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רלימ-הקיבצ- יבצ ילתפנ תמשנ יוליעל

הליהקה תושדח תועובשה גח

58-061183-8 ר"ע  םידרו רפכ תסנכה תיב תליהק י"ע רואל אצוי
רלימ הרישו לייא :בוציעו סופדל האבה .ברפדלוג המלש ברה :טקלמו ךרוע

תבשה ינמז
19:19 :תבשה תסינכ
20:29 :תבשה תאיצי

ברפדלוג המלש ברה :תאמ
 םירמוא קרפ לכ לש דומילה ינפל .תובא יקרפמ דחא קרפ דומלל ץיקה תותבשב גוהנ
 ,םיקידצ םלוכ ךמעו רמאנש ,אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" :הנשמה תא
."ראפתהל ידי השעמ ,יעטמ רצנ ,ץרא ושריי םלועל
 תדובעב תקסוע תובא תכסמש סרוג םימעטה דחא .הז גהנמל ונתינ םיבר םימעט
 יואר תויהל ידכ ומצע תא ךכזל ידוהיה לע .הרות ןתמל היואר הנכה וז ןכלו תודימה
 גחל תועובשה גח תא רשוק תובא תכסמ דומיל ,רתוי קמועב .שדחמ הרותה תלבקל
.םירצמ תאיציב הב וניכזש תוריחה תא תומלש ידיל איבמו חספה
 םהל ויה אל .תינחור הניחבמ הגרדמה לפשב לארשי ינב ויה םירצמ תאיצי תעשב
."הירעו םורע תאו" לאקזחיב רמאנש יפכ ,לאגיהל םייואר ויה ןתוכזבש תווצמ

 םויק ,הז םעו .חספ ןברק תווצמו הלימ תווצמ תא לארשי ינבל ה"בקה ןתנ הז ךרוצל
 שרדמה ךכו .םעה לע תמיוסמ הדימב ופכנ ןה ןכש ,םלש היה אל הלאה תווצמה
 רזג ,חספה תא השמ השעש ןוויכו ...לומל םהילע םילבקמ ויה אל ןהמ הברה" :בתוכ
 ינב ."...ךלהמ וחיר היהו ...חספה ותואב וקבדנו וכלה ...םלועה תוחור 'דל ה"בקה
 לארשי ינב זאו ,הלימ תווצמ םויקב תאז הנתִה השמו ,חספה ןמ לוכאל ושקיב לארשי
.הלעמלמ תוררועתהב אלא םתמזויב ושענ אל וללה תווצמהש ןאכמ .םמצע תא ולמ
 ידי-לע תישענ תאזה הנכהה .הנכה ילב ,םקיר תועובשה גחל אובל רשפא-יא םלוא
 .ןהב תינקנ הרותהש םיכרדבו תובוט תודימב קסועש דומיל הז .תובא יקרפ דומיל
 לע הדובעב תקסוע איה ףאש ,רמועה תריפס תא ריכזמ תובא תכסמ לש הניינע
.תרחא הדימ דגנכ ןוּוכמ הריפסה ימימ םוי לכ רשאכ ,םדאה תודימ

 ,חספה גח ירחא דימ הליחתמ תובא תכסמו רמועה תריפס ידי-לע הרות ןתמל הנכהה
 יכלמ ךלמ םהילע הלגנ"– לארשי םעל ה"בקה לש הלודגה תולגתהה השחרתה ובש
 תמלשנ וזש דע ,ידוהיו ידוהי לכ לש תיאמצע הדובע תשרדנ האלהו ןאכמ ."םיכלמה
.תועובשה גחב
 לע תיללכ הלאש בשייל הדעונ "אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ"הנשמה תרימא
 לש ותמכח ,השודקה הרותה תא לבקל ,םדו רשב ,שונא ןב לוכי דציכ :הרות ןתמ
 םיקידצל הדעונ אל םג הרותה .ףולח ןב םדאה וליאו תיחצנ איה הרותה אולה ?ה"בקה
 םישישמ דחא ידוהי רסח היה וליאש שרדמב רמאנכ ,ידוהיו ידוהי לכל אלא ,דבלב
.םעה לכל תנתינ הרותה התייה אל– לארשי ינב אוביר

