
הפי .ב.א 

יתרוקיבה הרואיתו םירמ-חב לש התריש 

סנולש לש םרוד תב ,םירמ-תב לש התריש" 
ךרדב התכז אל ,גרבדלוג האלו ןמרתלא ,יק 
תרוקיבה תניחבמ - תונעיהה תדימל ללכ 
חאה הרוד ינבמ םידחא הל וכזש - רקחמהו 
הרפס חתפב םולב-ןוטרק תור תבתוכ - "םיר 
ןושארה רפסה בגא אוהש ,'"םלענה קחרמב"ו 
רשפא .םירמ-תב לש התריש תויגוסב ןדה 
האטח ונלש תרוקיבה קר אלש רמולו ףיסוהל 
םירמ-תב לש התרישל תובר םינש ךשמב 
להק םג אלא ,הילע החסופב ,הנממ המלעתהב 

רדומה הרישה ירחוש וליפאו הרישה יארוק 
לע תקפסמ הדימב םתעד ונתנ אל ,ונלש תינ 
ץרתל הסנמ יחכונה רפסה תרבחמ .התריצי 
תריש לש יטמרהה הןפואב הז םירבד-בצמ 
תרתוומכ התריש תיארנ םיתעל" :םירמ-תב 
הניב החונ תורבדיה רוציל ךרוצה לע הילאמ 
,רבד לש ודוסיב ,תראשנ וז .ארוקה ןיבל 
תראשנ איה ...הייוליגבו הישרושב הסומכ 
עמטנ ףתושמה יללכה אשונהש ,ימיטניא םלוע 

."הבש ידוחייכ 

לש רכונמה הדמעמל הביסה וז אל יכ ינמוד 

םג ירהש .תובר םינש ךשמב םירמ-תב תריש 
ונלש תינרדומה הלוכסאה ןמ םירחא םיררושמ 
וילע לקהל ,ארוקה תארקל תאצל ולדתשה אל 
,קמועו המר ירותיו ידי לע םתריצי תטילק תא 
.המגמהו אשונה דחושב ודחשל ושקיב אל 
הלק הטילק םתריש הטלקנ ןכ-יפ-לע-ףאו 
,תויטמרהה תלוגס .רתוי הברה הריהמו 
התריש ןכש ,העטמ תימדת אלא הניא םצעבש 
לוענמ לע הרוגס התיה אל םירמ-תב לש 
תרות יפ לע ,הליחת-הנווכבו תעדמ חירבו 
יטס לש ותריש ,לשמל ,ומכ) תיראטילא ריש 

םינויע .םלענה קחרמב :םולב-ןוטרק תור 
צוה ,רוקמ תיירפס .םירמ-תב דבכוי תרישב 
דיל לארשיב םירבעה םירפוסה תדוגא תא 

.1977 ,ןג-תמר ,הדסמ תאצוה 

וחיי הניא איה ףא ,(יתפרצה הן?ראלאמ ןאפ 
םיריש תונמל רשפאו ונלש תררושמל תיד 
,םתעפוה-םע ובשחנש םיבר הריש-יצבוקו 
בומ יתלב" ,םיעבראהו םישולשה תונשב 
תריש לש התטילק ילבחש ךכל הביסה ."םינ 
םיכשוממ ויה םיארוקה להק ברקב םירמיתב 

.םירחא םימרוגב יתעדל הנומט ,רתוי 
רסוח קפס ילב אוה הלאה םימרוגה דחא 
תררושמה לש הנוצר רסוח םגו ,התלוכי 
לתוכב םוקמ וספתש הרוד ינב םע דדומתהל 
תויזואוטריווה תמועל .הנרדומה לש חרזמה 
- יקסנולש לש תינבימהו תימתירה ,תינושלה 
:רמגומ-יתלב ,םלשומייתלבכ הריש הארנ 
תשבוכה תילאנוסרפה-תירילה המינה תמועל 

ףדועמ הריש לובסי - גרבדלוג האל לש 
פה לש ותוטיהר תמועל :הקיטסימה יליפרע 
האריי - ויתועתפאו ויטוטהל ,ינמרתלאה קוס 

 323

This content downloaded from 75.180.17.81 on Fri, 28 Feb 2020 19:18:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



