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יתש – שבח תוכלמ דעו הנוכיתה ץראהמ :םיקוחר םירה לע
האירק תוצלמה

וניב 26

םיפורט םימיב .בוט רפס םע הפסה לע עגריהל יאדכ ילוא ,תסנכל תויללכה תוריחבה םע ונילע רבעש רעוסה עובשה ירחא
,)ילש ימוגרתב( רטנפרק ירפמה תאמ ʺןיקלוט לש וייח רופיסʺ :תומח האירק תוצלמה יתש םע ףושניה םכילא עיגמ ,הלא
.ךלמה המלש לש הריטעמה ורצחב תוגירטניאהו םיככתה לע ,ןהכה ןר םוגרתב ,ʺםיכלמה דובכʺ ריעסמה יפויתאה סופאהו
.שבח תוכלמ ירהל הנוכיתה ץראהמ ,שדח עסמב יתורפסה ףושניה

)h ps://dannyorbach.files.wordpress.com/2013/01/d794d7a8d799d79d-
d791d790d7aad799d795d7a4d799d794.jpg(

ףועמ ירסחו םיינוניב םינשרפ המכ ונל וחיטבהש המל דוגינב .תשעוגו תרעוס הלוכ תיטילופה תכרעמהו – ורבע תוריחבה זא ,ונ
)h ps://dannyorbach.com/2013/01/12/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7

%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99/(, יתעדל יתוא ולאש רבכ םיברו ,דחוימב תועיתפמ תואצותה.
םכתעד תא חיסהלו הקיטילופה תא םייתניב בוזעל יתטלחה ,םירבדה תא לכעלו חונל ידכ םימי המכ ךירצ ינא םגש ןוויכמ
םינורחאה םיימויה תאו ,תוריחבב בדנתהלו עיבצהל ידכ הרצק החיגל ץראל יתעגה ,םיעדוי םכמ המכש ומכ .רתוי דמחנ והשמב
?םיבוט םירפס אורקלמ ץוח הסיטב תושעל שי המו .הלועה שמשה ץראל ןוכיתה חרזמהמ תושיתמו תוכשוממ תוסיטב יתיליב
.אבה עובשה ףוסל תובוט האירק תוצלמה יתש םכל תתל יתטלחה ,ויקוטב םולשב יתחנשכ ,וישכע
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h( ןיקלוט לש וייח רופיס תא תירבעל םגרתל ינממ השקיב תיב תזוחא ירפס תאצוה ,תוכורא םינש ינפל p://www.abayit-
books.com/?p=5379(, ליעפו ןיקלוט לש קיתו בבוחכ .רטנפרק ירפמה תאמ תועבטה רשו טיבוהה רבחמ לש היפרגויבה

לע םוגרתה רתונ םינש ךשמב .הכאלמל יתשגינו תובהלתהב המישמה תא ימצע לע יתלביקש ןבומכ ,תילארשיה ןיקלוט תדוגאב
לש וטע ירפמ רבד תירחא םע אלא – םתס אלו ,ףוס ףוס ותוא סיפדהל האצוהה הטילחה תעכו ,ןומזת לש תוביסמ רקיעב ,ףדמה

.תירבעל תועבטה רש םגרתמ ,םטול לאונמע רʺד

וא ,ןוילירמליסה לש היגולותימה ירופיסמ שגרתהו טיבוהה תא בהאש ימ לכ ,תועבטה רש תא הרוצע המישנב ארקש ימ לכ
h( תויפלתל היושעה ותריצימ הנהיי ,ןוסקʹג רטיפ לש םיטרסה תא בהא םתס וליפא p://www.abayit-books.com

