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דקש ןושרג 

1השדחה תושילתה 

י"אה רופיסהו ץיפוקרב .ד .י לע 

דוע הקוחל ,דנה םיילארשי-ץרא'ד הריוואלו ףונל עגונב 
•םידעוצ םרטו הב ונירעתה אל דוע .תיב תב תויהמ ונתייאר 

.הזיא םדאל חלצי רשא שי ךאו .אלמ דעצ התמדא לע ונא 
.ץוחמ אלו םכותמ םתוא תואדל עגר 

תפצמ-ךנמלא .ירבעה רופיסה לע — ץיבוניבר בקעי] 
.[95—96 'ע ,ץ"דת 

א — 

ךכ ,םירצק םירופיסב טעימש םשכ .הברה םירפס תושעלמ רהזנ ץיבוקרב .ד .י 
ירפ םה םהינש "חישמה תומי"ו "לארשי ץראב לדנמ םחנמ" .םיכורא םירופיסב טעימ 
ץראה םע םירגהמ לש םתשיגפ אוה םג יזכרמה םנינע ,ץראה םע רצויה לש ותשיגפ 
הנממ םידרוי וא (ןיחונמ ןוגכ) ץראב םיבשיתמ וירוביגש רחאל ןכש ,דבלב וזו ,השדחה 
תואיצמה לא תאז השיג .םשפנל טבזועו םהב לפטל רפסמה לדח ,(לדנמ םחנמ ןוגכ) 
.תוכוראה ויתוריצי ןיבל םירצקה וירופיס תיברמ ןיב ינורקע לדבה לע ונתוא הדימעמ 
הביבס וא הבכשמ םידקענ םה ,םויק לש רבשמ דבוע םירצקה םירופיסב וירוביג לע 
ןכש ,תימינפ אלא תינוציח הניא םתושילת !קודו .שדח לגעמל עיגהל ילבמ ,תיתרבח 
דדומתהלו הילא סחייתהל םיבייח םהו םברקב תלעופו תמייק ושלתנ הכותמש וז תואיצמ 
.םייגולויצוסה םהילגעמ לש םייגולוכיספה םיעקשימה ןיב םיקחשנ םה :רחא ןושל .המע 
םע וירוביג ןומיזב ץיבוקדב תריציב ךוראה רופיסה לא רבעמה רושק הז דגנכ 
דוע םידמוע םניא הלא .רצקה רופיסה תועצמאב תוצמתהל היושע הניא בושש ,היווה 
:םימשר עפש םע םינמדזמ אלא ,םהייח ישרש םיצמתמ םכותמש םייטאמארד םיבצמ ךותב 
(2 םירצקה וירופיסב ומכ) םינבנ וירוביג ןיא ןכ .םמויק תיתשתל ןיידע רדח אלש ,םיעוריאו 
,קתונ םדאל הרבח ןיבש יתימאה רשקה אלא ,םייתרבחה םהילגעמ לא תדמתמ הקיז ךותמ 
אליממ .תידדה הרידח ללכל םיעיגמ םיינשהש ילב 'ומצע ינפב דמוע םהמ דחא לכש דע 
.חתפא .ינויד זכרמב דומעי הז יונישו ,םינאמורה לש ינרוצהו ינחורה םפוצרפ הנתשמ 
קימעמו ןיינעמ חרואב ובצוע וב תונודנה תויעבהש ,"חישמה תומי" רתוי רחואמה ןאמורב 

.ןושארב רשאמ רתוי 

— ב — 

םייוצמ השדחה תואיצמה םע ודדומתהב יתרבחהו ישפנה ובצמו רגהמה תיעב 

רבשמש ,וירחאלש תורודבו קילאיב לש ודודמ ,םיררושמו םידפסמ .ונתורפסב ידמל 
.(3תונוש תודוצמ תורוצב ותוא םיבצעמו הז אשונל םיקקזנ ,םבלל בורק היה הריגהה 
טעמ ןאכ ריכזהל יד — השדחה ונתורפסב רתויב םייוצמה ןמ אוה אשונהש חכוויהל ידכ 
זזה .ח ,(ןאכמו ןאכמ ,הלחתהמ ,אצומה ,םיבצע ,ןולשכו לוכש) דנרב .ח .י ןוגכ ,הברהמ 
בקעי ,(ןיבורח בק ,ךרדה םא לע ,הבוזע רצח ,ןוחפ) רהנשו (הרוכע תיבח ,ןיקברד) 

.112—95 'ע ,ב"שת ,"עבקו יארע"ב ,ץיבוקרב .ד .י — !יקלה .ש :הז אשונב ןייעו 1 

.תרופסל אובמ ,"שולת"ה חותינ זיקלה .ש (עיבוקרב ירובינ לש תיתרבחה הקיזה !ינעב) ןייעו .2 

.172-173 'ע רותיב ,א"ישת ,ןחוב ינבא ,"ארונה קחרמה" — ןדס .ד ןכו .376—343 'ע ,לופכשה לעפמ 

ןיקלה .שו .נ ,ינ םידהב רמאמבו ל"נה רמאמב עיבוניבר בקעי ,רתיה ןיב ולפיט הז ןינעבו .3 
.תילארשיצרא תורפפ לע הטיסרבינואב ויתואצרהב 
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ןאמורה ,ןכ לע דתי .(4תחא הנש ,םלש םדא) חמצ .ש ,("תונבלה יתולותח") ץיבורוה 
,ירקיעה ואשונש הדיגה לש ןאמור אלא ,תמייוסמ הניחבמ ,וניא ןונגע י"של "םושלש לומת" 
,רמוק קחצי ,הלה .השדח ץראב רגהמ לש ותושרתשה תיעב איה ,ל"נה םירופיסה אשונכ 
םניאו אצומה ץראב וחפוטש ,דוסי-תוקיזו גהונו הבושת יכרד ,םיכרע םלוס ומע אשונ 

