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תידוהיה הירוטסיהה לש

ן מע וניא היתורבחמ הלודג תבשחנ הירוטסיהב תמיוסמ הפוקת ויפלש הדימה־הנק
ה פוקתב ויחש םילודגה םישנאה לש םניינמ אל ףא ,ללכב ינחורה רצויה־חוכ לש
ה תוחתפתה תא תעבוקש וז איה הירוטסיהב הלודג הפוקת ,יתעד־תוינע יפל .הרומאה
א יה ובש שדח ביתנל התוא הנפפו הלש הירוטסיהה וז רשא הצובקה לש הדיתעה
ה ירוטסיהבש ךכל םיקומינ איבהל ךרוצ לכ ןיא .תורוד לע תורוד להנתהל החרכומ
ר ות .תאזכש הפוקת ןענכ־ץרא שוביכו םירצמ־תאיצי לש תורודה ובשחנ תידוהיה
ה אמל דע ךלה וב ביתנ ידוהיה םעל עבקש ךכ ידי־לע ותלודג תא גישה לבב־תולג
־ יפב תרסוימ ,הנטק תיחרזמ תוכלמ םיאצומ וגא הפוקת התוא לש התישארב .ט״יה
ה פוסב וליאו ,ימצע־ןוטלש תלעב היסולכוא לש םינושה םיקלחה ןיב םיליגרה םיגול
ת ונובירל הפאש לכמ וקלתסהו רז ךלמ לש ודסחב םצראל ובשש םישנא ונינפל ירה
, יקנע ׳"א־םוי לש רפס־תיב" ןימכ התע םינגרואמ םה תאז תחת .תימואל היווהלו

ת א רשא ,"שדוק־ערז" לש הנירטקוד רכשב אצוי תימואלה היווהה דספה ובש

.תאזה האמב וניאר התחירפ תירחא
ן יעמ תונויסנ .בישהל היה רשפא־יא הב השענ רשא תאו ,תערכמ הפוקת התיה תאז
. ןולשכל שארמ ונודנ ידוהיה םעה לש תינידמ הסיפתל רוזחל יאני רדנסקלא לש הז
ו נל שירוהל וחילצהש דע םתכאלמ תא תושעל היטרקואיתה יריבא וביטיה הכ ,ןכא
, רנזולק .י ׳םורפ םעפ ריעהש יפכ ,ונממ רשא ,דומלתה ,םהלש תיתעיסה תורפסה תא
ר מול ךירצ ןיאו ,םלועב יבכמה הדוהי םעפ־יא היהש תעדל וליפא םילוכי ונייה אל
. תרחא תורפס םוש רייתשת אלש ךכל וגאד םהו .לעפ המ תעדל םילוכי ונייה אלש
ת ופקשהה ויה המ ררבל םיצור ונאשכ םתס םישוחינל ונא םיקקזנ הזה םויה דע
.םיקודצה ,םהיבירי לש תוישממה
והיל הדמעש איה םייתדה םייחב וז הרומג תוזכרתהש ןעוטה ןעטי םירבדה־עבטמ
ה ירחא םימייקתמ ויה אל דבלב תינידמ הצובק ויה וליאש תיאבצ הסובת רחאל םיד
ה לא ירהש .ךרע לכ ול ןיא קומינכ ךא ,ןבומכ ,אוה ןוכנ הז רבד .םימי־ךרואל
ו מויק ךשמה תא חיטבהל וצרש םושמ תאז ושע אל תוימואלה דגנכ תדל ופיטהש
 איה ונא־ונתפוקת .םתרותו םתנומא תותימאב ונימאהש םושמ אלא ידוהיה םעה לש
, םירחאה םילוקישה תא ףוכל שי ול רשא ,ומצעל ךרע םויקב תוארל הל רתונש
.תמאה לש הלא ללוכ

