
 
 
 
 
 
 םהש ושיגרי םהש ,בוט םהל היהיש םלועב תוצור יכה ונחנא .ונלש םידליה תא תובהוא ונחנא
 םימעפ הברה ונחנא הז לכ תובקעבו םמצעב םיחוטב ,םייאמצע ויהיש ,םירבח םהל ויהיש ,םיבוהא
.בל םישל ילבמ תויועט תושוע  
 ינא יכ אלא ךמצע םע בוט אל ישיגרתש הצור ינא יכ אל ,תויתועמשמה תויועטה 4 לע רבדא ינא
.תוחילצמו תומדקתמ ,תודמול ונחנא תויועטה תוכזבש תבשוח  

. דליה לש ךרוצה תייאר יאל עב תורושק תואבה תויועטה םצ  
 תאש בל ימישתשכש אוה בושחש המ , ןקלחבש תויהל לוכיו ןלוכב ךמצע תא יאצמתש תויהל לוכי
 תא ןותנ עגר לכב השוע תא ב-ו .ליג לכב ןקתל רשפא -א ש ירכזתו ינקתתו ירצעת – תועט השוע
.הלוכי תאש בוט יכהה  
 

. תטלושה אמאה איה הנושארה תועטה זא  
 אלש התוא ןבצעמ ,הצור איהש ןפואב אלו .המוקמב םישועש הל השקש .תבשל הל השקש וז
  .אלש וא עדומב .הנורחאה הלימה תא תרמוא איהו ץפחה תא יפיצפסה םוקמל םיריזחמ
 -הרקיש הצור ינא וישכע רמולכ .וישכעו ןאכ לע לכתסהל ונל השק – תוטלוש ונחנאשכ ,וארת

?תינטלתש אמא ההזנ ךיא .״חלקתהל סנכיתש יתרמא וישכע״ . המ היהיו הרקי הז וישכע  

:ומכ תרוקיב לש רסמ םג םיריבעמ םכותבש םיטפשמ י״ע  

  ,״םירדסמ הככ אל״

  ,״םישבלתמ הככ אל״

   ,״?ןיבמ אל התא המ ,אל ךל יתרמא״

.״הכמ תלביק וישכע ,הניהו תולעל אל ךל יתרמא ,ךל עיגמ״  
 

  ,בל ימישת םא וישכע
 רסמה .העוט אוה הפיא – ונלש דליל הארמ תומש ינא וזכ הרוצב תורבדמו טולשל תוצור ונחנאשכ
  ,ינאש אוה  דליה לש הייאר תיווזהמ ?ןכ ולש םייניעב ,ול רבועש
 ןוכנ םימעפ הברה תויהל לוכי בגא הזש( ונממ רתוי בוט תעדוי , ונממ רתוי הבוט ינאש– ולש אמא
 .טפשמ תיב םה םייחה וליאכ שיגרי אוה -ולש םיילענל סנכינ םא לבא )הז לע רבדנ דוע ונחנאו
 םוקמב זאו תעבוקו תטלוש ינא ףוסב רמוא אוה המ הנשמ אל הז יכ ולשמ תועד דיגהל לוכי אל אוה
 ,טקש רסוחמ לבוסש דלי תיבב תולדגמ ןווכתהל ילבמ ,םצעב ונחנא ולש ןוחטיבה תאו ותוא קזחל
 םצעב שיגרמש ,ןכ רשאמ אל רתוי אוהש שיגרמש , ינבצע ,םלועה לע סעכ שיגרמש ,לכסותמ
.םירבדה תא עצבמ אוהש ךיאו ותוא םינחוב הלועפ לכב טעמכש  
 

