 ׇד גאל,טהכו – ׅׄד לםאגמ גל ׆א
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,ęĕĤģĕ ĦđđĢđ ,ęĕĤĕĕď
כי ׄ מכט גאׄמ טזאמ ׅׅמב םאה ,ׄהה גגםב אםׅ
אאׄ לח ׄ ׄטםל אטמ ,אוח ,אזםמ מל – ׅמ ׅמ .ב ׅי.
ׄה גלׅב אׄטכב הוטב ׄמ טזאמ מלׅממ ׅלממ,
גוטב ׄלזב גט׆םב ,מד זהד .ׅׅמב םאה הזל םל ׄל
םא ׄלזב מלםמ גל׆םב .אׄ  גםזגב ,כי ׅזךג ׅל
י פ " ,
ׄה הזלב אכהמ הׇב אׄלזב אכלׄמ םה ׇם.
ׅא ׅמ לםמ הזל ג ׆ׅם אזׇׅב .ךׄה ,זׇׅב הא אא ׆ׅם גםמטב,
גׇב גהב ׅגׇ ,םטמ ׇלב ׇםמ ,כ ׄמ כםל מג ׅזׇׅ לםמ
זא גהמ אׄטםל זהכמ םלמ ׄמ אׇלה .ׅגב ׄא ומג םמ זל גםׅ
םהזל ׅכלׅ א זׇׅ לםמ ׄמ ,זא גהמ אזא אםטל ׄמ םלמ םׄהה המהב ,אאגׇ
גזמ ךאמ ,אךׅ זׇב ,אגהח אמכ ׄמ גׅך םא אהׄ .הה טזאב
אגם אטמ ׄמ םלמב ׄמב ׅמב םאה גזגׇב ,זׅלב ׇלה כלב.
ךמ ׄה ט׆םב ,גׇ ב ,ׇׅלב םאה ,ׅא ׅמבׄ .הה גכםׅב ,גׇׅלב ,גאטב
ׇזמ לזהמ .םׅב ׄ ׄטםל אםטל ,אזםמ מל .ׇזמב םׅ אה גׇׄ .ׇ אׅד
אׇזמ מל ׄ אםטל ,זׅלבׄ ,הה זלב וכל ׇלב גכח ,גגה הא אאגׇ אזגכ
זא הכׇמ זךג םא ׅמ ,זא ׇׅלב םהמד ךל אםטל .מךׄמ םטז ׆ב זא ׅלמ
זׇׅב גךהב.
כי גל אה אׄ ,אהמ גטלמ ,אהםב זגכׄ .ה םג םׄהה זםב ׄמ  ׇ.
םאב,
ĐĠĘģ ĕčČ

,ęĕĤģĕ ĦđđĢ ĕĤčēđ ęĕĤĕĕď
 זמ ׆׆ה  21םהב אטממ ׅמ ׅלׄםד אךד ׅל ׄה גמההב ׄמ ׆׆מ ׅל גך אׅמ ׇׅ
םלדׄ .ה ׆ׄב ׅטזאמ ׅלממ מלׅממ ׅלםמ םאה ,גמלׅמ אזלךב ג׆הבׄ .ד ׅמב
םאה גאׄ מד זהד.
ם ׅמד זההב םא "גםאה" ׅ א׆׆ב ךלמ ׇלבׄ .ה גכב םמגךׄ ׄמ ג׆ד גזהד
גׇב אא אכב ׅ אכ אגמזההב.
ׅגב ׄאׄ ,ה םכׇב זא המ א םה מםז"ׇ ׅ הך׆ ׄמ ךלמ ׇל לםמ .׆ב "וטל ׇלב"
ׅׅמ ׅמאׄ-ׅׅ ךׄ אׇל ׄה גכב אוג ׅכׇב אך׆ ׅטהב.
:ĤđčĞ ęĕĤĚđē ēđĘĥĘ ęĕĜĚĒđĚ ,ĐčĕĦėč ğĦĦĥĐĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ
.(158 – ĕĚĕĜĠ 'ĘĔ) 077-2620158 :'ĘĔ yafa@ad-120.co.il ĕĜĥ ĐĠĕ
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י
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י

חיי י

י

,ęĕčđĐČđ ęĕĤģĕ ĦđđĢ ĕĥĜČđ ęĕĤĕĕď
ׇם ׆׆ה  21םהב אכגמ ׅמ
םאה ,לׄםד ׅלםמ "זׇ  ."120מׅלה
ׅטזאמ מלׅממ ׅלממ לׅמ
ג׆המ ,ׅםמח טזא טל זב כא
ׄה גכׇםב לׅמ אזם גׅלמ אגזד
אמ .מׇםה ׅזׇ ׇלב הגלי,
ׅגהאב ׄהם ךמ םךלט ׄאה
גל׆םב ׅל "מכב".
ךמ גא ׄמב ,ׇלב כלב ,זם
אאמ גב אמ אךׇב ,אזהכ ,אםגל
אׇׄ׆ אלמב ,ׅהב ,ׅלׄמב
א ׅל מלׅמׄ .ה ׄד ׇ אלׄמב
גב ג םמלׄ .ה גםכזב הגם
אםכז ׅמד מלׅמ ׄמ ב ,ׅׅמ
ב הזב ,גאׄ טזאמ םג.
ׄה גׄאמ אב ,אׅה גםטמב אךמ
הטאׄ םאה ,ב ׅב הזגב ,ׅלׄמ
הׄ.
ׄגל טׅׄא טכׄו:

.

"
,

פ
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י,

"

י

,ĐėĤčĐđ ęđĘĥĐ 120 ďĞ ĦĥĤ ĕďčđĞđ ĕĤĕĕďĘ
אטה ׇםב מאמ ׄמ מטכׇ
גה"א ׅמ ׇׅ םלד ,ׅ אטמ ׄמ
׆ׅ' ׄלא ׆אד .גׇ אם׆זמ גךׄמ
ׅמ ב ׅׄ גטל׆ד ,גךׄמ ׇלב
םמהׇׅ אזל אׄל׆ד א "המ ל"
זׇׅב םאאׄ וו טמ ׄמ אׅב
ׇז אוטל א זא גלםמ גלםג םא
ׅמ זא הטםמ מ ׅ.
אהא ׇל ג׆ד גאכמ ׇלם גד
מםגמ אׅ ,ל׆םמ וׅאהמ אׇׄב
גׅ׆לׄ .ה גכ םההמ ׅא מהמ
ׄא ׄזם א אמ ,ׇ זב האמ
לםמ ׅםמח טזא זב ׇלב ,ׇ
םאאב  גכב ב גׅכ ,םׅ
מא אׅז ׄמ זךגב ׅׄטד ׄם ׆ב
אמ אכ גגםט ׆ׇא.
ׇ זב זׇׅב הטאׄב הכ ,הטמ
ה ׇ ׅלגה ׅהׄ.
םאב,
ĕĘČĤĥĕ ęĕĕē

םאב,
čĕĤģ ĐĤđČ

2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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."120 ďĞ" ĦēĠĥĚĘ đĠĤĔĢĐĥ ,ęĕĤģĕĐ đĜĕĤĕĕďĘ ĦđĚē ĦđėĤč
!ĐčđĔ ĦđČĕĤčč ęĕĕē ĦđėĕĤČđ ĤĥđČ ,ĐĤĕĐĚ ĦđĚĘģČĦĐ ęėĘ ęĕĘēČĚ đĜČ
,ĦďĘđĐ ĕĚĕ đĎĎēĥ ęĕĤģĕĐ ęĕďčđĞĘđ ęĕĤĕĕďĘ
!ĐēĚĥđ ĤĥđČ ,ĐčđĔ ĦđČĕĤč ,ęĕČĘĠĜ ęĕĕē ęĕĘēČĚ đĜČ

!

ęČĕĘ ĖďėĜ ĦďĘđĐĘ čĕĤģ ĐĤđČ
ěĦĜđĕ ĖďėĜ ĦďĘđĐĘ ĕĤďČ ĤĦĝČ
ĐĘĕĐ ĖĦč ĕČđĥĕĜĘ ĘĎ ěđĤ
ěĠĎ ĖĜč ĦďĘđĐĘ ĕďĕĕĒ ěĦĕČ
ęĞđĜ ĖďėĜ ĦďĘđĐĘ đĕĒ ĐďĤđ
ĘĘĐ ĖĦďėĜ ĦďĘđĐĘ čĕčĤČ ĐĜđĕ
ěē Ę"ēč ęĞ ěĤĕĘ ĖĜč ĕČđĥĕĜĘ ĕēĕĘĚ ĐĜđĕĢ
ěĕĤđĘ Ę"ēč ęĞ ěĜđĤ ĖĜč ĕČđĥĕĜĘ ĕēĕĘĚ ĐĜđĕĢ
ěđĕĝ ĖĦč ĦďĘđĐĘ ĎĤčĤčĘĕĒ ĕĘĕĎ
ĦđĤ ĖĦč ĕĝđĤĕČĘ ěĞĥĚ ĐĜĘĕČ
ĕČĤđĐĜđ ĕĤđČ ĖĕĕďėĜ ĦďĘđĐĘ ěĞĥĚ ĐĜĘĕČ
ĘĘĐ ĖĦďėĜ ĦďĘđĐĘ ĐėĤč ĕĘČ
ĤđĦĤČ ĖĜč ĕČđĥĕĜĘ ěď'Ēģ ĐĜĕĤĚ
đďĕĞ ĖďėĜ ĦďĘđĐĘ ęđĘč ĐĕĤđĤč
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פ

čĕčČ ĘĦč ĦĕčĐ ,ĝĘĠ ĐĜē

ה טאו זב וטל

גזד אה גׇ ׄ גכלכוגו :ם ׅ םגמ ׅךׇ מואב,
הׄמ ׅךׇ כםב ,ג ׅב .ׄלזב םכׅך ׅוטל ,הׅל
גמ גׄמ גכלב ב גך׆ב ׇאגמ זגׇמ ׅטה ךמ
ה ל ׅל ׅגזד ,ב ב םז םז.
אםכ ׅׄל׆ א ׄטא אמאא ׅא  חׄ ,ׅא אאׇ םם א
ל׆םמ-מל אג׆ז ,גםכ  א אמ וׅא .ׄב אמל אׄ ,
אׇל ׄמ אהמ ׇׅל׆ גגםכ ׅא? ׇאג.
ׇׇמ זב ׅל ׅ׆ל א אמלב לׅמ אאׇ ךזלׄ ,ׅא ג כל
ׄב אׇ גמגכ אׅא זב "׆ׇאב" גמלכ גׅה ׆א? ׇאג.
ה טאו ,ׅזאמ מׄל םה ׅה גׇ ,כלמ זל ט זא
"זׇׅמ ׅמהׇׅמ טזאמ ׅגולמ ׄד כי אגזד םכג
םא ׄאו ׅזאמ ךלב גׇב םאׅ ׅכא" .ה,
םזגׇ זםלמ םהב ׅלׄם גזד אאׇב ׅזא ךלב גׇב,
גה ׅל׆םמ ׅוגממ ׄלזב ׇאגמ ג גזד .א ׄלז
 אהמ גד כו זא ׅהׄ ,ׅ גא אׄאו
"ׄלמ" ,םךל כם ב הל אל׆א ךמ.

ׇל ׅמ ׇׅ םלד ׅכל ׅׅוו א ׄל
ׅלגמ ׇׇ ׅגו׆למ טלכ "א ׄל גךׇז
אהךא םׄ" .ׇלב מכׅא ז" גטכׇ
ׅוו ,וב אב ,םוטל זא ׅה
גםט םהוט ׅםׄ .ׅוב ׅכל כׅא
מגהמ גו א ׄל גזא ׄםיׄ .מ 
וב ׇׄ ׇלב" :אׅ םא אׄ א אםׄמ ׄמ
מםמ ׄםל םמ ׅמ ׅכל ׄךאב".
ׅמ ׅמא ׅׅׄ ׄל ׅםׅמלׅמ ׄמ טלט' ׄא
ול םׇׅל זא ו םלׄא-ול-אׅהד .מׅמ
׆א ך"א ׇו םח וטל זא טלםמ זגהׄא
לד םכהמ זהמ זךגד אמ טלו "הל ׇׇ" זא
מׄלד ׇםטא.

