
םילאידיאה יעותעת רלטסניק הדע 

םירמ הווט "בילטוג הוח תורוק" הרפס ך1 
ןיב התישארש ,םייח תכסמ 'ץראווש — 
הפוסו "םירעש-האמ" תנוכש לש היתומוח 
.תיצוביקה הרבחה לש לוענה רעשל רבעמ 
"םיחא תבש" ץוביקהו ןאכמ "םירעש האמ" 
תאצוי םייח-תשרפ לש תיבטוק םה ןאכמ 
תורוצ בורב הרוביגה תלקתנ הכלהמבש ,ןפוד 
שפאה .םויה לש לארשיב תויוצמה ,םייחה 
תידרח הנוכש לש היכרח ךותל ץיצהל תור 
יוליגלו היתונופצ ףושיחל היפיצה ,תיאנק 
תניחבב איהש תוינויח — התוינויח שרוש 

יחו דלונש ימ לכל הרידחל ןתינ-יתלב םלענ 
הכרד .ןיינעו תונרקס תררועמ — םשמ רבעמ 
ךותל הלא תולובגל ץוחמ לא הרוביגה לש 
סושמ הב שי ,תרכומהו העודיה לארשי 
תוננובתה :ארוקל השדח הביטקפסרפ תאלעה 
,ץוחבמ תואריהל אוה יושעש יפכ ומצע וב 
,רז אוה תאז-םעו ירכנ וניאש ימ יניעב 

לש רשוע .תיבב ךמע בשויה רזה תניחבב 
עסמב ארוקל הפ חטבומ וליאכ היאר-תויווז 
ייח לש שממב ולש הווהה לא :ומצע לא 

.ירוטסיה-יתודהיה ורבע לאו םוימויה 
תרבחמה תתמעמ תומלועה ינש תא 
תורוקש ,בילטוג הווח לש הרופיס תועצמאב 
םייחה תרגסמ ךותמ התוא תואיצומ הייח 
.םשמ קחרה התוא תולטלטמו ,הדלונ הב 
םייח תוביטח לש ןתאלעה תרשפאתמ ךכבו 
.דדומתהל תרבחמה תשקבמ ןמיעש ,תונוש 
לע ץראווש םירמ הליטה דבכ אשמ 
הל הקינעהש ילב ,התרוביג לש היפתכ 
תוקיפס וא שפנבש םירשכ ,יפואבש תונוכת 
ידכ .הז אועמב הל עייסל םייושעה ,חורבש 
םילמב וא ,הילע הלטוהש המישמב דומעל 
ול תתלו הלש הלרוג תא קמנל ידכ ,תורחא 
תויהל הרוביגה תבייח ,תוריבס לש הדימ 
חרכהב אל םג םא ,תוישיאבש דוחיי תלעב 
אנא תלוכי וא תיגולוכיספ תובכרומ תלעב 
תרדענ בילטוג הווחש אלא .תטלוב תיטיל 
מה תעקפ לש החוכמ .לוכו לוכמ תוישיא 
ודקומל איה תכפוה ,הביבס תיווטנה תוערוא 
וז תעקפ לש החוכב ןיא ךא ,ןמורה לש 
בלש ותוא ריבעתש ,תוידממ הל לוצאל 

.רפרפל ימלוגה לחזהמ תוחתפתה 
רתויש ,תיביסאפ תומד איה בילטוג הווח 
,םייחה ידי-לע איה תלעפנ ,תלעופ איהשמ 
לא הז םייח-סופדמ ,בצמל בצממ תפרגנ 

,ץראווש םירמ תאמ ,''בילטוג תות תורוק» * 
.1968 םעל הירפס ,דבוע םע תאצוה 

ןהו ,תוינוציח תוגיסנ ףקותב ,רחא סופד 
תראותמ התדיל עגרמ .הלרוג תא תועבוקה 
תועטב ומכ ,התביבסל תכייש-אלכ איה 
הנושארה התשיגפ !הדלונש םוקמב הדלונ 
וניאש ,רפסה-תיבב תישענ רחאה םלועה םע 
המא-תיב תא התביזע ,ןירדהמל םירשכה ןמ 
םיאנת לשב איה תומוחל ץוחמ לא התאיציו 
האלה ןכו ,באה תומ — םייתחפשמו םיילכלכ 

