
ןונגע תריציב םהיתוליהקו םידרפסה תומדל תורעה

סיו ללה

א יה ותריצי ךלהמב תונוש תוידרפס תוליהקל ןונגע לש ותוסחייתה
ן ונגע ףשוח הז םגד תועצמאב .תפומ תליהק לש רתסנ םגד הלגמו ,תיפיטואירטס
ל ש המויקל דה אצומ אוה ובו ,ארקש םיבתכה ןמ הנוב אוה ותואש ,יפוטוא םלוע
.ותולג םע םעהו ,יותדיל םע הנממ שרוגמ םדאהש ,תרחא היווה

ד ובא קבאמ ךותמ 2תויפוטוא תויואיצמ ותריציב בצעלו דדובל ףאוש ןונגע
ה מינ ןהב שיש תוריציב טרפב .הב יח אוהש תואיצמה םע קסופ יתלבו

ם לועל רשקה לש ותווהתה רחא בוקעל רשפא ,תונורכז יעטקב וא ,תיפרגויבוטוא
ו חור וילע ףטעתהב ,ןייעמ ,(ןונגע) סיקשטאשט ףסוי לאומש ,ךרה רענה .חרזמה
, תויתדגא תויואיצמ לע םירפסמה םימונצ םירפס םתואב ,וריעבש שרדמה תיבב
, תואיצמו ןוזח ,הדגא ורזשש םיעסונ לש םתודע ירפ ןקלחו ,ףורצ ןוימד ירפ ןקלחש
.תורפס תוריציב םינוש םינונימב תמייקה תבורעת

ת ורפס ,חרזמה תוצראב לארשי יחדינ לע םירופיס ,םיטבשה תרשע תודגא
ה כלה ירפס דצל ,הלא לכ ,תועסמהו םיעסונה תורפסו ,היתורודל תיפרגוירוטסיה
ם ימיל רשאו) רפוסה לע םסק ךליהש גםימי תדמח רפסה ומכ ,םיירטוזיא גהנמו

. תבאוש ןבאכ ןונגעל ויה ,(םיאתבשה יגוחמ ידוהי היה ורבחמש םולש .ג חיכוה
ל ש ומלוע ,ידסממ־יתכלה םורט ,ינושאר םלוע ויניעב וגצייש םיגהנמ הליג םהב
ן קיטנמור ךרדכ ,יביטאוטניא ןפואב הקחתה אוה .ועבט תחשוה םרטב םדאה
ן ויסינב ,יעבטה טפשמה לש וייוטיב רחא ,היצילגב הלכשהה תפוקתמ דרשש
ב לתשהל ףא הסינו דובכ ול שחר םנמא ןונגעש ,ינלפלפ־ינדמלה םלועה תא ףוקעל
ל ע בתוכ אוה ךכו .וב תיב־ןבל ךפה אל םלועמ ךא ,ותריצי תועצמאב םעפ ידמ וב
י נא יתייה ובו ונריעב היה ידיחי םימי תדמח רפסה לש ספוטה ותוא" :םימי תדמח
ו לא) "םימי בבלב" ורופיסב םג .(82־8ו ׳מע ,״האולמו ריע״) ״ירוענ ימיב ארוק
ר פס וליפאו" :ןייצמ אוה ,לובמטס תליהק תא ןונגע ראתמ ובש ,4(הכקת ׳מע ,ולאו

."םלצא יוצמ םימי תדמח
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י וסיכ" רופיסב אוצמל רשפא חרזמה תוליהקל סחיה תושבגתהל הרורב תודע
:תוליהקה ןברוח םעו האושה אשונ םע דדומתמה ,"םד

הפי םיקוחרו םיבורק םיחא לע הנטק העומש וליפא רענ יתייהשכ
תרבוח ידיל הלגלגתנ תחא םעפ ינרוכז .םלוע ינדעמ לכמ יל התיה
ל כ היהו ןטסידרוק יבשוי לארשי ינב וניחא לע הב יתארקו הנטק
ע יגהשכ רתויבו .בוט ולוכש םוי ןימכ וירחאלש םימיהו אוהה םויה
י ל יוא .ןמית יבשוי וניחא לא םירבד וב יתאצמו ריפס ןבא רפסה ידיל
ב וריק ךותמ וליאכ המוד םיסנוכמ תויומדה לכש ןאכ ,רמוא םא
.בלה קוחיר ידיל םיאב םוקמ

(92 ׳מע ,״םדה יוסכ״ ,המוחה ןמ םינפל)

