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ןונגע ירופיסב גולאידה / ואדנל בד 
"ןולל הטנ חרוא"לו "טושפ רופיס"ל תורעה 

רפסמל האוושהב יכ ,דיימ םיעבוק ונא ,ןונגע לש םיגולאידב דחוימה תא ררבל ונא םיאבשכ 
רופס"ב ךכ לכ בחרנ שומישל גולאידה הכז אל ,"ןולל הטנ זזרוא"ב םיגולאידה לש ברה 

.דחוימב בושח דיקפת ול דעונ הז רופיסב אקוודש ,חיכוהל השק אהי אל םלוא ."טושפ 
"טושפ רופס"ב ורסמנ םירוביגה לרוג יבגל רתויב תועירכמה הנפימה-תודוקנש ןייצל שי 
תומ ונייהד ,המולב לש הייחב לופכה הנפימה רואיתב ,רפסה תליחתב דבכ .גולאידה ךרדב 
היואר איהש הטילק התוא טולקל ןאממה תיב ,ריאמ ךורבו לריצ תיבל התיבמ התריקעו המא 
תושפנל רובידה תושר הרסמנ הז רואיתב רבכ ,"תתדשמ"ל "הרענ"מ תכפהנ איה וב רשאו ,הל 
יפל איהש ,החישה אקווד אלא ,םייביטקייבואה רופיסה וא רואיתה אל .ןמצע תוקחשמה 
הקימעמ איה ןכ-לעו ,תועיד יתש םינפ לא םינפ קבאמל הדימעמו ,היפואב תיטסילאוד ץאקול 
טקפסא ,אופיא ,תרסומ החישה ןיא ,י םירוביגה לש םתמשנ יכבנב ןומטה תא אטבל האב ,רתוי 
.םיימינפה םהיעינמבו םירבדמה תנווכב םיקדה םינווגה ילדבה תא ונינפל הלעמ אלא ,דחא 
ךכ רחא דהדהמ הז רתסנ ןכות .שגר הזיא רתתסמ וא ,הבשחמ וזיא תרתתסמ רוביד לכ ירוחאמ 
ונינפל תולעמה ,דפוסה תורעה ידי-לע הזה רתסנה ןכותה הלגתמ םימעפל .םירמאנה םירבדב 
תעשב הילטלטימב הזחאנש ,המולב לש התעונת :תגכ ,החישה תא תוולמה תועונתה תא םג 
םיגולאידבש חתמה תקמעהל ןקלח תא תומרות תויעמשמ-ברה תוקיתשה םג .2 לריצ לש הרוביד 
התואב רבכ .גולאיד תועצמאב איה ףא הראות לשריהל המולב ןיב הנושארה השיגפה .הלא 
,וז לש היתוגועמ לריצ תגייתסמ ,המולב ידי לע הנכוהש ,רקובה תחוראב הנושאר השיגפ 
ןאכ גישהודוישה .המולבל עגונש המב ,הנבל הניב תועירה יקוליח יוטיבל םיאב ןאכ רבכו 
ןיבש םליא חיש-וד ןימב םישח ונא רבד לש ותימאל ךא .ומאל לשריה ןיב ,הרואכל ,אוה 
לש ותימאל תינפומ תוגועה ביט לע ומאל לשריה לש תינשייבה ותרעה .המולבל לשריה 
ירשק תוחתפתהל ןאכ תופצל היה ןתינ ,רופיסה ךשמה תא ונעדי אלמלא .3 המולב לא רבד 
לכב תראותמה המולבל לשריה ןיב הדיחיה ,האבה החישה םלואו ,םיינשה ןיב םיליגר הבהא 
ןיבל וניב רשק רוציל ותלוכי-רסוח תאו ונרוביג לש יביסאפה ויפוא תא ונל הלגמ ,רופיסה 
המינפ ובל ךותב המולב םע החיש להנמ לשריה .תמליאה החישל ןאכ בושח דיקפת .המולב 
תא הרוב ,תא תונובשח תלעב ומצעל לשריה רמוא" .תויביסאפה תמשא תא הילע ליטמו 
אפלו ותקיתשל הקדצה ונל ירהו ,4"ךל דדמא יל תדדומ תאש הדמב ךייח ,הפי ךתקיתשש 
תבשוי םשל וסנכיהבש ללכ הרקמ הז ןיאו ,המולב לש הרדחב םוקמ ןיא הזכ רוביגל .ותויביס 
,המולב ינפל לשריה דמע" .םוקמ םש ןיא לשריהל .רחא אסיכ םש ןיאו ,ידיחיה אסיכה לע וז 
המ עדוי םימשב םיקלא .רבד הל רמול שקיבש המוד ,טטרמ ליחתה ויפו תוטטומתמ וילגר 

.המולבל לשריה ןיב רשקה רצונ אלש רבדה שוריפו ,רוביד ןיא ."הל רמול לשריה שקב 

ןיב הדיחי החיש קר האבוה ,דומע רשע-הנומשו םייתאמ 1כראש ,רופיסבש הרקמ הז ןיא 
תיבב תחא גג תרוק תחת הכורא הפוקת םירד םהש ףא לע ,הזל הז ודעונש םירוביגה ינש 
תויואר ןניאש ,ךכב המ לש תוחיש ולא ויה ךא ,םיינשה ןיב תוחיש ויה .לשריה לש וירוה 
החיש .רבד רמול המולב תא םיעמוש ונא ןיא םהיניבש הדיחיה החישב וליפא .5הריסמל 
הל תולגמ ןניאש תוימתס םילמ שולשב םימצמטצמ לשריה לש וירבד לכ ףאו ,וז איה העוטק 
רואית תפסותב םילמ שולש ונל ירה .6 "ז המולב ךל המ" :רבדל התוא תונימזמ אלא ,ונופצמ 
ץמאמה ףאש ,רבדב אלפ ןיא הז יפוא רואל .ונרוביג לש ויפוא תא ארוקל תולגמש ותדימע 
שקבו ודי תא טשפ" .חילצמ וניא ,תולגל לגוסמ וניא הפה רשא תא םישעמב תולגל לודגה 

