
 
 
 
 

 
  .תואמצע

4  השעמלש תושוע ונחנאש תויועט שיש ונבה םכרדו תוהמיא לש םיגוס  לע יתרבד תינכתה תליחתב
.םידליה םע ונלש םיסחיה תכרעמב תועגופ  
 לש ישפנה ןסוחבו תואמצעב םג תועגופ הייפיצו תוננוגמ תורוה ,קוניפ ,הטילש ומכ תויועטה ןתוא
.ונלש דליה  
 

תולת יא ,םירחא י ״ ע הטילשמ שפוח איה ןולימה   יפ לע תואמצע
 

 .ולש הטילשה תייווחב תועגופ םצעב ונחנא תושעל המ ונלש דליל תוצעיימו תורמוא ונחנאשכ
  .ותוא תושילחמ ונחנא
 בל םישל ילבמ השעמל ךכו אל ןיידע ולצאש חינהל ריבסו ונלצא תואצמנ תובושתהש ןיבמ אוה
.ונב יולתל ותוא תוכפוה ונחנא  

 לובגב אוה ידיגתו יעיצתש המ לכ יכ ותוא הליבגמֿ םצעב תא ,ךכ תלעופ תא םא ,וזכש ךרדב
.תובושתה תא דימת שי אמא לצאש דמול אוהו ךלש עדיהו ןויסינה  
 רתוי שי המליד וא הלאשלש השיחממ םצעב וזה אמגודה לבא הלאש הפ התוא יתלאש אל םנמא
 ךרדהו ונל ןוכנש הממ תרחא היהת איה ונלש דליל הנוכנש הבושתהש תויהל לוכיו תחא הבושתמ
.תולאש תליאש איה וליבשב ןוכנ המ ותוא דמלתש  
 
 

 אוה יכ ונלש דליה רובע תוטלחה לבקלו ץעייל ,טילחהל רדסב הז והשכיא דוע ,םייתנש ליג דע
 אוה ונלש דיקפתה ךכ רחא ,ךירצ אוהש המ תא תוניבמ ונחנא ,רבדמ אל אוה ,ונב יולת ןיידע
 ולש ןומאה תוחתפתה םצעב הליחתמ םשו ךירצ ומצעב אוה המ ןיבהל ותוא ןווכל ,ול רוזעל םצעב
 שפחל םיכסי אוה םא ולצא תואצמנ תובושתהש הנבהה ללכבו הטילשה תיווח ,תואמצעה ,ומצעב
.ןתוא  

 
.םישנא לע עיפשהל רתויב םייתמצועה םילכה דחא ןה תולאש  
.ולש הבשחמה דוקימ לע טולשל ילומש ימל תמרוג םצעב ינא הלאש תלאוש ינאשכ  

.״הלוכי אל ינא אמא״  הלחתהב יל הרמא איה המצעב שבלתהל הדמל ימורשכ .  
 תא דמלל תוצור ונחנא םאה לבא -תלכסתמה השגרהה תא הנממ עונמלו הל רוזעל דימ הלוכי יתייה
 ?חילצמ אלשכ ?ךלוה אלשכ ?השקשכ םמצעל רתוול ונלש םידליה
 

, םואתפ ונחנאו םילגוסמ ונלש םידליה המל תועדוי אל ונמצעב ונחנא םימעפ הברה  
.חילצי אוה ףוסב בושו בוש לגרתמ – ומצעב ןימאמש ימש תעדוי ינא .דואמ תועתפומ  
 ,תנמאתמ תא ,תלגרתמ תא לבא השק תצק וישכע ילוא .ךל םג – ריבעהל הצור ינאש רסמה והזו
 תויהל הצור תאש םוקמל בורק יכה יעיגת ףוסב תא ןכלו הפיט דועו הפיט דוע תרפתשמ םוי לכ תא
.ןמז תצק חקול םימעפל ?תושעל המו וב  
 

 החילצה ןכ איה םינותחתה תא יכ ?החילצמ אל איהש תבשוח איה המל אוה ימור תא יתלאשש המ
 הלוכי ןכ איהש הנימאמ ינאש הל יתרמאש תרכוז ינא .שבלתהל חילצה ןכ איה ינפל םויו ,שובלל
.הכייח איהו חילצהל  
 ? ךל רוזעל לוכיש תבשוח איה המ ?תושעל הכירצ איהש תבשוח איה המ התוא יתלאש ךכ רחא
  .הדיל היהא טושפש השקיבו הכייח איה
:אוה רבוע היהש רסמה .בוש זא לבא הרובע תושעלו רתוול יתלוכי תולקב .דצהמ יתגגומתה  

