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ןד ףסוי 

ן>>רוהד>פמ ק>דצה 

"הלפ תסגכה"ג "םיפשכ השעמ"פ וויע 

יכ ,"הלכ תסנכה" לש הירקוח וריעה רבכ 
לידוי 'ר" ,רוביגה וב דבכתנש הז יוניכ 
 Ton", יסחה ןבומב תודיסחל ןווכתמ וניא
םיארנ ,ךפיהל .1אקווד תיט"שעבה תוד 
*הנתה יכרד ךותמו ,רשקהה ךותמ םירבדה 
גוסמ Ton אוה ןיאש ,לידוי 'ר לש ותוג 
ברל ףא .םהיקידצ רחא םיכורכה ם^סחה 
,ותשא אלא ,ומצע לידוי 'ר עסנ אל אטפאמ 
תא איצוהש קתפה תא ונממ הלביקש איהו 
םינתח שופיחל הכוראה וכרדל לידוי 'ר 
הפוקת התואב ליגר ™חש דועבו .ויתונבל 
,קידצ לש ותדעל ותוכייתשהבו ותוסחב אג 
הכזש ראותה תא ריתסהל הסנמ לידוי 'ר ירה 
ראות וב הארש עמשמ ."Ton" ראות ,וב 
לא תוסחייתה לש רואית אלו ישיא חבש לש 
יבר האר המ" :לידוי 'ר רהרהמש יפכ ,הדע 
יבר רמא אלא ,ןוז ןתנ ומצעל תורקל לידוי 
דימ ימש ןלטב לידוי רמוא ינא םא ,לידוי 
םא לבא ,דיסח יל םיארוקו ינא ימ םיעדוי 
ריכמ ימ ,יתחפשמ םש לע ימצע ארוק ינא 
'ר הארש ןאכמ רורב .(טכר ימע) "יתוא 
ומש וב ואר לכהש - ותחפשמ םשב לידוי 
!חירומה תותיחפ ןיעמ - הלענ ריבג לש 
וליאש דועב ,םדא ינב ראש תלעמל ותוא 
לכה "ןלטב ליתי" אלא וניא יכ הלגמ היה 
אוה אצמנו אוה "דיסח לידוי"ש םיעדוי 
םילוע םניא הלא םירבד .ומצע תא חבשמ 
ייתשמה םידיסח לש םתומד םע דחא הנקב 
,םימי םתואב םיקידצ לש םהיתודעל םיכ 
.םהב ןודל םוקמה ןאכ אלו םיכורא םירבדהו 
םישעמה-תזודחמב דחא עטקב ,םוקמ לכמ 
תוסחייתה ןונגע ללכ לידוי 'ר לש הכוראה 
הליצש ,תיט"שעבה תודיסחה לא תשרופמ 

תאצוה ,"ושרשו רופיס" : ססרו .ש : האר .1 
תמר ,הדסמ דיל םירבעה םירפוסה תדוגא 

.דועו 190 ימע ,1971 ,ןג 

םיתעל קדו דא ,ולוכ רפסה ינפ לע יוטנ םנמא 
ותקידב .יולג יוטיב ידיל איה האב תוקוחר 
לש וסחי לע דומעל ונל רשפאת הז עטק לש 
המודו ,הינימאמ לאו תודיסחה לא רפסמה 
יבגל התואנ הביטקפסרפ ארוקל הנקתש 
אב אוהש העשב ,ןונגע לש ומלוע תסיפת 
לארשי םע ייח לש הבחר העירי שורפל 
."הלכ תסנכה"ב השעש יפכ ,הרבעש האמב 
ודג הדועס התואב םירבדה לש םתישאר 
ותיבב ונולגע עטנו לידוי 'ר ולכאש הש 
הייתש הל התוולתנש הדועס ,לאיטלפ לש 
והשעמ תא שרוד ,וכרדכ ,לידוי 'ר .הרכשל 
גהונ העש התואבו ,ונורכשו חונ השעמכ 
ותוא ענומ וניאש ונורכשב וגהנמכ עטנ 

