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,תיתורפסה הריציהשכ ,םיפורטה ונימיבש ,הרבהב אוה ,םימעפל יל 

רפס אצי ,ףרט-חול לע בותככ איה ,תיעדמה םנ תובורק םימעפלו 

הלא קר אלהו .יח חכו הדובע לש הבר תומכ וילע איצוה רבחמהש 
אוה למעה .תוברת-ינב לבו תוברת לב לש םפוצרפ תא םיעבוקה םה 

הפ ןושלה ילבחב םנ םיארנ הז למע תובקע .ישונא ןינב לכל דוסיה 
ליבשב שמתשהל רבחמל ול היה לק אל ,הארנה יפכ ."הרבגלא"ב םשו 

תלברוסמהו תלסלוסמה וננושל שובלב םימורעהו םיקיודמה ויניגע 
.ונימיב תורתומב 

םיימואלה ונינינע ףקיהמו ונצרא ייחמ חוקלה ברה יאמגודה רמוחה 

ונתדלומל רושקה ,יח רפסל ךורב ר''ד לש ''הרבגלא"ה תא השוע 

םוקמ לכל לעמ תויהל אוה ותוהמש יפ-לע-ףא ,ונתיחת תפיאשלו 
הלונבש םיירבעה רפפה-יתב ידימלת תובבר ידיב הזכ דומל-רפם .ןמח 

רתוי םעלו קראל אמיק לש רשקב םיעדוי אלב םתוא רשקל לובי 
.רבדה יולת םירומב ?םהידיל עיגיה .הקיר הלומעת ירפס המכמ 

האיצוהש ,'ובו ''דורטרג תדמלמ דציכ" רפסה לע בכעתא אל 

שי רפסה ."הרומה רצוא"ב לארשי-קראב םירבעה םירומה תורדתסה 

תאצוה ,"הקיסיפב תולכתסה ירועש" רפסה לבא .ירוטסיה ךדע יאדוב ול 

ילב אוה ודיקפתש ,ח"פרת ,םילשורי ,י"אב םירבעה םירומה תורדתסה 
םושב לוכי וניא ,םידימלתב םהידי-לעו םירומב הלכשה תוברהל קפס 

הברה וב שיש ינפמ <בו ,ןשונ ןשי אוהש ינפמ (א ז הז דיקפת אלמל ןפוא 

םינונחה וליפא םיעדוי םויכ .עוצקמב תעכ וניתועידי יכנל תורוב 
לש םיל"ומה וליאו ,הנשיתנש הרוחס ןכרצל תתל ךירצ אלש ,םינוגהה 

רבעש תועידי הקיסיפב הנתשמו יח הכ עוצקמב םינתונ "הרומה רצוא" 
טלוב ,םגרתמה לש וא ,רבחמה לש העידיה רסוח .חלכ ןהילע 

תאצמנ ,םגרתמה וא ,רבחמה תעד יפל .ןיעה לע קרפב (!יליבשב) דוחיב 

לבלבמ םג אוה .<!?) ימדקה רדחב (!?) "ימימה לזונה אוה" ,תיגוגזה 

רצוק דצל היארב תויטההו ,הנקזה תיאר םע תוארה-קוחד ןינע חא 
אל" םיניע לש םינמיס וא ,"םימומ" ולצא םה תוארה-קוחר וא תוארה 

הרטעה ירירשב אלו תיתשקב השדעה תולת לע םירבדה םג ."תואירב 

רווחמ וניא םג ילואו ,ראובמ וניא תיתשקה לש ןינעה םצע םנ .םינוכנ םניא 

,םהילע רמאל רשפא-יא - םימגרתמל רשאו .םגרתמל וא רבחמל וכרצ יד 

םיחנומ הברהב םנ .םירומ ליבשב םיבתוכה םירומל תואיכ ,הפי סנוננס יכ 

Convexitas גשומה - ןיעה לע קרפ ותואמ ,לשמל ,ךכ .תוריהב-יא שי 
''תינונבג-וד השדע" ."תוינונבנ" תירבעה הלמה ידי-לע רסמנ וניא 

