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 ־ן־ונגע לש ,םייהנרפ'ב ןויע

 קיווצ תידוהי תאמ

 תללוכ הניחבל םיטביה .א

 תויורשפא שולש המודמכ דימעמ ונינפלש הריציה לש הנינע תא תחאב ףיקהל ןויסנה

 הז לש ופקיה ךותב הז םיעקושמש תועמשמ ילגעמ השולשכ ןראתל ןתינש ,תויזכרמ

 :תובכרומהו יוביעה ןמ הריציל ךכב םיקינעמו

 ןוקתל לכויש תוועמו ,ינוריא םבמב 'תרחואמה הבישה' .1

 תיגוסל ןונגע לש תפסונ תושרדיה ונינפל ןאכ ירה רתויב ינללוכה ןוציחה לגעמב
 ויתוחנה תובקעב ,ןונגע רקחב דבכנ םוקמ תספותש היגוס ,תרחואמה הבישה

 לש הז טביהב .(230-188 :1962 ,לייווצרוק) לייווצרוק לש תובושחה ויתונחבהו
 הירבד ירקיעו (1968 ,ץיבוניבר אמגודל האר) תחא אל תרוקיבה הקסע 'טייהנרפ'

 בלה תמושת תא תונפהלו ףיסוהל ויידע שי רמאנה לעש יל הארנ ךא .ילע םילבוקמ
 ןתינ .ונינפלש ביטומב ןונגע םעפה השועש (ידוראפ טעמכה) ינוריאה שומישל

 תריציב הב תונמתסמש תורומתה לע עיבצהל תרוקיבה תשקבמש דע יכ ,תחאב רמול
 הנומאה םלועל החינמ איהשכ ,'הבישהיו 'האיציה' לש 'ןבוליש' ךרדל רשאב ןונגע

 ונינפל עיצמ ,זא דע - תוצרפ וב השוע ןילוחהש םלוע בוציע םע תדדומתמו המילשה
 .ןילוחבש ןילוח תניחבב איהש התונטשפ-התוטשפב תיניצ היצאוטיס 'םייהנרפיב ןונגע
 תוכתחנו תובלטצמש תורחואמ תוביש יתש 'םייהנרפיב ונינפל ירה ,קדקדנ םא ,ןכש

 אקוד איה שממ הינמיסכ 'תרחואמ הבישי :תילכתב הנוש לופיטל ךכ לשב תוכוזו
 רחאל האשינ ותסורא ;יתמש העומש האציי ;יבתכ אל תורגא' :סיינ לרק לש ותביש

 ונינפלש ביטומה לש תויצנוונוקה יפ לע הפוצמל דוגינבו .ול הדלי דלי ףאו
 בוקעה היהו' לש יוזיחה ריש ירבדכ ,יתלד לכ הרוגס ידעבו / יתומ רחאל יתבשי)

 :אוה ןכ ומשכ יכ רבתסמ .דעומה תא ללכ רחא אל סיינ לרקש רבתסמ ,(ירושימל
 ובש םוקמה ןמ שממ ףוצר ךשמה איהש תושדחתה ועמשמ ,שדחמ הלחתה ועמשמ - 'סיינ'

 :וסירתהב טייהנרפ ךכל ןתונ בואכו שרופמ יוטיב .קותינה־ברע יורש היה
 .(צ"י - ילש תומעטהה) י—וישכעו ןאכ ינא ירה רמואו אב אוה םואתפב— י

 םינייפאמה םינמיסה לכ רחא שממ אלממ וניא 'טייהנרפ' לש והרקמ - תאז תמועל
 אלו רשק לע רמש ךא ,הרצק אל הפוקת ותיבמ םנמא רדענ אוה - 'תרחואמה הבישה תא

 תיקוח הניחבמ :המואמ רחא אל ןיידע השעמל - ךכמ רתויו .םלענ תניחבב היה
 תשקבמ4םייהנרפ לע ,וילעש אלא .רחאל הנתינ אל ויידעו ותשא ויידע איה הגניא

 איה תשקבמ וילע ;(תיבה ןמ קוחר - טייהנרפ) ומשמ זמרנה תא ליעפהל החפשמה
 םידגהה ןמ דגהב יניצ שומיש השוע אוהש ךות :תרחואמ הביש לש לרוג תופכל

 לש הכובמה לדוג תא אטבל ואבו היהלשבו המחלמה תונשב ךכ לכ וחוורש ,םיבואכה
 המחלמה תעשב תחנהש םלועה' יכ םייהנרפ לש ונזא תא רנייטש רבסמ ,1רודה

 ןולל הטנ !ורואיבו •הנה דעיב םירוזפה םימזירופאה רקיעב האר .1
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 .'םלועב והשמ הנתשנ' יכו ,'הנתשנ

 ךפונה ןמ קפס ילב ערוג וז לש הנברוחמ וז תונבנש תורחואמ תוביש לש הז לפכ
 הובגמ תידעלבה הערכהה םוקמ תא ןכש ,'תרחואמה הבישה' לש םיואמה יטסינימרטדה

 םה םהש ,םיטמקראטשהו םירנייטשה לש םתערכה התעמ תספות תומלענ תויושר ךותב

 תולרוג תורזוגה תואכרעב וז הרומתו הזוזת לא .דסחל ימו טבשל ימ םירזוגה

 םירוהרהב יורש אוהש ךות ,יא קרפ םויס םע :הגרדהב ומצע םייהנרפ עדוותמ

 רפסמה ול חינמ ,םיינ לרק לש ותועצמאב הגניא םע ותורכה תישאר לע תונורכזבו

 רחואמ .'הזמ לשלתשהל םידיתע םירבד המי עדי אלש לע םיינל דנה ןוזלאכ ףשחיהל
 ארוק אוהו םיעיגמ םירנייטשה לש םתוכמסו םחוכ ןכיה דע תעדל אוה דמל רתוי

 תחקלו םלועה ןמ םייהנרפ רנרוו תא ריבעהל אלא ונל ןיא וישכע' :םעפה הינוריאב
 .י ותשא תא

 ןונגע ןאכ הלגמש ,הלא תושדח םינפ תוכורכ ירה ,ליעל רומאה ןמ עמתשה רבכש יפכ
 ייטשה לע תולבוקמ ןניאש תופסונ תומכסומ לש ךתכרפהב ,תרחואמה הבישה ביטומב

