
תורובגל pro בד 
תורובגל po בד לסרק.ג 

תורגיאה לעב 

גיאש ,ןוילע-דסחב םיראלוטסיפאכ ונתורפסב ועדונ םיינןץל 
ג"לי :תילוגסה םתריצי לש ילרגטניא קלח ןה םהיתור\1^ 
.םיניינעה תותשל הדירי םע הבושמו רומוה םהב וגזמנ .קילאיבו 
ירהו ,הנונשהו תעלוקה הרדגההו הקרבהה רשוכ תא ךכל ףסוה 

.ןח הלוכ-לכש ,תרגיאל תונוכתה בטימ ךינפל 
,תירבעב) םיבתכמ יפלא תורשעכ ודי תחתמ איצוהש ,ןדס בד 
,וז הרובח לגסל ףרטצמ ,(תינלופו תינמרגב םג אמתסמו שידייב 
בקמ ידיב םיזונגו םינופס ןיידע הלא םיבתכמ ונרעצלש אלא 
,םעה-דחא לש ויתורגיא ןאכ ריכזהל אלש לוכי יניא .םהיל 
ול השק הלא תורגיאב ןייעמה .רידא םשור ןתעפוה םע וררועש 
תועובט ןלוכ-לכש ,ונימי לש גנלסה ןושלב ,הרדגההמ טלמיהל 
דע תיתרוקיב ,תישעמ-תיניינע ,"תיארונה תוניצרה" םתוחב 
בוטרוק הפיסומ הניא ןהלש תימיטניאה המיענה וליפאו ,תוירזכא 

.תיבבלו תישונא תומימח לש 

דירפהל ןיאש ,ןדס יבתכל היפארגוילביבה שירב יתוריעה רבכ 
תורגיאה לעב ןדס ןיבלו הזמ הפ-לעבש ןדס ןיבל בתכבש ןדס ןיב 
יתש אלל תמאל אטחת תינוגססה ותריצי ללכ לש הכרעה .הזמ 
ןדס .התוללכב הנומתה תא םילשהל ןתומכ ןיאש ,הלא תוביטח 
(ןיידע) םהש ןורכיז-ילעב ,םיחחושמה תובילב רוצא הפ-לעבש 
וליאש ,ןהילעב ידיב תורומשה ,ןדס לש ויתורגיא ןכ אל .םייחב 

.ףוסו רועיש ןיאל םיכרכ תוליכמ ויה וסנוכ 
ונייהד ,םיבתכמה ילבקמ לש בורל איה םיבתכמל הליעה 
קינעמו חור-ךרואב ןהילע בישמ ןדסש ,ביריבו תורעה ,תולאש 
רסאה רשוכה אב ןאכ .םהל לליפ אלש םירבד עפש לבקמל 
תאלעה ךות ,ןיינעב ןיינע לגלגמה ,ןדס לש ינורכיזה-יביטאיצ 
ךכו ,ביריבו םישיא ,םירפס לש םירוכזיא וא םיישיא תונורכיז 
רוכזיאב ןדס הלתנ םיתעל .בורל םינינפב בתכמה לבקמ רשעתמ 
רבכמ הז הפצמ אוהש המודו ,תרגיאה בתוכ וא לבקמ לש והשלכ 
הז וליאכ ,וב יחה ,רידאה ונורכיזמ קרפל תנמ-לע הז רוכזיאל 
תולבקתמ ךכו .םינשב תורשע ינפל ,ליגרכ ,אלו לומתא ךא עריא 

.תוחמשו תוריאמ ,תויח תונומת 

אלא ,ןדס לצא תויוצמ קילאיבבו ג"ליב ונינמש תונוכתה לכ 
,תודח ,תורצק תורדגהב אטבתמה יתרוקיבה שוחה רבוג ולצאש 
.דחי-םג םינטקו םילודג לע סח אל אוהו ,תופירחו תונונש 