הרומק איה אלא ,למג לש תינונבג-וד תשבדל ללכו ללכ המוד הניא 

תיכוכזל ךופיהב ,הרומק איה חיסקקנוק תיכוכז ןכ-לעו ,הידדצ ינשמ 

היה לוכי ללכ ךרדב .םיטרפ סה הלא לכ ךא .הרועק איהש ,תיבקנוק 

םא ףא ,ארוקה לש ותלכשה תבחרהל בר רזעל תויהל הז ןיעמ רפס 
.רחא ל''ומבו — רחא רובחבו רחא רבחמב םיל"ומה ודחכ אול ,הרומ וניא 

תא ם! בקעי ר''דה איצוה ,וז השק הריחבמ ענמהל ידב וליאכו 

,(םיכנחמו םידומ ,םירוהל ךרד הרומ) "חורהו ףונה לש הניגיהה" ורפס 
."תינרדומ העניה" םשב תדחוימ האצוהב ,ט"פרת ,םילשורי 

תעדה תא תוברהל הפיאשה ןמ קפס ילב שי הז ןטק רפסב 
המיענב בוחכ דפסה .וחורו ופוג תואירב תרימש לע תעדה איה ,לארשיב 

וזיאב ןטק םלואב ברועמ להק ינפל תואצרה לש וא וד-ן© תוחיש לש 

תר-משב תורושקה תולאשה לכ תא ףיקהל הצר אוה .הנטק הייייע 

ונוצר ףקיה לע הארמ רפסבש םינינעה ןכות לע הלק הריקס .תואירבה 

תודלות (א זלע םיקרפ םיקרפ רפסה קיזחמ ,לשמל ,ךכ .רבחמה לש 
,התרימש יעצמאו הכרע ,תואירבה (נ ,םייחב הניגיהה דיקפת (ב ,הניגיהה 

,תואירבה ליבשב שמשה ךרע (ה ,תואירבה ליבשב וכרעו ריואה (ד 

יקחשמ ,תולמעתה ,ףוגה יליגרת (ז ,םילוחו םיאירב ליבשב םימה ךרע (ו 

,הנזה (ח ,םייגולויזיפ-םיינולואיבה ויתודוסיו טרופס ,רעונהו םידליה 

חניגיה (בי ,השבלה (אי ,ויתואצותו ןיטוקינה (י ,ויתואצותו להכלאה (ט 

םיכנחמ דציכ (וט ,השוריהו עזגה תניניה (די ,ןימה ייח תניניה <גי ,שפנה 

לש תויניניה תולאש (זי ,דליה לש יטיתסאה ךונחה לע (זט ,ןטק דלי 

ךונחה ירקע םוכס (טי ,תינפוג הדובעל ךונחה לע (הי ,רפסה-יתב 
ונוצר אוה בר ןכא י ךדעב ןטק חטש ינפ-לע ןתינ הז לכו - .ינחורה 

הפשהש ,לבח .הבר תומימת יךיל םימעפל עינמ אוהו ,רבחמה לש 

םימעפל יוקלהו ספסוחמה ןונגסה .דחא טעמ הניא וליאכו הפונמ הניא 

םעטה-דסוח ,םיקלחה ןיב ףפורה רשקה ,ןושלה קודקד תניחבמ םג 

ןפואב ומכ ןכותב םג .ךרוע די רסוח לע םידיעמ הספדהה ןפואב 
םינבהל ודיקפתל יוארה ינוציח וא ימינפ טפוש חס היה לובי האצרהה 
רפסה לש וברע םצעמ דירומ וניא הז לכ םנמא .םינוקת המכו המב 

