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לָֹחּכ ָהצֹור  ִינֲא  ְךַא 

ַיּדִמ הֵֶהּכ  ָלבֲא  לָֹחּכ  ֶהז 

ַיּדִמ לֹוָדּג  ָלבֲא  ריִָהּב  ֶהז 

ַיּדִמ ןָטָק  ֶהְזו 

ַיּדִמ רָָקי  ָלבֲא  ָהנֹוְכּנַה  ָהּדִַּמּב  ֶהז 

ֶהוָׁש אֹל  חֶַטבּו  ַיּדִמ  לֹוז  ֶהְזו 

ָרעֹכְמ ָלבֲא  ִיָדי  גֵּׂשְֶהּב  ֶהז 

ִםַיְלַגר ֹול  ֵׁשי  ָלבֲא  הֶָפי  ֶהְזו 

םִיַּלְּגַלּג ַלע  ָהצֹור  ִינֲַאו 

יִָתנְפָא אֹל  ָלבֲא  םִיַּלְּגַלּג  ַלְעו  הֶָפי  ֶהז 

ַחֹונ אֹל  ָלבֲא  יִָתנְפָא  ֶהְזו 

ַיּדִמ ְךֹרָא  ָלבֲא  ַחֹוְנו  יִָתנְפָא  ֶהז 

ָרצָק רֵתֹוי  ָהצֹור  ִינֲא 

תִיָדי ֹול  ֶהיְהִּתְֶׁשו 

תֹוְללֹוס ַלע  ֵדבֹוע  אּוה  ָלבֲא  תִיָדי  ֹול  ֵׁשי  ֶהְזו 

יִטּוְחלַא ָהצֹור  ִינֲַאו 

יְִטַנֶגלְֶאו רָָקי  אֹל  יִטּוְחלַא , ֶהְזו 

יִטְֶּתניִס ֹוֻּלּכ  ףָסֹוְנבּו  ַיּדִמ , יִּטִא  ְךַא 

ִיְעבִט רֶמֹחֵמ  ֶהְזו 

םִיניִמָטִיו ַלְדו  םִיעָט  אֹל  ָלבֲא 

ַדְבִלּב ָהנָׁש  ִיצֲַחל  תּוָירְחַאָה  ַםְגו 

ִםיַָתנְִׁשל תּוָירְחַא  ֵׁשי  ֶהְזל 

ִיֶנְּגֶרלָארֶּפיִה אּוה  ָלבֲא 

ֶתבֶהֹוא אֹל  יִּתְחַּפְׁשִמ  ָלבֲא  ִיֶנְּגֶרלָאֹוּפיִה  ֶהְזו 

תֹוֵרגְמ ֹול  ןיְֵאו 

תֹוָגֻּגזְמ תֹוֵרגְמ  ָהצֹור  ִינֲַאו 

ַיּדִמ ִיָנְּגרּוּב  אּוה  ָלבֲא  תֹוֵרגְמ  ֵׁשי  ֶהְזל 

תּוביְִטִרּב דֵמֹוע  אֹל  ַםּג  אּוה 

ַיּדִמ ָהכּוְמנ  ֹוּלֶׁש  לֹוּקַה  תְַמָצע  ַםְגו 

ָםצְֻמצְמ ןֹוָרִּכּזַה  חֶַפנ  ָלבֲא  ָקזָח  לֹוק  ֵׁשי  ֶהְזל 

םִיָענ אֹל  ַחֵיר  ַםְגו 
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םִיָענ ַחֵיְרו  קיִּפְסַמ  ןֹוָרִּכז  ֶהְזל 

רֶֶתי ַתנָמְׁשְַהל  ֵםרֹוּג  אּוה  ְךַא 

ֶץרָָאּב ֹותֹוא  םִינְּקַתְמ  אֹל 

ֶׁשבֹע ֶהֲלעַמ  אּוה 

ַעֶבּצַה ּוּנֶּמִמ  ֵףּלַקְתִמ 

תֶֶקרָּפְתִמ ֹוּלֶׁש  ָהנְִטּבַה 

יִׁשְֹקּב חַּתְִפנ  הְֶסכִּמְַהו 

ֶהז ַקְרו 

הֶָפי

יִָתנְפָא

יִתּוחיְִטּב

םיִּמַח

םִיעָט

ִינֹוכְסֶח

ִיָנְּגרּוּב אֹל 

ִירְַפּכ

ִירָט

אִיָרּב

אִירָק

יִטָמֹוטֹוא

יִטֶטֶאִיּד

קֵּפַסְמ

ֵקּנַפְמ

ןִיזֵמ

ןִיְּבלַמ

ַחֹוְנו לַק  ׁשּוּמְִׁשּב 

ַחֹוחִינ ַחֵיר  ִםְעו  תִיָדי  ִםע 

ןָטָק אְֹלו  לֹוָדּג  אֹל 

ָרצָק אְֹלו  ְךֹרָא  אֹל 

רָָקי אְֹלו  לֹוז  אֹל 

ִיביִסּולְקְסְקֶא
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ִיביִטָמיְִטלּוא

"ל ּוח ֶתֶרצֹוּת  ףָסֹוְנבּו 

לּוּב ִיל  םיִאְתַמ 

לָֹחּכ אּוה  ָלבֲא 

םֹדָא ָהצֹור  ִינֲַאו 

 

.ןלוג ןורי  ביבא : לת  .רופיצ 1993 . השיא  שיא  ךותמ :