לש וכרד הלקעתנ ךכו .תצקמב ינוגדח הריש 
לש בר רשוע וכותב רצואה ,ומינפ לא ארוקה 
לא הלפעהו תימינפ הרעב ,הקילובמיסו תוגה 

.הילכה וא הוודחה ימורמ 

תריש םע הנושארה יתשיגפב יכ ינרוכז 

יתייה ,םיעבראה תונש תליחתב ,םירמיתב 
הנטקה תרבוחה .הרקיע תא םופתלמ קוחר 
ינפל ידיל העיגה (ב"שת) "היסור ירישמ" 
"קוחרמ" ,םימדוקה הירפסב ןייעל יל ןתינש 
"ןויאר" ,(ז"צרת) "לארשי-ץרא" ,(ב"צרת) 
יריש'" .(ב"שת) "קפואמ תויומד" ,(ש"ת) 
יטוטרש ,תול-ואווקא ןימכ יל וארנ "היסור 
חותמ הטשפה לש קודש ,םילילצו תוארמ 
הריש .תנדועמ תיישנ תומשרתה ירפ ,םהילע 
תכירע לע הב םידיפקמ ןיאש ,הריווא לש 
אלו טפשמה ךותבש ריבחתה לע אל - ןושלה 
םיריש .טפשמל טפשמ ןיב דכולמ רשק לע 
הבורמ יומידהיחוכ .תיריל הדגא חור םיפופא 

לוטנ הנבימה ,תולכתסהה חוכ לע ןאכ 
םוקע יארב םיפקושמ תוארמ .תוינאגרוא 
וברעב םהב תושמשמ תועות תויצאיצוסאו 

ילבכמ תררחושמ ,שפנ-ולה לש הריש .היב 
יכ קפס לכ ןיא ,לבא .ןויגהה ירשקו ןויערה 
םירישה אשונ .ןיעב ןאכ ונשי שפנהירלה 
הקחרתהשמ הדגאל ךפהנ (תיסורה היבחרמה) 
קפואה לא הכרדב הרייעה-תנחתמ תבכרה 
קר ןאכ ראשנ היסור לש הרכז םצע .קוחרה 
הןצח םתמשנש ,םיקסורמ םידה תרוצב 
ןאכמ .הדוסח-תידוהי הןצחו הרוכיש-תיסור 
םלוהה ,"ןוגיה ןחל" ירחא שופיחהו הייהתה 
ירשה םתוח - םירואיתה ."בלה תולכ" תא 
.הנידעו הפי תורירש יהוז לבא ,םהילע תור 
,תוארמה ."חולישה לש דוהדה" אוה רפיינדה 
םיגזמתמו דבב דב םילוע תוחירהו םילילצה 
,קפואב הנבל - היסור" :האנ הגיזמ םשו הפ 
ילה יחרפ חירו ,ךרדב םילצלצ-םיגוז — 
העיקש לילצכ הובגה השא טבמו" - "!ךל 
סלוסמ" םיביבא לע הרש םירמ-תב ."םירהב 
היררושמ לעו היסור תגות לע ,"גלפב םיל 
ףוחל תרתוח איה ."ריעצ תוומב ורחב" רשא 
םנונגסו םיננססה םיעוגעגה ךא .תומולחה-םי 

.םתוא םלוה םיקוספ-ירבש יונבה 
"האירקה ןמוי"ב יתמשרש םירבדה ןאכ דע 
ידכ אקווד םתוא יתאבהו .ב"שת תנשמ ילש 
ומכ ,זא יתיליגש תיקלחה הנבהה תא שיגדהל 
לש התרישל ,םירקבמהו םיארוקה ןיבמ םיבר 
הפונתה - םיירקיעה היתודוסיש ,םירמ-תב 
טלטיהה ,ןמזה תורעסב תופחסיהה ,תיטסימה 
- תוירציה-םוהתו תוינחורהיפור ןיב תול 

.ינממ ומלענ 

יל הלגתנ םירמ-תב תריצי לש הזה ןפה 
קחצי לש וירמאמ ינש תאירק םע הנושארל 
2"םירמיתב לש לארשי-ץ-וא יריש" ,למרכ 
יפוא תא ראתל אילפה למרכ .3"וטגה יריש"ו 

