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יפדור ,וירבח לעו טסברה לע ןונגע גלגלמ םנמא תיטסיביטקאה ותדמע ןיבל -1929,ב ותיב תדידש
לש התמיא לכב שח דנרבש אלא .דנרב לש
םג ןונגע גלגלמ גולגלה ךותב לבא ,םולשה
הפקשה ךותמ אל דצה ןמ דמוע ראשינש ,ומצעל

ןונגע ןהב רשא םינש ןתואב רבכ תואיצמה

וריאה ותדמע ינפמ אלא תינורקע תיטסיפיצאפ רוגס ,יטנמור םולחב יורש ןיידע היה ריעצה
ןונגע אוה חקיפ .םייח תפקשה םג איהש ,תינ ,לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש ויתומא 'דב
םיברעה םע םולש יבגל תוילשא .קוחרמל האורו תרעפנה םוהתב ללכ טעמכ ומצע קיסעה אלו
תירב" ישנא ראשו סנגאמ ל"יו ןימינב 'ר חסונב המיאב שיגרה רנרב .םימעה ינש ןיב תכלוהו
תקדצה לש תולאש םג .ול ןיא םהימודו "םולש רואמב והתעירכהו ףטחב וילע האב םרטב דוע
יצמ ןניא ץראה לע ונתוכזו תידוהיה תולחנתהה דדשנש דע המיאב שיגרה אל ןונגע  1921.תוע
האולמב הז ךרוצל לבקמ אוהו רחאמ ,ול תוק .תואיצמל ויניע וחקפנ זא קרו -1929,ב ותיב
תחת" רופיסב וניארש יפכ ,תיתדה הקדצהה תא יאה וטבמ תדוקנמ ןונגע ןנובתמ תאז לכ םעו
תינוליחה תידוהיה היישעה תא ללוכו ",ץעה :המידק ףסונ דחא דעצ האורו תינקפסהו תינור
במ םיעורג םה םיירזכא םישענ םישבכהש העש
ךכבו ץראה בושיי תווצמ תחת לארשי ץראב
לש הרוצ לכ יכ ןונגע עדוי .יתד םעט הל ןתונ םידיתע .םתוירזכאב ודלונש םיירזכא םייח-ילע

םייברעה ץראה יבשות םע הבהא וא תונכשןמ םג אלא םיבאזה ןמ קר אל לובסל םישבכה
תיב ,הנתיא תיביטקא הדמע לכ םדוק תבייחמ לכב יב ףא ,בהא אל םיעורה תא ןונגע .םיעורה
הניחבמו .וטטומל לוכי תוחורה רש ןיאש ,ןתיאןיפצהלו ריתסהל בטיה חרט וייחב םסריפש המ
ירבד םיצרופ "הריש"ב לבא .ותבהא-יא תא
ןונגע לש תרחואמה ותדמע ןיב שרפה ןיא וז

חקלמ שרופמ ןפואב תקנויש ,תיברעה הלאשב

.שרופמב םירמאנו תרוקיבה

ךואר-חמר הליג
רבד תירחא — הריש
)ןונגע י"של ".דריש"ב האירק(

.א

שארב ,ןבומכ סחיתהל שי ה ר י ש ןמורה לא

תלעב תימונוטוא הריצי לאכ ,הנושארבו
הארינ ךא .המצע לשמ תיטננמיא תועמשמ
תנקסממו תמכסמ ,תמתוח תאז הריצי יכ יל
ןתינ ךכיפל .ינונגעה הריציה ךילהת לכ תא
געה הקיפאה לש בחרנה עקרה לע הב ןודל
,התועמשמ אולמ לא וז ךרדב עיגהלו תינוג
.ופוג ןמורה תולובגמ תגרוחה

"ילאודיבידניאה ןורשיכהו תרוסמ" ותסמב
ןיב ינגרואה רשקה לע טוילא .ס .ט רבדמ
ותעדל .הלוכ תורפסה ןיבל תדדוב הריצי
.דמיע האיבמה תיתונמא הריצי לש התעפוה
ילאידיאה רדסב יוניש הירחא תררוג שודיח
.ןמצע ןיבל רבעה תוריצי ןיב םייק היהש
ךירצ שדחה תעפוה םע רמשיי הז רדסש ידכ
.םייקה רדסב רתויב לקה ףא ולו יוניש לוחל

םיכרעהו תויצרופורפה ,םיסחיה םירבוע ךכ
שדוחמ םואת תילאודיבידניא הריצי לכ לש

שי .םירצוי םה ותוא םלשה לא םסחיב
יתלבהו דימתמה ךילהתב ןד טוילאש רוכזל

סאנו תרגאנה ,תישונאה הריציה לש קסופ
,תופוקתה לכ לש תפומה תוריצי לא תפ
,הז דגנכ ,ונא .ךשמנו ךלוהה ךילהתב ןד אוה

ותועדומ .ומויס לא עיגהש ךילהתב םינד
ותריציכ בשחיי הז ןמורש ךכ לע ןונגע לש
!תוחנה יתש ונל הריתמ הנורחאה תיפאה
לעפמ עדומב ןאכ םתוח ןונגע יכ איה תחאה

הל רשא היגולונמונפ תכרעמ םכסמו םייח
התע ןתינ יכ איה הינשהו ,ותריצי השדקוה
ךותמו הביטקפסרפ ךותמ תוריציה לע רבדל

יוצמ .םלשה לא םיקלחה ןיב סחיה תקידב
ןמור לש ושודיחו ותונוש ןיב קודה רשק
!ןורחא ןמור אוה הזש הדבועה ןיבל הז
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דיקפתה תא וריהבי ינושהו שודיחה תוהמ
.ןמורה לש םכסמה
 -י ש תאושה םע םירקדזמ ינושהו שודיחה

תסנכהכ םימדוק םיינונגע םינמורל הר

לש לומתו ןולל הטנ חרוא ,הלכ

לודלדה אוהו רתוי רחואמ בלשב םייוצמ
תויצקנופה .המצע לארשי תמכחב זחאש
יא ,רומיש  -לארשי תמכח לש תויסיסבה
ידמולמש העש תומלענ ןה ףא ,הזינגו ףוס
תרדאהב םיקסוע םילשוריב הטיסרבינואה
התע דע המלהש תינוליחה תואיצמה .םמש
תנכתשמ ,ןומע לש םירצקה וירופיס תא

ילקב םלוע תימדת םה הלא םינמור .ם ו ש
םלוע ריבדהל ןונגע חילצה םהב .רופיס תפ
לש גראמב ולתשלו ותימצהל ,םלשו בכרומ

