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תובדתה-ייח לש םתומד י.דמ ,הלאשה ןובילב רוביצה תאו הנידמה תא דירטהל הסנמה לכ 

המואה !הבודמ סופתת לא 1 דל טאל :לוקב ימו שחלב ימ ,ודגנכ םינעוטו םיאב דימ ,לארשיב 

תא לידגהלו םעה-יחדינ ץבקל םידוקש ונא !דצ לכמ ונילע ותש םיבייוא !המויקל תמחלנ 
תא רצבל םיווצמ ונא !הישעתבו תואלקחב היחמ-יעצמא רוציל ונל אוה חרוכ !ונרפסמ 
השדחה היילעה תא שירשהל ונילע לטומ !שוכרהו שפנה לע ,לובגה לע רומשל ,הנגהה-אבצ 

,תינכט הלכשה תונקהל !םייעוצקמו םיידוסי רפס-יתבב םידליה תא ךנחל ,הרבחבו הדובעב 

קזחלו ,םיבו ריוואב ,השביב הנגההו קשמה יכרוצל םאתהב ,ריעצה רודל ההובגו תינוכית 

,םיידימתהו םיפוחדה םידיקפתה םה הלאכ דוע לכ .םלועב הנידמה לש ימואלניבה הדמעמ תא 

לוכה אל ,רומאכ .הלעמב ,תישילש ףא ילואו ,היינש היהת תיליעה תוברתל הגאדהש ןידה ןמ 
תוברת תריצי דגנ יולגב רבדל םיענ אל !השוע השוב הברה .יבמופב םהירבד םירמוא 

תוהובג תוצילמב השדחה ונתוברת תא ריכזהל לבוקמ רבכ !השוע לגרה הברה .לארשיב 

םהש המ םידמוא םיבר םלוא .לבוקמה סומינב םוגפל הדימה ןמ הז ןיאו ,ןגפימו גח םויב 
וליפא םה אלא ,טלחומ תורתומ-רבדכ םהל תיארנ תינחורה תוברתהש דבלב וז אלו ,םיבשוח 

תיינקהב ופילחהל םיצור ויהו ,ונדפס-יתבב זרפומה יטסינאמוהה ךוניחה דגנכ םיסירתמ 
,לוסיפו דויצ ,תורפס ,ןושל ,הירוטסיה .יגולונכטה ןדיעל תואיכ ,היגולונכטהו עבטה יעדמ 

ישנא םייוצמ הלא דצב .הדועסה דחאל תואבה תוארפרפ ןיעמ ,םדידל ,םה ןורטאיתו הניגנ 
ךרוצב םירפוכ ךא ,הרבחהו חורה יעדמ יכרב לע ךוניח םיסרוג הרואכלש ,םירוספורפו חור 

,"היגולואידיא" יאנגל םהיפב םינוכמה ,םלוע-תפקשהכ םיינחור םיכרע ריעצה רודה ברקב חפטל 

,םינותנו תודבוע לש ןחלופל ,םיכרעל תודימצ לכמ "תישפוח השיג"ל ,םזיטאמגארפל םיפיטמו 

םניאו ונדודב םחוכ עקפש ,םיכירדמ םייאליע םיכרעל הקיז םוקמב האבה תוליעיה תרותל 

.היגולואידיאה קוליס םיעיצמ םה ןכ לע .המדיקה תא םיבכעמ אלא 

הנידמכו הווהתמ המואכ םיפוחדה ונידיקפת תא םיטרפמה ,הלא יפב תמא שיש ,ןבומ 
תחת םיקנאנ ונאו ,תלוכיה ןמ הבורמ ךרוצהו םילבגומ וניתוחוכש ,איה תמאש ךרדכ .תינבנ 

לש ינשה דצה תייארמ ונתוא תרטופ הניא הלא םירבדב האדוהה םלוא .תאזה הקעומה 
תעדה תחסהב םג ילואו תידדצדח הייארב וניקל יכ ,תודוהל ונתבייחמ איה ,אברדא .עבטמה 

הדובעמו חור-רצוקמ האב וז תומלעתה וליפאו .םירחאה םידיקפתהו תויעבה תכסממ 

,תודבכה תואצותל תוירחאה ןמו הרמוחה ןמ ערוג הז ןיא ,הגגשב תמרגנ איה וליפאו ,השק 

שומיש לש הבר הדימ ךכב שיש רמוחו-לק .ןודז הלוע חורהו תוברתה תריפסב הגגש ןכש 
היעבה תא ,תוחפל ,טטרשל איה הבוח ךכיפל .תונוש תואלתמאב ושבלתנש ,תויחונ ימעטב 

.התוצמל הרמוי לכ אלב 

ב 

הרוטלוק ןיב הניחבמה הרדגהה השגדוה ,רקיעב םיינמרגה ,תועדה-יגוה לש םשרדמ-תיבב 

.והוחפיט אלו םיחנומב הז לדבה ללכ ךרדב וסרג אל םיתפרצהו םיסכאסולגנאה .היצאזיליוויצו 

תוברת ןיבו ,תינכט וא ,תירמוח תוברת ןיב םילידבמ םה .ךכל םימעט םהל ויה יאדוובו 

הצור ינא םאו .םהיתובקעב תכלל ונייה םיליגר ונחנא ףאו .תינחור וא ,תירמוח הניאש 

עירכהל הנווכ ךותמ הז ןיא ירה ,היצאזיליוויצו הרוטלוק ןיב וז הנחבהב זחאיהל וישכע 
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לארשיב תיתוברתה הייווהה 

,יתעדל ,תעדונ ,השועמה ןמ תצק הב שי יכ םא ,וז הנחבהלש אלא ,םיקסופה-תקולחמב 
העטת אנ לאו ."לארשיב תיתוברתה הייווהה" הייגוסה לש הנובילל תינויעו תינויח תובישח 

ןיב םימוחתה םיארנ הכותבש ,תואיצמה ישרפמ לש וא ,תואיצמה לש תינוציחה תוזחה ונתוא 

השעמה ייחב תודרפנ תוריפס האור ןיע ןהב הלגת ,רבד לש ותימאל .םישטשוטמ ולא יתש 
.התרבח לש המוצמצמ תינבנ תחאו 

חותיפ ,תוטשפתה ,תוצרא יוליג ,עבטה שוביכ .דיצאזיליוויצה תללוכ ,ל"נה הרדגהה יפל 

םדאה דויצ ,האנה-יסכנ יוביר ,ינידמה ןוטלשהו הלכלכה תמכח ,רוצייה תכרעמו הקינכטה 

היצאזילנויצארהו םייחה ןונגנמ חופיט ,םיינוציח תוחוכ לש םנוטלש ,רמולכ ,תוחונ ירזיבאב 

