
ץ"ב הרש 

םידייצ לעו םקשח תשרב םידוכלה לע 
םתשלוח םילצנמה 

א 

דוסיב יתעדל תונמתסמ ,התוער תא תחאה השעמל תורתוסה ,ונתוברתב םויכ תוחוורה תונפוא יתש 

הילטיא ,דרפסמ םירבע הבהא יריש" האמכ לש רחבמ והז ,."ינשה טוחכ" - סיגפ ןד לש שגחה ורפס 
,ח"יה האמה ףוס דעו (רקיעב היסולאדנא) דרפסב א"יה האמה תישארמ םיערתשמ וימוחתש ,"ןמיתו 

.ןמית וא הילטיאב 
חמשי תוברת רחוש לכש ,דואמ היוצרו תיניצר תיתוברת-תימואל-תיכוניח התמגמ ,תחאה הנפואה 

דרפס תודהי לש המודקה תירבעה תשרומה םע תורכיההו עדיה תרשעהו דומילה תמגמ יהוז .הילע ךרביו 
המגמל תיבטוק הריתסב ליעל רומאכ תאצמנה ,הינשה הנפואה ;ל"נה תוצראה תונמנ המעש ,חרזמהו 
לחה :הקיטוראו ןימ ינינעב רושקה לכב רתי-קוסיעל הייטנהו ,הרומגה תונריתמה תנפוא איה ,הנושארה 
הלכו הדורו וא הבוהצ תונותיעב האירק וא "הצצה" ,םילוז היפארגונרופ יטרסב היפצה תאנהב 
היסרוורפ ןימב ,ןימב תקסועה "הריצי" לכ לע תוגנעתה ,רוציקב .הבעות תורפסבו המיז-תוזחמב 
תא ררועל ידכ המודמכ םויכ שי הלאב קר ;יאליע "ישפנ טקש" ןימבו ,םירוצעמ רסח םזינויציביהסקאו 

.ובל תא תונקלו ונוימד תא בהלשל ,ילאמרונה ארוקה 
ירפס :הבהאהו קשחה תריש ןווגמ תא איצוהל ןיא ,ןימה אשונב תינחלופ תוקסעתה התואמש רורב 

יריש'ר "קשחה תוגורע"ו "קשחה תורבחמ" ללוכ ,ןימ יקסעב תוקסועה תונוש תויגולותנא ןכו הריש 
בכשמ" ,"בכשמ ילע םישנה תכאלמב" ,"םידוד ישעמ"ו "המיז-ירישמח"ו 'רננמז ינב םיילארשי הבהא 

ותואמ ,אקווד ילג שירבו ,הבורמ האנהב םינגומתמה ,הלאב אצויכ לכו ,ןוירפ וא "ןוירפא יריש"ו "םיצל 
לא הנופו םישוחה תא ררועמ ,ןיעל הלוגמש המ קרו ;דוע ול הפי העניצה ןיא הארנכש יטנאקיפ אשונ 
תוצילמ לש ךוכירו ןודיע אלב ,לכ ןיעל וימורעמ אולמב גצומש המ קרו ,םדאב רתויב םיתוחנה םירציה 

..."הרישה יבהוא" לאו ילאיצנטופה ארוקה לא םויכ "םירבדמ" הלא קר - םיזמרו ןושל ייוסיכו ןושל 
רוקמ יוצמ ,רתוי םירחואמל דעו םימדקומה םייניבה-ימי תפוקתמ ,המודקה תירבעה הרישב םנש עודיו 

.תאזה הרישה בבוח רוביצ ליבשב הז ןיממ "יסיסעו יטנאקיפ רמוח" לש בזכא-אל 
יניע דגנל ודמע הרואכל .סיגפ לש וז השדח היגולותנא תומייקה תופוסאה לא הפרטצה הנורחאל 
הרישה תצפה :ונייהד ,ליעל תרכזנה תיבויחה תיכוניחה המגמהו הרישה תבוט ,תאזה הרישה יקוח ,סיגפ 

לכמ רתוי יושעה ביטומה תועצמאב ,ונלש תרוחשתה ינב תובלל הבוריק - קויד רתילו ,ונכותב המודקה 
ותופרטצה :ונייהד ,הינשה תורשפאה םג תמייק ןיידע ."הבהאה יריש" ביטומ אוה אלה ,םבל תא דדוצל 

.הז יטנאקיפו יראלופופ אשונ לע תוגנעתהה ךותמו ,המשל קשחה תריש יבבוח לגעמל 
םהש המוד ,םתוריהב לכ םע ןכש .ומצע טקלמה לש וירבדמ הבר הדימב ןותנ הז ריבס דשח 
רוביחב תיתימאה ותנווכ תא ,טעמב וא ברב ריתסהלו שטשטל ,חיכשה ארוקה תא "לבלב"ל םישקבמ 

.וז ,לוכיבכ ,המימת היגולותנא 

רפסה יכ וירבד חתפב ותרכהב ,ומות דע םמתיהל שקבמ וניא םגש המודמכ .םת שיא וניא סינפ ןד 
..."םיבהואלו-הרישה יבהואל שדקומ אוהו ;תגנעמ האירקל אלא ,רקחמ ישודיחל אל דעונ" הזה 

אל ףא ,םינדמלל וא םירקוחל ןינע וב ןיאו רקחמ ישודיח לעב רפס הז ןיא יכ ,וירבד םינוכנ םנמא 
רחושו ליכשמ שיאל םגו ,הלא לכל .המשל ב"הי תרישב םיקסועה םייניצר םיטנדוטסו םידימלתל 
תודהי לש הרישעה תיריש-תיתוברתה תשרומה יפלכ שממ לש תונרקסו ןמע עתפל הלגמה ,םתס תוברת 
הזה רפסה דעונ אופיא ימל .ךרעו המורת םוש וב ןיא וז הניחבמ ירהש ,דעוימ הז רפס ןיא - חרזמהו דרפס 
"הדישה יבהוא"ל "תגנעמ האידק"ל דעונ רפסה ,ל"נה ותודע יפל זדבעידב וא הליחתכלמ 
,ידמל םכחותמ דוכלמו ,תשלושמ הריתס הבוחב תנפוצה ,וז תשרופמ הרהצה ןחבנ הבה ..."םיבהוא"לו 

