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!"#$ %&&&'() *+,- .&&&/0 12&&&345&&&&&&&&&6 127, "#$8 %, 9&&&7): 12&&&7)#*; 12&&&<='>- ?@, 12A7B 1@&&&C !@, 12&&&DEC 12&&&FGA, 12&&&E)H&&&>I- 
12&/I 9J&&7K %, H&L74M 12&3>N 12&>1@O P<&> @&)2&Q>@&'6- @&L)RS P+T U&+K H&C 12&V).&C 1?9&W>- 12&>@5&)N %&LD)X- P&)Y Z[\]Y.  
.&/1 12&7)#*; *&WF! @&^$Y "*L7=, @&_=`# 12LW, HD&(5&&&F- ".&L)a Hb&c`U&)8 9&d'>e f&D7`I P+T f&V(+6 12&7)#*; g7T !*5&)H&L). 
h&F# 12&V7): @&)2&Q>@&'6- 2&i6 1?h&j- H&C kP&F1$ k$"1#$  l&'+(>- 2&+(>e 1?"2T P&)Y Zmn\ %, !o&)G&'). .&L)a U&WQ6 p&F*&Fe 
!P&&&&F5.&&&&) @&&&&`q r&&&&7L=)"X 1?r&&&&7>12,- %, G&&&&c)s !U&&&&>"g&&&&6 $9&&&&7`#1f&&&&t- "1P&&&&7(F P+T Hb&&&&c`u .&&&&)G&&&&7Lv7`N 12&&&&W$̀2&&&&')G,- 
"hF#8 f>p(7t 2wGV+'x*6 P)Y Zym\. 
1P&&&&7(F8 %, G<&&&&> 12&&&&345&&&&&&&&&6 1o&&&&/9&&&&`#e- P+T Hb&&&&c`u 2&&&&7)#*; !@, 12A7B 12&&&&E)H&&&&>I- H&&&&`p&&&&$̀ %, g&&&&`zf, H&&&&L/ P<&&&&>18 
12&EL{- *&|}5  Znn h&AD6- G&Eb=) !@&` 12&DEC @&C *&Q3`: 12&V).&C )8. Zy\y( %, Zy p&()$~  1�"q r&L6 Z[\] 
P>@'6- 1o1̀%Ä 2'Ỳ 12dÅÇ)R ]É !*+`q Zy[]- Ñ. ZÖn-ZÖy. 
p&Üá @&)2&Là5 9&() .&` %, 1?h&j H&<'>S1 k2T 9&j5 fL3'B !$â&+7t- k�5 !G5L, !ä&Aá P&ÅH&)8ã 12&7>å&'} f&E='ÅS P+T 12&3)#~R 
%, å&&>1Rf&&t P&&>@&&'6 H&&C 12&&3>"N 12&&`r&&cT- kç � çã9&&>é 2&&=) %, 1ob&&c`u. %, 12&&D)è&&'6 12'E&&>~ H&&C 12&&4AD6 ZÖn 9J&&&&7K 
12&QL1̀N: H&c+K %T 12&dÅÇ&t HLv&({ 12&/~ f&`p&=1̀ 2&QLF !"!#. 12b&ê 1o&)ë&j / *&Fq5 P+T G&=)*&6 r&c> "@&F1*&6 12E&c> 
127)2,- !H5) 12bc5)N 1o)ëÅN // %'<'>1N k2T G=)*6 hAD6 "@F1*6 124AD6 127)2'6.

