאה  תא  דירוהל  ךל  יאדכ  שפנ  חוקיפ  ילוקישמש  תמאה ,
.ךלש תודרשיהה  תא  הלידגמ  תחא  ָהלֵא  תדרוה  .ףרשיי  תיבהש  חוטב  אל  וקלדיי , תיבהמ 

רעבת איה  םאו  הקִילדו , ףרש  תאלמ  ָהלֵאהש  עדוי  ינא  וזה , הברִקה  תא  בהוא  ינאש  תורמל  .תמייקה  ןרקה  םע  רבדא  ינא  תמאב ?
.תויעב ילב  תיבה  תא  ףורשת  איה 

היפנעש ָהלֵאה  תא  תורכל  שי  םא  בורקמ  ןוחבל  ידכ  םעפה  תיבה , לש  ץעה  תספרמל  בוש  ונאצי  הז  בלשב 
לע החתפתהש  ןילוחה  תחישב  .היפנעמ  קלח  םוזיגב  קפתסהל  ןתינש  וא  תספרמה  ללחל  םירדוח 

המגודה .ישונאה  ןימל  בוט  רבד  וניא  הרוהטהו  הייקנה  ותרוצב  עבטה  ךכ ש" לע  ולש  ןנוק  תספרמה 
, םיפקשמ אלל  עבטב , םייח  ונייה  וליא  םייפקשמ : איה  הייאר  ירצקכ  ונתשולשל  תיטנוולרהו  הטושפה 

.דחכיהל " םינושארה  ונייה 
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