.ומצע תשרה שרופ תא םג דכלממ ,רבד לש ופוסבש 

.ט"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה . 1 
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;ומצע רוביצ ותוא חרכהב וניא "םיבהוא"הו "הדישה יבהוא" רוביצ יכ ,עדוי תעד-רב לכ ןה 
,וידחי ןאכ ןדכיל סיגפ רשא ,ןיטולחל תולדבנו תונוש תוצובק יתש לע רבדל ןתינ בורה לע ,השעמלו 
- "הרישה יבהוא" :"ןושל לע לפונ ןושל"ה קחשמ ,לילקה ינושלה קחשמה תועצמאב ,טע-תכישמב 

...רבודמ הבהאו םיבהוא גוס ותואב לוכיבכ ."םיבהוא"הו 

םירגובמ םנ ילואו) תרוחשת ינב לש ימינונאה לודגה רוביצה הז - "םיבהואה" יכ הפי עדוי סינפ 

האירק"ל חרכהב םבל תא וחתפי אל וללה .הבהא ישעמל םתורכמתהב ,םתבהאב םמנע - (רתוי 
"םיבהוא"ל םוסקל היושע הניא וז הריש אקווד :אוה ךופהנ .םהל עיצמ אוהש וז הבהא-תרישב "תגנעמ 
תרישב םילודג "םיניבמ"ו םיחמומ םניאש ןכש לכ ,המשל הריש תאירקב םירוב םה יאדוול בורקש ,םתס 

,הריש ירבד לש רומג חבזבו הביצעמ האעחה יהוזש שארמ רורב ,םהל ורפס תא דעי סיגפ םאו ...ב"הי 
,תמאב "הריש יבהוא" םג םה "םיבהוא" םתוא הרקמב םאו ...בל תכשומ "קשח תריש"ב רבודמ וליפאו 
ךותמ (םיילאוסקסומוהו םייפארגונרופ םקלחש) אקווד םייטורא "הבהא יריש" םנעמל רחב םעט המ 
גציימה רתוי ןתאמ טקל םנעמל רחב אל עודמ זאיהה הפוקתהמ הרישעו האלפומ הריש לש םי ותוא 
ותיתב ,"הרישה יבהוא" םתוא יפלכ אטוח אוה יחכונה טקלב 2 ז הנימב תדחוימ הריש התוא תמאב 
תא םהמ ענומ ףא ,הריש התוא לש הנויבצ תא ףלסמו לקלקמה ,דוחיי רסחו םצמוצמ רחבמ םהינפל 
תמאב הדמעש איה "הרישה יבהוא" לש םתבוט אלש אופיא הארנ .יזא הבתכנש תמאב הבושה הרישה 

יריש" םתואב אצומ אוהש דחוימה ןינעהו ,ולש "וגוניע" אלא ,המצע הרישה תבוט אל םנו ויניע דגנל 
תיתימאה הרישה לא םכרד ואצמי םירחאה) םייטנאטליד הריש יבבוח ינפל לושכמ ןתנ םג תאזב ."הבהא 

,דבלב דחא ביטומ לע התוא ודימעהב ,היפיפי המודק הריש התוא יפלכ אטח ןכ .(םמצע תוחוכב 
,תמאב "הרישה יבהוא" ,םימימתה םיארוקה רשא ,הבש יטורא-ינשוחה - לקה דמימה תא קר ושיגדהב 

.וננמזל הדיחיה הבושחה התמורת ,הרקיע אוה אוה יכ םירובס ויהי 
לע ,("םיבהוא" םג םה וליפאו) םייתימאה "הרישה יבהוא" יכ סיגפמ רתסנ אל יאדווב ,ןכ לע רתי 

אקוודש רעשל ןיאו .םימדקומ הכרדהו דומיל הכירצמה ,תאזה הרישה תאירקב ם;ך םינמוימ םניא בורה 
הרומכ סיגפו .וזכש הריש תאירקל תשרדנה תונלבסהו המיאתמה העשה תא ואצמי ,םתבהא תותיעב 
ןומיא הברה רחאל קר עיגהל רשפא ,הריש התואב "תגנעמ האירק"ל יכ תעדל םג ביטימ ןה ,רשכומ 
וא ,"םידקשהו םיקומיצה" וליפא ירה ,ךכו ליאוה .תדחוימה הנושלו הירויצו היוטיב יכרד תנבהו לוגרתו 
םיאלממה םייסיסעהו םיבבלמה םיישנה ףוגה ידמחמ רתיו "םיסגאהו םיחופתה םינומירה" השעמל 
הבורע םהב ןיא ,"הרישה יבהואו - םיבהוא" לש םבל תא דוצלו תותפל שקבמ אוה םהב רשאו ,וז הריש 

.םהלש םתבהאמ םבל חיסהל חילציו ,ותמישמ חילצת ןכאש 
,לוכיבכ ,םנעמלש םיארוק םתואל םצעב דעוימ וניא הז רפס יכ ,ליעלש הרבסה תא קזחמ רומאה לכ 

ותוא אקווד רבד לש ופוסב אוה ,תאזה הרישה תאירק לע תמאב גנעתהל לגוסמש ימ השעמלו ;דעונ 
הדישה יבבוחו םידמולמו םיליכשמ לש דחוימה רוביצה :ונייהד ,ול דעוימ רפסה ןיא סיגפ ירבדלש רוביצ 
("םירקוח" וא) "םיבהוא" וכותב םייוצמש ןיב ,(הלש קשחה תריש קר אלו) הללכב המודקה תירבעה 

