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 אובמ

 ותומדלו ויתודלותל

 לסרק .ג יפלו 'זדולמ אנ ןיקסלופ-ירעי יפל .אב ןינמו דלונ יתמ ונל עודי אל
 ררוגו ,וילגרמ תחא לע עלוצ ,הובג .ןשיינו ינמלוח ,ינוהמת .היצילגמ אנ
 ,תצקמב םוקעו דלוס ףא לעב ינידנולב ,םיפי וינפ .הנושמ ןפואב התוא
 החיש-ןב םע ,םיתיעל ךא ,הרבחב ןקתש .תוטלובו תררוחש ,תונטק ויניע
 המוד .אבס-רפכנ יח-ןיעל דנע םשמו תובוחרב דבע .רובידל ךשמנ ,בורק
 ותשלוח לע ול וגעל םיתיעש ,תובוחרב םילעופה וירבח םע רדתסה אלש
 בוט סחיל הכז ,הרבחה ןמ ותשירפ ףא לע ,יח-ןיעב יכ הארנ ךא ,הביתכל
.רתוי  ,ךכ רדתסה ,וירבחמ דרפנב .הוקת-חתפ ירכיאמ דחא לצא ותדובעב 
 הפוקת התואב יכ ,ךפסמ ןויצ-ןב .ש .הביתכל תונפתהל ידכ .םדקומ םייסיש
 תררושמ ,םש ול התיח הדידי יכ ,םירובס ויהו הוקת-חתפב רקנל הנויה
 עקרקנ וינפ שבכ ,ליגרה ןמ רתוי קימסה ,רבדה לע והולאש רשאכ .הריעצ
 אלא ,תודידי ידכ וליפא עיגה אלו יניצר היה אל הז ויינעש המוד .הנע אלו
-תיבב רגו כפיל רבע םשמ .שיגרה רוחבב עוגפל הששח תררושמ התואש
 ליבשב רתיה ןיב ,םירופיס תקתעהבו םימוגרתב קסע ,ץישפיל לש ןולמה
 רשאכ םעפו ,םידחא םימיל םלענ םיתעל .הקוחד התיח ותסנרפ ךא ,ךברב
 דבלמ .רפסב ארוקו בכוש הוקת-חתפל ךרדב הרעמב רהראצמ ,ןהושפיח
 ; תיללכה תורפסה ןמ תוריצי לע רקיעב ,םירצק תרוקיב ירמאמ בתכ וירופיס
 ץישפיל לש ןולמה-תיב תא בוזעל ץלאנ יכ דע ,והוסנריפ אל ויתודובע לכ ךא
יינבה ףתרמב הליל הליל ןל המ-ןמז ךשמר  יספל בורק ,"הנובה" לש לודגה ן
 רזח הבישח םער ,ךיתומישרב קסעו תודשב טטרש םויב .ביבא-לתבש תבכרה
 הדוהי םע אתווצב ורד םהו וילא וחקל , ופיל רברב ארבב .אבחיהב ףתרמל

-הרקמל ופי ןיב תוינרעה תונוכשה דיל סדרפבש תיבב ,םהרבא ונבר וקצ�
 גילז יבצ לועפה טנדוטסה םעו ץש יבצ םע דחי וחצרנ םה הז םוקמב .לארשי
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 א רנמ

 תוערפה רחאל .א"פרת ןסינב ג"כ , 1921 יאמב דחאה תוערפב ןירגגרב-גיג�ג
 םייטירב םילייח השישו הרטשמ ןיירושמב ריבשוק יכדרמו רטפא ·י ואב
 קחרמב תחאו תיבה דיל תויווג שמח ואצמו .סדרפה ינשוי םרלש תא תוארל
 ובריס םיטירבה םילייחה .יברעה רפכה לש בוחרה הצקב .רטמ םישולשכ לש
 בש רש t זכו .ןכ תושעל הודקפ ולביק אלש הנעטנ .תויווגה תא םתא תחקל
 .רודיאול לש וז ,תישישה הירוגח תא אצמ אל רבכ םירחא םילייח םע רטפא
 היה .סדרפה יריידל .םהל היהש דיחיה חדקאה יכ .רובס היה רינשרק יכדרמ
 ערזמ וינסמ הזש רשפאו ,םיברעה ןמ ימ גרה רא עצפ ילואו .רודיאול ידיב
 ןרתב הצובקה הגרהב ריבשרק תעדל .ווהמילעה עודמו ותפוגב אקווד וללעתה
 לעב ,ירוטבמ לש יטרפה רתיככ אצמיהל אל ידכ ךרדל ואצוה תויווגהו תיבה
 ףסוי לש ויבאל ,'זדולל חלשש בתכמב , רפסמ ןוירוג-ןב דוד . ינרעה תיבה
 .חצרה םוקמ תברקב םדא תומצע ואצמנ ןרעב הנש יצח רוכעכ יכ ,דודיאול
 םדא ןעוט ולא תועד תמרעל .טדנמה תלשממ לש םישנאה ידיכ ופסאנ הלאו
 .הודבעה-ןויכראב רודיאול קיתב יימש לעופה-דרעל ובתכמש ,ןופשנירג םשב
 הלשממה דרשמל הפוג חקל ינרע רטוש יכ .רורב םיחצורה טפשמ יפל יכ
 ."העודי-יתלב"כ הניי,צו הפוגה הרבועה םשמ .תופוגה ראש ופסאנ םרטב
 ןיכ ותפוג תא ודינה אל ררדיארל ידידיש איה הדבוע יכ .ההומת וז הנעט
 .תופוגה

-ירעי ינפל הודותה םעפ .תורמנ רהרהל הכריה דודיאולכ םדאש אלפ דיא
 .הבשחמה וב התלע )הל,עמ וייחש היה( םיב קחרמל הייחש תעשב יכ ,ןיססלופ
 j יישפיל לש ונולמב ןידסה רסוחמ ,בקונמה שקה ןרוזמ לא ברשל יאדכ אלש

 .בר ןמזל אל ןא ,םייחה לא בש אוה הנהו . b רלש-דזןנב
 ומלוע תא תולגל םיביטימ םה ןא םייתיצמתו םירצק בתכש תרוקיבה ירבד
 תיתועמשמ-תילמסה התביחבמ רקיעבו ,האידיאה תא רקיעב קודב אוה .ינחורה

 הרבחה ןמ קחרתהל םיבהוא וירוביג םהב ,וירופיסב רמכ .תילאוטקאהו
 .בתוכ אוה ןהילעש תויומדב ףא וז הייטנ שיגדמ אוה ןכ ,עבטב דודנתהלו
 דודבתמ" אוה יכ .בתוכ אוה ,"ןאפ"נ ךוסמה סונק לש ורוביג .ןלג סמות לע
 הרדהב םג לבא הרזומ .םישנא םע ורברב םג דדובתמ אוה .רעינ קר אל
 דחאכ קסוע וניא .הבוענ ודבל דמועה ןולא ותוא תודידנכ ,ןתודידב איה
 דימת רישעמ ".םיימשה ףועכ ישפוח אוה ,עצב ףאוש וניא ,םדא ינב יקסעמ
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 ותביח תא דינהל השק אל יכ ,המוד ",תורענ ישעמ תאז םע דחי לבא ,םיקזח
 לע בותכל ותוא ךשמ המ םג ריבסמ הז .הז גוסמ תויומד לא דרדיארל לש
 םיישקה לכ ףדח ומצעל רוזעל עודיה םדאל למס ונ האדש ,וזודק ןרסנ.ינור
 רבדל התיה ,בהזה תועבטמ ומכ ,םדאה תפש// םש םוקמב .תודידנה תרצויש
 .לכב רדוש םלוע-תודידנ לש שפנ-ךלה .ונינפל ןושארה םדא דימ .ונ ץפח ןיא
 יתלב ןוטלש ,בוזעה ,הפיה לע םדאה אוה ךלמ ד.ירחמ ןיא .תודיחי .שפוח
 ילב תרבוע רתיעו ושפנל םדאה דובעי דונע .חצנ תוזיזבב ,טלחומ ,לבגומ
 .וחצריה ינפל דבלב תועובש השרלש ומסרופ הלא םירבוד ,"הלטבו םומעש

 .תורפס לש המלועו הרבח לש המלועמ חכשנ ,ךייחב רמכ ,ןתומ םע
 לע ,ךיפסקש לצא םישנה יסופיט לע בתכ ,ןאכ ורכזנש םירבדה דנלמ

 ,םהמ דחא לעש םיירוטסיה םירופיס בתכ ןכו ,חתיגל "האיתוררדו ךאמרה"
 תרזחמ לע ,םיריש לע םג ונעמש .תויודע המכ ובל שי ,"סונקררה ןב רזעילא"

ע ,ארקמה תפוקןrמ םיירוטסיה עדי ךכ .ודמלתה תפוקתב רושקה והשמ לר  ו
 .ואצמנ אלש םינתכ המכ דרע רתיא ויה יאדוובו םיברעה ייחמ ןמור בתכש

 הי
 ער
 ךר

 לב
t ף 
 .ח
 םי

 ,,ן-
 ה'

 די
 ריצקה ימי

,j 

 שי .וניזיב םיירצמה דרזיארל ירופיסמ ןושארה הארנכ אוה "ריצקה ימי"
 ,יתוכאלמ טעמ וליפאו ,ינטיעפ הארנש ,םירופיסה חטש ינפל תחתמ יכ ,תוודהל
 ונל םיעודיה םירופיסה לכב אוצמל רשפא ,םיבצמהו ,הלילעה תיינב תוניחבמ
 , רוזיאול ירופיסב ךשמנה ינשה-טוחכ אוה הז ןעטמ .ךריעל יוארה יאידיא ןעטמ
 רופיסה תיתשתב .תויתרוקיב-תוינשרפה ויתוודבעב םג םירכינ וינמיסו
 םויקה תייעב םע בלושמב ,הז דוסי .םדאה תוהמ לע הייהתה הנומט ונינפלש
 ירופיס ראשב םינוש םינווגב רזוח ,ונמלוע לע םישקה ויאנתב ישונאה
 תוימומרעה דואל הלגתמ איהש יפכ היעבב ךז אוה "ריצקה ימי"נ .רודיאול
 םעו תונמאנה םע ,תומימתה םע תומיע ידיל תואבה ,הבוטה-תויפכ דואלו
 וקלח ונינפל גיצמ ןכ לעו ,הז יאיזיא דוסי לע םקרנ רופיסה הנבמ .תוריסמה
 ·איצנטסיסכא תיפוסוליפ הניא וז היעב .םדאה לש ומויק תייעב תא ןושארה
 תייעב לש ינחורה דוסיה הב גופסש יפ לע ףא ,תילכלכ ,הטושפ אלא ,תיטסיל
 תיזיפ קד אל ,תוריח םדאל קינעהל םייושע םינוט םיילכלכ םיאנת .תודיחה

 ז

 ו

 ז

i 
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 אר ב מ

 םדאה ידיב שיש ,הילשאה לע יונב רופיסה לש ינשה וקלח .תינחור םג אלא
 ישילשה קלחהו ,ןתוריח לע רותיו ידי-לע יזיפה ומדיק תויעבל ןורתפ אוצמל
 .תוילשאה תא תרזפמו םדאה לע תמאה תא הלגמה תוחכפתהה תא ומע איבמ

 .תיתונמאה הניחבה ןמ ךרע·תווש תויומד יתש תומיע לע יונב רופיסה
 ,היפואו הינשה תומדה וא היפואו תחאה תומדה ףושיח וניא יזכרמה אשונה
 ,רבשמ ידיל ףוסבל םיאב תויומדה יסחי ,ןהיתש ןיב םימקרנה םיסחיה אלא
 .יעמשמ-דח ןורתפ ול שי םא קפסש

 רבדה ןיא תמאב םלואו ,תובישח תרסחכ ןושאר טבמב תיארנ םויקה תייעב
,יפס לש ויסוסיה .ןכ  ידי·לע ול תעצומה הדובעה תא לבקל ,ץולחה לעופה ר
 ההימכ לש הז ודסי .ותוריח·רתשפוח תא דבאל ששחה ןמ עבונ רכיאה יליזרב
 ירפ תינחירה האובתב בבותשהל ופקותש קשחב ףא יוטיבל אב תוריחל
 םדאה לע ץבורה םויקה לועמ ישפוח תויהל ועמשמ דליכ בבותשהל .ותודבע
 ותמדא לע בשויה רכיאל תויהל ףרה ילב ריפס תא הוולמה הפיאשה .רגובמה

יטנ השעמל הב שי  עקרקל תורשקתה ןאכ שי דחא דצמ : תומגמ יתשל הי
 םיפאוש הילאש .תיארפה תיאמקה ותוריח תא הליבגמו םדאה תא הליבגמה
 ,ןתיא ילכלכ דמעמל עיגהל זעה ןוצרה ןאכ טלוב רחא דצמ 1 ררדיאדל ירוביג
 יפכ םויקה תייעב תקמעתמ רז הודקנב .ותלוזב תולתה ןמ םדאה תא ררחשמה
 ישפוחו רתוי בוט דיתעל תישונאה הרדקתה .רדדיאדל ידי·לע תספתנ איהש

 תניחבמ זמרמ "ריצקה ימי" רופיסה םש ? אל דא תקדצומ איה םאה- רתוי
 לש הובג רכשל םילעופה לש םתווקת .חישמה ימיל םשב הלולכה הווקתה
 ריצקה ימי רואית ףא ."הערשי"ל הווקת תניחב איה םויל םיקילשב השמח
 םש לש רז תילמס הסיפת רשאמו ,והיעשימ םיחוקלה םיקוספ ינבמ לע יונב
 .רופיסה

 םניאו "העושיה" תא םיבכעמ םירכיאה .תמשגתמ הניא העושתה םלוא
 אל ףאו םירכיאב םילועפה לש קבאמל אל ,הרוקת ןיא . יוארכ םימלשמ
 ינשל וביב תורחתה ףאו ,יליזרב תיבב ותעושת תא אוצמל ריפס לש ובויסנל
 לש וקבאמ םצענ אוה הז קבאמ .ותסובתב תמייתסמ םייברעה םילעופה
 קבאמל יוטיב םושמ וב שי השעמל ךא ,תירבעה הדובעה לע ירבעה לועפה
 ריפס לע ורבח עשרוה לרוגה .דברכמ םריק לע םדאה לש ילכלכה יתרבחה
 הזמ יליזרנ לש עצבה-תפידרו תנרטת·ת�יפכר הזמ תחדקה .ומויקל ולכנתתו

8 

---·==--=====--=======-=� 



 ארב מ אר

 .ודיתע תא םיעבוק רישעמ אלו ,ודינ וניא םדא לש ולרוג .ולרוג תא םיעבוק םד
 אוה הליחת .ררדיארל לצא הבר תונססה תרכינ יליזוב לש ותרמז רואיתב

 תרברג תיפ$!ה תמאה ןא ,תונקותמ ויתודימש םדא ונינפל דימעהל שקבמ
 ן_ן .ימומרע םדא ונינפלש הלגתמ ויפמ אצויה ןושארה ורבידב ובכ .וילע

 היה הזכ לעופ ".ותודבעב וילע חוטבל לכוא ושא ץרוח לעופ ינא שקבמ
 ,עודי התא ןיאה .ידצמ בוט סחיו םיבוט םייח יאנת ,הבוט הדשמ ילצא אצומ
 םינורחאה םירבדה תא ררבדב ? ינבלכ שיא היהי רשא הזכ ריעצ ,ךיפס רמ

 יתיחה ןורפע תדיממ איה יליזרב לש ותדימ ."ומצעב ריפס לא יליזוב ןווכתה
 דמוע רתוא םיאצומ ונא הלא םירבד וחאל דימ .טעמ השווע הברה דמואה
 לצנמ רביא יליזרב ,םוקמ לכמ .הז אוהכ ויפסל ול ותרומ וניאר חקמה לע

 ןמ ול חומצל היושעה ,תלעותה תא ךירעהל אוה דעוי דחא דצמ .יחטש
 תימומרעה ותוגהנתה יכ ,ךרכזל שי וחא דצמ .לעופל קינעמ אוהש בוטה סחיה

