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הבוט הצע 
םיחמומ םיאקנבמ 

ץועיה •זכרמב 
לש 

טנוקסיד קנב 

והז ,םינטפשמו ,םינלכלכ .םיאקנב 
ךתורשל םידמועה ,םיצעויה תווצ 
טנוקסיד קנב לש עועיה יזכרמב 
קסע תיב תריכממ ףקנ ימוכס ךתושרב סא 

,םייוציפמ וא תואלמיגמ ,רחא סננ וא 
השורימ ,ןיקיזנ תעיבתמ וא ס"ח-חוסיבמ 

עועיה יזכרמב םיחמומה תווצ-תונוכסחמ וא 

םיכרד ךל עיצי סנוקסיד קנב לש 
.תלעותה ברימ תא הלא םימוכסמ קיפהל 
,ךנובזעו ךשוכר ןונכתב ךל עייסי תווצה 
לוהינב ,היסנפה ןונכתב ,םיסמ תויעבב 

הליעי העקשהבו 'ד"נ-אלד-יסכנ 
.ךנוהו ךשוכר לש 

השיגפל ךל םיאתמה דעומה תעיבקל 
,ץועיה יזכרמ תלהנה םע רשקתהל לכות 

א"ת ו7 'ולה הדוהי 'חר (0JI54J70 ןופלטב 
.בורקה טגוקסיד קנב ףינסל סננהל וא 

השיגפ ךרובע עובקל חמשי ףינסה להנמ 
.ץועיה יזכרממ דחאב 

1cf}1f>0Tr'p> לש תודש דוע-ץועיה יזכרמ 

 D) לאושיז שוקסיד קנב;
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םינזאמ 
תורפסל ןוחרי 

ו 

גמ ךרכ 

1976 ינוי ו"לשת ןוויס 
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ירנבא אגרש 

ינורקע ביבא ר"ד 
:בשמ .מ 

ידלפ .י 

גרבנייפ תנע 

הרומז .י 

יקסנא'זורפ .ס 

ךנרג ןנחוי 

לסרק .ג 

(ריש) תעכ ינמז  ליירפ לאירבג 

ינוליחה ןיילצה  זפרוא קחצי 
םיריש העברא  :ךייר רשא 

םיילענ רובעב  חמצ ידע 

וירופיסב השומימו ןמנייטש .א לש הלילעה תרות  :ןירפלה תיגח 

(ריש) תבוכרת וזיא  רימע הדנא 

(י—ו) ומצע דגנכ קעוזה  :לזרב ללה 

זגירדור הירא (רופיס) םיברח ץיק ימי : 

(ריש) *  :םירמ הקבר 
(ריש) בכוכ ומכ םידלי  : אנתרב ןויצרוא 

םירצמה ןיב תינויצה הרבסהה  ףלהטוג הדוהי 
הריציב םינפ יוביר — ןמשא .א  :יאשרב םעוניבא 

םירפס 

ררושמ לש ותוחיתפ 

תויווה יתש ןיב 
תומושב תולפאו םירופיצ 

רוכינו תודידב לש רופיס 

ףלחש םלוע לע 
רפוסכ יאנותע : 

תיזויצנדנט תרוקיב יטוקלי 
הבוט הקיטסיצילבופ : 

רקבמ לש וימושיר 
ה"לשת-ד"לשת ירפס תריקס 

םהיתורוד לע הקירפא--ןופצ ידוהי 
םודקה חרזמה עקר לע לארשי-ץרא 

תועידי 

תכרעמב ולבקתנ 

ילכימ .י .ב : ךרועה 
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ליירפ לאירבג 

תעכ ינמז 

סנביטס ,ןיסנג יפדב הלול? האירק 

קלדמ ליבקמב אל םא ידמל הריבסמ 

:ילס? היפרגויבה לס? הנווכ תא 

וא תלעימ ה-ולעב ותסמ לועשמ 

.םיחירצ ןיב זמרנ ביבא ןביהיוינב 

םע ,םאה לש הגלש קמע םע תעכ 

דוע ,יב תזחאנה הדילחמה הולעה 

רותו ,ןוחפפ קרפ דמלל יתקפסה איל■ 

•חרקל ךפוה רגתאש ןיבהל ןכו 

ישרש תא דיערמ רעסמ-המ תאז םע 

תקפסמ הרזחל ךשמנ ינא ףושחו 

.ןיע תוחוקפ תוימולח "תונועל 

.התוריעצב הלפרגויבה סויפכ ןיא 
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זפרוא קחצי 

>נול>חה !»לצה 

תינרדומה תרופיסב דחא טביה לע הסמ 

.ול ןיבא אלו ףולחיו ;הארא אלו ילע רובעי ןה 
(אי ,ט בויא) 

התוא םיכילומ םלועה ריוואל המשנה תכלוהש םדוק (:ךלמילא יבר רמא) 
תאירב תעשבש ,לודגה רואה תא הל םיארמ ףוסבל .תומלועה לכ ךרד 
םיארמ המלו .זנגנ וכרד תא םדאה תיחשהשכו ,לכה תא ריאמ היה םלועה 
וילא ברקתתו וגישהל וז העשמ שקבתש ידכ ן המשנל הזה רואה תא 

.תומדא ילע הייחב הגרדהב 

("זונגה רואה" :הבוב .מ) 

ינב ונא וליאכ שיגרהל ;םיהולא שי וליאכ לועפל ונא םילוכי 
תוינכת ןכתל ;תודחוימ תונווכ עפוש אוה וליאכ עבטה תא תוארל ;ןירוח 

תוומלאל םייופצ ונייה וליאכ 

("היגוסל תיתדה היווחה" :סמיי'ג סאיליו) 

אובמ .א 

הלוע אוה - ןולימה ונל רמוא - ןיילצ 
לצה רופיסה לש ורוביג .שודק םוקמל לגר 
לגר-הלוע אוה ,ןאכ םינד ונא ובש ,יניי 
תעונת איה ותוניילצ .שודק םוקמ ול ןיאש 
היילע .ירמ ,טקש-יא ,םייוסמ אמצ ,שפנ 

.המצעל-תילכת איהש לגרל 

ןפוא ותואב חסנל ילוא. ןתינש ,הדבועה 
לש תיסיסבה תינחורה הקוצמה תא ומצע 
רופיסה לע ןוידה תא ךופהל היושע ,וננמז 
.ונמצע לע ןוידל ,ןיפיקעב תוחפל ,יניילצה 
וניא שואיש ,דיעהל םויה םינכומ ויהי םיבר 
.ונממ השק - קירה .רתויב עורגה רבדה 
היעבה .הלומהו םיצפח ותוא םיאלממשכ םג 

,הלאשה .תועמשמב םילולח םייח אלמל איה 
קיסעיש גוסה ןמ תיפיזיסה תוניילצה םא 
תפוקתל ןורתפ קר אוה תאזה הדובעב ונתוא 
,(האבה הנומאה תפוקתל דע :רמאנ) רבעמ 
- אלפה הברמל .התוליצאמ תערוג הניא 
תינוליחה האמב אקווד תובר - הווקתהו 
ןבל אוה יניילצה סותאפהש תוריציה תאזה 
הזה טביהה לא ונבג תא ונכפה םאו .ןעיגמו 
סיליפ תוחונ לש םימעטמ ילוא - ןהלש 
לב - ןמזה לש "ןוט ןוב" לש וא תירט 

ןבל תא ונאמחה תובורק םיתעל םא המתנ 
וג רבד הזיא ונצמחה ,ךכ בגאו .ןרקיעו 
ןוקיתל - !הרושב הזל ארקנה - ילר 

.ונייח 

תא .ינוליח םלוע ךותל ונדלונ ונבור 
הלמכ ,טושיקכ ,הרופאטמכ ונשגפ םיהולא 
.וניתובא יהולאכ רתויה לכל .תישומיש 
רתסה המכ דע ,רעשל ונלוכי אל ןיידע 
.ונייה םייופש .רחא םינפ-רתסה ריגסמ ונינפ 

רחא דומלל ונייה םידיתע ,םייופשו םיחכפ 
האמהו ותוא התימה 18- ה האמהש ,ךכ 
יכ ,אוה ךכ םנמא םא .ותוא הרבק 19-ה 
ונלש האמב הייחתל םקש אוה ולצ זא 
בושח םוקמ סופתי רדעהה .רדעה תרוצב 

.הלא םיפדב 

בשיש ימ .דואמ חכונ תויהל לוכי רדעהה 

ובשויש) קיר אסיכ לע טיבהו םישנא ןיב 
רדעהה .תאז עדוי (םייחה ןיב דוע וניא 
אלמ רדחל סנכנש ימ .םילא תויהל לוכי 
ףא הפ ןיא ,הז המ" :זירכהו םישנא 
ימ ןעמל םיחכונה תא "לסיח" - "!דחא 

.רדענ והש 

ימ .םוצעו לודג והשמ תויהל לוכי אוהו 
בגא ללכ ךרדבו - םואתפ עתפל שיגרהש 
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ורשנ ךיא - ךכב המ לש תושחרתה וזיא 
היווה וזיא םע דחאל היה עגרלו תוציחמה 
אל םלועל הז שיא .תאז עדוי ,תיפוסניא 
מה עגרה ןורכזמ ירמגל קתניהל דוע לכוי 
בישהל םלועל לכוי אל םג .אוהה ךרוב 
הכרב .רדעהכ וילא רוזחי אוהה עגרה .ותוא 
דהדהל יושע ףא אוה וכותב קומע .הריבשו 

.שוריגה :ןומדק דחא ןורכז 

חתפנש ימ .םייטסימ םיעושעש הלא ןיא 
יעפ העדותכ התוא ריכי רדעהה תעדות לא 
תאזכ .תילרוג - ןיילצה רפוכה יבגל .הל 
,ומצע רדעההש ףא לע ,יניילצה רופיסב איה 
.ללכ אצמנב וניא ,וילע דיעמ ומשש יפכ 
הזיאש ,ילאסקודאראפ בצמ הווהתמ ךכו 
תישחומ תוחכונ םוש ול ןיאש ירותסמ רבד 
,ול הצוחמ הרדגה-רב וניאו רופיסה ךותב 
ץירמו רופיסה תא וילא באושה אוה-אוה 
יושע טקבל "ודוגל םיכחמ" .ורוביג תא 
.תיפיזיס תוניילצל הבוט המגוד תויהל 
שמשל הלוכי תאז הריצי ןיא ןכ י"פעאו 
וליאו ,לשמ ולוכ "ודמל םיכחמ" .םגד ונל 
בו ,רופיס לכ-טדוק אוה יניילצה רופיסה 
יא ךות םנמא - וב אורקל ןתינ טלחה 
יניילצ דמימ ול ןיא וליאכ - תמיוסמ תוחונ 

.ללכ 

תמייק יכ - ."תמיופמ תוחונ יא ךות" 
רמל המימת ,רופיסה ךותב תדחוימ תכרעמ 
לא ונתעדות תא תוחנהל התילכתש ,הא 
ןמז .ותרושבו ובל םש ,ירוחאה דמימה 
,תויטאמוטוא וא תורובש תויומד ,עקעוקמ 
רבכש םירבד הלא - תועיתפמ הייאד תויווז 

.תינרדומה תורפסב םהילא ונלגרוה 

רופיסה לש "המימת" האירקב םא לבא 
אוה וליאכ רתוי וא תחא הדוקנב שוחנ 
תויפש תא הלאש ןמיסב דימעהל שקבמ 
ומה היפארגואיגה לע המתנ םא ;ונטופיש 
תמה תאו הריזל ליגר םוקמ תכפוהה הרז 
סותמ ,םא ;ןחלופל וא תוסנתהל וב שחר 
לא רוזחנ ,םלש יתלב וא עוטק םויסמ םילכ 
וניהת םא ;שדחמ ותוא קודבל ידכ רופיסה 
תורמל רשא ,רופיסה רוביג לע חוד רצוקב 
(ללכ ךרדב) םיחיטבמה םייחרזאה וינותנ 
ללכ וניאש רבד הזיא שפחמכ גהנתמ אוה 
יאדוול בורק ,הלאב שוחנ םא - .אצמנב 
יסה לש םיברוצה ויפונ ךותב םיאצמנ ונאש 
רצוק ונל ףלחתי ירוחאה דמימב .יניילצה רופ 
הלגתת רוביגה לש ותוינוהמת ;הנבהב חורה 

.רפוכ לש ותוניילצכ םש ונל 
תומד לע דיעמה םש והז - ינוליח ןיילצ 

וננמז לע רבדל איה הער הרגיש .תיגארט 
,רוביג אוה ימ .רוביג-יטנאה לש הפוקתכ 
םלוע ךותב וייח אשמ תא אשונה אל םא 
עדומ ןיילצה רפוכה .תאז עדויהו ,והות לש 
קסוע יניילצה רופיסהש הדבועה .ותקוצמ תא 
הלידגמ ,ינרדומה םדאה לש הקוצמה דקומב 
יניילצה וטביהש ךכ לע ההימתה תא דוע 

.תאזכ תוביקעב אטחוה 

ושאר הקידב .תוביסה תא דדובל לק אל 
:םייתשב תוחפל המודמכ ןיחבהל הלוכי תינ 

.תחא העיתרו דחא ל#5 

ךניא םא :ךכ בוריקב חוסינל ןתינ לשכה 
םדא תויהל לוכי ךניא ,םיהולאב ןימאמ 
איהשמ רתוי ,תאז תמצמצמ הגשה .ןימאמ 
השרוש ,יברעמה םזילאנויצארה ןמ תעבונ 
עהל דמלמה ,וננמז לש סגה םזיטאמגארפב 
הריבצ לש הדימ תומא יפ לע םירבד ךיר 
.אשומ לש היצאזיליוויצ .תידיימ האנה וא 
הנוב אוהש םשכ ,ןושלה תא הנוב אשומה 
יאשל .האנהה - תויצרל .ןמזה חור תא 
- םילאידיאל .חוכהו םינינקה - תופ 
םא .םיהולא - הנומאל .ןוטלשהו ףסכה 
,ואל םאו תינכרצה הרבחה לש הצק בורק 
רשפא .הזמ בוטל יואר םדאהש קפס ןיא 
האחמה ינמיסמ ומצע אוה יניילצה רופיסהש 
ילעב .הראה ילעב לש רופיס והז .ירמהו 
דמועה ךרע הנומאב ואר םינמזה לכב הראה 
קוקז וניאש דמעמ - תוניילצב .ומצע ינפב 
."ינתאצמ זא יכ ינתשפיח םא" .אשומל 
יתר-הכישמה חתמ ."ךילא ךממ חרבא" 
ינ:פוא הכ ןלהל הארנש יפכ אוהש - הע 
קוקז וניא - יניילצה רופיסה לש רוביגל 
רפוכה יבגל "םינפ רתסה" .רדגומ אשומל 

."םינפ רדעה" אוה ןיילצה 

יניילצה טביהה .רתוי תנבומ העיתרה 
הלואג ןוגכ םיגשומ .היצאקיפיטסימל הטונ 
יא בטוק לע םיבבוס םהשכ םג ,םיפוסיכו 
וזו .היגולוטאכסאה לא םיכשומ ,תורשפאה 
.םוטאה ןדיעב תנכוסמ תצק תועדה לכל 
ןיאו ,תאזה האמב היניש תא הפשח םיימעפ 
תדחפנה תושונאה םא עיתפהל ךירצ הז 
מנו תונוכנ-אלה תונקסמה תא בוש הקיסה 
,םוקמ לכמ .תמטמטמה תוינומהה לא הטל 
ודי הלא םימעט .םד תעבות היגולוטאכסא 
םימעט םילעופ םדצל ךא .םינוכנו םיע 
ןתינ - באל'גנרטס ןעטי - ךיא .םיבזוכ 
דמימה" ןוגכ םילפרועמ םיגשומב רבדל 
קימה תפוקתב "ינוליחה םדאה לש יתדה 
,"קדוצ" באל'גנרטס ?ינורטקלאה פוקסור 
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שדח גוסמ היצאקיפיטסימ תרצונ ךכ בגאו 
לא הכילומ איה יכ ,רתוי הברה תנכוסמ) 
,ןכא .לוכי-לכה ןעדמה - (.ריצאזינאמוהדה 

.באל'גנרטס איה הביטאנרטלאה 

תאז הדובעש ,רורב הכ דע רומאה ןמ 
םעו תורפסב תחא לגר םע דומעל תשקבמ 
כנ .דתיה אל ללכש ןכתיי .םייחב הינשה 
יניילצה דמימב תוארל היה ןתינ אלול ,תבת 
רתויב ןמאנ יוטיב תינרדומה תרופיסה לש 
,קומע הכ רבשה .ינוליחה וננמז תקוצמ לש 
ריכהל ןכומ וניא (ןכרצה) ונבש דחא קלחש 
תמ ףרשנה ,ונבש רחאה קלחה לש ומויקב 
.םיימשגה ונינינעמ גרוחה והשמ לא הקוש 
אלא םיהולאב הריפכ אל איה רודה תלחמ" 
מה- - - הנומאה תורשפאב הריפכ 

םימדוקה םיאנתה תא ,תוחנהה תא תלטב 
ןיא ,ההימת ןיא .הנומאה תובא תא ,הנומאל 
"םימשה ןמ הרות" ךותמ) "תוממותשה 
יגיילצה רופיסה לש ורוביג .(לשה .י .אל 
ריכמ אוהו ,תוממותשהו ההימת וב אשונ 
ינפל תואטוח תומשנ ןתוא ומכ ,םיתעל .ןהב 
ץיאת םב יכ" סנכיהל תוקחדנה תפותה רעש 
םתמיא םב ךפהית דע / הולא טפשמ תקדצ 
אוה ,(ישילשה רומזמה - הטנאד) "קשחל 
תיצהל ידכ ץראה לע םוניהיגל ומצע תא ןד 
אוה יניילצה רופיסה .תולפיתה ךותב ךרע 

.הווקת תויחהל ןויסנ 
המכ ראתלו ןחבאל וסני םיאבה םיקרפה 
- רוביגה :יגיילצה טביהה לש וינייפאממ 
:תוסנתה תריזכ םוקמ ;םגפה ;ינוליח ןיילצ 
;יסופיטיכראלו יסופיטל הייטנ :תוסנתה 
םירחא םינייפאמ .המודמ וא עטוקמ םויס 
תאזה הסמה תרטמ .רקחמ הז ןיא .םיירשפא 
טביה לא בלה תמושת תיינפה - תלבגומ 
ותועצמאבו תינרדומה תרופיסה לש דחא 

.ונמצע לא 
םינוש םירופיס השולש יתרהב המגדהל 
רבלאל "תחמוצה ןבאה" - הזמ הז דואמ 
"םלוע דע"ו ,ייווגנימהל "םיחצורה" ,ימאק 
אקוודש ,החנה ךותמ יתאצי .ןונגע י''של 
- םהל ףתושמה תא טילבהל יושע ינושה 

.* יניילצה דמימה 

םיפד בתוכש ,ןאכ ריהבהל ילוא בושח 
,אוהש ןבומ םושב ,רושק ומצע האר אל הלא 
יסה ירבחמ לש תוזרכומה םהיתופקשהב 

קוח םהל וסחייש המ לכב אל ןכו ,םירופ 
ךרד ,קודבל אצמ אל ךכ .םהישרפמו םהיר 
וא ייווגנימה לש "תוינאגאפ"ה םא ,לשמ 

ינוליח ןיילצ — רוביגה .ב 

פאוגיא לא אב "תחמוצה ןבאה"מ טסארא'ד 
.טימאס ריעל ןוסרדנא לוא והומכו .ץוחה ןמ 
.תיעבט ונל תואריהל היושע םוקמל םתורז 
רופיס ונל ראתנ ?תירקמ איה םאה ,לבא 
םק דחא רקוב .םוקמה דילי אוה רזה וב 
לאידע .ותיב ךותב רז אוהש הלגמו םדא 
לא רתויב הבורקה הדוקנב תאז הלגמ הזמע 
הדוקנב ותורז תא הלגמ טסארא'ד .החלצהה 

.תובלתשהה לא רתויב הבורקה 

ידכו ,עקרקה ינפ סלפמב םה ןאכ םייחה 
לע םינש ןושילו בכשל ךירצ םהב בלתשהל 
וא תשפורמ עקרק התוא יבג לע םינש 
.םעזהו השובה ויה ,הפוריאב םש .תקמוצמ 

.תודידבה וא תולגה ,ןאכ 

הז .ובלב טסארא'ד בשוחש םירבד הלא 
דוקיר ךותב בלתשהל ונויסנ לשכנ התע 
אוה .םמיע דקר ופוג .םידיליה לש ינחלופ 
בכשל" ?בלתשהלמ ותוא ענמ המ .ףחסנ 
עקרק התוא יבג לע םינש לע םינש ןושילו 
?תיאמקה המיעפה וז איה המ ."תשפורמ 
.ןומא ררועמו םח םדאכ ראותמ טסארא'ד 
איקהל אוה שקבמ יכ וילע היה המוד" הנהו 

."הלוכ וזה ץראה תא 
יינב טסרא'ד תא םילבקמ הרייעה יסנרפ 
,רהנה תנוכש ישנא ,םידיליה .תמזגומ תוימומ 
"אפוק" "קתוש" .הרק הקיתשב ותוא םילבקמ 
םיחיכש םייוטיב הלא - ךימע" "ןנוצ" 
א'ד תוחכונב םידיליה לש םתדימע רואיתל 
לע ,וילע קתוש רידאה ףונה םג .טסאר 
.ףוס הל ןיאש תינוג-דח הימהב ,וכרד יפ 
תושיגפ הלא ךא .תושיגפ אלמ רופיסה 
,תגיוסמ הדימב ,איצוהל .תושממתמ ןניאש 

.םויסה תא 

לש ףונל רזו םדאל רז טסארא'ד ,ןכבו 
ונממש םוקמל ךייש היה ילוא ךא .פאוגיא 

?והשלכ םוקמל ?אב 
המכ .םוצמצב םנמא .ונל ןתונ רופיסה 

גשומ םע םיבשייתמ ימאק לש "עבט"ה םא 
לע ןאכ רומאה תא ןוחבל וא ,"רדעה"ה 
חהש ימכ ןונגע לע עודיה רואל "םלוע דע" 
מה .תווצמ םייקמו ןימאמ ידוהיכ ומצע קיז 
תעדל ןתינש המ לכש ,החנה ךותמ אצי רבח 

,םירופיסה תשולש לש יניילצה דמימה לע 
היווחה .םמצע םירופיסב זמרנ וא אצמנ 

הב קרו ,רקיע ןאכ איה תיעצמא-יתלבה 
.תאזה הסמה לש תמאה ןחבמ 
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אל תוחפל ,שרוג אל אוה .םיישממ םיטרפ 
ותוא החלש תיסדנה הרבח .ינכט ןפואב 
טש ענמתש תולעת תשר פאוגיאב םיקהל 
?טסארא'ד תאז האור ךיא לבא .תונופ 
וא העתפהמ תונהיל תונמדזה ,אלתמא" 
וליאו ,ותעד לע ללכ הלעה אלש השיגפמ 
."םלועה הצקב חור ךרואב ול הפצמ איה 
ינפל הדוותמ אוה רופיסה ףוס תארקל קרו 
תא יתאצמ אל" :ולש ךרדה הרומ ,טארקוס 

."יתעסנ ,ןכ לעו .ימוקמ 
.דיה הלוגו רז .הלוג אופיא אוה טסארא'ד 

שב אצי אוה תינכט .אב הנממש ץראב םג 
הלועכ ,שרוגמכ אצי אוה תיתוהמ .התוחיל 
הצקב השיגפ" רחא שופיחב לגר 
ךלה והשימ" :לפרועמב ןתינ -ורבע ."םלועה 
ותוא םא ונל רמאנ אל ."יתמשאב תומל 
טסארא'ד לש וקלח המו תמ םנמא "והשימ" 
ומיע אשונ טסארא'ד ,םוקמ לכמ .הז תוומב 
ןודינש ויחא חצור ןיק ןיעמ .המשא שגר 
יכ יל המדנ" :םש ותרימא .חצנ תולגל 
תקזחמ קר - (?!םיהולאל) "ול יתארק 
םוקמב הארנש יפכ .תאז היצאיצוסא ונב 
וינייפאממ איה יסופיטיכראל הייטנה ,רחא 
םושרגש בושח ןאכ .יניילצה רופיסה לש 
ןויסנ רבכש םדאב רבודמ ,תישאר :ונינפל 
םואתפ עתפלש םדא .וירוחאמ והשלכ םייח 

.רבשמל עלקנ אוהו - ? ןאל :לאושו רצוע 
והומכ ."םלוע דע"ב הזמע לאידע והומכ 
טעמה יפ לע ."םיחצודה"ב ןוסרדנא לוא 
ותוא םיריכמ ונא ורבע לע זמרנש טעמבש 

."וייח ביתנ עצמאב" םדאכ קפס ילב 
לש םג ומכ) טסארא'ד לש ורבע ,תינש 
דעבמכ הארנ ("םיחצורה"ב ןוסרדנא לוא 
הצוח ותוא רהנהש אוה הרקמ אל .לפרעל 
ראותמ פאוגיאל וכרד תליחתב טסארא'ד 
בזה .*יתלה תא ונל ריכזהל בייחה ןפואב 
תלעופ ותקלצ ךא ,קחמנ תושממב ןור 
אוה וליפא .ןיילצה רוביגה לש ותמשנב 
ומצע תא שוחל אוה יושע ,ןוצרמ הלוג 
קמב .ישיא-לע לרוג הזיא ותיווהב םישגמכ 
תקלצל תחתמ וליאכ .שרוגמה לש הז הר 
- רתוי הקומע תקלצ אשונ אוה תיטרפה 
,דואמ לודג רשוא הל םדקש הליפנ ןורכז 

.היווהה תואלמ לש הז 
יזג ראותמכ וילע אשונה ,ןיילצה הלוגה 
הנופ וניא ,תוומ אטח וא הללק וא הר 
,הלמה לש רומחה ןבומב .ול רצב םיהולאל 

.םוירוטאגרופה תא ףיקמה החכישה רהנ * 

רוצא .םילפונה ןיב אוה .םיהולא ול ןיא 
הריבש לש ,דואמ לפרועמ ,םודק ןורכז וב 
ומש תא יכ ,םשב ארקי אל אוה .םיפוסיכו 
.ותוא שפחמו ול קוקז אוה לבא .עדוי וניא 
רדו תולעת תונבל חלשנש חכוש טסארא'ד 
הפצמה השיגפה" רחא ךלוהו ,םיכ 
ןוסרדנא לוא ."םלועה הצקב חור ךרואב ול 
,"השיגפ"ל הפצמ אוה התעו הריזה ןמ רזוח 

.ריקה לא וינפ 

תוסחייתהב אופיא אצמנ ןיילצה הלוגה 
אובמב ול ונארקש רבד ותוא לא תדמתמ 
רעי לש תקסופ יתלבה השיחרה ."רדעה"כ 
,לודגה םיה לש תינוג דחה הימהה ,דעה 
- םידיליה לש השידאה וא תניועה הקיתשה 
לש השוחתב רופיסה תא םיוולמ הלא לכ 
,רעיב הנניא תוחכונה לבא .תנכוסמ תוחכונ 
עמ ךא םה .םידיליב וא ,םיב הנניא איהו 
התוא וינזאל העיגה ףרה ילב" .התוא םיריב 
זאמ קספה ילב תעמשנה ףקיה תבחר הימה 
םא רמול עדוי וניא" טסארא'ד לבא ."ואוב 
."םימה לש וא םיצעה לש םתשיחרב .דדוקמ 
,ךכ לכ תילרוג "רדעה"ה לש ותושידא 
יכה בטוק תא תנמסמ איהש םושמ אקווד 

.ןיילצה הלוגה לש שואיהו םיפוס 
טסארא'ד תא האלממ תוביזעה תשגרה 
,קיר ללח ךותב ענ אוה ןיילצכ .הליחב 
יסה לש ימדקה עקרה לע ויתושיגפש ףא 
תדקופה ,הליחבה תשגרה .תובורמ ,רופ . 
איה ,תושיגפ ןתוא רחאל ללכ ךרדב ותוא 
תרוחרחס התוא לש יעבטה ינפוגה היוטיב 
תעדל ןתינש דיחיה רבדהש הדבועה .ללח 
ול שי םאו ,קוח ול ןיאש אוה ,רדעהה לע 
תא הריבגמ ךא - הגשה-רב וניא אוה 
.המיאב םיפוסיכ הבברעב ,ןיילצה תקוצמ 

רופיסה ומיעו)ןיילצה הלוגה לש ותדימע 
במ היושע ,רדעהה יפלכ (ולוכ יניילצה 
שיא לש וזל דואמ ברקתהל תאז הניח 
ךא .היגמהו ןחלופה תועצמאב - תורעמה 
עמה שיא קר וניא ןיילצה הלוגהש יפל 
יפנה רחא" לש תוברת שיא םג אלא ,תור 
- יניילצה רופיסב דימת והזכו - "הל 
לש היהי הרסח תוחכונ התוא לא וסחי 

.העיתר-הכישמ 

םיבצוח םש הרעמה לא ךשמנ טסארא'ד 
רשואה ליבשב םיחלפ" ןבאב םינימאמה 
אוה .בוצחל ילב הנממ אצוי ךא ."ךרובמה 
ךשמנ ךא ,היסנכ ילב שיאכ ומצע לע זירכמ 
.םירדנו תומודק תועד ולוכ אוהש חבטה לא 
ומ םידיליה תנוכש לש תניועה הקיתשה 
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בלו ,"דוקירה" לא ןמזומ אוה .ותוא תכש 
ותוא ונימזהש הלא ידי-לע שרוגמ ,ףוס 
תא איקהל" שקבמו הליחב אלמתמ אוה 

."הלוכ וזה ץראה 

ונא לבא ,ויתושגר הלגמ וניא טסארא'ד 
פהש שיאה ,ןיילצה רפוכה תא וב םישיגרמ 
.הליחבב ול ופלחתה תומעפתההו האיל 
תיפיזיסה ןבאה תא ובג לע סימעי רשאכו 
,ולש וניא וליפאש רדנ ךכב םייקל ידכ 
רודנל טסארא'ד שקיב וכותב קומעש עדנ 
עטק - ."רודנל יתשקיב .אל" "יתרדנו") 
ותאצ ירחא חבטה םע ולש חיש-ודה ןמ 
תוסנתהה .רבשנ ןויגהה .(ןבאה תרעממ 

.הלחה 

,ותוא םייקמו רדנ רדונ וניא טסארא'ד 
.םהילא ךלוהו םיסנב ןימאמ וניא אוה 
תהל ,ותוא תוסנל שי .קוח ול ןיא רדעהה 
לא רותחל ידכ םיכרד ףלאב וב תורג 
קוקזו הלוג התא ,הרירב דל זיא •ותדיח 
.ךמצע תא תוסנל אוה ותוא תוסנלו ,הלואגל 
תריזכ יניילצה רופיסה ספתנ חרכהב 
לעופ ךא םה ןברקהו םירוסיח .תוסנתה 
תויהל בייח ,לכב תוכזל הצורה .ךכמ אצוי 
ןיאו ןויגה ןאכ ןיא .לכה תא בירקהל ןכומ 
תהה תריז איה וזכ לבא .הירטמיס ןאכ 

.יניילצה רופיסב הלוגה לש תוסנ 

פאוגיאב טסארא'ד לש תכשוממה ותייהש 
י םש ותוא קיזחמ המ .ההימת תניחבב איה 
ליחתהש הארנ אל חלשנ המשלש הדובעה 
,םיכחוגמ םישעמל שרדנ אוה .ללכב הב 
קר ,הרטשמה דקפמל שנוע בוצקל ןוגכ 
מה רפוכה ,אוה .ודיקפת תא אלימש ינפמ 
וצה ןבאב בוצחל יותיפב םחלנ ,חכופ 
םעט םוש ול ןיאש יפיזיס השעמ - תחמ 
,םוקמל בושו בוש ךשמנו דלוה אוה .ינויגה 
יתלב תוחפל וא ,יוצר יתלב אוה םש 
טעמכו ,ףתתשמו .םידיליה תנוכש - שגרומ 
ולוכ אוהש ינחלופ יתד דוקירב ,בלתשמ 
'גרו'ג) ירצונ סותימ לש םייאלכ רצומ 
לילא) ילילאו (תצלפמה תא גרוהה שודקה 
הדבועה .(ןיכס ףינמ םיינרק לעב םודא 
,דוקיר ותואב בלתשהל חילצמ טעמב אוהש 
רבודמ ןכש :ההימתה ןמ תצקמ הריבסמ 
דומה תצלפמהו "םיהולא לש ברקה הדשב" 
הראתל רשפא לילאה שודקה ידי-לע תרב 
הלוע הניא תובלתשהה לבא .קפסה תצלפמכ 

אקווד ,תצלפמה שאר תפירע ירחא .הפי 
ותמצע אולמ לא דוקירה ררחתשמ רשאכ 
דמע אל אוה .טסארא'ד טלפנ ,תיאמקה 

האב תוסנתהה ירחא - ליגרכו ,ןויסנב 
כמ תאזה תובלתשה-טעמכה לבא .הליחבה 
חאה ןויסנה - ןבאה תאישנל ותוא הריש 
.דרמה - וכרד יפ לע וב דמוע אוהו .ןור 
לש יטנלאוויבמאה סחיה תא השועש המ 
ארט טקילפנוקל רדעהה לא ןיילצה רפוכה 
ןיילצב ובצמל המלשה ותועדומ אוה ,יג 
תימצעה הרכהה .תימלוע העושי ול ןיאש 
יניילצ דמימ הוושמה איה יחצנ הלוגכ ולש 
רהל םייושע ונא םואתפ :ולוכ רופיסל 
ומכ ,רופיסב תורחאה תושפנה םגש ,שיג 
,םה םילוג - "תחמוצה ןבאה"ב םו'צואגה 

.תאז םיעדוי םניאש אלא 

עדוי הזמע לאידע .תאז עדוי טסארא'ד 
םתוסנתה .תאז עדוי ןוסרדנא לוא .תאז 
לש תילכת תישענ ךכבו ,תילכת אלל איה 
,היסנכ אלל ןיילצה לש הלודגה איה .המצע 
ילוא ותוא אצמנ .הווקת אלל בהואה לש 
:הטנאד לש םוניהיגב ובמילה ינכוש ןיב 
לבא ,םתוא הנעמ שיא ןיאש הלעמה ישנא 
תוקקותשה"ה באכ ףרה ילב רעוב םבלב 

."תלחות אלל 

םושמ ,"תחמוצה ןבאה" רופיסב יתחתפ 
מסמ המכ .וננויד ךרוצל רתוי ףושח אוהש 
רופיסה לא הצצהה יחתפו םייולג ויל 
ןכ אל .ידמל םיבחר רופיסה ירוחאמש 

."םיחצורה" 

קב תואריהל יושע "םיחצורה" רופיס 
םלועמ חתמ רופיס ןיעמכ תיחטש האיר 
לעו) םויס וניאש םויסה קר ;"היפאמ"ה 
בש "םישקומ" המכו (דרפנ קרפ האר ךכ 
קומע שוריפ ול שפחל ונתוא םיצלאמ ,ךרד 

.רתוי םלשו 

איה רופיסה רמגב הדירטמה הלאשה 
ליצהל הסנמ ןוסרדנא לוא ןיא המל :תאז 
תיתועמשמה הלאשה הניא וז ?וייח תא 
תקחודה קפס אלל איה לבא ,רופיסל רתויב 
ונגליד םא םג ,ונתוא תצלאמה איהו ,רתויב 

.ויזנג תא רופחל ,ךרדבש םישקומה לע 

?ןוסרדנא לוא לע םיעדוי ונחנא המ 
אוהש ,(םיחצורה יפמ) "לודג ידווש" אוהש 
ןונזמב ויתוחורא תא םעפל םעפמ לכוא 
תמו ןידעו דמחנ אוהש ,(גרו'ג יפמ) ירנה 
ול .רתיהש ,(לב תרבג יפמ) רבעשל ףרגא 
םע רמג" אוה וישכעו תוצצורתה תפוקת 
בכוש אוהש ,(ומצע ןוסרדנא לוא) "הז 
עומשל הצור וניאו ריקה לא וינפשכ שובל 
,תושעל המ ןיאש בשוח אוהו ויחצור רואית 
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ןוסרדנא לוא) תאצל טילחהל ול השק לבא 
ידבוע יפמ םיזמר םיעמוש ונא ןכ .(ומצע 
וגאקישב ךבתסה אוהש ןוגכ) ירנה ןונזמ 
ואמ םיפיסומ םניא יאדוובש (והשימ רכמו 
לבא ,ןוסרדנא לוא לש היפארגויבל המ 
רופיסב םדמעמו ם:פוא לע הברה םירמוא 

.ירנה ןונזמ ידבוע לש 

םוש ןיא יריעל רז ןוסרדנא לוא םאה 
תמ םנמא אוה .הז ןינעל תשרופמ תודע 
הרואכל דיעמה רבד ,םירדח ןועמב ררוג 
רזומ רבדה ןיא תישאר ,לבא .ותורז לע 
דוי ונאש המ לכ טעמכש ריע יבגל ךכ לכ 
אליממ - דואמ טעמ אוהו - הילע םיע 
התעו הב דלונ ילוא ,תינש .ידמל רזומ 
םייסמ אוהש הדבועה .תומל ידכ הילא רזח 

קר הלוכי (ותודע יפל) "תוצצורתה" הב 
תודע ונל שי ,ךכ וא ךכ .תאז החנה קזחל 
דבלמ .םוקמל תיתוהמה ותורז יבגל תקפסמ 
עדוי תאזה ריעב שיא ןיא ,םיחצורה ינש 
ויה 'גרו'ג .ןוסרדנא לוא תא "לוכאל ךיא" 
ואוב יבגל רורב רבד רמול השקתמ לכה עד 
ירהו - ("אב אוה םא") םוקמל לוא לש 
אשונ םישמשמ םיירדעה וילגרהש םוקמ הז 
הנה םיאב םלוכ") םיחצורה לש םגעלל 
רחאלו .("תראופמה ברע תחוראה תא לוכאל 
תיסרא-תינגלגל תעמשנה המיענב ,ןכמ 
הניכמ איה תיגולוכיספ הניחבמ) תצקמב 
חא לש רשק לכמ תורענתהה תא ןבומכ 
יפא אוה (ןוסרדנא לש וייחל תירסומ תויר 
לש הירוגיטאקל ןוסרדנא לוא תא ךיישמ ול 
אל ,ןוסרדנא לוא ,םכלש רבחה") םיחצורה 
,םירדחה ןועמ תלהנמ .("עיגהל ןווכתמ 
םיתעל ,הדהאב וילע תרבדמ ,לב תרבג 
לבא ,(!י תעדוי איה םאה) דפסה לש המיענב 
.בלל תעגונ הנבה יאכ עמשיהל ןווכמש המב 
לוא לש ודמעמ תא םישבגמ ךא הלא לכ 
ףא ילואו ,ןבומ יתלבכ ,רזכ ןוסרדנא 

.םוקמב ,יוצר יתלבכ 

וקותינ .תובישח ךכל ןיא ?אב ןכיהמ 
וימל וז הלאש השוע םוקמה לש טלחומה 
אב אוה םג ןכ םיחצורה ינש ומכ .תרת 
ויה ,ריע התואב ,םירחאה לכ .םוקמושמ 
ףוסב תרכזומה וגאקיש ריעה .דימת םש 
בוע לש םיצוריתה תכרעמל תכייש ,רופיסה 
רזוח לוא .שממ הב ןיאו ,ירנה ןונזמ יד 
.םוקמושל "תוצצורתהה" ןמו "הריז"ה ןמ 
התע תונפומ וילאש ריקה אוה ולש דיתעה 
.תוצצורתהה ,הריזה :שטשוטמ ורבע .וינפ 
בע .הוויק ,ןימאה יאדו ץצורתה דוע לכ 

וסיה רהנ אוה ונורכז .דוע הווקמ וניא ויש 
רמאנ רבדה ןיאש ףא .החכישה וא םיר 
םדאכ ותוא םיריכמ ונא ,שרופמב וגל 
ועל יניילצה רופיסה ."וייח ביתנ עצמא"ב 
.רבשמה תדוקנב ורוביג תא ביצמ אוה םל 
ןייטצמש םיעצמאב תינוציקה תוינוכסחה 
יפיעצ"ב ףנפנל ול הריתמ הניא רופיסה הב 
.ימאק לש ורופיס תאז השועש ךרדכ "ןורכז 
וליפא ."םנ" וא "רדנ" ומכ םילמ הפ ןיא 
טקפא רוציל ידכ סיוגמ וניא יעבטה ףונה 
צורה" רופיסב יעבט ףונ ןיאו טעמכ .יטסימ 
תרבג לש התרעהו ךשוחהו ץעה דבלמ ,"םיח 
ינךפוא שבויב .הפי ויתס םוי רבדב לב 
אל יתסנכנ" :ייווגנימה לש הלוגה רמוא 
הריתמ הניא רדעהה ינפב הדימעה .* "בוט 

.םיכורא םירבד 

תא חלשש ?וניד תא רזגש הז אוה ימ 
תולאש הלא ?ןודינ אוה המ לע ?ויחצור 
שקיב וליא .יניילצה רופיסל תויתועמשמ אל 
לואשל וליפא וא ,ךכ לע בישהל רופיסה 
לש ורוביג ןוסרדנא לוא היה אל ,ןתוא 
תושי לש ןיד קספב רבודמ .יניילצ רופיס 
ותוהמ לכ .תספתנ יתלב לבא ,הלוכי לכ 
אוהש ריקב .הילא תנווכמ ןוסרדגא לוא לש 
םאה .ןודינה לש "חוטשה" ולוקב ,וב טיבמ 
?תוועמ טפשמב וטפוש תא םישאמ אוה 

ןיד שפחמ וניא ןוסרדנא לוא ,אלש ןבומכ 
אוהו .הלואגל קוקז ללוקמה הלוגה .קדצ 
ילבו ,םישאהל ילב ,ולוכ לכ .הל הכחמ 
השיגפל הפצמ ןוסרדנא לוא .קפס ליטהל 

.תערכמה 

אמ וניאו קדטצמ וניא ןוסרדנאש וניאר 
דמעמב רדעהה יפלכ בצינ אוה ירה .םיש 
דיעמ חוטשה ולוק ."ךילא ךממ חרבא" לש 
םעפב רמוא אוהשכ ,לבא .שואיו תופייע לע 
מוש ונחנא ,"תושעל המ ןיא" :תישילשה 
.תוקקותשה לש לוק-תת לוקה ירוחאמ םיע 
שואיה םוהת ךותב .החמשב טעמכ רומא הז 
.התוא תושיגדמ תורזחה .תוקבדב םישח ונא 
דחה ןועמב ןטקה רדחה ,םמורמ דמעמ והז 
,רזנמ לש וא אלכ לש את ריכזמה ,קירה םיר 

רתוי םלוה יל הארנ — "בוט אל יתסנכנ" 
רל יתסנכנ") ונידיבש םוגרתב ןתינה ןמ 
םע רתוי הפי בשייתמו ("הרוחשה המיש 

ךיא :ןוסרדנא לוא לש תיזכרמה ותייעב 
תענמנ יתלב איה םוגרתב וז האטחה .תאצל 
םלענ רופיסה לש יניילצה טביההש ימ יבגל 

.ויניעמ 
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תוקיתשב שוחל ןתינ .לכיה ןיעמל לדגתמ 
,תויצאטקפא ילב תורימא - תורימאה ןיבש 
.תורסמתה לש תואלמ ןימב תאז תמועלו 
טקפאה .ביבסמ תופחרמ המיאהו האריה 

.חיפיצה אוה - בלושמה ,ןורחאה 

,רופיסה ףוסב דחא טפשמ קודבל יואר 
ןינעב הנחבאה תא דדחל ילוא ונל עייסיש 
אל ינא" :רופיסה ףוסב רמוא קינ .הז 
הכחמ אוה ךיא הבשחמה תא תאשל לוכי 
."הז תא ףוטחל ךלוה אוהש עדויו רדחב 
ותייעב תא גיצמ ומצע ןוסרדנא לוא ,םנמא 
דחי ,ונא לבא ,תאצל טילחהל ךירצש ימכ 
:ימויק ןבומב) םייתניבש םיעדוי ,קיג םע 
תושחרתהל) הכחמ לוא .הכחמ אוה (דימת 
יתש - (ובצמ תא) עדוי לואו (תערכמ 
.יניילצה רוביגה לש תורורב תוירוגיטאק 
ןיידעו - ןריכהל התע הז ררועתה קינ 
בדב תטטדמ הזה ןושארה עגמה לש העווזה 
- תישילשה הירוגיטאקה ,תאז םעו .ויר 
ךיא ו/וא תאצל אל וא תאצל) הערכהה 
יניעמ םג .קינ יניעמ תמלענ - (תאצל 
קינ ,ירנה ןונזמב השולשה ןיבמ ירהש ,קיג 
ועה העידי התוא לא רתויב ברקתמה אוה 

.יגיילצ רוביגל הלוגה תא הש 

- 'גרו'ג :ןאכ העידיה תוגרד ןה שולש 
םלוע ,םיצוריתב ,שדחמ תוחאל הסנמה 
םלוע לא ררועתמה - קינ .רבשנ ונויגהש 
ומש - ןוסרדנא לוא .ונוחטב תא דביאש 
תה תא תכפוה ובצמ תא המלשה ותועד 

.תועמשמל - תידרוסבאה ותוטבל 

:םינש רובעכ ןוסרדנא לוא היהי קינ 
תויהל יושע 'גרו'ג .םשל הפוצ רבכ אוה 
ןוסרדנא לוא .םינש רובעכ ןוסרדנא לוא 
.'גרו'ג וא קינ תויהל דוע בושי אל םלועל 

.העידיה ןמ הרזח ךרד ןיא 

צורה"ו "תחמוצה ןבאה" םירופיסכ אלש 
כל ,שחרתמ "םלוע דע" רופיסה ,"םיח 
רבוע ענ אוה .דחא םוקממ רתויב ,הרוא 
השוחת הנשי .רזוחו ענ ,םוקמל םוקממ 
סנ םנמא םירעשה .המוסק תוילגעמ לש 
,םיערוצמה תיבב הזמע לאידע לע םירג 
תוואגב תאטוחה ריעה אתדילמוג לבא 
ליחתמ ןכיהו .םשל םג ומיע תסנכנ ,םייוג 
ושב" רשא ,אתדילמוגב םאה - רופיסה 
ויזהב הזמע לאידע לייטמ "היקקשבו היק 
םש ,לטנדלוג דרהבג לש וריעב וא ,וית 
ןהדימה-ינק םה םוסרפהו הפונחה ףסכה 
םייושע ונא רופיסה ןמ ןובנ קוחירב 

שולש ןיא הב ,תיתימ היצאוטיס ןיעמ שוחל 
,לטנדלוג דרהבג לש וריע - "תויואיצמ"ה 
דמימב תוענ - םיערוצמה תיב ,אתדילמוג 
,וז ךותל וז תושלופ םא יכ ,ירטס-דח ןמז 
ונל הלגתמ ןכותב ענה שיאהש ןפואב 

.הזל בושנ דועו .יפיזיס ךלהכ 

רדנא לוא ומכ ? הזמע לאידע אב ןכיהמ 
םנמא .ץוחה ןמ אובי אוה ,טסארא'דו ןוס 
לטנדלוג דרהבג לש וריעמ :רחא םגדב 
לש וריע לא אתדילמוגמ ,אתדילמוג לא 
רוצמה תיב לא םהינשמ ,לטנדלוג דרהבג 
רזוחו ,אתדילמוג לא םיערוצמה תיבמ ,םיע 
."ץוח"ב ראשיי םהומכ לבא - .הלילח 
ינוהמת אוה לטנדלוג דרהבג לש תואיצמב 
רכונמ דע ("םיברקתמ ךאיה עדי אלש") 
יבגל .("ךתוא םיריכמ ונא ןיא ,התא ימ") 
רקוח ןיעמ אוה אתדילמוג לש תואיצמה 
הדוקנ דע קר ךא ,םנמא ברועמ :עסונ 
- רתוי טעמ ברקתמ אוהשכ :תמיוסמ 
רזכ ותויפשו ודמעמ לע תמייאמה הבריק 
שוחימ"ב םשמ טלפנ אוה - רקוחו ןנובתמ 
תא ונל ריכזמה ,(*דכש ימע) "שארה 
יסקטמ טסארא'ד תא האיקמה "הליחב"ה 

.תילילאה פאוגיא 
אוה םאה .םיערוצמה תיב הזב אצויכ 

ותוא םישיבלמ םוקמה ישמש ?וב טלקנ 
,ותקושת ףא לע .הלחמה דגנ ןגמ ידגב 
,ןכ תילמס .ערוצמל היהי אל הזמע לאידע 
,הדונמ תניחב ,ערוצמל היה תילמס יכ 
עמל ךא .םיערוצמה תיבב אבש ינפל דוע 
ךא ,םיערוצמה לע אשינו דבוכמ .לדבנ הש 

.טילפה אוה .םהמ הגוש 

אופיא אוה .ע .ע "תויואיצמ"ה שולש לכב 

והו תקזחתמה ,תוילגעמה תשוחת .הלוג 
הביצמה איה ,רופיסה תאירק םע תכל 
תיבב ותייהש תויפוס יבגל םג הלאש ןמיס 
יתש ?הנורחאה ותנחת היהיה :םיערוצמה 

דע" - רופיסה תא תומתוחה םילמה 
ינוריא רוא תוקרוז ןהש המ דבלמ - "םלוע 
יקח לכ (תילכת-רסוח) תילכת לע והשלכ 
ידבע" תא ונתעדות לא תוריזחמ ןה ,ויתור 
ףוס עגונ ךכו .רופיסה תליחתבש "םלוע 
,ירוחאה דמימב ,ונמיעטהל ידכ הלחתהב 

.תיפיזיס תוניילצ לש המעט תא 

.הדבוע איה ,םוקמ לכל ,םוקמל ותורז 
יכ ,םוקמ םושב טלקיי אל אוה .ךלי ודבל 
תומשגתה וזיא ינפב הציצח אוה םוקמ לכ 

.ב"כשת ,ןקוש תאצוה ,"פיצעהו שאה" * 
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הנמזה ךכ םושמו ,יומס רעש םג ךא ,המלש 
שמו ינוהמת םהב רובעי .ע .ע .תוסנתהל 
שיש הממ רתוי שוחי םלועל יכ - םמות 
ןדע הדע !האלה רובע :האירקהו ,םהב 
רקיעב םא יכ ,המיסקמ הנקז קר הניא 
וק"ב ליגריול המודב ,"החנמה ךאלמה" 
- ."תחמוצה ןבאה"ב טארקוסלו "הידמ 

?ןאל לבא 

דע רוקחי ותוא ,ןויתפה אוה "רפס"ה 
וצמה תיבל ףרטצה ונעמל םאה - םלוע 
םירפסה לכב יל יד אל אמש" ?םיער 
חא לש םירפס לע טוהל ינאש ,יתיבבש 
ץורית ,ןדע הדע ינפב ץרתמ אוה - "םיר 
."רפס"ב ותוניינעתה תא ,לוכיבכ ןינעל אלש 
דואמ ער טילקרפכ .ע .ע הלגתמ הז ןינעב 
התוא ירוחאמ םא אלא ,רפסל ותוטיהל לש 
שקבמ אוה ,ימצע גולגל לש הלק המיענ 
פס יכו ,ןדע הדע ,ךממ השקבב :זירכהל 
ינא ךלש םיערוצמה תיב לא ,רסח ינא םיר 

.אובל קקותשמ 

וב אל ורקיע ,םיערוצמה תיב םג לבא 
קל תוסנתהבו תורהטיהב םא יכ ,ומצע 
ןיא יניילצה רופיסה ? המ תארקל - תאר 
לדחי אלו ,טלקיי אל .ע .ע .תובושת ול 
,םירקמה ןמ הרקמ הניא ותורז יכ .עונל 
יתלבה ושופיחב .ןיילצ אוה .תיתוהמ םא יכ 
ןברקה דע - םלשה רבדה תא האלנ 
,אצמי אל אוה ,ןבומכ .ןיילצ אוה - םלשה 
- ןימאי אל אוה ,ןותנכ רבד לבקי אל אוה 
- םלוע דע ונממ אלפומה תא רוקחי אוה 

.יפיזיס ןיילצ אוה ךכבו 

לאידע לש ורבע לע םיעדוי ונא המ 
? םירוענ ? תודלי .םולכ אלו טעמכ ? הזמע 
יסב הלאל ןמיס אל ףא ? החפשמ ? תובהא 
.דמלש ירה רוטקוד אוה םא ,ןבומכ .רופ 
םתוא שבל אלש" ול שי םיבוט םידגבו 
םוקמב ."רוטקוד תרטעב רטעתנש םוימ 
ןיא .לכה הזו .ומיא רבקב עבשנ אוה דחא 
נמיה שי .ידוהי אוה םא וליפא םיעדוי ונא 
היווהה םש וא ,תווצמ רוכזיאמ הביקע תוע 
רבד לכ וא ,ןימאמ ידוהי לש םיחנומב 
ףא ןיא ?תרחא היסנכ ילוא .ידוחיי ידוהי 
,דבלב דחא םוקמב רכזומ םיהולא .ךכל זמר 
ארקו") ישומיש בינ לש תרגסמב םש םגו 
אלש יניע ויה ןכיה ,םיהלא לא ,הלהבב 
וב דמעמב םג .( - "תדמוע תאש ואר 
,םיערוצמה ינפב רפסה יקרפמ ארוק אוה 
,היסנכ לש תושרד וא רסומ ילשמ ארוקכ 
םג רכזומ וניא אוהו .רכזומ םיהולא ןיא 

יגרותיל ינושלה רשקההו ןינעה םש םוקמב 
יהובג םייוג ויהש") תאז םיבייחמ שממ 
םיתוגה םהילע ולעש דע הוואג יזילע םייניע 
אלו םיתמה - "םזוע תוואג םהמ ובגו 
:ינוליח ןיילצ לש ונקויד ירהו .(םיהולא 
תמ ;השיגפל ארקנש ימכ גהונו - ןקפס 

.ונממ אלפומב רקוחו - שדק 
יוטנ ,ורבע לע זמרנש טעמה ,תאז םעו 
והשמ לא ,ףוקש יצח ,קד ףיעצ ןיעמכ 
ועה תויווהב .החפשמ םיקה אל אוה .רחא 
רחא לשוכה ורוזיח ,ןולשכ אוה הזה םל 
יניעב אוה המו .ותוא שיגדמ ךא םיל "ומה 
םסרופמ וניאו םדא םתסמ הלעמל" :םלועה 
- (זיש ימע) "בושח םדאל בשחנ תויהל 
זי ,םלועב החלצהה למס ,לטנדלוג דרהבג 
ותיב תענצב ךא ,הת סוכל םנמא ותוא ןימ 

.םינמזומ ילבו 

םימיה לכמ ,םימיה לכמ הפי הז םוי" 
לש הנפמ תדוקנב רמוא אוה ,"יח ינאש 
- לודגה יוכיסה וינפל חתפנ רשאכ ,וייח 
והז .םיערוצמה תיבל לבקתהל - ארונהו 
רחא רוזיחה ,םיבולעה וייח לע ןיד-רזג 
.לטנדלוג דרהבג לש ומלועב המודמ הליהת 
זבכ הלגתמ וייח לעפמ ירהש - !הסובתו 
הנחמ - יוכיסה לודג המ לבא .זוב 

!םיערוצמה 

יסיסבה טקילפנוקהש ,הלגתי הרהמ דע 
בלה לומ רפוכה חומה - ללוקמה ןיילצה לש 

.םש םג רעבי - ןיילצה 
ורוזיחב לשכנ םאה ?רבשמה לחה יתמ 
ונושל ונממ החכשנש םושמ ,םיל"ומה רחא 
קומעש םושמ וא ?בושיה ןמ םדא לש 
- וייח תדובע "תריכמ" דגנ םמוקתה וכותב 
צההו םוסרפה ילילאל - וייח םעט םצעב 
ונא - והותהו תונקורתהה תמיא ?החל 
:הזמע לאידע לש ותכובמבו הב םישח 
כסמ לטנדלוג דרהבג לש התפמה ותעצה 
ולש תעפוה םע קר לבא .וילגר תא תכס 
קומע המ ונל הלגתי ,תרחא תושר לש התח 
? דלוה התא ןאל :טקילפנוקה אוה ימוהתו 
רוצמה תיב לש דלוהו ןמתסמה וחתפ לומ 
תולבה לכ וינפל תבצייתמו החיגמ ,םיע 
ול שידקהש רפס :הכ דע וישעמו וייח 
אקוודו ,רתוימ התעו וייח תונש םירשע 

."החלצהה" לא הנמזה תאז הדוקנב 

לש הז דדוחמ תוא ,וז הלאש - ?ןאל 
ןאכ עיפומ ,"ונייח ביתנ עצמא" רבשמ 

.םיערוצמה הנחמ :"ונורתפ" דצל 
וצה ןבאה" תמועל ,הז רופיסב ישוקה 
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וניא ,רבע יזמר רתאל ,"םיחצורה"ו "תחמ 
ותואב רבשמה תא רתאל ונתיאמ ענומ 
ןוסרדנא לוא לצא ותוא ונרתיא וב םוקמ 
ביתנ עצמא" :םיירהצה וקב ,טסארא'דו 
קר לבא ,ותוא םירבוע םישנאה בור ."ונייח 
,וילא עיגמ - ללוקמו - רחבנ טועימ 
רפוכה .בר חוכב ומצע לא הרזח קרזנו 

.ומצעל הלגתמ אוה הז וק לע ןיילצה 

וב ןבומ ותואב ,רבע לש ורדעה ,רומאכ 
ללוש ,םירחאה םירופיסה ינשב םייקתמ אוה 
,םודק ןורכז לש קוחר בוהבה ותוא ונתיאמ 
יפיזיס-ילגעמה יפואה .רדעהה תא ןנוכמה 
,יפארגויב רבעל קוקז וניא רופיסה לש 
אוה ,לגעמה ינוח לש ולגעמ ומכ ,לבא 
אלש ,הז רופיסב .תימסוק תוברעתהל הקעז 
יפיעצ" ונל ןיא ,םירחאה םירופיסה ינשבכ 
וג הכ ותעפשהש ,רדעהה .ונרזעב "רבע 
רדוח וניא ןאכ ,ןיילצה רפוכה לע תילר 
ורכז ירבש תועצמאב רופיסה תמקיר לא 
.םירחאה םירופיסה ינשבכ ,םייטאמוארט תונ 

ןדע הדע לש התולגתהב :םואתפ םא יכ 
.ע .ע לש ותושערתהו 

הברה גרוח ןדע הדע לש התסינכ רואית 
גישה ,יתנשה הרוקיבל ץוחנה תולובגמ 
ירק רמוח תפסואה "תחא הנקז" לש ,יתר 
,בותכה ךותמ ןיבהל לקנ .םיערוצמל הא 
תושגרתה אלל ורבע םימדוקה הירוקיבש 
רטפיהל ול תרזוע התיה הנשל תחא .ללכ 
עמוש אוה התע .םירתוימ תורבוחמו םירפסמ 
"להבנ" אוהו "םואתפב" "םיילגר לוק" 
,לעופה לכשה קספ .חורפל ותמשנ הדמע"ו 
השענ .םדיקפתב ודמע דוע דבלב םישוחה 
כתשמ ונא ןיא ."םיינזא םיינזא ופוג לכ 
וב שחרתמ הזה לודגה רבדה לכש ,םיענ 
החדנש ול עידוהל ואב אמש" ששחה ללגב 
משש ,בותכה ונדמיל התע הז ."ןויארה 
לטנדלוג דרהבג םע השיגפה תארקל ותח 
לכתסמו הארמב טיבמ" אוה .וילע תבברועמ 
הנתשנ אלש םהילע המתמו תיבה ילתכב 
םיכירצ לכשה תרוש יפל ירהש ,םתיארמ 
,"לכשה תרוש" ירוחאמ יכ ."ונתשיש ויה 
תעתור .ע .ע לש ותמשנ ,ןיבהל ונילע ךכ 