:התריש 

הלואג יפוסיכ לש תרוחרחסו יחישמ ףוריט ןימ 

,םירמ-תב לש לארשי-ץרא יריש לע סיכוסנ 
ינוטונומהו רעוסה סומתירב ךתוא םיפחוסה 

ךל תתל ילב ,רישל רישמ ,תיבל תיבמ םהבש 
טרפב חיגשהל ,םידדצל לכתסהל שפונ לש עגר 

הוור ,ףוס-ףוס ,עיגמ התאשכו .רהרהל וא ןטקה 

,רוזחמה לכבש טקשה-יאמ תצקמב םהדומו 
תורואהו םירורהזה ןיידע םיבהבהמ ךיניעבו 
תופירחב םירוונסמ ,לצ אלל תורוא ,םיטהולה 
התאשכ ,רפסה לכ תא םיחירבמה ,םתוריהב 
תראומה ,יצרא ,יצרא" :רצקה םויסל עיגמ 
ןוצר ןיעכ אוהש ,"אשינו קלדנה ימע ןוזחב 
התא עדוי ,רפסה לכב יוגהה לש ןורחא םוכיסל 

,ןוזח ירבד ךינפ לע ופלח יכ ,המ ךתא שחרתנ יכ 

.םייספילאקופא יתרמאש טעמכ 

הניא םירמ-תב לש התריש יכ הארמ למרכ 

גישהל ידכ "םילודג" םיאשונל אקווד הקוקז 
רישה לש תוינוציחה ויתוליע :הז יחישמ חתמ 
רדג .רתויב תוליגרו תוטושפ תויהל תולוכי 
,הב ועגי יכ" ,דיחי שורב ,לוח תעבג ,הרחד 
יקחרמל ,היפוסיכ םלוע יקמעל גילפת דיימ 

."הירוהרה ךבסלו תונורכזה 
רקיעב הז ירה התנבהב השקתמ ארוקה םאו 
תומשרתהה ןמ" תררושמה לש הכרדש םושמ 
תנמוסמ הניא "תישפנה הבוגתה לא תינוציחה 
לוכי וניא ארוקהו ,םוקמ םושב רווחמב 
."םיסומכה היכרד יכובמב הילא תוולתהל" 
אוהו תרמגומה הריציה תא קר לבקמ אוה 
תררושמה .ומצע תוחוכב המע קבאיהל ךירצ 
ורע (תירוטר אל) תרעסנ תיטתאפ שפנ" איה 
ודק האנק תלוכא ,הזאטסקאל עגמ לכב הכ 
םגו התלודג רוקמ וז שפנ-תנוכתבו ."הש 
שפנ-תרעס התואב התלודג" .התשלוח רוקמ 
:םירבדה תא תטלוק איה הבש ,תדמתמה 
יגיגחהו תוחיתמה-בר סותאפה ותואב התלודג 

.םירמ-תב לש לארשי-ץ-וא יריש :למרכ קחצי .2 
.10.12.1943 ,תורפסל ףד ,רמשמ 

.הלש וטגה ירישב םירמ תב :למרכ קחצי .3 
רפסב וסנוכ םירמאמה ינש .24.4.1947 ,םיתע 

,"םירועריעו םירוהרה" ,למרכ .י לש ונובזעמ 

.ז"לשת ,ןמוינ .מ תאצוה 

 324

This content downloaded from 75.180.17.81 on Fri, 28 Feb 2020 19:18:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



אטנמלאו יביטקניטסניא ולוכ - ונויגה םגש) 
איהש םותאפה ,תואלו ןויפר עדוי וניאש ,(יר 
,לכה תא הלעת םג ובשו ,לכה לע תכפוש 
התשלוחו ."םגמוגמהו ןבומ-יתלבה תא וליפא 
ןמ איה ףא תעבונ וז הריש לש תינרוצה 
"השודק תרוחרחס" התואמ ,תאזה תופחסיהה 
הנבימ תא תסרוההו ריבחתה תא תשבשמה 

.רישה 

ירחא םולבךוטרק תור האלממ וז הדוקנב 
לע תדמועו ,תקפסמ הדימב אל יכ ףא ,למרכ 
וצמה ,וז תיחישמ-תיטסימ המינ לש הישרוש 

רתוי לודג רועישב םירמ-תב לש התרישב ה; 
ינבמ םירחא םירבע םיררושמ לצא רשאמ 
םירמ-תבש איה ךכל תיטרקנוק הביסו .הרוד 
המכו הכפהמה הללוחתה רשאכ היסורב התיה 