 עצבה-תפיזו .ךתחפשמ ןדבא לע לבסש םוצע לבס ןותמ החמצ תיטסיאוגאהו
 ודיתעל ,ושפנל בוזעה םותיה לש ותגאד ןותמו תחתפתמ ריפואב העובטה
 תוריסמה ,תומימתה לש ורפיס אוה ונינפלש רופיסהש הארנ .רנרחטבלד
 לעופה ןיב םיסחיה .תוימומרעהו הבוטה תויפכ תמועל תובצינה .תונמאנהו

 הבוט-השוע ןיב תובורק םיתעל םימייקה םיסחיה תא םילגמ ודיבעמל ירבעה
די םניאש ,הבוטה-ילבקמל ,תונמאנב  ליבשב .הילענל הבוט ריכהל םיעו
 םואתפ ,ףילחת ול ןיא דוע לכ ,ולצנל שיש ץפח אלא לעופה ןיא יליזרנ
 דיבעמה דיב סחיה תא םיעבוק גייס אלל תוריסמה אלו תונמאנה אלש הלגתמ
.בועל  ,ץיקב .תוריסמלו תונמאנל ונש ןיא םימודבו ןבלו בקעי רופיסב ומכ ד
 הדובע ול חיטבמו ריפס תא יליזרב התפמ ,םילוז םייברע םילעופ ןיא ושאכ
 אוה רב עגרב וא ,בכשמל לפונ ויפס וב עגרב םלואו ,בוט סחיו תיתנש
 ססהמ תיבה-לענ ןיא ,רתוי םילוז םילעופ םיירצמ בושש ינפמ ,דקי בשחנ
 השובה וליפא .ולש םייטסיאוגאה םיסרטניאל לירעמ ול הארנש המב ורחבל
 לוכי וניא בושש הדבועה ףאו ,וישעמ בקע ול תומרגנה תומיענה וסרחו
 תויהמ ותוא םיענומ םניא ,שממ דידיכ ול היהש המורמה לעופה ינפב טיבהל
 .םינפה-תדמעה אוה לעופל רכיאה דיב הלא םיסחיב רתויב עורגה .הבוט-ירפכ
 לעופל דמול ול השק ןכ-לעו ,סג םדא וניא רודיארל לש ורופיסב יליזרב
 םירצונו הלגתמ לוכה טאל טאל םלואו .ונילבש השדחה תמאה יהמ תוירלג
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 אר ב מ

 לע וילגב לעופל רפסי יליזדבש ילב .ודיבמעל לעופה ןיב םימיענ אל םיסחי
 תונשל ידכ רב דיא תומיענ רסוחמ ששחה םלואו .וילא וסחיב לחש יונישה

 תא העיתרמ ילוא התיה תוירכזה לע הנתיאה הדימעה קד .םדא לש רישעמ
 הניחבמו ,ויתויוכזמ לעופה תא לשנלמ )לזרבכ ר:שק ריפואש( יליזרב רכיאה

 .תינתסובת הבוגתכ ריפס לש ותבוגת תא תואדל רשפא וז
 התיה אל תישונאה תוהמה תייעב לע רודיאול לש ותייהתש רבתסמ

 .רקיע לכ המימת

 סדרפה רטונ הדוהי

 .היינשה הילעה תפוקת לש דאטנזוניאה לכ תא םיאצומ ונא הז םדקומ רופיסב
 ועדיה סדרפ .המדא ,תחדק .הבשומ ,םיברע ,לישבת-תיב ,םירמוש ,םילעופ
דגינב םלואו .ררדיארל ירופיס ראשמו 1 ,הפרקתה ירואיתמ רנל  "ריצק ימי"ל ו
 רואיתב חתופ אוה ויא .הליעפו תרעוס הלילעב הז רופיס חתפתמ "תחדק"לר
 ינשה קלחב דבווע ,המלש ויחא רואיתב אלא ,רופיסה לש יזכרמה רוביגה
 רופיסה איש לא ישילשה עטקב ףוסבל עיגמו ,דגונמה חאה הודהי רואיתל
 המכ רב שי יכ ףא ,יטאמכסר ,קדקודמ ואה רופיסה הנבמ .םיברעה םע ברקב
 .הפוקתה לש דחוימה יררהה תא רוסמל םיסנמה ,םירואיתל תריטס

 ,הודהי לש ותומדב .לודגה ימואלה לעפמל תינטשפ הצרעה הלגמ רופיסה
 ודהיה לש ויחא המלשב וליפא המ-תדימבו ,לילגה ןמ םירמושה תומדב

 ,)םיבר ולמ דיחי ותויהב וילע ורבגש םיברעה ידימ גפסש תוכמה ףא לע(
דהיה תא דנכ םיאצומ ונא  וידידי ןכר הדוהי .תח-אלל יושעה ,קזחה שדחה יו
ה ןמ םירמושה  לעפמ ןיינבל העש התואב ץרחנה לאידיאה תניחב םה לילג
 םויה תוארנ םימגפ אללו תושלוח אלל תויושעה םהיתויומד .תובשייתהה
-ימי המכב תוכזל ידכ ,םשגל םיפצמה םילעופ םתוא .ידמל תוזרפומ וניניעב
 וב שי הז גולגלש יפ לע ףאו 2 ,דרדיארל לש ריפב םיגלגרלמ .םתודבעמ השפוח

 א"ישת .ביבא-לת ,הדסמ תאצוה ,חו'ר'ד'אה רפס : ץיבוגועמש דוד לשמל דייע 1

 .)'רכו הגצמ ,םינולגעה לבוי .םיצולח ,הרדחב רעינ : םירישנ רקיעב(
מרמ ילואו 2 ז  היילעה ילעופ לש ילילש סחי ותואל .הלא םילעופל רודיארל לש וגולגל 

 המכ לצא רפוסמ וילעש .'דכו םירפוסה .חורה ישנא לא תישילשהו הייגשה
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 אוב בו א

 תויומד ותועצמאב רנל רייצמ אוה ,תרכנתמה הרבחה םע ןובשח תיישע םרשמ ל:
 ילב בויח ולוכש ,רמושה הודהי לש ותומדמ רתוי הברה תעדה לע תולבקתמה
 .הלילש לש ץמש

 שי ,םמצע ןותמ םיראבתמ םניאש םידודנ ,דהוהי לש םיודדנה רואיתב
 םדאה תוהמל רודחל ךויסנה רקיע תא םלואו ; תישונאה שפנה לע הבר הייהת
 םמלוע ףא-לעש םיחאה ינש ןיב תשרופמ-אלה האוושהב תוארל רשפא
 .ןכ לכ םינוש םה תפתושמה םתרטמ ףא-לער ףתושמה

 טעמכ םלשה גוזימהו ,תודגונמ תונוכת רב וגזמתהש םדאכ ראותמ הודהי
 ןלוכ ןתריהנ קר אוה ולא תונוכתמ תרזחא דיב ףתושמה .רישפא יתלב
.ויבויח  שמשל שקבמש ימל ץוחנה בושח יאנתכ ןאכ שפתנ לודגה ףרגה ת
 ץירעה וז הפוקתבש ףא לעו רז הסיפתב תויחטשה ןמ שיש ףא לע .רמושכ
 ליכשה ארחש תודוהל ךירצ ,ץןנראה תאו יזיפה חרכה תא תמאב דודיאול
 ופרג חוכמ םיירקיעה םילעפתמה .ינוריא דואב תינפוגה המצרעה תא דימעהל
 דודיארל לצא םיספתנה ,םיברעה םידדושה אלא ,וירבח םניא הודהי לש
 שיש יפ לע ףא .ותחשוה םוטש םיטקניטסניאה יפ לע םילעופה ,עבטה ידליכ
 חדוא יפלכו םהיפלכ הנפומ יוניגה ןיא ,םייברעל ידמל דומח יוניג הז רופיסב
 ,שארמ ןנכותמ הארנה יפכ אוהש לפשוה ודשה תלועפל אלא ,םהייח

 רופיסה .)עשיה רסחו דדובה שיאה לע םינדה לש הלפשה תולפנתהה(
-קניטסניאה תויעבטה ףא לע ,הלא םישנא .ילילש דואב םיברעה תא האור

 m כה ינפמ דחפה תא ףא םיעדוי ,הללגב אקווד ילואו ,םהב הועבטה תיביס
 ןמ .םהמע םילשהל םיעדויו חוכה ילעב תא ץירעהל םג םיעדוי םה ןא 'יזיפה
 ם�פואב ןיינעתמ ררדיארלש ,ךרדב םיברעה לש םתחידב תראותמ רב רומוהה
 םהיתולקמ תרובג םהל דומעת אל יכ ,ןכ יכ םייבועה ואד" .הלא םישנא לש

 ת
 ת
 ה

 ה

 ·י

 :ג

 העפשה לעבכ ראותש .ונרופיס רוביג .הדוהי ףא .וודיאול לע n וגווכז ימשרו

 ,"סיבוססקא" ויהש ימ ,"סיסגגילסניאה לכ"מ וחרי םילעופה יניעב בשחב .הבו

יחה ויב ורמג דוגינ האוש .הז סחי .הגלפמ ילהנמו "סיססיזגמיג.  הדובעה .םי

 סיגש ושעכ ושא השיג החוא לש התישאר איה . n ויגחוולו םירפסו וייבבהו

 'בולש .א" הפי ב"א האר( ריעצה יקסגולש םהרבא המחלמב וילע אצי וחרי וחואמ

 ידירשש רשפא .) 18-41 'מע ' 1966 ,םילעופה תירפס , "ונמזו ררושמה 'קס

 םירכינ ,העשה ךווצ זא ילוא התיחש חורה םלוע לא וז השיג לש התעפשה
 .הזה םויה דע וגנוקב
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 אוב מ

 םג םהיניעב תבשחנה הסונמה איה .הרובג לש ינשה יעצמאב זוחאל ורמאיו
 ףא לע טעמ קמוע רב שי סקודרפכ םתוגהנתה רואית "".הלודג הרובגל איה
 .םירבדה םירמאנ רב לקה גולגלה

 רבחמה ידי·לע רישי וראית קר אל אופיא תרואתמ ודההי לש ותרמז
 םתביאש ,ויביוא םיברעה יניעמ םג אלא .השרע אוהש םישעמה ידי-לע קר אלו
 רזעו הסחמ רב םיאורה וידידיו ויחא יניעמ ףא המ תדימבו .הצרעהב הלוהמ
 יניעב תרייטצמ איהש יפנ תומדה רואית לש רז ךרד .תונערופ לכ ינפמ
 וליא .תריטאמכסב ןכתסהל ילב תננכותמ הררצב התרא תרנכל תרשפאמ תלוזה
 תרמז תלבקתמ התיה הבלב הרישיה ךרדב הודהי לש ורואיתב רפוסה קסע
 .היח תישונא תומד לש אלו הררעש תברב לש םשור השועה

 םע יכ ,םשורה תא ררועמה יעמשמ-רד רהשמ ררדיארל לש ןריפאה ךרדב שי
 ידי-לע געלה וצרנ םימעפל .טעמ ול געול םג אוה ורוביגל הצרעהה לכ
 םישנאה"." ,יכ ררדיארל רנל רפסמ הדוהי לש ורואיתב .לפשוה הלענה תומיע
 הלוכ רשא תאזה הנומתה ןמ םהיניע תא ריסהל ולכי אל רהובבס רשא
 דבוכמ ופוג לכב דוער הז היה סוס לע בוכרל בשי רשאנ .בר ןואו חנ העיבמ
 ,ןילא ושאר תא הנפה ובכרו ףרג דברכ לע אלפתה וליאכו ,וילע רשא אשמה
 לוכי אל רשאנו ,ןןקןק דע ולגר ףנמ ודדמו ,ההמתה וניע תא וילע דימעהו
 םיינש ".םוד קנאנו ץראל ויניע תא דירוה הדיחה תא רותפל ןפוא םרשב
 ףותיש- סוסהו רהרבבס רשא םישנאה .ררבגה לש וחוכמ ןאכ םילעפתמ
 .ראותמה רוביגה לא תינפומה הינוריא רצוי רוביגה תצרעהב םיינשה

 אוה םוצעה חרכה .ונרוביג לש תובוטה ויתונוכת תא לבקל רנל לק אל
 םייניע יתש" םע הלקנ לע בשייתמ וניא ,סוסה יניעב וליפא הדיח ןיעמ
הרוהט שפנ .הכז המשנ הפקשנ ןהמ רשא תובוטר תוכר ,תולודגו תורוחש  
 הרואית ןיב היצאלררק םיאצומ רבא דימת אל תורפסבש יכ ףא ".בוט בלו
 .ידמ ףירחו זרפומ דוגינב הארנ ןאכ ,ימינפה הכרסו תומדה לש ינוציחה
 רתוולש ,הבוטה וחור .ותניב ,ענכשמה ורוביד ןפוא םיפסותמ ולא תונוכתל
 ןאכ שמשמ אוה .ונרוביגב רב שי הלעמ דוע הבהר .רב ןחינש רומוהה שרחו
 ,ןברמ .הגלפמה ילהנמלו םיטסיזנמיגל ,םינרטסכאל .םיטנגילטניאל דוגינ
 ררדיאול סחיימש תולצעה .םיצולחה לש םתערז אבילא םירמאנ הלא םירבדש
וגכ ויתונוכת ראשל האוושהב תעדה לע תלבקתמ הניא ורוביגל ן  ותוריסמ 
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 לכב העובטה הייטנ ,שפוחל ותייטנ וליפא . ץראה תא ותבהאו ןיינע לכל
 .תולצע החיכומ הניא ךא ,וידודנ תא אלא הריבסמ הניא ,ררדיאול ירוביג

דהי לש ןויפאה תא רש�ל םיאב םייומידהו הקיררפאטמה םג  המוד הדוהי .הו
 םיברעה לא ויחא םע אצי רשאכו ."ןתיא שיש לספל" רא קצומ עלסל היה
 םיברעה יניעב ".עעונתמו ךלוהה ןתיא לדגמכ ונוימד" היה ןותאה תא שפחל
 ךלוהה ךר דליכ ומצע יניעב" היה המלש ויחא םלואו "םויא בודכ" היה אוה
 יפוא רטונל םיקינעמ וללה םייומידה לכ ."קזחוה לודגה ריבא תרסח תחת
 םייומידש רמול קוחר היהי אל הז םעטמ .רופיסב רשאתמ וניאש רבד ,םשרגמ
 הארנ ,ןטקה ודליל תרסח ןתונה ,באל יומידה קרו ,םיילנויצקנופ םניא הלא
 .ןיינעה תא םלוהו ינגרוא

 תויושחרתהל תתל ןריסב שי םיברעה םיבנגל םיודהיה ןיב ברקה רואיתב
 אוהש םושמ הרטמה תא איטחמ הז ןויסבש המרד .קומע ירוטסיה-ילמס דבור
 תואמסיס םירבחה םיעימשמ ברקל םתאצ םרטב .ידמ יולגו ינטשפ ןפואב ךררע
 ךופהל חילצמ וניא רבדה ךא ,יאנומשח תיב ימחול תאו 'ה תא תוריכזמה
דדש המכב רצקה ברקה תא  .םייוגב לארשי תרמחלמ לש למסל םייברע םיו

 .ריעצ רעג ירופיס אלא םינושארה םירופיסה ינש דיאש חוכשל ןיא
 קפס דיאו 1911 רבוטקואב-27 ב םסרפתה "סדרפה רטונ הדוהי" רופיסה
דח תוחפל בתכנש  ררדיאול תא םיראתמ תורוקמה לכ .ןכ ינפל םידחא םישו
 ,ידמל ריעצכ ,םינושארה םירופיסה תביתכ רחאל םינש רשעכ ,רתומ ינפל
 הפוקתב ובתכנ "ריצק ימי" רופיסהו הז רופיסש תעדה לע לבקתמ ןכ לעו
 יוארה ןמ הז דבלמ .םייתשו םירשע דע םירשע ליגל הרשע-עבש ליג דיבש
דסיה ןמ םלעתהל אלש אוה  ,הזה רופיסב םג תולגל רשפאש םייבויחה תוו
 תיאוריהה הפוקתה הערלו הבוטל הליעפהש םוצעה יאידיאה ץחלה ןמו
 .םירופיסה ובתכנ הב הלודגה
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 תא הרוחיש רז תרתוכ ."רויצ" : םיירגוסב הנשמ תרתוכ "שאוי" רופיסל
 רופיסה" .רצויה לע ליטמ רצקה רופיסהש תוינבמה תרבוחה ןמ רבחמה
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 אוב מ

