
דוקינה דקה ביתקה יללק 

ן1שלה דעו לש "ביתכה יללכ תעיבקל הדעו"ה המסרפ ב"שת ןוויסב 
؛؛.יבמופ חוכיוול עצמכ דקונמ וניאש ביתכה תרדסהל התעצה תא "תירבעה 

،תוירבע םילמ לש דקונמ יתלב ביתכ (א ؛םיקלח ינש הללכ תאזה העצהה 

ךותמ תויזעול תואבהו םייטרפ תומש תקתעהל ןווכמ היהש .תיזעולמ קיתעת (ב 
.ירבע בתכ לא רז בתכ 

דדוע "וב תובולש ירבעה קודקדב תוינורקע תולאש המכש ,ןושארה קלחה 

ךרעש ,םייעדמ םיסוניכ ינשב .ול הצוחמו ןושלה דעו ילתוכ ךותב םיבורמ םידה 
,הנש התוא לש רמועב ג"לבו ד"שת תוכוס לש דעומה לוחב יבמופב ןושלה דעו 

לכל ,טרפב ל"נה הדעווה תעצהו ,התוללכב ירבעה ביתכה ןוקית תיעב הנודינ 

ומסרפתנש ,םידבדה-תונורכזב תובותכ ןה אלה ,וז היעבב ועמשוהש ,תועדה .הידדצ 

٠ .94—71 ימע ג"י ךרכ םשו ،251—198 ימע ב"י ךרכ "וננושלב 

ןוויכה לע ודי תא ךמס ,ד"שת רמועב ג"לב וסוניכב ,תירבעה ןושלה דעו 

טילחה אוה םלוא ;דקונמ וניאש ביתכב אלמ גיהנהל :לינה העצהה לש יללכה 
העצהה יטרפ תא ןוחבל הדיקפתמש ""ביתכה יללכ חוסינל הדעו" יונימ לע 
חוכיווה חור יפל ,תודגונמה תועדה ןיב הרשפ לש ךרד ,רשפאה תדימב ,אוצמלו 

.םירכזנה םיסוניכה ינשב 

חפיס ,ד"שת זומתב ה"כ םויב ותבישיב ,ןושלה דעו לש יזכרמה דעווה 

יללכ תעצהב םייוניש םיעבותה ןמ םירבח העברא 'ביתכה יללכ תעיבקל הדעו"ל 
.סוניכה תטלחה יפ לע "ביתכה יללכ חוסינל הדעו"ה תא הז ןפואב ןנוכו ליגה ביתכה 

,שדב רשא 'אה ,טענב צ"ד 'טורפ ,ןייטשפא נ"י יפורפ ؛םה וז הדעו ירבח 

דוד 'אה ,ןיבר א"י ד"ד ,דנזולק 'י יפורפ ,ןהכ בקעי ר"ד "דנישטרוט הינ 'סורפ 
ףתתשה הדעווה תובישי בורב .םייח-ןב 'ז ד"ד אוה הריכזמ .(ץיבוגועמש)ינועמש 

".ביבאילתב ןושלה דעו לש יעדמ ריכזמ ,ןזיא 'ע ריד םג 
ןמז יחוורב ומייקתנש ,תובישי שמחב הדעווה הדביע םיללכה תעצה תא 
דעווה סנכתנ ירשתב ד"כב .ח"שת ירשתב דיכ דעו ה"שת טבשב 'ד ןמל ,םילודג 

.םיברב םמוסרפ תא רשיא טרופמ ןויד רחאלו ,םיעצומה םיללכב ןודל ידכ יזכרמה 

ופתתשה וריכזמו ןושלה דעו לש םיימלשורי םירבחש ,ריכזהל םג יואר 

.ירבעה ביתכה תויעב ונודינ ןהבש ,ןושלה דעו םוחתל ץוחמש תובישיב 
תכרעמה םעטמ הדעווב :תונוש תופוקתב ויה ןה ףא וללה תובישיה 
יעדמל ןוכמב ,(וב ב"כו ג"שת טבשב 'ח) תיארקמה הידפולקיצנאה לש 

ה"נ יפורט /טענב צ"ד 'שורפ ,ל"ז תארב 'ח ר"ד ،ןייטשפא נ٠٠١ יפתש :ויח הירבח .1 

.סייחךב 'ז ר"ד הריכזמו ،רגזולק 'י יפורט ،بأ ןילי 'ד יפורט ،רנישטרוט 

הירבחו ،הדיקפת תא המייס אלש !הליבקמ הדעו ארוב הלעש ךרעב חפוקת התואב 

ינועמש דוד 'אה ،ןהכ בקעי ר"ד ،שרב רשא 'אה ،ץיבוקדב ד"י 'אה ،ןינורבא 'א יאה :ויה 

.ןיביי 'ש יאה הריכזמו ،(ץיבוגועמש) 