 ,טסקטב תוטילבב תרזוחש,הדבועה תא המיעטה 'םייהנרפיל הסחיתהב תרוקיבה :םירנ
 גוויזה היה אל ותליחתמ רבכש') םדוסי תועטב הגניאו םייהנרפ לש םהיאושינ יכ

 ,(1979 ,טיבש) הילכלו ךולשכל שארמ ונודנ יטסינימרטד חרואב יכו ,(יגוויז
 ריאהל יתיסינש 'תיתורירש תישונאיה הראהל ךשמהכ .'ןוקתל לכוי אל תוועמ' ןכש
 לש התופקת רוערע לע םג עיבצהל אלא ונל רתונ אל 'תרחואמה הבישיה ביטומ תא

 ,סיינ לרק לע הלח הניא תאז תינקספ העיבק .'ןוקתל לכוי אל תוועמ' יכ העיבקה
 ךרדב םיכרוכ םירנייטשה :הלש היכרצל יביטקלס חרואב החפשמה הליעפמ התוא םגו

 םהינועיט תא םילטלטמו ,תוועמה לש ותנקת וינעו 'תרחואמה הבישה' וינע תא םהלשמ
 ,דקש) הווהב םירבדה ינפ תא החוכנ תוארל דחמ שקבתמ םייהנרפ - הרוחאו המידק

 תחתופ םש 'םירבדה תליחתיב אתווצב ןייעל םג רנייטש ול עיצמ ,תאז םעו ,(1958

 ךותמ םג תוארל ןתינ םירנייטשה לש םבל תורירש הלודג המ דע .הלקלקה ותעדל
 ןויעה תא :םימכסומו םיחוור םייטאמרגיפא םידגהב םהלש ךותבכ םישוע םהש הדבועה

 - םינפ יתשל תאצל יושע הז דגה .'היה היהש המיב רנייטש םתוח 'םירבדה תליחתיב

 אלא רתונ אלו ,דבעידב תניחבב םה םירבדה ןכש ןידה תלבקכ שרפתהל יושע אוה

 ןובשח תחיתפו רבעה ןמ תוקתניהו תושחכתהב שרפתהל םג ןתינ אוהו .םהמע םילשהל
 :ךרד לע דגהה תא ביחרמו העטומ שורפ לכ עונמל ךומסב דימ חרוט רנייטש .שדח
 2.(ז"כש :ך"שת ,ןונגע)יךכ םימיה לכ אהיש ךרוצ ןיא םוקמ לכמ .היה היהש המי

 ויעמ ,ימוק לאיצנטופ הב שיש תינושל תינבת רנייטש ןאכ רצי דבעידב
 לש וירבדש ארוקל ול רורבש אלא .ויתוריציב תחא אל ליעפמ ןונגעש הז

 .הלודג תוניצרב םה םירמאנ יכו ,רומוה לש ץמש לכ םיללושמ רנייטש
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 (הילשאל ןוחכיפ ןיב) ץרחנה ולרוג לומ םדא .2

 ךות לא רוביגה לש ותועלקיהכ הריציה לש הנינע תא םולגל יתשקיב ןאכ דע םא
 לגעמב ירה ,םדא ידיבו םימש ידיב וילע התפכנש ,'תרחואמ הבישי לש היצאוטיס

 ,רוביגה לש תופלחתמה ויתובוגת רחא בקעמ ןאכ שי ירה ,תועמשמ לש רתוי ימינפ
 הבוגת לש הצומיא ןיב תולטלטיהה רחא בקעמ ;תינושארה תועדו ויהה םלהב ןותנה

 תילנויצר-יא תופחסיה ןיבל ,ובצמ תא החוכנ האורש ימ לש תחכופמ-תילנויצר
 ךכל דומצב .בישהל ןתינ אלש תא בישהל םילאונ תונויסנו אווש-תווקת רחא

 טנמיטנסה לא השילג ןיבל ,הרוצע תושיחנו קופיא תנגפה ןיב תולטלטיהה ונינפל
 ימ ;םמוש תוביתנ-תיב ובוש םע אצמ רבכש ימ ,ירהש .תצרופה תוישוגירהו תויל
 ימ - ךכמ רתויו ,תרעושה לש 'הירותרת'ל ןיזאהו הלוענה תלדה ינפב דמע רבכש
 'רוזחו ךולה העיסנ סיטרכ ול הנקי רבכו 'ותשא םשל הנקש' הנתמה תא ןכשימ רבכש
 תנגפה ךות ותשא ינפל ךרב עורכל דמועו ,ךשמהב 'ויניע תא םצוע' אצמנ הז שיא

 .השקבו הניחת ךותו הבהא

 ונאשכ הפי תנייפואמ ,הריציה ךרוא לכל תנמתסמש תוכרו תושקונ ןיב תוצצורתהה
 האר .השעמל הכלה ןמישגהל תלוכיה רדעה תא תויריבא תורהצהו תוזרכהל םיכימסמ
 תא םאי ;(א"לש :ך"שת ,ןונגע) 'ךחרכ לע ךילע ימצע ליטהל יתאב אלי :אמגודל

 עונמ וניא םירוריבש דוריה ףאי - לכה לעו ;(ב"לש ,םש) 'ךילע קוחדא אל תברסמ
 ;(א"לש :םש) ייל ךלא הצור תא ןיא םאו' :הלא דצלו .(א"לש :םש) ידובכ לכמ

 .(ב"לש :םש) י ...התע ו .ךילע קוחדא אלי ;(ב"לש :םש) י יל ךלא וישכעו'

 רפיסה יכרדו תילולימה תרושקתה לש היצקנופה) רופיס-אטמכ 'םייהנרפ' .3
 (תידדצ-בר הראהב

 תיטאטס-ומכ איהש הריצי ןונגע ונינפל דימעה 'םייהנרפיב יכ ןיחבהל השק אל
 ,וב ןיא רוביגה לש תועדוויהה ךילהת :תוינוציחה תויושחרתהה לש רושימב
 יטסארדה הנפמה לא רוביגה לש וכרד תא המארדב הוולמה חתמה ןמ ,רבד לש ותימאל
 הב ןתונ הריציה לש הז היפוא .עודי יתלבהו יופצ יתלבה ינפב הדימעב ךורכה

 דומלל רבכ היה ןתינש יפכ .יביטארטסוליאה ביכרמה םצעומב ןמתסמ הכרד ,תופיקש
 התוינויח רקיע תא הריציה תבאוש ירה ,ןאכ דע יתגצהש תועמשמה ילגעמ ינש ךותמ