ב
ת ירטנצואית אופא התיה ט״יה האמל דע השוריב ידוהיה םעה לביקש םלועה־תפקשה
םלועה־תפקשה תא המליגש תוברתה דאמ דע הנשיתה םייתניבש םג עריא .הרקיעב
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י נא ןיא וילעש—ד״יהו ג״יה תואמב ךרעל םיינחורה םייחב לחש רבש תמחמ ,תאזה
ם ימעטה רחא רותלו םביבס לע טיבהל םידוהיה ולחהשכ ,ךכו .ןאכ דומעל לוכי
 התוא לש היתודוסי תא סורהל ולחה םג ךכ ךותב ירה ,תיטסינורכאנאה םתוברתל
ש וכרל וצר םהש ,םימעפל ותוא םיראתמש יפכ ,ךכב קר היה אל ןינעה .תוברת
ל כש וענכתשה רבד לש ותימאל .תידוהיה םתלכשה לע ףסונ תינוליח הלכשה
ט ״יה האמב ,קויד־רתיב .רקיע־לכ םיקיפסמ םניא םהלש תונומאה תכרעמו סותאה
 תירטנצונתא וא תירטנצופורתנא איהש תידוהי תוברתל תודוסיה ,ףוס־ףוס ,וחנוה
.תירטנצואית אל ךא
ה נושארו ;תולדבנ תודמע שלש ןיב איהה תעל ןיחבהל ונא םילוכי רבד לש וללכב
ה אמב החיר שאבנש לכ םע ,תוללובתהה יכ שיגדהל בושח .תללובתמה המגמה ןהב
ר בדל היאר .תישפח הרבח לש םיאנתב םיידוהיה םייחב יתוהמ דוסי איה ,תאזה
ה בר םינש תורשע המכ ינפל הפוריאב תוללובתהה הגפסש תומולהמה תורמלש
ו ז הרוצב ,םהל םיצמאמה םידוהיה רפסמו ,םעפ־יא התיה רשא לככ םויכ התעפשה
ר שפא דאמ טעמ .םעפ־יא היהש לככ סחיב־לודג אוה תללובתמ הפקשה ,תרחא וא
ם ינימאמ םיללובתמה וב רבדהש הזל טרפ ילוא ,התוללכב תוללובתהה לע רמול
ידניא תוכזש רומאל ,םירחא םידוהי םינימאמ ובש הממ ורקיעב רתויב הנוש וניא
ג שומה תא םיחוד םה ,רמול הצור .םהלש םייחה־חרוא רבדב עירכהל םהל תילאודיב
ם ייוויצה תא םה םיחוד יאדווב .ומצע ינפב ךרעכ יצוביק דוכילו תיצוביק תוירחא לש
.השוריב ולביק םתואש םייתדה
. םיינוליח םיחנומב תידוהיה הייחתה לש העפותה איה תוללובתהה ןמ רתוי תניינעמ
ר וד ינפל םג םאש ,הבשחמ לש תומולא דירפהל הסנאש שיגדהל יתייה הצור ןאכ
ו נילע המוד .הוקת ילבל וניתוחומב וכבתסנ ירה תילכתב־תוקהבומו תורורב ויה דחא
ה בשחמה תומולא .ןונגס ילדבהב ,םירבד םתוא םלוכ םירמוא ןהיגיצנ הכ־יא וליאכ
ל ש םזיביטקלוקהו ןודרוג .ד .א לש םזילאודיבידניאה :ולא ןה ןווכתמ ינא ןהילאש
ל ש תיפרומאה הירוטסיהב התע םריכי םמוקמ הלאה תועדה־יגוה ינש .םעה־דחא
ה לא םיחנומב םדבכמש ימ .לארשי־תנידמ לש היצולחכ םידבוכמ םהינשו ,תונויצה
.רומח לווע םהל השוע דבלב