 דיחי יתלילע זכרמל ביבס תונביהל וידצ עצמה רצוקל ענכנה "רצקה
ושארה עגרה ןמ ארוקה לצא רצויוה ,ינשה סוחכ ויקלח לכב דבועה ן  השגרה 
 .תונושארה תורושב דבכ העבקנש תויקוח יפ לע םריסה תארקל םדקתמ אוהש
 תא ףא ליבגמה , ורציק לש הז חוכ םיראתמ הלילעה תו i חא לע וטסירא ירבד
 ב.תימינפ תרזחא בייחמו ,)רצקה רופיסה לשו( הידגאדטה לש הכרא

 רופיסה תלילעב תודחא תריצי לש הז השק ץמאממ קמחתה רוזיארל
 תונומתב תומד ונינפל םידייצמה םיעטק םיעטק ורופיס תא הנב אוה ."שאו'י'

 יפכ ,קייודמ וניא אוה ףאש( יגולונורכ רדס יפל תואנה תוקסורמו תויקלח
 ,ןהמ קלח לע רתוול רשפאו ,תימינפ תויקוח לכ ןהיניב ןיא ןא ,)הארנה
 הרואיתב תמייוסמ תרזחא ןאכ שי םנמא .ןמוקמב תורחא תונומת איבהלו

 תאלממ הלילעה תורחא לש המרקמ תאש דמול רשפא ןכ לעו תומזה לש
 יתלילע רשק רושק וניא רופיסה תיצחממ רתוי .תומדה תודחא הז רופיסב
 היילע רחאל אלא איש ויא םלואו .איש ןיעמ שמשל דיינמה ,םויסה לא
 איש תארקל תומדקתה לש חתמ ןאכ םישח ונא ןיאש אלפ ןיאו ,ןתארקל
 אוה רופיסה םויס .ןופיסה לש ויפוא ינגל ףא תוכלשה ןאכמ .הלילעב
 זבהו תח-אלל יושעה רוביג תולילעב ,םיברעה ידיב תמ שאוי : יגאדט
 לש תישעמה תלעותל רבעמש הלענ הרטמ ותומלו 1 תעדה לוקישלו ןויגיהל
 תויגארט םלוא .הנידמה תקלח לע םישכור םהש הקזחה איה אלה ,הבשומה
 םירואיתה בודב .רופיסה לש םינורחאה םידומעב אלא תשגרומ הניא תאז
 הז יפואש ללכ שיגרהל ויא שאוי לש השקהו דחוימה ויפוא תא םיטילבמה
 תא ןאכ רוציל חילצה אל רודיאול .וענמל ןיאש לדוג תארקל ותוא ךילומ
 עימשהל התיח ותנווכ יכ ,רמול השק .ןווכתה םהילא םייגארטה םיטקפאה
 םע ונב ררועתמה םשורה והז ,תאז לכבו ; הדקמ אלא וניא שאוי לש ותומש
 ,תודוזיפא לש הררש תועצמאב ונינפל גצומ רוביגהש רחאל : רופיסה תאירק
 תפסונ הדוזיפאכ ןורחאה עטקה הארנ ,ךתויב קודה וניא ןהיניב רשקהש
 .רופיסה שילשכ קיזחמ אוהש יפ לע ףא הבלנ

 .יגולונורכ רדסנ הז רחא הז םיאבה םינטק םירופיס ,ןומאכ ,ירנב רופיסה
 םיאצומ ונא ינשב .םשגה ימיב תוצרחנ זזפמה דליה תא ראתמ ןושארה

 .'ח קרפ ,ז"שת ,א"ת .תורפסל תורבחמ תאצוה ,טו'פה תונמא לע וטס'רא 3
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 ראותמ אוה ,ה j ןמש ךב רבכ אוהו ,אבה רופיסב .םישחנו תודפרק דצ ותוא
 אלא ,יטרקנוק הרקמ לע רנל םירסומ םניא הלאה םירופיסה לכ .ארפ בכורכ
 .תובורק םיתעל םינשנ םירפוסמה םירבדהש הדבועה תא םישיגדמ

 אלא ,ירקמ ערואמ תניחב םניא םירבדהש לוכיבכ ונל רמוא הז רבד
 הדוזיפא תבלושמ ישילשה רופיסב .רוביגה לש ויפואמ םיעבונה םישעמ
 יעיברה רופיסה ןא .רוביגה ייח תא ךכיס דחא ךדרמ סרס היפל ,תיטרקנוק
 השעמ תרזענ רז תוענמיה ריבסמ "םלועמ שאוי בכר אל רומח לע" ריפלש
 דדובתמה : שאוי לש בכרומה ריפוא תא ראתמ ישימחה רופיסה .ורמחב היהש
 םירענה ןמ קחרתמ ותוא םיאצומ ונא ישישה רופיסב .הזמ ץרפתמהו הזמ
 אשונה אוה רפסה-תיבל שאוי לש רסחי .םיברעה לצא ברוקמו םידוהיה
 ךרד תא רנל תולגל ידכ םיאנ וללה םירופיסה לכ .יעיבשה רופיסה לש

 ךריסב ןאכ שי .ךנימב דחוימה ויפוא תא ,רוביגה לש הרזומה ותוגהנתה
 ,ינימשה רופיסה .וריכהל ביטינש ידכ םינוש םיבצמב ונינפב ותוא דימעהל

 האצות הנניאש הודזיפא הלעמ ,הנש הרשע-שולש ליגב ותוא ראתמה
 דחוימה יפואה לש אלא )תמייק הניא תאזכ הלילע •כ( הלילעה לש הרישי
 דגונמ ותויהב המהדת ונל םרוג רופיסהש ,ןייצל ןיינעמ .םירופיסב ראותש
 רופיסב עטקה .תשדחתמה תובאה-ץראב ירבע רענב רבודמ .רנתריפיצל
 ןכר ,איה תיעבטה הייפיצה ."הנש הרשע שולש שאויל ואלמ" םילמנ חתופ
 תאז המדקה רחא יכ ,וירחאלו רודיאול ינפל ונתורפסב םילגרומ ונייה

 תאז הגיגחב םגש שאויכ רענ לצא רשפא .רהצמ-רנה תגיגח לש רואית עמשנ
 רופיסב הרוקש המ ןא .הרצמ-רב יסקטב ליגר וניאש רזומו רז רבד עראי
 תדחוימה תועמשמה ןמ םלעיrמ טושפ ררדיארל .רתוי הברה רזומ אוה רנלש
 דעו ירבחל שאוי ןינ תושגנתה לש הדוזיפא ראתמו הרשע-שולש ליג לש
 שאוי הלגתמ יעישתה רופיסב .םהה םימיה לש דסממה םהש ,הבשומה
 לכמ ןא ,)תצקמב רזומ םנמא( דידיכו ןרגה הדובע-ןתרנכ ,ץורח לעופכ
 ירישעה עטקנ .הלרגה ןמ הבשומל אבה דוד לעופה לש בוט דידי םרקמ
,חא דצמ ,הלגתמ  ,תריטארקרמדה תויוכזה לאו דסממה לא שאוי לש רסחי ד
 בוש הלגמ רשע-דחאה עטקה .תולגב םלרוג לאו םיודהיה לא רסחי ינש דצמו
 עבטה לא וזרשקלו יארפה וגהונל ןמאנ ותורגנב ראשנש ,רגובמה שאוי תא
 ןא דרז ודידי תאו שאוי תא םיראתמ וללה םיעטקה לכ .תודליה תפוקתמ

15 



 אר ב מ

-םינשה עטקה אוה ,ןורחאה עטקב שחרתהל דמועש המל זמר וליפא םהב ןיא
 טפשמב רבודמ וליאכ ,ןיינע לש ותליחת אוה וליאכ חתופ הז עטק .רשע
 .תויושחרתהה תנבהל םיצוחנה םינותנה לע רנל רסומה ,ןופיסב ןושאר

 תקולחמה עלסל םינש הז החיה הבשומה תמדא לובג לע ,תחא ץרא תרבכ"
 הליחתמ ןאכו ,"ךומסה יברעה רפכה יבשותמ קלח ןיבר הבשומה ינב ןיב
 .רופיסה לש רפוסב טעמכ רבכ םיאצמנ ונאש יפ לע ףא תירקיעה הלילעה

 איה אלה רנלש רופיסה תא םינובה םידרפנה םירופיסה ןיב תוחתפתה שי םא
 םה םינושארה .םילדגו םיכלוה םירופיסה .ףקיהה לש דבלב תינוציח תוחתפתה
 ערתשמ ןורחאה יכ דע םיכראתמ םיאבה וליאו הבלב תררוש המכ ידכ םירצק
 גלדמ אלא ,ףוצר וניאר תינגרוא חתפתמ וניא הנבמה .רופיסה שילש ינפ לע
ינע לכ רחאלו םיכורא ןמז יקרפ לע  .שדח ויינע לא רובעל ידכ רצוע אוה ןי
 ול קינעהלו ןמזב חתפתמש ימכ ורוביג תא תונבל רבחמל תרשפאמ רז הטיש
 .רצקה רופיסה לש םרצמיצה וילע ליטמש תולבגהה ףא לע ,קמוע לש דמימ

 תויומד ה )ב
 הכוז ותומד .ומש לע ארקנ רופיסהש ,שאוי איה רופיסב תישארה תומדה
ןשארה שילשה רקיעב( טרופמ רואיתל  ותומדל ולוכ שדקומ רופיסה לש ו
 לש הרקמה ראותמ וב עטקב וליפא .רופיסה יקלח לכב ברועמ אוה ,)דבלב
 ,הארנ .שאוי לש ותעפוהל תרודה קר םהידימ ודד לצינ ,םיברעה ינש םע ודד
 יוטיב ותועצמאב תתל ידכו שאויל הזיתיטנא שמשל ידכ רופיסב עיפומ דודש
 .רזומהו דדובה רוביגל רכנתמהו רזה םלועה דצמ ויפלכ הצרעה תושגרל

 רכנתה ותודלימ" : שאוי לש ושפנ ךותל הרידח ויעמ רופיסה תחיתפב שי
 ןכאו .ומעט תא הנשי אל ורגבתהב ףאש הפי ויבמ ארוקהו ."וישעמב שאוי
 תומדל תקהבומ המגודכ שמשל הלוכי ףא אלא ,הנרשמ שאוי לש ותומד
 .תילאסכודאראפ

 .ותומדבש יביטימירפהו ילאטורבה 'יארפה דוסיב ןנובתנ לכ תישאר
 ותביח הלגתמ ,ףחוסה רטמל ךשמנה שולש ןב דלי רואיתב ,ןושארה עטקב
 םיפחוסה םימה לש סרהה חוכ .םינפ יתש רז רתמצועלש אלא .עבטבש המצרעל
 תא רופיסה המדמ הז ליגב רבכ .רטמב הנומטה ןוירפה תכרבב הפי בלתשמ
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 דיתעה תווקתב יארפה דוסיה ברועמ הז יומידב ףא .םיילגר-לק חייסל שאוי
 םיעלבנ הלא םיקד םיזמר םלווא .םדאל הנרב האיבמה הודב-עתמהב לש

 ןיאש יפ לע ףא . לרע לכל ענכנ וניאש ארפה לש ורואיתב רופיסב םיתעל
 .ריעצ תמש אלפתהל דיא .רישעמו ריפוא ןותמ חרכהב עברנ שאוי לש רתומ
 רא יוניש לכ םע ןיכסהל תלגוסמ הניאש .רז ןסר תרסח תומד ראתל השק
 םישחנב רא תודפרקב תילאסררבה תוללעתהה .רגובמ םראכ- רותיו לכ םע
 תשקבמה .הבסקה תרחאה לא הלגמ אוהש סגה סחיה ןמ הברהב הנרש הניא

 .הקדצה ול שי רב הליטמ הדליהש "עשר" יוניכהו 'לויטל וילא ףרטצהל
 םירחא םירפוס וראית רב ןפוא ותואב ידוהי רענ ןאכ רנל רתאמ ררדיאול

 לצא וירחאו ,קילאיב לצא רבנ םיירצמ םנמא .ירגה תא קילאיב לש ורורמ
דהי .רואינש ןמלז  ירוחאמ" רופיסה ןמ חנו ףרג לעב הירא .הזה גוסה ןמ םיו

 ,,םינושאר תרררד,,מ הלדנוז 'ר וליפא המ תדימבו "רוביגה ירדנפ'' ןנר ,"רדגה
 ועגעגתה םהילאש "םיאירב" ,םיירצי םידוהיל תואמגוד םישמשמ זזה .ח לש
 ונרכזהש םירפוסה לצא ולא תויומד םלואו .םודקה רודה ירפוס םבל-רתסב

 ופתושו ודידי .רברב לש ןיסררב םג .ויתובקעב תכלל שיש לאידיא ושמיש אל
 שמשמ אוהש ףא לע תילאידיא תומד תויהלמ קוחר ,רודיארל לש רתומל

 .האנקל טקייבוא "ףרוחב'/ רופיסב
 ,,,יח רשבב תקבדמ הקרלע"כ סוסה לע ובכרב ראותמה הז רענ ,םתמרעל

 לא רתוי םיבורקה .םיברעה לא ברקתמו םידוהיה וירבחמ קחרתמה .הז רעב
 שמשמ .רפסה-תיבל זבהו הלכשה לכמ ,ינחור רבד לכמ קחרתמה ,עבטה

 תומד ןל ירהו .םעה לכמ הלעמו רמכשמ ראותמ אוהו .תילאידיא תומד ןאכ
 .ויתושגרבו ויתופיאשב יליצאו הלענ תאז לכבו .רענו ארפ .תילאסכוראראפ
 זובל רהתאינמ ,וירצי תלוז רבדל ענכנ וניאש .רבדמה ויסנ לש הוואג וזיא

דהיה ריעירל  לע בוכרל ונממ תענומה איה רז השגרה .תולגב ויחאלו םיו
 ארפ·סרס קר .רז היח לש הלצעה הריהדה איה וחורל אלו ודרבכל אל .רומח
 לגרסמ וניאש .אלפ אופא ןיא .וחורל יוטיב ןתונ ףחוס רסמ תחת רהוד

 יודהי לש יניסאפה לבסה תא םיסנרפמה םיישפנה תודוסיה תא ןיבהל
 .לגרסמ שאוי ןיא ןכל .תיביטקייבוא השיג לכ ולצא שפחל דיא .םימררגררפה

 ויחא תולגה ידוהי .תודהיה ןמ קוחר ומצע שח אוה ןיא ןיידע ןכ-יפ·לע·ףאו
 ללגב םהב שרב אוה .וכרדכ םבהוא וליפא ילואו .םהב ןיינעתמ אוה .םה
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 ןמ קחרתמ אוהש ףא לע .םהיפלכ סחי לכ רסח אוה ןיא ךא ,ווהמכ םניאש
 תעובתל ןיידע זמרמ אוה ןיא ,ןגהונב םיברעה לצא גרןיקמר םידוהיה
 ןביא ןהיכרדש אלא ,םידוהיה ויחאל םה שדוק וייחו ויתושגר ."םינענכה"

 .תראמסיסר םירוביד בהוא אוה דיאו ,םינפ תדמעהל לגרסמ אוה דיא .ויכרד
 ש t רזי דיאש : רעטצה הז לע קרו" .הז יפוא ןיבהל לגרסמ רביא תולגה ןב דוד

-תקלח ךיא .לארשי ץרא תא חבשל הברמ וניאר ,םיירבע םיריש רישל עדוי
ג'ב תנמוסמ ,התרא םידבוע ש� t ריר אוהט ,רז המדא  ,התוא דבועהו ,ללכ 'דרז ןמ
 תמדא ,איה לארשי ץרא'ש חכוש אוהש םימעפ ,רפא תעיזב הניטרמ אוהשכ

 "".'תרגא
 ריבא וליפא .םירוצעמ עדוי רביא אוה ףאש יעבט רשוי ןימ שאויב רב שי

 לש תיללכה הפיסאב תוצרפתה ידיל אג הז "רשוי" רשאכ ודגב זיעה אל
 עיגמה תא .תימרת לש ךרדב ול עיגמה תא לבקל ןכומ שאוי ןיא .הבשומה
 רבדמה ןב לש ורשוימו ותוואגמ שאויב וג שי .םרומ שארבו יולגב תחקל שי
 םירוזש רופיסה לכב .לוכל לעמ םה חרכהו תוריחה תבהא .הז לש רתמררע ילב
 ןמ םשגה תנרמת לא .המצרעהו המחלמה רכז תא םילעמה םיבר םייומיד
 לא ותביכרב דוד עיגהב .רגרגה רעבה לצא םיה תנרמת תפרטצמ תודליה
 תא םג םש אצמי יארוב .דאמ חמש אווה- ,ויבזאב הלע םיה ןראש" ףוחה