 לע דומעל ידכ ןיא דבלב ךכבש המוד ךא .שונא-יסחי לש הקימנידב תוננובתהה ןמ
 לש המקרב יזכרמ דיקפתש ,ךכ לע עיבצנו התעמ ףיסונ .הריציה לש הדוחיי רקיע

 - ךכמ רתויו .היתונוכתמ לע תילולימה תרושקתה ןאכ תאלממ ונינפלש שונא-יסחי
 ,םייהנרפ םלוכ לעו ,םמצע םירוביגה םייורש הב שגפמ-ידמעמ לש הרדס ונינפל

 תונוכתמלו תורוצל הנותנ בלה תמושתשכ ,הז לש ויפ אצומל הז ךורדו דומצ בשקב
 הניחבהו דומצה בקעמה ,תוננובתהה יכ ,רמול ןתינ .םינכתל רשאמ תוחפ אל

 ןמ ינאגרוא קלח םיווהמ אלא ,םיארוקה ,ונלש תידעלבה ונתלחנ םניא תחכופמה
 ב ןויעה תא עיצהל ןתינ יכ ,ךכ תובקעב רמול ןתינ .הריציה לש הקיטאמתה

 רופיסה לש היצקנופה לע ןונגע לש ויתונויגהל השחמהכו םגדמכ םג 'םייהנרפ'
 הריציב םג יכ ,טרפלו בושל תנמ לע הללכהב רמוא .תללוכה םייחה תסיפת ךותב

 סראיה ךותמ תחא אל הלגתמש וז) ןונגע לש ותיטנב הפי ןיחבהל ןתינ ונינפלש
 יכרד רחא תוקחתהל (תורוזפה ויתוריציב תרחא וא וז ךרדב תעקושמה 'הקיטאופ
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 לעו ,ןושלה לש הז לא 'םייחיה לש םוידמה ןמ תויושחרתההו םיעוראה לש םתמירז
 ומוקה רושימה ןמ תכפשנ איהשכ ,תילולימה תוגהנתהה ןאכמ תלגלגתמש םילוגליגה

 בושל תנמ לע ,םהימווותב םימייוסמה 'רופיסיה יסופד לא ,ישומיש-יביטאקינ

 .הלילח רזוחו 'םייחיה רות לא רפתשהלו

 - רופיםח תכאלמ לע תונויגה) 'םייהנרפ' לש רויפיסח תונמאב ןויע .ב

 ^חזעעמן הכלךן

 רופי&ו חוויד לא םישעמו תודבועמ .1

 ושוחב רנייטשש ,רכ לע עיבצהל ןתינ ,הלילעה תצורמב םרשקהמ םירבד איצוהל םא

 תולאש לואשל ףחדה אוה רופיס לש ותחימצל אצומה תדוקנ יכ ,הפי ןיחבמ ישעמה

 רבד ?ול תאשינו התצרתנ המל' :המגודל האר 3.תובושת בישהל תונוכנה דומצבו

 שקיב הלא וירבדבש קפס ןיא .י המל עדוי יניא ינא .תודיח ימכחל ינא חינמ הז
 רא .ויניעב רכ לכ םירזומה םיאושינה לע ותאילפ לדוג לכ תא עיבהל רנייטש

 ,ןהימוחתב תומיוסמ תודבועל דמציהל שקבמ רנייטשש ןיחבהל לקנ ,ןאכ וננינעל
 .חטשה ינפל תחתמש רוביח-יווק ןהיניב חותמל ןויסינ לכ אלב וז דצל וז תושמשמה

 םתוצרחנ תא ףפורל ידכ ןהב שיש תוברועמו תוברקתה וילע תופכל ידכ רכב שי ןכש

 רומא• םייהנרפ לש ותניחת-ותשקב עמשמל יכ ,הדבועה איה תיתועמשמ .םירבדה לש

 זירכמ (ח"כש :ריישת ,ןונגע) '...אולה .חח םיינש; רכ רמול תיאר המ ץנ ייה יל
 לע הגניא םג הבישמ המוד הבושת) 'םירופיס רפסל יקסע ןיא' אשנתמ ןוטב רנייטש

 ענמיהל תשקבמ איה רכבו 'םירופיס רפסל תעדוי יניא' - טייהנרפ לש ויתולאש

 םג ולו ,אתורבח ללכל ןעמנהו ןעומה תא סנכל ידכ וב שיש הבושת-הלאש דרעמה ןמ

 .(תיאערא

 לכ ףוקעלו ,דבלב םדודיבב םירבד טולקל רנייטש לש וז ותייטנל ילוא תיניפוא

 רממ השקבב ,רמאו רנרוו ףיסוה' :האבה ותבוגת םג איה ,תדכלמ תויתביס לש ףצר
 רחא םעט ןכ םא ,רחא םעטמו הז םעטמ רמוא התא ירה .והמ םעט ותוא יל רומא

 רחא חטשב אצמנ רחא םעט ול ארוק התאש רבדה ותוא ,רמאו רנייטש בישה ?והמ

 ררדב םג יוליג ללכל העיגמ תושביה תויטרפה תודבועב קובדל רנייטש לש ותייטנ
 :םייהנרפו הגניא לש םהיאושינ תשרפ תא אוה הצרמ הבש

 ןופלטזו-ייונמ תמישר תא ךופהל הסנמ 'ןילבול רמ לש ותונחב' רוביג .3
 וזיא' :תואבה תולאשה תא ומצעל גיצמ אוהש ךות ,יתוחפשמ ירוהרהיל

 ונריעל האב ןכיהמו הז םשב הארקנ םעט הזיאמו הז םשל הנושאר החפשמ
 .(120 ימע ,םש) '--הביס וזיאמו
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 .םינותיח ויה אל ויידעש אלא ,דחא םדאל תדעוימ .רתיהש םיבוט תב הרענב השעמ'