.םישדחה םיאנתל םימיאתמ 

איה ,םירגהמה רופיס לעב דמוע ןהינפלש ,תוירקעה תויתורפסה תויעבה ןמ תחא 
ינפל הלגמ הריגהה בצמ ,תורחא םילמב .םדאה בוציע ןיבל עקרה בוציע ןיב ןוזיאה תיעב 
םיששב לטב ומצע אוהש דע תודעו םיטבש ,תויתרבח תובכש ,ףונ ,םוקמ ,עקר רוביגה 
ומצע ינפב דומעל יושע "עקרה" רופיס םאו .ויניעל םילגתמה םישדח תוארמ לש אוביר 
וילא רוביגה לש ותקיז ןיבל עקרה ןיב ןזאל רצויה שקבמשמ םיישקה םילגתמ ירה 
תובר .שדחתהל בייחה ,"ןשיה םדא"ל םישדחה םיאנתה ןיב תידדהה הקיזה תא בצעלו 
,ךכל תובורק םיתעל תומרוג ןהו ,הלא ןיעמ ןוזיא-תונויסנ חתפל תוצבורה תונכסה 
דע ,הזמ הז םיקוחר םיראשנ ועקרו םדאהו ,תוינאגרוא ללכל העיגמ הניא הריציהש 
תיתורפס תודחא רוציל ילב ,וז דצב וז תולהנתמ תוינוציחהו תוימינפה תויושחרתההש 

.תיתימא 

בכרומ אוה "הריגה"ה ןאמורב יתרבח-יעסמה דצה ןיבל יגולוכיספה דצה ןיב ןוזיאה 
הריגהה יכרדמ הנושו אוה "ילוגס" הז הריגה בצמ ןכש ,ילארשי-ץרא הריגה ןאמורב רתויב 
םניא הירופיס •הילע םג אלא דבלב הריגה הניא י"אל הריגה .(5 םלועה תומוא לכ לש 
םירופיסה ירוביג יכ ,רשואו רשוע ,השדח תדלומ םישקבמה םינקתפרהו םישרוגמ ירופיס 
תידוהיה הריגהה ירוביג .תורודה תווקת לש תירוטסיה המשגה ןיעמ םמצע םיאור םהידצויו 
םהייחב םישגהלו הב תונביהל ,התונבל הצרא םיאבו יפוטוא-ירוטסיה ךילהתב קלח םה 
רוציל יושעה ,טסיפוטוא דוסי הז ןיעמ רופיס לכל םנכנ אליממ ."םימיה תירחא" ןוזח 
ותמשגה ןיבל שודקהו לודגה םולחה ןיב יגארט רעפו אסיג דחמ יעמשמ-בר יטתאפ חתמ 
,(ילארשי) ידוהיה הריגהה ןאמורב אופיא םימייק םינווכימ השולש .אסיג ךדיאמ תינוליחה 
רוביגה (ב ,ץראה תויעב םע דדומתמה רוביגה לש תילאודיבידניאה ותומד בוציע (א :םהו 
,ותמשגה ןיבל יפוטוא ןוזח ןיב תדמועה הרבחה לש התבישח יכרדו היתונויער אשונכ 
השדחה הביבסה לש תיפוגהו תיתרבחה תואיצמה תא וידודנב הלגמה דוונה-רוביגה (ג 

.(רבחמה לש "האוד ןיע"כ רוביגה) 
ןזאלו הלא םינווכימ ןיב גזמל "םושלש לומת" ןאמורב חילצה ,לשמל ,ןונגע י"ש 
עקרה לש טרופמה ובוציע ןיבל תיזכרמה תומדה לש יגולוכיספה בוציעה ןיב רקיעב 
.ותבצחמ רוצ ידי-לע הוותוהו לבגוה 'הנתוה רמוק קחצי לש ישיאה ומלוע .יתרבחה 
אצומה ילגרה ןיבש םידוגינה לשב ןולשכל םידעוימ ריעה ופי לאו ,דשאה הינוס לא ויסחי 
םג םא יכ דבלב תוליבקמ ןניא הינוס לאו ופי לא ויתוקיז .השדחה תואיצמה ןיבל ויכרעו 
ונולשכו ,הינשה לש התביזע אלא הניא הנושארה לש התשיטנש דע ,וזב וז תוגזוממ 
םדא ןיבש םינינעב ונולשכ םג אוה ,השדחה תפפורה תואיצמה תב ןיבל וניבש םינינעב 
יהלו תונבל לגוסמ וניא המלעב רבג יכרדב העותהו ,אילת אהב אה !יתרבחה ומוקמ ןיבל 
םילעופה תרוסמה תוחוכ .םישגמכ ומצעמו תינויצה המשגהה ןמ בזכאתמו ,השדחה ץראב תונב 
ידי-לע תענמנ "אבא-תיב" לא ותבישו השדחה תואיצמב םישרש תוכהל ונממ וענמ וכותב 
הרפש לאו םילשורי לא ויתוקיז .ותמשנב דובכ לש םוקמ ול שבכש ,שדחה םיכרעה-םלוע 
בוציעה ינווכימש ,אופיא אצמנ .ותביש ןולשכ אוה ויאושנ ןולשכו 'היבוברעב תושמשמ 
קקזנ דמוק .הב הנתומ הזו ישפנה ובצמב תינתומ ותודוונ .רוביגה לש ותומדב םיגזמתמ 
םיעיגמ םניא ץיבוקרב ירוביג !םהיניב ערקנ אוהו תומלועה ינשל יגארט חרכה ךותמ 
תויטלחה התואב םתואיצמ לאו םהיכרע םלוע לא םיסחיתמ םניאש םושמ ,תומלש התוא ידיל 

.דועו זמכיפ .י ,ינועמש .ד ,!דמל .י ,לשמל ,םה "םילוע" םיררושמ 4 

חרוא ,תרכ !ונכ) הקירמאל הריגהה ירופיס ןיב האוושה תפלאמ תויהל היושע ,תאז הניחבמו 5 

.לארשי-עראל הריגהה ירופיס !יבל רפסמה לש (בולזוקמ 
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,המע יתימא עגמ ללכל םיעיגמ םניאש םושמ םייתיעב םניא ץראה לא םהירשק .תיגארט 
רשב התשענ אל ץראהש ,םיריית םיראשנו ויה םה .דבלב יגלאטסונ אוה םרבע לא םסחיו 
םיאצומ םהו םכותב טעמתנ תידוהיה תרוסמה לש הפקת :דועו תאז .םחורמ חורו םרשבמ 
תינוליח המשגה ןיעמ םהיניעב תיארנה ,הדובעה תעונתב השדחה םתביבסב הל ףילחת 
לש הדימה-תמאב ץראב ינוליחה השעמה דדמנ היפוטואה המשגתנשמ .יתדה ןוזחה לש 
.תויוצר אלו תויוצמ הדימ-תומאב אופיא תדדמנ תיתרבחה תואיצמה .תואיצמל היהש םולחה 