הדבוע .םילשורי אוה ועקר רשא ןמורב התע

םילמס לש תכסמ ידי לע הרשפאתנ םוקמהו

תילוש .רתיהש תואיצמש ךכל תזמור וז
.תיזכרמ תויהל התע הכפה רפוסה יניעב

ןמזה לש תצבוקמה היארה .הלילע רופיס
ידימ תואיצמה תא ועיקפה רשא ,םייומידו

תימויק היעב תויהמ לדח יביטקלוקה רבעה
תיווח תא ונייפא רשא םיחתמהו ,דיחיה לש

השעמה רופיס תא ותרי?? ולא םייומידו םיל
חרו הקומע השיפתל תוחתפמ ושמישו ומצע

םירחאו רמוק קחציכ םירוביג לש םייניבה
חתמל רבעמ התע יוצמ דיחיה .ומלענ -
ןיבל אבא תיב ןיב ,הווהל רבע ןיבש ישיאה
ימלשוריה וישכעה ירוביגל .יחכונה תיבה
.רבע לש ןיכומית תלוטנ תוחכונ אוה הווהה
לממ וידירש ,ןיטולחל םלענ אל רבעה ןא

טס .תיפא העירי ושרפו רופיס לש וטושפ

'שרופמהו זמרנה  -תואיצמה לש רתוי הב
יוצמה ינחור םלוע לע ורוה רתסנהו הלגנה
תויפאה תוריציה .הרומתו יוניש לש ךילהתב
יוסיכהו יוליגה תרזעב ,וקסע תוינוגגעה
ואיכרא הריפחב םיסרחכ הריש תא םיא
טושיפה ,ןוליחה ךילהתב ),ןונגיסכו ביטומכ(
תמדוקה תינומעה תואיצמה ילמס .תיגול
והיה תינחורה תואיצמב ווחאש לוטרעהו
.תיושכעה תואיצמה ירזיבאל התע וכפה
.ןוליחה ךילהת םייתסה הריש ןמורב .תיד
יגציימכ םדיקפתב ,ולא םיטקיבוא-טילמסב
תואיצמה לש תילמסה השיפתה םוקמ תא
תיטסילרוטנ-תיטסילאירה השיפתה תלטונ
ןודנ  -ותדיריו םלוע לש ומוצמיצ ךילהת

.יביטטונידה לטונ יביטטונוקה םוקמ תאו
ו םיטושפ םניה עקרהו הלילעה ,תויומדה
פות .תומדוקה תוריציל האושהב םיינטשפ

,חתפמהו בתכמה 'ןוזמה ,דגבה ,רפסה 'תיב

איהו "תילמס"ו "תיגוצי" ,דניה המצע וז הע
יחה ךילהת לש ותמלשה לע תזמרמו הרומ
תא ןונגע שידקה ומע תודדומתהל רשא ןול

םה  1הלופכ םהלש היצקנופה .םילמסל וכפה
רמ דבב-דבו השעמה רופיסמ קלחכ םימייק

הב העפותה איה ןונגעל תידוהי .ותריצי
םה ינרוצה טנמלאהו יטאמיתה טנמלאה

יתכה ךילהת ,יוסיכהו יוליגה תמגוד ,דחא
םלועה והומכו יוסיכו יוליג אוה ומצע הב
,הרישב ףא העיפומ וז העפות .ראותמה
םידע ונא תומדוקה תוריציבש דועב ךא
ןמורב ירה ,םידגונה םיטנמלאה ןיבש חתמל

דוסיהו הקיטאמיתה :תוינשה תמלענ הז
יגה 'טושיפה ןמיסב םהינש יבוציע-יגרוצה

איה התימדת רשא תואיצמ .לוטריעהו יול
תינגרוא הקיז רסוחו יתנומא יוסיכ רסוח

תימדת תאו היוטיב תא תאצומ  -רבעל
הז ןמור .ילאירו ינטשפ רופיסב המלוע

.התע

ה תמגוד םייסיסבה םיינונגעה םיביטומה

רשא  -םוי-טוי ייח לש םיטקיבוא םעה

משמ תרצואה תואיצמ לע םירומו םה םיזמ
הו םתונשיה ,םתוחכונ .םתומצעל רבעמ תוע
ולא םילמס-םיטקיבוא לש םינושה םהירשק
םינתשמו םינשנ םירשקהבו תונוש תוריציב

 )לשמל "המלש תפ"ב בתכמ  +ןוזמ(הדיחי ,ביטומ לש דמעמ םהל םינתונ
םלועה תואר תא הנובה תיסיסב תינויער

ידי לע םירצויה םה םילמסה .תינונגעה

ינויערה תורופאטמה תא םינושה םהיפוריצ
תנומת םירצויה םיביטומה יבוליש הלא ,תוי

ימה לע הריציה תא אורקל ןתינ ךכ .םלוע
צונ םיקרפל .ינוזחהו ילמסה ,ילולימה רוש
בה יומידהש העש ,הרוגס הרופאטמ תר
אוה האוושמ-הרופאטמה תא רצויה יסיס

יה חורה ייח לש ילאטוטה לודלדל שדקומ
תודהיה .דחאכ םיינוליחהו םייתדה ,םיידוה ".םניעו ודיע" תמגוד ,ילמס ומצע

התשענו ומצע תא אשונה יח תויהמ הלדח
םיביטומה !ךופה ךילהת לח ה ר י ש ןמורב

היה לש התסינכ .יעדמ רקחמל םלג-רמוחזוחו דתי תויועמשממ םילטרעתמ םילמס
שיפתו תיברעמה הירוטסהה גראמ לא תוד
תיבה ךכו .וטושפכ-ילולימה םדיקפתל םיר
ןמז-תשיפתמ קלחכ היכילהתו המצע תא התתיב אל ףאו םלוע לש ויומיד וניא
תודהיה לש הדוחי תומ תא םינייצמ תיברעמ
גהל רתוי ברק אוה .יתבר תויתואב אבא
ונא הז ןמורב ךא .םייח-רוקמכו םייח-ץעכ .םירוגמ-טוקמו ןעמ לש תינולימה ותרד
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ידימ םייומידה תאז לכב ןאכ םיאצוי םא).דרבחה 'ריעה(יתליהקה ),עדמ ,תד 'הנומא(
ךרד לע רקיעב רבדה שחרתמ ירה ,םטושפ
לגעמ הלא תולגעמ השלש ).תיבה( ישיאהו
אמגוד .לשמנהו לשמה ךרד לע וא ,הלאשההיאה תואיצמה יביכרמ םהו ליאוה ,םה דחא
:ןמורב תויומדה תומש םה ךכל תיניפואייפאמ וז הדירי .ןמורה לש תיתרבחהו תיש
.דועו םלועל רז  -דמרפטלוו !ויתט-טסברה.דחאכ תויומדהו הלילעה ,עקרה תא תנ
העבהה ינפאבו תואיצמב היצקודרה הלח ךכ

