
"םניעו ודיע"ב תויומדה 

ןיודנרב 'ח ילתפנ 

"םלוע דעייל "םניעו ודיע" ןיב 

םהיניב םימוד םירבד הלעמ ,"םניעו ודיע" רופיסל "םלוע דע" רופיסה ןיב האוושה 
.םהמ המב לע עיבצנ .םינוש םירבד ןבומבו 

וזמג לאירבג - "םלוע דע"ב הזמע לאידע :םירופיסה ירוביג לש םימוד תומש .1 
."םניעו ודיע"ב 

תורפס - "םניעו ודיע"ב ;הילאירו הירוטסיה - "םלוע דע"ב :םימוד םיביטומ .2 
.הילאירו 

.ודיע ןושלו אתדילמוג ןושל - החבתשנש הפש חונעפ םהינשב .3 

;םשוימב "םלוע דע"ב ;רשבה תבהא תא רקחמה תבהא החוד םירופיסה ינשב .4 
הבהא ירופיסל םהינש תא ךיישל ןתינ וז הניחבמ .שרופמב - "םניעו ודיע"ב 

אתמילש אסרע יזח את" :(2)םהל וטומ שמשל לובי רהוזה רמאמש (1)ןונגע לש 
.המלש הטמ האצמנ םרט םלועה תאירב םוימ) "אמלע ירבתאד אמוי ןמ חבתשא אל 

.(.ב.ח.נ 

תירבעב) םיינוריא תומש ,היצננוסא,היצזרטילא ;םימוד םייטויפ םירזבא .5 
;"םלוע דע"ב - '־ובו (בהז קמע) לטנדלוג ,ןויפיג ףרג ,ןבחגה לוחיג :(תינמרגבו 

.(3)"םניעו ודיע"ב - 'ובו (לא תכורב תנוזווא) ןיילקניזנג דירפטוג 

,ינוריא-יביטקובא לולצמ תולעב ,רשפ תולפרועמ תוזרפו םילמ םירופיסה ינשב .6 
.םהינש וא ,בגש תשוחת ררועמ וא 

.א"משת ,םילשורי ,תודהיה יעדמל ינימשה סרגנוקב האצרה * 
.תורחא םינפ ,םינומא תעובש ,הריש ,םושלש לומת ,טושפ רופיס :המגודל (1) 

."יחיו" תשרפ ,תישארב ,רהוז (2) 
.20/4/79 ,"ץראה" ,"ןונגע תוריציב הנבמו עמשמ לע" ירמאמ האר (3) 
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ןיו־זנרב יח ילתפנ 

.םירופיסה ינשבש תויזכרמה תואדיאה יתש ןיב האוושהה רקיעב הבושח וננוידל 

.אתדילמוג לש הנברוח רופיס םירפסמה תולוק השולשב ןיחבהל ןתינ "םלוע דע"ב 
.ולש ידוחייה ןפהו לוק לכ 

:הזמע לאידע לש ורקחממ הלוע איהש יפכ אתדילמוג .א 
תונומרא ,תובוחרו םיקווש ,ןחלופ תורוצ ,םילא תומש ,תמ יגולואיכרא םלוע 

אלו עמד אל ,םימחר שחר אל ,תחא דחפ תגאש אל ךא ,תויאיגו רשג ,םישדקמו 
.הנש םירשע ,ונושלכ ,הב "לייטמ"ו ריעה תא הפי ריכמ הזמע לאידע .הליפת 

(4)".התיהש תומכ התונבלו ריעה תא ריזחהל לוכי יתייה ךלמ יתייה וליא" 

:ןדע הנידע לש היפב אתדילמוג תודלות .ב 
,תוחינג ,גרהו ןברוח ".םלועה ןמ הלטבו הרבעש תחא ריעל םימיה ירבד" 
תוטטושמ תוער תויח .םלוע ידונמ ידיב םינשקשק לוקו "ייחמ יתומ בוט" 

