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ןוקב קחצי 

ןונגע י"של ,,תונוגע" לע 

אובמ 

לע רזח ןונגע ירהש ,םירקוחל בהז הרכמ ןנה הנושארה תילארשיצראה הפוקתהמ ןונגע תוריצי 
לש הראב")תוריצי קריפ אוהש וא :םינטקו םילודג םייוניש ןהב סינכהו םיימעפו םעפ הלא תוריצי 
תוריציב לופיטה יושע תאז םע .("רפוסה תדגא") תורחא תוריצי ךותב ןהמ םיקלח ץבישו ("םירמ 
תיתחסונ האוושה ךרד לע ביצי םא ןכש ,תוכובס תוידותמ תויעב ינפל רקוחה תא דימעהל הלא 
דצמ ךא .םינוש םיגוסמ םיינונגסו םיינכות םייוניש םהב תולגתהל םנמא םייושע ,םיעטק לומ םיעטק 
תינונגסיהסיפת אל ףאו תחא תיתורפס תיללכ הסיפת הלאכ םיילאקול םייוניש ופקשי אל דחא 
ינוצר ןכל .המצע הריציה ,םינושה םיעטקב ססהמה ,רקוחה ידימ קמחתת ינש דצמו :הפיקמ 

.'"תונוגע" חותינב תכלל בשוח ינא הבש הדותמה תא גיצהל ירבד תישארב 
לע ידוסי ילאוטסקט יאידיא חותינ חתנל הנושארבו שארב שי "תונוגע"כ רופיסש ,איה יתעד 
התועמשמ לע םידמועש רחא קר .הריציה השבגתהו התווהתה ובש ,ןושארה חסונה יפ 
םיעגונה הלא תא - לכ םדוק - בושו ,םייונישה תא ןוחבל שי תללוכה תיתונמאהיתיאידיאה 
םחייתהל רקיעב הצר וז הריציל רזחש רפסמה םג יכ ,החנהה ךותמ הזו .וז תללוכ תועמשמל 
רתוי בוט דחא דצמ אופיא ןיבנ וז ךרדב .הנממ תוטסל םא התוא קימעהל םא ,תיסיסבה התועמשמל 

.ןונגע לש ותחימצ וק תא תוארל זא ביטינ ינש דצמו ,המצע הריציה תא 
םג תונוש תויונמדזהב עימשה ומצע ןונגע :ףסונ ישוק ינפב ונא םידמוע ונלש הרקמב םלוא 
לש רוטקודה תדובע האר)ךרועה ןויצ-ןב .ש לש ורופיס םצעב אוה "תונוגע"ש ,הפילעב םגו בתכב 
ןוידב יכ ינמודש אלא .(312-311 ימע ,ב"לשת ולסכ ,"וכרוע ןויצ-ןב .שו 'רמועה"' ןירבוג תירונ 
תניחבמ) הריצי םוש חתנל לכונ אל ךכ םא ירהש ,הז גוסמ תועומשב בשחתהל רשפא יא הריצי לע 
עגנ הזשכ ,וירבדב םיזגהל םיתעל גהנ ןונגע ,רתוי דועו .תע-בתכב העיפוהש (הרצויל התוכייש 
ןמז בתכ ותואש ,רנרבל ובתכמב .ומצע ןונגע לע ךמתסהל רשפא ונלש ןודינבו ,ו"ילומל וא ויכרועל 
ףא ,בתכמה תא יתושרל דימעהש רזייו יפרל הדות) ךרעב 1909 יאמ "תונוגע" תביתכ ירחא רצק 
אלו ירבד לע ףיסות אל התאש ךב ינא חטוב" :רתיה ןיב רמאנ ,(תונוש תומותס וב ריהבהל יל רזע 
רירמ לע רעטצמ ינא יכ ,(.ב.י - "םירמ לש הראב" רופיסב רבודמ)יראב ךותל תועמד דימ סינכת 
,ןכ םא ."יתריצי תא ךכ ךותמ חפקל ןיע ירצל םוקמ ןתנו תצק 'תונוגע'ב ומצעל ריתהש ןויצנב .ש 
םירחאו ןמפוש ,רנרב יפמ עפשב עומשל רשפא ןתואש תונעט - "תצק ומצעל ריתה" לע רבודמ 

.םהיכרוע יפלכ 

הניד - ירוא-ןב תלילע 
ירהש ?וינפלש הזה רופיסה והמ :איה ארוקה לצא תולעהל הכירצ "תונוגע"ב האירקהש הלאשה 
ינידמ-יתורפס ןואטב והז יכ ,רופיסה םסרפתה ובש ,תעה-בתכ לש וביט תא עדי ארוקה 
יוניכה לעבש ,ארוקל םג עודי תעכ .ולש "המארגורפה" תא הווהמ תשדוחמה תוילארשיצראהו 

,ןילרב) "םירשי דוסב" חסונ ,(1908 ,1 'ב) "רמועה" חסונ :םיירקיע םיחסונ השולשב עיפוה "תונוגע" 

םיחסונה לע .םייתועמשמ םייוניש רבכ ןיא 1951 לש םילשורי חסונב .(1931) "ירופיס לכ" חסונו (1921 

דקש .גו דנאב .(ח"כשת לולא-בא ,םיינזאמ)ורמאמב ןוסלנצק ןועדג ןכו ורפסב דנאב דמע הז רופיסבש 

ילוגלגב הצממ ןויד .הרוביח תא יתיאר אל ימצע ינא לבא ,קיווצ תידוהי לש רוטקודה תדובע תא םיטטצמ 

לש רופיסה תונמא" ורפסב "הנמלאכ התיה" ורמאמ האר ."הנמלאו םותי" רופיסל דקש שידקמ חסונ 

."רמועה"מ - הז רמאמב תואבומה .(150-137 ימע ,1973 ,םילעופ תיירפס) ךונגע 
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היצילאגכ דוע ותויהבש ול עודי ןכ .הינשה היילעה ישנאמ דחאכ ח"סרת ביבאב הצרא אב ןונגע 
:רמולכ .(דנאב לש ורפס האר) םזיכראנאל תויטנ וליפא ויה תישיא ולו ינויצ ןודעומב רבח היה 
התיה םהמש ,האמה תישאר לש םירבעה םיריעצה םתוא גוסמ ירבע ריעצ ןאכ רייטצמ ארוקה יניעל 
,םשור השועה ,רופיס תינרדומ המבב הז ריעצ ירבע רפוס םסרפמ הנהו .הינשה היילעה תבכרומ 
.הרדגהל ללכ תנתינ הניא ,וכותמ תפקשנה ,הפוקתהשכ ,םילשורי יאריכ יארי שיא ותוא בתכ וליאכ 
לוכי ןיא ךכיפל .םייטסידוראפ תודוסי תלעב הריצי וינפלש ,ותעד לע תולעהל אופיא יושע ארוקה 
הסננ וז הלאש לע בישהל ידכ ,ןכאו .הזה םזידוראפה לש ותועמשמ לע תוהתלמ ענמיהל ארוקה 

.הניד-ירואךב תלילעב ליחתנו ,רופיסה תא ןוחבל 
םהיניב ישארה רוביגה .הניד - תחא הרוביגו ,לאקזחיו ירוא-ןב ,םירוביג ינש םימייק רופיסב 
תשגדומ רופיסה לש םינורחאה םיבלשב ?הז ירוא-ןב אופיא אוה ימ .ירואיןב קפס אלל אוה 
תא םג תפפוא םויסבו .(59 ימע ."אב הנא עדי אל שיאו ןמאה םלעתנ")םלעתנ ירואיןבש ,הדבועה 
םצע יכ ,שיגדהל ןינועמ רפסמהש ,םשור השוע הז לכ .תירותסמ הריווא וזיא תאזה תומלעתהה 
ותעפוה םע הז וק'ץיענ םצעב םנמאו .ירוא-ןב לש ופוסב תוהזה יווקמ תחא איה תומלעתהה 
לש תומד וזיא ונינפל :עמשמ .ואצומ לע רבד עודי אל רופיסה ךותמ ירהש ,ירוא-ןב לש הנושארה 

.החפשמ אללו תיב אלל ,דנו ענ 
'רש ,םיעמוש ונא .הלילעה ןמזל ךומס םילשוריב ותוהמ לעו ותייווה לע זמרב קר ונל עודי ןכ 
אלא ,םהמ דחא אוה היה אל תאז םע ךא ,םילשורי לש "םינמואה ןיב" ירוא-ןב תא "האר" רזעיחא 
ירואךב דחייתה םינמאה ןיב םג :עמשמ ."תבשחמ תכאלמב דואמ" אוה "רשכתה" םינמאה ןיבמ םג 
ידכ ךות .ועבטו ותמשנ שרוש התיה תונמאהשכ ,ןמא היה ירוא-ןב ,רוציקב .ולש תונמאה םצעב 
היה אל אוהש ,ונא םיניבמ הלא םיזמרמו ,ללכב ותומד לע םג תצקמב ונא םיעמוש ןמאכ ורואית 
ישנא לע .(ללכב םילשורי ישנא וא) םילשורי יארי םיגורא ויה םהמש ,םיטוחה םתואמ גורא 
ינבל םתייווהב םה םיהז יללכה םשורהמ לבא ,םייפיצפס םירבד רופיסב םנמא םיעמוש ןיא םילשורי 
םצע היושע הז ןיעמ הרוה עקר לע .ןילופבש שרדמ יתב ישבוח םיכרבאו הרות ידמול הבישי 
דוע םיטילבמה ,רכיה ינמיס המכ ונל םיעודי ירואךבמ ךא .הרזכ טלבתהל תיתונמאה ותודחייתה 
וניאש ברועה ףנככ תורוחש םילתלת" ול ויה .םילשורי ישנא עקר לע ותורז תא רתוי 

.(54) "וילע תועורפ ןה ירהו ,ללכ םלסלסמ 
הרוהל ץוחמ .םילשורי ישנא לש תיתדע תחא :תויווה יתש תורייטצמ רפוסמה לכמ ,דועו 
םיעמוש ונא ןיאו ,ירוא-ןב לש איה תרחאה היווהה :םילשוריב תידוהי תושי םוש ןיא וז תיתדע 
ןיא םג ךכו .(הלילעבש םירשקה איצוהל)םילשורי ישנא ןיבל וניב רשק אוהש הזיא לע הלמ וליפא 
תונוש תויווה יתש ונינפל :רמוא הווה .םילשוריב ירואךב לש םירוגמ םוקמ הזיא לע םיעמוש ונא 

.תדדוב תומד לש - תרחאה :רוביצכ םילשורי ישנא לכ לש תיתדע תחא :תולדבומו 
שגדומ הז רבד .שדוק תונורא תיישעב דחוימב החמתה אל ירואךבש ,רפוסמהמ רבתסמ ןכ 
אל ירוא-ןב תאו .ויניעב וארנ אלו וז הכאלמל םידחוימ םינמא שפיח רזעיחא 'ר ירהש .ןווכמב וליפא 
ןיחבה אוהשכ ,ללכב םינמאה ןיב ותוא אצמ אוה הרקמב אלא ,םינמאה םתוא ןיב רזעיחא 'ר האר 
רחב רזעיחא 'רש ,ןאכ אופיא שגדומ .("תבשחמ תכאלמב דואמ רשכתמ םהמ דחאש")ובש תונמאב 

