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יתפרצ -ילארשיה חיש -ורה ןמ 

לארשיב תיתורפסה הריציה תויעב לייווצרוק ךורב 

המודמ היעבו היציזופ .א 

תילארשיה תורפסה לש הז םג הנממ קלחכו — השדחה תירבעה תורפסה לש דחוימה הבצמ 
תורפסה ןיב תידדהה הקיזה תא לולשל ןויסנה דגנ םידע האמכ דיעמה אוה — היתויעב לע 
ונשיש רשפאו .תורפסה לש תטלחומה הימונוטואה דעב ןועיטה דגנ ,ונייה ,הרבחה ןיבל 
ימוי-םויה קבאמה חתמב דבכ תויח ןניאש האילה התוברת לע ,העבש הרבח קרש ,הרבסל םוקמ 
םיחמוצה ,ערה יחרפ לודיגבש סוסקולה תא ןמצעל תושרהל תולוכי דבלב ןה ,ןמויק לע 
,עונצה הז דועי היהיו — םדועיב ,םמצעב םינימאמה הרבחו םע .הרבחה לש דקפהה-חטשב 
,ינחור טקא לעכ תיתורפסה הריציה לע זירכהל םילוכי םניא — רתויב יטסיאוגאהו םצמוצמה 

.היצארגטניא-סאדו תטלחומ הימונוטוא ותמגמש 
תיפוריא הנפוא לש בולעו רוויח יוקיחמ רתוי תויהל הנוצרב םא ,תילארשיה תורפסה 
אל םלועמ איה :ונירפוס ילודג לש תרוסמב ךישמהל הילע ,תפלוחו תרבוע תיאקירמא 
יטאמדהה היפוא לע זירכתש עגרב .התוא תובבוסה תויואיצמה םע גישהו-חישה תא הקיספמ 
איהש ןכתיי אל ירה .ןוילכ המצע לע תרזוג איה ,תוינוציחה תויושחרתהה יפלכ טלחומה 
דוע לכ .תכנחמ היצקנופ תערכמ הדימב הל התיהש ,ונתורפס לש הרבע לכל עתפל רכנתת 
ןיא ,ונתגאד שארב םידמוע ,רתויב יראטנמילאה הנבומב ,תיזיפה הנגההו היינבה ידיקפת 
םירומחה םירגתאל תונעיהל לכו לכמ תררחושמ איה וליאכ םינפ דימעהל הלוכי תורפסה 
ומכ רפוס תדמע לש תוימיטיגאלה תא קודבל ילב ,ךכ םושמו .וז תואיצמ לש רתויב םיילרוגהו 
 Robbe-Griiiet, ןיטולחל תואיטחמ תויטיתסאה ויתועד — םניינע הז — םיתפרצה ליבשב
םצעב םלועמו ,שופיח לש אלא ,העבה-יעצמא ונליבשב הניא תורפסה" .ונלש היצאוטיסה תא 
יהוז — 'יטויפ, .רמול הל שיש המ תעדוי איה ןיא ,תשפחמ איהש המ תא תעדוי איה ןיא 
לש תאזה תיתפרצה הדמעה תורתומ תא "...םדאה לשו םלועה לש האצמה ,ונליבשב האצמה 
 Robe-Griiiet, לש וז וא ,לשמל Vaiery, החודה חוסינ וליפאו .ונמצעל תושרהל לכונ אל,
ןכוסמ יל הארנ אוהו שי ,םיינחור םיכילהת םע תיטויפה תוהמה תא תוהזל ןויסנ לכ ,קדצב 
םיינחורה םיכילהתה לע והשימל עידוהל טויפה לש וניינעמ הז ןיא" :ונלש היצאוטיסה ליבשב 
,ןוכנ .דחאכ ןוכנ אלו ןוכנ הז — .(Commentaires de Charmes) "רחא והשימב םישחרתמה 
ניא םיסרוג ונאש עגרב ,ןוכנ אל !ומצעלשכ יטויפה ןאמונאפה תא ןיבהל וננוצרבש העש 
ונתורפס םא ,יבלב בר קפס ןכ ומכ .ותוא תפפואה תואיצמה ךותב ןאמונאפה לש היצארגט 
קלח לש החנהה יהוז ירהו .דבלב תיטויפה היישעה-טקא לע תובישחה-שגד תא םישל תיאשר 
בור וא ,ןב ,ירילאוול דע השצינ ךרד ,תינמרגה הקיטנאמורה זאמ ,ינרדומה טויפב עירכמ 
,רחא וא הז רישב רמול יתיצרש המ ...יתוא םילאוש םאו" :ירילאו ירבדכ ,בוש וא ,היירג 
וז הנווכ אקוודשו ,והשמ תושעל היה ינוצרב אלא ,והשמ דמול יתיצר אלש ,איה יתבושת זא 