.50—20 'םע ,תירגנוהה האצוהה ,תינרדומה המארדה לש התוחתפתה תודלות ,'ץאקול גרואיג .1 
.ו''נ ימע ,"ץראה» תרודהמ ,ך"שת ןקוש תאצוה ,טושפ רופס ,לוענמה תופכ לע .2 

.26.7.63 םוימ "ץראה"ב לייוצרוק .ב 'פורפה ידי-לע טרופמ שוריפ השרפתנ רבכ וז החיש .ח"נ ימע ,םש .3 
.ב"פ ימע ,טושפ רופס .4 

.ד"ש—ג"פ ימע ,םש .5 

.ב"פ ימע ,םש .6 

 ?0
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ןונגע ירופיסב גולאידה 

םיווהמ לשריה לש ודחפו ותונססה .7 "התציש דע ןכ תושעל קיפסה אל .הסיפלו הדי תא לוטיל 
והשעמ םלואו ,רורב יוטיבב אובל סויפ לש וכרדש אלא ,סויפל איה היואר > המולבל ןובלע 
ןקתי ,רבדל תלוכי אצמ אלש ךכב אטחש ימ .םירורב םירבד תרימא ידכ וב ןיא לשריה לש 
הנכומה המולבל רבד רמול לגוסמ אוה ןיא םא ,הנהו — רבדיו רבגתיש ידי-לע ומצע 
;םרב ז עומשל תנאממה לריצל םירורב םירבד רמול ושפנב זוע אצמי דציכ ,עומשל 
,אלפ ןיא .שממ לש סויפ םושמ המולב יפלכ וסויפב ןיא ,לריצל םירורב םירבד רמאיש ילב 
לגוסמ היה אל לשריהש קר אל ,ןכ לע דתי .המולב לש הרדחב ידיחי רתונ אוהש ,אופיא 
המולב הרזח ףוסבל רשאכ אלא ,רבגכ ודמעמ חוכמ וילע לטוהש דיקפתה תא ומצע לע לבקל 

."אציו רעננ הב שיגרהש ןויכ" .ונושל החתפנ אל זא םג ,ול רוזעל התסינו 
,הנפימה תדוקנ תא וב האור ינא יכ ,הז םליאו עטוקמ גולאיד לע רובידה תא יתבחרה 
ותוגהנתה תוחתפתהב בושח בלש םג איהו ,המולבו לשריה יסחיב תווקתה לכ תא תסרוהה 
לשריה" :ןושארה — הלא םיטפשמב םיליחתמ ,וז החיש רחא םיאבה םיעטקה ינש .לשריה לש 
רשאכ ,רתוי רחואמ םג ."רפסמ היה אל המולב םע ףא" :ינשהו ."החישב טעממ ליחתה 
ןהש.םע ,(ונרעה רבכש יפכ ,רופיסב ורסמנ אלש) תוחישב המולב תא סייפל לחה לשריה 

.8 ךכב-המ לש תוחיש אלא ןה ןיא ,המולב לש הנזאל תובירע 
תווהמ תוחישה בורש תוארהל קר יתנווכ .רופיסבש תוחישה לכ תא ןאכ טרפל שקבמ ינניא 
,9 המולב ןיינעב ףתרמב הנב םע :ןבורב לריצ לש תוחישה ןה ךכ .רופיסה לש דבוכ-תודוקנ 
םג ןיבהל שי ךכש הארנ ." ןיינע ותואב ריאמ ךורב םעו 10 ךודישה ןיינעב רביוט הנוי םע 
,ןויסנפל תרזוח הנימ ןיאש ,הלגתמ הבש ,ךילמיצ הילדגו ריאמ ךורב ,לריצ ןיבש החישה תא 
םירבדה תועמשמ ךכש םג אוה יאדו .12ץיבורוה תיבל הבידא הנמזהל םג הכוז איה הבשו• 
,הנבהה-יא תא תולגמ וז החישב גולאידל רפוסה תורעה .13 ןרוהנדליג היפוס תיבבש תוחישב 
לש ברה ללמה אב ךליאו ןאכמ .בוט לזמ הנימלו לשריהל לחאל הרבחה תא האיבמה 

.תועט התוא ךותל ,הנימ תאו לשריה תא וליפאו ,םלוכ תא ףחוסו םיפתתשמה 
יונבה ןרוהנדליג תיבב ינשה גולאידה אוה עזעזמו ילרוג תוחפ אל ףאו ינייפוא תוחפ אל 
הב שי וז החיש .רפוסה לש תוידדצ תורעה ילב תוריהמב הז תא הז םיפדורה ,םירצק םירבא 
תיגוציי תועמשמ תלבקמש ,הרואכל תישפיטו תחדבתמ החישל אמגוד ונינפל .עזעזמ והשמ 
הלוליהמ והשמ ןאכ שי .ןרוהנדליג תיבב תפסאתמה ,תאז הרבח לש התוהמ ונינפל תפשוחו 
דבאנ אל"-ש רמושמה ןיי לע רבודמ .םיינטשו םיסג םיזמר תואלמ תורעה םע חזרמה-תיב לש 
י"ע "טיבע" תפלחה לע רפוסמ ךכ רחא דיימ .14ןיטולחל רורב זמרהו ,"הלטבל הפט ונממ 
,וז תינטש הלוליה לא ומצעב ה"בקה אבומ ,יקסטורגל ןיינעה דבוע ןאכו ,ףוסבלש דע ןתחה 
םייח השנמ ירבדל המודב .םהידלי לרוג תא םג ןיפיקעבו םדא-ינב ינש לש םלרוג תעבוקה 
,וא ,וא ,וא ,םלוע לש ונובר םייחל" :םילמב השיבמה הנומתה תמייתסמ 15ונועגש תעשב 

