
 .ם"במרה תנשמב םיינידמ תונורקע -ןייטשלדיב

 :אובמ

 אוה תאז תורמל ךא ,תוישיאה ויתועד תא תופקשמ ויתועדו ם"במרה לש ורפס לש הכירעה
 ותבישח לע דיעמ רמוחה לש םיוסמה רודיסהו קיודמה ןוגראה .םיידומלתה תורוקמל דמצנ
 תיתכלהה תרוסמה יפל ויה קספ אוהש תוכלהה תאז תורמל .ם"במרה לש תיאמצעה
 תעיבקו דומלתה תונשרפב תילאוצפסנוקו תיטפשמ תודיחאב לגד ם"במרה .ול הלחנוהש
 תא םשייל ןתינו םימיוסמ םייטפשמ םייללכ תונויערב הריכמ תידומלתה הכלההש רמאו ,הכלה
 לכל וזה תוכמסהו תודיחאה תא סחיי אל ם"במרהש הארנכ ךא .םישדח םילכב וללה םיללכה
 .םיידומלתה םידגיהה

 םיתכלהה םיללכה ךא ,תיטסילאודניבידניא -תינומא איה םדאה ייח תילכת :הרות הנשמב
 ןוגראב ןיינועמ דחוימב היה ם"במרה .הזה דעיה שומימל םיירוביצה םילכה תא םיקפסמ
 םג אשונה לע רביד ףאו םיכלמ תוכלהל המלש הדיחי שידקה ןכלו תוכמס לש ידסומה
 .םירחא םיבר תומוקמב
 לארשיב ילאידיא יתרבח ףחדכ יחישמה ןוזחה תא האור ם"במרה הלואגה לש אשונב ןכל
 הנושארבו שארב תיארחא תינידמה תכרעמה .ותומלשל עיגמ יתכלהה לדומה וכרדש
 ,םאלסאהמ וזה היארה תא חקל אוהש תויהל לוכי .המואה לש תינחור-תיתדה החלצהל
 קפס ןיאו דואמ םימוד םיתיעל וללה םיאשונב תודהיהו םאלסאה .לעפו יח אוה הבש הפוקתב
 .דחאכ וביבסמ םיפוסוליפהמו םינואגהמ עפשוה אוהש

 .המרונכ תוכלמה :ןושאר קרפ

 .ךלמ יונימ תווצמ

 ךוראה ןוידה תא םכסמ אוה ךכ .ם"במרה לש תווצמה תמישר לצא היונמ ךלמ תונמל הווצמה
 ברה תאמגוד -םלוכ אל ךא םייניבה ימי ימכחמ םיבר י"ע הלבקתנ וז העד .דומלתב אשונב
 קר אלא םיכלמב םויכ ךרוצ ןיא ,דדגב ןואג ,ילע ןב לאומש 'ר תעדל .ארזע ןבאהו ןואג הידעס
 תא ופילחה וייניעבש הלוגה ישאר ינפ לע םינואגהו תובישיה ישאר -תינחור הכרדהב
 ךלמ תונמל הווצמ שיש ונעט םירחא .ךכ לע יוויצ ןיאו הריחב איה ךלמש ןעט אוה .תוכלמה
 איה ךלמה יונימש רבס ,םתמועל ם"במרה .רוזעי םיקולא -ןמזה ראש .העש תמחלמ ןמזב קר
 הלוגה ישאר דצל דמע ם"במרה .המחלמ לוהינב םג ,אלמ ירוביצ-ינידמ דיקפתו הבוח
 .לבב ינואג םע םחוכיוב

.תוידוהיה תוירוביצה תווצמ -ךלמ יונימ

 ,ךלמ יונימ :ץראל םתסינכב י"נב ווטצתנש תווצמ 3 שיש אתיירבה לע ךמתסמ ם"במרה
 תא הנומ אל ם"במרה ".ךלמ ךל םישת םוש" לע ןבומכו ,הריחבה תיב תינבו קלמע תתרכה
 רוביצה תווצמ .דיחיל אלו רוביצל הבוח םהש םושמ תויחרכה תווצמכ וללה תווצמה תשלש
 יפיצפסה ידוהיה םעה ןיב הקזח הקיז הנשי .טרפ אלו םלש רוביצ י"ע עצביהל תבייח
 תילאירוטירט הזיחא אלל תוירשפא םניא וללה תווצמה תשלש .וזה תינידמה תרגסמל
 .ץראב תינידמו



 רועיבל למס( קלמע רכז תתירכ .המצע ינפב הרטמ אלו הדבל תילטנמורטסניא איה תוכלמה
 לש תורטמהמ קלח ולא -תוכלמב םייולת )תינחור תולעתהל למס( תיבה תיינבו )עשרה
 .הכולמה

 .לואש תכלמה רופיס

 ,סעכ 'ה :הז םע דדומתמ ם"במרה .וב הסיאמכ הכולמה תא ראתמ 'ה לואש תכלמה רופיסב
 .'ה גיצנ -איבנה לאומשב וסאמ םה ,ותווצמ תא םייקל וצרש תורמל יכ
 תא דוע ססבל ידכ )"תמוערתה" -וחוסינבו( יארוהנ 'ר תעדב שמתשמ ם"במרה ךכב
 רבדל ולאש ךלמ םישקבמהש רמוא ם"במרה .םידגנתמ הל ןיאש תוארהלו ולש הסיפתה
 םחולו טפושש הזכ :םלשומה ךלמה דיקפת תא וראית םה -ןוכנה ןמז/הרוצב אל ךא ןוכנה
 .םתמחלמ תא