/?p=5379( ר.ר.ʹג לש וייח רופיס תא ללוגלב קפתסמ וניא רבחמה ,יוצמה גוסהמ תוממעשמ תויפרגויבל דוגינב .רטנפרק לש.
אוה ,לכה ךסב .דחוימב םיריעסמ ויה אל ןיקלוט לש וייחש ינפמ ,וינפב הדמעש תירקיעה תדוכלמה התיה וז – השעמל .ןיקלוט
תואקתפרה רבע אלו םימימשמ שפונ ירתאב תושפוחל אצי ,ינוניבה דמעמה לש םירברפב יחש ,ידרופסקוא יטירב דמולמ היה
תושביל ןוימדה יפנכ לע הגילפהו ,םיקוחר םירהל האצי ושפנש םדא דציכ :רטנפרק לאושש הלאשה קוידב וזו .םלועה יבחרב
ומכ םירפס לש םרבחמש ,לכה ירחא ,םיפצמ ונייה ?םייתרגש ךכ לכ םייח תויחל םיכסה ,םיחדינ םיסונאייקואו תויגולותימ
תוחפל וא ,ודוהב םילגנוʹגב לייטי ,ינופצה בטוקב םינוחרק ןיב גילפי :ןיטולחל הנוש םייח חרוא להני תועבטה רש וא טיבוהה
ירפס בתכש ,יאמ לראק .בגא ךרד ,ךכל הדיחיה אמגודה אל אוה ןיקלוט .ץיוושב תואשינה תוגספה ןיב ונמז בור תא הלבי
תא בזע אל ,ולוכ םלועה יבחרב רעונ ינב ינוילימ לש םנוימד תא וביהלהש םירפס ,תירבה תוצראב םינאידניאה לע תואקתפרה
תויתריציל םיממעשמה םייחה ןיב אקווד רשק שי ילוא ?ןאכ אקווד רובק בלכה ,רטנפרק לאוש ,ילואו .ודועמ הפוריא
יעובמל ,תישונאה היגולוכיספל ידוחיי עסמל תיתרגש היפרגויב תויהל לוכי היהש רפס ךפוה ,ךכ ?תואיצמה ילבכמ תררחושמה
h( ןיקלוט לש וייח רופיס .ןוימדהו הריציה p://www.abayit-books.com/?p=5379( אלא ,םיבבוחל קר אל הבוח רפס אוה
לאונמע רʺד בתכש רבד תירחא תדמצומ רפסל .היגולותימב וא תיטירב הירוטסיהב ,היגולוכיספב ,תורפסב ןיינעתמש ימ לכל
ןיבל וניב הצמשל עודיה םימוגרתה סומלופל םג םטול רʺד סחייתמ ,רתיה ןיב .תירבעל תועבטה רש לש שדחה םגרתמה – םטול
הצורש ימל( היגלטסונ לש הנוגה הנמל קפס אלל הכזי הלאה םיקוחרה םימיה תא רכוזש ימ לכ – תילארשיה ןיקלוט תליהק

h( ןאכ ואר ,רכזיהל p://numenore.com/185/(, ןאכ )h p://numenore.com/186/(ןאכו
)h p://translation.biu.ac.il/files/translation/shared/avram-thesis_prooposal.pdf(– החרט יהשימש םיהדמ
.)אʺמ תדובע הז לע בותכל
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סאהלוק לאכימל ומוגרת בוטל דחוימב רוכזו ,תינמרגה הפשהמ ןנוחמ םגרתמכ לארשיב תובר םינש הזמ רכומ ןהכה ןר
)h p://www.newlibrary.co.il/htmls/product.aspx?c0=12969&bsp=12839(, ךירנייה לש תיטנמורה תפומה תריצי
םיכלמה דובכ תא תירבעב איצוהו םגרת אוה יכ ,םירפס תונחב יארקא רוקיבב ,יתיאר רשאכ יתעתפוה ,ןכל .טסיילק ןופ
)h p://www.text.org.il/index.php?book=0904114( )ךלמה המלש לע היפויתא לש ימואלה סופאה )טְשאַגָנ הָרְּבָק
דבלב םיטעמ יכ רעשל שיש ןושל – תיסאלקה תיפויתאה הפשה ,זעֶגמ תורישי ןהכה ןר ידי לע םגרות םיכלמה דובכ .אבש תכלמו
תפומה ימוגרת לש ןואיתנפל סנכיהל יואר רפסהש רמול םזגומ היהי אלו ,ריבכ אוה םגרתמה לש וגשיה .הב םיטלוש לארשיב
הקיתעה הריוואה תא תרמשמש ,תיאנשמ-תיארקמ תירבעל קיתעה יפויתאה רופיסה תא םגרתל חילצה ןהכה ןר .תירבעה הפשב
תירבעל תוקיתע תוריצי םגרתל םילגוסמה םימגרתמה םה םיטעמ .חלוקו ףטוש ,ריהב םוגרתה ,תאז לכבו .הריציה לש תיתימהו
.םהמ דחא קפס אלב אוה ןהכה ןר – ךדיאמ תנבומו דחמ תיאכרא

h( אורקל רשפא ןאכ p://www.text.org.il/index.php?book=0904114( לש םינושארה םיקרפה תאו המדקההמ קלח

h( שדחה םוגרתה p://www.text.org.il/index.php?book=0904114(

 )h ps://dannyorbach.files.wordpress.com
/2013/01/d79bd7aad791-d799d793-d79bd791d795d793-d794d79ed79cd79bd799d79d.jpg(

