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םילהנמ ריצקת

עקר

םידבועהםידלייאפורמםישרודה,םישדחםירגתאינפבתונורחאהםינשבתדמועהליהקבםידליהתאופר

Primary)ינושאריאופרהנעמקראלתתלהליהקב care),תויתוחתפתהתויעבםעםגדדומתהלאלא,

םעדחי.דועוהליהקבתואירבםודיק,םידליבהחנזהותוללעתה,החפשמבתויעב,םידלילשתוינורכתולחמ

תיבתאופרלעםבורבןיידעםיססובמםיקינעמםהשתורישהיפואוהליהקבםידלייאפורלשםתרשכה,תאז

איהןשוגלשתויזכרמהתורטמהתחא.הזגוסמהדובעלםימיאתמםילכהקינעמדימתאלרשא,םילוחה

םידמלנםניאשםיאשונבהליהקבםידלייאפורתרשכהידילע,הליהקבםידליהתאופרביונישהתאליבוהל

ןתמבךומתתשתוינידמםודיקידילעוםידלייאפורלשהליגרהתוחמתההוהאופרהידומילךלהמבםייד

יכילהתןייפאלותוהזלהתייהרקחמהתרטמ.הליהקבםידליהיאפורלשםימאתומםיתורישוהרשכה

חותיפיכילהתןווכלתאתנמלעהליהקבםידלייאפורברקבדיקפתתסיפתותיעוצקמתוהזתוחתפתה

.התומעב

הטיש

ךירדמ.הליהקבםידבועהםידליםיאפורםעםינבומיצחתונויאר11לעססובמה,ינתוכיארקחמוניהרקחמה

הדובעהתביבס.3הדובעהתרגש.2הליהקבםידליתאופרבהריחב.1:םיאשונבתוחותפתולאשללכןויאירה

.תויתליהקתומזוי.5תיעוצקמהליהקויעוצקמעדיתרשעה.4תישונאה

םיירקיעםיאצממ

תאופרבהריחבהךילהת:הליהקבםידלייאפורלשתוהזהתוחתפתהבםייזכרמםיכילהתינשולערקחמהןמ

.תיעוצקמהתוחתפתההךילהתוםידלי
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םידליתאופרבהריחבהךילהת

םידליתאופריהמרידגהלושקבתנהליהקבםידבועהםידליהיאפור.הליהקבםידליתאופרתרדגה§

,"הליהקבםידליתאופר"תאצמנדחאהוהצקברשא,ריצינפלעםיענםיאצממה.םהיניעבהליהקב

םידליתאופר"ינשהוהצקבו,םצמוצמינילקיאופרהנעמתנתונוהליהקבתמקוממההאופר,רמולכ

החפשמה,דליהינייפאמלתוסחייתהתללוכהו,תיגולוקאותיטסילוההסיפתבתנייפאתמה"תיתליהק

.הליהקבתואירבםודיקו,הרבחהו

םיאפורינשקרו,תוחמתההירחאתיתליהקהאופרבורחביכונייצ)7(םיפתתשמהבור.הריחבהןומזת§

תתלואצייכונייצםיאפורינש.הליהקלתאצלםנוצרבשתוחמתההךלהמבדועוטילחהיכונייצ

.הליהקבםידלייאפורכהדובעלואציהירחאקרו,תוחמתה

םקלח,הליהקתאופרבהריחבלםינווגמםילוקישונייצםיפתתשמה.הריחבהדגנודעבםילוקיש§

ךרואלםילפוטמהיוולוםילפוטמלשברןווגמםע,יתליהקהבחרמבדובעלןוצר(םייעוצקמםילוקיש

.)ישגרישוקתוחפותוחונהדובעתועש,ילכלכלומגת(םייחתוכיאלםירושקהםילוקישםקלחו)ןמז

האופרלהפישחהםהירבדלשםושמ,הריחבהךילהתבםהלשתוששחהלעורבידםינייאורמהמהעברא

תספתנהליהקבםידליתאופריכותגציימאלותיקלחהניהתוחמתההוםידומילהךלהמבהליהקב

.םילוחתיבבהאופרמתיתרקויתוחפ

םהשורמאו,הריחבהמקופיסוגיצהםיאפורהדבעידבהריחבהלעתוננובתהב.הריחבהלעהיצקלפר§

תועמשמהתשוחת,ןמזךרואלתורכההובקעמה,תוחפשמהםעשגפמהמ,םויהםתדובעבםיאצומ

.האנההו
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םיירקיע םיאצממ

תיעוצקמהתוחתפתההךילהת

םירגתאהךרדחתונתיעוצקמהתוחתפתההבלש.םינשהךרואלחתפתהלהכישממתיעוצקמהתוהזה

.תוחתפתהויונישלםתואועינהולאםירגתאמקלחדציכו,םתדובעבםיווחואווחםינייאורמהש

דודיבה.תווצבתשחרתמהעבטמש,םילוחהתיבבהדובעהמרתויתדדובמהניההליהקבהדובעה.דודיב§

,תומת-תתעבראלהקלוחוזהמת.תיעוצקמההמרבםגותישגר-תיתרבחההמרבםגרגתאמכראות

:ויתובקעבושענשםייונישהתאודודיבהרגתאלשםינושהםיבחרמהתאתוראתמה

תודידבהנשיהליהקבהדובעביכונייצרקחמבםיפתתשמהלכ:תווצתדובעברסוחותודידב-א

םעוםירחאםיאפורםעםירשקתריציבישוקונשיו,תועובקתווצתובישיןיא;תיעוצקמותיתרבח

םיאפורםעםיישיאםירשקתריציןיבשריצלעוענהזרגתאםעתודדומתההיכרד.ךמותתווצ

ףותישתורגסמואתווצתובישידוסימ,פאסטוותוצובקבתופתתשהל,םייפיצפסעוצקמישנאו

תאצמנתווצהתדובעהבשהשדחהאפרמתינבואתרחאהאפרמלרבעמדעו,תועובקהלועפ

.זכרמב

השיגברסוחויעוצקמקתנתשוחתבאטבתמדודיבה:תויונמוימוםילכ,עדירדעהויעוצקמקתנ-ב

.םילוחהתיבביעבטןפואבשיגנהעדימהמהנושב,תושדחתונמוימתדימלוינכדעיאופרעדימל

םיקוקזםהשיעוצקמהעדיהתאולביקאלתוחמתההוםידומילהךלהמביכורמאםיאפורהשימח

תריצי(םילוחהתופוקלשתיתכרעמהמרבתומזוילשבולישויהתודדומתהיכרד.הליהקבול

תוחתפתהלישיאןמז(םמצעםיאפורהלשתויתדוקנותוישיאתומזויו)ןמזתאצקהוהדימליצורע

.)םילוחהתיבבוהליהקבהדובעבולישו,ן'זיוורפווסתוצובק,פאסטוותוצובק,תיעוצקמ

דצמלולזותואשנתהלשתושוחתוראיתםיאפורהמהשיש:םילוחהתיבםעהלועפףותישרדעיה-ג

םידלילבטימלופיטןתמבתועגופויעוצקמהלועפףותישתורשפאמאלש,םילוחהיתביתווצ

םיישיאםירשקתריציבהיהןורתפהרקיע.ךפהלוםילוחהתיבלהליהקבלופיטןיבםירבועה

.ןוימהירדחבםיאפורםעםייתדוקנו

ישנאםעהרופויתימארשקםהלןיאיכושחרקחמבםיאפורהתיברמ:הליהקבםימרוגלומהדובע-ד

םיאפורהמןטקקלח.האפרמהתולובגלץוחמ,םיאצמנםההכותבשהליהקבלופיטוךוניח,עוצקמ

.םיישיאםירשקותישיאהמזויידילעהליהקהמםימרוגםעהלועפיפותישרציילוחילצהתאזלכב
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.הליהקבהדובעביזכרמרגתאכוספתנםילבגומםיבאשמ.םיבאשמברוסחמ§

הנעמהתוכיאבעגופה,הליהקבהדובעבלודגרגתאכןמזברוסחמהתאוראיתםיפתתשמהלכ:ןמז-א

םישיאםימכסהבןמזברוסחמליתדוקנןורתפורצייכורפיסרקחמבםיפתתשמהמקלח.יאופרה

.םהלשיטרפהןמזהןובשחלעתופסונתועשדובעלםיצלאנםהיכורמאםירחאדועב,תופוקהלומ

,םילוחהתופוקבםיתורישוםיבאשמברסוחלעועיבצהםיאפורה:םילוחהתופוקמהכימתוםיתוריש-ב

םודיקבםסחםגהווהמאלא,םידיחיבלופיטבקראלעגופש,ישגרהויאופרארפהםוחתברקיעבו

םעינטרפםכסהתרוצב,דיחיהתמרבובורבהיהיונישלקיפאה,הזההרקמבםג.תיתליהקהדובע

.הפוקה

םירציימ,ץועייותווצתדובע,םיבאשמלשתונימזרדעיהםגומכ,ןמזברסוחוסמועה:הקיחש-ג

ןמזתאיצמותיעוצקמתוחתפתה,תווצתדובעחופיט,הדובעהתרוצביונישתריצי.הקיחש

.הקיחשהםעדדומתהלםיכרדכוראותםיביבחתל

.הליהקבהדובעהיפואמםיעבונהםירגתאולעהםיאפורה.הליהקבהדובעהיפואמםיעבונהםירגתא§

רגתאכתיבהוהדובעהןיבתולובגהתבצהתאונייצרקחמבםיאפורהמהשימח:תולובגתריצי-א

תיבהןיבתולובגםישלודמלםכרדש,תיתדוקנההמרבםינושתונורתפוראיתו,הליהקבהדובעב

.הדובעהןיבו

וראיתשיונישה.רגתאכםירוההםעתודדומתההתאונייצםיאפורהשולש:םירוהםעתודדומתה-ב

תרושקתתויגטרטסאלשהדימלולפוטמלכלןמזרתויןתמאוההזהישוקהתובקעבםיאפורה

.םירוהםערתויתובוט

ללוכ,תונווגמתויסולכואםעםידבוערקחמבםיאפורהמרכינקלח:םייתרבחוםייתוברתןיבםילדבה-ג

ךרוצו,םיידוחייםירגתאהלעמתיתוברתברההדובעה.לארשיבתיתרבחההירפירפהמתויסולכוא

.ןויסינהוןמזהםעשחרתה,םיאפורהבוריפלע,תישיאההמרביונישה.המאתהוהדימלב
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תוצלמהו תונקסמ