.(Cimetiere marin) "יתרמאש המ רמול התצרש איה — תושעל 
םיבושחה דכה-ינמיסמ איה תיתורפסה הריציה לש תטלחומה הימונוטואה תייעבש חינהל ןיא 
יפכ ,הז ןודינב ,םרב .הזכ םשור ררועתהל יושע םיתעלש ףא לע ,תילארשיה תורפסה לש 
ונייהש יאדווב ,ךדיאמ .הרז תוילאוטקא לש םרז ידי-לע תררגנ ןאכ ונתורפס ,יתזמר רבכש 
תנכוסמ היציזופ גייס-אלל-תיתונמאה הימונוטואה תנפוא תמועל םידימעמ ונייה וליא ,םיאטוח 
איה תמאה .רתויב יטויפ-יטנאהו ינטשפה ,רצה הנבומב "תסייוגמה תורפסה" איהו ,תוחפ אל 
לכ ,רומאכ .תויואיצמה לא ,יתימא חתמ אלל ,הקיז אלל תמייק הניא תמא תורפס .תווצקה ןיב 
םוקמ שיש רשפא .ןאכ תיתורפסה ונתואיצמ יבגל ינויח-אלכו יתוכאלמכ יל הארנ חוכיו ותוא 

.תיפוריאה הריציה תקבאנ .דמיע ,רתויב תיניצרה הייעבה יהוז םא קופקפל וליפא 

םלוע-תורפסו תילארשיה תורפסה ןיב ןילמוג-יסחי .ב 

עירכמה הבורב איהש זאמ .תימלועה תורפסה םע השדחה ונתורפס תדדומתמ היתולחתה ןמל 
Andre ידי-לע םג התוהמ הרדגוהש יפכ ,תילארקס תורפס תויהל הלדחו תינוליח תורפס 
 ("Malraux ("Les voix du silence, תויהל ,תילארשיה תורפסה םג אליממו ,ונתורפס הקספ אל
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לארשיב תיתורפסה הריציה תויעב 

תופקתשמ תינרדומה תורפסה תויעב :רמוא הווה .ינרדומה הנבומב םלוע-תורפס לש קלח 
היתותוא תא הווש הדימב תנתונ תינרדומ היעב לכש ,הנקסמל דע ןאכמ לבא .ונתורפסב סג 
םהיניבו ,םיידוהי םירפוס אקוודש ,העדל םוקמ שיו שי ,ךדיאמו .דאמ ךרדה הקוחר ,ונלצא םג 
רוחיאב ותמצע אולמב רייטצמה ךילהת םירבד המכב ומידקה ,תירבע יבתוכ םיידוהי םירפוס 
תא ,ןיסנג תא ,רחואמה קילאיב תא ,אקפאק תא ריכזמ יתייה תואמגודכ .םלועה תורפסב המ 
.תירקמ הניא ילארשי רפוס ףא ריכזמ ינא ןיאש הדבועה .גרבנירג יבצ ירוא תאו ןונגע 
,התוינרדומב םגו התובישחב ,הלקשמב הלוע הלוגה ידילי לש תירבעה תורפסהש ,השוריפ 
ינב תירבע ירפוס .הרקמ וניא הז םגו .םיילארשיה םירפוסה ידי-לע הכ דע רצונש המ לכ לע 
רגתאה לע תונעל ויה םיכירצ םה .לופכ ינחור חתמ לש היצאוטיסב יעבט ןפואב ודמע הלוגה 
ויח םה הז םע דחיו ,הרישעה תידוהיה תוברתה לש ונייה ,םמע לש יתוברתה ןעטמה לש 
ינא .תויאפוריא תויורפסו תויוברת המכ םע וא תחא םע חתמה תא הירופ תויביסנטניאב 

תודדומתהל ,השיגפל םתוא איבה יטארקנוק דעצ לכש םושמ ,הזה חתמה תא ויח םהש רמוא 
.תילגנאה וא תיסודה ,תיתפרצה ,תינמרגה תוברתה םע תושגנתהל וא 