.ץוביקל — הנורחאה התנחתל דע 
הטלחה לש האצות םניא םבורב הידעצ 
תלגוסמ הניא ףא איה ,תאזמ הריתי !תימינפ 
הראה לש ךרדב ,תיביסקלפר ךרדב םריבסהל 
וגת תא .תישוגיר תוסחייתה לש וא תמנפומ 
— הלאכ ןנשי םא—תויעצמא-יתלבה היתוב 
ןיא םלועלו ,המצעל המ-טושמ איה תרמוש 
לש ימינפה המלועל חתפ תערוק תרבחמה 
תנוכש — הביבסה ירואית םג .הרוביגה 

רפכה ,םילשוריב הלואגו "םירעשדראמ" 
םינתינ םניא — ץוביקהו ביבא-לת ,יברעה 
המשמ םירסמנ אלא ,בילטוג הווח לש היפמ 
תיטאמיכס הרוצב — תאזו ,תרפסמה לש 

.תינולבאשו 

תולתל ץראווש םירמ ,אופיא ,התאר המ 
םיכסכוסמ םייח וזכ תומד לש הראווצ לע 
הצוענ ךכל הבושתהש המוד ו תוכופהת-יברו 
תרבחמה לש התכרעהבו תיתורפסה התסיפתב 

.הבציעש תומדה לש הביט תא 
,תרפסמה תסיפת יפל ,הרוביגה לש הדוחיי 
,טעמכ ינושאר םייח חוכ ותואב אוה 

עבט חוככ ,םייחב עקתשהל תלוכי התואב 
ןיא יעבט חוככו .ותוהמ איה ותוינויחש 
תוילאטיו התוא לש הרוקמל לאוש אוה 
לע ההותו הירחא רהרהמ וניא ,הביטלו 
תכלמ .וילאמ ןבומכ הלבקמ אלא ,הרשיפ 
תינוציחה התעפוהב ןה — הווח תגצומ הליח 
המא-תיבב הדליכ היגהנו הלודיג ךרדב ןהו 
ול .דדקנש לכ ףחוסה ,תוינויח ץרפכ — 
וקיפא הנשי ,ותצורמ םסחית םאו ,וכרדב 
התארנ וז םייח-תוואת .האלהו האלה םורזיו 
תומד תדמעהל תקפסמכ ץראווש םירמל הל 
הל תיארנ איהש אלא ,דוע אלו .תיתורפס 
אליממו ,תוישיאבשו יפואבש דוחיי תעבוקכ 

.לדוגבש דוחיי 

לש םייתורפסה היתורוקמ תא תולגל לק 
הרוקמ .תרפסמה י"ע היתוויע תאו וז הסיפת 
פסה הישעהמו תוגההמ תיחטש תומשרתהב 

הדגס הקיטנאמורה .הקיטנאמורה לש תיתור 
פנה ויתוחוכש ,חורה-דיגנל ,הלוגסה-שיאל 
תא ול וליג םיבכרומהו םינדועמה םייש 
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,תראפתו יפוי לש יפוס-ןיא דובצימכ היווהה 
םידיחי .ינחורה ומלוע תא רישעהו בשש 
.םעמ םימרומ ןפוד-יאצוי תניחבב ויה הלא 
פנה רשועה עבק הקיטנאמורבש דועב ,םרב 
ץראווש םידמ לצאש ירה ,ךרעו דוחיי יש 
צעל ךרע ,הנוש אוה רשאב ,הנושה עבוק 
בש הדיגס אוה דילומ הזכש רותבו ,ומ 
טוג הווח לש תוילאטיווה .תרוויע הצרעה 
ארב חוכב תרפסמה ידי-לע הספתנש ,ביל 
מע.רל קר אל תקפסמכ הל התארנ ,יתיש 
ותמקהל ףא אלא ,תיזכרמ תומד לש התד 
תא הווהמ הרוביגהש ,ירופיס םלוע לש 

.ודקומ 
,תי'גני'גה בילטוג הווח הענ הכלמכ 
— התבס ירבדכ — שאה דוסימ הצרוקש 
םירמוחה םישנא סלכואמה ,ףושכ םלועב 
רשי ידיג .הירבא תואילמו היפוי תא 
הצינ וליפאו בהלנה רייצה יקוד ,ךרדה 
לעב המלש ,חכופמהו רוגסה ,רשי ,תינקירה 
ותשא לצב יורשה לדנמו העוסשה שפנה 
,יגאמה םסקה לגעמב םיגח הלא לכ — 

