
ןידה יכרוע  תכשל  לש  הקוסעתה  דירימ  תלעות  םהל  חמצתש  הארנכ  ורבס  אל  ץיבורוה -  .שו  ןונרא  לאגי  ברפדלוג , ןמאנ , סקופ  גוצרה  ומכ  םילודגה -  םידרשמה 
.דיריל גיצנ  וחלש  אלו  ביבא , לתב  והילא  דיב  היקונ  לכיהב 

לש םינייטצמה  םיטנדוטסה  תא  תוחמתהל  םידכול  םייתרקויה  םיירחסמה  םידרשמה  הנש א ' ףוסב  רבכ  תורדעיהה : תא  וריבסה  ועיגה  ןכש  םידרשמה  יגיצנ 
וביצה תלבשו  ינולא  טוג  רטלב  יקצינרוג , םידרשמה  םנמא  .ןיד  יכרועכ  הדובע  ךשמהל  םהבש  םינייטצמה  תא  דרשמב  םיריאשמ  םיחמתמה  ךותמו  תואטיסרבינואה ,

תוחפל סייגל  ובייחתה  דיריב  ופתתשהש  םידרשמה  .םירכומ  יתלב  םקלח  םינטקו , םיינוניב  םידרשמב  סומע  היה  עובשה  ןושאר  םויב  דיריה  ללככ , ךא  ןויאר , תודמע 
ימו ןחלוש , לע  הבצוה  תדחוימ  הבית  םידחוימ ." םידיקפתו  ןיעידומל  דסומה   " התיה התרתוכש  ןייארמ  תלוטנ  הדמע  התיה  היצקרטאה  .םהיתורושל  דחא  ןיד  ךרוע 

.הדיחיה ירטוש  ינשל  םייח  תורוק  רוסמל  ונמזוה  םג  תוימואלניב  תוריקחל  תיצראה  הדיחיב  םירקוח  תויהל  םיפאושש  ןיד  יכרוע  .םייח  תורוק  לשליש  הצרש 

תורשמ תורשעל  דחא  םיירהצ  רחא  ךלהמב  ןייארתהל  לוכי  ןיד  ךרוע  לכ  .שרוד  לכל  םירצרצק  תונויאר  הטושפ : הטישה  .המשהה  דיריל  ומשרנ  םיריעצ  ןיד  יכרוע   734
.הקסעה הזוח  תמיתחל  ליבות  רבכ  םש  החלצה  .ףיקמ  ךשמה  ןויארל  ןומיז  ולבקי  םידדוב  דרשמ , לכל  ונפש  ןיד  יכרוע  תורשע  ךותמ  .םידרשמה  יגיצנ  לומ 

" תישיא הצלמהל  ףילחת  ןיא  "

יכרוע לש 13  דרשמ  לש  םיחנומב  .תונורחאה  םינשב  םידיריב  וליחתהש  תונויארמ  ןיד  יכרוע  השולש  טלק  דרשמה  יכ  חוויד  ןוזרגרב , דרשמב  ףתוש  בלוד , רימא  "ד  וע
.הפי רפסמב  רבודמ  ןיד 

? גניטייד - דיפס ומכ  םיארנש  קזבה  תונויארב  ןורתיה  המ 

". תיעצמא יתלב  הרוצב  םמצע  תא  עיבהל  םילוכיו  ץחלב  תוחפ  םישנא  : " ןוזרגרב ןרק  "ד  וע

יוכיס ןיא  יכ  וריהבה  םידרשמה  יגיצנ  .הגש  דיתעב , ןויארל  ןומיז  תלבקל  יוכיס  תרציימ  ןייארתהל  ילבמ  ןכודב  םייח  תורוק  תרתוהש  ובשחש  םיריעצה  ןידה  יכרוע  ןיבמ  ימ 
.םידיקפ הברה  רבוע  התא  םיחלצומל  םיעיגמו  םיהזמש  דע  הרארב ,'  ' הברה שי   " .דיתעב ןומיז  לבקי  תוקד , המכ  םהל  שידקהלו  בשייתהל  חרט  אלש  דמעומש 

ןיא : " םכסמ אוה  ךכו  חילצמ ." ןיד  ךרוע  תויהל  ןיבו  םיטפשמ  ידומיל  ןיב  רעפ  שי   " .המ לוזלזב  בלוד  רמא  םיבוט ," םידיקפ  וליפא  ילוא  םידיקפ , ויה  םה  תרחא  הפוקתב 
". תישיא הצלמהב  ועיגהש  הלאכ  םה  דרשמב  ודרשש  הלא  .תישיא  הצלמהל  ףילחת 

.םילטבומכ רייטצהל  םיצור  אל  .םלטצהל  הלילחו  סח  וא  רבדל  אלש  ופידעה  םה  .הלטבאה  תכשלב  ןיפולחל  וא  קנבב  ומכ  רותב  וניתמה  םיריעצה  ןידה  יכרוע 

האור אוה  הילצרהב  ימוחתניבה  זכרמב  םיקסע  להנימו  םיטפשמב  ראות  רגובכ  .תיחרזאה  תוטילקרפב  החמתה  אכלמ , ןורוד  יקצינרוג , דרשמל  ןויארל  םיניתממה  דחא 
.רמא ילש ," ןיינעה  ימוחת  תאו  יתדמלש  המ  תא  םיפפוח  דרשמה  לש  קוסיעה  ימוחת   " .םיאתמ דמעומכ  ומצע 