.&F%, 1?r&)r, .&L)- .&` f&3F*&} .&/0 1o&)$5e 2&E)H&>*, G&)@&+í "g&2̀&`N- "2&/2&ì 9&7W7=) @&)2&+i7{ 12&Q>@&'6 "12&QW>*&6- ".&/0 
1o&)$5e- %, f&3F*&>I- î&'> H&7%̀5&>e 2&F~ 1?9&d>*&6 12&E)g&36 H&L=}. 9&() "r&(Qá @&Qï 1ñ#1R "1o&Q+H̀&)8 î&'> 12&Få&'36- � @&j 
î&&&'> 12&&&4D'D6- g75T H&&&C 9&&&=L6 g&&&`q @&&&Qï f&&&A)h&&&'j .&&&/0 12&&&345&&&&&&&&&6- H&&&dj $P&&&è 12LW, 12&&&Q>@, ä&&&'%̀&&&t 2&&&+i/1Ró 1P&&&7/1# 
12&&&&DV'}  12&&&&E)H&&&&>I hé&&&&&&&&&&&&>òH&&&&)h&&&&) !I P&&&&F"5 S1/9&&&&)#.S&&&&&) "p&&&&F- ?r&&&&W): $*&&&&L'6- 9&&&&/1 "9&&&&/1 "9&&&&/1 "9&&&&/1ó P&&&&>ô HD&&&&(F o&&&&V)%&&&&öe 
12&&&&E)H&&&&>Ió "!N5 1r&&&&} 12&&&&>1.&&&&K 12&&&&L4>1G, .&&&&` @&&&&D'>~/@&&&&D'>1- %, g&&&&{ !N5 1r&&&&(t %, 9&&&&7): !@, 12A7B- 9&&&&() r&&&&L>~ 
�g3S)- .` PWF 12EÅY. 
G&&&&V)$ � G&&&&Q>õ è&&&&'ÜS) P&&&&C 1oLv5&&&&&&&(é&&&{- !"�S 12&&&&E)H&&&&>I: ’z".&&&&>‘ !I ’å&&&&(>‘ 1o&&&&+35&K @ú’h&&&&>H&&&&)h&&&&)/h&&&&>H&&&&)h&&&&t‘ H&&&&C p&&&&=6- 
"@ú’å&&&W4t/12&&&3W)h,‘ H&&&C p&&&=6 !â&&&>~- 12v&&&F5 1?"5q 2&&&Q)ë&&&+6 12&&&3W)h, 1o&&&Q>"%&&&6. "1oLv5&&&&&&} 12&&&d)G, .&&&` #1.&&&K HE'D,- 
@&&)r&&} ’P&&WF 12E&&ÅY‘ "2&&} !p&&F0 %, H&&4F# ùâ&&>. !H5&&) 1oLv5&&&&} 12&&d)2&&û 1o&&+35&K @ú’9&&QK 1?g&&W)#‘- %&&=` 9&&QK !@&&` kr&&DÄ @&&C 
H&&&)fO 12D&&&('>I 12&&&'()G,- 9&&&)N *&&&=$̀*5S&&&) "f&&&ör&&&+}- f&&&)@Q,5 / f&&&)@O H&&&Q>"õ- f&&&%̀5, %, H&&&L74M 12&&&3>N 12&&&E)@O H&&&'Å$I. 
"!â&'>S1 çJ9&>8 %, 12&345&&&&&&&&&6 !*&|S&&&&&&&&&) è&b4'7)N P&>@&'7)N .&(): P&)H&> @&C #@&'Q6 12&QLxI 12&QF"I- g&+'M P&(> @&C 12b&c5):- 
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!r&+} å&W+t- ".&` H&C 12&4D)@&6 "#1"I g&F*&û- f&%̀5, %, H&L74M 12&3>N 12&E)@O H&'Å$Ió "P&WF 1ü @&C p&D† 1?r&FI 
hD)@,- 1@C P(56 12LW, HD(F- !â7t z*LK 9)Gá z"p6 12LW,- !"5q HC $P, @öH'> 1o°HL{- f%̀, P)Y n]\Y. 

%!"C)/

Ñ. ZÖn:

”"9&&&&&)N %T ç2&&&&&ì 12&&&&&xH&&&&&)N- 12&&&&&/~ 1f&&&&&AÄ %&&&&&'t ¢&&&&&=`# !"!#. GWT 1�r&&&&&ÅY- H&&&&&`p&&&&&$̀/ Ç&&&&&ÅÇ&&&&&6 HLv&&&&&({ H&&&&&).&&&&&>*&&&&&C %T 
h&&L)P&&7=} : 1�"q r&&)H&&>~ "1r&&(t $%&. 1~ å&&(>/- Ç&&} 2J&&3K '&. !'(.- Ç&&} 2J&&3K )*'%. "ç2&&ì 12&&>p&&j H&&C 
P&&EV>ó "12&&d)GT / *&&=$̀~ 1r&&(t 9&&QK 1�g&&W)#- "12&&d)2&&û G&&4>1GT #1.&&K 1r&&(t P&&WF 12E&&ÅY. %&&L_>"1 /  %, h&&L)P&&7=} 
"f&&&Lv'(=} 1N H&&&+ì 12&&&>"Y 1G&&&7=)- "1N H&&&+ì 1�r&&&()P&&&'+'t 1@&&&7F~- / P+T *&&&F #p&&&j H&&&C 1"�$ 1r&&&()P&&&'+'t H&&&C @LT .&&&)è&&&}- 
"P&&&ÅH&&&7t è&&&)H&&&t @&&&'|t @&&&{ 9&&&7A't / @&&&F"# 12&&&VM ]%, 1?h&&&j: 12&&&VA>[- "å&&&'j ]%, 1?h&&&j: "å&&&Wj[ h&&&A>0. %&&&+() r&&&(Q1̀ 
@&&&_=`#0 1p&&&7(Q1̀ Ç&&&ÅÇ&&&7=} "å&&&)2&&&1̀: / G&&&E'> "G&&&L_> 12&&&>p&&&j- %&&&)G&&&t .&&&1̀ 12&&&/~ g&&&V(L) P+T ¢&&&=`#0 "1r&&&>G&&&) ]%, 1?h&&&j: 
"r>G)[ HQtJ 1H>S1 // 

Ñ. ZÖ£: 