.ירואךב לש ההובגה תונמאב אקווד 
םנמא ךכ לעו)יתונמאה רהוטל אקווד גאדי רזעיחא 'רש ,האילפ ררועל יושע רבדה ,םנמא 
רזה ,הרוהטה תונמאה לעב ,ירוא-ןבש ,הדבועה האילפ תררועמ ךכמ תוחפ אל ךא .(ךשמהב דומענ 
ףאש ,השגדהל בל םישל אקווד שי ןכל .וז שדוק-תכאלמל הנענ ,התוא גציימ רזעיחא 'רש הרוהל 
םעפה ומכ ,תאזכ תוטלחומב :רמול וליפא ןתינו ,תאזכ תואלמב ירואךב תא תונמאה השבכ אליסעפ 
?הזה הנפמה תא וללוחש תויושחרתהה ויה המ :וא ?וז העפותל תוביסה ויה המ .הזה ןוראה תיישעב 
ותוא איבא ןכל ,שגדומבו שרופמב ןתינ דחא רבסה ךא ,םידחא םירבסה רופיסב םינתינ ךכ לע 

:ואולמב 

םושבו ריע םושב הנידמ םושב .םלועמ וב התיה אלש תוררועתה ןימב ירואיןב אוה דבועו 

הניכשה התלגתנש םוקמב ןאכ שיגרמ אוהש הז ןיעמ דוע שיגרה אל םלועמ דבעש הדובע 

.(56)...ר"הועב ,ונממ התלגו 

תונוש תונידמב היה אוהש ,ונא םיעמוש .םיפסונ םירבד ירוא-ןב לע ונא םידמל וז הקסיפמ 
,שדוק תודובע לע דקש אוהש ינפמ ,תישאר .ואישל עיגה םעפהש אלא ,תונוש תונמא תודובע השעו 
םוקמה לש ודוחיי ."ונממ התלגו הניכשה התלגתנש םוקמב" התוא השע אוהש ינפמ ,רקיעב לבא 
םאו .הנניא איה וישכעו הניכשה וב התיהש םוקמב :ונייה ,הניכש תולגו הניכש יוליג אופיא אוה 
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,ומצע תא םהב אצמ אוהש עמשמ ,ותמגוד דוע היה אלש ,ואישל ירואיןב תא ואיבה הלאה תודוסיה 
תודוסיה תא עקשל ירוא-ןב דמוע שדוקה ןוראבש ,ןבומ ןאכמ .וישרשל אוה עיגה הלאב וליאכ 

.םלשה ימצעה ויוטיב םג םהש ,הניכשה תולגו הניכשה יוליג לש הלאה 

.שדוקה ןורא תדובע תעב הבהאה לש התוחכונ :ונייהד ,שרופמ טעמכ אוה םג ינשה רבסהה 
השאה תא םג הקיחרהש ,הרוהטה תונמאל םישדקומ ויה וייח לכש ,דדובה ןמאהש םיעמוש ונא 
בוש םיעקושמ וללהשכ ,הבהא ישגר שיגרהל ןוראה תדובע תעשב ליחתמ - ,ולש תונמאה םלועמ 
אהתש" ,הצור ירוא-ןב :שגדהו רוזח רפסמה שיגדמ תאזה הדוקנה תא .המצע ןוראה תדובע ךותב 
"...םלועל דרפית אלו תדמוע אהתש" :רמולכ "...םלועל וילעמ דרפית אלו דועו דוע ןאכ תדמוע 
ליבשב הבהאל ךרוצה תא שיגדמ "דועו דוע ןאכ" לע השגדההשכ ,חצנ תבהא לע שוריפב עיבצמ 

.המצע תונמאה 

תלחתה םע דיזמ .םיזמורמ םירבדל רובענ תעכ .שרופמב םירמאנש םירבד לע ונדמע הכ דע 
לש חור וזיא .ול דחוימה רדחב םש וילע הצפק תרחא חור ומכ" ,תונכהה ידכ ךותש ,רפוסמ הדובעה 
ךרדב ינוש הזיא לע תדחוימ השגדהב בוש ןאכ םיעמוש ונא .(55) "ותמעפמ הליחתה הננרו החמש 
הניד תא הכשמ תאז הריש יכ ,ונא םיעמוש ךשמהב .ןמזה לכ רש אוה .םעפה ירוא-ןב לש הדובעה 
ינפמ ,רש ירואךבש ,רמולו הכופה תויתביס ןיעמב שמתשהל ונא םיאשר הז יפל .ירוא-ןב לא הטמל 
.יתורפסה טסקטה לש ירוחאה קלחב ןומט הזה ךופהה שקיהה םנמאו .וילא דרת הנידש ,הצר אוהש 

:םיקוספ ינש ןאכ טטצנ ןכל 

ןימ הל היהש דע םויל םוימ הלעתמו תכלוה ולש הרישהו - הפוג הכאלמב ליחתה 
...הנושמ ךשומ-חוכ 

.(55)וז הניגנב התמשנ הקבדתנו - ןיצקה לש ותדיחי ותב ,הניד התוא העמש 

ןאכ תוארל ונתוא בייחמ ,םהיניב תודוקנ שולש םע םידומצ םיטפשמ ינש לש ,הזה הנבמה 
תכלוה" :קוידל בל םישל שי) הלעתמו תכלוה ירוא-ןב לש ותריש :ונייה ,תיתביס תודימצ 
השגדהב םג הנומט תאזה האירקה םנמאו .הטמל וילא הניד תא ךושמל הצור אוהש ינפמ ("הלעתמו 
לע דיעמ רחואמה םאו .רבדבש הנווכה לע זמור ךשומ חוכ .ותרישל שיש ,"הנושמ ךשומ-חוכ" לע 
רתוי ותניגנב התוא ךישמהל ןווכתמ אוה וליאכ אוה ףאו" :ךכ-רחא רמאנהמ הז ירה ,םדקומה 

.הטמל הניד תא ךושמל ידכ ,הליחתכלמ התיה הניגנה תנווכ :עמשמ ."רתויו 
.רזעיחא 'רל ואוב ינפל ירואיןב לש רואיתל בוש רוזחנ םא ,הרורב רתוי דוע היהת וז הדוקנ 
ויניעמ תפקשנ התיה הריתי חור וזיא ,ועבטמ עונצו היה ןקתש הז םדא" :םש רמאנ 
ולש םיעוצעצ ישעמב קסועו הז הומת םדא אוה בשויו" :ךשמהבו ."םולח ךותמ ומכ תולכתסמה 
לש ותומדב ןאכ טלושה וקה .(55-54) "...ול המינפ השענ ותכאלמ רקיע לכ וליאכ ,הקיתשב 
קר ירוא-ןב היה אל םצעבו .םינוש םייוטיבב בושו בוש רזוח רפסמה ךכ לעו ,הקיתשה אוה ירוא-ןב 
לכ וליאכ" ,ומצע לא בוש רזוח טבמשכ ,"םולח ךותמ ומכ" תלכתסמה ,תמנפומ תומד אלא ,ןקתש 
םע קר יחה ,ןמא לש תמנפומ תומד לש רואית אופיא ונינפל "...ול המינפ השענ ותכאלמ רקיע 
חור ,רמולכ ."וילע הצפק תרחא חור ומכו" :קוספה תא ןיבנ וז תואריתדוקנמ קר ,םנמאו .ומצע 
."ויניעמ תפקשנ התיה הריתי חור" :רפסמה הנכמ התואש ,ירוא-ןב לש תמנפומה וחורמ תרחא 
החמש לש חור") חומשל ,רישל אוה ליחתה תעכו ,תימינפ הקיתש הלוכ התיה תמדוקה וחור 
לש הרכהה-תתבש ןאכמ .וילא הניד לש האוב :התיה וז "תרחא חור" לש האצותה .("הננרו 

.הטמל הניד אובתש ידכ ,שארמ תאזה חורה הרצונ ירוא-ןב 
םג םייקה לכל רזו ותוא בבוסה לכמ לדבומ היהש ,דדוב םדא לע רופיס ןאכ ונא םיעמוש ,ןכ םא 

ילב יורש היהו וישרשמ קתונ אוה :תוביס המכמ אופיא העבנ ולש תודידבה .רבעב םגו הווהב 
ותוא איבהש ,םנפומ ןמא ותויה םצע ,רבתסמכ ,התיה ותודידבל תירקיעה הביסה םלוא .הבהא 
תשולש לכ לש הגיזמ ידי-לע ומצע תא וליאכ אצמ הזה ןמאה-טדאה הנהו .תיסיקרנ תורגתסהל 
- הבהאה לא ,(הניכשה תולגו הניכש יוליג ,שדוקה ןורא) םישרשה לא בש אוה :דחי תודוסיה 

.האישב ותונמא לא םג ףוסבלו 

םירבעה םיריעצה םירפוסה דחא לש ורופיס תא ןאכ םיעמוש ונא יכ ,ןיחבהל השק אלש ינמוד 
רנרב ומכ ,םהמ םידחאו :הבהא ללושמה ,דדובה ריעצה תא זכרמב ודימעה םהיתוריציבש ,םידדובה 
ריעצה ירבעה רפוסה תא הזה ריעצה תומדב וגיצהו ,םמצע לא רוביגה תא רתוי דוע ובריק ,ןיסנגו 

.ותביבסמו וישרשמ קתונמה ,דדובה 
רוציל הסנמ אוה םג .רנרב לש "הדוקנל ביבסמ" ךותמ ןוזמרבא אוה ירואךבל רתויב בורקה 
תורפסה לעו תודיסחה תעפשה לע םירמאמה) תירבעה הריציה תועצמאב הינומראהה תא ומצעל 
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הריציה תא רבחל הצור ןוזמרבא םגו .(הווח) הבהאה םע תבלושמ איהשכ ,(םירשעה האמב תירבעה 
לש םידדובה םירוביגה רחאל המודב רוביג ןאכ ונינפל ,רמולכ .2תרוסמה ישרש םע תירבעה 
הזה ינרדומה ןכותה ןיבש סחיה תייעב לע רתי תופירחב ונתוא דימעמו בש הז רבד .האמה תישאר 
רוזחנ םייתניב .רמאמה ךשמהב ונתוא קיסעת וז היעב םנמאו .רופיסה לש תיאריה ותרוצ ןיבו 

.הניד-ירוא-ןב תלילע חותינל 
ןמאה לש תויסיקרנה ?ןוראה לע הדובעב דקמתהש ,ינומראהה ןויסנה לש ופוס אופיא היה המ 
וקספ טאל טאל" ןכלו .הנידמ :רמולכ ,"הנממ אוה דרפתה ףוסל"ש דע ,תודוסיה ראש לע הטלתשה 
ומצמטצנ וחור ייח לכ"ש ינפמ ,התיה ךכל הביסהו ,הנידמ אופיא םלעתה ירואיןב ."ויתורימז םג 
גיצמה ,דמעמ לש יומידהמ ררחתשהל השק הניד-ירואיןב תבהא לש הז רואיתב ."הז ןוראב וסנכנו 
הניד :דמעמה ותוא אוה תאזה הבהאהמ ארוקה יניעל גצומש המ לכ יכ .לספ-רייצ ינפל דמועה לדומ 
ןווכתמ אוה וליאכ אוה ףאו" םילמב וז תועמשמ תזמורמ םנמאו .ותדובע תעשב ירואיןב דיל תדמוע 
.ןבומכ ,ןוראה תא השוע אוהש תעב ,"דועו דוע ןאכ תדמוע אהתש רתוי ותניגנב התוא ךישמהל 

