
לגס ףסוי 

לע רפוה לאיחי 
דגנאמ קיציא 

ייו תירבע ,תוסמ ,רמאמ קיציא :רפוה לאיחי 
.ל.י תאצוה .יעלק ךונח :שידיימ םגרית ,שיד 

.ם"שת ,ץרפ 

רפסב השקיב ,רמוה לאיחי לש ותנמלא ,רפוה הנח 

ועהש ןוויכמו -,תומלועה ינשב הלעב תא תוכזל הז 

,בושחו דבוכמ שידיי רפוסכ ול חטבומ הזה םל 

ןושלל וייחב דוע ומגרות וירפס לש לודגה םבורו 

תלדגה םשל ףסונ השעמ םעפה התשע ,תירבעה 
לע רפוה לש וירמאמ .ומש תרדאה םשלו ותראפת 

,תחאכ תירבעבו שידייב ונל ונתינ רגנאמ קיציא 
חסונ ?הזמ אצי המ .םוגרת דומע לומ רוקמ דומע 
ינויערהו יתעבהה ורשעב ריהזמ רפוה לש שידיי 

,ףודשהו קצומהו שביה ירבעה םוגרתה תמועל 

ונונגסב אלו רוקמל ותונמאנב אל ותראפת ןיאש 
ויתופקשה ןה המ ,דומלל שקבמ ןייעמה םאו .ירבעה 

אורקל וילע ,רגנאמ קיציא לע רפוה לאיחי לש 
.םוגרתה לע ךומסל אלו רוקמב 

דציכ ,ופוס דעו ותישארמ ,דמלמ ירבעה םוגרתה 

לכו קוספ לכ טעמכו ,רפוה יבתכ תא םגרתל ןיא 
.דבלב ןושארה קוספב קפתסנו ,ךכ לע ודיעי ףיעס 

ץנאג טשינ רעד ןעוו" :רוקמב רפוה לש אשירה 
,ליטס רעשידיי רעלאטנעמונאמ רעבא ,רענייר 
שהכולמ רעשידיי ןופ םאר רעד ןיא טסאפעגנייא 

הפצוח רעשילבב ןופ ןראוועג טצריטשעג זיא ,טייק 

זיא - טייקנסיבראפ רעשימיור ןופ רעטעפש ןוא 
שיטעמרעה יד ,קלאפ ןופ רוטאינימ יד ןעמוקעג 
ןגארטעגרעביא ןוא החפשמ עשידיי עטכאמראפ 

ןראי רעטנזיוט ןופ ךשמ ןיא ,ריז ןיא ןוא ריז ףיוא 
שידיי ןקיטכעמ ןופ םוטכייר עצנאג סאד ,תולג 
השק רפוה לש ונונגסש ,קפס ןיא .(11 'ע) "טייק 
ןמ ענמיהל םגרתמה לעו ,ףוס-סי תעירקכ םוגרתל 

ושל הזו ,יעלק ךונח השעש יפכ ,ילולימה םוגרתה 

ףא ,ילאטנמונומה ידוהיה םייחה-ןונגס רשאכ" :ונ 

תרגסמב ץבושמה ,ולוכב רוהט אל ןיידע יכ 
לש התפצוח בקע טטומתנ ,תידוהיה תויתכלממה 

המק - ימור לש התונשקע בקע בוש םימילו לבב 
הרוגסה תידוהיה החפשמה ,םעה לש הרוטאינימה 

האשנ ףאו המצע לא הריבעהו תיטמרה תרגוסמו 

לש ורשע לכ תא ,תולג תונש יפלא ךשמב ,הכותב 
.ל"דו .(10 'ע)"רידאה ידוהיה םייחה-חרוא 

לעבו ןושל-לעב ,ירוקמ רפוס היה רפוה לאיחי 

תורפסב ויתועידי - ויתונוכתמ תחא .ולשמ ןונגס 
בטיה עובט ןמתוח רשא ,הברה ותלכשהו םייוגה 
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לע וירמאמב םג .תויתרוקיבהו תויתוגהה ויתוסמב 