 ויב רשק אופיא אצומ ודד "?םיה ףוח לא אל םא םלעה ךלה ןאל יכ ,שאוי
 יבא ןירוח ןב" יכ ןכ ינפל טעמ ומצע לע דיעמ שאוי ףא ירוה .םיל שאוי

 דרע ,םיבעב ורדקתה םיימשה בוש .םיה חורכו םיימשה ףועכ .הדשה תייחכ
 תאו ,עבטה תוחוכמ דחא אוה םג ,יל ךררב אוה םג- ףחוס רטמ ךתנייו טעמ
 םדאהו- בחרמו תוריח םעט םעפה רדע יתמעט הנה ! ינא בהוא עבטה תוחוכ
 ובבותסהו םכלוכ וצבקתה ! ללוחתמ רעס ,חור ,םשג .יב קחשל םק ארפה

 שאוי יניע תא דוד האור זלהל תודחא תררושו "!םככותב ינאו- וללותשהו
 קבאמלו המחלמל קוקזה שדחה ירבעה אוה שאוי ."רעס םויב םיעלסכ םירדוק"
 ימאנידה םיה רמכ .ברק ילא תורעתסה םה םירצקה וייח לכ .תויחל ידכ
 ןאכ םיכפוה םיה-ילג .המדאב ,יטאטסבר ביציב םימלוע-קבאמ קבאנה .םרוזה
 ,המדאה תא עינכהל םה םיבוא-ירסח ירהש ,םידגוב םיה-ילג ."םיה ליח"ל
 םיה ףעיי אל םלועל" םלואו .הדיגבל ררדיארל לצא בשחנ תלוכי-רסוחו
 .שאוי םג אוה הזכ אלהו ."ויתוחוכ ומתי אל םלועלו תושקה ויתומחלמב

18 

-�=�== 



 אד

 ןמ
I ת 

 ןב�
 .ת·
 ש�
-ת

 ,הנ
t ת 

 וי:
u ל 
 עי

 ר:
 םי

 ןמ
 ל�
k ת 
 די:
 ינ:
 וו

l ת 
 ם·
 וב
 ש

 ק:
 י.ז

 ן�
 .ה

 ם'

 א ונמ

 .ומע ראשנ ודד קרש רחאל םיברעה לע שאוי לפנתהב .רופיסה ףוסב
 וינפש וילע רפוסמ .הנכסה·םוקממ וחרב םירחאה הבשומה-יננש רחאלו
 םשאר לע םיברעה תא לוכאל רמא וליאכ ויניעבו חצור ינפכ םיארונ ויה"
 םינסמחה ידימ הליצמו תדלומה תמדא דבוע שדחה ידוהיה רהז ."םהילגר לער
 שדחה ורדה ליבשב לאידיאכ ונינפל רדימעמ רופיסהש ידוהיה רהז .ןמדב
 ירופיסל ררדיאול לש ורופיס דיב ןוימדה רכינ רז הדוקנב .תדלומב רנל םקה
-תדמעהמו ףויזה לכמ ,ידוהיה לש תושלוחה לכמ רענתהל הפיאשה .רברב
 תמרוג רז הקזח הפיאש .הלרגה תובקעב תדלומב וייח לע וטלתשהש םינפה
 ול הייוצרה הזיתיטנאה תא ונינפל דימעמ אוהש העש .טעמ אל זירפהל ול
 םילאידיאה לע קבאמה תא יחה דוד .ידמל הרורב ןאכ תויתמגמה .לאידיאכ
 חימצהל .הארנה יפכ .לגוסמ וניא .)היינשה היילעה לש ררדכ( תויביסנטניאב
יקנ הקיפ$!  .תומגממ הי

 ·אלהו "קוריה'' , ץראל סחיב ילאטנמיטנסוה םימתה ,תולגה ןב , לעופה דוד
 .ויתונוכתמ המכו המכב שאויל ררגינ שמשמ ,המדאה תדובע יניינע לכב חלצוי
 אלל הרורב רופיסב תיניינעה ותובישח רשא ,שאוי אקרזש ,ןייצל ןיינעמ
 ."תוחרטש" םשב ןתוא הנכמ רטסררפש .תויומד ןתוא הפי םלוה ,קפס לכ
 ךשמר .הלקנ לע ןריכהל רשפא ןהירבד לכבו ןהיתולועפ לכב .ולא תויומד
 ףא שאוי לש הרקמבו 4 הביבסה לא לגתסהל תרטונ ןניא הלילעה ןמז לכ
יונישל אל  רופיס ךשמ .)ומצע רב םילחה .תורגבתה ןרגכ( .םייגולויזיפה םי
 ארוקה תא תועיתפמ ןה ןיא םלועלו .והשלכ יוניש ריפואב רכינ אל םלש
 תוחוטשה תויומדה לש ןמויק תוכזל ןעוט רטסררפש ףא לע .ןהישעממ השעמב
 גוסה ןמ תויומדהש .הדבועה רואל תאז השרע אוהש .רורב הארנ ןאמורב
 תא ךידדצל תוקחודו רתוי תולבוקמ ןנה ,"תולוגע" ןהל אורק אוהש ,רחאה
 ןמוקמ אלמל תויואר תוחוטשה תויומדהש ורבס אוהש ינפמ �זילו ,תרחרטו:ה
 ,תרמוה ראותת הב ךרדה לע יאדווב עיפשמ רופיסה לש ורוציק .תולוגעה לש
 לוכי רתויב רצקה רופיסה ףא יכ .חיכוהל תולוכי תונר תואמגוד םלואו
 תתרשמה ,תיבשמ תרמזכ זוז תא םיאצומ ונא רופיסב .הלוגע תומד דימעהל

 םילוכי ונא .הלוגע תומד אוה ןא- תישארה תומזה לש רואיתה יכרוצ ת.א

 .) 54-67 'מע( ךיראת ילב ,א"ח ,הגד ירפס ,ןמורה לש D 'טקפסא : רטסררפ מ"א 4
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 .ומויס תארקל רופיסה תומדקתה םע רב םילחש םייונישה ירחא הפי ברקעל
 ,שאויל ןרע-הווש רופיסה ףוסב עיפומ .הליחתב חלצוי-אלוה םימתה רענה
 ודד" יכ רמואה .רופיסה לש ןורחאה טפשמהש וליפא רשפאו רהומכ םחלב
 ונתעדותב יכ .זמרמ "םלשו אירב םשמ אציו םילוחה תיבב םישדח ינשנ בכש
 ראות ישארה רוביגהש הדבועה .תמה שאוי לש רמוקמ תא סופתל אוה יושע
 ,הלוגע תומדכ הלגתמ ,תוחפ הבושחה ,תינשמה תומדה וליאו החרטש תומדכ
 תישונא תיעבט תומד אוהשמ רתוי ,שאוי יכ ,רנכל לא םישב םא ןנרת
 . לאידיא לש תומלגתה אוה ,תיתואיצמו

 .תוחפ יבחור תויהל וענותו יודהיה לצא םיכרע יונישל ארוק הז לאידיא
 לאידיא .הלוגנ ידוהי יפואכ רכוהש הממ רתוי ץימאו ישעמ , רתוי חושקו השק

דהיל ףאושה ,הז  תונוימדב אלו םוי םויה השעמב ותדלומ תא בהואה יו
 לש ותומד תא הנרב אוהש העש רפוסה לש רטע תא ןווכמה אוה ,םיינשגר
 רנ ןיא שאוי םג ןכ לער ,תונתשהל יושע רביאש עובק לאידיא והז .שאוי
 .יפואבש העונת לכ

 לאידיא ותוא תעפשהב םלואו .ידמל השימג תומדכ הלגתמ ,הז תמרעל ד.וד
 לש ישפוח קחשמב ךרתב וניא אוה ףא .רופיסה לכ לע ףחרמה .שארמ עובק
 לכ .ותביבסב וילע לועפל םייושע רא וילע םילעופה תוחוכה לכל תולגתסה
 חנומה לאידיא ותואל םה םימאתומו ,שארמ םה םיעובק רנ םילחה םייונישה
ינראה ןמ ודד לש ותדירי .שאוי לש ותרמז דוסינ  ינפל" .הבזכאכ תראותמ הי
 ,םירוא-םימשר ם-אהמדאו קחוש עבט תרבא-ץראב אוצמל בשח ץראה לא וארנ
 אל הניפסה לעמ דרישכ .וינפ לע תואיצמה ול החפט הבהר .םיחא-םישנאו
 ידחא קר .העמד הדרי אל ויניעמו ,ץראה-רפע תא קשנ אלו וינפ לע לפנ
 : ןויערה וחרמב ףלח קרבכו לודגה שגרה םעפ וילע רבג םידחא תוערבש

 אבכרכ רנ ,יבכמה הדוהי ,המלש .השמ .םהרבא ץרא ןיצרא ? ץראה תאזה"
 לש םינושארה רימי תא רז הנרמת רנל הריכזמ המ תדימב ? "ילש יצראו
 החיפטל הכז אוה ףאו ,היה תומולח אלמ אוה ףאש , לארשי ץראב רמוק קחצי
 םירישה ךרד ץךאה תייאךך הודבעב תןנןלשכה G ,תןאיצמה ןימ ךינפ לע

 .א«תן םילשורי .ןקוש תאצרה ,טושלש לומח .יעישת ךוכ .ריררפס לכ : ןונגע י"ש 5
'מע( ן"שת  43-27 (. 

20 



 ארב

 .ומרי
 ,שאו
 ודד"
 ונתע

 רא וז
 ,הלו:
 תישי

 ,תרחו
 לאיר
 תונר·
 לש'
 וב ד

 לאיר
 לש'
 לכ.

 חנו:ז
 ינפל
 ,םירי
i אל 
 ירח�
 : ןוי!
 אבני

 לש
t החי 
 םירי

 ,א''ת

 ארבמ

 רענ ונינפל םידימעמ .שמרחב רמאנה ידי-לע רא םינויצה ידי-לע םירשומה
 ומלוע לכ .לארשי-ץרא לש השקהו הרופאה תיתימאה תואיצמה ןמ שולת

 ץרא לש יתימאה הפוצרפ םע השיגפה לש הז דיחי ןיינעב הצמתמ רזז לש
 .דרא תדוקנכ ול תיארנ שאוי לש ותרמזש ארפיא אלפ דיא .ויתומולח

 דרזמ לוזגל םישקבמה םיברעה ינש םע םיה-תפש לע תירקמה השיגפב
 םנמא .ריפקרת םע ךלהתהל דציכ עוזי וניאש ימנ ןיידע אוה הארנ .רסרס תא
 ונושל דמיל םדס לבא ,ליגרו יקבכ בכור רבנ אווה ,סרסל לגרתה רבנ אוה
 ןניא רבנ היתויעבש ,תולגה ןמ קחרתהש לככ .םיברעה םע "רדתסהל"
 ·םויה תוילאוטקאה תויעבה תא רותפל דמל םדס ,רתוא תוקיסעמה תויעבה
 רב ולהש םייונישב ןורחאה בלשה .לארשי-ץראב ילארשיה םדאה לש תוימוי
 לע תולעל ושקיבש ,םיברעה םע זעונה קבאמב רופיסה ףוסב ראותמ דרזב
 ד.סב ןרתנ וליאכ ופוג לכר ויביוא תחת ערנש יפ לע ףאו" .הבירמה תקלח
 ושאר לע .לודג חוננ וחדקאב ויביוא תא הנהו תישפוחה ונימי דיב קזחתה
 .םרלכ שיגרה אלו שח אל וליאכ אוה לבא ,תומולהמ רטמ רדוי וינפ לער

 םגה ".וינפב דומעל לוכי היה אל םזא םרשש זע תחאה ודי לא רבע רחונ
 אוה דואמ לודג םרקמ לכמ ,ןורחאה טפשמב רקיעב .הררוב הזרפה ןאכ שיש
 תטלחומ תויעבטלש יפ לע ףא ,הבשומל וארב זאמ ודדב רב לחש וינישה
 ולצא הוולמ םיברעה םע קבאמ לש הז השעמ וליפא .עיגהל לוכי אוה ויא
 ופחרו ועבטש ינפמ קר לעופ אוה ויא .ונ לחש יונישה לש ותוהמ לע םירוהרה
 אוה התעש ,זאמ ותפיאש תומשגתה אוה השעמהש ינפמ אלא ,יעבטה השעמל
 שימה התע הנה .הלאה םיעגרב ובל תא אלימ ריבכ שגר ינ" .המייקל הכוז
 הדיבכהש תולג תרבש םייפלא תשורי ,ארונה השוריה לבס תא וראווצ לעמ
 ,טעמ תויתוכאלמה .תועדומהו תונשגרהו ."התע דער רדלרריה םוימ ויפתכ לע
 .רנרחצנ תא ןאכ גגוח ויכרע ירביש לש לאידיאה ןא .םישעמה תא תורלמ ויידע

 הר בח ה )ג
 ,יללכ םנמא היהש ,ןתפוקת לש לאידיאה תא שממל ומצע לע לטנ ררדיארל
 תספתנה ,שאוי לש ותומד .היה אל ףיירזמ םרקמ לכמ ןא ,טעמ ינטשפ ןכלו

 םע לש ותריב םיבושחה דוסיה-ינרעמ המנב לוזלז ןיפיקעב תרורג 'לאידיאנ
 קיר ,ילאטררנ טעמכ ,חושק ריעצ ונינפל דימעמ רופיסה .ירוטסיהה לארשי
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 לצאו רסרס לצא קר בורקה ,חורב וניינעש המ לכמ קוחרו הלכשהמו הרותמ
 אלפתהל דיא . לארשי-ץראב שדחתמה בושייה לש תילאידיאה תרמזכ םיברעה
 רופיסב תשגרומ הז םע .ידמל יתטשו ינרמת ,זרפומ םויה רנל הארנ רבדהש
 ·ןך תא לבקל תונוכנ ןאכ ןיא .לאיידאה םע תמא תוהדזהו הבר תרנכ םג
 "דרער"ב אל ףילצהלמ ששוח אוה דיא .תראותמה הרבחה לש התויפוצרפ

 לש עקרב היוצמה הרבחה תא םיגציימה ,תיללכה הפיסאה יאבב אל ףאו
 הלגמ ,ול םיגועלה דערוה ירבחל .ריעצה רענה .שאוי ןיב החישה .רופיסה
 .תירבעה הרימשה ןויער אוה אלה .גציימ אוהש לאידיאה לא םסחי תא
 .תרעמשמ יוורו ינוריא ,ףירח תויהל ןריסב רב שי םירבדה םירסמנ רב גולאידה
.בלב הטעמ הניה ןאכ החלצהה ןא  בוציעב ותריב חילצה אל ררדיארל ד
 .רב שיגרהל ונלוכי םא קפס געלה לע שרופמב רנל רפיס אלמלא .התישה
 תינוריא םלוע-תסיפת הלגמ הניא דעורה-ירבח םיעימשמש םירבדבש הינוריאה
 סחי אוה .וגציימ שאויש ןויערה לא םישנאה סחיש לככ .ךרדנה ךינעל סחיב
 השגרה רנל םימרוג ם m קומע םירדוח םניא םגעל-יציח .רורב לוזלז לש
 תכמוס דחא דצמ .הינוריאה לש תויחטשהו תרילאנבה חכונ המיענ אל
 שקנתמ ,סיסאק·רבא "ידיב" הרימשה סא .לק םילמ קחשמ לע תאז הינוריא
 ירהש ,ידמל תיחטשו תיתוכאלמ הנה תאז הינוריא ."וידימ" האיוצהל שאוי
 םילמה-קחשמ לע אלא .םיגעול ול ןיינעה תשלוח לע תססובמ איה דיא
 .וכרצ לכ רורב וניא גולאידבש געלהש ,רפוסה שיגרמ הז לע ףסונ .ירקמה
 ףא לע יכ ,ארפיא .אצוי .לק קוחצב םירמאנ םירבדה יכ ,ךייצמ אוה ךכ לער
 הדובעהו ת�רבעה הרימשה ויינע לכ לא דערוה ישנא לש ילילשה סחיה
 תודוקנ תא ףושחל רבחמה חילצה אל .הינוריאה יעצמא ףא לער ,תירבעה
 .קימעמו בקונ ינוריא לופיט ךהב לפטל ידכ ,ףקתומה ןויערה לש הפרותה