יריטאסה רעפהש לככ תטעמתמ יחדקיבה ןאמורה לש תיריטאסה העיבתהש ,אקע אד ךא 
תפפורתמ ,המצע תואיצמב יוצמ יריטאסה לאידיאהש ןוויכמו ,רתוי ןטק יוצרל יוצמ ןיב. 
.דבלב םמוקמו םנמז ינב ,םילבגומ םינינעל תסחיתמ הריטאסהו תיריטאסה תוחיתמה 
ותביבסל דבעמש יפוטוא ישונא לאידיא רואל ,םדאכ םדאב תוערגמ שופיחמ לדח דפוסה 
לש ילאידיאה הבוגה תכמנה .תינתרקה ותואיצמ לש םינטקה םימגפב רדגתמו ,הבורקה 
םירופיסה לשו ץיבוקרב לש םינאמורב םיקהבומה םינמיסה ןמ איה תיריטאסה העיבתה. 
דעו זאמ .ללכב דעו ,םישימחה תונש דעו םישולשה תונשמ /'ויתודוד"ב םילארשיצראה 
לש הדימה תומא רקיעבו) יוצמ-יוצר לש םינוירטירקב "שדחה ילארשי"ה דדמנ התע 
םינקיריטאסה לש הלאכ) יוצמ יתלבו יוצר לש םינוירטירקב אלו (6הדובעה תעונת 

.(םילודגה 
ריעזה) יוצר-יתלבה יוצמה לע תרוקיבהו (ץוביקה) יוצרה יוצמל הזואיתופאה 
תא םיעבוקו ,ץיבוקרב לש ותריציב היבוברעב אופיא םישמשמ (רכו תורספס ,תונגרוב. 
,הברדא ;דבלב יווהו עסמ ןאמור וניא 'יחישמה תומי" םרב .יתורפסהו יגולואידיאה היפא 
הזמ הברהב הנוש וניאש ,קהבומ יגולוכיספ אוה הריציה תוילוח תא חירבמה דוסיה 

.תפלאמ תויהל היושע םיינשה ןיב האוושה ."םושלש לומת"ל תודחא קינעמה 
רבחמה ,ינשה טוחכ איה ןודדוג תידוהי ןיבל ןיחונמ לארשי ןיבש םיסחיה תוחתפתה 
תידוהי לא ןיחונמ לש תיעצמא-יתלבה ותקיז .רופיסה לש תוילאדוזיפאה תוילוחה תא 
םירזומה התבהא ייחו יוגל היאושינ ,תידוהי לש הרבע .יתרוסמה וכוניח ידי-לע תענמנ, 
תאטבמה ,רוביגה לש תויווחה תרשרש ."ינאטידופ"ה ןיחונמ ןיבל הניב ץיחכ םידמוע 

: םיאבה םירבדב רפסמה ידי-לע תגצומ ,הז םחי 

שפנ ימינב םויה דע רושק ,תינבר תרוסמב ,םימלשו םיארי תיבב ךנוחמ אוה ףא ותויהב" 
אלה .בועת ידכ דע ,סאמנו רז םואתפ הז םלוע ול השענ ,קודאה ןשיה םלועה לא תוסומכ 
עבקו ותרוצ תא רצש אוה — וייח ןולשכל םרגש אוה ןקוזמ שיבעמהו טונחה ,ומצע הז םלוע 
תומולחב ומצע תא האור אוה םניחל אל .םייחל רשכומ יתלבה ,םמעשמה ,בולעה ויפא תא 
םיפטועמ םידוהי ןיב ותדלומ לש ןשיה תסנכה תיבב ,רתויב ךדכודמ ובלשכ ,םישקה הלילה 

.7"ושארב עבוכ אלב תותילטב 

רסוח) וירוביג ,(ןשיה תסנכה תיב) ץמגע לש םיביטומה םלוע תא ריכמש ימ 
אוצמל וילע השקי אל אל ,(םולחה) ולש בוציעה יכרד תא וליפאו ,(תוליעפהו תולגתסהה: 
תרוסמה תיארנ ("םושלש לומת"ו "חישמה תומי") םירקמה ינשב .תורורב תוליבקמ ןאכ 
תענומ איהש םושמ ,הנממ רטפיהל םילוכי םניא ןיחונמו דמוקש ,םיצרש תפוק ןיעכ 
— ץיבוקרב לש ורוביג ,עדומ-יתלבו םליא אוה ןונגע לש ורוביג .השעמה תוריח תא םחמ 
ךבסךורתפו הפךוחתפ ול תוקינעמ ותועדומו ותונרבדש רומאל רשפאו ,עדומו ןרבד 
לטנשמ .םינוכנ םייוניכו תומיאתמ תואחסונ תועצמאב םירודהה תא רשייל ול םירשפאמה 
ןיחונמ .םולשב ומוקמ לע אב לכהו ,הצקוע לוכיבכ הנממ לטנ ,הכסי לש יוניכ תידוהימ 
הרובח"ב תרוסמה לא וירשקל ףילחת אצומו תינוליחה תואיצמה םע רשפתמ ,ובצמב ריכמ 

.(8"םילענ םיידסומ תונורקע" שדחה םלועב המישגמה "תיצולחה 
ותמוק .התחמשמו הריציה תא תרשפמ תינוליחה תואיצמה םע הרשפה םלוא 

 e דגמ .א לש וירוביג ןוגכ.