הצופנ התיה אלש ,וז הנוכת תרכינ רגנאמ קיציא 
הבהאה ירבד תאש ,אצוי .שידיי ירפוס ןיב רתויב 

רגנאמ לע ףיערמ רקבמה רשא הקומעה הרקוההו 
ול שמשמה ,ןווגמו בחר עקר-חותינ לע ךמוס אוה 

חא הל ןיאש ,תורישב םיפסונ םינפ תולגל דוסי 
והובל עדומ היה ומצע רגנאמ .שידיי תורפסב עירו 

הזורפב םכילע םולש יכ ,בטיה עדיו ,ותרובגלו 

לש םילודגה ןהיבכוכ םה םה הרישב רגנאמ קיציאו 

רפוה .תורודל ודמעיו ,שידייב תורפסהו ןושלה 
םירמאמה ןמ דחא לכב הילע ודי ךמוסו וז העד קזחמ 

.רפסב םיסנוכמה 

ןמזה ידממ לע רגנאמ טלתשה רפוהד אבילא 
שיאו םייניבהישיא ומצע השעו ירוטסיהה ידוהיה 

חוכמ ,םיבורקהו םיקוחרה תורודה ןיבש רשקה 

ברקמ אוה ןמזב ובו ."השדח תיטויפ תומלש" 
ךותב שדחמ ןבצעמו ןשדחמו תוקיתע תויומד 

סופתל חילצמ ררושמה הבש ,הנושמ היצארביו" 
הזה םויה .חצנ לש הביטח םיחירב העבשב לוענלו 

לש םויה דוע וניא ,רבעה לא וקיחרמ רגנאמ רשא 
םויה ,רגנאמ לש ותודלי-תונש לש םויה אלא ,ונימי 

תודליה לש םויה ,בושקאלו באסוק ,טא'צפוטס לש 

הרדגה יהוז .(54 'ע) "דעל רגנאמ ראשנ הבש 
תוזוחמב ררושמה לש ומוקמ תא תעבוקה הנוכנ 

.ללכ םהמ שרפ אל רגנאמ רשא ,היפונבו ותודלי 

דימעמ רפוה ןיא רגנאמ תריציבש "דוסייה תא 

בצעמ אלא וניא ןורשכהו ליאוה ,דבלב ןורשכה לע 

עשיטעאפ") תיטויפ תוהמ ךותמ תויטויפ תוריצי 
תרצויה ותוישיא תא הנוב וז תוהמ .("ץנאטסבוס 
תנתינ הניאו ,ותדילמ הב ןחינ רשא ,ררושמה לש 
ךא ,תמייק הניאש וא ,תמייק וז תוהמש וא .השיכרל 

ןועגשב ררושמהו ,תמלשומ איה - תמייק איהשכ 

ליגרה ןועגשה םאו .ןועגש תעבות הרישה" .גהני 
המכו המכ תחא לע ,דוס ,סומכ וינע םויה דע ונדוע 

.(66 'ע) "...יטויפה ןועגשה 
לכו ,ןח - עודיכ - האלמ רגנאמ לש ותריש 
תראפת לש תושמש עבשב הריהזמ ויריש לש הרוש 

רגנאמ לש וניחב דוסה .המיסקמו האילפמ תיתעבה 

הנטק הלמב ,תחא הלמב לוכי אוהש" ,ךכב אוה 
לש תוקמע :תוקמע קיפהל ,די-רחאלכש הלמב ,תחא 

היצרופורפסידב הנהו ,הבשחמ לש תוקמעו השגרה 

הלמש ,השגרהה תולדג ןיבו הלמה תונטק ןיבש וז 

ןחה דוס לש לודג קלח ןומט ,הלעמו הקיפמ וז 
.(70,68 'ע) "רגנאמ לצא יטויפה 

ללגב םיאקיטנאמורל רגנאמ תא ךיישמ רפוה 
הלגמ הרישה .תואיצמה ינפ לע הרישה תא ותפדעה 