.יחה רגחאלו חתמל דבלב ףילחת שמשל םילוכי םירפס .םיילארשיה םירפוסל רסח הז חתמ 
תידוהיה תורפסהמ רתוי הרצו תילאיצניבורפ השעמל איה תילארשיה תורפסהש ,ןאכמ דמלו אצ 
.תטלבומ תוינרדומ לש םינפ הדימעמ תילארשיה תורפסה םיתעלש תורמל ,תיתולגה תירבעהו 
איה ,םירצהו םילבגומה היאנתו הינותנ ןיבל תילארשיה תורפסה לש התרמוי ןיב המאתהה-יא 
תרוקיבה תא רתוי ,הארנכ ,הקיסעמ וז היעבש ,דיימ ףיסוהל שי ,םדב .דואמ תיניצר הייעב 
ןועטל ינוצרב ןיא ,ךדיאמ .ונלש םיאזחמהו הזורפה-יבתוכו םינקירילה תא הקיסעמ איהשמ 
םגש ,הזב םחנתהל קר רשפא .ילארשיה רפוסה דמוע הינפבש רתויב הרומחה הייעבה יהוזש 
שארמ דגוי דחא רבד .תוארל לגוסמ אוה ןיאו הצור אוה ןיא רתוי תורומחה תויעבה תא 
הריש ןיב םיסרוג םהש ,תטלחומה הדרפהה רמול רשפאו ,הנחבאה :םייתפרצה ונירבחל 
 (poesie) הז לע .תיתורירש הדרפה ללכב איהש ינרובסו ,ונלצא תמייק הניא ,הזורפ ןיבל
לצא וא Robbe-Griiiet לצא לשמל — הריבעמה ,וננמז לש תיתפרצה תורפסה הדיעמ 
 Claude Simon — דועש ,תטלחומה הימונוטואה תויוכז הזורפל םג Vaiery ןתוא עבת
סחיה השעמל לבא ,םלועה תורפס ןיבל ונתורפס ןיב ןילמוג-סחי םייק :ןכבו .דבלב הרישל 
קפסו ,יל עודי וניא ךופהה ןוויכה .ונילע םשמ תועפשה ונייה ,דבלב ירטס-דח טעמכ אוה 
היואר איהש יאדווב וז הדבוע .תיפוריאה תורפסל רשבל והשמ שי ןאכ ונתורפסל םא בר 
בוילארקאסה ,הקיתעה ונתורפסל התיהש המוצעה העפשהה תא וניניע-דגנ הלענ םא ,ןויצל 
ליבשב תיניצר הייעב איהש ,תילאסכודאראפה היצאוטיסה .התורפסו הפוריא-תוברת לע 
התיהשמ םימעל תוחפ רשבל התמדא לע לארשיל שי תיתורפס הניחבמש השוריפ ,ונירפוס 

.םהל רשבל הלוגה תודהיל 

תויועמשמה לש ילאקידאר יונישו רבשמ ןמיסב הפש .ג 

ינרדומה ירבעה רפוסה דמוע הינפבש וזל המודה תינושל היצאוטיס ןיא תיפוריא תורפס םושב 
דחוימ רשק .תינוליח תורפסל תילארקאסה תורפסהמ תינפתל ןווכתמ ינא .ילארשיה רפוסהו 
ןבומב השודק לש הפש ונליבשב הראשנו ,דתיה תירבעה •וצרא םעו ותפש םע ונמע תא רשקמ 
תירבעה הפשב .תילותאקה היסנכה ליבשב תיניטאלה הפשה ,לשמ ךרד ,רשאמ ירמגל רחא 
— ונתורפס .שדוקהךושל הראשנו התיה איה לכה ףא לעו ,ןילוח-ייח םילהנתמו ולהנתה 
המ לבא .תילארקאס תורפס ,השודק תורפס איה — תילאסרבינוא תובישח הל שיש הדימב 
ןיא ?וז תילארקאס ןושלב ןילוחבש ןילוחה תא בבודל הצור ינרדומ ירבע דפוס םא הרוק 
הלש הקירופאטימהו היתונומת ,הייומיד ,היתויועמשמ !שדוקה תשל תא סנאל אלא הרירב ול 
ןאכ אקווד הזה (alienation) רוכינה ךילהתל ונא םידע תינוציק הרוצבו .ןחור תא תונשמ 
תירבע ירפוס .הרורב וז תילאקידאר תוחתפתה לש הביסה .םיילארשיה םידפוסה לצא ,ץראב 
לע ,תעדונ התיה תירבעל .תויאפוריאה תונושלה תחא וא ,שידיי םוידכוי ייחב ורביד הלוגב 
.ץראב ,ןאכ הנתשנ הז רבד .רתוי תיגיגח ,הלענ הפש לש יפוא ,היצאזיראלוקיסה ךילהת ףא 
לש דמעמה תא רתוי הל תשכור הפשהש לככ :ינש םכודאראפ ןימ לע בוש דומעל רשפא 
,תולענה ,תוירוקמה תויועמשמל התקיז תא תדבאמ איה ,תיממע רתוי איהש לככ ,תיעבט הפש 
רבכ .ך"נתה תא ןיבהל ילארשי ריעצל היהי השק דיתעלש ,ענמנה ןמ הז ןיאו .ונתפש לש 
וליפאו ילדנמ לשמל ,השדחה תירבעה תורפסה לש םינקיסאלק תאירקב השקתמ אוה םויה 
,רפסה תא ,תולגה ינב ,השדחה ונתורפס ילודג וצירעה הדימ וזיאב אוה הנושמ ירהו .קילאיב 
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לייווצרוק ךורב 