יימעפ תשוחת תא הגפס םש ,הירחאל םינש 
םיררושמש העשבו ,הלואגל הפיאשה ,חישמה 
םגרתל וסינ (ומצע יקסנולש לכ םדוק) םירחא 
תואיצמה ןושלל תיגולוטאכם!(ה הרושבה תא 
אשנ ,תישילשה היילעה תפוקת לש תיצולחה 
לש םמלועב רתוי הברה תנגועמ םירמ-תב הר 

ההו ללכב היסור ."םירבעה םיארבוטקואה" 
םיספות טרפב היסורב ירפכה ידוהיה יוו 

תא הירישב הלעמ איה .יזכרמ םוקמ התרישב 
התדלומ רפכב ילידיאה התודלי םלוע" רכז 
ירכ ,םיילארוטסאפה ויפונ לע ,הנבלה היסורב 
רתמ איה ."םימה יגלפ ,ןומגאה יצע ,אשדה 
רפכב אבא תיב לש ידוהיה יווהה לע" תקפ 
יפלכ הלודג הבהאו הביח ךותמ - ,יסורה 
םעה תוישעמ לע ,ידוהיה יווהבש אלפומה 
תודשה ןיב רמתשנש יפכ ,ובש תודגאהו 
ייוגה רפכה לש םייביבאה םיגלפהו םיבהזומה 

תיזיפ הניחבמ ,דואמ הרושק איה ךא ."יסורה 
םיפונה" :תינחורה היסורב ,תחאכ תינחורו 
יהיגה לע 'בוזאמאראק םיחאה' לש םיישונאה 
תרעוסה תויתדהו הזמ םהבש ישונאה םונ 

הנוימדב םיעבקנ ,'הנינ-ואק הנא' יפונ וא ,הזמ 
םייפארגואיגה םיפונה ןמ קלחכ תרכוזה לש 
םילמסה לכ םע ,הלא םיפונו ."םיישממה 

.התריש ךותל םירדוח ,םהבש םיירצונה 
יטה הלו ונימאה הבש ,"תושונאה תלואג" 
ןוזח םע הלצא תגזמתמ ,הכפהמה יללוחמ ופ 
הניחבמ .ןויצ-תביש חסונ ידוהיה םעה תלואג 
יטח התואל םירמ-תב לש התריש תכייש תאז 
תונש תישארב הרצונש תירבע תיתריצי הב 

דחי ורבח הבש ,הלואגה ילבח ןמיסב םירשעה 
הווקתה םע םלועה ןוקיתב תיטסימה הנומאה 

.הבורק תילאיר המשגהל 
 *

העיצמ םולבךוטרק תורש ירקיעה חתפמה 
תויזויגילרה אוה םירמ-תב לש התריש תנבהל 

צנה ןמ תומעפתה לש השוחת" התוא ,הלש 
תישיאה הןוהה תאו םוקיה תא םיפטועה םיח 
םירישיה םייזויגילרה הירישב ."תיטרפה 
תמנפומה הביתכה לש םינממסה לכ אצומ התא 

ללכ גואדל ילב ,ומצע םע חישמה םדא לש 
יהולא" :וירבד לש תויביטאקינומוקה תדימל 
לא ,אנ םחר ,ןנח / ,בקעיו קחצי ,םהרבא 
הנה / ,עדא אל ךופשל ךיא יחיש / !םיהולא 
חסונב תררושמה תבתוכ ,"םיהולא ךינפל יבל 
,הארנ-אלה הארנמ לודג" .הקיתעה הניחתה 
ידכ םירמ-תב תעבוק ,"ןיאה דוס שימ אלפומו 
,ירותסמל הקומעה התקיז תא שיגדהל 
.הרוהה ךותבש ילובמיסלו ילאטנ-זנצסנארטל 
הרישה חסונל התריש הבורק םאה 
תרבחמ ?תילאסרבינואה תיטסילובמיסה 
'תודוקנו תוקיז םנמא תאצומ ונינפלש רפסה 
םירמיתב :תיתוהמ הבריק אל ךא ,שגפימ 
'סילובמיסה יוטיבהייכרדב םימעפל תעייתסמ 