ת דמע םיגציימ םה םרקיעב לבא ,רופיסה רוביג ,ללה ׳ר לש וירבד הלא ,םנמא
ן אטבל ששוח ןונגעש ,תויטסימוניטנא־תויטסיאובאט תודמע םיאטבמו תיפצת
.תורישי

ן כש ,תיתולגתה ומכ היווח תניחבב ןונגעל איה חרזמה תויולג תעפשב השיגפה
ר תויב תטלובה המגודה אוה ,לארשי־ץראב תוצוצינה טוקיל וא ,תויולגה ץוביק
ה שוחת ךותמ ותריצי תא רצוי ןונגע .הבותכ תיפוטוא תינכת לש התושממתהל
ל ע :םייחה תודסומ לכ לע הטלתשנ דוריפה תיווהש השוחת ,תוניגע לש תיגרט
ש גפמה .ותריציל ןמאה ןיבו ותשאל שיא ןיבש ,הנוקל לארשי תסנכ ןיבש םיסחיה
ג ציימ אוה .הררופתהש תואיצמל ךפוהמ ךלהמל יוטיב אוה תוצבוקמה תויולגב
.תוניגע רדעה לש בצמל ,ונייה ,רוביח לש בצמל הביש לש תורשפא

ת ומוקמ לכמ לארשי ינב וניחא לש תושדח םינפ יתיאר םוי לכב שממ
ל א םינפ יכוליה ךרד יתיאר םירפסב יתונטקב יתארקש המ .םהירוזפ
ל כמ שממ .םינקורמ םינמית ,םידמ ,םירכוב ,םיסרפ ,םילבב .םינפ
ל אל םיללפתמ םלוכו ,ואב וצבקנ םלוכ םיקוחר םייאו ץרא יווצק
ם תואב .וריע םילשוריבו ומע לארשיב רחובה ,לארשי יהולא ,דחא
ה מוד וניא .םינשה לכ םהב יתשקתנש םירבד המכ יל ושרפתנ םימיה
ם יקרפל יל ןמדזנשכ .םירפסב דמולש רבדל ויניעב האור םדאש רבד
ם הל םירזומש יתרכה יניע וארש הממ םימכח ידימלתל רפסל
ם ינקז תיבב יתללפתה דחא תבש ליל .[...] .םתעדמ םיקוחרו םירבדה
רבחמו דחא ןקז דמע הליפתל תבש תלבק ןיב .םישדח םילוע לש
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ן ופרט יבר הנשמל עיגהשכ ,ןיקילדמ המב קרפ םהינפל הנשו רפס
י יז ייב ,םהל רמא ףכו [...] ,דבלב תיז ןמשב אלא ןיקילדמ ןיא רמוא
ן מש טימ טכעל יקידתבש יד יצ ןאצינאב יצ ףעז גהנמ א ןעוויג זיא
, םיעיגמ םירבדה ןכיה דע התא עמוש .להע בילא שאט יד זיא סאד
ש יגרמ וניאו ןאכ רד אוה ירהו לארשי ץראל הלעו הכז לארשיב בר
.גהנמ א ןעוויג זיא םלצא רמולכ ,ייז ייב רמואו

(98 ׳מע ,םש)

ת לוטנ תוברתכ וא הבישח תרוצכ הז רשקהב תויזנכשאה תא שרפמ רפסמה
ת מועל תאזו ,םייתיווחהו םיירוטסיהה םירשקה ןמ קותינ איה התאצותש ,תושיגר
ל ש םמלוע ןיבל ץראב הרבחתנש הנשמה םלוע ןיבש קדוהמהו ליבקמה רשקה
ו נייה ,"ייז ייב" יזנכשאה ברה רמואשכ .לארשי ץראב םייחה ,םשה יארי םידרפס
ה ז ברל ןיא .םוקמבו ןמזב - ונממ קוחר םמלועש םיאנתל ןווכתמ אוה ,״םלצא״
ך לוהה ןשי־שדחה רשקהה לש תועמשמה תייאר לע תועיבצמה תושוחה
ל וטיב הרקיעש ,ץראל היילעה תועמשמ םצע תא רתוס "םלצא" יוטיבה .הווהתמו

ח רזמה שיא ןיב הקודה הקיז תוחפל החינמ ץראל תושיגר .םוקמהו ןמזה תוציחמ
.ןושללו ףונל