קניטסניא ןפואב ועדי ,המימת הנומא לש סחי תויהל לדח שדוקה-יבתכל טסחיש ירחא וליפאו 
ניא לעב היהש ,קילאיב .שדוקה-יבתכמ רתוי בושחו רקי ינחור ןעטימ ונמעל ול ןיאש יביט 
רפס ונהוא הליחנה ץראה" :"ירבעה רפסה" ותסמ תא םייסמ ,הפשה תויעבל הרידנ היציאוט 
ךורע ןיאל עיבמ הז טפשמ ."ץראה תא ונל בישהל רפסה לש ופוס ילוא ,עדוי ימ .דחא ןטק 
"תיהולאה חורה חוכב הקומעה הנומאל אוה דטיב .הלמה לש יגאמה חוכב דבלב הנומאמ רתוי 
לש ןירוסייה ךרד תא תנייצמ ותרישש ,קילאיב ותואו .שדוקה ןושל איהו — ילכ הל תרצויה 
ינרדומה קילאיב םג ,ןילוחל הכפהנש השודקה ןושל לש ותבצחמ-רוקממ ינרדומה ררושמה 
תפש םוש לכותה" :ינחורה ונשוכר לע רומשל לגוסמה ,ילכ תניחב תירבעה הפשב קד ןימאמ 
וישכע דעש הירוטסיהה ? אובל דיתעל ינחורה ונשוכר תא ונל חיטבהל ,תירבעה דבלמ ,תרחא 

עדוי" :תילאטוטה היצאזיראלוקיסה תונכס לע קילאיב עדוי הז םע דחיו ."ךפיהה תא החיכוה 
תמצע הפשהש קילאיב ןימאמ ילאסכודאראפ ןפואב ."ןילוח ונימיב ושענ תורפסהו רפסה ,ינא 
תגעול תיתימאה הריציה םלואו" :השודקה התמשנ אצתש דע התוא סנאל ןויסנל דגנתת 

."רודו רודל התשודקו םלוע ייח הייח .ונומהלו קושל 
תואמגוד תולעהל לוכי יתייה ?תיתימאה הריציה-וצל דוע הנמאנ תילארשיה תורפסה םאה 
•ףתוש תויהל אל ותטלחהבש תוילרוגב שח ילארשיה דפוסה םאה .ךפיהה לע תודיעמה תואמל 

?וז הנומאל 

רבכ איצוהש ידוהיה חורה..." :אוה םג "ינוליח" רפוס ,ינש לודג רפוס ירבדל בישקנ הבה 
ףית םג םא ,ונתורפס ...תד םשב וייח-תיצמת תא הנכמו ...הנושארה ותבהא תא ודלח ימיב 
.תוקספה ונתורפסל תמרוגה איה וז תומד תטעמה .ינש ילכ הימי לכ ראשית ,יד ילב דע םצעתו 
בקעי) 'ך"גתה ןמ םילוגלג ןב לוגלג איה תירבעה תורפסה ...םיקלח תליפנ ,םואתפ-תודירי 
.הלעמ לש םילשורי תא םמוקל םיצור ונחנא" :דחא םוקמבו .(ך"נתה תותובעב :גרבנייטש 
...אנותאלו אמורל ךרעב תחדנ טעמכ ,הירק אל ריע ,םינומדק םידוהי ריע לש חורה ייח תא 
םה .הלאה םירפסה ואב םדיל רשא םישנא ויח הב :רומאל ,שדוקה יבתכ תא הרצי איה 
ובר היתואלפנ רשא ,הדיח איה תאז .דמשמ לכמ םתוא ודמש ףא ,םחורל וניבה ,םהב וארק 