,חודה-יעדמל םויכ םג ובורב הטונה ,ונלהק .םיברה תלכשהל רמוחכ 

,רבדה יאדכו בוט ןכ-לע .בר קחרמ וחורו ופונ תעידימ קוחר ןיידע 

תוצמ תא םמצעב םייקל ,ונכותבש דחא רבדל םיליכשמה ינפל ףא 

תעד הברחו ןתי ימו .העמשמכ הטושפ ,"ךמצע תא עד" ז םינומדקה 
.לארשיב וז 

ןמדירפ •א •ד 

םיר^ס תךקב 
םיז ידוהיה 

תינמרגמ םגרת •ןמוד •םיז ידוהיה •דגנדטכיופ ןויל 
•א •ט"פרת 'ביבא-לת •«לביטש» תירפס •לואש-יבא •מ 

'תרוקבהו 'תונוש תופשל והומגרת 'ורבחמל לודג םש הנקה הז ןמור 

דחאל תחא תבב היה רגנוטכיופו •וחבשב רפסמ הקספ אל 'תילגנאה דוחיב 

ןמ םמותב וליפאו 'ן!ןרסו. בקעיב הרחתמ ליחתהש 'םימסרופמה םיססינמודה 
אל וב ולת רשא תווקתה םלוא •הינמרג לש םילודגה םירפסמה ראשבו 

םג 'םנכתב םג ונממ ולפנ '«סיז ידוהיה» ירחא ואבש 'וירופס •ותמאתנ 

'הז גוסמ םינמור •הברה ונדמלמ הז רבד •םהב רשא הכישמה-חכבו םתרוצב 

אלא 'םת* עינמה אוה דבלב ירוקמהו ימצעה 'ימינפה ןורשכה אל רשא 

רפוסה ידיב הלע םא •םאשונב סלחהב םייולת — 'םתדלומ הבר תינכט תלוכי 

דבוא עודי הדמב אוה ירה 'ואל םאו !בסומ - ןינעמ אשונ הכחב תולעהל 

•וינפל רשא רמוחה תא תונבל 'תויחהל 'דבעל קר אוה וחכ יכ 'תוצע 

אוהש םושמ אל •הזה רפסבש תוערואמה ךלהמ תא טרפל דאמ השק 

•םיז ידוה ה» 'הברדא •השעמה-רופסו הלובפ רסה אוהו רתויב ימינפו ישפנ 

ןפואב דחי םידכולמו םירושק םירקמ תולשלתשהו ישממ יוה שודגו אלמ 

םינתינ םה הלקג-לע אלו םיכבוסמו םיבורמ הלא םירקמש אלא •ינויגה 

'םיברה תא ראתמ דחאה •םיקלח ינשל ונכת דצמ קלחתמ ןמורה •םוכסל 

לכ לע יגרובמיטריווה גוצרהה לש ורצח ךינפל תרבוע •הפוקתה יוה תא 

'היתובד 'התעד-תולק 'דובכה רחא התפידר 'התמז 'התורקפה 'התוללוה 'התלש 

'המצע ץראה םג תרבוע !הילעב לש יזירפקה ןוסלשה 'הבש תוגירטניאה 
'םהילכאמ 'םהישובלמ 'היבשות יגהנמ 'םיילכלכה היתודוסי •המויק יאנת 

1יפ^ז דחא לכ 'םישנו םישנא 'םיסרפה תא אצומ התא ינשבו •םדי-חלשמ 
וליאכ דחאה לצו 'והער לומ דחא םידמוע םה •םיטלוב וינפ-יוקו בטוחמ 

'רשבה-לעב הז •ומצע גוצרהה הנה •והער לש ופוצרפ ימשר תא טילבמ 

אוהש 'תולכס דעי העיגמה תומימת ךותמ' ןימאמה 'ויתוואתלו ופוגל תופכה 

ידיב אוה קחשמ-רודכש 'שח וניאו 'ותנידמ ינינע לכב איבמהו איצומה 
•ידוהיה דמוע ולוממ יול ביבסמ רשא הכנפ-יכחלמ ידיבו ולש םיזירפקה 
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תוחכפ ךותמו תעדו ןובשח ךותמו טאל-טאל אשנתהש 'םעה-תלד ןב •ט י ז 