.ואל ןיבו 

אוהו ;אקווד "קשח יריש" לש בל ידדוצמ "תונויתפ"ב ךרוצ ןיא הז רוביצל יכ זמרנ רבכ ליעל ,םרב 
וא "תוגהה יריש"ב ןמע רתוי אוצמל יושע אוה ללכ ךרדבו ...אדירג "תודידי יריש"מ םג טלחהב הנהיי 
וא ,םינונש געל וא "הנולת יריש"ב וליפאו ,םיימואלה "ןויצ יריש"ב וא ,הלועמה "דיחיה תריש"ב 
םיטעמ "םהינכרצ" הז גוסמ םיאשונ יכ עודי ,םרב .תמאב םיעשעשמו םיגנעמה ,"תודיחו םידודיח"ב 

ואצמיי אלש ןכש לכ .הלילח "םיימואל" םירישב וא ,"תושירפ יריש"ב םויה ןיינעתיו יתפ ימו ;םויכ 
םלועה ריוואש דועב ,םיישיא "תוראפתה"ו "הנולת יריש" וא ,םינורטפל "חבש יריש"ל םיבר םיארוק 

!אקווד המשלו ,םהלש "קשחה" תבהאמו "םיבהוא"ה לש םיחדוקה םהיתונוימדמ םח דאו ןימ אלמ 
לע ןעשיהל היה לוכי אל ,ורפסל בחר םיארוק-רוביצ ןבומכ שקבמה ,חקיפה סיגפ םגש אופיא רורב 
הרישה ןובשח לע םג •ולו ,ל"נה תטהולה קשחה תריווא תא לצנל שקיב ןכל ,תמאב זזה "הדישה יבהוא" 

הנהכו הנהכ דועו ןדרי ,ןרות ,ןמריש ,ןמרבה ,רניו-ידארב ,ןייטשנרב ,יקסבונירוא לש תויגולותנאב ןוגכ 

.ב"הי לש לוחהיתרישל םיטוקליו הריש ירבדו םיפסאמ 

אלא טקלמה איבה אל ,תמאב בל גנעל ידכ םהב שיש ,ג"בשר לש םילועמה קשחה ירישמ ,לשמל ,הנה 

המיכ רשא ינצחמ" ןוגכ ,םיריש טקלמה רחב אל םתמועל .םייתרגשהו םיינוניבה ןמ םה וללה םגו ,השולש 

ולו" רמאנ וילע (ח"סק) "שא יבלב" ,(לוריבג לש לוחה יריש ,ןמריש ידארב תרודהמב ,י"ק ריש) "ודיבר 
םייוארה וירישמ" אוה יכ רמאנ וילע ,(ג"ל ריש) "הידיבר היפיפי יכ רושו" וא ,"ותויב םיברעה וירבדמ 

ןמ" אוה יכ בתכנ וילעש ,(ט"ע ריש) "הלקנו שר וליאכ ינבזע" רישה וא ,"בהז תויתואב בתכיהל 
."ולש תופיה תויצאזיבורפמיאה 
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דצמ ,םיקזח "ןיכומית"ו "ןיכומיס" ואצמנ ,הריש התוא לש המיצבו הנקויד ףוליסב .המודקה תירבעה 
הכימת הארנכ ול האצמנ דוהיב .(...ומצע םוחת ותואב ןבומכ) והומדקש םירחא םינקיטקלקא 
םסרופמהו לודגה "החמומה" ,ונעדוימ רוגמלא ןד אוה אלה ,דחא ןד לש ודצמ ,תיביסאמ "תירסומ" 
תגגוחה תונריתמה תריווא תא הפי לצנל ליכשהש ,ב"הי תריש לש היפארגונרופלו היגולוסקסל רתויב 
לכל טעמכ ,ולש "קשחה תוגורע"ו "קשחה תורבחמ" תא רידחהל חילצהש דע ,4ץראבו םלועב םויכ 
בלמ הקיחרה ,סיגפ ןדל רוגמלא ןד איצמהש וזכ "אימשד אתעייס"ש רורב .(...יברעו) ירבע ןולאס 
לש וז יתבר "סנוא"-תגיגחב קלח לוטיל אוה םנ ואובב ,(ול ויה םא) םיסוסיהה ידירש תא ןורחאה 
וקוסיע י"פעש ,סיגפ .הנובלע עבותה לאונו עישומ הל ןיאש ,הנכסמה תימייניבה תירבעה רישה-תב 
םג דכלנ ,הינינמ ןיב תויהל ךירצ היה ,(ומצע תוכזב בושח ררושמכ םגו)יניצרו דבוכמ רקוחכו וז הרישב 
הויש בהוא לש בל לכ באדי תאז לעו .עירפמ ןיאב והשעמ הב השועו ,הלוליהל ףרטצהו קשחה י"ע אוה 

.תמאנ וז 

ב 

יוארהמ - ב"הי תרישב "קשח יריש" קויד רתילו - "הבהא יריש" לש הזה ביטומב שומישה םצעל רשא 
תירבעה הרישה תרגסמב ומוקמו ותועמשמ ,וביטו ורוקמ לע דומעלו בחרנ רתוי תצק רוריב ול שידקהל 
הוואת לש עמשמבו ,תיטודא-תינשוח הבהאל ףדרנ יוטיבכ זא שמיש "קשח" הלמב שומישה .המודקה 
"תיטנאמורה") הרוהטה תינחורה הבהאה לש הדוגינכ המודקה ונתרישב עיפומ אוהו .םירשב תקושת וא 
הרישב הנושארל םיעיפומ ירנא'ז חנומכ "קשח יריש" .("תיהולאה" הבהאה וא ,"תינוטלפא"ה וא 
םירנא'זה רתי לש םתעפוה תעשב ,(תירישעה האמה ףוסב ילואו) א"יה האמה תישארב תירבעה 
,סנאבורפבו דרפסב לחה ,םירבעה וניררושמ לע תיברעה הרישה לש תפחוסה התעפשהב ,םיינוליחה 