עטנ היה ורוביד תעשב" :הריתי תונשרדמ 

םע עסונ היהש ןמזב לידבהל יסכלאכ בשוי 
יפלכ וירוחא רמולכ ,ל"ז שודקה ט"שעבה 
ודובכ םושמ ט"שעבה יפלכ וינפו םיסוסה 
ט"שעבה לש ויסוסש אלא ,ל"ז ט"שעבה לש 
םיכירצ ויה אלו םיכלהמ ויה רמאמב ל "ז 
עיסהש ןוויכ עטנ לש ויסוס לבא ,גיהנמל 
יאה .(ל ימע)"ךלמה ךרד וחינה םהמ ויניע 
רושימ ,הל םירושימ ינש הלא םירבדב הינור 
גוהנל והתאיבמ עטנ לש ותורכיש - רישי 
םירבדה תא שרוד ןונגע וליאו ,תלוויא גהנמ 
.ט"שעבה לש וסייס יסכלאל והמדמו חבשל 
רמואש העשבו ,היה יוג הז יסכלאש אלא 
אוה םש ירה ,"לידבהל יסכלאכ" רפסמה 
רושקה יוגש ,םידיסחה לש םכרד תא געלל 
ליבומה ידוהימ םהיניעב הלענ ט"שעבב 
 Ton םידיסחה ירופיס יפלכ הינוריאה .םתס
:רקיעה תא וניצימ אל ךכב ףא לבא ,תטלוב 
םפוגמ םניא וילע םירופיסהו "יסכלא יחבש" 
םקלחב אלא ,םייתימאה םידיסחה ירופיס לש 
דגנכ םיליכשמה ובתכש ןוצל ירבד לודגה 
מה ענכנ ןאכ ;םהילע גלגלל ידכ םידיסחה 
תחוורש תידיסח -יטנאה ןוצלה חורל רפס 
האמה תישארבו הרבעש האמה יהלשב .דתיה 
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יסכלא תא השועו ,םידיסחה יפלכ תיחכונה 
.ט"שעבה לש וירוביגמ רוביגל 

לש ותוקחרתה לע דיעמ םירבדה ךשמה 
דיסחה תומד לא ותוברקתהו ומצעמ לידוי 'ר 
חמה דיפקמ רפסה בורבש ,יט"שעב-ידיסחה 
ישאר .םהיניב תואנה קחרמה לע רומשל רב 
מה דיעמ רשאכ ,הלילשה דצב רבד לש ות 
שהה תדימב היה אל" יכ לידוי 'ר לע רפס 
איה "תוותשהה תדימ" .(ל ימע) "תוות 
,וידימלתמ שרד ט"שעבהש תודימהמ הדימ 
םייוצמ םירבדהו ,תדחוימ תונשרפ יפ לע 
דחא ,"ש"בירה תאווצ" שארב םיעטק ינשב 
םלואו .רתויב םיעודיה םיידיסחה םיטסקטה 
תדימ" ,רפסה ללכמ רבתסמכ ,לידוי 'ר יבגל 
,"ש"בירה תאווצ"מ החוקל הניא וז "תוותשה 
הניש ,ט"שעבה לטנ ונממש רוקמה ןמ אלא 
"תובבלה תובוח" רפסמ רמולכ ,ודביעו ותוא 
ארל הז חנומ יוצמ וב ,אדוקפ ןבא ייחב 'רל 
ירבדב הנשנו רזוחו טטוצמ הז רפסו ,הנוש 
יואר ךכ םושמ .רפסב תובר םימעפ לידוי 'ר 
תשהה תדימב היה אל"ש ,הז טטיצ שרפל 
,ט"שעבה לש ויקוח רדגמ האיציכ אל ,"תוו 
יסח-םיינתלכשה ויקוח רדגמ האיציכ אלא 
וכמה ,"תובבלה תובוח" רפס לעב לש םייד 
ואמה ונתורפסב םיבר תומוקמבכ ,ןאכ הנ 

