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 רותרא ,יירוה .תודידנו תודונתל םידע ויה ,הירוטסיהה ךרואל ידוהיה םעה ייחל המודב ,םיישיאה ייח
 הטלמנ ינ'ג .26 ןב ותויהב 1936-ב הבוקל עסנ רותרא .הינמרגב ודלונ ,ינ'גו )1968-ב רטפנ(
 ףוס תארקל זאו )יטירב םיטילפ הנחמל( הקיימ'גל המא םע דחי םשמו 13 ליגב 1939-ב לגוטרופל
 התויהב דוע יתוא התרה ימאו 1946-ב ונתחתה יירוה .יבא תא השגפ איה םש .הבוקל המחלמה
 ןטקה יחא !םויה רוא תא יתיארש ינפל דוע "דדונ" – )1949 ,יאמ( ב"הראב יתוא הדלי ךא הבוקב
 רג דיוד .םימוד ונא ןהבש תויביטרופסה תולוכיה דבלמ תובר תוניחבמ ינממ הנושו 1953-ב דלונ דיוד
  .ןורהאו קירא ,םימואת םינב ינש םהל שי .דנלייא גנולב הלואפ ותשא םע
 
 ברה תבישי רפסה תיבב יתדמלו ןטאהנמ ןופצב )Washington Heights( סטייה ןוטגנישווב יתלדג
 הבישיב יתדמל ךכ רחא .)תינרדומה היסקודותרואה לש ידוהי רפס תיב( קי'צייבולוס השמ
 יתעפוהו ןוכיתה תצובקב יתקחיש !לסרודכ :הנושארה יתבהא תא יתיליג םשו )ןוכית( יטיסרבינוי

 תוניחבה לכמ טעמכ .ונלש הגילה לש תופילאה יקחשמב ןדראג ריווקס ןוסידמב תופיצרב םיימעפ
  .לסל תועילקב תונייטצה טעמל ,ןפוד אצוי ןקחש יתייה אל
 

 City College of( קרוי וינ לש 'גלוק יטיסב יתישע )1971 ,הנידמה עדמ ,BA( ןושארה ראותה תא
New York: CCNY( ל יתעגהש בורק יכה ,תאז םע .םישישה תונש ףוס לש תרעוסה הפוקתב"Free 

Love" תאצותב סינט תויורחת המכב ןוחצינ היה Love )ןקחשכ )ילש ביריל קחשמ-תודוקנ אלל 
 תינדפקה תיכוניחה תעמשמל תודוה הברה( םידומילב יתנייטצה ,יתועמשמ רתוי .CCNY תצובקב
 :לומגתה .)4.0 ךותמ 3.89( הרתי תונייטצהב ןושארה ראותה ידומיל יתמייסו )ןוכיתב דוע יתמנפהש
 .Harvard University לש לשממל רפסה תיבב טרוטקוד ידומילל האלמ הגלמ
 

 לזמ רב יתייה .הריעסמ וליפא ,םייניע הריאמ תילאוטקלטניא היווח ירובע וויה דראוורהב םידומילה
 ליפורפב םיטרפ( תוקומע יילע ועיפשה םהמ םידחא .םלועב םיליבומהמ םיצרמו םירקוח לצא דומלל
 "שא רודכ" ,ימת .דיתעל יתשא ,ימת תא יתשגפ :םיישיאה ייחב םג לזמ רב יתייה .)ילש ימדקאה
 ןוטסוב תטיסרבינואב תרושקתב  ינש ראות ךכ רחאו ,תילגנא תורפסב ןושאר ראות הדמל ,תימאניד
 ןיב ונרביחו 1974 ינויב ונתחתה .)דיתעב ילש יראנילפיצסידה ןוויכה יונישל יטנוולר דאמ הלגתהש(

 הדיחיה תבכ הלש החפשמה םש לע רומשל תנמ לע תאז התשע ימת( ונלש החפשמה תומש
 לארשיל תולעל :ןיאושינל דחא יאנת הביצה איה .)תויטסינימפ תויגולואידיא תוביסמ ינאו החפשמב
 .וז הטלחה לע עגרל יתטרחתה אל זאמו יתמכסה ;םינש רשע ךות
 