.ןמיתבו הילטיאב הלכו 

'ר י"ע התשענ (5!"קשח יריש" םיששכ תועצמאב) ונתרישל הז אשונ לש תיביסאמה ותרידח 
יתררשה ודמעמ תוכזב ילוא .תוכלמה רצחב בושח רמוכ שמיש הב ,הדאנארגמ דיגנה ,יולה לאומש 

רמואה ,הז ינשדחו זעונ יריש אשונ ,תינדפקה תיתרוסמה תודהיה לש המלוע ךותל סינכהל זעה יתרבחה 
תודהיה לש החורל ךכ-לכ תדגונה ,תכל-תקיחרמו העורפ וליפא םיתעל ,החלג תינשוח-תונתנהנ ולוכ 

.תיתרוסמה תיתדה 

תופקתהמ הקינ אלש הארנ ,תורמ-תלטהב ברה וחוכו ,דיגנה לאומש לש אשינה ודמעמ תורמל ,ןכאו 
וכרוע ,ףסוהי ונב תרזעב) והשעמ לע קדטצהלו ןנוגתהל ץלאנ היה אוה .ונמז לש קודאה יתדה רוביצה 
תרישכ יטסירוגלא יפוא ילעב םה ולש "הבהאה יריש"ש ,שולקה יטגולופאה ץוריתב ,(ותריש רידהמו 
ןפוא םלוא .ורודב דחא ףא ללוש ךילוהל חילצה אלש המוד ."םירישה ריש" לש תשדוקמה הבהאה 
,ויפלכ תודהיה סחי לעו רוד ותואב ש"היש דמעמ לע דיעמ ,הזה הבהאה-רפס תועצמאב ,ותוננוגתה 

.(ה"מ ג"פ ,םידי תכסמ) "םישדוק שדוק םירישה-רישו - שדוק םיבותכה לכ" :אביקע יבר ירבדכ היהש 
ךכ-לכ וצופנ ,תינוליחה "קשחה תריש" תביתכל ליבקמבו ,ב"יהו א"יה האמב ,זא אקוודש אלפיי אלו 
המרקה ,תשדוקמה הבהאה תריש לש רנא'זה דחוימב חתפתה םג זא .הז רפסל םייטסירוגלאה םישוריפה 
לש וסחי רואיתל ,ש"הישמ הייומידו הנושלו החוכ תבאושה ,"תובהא" וא "הבהא יטויפ" 

לאה-תדובעו שדוקה-םוחתל קרו ךא ודעונ הלא םיטויפ ."לארשי תסנכ"-"ותןער לא "דודה"-ה"בקה 
.תסנכה-תיבב הליפתה תעב םירמאנ ויהו 

םהילע יכ ועדי םה ,לוח ידישו שדוק ידיש תינאטלומיס ובתכ זאד םיררושמהמ םיברו ליאוה ךא 
,השאו רבג יסחיבש ינתוואת-ינשוח-יטורא ןמעכ ,(הבהאה וא) "קשחה" ןיב בטיה ןחבה ןיחבהלו דיפקהל 

.6וארובל םדא ןיבש םיסחיב ,שדוקמו "יהולא" ינחור המנעש ,הרוהטה הבהאה ןיבל 

הרוהטה הבהאה ירויצב ,תינשוח "תיצרא השילפ" לש םירורב םינמיס אוצמל ןתינ םימעפל םנמא 
הלילח עיבצהל הזב ןיא ךא ,םיינוליחה קשחה ירישב םג םיעיפומ םהש יפכ ,"הבהא יטויפ"בש השודקהו 

ןושל תא םיררושמה ובאש ונממש ףתושמה רוקמה ןמ קר עבנ רבדהש רורב .וללה םיטויפה "ןוליח" לע 
.ללכב ך"נתהמו ,טרפב ש"הישמ :ונייהד ,תחאכ תיתדהו תינוליחה םתריש 

,סיגפ לש וזה היגולותנאה לע "תורפסל קשח לעו קשחה תורפס לע" ורמאמב ךכב הדומ ומצע אוה 
םיכלוה הבהא-ירישש ,אוה יולג ירחסמ דוס" :םש רמואו ,ם"שת ירשת א"כ םימ ,"תונורחא תועידי"ב 

...!"קושב בוט 
.ל"שת תבס ,טל ךרב "ץיברת" ,"דיגנה לאומש 'ר תרישב הבהאה" :יבהצר הדוהי 'פורפ לש ורמאמ האר 

םירישה ריש תויהל הלילח הלילחו" :רמוא אוה "םירישה ריש"ל ארזע ןבא םהרבא שוריפל "המדקה"ב 

.ילש תושגדהה)"...שדוקה יבתכ דוסב בתכנ אל ותלעמ לדוג ילולו ,לשמ ןדד לע םא יכ ,קשח ירבדב 
.(.כ.ש 
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םייוניכ םה "היערה"ו "היבצ"ה וא ,"דודה" וא "יבצה" - םיינוליחה "קשחה יריש"בש דועב םלוא 
םהיתויומדל םמצע םייוניכ םתוא םישמשמ םייתדה "הבהאה יטויפ"ב ירה ,םדו רשב םדא-ינבל 
םאתהב םישרפתמ הלא םיטויפבש "היערה'ר "דוד"ה יסחי ."לארשי תסנכ"ו ה"בקה לש תויאליטרעה 
םג לבא) שינעמו םקונה ,בהואה לאה ןיבש םיסחיכ ,לארשיב זאמ לבוקמה יטסירוגלאה ןויערלו דמימל 
הבולע הפצמ איה םשו ,תולגל החלושו ודי לע החנזנש (תימלושה) "תינדגוב"ה ותבוהאו ,(חכושו חלוס 