."תובבלה תובוח לעב דיסחה" ,תרח 
תוותשהה תדיממ לידוי 'ר לש ותאיצי 
תודיסח אלו תינרמש תודיסח הרקיעש ולש 
ףאש ,אבה עטקב יוטיב ידיל האב ,תיט"שעב 
ול המרגש םייעמ ילוח ידי- לע ענומ אוה 
ולוכ רפסבש דועב .הדועס התוא עטנ 'רלו 
סאמ יברל הצרעהו דובכב לידוי 'ר סחייתמ 
ותחטבהו ,וכרדל אצי ויוויצ יפ לעש ,אט 
ויניע דגנל הדמע ויתונבל םינתח אצמי יכ 
וסחי ובש עטק יוצמ הז קרפב ירה ,דימת 
סחיב םצמטצמ וניא קידצה לא לידוי 'ר לש 
אלא ,שדוקמו דבכנ ידוהי לא הצרעה לש 
טעמכו) Ton סחי לש יפוא-ינמיס אשונ 

:וברל (הטוש דיסח ונבתכ 

לע ףא .העיסנה ןמ לידוי יבר רעטצנ המכ 
םרגש אטפאמ קידצה ירחא רהרה אל ןכ יפ 

הלא (ג"ל רבדמב)ובלב רמא אלא ,ותעיסנל 
לכש ,2 'ה יפ לע רמוגו לארשי ינב יעסמ 
התואב .ךרבתי ויפ לע ילארשיה לש ויתועסמ 

קידצ ותוא לש ונקויד תומד ול התארנ העש 

םהיאצומ תא השמ בותכיו" : ב ,גל רבדמב .2 
אטפאמ יברה : רמולכ ,"'ה יפ לע םהיעסמל 

.ומצע לאל אל ,ונבר השמל המודמ 

ריכה ,דעש התואב .וינפל דמוע אוה וליאכ 

םדא ךירצש םלועה יפב תמאש לידוי יבר 
וליפא ול דמוע אוהש ,קידצל רשוקמ תויהל 
ידי לע לידוי יבר רסייתנ המכ .וינפב אלש 

קידצ ותואב רכזנש ןויכ .היתשו הליכא 
קידצ ותוא לע וילע ורמא .וירוסי וכלה 
ידכ ,עבטה ךרדל ץוח ותייתשו ותליכאש 
בו לכאמב םגופ ורודש המ ןהידי לע ןקתל 

.(גל—בל ימע) התשמ 

תויווזב ינוריא קוחש ןונגע הלעמ םיתעל 
המוד .לידוי 'ר תא ראתמ אוהש העשב ויפ 
.לגלגתמ קוחש ויפ תא אוה אלממ הז עטקבש 
ידכ ףירח םייעמ-באכל לידוי 'ר היה ךירצ 
,אטפאמ קידצה לש ותשודק לע דומעיש 
רשוקמ תויהל םדא ךירצ"ש ריכיש ידכו 
םשל אל ,ותמשנ יוליע םשל אל - "קידצל 
ינב לש םתוניקת םשל אלא ,ויאטח ןוקית 
ולוכ רפסב דיחיה הרקמה הזש המוד .ויעמ 
אטפאמ יברה לש ותומד יכ ןייצמ ןונגעש 
ובלב וסנכנשו ,לידוי 'ר לש ויניע דגנל הדמע 
אלו שורפ "דיסח" ותויה לע הטרח ירוהרה 
סג ולו - השענש העשמ .יט"שעב "דיסח" 
דימ ,"יט"שעב Ton" - עגר לש רוהרהב 
תוכירצה תונב ירוסי אלו ,וירוסי וכלה 
ןטב באכ אלא ,הסנרפ ירוסי וא ,אשניהל 
ריבסמו ךישממ ןונגע .תזרפומ הלילז לש 
ותלוגס אוה הז גוסמ םיילח יופיר יכ ,ארוקל 
דכב חרוט אוהו ,אטפאמ יברה לש תדחוימה 
ןיידע .(גל ימע) ומצע םירופיכה םויב וליפא 
לש ויתועסמ לכש" טפשמה שוריפ ךירצ 
תועמשמה יפל ."ךרבתי ויפ לע ילארשיה 
כה ,קוספה תובקעב ,םירבדה לש תקיודמה 
,^יימה רשקה יפל םלוא .לאל איה הנוו 
אוהש ,אטפאמ קידצל איה הנווכהש הארנ 
,הז הרקמב לאה לש וחילש תניחב תוחפל 
.ויתועסמל לידוי 'ר תא רגישש אוה ירהש 
ילוח בקע לידוי 'ר לע רבע ךפהמ ,עמשמ 
Ton ואשעש ךפהמ ,וב הקלש םייעמ 

