
םעוניבא ןבואר לש ותריש י ןהכ רידא 

עספא תומדא לע דוע לכ" :ארובה ןמ םעוניבא שקבמ ,"יתלאש" ,םיאנה וירישמ דחאב 
רקיע ,ןכאו "ן םירורצ ויהי ריש-יליוגב ייח לכ ול/:ילא ,לאשא תחא/,יל תחכוה ליבשב 

,וימי תונויסנו וחור תואקתפרה לש ,ויתויווח לש שגרנ רויצו םושיר — םעוניבא לש ותריש 
ותויהב ,תדלומ יעוגעג לש ,תונמאבו הרישב םירצוי םעו םימעו תוצרא םע ויתושיגפ לש 

לע תוקפרתה יריש ,תיבו הבהא יריש ותריציב אצמנ .הב וזחאיהב ץראב תוקבדו ,רכנב 

דפסמו הניק ירישו הוולשל ההימכו בצעו תודידב יריש ,עסמו םי יריש .םידוה לש םרכז 
תומיאופה ןה תקהבומ תיפארגויבוטוא הריש לש הז םוחתמ תוגרוח .ןבה תומ לע םיעזעזמ 

.תיטויפה ותריציב תובישח-בר םוקמ דחייתמ ןהל ,"םדק ינמ תויומד" ורפסב תוסנוכמה 

לק ,רהכ ןתיא ,"ץעכ םירוהרה-ךמד" היהי וריש יכ ולא תא ררושמה לאוש "יתלאש"ב 
היהי ועבמ יכ ללפתמ אוה ,הזמ רתוי םלוא .םאה-בבלכ יתימאו בורככ ביגש ,סיסכ יולגו 

רה לש ותונתיאמ וב היהי יכ ,וילע לעמ דחא דירווב םשרנה ץע לש ותוגהדנקדכ ןכו יעבט 

סיסה תריש לש יוטיב,'!-תורישיו תויעצמא-יתלבה ןמ ,וינבא-ילפקב ותייווה-פלא תא טנוחה 

וירישמ םיבר .ותרישב ומשגתנ ררושמה לש ויתולאשממ המכ .םאה בבל לש שדוקהדבלוהמו 

.קומעה ישפנה ועוזעזבו םעוניבא לש הזעה ותיווחב םהב שיגרמ ךנהו ,םייתימאו םינכ 
הבהאה ירישמ םיבר ףאו ,רורחשה תמחלמב לפנש ,ןבה רכזל ובתכנש םירישה בור םה הלאכ 

תמאה — הרישה תונוכתבש תורקיה ןמ תחאב הכרבתנו ותריש התכז םא םלוא .ולש תיבהו 

לשב ,דבכ םימעפל ועבמ .ומייקתנ אל ררושמה לש תורחאה ויתולאשממ המכ ירה ,תימינפה 

םיינושל םירויצו םיקרפל הריתי תויטיתאפ ,םשור תוברו תויגיגח םילמ ,ןונגס יטושיק 
.הצילמה לש המעטמ םהב שיש 

רתוי רבדמו יטויפה ועבמ תניחבמ רתוי ןמאנ 1"םיריש" ןושארה ויריש ץבוק אקווד 
םיבר םינייצמה תוירישה תוצלחמה רשועמו יוטיבה בגשמ ןיידע וב ןיא .ארוקה לש ובל לא 

םילעמו תיטנאמור חורב םיבותכ םבורב ןושארה ץבוקה יריש .2 "תומיאופו םיריש"בש ולאמ 

תודידב תדיש ,עבטה לע תילאטנמיטנס תוקפרתה :וימולעב ררושמה לש ושפנ תויווח תא 

הבהא — לכל לעמו ,הבר ההימכו םיעוגעג ,תכלש ירויצ ,הקותמ-הבואכ הגותו בצע ,תינשגר 

.הגונעו הנכ 

וא באכה טהלמ ,הזעה תושגרה תרעסמ םהב ןיא .םיעגורו םיוולש םירישה ןמ םיבר 
,הוולש הבהאה ,קתמתמו קפואמ באכה ,םה םישידח ולש ןוגיה יריש .רציה תוצרפתהמ 

