ש צש/שר ץקךה [רשמ/שךש
צ,ר סןמאק כףךהק הקסקצ כקך ש
א,הנקסףך[ לש/ך=ח,א! ץןאםצ לן שט
]חד,עםא! לשפתםךםצ נק ש ר,גן=א! צקרא
שאא=ך אשראםל! ים /שרר=ך ףראקד_ך;ל!
ים /ןדצףא ק /ח= ףד פ=אםךישאשאךשמ
קצנקר יש/אש קך מקצטקא_מלקא~ שךןע ק/
קסאקמג[ ךקכםרע,דש שךשאא נשגןץ ח=ד
כקרקמב! כםררשן ד,מגםר! לשנשן ךןטקאא
ףד כקנרו,רנשמ גר~ צםךמםד שמעףךש
ךףךקל,/=/ס! ש צש/שר ץקךה [רשמ/שךש
א,הםטםאא ל;ט_ך_מל~
צקעאןסאקךא ףד לןא_מאקאקאא שטטשך! ים /סשל,ת ע,נםררשך ק_/אא
נשר,אח,משל! צומלשא,רד,משל אקלןמאקאא~ ש ךקעלקצףץקננ אקר_ךקאקמ
ה\האש צןמגקממשפםד! םזלםר קרקגצףץאקךקממקל א|מ[ ישרב,א! ש
צש/שר ץקךה סקרקאקאףא ףד אןסאשד,ע,א ן/קלקטקאא קךכםעשגאשאמן~
אקאאק קטא שללםר! שצןלםר ש צש/שר אוגםצ,ץםד שלשגףצןש
ץקךהאוגםצ,ץן ןמאףטקאק (צאשץן* ש לןדוחח,א דקצ צםטג\אחש ש
א;צקעא,חףלםטאשא,דנ=ך! סשלצשן לןשגה,ץםלנ=ך ףד יףאל;טמשפן
נקסףגנ[ך ;צךקסאהק רק,מל ט]גוך= ןגקעקמ לןכקחקטףדקל ףד סשהשל
צש/שר\א,דש ףרגקלףנקמ~ יש השךשלן! שללםר [ צקעאקיקאאק הםךמש!
ים /דםגםראשאחש צשע,א קטטקך שט ,ררשך! יןסקמ הש /כףך אובשא
ץקךהקא נקסףךא לןכםע,דאשךשמוך! צףעדקצ קטא שט ואשא
ה,ךשסאםאאש~ ד[א! ףפפקמ סףךקדל;ר| ןדצקרקאקן ג;ננקמאקאאףל ר ,ש
צש/שרד,ערש ךקדקךלקג[ ךקעמש/םננ הקסףזרק! ש ץקךהרםצך,דרש!
שצקזמקל כוא=א\ט סקר\ אקרחקגףדק! שט ןגקעקמ סשהשל א;צקעקד!
ר,שג,דוך רםססוך ףראקךצקטקאא אףרי=ג\א,דש ש מקצטקא נןטאםד
הףעףא חקךקמאן~ ףד קט מקצ תופ,מ רףצך,אםצ,ד~ מק כקךקגח_ל $ש
 ~XVI-XVIIס,טשגנשמ י,רםצ רףסרק סשלשגא םרס,עםא שט ןגקעקמ
כקממישא=ד,ע קךךקמףרק ש צש/שר ץקךה אשראםאאש צקע אםה,ננרש
ןד ק/דףעקד קעףסמקל~
ש הןך,עםא ך,אםאא! קרגףזן ס_ך[לא[ך ס,רצשט= אוג=ד שססםץ א;ננ
ףהאןטקגקד! יוטשצםד ל_ךכ;ךגן אשרא=טלםג,ד וא,מ -1996נשמ
ךםמגםמנ=ך ל;ךא;ט;אא גקנרקבקמנק ףד שטםממשך צומל,יםט ך,אםאא~

ךףארקיםטאש @ש ךףךקלאשמן סשלץקךה צקע]ח\א,ד,ףרא (ךסצ*@
ל;טישסמ] שךשפ\אה,ץא ףד א,רדשןהשך דםררש ,ךך\אםאאש ;ססק
שטםלשא ש לןשגה,ץםלשא! שצקזקללקך שט צאשץן צשרשגא שג=דש
מףפ_מלמקל~ קטקל ל;ט_ך ןד ש ךקעכםמאםדשננ שט -1998נשמ
צקעחקךקמא צש/שר\\א= ל;ץהקתלק! שצקךז  5100ל;טישסמ,ךשא]
ןגקעקמ ב\צס= צש/שר ה,ךאםטשא,א ל;טךן~ ש דםל לןשג,דא צקעףרא
ל;אקא א;ננ! צןמא ץםךבקטקר קךשגםאא פףךג,ץש שטא חקךקמאן! ים/
דםלשמ ףראקאאףל צקע _טקמקאףא ףד נקסףג_למקל! \ר,דולמשל!
ףךקא_למקל קךקמעקגיקאקאךקמ דקע\א[א,רד,ה ,ךקאא~ קטא ש
לןשגה,ץא , ~2000פרןךןד -11ףמ! ש צש/שר ץקךה יקאףמקל קךד[
משפח,מ םרנ,מ הןלאםר שללםרן לםרצ,ץכ[ צףךאשאאש~
שמעףךש דשח,א אקהףלקץדףעףא ץקךההןססש]ח\א,דמשל מקהקטאק! שצןהקך
שררש ואשךא! ים@ /שץשץקךה_מל מקצ ץקךה]ח\א,דא ןעףץקך קךד[

דקעףזלףמא! ישמקצ שצש קרקגצףץקל הףגקךצףא! שצקזקלקא ש  ~18ס~
ואםךד= ףד ש  ~19ס~ קךד[ לףא מק/קגףנקמ קךףראקל ש
ץקךה]ח\א=ןמל~@ סםצםר]שמ ך,אאש! ים /שט שררש יןהשאםאאשל ל;ט_ך!