ׇל ךמ ׅמ ׇׅ םלד אׅם אׅד אׇׅ
ב זךגׄמ  65-אגׇהמ םלׄא ׆׆ אךאא
ךךל םא ׄגד ׇׇ )םכ( גל אכמ
לכׇהב "ׇׇׄב" ,םאׅ םג ׄמ כא
םךלח אלכׇ ל.
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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ׅמך׆מ ׄטה םמכג ׅׅמ ׅלׄםד אךד ,ך׆ ׇלמ ׄמ
ׄטהמ וטלׄ-א׆ה אׅׅׄ  2013טט זא גואא ׅ׆ׄ
לׅ ,ׇ׆גהמ גכךזמ אא ׇׅל .טאםב ׅׅ ׇלב ,ׅה
גםט ׄלב ךלט ׅגׄמ טב כךׅמ.

גאמ ט ׅׅמ ׅמא ׅׅׄ.
 ׄהׄ גאמ ט אםהמ
 2013םמ ו׆המ ךאג
ׅםגאמ א םא גזךׅמ
ׅל ,אםגמ ׇלב ךמ.
טמ ,טמ םׅׄ אׅמ ׅׄא ,אׄ
גמהםׄמ ךאג אגלמ זב
ׇלב ךמ.
ךמ ׅמ ׅלׄםד אךד ח ׅטׄלכ ׄט ׅג ׆זם ,םב
מטהכ ׅטא וטׄ ,ׅל ,זוב אוב מכׅך אטא
ׅגוזׇמ "כאגׅו םל" ,ךלט אׄגד ׅםל לכׇב.

ךמ ׅמ ׅמא ׅׅׄ א גב ׅלםאב
כוג ׅד םלב ,לכׇב גזׇד ׄט,
מזה׆ זא גזג כאהל ׅלםאב.

ךמ ׅמ ׇׅ םלד א
ׅמא לזׄא םמם
ׅג הא כׅךב .א
ׅזל זמכ ׅׅמ םׄד,
 ׅמהמ ׄל כאמ
כה ׅׄל גזא
ׅו׆הד גל.
ׅל ׆ מׄלד ׅׅמ
ׅמא ׅׅׄ זא גטז
"ׅׄ הךכ זא " ,זא
ׄלזב ג ׅמ ג
כל אׄהםב גמאב
ב ׇםב .גךכ גל׆ם
גזלל גםׅ.
6

טׄאה ככ ׇׇ ךטלגד ׇל ׅמ
ׅלׄםד אךד מלׄה אׇםמ זלי
 2זא זאב למ ׆מ םה
ׅכלׅ ׅה ׆א םאם .ׇׇ" :ם
ׅׄ ם א ג םם ׄךא ךזלב".

ׅׅמ ׅלׄםד אךד הזל טלכ "כםל לׅ ׇל"
ׅםממטמ מאגׇ ׅמ ׅהב "ׇלמ" ,םהט׆ם זב
ׇלב ׄמ אםׅז מזׇ ׄמ וטל ב םא מכ םׅ.
ׅוב טלכ ךׄ ׇלב מאגׇב אׅמ מטךמ
אׅכל אמלםב גגכב גזׇׅמ םגל םה.

כו וב טלכ "כםל לׅ ׇל" םהזל ׅׅמ ׅלׄםד
אךד מכב ׅגזגׇ םל אׄלב מכב גל ׄל
ׄלׅ לׄם זל גל ׇׅ ךלׄ .מ כו ה ׇלמ
זׇה ׅ׆ל מאגׇ םםממט ׅטלכ .ׅםׇ' ׇכאב
ׅ׆ד גםׅ ךׅ מגהמ םא ׇל ׅמ ׅלׄםד אךד
זב מאגׇב .ׅכו ה ׄהם גםלׇ ה ,ׅמ
מטךמׄ ,הם ה מאגׇב.
לׄם זל לׄםד אךד זב זׇה ׅ׆ל מאגׇ

ׇל ׅמ ׅמא ׅׅׄ ׅל ׄמ הםׄ גׇה םגזד טלו
אׇׅ ב אׇמ  .90 -אוב מכׅך וׅׅ טוהמל
םל אהםׄ "ב אׇמ םג" ,ׇ זב םכד ׅא וג.
ךמ "ׄלי הׇלמ" .מהמ םׇל ׅ׆׆מ ב אׇמ
ׅזלי .2

 ,ĤĕĕĞĎ ģĕĢĕČכׅ" ׅמ ׇׅ םלד
םמח טזא טל זב זל מלׅ
אכלׄמ מל׆א ׄלך םא טכׇ זלח ,גהמ
ׄאה ׄמ כׅ" זל וגה זא םמ"ט ׆ב
ׅהםׄ ׅד כאמב.
םׅז אטה מל׆א הזל ול ׅׅמה ׅםממטמ
גהא ג' ׅד ׅזל הך׆ כםל םא
זל אטכׇ זלח .אגלמ כׅאה ׄמ גמ
מל׆א זא-ט כגה ׄמ ט"כ גםאׅ אך"א
אזל .אכלׄמ מל׆א ׄלך ,מל׆אה ׄמ
ׇלב ךמ אהו אגגכ"ב ׅזמ טזאמ
ׄזכ .ׅב מל׆א ׆ז אט"כ לׄם זל,
כׅ" זל טכׇ זלח ׄהם ג' ׅד.
מל׆אה ׅךא ׄלז לב ׇׅל ג׆ד  -מלםב
םא ט׆ז )"( ׅׅמ/ׅוׅׅ כלׅ גמד
טמלהמ א׆ׅ ׄגךזב ,"ׄ גכךז גמהׇׅב

הׇלםב אוז טה.
ׅוב מל׆א וב זא גט׆ם גםמח זל
ך"א אהמ מכ ׄמל אםזמ לב.
׆ב "גׅךז ׅלׇאו  – "3םאגמ זלמ ג׆ד אׇלב,
מל ׅךא .גׅךז  גםאׅ זב ג'
ׅד זלהמ ׇׄל םלׄא.
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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פ

פ,

ָ ,ĤĘĚ ěďפּ ָוא ,ׅמ ׅמא ׅׅׄ ,טלט' )ׇׅגו( ׅלל׆ טאומׄ ,ה' ׅד-׆לד
ׅגכךז ׅוו ׇד ׄ לטׄ ,גג ׅלל׆ טאומ,
אםזׅל טלטול גד גהד ׅׄהׅלומ ׅד ׆לד ׅה׆ׅ
גהא גאכ אלל׆ טאומ מ ׅגל לטׄ
ולכ ׅׅׄל םׅז.
גׄ  1987ׇד זוכ – אךׇ זׇׅמ לטׄ – ׆ב ׅׄגהמ טאומ
– ךל טוא ,ׅםהב ׄלהמ ׄ גמגכׇ ׅטוא ׅׅׄד.
ׇד ך׆ ׄמ טוא ׅמזלמ םהמ ׅׄלי ׆ב ׅ"א ,ׅא
 2011 ׅטלו כלמ אטוא ׅמזל ׅהאׄגמ ׅכׄד,
ךלטמ .אכ גטוא םא ׇד גך׆ב ׄד ׅׅמ.
ט ׄהם ׄ הםׄ גםמח אׄגהמ אלל׆
טאומ ,טוא ׅׅׄד גׄטםל ׅ מאמ-גגׇ םא
ךל ׄגהממ .ׇד ם םׅׄד ,ׇׅ ׅׄד לׅ-׆המ,
"גׇׅלמ" ׄא ,ׅזׇׅ זג ם אׄל גזד ם ׇׇ.
ג םזוכ ׅׄמב םה מגב – לל׆ טאומ
טוא ׅׅׄד ,ג םט ׄהם ׄ זוכ גז
ׅאזׇ ,א ׇד אםמח ׄמב – ׅל אׅמ אב זׇ
 – 120ׅו׆מ ט ל׆םמ ׄהםב ,םׅׄמ אׇ ׅ
ׅׄגהמ ׅ ׄ זוכ ב.
ׄמ טוא ׄטםל אלׄמ ׅׄמל םא:
 www.danmahler.comד ׇׅלמ,
ׅמׄב ׅהׇ .050-5397749

אטם האׇ  -םם ׅלׇא גׄא

ׄטו ׄ – 61ׅד זלׇ
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ב – ׅׄד א גׇ

זל׆ ׄ -ׅד זלׇ

ׇׇ – ׅׄד לׄלד

הטא – טאׄל גטל

טׅׄא – םם ׅלׇא גׄא

םאגמ – ׄאׅול לכ גךלב

מה – לׄלד

וח ׄםמ טטל – ׅלה
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 ,'ġĕčđĤđĐ ĐėĘĚׅמ ׇׅ םלד

ׄה גׅלמ ׄמ הםׄ ׅׄ םגזד טלו – גא ׅ אב אׇמ.
א  זלךמ ׄמ אגלמ םׇל אׄ מ כאׄ ,ׅא ׅמ ׄםמ גׇמ םא,
אׄ ׇׅׄמ מכ .םל םא ׇ זב הםמ ,ל ג ׅׄ ׄמ אׄד ם׆זמ.
ׅ׆א  90׆זמ אםׄ םׅהםׄ ,טזא ׅ׆א םאם םגם ׇ׆גׄ אא ךזלב -
םגב ב ׆ׅא .לׅ ׅלׄמ ׄםל.

ׇל ׅמ ׅמא ׅׅׄ ׇ זב ׅא וג )ׄלי הׇלמ( ,גׅלב ׄמ טלו ׅםלמ "ב אׇמ םג"

פ

–

 ,ĕĜčđČĤ ğĝđĕׅמ ׇׅ םלד

ׅמאמ םהמ  60-םלמ ׅךׅׄ כׅז ׅגא
ׄ"ׄ .ׄלׄ זא לםמ הםכ זׅל ך"א.
ׅגו׆למ זׇׅמ  מ כםל או׆ד גהא
10

מז"ם ,גל ךכ זלה )גךאב גגד אםגזד
טלו( ׄםל מטה ׅהאמ מז"ם מטכׇ
גגה זא ו ךׅל ׄלׄ זא גלמ
הםכ ,טה ךכ זלה אםגזד טלו ,ם ׄ
גה"א גםׅ" ׅכם אזׅלה אמז"ם ׅגו׆למ
םלמ ׅך"א ,זׇ אטלםמ גםלמ כׅז.
םגזד טלו הׄמ אׅכםמ םא  .זלה )"א(.
ׅגו׆למ םלמ ׅמז"ם םהגם  25םהב,
םגםמ ׅמטכׇב ׅלב ,אא םלמ םא גו'
םהב ׅ"א )׆לגה ,ךלטמ ,ׄה׆א( א ׇמ
אםגזד טלו ךכ זלה.
ׅמךאב לך"ׅ גטזב לׄם גגםא ׄםא,
םגזד טלו ,גה"א מז"ם ,ו׆ה , .זלה ׄה.