, ישפנ רשק וב שיש דיחיה םוקמה איה הרבעמה ,"םדה יוסיכ" ,רופיס ותואב
ם יירודיב םיעצמא - יכותהו ףוקה ,הרמיזה תבית .תמאה ילילצל תושיגר אטבמה
. הרבעמב הכישמ רוקמ ןיידע םה - חלכ םהילע דבא רכנתמה ינוריעה םלועבש
י בשויש םימתה בצמה ןמ תעבונ וזכש תיביטימירפ הרוחס רוכמל תורשפאה
א לא איה ןיא בושו רבד הב לקלקתנש ,הרמזה תבית לש הלוק .וב םייורש הרבעמה
י נוציחה רושימב ךא ,חרסש םלועל הימינוטמ אוה ,רובש טילקתכ המצע לע תרזוח
, תמאה םתוח תא ,ינוג־דחה הרוטרטב ,הביתה תאשונ תימינפה תואיצמב .דבלב
ם ה םשמו ,םונהיגה ךותב הובג םוקמ םהל רצבתנש ,חרוק יעולב תריש תא
ת א גיצמ רפסמה .(56 ׳מע ,םש) ״םיאדבה םהו תמא ותרותו תמא השמ״ :םיזירכמ
: תמא לש הז תותיא יביטאוטניא ןפואב תוניבמה תודיחיה תוירבב תורבעמה ידלי
ד ולב ןהב אצויכ ,היה ןולקשא לדגמב ,היה וכעב ,היה הירבטב ,היה תפצב"
ן יתואינש תומוקמה םתואב ,תונושה תורבעמבו ביבא־לת לצאש ופיבו הלמרבו
ן ונגע .(83 ׳מע ,םש) ״יכות עומשלו ףוק ינפ תוארל םיחמש תוקוניתהו הרמז לוקל
א ל ןמזה ינישש ,תומימתה תוירבל ותריצי לש רתסנה רסמה תא ריבעהל חילצמ
.ןתומימתב ומגפ
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תואיצמו ןוימד

ב צעל ןונגע ידיב םיירקיעה םיעייסמה םה תואיצמל הדגא ןיבש בולישה יכרד
ם לועב םידרפס םידוהי םיכרוכה םיבושחה םיטסקטה ןמ .ידרפסה םלועה תא
ם ידוהי ןיינמ לש אלפומה םעסמ ורקיעש ,"םימי בבלב" רופיסה אוה הדגאה
י פ־לע ןפוד אצוי השעמ אוה הז יחישמ־יזגכשא עסמ .לארשי ץראל היצילגמ
א יה ,יתבר אטשוק" ,לובמטס תליהק תמועל ,תיזנכשאה תואיצמה לש תומרונה
ל כש" ,הנש לכב הניפס תרבושה ,(דכקת ׳מע ,ולאו ולא) ״לובמטס איה הנידנטשוק
ו א וניתובא ירבק לע חטתשהל לארשי ץראל הלוע ודיב תלוכיו םשה ארי ידרפס
ם ידוהיה .םיבבלנה םיזנכשאה "פמרט םיספות" וזכש הניפס לע ."םש עקתשהל
ת מצמטצמה ,לארשי ץראב השענה יבגל ידעלב עדימ רוניצ םג םישמשמ םידרפסה
.(זכקת ׳מע ,םש) םיזנכשאה םהיחא תא םיכירדמה םהו ,שדוקה ירע עבראב

ת כירעב ןנובתהל שי וז הריציב םידרפסה לש םדוקפתו םמוקימ רחא בוקעל ידכ
.והנבמב וא קרפה

ר ואיתל ןונגע רבוע ץראל היילעה תווצמב םידרפסה לש םתוקבד ןויצ רחאל
ר יעה ינייפאמ לש יגולטק טוטרס תועצמאב השוע אוה תאז ,תילאעמשיה היווהה
ל כ ןשיה ,ןלצעה לובמטס ךלמ לש תידגאה ותיווה רופיס תרזעב רקיעבו ,לובמטס
ה מהוז ,תומימתו תוירזכא ,םזילטפ ומכ תונוכת בלשמ אוה הז ידגא רואיתב .הנשה
ה לכמה הפרש רואיתב עטקה תא םתוח ןונגע .לובמטס ריעל םיינייפואה ,םוטמטו

ן ויצל רבוע אוה ,5תועסמה ירופיס ירבחמ ךרדכ ,דחא םלעהב ,דיימו ריעה יתב תא
:תידוהיה הליהקה לש היינייפאמ לש יגולטק

םימעפו תואמ עברא םימעפו םיתב תואמ שולש תפרוש איה םימעפ
ם יקעוצו םידמוע ריעה ירמוש אלא שאה תא םיבכעמ ןיאו .רתוי

ש י תויסנכ יתבו .ואיבנ אוה דמ חומו םיקולאה אוה םיקולא
...םהב םיחוטש ןיטיפטו ,רתויו האמ לובמטסב