.תונמאה לש המשל םצעב התיה תאזה הבהאה לכ :עמשמ 

לש ותשודק תשגרהמו שדוקה ןורא לש ותשודק תשגרהמ םג ירואיןב דרפתה ךכל ליבקמב 
ותכאלמב קסעתמ ליחתהש ןוויכמ יכ" ,בוש הזו ,"הנממ התלגו הניכשה התלגנ" ובש ,םוקמה 
,רקיע ירוא-ןבל התשענ (תונמאה) הכאלמה ,ןכ םא ."לכמ ול הרקי המצע הכאלמה התשענ 
רזוח אוה ןכל .דחוימב שיגדהל ןונגע ןינועמ תאזה הדוקנה תא .יעצמא קר אוה (השודקה)ןוראהשכ 
ןיאו תחתמ ץראבו לעממ םימשב ול הארנ היהש הז ןוראב וסנכנו ומצמטצנ וחור ייח לכ"ש ,ריבסמו 
םיהולאל ומצעב השענ םיהולאל לוביק ילכ תויהל ךירצ היהש ןוראה "...ללכ םלועב ודבלמ דוע ול 
תא ראתל ידכ ,וז הדוקנל רפסמה רזוח ,הדובעה רמג ירחא ,ךשמהב .("ודבלמ דוע ול ןיא") 
ןוראה :דואמ יטקלאיד טפשמ והז .(56)"...ןוראב איה תחנומ רבכ ותמשנ" :ירוא-ןב לש הידגארטה 
הרוסמ ירוא-ןב לש ותמשנ :רמולכ .ירואךב לש ותמשנ וב תאצמנ הרות ירפס םוקמבו ,קיר אוה 
והזו .קיר ףוג קר םצעב וניה אוה םג ירה ,המשנ אלל ראשנ ירוא-ןבש ירחא ,ךדיאמ .קיר ןוראל 
ביבס אופיא בבוס לכה ."וכותב בלה ןקורתנש ימכ וינפב םלועה ןקורתנ" :רפסמה לש ומוכיס םנמא 
םג ןכאו .דחאכ ןמאלו תיתונמא הריציל הליבקמ תוסחייתהב המשנו ףוג ןכותו הרוצ לש דחא ריצ 
.(58) "...תמכ רצחב לטומ"ו ,וב ץפח םדאל ןיאש קיר ילככ ךלשוה ןוראה :ההז היה םלרוג 

.(םש) "המשנ ילב ףוגכ ךינפל לטומ אוה ירה" ,ירוא-ןבו 
אוה .ןמאה תודידב לש תימוהתה הידגארטה התמצועו התואלמ לכב ,ינמודמכ ,הפ תחסונמ 
וז לע הלוע דוע ותודידב .םייחב ןכות לכ אללו הבהא אלל ,החפשמו תיב אלל ,חכשנ ,בוזע "לטומ" 
יח וליאכ ,ומצע ךותב םנפומ היה זא לבא דדוב היה זא םג .םילשורי ינמא ןיב ותבישי תפוקתבש 
.ןוראה תדובעב םשגתהל הליחתהש איה - וז תימינפ הינומראהו !תימינפ הינומראה וזיא ךותב 
ומלוע םגש רחאל ,קיר ילככ ירואיןב רבכ "לטומ" ,הררופתה וז תיתונמא הינומראהש ירחא ,תעכ 

.לטבתנ םנפומה 
יפואה :הלעמל רבכ הנתינ תחא הבושת ?וז הינומראה לש התוררופתה םצעב הצוענ המב 

איהו ,רוביגה-ןמאה לש יגולוכיספה דצה לע רקיעב תדמוע וז הבושת םלוא .ןמאה לש יסיקרנה 
לש דדובה ריעצה לש ובוציעב רפסמה ןונגעל דוחיי םג תנתונ איה ילואו .ונלש רוביגל תידוחיי 
התואש המצע הינומראהה לש התוהמב תועובטה ,תויאשונ הפרות תודוקנ ןנשי יאדו לבא .ותפוקת 
םש םג - "הדוקנל ביבסמ" םע האוושהה תא ךישמנ םירבדה תרהבה םשל .גישהל ןמאה ףאש 
אופיא והמ .ףוריטב םייסמו ירבעה רוביחה תא ףרוש אוה .ןוזמרבא לש הינומראהה תררופתמ 
רופיסה דמוע ךכ לע םג םנמאו ?המויק תורשפא רסוחל םגו הינומראהל םג תוריציה יתשב ףתושמה 
ןאכ שיגרמ אוהש וז ןיעמ דוע שיגרה אל םלועמ" :הינומראהה תא גיצהש ,ומצע קוספה ותואב 
לש ותונמאב הזה םוקמה לש ודוחיי ,ןכבו "...ר"הועב ,ונממ התלגו הניכשה התלגנש םוקמב 
.(הנניא רבכ תעכ)ונממ התלגו (םעפ ןאכ התיה איה)הניכשה התלגנ הז םוקמבש ,ךכב אוה ירואיןב 
לש המוקמ םעפ התיהש ,הזב קר איה (ירואךב לש ותונמאב)םילשורי לש הדוחיי לכש ,רמוא הווה 
ילכה לש הנחבהה ,רמולכ .ונכתמ ןקורמה ילכה תייעבל בוש ונא םיעיגמ ירה ,ןכ םא .הניכשה 
,ולש תונמאה לש התוהמב הצוענ איה אלא ,ירואךב לש תיגארטה העדותל יוטיב קר הניא ןקורמה 

.תינוציחה הרוצה םוחתב קר םצעב התיה םישרשה לא ירוא-ןב תביש יכ תרמואה 
לש היעבה םצע לבא ,םהלשמ םיידוחיי םיווק ןכ םג ויה ןוזמרבאלו "הדוקנל ביבסמ"ל ,רורב 

דחואמה ץוביקה תאצוה) "ריעצה דנרב" ירפסב "הדוקנל ביבסמ" לע ןוידב הבחרהב יתדמע הז !ןנע לע .2 
 1975).
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םיירוקמ םיידוהי תורוצו םינכת םע םיינרדומדכיילאוטקא הרוצו ןכות לש הינומראהב ךרוצה 
,תוריציה יתשב הפרותה תדוקנ תא םיווהמ - התגשהל ןויסנ לכ הוולמ םהבש ,םירבשמה תעדותו 
תופוקתב רשאמ רתוי) האמה תישארב תירבעה תרופיסה לש דוסיה תייעב הווהמ איהש ומכ 
השק אלש ינמוד ?תירבע איה וז תורפס המבו ?תירבע תורפס יהמ :התיה הלאשה .(תומדוקה 
רתוי דועש המו ."תונוגע" רופיסה לש ותרוצ תועמשמ תא םג שפחל שי וז היעבל ביבס יכ ,ןיחבהל 
,ירואךב לש ותונמא תא םישגהל ףואשל ןונגע ויה יושע ומצע הז רופיסב יכ ,אוה ונמנעל עגונ 
,ירוא-ןב לש שדוקה ןורא ןיעמ אוה ,םימודק תורודמ םינכתו תורוצ לא רזוחה ,ומצע רופיסה וליאכ 
- ןכותו הרוצ ןיבש םרסמ ןילמוג סחי הפ לבקתי הז יפל .3(תינרדומה)ותונמא לכ תא עקיש ובש 
,רמול וננוצר .םיידוראיפה םיעקשמה ומצמטצי ךכבו .םיינונגסה םירעפה תא םצמצל יושעה רבד 
בוציע תויעבב תויוטבלתהל יוסיכ תויהל התיה היושע תיארי הישעמ לש הטעמב הטקשה הרוצהש 

.ירואךב לש ורבשמל ליבקמב 

תישרדמה המדקהה 

ןיעמ שממ איהש ,תישרדמה המדקהה לש התועמשמ רוריבל שי הלאה תויעבה לכב תיזכרמ תובישח 
וא ידוראפ קחשמ ונינפל םאה :הלאשה תא va התלעה יאדוובש איה איהו .םירישה ריש שרדמ 
המוקמ תא תוארלו תאזה המדקהה תא ןוחבל הסננ ןכל .תיטסיליטס תלוכי לש תיזואוטריו הגצה 

:איה הנהו .רופיסב 

ודובכב ה"ב שודקהו ,לארשי לש םהישעמב ךשמנו ךלוה ןח לש טוח" :םיבתכב אבומ 

לארשי תסנכל ,דסחו ןח הלוכש הרקי תילט - תועירי תועירי ונמיה גרואו בשוי ומצעבו 

תבשב םג היפי ויזב הריהזמ איהש שי ךכיפלו ,הוצמ לש הודחו החמש תעשל הב ףטעתתש 

,וז העשבו .הכולמ ריעו ךלמ שדקמב ,היבא תיב הירוענב ומכ ,תויולג לש ולא בוט םויו 

,הל ענענמ והירה ,היביוא ץראב םג הלעגנ אלו הלילח הלונתנ אלש האור ,ךרבתי אוהשכ 

תוממורהו זועהו הלודגה דוס והזו ...הפי ךנה ,יתיער הפי ךנה" :הסלקמו ושא-י-י ,לוכיבכ 

.לארשימ קונית לכו השא לכו םדא לכ וז העשב שיגרמש םידוד תבהאו 

תוחורו תילטה המגפנ ,העיריה ךותב טוח קיספמו אבו שגרתמ ,ל"ר ,לושכמ הזיאש שי ךא 

הלודג השוב לש שגר דימו ,םיערק םיערק התוא םישועו הכותל תורדוחו תובשנמ תוער 

,ראפ תחת םהל רפאו אגח - םגח ,םתבש תבשנ ../םה םימורע יכ ועדר' םלכ תא ףקות 
רבע קמח הדוד 'ילעמ ידידר ואשנ ,ינועצפ ינוכה' :תללימו הנוגיב לארשי תסנכ איה העותו 

הבהא תלוחש זול ודיגת המ ידוד תא ואצמת םא תרמואו תמהנמ ,ותוא תשקבמ איהו 
לכה לע התוא לונמו הרוחש הרמ ידיל אלא האיבמ וניא הבהא לש הז ילוחו "...ינא 

םיבוט םישעמ לגסלו רוזחל םורממ חור ונילע הרעי רשא דע ...ל"ר ,תרקפומ השאכ 
."םוקמה ינפל דסחו ןח לש טוח ותוא בוש םיחיתממו ,םהישועל םה תראפתש 

:ןלהלש השעמה רופיסב רבחמה ןווכתנ הז רבדלו 

."תונוגע" תעפוה ירחא ד;מ המסרפתה תחא .ןונגעל רנרב לש תויוסחייתה יתש הפ איבהל ן;נעה ןמ 
רנרב חתופ וירבד תא ."תונוגע" רופיסל רכינ יד םוקמ שידקמ אוהו "רמועה"ב הנד רנרב לש תרוקיבה 
ויזה ,יונב" :רנרב םכסמ רופיסב רצק ןויד ירחאו ,"בר ירוקמ חוכ האלמהו תיתימאה הריציה וז" :קוספב 
לש ויתודגא בטימ וא בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תויטאופ רתויה ויתוישעמ תא ונל הריכזמ איה ,הבש הרישהו 

התפשב ןושארה לש וירבד לע ,ונמעט יפל ,איה הלוע םלואו .(דועו 'התמה תדגא' ןיעמ)יקסב'צידרב .י.מ 