.242-232 ימע א"י ךדכ "וננושלב 'ר .2 

ירבעה ביתכה תלאש לעו ןהיתויעבו ןושלה דעווב ביתכה תודעו לש ןתדובע ךרד לע *3 

.142—136 ימע ג"י "וננושל/، ،"ןושלה דעו י"ע ביתכה תלאש ןורתפל* םייח"ןב 'ז דוע ןייע ללכב 

רטפתה ןהכ בקעי ר"ד *תבחרומה הדעווה תדובעבףתתשה אל ןייטשפא נ"י יפורט .4 

•הנושארה התבישי דחאל ודיקפתמ 
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83 דוקינה רסח ביתכה יללכ 

הדעו"ב ,(יד"שת רדאב ,תיברעה ןמ קיתעתה תלאשב) הטיסרבינואה לש חרזמה 

הפסאתהש ،"ירוטסיהה םיוהיזו לארשי ץראב תומוקמה תומש לש ביתכה תרוקיבל 

הידפולקיצנאה תכרעמ םעטמ הדעווב ،,ד"שת זומתיטבש ישדוחב םימעפ עברא 
תובישיב .(חישת ולסכב דייו ז"שת טבשב ו"כ) "הדסמ،, לש הדוסימ תירבעה 

ףאו ,"ביתכה יללכ חוסינל הדעו"ה תלעותל ויהש ,םיפסונ םיטרפ ונבלתנ ולא 
טייעדמ םיגוח לא ןושלה דעו תעצה לש יללכה ןוויכה תרדחהל עקרקה הרשכוה 

.םינוש םייתורפסו 

םייסתש הווקמ איהו ,קיתעתה אוה ,ינשה קלחב ןודל הלחה רבכ הדעווה 

,םינוש תומוקמב םירדה ,הירבחל ורשפאיו ןוחטיבה יאנת ובטוישכל ,וחוסינ תא 

ןושלה דעו האר אל ,המצע ינפב הביטח אוה ןושארה קלחהו ליאוה .דהי דעוויהל 
.םיברב ומוסרפ תא דוע תוהשהל הביס 

דעו ףאוש ןאכ םיעבקנה ביתכה יללכבש ,שיגדהלו רוזחל םוקמה ןאכו 
תועונתה תעבה לש םלש ןורתפלו תושדח תודבוע תריציל אקווד ואל ןושלה 

ידכ דוקינה תטישב תכל הקיחדמ המדופיר שרודה ןורתפ ,דוקינ ומע ןיאש ביתכב 

ביתכ לש דיחא גהונ עובקל איה ותרטמ אלא ١ לבוקמה אטבמל ומיאתהל 
ףאוש אוה .רוביצב םויה םיחוורה םינושה םיגהנה םוקמב אלמ 
ןושל תורוצ ןיב הנחבהה תא - דוקינב שומיש אלב רבדה ןתינש הדימב - לקהל 

.הבורמהדימב ללכה ןמ םיאצוי םהב ןיאש ,םיטעמו םיטושפ םיללכ תחנה ידילעתונוש 

הרשפ ,םינוש ביתכ יגהנמו תועד ןיב הרשפ ירפ רומאכ םה וללה םיללכה 

םיפיעסב תוינשה תא םינייצמ ונא דחוימ ןפואב .תודיחאה ןובשח לע םיתעל הגשוהש 

יכרוצל הביתכה תנוכמ םאתות םא ,ןמזה ךשמב הלטבל היהי רשפאש ,6 ,3 ،2 
,די-דודיסב םיקרושו םימלוח לש קיפסמ רפסמ םיסופדב היהי םאו ,הזה ביתכה 
םצמצל ונחרכוה ,לינה תויתואב רסוח תמחמ .וב םירדוסמ םייעדמה םידפסה בודש 

ךירצ ןיאו)וז המדקה וליאו ,דבלב המגודלו םיללכה תכרעמל ןהב שומישה תא 
.6 ,3 ,2 םיפיעסבש םייביטנרטלאה םיללכה יפל הרדוס (תרבוחה לכ דמול 

