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 אל .רבדב םיעגונה קודקידה־יפיעס לא
 תחא המגוד תוחפל ןאכ איבהל אוה רתומל
 ונושלש עטק הנה .הלא "םיליגרת" ךותמ
 —ב ףד בי תבש ,ילבב דומלת) םימכח־ןושל
 הז ומוגרתו עטקה אבומ דיודנב לש ורפסבו
: (403 ׳עב הז לומ

 ׳ר רמא .הטי אמש—"רנה רואל ארקי אל"
 תחא םעפ .הטא אלו ארקא ינא :לאעמשי
 םילודג המכ :רמא ;תוטהל שקיבו ארק
 ארקי אל :םירמוא ויהש ,םימכח ירבד
 הטיהו ארק :רמוא ןתנ יבר .הטי אמש
 עשילא ןב לאעמשי ינא" :וסקנפ לע בתכו
 תיב הנבישכל ,תבשב רנ יתיטיהו יתירק
."הנמש תאטח איבא שדקמה

 ,ארקמה ןושלל עטקה לש ומוגרת ירהו
:דיודנב לש וידי־השעמ

 רמאיו .הטת ןפ רנה רואב ארקת אלו
 םויה יהיו .הטא אלו ארקא יכנא : לאעמשי
 המ :רמאיו ,תוטהל שקביו—אורק־ארקיו
 ארקת אל :םירמואה םימכח ירבד ולדג
 ־הטה םגו ארק־אורק : רמא ןתנו .הטת ןפ
 יכנא" :רומאל וחול לע בותכיו הטיה
 רנה תא טאו יתארק עשילא ןב לאעמשי
 היהו :וא) ׳ה תיב תונביהב ןכל ,תבשב
 ."האירב תאטח יתאבהו (׳ה תיב הנביי יכ

 ,יעוצקמ וניאש הז רקיעבו ,ארוקה ,רומאכ
 תומגודה יפלא ךותמ הברה דומלל לוכי
 םג ;ליגרתה יעטקל ץוחמ ףא תואבומה
 ודמעי רפסה ףוסבש םיטרופמה תוחתפמה
 ־ודקיד העפות רחא שופיח תעשב ןייעמל ול
 הכירכה תונטיבב :ףוסבלו .תינולימ וא תיק
 —םייניע־יריאמ םימישרת ינש םיקבדומ
 יפל הדגאהו הכלהה ירפס תא טרפמ דחאה
 םתקיזבו םירעושמה םתכירעו םרוביח ינמז
 םייקודקידה םירבעמה תפמ ,ינשהו ;הזל הז
 ארקמה־ןושלמו ארקמה ךותב לעופה תורזגב
 שומיש־תב היהת וז הפמ) םימכח־ןושלל
.(!םיעבשומ קודקיד־יבהואל קרו־ךא
 התעמ ול וקקדזי םיבר־םיברש רפס והז
 רוביצ ףיקתו וננושל בחרתתש לככ ,האלהו
ה .םיבתוכ־םיארוק־םירבוד לש רתוי בחר
 —וב םירסחו ,רקחמ־רפסכ בותכ וניא רפס
ביבו םיטאראפא ,םירוריב םתוא—ןווכתמב
 לש םתביתכ תא םינייפאמה תויפרגויל

ה רוביצל ןווכמ אוה .םיקהבומ םירקוח
 זוכירב אלו תוטרפב ותביתכ ןכלו ,בחר
.ינעוצקמ
 ,רפסה לש לודגה ופקיה הקווד יכ ןיוצי ךא
 ורצאנש תומגודה עפש הקוודו ,ויכרכ ינש לע
 ־וילעבל־רומשה־רשוע תושעיהל םילולע ,וב
 תיחכונה ותרוצב רפסב שומישה .ותערל
 לע היהי לק אל (לקשמה־תדבכו תלצופמה)
 ארקיש רחאל אלא יעוצקמ וניאש ןייעמה
 תא ריכהל דמליו ותוללכב רפסה תא זלה
 ־גב ביטיי ,ונתעדל .וילמסו ותטיש ,והנבמ
 ,תישילש הרודהמ התע איצוי םא תושעל דיוד
 ארוקה לש ושומישל החונ ,תזכורמו תרצוקמ
.עצוממה