ם ימלסומל שדקומה עטק ןיב תבלושמ תידרפסה תידוהיה הליהקל תוסחייתהה
ת יווה לכ תא ןונגע רקוס ,תועסמה ירפסמ ךרדכ .םיארקל שדקומה עטקה ןיבל
ק רפה רקיע לבא ,התוער לע תחא תונירקמ תונושה תודעהש הזכ ןפואב ,ריעה
בטוקה םלגתמ תינלדבהו הפוגסה ,תיארקמה םתיווה יקמעב רשא ,םיארקל שדקומ
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ל ש (הזאטסופיה) המצעה םיווהמ םה .תידרפסה הדעבמ רתוי ףא יפוטואה
ף ידעהל ותובייוחמו תיתדה ותוכייש ןיב טבלתמ וליאכ רפסמה .תידרפסה הליהקה
ך ות ,תולועו תוצרופה ,עטקבש תויטסימוניטנאה תומגמה ןיבל ,ויכרעו ומע תורוק
.ידוהיה־ינברה דסממה לע תזמורמו תמיוסמ תרוקיב ידכ

ם ידוהיה לש ,םיקהבומה םינויפאה וא ,תויסופיטה תונוכתה לש גולטק ךורענ םא
ו ב אצמנ ,םירחא םירופיסב םגו הז רופיסב םינשנו םירזוחה םינויפא ,םידרפסה
, ("ךלמ ראות םראות") שובלב םתדפקהלו םנויקנל ,םהבוגל ,םייפויל תוסחייתה
ת וגייתסההו תואיקבה ,ןונישה הרקיעש ,םדומיל תטישל תוסחייתה אצמנ
ר ייאל ןונגע לדתשמ טרפב .רהוזה רפסב רקיעבו ,הלבקב םתואיקבל ןכו ,לופלפהמ
ם ינוש םהיגהנמ" ;6םירזומו םירידנ םהמ ,םיאנ םיגהנמ לש תולוכשאב םתיווה תא
ל ופליפה תא םיבהוא םניאו ...ףסוי תיבה תעדכ בשוימ ןילפת ןיחינמ םהו ונלשמ
. (הכקת ׳מע ,םש) "םבילב תרעוב לארשי־ץרא תבהאו תואיקבב םחוכ רקיע אלא
ת א םג ראתמ אוה ובש "םיב לודג רעס" קרפב ןונגע רזוח רואיתהמ קלח לע
ג הנמו ,ותנכהב םתויחמומו הווהקל םתביח ומכ םהייח תרגש תאו םהיתוחרוא
ם ידוהיה לש םשפנב םיכרכנ רפסמה לש ותמשנ ישרוש .הליגרנ ןשעל םישנה
, תודגאב ותואיקב ןיינעל םהמ לבקמ אוהש רושיאה ןיגב ראשה ןיב ,םידרפסה
.7לארשי־ץרא תודגא טרפבו

ץראה לע ונתוכז סוסיבו תיחרזמ הליהק

ה חכוה םה ,םהמ תופעתסמה תוידגאה תוליהקהמ תחא וא ,םידרפסה םידוהיה
ל כ וארו" תניחב .םילאעמשיה םג וז תוכזב םידומ םניגבו ,ץראה לע ונתוכזל תכתוח
.(י ,חכ םירבד) ״ךממ ואריו ךילע ארקנ םשה םש יכ ץראה ימע

ר ש ןיבו וניב היהש רוריב ןונגע גיצמ (טמת ׳מע ,ולאו ולא) "ץעה תחת" רופיסב
ה עשב" ךרענ רוריבה .ץראה לע ונתוכז רבדב ,סומידב אציש ,ןטלושה לש ואבצ
ש גופ אוה וכרדב .הנושארה הצובקה דוסייב עייסל ,"הינגדל םיליתש איבהל ךלהש
ד יתע ימו תדעוימ איה ימל וז ץרא" :רפסמה תא לאושה ,רשה תא ץעה תחת
ע דוי ינודא אלה" :תיאצילג הבושת ול הנוע ךבומה רפסמה "?תוכלמה הב סופתל
ר שהש אלא ,(נת ׳מע ,םש) ״הריזחהל חיטבה ימלו לארשי ץרא תא ה״בקה ןתנ ימל
.ויתובושתלו רפסמל ךירצ וניא
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ת כייש ימל תטלחומ הבושתל הכז דציכ ילאעמשיה רשה רפסמ ךליאו ןאכמ
ה צחש רחאלו ,תודבכה ויתומחלמ ךלהמב ואבצ לכ דמשנש רחאל .ץראה
ך ותל םירבא קוסירב לפונ אוה ,ןומישיב וילייח ידירש םע העתו תוירבדמ
ם מוקמל עיגמ אוה תעד ילבב .תלחוימ היפוטוא התוא - רבדמה הוונ וא ,הידקראה
, בכר ינב וא השמ ינב אלא םניא תמייק תרוסמ יפלש ,ןמית ץראבש רביב ינב לש
ו ינב לע הוויצ ,בכר ןב בדנוהי ,הדסיימש ,הל והימריב תרכזנה תיריזנה הליהקה
ת ויתוא לוכיס תועצמאב ,הארנכ ,אוה בכרל רביב ןיבש רשקה .ןיי תותשל אלש
ת רוסמ לש רואית וליאו ,8תועסמה תורפסב הז רשק עיפוה רבכו ,(סיזטאטמ)