,הקיסומו הריש ,דפסו ןושל הניינע הרוטלוקה וליאו .הרבחהו דיחיה לש ותייווה ימוחת לכב 

,רמולכ .היפוסוליפו תד ,רסומו םייח-תוחרא ,םיגהנימו תודימ ,לוסיפו רויצ ,לוחמו קחשימ 

היצאזיליוויצ יסכנש דועבו .םיישפנ םיינחור ,םיימינפ תורוקממ םתקיניש ,םיכרעה םתוא לכ 

םיחמוצ ,לוגריתו ןומיאו דומיל ידי לע םעל םעמ תיינקהלו םוקמל םוקממ הרבעהל םינתינ 

לש םייוסמ קפוא יוטנ םהילעו ,םוקמל םרובטב םידומצ ,המוא לש העקרקמ הרוטלוקה יכרע 

לש ןהיתועפשה וליפאו ,תירוטסיהה תשרומה ןמו ימואלה רבעה ןמ םיקנוי םה .תדלומ 

תימואלה תוברתה לש המדב הליחת תולכעתמ ,תופוקתה לכב תויוצמה ,תורחא תורוטלוק 

םלוע-תפקשה יפ לע ,ימינפ לאידיא יפ לע תבצועמ הרוטלוקה ןכש .הנויבצ תא תולבקמו 
תוברת .דחא ןונגסו תחא חוד םיפפוח ,םינפה-יבד הייוליג לכ לעו ,תיתרבח וא תידסומ ,תיתד 

ירפ איה תינכט תוברת וליאו .םדאב הדיציה-תוחוכ לש תימצע המשגה ,השוריפ תינחור 

לע הבר הדימב התוא ביכרהל רשפא ןכ לע .םעו םוקמ תקיז הילע ןיאו תינכימ תוחתפתה 

תונידמה וישכע תושמשמ ךכל הייאר .תחתופמ הניא םהלש הרוטלוקהש ,םע לע וא טבש 

תדחוימ הרשכה אלב תיברעמה הקינכטה תא ןמצעל תולגסמה ,היסאבו הקירפאב תושדחה 

.הרוטלוקה לש םיירקיעה הייוליגמ םהש ,תיברעמה היטארקומידה יכרע תא טולקל 
,םיקומע םייח םייחה ,תונויזח יזוחו חור ישנא םה םילודגה םילגמהו םיאיצממה ,יאדו 
וללה םלוא .תולגתהכ ,הנוילע הראהכ םעפ אל םהילע תואב םהיתואצמא ,םייביטיאוטניא 

ףאו .תיתלעות הריחב ךותמ ,הרגיש ךדד םתדובע ירפמ םינהנ םינומהה .םיטעמו םה םידדוב 

הכוז ,םתדובע ירפ תא םעוטה ,םהלש ךכרצה"ש ,םינמאו םיררושמ ןיב קומעה לדבהה והז 

,הגצה האורהו .התוא רביח אוה וליאכ הרישה תא יח הריש ארוקה ןכש .הריצי-הנשימל 

ןכ ןיאש המ .םירוביג םתוא ארב אוה וליאכ המבה לע תושחרתהה ךותב ומצע תא לגלגמ 

םישמתשמה םינומהה .תרתסנ ףא םימעפלו ,הנטק תכ םה הירצוי ,תירטוזא איה .הקינכטה 

שודיחב םשפנ תדלוס הרהמ דעש ,םייוויסאפ םינתנהנ אלא ,הנשימ-ירצוי םניא הקינכטב 
והשמ םג ינכט גשיה קינעמ תוקוחר םיתעל .רתוי הרגמ ,רתוי שיערמ ,דחא שודיח םיעבותו 

,ינכט רוצייב תיטארקונכט הרבחב םיפתתשמ םיברש הדימבו .םינומהל ,ליגרה םדאה שפנל 

םתופרטצה תוכזב קרש ,םיריעז םיתוריש לש ,םינטק םיגרב לש םידיקפת םיאלממ םהירה 

.איהש תובישח וזיא םהל שי לודג ןיינמל 

לכבו חור שי דמוח לכב .תוברתל היצאזיליוויצ ןיב ,חודל רמוח ןיב דוריפ םיסרוג ונא ןיא 

ורמא ,וללהש ,ללה-תיבו יאמש-תיב לש תקולחמה .הז אלב הזל םויק ןיאו ,רמוח שי חור 

קוספל םיטונ ונא .ונילע תלבוקמ הניא ,הליחת הארבנ ץראה ודמא וללהו הליחת וארבנ םימש 

םה .ץראו םימש ןיב דירפהל ןיא ונייחב םג .דחאכ וארבנ םהינשש ,ורמאש םימכחה תעדכ 

.םוקיה עבטמ לש םידדצ ינש ,תחא הידוה לש תודוסי ינש 

בצמל ,דמולכ ,תינחורו תירמוח תוברת לש הגיזמל הפיאשהש ,רעצב עבקנ ונחרכ לע ,םרב 

תינחורה תומדקתהה םע לגדב לגר תכלוה אהת תינכטהו תיעדמה תומדקתהה ובש ,םייח 

יתש ןיב לודגה רעפה לע הדיעמ הנורחאה הפוקתה אקווד .קוחר ןוזחל תכפהנ — תירסומהו 
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ןהכ לארשי 

תואבנמהו ישונאה האצמהה-חוכב תולעפתה תררועמה תויללחב םיטואנומסוקה תארמה .הלא 

וא תינחור הארמה הל התוולתנ אל — םימשה ימרג ןיב הרובחתל דוה-תוארונ תודיתע 

ךא ,םוצע ישונאו ינכס ןוחצנב רתכומ עקרקל רזוח עיקרל ליפעמה .הב אצויכ תירסומ 

תועשירה ,דמוע וניעב ירסומה לפשה .דחא חפט וליפא שבכנ אל תודימהו הקיתאה תריפסב 

םדא ןיב אל ךא ,(ללחל) םוקמל םדא ןיב סחיה ,ילוא ,הנתשנ .הז-אוהכ ותחפ אל האנשהו 

ןיידע ,ללחב םיפחרמה ןושאר היהש ,בונואיל יטייבוסה ללחה-סייט םא .םעל םע ןיב וא ורבחל 