.ס .ש

תיברעה תופילבה
 ילודגמ היה בייאליב ׳ץיבורדנסקלא ינגביי
סמב לעפ ותוריעצב .םייטיבוסה םינחרזמה
 ־תאצוהו "םימחולה םירפוכה ןוגרא" תרג
 ,תדב םחליהל התיה םתמגמש ,הלש םירפסה
 ףושחל" לדתשה םהה םימיה ןמ וירקחמבו
 ןכו "םאלסאה לש םיילאיצוסה םישרשה תא
תתסמה ,םיירמחה םיסרטניאה תא תולגל"
 ־יטסימהו היגולותימה לש לפרעל תחתמ םיר
סיהל הצרמו רקוח היה אוה ."יתדה םזיצ
 ,ןוכיתה חרזמה תוצרא לש הלכלכלו הירוט
 ךרעו םירוביח 150־כ םסריפ הלא םיאשונבו
 ,לודגהו ןורחאה ורוביח .תורחא תודובע 30־כ
 לע היה ,1964 תנשב ותומ רחאל םסרופש
ארב תיברעה תופילכהו םאלסאה ,םיברעה"
."םייניבה־ימי תיש
 האמב םיברעהו ברע (1) :םה רפסה יקרפ
 היפרגואיג) הריפסל תיששהו תישימחה
ומא ,יטבש הנבמ ,הרבחו הלכלכ ,םילקאו
 הפוקתה ,"תורעבה"] "הילהא׳ג־לא" ימיב תונ
תורוקמ (2) ;([תמאה תד תא ועדי אל הב
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םירפס192

 ,תיעיבשה האמה תישארב הכמ) םאלסאה
 הנומאה תא ולביקש םיברעה] "םיפנח״ה
 תיטסיאיתונומ תדל ףרטצהל ילב דחא לאב
סומה הליהקה תישאר ,םאלסאהו [תמיוסמ
 תייעב) תופילכה תווהתה (3) ; (תימל
 להנימ ,םייברעה םישוביכה ,"השורי״ה
 ;תיימואה תופילכה (4) ;(םישובכה םיחטשה
—8־ה תואמב דאדגב תופילכ (5) ־ אבעה) 10
 תורוקמה לע הריקסב חתופ קרפ לכ .(םיס
 ,םייברע—קסוע אוה ובש אשונל םיבושחה
רדומה תורפסה לע ןכו—םייסורו םייברעמ
 תיסורה תורפסל תדחוימ בל־תמיש בגא תינ
פסה יוביר םיקרפ רפסמב טלוב הז ןודינב)
 טעמה תמועל הכפהמה ינפלמ תיסורה תור

 אוה םגש ,תיטייבוסה הפוקתב ךכ לע בתכנש
 .(בר ךרע ול ןיאו תיתמגמ הרוצב וקלחב בותכ
 תומוקמה־יארמ ןכו ל״נה תורוקמה תוריקס
 יכ ףא ,רתויב םיבושח םה קרפ לכ ףוסבש
 תורוקמ המכ לע היצמרופניא טועימ שגרומ
 היהש המ רבחמה ןייצ הארנכ .םייברעמ
יסמ רא המצע מ״הרבב תוארל ותורשפאב
 היה לוכי אל וצרא יאנתב תורושקה תוב
ידמב םירוקיב ידי־לע הלא תורוקמ םילשהל
.תורחא תונ

 םיבלש ןיב רבחמה ןיחבמ ,מ״הרבב לבוקמכ
 ־ילעב (ב) ,תיביטימירפ הרבח (א) לש
 אוצמל הסנמ םג אוה .םזילדואיפ (ג) ,םידבע
רבחו םיילכלכ םירבסהו םיידמעמ םילדבה
 ויפל .ותוטשפתהלו םאלסאה תווהתהל םיית
 ןארוקה לש רתוי םימודקה םיקלחב אצמנ