H&&C p&&=6 1#@&&): 12&&DV} "12&&V7K "1o&&/1.&&K- 2&&ÜÅ *&&+D3L) H&&Lt H&&) / 2&&D3L) H&&C 12&&/*&&C f&&3FH&&1̀. %&&4)#"1 12&&dÅÇ&&t g7T "h&&+1̀ 
12T 1o&F*&Lt- 12&/I / .&` %&'=)- "å&)2&1̀ 2&WQ|=} @&Q|S&&&&&&&&&): H&C *&73FY 1"�S§ %&3)q 9&QK 1�g&W)#: / 1G&) 1f&3FY- %&73FY 12&'t "r&+} 
P&&+'t- "å&&)q 2&&t: H&&C 1G&&á H&&C 1"�$ 12&&'=$̀/ H&&C 1o&&3FH&&{§ %&&3)q 2&&t "p&&F8 %, f&&`#1fT 1N *&&3Ỳ H&&+ì H&&C GE&&j 1r&&()P&&'j 
"*&&(+ì / 12&&FG&&')- "� *&&3M @&&{ *&&F*&&t 1g&&FS1. "f&&3FY @&&QF0 P&&WF 12E&&ÅY "å&&)q: .&&V/1 "p&&F8 / %, 1�G&&v'j- "2&&} *&&Q>%&&1̀ è&&'ÜS) 
]%, 1?h&&j: *&&Q>%&&1̀è&&')RS[ H&&C .&&/1 1� H&&C h&&L)P&&7=(). "f&&3FY 12&&'t 1*&&|) '&./ !'(. "å&&)q 2&&t: 1G&&á f&&F*&&C @&&F*&&C 
]%, 1?h&j: @&'F*&C[ "r&'Qt "f&(+ì 1#å&): 12&Q)2&}- "2&L) %&'ì / P&ÅH&t- "., @&{ 9&7A'ì. %&A>• ]%, 1?h&j: %&Q>¶[ HD&(F 
@&&&&VÅH&&&&t- %&&&&Lxß Ç&&&&')@&&&&t "1ç1 @&&&&<)H&&&&t @&&&&'|t / 9&&&&W'>0 @&&&&{ 9&&&&7A't. %&&&&)r&&&&+} 9&&&&QK 1�g&&&&W)# "P&&&&WF 12E&&&&ÅY- "%&&&&>• @&&&&=() %&&&&>gS&&&&&&&) 
P&&_'(S&&&)- / Ç&&} 1p&&+E=() p&&)G&&Wt. "å&&)q  +'&./!'(.: H&&)2&&ì H&&) f&&AQj H&&d+=()§ !$N ]%, 1?h&&j: 1çN[ 12&&'t / @&&AQj 
]%, 1?h&&j: *&&AQj[ H&&d+=()! "å&&)q: P&&LF~ H&&C .&&/1 g&&)p7T- *QLT 12<&&>*&&Qt "12&&F*&&C- 1G&&) H&&7iWê %T/ $*LTó H&&) 1å&&F# 
ùfT 12'ì- "� 1â>¶ HC $*LT- %)GD>¶ ]Hbc`u ùâ>: %)Gv>•[ HD(F HLt- "å)q 2t: 
/ H&&&) â&&&cWéìé *&&&) r&&&)H&&&>~! ]"#$8 .&&&/0 12&&&V+()8 1?#@O %, 1?h&&&j @&&&)2&&&DW> 1?g&&&(>ó %, 12&&&D)è&&&'6 12'(LT 12EA+T H&&&C 
12&&&4AD6 ZÖ£ 9J&&&&7K: H&&&c+K %, 12&&&xH&&&)Y 1�"q "12&&&xH&&&)Y 12&&&7)GT- 12&&&/~ 1â&&&/.&&&() '&. !'(. H&&&C HD&&&(F [ %&&&3)q 2&&&t 

'&. !'(.: *&) H&�̀~! p&'7ì �p&j P=&FS1 / "H&'7)åS&)- 1P&7(F P&+'t 1G&) "1.&j $*LT "H+7T- 1N f&V7K 2, zH&)HS&&) 2&DA® 
12&LA`X / "12&F#1#I- "1o&)q "12&å̀&M- "@&L) @&'`8 12&QW)$18. %&)H&> 12&>1å&} ]%, 1?h&j: 2&>1å&}[ 1N *&V7K / 2&=} P=&FS1 "1H&)GS&) 
"çH&&&)HS&&&&)- P+T g&&&V} H&&&) #1Y- %&&&D|> 12&&&>1å&&&} 12T @&&&{ *&&&F*&&&t "9&&&7K / @&&&)H&&&>0: ].&&&/0 12&&&+A_6 G&&&)å&&&46 %, 1?h&&&j "!ä&&&A7=) 
1r7L)$S1 k2T Hbc`u ùâ>[
1G&&) HD&&(F @&&C P&&WF 1ü- ]12&&V+()8 12&&dÅ© 1?â&&'>e G&&)å&&46 %, 1?h&&j "!ä&&A7=) 1r&&7L)$S1 k2T Hb&&c`u ùâ&&>[ 1@&&C P&&WF 
1o&c+K- 1H&>8 1N *&V7K 2&+E)H&>e 1H&)GS&) "çH&)HS&&)P+T 1G&AE=}- / "P+T $#1#*&=}- ]%, 1?h&j: $1##*&=}[ "1H&1̀2&=} "@&'`8 
PW)$1f=}- ]%, 1?hj: @F"N G3c7, 127)R[ "1"å)%=} %, 9j @Å$.}- "%, 9j g`z.} // 

