
קשלהדעותולע8מ 

ןושלה דעו תלעפ לע הריקס 
ייע ושענש דאמ תובושח תולעמ ןיבל שי םינורחאה םישדחה תשלשב 

יחנמל ןולמה איה ח הפוקתב המיתשנש רתיב הלודגה הלעפה .ןושלה דעו 

קילאיב .נ .ח תופתתשהב דלפנידג לאיחיו ם'הרפש .נ י"ע רבחש הקינכתה 

؛ליכמ ךרכה .רואל ושהע אצי ונממ 'א ךרכשו דלשיט ףסוי רנ'גניאהו 

ןולמהמ 'א ךרכל םיאתמ אוהו ,רתויב םיגוהנה הכאלמילכ (2 *תונוכמ יקרפ (1 

לעפמה והזש ,דמאל רשפא הזרפה ילב .ןאמולש לש .דקינכתל ימאל-ןיבה 

לש תובר םינש תדובע .ןושלה תיהת עוצקמב ןורחאה ןמזב רתויב לודגה 

וננושל תיחתל תודע שמשמה ,הז ןולמב העקשה ןושלה ינמאו עוצקמ ילעב 

.הקינכתהו עדמה תועצקמ לכל התרשכהו 

תורבחמה שלש תא וז הפוקתב ןושלה דעו איצוה ,דקינכתל ןולמהמ ץוח 

דעול ונפ םינוש םידדצמ .הינש האצוהב ןושלה דעו תונודכז לש תונושארה 

ןאיצוהל ךרצ האר ןושלה דעוו ,ירמגל וספאש ,הלא תורבחמל השירדב ןושלה 

םג ןושלה ינינעב םינוש םירמאממ ץוח תוליכמ תורבחמה .הינש האצוהב 

,לושב ילכו םילישבת ,םיחמצה ,תולמעתהה ,ןובשחה יחנמ ؛םיחנמ תומישר 

.היקלחו הדונמה ,םישובלמ ,םידליה ינג 

םדקתהל ט"פדת תנש תישאר םע הליחתה הליגרה דעוה תדובע םג 

.ץרמ דתיכ 

.היקלחו הלגעה יחנמ תא העבק (םילשורי) תונמאו הכאלמל הדעוה 
.התדובע תא הדמג (םילשורי) םילישבתהו חבטמה ילכ תומשל הדעוה 

.'וננושל" לש האבה תרבוחב הנמסרפתת הלאה תודעוה יתש תומישר 

איהש ,וידרהו ףרגלטה ,ןופלטה ,למשחה יחנמל הדעו הדסונ ביבא-לתב 

ץרמב השגנ הדעוה ,הפיהב ןוימתהדילעש הדעוה םע דחי תדבוע 
.התדובעל 

רבב הליחתהש יאלקח ןולמ רובחל הדעו ביבא-לתב הדסונ ןכ ומכ 

תואצותה תא דבכ הארנ םידחא םישדח דבעכש ,הוקת שי .התדובעב 
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ןועלה דעו תו_ 

דמגב תדמוע (ביבא-לת) קספה ינממל הדעוה .הלאה תודעוה יתש תדובע לש 

..ךיתועצהו היתונקסמ הנמסרפתת "וננושל" לש האבה תרבוחבו התדובע 

הפשה ינגמ דודג די לע הדסונ יקסבוקילו •ש דמ תופתתשהב - 

.להקב םתצפהו ןושלה דעו יחנמ לש תוחול תאצוהל ןרק 

תא ול ןתנו ןושלה דעו תכימתל תושעל הברהש ,גרבדלוג .ל .י - 

דעצ המרגש ,השק הלחמב הלח ,ותדובע תואצות תא םסרפל תורשפאה 

תיבבל החמשב .דידיו רבח וב םיאורה ןושלה דעו ירבחל הברמ הגאדו 

ול ועיבהו בוטו ךלוה ובצמש ,הרושבה תא ןושלה דעו ירבח ולבק תיתמא 
.בתכמב םתחמש תושגר תא 

תורדתסהה תופתתשהב תירבעה ןושלה דעו רדס ולסכ 'ב 'ה םויב 

םיעבש ול תאלמ םויל איזמ .מ .א ד"ד דובכל ףשנ לארשי ץראב תיאופרה 

ןולמב הרדס הגיגחה .לארשי ץראב תיעדמה ותדובעל הנש םיעבראו הנש 
דעו ירבח .שיא טישמהו האמכ לבויה לעב תא דבכל ואב •טדימשדלוג 

תריקחל הרבחה ,תירבעה הטיסרבינואה חכ-יאב ,תויעוצקמה תודעוהו ןושלה 

,םילוח רוקב ,הסדה ,תינויצה הלהנהה לש תואירבה תקלחמ ,לאדשי-ץרא 
הרומ ובש ,םירומל שרדמה תיב לש םידומה רבח ,םילשורי יאפור ,לאלצב 

.הניגיהה-תדות תא הנש שמחו םירשע הז לבויה לעב 

תא ןיצו קילאיב .נ .ח ןושלה דעו תואישנ םשב חתפ ףשנה תא 
היחה תירבעה ןושלה רקח עוצקמב ץולחכ לבויה לעב לש ותלעפ 
שרדו ,האופרהו עבטה יעדמל םיחנמ תעיבקל דכמתהש ןושאר רותב דוהיבו 

,האופרה יחנמל לודגה ןולמה דמגל ונמז לכ תא אבהל שידקיש לבויה לעבמ 

ןושלה בצמ תא ראת דנזולק ףסוי 'פודפה .וימי לכ וב קסוע אוה דשא 

.לבויה לעב לש ותדובע ךדע תאו הנש םיעברא ינפל לארשי ץראב תוברתהו 

.חקור .ל .י ד"ד רבד תיאופרה תורדתסהה זכרמ םשב 

- תינויצה הלהנהה לש תואירבה-תקלחמ םשב ؛לבויה לעב תא וכרב 

'םרפ והיעשי - לארשיךדא תריקחל הרבחה םשב ,דלוס הטירנה 'גה 

שרדמה תיב לש םידומה דבה םשב ,ץש .ב 'פורפה - "לאלצב" םשב 

םשב ,ןומולוס םייח - "םילוה דוקב" םשב ,גרובניד .ב - םירומל 
לבויה לעב .םידדוימו תודסוממ תוכרב וארקנ .דועו ,ןונבל .מ -- ףורשי" 

יתדובע תמלשהל וצרמו ונמז לכ תא שידקהל חיטבהו םישגרנ םירבדב הנע 

."הוקתה" תדישב המיחסנ הגיגחה .וייח 
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