
לארשי תנידמב תויהל םיענ אל
 .לארשיב םיקפדנ םלוכ ,םייתד וא םינוליח ,םילחנתמ ,םינלאמש ,םיסור,םיחרזמ
 םניחה תאנש לע בושחלו םייחה ףטש תא עגרל רוצעל ידכ דעונ ,באב העשת
הנידמה תא הקריפש

 .ונלש הנידמב ידרח תויהל םיענ אל

 תואנהמ תובר לע רתוומ ,הנש םייפלא ךשמב םייחב ונתוא הקיזחהש תלחגה לע רמוש התא
 ךא ןטק והשמל ח"מג להנמ התא ךיישק ףא לע .הנטנטק הרידב תיקנע החפשמ לדגמו םייחה
 .העש לכב ,שרוד לכל ותוא ןתונו,ץוחנ

 התא הממ קר םיאור .האנשלו געלל אשומ התאש אלא ,הכרעהל הכוז ךניאש דבלב וז אל םלוא
 תתל םיגאודו ,ערה הרקמב טיזרפו בוטה הרקמב סוד ךל םיארוק .םתרנ התא המל אלו ,טמתשמ
 .הדאתמ תייה טושפ םא רתוי בוט םוקמ התייה הנידמהש השוחתה תא ךל

 .ונלש הנידמב ינוליח תויהל םיענ אל

 וליפא השקתמ ףוסבו ךבג לע הנידמה תלכלכ תא קיזחמ ,אבצב תואלמ םינש שולש תרשמ התא
אל דחא ףא ,בורה תצובק ,ךל קרו ,ומצעל גאוד רוטקס לכ ךיא האור התא .הריד ךמצעל ןממל
.תרחא ץרא ךל ןיא יכ ןאכ ראשנ התא לבא ,ל"וחב םיילפכ חיוורהל תלוכי .גאוד

 ךל ןיאש םירמוא.לוזלזלו תואשנתהל אשומ התאש אלא ,הכרעהל הכוז ךניאש דבלב וז אל םלוא
 םיגאודו ,ערה הרקמב םמוסמו בוטה הרקמב ןובנופצ ךל םיארוק .ףאונו אבוס ,ללוז התאש ,םיכרע
 .הדאתמ תייה טושפ םא רתוי בוט םוקמ התייה הנידמהש השוחתה תא ךל תתל

 .ונלש הנידמב לחנתמ תויהל םיענ אל

 שמשלו ץראה תשורי לש תורודה םולח תא םישגהל ידכ ךתחפשמ תאו ךמצע תא ןכסמ התא
תודיחיב ךינב ,רוטפ ךתויה תורמל םיאולימב ךישממ התא .הרדח-הרדג תנידמ יבשותל ןגמ תרוגח
 .באוכ םימד ריחמב ךתוריסמ לע םלשמ ךנה ידמ תובורק םיתעלו תורחבומ

 ףסכ ןיאו םולש ןיא ךללגבש ךכב םשאומ התאש אלא ,הכרעהל הכוז ךניאש דבלב וז אל םלוא
אנוש םלועה לכשו ,רחמ םייוציפו םויה לזומ רויד ליבשב קר םש התאש םירמוא .החוורלו תויתשתל
 תא ךל תתל םיגאודו ,ערה הרקמב לבחנתמו בוטה הרקמב טסישאפ ךל םיארוק.ךללגב קר ונתוא
 .הדאתמ תייה טושפ םא רתוי בוט םוקמ התייה הנידמהש השוחתה

ךידעלב בוט רתוי היה הנידמלש השוחת לבקת יסור התא םא

 .ונלש הנידמב ינלאמש תויהל םיענ אל

 םימעה ינש ןיב תקסופ יתלב םימד תוכיפשמ הנידמה תא ליצהל הצורש ילארשי טוירטפ התא
 םג ,םיחטשב תרשל וא סייגתהל תבריס אל .הנטק המדא תקלח התוא תא קולחל םהילע רזגנש
 .םש תויהל םיכירצ אל ונחנאש ךל הרמא ךתייווה לכשכ