ג
ת ונויצלו לצרהל ביריכ ליגרב םעה־דחא ראותמ תונויצה לש הירוטסיהה ירפסב
רתה תונויצה לע ובתכנ תויוטש הברה ."תיתוברת״ה תונויצה גיצנכו תינידמה
־ יא םעה־דחא הזח ויפלש שוריפ ותוא איה ןהבש הלודגהו ,תאזה תינחורה וא תיתוב
ת ונויצה לש היתורטמ תמשגהמ לדבנב דבלב יתוברת זכרמל המודה רבד םעפ
ן תינש תחא הרוש בתכ אל םלועמש שיגדהל דקש תונורחאה ויתונשב .תינידמה
־ תמש העשמ ,רבד לש ותימאל .לארשי־ץראב ידוהי בורל דגנתהש הנממ קיסהל
־ ןב םעה־דחא היה תירוטסיה הניחבמש ךכב ריכהל ישוק ןיא בוש םירבדה םינבל
.ןודרוג .ד .אב םלגחמ ודוגינו .לצרהל תירב
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ב חרה רוביצל םיעודי וירוביח .הכלהכ־אלש םינפ ללכ־ךרדב םילגמ ןודרוגב םג ,בושו
ה דצמ איהש ,"הדובעה תד" לע םירבדמ הלא םיעטקו ,ללכב םא ,םיעטק ךותמ רקיעב
ו יבתכ יכרכ תא אורקל חרטש ימ לכ .ץוביקה לש היגולואידיאל הטויט ןימכ תספתנ

ה סיפת יכ ודוי חרכהב ,הארשה־תכורב םג םאו הדבכ תירבע םיבותכה ,ןודרוג לש
.םג ירוטסיה ףוליס איה ולש תאז

 דיחי עמשמב םדאו .םדאה לש ותושדחתה ןויער ,דתיה ןודרוג לש תיסיסבה ותבשחמ
ק וסעל לארשי־ץראל אבש הדבועה .יהשלכ הצובק שיא הנושארו־שארב אוהש ימ אלו
ד וסיה־ןויערמ אלו ידוסיה ונויער לש ףסונ חותיפמ אצוי־לעופ איה המדאה־תדובעב
ת א חפיק ,ןוונתה תולגב ידוהיה םדאה :ןושלה וזב וחסנל רשפא הז חותיפ .ופוג
ם הש תיצוביק םישוח־תוהק לש םייח יח אוהו עבטה לא ולש יעצמאה־יתלב רשקה
ש י ךכ םושמ .יח אוה ןכותבש תומואה לש םייעבטה ,םיאירבה םייחה לש "הנתמ"
ם ירבד הברה יכ ףא ,הז ןבומב .חורב שדחתהל לכוי וב שדח ץרא־חטש אוצמל
ן יא ,הירוטסיהה ןמ אלו סומסוקה ןמ קלח ןהש תומואה לע רמול ויפב ויה םיאנ
א ל לארשי־ץראל הריקעל ףיטה בוכורוב .בוכורוב לש וזמ הרקיעב הנוש ותדמע
וסב ןיינועמ היהש ינפמ אלא הנושארו־שארב לארשי־ץראב ןיינועמ היהש ינפמ
י דוהיה לעופל ןיא תולגה לש םייתרבחהו םיירוטסיהה םיאנתב יכ ןיבה אוה .םזילאיצ
ן כתיי וב ץרא־חטש דעב עירכה ןכל .םזילאיצוסה תא ומצעל םישגהל יוכיס םוש
ל ש םהימולע־שודיח תא רשפאיש יעצמאכ לארשי־ץרא דעב ןודרוג היה הזל המודב
.הילא םיכלוהה םידיחי םידוהי
ל ש המסיסה תחת דמעמ וז היגולואידיא הקיזחה םינש־תורשע ךשמו ,תאז גישהל