.טסאגנ הרבק :.תירהמא .טְשאַגָנ הָרְּבָק :תיסאלק תיפויתא .םיכלמה דובכ רפס לש די בתכ

הירוטסיהה ,תדה עקר לע סופאה לש ורופיס תא תללוגמה ,םייניע תריאמו הקימעמ המדקהב הוולמ םיכלמה דובכ לש םוגרתה
םזילאירפמיאה לומ םינש לש תובר תואמ ךשמב דומעל החילצהש הקיתעה םירהה תוכלמ ;היפויתא לש הקיתעה תוברתהו
– םינומולוסה ידיב היפויתא הטלשנ ,םירשעה האמה לש םיעבשה תונשל דעו 14-ה האמה זאמ .דחאכ יברעמהו ימלסומה
לש םייזכרמה תוסחייתהה תורוקממ דחא אוה ךʺנתהש – ןאכמ .אבש תכלמבו המלש ךלמב הרוקמ תא האורש םירסיק תלשוש

תיפויתאה תורצנה תא ראית ,לשמל ,יזגוטרופ עסונ .תיחרזמהו תיפוריאה תורצנב רשאמ רתוי דוע ,תיפויתאה תוברתה
רשקהב .תבשהו תורשכה ינידמ םיבר יתרוסמ ןפואב ורמש םיפויתאה ןכאו ,םיירצונו םיידוהי םיגהנמ לש ʺתבעתנ תבורעתʺכ
לארשי אתיב ,שבח לש תראופמהו הקיתעה תידוהיה הליהקהמ םג העפשוה תיפויתאה הייסנכהו ןכתי ,הז
)h p://www.iaej.co.il/newsite/content.asp?pageid=205(, תעפוה םרטב דוע שבח ירהב הבשי יכ םינעוטה שיש
,היפויתאב םירצונהו םידוהיה ןיב תוברתבו םיגהנמב ברה ןיב ןוימדה אקווד ,יתעדל .םלועה לש הזה רוזאב םאלסאהו תורצנה
h( םידוהיה תא ףודרל הכולמהו הייסנכה תא ליבוה p://www.iaej.co.il/newsite/content.asp?pageid=205( תוחפ אל
שממ לש ןיינע םויה דע הרצי אל לארשיב וז תידוהי הליהק לש התוחכונש ,בגא ךרד ,ןיינעמ .םירחא תומוקמב רשאמ רתוי ףאו
.וז הניחבמ םג הנפמ לש ותישאר אוה ןהכה ןר לש ומוגרתש תווקל שיו ,תיפויתאה תוברתב
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היפויתא ידוהי לש יזכרמה גחה – דגיסה גח

ןוראה השעמל אצמנ הפיא .תירבה ןורא ןחלופ אוה תיפויתאה תורצנה תא םידחיימה םייזכרמה ʺםיידוהיהʺה םיטנמלאה דחא
,והופטחש םיתשילפה לע ןברוח תימה ,רבדמב לארשי ינב םע ךלה אוה ?ארקמה ירופיסב תורוצנו תולודג ללוחש ,הזה םסרופמה
תפוקת רחאל םלענ ןוראה םלוא .רתיה אלל וב ןנובתהל וא תעגל זעהש ימ לכו – לשמל אזוע ,םימימתה ויאשונמ קלח גרה םגו
טרסב .םיבר לש םנוימד תא תאזה המולעתה הביהלה ,ינרדומה ןדיעב דחוימבו ,דימתמו זאמ .ודבא ויתובקעו ןושאר תיב
h( הדובאה הביתהו סנוʹג הנאידניא p://www.youtube.com/watch?v=m83JcNoNQ-4(, תירבה ןורא לסחמ ,לשמל
)h p://www.youtube.com/watch?v=m83JcNoNQ-4( ותוא םירפוחש םיצאנ םיגולואיכראו םילייח לש םלש דודג
ןקינד ןופ ךירא םהיניב ,ןוראה לש ויתואצומ רחא תוקחתהל םיבר םיירלופופ ʺםירקוחʺ וסינ ,טרסה תאיצי זאמ .םירצמ תולוחב
תורוקמ לש םימוגרת לע רתיה ןיב ןקינד ךמתסה ,ורפסב .ןוציחה ללחהמ אקווד עיגה ʹה ןוראש )דאמ עיתפמ( ןעטש ,עודיה
.היפויתאב םויה דע ןומט םסרופמה ןוראהש ןעט םסיסב לעו – םיקיתע םייפויתא

לש סותימל ץימא רשק תיפויתאה תוברתל יכ םימיכסמ םייניצר םירקוח םג אלא ,ןקינד ומכ אעמק םיקפקופמ םישלב קר אל