.יט"שעב 

ציל-רופיסב ןושאר בלש אלא הז ןיא ךא 
םייעמה ילוחב רושקה ןונגע לש הז תונ 
קרפה תישארב .לידוי 'רו עטנ וב וקלש 
לש התרזע תא עטנ שקבמ "םיפשכ השעמ" 
,ול תרתענ םנמא וזו ,(דל-גל ימע) תינפשכ 
ויבאכו ףושיכ םיאלמה םיבשע ותוא הקשמ 
רקרקל" ליחתמ עטנש אלא .ונממ םירס 
רחאלו ,(הל ימע) "בלככ קועצלו לוגנרתכ 
התרזעב עייתסהל לידוי 'רל אוה עיצמ ןכמ 
ביגמ ,לידוי 'ר תאז עמוששכ .תינפשכה לש 
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איה המ לא ןונגע עדי יאדוובש הבוגת אוה 
:תנווכמ 

.םיעיגמ םירבדה ןכיה דע לידוי 'ר ןיבה 
שיב םיקולא ןיא ילבמה :וחוכ לכב קעצ 
םשה שודיק היה וז הקעצ חוכמו י לאר 
ויאולחת ורזחו לוקה ןמ עטנ להבתגש ,שממ 
יע תזיחא אלא האמוטה חוכ ןיאש ריכהו 
םיש ,ול רמאו עטנל דיסחה וכשמ .םיינ 
תיב ותוא לש וליצמ חרבנו יטנבאב ךדי 

.(הל ימע) ללפתנו 

יוטיב אוה "שממ םשה שודיק היה" יוטיבה 
לש ותחלצהו ותלודג רואיתל ,תודיסחב חוור 
יפכ ,ונינפלש המגודב ףאו .ידיסחה קידצה 
לידוי 'ר לש ותחלצה .דתיה ,ןונגע הרייצמש 
אלכ וזג תילרעה לש היתופורת :המילש 
לע ורבג וידימלתו ט"שעבהש םשכ ,ויה 
לש "ויאולחת ורזחו" ,םיפשכמ לעו םידש 
קה םשה לש הלודגה ותאופר ,עמשמ .עטנ 
לסמ איהש ,ךכב איה קידצה חוכ לשו שוד 
הריזחמו תומואה ינב לש רקש תאופר תק 
אלו .שודקה ,ןושארה וילוח לא ידוהיה תא 
ותשקב תא רואיתל ןונגע ףיסומש אלא דוע 
הלוגס ,וטנבאב זחאי עטנש לידוי 'ר לש 
,םירופיסה םיבר ןכש ,האמוטה תוחוכ דגנכ 
ויכישממו וידיסח לע ןהו ט"שעבה לע ןה 
וטנבאב ןומטה חוכה תלודג תא םיראתמה 
הז רופיס לש ןושאר בלשב םא .קידצה לש 
,יט"שעב-דיסחל שורפ-דיסחמ לידוי 'י ךפהנ 
םתס דיסחמ השענ רופיסה לש הז בלשב ירה 
רפסמה יכ רכינו .יט"שעב-קידצ ןיעמל 