 תא בהוא ,ינויצ-טסופ התאש ךכב םשאומ התאש אלא ,הכרעהל הכוז ךניאש דבלב וז אל םלוא
 .לארשי רכוע התאשו יפוריאה דוחיאה ליבשב דבוע התאש םירמוא .ךמע ינב תא אנושו וניביוא
 הנידמהש השוחתה תא ךל תתל םיגאודו,ערה הרקמב דגובו בוטה הרקמב ינלומס ךל םיארוק
.הדאתמ תייה טושפ םא רתוי בוט םוקמ התייה

 .ונלש הנידמב היסורמ הלוע תויהל םיענ אל

 ונמזב
 ובש דיחיה םוקמב תויחל תיצר יכ לארשיב תרחב לבא ,הדנקל וא הינמרג ברעמל רגהל ךל ועיצה
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םניח תאנש,םינוליח,םיחרזמ,םידרח,םילחנתמ,םיסור,באב העשת:תויגת
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.רוביצה יפתכ לעלופיל אל ידכ תובוחראטאט,ישילשראותלעב,ךיבא.תמאבךייש שיגרהל לכות
 .ןאכ םירחא לצא התומכ אוצמל ןתינ אל טעמכש הדובע רסומ לעבו ץורח התא

 התא םאו ,לדבתמ ,יוג התאש ךכב םשאומ התאש אלא,הכרעהל הכוז ךניאש דבלב וז אל םלוא
תלזגשו טסילוהוכלא התאש םירמוא .ךתוא םימישאמ דוע המב בותכלמ ענמיהל ףידע ,תא הרקמב
 קאזוקו בוטה הרקמב יסור ךל םיארוק .הדובעה תומוקמ תאו תורידה תא םייתימאה םילארשיל
 תייה טושפ םא רתוי בוט םוקמ התייה הנידמהש השוחתה תא ךל תתל םיגאודו ,ערה הרקמב
 .הדאתמ

יביטימירפ התאש ךתוא ומישאי- יחרזמ התא םא

 .ונלש הנידמב יחרזמ תויהל םיענ אל

 תא בהוא התא .הרבעמב ףלוד להואב תודימ בחר תיב רימהל ךבס תא הפחד הרוהט ןויצ תבהא
 ךמצעל תינב ,ךדגנ ויה םיאנתה לכש תורמל .םינברלו םינקזל דובכ ךל שיו תרוסמל ןמאנ ,הנידמה
 .ךירוהל ויהשמ םיבוט םייח

 .תוברת רסחו יביטימירפ התאש ךכב םשאומ התאש אלא ,הכרעהל הכוז ךניאש דבלב וז אל םלוא
עגונ הזשכ הווש חרזא התא .ךנב ינפמ ותב תא ריהזי לבא ,ןגזמ ןיקתהל ךתוא ןימזהל חמשי ךנכש
 בוטה הרקמב סרע ךל םיארוק .הלילב ישישב ןודעומל ץוחמ ךתוא ריאשי רוטקלסה לבא ,תובוחל
 טושפ םא רתוי בוט םוקמ התייה הנידמהש השוחתה תא ךל תתל םיגאודו ,ערה הרקמב ןובבו
 .הדאתמ תייה

*** 

 הקריפש םניחה תאנש לע בושחלו םייחה ףטש תא עגרל רוצעל ידכ דעונ ,באב העשת,הזה םויה
 עבראב םירוסיי תונש םייפלאל ונתוא החלשו ןברוח ונב הערז ,םינפבמ ונלש תמדוקה הנידמה תא
 הכרעהבו הבהאב אלמתהלו ,תלוזה יניעב תואיצמה לע ןנובתהל תוסנל בוט םוי הז .לבת תווצק
 הנידמב,ןאכ תויחל רתוי םיענ היהי לבא ,וניניב תוקולחמה תא רותפי אל הז .וב שיש בוטהלכל
 .ונלוכ לש

 ןיינב ןוכמ םירפסה תאצוה תא להנמו יִלֵעְּב 'דוד ינב'תיאבצ-םדקה הניכמב ךנחמ אוה בתוכה
 הרותה
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