
יכותבש הבהאה חוכל רבחתהל

 תא הלגמ איה .ינשה לש יקולאה םלצה תא תוארל ילש תלוכיה איה – תלוזה תבהא
? עודמ .יכותבש יקולאה
 .בר עפשב ינממ םורזת הניתנה ,ימצע תא שיגרמ ינאש ומכ ינשה תא שיגרא ינא םא יכ 
 תוחונ ונמצעל קינעהל ךיא םישפחמ קר ונחנא ןמזה לכ ? ימצעל תתל היעב יל שי יכו
 וילע בושחל  .ינשה יפלכ שיגרהל ךירצ ינא קוידב ךכ .'וכו רתוי תובר תואנה ,הלודג רתוי
 ינממ תשרוד איה יכ .הלק אל הדובע ןבומכ יהוזו .ןמזה לכ ותוא שיגרהל ,ןמזה לכ
.ילש תולובגה ךותב םוצמצ אל תובחרתה ,תולדג תשרוד איה .ימצע תולובגמ תאצל
.הניתנ .ךירצ אוהש המ ינשל תתל הז -הבהאל ישעמ םוגרת – ןכלו
.ךלש םיכרצה תא ךמצעל קפסמ התאש יפכ קוידב ולש םיכרצה תא ינשל קפסל

 תתל איה המכחה .ךל רתוימש המ וא ,ךירצ אל התאש המ תא ינשל תתל המכח אל וז
.הז תא ךירצ התא םגש תורמל ,ךירצ אוהש המ תא ינשל

? הזכ חוכל םיעיגמ ךיא .המצוע בר הבהא לש חוכ הז .המצע תבר הניתנ יהוז

רוטארנגל תורבחתה

תושעל - אוה וזכ המצועל עיגהל ידכ ונתוא תדמלמ הרותהש ךרדה וא הצעה
 ונחנאו ,תסנכ תיב לכב שדוק ןורא לכ לע םושרש קוספה הז ."דימת ידגנל 'ה יתיוויש" 
 ךכ לכ הקומעה תועמשמה המ םיננובתמ אלו ,דמחנ רויצ לאכ וילא םיסחייתמ  ,בורל
.ולש

 תא תוושל ץמאתהל אוה ,רקוב ידמ ותוא תושעל הווצמ ידוהיש – "יתיוויש"ה ןיינע
.םלוע ארוב תרוצל יתרוצ
 ןוצרמ אב לכהש עדוי התא יכ -ךרובעב הווש לכה םא :ךכ הז תא ריבסמ בוט םש לעבה(
)"יתיוויש" תגרדמב התא זא – ךתא ביטיהלו ךתוא ןקתל ידכל םשה
 הוושנ ונחנאש -םילבלובמהו ,םילבגומה ,םימצמוצמה ,םינטקה -ונחנא ? ןכתיי הז ךיא
? םלוע ארוב לש וזל ונתרוצ תא

 רקובב תונושארה תווצמה תחא וז ,ןכל .הצור אוהש המ קוידב הז ,ןכ
 לעמ ,ולש שרופמה  םשה תא בושחל .תושעל ונילע הווצמ אוהש
 התוא םינפנש דע ,המוצעה ותולדג םע גזמתהלו ,ונישארל
.והומכ תתל םילגוסמ היהנו ,וניכותב



.…םוחרו ןונח היהת התא ףא – םוחרו ןונח )'ה ( אוה המ

 לכל העפשההו ,הניתנה לש שרושה אוה – ? אוה ךורב שודקה לש תוהמה המ
 םויה לכ וב םיקוסע םהש המ לכש ונומכ םירוציש ,תעדה לע הלענ ללכב ךיא .תומלועה
 לודגה הניתנה חוכל תוותשהל לכונ – םיגונעתו תואנה דוע ונמצעל לבקל ךיא קר הז
! םיכפה ינש הז ירה ? םלועב רתויב

 .םילוכי ונחנאש עדוי אוה יכ ,ונתיאמ הז תא הצור םלוע ארוב ,תאז לכב ,לבא
 יונבש ,יקולאה םלצה ךותב .וניכותב וזה תלוכיה תא ןמט ,ומצעב אוה יכ ? עודמ
.המשנה ךותב .קוידב ותמגודכ

 – תנטקומו תיקלח הרוצ תוותשה םג ( הרוצ תוותשהל עיגהל ונלש תלוכיה – רמולכ
 הבהאה חוכ תא םילגמ ונחנא םא יוטיב ידיל העיגמ – ) הרוצ תוותשה ןיידע איה
.וניכותבש
."ךומכ ךערל תבהאו" – לע תדמוע הלוכ הרותה לכש – רמא ןקזה לליהש הביסה וז