א וצמל רשפא ,השמ ינבל תוישונאה תויומלשה לכ תא תסחיימה ,תימלסומ
ה שמ לש ומעמו :רמאנ ט״נק קוספ ׳ז ארוס ןארוקב" :ןייטשפע .א איבמש תורוקמב
ת רוסמ הבחרהב איבמ ןייטשפע .9"קדצבו תמאה ךרדב םירחא ךירדמה טבש שי

ל ש ויתוחרוא תא תראתמה ,דמחמ לש ויחא ןב היהש ,שאבע ןבאמ תימלסומ
:ןהמ תודחא ריכזנו ,טבשה

י דכו והער לע שיא אשנתי אלש ידב הזל הז םיווש םהיתב לכ
ם יתבב סנכיהלמ חצה ריוואה תא ובכעי אל םימרה םיתבהש
ם ינתונו קדצב םהישעמ לכש יפל ,טפושו לשומ םלצא ןיא .םיכומנה
ן ובשח לע םירצוקו םיערוז םה .תתל םיבייוחמ םהש המ בוט ןוצרב
...ויחאל ריאשי ראשה ,וכרוצ ידכ חקול דחא לכ ,ללכה

, תינוימד הכלממ רואית ונייה ,היפוטוא הז יפל אוה השמ ינב לע רופיסה
.בל ירשי היבשוי לכשו ,םירשי רתויה םיקוחה יפ־לע תגהנתמה

. "ץעה תחת" ורופיס תא רבחל ואובב דלש ןונגעל ,הארנכ ,ושמיש הלא תורוקמ
ט ילבהל תנמ־לע תימואלניבה היישעמה ךותמ םיביטומ לש עפש םג וב בליש אוה
ל ש ףסוא איבמ אוה ךכו .םידרפסה םידוהיה תליהק לש הדוחי תאו התרגסמ תא
ב וכר אוהש יברע ודיב לטונש םהמ שי" :הלשמ רפע לע ןיאש הרובג ומכ ,תונוכת
ל בקמו סוסה תא קרוז סוסה תא לבקמו יברעה תא קרוז ,הלעמ יפלכ קרוזו סוס לע
י ונ ,תוצירח ומכ תודימ שיגדמ רפסמה ."עקרקב עגונ םהמ דחא ןיאו יברעה תא
ן מזה רואית אוהש ,אלפומה תבשה םוי רואיתב ימלסומה דקמתמ רקיעב .בל־בוטו

י נב לש רוהטה םמלוע תא םיגציימה םיגהנמ רוזשה ,אבה םלוע ןיעמ ,יפוטואה
:רביכ
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ם בל תובידנו םתקדצו םתרובגו םחוכ וניארו רביכ ינב לצא ונבשי ךכ
. לגעמה ינוחל עריאש המ וב עריא ותיבל רזחש ןטלושה ."םדסחו

א ל רזחשמו ןמזה ךלהמל ץוחמ לא אצי רביכ ינב לצא היהש ןמזב
י ח לארשי ךלמ דוד לוקה ותוא לבא" .ותמ םלוכ ירהש ,שיא וריכה
א והש שיו תבהלש שאכ לוקהש שי .ינזואב ץצופמ ןיידע ,םייקו

ה ניא ,תדעוימ איה ימל לארשי־ץרא ינא עדוי .רמות לצכ קותמ
א רובה םהב ןתנש ימ ,לארשימ ימל אלא ,לארשיל אלא תדעוימ
ו נוצר םישועו דסחו בל תובידנו הרובגו חוכו דובכו ראפ הלעתי
י מלועלו םלועל תוכלמה תא הב סופתל םידיתע םה הבהאמ הלעתי

