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ץ"כ הרש

הק<רה תונחב ןונגע לש ותוקסעתה

ותוננובתהו ויתובשחמ ולעה רשא לכב לפ

א

רמ לש ותונחב"(ןונגע לש שדחה ורפס ןיא חלמ-תוקוצמו ןילוח-ינינע ורקיעו ,וביבס
טקל ךייש )ה"לשת ,ןקוש תאצוה ",ןילבול תולילע ,ןורטאית-תונמאו הסנרפ יקסע .המ
ירוסה וא( יטסילאיראטימה רופיסה תיירוג
התשמו תודועסו הפק-יתב תובישיו םיבהא
םייוצמש המוד תאז לכב ;)ידרוסבא יטסילא
ירופיסל ותוא םיכיישמה רפסמ תודוסי וב
יתייפכה בצמה תניחבמ "םישעמה רפס"

תכלל רפסמה-רוביגה תא סנואה ,רזומה
אלש םישעמ תושעלו הל ןווכתנ אלש ךרדב

",המלש תפ" םירופיסב ןוגכ( םהב ץפח
םינפה" ",םיינש יפ" ",ןורחאה סובוטואה"
תרגסמה-תייצאוטיס הרקיעב יהוז ".םינפל
.רפסה לש
בשח אל" :רפסמה שיגדמ החיתפב רבכ
התלע אלו ןילבול רמ לש וריעל אובל ית

 - - -ןילבול רמ תא רקבל יתעד לע

יתאבו ןילבול רמ לש וריעל יתאב ףוסבלו
בצמל לגלגתה ףוסבל "(25).ןילבול רמ לצא
,וליבשב דאמ ילרוגו בושח םויבש ,ךיבמה
מרה לש ותריטפ םוי וב לחש תבש ברעב
םוי תא שלשל" עובקה ולגרהמ רקענ ,ם"ב

שילש ,ל"ז ם"במרה וננודא לש ותריטפ
תוינשמל ושוריפב שילשו תוכלהה רפסב

םירוביחה ראשבו םיכובנ הרומ רפסב שילשו

  - -ףוגה ינינעבו שפנה תמכחבשיתאציו היה תבש ברע םויה ותואש עריא

ןכו  - - -תבש יכרצ יל הקיל קושל

ךרדש עריא .תבש דובכל ץחרמל סנכיל
ןילבול רמ םולש תא תוארל יתסנכנ יכוליה
ןיאו ןילבול רמ לש ותונחב ינא יתרתונו
ירפפ רמול ךירצ ןיאו ירבע תוא תסיפ ןאכ
.).כ .ש . -ילש תושגדהה ;" (41ל"ז וניבר
)"עריא"( רוויעה הרקמה לש ודי בקע ,ונייה
לתמ לטביהל וילע רזגנו ויתוינכת ושבתשנ

םידוהי וא םייוג םבור רפסה ירוביגו ;ןיי
ךותמ ,םהינבו ,םייוגל תומדיהל םילדתשמה

תצמאמה "םתדלומ"ל המודמ תויטוירטאפ
בש המודמכ( לטקה-תודשב הנעמל םיגרהנ
סאקראס-תינוריא המיענ תעמשנ הז ןינע
רבכ עדומה רגובמה רפסמה ןונגע לש תיט
טאפ תונמאנ לש האושה תורה היתואצותל
ירוביג לש םטועימו ),הינמרגל וז תיטויר
ייעו ברח -יטילפ ,םירשכ םידוהי םה רפסה
חונמ םיאצומ ןיא ןאכ ףאו ,וסרהנש תור
תחת םויקו םוקמ םהל ןיאו ,דובכב הסנרפו
.שמשה

תוילרוג תוביסנב בתכנש רפסה :אצמנ
המחלמ-תותיע לש תואיצמ רייצמ תויתייפכ

ךכ םושמ ילואו ,םייחו םלוע ירדס יונישו

בורה לע הגופס רפסמה לש דובידה-תמיענ

לש תיתלהוק תוימיספו הילוכגאלמ ןימב
,ררבתמ ארוקל ".לבה לכה םילבה לבה"
אל החונ רפסמה-רבחמה תעד ןיא השעמלש
םצעמ אלא ,םלועב ותוננובתה תואצותמ קר
תביתכמ רמולכ ,היתואצותו וזה תוננובתהה
,םמעושמה חורה ךלה יפל ןכש .ומצע רפסה

ךותמו ,יורש אוה ובש שאוימו ילוכגאלמ
"אולכ"ה יטפקסה רפסמה לש םירבד יזמר

וז הריציל הל בטומ ,וחרכ-לעב תונחב
הלטב לש השוחתה .ללכ הבתכנ אלול
םישעמה לכב םעט-רסוחו תולפית ,סנואמ
וליפא הב ןיאש הקירה תונחב השוע אוהש
"ןמזה תא ריבעהל" ידכ "ירבע תוא תסיפ"

אל" :ןוגכ םיטפשמב תאטבתמ זבזובמה

ונמז תא זבזבלו תבשל ויתונכהמו ודומ

רחא ןינע יל יתשקב" וא ",השעא המ יתעדי

,תונוימדבו םירוהרהב תועקתשהב רקיה
,ותוא בבוסב תולטב תוריקחבו תוננובתהב
טמה ,ונינפלש רפסה תא בותכל ךכ ךותמו