תא םייקל םיליכשמה להקו םירפוסה ,םירומה ודיפקי םאש ,הווקמ ןושלה דע 

.םרפשלו םתוא ןוחבל רוזחלרשפאיש,בר ןויסינ םינשרובעכ שבגתי ,הלאה ביתכה יללכ 

ביתכה יכרוצ לכ תא םירופס םיללכב ףיקהל אוה תוענמנה ןמ ؛תאז דועו 

,הלמ לכ לש תודחוימה היתוניחב יפל ,היתורוצו הילמ תובבר לע ,ןושלה לש 
םיצמוצמ תולובגב :םיווקמ ונאו — תונוש תולאש ויהי ךכ םושמ .הרוצו לקשמ 
לש םתרטמ ויניע דגנל הוושמה ,בתוכה לש ותעד לוקישל תונותנ — רתויב 
ןיב הנחבהו ,דחא דצמ הרומג היצזילאקוו תארקל תומדקתה :הלאה ביתכה יללכ 

תא ךירדהל וחוכב םלשה ביתכהיןולימ קר .דחא דצמ ביתכב תומודה ןושל תורוצ 

.הז לש ורוביח תעש ףא אובתו ,טרפו טרפ לכב בתוכה 

תעבהל םידעוימה ,הלאה ביתכה יללכ לע ףסונש ,ריכזנ ףוסבל 
תגהנה לע ץילמהל ב"שת טבשב ו"טב ותפסאב ןושלה דעו טילחה ,תועונת 

.תופרה ה ,פ ,כ ,ב ןכו ,ש ןמןלידבהל ה ,פ ,כ ,ב ,ש םירוציעה ביתכ 
חיבז 

١٠٥ ןב ריכזת חרזמה יעדמל ןוכמה ד"וי ידיל םירוטה בתוכ שיגה וז הבישי רחאל .1 

אלש ،םיפסונ םיניינע ללוכה הקונמ וניאשו דקונמ ביתכב תירבעל תיברעמ קיתעתה לע םיפיעס 

.ינשה קלחב הינוידב הדעווה תא שמשי הז רמוח ,ב"שתמ הדעווה תעצהב ןובשחב ואבוה 

،ןיביי ,ש 'אה ،יאנליו יז ר"ד ،יקסבלסדב 'ר 'אה ،םייח-ןב 'ז ד"ד :ויה הירבח .2 
•רלזיימ 'ב ר"דו ריאמ ל"א יפודמ ،ץישפיל 'ז 'גגיא 



ןושלה דעו תולועפמ 84 
تعتتتِ- 

המידקמ הרעה 

וא תורז םילמ לש ןביתכ תוירבע םילמ ביתכל םינווכמ ןלהלש םיללכה 
.רוחל עבסיי וננושלב תולואש 

םשל ונשמתשה 'היטרפל דוקינה תכאלמב יקב וניא בחרה רוביצהו ליאוה 

ןהינמיס יפל וא 'וא 'יא 'א 'א תועונת ؛םייללכה םיגשומב חוסינה תוטשפ 
תונושלב ןכו) תאזה ןושלב גוהנה אטבמה יפכו .U .0 ,1 ,e ,a :יניטלה בתכב 
ומכ) ء הניא םלועלו 'וא הייגהה תא דימת ,לשמל ,U .תנייצמ ךכיפל .؛תודחא 

עבות וניא תויניטלה תויתואב וננושל תועונת לש הז ןומיס .(תילגנאה but תלמב 

דוקינ ינמיס וב לולכל ןתינש ינפמ ,אוה חונ לבא ,יעדמייטינופ קויד ומצעל 
*ץמקו חתפ) הוש ןפואב 'ונרוביצ לש רכינ הלח יפב וא ,וניפב םיגהנה ,םינוש 
םיעבומ םהש הדימבו ,(ףוטהיץמקו ןטק-ץמק ,םלוה ؟קרושו ץוביק }לוגסו יריצ 
'תירבע אורקל עדויה לכ .הוש אוה ףא םנומיס ,אלמה ביתכב האירק תומאב 

.םיאבה םיללכב תושמשמה 'תויזעולה תויתואה תא ףא עדוי 

:םיללכה 

י ,דוקינב אלש ףא אלמ תבתכנ ,דוקינב אלמ בתכיהל הנידש ,העונת לכ 
,(תיב =)תיב ؟הרימש ,הריש ,דוא ,(רומש =)רומש ,המוקת ,הרוש :ןוגכ 

.לכיה ا ,דביא ,קיר ,הביא 

תוראשנ 'האירק תומא ןניאשכ םג 'דקונמה ביתכב תואבה ,תויתוא ؛הרעה 
,הוג ,הכ ,אוצט ,אל ,לאמש ,ןאצ ,שאר ؛ןונכ ,דוקינב אלש ףא 