יקולאה םלצה תא שפחל

? ותוא אונשל וא ינשה לע סועכל ונל םרוגהמ
 הנוש ןפואב בושחל וליפא ומכ ,ונל םיאתמ אלש והשמ השע וא ,ונב עגפ אוהש הז
.ונתיאמ
.תלוזה לש ינוציחה דבורה קר והז לבא
 רבחתהל לכונ – ךכב זכרתנו – ולש יקולאה םלצה אוהש ,ולש ימינפה דבורב ןנובתנ םא
 .םירבדה לש תוינונטקל רבעמו תוינוציחל רבעמ אוהש והשמל
 ונל קיצמ ינשה םאש ןיבהל ונל םורגי הז יכ .תולקב רתוי הברה חולסל ונל רוזעי הז
 ךותמ לעופ אוה .ולש יקולאה םלצה ךותמ לעופ אל אוהש םושמ קר הז ,והשלכ ןפואב
.ולש יתימאה ימצעהמ קוחר ,הזה םלצהמ קוחר טושפ אוה .היארב תועט

.ול רוזעל ךירצ ? העוטש םדא לע סועכל המל זא
 הנתנש ןימי די לע תסעוכ אל לאמש דיש ומכו ,דחא ףוג לש םירביא ונחנא לכה ךסב ירה
 הניכש התוא לש ,םלש ותוא לש םיקלח ונחנאש םיניבמ ונא םא ,ךכ – תועטב הכמ הל
.דוריפ וא תקולחמ לכ לע רבגתהל לק רתוי הברה ונל היהי –

 יקולאה םלצה םע םידבוע אל םישנאש ,ךכמ םיעבונ ונלש הרבחה לש םיאולחתה לכ
.םיירטנצוגא תושגר ךותמ .תינוציחה תוישיאה ךותמ קר םילעופ אלא ,םהלש
 .הבהאו הניתנ לש חוכ ךותמ קר אובל םילוכי – הרבחה לש ןוקיתהו ,םדאה לש ןוקיתה
.יקולא רוקממ .םדאל ץוחמ קרו ךא אובל הלוכי ,הזל היצביטומה לבא
 לבא .הניתנ לע ססובמ היה ץוביקה לש ןויערה םג -  ץוביקה תא אמגוד רותב חקינ
 .יל םלתשיש ידכ .הרזחב והשמ לבקאש תנמ לע הניתנ .חונ יל היהיש תנמ לע הניתנ



.ךל ןתא אל ינא םג – יל ןתית אל םא .ךל רומשאו יל רומש .ךל ןתא ינאו יל ןתית התא

.קרפתמ ץוביקה .חילצה אל הזש ,הארמ םויה תואיצמהו ? חילצה אל הז המל זא
 ,תינחור העפשה לש היצביטומ ךותמ אלו .םיירטנצוגא םיישונא םיעינמ ךותמ אב הז יכ
.תיקולא ,תיתמשנ
.…םוחרו ןונח היהת התא ףא – םוחרו ןונח )'ה ( אוה המ

 ,קמועל רתוי ריכהל םיבייח – ארובה לש הניתנה חוכל הרוצ תאוושה תושעל םיצור םא
  .לועפל וזה הדוקנהמו .וניכותבש ,ונלש יקולאה םלצל רתוי רבחתהלו
 תאנשלו ,תוגלפמל ,תונגלפל איבמש ,וניכותבש גוליפהו דורפה חוכ תא לטביש המ הז
.השיתמו תרתוימ םניח

 – םצעבו .ול הרוקש רבד לכב 'ה לש רסמה תא תוארל ךירצ םדאש רמוא בוט םש לעבה
 תולגלו ,תאז תושעל דמלי אוה םא .םירוקש םירבדה ךותב – ומצע אוה ךורב שודקה תא
 הארת ונלש תואיצמה זא – תינחורה המירזה תא ,םירבדה לש ינוציחה הטעמל תחתמ
.תרחא ירמגל

ןוכנה םוקמב שפחל

.גונעת םרוגש המ קרו ,המ לכ םיבהוא םה.גונעתל הבהא ןיב םיפילחמ םישנא םויה
.גונעת םישפחמ םלוכ
 םכתא יתארב .םיקדוצ םתא ,ןוכנ , ונל רמואו אב 'ה ,הנהו
 גונעתה תא םישפחמ אל םתא לבא ,וגנעתתש ליבשב
.ןמזה לכ םילבוס םתא ןכלו ,ןוכנה םוקמב