תוקפרתה ,בל-תיימה םיאלמה ותבהא יריש םה דחוימב םיאנ .הכרבו קופיס האלמ .תרשואמ 

:רשק לש החמשו 

;םיצחך ןז תלפתו םת תע!קד י? — יאוב אן לא ךשן ר£אכ 
,דוהו רזא תרודףו ,החצ 

— תותירן רירפש•! לכס 1יךךיז ר£א ;ךןםיז רקבל ]ושאר למ תפומש 

ה?ר הךיוןן תע?ב לא ך|ק? רןואיו ,ה$ז 
— ילא יאיב !חצחצ ךרוע תא םיבורכה ויז ןעי 

,ןןען בל תרוחס 

.א''צרת ,א"ת ,יריבד. ייע 'הרובח. 'גוה ,'םיריש» — ןמסורג ןבואר 

.א"ישת ,א"ת ,'הנבי. יצוח ,'תומיאופו םיריש. — (ןמסורג) םעוניבא ןבואר 
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ןהכ רידא 

רתוי תשטולמו תשבוגמ /'תומיאופו םיריש"ב הסנוכש ,רתוי תרגובהו תרחואמה ותריש 

ארוקה ןיא םלוא .םיירישה הירויצבו םיינושלה הישומישב רתוי הרישעו העבמ תניחבמ 

תכאלמ לש םתוחב םיבר הריש יקרפ תמתוחה תירישה היישעה תשוחתמ ררחתשהל לוכי 

םירישה ,לשמל ,םה הלאכ .תקפסמ הדימב הריש לש חור םיתעל תרדענה ,תללכושמ תבשחמ 

,'גדירלוק ,תדווסדדוו ,קילב ,ןוטלימ ,ריפסקש ,רסו'צ — הילגנא יררושמ בטימל םישדקומה 

יקבה ,םעוניבא .םירחאו ןוסינט ,גנינוארב טדבור ,גנינוארב-טרב תבזילא ,םטיק ,ילש ,ןוריב 

דחא לכ תרישל ינייפואה תא טלק ,תירבעל הימגרתמ יבוטמ דחא אוהו הילגנא תרישב 
,ומע תפש היחמכ דסו'צ תא ראתמ אוה .הרישל תדחוימה ותמורת לע דמעו םיררושמהמ 

תוארמ ררושמכ תרווסדרמ תא ,עבט-יאודב לכ דוס עדויה םדאה ררושמכ ריפסקש תא 

םעוניבא עיבמ הז םדוחיי .המודכו רדג לכ ץרופה םייחה תדמח ררושמכ ןוריב תא ,לבת 

ךניאו ,ארוקה ןיבל הניב הקד הציחמ תמייק םלוא ,תזרוחמו הבוצק ,הרישע תיטויפ ןושלב 
.םעוניבא לש תילאנוסרפה ותרישב יוצמה המשנה-טטר רדעהב הלא םירישב שוחל אלש לוכי 

וב ,יריש ןמוי ןיעמ ונינפל "תומיאופו םידיש"ב ןכ "םיריש" ןושארה ויריש ץבוקבכ 
םירישה .ריש-יתבב וירוהרהו ויתויומשרתה ,ויתובשחמ ,ררושמה לש ויתויווח תוחצנומ 

לע תירישה התריצי ייחב ררושמה לש ושפנ תא םיללוגמ םהו םתביתכ רדס יפל םיכורע 

תנשמ ובתכנש ,הזה רפסה ירישל ררושמה ארק ידכב אל .היגזמ-תורומתו היבצמ תופילח 

ומע השועה ארוקהו ,ותמשנל תונולח םה םיערוק יכ ,"שפנ-יבנשא" םשב ,י"שת דעו א"צדת 

יבנשאב םיפקתשמ םהש יפכ ,םדא-תוחראו לא-יוליג ,לבת-תועפותב הזוח ותריש תניפב 

.הלא םילודגו םינטק שפנ 

ץבוקב רבכ .ותריציב בושח םוקמ םישפותה ,םעוניבא לש ץראה-יריש םייואר דחוימ ןויצל 

הנוממש לע ןמאנ באכו םילשורי לע תוקפרתה ,ץראל םיפוסיכ יאלמ ריש-יקרפ שי "םיריש" 