 F
 • h

*י 

חס בד 

בורל תועלוק ,ןהל םיכסהל אלש לוכי התא יאש ,תורדגהה 
םירבוע תורודה ךרואל לארשי ייח .וחוכ ךכבו ,תירקיעה הדוקנל 
גיאב ,רקיעבו ,םג אלא ,וחישבו ותריציב קר אל המארונאפכ 
,לוכיבכ,ךעימשהל אב אוה דימו והשלכ ןיינע ררועמ התא .ויתור 
סיהה ןייעמ וב הכפמ דציכ שח התאו ,ונמע לש תורודה ןויסנ 
הלגתמ ולש יתרוקיבה ןפה .הינוגו היתורוד לכל תידוהיה הירוט 
לכ אצת ךכ םושמ .המוצעה ןתובישח ןאכמו ,ויתורגיאב דחוימב 
תכסמב םא .רסחב הייוקלו המוגפ ,םיבתכמה אלל ,ולש הכרעה 
,דסח תחא-אל הטונו םינפ ריאמ ללכ-ו-ודב אוה ולש תרוקיבה 
תמאה ןכ לעש ,ירזכא ףא םיתעלו ינצקוע אוה ויתורגיאב ירה 
תויתפכיאה תא םג הל ףיסוהל שיש ,ונורג ךותמ תרבדמ הברימב 

.רבעה יבגל םג אלא ,הווהה יבגל קר אל ,ולש תיחצנה 
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אל) דחא בתכמ ןאכ םסרפל אב ינא םיטעמ אל םיסדסיהב 
םיבתכמה תפילח ךותמ ,רחא בתכמ ךותמ עטקו (ותומילשב 
ונממ יתלביק זאמ ,הנש םיעבראמ רתוי הז תכשמנה ,וניניב 
ירמאמ תא םסריפש רחאל ,הווקת-חתפל הרצק תרגיא הנושארל 
יל הארנ .ינא ימ :ינלאשו (1936 ינוי ,ו''צרת ןויס) ןושארה 
דחא לכש ,ןדס יבתכמ לש רתויב לודגה רועישה יוצמ ידיבש 
לשמ ,םישרושל דע הייהת ,עדיו המכח לש רצוא אוה םהמ דחאו 
וליא .הלעמ אוהש תודבועבו םירופיסב םישטשטימ הווהו רבע 
תובייוחמ ןהש ,תוטמשהה אלל ,דבלב ידיבש םיבתכמה ומסרפתנ 
םדועש הלאו תמאה-םלועב דבכ םהש םישנא יבגל תואיצמה 
הריאמ הירלקפסא תלבקתמ התיה - םינשו םימי ךרואל ,םייחב 
ץראב בושיה לשו ללכב ונמע ייח לש תונורחאה תופוקתל 
םינפב םא ןתראהו תודבוע לש תזורחמ יהוז .טרפב הנידמבו 
.תמעוז ףא םיתעלו ,הפירח תרוקיבב םאו תוקחושו תוריאמ 
טעמב הרצקהו תעלוקה הרדגהה תנוכת תטלוב לכל לעמ םלוא 
תואב ולא תורדגהש המוד .םיאלמ תומלוע תלפקמה ,םילמ 
,תוינאטנופס ןהש ,ןמסיק ךכבו ,הביתכה ידכ ךות ול תולועו 
.וללה םילמה לש תועמשמה בטימב ,המכחלו הניבל למסו המגוד 

ךוסלנצכ ,בו ןוירוג-ןב .ד ,רבוב .מ ,יקסניטוב'ז .ז לע 

ריכזמ התא ובש ,ופוסב ליחתהל ינתבייחמ ךבתכמל יתבושת 
דע יקסניטוב'ז לע יתעדו יבל יתתנ אל ינא יכ ,1אדירש .ב .ד תא 
רתויב םיבורק םידידי ונייה .וילא יתונינעתה בסה ארירשש 
אל .ומע עעורתהל שיא טעמב יל היה אל ובש ,גרבנטור הנחמב 

קושמ תונהיל ובזש ,םה ךא .הברדא - םש םירכמ ול ויה אלש 
תמישר תא ביכרהש איה ןוסלנצכ .ב)הז יטסינויצקטורפ הדובע 
לוכי ותמרעו ותמכח לע ,ותומכ קרו ,גרבנטור תשקבל ,םיכוזה 
ןוא 'פעק טנעזיוט טימ ןייז וצ טפראדאב טאה'מ .(הפרצל היה 
.םישאר ףלא לעב שיא ךירצ היה)ןעזעוועג עקאט סע זיא רע 
,הטורפה לע םילוהב םיכרצנ םישנא ויה ,(הזכ היה אוה ,ןכאו 