 אבו הרענ התואל דעוימ היהש הז םלענ .הוולתנש ימ ול הוולתנו רבדה לגלגתנ

 ול האשינו התצרתנש דע הרענה תא בבסמ ליחתהו הזל לפטנש־־הז

 :תפ0ונ הנחבה לא ונתוא הכילומ רבכ וז הנורחא אמגודש אלא

 הריציה ירמוח לש ףלחתמ ןוגרא .2

 לש הכלהמ ךותב םתוא ןגראמ אוהשכ וירמוחב 'קחשמ' ןונגע תא ונא םיאצומ תחא אל

 םישגופ .םיפלחתמ תורואבו תופלחתמ תויוזמ ןתוא עיצמו תופלחתמ תונוכתמב הריציה

 אתחנתא תניחבב אוהש םוכיס ,4םכסמו םנכמ תונמוזמ םיתיעלו ביחרמו שרופ ותוא ונא

 .תשדוחמ תירופיס הפונתל אצומ תדוקנ םג אוהש םוכיסו ,הכרעהלו הניחבל וא רוכזיאל

 טייהנרפ רופיס לש תרכונמ תמצמוצמ הסריג רנייטש לש ומשמ ןונגע עיצה ,דבעידב

 לש םירבדה ,םייוור םה הב הברה תויביטומאב ,םיטלוב וז הסריג עקר לע .וקלחב

 האר) שבויבו תוסגב רטפ רנייטשש םידמעמ ולש היארה תיווזמ ריאמ אוהשכ טייהנרפ
 ותואכ הימוה ישפנ' :השאל םייהנרפל ול תויהל הגניא לש 'התוצרתהי דמעמ אמגודל

 תחנהש העש התוא תא תרכוז .השאל יל תויהל יל תיצרתנו ידיב ודי תחנהש םויה

 .(ד"לש :םש) י—יפתכ לע ךשאר

 .החיתפה טפשמב רבכ 'טייהנרפ• לש יפוסה ותוצמית ונל ןמוזמ רבכ ירה הצרת םא

 .דבלב ןותנ עגר לש היצאוטיס ןייצל אב וניא 'לוענ ותיב תא אצמ ותריזחב' ,ןכש

 קרפ חתפבש תילעופה וזמ לידבהל ('ותריזחב') תינמשה הרוצל ןונגע לש תוקקדזיהב
 תתלו ןמז ןויצ לש ידעלבמ רושימה ןמ םירבדה תא עיקפהל ידכ שי (,סנכנשכ') •ב

 תישפנ היווה אלא ינוציח יזיפ טקא דוע הניא 'הריזחיה .עבק לש תועמשמ םהב

 בוצקהו רצקה סומתירה ןמ םלעתהל ןיא - רכל רבעמ .הפי ןאכ הלוע הניאש תיתרבח
 .תחאב תתחינ לרוג-תכמ לש המעטמ וב שיש ,טפשמה לש

 ךרד םע החיתפה טפשמ לש תתצמותמה תוצרחנה תא תמעל םוקמ שי וננינעל ,בושו
 הלועה תוילרוגה לילצ לע דומענ הז בלשב .תרעושה לש היפמ םירבדה לש םתריסמ

 הלטנו —הלענו האציי :םילעפה ףצר לש תוימאנידה ךרד לע םיבחרתמה הירבד ךותמ

 .'הבשיח אלו—

 לע עיבצהל ןתינ ,ןאכ דע יתעבצה םהילע ,הריציה לש םימצמצמה םילוגליגל רבעמ
 ,ןויסינ לכ ילב :בחרומ לוגליג םעפהו ,תיאמצע הדיחיכ דומעל לוכיש ףסונ לוגליג

 ,טייהנרפ' לש תיפוסה ותובצייתה ילוגליג ירחא בוקעל ,ילוא תורשפא לכ ילבו

 תנמ לע הריציה לש התצורמ תא רוצעל ןונגע לש וכרדל תוקהבומ תואמגוד .4

 וינעל .,ןילבול רמ לש ותונחב• הארו •הלכ תסנכה• האר - םכסלו סנכל
 .58-57 :1972 ,קיווצ :האר ,ןינגע לש ותריציב םוכיסה
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 דימעהל םצעב ןתינש ,חכוויהל ידכ תינדפק האירק הידש יל הארנ ,יהנה דעי חסונ
 אמרופניאה םינותנה לכ תא וכותב אוה רצוא ןכש ,דבלב יד קרפ לע 'םייהנרפ' תא

 .(םיקרפה תעברא לש ףקיהב) יחכונה הפקיהב הריציה ונל תקפסמש םייביט

 הריציה לש הפוםב ,תקהבומ תיאמצע הלבונ םצעב אוהש ,יד קרפ לש ותעיבקש יל הארנ
 תא עקשל בושו בוש הטונ ןונגעש ,ןועיטה תא ששאלו רוזחל ידכ וב שי תבחרומה

 .תבציימ תיפא תרגהמ לש התוקצומ ךות לא טטורה יטאמרדה תאו יאליטרעה ירילה
 ורד יד קרפ לא ויארוק תא ךילוהל רחב ןונגעש הדבועב יכ יל הארנ - דועו תאז

 לש היצקנופה תא אלמל םתוא רישכהל שקיב אוה 'ג-יא לש ןיכמה ךוראה רודזורפה

 תחכופמ ,הכורד תוננובתה ליעפמש ארוק םע 'ד קרפ תא שיגפהל שקבמ ןונגע .ןעמנ

 .תישגר תוברועמ לש תוילטנמיטנס לא שולגיש ילב ,תקפואמו

 (הלתנ רובד ;תוביח ןושל ;חיש-ישושיג) תורבדיהה טקא לש הקימנידה תמוקע .3

 דע ,רעשמ םינפל רעש םייהנרפ תובקעב ארוקה תא הריציה תנוכתמ הכילומ ,רומאכ
 אקווד ואל הלוע הז ההשמ ךלהממ הלועה חתמה רקיע ,רומאכו .הגניא לש הרעשל
 :שממ-לש-חיש לש ותומקרתה ישושיג רחא בקעמ ךות אלא ,שחרתמה ךותמ

 םייהנרפל תכרועש תרעושה לש תיעצמא יתלבהו תעפושה התונרבד ןמיסב דמוע יא קרפ
 םשל הלאש טפשמ תמדקה ,עבמה תובחר םה הינמיסש 'תוביח-ןושליב םינפ תלבק

 וז דועבש אלא .(•תמאב תמאב') קוזיחו רושיא תולימל תוקקדזיה ,דגהה תשגדה
 .תרבוג הקיתש ךות לא םייהנרפ סנכתמ 'הרמאו הפיסוהו—הרמאי