.״ךל רוזעא ינא הבוט רתוי ינא .הלוכי אל תמאב תא .תקדוצ תא״  
 תא הווש היה החילצה איה ךיא הל תוארהל הלש אתבסל התצרו המצעב השבלתה איהש הזה עגרה
.המצעב הלוכי ילש תבהש הנומאבו תולאש תליאשב יתעקשהש תוקד 20-ה וא העש עברה לכ  
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,בושח אוהש ןיבמ אוה ,ךרע תשוחת דליל תוקינעמ ונחנא םצעב זא תולאש תולאוש ונחנאשכ  
 ול םינתונש שיגרמ אוה , דבעל ,בושחל ליחתמ אוה ,ולצא םיאצמנ תלוכיהו עדיהש ןיבמ אוה 

.היצביטומ ,שפוח  
 

 אסיכ הלומ היה יכ ךרדב הרצענו הלש ״הבמיב״ב העסנ איה םישדוח המכו הנש תב התייה ןילאשכ
.הבושתה תא ילצא השפיח .ילע הלכתסה איה .ךישמהל הלכי אל איהו  

התוא יתלאש הז םוקמב לבא אסיכה תא זיזהלו ץופקל יתלוכיו   

הבמיבה לע הלכתסה איה -״?הרק המ״  

.שארה םע הנהנה איה ?״ךל העירפמ הבמיבה״ – התוא יתלאש  

 ךל עירפמ המ״ ״?ךרדב ךישמהל יחילצתש ידכ וישכע תושעל הלוכי תא המ״ התוא יתלאש

?״ךישמהל  
 

.ותוא זיזהל הלוכי איהשו תקדוצ איהש תבשוח ינאש הל יתרמא ,ילע זאו אסיכה לע הלכתסה איה  
.הכרדב הכישמהו תובבושב הקחצ -החילצה -הזיזה איה   

בושו ךולה בושו ךולה עוסנל הכישמה ןילא ךכ רחא העש עבר ךשמב .  
 יאמצע תויהל שקבמ אוהש ןמיס הז בושו בוש םדוק ותוא הרגתאש רקיעב ,הלועפ לע רזוח דלישכו
.שפוח .הב  
 
.תובושת ףולשל אלו תולאש לואשל .ונלש םייתועמשמ יכה םידיקפתה דחא והז  
  .םהב תונימאמ ונחנאש םיניבמ םה הככ ,ןכו ןמאתהל ,לגרתל ,תוסנל ,דדומתהל םהל רשפאל
.הזמ ילהבית לא .רדסב הז החלצה יאמ לוכסת שיגרהל םג ,בגא  
 

  .תא אל אוה ךלש דליה
.םוי לכ תא רוכזנש בושחו ולשמ תובשחמ ,תונוצר ,תועד ול שי  
 ץוחבש םייחה םע ול רוזעיש ןויסינ רובציש ,וישכע רבכ םייחה תא שיגרי אוהש הצרנש הביסה וז
.םירגובה םייחב  
 

.תולאש תליאשלו הדימלל תונמדזה איה ותוא תרגתאמש היצאוטיס לכ  
 ומצע תא אטבי אוה ,ול רוזעי המ ,ךירצ אוה המ ןיבי ךלש דליה ךכ תולאש תליאש ילגרתתש לככ
.ולש תוקזחהו תולגוסמה ,תולוכיה תא דמליו  
 

 םידליה דחא םע המצע לע תרזוחש וא הנורחאל התרקש תרגתאמ היצאוטיס לע יבשחתש הצור ינא
.ךתוא תרגתאמ הב תודדומתהה ךרדשו  
.תרחא תושעל הלוכי תא המ , לואשל הלוכי תא המ ינחבתו התוא יבתכ  
.ןויד רוצינ דחיו הצובקה תא , יתוא יפתשת  
 