ורושיא לעו ויבתכממ םסרפל יל ותושרה לע ןדס בדל יתדות * 
.תוטמשהה-יאו תוטמשהל 

התומדקמ םירק תודהי" :ל"ז ןרק לאקזחי לש ורפס תעפוה םע (1 
וילע יתמסריפ (רפסה תעפוה םע ומלועל ךלה רבחמה) "האושה דעו 
ןרק ריכזמ רפסב .(יקרוירינה "ראודה'ר "רמשמה לע"ב) תרוקיב-רמאמ 
יל השרויו" :יתבתכ ךכ לעו ,ץראה קנבב "םיקא'צמירק" לש תויומד 
.ב םע סמלפתהש ,הדובעה דודג ינושארמ ,דחא 'קא'צמירק' ריכזהל 
,ץראב הדובעה תעונת יריקימו דודגה יניינעב "רבד" ידומע לעמ תסלנצכ 
אוה אלה - יקסניטוב'ז יבתכב תואיקבל ותומכ יתעדי אל ךכ םע דחיש 
קנבל 'םיקא'צמירק'ה ומרתש ,הלענהו בוטה לכ תא למיסש ,ארירש בד 
היה ןכ לעש ,(1930) ץראב םינושארה ימימ ארירש תא יתרכה ."ץראה 
לעפמב םיבצוחה תצובקב ,ןייטשיולב (ןנחלא) קדנומ ,ל"ז יסיג םע דחי 
דוחיבו ,םינשב תורשע ךשמב ונתודידי הכשמנ זאמ .םיירהנב גרבנטור 
יבנלא בוחרב תיביטרפאוקה הדעסמב םישגפנ ונייה תע ,םיעבארה תונשב 
םיטסינויקבירה קתע לש ףסומ ינארה םעפ .(ןשיה "רבד" תיב לומ) 
וילע רביד יב "תורגתה" ךותו ,יקסניטוב'א שדקומה ,"ףיקשמה" 
תירבעל הרומ םימי םתואב היה ןדסש ,יעדיב ,ףוסו רועיש ןיאל הצרעהב 
לע יתאילפ יתעבהו ארירש תא ריכהש יתחנה םיירהנב גרבנטור הנחמב 

.יקסניטוב'א הדובעה-תעונת שיא לש וז הנתיא הקיז 

,המודכו היבוט-ראבב קשמ םהל תונבל ידכ ,תחא תחא הופריצש 
םייונפ ויה אלו ,תוריסמב הושעש ,הדובע בורמ םיפייע ויהו 
עדי אלש ימל הארוה םייתעש :יתיישע לכש ,יתומכ לטב-רלוהל 
.עבק-תדובעל לבקתהל יאנת ויה הילע ירושיאו התעידיו ,תירבע 
,ליצאו רוהט שיא ותויהמו ,ישפנכ-ידידי םש היה ארירש ,ןכבו 
לש ותעפשה תורשפא לדוג יל עדונ ויפמו ,וילא יתברק 
תלודיג ,תיצולחו תינויצ שפנ לע ,ותביתכב דוהיב ,יקסניטוב'ז 
,וב םיחש ונייה הברהו הפ-לעבכ ויבתכ עדי אוה .המודכו םירק 
:רמול רתומ ,םתערגמ לדוגש ,םיבטקה ינשב קיידל םא 
םהל התיה אל הפ תואיצמהו ,הפ ויה אלש המב אוה ,תילאטאפה 

ומרג שוריגהש ,יקסניטוב'ז :דחאה - ןחוב-רוכו הניחב-רוכ 
,רבוב :רחאה !ןוצרמ אלא ינויצל הלוג ןיאו ,הלוג ופוסרשוריגו 
ךא ,הנה זנכשא יריעצ תצקו היצילג ישנא יריעצ ,ונתוא איבהש 
םינחבנ תווצקה הלא ויה הפ םהינש ויה וליא .אב אל ומצע אוה 
היה אל םהידעלב םהיחולש ושעש המ יכ ,הפ םתימאו םחוכל 