.ודועימ הטוהש םדא לשכ ,תדחפנו 

לש םמתימה וכלהמ י"ע םייובש ,םא לבא 
.ע .עש ןימאהל וניעטנ ,הכ דע רופיסה 
ונניא ,.ג .ג םע וז השיגפל קקותשמ םנמא 
"ףדוע" לע העתפאב ביגהל אלש םילוכי 
"םידעצ לוק" .רומאה עטקבש תושערתהה 
יכזמה תישגרו תישוח הלומה התוא לכו 

- יטסימ יפוא ילעב תולגתה ירואית םיר 
יבגל ,היצרופורפ לכל ץוחמ םה םילודג 
.ול תנמוזמה וז ומכ ,ךכ לכ תיקסע השיגפ 
,שדח ,רחא לוק וילא עיגמ ןכ םא אלא 
,"םיינזא םיינזא השענ ופוג לכ" ותארקלש 
רבעל הכ דע ךשמש "לעופה לכשה קספ" 
(חיש ימע "לכשה תרוש" האר) הקסיעה 

.ןיילצה בלה חתפנו 

והשמ דהדהמה ,דמעמ ותוא ,ךכל ךומסו 
שא" :קוחר ןורכזכ ,דואמ םומעו ימיטניא 
דע םשמ זוזא אלו תיבה תפוקסא לע הטת 
וקה ותעצה ,אתדילמוג ,רפסה ."יגוסינכיש 
דמגתמ לכה - לטנדלוג דרהבג לש תמס 
הלואגמ תוחפ אל הצור הזמע לאידע .ןאכ 

.המלש 

יוכיסה הזמע לאידע ינפל חתפנ רשאכ 
ןיאש המת אוה ,םייצראה וייח לש לודגה 
תמ יניילצה ועבט .ותיבב היורש החמשה 
ףסכנ ובלש רבדה קוידב הז אל .םמוק 
ותהימת לא ףרטצהל םיברסמ ונאו ,וילא 
םוקמ לכ - .ע .ע לש ובל ןינעב .ע .ע לש 
לא אמצכ הלגתמ אוה ,יוטיב ול ןתינ וב 
.ג .ג םע השיגפל ךרענ אוה רשאכ .םלשה 
- ףילחמ אוה וידגב תא אלש תוארל לק 
.ןבומכ ,החלצה אלב .ףילחמ אוה ועבט תא 
,םירצקה םיטפשמה ,תצרמנה תוליעפה 
המ דע םידיעמ ,םילעפה יפופצ ,םיינבצעה 
רתונש המ .התוסכל וילעש הכובמה הלודג 
- ('ב קרפ ףוס) החמשמ םיקיר תוריק םה 
ללח - ושפנ רויצ תא םהב םיריכמ ונאו 

•קיר 

,תוקפס ונל ןיא תיניילצה ושפנ יבגל םא 
תדמוע ושפנ .ותעדות יבגל רבדה הנוש 
מה תא ההזמ איה :המלידה ךותב ןתיא 
.ג .ג ול עיצמש גוסה ןמ החלצהה לא הכיש 
חאה הימי לש תגגוחה תותיחשה םסק תאו 
תרבוגו ,םייותיפב ,אתדילמוג לש םינור 
,רתויב תוהובגה תוסנתהה תולעמב .םהילע 
ות תא תעדוי איה ,םיערוצמה תיב ךותב 
התוא לש החוכמ ,הלא לבא .האנקה תעל 
יכמ םילודגה תובבלה קרש תישפנ הימיכ 
םגזמב ,התוניילצ תא םיקימעמ ,התוא םיר 

.רותיווהו באכה חלמ תא הב 

א'דמ לידבהל .העדותה רושימב ןכ אל 
ןיב תודחב קלחתמ טקילפנוקה ןיא ,טסאר 
ןורחאה ונחבמ .רפוכה חומהו ןיילצה בלה 
דימת היהי - ילכשה רושימב טסארא'ד לש 
דגנ ורצבמ םג אוה ןקפסה חומה .ןויגהה 
וחומ .הזמע לאידע ןכ אל .בלה תכישמ 
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איה ןויגהה תרושו ,ובל לא רתוי ךומס 
.קזחה ודצ דימת אלו ,ובש דחא דצ קר 
םיכייש "לעופה וחומ"ו "לכשה תרוש" 
ךותמ" ךלוהה ,וחומ לש הז דצל הארנכ 
.ג .ג לש תומסוקה ויתועצה רחא "ןובשח 
מוג ייותיפ רחא הכומנ תונרקס ךותמו 
םירוויע תירב תורכל ןכומ וליפא אוה .אתדיל 
ךשכתשמה ,ושפנ לש תוחנה דוסיה םע 
תציבב ,תחנ ילב ןבומכ ךא ,תוואת ילב אל 
הז דצ דועב ךא .אתדילמוג לש היתויטס 
ומוקמ תא עדוי .ע .ע לש תיניילצה ושפנבש 
תיתד - הוואת אטבמ אוה בטימלו ,תוחנה 
ירה ,המלש תורכמתהל - התוהמב תיריזנ 
.תחמשמ הקתפרה וז לעופה וחומ יבגל 
המצע ףיקהל היושע ףא איה ךכ םשל 
וקוסיע םצעמ הווצמה ,רקוח לש ותליהב 
ימוגב גנעתהל ;לכב תוסנתהלו לכה תעדל 
ףוטקל תוריפה תאו (םולחבו היזהב) אתדיל 
תאז הדוקנב .לטנדלוג דרהבג לש ומלועב 
רומחה וחומ לא "לכשה תרוש" הקישמ 
ןקפסהו אנקה רקוחה לש הז ,.ע .ע לש 

.תותמא יאצחב קפתסהל ןכומ וניאש 

לא ףאושה ,וחומ לש הז דצ םג לבא 
הרהמ דע הלגתמ ,"היקנ תלוסכ" תמאה 
םא יכ ,רומחה ןבומב תמאה רקחכ אל 
מוג רקחב הרסחה הילוחה .אלפומה רקחכ 
תודבועה ףצרב רבשה דצב - איה אתדיל 
,תילמס הניחבמ - אתדילמוג ןברוח לש 
ילפ ושוריפ .אתדילמוג ןברוח לש דוהה םג 

.יטנדנצסנארטה לא הש 

הזמע לאידע לש רקוחה וחומ ךפהנ ךכו 
רפוכה לש ויבטק ינש ןיב תוששוגתה תריזל 
:ורועיב לעומ אוה םהינשבו - ןיילצה 
לש ומסקב ידמ יובש אוה ןקפס רקוחכ 
אוה יטנדנצסנארטה רחא ההונכו ,אלפומה 
אוה וחומ .רקוחה לש ותונקפסל ידמ ןמאנ 
,עוגנ אוה .תרסוימ תוצצורתה לש הריז 
ינפל םיערוצמה הנחמ אוה םיוסמ ןבומב 
,תאז הניחבמ .תירופיס תואיצמל היהש 

.תומשגתה אוה ,ילאסקודאראפ חרואב 
שכ המכחה .םיהולא תעד איה המכחה 
תעד איה ,רפוכה לש ותונקפס הילא תיוולנ 
לש ןורכז ,חותפ עצפ אוה רדעהה .רדעהה 
הוורי אלש אמצל ךפהנ ךכבו ,רבשנש רשוא 
"םיילגרה לוק" תא השועש אוה .תימלוע 
ףוסב תועדוותהה דמעמ תאו ןדע הדע לש 
כל ,תצרופה ,ךכ לכ הלודג הלטלטל קרפה 
טסקטה לש "יאזורפה" ףצרה תא ,הרוא 
.וייח תא רסומ אוה הלש ,המכחה .ידיימה 

,ןדע הדע לש הילגרל ליטמ אוה התוא 
שע" .המכח לש תורשפאה םצעב הריפככ 
המכחה לצב יובח םדא ול בשוי הנש םיר 
,הרואכל ."וזכש המכח ףוסב רמאיש ידכ 
לוטנ אל ךא רמ ,תצקמב קלקלח טפשמ 
ירחא "וקה תא רשייל" וליאכ שקבמש ,ןח 
ונושל תא הכפהש תייודיו תוצרפתה התוא 
ןיבהל םירומא ונא טשפה יפלו .םוגמגל 
הרימאה לא ןווכמ ולש םזאקראסוטואהש 
רתוי התעיקשב המחה האנ") הל המדקש 
שוחל ונל עירפמ אלש המ .("התחירזבמ 
תאירק לש הז בלשב ונעגה רבכ םא ,דימ 
,ולש יניילצה דמימה תשגרה לא רופיסה 
םירבד םתוא לא קר אל ןווכמ הז טפשמש 
ילואו ,םא יכ ,התע הז טלפש םישגרנ 
דמעש הכ דע וייח ןויסנ לכ לא ,רקיעב 
.רבשמל עלקנ התעו "המכחה לצב" ולוכ 
ןיא המכחה ,ותוא עישוהל הלכי אל המכחה 
,טפשמה לש רמה םזאקראסה .העושי הב 
:וצחמ לכ הנפומ תונורחאה םילמה יתש לא 

.וזכש המכח 

םא ."וייח ירהצ" לא םואתפ ץיקמ םדא 
ינוליח ןיילצכ ובצמל תועדומה .ץיקמ אוה 
הביצמו תוינומלאה ןמ ותוא העיקפמה איה 
לואו טסארא'ד .רופיסה לש וזכרמב ותוא 
,הקזחו הריהב תימצעה םתועדומ ,ןוסרדנא 
ילוא ,הזמע לאידע .הנורחאה הנקסמה דע 
םושמ םג ילואו) רתוי בכרומ אוהש םושמ 
לע םיבוהא הכש יוסיכ-יוליגה יקחשימ 
הקזחו הריהב תימצעה ותועדומ ,(ורצוי 
דמעמ .תוחפ תיתועמשמ אל ךא ,תוחפ 
ומה ירמו קפס ייוטיב םתואו ,תועדוותהה 
תתל םהב יד ,רופיסה ףוס תארקל םיאב 
ול ןיאש רקח .תועדומ התואל עירכמ ףקות 
.יחצנ אמצ .יוחיא ול ןיאש ערק .ףוס 

.ותללק תא קבוח ללוקמה ןיילצה 

לא ףאוש יניילצה רופיסה לש רוביגה 
הלואגה לע רתווי אל אוה .המלשה הלואגה 
הביאכמ העידי עדוי אוהש ףא לע ,המלשה 
ןכתית אלש ,תוילשא אלל העידי ,המורעו 
תא ומצע לע לבקמ אוהו .תאזכ הלואג 
בהוא אוהש ופוס .בהואו ללקמ ,ךרדה ירוסי 
ילואו ,םג םא יכ ,היתוגופה תא קר אל 
ותוא ףחוד טקשה-יא .הירוסי תא ,רקיעב 
תמ םייח לש אטחה תשגרה - .המידק 
וגפ םייח לש ,תועמשמ םישקבמה םיזבזב 
,לודג עגר לש רכזה .ןוקית םישקבמה םימ 
וליאכ םואתפ שח ובש ,קרבכ רוונסמו רצק 

(42 דומעב ךשמה 'ר) 
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ךייר רשא 

םיריש העברא 

טבונ ריש 

הנה ףוס ףוס 

םירישה םישענ ףוסבל 

.ףוסניא דע םיטושפ 

יתניבמ אלפמ םומע שרש 
 T T : T י

.החירפ דע יב הכמ 

ישארב תרכמה הימהה ,הא ,הא 

הזה הוןמב ילע תחלוצ 

החולמ הלמ הכפמ םימעפל 
 • : T • : - T : T • T

יריש לע המצע תא הכילממש 

.הננר םרזל הנינא תשראב 

9 רדושמה לע 

 1

התע? ול האבשכ ר-וושמה הזעוע המ 

הטלע ול האבשכ ררושמה הזעוע המ 

הרואת ירישב ותד-וזו לע רעתבמ אוה 

.הטעומה ותוךח תקלח ךותב רצבתמו 

התקוצמב ושענ אל םא ויריש תא הדמע המ 

התחירפב ושפנ אל םא ויריש תא השוע המ 

הרוה? הלטלטב תולעל ררחתסמה ונוימדו 

.התאר אל דוע ןיעש המ תא תוארלו 

 2

ררושמה טרופ וייח ריש תא 

T - ... T T . - • - .ותרענ לש הרטיגה ףוג לע 

הנרכזי .דימת תיאדו החכש ךותמ 

תומולחב העומשל םינשה ףלחב 

.םיפירח םיעוגעגב הנחצחצי 

וייח ריש םע ררושמה ול בשוי 

הלילו םוי םב ןיאש םיכראה תולילב 

םיפל םיקחרממ הלוע הרטיגה דהו 

.םיללממ םילילצב ותוא למשחמו 
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יתפסי אלו 

ריש יתבתכ ךכירחאו 

T S* } - - V V 1 • T J תבשוחו ריע האור תא .יתפסי אלו 

.יתפסל אלו יתבהאש ריע .תלב לע 

יתכלה הימוד יתכלהש תוביתנ 
 ; • TV-!• י T T - . .

י T — י * T I :- V ףעיה ךלצ ינאשי רשא לכל 

.יתבסל אלו יתכלה ךירחא 

ריואב תחרופ הבש הימוה ריעו 
 T - - TV T • * S י ר

םילמה ןתוא לכמ תויתוא תבהל®' 

- -• • -: T • a - T » •«*TV עדוי ינא המ .יתפסי אלו יתעדיש 

.ונילע תוירבהש המו ילע תאו ךללע 

הלוק ןיאו יתפסל אלו יתנבהש השא 

המכ .תרבוע איהזע המ תא יב ריבעמ 

יבל ריע ךותב ריאממו ךלוה הרכז 

.ריכץהלו קל-זל הנובלכ תבהול התומךו 

ריאל ימו תונ1רכן יב ריעבמ ימ 

. . v ו - v T . - • t i יב םירבועש תולוקה תא היובכה יכרדל 

• ! T • 5 T TS - TV V V-!• T J .יתפסי אלו יתרבעש תבאוכה היימרה לכו 

תבאוד ימד ךותב תויתואה תחירפ ושכע 

אך!נ תחימצ יב תבהוא תויאיג ריעו י 

,יתפסל אלו יתמלחו יתבהא הבש 

יב הללוח אלש תבהוזה יתודל! םש 

V •י T ! T - ! T r• T : - הלאה םיקחשה לכב המצע תא תמלוח 

םמצע קחשל םיעדוי תומולח קרש ומכ 

ויללצ לכו םדאה תא ריבעהלו 
 S - !-- • TT! TS T T T V

TT! T *י S •T T .הנבל הבצמל ריהב בצממ 
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חמצ ידע 

וכ"לענ רובעב 

וקה יתש''ו 1"הקותמה לגרה" ירמאמב 
ןונגע תריציב דחא אשונב ונדש ,2"תומ 
םיעטקה ראש ןיב יתאבה ,"םושלש לומת" 
רמוק קחצי לש ותוטבחתה תא םיראתמה 
,ינוליחהו יתדה - םייחה תוחרא ינש ןיב 
ןיבו ,היגוסו הרפש - םישנה יתש ןיב 
,הז עטק ףא ,ופיו םילשורי - םירעה יתש 
דציכ רמוק קחציל םולחה רש הארמ ובש 
םרוג תומלועה ינשב תיב-ןב תויהל ונויסנ 

:םהינשמ דרטנ אוהש ול 
ויתונוועמ םתויח תא ולביקש םיער םיכאלמ 
תהל םילוכי ויה אלו ליאוה ...םינושארה 

עמ ידי לע םחוכ שיתה רבכש ,ולצא ברק 
לעב תא חילש םהל ודימעה ,םיבוט םיש 
אב .ערו בוט ןיכ עצוממ אוהש ,םולחה 
.םיה לצא וכשמו קחצי לצא םולחה לעב 
.וילענמ לצא רזח .וילענמ תא םש חכש 
דחא םדא וב עגפ .ועבוכ תא חור החירפה 

ןוויכ .ךעבוכ ןכיה ךאראו אוב ,ול רמאו 
ףחי בוחרב קחצי דמע .םלענ ומע ךלהש 

.3 (542) הלוגמ ושארו םילענמ אלבו 
יתש רויצ אב עטק ותוא לש וכשמהב 
ךא ,רמאמ ותואב ינינע רקיע היהש תומוקה 
ותואמ םלעתנ הבה יחכונה יאשונ ךרוצל 
,עטקה לש ותליחת תא קר קודבנו רויצ 
םולחה רש הארמ הב הקסיפה תא ,רמולכ 
ופוסש ,קחציל (ערל בוט ןיב עצוממ ונהש) 
אלו ופי אל :תווצקה ינשמ חרק תאצל 
,רמוא הווה ,הרפש אלו הינוס אל ,םילשורי 

.םיילענ אלו עבוכ אל 

עבוכה .עבוכל ךופהה למסה איה לענה 
,אוה יושעו ,דחאה והצקמ ףוגה תא הסכמ 
לועל םדאה תקיז תא למסל ,תדה תווצמב 

.1963 ,ילויב 26 ,"ץראה" 
.1963 ,טסוגואב 9 ,"ץראה" 

חאל טרפ ,הז רמאמב תומוקמה-יארמ לכ 
,ןקוש תאצוה ,"םושלש לומת"מ םה ,ןור 

.ו"שת ,ביבא לתו םילשורי 

והצקמ ףוגה תא הסכמ לענה .םינוילעה תומ 
הטמ לש עבוכ ןימכ אופיא יהירהו ,רחאה 
הב רחובה םדאה תקיז תא למסל היושעו 

.םינותחתה תומלועל 
לכל םיילענה רויצ שמשמ הז דיקפתב 
שי ךכ :"םושלש לומת" ןאמורה לש וכרא 
אוהשכ וניבהל שי ךכו ומצעלשכ וניבהל 
םירחא םירויצב ,הארנ דועש יפכ ,רשקנ 
לש יביטומה גראה תא ומיע םידימעמה 

.ונינפלש הריציה 
הריציב הנושארל עיפומ םיילענה אשונ 
הידידיב רושק אוהשכ תועמשמ לעב אשונכ 
תא הנושארל קחצי שגופ רשאכ .ץיבוניבר 
,רוהטו ,ץולח ןיידע הלה היה ,ץיבוניבר 
יבר .ףורצ םזילאידיא םא יכ וב ןיאו ,בערו 
םילענמ אלב ףחי ,אופיא ,ךלהמ הז ץיבונ 

:ץראה לע 
...אציו ודיב םלטנו וילדנס. תא רוחבה ץלה 
לש וילגרש האר .ץראה לע טיבה קחצי 
וילענמ ךותב וילגר וצווכתנ .תופחי ורבח 
ירחא ךלהו ררגנ ...םיצוקב ובקנתנ וליאכ 
וילדנסו קתושו ךלהמ היהש ותיוול ןב 

.(48) ודיב 

יאה :ץיבוניבר לש ותליחת אופיא יהוז 
,רמולכ ,לענה תצילחב למוסמ ובש םזילאיד 
עדומ רמוק קחצי .הזה םלועל ףרוע תיינפהב 
ןגרבתנשכ ,רתוי רחואמ ןכש ,בטיה ךכל 
לעונ" לחהו םילאידיאל ףרוע הנפ ,ץיבוניבר 
:קחצי ול דמוא ,(87) "אכל לש םיילענ 
לש ולא םיילענב ךמצע לע התא בוהא 
רכזנ ינאש ליבשב ךתוא בהוא ינאו ,אכל 

.(87) םימוקעה ךילדגס 
,רחא ףורצ טסילאידיא וגל עיפומ רשאכ 
ויחהו המלשה תומדה אוהש ,יקמחנמ ברה 
וב שיו "םושלש לומת" ןאמורב רתויב תיב 
ותואב אוה ףא ראותמ ,חישמ ינממסמ והשמ 

:ןפוא 
יבג לע ,הדימעב דמול היה דמול היהשכו 
בורמ תוהק וילגר ושענ .ול ןיקתהש דומע 
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קובקב חינמו וילענמ תא ץלוח היה ,הדימע 
.(175) וילע דמועו 

,ברה יקמחנמכ אלש ,ץיבוביבר ,רומאכ 
אוה .ולש םזילאידיאב הברה דימתמ וניא 
גב תונחב תרשמ השענו הדובעה תא בזוע 

.ץראה תא בזועו םק אוהש ופוסו ,רחוס ,םיד 
,היבאל ורבח תא הוולמ קחצי רשאכ ,הנהו 

םויהש ,ורבח לש אכלה ילענמ לע טיבה 
.(94) םוי לכמ רתוי םיקיהבמ ויה 

במו תוחמש ץיבוניבר ילענש המית ןיא 
םוי ץראה ןמ ותדירי םוי ירהש ,םויה תוקיה 
ןתוהמ הרבגתנ ךכב ירהש ,ןהל אוה החמש 
םייתניב .ןהלש בטוקל ץיבוניבר תא התסיהו 
תלק ותרבח ,הינוס תא למנב קחצי האור 
יפטה ,תילעוגה ,השפטה ,תיחטשה ,תעדה 
יתבתכ רבכו ,ץיבוניבר לש תפיוזמהו תיל 
המש ארקנ םניח לע אלש רחא םוקמב 
רבדל אלש) הינוז והגהי ועמושהש ,הינוס 
יתש ועמשמש ,גנירייווצ ,התחפשמ םש לע 
אוה ץיבוניברמ היגוס תדירפ עטק .(תועבט 

:הז 

לש וילענ לע הדמעו המצע הינוס הפקז 
הנפ .הנורחא הקישנ ול הקשנו ץיבוניבר 
איצוה .םולש ול רמאו קחצי דגנכ ץיבוניבר 
.(94-95) וילענמ תא חנקו וסיכמ תחפטמ 
לכ םתוח עיבטהל אופיא תשקבמ הינוס 

לש תימשגה ותוהמב ,יצרא ,ינפוג ,והש 
טמ תא לטונ אוה לבא ,וילענמב ,ץיבוניבר 
קחצי .הנממ וילענמ תא חנקמו וסיכמ ותחפ 
םדאל :הרפש יבגל טסברהכ הינוס יבגל 
,"חכשי הרהמב אל ךרשבכ רשב" ,והומכ 
ולוגלגב ץיבוניבר ןכ אל .ררושמה רמאמכ 
הינוס לש היתובקע תא החומ אוה .שדחה 
בושו ,ופוגמ הרכז תא חנקמ ,וילענ לעמ 

.הילא רבד ול ןיא 
הז ןודינב הנוש הנניא ,ןבומכ ,הינוס 
רחאל השוע איהש ןושארה רבדה .ץיבוניברמ 
תא חצחצל אוה למנב ץיבוניברמ התדירפ 
ידירש תא הפוגמ תוחמל ,רמוא הווה :הילענ 
המצע תא רישכהלו ץיבוניבר לש ותוחכונ 
אלוממו אלמ המכ ךתעד ןת .שדח בהאמל 
משמ-תתו םייטורא םיזמרב אבה עטקה 
ןונגע לש רומגה ובועית תא תולגמה תויוע 

:וז הינוסל 

,ןימסי לש הדוגא החקלו .דינוס הדמע 
,הרמאו הירוחאל םהמ הלימהו םהב החירה 
לע תחא הלגר הדימעה .ילענ תא חצחצא 
ילדש ההיבגהו םיילענ חצחצמ לש הבית 

קילחהו הלגר תא ןחצחצה רשיי .4התלמש 

,5וכותל ?,לדו רעישה ילכ לטנ .הלענ תא 
לענהש דע חצחצמ ליחתהו החשמב 1צענ 

הדמעש העש קחצי רכזנ .הארמכ הקיהבה 

ותוא הקשנו ץיבוניבר לש וילגר לע הינוס 
ץיצהו וחצמ לע ודי קחצי ריבעה .וחצמ לע 
ינפל היינש לגר הינוס הדימעה .6 ודי ךותל 

וליאכ ,הפי הפי השעיש ותזריזו חצחצמה 
קחצי לאש ,היה המ ךכ רחא .רקיע וז לגר 
איצוה ךכ רחא ,ומצעל בישהו ומצע תא 
הב חנקו םיאריש לש תחפטמ ץיבוניבר 
היגוס הארק ,י לפח .וילענמ לעש קבאה תא 

.(96) הכלהו ורכש תא יברעל הנתנו 

םע םיבהאה תשרפ תא המייסש רחאלו 
תנתונ ,הזמ הז םהילענ והנקו ,ץיבוניבר 
תא תנתונ איה המבו .קחציב היניע היגוס 
אלו ,ןבומכ ,ושפנב אל ?קחציב היניע 
תויצראה למסב ןבומכ אלא ,וב האנש המב 
היגוס הליפשה" :וילענב התגרדמ יפל אוהש 

"קחצי לש וילענב הלכתסנו היניע תא 
קחציל היגוס תרפסמ ןכמ רחאל .(100) 
ואיבהל לכוא אל וכרא תמחמש ,ךורא רופיס 
לומת" יארוק לכל אוה רוכז יאדווב ךא ,ןאכ 
,בוש רשא) ןמלטימ לע רופיסה - "םושלש 
דריש (רוסרס ,ךוותמ ,ותוהמ לע דמלמ ומש 
תיישעת לעב םש השענו םירצמל ץראה ןמ 
םע רבידו ונושל קילחהש ךותמ ,םיילענ 
תא הנקו םיילענ ינינע לע םיילענ תונח לעב 
,םיילענה שיא ,הז ןמלטימש ןבומ .וביל 
ימ ןיב רשקה ,בגא .הינוסל לאידיאה אוה 

וסמחנ ,ךילוש ולגנ ךנווע בורב" :קודו .4 
,ךינפ לע ךילוש יתפשח ינא םגו ...ךיבקע 
תמיז ,ךיתולהצמו ךיפואינ ,ךנולק הארנו 
יגו" .(גי והימרי) "הדשב תועבג לע ךתונז 
ךרעמ םייוג יתיארהו ; ךינפ לע ךילוש יתיל 

לכ" .(ה ,ג םוחנ) "ךנולק — תוכלממו 
התאמוט ...התוורע ואר יכ הוליזה הידבכמ 

.(ט—ח ,א הכיא) "הילושב 
,היגוס לש היבהאמ לככ והירה :קודו .5 
ראל םיכשמנ םה רשאכ הכותל םיקקורה 
תצנצנמ איהש ,היגוס לש (הילענ) התויצ 

.רתויב העש התואב 

לש התקישנ תא וליאכ לטונ קחצי :קודו .6 
(ץיבוניבר לש וחצמ) וחצמ לעמ הינוס 

.תרמשמל 

יברל אוה םירבדה רושיקש ןוויכ :קודו .7 
הביגמ הינוס וליאכ םשורה לבקתמ ,ץיבונ 

,תרמוא איהש ךכב קחצי לש ויתובשחמ לע 
.ץיבוניבר רדס לסח 
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.ירקמ וניא ץיבוניברל םיילענה שיא ןמלט 
צמ ץרא לכ לע הסורפ ודי"ש ,ןמלטימ 
לעב לש ותוחא תא .רשאל אשנ ,"םיר 
יבדל הינוס תאבנמ רשא אוהו (102) תונחה 
םע רוזחי םינש יתשו הנש ירחא" :חבונ 
תפסותב היבאמ התוא לביקש וינודא תב 
,ןמלטימו ץיבוניבר ,םהינש .(105) "הינודנ 
מוחה החלצהל םידבע ידבע ,םה לענ ידבע 
תוציקעה תחאב םייתסמ הז עטק ,בגא .תיר 
קלחמ ,הברה ותופירחב ,ןונגעש תויסופיטה 
ןיאש יפ לע ףאו ,דומע לכב טעמכ היגוסל 
תהל לוכי ינא ןיא ונלש למסל תעגונ איה 
קחצי תא הנימזמ איה .הפ האיבהלמ קפא 
םדאש ופיב םוקמ ןיא" .םילעופה בולקל 
ןותיעו הת ףרוח ילילב וב אצומ יטנגילטניא 
ינא םינותיעה לע .םילעופה בולק אלא 
"תותשל הנכומ ינא הת סוכ לבא ,תרתוומ 

 (102).

םעפ גצוהשמ ,ונלש ביטומה ךליאו ןאכמ 
והל ליחתמ ,הרורב הרוצב שולשו םיימעפו 
תויצאיראוובו ,רתוי תכבוסמ הרוצב עיפ 
תא ונרכזהש ןוויכ .רתויו רתוי תוניינעמ 
ומה עיפומ ,וילענו ץיבוגיברו הילענו היגוס 
ונא דימ :דואמ תדחוימ העפוהב בוש ביט 

לש רלדנסה לע ,בגא ךרד וליאכ ,םיעמוש 
:(115 ימע) תינוס 

השעש ,הילענ גוז הז ,היגוסב שי רחא דוס 
יכמ םישנה בור ןיאש למוהמ רלדנסה הל 
רלדנס ןאכ שיש תועדוי ןניאו ...ותוא תור 
ףוקיז תונתונ השוע אוהש םיילענהש ידוהי 
הדוס תא תנפוצ היגוס ...האנ הדימעו המוק 

.היתורבחל הלגמ הניאו 

,דוסה תא הלגמ איה תחא הרבחל םלוא 
יבר לש ותשא ,אדליה אלא הניא וז הרבחו 
,דשא איה - היגוסכ איה ףאש ,ץיבונ 
הבלב רחא הכלהש ךותמ הלעב תא הבזעש 
דלוקוש ול ןתנש ץיבוניבר ירחא ךשמנש 
לומת"ב רקוצהו בלכה ,הינוס תשרפו) רקוצו 
היפועיסש ,איה המצע ינפב השרפ "םושלש 
תאז ,דשא .(ןאכ הב ןודל לכוא אלו םיבר 
רלדנס לצא גנירייווצ הינוס התוא האיבה 

תופי םיילענ השועש למוה ילועמ ןטק דחא 

.(451) ופיב םירלדנסה לכ לשמ רתוי 

השועש ,למו,דמ הז רלדנס לש ונינע והמ 
ימכ ?הלא םיבלכ תולעב םישנל םיילענ 
םש ןונגעש ריכזנ םא העטנ אלש ינמוד 
'גו 'ה תויתואה יפוליחל תובר םימעפ וביל 
,הרישב םירכזנ ונאו ,תיסור ירבוד יפב 
רמוא היהש ןפאשה הרזחמ לע הגלגילש 

.לצרג רודואיתו הנייג ךירנייג החצ תיסורב 
ונא םיאצומ 'גו 'ה לש הלא םיפוליח ןיעמ 
'ע תופלחומ רשאכ ,םירחואמה םירופיסב 
גדלג איה ,גדלע לע רופיסב ומכ - 'גו 
רבתסמ ךכ ,הנהו .דוע ןכו ,"םלוע דע"בש 
ןח ןתונש ,הזה םיילענה השועש אופיא ונל 
,למוגמ אב ןתומכשו אדליהו היגוסל הכישמו 
יפ לע םיבר ןושלב והטנ םא רשא םש 
לבקנ ("םלוע דע") רופיס ותואב רבסומה 
.רתיהש ריעה איה איה /אתדילמוג' םשה תא 

לכש םיבלכו םישדקו תושדקו" תונוז האלמ 
ותמילג יפל ורוע יפל ול רחא עבצ דחא 
ילומ וללה םיילענה ."ריחמהו ןנתאה יפלו 
רשא ,אתדילמוג דע ,ןרוקמ דע ונתוא תוכ 
דקה למגה תרוצב העיפומ "םושלש לומת"ב 
תישארב" :קלב לש יגולואיניגה רופיסב ןומ 

.(473) "למגה היה 
םוקמב הנשימ ךוביס לבקמ ונלש ביטומה 
רוקמ ,למוהמ רלדנסה דגנכש ןוויכ ,הז 
תולעב ראשלו הינוא ןתינש שארה יולית 
לומת"ב רחא רלדנס ונא םיאצומ ,םיבלכה 
ןקתל ידכ םילשוריל הלועה רלדנס ,"םושלש 

:ומצע תא 

דחא רלדנס לע קחצי עמש םימיה םתואב 
תאו ותשא תאו ותכאלמ תא חינהש ופיב 

תיבב עקתשנו םילשוריל הלעו םינטקה וידלי 
רפות טושפ רלדנס .םייבלסרבה לש םשרדמ 

הקשח ושפנש םושמ השעמ השע םיילענ 
...ןכ השוע היה אל קחצי .ומצע תא ןקתל 
םה םייח ,םהש םוקמ לכבש םישנא שי 
היה אל קחצי .םנוצרו םצפח יפל םהייח תא 

.(182) ...םהמ 

ונויפיא קוידב והירה הז ןורחא ןויפיא 
:הריציב םימעפ שולש רכזנה ,ץיבוניבר לש 
.(142 ,114 ,105) "ומוקמ אוה םוקמ לכש" 
רמאנ ,הקותמה לגרה ,ולש פיטוטורפב םג 
.ונוצר יפל השענ לכהו ומוקמ םוקמ לכש 
כמה ומולחב קחציל ץיבוניבר רמוא ןכו 
לפטל בושנ דועש ותומ ינפל ןורחאה ,עיר 
,ונידיב ןתינ לכה ,ידידי התא האור" :וב 
.(597)"השוע אוה תושעל שקבמ םדאש לכו 
תיבל ועיגה רלדנסה םגו הקותמה לגרה םג 
ולטנ די קזוחבו ,םייבלסרבה לש שרדמה 
הז רבדש אלא .תומלועה ינשב הלחנ םהל 
ועל םלועמ ררגנ אוהש ,קחציל ירשפא וניא 
ועב :תומלועה ינשב וקלח תא חפקמו םל 
לעה הטוידב ,םיילענה םלועבו עבוכה םל 
רלדנס ותוא ,בגא .הנותחתה הטוידבו הנוי 
,"םושלש לומת"ב חתפמ-עטקב בוש רכזנ 
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יבר יבגל תוטוידה יתש למס חתופמ רשאכ 
יכ םיעמושו ונא םירזוח ,לאפר םייח 

'ר ול הנק םייבלסרבה לש םתליפת תיבב 
אילטמ היהש םימת םדא ,רבח לאפר םייח 
ותיב תאו ותכאלמ תא חינהש ופיב םיילענ 

.(532) ...םילשוריל הלעו 

וריל רובעל אוה םג אופיא לוכי רלדנסה 

ולוכ רבעש ןוויכ ,הב קוזינ וניאו םילש 
יוליגל הכוז הקותמה לגרה .המלועל ןוצרמ 
,(376) םילשוריב ומצע בלסרבמ ןמחנ 'ר 
קחצי .ופיב תוירע יוליגל הכוז אוהש םשכ 
חוכ ילעבמ וניאו הפצוח וב ןיאש ,רמוק 
ימוג לש היתומלוע ינשמ דרטנ ,ןוצרה 

.דחאכ ינחורה ןמו יצראה ןמ :אתדיל 
ביטומה לש ויפיעס חותיפב טעמ ונגלפה 
ונדמעש ,היגוסו קחצי תשרפמ ונקחרתנו 
לש ותעפוה תישאר תא וניארש העשב הב 
וק לא אופיא רוזחנ .רפסב םיילענה ביטומ 
ביטומה תא םש הארנו תחתפתמה הלילעה 
רמוק ןיבש הז ןאמור .שדח לוגלגב ונלש 
,םיילענ רובעב היגוס ותוא הליחתהש ,היגוסל 
רובעב :ביטומ ותוא לע היצאיראווב רמגנ 
תדימו התבהא רועיש הז ירהש .םייברג 

:המש היגוסש הפילק התוא לש התשוחת 
הטשפ אלו קחצי תארקל הצפק אל הינוס 
...הינוס הבשי המומד ...וקבחל היתועורז תא 
.היכרב לע םיחנומ םייברג לש םילת ילתו 
התוא האר אל הינוס תא קחצי ריכמש םוימ 
תנ היתואקמזופ לכ וישכע ,ברג תנקתמ 
היגוס .םנוקית שקבל הלצא ואבו וטקל 
תא האור הניא וליאכ התכאלמ תא התשע 

.(142) קחצי 

םהבש ,הלא םייברגב ונל יד אל וליאכו 
,הרדחמו הבלמ קחצי תא היגוס תחלשמ 
םירחא םייברג ונל איבמו רפסמה רזוח 
לש הבלב יונישה עריא דציכ רפסמ אוהשכ 

.הבלמ ותביח הלטבו הינוס 
םירבדה תישאר ז ליחתה יתמיאמ הז יוניש 
םידגב שובל ותאצמו השעמ .ויה ךכ ילוא 
היה ירבע הרומ ,הרמא םואתפ ...םישדח 

,םיחולמ םיגד לש תיבחכ לגלגס ,ונריעב 
תואקמזופב םילוחכ תואקמזופ שבול היהש 
גלב שיגרהש ןויכ ...שבול התאש הלא 
,עגפנש התארש ןויכו .הירבדמ עגפנ ,הגול 

.(150) וב התרגתנ אלש רבד החיגה אל 
אדליהו ץיבוניברו ןמלטימו היגוס קר אלו 

לבא ,םהב אטח קחצי םג .םיילענב ואטח 
שגדומו רזוחה ואטח ,קחצי .תרחא ךרדב 
,ויבאל השרהש ,הז אוה ןאמורה ךרוא לכל 

אלב ,תוינעב םיקמנ תויהל ויתויחאלו ויחאל 
אוה דועב ,ףוגה יכרצ קופיס םהל היהיש 
רכזנ בושו בוש .וסיכב היוצמ הטורפה 

תא םלשל בייחה ,הנעתמה ויבאב קחצי 
קחצי תא חולשל לכויש ידכ הוולש האוולהה 
חאב אוה רכזנ בושו בוש .לארשי ץראל 
,ךכ לע ומצע רסיימ ,םיבערה ויחאו ויתוי 
רוכזל דאמ ונל בושח .רבד השוע וניא ךא 
לש הז ואטח תא שיגדמו רזוח ןונגע יכ 
קחצי" :לאוש אוה ובש יזכרמ עטקב קחצי 
שנענ המ ינפמ ,םדא לכמ עורג וניאש ,הז 
"יבלכב הרגתנש ליבשב יכו ?ךכ לכ 
יסה רחאל דימ ,ומצע עטק ותואב .(604) 
,ךשונש הכישנה בקע קחצי תולבס לע רופ 
'ר" לע ומות יפל וליאכ ןונגע ונל רפסמ 
ןיידעש ונירבח קחצי לש ויבא ,רמוק ןועמש 
ונא ןיאו .(604) "םיכשונ ידי לע היה ףודר 
לע לפונ ןושל ותואמ רוזגל אלש םילוכי 
בלכה תכישנו ךשנה תכישנ ןיבש ןושל 
שנש הלאשל הדימ דגנכ הדימ לש הבושת 
ושת ,זימ רמואש יפכ .עטקה תליחתב הלא 
איה ךא ,ירמגל הנוכנ הניא וז תיתצלפמ הב 
,הנהו .קחצי לש ותדיח ןורתפב בושח ביכרמ 
,הנושארל רופיסב אטח ותוא עיפומ רשאכ 

:ךכ אוה עיפומ 

לופיתו םשה ינרזעי םא ,ובלב קחצי רמוא 
חקיל אבאל חלשא ידי ךותל הריתי הטורפ 
רתוי בוט אוהש ךרבתי םשה .םילענמ הל 
,קחצי לש וידי ךותל הטורפ ליטה ויתוירבמ 

תונקל האל-ישטמולבל חלש אל קחצי לבא 
קיתמהל הביר ול חקל אלא ,םילענמ הל 

.(135) הינוס םע ויתודועס תא 

םיילענה ביטומ ןאכ רשקתמ בושש ,קודו 
הקיתממש הבירה :רחא יטנאנימוד ביטומב 
ולכ ,רקוצל הרושק היגוס םע הדועסה תא 
וניברו הקותמה לגרהש ,בלכה תומדל ,רמ 
רמושה תעדלו רקוצ ותוא םיליכאמ ץיב 
םא .(139) ולוכ רקוצ אוה יושע יברעה 
יביטאיצוסא רשקב ןאכ גילפמ ינאש המדנ 
םירבדה ירושיק תא קזחמו ןונגע אב ,קוחר 
בגאו) רופיסב תרכזנ וז הבירש האבה םעפב 
לש תידיימה היצאיצוסאה תא ףא קזחמ ,ךכ 
םילענמ חקל אל קחצי :הביר - הביר 
תא קיתמהל הביר ול חקל אלא ,ותוחאל 

.(!ויתודועס 

היגוס אלא רסח ןיא ,הדועסל ןכומ לכה 
דחה אספוקה הל תדמוע .הדועסל סנכתש 
הב קיתמהל ידכ קחצי הנקש תחקרמ לש הש 
לע תרייוצמה הלותבהו ,התדועס תא היגוסל 
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.(151)וב תכייחמו היניש תטרופ אספוקה יבג 

מה הבירה םע ההוזמה ,הקותמה הבירה 
ודגנכ היניש תפשוח ,הספוקה לעש הקות 
וז םייניש תפישח אלהו .געלב תכייחמו 
האיבמ איהש הפוסו ,איה קהבומב תיבלכ 
וכשונ קלב בלכה :תוומה תא קחצי לע 
לוחליח ליחתה"ו ונושל הבברתשנ דשאכ 
יבלכ רואית .(595)"ויניש ןיב לחלחמ קותמ 
ותואב ,הינוס לש הרואית םג אוה הז ןיעמ 
:הנושארל קחצי תא תקשונ איה ובש ברע 
היתפש ןיב הנותנ הנושלו חותפ היה היפ" 
תוקיתמה ביטומ .(126) "תקקולו תקקלמכ 
.דשאה רשאכ ,םיינישה רויצל ןאכ ףרטצמ 
חא םולח ותואב .םהינש תא תמלגמ בלכה 
חאל ,בוש הז ביטומ עיפומ ,קחצי לש ןור 
תא קחצי האור רשאכ ,ויוביע אישב ,הנור 

ףזרא 
אוהשכ הקותמה לגרה לש ופירצב דמוע 
ומע רבדמו קיצוצ לש ויניש תא קילחמ 
הנהנ קיצוצז ,יתא ול רמואו הבקנ ןושלב 

.(597) הבקנכ וינפל קנפתמו 

:בלכ ארקנ לאמס) בלכה ,ןטשה אוה 
ךאלמ אוהו ,הבקנה ,ערה רצי אוה ,(300 'ע 
םילוכי הקותמה לגרהו ףזרא .ףזרא ,תוומה 
ךושיש ילב ,בלכה לש ויניש תא קילחהל 
נמה) ףוגה יכרצ תא ףילחמה קחצי .םהב 
היתוחורא תא קיתמהל ידכ ותוחא לש (םילע 
וניבר ישעמכ תושעל ,רמולכ) הינוס לש 
ךכ .ושפנב בייחתמ (בלכל דקוצ תתל :ץיב 
,בייחתמ אוהש ןימאמ אוהש ןוויכ הרוק 
ערוק בלכהש תמאה .ושפנב בייחתמ אוה 
ומצע אוהש תמאה רוכזכ איה הכישנב ופוגמ 

.רצי 

לש הז רויצ עיפומ תודחא םימעפ דוע 
עפתה בצק ידי לע ,עבוקו הריציב םיילענ 
םיבר םיעטק לש הקימאנידה תא ,ותוחנ 
תא ףיקהל יתלוכיב ןיאש ןוויכ םלוא .הב 
ויתרכזהש עטק ותואב התע םייסא ,םלוכ 
,קחצי לש ןורחאה ומולח ,םימעפ המכ רבכ 
ינא .הריציב הריתי תועמשמ לעב אוהש 

:םולח ותוא לש ומויס תא טטצמ 

ןימכ המצע תא ץיבוניבר אדליה התשע 
הילע ץיצה .וסה םידלי וסה ,הרמאו רודכ 
ןהו ,הינוס לש ןה הילענש הארו קחצי 
ותפילקמ ילוא וא ,בהבהז רועמ תויושע 
םיילענ לש ןכרד ןיאו ליאוהו .בהז חופת לש 
,בהז יחופת לש תופילקמ תושענ תויהל 
תא עבצ ומצע אוהש ותעדמ קחצי ןיבה 

.(598) ולש םינממסב םיילענה 

לש ןה ץיבוניבר אדליה לש הילענש הז 
תאז ,ןאשע למוהמש הרלדנס ,רמולכ ,הינוס 
חופת לש ונינע המ ךא .רבכ ונא םיעדוי 
רועמ םיילענה תויושע עודמו ןאכל בהזה 
עודמו ,בהז יחופת לש תופילקמ וא בהבהז 

?ןעבצש אוה אוהש קחצי רובס 
ארל "םושלש לומת"ב ראותמ בהזה חופת 
,ליגרה רדגמ אצוי טלחהב אוהש עטקב הנוש 
קרו ךא וניבהל ןיאש ומצע לע דיעמו 

:בותכה לש וטשפכ 

,ץראה תא םיאלמ םיבוטו םילודג בהז יחופת 

רוא ןימכו ,בוט ולובש םלוע הירכ םחירו 
.(81) בהזה ןמ אצויה רואכ ,םהילע ףפוח 

ארל "םושלש לומת"ב ראותמ בהזה חופת 

עקוב בהז רואו ,בוט ולוכש םלוע ,ילאיד 
לומת"ב הברה עיפומ הז בהז רוא .םהמ 
,הרעש לש "ירחסמה הנמיס" אוהו ,"םושלש 
ןה היתורעש :רתויב התוא ןייפאמה וקה 

,היניעו (599) "בהז לש ןימינ" 
...תומוצע ןה תוחוקפ ןהשמ רתוי היניע 

המדנ תמאבו .בהז יניע ןהל תארוק המאו 
רשקש אוהו ,ןהמ ךשמנ בהז לש טוח וליאכ 
.(323) הרפש לש השפנב קחצי לש ושפנ 

בושו 

יניע היניע ךותמ חרוז היהש ישפנה טקשה 
שונ בהז ירורהז וליאב היה המודו בהזה 

.(601) ןהמ םיר 
ןכו 

היגירא לע ןהל תויורש בהזה יניע היניע 
 (538).

בהזכ" היניע יכ רמאנ ,איה הגואד רשאכו 
רוא םלוא .ןהב אצויכו ,(493) "אילחהש 
היגוס םגו ,הרפשל קר דחוימ וניא הז בהז 
איה ףאש ,הריש התומד תבכ .קלח וב הלטנ 
איה תשמונמ ,הל רבג תרופסתו רבגכ תיארנ 
ישארכ" םה הריש לש הישמנ םלוא .הינוס 
רדמ" הינוס לש הישמנ וליאו ,"םירמסמ 
שולש ןכו ,123) "בהז לש םישדעכ תורד 
לע הל בהז לש םיטינו ,(405 'עב םימעפ 
םלועמ אבה ,בהז לש הז רוא .(183) היתפש 
לכב ,םישנה יתשב חרוז והירה ,בוט ולוכש 
המ ךא .הכרד יפ לעו התדימ יפ לע תחא 
טקה ? םיזופת םתואב הינוס תגהונ הדימ 
םיקהבומ םינייפאמ דכ לע םירפסמה םיע 
תלעבש ,וז תעד תלק הביר לש הביטל םה 
לש וביט תעדוי הניאו איה הברה תוכאלמ 
היבאל אל ,תיתימא תורשקתהו יתימא שגר 
איה דשאכ .הגוז ינב םירבגל אלו ללמואה 

שהל ןונגע חרוט ,למנב קחצי םע תכלוה 
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(96) "םיבוקר בהז יחופת חיר" יכ ונעימ 
איה הליכאמ הילא אבה קחצי תא .םש ףדונ 

:םיחלופמ בהז יחופתב 
ינפל החינהו ,הפליקו ןיכס הלטנו הבשי 
םיחלפ חלופמו ףלוקמ בהז חופת קחצי 
היגוסשכ ,לבאו חלפ קחצי לטנ .םיחלפ 
,לוכא רמוק רמ לוכא .ישילשו ינש תפלקמ 

.(116) הברה ןאכ שי ,תוכר הינוס הרמא 
,ותבשחמב ךפהמו קחצי רזוח הלא םירבד 
תררבתמ םירבדה לש תיטוראה םתועמשמש 
קיה בהזה יחופתש ץרא וז .רתויו רתוי ול 
ידנ ויה ץראל הצוחבש םירבד םתוא ,םיר 
ץוחב ■דשא םע חש אל וימימ) ךכ לכ םיר 
:םיחלופמו םיחתונמ ול םישגומ (ץראל 
רשאכו .הברה ןאכ שי ,לוכא ,רמוק רמ לוכא 

יכ ובלב אוה רמוא הנממ אוה אצוי 
ףדונ בהז יחופת לש חירו ,חמש םלועה 
יחופת לש חירה הז ,ןליא לכמו סדרפ לכמ 
טושפת םאו ,ךל םייוצמו םיבורקש בהז 
ךב רעגי אל ירפ ךל ףוטקתו ןליאב ךדי 
ןאכ םילגלגתמ בהזה יחופתש ,סדרפה לעב 

.(117) ץראל הצוחב המדא יחופתב 
לככ אלא ,ףטקו ודי טשפ רמוק ןכאו 
,ודיב הלעש הז בהז חופת ,הז חופת הארנה 
היגוס תבהאש ,תמא לש בהז חופת היה אל 
רמש קחציש ,היפ תקישנו ,ול הנתינ אל 
.דתיה (127) ומא תומ זאמ הליבשב ויפ 
אוהש המ .תועמשמ תרסחו ךרע תרסח 
בהז חופת אל ףאו ,בהז היה אל לביק 
רשפאו .בהז חופת לש הפילק אלא ,יתימא 
םתס אלא ,בהז חופת לש הפילק אל וליפא 
אוהש וב ומצע תא הלשה אוהש בהבהז רוע 
עבצ ומצע אוה :ול בהזה ךרעו ,בהז חופת 
הכוז אוהש ומצע .דלשהו ,וינממסב הז רוע 
ומולח ול רמוא ךכ ירהש .תיתימאה הבהאב 
ץיבוניבר אדליה תא האור אוהשכ ,ןורחאה 
םדאמ איה תלגלגתמ ירהש) רודכ ןימכ 

,ותומ ינפל ,ול הלגתמ זא ;(םדאל 
רועמ תויושע ןהו ,הינוס לש ןה הילענש 
והו ,בהז חופת תפילקמ ילוא וא ,בהבהז 
תושענ תויהל םיילענ לש ןכרד ןיאו ליא 
ותעדמ קחצי ןיבה ,בהז יחופת לש תופילקמ 
םינממסב םיילענה תא עבצ ומצע אוהש 

.(598) ולש 
בוצה לש םדימלת תויהל הסינש ,קחצי 
ץיבוניברו הקותמה לגרה ,םילודגה םיע 
םלשמ (םיעבצ בר םווונכ הז םולחב עיפומה) 
תרזעב ,אוהש הילשאה דעב אלמ ריחמ 

.תמאל התוא ךפה ,ולש בתכהו םיעבצה 

שקבא ,םהילושבו ,הלא םירבדל חפסנכ 
יש"מ ,רחא ןאמורמ דחא עטק דוע איבהל 
תודחא םימעפ רבכ יתרכזהש יפכ ."הר 

תובר תוניחבמ אוה "הריש"ש יל הארנ 
- קחצי שלושמהו ,"םושלש לומת"ל ךשמה 
תמ "םושלש לומת"בש הרפש - היגוס 
תבזילא - הריש - טסברה שלושמב לגלג 
ןוימדה תדימ לע םלוא ."הריש"בש יינ 
תקידב ידי לע קר דומעל רשפא וקמועו 
תא ךישממה ,הריש לש יביטומה גראה 
לש םייזכרמה םיביטומה לש םתוחתפתה 
ומ תא ,הנושארו שארבו ,"םושלש לומת" 
תא תלמסמ לענהש יפכ .לענהו לגרה ביט 
לומת"ב ינימהו ,יצראה ,ירמחה דוסיה 
איבא ןאכ ךא ."הריש"ב אוה ךכ "םושלש 
:חתפתהל הז ביטומ ליחתמ וב עטקה תא קר 

טסברהש םע .ןהיניב הבשיו האב ...הריש 

אב ,הב לכתסהל אלש ידכ וימע תא םצע 
לייטמ ליחתהו 8וימע יתשמ אמוס ןצבק 
שמשממו וילגר תא ררוג ...םישנה ןיב 
...םומעש לש ןומזפ ול םזפמו .דשא לכב 
וצו תבהלתשמ ושארבש המודאה ותפנצמו 

ובכ הריש הל הבשי ...םילותה קוחצ תקח 
דע ךלוהו ביחרמ ליחתהש הפוג ךותב הש 
.ןמשה ןצבקה תא םיאלמה הירבא ופיקהש 
הפוצח המכ ,רהרהו םהמ ויניע טסברה עיסה 

תמכו תוירבה ינפב השוב הניאש וז .דשא 

ןצבק קבחל הירבא הטישומש המעט עורג 

םואתפב ...ער חיר תולעמ וימעש אמוס 
הזל הז םיכומס םהש םע ,הומת רבד ערא 
שנ אלש דע םיכלוהו םימצמטצמ וליחתה 
.לאמש לש דבל לדנס אלא הרישמ ריית 
דחא ילכ אלא וניאש לדנס .הומת הז ירהו 
,םדא ינב ינש וב וסנכתנ דיאה ףוגה ילכמ 
וסנכתנ אל אמש .ןמש יצח דחאו ןמש דחא 
לע ...? ומלענ ןאל ןכ םא י לדנסה ךותב 

." לדנפה ךותכ סה מייורשש ונחוכ 

תא ,יתעדל ,דימעמ הז עטק לש וחותיפ 
תוברל ,הריש ןאמורה לש ותלילע ראש לכ 
םאיש ,וז הניחבמ ,אוהש "םלוע דע" רופיסה 
"םושלש לומת"ו "הריש" לש פתרתזזו 

.תחאכ 

לש ויניע ךותמ ,וליאכ ,אב והירה :קודו .8 
.טסברה 

,ביבא לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,"הריש" .9 
אוה ,לדנסה אוה :קודו .8 ימע ,א"לשת 

.םיערוצמה תיב אוהו ,אתדילמוג 
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ןירפלה תיגח 

וירופיסב השומימו ןמנייסש .א לש הלילעה תרות 

רע היה אוהש םושמ ,וירופיסב השומימ לעו ןמנייטש רזעילא לש הקיטאופה לע רבדל רשפא 
הקיטאופה תא .םמצע םירופיסה תרגסמב ןכו ויתוסמבו וירמאמב הל שרדנ ףא ,םתיינב ךרדל 
תילמסו תיתיצמת תויהל הלילעה לע :דחא ןורקיע לע דימעהל רשפא הלילעה בוציעב ולש 

.דחאכ רודה חור תאו רפוסה חור תא אטבל הילעו 

ןכש ,המלש תיפוסוליפ-תיטאופ תכסממ קלח אוה ,רופיסב הלילעה תיינב לש הז ןורקיע 
היפוסוליפל הפ קקדזא אל .תיפוסוליפה ותפקשה םע ולש "הקיטאופ סרא"ה תא רשקמ ןמנייטש 
,איה הז אשונב ןמנייטש בתכש ,רתויב הבושחה הסמה .תורפסב המושייל אלא ,המצעלשכ וז 
ליטמ רבחמה י ינרדומ רופיס ןכתייה :הלאשה תא הב הלעמ אוה ."רופיסה תסובת" ,יתעדל 
הלילע בותכל תורשפאה רסוח םושמ ,(תלבוקמה תנוכתמב) רופיס בותכל תורשפאב קפס 
ליאוה ךא ,סנל ףדרנ םש אוה ,ותעדל ,ערואמהו ,תוערואמ הפוצר - הלילעה .תינרדומ 
קר םיבושח רוביצהו טרפה ייחב תוערואמה .רפסל המ ןיא בוש ,םיסנב הנומאה החפקתנו 
ךותב תעדוותמו תמקרתמה ,תילרוגו תיפוס הרטמל הנוילע תויקוח חוכב םידבעתשמ" םהשכ 
."ןורחאה םרתיה דע ,םתכובסת לכ םע םיללעמה תא שארמ הזוחה ,תחא תיאמדק העדות 
םירבד לש רואית לכ וליאו" תיפוס הרטמ לא רבעמ-תונחתכ קר םיבושח רופיסבש םיטרפה 
,יאמצע ךרע םג אלא ,דוע אלו ,םהמ דחא לכל ךרע עבוקו םיטרפה לא ונתוא קתרמה ,םיבצמו 
וניאש רופיס ."םולכ אלו רופיסה ןיבו וניב ןיאש - אוהש דחא ראותב ותוא ןייצנש אוה יואר 

."הלטב החיש"ל ךפהנ "רסומ רחשמ" 
וילא םידבעושמ םיטרפה לכש ,"ףחוס חוכ זכרמ" היהי רופיסל יכ ,אופיא ,שרוד ןמנייטש 
דגנתמ רפוסהש ,ןאכמ .תינויערה וא תירסומה רופיסה תרטמב הזכ דבוכ-זכרמ האור אוהו 
תרכזנה ,"תימינפה הלילעה" גשומל דוגינב) "תינוציחה הלילעה"ל וא תוערואמה תלילעל 
הלילע הב ותייאר וא ,הביט םצעמ הב ולוזלז תמחמ אל ךכו .(ןלהל ראוביו רמאמה ךשמהב 

הז רמאמב מירכזנה ןמנייטש .א לש תוסמהו םירופיסה 
.ג"פרת ,השראו ,"לביטש" תאצוה .םיקלח ינשב ןאמור ,"תויח רתסא" .א 

.35—30 ימע ,ג"פרת ,השראו ,רבחמה תאצוה ,"םירופיס" ץבוקה 'ר ,"העיקש" .ב 
תומש העבראבו תונוש תומבב םיחסונ הששב םסרפתנ הז רופיס) 27—19 ימע ,ל"נכ ,"יחו תמ" .ג 

.(םינוש 
.18—3 ימע ,ל"נכ ,"תורצ םישנ" .ד 

.486-477 ימע ,השראו ,ג"פרת ,רדא—תבט ,ח"י ךרכ ,"הפוקתה" ,"ןמאהו בהואה ,ןימאמה" .ה 
.128—115 ימע ,ד"פרת ,רדא—תבט ,ב"כ דרכ ,"הפוקתה" ,"תוחאו חא" .ו 

.םיכרב ינש .ץ"רת ,ביבא-לת—ןילרב ,"לביטש" תאצוה .רבד-חתפו םיקלח ינשב רופיס ,"תוגוז" .ז 
.א"צרת ,א"ת ,"םיבותכ" תאצוה ,"םיאדוד" .ח 

,ו"צרת ירשת ,ה"צרת ןוויס ,(ד"כ)'ו —(ט"י)'א 'בוח ,יעיבר ךרכ ,"םינזאמ" ,"רופיסה תסובת" .ט 
.477—467 ימע 

.ט"שת ןסינ א"י ,"ריעצה לעופה" ,"רופיסה תונמא" .י 

ןיב םיבושחה ,יתעדל ,ובתכנ וז הפוקתב .א"צרת—ג"פרת םינשב ומסרפתנ הפ םינודינה םירופיסה 
.ןמנייטש .א ירופיס 
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תדבא הבש ,הפוקת ,ונתפוקתל םיאתמ וניא הלילעה לש הז גופ ותעדלש םושמ אלא ,תיחטש 
.םיהולאב הנומאה 