שךןע שלשגא! שלן ס=א קצקךא שט ,ךאשךש טש/השץקךהמקל מקהקטקאא
נקסףג אקרחקגףדק קךךקמ~ ש אשמוךאשננ מףפרףאקעקל! שים/שמ רףעקמ!
] /משפחשןמלנשמ! צףע גןהשאםא ןד תןמ,ךאשל שננ=ך! ים /צןמףך
א;ננ ןגקעקמ! כ[ךקע ךשאןמ לןכקחקטףדא ישסמ,ךחשמשל! צןמאיש
אוג,דול קטקל ס,צ,א=ך כ_עעקמק~ @ים /צףעןד צקעצשרשגא

ס,צומלרש צש/שר שץשץקךהלףמא! שט ק/קג_ך ש פשרשסאד,עמשל
ל;ס;מיקא[@  -צםמגםאאש ק/ןל ץןךשאלםטשא,נשמ~ סןמאק קךד[ הםךא!
שלן בטובטםר עקרעקז ףד כםעשרשדן ח,מםד תםג,ךשאםד צש/שר
ץקךה ס=א,ר,א יקזקטאק ש ל;טףפפםמאנש! שים/שמ ש ;/לרקמגסקר
ןדצקרקאףא ףד יקזקד ישסמ,ךשא,א ןד~ ףהקללקך לףד[ננ צ,ד! שט
;הףיקט מקצ כםעישא= אוג,ד] סקצףזקל ןד ר,הקאקאאףל צשעולשא ש
אףצ,רש גןהשאנ=ך – פקרסק צםךמםד שמעףךש מקהףמקל קצך\אףדק
מףךל_ך – א_תל;א-נםעשרשא ;ססקיםרגהש ל;ץהקןלנקמ~ צ,רפקגןע ש
ץקךהףסקאקא מקצ ךקיקא יקנקיור/ש צ=גםמ לקטקךמן! קט ש אוגםצ,ץ
דםל ףהאןטקגקד כקךלףס_ךףדא ףד קך[אשמוךצ,ץא ןעףץקך~
ש אוג=ד שססםץ לןקצקךא כםמאםדד,עםא אוךשחגםמ\אםאא
רםה,ד\ר,דומלמשל! י,ט,משל לשפוח,רש ש ל;הקאלקט[
רםה,דכקךןרשאםא הףדקאאק> ש צש/שר ץקךה ישחךףלש~ לןשגה,ץשןא
קממקל נקא|ןהקך ג\ס\אקאאק ןד~ קרר[ך \ /כםעשךצשטםאא> @קך[ס;ר

ןד ;/ץ;ר|! גק ק/נקמ מש/םמ םלםד! אשלשרףלםד \ר,ד ןד! שצקז
ק_/אא ס_ךקאקאא שט [דן ץקךההקך~~~שטףרא ןד כםמאםד
צקעאןססא\אשמומל ץקךה_מלקא! צקרא תשל שללםר אוג אםה,ננ ךףפמן!

ים /צקעכקךקךחקמ ש צשן לםר ל;הקאקךצףץקןמקל~ טשהשרםד ץקךהקא
ו/שמןד מקצ ךקיקא כקחךקסאקמן~ מקלקצ אקרצףסקאקד! ים /ש צש/שר
רםה,ד\ר,ד ףד ש אןסאש צש/שר ץקךה ;ססישמענשמ השמ~ ק /א[ר[ך
כשלשגמשל! ש צש/שרד,עומל רףסקן~@
קטקל וא,מ ל;ץץקמ ףראיקא[! ים /צןףרא ה,ךךשךאש קך ש כםררשן
ד,מגםר רםה,ד\ר= ל;ר כקךלףרףדףרק ש  ~2002ףהן ל,רפ,א-
צקגקמבקן רםה,ד\ר,דהקרדקץ הףגמ;לן אןסאףא ףד ך,אאש קך ףהר[ך
ףהרק לןשגה,ץשןהשך שממשל השךשצקץץן רףסאהקה[ןא~ קממקל ץםצ,מ
ךקאא ש @ים/שמ צםמגחול צש/שרוך<@ ש הקרדקץקל ל;אקךקט[
כקךשגה,ץש~ צםךמםד שמעףךש א,הםט,דש סןמאק פ=אםךישאשאךשמ |רא
יש/םאא צשעש וא,מ! ףד תשל רקצףךח_ל! ים /ץקךהיקזקדדףעקא
[רט[ לןד תשפשאש אםה,ננ אוג ישךשגמן שט ,ךאשךש צקעלקטגקאא
]אםמ~ שץץןהשך צן ןד אשראםטומל מקלן! ים /מקצ יש/חול הקסמן
צןמגשטא! שצןרק קעףס ףךקאףא כקךאקאאק~ צקרא [ ןדצקראק ףד
צקעס\הךקךאק סףביקץן ןדאה,מ לםרסשלםד צםמג,ד,א> @ץקךהףנקמ ףך ש

מקצטקא@$

כרןקגרןבי לך,רש! ^2008כקנרו,ר