.(םילשורי :גרבנייטש בקעי) ."רופסמ 
יבתכב ,"היתואלפנ"ב הנומאהמ דירש דוע ונשיה ,וז "הדיח" ינפמ דובכ-תארי התוא תמייקה 
התואל רכז אוושל שפחמו ההות תיוושכעה הזורפבו הקירילב ארוקה ?םיריעצה ונירפוס 
םינש תורשע ינפל ונירפוס תמשנב היח דוע התיהש ,תיתימאו הקומע תירוטסיה השוחת 
השבכנש ריעל ומכ שדוקהךושלל תסחייתמה תורפס לש הדיתע תויהל הלוכי המ ,םרב .תוטעמ 
?םלועה ימע תא םתביתכ ןיינעל היושע המב ,םמעל רשבל הלא םירפוסל ןתינ המ ?חוכב 
? םיליהת לש וא והיעשי לש ונושלב םיטסילאיצנטסיסכאה וא beaties -ה תרושבל ךרוצ שיה 
הב ,תיתוזח-תיטפוניס תואר לש תוירוגיטאקה ךותמ תחמוצו הלוע תילארשיה הרישה םאהו 
ירבעה ררושמה לש וקלח-תנמ איהש תואר ,םהיניב דירפהל ןיאש תודחא םיווהמ ןכותו ןושל 
רשאו .םינפל היה רבכ ,דיתעב היהי רשא" ?גרבנירג יבצ ירוא לש ,וננמזב רתויב לודגה 

:הדמשהה ירחאש "ןימאמ ינא"ל םוקמ שי וז תוארל תודוה קדו ."םלועל היהי אל היה אל 

תער לכ? ריכ$ ינא ,ר?ךה ך#!ןה? ןיסאס ינא 

םש רן*א ,םולןו?ש-לובגה תאן י?ךאה ףוחה תא 

:ץיקה? תואןמה םיסקו בא?ל םילדק םיפוסכה 

:תענל ם? ,הלא ל?ל יל??'? בורק ינא 
וו? אל חונוכן וא?נ םה :םיפוסכ וח?ט םה :ימךוקם הגוש ינא 

.וו? אל ם??-ףסכ-תךל-הש?-ת1?ם ל?א 

(ה"לר ,"רהנה תובוחר") ...רישה תקה? תאז תווצל א? ינא טיהלא 

.ונתורפס ומכ תילרוגו הרומח היעב לומ תדמועה םלועב דוע תורפס םוש ןיא 
טייחל הערכה איהש ,ותפשל וסחיב הערכהה לעו ותוירחא לע עדוי ילארשיה רפוסה םאה 
*רונה" םשב ולגד רשא ,תורוד ול וליחנהש השוריה לע ילארשיה רפוסב אנקל ןיא ?תוומלו 
תורשעב רקיעב ,ונתורפס ךרדב ףקתשמ היצאזילאמרונה ריחמ .ונמע ייח לש "היצאזילאמ 

.תונורחאה םינשה 
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לארשיב תיתורפסה הריציה תויעב 

תורפס לש תורפס איה השדחה תירבעה תורפסה .ד 

תיתפרצה הרישהש Thierry Maulnier זירכמ Introduction ä la poesie frangaise אובמב. 
יממעה רישה לשו רולקלופה לש םיילאסרבינואה תודוסיהמ תרחא הריש לכמ רתוי הקחרתה 
םיבר תורודב דבכ ןדעתה הלש ינושלה רמוחה : (George Steiner: Death of Tragedy יפל) 
תמייק התיהש הריש אוה תיתפרצה הרישה לש טלושה רמוחה .הל המדקש תיתורפס תרוסמ לש 