יב ורוה תויועמשמה-יריתע םילמסה .הלש
שמ תברו תבכרומ תואיצמ לע ןונגע תריצ
לח תואיצמב לוטריעה םע לבא ,תויועמ
.וז תואיצמ םיראתמה םימצעב ףא לוטריע

.ב

הרומתה רורבל ונתעד התע ןתינ יכ יואר
תה רואל ,ןונגע ראתמ ותוא םלועב הלחש
םילשורי איה עקרה .םיביטומב הלחש הרומ

הזכרמבו םיעבראהו םישולשה תונש לש

)ילימיסה( הלבקההו האושהה ךרדב שומישה

תויזכרמה תויומדה .תירבעה הטיסרבינואה
ואב הצרמ טסברה דרפנמ רייד :קוסענ ןהב
תוחאה ,הטאירגה ותשא ,תירבעה הטיסרבינ

ושינב זחאש ץרפה רואתל אמגודכ עיפומ
רחאל ,ותיב לא טסברה לש ובוש םע .ןיא
התארנ רדגב"ש הלגמ אוה ,הריש םע היהש
ןיבל רדגב הצרפה ןיב וז הלבקה ".הצרפ
.ידמל תינטשפ איה ןיאושינה ייחב הצרפה
ןלהל הארנש יפכ הטושפ ידימ אצת איה
בכרומ ילמס גראמב בלתשת רשאכ קר
יפת וב ,ןמורה תישארב יוצמה הזכ ,רתוי
םינמורה תא הריכזמו תזמור תואיצמה תש

ידב הרושק וז הנומת .תומדוקה תוריציהו
,תיב :ינונגעה םלועה לש םייסיסב םייומ
וצמ הרישו הטאירנה ,טסברה .יותיפ ,ןוזמ
רחאלו הרש תדיל רחאל םילוחה-תיבב םיי
ירנה .הריש תציחמב טסברה ההשש ברעה

תיברע תדועס דועסל טסברהמ תשקבמ הטא
המ" :דעס יכ החיטבמ טסברה .הריש םע

ינורגל דע יסרכ יתאלמו יתישע תיוצש
יתלכא אלש לכאמ םוש יתחנה אלו רשבב
"בוש לוכאל םוקמ יב אצמא םא עדוי יניאו

תוואתלו הדיריל למסכ ןוזמה  49).ימע(
רשבה .ןונגע תריציב ביטומל ךפה םירשב
וואת תא גצימה ביטומטיילל זמרמ-רשקתמ
אל ךרשבכ רשב" הרישל טסברה לש ות
יותיפ-הוואת-הדועס ךכו "חכשי הרהמב

פ רופס" ",רושימל בקעה היהו"( הדירי

רבינואב טסברה רייד לש ויתימעו הריש
.הטיס

םתוחו חתופ ,רשאל רבג ןיב הבהא רופיס
שי .רשאל רבג ןיב סחיל .ןונגע תריצי תא
ןדעה-ןג לש יתימה רופיסב הלופכ העיגנ
תא גציימ ןגה םלוע .דחאכ םירישה-רישבו
רופס"(ףוריטה תאו םירשבה יוליג תא ,רציה

הבהאל זמרמ םירישה ריש וליאו )"טושפ
ךורב שודקה ןיבל לארשי תסנכ ןיב תגראנה

",תונוגע" ,וירופיסב ןושארה תחיתפ .אוה
םיטנמלאה לש הלופכה תוחכונל תזמרמ
ודובכב אוה ךורב שודקהו "...םיידוגינה
תילט תועירי תועירי ...גרואו בשוי ומצעבו
ףטעתתש לארשי תסנכל דסחו ןח הלוכש
ןלציל אנמחר לושכמש שי םימעפ לבא ...הב
,העיריה ךותב טוח קיספמו אבו שגרתמ
דוחו תובשנמ תוער תוחורו תילטה המגפנ
,םיערק םיערק התוא תושועו הכותל תור
יכ ועדיו לכה תא ףקות השוב לש שגר דימו

.).ר.ר.ג ילש השגדהה( ." 1םה םימוריע
ןיב םייקה סחיב םוריעה טלוש הרישב

ךשמהב ).דועו "םושלש לומת" ",טוש

הרהמב אל ךרשבכ רשב"  -הרישל טסברה
ןיידע תוכייש יינ טבסילו הטאירנה( "חכשי

,בגא" ,תפסונ הלאש הטאירגה הלעמ הירבד

).יוסיכה תלעב תיאפוריאה השאה תומדל

ביטומ לא ףסותמ ךכו "?...השוע המ וננג
ביטומ תא הלעמה ןגה ביטומ רשבהו ןוזמה ךא .ואולמל עיגה אלש רשקב םיקסוע -
טק לש םתואיצמ .הצרפנ ורדג רשא תיבה ןיב םיפתושמ םיוק אוצמל ןתינש תורמל
הניא המוד תיתועמשמ תוכיא ילעב םיע בהו תישפנה תוניגעה תמגוד ,תוריציה יתש
תשר ידי לע ןייפאתמ וניא ןמורהו החיכש זמור "תונוגע" :יבטוק אוה ינושה ,תודיד
.תונשרפל תורוקמכ םישמשמה םיביטומ לש תערקנ הניד ,םותה לש ןדעה ןגמ שורגל
םיבייחמה ,תומולחה םה הז ללכמ םיאצוי( תדגא"בכ ייוסיכ למס( ןוראה ןיבל ןגה ןיב

דחאכ םתוחהו חתופה  -הבהאה ירופיס ינש

רבג לא םחיתהמ לדח הריש "),רפוסה
).דרפנ ןויד
הדיריהו היצקודרה אשונ יכ רמאנ ,םוכיסל ךשמנ םנמא טסברה :תויבטק יגצימכ ,דשאו

תיאידיאה תיתשתה תא זכרמה אשונה וניההריש ךא תינפוג הבריק שקבמו הריש לא
הדיריה .וצרפנש תורדגב קסועה ןמורה לש יהו חתמ לכמ תרעונמ וילא יולגה הסחיב
ינחורה :םירושימ וא תולגעמ השלשב הלח "תוגוגע"ב תוארל הגשמ הז היהי .תוערק
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אוה "תונוגע" םלוע .םימת הבהא רופיס
שופיחה ,אטחה תוינושאר ךא ,לופנ םלוע
םינתונ םיבטקה ןיב תוערקיההו םלשה רחא
רט תוענמנ-יא לש השוחת ראותמה בצמל
רדומ ,ינטשפ םלוע אוה הריש םלוע .תיג
קחרמה .דסחו אטח לש תועדומ ללושמה 'ינ
תוריצי יתש ןיב ינושלהו ינכתה ,ינרוצה
ומ םויס-תדוקנו אצומ-תדוקנ תווהמה ,הלא
יוליגה  -ןונגע תריצי תקסוע וב ךילהתב עב
ןייפאמה .תידוהיה תואיצמב וזחאש ןוליחהו
לטיההו תיבטוקה הבישמה םה ךילהתה תא