.(6)תועמד ,תועמד ,תועמדו ,תוער תויחכ םיטטושמ םידודגו (5)םידודג םידודג 

:ריעה רפוס רופיס .ג 

המ רפסא לארשי לכ ייחלו םכייחל" :יעמשמ בר םידקמ טפשמ רופיסה חתפב 
תינוהה גדלג-גדלע ;הכבמו ררמצמ קסטורג רופיסהו ."תותמה תויתואה ורפסש 
תורובגו הבהא יזנג" הלגומ ףטונה ןקזה ףרגל התלג היבשב .יבשב הלפנ הנטקה 
רוזעלו םירעהל וז ךרדב החילצה איהו .(7)"המלעו םלע םוש םע עדי אלש הבהא 
ךותמ קרפ אלו רופיס אוה הז רופיס יכ שיגדמ רפסמה .ריעה ךותל םנכהל ביואל 
רפוס ףיסוהש רופיסבש ןורחאה דומעב בותכ אצמנ הז לכ" .אתדילמוג תודלות 
תא אצמ הזמע לאידע .רופיסה ןמ הלוע ררמצמ קוחצ .(8)"רפ0ה ךותב ריעה 

.יעמשמ דחו רורב .ןב .הנש םירשע הב טבלתנש תירוטסיהה ותייעבל ןורתפה 
םילשהל לכי הזמע לאידע .הרובגה רשג ךרד אלו םירוגעה איג ךרד םנכנ ביואה 

םיערוצמה תיבב ראשנ "המ םושמ" אלא ,הירוטסיהה רקחל רוזחלו ורפס תא 
תא ךחגמה רופיס ובלמ הדוב ריעה רפוסש םושמ - ?המל הז לכ ."םלוע דע" 

תויח ,ןהיבשוי םדב תועבוט םירע עודמו ?עודמ תומחלמ .הירוטסיהה רקח לכ 
הכרדש תקיודמה הפרותה תדוקנ תא עדנ םא רשעתנ המב ?עודמ םיערוצמו תוער 

"העגו" רפעב עגעגו ונוחג לע ןחג ןכחגה לוחיג :הבושתה ירהו ?ביואה םנכנ 
ועדגו שאב ריעה תא ולעה :הזל ךשמהכו "...גדלע לע ול ויהש םיעוגעג ךותמ 

םלוכ ,יח םדא רייתשנ אל ,םישנו םישנא ,ןקזו רענ ,קנויו ללוע םפא ירחב 
םע תינקפנ לגשמ ;היפוזוירוטסיה ירהו הירוטסיה ירה .(9)םייחה ץראמ ורזגנ 

ינש לע הדימע ךות האירק .רשפה אוהו הביסה אוה הלגומ תתוש ןקז ףאונ 
"רפעב עגעגו ןחג ןכחגה לוחיג" ררמצמה קוחצה תא הלעמ םיילקיסומה םימילקאה 

תידרוסבא איה הירוטסיהה םא :תצמתמ םוכיסב "יח םדא רייתשנ אל" לומ 

.ג"בש 'ע ,"םיצעהו שאה" (4) 
.ו"כש 'ע ,םש (5) 
.ב"כש 'ע ,םש (6) 
.ל"ש 'ע ,םש (7) 

.ב"לש 'ע ,םש (8) 
.םש ,םש (9) 
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תחיתפב "שידק"ה רבז תולעמה םילמה ןאבמ .(10)תלוויא איה היפוזוירוטסיהה 
ויניע וגלז הז רופיסל הזמע לאידע עיגהשכו" :םויסה יטפשמ ןאכמו רופיסה 

םיחינמ םניא םראווצ לע םיחנומ הדח ברח וליפאש ,םירפוס ישעמ םילודג .תועמד 
.(1 ־!)"םהיניע וארש המ םשפנ בתכמ םיבתוכו םמדמ םילטונו םתדובע תא 

."םניעו ודיע"ב תיזכרמה האידיאה ליבקמב 

ןושלמ) ותויתורפס ."םחנמ םהל ןיאש" םישעמו "ןורתפ םהל ןיאש" םירקמ םלועב 
ןובשח ןיא תמאבש" (12)"םלועב םירובידב תומכחתה" אלא הניא הז םלוע לש (תרפס 
,ומצע לש תירוטקירק תומד רפסמה בצעמ ךכ םשל .(13)"הזכש השעמב הנבהו תעדו 

.ונולשכו ולוכש תא תוישעמ ירופיסב הווסמה ,וזמג לאירבג 

הרפכל וזמג עיגמ הנושארה םעפב" :וזמג לש הכסמב רפסמה יפמו וזמג יפמ ונא םיעמוש 
ליחתהש דע תחא הגש התיבב השוע אוה .(14)"ויניעל סנכנש לוחה ןמ אמוס הלומג לש 
שארב תדמוע" הלומג תא תוארל הכוז אוהש ךכ ידכ דע רזוח וחוכו .(15)"רזוח וחוכ" 