.םינושארה התראפת ימיל הבישהלו העישוהל אוביש ,הלאוג-הדודל ,הןוורו 

הביסהמ ,שדוקה יטויפל םיינשוחו םיישחומ ןושל-ירויצו םיביטומ לש "השילפ" ןכתית ,רומאכ 
הבהא לש יוטיב ,הנודנה הפוקתהמ םיינוליחה קשחה ירישב טעמכ וניצמ אל ,תאז תמועל ;ליעל תרכמה 
תאו ויתונעט תא השיחכמ דיגנה לאומש לש תינוליחה ותריש ."תינוטלפא" הבהא ,הרוהט תינחור 
השמ 'ר םנ וירחא ושעש יפכ ,וילע "םחינו" השעמב הדוה וליא היה בטומ .תיטגולופאה ותוקדטצה 
בקע וא ,םנמז תנפוא לש תוחלנה תועפשהה םרזב ופחסנ יכ יולגב ודוהש ,יולה הדוהי 'ר םגו ארזע-ןבא 
.םיהולא אריו תד רמוש ידוהי אוה םא ,הבתוכל יאנג ,רבתסמכ איהש הריש םבתוכב ,תורחבה ימי תוזחפ 

ובתכש םיפיו םיבר "תובהא-יטויפ"ב יתדה רוביצה תא תוחפל "וציפ" םינורחאה םיינשהש דועב ךא 

תמועל .רביח הלהש "הבהא יטויפ" םויכ ונל םיעודי ןיא טעמכש ,דיגנה לאומש לע תאז רמול השק - 
קשח יריש םה םקלחש ,ולש םיברה םיקהבומה םיינוליחה קשחה יריש ,לכל םיעודיו םירכומ ,תאז 
ץרפש הצריפה תא הרמוחב וארש ,זאד תומוח-ירמוש י"ע קדצב ףקתוה ןכל .7םיילאוסקסומוה 
לושחנה תורבגתה ענמיש רבד דוע היה אל ,וז הצריפ הצרפנש העשמ ,ןכאו .המואה לש שדוקה-תמוחב 
תואמהמ דוחיב ,לילכ הטטומתה טעמכ איה ףוסבל .הצריפה תא הביחרהו הכלהש ,וז לוח-תריש לש 
"דבוכמ" די-חלשמ ושענו וכלה ,רתויו רתוי םיזעונו םיפירח המית תוצירפ ירישש תע ,ךליאו ו4-13-ה 

...םויה ןכ זאכ ,הזה גוסהמ הריש יבהואל בל-שושמ ויהו וילעב תא דבכמו 
הרישה תא רשוקה ,דחאכ תופיצרהו הווקתה טוחו הבהאהו קשחה טוח אופיא אוה "ינשה טוחכ" 
תירבעה קשחה תריש לש התישאר זאמ ...הינטקלו םויה לש וזה "הרישה יבהוא" לא היובחמו המודקה 
תכשמנו תלשלתשמה ,תחא הלודג תלשלשב וז הריש הבתכנו הכלה ,א"יה האמה תישארב ,תינוליחה 

.לארשימ הבהא ,עגרל ףא ,הלילח הלדח אל ךכו .הלא ונימי םצעל דע 

נ 

הלוכו םיקתממ הלח"ש הריש תניחב ,ורפסב סיגפ סניכש קשחה יררועמ "הבהאה-ימעטמ" ,רומאכ 
טוחכ" - ורפסל םשה תא סיגפ םג באש הכותמש ,ש"הישמ הצילמה ןושלב ךישמהל םא) "םידמחמ 

הל תונרקסה תא "הרישה יבהוא" וא "םיבהואה" ויארוקב ררועל ,םירקמה בורב ,חילצת אל ,(..."ינשה 
םירסח םבורש םושמ ,הילע גנעתהל ולכוי אל םינושארה ."תגנעמה האירקה" תא :ונייהד ,הוויקו הפיצ 
םתס הילע גנעתהל ולכוי אל םינורחאהו ;הז הוואת לכאמל שורדה דחוימה "םעטה שוח" תא אמתסמ 
הכרדהו הרשכה םירסח םה :דמולכ ,הפוצמה תוגנעתהה םשל םישורדה םילכה םהל םירסחש םושמ ,ךכ 
ילאמינימ ינשרפ עויס םע םהינפל האבוהש ,וז הריש לש םידחוימה הימעטו היזר תנבהל תקפסמ 
םירוריפ ןאכ וטקליו ,וז הריש לש הימענממ םשו הפ ומעטי ןבומכ וללה .רקיעו ללכ קיפסמ-יתלבו 

.רפסה תא וחיניו ושאיתי כ"חאו ,םיטעמ 

םינמוימה הלא ,תמאב היבהוא םהש תאזה הרישה יארוק וליפא ,רעצהו האילפה תיברמל ,םרב 
,"תגנעמה האירקה" עצבממ םעפה םיאצוי םה םג ,םתלוכיו םהירושיכ אולמב הנממ תונהיל םירשכומהו 

.וביטו םירישה רחבמ לשב תישאר זהמל ךכ לכו .םימערתמו םיבזכואמ 

םירצק םיריש וידחי ףריצש ךכב םגפ םוש ןיא ,"הבהא יריש" רחבמ לע טקלמה טילחה רבכ םא 
םיריש דצכ ,(תיברעב "סינא'גת"ה יריש םה אלה - "דומיצ יריש" וא ,רוט-וד יריש םה)םירצרצק וליפאו 

םושמ ,תוימיטיגל ןה וללה תוירישה תוינבתה לכ ."רוזיא יריש" וליפא וא ,"לקשמו חרת יווש" םיכורא 
לע תמיוסמ תחא תיריש תינבת ףידעהל םעטו הקדצה ןיאו ,תופוקת ןתואב תחאכ ושמיש ןהש 
הנינעש ,"ותחיתפ" תא קר יתורירש חרואב לטונו םלש ריש עוטקל רחוב רבחמה רשאכ םלוא .היתורבח 
ידכ הב שיש העפות רבכ וז ,וררושמלו רישל לווע םרוג ךכ י"עו ,("ביסאנ" החרק איהו) הבהאה אשונב 