תא תוקחל הדעונש ,בהז יחותיפב הפוצמ םיתיעל ,ץע תבית ןיעמ אוה תויפויתא תויסנכב ירקיעה השודקה שימשת .תירבה ןורא
יתימאה תירבה ןורא תיפויתאה הייסנכה לש התסריגל ןומט ,םוסקא ריעבש הקיתעה ןויצ םירמ תייסנכב :דועו תאז .ןוראה
.םילשורימ ךלמה המלש לש ונב ידי לע בנגנש ,ירוקמהו

)h ps://dannyorbach.files.wordpress.com/2013/01
/ark_of_the_covenant_church_in_axum_ethiopia.jpg(

םילשורימ קיִלֶנֶמ ידיב בנגנש תירבה ןורא אצמנ ,תיפויתאה תרוסמה יפל ,ןאכ – םוסקאב ןויצ םירמ תייסנכ

ףּושניה | האירק תוצלמה יתש – שבח תוכלמ דעו הנוכיתה ץראהמ :םיקוחר םירה לע https://dannyorbach.com/2013/01/26/ דעו-הנוכיתה-ץראהמ-םיקוחר-םירה-לע -...

4 of 9 23-Jan-20, 22:53



תוחפ אל – השודקה הירוטסיהב יזכרמ ןקחש אוה יכ המדנ םיתיעלש דע ,הקיתעה תיפויתאה תוברתב ןוראה אוה בושח הכ
םוגרתמ םיטוטיצה לכ ,ʺןויצʺ םג הנוכמ( ןוראה לש ותאירב לע םיכלמה דובכ סופאה בתוכ ,לשמל ,ךכ .שדוקה חורו ןבה ,באהמ
:)ןהכה ןר

ונוצרב .םלועב ותליהתל ןכשמ היהת איהש חמשו םיימשה תא הליחת ארב ,םיהולא לש ותרות תבית ,ןויצ ןעמל לבא
בהז ותוא הפצו בקרי אל רשא ץעמ הבית השעʺ ,ול רמא םיהולאו ;התינבתכ התוא השעיש ידכ ,השמל הרסמו ץראל הדירוה
תימיימשה ʺיתרות תא ורמשי ןעמל ,תירבה תוחול ינש לע ייתועבצאב יתבתכ רשא תירבה תרות רבד תא הכותב םישו רוהט
םייניעל איה הוואתו ;רואלו שישרתלו םולהילו הדטפלו תקרבלו הפשיל םימוד ,םיביהרמ היפויו העבצו ,הב תינחורהו
ןכשמ האשע ומצע אוה אלא ,םדאה ינבמ ןמוא ידי השעמ אל ,התשענ םיהולא תבשחמב יכ ;בלה תא הפירטמו תבבושמו
הנכשמ םיימשב רשא ,תוהולאל איה ןכשמו איה תישפוח ;רוא תאלמו איה תימיימש ;דסח תאלמו איה תינחורו .ותליהתל
בהז רמוע הכותבו .שדוקה חורל ןכשמו ,ותעושי ,םדאה תדלומ ,םיכאלמה םעו םדאה ינב םע ןוכשתו ,ךלהת ץראה לעו
.םימ והוקשהש ילבמ שביש ירחא חרפש ,ןרהא הטמו ;םיימשה ןמ דריש ןמה תדימכ

ןויצ לש הדובכ לע :זי קרפ ,םיכלמה דובכ

 )h ps://dannyorbach.files.wordpress.com
/2013/01/d7a9d795d79ed7a8d799d79d-d7a2d79c-d794d790d7a8d795d79f.jpg(

םוסקאב יפויתא תד ןהכ

הנוע תאזה הלאשה לע קוידב ?םוסקאל םילשורימ ,םלועה תאירב םע וניארש יפכ רצונש ,תירבה ןורא עיגה ללכב ךיא לבא
יʺכנתה ךלמה ןיב שגפמה לע טורטורפב רפסמ ,ʹא םיכלמ רפסב אבש תכלמו המלש רופיס לע ךמתסמש ,סופאה .ונינפלש רופיסה
העיגה אבש תכלמ יכ תנעוטה ,)ןמית םורד( רמייחב תידוהיה הכלממה לש תיתדגאה תרוסמל דוגינב .הייפיפיה הכלמל ידגאה
:הָדֶקָמ המשו היפויתא תכלמ התיה איה יכ םיכלמה דובכ ןעוט ,ברע יאה יצח םורדמ