רמא יכ" ,המלצמה-הסכימ תא קורזל הצר אלו האלפומה ותמישמל דובכ-תאריב סחייתה 

תורחתהה לדגתשכ יכ ,הרעשהל םיילגר שי ,ונרעצל ידה ,"סומסוקה תא ךלכלל רוסאש ,ומצעל 

,ללחה-תונחת וברתיו ,בונואיל ףחירש יפכ ,ופחדיו םתסיט-ילכמ ואציי םיבר ללח-יסייטו 

הסיטה חותיפ תא לולשל ךירצש ,הנקסמ ידיל עיגהל איה תוטשש ,ןבומ .סומסוקה םג ךלכולי 

הדרחמ ענמיהל םג ןיא םלוא .םדאה חודל רוצעמ ןיא יכ ,וז תוחתפתהמ הרזח ךרד ןיא .ללחב 

אלהו ,תומדא לע םדאל הכרב אשונ וניאש ,תישונאה חורה לש הזה ידדצדחה ןוחצנה חכונ 

.רקיעה אוה 

ןובשח לע "היצאזיליוויצ"ה דוסי תא שיגדהל הייטנה יכ ,ןייצא םא העטא אלש ,המודמכ 
.םירורבו םינבומ םימעטהו .ונלש הייחתה-תעונת לש הימי תישארמ תטלוב ,"הרוטלוקה" 

.תוימימשב לפוטמו תויחומב גלפומ ,תוינחורב לברוסמ ידוהיה םעהש ,החנהה ןמ ואצי הישאר 

רצוי אוה ןיא .הצרא עיגמ ושארו םיימשב בצומ אוה :ךופה ומלוס .ותערל אוה הז שדוג 
חותיפב ףתוש וניא ?תשורחה-תיבמ דגב אלו ץראה ןמ םחל איצומ וניא .שממ לש םיסכנ 
ךוותמ אוה .ריוואה ןמ אלא עקרקה ןמ קנוי וניא 5 רוציי-ירישכמ תנקתהב אלו הקינכטה 
ינלוח הזמ האצותכ .לארשי-תמכחב וא ידומלת לופליפב ,חור יניינעב קסוע אוה .רציימ אלו 
ידוהיה םעהש ,ורמאו הרדגהה תא ופירחהש ויה .)טטוממ היוצמ חור לכו וייח-הנבימ לכ אוה 

.םירחא לש םהיפכ-עיגימ סנרפתמש ,השוע וניאו לכואש ,יטיזאראפ אוה 

,היצאזיליוויצב אלא ,תוברתב הנניא ונמע ייחב הפרותה-תדוקנש ,התיה הנקסמה ,םוקמ-לכמ 

םמצע ועקיש הלודג תובהלתהב םנמאו.רוצייהו רמוחה םוחתב אלא ,הריציהו חורה םוחתב אל 

,םישיבכ תלילס ,תובשייתה ,הדובעה שוביכ ,תוציב שוביי .הזה םגפה ןוקיתב תורוד המכ 

תויתכלממה חופיטו תיאבצו תיחרזא הישעת תמקה ,תיריוואו תימי הרשכה ,יאבצ ךוניח ,הנגה 

םשל ,תימואלה תינויצאזיליוויצה המשגהה תכסמ לש תובית-ישאר קר םה הלא — תיאמצעה 

.ותדלומב םעה ייח לש "היצאזילאמרונ" 

ללוחל רשפא-יאש ינפמ .התוא הקידצהש ,תמייוסמ תואיצמ לע תססובמ התיה וז הפקשה 

תבייוחמ ןאכ איה תואנקה .'ת דעו 'אמ יונישל תרתוח איה ןכ םא אלא תישרוש הכפהמ 

,וצראמו ותיבמ ריעצ רוד רוקעל לוכי התא יא .הרושה תא תלקלקמ הרשפהו ,תואיצמה 

וינפל הלגמ ךניא םא וקוסיעו ותבשחמו וייחדדרוא לכ תא רימהלו לארשי ץראל וריבעהל 

.יורש אוה הבש ,הרבחב וא םדוקה ובצמב ירסומ יתלבהו רועיכה לכ תא 

ונימי דע ונדיתעל תירמוחה תוברתה לש הנורתי רבדב השגדהה הלשלתשנ וז ךרד לע 
ןושלה תאייחה .הייחתה תודוסיל םה ףא ובשחנ םיינחור םיכרע המכו המכ ,יאדו .הלא 

,השדחה םייחה-תדוצ ףא — םידבועה רוביצ לש דבכנ קלחבו ,ירבעה ךוניחה ,תירבעה 

וילע םינתונש ,"ןימאמ ינא" תניחב ונל היהש המ לכש ,םיחיכומ הלא אקווד םלוא .הצובקה 

,ונדיב אוה הפר — "ךכ רשפאו ךכ רשפא" תניחב היהש המ לכו ,ונדיב םייקתנ ,שפנה תא 
.דואמ הפר 
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תריצי ךות האירב תיאמצעו תימצע הלכלכמ ונתויח ךושמלו םייוגה לככ תויהל ,הזה ןוצרה 

הוולתנש יפ-לע-ףא ,הבר הכרב איבה — תימלועה וזב ונתוא תבלשמה ,תימוקמ היצאזיליוויצ 

םלוא .תוברתל ,תינחורה הריציל תיתימאה ותקיז תא חפיקש ,יאוולךויזח ,ליעל זמרנכ ,ול 

.ונמלוע תא שבשמה ,שדח םרוג הנורחאה הפוקתב ףרטצנ ,ותעשב ןבומ היהש ,הזה ןוצרה לא 

,תירסומה תשרומה ןמ בזכואמה ,ריעצה דודה בל תא שבוכו םלועב רסנמה םזיטאמגארפה 

לכב הריפכ ףאו םזירייראק חרכהב ומע איבמה ,הז םזיטאמגארפ :ויתובא ול וליחנהש 

תדוקנמ םינינעו תויעב תניחבל תיניצ השיגו תוליעיה ןורקעב תוקידא ,רמולכ ,"היגולואידיא" 

,ןוילע ךרעכ "היצאזיליוויצ" םיסרוג וז הפקשה ילעב .םייח-יכרעו ןויעד-יכרע ,םיכרע לש תואר 

תינלזלז הדמע וקידצה םהבש ,םיינויצהו םיימואלה םימעטה ומלענ .םידחא םיכרע תלטבמה 

הניחב לכו תעד-לוקיש לכ ריבדמה ,יתלעותה קומינה אב םמוקמבו ,חורה תוברת יפלכ 
,ילכלכה דסמל לע-ןייגב וליפא תויהל היגולואידיאל הל החינמ הניא וז השיגש ,המוד .תרחא 