.16"םייחל ,םייחל ,םייחל 
הניפ-ינבא וא ,הנפימ תודוקנ לש תאז תרשרשב תוילוחכ םילגתמ םיאבה םיגולאידה םג 
םילגמ םג םה !םהימדוק לע םג אלא ,םידמלמ םה םמצע לע קר אל םלוא .רופיסה לש וניינבב 
לריצל ריאמ ךורב ןיב תועמשמה-תבר החישה .ןהילע ונרבידש תוחישה לש תועמשמה תא 

.ג"פ ימע ,םש .7 

.ד"פ ימע ,םש .8 

.הייצ—ד"צ ימע ,םש .9 

.ה"פ ימע ,םש .10 

.ד"צ—ג"צ—ב"צ ימע ,םש .11 

.ב"ק—א"ק ימע ,םש .12 

.ד"יק ימע ,םש .13 
הררועתה םלוכ לצא !לארשי תוברתב רתוי וא תוחפ םיאצמתמה םישנא הרשע לא הז ןודינב יתינפ 14 
רפס-תיב ידימלת ידי-לע םג םירבדה ונבוה ךכ ."הלטבל ערז תאצוה"לו "החורס הפט"ל היצאיצוסאה 
לכ ןהב היהת אלש ,ךכ תולאשה תא חסנל יתלדתשה יכ םא ,ןיינעה לע ולאשנ רשאכ ,יתד ןוכית 

.הבושתה ןתמ תארקל הכרדה 
.ה"ק ימע ,"רושימל בקעה היהו" ,ולאו ולא .15 

.ד"יק ימע ,טושפ רופס .16 
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ואדנל בד 

תזמור ," םינפבמ הרענה ידי-לע ץעננש חתפמה לעו רוגסה תיבה לע ,הלילב התיבה םאובב 
תיבה רגסנ ללמ ותוא לש ויטעב .תוילרוג תואצותל איבה ץווהנדליג תיבב ברה ללמהש 

.18 םתיבל סנכיהל תלוכי ירסח וירוהו לשריה ואצמנו 
התולעפתה ירבד רתוי תושגדומ קיבורקילמ רפכל וירוהו לשריה אובב .תרחאל וז החישמו 
םימעפ שולשו התולעפתה העיבמ איה םיימעפ .ךילמיצ תיבל רהמ ךכ לכ ועיגהש לע לריצ לש 
לשריה ליבשב םג םירבדה תא תמכסמו לריצ תרזוח ףוסבלו ,ריאמ ךורב תאז הל רמוא 
.לריצ לש םיטושפה הירבדל רבעמש תועמשמה הרתב .י""ונעגה רבכ ,לשריה..." ול תרמואו 
עסונ התאש ךכל ונעגה רבכ הנה ,לשריה ,ךכ לכ השק ןיינעה ןיא .דילמיצ תיבל רהמ ונעגה 

."ונעגה רבכ הנה" .בכעמש רבד ןיאו ,הנימ ותסוראל 
זמרכו רבעה לש םוכיסכ — ןינעה תא הפי תראבמ ךא ,איה הרצק םנמאש ,החיש דועו 

.דיתעה תארקל 
.ההימתב לשריה תא רביוט הנוי לאש ןאכ התא ףא 

.ןאכ ינא ףאש ינמוד לשריה רמא 
ותעד לע וליפא התלע אל וזכ הבושת .הנויל ינב בישה תחצינ הבושת .האנהב וידי ריאמ ךורב ףשפש 

אל ריאמ ךורב .ןאכ התא ףא ןילתה ותוא לאשו וראוצ לע לבהה תא ןתיל ודמעשכ הילתל ןודינה לש 
ומק .האנ םולח םלוחש ימכ בשיו ויניע רביוט םצע .חמש היהו לשמל הפי וניא לשמנהש שיגדה 

.י"לכאל ובשיו םהידי ולטנו םיבשויה 

ףאש ינמוד" .וז הרמ תמא תדהדהמ הנויל ותבושתבו ,ובצמ תא רוריבב עדוי לשריה ןיא 
תואב תודבועהש ,לותיה לש הבושת תאז ןיא .םוקמב ותואיצמב חוטב אוה ןיא ."ןאכ ינא 
לשריה םג םא אוה קפס יכ ,הפי םיעדוי ונאו רפוסה וליאו ,שיגרמ לשריה .התוא תושיחכמו 
לע ,ךכיפל .רחא םוקמב ,הארנכ ,םה ורקיע לכו ושפנ ,ומצע אוה ךא ,ןאכ ופוג ילואו .ןאכ 
אוה ףא הארנכש ,ריאמ ךורב לש ותרעה יכ ונל רורב ,ותרעהב רפוסה לש תוממתיהה ףא 
המדנ רפוסה תרעהל דוגינב .תמאה ןמ הברה הב שי ,וחבשלו ושטשטל הצורו והשמ שיגרמ 

.לשמנל אוה הפי הילתל ןודינה לע לשמהש ונל 
.הלילעה תא המידק םידיעצמה םיבלשכ ןתובישחב תווש "טושפ רופס"בש תוחישה לכ אל 
,טעמכ הילאמ תלגלגתמ איה ,הנווכ לשריה לש ותלגעש רחאלו ובכרוה םילגלגה לכש רחאל 
עבקנ לשריה לש ולרוג .שארמ עבקנש ןוויכה ןמ הטסת אלש הרשייל ךירצ םשו הפ קרו 
םיזמר .הזמ וז תוישיא לע םילעופה םייתרבחה תוחוכה ידי-לעו ,הזמ ותוישיא ידי-לע רבכ 
תברקתמ הלילעה .ולרוג ידי-לע לשריה לבומ וב ןוויכל רופיסה ךלהמ לכ ךשמ ועיבצה םיבר 
ןקלחבו ,ןתובישחמ תוחישה םג תודבאמ ,איש ותוא תארקל השענ רבכ לכהש רחאמו ,האישל 
,תוחיש רפסמ ןיידע ורתונ .ךכ תוחישה לכ אל םלוא .הילוש ןוויכל הלילעה זכרממ תוזז ןה 
העיגמ וזש דע הליחת .הלילעה לש התוחתפתה ךשמהב םיבלש תווהמ ןהו ,יזכרמ ןדיקפתש 