.רוחאמ המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ םדאל 

םדאל הנקמ ,הרישה תא סנרפמה ,שגרה לש וחוכ 
תועצמאב ונממ ענמנש המ שיגרהל תלוכיה תא 

,יפויל ההימכו ההימת תררועמ וז השוחת .וישוח 

ןמויקש ,תווצמל המודב ,האנה םשל אב אל יפויהו 
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ןתינ יטתסאה יפויה .ןהישוע תאנהב הנתומ וניא 
ךישמהל תנמ לע" תאזו ,רישה תווצמ םויק םשל 
םדא שרגתנ זאמ םלועה ינפ לע תכלהמה היגלאב 

אוביש דע וב ךלהל ףיסותשו ,ןדעיןגמ ןושארה 
.(72 'ע) "הריש ולוכש םויה אוביש דע ,חישמה 

,רגנאמ לש וירישב ידוסי ביטומ איה ההימכה 
הליכמ ההימכה .םלוכב ,טעמכ ,הלועו תרזוח איהו 

רגנאמ יכ ,דועו דועו שואי ,הווקת ,הנומא ,הבהא 

ויריש יפל" .תומלוע י"ש ותהימכ ךותל סינכמ 
המואמ השוע םלועה ןיא .התימאל תמאה וזש ,אצוי 
תעדל רגנאמ לש ושודיח .(76 'ע) "המכו בשוי אלא 

רושמה הב וסאמש ,ההימכ לש וז הלמ לטנש ,רפוה 

הכילמהו תוכלמ אסיכ לע הבישוה ,ורודיינב םיר 
.םלועה תרישב םייטסינרדומה םימרזה לכ תחת 

םלועל הבוצעה הווקתה תא הבוחב תאשונ ההימכה 

עבצהש םשכ ,בלל בצעה קותמ ךא ,בוט ולוכש 
.םיניעל הפי - ותרישב רגנאמ לש ועבצ - לוחכה 

תוכלמ ןימ ,שואימ קוחרו בוצע וניאש בצע והז 
"ןוילע-יכלמ" לכש ,תעפושו הרישע םינויבא 
.הנועמבש החמשה תוכזב ,הל וושי אל םלועבש 

תויהל ומצעל תושרהל לוכי רישע ררושמ קר" 
.(78 'ע) "ינע 

ישעמב םוי-סוי םישדחתמ רגנאמ לש וירוביג 

לש ראפ-ידגב םשיבלמה ,ררושמה לש תישארב 
ובצע" .םירופיצ תרישו חור לש תוצלחמו םיבכוכ 

ןיב הקומעו הנכ םתבהא ,הלוחכ םתהימכ ,הדורו םת 

.(םש) "םולח קר איהש ןיבו לעופב תמייק איהש 
םיעוגעגה רגנאמ לצא םה לומתא-ימיל םיעוגעגה 

שפנה תאשמ לש הרקיע .רתויב םיפיהו םירימטה 
ועהו תומולחב םייובחה םיעוגעגה םה תירגנאמה 

.תגשומהו תפסכנה הרטמה םה םה .תומולח םיט 
.ולש םלועה לכ .ול לוכה - ול םיעוגעג םאו 

לכמ יחצנה ידוהיה טלוש וז םיעוגעגיתוכלמב 

אולמ וילע עיפשמ רגנאמ .תומוקמה לכמו םינמזה 

,רעצ ,םינוגינ ,תוירויצ ,ןוויג ,ןוימד לש םינפוח 
לע תואב תובורקו תוקוחר תויומד .החמשו שואי 

ןיאו ,רחואמ ןיאו םדקומ ןיאו ,רישה תכלממב ןמוקמ 

ךותב הכרב אשי רודל רודו ,החווצ ןיאו ץרפ 
הבידנה וחור .ררושמה לש םייתדגאה ויתורצוא 

וארקי םרטבו ,לוכה תא תקפסמו לוכל הקיפסמ 

ולש ןומרא-ירעש םהל ונעיי ויזיפשואו ויחרוא 
.בוט לכ םיאלמו םיזונגה 

רפסמכ .רגנאמ לש הזורפה תא חפקמ רפוה ןיא 
דמאנ הזורפ לש הכרע" יכ ,רפוה עדוי ררושמכו 
יואר תאז לכבו - הבש הרישה-תודוסי רועיש יפל 