.תויהל לדגי ךלש דליהש הצור תא רגובמ הזיא -ךוראה חווטה לע לכתסהל ךתוא ןווכל הצור ינא  
 שושחי ,לועפל דחפי ילש דליה ולש םירגובה םייחב זא תינטלתש תויהל הכישממש אמא ינא םא
 ילואו בוט קיפסמ אל אוהש שיגרי אוה , ולש תויתריציהו ןורשיכה תא תוארהל דחפי אוה ,תרוקיבמ
 הממ ,ותניחבמ יכ שדח טקיורפ ליחתהל אל ,סוטל אל ,דומלל אל ףידע .ללכב תוסנל אל ףידע
 יכ ןכש וליג לבא תוינטלתש אל ןהש ובשחש תוהמיא ןומה הוולמ ינאו תועטל ול רוסא -דמל אוהש

 אמאה ינא״ – ש העידב הלאמש וא הנימי ילב תורמוא ןהש המ תא השעי דליהש תופצמ טושפ ןה

 אוה יכ דליב תועגופ ללכבש תוקעצה תועיגמ זאו ״ ול תרמוא ינאש המ תא תושעל ךירצ אוהו
 םיסופספ -םישיגרמ םהש המ תא תוגהנתהב עיבהל םידליה לש ךרדב הז תא וניליג ,לפשומ שיגרמ
  ..הנישה ינפל םידחפ ,םהלש דצהמ תומילא ,םויה ךרואל
 

ש תוהמ יתיוויל תוחלצומ אל ןהש ושיגרה תודליה לכ ךרואלש י א וליפא ,םירגובמ שי םירקחמ יפל 
,ורקישו וריתסה טושפ תורגבתהה ליגבש וא ןהלש םירוהה םע רשק וקתנ ןה טעמכש אוה הרקש המו  
  .ךשמהב רבדנ ?םישוע המ ?תרוקיבמ םיענמנו תונטלתשה תא םינשמ ןיא
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תננוגמ אמא איה  - היינשה תועטה  
?רמוא הז המ  
. םולכ ןהל הרקיש תוצור אל ונחנאו תומדא ילע ונל רקי יכה רבדה םה ונלש םידליה  
 הזה ןוצרה ללגבו הלועמ היהי הז ועגפיי אלשו ובזכאתי אלש ,ועצפיי אלש ,וכבי אלש רשפא םא
 ומכ םילוכי םהש תויוליעפ תושעל םהמ תוענומ ונתיאמ הברה דליל והשמ הלילחו סח הרקי אלש
 שגפמ ומכ ועגפיי אלש ידכ תויצאוטיס םהמ תוענומ וא השלגמל תולעל ,ןיכסב ,ןפלוקב שמתשהל
  . םירבח רפסמ םע
 דימ זא ול רדתסמ אל דחא לוורשש ללגב ןבצעתמ אוהו שבלתהל ליחתמ דליה -אמגוד ןתא ינא
 הרק , ןדעמ דוע לבקמו תוכבל ליחתמ קר אוה -אל ןתרמאו ןדעמ דוע הצור אוה ,הרזעל םיצפוק
  .דליה לע םיננוגמו הרומל םירשקתמ דימ -רפסה תיבב ושמ

.. ״הז תא השעא ינא ,בוזע״ ,״הרומל רשקתא ינא״ ,״ךל רוזעא ינא אוב ״  
 

 לעמ םיפחרמש םירוהל יוניכ םצעב הז -רטפוקילה תורוה םיארוק תננוגמו תפטוע תורוהל ,אמאל
 םהל םינתונ אלו םליבשב תוטלחה םילבקמ ,םידליל רושקש רבד לכב טעמכ םיברעתמ ,םהלש דליה
.השק םהל דלילש בושחל םילגוסמ אל םהו םהל השק .םילושכמ םע םמצעב דדומתהל  
.השילחמ – תחא הלימב -תננוגמ תורוה .המזגהב םיעצבתמ םירבדה לבא ,הבוט איה הנווכה וישכע  
 ,הביבסהמ םירושיא םישפחמ ,םייתדרח ,םינדחפ םה ךכ םילדגש םירגובמו םידלי ,םירקחמה יפל
 םע דדומתהל וזעי ללכבש ינפלו אבא וא אמאל ורשקתי דימת ,םמצע לע םיכמוס אלש םידלי
.לושכמ  
 ןיאש םישיגרמ םהש הטילש וא תוירחא רסוחהמ עבונ הזו םימסו לוהוכלאל םיחרובש םירגובמ שי
.םייחב םהל  
.תרמוא ינאש המ ירמגל יתימא הז  
 תא םהל רותפיש ימ שי דימת – םימלשומ םייחהש םיבשוח םהילע םיננוגמש םידלי םימעפ הברה
 ךיא ועדיי אל םהו םרוז לכה אל , לק לכה אלש ולגי םה ?םירגובמ ויהישכ הרקי המ לבא תויעבה
 לש יומידבו ןוחטיבב תועגופ ונחנא הפ םג . תויעבה תא םהל ורתפ ןמזה בור םירוהה יכ דדומתהל
.דליה  
 