.ער שוריפב אלא ,בוט 

ויה ןוסלנצכ .ב לש וייח ,הפ ויה םהיתונחמו םה וליא ,תמא 
,(שטלוו טרבור םע וחוכיו ירחא םעפ ול יתרמא הזו)רתוי םישק 
בחרה ומצע תניחב - "ומצע" ןושלו)ומצע ול וליפא ,היה הז ךא 
םגו ,יאדכ היה ,םהינש ,םהל םגו ,יאדכ (רצה ומצע תניחב אלו 
התע רזוח ינא ,םצעבו .יאדכ היה תייהנ תושממב לארשי-ץראל 
זא ויתנמזהש ,ןמגרב וגוה לש ותאצרהל ילש יתחיתפ ירבד לע 
םימילש ,יתחיתפ תא חביש ןמגרב אוהו .םיירהנב התוא תאשל 
.ב.ד התוא חביש ונממ רתויו ,רתויו ,הברה יתבשחמב היתחתיפ 

דוע ךל הנה :ינגיצמ ךאו ,ךכ לע רזוח היה םינשלו ,ארירש 
.יקסניטוב'ז ןינע ןיבהל אלש ,ךכ ידכ הטוש וניאש ,טסילאיצוס 

,האצרה התואל החיתפב הב יתחתפש ,יתעדב ךיתחרטה אלו 
.ופוסב ךבתכמל יתבושת תחיתפ יתרשק המ לע ,רמול ידכ אלא 
.הליגמ הזב בותכל רשפא ,2 יקסניטוב'ז לע יתאצרה ןינעל התעו 
ףתוש אהאש ,ילא הנפ ןיצקא - הנשכ ינפל ,ךרעב ,ליחתה קסעה 
,רבד ויתלאש אל .יקסניטוב'זל האמה תנשל ןורכיז-תרצעל 
הארנכ ךכו ,ותנווכ ,םנמא ,םא - הלק הניא ותמישמ יכ יתנבהש 
אל הליחת ,יתוקפס ונממ יתמלעה אל לבא .תימדקא ,התיה 
ינניאש ,םייתורפסה אלא ,הקיטילופל יתשרדנ אלש ,םייטילופה 
םירבדה ירהש ,םייטילופה ךכ-רחא ,לוק-תבב אלא לוקב שמשמ 
אלו םירחאל הנפ רשפא - תחאב אוה לבא .םיכובסו םיגורא 
ויהי ימ .רקיעה תסיפתב ירשבו ישוח לע ךמס רשפאו ,הנענ 
תלוז יכ ,יתעדי אלש םשכ ,הנמזהה ךותמ אלא יתעדי אל יפתוש 
יתרמשו .תינויצה תורדתסהה ,ןנימרבה ףרוצי הטיסרבינואה 

.םיתינב רשאכ יירבד יתינבו ,יפ אצומ 

םא עדוי יניא ,טעומ רוביצ אלא הסניכ אל המצע תרצעה 
יגוחמ ויה - םינרקס םירפוס תצק תלוז - הלאו ,האמ ידכ עיגה 
ועמשנ יירבד .םויהמ םאו לומתמ םא ,הנוציקה היציזופואה 
ויה הלאש ,תובבלה םהל וכשמנ אלש ,רכינ לבא ,סומינ ךותמ 
ולדתשהש ,והינתנ לשו הבדנ לש - תואצרהה יתשל םינכשוממ 
דגנ יולגב ןווכמ ,חוכיו היהו - הירוטסיה ירועיש עימשהל 
יכ ריכזהל שקיבו ךובנ היה ןיצקאו .ןיגב דגנ יומסבו יקסניטוב'ז 
רשוקמ וניאש המ דדלא תא דמל ךל ךא .הירוטסיה ירועיש הלא 
םינפ לכ לע .הקיטנמור - ולש הילאוטקאה וליפאו ,הילאוטקאל 
םתעדו יקסניטוב'ז לש ויתולבגמב וקסע חוכיוה יפתתשמ תשש 
,תינלופ הלמ ןאכ)אופיא התיה תרצעה .הכובנ םיצרמה ינש לש 
וליפאו .(ל"זר ןושלב "לדנס" וא ,לפנ-רבוע :ךרעב המוגרתש 
התיה ,ידמל העורג התיהש ,היזיוולטב םוי ותואב התיהש החישה 