השעא המ התעמ" ןכו ",וב ינמז ריבעהל
ןינע יל יתשקיב" וא ",ןמזה תא רצקא המבו

אלו תוערה תובשחמה ודי לע לטבל רחא
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םע ןושארה ועגמב לחה ,דפסמהד אבילא
.וידעצב רוויעה הרקמה טלוש ,גיצפייל
ותוא הנמיזש איה דבלב העיתפמה תוירקמה
דימאה רחוסה וריע ןב םע ןילרבב הנושארל
הנמיז בוש המצע תוירקמ התוא ;ןילבול רמ
בוזעל וילע רזגנש העש ,גיצפיילב ומע ותוא

ןילבול רמו וטלקל התבא אלש ריעה תא

תיברמל הנהו .היפ לע הערה הריזגה תא ךפה

םבר" ןתנוי 'ר םע ותשיגפ ףא ,הינוריאה
תומדה אוהש( ,גיצפיילב "םיארי להק לש
,ללובתמה ןילבול רמל תיטסינוגאטנאה
תודוה קד המייקתנ )וריעלו ורבעל שחכתמה

קקותשה רוביגהש העשבו ,רוויעה הרקמל
רוזחל ול עייסיש םדא אוצמל ובל לכב
יתייה ףייע"  -וירבדל ןכש ,ודומלת לא
םישובלמה רקחמו ןילרב לש הנואש לוקמ
 . - -ישפנ בישהל המב יתאצמ אלויל התנענ אלו ,ארמג יתחתפו ירדחל יתאב

\ \ V-.v ■ V J

איה הבזע התוא יתבזעש םימי

דואמ חמש ןכ לע " (26).םיילפכ יתוא
בהו )? "ןתנ םשה"( ןתנוי 'ר םע ותשיגפב
פיילל אובא בורקב םשה הצרי םא"ש והחיט

תליפת רחא םוי לכבו רמ לצא אובאו גיצ
" (27).ארמגב ץורנו ותיבל אובא תירחש
תנמיזש הדזומ לרוג די התואש ,רבתסמ ךא
הבכיעש דיה איה ןילרבב ןתנוי 'ר םע וה
רקבלמ גיצפיילל ואוב םויב ,לוכיבכ ותוא

הנמיז הז םוקמבו ,וצפחכ ןתנוי 'ר לצא

השיגפ התוא ,ןילבול רמ םע אקווד ותוא
האצותכ :ויבגל תואצות-תרה עודיכ ,דתיה
בול רמ לש ותונחב ףוסבל "עקתנ" הנממ
ונוצר ,וגהנמ תא םייקל תלוכי אלב ,ןיל

שחמ לעו ילע יתמערתה" :דועו ",יתאצמ
םישנאש לכה לש תוריקח רחא וררגנש ייתוב

.ויתובוחו

ש תוירקמ תוביסנ לש םזגומה ףוריצה

ה םש האר( "םנמז םהב םיאיצומ םילמכ ווכמו וכרדמ ותוא ןטיסהב רפסמל ול ועריא

לכ ,רוציקב  107).ימע ,ןמזה לע "הסמ" םותסה יובמל והואיבהו ,תובוטה ויתונ
תכיתכ ללוכ ,ןילבול רמ לש ותונחב וישעמ
ןמז זובזב אלא םניא ותעדל ,הז םשכ רפסה

רואל דחוימב ,לבהו תולפית השעמו רקי
םיאיצומש תולבוס םילמה ןיא" יכ ותעידי
"םילמה וארבנ והותל אל .הלטבל ןתוא
היה ול אכדנה רפסמל היה בטומו (117).
שמו הרות דומילב הז םוקמב קסועו בשוי
יעבו( ל"ז ם"במרה לש המכחה ירפסב של
דציכו עודמ ,ןכ םא ").םיכובנ הרומ"ב רק
רמ לש ותונחב םותס יובמל רפסמה עלקנ
יהב ץפח אלש הריציב קוסעלו ,ןילבול
קר םנמאה י עריאש המ ול "עריא" דציכו
י ךכל המרג "שיבה הרקמה" לש ודי

תוירקמ ןאכ ןיאש דשח דימ ררועמ ,תונחב

ףשוח תקמקמחה וכרדכ ןוגגע ,םנמאו י ללכ

חפט יוליג ידכ ךות ,וזה תמאה ישרוש תא
םע דדומתמ אוה רשאכ ,םייחפט יוסיכו

.השעמל הבשחמה ןיב גוויז לש הלאשה
הרקמה דיש רחאל ,גיצפיילב ןושארה ולילב

ותפקשהב ןבומכ יולת ",ער"ה וא( "בוט"ה
יז )רבחמה-רפסמה לש תרתסנה תיתימאה
דסח ומע למג הלהו ןילבול רמ םע והתנמ
רוביגה בכוש ,ריעב וירוגמ תא רידסהשכ בר

"תוירקמ" התואב רהרהמו ןולמב ורדחב
'זעכ'' :ילשממ קוספב דימ קסופו תחלצומ
ךא " (31).וכרד ןיבי המ םדאו רבג ידעצמ
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םושמ ותעד תא החינמ הניא וז החונ הנקסמ

הלעמ אוה .הלאשל חינמ וניא אוהו ,המ
רת לפנ" זאו ותטימב בשייתמו רדחב רוא
שניא רבד יהולגר ,יפ ךותל קוספ לש ומוג
יבומ ןמת יעבתמד רחאל .היב ןיברע ןוניא
רוביגל אחינ אל ךכב םג םלוא ".היתי ןיל
ומוגרתב תישילשה םעפב קוספב ךפהמ אוהו