ייומד םירמחב תשמתשמ ,הב ןד רבחמהש וז ןוגכ ,תוערואמו תואקתפרה הפוצרה הלילע 
רפוסה בייח ,ותעדל .הלא םירמחב שומישה תא ןמנייטש ללוש עודמ ,ןבומ רמאנה ןמ .תואיצמ 
ןאוס היהי אל ןמזה שעג"ש ךירצ ינש דצמ ךא ,"רודה ןב ינזאב ןמזה תגאש" תא ראתל 
תודבוע") תודבועב אלמתהל ךירצ וניא רופיסה ."האסה תא שידגי אלש ,הדימה לע רתי 
,םהימלצ יטוטרש ונל המל ,םימצעה ימלגל תונמאנו קויד םאו" .("תובאתסמו תונשייתמ 
םינפל" :רבעל םיאתה ,תואיצמה ןמ וירמח תא באושה רופיסה ."םפוג םימצעה לא ךלנ בטומ 
,וללה םירבדה ירה ,תוממותשה ישחר וררוע רפ וא רוש וא הדשב המק הארמשכ 
סגש רחאל םלוא .םירישה ריש השענ םהילע רופיסהו הינופמיסכ ונגנתה רופיסב ובתכנשכ 
םתוא אלמנ םא וליפא םתוא רייצלו ראתל יאדכ ןיא בוש ,היווהה תוארמב לכתסמה לש ובל 

."תולילעו תודבוע 

תמחמ ,הצמתנש רחאלו ,ותוינושארב היה וחוכ יטסילאירה רופיסהש ,ןעוט ןמנייטש 
ךרוצ ,אופיא ,שי .וב שמתשהל םעט ןיא בוש ,תואיצמ התוא לש הרואית לע תופוכת תורזח 
.וירופיסב םג האטבתמ וז ותפקשה .יתורפסה םמוליגלו םייחה תסיפתל תושדח םיכרד אוצמל 
,ףוסבל" :"םיאדוד" םויסבש רבחמה תולצנתהב התוא אוצמל ןתינ תינוציקו תזכורמ הרוצב 
םירהונה ,םייתוזה םיינחור ,םייזג ,ןיטולחל םיילכש םידמחמ השעמ-רופיס שולל ללכב רשפאה 
רמוא דועו .(204 ימע) "לבוקמה רופיסב גהונכ ,תויקסע ילבו היישעה תוסכ לכ ילב רתיאב 
?המ !גהונב אלש אהיו .גהונב אלש השעמה-רופיס לע דח ףטנ דוע" :הלילעה לע אוה 
שי יכו !ןיאש אהיו !שי ,אברדא :רומאלו סיעכהל הצור יניא ? הלילע ילבו ? רופיס ןיא 

"?תוישעמ ירופיסב רוסחמ םולשו סח 
ונויסנ אוה הז דפס ."םיאדוד" םויסב אקווד תנתינ "רבחמה תולצנתה"ש ,הרקמ הז ןיא 
המגמ .(הדומ ומצע אוהש יפכ) תינוציחה הלילעה דבור תא קלסל ןמנייטש לש רתויב ינוציקה 
,רתויב םימדקומה וירופיסב רבכ ולצא היוצמ ,"תינוציחה הלילעה" דבור תטעמה לש ,וז 
וירופיס ןיב ואצמנ אל .ה"צרת-פ"רת םינשב ובתכנש ,רתוי םירחואמב תקזחתמו תכלוה איהו 

.םילותפנו םיכבס תולעב "תוחתומ תולילע"ו םייטאמארד תוערואמ םהב שיש ,הלאכ 

אוה הז דה .תינוציחה הלילעה לע הלא ויתועדל קזח דה שי "םיאדוד"בו "תוגוז "ב םג 
םירמוא הנהו" :המגודל ,רופיסה לכ ךרואל שגדומו שגרומ אוה ךא ,רוביג ונניאש ,רפפמה 
!תולילע לעופ רוביג ונינפל גצה !תודבוע ונל רפס !םישעמ ונל הבה :השעמ ישנאו םיחקיפה 
,לשמל ,ונייהד !תולילע בה ! ? הלטב הזוה תוקנפתה לש ןילבתו םילופלפ ,םיטוטיח ונל המלו 
.ןכ !ץצופתנו ףע ןוריוא !תילאיצוס הכפהמ !הרפ בלח רכיאה !השאה תא קשנ שיאה 
.לכה הזחי תרחא .ןוריואהו הרפהו השאהו שיאה לע רוכישה ףיקשי תרחא םלואו !תולילע 
תושרה הנתינ אלהו .םיהולא תכפהמכ ויניעל הלגית היווהה לכו הגניחב וינפל אצי םלועה לכ 
ךרד אוה לכה .םיבחרמל םאו םיקמעמל םא :וכרד יפל םלענ ביתנ ןמא לכ ול סלפי :רומאל 
וא רוביגה לש המשנה ןויבחב ףא .היווהה בלח הרפה יניטעמכ קפי שפנה ייחב ףא .הלילעל 
ןמ הז ןיא" :וא .(200 ימע ,א "תוגוז") "לבת תודסומ ועזעדזיו םוקיה לכ שעגתי הרוביגה 
שי לדוגא דצב בקע תולעופה ויתושפג ירחא תוקחתהל םייח-רופיס רבחמל הדימה 
תא םיעגרל ןכ םושמ חיסמה הזוחל ורקי ,ויגולידו ויתוציפק אלא ,שונאה תוכילה אל רשא 
תומשנה תועיספ לוקל תבשק ןזוא םישל תנמ לע ,תחתמ המדאה לע תויווגה דעצממ ובשק 
רופיס ונל בה :םירמוא" :ןכו .(83 ימע ,ב "תוגוז") "תוילפורטסטקה תושיגפה יתותעב 
,תויסקטב ,תויסומינב ,תויעבטב םלועה תויווחמ ונל הצרה :םייח תשרפ ונינפל לוג ;השעמ 
תנפא ,לענ םוטרח ,םטוח תינבת ,ףונ-יפי :אנ ראת תויעזגב ,תויקשמב ,תויתרבחב 
קלחל ,םדאב אוהה רבעל ינא .תונטלשלו תויולגל אל ,תושממל אל יחור םלואו דגב 
הזל אלא ,ןיטולחלו דעל וברקב םומכל אל םג :רמול הצרת םאו .ויזנג-יזנגל ,ותושיב 'בה 
בלבלמו ץצה ,אמשה לזמב םייקו יחה שממה דע שיתהל ילבמ הווהתמה ,טעמכ עיפומה 

.(5 ימע ,"םיאדוד") "ילואה תדלומב 

("ץצופתנו ףע ןוריוא") םייטאמארד םירבד וירופיס תולילעב שפחל ןיאש ,זמור רפסמה 
הרוצב םייחה יווה רואית אל ףאו (".דשאה תא קשנ שיאה") םייתרגיש הבהא ירופיס וא 
תשחרתמה וז איה המארדהו ,םיקמעמה תלילע איה ותלילע ;("הרפ בלח רכיאה") תיטסילאיר 
ןיא עודמ ,ריבסמ אוה (83 ימע ,'ג "תוגוז") ליעל האבוהש המגודב םג ."המשנה ןויבח"ב 
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תואיצמל רתוח אוה :תואיצמב ושחרתהש יפכ וירוביג לש םהישעמ רואיתב ךישממ אוה 
בישקמ ,רפסמ תרותב ,אוה .תינחורה וז אלא ,תימשגה תואיצמה אל ,ותעדל ,איהש תיתימא 
וניאש תודוזיפא טוריפמ ענמנ אוה יכ ,"תוגוז"ב שיגדמ רפסמה ."תומשנה תועיספ לוק"ל 
"היארהה" ךרדמו ללכב ערואמה רואיתמ ענמנ אוה ןכ .רופיסה לש תיתימאה הלילעל בושח 
רואיתהו רבדה הרק ךכש רפסמל ןימאהל ארוקה לע .תמכסמה "הדגהה" תרוצב שמתשמו 

:רפסמ תואמגוד ירהו .בושח וניא ,הרק דציכ טרופמה 
,רופיסה תונמא םשל הפ תאבומה ,וז הבושח יתלב הדוזיפא לע רבד רפסל ןיא רתויו" 
"תוגוז") "האצרהה יפוגל תורבעמ אלא םישמשמ םניאש ,םייניב-יקרפל םימעפל ,עודיכ ,קוקזה 

.(139 ימע ,א 
דציכ ,לכש םושו שרופמ עידוהלו רשיה וקה הז רופיסב הפ תוטנל לוכי רבחמה ןיא" 

.(127 ימע ,יא "תוגוז") "ללוחתה הז לבא ,ללוחתה הז 
םוי ידמ .םה תוערואמ-ילדו ,החפשמ-תיב לכ ייח ,ךרכב החפשמה תיב ייח םה ןווג-ילד" 
לצא רפוסמכ לכה רגרב ןועמב זייר השאה העיפומ םיירהצה תועשב וא ,םירקבל 
לותיה ירבדל הרטמה-רצח םישוע םה סופיטה תאו ,סופיטכ .דשאה תא םיגיצמה ,יווה-ירפוס 

.(143 ימע ,א "תוגוז") "ןידודיחו 

יפל תופוקתל םלועה תא ןמנייטש קלחמ ,(470-467 ימע) "רופיסה תסובת" ותסמב 
אל .ירשפא היה הלילעה רופיס ובש - קיתעה םלועה .א :רופיסה תונמאב ולחש םייונישה 
ריבאה הבש - םייניכה-ימי תפוקת .ב .םילעפמו םירוביג אלא ,תואקתפרהו םינקתפרה וב ויה 
םלועה .ג .תואקתפרה םה וישעמ ןכ לעו ישונא אלא ,יהולא רוביג וניא בוש ךא ,רוביג אוה 
,ותעדל ,ורציש ,םירחאו יקסבייוטסוד ,יוטסלוט ,ןסביא ,אלוז לש םינאמורה תפוקת - ינרדומה 
תא תדבעשמה רופיסה-תמגמ לע ןמנייטש לש טשפומה ורוביד ןאכ דע .תימינפה הלילעה תא 
- ,איה וז המגמ .תחא המגמ קר תמייק ותעדל יכ ,ריהבמ אוה ל"נה ותסמ ךשמהב .ויטרפ 
טפשמ והז ."םיטרפ ינש לש גוויז ,םידרפנ לש תודחאתה השעמ" :ולוכ םלועה לש ךלהמה 
.תירופיסה ותריצי דקומב דמוע הז טפשמ לש ושומימ .ןמנייטש לש היפוסוליפה תנבהל חתפמה 
םלועה ןיב ,אופיא ,רשקמ אוהו םלועה לש ותמגמ תא לבקל רופיסה לעש ,רובס ןמנייטש 
לש םייטרקנוקה וירמחל רבועו תכל קיחרמ ףא אוה .ינוידבה םלועה ןיבל ינחורה-יתואיצמה 

.רופיסה 

לע אבש ופוסו חופת לכאש ןושארה םדא" לש וז איה ,קיתעה םלועה לש דוסיה תלילע 
אוהש ,בשוחה ,יטושיק-ןודה ריבאה לש וז איה םייניבה ימי תלילע ."ןדעה-ןגמ שרוגו ושנע 
ןכ לעו ,ליגר םדא אוהש ,עדוי ותלוז שיא לכ לבא ,קיתעה םלועה רוביגל המודב רוביג 
יקפבייוטפודו יוטפלוט ,ןפביא ,אלוז תפוקת לש הלילעה .הרובג תולילע רדגב םניא בוש וישעמ 
וצורי הילאש" הנורחאה הנחתה וז .הנותחב ,השאהו רבגה דוחיא םייתסמ הבש ,וז איה 
גוזה ינב יסחימ םיטרפ קר ראתל רשפא הירחאו םידרפנה דוחיא הב שיש םושמ ,"תוערואמה 
ךותל סינכנ" םא קר ךשמית הלילעה .(ךרע רסח ,ןמנייטש תעדל ,אוה וללה לש םרואיתו) 
בייח וניא הז דוחיא ."שדחמ ליחתמ השעמה רופיס זא-וא ,ישילש חוכ תוחוכה ינש קחשימ 
,ותלוז תא "עלוב"ו רבגתמ דחא חוכו ,םיווש ויהי אל תוחוכהש ןכתיי .ינומדאה דוחיא תויהל 
דחאשכ וליפא ,ןמנייטש ירבד יפלו .םיבהואה דחא לש ותומ י"ע היהי דוחיאהש רשפאו 
םייחה תא וליאו םייטרפה וייח תא קר" דבאמ אוה ירה "תוומב וגוויז תא גגוח" םיבהואה 
הלילע התוא םלוא ."םיחצנה תב הבהאה תא שדקמ אוה ותומבש ךותמ ,רידאמ אוה םייללכה 
לש תושפנבו ליאוה ,ונימיב ןכתית אל ,יקסבייוטסודו יוטסלוט ימיב .דתיה תירשפאש ,תימינפ 

."םידדובה םישנאה תודחאתהלו תומלשל םיפוסיכהו ךותה תואיצמב ןוחטבה וגפ" םויה 
תוחוכ ינש םוקמב :שדחה רופיסה תא רוציל ,הרואכל ,הרזע תינרדומה היגולוכיספה 
ימוחתב םיידגנ תוחוכ ינש" וז הדימעה ,דחאתהל םיסנמו הז לומ הז םידמועה ,םיינוציח 
."דחא ףוגב תדדושה תוינשה לע ,טרפה שפנבש עדקה" לע רפסל רשפאו "תחאה תושרה 
לא ונתאיבמ" איה ןיאש םושמ ,עדמה יקוחב הנומאלו סנל ףילחת הניא היגולוכיספה ךא 
הרטמ ,"דבוכ זכרמ" הרסח איה :רמולכ) "םיפוח לע אלו םיפונ לע ונל הרומ איה .החונמה 
תשחרמל תכפהנ הלוכ היווהה ,תויגולוכיספ םינוילימ ילימ אלא ,תחא היגולוכיספ ןיא" .(תיפוס 

."םיסיסר 

איה תטשפומ וז הרוצ .תיתימאהו תחאה הרוצה לא עיגהל בייח ןמאהש ,שיגדמ ןמנייטש 
בהואה ןימאמה" ותסמב שגדומ תונמאבש תוילמסה דוסי .תילטפ םג ךכ םושמו ,הביט םצעמ 
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יטרפ תא רסמו .רישעה לע רתיו רשא" ןמאה קר עיגמ תוילמסל יכ ,ןמנייטש רמוא הבש ,"ןמאהו 
אוצמל בייח ןמאהו ,תורוצ ןומה שי השגרה לש דונדנ לכל" ;"רוהטה םצעה םשל םינינעה 
בר-ברעה לכ םע קבאתהל וילעו רוהטה םצעה לא רתויב הבורקה הדיחיהו תחאה הרוצה תא 

."הכלמה ,תידוסיה ,תחאה לא ךרדה תא תוגפל ידכ ,תופיוזמ תורזממ תורוצ לש 
חור תא האטבמה ,תילמסו תיתיצמת ,תידוסיכ הלילעה תוהמ הרדגוה קרפה תישארב 
,ותעדל ,םיאתהש הלילעה רופיס יכ ,רמול ןתינ ,"רופיסה תסובת" ותסמ תניחב רחאל .רודה 
ןורקיעהש שיגדהלו רוזחל שי םלוא ."תימינפ הלילע" לעב רופיס אוה ,ורוד חור תא אטבל 
תיתיצמת ,תידוסי הלילע .וימדוק םע דחא רושימב ןותנ וניא "תימינפ הלילע" לש ןורחאה 
אלא ,תופוקתה לכב ,ותעדל ,יחרכההו םיאתמה ,יחצנו ילאסרבינוא ןורקע והז - תילמסו 
הלילעה - איה ןמנייטש לש ורודב הלילעה "שובל"ו ,רחא שובל רוד לכב תשבול וז הלילעש 

.תיגולוכיספה הלילעה וא תימינפה 

הלילעה תוהמ לע ומצע וירבדב ,רומאכ ,יתרזענ ,ןמנייטש ירופיס לש םתלילע חותינב 
,םירצוי םהש ןכותה יפ לע ,םידחא םייתלילע םידברל הלילעה תא יתקליח .ינרדומה רופיסב 
ילבקה ,יתימה ,יגולוכיספה ,יפוסוליפה) ןויע תוטישל רופיסבש תודוסיה לש םהיתוקיז יפל 

.ןמגייטש ירבדב םירכזנ הלא םידברמ קלח .(יטנאמורהו 

הלילעה" ןלהל ארקית ,ןמנייטש התוא הנכמש יפכ ,תחאה תיתיצמתה הלילעה .א 
הלילעה" ןלהל ארקיתש ,תימינפה הלילעה .ב ;רופיסה תיתשתב תאצמנ איהו ,"תיאידיאה 
.ג ;ורוד חור תא םלוהה שובל ,תיאידיאה הלילעל "שובל" ,ותעדל ,איהש ,"תיגולוכיספה 
;תילבקה הלילעה .ד ;קיתעה םלועה לש ורופיס ,תיגולונורכ הניחבמ ,איהש ,תיתימה הלילעה 
ארקיתש ,"תוערואמה תלילע" .ו ;םייניבה-ימי םלוע לש ורופיס איהש ,תיטנאמורה הלילעה .ה 
תואיצמב םירושקה תוערואמ ראתמה ,יתלילע דבור ותואל הנווכהו ,"תיתרבחה הלילעה" ןלהל 

.הפוקתה לש 

הלילעה דבור רואית לש המ-תבחרה ךות םינושה םידברה לש םתוהמ הרצקב ראותת ןלהל 
.תיאידיאה 

תיאידיאה הלילעה 

ןיאש אלא ,תואיצמל הלילעה תא רשוק אוה ינורקע ןפואב יכ ,ןמנייטש לש ויתוסמב וניאר 
לש דוסיה תלילע .(ותסיפת יפל) ונמז לש תיאידיאה תואיצמה םא יכ ,תישממה תואיצמה וז 
תוילמסה יהוז ןכש ,םלועל םדאה ןיב הינומראהה תרפה תא ,ותעדל ,תראתמ קיתעה ןמזה 
תלילע תא הבישממ איהו ירוטסיהה ןמזב תשחרתמ תיאידיאה הלילעה .ןומדקה אטחה רופיסבש 
לש ונולשכו ונויסנ רופיס והז :דחא טפשמב הצמתמ יאידיאה הלילעה-רופיס .קיתעה םלועה 
.ומצע ןיבל וניכו תלוזה ןיבל וניכ ,םלועה ןיבל וניב תודחאה תא שדחל ירוטסיהה סדאה 
תניחבמ ןה ,יחרכה אוה הלילעה ךלהמ .הביקע תויתביסל םרוג הלילעה לש יאידיאה דבורה 
ןויסנ ראתת הלילעהש ,תעבוק ןמנייטש ירופיס לש תנוכתמה .ויבלש לכ תניחבמ ןהו ומויס 
ירופיס לכב טעמכ היוצמה תיתשתה איה וז הלילע .לשכיי הז ןויסנשו תודחאה שודיחל 

:ךכ הראתל רשפאו ןמנייטש 

תומגמ תומייק ,דוחיאה תומגמ דגנכ .דחאתהל םיסנמו הז לומ הז םידמוע תוחוכ ינש 
קיזחמ וניא ,שממתמ אוה וליפאו ,שומימ ידיל םיתעל עיגמ דוחיאה ןיא ךכ םושמ .לוציפה 
וירופיסב .הזמ הז םיקחרתמ תוחוכהו תורבוג דוגינה תומגמ ,רתויב הרצק הפוקת אלא דמעמ 
,אוה דוריפ-דוחיאה םגד ,("תוחאו חא" ;"יחו תמ" ;"העיקש" ;"תורצ םישנ") םירצקה 
ינב תוברקתהל האיבמה הכישמה (א :םיבלש העברא-השולש ללוכו דואמ טושפ ,ללכ ךרדב 
לש ןויסנ (ד ;דרפיהלו בושל גוזה ינבל תמרוגה ,הייחדה (ג ;ינומראהה דוחיאה (ב ;גוזה 

:"תורצ םישנ"ב יוצמ ,ליעל ראותש ,םגדה .רחא גוז ןב םע דוחיא 

רתסא (ג ;הינומראהה איש םה םיאושינה (ב ;םיאשינו םיבהאתמ .רשימו רתסא (א 
םירחא םירופיסב ומכ ,הז רופיסב יעיברה בלשה (ד ;.דשימ יפלכ הפירח הייחד השח 
הנחב קשוח אוהש ,השימ תא המישאמ רתסאו ליאוה ,יאדו ונניא ,("תוחאו חא" ;"העיקש") 

.הנוימד ירפ הזש ןכתייו ,רבדה ךכ םנמאש ,תואדו ןיא ךא ,התוחא 
תישפנ הברק םישיגדמ םה (ב ;הזל הז םיברקתמ לחרו חספ (א :"העיקש" לש םגדה 
ןאכ םג (ד ;לחר לש תוינפוגה היתוקושת ללגב רערעתמ םהיניב ינחורה רשקה (ג ;הקזח 
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ירפ קר ילוא אוה ,לחר לש התרבח ,הינוסל חספ לש ותקושתו יאדו וניא יעיברה בלשה 
.לחר לש הנוימד 

םירוביגלש ,רבתסמ ,רופיסה ךלהמב תנתינה ,היציזופסקאב :"תוחאו חא" לש םגדה 
הוח :םירחא גוז ינב םעפ ויה ,םתבהא תגסיפב התע םייורשו הזל הז וברקתהש ,יבצו הוח 
יבצו הוח לש םהיסחי םירערעתמ רופיסה ךלהמב .הנימ תא בהא יבצו גרב לש ותבוהא .דתיה 
תזמור ומויסבו (תינומראההו המילשה תינחורה הבהאל העירפמה תינפוג הוואת ללגב ןאכ םג) 

.גרב םע תכלהתמ הוח תא האור יבצ וליאו הנימ תא בוש דמוח יבצש ,הוח 
."תוגוז"ב הלילעה ,ןוגכ רתוי םיבכרומ םירופיסב תולילע םג חתנל ןתינ ל"נה םגדה תרזעב 
.הרוטפה ,ב קלח "תוגוז" ,א קלח "תוגוז" ,רבד חתפ :םיירקיע םיקלח העברא לעב אוה הז רפס 
תוארה תדוקנמ דוריפהו דוחיאה תלילעב הליחת ןנובתנ ,םינושה םיקלחב הלילעה רואית םשל 

.דבלב ,לחר ,תישארה הרוביגה לש 
וב םייוצמו .רגרבל היאושינל דעו התורגבתהמ ,לחר הרוביגה תא ראתמ רבד התפ (1 
דוחיא אוהש) רמוכה ןב השאס םע דחאתהל לחר לש תרתסנה התקושת :"םידוחיא" יגש 

.ןיאושינב שמוממה רגרב םע דוחיאה ;(ןוימדבש 
תסינכ םע ,ןיאושינה לש תיתגרדהה תוררופתהה תא ראתמ "תוגוז" לש א קלח (2 
חתופו ,ןושארה דוחיאה בלש ןולשכ תא םייסמ הז קלח .אנהכ ריידה - "ישילשה חוכה" 

.אבה בלשל חתפ 

ןויסנהו ונממ הבזכאהו אנהכ םע לחר לש דוחיאה ןויסנ תא ראתמ "תוגוז" לש ב קלח (3 
.ונממ הבזכאהו השאס םע יזיפ ישממ דוחיאל 

דע ונממ הבזכאהו רגרב לעבה םע שדוחמה דוחיאה ןויסנ תא תראתמ הרוטפה (4 
תופילח דחאתמה ,רגרבב םג םיננובתמ םא רתוי תבכרומ תישעג הלילעה .לחר לש התומל 

.אנהכו יצימ לש םדוחיא אוה ףסונ דוחיא .ושגליפ יצימ םעו ותשא לחר םע 
םישחרתמה םיישממה םירוחיאה לש יגולונורכ רואית אוה ,ליעלש תיאידיאה הלילעה רואית 
םע לחר לש הדוחיא ,ונייה ,ןוימדבש דוחיאה םג יוצמ ךכל ףסונ .הריציה לש ירופיסה הווהב 
םינתינ םהו רופיסה תליחת ינפל ועריאש ,יצימו רגרבו יצימו אנהכ לש םהיתושיגפ ןכו השאס 

.הלילעה ךלהמב היציזופסקאב 
ןמנייטש לצא רופיסה תלילעש םושמ תאזו .ילגעמ םגד אוה תיאידיאה הלילעה לש םגדה 
.הדובאה תודחאל רוזחל חפנמה ,ידוטפיחה ןמזה לש יפופ-ןיאה ןולשבהו ןויפנה תא תראתמ 
לש יתלילעה םגדה לע הרזחה (א :ילגעמה םגדה תריציל םיירקיע םיעצמא ינשב הפ זכרתנ 

.רופיסה תא ןמנייטש ביצמ הכותבש תרגסמה (ב .דוריפ-דוחיא 

דוריפ-דוחיא לש הלילעה םגד לע הרזחה (א 

,רגרב םע םלשו יתימא דוחיאמ תשאונ איהש רחאל םייתסהל היה לוכי לחר לש הייח-רופיס 
הסנמו תרזוח איה התמלחה רחאלו ,לשכנ ןושארה התודבאתה-ןויסנ םלוא .השאסו אנהכ 
רפסה לש 'ב קלחו אוה ףא לשכנ הז שדוחמ ןויסנ .רגרב ןיבל הניב ישפנה רשקה תא שדחל 
,ויתותפשבו ונקזב ,וחצמב אנהכ תא לחר הקשנ ,חבטמל רגרב אצישמ" :אבה רואיתב םייתסמ 
תועיבצמ "קוחר-בורקה רבעב ומכ" םילמה .(240 ימע ,ב "תוגוז") "קוחר-בורקה רבעב ומכ 
זמרמ הז ידוסי םגדו ,ומצע לע רזוח ידוסיה םגדה .הלילעה יבלש ינש ןיבש היגולאנאה לע 
אנהכמ םג תינשב לחר תשאונ ,"הרוטפה"ב םנמאו .דועו דוע דיתעב רוזחי אוהש ,ךכ לע םג 
תאיצמל תונויסנ ןיב ,יאדווב ,ענ הייח רופיס היה ,תויחל הפיסוה וליא .התומ תא תאצומו 
תא ריכהש ,רגרב לש וייח רופיס יבגל םג רבדה ןכ .ןולשכ תמחמ תובזכא ןיבל םלש דוחיא 
רזוח אוה הלילעה ךלהמבו ,הנממ דרפנ ,לחר םע ותורשקתה ינפל דוע הילא רשקתהו יצימ 
דוריפ-דוחיא - הלילעה םגד ןמנייטש לצא רזוח םימעפ שולש .רשקתמו דרפנ ,הילא רשקתמו 
;הלילעה ךלהמב ןתינה דוריפ-דוחיא (2 ;היציזופסקאב ןתינה דוריפ-דוחיא (1 :יצימל סחיב 

."הרוטפה"ב ןתינה דוריפ-דוחיא (3 

וירופיס תא ןמנייטש גיצמ הכותבש תרגסמה (ב 

.רתסא לש הייח רופיס ץבושמ הכותבש ,תרגסמ ןיעכ היוצמ "תויח רתסא" ןאמורב רבכ 
,התוימעפ-דחמ רופיסה תלילע תא איצומ הז טפשמ ."ןשונ ןשי השעמ" :טפשמב חתופ רופיסה 
תורוק .ירוטסיהה ןדיעה ךשמיי דוע לכ ,הנייהתו תייווה ויהש תולילעה תרשרשב התוא עבוקו 
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םג .הנשנו רזוחה קיתעה רופיסה לש תפסונ המגדה קר ןה תויח רתסא לש םייטרפה הייח 
תא ינא ףא הנעאו הבה רבד ףוסב :רבחמה רמא" םילמב חתופה "תוגוז" םויסב עטקה 
ותילכת ,דחאה רופיסב רזוחה ידוסיה יתלילעה םגדה םא :הרטמ התואל דעונ - "טעמה יקלח 
אב "רבד ףוס" ירה ,ותומב םייתסיש דע ומצע לע רוזחי רוביגה לש וייח לגעמש ,תוארהל 
.רוזחת "תוגוז" רופיסה תלילע ךא ,לחר "תיטרפה" הרוביגל קר סריס אוה תוומה םגש ,תוארהל 
ןויסנמ םיבכרומ םהייח רשא ,םייגארטה תורוביגהו םירוביגה תרשרשכ הילוח קר איה לחר 

.הלואגה אובת ,(ירוטסיהה ןמזה לש ומויסב) תרשרשה םייתסתש רחאל קרו ,ןולשכמו 
ןהיעוגעגו ןהיפוסיכ לכ ןוגכ ,לחר לש היטבלו היעוגעגו היפוסיכ לכ יכ ,הווקנ הבה ,ןכבו" 
םשו ,דובכה- אסיכ הזיאל ,םלועה הזב תורבועה תוימורתהו תולענה תושפנה לכ לש ןהיטבלו 
תילכתב ,שדחה ונויבצב אבה םדאה תא חימצהל תנמ לע ,דיתעה יפלכ םהינפו םידמוע םה 

.(250 ימע ,ב "תוגוז") "דואמ הפורצה האירבבו 
,םמצע לע םירזוחה םיטושפ םיידוסי םימגד בולישמ תרצונ ,תבכרומ איה "תוגוז"ב הלילעה 
רופיס ותוא לע תורזוחה תונוש תויצאיראו שי ,ןמנייטש ירופיס לכב ומכ ,"תוגוז" רופיסבו 
דוריפו דוחיא תלילע ,הנבימה דצמ איה "תוגוז"ב תיאידיאה הלילעה ,רבד לש ורוציק .הלילע 
רחאלש הלואגב ןימאהל הטונ ךא ,הווהה יבגל תימיספ איה - החור דצמו םילגעמ היונבה 

.אובל דיתעלש ןדיעב וא ,תוומה 

" ה ע י ק ש " ב ו "יחו ת מ "ב תיאידיאה הלילעה 

ותעדל ןכש ,דוסיה תלילעל ףסונ םגד אצמייש ,תופצל היה רשפא ןמנייטש לש ויתוסמ יפ לע 
תסובת" :האר) ותומי םהינש וא םיבהואה דחא םא קר ירוטסיהה ןמזב םיבהואה דוחיא ןכתיי 
הראתל ןתינש תיאידיא הלילע רוציל ,יטרואית ןפואב ,הלכי וז השיג .(471 ימע ,"רופיסה 
וא םתומב ינומראההו םלשה םדוחיא ידיל םיעיגמו ,הזל הז םיברקתמה ,השאו רבג :ךכ 
לש םתבהא ןורחאה ירופיסה םגדבש ,ךכב אוה ומדוקל הז םגד ןיב ינושה .םהמ דחא תומב 
וירחאו יפוס אוה הז דוחיאש ,ךכב קרו יצרא-אלה םלועב הנורתפ תא תאצומ השאהו רבגה 
יאידיאה דבורהש םירופיס יגש שי לבא ,תומלשב אצמנ אל הז םגד .דוריפ דוע אובי אל 
."העיקש"ו "יחו תמ" םה הלא םירופיס .הז םגדל םיברקתמ םהו הלילעה רקיע תא םהב הנוב 
,תבשוחה ,תיביבא :ליעל ראותש ידוסיה םגדה הלגתמ ,הלילעה לש התליחתב - ."יחו תמ" 
םישענ םהו םהיניב תדמוע הניא הציצח םוש .ורכז םע "תדחאתמ" ,תמ קיניה הבוהא יכ 
אצוי ,קונית קר היה רבכ אוה .הדי לע ותביכשהו םיספ תנותכ ול הרפת איה" :דחא ףוג 

"ןילוחה ןמ לצומ היה רבכ וישכע .ףוגב ףוג התטימב ;הקיחב דימת ,הידש קנויו הכרי 
.(22 ימע) 

םיוולמה םייונישהו האנקה הנממ םיענמנו המילשו הרוהט איה תוומה רחאלש הבהאה 
דומעי יכ ,חילצי אל שדוחמה דוחיאה ןויסנש ,רורב היה ,קיניה רזחשכ ,ןכלו .יחה תא 
לש תילאידיאה ותומדו תוינונטקהו האנקה ,דשחה :"ותומ" ינפל םדירפהש המ לכ םהיניב 
דוחיאש םושמ ,ןכתיי אל "ןילבה רבגה" ןיבל תיביבא ןיב דוחיאה םג .ץפנתת תמה קיניה 
,ןודינ ,העש ייחו ףוג ייח יחה ,יצראה רבגה ןיבל ,תלצאנ הבהאל תפאושה ,הרוביגה ןיב 
ךפהנו ,אופיא ,הנתשמ "תוומב דוחיא" לש םגדה .ןולשכל ,תיאידיאה הלילעה ךלהמ יפל 

."דוריפ-דוחיא" לש םגדל 
.תוומה ינפלש הרצקה הפוקתה :יטירק ןמז קרפ ןמנייטש רחוב הז רופיסב - ."העיקש" 
םיעגרב םאה :תומל םידמוע םהשכ םיבהאנה גוזל הרוק המ :הלאשה תא אוה דדחמ ךכב 
והז ? אל אמש וא םהיניב רומג דוחיא ןכתיי ,אבה םלועל הזה םלועה ןיב רבעמ לש הלא 
ךשמב םירוביגה לע םירבועה ,םייזיפה םייונישה .תיאידיאה הלילעה תינבנ וביבסש ןיערגה 
בלש הווהמ קרפ לכשכ ,םירצק םיקרפל קלוחמ רופיסה .הלילעל עינמ-דוסי םישמשמ ,ןמזה 

.לחר-חספ יסחיב 

םינש שולש ההשש רחאל הסידואל עיגמ טילש חספ .רופיסל היציזופסקא הווהמ 'א קרפ 
הבהא התוא בהא אוה .לחרב הרושק ,הילא ותבישלו הסידוא תא ותביזעל הביסה .ד ריעב 
הז קרפב .התוארל ידכ רזח התע .עסנ זאו ומע לייטל הבריסשכ וב העגפ איה ךא ,תרתסנ 
המ עדוי וניא אוה ףאו הילא יתימאה וסחי תא לחרל חספ הליג אל םלועמ יכ ,ררבתמ 

.וילא לחר לש יתימאה הסחי 
,רבעב ומכ הז תא הז םיטינקמ םה הליחת .לחרו חספ לש תשדוחמה םתורשקתה .'כ קרפ 
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לש הינפש ןיחכט חפפש דע ;הדירפב - תמדוקה םתשיגפ ומכ םייתסהל תדמוע וז השיגפו 
םיכישממ םהו הרסוה אל םהיניב הציחמה ןיידע דא ,הנפימה לש ותליחת יהוז .םיער לחר 
עורגה ותואירב-בצמכ לחר הניחבמ םעפהש אלא ,לחרמ דרפיהל בוש דמוע חספ .ידדה רוטנקב 

.םברקל הליחתמ וז הדבועו הפפ לש 
תוברקתה ,תורכנתהו תולגתה לש תבורעת ולוכ אוה .םהיסחיבש הנפימה תא םדקמ 'ג קרפ 

.תוקחרתהו 
השונא הלחמב םילוח םהש ,הזל הז םילגמ לחרו חספ .רופיסה איש תא הווהמ 'ד קרפ 
םהל ןימזהש ןויארה לע ,ףתושמהו ריהזמה םרעצ לע וכייח םה" :תוומה ףס לע םיאצמנו 
,תומשנה ,וז תא וז תוצחול ויה םיידיה בורקב ןאכמ קלתסהל םפוסש לעו ,לרוגה 
"הציצח אלב וז תא וז תוששגמ ויה ,ררופתהל תדמועה תינפוגה ןתפילקמ ולטרעתה רבכש 

.(44 ימע) 
:האנקהו דשחה םיליחתמ ,הבהאה יודיו רחאל .הדיריה תליחתו אישה ךשמה אוה 'ה קרפ 

.היגוסל חספ תא האנקמ לחרו ,הדידי קנארפל לחר תא אנקמ חספ 
הליחתמ לחר .רערעתהל םיפיסומ גוזה ינב ןיבש םילענה םיינחורה םיסחיה .ר קרפ 
הלג ...אלמלא" :םירשואמ םיאושינ ייח ,םייתרגיש םייח תויחל סומכה הנוצר תא תולגל 
...ףוצרפב תוידרוה דוע .דתיה אלמלא ...ךכ ידיל םיאב ונייה אל וליא ...ךכ אל וליא ...אנ 
םייחמ הגיסנה הליחתמ ךכ .(50 ימע) "זןה יתעבט םע ...םירחאכ ...תייה ...תייה התא 
,החיש" :תיצרא הבהא לש םייח תכסמ םנוימדב םיגרוא חספו לחר .םייצרא םייחל םיינחור 
לעו רשוא-תודח לע .אנ החיש ...ונתאמ ודבאש ...םירבדה םתוא ...לכ לע ,יבוהא ,החיש 

.(52 ימע) "רוא ךופש חרי .ונדבל ונחנא ,חורמ ןגומ ,ןטק רמוח-תיב ,םוח-הוונ 
רשוא תואיצמב גישהל ןוצרל לחר תרבוע ,הטושפו תיצרא םות תבהא לע .רדהמ .'ז קרפ 
תקפקפמ לחר .(לחרל סחיב רבדה שגדומ רקיעב) םירציה םיררועתמו םירזוח םהינש לצא .הז 
דמוח ,התעד יפל ,התואש ,היגוסב האנקמ איהו רשוא הל תמרוג תינחורה התבהא םנמא םא 
קבחיש חספ ינפל תננחתמ איהש העש ,העיגמ איה התדירי אישל .םדו רשב .דשאכ חספ 
דשחהשכ םידרפנ םה ,תאזכ הגרדמל םתבהא תא דירוהל ברסמ חספשכו רשב תועורזב התוא 
...םירבגה לככ ךומכ ...ןרקש ,ךל חרב" :הנושארה םתשיגפב רשאמ לודג םהיניב הנבהה רסוחו 

.(55 ימע) "!היגוסב תקשח 
ףס לע וליפא :תישונאה הידגארטה קמוע תא שיגדמ הז רופיס לש יאידיאה דבורה 
דוסיה םהינפל דימעמש םילושכמה לע רבגתהל וחילצה םיבהאנה יכ המדנ רשאכ ,תוומה 
תוומה ףס לע םג .דבלב רצק ןמזל אלא חילצמ יתימאה דוחיאה ןיא ,םהבש יצרא-ינפוגה 

.תויצראה ויתולבגממ ןיטולחל ררחתשמ םדאה ןיא 
,תואיצמה יומד ,ינוציחה הלילעה דבורב ךרוצה יד תקמונמ הניא "העיקש"ב הלילעה 
תשחרתמ חספ לש "ותדיגב"ו ,הינוס תא הלה האר םרטב דוע היגוסל חספ תא האנקמ לחר ןכש 
תקפסמ הליע תיאידיאה הלילעב תינוימדה הדיגבה תשמשמ כ"פעא .ןיעל תיארנ הביס לכ ילב 

.חספל לחר ןיב ןומאו םות יסחי עונמל 

תיגולוכיספה הלילעה 

תועצמאב רקיעב ,ןמות דע (תורוביגה רקיעב) םירוביגה תושפנ תופשחנ תיגולוכיספה הלילעב 
,לשמל ,"תוגוז" רופיסב .דיורפ לש ותרות לע הברה תכמסנ תיגולוכיספה הלילעה .רפסמה 
ןיבל ,לחר תישארה הרוביגה ןיב היגולאנא (ראשה ןיב) תיגולוכיספה הלילעה דבור רצוי 
- תתרשמה ,הרפש ,"ןוילעה ינאה" תא תגציימ לחר רשאכ - הרפשו יצימ - תורחאה תורוביגה 
הרפש-לחר תלילע ."עדומ-תת"ה תא - לחר לש התרצו התדידי ,יצימ וליאו "ינאה" תא 
.לחר שפנב םינושה םירודמה תא תוגציימ יצימו הרפשו ,"ינאה" תקולחב ,אופיא ,הדוסי יצימ 
האוושההו ףתושמה ןלרוג אוה ,לחר לש התומדל לצ-תויומדכ יצימו הרפש תייארל דוסיה 
רוחב יכ ,זייר 'בגל תרפסמ תתרשמה הרפש .סנואה ןינע :המגודל .ןניבל הניב לחר השועש 
םג .(137 ימע ,א קלח "תוגוז") הלפה העציב איה יכו ,דחא תיב-ףתרמב התוא סנא ינומלא 
.(61-60 ימע ,ב קלח "תוגוז") הנכו הזע הבהא ותוא הבהא וזש העשב יצימ תא סנא רגרב 
הצור איה ,ןוירהב איה רשאכ .הילותב דדוש אוה הלעבו הסנאנ וליאכ המצע האור לחר וליאו 
ףוסבלו ,קוניתה תא תחצור איה .,ויתומולחבו הנוימדב .הז ןוצר תמייקמ הניאו הדלו תא ליפהל 

.תמ םנמא אוה 
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הסנא ,הרפש לעכ ,הילע לפנתה רעיב אל םאה" .הרפש ןיבו הניב הלבקה תכרוע לחר 
,זייר 'בגה ,הנכשה וליאו ,התוא סנא רוחבה יכ ,תנעוט הרפש .(6 ימע ,ב קלח) "? הללחו 
"? התתפתנ וא הסנאנ איה" :לחר תא הקיסעמ וז הלאש .הבהאמל התתפתנ הרפש יכ תבשוח 
,ב קלח) "עגונו עגונ .יל עגונ הזש יפל ? הזב רהרהל הברמ הכ ינא המל י יל עגונ הז המו" 
רשפ הנממ תלאוש תרבגה יכ ,הרפש הריכה" לחר לש התומ ינפל שממו .(143-142 ימע 

דחא לעילב רבג םשב ...הרפשב םעפ הרקש הל רורב יתלב ערואמ הזיא 
.(245 ימע ,ב קלח) 

סנא רגרב םאה :הלש התלאש יהוזש םושמ לחר תא הקיסעמ יותיפה וא סנואה תלאש 
השיגרמ ףא לחר .התאמוטב המשאה איהו ול התתפתנש וא הלוליחב םשא אוה םאה ,התוא 
תא ילואו ?לחר ךנה תא יכ רמא ימו" :הרפשו יצימ ןיבל הניבש "םימוחתה בובדע"ב 

.(71 ימע ,ב קלח) 'דחפשכ הלוגע תא אמשו ייצימ ךנה 
תכייש המצע האורו ,הירוהל תרכנתמה הזחי תב איה .הדבל הלדגש דמאנ לחר לע 
השגרה ירפ הניא תודידבה .הרפש לש הלרוגב תואיצמב ושממתנ הלא תושגרה .דבלב המצעל 
המצע םכש לע הסומע .דתיה וליאכ התארנ .הדבל הלדג .התורענמ המותי .דתיה איה" :דבלב 
,הפי-אל-לחר תויהל הצימא יננתי ימ" :הלאשמ העיבמ לחר .(136 ימע ,א קלח)"הסמעמה לכ 
איה .לחרבש דחא דצ המישגמ םנמא ,תרזועה הרפש .(211 ימע ,ב) "!תדלויו הרה לחר קר 
ןבומה ,טושפה ,רבגל ענכנה קלחה איה ,לחרבש יצרא-ימויקה דצה תא האטבמ ,תרעוכמה 

.ןוימדה רסחו 

המוד לחר ,דתיה ,הדילה רחאל רשאכ ,לחר לש התומדל םרסמ בלשב ההז הרפש תומד 
לקהל ידכ .(96 ימע ,א) "קוניתה יכרצ קופיסב תזכורמ הלוכש ,תימהב םאל" רגרב יניעב 
,הרפש לע לחר לש התוישיאבש הז דצ "סמעוה" וליאכו הרפש תא רגרב זא רכש ,לחר לע 
לחר האור ,הלעבל התבהא הקספש רחאל .תמלוחהו הזוהה לחר תויהלו רוזחל הלוכי איהו 

"לעבל תוחונמ-רכ ;החפש םא יכ ,תבהאנ אל ,הכלמ אל תצבור לחר"כ המצע תא 
לחר יניעב תיארנו החפש תמאב איה :הרפש לש התומדב שממתמ ,דז יומיד .(83 ימע ,א) 
רואיתל ליבקמ - "לעבל תוחונמ רכ" ;"תצבורה לחר" :המצע תא הראית ובש רוא ותואב 
,הערמל רכ :תודליהמ ףונ-תסיפ" לחר לש הנורכזב התלעה רשא ,"תלברוסמ השבכ"כ ,דרפש 
,השאכ הלרוג ןיד תא ,ץוח יפלכ ,הילע תלבקמ לחר ."הליל בכשמל רכ ,רקבלו ןאצל רכ 
התדובע תא השועו םינפ יפלכ םג הז לרוג תלבקמ הרפש .תיבה-תדובעב זכרתמ המלוע לכש 
.התוא דדועמו לחרב ךמותה ינויחה דוסיה איה ;לחר התרבג תא הצירעמ הרפש .רמז ךותמ 
התויח תא המירזה") השקה התלחמ ןמזב לחר תא תדדועמו הילא התבהא תא הניגפמ איה 
.תואיצמבש בוטה לא התוא התונפהב ,(225 ימע ,ב ;"הילע הבוהאה התרבג תושי ךות לא 
- הלוחה הנטר - ייח תא תלצהש ,הרפש ךל תודות בר" :םייחה ןוצר תא הב תקזחמ איה 

.(229 ימע ,ב) "!תויחל וישכע הצור יננה 

,תואיצמה ימוחתל םיתעל ץרופ אוה ףאש ,לחרבש רתסנה דצה תא יצימ האטבמ התמועל 
.לפרועמ ןפואבו רתסב תבשוח לחר רשא תא יולגב תרמוא יצימ .הבש ינדרמה דצה אוהו 
,תיאלפ הייארב הנחינ יצימ .עצבל הזעמ הניא ךא לחר תבשוחש המ תעצבמ איה ,ןכ לע רתי 
תוידגנה תוילחגה" :לחר לש רתויב םיסומכה הירוהרה תא "הלוד" איהו ,הקימעמו תרדוח 
,א) "ןירימטה לכ ונכית ןה ןגטנר ינרקכ :המדנ לחרל .המיזמה יקמעמל ורידחהו וריחשה 

.(150 ימע 

הברקב תוצצורתמה תונושה תושפנה תא הל הלגמ ,(142-141 ימע ,א) לחר לש המולח 
תמלוח איה ,יצימ תא הריכה םרטו הרפש םע השגפנש רחאל .(הרפשבו יצימב תולגתמה) 
התוא תודירטמו תורזוח ,"םיאושינה אלכמ ררחתשהל" הנוצר רבוגשכ ,וז הפוקתב .ןהיתש לע 
התוישיא לוציפ .םדוקכ ,הרוהט הלותב היהתו בושתש ידכ ,הנבו הלעב תומ לע תובשחמ 
הכבמה ,הכובה וז ."תקחוצה לחר"ו "הכובה לחר" :לחר יתש האור איהש ,ךכב םולחב אטבתמ 
תא עודמ" :תלאושו ,תקחוצה לחר ,תינדרמה תושיל הנופ ,הייח לע וטלתשהש ןילוחה לע 
והשימ ,התיהשכ הכז איה :הילעמ המשאה תא הריסמ לחרו "? הפשא לש הפוק לע תללוגתמ 
יתכלכלתנ ינא") הפשאב קוסעל הדיקפתש ,הרפש איה ירה הכלכלתנש וז .ךלכלתנ רחא 
לחרו .דיאל-החמש למסמ הז ךויחו ,ךייחמ המולחב עיפומ רגרב .("הרפש איה וז ? האוצב 
שמשמ םילכה ץופינ לש ילבקה למסה "?ךייחמו דמוע התאו ,דצפנתנ הרדקה" :תלאוש 
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רגרב .היאושינ ללגב וקדסנ הלש רהוטהו םותהש השגרהה תעבהל יעצמא לחר לש המולחב 
וניא אוה ."הסנאנו התתפתנש יפל ,ךייחמ ינא" :הרפש לש הדיאל החמשכ וכויח תא ריבסמ 
הפוקת לחר תא הוולמה השגרהל םירושק הלא םירבדו התתפתנש וז איה ימ שרופמב רמוא 
הענכהב הלרוג תא תלבקמ הרפש .םנואו תותפתה םושמ שי רגרב םע היאושינב יכ ,הכורא 
רחא קלח לבא ,(138 ימע ,א) הסיבכ תונמל תגהונ .רתיהש יפכ שממ "תלת ,ירת ,דח" םולחב 
ופוצרפ לע רגרבל תרטוסה .דשאכ עיפומ הז קלח .וז הענכה דגנ םמוקתמ לחר לש התייווהמ 
םימעפ שולש רגרבל תרטוסו ,דשא תצפקמ !תלת ירת דח ,ךל ירה" :סנואה לע המקנכ 
איהש תנעוט הרפש ."הנממ חכתשנ המש ךא" לחרל תורכומ תאזה ,דשאה ינפ ."ופוצרפ לע 
."...וז ...וז ...וז םא יכ - וב תצברה תא אל ,אל" :תרמוא לחר ךא ,רגרבל הציברהש וז איה 
םולחה תא תרתופ איה שדחה המולחבו תינש תמלוח איה ,יצימ םע תשגפנ לחרש רחאל 
,וישכע הל ררבוהש יפכ ,התיה - המולחב םעפ העיפוה רבכש ,וז - תינרטסה דיהו" :םדוקה 

.יצימ איה - "תינרטסה ,דשאה" .(154 ימע ,א קלח) " הרחרחשה ,דשאה לש 
הבש ,תרגסמ-תלילע :תשלושמ הלילע יגולוכיספה דבורב תרצונ "םיאדוד" רופיסב 
ןיבהל ןתינש יפכ ,הינרפוזיכסה תלחמ) ותלחמ תישארב רופיסה תליחתב יוצמה רוביגה 
תא תראתמ ,תינוציחה תיגולוכיספה הלילעהו ,רתוי הלוח השענו רדרדימו דלוה ,(רופיסהמ 
.ויתויזה תא עיבמ אוהש ןושלה תועצמאבו רוביגה תויזה תועצמאב רקיעב ,הלחמה תוחתפתה 
;םישנה יתשו רבגה יסחי לש וז (א :הנשימ-תולילע יתש תושחרתמ וז תרגסמ-תלילע ךותב 
ןיאו רוביגה לש ינלוחה ונוימד ירפ ןה הלא תולילע .םישנה יתש ןיב םיסחיה תלילע (ב 
השא"ל ףסונב "הרוחש ,דשא" ,דתיה ללכב םא תעדל השק ירהש ,תואיצמב הזיחא לכ ןהל 
המלשהו הרוהטה הבהאה הגפש רחאל תרכזנ "הרוחשה ,דשאה" .רוביגה לש ותשא - "הריהבה 
תורקעה ןורקע לע הריהבה םע םיסחיה תא תונבל הסינש רחאלו הריהבה השאל רוביגה ןיב 
.(22 ימע) רופיסל וז תפרטצמ ךכו ,"תרחאה השא"ל דוסה תא הלגמ ,דשאה .םייחה תאנשו 
,לוכיבכ ,שבל "דוסה" .ןולדיחהו האנשה דוס ,רוביגה לש ודוס אוה תאזה השאה לש הדוסי 
דימת ונייה זאמו .םידחאל ונרבחיו ונירחא רמחי דוסה :יתרעיש" .השא תרוצ - םדו רשב 
:ההות רוביגהו .(22 'ע) "!עקומה דוסו ינאו איה ;תרחאה וזו ינאו איה :הישילש,ד תווצב 
תבב תווה ןניאו תווה םייתשה עודמ ?תחא ןה םייתשה עודמ ?תחאכ ןה םייתשה עודמ" 

"? תחא 

תיתימה הלילעה 

הפוקתה לש "ןדעה ןג" יכ רבתסמ ,("תודוס"ו "םיאדוד" ,"תוגוז" רקיעב)ןמנייטש ירופיס יפל 
תודחאו .םיהולא-םלוע-םדא :תודחאה המייקתנ הבש ,הדיחיה הפוקתכ ולצא שרפתמ תיתימה 
אוה הלא םירופיסב יוצמה ירקיעה סותימה .יגולוטאכסאה ןמזב םימיה תירחאב שדחתת וז 
םיגפל יכ ,רפסמ םנאפוטסירא .ןוטלפא לש "התשמה"ב ,עודיכ ,אצמנש ,סוניגורדנאה סותימ 
המימש,ד תולעל הסינ הז ןימ .סוניגורדנאה אוהו - הבקנלו רכזל ףסונב ישילש ןימ היה 
תישארבב םג יוצמ הז סותימ) םיינשל ותוא רסינש סואיז י"ע שנענו םיהולא תא דירוהלו 

:םירופיסב הז סותימ לש ובוציעל תואמגוד ירה .('ח השרפ ,הבר 
אהיש ?םימואת םלועל ונעפוה אל עודמ ?יגוז שנ-רב דלונ אל המ םוש לע ,ההו" 
קשנל ,ומצע יניעב לכתסהל ,ומצע םע רבדל לוכי םדא לכ אהיש .ולשמ היוול ןב שנ-רב לכל 
רכזהש םרט ,תורוד-ירוד ינפל היהש ומכ לכה אהיש ;ומצע םע בכשל ,ויתפשב וחצמ תא 

.(107 ימע ,ב "תוגוז") "! ? רבכעהו לותחה ,תוחפשמ יתשל וכפהנ הבקנהו 

לוק-תבכ ונילא הבש איה ןיאה ? םימיה תמדקמ ןימ-דחב הבהאה ונל תתואת אל םאה" 
ילפרעב יכ ,היפב ונל הרושב ןיאה ? םיבהאב הז םע הז ןימ-דח ינב וסלענ הב ,הקוחר הפוקתמ 

.(77 ימע ,ב "תוגוז") "? ועובמ לא דככ ומצע קיח לא בושל ןימה דיתע תואבה 

תא שלוב שנ-רב םהבש ,הלאה םיינטשהו םיאלפומה םיעגרה תא ונייח ונא " 
םואתב תחא תומדב ,תישארב תרוצב דחואמ ויניעל ףקתשמ הבקנהו רכזה דמצו ומצע 

.(173 ימע ,"םיאדוד") "תישונאה הליפנה ינפל יאמדקה 

ירוביג לש םרופיס שחרתמ ובש) ירוטסיהה ןמזב תישאר,ד-סותימ תא שממל ןויסנה 
וא תיתימה הפוקתה לש הדובאה תודחאה תא ומצעל ריזחהל רוביגה ןויסנמ רצונ (ןמנייטש 
הלילעה לע תרזוח רופיסה-תלילע .יגולוטאכסאה ןדיעה לש הדיתעה תודחאה תא איבהל 
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שגדומ ,סותימל הז .דלילע-וק לש רשקהו סוניגורדנא תויהלו רוזחל הסנמ םדאה :תיתימה 
וא ,השודקה הלותבהו חישמה ,הוחו םדא :ןוגכ) םייתימ םירוביגל םירוביגה רושיק ידי-לע 

.הלא םירוביג לש םתוליעפלו (דועו תילילה ,חישמה תלכ 

תילבקה הלילעה 

ידי-לע תרצונ תילבקה הלילעה ."תוגוז"ו "תויח רתסא" םירופיסב יוצמ תילבקה הלילעה דבור 
.םיסקודאראפו םידוגינמ תבכרומה הלילע וז .תוישונא-לע תויוהמל םיישונאה םירוביגה רושיק 
דצ לשו הרהטה דצ לש גיצנ איה ;תיכרע-וד איה תומד לכש ,אוה יזכרמה סקודאראפה 
דצה והמ ,םיטלוב רכיה ינמיס יפל ,עובקל ללכ ךרדב רשפא ןכ-יפ-לע-ףא .דחאכ האמוטה 

.רוביג לכבש יטנאנימודה 
םעפש העש ,ושפנב תשחרתמה "תימינפה הלילעה" תא רצוי רוביגה שפנבש דוגינה 
רוביגה ירה ,יטנאנימוד דצ שי רוביג לכבש ןוויכ ךא .הדהטה דצ םעפו האמוטה דצ וב רבוג 
חוכהש ,םירוביגה ןיב תושיגפ תלילע תרצונ דכו ,יהולאה רוביגה לש ודוגינ אוה ינטשה 
תומד לש הדושיקל תחא המגוד קר איבא .הייחד ןיבו הכישמ ןיב חתמה - אוה התוא עינמה 
.האמוטה תוחוכ תא תלמסמה תישנה תומדה איה ("תוגוז") יצימ :םיילבקה תודוסיל רופיסב 
,הכויחו הקוחצ ,הלוק םג ךכ .השובל ףאו הרעש ,היניע ,הינפ ,הפוג :הרוחש איה הארמב 
!רשאכ תראותמ איהו .התוגהנתהבו !ךארמב תירבג ,הנוסחו הקזח איה .רוחשב םיעבצנה 
םע תרשוקמ איהש ,אוה לכמ בושחה .הדיחפמ איה .הרקע איהו םיבר םירבג םע תבכושה 
ריחשה הרעש ףא רוחש ץימ ףטפיט הלוק" :תואמגוד ."ארחא ארטיס" תוחוכ םעו תילילה 
תוקשופמה היתפשל דעבמ וריהצה הנוכמה יגרבכ תוצימאה היניש" ; (127 'טע ,א קלח)"דואמ 

.(128 ימע ,א קלח) "עונ-יאר ידב לע םיארפה תועתלמכ 
רכזנ "תוגוז"ב יכ ,אופיא ,הרקמ הז ןיאו םיה יכרכב תילילה תררוגתמ ,רהוזה רפס יפל 
.תילילה - יצימ םע השיגפל "דעומ םוקמ" והז .םיה תפש לע ךרכב םיררוגתמ רגרבו לחרש 
ףועה" ןולמב ,"םיה בוחרב" :םיילמס תומש ילעב תומוקמב תררוגתמ יצימ ,ןכ לע רתי 
- וז הארבנשכו ,הוח תאירב ינפל ןושארה םדא םע הגוודזה תילילש ,רפוסמש םשכ ."רוחשה 
םע השגפנ יצימ יכ ,"תוגוז"ב םג רפוסמ ךכ ,םתימהל תוקוניתב תלכנתמ איה זאמו החרב 
קשח קר אוה ךא ,רגרב תא הבהא יצימ .(61-60 ימע ,ב קלח) לחרב שגפש ינפל דוע רגרב 
תילילה תניחבב תילבקה הלילעב העיפומ יצימ .האנשה הבלב הלמג ,התוא סנאש רחאלו ,הב 
לש םקוניתש העשב קוידב רגרב תיבב העיפומ איה .(180 ימע ,ב קלח) תוקונית תגרוהה 
איה ובש ןמזה םגו הרוחש תפז תופטונ היניע ,הפשכמכ תפפועתמ איה .ססוג רגרבו לחר 
תמ קוניתה .םיינומדה תוחורה לש םתלועפ ןמז אוה ,"הלילה תוצחל בורק טעמכ" העיגמ 
תרשוקמ איהו הריבע רבדל התפמה השאכ העיפומ ףא איה .יצימ םע ודבל ראשנ אוהש העש 

.(דועו 125 ,124 ימע ,א) שחנה םע 
ףא" :ארחא-ארטיסה תוחוכ םע השיגפכ ,יצימ םע ותשיגפ תא לחר ינזאב ראתמ רגרב 
"הדיחיה תחאה וגוז-תב לא וכרדב ותאצב ,וייח רחשב רבגה תא םיתעל העתת הגונ-תפילק 