.לארשי תוכלמו דוד תיב תוכלמ

 םייואר לארשי לכ"ש ל"זח ומכ סרוג ןיידע אוה ךא ם"במרה לע הביבחה איה דוד תיב תוכלמ
 תויחצנב אלא תוימיטיגילב אל איה לארשי תוכלמל דוד תיב תוכלמ ןיב לדבהה ".תוכלמל
 ורנ הבכי אלש ול תעבשנ"ו "םלוע דע ןוכנ היהי ךאסכ" רמאנ דוד תיב לע .תיתחפשמה
".םימיה לכ אל ךא" רמאנ )םעברי( לארשי תוכלמל ךא ".דעו םלועל
 .םיוושכ םתוא ואר ףא םהמ םיברו לארשי תוכלמ לש תוימיטגלב םיריכמ םג ל"זח
 תוכלה תקוח -יארקמה ךלמה לש תובוחהו תולבגמה לכב בייוחמ לארשי ךלמ ,האצותכ
 לש אקוד ואלו ,ינכולמ רטשמ םיקהל אוה בושחש המ ם"במרה תניחבמ .וב תגהונ םיכלמה
 .יאנומשח תיב תוכלמב דואמ ךמת אוה ,אמגודל .דוד תיב תלשלש

".דוד וב הכז תוכלמ רתכ"

 הניחבמ ךא ,דוד תיב תוכלמ לש תוידוחיבו תובישחב רערעמ אל ם"במרה :הרות הנשמ
 2ל הכוז דוד תיב ודידל .תויוכלמה ינש ןיב תיתועמשמ הלדבה ךרוע אל אוה תיטקרפ
 אלו דבלב השורי ןיגב איה ןבה תוכלמ לארשי תוכלמב( םלועל ותוכלמ ךשמה .א :תונורתי
 אלש לוכיש תיתכלה תוכז קר אלו תיטרקנוק איה תוכלמה ךשמה תחטבה .ב .).תלשלש ןיגב
 דוד ךלמ -החישמב אטבתמ לדבהה .לארשי לש םיידעלבה םיכלמה אל םה לבא .םשגתת
 .ןומסרפא ןמשב ךשמנ לארשי ךלמו ,החשמה ןמשב ךשמנ

.םיבר םיכלמו דחא ךלמ

 .ינכולמ רטשמ לש םויקל ם"במרה יניעב תיחרכה הניא דחא ךלמ תחת תיטילופה תודחאה
 .םיריעש איבהל םילוכי )ךלמל ראותה( "םיאישנ" המכ
 ם"במרה תא ליבוה )ותוא ץירעה ם"במרהש( אישנה הדוהי יבר לש ודמעמ יבגל מ"ומה
 ויבג לע ןיאש" בותכ הנשמב ."לארשימ םדא תושר וילע ןיאש ךלמ"כ אישנה תא רידגהל
 דבועשמ אוה םא םג ךלמ אהי ןיידע לארשי לע ךלמ -ם"במרה לש הנווכה ".ויהלא אלא
 ווטלשל תידוהיה הגהנהה סחי תא תפקשמ וז הסיפת .ויחא לע ןוטלשב ותוכלמ רקיע .םייוגל
 הלשממל הנשויל דוד תוכלמ תא ריזחיש תידיתעה יחישמה ךלמה דע הז ךא .יאמורה
 .םמצע תא וגיהנה םידוהיה ובש -הנושארה



 .תווצמה רפס :"דוד ערזמ אלא ...ךלמ ןיא"

 ימל ךלמ ןיא" .הנוש אוה דוד תיבל ם"במרה לש סחיה ,הרות הנשממ םירחאה ויבתכב
 אוה תוכלמה ןיינעל ,דוד ערזמ אלש ימ לכו ".דוד ערזמ אלא וניבר השמ תרותב ןימאמש
 העש תארוה ןיעמ איה לארשי תוכלמ ,ךכיפל .שדוקב תרשמ ךא ןהכ וניאש ימ ומכ -ירכנ
 הרכה שי ןיידע ,יאנומשח תכלממ תא ןנוכל רוסא היהש תורמל ךא .יאובנה טקאב הצוענש
 .הכולמכ הדמעמב
 ליעל רואיתה .הרות הנשמב העיפומ אל ךא םירחאה ויבתכב תרזוח ם"במרה לש וז העיבק
 הבש( הב יח ם"במרהש תואיצמל אל ךא חישמה תומיל םאתומש יטרוטאית רואית הארנ
 םג ךא .).םהלש תוימיטיגלב ריכה ןכ ם"במרהו ,דוד תיב ערזמ אל הלוג ישארו םיאישנ ויה
 לידבמש המ ,החשמה ןמשב םיחשמנ דוד תיב קר - םיכלמה ןיב לדבה שי הרות הנשמב
 .ילארקסו יחישמכ םדמעמ תא
 לע תונמתהל לוכי דוד ךלמ קר :םילדבה 2 דוע ,החישמה לדבה לע ףיסוה ם"במרה ,די בתכב
 .םילשוריב לארשי יכלמ תא םיחשומ אל םג ןכלו .דוד ריע איה םילשורי -םילשורי