תקנפמ איה ךכל רבעמ ךא תננוגמל המוד דואמש אמאה וז  3- ה תועטה  
?ידימ תוקנפמ ונחנאש עדנ ךיא  
 לביק אוה םא ןיבו דיימ לביק אוה םא ןיב – הצור אוהש המ תא לבקמ רבד לש ופוסב דליהשכ
 -הכוב אל ןיידע אוה , והשמ םע דדומתמ אוהש וא  ולש יכבה תא עומשל ונלוכי אלו הכבש ירחא
..ךירצ חרכהב אל אוהש המ תונוק ,הרזעל תוצפוק ונחנאו םייניעב ונילע לכתסמ קר  
:קוניפל הרואכל תוקדצומ דואמ תוביס תויהל תולוכי  
 ךל היה אל ,תוצפל ךרוצ השיגרמו קיפסמ ותוא האור אל תא ,םלועל עיגה אוהש דע ןמז חקל
 אלש המ תא ול קינעהל הצור תאש וא ,הנוקו הנוק תא זא םולכ ול רסחיש הצור אל תאו הדליכ
..בל ערוק יכב םע דדומתהל ךיא תעדוי אל תא ,ךל היה  
 -רשואמ ףחמש היהי אוה ש, ול רסחי אלש , בוט היהי דלילש איה רבד לש ופוסב הרטמה הפ םג
 .לכה ול עיגמו בושח יכה אוהש םלועה לכ זכרמ אוהש שיגרמ דליהש איה קוניפב תירקיעה היעבה
 םילימ ,תוללק ,תוחרצ , יכב ,ךרדה תא אצמי אוה זא לבקי אל אוה םאו לבקי אוה -הצור אוהש המ

.שארמ עודיש ברקב ״חצני״ אוה ,הצור אוהש המ תא גישי אוה ,תופי אל  

.וישכעו ןאכ ,הצור ינאש המ יל עיגמ זא בושח יכה ינאש שיגרמ ינא םא יכ ,״אל״ לבקל ול השק  
 

  . תוסנל ללכב הצרי אלש ,חילצהל ץמאתי אלש דלי תולדגמ ונחנא וזכ הרוצב

 ,רוזעיש ימ שי ?ץמאתהל המל זא הצור ינאש המ לבקל ליגר ינא ,יל המל״ ?בושחי אוה המ
 ול היהיו ןוכנש המ הז בשוח אוהש המש בושחי אוה ףסונב .תואמצעב ךרוצ יל ןיא ,יליבשב השעיש
.תודגונמ תועיד לבקל השק  
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  .ותוא ןיינעמ אל הז .ריחמה המ הנשמ אל – עוצעצ דוע ,הנתמ דוע ,העתפה דוע שורדי אוה זא
 ,תירבב יתייה אל זא בהראב יתייהשכ הלדי יתוחאו האושנ יתייה אל -תקנפמ הדוד םעפ יתייה ינא
 .ילש ןושארה ןייחאה היה אוה יכ תוצפל הכירצ ינאש יתשגרהו ולש םינושארה םישדוחב יתייה אל
!הנתמ ?יב האור היה אוהש תובושח ןתא המ .הנתמ יתינק וילא יתאבש םעפ לכב  