Ñ. ZÖm: 
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"1N G&&&E'> ]%, 1?h&&&j: *E&&&>~- ".&&&/1 12&&&7QF*&&&j @&&&L)R P+T Hb&&&c`u ùâ&&&>[ %&&&'=}- "%, zH&&&} 1.&&&j ]G&&&)å&&&46 %, 1?h&&&j 
"!ä&&&A7=) ?G&&&=) "#$8 %, Hb&&&c`u ùâ&&&>[ %+E&&&c{- @&&&)2&&&E'>e 12&&&DELt ]H&&&C: 1G&&&) HD&&&(F ...12&&&DELtó 9&&&7K %, 1?h&&&j 
@&)2&DW> 1?g&(>[ . %&)â&/0 '&. !'(/ "1G&4>õ H&C P&LF0- "è&)# P&+'t P&)H&> 1@&C #@&'Qt "P&WF 1ü 1@&C p&D†- 
@&&)N *&&V`N / 9&&)f&&K 12&&xH&&)Y P+, 1@&&C 1@&&` U&&)2&&K. %&&Q)$ P+T !"!#. "f&&(7j @&&{ *&&F*&&t "å&&)q: / *&&) H&&�̀~! p&&'7ì 
H&&C @&&Å$ "r&&'Qt r&&)è&&Qt ]1o&&34$̀: è&&)r&&Q6[ @&&Q'F0- "H&&C P&&LF U&&)*&&At "H&&+t ]%, 1?h&&j: 1"H&&+t[ ä&&Q'At- / å&&F 
1f&&+A=) 1.&&j 12<&&>a- "fE&&+ê P&&+'=) PJ&&&W)$ 1�"f&&)N- ".&&} #1p&&'{ H&&C 1ü / f&&Q)2T 12&&A>¶ P+T *&&Fa. "å&&F !è&&'> P+,5 
]%, 1?h&&&j: 1#p&&&1̀- "1P&&&7(F8 H&&&) %, Hb&&&c`u ùâ&&&>: !è&&&'> P+,5[ 1N *&&&V`N 9&&&)f&&&K 12&&&xH&&&)Y P+T #1~ P+T 1@&&&C / 
1@&` U&)2&K- %&)H&> P+T @&V7)@&7t %&V7K 2&=} P&Lt: 1G&c'á .&/1 12&xH&)Y 2&+E)H&>0 / 1H&)GS&) P+T G&A`r&=}- "$#1#*&=} "1H&1̀2&=}- 

]%, 1?h&&j: "1g&&1̀2&&=}[ "@&&'`8 P&&W)$1f&&=} "1"å&&)%&&=}- ]%, 1?h&&j: "1"%&&)%&&=}[ %T / 9&&j @&&+F0 "%, 9&&j H&&V)N "g&&`z0- 

"1N G&&&&&&E'> ]%, 1?h&&&&&&j: *&&&&&&4'>[ %&&&&&&'=} @&&&&&&)2&&&&&&E'>0 12&&&&&&DELt. "9&&&&&&)N ]%, 1?h&&&&&&j H&&&&&&C: 1G&&&&&&c'á … "9&&&&&&)N- @&&&&&&)2&&&&&&DW> 
1?g&&&&(>[  / ]H&&&&3)@&&&&j .&&&&/0 12E&&&&c`# 12&&&&dÅÇ&&&&6 %, 12&&&&4AD6 ZÖm- "%, 12&&&&D)è&&&&'6 12'E&&&&>~- H&&&&V7`: H&&&&) *+, @&&&&)2&&&&DW> 
1?g&(> @&)r&7dL)R 12E&c>*&C 1?"52&{: g&)è&'t / P&LF 1�r&ÅY %, 12&3>1N h&`#e .&/1 12&xH&)Y .&V/1 / %&() â&cWì *&) 
r&&)H&&>~ %&&3)q @&&4>8 H&&) *&&W4>"1/ @&&t %&&3W|á å&&W|t H&&C 1Ç&&> 12&&>r&&`q %&&LW/f&&=) / "9&&/2&&ì r&&2̀&&á 2T GAET. å&&)q 
%&&)ç.&&K / %&&)N 2&&ì %, 12&&D'è 1N f&&3`q � H&&E)X /- "1N 2&&ì H&&P̀&&FS1 2&&C fb&&+At- "1G&&_> 12&&=ì / ¢&&++á P&&+'t P&&)9&&AS) 
2LD&&>å&&Lt- Ç&&} / 2&&LLEAt %, 12&&'}5 G&&EAS)ó å&&)#N r&&`#e U&&t- #å&&} ]É 1ñ*&&)8 y\,y£[. H&&V7`@S&&) P+T å&&cQ6 1$*&&}- %&&F%&&Qt 
12&&&'t "å&&&Wj '&!'(. 1�#ô H&&&C @&&&Q'F ""$P&&&t. / "å&&&)q HD&&&(F: 1*&&&=) 12&&&E)H&&&>~! 1ç.&&&K 1N 2&&&ì %, 12&&&D')8 1N 
f&&3`q � H&&E)X- / "1N 2&&ì H&&P̀&&FS1 2&&C fb&&+At- "1G&&_> 12&&=ì 12&&/~ ¢&&++á P&&+'t P&&)9&&AS)- 2LD&&>å&&t Ç&&} G&&LEAt / %, 12&&'}5 
G&&&&&EAS). ".&&&&&/1 è&&&&&ij 9&&&&&QK 1�g&&&&&W)# %T g&&&&&Ä '&.!'(.- 9&&&&&G̀&&&&&t 2&&&&&} *&&&&&Q(j / H&&&&&d+t. "9&&&&&j H&&&&&4'Wt H&&&&&) f&&&&&v'L) 1� 
"1h&&&&+=) 12&&&&'=$̀. "P&&&&)$ h&&&&>H&&&&4) ]%, 1?h&&&&j H&&&&F5f&&&&)N P+T 12D&&&&>"õ 12&&&&dÅÇ&&&&6 12&&&&`r&&&&cT- %, Hb&&&&c`U&&&&)8 !â&&&&>~: 