.חפש 'ע ,חישמה תומי — ץיבוהדב .ד .י 7 

.ו"נת '!> ,םש ,םש 8 
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ןאמור תא םיביכרמה 'םינושה םינווכימהו תכמנתמ יגולוכיספה ןאמורה לש תינחורה 
.רופיסב התואנ תימוק המרל יאנת איה הלודג תימוק תויבטקש םשכ .םילצפתמ ,הריגהה 
תויבטקה תשלחה .קימעמ יגולוכיספ ןאמורל יאנת הלודג תיגארט תויבטק הווהמ ךכ 
בוש םיטבלנ םניא וירוביגו ןאמורה לש ותמוק תכמנהל המרג "חישמה תומי"ב תיגארטה 
תעדומ הערכהב ידש ,םיכרד תשרפב םינותנ אלא אצומ תורסח תויסיפאטמ תויעב ךבסב 
,תירבעה תרופיסה תודלותב ךרד-ןבא אוה ץיבוקדב .ד .י לש ןאמורה .היכובממ תאצל ידכ 
רופיסה תשרפ תא C ולש םינאמורב) םייסמ ץיבוקרב .השדח הפוקת חתופו הפוקת םייסמ 
תשרפב חתופו (ץיבוקרב ,ןיסנג ,ןמפוש ,דנרב ,יקסב'צידדב לש םדוסימ) יגולוכיספה 

.(10 םויה דע ונתורפסב תטלשה יווהה ןאמור 

— ג — 

.תינאגרוא יתלבו תידידיביה ןאמור תרוצ רצי הריגהה ןאמורב םינווכימה לוציפ 
יהוז .יגולוכיספ יוטיב ללכל העיגמ ותורזש ילב ,ויתוביבסל ידכנו רז אוה טסינוגאטורפה 
אוהש דבלב הז אלש ,רכנ .ויתובקעב קותינש עגמב אלו עגמ רסוחב הרוקמש תורז 
ןיחונמ .רבחמה יניעמ (הילאבש ץוקה ןאכו) םג הבר הדימב אלא ,םירוביגה יניעמ םלענ 
ןמ שולת ותויהב .םירצקה םירופיסה ירוביג לש םהילוגלג לכ וילע ודבעש רוביג אוה 
ףוסבלש דע ,שדחה םלועל — םשמו ,הברעמ לגלגתמ אוה תיחרזמה תידוהיה הרייעה 
םייפארגואיג םניא ויתוסמו ויתועסמ .לארשי ץראל — תויולגה ינפ לע ועסמ ץקל עיגמ אוה 
.םייתרבחו םיישיא םיקבאמו םיישפנ םילוטלט ,םייגולואידיא םיטבל םיוולמ אלא דבלב 
לש התיווה תא ריאהל ידכ ,רוחאל תופוכת תוכלשה ךותמ רופיסב םיעיפומ הלא לכ 
ללכ ךרדבו ,םיקהבומ םזילאוטקלטניא ינמיס רוביגב םירכינ .התוחתפתה ךותמ תומדה 
יתלבה תוגהנתהה .לכשה ינזאמב םילקשנ הישעמו היעינמש ,תילאנויצאר תומד אוה 
.ללכה לע דמלמה ללכה ןמ אצוי תניחב איה (11תידוהי יפלכ תומדה לש תילאגויצאר 
ךישממ תאז תומדבש ,אופיא אצמנ .הרהמב הנוקית לע האבה ןפוד-תאצוי תוצרפתה 
םישקבמו השדח ץראל ולגלגתנש ,("תיכוכז ילכ"ו "שולת" ירוביג)וישולת תויומדב רפסמה 
תולילע לש הכורא הרושמ תאז הלילע קתינ ,רומאכ ,ץיבוקרב ךא .םישרש הב תוכהל 
המע תוגזמתמ ןניא ךא ,תיזכרמה הלילעל תדהא וא וז הרוצב םנמא תוסחיתמה ,הנשמ 
םילחה םיימינפה םייונישה ירחא בקוע ןאמורה ןיא .תחא תיתורפס תומלש ידכל 
טסינוגאטורפה ויא םהיבגלש םיבר םינינע ףשוח אלא הלועכ ודמעמ בקע רוביגה תמשנב 
אלא "חישמה תומי" ןיא ,תמיוסמ הניחבמ ."האור ןיע" אלא :ןאמורל תונוש םינפ 
והז תרחא הניחבמ !ןיטנובלו יקסניול ,קבק •א .א לש תרוסמל ךשמהב תינויצ היפוטוא 
לארשי ץרא יווה תאו תיאקירמאה הרוזפה יווה תא ארוקה יניעל ריבעמה ,יווה לש ןאמור 
ץראה לש הבחרלו הכראל "ןיחונמ — האורה ןיעה" תא רפסמה ריבעמ הז ךרוצל .השדחה 
ןדו הלגמ ורוביג .תויפוגו תויתגלפמ ,תויתרבח ,תויתובשיתה תועפות ותועצמאב הלגמו 
רופיס .תובשיתהה לאידיא לש הדימה תומאל םאתהב הבוח וא תוכז ףכל הלא תועפות 
תובשיתהה תורוצל (ורוביגו) רפסמה תא איבמ םיאקירמאה םירגהמה לש םתובשיתה 
ץוביקה ,(בורבוד :רוביגה) בשומה ,(םירה אנה הרוביגו "הננאש) הבשומה :תונושה 
תחפשמו ןודרוג תחפשמ) ביבא-לת ,(הלופע) הרייעהו ,(םייהקז 'בגהו םומע :םירוביגה) 
שארב אצמנ ץוביקהשכ תונודנו תוראותמ הלא תורוצ .(קישטניבר) םילשוריו (בוטשיא 

.ותיתחתב — ריעהו םיכרעה םלוס 
הדוה וליפא ןיאש םושמ ,ותערל ול רומשה רשוע אוה ןאמורה לש םינפה יוביר 
תונושה תויווהה ןיבל םירוביגה ןיב עגמהו ,והשלכ יוצימ ידיל העיגמה תחא תיתרבח 
הריכמו ץרא ינפ לע תפלוח-תרבועה םיריית תצובקל לשמ .ידסומו ינוציח ,ירקמ עגמ אוה 
וילא עיגמ וניא וא) ךותה תא קרוזו הפילקה תא לטונ רפסמה .הכות תא אלו התפילק 