. רתוהו־יד הירוטסיהה החיכוהש יפכ ,הרומג תוטש התיה איה ףאש ,"םידבוע תרבח"
־ יא םג היה ןודרוגש הדבועה .ןודרוג לש ותוניינעתה זכרמ דיחיה היה ךכ הנה
, םייתדכ קר םראתל רשפאש םיזע תושגר אלמ היה ךכ םושמו ,יפוסוליפ טסילנויצאר
ש גר לא ,ןכות לש תד לא תנווכמ התיה ולש תויתדה יכ .ונתועטהל הכירצ הניא
. ותוא ףיקמה עבטה ןיבל םדאה לש וכות־ךות ןיב רשי תומיע ךותמ חמוצה יתד
ע ורג רבד וא םינבואמ קר האר ןהבש ,תדה לש השרןמה־תורוצב ץפח לכ ול היה אל
ו מצעל ןמאנ וניאש רוציל תולגב דיחיה תא וכפהש ןה הקווד ולא תורוצ .הזמ
ה כירצ לארשי־ץראב םיבשיתמה לש םתרטמ ;ולש תוימצעה דוביא ידיל והואיבהו
י כ רומג רוריבב האר אוה .רחא וא הז גוסמ ןוגרא אלו תישיאה םתלואג תויהל
ם יכפוה םה ירה ,היהת רשא לככ הבוט הרטמה יהתו ,םיטלתשמ םינוגראש העשמ
ה ביקה העונתה לש גולואידיא תויהמ היה קוחרש יד אל .המצע ינפב הרטמ תויהל
ו רוד ינבמ םיטעמ םתוא .רתויב ןשקעה הרקבמ תא וב תוארל ףא רשפא אלא תיצ
ם ויכ םייורש ,םהמ םידחא ריכהל יתיכז ינאו ,םויכ ונמע םייח םדועש וידיסחו
 תוניצרב םהילא םיסחיתמ ןיא לבא דובכ םהב םיגהונש םיסופיט—ץוביקה לש וילושב
ק ר םה .תנגרואמ תוליעפ לכב ףתתשהל וא ,תופיסאל תכלל םיברסמ םה .הרומג
.םהיתומשנ יוליעל ,ןודרוג ףיטהש ומכ ,םירסמתמ םה רחאו םתכאלמ תא םישוע
חורלו םואלל הלודג הכ תובישח ןודרוג םחיי עודמ איה ההימת ןיידע תאז־לכבו
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א לא הירוטסיהה ןמ קלח ונניא םעש ותפקשה התיה ,םדוק ונוריעהש יפכ .תימואלה
ם דא המ .םיירוטסיהה םיאנתב יולת אוה ןיא הבר הדימבש רמולכ ,םלועה ןמ קלח
ה ב שי האירב תימואל חור .תוימצע הל שי תימואל הצובק םג ךכ ,תוימצע ול שי
א לא םיירוטסיה םיחנומב תוימואל תורטמל תנווכמ הניא התריצי לבא ,יריצי חוכ
ה עש רתויב לודג םואל לש יריציה וחוכ .התוללכב תושונאל ךרע לש רבד םורתל
ל ש תונויערה תא ןודרוג החד הז םעטמ .ולש יתימאה ינאל רתויב ןמאנ אוהש
, ןוירטלורפה לש תימלוע העונתל םידבע םהב האר ןכש ,ורוד־ינב םיטסילאיצוסה
, ינש דצמ .תטלשה תיטסילאיצוסה המואה לש ןוירטלורפה תא תתרשמ הדצמ איהש
. הנושארה םלועה־תמחלמב םיירבעה םידודגה לש םתמקה תא אטחכ ראתל ססיה אל
ר בע־תורוסמ יוורה רבד התיה התוא הארש יפכ ידוהיה םעה לש תימואלה חורה
.הקיתעה תימואלה ץראב עבטה םע וינב לש ישיאה עגמה ךותמ שדחתמו

, דיחיה לש ובל לא תרבדמה ,הז גוסמ הדמעש חיכוהל ידכ םירבד תוברהל ךרוצ ןיא
ת אז .םיירוטסיה םידעיל הריתחה תא המלה אל ,דיחיבש רתויב בוטה לא םצעבו