.םיניע-תזיחאל ףא ילואו המודמ הבכרמ-השעמל התוא השוע אלא ,םזיסכרמה תסריגכ 

ינפמ ,ירסומ המוק-רועיש לעב תישונא הרבח לכב תוענמנה ןמ אוה היגולאידיאה קוליס 

תלילשב םילגודה .תיטיתסא וא תירסומ הכרעה אלב םיניקת הרבח-ייח םוש ורייוצי אלש 

התוממור-דוה םשבו ףורצה עדמה םשב םירבדמ םהש -יפ-לע-ףא 'ץיקהב םיזוה היגולואידיאה 

תא םילשמה ,וללהו ,המימת היצקיפ איה היגולואידיאמ הרומג תוררחתשה .תואיצמה לש 

.יגולואידיא יפוא הל ףאש ,היצקיפיטסימה תשרב םילפונ ,הנממ ץלחיהל םדיב הלעיש םמצע 

ראידיא טקא והז ףא אלהו ,הליחת התוא ךירעהל ךירצ ,תחא היגולואידיא קלסל ידכ ןכש 

םלועב ךרוצ םהל שי !תויאליטרעה תודבועה םלועב םייקתהל םילוכי הרבחהו דיחיה ןיא .יגול 

ידכ ,אדירג םויק-תמחלמל ריעצה רודה תרשכה .תודבועל םעט םינתונה ,םיכרעהו תותימאה 

ידילו הבזכא ידיל ואיבהל הדיתע ,עפשה-תרבח ךותב הלודג עפש-תנמ התועצמאב גישיש 

,הכירעמה שפנה לש תיחולחל המע ןיאש ,תיטרקנוק ,השבי הבשחמל ךוניחה .הלודג תואיל 

ההובג םייח-תמד לע תורחתהה לש הנוחצנב תוארלו רמוח-יסכנל קר תושממ סחייל לגרהה 

וא ,םזיטיריפסו םזיטלוקוא ירחא הייהנב :םינפוא ינשב םייתסהל םילולע — ןוילע לאידיא 
.תודבאתה המע האיבמה םייחה תובאתסהב 

שיש ,תוברת-תנייוע הסיפת תלפוקמ היגולואידיאה תלילשב יכ ,רמול תושר הנתינ ךכיפל 
םינווכמה ,םירוספורפו םידומ םתוא לכו .ללכהו טרפה לש ינחורה םויקה םצעל הנכס םושמ הב 

ילואש ,הדבכ תוירחא םמצע לע םילטונ ,וז המגמב םהידימלת תבשחמ תא םהיתוארדתק לעמ 

האצותה ךא ,יעדמה םנופצמ יפל תאז םישוע םהו הבוט יאדווב םתנווכ יקמועל ודרי אל 
אלב םניא הרבחהו חורה יעדמ םג .וישכע רבכ םתוא גיאדהל הכירצ תירסומהו תיכוניחה 

תואיצמה תובוחר לא םיפקשנה ,םהל תונולח אלא ,םילפא םיעדמ םה ןיא .סנפ אלבו ןפצמ 

םייחה תילכת רבדב הפקשהל הבר הדימב םיפופכ ויהי אלש רשפא-יא םהל ףא .תירסומה 

.םיכרעל ,רמולכ ,תישונאה הרבהו 

רשפאש ,דבלב השעמ ישנאו םיקסע ילעב תלחנ הניא וז תוברת-תנייוע הסיפתש ,דואמ רצו 

לדוגל !םהיקסע דבלמ דבר םיאור םניאו םיעדוי םניא ,םהל חלסנ :הרימאב םתוא רוטפל 

,וללה .לוכיבכ ,תונמא ישנאו תוברת ישנא הל םיפתושו ,תיבמ םג התוא םיחפטמ ,רעצה 

תונמאה תאו ,חור-יאל חורה תא םיכפוה ,ונמתוח תא םיפייזמו רתסלפ ונתוברת תא םישועה 

החלצה" :הז ןורקעל תומש המכו המכ .םכירדמש אוה תוליעיהו תלעותה ןורקע .תונמא-יאל 

אצויכו ,"העיגה רודיבה-תפוקת" ,"תילאימחרי תונמאל ץקה" ,"םינומהל תוברת ,"תיתפוק 
.הנוכנה הייארה תיראש תא אמסלו רואה תא תוהכהל אלא ואב אל םלוכש ,םייוניכה הלאב 

םיפרטצמו םדועיו םמש לע םירתוומה םינמאו ,ונכותב תוירטפו ןיהמככ תוצצה ,רודיבה-תומב 

ורבח םלוכ — קוחצמ "עקפתה"לו ולא םיעושעש-תוירטפב תוזחל רהונה להקהו ,ולא תומבל 
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ףא אלא דוע אלו .ונכותב דובכ-מוקמ הל תרצבמ הליחתהש ,המיבה-תונמא תא דירוהל דחי 

תוכסמ תושבולו תוכלמה-רתכ תא ןמזל ןמזמ ןשאר לעמ תוריסמ ,ונתוואג ןהילעש,תומבה 

םיפקשמ םה ילואש ,תוזחמ ,עפשב ןדי לע םיגצומ המיזו עשפ לש תוזחמ .םיגציימ םינרצח לש 

םהש אלא ,ונתייווה םע רשק םהל ןיא דא ,םייזעולה םירבחמה לש םהיתומוקמב תואיצמ וזיא 

,וז הריוואב .ונלצא ןיידע חוור וניא ונרשואלש ,הזכ יווה תריציל "תפומ" שמשל םילולע 

תוארמ ידחא טישלובה ,יוקיח ירפ ,םילקולק תוזחמ םיבתוכ םה ףאו םירבע םיאזחמ םילגתסמ 

.ל"וחב םהיתימע לא "תוותשהל" ידכ ,םכותב םתוא םילפקמו ,םימודמ וא םייתואיצמ ,םיעגנ 

םעו-סדא-תוברת לש היתודוסימ דחא איהש ,תירוקמ תירבע המרד חמצת אל הלא םיאנתב 
תונויער םוש ומלגי אלו ונלש תינוגברה תואיצמל האובב ושמשי אל הלאכ תוזחמ .תיתימא 

םיינויקיק .אבה םלוע ייחל ,ןויסנה ונדמיל רבכש יפכ ,וכזי אל םג םה .םיישונא וא םייתונמא 

רודה לע ילילשה םמתוח תא ועיבטי םה ,תיניצרה היגרוטמרדה רורצב וררציי אלו ,םה 

תונמאל םיארחאהש ןידה ןמ .םהירחא וחיני אל םידחא תובקע םוש ךא ,ללכב ונייח לעו ריעצה 

ונתומדב הקלחלו הדיתעל םיגאודו התבוט םירחושה ,ןיפיקעב םאו ןירשימב םא ,המבה 
תדתועמ ,ןכ אל םאש .היתואצות רמוחו וז היעב לש התופירח םהיניע דגנל וושי ,תינחורה 

