
1 
 

 )בצימ( היביפמא – פ"לרח ינוג

 

 

 

 

 םירוצי ,םייח-ודה תקלחמ ביבס תויצאיצוסא-בר קחשמ אוה היביפמא בצימה
 ,םיכפשמו תורוניצ םה קחשמה ילכ .ירמגל תונוש תוביבס יתשב תיבב םישיגרמה
 חמוצה ,יחה םלועב תויוצמה תוילסרבינוא תורוצ םג ךא ,הדובע ילכ ,םיטושפ םירזיבא
 ,םושנל ,עיזהל םיליחתמ םה .םביט תא הנשמ ימוגב שדחמ םתקיצי  .תחאכ םמודהו
 שדחה הריבצה בצמב .תירלוקלומ סוסתל ,בכרתהלו קרפתהל ,ץווכתהלו חתמיהל
  .בצימה תא םיביכרמה םילספה רשע םינש לא םילגלגתמ םה ,הזה

 םהל שי .ימוק םיתעלו יטוריא ,יתדיח םשור םיפוצה לע ריתוהל םייושע םילספה
 םהיעבצ ,םימוטא םקלח .תעגל קשח םיררועמ םה .תוישגרו תויביסרפסקא תויוכיא
 הלעמ םיפחרמ םירחא ,לשנ ןיעמ ךותמ םיעקוב םידחא .םינידע ,םיפוקש םירחא ;םיזע
 ןימ ירביא ,םיקנוי יפוג ,םיקרח ילגר .ריקה ךותמ תצרופש תחא שיו ,םוקמב םיאפוק וא
 םירוציל םהלש ןוימדה .תוינרקס ינשל ,דחאל תוקחוצ םינפ ,יריר ,חל רוע ,םיישונא
 תא הז האיצומ הניאש ,תוינש ,תוליפכ םהב שי .זמורמ ,בייחתמ אל ,בהבהמ ונמלועמ
 לש םיכילהתב םייוצמ ,המדנ ךכ ,םלוכ .וידחי הכיתמ םימעפל ,תפרצמ אלא ,הז
 .תושעיהו היצמרופסנרט

 לש דמעמ היביפמאב לבקל םיכוזה םיכפשמו תורוניצ לש תויצאיראוומ םייונב םילספה
 הלועפה ףותיש לש םיירשפא םיאצאצל תוריציה תוכפהנ ךכב .הבקנו רכז ,ןומדק גוז

 לש גוסכ הכרד תליחתמ פ"לרח לש התדובע תא םיוולמ תורוניצו םיכפשמ .םהלש
 םירבועש םילזונה םע תירמוח םיהדזמ םה .תיתרבחו תיטתסא ,תיסיסב העבה תדיחי

 םיקתנתמ םה תונמאה השעמב .תוקיר םג אלא ,הרוצ קר אל םימלגמו ,םהב
 ,דחאו ספאכ וידחי םירצוי ,למסו רביא התע םה ,טושפ רזיבא אל רבכ :םדיקפתמ
  .שדח ילוסיפ ףוג ,רמוחו הרוצכ

 לש הנוש הרדס היולת םהמ דחא לכ לע .הבחורל הירלגה תא םיקלחמ םילבכ העבש
 תובכשל קלוחמ בחרמה .תויתוברתו תוירמוח תויצאיצוסא לש רחא עטקמ ,םיפוג
 םייושעו ,םייולת םתויהב .תיטקרפ קר הניא היילתה .טבמ תודוקנ לש ןווגמ רשפאמו

 םיחתמנ םה .היצטיברגה לש ענמנ יתלבה החוכל בצימה יריצי םיפושח ,ימוגמ
 .תילקיטרו תויביפמא לש בצמב ץראו םיימש ןיב םיהשומ ,םדא לש וינפ ומכ ,תידימת
 םימרוגל םינתונו ,הריציב תינמאה לש תוברועמה תא שארמ םיליבגמ םה
 תושעל - ימוגה לש תינטנופסה תוחתפתהה ,תוירקמה ,הכישמה חוכ – םיילנוסרפמיא
 .יחצנהו םמודה לא רשאמ הלכתמהו יחה לא רתוי םיבורק ;םהלשבכ םהב



2 
 

 

 

 

 יתיישעתו סג גיראב ,תויולת דבל תועיריב שמתשהל ותוא ועינהש תוביסה תא וראתב
 טרבור בתכ ,)ןאכ שומיש השענ ובש ימוגל דואמ המודב( הבר העבה תלוכי לעב ךא
 החותפ הדובע הדילומ רמוחה תונוכת לשו הכישמה חוכ לש ןובשחב האבה" :סירומ
 ןמזה לכ תונותנ אלא ןמאה ידי לע שארמ תועבקנ אל הכלהמב תורצונש תורוצה ,רתוי

 לש םזילמינימ-טסופה אוה בצימל הארשהה תורוקממ דחא ,ןכאו ".תדמתמ תונתשהב
 בחרנה שומישה .יביטקודרהו ירטנצסקאה לוסיפה רקיעב ,םיעבשה תונש תליחת
 התואמ תודובעב בככל הברהש ,םיעלקה ירוחא לש רמוח ,ימוגב בצימב השענש
 תונמאל הווחמ םה ,הירחאו הקיציה בלשב תונידעב תברועמה תויארקאהו ,הפוקת
  .ונתוא תודירטמש תולאשהו ונימי לא ,האלה התוא ךישמהל תשקבמש תיכילהת

 .םייתונמאו םייטילופ םינבומב םג ןאכ חסנתמ ,ימוגמ םיינגרוא-אל םייח רוציל ןויסינה
 תונמאה םלוע לע הלאש םג אופא תישענ רמוחה תולכתה לש תיתביבסה הלאשה
 ,ימוגה ,םיכפשמהו תורוניצה .חצנ ייח ולש תוריציהמ תוברל קינעהל ותקושתו ומצע
 תררועמ בחרמב ותשירפ .ןפואבו הרוצב ,רמוחב םלגתהש רוהרה םה – היילתה
 .הובגל יצרא ,ינגרואל יטתניס ,עבטל רדנ'ג ןיב סחיה לע תשדוחמ תולכתסה
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