 ןושל' םייהנרפ טקונ םעפה :שממ לש תורבדיה לכ תרצונ אל ויידע 'ב קרפב םג
 חונב אלש המצע השח דורטרג .אוושל ךא ,יגיז לש וביל תא תונקל ידכ 'תוביח
 דורטרג םגו םייהנרפ םג .תוכמס לכ תרדענ השעמל איה דועב וכותל העלקנש דיקפתב
 תינוציחה תילולימה תרושקתה תאו ,בלבש םייגולונומ תונויגה לא םצעב םינופ

 .ןעמנ לאכ יגיז לא םהירבד םינפמ םהש ךות רוציל םה םישקבמ

 םימדקמ ףאו ,שממ לש ילולימ שגפמ תריצי ידכל םירוביגה םיעיגמ 'ג קרפב קר
 ןגפומ ינרטנק חרואב .היצאנוט יפוליחו תויגטארטסא ףוליח ךות ,אישל דע ותוא

 תכסמב היוטיב תא תאצומה ,רנייטש לש ותוניועמ םייהנרפ וליאכ םלעתמ םזגומו
 תא ליבקמ םייהנרפ .ףוג-תועונתב גהונ אוהש הלודגה תונכסחבו הטוע אוהש ףעזה
 ןכל םדוק אוה גהנשו תרעושה וב הגהנש 'תוביח ןושל' ךרד לע רנייטש לש וינפ

 לש וכשמה - םייהנרפיב ונל ןמוזמש בושחה ־ומוהל ללכ ןאכ יתקקזנ אל .5
 .1979 ,טיבש :הז וינעל האר .1ץראהיב ןובזיעה ןמ םסרפתנש ירופיס
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 ףוג תועונתב ,תמכחתמ תבחרהב בישמ אוה תוצוצקה ויתורימא-ויתולאש לע : יגיזב
 םיבייח הז ןוגכ לעי ;,ץנייה תרמא הלודג תמאי) תגלפומ תוצילעבו תומזגומ

 רבוע אוה ,שפחתהל וחוכ דוע ול דמוע אלשמ ,הגרדהבש אלא .(יוכ אוהש רמול
 ילגעמ ךותמ רכ ןיבו ךכ ויב .תויניצו הינוריא תויוור תוירוטיר תונוכתמל

 הנכאש ,היטימוכיטס ויעמ ידכל םעפ ידמ חישה דדחתמ הלא םיפלחתמ רוחס-רוחס
 .יהלתנ רוביד• - (הגניא לש התנחבהמ חונימה תא תלאוש ינאש ךות) התוא

 .ריכמ התאש םדא ינב ךל ונמדזנש רעשל שי ןכ םא' :אמגודל האר
 .תוזע םייהנרפ הנע ?המ ונמדזנ םאו
 ךל ןמדזנ רשפא ריכמ התאש םדא ינב ךל ונמדזנ םא ,ץנ י יה רמא

 .רבד ץמש עומשל

 ?ןוגכ ,רבד ץמש
 .(הייכש ,םש) 'םלועב והשמ הנתשנש ןוגכ

 תנוכתמ תרזוח ,תושפחתהו תורגתה לש תונוכתמל שרדנו חישה בחרתנ בושש רחאלו
 וניאו וחיש-לעבל םייהנרפ ברואש בראמה לש ומעטמ וב שיש ,'הלתנה רובידה'
 6.הפרמ

 יד קרפב ןכש .יג קרפב רבכ ואיש לא חישה ךילומ ןכותל הרואכל תיפוקניס ךרדב

 אלמל לפנה תונויסנ - ךכל ישחומ תוא .הכיעדו תופפורתה לש ןמיםב אוה דמוע
 רופיסב ,הגניא םגו טייהנרפ םג הב םישחש ,םירבודה תא תפפואה תוקירה תא

 לש התקיחש ןמיסבו םייהנרפ לש יגולונומה יודיווה ןמיסב דמוע קרפה .םירופיס
 רובידה לש הקינכטה תועצמאב חישל התוא רורגל רנרוו לש ויתונויסנ םג .הגניא

 ,רנייטש םע שגפמב ול שרדנש הזמ הנוש שומיש וב תושעל אוה שקבמ םעפהש ,הלתנה
 ךל שי הנושמ עבטי :הסירתמ איהש דע החור תרומ תא םיררועמ קר הלא תונויסנ

 לש תנוכתמב םייהנרפ בישמ בוש ךכ לעו .(ג"לש :םש) ירוביד לכב הלתנ התאש
 רחא ךשמנ ינא ךיתיאר אלש םינשה לכ רחאש ךיניעב הנושמ יכו' :הלתנ רוביד

 .'?ךירבד

 תארקל הריציה לש ךלהמה תא השיחממ 'ד קרפב תדרויה חישה לש תוימנידה תמוקע
 טפשמ לא םויסה טפשמ ונתוא ךילומ יטילאנאה הנבמה ךרד לעשכ ,תילגעמ הריגס

 :שארמ וילע ץרחנש ןידה תא רוביגה לש ופוגב רשאל אלא אב וניא ןכש ,החיתפה

 אציו רדחה לע (םייהנרפ) ףיקשה' ,ובלצ תא אשונה בולצה לש ויוניע ךרד לע
 .'תלדה תא רגסו

 רמול ינכירצו' :'ןולל הטנ חרואיב םג ונאצמ הלתנה רובידה וינע תא

 רוביד לכש ינפמ ,תינשו—תישאר (הלאירא םע) המע רבדל גונעת ןיאש
 איה תרמאש םירבד ללכמו ,וב תילתנ איה ךיפמ איצומ התאש רובידו
 .(143 ימע ,םש) ,--םהילע ךמע תחכוותמו תרמא אלש םירבד ךל תסחימ

 ראת ,(1971) ןבא ףסוי .יטושפ רופיסיב םג תויוצמ 'תולתיהיל תואמגוד
 שממ לש רשק םייק אל ובש ,חיש וב ןייפאל שקיבו ידה רוביד'כ וז תנוכתמ

 ,ורמאמב ןהל קקזנ אוהש תואמגודה יבגל הפי הז ןויפיא .םירבודה ויב
 אקווד הלוע 'תולתיה'ה וינעל הגניא לש התוקקדזיה םצע ךותמש יל הארנ ךא

 .ךפיהה
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 (ינורכניס תומיע) הלתנ חוסינ .4

 הז לש רדסב םיקרפה םירצויש ףצרב ונתוא ךילוה חישה לש הקימאנידה רחא בקעמה
 תוכרעמ עבראכ הריציה יקרפ תעברא תא דימעהל ןתינ ,המוד ,ךכל רבעמ .הז רחא
 .ינורכניסה תומיעה ךרד לע תוטילב תולבקמו וז דצל וז תועובק םינפ-תולבק לש