.םויסה ןוויכל התדיריב ךכ רחאו ,לשריה לש ונועגשב האישל 
רסומ ,לשריה לש ונקז ,רגנילק שריה ןועמש לע ,ןרוהנדליג לש וימח הלה יזיא לש ורופיס 
ןכ-לעו ,וליבשב לפנש המ ול ואיביש דע הכחיש םדא אוה ןיא .הז רגנילק לש ויפוא לע ונל 
הלטונו וליג ףא-לע דרוי אלא ,גגה ןמ הלפנש הנויה תא ול ואיביש דע הכחמ םג אוה ןיא 
,עשוהי םייח םלוא .ןאכל וניינע המ ןיבהל ונל השק ,וטושפכ רופיסה תא ןיבהל שי םא .ומצעב 
תילכת םינושה וישעמ תא רגנילק שריה ןועמש לש וישעמ ךרד האור הלה יזיא לש וחיש-רב 
רפיס אלש ,ןעוט רלה יזיא .ומצעב הנויה תא לטונו דרוי וניא לשריה .ודכנ לשריה לש יוניש 
םייח האור הלא םירבדבו "םתיווהכ םירבד" רפיס אלא ,ןקזה רגנילק שריה ןועמש לע ןאכ 

:אקוד לשריה לע הזרכה עשוהי 
.ןתח הארמ ול ןיא ןתחהש םתייוהכ םירבד ,עשוהי םייח רמא 

ז הלכהו ,דרבנייש ישטומ רמא 
." ז הלכה וב אצויכ עשוהי םייח רמא 

.ו"טק 'םע ,םש .17 
,ג"ישת א"ת ,ןקוש תאצוה ,ןמורה תכסמ ,לייווצרוק -ןודב לצא וז הלאשל טרופמ רבסהב ןייעו .18 

.62—21 ימע 

.א"כק ימע ,טושפ רופס .19 

.ה"כק ימע ,םש .20 

.א"נק—נ"ק ,םש .21 
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ןונגע ירופיסב גולאידה 

ןועמש לש ויפוא לע רופיסה תא האור עשוהי םייח יכ ,אופיא ,אצוי הלאה םירבדה ןמ 
יפכ הלועפ לש תלוכי וב ןיאו ,ןתח הארמ ול ןיאש ,לשריה לש ותוהמל דוגינכ רגנילק שריה 
רבוקטרושט שוביל תרעה האב וז החישל ךומסבש אוה וניניעל דוע בושחש המ .ונממ שרדנש 
םירוההש בוטה לכ לע רפסמו ףיסומה רבחמה לש ורופיסו ,םהירוהל םידיחי הלכהו ןתחהש ךכ לע 
תושרב םידמוע הלא םיריעצ ןיא המכ דע ,םישיגדמ הלא םירבד .הלכה לעו ןתחה לע םיעיפשמ 
.תרחא החיש םיעמוש ונא הרהמ דעו ,הפוחל הנימו לשריה םיסנכנ וז החיש ןמיסב .םמצע 
לשריה ידופיס .לשריה ירבדב התעדל אתכמסא תשפחמו הרושכ וניאש בצמב השיגרמ הנימ 
לשריה ירבדב זמרנ ןאכ רבכ .22 ובצמל רורבו אלמ יוטיב םינתונ ןולמה-לעב לעו ודוד לע 
רטפיהל ידכ ,םיעגושמ םמצע ושע אלא ,ועגתשה אל הלא ינש ותעדלש אלא ,ןועגשה ןיינע 
םיאבומה לוגנרתה תודוא לע םירופיסכ םהומכ לשריה יסב הלא םירופיס .23 םהילע ופכש הממ 
תואטבמה ,תוחישה יתש .םהילא עיגהל לגוסמ וניאש וייוואמ תא םצעב םיאטבמ ,24ןכ רחא 
.לשדיה לש ובלב תושחרתה אלא ,םיגולאיד םצעב ןניא ,ובצממ רטפיהל ותפיאש איש תא 
לכ הלגמ אוה ובש ,ךורא חישרד ושפנב המדמ אוה המולב לש הבוחרמ בש אוה וב הלילב 
ןוימדב אטבל לשדיה לגוסמ הלא םירבד (25תואיצמב רמאיהל ןתינ וניאש רבד ,ותוימינפ 
,גולונומב ןאכ רבודמש רחאמ .(רכו ותבוהא איהשו המולב לצאמ אב אוהש :ןוגכ) דבלב 
"רמא" יוטיבה לע ,ונייהד ,תוחישה לכב טעמכ ולצא םירצמה םינויצה לע ןונגע ןאכ רתוומ 
תקזחמש העונת ול קינעמו ימינפה גולאידה לש ותוריהמ תא ,ןבומכ ,ריבגמ הז רותיו .ידכו 
,תואיצמב םישעמה וליאו ,ןוימדב קר שחרתמ הז לכ ךא .יכה ואלב ררחסמה ידשה יפואה תא 
ךכ רחא ומכ) וילענ תא ץלוח אוה תואיצמב .ןיטולחל םירחא םה ,ויתונוימד תא םיוולמה 
שיגרת הנימש ילב ,ותטימ לע הלועו יאשחב סנכנ אוה .וידעצ עמשת אל הנימש ידכ ,(דעיב 

.ללכ וב 

םיביטומה לע ומצעל רזוח אוה רעיב הבישי ךות .לשריה לש ונועגש תא ראתמ רחא גולונומ 
ןועשה ,תוומה ,ותאירקו דבגה-לוגנרתה .שאיימה ובצממ החירבה תויורשפא לע םיזמרמה 
וירבדב םלוכ ןאכ םירזוח רכו ןיליפתה ,וב ושיגרי אל ןעמל לעגה תצילח ,תכלמ דמעש 
.הנימל לשריה ןיב וז הנותח לש הייפוא המ ונל התליגש החיש וניאר .26ומצעל םיפרוטמה 
ובצמ תוחתפתה תא וניאר ךכ רחאו 'הנימ לש םינושארה היתודשח תא התליגו תרחא האב 
םאו ,לוגנרתה ומכ וניאש ףא לוגנרתכ טחשנש ימל אוה המוד .ןועגשל עיגהש דע לשריה לש 
דע וירבד תא םיעמוש ונא ןיא .חחושלמ לדח לשריה .הילתל ןודנש ימל אוה המוד ,הצרת 