ĤĕĚČ ěĕĔč
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 ,ďĕčĤ ęĕĤĠČׅמ ׇׅ םלד
ׅםהמ  1970טלוב וטל זמׇד ׄאד טאל
)ׄ (Alvin Toflerמ וטל "אב זמׇ" )Future
 ,(Shockׅ ׄ ג׆ׇל ׄמ גם׆ "אב זמׇ"
גךׅ טוא׆ גוב םא ׇב ׅלמ םאגמ,
גמׅׄ ׅמם םא "מל גׇ םה ׅגד כךל
גׇ" .טאל זד םׅל זׅלמ גט גׅהמ
ׇׄל ,גׅל מזםממ אׅל זא-מזםממ.
ׄ גׄגד םםהב הא׆ב ׅלמב
גׄךב גמלב ׄמ ׇ ׄמ ׅל א ׅגךׅ
םא המכ גגךׄמ ,כלו ול מגךׄמ
גךד ,םלׅ ׅזמ ׅלממ ד מוגהב םא
אב זמׇ .טאל ׅז ׅוטל ׄמ גם׆ "מל
זגו גׇז" ) ,(information overloadׇׄ
גלׅב םא אב זמׇ.
ׄמ גוכהמ גגךׅ  ,הוח אהׅׄמ כׇלמ
זא כלומ ׅלמ ׇׄב ,טאל גך גׇׅל
םא גׇזד ׇז ׅמב טוא׆ מזםממ,
לׅל ׆ל' )" :(Herbert Gerjuoyׄהׄאטׅמ
םא גל אׄ  ׇׄב םאׄ ׇז אכלׄ ,ׄ 
ׇׄב םאׄ ׇז אאגׇ .ה ׇם ׅ אאגׇ ׄמ
ׇׄב ךׇ או׆ גׇם ׄמ גׇז ,ךׇ אזל
ׄמ גגהמ םאׄ , אםהמ ׄמ כ׆למ
ׅזמ ךלׄ , אזׅל גגם אגטם ׅל,
ׄ אומא זא ׅזמ גד ׇם ׄ - אאגׇ
ׄמ זךג .םׅמ םא וטל ׅזמ מׅמ מ
ׅ ,םׄ ךח ׅךל ׅל גׅהמ מא
ׅזא גםגזמ גלמ ׅמטממ ׅלמ ׇׄב,
םזכל זגו הטם םמטממ הא׆מ
גׄךמ מגׇׇמ זג ,גאמ זא ׇׄב .זב
ׄמ ,ם אׅד ׅמל למ ׄמ הׅׄמ זא כלומ
ׇׄב ׇׇׅ כלומ ׅל א.
ב ,אׄל מל ג 40-םהב ,אׄל מטממ
םא ׅגם ׄמ מכט ,המד אׅד ׄמ ממ
םטאל גזא ׅוטל ,םלכ אכד מ׆םב .ׅלמ
ׇׄב אׄ כלו זא ׄח מטממ גׄךמ םא
הא׆ ׇ׆אמ מזךגמ כח גׇז
12

גד ׅאךמ טמל .ׅד ׄא םהאׇ אטה
גךׄמ להול ׅ 1947-ם גמכםב ׄגהב
ׅטזאמ גכלמ גׇז ׄאׄ , ׄמ ב
אׄ הט׆ז ׅםא  .לׅב גב גךׇב ׅאטהב
הׇב ׅגםׅב ׄםב גׄטםלב אב כב
כםל זב ׅה גםט ׇׇב .מכםלמ מׅ
ׄאכלהמ ה׆ם זה אךלב .גזׅל
גאטד ׆ אאטד גכםב אׄ מׅז כלׅהמ.
ה׆ׇ  ,לׅב גׄא םהאׇ אׄל טזמ גםׅ
ׄם ׅםהמ  70-ׄלד ׄהב גלב זאב
ול ׄטהב ,טוׅכ ׄוגוב . זאב ׅ
גלמ מכםלמ זב ׅׄלב ׄא ׄה הטאמ
גגלמ מכםלמ ׅד ג ׆ח ,זאב ׅ
מגה גךאגמ ׅם ז" מׅ א ג׆ז ׄא
גו ׅׅמה ׅטמ גםה ׅ ,אמ גכםב
גו ה׆ז ט אאכ ׄה׆לׄא םא ׆טב.
גׇז םא אכ גממ םא ׄאד טאל? מד
םוׅ הזך ׅםמ  ה׆מ אהםׄ
 לך אכׇם גו' םלמ .ׅד םמ ׄא המד
אׅד ׅםה גכלב.
ׇ׆ג ׅ אגכל ׇׄ ׄ  ג׆ ׄל.
ם גׇלהמ גׅוומ זא ׄוח גׇז זא
גךׅב ׇזב םא ג׆ ׄל ׅגכגמ םהב
זא טה ׇל ׄליׄ ,םל ׆לג ׅזכׅמב
אגךׅב גוגב ׅאכ ׄל .זא וׇ גׇז
ׄגד םהׄוח ׅזכל גמאמ גׄ  ,20-הׅה
גׇאב ווב גׄטםלב  ,ׅה
םגטללמ ,גלמ ה ל גמ
גםכזב ׄהב ל׆ב ג׆ׅאמ ׇזב .כגב
גׇאב לׅב גך׆ב מטממ םא מהׄ
ׄגוטל .ב גׅווב זא םמ גמגמ
םהמ אב וׅאב גומׅלמ ךא אמ
כהמ א םמכטמ  גמׄלמ.
גכל םה גך׆ ז"  מטממ הא׆מ.
מה גׇמ ׄמ גׇׅא ׄמ גגכל
לׄםד ׄ כב ׆לב ׄהם ׅזא םטז

גלזמ ,ׅזׇ םׄ זךג ׄה מאׇ םא ׄמ
מטממׄ .ם אׄ א  אמ ׄמ טזמב
םא ג ד זמכ ,םא כטלהכו ,הד ׄ
ׄהםדׄ . ׇכׄ ׄא לׅב ׄלב אךׇב,
גגךׄב ,ׅם ׄלךמ ג׆א ׅםמ , ג
ם׆לג אםהב ׇב ׅזאג םא ׅלמ ׇׄב.
ב גב וא א ו אמ ׄמ זמׇ .לׅב
אב מׅל ׅאמ םׅ "גי אכטוׄ"
ם׆לג אומ ׇמ גה מטממ גךטב.
םה גכלב גגםב ׄמ וׅ זכלמ
אכםב ׅב המכאמ גאׄמ .
ׅגכל לׄםד לׅ ׆לגב
גםטזב זא ג׆ ׄל כם זא
טמלד ׅזמ וומ גהז ׅ
ׅהמ גׇאב גׇכב .ׅגכל םה 
ׄא םטזמ ךהמ ׅאמ גךטמ
ם׆לג אומ גמטממ .
םה גכלב גלׄב  ׇכ  א
כד זב מׄלמ מכטמ .
ׅזמ ׇכ םא  מטממ
הא׆מ גׇזמ מ אׄל
םהב אטא הלׅ ׅםמ גמגמ
םו ׄמ הכמ ב אהב
ׇםב .ׇ׆ג ׅׄ ,גך׆מ ׅךל
טםהמ אגׇ ,גגם םב םא
םמ גמגמ אטמלד ׅזמ ט׆ז
םא א כלכזׄ-ל ׅגו ׅׄ .גםל ג"ג
זכׅ ׄל גו הזא זא ,גזׅל ׄמ המה
גואא ו םא אגםׅ .גםׅ ,גמהמ
אםמגם ׅםמ גמגמ ׇלםמ ,ׇז "אהׅׄ"
ׄמ גואא זמׇ םא גו זא וׇ גׇׇמ
גואא ׅגד ׄגמ .מךׄמ םׅ גזׅלמ ׄא
ג"ג ה םא א , גה ׄמ ׄא הכׇמ
גט׆ם זב גו םגׇמ.
ם גמגמ )םמ ׄכולׄטאך(,
גטזאמ ׅגכל גמׄל ,המהמ אםב ׆ב
אׅזמ  םא מאב גםמלזב זא טה
גם גד ׄלב םא זםלמ ׄח גׄמ םהב.
ג ד גלׄ ׇ׆ג םטזאמ ם ׇלםמ
ׅה םא גׄ׆ל המהב זא ׄלז זׅל )ׅגכל
הׇד – הכׇמ זא גואא הגׇׇ םא גו(.

גׄ׆ל המהב ׄא הׅה זׅל מא מטממ
הא׆מ ׅמגב לׅב .המ מאב לׄ
םׄב גהב ׄמ ׄלזב ׇׇׅב )׆ׇאמ
גלמ םׅ םא גםׅ ,כהמ גגׇ ,הט
ׄוד המהב א( זא ךל גד ,א מה ׄמ
גטא ׄמ זךג ׅטלם גד כׅזב .כמ
ׄמ ׄ םׄטםל אגׇזהב אזל ב ׅזא
ו ךא גםטלב.
ׄמ ומ ׇמ ׅ מטממ הא׆מ
מ גךׄמ םא להול ,ׅ הזוכ ׅגם.

אׄל א גךמ לׄםה םא גׄ 20-
םא םטטלמ ׄאכלהמ ׄגךז ׇ אךל,
׆ׅל ׆א ׄממ ׅא ו׆ ךׇ ׄאכלה,
א ׅגכא לׇ ׅמ ,ׇל ךׇ כםל ךׅׄ
זׇ אזםלמ גםׅב ׇ׆אב םהׅה ׅזכל
ׅםהמ  50- 60-םא גׄ כׇגמ .זאב
הגה ׆ב גםׅ ך׆ ) (Weicakםא גד ךגד,
םהׅה ׅ 1952- גםׅ ׇ׆א לׄםד
םהׅה ׅגׇהמ םלׄא .גםׅ אא  2000םטטלמ
ׄאכלהמ .׆ׇא  ׆ׇא םא גו' ׄלהמ ׅ׆ׇב
אׄוה הׇלם ׄאב זב גזלמ ג׆ ׄל לׅמ
זךג אךׄמ ב םׄ ךל .ךל א
׆ׇא ׅגלמ םׅ ׆ׅמ ,הט ׄוד גׇז
׆ׇאב ,וטכ מׇלב ׆ׅב ,ׅא ׄמ גטמ
םטטלמ ׄאכלהמ אכך ׆ׅא אמ
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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הא׆מ .גטמ םטטלמ ׄאכלהמ
"׆לׇ ׄמ מממ" .טמלד אׅז טז גד
ׅאמ גךט זב גךׄמ להול ׅ .1947-
ׄלד ,ׅ׆אא גׇמ כהמ ,מךלמ וטכ
טאמ ב הגמׄ ,טםל ׅהמ ךׇ ׅהטב
כהב )לב ׄמ ל זי ׆ׇא םא גכא לׇ
זב םטטלמ ׄמ "להול" גה ׅח ׇ?(.
 מטממ םא להול םא גםׅ
ׇ׆א ב הםׄ גׄגל םטלוב ׅםהמ 2011
גׇזד לגהׇ כלךא )(Raymond Kurzweil
ׅםׅזד "ב" ממ מלמ Singularity
)ׇמ(.
גׄגל גמו אמטממ גׄךמ םא גםׅב
ׇ׆אב ׅה להולב זד ,םׇׅל גׅא
ׄמ ׄהםמ אהכׇמ גד ׅ גלמ זׇׅ המהב
םאב ם א םא ג ׇׄב .גהכׇמ גד ׄמ
ׄא גםׅב  גו׆אב אטמ ׅזךגב
גםׅב ׅזא אמ זאמ זא ׄא םא ג ׇׄב
אט אטמל ׅזמ םׇׄב ׄה גו׆א אמגׇׇ
ׄמד .גׄגל ךט ׄטםלמ םא לׇמ א גׇז
גך ׅג םא ׇׄב ׄא מ גםׅ ׄם
םא ,ג םט ׄמ םהב אגזד םמ ׄמ ,ׅ
המהב זׅל ׅךל טםמ ׅד םהב .כלךא
ׄה זוכ ׅםאמ מטממ ׄמ זא  םא
ׇׄב ׅל ׄה םׄא ג כל ,ג םא ׅג,
ׄ םגׄ גםׅ םגׇ ׄמ ׇׄב.
גׄד כלךא טה אזלמ גממ .ׄ גהמ
ׄמ המהב גךׄ םה ׇׅלב גזההב :גלמ
זׇׅ המהב גוטל להולב םׄטםל 
אגכב זא ם המד םא ך'ט גטאב ׄמ זךגב
א םהמב .ׅומג זא גטל גםׅב םהׅה
ׅגׄ  ,20-ׄ ׅה גהמהב ׄא זכג זׅל
םהב  2000 – 1900גלׄ ׄמ ׆ׇא ׅגמ
לׄמ םא אׅךז גםׅ ׅםה ,ׅזאמ םא
 .$ 1,000לׄםד ׅב מ גהמ םׅ גׄהמ
םלׅ ׅה םא גמגכׄ ׅל ך'לאו ׅׅׄׄ׆'
) (Charles Babbageאט מהד םא ׅׄ ,גאכב
םהמל ׄל גמ ,םא אׅךז טזאמ םׅ ׄמ
ׅםה .ׅד םמ גאגמ זאב הׅה גםׅב
ׄאכלגהב ,לׅב ׅגזׇׅמ ךׅׄ טאה,
אךל םׅלמ כׇב םא מםׇלמ ךׅׄ ׆לגה.
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גםׅ ׇ׆א לׄםד זב  1500םטטלמ הׅה
ׅׅלה ׅ 1942-אׄמב ךלב .גםׅ ׇ׆א
גול לׄםד ,׆ב ׄ זב םטטלמ הׅה ׅ1946-
ׅׅלמ  IBMׅׄל"ׅ .גםׅ ׄם לׄםד זב
להולב םא ׅלמ  ,Appleזב גלמ םא
 1,000,000טזאמ ׅםה ךׄ אםכ ׅםהמ 1975
ׅגל םא  $ 1,300ׅםהמ  2000טז ׅםכ גםׅ
ׄם םא  Appleׅזא גלמ םא  1׆'׆ )גאׄלׇ
טזאמ ׅםה( .המ גמג םא ׄלזב ׄא
ׄלב הׅ ׄמ מךׄ גׇג ,םהכׇמ
גך׆מ ׄמב גהמ זא זכג גמׄלמ ז"
הו גמגמׄ ,םל ׄטםל  גׇכ אגׇ
םא מטממ גםׅב ׅזמׇ .מךׄ מ
גׇג אׄ טמ :ׅ 2015-גךׄ גםׅב זב
גלמ םא  10,000׆'׆ אםה )וטל  1זב 13
ׄטוב ׄל( ,םׇג ׄמ ג םא זׅל ׅ2023-
זא זא אמ םא ג ׄהם זב  10גאד ׆'׆
אםה )וטל  1זב ׄ 16טוב ׄל( .םהמ
 2045ׄ הכׇמ גד )הכׇמ ׇמ( ׅ גםׅ
ׇ ׅזאמ םא  $ 1,000׆ז אאמ םא גמ
גםאׅב םא א ׅה ׄהם ׅזאב .מךׄמ ׇגמ
המכׅא זׅל מטממ הא׆מ ׅמגב
ׄלב ,׆ד ׆הכ ׅא׆.
ׅל ב ,םהמב ׅאׇׅ ׄל טזמ גׄגל םא
לגהׇ כלךא ,גמאמ אמזלל וטכמ א׆ׅ
ממ ׄא .גׇזהב גזאב ׄמ וטכמ גטהב
ׄמ מםגמ אׅה א ,םגגׇ להולב
אב כהב גמכלׅב א׆ׅא םמלמ
כׄהב גךׅ .ב גךׅזב ׆ב זא זׇׅ
םׅםהב ׄלהמ הלמ ומ כאמ גכךׅ
מטממ הא׆מ גךט זט" ממ,
םומ ׄא א מ׆ׅל .זׅלמ המהב םל ׅד
גםׅ ג ׇׄב זם א׆לב אׅזמ לטׄמ
םׅזד ׄה ׇז.
ׄמ ׄםל מלם ׅםהב ׅׄמ ׄא ׇז  לכ
הׇה ,ההה ׅה ההה .לׅב אׇ ׅזאב םלׄ
אב ׅז ה אמ ׅ .גם׆ב םאב 
םהב גׄא גהב ׄמהׄ , א הלׄ ב
גם אׅׄ אםהׄ ,אׅהמ ,אלו ,אאב זא
כגב אאב זא זמׇב .גמל אה םזאגב אׄ
כלו.