תא עמשתו םילשוריל ךלתש ידכ םיהולא הל ןתנש ,הנובתבו תעדב ,הארמבו ראותב רתויב האנ התיה םורדה תכלמ התואו
ףסכו בהזו רשועו דובכ הל ןתנ םיהולא יכ ,רתויב הרישע התיהו .ונוצרלו ,רבדה השענ םיהולא תעד לע ירהש ;המלש תמכח
.ןאוסאבו ודוהב ,השביבו םיב הליבשב םירחוס ויהו ,םירחוסו םידבעו םילמגו םירקי םידגבו

םורדה תכלמ לע :אכ קרפ ,םיכלמה דובכ

תדמוע הדוהי םלוא .היפויתאו הדוהי ,)ןויטנזניב( אמור :תונוש תוכלממ שולש ידיב םוקיה טלשנ ,סופאה לש יתדגאה םלועב
דובכ ירבחמ יניעב .תורצנה תא ןהילע ולביקש תוכלממה – היפויתאל אמור ןיב קלוחמ תויהל דיתע םלועהו ,עוקשלו תדרל
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.לארשי םע שטנ התוא המלש ימי לש תירוקמה תודהיב אלא ,השדח תדב ןבומכ רבודמ אל םיכלמה

,והארמ האנ המכ ;הפי המכו ,ורצח הבוט המכ דע הל ראתמש – יפויתא רחוסמ ךלמה המלש לש ועמש תא תעמוש אבש תכלמ
תקתענ ,םש .םילשוריל עיגהל תרחובו תקפאתמ אל איה םלוא ,םנמא השק עסמה .ורשוע עפוש המכו ותמכוח הלודג המכ
:האור איהש םיאלפהמ התמישנ

בורקהתוכלמ ןומראב ןועמ הל ןתנו חמשו התוא דביכ אוה םגו ;ול היוצרה הבר הדּובכ ,ךלמל תוחנמ אבתו המילשורי אובתו
ירוכ םישולשו ,בר בטורו ןמשב ,תלשובמ הנוחט תלוס ירוכ רשע השימח םעפ לכב םיירהצו רקוב תחורא הל חלשיו .וילא
םירווש השימחו קברמ ילגע הרשעו ;סרח ילכו תוחלצ םע ,שיא םישימחו תואמ שולשל םחל הנממ וניכי רשא ,השותכ תלוס

םיקשמה ןמו ,םישולש ןשי ןייו ,דכ תודימ םישיש ןיי ילכו ,לוגנרתו לגעו רומחיו לייאו יבצמ דבל ,םישבכ םישימחו
רשע דחא הנשיבלי םוי לכבו .התשי רשא הקשמה ןמו לכאי רשא ונוזממו ,האמחו שבדו ,ןימ לכמ השימחו םירשע תוקשמהו
קתמו ונחו ודובכו וטפשמו ותמכח תא הארתו םחנתתו וילא הכלה איה םגו ,םחתניו הילא ךלהו ;ןיעה תא םיבושה ]םידגב[
התאר רשא לע דאמ דע האתשתו ,אוה דמחנ המכ היניעב הארתו התעדב קזחתתו הברקב ץולעתו הבלב המתתו ;ורבד
אוה הווצמו תוחצ ויתפשו דּודמ ורבד ,ורדהב הפיו ודסחב חמשו ונויגהב םכחו ומולשב אוה םלשומ ךיא ;ולצא העמשו
תויחה תפשמ ]ונממ[ רתסנ אל רבדו ]…[ ותמכוח בור לע םמותשתו התאר תאז לכ .ʹה תאריבו םולשב ונושל הנעמו ,רדהב
.ותמכוחב לשמ םידשב ףאו ,תופועהו

ךלמה המלש לא האב ךיא :הכ קרפ ,םיכלמה דובכ

)h ps://dannyorbach.files.wordpress.com/2013/01/d790d795d79ed7a0d795d7aa-d793d7aad799d7aa-
d790d7aad799d795d7a4d799d7aa.jpg(

תיפויתא תיתד תונמוא

אוה .שממ לש ילולכנ קירטב ךכ םשל שמתשמו ,אבש תכלמ תא תותפל הסנמ ךלמה המלש .שבתשהל םירבדה םיליחתמ ,ןאכמ
אוה רשאכ .ונומראב ןושיל התוא ןימזמו ,םירמושמ םיגדו םילפלפ ,םיאימצמ םימעטמ ינימב התוא ליכאהל ויתרשמ לע הווצמ
אלש ,דגנמ ,התוא עיבשמ המלש .חוכב הילע אובי אלש ותוא העיבשמ ףאו תברסמ אבש תכלמ ,ועוצי תא ומע קולחת יכ שקבמ