.רתוי הברה תטרסומ איה העפותה וז הניחבמ זבש ,יגולונורכ קוידל זאכ םינווכתמ ונניא 9 

.הנוש ותויקוחש רצקה רופיסל יתרבחה זאמורה המור וניאו 10 

.געש-בעש 'ע ,םש ,םש 11 
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הארנ םלועהש דע !דבלב תוטלוב תורוצו םילפאו םירהוז םיעבצ הלגמ ךכ םושמו '(ללכ 
תונשב ץראה תוגלפמ ךרד ךתח ריבעמ רבחמה :דועו תאז .רוא-ןויזחכ וא תגעלנ תושיכ 
(בלח שוג ,אדויג-רב) תיטסינויזיברה הגלפמה תא חגנל תטלוב הנווכ ךותמ םישולשה 
הז ןיאש םיתעל המדנש דע !ןהידגנתמ תא חבשלו תוינגרוב-תויחרזאה תובכשה תאו 
הסיפתה .דבלב רישי יתרבח קבאמ אלא ומלועב ול ןיאש ,יטסילאוטקא-יתמגמ ןאמור אלא 
:ןוגכ ,דואמ תובר תויתרבח תובכש תונב ןה םגש ,תובשיתמה תויומדל סחיב םג הבחרוה 
דעונ ינבו (בורבוד) תיטסידנוב-תינכפהמ ,(םיוברדצ) תינדמל-תיביאנ היצנגילטניא 
תויומד דצלו ,תוינאגרוא ןניא תויגולורטקאדאכה תוחנהה םג .(תימלושו םומע) יאקירמא 
תויביאנ תויומד תועיפומ סומעו בורבוד ,ןודדוג תידוהי ,ןיחונמ ןוגכ ,תוינוגברו תוכובס 
קישטניבר) תובר תורוטאקיראקו םייהקז 'בגו םיוברדצ ,סירה ןוגכ תויתנוכת-דח תויממע 
לולצל ילב םיחטש ינפ לע תפלוחה תוינוגבר יהוז ,רומאכו !(רכו ארויג רב ,בוטשיא 
יניערגה יגולוכיספה ןאמורה ןיבל "ברועמה" יווהה ןאמור ןיב תבודעתהשכ ,םיקמעמל 

.תבוכרתל תכפוה הניא 

— ד — 

תעבוק תולפש תורוטאקיראקלו םיילאידיא םירוביג ןיבש תטלחומה הנחבהה 
לארשי ץרא תא ץיבוקדב דדומ הבש הדימהדומא .ןאמורה לש םיכרעה םלוע תא אליממ 
.רתיהש המ ויכישמממ המכלו ץיבוקדבל ול התשענש ,הדובעה תעונת לש וז איה השדחה 
תונש לש הקיטנאמורואינל — תיממעה תודיסחהו ,הלכשהה תורפסל תיפוריאה הלכשהה 
ישנאו (ןודדוג .ד .א לש לוגלג) 12 םירה אנינח ןוגכ ,תאז העונת לש הירוביג .םיעשתה 
,וליפא זמרמ ץיבוקרב .האמוטה תובא םה הידגנתמו השודקה תובא םה ןועדג תמר 
ןויערה לש תידבלה המישגמה איה תאז העונת יכ ,ישארה ורוביג לש וירוהרה תועצמאב 
ויהי םיימינפה וייח הנה ,ץראב םיינוציחה וייח תרוצ היהת הכ םאו הכ םא" .יחישמה 
תא םהילע תוססבמ ולא הלוגס תורובחש ,םיידסומה תודוסיבו הלענה חורב ןאכ םירושק 
דמעממ תעבונ הדובעה תעונת לש תגיוסמ יתלבה הזואיתופאה .13שדוחמה םעה דובכ 
לש םהירוביגכ תאז העונת ךותב םיחמוצ ץיבוקרב ירוביג ןיא .רוביגה לש ןנובתמה 
היווהב ץוחה ןמ םיננובתמ אלא ןוזנסומ .יו םחש ןתנ ,דנמ 'ץלמ ,ןייטשנכייר ,דנרב 
תולעתהל רוקמ ,בבר אלל ,תלכת הלוכש תילט תראשנ וז ךכ םושמו ,תללוהמהו תצרענה 

.ףסכנה םוחתל ץוחמ דמועה םדאל תוממורתהלו 
לדנמ םחנמ"ו "חישמה תומי" ןיבש וז איה ,ןאכ תשקבתמה תואוושהה תחא 
דיעמה חבושמ גצימ אלא הז ןאמור ןיאו) דגמ .א לש "ינאו הוודח" ןיבל "לארשי ץראב 
םייחה חרואל הצרעה רודח ,ץיבוקרב לש הלאכ ,דגמ לש ורופיס .(תודחא תוריצי לע 
,קימולש ךא .("קיימ קייל ייא"" והזחמב ןידה אוהו) הדובעה תעונת יכרעלו יצוביקה 
,הטמ לש םוניהיגב ריית אוה םתומכ ,ףסכנה םוחתל ץוחמ דמוע ,ןיחונמו לדנמ םחנמכ 
תא ,ךכ םושמ ,בצעמ וניא ,ץיבוקדבכ ,דגמ •דובאה ןדעה ןגל ףסכנו ,ריעה יכובמב 
סחיה תא אלא ,(רפכבו ריעב) םהלש םמוחתב וירוביג לש םיישונאה םייתימאה םיטבלה 
היגלאטסונה הקיזה .דבלב הלא םימוחת לא יגלאטסונה-יבויחה וא ילילשה-יתרקיבה 
,בצועמה םוחתה לש תמא תרכה תרשפאמ הניא תבצועמה תואיצמה לא תיתרקיבה וא 
,(1י ןיחונמ דובכל תכרענה הביסמב ןורמ ינבכ ביבא-לת ינב תא ,ץיבוקרב דיבעמשמו 
(15 הינש המגודכ) רחשו דגמ ירוביגש םשכ ,תורוטאקידאק תרוש אלא ריכמ רוביגה ןיא 

.דבלב תורוטאקיראק םיריכמ 
םירבחמהש םושמ ,ומשל יואר יטסינאמוה בוציע אופיא רשפאמ וניא יתרבחה עצמה 