"ילתכ ,ךינפל" ורישב בר יוטיב חוכ שי .ץ"רת תנשב םילשוריב םימדה ימי לעו ץראה לש 
.םימי םתואב ושפנ עוזעז תא עיבמ אוה וב 

,תורואה בובנ ין?לוע תונעט יל יוב$ 

.ףךמנ וריש לוכ^ב בכוץי רש*} יבללו 

הין?פ זללזד? רפנת "!ערק העיו!?" קר 

? ה?ךן?א הככי&ו יל יללא ןא 

? הןלכות — םי)58-ת1שפנ ,ןכקל^ תא ה}?31ד 

— ינא יתערקו לכוא הכיא 

,דוע ערקא המי 

בלב ר?? עורק ן,ד לופהו 

! ? הקש?? םתמ דוע שן-ןיאו 

תכסמ תא םיגרואו תוממשה תא םייחמה םילמעל "ןונמה" אוה רש "תומיאופו םיריש"ב 

תויהלו תאז השדח הריש ירצויל ףרטצהל שקבמ אוה .זועו הריצי ,ןינב תריש ,םתריש 
,םירבד וילא תאשונ תרנכה .ושפנ תא םיאלממ היתוארמו ,ץראה-יפונ תא אוה רת .םהמ דחא 

יפונל וכפהש ץרא-יפונ דימת וברקב אשונ אוהו ,"ותומליא-ארומ"ב ואלממ רידאה ןומצעה 
.שפנ 

ח"שת /א רדאב ג"כב םעונ ורוכב וגב לופנב םעוניבא לש ומלוע תא עזעיז םויא עוזעז 

.הז יגארט ערואמ לש ונמיסב תדמוע תדחואמה ותריש תיברמ .הדוהי-ירהב הרובגה קבאמב 
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םעוניבא ןבואר לש ותריש 

םלועל .ררושמה לש ולוכש תקעזל יוטיב םה '"יתלתש ץע"ו 3"יוד ילע" ויריש ירפס ינש 

,דוע ונניאש ,לכמ רקיה רכז לע תוקפרתה לש םלוע ,יכב לש טטרו העמד ףוטש םלוע ,רחא 

בנשא ונינפל חתופ ,היוודה ושפנ ירתסל ונסינכמ ררושמה .הלא םיריש יצבקב ונא םירבעומ 
.הנוגיב ונתוא תעזעזמה ,בינ תכזו יוטיב תזע הריש יהוז .לוכש בא לש ימוהתה באכה םלועל 

,הווה-יהנו רבע תונומת ויתוריקו ,תונורכז וידומע רשא ,ןוגי לש לכיה ול הנב ררושמה 
.ובאכ םלוע םע דחייתמו הז לכיהב רגתסמ אוהו 