,ויסוס ז(ףילע=) ךילע ,הנירקת ;תאצ 'תישאר ,(יאלפ —)יאלפ ;הפיא 
.(איג וא איג ==) איג ,(אוש =)אוש 

:(ץוביקו קרוש) U תעונת 

ללמוא ,ןחלוש ,הצלוח :ןוגכ ,הקורש ו"יו תואב U תעונת לכ םינמסמ 
.המודכו (ר3ש=) רבוש ,הדוקפ ,תמסוכ ,ףכוא 

.הטושפ ו"יוב םישמתשמ ,סופדב הקורש ו"יו ןיא םא :יביטנרטלא ללכ 

:(ץמקיףטחו ןטק-ץמק ,םלוח) 0 תעונת 

ך1גכ םלוחה הנמיס דוקינבשכ 0 תעונת תא המולח ו"יוב םינמסמ (א 
תואלמ אוצמל ,בוסי ,בוס ,רומשל ,(יוויצ)רומש ,רומשי ؟חומ ,זוע ',לוכ ,שדוק 

(הנק =)הנק ؛ןוגכ ,היל יחנ לש טלחומה רוקמה 0 :ללכה ןמ םיאצוי ؛'א הרעה 

דבאי ,רמאת ؛ןוגכ ,איל יחנ לש לקב דיתעה (2 

ןכש ,דבוא ,רמוא :ןושאר ףונב םלוא) המודכו 

.(האירק םא הניא ובש ףילאה 

הפיא ,הפ ,הכ ,לאמש ,שאר ,ןאצ ,אל ؛ םילמה (ة 

.קספהה תרוצ וזש פ"עא ,טפשמ ךותב םג יפוי ,ישוק בותכל רתומ :'ב הרעה 

דקונמה ביתכב רסח ת1בוחכה טילמ אלא םיאבה םיללכבש ת1אמגודב ואבוה אל ךכיפל 1 

ףנכ = רבא ןיבו יעב ןיחבהל 'דביא !ן1שלה דעו תטלחה יפ^ •2 
.לכ ٠٠ (לכ =0 תוכימסב לבא .و 



8ق רו؛>י؛ח ר؛גח גיתגה י؛י؛יכ 

:ץמק-ףטח 1א ןטק-ץמק הנמיס דוקינבשכ ,0 תעונת לש הניד הזו (ב 

,ו"יוב ותוא םינמסמ ןיא ,הלמה לש היתורוצ לכמ םייק ץמקה םא ."1 י 
.תינכת ،ןברק ,המכח ,םנמא :ןוגכ 

,דסח םלוח אוה ,הלמה התוא לש תידוסיה הרוצב ,ץמקה לש ורקיע םא .2 

םש)ירמוח :ןוגכ ,המולחו''יוב ,תידוסיה הרוצב ומכ ,ותוא םינמסמ 
םשו םצע םש) ישדוק ,(ילש תלוכיה) יתלוכי ,(ראות םשו םצע 
.(םילוכי םתייה =) םתלוכי ,אנ רומשי ,ךרומשי ,ךתלוכיש ,(ראות 

،הטושפ ו"יוב םישמתשמ ,סופדב המולח ו"יו ןיא םא :יביטנרטלא ללכ 

<2§םג ןייע) 

:(קדיח) i תעונת 

.חנ אושב תוא הירחא ןיא םא ,דתיב i תעונת לכ םינמסמ ללכ ךרדב 
,רקיע ,הטיח ,םליא ,חקיפ ,תרוקיב ,רוניכ ,רוביג ,שודיק ,רוביד :ןוגכ 
,ונמיז ,רמשית ,לטינ ,רביש ,ןמיז ,ינוביר ,ןולימ ,ןותיע ,ןודקיפ ,םניח 

!.הייגה ,הייאר ,הייטנ ,ולהינ 

.(ורמש =) ודמש ,רומשת ,לעפמ ,החמש :תאז תמועל 

:דיוי םיבתוכ ןיא הזה ללכל דוגינב ؛'א הרעה 

םתרוצב ןיאש ،סילופכה תרזגמ תוטשה לש הייטנה תורוצב (أ 
.(יוכו דצ ,בל ןמ) םיתפ ،םיתע ،םיזע ،ודצ ،יבל :ןוגכ ינ תידוסיה 