.ולרוגב הנפימ ןיא ,ד"דה לצא לשריה דוע לכ .םזגנל ד"דמ בושי רשא 
איה ,הלילעה תחתפתהב בלש םג הז םע דחי הווהמה ,לשריה לש ולרוגב אבה הנפימה 
הראות וז השיגפ ףא .הנימל לשריה ןיבש הנושארה תיתימאה תיביטאקינומוקה השיגפה 
הנושארה הפוקתב םלועל אבש ,קוניתה רשאכ ,לשריה תמלחה רחאל .גולאידה תועצמאב 
הליחתמ החישה .וז תא הז ואצמ ,םדבל םיינשה ורתונו ,רפכל חקלנ ,םהיאושינ לש הללמואה 
לשריהש הנימ השח הנושארה םעפב .רתויב בושח המויס ךא ,קוניתה לע ךכב המ לש םירבדב 
םוקמל תנווכתמ הניאש המודו .2'?"לשריה ןאכ התא" :ההימתב תלאוש איהו ,הדיל דמוע 

.דבלב 

ותמלשה ןיא ךא ,הנימ םע לשריה םילשה םנמאש ונל הלגמ רופיסבש הנורחאה החישה 
דמא" :בלה ןמ האבש המכסה אל ךא ,ףיקתה לרוגה ינפב ןאכ שי העינכ .ןיטולחל המילש 
יכ אל ,רמאו ושאר לשריה דירוה" :ךכ רחאו ,"םיינשל תקלחתמ הבהא ןיאש ינפמ ,הל 
תממתימה ותרעה אקוודש המוד ."וניניבו הניב ץצוחש ימ ןיא םא ,האב (הבהאה) איהש אלא 
תא ונב תררועמ 28 "קונית ותואל אלא לשדיה ןווכתנ אלש עדוי םיימשב םיקלא" רפוסה לש 
ןווכתנ קוניתל קר אל יכ ,הרעשהל םוקמ שיש ,תפסונ תורשפא ןאכ שי םצעבש ,הבשחמה 
יפמ םיעמוש ונא ןכמ רחאל דיימ .וז ונתעד קזחל האבש תוישרפ תוכימס בושו .לשריה 

.דרפנ ןוידל םה םייואר ןתובישח תאפמ ךא 'גולאידה ךרדב ורסמנ הלא םירופס ףא .22 
.ד"עק—ג"עק—ב"עק—א"עק ימע ,םש .23 

.ט''צק ימע ,םש ,לשמל .24 
.ו"צק—ה"צק—ד"צק ימע ,םש .25 

.ז"טר—יו"טר ימע ,םש .26 

•ד"סר ימע ,םש .27 

.ב"ער—א''ער ימע ,םש .28 
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ואדנל בד 

.29 התוא ריכזמו בש אוה ,המולב לע הבשחמ הררועתהש ןוויכ .ומת אל המולב ישעמש רבחמה 
היעבה םג .היניינעב םייסמו בשו המולב לש היניינעב חתפש ,ונרופיס השעמל םייתסמ הזב 
התכז אל ,יתרבחה ךבסב םכרד תא םיריעצה ואצמי דציכ :ונייהד ,רופיסה תליחתב הדמעש 
אהי המ רופיסה תליחתב ונעדי אלש םשכו ,םכרד תא ואצמ אל םיריעצה .שממ לש ןורתפל 

.ופוסב תאז םיעדוי ונניא ךכ ,המולב לש הלרוג 
תוחתפתהב בלש תווהמ "טושפ רופס"ב תוחישה בורש ,אוה תואדווב ןאכ ונל ררבתהש המ 

.החישב תמייתסמו תוחיש תרזעב תמדקתמ ,החישב החתופש הלילעה 

ב 

חרוא"ב ירה ,רופיסה הנבמב הניפ-ינבא ןה םש תוחישהש רמול ןתינ "טושפ רופס" לע םא 
ןיא .יזכרמ דיקפת ןהלש ,הניפ-ינבא אלל ונבנ הלא תוריק .תוריקה תא ןה תווהמ "ןולל הטנ 
ךשמה תא תועבוקה תוחיש ןאכ ןיאו ,הלילעה לש הנפימה תודוקנב תודמועה תוחיש ןאכ 
דרפנבו רבעב השחרתה רבכ הלילעה "ןולל הטנ חרוא"ב .רוביגה לש ולרוג תאו הלילעה 
לכל אלא ,תוחתפתהל םוקמ רבכ ןיא סרהה רחאל .תוראותמה תויומדה ןמ טעמכ דחא לכ לצא 
רופיס עמשי הבש השיגפ ,תפסונ תומד םע ,חרואה ,ישארה רוביגה לש תפסונ השיגפל רתויה 
ץראל בושל חרואה לש ונמז עיגי ,םירופיסה לכ תא עמשיש רחאל .רבעב היהש המ לע ףסונ 
בושח דיקפת "ןולל הטנ חרוא"ב ןיאש הז רבד לש ושוריפ ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו .לארשי 
תוחישה לש ןדוחי רקיע ."טושפ רופס"ב אלממ אוהש דיקפתה ןמ אוה הנוש יכ ףא ,גולאידל 
ידכ םיכראתמ ןהירבאש ,תוחישה .רופיסה תא תורפסמ ןהש ,ךכב אוה "ןולל הטנ חדוא"ב 
היונב החישה ןיאו ,םירצק החישה ירבא ןיא םוקמ לכמ .ןאכ תובר ,הלילעה ןמ קלח רופיס 
רוביגה רפסמ ולא תוחישב .רופיסה ןמו רבסהה ןמ הב שי אלא ,תוריהמ תובושתו תולאש 
בצמ תא וא ובצמ תא ריבסמה ידדצ רופיס הזיא רפסמ וא ,ויתועיד ריבסמ וא ,ויתורוק 
.30םירופיכה םויב שרדמה-תיב ישנא םע להנמ חרואהש החישה ,לשמל ,איה תאזכ .רודה 
םילוכי םניא ריעה ינב עודמ ראבמ רסיק ךלמילא .הווהב דיעה ינב בצמ המ ריבסמ דחא 
המודב .הלוגב בצמה ןמ בוט וניאש ,לארשי-ץראב בצמה לע הנומת םג ןתונו ,םוקמב תבשל 
תרתסנה תועמשמה איה רקיעה ןהבש ,תורצק תוחיש "ןולל הטנ חרוא"ב שי "טושפ רופס,,ל 
הרופצ םע ותחיש וא 31 רמוז לחר םע חרואה תחישב ,לשמל ,ומכ ,םייולגה םירבדה ירוחאמש 