ירחא .הדובעל  םיטוהל  ןיד  יכרוע  תורשעמ  תשתומ  התיה  רבכש  הניות , - סאימחנ ידע  "ד  וע תנייארמל , שגינ  אוה  םייסנכמה  עבצל  םאות  ןיד  יכרוע  לש  רוחש  קיתב 
.רזח תוקד  יתש 

? רהמ ךכ  לכ 

איה היעבה  םויכ  .םידמעומ  לש  ץחל  הפ  שי  לבא  ךורא , רתוי  ןויארל  יתיפיצ  .קוסעל  הצור  דמעומה  המב  ררבל  תומשרתה , קר  וז  .הדובעה  תא  גישת  הפ  אל  : " אכלמ
". לודג דרשמב  תיחמתה  ןכ  םא  אלא  םימוד  םיארנ  םיריעצ  םישנא  לש  םייחה  תורוק  .םיישיא  םירשק  ךל  ןיא  םא  ןויארל -  עיגהל 

דיריה ךרד  .ןבלה  ןוראווצה  םוחתב  החמתמש  חוחד , - םרב דרשמב  ףתוש  חוחד , ליג  "ד  וע אוה  ןפוד  אצוי  .דיריה  לע  חוספל  ופידעה  םיילילפ  ןיד  יכרוע  לש  םידרשמ 
תדובעב םיכורכה  םירגתאל  תוניצרב  ןווכתה  ךא  ךויחב , זירכה  םימחול ," שפחמ  ינא   " .רצק ןמז  רחאל  דרשמהמ  שרפ  הז  ךא  תוטילקרפ , אצוי  חוחד  לביק  םדוקה 

יפואב םחול  אוהש  והשימ  ךירצ  ינא   " .הנוצק ללוכ  םילגרה , ליחב  חלצומ  יברק  תוריש  טרפמש  דמעומ  לש  םייח  תורוק  ףלש  אוה  הנה ." תואמגוד ? הצור   " .רוגינס
". ולש

טפשמ

 - םיחלצומל םיעיגמש  דע  : " םישדחה ןידה  יכרוע  לע  םידרשמב  םיבשוח  המ 
" םידיקפ הברה  םישגופ 

םא קפס  ועיבה  םינייארמה  והילא ■  דיב  היקונ  לכיהב  ןידה  יכרוע  תכשל  הנגריאש  המשה  דיריב  הדובע  םושלש  ושפיח  ןיד  יכרוע   734
בלוד רימא  "ד  וע ןייארמה  רמא  חילצמ ," ןיד  ךרוע  תויהל  תלוכיה  ןיבו  םיטפשמ  ידומיל  ןיב  רעפ  שי  : " םייואר םידבוע  רתאל  וחילצי 

 | היורא - ןב תימע 
18:53 27.01.2011 ןכדוע ב : | רומש 22.06.201024 06:58 

ליימב תוארתה 

האלמ השיגל  רקרמ   הדב  ילטיגיד  יונימ  םע  קר  הלבגה , אלל  אורקל 
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? הרוחב וז  םאו 

אוה .עוצקמב  םינש  עברא  - שולש לש  ןויסינ  םע  ןיד  ךרועל  וטורב  לקש  ףלא  עיצמ 18-20  וירבדל  חוחד  חוקלה ." םע  תיתפמא  היהתש  תילאיצוס , תדבוע  היהתש  "
ראתמ חוחד  .ץיבורוה  .שו  ןמגילז  .מ  ומכ  םיעודיו  םילודג  םידרשמ  םע  קושב , ורתונש  רתויב  םיבוטה  םידמעומה  לע  תורחתהל  תבייח  עיצמ  אוהש  תרוכשמה  יכ  ריבסמ 

.תולודגה תומריפה  תא  םיסלכאמ  רבכ  תואטיסרבינואה  ירגובמ  תואמ  המכש  רחאל  תוללכמה , לש  םיבוטה  םיטנדוטסה  לע  קבאמ 

יתקוסעת ןויסינ  רובצל  ןוצרה  םתסה  ןמו  אסיג , דחמ  םורתל  ןוצרה  .ןיד  יכרוע  סויגל  הדמע  איה  םג  הביצה  הכשלב , הווצמ  רכש  תינכות  לע  תיארחא  לט , ןרק  "ד  וע
הנשל דוגינב  הנשה , תוחכונ  גיצה  אל  לט , יננחלא  רוטנק , לט , הילד  "ד  וע המא , לש  הדרשמ  .דיריל  הנושארה  העשב  רבכ  תינכותל  םשריהל  ןיד  יכרוע  וליבוה 15 

.הרבעש

.ריהבה תוקד ," שמחב  םדאה  לע  דומלל  רשפא   " .םייקסע םילבגהב  קוסעיש  ןיד  ךרוע  שפחמ  אוה  יכ  עידוה  רלקז , - קוטשניב דרשמב  ףתוש  ךז , ןרע  "ד  וע
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