."םימלוע
.(טנת׳מע ,ולאו ולא)

, םידרפסה תוחרוא תא םיראתמה ,"ץעה תחת״ו "םימי בבלב" םירופיסב םיעטקה
ה בר ישרדמ ומכ ,םייתרוסמ םיטוקליו תועסמה תורפס לש לדומה יפ־לע םייונב
ל כש ,םיטפשמ רזשמ ללוכ וטוקליש אוה ןונגע לש יסחיה ושודיח .10ינועמש טוקליו

ל וכשא ידכל םיפרטצמ דחי םלוכו ,תחא ספיספ ןבא ,דדוב ביטומ הווהמ םהמ דחא
, תוומו הייחת לש םיפיטיכראו םיסותימ תגציימ הלוכ תכסמה .םיביטומ לש
ן פודה יאצוי תוגהנההו םיגהנמה בור .י 1תוטשפו רהוט ,הדלוה ,תויחצנ ,תוירוזחמ
ל ש טוריפה .תונדקשב םהמ טקיל ןונגעש ,םיבותכ תורוקמב ךמס םהל שי רופיסבש
ת או תוברתה ישרוש תא רתוי בוט ריכהל דומלל רשפאמ םתלבקהו םיטוקליה
.היכרע

, רפסב האירקךותמ ושבגתהש םידרפסל ןונגע לש ויתויוסחייתהב ונקסע ןאכ דע
, םרוביד חרוא ,םהיתוגהנה ,םידרפס לש טרופמ בוציע ותריציב אוצמל רשפא ךא
ו ל היהש יעצמא יתלבה עגמה ךותמ תיתרבחה םתוהדזהו תולפתה םהיתונומא
 .י2הריש ןמורב רקיעב ונא םיאצומ ךכל תודע .היתונוכשבו םילשורי תוצוחב םמע
י פוטואה םלועה ירירגשמ דחא ותויהב ,בושח םוקמ ידרפסה אשונה ספות םש םג

.הווהבש ותובילע תא הכבמה

, רוקמל הבישהמ ,תדמתמה תושדחתההמ קלחכ תימצעה תושדחתהה תשקב
. ןוטרש לע ולע וייחש ,(ותס) טסברה ןקדזמה רוספורפה לש ושפנ תאשמ איה
ם ירבג םג תדקופ וז תושדחתה תשקב .רפסמה לש ןצוחמה ינאה תא םלגמ טסברה
הלעבו ,י 3םילשורי ילכס שאר ,יסרפ־ידוהי אוהש ,השמ לבסה ומכ ,רופיסב םירחא
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י פוצר ,םישקה ויבואכמ ךותמ .טסברה לש ותיבב תתרשמה ,ינירש תרזועה לש
ם ולחב ול הלע ,תיליצא המלשהו הוולש לש דוהב הפחמ אוה םהילע ,תונוסאה
ט קונש םיישעמה םידעצה .םיטבשה תרשע לש םצראל תכלל הווצמ אוה יכ הלילה
.ומצע שדחל םדא לש עוצר יוטיבכ םיגצומ הווצמה תא אלמל ידכ לבסה

ת רגסמב ןמורב הלעומ המואו םדא תושדחתה לש תורשפאכ ץוביקה ןויער םג
ת וזוחמה לכ .תיפוטוא המשגה לש תורשפא אטבמ ץוביקה .י4וז הסיפת
ה ריש תוחאה הררועש תושדחתהה תורשפאל הליבקמב םיגצומ םייפוטואה
ך רדו ,תושדחתהל ןובערה תא ותעדותל רידחמ המע שגפמה .ןקדזמה רוספורפב
, דיאה םלוע לומ .םיקחדומה םיירציה וייוואמ לומ בצינ אוה וב עבינש הז ץרפ
, תמלענו העיפומה ,הריש תבבודמ ותואש ,תינאידיורפה היגולונימרטה ןושלכ
ה זיתיטנא תווהמ ןלוכו ,טוקלי ךותב ,תונוש תודע תעב תוידרפס תורענ תוגצומ
.הריש לש המלועל

, יינ טבזיל ומכ תודוסח ןהמ ,תורענ לש בחר לגעמ גצומ תללוכה תישנה תשקב
ל ש ויתעב ומכ ,תוחושק ןהמ ,יינ רוספורפה לש ותבורקו הינמרגמ הריעצ הלוע
ת ורענה ,רומאכ ,ןתמועלו ,רייאמטרק ר״ד תיגולוקיניגה האפורה וא טסברה
.דוע ונניאש ןומדק םלוע לש תורירגש ןהש ,תוידרפסה