תואצותה.הליהקבםידליהיאפורלשתיעוצקמהתוהזהלשינוגברההייפואתאשיגדהיחכונהרקחמה

יתורישלשרתויבחרומובכרומדיקפתןמצעלעםויכםילטונהליהקבםידלייאפורמרכינקלחיכתוארמ

המצעתאםיאתהלןיידעהליכשהאלתכרעמהםלוא,רתויורתויתנווגמהייסולכוארובעםידליתואירב

,םיישונאאלוםיישונאםיבאשמברוסחמוםימזגומהדובעיסמוע,דודיבתשוחתרצוירעפה.הזיונישל

,תיעוצקמתוהזלשתונושתוירואתלםאתהב.הליהקבםידבועהםיאפורהתדובעבםילודגםירגתאםיביצמה

חתפתהלםיכישממאלא,הריחבהעגרבםיעבקתמםניאדיקפתהתסיפתותיעוצקמהתוהזהיכתוארלןתינ

תיתרבחההירואיתהיפלע.הדובעהינייפאמואפורהינייפאמ,הדובעהתביבסלםאתהבו,הריירקהךרואל

תויטניונישלעירפהלדחאדצמםילולעתיעוצקמהתוחתפתהבםימסח,תיעוצקמתוחתפתהלשתיביטינגוק

יחכונהרקחמב,ןכאו.תוחתפתהויונישלעינמהםרוגתויהלםילוכיינשדצמו,תורטמתמשגהותויעוצקמ

םיעינמכינשדצמותוחתפתהלםימלבכדחאדצמםתואוראיתו,םתדובעבםינושםימסחםיאפורהולעה

,םילאודיבידניאוםיימוקמתונורתפתאיצמםבורבוללכרקחמבולעשםימסחהםעתודדומתההיכרד.יונישל

םינגועמאלו,רשקהוםדאייולתםהיכםהולאתונורתפבןורסיחהםלוא.ה/אפורלשתיטרפהמזוימודלונש

.ןמזךרואלרומישלואהללכהלםינתינםניאןכלו,תורישבותוינידמב

תוינידמוהקיטקרפלתוצלמה

האובבעיצהלןשוגלשישףסומהךרעהתאםימיצעמ,יוצמליוצרהןיבשרעפהתאםישגדמרקחמהיאצממ

:ךשמתמימושייהנעמחתפלםיבייחמו,תיתליהקבהדובעהתסיפתתאםדקל

הפישחהותוברעתההיותיעתאםיאתהלשי:תיתליהקםידליתאופרתרשכהןכותויותיעתמאתה§

םינשלו,תוחמתהבםדקומבלשלהליהקבםידלייאפורתרשכהבתיתליהקההאופרהינכתל

.בצעתהלתיעוצקמהתוהזההכישממםהב,הליהקבהדובעלתונושארה

םיטנוולרהםיינילקםיאשונבםגהרשכהבךרוצםייק:תיתליהקםידליתאופרתרשכהןכותתמאתה§

תויונמוימועדילףסונב)םייניעורוע,םירגבתמתאופר(םילוחהתיבבתוחמתהבםידמלנאלשהליהקל

.םייתליהקםימרוגםעהדובעוםירשקתריצי,תויתוחתפתהתויעבבלופיטוםירוהםעהדובעלש
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תואירבהדרשמ,םילוחהתופוקןיבתופתושחתפלשי:תיתליהקםידליתאופרםוחתבתוינידמיוניש§

תונורתפךופהלתנמלעישילשרזגמינוגראו)י"רה,לארשיבתיאופרהתורדתסה(תיעדמההצעומה

.תוינידמהיונישתמרבותיתכרעמהמרבתונורתפלתילאודיבידניאההמרב

םורתללוכיתיתליהקהםידליהתאופרגותימביוניש:תיתליהקםידליתאופרלששדחמגותימ§

.םילוחהתופוקבהקיטקרפהיונישו,םירוהברקביתסיפתיוניש,עוצקמלםיריעצםיאפורתכישמל

ידילעקראלםיאפורךושמלתולוכיםילוחהתופוקיכהארנ:תיתליהקהדובעלםידלייאפורתכישמ§

הנבומבתיתליהקםידליתאופרבקוסעלםירשפאמםיאנתןתמידילעםגאלא,ילכלכלומגןתמ

םילדומםודיקו,תועצקמתהוהדימללןמז,דובכוהרקוי,תוכייש,הכימת,םיבאשמ,לופיטלןמז;בחרה

.תיעוצקמ-ברהדובעלש

םידלייאפורלתכמותתרגסמרוצילךרוצשי:הליהקבםיריעצםיאפורלתכמותתרגסמתריצי§

תונושארהםינשב)גנירוטנמ(הכינח,םירטאידפםיזכרלולכלהלוכיוזתרגסמ.הליהקבםיריעצ

.העובקהדימלוהרשכהתרגסמתריציותועובקתווצתובישי,הדובעב

ידיתערקחמלםינוויכורקחמהתולבגמ

םידלייאפורלשדיקפתהתסיפתותיעוצקמהתוהזהתוחתפתהךילהתלערואךפשיחכונהרקחמה

,ףסונב.ףקיהןטקינתוכיארקחמוניהרקחמה,תישאר.תולבגמרפסמרקחמל,תאזםע.הליהקבםידבועה

םירניבוובופתתשהםירחאו,תיתליהקםידליתאופרבןשוגסרוקתאורבערקחמבםיאפורהמשילשלעמ

רקחמה,ןכומכ.תמיוסמהדימברקחמהיאצממתאתוטהללולעשהמ,ןשוגתרגסמבתורחאתואצרהוא

תימויםויההדובעלדעוהריחבהבלשמתיעוצקמהתוהזהךילהתלשתינושארהנומתרייציחכונה

,הליהקבםידלייאפורלשתיעוצקמהתוחתפתההתאןוחבלוךישמהלוכרטציםיידיתעםירקחמ.הליהקב

לעםיעיפשמתיתליהקםידליתאופרםוחתבהרשכההןומזתו,הרבעהיכרד,ןכותדציכקמועלרתויןוחבלו

,םיילאיצוסוכיספוםייתוגהנתה-םייתוחתפתהםינכתבקוסעלהליהקבםידליהיאפורלשתולגוסמה

תוהזתוחתפתהןיבםירשקהתאןוחבלםיכירצםיידיתעםירקחמ,ףסונב.הליהקבםתבורעמתאםיריבגמו

.ץראהזכרמבתמועלהירפירפבהדובעו,רזגמ,רדגמןיבוהליהקבםידלייאפורלשתיעוצקמ

9
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אובמ

םידבועהםידלייאפורמםישרודה,םישדחםירגתאינפבתונורחאהםינשבתדמועהליהקבםידליהתאופר

Primay)ינושאריאופרהנעמקראלתתלהליהקב care)תויתוחתפתהתויעבםעםגדדומתהלאלא,

.]1[דועוהליהקבתואירבםודיק,םידליבהחנזהותוללעתה,החפשמבתויעב,םידלילשתוינורכתולחמ

ךרוצלו,האירבתוחתפתהלעהביבסהתעפשהלתוסחייתהרתויורתויהנשיתונורחאהםינשב,ליבקמב

םידלייאפורלשםתרשכה,םלוא.]2,3[הליהקבםידליתאופרםוחתביתרבח-וכיספ-ויבלדומעימטהל

הקינעמדימתאלרשא,םילוחהתיבתאופרלעםבורבםיססובמןידע,םהלשתורישהיפואםגומכ,הליהקב

םדקלהרטמבהמקוהןשוגתתומע.םויהתספתנותשרדנאיהשיפכהליהקבאפורהתדובעלםימיאתמםילכ

םינתינהליהקבתואירביתורישובשןפואהתאתונשלו,לארשיבםידלילשםתחוורוםתוחתפתה,םתואירבתא

הליהקבםידלייאפורתרשכהבקסועהתומעהלשהתוליעפביזכרמקלח.םהיתוחפשמינבלוםידליל

ןכו,םילוחהיתבבםידלייאפורלשהליגרהתוחמתההוהאופרהידומילךלהמבםיידםידמלנםניאשםיאשונב

.]4,5,6[לעופבהדובעהיפואיונישוהליהקבםידלייאפורתרשכהםוחתבתוינידמהוהקיטקרפהיונישםודיקב

יאפורברקבדיקפתתסיפתותיעוצקמתוהזתוחתפתהיכילהתןייפאלותוהזלהניהיחכונהרקחמהתרטמ

עדייוניש,הליהקבםיאפורהתורשכהחותיפיכילהתבהתומעבהיישעהתאןווכלתנמלעהליהקבםידלי

.תיתליהקםידליתאופרתכמותתוינידמםודיקו,הקיטקרפו

תיתליהקםידליתאופר

קראלותיתרבחותיתחוור,תישפנ,תיזיפתומולשלשבצמכדליהתואירבתארידגהימלועהתואירבהןוגרא

AAP(Americanיפל,םאתהב.]7[השלוחואהלחמרדעיה Academy of Pediatrics)םידליתאופרלע

תוחוכלשךכבריכהל)ב(;הליהקלילאודיווידניאהדליהמםידליהאפורלשדוקימהתאריבעהל)א(תיתליהק

תונורקעותינילקהקיטקרפןיבזטנסל)ג(;םידלילשםדוקפתוםתואירבלעתיתועמשמהעפשהשיםייתביבס

הלועפףותישב,הליהקהיבאשמבשמתשהל)ד(;םידליהלכלשםתואירבםודיקלםינווכמהרוביצהתואירב

םידליתאופר,וזככ.]8[םיתורישלשרתויבהבוטהתוכיאהתאחיטבהלידכהליהקהירבחועוצקמישנאםע

לשןוזחהיפלע.]9,10[תיתרוסמהתואירבהתכרעמלרבעמםיתורישלשהבחרתשקתקפסמתיתליהק

קוסיעלאפורהתדובעתאביחרמש,ינילקהטביהה;םיטביהינשתבכרומתיתליהקםידליתאופר,ןשוגתתומע

עוצקמישנאםעתויופתושתריציללוכהיתליהקהטביההו,םייתרבח-םייתוחתפתה-םייתוגהנתהםיאשונב

.תיתליהק/תימוקמההמרבתואירביאשונםודיקודליהםעםידבועשםירחא
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םתרשכהךילהתב,האופריתווצתפישחןרקיעשתויכוניחתומזוילארשיבוםלועבועמטוהתונורחאהםינשב

דומילאיהרתויבתחוורההשיגה.םידליתואירבלעהעפשהללאיצנטופילעבםייתליהקםימרוגלא,םתדובעו

םייתרבחםימרוגתחיקללשתובישחהתאהמבהתמדקלאואיבהרשאתודקוממתורשכהואםיסרוקךרד

לששדחמבוציעלליבוהלםילוכיולאםייוניש.]11,12[םידליהיאפורלשיווילולופיט,ןוחבאתעבןובשחב

.הליהקבםידבועהםידלייאפורברקבתיעוצקמהתוהזהודיקפתהתסיפת

הליהקבםידלייאפורברקבתיעוצקמתוהזתוחתפתה

לשתישיאהתוהזהובךילהתוהז;תויונמוימתדימלותועצקמתהרשאמרתויאוהתיעוצקמתוהזשוביגךילהת

ותרגסמבו,החותיפוהריירקתריחביכילהתבבחרנירקחמקוסיעונשי.יעוצקמימצעלאתחתפתמטרפה

ולאםילדומלףתושמה.וילעםינושםימרוגלשםתעפשהתאוךילהתהתאןיבהלהרטמבםינושםילדומוחתופ

הניאםיוסמעוצקמבהריחב,רמולכ.םדאלשותדובעלםירושקהםיעוריאףצר,ךילהתכהריירקהתסיפתאוה

.תיעוצקמההרגשהיונישוא,עוצקמידעייוניש,יעוצקמיונישלםיליבומהםיברםימרוגםנשיו,המותחותיפוס

ןוצרותנווגמתוסנתהלתונוכנםגךא,אצמנםדאהובםוקמהמתוחונרסוחםיתיעלגציילםייושעולאםייוניש

Social(הריירקתוחתפתהלשתיביטינגוקתיתרבחההירואיתה.]13[םדקתהל and Cognitive Career

Theory, SCCT, תויטנלעירפהלםילולעש,תיעוצקמהתוחתפתהבםימסחלעםגשגדהמש)[14]

םידלייאפורברקב.]14[תוחתפתהויונישלעינמתווהל,ןיפוליחלואלעופבםשגתהלתורטמותויעוצקמ

.הדובעהתביבסואהליהקה,אפורהינייפאמלםירושקתויהלםילוכיולאםימסח,הליהקב

םיטנדוטסבםידקמתמםבורו,םיברםניאםידלייאפורלשתיעוצקמהתוהזהתוחתפתהתאםינחובשםירקחמ

תוחתפתההיכהלועולאםירקחממ.הריירקהואתוחמתההלשםינושארהםיבלשבםיריעצםיאפורבוא

.]15[הדובעבוהרשכהבתויווחוןויסינוםידומילבשכרנשעדי,םיישיאםינייפאממתבכרומתיעוצקמהתוהזה

תוהזתוחתפתהלעגונבתורפסבםייקהרעפהולארשיבהליהקבםידליהתאופרתרבועשיונישהרואל

תוהזוהריירקתוחתפתהיכילהתתוהזלוןוחבלאביחכונהרקחמה,הליהקבםידלייאפורלשתיעוצקמ

םידליתאופרבתינושארההריחבהתאןחוברקחמהלשןושארהוקלח.הליהקבםידלייאפורברקבתיעוצקמ

וקלח.תיתליהקההאופרהלשהקיטקרפהתרדגהוהריחבלםילוקישה,הריחבהדעומתניחבךות,הליהקב

יוטיבידילהאבתיתליהקההיישעהובןפואה:הליהקבתיעוצקמהתוחתפתהבדקמתמרקחמהלשינשה

.חטשביונישםירצויםהןתועצמאבשםיכרדהוםיאפורהםילקתנםהבשםירגתאה,תימוימויההדובעב
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אובמ הטיש

 .הליהקב םידבועה םידלי תואפורו יאפור םע םינבומ יצח תונויאר11 לע ססובמה ,ינתוכיא רקחמ וניה רקחמה

:םיאשונב תוחותפ תולאש ללכ ןויאירה ךירדמ

 .הליהקב םידלי תאופרב הריחב1.