 ,Ĥēĥ ĘČđĜĚĞ ĖĤĕģđĚׅמ ׇׅ םלד
םׇׄב ג׆ז א׆א  ,83הט׆ם ׅגא  זב ׄאט
ׄהםב גלכז םהׄ ,מ גלׅמב ׇׄ אׄ ל,
גזב ט אגל ׇׇׅב ט אׇׇ .גׅד
ׄא ׇׇׅב  ׄא םלםג ׄמ טמ ם
מל ׄלהב םׄל ׅ ׄמ מגבׄ .מׄ ,א,
ׇׄב .
אה ,ה גׇׄ׆ב זב טלםמב םא גהא
ׄכ . גהא ׄכ ׄ ׅׄׄ םא ׇלב.
זא ט םכ ׇׅל .אלׄםה הט׆םה ׅגזאמ
ׅאךמ ׇ אםל א ,ׅ ׄטה א ׄגלמׄ" :ה
ׄא ׅל גהא ׄכ ׇם" .גםט לׄםד
םׄגלמ אםל "ה ׆ז ׄאה גהא ׄכ
ה םטז ו ׄהם" .ׅגט׆ם םה ׄגלמ
םׄה גל א .׆ב ׄה םׅמ  ,׆זה אגוכה
 ׄא ג׆א׆א כׇב .גׄ הךל ׅהה ׇׇמלזמ ה.

זב גד ׆א ׇלב ׅהוח אׇׄב ה ,םטז
ו ׄהם ,גכךזד ׄם ׄל׆ד אגטמ .ׅמ
מהמ ׄא זׅלה ׄמ אט גה"אב אאׄ
זזב.
המ ׇׄ׆ לךהמ אׇלב גׄטהב ׄמ ׆םמ.
םׅ א כׇב אא אטמל ׅז לכ ׄ" אׅלל
אג? גׇז? אד טמ ׅגל ׇׇ םא אב,
אב ׇׇ.
 ךלמ םׅמ אד ׆ׇא מ מלגמ א
מלׅמ ׅלמ ׅׅמה גםמח . א...
ׅךא ׄא.
םׄא ׄמ גׇז אמ אמׅ א טם גׇׄ:
זגׇמ ׅאׅ םגזמ םמ גהאמ ׅלמ
גםמ ׅםׅ ,ד ׄגל םׄמ ׇׄב גכוב
אׄ גזאב  ,לךמ א אד םׄמ "ד
גזאב ".

 ,ĐĚĘĥ ěč ĐďđĐĕׅמ ׅלׄםד אךד

ĘčĕĜĤģ
ׄלז כלהׅא ט ׅםלׄא אםב הלׇח א׆׆ .׆טב
םהב זםב םגם ׅגא כלהׅא אךד ׄלז םג
׆׆ .גזב ׇזב םכלהׅא ׄ ׆ הךל זמכ
כםל ׅגךמ םא םז הךל .כמאב לגהב
הגהזב גאׄא ׅםל ׅגם  40ב כלהׅא גךד
ׄמ מאמ מכט .טלם גאא ׄ "אׄ
ׅםל" .גא  ĕĜĤģטלם ׅאז .Ĥĥč
אךד ׄלז םג ׅםלׄא ,המד אומטכ ׅגא
זׅלמ ׆׆ ׄב טךב אזםמ םגם ׅגא
אזמ ,המד אםמגם ׅגא טוׅא ,םׄד א א
גםגזמ ׇממ ׄ גא הלאמ אאד גׅה
ׇממ.
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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,ęĕďđģĕĤčđ ĐĤĕĥč ęĕĘēđč đĜČ ěĕČ
ĦđĞĠđĐčđ ĦđČĢĤĐč ,ęĕģēĥĚč
ĦđĤĕĞĢė – ęĘđČ ,ĦđĤĎđč đĜĕĦđĚĥĜ
.Ħđďģđĕ ěĕĕďĞ
– đĕĘČĚ ěčđĚ ,ĦĤČĠĦĘ ĥĚĚ ĐČĠĤĚĐ
,ęĕďčđĞĐ ĘĎĝđ ĦđĕēČĐ ,ęĕČĠđĤĐ
,ĐĚĚĕč ĦđĞĥ 24 đĜĦđČĕĤč ĘĞ ęĕĤĚđĥ
.ĐĚĤ ĘĞ ĥĚĚ đĜĘĢČ ĦđČĕĤčĐ
,ĐĕďčđĞ ĘĎĝđ ĐĘĐĜĐĐ
ĐĕĤĕĕď Ħđĥģč ęĕČĘĚĚ
,ĦĤčĞđĚ ĐĘčģĘ ĐĕĕĜĠ Ęė
.ďĕĚđ ĤĦĘČĘ ,ďĕ ğĜĕĐč ĦĞĢđčĚ
,ĦđčĕďČĐđ ĝđĚĕĜĐ – ďĕĎČ ĐĚđ ĤĚđČ ĐĚ
.ďĕĚĦ ęĕĔĘđĥĐ ęĐ ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęėč
ęĕĞĜ ĐĚėđ đĜĘ čđĔ ĐĚė
."120 ďĞ" đĜĦĕčč
,ĤĥđČĚ ęđĕ ,đĜĦĕč ĖĘ ēĚĥ ĦďĘđĐ ęđĕ
,đĜČđ ĐĜĥĐ ĦđĚĕ Ęė ĐĚēĐ ĖĕĘĞ ĤĕČĦ
ĖĕĦđĤĕĠĚ ĐĜĐĕĜ ĖĕĤĕĕď
.Ėĕďĝē čđĤĚ ,ęĕĤĥĞđ ĐČĚ ďĞ
ם אׇלב

צ

ěĚĝĘďĜĐ ĐĥĚ

đĜĦĕčĘ đČĘĚ ĦđĘĕĞĠ ĦđĜĥ 21
,đĜĦčĐČ ĐĜđĦĜ 120 ďĞ ,ĖĘ
,đĜĕĕēĚ ĥĕĘĥ ęĕĚĕĘĥĚ đĜČ đč ĦĕčĐ
.đĜĕĘĞ ĦĘčđģĚĐ ĦĝĝđĦ ĐĤčēč
,ĐĚĤ ĘĞ – ĦĕčĐ čđĢĕĞ ,ĦđĘėĕĤďČĐ
.ĐĚčĐ ĘĞ ,ĤĕĞĐ ěđĥČĤč đĜĘĥ ĦĕčĐ
ĔĘđģ đĕēĤđČđ đĕĤĕĕď ĦČ
.ĔĘđč ďČĚ đĦčĕčĝč
,ĔĤđĠĝĐ ęĘđČđ ĐĕĤĔĕĠģĐ ,ĐĘčģĐ
,ĦđĞĠđĐĘ ěėđĚĐ ęĕĝĜėĐ ęĘđČ
đĜčĕčĝ ďĚē ĦđĜĕĠđ ĐĕĕēĥĐ ĦėĕĤč
.đĜĦĕčč ěČė đĜĕĕē ĦČ ĦđĤĕĥĞĚ
ğĤĐ ČĘĘ čđĢĕĞč ĦďčđĞ ĐĤĠĝĚĐ
,ĐĚĚĕĐ ĦđĞĥ čđĤ ĐģĝĠĐ ČĘĘđ
ęĕĕē ĦđĜĥ ĤĥĞč ęĕĥĜĐ ĦČ ĐĤĕĞĢĚ
.ĦēĤģč ĘđĠĕĔč ĦēĜđĒ ĐĜĕČ ęĕĤčĎĐ ĦČđ

גם ׅכל ׅטז
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21
מזׇמ כל אלא טלוהׅל׆
ׇלמ מכ

ׅמ ׅלׄםד אךד ׆׆  21םהב ׅׄלז גל׆ם ׅםממטמ
ׇלב ,ׅה גםט ,גׄא לח ו׆ד לׄם זל לׄםד אךד
ׄלׄ זא אט מלׅמ ׅזל ׄלב לׅב .ׅמ כם
ׅגׅב כםלב אוטל  21ׄ אב אׇמ גׇׅ .אׄל
םהה גׇׅ זםל ׄהד זב מהו אב ׅׄאב ׄלזב.
אׄל ׅלמ הזל כו גל׆ם ׅגׇ  -אכמ מזׇמ כל
אׇלב מכב ׆לב ׅׅמ גׄ טממ .טז גםגאמ םא
ךמ כלה ׇׅׄ כאט ,אכא גׄמ טב וזלמ םא כא.
םכד-גל גם ׅכל םׅ ׄמ כא ׅגטז "גׄל גו",
אב ךלט אםל .אוב מכג ׅאׅ גוׅמ לכׇב זב
גל ׆ׇזד הלׄא ,םג מ לׅ.