 אל ,המוד ,ךא ,םיקרפה ונל םינמזמש תויצאוטיסה ןמ ןבומכ ןוזינ הז תומיע
 לש התניחב תובקעב אקווד תויוקדב הנחבה ללכל עיגמו אוה רשעתמ ךכמ תוחפ

 המקרב יזכרמ דיקפת .תבשוחמ תונקירבו תונדפקב ןאכ תבצועמה תילולימה המקרה
 חוסינ' הנכאש המל דעונ ,תילארטילה תועמשמל רבעמש תועמשמ ךילומכ ,תילולימה

 םישומישל יתנווכ ,,הלתנה רובידיל ונינעב בורק אוהש ,הז חונימב .,הלתנ
 תא ריבגהל הלא ואבש שוחל אלש לוכי ךניאש ,ינושל ףורצב וא הלימב םירזוח
 חתפב :אמגודל .המודה ךותבש הנושה תא ףושחל תנמ לע שקבתמה תומיעל ךתונרע

 הלביק לבא —תופי םינפ רבסב ותוא הלביק /־דורטרג;' - ונא םיארוק •ב קרפ
 .י החמש ץמש אלב ותוא

 לע עיבצהל ידכ וב שי 'לבקיב (הלבק לבא—הלבק) גיוסמ םעפהו ,רזוחה שומישה
 הלבקה לש תינחור-תימינפה תועמשמה ןיבל יזיפה-ינוציחה יוליגה ןיב רעפה

 האלמ טעמכ הרזחש ,הדבועה תיתועמשמ .(הריציה חתפבש 'הריזח',ר וינעל המודב)
 ותוא הלביק הגניא' :יד קרפ חתפב םג ונל ןמוזמ יב קרפ לש ןושלה סופד לע

 .יותוארל החמש התיהש םירובס ונייה—אל אלמליא .תופי םינפ רבסב

 ןייפאל ידכ הב שי 'החמשי ןיבל ,תופי םינפ רבסב םינפ תלבק ןיב תשגדומה הדרפהה
 סומינה יללכ תא תוחנוז ןניא םיבוט תונבל תואיכש ,תויחאה לש ןתוגהנתה תא

 .ןכות לכמ הקיר םינפ תלבק םייהנרפל תוכרועו ,םיירטנמלאה

 טקאכ ,םינפ-תלבק וינע תושרופמ רכזנ תויחאה םע רשקב קר יכ ,ריענ ךכ תובקעב
 םינפ דימעמ אוה - סומינ ינוניג ירוחאמ רתתסהל ללכ הסנמ וניא רנייטש .יסקט
 .('תופעוז םינפ שבול') םדא לכ םע שגפמ תארקל גהונ אוהש םשכ ,ועמשמכ וטושפ
 דועו ,'םהינפב ומצע הארמ' אוה ,תוירבה תא לבקמ וניא רנייטש ,קוידה ןעמל
 ועמשנ') 'היילעה' ךותמ הלגתמ אוהש םדוק דוע ומצע עימשמ' אוה - קויד רתיל

 תונכה לכ אלב ,םצעב .('ויפבש הבוטה הרגיצה לש החיר עמשנו—ויתועיספ
 .תרעושה קר םייהנרפ תא תלבקמ םהש לכ םינוניגו

 תואלממ תומיעה לש ודוקימב לטובמ אל דיקפת יכ יל הארנ --םמ>תשה המת ההת
 :7הריציה לש תילולימה המקרה ךותמ תולגתמו תובשש ולא םילמ

 ,54 :1979 ,קיווצ :לתרעזו האר וונגע לט ותריציב !והימתה לש המוקמ לע .7
 .יב רוט
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 יכ ,ונל ירב רשקהה ויתמו ,'תממותשמ' איהשכ תרעושב ונא םילקתנ החיתפב דימ

 ('?רוזחי אלש ורמא המל—רזחש עמשמ') תיעבט תינאטנופס תוממותשהב ןאכ רבודמ
 יגיז לש ותלחנ איה וז ויעמ ההימת-היהת ךליאו ןאכמ יכ ןיחבהל השק אל ךא

 תשמשמ םירחאה לש םהיתובוגת לכב .ומא לש בזכה יבוביג עמשמל ,דבלב קוניתה
 :הטושפו הרישי הניאש ךרדב היתונוכתמ לע ההימתה

 .(יב קרפ) 'תוהמת םינפ זדורטרג; התשע הגניא ןכיה /־םייהנרפ; לאששכ' -
 ולצא דקפומ היהש ומעז לפכוה טייהנרפ תא הארו ^רנייטש; םנכנש ־ןויכ' -

 .(יג קרפ) 'תוהימת וינפ לכ ואלמתנו
 :םש) 'ההימת ןימכ /־רנייטש לש; וינפ וחירפה וייחל ליגר היה אלש ךותמ' -

 .(ו"כש
 .(ב"לש:םש) יול ךלוה וניאש לע וילע ההימת !רתיהו היניע וב (הגניא) הפקז' -

 :השקמ אוהשכ םייהנרפ ףשוח רנייטש ינב לש םתהימת לש לבוקמ יתלבה היפזא תא
 ינפ תלבקמ שיא לש ותשאש םלוע לש וכרד אלו ?ךכ לכ הימת (רנ י יטש) התא המי

 לכמ' :הינזאב ארוק אוה הגניא לש התהימת לע המת אוהשכו (ו"כש :םש) '?הלעב
 .(ב"לש :םש) יילע רבעש המ תצקמ עומשל תשקבמ תא יאש הומתל שי םוקמ

 םע ךא ,הלובחתו הינונק לש קבא לכמ תויקנ םייהנרפ לש ויתוהימתש םנמא ןוכנ
 טעמ אל הב שי לכה לעו ,םייתרגיש םניאש שפנ יבצמב ולש ההימתה םג הכורכ תאז
 :ולש תימצעה ותוגהנתה תניחבבש תויביטקלפרה ןמ

 תוחא םע בשויש ומצע לע הימת טייהנרפ; הזו תקתושו תבשוי /־דררטרג; וזי -
 .(ד"כש :םר) 'קתושו בשויו ותשא