,ןבל הנימ רשא םירוביגה תומ לע םיהולאל ררושמה הדומ דבכה ןוגיהו ברה באכה ףא לע 

לע והדיעצתו / ,וצרא ישדקמו ךמע ישודקל קר רמושמה ןיי" ,זוזע-מס וידיגב ומירזה לע 

ןכרומה באה שאר ".םדקמ םיבכמ וצ יתלב לוק עמשנ ילב / — ףשנ-יררה ןיב הדוהי-תומר 

.וצרא חבזמ לע בירקהלו םירוביג תרוסמ ךישמהל ןבה עדי יכ לע הוואגב ףקדזמ באכב 

.םייחה תא ,רתויב רקיה תא ,תילכתב ןבומה רבדכ 

םרבק לע ,ןבה רבק לע בלבש טטרו יוטיב תרישע הביצמ םה םעוניבא לש הלא ויריש 

.המימשה תוברק שאב הלעו הצרנ םנברקש ,םיינומלאה םינבה לכ לש 

"לואש" ,"ןועדג" ולש תויכנתה תומיאופה שולש תושפות םעוניבא לש ותריציב דחוימ םוקמ 

אצוי 3"םדק ינמ תויומד" ורפסב .ותריש םלועב שדח ןפ יוליג םושמ ןהב שי ."והילא"ו 

.והילאו לואש ,ןועדג :םינתיא תויומד שולש תויחהל שקבמו םימודק יפונב רותל ררושמה 

תירבעה תורפסב תוטעמ אל תוריציש םושמ ןה ,הז אוה השקו לודג הריצי רגתא ,ןכאו 

םושמ ןהו ,והילאו לואש לש םהיתויומד ביבס רקיעבו .הלא תויומד ביבס ומקרנ תיללכהו 

הייחה האלפנ הכ הרוצבש ,ארקמה לש זכורמה יטויפה עבמה םע דדומתהל םוצעה ישוקה 
.ישפנה ןרגאמ אולמ לע תויומדה תא ונינפל 

הלא תויומד תוספותה תובר תוריצי ורצונ ונימי םצע דעו השדחה ונתורפס תישאר ןמל 
רודב רבכ .ותפוקת חורלו רצויה לש הזל םאתהב ייפוא בוציע ןתוא תובצעמו הנוש הסיפת 

,יהוז ."לואש תכולמ" םשב יתרפאה ףסוי לש ןיינע תבר הריצי ונא םיאצומ "םיפסאמה" 

.המארד םשל היוארה ,הלכשהה תפוקתב הנושארה תידוקמה-תידבעה המארדה ,השעמל 

תחא הלודג בויח תדוקנמ םלעתהל לכונ אל תאז המארדמ תוברה תויוגייתסהה ףא לע 
המכב .לואש תא תואלממה המיאהו האנקה רואיתב יתרפאה לש ונורשכ איהו ,הריציב 

יוטיב ול אצומה ,ץירע יחרזמ ךלמ לש םעז ,ינוציקה ומעזב לואש תא יתרפאה ספות תוניצס 

הלא תונומת .דוד םג דמשייש דבלבו ,ומע דחי דמשיהלו םלועה לכ תא דימשהל ןוצרב 
.ןמאנ יוטיב חוכ תואלמו תויח 

םא ,המארדב םא ,לואש לש ותומד תאלעהל םיבר תונויסנ ונא םיאצומ ךליאו ןאכמ 
יקסבוחינרשט לש יוטיבה תוזע תודאלאבה תא ריכזנ םא ונייד .הדאלאבב םאו המיאופב 

ונתרישב שיאש תודאלאב ,תודחאו ךש-תיב תוברח לע" ,"עובלג ירה לע" ,"דוד ןיעב" 
.עבמה תמצעב ןהילע תולעתהל חילצה אל הזה םויה םצע דע 

."לואש" המיאופב םעוניבא לש ירישה ונויסנ אוה ןיינעמו זעונ הלא תוריצי עקר לע 
ררושמה ביטימ הב .ץבוקבש תומיאופה שולש ןיב תשבוגמהו תטלובה איה תאז המיאופ 

םיקרפ העברא .וב ודגב לכהש ,םיעוויעה זוחא יגארטה ךלמה לש ותדידי באכ תא עיבהל 

.וד"שת ,"דבוע םע" 'צו,ד ,ןבל תומ לע ,יוד ילע 

.א"ת ,"הנבי" יצוח ,יתלתש ץע 
.ד"כשת ,א"ת ,"דפסה םע" יצוה ,תומיאופ שולש ,םדק ינמ תויומד 
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וקותירבו ותוונעב לואש תא םעוניבא ונינפל גיצמ "ךולמי יכ ונע"—ןושארב .תמיאופב 
:תוכלמ תופיאשמ ברה 

וד«'; חןלטטה —א&ט ,ההא 

,ןינ?? וטיו ,ימ??' 