רמאו" .תיב תונבל ךירצ ,אוה-ךורב-שודקכ
ךירצ ...השא אשונ םדאהש רחאמ :הדוהי 'ר

תושעלו .שארב תיב ןנוכל לדתשהל םדא
ךורב שודקהמ דמל התא יממו .תיבב בושי
ארב י ךאיה ...וננוכו תיב הנב םדוקש אוה
הבהאה "...תיבה אוהש ,שארב םלועה תא
ועהש םושמ "תעגונמ" איה ןונגע תריציב
לש םהייח " -עגונמ" אוה ,תיב :ירק ,םל
וחא רמוק קחציו ץיבורוה לשרהכ םירוביג
םירישה -רישו ןדעה-ןג ךבסב םילתפנו םיז
ץירח תצרוחו ביתנ תבתונ הבהאהו דחאכ

םושלש לומתב רמוק קחצי .תולט

לקשמ תלעב תועמשמ סחיל ןיא .םהייחב

ואיצמ יתש תומלגמה םישנ יתש ןיב ערקנ

.טסברה לש ומלועב הריש לש התוחכונל ההז

 -הרפש ,ומצע לע הטעש תואיצמהש םושמ

ךא וב תטלש התוחכונו וב העובט התומד
וילע רזגנ אל .רבעבכ ךשמתמ וייח ביתנ
ףידעהל וא ,תערכמ הטלחה ידיל עיגהל

תיגרט איה תחאב הריחבה .תודגונ תוי

תואיצמ ידי לע הכשונ ,יוסיכ  -םילשורי
יצמ םע תוהדזה השוריפ הריחבה .יותיפה

לש םידוגינ .הינשה לש התייחדו תחא תוא

:הטאירנה ןיבל הריש ןיב םג םימייק שממ
ןוירפ ,תוהמא ,תיב הלוכ איה הטאירנה
תא האלממ איה .יותיפ לש ילאטוט רדעיהו
ותוא תיבל הסחיב הלש תיישנה היצקנופה

.התוער ינפ לע .דשא

:תיב ביבס םיידוהיה םייחה לש םזוכיר
.םלענ  -רפס-תיב ,שרדמ-תיב ,תסנכ-תיב
ייפאתמ תילארשי -ץראה תידוהיה תואיצמה

ץוביקה :תודיחאה רסוח ידי לע אקוד תנ
תודע ,תונומא ,תויולג יאלט ולוכ ידוהיה

.היבורקלו היתונבל 'הלעבל הידי ומב התנב

התע אוה םילשוריב ינחורה זכרמה .תוגלפמו
תא ןונגע ערופ ןאכו .תירבעה הטיסרבינואה
הטיסרבינואה :חורה ישנאמ ערפנו ובוח

איה הירבדב .תובשחתה וא היגלטסונ רדענ

ורה ויתסה תא גציימ טסברה .היצזיביטקיי

,הרבע ".תיב-יטנא" לש םוליג איה הריש
םיאטבתמ התוישרש יאו התורשקתה יא
,העוצקמ .הידודנבו ,רוכשה רדחה תיווהב ךילהת לש תרתוכה תלוג .דניה תירבעה
ונאה םוריעל התברקל אוה ףא זמור 'תוחא רפנ םעה לש םירישעה חורה ייח .לודלדה
אוה תואיצמל הסחי לכ .םייוסיכה רסח יש בואה םשבו עדמה םשב תוטורפל ןאכ םיט
לזמ ,םילבוקמה םהייוסיכמ םירבד תלטרעמ ךא ,רבעה-תוריפ ףוסיאב קסוע אוה .ינח

תוגהנתה ימגדבו תולבוקמ תועידב תלז דיתעה וא הווהה תא ןיזהל ידכ ופוסיאב ןיא
הלעמ ןמורה לש ןושארה ףדב .םילבוקמ
רדענ תינגרואה תויכשמהה דוסיו רחאמ

.הריש תא הנושארה ותייאר תא טסברה הפוקתבו .דירוטסהב קסוע אוה .ותדובעמ
רוחב .םילשוריב היה דבכ לבא םויה ותוא" ת מ אשונבו תודהיל העיגנ תרסח איהש
לכ הצבקתנו יוג ידי לע גרהנ םילודג ןב תוברת לש )'ןויטנזיבב םיינעה תרובק'(

לכהש העש התוא .ומלוע תיבל ותוולל ריעה תואקתיפה תמרעה 'םיטרפה ףוסיא .ה ת מ
השא התוא הל האצי םייוודו םילבא ודמע שממ דחאה םידמולמה לש תידדהה הנזההו

תרקמ הקולד הטרגיצו ...םילוחה תיבמ רממו תורוקממ תוקחרתה לע הרומ  -והנ

".חצמ תוזעו הפצוח המצע לכו היפ ךותמ ןונגע םהיתמ וילא רשא ,טסברה .היתש תוא
 7).ימע(
לשא ול ןיא , -תונחלסבו תרתוסמ הביחב
סחיה לשו תיבה לש תיתדה השיפתה תוחכונ אוה ריהז" .וירבח יבגלו ומצע יבגל תוי

תריצי לכ ינפ לע תמייק ,רשאל רבג ןיב
רועמ ,היומס תויהל הלוכי וז תוחכונ .ןונגע
עקרב היוצמ הניא וליפאו ,תרתסומו תלפ
היוצמ ופוג רופסב וא רופסה לש ימדקה
,ביטומה וניה תיבה .הילא תדמתמ תוסחיתה
ליאוה ןונגע תריציב יסיסבה יומידהו למסה
ינוב םה .רשאו רבג .םלוע לש ותינבת אוהו
מה םיחיטבמ גוויזהו דוחיאהש םושמ תיבה

,םדאה .ותושדחתהו ותאירב השעמ ךש

וישעמ תא קדובו ומצע תאנואב טסברה
טסברה עדוי .הרומג תויביטקיבוא ךותמ
עיגה אל ןיידע ורפס תא םייסמ וליפאש
יטקייבואה התוא ךותמו .ותילכת תילכתל
ומסרפ וליפא .םירחא ישעמ האור אוה תויב
לע ורדתסי אל םימשה אבצ  -םירפס המכ
.ודיקפת הנשי אל ונא ונמלוע ףאו םהידי
ןיא בהזה טיברש ,המצעל תוכלמ עדמה
 176).ימע( "הדיב
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הזב הז םירושק רפסה ביטומו תיבה ביטומ
תיב םהל םישקבמה םירפסה .ןונגע תריציב
ליבקמ ןפואבו "הנה דע י הלבונב םיעיפומ
לש ופוסבו .תיב ול שפחמה רפסמה עיפומ
,תיבל הכז ומצע תמחמ אלש עדויו "...רופיס