 אל םדאהש רמוא " םירשי תליסמ "  ורפס תליחתב ל"חמרה
 והזש -ותניכש ויזמ תונהילו ,'ה לע גנעתהל ידכ אלא ארבנ
 לוכיש םינודיעה לכמ לודגה ןודיעהו ,יתימאה גונעתה
.ללכב אצמיהל

 ןדועמה גונעתה תא שפחל ידכ ותוא ארב 'ה .הזה גונעתה תא שפחמ וייח לכ םדאה
 גונעתה תא שפחנ םא ,תומילש רסוח שיגרנ דימתש ךכ ונתוא ארב 'ה ןכלו ,הזה םלשהו
.ונממ ץוח םירחא תומוקמב הזה
 גנועה תא שוחלו ,תמאב וב קבדהל הצרנ םהב ,םירידנ םה בורלש ,םיעגר םתואב קר
.…תומילש שיגרנ זא – ונממ
 ,ומצע לע רזוח אלש גונעת אוה ,םלשומה גונעתה יכ ? םירידנ םה םיעגר םתוא עודמו



 ןמזה לכ ךישמנ ,הזה גנועה תא ונשגרהש ירחא , םא .םעפ לכב הנוש ןפואב שגרומ אלא
 דימת לגרה יכ .םלשומ היהי אל בושו ,לגרהל ךופהי אוה – הרוצה התואב ותוא שיגרהל
.םמעשל ליחתמ

 ,ותיא תורבחתהה גנוע תא וניווחש ירחאש ,ךכל איבמ – ונלש אלפומה תונכתה ,ןכל
 ךומנ רתוי ףא ילואו ,םדוק וב ונייהש םוקמל )"בושו אוצר " תניחב ( הרזח דרנ דימ
.שדח ןוצר ונל רצווייש תנמ לע ,ךכמ
 לש רתוי ההובג הגרדמל ונתוא איביש ,ילכה ,תילעמה אוה הזה שדחה ןוצרה
.…שממ ףוס ןיא דע האלה ךכו ,גונעת

ידימתה ןורסיחה

 המש תוארלו עומשל םיברסמו ,םהינזוא תא חוכב םימטוא םישנא ךיא ,תוארל םיהדמ
 םיניבמ אל םהש קר – םפאל תחתמ קוידב אצמנ ,םהייח לכ תיזזתב םישפחמ םהש
.הז הזש
 ,תוינק ומכ םיינוציח םירבדב גונעת לש ץוצמק "דרג"ל ידכ םויה לכ םיצר םישנא
 – וא .םיצורמ אל התיבה םירזוח -םילודג םיצמאמ רחאלו 'וכו תוביסמ ,םייוליב ,םיטרס
.תונקיר תשוחת ריאשמו ףלוח גונעתה ,רצק ןמז רחאלש

 לש םעטו ,חוכ ןתונ אוה .תונקיר תשוחת ריאשי אל םלועל יקולא רוקממ אבש גונעת
.ןורסיח ול היהיש ךירצ םדאה תמאב יכ .דוע
 תא אלמל תדמתמ הוואתו ןורסח םע םדאה תא ארב 'ה
.גונעתל ןוצר םע ותוא ארב אוה .ונורסח
 םישנא שי .תויחו חוכ ול ןתונ הז .לבקל קזח ןוצר שי םדאב
 ואלימ אל ןיידע םהש הביסה וז םייחב םתוא קיזחמש  המש
 אל 100%ב םהלש ןוצרה תא וקפסי םה םא .םהיתוואת לכ תא
.תויחל הביס םהל ראשית
.םהל רסח המ םיעדוי אל םישנאה בור לבא
 אל םה לבא ,םתוא עגשמ הזו ,והשמ םהל רסחש םישיגרמ םה
.ןורסיחה תא אלמל ךיא םיעדוי
 ,הדובע םיפילחמ ,הריד םיפילחמ – תוימשגב םישפחמ זא
.עגרנ אל ןורסיחה לבא – לעב וא השיא םיפילחמ םימעפל
 .םייפוס תוגונעת  םה הזה םלועה קפסמש תוגונעתה יכ . המל
.םירמגנ םה
.רוזיפו יאלב ןושלמ םה רודיבו יוליב
 רזפמ ,חורב םתוא רדבמ רודיבהו ,וניתוחוכ תא הלבמ יוליבה



.םתוא
 םישנא םג ? עוסנל ? שבלתהל ,תונקל ,לוכאל רשפא רבכ המכ
.הצקב והשמ רסח םהל םג ,םיבוט םיסחי תוכרעמ םהל שיש
.העבש אל שפנה ןיידע .רשואמ אל ןיידע ינאו לכה יל שי ,הנה