.קוחש ויפ אלממ 
ןווכתנ ךכל םנמואה ,וניניעב קפס םא 
ןמזה ןבו םוקמה ןב דע אוה איבמ ,ןונגע 
:שחרתה רשא ךילהתה והז םנמא יכ דיעמה 

"םהכ ונקלח םש אלש"ל לידוי יבר עיגהשכו 
אל אלמלאו ,ויפ אולמ קקר ,["ונילע"ב =] 
עיגהשכו .קורב עבוט היה חרבו עטנ םידקה 

ןמ הלעמל ומצע היבגה "הווקנ ןכ לע"ל 
ליחתהו ושארמ הלעמל וידי יתש ףקזו ץראה 

רונ ויפוסיכו ןידוליסב ארוקו וידיב חפטמ 
דע ,"ךזוע תראפתב הרהמ תוארל" ,םיא 
בלוחה הימחנ אב .קוחרמל ולוק עמשנש 
דקרמו ללפתמ דיסחה לידוי 'ר תא הארו 
אלא הז ןיא ,ובלב הימחנ רמא ,חפטמו 
התיה םימיה םתואבש ,אוה לודג קידצש 
דועסי ,יבר :ול רמא .םיקידצ האלמ ץראה 
בוט ידוהי אלו ינא יבר אל ,ול רמא .ילצא 
ידיסח קידצל יוניכ — בוט ידוהי =] ינא 

תווצמ םייקל הצור ידוהי םא אלא [שידייב 
עייסל ןמוזמו ןכומ ינירה םיחרוא תסנכה 
הקספ האב ךשמהבו ,ול—הל ימע) יפוגב ול 
לטונ לידוי 'רש ,תיניפוא הניא איה ףאש 
,עטנ 'ר ידיב םוקמב ,ודיב תוכשומה תא 

.(ודיב ולרוג תא לטנ יכ אוה ןיגפמ ךכבו 

,תידיסחה הליפתה ךרד לע הידוראפ ןאכ שי 
הראתל וגהנש ךרדכ ,הבש המזוגה לכ לע 
ינב םנמא יכ החכוה ןאכ שיו ,םידגנתמ 
לש תוגהנתה ןיעמ וזכ תוגהנתהב ואר רודה 
.בלוחה הימחנ לש וירבדמ חכומש יפכ ,קידצ 
יניעב תמיוסמ הדימב ילואו ,ותביבס יניעב 
דיסחמ העש התוא לידוי 'ר ךפהנ ,ומצע 

.קידצל 

השענש דע קידצ השענ דיסח ןיאש אלא 
,ורואיתב ןונגע ךישממ ךכ םושמ or לע סנ 
'ר לש ותבב ודי לע סנ השענ דציכ רפסמו 
םיכוז לידוי 'ר לש וינוניג ןיא הליחת .הימחנ 

:ךוחיגל אלא 

עקרקה לע בשיו ןויצ ירעש רפס לטנ דימ" 
,וניקולא תיב תפירש לע הניקו יכב ררועו 
םימ וקעצו ףלעתנש תיבה ישנא ומידש דע 
ןברוח לע ,ול וחינה ,עטנ םהל רמא .םימ 
ואציו םיממותשמ ודמע .הכוב אוה םילשורי 
ןבומ הז עטק ןיא .(חל ימע) "םתדובעל 
תהו יכבה ,ול םדקש המ לש עקר לע אלא 
הרבסש העשב הימחנ 'ר לש ותיבב הינא 
רבד ,תוניבגה תא בנג לותחה יכ ותשא 
הריעהש הלודג הקעצו יכבו המוהמ ררועש 
לידוי 'ר תא תיבה ינב וארשמ .לידוי 'ר תא 

אוה הניבגה לע אמש ,הארנכ ,ורבס ,ןנוקמ 
סינכה תאז םע .עטנ םעיגרהש דע ,ןנוקמ 
,לידוי 'ר יפלכ דובכ תארי לש הדימ םבילב 
סנה השעמל עקר השמישש דובכ תארי 