לש םתשידפב רתוי אוה ונינעש ,יגולוכיספאה ןאמורה .10דבלב םיללצו תורוא םיאור 

.אנש 'ע ,םש ,םש 12 

.ונת 'ע ,םש ,םש 13 

.ז?הלו זר 'ע ,םש ,םש 14 

.112—89 'ע ,רחש .רל "בהזהו שבדה חרי" זייעו 15 
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ןויער לש הדימ-תמאב םידובג דדומהו םדא ינב לש םבוציעב רשאמ םייתרבח םיפונ 
"םייניבה" תורפס לש יתרבחה סותאפה .17ונתורפס תודלותב תיזכרמ הילוח אוה ,יתרבח 
תרוסמ ךישממ אלא ןאכ שדחמ וניא (הזחמבו ןאמורב רקיעבו) הריעצה תורפסה לשו 
הלאל םימוד ותריצי תא ובציעש םיאנתהש ,ץיבוקרב .ד .יל םג הברהב המדקש ,הנשי 
דבלב הקיטאמתב תרכינ הניא תאז תיתורפס תרוסמ .וישרויו וימדוק תריצי ובציעש 
תולעב תויומדל אלו םיסופיטל ותומכ םיקקזנ םירפסמה בור .בוציעה יכרדב רקיעב אלא 
,הירעב םירייסו םיריית תניחב ןיידע םה םהירוביג לש יראה קלח .םיילאודיבידניא םיוות 
תידוהי ,בוטרב .ח לש םהירוביג .השדחה לארשי ץרא לש ינועה תונוכשו היתובשומ 
ורצי אל ,םירחאו (םהלש םילועו הילע ירופיסב) דימש ,ףסוי-דב עשוהי ,להוא .מ ,לדנה 
הדימב ,וילאמ ןבומה רבד השענ אל יתרבחה עקרה .םתביבס לא תיתימא תיתרבח הקיז 
הניחבמ אוה רהזי .ם .דבלב ורפוש תויהל ילב ,וכותב לועפל יושע ישונאה רוצייהש 
ירוביג דעו הליבצ דעו םירפאמ) וירוביג ןכש ,ללכה לע דמלמה ללכה ןמ אצוי תאז 
יזכרמה אשונהו ,תיתרבחה תואיצמה ךותב םנויבצ לע רומשל ידכ םיקבאנ ("גלקצ ימי" 
ןויבצ לע קבאמ .תויסופיט הפוכה םלועב יטרפה ןויבצה תדימש :אוה וירופיס לש 
דע) וב םינימאמ וירוביגש ,םיכרעה םלועל האלמ תורכמתה רכמתהל אלש ןויסנ ךותמ 
"התא םוריע"כ הריעצה ונתורפסב םינורחאה םייוליגב .המלש הנומאב ("גלקצ ימי"ל 
קבאמ רכינ ,ןצינ המלשל "להואל דתי" ,דגמ ןורהאל "ליסכה הרקמ" ,דימש השמל 
לש םיכרעה םלועמ ררחתשהל ידכ (דואמ תיעמשמ-וד ,הארנש יפכ ,ותחלצהש) קומע 
תוילאודיבידניאה תא דימעהלו תוחולה תא רובשל הסנמ רימש לש השמ .הדובעה תעונת 
שפחמו םייחה יכרדב העות דגמ לש ליסכה !העונתה לש םייכרעה םיווצה דגנכ ולש 
תוזיתיטנאה לכ ךא .ןהש לכ תוקיז אלל תויחל שקבמ ןצינ לש קילואש !השדח הזיחא 
תברקתמ ןאכ אקוודו .הנממ ררחתשהל תולגוסמ ןניאו תידוסיה הזיתל תוסחיתמ ןיידע וללה 
תוטשפה ןיב םיטבלנ םניא בוש הירוביג .ונממ אצי ץיבוקרבש םוקמל הריעצה תורפסה 
םתושילתב .םתמשנמ ילארגטניא קלח ושענש םייתרבח םיכרעו תוחוכ ןיב אלא תודסומו 
רבעה-ירוביג לש תינוציחה םתושרתשהבש םשכ ,תימינפה םתושרתשה תרכינ תינוציחה 

.תושילתה תרכינ ,הווהה ירוביגמ לודג קלח לש וא 
"תיתרבח" הפוקת לש רעשב אופיא םידמוע ץיבוקדב לש םיכוראה םירופיסה ינש 
םירצקה וירופיסב םישולתה .ונתורפסב ,הלכשהה תפוקת לא ונתוא הריזחהש ,השדח 
ירוקע םה םיכוראה וירופיסב םישולתה ,םתוישיאמ קלח התיהש הביבסמ םירוקע ויה 
תוערכה םש וירוביג לש םהיתוערכה ויה ךכ םושמ .םתמשנ לא ללכ רדח אלש עקר 

ורופיס? ,לשמ? ,ותוושהל יאדכ "םייניבה רוד" ינבו ץיבוקרב ?ש ורוד ינב םירפוסה !יבמ 10 

עצמ רכינ ינש רצמו ,יתרבחה עקרב בכרתמ יגולוכיספה דוסיה זיא וב םנש ,"םינננ" — שרב .א לש 

הז גיצמה ,זמשא .א לש "רצימה זמ"ל יתנווכ :1932ב םסרופש הזחמב ץיבוקרב לש הזל המוד יתרבח 

.תוינגרוב-ריעז תורוטאקיראקו םייצולח םילאידיא ,הז לומ 

,ירעי ,יקצירטסיב ,חמצ ,שרב לש י"אה םירופיסב עיפומה הז ןונב יטנאנימוד וקל ונתנווכ 17 

.דואמ םיבר הנשמ יווק םיפעתסמ הז יטנאנימוד וק רצל .(הילעה ירופיסו יווהה ירופיס) םירחאו יננה 

."םייביסולקסקא" םינואטב ינשב ומסרפתנש "םיריעצ" יגוח ינש לש תורהצה יתשב !ינע שי ונאשונ ררוצל 

טוקלי" (1ל ונתנווכ .יצוביקה אשונל תעדומה תוקקדזההו יתרבחה םותאפה טלוב תורהצהה יתשב 

:םיפתתשמה זיב .:רות .ח ,םחנמ .ע ,יחרז .י :םיכרועה) ב"שת הסאיחא תאצוה ,"תורפס ירבדל ימלשורי 

:תמיתסמ הרהצהה .(רמרק .ש ,יכדרמ .ב ,קוסב .מ ,יחרז .י ,יגלש .מ ,ירמת .מ .:רות .ח ,ילבימ .י .ב 

םלוהב וז העשב םבל םעופ םתעבה ינפא יוביר לכ םעש ,םיריעצה םירפוסה לש םחבשל רבדה בושחנו" 

טוקלי" (2 .יוכו "ותויח רוקממ שלתנ אל תורפסב שדחה רודהש אוה תוא .הלוגהו םילשורי — דחא 

"םיעירה תחיש" .(םחש .גו זוזנסומ .י ,רימש .מ םיפתתשמה :יב) 'נ ץבוק ,ו"שת א"תב אציש "םיריעצה 
תורודמל רוא היהי אלו המדאה :מ ונילעהש םחלל םעט היהי אל" :אבה טפשמב תמייתסמ תחתופה 

