
 
 
 
 

. ביגהל ךיא תעדל ונל לק ךרעהו ןוזחה תא ונרדגהש ירחא  
?הנווכה המ  
 אל ,ירובע רמוא ךרעה המ יתרדגהו החפשמה ךרע אוה יל םיבושחה םיכרעה דחאש תעדוי ינא םא
 דמועש ךרעה המ קודבא ינא יל היהתש היצאוטיס לכב זא ירובע אלא – הרבח וא ילש אמא רובע
.הירוחאמ  
 הטילחמ אל ינאש וא הער אמא ינאש יל רמא אוה .תלזלזמ הרוצב יל הנע עגרכ דליה :אמגודל
.סנכיהל יל רשפאמ אלו תלדה תא רגסו לק חוכיו עצמאב ולש תלדה תא קרט אוהש וא וילע  
 

 םילימב תרמוא ינאשו הבושק ינאש ,ילומש ימ תא תדבכמ ינאש רמוא החפשמה ךרע יתניחבמ םא
. ש הניבמ לכ םדוק ינא יל קיצמש המ תא הפ וגאל םוקמ ןיא  

.זעמ אוה ךיא ול תרמואו ותועט לע ותוא הדימעמו תחרוצ אל ינא ,עבטמה ותואב הריזחמ אל ינא  

 הרוצב יפלכ תגהנש/ ילא תרבדש השיגרמ ינא״ ול תרמוא טושפו ןוחטיב ,תוביצי לע תרמוש ינא
 וזכ הרוצב .הלחתהמ ליחתת ךכ רחאו רוצעת , ילא תרבדש ךיא לע בושחתש תשקבמ ינא .תלזלזמ
 רבדל ימצעל המיכסמ אל ינא םגו .הככ ילא רבדל דחא ףאל המיכסמ אל ינא .ךל הבישקמ אל ינא

!!והזו -״הככ ךילא  
 

 תאש .סעוכ שממ אוה הארנכש ולש הבוגתהמ הניבמ תאש ול דיגהל הלוכי תא רגבתמ אוה םא
.ךתיא רבדיש עגריי אוהשכו תלזלזמ הרוצב ביגהל וא רבדל ןווכתה אל אוהש הווקמ  
 

.בלעיהל ךרוצ ןיא ,המרד רוציל ךרוצ ןיא  
  תרחא הלימ לכ וא ךתוא בהוא אל אוהש וא ךל תפכא אלש ,העשר ,היופ אמא תאש רמוא דלישכ
 אוהו שיגרמ אוהש המ תא וא ולש סעכה תא אטבמ לכה ךסב אוה ,ךב עוגפל הרטמב רמוא אל אוה
.שגרה תא תסוול ותוא תדמלמ םצעב תא ךלש הפוסאה הבוגתבו םילימה שוריפל עדומ דימת אל  
 

 ךרעה תא תרבדמ״ רתוי ,״הז תא תדבאמ״ תוחפ תאש ישיגרת תא הככ תיבקע ייהתו ידימתתש לככ

.דוסה הזו .תרחא הרוצב ביגמ ךלש דליה הככו ״ןוחטיב תרדשמו  
 

?תושעל אל המ  
החילס שקבל דליה  תא חירכהל וא  ל אל שורד -1 

 
.החילס שקבל תמאב אל הז ןווכתמ תמאב ינאש ילבמו יל ורמאו רחאמ קר ״החילס״ דיגהל יכ  
 אל וזש ישיגרת תא לבא החילס ךל ודיגי םהשכו ךלש גוזה ןב םע וא הרבח םע יבירת תא םא
.החוטב אל ינא ?האלה רובעל לק ךל היהי םאה , בלהמ החילס תמאב  
.האלה רובעל ידכ החילס דיגהל -ונלש םידליה תא תודמלמ ונחנאש המ קוידב הז  
.הככ דבוע אל הז םייתימאה םייחב לבא .רופיסה תא רוגסנו החילס שקבא ינא -והשימב יתעגפ  
.יתיא המיכסמ תאש הווקמ דואמ ינא  
 םישקבמ ונחנא םצעב המ לע ?וב ונעגפ םאה .שיגרהל ונלומש ימל ונמרג המ ןיבהל םירומא ונחנא
.החילסל ןווכתהל םיכירצ ונחנא ?החילס  
 