.עגמב המע אבה לכ לע הרשמ איהש 
אוה הז חוכ לש רתויב קהבומה ויוליג 
תוריחבה תחא יהוז ילואו .יטוראה רושימב 
יממ םוליג תורשפאמה ,ןמורבש תוקדצומה 
תרסחו תעפוש תויח לש "יעבט"ו יאל 
איהש םע ,הרוביגה תא תנייפאמה ,היספלפר 
ןיבש תודדומתהל שיגר ףארגומסייס הווהמ 
יפת ףקותבש אלא .ינוליחהו יתדה םלועה 
םירמ המצעל הריתה תיטנאמור-ודבספה ,רתס 

וחתפל דע דוצעמ-תרסח תופחסיה ץראווש 
תשרפב האישל העיגמה ,דרוסבאה לש 
דומחמו בילטוג הווח ןיבש הרזומה הבהאה 
רוג" הבהא תשרפ יהוז .יברעה טסינומוקה 
נאמורה" התשיג תא אילפהל תמאותה ,"תיל 
תיטנאמור הרוביגכ .ץראווש םירמ לש "תיט 
 par excellence היווחה י"ע הווח תפחסנ
הלא איש יעגר דעב תמלשמו הריעסמה 
יטנאמור תויהל לוכי המו !ךכ שממ ,הייחב 
ריחמב תינקנ וז תויטנאמורש אלא ?רתוי 
רפיס הניחבמ .תינויגהה תוריבסה לש רקיה 
ןמורה לש ודקומ תא וז השרפ הווהמ תיד 
תעבוק איהש ךכב ,ולש םיכרד,ד-תשרפ תאו 
לכ .הרוביגה לש הלרוגו הייח-חרוא תא 
j ךשמייש ול רשפא-יא בוש ,זא דע היהש 
הלולס-אל ךרדב הווח דעצת ךליאו ןאכמ 
הבהא ,דתיה אל םלועמש אלא .התומ דע 
יתלב הכו תקמונמ-יתלב הכ וזכ תילרוג 

.תעדה לע תלבקתמ 
לל ץראווש םירמ הסנמ םיכרד הברהב 
ע,דב :היחיפסו הקיטנאמורה תובקעב תכ 

— םידחוימו םינושמ םיסופיט לש םתאל 
חאו םלש המלש ,וציברה ,דשמ ,היחא ,הירוה 
יטוגה ןמורה תורב תונושמ תוקתפדהב ! םיר 
,דשאה םע תירותסימה הדוזיפאה ןוגכ ,לוזה 
הבהאה תשרפ ,תיזיפו תישפנ תתוועמה 

— לוכיבכ םייטויפ םירואיתב !דומחמ םע 
וילא הוולתי אלש םצע םש ךל ןיא טעמכ 
לש םיב עבוט התאו ,ייומיד-ירואית טפשמ 
תפטושה האירקה תא םיבכעמה םירואית- 
איה המצעל השרפ .רבד םיפיסומ םניאו 
,הרוביגב לחה !םיילובמיסה תומשה שרדמ 
,דמלש !תחאכ לאה תבוהאו יח לכ םא איהש 

!קפסב תלטומ תישפנה ותומילשש ,םלש 
הליצ תויהל הכירצש ,הנטקה ןיילק ימת 
דעו ,רכו רכו קדציכלמ ,דרומה !הווח לש 
הביקבש וזו הווח לש וז — תותבסה יתש 
ק,ד ץלאל ידכ תאזו ,םש ותוא ןהלש — 
.תויומדה רואיתמ המצעמ הלוע הניאש הלב 
ובש ,רופיכ-םויבש תוילמסה — לכל לעמו 
בו ,םיבושחה תוערואמה בור םישחרתמ 

מס" םירזיבא דצל .הווח לש התומ םללכ 
לכש ,תומולח יעטק םיפסוותמ הלא "םייל 
.תיטנאמור-ודבספ הריווא תריציב אוה םכרע 

.המצע בילטוג הווח לש התומד — רקיעהו 
רבע תרבחמה הל הקינעמ הליחתכלמ רבכ 
,םינב-תכושח ,דתי,דש החפשמל תב :רישע 
םע םשא תושגר ,םאה דצמ יטנלאוויבמא סחי 
תודלי לש הז דויצ .רכו םואתה היחא תומ 
ןיב הנשוש תניחבב ,ינוציח הארמו השק 
בייחמכ קר אל תרבחמל הארנ ,םיחוחה 
וטוא וריבסמכ ףא אלא ,ןפוד-אצוי לרוג 
עבוקכ םג אלא ,עקרכ קד אל !תיטאמ 
הו תרפוסה הרזגש תומדהש אלא .תוישיא 
תנוכתמ יפ-לע םייושע הביבס התנבש םלוע 
רה חוכמ םהב ןיאו ,םות-דע הנבוה אלש 