יאזחמ םוש חתפתי אל הלצב .תחאכ תיפארגונרופו תיניטאוול ,תידמג ,הריעז המב-תונמא ונל 

ונחלוש תריגמב אבחית ותריציו ילאימחריל בשחיי ,שאר-דבוכב בותכל שגייש ימ לכו ,ריעצ 

ןיא םא .ןוזח לש ןורטאיתל ,ךכוזמו חבושמ ןורטאיתל הייואר לארשיב המואה .תוטימש המכ 

:רמולו םייוגה לש תירוביזה תא ונילא איבהל םג ןיא ירה ,יתוכאלמ חרואב תידיע ןימזהל 

!לארשי ,ךתונמא יהוז 

ד 

:וז הלמ לש בחרה הנבומב םייתוברתה ונייחב ת וימוגרת ה אוה םישקה תונויזחה דחא 
לכמ םיעורגו םיבוט עונלוק-יטדס תאבה ;יטירב וא ינקירמא ,יברעמ םייח-חרואל יוקיח 

תוביסמ) יזעול חסונב תוגיגחו תויתחפשמ תוביסמ ;םהבש תפומ-תויומד ןחלופו ,לבת יווצק 

ןמ רקפומ רוביד ,םירז סוחיו תונתפאש ילמסו תוגהנתה ןונגס !(רכו רטסווליס ,לייטקוק 

קושה תפצה !תונוש תונפא תגוצת !םירחא לש םתנוכתמב יושע םזיניצה וליפאו ,ץוחה 
םילקולק ,חחה ןמ תוזחמ תגצה !םירגמו םילוז םירפס לש םימוגרת !םייזעול םירפסב 
תא תמייקמה ןושל םיעבשב תונותיע !וניתובוחרב תונושל לילב !וניתומב לע ,םייפארגונרופו 

לצא הייטנ !בחרה םלועה ןמ תיתונמא תפויז תקתעה !םינוש םילועו תודע ןיב תוציחמה 

לוזלז-תדהצה ךות ןושל-מוגרתב םייומידו תומגמ ונל תתל םיריעצה םיררושמה ןמ תצקמ 
ונתייווה תא ףיצמה ,תויקתעהו תונייקחו תוינמוגרת לש ןוליס ותוא לכ .ונלש תיטויפה תרוסמב 

לקש ,ןבומ .דסח-בר יהבא חופיט ןועטה רוקמה יפנכ תא ץצקמו התמשנ תא סרסמ ,הריעצה 

לע רוציל השקו ,ונתאנהל םשיגהלו םירחא לשמ תונמאו תורפס לש םילודג םיחתנ דיבעהל 

חינמ וניאו תולקב םלענ תולקב גשומש המ םלוא .ונמד תיצמת ךותמ ,ונלשמ והשמ םיינבאה 
םוקמ לכמ ונלש הלכלכהו היחמה יכרוצ לכ תא איבהל םילוכי ונא וז ךרד לע .בר םשור 

םושמ .ךכ םישוע ונא ןיא ןכ-יפ-לע-ףא ."ףתושמה קושה"ו ימוקמה קושה תגאדמ רטפיהלו 

ומצע תושרב קשנו הלכלכ רצויש ימ אלא ,יאמצע םע ןיאש ,הרכהה הקומע הז םוחתבש 
איצונ ונידירמב ,ונדמא ןכל .ומצעב םרצייל לוכי וניאש הדימב אלא םידחאב יולת וניאו 

.םתוא ןיכנ ונמצעב ,ףוסדכי תעירקכ םישקו תיזכ םירורמ וניתונוזמ ויהי .ונידגב השענו ונמחל 

תא ןהב ונמעט ןכש ."ץראה תרצות"לו "תימצע הדובע"ל ותעשב היהש לודגה םסקה ןאכמ 

התיה המ ,בושחו אצ .תישארב-השעמב םיפתוש תויהל וניצר .םייפכ-תנובת לש קותמה םעטה 
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ץוחה ןמ איבהל רשפאש המש ללכ ותוא יפל םיגהונ ונייה וליא תינידמהו תילכלכה ונתומד 

המתוח ןיאו הזל הז םוקמ לכב םימוד היישעתו תואלקח ירצומ אלהו .תיבב ורצייל דיוצ ןיא 

םע לכש ,ותונמאו ותורפס ,םע לש וחור-תבונת ןכ ןיאש המ ז םהילע המואה תוימצע לש 

תציפקב םיקחרמ תרצקמה ,תינוליסה הרובחתה ימי ,ונימיב וליפאו .ותומדבו ומלצב ןרצוי 

ןהו ןושלה חוכב ןה ,תינחור תוברת לכב העובטה תימואלה הקנפשוגה הלטב אל ,ךרדה 
.הריציה לש היפוא תניחבמ 

תולבוקמ תוחנה לע רוזחל ךרוצ ןיידע שי םא םייחהךויסנלו רשיה לכשל אוה ןובלע 

יחרזא" לש תורהצהה םעפ לכ ונלצא תושדחתמ ןכש !ךרוצ שי םלוא .ולאכ תומכסומו 

יומידהו ירוקמה הזחמה ירחא ונתפידר לע רסומ ,םינתרקה ,ונל םיפיטמה ונברקב "םלועה 

ואיבהלו בוט אוהש המ לכמ תונהיל ונילע" :איה המסיסהו .תירוקמה הקיסומהו ירוקמה 
תועפשה ינפב רגסיהל אלו םירחאמ דומלל םיכירצ ונא ,יאדו ."ונשי אוהש םוקמ לכמ ונילא 

הארנו עמשנ ןעמל ,םיחצנמו םינמאו תוקהל הדיקפל הדיקפמ ונילא ןימזהל ,תוננערו תובוט 
םישורד ךכ םשל ,םרב .םע לכמ דמולה ?םכח םע והזיא .םינושה רצויה-יתבב שדחתנ המ 

חוכ לש םיניערגה תא וריבדי חחה ןמ תועפשההש רוסא .הדימ-שוחו םידועישה-תמכח 
,טרפל ילוא הפי וחוכ תוחונהו האנהה קומינו .םלודיגב ול עייסל תוכירצ ןה .יאמצעה הריציה 

ןמש ,תירבעה הריציה לש הדיתעל גאודה ,ללכל אל ךא ,דבלב "םיעושעשו םחל" שקבמה 

.ישונאו ימואל דועייו ןוזח תייוור אהתש ןידה 

וז םא ןכש ,תוברתה לע היצאזיליוויצה תורבגתה ונלצא הזה יוקיחהךויזחב םג ינא האורו 

יתיבלעבה יווההו תוליעיהו תוחונהו .םיכרע,ד-מלוס ךפהנ אליממ ,םייח-לאידיאו רקיע תישענ 