 .הדובעה תרגש2.

.תישונאה הדובעה תביבס3.

 .תיעוצקמ הליהקו יעוצקמ עדי תרשעה4.

.תויתליהק תומזוי5.

12

םגדמ

תאופרבםהלשיןויסינתונשהמכוםידבועםהןכיה,הרבח,רדגמ,ליגלעעדימקפסלושקבתנםיפתתשמה

תרגסמביהשלכהרשכהורבעםאהו,ןשוגתתומעםעםהלשרשקהלעולאשנםה,ףסונב.הליהקבםידלי

ליג.יברעהרזגמהםיינשו,ידוהיהרזגמהמויהםיפתתשמהמהעשת.םירבג4-וםישנ7ללכםגדמה.התומעה

M)םינש38-68ןיבענםיפתתשמה = 51.54, SD = ענהליהקהדובעבםיפתתשמהלשקתוהתונש.(9.19

M)םינש1-33ןיבבחרחווטלע = 15.36, SD = םידליתאופרבםידבוערקחמבםיאפורהמהעבש.(10.86

םיאפורכואםילוחהתיבבתפסונהרשמןיבוהליהקבםידליתאופרןיבםיבלשמ4וליאו,דבלבהליהקב

ופתתשהםירתונהתששו,ןשוגתתומעלשיתנשהםיאפורהסרוקירגובםניהםיפתתשמהמהשימח.םיחמומ

.םגדמהינייפאמטוריפתאהגיצמ1הלבט.התומעהלשםיירניבווואתואצרהבקר



הטיש

 הרבחרדגמליגםש

)תיברע-ע ,תידוהי-י(

 ןויסינ תונש

הליהקב

 וא דבלב הליהקב הדובע

בוליש

ןשוג םעטמ הרשכה

הרשכה סרוק הליהקב קר30ינ62א
תואנדסו ןויע ימי ,תואצרה הליהקב קר7ינ42ז
תואנדסו ןויע ימי ,תואצרה הליהקב קר15ינ52נ-י
 האצרהםילוחה תיבבו הליהקב7יז47ז-י
 ילופיטל הדיחיבו הליהקב1ענ38נ

ךשמה

 ינחבמל הנכהו האצרה

 תוחמתה
 תואצרההליהקב קר33ינ68ס
םירניבוו/תואצרההליהקב30עז60ע
הרשכה סרוק הליהקב קר12יז47ר
הרשכה סרוק הליהקב קר10ינ44נ-ש
תואנדסו ןויע ימי ,תואצרהםילוחה תיבבו הליהקב8יז56ז-ש
הרשכה סרוקםילוחה תיבבו הליהקב16ינ51ת

םגדמה ינייפאמ–1 הלבט
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רקחמהךילה

עצבתהםינותנףוסיא.הפיחתטיסרבינואבהיגולוכיספלהקלחמהלשהקיתאהתדעוידילערשוארקחמה

עוציבלהנכהוהרשכהורבעןלוכו,ןשוגתתומעמתורקוחותואפורידילעועצובתונויארה.2020-2021םינשב

ימו,התומעהלשתונושההצופתהתומישרךרדהליהקבםידלייאפורלאהתנפןשוגתתומע.תונויארה

תנייארמה,ןויאירלכתליחתב.ילטיגידספוטתועצמאבהתומעהלאהנפףתתשהלןיינועמהיהשםיאפורהמ

ועצבתהתונויארה.תעדמהמכסהספוטלעותואהמיתחהו,רקחמהתרטמוןשוגתתומעלעןייאורמלהריבסה

םיטלקשמידילעוטלקושווטלקוהתונויארהלכ.יצחוהעשלהעשןיבךראןויארלכו,םוזבואןופלטב

.תוימינונאותוידוסלעהרימשךרוצלונושתומשהלכ.םייעוצקמ

חותינ

החנומןכותחותינועציבתורקוחה.יטאמת-ינתוכיאחותינב,ןשוגתתומעבתורקוחידילעוחתונםינותנה

.רקחמבתויזכרמהתומתהוחתופםכותמוםינייאורמהירבדוניומםכותלשםידוקלשהמישרורציו,הירואית

.יולתיתלבןפואבתורקוחיתשידילע)7(תונויארהתיברמלשלופכחותינידילעהתמוארקחמהתונימא

הטיש



םיאצממ

םידליתאופרבהריחבהךילהת.א:םיאצממהוחתונםהיפלע,םייזכרמםידקומינשולעתונויארהךותמ

.תומת-תתותויזכרמתומתיפלעחתונםיבלשהמדחאלכ.תיעוצקמהתוחתפתההךילהת.ב.הליהקב

הליהקבםידליתאופרבהריחבהךילהת:'אקרפ

תיבבםידליתאופרתמועל,הליהקבםידליתאופרבםיפתתשמהלשהריחבלתועגונהתולאשבקסועהזקלח

םידליתאופרבהריחבהיותיע,הליהקבםידליתאופרתרדגה:תומתשמחללוכהריחבהךילהתחותינ.םילוחה

.)1םישרתואר(הריחבהלעהיצקלפרו,הליהקבםידליתאופרבהריחבבםילוקיש,הליהקב

הליהקבםידליתאופרבהריחבהךילהת:1םישרת

תרדגהתאוספתרקחמבםיאפורה11ךותמםיינש.תיתליהקהאופרלהליהקבהאופרןיב-עוצקמהתרדגה

אלוהליהקבהאפרמבתמקוממו,תולחמבתלפטמההאופררמולכ–םוקמתיולתםידליתאופרכםתדובע

Primary)תויטוקאותוימויםויתויאופרתויעבלהנעמתנתונהליהקבהאופרה,וזככ.םילוחהתיבב care)ןכו

ואםייתוחתפתהםימוחתבתקסועהניאו,אפורהדרשמתולובגמתאצויהניאאיהלבא,ןמזךרואליאופריוויל

.םייתוגהנתה

םידליתאופרכםתדובעתרדגהתאוספתרקחמבםיאפורה11ךותמםיינש.הליהקבםידליתאופר-א

הנעמתנתונהליהקבהאופרה,וזככ.םילוחהתיבבאלוהליהקבהאפרמבתמקוממרשא,םוקמתיולת

Primary(תויטוקאותוימויםויתויאופרתויעבל care(תאצויהניאאיהלבא,ןמזךרואליאופריווילןכו

.םייתוגהנתהואםייתוחתפתהםימוחתבתקסועהניאו,אפורהדרשמתולובגמ

הריחבה יותיעעוצקמה תרדגה
 דעב םילוקיש

דגנו

 לע היצקלפר

הריחבה

14
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).י(."דדובההלוחהלערתויינא,הליהקכהליהקהלעלכתסמכ"כאלינא"

).ז-ש(."הליהקהלעתוירחאיהשזיאחקולינאששיגרהלהצוראלינא...העובכתצקםידבועונחנא"

.לופיטליתועמשמכספתנוניאלפוטמהואפורהןיבחווטהךורארשקה,וזהדיקפתהתרדגהתרגסמב

דלילוינשםויבאצמנאלינאםאלבא...יתואםיבהואשםילפוטמהברהשירבדלשופוסבלודגב"

).י(."רחאאפורלליטבםיכלוהםהזאינשםויבןזואהתבאוכ

חווטהלעםעוצקמתאורידגה)11ךותמ5(רקחמבםיאפורהמתיצחמכ.הליהקבהבחרםידליתאופר-ב

ךשמתמ,בחריגולוקאהנעמןתמכםדיקפתתאוספתםה,ךכ.תיתליהקהאופרלהליהקבהאופרןיבש

-וכיספוםייתוחתפתהםיאשונבקוסיעךותםהיתוחפשמוםידלילשתוחתפתהותואירבלרשקהיולתו

יפותישתריציבםגתוברםימעפיוטיבידילהאבהזגוסבהאופר.אדירגםייאופרםניאשםיילאיצוס

-ארפתווצותורחאתויחמוממםיאפורןוגכ,האפרמהךותבםירחאםימרוגםעתווצתדובעוהלועפ

הדעונהאפרמהבחרמךותלאיטרפהדרשמהםוחתמאפורהלשהאיציהיכרכינ,תאזםעדחי.,יאופר

.האפרמלץוחמיתליהקהבחרמבהלועפואלאהאיציבהוולמהניאךאדליבלופיטהתארפשל

תאריכהלךירצהתאהליהקבדבועשאפורכ,החפשמבלפטמהתא,דליבלפטמאלהתא“

האופרהז...?םהיניבםיסחיתכרעמהמ,אמיאהזימ,אבאהזימ,םיטביההלכמהחפשמה

,הדליקרשאמיאהאלא,לושלשהואתלזנהואםוחהקראלקראלהז...יתניחבמתיטסילוה

.הרזעהלןיאו,הזלכתאלהנלהלהשקאיהשןטקםגדחאהזיאדועהלשייקוידבו

."לכהב,לכהבלפטלהז...שבשקתוערפהםעםידליהז,וא

עוצקמכתיתליהקהםידליהתאופרתאוראית)11ךותמ(םיאפורהעברא.תיתליהקםידליתאופר-ג

,הזדיקפתאלמלתנמלע.םילפוטמכהליהקבןהודיחיבןההאורו,ינללוכהיאופרהלופיטלרבעמלעופה

דרשמךותמתאצלו,ךוניחהוהחוורהיפוגללוכ,האפרמלץוחמהליהקהםעהלועפיפותישרציילשי

תכרעמוךוניחהתכרעמםערשקל,םירוהלךוניחלתונפל,יתליהקהבחרמהלא,האפרמהואפורה

.תוינידמתעיבקבםיברועמתויהלו,החוורה

,תואירבםודיקל,תולחמתעינמלרתויבבושחהרשקהשיאאוה,'ושןמןאוו'האוה...יתליהקאפור"

).ע(."תולחמלוליפאםירושקאלםהשםייתביבסםירבדיוליגל,לופיטל

םיאצממ



תיתליהקהאופרלהליהקבהאופרןיב:2םישרת

ולאשנ,יעוצקמההריחבהלולסמתאןיבהלתנמלע.הליהקבםידליתאופרבהריחבהיותיע2.