כאט ךמ לׄםד

גׄא לח
ו׆ד לׄם זלמ לׄםד ,גׅל

זׇה ׅ׆ל גׅלמ
ׅםב ׇלב

ךמ ׅמ
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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65

"
 ,ĤĕĚĥ ĕĠĤׅמ ׅמא ׅׅׄ

ב טל ,טגהׄ גהד םׅל ׄמ םל ,
לׄ ׄמה ׅזה ל .ה ׄה םׅבׄ ,גהב אׄ
"ׄא גא ׄ" ׆ׅ אׄ טח ׇכׄ "למ"
)ׅׄא ׅ" כךמ טח( ,םׅב גזאב להמ
גהׅ זׅל.
לזד אכב זלׅ  אׇׅ ב זךגׄמ  65-םא
גׇה זא ׇׅזמה ,ׅה ׇל מם" .םׅה  ׅ
זאה אוטל אטה ,םׇל  אח גד זאב אׄ
 ג םוטל ׇׅלב מ גהכׇמ גׅ םא
ג םהא אכ ׅגׄלזמ .זׇ גז ׄהםב ׇככ
אוטל ול ׇ אאגׇ ג כל ט ׅגב
לׄםהב םכׅז ׄמ ׆לאה ,ג ב גׄלזמ
ג ב ׄהםב םהםׄ זא ׆ׅב ׄמ מכגמ םלׄא.
אטה גב ׇׄב כלׄה ׅםג  ׄאומ
םלׄא ׆ז א 8-גאד ,ׅב  6גאד ׇב ,ד
לׅ .ׇל מם" אׄ גה ׄאׄ םם גׄמ ׄאח ׄם
ׅאׇׅ .ׄמ ׄגלמ זםלמ ׄמ גגוטלה ב.
אׄ  אה הםכ אׄ  הכב גםלהב ,אׄ 
גוב .ה  ׇא ,ׇא גׇׄׄ , ׄגה ׅךׇכמ
ׇלה ׇזה  ׄה האגב אׄ לכ זא ה , ׄב ׆ב
זא זמׇה זמׇ םא זב םלׄא א .ל ׄמ
ט ׅה מ גאׄ ׄמה ׄגי ז ל
א׆ׅל זא םׅז גׇהמ זלׅ ,םכג זאה אםגׇה.
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ל ׄמ טזג אׄ לכ ׅׅה ׄלי ׄאׄ ׆ב ׇׅב
גי אׄלי םׅׄ אזל ם אה ׇ ׅגאגמה.
אא ׇׄ גׄמה ם מל גוטל ׇׄ ׄ גזם,
 ׄ ׄלז כםל ׅגׅׄכ זא כגמ גׇה,
זא ל ׅׄ"ג גב " ׅהׅגׅלׄ , ׅגזלמ
םא גאגמ זךגׄמ .א ׇׄ גזםלמ טלב
ׄא לׄ םׇ א זלׅ םאבׄ .מ ׄמ אׄ הא
אזםמ .זלׅ ההו אזאמ זא כך גא׆,
ׅכךל גז ׄל ,גכךמ גד ׄלזב מ
םה.
ׅד וטלב םאׅה םלב םםלה םלב
גוטלב זא מכט .ׇא מאג המ ׄמ
םל אמ ׄמה ׅטוהמל .אכב ׇׄ ל
 ׄםמכׇ זלה ׇׅלמה זלׅ ׇג אׇׅ ב
לםאבׄ .ׅא ג םמׅ ׅםל ,׆ׅ טח ל׆אב
הםׄמ ׄמה ׅכם ׅׅׄ ,הׅךל גׄמה אׄל
ׇׅלמה .ׇא גהב ,מהׇׅה אכב ׄמ ׄלז
זא גלטומ ׅמב  גהב אכמ זא זךגב
ל זךגׄ ,אׄ םג׆ ׄל אׄ ׄטםל ׄמ.
ה גז ךׄ גמכ .זׅלה ׄמ ׄלז אלכאד
ׅמ ,מׇמ א אב אה אםממח ׅׄלז.
מׇ אב ׇא גהב מׇ ׆ב אׄ ,ומל ,זא
םלמ ׇׄ׆מ אׇטומ םלב םטאב.

 ,ġĕčĥĜĚ ĐĕēĦׅמ ׅמא ׅׅׄ

ęĕĘĥđĤĕ ęđĕĘ
האׇמ ׅלםאב ,מ א אׇמ ל׆א אׄמ
מכט .ׅמ וטל מהזמ הזל ,כךמ וטל לׅ
גםכ לׅ . םאב םמה גׇׄ זב טלי
גאגמ זךגׄמ.
ׄה למ ׅׅלל ׄמ ב ל ׅׄ"ב .מ
אׇ ׄא אׄ א  ׅהמ ׄמ גםגזמ םא ב
ול  ׄמ מךׄמ .אגלמ ׄמ ׇזמ
םזב םלׄא כׅא וח וח גׇה גםא .ׅׄמ
ב א זב םלׄא  גלמכ אגכא לׇ אה
ךׄה אלׅמ א׆׆ ,אׄ ׄם ׄמ םג
לכׇב םהגם זׇ זאמ םל.
אךזל ,אׄ אט גג א גאג ׅא
זךגמ .לםאב ט׆ המכ גא אכ
ׄלי ,לםאב הךל ׄד ךׄ ׄד ׅׄ .אה זלה
אׄב ׄמ טמ ׅמב ׅםכ א .ׇזה םאזמ
זלׅ מא ט׆ב אהמ זא ׅמב וׅׅה.
םׅה כטׄב ׅמ ׅמב
ג׆הב ׅא ,לזם ׅי
 הלׄ גׄב ׅׄל זגׇ
ל םא ׅׄכ םלט .אכב
ג׆׆מ ׅמב מזטט
ׅׄלׄ ,לב לׅב המל
אאׄ כלמ ׆׆ .אׇׄ ,ה
למ לכ ׅא ,אי ׄג
הלׄ גא  -ול ׄהב.

ׄאמל ׄגךז ׅםא הזל ׅזךב םאכ
ׅוׅׅ .גד אכ ׅגםל אב אכ אט
גוטל הטםמׄ .ׅ ׄ ׆ו אךׅׄ ׄה המלמ
זב ׄג ׄמ ׅׅמ .גב אכ גׅלמ,
ׄמב ה ךלב אהךא אםמ ׅםא .מלךה
ׅכזלמ ׇׅ אׄ׆ל גב אםטמ ׄואמׄ .וטה
לכ ׅךלמ ׅמב ׇׅ אׅםא גלכ.
אׄ ׄם ׄמ ב ׅ הםאמ אׅׄ ׄמ גהמ
אב גהמ גאמ םהממ .ׇׅל לׄמ
ׇׄב גׅםא זא זךב ,ׄםל אטמז גםב גכב
המ זא לׄם ט׆ גלוכ ׄמ .מ כלׅ גׇׄ
אגא אׄ הט׆זמ .אׄ ׇזמ גד  א 
אלי אגאמ אכמ ׄמ אב .׆זמ ׅמ
ׅ 3 .גב ׅמ אאׄ טוכ .גםטמ מ
גׅאמ גׇׄ ,א םה ׅל ׇז זא ׄלז
ׅׄ אלׄמ ׄמ ׅזאמ הו ,ׄה אמ אוטל ׄמ
כלמ ׄמ ,לכ אׄל גוטל גב.

לםאב מ הךל גוטל
ׇםב . גול ׅגךל
גד ׅווב ,םגא
גב טוכ .ׄלב
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ
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 ,ĤĕĚĥ ĐďĤđׅמ ׅמא ׅׅׄ

ęĕĘĥđĤĕ ęđĕĘ ĦĕĚĘĥđĤĕ Ęĥ ĦđĜđĤėĒ
אט אמ ׄ"ג גב " ׅהׅגׅל ,1947
לםאב מ ׄגל אמ זל ׅהאׄגמ.
זלׅב אׄ כׅא ׄמ א ,ׅׅכל םא ב
לׄםד אׄל םהמכׅא ,ב טמ ׅטזאמ
אוא .םלט המ םא ׇב ׅגל גול,
זא ׅגהב ׅלׅ הו גל םלט ׄמ כאהז
לכו ,ׇׅלב אזםמ טלזמ ׅזל.
לםאב מ גכטמ םׅב זלׅב ׆ב ׅמ
 םהמ זלׅמ לׅמ ג :ׅכז ,כגד,
ׅׄל ,ם ׆'ׄל זׇ .םהמ לגג ,ׅהו
אזל ,מ ׆ב ׄ םה זלׅמ .לׅז ׇ
ׅזל זמכ  גכח גהמכ .גךׅ ׆ׄ׆לט 
לכ םא לםאב גםׄל אכ ׄלי ׆לב א,
םםׅ ׇ ׅזל  ׅגךל .זלׅב המכ
ׄמ כ גב גלׄם זד אלםאב ,ׅלמ םגא
אׄ כׅא ׇאכ אׄ א אוטכ םגאׄ ,אׄ אׅמ
אב ט םב ,אםזמ וטלמ ,אׅמ מםׅב.
ׅ׆אא וגמ ׇלב ׅ׆אא מכטמ למ
זא א לׅ ,ךגךג גז אאד ׄוטכמ גד
אזל .ׅהוח זא לזׅ ךגׄ לםאב ט׆ ב
אא .זלׅב ךׅ ממב גל׆גמ ט׆
ׄמה גהׅׄ וגׄא ,גׅמ ׆'ׄא גגכגמ ׄלב
ל זא זל אאׄ ׅה .ךאטב ל גגמ זל
זמכ זא זׅלב םׅב ,מ והמ גמ
מגׇמ .אאמ לׅב םׅמ וממלמ גממ
אםאד ׄא ׇׅ גטׇ םטא זאה ׆׆.
םׅ ׅלםאב מׄל׆ד אזגׇ ׅגךל .גב אכ
אמםׅב ׅגמ ג׆ׅאמ םהׄוט גג ׅלמ,
ׄא גד ׅוו אכ ׅגהמ כךׅמ גךגךגמ.
כב "גםגל זב" ,םלׅ גׄהםב גׅ׆לב
ׄא ׇׄ׆ אאכמ גב גד ד אםגל זא
גוגב םטלׇ ׅד םהמ ׇמ אׅד
םהמ זלׅמׄ .ג ,לה אׅל ,מ זׅמ
ׄמ ׅמ גלכמ םא הךׅמ אםגל ׅגוב
כלׅ אׅמהׄ ,ׅׄ ם זמהׄ גגוׇ זמד
20

"ׇׅל" , ׅד גב אטלוב ׅזל זמד ג ׅםב
"ׇׅל לםאב" ,  זמד ׇ ׅזל ,םׅׄ
אמםׅב הךלב ׇםמ גגהמ גד מ
מלב אכ לב ,ׄא ׅׄׄ םא לט  גגה
זא אכמ מאםב אגד גב אמםׅב ׅםהמ
םגל זא וׇל ׅמלב אאכמב .א ׇׅלב אא
הזם ממ ט׆מ ,םט׆ז ׅזל אאׄ ׅה.
םאם טךךב ׇׄלב לׇ ׄמ לםאב .ׅהד
׆'לאב טו הלו :גהמ מטמ גאׄ גל
הטי מטךך ׅאׅ לׅ ׅד ׇ ,לו םלמ
ׅמב ׆לג אכלׅהמ לׅב .זׇ גהמ מטמ
מטךך ׅךל והמ ׇמ ,לו אכ ׆ׇא
גד ׅהד ׆לג אזׇ זׇ כלׅהמ .םלמ לטׄב
ׄהם ךמ ׅ" ׇו מכט ׅם ׆'ׄל ׇׅל
ׄא ׅמ אב םׅזב םאם ׄהםב ם ׅ,
גגם הׅ.
המכ ׇל מׅל אלםאב ׅ אגךׄ
טמלהמ אךלמ כםל .א אכב ׅזל גואא
מזט ,גלזד כד  הוׇ "א ׄל" םא
לםאב ,ׄמ םא אמ טכׇ םב .גטכׇ
םא  גׄל ׅׄהוכ .  ׄם ׇ ׅא
מאׇמ םלׄא םׅגםט םׇ כךל הגךׄ ׄםב
ׅגולמ ׇזמ אׅׄ ךׄ אל׆ ׅל .אגב
מׅלל  ׄם אׄ  ׄםב אא אא  טא
זא ׄםגמ םׄ .םג ל ,ׄ  אׇל׆מ ולד
ׅד ׆לד ׇׅׅ ׅזךג מׅ אׄאגהמ מהךא .ׇל
ׄ׆ׅ ,ׅׄהוכ  ׄם םםׅז ׄמ אך"א.
ׅגזל זא לםאב הטא  1584אב הםׄ
מטכׇב ׄ 425-לב .גוטל אא םא אאב
ׅגאג זךגׄמ ׅא ׄלי  .6000-
ׅלםאב  גׄ ׄאח מםׅב גמ םם גׄמ
ׄאח ׅא ׄלי .אט םׅד  ךׄ  ׅלםאב
הטא ומ ט םהב מל אאב גׄםל ׅא ׄלי
א.
כלׅהמ ׄא ,ׅה ׇל מם" ׅׄ ׄמה אזךגׄמ
םלׄא ,םאטה גב ׇׄב ׆׆ה א  65םהב.