לש ויתודגאמ ונל איה הבורקו ...,ירואךב לש ונוראל המודה ,ןמא ידי-ישעמ הבוטיחבו האילפמה 
טושפ לכה אלא ,עבטה ןמ הלעמלש םירבדו םיסנ-ישעמ לכ ןיא וזלה םייחה תדגאבש ,הזב יקסב'צידרב 

איה רנרב תשגדה .(262 ימע 'ב ךרכ !ט''סרת ןסינ ,צ''הופה ,"ץראבש תונותיעהו תורפסהמ") "האנו 
ןכו ,יקסב'צידרב םע ןמחנ 'ר תא תגזממ איהשו ,"בר ירוקמ חוכ" איהש ,הריציבש הינומראהה לע אופיא 

תידדצ הרעהל בל םישל יוארה ןמ ."האנו טושפ" לכהשכ ,םיסנ ישעמ אלל םזילאיר םע ןמחנ 'ר תא 
תוסחייתהה .ןוראה לש ובוטיח ןיבל הריציה לש הבוטיח ןיבש יגולאנאה וקה תא שיגדמ רנרב :הבושח 

השדחה תירבעה תורפסב רנרב ןד הז רמאמב ."תורפס ימשר''ב םינש שולש רובעכ העיפוה הינשה 

םייסמ הזה ןוידה תא הנהו ."םידדובה םילזלזה" לש ,ונייה ,דדובה ירבעה ריעצה לש תורפסב רקיעבו 

זעו ימינפ טטרב םיאבה םינמא םלוכ - ףולרוא .א.לו ןונגע י"ש :....םישדח ינש םג הנהו" :עטקב רנרב 

םידדוב םילזלז - םלוכו םיכפהה תומלועב םיכרד םהל םישפחמ םלוכ ,םירבד לש םקמועל תדרל 
וירוביגבו ןונגעב אופיא האור רנרב .(306 ימע 'ב ררב :ב''ערת "תודחאה'') "...העוער רדג לע םיחנוצ 

."םיכפהה תומלועב םיכרד םהל םישפחמ''ה ,"םידדובה םילזלזה" יסופיט 
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אשדוק דוחיי .הלבקה חורב לארשי תסנכ םע ה"בקה לש הבהאה יסחי םיראותמ הז שרדמב 
האידיאה תא .תולג תניחבב אוה םהיניב דוריפהש דועב ,הלואג תניחבב אוה היתניכשו אוה רירב 
,רמולכ הזה טוחהמו ,ןח לש טוח אצוי לארשימ :ירופאטס שרדב ןונגע שיבלמ תאזה תילבקה 
ידכ .ןחה יטוחמ הריצי אופיא רצוי ה"בקה ."הרקי תילט" (רצויה) ה"בקה גרוא - הלא ןח יטוחמ 
לארשי לש םהישעממ םיאצויה םיטוחה :רבעמה ינוגב ןיחבהל ונילע ,שחרתמה ךילהתה תא ןיבהל 
יטוחמ ותושעב ה"בקהו ;("ךשמנו ךלוה")םהילאמ וליאכ םיאצוי םהו ,יפוי לש ונייה ,"ןח" לש םה 
אוה ה"בקה השעמ .4("דסחו ןח הלוכש") "דסחה" םע ןחה תא ביכרמ ("תילט")המלש הריצי ןחה 
יפל שי הריציל ."לארשי תסנכ הב ףטעתתש" ,תילטה תא גרוא הנווכב אוהשכ ,דסח השעמ אופיא 
("לארשי לש םהישעמב") "לארשי" :ףסונ טרפב קיידל ונילע ךכ ידכ ךות .תבותכו דועי הז 
רצויש אוהו ,(דסח השעמ)דועי תילטל אופיא ןתונש אוה דסחה :ונייה ."לארשי תסנכ"ב תפלחתמ 
ןחה יטוח לש רוביחה ירפ איה הריציהש ומכ ,רוביחה חוכב תרצונה ,תחא תושי לש המלש תבותכ 

.(םידדובכ)לארשי לש (םידדובה) 
םלוגמ אוה ןכלו ,אוהש ימ תבוטל הנווכ אלל אוה ןחה .דסחו ןח ןיב ידוסי לדבה ונשי :עמשמ 
יפוי לש הגיזמ ירפכ הריציה תספתנ הז יפל .והשימ תא םמחל םילוכי םניאש ,םידדובה םיטוחב 
תא (רוביחה) הריציה הווהמ ינש דצמ :הריציה לש התמשנ תא הבהאה הווהמ דחא דצמ .הבהאו 
הריציהש ומכ .םיידדה ןילמוג ירשק לש ךילהת איה המלשה הבהאה ןכלו .הבהאה לש התמשנ 
ללוחתמ (הבהאבו) הריציב רבשמה :שרדמה ךשמנ וז חורב .ןילמוג ירשק לש ךילהת איה המלשה 
המגפנ"ו ,"העיריה ךותב טוח" קספנ "ל"ר לושכמ" הזיא ידיילעש ,הלא .ןילמוג ירשקב םגפ לשב 
- לארשי)דסחהו ןחה ןיבש רוביחה קותינ תא שרדמה תסיפתל םאתהב אוה טוחה קותינ ."תילטה 
הריציה התיהנ ךכמ האצותכ .לארשיל לארשי ןיבש רוביחה קותינ םג אוהש ,(רצויה-םעה ,ה"בקה 
תועמשמ .והשימ תא םמחל הדעונ אלש ינפמ ,םמחל הלוכי הניאש ,םיערק םיערק תריציכ הלוח 
אוה ןוקיתה .תולג תניחבב איה תאזכ הבהא ,הלבקה יפלו ליאוה ,הלוח הבהאה םגש ,איה רבדה 
בוש םיחיתממו ,םהישועל םה תראפתש םיבוט םישעמ לגסלו רוזחל" ,דסחה דוסי לש ותרזחהב 
ףוריצה בוש אב ,תשדוחמה הבהאב םג ןכו ,תנקותמה הריציב ."םוקמה ינפל דסחו ןח לש טוח ותוא 

.דסחו ןח לש 
תואידיאה תא ןונגע שמממ ןוראה השעמ לע ירוא-ןב תדובעבש ,ךכב ןיחבהל השק אלש ינמוד 
תילטה ומכ ןוראה .לשמנו לשמ לשכ ספתיהל יושע ןהיניב סחיהשכ ,המדקהבכ תוילבקה-תוישרדמה 
ליבשב תילט (לכ רצויה) ה"בקה גרוא שרדמב :רצוי ידי לע השענש שובל םצעב םה םהינש - 
ןכשמ (לארשי תסנכ לש החולשכ) ירוא-ןב רצויה ןיקתמ רופיסבו ,הב ףטעתתש לארשי תסנכ 
.הבהאה :ינש ןפ ןוראה לע הדובעב שי (שרדמב ומכ)םעפה םגשכ ,ה"בקה לש הרותה ירפס ליבשב 
ןמאה ידיילע תרזחומו םעהמ האב איהשכ ,המלש איה הריציה :איה םירבדה לש תללוכה תועמשמה 

לכ לע שרדמה ונתוא דימעמ הז יפל .הבהאו (יפוי)ןח לש תודוסימ תבכרומ איה ךכו ,םעה לא 
םייק היה דוע לכ הדובעב הררש המלשה הוולשה :הניד-ירוא-ןב רבשמבש הפרותה-תודוקנ 
לש רשקה םג קתונ ךכו ,ותודידבל ןמאה רזח רשקה קתונשכ ךא .ותבוהא םע ןמאה לש רוביחה 
לטומ ראשנש)ןמאה לש :תשלושמה הידגארטל חתפה חתפנ וז קותינ תדוקנב .הדועי םע תונמאה 
יטוח ומכ ,קיר ילכל הכפהנש ,המצע תונמאה לשו ,הדדוב הראשנש ,הבוהאה הניד לש ,(ןקורמ ילככ 
אוה ךכ ידכ ךותו ,ולש תונמאה תסיפת תא הז רופיסב עיבמ ןונגע ,רמולכ .םיעורקהו םידדובה ןחה 
ינפמ ,תודידבה תא וילע תרזוג הרוהטה ותונמאש ינרדומה ידוהיה ןמאה לש הידגארטה תא גיצמ 

.הקיר םג ןכלו תדדוב תונמא רצוי אוהש 
ןווכתנ הז רבדלו" רבעמה קוספש ,הזמ רבתסמ ירה יכ ,רופיסה לע שדח רוא ךפוש רומאה לכ 
לש החידב וזיא וא ,ינונגע "ץנוק" הזיא וניא - "ארונו בר השעמ :ןלהלש השעמה רופיסב רבחמה 
שרדמבו ,רופיסה לש ותועמשמל זמר ןאכ שי אלא ,(החידב קר אל ,םינפ לכ לע) טסידוראפךייקח 
רורב .ןוגיעה אשונל םיטפשמ המכ שידקהל יוארה ןמ וז הדוקנב .ולש האידיאה לכ הנומט םנמא 
וליפא אצומ דנאב .םינשרפה בור םישיגדמ ןתואש ,הלא תויועמשממ תומלעתה םושמ ירבדב ןיאש 

תומיע לש תועבטמ ינשכ "דסח לש טוח"ו 'ךח לש טוח" תועבטמה ינש תא רצי ןונגע ךיא תוארל ןיינעמ .4 
רתסא רמא החרק ןב עשוהי 'ר" :םש רמאנ .א"ע ג"י ףד הליגמ תכסמב אבומ עבטמה .תחאכ הינומראהו 

טוח אלא :וז הסדהכ ,התיה תקורקרי" :י"שר רמוא ךכ לעו ."הילע ךושמ דסח לש סוחו התיה תקורקרי 

תא אופיא שיגדמ י"שר ."שורוושחאלו תומואל הפי תיארנ ךכל ה"בקה תאמ הילע ךושמ דסח לש 
אב דסח לש טוחהש ,שיגדמ אוהשכ ,"דסח לש טוח אלא" ,הפי אל םנמא התיה רתסא ,ונייה ,"אלא"ה 

.ה"בקהמ 
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ןוגיעה אשונש אלא .ידוסי ישונא בצמ הזיא םלגמ הפ ןוגיעה וליאכ ,תויאקפאק תויועמשמ רופיסב 
הז יולג אשונלש ,ףיסומ קר ישוריפ וליאו .רופיסה לש יולגה שוגה אוה אוה (ומצע רופיסה םשכ) 
םייק תונמאב םגש ,אצוי הז יפל .תיטאופ תועמשמ רפוסמה לכל שי ובש ,ירוחא דצ הזיא ויעמ שי 
תונמאה תראשנ הז הרקמב .(ןמאל ץוחמש) םדאהמ תקתונמ הריציהשכ הזו ,ןוגיע לש בצמ 
עיגהל הלוכי איה ןיא תומדסמ תוביסמש אלא ,הל הכחמה המשנ וזיא לא תגרוע איהשכ ,התוניגעב 

.הדועיל 

לש הראב"מ רקיעבו ,וז הפוקתמ תורחא ןונגע תוריצימ ןיכומיס איבהל ןתינ וז הייארל 
הריצי םוש לע ונל עודי אל ךא .5"תונוגע" ירחא םישדוח הנומש-העבשכ הבתכנ וז הריצי ."םירמ 
תודיחישכ ,תונטק תוירופיס-תודיחי תללוכ וז הריצי .הלא תוריצי יתש ןיב המסרפתהש תרחא 
(תונמאה) הריציה :םיינש אוהש דחא אשונמ ןלוכ תובכרומ ,התוללכב הריציה ומכ ,הלא תוריעז 
רבע ךכ רחאו "ץנאט ןעטיוט"מ הנה לגלגתהש ,םירופיסה דחא םשמ איבא המגדה םשל .הבהאהו 
םע תוקבד לש דוקיר ךות תמ אוהו ,הבוהאה ותשא רכזל הרות רפס בתוכ רפוסה :"רפוסה תדגא"ל 
תקסיפ וננינעל תעגונ דחוימב םלוא .ותשא לש הפוחה תלמשב םיפוטע רפסהו אוהשכ ,הרותה רפס 