.םילוחהתיבבםידליתאופרלומלאתיתליהקםידליתאופרבורחבםהיתמםיפתתשמה

תאיתמייסשכ"תוחמתההירחאתיתליהקהאופרבורחביכורמא)7(םיפתתשמהבור§

).א(."ח"יבבךישמהלהצוראלוהליהקבדובעלהצורינאשרורבילהיהתוחמתהה

.הליהקלתאצלםיצורםהשתוחמתההךלהמבדועוטילחהםיאפורינש§

םעבולישב,הליהקבםידלייאפורכהדובעלואציהירחאקרו,לעתוחמתהלואציםיאפורינש§

.םהלשתוחמתההתתםוחתבהדובע

הריחבלתונווגמתוביסוגיצהםיפתתשמה.הליהקבםידליתאופרבהריחבהדגנודעבםילוקיש3.

םייעוצקמםילוקישןיבוקלחתההריחבלםילוקישה.תחאהביסמרתויוגיצהםבורו,הליהקתאופרב

אלא,הליהקבםידליתאופרבורחבאלשונייצםיפתשמהמהעברא.םייחתוכיאלםירושקהםילוקישו

.הרקמבהילאולגלגתה

-תויעוצקמתוביסשרופמבונייצםיאפורהעבראקר.הריחבהדעבםייעוצקמםילוקיש-א

.תיתליהקםידליתאופרבהריחבלםתואוליבוהשתוביסהמקלחכתויגולואידיא

16

םידליב לופיט
ינילק- יאופרה רשקהב

םידליב לופיט
 ,יתוחתפתה רשקהב
יתחפשמ ,יתוגהנתה

םידליב לופיט
יתליהק רשקהב

םידלי תאופר
הליהקב

םידלי תאופר
הליהקב הבחר

םידלי תאופר
תיתליהק

םיאצממ
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:יתליהקהבחרמבדובעלןוצר§

םיבשחנשםיאפורשםישנאלעיגמ...ח"יבבקראל,םיבוטםיאפורהכירצהליהקהםגשיתבשח"

."ותואתתלךירצשתבשוחינאשומכתורישהתאונתיוםילוחתפוקבויהיםילוחהתיבבםידבוכמ

).ס(

:ןמזךרואלםילפוטמיוויל§

בקועהתא.ח"יבברשאמתיתועמשמרתויהברהאיההליהקבםישנאהםעהיצקארטניאה"

).ז(."השעמלםילדגםהשדעוםידלונםהשעגרהמםידליירחא

:םילפוטמלשברןווגמםעהדובע§

,הזוםהלשתוחתפתההוםידליהתאתוארלבלחתופיטלהקלחמהמ)תוחמתההןמזב(יתאצישכ"

השקהדליהאל,ןוויגהתאהצורינא...הליהקבייחינאיתרמא,הירטאידפהלשאירבהדצהוליאכ

).ע(."זופשאוהיזופניאקרךירצאוהש

תחאהביסתוחפלונייצםינייאורמהלכ.הריחבהדעבםייחתוכיאלםירושקהםילוקיש-ב

,םהלשהריחבבעירכמםרוגכהליהקבםידליתאופרתאתנייפאמשםייחתוכיאלהרושקה

.שארבתויעוצקמהתוביסהתאוביצהשולאלשםהירבדבםגועיפוההזגוסמםילוקיש

יווילברמאנךא,םיברתונויארבהלעםילוחהתיבבהדובעהתמועלרתויבוטילכלכלומגת§

:השובתשוחתואתוגייתסה

).ז(.")תקחוצ(דיגהלרתומ,דיגהלרשפא,ילכלכ,)עיפשה(תעדויתאשוהשמהזלומגת

ןיינעימוחתבקוסעלוהחפשמהםעתויהלתורשפאמש,תוינרותאללותוחונהדובעתועש§

:םירחא

).נ(".החפשמההזעבוקיכהשהמ...תויוננוכהילבותויונרותהילבםידליהםעתיבבתויהלןמזילשי"

םיאצממ
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ןיינעימוחתבקוסעלוהחפשמהםעתויהלתורשפאמש,תוינרותאללותוחונהדובעתועש§

:םירחא

הזעבוקיכהשהמ...תויוננוכהילבותויונרותהילבםידליהםעתיבבתויהלןמזילשי"

).נ(".החפשמה

ינאשםירבדבךישמהלבייחינאש,טלחומםזיאוגאמעבנ)הז(,רקשלאלותמאהתאדיגהל"

).ע("טרופסהזש,בהוא

םידליתאופרבורחבתמאבאליכונייצ,םישנשולשןכותמ,םיפתתשמהעברא.הריחברסוח-ג

:םהבתויולתןניאשתוביסמ,הילאולגלגתהאלא,תיתליהק

ללגב(בשומלםירזוחונחנאשונטלחה,םידליבתוחמתההתאיתמייסינאשירחאזא"-

).ז("הליהקלהעיגמימצעתאיתאצמ...והזו,הירפירפלםירבוע,)לעבהתרשמ

הריחבהךילהתבםהלשתוששחהלעורבידםינייאורמהמהעבראקר.הריחבהדגנםילוקיש-ד

הריחבבםילוקישהתנבהבתובישחהנשיולעהשםירבדלםלוא,הליהקבםידליתאופרב

.הליהקבםידליתאפורב

הרקמבתגציימאלותיקלחהניהתוחמתההוםידומילהךלהמבהליהקבהאופרלהפישחה§

:ערההרקמבתילילשו,בוטה

האראוםשבשאינאהמ...בשוחהתאוליאכםגהתא...ךכלכהליהקלףשחנאלהתאתוחמתהב"

הזהמכיתיאר...הליהקליתעגהשכקר...רגתאמרתויוהשמהצור?םילשלשמוםילזונמםידליקר

).ז(."ןווגמוהפיוןיינעמתויהללוכי

,בלחתפיטמךתואםיזיזמ...'םירוחתמיתסלהדיחיה'םצעב)הליהקבתוחמתהל(הזלונארק"

ףטוחהתאשהמוארטלשגוסהז...עגרותואבךתואהכירצתכרעמהשרבדלכל,הליהקל

קסעתהלהצורהתאשוהשמאלהזהליהקתאופרשךלתרמואםצעב)תכרעמה(איה,תוחמתהב

).ר(."ותא

םיאצממ
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תודדומתהלליבומרבדהו,םילוחתיבבהאופרמתוחפתיתרקויכתספתנהליהקבםידליתאופר§

:הליהקלהאיציהםעתישגר

ילשםירבחלהריבסמינאךיא...וגאהםעתודדומתההיה,הליהקלתאצלבלודגיכהרגתאה"

)ינא(...הליהקתאפור'קר'ינאףוסבש...רתוילינממופיצשויתואווילשםירוספורפהלכל...םידומילל

ךרוצוהשזיאשי,'וכו,'וכו,הכרעההודמעמהוקתווהתורמל)ו(...הליהקבםינש10טעמדועדיגנרבכ

).נ-ש(."...לצנתהלןיידע

קופיסה,הריחבהלעתיביטקלפרתוננובתהב.הליהקבםידליתאופרבהריחבהלעהיצקלפר4.

.הריחבהלעתפסונטבמתדוקנםירשפאמ,םויהםתדובעבםיאצומהליהקבםידלייאפורשתועמשמהו

םעשגפמהםהיניבו,הליהקבהאופרבהריחבלתוביסהתודהדהמתועמשמהוקופיסהרואיתב

.הדובעבהאנההותועמשמהתשוחתוןמזךרואלתורכההובקעמה,תוחפשמה

םושילןיא").ז("הליהקתאופרה-ואולמוםלועהזשתבשוחינא,הזהםוחתהתאיתיליגוליאכשממ"

).י(."המיהדמיניעבהאופרהשועינא,הליהקבהנהנדאמינא,םילוחתיבלרוזחלםויהןוצר

והשמשהשוחתהםעתרזוחינאו,הדובעלםוילכתכלוהינאשעגרבינא...יתואאלממשהמהז"

,דליהלומ,הלחמהלומומצעםעלהנתהלב,תצק,והשמבםדקתהלוהשימלםורגל.תושעליתחלצה

).א(."ןוחטיבברתויתצק,בוטרתויתצק,העפותהלומ

םיאצממ



עינמכםירגתא:הליהקבםידליתאופרבתיעוצקמהתוחתפתההךילהת:'בקרפ

תוחתפתהויונישל

םגשךכ,הדובעבםירושקהםיעוריאףצרמבכרומהךילהתםניהתיעוצקמהתוחתפתההוהריירקתריחב

.תיעוצקמהתוהזהבוציעלתומרותהתויתועמשמתוריחבןמזהךרואלתושענ,עוצקמבהריחבהרחאל

לשיביטקאוןווכמיונישםיעינמםיתיעלש,םינושםימסחוםירגתאםנשיתיעוצקמהתוחתפתההךילהתב

,הליהקבםידלייאפורכםתדובעבםיווחםינייאורמהשםירגתאהךרדחתונהזבלש.הייפואוהדובעהתרגש

תונגרואמה,תויזכרמתומתשולשלקלוחמהזקלח.תוחתפתהויונישלםתואועינהולאםירגתאמקלחדציכו

הליהקבהדובעהיפואמםיעבונהםירגתאו,םיבאשמברוסחמ,דודיב:הליהקבהדובעבםירגתאהשולשביבס

.)2םישרתואר(

הליהקבםידליתאופרבתיעוצקמתוחתפתהבתוחתפתהויונישלעינמכםירגתא:2םישרת

םיבאשמ

דודיב

תווצ תדובעב רסוחו דודיב-

תויונמוימו םילכ ,עדי רדעהו יעוצקמ קתנ-

םילוחה יתב םע פ"תש רסוח-

הליהקב םימרוג לומ הדובע-

הדובעה תביבס יוניש-

םיישיא םירשק-

יעוצקמ חותיפ ךשמה-

םיתימע תוצובק-

ןמז-

םילוחה תופוק לומ הדובע-

הקיחש-

םילוחה תופוק לומ םימכסה-

יטרפה ןמזה ןובשח לע הדובע-

הדובעה תרגשב יוניש-

תולובג רסוח-

םירוה םע תודדומתה-

 םייתרבחו םייתוברת ןיב םילדבה-

תישיא החימצ-

תדקוממ הרשכה-

תישיא המאתה-

 יפוא

הדובעה

20

םיאצממ
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העבטמש,םילוחהתיבבהדובעהמרתויתדדובמהניההליהקבהדובעה.(Isolation)דודיב1.