ר שא הדובע וז התיה יכ ,םעה־דחא החמ ודגנש גוסה ןמ תישעמ הדובע התיה
ו נא ןכל .תיצוביקה היווהה לש םיסרטניאה םודיק אלו טרפה לש ויוליע התילכת
ה ייחד ידיל העיגמ איה ךכיפלו ,תירטנצופורתנא איה ןודרוג לש ותרותש םיקיסמ
. לבב תולג זאמ תימשרה תידוהיה הנירטקודה היהש םזירטנצואיתה לש תינוציק
.ביטקלוקה ןמ ןה תרוסמה יהולאמ ןה םדאה לש ותוריח לע ריהצמ ןודרוג

ד
ל ש ימשרה גולואידיאה תא םעה־דחאב םויכ םיריכמ ,רתוי וא תוחפ ,הצפח שפנב
ן הש תוארל ונא םילוכי ,ןודרוג לש ולאל ויתועד תא הוושנ םא .לארשי־תנידמ
ת ירסומה םתונוונתה ידיל ואיבה תולגה יאנתש ןודרוג ןעט םא .יבטק דוגינ תודגונמ
י רה ,תוימצע ילוטנו תיצוביק חור ילעב םישנאל םתוא וכפהש ידי־לע םידוהיה לש
ה ללוחש הדיריה תא ןייפאל רשפא ותפקשה יפל .ךפיהה תא קוידב ןעוט םעה־דחא
יקה םתרכה תא וחפיקו םיטסילאודיבידניא םלוכ וכפה םידוהיהש רמאנ םא תולגה
, תוימצעה לש החותיפ תא תרבוע הייחתל ךרדה יכ רובס ןודרוג היה םאו .תיצוב

ו יפב הנוכמ היהש המב תרבגומה הרכהה תא תרבוע איהש םעה־דחא םרג הנה
."ימואלה ינאה"
.תרוסמה לש לארשי־יהולאב תיתדה הנומאה תייחדב :םימיכסמ םהינש תחא הדוקנב
ם יהולאב הנומא לש הז ןדבא בשיל ךיא :התיה ךכ ,הרקיעב ,םעה־דחא לש ותייעב
י הוז ?אוהה םיהולאב הנומא ךותמ קרו־ךא התנבנש תרוסמל דובכ־תארי םע
ד עב עירכה םעה־דחא .וירמאמ ץבוק לע יורקה םשכ ,םיכרדה־תשרפ לש היעבה
י דכ ך״נתב רפוסמה לש ותותימאב וא םיהולאב ןימאהל םיבייח ונא ןיאש ןורתפה
ר שפא הלאה םייתדה תונויערב ,ןעט ךכ ,ןפש .תובאה תרוסמב דובכ גוהנל לכונש
ת ואיצמב םייק השמ היהש ןימאהל בושח הז ןיא .ימואלה ינאה לש םייוטיב תוארל
ותרות ,ארבנ אלו השמ היה אל םא םג יכ .ומשב הרושקה תרוסמה תא ךירעהל ידכ
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י דכ םייק םיהולאש ןימאהל ךרוצ ןיא ךכל המודב .ימואלה ינאה לש יוטיב תראשנ
ם ג יכ .םיהולא תווצמכ תורוד ךשמ הלבקתנש תירסומה הרותה ללכ תא ךירעהל
ר צויה חוכה לש רצומ איה .ימואלה ינאה לש יוטיב אלא הניא תאזה תירסומה הרותה
ר בדה יכ—לארשי יהולאב ריכהל םינימאמ־אל םג םילוכי הז ןבומבו .ידוהיה ימואלה
.לארשי לש ותריצי אוה םיריכמ םה וב
א יה הנושארה הנעטה .הז גוסמ השיג דגנ םיכתוח םיקומינ תולעהל רשפא ,ןבומ
י רפ אוה רשאב לא לע ןגהל רשפא יכ םורגל ילאוטקלטניא רשוי־יא אלא הז ןיאש
ם ילהנמ לארשיב ,תמאבו .תיתדה איה ,ןבומכ ,רתוי תיניצרה הנעטה .תימואל הריצי
־ לש־ונובירש רורב יכ .רומג קדצבו ,םעה־דחא לש ויתורות דגנ יטלחה עסמ םייתדה
ר ד .ומצע סוינג ותוא םע וא ימואלה סוינגה לש רצומה םע ההז ונניא םלוע
ה יוטיב לע בטיה האב הז ןיממ תישוטשיט הבשחמ תחפטמש גוסה ןמ תועמשמה
ת אז ."ולאוגו לארשי רוצ" רכזומ הפוסבש ,לארשי־תנידמ לש תואמצעה־תליגמב
חאה וליאו ,שרופמב םיהולאה רכזויש וצר םייתדה .הרשפ לש החסונ ,עודיכ ,התיה
ו שרפל ולכי םייתדהש ,"לארשי רוצ" לע ורשפתה ןכל .ךכ לע םותחל ובריס םיר
.ימואלה סוינגל הנווכ וב תוארל ולכי םירחאה וליאו םיהולאכ
. הכובנ תילארשי תוימואל לש ימשרה גולואידיאה תא םעה־דחאב תוארל רשפא
ה יגולואידיא לש הדסימ תא הזע הכ המיחב םיפקות םייתדהש עיתפמ הז ןיא ןכל
, םילארשיה בור לש תימשרה היגולואידיאכ תרוסמה תד לש הילגר תא הקחדש וז
, לייוצרוק .ב ׳סורפ אוה הלאה םירקבמה דחא .לארשיל ץוחמ םידוהי לש וליפאו