:רופיסה לש החיתפה 

תורזוחו תוכלוה ,הכותב תובשנמ תוחור האירבה לש הללח לכבש ,ץראה לכב תאז תעדומ 

,ותמשנב תבשייתמ הרישה זאו .םדו רשב לש ובלב וליפא תופנפנמו ופוס דעו םלועה ףוסמ 

המ רבדש ,םדא ינבמ םג תדמח עדי עודי םלוא .וילאמ ןגנמ והירהו ,ונורג ךותמ תרבדמו 

לע הלעת אל הרישו ,םהילא תועיגמ ןניא ןה ירה ,תובשנמ תוחורהש ןוויכו ,בלה לע ץצוח 

ובל לע הציחמ .ומצע תא האור תדמח היה ולא םדא ינבכ .םהילא אובת לב ידש תלחנו ,םבל 

קר .םלועל םשמ הזז וז הציחמ ןיא הלוגה ךותב אוהש דוע לכו !תולג לש הכודכד ,דה - 

ץרפתת לארשי תרישו ויתוניגנמל רוניכ היהת איה .בבלל ארק/ רורד יבצה ץראב םש 
.(7 ימע ,יאמב 21 ,"ריעצה לעופה") הלוק ןתית םורמבו הירוענ ימיבכ התנעו וכותמ 

האירבה לכ :תישרדמה המדקהבש האידיאה םע איה ההז הדוסיבש תיטויפ האידיא ונינפל 
תבשייתמ הרישה זא" ,בלה תא תורבוע הלא תוחורשכו .תובשנמ תוחור ידי-לע תרבוחמ 
בצמב םדאה אצמנ זא ,האירבב תובשנמה תוחודהמ בלה תא הדירפמ הציחמש שי םלוא ."ותמשנב 
אל וא) חותפ ובלש ,ררושמה תא גיצהל בוש "םירמ לש הראב" אב הז יפל .תולג תניחבב אוהש 
לש ורוביח לע בוש אופיא דמוע לכה .ופוס דעו םלועה ףוסמ האירבב תובשנמה תוחורל (חותפ 
וק" ןויצ-ןב .ש לע ןונגע לש ורמאמב עומשל רשפא הלא תואידיאל זמר .םלועה םע ררושמה 
דחוימבו ,ללכב הריציל םינווכמ םצעב םה לבא ,ןויצ-ןב לע םירמאנ םנמא ןונגע ירבד .6"םירבדו 
לכ ,הנהו ,תיתורפסה הריציה תא םש ראתמ ןונגע .ידקש .ג קדצב םג ןייצמש יפכ ,ולש ותריציל 

.הגיראה םוחתמ איה הקירופאטמה 

לש ותריציב (תחתופ הילוח וליפא וא) תינאגרוא הילוח הווהמ "תונוגע"ש ,ונירבדמ אצויה 
איה תיתונמאה הריציה לעו הבהאה לע הייהתה הבש ,הנושארה תילארשיצראה הפוקתהמ ןונגע 
לש סחיה :תישילש הייהת (תדחוימ השגדהב) הוולתמ "תונוגע"לש אלא .תדרפנ-יתלב תחא הייהת 
הריציהשכ ,לוגיעה בחרתהל לוכי וז הניחבמ םגש ,םיידוקמ-פיילארשי תורוצו םיכרע לא הריציה 
ריעצה רפוסה טבלתה ןהבש ,תויהתה שולש תחאכ תומלוגמ וז הריציב ,רמולכ .הישרשמ תקתונמ 
(שרדמה)רתויב תיטסידוראפה הביטחה וליפא יכ רבתסמ וז הייאר יפלש םג-המו .האמה תישאר לש 
הריציה יביכרמ ןיבש םירעפה תא םצמצמ הז רבדש רורב .הריציה לש תיזכרמה האידיאב הזוחא 
הרירשו ,לילכ םימלענ ןבומכ םה ןיא תאז םעש אלא .םימזידוראפה לש םיטקפאה תא םג ךכבו 
ןונגסב רופיס ינוליחיינרדומ תע-בתכב ארוקה ,ינרדומה ארוקה לש תיטסידוראפה העדותה תדמועו 
- וז תיטסידוראפ העדות אקוודש ,תנתונה איה ךא ."םיבתכב אבומ"ב חתופה ,"בר השעמ" לש 
הז וינעל םנמאו .תודחא הייאר-תודוקנמ ףקתשמו ארקנה ,טסקטה לש ותקמעהל תמרותה איה 

.אבה ףיעסה תא שידקנ 

.1909 ינוי-יאמ םישדוחב צ"הופהב המסרפתה "םירמ לש הראב"ו ח"סרת לולאב עיפוה "תונוגע" .5 

.(לירפאב 12) 12 'לגב ךשמהה :(1910 לירפאב 1ל 11 'לג ,3 הנש /'ריעצה לעופה" .6 
.19-18 ימע ,1973 ,םילעופ תיירפס ,ןינבה תומא ,"ןונגע לש רופיסה תונמא" .7 
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טסקטה לש תשלושמה האירקה 

תומייק ,יולגה ןוילעה ונבומל תחתמש ,ינונגעה קוספה לש ודוחיי איה תומסרופמה ןמ 
,הז ינונגע דוחיי חתפתהל ליחתה ותריצי לש בלש הזיאב יל עודי אל .תופסונ האירקיתוררשפא 
תוביטח ןיבש םיסחיב םילקה םימזידוראפה לש האצות אוה "תונוגע"ב יכ ,יתעדל ,רורב םלוא 
רופיסהש ,ללוכה יתרגסמה רשקהב םזידוראפה תאצותכ ,ןבומכ ,הנושארו שארבו 8תונושה ןונגסה 
ןיחבהל הריציבש םיבר םיקלח לש טסקטב אופיא רשפא .יוכו 'ובו "רמועה" תעיבתכב םסרפתה 
.יולגב ריהצמ וליאכ אוה הילעש ,רפסמה לש וז איה הנושארה תועמשמה :תועמשמ ידבר השולשב 
םע שרדמב םידקמ אוה ותואש ,"ו"ת ק"האמ בר השעמ" ריינה לע הלעמה ,יארי רפסמכ עיפומ אוה 
תא הינוריאב הדימעמה תרחא הנשי וז תועמשמל תחתמ .הז "בר השעמ"ב ותנווכ לע לכשה רסומ 

לאושה יתחת לוק בוש עקוב תינוריאה תועמשמל תחתמש אלא .תרהצומה תיאריה תועמשמה 
ירבד תחכוה םשל .םיאריה לש םתייארבו תיא-ויה תועמשמב קדצ הזיא תאז לכב שי ילואו :וליאכ 

.תודחא תואמגוד ךשמהב איבא 
אוה בשויו" :רמאנ ינוציחה והארמ רואית ירחא .יא קרפ תישארב ירוא-ןב לש ורואיתב ליחתנ 
יארימ דחא לש תרהצומה תועמשמב .(55) "הקיתשב ולש םיעוצעצ ישעמב קסועו הז הומת םדא 
."םיעוצעצ ישעמ" ודי לע הנוכמה ,תונמאב הז יארי םלוע לש לוזלזה יוטיב ידיל ןאכ אב םילשורי 
םיאורה ,םילשורי ישנא לש תינלטבה םתייאר תא לוזלזב בוש הדימעמ היתחתמש תועמשמה 
לש המצע וז תינלטבה םתייארל םיזמר םג ןבומכ הפ עינצמ הזה ינוריאה לוקה .םיעוצעצ תונמאב 
םלוא .בתוכ םצעב אוהש המ הז :ונייה ,"תוישעמ" הב םיאורה ,ללכב הפי תורפסל םילשורי ישנא 
םיאורה ,םילשורי ישנא םיקדוצ תאז לכב ילואו ,לאושה ,לוק הזיא עקוב תאזה הינוריאל תחתמ 

?ךכ לע דיעמ וניא ןוראה לש ופוס םאה ,"ולש םיעוצעצ ישעמב" קסעתמש ,םדא ירוא-ןבב 
ומכו ,הכאלמל ומצע תא ןיכמ ירוא-ןב ליחתה" :ירואיןב לש ותדובע תליחת רואית ,לשמל ,וא 
יוליגל הפצמש ימכ ,ותתמעפמ הליחתה הננרו החמש לש חור וזיא וילע הצפק תרחא חור 
חוכ ןימ הל היהש דע םויל םוימ הלעתמו תכלוה ולש הרישהו הפוג הכאלמב ליחתה .והילא 
ךשמנ הבלו וז הניגנב התמשנ הקבדתנו הניד התוא העמש הנושמ ךשומ 
"תרחא חור" ירואךב לש ותרישב אופיא האור יאריה רפסמה "...ל"ר םיפשכ י"ע ומכ ךשמנו 
הבהאה תאו .הניד םע הבהאה יקחשמל החיתפ התיהש ,(ארחא ארטיסל זמר ילוא)ילילשה ןבומב 
תעבומ וז הייאר .הסורא התיה הניד ירהש ,דיקפתב הליעמכו תורקפה השעמכ יאריה האור המצע 
הינשה תועמשמה תסחייתמ תאז תמועל ."ל"ר ,םיפשכ י"ע ומכ ךשמנ הבלו" ומכ םייוטיבב 
תא הדהאב האור איהו .הבהאל הנבה םהל ןיאש ,םיאריה לש תולפטה תונומאה יפלכ הינוריאב 
ילב ,הל ךדושש ןתחל אלו ירוא-ןבל תכייש םנמא הניד וליאכ ,םירוביגה ינש לש תידדהה הכישמה 
וז תיגולוכיספ הנבה לומ .הבהא שממ התיה הכאלמה תיבב ןאכש דועב .ותוא התאר וליפא איהש 
המ לכ ירה ?הניד לא ירוא-ןב לש הבהא יהשוזיא תמאב התיה םאה ,לאושו יתחתה לוקה בוש עקוב 
תמאב ירה ,ןכ םאו .ול ץוחנ היה הז דוע לכ ,ותכאלמ תעשב ודיל דומעת איהש ,היה הצר אוהש 
הב ויה וליאכ ,ותשרב הניד תא ומצע לא ךושמל האבש ,ירואךב לש ותרישב תוארל היה רשפא 

."םיפשכ" 

לש ורדחמ שדוקה ןורא תא לבקל הנירב ואבש" ,םילשורי ישנא לש םאוב רואית ,לשמל ,וא 
:םתבוגת האב ךכ לע "...תמכ רצחב לטומו ןולחה ירוחא לופנ" ןוראה ,הנהו "הכאלמה לעב 