,וב תוברע םדא לש וילגר ,שדוקה ןושלל"
,םש( "ותוא תוכילומ םשל שקבתמש םוקמל
).םש
הסריגב ןינעה תא רריבש רחאל םג ,םרב

לש ותעד החנ אל ןיידע ,וז תשלושמ

טקש-יא וב רבג השעמלו ,ןרקחה-רפסמה
תונ ןניאו ותוא תולטלטמ ויתובשחמו ימינפ

יתילעהו יניע תא יתחקפ" :חונמ ול תונ
ךכ ךותמ ".ינא ישעמו ןמזה תוכילה תא
יברה םעפב ל"נה קוספב לפטמו רזוח אוה

חסונב ןושל( ימצעל ינא יתרמא" :תיע
ןתנוי 'ר ברה ללגב ...),קהבומ יתלהוק
אלא ולצא יתכלה אל ףוסל גיצפיילל יתאב
ןילבול רמ לצא ,יתכלה ימ לצא

השעמל הבשחמ ןיב ץאש רמול רשפא יא
הו הבשחמה בא קפס ינא יבגל ,בולב אלו

,םרב''... (32). .הזל הז םיפרטצמ השעמ

ךשמיהל הלוכי הניא וז תימומרע תוממתיה
תודרוט תוסומכה תובשחמה ןכש ,ףוס ילב
.ויבזכב ךישמהל ול תוחינמ ןניאו תעדה תא
ידכ ,ךירצ ינא יניע םוצעל ,דוצ ינא ןושיל"
ינדרוטל ילע תואבה תובשחמב הארא אלש

יתייפכ ףחד ךותמו ).םש ,םש( "יתנשמ
םעפב ל"נה קוספל אופיא רזוח אוה הז ימינפ

תא יל שרפל הצור ינא םא" :תישימחה

סמב( ל"זח לש םרמאמב ושרפמ ינא רבדה

םדאש םוקמל" ).כ .ש , -ג"נ הכוס תכ
" (33).ותוא תוכילומ וילגר םשל שקבתמ
יפ המ .היתומדוק ןיבל וז הסריג ןיב המ
המואמ !?םעפה רפסמל ול שרפתמ שור

ומ ילגד םשל דליל שקבמ ינאש םוקמ לכ
ןמ עצרמה אצי ,ןכא "!! (34).יתוא תוכיל
ררבתמ !תמאה ףוס ףוס התלגתנו ,קשה
לובתמ םידוהי תרבחב ,גיצפיילב אקוודש

לכש םישנא ,ןילבול רמ לש וגוסמ םיל
יפ תוללובתהו תועיבצ ,בזכו רקש םתייווה
חמו ,ול בוטו חונ םש אקווד ,תינחורו תיז
םלש אוה ,רמולכ ,וישעמל תפרטצמ ותכש
תוכילומו ונוצר תא תושוע וילגרו ומצע םע
אלש ,םשו !תמאכ ץפח ובלש ןאל ותוא
םידוהי תרבחב רדבתהל אוה יאשר ,ןילרבבכ

וינכש תרבחב וא ,ותייערו ןילבול רמכ
רקח"ב קסעתהל סונא וניאו ,םייוגה וירזועו

לש ופוג ןיאש ןמזב ירהו" " -םישובלמה
וישובלמל תובישח המ םולכל בשחנ םדא
ארייתמ םירחא םימעטמ דוע יאדו ? םדא לש

" (38).ןילרב תבישימ יתייה
רקיעב ,גיצפיילל ןילרבמ ותחירבש אצמנ
תיתייפכה ותוקסעתהמ קלתסהל ץפחש םושמ

שמ המ ררבתי ןלהל( "םישובלמה רקח"ב

ךותמ התשענ )וז תוקסעתה לש התועמ
םימי(ודומלתמ ותחירבכ הומכ ,ןווכמ תנווכ
...),םיילפכ יתוא איה הבזע התוא יתבזעש
,ןתנוי 'ר תרבחב ארמג דומילמ ותוקמחתהכו
ה לש המכחה ירפסב דומילמ ותוענמיהו

ישפוחה ונוצר ךותמ השענ לכה  -ם"במר
.ויכלהמב "תוירקמ" לכ ןיאו ,הריחב ךותמו
םניא ,הייפכו םנוא לש םינפ-תדמעה התואו
קמה"ש אצמנ !תעד-תבינגו תודסחתה אלא
ותונחב אלכיהל לוכיבכ והסנאש "שיבה הר
דעצ ףא אלא ,ירקמ היה אל ןילבול רמ לש
ילומ ילגר( הליחת הבשחמ ךותמ השענ הז

בצמ ,השעמלו !).ץפח יבלש ןאל יתוא תוכ
ידכ ןווכמכ דחכנ הקירה תונחב האילכה
,רוביגה לש יתוהמה ימויקה ובצמ תא ףקשל