.השודקה תא תופיקמה תופילק עבראמ תחא איה ,הגונה תפילק ,עודיכו .(235 ימע ,ב) 
,ערה רצי תניחבב אוה ארחא-ארטיסה .בויח לש דצ םג ארחא-ארטיסב שי ,רהוזה יפל 
תדימ תא הלגמו ןוילע ןיד-תיבכ םלועה תגהנהב לעופ םג אוה ךא ,תוומהו סרהה למס אוה 
עבוקו לבגומ-יתלבה דסחה עפש תא ליבגמ אוה ,רמולכ ,קדצ טפוש לש דיקפתב אוה .ןידה 
םג רופיסב הנוכמ יצימ .ןידה יוצימ ךות ,רשויהו קדצה תושירדל םאתהב שנועו רכש 
אוה ,םלועה תגהנהב הניכשה דיקפת ןויצל רתויב רוגשה למסה רהוזה רפסב ."אתינורטמ" 
ודיקפתש ,דודג ,"תוסאומה םישנה דודג" ברקב יצימ לש המש והז .אתינורטמה וא הכלמה למס 
תודוסי למס איהש - יצימ .רבגה לש ץירעה ונוטלשב ודרמיש ,תויאמצע םישנ לש רוד ךנחל 
לש יבויחה דיקפתה תא תאלממ איהש העש ,"תוכלמ" לש המשב אופיא תשמתשמ ,האמוטה 
םישנה דודג"ש םושמ םלש בויחה ןיא ןאכ םג םלוא .קדצ-טפוש לש דיקפת :ארחא-ארטיסה 
לחר .רקש תחישמ איה החישמה דיקפתב יצימו ואמטיהב רוהטה ןוזחה אוה ,"תוסאומה 
יכ ,הל הלגתמ הנהו ןימ-רסחו רתוי םלש םדא גוס רוציל ידכ ,הלעבב דרמ לע המלח 
,תפתתשמ איה ובש ,ןהלש סקטהו תוצורפו תוסג םישנ דודג ןה ,"תוסאומה םישנה דודג" 
האלממ יצימ .(128 ימע ,ב "תוגוז") ינטש םימיא-ןוזחכ אלא ,יהולא ןוזחכ הארנ וניא 
שפנ טאשב הכילשה הדיגנה דיה") הרידקה תא הצפנב רקשה תחישמב ילבקה הדועי תא 
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,ודוסי ,הז ילבק יומיד .("!ןודאה ןוטלש ץפוני הככ - םיסיסרל הצפנתהש ,הרידקה תא 
.י"ראה תרותב ,עודיכ 

תיטנאמורה הלילעה 

לש הריוואל תואיצמהמ תוקחרתה ועמשמ ,ןמנייטש ירופיסמ דמלנש יפל ,יטנאמור גשומה 
.םייניבה-ימי םע ויניעב ההז אוהש ,דבאש תראפתה םלוע לע םיעוגעג ,תויזהו תומולח 
ירוטסיהה ןמזהמ קלח איה הקיטנאמורה (א :ןמז לש תומיכס יתשל וירופיסב רושק הז גשומ 
רושיקמ האצותכ .ינרדומה םלועל דוגינכ גצומ אוהו ,תוריהבב רדגומ וניאש "רבע"ב תאצמנו 
רתסא ;"תוגוז"ב לחר) הרוביגה וא רוביגה תלילע תרצונ ,וז ןמז תמיכסל הקיטנאמורה 
הפוקתב תויחלו תינרוחא לגלגה תא ריזחהל הסנמה ,("העיקש"ב טילש חספו "תויח רתסא"ב 
הפוקתה איה ,טרפה לש ןמזה תמיכסב הקיטנאמורה (ב .הקיטנאמורה תפוקת תא תינרדומה 
,טרפה ייח לש ןמזה תמיכסב יטנאמורה בוליש .ןיאושינה ינפלש רוזיחהו הבהאה לש הרצקה 
תריזגמ טלמיהל תוסנמה ,("תוגוז"ב לחרו "תויח רתסא"ב רתסא) תורוביגה תלילע תא רצוי 
תלחג לע רומשלו הרצק תיטנאמור הבהא רחאל ,ןיאושינה ייח לש ןילוחל תוררגיהה 

.בהאמה תועצמאב הקיטנאמורה 

תיתרבחה הלילעה 

וירופיסב רבכ תרכינ ,תינוציחה תיתרבחה הלילעה דבור תטעמהב ןמנייטש לש ותמגמ 
תונמא" ותסמ ךותמ םירצק םיעטק ינשב וז הלילע לע ותעד תא םכסל ןתינ .רתויב םימדקומה 
תימלוגה תואיצמה ירשג תצירפ ,הינומראה ,תודחא ,תומלש השוריפ ,תונמא" :"רופיסה 
,ימלג רמוח ותוא ןה תודבועה" :דועו ."םולחה ןויבח רירבש ךות לא ןהמ החירב ףאו 
דע תונחטנ ןה .ותושחרתה יפכמ הנוש םשמ ואיצוהל תנמ לע ךותיהה רוכ ךותל םיאיבמש 
רמתשמה יתדבוע רייש ותואל המודב לצאנו יתיצמת והשמ אלא ןהמ ריישל ןיאו קדה ןמ קד 

."םולחב ףא 
."תויח רתסא" ןאמורה לש תיתרבחה הלילעב ,המגודל ,ןנובתנ וז המגמ לע דומעל ידכ 
הזכרמב .םירחאה ןמנייטש ירופיסב רשאמ רתוי רישע הארנ תיתרבחה הלילעה דבור ,הרואכל 
השא ,התחפשמ ברקב תוחנה הדמעמב תקבאנה ,תינרדומה ,דשאה ,תויח רתסא תדמוע 
אלא ,דוע אלו .םינימה ןיב דובכ יסחילו הנכ הבהאל תפאושו רבגה דצמ החופיקל תדגנתמה 
,היתובוחרב םיכלהתמ ,הסידואב םירג םה :םירורב םוקמבו ןמזב םינגועמ םירוביגה הז רופיסבש 
םייסור תומשב םיארקנ םירוביגה ;תונוזהו םיינעה תואטמיסב םיבבוס ,הפקה-יתבל םיסנכנ 
אלא .תטלשה הנפואה יפל םישבלתמו ןמזה יסומינ יפל םיגהנתמ ;םייניפוא םיידוהי וא 

.הפי הלוע וניא - יתרבחה דבורב רופיסה תלילע לכ תא ראתל ןויסנהש 
.הדמעמ תותיחנב דורמל ידכ ,התיב תא תבזוע רתסא יכ ,ריבסהל לכונ יתרבחה דבורב 
,הלש שגרה ייחל שידא הלעב יכ ,השיגרמ איהו םידליב לופיטבו לושיבב קוסעל השפנ הצק 
רבגל תוקקזיה אלל אתווצב המע תויחל ידכ ,הנח התוחאל תכלוה רתסא .הלש םילאידיאל 
תמייתסמ ךליאו ןאכמ ךא ;יתרבח ןווג תלעבכ הלילעה תא ריבסהל ןתינ ןאכ דע .דבעשמה 
תויח ןודאה תא הגיצמ תיתרבחה הלילעה .הז ןוויכב הלילעה תא ריבסהל תורשפאה טעמכ 
םויסבו החורל ןיבמ וניאש יפ לע ףא ,התוא ךירעמו ותשא תא בהוא אוה :ידמל יבויח דואב 
הלגתמ אוה ,הל חולסל חיטבמו םהידלי לאו וילא רוזחתש רתסא ינפל ןנחתמ אוהשכ ,רופיסה 
הסחי םג .בל-תרסחו תירזכא ,דשאכ תיארנ ,ול תגעולה ,רתסא וליאו .תישונאה ותולדגב 
? םידמחנה הידלי תא תאנוש איה םעט המ :תיתרבחה הלילעה דבורב רבתסמ וניא הידליל 

?םלרוגל השידא הכ איה עודמ 

העינכמו רנזיופ תא רתסא תאנוש עודמ :תופסונ תוהימת תיתרבחה הלילעה הלעמ ןכ 
המ ,רנזיופב רתסא תטלוש םאו יול תענכנו ותוא הצירעמ ,התוחא ,הנחש דועב ,ותוא 
רקיעבו ,הנבוסירוב היטק ,"ןטיפה" ומכ תויומד ,ךכל ףסונ ? רנפה שריהל תענכנ איה םעט 
דבורב הלילעל םהירשק תאו ם:פוא תא ריבסהל ןתינ אלש טעמכ ,םילוחכה םייפקשמב ןקזה 
הפיטע אלא םניא ,םוקמהו ןמזה ירואית ,"הרואפתה" ,תומשה יכ ,רבתסמ .ינוציחה-יתרבחה 
,תיגולוכיספה הלילעה ידבר ,תאז תמועל .הלילעב דיקפת לכ הל ןיאו תולקב תפלקנה תינוציח 
םיילמס תומשב םירוביגה תא הנכנ םא וטלבתי "תויח רתסא" ןאמורב תיטנאמור,הו תיתימה 
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רסח םלועב לועפל םהל ןתינו (רכו ינומדה רוביגה ,תינחורה הרוביגה) "םיאדוד"ב ומכ 
.ןמז רסחו םוקמ 

תא גיצמ אוה ,דבש תרגסמב תינוציח -תיתרבחה הלילעה תא לטבמ ומצע רפסמה 
יטרפ יכ ,ךכב חיכומ אוה ,"ןשונ ןשי השעמ" טפשמב רופיסה תא חתופ אוהשכ .ורופיס 
שחרתמ ,הז תיבב שחרתמש המ .שודיחה םהב אלו םייתרגישו םיעודי ,רפסמ אוהש תוערואמה 
.(6 ימע) "'צ ךלפב 'ז תיזוחמה ריעבש תויח תיב םג אוה הזכ" :םירחא םיתב ינוילימב 
הלא םייונישש אלא .(6 ימע) "רתויב םיטלוב יתלב םילק םייוניש"ב אוה תויח תיבבש דוחייה 
הלילעל בלה תמושת תא םינפמ ךכיפלו ,תויח רתסא לש דחוימה יגולוכיספה ךרעמב םיצוענ 

.רתסא שפנב תשחרתמה תיגולוכיספה 

וא (תיתשתב דימת אצמנ יאידיאה דבורה) הז יבג לע הז םינותנ ,הלילעה ידבר תשמח 
קלח) הז ךותב הז וא ,(יטנאמורה דבורה דצב יתימה דבורה ,לשמל) הז דצב הז םייוצמ 
תיגולוכיספה הלילעל תרשקנ תיתימה הלילעה .יגולוכיספה דבורה ךותב יוצמ יתימה דבורהמ 
הלילעהו תישונאה הידגארטה תא באוכה ,(ה)רוביגה י"ע ללכ ךרדב ארבנ סותימהש ,ךכב 

.(ימינפה ומלועמ קלח ,ונוזחמ קלח איה תיתימה 
םימעט םישמשמ אלא ,םירצונה הלילעה ינבימ תא םינשמ םניא םינושה הלילע,ר-ידבר 
אנרטלא םינבימ תניחבב םה םידברה .תחא הדוטקורטסל םיטנמלאה תרישקל םינוש םיקומינו 
תומלענ ראשה ןיא ,תחא הביטאנרטלא שמממ ארוקהש העשב אלא ,הלילעה לש םייביט 
תא שממנ אל םא ,םלש רואית הלילעה תא ראתל רשפא יא ,ןכש .ובל תמושתמ ןיטולחל 
דבורמ םינתשמה הלילעה-ירושיקל םיקומינל תחא המגוד איבנ .תחא-תבב הלילעה ידבר לכ 

:והנשמל דחא יתלילע 
,"םיאדוד" ,"תוגוז" ,"תויח רתסא" םירופיסב (תודבאתה וא חצר ,יעבט תוומ) הרוביגה תומ 

:םינושה הלילעה ידברל םידחא םיקומינב רשקנ - "תודוס" 
ךשמנ דוע לכו ליאוה ,תוומה תלוז ,הרוביגה ייחבש תכובסתל ןורתפ ןיא יאידיאה דבורכ 

.ןולשכב ומייתסיש ,דוחיא תונויסנ לש תקסופ יתלב תרשרש היהת ,ירוטסיהה ןדיעה 
יפל תויחל החילצה אלש רחאל רבגתמ הרוביגה שפנבש תוומה רצי. ,יגולוכיספה דכודכ 

.שלחנש "ינאה" תא שינעמ "ןוילעה ינאה"ו ,הלש "ןוילעה ינאה" יכרע 
יתימא דוחיא היהי ובש ,יגולוטאכסאה ןדיעה תא ברקל ידכ ,התמ הרוביגה ,יתימה דכודכ 

.השאל רבג ןיב ינומראהו 
הבהאב םיבהאנה ודחאתי וב קר יכ ,תוומה תא תושקבמ תורוביגה ,יטנאמורה רכמב 

.תיתימא 

ןויוושה-יא בקע ,הייחבש תובהאה לכמ הבזכאתנש ןוויכ ,התמ הרוביגה ,יתרכהה דבורכ 
.הרבחב שרשומה םינימה ןיב 

םיעוריאה תינבתכ תורפסה תרותב תלבוקמה הלילעה תרדגהש ,םידמל ונאצמנ :םוכיסל 
רבוש ןורחאה .ןמנייטש ירופיסבש הלילעה תוהמ תא הצממ הנניא ,המארדב וא רופיסב 
:םירחא היווה-יספל התרבעהו הנממ הנושב תחא תיתלילע תינבת ורימהב תלבוקמ תינבת לכ 
תונושארהש אלו .תילבק וא תיתימ היווהב תלגלגתמ וזו תישפנ היווהב תפלחתמ תיתרבח היווה 

.בוש תולגתמו תורזוח םיתעלו עקרב תוענצומ ןה אלא ,ןיטולחל תומלענ 
ןמנייטש .ורוד לש תירבעה תורפסב רפסמכ ןמנייטש לש ודוחיי תא ןייצל יואר ,ףוסבלו 
תריחבב ,רופיסה תלילעב םירכינ וישודיח .תירבעה תורפסב ינרדומה רופיסה יצולחמ היה 
,גנוי ,דיורפ) תוינרדומ רקח תוטישמ עפשוה ורואית יכרדב .ןיפוא בוציעבו תולעופה תושפנה 
,םהמ לודג קלח לש "םדוחיי" םג אלא ,הלא תודוסי לש הגיזמ קר אל תרכינ ותריציב .(ןמיונ 
םלועמ םיחנומב תיגולוכיספה הלילעה תשבלהו וירופיסב ילבקה םותימה לש ובוליש :ןוגכ 

.הלבקה 
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דימע הדנא 

תבוכרת וזיא 

■ האלפמ תבכרת וזיא 
tt;••. v ג • 

י ד ד t ,המדאה 

.תומו םייח לילב 
 - • V T T

היבגרמ בגר לב 
 V V T " T V T t

םעזו הו-זח לילב 

.תלחות יטבנו 

'TV I • ,הירוצי םיצרופ 

,םישחור ,םיצרופ 

הרימט הליחזמ 

.תופיקזךואג לא 

'TV J * -: ,הירוצי םישחור 

י י ז • ; ,םיטלופו םיעלוב 

םיטלופו םיעלוב 
 j - ; •

,ןולדחה לוח 

,תואבה תשוחת לוח 

,ואובי .אוב 

,םיבגרמ ורקדןי 

י • T ; ,ופיני ובושיו 

וערכי ,ופכי 

V T T • -- • : • ,תומו םייח לילבל 

.המדאל 
 T :- T T

י v «•';TT : • ,האלפמ תבברת וזיא 

,תינוכסח 

.הפט תחשת אל 
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לזרב ללה 

ומצע דגנכ קעוזה 

ויבר רזוע לש ותריש לע 

תילילצה הלוכתה .ו 

המצע תאצומ וכותב לגעמה ץווכתמש לככ 
יכרד הל תשפחמ איה ,ןיבר לש ותריש 
שפתהה-ינוויכ .דגנכש תוטשפתהו הבחרה 
תקמעה דצל ,לילצה דצל םה םיבושחה תוט 
כמב רישה לשו דדובה בינה לש תיתשתה 
יכרא ןקויד םע תויוהדזה רבעל םגו ולול 
ירבד יפל איה לילצל תורסמתהה .ילאפיט 
נב חרכהה לע יוציפ ןיעמ ומצע ררושמה 
בואה םלועמ ,םיינוציחה םילגעמה ןמ הגיס 
רייצמ יתייה ,רייצ יתייה וליא" .םיטקיי 
דוסה תא עיבהל לדתשמו ,'יטסילארוטאנ' 
תננובתמה ןיעל םיארנה םיטרפה יטרפב 
יהמו ?ףונה הפיא לבא - - - ,תמאב 
םירויצב בתוכ ינניא המל ?ןיעב-השגירה 
םייחה תא 'ספות' ינניא המל ,שממ לש 
יע' אל ןיא הארנכ יל י םתעפיש תושממב 
ןהש םילמ יל ןיאו - 'םיידי' אלו 'םיינ 
- והשמ ינממ אטבתמ רבכ םאו ...הלאכ 
- - - .יניעלש המ לש רויצה הז ןיא 
,תולוקמ רתויב עפשומ ינאש הדבועה ילוא 
" תעלוב הקיזומהש ךכ ,הקיזוממ 
לכב הניגנה אלה איה הריש" ,ןיבר רזוע) 
תונויארה תא ךרע ,'םיררושמ חיש' ,"םילכה 
ימע ,א"לשת ,ביבא לת ,דקע ,רסב בקעי 
ררושמה דועב יכ ,רבדה יעפוא .(47-46 
נב ול יד המדאה םע השיגפה תיוותל ןותנ 
םינבמ ,תירטמיס הזירח לש תולולסה תובית 
ךות לבא ,ישפוח בצקמ ,םיתב לש םיעצקוהמ 
םירוטב הווש תומעטה רפסמ לע הרימש 
תולגתמ "רפע דע"ב .הזל הז םיליבקמה 
יסה תינבתה תצירפל דבלב תולק תויטנ 
ורפסב)"לילו םוי תוניגנ" תזורחמב .תירטמ 
יקלח םיעיפומ (37 -34 ימע ,"רפע דע" 
:תקיודמ תלובקת םירצויה ,תומשב תזורחמה 
ימל / םויה תואג / םויה אב / ליל ןושא 
'ג ,הלודג 'ב דגנכ הלודג 'א תוא ,לילה 
וסכלא תלובקת םג ךכל הוולתמ .'ד דגנכ 

,לילל םויה תא םידקמ ללוכה םשה :תיג 
חמה תבכרומ םהמ םירישה תעבראב וליאו 

בושו םוי םיימעפ ,הליחת לילה עיפומ תזור 
וליאכ הנושארה הפוסאה םויס תארקל .ליל 
,ריש לש תרחא תוהמב ךרוצ ררושמה האור 

:הינומראההו הירטמיסה ןמ קוחר 

םירבאה-קוסר רישה 
— תמכ לטומ הזחה אלכבו 

,תוכועמה וינפ אשנ 

םירובשה ויזורחב ומצע ררג 

.טלמיהל ונו אפ ק מ 

.99 ימע ,םש ,"רישה" 

ןמ קותינה רשבתמ "רפע דע" ץבוקה ףוסב 
רל רוקמ תויהל ■דתיה הלוכיש וז ,המדאה 
תורוצב הל חונש ,הרקיעמ תינומדאה הייא 
וב ןיאש לילצ ךרעמבו תוביצי תוירטמיס 
.(103 ימע ,םש) הדימה לע רתי זעונ "ערפ" 
השגהה ןפואב שדח ןדיע חתפנ "בושו בושייב 
ןושארה ץבוקה תא ארקיש ימ .רישה לש 
לולצמל בל תמושת ךותמ ינשה ץבוקה תאו 
אהל השקתי (תויצארטילא ,בצקמ ,זורח) 
.םיצבקה ינש לעב אוה דחא ררושמ יכ ,ןימ 
וליאכ ביוחמה ירטמיס ילילצ ךרעמ םוקמב 
יסא השיג התע תפדעומ ,רישה לילכ ךותמ 
ונכ העיפומ איה ,הירטמיס שי םאו .תירטמ 

.רישה ףטש ךותמ תעב 

,תונוימדו םיללצל ףרטו בער 
,תונויגשו םילדחמ ברעו בחור 

תולצלצמה תולולחה תולילעה רובג 

.רוב תועלצל 

.35 ימע ,"בושו בוש" ,"רובמ" 

תמ םינושארה םירוטה ינשב יכ ,בל םשוי 
'ע) בער :היתחתמש וז םע הלמ לכ תזרח 
וגס 'רו 'ט) ףרטו ,בהור םע - (היורצ 
ןכו ,(הלוגס 'ר ,היורצ 'ע) ברעו םע - (תול 
תומייקמ תונורחאה תורושה יתש .האלה 
הלמה רשאכ ,תערפומ-יתלבו הפוצר הזירח 
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תחתופה הלמה םע תזרחתמ "רוב" תמייסמה 
יפיסנטניאה ."רובג" : הינפלש רוטה תא 
סהה לש הדלותה איה הזירחה לש היצאק 
הגרדהב .תירטמיסה הזירחה תבוחמ תוקלת 
וקמה תואחסונה ןמ ררחתשהש ימ חתפמ 
ןתינש הזירח ,ול תיניפוא הזירח-תרוצ תולב 
איה הזירחה .תרשרושמ-תימינפ :התונכל 
רחא דצמ .םמויסב אקווד ואלו םירוטה בלב 
םוחת ונייה ,(תולוגס 'רו 'ח) זרחה הלגתמ 
וש תומוקמב תועונתו. םירוציעב ףותישה 
ורח לש "תרשרש" ןיעמ רצויו רישב םינ 
,לשמל ,ךכ .דחי םג םיינוציחו םיימינפ ,םיז 
"להבנ ןורכז" רישה לש ןושארה קלחב 
םיעיפומ (58-55 ימע ,"רובעת םרטב") 
םילמה תרשרושמו תרזופמ הרוצב רישה ףוגב 

/ םוהמהב / םוני / םוזמזב :תוזרחתמה 
אל / םולצ / םוהמהל / םועמע / םואמב 

.םוזמזב / םוק 
רושרש-תרוצ םג ןיבר רזוע לצא היוצמ 
הלמ ןיב תיתזירח תורשקתה :רתוי הנותמ 
בלב העיפומה הלמ ןיבו רוטה תא תמייסמה 

.רוטה 

,ללפאמו ויזב ךרוד ,ךב ךרוד והשמ 

תאו ,ללמאמו םשב ארוק ,ךל ארוק והשימ 
תרצוע 

.20 ימע ,"בושו בוש" ,"הבהאה די" 

,הלפא לש ללח וגב 

הרעבה-ןושל ,הלעתמה הליפתה אל 
תצפקמה 

,"הרעבה אל ,רנה תובב אל" 

.10 ימע ,"רובעת םרטב" 

תא תמייסמה הלמה .ךפהתמ רדסהש םימעפ 
ינפלש רוטה בלב הלמ םע תזרחתמ רוטה 

:ןכ 

ורנו ויללצב ;בש אוה שדחמש 
בצחנ םיתב םיתב 

.64 ימע ,םש ,"וניא הזה רישה" 

הדוקנב ןאכ שמתשמ ץברש.בל םשוי ,בגא) 
הדוקנב שומישה .המיחת יעצמאכ קיספו 
תרופיסב רשאמ הרישב לבוקמ תוחפ קיספו 

.(הסמבו 
ןושלב שומישב תושעל לידגמ ץבר רזוע 
,םילמ לפכב ,תויצארטילאב ,ןושל לע לפונ 
תבוחס םוי תבונג" :ומכ םירוט .תורזחב 

הרמיא" ,"הללש לע תצבור ,תרבוצ / הליל 
,"הטבח הרגישב הרגיש / ,הררג הרמיאב 
.רישב ילילצה דוסיה קוזיחב תושעל םיאילפמ 
ידכ וב שי םירבדה םירמאנ ובש טהלה 

ספתג וניא רישה .רמאנל תונמיהמ תונקהל 
היצנבנוקכ וא ,תינושל תלוכי לש הנגפהכ 
תב םישבוכ ןושלה-יקחשימ .המשל תיטויפ 
,רישה לש הצואתב םיקובד םעיפוהב םתפונ 
הנשמ ילילצה רשועה .ובש שגרה תרעסב 
ינא :העובקה קבאמה תריז לש הנויבצ תא 
.םינווג ינבו םינווג עפש הילע ריתעמ ,שפנ 
תישוגיר העפשה תרצוי תילילצה הרזחה 
סקאה .רמאנה תייווחב ארוקה תא תפתשמה 
םירישב הקעזה .הלידג רישה לש תויביסרפ 
ילצ תוינבתב הקוצי ,תננגוסמ איה ונינפלש 
יש לש תויזיאוטריו ךותמ תוללכושמ תויל 
הקעזה יכ רבתסמ .ןושל לע לפונ ןושלב שומ 
תמ ,הברדא אלא ,ךכ לשב תמגפנ הניא 
תעבונה וז םג ,תילילצה הלוכתה .תרשע 
שובל לש ףוריצ הניא ,השדח תויקוח ךותמ 
תעמשנ הקעזה .תחא היווה אלא העבהו 
.בואכמ ימינ הברהבו לילצ בורב התותימאב 

תיתשת תרזעב הקמעה .ז 

הידממ םיצרפנ ותועצמאבש לילצל המודב 

םג ךכ ,רישה תריז לש תעדמ םינטקומה 
קנ וילע רתסנה דוסיה :רומאל ,תיתשתה 
עמ ,ולולכמ ףאו ויקלח ,רישה יבינ םיעב 
תוביצי ול הקינעמו ןיבר לש וריש תא הריש 
בהל ותואב" :רוטב ,לשמל ,ןנובתנ .קמועו 
ותיתשתב .(םש ,םש) "ףרשנו ךעדנ הליפת 
המידקמה ,רוביצה חילש לש ותליפת היוצמ 
יננה" :םיארונה םימיה לש ףסומ תוליפת תא 
"ףרשנו ךעדנ" ."דחפנו שערנ שעממ ינעה 
הליפתב "דחפנו שערנ" יבג לע ץבר לצא 
תעמשנ ולוכ רישה תמינ ,ןכא .תיתרוסמה 

.הפי הלעת אל אמש דחפ ךותמ הליפתכ 

— ףסה תא רובעי יכ ררושמל הליפת 
...רבוע יחרב לע ינאו 

.65 ימע ,םש 

תשקבו ןידה תמיא לש הריווא שחור רישה 
רוזחמה תא םינייפאמה הליפתה יבינ .הרפכ 
םירופיכה םויו הנשה שאר ,תוחילס ימי לש 
למ" ,"אטח לע םייודיווב" :רישב םייוצמ 
,"הליפת" :םירכזנ .(64 ימע ,םש)"רפכ תשח 
לש ישארה ביטומה ."דימת שא" ,"שדקמ" 
תנומת יבג לע בצייתמ "רנה ןושל" רישה 
העשת לילב תוניק תריווא לש היובח תיתשת 
תוניקה תועמשנ תע ,תסנכה תיבב באב 

.רנה רואל 

!יללא ארוקה שדקמה ותוא 
.םש ,םש 
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קתינש רישה לש ונויבצ .העטנ לב ,לבא 
לש ונינע .הנתשנ אל תויזיפאטמ תוריפסמ 
תיבבש וזמ ןיטולחל הנוש היווהב אוה רישה 

.תאז ריכזהל חרוט ףא רישה .תסנכ 

,ונה רחא וישכע לש הזה רישה 

רחשי אל ,הנפי ותלוזל אלו 

ףאשי ילא ילא ,יתלוז ינפ 
.65 ימע ,םש 

ררושמה יכ ,רמול לכונ דויזיחה ךרד לע 
(םילמה יתשב החותפ 'ל) "ילא ילא" סרוג 
.(םילמה יתשב הקורח דמל)"ילא ילא" :אלו 
ןיבל וניב ןילמוגה יסחיב קסוע ררושמה 
אוה וייח םוכיס תא .ושפנ ןיבל וניב ,וריש 
תסנכ-תיב לש םידמעמ .הליפת ןושלב ךרוע 
תיתשתכ םישמשמ הניק לילו ןיד ימיב 
תריז תא תונשל האב אל תיתשתה .בותכל 
אידה .יזיפאטמל ימויקה ןמ החלשלו רישה 
םע אלא ,םיהולאה םע וניא ןיבר לש גול 
,ינא-ינא איה גולאידה תוילוגס .וייח לרוג 
להקו ינא וא ,יהולא-ינא אלו יריש-ינא וא 
עמו ותדוהתב רשעתמ רישה לבא .יללפתמ 

.הצוח ונממ תעקובה היווחה תא קימ 
והש ףוריצכ ןיע תיארמל הארנש המ 
ירישב תונמוזמ םיתעל אוה ,רישב ותדל 
מזב ובצוה ויתוישאש ,לעךינב ןיבר רזוע 

.םירחא ידי-לעו םירחא םינ 

ךב ושגפי דוע ילוא ילואש 
,שאה ,לוחה 

,הלוע — דימת ךב םיווהה םימה ןמש 
— הפה תבישנו 

.25 ימע ,"בושו בוש" ,"הטשומה ךדי" 

:תודוסיה תעברא רישה תיתשתב םייוצמ 

=) חורהו םימה ,שאה ,(לוחה=) רפעה 
םרטב") "...רבד הזו" רישה .(הפה תבישנ 
לשמ יבג לע בצינ (39- 36 ימע "רובעת 
תא שבול רשה ינאה .ןוטלפא לש הרעמה 
סורא" לשו "הרעמ ריסא" לש הלטציאה 
ידב רדגומ ,סמכ אוה וילא ,ןבה ."הרעמ 
שאה חסונ ,"הריאמ הכשח" לש םייומ 
,םלוא .שקבמ ןוטלפא לש הרעמה-ריסאש 
תעד לש הריפסל תוסחייתהב ןאכ רבודמ אל 
לש ותשרומב ומכ ,חצנ תעד וא ,ןוילע 
תוילוגסל ןמאנ ראשנ ןיבר .ינוויה הגוהה 
הניא ץוחה ןמ שאה .וריש לעופ הבש הריזה 
ןבה .הרעמה ךשחמב דבוא םדאה .תמייק 
םדאה לש חיטבמ ךשמהכ וספתל ןתנש 
תייעבל הבושת תקזחב וניא ,הרעמה תכשחב 
ימש םויקה תיילשאכ הלגתמ אוה .ןודבאה 
ריסא ."...ןיידע אוה ןיא יכ" :הרעמל ץוח 

,ומצע תמשגה תא ןבב אצומ וניא הרעמה 
ומכ אלש .ותאילכו וישופיח ,וייח םעט תא 
הו תוריחה םעט - ינוטלפאה שיאה לצא 
,ןיבר ררושמ וילע הרעמה שיא לש םויק 
חלשנה רישה" .ןוילע תעד אלו ,רישה אוה 
בוש וב רשה תא ארוב / ושפנל ישפוח 
תא תקזחמ "האיטילופ"בש ,הרעמה ."בושו 
ימש המו הרעמ :הלופכ תואיצמ לש םשורה 
ץוחמ (שא=) הולאו אולכ םדא ,הל הצוח 
וגמ ןאכ העיפומ ,םיפוסיכ רוקמכ ,הרעמל 
תרובק ,הרעמה רבד הזו" .תחא הריפסב תמל 
הרעמה ."ארבנ לכ םא ,םלוע תרה ,םלוע 
איה .םאה תא תפסונ תיתשתב תדחאמ 

תמ ךשחמב .יח לכ םא ,רוחו םדא תדחאמ 
הרובקהו האירבה ,הריציה ,תוריחה םידכל 
שת יבג לע תבצינ תויתריפס-דח .דחי םג 
דצה ןמ ךא .תויתריפס-וד הרקיע לכש תית 
וכת .םינתיא תודוסיב רויצה הכוז יתונמאה 

אבה" .םשור תבר איה ותרושב .הלידג ותל 
/;ותומ ותוא קיבדי יב / ותוממ יב טלמיהל 
/ ,וייח לכ דבאי יב / וייח תא יב שקבמה 
ףוסוליפה חסונ ."הרוגס ינא - יב םירוגסבו 
דהכ ריזחמה ,םויסה ןמ לילכ םלענ ינוויה 
תידוהי תוגהו הריש לש שדוק תואחסונ 
הנומא לע תועיבצמה תואחסונ ,םיניכה ימיב 
םיגזמתמ תודוסיה לכ .םדאל ץוחמש תוהמב 
לעב לש ותנומא תא תפקשמה הרושבב 
תנייפאמה תואיצמה תשוחת תאו רישה 

רישה תא האיצומ הניא תיתשתה .ותוא 

יבר העבה יבחרמ ול תעבוק אלא ,ורדגמ 
אלא ,ונינפל דבלב תוגה דיש אל .םשור 
חמ ירפס לש תוינבתב רזענה קעוז יודיו 
לש דוסי תולאשל סחייתמה ,יודיווה .הבש 
שמתשהל ביטיהו - ול רחב ,םויקה םעט 
ןפואב אטבל וצר ןה ףאש תואחסונב - 
םדאה לש םויקה תרטמ תא םישרמו זכורמ 

.םלועב 

פאממ דחא אוה תיתשת ירמחב שומישה 

רזועל הנורחאה םירישה-תפוסא לש היניי 
(62-59 ימע) "הינפל ןיידעו" רישה .ןיבר 
ףוסב יכונאו חרזמב יבל" לע היצאיראו אוה 
.(יולה הדוהי יברל "ןויצ תבהא") "ברעמ 
ףוריצ ירבעה רוקמה ןמ תיתשתל ףרטצמ 
שמש" הרופאטמה ורוקמש ינורומיסוקוא 
ןיבר .תיתפרצה הרישב תלבוקמה "הרוחש 
'נ) "הכנ שמש" ,"היו,רכה ישמש" :בתוכ 
ימע) "הימולחב ישפנ" :בתוכ אוה .((היורצ 
ואש ולע רשא שפנ"ל תורשקתה ךותמ (5 
אכ ,ךא .לוריבגל ("המכחא יתרמא") ",דינ 
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ותביתכב "ידרפס" ןדיעב רבודמ אל ,רומ 
דוסי ידמחב בחרנ שומישב אלא ,ןיבר לש 
תהל ליבקמ הזכ שומיש .םינוש תורוקממ 
רבוע רשאכ .המיגפ הגיסנל המגמה תוקזח 
תהל המדא - ינא תוסחייתהה ןמ ררושמה 
אוה ,ושפנ םע ,ומצע םע ינאה לש תודדומ 
תאז םע .םנווגמו ותריש תורוקמ תא הברמ 
םוקמב תיתשת לע העבצהה ןמ רמשיהל שי 
ישב םניעו ודע לש העפוהה .הנניא איהש 
יע תחוקפ המדרתב"ו ,"ודי תורירשב" םיר 
ימע ,24-23 ימע ,"רובעת םרטב") "םיינ 
אלל ררושמה יל רמאש יפכ איה (54-52 
.ןונגע י"ש לש םניעו ודיע םע רשק לכ 
דועי ןושלמ "ודיע" בתוכ ןונגע יכ ,בל בשוי 
םג ךא .דוי ילב "ודע" בתוכ ןיבר וליאו 
היוצמ אל םא עובקל השק הלאכ םירקמב 
המקירה תא תעבוקה תעדומ-אל תוסחייתה 
וצמ יביטומה דצה ןמ .רישה לש תימינפה 
םניעו ודע יריש ןיב תובר עגמ תודוקנ תוי 
.םניעו ודיע יגונגעה רופיסה ןיבו ןיבר לש 

שקמ ןוזינ ןיבר לש םלשה רישהש םשכ 
ודוסי תא םיננוכמה ,םיילאוטסקט-ןיב םיר 
,תונטקה יוטיבה תודיחי תונהנ םג ךכ ,וית 
הדוהתמ ,םילמ יחש םיליכמה םיפוריצה 
יצל תיתשתכ אוהש ,רחא ףוריצב הרוקמש 
:םיפוריצה םה הלאכ .ררושמה לש ףור 
,"רפע ינשי" לש סיסב לע "הנומת ינשי" 
,"ןח ןח תואושת" יבג לע "םייניע תואושת" 
ךותמ םצעומה ףוריצה רשאכ "הקעצ דרוי" 
שמשמ "הבכרמ דרוי" :תילבקה תורפסה 
וא ,ףירח ידוגינ טקפא תריציל ךבדנ ול 
בוש") "לכיהב םלצ"ל דוגינב "ןנעב םלצ" 
ימע ,"רובעת םרטב" ;28 ,24 ימע ,"בושו 
שת רוציל ותלוכיב הלגתמ ןיבר .(51 ,17 
םיפוריצב תחא תוא יוניש ידכ ךות תית 
בתוכ אוה .סיסבכ ול םישמשמה םילובכה 
ךותמ (32 ימע ,"בושו בוש") "לפונ םלוח" 
:םוי םוי ןושלב ליגרה ,ףוריצה לש רוכזיא 
,םש) "תעדל החחותשמ" וא ,"לפונ הלוח" 
ףוריצה םג ."תעדל תקקותשמ" םוקמב (36 
"יח םוריע" םיפוריצה תא ריכזמ "הבאדיח" 

תובוחר" :האר) גרבנירג יבצ ירוא ירישב 
.(דועו ,"רעיב רבקה" ,"רהנה 

תרישל הל רומש ץוח-ירמחב רשועה 
סהה תמגמב עגופ אוה ןיא .התבוטל ןיבר 
חיטבמ אוה ,הברדא .ול רחב רישהש תורגת 
רישהש תוסחייתה-ילגעמ םתואל הרומת 
הז ,רשה ינאל םימיאתמ יתלבכ םתוא החד 
.ומצע לא ומצעמ ותוא ךילומ וייח ןובשחש 

יפיטיכרא ןקויד .ח 

םיביחרמה ,םיילאוטסקט-זיבה םיסחיה דצב 
בינ לכ וא דיש לכ ,םירישה תלוכת תא 
הילעש ,תפסונ תיתשת תולגל ןתינ ,דרפנב 
הלוכי הניא וז תיתשת .םלוכ םירישה םיבצינ 

ינאה םייקמ התאש תואיצמה תא תוולל 
איה וז תואיצמ ירהש ,גישו חיש לש סחי 
וצמ .שפנל ךרכמ ,ךרכל המדאמ תפלחתמה 
,"בושו בוש"ב דחוימב ,םיריש םג םיי 
,הבוהא השאל רשה לש וטבמ הנפומ םהבש 
,רישה זחאנ הב תואיצמה תנווגתמ אליממ 
תאז תמועל .תחא תיתשתל הרשוקל ןיאו 
צמה איה רשה ינאה לש תדמתמה ותוחכונ 
אל ונממש דוסיל ,עבק-תאובבל ותוא הדימ 
יפיטיכרא ןקוידב ונל ןינע .בותכה דרפנ 
עדומב ,ותועצמאב ומצע ספות רשה ינאהש 
ליש ןקוידל הנכהכ .עדומ-יתלב ןפואב וא 
אצמנ ןיבר רזוע יריש תא עבק ךרד הוו 
לש ותומד תא "רפע דע" יריש לש םחתפב 

.בולצה 

קתרתא רעובה בלצה לא 
,ברעמ-ןנעכ ,ברע ברע תולעל 

םינמ לש דקומב 
.חרופו רעוס 

.12 'טע ,"הליפתו רעס" 

דמעמ תרצוי ,רישה לש ועקרכ ,הייסנכה 
ומצע ףקשל רשה ינאה לוכי הבש ,חונ 
ףסכנ וגה" .וילא קקותשהל ,בולצה ןקוידב 
יהל יפארגויב עקר ; 13 ימע ,םש) "בלצל 
ןיבר םע ןויארב םג רכזנ היסנכל תוכשמ 
ותועמשמ .(ליעל רכזוהש "םיררושמ חיש"ב 
אטמ וא ,תימואל הניא בולצל רשקה לש 
בולצה .גרבנירג יבצ ירוא ירישב ומכ ,תיזיפ 

,ינאה לש לבסה תשגרהל האובב שמשמ 
הילאשו יורש אוה הבש בואכמה תייווהל 
לש רדגב אוה בולצהו ליאוה .ךשמנ אוה 
הקומע תועמשמ לעב אוה ןיאו םירוסי-יאר 
יכרא םלצב הלקנ לע ונקויד ףלחוי ,רתוי 
.ררושמה תריש לע שולחיש רחא יפיט 
לע עקומה ןמ תרבוע ונינפלש הרישה ,ןאכ 
ןקוידל ,בלצה לא תולעל יוטיבה ןמו בלצה 
הניא איה ףא הליפנה .לפונה שיאה לש 
תויצאטונוקה ללגב ץבר רזוע תא תכשומ 
לשב אלא ,הלש תויטסימה וא ,תויתדה 
ינאה לש ימצעה יומידה תא ףקשל התלוכי 
םישוחה ןורכש ךפהתמ ,"רפע דע"ב .רשה 
ךא" :הליפנ תעדותל תררועמ המדאהש 
/ תוומלצ עול לא / ,ףוגנו ףעוז ,לילה 
ףוגב םיכרכנ הליפנ ייומיד .(17 ימע) "ררוג 
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הבכש ףוגכ החינצב ,(32 ימע) חנוצ ,לשומ 
ימצעה יומידה ןמ .(39 ימע ,"חנצא יובכ") 
וחמש תויווה לא הליפנה תעדות תטשפתמ 
ימע ,םש) "רקה ךשחמה לפונו" .ינאל הצ 
:תיטורא תושיכ המדאה רואיתב וא ,(40 
ימע ,םש) "הסורד ,תועורז-תטושפ תלפונ" 
:חתפמה יומיד רזוח םיברה רויצב םג .(42 
ונלפנתה ךרפע-יוודמ לע ונרהגו" 
.(53 ימע ,םש) "ךיבגרב עקבנו / בלה לא 
ןיגב קזחתת ,דפסמ ירישב רבודמ רשאכ 
של ונוליבוי" .הטמ ןוויכב העונתה ביטומה 
הדירפ תעב םג ךכ .(61 ימע ,םש)"ךדצל בכ 
קיחרא קיחרא יכ" .תוומכ הומכש תודשה ןמ 
הבישה םולח םג .(63 ימע ,םש) "חונצל 
:תופפוכתה לש דוסי רויצב רושק םיעוגעגהו 
דא ,ךרפע תוניע לא / ,הממדב ינפ ףוכל" 

.(65 ימע ,םש) "המ 
הב היהש המדאה ןמ הרומגה הדירפה 
הפירחמ ימצעה יומידב הרומח העיגפ םושמ 

הליפנו קמעמ .דוסיה תנומת תא המכ יפ 
."בושו בוש"ב עבק ייומידו חתפמ תולמ ןה 
תא םיצעמה םזינויסרפסקאה לש וחורב 
ייומיד תא לטבמ תיחפמה יומידה ןיא ינאה 
ךילומ ,םי עקוב הטמ ילו" :1בתכב .הלדגהה 
ינאה ומצע ההזי ,"רהה הפוכ / ,םירדעה 
,השמ לש םצעומ יפיטיכרא ןקויד םע דשה 
הערש רחאל םע ךילומ ,והטמב ףוס םי ערוק 
.תיגיגכ יניס-רה ומע לע הפוכו ןאצ ירדע 
יב יופצש הנומתכ אלא הניא המצעהה ,ךא 
,"...לבא ,ךלא אלו") רישה םיוסב .הלוט 
הכחמה המוטאה תינוכמה תריוצמ (6 ימע 
יריו תוומ למסמה רויצ ,םירוחשה היגהונל 
הארמה .אתקימע הריבל אמר ארגיאמ הד 
ומתב הלגתיו רוזחי לפונה ינאה לש רזוחה 

.תובר תונ 

תוארמה רק ימלואב 
ילש לפנ-תועונת תובצמה 

.םיליפנ תליפנב ינתוארהל 

.7 ימע ,םש ,"הרוחאו איגה לומ" 

רמה .תוכלמ תולכיה ריכזמ תוארמה-מלוא 
ופה .הליפנה לש המושיר תא תולידגמ תוא 

דעונ (היווש 'צ ,החותפ 'מ) "תובצמה" לע 
סנ הבש ,הטוסה «דשאה תשרפ תא ריכז.דל 
לפנלו ןטב תובצל" ."לפונ"ל "הבצ" וכמ 
יפנו םיליפנה תשרפ .(בכ ,ה רבדמב) "ךרי 
ינאה לש הליפנה תנומת תא .דמיצעמ םתל 
תומדב תלופמו .דלודג לש תודימ תדכלמו 
,(10 ימע ,םש) ".רגשנ יתמ דע" רישה .תחא 
לש ומלצב יפיטיכראה ןקוידה תא הארמ 

שחנה ."רפע ךחול" ,"לטומ ךלוה" :שחנה 
ולרוג לש הרורב הריכז ךותמ רישב עיפומ 
יפנה באכ" תושרופמ רכזנ .ןומדק לפונכ 
ופאנ" רישב תרכזנ "הליפנה תווחמ" ."הל 
ינאה לש ימצעה יומידה .(11 ימע ,םש) "םיפ 
וילאמ ןבומכ דכלתי לפונה תינבתב רשה 
ותואבנתה ךרדש םעלב ,תחפומה איבנה םע 
,''םייניע יולגו לפונ יעגר" .הליפנב הכורכ 
המל" ומש רבכש רישב רכזנ לפונה איבנה 
זמור ,(14-13 ימע) "קרבהו ?םוקת אל 
תולגתה תעשב םג ,הליפנ לש יסיסב בצמל 
רישה רייצמ ומצע קרבה תא .קרבל המדימה 
לא" ,"הליפאב ללוצ קרבהו" :הסמ ייומידב 
ינאה ירואית ."ןבאכ דרוי ,ךלשומ רוגמ ימ 
די" רישה תא םיוולמ ,לפונה וא ,לחוזה 
ףוריצה עיפומ .(21-15 ימע ,םש) "הבהאה 
םג ."םיהבגב דרוי לפונ" :ינורומיסקסואה 
דוסיה תנומתל רישה רוזחי היילע לש רויצב 

.(36 ימע ,םש) ?לפונ - הלוע ינא ןאל" 
תנומת תא ובוחב רצואה חתפמ-יומידכ 

ךכ .רנה עיפומ הכיעדה ,הדיריה ,הליפנה 
.(28-26 ימע ,םש) "רנה דוע לכ" רישב 
רוב ייומידבו רנה ןושלב םירושקה םייומידה 
םג םילגתמ (3-35 ימע ,םש ,"רובמ") 
ילצ ייומיד םהילע ףיסומ ."רובעת םרטב"ב 
הטמ תוכשמיה ,(20-16 ימע ,"תשרב") הל 
לע" רישב .((21 ימע ,"יתכלב תוכרדמה") 
שדחמ עיפומ ובש ,(14-13 ימע) "רשגה 
רוחש ריזנ ,רעוב ולפנב" :רמאנ ,בולצה 
תמה המילכ הלמל בל בשוי ,בגא) המילכ 
ריזנה ,תחא תוא יונישב המילגל תרשק 
ותליפנ תעב עיפומ הרוחש המילגב שובלה 
"רבד הז"ו רישה .(הרוחש המילכ יוטע 
הזו" :םילמב חתופ הרעמה תא רייצמה 
הרעמה .(36 ימע) "הרעמה ךשחמ לא ותדר 
יש םיוולמה רובה ייומידל תרשקתמ המצע 
,"הליפנ לע הליפנ" .ןיבר לש םירחא םיר 
לכל סחייתמ ןפקתש חתפמ-תולמ אופיא ןה 

.ונינפלש םירישה ןמ דחא 

יכראה רושימה לע רבודמ :וילאמ ןבומ 
רושימל םג הלועו עקוב אוהש יפכ ,יפיט 
הנייהת רישה לש ןוציחה עקרב .יביטומה 
ןכ .היילע לש תוידוגינ תונומת םג תויוצמ 
םהב איה הליפנהש םירויצ רחא רותל ןתינ 

.םש הלגתמ איה ןיאש ףא ,יומס םרוג 

ךותמ לפונה שיאה לש יפיטיכראה ןקוידה 
,םעלב ,בולצה לש תואנקוידל תורשקתה 
יפל םדאה וא ,םיליפנה ,ינומדקה שחנה 
םרוג וניא ,תוומלצו הסיד-דרויכ ותורייטצה 
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,ךפיהל אלא ,ןיבר תריש לש חוכה תתחפהל 
ןמ ענומ יפיטיכראה ןקוידה .התוא קזחמ 
,יסיקרנ ,רצ עצמל עבמ תויהלמ םירישה 
ןקויד .וב םיפקתשמ דבלב ינאה ירוסייש 
קזחה ,יתייפכה רושימה לע דיעמ עבקה 
ןמ .םירישב יוצמה ,תיגולוכיספ הניחבמ 
םיפיטיכראה לש רצואב שי יטתסאה דצה 
ולגעממ רישה תא עיקפהל ידכ םייביטקלוקה 
תועמשמ לעב רושימב ודימעהלו יטרפה 

.תללוכ 

רישה תרות .ט 

לש ויריש זכרמב איהש ,ינאל תוסחייתהה 
ימצעה יומידה תא םג הבוחב תרצוא ,ןיבר 
.רישב ןנתונכ ,םילמה ןמאנכ ררושמה לש 
סאב םג תוראומ וירישב תויוצמה תונוכת 

תזורחמב .תימצעה תוננובתהה לש הירלקפ 
םרטב") "עגר ףרהכ ,םימעפל קר" תניוצמה 
תא ררושמה ספות (50-44 ימע "רובעת 
אטמה לגעמה ןמ ותריש תוקלתסה תדימ 

.יתריפס-ודה ,יזיפ 

,םיהלאה רה דע ואב םה 
רבכמ הז רבכ — ינא לבא 

,םה יתייה אל 

יתפש לע אשא ,םיהלא םשב הז ךיאו 
רהה הז םש תא 

ז םייח וב-הלעא וליאכ 

רשאכ םירחאה ןיבל וניב תודפ םש ררושמה 
,יגיס רה לע רופיסה יוצמ וירבד תיתשתב 
תולעל אלו ,רהה דע עיגהל םיברל רתוה ובש 
ןיאש המ ,םיהולא םש םיאשונ םירחאה .וילע 
.ןכ תושעל יאשר ומצע האור וניאש ינאה ןכ 
שדוק-תמרב רושקכ ןכ לע גצומ רישה 
תלוע / הלוע המב יתמב לע" .תתחפומ 
ךופהל / יחוכ הז / ,םילמ תדובעב דימת 
הלגתמ ינאה ."יתלפתל יתולפש ,ללהל ללי 
הלועש ימכו לפש לש בצממ אצויכ הז רישב 

'ל) הלוע םיכימסמ ןושלה יקחשמ .המב לע 
מה ההבגהה .(הצומק 'ל) הלועל (הלוגס 
,רישב ישארה ביטומה איהש ,תיזיפאט 
המב :ףילחת לש תונוש תוגרדב תגצומ 
ךותמ םינהוכ-תכרב ,םיהולא-רה םוקמב 

.חור תוכימנ ךותמו עמוש ןיאב ,תודידב 
דמועה ינא ינפל תילטה תהבגהב 

,םינפ טילמ ידובכב 

תמאב ךא ,םינהכ ךרדכ הרואכל 
הלגת לבל 

ינפ תוחיחז 

.ידבל תותיחפ תא 

.תותיחפה העיפומ תוחיחזהו ההבגהה דגנכ 

רשאכ םג ,תערכמה איה תוידבלה תשוחת 
.שדוק לש ןחלופ תקזחב אוה ומצע רישה 
ונא"ל ידגנה יומידה אוה ,"ילא קר יתכלו" 
דע אבש ימ תלחנ איהש ,"ךילא - ךממ הס 
ןכ לע תראשנ תיזיפאטמה הריפסה .רהה 
/ םילמ למע" .תוהמכ אלו דבלב שובלכ 
."הכרבה דוחיבו ,החכותה ,הפכנ ייודיוב 
למע ,הכרבו החכות לע תדמוע הרותה 
הרואכל קר ותוא ךילומ ררושמה לש םילמה 
ושמה .שדוקה יבתכ לש םילולסה םיביתנב 
הממדה" םע ומצע ההזמ "ןיע ףרהכ" רר 
,תיהולאה תולגתהל המודב רומאל ,"רחאלש 
רחאלש הממדכ הספתנ והילא לש הרקמבש 
חמ תזורחמה תא םימייסמה םירישה .שערה 

התוא םידימעמו הרומגה התחפהה תא םיריז 

."ךמויל תישע ךל םיעותעת םולח" .הנכ לע 
לופה ייומידל םיוולתמ הרואמו בזכ ,הראמ 
ינאל ץוחמש הריפסכ הולאה םוקמ תא .ןח 

:םאה תספות 

התוא הבהאל יב םאה אל םאה 

...י יבבל תשגרב הדבעלו 

ו םשונ ודוע םאה ,בלה ,בלה 

לכב ךיהולא 'ה תא תבהאו" קוספה יבג לע 
ויתובוח ביט תא ררושמה רידגמ 'ךבבל 
בא-ןב תקיז אלו ,םא-ןב תקיז לש תרגסמב 

.(הולא =:) 
פומה ובצמ אוה רישה לש ירקיעה וריצ 
ןמ הובגה דמעמל סחיב ררושמה לש תח 
,הובגה ודועימ קלתסמ וניא ררושמה .רבעה 
.רחא המשגה-ביתנ שפחל ביוחמ אוה לבא 
ךותמ ןאכ םג עיפומ - םירחא-ינא - חתמה 
,תוחכונל קוקז רשה ינאה .דוגינו תולת תקיז 
גתסהב חרכהה תא ריכמ אוה ,ךא .הנעמל 

.םצמוצמה לגעמל תול 

להקה ינא ,ןהכמה ינא ,המבה ינא 

תייעב םע תומיע ידכ ךות ,הלגמ הז ריש 
ישה לולכמ דוס תא ,תיזיפאטמה תוחכונה 
ומצע שח וניא ינאה .ןיבר רזוע לש םיר 
היה וליאכ ויתפש לע םימש םש תאשל רשכ 
תותיחפב הז רישב גצומש המ .רהה דיל 
,םיהולאה-רה לש ורוכזיא ךות ,תיזיפאטמ 
תוסחייתה אלב םירחאה םירישב עיפומ 
הקומע ףא הליפנה .םיהבגומ ץפח-תוזוחמל 
גצומ ובש ימויקה רושימב תרצבתמו רתוי 
רחאל דיימ עיפומה רישה .ותוידבלב ינאה 

ןולימב ,ןיבר לצא רידנה ,שרופמה שומישה 
אל" :ףסונ לגעמ לע תרכ רזוג שדוק לש 

 40

This content downloaded from 128.146.23.222 on Mon, 18 Mar 2019 15:17:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



.(51 ימע ,םש)"ךיילא הגרע אלו ןנעב םלצל 
- ינא ,תגשומ יתלב היווח איה הבהאה םג 
,הנורחאה םויקה תנחת ןכ לע איה ,שפנ 
וב ןגעיהל רישה ליבשב הטילפל הרתונש 

.שממ לש תונגעיה 

רישה תוהמל ומצע ררושמה תוסחייתהב 
לש תורגתסהה ךילהתב בטיה ןיחבהל ןתינ 
.המינפ תוסנכתהה תארקל ויתונחתב ,רישה 
פומ תויוחילש רישה לע תולטומ הליחתב 

.הצוח תונ 

לובכ ארפ-רעס םדאה בלב 
.תתכת תושרחמל וילבכ התאו 

.18 ימע ,"רפע דע" ,"העבשה" 

רשה ינאה לש ןקוידה תא הלעמ תיתשתה 
חא ןוזח לש רשבמ תלעמל ותוא ההיבגמו 
(89-87 ,םש) "רישה ליל"ב .םימיה תיר 
םר תמקוה" :הרישה לש הידעי םיהבגומ 
רוקנ ןושמש ידיב / תוימודה רידא / ראופמו 
םלצב עיפומ ינאה ."רגוסבש וקעזמ ,םייניע 
יע רוקנ .הרובג לעבכ ןיידע לבא ,תחפומ 
םויס תארקל .הקעזל לגוסמ לבא ,םיינ 
ררושמהו רישה םיוושומ "רפע דע" רוזחמה 

העילותו המיר ,לעוג .םדמעמ תותיחפב 
ימע ,"רישה" ,םש) וידחי םתוא םירבחמ 
.רצונלו רצויל איה תפתושמ הליפנה .(104 

רסיתמה רישה תאזה הליפנבו 

.קסרתמ רבא רבא 

קמ רה"ב םג םירכזנ ותליפנו רישה קוסיר 
תה לש ףוריצ ךותמ בושו ,(112 ימע) "טל 
ימע) "הבהאה לא"ב רומג ןולשכל תוממור 
קופקפה ףירחמ "בושו בוש"ב .(126-120 
.ץוח םלוע םע דדומתהל םילמה תלוכיב 
/ הלוח הלוח ישפנ" .תמייק העבהה תקושת 
די ךי") "םילמ ןיא רמואב תעד עילבהל 
תורוצ רוצל תלוכיה ךא .(34 ימע ,"השפנל 
.תקפקופמ - ןהל ץוחמש המ תוליכמה 
אלו / םילכ תיישעל / םילכ ןכיתישע ,יז" 
."הלוחל תחא לכ וחונ וחונ / - וליכה 
םיידיה דגנכ תבצייתמ עיבהל הלוחה שפנה 
רשאב הילוח םע תחא לכ ראשיהל תובייחה 
רישה .וללוח םיידיהש ,לוביקה ילכ ולשכנ 
"דכ תשוחת"לו רמוח תשוחתל םחייתמ 
ןורחאה הזש ,ינאל ץוחמש םלוע תניחב 
.החלצה ילב לבא ,ומצעל ושבכל הצור היה 
הרשה שפנה ןיב רוביחה ילכ ןה "םיידי"ה 
םיידי .בצעל הצור איה ותואש םלועה ןיבו 
חילצהל תוגלוסמ ןניאו תולוח ןה הלא 

המלשהל הביתנה הלולס ןאכמ .ןתכאלמב 
שמכו ומצע ךותמ סנוכמב רישה תוהמ םע 

ןיבל וניבש קבאמ יטבל ,ויטבל לע ינא ףק 
.דבלב ושפנ 

וניא הזה רישה 

ךכש ,ותולכב ,וב ררבתמו ,ותלוז לא הנופ 
.הנוש ונה 

,"רובעת םרטב" ,"וניא הזה רישה" 
.63 ימע 

םירישכ אלש ,עמשמ יתרת - "תלוז" 
םחי ךותמ ובתכנש ררושמה לש םימדוקה 
תולת אלב :ונייה ,תלוז אלבו ץוח-תריפסל 
לש רשקהב םג ורכזוהש הלא ,"םירחא"ב 
תא תויחל רזגנ רישה לע .םיהולאה-רה 
םלצל האובב אוה רישה .םידדובמה וייח 
תמצמטצמה היווהב םייורש םהינש .וילעב 

.תכלוהו 

רנ תבהלש התבכ 

...עלבנ תיבב תיבו 

.65 ,םש 

.םהל דחא ןיד - רשה תיבו רישה יתב 

איהשכ ,המצע וז תולכתסהש וילאמ ןבומ 
תלפונ הניאו המצע תמייקמ ,הריש תישענ 
רישה תא השוע איה ,הברדא .הבירחמו 
המצע איהש ,המצוע תבר הקעזל רצוי תיב 
ינאה לשו רישה לש דימתמה םמויק רוקמ 

.יודחי 

םויס .י 

ונחת שולש לע ,ןיבר רזוע לש ויריש תא 
תה ךותמ ןה סופתל ןתינ ,תוישארה םהית 
תודחאה דצ לע תובכעתה ךותמ ןהו םתונוונ 
תורומת תולגתמ יובירה ■דצמ .םהב שיש 
יקסנולשמ :הקיני תורוקמב תכל תוקיחרמ 
ומתה תולגתמ ןכו ,ג"בשרלו יולהל הרזחו 
ווה תפשחנ .רישה לש בוציעה ינפואב תור 
םויק-לגעמ ךותל סנכתמו ךלוהה ריש תיי 
תא קימעהל רישה תא בייחמה ,רתוי רצ 
,ויבינ תא ףרה ילב ללכשלו שדחל ,ויתוישא 
תודחאה דצמ .ויתב הנבמו ולולצמ ,ויהרח 
ןמיס תשמשמה וז ,הקעזה לש החוכ רמשנ 
ףא .יטתאפה-יטסינויסרפסקאה רישל רכיה 
קובדל לוכי ןמזה ןב ררושמה ןיאש יפ לע 
םלועה לשו הזמ ינאה לש המצעהה תווצמב 
תופכ ומצע שח אוה ,הזמ דדומתמ אוה ותאש 
בש שובכה םותאפה ןאכמ .קבאמה םצעל 
םייטסינויסרפסקא םתונכל ןתינש םיריש 
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תא הוולמ הליפנ לש העדות .שדח ןווגב 
דעו "בושו בוש" ךרד "רפע דע"מ םירישה 
"הליפנ לע הליפנ" :םיקעוזה םירישה 
=) התחפהה תשוחת ."רובעת םרטב"ב 
הגרדהב הנפמ ,ינאה תא הוולמה ,(הליפנה 
וקעזב ךא .המינפ ץוחה ןמ ותקעז תא םג 
ריש תא ללכשמ ררושמה אצמנ ומצע דגנכ 
.ותוחילש יולימל יואר ותוא השועו הקעזה 
וא ,"םטבמ"ל "םירחאל ףאוש" וניא רישה 
תואריהל ץמאתמ אוה לבא .םתכרעה ירבדל 
תשראב תוצורה םיניע ,ומצע יניעב יואר 