רשפא ,רומאכ ,הייצאזיליוויצ .םייחב ודמעמלו ותרקויל ,םדאה תפיאשל הדימ-הנקכ םיעבקנ 

יצמהש ,הלק המאתהו-לוגיס-תכאלמ היד .הרוצייב חורטל ןיאו ,הברק לעו היערכ לע דיבעהל 

תינחור תוברת לש ןוזר-תנמ התוא וליפאו .ונוכמ לע אב לכהו ,התבייחמ תילארשיה תוא 

לע .תפסכנה וא תמייקה תירמוחה תוברתה יבג לע הקירבמ הפאל לש םודק ןימכ אלא הניא 

.תרשונו ,דלקנ-לע תפלקתמ איה םא המתת לא ןכ 

ה 

לכל תעד-תישאר תיינקהו תויתיבפלנאה רועיב אוה תוברת לכל םדקומ יאנתש ,םידומ לוכה 
העדהו הלכשהה תוטשפתה .םיידוסיה רפסה יתב ידי לע השענ הזש יפכ ,םעב הדליו דלי 

םיסנכנ ןיא .תוברת אשונ תויהל םעה תא הרישכמ ,תעצוממ הדימב תוחפל, םעה ינומה ברקב 
רפסה-יתבב םידומילה תכרעמב האורה ,הלשממה השוע הפיו .הנכה אלב המכחה סדרפל 

.םניח-הבוח-ךוניח גיהנהל תסנכה הטילחה ובש ,לארשיל היה לודג םוי .הלודג תוזח םייממעה 

םייורש ויה םאצומ תוצראבש ,הלאכ םהיניבו ,םלוע-יווצק לכמ םידוהי תצבקמה ,הנידמב 

לכמ תוקיר םיידיב ןתוא ובזע ףאו הלכשה תונקל תלוכיה םהמ הללשנו תיתוברת הבישחב 

,תירבע תוברת יאשונ לש ןושאר יממע דבור תריצי ,הטלחה התוא לש השוריפ — שוכר 

םיינוכיתהו םייממעה דפסה-יתבבו םינגב םימייסמה ירוזחמ .תחא הביטחכ המואה ןיינב ,דמולכ 

םויק לע .הנידמה ןוכית םתוכזבו המואה ןעשית םהילע .תוברתהו ןושלה יניגמ דודג םה םה 

.ךכב םיקסועה ,הלא לכ וכרובי תוקיבדב תידוסי הווצמ 

ךא ,לודג רקיע איה רודזורפל םינומה תנכה .ןילקרטל רודזורפ אוה ידוסיה ךוניחה םלוא 

תרשכה .תללוכו תרבגומ הלכשה ירפ םה םעטה רופישו םיקפואה תבחרה .הקיפסמ הניא 

םגו .רתוי םיהובג םיגרדב ךוניחה תכשמהב תישענ ,םינומה-תוברתל ,םע-תוברתל עקרקה 
חרוכו יאנת אוה .תיליע ארקנה ,טועימ ונשי המוא לכב .קוספ-ףוס הניא וז םינומ,ר-תוברת 
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ןהכ לארשי 

ידיחי םימק וכותמ .התריצי תא הרפמו המואה ייח תא דשלמ הז טועימ .תוברת לכל ינויח 

ןיטינומ םיאיצומו תישונאה תעדה תא המידק םידיעצמה ,עדמהו תוברתה ימוחת לכב הלוגס 

םינהנה םינכרצ ינומה קר אל רוציל ונילעש ,רמוא יתייה ןזואה תא רבסל ידכ .םמעל 
,םישדח תוברת-יסכנ םלועל םיאיבמה םינרצי תבכיש םג חפטל אלא ,תונמאו תורפס יכרעמ 

ןיא .םהלשמ ךפונ םהילע םיפיסומו םייתרוסמו םימייק םיסכנ םמצע תושרב םיחתפמ וא 

םהל קינעה עבטהש ,םישנאב רבודמה ןכש !הנמזה וא הדוקפ יפ לע תאזכ הבכיש תולעהל 

,הלאכ םישנא איצמהל ןיא .םיבר לצא םייוצמ םניאש ,תונורשכו תולוגס םהל דחייו הדיצי-חוכ 

םפיקהל ,הבוט ןיע םהב תתל הרבח לכו המוא לכ תבייח — םיאצמנ םהו — םיאצמנ םהשכ ךא 
אוהש ,הזה רצויה טועימל המוא לכ לש הסחי .הדובע-יאנתבו רמוחב םהל עייסלו ,דובכ-יננע 

.התנבהו התוברת רועישל הדימ-הנק שמשמ ,הדתכו התרמצ 

הסחיב הבוטל יוניש לח ,יאדו .ונתרבח לש הקלח-תנמ איה וז הנבהש ,רמול רשפא-יא 

ומצע הריציה ןורשכ םא .הנווכה ךכל אל ךא .בער-תפרח םילבוס םה ןיא בושו ,חורה-ישנאל 

תצפה לע הדיקשהו ןורשכה-לעבל הגאדהו וחופיט ירה ,ריחמב וגישהל ןיאו עבטה-תתמ אוה 

ןמ שרפומה זוחאה אוה לד םויה דע .יתכלממה ונוגדאלו ולוכ םעל ןיינע םה ,הריציה ירפ 

לוסיפל ,רויצלו ןורטאיתל ,הקיסומלו תורפסל ,הריציו תוברת יניינעל יתכלממה ביצקתה 
םיעצמא םישורד ,םיטעומ היילע-ינב תלחנ איהש ,תאזה תינחורה הריציה חופיטל .לוחמלו 

וימוגרתב וניאר הז רבד ,הריציה דודיעב ץמאמ לש וחוכ המ .םייוסמ זוחא תשרפה אלו םיריבכ 

ויה אל ,ןמקידכ םיהולא-ךורב ןמא לש ותואיצמ אלולש ,ןבומ .ל"ז ןמקיד המלש לש םייסאלקה 

ןמקיד היה אל ,וז תילכתל הדחייתנש ,תדחוימ ןרק ילב ךא ,םיליעומ םיירמוח םיעצמא םוש 

רוא םיאור ויה אלו תוטעומה ותדובע תונשב הזה ברה רשועה תא ונל קינעהל חוכ רצוע 

,הרבחהו הנידמה ישאר לכ ברקב היח וז הרכה ןיא ,ונרעצל .דבלב המגוד אלא תאז ןיאו .םלוע 
.ץיקהב םימלוחכ היעבות תאו תינדרטכ תאזה העיבתה תא םיאור אלא 