תלשממ ןיכת ויפ-לע וישכעו •ןוטלשה לש ןוילעה בלשה דע תיבקעו תינשקע 
וניא 'תירשבהו הבעה ותפש םעו םירוחה וינפ םע 'סיז ידוהיה •גרובמיטריוו 

אוה םג •ולכשב ףשכמו םסוק טעמכ אוה •לכר עדוי אוה •גוצרהב הניב-רסה 

'וכלמכ אל 'ךכל אוה עיגמ לבא 'וביבסמ רשא תותינורטמה לכ תא שבוכ 

'רצחה ישנא יניעב סואמה 'הזה ידוהיה •ויבא-תיבמ ול אבש ןוטלשה חכב 

אוה םג •ורשבל תופכ דבע אוה סיז םג •ומצע תוחכב םישנה תובל תא שבוכ 

תורבוע רדוהמה וככשמ-רדחב •ףרה ילב רשבה תועיבת תא קיתשהל חרכומ 

תאו לבהה תא הפי עדוי םיז לבא •רתויב תודובכהו תופיה רצחה ישנ לכ 

הואתה-קופס וליבשב •המואמ עדוי וניא גוצרהה •הלא תוגונעתבש תוספאה 

תודגל םינממס הקי 'והכ שתש רחאל 'הנקז ימיבו •המצע ינפב הרטמ אוה 

'המותיה ותב 'תחא ,רשא שי ול •אוה רחא םיז םלוא •הקיפם ןעמל 'ותואת 
הדלי התוא 'םעונו םות לש תודהי ימשב הגופס 'הרוא האלמ הדלי התוא 

ייח םג תויחל םיז לוכי וז הדלי ליבשבו - 'רפסה יפד ןיב הדגאכ תפחרמה 

הדליה לופת םא 'הרבע םויבו •שודקו רוהט תויהלו ורעיב דדובתהל 'ריזנ 

התואת ןברקו התומימת ןברק 'ומולחו םיז לש וייח ןעשמ 'תאזה האלפנה 

דחאכ היולה םויב טרופקנרפב םיז דומעי 'גרובמיטריוו רצח לש תימהבה 
•וילא תואושנ ויהי םעה לכ יניעו לארשיכ םיעישומה 