?םיהולא עבצא הז ןיאה 

תכאלמ אהתש יאדכ היה אלו אוה עשר יאדו ,הז אקיר .והשוע םירטנקמ תוירבה וליחתה 

.(59)...הופחד םימשה ןמ - התשענש וישכעו וידי לע תישענ שדוק 

תינלטבה הרדגהה תא הינוריאב תספות הינשה תועמשמהשכ ,היולג ןאכ הנוילעה תועמשמה 
הרדגהכ "םיעוצעצ" הלמה לע הינוריאל ךשמה ןאכ ונשי הזב .ירוא-ןבכ לודג ןמאל "הכאלמ לעב" 
ירה ,"הכאלמ לעב"מ רתוי םצעב אוה ירוא-ןב םאה ,לואשל ךישממ יתחתה לוקה םג ךא .תונמאל 
יוטיבה יבגל ןכו .רבד םלועב ול היה אל הדבלמו ,רקיע ולצא התיהש איה - המצע הכאלמה 
יתחתה לוקה לבא ,תונמאה לש תינלטבה הנבהב הינוריאב בוש תעגונ הינשה תועמשמה - "אקיר" 
אוהש ,ןוראה םגו ,"וב ץפח ןיא ילככ" ראשנ ומצע אוה ?אקיר ירואךב היה אל יכו :ריעמ בוש 
שדוק תכאלמ אהתש יאדכ היה אל" ירואךב יכ ,אוה ןוכנש ןאכמ .המשנו ןכות לכמ קיר היה ,השע 

ונונגס חורב תיטויפ-תיתוגה הביטח ןיעמ ובורב אוהש /ג קרפ לשמל הווהמ הז גוסמ טלוב ינונגס גירח .8 

."בר השעמ" לש ןונגסה תמועל התורזב שרופמב תטלבתמ וזו ץרפ לש 
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וז הדוקנב .ומצע ןעמל םא יכ ,םיהולא ןעמל ןוראה תא השע אל תמאב אוה ירהש ,"וידי לע תישענ 
."ןלהלש השעמה רופיסב רבחמה ןווכתנ הז רבדלו" :רופיסה תא חתופה קוספל יתחתה לוקה רזוח 
ירהש ,הידוראפה תא לטבמו לוקה אב וישכע קרו ,התופירח לכב הידוראפה תגצומ הז רבעמ-קוספב 
,שרדמב תועבומה תואידיאה תא הניד-ירוא-ןב רופיסב שממל רפסמה םנמא ןווכתנ יתחתה דבורב 
,הבהאה תמייקתמ הריציה ךותבשכ תוגשומ הלאו ,"דסחו ןח" לש הינומראה איה המלשה הריציהש 
ונלש הרקמבו ,םעה םע ןמאה לש - הבחר הייארבו ,הבוהאה םע ןמאה לש ירטיסיוד רוביח איהש 
("םיעוצעצ") הקיר תונמא ידיל איבמ הלאה םירשקה קותינ ,ךפיהלו .םיהולאה םע ןמאה לש - 

.הרוחש הרמ ידילו 

תודימעמ ןהו ,תוקיפסמ ינמוד הלא ךא .ונתייאר תא קזחל ידכ ,תופסונ תואמגוד איבהל רשפא 
תא וניאר ןכ .הניד - ירוא-ןב תלילעל עגונה ,רופיסה לש הז קלחב הזורפה לש היזפוא לע ונתוא 

.טסקטה לש ובוציעב םיידוראפה תודוסיה לש תינוויכיודה תועמשמה 

לאקזחי תלילע 

ןכש ,הניד-ירוא-ןב תלילע לש המויס םע אלמה ויוצימ לע רופיסה רבכ אב תודחא תוניחבמ 
תלילעל ללכו ללכ הקוקז הניא ,םהמ דחא לכל הוולתמה לכ לע ,הלא םירוביג ינש לש הידגארטה 
הניא לאקזחי תלילעשכ ,השעמה רופיס יבגל שרדמה לש ותנווכ האולמב רבכ תנבומ ןכ .לאקזחי 
רופיס םצעמ בייחתמכ קר אב לאקזחי לש ורופיס לכ :רמוא הווה .יתוהמ רבד םוש ךכל הפיסומ 
קר אוה הז לכ םלוא .ךכב ךורכה לכו לאקזחי-הניד לש ךודישה לרוג לע ונל רפסל ידכ ,השעמה 
תיתסיפת-תיאשונ הניחבמ םג תיזכרמה הלילעל הבושח המלשה וז הלילע הווהמ םצעבו ,הרואכל 
תלילעב םידחא םיווק לע הרצקב דומעא ךשמהב .תויומדה לש ןתומלש תניחבמ םגו ,רופיסה לש 
התוא ןוחבל ידכ םאו תיזכרמה הלילעה לש םימילשמה םידדצה תא הב ןייצל ידכ םא ,לאקזחי 

.המצעל 

םימדסמ םידדצ םיראומ ךכבו ,ירואךב לש דגנכש דצ הזיא תוארל רשפא לאקזחי תומדב .א 
היהיהמ .וישרשמ קתונש ,םדאכ ספתנ ירואךבש וניאר :לשמל .םימלענ ויה ןכ ינפלש ,ירואיןב לצא 
לצא אלמו רישי ןפואב ראותמ הזה םלענה .םלענ תניחבב ראשנ הז לכ ?הלא םישרש לש םביט 

.הזל המודב רבע םעפ היה ירוא-ןבלש ,עמתשהל יושע ןכל .וישרש לא ולוכ רבוחמ אוהש ,לאקזחי 

םתוהמש ,םישרשה לא הבישכ ירוא-ןב יבגל תספתנ םילשורי :ןיזנע ותואב ןדעל ןדעמ .ב 
ינפמ ,דבלב םוקמ קר הראשנ וישכעו ,הניכשה וב התלגנש םוקמכ םילשורי - וניארש יפכ ,איה 
לכש ,לאקזחיו ,ןילופב תאצמנ וישכע הניכשהש ,בייחתמ תאזה הסיפתהמ .ונממ התלג הניכשהש 
לש תויטקלאיד תודוקנל ונא םיעיגמ ןאכש אלא .הניכשה םע דחי םש ןכוש ,ןילופב םיעוטנ וישרש 
תספתנ ולש ןוילעה דבורב .רופיסה לש ותועמשמ תא טעמ אל םיעבוקה ,דגנכש םינוויכו םינוויכ 
הכילהה הווהמ רתוי קומעה דבורבש דועב (םישרשה לא) הניכשה לא הכילהכ םילשורי לא הכילהה 
םילשוריל לאקזחי לש ואובב ,רמולכ .(רבעשל) הניכשה םוקמ לא הניכשהמ הכילהכ םילשורי לא 
יתש הפ תולבקתמ ךכו .*םישרשהמ קותינ לש ךילהת ןכ םג (ירוא-ןב לש וכרדל ליבקמב) שחרתמ 
.הניכשה הב התיהש םוקמכ ןויצ - תיטנאמור-תינויצ איה ירוא-ןב לש ותלילע :תויטנאמור תולילע 
.תויהל דוע לכוי אלש ,רבד הב היהש הזב השודק איה ,תיטנאמור אופיא איה התידוה תיצמת 
םירבדה רוריב) עיגהל לכוי אל בוש הילא םגש ,הניכשל םיעוגעג איה בוש לאקזחי לש ותלילע 

.(ךשמהב 

:וכופיהו רבד רבד לש ןפואב םירוביגה ינש ןיב םיקלחתמה םידחא םיווק ןייצל רשפא .ג 
םג .ומצע םע וברקב ןכושו םנפומ ירוא-ןב .ןכותה דוסימ לאקזחיו :הרוצה דוסימ ולוכ אוה ירוא-ןב 

.(ךשמהב הארנש יפכ ,הניכשה םע םג ןכו)לידרפ םע דחי וברקב ןכוש אוה אלא ,םנפומ לאקזחי 

תראותמה תואיצמה לכ .תיתדגא הריפסב היורש ירוא-ןב תלילע .המצע הלילעל ןידה אוה .ד 

בתכמה .פ'צופב ויבאל ,הוקת חתפב זא בשיש ,ןיסנג .נ.א לש בתכמ ךותמ עטק איבהל וינעה ןמ היהי ילוא 

םגו תחא היולג םכל יתחלש" :רתיה ןיב וב רמאנו ,ךרעב "תונוגע" תפוקתב ח"סרת טבש שדוחב בתכנ 
התא טילחת םאש ,האור ינא רבכש רחא ,המצע ינפב תילכת הניא יתעדלש ,י"א רבדב יתבתכ הב 

.ותודהיב רחוס וניאש ידוהיל החונמה תאז אלש םושמ ,הזל רומג דגנתמ היהא ןאכב בשייתהלו עוסנל 

עדוי ינא .איה םכלצא הפרשנש ונתמשנ לש ןשדה תמירע .הפ אלו תולגב איה תידוהיה המשנה 
.(112 'סמ בתכמ ,144 ימע 'ג ךרכ)"רעצ ךל ומרגי הלא םירבדש 
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םע - רורב .'"תילאיר הלוכ תאז תמועל איה לאקזחי תלילע :םיילאיר ןמזו םוקמ ינמיס לכ הלוטנ 
םורגל היה יושעה רבד - ,םיידוראפה תודוסיה םג םימלענ תיתדגאה הריפסה לש התומלעיה 
תויועמשמה תא ןונגע גישמ רופיסה לש הז קלחב םלוא .טסקטה לש ידבר-ברה ויפא תומלעיהל 

.םידחא םירואית לש יטסינויסרפמיאה בוציעה תועצמאב רקיעב ,םירחא םיעצמאב תויתחתה 
.הלעמל ונירבדל קוזיח םג איבנ ךכבו ,הלאכ םידחא םיעטק ןוחבל אופיא הסננ 

תיבב הליפתה תעשב התשמה ימי תעבשב ןתחכ לאקזחי תא ראתמה עטק הנושארל גיצא 
:שרדמה 

המ ןיבמ וניאו ןיליפתב רטועמו תילטב ףוטע ,ריעצה ךרבאה ול דמוע תירחש לש הליפתב 

ינפמ ורמשל ידכב ודבל ותוא םיחינמ ןיאו התשמה ימי תעבש ךות אוה ןתח ?ןאכ אוה 
אקוודו .עגרל וליפא ונמיה םילדב םניא ,םה ובל ךותב ,ל"ר ,םיקיזמה ירה לבא :םיקיזמה 

,"דחא"ב ךיראהל ול הלעיש ידכ ודיב ויניע תא ריתסמו עמש תא ןובל הצור אוהש העשב 

ךותל הקחדנש לידרפ תא ,התוא האור אוה הנהו - רבד הזיאב ויתובשחמ ומגפייש ילבמ 

דע םשמ הזז הניא בוש הז םוקמב התניכש המצמיצש ןויכמו ...תדמוע איה ויניע דגנלו ודי 

תוקנחמ תוליחתמ תועמדו ודי ךותל אב הז קית .םקיתב םתוא חינמו ויליפת תא ץלוח אוהש 

ןה תופי המכ .אנד תמדקמ וילע בבחתנ הז ןטק ןיליפת לש קש .חתור רבאכ ונורגב ותוא 
לודגה קשה ותוא אב וישכעו .ראפתהל לידרפ לש הידי ישעמ וילע תורזושמה תויתואה 

...!ומצע וניעמ אל לבא תוירבה יניעמ ...תוירבה יניעמ ומילעמו הז ביבח ןטק תא שבוכו 

קשנ אלש הז םדאכ ץרמנ קשחב ויפ תוקישנמ וקשנמו וידי ךותל ןטקה קשה תא אוה לטונ 

.ובוח תא קלסל אב אוה וישכעו ןטקה ונב תא רבכ 

'ע ,"רמועה")?השוע איה המ םרצחב הרגה ,הינעה הנמלאה תב וז הביר ,לידרפ ,לידרפ 
 61).