.הריציהו הייא 

וז "תדחוימ" תומד לש התועצמאב 
תיגולוכיספ תלוכר ילאוטקלטניא חוכ תרסח 
ינש תייעב םע דדומתהל תרבחמה תשקבמ 
הזו תומוחה ךותבש םלועה — תומלועה 
רעה ינש ןיבש תומיעה .ןהל הצוחמש 
ב .תוהולאל סחיב הצמתמו דקמתמ תומל 
םידמ תרזפמ הכרעהל היוארה תונשקע 
הלאש-ינמיסו ךרד-ירורמת הרפסב ץראווש 
בב .אשונ ותוא יפלכ םינפומ םהיציחש 
יעטקב הרופיס תא איה תערוז ןווכמ תנוו 
— םנמא םיילאנאב — הייהתו תוטבחתה 
,לאה תואיצמ רבד לע תונוש תויצאיראווב 
.יתואיצמ חרוכו םלועה תא ותגהנה יכרד 
וניאש הרוביגה לש הייחמ קרפ ךל ןיא 
רבכ .תוטבחתה התוא לש ,דינמיסב יורש 
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תדה תגצומ המא-תיבב המוגעה התודליב 
היסחיב הרשוא רוקמ תא הנממ תלזוגכ 
יערז הב םיערזנ רפסה-תיבב »חאה םע 

קומה התורגבתה בלשב ;םינושארה קופקפה 
תמחלמ לש םימיה תוערואמ לשב תמד 
היבא תומו !םיקופקפה םירבגתמ ,רורחשה 
התוא איבמו קבאמה לע ללוגה תא םתוס 
תוקתניהל ךרדה תחתפנ ןאכמ .הריפכל 
דבעמ בלש לש ותועצמאב .תיתדה תרגסמהמ 
הלואג תנוכשב התוהש — םלועל םלועמ 
,דומחמ םע התשיגפל ךרדה הליבומ — 
התייהשל ,ביבא-לתל התעיסנל ,הנוירהל 
הריזחמה הייפיצ ,הדילל התייפיצלו ץוביקב 
יההש אלא ,תיזיגוילרה הנומאה קיחל התוא 
לע תעטקנ הנומאה קיחב תשדוחמה תופנכ 

.התומ ידי 

המצע לע הלטנ הדבכ הלטה ,תמא 
הנומאה תויעב ידהש ,ץדאווש םירמ 
תולגתמ ןהש יפכ ,ןהינוג-ינוג לע הריפכהו 
תבייחמה התרגסמ ךותב שעמבו תוגהב 
ילר תויהתב ןתומלגתהמ לדבהב ,תדה לש 
סה םיאשונה ןמ ןה — תוינחור-תויזויג 
הבישחבשו שגרבש תוקמע אלבש ,םיכוב 
היחטשמל ןהב לפטמה תא רדרדל ןפוס 
.תוילאטנמיטנסהו תוילאנאבה לש םידודרה 
,וז תחפמ הלצינ ץראווש םירמש דמול השק 
הז אשונב לפטלו בושל ןויסנהש לבחו 

.הפי הלע אל 

 g-w תנוכתמב ןמורה יונב תינכט הניחב
הלילעה חותיפ ,הלחתה לש תיסאלקה"ע 
ירופיסה שלושמה לש ודקדוק תאשכ ,םויסו 
םדוק וז תנוכתמל .הבהאה תשרפ הווהמ 
פנ תירופיס הביטח הווהמה ,ךורא גולורפ 
לת הרענ לש הרואיתב חתופ אוה .תדר 
"םיחא תבש" ץוביקל העיגהש ,תיביבא 
קרפה לש וכלהמ ךות .ץיק-תשפוח יוליבל 
תיב לע םידמול ,הרענל ונא םיעדוותמ 
םידעוצו התחפשמ ךותב םיסחיה לעו הירוה 
םע ,ץוביקב םינושארה הידעצ תא המע 
בושנ רשא ,םירבחה תויומדב םילקתנ ונאש 
.בילטוג הווח לש הרופיסב םהב לקתינו 
ושארה תורכיהה יבלש תא ונרבעש רחאל 
הילא תווליהל םינכומו ןיילק ימת םע םינ 
,רופיסה עתפל עטקנ ,התוא תואצומה לכב 
גע הריינאמב ךעידוהל תחרוט תרפסמהשכ 
תה רחא בוקעל ...לכונ אל ונא"ש תינונ 
איה ןיילק ימת אל ןכש .ימת לש התוחתפ 
ערה הלזמ ללגב ךאו הזה רפסה תרוביג 
וב וביעה םירחא יללצש םוקמל העלקנ 
לכ" ןכלו ..."התושי לש עונצה רואה לע 