 ד.ערוה לש רזל שאוי לש וז ןיב .תוסיפתה יתש ןיב גולאידהש .איה האצותה
 םיגולאידה ןמ םיבר רמכ .הז גולאיד .חתמ רסחו ינטשפ גולאיד ראשנ
 תניחבמ .תוסיפתה ןיבש יטאמרדה קבאמל יוטיב תתלמ קוחר .רופיסבש
 םקמוע תניחבמ ןא .תושחרתהה לש םיאיש שמשל םנמא םה םיסנמ םמוקמ
 .הז דיקפת אלמל םה םילגרסמ םא קפס םתרעמשמו םתרכ תניחבמו

 זרב לש תונותיקל םיכוז היפתתשמו ללכה ןמ תאצויה תיללכה הפיסאה םג
 בתכיהל הכזש יוטיב ,"יטאמרלפיד ךרט"ב םארב דערוה שאר .רפסמה יפמ
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 ויה םיליגרש ,תונעט ןתוא לכ םצעבש הלגמ םואנה ןכות .ררקמב תואנומב
 תא םג )רברב לש וירופיסב רמכ( הפי תומלוה ,תולגה ידוהי דגנ תולעהל
 ירה ,ויה עצב-יפדור ,תולגה ידוהיש ,הנעטה הנרכנ םא .לארשי-ץרא ירכיא
 חיוורהל רהומכ ןיא"ר ,םהמ לפונ וניא ,הבשומה בצק ,ןידרג םייח 'דש רורב
 דעורה קחשמ וב ןודטאית אלא הניא הפיסאה לכ השעמל ,"רבד לכמ ףסכ
 וניא שיא ,םה דערוה ידיב תואוולהה יניינע לכש םרשמ ,םלואו .היטרקומידב
 העצה לכל שארמ תחטבומ וליאכ םירבחה תמכסה .ןינע לש ופוגל םירבדב ןד
 ןיינענ וליפא ,ידמ רתוי םיניינעתמ םירכיאה ןיא ללכנ .דרעוה הלעמש
 .םייסרפה ויניינע תא רכז דחא לכ" .הבירמה תקלח ומכ ןכ לכ ילרוג
 ,שדחמ וסדרפ תעיטנ םשל לבקל רמוא אוהש האוולהה תא רכז דחאה
 תערוכה ותרפ תא- ינשה ,הילע ןתמו אשמה תא רומגל וידצ אוה םויהשו
 תנש יאצוממ תדמועו היולתה ,תניינעמה יקרקשיאה תכרעמ תא םידחאו תדלל
 ,"רבעש

 ,ונינפל תונשייתהה ןיינעלו לארשי-ץרא ויינעל הבהא אלמה רופיס םנמא
 תואיצמ תמרעל .תראותמה תואיצמה לש הימגפ לע הסכמ אוה ןיא ןא
 תויורשפא יתשכ ודד לשו שאוי לש םהיתויומד תא רופיסה דימעמ רז המוגפ
 .תונטקה ויתויעבב טבלתמה ירבעה בושייה תרוקת לש

 תחדקה

 ר ו פ יס ה ה נ ב מ )א
 םילמ : הלחתה ,לוכיבכ ,ול ויאש ויינע ךותל ימואתפ קוניזב חתפנ רופיסה
 םניאש ,םישנא ינש ןיב החיש לש המוציע ךותל ונתוא תוסינכמ תונושאר

 ארוקה תדמע תא תלטבמ תיסאמרד הניצסנ החיתפהש ןנומ .ארוקל םיעויד
 תבייחמ םג איה ןא ,ןושארה עגרה ןמ ויינעב ברועמ רתוא תכפוהו דצה ןמ
 רכיאה םע וז החישל רוביגה עיגה דציכ ריבסהל דהיקפתש ,ןופיסב הגיסנ
 עטקנ דימ השענ הז רבד .ריפלכ הצרעה לש סחיל ואיבה המר ,יודהיה
 יגולונורכה רדסה לש רז הרינש ,"וירוגמ ץראב ותויהב ודע" םילמב ינשה
 ןושארה עטקה ףוסב רוביגה לש תישגרה ותוצרפתה רואית תא הדימעמ
 .וירחאל הדיריו ותארקל היילעש .אישכ
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 אר ב מ

-רשיצואה לועפה ,תרפא םע והילא לש תושיגפ תא ראתמ ישילשה עטקה

 והילא תא ויאשמ ןקתשה רכיאה םא .הבשומה לש הבוחרב "קיתווה" ילא

 השיגפש יוה ,לארשי-ץראב םייחה יפואל עגרנש המ לכב ויתונוימדב תרגשל

 תניחבמש רמול ךירצ .ץואב תואיצמה םע םינפ לא םינפ ותוא הדימעמ רז

 לע לבקתמ ןפואב היונב הניא רז השיגפ .רופיסה לש תינאגרראה תוחתפתהה

 ירקמ ןומיז איה .ותדובעב אלו הבשומה בוחרב תרפא לש ותואצמיה .תעדה

 .םיירהצה תקספהל הדשה ןמ אב תרפאש רנל רמאנ וליא .רבסה לכל הכז אלש

 רז השיגפ התיה זא ףא .תוחא הביסמ ותדובעמ היה ישפוחש רמאנ וליא

 .ןכש לכ אל .רבסה לכ אלל .ןכו .תויושחרתהה תרשרשב ידמל תפפור היילוח

 ואש תא ףא הנבש .רבחמה יניעב הבר תובישח השיגפה םצעל יכ .הארנ

 תודגונמה תויומדה .םייפואב הזל הז םידגונמה םירוביג לש תוגוז לע וירופיס

 קר לבח .יטאמרד חותיפ תורשפאמו םיראותמה יפואה יררק תא תרטילבמ

 ןועט וניא ראותמה גולאידהו .גולאידב רקיעב םצמטצמ יטאמרדה ודסיהש

 והילא ןיב המאתהה רסוח תא הלגמ תרפא םע רז השיגפ .תוירעמשמ ידבר

 אלש תונכס ןאכ ודערב רוביגלש רנל זמרמ רבדהו .עלקנ וכותלש בצמל

יפיצ ארוקב רצוי הז רבד .ןרעיש  התמרצע םלואו .תואבה תארקל המ-תי

 תרהמ תא ףשוח רופיסל ןתנש "תחדקה" םשה יכ .הבר הניא רז הייפיצ לש

 .שארמ הנכסה

 .תחדקה תלחמ תא .רופיסה לש יזכרמה אשונה תא ראתמ יעיברה עטקה

 תחדקה" .רופיסב תיזכרמ ת�מד התיה וליאכ השנאהה ןרדב תראותמ הלחמה

 הפחר .הבשומה ללח לכ תא האלימ איה .הפקות םצוע לכב הבשומב הרוש

 החיא ,םנושל תפש לע התיה .םישנאה בלב התיח .םיתבב הנכש ך,יראנ

 םילוחה רואית ".םוי םוי ייח יאנת לכבו התשמו לכאמ תעשב ובשחתה

 םיכמות ויתודוא לע ןטקה רישהו הלחמה תודוא לע תוינגלגלה םהיתוחישו

 .תוחכונה לש הז םשרדב

 .והילא לצא תחדקה תלחמ תא ואתמו טבמה תא םצמצמ ישימחה עטקה

 קסוע ןושארה קלחה .רתויב רןואה אוה ןכ לרע רופיסב איש רהוהמ אווה

 הלחמה תראותמ ןליאו ןאכמ .ןולמה-תלעב תבלו תרפאל והילא ןיב החישב

 תניחבמ הפי תנגרואמ הדרצנ ןא .רואיתה תניחבמ ידמל םייססילאיד םירוקב

 והילא לצא תחדקה העיפומ הנושארה תוצרפתהה רחאל .םירבדה בצק
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 םימי השימחו ועבש ,םייועבש לשו הליחת תוערבש השולש לש םיחוורב
 תרפא לש רתלאש תא םיאצומ ונא הלאה םילגה ןמ דחא לכב .ןכמ רחאל
 ן "תאזה הבשומב ודבעל תאב רשא לע תמחנ אל דועה" ורבח תא לאושה

 והוהמ ,תחדקה לש רתויב ןכוסמהו ןורחאה לגה תא ראתמה ,הז עטק לש רפוס
 .רוציקבו תוריהמב הרתהה האב וירחאש ,ןופיסב איש

ונבה בצק רופיסב שי תיניינעה הקולחה דבלמ  ,םיבוכיע לש תרשרש לע י
 ,והילא לש ותפיאשו ותובהלתה ןיב תושגנתה םירצויו ,הז רחא הז םיאבה
 "רתמחלמ"ב ברק ילא ששה ריעצה .םיבלש םיבלש ונינפל הלגתמה תואיצמל
 שמשה אוה ןושארה לושכמה .ותשלוח תא םילגמה םילושכמב לקתב תחדקב
 ינוריא ןפואב הלגתמ "ףזושה" רבצמ .רבדב שדחיש ילב ויתועורז תפרושה
 דמעמב ד.יתעב םקבאמ תארקל תרפא םע תירב תרוכ אוה רב עגרב אקווד
 תא דימ ררועמ יוליגהו ,ןיי טעמ תייתשב והילא לש ותשלוח הלגתמ הז
 תלחמ וילע איבהל הלולעש תרוחרחסב הז רוחב ודמעי דציכ ,הלאשה

 טעמ לוכאל תלוכי רסוחב ונרוביג תפרח הלגתמ ןכמ-רחאל טעמ .תחדקה
 ןפואב .שממ לש תומלקאתהל ןמיס זא השמיש םתליכאמ האנההש ,םיתיז
 ,וללה םילושכמה לכ .ןיניחה תעילבב ףא חלצןי-אלכ ונרוביג הלגתמ המרד
 רסוח תפישחל םישמשמ ,ישימחה עטקב םיראותמה הלחמה ילג ףוריצב
 .ץראה יאנתל והילא ןיבש המאתהה

 םשגה ארב תא ראתמה םריס אוה רופיסה לש ,ןורחאה ,ישישה עטקה
 חתפנש לגעמה תא םג רגוס הז עטק .ינמז ןורתפ הבשומה תריעב תא רתופה
 ותלחמ תא חצינ והילא : תוימיטפוא אלמ םריסה .רפכב והילא לש ותעפוה םע
 םתליכאב רופיסה םייתסמ טעמ תיתוכאלמ ןרדב .ץראב תורעתהל חילצהו
 .ןובאיתל םלכאל דמלש ,ןהילא ודידיל תרפא שיגמש םיתיזה לש תילמסה
 .רתויב שגודמ םריסב םייתסמ רופיסוה רגסנ לגעמה

 לכ .הלילעה לש הודסיב תחנומה המיתח תא רבל הלגמ רופיסה הנבמ
 ותונשקע תא םג אלא ותשלוח תא קר אל ףשוח רוביגה תא בכעמה לושכמ
 הז םיאבה תחדקה ילגש הארב .הרטמה ןעמל ומצע בירקהל ותונוכנ תאו
 ,םייעובש לכב ןכ רחא ,תרעובש השרלש לש הקספהב הליחת ,הז דחא
 ורצעל םחוכב ןיא םילושכמה לכש ,םה ףא םיטילבמ ,םימי השימחו ערבש
 רבל ריכזמ רבדה .תורשפ תעודי הניאר השרחנ ותטלחהש ,הז רוחב ינפב
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 איבמ

 .ינועמש ודד לש "הבצמ" המיאופה ןמ הדמתהה ןורקע תאו לאירתכ תא

 היישעה .עקרקה לא יתימה סחיה : ינועמש לש ומלועל ךאכ המרד הריוואה לכ

 םע ואיש לא רופיסה עיגמ רז הריוואב .םייח דיא הידעלבש תדלומה ןעמל

 ,תורממ לצינ והילאשכ ,וירחא דימו ,תחדקה לש רתויב ןכוסמהו ןורחאה לגה

 רותפל תרזוע ו i הלצה המב םיעודי ונניאש קר לבח .רפוס לא רופיסה םג אנ

 תורשפאה םצע יוליג םרשמ תאז לכב רופיסב שי ילואו .הבשומה תריעב תא

 .תחדקב המחלמב ןוחצבב תוכזל

 הר בח ה ו תויומד ה )ב

 .רב שחרתהל דיתעה לכ תא רבל םילגמ רופיסה לש םינושארה םיעטקה ינש

 לש וסחי ."שאוי" רופיסה ןמ רתוי הברה שבוגמ הז רופיס תאז הניחבמ

 הלוגה ןמ ריעצ ונינפל הלגמ ידוהיה רפכה לאו יודהיה רכיאה לא והילא

 ןמ תסנרפתמה .תובהלתה לש םיינפח אולמ לארשי-ץראל ומע איבהש

 דחוימב תטלוב רז תובהלתה לש התמצוע .הזמ לאידיאה ןמו .הזמ תומימתה

 שמשל והילא תיינפ : וניניעב הומתוה זרפומה ילובמיסה יוטיבה רואל

 םימתה ונרוביגל הדעי תואיצמהש םילושכמה לכש שארמ תזמרמ תטהולה

 ןב רועכ ינפ רוע תא יריחשה" .תאזה תובהלתהה תא אכדל ולכוי אל

 ,יניברצ 1 דקומה ילידגה ! שא יפיסוה ! םוח ! םוח .ןסנמו הדילמ חרזמה

 ,יתרעורז תא ףושח ינא הנה ,ידי הנה ,ינפ הנה ! םוחב ינינע ,ברשב יניכה

 אלהו "!שמש יטהל .ילענ תא ץלוח ינא הנה ,יזח-רוגס תא חתופ ינא הנה

 תורסמתה .לארשי-ץראב ריעצה יפוריאה םלעל םילושכמה ןושאר איה שמשה

 רוביגה לש ותדימע היהת המ התע רבכ תרזמלמ תאז הפושח הדימע ,תאז

.יתעב ותארקל םיאבה םילושכמה ינפב רופיסב  רופיסה לש םצמוצמה ופקיה ד

 ,תיתמגוד תינויצ היגולראידיא לש הצחל םג תמיירסמ הדימב ןא ,רצקה

 .רומגה שומימה תויורשפא תא והילא לש ותומדמ רענמ ,שארמ העובק

יחתה םרשמ ,ארוקה ינפל תומדה תא תפשוחה ,החיתפב שי הלא םיאנתב  תובי

 רופיסב שרדנ רוביגה .רופיסה םויס דע רבחמה לע הדיבכמ איהו .ידמ הלודג

 ךאכ דיא .ארוקב ררוע ןושארה עטקהש תויפיצה תא תמאל ,הז ןוגכ רצק

 קידצהל ולכריש םיפסונ םימרוג רופיסל ףיסוהל ידכ ןמז יוד בחרמ יד

 תוחתפתה שי םא ,ןכל .רוביגה לש ותוחתפתה ןרויכב ,םילק וליפאו ,םייוניש
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 ארבמ אוב:ו

 וסחיב רב לחה ןטק יוניש ותואב תמצמטצמ איה ירה והילא לש ותומדב המ .ינרע:.ז

 אלו עתפל ול אב אוהו ,ינאגררא רביא הז ירביש ףאו םיתיזה תליכא לא היישiג

 ןמ ותמלחה םע וב הקבדנש ,תרברברתהה תמינ ףא .שממ לש תוחתפתהכ םע ן�

 םינטק םייונישש רמול רשפא ןכ לער ,ותומד תא תמלוה הניא ,תחדקה ,תרומ.ז

 ."לגעתהל" ותרמזל ומרג אל הלא םיטעומו ורתפ�

 תנ i רכמה תיזכרמ תחא הנוכתב םצמטצמה רוביג ונינפלש אופיא הארנ תררש!