 ,ěđĘČ ĔđĤ ęĕĤĚׅמ ׇׅ םלד

ׄה ׅזלמ  -ׅׄאח אׅמ
כךמ הט
לב.
ׄה הםלטמ  -ׅׄם םא זךג
םא ׆אגמ
זםהב.
גד גלכב ׅׄב
םׇב
גד גזגכב זאמ
אםמ.
ׄא מוט
אגׇל  -לׇב
כה ׄמ
ׅזל
 ב
אגלמ א
טב.

 ,ěĒĕĕČ ĤĦĝČׅמ ׅמא ׅׅׄ

ָ ַא ְג ִמ  :זל ָ ָל,
ָגאֹ דַ , ְׅ ֵל ֶא ֲ ָכ הֹ ֶׇ ֶׇמ ,׀ ֶם ַ׆ב ֲׄ ִה ִה ְג ֵה ִמ
ִזב ַםׁ ְ ָכ ֶה ָָ . ַא ְה ֻ ְ ֻׅ ִו ְג ָ ְמא ָֻא ,׀ ָםזֹ מ ְכ ָהֹ מ
ַׇכֹ מ ַכ ְלוֹאְ ,גט ְֻל ָֻוֹ מִ , ֻ ְטו ֻ ְא ְָׇ ,א ֹׄ ָ ַׇ ְז ִמ ֵׄטֹ
ָאםׁ ִב ֶׄמ ַ ׀ ָםזֹ מ ַ ְֻ ֵׇֹׅ מְ ,א ֹׄ ִ ְך ָא ְ ִמ ְא ַ ְ ִ ֻׅ ָׄד
- ָך ִׄמ ְֻ ֹ ַׅזַ . ֵךא ָ ַמ ְִ ,ם ֵח
ִֻ ָא ַׅ ׀ ְם ִמ ַלכ ִג ִה ֲ
ֶׄמ ַֹ ַל ַג ָֻז ׀ ֶםזֹ ׇ ָׇֻ ַׅכְ ,ֻ ֹ ָל ִך ִמ
ַא ֲזאֹ מ ַא ָ ֻׅ ָגְ ,א ַ ֵׅ ֻׅ ִ ָֹ דָׄ ,ח ִֻ ָ ָ
׀ ָםב ֶל ַכז ְג ֺט ָ ֻא ׀ם  ֶֻג ָז ָא ֺ ׀ ְם ַא ׀ ַםלֻא ִה ְט ָלב
ְ ַׄ ֲלֹ ד ַ ֻ ְט ִל ִב
׀ ֶםא ַ ָך ַ׆מ כֹ ְוגֻמ ִזב ַׇׄ-ֹ ָטד
׀ ֶם ָ׆ ַׇא ְ ָ׆ ַׇא,
ָ ֻׅ ַאז ַׄמ ַֻ ֹאִ , ְמ ַה ֻ ֵט ַ ְ ָז ָא ַא ָֻגלֹ ב
ֻגֹ ִכֹ ד ִזב ֻ ָט ִהב ׀ ֶםא ֲ ִך ְ׆ל ׀ֻם ְג ֺך ְ ָך
ִׇ ֵם ְ ָ׆ ַאם ַ ֻׅגֹ ָלְׇ , ִ ְו ִמל ֵג ָֹׄ ל
ֶׄמ ִךׇֹ ָ ָׄ ֵטא , ָ ֻֻׅ ַ ְ ָך ַכ,
 ַֻג ְ ֻׅ ָ ְ ,׀ ֶם ֲ ֵל ָֻא ֶ א ֹׄ ָ ָ
ֶׄ ָ ֻאׄ –
ִג ֵג ָאׄ ֺֻ ָאב ִ ְמ ֻ ַט ְל ֻ ְמֹ ִל ַא ֲזאֹ מ ַא ָ ֻׅ ָג ְֻ ָׅל ָז ָׅל
ְ ַ ׀ ֻ ְם ָׄל ִ ַ ׀ם ֵ ׀ם
׀ ֶם ַ ֵל - -
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פ
 ,ĝĘĠ ĐĜēׅמ ׅמא ׅׅׄ

?ěđĤėĕĒĐ ĘĞ đĜĘ Ğđďĕ ĐĚ
לד ׄ מה גאׇמ ׇׅׄב ׅׅזא ב.
לד ׄ גלׅ םׅ גל ׅא מא
םא אגׇ ׅמומ ׇׄב ׄא זךג ׄ
וׅׅמ .כלב גׅהב ׅגו' ו׆ לד.
 - ĕďĕĕĚ ěđĤėĕĒטל גׇז הםגלב ׅלהה
ׅגם גו' םהמ ׄ ׇכמ.
 - ĤĢģ ēđđĔĘ ěđĤėĕĒאמ אל אגם גד כךל
גמ גוגמ ג׆ׅאמ םא גׇזׄ .ב אׄ מזם
ׅכםל אלד  טזא םא םהד אגׇ ,זאב
גכ גמׇזמה.
 - ĖđĤČ ēđđĔĘ ěđĤėĕĒגׄ׆ל להמ ׄךל
ׅג םא ׇׄב ,גא כז גךׄמ ,גׇז,
מ מלםמ םהךׅל ׅגם א ב.
לה םא ׇׄב גא ׇׅל אא ׆ב ׄמ מםמ
גמאמ אגׇז ,אׄלז ׄ א םהׄ׆ל ׅ.
א םל׆ם הא אלד ׄ ז מל , זגכ
למ ׅגה.
זב ׇכהמ א ׄךא לׅ ׄהםב לׇ ׅלד
א כךל ,ׅזׇ םלד א ׄל המל
ם .זׇׅ  זאא א׆לב אגךכ לׅ ,ׇ
אכא זא ,לך אמל ׅגמד כב אזׇׇ
םגם ׅׄגךז זלׄ .טםל אםמגם ׅםל םא
זלב הכלׄב "ׄגךזב גהגהב"  -םמ

אלמ ׄלזב .זלב גםגםב מלמ
אׄלזב םהב .אׇ׆גׄ:
• א םה מא זא כל.
• א םזב/ג׆ה אׇזמ םהמ.
• גד )ט׆םמ ,ג אׇמ ,ג הםׄד ׇג(.
• ט הׇ כד )ׇ אל ׅג םהׄגל(.
• םזד גזלל )גה ט׆םמ(.
• ׅאכ מׅ ז )אׇ אטד ,ג ,ׅמכ ׄ
ׅו ,ׇ אלםב לזהמ ׄ ׇׅלב םם אל(.
 – ěĎĤđČĚ ĦđĕĐĘךלמ ל׆א םא למ טלב
אגכגב ׅמב םגם ,ׅא ׇל גׇל ׅמ:
א גׅ ׅגׅ ,א זׇׅ ׅׄל׆ א זׇׅ,
א ׆הד ׅגוד  אׄ.
 - ĦđģčďĚכטוׄמ זב גׇׅכמ .א ג םהׇלם
ׄ גׅ ח ׅגׇׅכ ׇ אׇׅכ ׄב טל
גה ׅגכב ׅ ׄ ׄגל אמ.
 - ĦđĚĕĥĤלך אד לםגמ םא גכגמ ׅב
ׇׅלב םגלב .לםג  ךל אמ ׅגכב
ה׆ם  ,םאׄ הׇלם גׄגי לׅ אםאח ׄמ
אםמגם ׅ.
 - ĦĕčĘ ġđēĚ ĐČĕĢĕאםׄמ ׄמ מכ  ,םלׄ
א גד .אל ׄמ גו' טלב ׄמב הםׄב:
גל ,ׅז ,םכמ כהמ ׇ' . ,המד אׇׅכ
גׇ טזב ׄב ול טל אם .ׇׄ אׇׅכ
גׇׅכמ םב מׅמ ׄ גו' אטד ,זא טלב
גוגב ,ׇ םׄב ׇׅׄ ,גךׄ א אלב.
 - ĦđĥĞĘ ĐĚ ĤđėĒĘהמ לםגמ הםׄב אׅךז
ׅגם ב ׄ םׅז אט וׇל םׅמב.
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 - ěđĤėĕĒĘ Ğđĕĝאטזגב ׄהםב גל׆םב םם
גם םזאב אלׄ ,ׅא ׄהב גךאב אל
ׅג גׇׅל .ׅגךׅ  ׇׄ אםׅ זא םׄאמ
ׇ׆גמ:
• ׄב  גם םזא אזםמ אטה םׄה ךׄ
גׅמ?

א׆אמ זא הםׄ.
• אל אכלׄ ,טזב ׅׄמ ,מ טם
מםׅמ אםׄאמ.
• אגל ׅכא )ׄב המד( ׅג זוכ גׄגל ׄ
וטל.
• אׇׅל זא הכלׄ זב גם הוח.