 תא תופירחב םינגמה םימיוסמ םיזורח"
 םילפש ,עצב יבהוא םהש םירישעהו רשועה
 םידבע הלא־יא וכשמ הלא םירבד ."םירזכאו
 ובזכוא םה" ךא ,השדחה תדל םיישפח םיינעו
 לש יוניש עיצה אל םאלסאה איבנ .הרהמב
 תא חיטבהו ,םייתרבח־םיילכלכה םיאנתה
ם אלסאה .(98 ׳ע) ״אבה םלועב קר םתבטה
 השדח היגולואידיא" בייאליב יניעב היה
 ,תיברעה הרבחב םירכינ םייוניש תפקשמה
 תודבעה ,שוכרב ןויוושה רסוח תא רקיעב
 היגולואידיא ךותב ...םיפילחה תוחתפתהו
אמה תליהק ,שדח ןוגרא עיפוה וז השדח
תהב היה רתויב בושחה הנורקעש ,םינימ
 ־תיב לש וא טבשה לש תונגראתהל תודגנ

 ינוגראה דוסיה התשענ וז הליהק .באה
—115 ׳טע) ״תיברעה הנידמה א וה .(116
 םהיתונוחצגו םתחלצה תרבסה תא החוד
 םיוודבה יכ ןעוטו "תיתד תואנק״ב םיברעה
 אלו ועדי אל ,יברעה אבצה לש ובור ויהש
 ,השדחה תדה ירקיע לע הברה תעדל ולכי
 האמה עצמאב קר ליחתה ןארוקה רוביח
ארה בלשה םלשוה רבכש רחאל ,תיעיבשה
. (129 ׳ע) םייברעה םישוביכה לש ןוש
 -תפוקת האור אוה חיימוא תיב תפוקתב
 הכש תויברעה תוצראה תודלותב רבעמ
 היטרקוטסיראה תכיפה לש ךילהתה להנתה
 דמעמל ,םידבעה תלעב ,הדילמ תיברעה
 >ש תועד לבקמ וניא אוה .טילש ילדואיפ
 םזילדואיפה תא םימידקמה םייטיבוס םירקוח
 רבדה אב ויפל .םאלסאה תעפוה לש הפוקתל
 ויהש םיחטש שוביכ רחאל ,רתוי רחואמב
 הבר הדימבו ,סרפו ץנזיב ידיב ןכל־םדוק
 .הלא םיחטשב םייק היהש בצמה תעפשהב
ותכ ,ותעדל ,אב "םידבעה־רטשמ" לש וצק
 ונוכש יפכ ,(883—869) םי׳גנזה דרממ האצ
 אל ןכ־ירחא םגש ףא ,םיאקירפאה םידבעה
 המויקב הכישמהו לילכ תודבעה המלענ
קחב אל בוש ךא הכאלמבו תיבה־קשמב
.(247 ׳ע) האקשהבו תואל

יטע לע רומאכ ,אב תילגנאל רפסה םוגרת
 אשונב "תיטייבוסה הדמעה" תא גיצהל ,ותפ
וקמל תוזימר תוללוכה ,םגרתמה תורעה .הז
 ,רבחמה תויועט לע תובוגתו םיפסונ תור
 ןיאש הארנ ךא ,ותנבהל הברה תופיסומ
 ףרוצי רפסלש טלחהב היה יאדכ .ךכב יד
 ריבסיש הז אשונב עוצקמ־שיא תאמ אובמ
 ,יטייבוסה חונימה ,תיטייבוסה השיגה תא
 םייטיבוס םירקוח המכ לע הרצקב רפסיו

 הזימרב הז רפסב םירכזומה ,רבחמל ומדקש
.ומצע רבחמה לע ןכו ,דבלב
 ,ןבומכ ,םלגמ אוה ןכלו מ<׳הרבב בתכנ רפסה
 תא םשו תיטסיניגל־תיטסיסקראמ הפקשה
 רואיתב .םייתרבחו םיילכלכ םיאשונב שגדה
 םייברעמ םירפסמ הנוש וניא תודבועה
 הלומעתמ ענמהל לדתשמ אוהו ,ןהב וקסעש
 ידי־לע ט״הרבב בתכנש המ לטבל ףאו הלוז