ירצש יול רוטקודה לש וירפס תמחמ אלא
וילע םחיר" ולא םירפס תוכזב "תיב םיכ
".2לארשי ץראל ומוקמל ...ואיצוהו םוקמה
תיבה ,ןגה תנומתו לוענ יול ר"ד לש ותיב
ידוהיה םלועה תנומת םניה ובזענש רפסהו
אב" !הנושארה םלועה תמחלמ לש המוציעב

דמע תיבה .לוענ ויתאצמו תיבה לצא ית
םיתבה לכ ראשמ שורפ הכומנ העבג לע
הדש השענו ןג ללכמ אצי רבבש ןג ףקומו
לצא רד יתייהש םימיה תא יתרכז ...םיצוק
ויתוריפמ לכואו ונגב לייטמו יול רוטקודה
םירפצו םכח ותוא יפמ הרות ירבד עמושו

הקיתש ךותמ ישארמ הלעמל ןהל תוסט
ןלוק ןתיל ןהל היה סח ןה ףאש ,הרומג
לבנו ןגה םמש וישכע .רבדמ םכחהש העשב

רועו ןגבש תונליא לע ןזרג ףנוהו ץיצ לכ
ן יול תרבגה ןכיהו .ערק ערק םירקרקמ םיב

ףוסבלו 'םכחכ םכח תשאש יתייה רובס
אוה יול רייד ."3הלעב תשורי תא החינזה

תב-תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו( השמ
לארשי תסנכ השאהו )א ,ב תומש ",יול
רזחש םלוע אוה םלועה .םיבתכה תא תחנוזה

 ןברוחה לש ורקיע .עורק םלוע ,והותלכשמהה רדעיה אוה  -ידוהיה תיבה ןברוח
עדומ סנוכהו ףרגוילביבה לטימ קחצי .תוי
ותנמלאו תמ יול" .ומצע רפסמכ הז בצמ לע
המו  1חינהש םירפסה לכ לע אהי המ .הלוח

סאמו םירפס םישוע .לטימ לע וילע היהי
ןיאש םהישרויל םתוא םיחינמו םירפס םיפ
לטימ לש ודיחי ונב תומ ." 4םהב ךרוצ םהל
ערקה תשוחת תא הקימעמ ול אל המחלמב
מ,רו ףסאמה סנוכה תומד לטימ .ימואתיפה
אוה )"הריש"מ טכילגטל ועקרב המוד( רמש
קספ רבכ" .הזינגו סוניכ לש הפוקת םתוחה

רסומ אלא יניא ושכע .רפס תונקלמ ית

עדוי יניא .הכירכ ךירצש רפס לכ הכירכל
ולגלגתיש םידיה ןה וזיאו יתוא שרוי ימ
לומגא םלועב ינאש ןמז לכ לבא .ןהל ירפס
ןיידע התאו ...ייחב יל ודמעש ירפס םע דסח
המחלמה םייתסת םאו .םירפס תונקל ףיסומ
רשי ץראל רוזחתש רשפא םיכרדה ונפתיו
ךצעימ יניא ינא .ךמע ךירפס הלעתו לא

האנ רוזיפה םירפסו םידוהי .ןכ תושעל
." 5םהל

ץורפה ןגה ,לוענה תיבה תוזח ,השקה תוזחה

תא םיעיבמ  -ןדבוא תנכסב דמועה רפסהו
תיבה רבש ןיב רשקה תאו תויכשמהה רדעה
רשאמ םילשוריב רפסה לרוג .רפסה רבשל
לש הדיריה .לטימ רייד לש רדוקה ונוזח תא
רתה הדיריב ןושאר בלש איה ירבעה רפסה
ירוטסה ,יפוסוליפ ,יעדמה רפסה םג .תיתוב

בוט לרוגל וכז אל הללכב הפיה תורפסהו
םידרוי הינמרג ילוע. "...םילשוריב רתוי
הרידמ הנש לכב םיאצוי ,הדירי רחא הדירי

תונורא איבהש ימ 'הנמיה הנטק הרידל
ידב םוקמ םהל אצומ וניא םירפס םיאלמ
קש םהל רכומו םינבזל ארוק ,הנטקה ותר
רוד תיעב  136).ימע( "...גנילישב םירפס
םירפטה יפסאמ לרוג .תדמוע הניעב ךשמהה

תונקל ידכ םהיפמ תפ וכסח רשא םילשוריב

םהשכ "...לטימ לש ולרוגמ בוט וניא רפכ
פסאו םירפס ירכומ םיאבו םילפנתמ םיתמ
ליאוה םימותיהו ,םימותיה ןמ םינוקו םינ
םיעדוי םניא רפס םהיבא םתוא דמיל אלו
הושש תוטורפב םירכומו םירפסה לש םכרע
 292).ימע(".םינוילופנ
קהש דמרפטלוו ןאילוי לע בוצעה רופיסה
ינעמ ותעד חיסה ,וירפס רודיסל ומצע שיד
הזחאש הניצה לשב ותב תומ ,הסנרפ ינ
תיראש תא רוכמל ץלאנש הדבועה ,הרידב
הל ידכ גלשהו ףרוחהמ ליצה רשא וירפס
םיכרוכ םיאפור רכש םלשלו ןוזמ הל איב
לש םסחי .רפסהו תיבה ,םדאה תדירי תא
ירי תא רשאמ רפסה לא םירוספורפה רתי
םע םדאה לש ידעלבה רשקכ רפסה תד
פורפ .דחאכ םייח-תדועתכו דיתעהו רבעה

".םירפס תיינקב ןקסע"כ רדגוה רנמל רוס

ןיא השוע אוהש םירפס בורמ"  -םלבב

בוו רוספורפ ",םירפס סונכל היונפ ותעש
ית ,שממ םירפס םניא םצעב" וירפס רלס
לע םינותע תוסיפ םיאלמ ,םה םיקית םיק
גותע םע חשש תוחישה לעו הליגש וייוליג

ףסונב דמרפטלוו טסנרא וליאו ",םיא
םייטסיניליה םירפסל םישדקומה ויתונוראל
ידצב אצומ התא םהילע ףיסומ" םייגולורטפו
ופסותינש םירבע םירפס ןינמ יצח ןוראה
 291-290).ימע(".םילשוריב ןאכ ול
ומב ןונגע לצא הרושק תויכשמהה תייעב
ביטומ רשקמ "הלהת" רופיסב .שודיחה ביט
המו בוט המ" .דחאכ רפסהו ריעה תא הז