ר תונש המ לכ סרהמה חוככ הזה םויה דע תלעופ םעה־דחא לש ותרות יכ רמאש
.רבדה ךכ ןכאו .רעונה בלב תיתדה הנומאה ןמ

ה
ך כ ילוא .םעה־דחא לש ויתורותל יניצר בירי התיה אל םלועמ תינידמה תונויצה
ו מלעתהו םבתככ םייתגלפמ םיעצמ ןיב תואוושה תושעל וצלעש םתואל היה הארנ

ה ירקיעב התיה תינידמה תונויצה יכ .םימיגדמ םה ותואש יללכה ירוטסיהה םרזה ןמ
ד צמ הררוע איהש הדבועה .םעה־דחא חסונ ימואלה םייחה־ץפח לש תישעמה עורזה
ה דבועה ןמ העבנש רשפא םעה־דחא רשאמ רתוי תיעצמא־יתלב תודגנתה םייתדה
ד וע תוארל היה רשפא םעה־דחאב וליאו תידיימ הלועפ העבת תינידמה תונויצהש
 תונויצה לש עצמה דימעה ,ינש דצמ .תונויער־ישודיח המכ הגהש הכלה־לעב הזיא
ת יתדה הדעה םוקמ לע .תופיחדו תוריהב לש הדימב ,םדוח לע םירבד תינידמה
ם וקמ לע .ףתושמ אצומו ןושל ,ץרא לש רכיהה־ינמיס ידי־לע תדחואמה המוא םוקת
. תורחא תומוא לש הזל המוד דוחיי םוקי םדאו םיהולא לע תילסרבינואה הרושבה
.תונויצה תא םתליספב ךכ־לכ םיפירח ויה תדה יגיצנש אלפ ןיא
ה יסיסכט הניחבמש ,ןבומכ ,ןועטל רשפא .םייתדה םע ןידה היהש תילכתב רורב םויכ
ו יה ךכבו התישארב תונויצל ופרטצה וליא םהיתורטמ תא םדקלו ביטיהל ולכי