 .לשמל ,׳ץיבומילקכ ,םאלסאב םימחלנה
ןחרזמ לש וירבד תא לבקל טלחהב רשפא
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 רמאש ,דלוטראב .ו .ו ,רחא לודג יטייבוס
 ירה הז אשונב הבחרה תורפסה לכ םע יכ
 וז הפוקת תודלותל תועגונה תולאשה לכ"
 התשענ ל״נכ הקידב ,"שדחמ הקידב תושרוד
 הבושח המורת הב שיו ,בייאליב ידי־לע
.הז אשונב ןיינעתמה לכל

ןוכיתה חרזמה תעפוה
 חרזמה לש רכינ קלח היה 1914 תנשב
 לש החוקיפב הכלהל וא השעמל ןוכיתה
 ־רוזיא ןיעכ השמישש תינאמותועה תורסיקה
 ןתסינכ תא ,התשלוח תורמל ,הענמו ץיח
 אלש ףא ,הז רוזיאל תויפוריא תומצעמ לש
 הז קלחל רודחלמ ןהב רוצעל החוכב היה
 קר ראשנ 1924 תנשב .רוזיאה לש רחא וא
 ויקלח .היכרות לש הידיב הז חטשמ קלח
 ,הירוס—תונידמ לש הרושל ולצופ םירחאה
 ןתוסחב—קאריעו זא׳גח ,לארשי־ץרא ,ןונבל
 בש ןוכיתה חרזמה .הפוריא תומצעמ לש
 ־ימיב ול התיהש תימואלניבה תובישחל
צעתה ומצע וב הלחש םושמ אל תאזו ,םדק
 ךכל תוביסה .תרחא וא תיאבצ ,תילכלכ תומ
 ,דבלב תויגטרטסאו תויפרגואיג אלא" ויה אל
 האמה לש הפוריא לש התוטשפתהמ האצות
 הריזל ץראה־רודכ לכ תא הכפה רשא 19־ה
 רבחמה תאז ןייצמש יפכ ,"חוכ־תוינידמ לש
.ונינפלש רפסבש אובמב
יתה חרזמב הלחש תוחתפתהב קסוע רפסה
 תא העבק רשא 1924—1914 םינשב ןוכ
 החיתפ ,דתיה הקלחבו ,תובר םינשל ולרוג
 .ונימי לש תובושח תויעבלו םיכוסכיסל
 ןיב יאשחה ןתמו־אשמב ועבקנש תוערכהה
רב ,(הבקסומ וא) גרובסרטפ־טנס אטשוק
 תוחפ־אל ועיפשה אמורו זיראפ ,ןודנול ,ןיל
ארה םלועה־תמחלמ לש היתואצות רשאמ

 .ןהירחאלש םיילמרופה םימכסההו הנוש
הינטירב לש העפשה־יחטשל קלוח רוזיאה
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ך 1ודיד 11* 1111/ דיימזו
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

 תונוש תוגרדב תונידמ לש הרושלו תפרצו
 .ולא תומצעמ לש ןתוסחב ךא תואמצע לש
 םיימוקמ םיינמואל תוחוכ דדועל וטנ ןהישאר
 איבהל ילב ןהלש םיסרטניאל םתפכל המגמב
 וקזחתי רשאכ ולא תוחוכש תורשפא ןובשחב
 תומצעמה תא רחא םרוג לכמ רתוי ונכסי
 ונרמית רוזאב תומצעמה יגיצנ .ןמצע ל״גה
 ןיב ,םיגוש םירחתמ םייברע תוחוכ ןיב
 תוינתאו תויתד תוצובק ןיב ,םיברעל םידוהי

.םיגיהנמו תוגלפמ ןיב ,תונוש

לע העבקנ םנמא תומצעמה לש ןתוינידמ
 ושמתשה ןהיגיהנמ ךא םיסרטניא ילוקיש יפ
 ולא ומכ תולענ תורטמ לע תוצילמב םג

 .ןוסליו אישנה לש "םיפיעסה 14״ב וללכנש
 קר אל הגאד לע םיבר םירוביד זא ויה
 —רוזיאב םילודגה םימעה לש םיסרטניאל
ניאל םג אלא—םיברעהו םיסרפה ,םיכרותה
 םירושאה ,םידרוכה ,םידוהיה לש םיסרט
 רכז םאה) זא רכז דוע םלועה .םינמראהו
 המ (ז םויה תאז רכוז דוע ימו ז תמאב
הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב השענש
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