 ״הנתמ״ רמוא היה אוה יתוא האור היה אוהש ךיא ,קוביח יל איבמ וא תינוי הדוד רמוא היה אל אוה
.יתוא הצור אל וא הכוב היה אוה ול יתאבה אל םאו  
 

  .הרזח ולבקי םהש המ הז זא ״העתפה״ ול םיאיבמ םה םהלש דליה תא םיאור םהש ךיאש םירוה שי
 

 וחרבי .םתיא דדומתהל ךיא ,םייחה תא לוכאל ךיא ועדי אל םיקנופמ םידלי םירגובה םייחב
 יכה אל ,םירשכומ יכה אל םהש ולגי יכ  ןוחטיב ירסח םג ןמזה םע ,תואמצע ירסח ויהי ,תומלידמ
 המ ןיבל םמצע לע ובשח םהש המ ןיב רעפ םהל היהי ,תיבב םהל ורמאש ומכ םימכח יכה אל ,םיפי
.ץוחב הרוקש  
.הזכ -םילק אל םה םייחה ואוו -הלהב ,לוכסת לש היהת השגרהה זאו  
?אבאו אמא הפיא  
 
 

. העוט איה םג לבא הכ דע ונרכהש תוהמיאהמ הנוש תצק איהש הפצמה אמאה איה  4- ה תועטהו  
 

  .תובזכאה לדוג -תויפיצה לדוגכ ?םירמוא ךיא

 תא םא ,וב האג תא םא ,בוט דלי היה אוה םא ,םויה היה אוה ךיא ךתוא לאוש ךלש דליה כ״דב םא
.המודא הנטק הרונ רוציל רומא הז ותוא תבהוא  
 – הנתמ שממ -תפומל גהנתמ ,בוט דלי , תשקבמ תאש המ תא השוע ךלש דליהש השיגרמ תא םא
.הנטק הרונ קלדיהל הרומא הפ םג  

 ,קונית אל התא״ ,״לודג התא דבל שבלתת״ ,״והומכ הפי בשת״, ״לכוא אוה הפי הזיא הארת״

.״הככ רבדל קיספת  
 .הצור איה ךיא .הפצמ איהש ךיא יפל גהנתהל דליה תא ןווכל איה הפצמה אמאה לש הרטמה
 עגפי אלש ,סומינב רבדיש ,ךלכלתי אלש , ריצי אלש ,תחלצב שיש המ תא לכאיש ,רגוב היהיש
.תושוב השעי אלש ,ולש ליגל םאתהב גהנתיש ,םירחאב  
 טקש היהיש ידכ ,וילע וסעכי אלש ידכ ,ונממ םיפצמש המ תא תושעל ךירצ אוה דליכש שיגרמ אוה
.רחאה ומכ גהנתהל זא תואוושה ולומ תושענ םאו וקעצי אלש ,תיבב  
.םינש ךשמב ולש בגה לע םיטפשמה תא בחוס דליהש אוה -הרוקש המ  
. תדמתמ תורחתב היהיש תויהל לוכי -קיפסמ אל אוהשו ונממ םיבוט רתוי שי דימתש שיגרי אוה  
 הזו תיתרבח הניחבמ רתוי החילצמ ,רתוי הזר התייה איה יכ יתוחא םע היומס תורחתב יתייה ינא
 רקיעבו םיימעפ םרח ילע ושעש תורמל תחרופ תיתרבח הניחבמ ינאש הבשח איה יכ םיהדמ

.יל קיצה הזו תשרוח ינאו ןחבמ וא תורגב ינפל םוי צ״נש הנשי התייה איה ,םידומילב  
 

 אל ינאש חבטמב ילש אבאל יתיכבש םדוקמ היה הז וליאכ תרכוז שממ ינא ,הצרמ הדלי יתייה ינא
.ינממ םיצור םהש המ הזש יתשגרה יכ אבצה ירחא דומלל המ תעדוי  
 