,שואיו הלטבו ךרדךדבא לש בצמ אוהש
!אצומ אלל בצמ

תמאה לש החוכ לע תודעה ןמ דבל ,ןבומכ

קחדיהל הסנמו וכותב תעפעפמה תרתסנה

ג

ויתועיסנ תורמל ,וחרב-לעכ הצוחה ץורפלו
.הלטבלו הנשייל

שחכל וילע היה עודמ :הלאשה קר תלאשנ
"תובוטה ויתונווכ"ב ארוקה יניע תא זחאלו
וילע סאמנש ךכב המו !?לאל תומשומה
,הרות דומילבו "םישובלמה רקח"ב קוסעל
תעד-תולק םישנ תרבח םהילע ףידעמ אוהו
הטול הזיל לש הגוסמ םירבג בל תופירטמו

יעמ טלמנש ול חוור המכו הקיעמה ןילרבמ
ול המיענ המכו ) (38םישובלמה רקחב וקוס
.הבוט התבישי גיצפייל" :גיצפיילב ותבישי
וליפאו היבשוי לע הברה החירטמ הניא
.וילגר תאו וידי תא הב אצומ יתומכש םדא

םישיא תרבחב תוארטאיתב יוליבו ,יקמל
תוחישבו ,ול םימודה ויערו ןילבול רמכ
 -גיצפיילב םדא-ינב ינימ לכ םע תולטב

םירעהל חילצה יכ ול המדנ רשאכ ,ףוסבל

תצרפתמ ,ויתובשחממ החירכהלו תמאה לע
ךותמ הדומ אוה רשאכ ,בגא ךרדבכ תמאה

ץלחנש ול בוט המכ ,אקווד החוור תחנא

)!?( "ארמגב ץורל" ונמז שידקהל םוקמב
? ותומכ 'ה יאריו םידיסחו ןתנוי 'ר תרבחב
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יפכ םדאה לש תיתימאה תימינפה תוהמה

רבדה ונממ ענמנש שולקה ץוריתהש רורבו(
םינידה יוביר םושמ תוברה תוערפהה בקע

בטומו ,םייוסיכהו םיווסמה לכל תחתמ אוהש

אוה קרס לש ץורית  -המחלמ לש הבקעב
 114).םש ;ויצורית רתיכ

קשה תואיצמב ,קרסו לבהב קוסעל אופיא
לש תוכסמ ייוטע םדא-ינבב ,תבזוכה תיר

תא ףעצל רפסמה שקיב עודמ ,ןכ םא
רשא לכ תא תולתלו תויתימאה ויתונווכ

לא הצוחה הנולחל דעבמ ןנובתהלו הקירה

יהמו ?"סנוא"בו "תוירקמ"ב ול "עריא"

שמ רפסמהש המצעה-תברו הלודגה תמאה

,רבתסמ י בזוכה הווסמב תוסכל ךכ-לכ לדת

תונחב תבשל  -רוציקב ,ףויזו תועיבצ

ולוכש ,םלועה לש "לודגה ןורטאיתה"
ןנובתהל םוקמב ,המרמו םייניע-תזיחא
ש תיזיפאטמהו תיתוהמה תמאב  -המינפ

ישרושב ,םישובלהו תוכסמה לכל תחתמ
קידואיתה תמאה תרתתסמ הז לכ ירוחאמ
.םדוסיו םירבדה
הב טבחתהל הברמ ןונגעש ,תבקונה תיט
המע דדומתהל ץמוא אלב ,ויתוריצי בורב

יכו םיפיעצ יפיעצב הפעצמ אוהו ,ןירשימב
םלוע לש ותגהנה תלאש יהוז :םייוסיכ ייוס
.וישעמו וייח תילכת ,םלועב םדא לש וכרדו
ועב ידוהיו םדא לש הארונה תוטבלתהה וז
,וב םיללותשמ תוומהו סרהה ,המחלמהש םל
תויואדווהו ןוחטבה וב וטטומתנש םלוע
תרוסמ לש םיקצומה תודוסיה ורערעתנו
חרו דסח תלוטנ תואיצמב .תובא תשרומו

תדוקנו הלצה ןגוע הב אוצמל ןיאש םימ
? התלפאב וכרד םדאה ול סלפי ךאיה ,רוא
וריאיש יתימא ןופצמו ןפצמ ול ואצמיי ןכיה

םעפ ול הריאהש יפכ( ?וכרד ונווכיו ול
).ןרטש בקעי יבר לש "ותלחג" רבעב
אשה תעפעפמ הלא תורומח תולאשל רבעמו

םלועב אמש  -הארונה תיתדיפכה הל

!?ללכ תיהולא החגשה ןיא הז ידרוסבא

שיא אלא " -רבג ידעצמ 'המ" אל זאו

י ? השעי ויניעב רשיה

ד

ובשחממ טלמהל רפסמה-רוביגה בשח םא
תמאה-ישרושב ותוקסעתהמו ,תויתימאה וית

תונחב קרסו לבה לש תוקסעתה ידי לע
הברה ותווהל הרהמ דע ול ררבתמ ,הקירה
םאו .ומצעמ טלמהל לוכי אוה ןיא םש םג יכ

"םישובלמה רקח"ב ותוקסעתה תא חנז
תהלו רוזחל וילע הפכנ יכ רבתסמ ,ןילרבב
רמ לש ותונחב אקוודו גיצפיילב םג וב קסע
,ומצעמ ומצע עיקפמ םדא ןיא" ןכש ןילבול

.רמוא ינא ימצע יפלכ הז רבד

םוימ וב ימצע תא יתעקישש רפסה יפלכ

רמול אצמת םאו ץראל הצוחל יתדריש
,רמולכ  (! -לארשי ץראל יתילעש םוימ
שיאל היהנ זאמ ותוא ףדור "םישובלמ רקח"