 ול הפיצש בצמב יורש ומצע אצומש ימב תזחואה תוימולתה רפונמ הב שיש ההימת
 ,.רימתו בשוי היהו• :הגניא לש התציחמב יורש אוהשכ טייהנרפ המת .ךכ לכ

 .(יד קרפ) 'הלצא בשוי אוה בוש הגנ יאמ קחורמ היהש םינשה לכ רחאש

 ןונגע השועש שומישה רחא בקעמב ונתוא שמשל ידכ םג ןהב שי תונורחאה תואמגודה
 'םהל םיבשוי' ףורצב שומיש ןונגע השוע ויתוריצימ תוברב יכ ריכזנ :יבשי'ב

 ,ןאכ םג 8.תילידיא-תיתחפשמ הריווא שיחמהל תנמ לע 'הל תבשויו ול בשוי' וא
 תא אוה הלעמ םתבהא תומימ םייגלאטסונ תונורכז הגניאב ררועל טייהנרפ שקבמשכ
 ,תאז דגנכ .(ד"לש :םש) י—דחאכ ונייה םיבשוי תאו ינאו—י הבש הנצסה

 ברסמ אוהשכ ,ורוביג יורש הב הילשאה לדוג לע י־מרל רפסמה ,המוד ,שקבמשכ
 :רמול ול חינמ אוה התציחמב הבישיהו הגנ יא םע שגפמה לש יתימאה וביטב ןיחבהל
 תאו ינאש וז העש דגנכ םולכ אלו הניא הייפצ התוא לכש ינא האור וישכע'
 .(םש:םש) 'דחאכ םיבשוי

 ;19-18 ימע ןילבול רמ לש ותונחב ;135 ,125 ,95 ,74 ימע ,הרישי האר .8
 .96 ימע ,הארנו ךומ0 ,'לכורהו תינודאה•
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 שיחממ ,םייהנרפו דורטרג םיבשויש אתווצב הרואכל הבישיה לש יתימאה היפוא תא

 :ונינפלש תינושלה תינבתב תשרופמ היצאלודומ השוע אוהש ךות רפ0מה

 י—הזו—וז—הזו—וז—הזו-הז—וז .דורטרג הל הבשיו טייהנרפ ול בשיי

 .(םש :םש)

 תאלממ ,רורטרג םע שגפמה דמעמ לש הריוואה תשחמהב בושח דיקפת יכ יל הארנ

 וליאכו בש אוה הייבשה ךמ אל וליאכ' ותוא הלבק דורטרג 9:'וליאכ' תילימה
 תועטל ונא םייושע עגרל יכ הארנ .(ב"כש :םש) 'ותוא התאר אלש םינש ואצי אל

 הבישה לש הריזגה עור תא לטבל וליאכ אבש ,'ביטומ דנילב' ויעמ תובקעב תכללו

 .הנממ םלעתהל וליאכ תרחוב דורטרגש ,תרחואמה

 תווצמ ךותמו תוחונ-יא לש הכובמ ךותמ תצמאמ דורטרגש ,י וליאכ'.ה-תוגהנתה חורב
 אוהש ךותו ,יגיז לא ומצע םייהנרפ הנופ ,ול הלגרוהש סומינה לש הדמולמ םישנא

 ארוק אוה ,דורטרג לש התוגהנתהב עלבומה 'וליאכיל שרופמ ילולימ עבמ ןתונ
 ןמ /־'רנרוו דודה' ;'ביבחה ךדוד'; רזחש חמש התא ןיא וליאכ' :הבואכ הינוריאב

 .(ג"כש :םש) 'היבשה

 תוילימה לש היצקנופה .5

 וירוביג לש םבלב שחרתמה תא עיצהל ךונגע רחוב 'םייהנרפיב םג יכ ןיחבהל השק אל

 .ןהירצמב תומיוסמ ןושל תוינבת ךות לא תוקוצי תורמגומ תובשחמ לש ותאצרה ךרד לע
 שקבמ ,תלטלטימו ויידע תספורה וז ,תינושל-םדקה תוצצורתהה לש המעט תאש המוד ךא

 תוילימה תודימעמש תילאקיסומה המכסה ךות לא התוא עקשמ אוהש ךכב דומצב רמשל אוה

 תא בצעמ ןונגע תא אצמנ לשמל ךכ .ותוא תובצימו ילולימה הנבמה ךותב תועקושמה
 אירטו אלקשה לש 'ילאקיסומיה ךלהמה תא לאוש אוהשכ קוניתה יגיז לש השקה ותייהת

 :תינויגה-תיתוגהה

 .(ב"כש:םש)יש—אלא—םאש—ש—ש—ירה—ו—וליאו—ירה לבא—אל המל—םאו'

 דורטרג הרהרה' :דורטרג לש הבלב שחרתמה ןמ םג רפסמה ונתוא םיעטמ המוד ךרדב

 םייהנרפ תא החינמ ינא םא אלא .ןאכ םייהנרפש ץנייה תא עידוהל ןיכירצ ,הבלב
 בוט אל ללכבו .—ש בוט אל ירהו—סנכילו ה5דה תא חותפל אוה לוכי יל תכלוהו

 ןיאו —אב רבכש רשפאו ,אוביש םי ינ לרקל הפצמו תבשוי הגנ יאש םויה הז אבש
 '...ש ול רומאו אבא לצא ךל ,ול הרמא .דמוע יגיז תא התאר .—הלא ינשש ךרוצ
 .(ג"כש :םש)

 רוביגה לש היצנזכסניאה ןיב ךילומ רוטאמרופסנרטכ •וליאכ' לש היצקנופה לע .9

 ךכבש אלא .260:1968 ,במולוג :האל ,בלושמה רובידב רפסמה לש וז ןיבל
 .ןאכ תקסוע ינא ויא
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 היצקנופל ונבל תמושת תדדחתמ ,עטקת םויס םע ריואב היולת הראשנש ש-ה תובקעב
 תלמ ,הקיז תלמ) היתויועמשמ ןווגמב תשמשמ איהשכ ,הלוכ הריציה ךרואל ש-ה לש

 .(הביס תלמו י,וינע

 :תרעושה תא הכרד יפ לע תשמשמ איהשכ הריציה תחיתפ םע רבכ ש-ה תא ונאצמ
 .יקוניתה תמש רחאמש י ;•--טייהנרפ תרבגהש—הקיר הרידהש—חרוט אוהש וינעלו'