h&&>H&&)h&&t[ 12T %+E&&c{- / "@<&&> 12&&E)H&&>0 @&&() %&&Q+t 1ü H&&C G&&v)• U&&>*&&3t- "#g&&(6 .&&/1 12&&>p&&j "#1%&&7t. "1å&&)Y / 
9&&&&&&&&&&&&&&QK 1�g&&&&&&&&&&&&&&W)# P&&&&&&&&&&&&&&LF0 "9&&&&&&&&&&&&&&/2&&&&&&&&&&&&&&ì P&&&&&&&&&&&&&&WF 12E&&&&&&&&&&&&&&ÅY "h&&&&&&&&&&&&&&)#"1 -./*0. +0. -/0* / !%. -12%, 
0-0&-(0. +0. .+. !234: ]= *&V7W`N 2&t 1H&> H&) *&AQj "*&>"G&t 9&j g&V}ó %, Hb&c`u ùâ&>: "h&)# 
9&QK 1�g&W)# *&V7K 2&t "*&>f&K H&) *&>f&K- "*&Q>%&t 9&j å&|'6 p&(+6 12&EL{- H&C 1$Y 12T 1N ¢=&> HD&(F â&(E6 1�õ 
r&L6 "r&WQ6 "1#@&Q`N r&L6- 9&() ç9&>G&) ".&/1 f&A4'+t ...[ "9&)N HD&(F *&DK / 12&E)H&>0- "H&) 1r&) 12T 1g&F H&L=} 
9&j 1*&)H&t- @&j 9&)N *&Q>ô P+T 12&L)X 1o&/.&K- / H&C p&)Rã 12&'t å&W+t- "H&C � *vT H&) *&i4Wt. "å&)Y HD&(F P<&>*&C 
rLt %, H+Vt- "9j // 

Ñ. ZÖy: 

12&&Q)2&&} %T .&&/0 1�å&&c)#- U&&)*&&Q{ 2&&t- "H&&Lt 1G&&73+á H&&(+V7t 12T 1å&&)#@&&t @LT / !H&&'t- P+T H&&) 1"h&&).&&}- 2&&} *&&x*&&F"1 ]%, 
1?h&&j: *&&x*&&F[ "2&&} *&&L341̀- "� 1r&&1̀2T 1g&&F "å&&)Y H&&L=} f&&EQ6 / P<&&> H&&+ì- 1"2&&=} HD&&(F- P&&)™ f&&Åf&&t "r&&7{ r&&Lt- 
f&Åf&t "1#@&Q{ r&Lt / 2&} *&7Q>ô 12T 1g&F- "P<&> r&L{ g&>":- "P<&> r&L{ GWT- "H&+ì "H&)8-/ "å&)Y @&QF0 P&WF 1ü 1@&C 
1@T åD)%t- "9)N *JFPT 1@` @V> 124F*Ä "H+ì rL7{ / "ÇÅÇ6 è=`# …

3-6D#E !FG=/:
© < 8ó ç < $- zó e < 0 k� !g')G) PLF 1´ä)%6 Hdj: åcQ6 1$*}ó e < 8ó I < ~ó 
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� .(xe- @L)R < @L)ó pÜ7ì < p'7ìó fvEÜL) < fv'L)ó !r)R"1 < 1r1̀

~ < 1 Hdj 1G7=)
1@7F! < 1@7F~
.1̀ = .`
@'|t- hA>e @F� HC @'|)R- hA>1R

� g>9)8 k� 12|(56 "fL`*C 12A7B !g')GS)
12/~ fE7Q(j Hdj k2+, %, 12Q)H'6: 1oF*Lt 12/~
!9+G̀, 12W>1î'û: %4)#"1 12dÅÇt
kP>1: â)UTR: "� *3M @{ *F*t 1gFS1ó �pj P=FS1 "H'7)å)ó ".} #1p'{

$*C "r'Qt = $*)G6 "1rQ6

1�r()P'+'t = 12Q>:
1Gc'á = !Pc'á

םוגרת

המדקה

 יּבא ןּבא ְחַתפ-לַא ּוּבא לש וטע ירפ ,עודיה הירוטסיהה רפסב עיפוהש רופיס ינא איבמ ןלהל
 יפ לע ,תיברעב ד’’יה האמה עצמאב בתכה לע הלעוה רשא ,ינורמושה יפנדה ַןַסח-ְלַא
 ּהפוסו םדאב ּהתישאר - וז הקינורכ .1352 תנשב ,סחניפ ןברה ,לודגה ןהכה לש ותשקב
 רואל האצי הקינורכה .ונא ונימיל דע תומלשה םיללוכה םיבר די-יבתכ שי .דמחומ איבנב
 הרודהמ תמייק .1865 תנשב ,רמליו דראודא ידיב הינמרגב ,רוקמה ןושל ,תיברעב  הנושארל
 לע תתתשומ איהו ,הילרטסואמ סואהניטס לופ לש טרוטקודה תדובע ירפ איהש השדח
.1985 תנשב םסרופ תילגנאל ומוגרתו ,ילדוב תיירפסבש ןוטגניטנה די -בתכ
 יבא לש הירוטסיהה רפס ,’חיראת-לַא ּבאתּכ לש די-בתכ לע יתכמתסה ,הז רופיס םוסריפב
 וקיתעמו ,םידומע 166 קיזחמ דיה-בתכ .םינשב תורשע הז ,יתושרבש ינורמושה ְחַתפ-ְלַא
 1352 תנשב ןושארה אדאמו’גב 19-ב )1959 תנשב תמ( ןהכה בקעי ןב הדסח בא אוה
 .149-146 ’מע ,1932 רבמטפסב 20 ,’ג םויל ליבקמה ,הריגהל