לע ינוריא םימת-טמתשמ רוביד ירוחאמ אוה רתסומ וליאכ ,עלבומ ולוכ אוהש רואית ונינפל 

רמאנ .ונתייאר תא ץמאל ונילע ,תרתסומה תירוחאה הנומתה תא תוארל ידכ ,ןכל ."ל"ר םיקיזמ" 
דואמ בורקו השדחה ותלכמ קוחר ומצע תא האור אוהש עמשמ "?ןאכ המ ןיבמ וניא" שדחה ןתחהש 
(ןילופמ לודגה יוליעה ירחא)וירחא םיבקועה ,םירז םישנאב ביבסמ ףקומ אוה םלוא ,ןילופב לידרפל 
ךא .הלאה תורזה םייניעה חכונ לידרפ םע דחייתהל לוכי וניא לאקזחי ,רמולכ .תוינרקס םייניעב 
- "אקוודו" ינוריאהיסימתה יוטיבב רבדה תא חתופ רפסמה .עמש תאירק לש הרות עיגה הנה 
יושע הזה יוטיבה ירחאמ םלוא ."ל"ר םיקיזמה" ובר עמש תאירק תעשב וישכע אקווד :ונייה 
,עמש תאירק העיגה ולזמל הנהו :ךכ ךרעב היהי םעפה רופיסהו .ולזמל הנהו :ןיעמ יוטיב רתתסהל 
דגנלו ודי ךותל הקחדנש" לידרפב ןנובתהל ,תוינרקסה םייניעה ינפמ דחפ ילב ,וישכע לכוי לאקזחיו 
םוקמב התניכש המצמיצש ןוויכמ" יכ ,בר ןמז ךשמיהל לוכי אל רבדהש אלא "...תדמוע איה ויניע 
ךירצ הז טפשמב רתוסמה תא תוארל ידכ ."ויליפת תא ץלוח אוהש דע םשמ הזז הניא בוש הז 
יכ ,ויניעמ ודי תא ריסהל ץלאנ אוהש דע ויניע דגנל הבצינ לידרפ :הייארה תא ץמאל דחוימב 
:רמוא הווה .ןיליפתה תא ץולחל ודיב חרכומ אוהו ,הרירב ול ןיא ןכלו ,הליפתה תא רמג רוביצה 
ובלש לככ לידרפב ןנובתמ אוהו ,םייניעה לע ודישכ לאקזחי דמע "חבשל ונילע" דע עמש תאירקמ 
,ןטקה ןיליפתה קית תקישנ תעשב לידרפ םע דחייתהל בוש ליחתה ןיליפתה תא ץלח רבכשכו .ץפח 
"?השוע איה המ םרצחב הרגה ,הינעה הנמלאה תב וז הביר ,לידרפ ,לידרפ" :ררועתה אוהש דע 

^תימולח הןווה וזיאב ותיא היורש לידרפ התיה הכ דע ,רמולכ 
דמעמה לומ תדמוע ונינפלש הנומתה .הב ןומטה לכ לע הנומתה תא ןיידע וניצימ אל הזב םלוא 
,תוליבקמה תולילעה יתשב תומוקמה ינש םה הלא .שדוקה ןורא לע ירוא-ןב לש ותדובע תעשב 
לע בוש ונתוא דימעהל יושע םיבצמה ינש ןיב סחיה ןכל .םיבהואה יניעל תובוהאה תובצינ םהבש 
אללו רק דמעמה לש ויפאו ,יבמופ ינתוואר-ינוציח אוה דמעמה ירוא-ןב תלילעב .רופיסה תועמשמ 
ינפל רתוסמ אוה ןאכ דמעמהש דועב .הבהא אללו םייח אלל :רמול םג ןתינו ,הקיטורא לש ץמש 

שי תולילעה יתשל :רופיסה לש ינרוצה דצל תעגונה ,תניינעמ הדוקנ ףיסוהל רשפא הלאה תודוקנה לכל 

םירישע ,םיליצא)םילודג תב :הפוריאב תונורחאה תואמה לש תויורפסב םיעודי םירנא'ז לש םיטלוב םיווק 

ןיב .תונומראה טושיק םשל םינמא םיאיבמ תראופמה הנותחה תארקלו ,םילודג ןבל תשרואמ (המודכו 
םילודגה תב תבהאתמ הפוצמכו .בל הבוש םסק לעב דנו-ענ-ימהוב ןמא לש יראטלורפ סופיט אצמנ םינמאה 

תב התואל םנמא אשינש ,םילודגה ןב ,ךדיאמ .הידגארטב םייתסמ חרכהבש רבד - ימהובה ןמאב 
גוזימ ןאכ ונינפל ,רמולכ .הידגארטב םייתסהל חרכומ אוה םגש רבד - תתרשמה תבב בהואמ ,םילודגה 

.תוליבקמ תוירנא'ז תולילע יתש לש 
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ונתנחבה תא רשאל יושע ןאכ רואיתה :דועו תאז .הקיטוראו הבהא ,םייח םשונ לכהשכ ,םינפלו 
ןכש ,תחאכ הבוהאה םעו הניכשה םע תודחייתה לש תניינעמ הגיזמ הנשי ונינפלש דמעמב .הלעמל 
ותונמאב םירסחה ,תודוסיה ינש םנמא םה הלאו - לידרפ םעו הניכשה םע "דחא"ב דחייתמ לאקזחי 
טטצנ .ןאכ הנומתב תודוסיה ינש לש הגיזמה תא ןונגע גישמ הבש ,ךרדה םג תניינעמ .ירואךב לש 
לש הגיזמה תא ןונגע גישה האילפמ תויזואוטריווב ."הז םוקמב התניכש המצמיצש ןויכמו" :בוש 
ולוכ איהש ,הבהא ןאכ אופיא תגצומ ."דחא"ב לאקזחי דחייתמ הבש ,"התניכש"ב השאהיהניכשה 

.הרוצ הלוכ איהש ,הבהא לומ המשנו ןכות 
תודדוב תויומד יתשכ לאקזחיו הניד רבכ םיראותמ ובש ,(ה) אבה קרפהמ אוה ינשה עטקה 

:רמאנ םירבדה רואית ידכ ךות הנהו .עגמ םוש ןיא םהיניבש ,תורזו 

הטונ שמשה :םיכומנה םיתבהב ,הנטקה ותרייעב אוה רכזנ דימו ורדחב דחייתהל אוה אב 

.הצק ןיאל םרו לודג גג השוע תלכת לש עיקר םהילעו םיתב לש תורוש תורוש .בורעל 

שמשו ,םיאשדה תעבג לע םש םיללוגתמ םינטק םידלי ןשיה תסנכה תיב ירוחא ירהו 
:תרמואו הרוא לש תונושלב םהילא איה תרבדמו םידליה ןיב האב ,םתוא תבבחמ הינמחר 
לש הלמש םכילע ינא השרופ ,םחה ינידס תא םכתחת החיטשמ ינא ירה !םיביבח םידלי" 

תצקמ םתא םג ועד !הרוא םעט ומעט !םכל םעניו ובשת הככ ,םכישאר לע ומיש ,הרוא 
איהש דע םיסויפו םיעושעש ינימב ברה ויבא רדח לא תסנכנ איהש אלא דוע אלו ."תומימח 

אציש ,לאקזחי ןטקה ונבל תורח לש העש ןתונ אוה ירהו ,ותונדפקמ ברה תא םג הליהצמ 

לא-ירורהזבו זפ ימתכ אלמנ השאר ,הפקשנ לידרפ ןולחה ןמ םשו אצוי אוה ...קחשל 
.(62 'ע ,םש) ...הינפ םילבוט 

.לידרפ םע תינימ תודחייתה ןאכ תראותמש ,רמול וליפא ןתינו ,הפירח תיטורא הנומת ונינפל 
ןה הלא םילמ ."ורדחל דחייתהל אוה אב" םילמ עבראב תחתופ הנומתה .הנומתה תא אופיא ןחבנ 
וזיאב שחרתמה ,עטקה תנבהל דואמ תובושח ןה לבא ,תיטרקנוקה תואיצמל תוסחייתמה תודיחיה 
תועמשמ דוחיי רדחל שי ,הנותחה ירחא ךרבאב רבודמשכ ,ונלש רשקהב .תרחא םייח תריפס 
רדגומ אוה) הז דוחיי-רדחש ,רורב םדוק רומאה ןמ ךא .השאה-הלכה םע תודחייתהל רדחכ תרדגומ 
הארנש בושח ןכל ,דוחיי םשל ורדחל אב לאקזחי לבא .הניד םע תודחייתה םשל דעונ אל ("ורדח"כ 

םידליה לא תרבדמ איהו ,השא תומדב תמלוגמכ שמשה אופיא העיפומ .וז הדוקנמ ךשמהה תא 
תחתמ םשו ,הלמש שורפת איה םהילעמו םהיתחתמ ןבל ןידס חטשל םהל החיטבמ איה .הביחב 
הנומת ,ןכ םא ."תומימח תצקמ" לש המעט ומעטיש ידכ ,םשאר תא הילע םידליה ומישי הלמשל 
השאהישמשלו ,םידליה ללכ ךותב דליה לאקזחי ומצע תא עינצמ וז הנומתבש אלא ,שממ תיטורא 
הרענב שמשה תלגלגתמ ובש ,שדח בלשב חתופה ,"דוע אלו"ה ןבומ ןכל .םא לש םיווק םנשי 
אלמנ השאר"ש ,לידרפב תלגלגתמ ףוסבל איהש דע ."ותונדפקמ ברה תא םג הליהצמ"ש ,הבבוש 
בוש םעפה תראותמה ,המצע ילידרפ איה שמשה ,ןכ םא "...הינפ םילבוט לא-ירורהזבו זפ ימתכ 
,ןבל ןידס לע לאקזחי סלעתמ המעש ,("הינפ םילבוט לאיירורהזב") הניכש לש תומד וזיאכ 

.הרוא לש הלמש השורפ םהילעשכ 

ךשמה םא יכ ,רפוסמה לש ןוילעה ףצרב ינוציח ךשמה אל - ךשמה דוע שי וז הנומתל םלוא 
רחאו ריש הרש לידרפ תא םש עמוש אוהו ,הרייעה תודשב לייטמ ומצע תא האור לאקזחי .יתחת 

:רמאנ 

חש אוה ,הרות לש הקמועב םש קמעתהל הצור אוהש רתויו ,ונתוח לכיה לא בש אוה 
לש םוי וריכזמו ולוק לוסלס אב הנהו ,ארוק ליחתמ ארמג אוה חתופ ...לידרפל ויעוגעגב 

םש תבשוי לידרפש עדויו ויבא ינפל ורועיש תא ארוק אוהו ,תבש לש הניש ,הפי תק 

םולש תכרב ןיעכ איה ירה ודומיל תעשב ויפמ תאצויה הלמ לכ יכ המדנו ןולחה ירוחא 
תעמ ,םתוא תתרשמה המא םהל הניכהש ברה ינפלו וינפל תוריפ האיבמ איה ירהו ,הילא 

םיפקתשמ ,לידרפ לשו ולש ,םהינש ינפו תומודא תוינבדבודהו ,ה"ע ומא הרטפנש 
...תחאו תחא לכב םיטטושמו 

...הנניא לידרפו - הרות לש הלוק קספנ ,שפנ תובישמה תוינבדבודה תולכאנ 
.(63 'ע ,םש) 