םישביה םילעה רורצ תא האור אוה הזמ הלעמל .(16)"הנבלה רואב תראומ עלס 
הייארב" ,םיעבצ ינווגו םיעבצ ,"תונושמה תויתואה תורוצ" תאו םתוא ,לאו אג ידיבש 
וכפהנ ...תשקה יעבצ ישאר לכ םע ןמגראו תלכת בהז רפוסה ללבש יל המדנ הנושאר 

חבש .(17)"ופי לש המימ הלוש ץינכר ר"דה היהש םתואכ ...תוצאה יעבצל םמצע 
.(18)"םהב לכתסמ יניא הנש תואמ עברא םהילע ורבע אלש םירפמ" רמאש המ וזמג 
,וניע תא אפרל אניוול עסנו ךלה" וזמגש םיעמוש ונא אלפה תוייאר ןתוא לכ רחאו 
ימ לע ,וזמגב דושחנ םא םינמזג הארנה .(19)"תחא ןיעב אציו תחא הנש םש השע 

ועריאש המ וליאכ ,ערואמה ןיעמ רפסמ אוה ערואמו ערואמ לכ לע" דיעמ רפסמהש 
לטנ םיעבצה תא לטנש םוקממש .(20)"תונושאר וב תולתל ידכ אלא אב אל הנורחאב 

.(21)הלומגל ןתנו הנשושמ לטנ,הלחמה תא 

םירבכע לש םייומיד המ םושמ רפסמב ררועמ ,ןוילע שודק וב ואר םירקבמש ,הז וזמג 
יתחמש תמחמ םוקמ לכמ ,שותי ןאכ ןיאש רשפאו שותי ןאכ שיש רשפא" .םישותיו 

(22)".שותי לש ותושייב שיגרמ יניא יל ןמדזנש ךומכש רקי חרוא לע 

."עמשמו הנבמ לע" ירמאמ האר 
.ג"לש 'ע ,"םלוע דע" 

.ה"צש 'ע ,םש 
.םש ,םש 

.גייסש 'ע ,"םניעו ודיע" 
.ו"עש 'ע ,םש 
.ו"נש 'יע ,םש 
.ז'ינש 'ע ,םש 
.ה"סש 'ע ,םש 
.ו"עשיע ,םש 

.ם"ש-ט"נש 'ע ,םש 

בגא ךרדב וזמג עיבמ ,20/4/79 ,"ץראה"ב יתמסרפש ןונגע לש הזינגה ןמ עטקב 
.ילדגמו ופאמ לש ותריצי לע ותעד תא 

.ט"סש יע ,"םניעו ודיע" 
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םידגבב וא חיטשב רבכע עגפ אמש יתששח ...יתררועתנו רוקינ לוק םואתפ יתעמש" 
עיגמ ךב . (23)"...םיבבנפיירגה תיבב ינאש וזמג לאירבג עדי ןכיהמ ...םירפסב וא 

.(24)תלדה לש הליצמב שמשממו ךושחו רז תיבל הלילה עצמאב וזמג 

.הלומג ןיבל וניבש םיעוריאה לב תא וזמג ץרתמ ןהבש תולוגסה ןיינעלו 

ןהש הלעמ ןהילע רמא וזמגש המ רחא בקועה ,ךא תועטב ורכמנש תולוגסה לשב לבה 
לבש" :תולוגסה תא ול הארה אוהשכ ,וזמג יפל ,לאו אג רמוא ךב ןה .םולב אלו ןניא 

העיגהש ושבע .ליעומ םהב ןיא ,התומלשב תלתוחמו תפטועמו הווילש הלומגש ןמז 
.(25)"תרחא היווהו עפש איה תלבקמ לעבה חבמ תקנויו הלעב םע רבחתהל םידוד תע הל 

לע הרעטצה הלומגש םימיה םתוא לב" .ללכה ןמ אצוי םג שיש אלא ,ללב ךרדב ךב 
הנבלל התיה אל היבא תתימ רעצ תמחמש רבדה הארנ .הנבלה הב העגפ אל היבא תומ 
הגפב הדמעו יוניש הב השענ אלש יפ לע ףא ,הילע ונגה תולוגסה ףא .הילע הטילש 

(26)."הכותב רובצ הקחמו,הנליאב הרוצעש 

,הלומג לע הטילש הל ןיא הנבלה םא ,השק תצקמבש אלא .תולוגסה תושיגר הלודג 
?הטילש הל ןיאש הנבלמ ?הילע ונגה הממ ?הילע ונגה תולוגסה םגש םיעדוי ךיא 