.הנמיה הבוט 

.םילשוריב יקסניטוב'ז תרצעב ותופתתשה רשפל ויתלאש (2 
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לבא ,רתוי הלודג הטרח לש קלח ךא אוה ,גיבש הטרחה ןינעב 
וליאו .ןוירוג-ןב לע ירמאמב תאז יתבתכ ירה - יל שודיח הז ןיא 
המכ בלשמ ימואנב יתייה התע יל בתוכ התאש המ ,זא יל תבתכ 
האבשכ :רואיב תבחרה ריהמ ובפיסוא התעו ,םיפסונ םירבד 

"רבד"ב ויה יקסניטוב'זו ןוירוג-ןב ןיב םכסהה תעצה תעידי 
יתבתכש ינאו .דגנ ינאו דעב היה ןוסנילייב - תוקולח תועדה 
נמוגראב יאדוו זא ילש םיטנמוגראהו ,תודגנתהה ירמאמ רוכב 
ןיב :המודמכ - רמאמה םשו (התע דע :רמאנ וא) התע ךלש םיט 
הניחבמ םג ,העוט ינא יכ ,רבס ןוסנילייב .דיעמ - םיפנעו שרוש 
םג ,םידבועה תובכש ןיב םידוגינה תנטקהל ונא יכ ,תינורקע 
םושמ דוחיבו ,םכסהה םירפמ םה יכ ,ררבתי םא ,תיטקט הניחבמ 
אוה עושעש אצמ םצעבו ,םהילע יקסניטוב'ז לש ותעמשמ ןיאש 
,הנוציקה יתדמע ותאילפה רקיעב .םהילע תוירחאה ירה ,םהידיב 
יתיאר רצק ןמז רחאלש - בורוזולרא טפשמ יפלכ יתדמע םושמ 
ןוצרהו ריאמיחא תרובחל המטשמ ךא רשא ,והות לש המקר ותוא 
,השק תושגנתהל ועיגה םירבדהו ,ותסנרפמ ,םיחצור םתוארל 
תרובח יכ ,המלש הנומא ןימאמ ינא :רבחה סקנפב בותכ וליאכ 
תאז תשדוקמ המגודל יאנקהו ,בורוזולרא תא החצר ריאמיחא 
,רמא ןוסנילייבו ,םישדח השולש ימע זגורב היהש ,*רודךב היה 
המשאהה יכ ררבתי וליפאו ,הב רוזחל לכות אל תורדתסהה יכ 

.והות 

אוצמ תעלו ,חצרה לע היצפצנוק םהה םימיב יל התיה רבכו 
!א ויתרכזהו ,ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש יפלו .הזב ךיראא 
לבא .הנוציקה יתשיגל המת ןוסנילייב עודמ ,קומינה תרבסהל 
ירבדבו ,ןוירוג-ןב םע היה ןידה יכ ,יתיאר ,תצק םיקוחר ,םימיל 
יכ ,יתידוה - בתכב יירבדל ומדק הפ-לעב וילע יירבד - וילע 
וב ועירכהש ,תורדתסהה לאשמ קיחרהשמ רתוי תוארל קיחרה 
הארא)וגרהל ושקיבש םהמ ,טסישאפ םימיל ותוא וארש הלא 
,חכשת לאו .(םיקינחמלפ יפמ תאזכו הזכ יתעמש אל םא המחנב 
ימורממ החרזש םימעה שמש לש רחשה יצובצב ימי ויה םימיה יכ 

יתגושמ רוכזאו טרחתמ ינא ,טרחתמ ךניא התא ,ןכבו .למרקה 
.ימי ףוס דע תאז 

אלא םניאש ,יתעמשהש םירבדה לגרל - יקסניטוב'זל רוזחנו 
לע דוחיב ,הזב רמול יל שי הברהו ,השרפ התואב יתדמל .תרגסמ 
עשידייטסוא"הו יאסיראפה "טיוובזסר"ה לש תיסורה ןינע 
(!ןטקה יארב הארנ לודגה ךוחיגה)הניבוקוב ינויצ לש "גנוטייצ 
,ןודנולב איצוהל שקיב ןמניילק השמש "טסונ'צודוב"ה תינכתו 
:המסיסה) הלוגב תוהתשהה לש ןויערה ןינעב דוחיבו ,המודכו 
.הזב בותכא דוע ילוא .הסידוא ןינעב דוחיבו (יקסניטוב'זו רבוב 