 יתפסוה ןכ ,יתהגהש ההגה לכ לע יתרעהו רוקמב עיפומ אוהש יפכ טסקטה תא יתאבה
 .דיה-בתכב םירסח םהו ,תימינייב תיברע תאירקב ארוקה לע לקהל ידכ קוסיפ ינמיס
 םיבכוכה יזוח תשולש )תשקב( רבדב :תרתוכה המשרנ 146 דומעה לש םיילאמשה םיילושב
 האבה הרושה תליחתו הרוש ףוס לע הרומ / ןסכולה .#!"! לא םהימעפ תא ומׂש רשא
 .וירחא אבה דומעה תליחתו דומע ףוס םינמסמ // םינסכול ינש וליאו ,הירחא

 ןכ לעו ,ןולוחב ןהו םכשב ןה ,םינורמושה םילארשיל הז רמוח שיגהל איה ,תירקיעה יתרטמ
 םבורל שיגנ וניא ,יתכרעהל ,הז רמוח .תירבעהו תיברעה ,תונושלה יתשב שגומ אוה
 ,תונוכנ אל ףאו ,תוקיודמ אל תועידיו תועד תצקמ יתעמש ,ןכ ומכ .םינורמושה לש עירכמה
 תא ןימזה דמחומ איבנה יכ רמאנ ,המגודל .רופיסבש עדימ יטרפ המכ לע ,םינהוכ יפמ םג
 ,אצמ אנוׂש/ביוא רמולכ ,אצמ רצ ינורמושה םכחה לש ותולצנתה ;םבל תא דועסל ויחרוא
 םלשל ינורמושל דמחומ איבנה תעצה ;)ךכו ךכו ךכו ךכ( תורחאו הלאכ ,תויתד תוביס לשב
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 יפכ ,ְחַתפ-ְלַא ּוּבא לש הקינורכב ומשש תעב ,אְריַחּוב אוה ירצונה ריזנה םש יכו ;ולומגכ ול
 ,םיגולורטסאה ינש לע רבד םיעדוי ונא ןיאש טעמכ .םאלַס-ְלַא ְדַּבע אוה ,ךשמהב הארנש
 באה ,אסיג ךדיאמ ’הצבק’ו ,אסיג דחמ ‘אצמ רצ’ הּנוכמה ‘חרי’ וניהד ‘רהוז’ ,לכ םדוק
 וניאש ,םאלַס-ְלַא ְדַּבע םשב ירצונ ריזנב רבודמ ,תינש .העודיה יצבקה תחפשמל ןושארה
 ,)םימכחה ראפ( ‘ראְּבַחא-ְלַא ְּבַעּכ’ הנוכמה אוה ישילשה גולורטסאה .רחא רוקממ יל עודי
 ינבמ דחא ,םלסאתהש ידוהי היה אוה .ינמיתה יַריְִמח-ְלַא ִעתאמ ןב קאחסא ּוּבא ְּבַעּכ ומש
 תריפסל תיעיבשה האמה עצמאב ומלועל ךלהו ,םיעודיה םאלסאה איבנ ירחאש רודה
 .םירצונה
-ְלַא יִזְנַע-ְלַא ָהעיּבַר ןּב ִרמאע דחאה :םש ילעב םייברע םישנא ינש רופיסב םג ורכזוה ,ףוסבל
 איבנה לש וירבחמ דחא ,וינפל םלסאתהש ּבאּט’ַח-ְלַא ִןּב ַדמּוע ףיל’חה לש ותירב ןב ,יוַַדע
 ְדַּבע אוה ינשה .םירצונה תריפסל תיעיבשה האמה עצמאב תמ רשא ,תרוסמ רסומ ,דמחומ
 ַּבנְיַז ותוחא ,דמחומ איבנה לש ותדוד ןב ,ןכ םג דמחומ ירבחמ דחא ,יְדַסא-ְלַא ׁשְחַ’ג ִןּב הללא
 625 תנשב ומלועל ךלה ,‘‘םינימאמה גיהנמ’’ הנוכש ןושארה ,איבנה לש ותשא התיה
 .תירצונה הריפסל

רופיסה

146 ’מע

 םיסונמ םיגולורטסא השולש,םאלסאה איבנ דמחומ תעפוה הלח ובש ,ןמז ותואב ואצמנו’’
 ,‘הצבק’ו ‘‘אָָצמ ַרצ’’ ךכ רחא הּנוכ ,‘חרי’ רמולכ ,‘רהז’ ומשו ינורמוש ןושארה .םתכאלמב
-לא ְדַּבע’’ םשב ירצונ ריזנ ישילשהו ,‘‘ראְּבַחא-ְלַא ְּבּעַכ’’ ומשו ידוהי ינשה .רּכסעמ אוהו
 וליאו ,וצקל עיגה ןויטנזיב ןוטלש יכ ואצמו םהלש היגולורטַסאבו םתכאלמב ונייע ;‘‘םאלַס
 המּוש ונמיסו ,ֶםשאה ינבמ םיברעה אצאצמ שיא ידי לע לחה )םיברעה( םילאעמשיה ןוטלש
 .הבוהצ םירמוא שיו ,ויפתכ ןיב דיה ףכ לוגיע לדוגב ,הנבל )הדל םתכ ,ןח תדוקנ(