בר ברס לש דחוימה יפואה תא ונל רוסמל הלע רגנוטכיופ ידיב 

רבכ םידמוע ונא ירה ו לופנל הטונהו בקרה-לוכא 'וימי ףוסב םזילדואיפה 

דיחיה ןוטלש תחקל אב םיפולאה םוקמ תאו 'רשע-השמחה גיוודול ימיב 

תוקירה תא ולש ןמורב ראתל הלע רפסמה ידיב •תוכלמה רצח 'יזכרמה 

אורקל יד •וז תוחורו תועד לובלב תעשב םייחה-תונפ לכב תצבצבמה 'הלודגה 

שגפהלו דחא רטמוליק ךרואל ךלמה-ךרד תא רובעל 'םינושארה םידומעה תא 

'םירגת-סידוהי 'םירחוס 'םיריזנ 'םיטנדוטס 'םיכיסנה תורצח לש םיצרה םע 

'םישרוגמ םידוהי 'םיקחשמו םינויקומ 'םילוג םיטנטסטורפ 'היסורפ ךלמ 

ותוסרוקיפא תמחמ שרוגש רוסיפורפ 'רשב-לעב ןומגה-יכדא 'ישמ-תופוסע תונוז 

היסומלורדנא-ייח לש םכות-ךותב התאו - 'םיטסימיכלא 'םיניע-יזחאמ 'םיפשכמ 

•םירידא םימכ דצ לכמ ךתוא הפיקמ םתןוהו 'הלא 

גוצרההש 'תיטנגירטניאהו המורעה תנזורה •םינוש םישנ יסופט ןאכ שיו 

תא הראוצ לע תאשונה 'תיחקפהו הנידעה גוצרהה תשא •היתועורזב יובש 

•דאמ רשכומ טסיטיטרופ אוה רגנוטכיופ •םיז ידוהיה הל ןתנ רשא עימקה 

'ןהיתולובחת 'ןהיתושגרה יטמק תא - הצורח דיב םישנה תא אוה ראתמ 

תא תונשמה םישנה ןתוא •ןלעמו ןשחכו ןתמקנ 'ןהייואמו ןתבהא 'ןתמרע 

'ותלודג ימיב סיז לש ובכשמ-רדח לא ןסנכהב :םיבצמה יונש יטל ןמעט 

הנומת •ומודרג לא סיז תא תוולמ ןהש העשבו 'ותליפנ רחאל המש ןסנכהבו 

לצא קר יתאצמ 'ותילת תא תופיקמה םישנהו םיז לש ותתימ 'וז הבחר 

יד תרבגהו הניטויליגה תלכאמ תחת ושאר תא ןתונ ורובגש העשב 'לדניטס 

אוה רגנוטכיופ לש ורואיתב ןורסחה •וילע םיפסאנה להק ךותב איה לומ הל 

•ול םדק לדניססש 'הז קר 

םינמורל דשח לש תורירק ךותמ סחיתהל וליחתה ןורחאה ןמזב 

•ידמ רתוי םהמ ףדונ ת1אזיכךא חירש 'הלאה םיבח-רהו םילודגה םיירוטסיהה 

•הסמעמל ושענ ןהו 'הלאה תויגולירטבש יחטשהו השועמה לכ ףום-ףוס הארנ 

חור-ראשו ןינע רתוי הרוש םיתאמ לש ןטק רופסב םימעפל שי יכ 'תעדל וחכונ 

וליאכ וו הלודג העירי אקוד 'הברדא •םידומע יפלא ןב 'םידי-בחר ןמורב רשאמ 

הו םירפסמ גוסל ךייש רגנוטכיופ םג •הכאלמל התוא השועו הביתכה תא הלקמ 

•םינמורה תישעתב רתויב ס י ר ש כ ו מ ה ו םיחמומה םילעופה דחא אוה 

•וירובג תויהל םיכירצ המ 'עדוי אוה •םירבדה תעידי לכב ןיוזמ ונכת לא שגנ אוה 

םייושעה הלא םג 'םכחה 'טילשה 'םימתה 'לכונה :םהיגוס לכל םכינפל םה ירה 

המהוז לש 'םזיניצו תומימת לש 'עשרו רשוי לש 'המרעו המכח לש תבורעת 

ןוצרה ןוטלש לש 'בל-ךרומו הרובג לש 'עצב-תבהאו םזילאידיא לש 'בל--רהומו 

הנוטלש תפוקתב יכ 'רמאל ךירצ רגנוטכיופ לש וחבשל םלוא •דחי םג לרוגהו 

- הקינ לש הנוילע תומלש תמאב •יהוז •השארל ףולאה אוה םינמורה תישעת לש 

ינינפל תללוגמ איה ירה •המצע ינפב תונמאל תכפהנש 'דאמ לודג טמרופ תב 

תללוצ 'טרפה לשו ללכה לש ושפנ לא תרדוח 'םירישעו םיכבוסמ 'םינווגמ םייח 

יטמק ןיב יובחה תא הלגמ 'תוקדהו תונידעה הימינ לכ תא תחתנמ 'היקמעמ לא 

הטמהו. עירכמה אוהש 'הרכה-רסחו רתסנ שחר ותואב ףרה ילב תעגונו חמה 

•ויתוכילהו םדאה יכרד תא ונוצרל 

'תופשה יתשב טילש אוהש 'וילעב לע דיעמ לואש-יבא לש םוגרתה 

'הבר הדובע לע םג אוה דיעמ •ונלצא חיכש רבד וניא הזו 'תירבעהו תינמרגה 

ינש קר 'יתעד יפל 'הז םוגרתב שי •ואולמב רוקמה תא רוסמל םגרתמה דבעש 

אל :דחאה ןורסחה •(ותדובע ךשמהב הלקנ-לע םנקתל לכוי םגרתמהש) תונורסח 

ופמט אקוד - דגנוטכיופ לש ןונגסה ופמט תא ומצעל לגסל לואש-יבא ידיב הלע 

ךבתסמו הבעתמה 'ריהבהו רצקה רמאמה הז :ולצא ירוקמו יסופט אוהש 'הז 
םיכלוה רגנוטכיופ לש םירמאמה •םתעונת תוריהמו םבובג ידי-לע וירחא םיאבב 