אולמב רבדה רמאיי לבא .הלוכ העונתה לע תערכמ העפשה לש דמעמל םיעיגמ
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. שאר־דבוכב םהלש תדל וסחיתה התישארב תונויצה לש םייתדה היבירי :תוניגהה
ה עונתל תופרטצהב תונומטה תוירופה תויורשפאה לע המואמ ןיידע ועדי אל םה
, היתורוצ לכל ,תונויצל םדגנתהב םמצעל ויה םינמאנ .תינורקע םיקולח םה הילעש
ה ב שי תינויצה העונתה יכ ,םיימעה־דחאו םינויצה וספת אלש רבד ,וספתש םושמ
ע ריאש הזל קר ותוושהל ןתינש ערק ,תידוהיה הירוטסיהב ילקידאר ערק םושמ
ה שעמלש םוקמ תופיצר לש הילשאה תא ררועל ועייס םעה־דחא לש ויתורות .לבבב
ל ש ותרמה תא ראתל רשפא־יא םינפ םושב ןכש .הנקת ול ןיאש ינוציק ערק היה
.לא ותוא לש ונחלופ תופיצרב ימואלה ביטקלוקב יח לא
סיהה התועמשמ ןוחביאב תמאה לא ונויכ ,דבלב םייתדהו ,םייתדהש ןעוט ינא ןכל
ר שוי־ץילמ ינאש ךכ ךותמ שיקהל ןיא .התישארב תינויצה העונתה לש תירוט
, הערכהל תודמועה תולאשה ביט יבגל םתא ינא םיכסמ .םייתדה לש םהיתונעטל
י נא םרוג ךכ הנה .םהלש םע תבשיתמ הניאש הדמע טקונ ינא ןמצע תולאשב לבא
ם יבר הללגבש הביסה .יהשלכ תוימואלל תדכ תודהיה ןיב רשוגת־לב םוהת שי יכ
ל ש הקיטמגארפב אלא תמאב ןינע םהל ןיאש איה וז הדבוע ריתסהל םיסנמ ךכ־לכ
ה יה םניינע .םלועמ הזכ סרטניא היה אל תיתדה תודהיל .הדעה לש המויק תרימש
־ דחא לש ותעפשהל אוה ןמיס .ומע םויקל הגאדה תא וחינה םיהולאלו ,םתנומאב
.הלודג תידוהי תרוסמ התע בשחנ הזה ימויקה קובידהש םעה
ם היתונעט תא ינא החוד ,תונויצה לש יתדה ןוחביאה םע םיכסמ ינאש ףא ,ךכ הנה
רואמה תדה לש היגיצנ םיטקונש הדמעב ףוטח טבמ ףיעהל אלא ךל ןיא .גייס אלל
ם ג םא) תירטילאטוט התוהמב איה תידוהיה תדהש ןיבת דימו לארשי־תנידמב תנג
יצנ יכ םורגנ וליפא לבא .תינעזגו תיטסילאוטקלטניא־יטנא ,(םינפ־יפלכ תיטרקומד
ה כרעה תמאל היהי רשפא ןיידע ,(רתויב הרקע הפקשה) תמא־יגיצנ םניא הלא םיג
.םהב תועלבומה תוחנההו תורוקמה תריקח ךותמ וז