,ʺהבינגʺה לע התוא חיכומ המלש .םימ דכב הדי תא תחלוש איהו ,ןואמיצה התוא ףקות הלילב םלוא .ונומראמ רבד בונגת
:ותעובשל בייוחמ אל אוה ףא תעכש זירכמו

ʺ?יתיבב רשא לכמ חוכב יחקית אל יכ ,תעבשנ רשא העובשה תא תרפה המלʺ ,הל רמאיו םימה תא התותש םרט הדיב זחאיו
ʺ?םימה ןמ בוט רבד םיימשה תחת תיאר יכוʺ ,ךלמה הל רמאיו ʺ?םימ תותשל איה העובש תרפה יכוʺ ,רמאתו דחפב ןעתו
רשא ךתעובשמ יתיקינהʺ ,הל רמאיו ;ʺהיוורל םימ התשאו יל חנה ,העובשה ןמ יקנ התא םגו ,ישפנל יתאטחʺ ,רמאתו
ʺ!םימ התשאו יל חנה קרו ,העובשה ןמ תיקינʺ ,הכלמה ול רמאתוʺ?יניתעבשה

המלש ךלמה הל עבשנ ךיא :ל קרפ ,םיכלמה דובכ

תא ויבאמ לבקמ ,ראופמ עסמב םילשוריל רזוח ,ןבה .קיִלַנָמ ,ןב םהל דלונ היפויתאל תרזוח איה רשאכו ,הדקמ םע בכוש המלש
תוולל הדוהיב םיליצאהו םיטפושה ינב לע הווצמ אוה .תילרוג תועט המלש השוע ,ןאכו .היפויתא לע ךלמל הנוממו ʺדודʺ םשה
םיטילחמ ,העודי אלו הרז ץרא תבוטל םתרוכמ תא בוזעל ווצטנש ךכ לע םימעוז ,םירענה .היפויתאב ומע ךולמלו קילנמ-דוד תא
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:הדוהי ץרא לש תויחהו המצועה ,חוכה רוקמ – תירבה ןורא ,ןויצ תא בונגל

;רקש הז ןיאו התחקל לכות תמאב יכ רומא ;יבל תחמשמ ימוקמב תבשל לכוא אלʺ ,ומש שאוי ןב הירכז ,םהמ דחא רמאיו
ונתינכתב ןנובתה ,ךדימ תוחתפמה תא וחקיי םרטו ;תעה לכ ךדיב תוחתפמהו ,ךיבא תחת םיהולאה תיב לא התא ךלוה אולה
שדוקב בירקהל הנשב םעפ ,ךיבא תלוז המש סנכנ םינהוכה ןמ שיא ןיא ;ךלמה המלש השע רשא רתסנה ןולחה תא תעדיו
יהתו ,ונדעונ רשאכ המע ךלנו ,התחקל לכות ןעמל ,המדרת ךילע לופית לאו רהזיהו בל םיש ;םעה דעבו ודעב םישודקה
ʺ.היפויתא ץראל ונמע האובב וניתובאל רעצו ונל החמש

וצעונו םיחלשנה וכב ךיא :המ קרפ ,םיכלמה דובכ

)h ps://dannyorbach.files.wordpress.com/2013/01/d790d7a7d7a1d795d79d.jpg(
ונימיב ,םוסקא ריעה

תורתוס תומת תורוזש סופאב דציכ ,תוארל ןיינעמ .רפסה תא ארקיש ימל ריאשא – תחתומהו תלתופמה הלילעה יטרפ רתי תא
הריחבה םעכ םתוא גיצהל הסנמ סופאה ,ינש דצמ .םיתוחנכ ךʺנתב םיגצומ ,ללכב םירוחשכ ,םיפויתאה ,דחא דצמ .תובר הכ
,אבש תכלמ סנואב רקיעבו םג אלא ,הרז הדובעו ףואינב קר אל אטח המלש .תירבה ןורא תויהל ךפוה רשקמה טוחהו – שדחה
הדוהי תכלממ לש התליפנ תישאר ,ןוראה תבינגב ול ולמג ולא .היפויתאל םיליצאה םירענה לש ילטורבה שוריגב וליפא ילוא
רצוא בנג ,וכלמ תווצמ תא רפהש ימ וא ,המורו שריג ,סנאש ימ ?קידצה אוה ימו עשרה אוה ןאכ ימ לבא .םללכב םידוהיהו
רבודמש רמאנ יכ ףאו ,הזה ןיינעב ןיטולחל רורב וניא םיכלמה דובכ םג – תולודגה תוריציה לכב ומכ ?ןברוח ותיב לע תימהו

