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ןָאּכ ּוְרָבע  םֵה  בּוׁש  ָרּבַה , ֵירִיזֲח  תֹובְִקע 

, םיִָּתַּבל ְָךּכ  ָלּכ  םִיבֹורְק 

.ןֹוֶטּבַה ֶץרְֶאּב  ָרְבּכ  םֹוקָמ  םֶָהל  ןיֵא 

, תּוְׁשַּגרְתְִהּב םיְִחרְַחרְמ  ַיָבְלּכ 

תֹובֲֵקעָה ְךֹוְתל  םִיניִּתְׁשַמ  םֵה  רֹוּתַה  יְִפל 

.הָמּוֲצע ַלע  םיִמְתֹוְחּכ 

, ַחֹּכ םֶָהל  ּונְִּתי  םִינָקֶּפַהֶׁש 

, םִיזּוּפַּתְַהו םִינֹוִּמרְָהו 

םָתֹוא ּוריִּתְַסי  ִיּלֶׁש  קְֵסרַפֲאָה  ֵיעָּטַּמֶׁש 

םִיָדַּיּצַה ֵיבֹורֵמ 

.םֶהיֵתֹורּואְמ תֶא  קיֲִמַעְיו  ֵןָגּיֶׁש  םיִהֹלֱֶאו 
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םילימה ןיב 

קוניז תיירי 

דובכל .הביבסל  ונלש  סחיב  תרחא  תיווז  הב  ריאנ  םעפ  לכבש  רישה , תניפב  ןויליג  לכב  רקבל  תעה  בתכ  יארוק  תא  הנימזמ  ינא 
? הרישלו הביבסו  היגולוקא  תעה  בתכל  המ  הלאשה  לש  תונעל  הסנא  הביבסה " תריש   " תכונח

תעדומ ינאו  הביבסה , יעדמב  םיקסועה  תא  דואמ  הכירעמ  ינא  .רקחמבו  עבט  תרימשב  םינש  יתדבעו  יעוצקמב , תיגולוקא  ינא 
, הביבסל תויתודידי  תויגולונכט  חותיפב  ףאו  םתוא , רעזמל  ןויסינבו  םייתביבס  םיקזנ  רחא  בקעמב  תיעדמה  תוליעפה  תובישחל 

.תוינידמה יעבוק  לע  העפשהב  םג  ומכ 

האמב ה-17. ינרדומה  עדמה  דוסימ  זאמ  תוחפל  יגולונכט  - יברעמה םלועב  תטלוש  תיעדמ  - תילנויצרה הבישחה   ? קיפסמ הז  םאה 
לע הבר  העפשה  ןהלש  היישעתו , הלכלכ  ומכ  תורחא  תוישונא  תויוליעפ  לע  םג  אלא  עדמה , לע  קר  אל  העיפשמ  וז  הבישח 

םיבאשמבו היגרנאב  ינזבזב  שומיש  לעו  רבוגו  ךלוה  רוציי  לע  רצקה , חווטב  יָדימ  חוור  לע  תססובמ  םויכ  הלכלכה  .הביבסה 
םישנא לש  םנובשח  לעו  םיאבה  תורודה  ןובשח  לע  רמולכ  ןרקה , לע  םויכ  םייח  ונאו  ונלסיח , עבטה  לש  תיבירה  תא  .םייתביבס 

 – ורבגתיו וכליש  םיטילפ  ילגל  םויכ  רבכ  םיאיבמ  םילודגה  םיילבולגה  םירעפה  .ונלשמ  הברהב  הכומנ  םייח  תמרב  םייחש  םישנו 
.םילקא יטילפ  םהמ  קלח  סנרפתהל , תורשפא  רסוח  יטילפ  םהמ  קלח  תומחלמ , יטילפ  םהמ  קלח 

הפי המכ  בל  ומיש  .בל  םישל  ןנובתהל , עגרל , רוצעל  ונל  םורגל  יושעש  שגר  .שגר  םג  אלא  ףורצ , ןויגיה  קר  אל  .ףסונ  והשמ  ץוחנ 
תושיגרה דדחתת  ילוא  .תרחא  העדות  חמצת  הפמ  ילואו  .הבהאלו  היתפמאל  תושגרל , םוקמ  תתל  בלה , תא  םישל  יוטיבה – 

.הייחמצלו םייחה  ילעבל  םירחא , םדא  ינבל  הביבסל ,

תונוכש תמקה  םישיבכ , תלילס  חותיפ , תובקעב  םימצמטצמו  םיכלוה  םירחא , םיבר  םינימ  לש  ומכ  רבה , יריזח  לש  לודיגה  יתב 
ןהיתויוכז ןהמ  בושחל  ונתוא  תררועמו  השיגרמ , תננובתמ , רבה " , יריזח  תובקע   " הרישב לועשמ , יגא  תררושמה  .המודכו  תושדח 

םג םאה  .םיריזחה  לש  םתקוצמ  תא  תראתמ  אלא  ןורתפ , העיצמ  הניא  לועשמ  .םדאה  ינב  ונלש , תויוכזה  לומ  לא  רבה  תויח  לש 
.יטלחה ןכ "  " איה רישב  הבושתה  היתפמאל ? תובשחתהל ? םייואר  םה 

תורוקמ
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