םילשורי ימכחמ םכח ינפל תבשל םיענ

ושפ וילכו טושפ ותיב .הרות ונמיה דומללו
םינווגב ,תכלוהו הביחרמ ותמכח וליאו םיט

ירה לע הלעמלו ןולחה ןמ םיארנש ולא
:רפסמה רמוא םכח ותוא לע ."6םילשורי
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.ינריכה אל םא ינריכה םא עדוי יניא"תא קיתענ ךכ ךותב .ונלצא עיגי רחמו

הלעה לודג שודיח שדיח יתסינכבש רחאמ".קיתב םהירבד תא קייתנו םהיפמ ונעמשש
ףונ רבעל תובחרתהה ."7ושודיח תא ינפל הרצ וניע ןיאש ימ לכו" :דועו ) 138ימע(
םוקמל םדאה תברק תא תנייצמ םילשוריוליאכ ויחבש תא האור רלסכוו רוסיפורפב
,ויחבשו .םה הטיסרבינואה לש היחבש
ובוטב שדחמה" .יחצנ ףונ לא ותוסחיתה תאו
בש םה ירה הטיסרבינואה לש
העש לכב שדחמ תישארב השעמ םוי לכב
תועיטנ ,םינבנ םניא םישדח םיתב .וריע תא

 291ימע( ".לארשי תסנכ לש היח

המצע םילשורי לבא ,תועטינ ןניא תושדח ינואה תלמסמ ךכ ).ר.ר.ג ילש השגדהה -
סנכנ ינאש תמיא לכ תכלוהו תשדחתמ
ב הזחאש תונתרקה תא תירבעה הטיסרב
המ עדוי יניא .השדחכ ילע איה המוד ריעל
ושרפיו םילודגה םישרפמה ואובי .הישודיח

םלועב רתויב ההובגה תוכמסה .רפס תירק
היצקנופה תא תאלממ הניא ינוליחה חורה
אלה ,תינומעה השיפתה יפל הלש תירקיעה
תאצוי .המואה לש חורה-יסכנ רומיש איה

וקמ תויהמ ולדח םישודיחה .הדירי ןמיסב
םימכחה לש םשודיח .תינחור הנזהל תור

.טכילגט לש ותומד איה םידמולמה ןיב ןפוד

." 8ונל

אצמנ אוה ףא הרישב שודיחה ביטומ

הווהה ןיבל רבעה ןיב ינגרוא רשק רצי

פה רסחו אלמה םלשה וסחימ עבונ בויחה

תואיצמלו קני אוה הנממ תוברתל תוינ

םישודיח .דיתעה תועמשמ תא שדחמ עבטו

טכילגט .יח אוה הבו התוא תימלשוריה

יחא ירסח םניה םילשוריב םירוספורפה לש

םשל לכהו רמשמה ,סנוכה םדאה תא למסמ

ממ םיקחורמ םה .איהש תואיצמ לכב הז
רוא הקיז לכמו םילשורי לש הווהה תואיצ

רגו קוור אוה .אוה ומשל אל ,ומצע רבדה
ב הקמחנמ וליבקמ תומדכ( רוכש רדחב

הדבועה רואל רבדה טלוב דוחיב .םייקל תינג

ירבדכ םיאשונב םיקסוע הלא םידמולמש
וידידיב טסברה .תוברתה תודלותו םימיה
פסהש יפ לע ףאו" שודיחב קסוע אוה ףא
םוקמ םיטעמ םניא םידמולמהו םיבורמ םיר
םייוצמ ויה וליאו .םישודיח שדחל ול וחינה
הלעמ וזש ,רתוי שדחמ היה רתוי םירפס ול
דחאבו ךכ בותכ דחאב ,םירפסה תלעמב

חוכ וב שיו םהב ארוקש לכו ,ךכ בותכ

םכח אוה םאו ,ותעדמ םהילע ףיסומ שודיחה

הלעמ ךכ  66).ימע( "הברה ףיסומ הברה
תויעב תא הארונ הדרחבו תויניצב ןונגע

וחר םידמולמה .שודיחהו ףוסיאה ,סוניכה
םירדענו תואיצמה לש תללוכ השיפתמ םיק
תא .הילא םתוסחיתהב תונוכנ תויצרופורפ

אלא ול ןיאו ליאוהו" )םושלש לומת

.הברה םירפס סונכל לוכי וניא דחא רדה

תא .םירפסב דבכ םילשוריל הלע אוה ףא
םתסו םינקסעה ונממ ולאש םיבוטה םירפסה
...ול וריזחה אלו םדא ינב םתס ולאש וירפס
תדמכ םה טכילגט לש וירפס לכ וישכע
 290).ימע(".ונולח ףוקשמ
דמרפטלוו רוספורפל םגרתמ היה טכילגט
ךרדו" .תירבעל תינמרגמ ויתואצרה תא
תורעה ותעדמ ןהילע ףיסומ היה ומוגרת
עדוי םדא היה אלו ,םישרדמהו ארמגה ןמ
"טכילגט לש ותלגעב שרוח דמרפטלווש
םדאלו הרותל ודובכ 'ותונוונע  76).ימע(
וניב רעפה תא םישיגדמ דובכהמ ותוקחרתהו
שקבמ אוה הצרא ותיילע םע .םירחאה ןיבל

ורפל הנפמ אוה תונצקועהו םזאקרסה אולמ
יפכ רלסכוו רוסיפורפה" .רלסכוו רוספ
ול יד .םירפס ירחא טוהל וניא םתעדיש
רופיסב תיזכרמה תיבויחה תומדה וניה
וכרדכ רלסכוו ול בשוי ...םיקיתה םתואב
'גורהל רלטיה תא חיגמו ...ולשב ול קסועו
םתועמשמש םהיתומשב םג איה הבריקה(
ימע( "...ודימ םמצע ליצהל םידוהיה תאו
תרימשכ "הנגה"ל ותופרטצה ).רהוז-רנ-רוא
 137).םויק לש תורשפא לע םירומ תורשכה
םושב רלסכוו ההש אל וימימ" :דועואלמ
.םישולשה תונש לש םילשוריב םלשו
םוימ רתויבו וכירצמ ןינעהשמ רתוי םוקמ
םע היה קדקדמ עימקה ותוא ודיל עיגהש
שמלו ץראב ידוהיה םויקה תוהמל תולאשה
תיבב זחאש לודלדה רואל תולעומ ותועמ
לע ףא ,םיעיר תחישב ןמז לטבל אלש ומצע
.תובשחמה תלעותמ הבורמ ןתלעותש יפ
ןיב רשקה תייעב .ירבעה רפסבו ידוהיה
תולובג וגא םיעדוי אלא ,חרב המל ןכ םא
הקיסעה ילארשי -ץראה הווהה ןיבל רבעה
םאו .םישודיח םישדחמ םוי לכב אלש עדמה
.דנרב תאו ןונגע תא רקיעבו םיבר םירפוס
שדחתירישי סחי תואצמיה איה ךכל הביסה
בטומ והשמ טסברהלו טכילגטל םהל ןיב
םשודיח תא וררביש דע םהיניב ובשיש
ןיבל ידוהיה תיבב רבשה לע תועדומה

