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ַדְצל דֵמֹוע 

ֶהדָּׂשַה ֵינֹולֶמ 

םילימה ןיב 
םינשה תורשעב  תימואל  - ןיב התשענו  האמב ה-17 , תיאמצע  הגוסכ  חתפתהל  הלחהש  תינפי  תיתרוסמ  הריש  איה  וקייה 

הרשע - עבש לוכה  ךסבו  תורבה , שמח  - עבש - שמח לש  תורוש  שולשב  ללכ  ךרדב  בתכנש  רצרצק  ריש  אוה  וקייה  ריש  .תונורחאה 
תא ראתמו  ויתובשחמ  תאו  ומצע  תא  הדיצה  זיזמ  ןנובתמו , רצוע  ררושמה  וקייהה ." חור   " הבושח הנבמהמ  תוחפ  אל  .רישב  תורבה 

.ןמזלו עבטל  םיסחייתמ  םיבר  וקייה  יריש  .תצלמנ  הפשב  וא  תוקזח "  " םילימב שומיש  אלל  שיש , המ 

דצל םימישרמו  םילודג  םירוצי  םהב  םיעיפומו  היכרריה , ןיא  וקייהה  ירישב  .בל  םישלו  רוצעל  ךירצ  עבטב  םירבד  תוארל  ידכ 
.שמשו חרי  סונייקוא , תילולש , םימ , תפיט  ןבא , םוצעו : ןטק  םמוד –  עבט  םגו  םיחמצו , םיקרח  ומכ  םיבשחנ ," אל  םינטק ו" םירוצי 

םיקדייח םיקרח , םיעלות , לש  םתלועפ  אלל  םיבושח –  םלוכ  תיגולוקא  הניחבמ  םג  .םיבושח  םלוכו  תוחפ , וא  רתוי  םייואר  ןיא 
.ןצמח   היה  אל  תוצאו  םיקורי  םיחמצ  ילבו  עקרק , תרצונ  התייה  אל  לשמל , תוירטפו 

תאזכ היווה  .המצע  תושחרתהה  אלא  בתוכה , םדאה  ספות  אל  רישב  יזכרמה  םוקמה  תאש  ךכב  םג  תטלוב  תיגולוקאה  תושיגרה 
קלח אלא  תכרעמה , זכרמ  וניא  אוהש  ןיבי  ישונאה  ןימהש  בושח  .תיגולוקאה  תכרעמה  לש  המויק  ךשמה  ןעמל  דואמ  הצוחנ 

" םירחא תא ה" לבקנו  הוונע  דמלנש  בושח  .היביכרמ  לכ  לע  תכרעמה , תא  ןכסמ  ירטנצופורתנאו  רוויע  םיכרצ  קופיס  ךשמה  .הנממ 
.םיפתושכ

וקייהה ריש  זכרמב  תדמוע  תכרעמה  יביכר  ןיב  תופתושה  .םינוש  םימזינגרוא  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תא  ןיבהל  תרתוח  היגולוקאה 
תא םיקחרמל  דהדהמ  ףאו  ןוזמ , רוקמו  ןוניק  םוקמ  רקנל  קפסמ  ץעה  רקנה ? לשו  עזגה  לש  תפתושמה  םתדובע  יהמ  .ןושארה 
התואב םיזמרנ  ךא  רישהמ , םירדענ  םמצע  ףופיתה  תולוק  .יאקיזומ  וא  ררושמ  אוה  רישה , בתוכ  ומכ  רקנה , .ןוניקה  תנועב  ותשיקנ 

.ץעהו רקנה  לש  תפתושמ  הדובע 

םירדענ םדאה  ינב  .תיב  ירורד  לש  הקהלל  ןוזמ  קפסמ  הפקה  תיב  .ינשה  וקייהה  רישב  דחי , םידבוע  םה  ףא  םדאה  ינבו  םירורדה 
תוהמ לא  רודחל  הסנמ  ררושמה  .םירוריפ  טקללו  תוחלצה  ןיב  ץפקל  םירורדל  רשפאמש  הז  אוה  םרדעיה  אקוודו  רישהמ ,

.םירוריפ םיטקלמו  תוחלצה  ןיב  םיצפקמ  םהו  בזענ , בוט  לכ  סומעה  ןחלושה  רשאכ  םישיגרמ  םה  המ  ראתלו  תוירורדה 

תמהנו תוינוכמה  תרהד  תוקתתשמ  .ילולימ  ןפואב  ישילשה  רישב  תטלוב  וקייהה  תריש  תא  תנייפאמש  בלה  תמישו  הריצעה 
אוה וישכע  .רצענ  לבא  וחרוכ , לעב  ילוא  ררושמה , םג  רצענ  .רקוב  לכב  ומכ  תרצענ  העונתה  .העונת  קקפ  שי  וישכע  יכ  םיעונמה 

תונמדזה אוה  העונת  קקפ  וליפא  .דחי  םידמוע  .םיענ  םניא  םה  םגש  םינולמ  םיחמוצ  הדשבו  הדש , שי  שיבכה  דצל  יכ  בל  םש 
לכונ אל  םיקיבאמ  םיקרח  אללש  .ןוזמ  ונל  היהי  אל  םירחא , תודשו  הזה  הדשה  אללש  ךכ  לעו  םינולמה , לעו  הדשה  לע  בושחל 

ילעופו םיאלקחה  לש  םלמע  ירפ  םה  םמצעמ –  םיחמוצ  םניא  םינולמש  .לוכאל  םיבהוא  ונחנאש  תוקריהו  תוריפה  ןווגממ  תונהיל 
.דבוע  - תיב בשומה –  םשב  זמרנש  יפכ  הדשה ,

התעיקש רחאל  רצונש  טקשבו  תמלענ , איה  .תעקושו  םימב  תעגופ  ןבאה  .םימל  ןבא  תכלשהכ  וקייהה  תריש  תא  םיראתמש  שי 
.המצע תושחרתההמ  תוחפ  אל  םיבושח  רדעיההו  בחרמה  חוורה , טקשה , .םינוויכה  לכל  תוטשפתמש  תוודא  םימב  תורצונ 

, םילעב חורה  תשווא  רקנה , לש  ףופיתה  תולוק  רדענו –  םייק  םלש  םלוע  לע  תזמורו  םולצת , ומכ  דחא , עגר  תדכול  תושחרתהה 
םילעופה םישיבכב , העונתה  תוסוכב , תויפכה  לוצלצ  הפקה , תיבב  םיבשויה  לש  םהיתוחיש  תולוק  הפילקב , םימסרכמ  םיקרח 

.טשפתהל תוכישממ  תוודאה  .תחפוקה  ץיקה  שמשב  םהינפמ  העיז  םיחומ  ןלבקה ) ידבוע   ) םייאלקחה
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