- לכמ הבגא ימ?8'ט םג םאו 

1אשא ה?כיא 

םלא קעצ; אל חתפ; ןואן 

י?ן יטןוךמ 

:יטך3 יח ךא ץור^ וא; רא'א 

ןי«'?«' תופלחמ זןן 

;םור; םג םא ,י#איו ורוי?; אל 

«'ך? ךיא !הלא ל?מ יתילד 

? דןל?ל םירא יט'אל 

אובא ךיא !ה|א לבק יתולד 

?תיבלט יר_8«' םור? 

םינורחאה םיקרפה ינש םה רתויב םיבוט .ותדיריב לואש תא םיראתמ םירחאה םיקרפה 

השועה לואש תא וראתב ,ההובג יוטיב תגרדל םעוניבא הלעתה ןהב ,"ץקה לצב"ו "םיעוויע" 

,המיאו באכ ולוכ ,הפוסה תוחוד םע קבאנ ,םימערו םיקדב ףורט םימיא ליל ךותב וכרד 
ןורחאה ודסחב והנוחיש לאל הליפת תולמלממ ויתפשו ,איבנה יוזבו לאמ בוזע ,ףדרנו דדוב 

.םיעות םיבכוכ םע ודי לא ופסאיו 

חמיאופב םג םיאצומ ונא םיאיבנה ינב תרובחו והילא לש ותומדל רישע יטויפ עבמ 

יטויפה והזחמ ןלוכל שארו ,תובר תוריצי ומקרנ והילא לש ותומד ביבס םג ."והילא" 
גנתה ,םיזע שפנ-יקבאמ זכורמ רואב ולגתנ וב הזחמ ."םילשוריו רוצ" םהוש והיתתמ לש 

םייח תוחוכ תועפוש הז הזחמב תויומדה .םייח תופקשהו תונויער תמחלמו םירצי תויוש 

,תואידיא לש תומשגהכ אל ונינפל תולגתמו םיאלמ םייביסנטניא םייח תויח ןה ,םימד-רעסו 

םהיתובגה תא םיבצעמ םינוש ץוח תוחוכו ימינפ םירצי שעג רשא ,םייח םדא ינבכ אלא 

,םהוש לש וזל םעוניבא לש תיטאמארדה המיאופה תא תוושהל ונא םישקבמשמ .םתוגהנתהו 

לש ןמיסב ולוכ דמוע "םילשוריו רוצ" הזחמה םא .םייתשה ןיב יתוהמ לדבהב ונא םישח 

ןחבמ :שלושמ ןחבמב איבנה לש ונחבמו םיימינפ םיקבאמ ,תוזע תוירצי תויוצרפתה ,שער 

לוק שאה רחאו" — תולוקה ומדנ דבכ םעוניבא לש המיאופב ירה ,לאהו םואלה ,רציה 

."הקד הממד 

,םהוש ןיבל םעוניבא ןיב יטויפה יוטיבה יכרדבו תירישה םלועה תפקשהב קחרמה אוה בר 

לש ויקבאמ תאו לבזיא ,והילא תא םעוניבא ספותש הסיפתה איה יוניש תילכת הנושו 

תעקוב התוינשוחו ,התוואת טהלב הלגתמה השאכ לבזיא תראותמ "םילשוריו רוצ"ב .איבנה 

ידי-לע הנברק החדנשמ ךא ,הילותב ןברק תא לבקיש רבגל תוללפתמה הידשב תורומהמ 

איה תעבשנ .הרשב תוואתמ העבש יפ התמקנ תוואת הלודגו ,םקנ תמח הלוכ איה ,איבנה 

ויהולא תא ריבדהל םג ךכו .תדקויה התוואת שאב ןברק ותולעהל ,איבנה תא גישהל 

תיטאמארדה המיאופב לבזיא לש התוינשוח רואית תצקמב רוויח הז תמועל .תרותשעה ינפל 

םירבדה םימצעתמו םידדחתמ םשו הפ .השודג הקיטוראב התא שח הב םג ךא ,םעוניבא לש 
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םעוניבא ןבואר רש ותריש 