הדובע אצמ אלשמו םרכבו םדרפב דובעל
ירב בצמ .שיבכ וללסש םיצולחל ףרטצה
הרהמ טכילגט .רפס תירקל וכילשמ ותוא
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.תילארשי-ץראה תואיצמב תועמשמה שוקיב תא ןיידעש ךב תאנקתמ יתייה םינש רשעב
יגר הלוע ןכ רבשב רתוי שח רפוסש לככ ינפמ ןאכ ונא תובשוי .הבישי ימעט תשקבמ

רבעמה .ץראב םויקה תויעב יבגל ותוש םאו .רחא םוקמב אלו ןאכ תובשוי וגאש
תל תיתד-תילרופמט םלוע תשיפתמ ףירחה
ינא תחפנמש תחבתשמ יניא .םולכ הנשמ
תא קיסעמ תינוליח-תיבחרמ םלוע תשיפ
ןושארה ינונגעה ןמורב רבדה טלוב .םיינשה ימא לבא .הצובקב םש םכתומכ ירבד תא
תושגדהה  162-161,ימע( ".ירבד םה םיית
לומת תילארשי -ץראה תואיצמב קסועה
תיבטוק איה הז ןמורב תואיצמה .םושלש ולודלד ינפב ונחנא םידמוע ןאכ .).ר.ר.ג ילש
תמכחש םשכ .ינוליחה ינויצה ןוזחה לש
םלוע 'םילשורי לומ ופי :תחאכ תיטקלאידו
תועיבצ ,תינוליחה תואיצמה לומ תרוסמה לארשי ץראב אקוד לגרה תא הטשפ לארשי
הילע ,יוליג-הכישנ-תמא לומ יוסיכ-תועבצ יוביג לכ םג ץראב הבישיה תדבאמ ןכ
ולא םיטנמלא תדגנה .דועו הדירי לומ יצמ תפשוח הריש .רחא יגולואידיא יוסיכו
לע קבאמהו תודדומתהה לע ןיידע הרומ .אוהש יוסיכ לכ הילע הריתומ הניאו תוא
רתויב ינרדומה סופיטה .דניה וז הניחבמ
עקר לע םתועמשמו 'המואה לש הפוצרפ'
יצמה !תרדוק איה תינונגעה תוארה .ץראהםילרטנמ הירבדו התוחכונ ,ןונגע בציעש
תורוקמ רדעיהו ברש לש תואיצמ איה תוא ינא םאו" :שפנ-תאשמו לאידיא האידיא
לש וז ,תינגורטיהו האולט תואיצמ .הייתשענה םישעמה לכ לע ונתעד ןתינ אל תאו
לש ותציר ידי לע תיצחנ ,הינשה הילעהמח תומדב ןונגע ".ז ושעיי אל םלועב םיש
הז ןיא ידמ רתוי ךיניעב םיטושפ ירבד

וגילאה ,תילאוטקאה ותוחכונש ףרוטמ בלכתא הסכמו הלגמ הרישב עיפומה תד

הקיבדמו ימוי-טויה תא הצוח תילמסהו תיר ול רמא" .רפוסכ הז בכרומ אשונל וסחי
'ר  -לומתאה גיצנ תא הלערבו הפוריטבופיס תא ינא ארוק תדמחל הרובחה ןמ דחא
.רמוק קחצי  -וישכעה גיצנ תאו שייפהתא םאו ,םיפי םניאש רמול רשפא יא .ךיר
לגרה תא הטשפש תודהי םיגציימ םהינש אצומ ינא ירה חור תרוק ךל רמוא הצור

,הלאשל הבושתה .ץראב ךשמה לכ הל ןיאווניא וננמז ןב םדא ךל רמוא לבא .םהמ
תינגרוא םייח תואיצמ תונבל ןתינ םאהוננמז ןב ,האירקה ןמ הנהנש האנהב קפתסמ
.תיבויח איהו ,ןונגע ידי לע תנתינ ץראב .השדח הרושב הריצי ירבדב אוצמל הפצמ

יכו הקמחנמכ םישנא םה הבושתה ינתונבישהל יתאב אל ,ול רמאו תדמח הנע
.םינג רפכ יבשייתמ
םיקרפל 'ןאל תלאש לע הבושת
".תאב ןיאמ תלאש לע ינא הנוע
מ.ד ףונב םדאהו ץראה ףונב םדאה 'רמולכ

שיש םויק םירשפאמה םה  -תידוהיה תרוס הריש תומד .).ר.ר.ג ילש תושגדה  118,ימע(
עדוומ ןונגע ךא .דחאכ שודיחו תרוסמ וב סרפ לכ לש המלשה תומלעיהה תא תלמסמ
,יוביגה תרסח תינוליחה היווהה לא ונתוא תא ןייפאמ הז רדעיהו .תירוטסה הביטקפ
תב המימת .םייח ונא הב התכמסאהו יוסיכה וחילצה הרהזו טכילגטש דועב .ולוכ ןמורה
סילאיצוסה השיפתה תא תגציימ הצובקה ירה 'שדוחמ-שדחה ףונב םמוקמ תא אוצמל
ןנובתהל םדא בייח" :תיצולח-תינויצה תיט הזיחא לכ תואיצמה לעמ תרענמ הריש
ול ןמיזש הפוקתב םישענש םישעמה לכב וטסהכ טסברהו ,הנממ הלעמל אוהש רבדב

ןובשחו ןיד ומצעל תתלו הב תויחל לרוגה וקסועב תוירוטסה תויצרופורפ דבאמ ןויר
תתל םיאשר ונא ןיא .השעמו השעמ לכ לע יתחכשש ,ןויטנזיב ירסיקמ רסיקה ינולפ"ב
"...ומש תא
בנש אלב ונשאר לע ורבעיש םישעמל םהל
מב ןגועמ ןיידע םושלש לומת םלוע
יכו ...םהילע ונתעד ןתינש אלבו םתוא קוד
סרפמ המויקל הקדצהה תא תבאושה תואיצ
רהרהל איה ]םדאה לש[ הנושארה ותבוח אל
,םלועב וביבס השענש המ לכ לע בושחלו
עמב קסוע ומצע ןמורה .תירוטסה הביטקפ
םשל ונאבש ,ץראב ןאכ ונא ןכש לכ גירואסידה .הינשל תחא ןמז תשיפתמ רב
,הלאש וז אלא,...הריש הרמא .ונאבש המ
תיסיסב איה ןמזלו םוקמל םדא ןיב היצט
ייחב ,המימת הרמא ?ונאב המ םשל
הדגנהה .תוומ ופוסש תומיע ידיל העיגמו