 לש היילעה תעונת( NAAM םשב יתובדנתה ןוגראל ונפרטצה ,חווטה-תכורא תינכתהמ האצותכ
 םייתנש ךות .הצרא תולעל ולקשש םישנאל תיתצובק הכימתו עדימ קפיס רשא ,)הקירמא ןופצ
 יתדבע הב הרשמל ףסונב תאז ,)םולשת אלל תיתובדנתה הרשמ( ןוגראה לש יצראה אישנ יתרחבנ
 .ההובגה הלכשהה לע יארחאה רותב ,קרוי וינ תייריע לש רקבמה דרשמב טרוטקודה םויס ירחא
 – םתבושתל יתיכיחו לארשיב תואטיסרבינוא רפסמל ילש םייחה תורוק תא יתחלש םייתניב
  ...תוניינעמ תוינכת לרוגלש רבתסהו
 

 שגפיהל ידכ לארשיל ןוגראה םעטמ יתחלשנ ,NAAM לש אישנל יתרחבנש ירחא םידדוב םישדוח
 ירחא דבלב שדוח ,1977 ינוי היה הז .קוחרמ דובעל ךירצ יתייה םתיא םישנאהו תודסומה םע
 השדחה הלשממה ,תאז יתעדיש ילב .ןוטלשל דוכילה תא איבהש ,לארשיב יטילופה ךפהמה
 תנשל םיצרמה ךרעמב רוח רצונ ךכו ,ןליא-רבב הנידמה יעדמל הקלחמהמ םיצרמ ינש "הסייג"
 תננכותמ אל תורכיה תשיגפל הקלחמל יתצפק תמדקומ העדוה אלל .הבֵרקה תימדקאה םידומילה
 היה רבכ ילש קיתה ,רומאכ( םוקמב וב רצק ישיא ןויאר םותב !"םיימשה ןמ ןָמ" ומכ ילע "ולפנתה"ו

 תרבחב התדובע תא הבזע ימת .לארשיל ונילע ךכ רחא םישדוח השולש .הדובעל יתלבקתה ,)םלצא



 הרשע .לארשיב ואדיו תקפה לש תימוקמ הרבחב הדובע האצמ רהמ ידו קרוי וינב םילבכב היזיוולט
  .םיטנדוטסה ינפב )תלקולק טעמ תירבעב( יתיצרה רבכ הפועתה הדשב התיחנה רחאל דבלב םימי
 

 לארשי" תעונת לש ימוקמה תסנכה תיבל ונפרטצה ,הווקת חתפב הריד ונינק םישדוח רפסמ ךות
 הרבע ונתטילק .ססבתהל ונלחתהו ,)תובר ונב הכמתש ,תיסקס-ולגנא בורל הליהק( "הריעצה
 הדובע ונל התייה ,)"רתוי וא תוחפ"( תירבע ונעדי ונינשש ןוויכמ םירחא םילוע תמועל תיסחי תולקב
 .)היילעה רחאל קר וניליג םהמ םידחאש( לארשיב החפשמ יבורק לע ןעשיהל ונלוכי םגו העובק
 ."הריעצה לארשי" כ"היב לש אישנכ יתשמיש 1999 -1997 תונשב ,םימיל
 

 .)1984-ב דלונ( יחיבאו )1981-ב דלונ( זעוב :החפשמל ופרטצה ונלש םינבה ינש םינומשה תונשב
 )Silver Spring, Maryland - 1984( ילש הנושארה ןותבשה תנשמ יתָרזח רחאל הנש יצח
 תיאבצ תחלשמל המוד התייהש םילועה תדיחיב תונוריטב םיישדוח "יתיליב" םש ,ל"הצל יתסייגתה
 ןואיזומב םיפסונ םיישדוח יתתרש .)יתדיחיב ותרש תונוש תונידמ רשע יאצוי תוחפל( תימואלניב
 תואבה םינש 15 ךרואל םיאולימב תרשל יתכשמה םג םשו ,ךירדמו הרומ רותב ״תוצופתה תיב״
 ימת תע התואב .)ץראב םייאבצה םיסיסבה יבחרב יתרבעהש תונמדזמ תואצרה לע ףסונב( ךירדמכ
 .החלצהל התכזש ,תוילארשי אוצי תורבחל תילגנאה הפשב )תואנויער( גניטייר-יפוקל הרבח החתפ
 80-ה תונש יהלשב .תובר םינש ךרואל תרושקתה םוחתב ילש ףיקעה "ךוניחה" ךשמנ ךליאו ןאכמ
 רותב ונדבע וב )Camp Ramah, Berkshires( "המר" ץיק הנחמב םיאלפנ םיציֵק השולש וניליב
 יתקחיש ,38-37 לש רגוב ליגב ,וז הפוקתב .םתאנהל ובבותשה םיריעצה ונידליש ןמזב ,םירומ
 .)ת"פ לעופה( 'ג הגילב יעוצקמ-יצח לסרודכ םייתנש
 