הלוע דחאה 'ןומהב םיאצוי םה •הבראה לש ותעונתמ םהב שי •םירדע םירדע 'ךסב 

טפשמ רגנוטכיופ לצא •דחא ןווכבו תחא הרטמ לא םיכשמנ דחי םלוכו ינשה לע 

ימצע סומתיר ןאכ אופיא שי •וכרד ךישממו וילע רבועו והקיבדמ 'טפשמ ףדור 

תיארנ לואש-יבא לש ותאצרה •תצקמב םיעגי םינינעה - םוגרתב •ןונגסב 

דחא טפשמב •תינושלה תועיבקה רדעה אוה םוגרתב ינשה ןורסחה •תקסורמכ 
םניאש 'םירחואמ םיאטבמב םיברועמ 'םייאכרא-טעמכ םיאטבמ אצומ התא 

ריהב רגנוטכיופ יכ •רוקמב הניאש 'תוילפדע וזיא הזמ תעבונו 'דחי םיגזמתמ 

רשב תתפוכ 'המא תנזורה ינפל הדמע לטנדירפ לכיהב» :לשמל)•דימת ןבומו 

'םימשוגמ הרכא לש םינפ תלעב •בר ישוקב המצע תא העיסהש 'דאמ הריבכ 

תקיתע 'הנקזה איה תגהונ 'חרקכ הביש תורעשל תחתמ 'המדאה ןיעכ םניעש 

'הזוחאהו לכיהה לע הנוטלש תא המר דיב 'םיינתואתו םישק םיטבמב 'םימיה 

עדת אל 'הואתב 'הטאל תפרוט 'ןוממ תפטוח 'םירבאו םידבע רוע הטישפמ 

'ךרוצ לכ אלל רבעל דיתעמ ךפהמה ווב םגרתמה שמתשמ ןכ ומכ •(«העבש 

(ז)ורקס» :לשמל) תונוכנ ןניאש םילמ םג שי •ותאצרהל ןח ףיסומ הז ןיאו 

הנעלה •«םיאדודה ישרשבש (ז) ה נ ע ל ה דגנכ» :רחא םוקמב וא •«תלזופ ןיע 

תועמשמל וו הלמב שמתשהל ןכתי אלו '(טומרעוו) ומצע ינפב חמצ איה ירה 

והשמ תריכמב ךרוצ ול היה אל רבכ» :הזכ הרוצ-רסח טפשמ וא •תורירמ לש 

תא עיבהל הטושפ רתוי ךרד ןיא םנמאה •«והקשמ תא תונקל לכויש ידכב 

•(זהז טפשמב םולגה ןויערה 

ןתיל וחכבו דחי תופשה יתשב טילש לואש-יבא :ירבד לע רזוח ינאו 

לכ ןאכ שי •ונינפל רשא «סיז ידוהיה» לש ןושארה י רפסב ןתנ רשאמ בוט םוגרת 

םיתעל הז רמוחש אלא 'ואולמב טעמכ רוקמה תא אטבמה 'ילולמה רמוחה 

•ןויגהו רדס רסחו לבלבתמ תובורק 
•צ •ש 

•ץיבלפוק
•ביב

הג

ורשא-תפוק

'השקה ותמ

תודידבו ב

תכשמתמה 

'הווקמה ףו

הנתשנ אל 

םיפפותסמ

םישקבמ ו
רשא שערה

לרוגד תדו

הניא םסרופ

•ןודנול ק'ג
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