 םינוש לארשי ינבש ףא ."אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" :תרמואו הנשמה האב
 םלוכלש אוה םהל ףתושמה ,שרדנכ הניא םתוגהנתהש םידוהי שיש ןכתייו ,הזמ הז
 לש תינחורה ותמר לע טבה ילב ,לארשי ללכ תלחנ איה הרותה םג .אבה םלועל קלח
.ידוהי לכ

ט״לעבה תועובשה גח ינמז
19:19 :תבש תסינכ
תבש תלבק
8:00 :תירחש
19:15 :החנמ
20:05:תיברע
תקלוד שאמ20:29 ינפל אל תורנ תקלדה
23:00 :תועובש ליל ןוקית
 םע תותורבחו םירועיש ומייקתי הלילה ךלהמב
.תולעממ רדסה תבישיה ידימלת
 היהי םא תילגנאה הפשב ןתניי םירועישהמ דחא
שוקיב
04:00 רקוב תליבט
4:45:'א ןינמ תירחש תליפת
5:29 :ץנה
6:00:רוכזי
8:00::'ב ןינמ תירחש תליפת
9:30:רוכזי
17:30 :תודילג תביסמו הרות תלבק סקט
19:15 :החנמ
20:30:גחה תאצ

!תונכומ רבכ תודילגה
היינקל םרתו רזעש ימ לכל הדות



 תניפ
גהנמהו הכלהה

רופיס

 רשאכ תודחוימה תוכלהה ןה המ :הלאש
?תבש יאצומב לח גח

 רוסא ןכלו ,גחל תבשמ ןיכהל רוסא:הבושת
 השעמ ףא– רבד םוש תושעל תבשה םויב
.גחה ךרוצל– תבשב רתומה
 ירחא קר םיקילדמו םיניכמ גחה תורנ תא
 ,תמייק שאמ םתוא םיקילדמ .תבשה תאצ
 רוציל רוסא יכ ,תבשה ינפלמ דוע תקלודה
 שאה תא םיריבעמ םא( גחב השדח שא
 אלא ,ותוא םיבכמ ןיא ,רורפג תועצמאב
 :גח לכבכ .)וילאמ תובכל ול םיחינמ
 'בוט םוי לש'( הליחת םיכרבמ םידרפסה
 .םיקילדמ ךכ-רחאו ,)תוגהונל( ,'ונייחהש'ו
 שי .הזב םיגהנמ יקוליח שי םיזנכשאה ןיב
 ברעב ומכ ,הקלדהה ירחא ךרבל םיגהונ
.תבש
 תליפת םדוק תורנ הקילדמ השיאה םא
 ,הכאלמ תושעל םיצור םא וא ,תיברע
 םדוק ,גחב תרתומ ךא תבשב הרוסאה
 ,שודיקב וא )"ונעידותו"( הליפתב םילידבמש
 שדוק ןיב לידבמה ךורב" :רמול םיבייח
.)'ה םש תרכזה ילב( "שדוקל
 שודיקה םע האב תבש יאצומ לש הלדבהה
 ,ןפגה תכרב :ןלהלש רדסב ,גחה ליל לש
 לידבמה' ,'שאה ירואמ ארוב' ,גח לש שודיק
 :ל"זח ןושלב( 'ונייחהש' ,'שדוקל שדוק ןיב
.)ןמז ,הלדבה ,רנ ,שודיק ,ןיי– ז"הנקי
 יאצומ לכב .'םימשב ינימ ארוב' םיכרבמ ןיא
 שפנה תא בישהל ידכ תאז םישוע תבש
 ,תבשה לש 'הרתי המשנ'ה תאצ לע הרעצמ
 םה ותחמשו בוט םוי גונעת– גחב וליאו
.שפנה תא םיבישמ םמצע
 לע םיכרבמ 'שאה ירואמ ארוב' תכרב תא
 ,הזל הז םתוא םיברקמ ןיאש שי .גחה תורנ
 תופכ תא םיברקמ ןיא םגו ,הקובאל םכפוהל
 ,תבש יאצומ לכב גוהנכ ,תורנה לא םיידיה
.דבלב םהב םיטיבמ אלא