 ותרוצש ,הדבועה ידי-לע ףא רושיאל הכוז תאז החנה( .העובק הרטמל

 ,תרפא הארנ ןיא םיעודי ונא .ללכ רואיתל הכוז הניא והילא לש תינוציחה

 הנוכתה . )םתוא בבוס רוחשו רצק ןקזש / רכיאה ינפ לע וליפא טעמ םיעמושו

 תולוגס תשרוד הניא רז הנוכת . לדנסל תונוכנה איה ונרוביג לש תאזה .רב ש

i ו תוינוציח תויזיפ לש ך  דיא עודמ וררב ןאכמ .תולגה ןב תא הפי תמלוה ףא איה

 ,ץראה ןב שאויכ אלש .שממ לש תינוציח הלילעב הז ןרופיסב ןדדצ לכ הלרגה

 טעמב .רתוול ילב לדנסל ותלביב i הילא לש וחדנ ,רישעמב רחונ רקיעש ןמ ת

 ויתובונתו ותרוצ אל זא ףאו ,תחדקה ןמ ועגפיהב קר והילא הכוז רואית דחוימ

 אלא רביא השעמל הז עטק ,ןכ לע רתי .הלחמה אלא ,רואיתב יוטיבל תואב שמש�

i םרשלש לזמתנ םניאו םיפעוז וינפש ןייצמה ,יללכ וראית םימת. 

 ויצמאממ האצותכ אל תחדקה םע ותמחלמב והילא לש ונוחצינש ,הארנ ןב ו·

 .השעש המ ףא לע אלא ,השעש הממ האצותכ ול אב אל הז ןוחצינ .אב אוה ,יביבר

 דציכ עדי אלש ףא לע ,תיזיפה ותשלוח ףא לע היראלמה תא חצינ אוה ,יתוער

 ותדמתה .אפורה ןמ לביקש הפרותה תא קרזש ףא לעו ,ךמצע לע ורמשל אלהו

 תרומ םיברעה ידיב תמ שאוי .ןדחצינה לא וליבוה אל והילא לש ותונשקעו תורס.ו

עת התיח ונוחצנב לבא ,יתונמא חרכה וב היה אלש רוביג;  תמרעל .ורפכל הבר תלר

 המ .שיא לע םיעיפשמ ם�יאו יביטקא דוסי לכ והילא ישעמ םידסח הז רופיס

 האדנ ררדיארל ."תחזק"ל רוביגה ןיב אלא שחרתמ ןנ,יא רופיסב שחרתמש ,תית:.ז

i המלחהל ןוצרה חוכ םצע ןיב םייטסימ םירשקל זומריש יזכמ טסילאיר .ררמג 

i ןכ לער .רוזיארל לש וירופיסב דיקפת לכ ןיא החגשהל ףא .תישממה תיזיפה תוביי 

 המלחה . לזמה איה ונרוביג תמלחהל תעזה לע תלבקתמה הדיחיה הביסה ורפיס

 ראפל יזכ אלא ,רוביגה לש ותרמז תא תונבל יזכ אל רופיסב הצרחנ וז ןאכ ן

 ,ינרובס ."םלתשמ;' רהשמ לעכ הילע עיבצהל יזכר ץראה דיינכל תוריסמה תא קידצז

 תיאיזיאה ותמר לע ינכט ירקיל לש ותעפשה הבר המ הפי םיגדמ הז ורפיסש תרחת!
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 ארבמ

 תרחיתש תומד רוציל ררדיארל חילצה אל והילא לש ותומדב .רופיס לש

 ןתובישחש אשונהו ,תחדקה דגנ בושייה קבאמ תא תלמסמה תרמזכ רננורכזב

 .המ-תדימב זבזבתמ קפס אלל הנר

 דיא םא םג .םיניינעמ םיווק המכ ררדיארל לש ורוביגב שי ,םרקמ לכמ

 דיא רצקה רופיסב .ןאמרו לש יזכרמ רוביגל שורדכ ,"תלגועמ" ותומד

 קמוע לש הבר הדימ קינעמ בוציעהש הדבועה רואל דחוימבו ,םגופ רבדה

 רואיתל רבחמה שידקמ םלש עטק .ןי�ה ןמ עיפומ רביא והילא .רוביגל

 הבשומה לאו ,ללכנ לארשי-ץרא לא והילא לש רסחי בצוע רב .תולגב עקרה

 האירק לש קרזה רשק .טרפנ .הב תללותשמה תחדקה לאו הכרב קמע

 .לארשי-ץראל אצי םרסנ םינשה ןשמ הבשומה ןינל והילא ןיב חתפתה

 המלע"ל םייומידה ןמ רבתסמש יפכ .יסוריא ןררג ול היוה ינשייב היה הז סחי

 לע האנה תימראל היגלאססרנ לש ןרוג םג ןא ,"םיבהא תלייא"לר "ןח תלעי

 לא והילא לש רסחי הזל המרד .ותדלומ רפכל הבשומה תא ותומדב היוטיב

 .אלפ תניחב ויניעב אוה רשאו תונרמתמ ול העודי ותומדש ,ידוהיה רכיאה

 ותחיש .תולגה ימימ דנכ ן.ביטמ ומע אשונ ונרוביגש הפי רכינ .הז לכ דבלמ

 המב ינשייב יפוא הלגמ ןולמה-תלענ תב םע םיטעומה ריסחיו הרצקה

 רסחי ןיאש ןייצל ךירצ םרקמ לכמ .ינשה ןימה תונב םע םירשקל עגרנש

 . ונרנ ירוביג לצא רבדה תא ונאצמ הב הדימ התואב יטמלבורפ השאל

 רואית םלואו .ינוציח רואיתל יודהיה רכיאה הכוז .רוביגה תומדל דוגינב

 ינוציחה רואיתה .ןוימדה ןמו םולחה ןמ וב שי ילאיר אוהשמ רתוי הז

 הלגעה לש טושפ ןויצבו םינפה תא רסועה רוחשה ןקזה תרכזהב םצמטצמ

 לע ךמוסה רואיתל הכוז טושפה יודהיה רכיאה .סוסה לש ותוריבאו ויפויו

 רכיאה תא םיריכזמ ינוכסחה ורוביוד ותוטשפ .תונוש תויואיצמ שולש

ה רוחשה ונקזו חרזמה ישרפ תא ריכזמ ריבאה רסרס .יפוריאה  וינפו רצקו

 יניעב רייטצמ אוהש יפכ , יודהיה תא םיריכזמ שאר-דברכו הנובת םיעיבמה

 . ריעצה ססילאידיאה

 .רברב לש וזל ררדיארל לש ותייאר דינ םוצעה קחרמה תא דייצל יואר

 עיפומה יודהיה רכיאה תא הב רטוע ררדיארלש הליהב טלונ הז קחרמ

 .תורזופמ םילמנו םיעטרקמ םיטפשמב םיראותמה .והילא לש ויתונוימדב

 .רכיאה םע ותשיגפב רוביגה לש תושגרתהה תא םיאטבמה
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 הברה ירצמש יפכ ,ץראה תונשדמב ידוהי לעופ לש תומד אוה תרפא

ינשה היילעה ירואיתב  רודיארל ותוא חירטמ ליגר הדונע-םוי לש ומוציעב .הי

 ותלחמ דע .ונרוביגל רבח שמשל ידכ הבשומה בוחרל ונמזמו ותדובעמ

 • n ריעצה// יוניכב תעה לכ רכזנ אוהו ומשנ תרפא ארקנ אל ןהילא לש

 לש התבלו והילאל רביב החיש תעשב ,רמשנ הנושארל רכזנ אוה רשאכ

 ןאכ רבודמ וליאכ ארוקל המדנ ,"תרפא רמ// ול האורקה ,ןולמה-תלענ

 ררבתמ טאל-טאל קר .ךולמנ אוה ףא רגה והשימ לש תפסונ תומדנ

 .תחא תומד םצענ םה "תרפא רמ"ו //ריעצה'וש

 אב רשאכ" .ידמל טרופמ ינוציח רואיתל תרפא הכוז ותעפוה םע דימ

 ,םינבל ולוכ שובל היה רשא החא ריעצנ שגפ הבשומה בוחר לא והילא

 םיילוש לעב ,שק לש ענונו ,םירחרחש םימודא האמ םיפוזש ויה וינפ

 לענ םדא ונינפל גיצמ וניא הז רואיתש ןבומ ."ושארל שובח היה םיבחר

 םינש רפסמ ץראב השועה לעופ לש סופיט אלא ,תודחוימ תוישיא תונוכת

 ונדידיש םג ררבתמ םיינשה ויב החישב .םילקאה יאנתל לגתסהל דמל רנכו

 לוע תחדקה תא ותעידי לער וקתור לע ומצעל תובישח האור "קיתווה"

 השקו ,ותומדב הבר הדימב תמגופ ריעצה לש ותוברברתה .הב ותמחלמ

 וייח לכש ,תח אלל יושעה ,טסילאידיאה תא הז ןברברב תוארל אורקל

 תוניצרב סחייתהל השק ,האג ןברברכ הלגתנש רחאל .ץראה דיינכל שדוק

 םינש שולש" .ומצע לע תודבוע קר רנל רפסמ אוה רשאכ וליפא ,וירבדל

 ןמ יתלבס הברה .הב יתייה ידיחיה ירבעה לעופה ,איהה הבשומב יתדנע

 התעו ,הבשומה האפרנ רשא דע- יתילח ,יתילח .יתילח הברה ,תחדקה

 דיא תחדקה תנכס ילב .הפ םג התרא חצנלו תחדקנ םחליהל- הנה יתאב

 התא ימ לבא .הודנע ץראב יתדובע דיא תחדקה תנכס ילב .םייח ץראב ייח

 ברברתמכ ןאכ ראותמ ירבעה לעופה ."?תחדקנ המחלמ תורגתהל ביהרת יכ

 רבדה יכ דע ,ץראה יאנת תרכהבו קתווב טעמ ונממ תוחפ ונהש ימ לכ לע

 .תוקיר תוצילמכ םיעמשנ םיבהלנה וירבדו ,ותדובע ןרע תא קפסב ליטמ

 .תחדקב המחלמה תלהנתמ םיעצמא וליאב רורב אל רופיסה לכב ,בגא

 ,הבר תוריסמב הפוקת התואנ השענש תוצינה זוקינ לע םיעדוי ונא םנמא

 וליפא ול ויא ,ידr רואית לש תונר תויורשפא וברחב ןמר b ה ,הז רבד םלואו

 .רודיאול לש ורופיסב זמר
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 א יב נו

 תארקל ומע סייפתמ אוה ,תרפא לא רודיארל לש יתרוקיבה סחיה ףא לע
 ודערסר והילאל גאוד תרפא יכ הלגתמ ןושארה קלחה ףוסב : רופיסה ףוס
 ואיצוהל ידכ ,הבשומה ןמ וקיחרהל שקבמ וליפאו ,בוט רבחל האיכ וילוחב
 .הנכסה םרחתמ

 לש לק טוטרש ידכ וליפא ןהב דיא ,רופיסב תורכזומה תורחאה תויומדה
 קר עיפומ אפורה .רגוס ינב תא אלא גצייל אנ אוה ומצע תא אלש ,סופיט

 אלב רשפ-איאר .הלחמ תדמוע רופיסה לש וזכרמב רשאב ,ןיינעה ךרוצל
 רבדה ןכ .ול ןיא תוישיא תונוכת וליאו //אפור// תובוגת ןה ויתובוגת .אפור

 הבשחמלו החישל תררועמו .השאה תא רופיסב תגציימה .הרענה תעפוהב
 .ללכ תיחרכה הניא התומד יכ המוד .רוביגה לצא העונצ תיטוריא

 הרבחה לש המרקמ תאש המרד .רואיתל התכז אלש טעמכ ללככ הרבחה
 ·תיבב םיראותמ םגישו םחישש םירכיא םתוא .תחדקה תלחמ רופיסב תספות

 יפלכ הנפומה לק רומוהל יוטיב תתל ידכ רבחמה תא םישמשמ ,תחקרמה
 יכ ,רמול רשפא םרקמ·לכמ .הלחמה לש התומדב ןאכ הלגתמה ,לדוגה
 הבשומבש הריוואה תא תראתמ תחדקה ןובשח לע םירכיאה לש םתוחדבתה

 איוה ,השנאהל הכוז תחדקהש הארנ הז רו t זיתנ .םהיתורצ לא םסחי תאו
 לכ יטנתוא רנל הארנ רואיתה .תראותמה הריוואה לש קלח תויהל תכפוה
 תמרעל ,קפס .תיללכה הריוואב וא רואיתה לש ימינפה דבורב רבודמה דרע

 האמ םהמו םלועה לכב תחדק ויבק הרשע" : ןוגכ םילמה יקחשמ סא ,הז
 איה יכ "הכרב קמע// תארקנ הבשומה ויפל טפשמה רא ,"הנדב קמעב ךינק
 ןאכ ןיאש הארנ .תואיצמב תובשומה ינב תא ושמיש ,המרדכו תחדקנ הכרדב
 םתאהב םיננגוסמ םירבד ויתויומד יפב םשש רבחמה לש וחוזבע אלא

 ,תודהיה לש םייתוברתה היתורוקמ לע יונבה ,הז ןנגוסמ רוביד .ויתונווכל
 םיאצמתמה םיליכשמ לש יפוא תראותמה הרבחל רא תויומדל קינעמ
 ,בושחל היה רשפאש יפכ .רבדה שוריפ ןיא םלואו ,תימואלה םתוברתב

 הרואית וליפא .היתווצמלו תרוסמה םלועל שממ לש םירשק וז הרבחל שיש
 תוודסיב שומיש דיב טלחומ קותינ תולגל ידכ ריד הרבחה לש לדהו םצמוצמה

דסיל .תידוהיה תיתדה תוברתה לש םיילולימ  לש םיישעמ-םייתוהמה היתוו
 ·תיב : ןרגכ ידוהיה םלועל הבשומה רואיתב רכז לכ דיאש קד אל .רז תוברת
 תורשפא לכ ללוש רופיסה ,ןפיהל אלא ,המרדכו גח ,הליפת ,ת,רשכ ,תסנכ
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 וסנכתה אל .םוצ םישנאה וארק אל'/ .ראותמה םלועל תיתד תוסחייתה לש

 ! םשג : תחא הליפת העיבה םתרשי לכ ןא ,םשגה לע ללפתהל תריסבכ יתבב

 G .ל"זח לצא םימוד םירואיתל הזיתיטנאכ םירמאנ םירבדהש הארנ /'!םשג

 ריעצה םדאה לש תיתדה הקיטאמלבררפל זמר לכ רופיסב ןיא ,םרקמ לכמ

 רז הקיטאמלבררפש הדבועה רואל רתויב עיתפמ הז רבד .ותנומאל רכנתהש

 ,קילאיב ןזגכ .ררדיאולל טעמ ומדקש הפוקתה ינב לש םהיתוריצי חא האלמ

 ןרגכ ,ןרוד ינב לש םהיתוריצי תא םג ןא ,רברב לש ףאו יקסבוחינרשט

 לצאש ,הדבועה ןמ רבדה עבונ ילזאו .םירחאו ןונגע ,גרבנירג ,יקסנולש

 ןה םא ,תויעבה . רתויב םייעמשמ-דחכו םיטושפכ םייחה םיראותמ רודיאול

 ןניא תושק תויתרבח תויעב יכ ,אלפ אופיא ןיאו .ןדצב ןנורתפ ,תוררועתמ

 הליפת רמול הבושמה ירכיאל רשפאמ הז בצמ .רקיע לכ וירופיסב תורכזומ

 .תודהיל רשק לכ הל דיאש

 ילע

 רבעש ברה ןמזה ףא לע .רודיארל ףסוי ירופיסב םירחואמה ןמ אוה הז רופיס

 תא ןיבהל ןויסינ ותוא וב רכינ ,הז רופיס דרע םינושארה םירופיסה ןמ

 תניחבמ םג .הכ דע ונד םהנ םירופיסל ינייפואה ,םדאה לש תימינפה ותוהמ

 ,םידגונמ םיסופיט ינש ןיב האוושהה תועצמאב ןויסינה השענ הקינכטה

 תוברהל ילבמ .רופיסה לש םקרימה תבוטל יוניש לח הז ןיינעב יכ ףא

 לאירזע לש רא ןימינב ירענ לש ,ןנע לש יגולוכיספה םמלוע לע םירבד

 לע םג רתיו אוה .ילע לש ינחורה ומלועב קמוע רופיסה הלגמ ,םד-עורז

דקה וירופיס לש תוטשפה  ןימינב ירענ תא ,ןנע תא ןאכ דימעמ אווה םימו

 לבס לבוסה .שפנה-ןידוע שלחה רענל תשלושמ הזיתיטנאב לאירזע תאו

 יפוא ןיב תידוגינה הלבקתהש יפ לע ףא .הלא וינעמ ידימ בר ינחורו יזיפ

 ,רפאמ םהרבאל /'ןריצ תבהא"ב םידחא םירואיתל המרד ילעו ןנע םיחאה ינש

 .רפאמ לש ויתויומדמ רתוי הברה הקומעו תלגועמ תזמרנ ילע הלגתמ

 תירוטסיהה הפוקתה לא היינפה םה הז רופיסב םיירקיעה םייונישה םלואו

 .ס"י .תינעת ; לשמל 6
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 אוב מ

 סעמכ ותוארל רשפאש ,ילע ,שלחה רוביגה לא השדחה השיגהו הקיתעה
 קיסהל רשפא ררדיארל לע ונידינ שיש תוירדעה ןמ .תעדמ רוביג-יטנא ןימכ