ו
ן ווכמ ינירה תידוהיה הירוטסיהב תולודגה תואמה תחא איה וז האמ יכ רמוא ינאשכ
תה ןיידע ןודרוגו םעה־דחא םא .תואיצמל םיכרדה־תשרפ התיה וניבגלש הדבועל
ה זה רודב ירה ,תוינוליחה םע תרוסמה יפלכ דובכ־תארי בשיל ךיא הלאשב וטבל
ם יאקירמאה לכש ומכ שממ .רתוי רתוי הנממ לטינ תאז היעב לש הצקע יכ המוד
י לב ,םהלש תימואלה הירוטסיהה ןמ קלחכ "לגרה־ילוע תובאה" תא לבקל םילוכי
ה ירוטסיהה תא לבקל רשפא םג ךכ ,תויתדה םהיתונומאב שרופמב םהמע קולחל
ת וברב ,ןכא .תורודה תצורמב וקיזחה ןהבש תונומאב קולחל ילב םידוהיה לש
ג וסמ תויעב הנאובת המוקמ לעו תוחפו תוחפ תקחוד הז גוסמ היעב היהת םימיה
ש פוח לש ןויערל התוהמ םצעמ תדגנתמ תודהיה :דבלב תחא המגוד איבנ .רחא
. תישעמ הקיקחל ןינע איה הז שפוח לש ותחטבה לארשי־תנידמ לש התואיצמב .תדה
ח מצת חוכיווה ךלהמבש רבדה יעבט .לארשיב רבכ השוטנ וז הלאש לע הכרעמה
.םיינוליח םיחנומב "תרוסמה" לש תינוטיסה התלבק םוקמב תריסמה לע תרוקב
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ת ולאש לע םיטרופמ םיחוכיו ואובי הללכב תרוסמה לע חכוותהל תחת ,רמול הצור
א וה תרוסמה ןמ רורחישהש הדיעמ ללכב להנתמ הז חוכיווש הדבועהו .תויפיצפס
? החדנ המו תאזה תרוסמה ןמ לבקנ המ :איה וישכע הלאשה יכ .תרמגומ הדבוע
. םיהולא לש תונוביר אלו םעה לש ותונוביר איה תמדקומה החנהה יכ רורב ןאכמו
ם תוללכב ולבקתנ רבכ ןויצ־תביש ירחא ועבקנש םיסופדהש ןמזב בתכש ,םופיסוי
:תללוהמ תחא הקסיפב רמא ךכ ,תיתימאה תודהיה יסופדב

ה נמנ הבה .ללכב םלועב םיררושה םיקוחהו םיגהנמה יטרפב ץק־ןיא ינוש שי
־ ראנומ ידיב ןוילעה ינידמה ןוטלשה תא ודיקפהש םימע שי :הרצקב קר םתוא
א ל ונלש קקוחמה םלוא .םינומהה ידיב םירחאו ,תויכראגילוא ידיב םירחא ,תויכ
ל ש הרוצ ולש הקוחתל ןתנ אלא ולאה תוינידמה תורוצה ןמ תחא ףא רחא ךלה
ת א ןתונה ,"היטרקואית"—ץלואמ יוטיב ןאכ השרוי םא—ול אורקל רשפאש רבד
.(ב ,ןויפא דגנ :םופיסוי) .םיהולאה ידיב תורמהו תונובירה לכ

?  ןודא היהי ימ :הנשיה הלאשה וז ירה .תוריהב־רתיב ןינעה תא גיצהל רשפא־יא
: הבושת התוא אצמנ אוצמ ,הנפנ וילא רשא ט״יה האמה לש גיצנה היהי רשא היהיו
, רבדה שוריפ הקיטילופ לש םיחנומב .ןודאה היהי אוה ,םידיחיה רוביצ וא ,דיחיה
, ןועטל ונא םילוכי יכ ףא .טנמלרפב וגוצייכ םעה איה הנוילעה תוכמסהש ,ןבומכ
ל ש הייחב םידדצ המכ םיקתשמ םדוע תיטרקואית הקיקח לש םידירזעש ,קדצבו

. תסנכה ידי־לע הקיקחמ האצותכ שחרתמ הז רבדש רוכזל םג ונל יואר ,לארשי־תנידמ
י כ ףאו .םהל התוא הליצאהש ,תסנכה ןמ םתוכמס תא םיבאוש םייתדה ןידה־יתב
 ןיא בוש ,הז גוסמ תוכמס־תלצאה לש םינוש םידדצ לע םיחוכיו ויהי המ־ןמז דוע
.תסנכה לש התוכמסו התונוביר לע םיררוע
־ ואית לש דוסיה־ןורקע לוטיבב הגישהש גשיהב אופא הנומט 'וז האמ לש התלודג
.םייפלא־תב היטרק


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-040\99995025-040_123.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-040\99995025-040_124.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-040\99995025-040_125.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-040\99995025-040_126.tif