:ןכמ רחאל עריאש 

לבוק ובלו תוצח ןוקית רדס לידוי 'ר םייס 
בלה דוריפ לעו הניכשה קוחיר לע דדונמו 
יוו הלכ ,שטייט ןושלב ררושמ ליחתה ,תוב 
,תא ןכיה הלכ הלכ ,וטסייג יוו ןתח ,וטסיב 
שודקה ברה לש רישה הז ,ךלת הנא ןתח ןתח 

לכו ותודליב םיזווא העור .דיהש בולאקמ 
לש דוחיה ינוגינמ ויה ויתועונת ירודיס 

ןתח תמגוד הניכשהו אוה ךורב שודקה 
.(טל—חל ימע) הלכו 

פוא ידיסחה ןוגינה יפלכ וז הפירח הציקע 
ןושלב שומישה .הז רופיס לש ותרגסמל תיני 
הניכשה ןיב דוריפ לע הניק תעשב שידיי 

 227

This content downloaded from 109.65.135.39 on Tue, 20 Mar 2018 08:25:30 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



תיניפוא ,אוה ךורב שודקה ,תראפת ןיבל 
רפסמ ונבלמ קפס ריסהל ידכו ,םיקידצל 
העור היהש קידצ לש ונוגינ הז היה יכ ןונגע 
העשב דמלש םינוגינש ,רבתסמו .םיזווא 
ירודיס לכ"ב ותוא ושמיש םיזווא הערש 
שודקה לש דוחיה ינוגינמ ויהש ויתועונת 
לע העמשוה הפירח תרוקיב ."אוה ךורב 
תוברל ,םירכנ ינוגינ וצמיאש לע םידיסחה 
רבד ,םיהולא תדובע ךרוצל ,םיבגע ינוגינ 
תפוקת זאמ םיקסופה תקולחמב יונש היהש 
שוריפב לידוי 'ר המדתמ ןאכ .סנאסנרה 
ךכ ידי לעו ,בולאקמ יבר ותואל קהבומבו 
ומצעלשכ סנה ףא .ודי לע סנ השענש הכז 
הימחנ 'ר לש ותבב השעמ ,אוה יסופיט 
הופטח ,ןיכפוש לש טיבע ךופשל התצי"ש 
הילע ולבאתנ .םהמע המלעתנו םינוציחה 
הרזח םימיל ,הנמיה ושאיתנש דע היתובא 
.(חל ימע) "םיקולא םלצ הב רכינ אלו 
ןיעמ ,לידוי 'ר לש ותליפת תא העמששכ 

,בולאקמ ברה םיזוואה העור תליפת 

שקה ןמ הביר התוא הדרי העש התואב 

הלוק עמשנש דע ,השפנ לע הכוב הליחתהו 
החמש וחמשו המאו היבא ואב .רפכה לכב 

.דוביכ ינימ לכב דיסחה תא ודביכו הלודג 
לכל העומשה העיגהש דע העש התצי אל 

מו סנה תא תוארל ןיצר וליחתהו הביבסה 
ידכ דיסח ותוא לש ויפמ ךרבתהל םישקב 
דיסחה תא ונימזהו ,םיקולאה םתוא ךרביש 
.םמחל ךרבתיש ידכ םחלה לע ךרביש םתיבל 

.(טל ימע) ודובכמ הריאה ץראה לכ ,רוציקה 

שיא :ןאכ ףא תבקונ תינומעה הריטאסה 
רקוח וניא שיא ,המצע הרענל בל םש וניא 
עריא המ ,הבל רוגס חתפנש העשמ ,התוא 
:תומליא ידילו החירב ידיל האיבה המ ,הל 
'רל ,סנה השועל הנותנ בלה תמושת לכ 
שודקה לש וחילש ךכ ידי לע השענה ,לידוי 
ביכ ,םתב לא םירוהה ונפ םרטב .אוה ךורב 
רתי לכו ,דוביכ ינימ לכב לידוי 'ר תא וד 
וליאי ,םכרביש ושקבל ואב הביבסה ינב 
יניעב תועמשמ הל שי הלעמ -שיא לש ותכרב 
םירבד .םתס ידוהי לש ותכרבמ רתוי לאה 
יסח-יטנאה הריטאסה חסונב םיבותכ הלא 
שהה תורפסב התישארש ,תיתרוסמה תיד 
םיבחר םימוחתב ונתורפסב תחרופ איהו הלכ 
לש הז עטקו ,התע דע ורקסנש יפכמ רתוי 