,וחצריה ינפלש תונורחאה םינשב ונייהד ,הנודנה הפוקתבש  הירוטסיהל הנפ 
 קפס דיא ,רוביגה תסיפתל ותשיגנ לחש יונישה דראל .וירופיסל ררקמ לאכ
 היגולראידיאה תיי,רד הריוואה .הירוטסיהה לא רז היינפל תרעמשמ שיש
 ·יתלבה הת�דמ תא הליטה היינשה היילעה תפוקת לש תילעופהו תינויצה

 תישונאה שפנב ותוננובתהו ויתוריקח םלואו .דיעצה רפוסה לע תרשפתמ
 ואתל ול ונתנ אל בושש .תורומח תונקסמ .תושדח תונקסמל והוכילרה
 גוזימ וימ היהש .סדרפה-רטונ הדוהי תא ראיתש יפכ תילאידיאה תומדה תא

 ושחל לחה ררדיאול .תונידעהו בלה-בוט לש .ץמואה ,יזיפה חרכה לש םלשומ
 תונוידבה םע ,תוילאטורבה םע המיא ליטמו יומס רשק רושק ,יזיפה חרכהש

 ילאטודנה סופיטה לש ותואיצמ יכ דודיבב רודיארל שח ןכ .תוירזכאה םער
 תונקסמ .הלאכ םיסופיט ןמזמ רא רשפאמה יתרבח בצמ ידי-לע הנתומ

 ץולחה חנ i ופ i •קתב תילועפ תיצולח תרמז ןותנ שבגל היה רשפא-יא ולא
 םייולג םירבד רמול לגרסמ היה דברב .הלואגה ישיחמכ ובשחנ לעופהו

.חאה ןורתפה תא .הרשפ לש ןדדל קקזנ ררדיארל ,םיטרבד  היינפה דבלמ ד
 .ירוטסיהה רופיסה לא היינפב אצמ ארח ,ילמס-ירוגלאה רופיסל

 לש ותועלקיה רואית .תושפחתהמ רתוי הירוטסיהה לא וז היינפב שי םלואו
 רהרחב תמייקה הרבחה ןרתב תישיאה תישפנה ותוריח לע קבאמב ןרתנ טרפ
 םיסחיה .םילודג םיישקב לקתיהל לולע הררחב םייחה םידחא םיטרפ תמרעלו
 םינותנו םיינוגבו הכ ,םיכבוסמ הכ רבחמל םיתעל םיאדב הווהבש םיידדהה
 אצומ אוה דיא יכ דע ,ןכ לכ תוכבוסמ תויתוברתו תויגולואידיא תועפשהל
 היעבה ת� הרוהה לש הז לברוסמו דנכ םוידמ ןותנ בצעל זועה תא ושפנב
 .ותחונמ תא דהירטמה תישונאה

 היצאוטיס רוציל תרשפאמ ,ןמזנ קחדה ירצמה ילמסה בוציעה לא היינפ
 םרידמש הדיבכמה הטשפהה ילבו לובדיסה ילב היעבה תא תפקשמה הטושפ
 .םתוא בייחמ הרוהה

 תא םיאצומ ונא ןושארה קלחב .םיקלח השולשל ורופיס תא קליח דרדיארל
 ינשה קלחנ .ותלחנמ ולשנמו רתוא לצנמה ,חודה-סג ןנע ויחא תמרעל ילע
ימומרעהו םיעשורמה וויע-ינב לומ שלחהו ללמואה ילע דמוע  םישקבמה ,םי
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 תא םיאצומ רבא ישילשה קלחב .אונשה ויחא ימד תא לואגל רתוא ץלאל
 ילעש ,הדבועה יכ ,ןכתי .ויחא חצרו ןתרבגה לאירזע תמרעל דמוע ונרוביג

 תלוכיה רדיב שי יכ ,הרכהה תא ונילב תנתונ ,ןשי לאירזע תא אצומ
 תלוכי .ןרתו� םרלש·ףדור לש ,תרחא ןרדנ וא המילא םייח·ןרדב ורחבל

 לש ןרדב וחרב אוה םעפה .לודגה יונישה תא ולצא תללוחמ ורחבל רז
ןחטב ןותמ רכוז תא השרע אוה ןכ לעו ,ישפוחה ונוצרמ םישלחה  ו
 .נל·ץמואבר

 .םצעב .קזחל שלחה ויב תואוושה וכרענ ונינפלש םירופיסה ןמ המכב
 םשכ ,קוריה שדחה וער תמרעל קזח תמיירסמ הניחבמ ארח קיתווה ץולחה

 הנהו .הלרעה וער תמרעל קזח ונה ,תולגה תא עדי אלש הבשומה-ןבש
 ,םישלחה לש םכרדב רוחבל תלוכיה אקווד איה הרובגה ונינפלש רופיסב

 םירוביגה לכ .רתוי הבוטו הנידע ,הנ�גה ,הרשי ךרד העבט םצעמ איהש
 ,הדומעו םרדס ישנאכו םינוירינכ םיראותמ רופיסבש ערוזה ילעב םיקזחז:
 הנעמ ןנע חאה .קומינ תרסחו םעט תרסח דימת איה רענל םתולכנתהש

 לש ומד תלואגל אל ןימינב ירענו ,עצב תפידר ןותמו עשר ןותמ ילע תא
 םזידאס ןותמ קר .םינווכתמ ןימינב טבש םשל תמא תגאדל אל ףאו ןנע

 ,םד-עורז לאירזע תובקעב ןכסימרה שולחה רענה תא םיחלשמ םה ירזכא
 לאירזע לש ותולפנתה םג .וינפב דמע אל ,ןמצע עורז לעב היהש ןנע וליפאש
 לאירזע לש ויתונמ .הבוט-תריפכ האלמו םעט-תרסח ,איה תירזכא ילע לע

דת"ה ירבד ןה  יפ-לע-ףא ,ויחא חצור תא גרה אלו ילע רתיווש לע "הו
 ידיל אובל עבותה חרכה דנלמ רז תוירזכאל םעט דיא .וידיב היה רבדהש
 ןורתפ יזיפה חוכב תוארלמ הרהזא םרשמ הז רופיסב שיש הארנ .שומיש

 םינושייה לכ לש תריעבל ילואו ,םהה םימיה לש בושייה תויעבל דיחיו טלחומ
 .םימיה לכב

 םדאה תייעב תא תרתופ הניא השלוחה ףאש ,ןופיסב ררוב ,ךחא דצמ
 לוזג השענ m כה·רסח ותמרעלו ,חצורו ןלזג השענ חרכה·לעב .וייח חרואב
 ,ןז היעבמ .םישלחה לכ לש םתמשא·םלרוג הזר ,ילע לש ולרוג הז .חצרנו

 .רתיבכ ותורגתסהב חורבל חילצמ ילע דיא ,םיקזחה דינ שלחה תדימע לש
 ,ירזכאה השעמה לש ארונה לורעה ןמ תוריחל ,שפוחל ףאוש אוהש אלפ דיא
 .וילע תרפכל ןימינב-ינב םיסנמ רתוא ,ילאטררב םייח-חרואל דילומה
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 ארבמ

 לאו ודבכה לא ךרדהש ול הלגתמ .רופיסה לש ישילשה קלחה .ומולחב

 רתוא הדירממה איה רז הרכהו .חצרהו תומילאה תרזוחמב תרבוע הילשאה

 חורבל ינוימדה ונריסב .ללכב תישונאה הרבחה דגנ םצעבו ןימינב ינב דגנ

 ירוביג ראש לש שפוחה תפיאשמ רתוי קומע אוה תוריחה לא רבדמל

 .תתחשומה תישונאה הרבחה לש הלןעמ תוריחה תא שקבמ ילע .ררדיארל

 יטנלארויבמאה וסחי תא הבו הדימב הלגמ רנלש רוביגה אצומש ןורתפה

 אוהש החכותה-הלמה חוכב דימאמ ילע .תורפסה-תונמאה לא ררדיארל לש

 תואיצמה םלואו .ונובלע לער ולבס לע המקנ שמשל .וינעמ ינפב חיטמ

 יזיפה חרכה .וירבדמ רתויב םימשרתמ םניא ןימינב ינב .וינפ לע תחפוט

 וניאש ימר ,עמשנ וניא שלחה םירבדה-שיאו בלה תא םטוא ילאטורבה

 ןא .רורד-ינב ינפב דימעמ ררדיארל לש ורופיס .תומל ולרוג .תימהל ןכומ

 "י םדאה ול ררביש הרשי ךרד יהוזיא" : הלאשה תא .ונינפב םג

 תוומו םייח יעגר

 לש וחצריה רחאל םוי רשע-העשת . 1921 יאמב-19 ב רוא האר הז רופיס

 רופיסה אשונ ןיב הבריקה ללגב ומסרפל וטילחה םיכרועהש הארנו ר.בחמה

 םג .הזכ רופיסב תוארל ,יתעדל ,ןיאש יפ לע ףא .ורבחמ תא אצמש לרוגל

 דיתעל סחיב תירותסמ השוחת אלו הארבנ אל .תרומל ךןמס בתכנ אוה םא

 רבחמה תא הקיסעה תורמה תייעבש .הדבועל תרדע קפס אלל וב שי .שחרתהל

 ז.ררפיסה לש תיזכרמ הייעגכ התרא עבק אוה יכ דע

 לש הפוקתב .הזמ ימראל קדצו הזמ ילאיצוס קדצ לש םילאיריא תפוקתב

 םיאשונה ןמ הניא תורמה תייעב .הייחתל םקש שדחתמ םעל דיתע תיינב

 יוטיב לכ ךורכ .הכרדב תחטובה .תאזכ הפוקתבש רבדה יעבט .םייראלרפרפה

 יקחרמ לא וא .הירוטסיהה יקחרמ לא רא היינפב תוומה תייעב לש יתורפס

 רופיסה רקיעש .רמול םנמא רשפא .יתדיחה ילמסה יוטיבה לא וא .םוקמה

 שוריפב .רתוא םיתרשמה םייחה ילעב לא םדאה לש רסחי תייעבב ןגועמ

 לע תובשחמל ןליפא ורדיארל עיגה היפל ןיקסלופ-יועי לש ותודע תא רבכ וניאר 7

יע .תודבאתה  הוודהמ .ו"שת ,ביבא-לת .הדסמ ,"ס'מחולו ם'מלוח" זיקסלרפ-יועי ןי

 . 476-473 'מע .'ב
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i םהבש ןושארב דבכש / דרדיארל ירופיס ראשב הפי רופיסה בלתשמ ה, 
 הז שוריפ םולאו .תובישח לעב אשונכ הברטה·תריפכ העיפומ ,"ריצק ימיב"
ה ונרופיס תא דדרמ  רשפא .םייח·ילעב·דעצ תדוגא לש הלומעת בתכל ונפוו
,הזכ ינטשפ שוריפ לבקל היה  הנכסימה המהבל רודיאול קינעה אלמליא 
 תושגרו תובשחמ רקיעבו ,ךכ לכ תובר תוישונא תזנרכת הטיחשל תלבומה
 םיתב תפקומו שמש תפרטש ,יעשמל הקונמ .הבחר רככ" .ךכ לכ םיישונא
 רכנה לע םייחה רשוא היה בר המ .וטבמ תא הילא הכשמ םייקנ םינטק
." : רמאנ ןכמ רחאל תררוש המכו ."תאזה - קופקפה לחלח ופרג לכבו"
 לא הפיאשה ."המידק תכלל ןוצרהו וינודא תאירק לוקל דומעל הייטנה
 .םירחאה וירופיסב ררדיארל ירוביג לצא רשאמ תדחפ אל ןאכ הרורב שפוחה

 םיטלוב ,הזל ףסונ .םיענו טקש ,ילאידיא דהשמכ ןאכ שפתנ הז שפוח
 םהירכועב איה תאז תויביסאפ .לרוגל ענכיהל רא דרומל םא םיטבלה ףא ןאכ
 רחאל םאה . j הנ םיירלת םהייחש ,תוילרוג תוערכה ינפב םינותנה םדא ינב לש

 ?'הטיחשל לבומ רוש לש לרוג אלא וניא רושה לש ולרוגש רמול לכונ הז לכ
 תוירזכאב ףטקנה םדא לש ולרוג ףא רושה לרוגב תוארל תורשפא ןיאה

 בר הלענ דיקפתב שמשל שקבמה לש ולרוג ר t זתמ הז ורפיס ?'ןררצ אללו
,וייח תא שידקהל ןנרמ ארח רל ,תדלומה תמדא שירח אוה אלה ,תובישח  

 תוומה .ןשקובמ תא םייקל ול ןתונ וניא ,רחא חרב ילוא רא ,לוזגה םלואו
 ןמ רעוג ילוא אוהש ריקפת רל םידיערמ וא : רוזעי תא םייקל רגממ עברמ
 דיקפתכ רופיסה בתכנ הב הפוקתב תספתנה ,המדאה·תדרבע םרקמב .תדרמה
 וחרס .התמ המהב ףסכב רכמנ יח ודועב" ,תדלומה ןיינבב הלעמב ןושאר
 תרתסומ רופיסה ינפל תחתמ ."ותיבלו רל םימי רעבש תסנרפ רב אצמ רשב

 םיבוטו םיבר ןורינ ייחל הנדה ,לארשי-ץראב תואיצמה לע השק הפקתה ןאכ
 תלנרא"כ תמייוסמ הניחבמ תספתנ לארשי-ץראב הרבחה .םיצולחה ןיבמ
 שחו ,בטיה רכה ראתמ אוהש בצמה תא ריכה ררדיארלש קפס ןיא ."היבשוי
דמע וליפא קיזחה אל ,רצרצק רופיסה .שממ אוה ורשנב ויניש תא  םלש ו
 .חורב ,חבטל לבומה ררש אוה רופיסה לש ורוביג ."ריעצה לעופה" יודמעמ
 תומדקתה ונ שיש הלילע רק .הרינמ םשל זילטאל לבומו טחשנ .ספתנ
 תארקל םדקתמ רושהש הדימ התואב םלואו .תומדקתה ברש ןנ·רחאו ,הגיסנו
 תגסל םומעה ובויסנ אקוודו ,ןלרוגב גוסנ אוה הדימב הב .םייחבטמה-תיב
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 אוב בן

 אוה רב בצמה תא ותנבהבו רבצמב תומדקתה ןימ רב שיש אוה ,טלמיהלו

 רכזומ רופיסב םימעפ שולש ד.רמהו תודגנתהה תישאר איה רז הנבה .ךרתנ

 .טחשנש דחאל ןתירוג תא דילומה אוהו תוומל וכרדל ותוא הוולמה רומחה

 ןיב האוושהל ךרימז הב שיו רומחל רושה דיב הואושהה דראמ תניינעמ

 רשנאס יסחיכ םה רושהו רומחה יסחי .ררדיארל ירופיס ראשב תויומדה

 .ולרוגב ףתתשהל ילב רושה תא והולמ קר ןושארה הז .טושיק ןווד השנאפ

 ."ותפילח ארב דע תומדא ילע תויחל ול ךתינ רשא רשואמ םייח לעב"