ידכ קר אלא ,םמשל םהל תקקזנ הניא ךא ,יט 
וחתו .תיזויגילרה המלוע-תשוחת תא עיבהל 
תויוהמ יוליגב ןה ,הלוכ-לכ תא האלממ וז הש 
עתפ-תוראהב תולגתמה תוילרוג תויטסימ 
ירהש .הניבל וניבש םירבדב ןהו ,עבטה ךותב 
דוסי םירמ-תב לש הבהאה-יריש תביטחב םג 

:תבתוכ םולב-ןוטרק תור .יטנאנימודה אוה הז 
זויגילר' רתוי םיתעל הלש הבהאהייריש..." 
...לאה לא הנופ איה םהבש םירישהמ 'םיי 
תא רפמה ,טשפומ ,ינחור הלש הבהאה לאידיא 

םצעב ןומט סקודאראפה לש ושרוש .ומצע 
המודו ."יזויגילרה םע יטוראה לש תוגזמתהה 
תפוקת - הפוקתה ינמיסמ וז תוגזמתה ףא יכ 

.אוה - תררושמה לש הירוענ 
 *

םולבךוטרק תור תשרדנ רפסה יקרפמ המכב 
םירמ-תב לש תמדקומה התריש ןיב תואוושהל 
קומה התרישש העשב :תרחואמה התרישו 
תנייטצמ ,תיליעלמה הניגנב הרצונש ,תמד 
ימיטניא ןוטב ,תיסחי תוריהבו תוטשפב 
גיהב ,תוינרמש תויריבחת תורגסמב ,ירונימ 
,שגר לע דיעהל םיאבה םישרופמ םיד 
םייומיד ירמוח םע ,תיישוח היצאזיטרקנוקב 
לכ) תורבתסמו תובורק תויואיצממ םיבואש 
ירה (םולביןוטרק תור לש ןה הלאה תורדגהה 
,תיערלמ הניגנב הבותכה ,תרחואמה התריש 
חור-רלה העיבמ ,תבכרומו תיטפילא איה 
,רתוי יובח אוה רישב "ןועיטה" ,חותמ 
הנומתמו אשונל אשונמ תוציפקהו םירבעמה 
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המוחה ןיב סחיה ,רתוי םיזעונ הנומתל 
לפרועמה תורבגתה ךות ,רתוי ףיקע הבוציעל 
תיביטסגוס ,תמצועמ תויביטארוגיפה ,םומכהו 

ידה ,הטשפהה לא הטונ ,ימתכמ יפוא תלעבו 
תויואיצמ לש ינאטנופסה ףוריצה ןמ ןוזינ יומ 

.(ל"נהכ) תוקוחרו תונוש 
התריש תא םנמא הפידעמ המצע תררושמה 

ילחה וליפא איהו ,תמדקומה וז לע תרחואמה 
ומסרפתנש הירוענ ירישמ קלח סנכל אלש הט 
יושע ארוקה ךא ,םינוש תע-יבתכב םתעשב 
םושמ וז הפדעהב ןיא םא םימעפל הומתל 
תב לש םימדקומה היריש יכ .ןידה-תוויע 
,רתוי תינרמשה םתרוצ לשב אקווד ,םירמ 
יפורטסה הנבימבש תוינוגדחה תנכסמ ולצינ 
,יובח חתמ םכותב םירצואו ,הלש רחואמה 

:ןגפומ יתלב 

תכרב לע / יוטנה רשגב / תממוד הענכה שי" 

ןויכח / שי הסומרה ןרדב / .הנטקה םימה 
םינבלה דונדנב / הדרח המלענ האריו / .אלפל 

תפנה קר / .הממד / .רעיה יאובמבש / םיכרה 

וגעג ישחר קר / .קחרמב חורהיתנחטל / ףנכ 

יזרו תומולעת קר / ,הנממ םיבשנמ / םיע 
"...תרסומ ףנכל ףנכ / תוחורה 

םירמ-תב לש תרחואמה התרישש קפס ןיא 
יכ המוד ךא ,רתוי תבכרומ ,רתוי הרישע איה 
ינרוצ "חסונ"ל הענכנ תררושמהש העשמ 
תויעצמא-יתלבה ןמ והשמ הדביא איה ,עובק 
תהל ךישממ ימצע ינא .םימדקומה םירישבש 
לש םירוענה-ירישמ הז ןוגכ ןטק רישמ םעפ 
יתלבה תויטנקואה ןמ וב שיש ,םירמ-תב 