וליאכ ןיידע ויתזנגש יפ לע ףא )!רפוסלו
םישוע םישובלמה ןיידעו ינפל אוה חותפ
ינאש ירה .םתנוכת רקחב יקוסיע ימיבכ יב

םירמואו וישובלמ םיאב םדא האור
גשה תרדענ תואיצממ הנקסמה יהוז םאו
דוקשלו הרות דומלל המ םשל ,תיהולא החוב טיבהל קיפסמ יניא .וב החישגו אוב יל
? ם"במרה לש המכחה ירפס לעו ארמגה לע דוס םומע - (!).חרתמ לכ יל םילגמ םהש דע
דכש ןיא םא ,תווצמ ידוהי םייקי המ םשלו וישועל אל ודוס הלגמ שובלמה ןיא .שובלמה
אוה הז אשונל רשקהב( ? םלועב שנועו לכתסמ יניאש ינא וליאו .וישבולל אלו

ילעב ,ןמצלז גוזה לש םתייעב תא הלעמ

אקווד ץרא ךרד תמחמ םדא שפנב

םיבהוא .םדא לש ושפנ יל תוארהל ורחב יל
םבל-תובידנ תורמלש ,גיצפיילב הפקה-תיב
,חורה יכומנ תא )! ?( םינוילעה םילכשה םה
תנש םוצעה ישוקה תורמלו ,הברה םתקדצו

םיהיבגמ םניאש ךרבה ילפש תא

ריעב" התכלהכ תבש-תווצמ םויקב וב ולק
םהילעמ וקרפ םבור הבש םידוהיש םייוג לש
 םייוגל תואריהל םילדתשמו תווצמ לוע םיפיקמה ךותמ םהל תיארנ םדא לש ושפנ"ותודהי םייקל ידכ עגי תועיגי המכ " (40).הייוסיכ אלכ המוריע איהשכ
תדחוימה ותנוכת יכ זמרמ רבחמה-רפסמה
רומג אטוחל בשחנ אוה תאז לכ םע (99).
) (104הרומחה תיתכליהה טבמה תדוקנמ יכל דעבמ תלוזה שפנל רודחל ,רקוח-ןמאכ
ונב תומו .םלהקמ ותוא םידנמ ריעה ידיסחו ךותמ השעמל ול האב ,ויתוכסמו וייוס
ךותמש ,רבתסמ םנמאו !ומצע תא ותעידי
םאו ).ויאטח לע שנועכ ול בשחנ המחלמב
,תוממתיההו ותוימומרע ישעמל עדומ אוהש
בשחנ םדא לש ופוג ןיאש" ןמזבו ,בצמה והזכ
רורב זאו ? "וישובלמל תובישח המ םולכל
,תוירבה יניע ןהב זחאמ אוהש תונקדיצהו
לש םבל ינופצ תא םג תעדל לגוסמ אוה
",םישובלמה דקח"ב קוסעל םעט םג ןיאש
ונא םא .שיא בלב תובשחמ תובר" :םירחא
תונוכת רקח  -השעמל ררבתמש יפכ אוהש

דימ )!( םמצעמ הלעמל םהיניע
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תא םיעדוי ונא ןיא םדא ינפב םילכתסמ
.דלוגסה-דיחי אוה קרו " (31),ויתובשחמ
תמ וניאשכ וליפא ",תישילשה ןיעה" לעב
ששח םושמ ,הלעבלו התיבל הרזח תבכרה
םירמואו )םדא לש(וישובלמ םיאב" ךכל ןווכ
וב טיבהל קיפסמ יניא .וב החישנ אוב יל ; 51).הלילח תבש-לוליח

האב הרשכ הידוהיכ איהו ,המחלמהמ עתפל
הווקמב הליבט תווצמ םייקל ידכ גיצפיילל
תא הדיספה ךכ ךותמו הריעב ןיאש -

".וירתס לכ יל םילגמ םהש דע
תיווסומה( ולש הפירחה הירוגיטקה ךותב
)וכרדכ ,רתוי תוכרו תוממתימ םילמב ןבומכ
לפטל הסנמ אוהש תורמל ,ןכ יכ הנה
ידכ ךותו ,תודסחתהו לווע ,עשר ישעמ לע
הלגנה ףלוחבו יעראב ,תוינוציחה תופילקב
טקה ,םיברה םינקחשה לש םתועיבצ תעקוה
ול רחבש אלכה תיב ןולח דעבמ ויניעל
,דחאכ םינבבוחהו םייעוצקמה ,םילודגהו םינ
קוסעלמ קמחתמ אוהש תורמלו ,ונוצרמ
ןילבול רמ לש םיירקשה וייח תעקוה ללוכ
תויוהמבו םיכרעבו ,תיזיפאטמה תמאב