בותכל שי ،יוכו םהיניש ،םייניש לשמל ،ןש תלמ תייטנב םלוא 

.(םינש =) םיינש,רפםטה-םש ןיבו הניב לידבהל ידכ ד"וי 

؛ןוגכ .םהיפל םיטונהו יי'סו ניס ירסח םילעפב ליעפה לש רבעב (2 
.חינה ،עיצה ،ליצה 

.תרויג ,תוירט ,תוירב ،בויח ،םויק ،ןויד :ןוגכ ،וי וא וי ינפל (ة 

.ןכמ ،ץקמ ،ותיבמ ؛ןוגכ ،שומישה ם"יט רחא (٠ 
.(הלט ==) הלט ،הנה ,ןט ،םע ،םא :םילטב (ة 

אוה ןהב שגדהש ،(ת1בהע=) תובקע ،(יבנע==) יבנ5؛ןוגכ םילמב (ة 
.'האירקה תראפת"ל 

,םירויע ،םיחקיפ ופכ םילטב ،דיוי םיבתוכ הזה ללכל דוגינב ؛'ב הרעה 

לשמל ןייע) חג אושה ןהב היה אל ארקיעטש ،(ןורכז =)ןורכיז 

.הייטנה תורוצ ןיבודרסנבדיחיה תרוצ ןט 

:(לוגס-ףטחו לוגס ,הדיצ) e תעונת 
؛؛.דויב ء העונתה תא םינמסמ ןיא ללכ ךרדב (א 

:הלא םירקמכ דיויב התוא םינמסמ ,הדיצ וז העונתל םיאתמ דוקינבשכ (ב 

ינפל ונייה ,(4§ 'ע) ד"ויב עבומה קריחה םוקמב אב הריצה םא .1 י 
שדיח ןבוריס ,םישוריג ,הארית' ,השעית ,ךדיב :ןוגכ ،ד"עחהא 

.(ןטעמ ',ונוצרמ :תמועל) ןואריד ,ןובריע ןטישדיח ,(שלח =) 

•ד§ הרושהו ,היגה ،היאר ==ןויגה 'היאר לבא 1 

.קיר 'קיח :ן1גכנ ו"1יה תנחכג 1§ ימלש ןבומ "ימ1י ימאטמ ,ויי ףוריצמ עגמיהל ךכב הבווכה -ة 

.ש"יעו ,יוכו ךילא 
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,ת,רבה יתש ינב הבקנ ןושלב םצע-תומש לש הנושאר הרבהב .2 
,הביק ,הריל ,העיז :ןוגכ ,הייטנה לכב הב םייקתמ הדיצה םא 

.הדע ,האמ ,המח :תמועל — הבית ,האיר 

,הבקנ ןושלב ראות תומשבו םצע-תוטשב םירומא םירבדה ןיא :יא הרעה 

,(הדיעמ השיא =)הדע ,התמ ,הנכ :ןוגכ ,רכז ןושלב תוטשמ םירזגנה 

תרוצ ןיב ביתכב דירפהל יזצר אלש ינפמ ,המודכו ,הדש ,הרע 

.הבקנה תרוצל (המודכו דש ,רע ,דע תמ ,ןכ) רכזה 

,דיויב דוקינב אלש תבתכנה ,(הטונת=0 הניש תלמ ללכה ןמ תאצוי :יב הרעה 

הנש ןיבו הניב לידבהל ידכ ,םייקתמ הריצה ןיאש יפ לע ףא 
.(ןמז תפוקת=) 

.0לא-יא=) וליא הלאשה תלמב .3 

םינמסמ ,(לבוקמה גהונה יפל) לוגס וז העונת לש הנמיס דוקינבשכ (ג 
.שקיה ,רתיה לקשמב קר ד"ויב התוא 

רוציעה 6 

ן הדיעו ,יודיו ,דעו ,קיתו :ןוגכ ,תחא ו"יוב W רוציעה תא םינמסמ (א 
.ויז ,וג ,וצ ,וק ,וילע ؟הדיעול ,יודיוב ,קיתוה 

,דבלב ו"יוב תחא הרבה תב הלמב עבומ הלמ ףוסבש aw ףוריצה (ב 
,וידחי :תמועל ,ות ,וק ,וצ ,וו :ןוגכ ,ו"יובו ד"ויב םירקמה ראשבו 

.וישכע ,(1תינותס :ךא) ויתס 

ידכ ו"יוו דיויב םיבתוכ (ויתו ויו :וא) וייתו וייו תויתואה תוטש תא ؛הרעה 

וז הנחבה .ןמיס ןבומב ות ,םרק ןבומב וו םילמה ןיבו םהיניב ןיחבהל 
.ל"נה תויתואה תוטש תביתכב םיישרנב םישטתשט םא םג ,םייקל שי 