:הלעב באחאל איה לבזיא לש התהימכ םעפה ךא הבגל ההמכה השא לש התוישנ תקעזל דע 

ירוק? ר1ח?3 ד1קן ת1ע??א?י 

ימאת! תא !bqr! ןיאןו עילת 

,אילן Dh? םיט?רוקח ידש 

,םי?פ םרא לק? ןופו זוחאב 

...איופט שורית ועקפ-יפט ץ!נל 

יתךיפך-ךר לא שיח האוב ,הה 

ןתת ישארל תחמ לא ךלאזנק 

יתנאת יצסר ךניט-בי 

...ילק באווא ,חתסת יזח דוקיק 

הלגתמ "םילשוריו רוצ"ב .תוריציה יתש ןיב קחרמה בר והילא לש ותומד תשיפתב ףא 
תוואת ןחבמב דמוע אוה .בל םידיערמ ותוירבג טהלו ומעז שא דשא ,רידא איבנכ והילא 

לצא וליאו .ויהולאל בירקמ אוה םירעוסה וימד תא ז ענכנ וניאו תרכשמה םירשבה 
ונא םיעמוש קד תומדוקה תונומתה לכב .דבלב הנורחאה הנומתב והילא עיפומ םעוניבא 

רבדמה .העיקש תריוואב ,ונויפר רובגב רבכ הז ירה ,ונינפל הלגתמ אוה רשאכו ,ועמש תא 

ולוכו ,ותרדאב םיטלומ וינפ ,ברוח רהב ויהולא ינפל דמוע והילאו ,העיקשה ןמגרא ףלועמ 

תא ,היתואלת ובר הכש ,הפייעה ושפנל קינעיש םיהולאל ותליפת אוה אשונ .הדרח רמוא 

:ןורחאה הלומג 

ית?אל!ן הז ת1לןנ ירזואן 

;י?ךטה ,ךילא בישל שזח(< 

— דיפ^ ך?? ישפנ יהזי יי{} 

הךךאנה ך$?!ןך קיח? 

ילאוג) ילא 

םהיתוריציל והילא לע תאז תיטאמארד המיאופ תפרטצמ התריוואו יטויפה העבמ תניחבמ 

,"םיהולא הארמ" —גורפ .ש .ש ,"רבדמב והילא"—ילבב ללה ,"והילא" — גרובזגיג חספ :לש 

.ונתרישב הז יארקמ אשונל הבבלנ תיריש המורת הב שד 

תוילידיאה .,"תוילידיא" ורפסב וסנוכש ,םעוניבא לש תוילידיאה םג תודאד דחוימ ןויצל 

תויומד לעו ןהבש ץראה דוה-דואית לע ךופש בר ןח .ינועמש דוד לש ולא תנוכתמב תובותכ 
ינושלה רשועהמ טעמ םעוניבא ררחתשה תילידיאה ותריציב .תונמאנב ובצועש םיצולחה 

האצי ךכו םיריהב ולש עבטה-ידויצ ,רתוי הברה טושפ ונונגס ,תורחאה ויתוריציבש ומשל 

.תרכענ ותריצי 

םידבכנ םיכרכ השולש ונל קינעה אוה .םיברה וימוגרתב םג םעוניבא אוה בינ זע רדושמ 

םגרת ןכו ,"הקירמא תריש רחבמ" לש תוכיאו תומכ בר ךרכ ,"הילגנא תריש רחבמ" לש 

ימלוח" ,ןוטלימ ןויגל "רוביגה ןושמש" ,ריפסקשל "הרטפואילקו םוינוטנא"ו "ךלמה דיל" תא 

,ןודנול ק'גל "חריה תעקב" ,ןוסיאול גיבדולל "םינורחאה קולייש ימי" ,ליוגנזל "וטיגה 
.םיבר םירפס דועו ,ורות .ד .ה לש "ןדלוו" תא הנורחאלו ירוגאט תנארדניברל "תוילילחג" 

.תיברעמה תרופיסהו הרישה בטיממ המכב ונתורפס תא רישעה הלא וימוגרתב 

.ד''צרת ,יריבד, 'צ1ה ,"תיילידיא, — ןמסורג ןבואר 
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