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םילחנתמ המכ איה היעבהש םינפ דימענ םא
ונמצעל רקשנ ,םימילא

ינא םג יברק לייח לכ טעמכ ומכו ,ש"פח יתייה .זכרמ דוקיפ ףולא אלש חטב ,ל"הצב ףולא יתייה אל

.ירחאו ינפל ,םירחא םילייח יפלא םג ואר יתיאר ינאש המ .םיחטשב תורישה תננסמ ךרד יתרבע

ידכ 'לימב םיפולא השולש םישורד ,םיחטשל וחלשנ הינבמ הברה ךכ לכש הנידמבש ,ןכ םא ,עיתפמ

 .היעב אוה ידוהי רורטש רוביצל רמול

.תיבה ילעב ימ ריהבהל ידכ קיפסה הזה טעמה םג לבא ,עובשמ תוחפ ןורבחב יתייה .ל"חנב יתריש

איצומ אל ךלש רטוזה דקפמה ךיא האור התא .תושעל המ ד"גמסל רמוא ץ"שברה ךיא דימ האור התא

ימ םהל תוארהל ,תיניטסלפ הנוכש ךרד תכלל ךל רמואו "סולָייח" ךל ארוק תוחיטבה ןיצקשכ הלימ

,שולש תב הדלי ביבס לגעמב ופסאתה םילחנתמ םירענ לש הרובח ,ברעב ,תורימשה תחאב .רבגה

."םתוא טחשנ ךלש םילבחמה םירוהה הפיא" ,וקעצ םה "תניידזמ הטומרש" .ךרבל םהל העיגמ אלש

 ."התא םיברעמ עורג רתוי התא" :ילע קרי םירענה דחא .םתוא ונקחרה

וזה הפוקתב הנש לכב .הנושארל ריבג ןב רמתיא תא יתשגפ ,ןורבחב "הרש ייח" ברע ,ברע ותואב

ךלהש ירחא תוקד המכ .ריבג ןב םע םיבבותסמ םייותש םילחנתמ תרובח וניאר .םיגגוחב האלמ ריעה

.הדיצה םיניטסלפה תא ונזזה .םשל ונצר .םש ובשיש םיניטסלפ תרובח םע תוכמ תכלל וטילחה םה

לש תונחהמ היזיוולט םיסיסרל ץפינו – רכוז אל רבכ ינא – לקמ וא ןבא םע היה םילחנתמה דחא

 .ותוא ונרצע אל .יניטסלפה

תא ךא ,םהילעמש גרדה תא תוצרל קר וסינ םיריכבה םיניצקה םג ,חטשב םילייחה ,ונומכש ןכתי

:ההז רתונ הלש ןויגיההש ,םינש תבר תילארשי תוינידמ וז .דוקיפ יפולא וותה אל ונמשייש תוינידמה

.ןרובע חטש תסיפתו תויולחנתהה לע הנגה

דבורב ,םיחטשב ידוהיה רורטה םרוגש קזנה תא בטיה םרמאמב םיחתנמ דוקיפה יפולא תשולש

שישו ,שוביכה לולכמב דחא ביכרמ קר איה וזה תומילאהש םיחכוש םה לבא .יכרעהו ינידמה ,ינוחטבה

הברהב הנוש אל וזה תומילאה ,ךכב .ןהילע תוטלתשהו םהיתומדאמ םיניטסלפ תקחרה – תורטמ ול

םיניטסלפל היינב ירושיא תקולחב יחרזאה להנמה לש הטובה הילפאהמ ,חטשב תימשרה תוינידמהמ

היה ןתינ רבעב ילוא .םייקוח יתלב םיזחאמ תופיקמש תומדאל םיניטסלפל הסינכה רוסיאל דעו

.םש אל ןמזמ רבכ ונחנא לבא ,תולחנתהה תעונת ןיבל םיחטשב ונלש תיאבצה הטילשה ןיב דירפהל

ינוילימ לע יאבצה ןוטלשה ךשמה ;היעבב ביכרמ קר איה םילחנתמה תומילא .ולאב ולא םיבולש םה

.דוקיפה יפולא םיראתמש קזנל המכ יפ יתועמשמ רוקמ אוה םדא ינב
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ינא .ינמש ידגו יחרזמ יבא ,ןולא ןצינ תא וקביח אלש םינלאמשה לע הז ןותיע יפד לעמ םעז בגשמ ירוא

.זכרמ דוקיפ דקפמכ ןולא ןצינ גפס םילחנתממ תויולכנתה המכ רכוזו ,הלאה םיפולאה תא דבכמ אקווד

וללה םילחנתמה .ונמצעל רקשנ ,םימילא םילחנתמ המכ איה היעבהש םינפ דימעהל ךישמנ םא לבא

.ולוכ שוביכה לש ויתורטמ תא ,םכרדב ,םיתרשמ םהש םושמ הנתינ תושרהו ,תושרב םימילא

יפ לא ,תרוויעה ,החוטבה הדיעצה ךשמה תא רשפאי קר ,םוקמ םושל ונתוא ליבוי אל ךכמ םלעתהל

 .םוהת

לע תוירחא ךותמ .ןכוסמו ביצי יתלב ,לבסנ יתלב אוה םייקה בצמה :בושח רבדב םיפולאה םיקדוצ

תא םייסל תוביוחמ  ונל שי ."והפדרו םולש שקב" יוויצל עמשיהל םיבייח ונא ןאכ םייחש םישנאה

קזחל לארשי תנידמלו תונובירל ותוכז תא שממל םע לכל רשפאל ידכ ,םיניטסלפהמ דרפיהלו שוביכה

 .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ הנויבצ תא

יטילופ ץעויכ שמשמ םויכו ל"חנה תביטחב םחולכ תרש בתוכה
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