אולמ לע ,תיאזורפ ראשית תיתונמאה התוימצעש 

תישממו האלמ ,תיתימא הזורפ לש התובחר 

איה הלוכי המכ דע ,ךכב היולת הריש לש התוכיא 

ראשיהל תאז לכבו - הזורפ תודוסי הכותב טולקל 

רגנאמ יכ ,ןעוט רפוה .(104 'ע) "הרוהט הריש 
יכרמ - הזורפבו םייאזורפ תודוסי ותרישב גזממ 

,אירב יאזורפ ןיערג םייק וירישב .םייריל םיב 
- הזורפבו ,תויטויפ תויורשפא גופסל לגוסמה 
לובג ןיאו ץק ןיאו ,םיינמז-לע םייטויפ תודוסי 
.הרישהו הזורפה יפנכ לע תוחתפנה תויורשפאל 
לש המשנה איה - רפוה לש וחוסינב - הרישה 

.ןוימדב תואיצמ תברעמה ,תירגנאמה הזורפה 

ןה תוטושפ רגנאמ לש ויתוריציש ונייה םירובסכ 

ןשרפ לכמ רתוי ןמצעל תורבדמו ןה תורבסומו 
הלעמו דבכנ שידיי רפוס אב הנהו .ןשרד-לעבו 
ומלוע תרהבהל טעמ-אל תומרותה ,תוראהו תוגשה 

דיחיו ורודב דיחי היהש ,רגנאמ קיציא לש יתריציה 

.ונימב 

רדנלדירפ ףסוי 

הגילפמו תגלפומ תונדמל 

תורוקמ רואל הכלההו הדגאה יכרע :יולה .א.א 

עויסב רואל אצוי ,ינש ךרכ ,םייניטאלו םיינווי 

ןרק עויסבו תונמאלו תורפסל ביבאילת ןרק 
תרבח ידיב הצפהה ,גרבדלוג .ל.יו לחר 

.ם"שת ."ריבד" 

חמה לש םימדוקה וירפסל המודב ,ונינפלש ךרכה 

והיה הדגאה תורוקמב תואיקבו תונדמל ולוכ ,רב 
לודגה הבורבש ,וז הלודג תורפס .תידוהי-אלהו תיד 

הבחרהב החתפ ,דבלב םירקוחל אלא היולג הניא 
חיכויש ידכ ,יולה .א.א ינפל םיקיתעה הירעש תא 

,תצקמב וא הברהב ,דגונמהו המודהו ףתושמה תא 

ןיבל ,ונלש הכלהה םג תצקמבו ,הדגאה ימכח ןיבש 

וא ל''זחל ומדקש ,םייוגה לש םירפוסהו םיפוסוליפה 
דח אעראד אנדסש םשכ :ונדמלמ יולה .םנמזב ויחש 

היאובמו היאצומו ,ילוכ אמלעד אתדגא ךכ ,אוה 

תילכשה םתוחתפתהמו ישונאה ןוימדה ןמ םיאב 
יב ויחש םיקוחרה תורודה לש יתואיצמה סנויסנו 

והז .ודוה וליפאו סרפ ,לארשי-ץרא ,ימור ,ןוו 
.ודי-לעופו יולה .א.א לש לודגה םחבש 

ןשרפ ךירצ המ" אובמה תצק רזומ - ךכו ליאוה 

ילודג םע ןובשח תושעל ותנווכ לכ רשא ,"תעדל 

השוריפב ועט רבחמה תעדל רשא ,ונרודב לארשי 

יולהש םימוחתב ,גהונ לש ותועמשמב וא הלמ לש 

םיאשונ םה םהלש םירקחמב וליאו ,םהב קסוע 
תא רשא וניתובר םה הלא ירהו .דבלב םיילוש 

בקעי ןוגכ ,םייח ונא םהיפמו םיתוש ונא םהימימ 

רג א"חלביו ל"ז ןולא הילדג ,ל"ז ןייטשפא םוחנ 
וליאו .ךברוא .א .או ןמרביל לואש ,םולש םוש 
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