הקורש ו"יוב סופדב שמתשהל תורשפא ןיאש םוקמב :יביטנרטלא ללכ 

ןויצל ם"יוו יתשב שמתשהל שי םש ,(4§) 0-ל המולח ו"יובו (U (§3-ל 
תגהונ הלופכ ו"יו .תורכזנה תועונתה ןיבו וניב לידבהל W רוציעה 

• :ולא םיגייסב הז הרקמב 

קיתו :ןוגכ ,תחא ו'ייוב W רוציעה תא םינמסמ הפוסבו הלמה שארב .ו 
.וישכע ,ויתס ,וידחי ؟הדיעו ,יודיו ,דעו 

؟יודיווב ,קיתווה ,דעווה :ןוגכ ,ם"יוו יתשב ותוא םינמסמ הלמה ךותב .2 
דעוה תאירק עונמל ידכ) תיווז ,העיווג ,ךוות ,המוע ,לווע ,הדעוול 

.(המודכו לוע 

ןהבש ,םילממ ץוח ,1ז רחא וזב ם"יוו יתשמ רתוי םיבתוכ ןיא םלועל .و 
תוישרוש ם"יוו יתשל תופוכת האירק-טא ו"יו וא רוביחה ו''יו תואב 

תווקמ ,(רוחמ =:) רווחמ ,(ןוכ=) ןווכ ,(רוביחה ו"יוב) דעוו ןוגב 
הלאכ םירקמב .(וווו=) וווו ,(ווו =) ווו :תאז תמועל ٠ (תווקמ =) 

•ונייה ,ףקמ ידי לע הלמה ףוגל רוביחה ו"יו ןיב דירפהל םיגהונ 

.ףסכ םהיוו-ו 

יתלימ ،"לארשי ץרא יחמצ- ןייעו .תיעת؟ איה הג1כנ،ד הרוצה יכ ףא ،תינותס םיאטבמ שי •1 
.ד"י /ן1שלה דעו 
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؛(דיוי) y רוציעה 

,ףושני ,ד؟י ؛ןיגב ,תחא דויב y רוציעה תא םינמסמ הלמה שארב (א 
.הבישי ,הפי ,ןוגי 

רחא האבה ד"1יה תא םנ הז הרקטב ללמ 'הלטה שארב" גשומה ؛הרעה 

,ןזעו ,דליה ؛ןוגכ ,הקיזה ןיישז םילבב ,העידיה איה ,רוביחה זייו 
.רטאיש ,ם1יט ,ףושניל ,םויכ ,ןוגיב 

םא ןדי לע ןיאשכ ,ם"ידוי יתשב יתוא םינמסמ הפוסבו הלמה ךותב (ב 
רייצ ןדסיימ ,ארייתה ,תובשייתה ןןיינע ,ןיינמ ,ןיינב :ןוגכ ,האירק 
ךיירבד ,םיידי ,םיילגר ן ייסוס ,יינב ,יילע1(ריין=) דייצ ,(ריצ ==) 

היח *םויא ,םויא ,םויק ؛תאז תמועל 1(ךי?؟ =) ךיילע ,(ךיר؟ד==> 
ן יונ ,יוצמ ,יוניש ,םיוסמ ر(1 היאר—ر היאר ,(<דיד=> היד ,(היס==) 

.יאנב ,יאלמשח ,יאדו 

؛תחא ד"וי םיבתוכ הזה ללכל דוגינב ؛'א הרעה 

,תיז ,תיב ؛ןוגכ ,ייע ישרושט םיילוגסה תוטשה לש דרפנ דיחיב (ا 

,התיבה ؛ומכ ,הי תיפוסה םהל ףרוצתש הרקמב םג ;ליל ,םינ 
\הליל 

.םיטש ,םימ ,יתמ ,ילוא ؛םילטב (٥ 

.יאדמ ,יאדכ םיפוריצה ומכ ,יאד וא ייד םג בתכיהל הלובי יד תלמ ؛'ב הרעה 

דסיי ؛ ןוגב ,וז דחא וזב ם"ידוי יתשמ רתוי םיבתוכ ן-א םלועל (ג 
.דישייי אלו רישיי •דסייי אלו (דסיי=) 

חומש ביתכ יבגל הפי ,ןאכ םיאבומה ,ביתכה יללכ לש םחוכ ןיא 
,אלמ םיבייחמ םיללכהש םוקמב ,דסח תובורק םיתעל ובתכייש ,םייטרפ 