לבא .והשכיא ורבוסל ןתינ הז רבד םג ילוא .(79 ,68 ,35 ,30 ימעב םיריש ,לשמל ,האר) תצקמב הגרהל 
החרפ" סג ■ולו) הזורפב הדיש בוברע לע ,ונייהד (..."ןימ" ינינעב רבודמה ןיאו)ונימ וניאשב ןימ בוברע לע 

רפסב ולילכהב ,טקלמה ותוא הנוהש האנוהב וניחבהב ,עגפנ ומצע שח ,םיכורא וא םירצק ,("תזרוחמ 

םע תורחתהו יוקיח םשל קר ובתכנ הלא םיזעונ םיריש יכ העדה עודיכ תחוור ,ב"הי תריש ירקוח ןיב .7 

ןעוטש יפכ /'יתורפס עושעש ידפ"כ קר םתוארל שיו ,הפוקתה תומכסומ יפלו ,תיברעה "תפומהיתריש" 
,קילאיב דסומ ,"סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה" לש היגולותנאל "יללכה אובמ"ב ,ןמריש .ח 

.(דמ ימע ,ז"ישת תרודהמב) ביבא-לת ,ריבד ,םילשורי 
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"המאקמ" יורקה הז יתורפס רנא'ז לש ותוכ"ש-יא .8תרופיסה לש המוחתל השעמל ךיישה ןמע ,הדיש 
ותלילע לש דבכנה הקלח יכ עדויה ארוקה עגפנ דוחיב .ארוקל דואמ עירפמו דואמ טלוב ,רפסה תרגסמל 

וב שי "גנעל" וב שישמ רתוי ,וינפל אבוהש טעמהו ,ורשקהמ שלתנ המאקמה רופיסב הזילע-תינקתפרהה 
.(104-100 ימעב דחוימב ,64 ,41 ,39 ,24 ,22 םידומעב הלאכ "תומאקמ יערק" המגודל האר)זיגרהל 

.לקלקמו עדמ אלא ,רפסל ףיסומ וניא הז "ףוריצ" ןכא 
ותוא ןיכמ היה וליא ,ארוקה תמוערת תא תוהקהלו "הכמל הפורת םידקהל" לקנב היה לוכי סינפ 
איבה אל ,המודקה הרישה ימוחתב םירוב-מיארוק לש רוביצל ורפס תא דיעוהש רחאל םלוא .שארמ ךכל 

תכאלמ יבגל טקלמה-ךרועה לש והשעמ לע ןמוימה ארוקה תנעטש אופיא רורבו .ןובשחב וז הןעב 
...ןיד לכ תדימ יפלו ,הפקת ,השעת אלש "זנטעשה" 

ןזמ ילעב םיריש לש םיפוריצ יפלכ איהו ,ךרועה לש רחבמה יפוא רבדב תפסונ הנעט ןועטל רשפא 
םיריש) ץבוקב "םינתחה יריש" תללכהל יתנווכ .לולכמהמ תצקמב תגרוחה תיטורא תועמשמ וא ,הנוש 
יריש ןיבו שדוקה יריש ןיב "םייניב תביטח" ןיעכ םיווהמ הלא םיריש יכ הפי עדוי סיגפ .(112-109 ימעב 

ןמיסה םג .(לוריבג ןוגכ) דבלב שדוקה תרישל יעמשמ-דח ןפואב םתוא וכיישש םיררושמ ויהו ,לוחה 
קפס ןכל .שדוקה תרישל הקיז לע ללכ ךרדב עיבצמ - ןוכיטסורקאה - הז גוסמ םיבר םירישב עיפומה 

.תקהבומ תינוליח ותמגמש רפסב םתוא ואיבהב תושעל טקלמה ביטיה םא 

ד 

"םירודמ"ל הקולחה תייגוס איה ,הנחבההו ןיעה-דח ארוקל רתוי דוע העירפמה ,םייתעבש השק ה;עב 
תוטוידה רומאכ םהש ,"הרישה-יבהוא"לו "םיבהוא"ל ורפס תא טקלמה דעי אלולש ינתרובס .רפסה לש 
חויטאמלבודפל עדומ סיגפכ דוע ןיא ירה .הז ןולשכ וקלחב לפונ היה אל ילוא ,וז הרישב הנבה-ירסחו 

הקולחל ןויסנ לכ ,ןכא .יטרפב קשחה תריש לשו ,ללכב ב"היב תירבעה הרישה לש םיגוסל הקולחבש 
יורקה גוסה תא קלחל ןויסנה ךורע ןיאל ונממ רומח .ןולשכל יופצ וז הריש לש חיעמשמ-דח תירנא'ז 
ןאכ השעש יפכ) םימיוסמ םיינושל םירויצ י"פע וא ,תונויאר וא םיביטומ ,םיאשונ יפ לע "קשח יריש" 
דחא רישב םיעיפומ בורה לעו ,"ביטומה תרהט" לע אוהש ,קשח ריש ןיא טעמכש םושמ תאח .(סיגפ 
םיביטומה ןיב דירפהל דואמ השקש רורבו ,דחאכ םיעודיה םיילאנויצנבנוקה םיביטומה ןמ המכו המכ 
הרוק רשא אוהו .ץורח ןולשכב ןכתסמ ,תאז תושעל הסנמה ,השעמל .םידרפנ םירודמב םביצהלו וללה 

אלפתהל אלש ענמנה ןמו ,הפירח ,רפסבש םירודמה לכבו ,םיביטומה לכ לש "היבוברעה" תשגרה .ןאכ 
.הז תלעות-רסחו ללמוא השעמ ומצע לע לטנש ךרועה לע 