 סנרפתה אוה .לסימורבוד הרייעה לש הרבחה ילושב יחש ,ןימינב-ןולובז היה טושפ שיא
 םימכחה-ידימלת לבא ,היה םימש-אריו בל בוט .םייח-ילעבב לופיטמו תורוע תטישפמ
 ובשחנ ןימינב-ןולובז תמגוד םישנא םע רשק לכ וא החיש .ותומכשלו ול וזב הרייעב
 לש םסחי תא הנישש ערואמ לסימורבודב עריא דחא םוי םלוא .ךרע-תותיחפ םהיניעב
 תיבל הרייעה אפור ארקנ דחא רקוב .הצקה לא הצקה ןמ ,ןימינב-ןולובזל הרייעה יבשות
 הלח וב םגש ,רחא תיבל אפורה קעזוה ,דליב לפטמ ודועב .הלוח דליב לפטל ידכ ,םייוסמ
 םהידליב זחאש םוח לע הגאדב םה ףא ורפיסו םיפסונ םירוה ועיגה ךכ ךותב .םידליה דחא
 ךותב .םיהז ויה םירקמה לכב הלחמה ינימסת .םלצא ולגתנש םיפסונ הלחמ ינמיס לעו
 .םידליב הפֵגמה העגפ רקיעב .הפֵגמ לש םידממל עיגה הלחמה ףקיה יכ רווחתה הממיכ
 וחילצה אל םיאפורה םלוא ,הצע סכטל ידכ לסימורבודל וקעזוה הביבסה לכמ םיאפור
 ןמזב-וב .רוזמ הל אוצמל ושקתה םג ןכ-לעו ,ןוכנ-לא הרידגהלו הלחמה שרוש תא תולגל
 הברמל .םיגאדומ ןאצ ילדגמו םינתפר ןימינב-ןולובז לש ותיב רצחל עיגהל ולחה
 ושקיב ,"ונל רוזע" .המולע הלחמ שממ םימי םתואב העגפ ןאצבו רקבב םג ,העתפהה
-הטמ ןדבואמ וששחש ,םיאלקחה וילא וננחתה ,"!הפורת ונל אצמ" ;ןימינב-ןולובזמ
 הלעהו טרפל טרפ ףריצ ,ריעה ידלי ברקב השענל ותעד ןתנש ,ןימינב-ןולובז .םמחל
-םג תומהבה תלחמ ירוחאמו םידליה תלחמ ירוחאמ דמועה אוה דחא םרוגש הרעשה
 הלחמב ולחש םידליה לכ יכ ,ול ררבתה .ותרעשה תא ששיא ךרעש זירזו רצק רקחמ .דחי
 דע .תומהבה תלחמ התלגתנ םהבש םירידבו תותפרב ורוקמש בלח ותש תירותסמה
 םילוח– םידלי תוקשהלמ לודחל ,תיעמשמ-דח הארוה הרייעה יבחרב הצפוה הרהמ
 םידמולמה םיאפורה ובקע הכרעה יאלמו םיאתשמ .תימוקמה בלחה תרצותמ– םיאירבכ
.םידליה תלחמל םרוגה לע דומעל ליכשהש טושפה שיאה רחא לסימורבוד ינב ראש לכו
 רוזאב יכ הליג אוה .םייחה-ילעבב הלחמה רוקמ תא םג ןימינב-ןולובז ףשח אבה בלשב
 םילכואה םייחה-ילעב לש םמדל תרדוחה ,תלערומ הייבשע תחמוצ ריעה יתאפב םייוסמ
 תופורת םיבשעמ חוקרל חילצה רצק ןמז רובעכ .םהלש לוכיעה תכרעמב תעגופו הנממ
 ךותב .םילוחה םידליה ,לידבהלו ,םיעוגפה םייחה-ילעב– םינתשמ םינונימב– וקשוה ןהמו
.הלחמה תא לילכ רגמל ןימינב-ןולובז לש ותפורת החילצה עובשכ