רשפא יא "בורימינ אשמ" םוגרת יכ ,ינרעשמ ,וימוגרת ןינעל 
ףוס - ךכ וניא ןמקיד לש ומוגרתש םשכ ,רוקמ תניחב וב אהיש 
ילואו תיררטיל ןושל תבכיש תפקשמ יקסניטוב'ז לש תיסורה ףוס 
,ץתיש-יתישמ קילאיב ןושל דועב ,הנוברו הבורק ,תיטרטיל וליפא 
ךכ ,רלימ ךכ ,םומ ותוא וב קבד יתקדבש קילאיב ימוגרת לכו 
סומע רפסכ ךרעב ,תילגנאב ןמבונס ךכ ,תינמרגב גרבניוו 

םתחנש ,יקסניטוב'זל ןוירוג-ןב דוד ןיב הדובעה-םכסהב רבודמ (3 
ךרענש ,לאשימב תורדתסהה ירבח תערכהל אבוה וינעה .26.10.1934 םויב 
,ודגנ ויה 16.474) טלוב בורב החדנ הדובעה-סכסה .24.3.1935 םויב 
.דחאכ םיבייחמהו םיללושה תעד לע ולבקתנ תואצותה .(11.522 - ודעבו 
"רובשל ,ןכ" ישנא ילולעתל יתייה הייאר-דע ןכש ,םכסהה דגנ זא יתייה 
יניאש ,יתפסוה .הווקת-חתפב ןיגבה ילעופ לש תמסרופמה התיבשב 
ההת אוהש ,יתעדיו ,םכסהה דגנ זא היה אוה ףא ןדס .ךכ לע טרחתמ 

.זא וז ותדמע לע תונורחאה םינשב 

ללח לפנ .םינשב תורשע ךשמב "רבד" שיא ,רודךב קחצי אוה (4 
תליפנ רחאל םידחא םישדוח ,ח"שתב םילשוריב תוזגפהה ימיב העיגפמ 
,תורודהמ יתשב אציש ,"תודגאו םיבתכ רחבמ ,םידבר" :ורפסל .םייח ונב 

.אובמ ןדס ףיסוה 

ךינוב רתוי בורק וז הניחבמ .5רנזולק לש תיושכעה היצרפרפב 
יאדוו - תירבעל וימוגרתלו .ראואדנס - לארשי ינבמ םאו 
ללכושמ ,ולשמ הפי דנלרוא בקעי לש ומוגרתב "ברועה"ש 
:שאוהי ירחא ארקמה ימגרתמ ןינעב יתרמא רבכ לבא ,ולשמ 
.סויראווידרטס וליפא תויהל לק רונכו בגוע יבא לבוי ירחא 
היארו ,תוארתהו עושעש-רבד ןינעה יקסניטוב'זל ול היה ילוא 
רבכו ,תיסורל םג תירבעל םג ומצע ריש ותוא םגריתש ,ךבל 
תיסורה ןמ האבש , *גרבדלוג האל .עירכמה לדבהב יתנחבה 
תינוירוטסיה התיה ,(הכלהכ ביתכ הימי לכ דמלתש ילבמ)תירבעל 

המלש ןינעלו .תינרקב רתויו תרקבמ תוחפ ךכ לעו ,תקפוסמ 
אוה ,יזכרמ ןורשכ ול ןיאש ,תונורשכה לעב לע ורמאמ - לחמצ 

לע ץישפיל ם"אר לש ורמאמש םשכ ,ומצע חמצ לע אלפנ רמאמ 
.המהכו המהב שיו ,ומצע לע אלפנ רמאמ אוה סניפ מ"יר 

- לארשי תנידמ תא דסיי יקסניטוב'ז יכ ,ותזרכהו ןיגב ןינעלו 
דמעומ ךל שי םולכ ,ךכב ןימאהלו תוטתשהל ךירצ והשימ ירה 
וניאש ,ךכ ידכ הקיסלקה ןמ שולנ ןיגב ירה ?ךכב ןימאיש רחא 
רחאל 8לזש הראיתש יפכ ,ולש רוביגה לש הקיגרטל ןיבמ 
ךרעמה ילוקלק ירה - ונממ םצעב הצור התא המו .ותריטפ 
,הדוזיפא ותטילשו ,וב ורחבש םה תירטסיליפה ותותיחשו 
ןבומכ .תטלש הגלפמל חצנ ןיא יכ ,דומילה אוה הלש חווידהש 