.תונמאה לא הנופה תונמא איה .הינפל• 

םילעמ ,םילודג םירפוס םהש הדימב ,ונירפוס .ונתורפס יבגל וז תמא תמייק ךורע ןיאל 
,םישרדמהמ ,דומלתהמ ,ארקמהמ ,םינש יפלא לש תויתורפס תויצאיצוסא םהיתוריציב. 
םע ןימוי-קיתע םע וגא .תודיסחהו הלבקה תורפסמ ,רהוזהמ ,רוזחמהמו תוליפתהמ ,םיקסופהמ• 
דוהו הלודג ינפ :םינפ יתש הזה בייחמה רשועל לבא .ךבוסמו ינוג-בר ,רישע ינחור ןעטי» 
,הרוק המ לבא .םילמב תוברהל ךרוצ ןיא ןושארה ןפה לע .תנכוסמ הלבגהו הנכס ינפו םימודק 
,תילארשי תורפס לש הלרוג היהת המ ז הזה רשועה לש םייתעדותה תונייעמה ומתתסישכ 
וא ,רולקלופהש דועב ,םהינפל םימותח רבעה ירפס ?תודודה תשורימ קוניל ולדח היגיצנש- 
וליפא :םדוקמ רבכ ךכ לע יתזמר .םתריש תא הרפמ ונתואיצמ לש ,שדחה יממעה רישה' 
הבואכ הייעבב ןאכ ינא עגונ .םהל תנבומ היהת אל םינש האמ דע םישימח ינפלמש ונתורפס 
ונתורפס העיגה הילא האלפומה היצארגטניאה תא בבודל רשפא ךיא :םוגרתה תייעבב ,דואמ• 
תמקירמ גשומ תתל ןכתייה ז זזה וא ןמרתלא ,יקסנולש ,םולש ,גרבנירג ,ןונגע ,קילאיב יבתכב. 
תורפסה תא ללכבו ,םכילעדנולש תא .חילצי ןויסנה םא בר קפס ?הרז הפשב םיאלפה 
ונייה ,תיפוריא הפשב םילולכ שידיי לש היתודוסי בורש םושמ ,םגרתל רתוי לק ,תידייה 
השדחה ונתורפס לש הלרוג אוה רמ .םיירבעו םייבאלס תודוסי ףוריצב םייניבה-ימימ תינמרגה 

.הלודגה■ 

שדחל המ הל ןיא ,רשבל המ הל ןיא לבא ,םוגרתל רתוי החונ םיילארשיה תפש ,ךדיאמו 
.םהל עודי היה אל רבכש רבד הפוריא ימעל• 

.םוגריתל הנותנ אלו טעמכ ,רשבל המ הל שישו הלודג איהש הדימב ,וגתורפסש ןאכמ 
תניחב איה ,תונמאל הנופ הניא איהש םושמ ,המגרתל יסחי ןפואב לקש ,תילארשיה תורפסהו■ 

.הברה תשדחמ הניאש החותפ תונמא: 

םלאה ירעשל תחפסה תא םיברקמ שדוקה ןושלב קופקפהו קפסה .ה 

תורפסה תא ומידקה ,תירבעב ןהו תיזעולב ןה ,םיידוהי םידפוס אקוודש ,יתזמר ירבד חתפב 
.עודי אקפאק הרקמה .הקיתשה תוכלמל הפשה תוברקתהל יתנווכ ,דחא אשונב תיפוריאה 
ךורב .ה לש הז ,םירחא םירקמ ינש םיעודי תוחפ .וירפס תזינג לע אקפאק רזג שואי ךותמ 

.םוארק לראק לש הזו 

הניא הפשה .ותפשמ רפוסה לש ושואי לע תודיעמה תועזעזמ תודועת ןנשי ונתורפסב 
»החיכומ "תשלב יוסיכו יוליג" ותסמו ,קילאיב עדי הז .יטנדנצסנאדטל ןוויכב תולגתה 

.ותקיתשו םירחואמה וירישמ המכ הז לע םידייעמ 

תדוקנל םיברקתמ לגופ ירישו הנגע ירופיסמ המכ .ןיסנג םג עיגה ןושלה לש םותס יובמל 
יתלב תושיגר לע םירחואמה גרבנירג יריש םידיעמ ךכל המודב .תינושלה העבהה לש ספאה 
תותואל הניבמ תילארשיה הרישה םא חוטב ינא ןיא תינושלה העבהה תולובגל הליגר 
:תילארשיה תורפסה ינפל ינא האור םיירקיע םידיקפת ינש .השדחה ונתורפסבש הארתא 
!תבייחמהו הריבכה תינחורה התשורי יפלכ היתובוח תא יעבדכ ךירעהל עדת איהש (א 
לש רוקמל ךפהיהל תויושעה תויעבטה היתולבגמ תא הביחו הוונע ךותמ לבקת איהש (ב 
ץראהש רשפא ,הנושללו הנטקה ונצרא לש הלוקל בישקנ םא ,זאו .ימיטיגלו יתימא רשוע 

.לודג דפס בוש ונל וקינעי התפשו 
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