רימש .ם םש םסרפמ תאז חורב ."לארשי תלואגל שדוק םלוכ ויהי אל םא — םירהה ישארב ונרעבהש 
."ירוד ינב םע" םשב הסמ 
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437 שמחו םיעבש ןב ץיבוקרב .ד .י 

יאל םדא ןיבש ,תוינוציח — ןאכ וירוביג לש םהיתוערכהו ומצעל םדא ןיבש תוימינפ 
םיימוכיסהו םייללכה 'םיטשפומה םירואיתה יוביר םג ןאכמ .תובכשו תודסומ ,תואיד 
שוטמה תובחרה ,םירצקה הלאב ישממה בצמהו ןויזחה ןוטלש דגנכ ,םיכוראה וירופיסב 
הליחת וכלהש 'םיריעצה ונירפסמ .ןאכמ יבויחה המוצמצו ןאכמ הביטקפסרפה לש תשט 
יכרעה ונמויק השענשמ .יגולוכיספה רופיסה לא הנורחאל םירזוח ,יתרבחה רופיסה ךרדב 
תואלמב המבה לע הלועו רזוחו ,תונכומ תוינבת לש יוטיב תויהל םדאה לדח ,יתיעב 

.רתוי הלודג תישונא 

— ה — 

ןאכ תטלובו "לארשי ץראב לדנמ םחנמ" רופיסב בטיה תרכינ השדחה תושילתה 
■ירוקמה לדנמ םחנמ ןיב האושהה תשקבתמ ."חישמה תומיב" ןאמורב רשאמ רתוי הברה 
ןמ ללכ רוקע וניא ,ילאטוטה שולתה ,םכילע םולש לש ורוביג •שדחה לדנמ םחנמ ןיבל 
םג הרשבמ רשב ,תאז תואיצמ לש ןוילע יוטיב אלא וניא אוה .חמצ הכותמש היווהה 
תרוביגש םושמ הריטאסה ןמ םכילע םולש תריציב ןיא .הרואכל הנממ דרפנ אוהשכ 
התחימצ עקרק תאו תומדה תא לבקמ רצויה .היצאנגיזר ךותמ ןידה תא םילבקמ הרצויו 
םיאנתה לא אלא תומדה לא ןווכמ וניא תאז הריציב תרוקיבה בק .ןדגנכ םמוקתמ וניאו 
תואיצמ םע תינתרק תודהי תנמזמה היצאזינאבדואה תעונת לא ונייהד ,םייתרבחה 
ןתרק ,םרב .דדומתהל תעבתנ איה המעשו ,התגשה חוכמ הלעמל איהש ,תיטסילאטיפאק 
רופיס"ב תויבטקה .םכרד ותבישח-ד-חו ,םלרוג ולרוגש ,םיחא-פידוהי ןיב לדגו ךלוה הז 
עבטמ לש תידדצ-וד הראה אלא דוגינ הניא ,הלעבל לדנייש הנייש ןיבש ,"ינורגיאה 
הישולת לש םתורבגתה חוכשו דחא ןרוקמ התוישרשו התושילתש ,תינתדקה תודהיה 
בידק .א רמוא קדצב .םתחימצ עקרקל ץוחמ לא םג םתוא הוולמה תוישרשה ןמ באוש 
,דבלב ינשה תא ונרכה וליא" :ץיבוקרב .ד .י לש הירלקפסאב לדנמ םחנמ לש ותומד לע 
תועסמה ישנא ןיב ססונתמ ומש היה ,וסומלוקב בטיה הדורצ תיביטקייבואה תואיצמהש 

."18רבד םשו למסכ וניפב ןותנ היה אל ךא ,םימסרופמה 
"לארשי ץראב לדנמ םחנמ""ב לחש טסיהב אוה בירק וילע דמעש הז יונישל ןמיס 
ריאמה ינורגיא-רופיס וניא ץיבוקדב לש ורופיס .הריציב "םישגנתמ"ה תוחוכה תניחבמ 
ץירמ לדנמ םחנמש תורגא ףסוא ,יתיווז-דה רופיס אלא תואר-תויווז יתשמ דחא אשונ 
תובאה ןיבש יגולואידיאה קבאמה לא הרבע דקומה תדוקנ .השודקה ץראה ןמ ותשאל 
ןב לישריה השמ דוחיבו קמעה ינב) םינבה ןיבל (לפפאצראווש וליפכו לדנמ םחנמ) 
ךותל הטונ םפונו םוחתל ץוחמ הז ןליאכ םידמוע ורבחו לדנמ םחנמ .(לדנמ םחנמ 
םהינב יניעב ץראה תא םיאור םהש םפוס .וכותב תמא לש םישרש וכיש ילב 'םוחתה 
םייושע "םילדנמ םחנמ"ש ,קרוי-וינו הסידוא לש הכשמה אלא םדידל ביבא-לת ןיאו 
םצק תא תרשבמה תיתרבחה הכפהמה הלח קמעב קרש דועב ,םימכ םיגדכ הב שיגדהל 
םוקלו לסחתהל םילגוסמ םמצע םהש ילב ,םלוסיחל םבלב םימיכסמ ןאכ תובאה .םהלש 
הבושת לעב ויצחו ןשונה לדנמ םחנמ ויצח" ץיבוקרב לש לדנמ םחנמ .םהינבב היחתל 
הנשיה תואיצמה תויציצב קדוב אוהו ,19"תואלדנמ םחנמה תא ונושל טבשב טבושה 
ןאכ םילבקמ תובאה .(לאערזי קמע) השדחה תואיצמה לש הדמ-תומאב (ביבא-לת איה) 
תאשו ,םהינב ורציש תיתרבחה תואיצמב םירעתמ םניא ךא ,קבאמ אלל םהינב-ידועש 
ןיבל םתיווה ןיב אופיא םייוצח ץיבוקרב ירוביג •םמצע לע ולביק םייאדיאה הירועש 
הריתסה .ענכשמ יגולוכיספ בוציע ידיל עיגת וז תיתוהמ הריתסש ילב ,תיתרבחה םתעדות 