.תפומ לש 

שי תודחאה דצמ ןהו יובירה דצמ ןה 
םלוסב תוגרדמ תופוסאה שולשב תוארל 
םירישל ,םיאנ םירישמ :הלעמ סופיט לש 
.חוכ יבר ,תפומ ירישל םהמו םיללכושמ 
ררושמ תוגיצמ וזל וז ןפרטצהב תופוסאה 
אוהש המ לכ .וריש םעו ומצע םע רימחמה 
ףרצמ רוכ ךרד רבע םיברה תושרב גיצמ 
םע .דחי םג הרוצ ישופיח לשו היווח לש 
ןיבד רזוע השענ "רובעת םרטב" תעפוה 
ירבעה רישה לש םילועמה םיגיצנה דחאל 
הלעמה יררושממ דחאכ הלגתמ אוה .שדחה 

.ונרוד לש תירבעה הרישב 

(13 דומעמ דשטה) 

- םוקיה ןיבו וניב תוציחמה לכ ולטב 
עגרה רכז .חוכ ול ןתונ - םוקיה הווה אוהו 
ןורכז לש דירש ןיעמכ ובלב שחול הזה 
המ .הריבשו - האלפנ תודחא :םודק 
שב אוה "הליפנה לש סותימה" הנוכמש 
רפיצול דחי הב םיכורכ .דוסי תייווח וליב 
הדקעה לא ךרדב קחציו דנו-ענה ןיקו לפונה 
תמה ברחה תמיאו .שוריגה ירחא םדאו 

ןורכזה תוקיתממ םג הב שיש ,תכפה 
.ןושארה 

וטקא תייווחכ התוא שח אוהש הדבועה 
השועה איה - וייח רופיסב תנגועמה תילא 
הריפכ קר .יניילצה רופיסה רוביגל ותוא 
',תאזה האמה תא תנייפאמה וזכ ,הנורחא 
ותוא הניזמ ,החונמ תרסח ךא תחכופמ 
אוה ,וירוסי ךרד עצמאב ,םיתעל .רמ ץרמב 
ץראכ ול הארנש המ יכ ,שוחל יושע וליפא 
ותוניילצ תוכזב םישמ-אלב ךפהנ ,ןומישי 
לכיהל - תיאלנ יתלבה ךא ,הווקתה תרסח 

.תועמשמ לש 

ואובי םיפסונ םיקרפ 
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זגירדור הירא 

םיברח ?יק ימי 

ליכה רשא ,ןוקובקבה תא הקקפ איה .ףספסכ ןווגב הילגר ינרופיצ תא עובצל התליכ היער 

.תיחרזמ הבישיב הטימה לע תבשוי הראשנו הרדח תפצר לע ותוא החינה ,הטעומ הגימצ הבל 

םימשה יתלוז תיגוגזה דעב רבד התאר אל איה ךא ,רוגסה ןולחה לא תובסומ ויה היניע 

ןינב םוש אשנתה אל הירוגמ תיב ביבסו ,תינימשה המוקב הנכש ןכש ,םיילילחכה-םייציקה 

תא הטשפ םרט איהו ,הפוצר העוגר הנישמ הציקה הנטק העש ינפל .הז הבוגל דע רחא 

.בוהצ עקר לע — םותכ ,קורי ,םודא :םיזע םיעבצב תודוקנ דוקנה ,הלש ךוראה הלילה-קולח 

.הלש תירקובה היציבה תא לוכאל ,קרתסהל ,הינפ תא ףוטשל רדחה ןמ האצי םרט םג איה 

איה רקובה .אל '?לומתאל המודב םייסנכמו הצלוח ?תיאצחו הצלוח ?םויה שבלא המ' 
הנבלה הלמשה תא הפוג לע חינת איה רקובה .הפוימו תישנ תואריהל דחוימב תקקותשמ 
ינפל — הדיחי םעפ וז הלמש השבל הכ דע .םיבהזומ םירותפכבו םזבאב תרטועמ התרוגחש 

התרזיג תא :תמאב התוא המלה התעדלו — רכששי םע הנושארה התוארתהב ,תועובש השולש 

היתושיגפב התוא שובלל הבש אל איה .רוזפה הרעש לש שבדה ןוג תא ,הנופזש תא הקדה 
םוש הילע הרשמ הניא ותוחכונש םושמ :תאז תווסהל הל לא ...ש םושמ רכששי םע תואבה 

שוח לעב ,םיקפוא-בחר ;רוחבה ,ןיינעמ שנרב .ובל תא שובכל ידכ וינפל רדהתהל תובהלתה 

,הנטבב םהיפנכ םיענענמ םניא םירפרפ םוש והארמלש אלא .החוד הניא ותוזחו ןדועמ רומוה 

םאה ...ךא .רבדה תא רידגהל תרחא ךרד הל ןיא .השפנ תא הריעבמ הניא תימיכ הסיסת םוש 

התטלחה םוקמ לכמ .ןוכנ לא תרכוז הניא רבכ ? רפסב וא תע בתכב ולא תורדגה םעפ-יא הארק 

והשמ ריעבתש תימיכ הסיסת התואלו םהיפנכ וענעניש וללה םירפרפל הפצמ איה :תצרחנ 

הלאו ,הלא — הסיסתו םירפרפ .תורשפ אלבו םירותיו אלב .תפומה והז .תואה והז .הבלב 

.םירשבמה םינמיסה הדידל ויהי ,דבלב 

תא החתפ ,היבקבק תא הלענו הדמע .ושבי רבכ :הילגר ינרופיצ תא הששימ היער 
השגינ אלא ,הפוטח הצצהב אל ףא ,יהשלכ הטבהב היתחת בוחרה תא התכיז אל איה .ןולחה 
הבכשמ לע התוא החטש איה .תרחבומה הנבלה התלמש תא וכותמ הלטנו הנורא לא יוחיד ילב 

,היניש תא החצחצב הארק ,"אמא" .היטבמאה רדח לא האצי הב תינדמח תולכתסה רחאלו 

הצפח איה :המאב הבזיכ תאז הרמואב ."תרהממ ינא .הפק לפסו היציב יל יניכה ,השקבב" 

התלמש תשיבלל רתוי בר ןמז שידקהל לכותש ידכ תירחשה תפ תנקתהמ המצע רוטפל 
תא זא הדביכ ובש אטאטמה ןמ התפריה םאה .הננער שפנב הז גוניעל רסמתהל ,תפדעומה 

םייתש דע" ,הרמא ,"ךייחב רבג שי ףוס לכ ףוסש ,המדנ" :חבטמה לא הכרדבו ,ןולאסה חיטש 

— ."ייח לע קפדתמש רבג שי" ,הינפ ןוביס בגא היער העימשה ,"אל" — "...תוצח ירחא 
."תאז ישעתש העשה העיגה" ,םייריכה חכונ םאה הטלפ ,"ול יחתפ" 

:הטימה לע השורפה הלמשב תינש הננובתהו הקולח תא הטשפ הרדחל היער הבששמ 
התצומ רבכ וליאכ :הרעישש יפכמ תוחפ התוא התניהו רתויב הכראתנ אל התשיבל םלואו 
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לש תרשרש-תועונת ,השיבלה ירחא .הילא הפסכנו הב הרהריהש םיעגרב האנהה תיברמ 

.ןוראה ךותל הכלה-ןוקובקב תרזחה ,םילדנס תליענ ,תוקרתסה :וננמז-תב תמדקתמ הקוור 

היציבה .חבטמה לא הנופ איהו דורווה רכה לע תוחיפט שולש ,םיימעפו םעפ ןידסה רועינ 

ךלא רקובה" :הפק טעמ העמגו ןחלושה לצא הבשייתה היער .ןחלושה לע החנוהו הגגוט 

השעמל יכ ,תועמשמ ידסח וללה םינויצה .הנורחא םינויצ-תמישרב ןייעל הטיסרבינואל 
רבדה םשרנ הטיסרבינואה יפגאמ דחאבש תויקיתה תחאב ,ןכא ."יסיכב הנותנ רבכ הדועתה 

הינויצ .התורפסבו תילגנאה ןושלב ןושארה ראותה ידומיל תא המייס תודיפל היער :תימשר 

אוה רקיעה :היבגל תובישח ךכב ןיא לבא ,הוואג רוקמכ הל שמשל םייושע םניא םיינוניבה 

,"אוהה רוחבל וישכע יחינה" — .םאה החתפ ,"...אוהה רוחבה" .הדועתה תא המצעל השכרש 

'!לזאזעל' .הדועת התוא רבדב התרוהמ יהשלכ הבגהל התכז אלש לע הזוגר ,היער התקיספה 

המכ היפמ בואשל המגמב הדועתה ןינע תא יתרכזהש הל רורב אל יכו' ,תבה הבלב הרמא 

רתוי וניאש בטיה שח אוהה רוחבה" :תוזע רבדל התוא עינה הנורח '!? ךכ לע הרקוה-תולמ 

רקובה תבכרל םימיה דחאב ינא ותוא הלעא וילאמ ףולחי אל אוה םאו ,ייחב תפלוח השרפמ 

אלמ אוה ...אוה וליאו תרשואמ תויהל איה ילש תיסיסבה הפיאשה ,אמא יעמש .הנושארה 

."ימעטל וניאש רמ סיסע אלמ ןומיר והז לבא ,ןומירכ 

תונתוואתב התוא הלכא איה ;היער לש הכיחל טלחהב המיעט .דתיה ,תאז תמועל ,היציבה 

התואל ותוא ילעת רשא דע וב ישעת המו" .ףירח ןונצו הירט הינבגעב תופילח היניש הצענו 

לפסה תא החידהב םאה הלאש "?ויתושגרב עשעתשהל יכישמת ?הנושאר רקוב תבכר 

םיריש ינעמל רישל הברמ אוה" ,ךויח ילב היער הל הבישה ,"אל" — .הפקה ןמ ןקורתנש 

ץמאתמ אוה .ןיטולחל טעמכ יל הרזה תיתפרצה תורפסב יתועידי תא ביחרמ אוה .ילע םיבוהא 

;הטיסרבינואב דמל אל םלועמ אוה ,בגא .דבלב ישומיש אוהש איה תמאה לבא ,יל ינויח תויהל 

םיברה םירבדהמ דחא קר אוה יתינכותה ימשרה דומילה .תינוכית-יצח תימשרה ותלכשה 
םינמיסה לכ יפ לע" :םחידהל לכואה-ילכ רתי תא םג הלטנ םאה ."ותאנש תנווכמ םהילאש 

ול רורבש תורמל ןעשמ ךב אוצמל שקבמ אוהו ,הלודג תודידבב ,תונכסימב עוקש רוחבה 

ןמז שידקהל תגהונ ינניאשו" ,דתוח לוקב היער התגה ,"תילאיצוס תדבוע ינניאש" — "...ש 

,"םישולש ול ואלמי םיישדוח דועב" — .םאה הלאש "? אוה המכ ןב" — ."הקדצ תורטמל בר 

אל התעדב הרמג םשמ הבושב .הלסאה לא ץואל הילע יכ השחו רוצע קוהיג היער הקהיג 

ליא רתלאל תאצל םא יכ ,'אוהה רוחבה' תודוא לע םילמ ףיסוהל אלו דוע המהמתהל 
תעדונ אל רבד לש ופוגל םנמא' .םייתועמשמ יתלב םינויצ םתואב היניע ףיעהל הטיסרבינואה 

אוה ןויצ לכה תולככ לבא' ,הבשח ,'תונורחאה תוניחבה יתשב תולשכיהל תובישח םוש 
םילמה ולא ,ןכ .יללכ ןפואב וזב תולשכיה השעתש ערה םשורה דגנכ שאר לקהל ןיאו ,ןויצ 

התהשה עגרלו ,רויכה לא הנכר ןיידע רשא ,המאל הברק איה .'יללכ ןפואב :תומיאתמה 

תוארתהל ועימשה ןהיתש .תבה חצמב תולילק עגנ היפו הינפ הדדיצ םאה .התקר לע היתפש 

;ךל רמול יתחכש" :חבטמה רבעל הארק תלדה דצב הדמועב ךא .תאצל המצע הנוויכ היערו 

ךל רפסא" — .םאה הלאש "?בתוכ שוריפ המ" — ."בתוכ אוה ,רכששי ,רוחבה ותוא 
.האציו היער הרמא ,"בושאשכל 

.םיינוניב םינויצב הרבע ולאה םייתשה תא םג :תונורחאה תוניחבה יתשב הלשכנ אל איה .אל 

קפיס היהיש ינפל םידומילה לספסל הירבחמ דחאב לקתית לבל הרמשנ הטיסרבינואל האובב 

- הנולשכ תרושבב וחמשל הסונא אהת זאו הילא לפטיי אמש הששח איה ;המישרב ץיצהל השב 

הלא תא אקווד שוגפל דואמ דע הקקותשה ,התחלצה חכונל ,תעכ םרב .הלשכנ ןכא םא 
ןאכל התנפ .תרמגומה הלש התחלצהב םביצעהל ידכ ימדקאה ראותה תגשהב הכ דע ולשכנש 
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החלצהה תעדוהל תנוינש ונזא תוטהל תואייש עדוימ םושב הניחבה אל איה .אוושל — ןאכלו 

רמוש לא הינפ המש איה !המ יהיו הברקמ וז העדוה קורפל איה תבייחש אלא .היפבש 
המ" :הטיסרבינואב הידומיל תונש שולשב דבלב תורופס םילמ הפילחה ומע רשא ,חתפה 

,ונ יתאו" ,תינפנח הדיק הל הווחהו ינכייח הלה בישה ,"הדות .הדות" — "ידמולש 
תמושת לבא ."תוארתהל .תטלחומ החלצהב" ,האיצמה לע היער הצפק ,"ןכ" — "? תמייס 

,'רכששיל תאז רפסל לכוא ברעה' .רקיעו ללכ התוא הקפיס אל רמושה לש תצלואמה ובל 

השועמו תרשופ תיסומינ הבוגתמ רתוי ונממ קיפת אל יכ הפי העדי היער '...רכששי ךא' ,הבשח 

איה הדיתעש המ הל ריהנ רבכ .אל .התעדוהמ תוקומע םשרתי אל אוהש הל ירב .ךכ לע 

ותוא :הלש םיסקמה הצרמה לש ונפשמ לא ,ריעה םורדל תויהש ילב עסית איה :תושעל 

,קפסב-רוכז-בכשמ-בכוש ותוא ,תויריבא ויתועונתו עצקוהמ ורובידש ,ירירעו חביג ףוג-קומצ 

ירהש .תויורכ םיינזאב התחלצה תרושב תא עמשי אוה .תושולקו תוימולפ וייחל ימינ דשא 

ותימע בלל דחאה ןיבמ ובש ,ומצע ינפב םלוע וניה ימדקאה םלועה ,הבשח ,רבד לש ופוסב 

ןיא ןכ לע ,רכששיכו המאכ םירוציל תורזה תילכת הרז הז םלוע לש ותפש .םילמ יאצחב 

.תיאמדקאל התוכפהיה םצע לע םייבבלו םינכ הכרעה ירבדל םהמ תופצל םעט 

הלוענ ותלד תא האצמ ןוטיס רוטקוד לש ונכשמ לא העיגהב :הל אב הרמ רשא םלואו 

ןאל עדוי דשה' .תכשוממ תורדעיה םתסה ןמ :תופטעמ השודג ולש םיבתכמה תבית תאו 
תללושמ ינא .ינא אל .ןירותסמ תליה םביבס םוקרל םילגוסמה םישנא םנשי' ,התהת ,'חרפ 

תדרל הלחה .'קרס-תויועצעטצהל תושלוג הזכ םסק יל תוושל יתויולדתשה לכו ,ישיא םסק 

שיאש ילב םינפב םש קמקמתמ ופוגו ושפנב די חלש םא המו :הלדח םואתפו תוגרדמב 
אל איה רעצה הברמל .אל :לוענמה רוח תא החרחירו ותלד לא הבש ...יתאז לע ותעד ןתי 

,רעתב וידירו ךתח וא ומצע הלת וליאש םושמ ,רעצה הברמל .ןובקיר תנחצ םוש המשנ 
.וללה םיברחה ץיקה ימי לש םנוממשב וב תונעל ןינעכ ותודבאתהב טעמ שפשפל הלוכי התיה 

,הסיפת-ישק םיקדרדל עובשב םייטרפ םירועיש השולש-מיינש ...וללה םיברחה ץיקה ימי ,ןכ 

להק תתרשמה השידחה תינוריעה היחשה-תכירבב רקוב לכב טעמכ תופזתשה-תועש המכ 

תוינוטלפאה תוילילה היתויוארתה ,הרקעה תיציקה תואילל המלשהכ ,ףוסבלו ,חבושמ םייונמ 
.הל רש אוהש םירישב םילבותמ םירוביד דועו םירוביד :רכששי םע 

הירוהרה תא הנממ הסינהו התפקרק תא שמשה הריהבה ,בוחרב הטמל בוש האצמנשכ ךא 

ךל בסהל תונמוזמו תונכומ תוירב המכ' ,הבלב הרמא ,'ךביבס יטיבה ,יטיבה' .םיינרודקה 
יתלב קלח תא ירה יכ !ןהמ תופצל תא הלוכי תוביהלמ תועתפה המכל !תויופצ-אל תואנה 

אמא לש בחרה הקיח לא שדחמ המצע הליטהש השח איה :רבד לש ורוציק '!ןהמ דרפנ 
.תושונא 

ןויתיפל הענכנש טעמכו היתועיספ תא הטאה השבלהל תונח לש החתפ ינפ לע הפלוחב 

הקקזנש םושמ אל ,רחא עונצ טירפ וא סיבש וא םייברג גוז המצעל תונקלו המינפ סנכיהל 

ןוויכ ךא .םיירהצה תחורא לש הנמז אובי רשא דע הלק העש גורהל הפיאש ךותמ אלא םהל 

תחפוקמ אצת זאו תוקד שמחמ רתוי ךראת אל היינקהש הרעיש ,תוחוקלמ הקיר .דתיה תונחהש 

תעכ הנופ .דתיה ,הלש לגושה-רבגה תרבחב סיריא תא אצמתש תואדווה אלול .ןאכמו ןאכמ 

גוחה תרגוב איה ףא סיריא .המע ןילוח תחישב הזה ןמזה-ללח תא תאלממו וז לש התרידל 

ןיאש העיבקב לפוקמ הלש רהצומה "ןימאמ ינא"ה דשא ,תעבשומ תיאמדקא ,תילגנא תורפסל 

םלועה ךותב םיפעוסמה הירשקו הטיסרבינואב םיידימתה םידומילה דבלמ הייחב תושממ םוש 

לשב ןה הטיסרבינוא יורקה ךרע3 הזעה התוקבד לשב ןה ,סיריא תא הצירעה היער .ימדקאה 

ולא .תויתרבח תומכסומ תריבשב הימי תא הלבמש הליכשמ הריעצל האיה ץורפה הייח-חרוא 

:ןמזמ הינפל רובשל וגאד רבכ םיריעצ תובברש המ לכ ,בוט ונ ? הרבש תויתרבח תומכסומ 
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;םירכשמ םימסב תוסנתה ,םיפלחתמ םילעוב םע תופוכת תויוגוודזה ,לשורמ טפורמ שובל 

הרוסמ תינדרמ ;ןשוימ תצק לבא רדוסמ ןפואב תומכסומ רובשל הדיפקה סיריא :רחא ןושל 
.הנפואה תא הר חאש 

תרשכומ סיריאב ימש םושמ דבכ בלב וילע הרתיו ,הלצא רוקיבה לע הרתיו היער ןכבו 

,התע תעל קיזחהל וא יוחיד ילב ךילשהל :רכששי םע גוהנל הל יאדכ דציכ הצע הל ץועל 

.המצע תא הזבמ איהש הזה יוזיבל ריהמ ץק םישל וא יאמדקא-אל םע ךלהתהל ךישמהל 

;ילשו ךלש םלועב רז עטנ אוה הז רוחב !דימ קתנל' :תקסופ התיה ,היער התמיד ךכ ,סיריא 

תמיתס שמשמ הז רוחב תאז לכבו ,היער הבשח ,תונברדכ םירבד .יונימ וניאשב ןימ ברעל ןיא 

.הטיסרבינואה רחאלש הלא םימי לש םתונקירב תלטובמ אל רוח 

רשיה הדעצו המאל הבישה ,"הרושכ לכה" - .התיבה הרזחשמ היער הלאשנ "? תובוט תושדח" 

החרטש לע הטרח לש רוהרה החומב ץצ הפוג לעמ הנבלה התלמש תא הריסהב .הרדחל 

וליאכ המוד ;רקובה יתשגפש דיחיה םדאה אוה הטיסרבינואה לש חתפה רמוש' :התוא שובלל 

'...תויובכה ויניע תא הב ןיזיש ידכ ,דבלב ונעמל היתשבל 

.התטימ לע תינדקרפ תבכשו הילדנס תא הצלח ,הטושפ תינמגרא תיתיב הלמש היוטע 

וידארה-טלקמ תא ליעפהל וא היפדמ לע םירוזפה םירפסהמ רפס לוטיל ,לשמ ךרד ,הלכי 

הווהב התבשחמ תא דקמל הרכיב .אל לבא .תונושה תונחתה הל תועיצמ רשא תא עומשלו 

םלוא .גישהל ,שוכרל איה הצור ןיידעש המבו הידיב איה תזחוא רבכש המב ,הדיתעב ,הלש 

םמוד רגפ רענל תדמוע ינא' .רדחה ףס לע םאה העיפוה הלא םיגיגה ןיב תששגמ הדועב 

,היער" :לואשל השפנב זוע הביהרה הז םעו ,םאה הבשח ,'ריוואה תא שיאבהל לולעה 
,חותפה ןולחה ןמ היניע עורגל ילב תבה התנע ,"םירופיס" — "? רוחבה ותוא בתוכ אוה המ 

— ."ךרע שי ולש הביתכל ,רמולכ" ,םאה התאתשה "!םסריפ" — ."העשת םסריפ הכ דע" 
םאה .הקתתשנ ךכ-רחא ."וירופיסמ םיינש יל ארק אוה .הבוט ותביתכ" ,היער הרמא ,"ןכ" 

— ."םיברעה דחאב הנה ותוא יאיבה" ,התסינ ,"ינורשכ ריעצ" :ןתחישב םייח חור חיפהל השקיב 

הנומא לש ץמש וב עטא םא" ,המא לא הטיבהו תיסרא המיענב היער הטלפ "!אל םלועל" 

.הדות ריסאו ףלואמ ןובלכ ומכ יתטימל דמציי אוה ,תיב-ןב לאכ וילא סחייתהל יתלחתהש 

ץיקה םוח .םתוא ןקורלו ולש םייעמה תא אלמל ידכ קר ילש תיאצחל תחתמ אציי אוה 
,תוריגסב" :חתפה ןמ הרס אל םאה ."הזכ רורג חפטל חוכ יד יל היהי אלו יתוא שיתמ 
דוגינב וב בהאתהל ךממ תשרוד ינניא .רורגכ גוהנל ותוא תצלאמ תא ויפלכ ךלש תורירקב 

."ךרע-הווש דידיכ ותוא בישחהל וליפא דגנתמ ךכותב והשמש םשורה יל שי לבא .ךנוצרל 
תרמוא ינא תישיא ותוא ריכהל ילב" ,םאה הכישמה "!לבח" .היער הבשח !הנובנ .דשא 
רשא םדא והזש יל המדנ .ילע דוהא רבכ רוחבה רזומ ןפואבש ךל תולגל הלוכי ינא .לבח 

אוה" ,היער הל הבישה ,"תקייד אל" — ."בשוחו שיגר :הלא םימיב יאצמת אל והומכ םיבר 

וז הניחבמ .תוזרפומה ות?ישחבו ותושיגרב עגיימ אוה .ידמ רתוי בשוחו ידמ רתוי שיגר 

ןכיה" — ."הפוקת לכב עגיימ וגוסמ םדא :םימדוק םימי ןיבל הלא םימי ןיב לדבה םוש ןיא 

קוסיע" ,היער הרמא ,"הטיסרבינואב יאנסחמ" — "ז וקוסיע והמ" ,םאה הלאש — "? דבוע אוה 
."ונוימד תא דואמ הרפמש תראפתל ינחור 

תורכיהה יכ העדי ןבש ,רכששי לא העדוותנ דציכ התב תא הלאש אל תודיפל תרבגה 

תאשונה ששו םיעברא תב השורג — הרירפצ — ןהלש החפשמ תדידי לש הכוויתב התשענ 

םאה העדי אל הז םוי לש ורקובל דע תמאה ןעמלו .הטיסרבינואב תילוש הרשמ איה ףא 

אל ,זאמ .הרירפצ לש התמזויב התבל ינומלא רוחב לש ועודיו רבד תא ,רמולכ ;תאז אלא 

ןמאנ ראשנ ,הרירפצ התוא ,ינשה עדימה-דוקמ ,ךדיאמו ;ךכ לע רובידה תא היער הביחרה 
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עורקל היער התואנ םא .תורכיהה םצעל ץוחמ טרפ םוש תודיפל תרבגל תולגל אלש החטבהל 

הקיתשה לע רומשל םעט דוע האצמ אלש םושמ הז היה ,רכששיל סחיב הבל רוגס תא רקובה 

.היבגל אוה יניצר-יתלב המכ דע תיפוס הל ררבוהש ןינעב 

ילושב ונוצרמ שרתשהש תוניב-שיאל תיעפוא המגוד" ,תרהרוהמ םאה התגה ,"...ןכ" 

ומכו ינוגדח לוקב הל הבישה היער "? ררוגתמ אוה ימ םע י ול שי החפשמ יבורק .הרבחה 

תיצה :תמ ויבא .ומא םע יח .דיחי ןב אוה" :ןיעידומ תכשל,לש התשמשל רבעמ האצמנ 
:רכששי לע ורמכנ תודיפל תרבגה לש הימחר ."חור הלוח היה ;םינש הנומש ינפל ומצע תא 

םידקיו הנממ קחריש ,היער םע ותורשקתה תא to עטקיש וב ריצפהלו ותוא שוגפל יתלוכי ול' 

עבטמ דעונ וליאכ ,הריתי תוטבלתה ילב םילגה ןיב ותוא ריקפתש ינפל ,הכמל האופר ךכב 

'...םיפרוטה םישירכל ךר ןוזמ שמשל ותיירב 

םיידהצה תחורא" :םצעיהל ופאש היניעו תודבכב הפעפיע ;קותמ ןויפר השח היער 

המק היער .חבטמה לא התנפו רכינ ןוצר-יאב םאה הרמא ,"הנכומ ...הנכומ" — "?הנכומ 

העוקש ,הלכא איה .ותוא הלכא םג ךכו הקיתשב הל שגוה הנוזמ .היתובקעב הכלה הפחיו 

ןיא לבא ,םח םנמא .םינורחאה םימיב רתוהו יד הנשי ירה :התוא האילפה רשא תונמנמנב 

השפנ לע המלתשנש תופידשב ,הלטבב הרוקמ וז תונמנמנ .אל .דבלב םוחב רלוקה תא תולתל 
.רמגה תוניחבבו םידומילב החומ תא חירטהל דוע הכרטצנ אלש העשמ 

יצחו עבראב" ,הרמא ,"עברא דע ןושיל הווקמ ינא" :םחל תסורפב היתפש הבגינ איה 

םירעבנ תק ידימלת םתואמ דחא לש תעלדה-שאר ךותל םיממעשמ םירבד המכ בוחתל ךלא 

הילגר ,הסרכ לע הערתשה איה .וסירת תא הפיגהו ןולחה תא הרגס הרדחל הבוש םע ."ילש 

ישושימ תא איצוהל :הלש םיחנזומה ףוגה-ייח לע התעד הנתנ בוש .החוורל תוקשופמ 
*ינב םיבגוע .שממ לש תינימ האנה המעט אל םלועמ ,הדיקפל הדיקפמ םירשופה תוננואה 

הרידחה ינפמ תינרמשה הלותבה לש תיעבטה התעיתר לבא ,הטיסרבינואב הל ורסח אל ףולח 

אל תינימה התונרמש .וללה םיינמחיה םירוזיחל תונעיהלמ התוא הענמ ,הנושארה תירכזה 

יחה ינפוגה עגמה תדרחמ םא יכ ,תגלפומ שפנ-תונידע וזיאמ וא םיירסומ תונורקעמ העבנ 

.ועמשמכ וטושפ ,טיטרמהו 

.המדרנ ךכו הדיצ לע הבכש :התחונת תא היער התניש הדיחי םעפ קר 

הארק ,"הרע ינא" — ."היער" :התב תלד לע תודיפל תרבגה הקפד תוקד רשעו עבראב 
םינומזפ לש בלושמ רודישל הניזאה הבוכש הדועבו ,העשה תיצחמכ יגפל הציקה ןכא .תבה 

טלקמ תא המימדהו התטיממ המצע הקיתה קשח אלב .תושודנ תמוסרפ-תועדוהו םילקולק 

הקדיהו הפסא איה .םימודא םייסנכמו תינוחרפ תנותוכ השבל תיתיבה הלמשה םוקמב .וידארה 
הננעיר רועישל האציש ינפל .םילדנסב הילגר תופכ תא בוש האלכו הפרועל לעמ היתורעש תא 

.םאה ידיב הנעמל וטחסנ רשא תוילוכשא יתש לש ןצימב היפ תאו זרבה ימב הינפ תא 

ותואו דמלל הדיצמ ןיגע רדעה ותוא :וימדוקמ ורקיעב לדבנ אל הז םוי לש רועישה 

העשה !דתיה הלש דימלתה תיבמ הצלחנ ףוס-ףוסשכ .דומלל דימלתה דצמ תובהלתה רסוח 

החור יניעב .'הרדיסב תפסונ רוח-תמיתס' ,הבשח ,'השיגפה :םייתעש דועב' .בוריקב שש 

תלוכמה-תונח לש התיזח לומ ,התעגהל החותמ היפיצ ךותמ הנהו הנה ענ רכששי תא התאר 

םושמ !אל '...םניחל תוכחל ול חינא םא המו' .ויתונתמהל עובקה םוקמה :הנועטל הכומסה 

.התורדעיה תביס לע דומעל ,הנועטל הנושארה םעפב אובי יאדו זאש 

,םהב אצויכו םייתנפוא םיגצומ ,תורוחס ינכוד הנחבו תוצוחב היער הטטוש עבש דע 

יבג לע הרדקב תחנומ .דתיה — ןיזמ ףוע רשב — הלש תיברעה-תפ .התיבה הבש ךכ רחא 

רוקיבל באה םע האצי םתסה ןמ ,תיבב האצמנ אל םאה .הממחל אלא הל רתונ אל .םייריכה 
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רוחבה ,רתוי םירודהב ךרוצ ןיא' ,הליכא תעשב היער הטילחה ,'םידגב ףילחא אל' .ינילקרט 

.'יתוסראתה תא גוגחל תכלוה ינניא ;םימשבבו םיידעב ךרוצ ןיא .הלאב קפתסהל ץלאיי 

.הנומש העשה לא עיגהל ידכ וינומזפלו וידארה-טלקמל בוש הקקזנ התנוזתל הגאדש רחאל 

הילע המוש לבוקמכו יוארכ ירהש ,תיבה תא הבזע — השיגפה דעומ — קוידב הנומשבו 
.תוקד המכב רחאל 

תורופס תועיספ עספ הב ןיחבהשכ .הכרדמה יגפ לע הנהו הנה ועונב הל ןיתמה רכששי 

תא ןאל" — ."וישכע אל .אל" :הרמא היער לבא ,הפכב זוחאל ודי חלש אוה .התארקל 
ויסנכמ תאו הבוהצה ותצלוח תא שבל בוש' .הבישה ,"םתס .לייטנ" — .לאש "? תכלל הפידעמ 

יניעב ןח תאשל םיבוט םייוכיס ול שיש אוה רובס הארנה יפכ' ,הבלב הכחיג ,'םימותכה 
בבחתהל דואמ קקותשה רכששי :תיעטומ ■דתיה אל התרעשה תמאה ןעמלו '...וז תשובלתב 

ראפלו קרמל תונחה לעב בייח ,סנכיהל ץופחתש ידכו השא שפנ דדוצל ידכש עדי אוהו ,הילע 

.הווארה ןולח תא 

בשונ-אל רוזא ,ריעה לש יברעמה החתפ ןוויכל :הליגרה םכרד ,דתיה ולהנתה הבש ךרדה 

הלאש "? םויה והשמ תבתכ ,ונ" .ותוולש תא ולליח םרט הרואתה תכרעמו םישיבכה תכרעמש 

י תונשל תנווכתה המ" — "...רבד הזיא ךכב יתיניש וליאכ" ,רמא ,"...יתבתכ" — .היער 
הטמ אלו ומצע ינפב ינחור קופיס איה" ,המלקיד ,"םירבד תונשל ליבשב תישענ אל הביתכה 

לבא .העבק ,"יתנבה" — "...אלא ,תואלפנו םיסנ תרוצב םייונישל יתנווכתה אל" — ."םימסק 

ער ,הלצה ןיא הב םגש שח ינאשכו .ילש הלצהה-ןגוע איה הביתכה ירה" :הפרה אל רכששי 

ךל ער .ךל ער היהיש דימת דיפקמ התא תרחא וא ךכ" ,היער הרמא ,"ןכ" — ."דואמ יל 
דואמ םינוש ונחנא ,רכששי עמש .אל .אל .בתוכ התאש תורמל דל ערו בותכל לכותש ידכ 

ימצע תא האור ינא ותרבחבש םדאה ךניא .ךכב ךישמהל םעט שיש הרובס ינניא .הזמ הז 

,ותאחמ עיבהל ךכ-לכ הוואתנ רכששי ."רונתה דיל ףרוחב םייברג האילטמ ,םינומש ליגב 

תושקבמש המ אלא תשקבמ הניא לכה תולככש היפלכ חיטהל ,הירבד דגנ תופירחב ןועטל 
הילע ןנוגיש תודימ-בר הזח :הכיס לש שאר רקדזמ תונוסחה ויפתכ ןיב רשא לעב :ןלוכ 
ול הרמא ,"יל רצ" .קתש ןכ לע .ךכל חוכה ול היה אל רבכ ...!יד לבא .ףדוחה-ימשג ינפמ 

רומגו יונמ' :היניעב הפוחד תוציחנל קותינה ךפהנ םואתפ ."הפשכמ ינניא ,תמאב" ,היער 
.ילש םיריהבה םיימשה תא ביעהל הז שורבכעל חינא אל .האלהו ינממ ברעה וכילשהל ילצא 

רוזחתשכל הלש החוורה תשוחת תא השפנב הרעיש איה '...יאמדקא שורבכע היה תוחפל וליא 

.תלסוחמו הרותפ היעב היבגל היהת המוגעה רכששי-תשרפ לכו ,הרדח לא המ-ןמז דועב 

לכה תולככ ירחא .לושכמה אוה וניניבש םיליגה רעפ ילוא" ,רכששי רמא ,"...ליגה ילוא" 

,"רשפא" — "...םויכש םירבד יניבת םינש עבש דועבש רשפא ;םינש עבשב ינממ הריעצ תא 

הארא זאו םינש עבש ץקמ ילא רוזח" :ןויבאו דד לטבומ לא הנופה דיבעמכ היער הטלפ 

אל ןיידע" ,רכששי ךישמה ,"תייח אל ןיידע רבד לש ותימאל" — ."ךנעמל תושעל לכוא המ 

חחותשתו ךלת איה לבא .תעכ הפוקז ךתמוק .בגה תא םיתיחשמה םיישפנ תולבסב תיסנתה 

תא וצרי אל םה לבא ,םימ!ו0מ םישנא לש םתברק תא ישקבת תא .ישחומ יתלב ךילהתב 

תוירבה לש ןמלועב יכ עדי רכששי םלוא ."לכמ רתוי בגה תא חיחשמה רבדה והז :ךתברק 

לש םתברק תא אקווד שקבמ טרפה ןיא םש :תרחא םירבדה בורה לע םילהנתמ תוינוניבה 

.ךורע ןיאל םילודג םש תונעיהה ייוכיס ןכ לע ,םהשלכ םישנא לש אלא ,םימעסמ םישנא 

הרוהדה םגרות דימו ,היער הרהרה ,ךינעה לוסיחל טלחהב יל קיפסת העשה תיצחמ' 

טהול החצמ .התטימ לע תשטעתמו תלעתשמ ימא" ,הרמא ,"ידמ רתוי קחרנ אל" :רובידל 

רקש םניה הירמאש ןיבה רכששי ."םיכרדב ףרפרלו תאז לכמ םלעתהל יל השק .דורצ הלוקו 

ימלוא תא תואלממ התומכ תובברו' .האנוה לע תתשומ ףעזמה המויק לכש ןיבהש םשכ ,בזכו 
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תוינומלא תונוכמ :םייתש לע תוכלהמ תוינרמוי תואנוה ןלוכ' ,בשח /םייאטיסרבינואה האצרהה 
.'תודועת תיישעל 

לייטל ךישמאש בשוח ינא" — "? בוט ,וניתובקע לע בושל ליחתנ" :תכלמ הקספ היער 
!םלשנו םת .די לעומב הנממ לדב אוהו ול הרמא ,"םולש ...זא" — .רכששי בישה ,"ידבל טעמ 

דלג הפוג לעמ הריסהו הפצריק התע הז וליאכ השח איה !םלשנו םת ,תכיוחמ היער הצא 

םע האירבה ישפנ תא ברעל !עשפנ תוויע הזיא' ,הברקב הקעז '!יתאפרנ' .ןשי עצפ לש 

לבוס אל טושפ עבטה ןכש ,ינפ לע חפט עבטהו ,עבטל דוגינב יתלעפ ...הדילמו ןטבמ חור-הכנ 

ריעסמה ריבכה רשואה תא עיבהל לכות איה הפיא ,הפיא לבא '!הז ןוגכ םיעוושמ םיתוויע 

ןתי ימ ,הלילו םמוי םש ץבורה ץקושמ לעוב ותוא !הה ?סיריא לצא ...?המד תא תעכ 
!הרהמב וילא םיהולא והלעיו 

ירודיב טרס השפחב םלוא .עובשה יטרס תומש תא הארקו תועדומ חול דצב הדמענ היער 

תעשבש םושמ ,עונלוקל הפגב סנכיהלמ ענמיהל הל בטומ יכ הבשח החור-דלהל םיאתיש 

ןמ תחא תעכו' .םימילא םינוירב ולא-יא הילא לפטיהל םילולע תוצחב התאצב וא הנרקהה 

,התיבה תורישי הנפא וא הכו הכ טיבהל הפק-תיבב הלק העש בשא וא' ,הבשח ,'םייתשה 

הפק-תיבב בשת םא לבא .'ילע הסאמנ רבכ חותפה ריוואב תילכתה תרסח תוטטושהו ליאוה 

:הרירב ןיא ךכ םא .התברקב ץפח וניא שיאש החוכשו הבולע הירבכ היאור יניעב בשחית 
.התיבה רשי 

תודרפיהה לע התוא ךרבתש וז הניא יאדו המא ;םדאמ קיר תיבה תא האצמ התחמשל 

העשל ןהיניב םייופצה םיטובה םירבדה יפוליח תא תוחדל ףידע ןכ לע ,רכששימ תרהמנה 

הרביד ,'תוינויח תעפושו תרשואמ הדיעצ ינא' .ןולאסה תספרמ לא האצי היער .רתוי תרחואמ 

םישולש ליגב םג היהא ךכ םאה ? םישולש ליגב המ לבאי ,הקעמה לע הנעשנשמ הבל לא 
ששחה םלוא '? תימיכה הסיסתה תא סיסתיו םירפרפ יב ענעניש שנרבה עיגי אל זא דע םא 

םדאל רשפאמה רוזמר לש קוריה ורואל המודב ;הדימה לע רתי הב ההתשנ אל הזה לפרועמה 

:הלש הנמאנה תוששואתהה-תרונ השארב הקלדנ ,יעגר בוכיע רחאל המידק בוש קונזל גהונה 

תיאמדקא ,האנ ינא הווהבו ,הווהה לא הקותר ינא' ,הבשח ,'שארמ ידיתע תא היח ינניא' 
,סיריא התועדכ אלש .אל '...וזה הפודשה ,הרוראה הרגפה רבכ המייתסנ ול ...ךא .האירבו 

דומילה אל ירהש ;םייאטיסרבינואה םידומילה-ילספס תא הימי לכ שובחל תנווכתמ איה ןיא 
.תונורחאה םינשה שולשב הטיסרבינואה תירק תא תועיבקב דוקפל היער תא עינה ומשל 

השקיבש המו .קלתסהלו השקובמ תא תונקל תנינועמה החוקלכ הטיסרבינואה תירקב הרקיב איה 
רותחת איה הבוטל הילע האבה םידומילה-תנשב .הל תחטבומ תימדקאה ריינה תסיפ :הגישה 

.הלש דועיה והזש .דשח איה .הרומ היהת איה ,ןכ .הארוהה תדועת :תפסונ ריינ-תסיפ תגשהל 

?הארוהב אל םא קוסעל לכות המב ,תאז דבלמו 

הארוהב םג :איה תעדוי םנמא .עורז-יבולש התיבה םיבשה היבאבו המאב הניחבה היער 

:יעמשמ-דח הנעמ תעכ הל שי ךכל לבא ,תוינתלצעו תובובנ ץיק-תורגפ ןתוא הל תויופצ 
.התעשב הרצל היד 
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סירמ הקבר 

,םירה י3ש ןיב ,םירה ינש ןיב הבושי 

.הקר? ,הקר? ,םהילע הכובס ה?חמצ 

תורגסנ ,תוחתפנ תותלד 

,ודלי רועש הזב הליל לא 

,תור^נ ,תוחתפנ תותלד 
,V "ד T : \ " ■ T r • ןהילע תודנ רעש תובהצ תודליו 

.חורב ןרעש 

םירה ינש ןיב ה^ושי 
היכבב ילע רשנל םידמועה 
 T » • • ; T - • : • T

,הלופנ ,יסיכ לא םסינכא ינא] 

,קרמ ,םיחישב םישודג יסיכו 

תלדב ימ ינרגס? 

.םאתפ חורב 

אנתרב ןויצרוא 

בכוכ ומכ םידלי 

,בכוכ ומכ םידלי 

.ואוב;דועש םיקחשמב בוחרב םיקחשב 

,T * •;'TT : ,םלהקב יתוא אצמי דרי ימ 

.בוחרה לש יוודב ימעטו 

t " * > T :- T • •I • T י " t .םתא םיכלוה םיננעה תונורכיזה ךותב קחרה 

,דסח רחא דסח םידקור םהו .םהידיב ןשע 

.בחרמ לא בחרמ 

.בכוכ ומכ םידלי 
 T ! • T 1

T . ז V י • T v T T ! T י •• T i י .ושכעה לא ,םינשה לא המדאב ךלוה םעזג 
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ףלהטוג הדוהי 

םירצמה ויב תינויצה הרבסהה 

א 

תנש רחאל ידוהיה םעה לע רבעש עוזעזה 
ויצה תונגב הטלחהה ם"וא תרצעב הלבק 
לש תצרמנ הבוגתל םרג ,"תינעזגה" תונ 
דצמ הדהאלו הלוגב םיידוהיה םיצוביקה 
ויה ףא .רואנה םלועה לש םימיוסמ םיקלח 
.קותמ אציי זעמ יכ ,הנקסמ קיסהל וזפחנש 
תויהל היושע םינינעה תולשלתשה םלוא 
החירכהש ,האושה .הערל וא - הבוטל 
ןואכידל איבהל .דתיה הלולע ,ונמעמ שילש 
- ויתובקעבו ,הטילפה תיראש ברקב טלחומ 
אלא :הללכב תודהיה לש הדיתעמ שואיל 
רוקמ הרהמ דע התיהנ הנידמה תמקהש 
תרחא הבוגת םג .דתיה םלוא .םיברל העושי 

דוסייש .דלא דצב .תוצופתה ידוהי ברקב 
םקלחבו ,םתמוק תא ףקז תידוהיה הנידמה 
וזפב) םיאג םינויצ ושענ וא ,ץראל ולע 
םוק רחאל יכ ,ונעטש םירחא ויה - (הר 
;"הלופכ תונמאנ"ל םעט דוע ןיא הנידמה 
ברקב עמטיהל םניד ,םילוע םניאש ,םידוהיו 

.םלועה תומוא 

דגנ בעתנה הצמשהה-עסמ לגרל ,התע םג 
הכורכה תוימשיטנאה תורבגתהו תונויצה 

:הרירבה ינפל תוצופתה ידוהי ודמעוי ,ךכב 
גהלו תונויצה םע שפנו בלב תוהדזהל 
ובתה וא - האולמב וא ,ןירועישל ,המיש 

.העימטו תולל 

םעה-דחא לש ותסמב םירכזנ ונא בוש 
התשעש ביצעמה םשורב הנדה ,"המחנ יצח" 
"םדה תלילע" לש התושדחתה ידוהי לכ בלב 
חור לע "תיללכה המכסהה" לש התעפשהו 
םיבייח םלועה לכש רשפא יכו" :ונמע 
תלילעו ,רשפאו רשפא ?םיאכז םידוהיהו 
והטו םיאכז םידוהיה ירה הפ .חיכות םדה 

ינש שיה !םדו ידוהי :תרשה יכאלמכ םיר 
"...ןכ-יפ-לע-ףאו ?ולאמ םילודג םיכפה 

םידוהיה לש תדמתמה העקוהה חכונל 

םינעזג ,םיבלצנ ,םיטסילאירפמיאכ םינויצה 
תונויצ וא ,הצחמל תודהי ירה - 'דכו 
,אושנמ השק םיברל היהת ,עיברלו שילשל 
מב וא םדקומב ,םאיבהל לולע הז בצמו 
.םתבצחמ רוצמ הרומג תוקתניהל ,רחוא 
,תירוטסיהה ,תידוהיה העדותה תקמעהב 
לופית ךיא יולת ,תרבגומ תינויצ הלועפבו 
תוקחרתהל וא ,תוהדזה רתיל - הערכהה 
התמשגהו תונויצל הקיזה ןיא ירהש .הריתי 
צוסהש םשכ ,דבלב תוימשיטנאמ הנוזינ 
אקל האנשמ םשגתהל יושע וניא םזילאי 
םירבדה םירומא דוחיב .דבלב םיטסיל אטיפ 

ךרדכ רשא ,תוצופתב ריעצה רודה ינב יבגל 
ובטה תואמסיסל םישיגר ןיאדוהי ןירבוג 
םלוככ םבורו ;ירסומ-ילאיצוס םתוחב תוע 
סב ,תואטיסרבינואה לש םיסופמאקב םייח 
וגה העפשהה תחתו ,הרז תיתוברת הביב 
םהילגלגש ,תרושקת-ילכ לש תכלוהו תרב 

.םירלוד-ורטפו טפנב םיתעל םיחושמ 

ב 

יסה תא ןיבהל שי .תוחמלו ןנוקל יד אל 
לו תוימשיטנאה תושדחתהל ומרגש ,תוב 
תבו םלועב תונויצה לש הדמעמ רוערע 

.(ריעצה רודב רקיעב) תוצופ 
תינידמ הניחבמ ונפ םלועה תומוא בור 
פהמ" תואמסיסל תודגוס :רמולכ ,הלאמש 
ירפמיא-יטנא" ,"תויטסילאיצוס" ,"תוינכ 
ךרעמה תוביסנש דועב - 'דכו "תויטסילא 
ונתוא וצליא תימואל -ןיבה הריזב יטילופה 
הדובעה תעונתב רתוי ןותמה ףגאל דמציהל 
שונהו תוינרמשכ תובשחנה תוצראל ףאו 
םנמא .ילאינולוקה רבעל תוירחאב תוא 
םילאידיאה תא ףליס "הכפהמה םלוע" 
אמוה ,ןויווש ,שפוח לש םייטסילאיצוסה 
רחאל וקריפ ברעמה תומצעמש דועבו ;םזינ 
ולוקה םירטשמה תא םלועה תומחלמ יתש 
,ןהל םיפופכה םימעה תא וררחישו םיילאינ 
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יטסינילאטס-יטסינינלה שוגה אקווד ירה 
ףא אלא היסא ימע תא ררחיש אלש קר אל 
הפוריאב תילאיגולוק-ואינ המצעמ םיקה 
.("תויממע תויטארקומד" :רוהנ-יגס ןושלב) 
ללוש תוכילומ ןיידע היימרה-תואמסיס םלוא 
םיקלח םג אלא תוחתפתמ תונידמ קר אל 
תוחתופמה תוצראה יסולכוא לש םירכינ 
,("שדחה לאמשה") טרפב ריעצה רודהו 
.תונויצלו לארשיל םסחי תא תועבוקש ןהו 

וקרפש םימעה ,רמולכ ,"ישילשה םלועה" 
אלה הקירמאבו הקירפאב ,היסאב םירז לוע 
אל לע - ונדגנ םבורב ובצייתה ,תיניט 
דושל םיפתוש ויה אל םידוהיה .וניפכב לווע 

,וקסע אלו הפוריא ימע ומזיש ילאינולוקה 
,הברדא .הקירפאב םידבע דיצב ,םיברעכ 
ןיב ויה םידוהי םיטסילאיצוסו םילארביל 
.םישוכה רודחיש ןעמל רתויב םיליעפה 
הדי לע השגוה לארשי תנידמ דוסיי רחאל 
בהלו ןתכרדהל הבידנ הרזע םינש ךשמב 
םייק ןכ .תוחתפתמה תוצראה לש ןתדש 
,ביבא-לתב ינאיסא-ורפא ןוכמ הנש 15 הז 
וצקמ תועונת יחילש וב םידמול םויה דעו 
ועה" תוצראמ םיביטארפואוק ינוגראו תויע 
שק וקתינש תונידמ תוברל ,"ישילשה םל 
ירגוב םיטטצמ םעפב םעפ .לארשי םע ןהיר 
וירבד תא הז ןוכמב םיכרענה םיראנימסה 
תמה ,("דנאליונטלא" ןאמורב) לצרה לש 
רכמתהל - לארשי םע תלואג רחאל - בייח 

.םישוכה רורחישל 

דע וטס "ישילשה םלועה" תוצרא םלוא 
ם"ואב יבש וכלהו היטארקומדה ךרדמ הרהמ 
םעופש הארנ .יברע-יטייבוסה הנחמה רחא 

םישרדנ ברעמה ימעו ,המקנה רצי ןהב 
םזילאינולוק תונש תואמ ןוועב םלשל התע 
ומד ,םירואנ תוחוכ לש חותיפה תחנזהו 
.םנוטלשל תונותנ ויהש תוצראב ,םייטארק 
,ךכל ואיבה םיראלוד-ורטפהו טפנה ייותיפ 
תוחפ .םתאנשל ןברק התיהנ לארשי םג יכ 
,רואנה םלועה תאז םע םילשמ עודמ ןבומ 
יוזיב דגנ ןיגפמ וניא "שדחה לאמשה"ו 
רורטה דגנ ,רסומו תוברת לש םילאידיאה 
לש שדחה םזילאירפמיאה דגנ ,בעותמה 
"םינכפהמ"הו םייאבצה םינדודה ,טפנה יליא 
עודמ .אוושל םזילאיצוסה םש תא םיאשונה 
תהו םאנטאיווב המחלמה דגנ קר וניגפה 
,הרפאיבב תוינחצרה תומחלמהמ ומלע 

.דועו ןונבלב ,ןטסידרוקב 
תורומתה תעפשהמ םלעתהל ןיא ,ןכא 
.לארשי םע לש ודמעמ לע תוילאיצוסה 

.מ .המדיק יאשונ םידוהיה ויה ללכ ךרדב 
ידוהיה יפואה תא ונמזב רידגה ואדרונ 

קיפ לשו תיטסילאידיא היזה לש תבורעתכ 
וחמ םידוהיה .םייטסילאיר תעד-בושיו תוח 
תישעמ המשגה ליבשב רעו קד שוחב םיננ 
ןתונ הז ישעמ שוחו ,אוהש ןינע לכ לש 
תושקה תולאשל ןורתפ אוצמל תורשפא םהל 
חוכב םיננוחמ םה הז םע דחי לבא .רתויב 
תומלתשהל תצרמנ הפיאשו רישע ןוימד 
תימינפ הרכה ןיעמו םישודיחל ,המדיקו 
פמה לכב ףתתשהל םהילע הבוחש ,הרורב 
םייקה בצמה לש ורופישל םינווכמה םילע 
וז הבוחמ טמתשהל םיכירצ םה ןיאשו 
,ינש רפס ,"ימע לא") םירחאל החינהלו 

.(154 ימע 

,םזילאטיפאקה יצולח ןיב ויה םידוהיה 
יצולח ןיבו ,םזילאדואיפה ילבכ תא קתינש 
אקה יתוויע תא לטבל שקיבש םזילאיצוסה 
םילארבילה בור ויה הביס התואמ .םזילאטיפ 
םידוהיה לש םתירב ילעב םיטסילאיצוסהו 
יתב תמא ןיאו ;תויוכז-יוויש לע םקבאמב 
יברעמה םזילאיצוסה") רנרבליז .א לש הז 
זאמ היה םזילאיצוסה יכ ,("םידוהיה תלאשו 

.תוימשיטנאה קדייח אשונ דימתמו 

ןמתסנ יכ רמאיהל תמאה הנתינ םלוא 
יביטקייבואה ילאיצוסה ךילהתה ןיב דוגינ 
והיה ינומה לש "יביטקייבוסה" םדמעמ ןיבו 
םזילאטיפאקה תוחתפתה םע .תוצופתב םיד 
:תידוהי תונגרוב םג החמצ 19-ה האמב 
לעב ידוהי ןויראטלורפ הווהתנ אל ךא 
ורחה-יתבמ קחדנ ידוהיה לעופה יכ ,לקשמ 
תפתה םע .ידוהי-אלה לעופה ידי-לע תש 
לש םתסנרפ ףא החפקתנ היגולונכטה תוח 
שנש ,הריעזה תונגרובהו הכאלמה ילעב 
המה םג .םזילאטיפאקה ילגלג ידי-לע הקח 
תהו םירשעה האמה לש תיתיישעתה הכפ 
תוללוחתמה תויטילופה-תוילאיצוסה תורומ 
ניאה םע דחא הנקב תולוע ןניא היתובקעב 
עתה .הלוגב םיידוהיה םיצוביקה לש םיסרט 
םיקחוד "טקראמ-רפוס"הו הלודגה הייש 
מב "םייאמצעה" םידוהיה ילגר תא בוש 
הלודג תידוהי תונגרוב שי .רחסמבו הכאל 
ריבכמל םידוהי םיישפח תועוצקמ ילעב שיו 
יעכ םידוהיה לש םקלח ב"הדאב ,לשמל) 
םקלחמ השש יפ לודג תילאוטקלטניאה תיל 
ררועל םהב יד וללה ךא - (היסולכואב 
בהל ידכ םהב ןיאו ,תימשיטנא האנש-האנק 
יטילופ דמעמו ןזואמ יתקוסעת בכרה חיט 

.ידוהיה ץוביקל ביצי 
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ופתה ידוהי לש םיסרטניאה ,וזמ הריתי 
המדיקל םתוהמ יפל התע םידגונמ תוצ 
לש היצאזילאיצוסו המאלה .תילאיצוסה 
המגמה ,היצארפואוקה חותיפ ,קשמ יפנע 
םיחפוקמה םיטועימה תא הבוטל תולפהל 
המגמה רמולכ ,('דכו םיאקירוטרופ ,םישוכ) 
בילה היטארקוטיראמה םוקמב תינויוושה 
ניאב השעמל םיעגופ הלא לכ - תילאר 
ושמו הליכשמה תידוהיה הדעה לש םיסרט 
דסמימה יכ ,אלפיי אל .תונורשכה תעפ 
ברקב הדהא ררועמ וניא ינרמשה ידוהיה 
םיריעצ תוברל ,תילאיצוסה הסיסתה יאשונ 
ולפה תא םיבבחמ םניאש ,םיינדרמ םידוהי 
יפה התובידנ ףרח ,תידוהיה היטארקוט 

.תיפורטנאל 

ניאה ןיב דוגינ דוע ןיא לארשיב םנמא 
דא .תיתרבחה המדיקה ןיבל ימואלה סרט 
דחא םעל תויולגה ץוביקמ רבעמה ,הבר 
יחל הפיאשהו תינויוושה המגמה תא בייחמ 
תידוהיה הנידמה .יתדעו ידמעמ רעפ לוס 
תחתפתמה ץראל תפומ שמשל אופיא היושע 
תוחוכו ,תומילא אללו יטאדקומד חרואב 
תונויצל עייסל ויה םיכירצ םלועב המדיקה 
תמו ינרצי םרוגל תויולגה ץוביק תכיפהלו 
יטנאה טויסמ םלועה תא ררחשיש ,םדק 
םלועל הב תוכורכה תונכסה לע תוימש 
אל תונורחאה םינשב םלוא .םדקתמו רואנ 
התמוקת לש הזה דצה תא לארשי הטילבה 
לארשי יררוצ לש םתכאלמ הלקה ןכ לעו 
םימייסמו תוימשיטנאב םיחתופה ,םהינימל 

.רפיהל וא ,תונויצ-יטנאב 

ןיב ןיחבהל ונתאמ םישרוד שי ,םנמא 
שי יכ ,היאר אהו ;תונויצ-יטנאל תוימשיטנא 
דא ,תונויצה תא םיללושה םידוהיו םייוג 
איה תונויצ-יטנא ,השעמל .םיימשיטנא םניא 
ןכש ,תוימשיטנא לש רתויב העורגה הרוצה 
אלא תוחיצרבו תופידרב תקפתסמ הניא 
.הלואגל ונתווקת תירחא תא רוקעל תשקבמ 
ירה ,תונויצהמ םיגייתסמה םידוהיל רשאו 
גניסל רודואית ונמזב םהילע בתכ רבכ 

."תידוהיה תימצעה האנשה" ורפסב 

ג 

המואה דיתע לע עירכמ ברקל םיסנכנ ונא 
לש תחכופמ הייאר בייחמ אוהו ,תידוהיה 
הלוגה דיתעל הנממ בייחתמהו תואיצמה 
ופתב םידוהיה םיצוביקה יכ ,המוד .ץראהו 
האמה תישארב .חקל ודמל אל ןיידע תוצ 
ירה יכ ,ורמאש הלא ןיב חוכיו שוטנ היה 

תחרכומ האצות אוה ץראב ידוהיה זוכ 
"ידיא ןיבל הלוגב םייופצה העיקשהו סרההמ 
עטש ,("םיאמייס" ,לשמל) םירחא םיגולוא 
אובי ילאירוטירטה זוכירה יכ ,ךפיהל ,ונ 
ופתב ידוהיה םעה לש וחוכ תיילע ךותמ 
תמה תימואלה ותוחתפתהמ האצותכו תוצ 
הימונוטוא חופיטב תווקת ולת םג םה .תדמ 
יתש וללוחתה םייתניב .תוצופתב תידוהי 
האושו ןברוח ןהיתובקעבו םלוע-תומחלמ 
תבורעת יאושינ ,תוללובתה לש ךילהתו הזמ 
יפ-לע-ףאו ;הזמ ,תימואלו תיתד העימטו 
ורחה-יתבמ קחדנ ידוהיה לעופה יכ ,לקשמ 
םויקה דיתע לע השדחה-הנשיה הילשאה ,ןכ 
וליאו ,תחרופכ הלוע הלוגב ימואלה-ידוהיה 
טעמכ תונויצה תמשגהלו הילעל האירקה 