עגמאללו,האפרמבדיחיםידליאפורכ,דבלתוברםימעפדבועהליהקבאפורה.תווצבתשחרתמ

-תיתרבחההמרבןהרגתאמכרקחמבםיפתתשמהידילעראותהזדודיב.םירחאםימרוגםעהנבומ

לשםינושהםיבחרמהתאתוראתמה,תומת-תתעבראלהקלוחוזהמת.תיעוצקמההמרבןהותישגר

.ותוארותפלתנמלעורציםיאפורהשםייונישהתאודודיבהרגתא

יונישעינמכרגתא–תווצתדובעותודידב-א

תנייפואמ,םילוחהתיבבהדובעלדוגינב,הליהקבהדובעהיכונייצרקחמבםיפתתשמהלכ.רגתא

.תועובקתווצתובישיבותווצתדובעברסוחבותודידבב

:הלודגהאפרמבהדובעבןהו,הנטקהאפרמבואדבלהדובעבןהתחכונתודידבה§

לוכיהתאשח"יבבומכרתויתצקשןונגסברתויוהשמלילשהאפרמהתאךופהלהז...הצוריתייה"

).ז-י(."בכרומרתויאוהםאםגלפוטמותואלעדחיבדבועשףתושמתווצןיא)ןאכ(...הזוץעייתהל

םוחתברקיעב,םייפיצפסעוצקמישנאםעתפתושמהדובעורשקרדעיהמעבונהיעוצקמישוק§

:תויגולוכיספוס"וע,תויטסיפרתויזיפ,תרושקתתויאנילקומכ,ישגרהויאופרארפה

).ס(."בוטרתויהברההשיגרמיתייה...האפרמהמילרגטניאקלחאיהשתיס"ועהתייההתייהםא"

:ישגר-יתרבחישוק§

זאףרוטמץחלבונדבעונלוכ,דילודבעשםיאפורהו,תועובקאלויהתוריכזמהיכ,הדדובארוניתייה"

םג,תודידבהמםלהביתייהשתרכוזינא...דחיבהפקםיתוששוליפאשאציישוקב,תעדויתא

).נ-ש(."תיתרבחה

ילאעיגהשיצחושולשןבדלי,תצקוםייתנשינפלהיההז,הדובעבהשקדאמדאמעוריאילהרק"

הז,'ןוימלחולשלאל,ןוימלחולשל,ילובג'אמאליתרמאםג,ילובגהארנהיהאוהו...ינחבנלועיש...םע

...צ"החאואבאלםה.'ואובתרימחיםא'...לופיטהליתתנ,הליתרמא,צ"החאםגיתדבע,רקובבהיה

תכללםא,התודלימהריכהאמאהשרחאאפורוהשזיאלתינופלטורשקתה.רימחההזהדליהברעב

יתייה...ררועתהאלו,םדרנוהיצלהניאלביק,בוטאלבצמבררועתהאוההלילב.אלםהלרמא,ןוימל

אלדועינא,הכוראךרדיתרבעו,םויהדע....המלוןאכהשועינאהמ....התאימצעלריזחהלהכירצ

).ת("הלילחוסחהיהיםא,הזכעוריאדועםעדדומתהלהלוכיינאךיאוםאהחוטבזוחאהאמ

םיאצממ
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רגתאםעדדומתהלתנמלעםהלשהדובעהתרגשבוכרעשםייונישוראיתםיאפורהלכ.יוניש

,םיייתכרעמאלוםירטנלווםייתדוקנםייונישםניהוגצוהשםייונישהמהברה.וילערבגתהלותודידבה

.ןמזךרואלםימייקתמאלוםיביציאלןכלעו

:פאסטאווואליימתויגולונכטבשומישוםיישיאםירשקתריצי§

םירסחאל...לוהינבוםילופיטבםהלשהשיגהתאתבהואדאמינאשםישנאלשהמלשהמישרילשי"

םינופלטלשהמישרילשי...הכירצינאשכלבקלהחמשינאשתמאב)רוקמבתועטה(הרזעותולאש

).א(."

,הלדיגהלו,ידילשוזלסנכיהלהיצפואהתאתצקןתונןכהזזא,תואפורדועםעתדבועינאשהז"

).נ-ש(."תצקךופשלו,'וישכעילהיההמהנימאמאלתא,יאוו'

).נ-ש(."תמייוסמתינטאידותמייוסמתילאיצוסתדבועהזוליאכ,יתדוקנדאמהז"

:תועובקתווצתובישיססבלןויסינ§

םישוע,םישועותויס"ועהםע,תויגולוכיספהםע,הירטאיכיספהםעםיבשוי,תווצתבישיםישועזא"

אבהתאו,רבדםושהזלעךלןתונאלדחאףא,הזלעךתואהצפמאלדחאףא...לבא,הכרעה

).ר(."ךלשםילפוטמלןתונוךמצעמ

הזו)תועובקתווצתובישי(הזתאתושעל,ףינסהילהנמםערבדלםימעפהמכיתיסינםינשהךרואל"

).ס(."ץוחלליתקספהבלשוהשזיאבינאושדחמךעדםעפלכ

וראות,תיאמצעואהשדחהאפרמתמקהוא,תיתווצבר/הלודגהאפרמלהדובעהםוקמיוניש§

:ןורתפלץורעכםיפתתשמהמהעבראידילע

תושעלו,תווצהתדובעתאקזחל...איההרטמה...דחיבםיאפורהמכםידבועונחנאוםיאפורתיבהז"

,דחיבתואורהככונחנאםימעפהברהזא,תורענםגהאורשםישנתאפורילשי...דחיבםירבד

).ז(."תוצעייתמונחנאוהשמשישכ...ףינסבםגשיתילאיצוסתדבוע,תרושקתתיאנילקה,תינטאידה

םיאצממ
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םשהיהתו...ס"ועםשהיהי,תיגולוכיספםשהיהת...םילוחתפוקבתיבתאפרמ)םיקמינא("

רוציקב,םישנוםייניעו,דפותרואםשהיהיו,תרושקתתיאנילק,תיטסיפרתויזיפםשהיהת,תינטאיד

).ר(."ךרעמםשהיהי

םילוחהיתבמםיחמומהתאאיבהלא"ז.םידלילתימוחתבר)תיטרפ(האפרמםיקהלהיהןויערה"

םגאוהשהנעמלבקלותונפהלוץעייתהללוכיינאש...םינפבמהנעמהלונתיוהליהקבובשיש

).ז-ש(."הלאכתומוקמהברהשישבשוחאלינא,תידוחייהאפרמוז...ידימ

יונישעינמכרגתא-תויונמוימוםילכ,עדירדעהויעוצקמקתנ-ב

םילכ,עדירדעהלליבומהיעוצקמקתנתשוחתבםגאטבתמהליהקבהדובעבדודיבה.רגתא

ןוכדעהוהדימלהתרגשושיגנהעדימהמהנושב,הליהקלםימאתומוםיינכדעםייאופרתויונמוימו

.םילוחהתיבבהדובעםינייפאמה

:תוחתפתהוהדימלתויונמדזהברסוח§

).נ-י("הזהתאןיאהליהקב.ןמזהלכדמולהתא...עובקהזםילוחתיבב"

).ס("תוחמתהביתשכרשעדיהםעתראשנינאםצעבזאח"יבלשתרגסממםיאצויש)כ("

).נ("הליהקבןוונתהלליחתיאלילשחומהש)רהזיהלהכירצינא("

ךרוצלשהרקמב,תיעוצקמתוחתפתהלהעובקותנבומתכרעמהליהקבתמייקאלורחאמ§

:םמצעבןורתפהתאאוצמלםיאפורהלע,תיעוצקמהנווכהואהרזעב

).ז-י("וילאתונפלרשפאשרדוסמלהונהזיאשישהשגרהןיא...ריוואבלכההז.שפחתךל"

).נ("הגיהנומכ...הבוחהיהישהליהקבםיאפורלןונעירסרוקםישדוח3לכושעישתוחפל"

םהלםיקוקזםיאפורהשםילכהועדיהןיבותוחמתההוםידומילהךלהמבעדיהןיברעפ§

ויהקיפסמודמלנאלשולאככםיפתתשמהירבדבורזחשםייעוצקמהםיאשונה.הליהקב

תאופרןוגכ,םייתרבחםייתוחתפתהםימוחת,םייניע,רוע,היגרלאןוגכםייאופרםיאשונ

דומללוצרםיאפוררפסמ,עדילרבעמ.הפשתוחתפתהןוגכ,םייתוחתפתהםיישקוםירגבתמ

:האלהםתואתונפהלםוקמב,האפרמהתרגסמבםידלילרוזעלםהלורשפאישםיישעמםילכ

םיאצממ
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ובונקסעאלש,וקסעאלשםוחתהזשהשיגרמשממ.םירגבתמתאופר)בעדי(...ילרסח"

).ז(."...דליהתוחתפתה...דומללו...ללכבטעמכתוחמתהב

הצורינא.תונפהלהצוראלינא,ויזיפלתונפהלהצוראלינא...דליהםעסלכתהשועינאהמ"

'דמל'התאקזחמינאהנוילעההפשהלעדלוקושםישאינאםאשילדיגתתרושקתתיאנילקהש

).ר(.")רוקמבתועטה('ללל'

רסוחהוקתנהלערבגתהלתנמלעםינשהםעואצמםהשםיצורערפסמוראיתםיפתתשמה.יוניש

תויתדוקנותוישיאתומזויוםילוחהתופוקלשרתויתיתכרעמהמרבתומזוילשבולישךות,יעוצקמה

:יעוצקמץועיוהדימללםיצורערפסמורציםילוחהתופוק,תיתכרעמההמרב.םמצעםיאפורהלש

םירמאמתאירקל"uptodate"תכרעמלהשיג,םילוחהתפוקלשםיחמומםילאוטריווםיצעוי

םיתורישה.םירנביווותואצרהבתופתתשהותיעוצקמתוחתפתהוהדימללןמזתאצקה,םייאופר

תרחאואוזהדימבושמיש)םיסרוקוא,םירניבוו,תואצרה,פאסטאוותוצובק(ןשוגתתומעהעיצמש

.תיעוצקמתוחתפתהוהדימללץורעכםיאפורה11ךותמהרשע

:הפוקהןמזלעוא/וישיאהןמזהןובשחלעןה,תויומלתשהותואצרהבתופתתשה§

תימצעתופתתשהיצחוהעשםכסהיפלםגונלשיו,)תומלתשהל(עובשלכתועש4תנתונהפוקה"

).נ-י(."םיסנכ...אוצמלהזכםויליתינישםישימחליגירחא...40ליגלעמ

).ז(."התיבההדובעהתאתחקולינא...)הפוקהתנתונשהממ(ןמזרתוי)תחקולהדימלה("

הזשהזןשוגבןורתיה...הרישעמדואמאיהשןשוגתינכתליתמשרנ...ןכדועמראשיהלליבשב"

).ז-ש(."...הבתקסועאלהליגרהםידליתאופרהשםימוחתתמאב

תתומעואםילוחהתופוקומכ,םייתכרעמםימרוגידילעתולהונמןקלחש,פאסטאוותוצבק§

:תוישיאתומזויבורצונשןקלחוןשוג

).ז(."הליהקבםידבועונקלחודחיבונמייסשםיחמתמהלכלשימשראל)פאסטוו(שי"

םיאצממ
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תוירטנלווןבורםלוא,תוחתפתהלרוקמןהםגוויהן'זיוורפוסואםיתימעתדימללשתוצובק§

:ןמזךרואלןמויקתאןכסמשהמ,תויאמצעו

גיצמרחאוהשימםעפלכו...םייעובשבםעפ,שדוחבםעפםישגפנשםיאפורהמכלשהצובקהז"

).ת(."רבחאיבמרבחהז...ימשראלהז...ןומהםשמדמולהתא...רופיסוהשזיא

תיבבםעפלכשדוחבםעפונשגפנםינשךשמבש,תואפוררקיעב,רוזאהמםיאפורלשהצובק"

).ס(."...שדחמהזתאםירהלונחלצהאלו,הרטפנוהתלחהזתאהלהינשימ,רחא

:הדימלתרשפאמשתרחאתרגסמואםילוחהתיבבהדובעלהליהקבהדובעןיבבוליש§

יכ...הליהקבםגוח"יבבםיניינעבתויהלםג.ליבקמבהזתאתושעל)הז(,תבשוחינאםלשומיכה"

).נ(."עדיתניחבמםג,הקיחשםגשיתמאב

יונישלעינמכרגתא-םילוחיתבםעהלועפףותישרדעיה-ג

קראלרצוישרגתאכםילוחהתיבמקותינהוהליהקבהדובעהתאוראיתםיאפורהמהשיש.רגתא

םה.הליהקבםידלילתיתוכיאהאופרןתמבלושכמםגאלא,יעוצקמהעדיהםוחתבהקיחשוקתנ

ויעוצקמהלועפףותישתורשפאמאלש,םילוחהיתביתווצדצמלולזותואשנתהלשתושוחתוראית

.ךפהלוםילוחהתיבבלופיטלהליהקבלופיטהןיבםירבועהםידליליבטימלופיטןתמבתועגופ

יאפורלתלזלזמותאשנתמוליפאו...הבוטאלתוסחייתהשיםילוחהתיבךותבשהשוחתהתייה"