  .תויצפוא עיצהל הלוכי ןכ תא הבושתה תא עדוי אל אוהש תרגתאמ היצאוטיסב אצמנ דליהשכ
  .רחבי אוהש .וליבשב טילחהל אל – לע ילגרתת לבא תויורשפאה המ ול דיגהל הלוכי תא
.טולשי אוהש  
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המח הצלוח ץיקב רחוב ףוסבו רוחבל הצלוח וזיא עדוי אל אוה םא םג  
.וליבשב הנוכנ התייה הריחבה םא םויה ךלהמב דמלי אוה  
 םישל ול עיצהל הלוכי תא , ןולחה תחיתפ ידי לע ריוואה גזמ תא קודבל ול עיצהל הלוכי תא
.ולש הריחבה םע דדומתהל ול ינת לבא ףילחהל הצלוח קיתב  
 גלדל אל ,תיבקע תויהל הכירצ תא זא ומצעב חוטבש ,יאמצע דלי לדגל הצור תא םא לבא לק אל
.ךל ןוכנ וא םיאתמו חונש המ יפל אלו םיבלש לע  
 
. ךלש רוקיבה סיטרכ אל אוהו ךלש דליה תא שי  
 

 דומלל אל ,תיב ירועיש םויה ןיכהל אל ומכ תובכרומ רתוי תצק תושענ תוריחבה תורגבתהה ליגב
  . ןחבמל
 אלש הביסה המ אמגודל ותוא לואשלו החיש ותיא רוציל ילכות ךלומ חוטב שיגרי ךלש דליה םא
.ותיא בירל אל לא ,םידומילב עגרכ עיקשהל ול אב  
.רועישה תא ,ריחמה תא שוגפל ךירצ אוה ..הפ םג יכ ?המל  
 תאש המ תא לבקל ןכומ היהי אוה ,ךל בישקהל ןכומ היהי םג אוה תובוט םילימ ךממ עמשי אוה םא
.הטלחה תלבקל חותפ תויהלו תויורשפאה ןתמ ךותמ רוחבל ,העיצמ  
 

 תוארל דחי ולכותו ריחמה תא שוגפי -ךומנ ןויצ לבקי אוה ,ןימזת הרומה ,רשקתת הרומה ,םומיסקמ
.ול רוזעל לוכי המ  
 

.ךלש דליל יבישקת  
.רמוא אוהש המב ישמתשת טושפ -ותוא לואשל המ גשומ ךל ןיא םא  

״יברב תבובה תא יל הפטח ימור , אמא״ : אמגודל  

)שגר( ״ ?ךתוא סיעכמ הז ,ייוא״ :ינא  

״התוא הצור ינא ,ןכ״ :איה  

״תושעל הכירצ תאש תבשוח תא המ זא״ :ינא  

.ימורל תארוק וא ןהיניב תברעתמ אל ינא – ״תעדוי אל״: :איה  

״?רשפא המ ךל עיצא ינאש הצור תא ״:ינא  

״ןכ״ :איה  

 איהש הרוצב הנממ שקבלו תכלל הלוכי תא ,רחא קחשמב קחשלו הל רתוול הלוכי תא״ :ינא

״תרחוב תאש המ ..דחי קודבנו הפל הל אורקל הלוכי תא ,ךל בישקת  
..לועפל ךיא טילחת רבכ איה םשו  

 
..הניבמ תא  
דימתנו – תולאש םוי םוי ,לאשנש לככ  
.םרובע ןוכנש הנעמה תא םמצעל תתלו תולאשה תא םמצע תא לואשל ודמלי ונלש םידליה הככ  
 

.ךלש הדליב .ךלש דליב ינימאת  
  .תולאש תליאשב יעיקשת
  .ךב תולתה תא ררחשל םיכרדה תחא וז
.ומצעב חוטב תויהלו םייחה ירגתא םע דדומתהל תובושתה תא ול שיש תעדל  

 
.תולאש תליאש .. םויהמ – ףולשל ילכות דימתש תולאש לש הדרוהל ףד ךל תפרצמ ינא  

 .ם״ימהמה 5 םע הדימתמ תאש הווקמ .תולאש לואשל ךלש חומה תא לגרתל הכירצ םדאכ תא םג
 התייה תויהל הצור ינאש אמאה ךיא״ ךמצע תא לואשל איה תובוט יכה תולאשה תחא ,בגא

״וישכע תגהנתמ  
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