םיסחיל קר אל םירושק ,ומצע טסקטה תחת םירתוחש ,תוקפסה םתוא .םיווסומ תוקפס םיריתומ םירבחמה ,תיהולאה תינכותב
:אבה עטקה אמגודל הנה .םיינעו םירישע ןיב םיידמעמה םיסחיל םג אלא ,םיפויתאל םידוהי ןיב

לע וילענו ותדיצו ,וראווצ לע היולת םימ תמחו ,ושאר לע ןבא אשונ דחא דבוע ]המלש[ האר ,הכלמה לא תאז ורמואבו
שגייו .ולגר תוסכ לע םיפטונ תמחה ימו ,וינפ לע תרגינ ותעיזו ,םיעורקו םינשי וידגבו ,וידי לע םיצע הברה םגו ,וינתומ
ינא בוט המבו ,הזה שיאה ןמ יל ןורתי המ ,הז תא יארʺ ,הל רמאיו הכלמה לא ןפייו ;דומעיו ʺ!דומעʺ :וכלוהב רמאיו .וילא
אל רשא שיאכ הארנ ינדוע התעו ,היהא הנחצו העלות רחמ רשא ,רפאו יכונא םדא ירה יכ ?ודובכ לומ ידובכ המו ,ונממ
;םדא ינב ,רומאל ,האיר ונינש אלה ?והומכ דיבעה יתואו ,יל ןתנ רשא תא הזל ןתנ וליא ,םיהולא לע ןילי ימ .םלועל תומי
.ʺךתדובעל ךלʺ :ול רמאיו ;ʺונוצרכ חוכ םישלחל ]םיהולא[ ןתנ יכ ,ותדובעב ינממ אוה קזחו ,ייח ןכ וייחכו ,יתומ ןכ ותומכו

דבועה לע :זʺכ קרפ ,םיכלמה דובכ

לע םואנ אשונ ומצע המלש .ללכ םתוא תווסהל םיסנמ םניא םירבחמהו ,ןיעל םירורב יתרבחה לוצינהו םיידמעמה םירעפה
אלא – אמגודכ קר שמשמה ,דבועה לא אל אשינ הזה םואנה םלוא .םיהולא םלצב םלוכ וארבנש ,םדאה ינב ןיב יסיסבה ןויוושה

ףּושניה | האירק תוצלמה יתש – שבח תוכלמ דעו הנוכיתה ץראהמ :םיקוחר םירה לע https://dannyorbach.com/2013/01/26/ דעו-הנוכיתה-ץראהמ-םיקוחר-םירה-לע -...

7 of 9 23-Jan-20, 22:53



לאידיאה ןיב ,הייווהל םואנה ןיב הריתסה .עגרל ואשמ תא חינהל ול ריתמ אל וליפא ,דבועל עייסמ וניא המלש .אבש תכלמל
ידמעמהו יתרבחה רדסה תא קידצהל הסנמ ןכא ,המדקהב םגרתמה בתכש יפכ ,םיכלמה דובכ .םיבאוכו םירורב ,תואיצמל
ןומה וליאו ,םיאטוח םה םא םיכלמה תא רקבל רתומ הייסנכל קרש שרופמב ןייוצמ ,לשמל ,םינושארה םיקרפה דחאב .םייקה
אל ]…[ ךלמה לע זיעלהל האנ אלו האי אל .םיהולא חישמ והירה ךלמה יכ ,ךלמה לע זיעלהל םעל האי אל יכ רהזומ םעה
םג סופאה ,הדימ התואב .)ךלמה לע זילעהל האי אל ךיא :דמ קרפ( .המקנה םיהולאל יכ ,ויתחתמש םעה ךלמה לע זיעלי יכ בוט
ןיבמ םלוא .רתיה לכ לע הייסנכה תונוילעו םידוהיה לע םירצונה תונוילע תא ,םישנה לע םירבגה לש םתונוילע תא עבקמ
הריציל םיכלמה דובכ תא םיכפוה תפקשנה תואיצמל ימשרה רסמה ןיב רעפהו – לווע לש םימרוצ םינוט םג םירכינ ,תורושה
.הבשחמ תררועמו הקימעמ