תורכמנ ןהשמו תרבדמ הניאו הרש הניא הלומג וזמג ידיב תולוגסהש ןמז לב ,דועו 
ןהב שי הלא תולוגסו !אלפ תולוגס םנמא .שדחמ תויחל הליחתמ הלומג תניגל תועטב 

.(27)ומצעב רפסמה ןבו םולב ןהב האור הניא הררג .םילובב ןתוא םיפסואו םילופב 

םיעטק ךותמ תוטטיצ - ןאכמו .ספדנ אוהש יפב ,רופיסה טסקטמ והשמ ןאב רע 
:ןונגע תזינגמ 

לש ןושלה יללכ תא וליפא אלא - ונוצרל תולוגסה ןוצר תא ףפוכמ קר אל וזמג 
תויתואה לע ריכזמ ינא םימעפש המתת לא ,וזמג לאירבג 'ר יל רמאו" .םיקדקדמה 

הגירדמב ינא םא אלא .איה הבקנ ןושל תואש םירמוא םיקדקדמה ירהו רבז ןושל 
ןושל הדורי הגירדמב ינאשכו ,יפ לע רכז ןושל תויתואה לש םתרובג חב האורו ההובג 

(28)".םירזוג קודקדה ילעבש םשב יפ לע הבקנ 

סופיט אוהו ,דואמ ול הרקיו תמאב וילע הבוהא תומד רפסמה דימעמ "חרואה" רופיסב 
,וזמג השעש תומוקמב השעש (חרואה) רירט ארזע אוה אולה ,וזמג לאירבגל ידוגינ 

:רחא עטקב םיארוק ונאש ומב ,ויניע וארש םירבד רפסמ אוהש אלא 
לפטה םשמ עיגמש המו ,ונמעמ תוסוכמ ןבור (רירט ארזע) ןהב השעש תוצראה ןתוא" 

(29)".םש שחרתמש הממ אוה רומג ךופיהב לבה לפטה ףאו .רקיעה לע הבורמ 

.ג"נש 'ע ,םש (23) 
.םש ,םש (24) 

.ח"גש 'ע ,םש (25) 
.ח"עש 'ע ,םש (26) 

.ט"מש-ח"מש 'ע ,םש (27) 
.2/ב םירבד יחתפ - די בתכ (28) 

.ז"לשת ,ןקוש ,106 'ע ,"םירבד יחתפ" (29) 
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.וזמג ןכ אל 
:וזמג לע רפסמה רמוא "ץראה"ב יתמסרפש עטקב רמאנכ 

יתרמא ןכו .רקיעב לפטה תאו לפטב רקיעה תא ףילחמ אוהש ילע המוד הברה םימעפ" 
.הברה םיחיוורמ ךירופיס ויה ךירבדב ברעמ התאש םירגסומה םירמאמה אלמליא :ול 
תא דגוא יתייה םהילע לבוק התאש םירגסומה םירמאמה םתוא אלמלא ,יל בישה המו 

".ירבד תא שבוכו יפ 

:ותומכש לעו וזמג לע ,רפסמה לש ובוהא ,רירט ארזע רמואו 
ךכ ךותמ .הלבק ירבדמ וא קוספמ הור-תרוק םיאצומש םתואל םהל בוטו םהירשא" 
לכמ .הרות ירבדב הלטב איה ירה איה הלאש םאו .רבדה ותוא לש ותרוצ תרבעתמ 
תא ךומסל ינלוכיש ןמזב ןיכומס שורדל יל המ ,ךל רמוא לבא .םהמ יניא ינא םוקמ 

(30)".יניעל םירבדה 

ריהמה ףוליחה אוה בותכה רשפ תא תנווכמ הנווכב לפרעל רפסמה לש םיעצמאה דחא 
תא תוכחגמה הרעההו הלאשה ןמ .ףילחמו טשופ ,שבול רפסמהש תוברה תוכסמה לש 

וליפא םיתעל .ומצע וזמגל תומדיההו תוממתיהה דע וזמג לש םייטלומוהה וירבסה 
.םולח יקמעמל ותכסמ תא רפסמה חקול 

םולחה 

יתרעננש דע יתמנמנתנו הניש ילע הלפנ .יתטמ לע יתילעו ךבנפיירג תיבל יתרזח" 
םירה וארנו ןורקה תלד החתפנ .הדמעו שימרגל תבכרה העיגה .תבכר ילגלג לוקל 
לוקה רחא יתכשמנ .המ הפ הו לדי לדי ררושמ לוק עמשנו ,םימ תונייעמו םיהובג 

