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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

? הבוטה אובת  םורדמ 

תבחרהל תכרובמ  תונמדזהכ  חלמה  םי  םורדב  תורייתה  תבחרה  חותיפ  תוינכת  תא  האור  חלמה  םי  תוליגמ  תירוזאה  הצעומה 
 – הלגד לע  הטרח  הצעומהש  יזכרמה  דעיה  תגשהב  עייסל  לאיצנטופ  ול  שיש  רבד  היבשות , לש  הסנרפהו  הקוסעתה  ילגעמ 

.תיפרגומד החימצ 

ןגאה לש  ופוח  בור  ךרואל  ערתשמ  הצעומה  חטש  .ימורדה  ןגאב  תורייתה  חותיפ  תורֵּפמ  תונהיל  לכות  תוליגמ  תירוזאה  הצעומה 
זכרמ רוזאל  המורד  םינפה  םע  וקלחו  ץראה , זכרמו  םילשורי  ןוויכמ  חלמה  םיל  םידרויל  םינפה  םע  וקלח  .חלמה  םי  לש  ינופצה 
ןגאב םירקבמל  תמלוה  תיתוריית  היווח  םיקפסמה  םימילשמ  תוריית  יתוריש  ןווגמ  שי  הצעומה  ימוחתב  .קקוב  ןיע  לש  תונולמה 

םי ילעפמ  לש  תיתיישעת  יודיא  תכרבב  ךושכשב  קפתסהל  אלו  חלמה  םי  תא  תווחל  הצורש  ימש  הדבועה  םצע  דבלמ  ימורדה ,
.הליעפה ונתרזעב  םא  ןיבו  ומצעמ  םא  ןיב  הנופצ , גולזי  ימורדה  ןגאב  חותיפהש  ריבס  ךכיפל , .ונחטשל  אובל  ךירצ  חלמה ,

תויוליעפ תיברמ  רוזאב : עצומה  תורייתה  יתוריש  ליהמתב  םג  יוטיב  לבקמה  ימנידו , ריעצ  יפוא  תוליגמ  תירוזאה  הצעומל 
לש תחתפתמ  תיתשת  תוצובקל ; םיעוריא  םויקל  תויתשת  ןווגמ  חלמה ; םי  רוזאב  רבדמ ) ילויטו  גנילפנס  ןוגכ   ) םירטסקאה
, םינפוא ילויט  תיתשת  תורקי ; ןניאש  הניל  תויורשפא  םע  הצחר  יפוח  המודכו ;) החראה  יתב  תוינסכא ,  ) תיממע תואנולמ 

לולסמו םיקוצ , תוניע  תרומשל  דעו  "ה  ילק ץוביק  ךרד  גוא  לחנמ   ) םינגהו עבטה  תושר  םע  הלועפ  ףותישב  הלא  םימיב  תחתופמש 
(. דוהי - לא רצק  הליבטה  רתא  לא  הנשיה , הברעה  תיב  ךרד  ודיל  תמוצמ  ירוטסיה 

לוצינל תימואלה  תוינידמה  תרגסמב  ולבקתהש  תוטלחהה  .חלמה  םי  יפוחב  חותיפ  לע  השקמ  םדאה  תולועפל  עבטה  תבוגת 
.םיבשותלו הביבסל  םיקזנ  תומרוגו  ומרג  םילרנימ , תקפה  ךרוצל  חלמה  םי  ימ  יודיאלו  ןגאה  הלעמב  חלמה  םי  לש  םימה  תורוקמ 
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, םינעלובמ האצותכ  םיקזנ  םימרגנ  םיפוחב  ירה  חלמה , םי  לש  ינופצה  ןגאה  ךרואל  חותפ  ירוביצ  ףוח  ףא  םויכ  ןיא  ידכב  אל 
תורשפאה תקידבל  ךילה  לש  ומוציעב  ונא  םנמא  .הצחר  ףוח  תלעפהל  םישק  םירגתא  הביצמ  םימה  וק  לש  תדמתמה  החירבה ' ו'

תאשל לארשי  תלשממ  לע  .תוריבס  יתלב  הקזחאו  ביצקת  תושירד  לשב  ימיטפוא  ינניא  ינא  ךא  שדח , ירוביצ  ףוח  תחיתפל 
(. יתועמשמ ילכלכ  קזנלו  ותריגסל  ואיבהש  לרנימ , ףוחב  תויונבה  תויתשתה  תסירק  לשמל ,  ) םיה תגיסנ  תמרוגש  םיקזנל  תוירחאב 

.בצמה  יונישל  איבת  הלשממה  שאר  דרשמ  "ל  כנמ תושארב  םיל  " כנמ תווצ  תמקהש  הווקת  ילוכ 
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