...םשל ...םשל .החס תא המ הניבמ יניא

לכ .תומיע ידיל העיגמ הניא הרישב

לא יתמימת 'יתמימת ,הרמאו הריש הקחצ
פתסמ .תובגשנ םילמ ישקבת לאו יעגייתת

האוושהב דרי לארשי ץראמ היפיצה חתמ

המ םשל ונאב ,תרמאש המב ינא תק

הריעצ יתייה וליא ,הריש הרמא. ...ונאבש

הלבק וזיא ןיעמ שי ,םושלש לומתל

המיע המחלמ לכ ןיאו תואיצמה םע המלשהו

רושימב רקיעב ןייפאתמ הז רבד .הנעמלו
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 -טסברה לש( ורפסל םרג ימ" .ינחורה

ובוציעב "היגולופיט" לכ רדעיה ,וז תוידוהי

יעמב תמ רבועכ הביתב לפוקמ אוהש .).ר.ר.ג
הניאש ,המרג לארשי ץרא לש הריואה ,ומא

רחאמ ,ירבע-א הכ רוביגל ותוא םיכפוה
ירבעה רופיסה רוביג תא ןייפאש רבדהו

ץרא ישנא םה םיקפתסמ .עדמ לש הריוא
םיינחורה םהיברצב 'טעומבש טעומב
לארשי המוציעב ןאכ .ותוישיאל ףסונש יגוציה
לש
םידמולמה ונירבח ...םיימשגה םהיכרצבכ
רוביג עיפומ םילשוריב תינוליח תואיצמ
םיהמת ...אינמרגמ לומתא ולעש םיריעצה
םע .ירבע וא ידוהי ןויפא לכ רדענ ינונגע
וצוקכ וליפא ונפסוה אל םינשה לכש ,ונילע
המוד אוה הזבו רפסה שיא ןיידע אוה תאז
ץראל הצוחב ...םיעדוי םניא םהו 'דוי לש
ונוצרו הידגרטב ונינע .םימדוק םיסופיטל
לע תרתוסמ הרוצב םירומ הזחמ בותכל
ץראב ןכ ןיאש המ ,אוה עדמ ךרוצ עדמה
ותושעל לוכי התא ןיאש עדמ לכש ,לארשי
אוב םע ,הפוקת לש התומ יבגל ותועדומ
ןינע תידוהיה הידגרטה לש התדלוה .האושה
רסומל וא לארשי לש תימואלה הדועתל קמ
ימע( ".הליחתכלמ וילע םירתוומ םיאיבנה
תמה רבעב עוקשה ןוירוטסהה ןיב תרש
121-120).
תוחכונ .ונמזבו ותפוקתב שחרתמה ןיבל
ךילהת ףא תואיצמ ירזיבאב ערוצמהו תלוגלוגה
םה
אוה ץראב שחרתמה "היצזילמרונ"ה
ובקה ישנא תמגוד ,םייבויח םיטקפסא לעב
דע הפשחנש תואיצמ לש השק תוזח ינמיס
ינואב םירוספורפה תמגוד  -םיילילשו ,הצ
םלועה תמחלמ םע הקמעש תופשחיה !םות

דמימה וא דוסיה היה ט"יה האמה זאמ

ןולל הטנ חרואב ראותמכ הנושארה
דוחיה ןדבא אוה ףסונ טקפסא .הטיסרב

ולוכ רעונה לכ. "...ץראב רעונה לש ישיאה
.םה םיווש תורענו םירענ ,לארשי ץראבש
רדחב ונדמל ונייה םיריעצ םתאו ינאשכ

הז ןמור יכ רמול ןתינ וז השק תוזח ףא לע
.תוינונגעה תוריציה ןיבש "ינויצ"ה אוה

ונייהו תחא ארמגבו דחא שרדמ תיבבו דחא

תבשוה ,הברוחמ תיב הנובכ הטאידנה תגצה

,וניתוברלו וניתובאל תומדיהל םילדתשמ
.הזמ הז םינושמו םהמ וגא םינושמ ףוסבלו
הזמ הז םינושמו םיגוש רפס יתב ןאכו

ףוסבלו הזמ הז םינושמו םינוש םהירפסו
אכ םימוד םהיתודימלת לכו םהידימלת לכ
 94).ימע( ".דח

ש ךכל רתויב םיטלובה םינמיסה דחא
רדעיה אוה ךילהת לש ופוס ןייצמ הריש

".הנה דע"בו

ותביש ,תיברע הנוכש לש הבילב טסברה
רטצה ,תוערואמה רחא תיבל טסברה לש
ילידיאה רואתה ",הנגה"ל טכילגט לש ותופ
בושיה תא םיבייחמ הלא לכ  -הצובקה לש
הינשה םלועה תמחלמ לש הלצ .ולעפ תאו
ץראל תוסחיתההו סחיהו ,תואיצמה לע ביעה

םיכרעה םלוס תא הנישש ףסונ דמימ ולביק
.דחאכ תויפיצהו

ךואר-זרמר הליג

םיאש תוערקיההו תולטלטיהה ,תודדומתהה

.םושלש לומתב תואיצמה תא וניי

עקר יגפ לע ענומו עעונתמ רמוק קחצי

ירבדכ ,יכ .תורודה לכ תייפיצ לש םוצע
תאזה הנטקה ץראה" :רהנש ירוביגמ דחא
המדאה, ...הדימה לע רתי םימשב הכרבתנ
למע ידב תנעוטו קפוא לא קפואמ תחתמתמ

לצכ"( "וזלה הלודגה תלכתה תפיכ תא

תאצות אוה רמוק קחצי לש ולרוגו ").יוטנ
םימשה ןיבלו המדאה ,םדאה ןיב חתמה
,יגוצי סופיט וניא טסברה .החטבהה םהש.צ"ק
קת-רסח דוחי לעבו טסילאודיבידניא אוה
אקודו .ינונגע ןמור לש רוביג יבגל םיד

:תורעה

ףסוי לאומש לש וירופיס לכ1.
ורי ,ןקוש תאצוה ,ולאו ולא ,ןונגע
.ה"ת ימע ,ך"שת ביבא-לתו םילש
.טסק ימע ",הנה דע" ,הנה דע ,ןונגע י"ש 2.
.ח"כ 'םש 3.

.ו"נ ,םש 4.

.ג"מק ,םש 5.

ימע ",הלהת" ,הנה דע ,ןונגע י"ש 6.
.ח"עק ,םש 7.
.צ"ק ,םש 8.
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