• ׄב  כםל ׅגם ׄל גאׇׅ ,ׅד ׆ ׄ ׅד
גםט ׄל?
• ׄב  גם םזא אכהמ ׄ אזםמ גי
אׅמ?
ׄםל לםב גגהמ ׅ ,גךאב ׅגלמ
לׅ מל אׄמל ׄמ ג םהם אל׆ז.
 - ęĕĥĜČ Ęĥ ĦđĚĥ ĤđėĒĘׇ גׅ ׄםל אׄ
גךאב אל םגמ םא ׄהםב .אׄ מגׇ המד
אמאמ ׄמ ׅכה .א אמ םׇׄב גך׆ ׄמ
זךג מ גאגא םג ׄהב גךאב אםגז
ׄמ לׄׄ .טםל אםׄא ׄמ םׅ אםג אל
ׅכא ,ׇ אׇׄ םםגזה הדׄ .ב גׇׅל ׅםב אׄ
ם׆למ ׄטםל אׅכם אׄמ.
 - ĦđĜĜđčĦĐׇל הוטמ אל םג םא ׇׄב ׄ
אמׅהד ׅ .ׄב ם א גׄטהב ׅאב:
זהב טמ ,םהב זכגמ ,׆גמ .ׄב
ׄ ׆ גאב ׅךל גל ,ׄב ם
א  םׅׅ .א ג םהמד א׆אמ זא
ׄמ ׇׄב א אוז ׅלמ םג.
ׄ - ĦđĚĥ ěĚđĕטםל אזל ׅגד
םגמ .אׄל םט׆םמב גם
מא ,גל א ׄטםל ,אלםב
ׄמ םג ׅגד ׅמוטמ גוטל טל
.
 – ČĤģĜĐ ĦČ ĤđėĒĘׅגכל םא כם
אל כז כלׄ ,לך -
• אכלׄ מגךמ גׄגל ׄ וטל ׇ
אׅד ׅג גׇׅל.
• אםׄא םׄאמ כםלמ ׅג םלךב
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 ,ĝđčĤČ ęĕĤĚׅמ ׇׅ םלד
.ĐēĚĥđ ĤĥđČ ,ĦđČĕĤč ,ęĕĚĕ ĦđėĕĤČ ,čđĔ ĘĒĚ - ĦďĘđĐ ęđĕ ęĕĎĎđēĘ
לם א אוטל ׅגו' גםטב זא זךג :׆זמ גמא ׅׅׄ ,גכב ׅ ׆למ גזא  40םהב .ב
אׇמ גזא ׄךא גד להמ .ג׆א  18זׇׅמ גי אׅמ ,ׅמטכׇב םהבׄ ,ׅא ׄמ
ב אׇמ טל םא  -אׄ ׇגד א א׆׆ אךזל ,גוׅמ םהמ .אט םהב גםׄאמ
אגמ – אׄ אב מ׆םג.
זב הומ אׅמ ׇם םא ,אׄדׄ ,ה גכ א׆םב ,אטמ אכ
גאגמ.
ׅלךה א׆אמ אב וׇ ם םגל זג םהב .אוׇ םא כלׄב
טׇ ׄגב אםד אׇׅ ׅם .םהב אט גךׅ ךכ א אאׄ
לב .ׅזׅל לכ ,ׅמ אׇ כה ,ׄםל ם לׇ,
םׅמ ׅגׅׄ אאׄ מׄל )םהמב ך( .זב טׇב אא
ׄה גמגׇׇמ ׅל םהב לׅמ .ׄםל ם לׇמ ,להמ
זאבׄ ,ה אׄ גמטכׇמ ,טׇ הכ ׄמ "׆׆" וׅׅ.
אטה  7ׇםב טמ אׇלמ ׅׅמ ׇׅ םלד .ׅלךה אׇמ
אהאמ ׅמ אךמ זׇׅב זא ו ב ׇׇמ .
גגב ׄמ אׅ! טׇ – גגה ׄה וׅאמ םהב לׅמ ,םמה אאׄ
ל .אאמ הזם טמ גטׇב ,מל ל׆זב ,מל םכב ,
ׄה ׇזמ םםגלב זא ׅׅמ .
אד ׄה לםמ אב זל לׅ וגט ׆ׇאׄ ,ׅמ ׄמב
ׄ מגׇ םאב.
ׇלמ גׄםלמ.
 ,ĘČĕĤČ ĐĕĦčׅמ ׇׅ םלד
ׄגהב ׇם ׅׅׄ םה אׄ מה׆ ׅמׄב,
ׅׄא הוא אב ׅםא טל גם׆זמ ׅל
ב מהמ .ג ג׆ ׄל ,׆ב ה טטב.
ׄטםלמ םׄא ׆ב לׇב מ׆ו אךׅׄ,
םׄא לׄם זלמ לגמ ׆ד ךׄ ׄ ,םאׅלגד
םל י ׅגמהׄ ,א ל אגםלׇ . ׅ???
םׅגםלׇ ׅלׄמ אׄ ׆ׅא ׄמ הזלמ גממ
א׆א  17אזׅל ׄמ המ ׆ׇאמ םׇב.
זׇ מכמ ׆ׇאמ ם אה .כךל לז
אםׄטמ אאגמ םׄה גׄאמ אאה  -םה
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ׅ׆םגמבׄ .ׅא ׅלׄם ׅלׄםה ׄה גׄאמ
אאה ׅלׄמ א םׄל.
ׄה ׄםמ ,׆׆מ ׅטזב ׄ 13-מ ב אׇמ
ׅׅמ  .גםה אםה ׄה גׅלמ ׄמ ג םׄלׄ
אמ זׇד ׄד! אׅלׄ ,אלטׄ ׆ב אזךג!
ב זךגב גלמכב ,גזםלב גםגבׄ ,ׅא
ם ׆ב ל׆זב םא זךׅ ,׆ז׆זב ׅׄב.
םׅד הטם זא זׅל – ׄב אמ מל ׅ?
לךד אזמׇ אׄ גׅׄ.
מׇ אאב זא םׄמב ט!
ׇלמ גלך.

 ,čĕčĤ ęĕĤĚׅמ ׇׅ םלד
גםב גב אׄל ךׄמ גךלב םגזה ׄמ
זםלמ ׇׅלמ ׅל וה ,כׅאה ׄמ מל .ב
 ט א׆ גמד מל .גזגׇ ל וה ׄ ו׆
םא מהׄ .אב ׄ מד ׄהה א .ג
א גמכםמ אכלׄמ מהׄ ,הה הםׄלב
זלב א אא זוכב ׅאגׇ מל .ׅׅכל
׆ םכלׄב ׄמ זםלמ ׇׅלמ  ט.

אד ׆ב ׇל ׅמ ׇׅ םלד ׅל א׆׆ ׄמ
׆ זב גׄא אׅ ׆ׅה .א ׇלב םממט
ׅהמ א׆ ,׆םה ׇׅ אמטׄלמ "זׇ ."120

.

גה׆ ׇז ׄ אׄא גׄא אׅ ׅםׅזמׄ .מ
וׅמ אגה׆ הזך ׅג םמלם ׅב :
אׄל םומב גזגׇ מ׆אמ ,ל ׅה םלׄא
אׄאב םאב ,ׄםל אלׄםה ב גׇזב
אאא םלמ .ב ׅה  גׅ םאב,
םמהא זׇ ׄ אאׄ טלׇ ׅד ׅםל אׅ ,ךל
אזׅל םל .א זׇ ׄ ׄטםל אׅםא ׅגׅ
לח ׄמ ׅםל ךל אם אט אאב ׇםב
גׇכׇכב ,ׅל ׅה םלׄא אׄא גׄא אׅ.

•

•

•

•

 ׅזׅל ,ׅםטזמ ךלמ מׅ ׄלגמ , ה׆ אמׅ ׄמ גאׇ׆גׄ ׅׄ' ׅוט ) ׆ב גאב לׅמ הוטמ :׆לוׄ ,ׅאׄׄ ,וגמׄ ,גםהמׄ '(.
ׅזׅלמ ,אזגמ ׄמ ,וגמ הה ׄ ׅ' ,אגםא :לו ,וׇה ,זוכ ,טוכ זׇׄ .ׇ
גמא םה ׅזב םא גאב למ הכאמ ׅזׅלמ ׄ מׄג אגׅה וגמ
זׅל ,ׅטל  -טמ וגמ ׄ' א'.
 גא ׄל ׄ גא ם אגׇ טלם ׇז זא וה ׄ זאמךׄ אׄ לך ךט אכלמ ,אלׅ ׅזכׅמ גזם םא גל .אגםא" :םאמ אב
ׄל" ׄ "אׄ מהמד ׄל גלׄם".
טא – גםה ׅםׅמ ,אׄ םהךגׇ אזכל" :אׅד ׅד זכל אטא" .אזגמ
פ ֵ -
פ
ׄמ ,מטא ׄ ול זב )ול גא(ׄ" :א מטא"" ,מטאמ גב" .גׅׄ ) (ֲ :ֵ ָׄ ֵא ָתּ ֵטא,
-גאַ .
ִג ְבּאִ ֶ
 ֵהִ ׄ – םהז גם םאׄ אׅךז ׄמ גג .אלׅ ׅגׅד םא גהזמ גזם םאא.הז – ׆לב אגם אזםמ טזא )ׅׄה׆אמ.(motivated :
ַ
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 ,ĕēĢ ĕĦđĤׅמ ׅמא ׅׅׄ

םגה ׅׅכל – ׇל םל – לׅכ לב גׇםב זא ׄטהב ׅח
ׅמ זׇד םל ׅמלׇג – זב זח!
םגז ,ׅמ המד גךלטב ׅאד ׄא ׆ז זׇ.
לה ׅכא לזב גכׅא א ׄמ ׄא ׄ ׄגׄ םא אטמ!
ׅׅל – ׅל ךכ ב אךב
׆ׅ כ ג׆ז ׇׅכ ׅמםז  -םגם זמד ׅםׅא הטמב
ׇא גמךׅמ הׄגה אםזל הוח זב וׄו
׆ב מגל ׅגב י גׄא – אב םגב טו!
׆ב ׅׅל ׆ב ׅםל – ך גהד ׅכם
ׄטא ׄב וטלב ׆ב ׄמ גם
זב גזׇח ׄמ להד ׄמ כט םא ׆ב
גמטההב ,גלאב ׄטא לׅךב  ומב.
לךב לׇב זם א׆ וטל
ׅהמ זךב ,טאׇהכל ,ׄ-ך' זׇ
ׄ גאׄ אלׇמ אגלד אםׅ
ׅׄא אכב? ׄאא ומל – ממ ,׆ׅ!
םזל ׅגםׅב ,ׅה׆למ ׅלב ׆ב
זומ הל ,ךל ׄה אגוכ גׅד
ׅגב ׄא ,ׅםז ׅ ,הטממ ׆ב גוטל
ׅׄ וטל זם אד טד ,׆הב םה אב ׄמ ךל
ׄ לׇב אגלטׄ – ׄב ךל ׄ אׄ
זׇ םה׆ז ׅ ׅל ׅׄ אה גם – ג אׄ?
םב לא גוׅל ׅוׅאהמ זא מלטמ םכׅאה זמ,
םא כםל ׅהד אג םגה ׄ גכל ׅא...
ׅלׇ׆' ׄגל א גםכ אג םםׅ א ל
גםכ גׇׅׄ ,הא׆ה םםגל זא םא םגל ׄמ זל.
ׄ ג  זאב גׇל מגלמ זםד ׄם?
ׄגלב ם׆ ׇׄ ׄ-- זגׇ אמ׆לם...
ׅהמב ׅכׅא – א ׅוׅאהמ אא הׇהכ ׅטזב לׅזמ גוׅל
׆א – אכםםה גךׄ ׄמ זהב – א ב מך׆מ ׄטה
׆ל גמלךי ׅד ׇל כםםמ
אהו ׄ אךׄ םכל ׄ אאי זא םא אטמ....
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ׄלמ ךלב – ג ׅׄ א ,ׅלם ,כׅׅׄ ׄ למ
א ב ׅ ׆׆ זא גׇה ׄלמ
ׄאׄ םגםב ג ׆טאז טם אׄ גׅד אׄד ׄ ם אלגמ א ׄ ׄא אז?!
זׇ םׄמ טאה גואמ ׄמ ג׆ם א ׅׄכו.
ׄל ךלב ׅד ׄלׅז אםם ךטח ׅכטל
כט ׅהב ׅל' גמהטאב זא ׇאטכ ׅול
גם׆זב ׄמ להד גׅׄב א ׄמ כל
מל כ ,זׇ טמ אׅ –  ג  גל׆!
ׅמ א גמגאׄ גא ׆א גד –
ׅכג םׅזמ ׅל כׇםׄ גמ׆ז׆ז אׅ׆ד
אׇ גםטמ טלאׄ גׇמ – מׄגב "וׄגב" – גגם טׇ
אׄ ב ׇׄ ׅא םה – ׄטא ׄמ וטל מׅ ׇ!
ׄא זא ׅכלׅ מךׅ ׅאׅ ׅׄה׆ – גםה אגה"א ו ׅל ם
טלטולב ,כךהב )ׅגא (.גלךב – ׄד ג אמׅם
ממׄ-אח ׇׄ םגםב ג אׄ לׄ ׄמ גגל,
םׄמ גםהמ זא ׄ גׅךז וׇ אׄ ׅהמ – ׆ב םוטלמ זׇ זםל.
זלׅ םם – ׅמ אׅם ׆ – אא ׇׄ גכב כׅז – אׄ אמטו אא
ׅטלאגה ׆ׅלב ם ל׆םמ – טאכ ,גהמ םלב ׅ ה׆א
גם םל זב גכלטדׄ ,ומל לכׇמ ׅגלי ׇׇ ׆ב ׄ גכטי
ׅג םאׄ הזמלמ אלכׇ ׄמ – זהב גלמ ׄג ׅ הזי.
׆ב ׅלגהכ ׄהה כב ,ׇׇ –
ם אה ׅל םאם ׆מ זׇ אׄ ׄגלה ׇ
ׄה גךז אכב ׄךאה ׆ "ׅאהׇ ׇ" אאׅ
ׄא ,גגם ׄא ,׆ב א גךׄ גמהׇׅ...
ׅלמ גל ממ םלׅ םא גׄול ׇא גםל הזג םגל טךמ ׅל
ׇׇ םׅ גלזב ׅכא – מכל ׄ-- גמגמ
םא גמלךךמ זב מׅםאב גגזאמ אגזאמ ג ל
ׅאזׇ הׇה ׆ז ׅלזׅ –  ׅ!
גגםב א׆ז – ג ׅל׆א ,ג ׅוׄ ג זב אד
םגב םׄמב ׄמה גהם – ׅׄב ׄמ גד!
ד ,ׇׅל אא ׇׄד הגד גלׅי כׇם אגׇלד
גׅל "גךׄ" – א ׇמ ׇד
טלל א ׅם גם םׇג אד זׇ ה׆ד אׄא
הׄגל "ׄגד" אׅמ "זׇ  "120אמטׄלמ גׇהמ םלׄא !
2013 ĕĘđĕ ,27 'ĝĚ ,120 ďĞ ěĕĒĎĚ

27

"

"120
פ

"

'
".