:ימוקה רעפה םוצמצל (רומאכ) האיבמו תואיצמה ךותב ןאכ היוצמ יוצרל יוצמ ןיב 
תיתשתב יחצנה ערקה ינפב תיטסירומוה העינכ אלו תומוהת תבקונ תיתרבח הריטאס אל 
לא תיפוםךיא הצרעהב סחיתמה בר םותאפו הנטק תילאקול תרוקיב אלא ,תואיצמה 
לא תסחייתמה וז ןוגכ ,תימוקמדויטסילאוטקאה הריטאסה יוביר ןאכמ .תומייק תויווה 

.20" 'ע ,"םינויע" :בירק .א 18 

.201 'ע ,"םינויע" :בירק .א 19 
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רוניבא הטיג 438• 

— אסיג ךדיאמו !יוכו תונסדרפה ,(עק 'ע) א"ת תיריע ,(המק 'ע) ביבא-לתב רוידה בצמ 
תאז ךרדב .(דכק 'ע) ץולחלו (חיק 'ע) בשומל ,(טצ—צ 'ע) ,ץוביקל יטתאפה ללהה 
ירוקמה רוביגל דוגינב -דחאכ היוצרחו היוצמה תואיצמה ןמ תיזכרמה תומדה תרקענ 
וילע תרוקיב לכו רותיווה םע ההדזמ אלא ,יטתאפ טסילאידיא וא יתרבח רקבמ וניאש 

.דחאכ ותבצחמ רוצ לאו וילא תסחיתמ• 

הניא םייטמארדהו םיירופיסה הייוטיבכ הדיעצה תורפסה לש תיתרבחה הריטאסה 
סותאפ העילבמו יטסילאוטקא םזילאקול תיובש איה ףא .ץיבוקרב לש וזמ הברהב הנוש 
לת ירספס יפלכ היציח תא תנווכמ איה םג .רתסנ (הדובעה תעונת לשמ בוש) יתרבח 
םינשה רשעב ,ןכ לע רתי .תדבועה לארשי ץרא לש התלודג לע תזמרמו היליכשמו ביב» 
,(ןהילע רבדל םוקמה ןאכ אלש תוביסמ) הירוביג םג ויה הנידמה תמקה רחאל תונושארה 

.השדח ץראב םיינוהמת םיריית תניחב ,תובורק םיתעל 
הדקמ") ונלש הריטאסה תוחתפתהב ישממ יוניש ינפב םידמוע ונא םא תעדל ןיא 
לש הכות לא רודחל יושע לודג ןורשכ קרש ונל ריהנ םלוא .(ךכ לע זמרמ "ליסכה 

.אלמ יוטיב הל תתלו ,םירקבל תושדח הנתשמו תמרוזה ,ונתיווח 
היווהה תא ריהזמ יוצימב הלעהו ,ונלש םירפסמה יבושחמ אוה ץיבוקרב .ד .י 
היווהב יתרבחה ןאמורה לש לודגה סדרפל ץיצהשמ ךא !הירוביג תאו הנשיה תיתרבחה 
ןאמודל דסמה יחינמ ןיב אוה תאז םע .עגפנ ,םישרש הב וכיה אל וירוביגש ,תילארשי 
תופוקתה ןמ תחאל תירקיע יוטיב-ךרד שמיש וייוקיל! תורמלש ,ילארשיה יתרבחה 

.וניתודלותב (רתויב תופיהו) רתויב תובושחה 

רוניבא הטיג 

ץיבוקרב .ד .י יניעב חישמה תומי 
תולככ ידחא ונאב !ונרתא הנהו — חישמה תומי ךותל ןאכ לופנש ,יתייה רובסכ" 

"".!רבד םושל ןאכ םיכירצ ונא ןיא בוש !אב רבכ חישמ !חישמה ידחא ".!לכ,ד 
ןושארה םויה וילע רבעש רחאל ,הלודג תובהלתהב םיוברדצ רטסימ עימשמ ,דלא םירבד 

אוה ועבטמש ,רופיסבש תיזכרמה תומדה ,ןיחונמ ד"ד .הקירמאמ הלע הילא ,ויתובא ץראב 
,םלוא .תימצע החכשו המלש תובלתהל ,וחיש ןבכ ,רסמתהל זעמ וניא ,ןחתנו ןקפס ,ןססה 
ךכ-לכ הנוש הניא ,ביבא--לת השדחה דיעה ןמ הנושארה ותומשרתה ,רבד לש ותימאל 
הניא ,טעמ תינוריא תיארנ איה החיתפה םעש ,רופיסה תרתוכ .םיוברדצ לש ותומשרתהמ 

רצעמה תרסח תובלתהה םע ההז הניא ןיחונמ ד"ד לש תחכופמה יתייאר .רקיע לכ תינוריא 
לארשי-ץראב השענה לע םהיתועד םלוא !טעמ ךחוגמה ,ןונבלהררא — םיוברדצ לש םיד 

.ןורחא ןורחאו ןושאר ןושאר ,תחנב רופיסב אנ ףדפדנ ךא .יפוס םוכיסב תוותשמ 
ליאוה ,וז הרדגהב רחבש ןכתי .רופיסכ ץיבוקרב רידגמ "חישמה תומי" ותריצי תא 
"חישמה תומי" ירה ,אסיג ךדיאמ .ןאמור גשומל םיאתמ חנומב ונכרבתה םרט תירבעבו 
תוטשפ !ןאמורב בשחהל אוה לוכי וכרא תניחבמ ."רופיס"ל "ןאמור"ה ןיבש לובגה לע דמוע 
רקיעש ןוויכמ ךא .רופיסה לש הירוגטקל ותוא תוסינכמ דחא ירקיע אשונב תוזכרתה ,הנבמה 
ןאמור חונימה תא לבקל לכונש ירה ,תיתומכ איה ןאמורל רופיס ןיבש תלבוקמה הנחבהה 
תושפות תויווחשכ ,יקסראקיפה ןאמורה תנוכתמכ יונב "חישמה תומי" •רתויב םיאתמכ 

.תונשוימה תואקתפרהה םוקמ תא 
יבגל םישוחינה לשב "חתפמךאמוד"כ ותוארל םיבר ושקב ,רפסה לש ותבוטב אלש 
םייוהיזו םישוחינל יותיפה ,ןכאו .תונמא תריציכ רפסה תייאר החפקתנ ,תרחא וא וז תומד 
"חישמה תומי"בש רחאמו :לודג ץראב בושיה היה אל םישולשה תונש תליחתב .בר אוה 
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