:הציחמ-אלל היינפהו תרערועמ 

!יכונא תעבשנ יתבהאב 

דעור הממד-קוחשב 
.הסכא ינוגי לפוא 

רזה יאטחב האג אובאו 

.םינפ לא םינפ ךתוארל 

תור תדמוע תורוצה תייגוס לע הנודב 

לש תרחואמה התרישש ךכ לע םולבךוטרק 
םייפורטס םינבימב" הלוכ הבותכ םירמ-תב 

עובק םילקשמב ,םיעבורמ םיתב לש םירומח 
"...תורזוח ךא תובר תויצאיראווב יכ םא ,םי 
סופסיחל יתרוקיב םחי הלגמ איה ןיא ךא 
המק תאו" ןוגכ בצקה-תוסונא תורושב יוצמה 
,"הריעצ ,יררושמ רישכ / םחלבו ףטכ ,הכורב 
םילבכה .םיבר םירישב אצמנ ןתמגודכש 
םה ,תררושמה ןוצרמ המצע לע הליטהש 
רצונ רשאכ ,ימינפ חתמ לש רוקמ םימעפל 
,תישפוחה ,תימינפה תוימאנידה ןיב דוגינה 

םיבר םירקמב ,ךא •תינרוצה הייפכה ןיבל 
וענומל היה ןתינש ,די-רצוק ותואב שח התא 
נרוצה תולבגימה לע תררושמה הרתיו וליא 

.המצע לע הליטהש תורומחה תוי 
 *

םילידבמ םירמ-תב לש התוירוקמו הדוחיי 
וקנ הברה םיריתומ םניאו הרוד ינבמ התוא 
םלוע ןיב שרופמה תומיעה..." .תופתושמ תוד 
אידיא הדוה ןיבל הווהב ררופתמו רערועמ 
תור תבתוכ - אבא תיבו תודלי םלוע לש תיל 

הוולמה ןדבואה תשוחתו - םולב-ןוטרק 
דוד תרישב לשמל הדצמה וז ןוגכ ,התוא 
םייח ,ץנרמופ רב בד ,יקסנולש םהרבא ,לגופ 
תמועל "...ןאכ הנריכי אל המוקמ ,יקסנל 
,ילארשיצראה ףונל תורזה תשוחת ,תאז 
םישולשה תונש יררושמ תא הנייפיאש 

יהל םנוצר לכ םעו ,ץרא לא ץראמ ורקענש 
ילבח ורבע ,שדחה ףונה םע גזמתהלו טלק 
תבל ףא הרז הניא ,רתויב םישק תולגתסה 
אל / ,תמלעניתילגתמ ךשפתא אל" :םירמ 
/ תמצענה יניעב עגי / ,ךתעד-ףוס לא דרא 
תנייצמ תרקבמה "...ךרפע ןבומ יל רבסהכ 
ידי לע וז השוחתבש תויטנלאווויבמאה תא 
ינתמו הרקי איה לארשי-ץרא :םידוגינ-ידמצ 
ונל רכומה ביטומהו .הקחורמו הבורק ,תרכ 
יתש לש באכה" - גרבדלוג האל לש הרישמ 
לע םירמ-תב לש התרישב עבומ - "תודלומה 
דלו ךתוארל תאזכו" :הפיקעה הלאשמה ךרד 
הפטל אל / היה אל ךתלוז םואמ / :תע 
רכנ ףנכ ויתוליל / תעגרנ-יא ההימכב 
/ תרעסנה הפוס-תבל הכילוה אל // היחה 
השווא ךות ,ועספ יא / ,הנבל תכסכוסמ היעת 

"...וחאב תודיסחכ םיביבא / ,תררועתמ 
יכב םינייטצמ רתוי םירחואמ םיריש ךא 
חמה תשוחת לע תורבגתה ,שדחה ףונה שוב 
תויטסימה תויוהמה לע הבישו ,רכנהו קר 

.השדחה תרגסמב תוינושארה 

 *

,תיטאמגוד תרקבמ הניא םולב-ןוטרק תור 
ישה ןמ תענמנ איה ןיא .הרודס הנשמ תלעב 
ינה ןמ לחה ,תונוש תויתרוקיב תוטישב שומ 
וקיבה ילכב הקידבל דעו ףורצה ינרוצה חות 
רבד לש ורקיעב ךא ,תילארוטקורטסה תר 
פוחה יתרוקיבה רואיתה ךרד תא תטקונ איה 
תמדוק םלצאש םירקבמה םתואל דוגינב .יש 
הריצי לכ סינכהל םיטונ םהו ,רואיתל הטישה 
צעל ולגיסש תמיוסמ הטיש לש םודס-תטימל 