ידכ אלא האב אל ילואו ,תענכשמ יתלבו תיתוכאלמ תיארנ ,תודרפנ תויריש תוביטחל הקולחה 
יותיפ ותואל ךרועה ספתנ ןאכ םנ םאה .תונרקסמהו תופיה "תורחובה" תא תוביטחל קינעהל 
םימת להק ,(יוכו "םיבהוא") םיארוק םתוא יבגל יוריגו הכישמ-חוכ רוציל ןוצרלו לילק ילארוטקנוינוק 
תונוכנ-יתלב לבא ,בל-תודדוצמ םילמו םסק-תוחתפמ ירחא ללוש ךלוה אוה דציכ ןיחבמ וניאש ,יתפו 

.תועלוק-יתלבו 
םהב שי ,ללכב רפסה לש האנה תיפארגה ותרוצו ,םירויצהו םירוטיעה םג ומכ ,תוביטחה תורתוכ 

תוחטבה-תבר תירויצ ןושלב תוחסונמה תורתוכמ םסקמ אל ימו .ארוקה לצא תונרקסו יוריג ררועל ידכ 
לזמ"ו "םיפשכ תלעב" ןכו ,"םיבהא יחופת" וא "ךינזא ליגעב םייולת ייח" וא ,"קשחה ייובש" :ןוגכ 

."קשחי אל יח שיא ןיא"ו ,"תובבל תוברק" ףוריצה ןמ וא ,(ןבומכ ,יוטיבבש תועמשמה-וד לע) "הלותב 

המב ןפוא םושב ןיבהל לכוי אל ,דחא ףצרבו םלוכ םירישה תא ןויעב ארקיש ,ןובנה ארוקה םלוא 
תוביטחב יוצמה ומצע אשונ ותואמ ,תדרפנה תדחוימה הביטחב עיפומה ,םמסמ ביטומ וא אשונ הנתשמ 

.תעדה תא חיניש ןפואב החיכוהלו ,וז היגוסב תוכיראב לפטל םוקמ ןיא וז תרגסמבש רורב ...תורחאה 

אצמיש הסונמה ארוקה לע תכמוס ינא לבא ,תועוטק וליפאו תוטעמ תואמגודב אופיא קפתסא ןלהל 
.ביטומו אשונ לכל תופסונ תואמגוד 

תינהנה תירזכאה ותבוהא ימחרל ולוכ ןותנו "וקשחב יובשה" ללמואה בהואה אשונ ,לשמל ,ךכ 
אשונ ןיא ללכ ךרדב םלוא .הפוקת התוא לש "קשחה תריש"ב םייזכרמה םיאשונה דחא אוה ,וב ללעתהל 

דרפסב תירבעה הרישה" ורפסב ןמריש .ח ירבד האר ,המאקמה לש יניפואה "יטסירסלבה" דוסיה לע 

ץבוק" הנכמ אוה יזירחלא לש תומאקמה תא .238 ,101 ,67 ,11 ימעב לשמל ,'ב ךרכ ,"סנאבורפבו 
,101 םש) "שממ ןאמור לש ךדד יפ לע םירוביחל םוקמ םינתונ הלאכ םידופיס" יכ ןעוטו ,"תוישעמ 

.(.כ.ש - ילש תושגדהה 

,דוחיב יששח קרפה .1970 ,קילאיב דסומ תאצוהב ,"רישה תרותו לוחה תריש" בושחה ורפס לשמל האר 

.ישימחה קרפה דוחיב ,1976 ,םילשורי ,רתכ תאצוה ,"לוחה תרישב תרוסמו שודיח" ,ןיוצמה ורפס ןכו 
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יובשה" קשוחה לש ובצמ הנוש המב הלאשה תלאשנ .קשח רישב ידיחיה אשונכו "ותרהס"ב עיפומ הז 
,35 ימעבש רישבו ,"יתךכלנ ברע תל היבצ חפבו :2 הרוש ("יתלח הבהאב") 32 ימעבש רישב "וקשחב 
,ןח תובצ :40 ימעבש רישב ןכו ."ןיאו סונ!? הל שקבי! ,ושפנ / הריגסה הקיח ךותבו" :8-7 תורוש 
דודן שאבו / יקיזחה ברק ךקשח ללח תארקל" : 67 ימעב וא ."ךיבשב יניתךלעה ךלפב / ,ךזלצב יניתיבש 
ימל" רישב דוע םשו ."יקיחלה דודנה יבכךן יברק / - יבש ךדוד תויה בוט אל / יקיללה הלהאה 
םאה ."ימלשנק - לא יחו - ךדבע ימל ?ומויב / תמו יבצ יניעב ךדבע בל תמלפס" :6-5 הרוש ,"ודדח 
ייובש" לע םירישכמ הלא םירישב תונוש ,תעשרמה ותבוהא יפלכ ללמואה "קשחה יובש" תונולת 

י(15-9 ימע) רפסב םהל התצקוהש תדחוימה הביטחבש "קשחה 
םירישב "ףשוכמה" לש ובצמ הנוש המב .הבהוא תא "תפשכמה" היפיפיה ביטומ יבגל ,לשמל ,וא 
רישה ,לשמל ,האר ?("םיפשכ תלעב")וז תרתוכ תתת הביטח םהל הדחויש םירישבש הלאמ ,םיאבה 

/ םיקרבה רוא ומב היפי רואן / הילעה ןמ הפקשנ ןולחל" :9-7 ,3 ,2 תורוש ("םולחביתיאר") :וו ימעב 
ןחה יבצ" :ו 2 ימעב וא ." — יבלב תאז הז?לעל יתלמחו — / 'ה9 הך-עןדנ ישפנו היתיאר / 
םנזקא" :ו4-ו2 תורוש ("ושגר ול" רישב) ו4 ימעב ןכו ."ובצען וקשח דוקו י3 ריעבהן / ויפןב ינצחזק 
החלש איה" :70 ימעב וא ."ןיא סונל?ו - סונל הךז?אן / .תחפב הלבלנ עתפב ישפנ / ,ןיעה תפן ,ךניע תכב 
/ ןח יבצ ריעבה דודנ שא יברקל" :75 ימעבו "?ימחל הלכת שא ליכהל לכוא / ךיאן - שא ימוחל תוניל 