ויתובשחמ תואב וחרכ-לעב  -םייתימאהרחאל ויודיו ךותמ הלגתמש יפכ ,ומצע
אצי( רפסמה תרבחב ןייה תייתשו הדועסה
.הייוסיכמ תמאה תא ףושחל וילע תופוכו
בל תמושת רפסמה שידקמ ),דוס אצי ןיי
ינקחש לא ויתובשחמ תא טישמ אוהשכו
ינכש, ,םייוגה םינמואה תעבראל תדחוימ
הלגנה "םלועה ןורטאית" לש הלודגה המבה
רעמ אוה ",ואלכ תיב" ןולחל דעבמ ויניעלדעלג ןימכ םגיצמו ,ןילבול רמ לש ותונח
ףשוחו ,םהיתוכסמו םהייוסיכמ םלוכ תא לט.בוטהו ישרושה ,םלשה רבעה לש יאפר
וא הבוחל םתוא ןדו םהיבזכו םתועיבצ תא תויומדב ויניעב תורייטצמ הלא תויומד
תוצלחופמו תוטונה ךא תונתיאו תויתימא
.םייתימא תונווכו םישעמ יפל לכה  -תוכזל

םג ,ראשה ןיב הבוחל ןד אוה העש התואב,רפסה לש ןורחאה קרפב הלעי ןהל ליבקמב(

בוטה ידוהיה רבעה לש יאפרה ונקויד תא
םיקיתע םירפסב ולש לבהה תוקסעתה תא
,ןרטש בקעי רמ לש טונחה ונקוידב ,םלשהו
ןד אוהו ,םהיתודוס-ישרוש לא תדרל ןיאש

ןימכ רמולכ ,רבעשלמ "בקעי בכוכ" אוה
םילמב תירקשה תוקסעתהה תא יאנגל
לארשי-תסנכ לש תילמס-תיגוציי תומד
וז םא ןיב( תובותכה וא תורבודמה ,ללכב
לש "תיעדמ" תינאטאלראשה ותוקסעתהבשש ,הפוריא חרזמו היצילג תלוגבש אבס
תביתכ וז םא ןיבו ,וירקחמב רכיטשלידאנ ).המע דבא הרואו ,יח לכל םייח הק
,סגנינה יטרג המלעה לש םיכובנה םירישה
במה ,רפסב דיחיה םדאהש הרקמ הז ןיא
,וליפאו
"הלטבה" ותוקסעתה תא ,רומאכ
הו תמאה ישרוש תא רפסמכ אוה ףא שק
,לוכיבכ
),ומצע הז יתלהוק רפס תריציב
"בוקעי" ומש ,אקווד םימת בלבו ,הנומא
תלמ איה םא ,שובלמה ומכ הלמה ףא ירהש

תמחמ עגר לכב סורקל הלולע איה רקש
.םיברב הלגתי הנולקו ,היבזכו התוביבג

ןד אוה ויתועקוהו וייוליג ראש ךותב
לש םירימחמה ןידה-יקספ תא םג הבוחל
ונ" תובורק םיתיעל הבש ,תידוהיה הכלהה

תרות תויהל םוקמבו ",רהה תא ןידה בק
תדוכלמל הרותה םיתיעל תכפהנ ,םייח

ישובלמ ":םישובלמ"ב קסעתמ אוה ףאו
רשקה לע תוריהבב זמרמ רפסמהש ,רוע
,םש( ןדע-ןגב .דוחו םדא שובל ןיבל םניבש

גייוו" ןעצרה לש ותחפשמ םש םג 70-69).
ושמה בוטה ןייה וא ,בניע שרוש " -לצרוו

הפוקתה לע רזוחה ומולח םגו  -רמ

לע םיזמרמ ,ןדעה-ןגב התרהטב המימתה
הטרדנא ןימכ ול קינעמ רבחמהש תוילמסה
,ןרטש בקעיל ליבקמב ,תייוג תומלש לש

תהל לוכי וניאש ,םתהו טושפה םדאל תוומ
מגוד המכ איבמ אוה הז ןינעב( המע דדומ

לשה תודהיה לש הטרדנאו למס ןימכ אוהש

הרכזוה רבכ ,ןמצלז גוזה ןינעב ,תחאהו ,תוא

ןונגעל דואמ יניפוא ,בגא .הדובאה המ

אוה וזכ תידרוסבא תושקונל סחיבו ,ליעל
הירצונה המלעה לש הרופיס תא םג איבמ
רייגתהל התצרש רמוט ןכסליא בלה-תנידע
ספור וחומש ללמוא םומ -לעב םע ןתחתהלו

;ול אשניהל םיכסת אל הידוהי הרענ ףאו
טואש" הרייגל ומיכסה אל םינברה םלואו
" - 133תנווכתמ איה תושיא םשל םיר
!דשאה לש הרקמ לע רפסמ אוה הזל המודב

תורדעיה רחאלש ,ןזיוהדרונמ "הנוגע"ה

הלעב רזח ,הנשמ הלעמל לש תכשוממ

ודו הפירח תימצע-תינוריא היצאוטיס בצעל

נייוו לש ןדעה-ןג םולחב דשאכ ,תיעמשמ
ראות תא )!י( "תועט"ב םישמ אוה לצרוו
תוביתנל ךרדה-הרומ ךאלמכ ולש ונקויד
םלועה ןג ןגה" :הרוהטה תמאהו הנומאה
למס הז ץעהו ,תונושה תונומאה ןגה יצעו
התאו ,תמא ירפ וירפו ,תיתימאה הנומאה
לכל וירפמ תתנו ץעה תחת ןגה ךותב תבשי
תא לצרוונייוו ול רפסמ "ךילע םיבצינה
, 138).םש(ומולח
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סמה-רוביגה עימשמש הפירחה הירוגיטקה
ףשוחה ",תישילשה ןיעה לעב ןמאה" ,רפ