ל טרעתנ .תעבה ינפ רודה ינפכו רודה ינפ עתשנ םויהל לומתא ןיב
ט ילשה רחא יפוי ןימו ,ןומדקה יפויה םלעתנו ןושארה ויפוימ םלועה
ם ינפ אלו תופי םייניע אל .בלה לא גשומה ןמו .עיגשומ ךותל ומצע
ה פוקז המוקו םיאנ םירבא אלא ,הפי השיאה תא תושוע תוריאמ
.תולק םיילגרו

(89 ׳מע,הריש)

ת ובכשל רפוסה סחייתמ ,תודע לש ןווגמ תוגציימה ,תוידרפסה תורענה תריקסב
ש וטילב ךכ ךותב תוברהל לדתשמו ,המצע הדע התואב ףא תעוש תויתרבח
."ןומדקה יפויה םלוע" לש םינושה םינווגה

, תוילוינפסא ,תויט״ס הארנכ) סחי תומר תוידרפס תורענ ןויפאב חתופ אוה
ט בש ינב ,הדוהי טבש ירש לש ןהיתעב תעב" ןה וללה תורענה .(עידאל ןתפשש
תונבה תויזנכשאה תעבכ אל יכ" ,תיב תובשוי וללה "עכלמ דוד אצי םהמש הדוהי
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ן תקורסת רקיעבו ,ינוציחה ןרואית ךותמ .(םש) ״המינפ תיב ןדובכ לכש תוידרפסה
א וה קלחתמו רוחש ןרעשו תורוחש ןהיניע" :ןאצומ לע ונא םיעמוש ,ןהיניעו

. "ןהיתובגב הלתנו םייניעהמ אצוי לחלחכ קיזו חצמה יתאפל דרויו עצמאב
ן מחל ואיבה ןשפנב״ש ימכ הכומנ תיתרבח הבכשמ ןתדע תונב תוגצומ ,ןתמועל
ה תיה ׳םימחר תביח׳ש ,ןהיניע וב אצויכ ,רוחש ןרעש .ןדיל האבש הדובע לכמ
ת ורענה ,ןתמועל .ןהלש הענכהה תדימ תא ןייצמו ףיסומ ןונגע ."ןהמ תאצוי

ן היניעו ויה םילגלגס ןהישארו ויה תואלמ ןהינפ ...ויה תויברעמ" תוינקורמה
, ןחבשל אלא יכ ,אל ?רמוא ינא ןתונגל םתא םירובס .םינפה תיצחמכ ויה תולודג

, תוינמיתה תא ראתמו ךישממ ןונגע ."ןהינפ תא הייחמ היהש םייניעב ןתינ חכש
י דוהי לש תרצוקמ היפרגוירוטסיה רפסמ ךכ בגאו ,"תויולגבש השק ךותמ" ואבש
, תחא הקספ ינפ־לע ךשמנה רופיס ,ב״מרת תנשב ץראל םתיילע תשרפו ןמית
ן תדעל תוינמיתה תורענה תא רשקמ אוה ךכ ךותמ .ומצע ינפב טוקלי הווהמו

, סרפ תולוע תורענה לש ןמושיר הלעמ אוה ןהירחא .חישמ יעוגעג הלוכאה
ל כו היתודלות ןה ,ןהלש תרשבמה איהש ,"הכלמה רתסא לש הצראמ תורענ"
ף א ץבשמ ןונגעש ,תוירכובה ןה טוריפב תורכזנה תונורחאהו .הכלמ ןהמ תחא
:ןראתמ אוה ךכו .םילשוריב ןתדע תובשייתה תודלות תרגסמב ןתוא

ת ובוחר תא םיראפמ ויהש המקיר םיעבצ ללש ןהידגבו ויה תואלמ ןהינפ"
."ויה הכרב לש תוביטחב ויה תולוגע תולוגע .םירכובה

ה רושקה ,"החנמ תבית" וא ילילצ ביטומ תועצמאב תונייפואמ תוירכובה
ה רושו ,םיבחר םהיתבו םירכובה לש םהיתובוחר םשכ :כ,ר,ב ; ב,ח,ר םישרושב
ה לולכ - הרכוב - ןאצומ תויתואבש ,תובחרה תוירכובה ףא ךכ ,הכרבה םהב
.הכרב