.32םייח 'ר לש ותב 
םלוא .שוריפ ןועטה לע יוליגה רתוי בר תוירופיסה תוחישב ,ולא תורצק תוחיש תמועל 
.דבלב טרפה בצמ וניאש בצמ ונל תולגמ ולא תוחיש ףא .ןה תוינטשפ ולא תוחישש רמול ןיא 
ךלמילא םע החישה תלבקמ םירבדה ךשמהב .ללכה לרוג תא ףרה ילב ןאכ ףקשמ טרפה לרוג 
יפלכ ןווכמ וניא רסיק ךלמילא לש וגולגל .רתוי תילובמיס תועמשמ ,םדוק ונרכזהש ,רסיק 
.הזה םוקמה תא םייקלו דמעמ קיזחהל ודיב שי יכ ,רובסש ימ לכ יפלכ אלא ,דבלב חרואה 
תוילמסה .חרואה ידיל ,דוע ול קוקז רוביצה ןיאש ,חתפמה תריסמ לש ילמסה השעמה אב ןאכ 
לע ןהו ,לזרב לשו ,תשוחנ לשו ,לודג אוהש חתפמה לש טרופמה רואיתה ידי לע ןה תטלבומ 
םלועמ חתפמה םע דחי הארנ הווהה לש חתפמה .תוחתפמ ינש לש היאר ,הלופכה היארה ידי 
אוה ,ךפהל > החמש איבמ וניא הווהה לש הז חתפמ .רורב חתפמל חתפמ ןיב לדבהה .תודליה 

.33 םהה םימיב ומכ ודיקפתל רבכ לגוסמ אוה ןיאש המוד .הלודג תובצע חרואה לע איבמ 
בהוא גנילציש .34ויתונב לע ורפסב רקיעב ,גנילציש לש ותחיש איה ולא תוחישל המוד 
םג ךכל םימוד .ויתוחישל תובישח לש המינ ףיסומה רבד ,תיפוסוליפ המינב וירבד לבתל 
עברא םע החישה איה ךכ .הדוזיפא דפסמ םיחחושמה דחא םהבש ,םירצק םירופיס םתוא 
.35תקונית הדילל הלוגס שמיש ורפסש ,הנקז-היבא השעמ תרפסמ ןהמ תחאש ,תונמלאה 

.ב"ער ימע ,םש .29 

.19—17 םידומע ,ןולל הטנ חרוא .30 
.56 ימע ,ןמורה תכסמ ,לייווצרוק יפל .75 ימע ,םש .31 

,י"ש לבוי ,"ןונגע ידופסב הבושת ילעב" ,יקצולבילאיב .ש 'םורפ יפל •393 ימע ,ןולל הטנ חרוא .32 
.122 דומע ,לייווצרוק .ב 'םורפ תכירעב ,ח"ישת ,ןליא-רב הטיסרבינואה תאצוה 

.20 ימע ,ןולל הטנ חרוא .33 
.295—294 ,םש .34 

.219 ימע ,םש .35 
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ןונגע ירופיסב גולאידה 

לע שורדה :ןוגכ ,םירבדמה דחא לש ויתובשחמ תא הרעהב םיראתמה ,החישה יקלח ןכ 
לצא ורוקיב תעשב היצאיצוסאה חוכב חרואה לש ותבשחמב הלועש ,"הנמלאכ התיה" קוספה 
קוניתה לאפר יפבש םירופיסה יעטק םג יל םיארנ ךכ .36תונמלאה היתוסיגו הנמלאה הרש 
.37הימדב וילא םיאבש תומוקמה לעו םחורי ודוד לע דפסמה ,ח"ב לאינד לש ונב ,הלוחה 
גוסה ןה ןיא ךא ,"הלל הטנ חרוא"ב ןה תובר ,םירצק םיירופיס םירבא תויונבה ,ולא תוחיש 