 תא ונעבק רשא שיאה תא הארנו ךלנ הבה :ורמאו םתשולש ושגפנ ,ואוב לע ועמש רשאכ
 אלש ידכ ,תולוכסאהו םירפסהו ןוטלשה ינודא 147 ’מע // דצמ יאשחב ותא ונמייקו ,ואוב
 ּהבש ריעה לא ועיגהו השולשה וכלה .וימדוק ידי לע ונל עריאש יפכ ודי לע ער ונל הנואי
 ,וילא שגינ אוה .שגא ינא ראְּבַחא-ְלַא ְּבּעַכ בישה ?ןושאר שגיי ימ והערל שיאה רמא .אצמנ
 ינא :ול הנע ?םימודקה םידוהיה יאצאצ ןיִֵּבמ התא ימ :]דמחומ[ ול רמא זאו ,םולשל וכריב
 .וינפב דומעי דחא םדא אל ףאו ,םלועב קיזחיו םוקי לאעמשי ערזמ ךלֶמ יכ יתרותב יתאצמ
 אלא ןודינב רבד ועדי אל םהו ,השדחה תירבב יתאצמ ךכ :רמאו םאלַס-ְלַא ְדַּבע שגינ וירחא
 .םתכאלממ
 לכב טולשתו הבחר תדב קיזחת התא :ול רמא ,]אָָצמ ֵביֹוא =[ אצמ רצ ןכ םג וילא שגינ
 עומשל חמש דמחומ .ךיפתכ ןיב ןמיס ונשיש םיעדוי ונא .]םלועה יראווצב :תילולימ[ םלועה
-לַא ְדַּבעו ראְּבַחא-ְלַא ְּבּעַכ .ויפתכ ןיב הלודג הנבל המּוש הנהו וידגב תא טשפ ,הלא םירבד
 המ :.)'!/.&'+ רמאו ודיל םבישוה ;הבר החמש םהב חמש ]דמחומ[ו ומלסאתה םאלַס
 יל שי ])'! &'[ :רמא .םהינש םתומכ ]םאלסאה תד[ הילא שג ?םתומכ השוע ךניא ,ךתא
 ךילא אובל לוכי יניאו ,יתדב לזמ רב/ךרובמ ינא ,תדהו הכלהה עמשמ ,יכרצ יד הזמ
 יוה ?ךצפח המ :/ול רמאו דמחומ ]עצפנ :רחא די בתכ[ ךבוה זא .יתד תא בזוע יניאו ,]דמחומ[
 147 דומע לש םיינמיה םיילושב .המודא וידב רוקמב תועיפומ הלא םילימ עברא[ !ינורמוש
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 .]דמחומ ןמ .)'! .&' ןחקל רשא היינשה תירבהו הנושארה תירבה רבדב :עיפומ הטמל
 ךמתסהל יתדעו יתד ינבו ינא לכונש -הנמאו תירב לשב ךילא יתאב ,ינודא :ול הנע אצמ רצ
 יתב תיינבו שדְקה-ףְקַוה ,ןוממה ,םיאצאצה ,תושפנה תרימש םשל הבותכ תירב ,ןהילע
 .ונוצרכ תוכזו ןוחטיב ,תירב םהל בותכל בתוכה/דיקפה לע הוויצ ]דמחומ[ אוה .הליפתה
 די-בתכ יפ לע היתפסוהו ,רוקמב הרסח הנורחאה הלמה[ ותדוקפב בתכו וינפל חכנ בתוכה
 יפ לע ןיתפסוהו ,רוקמב תורסח תונורחאה םילימה שולש[ הללא ּדְַבע ִןּב ַדַּמחּומ ינא :]רחא
 יבגל תוכזו ןוחטיב הזוח םינורמושל בותכל יתיוויצ ,ִּבלַּטומ-ְלַא ּדְַבע ןב ]רחא די-בתכ
 // םהימוחת לכבו םהיתוצרא לכב ,םשדקהו םתליפת יתב ,םשוכר ,םהיאצאצ ,םהיתושפנ
 הלמה[ ינב יפלכו םהיפלכ ]רחא די-בתכ יפל יתהגה ,ב טשפתי :רוקמב[ גהננ ןכו ,148 ’מע
 .האנ תוגהנתה ןיטסלפב תוסחה  ]רחא די-בתכ יפ לע היתפסוהו רוקמב הרסח הנורחאה
 ׁשְח’ַג ּןִִבא הללא ּדְַבעו ָהעיּבַר ִןִּבא ִרמאע .םשמ קלתסהו ]תירבה בתכ[ ותוא חקל אצמ רצ
 בצייתה ,דמחומ לא בש אָָצמ ַרצ .ִּבלאט יִַּבֵא ּןִִבא יִלַע תויהל בייח תירבה בתוכ יכ ול וצעי
 ידבועש ,השושת הדעמ ;הקוחר ,םיידי תבחר ץראמ ךילא יתאב !ינודא יוה :רמאו וינפב
 העושיהש הלעתי םיהלאמ םישקבמ ימע ינב .הילע וטלתשהו התוא ולקליק םילילאה