ת ורענה ראש תא סנכמ אוה ובו ,ףרוג ףיעסב טוקליה תא םתוח ןונגע
:תוידרפסה

, רימזיאמ ,בלח ,קשמדמ ,ןונבלה ירע ראשמ ויה תורחא תורענ"
, המיע היפויו הניח הרענו הרענ לכ .לאעמשי ירע ראשמ ,לבבמ
ב ורמ ןייפוי דבא רבכו ןהב ךיניע תתל תקפסה אל וללה תורענה
".םירוחב ונייהש ןמזב תורענ ולא הקירפו הניעט

(87 ׳מע ,םש)

ת וכייתשמה ,(88 ׳מע) טסברה לש ויתונב ,ןמזה תונב לש ןדוגינכ תוגצומ וללה
.טסברה לש למקה ומלוע ,יזנכשאה םלועל
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תורעה

ם ילשורי ,המוחה ןמ םינפל ךותב ,"אסכו םודה" ,ןונגע לש יפרגויבאטימה ורופיס :האר .ו
.ו 84־ ו 80 ׳טע ,ו״לשת ,ןקוש ,ביבא לתו

, ןג תמר ,ןונגע לש ותריצי לע תרוקיב ירמאמ רחבמ ,(אובמ) לזרב ללה :האר
ל ש תואלפנה תוליהקה לע יתבתכש םירמאמ ןכו ,82 ׳מע ,1982 ,ןליא רב תטיסרבינוא
, "םניעו ודיע" רופיסה לע ןכו ,215־169 ׳מע ,(1979 ינוי) 14־13 ,תונשרפו תרוקיבב ןונגע
 ,תויועמשמ ,םינבמ ,תורוקמ - ״םניעו ודיע״ו ״תונוגע״ :ןונגע י״ש סרוקה לש 3 הדיחיב
.א״משת ,החותפה הטיסרבינואה ,ביבא לת

, ןג תמר ,תונימו הנומא יביתנ ,"םימי תדמח" רפסה לש תורוקמה רקחל" ,יבשת .י :האר

. 168־ 108 ׳מע ,ו 964 ,הדסמ

.ז״ישת ,ןקוש ,ביבא־לתו םילשורי ,ולאו ולא ,ןונגע י״ש

, (תשדוחמ םוליצ תספדה) ט״כשת ,ביבא־לת ,תועסמ רצוא רפס ,ןייטשנזייא .ד.י :האר
ר ופיס :ךותב ,"םבוציע תוטישו רופיסל תורוקמה - ןונגע י״של ׳םימי בבלב״׳ ,ססרו .ש ןכו
.227־224 םידומע רקיעבו ,243־20 ו ׳מע ,ו 97 ו ,םירפוסה תדוגאו הדסמ ,ןג תמר ,ושרושו

.לשת ,רפס תירק ,םילשורי ,הכלהו גהנמ יקרפ ,דמלמ .צ.ע ןכו ;ןייטשנזייא :האר

׳ מע ,םש ,"םימי בבלב" ."הפה תא וירבד לע םיקישמו םיעמוש םידרפסה וניחאו"
.אלקת־לקת

׳ מע ,ןייטשנזיא :האר ."אמית ישנאו רביכ ינב (בכר ינב) םיארקנה םידוהיה םינוח םשו"
.(ןימינב יבר תועסמ) 35

.ומ־המ ׳מע ,ןושאר קלח ,י״שת ,קוק ברה דסומ ,םילשורי .םיבתכ ,ןייטשפע .א

.םישרדמ טקל גיצמה יתורפס ץבוק - ינועמש טוקלי .ו 0

ת ירפס ,ביבא־לת ,(ןידלוג הילא :תיתפרצמ) תיארפה הבישחה ,סוארטש יול דולק האר . 11
 רותמ ןיב םזילארוטקורטס ,יול באז לש וחותינ ןכו ;1976 ,(וננמז תעד ירפס) םילעופ
 117־83 םידומע ,1976 ,(וננמז תעד ירפס) םילעופ תירפס ,ביבא־לת ,םלוע תנומתו

.(״םיסותימה תרות לש היגולודותמה״ :רקיעבו)

.א״לשת ,ןקוש ,ביבא־לתו םילשורי ,הריש ,ןונגע י״ש .ו 2



155 ןונגע תריציב םידרפסה

 יאמב 21,1971 לירפאב 15 ,בירעמ ,״ןונגע לש הרישי הנבהל חתפמכ הצובקה״ ,שומש .א . 13

. 1971

, "ומצע תא שדחל ידכ םדאה השעי המ" ,דקש ןושרג :האר הריש ןמורב הז טביהמ ןויד.
.302־279 ׳מע , 1973 ,םילעופ תירפס ,ביבא־לת ,ןוגגע לש רופיסה תונמא :ךותב
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