יבתכמתאללכבםיארוקויהאלםיאפורהברהשממ.ןוימרדחלםידליהתאוחלששהלא,הליהקה

אלאוהבוט'-םירוההיפלכםינירקמרקיעבוםיאפורהלעםירבדינמלכםירמואויהשואהינפהה

).ס(."'עדויאוההמ,עדוי

םיאצממ
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,םייפיצפסןוימירדחבםיאפורםעםייתדוקנוםיישיאםירשקתריציבויהתונורתפהבור,ןאכםג.יוניש

.םילוחהתיבלהליהקהןיבםירבעמבםילפוטמליוארהלופיטלםלומגואדלתנמלע

רדחלונעגה-ילםירמואוילאםירזוחםימעפלםירוה...יתואםירכוזשםישנאםשוהפשי...ונלשרוזאב"

).ס(."תוניצרבםיסחייתמו'?םכתאהחלשאיההההא'ונלורמאוןוימ

תווצה,חינמינא,תוברועמהארמהתאשכ...הקלחמלהנמלפאסטאוובותכלימצעלתושרהללוכיינא"

).ע(."'וירחאבקועהזהאפורה,הלאוו'דיגיאוהובלפטי

:יתכרעמאלאיתדוקנקראלתויהלןורתפהלעםלוא§

אפורהתארתויךירעהל,הליהקלהבושקןזואםעתויהל,םיאפורלשריעצרודךנחל)ךירצ("

םהשו,ילשלפוטמהלשלופיטבןייעללכואינאש,תרושקתה,םיצורעהלכחותפלךירצו...יתליהקה

).ע(."הלוחהתבוטלהזו.ילצאבשחוממהולשקיתבםגונייעי

יונישלעינמכרגתא-הליהקבםימרוגלומהדובע-ד

ןיאיכושחרקחמבםיאפורהתיברמ.תאצמנאיההכותבשהביבסלהאפרמהןיבםגםייקדודיב.רגתא

יכהתייהםהירבדבורזחשתוביסהתחא.םיאצמנםההכותבשהליהקהםעהרופויתימארשקםהל

לועפלוהליהקהםעםירשקםייקלםהמענומ)ילכלכלומגתו,תונמוימ,היגרנא,ןמז(םיבאשמברוסחמ

.הכותב

–רפסהיתבםעםג,החוורהתורישםעםג...דליהתוחתפתהלןוכמהםערשקבתויהלהצוריתייה"

).נ-י(."ןמזןיאהז–הצורינאשרבדלכלבא...יתבכשגולוכיספםערבדללשמל

תאצויאל,וליאכהשועאלושישםיסמועהםעימצעלתרתומינאש...השיגרמינאםינשהךרואל"

).ס(."האפרמהךותבשםירבדהלשותורישהןתמלשוהרגשהלשלגעמהמ

םיאצממ
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.םיישקהתורמלהליהקהמםימרוגםעהלועפיפותישרוצילוחילצהתאזלכבםיאפורהמקלח.יוניש

.יתדוקניונישתושעלםירשפאמ,םייפיצפסםיישיאםירשקותישיאהמזוייכהארנ,ןאכםג

).ע(."החוורל,ס"ועלתונפלתמאןמזבעדויינא...תילאיצוסהיעבלשמלההזמינאשכ"

לכהתושעלהלוכיאלינא...יתיאםימרוזוםילוחהתפוקישנא...רבדלעגושמהתאתאצומםעפלכינא"

).נ-ש(."הזתאהשעיויתיאדחיבהלתישוהשימתאצומםעפלכינאזא,דבל

:םילוכיויהולהליהקבםימרוגםעתושעלםיצורויהשהלועפהיפותישתאוראיתםיאפורהמקלח§

תוהמיאיוויל,תושקואתוינורכתולחמםעםידלילףיקמיוויל,החוורהםעהדובע,םירוהתוצובק

:רשפאתיאלרבדהםילוחהתפוקלשהכימתאללשורמאםהםלוא.דועו

).נ(."ונלשםינמזחולבשממהיהיהזש,ןמזהתאתמאבונלונתי)םילוחהתופוק(םהשךירצ"

וזהמת.םילבגומםיבאשמאיההליהקהיאפורידילעוראותשםירגתאלשתפסונהצובק.םיבאשמ2.

.הקיחשוםילוחהתופוקלשהכימתוםיתוריש,ןמז:תומתתתהשולשלהקלוח

יונישלעינמכרגתא-ןמז-א

ובשןפואהמעבונה,הליהקבהדובעבלודגרגתאכןמזברוסחמהתאוראיתםיפתתשמהלכ.רגתא

:לופיטהתוכיאבםיאפורהיפלעעגופןמזברוסחמ.םיאפורהתאתלמגתמותלעופתכרעמה

הפשיתנבהזא)לפוטמל'קד(6לכםישועםירחאשיתיארזאולפוטמל'קד10לכילהיההלחתהב"

).ז-י(."הזלשחכתנאל.חיוורהלהצורהתא...רהמרתויקתקתלךירצ

תתלךירצינאשיטוקאהנעמללגבהזו,לפוטמםעתוקד2-3תבשלךירצ.ןמזילןיאשתופוקתשי"

יתקדבלבאבוטתוחפהנעמיתתנו,תקחוש,הריהמרתויהברההרוצביתדבערבעב...םירחאםידליל

).ז-ש(."םידלירתויהברה

םיאצממ



28

:ישיאיוניש§

האצמנתמאבוןוימרדחל...יתחלשףוסבילזמל.השקהלחמולצאיתספספטעמכו...לפוטמילהיה"

...קוידבןיבהלועדימהלכתאאיצוהלוותאתבשלןמזקיפסמילהיהאלשיתשגרהלבא.הלחמהםש

)ז.ש(."תרושקתהתארפשמהתא.הלאכםירקממדמולהתא

:םתיאםישיאםימכסהתריציידילע,תופוקהלומןמזברוסחמליתדוקנןורתפתריצי§

).ר(."ונלשםילפוטמלקר,)העשיצחלש(םינבומםירותשילבאתיבהתאפרמב"

םימלשמ...םיסיטרכתחטבהתארקנש,תואכרמבהנגהילשי,סיטרכיפלאיהםולשתהתטיששללגב"

לפוטמםעתבשללכואינאשבושחקיפסמהזםילוחהתפוקתניחבמשהרימאיהשזיאכ...העשיפל

."...הזהגוסהמהאופרהתאתושעלתמאבלכואינאשידכ,ןועשהלעלכתסהלילבהצורינאשהמכ

).נ-ש(

:יטרפהןמזהןובשחלעהדובע§

תתלםגתבייחינאתרמואתאז,ףנפנלהלוכיאלינא)יכ(...רוחיאתועשםוילכיתטישןפואבםירבוצ"

).א(."...וניבהםהשןיבהלו)םירוהל(אלמהרבסההתא

יונישלעינמכרגתא-םילוחהתופוקלשהכימתוםיתוריש-ב

לשהייפצבוםילוחהתפוקהקינעמשםיתורישהתמרבםגיוטיבידילאבםיבאשמברוסחמ.רגתא

.םיאפורהמהפוקה

:ישגרהויאופרארפהםוחתבםיבאשמברסוח§

...באכהתאעבקמ,העיגפהתאעבקמהזשםיעדויונחנא,הריהמדאמתיטסיפרתויזיפתונימזןיאשהז"

).ר(."ונתואשיתמהזוםילפוטמהלע)הפוקהךומ(םחליהלואובלךירצהתא

ינימלכבויהםירוהה.ס"יבלתכללהקיספהתויתרבחתודרחללגב13ליגתוביבסב...15תבהרענ"

והשזיאב.ינואכידבצמלהסנכנרתויורתויהדליה,ךלהאלרבדםושו,םיישפנםילופיטלשתורגסמ

תרדהנהרוצבהתואומדיקו,םשהתייהאיהו,ירטאיכיספםויזופשאלשתבותכהתאםהלונתנבלש

ךירצוישכעודאמהתואונמדיקונחנאיפויורמא,םילופיטלשהזכוהשמואהנשיצחירחאו...שממ

םיגולוכיספןומהםעםידבועםילוחתפוקב,טושפהיהיהזשיתבשחימותל...הליהקבלופיטךישמהל

הזהזהןמזב.הנשיצחמהלעמלםתואוחדוםתואוחדוםתואוחדו...יתרביד,םתיאיתבשי...םייאמצע

).ת(."...ינואכדורגוסמבצמותואלהסנכנםעפבושו,הנורוקהתפוקתהאבכ"חאוהדליהלעעיפשה

םיאצממ
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:תיתליהקהדובעלשהקיטקרפבתופוקהלשהכימתרסוח§

והשימ.םיבקעמלןמוילשגוסוהשזיאתושעל,ילשםינמזהחולהךותבוניסינ,וניסינ,ןמזהברהינפל"

םישל,תיתאפרמהמרבוניסינ...בקעמלשגוסהזיאךירצו...שארבאכוהשזיאםעעיגמשלשמל

?רושיאהזיאבו?תושרהזיאבו?המלו?הזימלו?הלאהםירותההזהמ')תרמואהפוקהדימ(...םייתעש

).א(."'?רשפאימו

םיעינממאלוםייקווישםייללכםיעינממרקיעבתלעופתכרעמהשאיהםיאפורהתשוחת§

:םיאפורהלשתיאמצעההלועפהתלוכיתאםצמצמשרבד,םייעוצקמ

ונלןיא...הניצקמינא,האופרתושעלםיכירצאלונחנא.תורישתתלםיכירצונחנא.תורישישנאונחנא"

)םיאפורו(...םתואתרשלךירצו...תוחוקלונלשי...ונלשהרזעהתאםיכירצשתוחפשמ,םישנאהפ

).א(."'ושעתהככוונעבקהככ'...םיפופכתויהלםירומא

ףותישרסוחלהליבומוםיבאשמביבטימשומישלעאיהםגהשקמםילוחהתופוקןיבתורחתה§

:תונושתופוקמםינושםימרוגןיבהלועפ

תיבב(,Xםילוחתפוקלשאפורהשןוימרדחלחלוש,ZואYםילוחתפוקדבועלשמלהתאשכ"

יתייהXמתייהםא,םשרמךלאיצוהלימצעלהשרמיתייה,Xםילוחתפוקמתייהםא')רמואםילוחה

תבוטלYלשותלחמ,ותשלוחבםישמתשמשכ...השובהזיא.'יטיסתושעל17ספוטךלאיצומוישכע

).ע(."ילילפלבורקהזיתעדל,קוויש

יוניש.הפוקהםעינטרפםכסהתרוצב,דיחיהתמרבובורבהיהיונישלקיפאה,הזההרקמבםג.יוניש

.יתכרעמיונישלליבומוניאשיתדוקנ

"'I can’t box it'...תושעלךירצשהמ,ןוכנהרבדהתאהשועינאשהשיגרמינאשםירבדןומהשי,

איהשהמתושעלהלןתינו.נ-שלשקו'גהקראלהזשתוטלחההילבקמתאענכשלילרתונוישכעו

הזתאלפכשלךירצודובעלךירצהככ,תמאבאלא,םידליתאפורהפהרסחיכראשיתאיהשידכהצור

).נ-ש(."...תומוקמדועל

םירבדשי,ינימלכוץוחתואפרמינימלכלםישנאהתאחולשלליחתהלםוקמב...סופספהזיאהפשי"

).א(."...תופוקלףסכהברהךוסחל,םיפיםירבד,האפרמהתמרב,הליהקהתמרבתושעלרשפאש

םיאצממ
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יונישעינמהרגתא-הקיחש-ג

.האפרמבתימויםויההדובעבםיקחשנםהשםישיגרמםהיכורמארקחמבםיאפורהמהברה.רגתא

םירצויץועייותווצתדובע,םיבאשמלשתונימזרדעיהםגומכ,ןמזברסוחוסמועה,הדובעהיפוא

.ילאדיאאללופיטלהליבומרשאהקיחש

ינאהלאהםירבדבו.סחיבהזןתונהתאשתורישהמקלח...בוטאפורתויהלהצורהתאםא,הליהקב"