.םילשורי ,ןהב ,בקעי ,ןרהא ,המלש ,חנ ,השמ :ןוגב 

י4§ הוושהו ،היאר ء הייארל דוגינב -2 

ימיימש רא1תהיפשו ב''1יכו םישיית 'ת1םייג יובירה ןכ אל .1 



ןועלה ٦١٢١ תולועפמ 

*ביתכה יללכ תמגדה 

דקונמ ביתכ 

ומ؟ש רש؛؟ ריחמה ןמ יצחה םא יכ הניא תידסומה תאזה תודבעה לבא 

ןמ ילוא השקה ,תילכש ,תרחא תודבע דוע םהיתויכז דע؟ םייב-ןעמזן וניחא 

ונאש דעסב אעמנ היתובקע םגו ,תינידמה םתורח תחת תרתתסמ ,הנושארה 

.וי؟ע םינן 

םהיפ לבהב לטב؟ ,תויכזה תגשה ליבשב הלא וניחא ומיכ؟הש ٦٥٥ יב 

ומ؟ע הז ידי לע הנה דבלב חדה לע קר תודהיה תא דימעהלו לארשי םע תואיצ؟ 

לכ ןיב תיתדה תודחאזן תא דמשמ לכמ רמשל םערז לעו םהילע ולבק ירה 

,תדה ינינעב םة םינוש םיישעמ םינוקת תושעל ושךן תויכזה לבא לארשי 

תותכל "תידוהי תן ילעב" ודרפתנ ןכ؟ו ,איבהל ולכי לכה אל הזה ןברקה תאו 

,תינויעה תדה רשק םא יכ אופא דוע ראשנ אל הסרהנ תישעמה תדה תודחאו תונוש 

דצמ ותשלח דבלמ הזה רשקה לארשי לכל תופתכה תוטשפמ תועד וזיא 

שלחנ םינורןןאה תורודב הנה ,השעמב םשגתמ וניאש ינחוד ןינע לככ ,ומצע 

הנומאה תודסומ השיערה המכחה תוחתפתה םוי؟ םוימ ףפורו ךלוהו רתוי דוע 

,החנ؛؟ב הדומ 'דמעה" לעב םגש ןפאב 'הטלמנ אל לארשי תנומא םגו ללכב 

ינפמ" קרו תרבגתמו תכלוה ךיורד םש הילע תאשונה תיעדמה הךיפכה" יכ 

ןיא רשא ,וניחאמ הלא אופא ושעי המו הב םח؟הל ףימומ ונדוע אוה 'דובכמ 

ירמגל ובזעיה أ םבלב תפפור המצע איהו ,תינויעה תאזה הרותה קר רויש םהל 

אל עודמ ל؟א ,ןכ ושע םנמא םקעמ آ םיטושפ םיחרזאל ויהיו תודהיה תא 

הפיא ז ןכ תושעל ולכוי אל יכ ,םבר םישיגרמ עודמ זדחי ם؟כ ןכ ושעי 

אלי תודהיה לא םרשקמה הז אוה יכ ,וילע תואדה؟ ולכוי רשא לבחה אוה 

םהיתובאמ השריב םהל אבש יעבטה ימאלה שגרה ?ישפקל תאצל םהל ןתי 

דוע ורכמ הזה שגדה תא 'ריכזהלמ סה ?םייתד םישעמ؟ו תונומאב יולת וניאו 

ודקע؟ יולת רבדה םנוצרב אל םןמא ןה תויכז ותרומת ולבקו הןש ,דאמ ינפל 

םידוב םהש תואלתמאה לכ תודמלו ודיחכהל םתולדתשה לכ תורמלו ,םבלמ 

יקמעמב לעופו יח ונדוע אוה — םמצע יניעמו םירחא יניעמ ומילעה؟ ליבשב 

תקפסמ הניא ,ונל תקפסמה תאזה ה؟ושתה לבא םת؛ןח לעו ם؟א לע םשפנ 

םניא ,םהב רזחל םיאשד םניאו תירבעה םתוימאלב איסהרפ؟ ושחכ םה םהל 

תוישק" קידצהל ולכוי המב ,ןכ םאו םתושרב וניאש ד؟ד ורכמש תודוהל םיאשר 

תועד וזיא ליבשב דקיו דובכ ם؟יחנמ וניאש ,לארשי םש םהילע םאשנ؟ ,"םפרע 

םילכי ,םבלב תמאב ןהב וקיזחי םא ףא וא ,דוע ןהב םיקיזחמ םניאש ,תוינויע 

?ע"הואבש םיק؟יאיד؛ן לככ ,הזק דחרכה םשה ידעלב םג ןה؟ קיזחהל 

סינדהל ןתינ א؛? ןטק עטקבש וילאמ ןבוט .םעה דחאל "תוריח ך1תב תודבע" ךותמ ٠ 
،םיללכה יטרפ לכ תא 
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•ביתכה יללכ תמגדה 