ו 

לכ םיחוד התרזעב .רחואמו םדקומ תנעט :ומשו הנידמה ישאר ידיב שי דחא יעצמא 
תולעהל ךירצ ,םה םירמוא ,לוכ םדוק .המואב זונגה הריציה-חוכ םוליגל הצע לכו העצה 

םילכב אבצה תא דייצל ,רפס-יתב םיקהל ,םיינושארה םהיכרצ םהל קפסל ,לארשיל םידוהי 

תונפיהל היהי רשפא ך כ -ד חאו ,הזב אצויכו םיסוטמו רחוס-תוינא שוכרל ,םיללכושמ 

םימוחתהו ,םיטעמ םיעצמאהו ךרוצה ןמ הנטק תלוכיהש יפלו .םינוילעה םיינחורה םיכרצל 

םיעצמא תשדקה ללגב םחפקל ןיאש רמוחו-לק ,םקופיס לע םיאב םניא םירומאה םיינויחה 
.תינחור הריציבש םיגינעל 

אל םלועל ,תישאר .םיכרפומ תאז לכב םה םינוכנ םהש םע הלאה םיקומינה לכש ,ןבומ 

ןורחא ןאכל אוביש דע תובר םינש דוע ךשמיהל הדיתע היילעה .םיקיפסמ םיעצמאה ויהי 

םימדוק םירבד שיש ,רמול היהי רשפא דימת .םקופיס ועבתיו וברתי םיכרצה ראש םג .םידוהיה 

הנפית אל ,תינחור הריצי יניינעל דיימ תינפנ הניאש המוא .םירחאה תא םיחודה םתובישחב 

תמאה תאו הנבהה-דסוח תא וב תוסכל הנאת-הלע אופיא איה רחואמהו םדקומה תנעט .םלועל 

תמחמש אלא ,הריציה יפחדו חורה יכרוצ תא ,ועמשמכ וטושפ ,םיבישחמ ןיאש ,איהו ,המוריעה 

.הנעט התואב םישמתשמ השובה 

חותיפ םע דבב דב .תחא הנועבו תעבו דחא ךרכב תושעיל ךירצ לוכהש ,איה תמאה 
אקוד .תיתונמאהו תיתורפסה הריציה תא םג חתפל שי ,תירמחה תוברתהו תילכלכה הריציה 

הפוקתבש רוסא ,אלפו םנ תניחב אוה םתואיצמ םצעו םיימעפ-דח םה הריציה-תוחוכש םושמ 

וא ,הז רודב םייקש המ אמש .רחואמו םדקומ לש םימעט ינפמ ושלחיי וא וחדיי תמייוסמ 
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לארשיב תיתוברתה הייווהה 

ירחא םיכלוה םניא רצויה חוכהו רצויה ןוימדה .אבה רושעב םייק היהי אל ,הז רושעב 
םייוצמ םה אלא ,םהב םיצורש העש לכ םמצע םינמזמ םניאו תונובשח יבשחמ לש םהיבושיח 

המ .םימייק םהש תמיא-לכ םתלוכי תא תוצמלו םדדועל אוה חרכהו ,םייוצמ םניא וא 
ונפלאל ךירצ אוהו ,ונל הנקנ ,םינפ לכ לע ,הז ןויסג .רחא רוד םילשי אל ,דחא רוד רחאמש 

םידיחי םהב ונחינש ,הריציה-תוחוכו תונורשכה רצואב הזיב-לש-קשמ גוהנל ונל רוסא .תעד 

.םינומטמב םילפטמש ךרדכ םהב לפטלו םינומטממ םתוא רופחל איה הבוח .םינושה םימוחתב 

רוא .ריהנ :ארקמב ססונתמה ,לודגה קוספה תא איצוהל ךרוצ ןיא ,ךכ גוהנל ידכ 
ףפונלו ןילוח ותושעל םיאשר ונא ןיא ךא ,הזכ לודג םולח םולחל תושר ונל הנתינ !םייוגל 

לכ םדוק ונילע .ונמצעל רוא היהנש ונייד לבא .שומיש בורמ ללחתי אמש ,דימת וב 
.ונייח יכרע תא קימעהלו ,וניתוכרבו וניתונורשכ יזנג תא רואל איצוהל ,ונמצע תא םישגהל 

הרזעה ןמ ךכל הייארו .םידחאל םג אליממ ריאי ,ונמצעל ונרנ ריאי םא .האמל רנ ,דחאל רנ 

וא דועי ונל ונעבק אל הצרא ונילעש ינפל .הקירפאבו היסאב תולשחנ תוצראל םינתונ ונאש 

תאו תואלקחה תא חתפלו הדובעה תא שובכל ונכלה אלא ,םירחאל עויס טישוהל יאנת 
תוחלצההו םיגשיהה ןמ תואיצמה תבייוחמ האצות אוה "םייוגל רוא"ה וליאו .ונמצעל הישעתה 

.המינפ לארשי לש הדובכ היהי העש יפל .היינבהו היישעה ימוחת לכב ונמותל ונלחנש 

ז 

תוארל אוה חרכה ךא .רוחשה יעבצ תא שידגהל וא ומשל לודג גורטיק-בתכ שיגהל הנווכה ןיא 

תשבגתמ הנידמה לש המויק חונש הדשע-עבשב .םתמגמכ דוחיבו ,םתייווהכ םירבדה תא 
תנידמש דועב םלוא .הנידמ לכב הרבח לכל הווש המצע תוארל הטונה ,הרבח תכלוהו 
איהו ,המצעל תילכת הניאש ,םלועב תונידמה לכמ הנוש איהש םיעטהל הלדח הניא לארשי 

לע רומשל ,תולובגה לע ןגהל ,התיסולכוא תא תוברהלו הילע טולקל הילעו ,םיביוא תפקומ 

,שפנ-לכוא-יכרוצבו םיתורישב םעה תא דייצלו ץוחה ןמ םיעצמא גישהל ,שוכרה לעו שפנה 

.תילאמרונ איה וליאכ הרבחה תגהונ — תילאמרונ הנידמ ןיידע הניאש הדומ איה ,רמולכ 

יללכ דיקפת לכ .הנידמה ןובשח לע היחו תיטיזאראפ איה ונלש הרבחה תמייוסמ הדימב 

יפב לגרומו .הנידמה יפתכ לע ךלשומ ,הרבחה לש המויק םג יולת ואולימבשו ואלמל ךירצש 

היופצה הנכסה הלודגו ,ןיע לכל תטלבנה המגמה יהוז !השעת הנידמה ,רבד ןיא :םיבר 
.הנממ ונל 