).נ-י(."...תונלבסהתאדבאלליחתמתצקינאעובשבוםויבתועשלשםיוסמXירחאשימצעלעיתיליג

םיביבחתלןמזתאיצמותיעוצקמתוחתפתה,תווצתדובעחופיט,הדובעהתרוצביונישתריצי.יוניש

.הקיחשהםעתודדומתהלםיכרדכוראותםירחא

:תוחפשמוםידליםעהדובע§

).ע(."דלילשךויחםעםוילכשדחתמינא...קחשנאלינא"

תיבבלשמל,תפסונתרגסמבהדובעוהליהקבהדובעהבולישוהליהקבהדובעבתועשתלבגה§

:םילוח

).ת(."ןוימבעובשבםויתדבועינא...הקיחשהתאוהרגשהתארובשלוהשמהכירצינאש...יתנבה"

:החפשמלוםירחאןיינעימוחתלןמזתריציןמזתשדקה§

-פיטו...בדנתמ,ןוניגבקסעתמינא...תויגולואיכראתוריפחבבדנתמינא.םעפףאינשםויבדבועאלינא"

).ר(."םידליהםעהנהנו...טרופסהפיט

רתויתסנכהבםג,הדובעהבצקבםג,תרושקתבםג,םייונישיתישעשזאמשחתוחפרבכינאהקיחש"

אוההאפרמבםויהילששגפמהשבשוחינא)ו(...רתוייונפןמזתצקיליתיניפםגו.המודכוםיסנכבעדימ

).ז-ש(."היווחשממ,םינהנםידליההזכאוהשגפמה,יפיכרתוי.רתויחמשמאוה,הנוש

םיאצממ
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םיאפורה,םיבאשמבודודיבבםירושקהםירגתאלרבעמ.הליהקבהדובעהיפואמםיעבונהםירגתא3.

:תומת-תתשולשלתקלוחמוזהמת.הליהקבהדובעהיפואמםיעבונהםיוולנםירגתאולעהרקחמב

.םייתרבחוםייתוברתןיבםילדבהו,םירוהםעתודדומתה,תולובגתבצה

יונישלעינמכרגתא-תולובגתבצה-א

םירגתאהדחאכהליהקבהדובעלתיבהןיבתולובגהתבצהתאונייצרקחמבםיאפורהמהשימח.רגתא

.הליהקבהדובעבםייתועמשמה

תויהל(ךירצהתאהליהקלךלוההתא...היעבהזל"וחלעסונינאםא.האפרמהתאבוזעללוכיאלינא"

).ז-ש(.")דימתןימז

תרזוחיתייהםעפאל....ךותחלתצקםגיתיצראמארותבםגלבא,יתלוכישהמתתליתיסינדימתינא"

).נ-י(."תיבהמתרשקתמיתייהםגםימעפל.רחמרשקתא,יתרשקתהאל,יתספספיואתרמואו

 רפסמב ץוציק ,תולובג תבצהו תודרפה תריציןוגכ ,םינוש םייתדוקנ תונורתפ וראיתםיאפורה .יוניש

 םייחה ןיבו הליהקב הדובעה ןיב ןזאל םיאפורל ורשפאש ,תווצ תדובע חופיטו ,האפרמב תועשה

:םיישיאה

).ר( "שודק םוי הז ינש םויש םיעדוי ילש םילפוטמה"

 ול היהי זא ...והשמ ךרטציש והשימ )םאו( ,והשמ המש שי ,שי תכלוה ינאש ירחאש ...תעדוי ינאש עגרב"

).א( "יתוא עיגרה הז ...תונפל ימ לא

יוניש עינמה רגתא-םירוה םע תודדומתה-ב

 תא ונייצ םיאפור השולש לבא ,תקפסמו הנהמכ םידליה םע הדובעה תא וראית םיפתתשמה בור .רגתא

:רגתאכ םירוהה םע הדובעה

 דלי היה םא  ...יתיא םירוהה לש חוכיווה וא ,ץחלל דליה תא םיסינכמ םירוהה לש תובוגתה םימעפל"

).נ( ")תקחוצ( יל השק דואמ ,הרוהה הזש ,ינשה הלוחה .לק רתוי יל היה לופיטה תא לבקל דבל סנכנ

םיאצממ
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 לש הדימלו לפוטמ לכל רתוי בר ןמז ןתמ אוה הזה ישוקה תובקעב םיאפורה וראיתש יונישה  .יוניש

 .םירוה םע רתוי תובוט תרושקת תויגטרטסא

 דאמ דאמ איהש ,הליגרה ,תיברעמה השיגה ונלש השיגב והשמ שי ...ינויצביטומ ןויאר )סרוק( רגוב ינא"

 .וישכע םיסחיה תא ץצופנ ונחנאו העוט התא זא רמוא ינאש המ השעת אל םאו ,השקונו תעבוקמ םימעפל

).ש( "תרחא תצק השיג איה ילש השיגהו

יונישלעינמכרגתא-םייתרבחוםייתוברתןיבםילדבה-ג

.לארשיבתיתרבחההירפירפהמ,תונווגמתויסולכואםעםידבוערקחמבםיאפורהמרכינקלח.רגתא

.םיידוחייםירגתאהלעמתיתוברתברההדובעה

רוביצהתאןייפאמןכילואשםירבדהדחאו...ותאיתדבעשרוביצהתאיתרכהקוידבאלהלחתהב"

ילב...םיעיגמש8תבהדליםעםייתנשןבדליםגתויהללוכי...םידליתובורמתוחפשמההז,ידרח

שיו...האופרהםוחתלתועגונשתוטלחהינימלכברודהילודגלשוםינברהלשתוברועמהו...םירוהה

הפהלילחוסחילב...ןטקדליתוחכונבקר...יתיאשגפייאלאוהיכ...האפורלדליהםעואוביאלשתובא

לופיטהתאלבקמאלדליהתיאופרהניחבמששיגרמהתאשםיבצמטעמאלשי...לבאהערלטופשל

).א(."רתויבבוטהדצהלע

תולחמהתאםיריתסמםהשךיאלעהבישחב...)תידרחהותיברעההרבחהןיב(ןוימדהברההאורינא"

םהלשהשיגה,ןוסיחלםהלשהשיגהו,ךמצעבהזתאהלגמתאשדעףתשלםיצוראל,תוינורכה

."תופורתל

האפרמבהלאכםויתושקתוחפשמהברהםישגופונחנא...םהילאעיגהלהשקשתוחפשמ,םידלישי"

אוצמל,תובישחהתאריבעהלהחילצמדימתאלובושחהזהמכםהלריבסהלהסנמתא...רוזאב

).נ(."הפשהתוא
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:ןויסינהוןמזהםעשחרתה,םיאפורהבוריפלע,תישיאההמרביונישה.יוניש

דע.הלחתהבלגרתהללקילהיהאל,לקילהיהאלו,הזהרוביצהואהזהםלועהמדאמהקוחריתייה"

).א(."הלועפףותישלשיפוייתיארלבא...לבקלוןיבהלוןמזהםעםורזלוהשכיאיתלחתהש

תויסולכואשםושמדחוימב,תיתכרעמההמרביונישבךרוצונשי,יתוהמיונישהיהישתנמלע,םלוא

:םיבאשמתוחפתולבקמלארשיבתיתרבחההירפירפב

,תוסירד,תופירשתובקעבץרמנלופיטבםעזופשאוםידליתוומו,םידליתונואת...יברעהרזגמב"

םודיקבםיבאשמךירצהפ.ידוהיהרזגמהמ10יפאיה,םינכוסמםירמוחתליטנ,למשחתונואת

איהדליתרימש)לע(אמאהלשהנבההזארתויריעצליגבםינתחתמשתויהללוכירזגמביכ...תואירב

יתייה...וקחשישםידליהוכלישלשמלהפיאןיאיכ,תוימונוקאויצוסתוביסתויהללוכי,רסחבהקול

).ע(."רתויתואירבםודיקבעיקשמ

םיאצממ
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םיעמטומדליהתואירבותוחתפתהלםינוכיסןכש,הקינילקלרבעמחרכהבגרוחותואירבודליהתחוורםודיק

םודיקבינויחדיקפתםיאלממםידלייאפור.םידליםייחםהבשםייזיפהוםייתרבחהםייתביבסהםיאנתב

תוליעיתויגטרטסאבשומישידילעםתעפשהתאםסקמלםילוכיוםיתרשמםהשתוליהקבםידלילשםתואירב

הליהקבםידלייאפורלשםתוברועמבךרוצהתארתויףאהטילבההנרוקהתפוקת.]16[םהלשתוליהקב

לשתיעוצקמהתוהזהלשינוגברההייפואתאשיגדהיחכונהרקחמה.םיניקתתוחתפתהותואירבםודיקב

בכרומדיקפתםמצעלעםויכםילטונהליהקבםידלייאפורמהברהיכתוארמתואצותה.הליהקבםידליהיאפור

,רתוירתויברםיבצמןווגמבלופיטללוכ,רתויורתויתנווגמהייסולכוארובעתואירביתורישלשרתויבחרומו

,םלוא.םיילאיצוסוכיספוםייתוגהנתה/םייתוחתפתהםיישקוםיבצמםגאלא,תולחמבלופיטקראלללוכה

רוסחמוהדובעיסמוע,דודיבתשוחתרצוירעפה.הזיונישלהמצעתאםיאתהלןיידעהליכשהאלתכרעמה

ולאםירגתא.הליהקבםידבועהםיאפורהינפבםילודגםירגתאםיביצמה,םיישונאאלוםיישונאםיבאשמב

יונישלםיעינמכואצמנו,רקחמבםיאפורהלשדיקפתהתסיפתותיעוצקמהתוהזהבוציעלםימרותואצמנ

.תיעוצקמתוחתפתהו

האופרלרבעמהליהקבהאופרהתאורידגהרקחמבםיאפורהמםיבר:דיקפתהועוצקמהתרדגה§

אלםהו,הלוכהליהקהאלוםתדובעזכרמבאצמנןידעינדחיהלפוטמה,םתסיפתבםלוא,תינושאר

ועיבהרקחמבםיאפורהמןטקקלח.יתליהקויתרבח,יטסילוה,יגולוקאכםדיקפתתאםיאורחרכהב

,דליהתואירבותומולשבבחרקוסיעהללכו,]17[ילאיצוס-יכיספ-ויבהלדומהתאתמאותרשאהסיפת

-ברתופתושתועצמאבםיתעל,תולוכיתיינבותיעוצקמתשרחותיפו,הליהקבדליהתואירבםודיק

הרישכמהניא)הדשבהדובעהותוחמתהה,הרשכההבלשב(תיאופרהתכרעמהיכהארנםלוא.תימוחת

לעיכהלועהדשבםישדחהםיכרצהןמ.הזגוסמהדובעתרגשתרשפאמואתכמותהניאוךכלםתוא

תויוברעתהבתויחמומשוכרלליבקמבךא,םידדובםילוחבלפטלךשמהלדיתעהלשםידליהיאפור

.]18[הייסולכואתוססובמ

תעבונהליהקבםידליתאופרבתינושארההריחבהיכהלערקחמהמ:תיעוצקמתוהזתוחתפתהךילהת§

יכאצמנ,ןכומכ.םייגולואידיאוםייעוצקמםילוקשמקראלוםייחתוכיאלשםילוקישמםגלודגההקלחב

םיאצממ.תוחמתהבהיוארתוסחייתהלבקמוניאש,יתרקויאלעוצקמתבשחנהליהקבםידליתאופר
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הליהקבםידליתאופרבםיאורםיטעמםירטוזםיאפורוםיטנדוטסשךכלעםיעיבצמה,םלועהמםירקחמב