ךרד וזיאב קודבל בושח ןכל ,תמדוקהמ תעלבומ רתוי איה לבא ,תיטורא הנומת בוש ונינפל 
- "חס אוה"ו ,"הרות לש הקמועב" קמעתהל ליחתה לאקזחי :הקיטוראה תא ןונגע םעפה עינצמ 
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ןאכ דע .לידרפל הבהא ירבד דחאכ םה הלא וירבד לבא ,הרותה ירבד תא אופיא רבדמ לאקזחי 
ינינעב לאקזחי לש ורוביד לוק :תימולח תואיצמל לאקזחי רבוע ןליאו ןאכמ ,תיטרקנוק תואיצמ 
הלמ לכ םצעב תינפומ תאז םעפב םגשכ ,ויבא ינפל רועישה תאירק לש דמעמל ותוא ריבעמ הרות 
יפל .לידרפ תא לכוא אוה ירה ,ןתוא לכוא לאקזחישכו ,תוינבדבודה ךותב שחרתמ ךשמהה .לידרפל 
."(רוקמב השגדהה) - "הרות לש הלוק קספנ" ,תוינבדבודה תולכאנ"ש ירחאש ,ןבומ הז 
אלא ,לידרפ לע תויזה םתס ןאכ ןיא ירהש ,וז תימולח היווהבש תוישממה לע ונתוא דימעמ הז קוספ 
- תוישממה תוינבדבודה ולכאנש רחאל ,ןכל .םיקיודמ םיטרפבו תודבועב הזוחא תימולחה הרהה 
הקמועב" קמעתה הבש ,החיתפבש תיטרקנוקה תואיצמל רזוח הזה קוספה ."הרות לש הלוק קספנ" 

."הרות לש 

תושחרתה לש לגועמו םלש רואית וכותב ענצומש ינפמ ,עטקה רבסהב הבחרהב יתבכעתה 
,הרותב תוקמעתהה ידיילע (תרשפאתמ)תחתפנ תושחרתהה .תימולח היווה לש הריפס וזיאב תינימ 
תחישל ,תינויזח היווהב יורש אוהשכ ,לאקזחי תא אופיא ריבעמ לוקה .("חס אוה")תילוק תישענש 
םייתפשב תומודאה תוינבדבודה תליכאב שממתמה ,ינימ טקאל תלגלגתמ וזו !לידרפ םע םיבהא 
ירחא ,ןכלו .תוינבדבודה תליכאל רבעמ ךשמיהל לוכי וניאש ,אישל תודחייתהה העיגמ ןאכ .םדכו 
תחיש םצעב התיהש) "הרות לש הלוק" םג ,לכה קספנ תויונמהו תורופסה "תוינבדבודה תולכאנ"ש 
תא הפה הווהמ הבש ,תיטורא תודחייתה לש רואית ונינפל ,הרצקב .""...הנניא לידרפ"ו (הבהא 
םלוא .תסנכה תיבב עמש תאירק תעשב תמדוקה תודחייתהב םייניעל המודב ,הלש התמשנו הפוג 
הלעמל .תחאב תיהולא-תינימ איה תודחייתהה ןהיתשב :ןהיניבש ףתושמל אקווד שי הבר תובישח 
טילבמ הז רבד ."הרות לש הלוק"ב - ןאכו ,"דחא" ךותב לידרפ םעו הניכשה םע לאקזחי דחייתמ 
לש ותודחייתה תבצינ לאקזחי לש תודחייתהה לומ :תולילעה יתש לש תיתלובקתה ןתדימע תא בוש 

.תאזה הרוצה לש המשל תואב הניכשהו השאה םגשכ ,הרוצ הלוכש הבהאכ ירוא-ןב 
איהש ,ירוא-ןב לש הידגארטל :ונאצי הנממ הדוקנל רוזחל יוארה ןמ םוכיס רותבו הז בלשב 
לש םתודידב ימרוגל ףסונבש ,ותודידב איה ולש הידגארטה .וננויד רקיעו רופיסה לש ורקיע םצעב 
ירוא-ןב םייק היה אל ןכש .ותונמא - ולשמ ידוחיי םרוג ירוא-ןבב היה ,םירבעה םיריעצה ורוד ינב 
טרפב ותונמא דוסיבש תויסיקרנה ןכלו .דחא רשבל ותוישיאב וגזמתה םהינש אלא ,דוחל ןמאו דוחל 
.הבהאה תיידגארטל ןידה אוה .(ותונמא לשו) ולש הידגארטה התיה ללכב תונמאה דוסיבו 
ותמשנש יפ לע ףא - רפיהל אלא ,הניד תא בהא אל ירוא-ןבש ,ךכב הניא הלש הפרותה-תדוקנ 
אשונ התיה איה יכ ,התוא בוהאל היה לוכי אל ירה "םלועל ונממ דרפית אלש" וז הבהאל הקעז 
לש הידגארטהש ןאכמ .רויצ לש אשונל חרכהב התיה הניד ,רמולכ .תחאכ ותונמא אשונו ותבהא 
לש תפסונ הידגארטל ונא םיעיגמ ןאכ .תודידבה וילע הרזגנש ,ןמאה לש הידגארטה איה ירוא-ןב 
עלקנ אוהשכ ,תינרדומ-תירבע תונמא רוציל ףאושה ,ירבעה ןמאה לש הידגארטה - ירוא-ןב 
תינרדומ הרוצ לש הגיזמ איה תאזה תונמאה :ץלחיהל לוכי וניא ונממש ,םוסק לגעמ ךותל חרכהב 
אלא .ןמאה לצא רויצל אשונכ בוש ךכו ,תינוציח הרוצל ךפהנ ומצע הזה ןכותהשכ ,ירבע ןכות םע 
ןמאה לש המצע תאזה הידגארטהמש ,הריציה תנבהב חתפמה תדוקנל םנמא םיעיגמ ונא ןאכש 
ןכותה לש ונברוחמש ,רמול רשפא ןונגע לש ונושלב) תאזה הריציה התנבנ ידוהיה ןכותהו ידוהיה 
יכ ,ןכותו הרוצ לש תניינעמ הגיזמל ןונגע עיגה תאזה הידגארטה בוציעב ןפש .(תונמאה התנבנ 
תירבע-תינרדומ תינרוצ הינומראה הווהמ ,ירוא-ןב לש ןוראה תניחב אוהש ,ומצע הזה רופיסה 

.המצע תאזה הידגארטה שומימב תירוקמ 
ךותמ ןכש ,("הקיר") הדדוב חרכהב תראשנ ירוא-ןב לש ותונמא םג - תונמאה לא ןמאהמו 
תא) הבהאה תא הרסח תויהל הילע תורזוגה ,התוילוגסו התימא לא עיגהל איה תפאוש התוהמ םצע 
תלגלגתמ הבהאה יכ ,דסחה דוסי תא הרסח תויהל ,ונייה ,(םיהולאה תאו םעהיםדאה תאו ,השאה 

."םיעוצעצ" לש הקיר תונמא ,ונייה .(ןחה דוסי)תונמאה לש המשל (יעצמאל)רמוחל חרכהב 
ריעצה לש ,לאקזחי לש הידגארטה תדמוע ,ולש תונמאהו ןמאה לש הידגארטה לומ ,ךדיאמ 

תוצראמ ר"דש בש םימיה דחאבו" :רמאנ םולחה םויסב דימ .רופיסה ךשמה תא ןיבנ וז הסיפת ךותמ 
תא לידרפ האצמ ךרבתי םשה תרזעבש ויבא ותוא עידומ בגא ךרדבו ,ודיב בתכמו ,הלוגה 
לידרפש ,הדבועה הניא תועמדה תביס ךא ,ויניעב תועמדשכ בתכמה תא אופיא א-יוק לאקזחי ."הגוז ןב 
,לידרפ םע דחייתהל דוע לכוי אלש ,ךכב אלא ,(דחוימב ול קיצהש המ הז אל ,םינפ לכ לע)רחאל האשינ 

וז העונצ !םולשו סח" :תאזה הדוקנה תא עילבמה ,דחא קוספ טטצל ןיינעמ בוש ןאכ .שיא תשא איה ירהש 

המע לאקזחי לש ותודחייתה ,רמולכ ."ומע קסע לכ הל ןיא בוש שיא תשא התשענו רחאל האשינש םוימ 

.תודחייתהב הליעפו היח גוז-תב ויניעב התיה לידרפש ,תישממ הכ התיה 
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םתושממ תא ודביא םהישובלש וא ,םהלש םישובלהמ תורודה ךשמב ולטרעתה הלא .ישרשה ידוהיה 
םיראשנ םהישרששכ ,(ץראב םג) אוהש םוקמ לכב הזיחא םיללושמ םה ןכל .םייחב םתזיחאו 
הידגארטל יוטיב הווהמ דרפנב םירוביגה ינש לש םמויק םצעש ,אצוי ךכו .עקרק וזיאמ םיקתונמ 
רוזחל אוה ףאש ובש ,םוקמב םג רז אוה ראשנ ןכלו ,םיינשל הלצפתה ותומדש ,ידוהיה ריעצה לש 
קימעה תאז םע דחי אוהש אלא ,קותינה תא קימעה דוע םישרשב הזיחאה ןויסנ ,רמולכ .וישרש לא 
תפיאשב ןולשכב האדוה בוש וז הקמעה הווהמ תיטקלאיד הניחבמש ,המצע תאזה הריציה תא 
.,2םדאהו רפוסה ןונגע לש ותוחתפתה ךשמהל ןיערגה תא תוארל הז טקילפנוקב ןתינ ילואו .הזיחאה 
רואל יתילעהש תוחנהה לש ןתניחב ."רמועה" חסונ ךמס לע רופיסה חותינ תא ונמייס ךכב 
ילע התע-תעל ךא .דרפנ רמאמב השעיי הזו ,םיאבה םיחסונה רואל קודבל ןבומכ שייונינפלש חסונה 
םהמ תולבקמ םג ןה אלא ,םירחואמה םיחסונב תומייקו תורירש קר ןניא הלאה תוחנההש ,שיגדהל 

.הקמעהו קוזיח תפסות 

ירבעה דיחיה תרופיס לש תרגסמב הנושארה תילארשיצראה ותפוקתמ ןונגע ירוביג תא ןחבש ןושארה 

לגעמ"ו "םינושארה םיכרכה תעברא םע" וירמאמב ןדס בד היה רנרבייקסב'צידרב לש םדוסימ דדובה 

לע םש דמעש םג אוה .(45-44 :15-14 ימע ,ז"כשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ןונגע י"ש לע) "ותניחבו 
אוה ךכ לעו .וז הייאר ךרדב ידיחיה ןדס ראשנ ססרו .ש ןייצמש יפכו .וז תרגסמב ןונגע ירוביג לש םדוחיי 

לע ןדס זמרש םיזמרל בל םשוה אל ירה בטיה וטלקנ" ולש דוסיהיתוחנהש תורמל יכ ,המת םנמא 
ויתויומדמ המכ ןיב דוחיבו ,השדחה תירבעה תורפסה לש יללכה ףונה ןיבל ןונגע תריצי ןיבש םירשקה 

,38-37 (ל)'ז ךרכ ,השדח הרדס ,"דלומ" ,"ןדס בד יניעב ונתורפס") "ןמפושו ןיסנג ,רנרב תויומד ןיבל 
.(402 ימע ו"לשת יהלש 
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