הל יתקחש .יתוא התסיכו הנבלה האב .ידעב תלדה הרגסנ .וירחא ךליל יתשקיבו 
(31)".הינפ אולמב יל איה הקחשו תחא ןיעב 

.ןכניממ מ"ק 40-ב Pirt«*- k«'*־c.ke.v\ היסנכב תמסרופמה ,הינמרגב ריע שימרג 
תרבחב הברה ןונגע אצמנ םש" .הנושארה םלועה תמחלמ תונשב ןונגע השע וז ריעב 

!םוקמל םוקממ םיעסונ וירוביג לכ ובש ,רופיסה לש היווהב (32)".תוריעצו םיריעצ 
הלומגו תניג ןכו םידודנ תונשמ רזוח ימרמע ,םשמ םירזוחו ל"וחל םיעסונ םיכבנפיירגה 

.המ הפ הו לדי לדי םלוע אולמב הבהא רישב הזירכמו םימשב תעסונ הנבלהו ,וזמגו 
םימיה ומכ אל ךא ,הינמרגב השעש םימיב הב עסונ היהש תבכרל אוה ףא רפסמה םנכנ 
שימרגמ .(33)"ומצע רגסייש םלועו האוש רחאלש םימי .םהירחא ואבש םימיה םהה 
רחא תכלל הצור םלוחהש העשבש ,אלפ המ .םוקמ תברקבש ואכדל תבכרה הליבומ 

.ותוא הסכמ הנבלהו תבכרה תלד תרגסנ הנבלה לוק 

.תוינכייח תוטוז יתש :ףוסבלו 

דרי ןהש אוצמלו המ-הפ-הו לדי לש תוביתה ישאר ףרצל (34)רנבוט ידיב הלע ךיא 

.110 '־ע ,םש (30) 
.ז"סש-ו"סש 'ע ,"םניעו ודיע" (31) 

.466-67 'ע ,םולש ןושרג ,"וגב םירבד" (32) 
.ז"םש 'ע ,"םניעו ודיע" (33) 

.106-112 'ע ,ןונגע רשפ (34) 
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ךיודנרב יח ילתפנ 

 *
? וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידוד 

:ןורתפה ירה 
רוחב לע ןטייפה דסייש זורח ול שחלו ופכ ול עקתו ץרוק אב ודגנכ טיבמ אוהש דע" 
.וידגמ ירפ לכאיו םיהימתמה ןמ אהי אלש ,ןגב ,האנ הרוחב םע לייטמש םייניע-הפי 
איה ןגה ירפו לשריה אוה רוחבהש ותנווכ התיה תרכינ ץרוק לש ויניע תצירק ךותמ 

(35)".םיהימתמה ןמ אהי אלשו ,הנימ 

.המ הפ הו לדי לדי לדי הרשו ץרוק דיל תדמועה הניכש תרענ ךמצעל המד 

,וזמג לאירבג תכסמ שבולה ,ןונגע לש החיש ךותמ ןטק עטק ירהו 

תויפלת ירהו .ןופצה תנוכשב רג אוהש ןונגע בתוכ "ןורחאה סובוטבאה" רופיסב 
:רגניול בקעי ולאש םירבדה רשפל ?איה םורדב 

ןופצ" םשש םושמ "ןופצה תנוכש" יתבתכ :יל בישה אוה .ןונגע תא ךכ לע יתלאש" 
ינפמ "ןופצה תנוכש" יתבתכ :יל רמא .הז שוריפ לבקמ ינניא :ול יתרמא ."יבל 
יל חנה :זגורב ול יתובישה .(ב"ע ,הכ ארחב אבב יפל) "ןיפצי רישעיש הצורה"ש 
םלוכל תולגל ךירצ ינאש ,התא רובס םולכ" :יל הנע ךכ לע - !ךלש תונשרדה םע 

(36)"."! ?ילש "הסרדא"ה תא 

(37)" ? היפרגואיגה תא ףייזאש התא הצור םולכ" :וזמג לש ונושל ןכו 

.1960 תרודהמ ,ז"ק 'ע ,טושפ רופיס (35) 
.ג"לשת ,חספ ברע ,"תונורחא תועידי" ,ןונגע יקרפ (36) 

."ץראה"ב יתמסרפש ןונגע תזינגמ עטק (37) 
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