.תיטסינומוק היטרקומידודיספ וז ןיא םא 
,ןכאו די-ילדח לדיג אוה - 9ןוםלנצכ .ב ןינעב ךמע ןידה 
וכרוע היהו בותכל עדי אלש תא בריק אוה - תקהבומ אמגוד 
.תימצע הבשחמ לעב םג היהו בותכל עדיש תא קחירו הדיקשב 
.חיכות איבל המלש תמגודו - הז בוריקב חילצה ףא לרב םימעפו 
לש וייחב דועו ,די אלב ומכ איבל ראשנ לרב לש ותריטפ ירחא 

םוי" יתכירע לע ילע סעכ המכ .ותכירעב אלא ןימאה אל לרב 
תכירע לע רצלמ ןושמש תא ףדיגו ףריח המכו ולש "דחא 
ויה וידעלבש ,םישנא לש הז דובעיש .שיל םולש לש היפרגויבה 
,.כ.ב לש הקיטילופב ףיעס - סומלוק-ילולב וא ,סומלוק-ימליאכ 
המוגרתש תינמרג הלמ)ינרוכז .הזב ןיא יפוי הברהו ,םישיאב 
ןנולתה תורדתסהה תוצעוממ תחאב - וניניב (תושתכתה :ךרעל 
:יבמופבו לרב ול בישה .וסיפדה אל לרבש רמאמ לע ,םערע השמ 
רהזנ יתייהש ,ול יתרמא .סופדל יואר היה אל יכ ,יתספדה אל 
(םערע) היה וליא יכ ,יתפסוה ףאו ,איסהרפב הזכ ןובלע תחטהמ 
,ותכירעב חרוט היה ומצע אוה ירה ,לאמש ןויצ ילעופ שיא אל 
.י 0ןינעל אל לבא ,הנינשב הנע ...לש ותכירעב חרוט אוהש ךרדכ 

לש תירבעב ר''נתה תא ונימי יארוקל שיגהל שקיב רנחלק ףסוי (5 
רמולכ ,"ירבע ןגשרפ םע" םומע רפס ךא איצוהל קיפסה .ונימי 

.(ג"שת)תירבע הזארפאראפ 

.הטנדל יקסניטוב'ז םוגרת לע תינלטק תרוקיב המסריפ (6 

:םשב רמאמ (א"צרת) 'ג דיכ "הדובעה תודחא" ןוחריב םסריפ (7 
."77 ךותע"ב בורקמ הז ספדנו רזחש ,יקסניטוב'ז לש ותומדל 

"רבד"ב דפסמ רזש .ז וילע םסריפ יקסניטוב'ז לש ותומ םויב (8 
.("םישיא רוא"ב וסנוכ הלא לכ)הפיקמ הכרעה וילע ףיסוה ךכ-רחאו 

ךשמב םסרפמ היהש ,ונלש ףתושמ דידי לש רפס זא רואל אצי (9 
םימיב ,ויתומישר תא בתכיש ןדמש ,רבתסמו "רבד"ב תומישר םינש 
.בש ,עריא הז דציכ ,ההות ינא ןיידעו ,יתיהת ."רבד"ב וספדנ הלאש 
,"רבד"ל תונושארה םינשב דוהיב ,הבחר דיב דדוע ,תרוקיבה-דח ,ןוסלגצכ 
תויפיצ םהב חיפהו הביתכ-ןורשכ רסח היה ובורש ,םיבתוכ לש גוס 

.תויתורפס 

ירוקיבב .תוסייפתה ןכמ רחאל םהיניב הלח הארנכש ,רכל ףיסוא (10 
הזרא הארבהה"תיבב ,םיעבראה תונש תישארב ףרוח םויב .כ .ב לצא 
.ילעו ןדס לע ליטהש ,תירבע תורפסל ןוקיסכלה קנעב השיגפ וז התיה) 
לב :רמא יתהימת תעבהל .שידיי ינותע לש המירעב עוקש ויתאצמ (ורבחל 
.הברעה בורב וילע רבידו ,םערע השמ הבחר דיב יל קפסמ םינותעה הלא 
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