 אווה ,ךלוה אוה .רישעמ תא תעדל ילב תינוציחה הלילעב ףתתשמ רומחה

 "םירשואמ" םג שי ךנא .ללכ ול םיעגרנ םניא ופתוש יניינע לכ וליאכ ,ץבור

 .הלאכ

 ,םטמוטמכ ראותמ רושה םא .ללכ ףתתשמ רומחה ךיא תירקיעה הלילעב

 הלילעה איה רופיסב תירקיעה הלילעה .רומג םטמוטמכ ראותמ רומחה ירה

 רומחל ךיא תאז הלילעב .רושה לש ויתושגרבו וחרמב תשחרתמה תימינפה

 ,המומעה תימינפה ותייווה לכ תא תראתמ תאז הלילע ,ורשל רשאב .קלח לכ

 תיטיאכ הראות תינוציחה הלילעה םא ."תמטמוטמ" התוא הנכמ ררדיארלש

 .ןיטולחל טעמנ תיטאטס הנה תימינפה הלילעה ,םייתלצעב תמדקתמכ ,ידמל

 רמאנ תחא םעפ קר .ךיבמ וניאו ,ספות וניא חומהו םירבדה תא האור דיעה

 רעצ יצח ןימ ,ןמויסל ןיינעה אב אל זא ףאו ,ןחומב ררוחתמ רהשמ לחהש

 .המלשהל הכז אלש

 וניאש ולרוג לע תרומל ןודינה רוש תרמזנ םדאה לש ו i הדירחמ הקעז

 תא רנל תרשבמ איהש רשפא ,וחרוכ-לעב וילע ירפכה ולרוג לע ,וידיב

 .םיינרודמ םירופיסו םיריש לש םתעפוה

 ןלזגה

 תדימב הנתומ הרבחה לש הגעלמ םדאה ררוחש יכ ,ךרבתה "ילע" רופיסב

 אלא ררחשמ וניא דדמה םג .םיתחשומה היתונורקעל דבעתשהל ותלוכי

 תרחאה ןרדב רחב ילע םלואו .תורמה תועצמאב הבלב ילאסכרדארפ רורחש

 חרכה תא האורה תימיספ הסיפת התרא .ותומ לא הכילוה רזו ,תירסומה
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 אובמ אוב

 ררדיארל לש םידליה רופיסב םג םיאצומ ונא םדאה לש ותוריחל יאנת םיל�ה ואה

 ."ןלזגה" רכזו:

 לש ותרמ רחאל םיישודחמ תוחפ- 1921 ינויב-23 ב םסרפתה הז רופיס .כtחtז

 תוריחה תינקנ הז רופיסב םגש ףא לע ."ץראה" םידליל ןותיעב ,ךרדיארל ןיב

 ינושה רכינ ,הרבחה ירדס דגנ דרמה תועצמאב רא ,תומילאה תועצמאב רשנ�

 םיטושפ םיארנ ןאכ םירבדה .הכ דע וניארש םירחאה םירופיסה ןיבל וניב .ולד'

 אוה ןלזגה קרו ,הבוט הרבחכ ,לבוקמכ הרבחה תספתנ ןאכ .רתוי הכרה ."רת!

 תונהילו ,תוריחה תא ,ותרטמ תא גישהל ןלזגה חילצמ ןאכ .ןפודה אצויו ערה אוהו

 .רירמב ודמעל לגרסמ אוה ודע לכ הנממ "םיו

 לא םדאה לש ותשיג .ררשוא תא ןלזגל ול איבמ הז גשיה ןיא םלואו

 ,סט::ו

 הליל

 רומז

 ,המר

 תיט�

 . ןיסו

 רמא

 רעצ

 וניא

 תא

 תדי!

 אלא

 תרח

 חוכ;

 םג הצור אוה ןא ,תוריחה תא שקבמ אוה .תיטנלארויבמא הניה ותוריח

 תא אלו תודידב אל ,תאשל לוכי אוה ןיא .םיליבגמה םייתרבחה םירשקכ

 ירוביג בור רמכ .רדוסמה םייחה-חרואב היוצמה ,תועיבקה לש הנורסח

 הטושפ איה ותערכהש אלא ,הלא םיבטק ינש ןיב טבלתמ אוה ףא ,ךרדיארל

 .הרורב תיכוניח המגמ הב תרכינו ,תיעמשמ-דחו

 .fכ

 שופיחה תכאלמ המדק ררדיאול ףסוי ירופיס לש הכרעההו שוריפה תכאלמל

 .המלש התיה אל "םיזנג" לש תסטרכבש תיפארגרילביכה המישרה .ףוסיאהו

 .הרסח תאצמנ לסרק .גל השדחה תירבעה תורפסה ןרקיסכלב המישרה ףאו

 יפכ התע ףאו ,לכה וניא ןיידע םהינשב ירצמהו ,ןאכ ונניא םש ירצמש המ

 ונלביק תרנותעכ העודמ תובקעב .האלמה המישרה ןמ ונא םיקוחר הארנה

 רופיס אצמנ םש שופיחה תובקעכו ,"ירבעה"ב עיפוהש רופיס לע העידי

 תומישר לע םיזמר ואצמנ וחצריה תעב וילע ובתכנש םירמאמב .ףסונ

 םקלחב ואצמנ הלא םירבד .קייןדמ םרקמ ןןיצ ילב םינוש תע-יבתככ ועיפוהש

 ,ןרכזל תוכרעהב םהילע זמרנש ,תרזחמו םירופיס ,םירחא םירבד ד.בלב

 )היפארגוילביב ןייע- הינשה הילעה רפסב( בתכב תרדע הנשי .יתאצמ אל

 תיבב ויצפחל הרק המ .תוריינ האלמ הודוזמ רודיארלל ול התיה היפל

 תא ףוסאל הסינש ,דינשרק ינדרמ .עודי וניא שיא ,וחצריה רחאל םירקצ�ח

 די-בתכ היה דדלא יכרדמ םשב וידידימ דחא ידיב .טעמ ןא אצמ , וירופיס
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zאוב כ 

 רבד עודי וניא ותחפשממ שיאו ומלועל ןלה דדלא ןא 'י"כנת רופיס לש
• :s.. יה-בתכ ל.  ,רפוסה לש ריבא ,ךודיארל השמל בתכמב רפסמ ןוירוג-ןב רדז ד
 יתחלצה אל .יוארכ םירןמש םהו חצרנה לש םיטעומ םיבתכמ ואצמנ יכ
 ·ןויכראב ר'משה רמוחל ןוירוג-ןב ןווכתה ילואו ,הלא םיבתכמ ןכות ררבל
 ןויכראב אצמנש ,"טפש-ןב םתוי" םשב דחא רופיס לש עטק .הודבעה
דבעה  רופיסכ דפסה ףוסב ןאכ זתינ ,ךרא האר אל דרע הארנה יפכ ,ךשאר הו
 .ינימש

 סופדו ביתכ תואיגש דבלמ .ואצמנ רב ווקמב םתניתנכ םיאבומ םירופיסה
 לש ןושלה תויורז תא אל וניניש אל רתויב םיררוב ןושל-ישוביש דבלמד
 .תראקסיפה תא אל ףאו ,קוסיפה תא אל ,הפוקתה

 .הצעב ימ ,וטוקילבו רמוחה תנכהב יל רזעש ימ לכל תוזרהל ילע ףוסבל
 ןרעמש 'פררפה ,ןדס בד 'פוופה דחוימב רניירצי .השעמב ימר היצמרופניאב ימ
 המלש רקבמהו רפוסה ,ךזע-ןב ודהא רפוסה ,באד רתסא תררושמה ,ןיקלה
 ןרכמ ,ךודיארל יעדויממ ,יבצ-ןרק הירא רמ ,ךינשרק ןרעמש רפוסה .חמצ
 םיבידאה םידבועה ראשו .הודבעה ןויכרא להנמ ,ילכימ י"ב רפוסה ,"םיזנג"
 .הז דסומ לש

 .ותצעב יבוזעו הדובעב ינדדועש לע ,זרל יבצ ר"דה ידידיל דרע הדרא

 ראזבל בד
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 היפרגוילביב

 וירופיס

 לולא 'ה ,ןילרב ; 400-399 'מע ין.•ל ןוילג ,הינש הנש , n ירבעה" : ריצקה ימי . 1

 לולא ב"כ ,ןילרב , 424-421 'מע ,ן"ל ןוילג .הינש הנש .םש- 1.9.1911 .א"ערת

 • 15.9.1911 ,א"ערת

 ןןשח 'ה .ןילרב , 484 'םע .א"מ ןרילג ,הינש הנש ·"ירבעה" : סדרפה רסונ דהוהי . 2

 ןדשח ט"י 1508-507 'מע .ג"מ ןוילג ,יהנש הנש ,םש- 27.10.1911 ,ב"ערת

 ןדשח ר"כ , Sl9-520 'מע ,ן"מ ןרילג ,הינש הנש ,םש- 10.11.1911 ,ב"ערת

 . 17.11.1911 .ב"ערת

 . 1912 ב"ערת ,הסידוא , 246-227 'מע ,ן"כ ןרכ ."חולישה" : שאןי . 3

 . 1913 ,ד"ערת-ג"ערת .קרוירינ . 154-148 1 מע .ןושאר ןרכ ."ןרותה" : תחדקה . 4

 . 1913 ה"ערת-ג"ערת , 218-212 'מע ,ןושאר ןרכ .םש

 'א רדא ' t .בינא-לת-ופי , 13-12 'םע ,'ב תרבוח , 12 ןרכ ,"ריעצה לעופה" : ילע . 5

 .ס"ערת '.א ודא א"כ . 17-15 'מע ן,-ג תרבוח ,םש- .ס"ערת

 ,ביבא-לת-ופי ה 'םע , 28 תרבוח , 14 ךוכ ,"ריעצה לעופה" : תרמו םייח יעגו . 6

 . 19.5.1921 ,א"פות רייא א"י

 .םילשורי .ב-א 'מע .א"כ ןוילג ,'א הנש .)םידליל ןועובש( "ץראה" : ןלזגה ך.

 . 23.6.1921 .א"פות ןויס t "י

 תרו:קב ירבד
 ץיברלפרק י' י"ע םגרותמ .רלק דיופסוג תאמ ,"רפכה ינב תילריו ואימוו" לע . 1

 ,ביבא-לת , 239-237 'מע ,'א ןרכ '.'המדאה"- )ס"ערת .ופי ."רפכב" תירפס(

 .ף"ות'ה רדא-ירשת

- )ס�ערת .ופי ,'א 'ברח תורבעמ( וןוב הררבד תאמ ורפיס ."ויז ודגס לש וצק" לע . 2

 .ף"ות'ה רדא-ירשת .ביבא-לת . 241-239 'מע .'א ךוכ ."המדאה"

 .השרו .לכיסש תאצרה( חמצ 'ד םוגרת ,ןמולק 'ב תאמ ןמור ,"גוונגניא" לע . 3

 .ף"רת'ה ודא-ירשת .ביבא-לת , 368-366 'מע '.א ךוכ ,"המדאה"- )ס"עות

 ,ופי ,ג-ב תרבוח תורבעמ( שרב רשא תאמ רופיס ;•דרהנייר ןואיל תינב" לע . 4

 .ף"רח•ה רדא-ירשת ביבא-לת , 368 'מע .'א ךוכ ."המדאה"- )ף"רת'ה

 .בינא-לת . 207-206 'מע , 8 תרבוח '.א ןרכ ,"המדאה"- ; חונה '.'היפרגוילביב" . 5

 .)רוד ל"י : םותח( 1920 .ף"רת'ה רייא

 .ופי .ג-נ 'בוח תורבעמ( םיגונ ןניא תאמ רופיס '.'וקסיצגרפ ןסמ ןודאה" לע . 6

 ף"ךת'ה רןא-יושת ,ביבאל-ת , 598 'םע ,'א ןרכ . 0 המדא"ה- )ף"רת'ה

 .)ל : םותח(
- )ס"עות ,קרוירינ המדיק תאצוה( ןוספיל 'מ םוגרת ,ןןסמה סונק תאמ ,"ןפ" לע ך.

 . 2.6.1920 .פ"רת וןיס ז"ס ,ןפי , lQ-9 'מע , 33 'בוח , 13 ךוכ ."ריעצה לועפה"
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 היפרגוילביב

 ,ןוניחה דע; תאצוה( שוב ושא םוגרת .�פיד לאינד תאמ /'וזורק ןוזנינור" לע . 8

 ,ופי , 11-10 'מע , 21-20 'בוח , 14 ךוכ ,"ריעצה לעופה"- )א"פות ,ופי

 . 11.3.1921 ,א"פות 'ב רדא 'א

 רודיאול ףסוי לע

 , 26 'בוח , 14 ךוכ /'ריעצה לעופה"- "?וירבחו ונוב ואצמנ ןיא" : 'י וספא . 1
 . 6.5.1921 ,א"פות ןסינב ח"כ ,ןפי ה 6- 'מע

 ,ןפי , 11 'מע , 26 'בוח , 14 ךוכ ."ריעצה לעופה"- ' 1 רניתמ לע" : בקעי ץינוניבר . 2

 . 6.5.1921 ,א"פות ןסינב ח"כ
 .השרו , 487 'מע ,א"י ךוכ /'הפוקתה"- 1 'ורריארל ףסוי" : םולש סייוסש . 3

 .א"פות ןריס-ןסינ

 . 1921 ,בינא·לת ,תודחא סופד ,בתכבש םירבדל /'לחא" : יכדרמ וינשןק . 4

s . תטיסרנינרא"ו "דבוע םע" תאצוה , 96 'מע :ב ךרכ ,"תורגא" : ןוירוג ןב דוד 

 .) 24.3.1922 ךיראתמ 306 תרג יא( "ביבא· לת

 ,)א"ק( 'א ןוילג ,'ג הנש ,)ןועובש( "םיינזאמ"- "םרכז ת i לעב" : 'ש ילארמש . 6

 . 14.4.1931 .א"צרת וייא ז' 1 כ ,ביבא·לת , 1s 'מע

 , 6 'מע . 32 ןוילג ,ב"י ךוכ ,"ונד"ל ףסומ- "חכשנל ןויצ 11 : לארשי ינדרי 7.

 .ז"צרת ,בינא·לת

s . ביבא·לת"- 11 ביבא·לתב ןשיה תורבקה תיב רפס" : זמביל קודצו יבצ לורק", 

 .)ורכזל ןויצה םולצת ס"ס--קח"סק םידומעה דיב( ס"עק 'מע ,ש"תה

 ןרעמ לא ןורב תרנורחאה םימעפה" : תובווכז )ונחמו ןווע( , רינ שדק יכדרמ . 9

 . 228-218 'מע ה"שת החואמה ץובקה תאצוה "ונרנ
 476-473 'מע /ב הרודהמ .הדסמ תאצוה ,"םימחרלו םימלוח" : 'י דיקסלופ·ירעי . 10

 .ו"שת .ביבא"לת ,) 330-327 'מע /ג הוודהמ(

 . 3.4.1960 םוימ "רבד" : בקעי 'ץיבוניבו . 11

 .רבוע-םע , 473-472 'מע .היבשה הילעה רפס- "םהה םימינ יח ןיע" : 'ש יבצ-ןב . 12

 .ז"שת ,ביבא-לת

 ; ביבא-לת ,דבוע-םע , 262-261 'מע ,"םימיה םוחתב' 1 :)ריבשרק( רינש יכדרמ . 13

 .ר"ישת
 1174 'מע ,'ב ןרכ ,תירבעה תורפסה ןרקיסכל- "ףסוי ררדיאול" ךרעה : 'ג לסרק . 14

 . 1967 ,םילעופ תירפס

 ןרב זעה
 תיבב ואצמבש רודיארל לש דיינתנ לש המישר רינשוק יכדרמ איבמ "תונרוכז" רפסב

 םסרופ( רופיס "םיססילה" . 2 .ירוטסיה רופיסמ עסק- "ספש ןב םתוי" . 1 .םידקציה

 .ןרלשכו לוכש לע תרמישו יעסק . 3 .)"ןלזגה" םשנ ,םידליל ןרעונש ,"ץואה"ב
 םזילאיצוסה תויעב לע תומישר יעטק . s .ופיב הגצהה לגרל "הוךנ" לע היזבצר . 4

 דחוימ קיתב םידרמש הלא לכ .)יתאצמ אל םתוא ןא םימוגרת םג ואצמב דינשוק יפל(

 קית ותואב .ביבא-לתב דמצייו 'חרב דיסל תינב הדובעה ןויכראב ווריאול םש לע

 לע )םיפסונ םידומע השולש ודער םידומע ושע-םינש( תרוקיב תמישו םג תאצמנ

 םא חוכיווב םינדה םיבתכמ ינש יקת ותואב םייוצמ ןכ . ונרנ ח"י לש ןרלשכו לוכש

 .אל וא רוריאול לש ותפוג האצמנ
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