.רפסה תא תונובה תוירופיסה תוחישה לש ,רתויב בושחה גוסה אל ףא ילואו ,ידיחיה 
תונבל הסנמו .תרחואמ הביש שובשל בשש חרואה רופיס ,יזכרמ ריצ לע דנב ונרופיס 
היגלאטסונה ותבוגת ןיאו תרחואמ הביש בשש ידיחיה אוה ןיא ,םרב .עקשש םלועה תא שדחמ 
םיבשה רפסמכו םיבשה םה םיבר .רפסה לש ידיחיה רופיסה ורופיס ןיא ןכלו ,הדיחי הבוגת 
ךותל םיבברתשמה ,רופיס יעטק לע דוע םידברמ ונניא ןאכ .םירופיסה רפסמו תובוגתה רפסמ 
םה ןהירביאש ,תוכורא תוחיש לע אלא ,םיחחושמה דחא יפבש הרצק הטודקנא לע וא ,החיש 
,תושגנתה ידיל איבמ םימעפו ,שיגפמ "ןולל הטנ חרוא" לש הז הנבמ .38םיכורא םירופיס 
ךכו ,תויומדה לש םייטרפה םירופיסה ךותמ תולועו תופצ ולא תובוגת .תונושה תובוגתה תא 
יניינעב םלוע תופקשה לע םיחוכיווב קר אל תוברה תויומדל ןאכ תרסמנ רובידה-תושרש אצוי 
לש ןהיתוערואמ רופיסב םג אלא ,םדאה יפואו ישונא לרוג ,םייח חרוא ,תווצמ ,הנומא 
יתימא יפוא הל הקינעמ איה ,ךדיאמ לבא ,הריציה הנבמ תא םנמא תלצפמ תאז ךרד .תויומדה 
הכוז הז רבד .רפסמה ישארה רוביגה יפמ םירבדה לכ ואצי ולא רשאמ רתוי יטסילאיר ,רתוי 
תואלמ ןהש ,ךכ ולאה םירופיסה-תוחישה תא הנוב רבחמהש הדבועה ידי-לע ףסונ קוזיחל 
"חרואה" לש ודיקפת לכ .תרפסמה תומדה תא םידחיימש ,םיינכות םיינושל רפיה-ינמיס 
ךכ דחאו ,רופיסל ררועל ידכ קר תואבה ,תורצק תולאשב םצמטצמ ולא תוחישב ףתתשמה 
יכ דע ,רפסל הז ןקרופל תוקוקזה תויומדה לע דבכ ץחל ץבור וליאכ .וילאמ רופיסה חלוק 

.ושפנ לכב ןהמ רטפיהל שקבמה ,חרואה לש ותמח לעו ופא לע םימעפל תורפסמ ןה 
לש הרקמב רבדה ךכ .רפסמה רוביגה לש ותוגהנתהל קומינ שמשמ אבומה רופיסהש שי 
ךרדב ךלתש ינב ינתחטבה ולא הלק יתעיסנ ,דתיה המכ המלש 'ר רמא" .לשמל ,ח"ב לאינד 
ינא אמש ,רמאו הלעמ יפלכ ולאמש תא טשפו ובל לע ונימי חינהו ואסכמ לאינד ץפק .רשיה 
רואית תא וז החישל הפיסומ רפוסה תרעה ."ךרדה תא םקע אוה ירה ךרדה תא יתמקע 
בלה לע ןימיה ,שגר לש תוחקלתה הלגמ הציפקה .ח"ב לאינד לש תויטתאפה ויתועונת 
הז עטק היה וליאו ,עבשיהל אב אוה וליאכ תיטתאפ הדימע תומלגמ הלעמ יפלכ לאמשהו 
ךא .ונוצרכ גהנתיש ויבאל חיטבהל אב אוהש ונבשחו ןכתי ,ח"ב לאינד תא ונתורכיה תישאר 
שיגדהל קר האב העונתה .ןאכ םג ומצעל ןמאנ אוהו ,ח"ב לאינד תא םיריכמ ונא ךכ אל 
,המלש 'ר לש ונוצר תא אל תתרשמ תויטתאפה ולאו ,ובלבש תורירמה תוצרפתה תא טילבהלו 
עיגמ אוה רבסה ךותו ,ונב תוגהנתהל רבסה תתל ךרוצ שח המלש 'ר .לאינד לש וירמ תא אלא 
קדצ ןהב ךחיטבמ ינירה ..." .תפסונ תוצרפתהל לאינד תא תררועמה ,ןיליפתה תחנה ןיינעל 
"?המל ךכ לכ ח"ב לאינדל ול יתרמא" לואשל חרואה םג ררועתמ ןאכ ."ןיליפת חינא אלש 
ונינפל .הצקה דעו הצקה ןמ הנתשיש ךכל לאינד עיגה דציכ ריבסמה ,רופיסה ךשמנ ןאכמ 
קומנ ונל ירהו .J'3 תמה לש תקסורמה ועורז לע הכורכה ןיליפת תעוצר לש תיקסטורג הנומת 
רטסוש לש ותשא תוחישב הלחמל קומנ ונא םיאצומ המוד ןפואב .לאינד לש ותוגהנתהל 
,הנוימדב תוחפל ,תרחא אל םא ,שדחמ המצעל תונבל הפיאש האלמו ילח תלוכא וז ,דשא .טייחה 

היעוגעג .הינמרגמ דוע תעבונ התלחמ ירה ךא .וז הפיאשמ איה הלוח .ברחש התודלי םלוע תא 
תוברוח אלא תאצומ איה ןיא ירהש ,תאפרנ איה ןיא הרזחבו ,םש דוע ולחה שובש לש המלועל 
לע ךוראה הרופיסב םיאצומ ונא התלחמ תוהמל רבסה הנהו .הומילחי אל שובש יבשע לכו 

.40הינמרגב םתוהש תפוקת 
ללכ ךרדב אוהש ,יא דצ ובש ,ןוזיא לכ רסחה גולאידה "הלל הטנ חרוא"ב רתויב ץופנ 
רמול טעמכ רשפא .ןהילע רבעש המ לע רפסל ויתולאשב תויומדה תא ררועמ ,חרואה 

.216 ימע ,םש .36 

.147—146 ימע ,םש .37 

ךונגע לש ותריציב תוינבמ תויעב" ורמאמב דקש ןושרג רופיסה הנבמ תא האור המוד ךרדב .38 
.312—311 ימע ,ט"ישת םילשורי ,"יש ןונגעל" ץבוקב 

.38—37 ימע ,ןולל הטנ חרוא .39 
.64—63 ימע ,םש .40 
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ואדנל בד 

עומשל אוה חרואה לש וידיקפתמ דחאש המוד .גולונומ השענו ותוהמ ןאכ דבאמ גולאידהש 
הז רפסל םילוכי םה ןיא .םעמשל רבכ הצור אוה ןיא םא ףא ,שובש יגב לש םהירופיס תא 
אוה ךכ .השעמ ותואב ויה םלוכ .רפסל המ ןיאו ,לכה עודי רבכ םהמ דחא לכל ירהש ,הזל 
רבדה ןוכנ רתוי דוע ךא ,רוביגה תוגהנתה תא ריבסהל תואבש ,תוירופיס תוחיש ןתואב רבדה 
רופיס אלא ,רקיע הקמנההו רבסהה אל ןאכ .רפסמה לש ולרוג רופיס ןרקיע לכש תוחישב 