רקשה-יפיעצל דעבמ תמאה-ישרוש תא
סהל השעמל הכירצ ,התוא םיפטועה םיברה

ןאל עיגה עודמו ,ולש ותייעב תא ריב
,אצומדיא לש םותס יובמ ותואל  -עיגהש

.ןילבול רמ לש הקירה תונחב ,לוכיבכ
לע הירוגיטקה "תסייוגמ" ,השעמל ,ךכיפל
ךותמש ,ומצע לע הירוגינסה ךרוצל ,ץוחה
םלועה לש לקולקה ובצמ תא עיקומ אוהש
תא םג ףושחלמ לוכיבכ רוטפ אוה ,ופפואה
יגס אלש רבתסמ ךא .ולש וירקשו וימגפ
אלמ הפב הדוותיו הדוי אל דוע לכ .ךכב
תהב( סיזראתאקב שוחי אל ",ויאטח" לע
,ןופצמ ירוסיב תונעתהל ףיסוי אוה ).תוקרמ
תורזוח ,ץוחב דודנ וקיחרהש ויתובשחמ ןכש

תעכ תתל וב תוקחודו המינפ וילא ףוסבל
אוהו ,ולש תרתסנה תמאה לע ןובשחו ןיד
תחקיפ םא שפנה" :ךכמ סונמ ול ןיאש עדוי
תחקיפ הניא ,המצע לא המצעמ תחרוב איה

תעגמ התאו םוקמל םוקממ איה תעלקנ

" (41).םוקמ םושל

בורמ ,ולש "תמאה תעש" העיגמ רשאכו
קפסהו הריפכה םוהת ינפמ ותמיאו ותכובמ

זעמ אוה ןיא ,ויתובשחמב םינופצה תונ
עויס שפחמ אוהו ,תבל הינפל בצייתהל
,ירבאקאמה ויודיוול ןיזאיש "טפוש" וא
ןורתיפ לא הנופ אוה ךכיפל .םימחרה תדימב

עמה רפס" ירופיסמ דוסי בוש(יטסילאירוס
רומו ובר היהש ימ תא בואב הלעמו )"םיש
וילע ךשמש ,ןרטש בקעי רמ תא ,רבעשל וה
"תלחג"כ ול היהו ,דימת ותודידיו ודסח
הביסה וזש ררבתמ( ותורחב ימיב הריאמה
תועידה לכלש רחאל םג תונחב ראשנש
תעפוה ).ןילבול רמ יפלכ ותבוח תא אלימ
ךותמ םנמא תראותמ תונחב ןרטש בקעי
ולוכש ,יאפרה ונויבצ לע הריתי השגדה

תומוצע ויניע .וילע יתצצה" .רפאו רפע

ןתוא הסיכ הנושמ ןווג ןימכו ויה
אוה המודש יתיאר וב יתלכתסנו יתרזחשכ
ומט ויהש םיפרחב םיאור ונאש ןוגה ותואל
םינומט ויהש םימי בורמש ,המדאב םינ
ףסכ לש ןוג ןימכ םמצע לע ופיסוה המדאב

,אמוס ןקז ותוא םלוא " (181).רפע לשו

.ויודיוול תשקיע הממדבו תונלבסב
הלש ,וז הלודג תמא-תעשב ףא ,םרב
תא בבודל לגוסמ אוה ןיא ,רפסמה הפיצ
ךישממ אוהו ,ושפנ תא הריעסמה תמאה

תוממתיההו הימרה תולובחתב לתפתהל

הסנמ אוהש אלא דוע אלו ,ןהב ליגר אוהש

בו ויעותעתב ןרטש רמ יניע תא םג זחאל
וסייפלו ול ףינחהל הסנמו ,ויתוישעמ ירופיס
וריע לש האנה רבעה ןמ תונורכז תאלעהב
הפרמ וניאו התפנ וניא הלה םלוא .הבוהאה

תחתמ רתתסהל ול חינמ וניאו רפסמה ןמ
תמעורה-תמליאה ותקיתשב .וירקש תכסמל
הלהו ,וילולעת לע רפסמה תא הנגמ אוה
וז העשב .ויודיוומ דוע קומחל לגוסמ וניא
לש רואה "ןיע" תא אוושל רפסמה שקבמ
תיצמ היהש הידגיצ התוא ,ןרטש בקעי
הפוס דע הרפא תא .דתיה הקיזחמ"ש רבעב
,רפאה ךותמ הציצמ .דתיה שא לש ץעו
לילכ ורבע םימיב תילגתמ .רתיהש התואכ

רל הציצמ איהו תוחילסל ןושאר

יגפמ הבושת לארשי ושע אמש תוא
.ןיע התוא התארנ אל המלענש הרגיצה
מניע התקל וליאכ ילע היה המוד
!"םימיה רוא הככ וליאכ ,ורכע םימי לש
לע ולצ תא ליטמ הבכש רבעה רוא (69).
.הבושת תושעלמ רפסמה תא בכעמו הווהה
דוע ןיא ,קירלו והותל ולמעש רובס רפסמה

םא .המואמל ךרע דוע ןיאו הבושתל םעט
וניא ןרטש בקעיו ,רבעה לש ודוא דבא
,ויכובמ-יכשחמב וכרד תא ול ריאהל לוכי
הרמ העשב ?ותקוצמב רפסמה השעי המ
האנה הווקתב עגרל זחאנ אוה וז תשאונו
מקה תא ןרטש רמ ינפל רייצמ אוה .דיתעל
תע ,םילשוריב תירבע הטיסרבינוא לש הת
ובתכיו הב ודבעי םימכחו םינעדמ ,םירקוחש