.תינענ הניאש 

רשפא יכ ,םינוש םינמזב ורבסש ויה 
וסמ םידוהיה יכ ;רמוחהו חורה ןיב דירפהל 
אלב םג תודהיה ירקיע תא םייקל םילג 
חה וז העדב .יתכלממ-ימואל ,יצרא סיסב 
היצאמרופרה לש תועדה-יגוה קר אל וקיז 
םג אלא ,(דועו רגייג םהרבא) הינמרגב 
םמצע תא וארש ,תפרצב םיטסינומיס-ןםה 
ןיב לארשי יאיבנ לש םתוחילש יכישממכ 
רבכ םימיה ירבד תישארב ,םרב .םימעה 
ושבתשה םרטב .ךכל רחש ןיא יכ ,ררבוה 
שקבל ודרי םצראב לארשי ינב וססבתהו 
וכזו ליח םש ושע ףאו ,םירצמב "רבש" 
ךפהנ םינשה תוברב .ידוהי ךלמל-הנשימל 
עש ,םיאבה תורודל תרוכזת ןיעכו ,לגלגה 
המשרנ ,הלוגהמ ןיטולחל קתניהל םהיל 
:רומאל ויחא תא ףסוי עיבשהש העובשה 
תא םתילעהו םכתא םיהולא דוקפי דוקפ" 
יללוש" ןיב חוכיוול רבעמ ..."הזמ יתומצע 
ךילהתה ללוחתמ "הלוגה יבייחמ"ו "הלוגה 
הניחבמ - תוצופתה תעיקש לש יגארטה 
חל ונילעו - תימואלו תיתד ,תיפארגומד 
הרוזפה לש החוכ תוקמטצה יכ ,תורתהלו רוז 
הנכס ,וצראב ידוהיה םעה בור זכורי םרטב 
םעה לש ודיתעלו לארשי לש הדמעמל הב 

.וללכב ידוהיה 

בס החוור הינשה םלועה-תמחלמ רחאל 
.תחצינ הכמ התכוה תוימשיטנאה יכ ,הר 
עגרנ הנממ םיקחרתמ ונאש לככ םלוא 
והשלכ עזש ,םייוגה לש םנופצמ רתויו רתוי 
םיטונ םמצע םידוהיה םגו ,האושה בקע 
יסה ,בוט-םש"לעב ןושלכ איהש ,החכישל 
ןיא םלוא .הלוגה לש הימי תוכיראל הב 
םוחתב םייביטקייבוא םיכילהתמ םלעתהל 
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םידיתעו תוימשיטנאה תא םיניזמה ,ימואלה 
ברקב ידוהיה םויקה לע רתויו רתוי דיבכהל 
םימואל -תובר תויורסיק ויה דוע לכ .םימעה 
.ידוהיה ינתאה טועימל םג םוקמ ןהב אצמנ 
ואל תונידמ ומקו ,תויורסיקה וררופתנ זאמ 
תויטילונומל עיגהל תושקבמ ןהירה ,תוימ 
אצוי ידוהי טועימ תולבוס ןניאו הריתי 
ךשמיי אל ב''הדאכ םג יכ ,ינששוח .ןפוד 
,בגא) "יתוברתה םזילארולפה" םימי ךרואל 
ותלועפ רבגתו ,(יתד םזילארולפ קר והז 
והיה תעמטהל איביש ,"ךותיהה רוכ" לש 
הב ,תוצעומה תירבב .םתטילפל וא ,םיד 
,הרוזפב ולדגב ינשה ידוהיה ץוביקה יורש 
- תורחאה תוכפהמל ינייפואה רבעמה לח 
םפוס םידוהיהו ,תוימואלל תויטילופומסוקמ 
הקירמא תוצראבו .טלפיהל וא עלביהל 
ינמואל שעג-רה לע םידוהי םייח תיניטאלה 
שה אל המ םושמ ךא ;ינכפהמ-ילאיצוסו 
והש! אל םא ,תושעל וביטיי יכ ,ןיבהל וליכ 
סי אל ףאו תונערופ םרטב םתיילע תא 
ןמ ,תרחא הלוגל םבשומ תקתעהב וקפת 

.תחפה לא חפה 
תא תלבקמ תינויצה הרבסהה ןיא ,ןכא 
אבנתהש ,ןמדירפ .יג גולויצוסה לש ותסריג 
בורקה הפוסל "ידוהיה םעה ץק" ורפסב 
תוצופתב תילאטוט תוללובתהל ,המואה לש 
ובתה לש הרוצ איה םג) היצאזילארשילו 
ורקה םינשב עייסת לארשי .ץראב (תולל 
הלוגהש - הווקנ - ןכו הלוגה קוזיחל תוב 
ענכ"ה תסריג תא דירפתו תוחוכ םירזת 
תדירימ םלעתנ אל בוש ךא .לארשיב "תוינ 
תפקשנה הנכסהמו ,הלוגב םעה לש וחוכ 
סונ םידוהי ינוילימ ולעי אל םא ,לארשיל 
אל םג תוצופתב םידוהיה םיצוביקה .םיפ 
תינויצ-יטנאה הפקתהה תפידהל ורזאתי 
םג אוהש ,לארשי ןעמל ץרמנ קבאמלו 
אל םא - ידוהיה םעה דיתע ןעמל קבאמה 
הסיפתל ודמציי אלו תוילשאמ ורענתי 
.ונמאית אל ונימאת אל םא תניחב ,תינויצה 

ד 

סהה ילדחמ" לע םיעירתמה לארשיב שי 
רוגס היה אל םלועהש ףא ,ונלש "הרב 
אלו ןברבר ללממ הנחמ ותוא ינפב ללכ 
רתויב הבוטה הרבסהה .םהירבדמ לעפתה 
תנידמ .הנובנ תוינידמ םוקמב אובת אל 
היהיש ,הרוצב הישעמ לכלכל תשרדנ לארשי 
םבל ברקלו םיביואה תתסה תא רותסל הב 
תומוא ברקבו תוצופתב ונתירב ינב לש 

ןיא רומחה ימואל -ןיבה ונבצמב .םלועה 
ילעב תריחבב םינררב תויהל םילוכי ונא 
ידכ ץמאמ-הנשימל םיווצמ ונא םלוא .תירב 
םדקומבש ,הרואנה להקה תעד תא שוכרל 
תועדהמו התסההמ רענתת רחואמב וא 

.תומודקה 

ולחכ הנמזב התארנ תילארשיה הרבחה 
םוש לע קר אלו ,תישונאה המדיקה תצ 
םימעה דחאל העיצהש ,ימואלה ןורתפה 
תוכזב םג אלא ,רתויב םיללמואהו םיפדרנה 
וחפוטש ,םדקתמה יתרבחה רטשמה יסופד 
טדבלא .תיתכלממ-תימואל המוקת ידכ ךות 
לש הינשה הדיעווב עיפוהש ,ןייטשנייא 
הבר הצרעהב" :רמא (1923) תורדתסהה 
תדובע תא םילשוריב יתיאר תוממותשהבו 
ךרדב םתא םיכלוהש יל דגוהו ,םכלש ןינבה 
אל התומכש השדח הרוצב תורדתסה ןינבל 
ץראב םידבוע רוביצ םוש תונבל חילצה 
םינשה ךשמב חתפתהו לדג ונלעפמ ."תרחא 
גיאה תדיעו לגרל .םלועב האילפ רדועו 
(1928) לסירבב יטסילאיצוסה לאנויצאנרט 
,תדבועה לארשי-ץרא ןעמל סוניכ םייקתה 
ומדה םזילאיצוסה יגיהנמ וב ופתתשהש 
,ןייטשנרב דראודא :תובר תוצראמ יטארק 
,ןוסרדנה רותרא ,רקורב-הד ,הדלוורדנאו 
ינאמ ומסריפ םה .דועו יטארוט ,םולב ןואיל 
לעפמש רחאמ" :רמאנ וב ,ףתושמ טספ 
םהיצמאמו לארשי ץראב םירבעה םילעופה 
לש תודוסי לע השדח תירבע הרבח םיקהל 
חורב הרידחהלו יטסילאיצוס ןינבו הדובע 
ימתל םייואר תימואלדיבה תויראדילוסה 
ראה לכב םיטסילאיצוסה לש הליעפה םתכ 
ןעמל דעו ןנוכל הדיעווה הטילחמ - תוצ 
םילעופה תעונתב הכימת םשל תדבועה י"א 
הו הריציה תלועפב ,לארשי ץראב םירבעה 

."הלש המחלמ 

לש התומד טעמב אל הפלתסנ הנורחאל 
האב אל תונויצה .הנקתל ונילעו ,לארשי 
תצלאנ איה יכ םא ,תומחלמ ךורעלו לשנל 
םע לש םשורה תא לטבל ונילע .ןנוגתהל 
,ונלש םולשה תינכת תא ןיגפהלו חושק 
.וניבירי דצמ ךכל תונוכנ ןיידע ןיא וליפא 
שה ייוליג תריקעל ,תיב קדבל םיווצמ ונא 
- ינרציהו רצויה ונחוכ תרבגהל ,תותיח 
והלו תירסומה-תיתרבחה וננרק םירהל ידכ 
יאש דבלב וז אל יכ ,םלועו-טע-לבק ,חיכ 
אלא םירחא םימעמ וז הניחבמ םילפונ וננ 
ומל תנקותמ הרבח רוציל וננוצר זע ןיידע 
הניא הנידמה יכ ,רוכזלו בושל ונילע .תפ 
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ץוביקל רישכמ אלא ,המצע ינפב הרטמ 
;"הלוגס םע"ל היואר הרבח תריצילו תויולג 
םירוטפ ונא ןיאו ,הלוכי-לכ הניא הנידמה יכ 
לש התומדל תיביטקלוקו תישיא תוירחאמ 

.הרבחה 

דהמ העורגה ,ונתימדת תא רפשל ונילע 
ןיאש טעמכ םלועה יבחרב .התיווהכ תומ 
הילע לש םוצעה לעפמה לע דוע םיעדוי 
;תודע ץוביק ךותמ המוא תווהתהו הטילקו 
ושמ תוברתו ןושל תייחת לש אלפה לע 
אל עדונ ילוא .תונוש תויולג יאצויל תפת 
יכ ,ותוא םיריקומ ונאש) ל"הצ לע טעמ 
דוע םירפסמ ןיא ךא ,(וננוחטבל הבורע אוה 
;םידבועה תרבחו תורדתסהה לש ןדוחיי לע 
רטשמה לע תונדפקב תרמושה הנידמ לע 
וממה םוריחה תפוקתב ףא הלש יטארקומדה 
הרבחב יפותישה קשמה יסופד לע ;תכש 
תידוהיה להקה תעדב .דועו תיטסילארולפ 
םיקפוסמה םישעמה םילג םיכמ תימלועהו 
םירפסמ ןיאו ,םיבהלנ םילחנתמ ץמוק לש 
שה תאייחהו תחדקה תוציב שוביי לע דוע 
ונישש ,םיבשומו םיצוביק תואמ ידי לע הממ 
תמדקתמ תואלקחל תודות ץראה ףונ תא 
הרזעו תויראדילוס לש םייח יסופדלו רתויב 
ברעמב אל םתומכ ועדונ אלש ,תידדה 

."יטסילאיצוס"ה חרזמב אלו ינשוכרה 
הרואנה להקה תעד תא דימעהל ונילע 
תכרוכה ,הלומעתה תרגישבש ףוליסה לע 
אל .םזילאירפמיא-יטנא םע תונויצ-יטנא 
רעמ תימואלה הרדגהה תוכז תא םיללוש ונא 
תיאניתשלפ-תינדרי הנידמל וכז רבכש ,םיב 
אלא ,תורחא תויברע תונידמ 19-ל ףסונב 
םעהמ הרדגהה תוכז תא ללושה אוה ף"שא 
הז הילא רושק אוהש ,הדיחי ץראב ידוהיה 
בזוכ הזמ תוחפ אלש .הנש םיפלא תעברא 
מיאה לש רשג-שארכ לארשי לש רואיתה 
המק תידוהיה הנידמהש רחאל ,םזילאירפ 
ועמו ,הרז המצעמ ןוטלשמ תורענתה ךותמ 
ימעש דועב - םירז םיסיסב הב ויה אל םל 
ידי-לע תחא הנועבו תעב םירזענ ברע 
םה התעו ,תונוש תויטסילאירפמיא תומצעמ 
ורטפו טפנ לש שדח םזילאירפמיא םיחפטמ 
הנידמ לע םירבדמ םה דועבו .םיראלוד 

ידמ ירה ,תיסארקומד-תינוליח תיאניתשלפ 
ןהירטשמ ,םלסיאה תרהט לע ןה םהיתונ 
.םייטסילאיצוס-לאנויצאנ וא ,םיילאדואיפ 
עגונב תעשורמה הזרפהה לע עיבצהל ונילע 

בר וניא םנינמ רשא ,םיברעה םיטילפל 
:ברע תונידממ ורקענש םידוהיה רפסממ 
זוחא קר הווהמ הזה "רפסנארט"ה ירהו 
וקיתעהש ,םיטילפה ןוילימ 140-מ (!)דחא 
,תונורחאה םינשה םיעבראב םבשומ תוצרא 

.הפ הצופ ןיאו 
תנ יכ םיבייחמ תינויצה הרבסהה יכרצ 

גנ םלועה לכ"ש ינסובתה חורה-דלהמ רענ 
אל םג אלא תנכוסמ קר אל וז השיג ."ונד 
ןינעבו - רואנה םלועהש םינמז ויה .הנוכנ 
ילאיצוסהו םילארבילה ןיב לדבה היה אל הז 
יווישל ונתוכזב קר ריכה - םיטארקומד 
צה תובר םינש רחאל קרו יחרזא תויוכז 
וכזל יאכז לארשי םע םג יכ ,ענכשל ונחל 
םילארבילה ןיא .ולשמ הנידמל ,תוימואל תוי 
,"שדחה לאמשה" תוברל ,םיטסילאיצוסהו 
תמ לודגה םבור ךא ,תחא השקימ םייושע 
ורטאיפ .תונויצה תונגב הטלחההמ םירענ 
תטלחה תא עיקוה ,ילאמש טסילאיצוס ,יננ 
סיה ידי-לע החכוהש ,תמאל ןובלע"כ ם"וא 
והיה ואצמנ ןהבש ,הנש םייפלא לש הירוט 
המייאש תונעזגה דצמ תדמתמ הנכסב םיד 

סינומוק וליפא ואצמנ ."הדמשהב םהילע 
תטלחהמ וגייתסהש ,ברעמה תוצראב םיט 
םיישקב תלקתנ תינויצה ונתדבסה .ם"ואה 
הקיז ןהל ןיאש ,"ישילשה םלועה" תוצראב 
לש יתדה-ירוטסיהה "ןאשוקה" - ך"נתל 
'ר) ןאילונבט ילגנאה ןוירוטסיהה .תונויצה 
יכ ,בתכ (19-ה האמה תודלות לע ורפס 
יבתכמ רתוי ילגנאה םעה לע עיפשה ך"נתה 
היסא ימע לש הקיזה רדעה םלוא .ריפסקש 
רסוח ידי לע ןזאתי ילוא ך"נתל הקירפאו 
ןתונה ,לאה חצר לע סותימב םהלש ןינעה 

...םיירצונה םימעב ויתותוא ןיידע 
תרבסה לש הדבכ המישמ ןיידע ונינפל 
צהל םדוק יאנת .םלועה יבחרב תונויצה 
,וחיכוי תוצופתב םידוהיה ינומהש ,התחל 
תמשגה םהל םג אלא לארשיל קר אל יכ 

תוילרוג הלאש איה תונויצה 
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יאשרב םעוניבא 

הריציב םינפ יוביר - ןמשא ןורהא 

א 

.תורובגל עיגה ךנחמהו רפוסה ןמשא ןורהא 
לש םייניב-םוכיםל התואנ העש איה וז 
ףיקמ ,ןושאר טבמב רבכ .יתורפסה ולעפ 
ירה תדימ :תודימ יתש וב תורכינ ,ללוכו 
ותיישעב ןוויגה תדימו הריציה השעמב יוב 
וחת השולשב ודי חלש אוה .תיתורפסה 
דחא לכבו - רישבו רופיסב ,הזחמב :םימ 
ותגשהו ותלכי יפל לעפ וללה םימוחתה ןמ 
תביתכב טלבתה דחוימב םלוא .תימצעה 
ולעפ רקיע תא םינייצמה םהו ,תוזחמ 
.תינורטאיתה תירבעה תואזחמל ותמורתו 
דע םיירבעה תוזחמה לש םבורל דוגינב 
יאה ףדועה םהב טלבש ,ללכב דעו וימי 
יטאמארדה שומימה ינפ לע יתורפס-יאיד 
ויתוזחמ תא ברקל ןמשא ליכשה ,יתמיב 
טאית תוזחמ םה ויתוזחמ .ןורטאיתה לא 
םיעבראה תונשב ,ןכאו .טי,רהבומ טיינור 

.הבר החלצהב ןאכ וגצוה 

:דוסי-תוביטח יתשל םיקלחנ ויתוזחמ 
,םיירוטסיה תוזחמו ,הזמ ,םיילאוטקא תוזחמ 
וע יתורפס-יטאמארדה לולכשה דצמ .הזמ 
.םינושארה לע םיירוטסיהה תוזחמה םיל 
"רצימה ןמ" תמגוד ,םיילאוטקאה תוזחמה 
ירבעה לעופה ייחמ תוכרעמ שולשב ןויזח) 
אוה ףא) "תאזה המדאה"ו (ב"צרת ,ץראב 
,(ג"שת ,תוכרעמ שולשב ץראה ייחמ הזחמ 
,הרושב םהל שיש ,םייתרבח תוזחמ םה 
םינענו םתפוקתב םינגועמ םה בווחילש 
םיימה ,תובאה רוד) רודה יכרצל רוריבב 
םחוכ ןאכמ .ויתוערכהלו (םיצולחה ,םיד 
ינצסה חותיפב םתולבגומ םג ןאכמו ,רבעלש 
שפב תוקולח ,תויומדה בוציעב ,יטאמארדהו 
.תיגולאידה המקרבו ,תוידממ-דחבו תונט 
תוזחמב טלובה תוחילשהו הרושבה יפוא 

.תויטאמארדולמ תויטנ םהב דדחמ 

רבחמה ."תאזה המדאה" הזחמב חתפנ 

םיטבלה תבר םתודדומתה תא וב טילבמ 
היקרי הבשומב םיבשייתמה לש םיישקהו 
,הפוקתה לש ללוכה העקרב (הרדח איה) 
תחת :ץראב שדחה בושיה תישאר תפוקתב 
תה םשל תומדאה תריכח ,יכרותה ןוטלשה 
דצמ דחוש-חקימ ידי לע תלהנתמ תובשיי 
רקיע .םילעופ ,םיבשייתמ ;תועקרק-ירוסרס 
םתואב ,ןמשאד אבילא ,אוה הזחמה לש וחוכ 
נמ הפוקתה לש היגולואידיאהש ,םיגולאיד 
שייתהה םזוי ,הפשי לאוי ירבד :םהב תרס 
קבאמה .דועו ,לעופה בקעי ,היקריב תוב 
ךרוצ ןיב אוה תאזה המדאה לע שטינה 
וקנ תא תדקופה ,היראלאמה ןיגב השיטנה 
דחא דחא הישנא תא תפגונו תובשייתהה תד 

,(ןילאמ ר"דה אפורה ירבדב טלוב הז ךרוצ) 
שרוש תוכהל ןוצרהו הנומאה חוכ ןיבל 
לש ותמצעה ךרוצל .תינברס המדא התואב 
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תא ןמשא דימעמ ישפנהו יזיפה קבאמה 
ונב ,סחניפ לש תגרוחהו תררוסה ותומד 
ורק ,הנחל הבהא הגוהה ,הפשי לאוי לש 
הניא וז םלוא .םתיבב הלדגש החפשמ-תב 
וינפ לע הפידעמו ,הביח-יזמרב ול הבישמ 
,הבשומב םידבועה םילעופה תרבח תא 
הפשי לאוי לש ונב .בקעי תא רקיעבו 
האנש ידכ דע הזע הייחד וברקב חתפמ 
םע ויסחי .ויבא ידיב םוזיה יצולחה לעפמל 
םג םהו ,וז הייחד לש הדוסיב םידמוע הנח 
,םיבשייתמה לש םפוס .התוא םימיצעמה 
כהו ,תאזה המדאה תא םישטונ םניאש 
דוסיל לבויה תוגיגחב תפקתשמ וז םתער 
הדרשש הדיחיה ,הנח לש התומדב ,הבשומה 

.ומלועל םייתניב ךלהש םידסיימה רודמ 

לע ומשב דמלמ "רצימה ןמ" הזחמה 
ינב ,םיריעצ םיצולח .ותנוכת לעו ונוויכ 
שמה ,הרובחב םידגואמ ,תישילשה היילעה 
ןוטב-תקיצי) ןינב-תודובעל המצע הריכ 
לת תינבנה ריעב (םימוגיפה לע ותכיפשו 
תונש לש ץראב ילכלכה רבשמה .ביבא 
מה ,הרובחה ינבב ויתותוא ןתונ םירשעה 
תפ דע םיעיגמו ,הנניאש הדובעל םיעווש 
"יגולואידיא" תומיע לח ךכ ךותב .םחל 
,הרובחה ריכזמ ,הדוהיו ,הרובחה ינב ןיב 
אליפמ רישע ידוהי ןטישכת ןיבל ,םשארב 
השועה ,ינויצ אוהש ומצע לע דיעמה ,היפלד 
חפסנ םהילא .ביבא-לתב ןמז ותואב ותב םע 
ותואב אוה ףא ההושה ,ינקירמא יאנותע 
קזח שגד םשומ ןאכ .ביבא-לתב ןולמ-תיב 
תונויצ ,תילעופ תונויצ ןיב יתוהמה שרפהב 
ינב םה הימלגמו היגציימש ,המשגה לש 
יטסהש ,תיתיב-לעב תונויצ ןיבל ,הרובחה 
תומינ הז הזחמב תוטלוב .היגיצנ םה םיסנב 
המשגהה השעמ תא תוולמה ,תויטתאפ 
תורכינ ןה .ויתואצותו ויתוערכה ,ץראב 
ונממ םיאצויו רצימב םיאבה םיצולחה ירבדב 

ןינבה תדובע אצמיה םע ,הנורחאה הכרעמב 
חה ירבדב םיטלוב םינינע ינש .הישרודל 
גהה לאידיאל ,ןורקיעל תונמאנה :םיצול 
,העונתה םליבשב תגציימש המ לכלו ,המש 
ללכה תא ףידעהל ץרחנה ךרוצה תרכהו 
ןעמל רצויו לעופ טרפהשכ ,טרפה לע 
ללכה םשל ומצע בירקהל טרפה לע .ללכה 
טאב םילאידיאהו םירקיעה תמשגה ןעמלו 
םה יכ ,הרכהה תרסנמ םתעדותב .ותועצ 
ןהיטבל .ימואלה הייחתה-לעפמב ץולח-ליח 
,הלאו הדוהיכ ,תובהוא תויומד לש םיישיאה 
ימשמ תא דדחל ידכ רבחמל חונ עצמ ןה 

עבותה יצולחה קבאמה לש תיכרעה ותוע 
.רודה ותוא ינב יניעב ותופקתשהו ,תונברק 
הדוהי) תויומדה תושיגדמ םיאבה ןהירבדב 

:םותאפב (הלאו 

ירמב םיקנחנ ונחנא .השק בצמה ,םירבח 

שהל הנטקה העשה תא ןתינ לא לבא ,תור 
יעגפל לעמ םמורתהל םיחרכומ .ונילע טלת 

לודגה ןוזחה תא דימת תוארל ,םוי-סוי 
.(17 ימע) 

ועה ייותיפ ינפב דומעל תשקבמה ,הלא 
,ןוארב רטסימ ,יאנותעה לש לודגה םל 

:טהלב תנעוט 

קר האור אוה ...הריציבו לעפמב םייח ונא 
םיחרכומ לבא ,הלפשהה תא ,לבסה תא 
...לודגה ןוזחה תא תאז לכ לעמ תוארל 
ימע) ...םיקזח תויהל ...םמורתהל םיחרכומ 

 37).

,הלא לש לודגה השואיי-יעגרב ,הדוהיו 
:הינזאב ןנשמו רזוח 

ונת לכ .העונתל ונמצע תא ונשדקה ,הלא 
.(44 ימע) ...תונברק תשרוד הע 

חי תשרפב) ולשמ שואיי-יעגרב הדוהי 
תודדומתהה לדוג תא ףשוח (הלא םע ויס 
,ללכה תועיבתל ,דיחיה ,טרפה תועיבת ןיב 

:העונתה 

.םדאה תא םיאור ןיאו בצמה תא םיאור 

ןוימד ונל ןיאו בצמה יבגל ןוימד ונל שי 
תא ,תוארל ךירצ םדאה תא .םדאה יבגל 
אלהו .וב לזלזל תוכז לכ ונל ןיא — טרפה 
ימל תושרהל םימעפל רוסא ,רוסאש ,ןכתיי 
...קזח תויהל ומצע תא חירכי יכ ,אוהש 

.(59 'ע) ...רוסא ,ןכ 

תומוקמה דחאב תמכסמ הצולחה הלא 
:רודה לש םייצולחה וייוואמ תא הזחמב 

עגרה ןמ לבא ,רומג היה לכה לומתא דע 
וחקלתיו ובש ,וז המדא לע בוש יתכרדש 
יב תוטיבמ ימולע תונש שש .םירופרפה לכ 

וש ןבא לכ ,הניפ לכמ תמליא תחכותב 
לכ ,ויתועורז תא ילא שרופ ץע לכ ,תגא 
...ךשומו ךשומו ילגר ףכב זחאנ המדא לעש 

השדחה ץראה םע הנושארה השיגפהו 
:תיטאטסקא ,תיביטקלוק היווחכ תראותמ 

םיצוחל הינאה הסכמ לע ונדמע הלילה לכ 

,התלע שמשה ...םיטטור ,והער לא שיא 
,בהזומה ףוחה תא וניאר הנושארה םעפבו 
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לכ ,תופיאשה לכ ומרז וילא רשא ףוחה 
זא — ,םירוענה תומולה לכ ,םייוואמה 
:ונלוכ תא הקילדהו הלודגה הוודחה הצרפ 
שיא וניכב ונחנא ,ונקבחתה ,ונרש ונחנא 

.(61 ימע) והער יראווצ לע 

,םייתמגמ תוזחמ אופיא םה תוזחמה ינש 
.םתוא תנווכמו םהב תטלוש הפוקתה דיש 
,ץראב תושרתשהה תונויסנ םידמוע םזכרמב 
הברקהבו קסופ יתלב קבאמב םיכורכה 
ישונאהו יאידיאה ןעטמה .תדמתמ תישיא 
ימאה .טושפ אוה םיבצמהו תויומדה לש 
ןחבמב הדימעה .תויוצח ןניאו תורורב תות 
תא החנמה ךרעה ןוירטירק איה המשגהה 
חמה לש םחוכ רקיע .הלא תוזחמב ןמשא 
םימיה תואיצמל הקודהה םתקיזב אוה תוז 
תוהדזה לש דקומ רוציל םתלוכיו ,םהה 
רודה עצמ עקרב תיתייווחו תיגולואידיא 

.ויכרעו 

יואר הלא םיכירעמ םימרוג לש םדיצב 
הפוקתה יווהמ וללה תוזחמב יכ ,ןייצל 
דוסיה תייעב םע ןמשא דדומתה היצולחו 
יבק :םויה דעו זאמ תירבעה תואזחמה לש 
תוינושלה תומרונה לש ןביטו ן:פוא תע 
ומה) יטאמארדה רסמה תומרו תוינונגס 
ברקל ןויסנה ולצא טלוב .(גולאידה ,גולונ 
בעה לש היתורוקמ לא תוזחמב ןושלה תא 
םינוש תונורתפב התכז וז תייעב .היחה תיר 

.םיירוטסיהה ויתוזחמב םינווגמו 

,"םילשורי-תמוח" :םיירוטסיהה תוזחמה 
הרדנסכלא"ו (היגולירט) "לואש-תב לכימ" 
ויתוזחמ לש 'א ךרכ האר) "תיאנומשחה 
ייטצמ ,(ג"לשת ,דוסי תאצוה ,םיצבוקמה 
,יטאמארדה םןפואב ,םהימדוק תמועל ,םינ 
ולאידה םתוטיהרבו תינצסה םתוינוגססב 
פס ,רתויב םיננגוסמ תוזחמ םג םה .תיג 
תולובחתב שומישה םהב טלוב .םייתור 

.תונוש תוירוטר 

הנוכתה רתויב תטלוב ןושארה הזחמב 
תוינוגסס הל הוושמ רבחמהו ,תירוטסיהה 
;וידימלת גוחו רפוסה ארזע תכשל :הבר 
ירישע :תידוהיה הדעב ידמעמה בוטיקה 
;הזמ ,םעה תלדו ,הזמ ,םירכנתמה םעה 
כנב םישועה ,הדעה ינבמ םינגסהו םירוחה 
ידכ ןורמושב ויערמו טלבנס תווצמב םהיל 
;.המוחה תיינב לש הכאלמה תא תיבשהל 
םע םעה תלדל אבש ילאיצוסה רורחישה 
תונברקהו המוחה תיינב :הימחנ לש ואוב 
הו ןורמוש-ליחב המחלמה ;תעבות איהש 
צמו תכלוה ךכ .המוחה תכונח :ןוחצנ 

המוחה תיינב לש האיפופאה הזחמב תרייט 
ןוחצנה לש ולמס תישענ איה .הלוליכו 
לעפמה ביבס םעה תודכלתה תא תנמסמו 

.דחאמה 

הזחמב בושחהו טלובה ירוטסיהה עקרב 
הימחנו הימחנ-ארזע יסחי םג םיבצועמ הז 

הזה ירוטסיהה ןויזחה חתפב .(ונב) לאנתנ 
רמ רפוסה ארזע ןיב תומיע ןיעכ עבקנ 
רצבתמה ,הרותה ןמאנו חורה שיא ,שפנה 
,ותכשלב ,םירפוסה ,םינמאנה וידימלת םע 
.יתכלממה ,ישעמה ןוזחה שיא ,הימחנ ןיבל 
,הזחמה לש םויסה יבלשב ,המחלמה ןחבמב 
מה םתדימעו ,םיינשה ןיב תוברקתה הלח 
תמוח תיינב) ולוכ לעפמל הקינעמ תפתוש 
םה .ותנוכתו ותועמשמ אולמ תא (םילשורי 
וסה ארזע :םתנוכתו םחורמ ןוחצנל םילצוא 
תרעיבו) יתד-ירסומה ףקותה תא קינעמ רפ 
תא קינעמ הימחנ וליאו ,(ךברקמ ערה 
,םירזה לוע תקירפ) יתרבח-ינידמה ףקותה 
ושעשךב ,לאנתנ לש ותומ .(תוצראה ימע 
לע ברקב ,וייחב ותמחנו הימחנ לש ויע 
ותומדב ישונאה דמימה תא טילבמ ,המוחה 
לעפמה תמשגה םצעבש תואלתה .המכסמו 
ישיאה רעצהו בלה ןורבש .הימחנ תא וניקזה 
יצה תחמש ,םיברה תחמשב ולצא םילהמנ 
מ.ד ותוריח תא הנק ,המחלמב חצינש רוב 
ןרק תא םירהו ,תילאיצוסהו תיתדה ,תיניד 

.הסומרה ריעה 

ספוטל ךייש "םילשורי-תמוח" הזחמה 
יפא ףוקישב ורקיעש ,"םימיה ירבד" הזחמ 
אמתב :ירוטסיהה דמעמה לש יראטנמוקוד 
לע) תלילעבו תויסופיטה תויומדב ,הקיט 
דקש ןושרג לש ורפס האר ,וביטו ספוטה 
תה תפוקתב ירוטסיהה ירבעה הזחמה" 
יתה דוסיה .(ל"שת ,קילאיב דסומ ,"הייח 
תוסיחדב ןייטצמה ,הז הזחמב טלוב ילרטא 
,סותאפה תרוצ וב תטלובו ,תיטאמארד 
עפש לע .םיירוטר םיעצמא לע תדסוימה 
אנצס םיפוליח) תוילרטאיתה תולובחתה 
תולהקמ ;םיינומה תונויזח ;םיבר םייד 
םיימואנ םיגולונומ) תוירוטרהו (תורבדמ 
איד ,ןומהל דיחי ןיב םיגולאיד ,םייטקדיד 

.ורפסב דקש דמוע (םיימינונא םיגול 
"לואש-תב לכימ" תיטאמארדה היגולירטב 

רהל וינפ ןיא .וז ךרדב ךלוה רבחמה ןיא 
,םנמא .ירוטסיהה עצמה לש וחותיפו ותבח 
סיהה הפוקתה תויומד םיפלוח וניניע דגנל 
הנשמ-תויומד ןכו ;םיטלובה הישיאו תירוט 
מ.ד לש ונוימד תוריצי ,תויודב ןהמ ,תובר 
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ותמגמ רוריבב תטלוב ןאכ םלוא .רבח 
םיעוריאה תא אל בלה תמיש זכרמב דימעהל 

תא םא יכ ,ירוטסיהה רושימב םיעודיה 
.היא תב הפצרו ברימ ,לכימ לש ןהיתויומד 
תהה תמב לע חכונ וניאש ,דיודל ןתקיז 
איהש םשכ ,ותומד תא הריגסמ ,תושחר 

.ןהילע דמלל תאצוי 
"תיאנומשחה הרדנסכלא" רצקה הזחמב 
תטוע התומדב וכרד יפל רבחמה זכרתמ 
תיבל סונקרוה-תב הרדנסכלא לש ןואגה 
חצר רחאל) סודרוהב תדרומה ,יאנומשח 
.דרמה ריחמ תא הייחב תמלשמו (התב םירמ 
םהיתוצובקל םיאנקה תויומדבו) התומדב 
תא ןמשא דקממ (יאניד ,אמח-רב :תונושה 
והיב םעה שפנב תבהולה תוריחה תרעבת 
טניאה ןאכ תספות תיטאמארד הניחבמ .הד 
איהו ,טלוב םוקמ (היגולירטב םג ומכ) הגיר 
,דשח לש םייטאמארדולמ םיטקפא תרצויה 

.העתפאו חתמ 

םיעיבצמ ןמשא לש םיירוטסיהה ויתוזחמ 
דומו ותקיז לעו תילרטאיתה םתוינויח לע 
ירטה .ןורטאיתל םרבחמ לש הברה ותוע 
יפ לע םיכורע םינורחאה הזחמהו היגול 
/'תינדרטאית"ה המארדולמה לש הפפוט 
ןיאו ,המשל תיטאמארדה הלועפב הרקיעש 
הב רקיעה .תינחור תועמשמל הרמוי הל 
שוריפב אלו ,תיטאמאדדה הלועפב אוה 
ןמשא .םיבצמהו תויומדה לש ישגרהו ינויעה 
חרטיש אלב ,עבק לש תויומד ןאכ ףידעמ 
הרישע וא תבכרומ תיגולופיט הדמעהב 
ןאכ תפתושמה תיטאמאדדה תינבתה .ןהלש 
תוזחמב .ןהיתורפהו תומיזמה תינבת איה 
בוציעל ןמשא לש ותמורת תרכינ וללה 
חטשב ותחלצה רקיע .ירבעה ןורטאיתה תפש 

.רציש ינורטאיתה גולאידב איה הז 

ב 

(ג"לשת ,דוסי) "ליבשה ךרואל" ץבוקב 
,םירופיסה ןמ םיבר .תומישרו םירופיס םיאב 
לא םיטונ ,רפסבש ןורחאה רעשב רקיעב 
ןורחאה רעשב תומישרה .תיטויפה המישרה 
ירופיסה בטימה ןמ ןניא ("ונפע") רפסב 
"תונווכתה"ה תטלוב ןאכ אקווד .ץבוקב 
לש היוצימ לא תרכומהו העודיה תינמפושה 

הו לילכמה חוסינה לא ,תיללכ םייח-תמא 
הספוט יפ לע) המישרה לש בשוחמה הנבמ 
ןמפושש וז ,תיביטומטיילה זימישרה לש 
.(ירופיסה ובטיממ איהו ,ודוחיי תא הב עבק 
רבחמה ראתמ ("םידסח") רעשה יקרפב 

ומד ,םינצבק ,םייחה יחדינ לש םמלוע תא 
תמישב תוכוזהו םייחה ילושב תויחה תוי 
תוטונ ןנבמ תניחבמ .רבחמה לש הרתיה ובל 
רכינ :המישרה לא תוירופיסה תודיחיה ןאכ 
חוכ .תחא תומדב ןמוצמצו ןעצמ-רצוק 
םיכשוממה םינויפיאב קפומ תומשרתהה 
מה ידיב וללה תויומדה לש םיהתשמהו 
תומישרה לש ןללח לכ תואלממ ןה .רפס 
ןמשא לש ירואיתה וחוכ תא תוטילבמו 
ומד)ןויפיאה תודיחיב תוזכרתהה .ןתרגסמב 
יבקב ןגפומ ןוזיא רסוח ןאכ הטילבמ (תוי 
הדבוע .עקרו הלילע ,תומד ןיב םיסחיה תע 
גוסכ המישרה לש הנפואל ףוקזל שי וז 

.העבה לש 

תומישרב וינפ ןיאש ,ןמשאב וב רכינ 
הנבמב תודדוחמו תובכרומ תוילכתל הלא 
ינפ"ה תועמשמה ימרוג תטלבהב ,המישרה 
ופה ,תללוכ םייח-תמא לש היוצימבו ,"תימ 
.המישרה לש המוחתל רבעמ לא הברה תטש 
ומדה-טטרב ןינועמ אוה ,רבד לש ורקיעב 
ןתעבה לש דוסיה יווקמ המכב ,רתסנה תוי 
יבולע םירכינ ,ךכיפל .תרוויעה ,המוסה 
.םתוינושארבו םתוטשפב תומישרב םייחה 

גמו ,ןמשאבש לכתסמה חוכ לע םידיעמ םה 
וכיהו תואנקויד בוציעל הייטנה תא וב םיל 
הלגמ ןאכ .ול תיארנה תומלשב םתיתל תל 

.םוימוי ייחב זונגה טויפה תא ןמשא 

רופיסה יקרפ םיטלוב תומישרה ללכב 
יקרפ םהב האור רבחמה ."םשמ" ךוראה 
ימיב הניארקואב ידוהיה רעונה ייחמ רופיס 
יחב םירכינ וללה .הנושארה םלועה תמחלמ 
יעטק ףוצר םכותו ,ספורה יתלילעה םרוב 
ברע דעו ,המחלמה ימימ םינוש רואית 
יקרפ .םיעיגמ םה תיקיבשלובה הכפהמה 
ךומסבו הכפהמה תנשב םידקמתמ רופיסה 
,רופיסב וכרד תא ול רריב אל רבחמה .הל 
,וחתפלו וכישמהל היה לוכיש ,וב רכינו 
תוחתפתה לש הסיסב לע ודימעהל ,רקיעבו 
ותומד דומעת הזכרמבש ,תרהצומ תיתלילע 
ותומד .רנרוט לאומש ידוהיה טנדוטסה לש 
מאל דעו החיתפה יקרפב תטלובו תחכונ 
תארקל תכלוהו תטעמתמו ,רופיסה לש ועצ 
רופיסב בר הלא םימרוג לש םייטעב .ומויס 
.םלשה ינפ לע יקלחה ,שמוממה לע זמורמה 

יסה הנבמה לש ותופיפר אקווד םלוא 
ויקרפ לש תיקלחה םתואמצעו ,ושוליפו ירופ 
רבחמה לש ונוצר תא םיטילבמ ,םינושה 
לש םיבחרנ תואיצמ-יקלח ףקשלו תוסנל 
תה תוטסהה תועבונ ןאכמ .הפוקת התוא 
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ונינפל .תומדל תומדמ תודימתמהו תופוכ 
אלל תופלחתמה ,תויומד לש גלפומ יוביר 
תוצמל שקבמ ןמשא .רופיסה תמב לע ףרה 
נעו-סיאשונ-תשק תללוכו תחא הפונתב 
,תוימשיטנאה ;המחלמה :ףקיה-תבר םיני 
דמל הב ,דלפה ריעב תיסורה היסנמיגבש וז 
,וזו ,הנממ ושוריגל דע רנרוט לאומש 
הביבסה יירפכ לש ,תמטמוטמה ,תייוגה 
ובוש םע ,(תוביתנה תיבב הניעטה תניצס) 
לובגה לע תנכושה ,ותדלומ תרייע לא 
יתבמ םיידוהיה םיריעצה תחירב ;ירטסואה 
םיריעצה ;יסורה אבצל הסיפת ששחמ םה 
;םינכפהמל וכפהו ולבשמתהש םיידוהיה 
בוחרב ולפנש תוכופהתהו ולחש םייונישה 
הלוכ הרייעה .הכפהמה ץורפ םע ידוהיה 
לאומש הל םיבהלנ רקיעב .הכפהמל תבהלנ 
עהל םישקבמ םה .םיידוהיה וירבחו רנרוט 
העילבה הכפהמהש רכינו ,םליחמ הל קינ 
וז .םברקבש תימואלה הלואגה יפוסיכ תא 
יאה ןימינב-תחכות לש התועמשמ םג איה 
םע .רופיסה םויסב רנרוט לאומשל תמל 
יצונצנ םש-ריעז םש-ריעז םיטלקנ תאז 
.יצולחה ןורתפהו לארשי-ץרא לש האידיאה 

ג 

"ויתס-ירוכיב" ץבוקב ןמשא לש ויריש 
יסה ולובי לא םיפרטצמ (ה"לשת ,"ןדיע") 
,תירילה המיענה ,םבורב ,םהב תטלש .ירופ 
ומה לולכמה תא ררושמל תבצוקה םג איהו 
,באכה ,הבהאה ,םידודנה ,תודידבה :,ביט 
תגותב םיסונכ םלוכו ;תוומה ,םיעוגעגה 
בורב הייוליגלו הל ןמאנ ררושמהש ,ויתסה 
םינייצמ ,לודגה םבורב ,םירישה .םירישה 
,היווהה חכונ ררושמה לש ותדימע תא 
ררושמה ץרפתמ םיתעל .היפונו היתוארמ 
ויפה היווחה יוצימל ותריתחב ,יטויפ זוזעב 

,יטלחה יתיווחה ןתמה השענ זא-וא .תיט 
םילודג םישענ תונויזחהו תוארמה .רעוס 
ירחו םידח םיעבצב םיראותמו ,םיפיקמו 
תריציל תחא אל רתוח רבחמה .ידמ םיפ 
תינונגס-תינושל הניחבמ .םהיניב םידוגינ 
יפבו תוירופאטמ תויוכימסב הברמ אוה 

במה ,םיפוצר םייתלילע םיירופאטמ םיחות 
םינכתב הרוצאה תוימאנידה תא םיטיל 
יגויזחה דמימה םג ףסונ ךכל .םייתייווהה 
אלשו ךרוצל)ירופאטמה שדוגה .םתאלעהבש 
סהל ,ותמגמו ותילכת דצמ ,ןווכמ (ךרוצל 
הלגנה יזרב ררושמה לש תרדוחה ותולכת 

.היווהה לש רתסנה ייוליגבו 

שדחמ וניא ,ונינפלש ץבוקה ירישב ,ןמשא 
םתשגדהב ןאכ רכינ וחוכ .יביטומה הווטמב 
ריצ לע םיבבוסה םייטויפה תונויזחה לש 
ןושלב המצעהל הטונ אוה .ונינמש םיביטומה 
ישחומ ,תויוללכו םיטרפ ,םיעבצ ,םימצע) 
הרתי המעטה םיעטהל ךכב שקבמו ,(טשפומו 
ןמשא וז הניחבב .קומעה ישונאה רפחה תא 
ךותמ .תוילשא-לוטנ ,חכופמ ררושמ אוה 
וסחיב יוצמה תא ןחוב אוה הרואלו וז הדמע 

.ךפיהלו ,יוצרל 

ד 

אולמ הצממ וניא ונכרעש םייניבה םוכיס 
פב רומא רבדה .ןמשא-תריצי לש התלוכת 
במ הדימעהש ,הפנעה תיאזחמה ותוליע 
סמב .אמייק לש תוריצי תינורטאית הניח 
תא ביחרהל ךרוצ ונמצעל וניאר וז תרג 
.רישבו רופיסב ויתונויסנ לע םג רובידה 
הלילכמ הכרעהל עיגהל ןתינ הז ןפואב 
יציב םינפה יוביר תא הטילבמה ,ויבגל 
ויגשיה-מוחתל המצע תגייסמ הניאו ,ותר 

.יאזחמכ 
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םירפס 

ירנבא אגרש 

ררושמ לש ותוחיתפ 

יקה תאצוה ,םיריש ,םודק רתא :ידע ןר 
.ו"לשת ,דחואמה ץוב 

וכרדב .ידע ןר לש יעיבר,ד ויריש-רפס ונינפל 
דחא ךותמ םשה תא ץמיא התע םג ןכ ,רבעב 
םודק רתאבכ ושפנב םדא" :וריש יקוספמ 
ול האצמנ תעייסמ היגולאנא .(17) "רפוח 
שולשכ ינפל םש ועריאש" :וטומה לש ונכתב 

תועוקש / תוינומדק ןה רבכ / םינש תורשע 
םה אמלעב םתס םירבד אלו ."תאזה המדאב 

תשודג הפוקת לע תורוהל םייושע םא יכ ,הלא 
ילקמ הבישחה ימוחת םיקתענ הבש ,תוערואמ 
דע ,תויושחרתהו םיעוריא לש הריהמה םתט 
רתאבכ ושפנב רופחל ץלאנ רשהו הווחה ינאהש 

ןאכמ .תוסומעה ויתובכש קמועלו יובירל ,םודק 
תוגהל ןוויכה ינמיס תא דחאל דחא אצומ התא 

:ידע ןר לש ותריש 
רפוח םודק ר ת אבכ ושפנב םדא 

םולחה גילפמ גחל ועסמל ומכ 

חוכש רבכ ץפחה זוחמ 

.רכוז דוע אל ךרדה תא 
ינאה רתוח תורוכזהו-תוחוכשה יעקשימ לא 
וריא לע ירוטסיהה לש וקמוע לא בישקהל ידכ 
("הציקי") םניבל וניב רשא ,םיאריימה ויע 
תהל בשיח ןגמ-המד" חוגנו קד ריק דירפמ 
."עורפ ןומה םעזב םינרדס תרשרש ומכ / קקפ 

ןמ לצניהל טעמ יוכיסל הפצי תאז תורמלו 
.לוכ-הלכמ סרהו והותב תמייאמה ,תוימוהתה 
תוחור תובשנמ ידע ןר לש וירוטבש קפס ןיא 
לו ןמזל םתוחיתפ ךותמ ,ןידה תמיאו הדרח 
היפיצו םייחל ןוצר םג לבא ;ונימי לש םלוע 
גומ תוארמו םירדסו תורוצ לש השדח הציקיל 

ידכ ,םייח חוכו דוחיי לש םלצ ילעב ,םירד 
.ישונאה םויקל ףקות לש תועמשמ קינעהל 
ידוהי ,ירבע ררושמ לש תובצע הגופס ותריש 
שלו תוקפסל הנעמ שקבמה ,םירשעה האמה ןב 
ומצע רישל טרפ ,הנעמ ילוא םהל ןיאש תולא 

אוה רפוח .תולאשה ךבסמ ןירשימ-תאצות אוהש 

ועבצ-תוארמ היתובכשמ הלעמו ושפנ יקמעמב 
הציקי ,עבטה ירוזחמב םרוזהו ענה לש ןינ 
חתופה ץבוקה תא ,ןיינעמו .החירזו םולחו הלילו 

יתועמשמ אוהש ,"החירז" רישה םתוח "הציקי"ב 

ןיאש ,ררושמ לש "ןימאמ ינא" רותב ומצעל 
.קפסה ומכ תואדו ול 

היפארגויב ונינפל תשרפנ ידע ןר לש ותרישב 
םיבואשה ,םייתרבחו םיישיא םילמסב הרישע 
יאב שבוגמ יוטיבב .תיתפוקתה תושחרתהה ןמ 

ימימ ,רוהרהו היווח לש םיפונ הלעמ איה ותוכ 
תואיצמ לש םיגלפומ םימי דעו הלוגב תודלי 

ןויסינ ךות ,היוור תדלומ תמדא לע ,תינתשמ 
תוארה יטרפ לכמ .תולשבו הריגא ,יתונגובתה 
םינווג תקקושה ,המדאה חיר ךתוא ףטועו הלוע 
יס רסחי אל םג לבא .החימצו: תויח ,םירהוז 
רכומ וכ-לכ םלוע ,המדנו .רבעה לש טאול 
םוי םרטב םוי םוי" רשאכ ,תיזיפאטמה ותורזב 
םרטב תעש איהו — "תישילש תרומשא עוקשב 
במה תומולחה זוחמב המשנה תרזוח — הציקי 

רוח ןיבו ןילופב ןאס,ד תודג לע םש-יא ,םיתיע 
הליל לבא") תודהיה ידירש ,תסנכה-יתב תוב 
— תרמואו הדיעמ ןכ — ןמזה .("ינא הליל 
,האושה תלחנ סומע יכ ,"קומע הווה ולוכש" 
ןמזה לבא" — םידחא םישוחב תוירויצב ספתנו 
וב עגת םא / םדא יעבצ טהול ןולחב הפוצה 

."ךידי רועמ הכירח חיר הלעי 

"םודק רתא" יריש לש םתוחיתפל ליבקמב 
עבמל םה םיחותפ ,ירוטסיהה קמועה תייווחל 
רומ תייוטיבה הקיסכלה .ןושלה לש ידבור-בר 

,םימודק םידברמ םיפוריצו םילמב הרישעו תבכ 

לע ,בותכל ינשדח רהוז םיוושמ םהישומישש 
מל ול םידמוע ןאכ .ובש יתועמשמה יובירה 
היתופוקת לכל תירבעה ןושלה תורצוא ררוש 
פ"עבש הרותבו ארקמב לחה ,היתוריצי יבלשו 
תרבודמה תירבעה דעו םייניבה ימי יטויפו 
"הפש ינבא" לטונו דירפמ אוהש שי ףא .םויכ 
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תוררועמה תויכ"נת תובכש עזעזמו ןהידוביחמ 

,"םיחרוא ןולמ" :ומב ,תויצאיצוסא לש הדוהת 
וירישמ דהא ומייסב ."רמואו רשבמ" — וא 

יארקמה ךשמההש קפס ןיא ,"יבא יבא" הביתב 
.ב 'ב םיכלמ רפסב ומכ ,רשקהב שקבתמ ןאכ 
עד" ,"הדערו ליחו" ומכ םיבולישב גהני םג ןכ 
רבתסמ וליאכ רמאנ וניאש רבד רשאכ ,"ינפל 
וא וביכרמ ררושמהש ףא ,ירוקמה ופוריצמ 

.תרחא הרימא ךרוצל ולתוש 
,תיבוציע תוברת תלעב איה ידע ןר תריש 
תופירח תונחבא יפ-לע הל עמשנ יוטיבהש 

לא רתוח אוה רקיעב .הקיטאופ לש תוקדקודמו 
הממדה דמימ לא ,לילמתב םוצמצה תועמשמ 
מאנ ןניאש הלא ןיבו ,תורמאנה םילמה ןיבש 
ינפ לע תפחרמש .ןיבש הממדה" — איהו ,תור 
ארה תיארקמה התועמשמכ — "םרטבש .םימה 
יעב םג גילפמ אוה םלוא .לוכה ינפלש תינוש 

םילמה לש ןתעבה תרשעה ידכ ,םיינושלה ומוצ 
רבכו .ןהלש בכרההו רבחהה תויורשפא לוצינו: 
,היצארטילאה לע התעד תא תרוקיבה הנתנ 
,"תורוד ירוד ךורד ליבש" :וילע הדוהא הרוצכ 
גשומ אלא ,דבלב ןימוי-קיתע ליבש וניא 
,ר—ד םירוציעה יפ-לע ויפלכ עבקנ ונסחיש 
,לשמל ,הקומע המו .םדא לגר חונזו יארפ ליבשב 
מד רעימ" :ומכ רויצב ןימ"ימה לש ןתדוהת 
."תרצעל ליהקמ / םומע םימטמט ףופית / תוומ 
תוארמהו תולוקה תא ונא םיאורש קפס ןיא הפ 
...תוארמה תא תעמוש ןזואה םג לבא ,דחי-טג 
םייושע ידע ןר תרישב הלאכ בוציע-יכרד 
שמשל ןכו ,הלמה לש היתולובג תא קיתעהל 

.ןושלב תושעל תלגוסמ הרישש המל המגוד 

ינורקע ביבא ר"ד 

תויווה יתש ןיב 

םירישו םיריש ,שרוש-וד : טסק-זועי רמתיא 
.ו"לשת ,דקע תאצוה ,הזורפב 

— טסק-זועי רמתיא לש שדחה ויריש-ץבוק 
הבחר תכסמל ףרטצמ — רפסמב ינימשה רפסה 

תהה ןויסנב דקמתמ הרקיעש ,הזורפבו הרישב 

תינוצר תוזחאיה ידכ ךות השדח תדלומב תורע 
.קוחר תודלי-זוחמב תינוצר יתלבו 

,םישימחה תונש ףוסב וז תכסמ לש התישאר 
אלל ךאלמ" — ןושארה ורפס רואל אצי זאש 
,שפנ יטבל הנושארל םילגתמ ןאכ ."םייפנכ 
לש ותפיאש תא ריכזמה חרואב םיבצועמה 

— ןוגכ ,ותודלי תויווח תא שדחמ תויחל קילאיב 

...ןוזחה ינדקפי דוקפ יכ ,דואמ תעדוי ישפנו" 
פורמב ערקנ רהוצ דעב םואתפ ילע וציצהב 
דחא") "...ורהני ביבס ...םלוכ יתודלי תוארמו 
הבהאה יכ ,הרכהה תשגדומ .("האור ןיאבו דחא 

.התלב ןיאו הדיחיה הבהאה איה רבעה תונורכזל 

לש םבושב טלחומה ןוחטבל הביסה ףא וז 
דעומ יכ / ,אנ שרחה ךא" — םרוקמל םירבדה 
"שי יכ" רישה) ''עיקרה ילושב ץני דוע ךתודלי 
דדונ לוח תוארמ .(67 'ע ,"םיריש" ץבוקב 
תשגרה תא ,תאז םע ,םיקזחמ .דעוס חורו 
לש םתולילצב םילבחמה ,ןויהכהו תוקחרתהה 
יתודלי להואו ,חורה דימת בשונ" — תודליה ימי 

.(68 'ע ,םש) "לופנל הטונ 

דוע םיזמרנ םירבדה תיטויפ הניחבמש ףא 

דדונ יניע יתש לע ,דימת לוחה דדונ") םדוק 
ומכ" — תמועל ,"םייפנכ אלל ךאלמ" ,"לוחה 
,("ןשעב ףונ" ,"רפע רשוג ךיניע יתש לע רעש 
םע וז תוננובתה ךרדל שדח דמימ ףסונ ירה 
ףונ" — טסק-זועי לש ינשה ויריש רפס תעפוה 
הבש ,1944 תנש ."ןזלב ןגרב יקרפ ,ןשעב 
ישה רוזחמל עקר תשמשמ ,הז הנחמל חקלנ 
הנבמב םיכרענ הלא .םיקלחה תשולש ןב םיר 
דועב ,דיתעו רבע לש תרגסמ ללוכה ,יריש 
םתוא לש הווהה םנינע ,םייזכרמה םירישה 
מה .לארשי תאוש לש םויאה רבעה — םימי 

ןג ,ןדעה ןג תועמשמב) ןגה למסב זחאנ ררוש 
לש תונורכזה תא תולעהל ידכ (רשואהו הוולשה 

.האושה תישאר םע הזעה םתשיגפו הבוטה ימי 

תווקתל ,הילשאה לפרעל ךפהנ ישממה ,םייקה 
מב ילאירה ומוקמ ןכ לעו .אווש תהימכל ,דע 
קר אוה התוירזכאב תילאיר-יתלב הכ תואיצ 
קל לגוסמ םדאה ןיא .חומבש ןורכזה יאתב 
דגנל השענה תא ורושאל ןיבהלו דוע טול 
תא דיתעב רוצנל קר אוה לוכי .תוהובה ויניע 

קהב .תודעכ םרמשל לדתשהלו םינושארה וימי 
— ףונה לש הזופרומאטמה הבושח הז רש 
,ליגרה ףוגה ."שחיל ףונה תונורכז לש ןשע" 
,תועווז ףונל ךפהנ ,םדאה ייחב רזשגז בלתשמה 
שא תונושל םיעבשב" — גרהו תופרשמ ףונ 

הייהתה ףא לע .("ןשעב ףונ") "ףונה קעצי 
רסח םלועב םייחל םוקמ דוע שי םא — קפסהו 
ושה השחרתה ובש ,םלועכ ןופצמ לוטנו בל 
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לש המיענ רפסה גוליפאב תעמשנ — הא 
עיקרה בלמ / היימוד אלמנש וגהו" :הווקת 
רחב הז רפסב אקווד ,ןכא .("ןשעב ףוג") "רש 
תא תמצמצמה ,תילמס תיטויפ ךרדב טסק-זועי 
עברא .מירבד יזמרב הברמו תילולימה העיריה 

שגפנ "ןשעב ףונ" לש ומוסרפ רחאל םינש 
לש תוארמ ,ןיטולחל םינוש תוארמב ארוקה 
םלוא .םידליבו היערב ,החפשמב ,ץראב תוזחאיה 
יע תשורי" — רפסב רתויב בושחה ביטומה 

מההו שרושה שופיח לש ביטומ אוה — "םיינ 

ןבל הכזש םדא" :רמאנ "רהוזה" רפסב .תויכש 
שב ויניע לע רפע ךישמהל אוה ךירצ םלועב 
,ונממ םתסנ םלועהש תוארהל ,ודובכ הזז ,רבקנ 
,רהוזה תנשמ) "ומוקמב םלועה תא שרוי אוהו 
תורוש איבמה ,טסק-זועי .(א"ע ,ו"כר ,א"ח 
אקווד רוציל הסנמ ,ורפמ תישארב וטומכ הלא 
גציימה ,באה ןיבל ןבה ןיב תויכשמה תשגרה 
תיב שי" :אצמנב דוע וניאו היהש םלועה תא 

/ ,שרושל תויה / ויתודיפ תא ץעכ / רבוקה 
"ןבה אשונ / קיתע םתוח ומכ / באה תרוצ 
ושופיח ףא ףרטצמ ךכל .("םייניע תשורי") 
/ םישרש םוהתה ןמ םילועו" :ןבה לש ליעפה 
.("םייניע תשורי") "תולוקה לא ינזא הטמ ינאו 
:חתפמה רישב רבדה הלגתמ דחוימב םלוא 

,ירפ ילא דרחה ץעה ינא ,המדאב שרושה יבא" 
ינאו ,תופוסו ישאר לע ברע םע םיבשוי תופוע 
וז הייטנ .("םייניע תשורי") "שרוש ילא חש 
— רבעה לא רשקה תא למסמה ,שרוש ילא 
— הב םייחבו ץראב םישרשה שופיחל ליבקמב 
ךכו ,הזה רפסה יריש בורב תטלשה הייטנה איה 