אלא םניא הכ דע ורפוס רשא םירבדה 
ךליאו ןאכמ .(30 ימע) "השעמל גוליפאה 
שח תמיוסמ הדימבש ,ךובנה ארוקה עדוותמ 
.בילטוג הווח לש התומדל ,המורמ ףא ומצע 
ןהו החיתפכ ןה ,רתוימ הז ירופיס עטק 
ימב אקווד תוטלבומ ויתושלוח ךא ,םויסב 
הלגתת ,ול סחייל הסנתש תועמשמ לכ .ומוק 
תא תמייסש דחאל ,תרזוחה ותאירק םע קר 
אליממו ,ךממ חכשנש ינפמ טושפ — ןמורה 
לש רופיסה תאירק לע ןירקהל וחוכב ןיא 
עטקל ןתניהל היושעה תועמשמ לכו ,וירחא 

.תצלואמ אלא ,תיעבט ,אופיא ,הניא 

םתוא ,הדגא-ירופיס ןיעכ ףוצר גולורפה 
עממ ,ינוהמתה םלש המלש ימתל רפסמ 
םה םירופיסה לכ .הווח לש םיעצרנה היציר 
םנמוא יושעה ,ירוגילא לכשה-רסומ ילעב 
ךא ,ןותנה רשקהב ימתל הומת תואריהל 
יקה .תונטשפ ידכ דע רורב אוה ומצעלשכ 
הרבח אלא וניא ,הז לכשה-רסומ יפל ,ץוב 
םעו .תואנקב התומילש לע תננוגמה הרוגס 
המש יהירה ,הבש םיטרפה לע הניגמ איהש 
םתואו המקוה םמשלש דוסיה יכרע תא לאל 
םיכרע רתסלפ םיכפוה ךכ .שממל האב 
דעס ןתמו הנגהכ — םישדוקמ םישונא 
ךכ ;תרוויע תונתייצ לש המשב — שלחל 
םילאידיא םישגהל האבש ,הרבחה תכפוה 
תוחוכל הלועפ-הדשל ,םיירסומדבייתרבח 
התיתשת תאצמנו — םייביטימירפ םיירצי 

.תסרהנ הרבחה לש תישונאה 
וקה רופיס אוה רתויב בקונה רופיסה 
יא םהל םישפחמה ,(19 — 17 ימע) טיפ 
מה התעיבק תא ששאל אבה רופיס ,לאיד 
קתמה" הרבחה רבדב תרבחמה לש תמכס 
הבורקכ ,רבד לש ופוסב ,תגצומה "תמד 
,הנכותב וא התרוצב אל יכ םא ,תיתוהמ 
ץוביקה .(231—228 ימע) תיתדה הרבחל 
תדובע תומוח תא רימהש ,םלוע דימעה 
ןאכו ןאכ ךא ,הדובעה-תד תומוחב תדה 
,הרבח יהוז .טרפה תא תוקינחמה תומוח 
יהולאב האירבהו םלועה יהולא תא הרימהש 

המצע הריקפה ךכ ידי-לעו ,םדאו המוא 
ןוילע ךרע הל ןיאמ ,םדאה לש ובל-תורירשל 
התומל תמרוגש איה איה וזכ הרבח .בייחמ 
— םילענ םיכרע לש םמשב בילטוג הווח לש 
ךא — תיתרבח תומילשו הנידמה ןוחטבכ 
תורצ ,האנקכ םילקנ שונא ירצי לש םחוכמ 
תושרמ הווח לש הלוגלג .תונמקנו ןייע 
לש וכרד תא ןמסל ידכ וב שי ,תושרל 
,לאידיאב לאידיא ףילחהש ,ימואלה ץוביקה 
םינתשמהו םינושה םילאידיאה יעותעתלו 

.ךחגמו ןטשה דמוע 
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