למה ימי אנ ורבעי" .תירבעב רקחמ ירפס
םולכ .םילשוריב אטיסרבינוא השענו המח

" (184).הלאכש םימיל ונתעד לע התלע
ושואיב ויתחת םרוק הז האג םולח םג ךא
"ןורחא קרפ"ש המודמכ( ןקזה רפסמה לש
םיפירחה הריטאסה יקרפ רחאל בתכנ הז
הטיסרבינואה ידמולמ לע "הריש"ב םירמ
לבה" תריוואו )...הימכחו םילשוריב תירבעה

תרתונ .לכה לע הביעמ "לבה לכה םילבה
.תוומה לע הבשחמה קר

םיסומכה ובל ינופצל תותמה ויניעב רדוח
יסמ המכל המוד וז הניצס ףא( רפסמה לש

במ םולח רפסמה םלוח וז העשב ,ןכאו
לש תורמ תועמד ףוס ףוס הלעמה ,תיע

ברוצ בקעי לש ותומדל דואמ המוד ןאכ

התא ימ לע אבא" :ולאוש אוהשכו ,לבאתמ

ןיתממ והירהו )"ןורחאה סובוטואה" רופיסב

"לבאתמ ינא ימ ךילע ,יל רמא ? לבאתמ

בקעי לש ותומדו ",םישעמה רפס" ירופ

ויבא תא האוד אוה ומולחב :ויניעב הבושת
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רפסה תא ןוראה ןמ באה איצומ דימ (184),

הנפמה לח עתפל ןאכו ",הקזחה דיה"
הארמל( הבושתב רזוח ןבה  -הווקמה

הלע אלש המ ,ויבא ידיבש "הקזחה דיה"

םא" :רמואו )"...פיכובנ הרומ" לש ודיב

תחא הכלה דמלא ןכ םא .םויה דבא אל ןכ

ןאכ " (185).ם"במרה רפסב תוכלה יתש וא
עתפלשכ ,ןונגעל יניפוא והשמ בוש שחרתמ
:םירופיכה םוי ברעל תבש ברע ול ךפהנ

יתיארו הנשה חול לע יתפקשה"

דע רפסמה-רוביגה השעש תולקלקעה ךרד
יטקהו ,הרוכעה תואיצמב תוננובתהה ,הנה

םירקש אלמהו ףלוסמה םלועה לע הירוג
ןיב הבואכ תודדומתה ךותמו ,םיתוויעו
הריפכבש םוהתה ימיא ךותמו ,הווההו רבעה

הבושתב ףוסבל רפסמה רזוח  -םזיליהינו
זחה דיה"ו תוומה תברק חכונל וחרב לעב
,לודגה רבעה לש וחור .ויבא ידיבש "הק
הטירוטואהו וחוכ ,טונחו ןבואמ אוהש וליפא

לשאו הווהה תמיא לע ףוסבל םירבוג ולש

ןקותש רחאמו "(185).םויה רופיכ םוי ברעש
צמו ונפצמ תא אצמ ךרדה דבוא רוביגה
דדועתמ ,םירופיכה םויב וילע רפוכו ואטח
רמל יתרמאו יל חוורתנ" :רמואו רפסמה
בקעי ,ם"במרה( םילודגה רבעה ישיאב ונופ
םירוטפ ונא ירהו ,אב יקמל רבכ ,ןרטש וריע "תויוכז"ב :ול ררבתנ ).ויבאו ןרטש
ךליל ונא םילוכי התעמ .תונחב רומשלמתויודעו תודבוע ןהש ,הרבעו האלפומה
רפסמהו(קפס לכמ הלעמל וחכוהש תותימאו
ביטומ בוש( םיצור ונאש םוקמ לכל
ורוקיב תעש ךשמב ןחכנמו ןרפסמו רזוח
חטבומ התע ךא ...ץפח בלהש ןאל הכילהה
רבעה ירבק םתואבו ),תונחב ןרטש רמ לש
םש ףיסומ אוהו )...איה הרשכו הבוטש הב
לארשיל םיסיג םישענ םתוכזבש םיקידצ לש
מה םא ,ונריעב םירמוא ויה ךיא" :רמואו
ערה יוגהו הידוהיה הנמלאה לש הרופיסב(
וקיב ,ונייה " (187).תנתמה אוושל אל תנת
סמה רופיסה אוהש ,ןורחאה קרפה תחיתפב
ביזכה אל תונחב ןרטש בקעי רמ לש ור
ותמצועו וחוכ םינומט ) -קרפה תא םיי
יולימ ירחא םלענשכו ,לכה תולככ רחא
ןכלו .רבעה לש תרערועמ-יתלבה ותואדוו
ןאכ" :אלמ הפב רפסמה הדומ ,ותוחילש
.דחי םג דיתעה תוי

לע דבוכמ רקשה ןיידע ונלש תומוקמב

,רקשלו תמאל ןחוכ -ןבא שמשל לוכי אוה קר

דבא רבכ ויתובא לש םוקמב םש .תוירבה
רחאל ,רמולכ ).רפסה ףוס( "וניח תא דקשה

לבה ייחל ,לידבהל וא ,תמאו םייח -תרותל
.הקירה תונחב קירו
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