ורפסב םתהדו אכהד םירואית םיבלושמ ףא 
וחו ,("התיב דרומל") טסק-זועי לש ישימחה 
באה לש ותומ םתוח ןיידע אוה ירקיעה סמת 
,תיאידיא הניחבמ המוד חרואב .םאה תונמלאו 
לושמ ,תיטויפה■ העבהה תניחבמ הגוש יכ ףא 
."הלויו לש ץיק" ורפסב םג םירואיתה םיב 
;ץראב םיווה ץיק תוארמ — ןושארה וקלח 
םיקוחר םימי םתואמ תונורכז — ינשה וקלח 
לש התומד טוטרש ךות ,תונערופ םרט לש 

.רבע-תבוהא ,הדלי 

— 73 רבוטקוא) "ףרועה ןמ םיריש 13"-ב 
לש ויתושוחתו ויתויווח תולעומ (74 סראמ 
תמחלמ ימיב ,ביבא-לתב ,ףרועב ההושה םדא 
חוכה לע ההות ררושמה .הירחאלו םירופיכה-מוי 

הנוילו יגוגזה םשגל ,הזה ףונל וייח תא רשוקה 
— עגר ידכ הוולשה תא תילולשה ןמ התושה 
רפסב ףד לא ףד ומכ ותוא רשוקה רבדה והמ 
םג תנבומ הז עקר לע ז ביהצמ הירוטסיה 
לאו ישיאה ורבע יכבנ לא ררושמה תרידח 

םיברו אוהש ,האושה ימי ,םירחא המחלמ-ימי 
ינוג .םלועל דוע ובושי אל יב ,ורבס םירחא 
יעבצ תא ול םיריכזמו ותוא םיפיקמ המחלמה 
בוש רבעה דיו ,ותודלי ימי לש םירדוקה רהנה 
.וידארה ירותפכ תא הדרחב תבבוסמו תררועתמ 

הרוצ םיטשופו הרוצ םישבול ו ישרשו רבעה לצ 

— םיתעל ; ףיקז לש לצ והז םיתעל .םעפל םעפמ 

ןנעה לצ םיתעלו ,הפוג ומכ טשה ,םימשה לצ 
תמ טסק-זועי לש הזורפב םג .רהנה לע דרויה 
."רופיצה לצ" — ורפסב דחוימבו ,רבדה הלג 

ירבד ונל םירווחמ ליעלד םירבדה רואל 

•וד" — שדחה ורפסל ררושמה לש המדקאה 
ויפב הנוכמש המ יכ ,ול המדנ םיתעל ."שרוש 
ירהש ,דבלב ונוימד ירפ אלא וניא ,תודלי יפונ 
יטרפ תא קחומו קחוש וליאב ףלוחה ןמזה 
ץראה יפונ תועצמאב רבע ותוא לש תושממה 
ה"כמ הלעמל תופיצרב יח אוה הב ,תאזה 
שרוש לצב. םייקתהל ףיסומ ןשיה שרושה .םינש 
.רודחיש רב וניאש ,חתמ ידכ ךות — שדח 

יאש םושמ שי" ,אוה רמוא "שרוש-וד ירישב" 
,םדא לש ומלוע ילגעממ המ רבד אטבל הפ 
ןותנ אוהו ,לארשי ץראב הניא ותדיל רשא 
לש ,התיבה הריגה לש קסופ יתלב ךילהתב 
םידגונ תוחוכשכ ,ותוהז ישרש רבעל הריתח 
וז תוינש ,םנמאו ."םשמו ןאכמ וילע םילעופ 
/ יח" :רפסה לש ןושארה ורישב רבכ הלגתמ 
/ ,רזה ךלילה לצבו / ןוכיתה םי ףוחל / םדא 
ףוחל ול בשוי ךא / ,םיה ףוחל םינש הז בשוי 
ףא איה ףונה םע וז תודדומתה .(5 'ע) "רהנה 
םע ,ישונאה ףונה םע תודדומתהה ןמ קלח 
העגנ ידיש תעב יכ" — היערה םעו החפשמה 

יעבצ ושבי םרט יפוג לעו / הנושארל / ךב 
'ע) "ףונה לא / ידי יתחלש וליאכ / ,ץראה 
יולגה ודיצ םע השיגפ אלא וז .דתיה אל ךא .(9 

ררושמה שקבמ רתסנה ודיצ לאו ,ףונה לש 
תחאכ תיטויפו תיתוגה הניחבמ .תע לכב עיגהל 

םאה .תדמתמ תוכייש-תקידב ןיעמ רבחמה ךרוע 

לש ןינע איה אמש וא תיפוס איה ותוכייש 
אוה לולע שדחה ותיבמ רדעיי םאו ,דבלב יערא 

בלב יזכרמ םוקמ .ובושב לילכ ואצמל אלש 
איה .ררושמה! לש ותיער תספות הלא םיט 

לש ותיב יונב וילעש ,קצומ עלס ןיעמ הווהמ 
,התוולשב אנקמו התנשב הב הפוצ אוה .םדא 
היערב .ותקוצמב םדריהל לוכי וניא אוה רשאכ 
תינוחרפ הלמשב שרוש תחטבה" אוה האור וז 

תקזחתמ וז החטבה .(16 'ע) "םילוורש תרצק 
וקמו םיקזוחמ םהב ,הקוצמ יעגרב רתוי דוע 
,םינוש םיעגפ לש םכלהמב גוזה ינב םירש 
םידמוע םאו בא םש" — םכותל םיעלקנ םהש 
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/ הזוקדנבב / ןמזהו / לצ ךותב לצ / דוע 
.(24 'ע) "לפונו לפונ 

יח אוה הב ,הביבסה לש רתוי בחרה לגעמב 
יוואל דוגינב אקוודש ,טסק-זועי שיגרמ ,לעופו 
הרז הקיזומ לש תיחרזמה ,תיגוכית-טיה הר 
תיבה לותח עיפומו רזוח ,שב-שש יקחשימו 
םיתעל .ונוימד לש ריבש ןולחל דעבמ ןשיה 
לע הדיעמה ,תוינוציק ידיל וז השוחת העיגמ 
שקבמ שדח הלוע .תישפנה היעבה לש הקמוע 
תשגל ברסמ אוהו ,תבותכ רותיאב ותרזע תא 
,(30 'ע) "ידי לא הנקבדת תודווזמה" ןפ רוזעלו 
לש הנשיה תוהזה וילא בושת וליאב וז ךרדבו 
תולגה םלוע ,אוהה םלועה ןמ עיגהש ימ 

.האושהו 

ןיב הנוע" קרפב םיללכנ רפסה ירישמ םידחא 
ימי ,םישימחה תונש תא םיראתמו "תולוחה 
ררושמה תובלתשהו הצרא תוינומהה תוילעה 

:םהיניעל הלגנש ,ירכנהו שדחה ףונב וירוהו 
/ ,םימב וינפ ריתסמה / ףונ לומ / יבא / דמע" 
אלו / ,עמש ובל תוקיפד תא / רוא-אל-רואבו 
/ ןועש יפ לע / ,םיירהצ םאו רקוב םא / עדי 
רשא וידי יתש לא / טיבמ / ,םאתוה אל ןיידע 
.(33 'ע) "אובי םוי דחפמ / תובוטרה / ,וניקזה 
,רפסה לש ינשה וקלח שדקומ ,תאז תמועל 
הרקמב אל יכ ,יל הארנו) הזורפב בותכה 
ןיב" יורקהו (הז רשקהב הזורפל ררושמה רבוע 
.הירגנוהב תודלי-ריעמ תונומתל ,"יבצה ינרק 
העיפוהש ,תנוכתמה ונינפלש רפסב תרזוח ךכ 
איה תועדומה התעש אלא ,םימדוק םירפסב םג 
מה .ןיעל רתוי דוע היולגו רתוי דוע הרורב 
יתש תומייק היפל ,בצמ-תחסונ עיצמ ררוש 
אוה דחי ןתוגזמתה לע קבאמהשכ ,דוסי-תויווה 

,ראשנ ררושמה .רפסה ירודמ לכ תא סנרפמה 
דועב ,םרב .תירוקמה תויתיעבל ןמאנ ,אופיא 
יטרפ תא ,וירבדכ ,קחומו קחוש םרענה ןמזה 
םתומצעתה תא ארוקה הפוצ ,רבעה תושממ 

ףאש ,ץראל םירושקה ,תויווח לשו תוארמ לש 
תוישרש-וד לע הרהצהה .קיתוול ךפהנ רבכ הב 
תב הביתכל תיתרכה תונוכנ לע ילוא תזמרמ 

ווחה עבמה ךא ,םיאבה םירפסב םג םינפ ינש 

עובקלו רבד לש ופוסב רובגל יושע יטויפ-יתיי 
.השדחה תדלומה לש הישרשל הרורב תופידע 

ררושמ הנושארבו שארב אוה טסק-זועי ירה 

רעו ,תורישיו תונכ ותעבה יכרדש ,דוחיי לעב 
תא תוותהל וכישמיו וותהש םה םייטויפ םיכ 

.דיתעב ותריצי ךשמה 

בשמ .מ 

תומושב תולפאו םירופיצ 

ןמיס ירפס ,םיריש ,רופיצ :ןמדלג יכדרמ 
.1975 ,ביבא-לת ,האירק 

כנ ירהש .םיינרדומ ,ןבומכ ,םה ולש םירישה 
ישבש םימצעו םיצפח .הז ןמזב ,וישכע ובת 

,םירודכ םע תיקש :ךכ לע םידיעמ םה םג ויר 
.שמושמ חוליג-זיכס ,הריב תויחפ ,יקסיו 

יקב — םיפוריצה ,תולאשהה ,"ןוט"ה לבא 
םהב םינתונ ,"גנומיטש"ה הברה םימעפ ,רוצ 
למב תופוטע םינבאכ — ןדועמ ,יאכרא ןוג 
אלו (ץמק-ףטחב ף"לא) "ינא" בתוכ אוה .הלמ 
םיכאלמ ובשיח" בתוכ אוה ,הניפמ וא .דינא 
יגרה הינידמ ןיב לא רופיצ" וא — "וב1שח 
ימ לע" ימיליהתה לקשמה לע טעמכ ,"ינע 

."ינלהני תוחונמ 

רפס ונינפלש ,ריעצ ררושמ ,ןמדלג יכדרמ 
.ישיא ןונגמ לעב שוריפב אוה — ינשה ויריש 
ינשב םיאבו םירזוחה ,ולשמ םיביטומ ול שי 
ביה ןמזו םיה ןמז" םדוקה רפסה) םירפסה 
תוליהת ,תומעפתה םרקיעש םיביטומ ,("הש 
ףונב — םיעבצ לש תורבתשה ,רואהו ףוגה 
יפ-לע-ףא .דועו דועו הגאד ,הארי ,םולחבו 
תויטושיקה ,הלמלמ ןיעמ תופוטעה "וינבא" ,ןכ 
,הפב סמסמתמו חומינה הזה "והשמ"ה ,וירישבש 
םימעפ ,קמועה תא סופתל ארוקה ןמ ענומ 
— ויריש בורב יוצמה ,באוכה קמועה תובר 

כמ"ה לכ תרסה דחאל קר וב שוחל ןתינו 
דלגה ,הזה לפרעה דאו םיינועבצה "םילוש 
תה תשרוד וז "הרסה" .(!רבכ) ךכ-לכ םייגמ 
רושמ טעמכ הסיפתו דואמ תיזוכיר תודחיי 

.ולש רישה תכאלמ חותינב היר 

אר האירקב ארוקה תא םיעטמ ומכ םירישה 
הפי תיפונ הרוטאינימ ןיעמ : לכל םדוק .הנוש 
סאפ") דואמ תיחותינו םיאנ םיווק תאלמ ,היפ 
.םימשב חתפי חור .ץיק ליל : (17 דומע ,"םילט 

,ןולח תרגסמב תדמוע ינוחרפ שובלמב .דשא 
הוותמ »!לשה רדאה לבא .טקש רואב תפקומ 
התיב יכ םידמול וגא םהמש םגה) הינפל דוגינ 

לא םיפוצה (הילטרגאב ןימסיו שורב ,רודס 
.תוומו תודידב .דל תלמסמה הלפאה 

ץיק לש וז תריוצמ הרוטאינימ לש היפוי 
הינפמ שחנל ןתינש .דשאה ,וכותב השאהו 
רעשל שיו) .דילטרגאב ןיטפיז שודבש דבלב 
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פב רבודמו ,דבלב למס םה ןאכ םילטרגאהש 
"עירפמ" ומכו "טשקמ" (השאה לש התוימינ 
מה ,ולא תורוש תצובק לש ןורתפל ,יוצימל 
.תוומו תודידב ומכ ,ינבא ,השק והשמ תלמס 
.ךומסב האבה הינש תורוש תצובקב ךכו 
"ההכ תיכוכזב בהז ימינכ"ו ,החירפ ימשב בוש 

שומל שקבמ (ארוקה התא ,ררושמה) התאו 
סס" ,םיכרואמ םידלי ינפ ,הפושמ ןבא תניצ 
ךל המדנ עתפל" :םלוא — "םידגב יינוג 
םישת תבשח ץיקבו / תועבצא תרסח ךפכש 

."ךשפנב םולש 
םג ךא .ורבש חנומ — םולח לכ לש ופוסב 
("םילטסאפ") םעמשמכ םיטושפ ,םירויצ ינשב 
.ללכ טשוקמ וניא ,םצעב ,אוה טשוקמה םלועה 

.רבשיהל ופוס 

החירב ןיעמ הווהמ תויטושיקהש ,המודו 

,יתימאה ,ולש קהבומה ינאה ןמ ררושמה לש 
לש "ינא"ה וא "יררושממ ינא"ה םאו .קומעה 
,םירישה תאירקב ונתוא ןיינעמש אוה ,תוהזה 

ונאש תוהדזהב ,ותאיצמב הברה חורטל ונילע 
.ומיע תוהדזהל םילוכי 

י ףוע — ן ןמדלג לש "רופיצ"ה ,לשמל ,יהמ 
ימב..." קר םיעדוי ונא — ? והשלכ ףוג י השא 
ןיב לא רופיצ ,שפנל / תבש יתבשח התט 
/ םינפ שובכל תומולפב ,ינעיגרה / הינידס 
ןיב יתארי" :ךדיאמו "...גדגדמו םושב יחב 
גת ןפ יתארי םג ,הייח תוקד / ךעמל הינידס 
דע יקרוע / רקנל ,היתפש ןיבמ רוקמ / ליד 

."םד 

רופיצ") יותיפה הל םדקש ,הגרע ןאכ תמייק 
ןוצרה ןאכ םייק ,("ינתתיפ הינידס ןיב לא 
םג ("גדגדמו םושב יח") האנהל ,עוגרמל 

.תולכיהל דחפה ,תולכל דחפה — דחפה 

? שיא י ,דשא י למס ז רופיצ 

עפתהל ,תויטושיקל רבעמו .וז אלו הז אל 
.הקתפרהה תרתונ — תומ 

תיררושמה ,תיעבטה ,הקתפרהה תאש ינמוד 
םימשונה וירישב ןמדלג ריתסמ התוא ,ךכ-לכ 
תמ טעמכ ,תינועבצ ,החל ,המושב הריווא 
ןיבמ תצבצבמ ,איה קר טעמכ ,איהו — תפייפיי 

.תורושה 

ןאכ ןיא .רופיצ תז וא .רופיצ וז תחא םעפ 

רוע וז תרחא םעפ .הבקנ וא רכז לש קודקד 
תבשוי" — "םינידס"ב הרושק איה ףא .תינב 

איה וז תינברוע ."םילוחכ םינידסב 

ךבוסמ ןינע ךכ וא ךכ 
חבושמו ריעצ םדאל 

,םיפושיכ בור — 

.ךלאו םוקא 

לש םיסחי םה — רופיצו םדא ןיב םיסחיה 
םיסחי .ףרטנו (ת)פרוט לש ,בהאנו (ת)בהוא 
— הנממ תומעפתה ,תוכרל הייהנ לש םיימויק 
(למס) הרורב-יתלב-הקתפרה לש םיסחי .דחפו 

.תורומח תויהל תולולעה היתואצותו 

הכשחב ,הבהוא שיאו 

םימי יטושיקו ויצפחמ םוריע 

םיכומנ םידודנב דרי 

םיגד תולהקמ דע להנתהו דרי 
.(30 ימע) .ורשב ףרטיהל 

תוינועבצה לע רבד יתרמא אל דועו- ןאכ דע 

םיעבצה ,שבדה עבצ ,רזוחה זיקרוטה עבצ) 
רואה לע ,וירישב הברה (םרקיעב םיילטסאפה 
םוקמ-יארמבש תונטקה תויוקדה לע ,וינוגו 
.דועו ("ופוסב תולצנתה םע רפרפ לע ריש") 
קוסעל הלוכי הניא החיכש היזנצרש םינינע 
ץבוק ,קפס אלל ,אוה "רופיצ" ךא ,םרקיחב 
ןיינעמ ,םייחפט הסכמ ,דואמ ןדועמ םיריש 
לש ףסוא הניא וליבשב הרישהש ימל קתרמו 
לא לישבתה תא תוטישומ דימת דימתש תורוש 

.סועל אוהשכ הפה 

.תיאדכ — תירישה תילגתה .השק הייהתה 

ידלפ .י 

רוכינו תודידב לש רופיס 

וה ,רוקמ תיירפס ,שוקפות :ןצינ המלש 
,לארשיב םידבעה םירפוסה תדוגא תאצ 

.1975 ,"הדסמ" תאצוה דיל 

ךכ םג םימעפלו ,תרחא וא ךכ ,ברע ברע 
הכמ שוקפות דראודא יול ,תרחא םגו 
ילב ןמזה לכ הככו ...םייתלצמבו םיפותב 
ונוצרכ .ונממ שקבמ וניא שיא .תועש ,ףרה 
.תרחא רחמ ךכ םויה ,וחור יגזמ יפלו 
ופוצרפו םיפותה לע ויתולקמ תא דיקרמ 

הקיקשה ךותבו דגנכ תילכתב םמעושמ 
לושה דילו ראבה לצא תשחורה הלדה 
ודה תינייכבה תובצעה ךותב םגו ,תונח 

לעו המצע לע העשל תרמכנה ,תאזה תעמ 
לש םוטא — שידא ףוצרפ .םלועה לכ 
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ודה הפילח ךותמ רקדזמה ,ןמנמש שיא 
אוהש יפכ ללכ םמעתשמ וניא ילואו ...הר 

תימינפ תוקבד וזיאב סנוכמ אלא ,הארנ 

.ןחלה בצקימב 

,שוקפות דראודא יול תא הגיצמ וז האבומ 
ךותב המיענמהו הקימעמה העיקשה רשא םדא 
ךכ .ומויקל םעט תנתונ תודידבה לש היכבנ 
ךותב ישארה ורוביג תא ןצינ המלש ראתמ 
פות ןיא .המנפה לש המוטאו הסוחד הריווא 
לכמ רכונמו קתונמ אוה ,םייחל רבוחמ שוק 
תכרשמה ותבו ,ותוא השטנ ותשא .ותביבס 

הו טעמ דוע .איה ףא ונממ תקחרתמ היכרד 

לעני הלילה ,הנפיו אובי םויה ,רגסיי לגעמ 
שוקפותמ .דריי ךסמהו ,םיחותפה םירעשה תא 

וכרדב ויוולמ לצא ןורכז לש רוריפ ראשיי 
.הנורחאה 

שוקפות םא — רבחמה בתוכ — עד ךל" 
היה אמש וא ,םלועב הדוזיפא היה דראודא יול 

ןורתפו הדיחה יהוז ."וייחב הדוזיפא םלועה 
רוכינהו תודידבה ימיאש ,יאדוובו .הנממ קחר 

.הנחבא לשו הנבה לש ןויסנ לכ שארמ םיללוש 
צוע ,יחה רשבב תוכתוח שזקפות לש וימיא 
םהש ,םרקיע לכו ,המישגה תא םימעפל תור 

.ומצע לש חבזמ לע ןברק םדאה תא םישוע 
בו תונותחב ףפותמה ,"רמזילכ"ה ,שוקפות 
תא עמוש וניאו תולוקה תא האור וניא ,םיראב 
הניא םהיתולהצמו םיגגוחה תלומה .הקיזומה 
עמשל אופק ראשנ ובלש םשכ ,וינזאל העיגמ 
תונו םיראבב תבשל םירחאמה לש םהייודיו 

,םירוכישה לש םחיש ירמ .םניע סוכב םינ 
.שוקפותל עגונ וניא ,םהיתונולשכ תא רפסמה 
תהל ונממ תענומו וילע הנגמ תודדובתהה 

,ולרוגל דומעי ודבל .סוכל םידידי םע רבח 
תרכה ךותמ וב אשי ,ותא שיא ןיאב ,ודבלו 

.תרתסנ הוואגו תימצע ךרע 

פותל דופיטנא ורופיסב איצמה ןצינ המלש 
םעיגהבש ,וריע אצוי ,ינולא בד ,שיאה .שוק 
רתחו ןקסע השענ ינולא .םהיכרד ודרפנ ץראל 
םיבר םיבלשב חילצה אוה .תירוביצ הרייראקל 
תויהל ותוואת .לשכנ ופוסב ךא ,םלוסה לש 
בורק היה רשאכ .ודיב התלע אל ריע-שאר 
ידיב לשכנ ץורמה לש חיטבמה ופוסל ךכ לכ 
רבחמה .ונממ רתוי םיימומרעו םיזירז םינקסע 

לע ותוישיא תא ןתונו. םיבר םיצוק ול רשוק 
שוקפותמ לטנ ינולא .הרומגה הלילשה ךרד 
כהלו ותב תא םג תחקל םמוז דועו ותשא תא 
אוה ימצעה ונוחטבל תחתמ ךא .ותיבל הסינ 
,"הירוטסיהה ןמ" ומש קחמיי אמש ,םידחפ זוחא 

הטמל קוחר םש" שוקפותל המוד היהי אמשו 

תויתחתב תוינומלאה תצלפמ לש היברקב 
"".ריעה תיתחתב לואשה 

ארה תויומדה יתש ןיב רישי תומיע ןיא 
שוקפות דצמ תורחתו האנק שי ךא ,תויש 
פותו הלעמל אצמנ ינולאש ףאו .חטשל תחתמ 

ףתושמה םנכשמ יכ ,ןצינ ריבסמ ,הטמל שוק 
תרווחמ וז הרכהו ,םויקה לש דרוסבאה אוה 
ינולאלש ,הדבועה .וכרד יפל םהמ דחא לבל 
אלא םניא שוקפות לש "תיב"הו "תיב" שי 
רבכ .תעבוק הניא ,תונותחה ימלואו םיראבה 
הפקה תיב יכ ,ןצינ לש רחאה ורפסמ ונדמל 
.םהלש "תיב"ה אוהו וירוביגל טלקמ שמשמ 
תושרל ןצינ דימעמ ןונגסהו ןושלה לכ תא 
הפשב םימרוז םייודיווהו םיגולונומה .וירוביג 

הברהו היגולוכיספ הברה הב שיש ,םהלשמ 
שוקפות ךרתשמ הנה .תופסלפתהו םיטוטיח 
בלכ ומכ םיתבה ןיב תומדקומה רקובה תועשב 
וח בלכ םואתפ המ" :רהרהמ אוהו .תוצוח 

לכבו ...? הדובע ול ןיא י תיב ול ןיא ז תוצ 
ינפמ םגו קועצל רוסאו ...תוצוח בלכ תאז 
.ןיא עמוש וליפאו .הקעצב בוט רבד םוש ןיאש 
ימ ז ךל חיטבה והשימ ,היהיש ךירצ עודמו 

"...ן והשמ דל בייח והש 
.רבחמה לש לודגה וגשיה אוה הז ןונגס 
שנ ףתרמל עיגמו םירעש חתופ אוה ותרזעב 
תולודג תוקעז םשמ הלעמו! וירוביג לש םתמ 
ךישמי םא .וליפא ,רשופו עגור חסונב תורמו 
לש םינפה ייחב תוקומע הלגיו וז ךרדב ןצינ 

.םילודג םיגשיה ול םייופצ ויתויומד 

גרבנייפ תנע 

ףלחש םלוע לע 

,םירופיס ,םיבכוכב גהונ חרי :ריקי בקעי 
םהרבא ,הרומז לארשי :תירבעל ומגרית 
ןבא המלש :ךרע .דוהנש המלשו להי 
תדוגאו דחואמה ץוביקה תאצוה ,ןשוש 

,זזה םייח םש לע "תובש" תיירפס ,םירפוסה 
.ה"לשת 

המ ימצעל תראתמ ינא םוגרתה תאירק םע 
רבחמהשכ ,רוקמב הלא םירופיס לש םמעט 
םדאהו ףונה תוארממ שממ לש םימעטמ השוע 
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סיטרכ םה ץבוקה ירופיס תשש .הלעמ אוהש 
בש ץילראפ דילי ,ידייה רפוסה ליבשב הסינכ 
.תירבע יארוק לש םגוחל (1910) היבאראסב 
םלוע רישע המ ונדמלל ידכ הלא םירופיסב ידו 

בע היסנמיגב דמל ריקי .בתוכה לש ויתויווח 
תונשב וטע ירפמ םסרפמ לחהו בונישיקב תיר 
רפסמכ ,ךרועכ עדונ היבאראסבב .םישולשה 
עדי םינש שש ;הלגוהו רסאנ 1949-ב .יאסמכו 
,יטקראה ןופצבש המילוק הנחמב ךרפ תדובע 
עברא ינפל .הביתכה לא רזח — ררחוששכו 

התע .הינתנב ותיב תא עבקו הצרא הלע םינש 
לש םלוע — ויבגל ונמלועו ,וניניב יח אוה 

.ותודלי םלועמ ןילימ יפלא קוחר ,םיזר 

ויצה טנמלאה אוה ריקי ירופיס תא ןייפאמה 
רופיסה ,"רפכ-ינב םידוהי םע תלחזמ" : יר 
םלוע לע ונתוא דימעמ ,ץבוקה תא חתופה 
,בל-יבוט ,םיטושפ םישנא .בתוכה לש ויתויומד 
בלב המיענ הרבחבו שאב ,ןייב םיממחתמה 
יטושפ לש םייח-תייפוסוליפ .היסור לש היגלש 

לכ — תגגוה תוצילעו םייעבט םייוואמ ,ץרא 
םג .היחרואו לטיג לע רופיסב םילגתמ הלא 

חיטש תא הלעמ "ה'צנוי יבס יבא" רופיסה 

לות הלאו" .רבחמה םקורש ידוהיה רולקלופה 
ץאיליסובונמ םיטושה תובא יבא .םיטושה תוד 
הנוי םנמא היה יתימאה ומש .ה'צנוי ומש היה 

ורבס ץאיליסובונ לש םעה יטושפש אלא .ריקי 
יליצא החפשמ םשו ךכ לכ ריאמו הפי םש יכ 
לש תירירבשה ותומד תא םלוה וניא ךכ לכ 
,תיעועש ןיעכ ופאו תעלד ןיעכ ושארש ,שיאה 
והוניכ ןכלו ,ולאמש ןיבל ונימי ןיב עדוי וניאו 
אמש וא ,רפכה הטוש םאה ."ה'צנוי — רוציקב 
הטושה תומד לא עדוותמ ארוקה י םלוכמ םכחה 
המ וילא תוירבה סחימ דמל םג ,ותוא בבחמו 
יסל רבדה המודו .הנטקה הרייעב םייחה ביט 
,רונתה לע ץברש שפיטה תודוא לע םעה ירופ 
לש םתמח ררועו לטב ךלהתהש הטושה לעו 
אורקל אב אוהשכ ,ול ןוימדש ימו ,םיברה 
הנומת וינפל האור ,ןוימד לעב רפוס לש רפס 
— םייח תחמש הלוכש הקיאזומ ןיעמ ,תינועבצ 
לבס הנממ םירדענ אל ,ןייצל שי תאזו ,יכ ףא 

.בצעו בר 

יתיאר ,ריקי ירופיס תא יתארקש העשב ,ינאו 
בצה .לאגאש קראמ לש וירויצ תא יניע דגנל 
— תואיצמ ןיבש בולישה ,תעפושה תוינוע 
םלחנהו בוטה ןיבל — תבבלמ דימת הנניאש 
ףניהו ,ןוימדה תדגאב וא תואיצמב הלגתמה 
לאגאש ירויצב םג םייוצמ האלנ-יתלבה םייחה 

היציזופמוקה תניחבמ .ריקי לש ומלועב םגו 
וניא בתוכהש ,רמול לכונ ריקי לש הזורפב 

הלילע וא םיוסמ עוריא רופיסל ומצע ליבגמ 

תחא תושחרתהב האור םא יכ ,הדיחיו תחא 

םירופיס ,הנשמ-תוילילע תאלעהל ףונמ ןיעמ 
ונוימד חוכמ ,הזל הז םירשקתמה תוישעמו 
המארונאפה תא םירצויו ,בתוכה לש יתורפסה 
טלוב רבדה .ריקי ההונ הירחאש תישונאה 
הישעמ תחמוצ הב ,"הבוט הרושב" רופיסב 

.התמדוק לש תיביטאיצוסא הדוקנמ תחא 
וכב גהונ חרי"ו "םירמז-ילכ ילב הנותח"ה 

םלוע ,הרייעה םלוע תא ונינפל םילעמ "םיבכ 
אצמ יניעב .דוע ונניאו ףלח יכ המודש ,רבעה 
שמב הפיקשמ הנבלה" רופיסה דחוימב ןח 
,הכוזו ותודלי לע בתוכה הקחתמ ןאכ ."םייפק 
מה תינושארה הייארב ,ונוימד רשוע חוכמ 

קמה הדוקנ וז םג ,בגא) דלי תייאר ,תכרוב 
םירוענ תבהא יהוז .(ריקי ןיבל לאגאש ןיב תרש 
,תירותסמ ,המותי הרענל רוביגה-רענה לש 
,םידוונ תקהל תועצמאב היחמ הל תאצומה 
דהמ הז ןיא .קלח תלטונ איה וב ,סקרק ןיעמ 
םיינשה ךא .תידוהי הרייעב םיחיכשה םירב 
םיבהואמ םה .תומכסומ לש םלועב םייח םניא 

רופיס .דהוא עבט קיחב אובחמ םהל םיאצומו 
ימת םיריעצ ינש לש רופיס קר ונניא םתבהא 
,הרייעל ךומסה עבטה לש ורופיס םג אלא םימ 
,ריקי לש השיגרה ותייאר חוכ הפי הלגנ ןאכו 
שמ"ש הנבלו םימש אבצ ,אשד ירכ היחמה 
ילש אמא תרמוא ךכ" ."םייפקשמב חפיק 
העש" ,דורטרג-הלטיגל ,הל ריבסמ אוה ,"דימת 
בבותשא אלשו הלילב בשאש תשקבמ איהש 
איה הצור .הרייעה יחחרפ םע תרחואמ העש דע 

הכ ךשוחהש ,םיואמו ךושח הלילהש ,רמול 
יסה לש ופוסו ."ןיכסב וחלפל רשפאש ,ךימס 
:ותוהמ םצעב ,ותישארב ,המודמכ ,ןומט רופ 

ןיאושינב רבודמשכ .ןכתית אל וזכ הילידיא 
םיבהואמה םיריעצה וגילפה המכ דע ,הלגתמ 
קל הלוכי הנניא הרענה .ןוימד לש תומלועב 
תכימתל הכוז ונניא רענהו ,עבק הבשומ עוב 

.ומא לש הירכמו ותחפשמ ינב 

היגלאטסונש ימ קרש םלוע ,ףלחש םלוע והז 
יפה .רהוצ וילא חתפי ויתומצעב הרוצע המימח 

ןייכ המעטו ןוימדו הריש היוור ריקי לש הזור 
ונאש לככ יכ ;ןמזה ףולח םע חבתשמה ןשי 
תריציב הלועה דובאה םלועה ןמ םיקחרתמ 
.ותוא םימלוחו וילא םיעגעגתמ ונא ןכ — ריקי 
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הרומז .י 

רפוסכ »אנותע 

,תוסמ רחבמ ,םתמ יקרפ :ךרבא והיעשי 
םע תאצוה ,ןדס בד — םיקרפה יאובמב 

.ו"לשת ,דבוע 

א 

,וילאמ ןבומה רבד והז — ונונגסו רפוס רפוס 
םג םאה .ותוא םיכירעמו םינד ןונגסה יפ לעו 
בהל שי הז ןודנב ז רבדה ןכ יאנותעה יבגל 
הלא ןיבל וננמזב םיאנותע ןיב ,הארנכ ,ןיח 

.תורוד ינש וא רוד ינפלש 

,יאנותעהש ,רכ-לכ קוחר אל אוהו ,ןמז היה 
— םירקמה בורב היה ,תירבע בתכ םא דוחיב 

יכרוע וליפא .תואנותעב םג קסעש ,רפוס 
ויה — דחאכ םינועובשהו םינומויה ,םינותעה 
פסמ ,הזורפל ןורשכ ישנא ,רבד לכל םירפוס 

.תועד-יגוה וא םיררושמ ,םיר 
וז תכרפומו הרזומ הדבוע היואר אל םאה 

םרג ימו המ :ריבסתו עבקתש ,תידוסי הריקחל 
,הז יתורפס גוס לש ,ותיילע תחת ,ותדיריל 
עלב רשפא-יאש בושח גוס ,תואנותע ומשש 
,תאזכ הגרדמל עיגה ונימיב יאנותעה 1 ויד 
יא לש םתוח לכ רסח ,ימינונא טעמכ אוהש 

.ללכ בושח ןונגס ןיא ודידלו ,תויש 
וליאו ,תואנותעה םלועב רבדה ןכ בורה לע 
לכ טעמכ :תכלוהו הגילפמ דוע תירבעה וז 
טעמכ ;ןונגס-אל-ןונגסב םיבתוכ םיאנותעה 
תכושמ" םניא םא םגו ,"םיבתכושמ" םלוכ 
אל םירמאמה םא .רבדב לדבה ןיא — "םיב 
יעה יכ ;םבתכ ימ שחנת אל — םימותח ויהי 

,תקתרמה "ה'זאטרופר"ה ,ח"ודה — אוה רק 
ובאשנ ונממש ,"ימשרה" רוקמה בושח ;לוכיבכ 

.תועדה םג אלא ,תועידיה קר אל 
לכ יבגל ,םיאשונה לכ יבגל בצמה ןכ 
.רסומה ףאו ,הלכלכה ,הנידמה ,הרבחה תויעב 

םא ,לדבההו ,תחא תומד-אל-תומד ,דחא יפוא 
.ול"ומו ןותעה ןויבצ יפל אוה ,ונשי 

— ויה םיאנותעש ,ןמזה קוחר ךכ לכ אל ןהו 
.ד ,ןוסלנצכ .ב ,ןמשירפ דוד ,בולוקוס םוחנ 
קילג .מ ,ןמנייטש .א ,ןילטייצ ללה ,ןוירוג-ןב 
השמ ,יקסניטוב'ז .ז ,בונאיורד .א ,רזש .ז ,ןוס 

ילעב ויה הלא .דועו רנרב .ח .י ,יקסנלימס 
,הנושארה הרושה ןמ רשא ,םיישיא תונונגס 

.בתוכה והימ תעדי ,םהיתומש ומתח אלול םג 

םה ללכה ןמ םיאצוי םיטעמ ךא ,וישכע 
קפס ףא .ןפוד-יאצוי טעמכ םיארנ םהו ,הלאכ 
כב אקווד םהילא םיסחיהמ םיארוקה םא ,אוה 

.הריתי הבשקהבו דוב 

 s

ןיבש ללכה-ןמ-םיאצויה םיבושחהו םיטעמה ןמ 
,קפס ילב ,אוה וננמזב םירבעה םיאנותעה 
,תומש ינשב וירמאמ תא םתוחה) ךרבא והיעשי 

.("באוי"ו "םתמ" :ןיגוריסל 
.ל"נה וירמאמ רחבמ רואל אצי הז התע 

תוהתל תורשפא ונל ןתונ אוה ןכש ,רבדה בוטו 
.ךרבא והיעשי לש לקשמה-בר ולעפ םוכיס לע 
חרוא ,העד לא העד ,וק לא וק ףרצל תורשפא שי 

וא תוחפ ,עובקל ,ךירעהלו לוקשל ,הביתכ 
.שיאה לש ונקויד תא ,רתוי 

,םירמאמ תורשע תופיצרב וישכע ארוק התא 

תעדל דמול התא ; תונוש ןמז תופוקתב ובתכנש 
קיסמ התא ;שיאה תא וקיסעהש םיאשונה המ 

— ךל רורבו ,תידוסיה ומלוע-תפקשה תא עדויו 
.ולשמ העד לעבו אוה תועד-הגוה ךרבא .י 
קיעה רקיעו ;קהבומו םלש ,ישיא סחי וסחי 
התא .ול דחוימ םירבד-ןונגס שיאל : םיר 
ךנומאל יוארו תוירחא לעב אוה יכ ,ענכושמ 

.ךתעדו ךבל תמישלו 

רזגנ "תוירוקמ" ללוהמה גשומהש ןכתיי 
דימת ול שי ירוקמה םדאהש םושמ אקווד 
דמולה שיאה אוה ירוקמ ;תורוקמה לא הקיז 
,תלוזה תמכח תא םג ,ףרה אלל דמולה ,דימת 
לצא יוטיבה תונמא תא םג ,ללכה םעט תא םג 
— ךרבא .י אוה הזכ .וינובנו וימכח לצא ,םעה 
קקזנו םימע לש תומכח דמול ,ומע תרות גופס 
תישיא הקידב ךותמ ,ימצע ןוניס ךותמ ןהל 

.תיטרפ הניחבו 

ושח תפסונ אצומ-תדוקנ םג ,ןבומכ ,ןאכמ 

,םיארוקב דשוח וניא ךרבא והיעשי : הב 
ימת ומכ םתוא האור וניא ,"םיניבמ םניא"ש 

."תונטקה תויתוא"ל םיקקזנ אלו ,הלילח ,םימ 
,ןובנ ארוקה — חינמ אוה הליחתכלמ ,הברדא 
םג ,דואמ הברה הזו ,ןיחבהל עדויו ליכשמ 
יטושפ" םיארוקל .םיארוקל םגו אוה ומצעל 
ךרוצ ןיאו לוזלז לש המיענב רבדמ התא "םע 
אנמחר ,םע-יטושפל ;הבר המכחבו ץמאמב 
םינובנל ;זרבה ןמ םימ שיגמ התא ,ןלציל 
,חקר ןיי ,ןשי ןיי שיגמ התא םעט ילעבלו 
דגה" :רמולו חסנל ,אופיא ,יואר .ןוטידנוק ןיי 
,התא ימ ךל דיגאו ,ךיניעב ויארוק םה ימ יל 

."יאנותעה 

ומכ .דווכנה ,שיגר שיא אוה ךרבא והיעשי 
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,תודסחתהמ ,םינפ-תדמעהמ ,םזיבונסמ ןיחתורב 

םיסינטסיא לש תוסגמ ,שפנב-רקש-תיישעמ 
וליפא ,לווע עיקומ ,קדצ עבות אוה .המודכו 
תניחב עיקומ וניא םלועל ךא ."םיקידצ" לש 
םילכב השוע אוה .רסומ-םאונ וניאו רסומ-ףיטמ 
םא .םזאקראסב ,הינוריאב ,םיזחשומ ,םיקד 
אוה םלוא ,ןווכתה ךכל ןה ,בוט — ביאכמ הז 
,ריבסמ אוה .ויפא יפל וניא רבדה .בילעמ וניא 
הכי םיטושב אל .שינעמ וניא לבא ,חיכומ 
.בוט םעטו המכח ירבדב אלא ,םיטושב וליפא 

,ךרבא והיעשי ירמאמ :םוכיסבו רוציקב 
ודמעש םיאשונ לע םינש תורשע ךשמב ובתכנש 
"םיילאוטקא" םינינע לע ,םנמזב םויה-רדס לע 
הברה רחאל ,םויה םג םיארקנ — העש התוא 
לכב ונל םידעונכ ,םיבושחכ ,םיילאוטקאכ ,ןמז 
,ושפנ תונוכתל תודוה תאזו ,העש לכבו תע 
ישעהו היקנה ונושל ,ותביתכ-ןורשכל תודוה 
םכרעו םלקשמ .דחוימה ונונגסל תודוה ,הר 
ףוסאל רשפא ךכ שממ ,תורפס-ירבד לקשמכ 
םוחנ) "תבשל חרוא" לש "תבשל תבשמ" תא 

םיילאוטקאה םינוטיליפה תא וא ,(בולוקוס 
ןכ הלא יכ .ןמשירפ .ד לש "תוחרופ תויתוא" 
,הכלהל ,םהשכ וליפא ,םה פירפופ ירבד הלא 

.תואנותע-ירבד 

תיזויצנדנוג תרוקיב יטוקלי 

לע םירמאמ רחבמ :יקסבוחינרשט לואש 
היפארגוילביבו אובמ ףריצו טקיל ,ותריצי 
א''ת ןרקו דבוע םע תאצוה ,יתרפאה ףסוי 

.ו"לשת ,א"ת ,תונמאו תורפסל 

איצוהל הגהש ימ הגה ליעומו ןוכנ ןויער 
תרוקיב יטוקלי ,תורחא תויורפס תמגודכ ,רואל 
לכ ינב ,םינוש םירפוס לש םהיתוריצי לע 
םיטוקלי הרשע רואל ואצי וישכע דע .תורודה 

,ש תריציל שדקומ רשע-דחאה טוקליה .הלאכ 
.יקסבוחינרשט 

וליאו ,ןורימ ןד ידיב איה הרדיסה תכירע 
לכ תפלחתמ טוקליו טוקלי לכ לש הכירעה 

.םעפ 

ךא .הכלהל ,ליעומו ןוכנ ןויער ,רומאכ 

עדל ,םיכירצה םירבד המכו .דמכ שי השעמל 
:םה הלאו ,ןוקיתו יוניש ,ונת 

רחואמו םדקומ לש תינכת ןיא עודמ ,תישאר 
,לשמ ךרד ,םימידקמ המל ז םיטוקליה םוסרפב 
ינרשט .של עובלג רימאו ןמרתלא .נ תא 
כתה תא ךורעל רתוי ינויגה אל יכו 1 יקסבוח 

י יגולונורכ רדס יפל תינ 

יכרועו ישארה ךרועה ןיא עודמ ,תינש 

אמ םוסרפל ןוירטירקה והמ םינייצמ הנשימה 
,םירחא םירמאמ תייחדו אקווד הלא םירמ 

? היפארגוילביבב קר םירכזנה 
ועיפוהש ,םיטוקליה לש ןכותב ןויע ךותמ 
,םיקיסמ ונא — ןורחאה הזב םגו ,וישכע דע 

קייבוס אלא יביטקייבוא ןוירטירק הפ ןיאש 
.דואמ יזויצנדנט .דואמ יביט 

לעב תויהל טוקלי לכ היה ךירצ ,ונתעד יפל 
רודמב .הריציה (ב ,שיאה (א :םירודמ ינש 

יכז תייוולב ,תינינעו הרצק היפארגויב — 'א 
לש ויפאל םימושיר ,םידידיו םירבח לש תונור 
;'וכו ויתוכילה ,רודה לע ותעפשה ,שיאה 
:םיאבה םיווקה יפל תרוקיב — 'ב רודמב 
(ג ;םירקבמ תכרעה (ב ;םיררושמ תעד (א 
.םירקוח ,םינוירוטסיה ,תועד-יגוה לש הכרעה 
ורוד ינב ירבד (א :תפסונ הקולח הז ךותבו 
ומכו .וירחאלש תורודה ירבד (ב ;רפוסה לש 
יקוליח םג ,תונוש תועד איבהל ךירצ ,ןב 

.הכרעהו-העד 

היהו תויביטקייבוא תרמשנ .דתיה הזכ ןפואב 

םלש ןקויד — םידמולהו םינייעמה ידיב ןתינ 
.רורבו טושפ ןוירטירק לע ססובמ ,ינוגססו 
לש הכרעה ירבד םירסח ונינפלש טוקליב 
המל םיניבמ ונניאו ,םיבושח םירקבמו םירפוס 
תתל היה יאדכש קפס ןיא .םתיתלמ וענמנ 
,ןמכיפ .י ,יקסבלסיוו .צ ,תרפא .י ירבד תא 
.ג ,קיז .א .מ ,ןוסלגר םהרבא ,חמצ המלש 
לש רצויה ונקויד ןכתיי יכו) דועו ליירפ 
.(ן ןמכיפ בקעי תכרעה ילב יקסבוחינרשט .ש 
,ומצעב קודביו תורוקמה לא ךלי אלש דימלת 

— הז טוקליב ול ןתינש המב קפתסי אלא 
הניחבמ קר יקסבוחינרשט .ש לע תעדל דמלי 
הייאר יפ לע ררושמ ריכי אוה .דואמ הרצ 

נט הנווכ יפ-לע :רמולכ ,תידדצ-דחו תלבגומ 
.טלחהב תיזויצנד 
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יקסנא'זורפ .ס 

הבוט הקיטסיצילבופ 

םירמאמ ,בל-תמושת :יקסנזדורג המלש 
ץוביקה תאצוה ,הרבח ינינעב תומישרו 

.ו"לשת ,דחואמה 

בופב דחוימ םוקמ רומש היה חונמה רבחמל 
תוירוקמ תועד ול ויה .תירבעה הקיטסיציל 
םע הנמנש יפ-לע-ףא .ולשמ תודחוימ תובוגתו 
,לארשיבו הקירמאב תינויצה הדובעה-תעונת 
לביק אלו העבהה שפוח לע יקסנזדורג רמש 
ותביתכ .םיגיהנמו םילודג לש םתעד וילע 

תימינפה תמאה המתוחו ,תקהבומ תישיא .דתיה 

.ומלוע תפקשהל הדומצ התיהש ,בתוכה לש 
הכלהו ,וירוענ ימיב דוע הבצוע וז הפקשה 
תא קימעהו ,םימי ךיראה רשא לככ השבגתנו 

.םייחב ונויסנ תאו ותלכשה 

רשאכ .ותנקיזב קר אל המכח הנק רבחמה 
לחה ,תווצמל עיגהש ינפל דוע ,הקירמאל עיגה 
.ותלכשה ןעמל דומללו ותסנרפ ןעמל דובעל 
תא ךישמה וז הניחבמ .טקאדידוטבא היה אוה 

תפוקתמ םיטעמה היילעה ינב לש םכרד 
.הלכשהה 

תוערואמה ויה המוקתהו רבוטקוא תכפהמ 

הכפהמה לע .יקסגזדורג לש וייחב םילודגה 
הנואתה ,דתיה רבוטקוא תכפהמ'' :רמוא אוה 
תעב תושונאה תודלותב רתויב תואצותה-תבר 

תכלל הסינ ותעשב יכ ,הדומ אוה ."השדחה 
ךישמה הימסקמ ררחתשהש רחאל ךא .הרואל 
ומוקה רחא דחוימבו םזינומוקה רחא בוקעל 
— ול ויה הקירמא תלוגבש ,ידוהיה םזינ 
םזינומוק .םיבר םידיסח — םינוש םינמזב 
דחא אוה — יקסנזדורג ריבסמ — הז ידוהי 

נאמאה ימי זאמש ,תידוהיה תויחישמה ילוגלגמ 

ןוקית תניחב ,היצאזיראלוקס הב הלח היצאפיצ 
.רבוטקוא תוכלמב םלוע 

היתותואו ותעדות ךותל קומע הרדח האושה 
והיה וישרש ךכל ומרג .ותביתכ לכב םירכינ 
חמל ובריקו ושפנ תא וניזהש ,םיקומעה םייד 
.רבעבו הווהב תידוהיה הירוטסיהה תא ותבש 

םיציחה לכש ,לארשי תיבל הפוצ ןיעכ היה אוה 

םיאב ,הלוגה תוצופתמ תחא לכל םינווכמה 
.ובלב םיעגופו 

לש תיזכרמה היעבה תאש ,אופיא ,אלפ ןיא 

האור — ןוחטיבה רחאל — לארשי תנידמ 
וירמאממ הברה .הלוגה םע םיסחיב יקסנחורג 
לש הפירח הייאר ךותמ ,וז היגוסב םיקסוע 
המויקש ,וליפא ,ןעוט אוה .תונושה תויעבה 
לארשי תבהאב יולת לארשי תנידמ לש החוכו 

לכהו תינוחטבה התונתיאב רשאמ תוחפ אל" 

יקסנזדורג ףשוח םיעגנ תוארמ הברה ."תילכ 
וקבדש ,תובר תונוכת לע גלגלמ אוהו ,ותביתכב 
וטוא" לע םיבר םילארשי םימלוח הנה .ונב 

וליח הקיחת ,תוסנכהב רתוי בחר רעפ ,היצאמ 
תונמא לש רתוי רישע אובי ,רתוי החונ תינ 
נל העיסנ ןיבש םיממעשמה םישדחל תוברתו 
ונינפל יכ ,ריבסמ אוהו ."ץראל ץוחל העיס 
וטואב םיאור ברעמב" .הנטק תיטפוא תועט 

,תילאטוטה תונוליחב ,ילכלכה רעפב ,היצאמ 
לש היתויעב תא ,תינכרצה םינומהה תוברתב 
םירואנה םיגוחהש העשב ,תינרדומה הרבחה 

,היתונורתפ תא הלאב םיאור לארשיב רתויב 
,(התע תעל ,םינפ לכ לע) הארנכ ,המודב 

"...הקירפאבו היסאב תוחתפתמה תוצראל 

עמש ,םילגנאב יקסנזדורג אנקמ םעפ אל 
אלה" .גונעת םהל םרוג ומצע הבישחה-הש 

ימ לכ לש רתויב קומעהו ףורצה גונעתה אוה 
תודימתמה ,תובר שונא-תויעב יבגל יכ ,דמלש 
עלמ הברה בושחל ונל ןתינ ,רתויב תובושחהו 
יפאטמ תויעבב קר אל רבודמהו ."טעמ תוש 
,תוילאיצוסו תוירוטסיה תויעבב םא יכ ,תויז 
,םימעל בוט המכ .רסוב תונורתפ תולבוס ןניאש 
יוסמ תולאש לש ןנורתפ תא תוהשהל םיעדויה 
לומגיש דע ,רודל רודמ היעב לגלגל" ,תומ 
המלש תא םינייפאמ הלא םירבד ."הנורתפ 

,תואדו-יא האלמ ותבישח ךרדש ,יקסנזדורג 
רחאל הצירה תא תללושו ,תוקפס ,ןירותסמ 
.תואיצמה תא ,לוכיבכ ,"תוקידצמה" ,תודבועה 

םזילאיצניבורפב יקסנזדורג לגלגמ הברה 
הקיטילופה .הקיטילופב לבוט ולוכש ,וגלש 
תנווכתמ ,הנימ יונפ רתא תילש ,תילארשיה 
רשאמ ,רתוי אלו תוחפ אל ,הרקמ לכבו ,דימת 
תורודה ןוזח תא םישגהל ,םלועה תא ןקתל 
דורג .השודק לש הלטציאב ףטעתהלו ,ךנחלו 
ורמאמב ןעוט ,רפוככ ומצע רידגמה ,יקסנז 
ממ ןיא יכ ,"'השרפה' ןינעב סנואמ תורעה" 
,םישודק הלשממ-ישאר ןיא ,תושודק תולש 
תורדתסה יריכזמ ןיא ,םישודק םיל"כטמר ןיא 
ודק םיימואל םיררושמ ןיאו ,םישודק תוגלפמו 
שיו ,הש1דק תמא אוה הז השודק-רסוח .םיש 
ךירעמ אוה וז השיג ךותמ .הריקוהלו הדבכל 
תנבהל הברה וירמאמב םרותו ןוירוג-ןב דיוד תא 
אוה םיבר םירתכ .תירוביצה וכרדו ותוישיא 

 70

This content downloaded from 128.146.23.222 on Mon, 18 Mar 2019 15:20:04 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



אלפ ןיאו ,ןוסלנצכ לרב לש ותומדל רשוק 
.וברו ורומכ דימת ותוא האר אוה .ךכב 

םיכפב ויקוסיע ותביתכל םיפיסומ דחוימ ןח 
ובקעב םתוא שד םדא ליגרכש ,ונייח לש םינטק 
עסונכ ומצע לע זירכמ אוה .םהב םג ובלו 

יתשב דמוע ,עודיכ ,הז םדאו ,םיסובוטואב 
המו הטמלש המ האור ,עקרקה לע וילגר 
קמ אוה ןכל .תואיצמל דואמ בורקו ,הלעמלש 
םינינעכ םיארנה םירבדלו תוטוזל וטעמ שיד 

,ןטק תוועמ לכ ול תפכיא םלוא .ךכב המ לש 
רדמ וקלסל לדתשמ אוהו ,רועיכה תא לידגמה 

בדו םילודג םירבד ונייחב ןיא .תוירבה לש ןכ 
ודג םישנא שי .רבחמה ונדמלמ — םינטק םיר 
שיו ,םיטועפו םינטק םהש םילודג םירבדו םיל 
.םילודג םהש ,םיריעז םירבדו םינטק םישנא 
בדה לע תונכ לש ןווג הרשמ וז םלוע-תפקשה 
,וירמאמ יבור תא םישועש םה םהו ,בתכבש םיר 

האירק רמוח ,תוטעמ אל םינש ינפל ומסרופש 
.םויכ םג ןיינעמ 

רקבמ לש קמוש"ר 

ירזל ירפוס םע ,םיבבלנ :והילבוע יכלרמ 

,ביגא-לת ,ף"לא תאצוה ,(םימושירו תוסמ) 
.ו"לשת 

.נ .ח לע תוגורכזב חתופ םימושירה לעב 

םירפוס לע תרוקיב תומישרב ךישממו קילאיב 
תומישרב ידוסיה ביטומה .םינורחאו םינושאר 

.תוישיא תומיענב ברועמה ,ירילה ןוטה אוה 
דחוימב ,םירפוסה רוביצ תא בבחמ והידבוע 

תא ךירעמו ,םהילע בתוכ אוהש םירפוסה תא 
מכו ,הבר הבהא ךותמ הזורפבו הרישב םלעפ 
לדתשמ אוה .םגפ לכ םהב אצומ וניאש טע 

םיררושמהו םירפסמה לש םשפנ דוסב אובל 

.תקהבומ תיטסינויסרפמיא ותרוקיב תא השועו 

םיבר םירתכ תרישק ידיל האיבמ וז השיג 
.דחא לודג "חבתשי" ללכלו 

יציב תועגונ והידבוע לצא תוראומה תודוקנה 

תונקהל שקבמ רקבמה רשאכ ,הנינבבו הר 
עגמב ול התיהש ,תיעצטא-יתלב היווח ויארוקל 
איה המגמה .הזורפהו רישה ירבד םע ןושארה 

לש ונוגינ יוליג םשל תוימינפה ךותל רודחל 
תה .ודוחיי לעו ותוירוקמ לע דיעמה ,רצויה 

םיבורק םידה ,עבטה ךרדב ,האלמ וז תומשר 
התעבה תא תאצומו ,דיחי ןוגינ ותוא לש 

.וב יוצמה שיה לש השגדהה ךרדב 
ירבדב .ןמכיפ בקעימ והידבוע לביק הברה 
ןיעה ההשת רשא לכב" ל"חמר לע ןמכיפ 
םלועה-בל םש ,םירבדה זכרמ םש — הבהאב 
יבה ותשיג תא תוצמל ןתינ "ךתארקל קפוד 

.והידבוע לש תיתרוק 
המכ לע תועלוק תורמא תויוצמ ויתומישרב 
מה ,םירבדלו בלל האורה ררושמה" ,םירפוס. 
םייחקלמב זחוא ,םינפ אושמ אלל חתנמו רקב 
הלגמו ,תקמוחה הריעזה הקדב ,םידחו םיקד 
,"היווחו היווה תיצמת — לודגה עגרה תא הב 
קסופ אוה ןוראב הרובד לעו .ןמפוש .ג אוה 
אשונה אל ןוראב הרובד ירופיסב" :וקוספ תא 
לאה המיענה ,'תומשנה-ריווא' הז אלא ,עבוק 
,וז הריש-הזורפ לש החוכ .לוכב תכלהמה תיג 
רכז הלעמה ,ירונימה ןוטב ,.רתיימה תשיבכב 
זל ."לארשימ תוינקדצ םישנ לש ןשחל ןוקצ 
לכב" יב ,ףקוז אוה ץיבוקרב .ד .י לש ותוכ 
םתוח לע רמש דימת ...תנווגמה ותריצי תעפש 

."םינושאר לש םיליתפו 

בקעיל והידבוע שידקמ בלל תעגונ המישר 
תמא רבוד" היה יכ ,וילע רמואו ,ץיבוניבר 

."ובבלבו וטעב 

םייסמ ,םולש .ש לע תבהלנה ותסמ תא 
ויערו ויחא' ,ורוד ינבל" יכ ,הזרכהב רבחמה 
דבל אל תפומו למס םולש .ש שמשי 'תרמשמל 

םייקמה ,ררושמה תומדב םג אלא ,ותרישב 
רשא ...ותריש ילמס תא ושפנ(בו) ופוג(ב) 
לילה לכו םויה לכ בשוי רוהטו ןומדק דחאכ 
,הריציה היחת ןעמל — הדובעהו הרותה לע 
והידבוע לש ותנווכ "...דעל הבכי אל הרנו 

ינבו התרוצב — התאלעה ךא ,הבוט .דתיה 
הוורמה םותאפה ןמ תערוג בתכה לע — החוס 
תוחפ אל ,אוה ללוכה המש רשא ,הסמה תא 

..."דוס תריש דוסב" ,רתוי אלו 
.תורחא תוסמב םג םיאצומ ונא הלאכ םינוט 

,םתרוהש ,ןונגסבו ןושלב םימגפל ףסונב ,תאזו 
םינותעה לש םיפסומב תוסמה םוסרפב ,הארנכ 

,םנוקית לע ואב אלשו ,תעה-יבתב וא םיימויה 
.רפסב וסנוכ רשאכ 
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ה"ל-ד"לשת ירפס תריקס 

ירעב .ד"לשת-ד"לשת ירבעה רפסה רחבמ 

תימלוע תירבע תירב תאצוה ,זר החמש תכ 
שורי ,תוירוביצ תוירפסל הכרדהה זכרמו 

.ו"לשת ,םיל 

,גיצהל דואל םיאיצומה וחילצה ללכ ךרדב 
בעה תורפסב םירפסה רחבמ תא ,אובמה ןושלכ 
ד"לשת םינשב ועיפוהש ,תודהיה יעדמבו תיר 
יקסה יבגל ןהשלכ תורעה שי םאו .ה"לשתו 
,ןקלחל ךא תועגונ ןה ירה ,רפס לכ תוולמה תור 
ריהב ,רצק רואית" תונתונ דימת אלש ולא 

ידיב ובתכנ םירבדה .אובמב חטבומכ ,"ףלאמו 
הלא םימכח-ידימלת םגש הארנו ,םיחמומ 
לש תוליגרה תושלוחה ןמ םיררחושמ םניא 
עפל ,ומרג הלא םימגפ םלוא .םדו רשב לכ 
םירפס וכז ,לשמל ,ךכ .ןוזיא רסוחל ,םימ 
פסל וליאו ,תוצממו תולודג תוריקסל םימיוסמ 
ושדקוה ,תובישחו לקשמ ילעב ,םירחא םיר 
.םולכ תורמוא ןניאש ,רתויב תומצמוצמ תוריקס 
דל הכירעה לש ןושארה הדיקפתמ הז ירהו 
תא םילשהלו רתוימה ןמ עורגל ,ןוזיאל גוא 
לככ ,אובי בושח רפס לבש לדתשהלו ,רסחה 