םילימה ןיב 
םיכלוהו םיטיבמ  םינוקהו  םוצע , םירצומה  ןווגמ  .תרכומ  תוינק  תייווחל  םינושארה , םיתבה  תאירקב  דיימ , ףחוס  הצור ' ינא   ' רישה
 – לילצהו םקרמה  חירה , עבצה , לדוגה , יבגל  תטבלתמ  רישב  תרבודה  .םיביכרמהו  ןכותה  םיעבצה , םימגדה , ללשב  דוביאל 

לומ יקנע  טקרמרפוסב  הדימע  יל  הריכזה  רישה  תא  יתארק  רשאכ  יב  הזחאש  תרוחרחסה  .הגיגחב  םיפתתשמ  םלוכ  םישוחה 
רישב תרבודה  םג  .טילחהל  יתלוכי  אל  טושפ  יכ  תונקל , ילב  תונחה  ןמ  יתאיציב  המייתסהש  םייניש , תוחשמ  לש  םיכורא  םיפדמ 

רצומה םאה  היינקה –  ןמזב  םילעפומש  םייתרבחה  םיצחלה  םג  םיטלוב  רישב  .רוחבל  השקתמו  תויורשפאה  לכמ  תררחוסמ 
? תואירבל םג  אלא  ןיעל  קר  אל  הפי –  אוה  םאה  ינגרוב ? םעט  ףקשמ  אוה  םאה  אל ? וא  יתנפוא 

הכובמה תא  תוינקל , תורכמתהה  תא  וכותב  לפקמ  טסקטה  .רישב  ראותמה  םע  תוהדזהל  םילוכי  םיבר  םישנאש  הרובס  ינא 
תוברת תמדקמש  הרבחב  .ישיאה  שפוחה  תומצמטצה  תא  הינוריאב  רייצמ  ףוסבלו  תויורשפאהו , םירצומה  עפש  לומ  לובלבהו 
ונחנא .ןמזה  לכ  םישדח  םירבד  תונקל  לכונש  ידכ  קיפסמ  רכתשהל  קסופ  יתלב  ץורמב  ונחנא  התוא –  תשדקמו  ףאו  תינכרצ 

םע וא  םילגלג  לע  תידי , ילב  וא  תידי  םע  םודא , וא  לוחכ  תונקל  םא  הטלחהה  שפוחל  םצמטצמ  ונלש  שפוחהו  הזה , ךובמב  םיאולכ 
דימת .קיפסמ  אל  םעפ  ףא  הזו  םירצומ , דועו  דוע  לש  השיכרב  יולת  רשואהש  ריעצה , רודה  תא  םיכנחמ  ונחנאו  ונכנחתה  .םיילגר 

םימסרפמה .יטתניס  וא  יעבט  תבהוא , החפשמהש  הז  וא  ינגרלאופיה  רתוי , ןטק  רתוי , לודג  רתוי , ללכושמ  רתוי , שדח  רצומ  שי 
הז אוה  בוט  ןכרצ  .ער  ןכרצ  אוה  וקלחב  חמשו  קפוסמ  ןכרצ  .אלמתהל  לוכי  אל  םלועלש  רוחש ' רוח   ' ותוא חופיט  לע  םידקוש 

.דועו דועו  דוע  ןמזה  לכ  הצורש 

ןניאש תלוספו  הפשא  תרצוי  םייעבטה , םיבאשמה  לש  תצאומ  תולדלדתהל  תמרוג  םילקאה , יוניש  תא  הציאמ  תאזה  רתיה  תכירצ 
לע תססבתמ  איה  ןכ , ומכ  .םיחמצו  םייח  ילעב  לש  הדחכהל  האיבמו  תופגמל  תמרוג  םימהו , ריוואה  השביה , תא  תמהזמ  תולכתמ ,
םויכ רבכ  תאזה –  תונכרצה  לע  ינויצרופורפ  אל  ריחמ  םלשמ  הכומנ  םייח  תמרב  יחש  ימ  .םייקמ  וניאש  ןפואבו  רצק  חווטל  םיחוור 
רודה .תונידמ  ןיבו  תונידמ  ךותב  יתרבחה , ןויווש  - יאה קימעמ  ךכ  .םיבאשמב  הטילש  לע  תולהנתמש  תומחלמו  םילקא  יטילפ  םנשי 

.םילקאה יונישו  םוהיזה  זובזבה , לע  ריחמה  תא  תאש  רתיב  םלשי  אבה 

אלו םיישונא  ונלש , םיפתושה  לכ  יפלכו  ונמצע  יפלכ  הזכ –  ינכרצ  םייח  חרוא  ינעגופו  קיזמ  המכ  דע  ונל  הריכזמ  רישב  הינוריאה 
ןהל בטומ  האלה –  ןכו  רחא  הנקנו  קורזנו  הנקנש  רצומ  יבגל  תויוטבלתהו  תויוטבחתה  ןתוא  לכ  .ץראה  רודכ  ינפ  לע  םיישונא ,

, םלשומה טירפה  תא  האצמ  רישה  תליחתב  לוחכ  התצרש  תרבודה  רגסנ –  לגעמה  רישה  ףוסב  .רתוי  םיבושח  םירבדל  ונפויש 
הרהזא תירונ  םודא , רוא  קלדייש  יואר  הנורוקה , תפגמ  לש  המוציעב  ונלצא , םג  .םודא  הצור  איה  וישכע  התעד –  תא  התניש  לבא 

תוגהנתהב םג  אלא  תוינידמה , תמרב  קר  אל  יוניש –  ללוחל  םיבייח  .םדוק  ומכ  להנתהלו  ךישמהל  רשפא  יאש  תתתואמש 
.ונתיאמ  תחאו  דחא  לכ  לש  תולהנתהבו 
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