.דועו דועו ."תפנו האמח ילחנ והיפל 

לכ ןכו") :ובהואב בוהאה וא ,הבהואב הבוהאה לש "הדיגבה" ביטומ וא ןויערה יבגל םג הזב אצויכ 
דציכ איה האילפו ,םירחאה םיביטומב בורה לע בלושמו ,וז הרישב ידמל יזכרמ ןויער והז .("דגוב יבצ 

עצמאבש רישב) 22 ימעבש םירישה ,לשמל ,הארו ?תיאמצע הביטחב ודחיילו ותוא "קתנל" רשפא 
תיבב דחוימב) 31 ימעבש רישב םגו .(6-3 תורוש ,"יתיער תאז") וירחאש רישב םנו ,(המאקמה 
ימעבו .14-11 תורוש ("םיפשכ תלעב") 46 ימעבו ,4-3 תורוש ,"ןח תייבצ" רישב 40 ימעבו .(ישילשה 

.דועו דועו ,"והיתעשעיש םוי" רישה 50 

;תוביטחה לכב וב םיאשונה לכ לש היבוברעה" תשחמהל תואבומב ךיראהל תרגסמה וז ןיא ,רומאכ 
ונינש-לע הדירפה םא") ותבוהאמ בהואה לש ,סנואמ "הדירפה" אשונל ,תחא המגוד קר דוע איבא 

קשחה יריש לש םנויבצו םביט םצע ירהו .קשחה תריש לכב יזכרמ אשונ וז הבואכ הדירפכ ןיא .("הרזגנ 
ביטומ .תבזכנה םתבהא תקושת לש המשגהה תלוכי-יאו קוחירה לע דמוע ,זא ובתכנש םייסאלקה 
עודמ יניעב בר אלפלו .המודקה "קשחה תריש" לש הבורב הרדישה-טוח אופיא אוה דוריפה וא "דודנה" 
םיפסונ םיבר הכ ריש-יתבשכ ,הז אשונל תדרפנו תיאמצע הביטח לש םוצמצה-תורדג תא סיגפ "הפכ" 

רפסב ןושארה רישב רבכ האר המגודל .תורחאה תוביטחהמ תחא לכב טעמכ אוצמל רשפא ,אשונ ותואב 

יסומולש" :14 ימעב וא .— "ירו^מ ימצעל תא ה?ורק / - יךוגז?מ ,הןבצ תקחר םאו" :(9 ימע) 
יבל ,רפע" :20 ימעבו .תרכנתמו הקוחר המלע התואל - "תועבגה ואךקן ,םירה ואש / תוע!?ךכ םיכוסזק 
תאז" רישה לש יזכרמה אשונה אוה הז אשונו ."חרופ דונ יפנכבו / / חלוצ ךתךידפל / ריפככ המוה 
הרק" איהש תורמלש םושמ ,ותבוהאמ הדירפה בהואה לע החפכ ובש אלא ,(24-22 ימע) "יתןער 
/ / שמשה הזזב הקונזקב יתקחר" - המוחמ סמייש דחפמ .שמשכ הטיהלמו תטהול איה ,"גלשמ 
םג והז ."שמשה םחמ סמה וסמי יכ / גלש וא 'האמח 'גנודכ יתייה / הלןלן םמוי הכן הכ יתיעת 
"היוועמ יבל ךותב ,ה-ןכצ דודנב / ירהז ךשחי.! ,יראת ,ההא ,תמשנ" :29 ימעבש רישב עיפומה ןויערה 
שפנ ימחל / !ךדידל לע תוטנמ ךבלחל יד / ךדודנ-תא אושנמ יבלל יד" :(ישילש תיב) 31 ימעבו 

.האלה ןכו ."חופל תעב םויה םחכ ,דוד לא / חולה ףגכ-לע ימולש או^'א" :40 ימעבו ."ךדלפ הךוקפ 
!זמלוכ ץבוקה ידיש לכ ךותב ללכנו לולכ וניא ,"!קושחי אל יח שיא ןיאו" הביטחה לש ןויערה םאה 
םיביטומה לש גוויסה-תכאלמ איה תנבומ יתלבו תיתוכאלמו הרחמ !קשחה אשונב אוה ולוכ ונלנע ירהו 
.תירשפא-יתלב המישמ יהוז השעמלשכ ,תודחוימ תוביטחב ,וז הרישבש םינושה תונויערהו םיאשונהו 

העידי ךותמ ,רתסלפ ותדובע תא השועו ,רקוחה סיגפב "דגוב"ו לישכמ ,"טקלמה" סיגפש דואמ לבח 
.אוה אווש-למע ולמע יכ הרורב 

ןמ םיעטק םה ,ץבוקבש םילפלופמהו םיסגה המיזה יריש בור יכ שיגדהל ילוא יואר ,םויסל 
רדס יפל םיררושמה חול" תרזעב תאז תולגל ןתינ)ןמזב רתוי םירחואמה םיררושמה לשמ וא ,תומאקמה 

ןכ ,"קשחה" אשונב רתוי םהה תורודה ינב ולגרוהש לככש הארנו .(רפסה ףוסב טקלמה איבמש "םינמזה 
רשפא ילואו .הז אשונב םמצעל וריתהש תויניצהו שארה-תולק הרבגו "םתוסג"ו םתזעה הכלהו הרבג 

סחיב םילפלופמו םיסג קשח יריש בותכל הזעההו ,שארה-תולק ןיב סחיה תא - ראשה ןיב - אוצמל 
ןונגס ןיב הלבקהו ןוימד םייקש רבתסמ ,םוקמ לכמ ?םיררושמ םתוא לש םימשה-תארי תדימל ךופה 
לכ תצרופה הביתכה יכרד ןיבל ,זאד "תינריתמה" הפוקתב םירוצעמ לכמ ררחושמהו ישפוחה הביתכה 

.םויכ ונלש תינריתמה הפוקתה ינב םירפסמו םיררושמ לש ,רוצעמו רדג 
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