.יברימה ויוצימ לע ,רשפאה 

.הברהמ טעמ ,תואמגוד המכ ירהו 
"ןושלה לע הסמ" יקסבונורב םרוי לש ורפס 
ןושלה רצוא" .דבלב םיקרפה ישאר ןויצב ןתינ 
,ינענכ בקעיל "תונושה היתופוקתל תירבעה 
,תוחבשמ — תורוש רשעל הכז ,ג"י ךרכ 
יקסה וכז רתוי לודג רוציקל .דבלב — םנמא 
ב"י םיכרכ ,"דומלתה ןושל רצוא" לש תור 
,ןימינב ונבו יקסבוסוק עשוהי םייח ברהל ,ג"יו 
ןימינבל ,'ה ךרכ ,"םיאנתה ןושל רצוא"ו 

.יקסבוסוק 

רופיסה" ןד ףסוי לש וירפס לע תוריקסה 
ידיסח תורפסב םינויע"ו "םייניבה ימיב ירבעה 

םישדח" ןמרבה■ .מ .א לש ורפס לעו ,"זנכשא 
האל לש הרפס .הכלהכ ורהבוה אל ,"םינשי םג 
רחבמ ללוכה ,"םיבורקו םיקוחר תולוק" גרבדלוג 

שולשב רקסנ ,תרפוסה לש הריש ימוגרת 
!תורוש 

תוריקסל וכזו םלזמ םהל ריאהש םירפס שי 
םלקשמל סחי לכב תודמוע ןניאש ,תוטרופמ 
ןויצ ןב ברחל "הרותל תושדח םינפ" .םכרעלו 
ונומה ורפס וליאו ,םלש דומעל הכז רריפ 
— ל"זח" ךברוא .א .א 'פורפ לש ילאטנמ 
.דבלב תורוש ג"יב ךרעוה "תועדו תונומא 

ברהל "הבושתה לע" רפסל ובצקוה תורוש רשע 

ילודג םע הנמנה ,קי'צייבולוס יולה בד ףסוי 
.רודה 

ןושלב הליחתמ תחא הריקס :והשמ דועו 
וגו "ףיסוהל שיש רבס ...רבחמה אצמש ןוויכ" 
יקסה .(ינדרי לואשל "ןושלה תמישמ" לע) רמ 
תובאל "ינקירפא ירוסה רבשה" לע הרצקה הר 
רבחמה .הנימב תדחוימ הנינפ תללוכ ןורושי 
ושי תובא לש םדוקה ותחפשמ םש תא ריכזמ 
ומש)" םיירגוסב ףיסומו — רטומלרפ — ןור 
,םידמל ונאצמנ ךכו ."(ררושמה לש יתולגה 
רשא ,םידוהי לצא םילבוקמ החפשמ תומשש 
תומש םה ,םיירבע תומשל םתוא םינשמ 

...םייתולג 

ךישמהל םידמוע רואל םיאיצומהו ליאוה 
יוארה ןמ ,םיפסונ םייתורפס "םירתבמ" םוסרפב 

םיצוק תולכל ידכ ,תורעהל םבל ומישיש 
.םמרכמ 

ךנרג ןנחוי 

הקירפא-וופצ ידוהי 
םהיתורוד לע 

ןופצב םידוהיה תורוק :יקארוש .א ןתנ 

םע ףותישב דבוע םע תאצוה ,הקירפא 
תורדתסהה תלהנה די-לע תינויצה היירפסה 

.1975 ,ביבא-לת ,תינויצה 

,הז קתרמו ףלאמ ,ףיקמ רפסב ןויעה רמגב 
רתויב םישרמה םרוגה והמ :ימצע תא יתלאש 

וקרפב הבושתה תא יתאצמש ,המודמכו ? וב 

הקוצמה תא תאש-רתיב טילבמה ,ןורחאה 
םידוהיה יאצאצ לש ןיטולחל תלבסנ-יתלבה 
ידוהיה םעה לש דחוימ אתב ודכלתהש ,םהה 
יורקה ילאירוטירט בחרמ ותואב ,תוצופתב 
ופאשו ומלח ,וגתרק תפוקתב דוע ,"ברגמה" 
םיאלמ םייח תויחל ידכ ,לארשי-ץראל תולעל 
,םנמא .ןויצב בשויה םעה לכ םע דחאתהלו 
תיבה" תפוקתב הצרא ולעו וכז םיאצאצ םתוא 
םידוהי ,םרב .לארשי-תנידמ לש ,"ישילשה 
,םייופצ-יתלב םיישקב םאצומ ץראב ולקתנ הלא 
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םהיפלכ םימודק םיטפשמ לש תפעוסמ תכרעמב 
.םייתוברת-פייתרבח םירעפ לש הפנע תכסמבו 

והשכיא עילבהל רבחמה לדתשה ,קפס אלב 
האיכ ,ןודינה אשונל תיביטקייבוסה ותקיז תא 
מה לש תירוטסיהה םתויתדבועש ,ןוירוטסיהל 
,ויחותינ לכל תיתשת שמשל תבייח תוערוא 
,אוה קדוצ ,תאז םע .ודיב הלע אל רבדה ךא 
יטקייבוא תומרונל תודבעתשה אלב) רשאכ 
ופצמ העיתר-אלל ףשוח ,(סיעכהל תויטסיב 
ררועמ תושק תויעב."" :רומאל ,וביל-תונ 
ןמ ואבש ,הלא םינומה לש םכוניח לארשיב 
תלשחנ תשבי לש רתויב םיקושעה םירוזאה 
ופה םימודק-םיטפשמ םג שי ...תיגארט הדימב 

םיבכעמו ,יברגומה ,יחרזמה לש ותערל םילע 
.ץוחנה ילאוטקלטניאהו ילכלכה ומודיק תא 
םימודק-טיטפשמ לש םמויקב הדומ וניא שיא 
וליאכ םינפ דימעהל בייחמ בוטה סומינהו ,הלא 

םצעבש ,הלא םימודק-מיטפשמ ...אצמנב םניא 
פומ הקוצמ ךותמ הרצונש ,תואיצמב םדוסי 
שיו תודעה ןיב םירעפה תא םיפירחמ ,תגל 
."ונממ הלעמל ןיאש ףקותב םתונגלו םעיקוהל 

םא יכ ,רבחמה עבוק והשלכ ינקספ חרואב 
ןעמל םיאלנ-יתלב םיצמאמ עיקשת אל הנידמה 
חל" רשפאיש ,יתוברת-יתרבח ןויווש תחטבה 
וזל הווש המרב ,הלמה ןבומ אולמב הב "תוי 
,"יאקירמא וא יפוריא אצוממ םילארשיה" לש 
,הנידמה לש המויק םצעל" הנכס תפקשנ זא-וא 
אלא ,תילאוטקלטניאהו תינחורה התמרל קר אל 

."הלש תוננוגתההו הריציה תלוכיל םג 

קוסעל רבחמה תנווכב ןיא :ןכ-יפ-לע-ףא 
לש םהיתורוק תא וראתב ,אדירג הקיטגולופאב 
תואמ-שמחו םייפלא ךשמב ,הקירפא-ןופצ ידוהי 

תמגמ תא ךירדמ יזכרמ "ביטומ-טייל" .הנש 
ידוהי לש הפוצרה םתוחכונ תא חיכוהל :וינפ 
לש הירוטסיהב דיחיה עבקה-ןותנ" רותב ברגמ 
תימואלה הביטחה ,ןכש ."התישארמ רוזיאה 
התוהז לע הרמשש הדיחיה .דתיה תידוהיה 

ורמה הירוטסיהה תוכופהת ףא-לע ,תידוחייה 

,םיאמורה ,ןודיצו רוצ ינב ,וגתרק ןוטלש) תוב 
.(םיתפרצה ,םימלסומה 

האלפומ תוהז התואו תדמתמ תוחכונ התוא 

רופו תוקוצמ דגנכ ןתיא הדמעש הביטח לש 
וחייה תא אופיא תונייפאמ ,רופס-זיאל תויונע 

פא-ןופצ ידוהי לש תירוטסיה-תימואלה תויד 
טנמומב ןיא .םירחא םינויפיא רשאמ רתוי ,הקיר 
רואה תופיצרל רתויב ריבס רבסה םא-יתלב הז 
יאשו וז םידוהי-תביטח ןיב המקרתנש תינאג 
תא הממיחו םנוימד תא הביהלהש הלואגה-תפ 
רמב דימת ,רתיה לארשי-ץרא רשאכ ,םהיתושפנ 

םיפושחה וא םיסומכה םהייוואמו םהיפוסיכ זכ 

.רתויב 

ידיב "יגש-תיב" ןברוח םרטב :רבד דועו 

לש התומדב המואה תושדחתהל דעו ,םיאמורה 
תופוקת הלא םידוהי לע ורבע ,לארשי-תנידמ 
חא אלל תינחור-תיתוברת החירפ :תונוש 

תוטשפתהו תושרתשהב הוולמ ,ונמע תודלותב 
ראבה ברקב ףא תידוהיה תיתדה הנומאה 

בקע תיתוברת הגיסנ ;(םיינוטכוטואה) םיראב 
צנה ישוביכ חכונל תדמתמ תוננוגתהב ךרוצה 
תומא 'דב תורגתסה ;תיטנזיבה-תימורה תור 

ןוטלש תחת ,תיחרזמ הרודהמב וטיג ןיעמ לש 
ידיב ברגמה תוצרא שוביכ םע קר .םלסיאה 
,הלואגה-תויפיצל רתוי בחר חתפ חתפנ ,תפרצ 
וסייו תוקוצמ ,תואלת רחאל ,ןכאו .ןויצ-תבישל 
גומה תידוהיה הביטחה תיברמ ,םיטעמ-אל םיר 
.לארשי-תנידמ לש םיחטבמה-ףוחל העיגה תיבר 

ותכאלמ השע אל יקארוש .א ןתנ 'פורפ 
ריהזמ חותינ חתנמ אוהש דבלב וז אל .היימר 

,יתרבחה רושימב) ברגמב םידוהיה תורוק תא 
תא ביחרמ אלא ,(יתוברתה ,יתדה ,ילכלכה 
יבקמ תחיתמ ידכ דע וינועיטו וינויד תלוחת 
םימעה לש ולאל םידוהיה תודלות ןיב תול 
,יפארגואיג-ילאירוטירט בחרמ ותואב םירחאה 
תואמ-שמחו םייפלא ןב ירוטסיהה דעצמה ךשמב 

רשקהב םג רכשנ אצוי ארוקה ,ךכיפל .הנש 
בחורב — םחייתמ "רופיסה" רשאב ,רומאה 

םיינללוכה םיטביהל — םמשל-סייואר קמועבו 
טנמומ לכב םינותנה הרבחה ייח לש רתויב 

לכ לש תבלושמה הירלקפסאב ,בושח ירוטסיה 

ףא-לע .רבדב םיברועמה םיימואלה םימרוגה 
ויב םיפיקמה — תחא-אלו ,םיצממה םירואיתה 
,ברגמה-ידוהי לש םינוש םייח-ימוחת רבדב ,רת 
,לכ-ויעל םיטלוב "ךרד-ידודמח" רבחמה ביצמ 

והיה לש םקלח יכ ,ראשה ןיב ,ןעוט אוהשכ 
סומה לש םהייחב םירזושמו-מירוזש" ויה םיד 

;תוידדה ויה תועפשהה םג ןכ-לעו ,"םימל 
תוברתה תעפשהב ,תינרדומה הפוקתב םלוא 
עה ןוויכ לא יתועמשמ הנפימ לח ,תיתפרצה 
תידוהיה תוברתל — תיבטוק-וד הקיז תקמ 
רבינואה תוברתל :ךכמ תוחפ-אלו ,תירוקמה 
הזה םלועבו..." .תינרדומ הלטציאב תילאס 
סומה םייניבה-ימי ויה וב ,אילפהל בכרומה 

ינולוקה תפרצ םע תחא הפיפכב םירד םימל 
תיטרפ הגיזמב אצומ ידוהי לכ היה ,תירוטאז 

,תוריחו תרוסמ לש ,םיגהנימו תונויער לש 
..."דמעמ קיזחהל ול רשפיאש ,לקשמה-יוויש תא 

והי ןיב ומקרתנש ןילמוגה-יסחיב ןיינעמה 
:אוה תורודה ךשמב םירצונו םימלסומ .םיד 
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,"םייחה-חרוכ" ףא-לע ,םהיניב ימוהתה רוכינה 
מוי םיענמנו םירבדב אובל םהל ביתכהש 
םתוברתו םיתפרצה םע םיעגמה םנמא .םיימוי 

לש םיילאוטקלטניאה םיקפואה תא וביחרה 
ןוויכל םתצירמה תוריחה תרושבו ,םידוהיה 
תימלסומה תוימשיטנאה םג ךא ,ןויצ-תביש 

זגה השיגה תובקעב ,םישרש התכיה תירצונהו 
םג םירצונהו םימלסומה ברקב הקומעה תינע 
ילאה לש "תשלושמה" החירבה םג ןאכמ .דחי 
סומהו תירצונה ,תידוהיה תילאוטקלטניאה הט 
העימטל בחרנ רכ האצמ הבש ,תפרצל — תימל 
יאמ .תונעזגה עגנ דגנכ תוננוגתהלו תיתוברת 
שולשב םעה ינומה לש תידדהה םתומיטא ,ךד 

תיברמ תא הפחד ,תורומאה תוימואלה תוביטחה 

ץראל תינומה היילעל םיברגומה םידוהיה 
.לארשי 

לארשי-תנידמב וכז ברגמ ידוהי :ףוסבלו 
,תאזו .תובשייתהב ליגרה רדגמ תאצוי החלצהל 
יפה תכיפהז הנממ החירב לש הפוקתב אקווד 
יוניש ללוחתה תעב-הב .תילאיצוסה הדימאר 

,םידוהי םתוא םיספות התעו ,ריבכ יפארגומד 
,ותוללכב יברעה חרזימה-ינב םהיחא םע דחי 
םאו..." .הנידמב היסולכואה תיצחממ רתוי 
תואמ המכ ואובי אל הנש הרשע-שמח ךות 

רשפא ,תירבה-תוצראמ וא היסורמ םילוע יפלא 
לש היסולכואה ןמ םיעבר השולש ווהיש דואמ 
ודוע םהמ שילש" ןיידעש ןוויכמו ."לארשי 
הדימאריפה לש רתויב הכומנה הגרדמב אצמנ 

ומצע-בישחמ ןיידע :לכמ עורגו ,"תיתרבחה 
עמב הנקת אלל אולכ" םדאכ יברגומה הלועה 
,"לארשי יבשות לכ ברקב רתויב בולעה דמ 
ןומעפכ יקארוש 'םורפ לש הז ורפס שמשמ 
לכל דוחיב ,ולוכ םעל תונערופ םרטב הקעזא 
ילק לע םידקפומה ,ונלש םיירוביצה םימרוגה 
ועה לש תיתוברתהו תילכלכה ,תיתרבחה םתט 

.םיקיתווהו םישדחה ,םיל 

לסרק .ג 

לארש>-ן>-וא 
םודקה חרזמה עקר לע 

סיה םירקחמ ,לארשיו ןענכ :רזמ ןימינב 
יקחל הרבחהו קילאיב דסומ תאצוה ,םיירוט- 

:ןלהל) ד''לשת ,היתוקיתעו לארשי-ץרא תר 
.(א 

,לארשי-ץדאב תולילגו םירע :רזמ ןימינב 
תאצוה ,םיירוטסיה-טייפארגופוט םירקחמ 
שי-ץרא תריקחל הרבחהו קילאיב דסומ 

.(ב :ןלהל) ו"לשת ,היתוקיתעו לאר 

,רזמ ןימינב 'פ1רפ לש הלא תופוסא יתש 
ןורחאה רודב םסריפש וירקחמ תא תוליכמה 
םירקחמ רדגב ןה ,תונוש תויעדמ תוינסכאב 

םתונמואש םירקוחל םצעב ודעונש ,םיילאיצפס 
םג וליפאו ,טושפה ארוקה םא ינקפוסמ .ךכב 
לעש ,הלא םירפסל שרדיי ,"אוצמ תעל ןייעמ" 
:רומאל ,"הרוהט" תירקחמ איה םתרוצ ןכ 
םידעותמ םהשכ ,םיטרפ יטרפו םיטרפב קוסיע 

םאו תורוקמב םא הרושו הרוש לכב טעמכ 
ןייצמ יתייה .תונושל המכב רקחה תורפסב 
,דחי םג הלאה םירפסה ינשמ דבלב דחא רקחמ 
חסונל םיליגר םניאש ,םיארוק ךושמל יושעה 
ירוטסיהה עקרה") םירבד תאצרהו רקחמ לש הז 
פיש לכ ךא .(143—131 ,א ,"תישארב רפס לש 
בוקעיו םירפסה ינשב םירחאל הז רקחממ גיל 
אהי יאדו םירבדה תאצרה ירחא תלוכיה תדימב 

םירקחמה לכ םיבבוס ןכ לעש ,הברה רכשנ 
תדרל לוכי התא יא :דחא יזכרמ ריצ ביבס 

הפי ריכהל אלב יארקמ בותכ לש וקמוע לכל 
הלגתנש הדימב ,ותוא בבוסה םלועה תא הפי 
מימ) תוילגתה ידי לע םינורחאה תורודב וגל 

.(ב"ויכו תובותכ ,םיילאיר םיאצ 
יאוול-קוספב זונג הלאה םירפסה ינשל חתפמה 

ותיתלו ורשקה ללכמ ואיצוהל ןתינש ,דחא 
,ידמל רורב" :רבחמה לש ותשיג ללכל ןינע 
חתפמ םושמ םהב ןיא דבלב ארקמה תורוקמש 

קקזיהל ונילעו — — — [היעבה] ןורתפל 
תוכורכה תולאשה רוריבלו תוינוציח תודועתל 
תירוטסיהה-תיפארגואיגה תואיצמה תרגסמב 

קמה םינותנה תא קודבנ הנושארב 
ואיג תואיצמ" .(168 ,ב) " םייאר 
קמה םלוע "לובט" הב ,וז "תירוטסיה-תיפארג 
בר ךובמ ןיעמ איה ,לעשו לעש לכ לע אר 
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"וינוחרק הצק" קרש ,תורומת-ברו תוכופהת 
םתוא ,םשו הפ ארקמ יבותכב ונינפל םיצבצבמ 
ינרדומה רקחמה ,חילצהל רמייתה וא ,חילצה 

.חנעפל 

עפוש ןומדקה חרזמה לש הלא םיזונג תומלוע 
הנהו וטלתשה הנהש ,תונידמו תוירפמיא אופיא 
.דתיה לארשי-ץרא .ןמוקמב ואב תורחאו ומלענ 
התיה .הז םינתיא-קבאמב הריעז הדוקנ ןיעמ 
העלקנ לארשי-ץראש ,"םימע-תדידג" ןיעמ וז 
דע םינוש םיממעמ םיממע ידי- לע הכותלו הב 

עיפוהל לחה ,םינושאר םיטבש תרוצב ,ונמעש 
םינותנכ ונמע ינושאר ויה זא םג .הריזה לע 
םימיב םא ןוטלשל ןוטלש ןיב עלקה-ףכב 
דועית ונל וריתוהש םימיל דעו רתויב םימודק 

םלוע לכש ,אופיא אצמנ .ארקמב רתויב רישע 

וניא ,םירפטה רפסב ונינפל הלגתמה ,ארקמה 
אוהו ול ומדקש תומלועהמ רישי ךשמה אלא 
הפי הפי רבתסמ םגו םהב הפי בלתשמ םג 
רקחמ לכ וליאו ,ללכ ךרדב ךכ .הז רשקהב 
טרפל םגד אלא וניא םירפסה ינשב רקחמו 
ורוריבל שרדנ רקחמ לכ ,םנמא .דחי םג ללכלו 
ונינפל הלגמ הז טרפ לש וחותינ םלוא .טרפ לש 
םתואב תירוטסיהה תואיצמה לכ תא ןיפנא ריעזב 

טרפב ןיא :הניחבב אלא וניאו תופוקתו םימי 
.ללכבש המ אלא 

ףא ,רקחמל רקחמ ןיב רשק ןיא השעמל 
אלל םיטרפ אופיא ונינפל .יגולונתכ םרדסש 
חילצמ התאש רחאל ,השעמל ךא .רישי ףצר 
לכב ךינפל תבצינ ,ונרבחמ ירחא בוקעל 
.תמיוסמ הפוקת ,דחי םג םירפסה ינשב ,"טירפ" 
יסופיטה הגציימ אלא וניא הז ןיעמ "טירפ" לכ 

העמק .רומג ליז ךדיאו■ ,הפוקת התוא לש לוכיבכ 

שה תומודק תורוסמ תופשחנ הגרדהבו העמק 
תמ תודגאה יליפרעל דעבמ .ארקמב תועוק 
,תורומתו םיקבאמ לש םלוע לעש לעש הלג 
ךשמב תוילגת לש ספיספ אלא השעמל וניאש 
םינדיע "ףעיב" םירבוע ונינפל .תורוד המכ 
ארל דע הריפסל ינשה ףלאב לחה ,םיירוטסיה 
דחי םג םלוכב םלוא .ינשה תיבה ימי תיש 
גתב םייתורפסה תורוקמה םירוזשו םיבלושמ 
םינינעב םירקחמבו הזמ תויגולואיכרא תויל 
ךכב הדומ רבחמהו ,ונינפלש יאדו .הזמ הלא 
יהתמ קוספה טוטיצב ,לשמל ,ךכ) תחא אל 
הלילל הלילו רמוא עיבי םויל םוי" : םיל 
לש םלוע םג ,(רפסל ותמדקהב "תעד הווחי 
יכרא םיאצמימל תונשרפה םג ירהש ,תורעשה 

לע) םינפ המכו המכל שרדיהל תנתינ םייגולוא 
ךא .(םירפסה ינשב ץק ןיאל תואמגוד ךכ 
ונידיב רבכ ירה םיבורמה תועדה-יקוליחל דעבמ 

,תופוקתה תרדגה ךכ) םינושאר תולכשומ ןיעמ 
וא ,םיססובמ םהילעש ,(המודכו םיסרחה ינמז 
ופשחנש תומלועה י''ש תא ססבל םיליחתמ 

.רקחמה ידי-לע 

חרזמב תונוטלשהו םילשמימה םע דבב דב 

תהו תונושלה לע םג םידמל ונא לארשי-ץראבו 
הוולמ עוריא לכ ןכש ,בתכה תורוצ תוחתפ 
ושו תובר תורוצב ,ולשמ הבותכ הירוטסיהב 
לע םיבתכמ וא תובותכ ,ןורכז תובצמ) תונ 
ונינפל בצינ ימוי-םויה יווהה ףא .(דועו םיסרח 

טק םהמו םילודג םהמ ,םירתאה יוליג תרוצב 
,רפוחה לש ונוימד תא ףרצל שי ךכל .םינ 
האור אוה ,לומתאה םלוע םע תויחתה ךותמש 
םילשומה לש םייחה יווה תא שחומב וינפל 

תבצינ וז ךרדב .הזמ "ןטקה םדאה" לשו ןאכמ 
.רתיהש ,שוביכה ינפלמש לארשי-ץרא ונינפל 
הרזחו קפואהמ המלענו םינש יפלא תמייק 
.ארקמה-ירקוחו םיגולואיכראה ידי לע התלגתנו 

ץרא לש ללוכ רואית םידקה ונרבחמש ,ןיינעמו 
רוד-תונש ינפל אציש ורפסב המודקה לארשי 
רתויב םימודקה םימיהמ לארשי-ץרא תודלות") 
,יאמש-ןב .ה .מ םע ,"תילארשיה הכולמה דע 
וחמצ םיטרפב הלא םירקחמש ןאכמ .(ח"צרת 
לש וא ולוכ םלועה לש תללוכ הייאר ךותמ 

.רתויב םודקהו םודקה חרזמב תומלועה ללכ 

לש שוביכה השעמ :םיברמ דחא םגד ירהו 

ויב םישודנה םיאשונהמ הרואכל ,לארשי-ץרא 

לש היגולואיכראבו הזמ ארקמה רקחב רת 
(ךליאו 93 ,א)וז השרפ םלוא .הזמ לארשי-ץרא 
יסה בוליש ךות ,בחר עקר לע ןאכ תראומ 
עשוהי רפסב םינוש םהו) םייארקמה םירופ 
לע רופיסו רופיס לכ לצפמ אוה .(םיטפושו 
םימי םתואב שוביכה יכילה לע ונל עודיה דוסי 

ירופיסמ ונל תפקשנה תואיצמה דוסי לע ןכו 
רופיס" ירהו ,םירחא תומוקמב םמצע ארקמה 
תוריתס בשיימה ,שוביכה השעמ לש "טושפ 

.ישממ הכ אוה ןמזב ובו םיבותכב 

לע ליעל רכזוהש רקחמ ותואל םירזוח ונא 
ונינפל ןאכ .תישארב רפס לש ירוטסיהה עקרה 
תישארב ירופיסל גולואיכרא-ןזירוטסיה תסיפת 

ירה .הז ירקחמ םוחתב תורוד לש ךבסה לכ לע 
משמו םהינמז ,ןהידעלבו תואכרמב ,תורוקמה 
גילפמ אוה ,וירקחמ לכב ,וכרדכ םלוא .םתוע 
תיללכ הריפסל (!ארזל דע) הז שודג םוחתמ 
הלא תורוקמב תועוקשה תורוסמה ללכל ,רתוי 
לש חטשה ינפל תחתמ םיזונגה תומלועל ןאכמו 
ותימ םלוע ירהו .דחי םג תורוקמהו תורוסמה 
"לצפל" אלא ךל ןיאו שממ לש םלוע דיל יגול 
דע רשפאה תדימב ןלידבהלו הלא תולצפ 
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ךינפל חתפנ ןאכ .תירוטסיהה תואיצמל עיגתש 
םירקוחה ןיאו — תוירוטסיה תוללכהל בחרנ רכ 
מד-יבחרמ" םיללושמ ונרבחמ םג םללכבו 

ךל הארנ תורוקמב קוסיעהש הדימב — "ןוי 
הפ איבהל ונמצעל השרנ .תילכתב לפט טעמכ 

לע ונדמלל (!תורעהה תחאמ אקווד) טק עטק 
רקחב ונינפל תובצינ ןיידעש ,תויעבה עפש 

:ןומדקה חרזמה ללכב ארקמה 

תורוקמה םיברתמו םיכלוה רשא לככ 
הריפסה ינפל ינשה ףלאה ןמ םייפארגיפאה 
תויעבה תכרעמ םישדח םינחבמב תדמענ 

כה תורוסמבו תירבעה הדלותב תוכורכה 

סיה רוקמכ ןתכרעהו תישארב רפסב תולול 
התופירח לכב תררועתמ תאז םע .ירוט 

תוליבקמב שי הדימ וזיאב וא םא : הלאשה 
ומהו םיגהנמה ,טפשמהו הרבחה ייחמ 

העיבקל קיפסמ סיסב םימודקה םיביט 
המואה תובא לע םירופיס לש תיגולונורכ 

תוערואמה תונמיהמל ןכש לכו ,תילארשיה 
ןהש ,תונושה תועדה .םהב םיראותמה 

םעפ תונתשמ ףאו וזל וז תודגונמ םיתעל 
יוטיב ידיל תונורחאה םינשב ואב ,םעפב 

תפוקתב לארשי םע לש הירוטסיהה ירפסב 
םירקחמבו םיידפולקיצנא םיכרעב ,ארקמה 

.(135 ,א) םיבר 

תועד יונישל םג הלא םירקחמ םידע ןכאו 
ומצעמ םא ,םויל םוימ דמולה ,ומצע רבחמה לש 
גוסמ םירקחמש ,קפס יל ןיא ףא .םירחאמ םאו 
תילכתב ונשי ,רוד רחאל ומסרפתי רשא הז 
רקחמש םשכ ,םודקה חרזמה לש ונקויד תומד 
,ונינפלש םירפסה ינשב ףשחנש יפכ ,ונימי 
ויה וא ללכב ויה אלש ,תומלועו םלוע הליג 
ןיאש אצמנ .תורודו רוד ינפלמ תילכתב םירחא 
םירקוחל שי ןהבש ,םודקה חרזמה תודלותכ 
לש םיפוריצה ידי-לע "ןבוציע"ב בר הכ קלח 
הירוטסיהב םאו .תללוכה תונשרפהו■ וקל וק 
בוציעב םינוירוטסיה לש םקלח לודג תרחואמ 
ירפס םיבתכנ ויה אל תאז ידעלב) הז גוסמ 
הירוטסיהב ,(רודו רוד לכב םיבר הירוטסיה 
תא ינא חבשו .המכו המכ תחא לע המודק 
,"םילודג" םירבדב קר קסוע וניאש ,ונרבחמ 
םוי ייחל םג 'דרוי" אלא ,הירוטסיהב םיילרוג 
יאבצה תורישה לע ןד אוה ,לשמל ,ךכ .םוי 
פהו יחרזאה תורישה ,דוד ךלמה לש ילהנימהו 
.דועו ונימי תרדגהכ "הריכבה" ,ההובגה תודיק 

ארהש ףא ,םינוש םירפסה ינש ןיא וז הניחבמ 
.םיטרפב ינשהו תויללכ תויעבב קסוע ןוש 

ןומטה ללכה תא תולגל םינווכמ הלא ןכ הלאכ 

תיארקמ תצילמש הדימב ,םיטרפב וא טרפב 
ףאו היח תואיצמ ןאכ תלבקמ (!וניפב) השודנ 

.םייח תקקוש 

וליאו ,"ארקמב םידעו תולילג" רמוא התא 
םלועמ קלח ןאכ םה הלא תולילגו םירע השעמל 

ארל ינשה רפסה ירקחמ םיפרטצמ דכו ,ואולמו 
רי לאו .םינוש םהיאשונו םתרוצש ףא ,ןוש 
תנש ,םינושמה ףא ,םינושה תומשה ונועית 

םהילע ונעמש אלו רקחמה םלועמ ונל ולג 
ימדוק םה םה ןכש ,םהל לגרתנש ןידב .םלועמ 
לע ארקמה םלוע רצונ םתריוואבו ונימדוק 

.ותורפס 

רפסנ אל םא רקבמה תבוח יבגל אטחנ יאדו 
רבדו השענ המ ךא .הלאה םירקחמה יטרפב 
דליל ךרטצנ ןכש ,ירשפא יתלב טעמכ הז 
רקחמ םלועב ונמצע עיקשהלו רבחמה תובקעב 
מל ךא וניצר ןאכ ונא .ףוס ול ןיאש םיטרפה 
,םיטרפהמ הלועה ללכהו םירקחמה חור רוס 
ןויע ךות הלאה םירבדה בתוכל רייטצנש יפכ 
סנכיהל" תיברימ תולדתשהו םירפסה ינשב 

.ונרבחמ לש "ורועל 

ויצה עפשו האנה האצוהה תא ןייצל הבוח 
קילאיב דסומ ןכאו .תונומתה ,תוחולה ,םיר 
רבכ היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל הרבחהו 

.הלא ןוגכב וחמתה 

קוספב םירבדה תא םותחל יל רתומ םא 
(זומתב) הנשהש ,הלגא ,רזמ 'םורפל ישיא 
ותמ ףיסויש ,םילוחיא ול ףיסונ .הבישל עיגי 

י םינשו םימי ךרואל הנהכו הנהכ ותר 

ןמומ סרפ 
יכדרמו לחר םש לע תורפסל םיסרפ ינש 
רפוסה תיב םעטמ הנשה םג וקלוחי ןמוינ 

.םילשוריב זזה םייח ש"ע 
הרישב הריצי ירופיבל .א 
רופיסב הריצי ירוכיבל .כ 

תונוילג 4 :הרישל :םירוביחה ףקיה 
:רופיסל ;בוריקב (םידומע 70—60) סופד 

.בוריקב (םידומע 160) תונוילג 10 
.מ תאצוה י"ע ומסרופי םיכוזה תוריצי 

םיכוזה ולבקי סרפה תקנעה דמעמבו ,ןמוינ 
.םירפוס רכש ח"ע המדקמ 

וחלשי ,רפס ואיצוה םרטש ,םינינועמה 
,םיטפושה תדעו ןוידל םהלש דיה-יבתכ תא 
רפוסה-תיב : תבותכה יפל ,םיקתוע העבראב 
םוי דע ,םילשורי ,282 ד"ת ,זזה םייח ש"ע 

.(31.8.76) ו"לשת לולאב 'ה 
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תועידי 

לארשי ירפוס תודחאתהב 
ךרענ לארשי תנידמב םירפוסה תודחאתה םעטמ 
ךרע" אשונה לע ןויד יקסבוחינרשט תיבב 
בי'גנ 'גרו'ג :תואצרה ועימשה ."הריציב הפשה 
.'ץיבוניפראק םהרבאו יסאומ קוראפ ,לילח 

.ינמכוא לאירזע :החניהו חתפ 
.חוכיו חתפתה תואצרהה ירחא 

קילאיב סרפ 
סקטה ךרענ ,",דשאה תיב" םלוא ,קילאיב תיבב 
שאר ,טהל המלש חתפ .קילאיב סרפ תקנעהל 
,סיטרופ ןימינב סקטה תא החניה .א"ת תייריע 
ילכימ .י.ב .היריעה לש תוברתל ףגאה להנמ 
תורפסל םיטפושה תדעו לש היקומינ תא ארק 
לארשיו ינמכוא לאירזע :טופישל וירבח) הפי 
ימע הדוהיל סרפה תקנעה לע הטילחהש ,(ןהכ 
— תשק ןורושילו ,םישדחה ויריש-ירפס לע ,יח 
םיקומינה תא ארק יבר בקעי ;וייח לעפמ לע 
ישל וירבח) לארשי תמכחל םיטפושה תדעו לש 
רזעילא 'פורפו ישוקלא הילדג 'פורפ : טופ 
ןימינבל סרפה תא קינעהל הטילחהש ,(דייבש 
— ירפס ,םיאנתה ןושל רצוא ורפס לע יקסבוסוק 

.םירבד ,רבדמב 
.סרפה ינתח לש םהיתוכרבב לעננ סקטה 
,הלחמ תמחמ רדענש ,תשק ןורושי תכרב תא 

.ונב איבה 

הריציה יסרפ 

םעטמ הריציה יסרפ וקנעוה יקסבוחינרשט תיבב 
קחצי םירפוסל ו"לשת תנשל הלשממה שאר 
,רצנ ילא ,לדנה תידוהי ,דעלג לבבורז ,זפרוא 

.סקנפ לארשיו והיבקע קחצי 
הניגנ יקרפ העימשה סקנפ ילאסש רחאל 
,ואדנל לאכימ ידי-לע סקטה חתפנ ,טראצומל 
ךוניחה רש ,ןילדי ןורהא .םינמאנה דעו ר"וי 
לארשיו ,הלשממה תכרב תא איבה ,תוברתהו 
וגאה תכרב תא — םירפוסה תדוגא ר"וי ,ןהכ 
ר"וי ,ץישפיל הירא .הלאה םי&רפה תמזוי ,הד 
לארשי 'םורפ :טופישל וירבח) םיטפושה תדעו 
קחצי .היקומינ תא איבה (רנביר היבוט ,ןיול 
םיררושמה .םיסרפה ילבקמ םשב ךריב זפרוא 

.םהירישמ וארק סרפב וכזש 

הפיח תייריע יסרפ 
ורפס לע ןהכ רידא ר"דל קנעוה ןיפור .א סרפ 
לע םיפרפ ."רבוב .מ לש תיכוניחה ותנשמ" 

לע לובוס עשוהיל וקנעוה יקסניפ דיוד םש 
השולש לע ןמגנוי השמלו "םירשעה ליל" והזחמ 

.שידייב ויריש ירפס 

ירבעה רפסה עובש 

תארקל םיאנותע תביסמ הכרענ בולוקוס תיבב 
יבחרב תוינכתה לע םיטרפ .ירבעה רפסה עובש 
ןב םירפא ,ןייטשנרב יכדרמ :ורסמ ץראה 
;םיל"ומה תודחאתה םשב — עלס ןימינבו רוד 
קחצי ; םירבעה םירפוסה תדוגא — יאנט המלש 

.ביבא-לת תייריע — יצרא 

 ■¥

הכרענ "ירבעה רפסה עובש" תחיתפ לגרל 
שה החיתפ ירבד .א"ת תייריעב םינפ תלבק 
שארו היריעה שאר מ"מ ,יצרא קחצי : ועימ 
ןגס ,לזרב ללה 'סורפ ;הלש תוברתל ףגאה 
,ןייטשנרב .מ ;םירבעה םירפוסה תדוגא ר"וי 
זמ — עלס ןימינבו ,םיל"ומה תודחאתה ר"וי 
להנמ ,םיטרופ ןימינב סקטה לע חצינ .הריכ 

.א"תע לש תוברתל ףגאה 

גורפ .ש לש הבצמה יוליג 
יוליג סקט ךרענ ,א"ת ,ןשיה ןימלעה תיבב 
םלועה תמחלמב .גורפ .ש ררושמה לש הבצמה 
ידוהיה ןימלעה תיבמ הבצמה הרקענ הינשה 
ישארה ברה .טשראקובל הלגלגתנו הסידואב 
תדוגא תמזויב ,ןזור השמ ר"ד ,הינמור תודהיל 
ךוניחה דרשמ לש ותרזעבו םירבעה םירפוסה 

.ץראל הריבעהל גאד ,תוברתהו 
יעה שאר מ"מ ,יצרא קחצי :ומאנ סקטב 
ןורהא ; םירפוסה תדוגא ר"וי ,ןהכ לארשי ; היר 
לע ודמע םימאונה .תוברתהו ךוניחה רש ,ןילדי 
היסורב "ןויצ תביח" ררושמכ ,גורפ לש ותלודג 

.היילעלו הנגהל ידוהיה רעונה ךנחמכו 
הריסה ,ררושמה לש ויחא תב ,גורפ ינאפ 
גרנ םירבד העימשהו הבצמה לעמ טולה תא 

.שידק רמא רגנוא .ב ןזחה .םיש 

ירבעה רפסה תצעומב 

שמב תונמאלו תוברתל ףגאה להנמ ,תרופ האל 
לע תונותעל העידוה ,תוברתהו ךוניחה דר 
תצופת תא דדועל :הדרשמ לש שדח לעפמ 
ירפס לש תזכורמ השיכר ידי-לע ירוקמה רפסה 
תצעומ תרגסמב םקוי לעפמה .הרישו הזורפ 
פסל הכרדהה זכרמ ידיב להוניו ירבעה רפסה 

.תוירוביצ תויר 

 77

This content downloaded from 128.146.23.222 on Mon, 18 Mar 2019 15:20:41 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



רחבת ךוניחה דרשמ שוכריש םירפסה תא 
בעה רפסה תצעומ י"ע הנמתתש םיחמומ-תדעו 
הירא .תונמאלו תוברתל תירוביצה הצעומהו יר 
תדוגא לש היגיצנ םה ךייר רשאו ץישפיל 

.ירבעה רפסה תצעומב םירפוסה 

שידייל ימלוע סוניכ 
ךרעיי (טסוגואב 26—23) בא ל—זכ םימיב 
תוברתו שידיי ןעמל ימלוע סוניכ םילשוריב 
ןודעומב ןויד ךרענ הזה ערואמה תארקל .שידיי 

."אולמ" 
ישח תא ןייצ ,ברעה תא חתפש ,ןהכ לארשי 
ויפתתשמל עיצה תאז םע .סוניכה לש ותוב 
,תוינוציק תועיבתל ספתיהל אלו תוריהזב גוהנל 

.תילארשיה תואיצמב הזיחא ןהל ןיאש 
עהש םילודגה םיסכנה לע רביד ילכימ .י.ב 
איר תינכת הלעה ןכ .שידיי-תוברת ונל הקינ 

.הקוזיחל תיל 
םזויו תידוהי תוברתל דעווה ר"וי ,ןרוק קחצי 
וש תוצופתב וירוקיב לע רפיס ,ל"נה סוניכה 
,ימדקא רעונ לש םיגוח םש אצמ ותחמשל .תונ 
.התורפס תצפהל םישועו שידיי ןעמל םילעופה 
,ותעדל ,אוה התוברתו שידיי -תפש לש הקוזיח 
תדדועמה האירקה .תירבעה תוברתל םג בושח 
הכרעמב םירדועה תא עייסת םילשורימ אצתש 

.וז 

,רמירפ לרב ר"ד ,ראשה ןיב ,ופתתשה חוכיווב 
,א"ת ילעופ תצעומ לש תוברתה תקלחמ להנמ 
הדובעה תעונת אישנ ,אריפש הדוהי ר"דו 

.תירבה -תוצראב תינויצה 

יקסבוחינרשט תיבב 
רתל ףגאהו םירבעה םירפוסה תדוגא םעטמ 
ינרשט תיבב וכרענ ביבא-לת תייריע לש תוב 

:ולא תולועפ יקסבוח 
יש — גרבנייטש בקעי" רפסל ןויד שדקוה 
.ןהכ לארשי סניכש ,"תוזחמ ,םירופיס ,םיר 
חתפ .ירפ םחנמו ןהכ לארשי וב ופתתשה 
ףסוי :האירק יקרפ ארק .הרומז לארשי החניהו 

.ןגד 
 ¥

יכדרמ .גורפ ןועמש לש ותריציל ברע שדקוה 
.ררושמה לש ותריציו וייח לע הצריה רבס 
ארק ןגד ףסוי .יניתרב .א.ק :החנמהו חתופה 

.גורפ ירישמ 

 ¥
תעפוה םע ,שוטר ןתנוי תרישב ןויע ברע ךרענ 
"שממ יריש ,ןובשח יריש" לש השדח הרודהמ 
לע .דצריה ןב םחנמ .(א"ת ,"רדה" תאצוה) 
'פורפ ,דחניהו חתפ ."הבהא ררושמכ שוטר" 

.שוטר .י ירישמ הארק רדא תימלוש .לזרב ללה 

זזה םייח ש"ע רפוסה תיבב 
םילשורי 

ןתיא קחצי וגצוה "הרישב תושדח םינפ" תינכתב 
השמ ,("רוא") ןולא הנוי ,("לפרעה ךותב") 
הליפת") ימלוס היבוטו ("תוקרי קרמ") ןמפוה 
תא גיצהו החניה רלקניו .מ .("םמלועב םילוגל 

.םהיבתוכו םירישה 

 ¥

"םיירבע םיבתכ" לש םתעפוה ןויצל ברע שדקוה 
םרוקמב ובתכנש םירופיס — םכילע-םולש תאמ 
:וצריה תירבעה ותריציו רבחמה לע .תירבע 
אנה 'פורפו ןדס בד יפורפ ,ססרו לאומש יפורפ 
.אובמ וילא ףריצו רפסה תא ךרע םגש ,קורמש 
הנליא הארק םכילע-םולש לש תירבעה ותריצימ 

.ןלוג יאמש : החניה .ןמרקוצ 

םעו ,הרובגהו האושה םוי ןויצל שדקוה ברע 
פסו תודע יקרפ — האושה" היגולותנאה תעפוה 
יאלפ סחנפ ר"ד .ןלוג יאמש תכירעב "תור 
בייל רפוסה ;האושב ןימאמה ידוהיה לע הצריה 
רואית" אשונב ונד ןמטוג לארשי ר"דו ןמכור 
ינב רמזה "? ןכתייה — הפי תורפסב האושה 
.ןלוג יאמש :החניה .האושה ירישמ רש לדנה 

המארד תמייק םאה" :אשונה לע ןויד ךרענ 
ינואה ןמ םיטנדוטס וב ופתתשה "ו תילארשי 
עשוהיו ינולא םיסנ םיאזחמה ,תירבעה הטיסרב 
יפורפ :,דחניה .תרפע ןועדג ר"ד רקבמהו לובוס 

.סקז הירא 

 *

םנובזעל שדקוהש ,"שא יליווג" ברע ךרענ 
תוכרעמ יללח ,םילשורי ישנא לש יתורפסה 
"לזרב תפוח תחת" רפסב רוא הארו ,לארשי 
"תויהל יל ןת" ;ל"ז קילרוא לאינד לש ורכזל 
לש ורכזל "ינומ" ; ל"ז עשילא לאפר לש ורכזל 

.ל"ז רוסלא-גרבסלא ןועמש 
,םולש-שיא ןימינב ועימשה הכרעה ירבד 
החניה ןתיא קחצי .יקסבלחר ןורודו ןרוג ריאמ 

.םילפונה תוריצימ ארקו 

תרפא לארשיל גרע 
ותריצי תכרעהל ברע שידקה "אולמ" ןודעומ 
הגוהו יאסמהו ררושמה ,תרפא לארשי לש 
לע .שמחו םינומשה ותנשל ועיגהב ,תועדה 
,הרומז .י ונד יריציה ולעפ לש םינוש םיטביה 
עמל בישה ברעה ןתח .ילכימ .י.בו ןהכ לארשי 

.ויכרבמ-ויכיר 

.תרפא ירישמ הארק שמש הילד 

רצואה רש םע השיגפ 

היגיצנ ושגפנ ,רצואה רש ,ץיבוניבר עשוהי םע 
.י.ב ,ןהכ לארשי ,םירבעה םירפוסה-תדוגא לש 
רשל ורפיס םינורחאה .רקי-תוא יכדרמו ילכימ 

.הדוגאה לש תורפסה ילעפמ לע 

תוכרב 

םירפוסה תדוגא לש יזכרמה דעווה תבישיב 
תא ,הדוגאה ר"וי ,ןהכ לארשי ךריב םירבעה 
ואב ןינמה ןמ רוספורפל הנמתהש ,לזרב ללה 
הנמתהש ,זול יבצ תאו ,ןליא-רב תטיסרבינ 

.הטיסרבינוא התואב רבח-רוספורפל 
הירא תא ןהכ לארשי ךריב תרחא הבישיב 
,הדוגאה לש ימלשוריה ףינסה ר"וי ,ץישפיל 
בקע קחצי תאו ,"םילשורי ריקי" ראותב הכזש 
הלשממה שאר םעטמ הריציה סרפ ןתח ,והי 

.ו"לשת תנשל 
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תכרעמב ולבקתנ 

.דריש 

תאצוה ,םיריש ,רשבמה ילגר :יאנט המלש 
.1976 ,"הדסמ" דיל םירבעה םירפוסה תדוגא 

.'ע 124 

יש ,ולזאש םינפב הפיצ שיא :איגש-ןהפ לאינד 
.'ע 48 .ו"לשת ,םילעופ תיירפס ,םיר 

,דקע תאצוה ,םיריש ,רמוח יצורק :יפצר םולש 
.'ע 48 .ו"לשת 

תרופיס 

רידהה ,ףסא ,םיירבע םיבתכ :םכילע םולש 
איב דסומ ,קורמש אנה תורעהו אובמ ףיסוהו 

.'ע 367 .ו"לשת ,קיל 

תיירפס ,םירופיס ,םידסח וליא :לאיזר הדרו 
.'ע 153 .ו"לשת ,םילעופ 

םירופיס 12 ,החפשמב תוומ :ץיבוקיבר הילד 
תורפסל ביבא-לת ןרקו דבוע םע תאצוה ,הסמו 

.'ע 173 .ו"לשת ,תונמאלו 

והה ,םירופיס ,תירפכ העיקש :רנ-וכ קחצי 
.יע 191 .ו"לשת ,ל"נה האצ 

,ל"נה האצוהה ,םירופיס ,ןתה תוצרא :זוע םומע 
.'ע 243 .ו"לשת 

ריאי :תירבע ,םיבכוכ ליחנ :םידלא ןאירפ 
,"הדסמ" תאצוה ,ינוימדה עדמה תיירפס ,ינועמש 

.'ע 165 .1976 

תאצוה ,םירופיסו םימושיר :למדפ דניקפיז 
.'ע 165 .1976 ,"הדסמ" 

,ןיש תאצוה ,םירופיס ,הריקחה :טיול ןושרג 
.'ע 92 .ו"לשת 

,ראנוב רטסבליס לש ועשפ :סנארפ לוטאנא 
תיירפס / דבוע םע ,רלסט הילד :תיתפרצמ 

.'ע 184 .ו"לשת ,םעל 

,ידורב ר"ד לש חודה :םחרופ יאול החרוח 
,גלפ םייח ,יקסב1ל1ו יבצ :תירבע ,םירופיס 

.יע 128 .ו"לשת ,םילעופ תיירפס 

:תירבע ,ןאמור ,הלחנה :רגניז-פיוושאפ .י 
.'ע 288 .ו"לשת ,םילעופ תיירפס ,רוג הביבא 

,םירופיס ,ןאמ ןטלא םוצ געוו ןיא : פפאר ןמחנ 
.'ע 148 .ו"לשת ,םילשורי ,"סנגייא" תאצוה 

ת ו נ ו ר כ ז 

ומ" תאצוה ,תישילשה הטוידב :ןיול לאפר 
.'ע 128 .ו"לשת ,םילעופ תיירפסו "תשר 

תונורכזה ןמוי :(ינופצ .א) ןוזרגיידפ יגצ 
.'ע 260 .ו"לשת ,דבוע םע ,(1955—1949) 

הסמו תרוקיב 

ץיבכש זעוב תבירעב ןיקלה ןועמשל לבויה רפס 
,םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,ירפ םחנמו 

.יע 845 .ה"לשת 

,דקע תאצוה ,דגמ ןורהא יקרפ :חכ לארשי 
.יע 134 .ו"לשת 

הקיטסיצילבופ ,ןויע ,רקחמ 

ןיטרמ לש תיכוניחה ותנשמ :ןהכ רידא רייד 
.'ע 448 .ו"לשת ,"וידחי" תאצוה ,רבוב 

עופ תיירפס ,לארשיב תודע יסחי :»רפ ןנחוי 
.'ע 204 .ו"לשת ,וננמז-תעד ירפס / םיל 

םגרית ,םאלסיאב תושדח תומגמ :»יג .ר.א.ה 
יסרבינוא היירפס ,ץרוש לאכימ :תילגנאמ 

.'ע 152 .ו"לשת ,דבוע םע ,תיאט 

,הרשע-ששה האמב םילשורי ידוהי :ןהכ ןונמא 
XX11 + 100 .ו"לשת ,יבצ-ןב קחצי די תאצוה 

.'ע 

— דבוע םע ,הרבחב תויגוס :ףלהזנונ הדוהי 
.'ע 232 .ו"לשת ,ךוניחו תוברת 

רועה ,תואצרה ץבוק ,הנובת ,הנומא ,תולגתה 
תטיסרבינוא ,ץראווש השמ ,שימלח השמ : םיכ 

.'ע 169 .ו"לשת ,ןליא-רב 
 E. Y. Kutscher : Studies in Galilean
 Aramic, Bar-Ilan University, 1976.
 114 pp.

תונוש 

יאמש :ךרועה ,תורפסו תודע יקרפ ,האושה 
.ו"לשת ,םילעופ תיירפסו םשו די תאצוה ,ןלוג 

.'ע 398 

יבש ךרכ ,םיריעצל תיללכ הידפולקיצנא ,ביבא 
1480—1247 .1976 ,הדסמ תאצוה ,בולבלח-ו ,יע 

.'ע 

היפארגוילביב ,תוחתפמה חתפמ :יטנוש המלש 
המל תפסות ,תוילארשי-לכ תויפארגוילביב לש 
םירפס תאצוה ,ה"כשת ,תבחרומ הינש הרוד 

.'ע xvi + 464 .ה"לשת ,םנגמ .ל.י ש"ע 

א"רת) םינושארה םילשורי ירפס :יולה הנשוש 
.'ע 328 .ו"לשת ,יבצ-ןב ןוכמ ,(ן"רת 

,דבוע םע ,ט"ערת-ח"ערת ,ןופלנצב .ב תורגא 
.'ע 594 .ו"לשת 

/ דבוע םע ,רהה ירוצכ םישק :ףסאיבא .ב.א 
.יע 367 .ו"לשת ,ךוניחו תוברת 

םילשוריב ן''אפ לש 39-ה ימואלניבה סרגנוקה 
.ו"לשת ,םילשורי ,לארשיב ן"אפ זכרמ תאצוה 

.'ע 102 

תע-יבתכ 

תואלמב ,גורפ לאומש ןועמש ,ביזנג תועידי 
בעה םירפוסה תדוגא תאצוה ,ותומל םינש 60 

.'ע 104—65 .ו"לשת ןסינ ,םיר 

הלהנהה ,יקצלדש .א :ךרועה ,ןויצ ןוא קלאפ 
.'ע 32 .ו"לשת רייא-ןםינ ,תינויצה 

ד9 
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סומ ,סילגרוו .א : ךרועה ,דנאלמייה שיטעוואפ 
.'ע 192 א"כ .1976 סראמ ,ראורבפ ,הבק 

תאצוה ,ןוירמצ חמצ :ךרועה ,ןועבר ,ךוכיחה 
318—129 .ו"לשת 'ב רדא ,םירומה תורדתסה 

.'ע 

םדא :ךרועה ,תונמאלו תוברתל ןוחרי ,גשומ 
ראורבפ ,םעל תונמא םודיקל הדוגאה ,ךורב 

.('ע 84) 1976 סראמו ('ע 90) 

,רבקצוס .א :ךרועה ,ןועבר ,טייק ענעדלאג יד 
208 .1976 ,89 'לג ,תיללכה תורדתסהה תאצוה 

.'ע 

רייא ,רלה םהרבא :ךרועה ,ןועבר ,המואה 
.'ע 291—137 .ו"לשת 

ה"לשת ףרוח ,אדיורב םירפא :ךרועה ,דלומ 
.יע 218 .(י ו"לשת) 

ומה ,סיקנסומ והיתתמ :ךרועה ,ךוניח יליבש 
ףרוח ,הקירמאב ירבע ךוניחל תיצראה הצע 

.'ע 64 .ו"לשת 

,ןטול לעי :תכרועה ,(תילגנא) ןועבר ,לאירא 
.'ע 120 .1976 ,40 'בוח 

רכזל תרבוח ,תורפסה עדמל תע-בתכ ,תורכפד 
,רהוז-ןבא רמתיא :ךרועה ,א ,יתרפאה ףסוי 
+ 156 .1976 לירפא ,ביבא-לת תטיסרבינוא 

 viii ע'.

 .1975/76 The Jewish Quarterly, winter
 .56 pp

ןעמעלבארפ יד ראפ לאנרושז ,ךארפש עשידיי 
,3—1 ,קרוי-וינ ,ךארפש-ללכ רעשידיי רעד ןופ 

.'ע 80 .1975 

טפאשנסיוו ןשידיי ןופ טפירש ,רעטעלב א"וויי 
.יע 158 .1975 ,קרוי-וינ ,טוטיטסניא ןכעל 

תויונחב הריכמל "םינזאמ" 

; $ 7 — ץראל ץוחב ,י"ל 30 — הנשל המיתחה • ב י ב א " ל ת ב 
; $ 0.75 — ל"ותב ,י"ל 4.50 — הליגר תרבוח .ןיקגיש תנפ — 97 דלישטור תורדש — דברוא .י 

.47 יבנלא — ןמדירפ .י .$ 1 - ל"וחב ,י"ל 6 - הלופכ תרבוח •יזכרמה ראויה י"ע - 132 יבנלא - ייל •מ 

,א"ת ,7098 .ד.ת :הלהגמהו תכרעמה תבותכ .1 למשחה — גרבנזור .י 
.253256 .לט .73 יבנלא 'הר — ברבסולש .א 

:םילשוריב 
.37 ופי — רדנלגנא .י 

.46 ופי — ןהכ .י 
.13 ל"קה ,חר — יול נ 

תוגעוממו תוליוכמ תופטעמ םע די-יבתכ קר .1 7 
אלא םהילע רומשת אל תכרעמה .ורזחוי •52 'גיי'ג *י מה יייז-ש -י 

.דבלב םימי שדוח :תובוחרב 
.155 לצרה 'חר — "דחפ'' 

חוורב ,הביתכ תנוכמב די-יבתכ חולשל שי .2 
.11 אריפש — ןמרביל .י .ףדה לש דחא דצ לע םיספדומ ,לופכ :הפיחב 

.ךרכה לכ לש ןכות :ךרכ לכ ףוסב .A2 3 םעה דודא 'חר _ "רפסה תנפ" 

,ט''עב "לקדח" סופדב הספדנו הרדוס תרבוחה 
.א"ת ,12 ל"ביר 'חר 

:הוקת-חתפב 

.15 ןויצ-יבבוח 'חר — דוברוא .ד 
.29 ןויצ-יבבוח 'חר — "רושמה" 

:ן ג - ת מ ר ב 

Edited by B. I. Michaly. .18 קילאיב — רזלג .מ 

 Moznaim — literary monthly publi
 shed by the Hebrew Writers Associ
 ation in Israel.

.51 קילאיב — "רעונל -לכה" 

:הרדחב 

Single copy $0.75. Double copy $1. .לאומס טרברה 'חר — רפסו שחשמ 

 Tei-Aviv P.O.B. 7098
 Subscribtion Yearly $ 7. :הרדחב
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מיעב לארשיל תואלקחה קנב 
חותיפל רישכמה 

לא רשיב תואלקחה 

83 םיאנומשחה 'חר ,ביבאילת 
285141 ןופלט / 2440 .ד .ת 

העדוה 
"םינזאמ" יפתתשמו םירפוסה רוביצל 

החנהב וניתודש לולכמ תא לבקל םיאשר "םינזאמ" יפתתשמו םירפוסה תדוגא ירבח 
תוח"וד תשגה ,םמ רזחהל תועיבת תשגהו םרכשמ םירכנה יבושיח תקידב : 30X לש 
,תואלמג ,תוגלמ ,תומלתשה תונרק ינינע ;'דכו םיפסונ םייוכיזב לופיטו רוריב ,םייתנש 
תוסנכה םושיר ,תופסונ תוסנכהו תודובע ,תוכנ ,שוכר סמ ,ימואל חוטב ,םידומלל ןותבש 

.הכרדהו תויוצעיתה ,םירוריב — תואצוהו 

,םילשוריב ,תוליגרה הדובעה תועשב םוי לכב ,ביבא-לתב ונדרשמב :םירבח תלבק 
.בתכב וא תינופלט ,שארמ םואית ךות וילע םכסויש םוקמב ,ןולקשא ,עבש-ראב ,הפיח 

" פ ו ג ר א " 

,םירפוס לש יוסמ תויעבל םיחמומ — םיכמסומ סמ יצעויו םיאנובשח 
03*614005 ,03*613079 .לט ,10 הוקת-חתפ ךרד ,א"ת 
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 if הבונת
 *V

תואמו םייאלקח םיבושי 500 םייביטרפואוק תודוסי לע תדגאמ 
תרצות קווישל ץראה ירוזא לכב םידדוב םיקשמ 

.ןוזמ תישעתו תיאלקח 

.הינימל תיאלקחה תרצותה לכ תא תקוושמ 
.הלוכ הנידמה ינפ לע תוירוזאו תוינוריע בלח תונחתו תובלחמ 
הינימל תיאלקח תרצות תריכמל תוקלחמו םיינוטיס פ י נ פ ח מ 

.תובשומהו םירעה לכב 

.ץראה ירוזא לכב הזירא ינסחמו תיאלקח תרצות זוכירל תוקלחמ 
.תיאלקח תרצותמ ןוזמ ת י ש ע ת 

:ישארה דרשמה 

מ"עב לארשיב תיאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת 
8 ךלמה לואש תורדש ,ביבא-לת 

256451 ןופלט ,265 .ד .ת 

זוחא 70*מ הלעמל תקוושמ "הבונת" 
ברועמה ירבעה יאלקחה קשמה תרצות לכמ 

יזכרמה ריבשמה 
לש הקפסאל תיביטרפואוק הרבח 
מ"עב לארשיב םירבעה םידבועה 

39955 .לט ,76 לארשי ירובג 'חר ,ביבא-לת :ישארה דרשמה 
— עבש-ראב — םילשורי — הפיח :םיפינס 

.תליא — הנומש-תירק 

:םיפגא 

תלוכמ 

ינכרצ 

ינכט 

יאלקח 

ןינב-ירמח 

ריעלו רפכל ןמאנ תוריש תונש 58 

י"ל 4.50 תרבוחה ריחמ 
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