יכהלוערקחמהןמ,תאזםע.]19[התוחנכהליהקלהאיציהתאםיספותםיברו,הריירקלהיוארתורשפאכ

הדובעהמםינהנוםתדובעתובישחבםינימאמ,הריחבהלעםיכרבמםיפתתשמה,תיביטקפסורטרהיארב

תיעוצקמהתוהזהיכתוארלןתינ,ןכומכ.]20[םימדוקםירקחממהלועלהמודב,הליהקבםידליםע

םאתהבו,הריירקהךרואלחתפתהלםיכישממאלא,הריחבהעגרבםיעבקתמםניאדיקפתהתסיפתו

תיעוצקמתוהזלשתונושתוירואיתבךמתנהזאצממ.הדובעהינייפאמואפורהינייפאמ,הדובעהתביבסל

לכךרואלךשמתמךילהתכתיעוצקמהתוהזהתוחתפתהועוצקמבהריחבהךילהתהתאתוראתמה]14[

.הריחבהךילהתלרבעמו,הרירקה

םימסחתיעוצקמתוחתפתהלשתיביטינגוקתיתרבחההירואיתהיפלע:תוחתפתהויונישלעינמכםימסח§

ךא,לעופבםשגתהלתורטמותויעוצקמתויטנתכיפהלעירפהלדחאדצמםילולעתיעוצקמהתוחתפתהב

םיאפורהוראיתיחכונהרקחמב,ןכאו.]14[תוחתפתהויונישלעינמהםרוגתויהלםתורשפאבינשדצמ

םעתודדומתההיכרד.יונישלםיעינמכםגתאזםעדחיךאתוחתפתהלםימלבכםתדובעבםינושםימסח

לשתיטרפהמזוימודלונש,םיישיאוםיימוקמתונורתפתאיצמםבורבוללכרקחמבולעשםימסחה

.ןמזךרואלרומישלואהללכהלםינתינאלו,רשקהוםדאייולתםהיכםהולאתונורתפבןורסיחה.ה/אפור

תוחתפתהלהעובקתרגסמורצייםידבועםהםהבםילוחהתופוקשןוצרהתאועיבהרקחמבםיאפורה

תופיקשללוכ(םילוחהיתבלוהליהקלהאפרמהןיבוהאפרמהךותבהלועפיפותישתריציל,תיעוצקמ

םיבאשמוןמזוצקיןכו,םיאפורלשתויתליהקתומזויבהכימתל,)הליהקלםילוחהיתבןיביאופרעדימב

לשתישיאהתודדומתההיכרדותונורתפהתאךופהלורשפאיש,רתויתיגולוקאותיטסילוההדובעל

.תכרעמבאמייקרביונישלםימסחהםעםיאפורה

םידליתאופרבןשוגסרוקתאורבערקחמבםיאפורהךותמהעברא:רקחמהתצובקךותבםילדבה§

ורצי,םדיקפתתרדגהלסחיברתויתויתליהקתוסיפתילעבויהולאםיאפורמרכינקלחיכאצמנ.תיתליהק

דליהלשםינושהםייחהירשקהבתוברעמרשפאלתנמלעםתדובעתרגשברתויםייתועמשמםייוניש

תוסיפתבוקיזחהואלמהסרוקהתאורבעאלשםיאפורםגויהרקחמב,תאזםע.הליהקבוותחפשמו

ורבעשהרשכההתעפשהלעקיסהלהשק,רקחמלשינתוכיאהויפואלשב.םעוצקמלסחיבתויתליהק

.םהלשתיעוצקמהתוהזהתוחתפתהלעועוצקמהתאםהיתוסיפתלעםיאפורה
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,יוצמיוצרהןיבשרעפהתאםישגדמ,םיאפורהלשהדובעהתביבסבםירסוחבהנבההתאםיקזחמםיאצממה

ולאםיאצממ.תיתליהקההדובעהתסיפתתאםדקלהאובבעיצהלןשוגלשישףסומהךרעהתאםימיצעמו

:הדובעהתקיטקרפיונישלליבוישךשמתמימושייהנעמחתפלונתואםיבייחמ

םינכתלשהדימלהותוברעתההיותיעתאםיאתהלשי:תיתליהקםידליתאופרתרשכהיותיעתמאתה§

תויהלהכירצהנושארהתוברעתההתדוקנ.הליהקבםידלייאפורתרשכהבתיתליהקםידליתאופרב

רשפאישןפואבתיתליהקםידליתאופרלףשחיהלםיחמתמלרשפאלתנמלע,תוחמתהבםדקומבלשב

םהלשהריחבהלעעיפשהלורשפאישהרוצבויותיעבילאיצנטופהקופיסלוןוויגל,תונורתילעדוותהלםהל

הדובעלתונושארהםינשבתויהלהיינשהתוברעתההתדוקנלע.םהלשהדובעהתרגשתאבצעלו

.]21[בצעתהלתיעוצקמהתוהזההכישממןהב,הליהקב

םניאשםיינילקםיאשונבהרשכהבךרוצהלוערקחמה:תיתליהקםידליתאופרתרשכהןכותתמאתה§

םייתוחתפתהםיאשונבןהוםייניעורוע,היגרלאתאופרןוגכםייאופרםיטביהבןהתוחמתהבםידמלנ

,ףוסבל.םירוהםעהדובעלשתויונמוימלףסונב,םייתוחתפתהםיישקוםירגבתמתאופרןוגכ,םייתרבחו

.]22[םייתליהקםימרוגםעהדובעוםירשקתריציתונמוימבתקסועההרשכהחתפלךרוצשייכהארנ

דרשמ,םילוחהתופוק,ןיינעהילעבןיבתויפתושאוצילשי:תיתליהקםידליתאופרםוחתבתוינידמיוניש§

ךופהלתנמלע,ישילשרזגמינוגראו)י"רה,לארשיבתיאופרהתורדתסה(תיעדמההצעומהותואירבה

תינקחשתויהלןשוגלע.תוינידמהיונישתמרבותיתכרעמהמרבתונורתפלםייתדוקנהוםיישיאתונורתפ

.הליהקהוםילוחהתופוק,רוטלוגרהןיבתופתושהלוהינבהליבומ
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תכישמלםורתללוכיתיתליהקהםידליהתאופרגותימביוניש:תיתליהקםידליתאופרלששדחמגותימ§

ותורשפאבשי.םילוחהתופוקבהקיטקרפהיונישו,םירוהברקביתסיפתיוניש,עוצקמלםיריעצםיאפור

תועמשמתשוחתםיאפורלקינעהל,ילאיצוסוכיספ-ויבהלדומהתלחנהךרדעוצקמהתסיפתביונישלש

המודיוניש.לע-תוחמתהתיתליהקהםידליהתאופרתאבצמלתנמלעלועפלןתינ,לשמלךכ.הוואגו

החפשמתאופרבתוחמתהביונישהלדומ.םינורחאהםירושעבהחפשמתאופרבתוחמתהלסחיבהשענ

הרטמבהדובעהתקיטקרפבםייונישו,להקהוםיאפורברקבעוצקמהבוצימ,תידוחייתוחמתהתריציללכ

].23[יגולוקאויטסילוהלופיטרשפאלוהקיחשעונמל

תופוקןיבתורחתהנשיו,הליהקבםידלייאפורברוסחמםייק:תיתליהקהדובעלםידלייאפורתכישמ§

יתועמשמםרוגאוהילכלכהלומגתההריחבהךילהתבםאםגיכהלוערקחמהןמ.םיאפורסויגלםילוחה

,ךכ.םרובערתוייתועמשמהדובעהיפואיכהארנהליהקבהדובעהתונשבךלהמבשירה,םיאפורהרובע

,הכימת,םיבאשמ,לופיטלןמז-בחרההנבומבתיתליהקםידליתאופרבקוסעלםירשפאמהםיאנתןתמ

שמשלםילוכי,תיעוצקמ-ברהדובעלשםילדומםודיקו,תועצקמתהוהדימללןמז,דובכוהרקוי,תוכייש

.ילכלכהלומגתהמתוחפאלםילוחהתופוקלהכישמםרוגכ

םידלייאפורםיאצמנובדודיבהתארותפלתנמלע:הליהקבםיריעצםיאפורלתכמותתרגסמתריצי§

םידלייאפורלתכמותתרגסמרוצילךרוצשי,אלמהובחרההנבומבתיתליהקהדובערשפאלו,הליהקב

הדובעבתונושארהםינשב)הייחנה(גנירוטנמ,םיירטאידפםיזכרוזתרגסמבלולכלןתינ.הליהקבםיריעצ

.העובקהדימלוהרשכהתרגסמתריציותווצתובישילםירורבםינמזתעיבק,]24[
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 רקחמה תולבגמ
ידיתע רקחמל םינוויכו
םידבועהםידלייאפורלשדיקפתהתסיפתותיעוצקמהתוהזהתוחתפתהךילהתלערואךפשיחכונהרקחמה

לכויידיתערקחמ.ףקיהןטקינתוכיארקחמוניהרקחמה,תישאר.תולבגמרפסמרקחמל,תאזםע.הליהקב

תדימתאלשמלןחובה,ינתומכרקחמחתפלהיהיןתינוסיסבלעו,יחכונהרקחמהלשהעיריהתאביחרהל

.המודכוהליהקבםידלייאפורלשתיתרבחהתשרהתא,הליהקלםיאפורןיבםירשקתריציבתויביטקאה

םירחאםיברו,תיתליהקםידליתאופרבןשוגסרוקהתאורבעיחכונהרקחמבםיאפורהמשילשלעמ,ףסונב

תרכומהתייהתיתליהקההאופרהתאןשוגתסיפת,ךכ.ןשוגתרגסמבתורחאתואצרהואםירניבווורבע

תיברמיכונלעודי,תאזםע.תמיוסמהדימברקחמהיאצממתאתוטהללולעשהמ,םיפתתשמהתיברמל

יכןכתיןכלו,)ימינפעדימ,ןשוג(התלועפוןשוגתתומעתאםיריכמלארשיבהליהקבםידבועהםידליהיאפור

תאורבעשםיאפורלשדיקפתהתוסיפתןיבהוושמהרוצבןוחבללכויידיתערקחמ.תיתועמשמהניאוזהיטה

בלשמתיעוצקמהתוהזהךילהתלשתינושארהנומתרייציחכונהרקחמה,ןכומכ.אלשולאןיבלןשוגסרוק

הרשכההןכותדציכרתויהקימעמהרוצבןוחבללכויידיתערקחמ.הליהקבתימויםויההדובעלדעוהריחבה

.הליהקבתוברועמלעםיעיפשמתמייקתמאיהובשיותיעהוהתרבעהךרד,תיתליהקםידליתאופרםוחתב

-אתויהלםיטונ,יחכונהרקחמהםגומכ,תיעוצקמתוהזוהריירקתוחתפתהלשםייטרואיתהםילדומה,ףוסבל

ואירדגמךוישןוגכ,םייתרבחהחוכהינבמלשםדיקפתתאןובשחבםיחקולאלו,םיירוטסיה-אוםייטילופ

הליהקבםידלייאפורלשתיעוצקמהתוהזהתוחתפתהןיבםירשקהתאןוחבלםיידיתעםירקחמלע.יתרבח

םייונישהלשירוטסיההויתרבחהרשקההתאןכו,ץראהזכרמבתמועלהירפירפבהדובעורזגמ,רדגמןיבו

יונישםעדבבדבךלוההליהקבםידלייאפורלשתיעוצקמהתוהזביונישה,ןכומכ.םידליהתאופרםוחתב

ךותוןמזךרואלולאםיליבקמםיכילהתןוחבלוךישמהלשי.םלועבוץראבםידליתאופרםוחתבירוטסיה

.ינשהלעדחאםהלשתידדהההעפשהבתוננובתה
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