 בתוכ יכ ]יל ץעוי :רחא די-בתכ יפל יתהגה ;ולחיא ,וויק :רוקמב[ יל ץעויו ,ךדי לע אובת
 השע אוהו ,תירבה תא בותכל יִלַע לע דקפו ,ִּבלאט יַּבא ִןִּבא יִלַע לש ותעד לע היהי הזוחה
 .ומוקמב תאז
 םתליפת יתב ,םנוממ ,םהיאצאצ ,םהיתושפנ לע הנגהל םינורמושל הז תירב בתכ יתתנ
 היהו הבוט תוגהנתה םהב גהננ ןכ .םוחתו םוקמ לכב ,ריע לכב םהלש שדְקהה-ףקווהו

 148 דומעבש הלא תורוש שולש לומ[ / ]המודא וידב תובותכ ,היה … יתתנ :םילימה רוקמב[

 :תונושארה תורושה יתש טעמל המודא וידב תואבה םילימה תובותכ םיילאמׂשה םיילושבו
!ינורמוש יוה ?ךשקובמ המ :ךכ אוה הז תירב חסונ ןארוקב  םימלסומה לצא / םיילוש תרעה
 ךכו ותוא יתכלשהו ,חילשה ילגר בצממ רפע ינפח אולמ ףוסאאו ,ואר אלש המ יתיאר רמאיו
 שנוע ךל שי םלוא .ועגת לא : ארקתש םייחב ךלרוג יכ ךל ךל )השמ( רמא ,יחור ילע התוויצ
 קֵדה וּנקדנ רחא -ונפרשנ ףֹורש ,וינפל רצענ וילע תדקשש ךיהלא לא טבה .ונממ ֵץלחת אלש

 לאוי ףסוי םּוגרת האר ;97-95 םיקוספ/תויא ,9 רפסמ .ה .ט תַרּוס האר ;םיב ותורזל בטיה

.]ו’’צרת תנשב ביבא לתב הנושארל רואל אצי .ןארוקלא ,ןילביר

 דמחומ .ונממ דרפנו קוחרמ המדאה תא קשינ אצמרצו וילא ורסמו ,רוע תסיפ לע בותכ
 ֵץלחת אלש שנוע ךל שי ןכא ,העיגנ ןיא :אֵרקתש םייחב ךלרוג ירה .ךל !ינורמוש יוה :רמא
 בטיה קֵדה ּוּנקדנ רחא ,ונפרשנ ףֹורׂש ,וינפל רצענ וילע תדקשש ךיהלאב ןנובתה .ונממ

 ,והומכ השע אלש םושמ .)'!.&' טפשמב ראְּבַחא-לא ְּבַעּכ לש ֹוקסע הזו ,םיב ותורזל
.םידוהיב הרוקמ ונילע האבה הרצ לכו

 :עיפומ םירחא די-יבתכב ;תויעצמאה תויתואה שולש לע תֹוַּדמ יתש שי רוקמב[ .)'!.&'
  ,וכרד תחלצהב םיהולא לש ולעופ תודוא םינורמושל רׂשיבו ןיטסלפל רזח ]%')!&'
 .0*/.- ולחהו ולצא וררוגתה םאלַס-ְלַא ּדְַבע ןכו ראְּבַחא-ְלַא ְּבַעּכ .וילע ותלמחו וימחר
 ליחתהו :רחא די בתכב[ :234! .+. .0+ .0)-&0-0 ,12%- .%! / *0/- .0+
 דעו םדאמ םינשה תייגוס לכ ותוא עדיימו ,רדסמש המ רדסמ ,ול בתוכ ראְּבַחא-ְלַא ְּבַעּכ
 דּמחומ .] ... וטוריפ והזו ונרכזהש יפכ ,םינש עבשו םיעברא םיפלא תשמח ,דמחומ תעפוה
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 גיצהל גהנ אוה ,הברדא ,םהמ דחא ףאל עֵַרה אל וימי לכ ךשמב ,םינורמושה תא בוהאל גהנ
 דמחומ óוילע התוא הפוכ היה אל ,אב אלש ימו ,ֹולביק הילא אבש ימ ,תדה תא םישנאל

 ותכלממ הרבע ונממו ,ול ותייצ הלא ץרא ילבחב םדאה ינב 149 ’מע //לכו הנש םירשע טלש
 ףאל וקיזה אלו ,וערג אלו ]ףיסוה :רוקמב[ ופיסוה אל ,םהל הרוהש יפכ הימוא ינב ויבורקל
 ךשמב ,םינש שולשו םישיש יחש דמחומ םהב ןושארה ,םיכלמ רשע העשת ומק םהמ .דחא
 טלש איבנ םינש רשע ,תומחלמ םינש רשע ;םדא ףאל קיצה אל אוה םינש שולשו םיעברא
 טלשש ,קיִּדצ-לא ְרַּכּב ּוּבא םשב ארקנש ָהפאחּוק יִַּבא ּןִִבא הללא ְדַּבע אב וירחא .תמו
 .“םישדוח השולשו םייתנש