,

ם׆לל םׇׅ ׅםלׄא ,גל כׄלא ג׆הו הול ,ה
םא הך אל םא וׇ ׄגמ זאב לׄא
אהׅל׆ ׅכו גל׆ם םהזל ׅׅמ ׅמאׄ -ׅׅ,
ׅגזגׇ גה"א לםמ ׅׄ כאט ,הוטמ מלׅמ
םא ם׆ללמ םׇׅ ׅםלׄא ׆ׅ' ׄה םל ,ו׆ד
לׄם זלמ מאׄ -ׅׅ ׄוח גלׄ ,א וח גכלד
לׄא אהׅל׆ ׅםלׄא ,ׇל הׅל׆ל וׇ ׄגמ
זאב ׇ םב ,הךא לׄא אהׅל׆ ׅםלׄא,
םאכב גמ׆ללב ׅׅמ ׄלב לׅב.
ׄ" :ĐĠĘģ ĕčČ ĦĥĤĐ Ę"ėĜĚה גכלב ׄמ ל
םא ׄם ׇ׆א אה אׅׄ ׄמ טזא אׇזמ
אא .א זׅל ׄל כלׄ אגׇ זא גזם

ם׆לל םׇׅ

כׅאמ טהב זא
ם ׇׄב

ולמ א

ם׆לל םׇׅ ,הוטמ מלׅמ ,ו׆ד לׄם זל,
גה"א לםמ זׇ  ,120הך׆מ ׇ םב זב הךא אהׅל׆
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ׅׄׄ כׅהל

גטאׄב .לׄא אהׅל׆ אׄ מהד אט אגךא,
ׄ טם םגל זא ךאב ׇׄב ,ׅמכט ׅ הלט
גזלמ ,ׅ ׇׄב ׇׄ ,כלד ׄל ׄמ ,א אךא
ב לׅב.
ĘČĤĥĕč Đĕďčĥ ĤĕĤĎĥ ,ĤĝĜ ĝđĜĎĚ ĘĤČģ ĤĚ
" :ĤĚČגל׆ם אמ ׄד אׇׅ ׄמ ל םא לׄא
אהׅל׆ ,ׄם ׄםל ט׆ד ׄגי ,וד ׄמ  ׇׅ
אךא ׇב .גלםמ  זׇ ב גל׆םמ ׅ
ׅוב ׅב םללב ׅד םלׄא םׇׅ .אא
ׇׄ גׄמה מטכׇ םׅ ׅגאג ׅׄהםגמ
ׄ וׅאהמׄ ,טא ׇׄב ׇׄ א אזםמ ׄמ
ׇׅא" .ׄלז ומב ׅםלמ "מכ".

םגׄא ׅלא ׅםב
הךא אהׅל׆

ׄא וח ׅםב
כלד לׄא אהׅל׆

אד םלׇ גמל׆גמ ׅׄ כאט גה"א לםמ
אׄה׆אמ

ה ׄם לׅי
ׅםב ׇלב

ׅלמ גל ׅגלמ םלב

ׄוח גל ו׆ד לׄם
זל מא ׅׅׄ

'
:đĜďĚĘ ěĐč ĦđĦĕėč ĞĕĠđĐĥ ēđĘĐ ĐĒ

אה לב ׄמ םל אׇב הטאׄ
םא הזג םגל "אׄ" ,אח ׅמ",
ׄמ א ׄממ םהמא גזא
א ׅמ א א ׇׄ גׄמה
ׅ׆א מגב ׅ אגׇה כלׄ מׅ.
ׄאׄ םגהב םמה מגגמ
הזאג...

đĜĘ ěĕČ ,ĐĞĥĐ đĢĘ ęČĦĐčđ
:Ėė ĐČĤĕĕ čđĤģčĥ ģĠĝ
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 פěĕĤĎ ěđ'Ď
וטל םא ׅׄ הךממ
ׅד םה ׆ׅלב אׄ ם׆למב,
םׇכׄ הוׅמ ב
גׇמ ׆לגמ א אמ
ז מל ׆לאמ מל.
לגד הז ,גךח לזהד ,לךח מׅהמ גאאמ
זא ב ,זא ׅׄ זא גמ ,ׅד ׅׄטד
גׅלכ גךכ ׄמ זהד גל׆ם ל׆ םהכלׄ
אמ אׅׄ .וטל  אׅכלמ גאאמ
מל׆ב אזםלמ םטמ.
čđĔĚĔĕĕČ ĝĕĎĜĕ'Ģ
הגל םא׆ הׇל גׇכד
גׇׅׄ ׄמ גכג ׅאכ,
ׅׄם גמׇׇׅ א ׅגזׅל
לב גםא׆ .ׅל םא
ךׇב כׄב םג
טזג אםב זב םה הוב
וזׇב ,םגכב אל אגׇׅל ׅׄגממב
טלמ הגל םא׆ׄ .לודׄ ,ׇ גכגב גםגם
אב גמל׆גד ,ׄ זמהׄ לגהכד ם זל
טא ׄמ א ׄד טי ׅ ׅזׇד ׄא׆לב.
 ,ׅזא ל ,ׄ הזם םמח אכהה למ
׆לאׄ ,מ ׆לא גהז ׄמ ׄ׆ׇ גׇלהמ
גטאׄ  ,םגמוב כל׆ב זמכב
כגב ׅ אמ.
ďĘČē ĕĜĕĕĝđē
לגד גל׆ם ,הז ,לׅ-
מטמ ׅאמ הם ,גׄמ
גׅל לׅ-גל "לׇח
זטטהב" "ׄאח םגםמ
למ" .ׅוטל ׄהא׆ה
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גאׄ גא ,גט׆ד םׅ וה ׄמ ׅהמ
גזגכ ׅהטם ׇׄבׄ ,מ ׄטגמ ׅאמ
האׄמ םא ׄמ מ גוטל וטלב גאׇ .לז
אׅ ׅאמ המטם אזגמ גא ׄד וטמ – א ׄא
ךלב ׄמ גׄל׆ גטאׄ םא וטל וו׆ה גלמכ
.
ĤĕĚČ ďĜĕđĤĠĔđĎ /
וטל לׅ־מטהמ גטאׄ
ׇׅכמ זא םה ׅ םא
ׄם גל גךכ זךׅ,
גמ׆לל ׅגׇהמ םלׄא
גל ,גךכ זךׅ
םא גה .ׄם םׄ ׅׄ
זׅ ׄמ .םמט אזׇׅ םא ׄמ גׅלמ
־כ םׄ זךג כב .ׄ םכז ׅגׅׄכ
ג׆ אםגל ׄמ וׇמ גטה טוא׆ םא.
ׅׄא ׇׅׄ גב ,םׄ המכא ׅטלםמ זאג
םא הזל ׄ הׇאכ גׇם גא אםממח
ׅטםב ׄל ,ׄד א גם׆ זׇ ג וטל
זמׇ אוׅ ׄמ וטל םא.
פ
ěđĕĝĚĕĝ ęĐĤĎ
ׇד אגד ,טלטול גׅלכ
א׆הכ ׆ׅל ב ׅ
וׅא גכם אםמאׅ
ׅׅל אׅז ל׆םמ,
ׇׅל םךל אׄ טזב גךׅב
גׅב גךכב גׇׄ ,זההב גומׅב
םׄ גא אגךׄ ׅמ ׆ .ׇ אהכ ׅ׆ם
גׇזמ זא ,ׄ גלׅ םׄאד גזׇ אגזגׇמ
א"מטכׇ"ׄ .אׄ םׄ ׄ ט׆ם ׅל ,םאאד
ׄה זה זא ׇלםמ גגלמ .מךׄ
ג ,ם׆למ  כטׇהמ גמזלזלמ ׄ הׄאי,
אלׄםה ׅ ,אמגׇׇ זב ל׆םמ מוא ,זו,
ׇ ׅאׅא.

ׅלׄםמ ׅלׄ ' ׄמ םגב ׄמ ׄלי ,ׄלי
מ גו ׅלכא ,לׅמ מלׇ ,לכמ לכב,
ךׅב מגב גא ו׆ב.
.ęĕČĕĤčđ ęĕėđĤČ ęĕĕē đĕē Đđđēđ ęďČđ
ׅלׄ םד ׄמ ׆אׇמ ׅד ׆'ל ,ׄמ ׅ׆א הׄם.
ׄגל םד אׇׄבׄ :מ לך ׆ׅהמ םגהמ זב ?
ׄגל א ׇׄב :ד!
מׄגל ׄ :ה ׆ב לך .זב גךב.
.ďēČ Ęė đĘĕģ 3 ęĕĕĜĥĐ đĘĞĕđ
' ׅלׄ ׆ל גאׄ ׅלׄמ ׇ םׄם מא
אםגל זא ׆ל םׇׄב א  ׅׄ.
ׅלׄ םד ׄמ כג אׅד ג ,ול אׅד גכהב ,זלׅׅ ׄמב.
.44 ĐďĕĚĘ 36 ĐďĕĚĚ Đđđē ĤđčĞĦđ
ׄגל ' :גוא לכ םׅ׆ה מׄא אמׅׄד.
ׄגל םד :מוט א לׅ ׆ׅה א זב אב םב ׅךׇ.
.ĐďđĞĝĐ ĦđčģĞč ęĐĕĦđĤđĎē ĦČ Đđđēđ ęďČ đēĦĠĕđ
ׄגל ' :םאמ אב לכמ ׅלׄב אאׅ ,םגד מ ממ ל!
טלם םד זא םאד כׅׅ ׅם ,םׄלג ׅטמ זח ג׆ד ׅךט טל אׄא א אמ.
.ĐĤĞĝč ĐĚĕĕĚĥĐ Đđđēđ ęďČ Ęĥ ĘđĤĔĝĘđėĐ ĐĘĞĕđ
ׅלׄ ' ׄמ מט ׇׄג ,ׇא םגד ׅׄטד ׅז ׆ׇם ׄםא׆ד לׅב גהב.
כאח םד ׄמ מט ׇׄג ׆ל ׄמ לךזמ ׆ד ׄמ ׅםגד זגכ גד  כלׄ א "ך'טו"
מׅא ׄמ ׅגא ׅא םׅד.
.ęĕĜđģ'Ģē ĐđđēĘ đēĚĢĕđ .ĘģĥĚč ďđĞ ĐĘĞĕđ ęďČĐ ğĝđĕđ
' ׅלׄ ׄמ הזא לך ,מד אאׇ ,אגזד םלט ׄמ זׇח גםכא.
מד םד אׇׄב  א ׅׅאב זב םא לכ ,אגזד אׄ וׅא ׇׄב ׅאטמ זלךב.
.ęĕĕĜĦđĚč ĕĚđĎ ęĞ ęĕĕđĠĤ ęĕĎĜĕĜĤĔ ĥđčĘĘ đĘēĕđ ,čĐčĐĚĐ ĤđČĐ ĘđĚ ĘČ Đđđēđ ęďČ đėčĕđ đģēĢĕđ
מד ' אׇׄב  ׅםל ל ,גךלב ׇׄ ,הכהכב א ,אגזד ךל טמ כאלמ.
ׅלׄ םד ׄמ גכׇהאׇו ,ׄמ גׅל׆ל טא ׅגם םכאב.
ׄגל םד אׇׄבׄ :מ לך ׆ב ך'טו?
ׄגל א :ד! מ׆ׇא א!
.čĘ ğģĦĐ Đđđēđ ęďČ đĠĔēĕđ
ׄה ' ,ׅלׄ ׄמ המ גזכטב גםאם.
...ęĕĘđēĐ ĦđĠđģđ ĤĢđČĐ ďĤĥĚ ...ĦČ ČĤčĕđ ,đčĤģč ěĔĥĐ ĖēĎĕđ
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