-ןולובז לש ודמעמ הלעתה תחא-תבבו ,עתפל בבותסה לגלגה .החוורל המשנ לסימורבוד
 ויפלכ ושח םיברו ,'רוביג' וב ואר לוכה .יתרבחה דמעמה ימורמל תויתחת לפשמ ןימינב
-יקרפב הנשמה רמאמ תא בטיה שיחמה ןימינב-ןולובז לש הרקמה .הקומע הדות-תרכה
 ןיאו העש ולןיאש םדא ךל ןיאש ,רבדלכלגילפמיהתלאו ,םדאלכל זב יהת לא"– תובא
 םג ןימינב-ןולובז הנפ לסימורבודב ותכאלמ תא םילשהש רחאל ."םוקמ ול ןיאש רבד ךל
.הלחמב םה ףא וקבדנש ,םהיתומהבו םייוגה ידלי תא אפרל ידכ ,הביבסה ירפכל
 הרקמה" .ותוא חבישו המיבה לע בצינ הרייעה ברש העשב תסנכה-תיבב חכנ אל אוה
 ונישעמ לע תיתימא הבושתלו שפנ-ןובשחל ונלוכ תא בייחמ ונבושייב עריאש ןורחאה
 ידכ םג הזה הרקמב שי לבא" :רמאו ףיסוה ןכמ רחאל .וירבד תא ברה חתפ ,"םיבוט-אלה
 לוכי ,םימש םשל ויתונווכו םיבוט וישעמש דחאו דחא לכ .דיחיה לש וחוכ לע ונדמלל
 'חרזמ'ה יבשוימ ונניאש ,ןימינב-ןולובז ,המגודל ,הנה .הנוילעה החגשהה לש חילש שמשל
 ויתודימו וביל רהוט תוכזב ,תאז-לכבו ,לסימורבוד ינדמל םע הנמנ וניאו תסנכה-תיבב
."ונלוכל הלצהו העושי איבהל 'ה חילש תויהל הכז ,תובוטה
 יכ ול ררבתה ,הביבסה ירפכב ותכאלמ תא םילשהש רחאל ,הריעה ןימינב-ןולובז רזחשכ
 וייח תא להינ וימי לכ .וביל תא ופיצה הקעומו רעצ .תוירבה תחישל ךפהנ ותבוטב אלש
 ויתובשחמ תא קיחדהל הסינ אוה .תוטלבתה לש גוס לכמ ששח אוהו ,הענצבו טקשב
.ליגר םוי-רדסל רוזחלו תודרוטה
 תבש" :ול לחיא דחוימ םינפ-רואמבו ברה וילא שגינ ,הליפתה רחאל ,תבש לילבשכ םלוא
 לכעל השקתה אוה .ויתושגרב טולשל תורועה טשופ חילצה אל ,"ןימינב-ןולובז 'ר !םולש
 ץרפ אוה .'ר ראותה תא ומשל ףיסומ ףאו וילא שגינ ומצעבו ודובכב ברהש הדבועה תא
 ידיתעה וקלח ןובשח-לע אב וניא וילע ףערומה דובכה םא ברה תא לאשו שגרנ יכבב
.אבה-םלועל
 חונת" .ועורז לע תפטלמ די וחינהב ,תוכרב ברה ול הנע ,"ןימינב-ןולובז 'ר ,ךתעד חונת"
 .אבה-םלועב וקלחמ תיחפמ ול ןתינה דובכה– דובכה רחא ףדורש ימ קר ןכש ,יריקי ךתעד
 ןימינב-ןולובז ..."וירחא ףדור תאז-לכב דובכהו דובכהמ חרובש ימ לע םילח םניא םירבדה
.בל-בוטו עוגר ותיבל רזח
.םימי םתוא לש 'םיטושפ'ה םידוהיהמ םיבר ויה ולאכו ןימינב-ןולובז 'ר היה הזכ