.תוערואמה 

היתונבו הינב לכ הל ודבאש ,רסיק ךלמילא לש ומא ,תירסיקה אדיירפ לש הרופיס איה ךכ 
תנמוא .דתיה םיבוטה םימיב .שובשל אדיירפ איה המוד .הנממ ךלה אוה ףאש ,ךלמילא דבלמ 
היתונבו ,תוערפב וגרהנ םהמ ,המחלמב וגרהנ םהמ תעכו ,םירחא ידלי תא ףאו הידלי תא 
ויהש ,ורבע םימי לעו הנברוח לע תרפסמ איהו ,הדדוב הנקז הדבל איה הרתונ .ותמו וסנאנ 
םירופיס םגש ןבומ .42 ןאכ תונמל לכונ ח"ב תרמ לש הרופיס תא םג .4י הלא םימימ םיבוט 
לש התחיש-הרופיס .תורפסמה תויומדה לש ןייפוא לעו ןדוחי לע הנומת ונל םירסומ הלא 
.קנופמה הייפוא תא קר אל ,הבצמל םימרוגה תא קר אל ראתמ טייחה רטסוש תשא הצנירפש 
,חרואה לא היינפ אוה הז יוטיב .היתוחיש לכב הלצא רזוחה ןייפאמ יוטיב םג היפב םש אלא 
תא הקיספמ איהש ידי-לע ,וכרוא ףא לע ,החיש לש יפוא ךוראה גולונומל הקינעמה הייגפ 
יוטיבהש םשכ .43 "יביטימ" הלמב תובר םימעפ חרואה לא הנופ איה .םעפל םעפמ רובידה ףטש 
אל ."יביטימ" יוטיבה ותשאל ינייפוא ךכ ,44רטסוש לש ויתוחיש ןייפאמ "ןכדניק" ינמרגה 
אוהש הדבועה םצעב המע אוה ביטימ ירהש ,הז יוטיבב חרואה לא הנופ איהש אוה קיר רבד 
לע תססובמה ,תיתוכאלמ ךרדב תוחישל דחוימ יפוא תעיבקל וז היטנ .הירבד עומשל ןכומ 
אדיירפ .תורחאה תוירופיסה תוחישב םג תרכינ ,תויממעה תויומדה לש ןרוביד ךרד תרכה 
,ומא תנמוא איהש ,הלצא ודמעמל םאתהבש אלא ,חרואה לא היינפ-ייוטיבב הברמ תירסייקה 
ןיידע ירהש ,"ינודא" הליחת ול איה תארוק ומע הנושארה החישב ."יחורפא" ול איה תארוק 
החישב .45 "ידמחמ" וא "יחורפא" םייוטיבב וילא הנופ איה ךכ רחא וליאו ,וילא הלגרתנ אל 
היינפב ףא תשמתשמו "יחורפא"ב איה תחתופ ,תירסיקה לצא רקבמ חרואה רשאכ ,הינשה 
יוטיבה אב הירבד םויסבש דע ,תופוכת "יחורפא" יוניכה םש עיפומ הז רחאל .46"יתנוי" 
הירבדל םרוגו הרופיס תא לצפמה רבד ,47םימעפ עשת תונורחאה תורושה הרשע-עבשב 
הבריק םיאטבמ םהש ,אוה םהב תשמתשמ איהש םייוניכה לכל ףתושמה .עטוקמ םשור ושעיש 
אוהש הדבועה רואלו ,רתוי הברה רירק אוהש ,הילא חרואה לש וסחי רואל םלוא .תישגר 
םניאו שממ לש ןכותמ םיקירו םייתוכאלמ הלא םייוטיב םיארנ ,הליחת התוא ריכמ וניא 

.קתונש רשקה תא שדחמ תונבל םגויסנב םיענכשמ 

םג ,"יבוהא" דחוימה יוטיבב חרואה לא הנופ ,גנילציש לש הנקזה ותוחא ,לידנניג םג 
השונא הלוח איהש העשב ,הינשה החישב וליפאו ,48םהיניבש הליגרה הנושארה החישב 

.49 הרכה תרסוחמו 

תיריש הרוצל ך"נתה תקתעהב קסועו לידנניג לצא רגה ,זיוהדונוב ישטבייל :ךכל המודב 
.50 חרואה לא ותונפב תובר םימעפ "רקיה ינודא" יוטיבב שמתשמ ,תינמרגה ץשלב 

.ןהיתוחיש חסונ ידי-לע תויומדל דוחיי תתל הפיאש אלא ,ונינפל הרקמ אלש ונא םיאור 
לש ונקזו ח"ב המלש 'ר וא ריעה בר רשאכ םג רתוי תיטסילאיר ךרדב תלעופ וז הפיאש 
םלוה ימראה רובידהש םישנא םה הלא לכ ,51תימרא ןושלב םהיתוחישב םישמתשמ חרואה 
,דועו זיוהדונוב לצא תוארל רשפא ךכו ,ברה לצא ףאו תירסיקה אדיירפ לצא וניאר .םתוא 
לש הייפואלו הדמעמל םאתומ אלא ,יתורירש יוטיב וניא םהיפב םשומה ןייפאמה יוטיבהש 

.תראותמה תומדה 

.251 ימע ,םש .47 .251—249 ,80—79 ,םש .41 
.311—310 ימע ,םש .48 .137 ימע ,םש .42 
.364—363 ימע ,םש .49 .64—63 ימע ,םש .43 

.383—382—381 ימע ,םש .50 .62—60 ימע ,םש .44 
.427 ,370 ,159 ,38 םידומע ,םש .51 .81—79 ימע ,םש .45 

.247 ימע ,םש .46 
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