ךברוא ינד תודוא

רקוחו ,תירבעה הטיסרבינואב היסא ידומילו הירוטסיהל םיגוחהמ יאבצ ןוירוטסיה ,ךברוא ינד ינא !ףושניל םיאבה םיכור
ןיינעתמש םכמ ימ .םלועה ראשו הינמרג ,ןיס ,ןפיב םדמ םיבוקע םיעוריא ראשו תיאבצ תודגנתה ,תויטילופ תויושקנתה ,תוכיפה
.תונורחא תועידי תאצוהב רואל אציש רלטיהל תינמרגה תודגנתהה -יריקלאו ,ילש רפסב לקתנ ילוא ,היינשה םלועה תמחלמב
לש לש ןוכדעל ףסונב ,תיקלטיאבו תילגנאב הנשה רואל אצי ,The Plots against Hitler ,אשונב בחרומו ןכדועמ ,שדח רקחמ
– ילש ימדקאה ליפורפה תא תוארל ידכ .ןוזמאב תונקל ןתינ םירפסה לכ לש יפוק-דראהו לדניק תורודהמ .םייקה ירבעה רפסה
.ןאכ וצחל ,דועו םירמאמ ,םירקחמ
« ךברוא ינד תאמ םיטסופה לכ תא גצה
סופא-ב הגיותו ירוטסיה ףושני ,םירוביגו םידש ,תוחור :םימודמדה ףושני ,יתורפסה ףושניה-ב ,2013 ,26 ראוני-ב המסרופ
תכלמ ,םיכלמה דובכ ,רטנפרק ירפמה ,הנוכיתה ץראה ,ןיקלוט .ר.ר.ʹג ,שדקמה תיב ,היפויתא ,תירבה ןורא ,םוסקא ,יפויתא
.תובוגת 8 .רישי רושיק תא הינמיסב ןמס .ךלמה המלש ,ןהכה ןר ,טסאגנ הרבק ,תיב תזוחא ירפס ,ןיקלוט לש וייח רופיס ,אבש

הבוגת תראשה

Comments 8

am 7:50 העשב 2013 ,27 ראוני |בדנ
תשרומה לעו תיפויתאה תוברתה קמוע לע בושחל שדחמ יתוא םיהדמ דימת .הצלמהה לע הדותו ,רפסה תאצוה לע תוכרב
דובכʺל היפויתא ידוהי לש םסחי לע והשמ בתוכ ןהכה םאה .רבד הילע םיעמוש אל ונחנאש תורמל ,הלש הקיתווה תירצונה
?ʺםיכלמה

pm 12:51 העשב 2013 ,27 ראוני |ךברוא ינד
םייללכ םיווקב רופיסה תא ולביק היפויתא ידוהיש ,רכוז ינא םא ,יל המדנ .המדקהב הרצקב הזל סחייתמ אקווד אוה
ונממ תוגייתסה הלחה םינורחאה תורודב קרו ,)םידוהיה דגנ ובש םיפירחה סומלופה יקרפ תא אל יאדווב יכ םא(
.ותוללכב

pm 12:48 העשב 2013 ,27 ראוני |תלצבח
תונרקס ררועל תחלצה
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pm 12:50 העשב 2013 ,27 ראוני |ךברוא ינד
.הנווכה התיה וז ,הזב יתחלצה םא !הדות

pm 5:57 העשב 2013 ,9 ץרמ |ויחאו ףסוי
יה

םוסריפל ולש יאנתה היה םטול לש )רתוימה( רמאמהש חינמ ינא .היפרגויבל המדקהב רוכזיאה לע הדות לבא ,רוחיאב תצק
.תירבעה תʺולומה תודלותמ רפוסת אלש הישרפ דוע הנה :רפסה

המגמה םע ךישמיש ףידע .אשונב הנורחאה ותלימ היהת וזש ידצמ לבא ,ידמל םיכרפומ םירבד המכ וב שי – רמאמל רשאב
.הזב בוט רתוי הברה אוה .)ʹץאקול ,סוירדנא ,סואהרומ( םיירוטסיה ןויע ירפס םוגרת – תיחכונה

am 12:09 העשב 2013 ,10 ץרמ |ךברוא ינד
.אקווד רתוימ רמאמהש בשוח אל ינא

am 10:37 העשב 2013 ,10 ץרמ |ויחאו ףסוי
טילחה וא ,םירחא םירבד םע ומצעל תוריח לטנ אוה הביס וזיאמו ,םייונישה ושענ עודמ רבסה וב ןיא יכ רתוימ אוה
ʹל ומוגרת ףוסב איבהש ,kh קיתעתב האיגשב תיווסומה ותאדוה תא ריכזה אל וליפא .ךופה ןפואב ןיקלוט תא ןיבהל

.ןויגה רשאמ וגא רתוי הברה ןאכ שי .תופצל לבח .ויתורוברבח רמנ וא ורוע ישוכ ףילחי אל

pm 5:58 העשב 2013 ,9 ץרמ |ויחאו ףסוי
.סטרבור ורדנא >- סוירדנא

digitalnature לש Mystique :בוציע תכרע .םוק.סרפדרווב גולב
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