 דצה , םיחא יסחי רועישב הז לע רבדנ ונחנא ,הרק המ ןיבהל ךירצ לכ םדוק והשמ הרוקשכ ,ןכלו
.ונממ עיגהל הרומא החילסה ךכל רבעמו עגפ אוה ךיאו המל ןיבהל ךירצ עגופה  

.התוא דיגהל יל ורמא יכ קר התוא יתרמא םא ״החילס״ל לקשמ ןיא  
 

.ךכל רבעמ  
 וא קחשל ךישמהל לכוי אל אוה שקבי אל אוה םא יכ החילס שקבל ילש דליהמ תשקבמ ינאשכ
.וב תעגופ םצעב ינא ורובע רקיש והשמ ול קורזא ינאש וא רופיס ול ארקא אל ינאש  
 וב תויהל ףיכ אל שממש םוקמב םירכמ םישנא לומ וא רבח לומ וא ויחא לומ ותוא הדימעמ ינא
.ליפשמ דמעמ הזו ןידל דמוע אוה וליאכ  
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 אוה ילש דיקפתהו דלי לכה ךסב אוה ?תרכוז תא לבא היואר אל הרוצב גהנתה אוה הארנכש ןוכנ
.גהנתהל ול יאדכש ,ילש ירוהה ןוזחה ךותמ , תבשוח ינא ךיא ול תוארהל ,ותוא ןווכל  

 אוה םאו ״החילס תשקבמ יתייה ינא הזכ בצמב לבא הרק המ תעדוי אל ינא״ תרמוא םימעפל ןכ ינא
.ןיבמ אוהש אדוול הצור יתייה .המ לע ותוא תלאוש יתייה החילס שקבמ היה  
 

:אוה תושעל הצילממ אל ינאש רבד דוע  
אל  .הבשחמה תניפל וא רדחל דליה תא חולשל  -2 

?המלו  
?רדחל םתוא תחלוש תא גוז ןב ,הגלוק ,סוב ,הרבח םע תחכוותמ תאשכ םאה  

.ילש דליהמ קחרתהל הז רדחל תכלל .ונלש םידליה יבגל ל״נכ .אל  
 ןייעה תיווזב תאשכ לכואה תניפב תבשל לוכי אוה ,םירבדה לע בושחלו הפסה לע תבשל לוכי אוה
.ךממ ותוא קיחרהל אל לבא םירבדה לע בושחלו ולש  

 תיבה הז יכ דרוסבא הזו -״ הפ תויהל יואר אל התא״ ול תרמוא השעמל תא רדחל תחלוש תאשכ
.יתועמשמ אוה ,שגרומ אוה .תיבהמ קלח אוה .חרוא אל אוה . ולש  
.החפשמב  
 

קועצל אלו שינעהל אל  -3 
 תשגרה ךיא – הדליכ ךב רכזיהלו בושחל ךל עיצא קר לבא ךשמהב הבחרהב רבדנ ונחנא הז לע
..ךילע וקעצשכ תשגרה ךיאו ושינעה םא ,ךתוא ושינעהשכ  
?תשגרה ךיא ?ךתוא םיניבמ אלש תשגרה ?ךל עיגמש תשגרה ? בוט תשגרה  
 

 רומא ךרע לכב ךתניחבמ המ – בותכל אוה תאש םדאה לכ םדוק הדובע וז הפו ,העיצמ יתייהש המ
.אל המו תורקל  
.םידליה םעו גוזה ןב םע .ךילא םיבורקה םע .םישנא םע ךלש תרושקתל בוט הז  
.וישכע יתטריפ ינאש ומכ קוידב  

.דובעל ונאב זא הפ תא םא לבא בותכלו ״סייחוט״ה לע תבשל הז ,ןכ  
.תויהל ולדגי ונלש םידליהש תוצור ונחנאש הזה לדומה תויהלו תימינפ הדובע תושעל  
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