 המכ דע םיעדומ ונייה אל זא דע – יתוברת םלה ונרובע התוויה )1989-90( וגייד ןסב ןותבשה תנש
 םיאקירמא .ונלש החותפה תיתרבחה תוגהנתהב םגו םלוע תסיפתב םג :"םילארשי" תויהל ונכפה
 הניחבמ דאמ השק הנש יצח וז התייה .ינטנופס רתוי הברה ןפואב םייח םילארשי ;רבד לכ םיננכתמ
 םילארשי שוגפל ונלחתהש דע – )תימדקא הניחבמ תיביטקודורפ יד התויה תורמל( תיתרבח
 ןותבש תנש ונישע 2008-09-ב .עמשמ יתרת תפתושמ הפש ונאצמ םתיא ,)"םידרוי"( רבעשל
 הנוש התייה תיתרבחה היווחה ;ןוארב תטיסרבינואב יתדמיל םש ,)ב״הרא( דנלייא דור ,סנדיבורפב
 .דנלירמ תטיסרבינואב יתדמילשכ ,דנלירמ ,ליבקור-ב 2013-ב ןותבש תנש יצח ל״נכ ;לילעב תיבויח
 

 ישנאל ידמל יתרגש רבד – יעוצקמה םוחתב רקיעב ויה ייחב תוטלובה תודוקנה םויה דעו 1990 זאמ
 ליפורפב אצמנ ילש יעוצקמה רופיסה ךשמה .הריירקה עצמאב תינעבותה הפוקתב הימדקא
  .ימדקאה
 

 תונשב הלש קסעה תא הרגס ימת יתשא :תונורחאה םינשה 25-ב םיישיאה םייחה תודוקנ ירקיע
 תודהיה םוחתב ,)תילגנאב( םידלי תרפוס :תחלצומ דאמ )תיקלח( תיעוצקמ הבסה התשעו 2000-ה
 ,תירבעל ,תידרפסל ומגרות המכ( תילגנאב הלאכ םירפס 12 המסרפ איה התע דע .לארשי םעו
 .Shabbat Around the World :רפס יתבל םיילטיגיד םירופיס תרדס החתיפ םגו )תיסורלו

 ראש רשאבו . http://tlwkidsbooks.com :ב תאזה תוליעפה לכ תא תוארל לוכי ןיינועמה
 םע יחיבא ;הלאו ןולא ,םידלי ינש םהל – רדמס םע זעוב – ונתחתה ילש םינבה ינש ,החפשמה
  .השאמ
 

 גורדש הוויה טלחהב רבעמה .םינבה ינש ןיב ךרדה יצח – אבס רפכל הוקת חתפמ ונרבע 2012-ב
 הקיפסה רבכ ימת( ״רדהו דוה״ ,ונל השדחה הליהקב תיתרבח תומלקאתה תויעב אלל ,ינוריע
 קחשמ ןיידע ינא :)תיקלח הצילמב( בושח יכה ילואו .)הליפתה דעו ר״וי ינאו הלהנהה דעווב תרשל
 טלפמ – )בוט רתוי הברה ןקחש ינא תוניחב המכמ( עובשב םיימעפ יביסנטניא ןפואב לסרודכ
 .ץראב ״םיילאיר״ה םייביסנטניאה םייחה יצחלמ טלחומ