יציה תא לוטיל םולב-ןוטרק תור תגהונ ,םמ 
הירקיע לע דומעל ,אצומ-תדוקנכ המצע הר 
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רקוט ילתפנ 

רופיסה תונמאו דנרב 

הזיחאכ יל תוארנ דוסי-תוירוגיטאק יתש 
תדימ תאו •ןבא ףסוי לש ורפס תניחבל 
ראתל :ומצעל ביצהש דעיה תגשהב ותחלצה 

לש יתונמאה רקיעבו יטאמיתה ודוחיי תא 
.רנרב לש הריציה השעמ 

תונוכת ,רכיה-יווק ןוחבל המישמה .א 
,ללוכה יתורפסה לעפמל תוולתמה ,תויתוהמ 
רנרב לש ויתוריצי לכ לע רבדל רשפאש דע 

הקיטאופ :עמשמ .ףתושמ ןויבצ תולעבכ 
,היציזופמוק תונורקעב תקסועה ,תירואית 
תופתוש םיווהמה תולובחתהו תוינבתה יגוסב 

.לולכמה לש םירמוחה ןוגרא יכרדב 
תומכסמ תעמתשמה תוגייתסהה .ב 

.תויורשפאה לכ תא תוצממכ תוילארוטקורטס 
לכש ,ןבא םיכסמ ,תויביטקייבואה תוזתה דצל 
ףוריצ רבד לש ופוסב איה הריציו הריצי 
ותמ הלעת הריצי לכ .םינתשמ לש ימעפידח 
צעל אצמת ןכ לע !םייופצ-יתלב םייוליג הכ 
וכה םתוהממ תעבונה תימעפ-דח הבושת המ 

.םינושה היביכרמ לש תלל 

תוסיפת יתשמ הרואכל ץיצמה סקודאראפה 
לכב תוריציה רואיתב ונורתפ תא אצמי ,הלא 
ןוחבל תאז םעו ןתוימעפידח תא עבוקש המ 
.םןוסמ יסופיט לולכמל תוכייתשמכ ןתוא 
דבב-דב תדדובה הריציה רקח ,בורדוט ירבדכ 

דסומ ,רנרב .ח.י לש רופיסה תונמא :ןבא ףסוי 
.ז"לשת ,קילאיב 

םע תודדומתהה תא שמממ ותויה םע 

תא אקווד רערעל לולעה ,ילאודיבידניאה 
םייקמ ,תוילארוטקורטס תומכס לש הרמויה 
הטישה תונוכת תא ותועצמאב תולגל תורשפא 

.תיתורפסה העבהה לש הלוכ 

ןאולמב ומשגתנ אל יכ ,המוד ,וז הניחבמ 
עירכמה לקשמה .ןבא לש ורקחממ תויפיצה 
'יצירטמ תוילארוטקורטס" תומכסל קינעהש 
ירופיס תא סינכהל שקיב ןתרגסמל ,"תוילא 
לש תירקיע הפרותיתדוקנכ יל הארנ ,רנרב 
תוזת יפילע תוריצי לש ותניחב .רפסה 

,ראתימה ילכב הרואית תא ונל רוסמל ידכ 
תוהדזה .הידיבש הזתניסהו הקידבה ,הללכהה 
לוטיבו תרוקיבה קותיש ידיל םיתעל האיבמ וז 
תא החידמ איה תורחא םימעפו ,תויוגייתסהה 
תרקובמ-יתלבה הזרפהה לובגל דע תבתוכה 
םיעבצה לע קרפה יניעב רייטצמ ,לשמל ,ךכ) 

היה רבודמ לוכיבכ ,םירמ-תב לש התרישב 
הכרב הנומט רבד לש ופוסב ךא .(תרייצב 
םע תרוקיבה לש התוהדזה ךותמש ,וז ךרדב 
םירעש ארוקה ינפל םג םיחתפנ ,הריציה 
הריציה בלל ךרד תלילס ץא םולכו .הילא 

?תרוקיבה לש יתימאה הדועי 
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