דוקינ רסח ביתכ 

ומליש דשא ריחמה ןמ יצחה טא יכ הניא תידסומה תאזה תודבעה לבא 

ןמ ילוא השעה ،תילכש ،תדהא תודבע דוע .םהיתויוכז דעב םייבדעמה וניחא 

וגאש ،דפטב אצמנ היתובקע םגו ،תינידמה םתוריח תחת תדתתסמ ،הנושאדה 

.וילע םינד 

םהיפ לבהב לטבל ،תויוכזה תגשה ליבשב ،הלא וניחא ומיכסהש דחא יכ 

ומצע הז ידי לע הנה ،דבלב תדה לע קד תודהיה תא דימעהלו לאדשי םע תואיצמ 

לכ ןיב תיתדה תודחאה תא דמשמ לכמ דומשל םעדז לעו םהילע ולביק ידח 

،תדה יניינעב םג םי^ש םיישעמ םינוקית תושעל ושדד 'תויוכזה' לבא .לאדשי 

תותכל 'תידוהי תד ילעב" ודדפתנ ןכבו 'איבהל ולכי לוכה אל הזה ןבדקה תאו 

'תינויעה תדה דשק םא יכ 'אופא דוע דאשנ אל .הפדהנ תישעמה תדה תודחאו 'תונוש 

דצמ ותשלוח דבלמ ،הזה דשקה .לאדשי לכל תופתושמה תוטשפומ תועד וזיא 

שלחנ םינודחאה תודודב הנה ،השעמב םשגתמ וניאש 'ינחוד ןיינע לככ 'ומצע 

הנומאה תודסומ השיעדה המכחה תוחתפתה .םויל םוימ ףפודו ךלוהו דתוי דוע 

'החנאב הדומ 'דמועה" לעב םגש ןפואב 'הטלמנ אל לאדשי תנומא םגו .ללכב 

ינפמ" קדו 'תדבגתמו תכלוה 'ןיודד םש הילע תאשונה תיעדמה הדיפכה" יכ 

ןיא דשא .וניחאמ הלא אופא ושעי המו .הב םחליהל ףיסומ ונדוע אוה 'דובכה 

ידמגל ובזעיה ?םבלב תפפוד המצע איהו 'תינויעה תאזה הדותה קר רויש םהל 

אל עודמ לבא 'ןכ ושע םנמא םטעומ ?םיטושפ םיחרזאל ויהיו תודהיה תא 

הפיא ?ןכ תושעל ולכוי אל יכ 'םבור םישיגרמ עודמ ?דחי םלוכ ןכ ושעי 

אלו תודהיה לא םרשקמה הז אוה יכ 'וילע תואדהל ולכוי דשא .לבחה אוה 

םהיתובאמ השוריב םהל אבש ،יעבטה ימואלה שגדה ?ישפחל תאצל םהל ןתיי 

דוע ודכמ הזה שגרה תא !דיכזהלמ םה ?םייתד םישעמבו תונומאב יולת וניאו 

ודקעל יולת רבדה םנוצרב אל םנמא ןה .תויוכז ותדומת ולביקו הנש האמ יגפל 

םידוב םהש תואלתמאה לכ תודמלו ודיחכהל םתולדתשה לכ תורמלו 'םבלמ 

יקמעמב לעופו יח ונדוע אוה — 'םמצע יניעמו םידחא יניעמ ומילעהל ליבשב 

תקפסמ הניא 'ונל תקפסמה 'תאזה הבושתה לבא .םתמח לעו םפא לע םשפנ 
םניא 'םהב דוזחל םיאשד םניאו תירבעה םתוימואלב איסהדפב ושחיכ םה ؛טהל 

תוישק" קידצהל ולכוי המב،ןכ םאו .םתושרב וניאש דבד ודכמש 'תודוהל םיאשר 

תועד וזיא ליבשב 'רקיו דובכ םליחנמ וניאש 'לאדשי םש םהילע םאשנב ،"םפדוע 

םילוכי ,םבלב תמאב ןהב וקיזחי טא ףא וא ،דוע ןהב םיקיזחמ םניאש ،תוינויע 

?עיהואבש םיטסיאידה לככ הזה דחוימה םשה ידעלב םג ןהב קיזחהל 

םיגדהל ןתיכ אל ןטק עטקנש וילאמ ןנומ .סעח דחאל "תודיח ך1תנ תודנע. ךותמ ٠ י 
.םיללכה יטרפ לנ תא 
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