 וב םימחלנ ונחנא – תוחתפתהל ילככ םישיגרמ ונחנאש ןורסחב שמתשהל םוקמב
.ותוא שיגרהל אל רקיעה ,תויוטשב ותוא אלמל םיצורו
  גוזה ןבשו ,ונלש ןורסיחה תשגרה תא ולסחיש ,ונלש ןיאושינה ייחמ םיפצמ ונחנא
 ,תינושארה תובהלתהה תשגרהל םירכמתמ ונחנא .תדמתמ האנה ונל קפסי
 .םיימינפה וניתונורסח לכ תא אלמי – אוהש – הייפיצ יהוז .תובהאתה הל םיארוקו
 םושמ קר ךכ לכ הרמ הבזכאה – הרוק אל הזשכו .דבל תושעל ונחלצה אלש המ לכ
 רקיעה , ונל שיש המ לכ תא תתל םינכומ ונייה .ךכ לכ הלודג התייה הייפיצהש
 .םישיגרמ ונחנאש ןורסיחה תא ואלמיש
 .תרחא םירבדה תא ארב םלוע ארוב לבא
…ותוא – שפחנש ידכ ,ןורסח תשגרה ונב ריאשהל הצר אקווד אוה

רמגנ אלש גונעתה

 אוה .יפוסניא גונעת אוה םלוע ארוב לש רואה לע גנעתהל םילוכי ונחנאש גונעתה
.אבה םלועב אל םג .רמגיי אל םלועל
 דחוימ ילכ ןיכהל .ותוא דומלל .תורכה ותיא ךורעל ךירצ ,לבא
 ידכ ,ותוא חיוורהל .ותוא לבקל ידכ תצק ץמאתהל .ותוא לבקל
.תמאב ונלש היהי אוהש

? םינמאתמ ךיא
.לשמל הזה םלועה תוגונעת תא ליגרת רותב םיחקול
? םיזוגא םע דלוקוש תדילגב םישיגרמ ונחנאש גונעתה והמ
.םיציבה וא בלחה לש תולוקלומה ,ומצע רמוחה אל הז ירה
 .ינחור ןיינע םצעב אוה הדילגבש םיעטה םעטה
 דרי הזה ץוצינה .לכה תא הייחמש תויחה לש ,השודק לש ץוצינ אוה הזה גונעתה
 ,רמוחה םלוע לא עיגהש דע הטמל הטמל ,הריפס ירחא הריפס ,ןוילעה םלועהמ
 יקולאה רואה לע הריתסמש הפילק דועו הפילק דועב ףטעתהו םשגתהו הבעתהו
.הדילג תרוצב לכאמ היהנ ךכו .וכותבש
 תא היחמש תויחה םיינע תא ריבסהל הלוכי לכואהמ םילבקמ ונחנאש תויחה םג
.ומצע ןוזמה לש רמוחה

 ונל תנתונש הרוצב וניפוג ךותב קרפתמ אוהו ,והשמ םילכוא ונחנאש אלפ אל הז םאה



…ונממ םינהנ דועו ? ץרמו חוכ
:ונידיב הריחבה ,וישכעו
 ןוימדה ירחא ףודרנ ונייח לכ זא ,גונעת ונל םרוגש הזה רמוחה תא קר םיאור ונחנא םא
 לכ תא אלמתש וז איה השיא התוא וא שיא ותוא ,הגוע התוא הדילג התואש ,הזה
.םייחב וננורסח
 םצעב ינאש המ  אלא ומצע רבדה אל הז גונעת ונל םרגש המש םיניבמ ונחנא םא לבא
 אוהו ,הזה רמוחה תא הייחמש ,השודק לש ,תוקולא לש ץוצינ הז וילע גנעתהל הוואתמ
 תויהל עיגהש דע הלעמל ולש ינחורה שרושהמ ,ןוילעה םלועהמ תוגרדמ הברה דרי
.תרחא הארנ לכה – יתוא ןיזהל ידכ – דספנו ימשג םצע

 ץוצינה תא חקייש תנמ לע   ,הזה דספנה רמוחל הוואת ול היהתש - ךכ יונב םדאה
.ןוילעה םלועל הרזח ותוא תולעהלו ,הזה
 ףוטעו ,הדילגה ךותב אצמנש ןטק הזכ תוקולא ץוצינמ םאש ןיבי אוה – םכח אוה םא
 רבחתא םא המכו המכ תחא לע זא – גונעת הזכ יל שי רמוח לש תופיטע הברה ךכ לכב
 יפוסניא גנוע לבקל לכוא זא – הזה ץוצינה לשלתשה ונממש יפוסניאה ינחורה שרושל
.םיחצנ חצנל
.ינחורה םלועב אלו ,ירמוחה םלועב אל - םולכ ול רסחי אל – הזה דוסה תא ןיבמש ימ