 ילש אבא .תרחא םתוא םישרפמ םהו םירסמ םידליל תוריבעמ ונחנא בל םישל ילבמ םימעפ הברה
.םתוא תבזכאמ ינאש יתשגרה ילש בלב ינא .רדסב לכהש יל רמאו קחצ  
 תרחא תצק םירבד שרפי אוהש ללכב הזו גהנתמ אוהש ומכ גהנתמ דליה המל ןיבנ דימת אל ונחנא
.ונווכתהש הממ  
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 ול ןיאש שיגרי אוה ,הב דומעל לוכי אל אוהש תורחתב שיגרי אוה ונממ םיפצמש שיגרמ דלישכ
 יכ ףוקש שיגרי ינש דצמו ותוא ואריש ,רדסב אוהש ,בוט אוהש חיכוהל ץמאתי דואמ אוה ,יוכיס
 ולש העידה תא דיגי אל אוה ,קלחתמ אוהו קלחתהל ונממ םישקבמ ,רתווי אוהו רתוול ונממ םישקבמ
 ,ןמזה לכ חיכוהל ץמאתי אוה םירוגבמה וייחבו תמאב וב םיבשחתמ אלש ,חפוקמ אוהש שיגרי אוה ,
?וילע ובשחי המ -העטי אוה םא היכ ,םהב דומעל אל דחפי יכ תולודג תורטמ ביצי אל וליפא ילוא  

.ףתשמ אלו דרומ - היינשה תוינוציקל וא ״ןמ סי״ תויהל לדגי אוה  
 

 יתסטש תוביסה תחא וזו הצרמ דואמ הדלי יתייה אמא תויהל יתכפהש דעש ךתוא ףתשא ינא

 רבדל יל השק תצק .הבוטו תחלצומ ינאש םלוכל חיכוהל יתיצר .ץראל רוזחל יתיצר אלו ב״הראל
 ךב םיאג ויהי םירוההשו בוט היהי םלוכלשו ךתוא ובהאי םלוכש הצור תאש השגרהה לבא הז לע
..ףייעמ הזו תרייטצמ ינא ךיא בושחל דימת , חונל אל ,קיספהל אל תמרוגש השגרה איה  
 

רפשל ,ןקתל ,תונשל ידכש תרמוא ינא – קלח וא יתראיתש הממ הברה איהש השיגרמש ימ  

 לבקת ינא תאז״ תויגוזב הברה אב הז .״ינא תאז״ , ״תושעל המ ןיאו תאזכ ינא״ דיגהל רשפא יא

.עבטמל םידדצ 2 שי דימת ,״אלש וא הככ יתוא  
 

 ןתאש םוקמה ןיבל וב תויהל תוצור ןתאש םוקמה ןיב רעפה תא הלידגמו הקיחרמש איה וזה הרמאה
. בוט יתוא םיעמושש יל ודיגת .הקיטקרפל וישכע תרבוע ינא . םויה וב תואצמנ  
.ןכלש םידליב ןימאהל , ןכמצעב ןימאהל ,ירשפא הזש ונימאת  
 ילצא , יתייעב אוה ילש דליה ,הנוש אוה ילש דליה ,רחא אוה ילש דליה – וישכע תבשוחש ימ לכ

.ןוקית רב לכה -  ! לכה רבכ יתעמש ,יל ונימאת בכרומ רתוי הז  
.ןושארה דעצה הז ןקתלו תונשל ירשפא הזש ןימאהל  
 

  ?הפצמה ?תקנפמה ?תננוגמה ?תטלושה -ךתוא תשגופ אמא וזיא .תיב קדב תצק ישעת עגרכ
.דליה לש םיכרצב עגופ םצעב הפ יתראיתש המ לכש בל ימיש  
.תבייחתמ תא המלו תושעל קיספהל הצור תא המ  
.ךישמנ יאובו ךל ימשר  
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