 אוה תאז תורמלו ,הביס לש יש תיקודקד הניחבמ אוה תרעושה לש הירבדב 'ש-ה
 .םירבדה םירשמש 11בוביגה תשוחת תא רוציל האבש רוביח לש תילימכ ונינזאב לצלטצמ

 המידק ךילומה ,ץרמנ בצקב וז יבג לע וז תודבועה תא תרעושה המירעמ התרזעב המוד
 ,'תיוויאנ תוירזכא' וז ירה ,ןאכ שי תוירזכא םנמא םאו .םיסוסיהו םיטבל לכ אלב
 12.רחא םוקמב ןונגע לש ותרדגהל קקדזהל םא

 לע 'ש-ב ךכ לכ לתופמה שומישה דמלמ תרעושה לש תיעצמא יתלבה התורישי .עקר לע
 .ועלקנ הילאש תישוגירה היצאוטיסה לעו וילעב

 יגיז לעש רסמה תא חסנל הילעשכ דורטרג תטבלתמש חוסינה-יטבל ךכ לכ םה םייתועמשמ
 :ויבאל ריבעהל

 .(ג"כש :םש) '...ש ול דומאו אבא לצא ךלי-
 .(םש :םש) ותוארל שקבמ רנרוו דודהש ...ש אבאל רומאו יבוהא ךלי-

 םושל רפסי אלש קוניתה תא ריהזהל דורטרג התיה תשקבמ .ותריזחה ךלהש ןויכ
 .(םש:םש) ןאכ םייהנרפש -ד־ילםדא

 :ב"יק ימע יטושפ רופיסיב האר ש-ב המוד שומיש

 .םייחל יקמיג םייחל ,ארקו וסוכ תא שובייל לטנ'
 ...ש.ןוצל יהי ,םייחל שובייל םייחל ,רמאו ץרוק הנענ
 וליפא ונמיה דבאנ אלו רמושמה ןיימ תותשל הכזנש ...ש...ש ,שובייל רמא

 .הלטבל תחא הפיט
 .ןמא וניחא לארשי לכ םע ,רלה יזייא רמא
 .ןמאו ןמא ,ישטומ רמא
 ...ש ןוצר יהי ,הילדג יבר םייחל ,ץרוק רמא
 ...ש...ש...ש ,שובייל רמא
 .(ב"יק ימע ,טושפ רופיס) .ונל רכז ונלפשבש ,ישטומ רמא

 המלועב הל ןיאש ,םיגחכ הימי לכש ,איה תינקירש הליחת היה רובסי הוושה
 .(א"נש ימע לוענמה תופכ לע ,ילוחה תעבג') 'וריבחו םלע םלע לע בוגעל אלא
 .ז"כק ימע ,הנה דע האר
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 תוארוהה ןיב רבעמ-תילוחכ יש לש דמעמה תא קירבמ לוצינ ןאכ לצנמ ןונגע

 וחוסינ ויבל ,רזגמה הרבעהל םישורדה םיאנתה תא רוציל ןדיקפתמש ,'תוינפוגיה

 תדקמתמ 'הערכהיה עגר תא תוהשהל היטנ ךותמ המוד .ומצע רסמה לש קיודמה
 ומכו.,טעמ תוכיראמה תויצאלודומ וב הסינכמ ףאו טפשמה לש אשירב הינשב דורטרג
 ךרדב .תוחילשה יולימל םיכסהל יגיז תא ענכשל ויידע הילעש םשורה תא תורצוי

 רושימב דקפתל דורטרגל הל לקו הל ריהנ :דמעמה לש םינפה בר וביט טלוב וז

 ךיבמה בצמב לפטיש תנמ לע רנייטש לש ותנמזה הילאמ תשקבתמ ומכ ןכש ,ינוציחה
 .םירבדה םיכבתסמ 'ש-ה םוסחמל רבעמ ךא .רצונש

 אוהשכ ומא תא ץלחמ ולש תורישיב קוניתה אקודש הדבועה ךכ לכ תיתועמשמ בושו

 .(ג"כש :םש) •ךל תארוק אמא ,אבא אבא• :תוטשפב ארוקו המזי טקונ

 תועמשמ ךילומכ קוניתה לש היצקנופה .6

 ךא .איבמו ךילומ לש היצקנופ תינוציחה הלילעה לש רושימב אלממ יגיז קוניתה
 השק .יביטארטסוליאה רושימב םג אוה אלממ וז ןיעמ היצקנופש ןיחבהל השק אל
 ,יל הארנ .םייהנרפל היגולאנא הליבקמ יגיזב תוארל שקבמה ימנוש םע םיכסהל יל

 ,'ויבא לש ןבה' אוה יגיז יכ ,הריציב שרופמה ויוטיב תא אצומ םג רבדהש יפכ
 שיחממו ופוגב םלגמה אוהו (ג"כש :םש) 'רנייטש תא טמקראטש אמריפה לש ןב' אוה

 ןאכ קקדזהל ילב .יורש אוה הב הריוואה תא דימעמש םיסחיה ךרעמ תא יח חרואב
 קוניתה יכ ריענ ,ןונגע לש ותריציב תקוניתהו קוניתה םיאלממש ,היצקנופל

 הגניא לש תמה קוניתה.יתחפשמה אתה תא תקדהמו תרשקמ היילוח אוה 'םייהנרפיב
 קוניתה - תאז דגנכ .םהיניבש רשקה קותינ לש יעמשמ-דח יוליג אוה דנרו ו לשו
 .רתויכשמהלו הנסוחל תוא םה םה ,ויתובקעב אובל דיתעש הזו ,םירנייטשה לש יחה
 .החפשמה לש

 דעויש סוטאטסה והמ םייקוניתה וישוחב הנמאנ ןיחבמ םירשוקה ןיב רשקמכ יגיז
 ,תודוד לש רשק ותיא רושקל טייהנרפ לש ויתונויסנ תורמל :ותחפשמב םייהנרפל

 ותוא'ו (1ןאכל אב דחא םדא') דחא םדאי לש ימינונא דמעמ תוצרחנ הז ול עבק
 ,י...ש ימ• ןושלב םייהנרפ-הגניא תשרפ לכל שרדנש ,ויבא תא םידקה ךכב .ישיאה

 ךות תרהרהמ תאצמנ הריציה םויס םעש ,ותדוד תא םידקה םג ךכבו .המודכו 'ש הזי
 .(ב"לש :םש) •ול ךלוה וניא (םייהנרפ) םדא ותוא םעט המי :הרומג תורכנתה
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