םירפוס לש הבושח תסנכו תונמאו תורפס ,תוברת לש םייתימא םיניערג םייוצמ הז דגנכ 

,תויזעול ,תוימוגרת לש הז בצמ םע ומילשי אל וללה .הריציה ימוחת לכב םירצויו םינמאו 

יכ ,םישח םה .הגשה-תנטק תויתיבלעבו תינחור תויתפכיא-אל לש ,תינללוז היצאזיליוויצ 

תוזונג תובר תויורשפאש ,םיחוטב םה .הבר ןתלוכי ףאו תולודגל ורצונ ונתרבחו ונתנידמ 

דוע אלו .הריציל םיאנתה תא רישכהלו םררועל ךרוצ שיו ,ןאכל ץבקתמהו ןאכ בשויה םעב 

ונתורפס .םדיתע לעו הלא תוחוכ-יזנג לע םיזמרמ םיווהתמהו םימייקה הריציה-יסכנש אלא 

,ןורטאיתה ןוגכ תונמאה יגוס ראש םג .ןכותבו הרוצב םירכינ םיגשיה ללכל העיגה השדחה 

ונילע ורבע אושל אל .ולוכ םלועה תרכהבו ונייחב דבכנ םוקמ םמצעל ושבכ הקיסומהו רויצה 

הריציו םיינחור םייח ונבצח תאזה תואיצמה יררהמ .ץראה ןינבו הייחת תונש םישימח 
היטנה תמחמ ןהילע תומייאמהו ןהל תוברואה ,תוילילשה תומגמה לע ונתערתה .תיתוברת 

ןהישוביכ תא אלו תויונמאה לש ןתומד תא תטעממ הניא ,הרתיה "תינויצאזיליוויצ"ה 

.יוצרה הבורמה תא תוארל ונילע אלא ,יוצמה טעומב קפתסהל ונל רוסא םלוא .ןהיצמאמו 

"יעמ ינב ושיש"ל םוקמ םג ןיא ךא ,תירוקמה הריציה לש הבצמ לע הניקל ,הלילח ,םוקמ ןיא 

.ןטקה שיה לע תנשודמ החמש ךותמ אלו ,רסחה לע תובצע ךותמ אלא הרוש הניכשה ןיא 
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ורועיש היהי ,בושח יתוברת שי ותוא וליפאש ,הרמה הדבועה לע עירתהל איה הבוח רקיעב ךא 

תושבתשה תמחמ דוחיבו ,הרבחה לש היגשומ תופלתסה תמחמ תיווזךדקל החדנ ,היהיש המ 

הניאו תירוקמ הריצי לש הדואל תממחתמה ,הרבח ןיא םאו .םייחה-חרואו תוכרעהה ירדס 

.לומקלו המצע ךותב ץווכתהל הלולע יהירה ,הרקוה ישחרו הבהא ,םוח היללוחמ לע העיפשמ 

.הריציהו החימצה דודיעל "הלוגס" ונניא ,ינגרוא רוביצ לש ןיגהנה-תכרב רדעה ,םינפ לכ לע 

המכחה אישכ ונלצא םיארתמה הגשהה-דצוקו תואדה-רצוק לע !רגת אורקל ונילע ךכ לע 

חורה יכרדב הניב ,ליגר ןקסעמ ןכש-לכמו ,ינידמ גיהנמ לכמ שורדל רשפא-יא .הנבההו 

םיקלח םתוא תאירקל תובושק םיינזוא הלוכ הרבחה לכמו םהמ עובתל איה הבוח ךא .הריציהו 

התחונמ תא ךירדהל אוה םייח-חדוכ דוחיי רתיבו .תינחור הריציל םתוא דיעוה לרוגהש ,המואב 

הרהמ דע םייתסהל םידיתעה םילק םייח ירחא והני לבל ,ריעצהו קיתווה רודב תידיעה לש 

וליאו !ארזל םישענ תולק לש םייח :ללכה הז .םבואיסו םייחה סואימב ,םידבכו םישק םייחב 
.ןכות ול םינתונו םיצמאמל םדאה תא םיכרוד שפנ-אשמו שאר-דבוכ לש םייח 

ק ל ח איה ךא !התיחפהל וא התוחדל ןיאו ,תינויחו תיחרכה איה לארשיב "היצאזיליוויצ"ה 

תריפסמ האבה ההגהל ,הנווכהל ,הנוילע החגשהל דימת הקוקז איה .םתיצמת אלו םייחה ןמ 
שי ןכ לע .ורצוי לע םקה םלוגה תנכס הב הנומט הייוטיב בטימב וליפא .חורהו תוברתה 

.הילע חיגשמ היהי "שרופמה םשה"ש ,ךכ לע דימת רומשל 

,רחא דעומל תינחורה הריציה לע הדיקשה תא החודו ,דחואמו םדקומ םרוגה ,התעמ רוומא 

היהת העדהו ,םיבורמ ויהי םיעצמאהו ,ךכל היונפ אהת העשהשכ ,ביחרישכל ,ןמז רחאל 
.תדלומו םע ייח תריציב רחואמו םדקומ ןיא .איטחמו אטוח ,ומצע תא הלשמ והירה — החונינ 

,המיגפ לכ .םיזוחא הלאב הלא .החור ייחלו המואה לש ףוגה ייחל תודוסי וישכע םיחינמ ונא 

.תורודל הייכב ויהי הטמשה לכו החנזה לכ ,דסח לכ 

השלה םה םהיניב םיאלפומהו .םילודג םישוביכו הב םיבר תורוא ונלש תיתוברתה הידוהה 

ךוניחה תכרעמו ,חצנהו העשה יכרוצ לכל תינענה ,תנווגתמהו תללכתשמה ,היחה תירבעה 

הנידמה יאשונ םהש ,םיביהרמ תיב-ילודיג ,םיבר םידימלת ירוזחמ הכותמ האיצומה ירבעה 

הלגפלו הדעדעל םילולעה ,םייומסו םייולג ,םישקומו םיחפ םג האלמ איה םלוא .המואה דיתעו 

,ונמצע תאובבכ בהאתהל ידכ אל ךא ,וז הידוה לש הירלקפסאב לכתסהל ונילע הבוח .םינפבמ 

,הנכסה הלודג דוחייב .םתוא טשפלו םיטמקהו תוימומקעהו םיתוויעה תא תואדל ידכ אלא 

.הז אוש-רהוז ינפמ רהזינ .רהוזל םינפה םצעכ םיברל םיארנ הלא םיטמקו תוימומקעש ינפמ 

יוטנק ך

שזןלה

לעה ,תועב

יד ילב 

םגמגמ 

.המ ע

 JM.
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