.וז תכסמל ולשמ ךבדנ ףיסומ ןונגע 

השענ לידוי 'ר לע הניכש התרשש העשמ 
:רבד לכל תואלפנ השוע קידצ 

הברה תומוקמב םימי המכ השע 
המכ ריתהו ,ץירוהדיפל םיכומסה םירפכה לכ 

ינימ לכ םיירפכל רסמו םיפשכה ןמ תורפ 
םטוחה םד רוצעל ןוגכ ,תואופרו תולוגס 
םינכ שרגל ןכו ןהיתורווכל םירובד ריזחהלו 

לובטו רמצ תליתפ לוט ,דציכ :ףוגה ןמ 
וצבקתיו ךדגב לע התוא ןתו ןמשב התוא 
גורהל ךדיב םה ירהו דחא םוקמל םינכה לכ 
יבר קסעתנש םולשו סח .תחא תבב םלוכ תא 

לידוי יבר אלא ,תואופרו תולוגסב לידוי 
םושמו ,ורודיס ילושב ןתוא בתכ ומצעל 
םירחאל ןהמ הליג ךומכ ךערל תבהאו תווצמ 

.(טל ימע) 

םירבדה :תיסאלק הריטאס ונינפל בושו 
םיירפבש םירבדה ןמ םה לידוי 'ר השועש 
רתוי םהלש םוי םוי ייחמ םהב םיאיקב 
ותמכחש ,לידוי 'רכ שרדמה תיב שבוחמ 
ילושב םשר םהבש תוצעש םירפסמ החוקל 
הארנ ,הנומא שיש םוקמב אלא .ורודיס 
וליפא ,ויהי רשא ויהי ,וישעמ לכב קידצ 
.ףוגבש םינכ גורהל דציכ אוה הרומש העשב 
'ר לש ותבב לפטמו ףיסומ ףא לידוי 'ר 
היה לודג סנו ,תורנ קילדהל הדמלמ ,הימחנ 
תא היתורנ וביכ אלש ,ןונגע ירבדל ,םש 
במו דלוה ורוא היהש אלא דוע אלו" ,שאה 
ןאכ ףא .(טל ימע) "ולוכ תיבה לכ תא קיה 
םתעד וחיסה לכהש דועב .יריטאס דוסי שי 
לאו תועוגנה םהיתורפ לא ונפו הביר התואמ 
הנממ ותעד תא לידוי 'ר חיסה אל ,םהיניב 
שכ הביר התושעל ותלכיב רשא תא השעו 
.(מ ימע) הרות הדמלל ףא ךישממ אוהו ,הר 

םיבגע יריש לש ןינעל בוש רזוח ןונגע 
יסח יפב שדוק ירישכ םירשומה םירכנ לש 
,םמלוהל השקש םירבדה ןמ דחא הזו" : םיד 
אלא ,ורבחתנ תונציל םשל ולא םיריש ירהש 
תינוריאה תוננובתהה ןמ רפסמה תורענתהל 
עפ תומוקמה לכב וטשפתנ םהמ 
ושיבלהו ןהינוגינ תא ועמש םינזחהש םימ 
תא ןונגע ףיסומ ךכל ."תוליפתה תא םהב 
קומינה ,הז גהונל יסאלקה ידיסחה קומינה 
םוהתל ולפנש השודק תוצוצינ תרזחה לש 
ואו ,םייבשמ םתוא לאוג קידצהו האמוטה 
וליפא ,םיבוט םישעמ לש םחוכ הז" :רמ 
םריזחמ םהבש רואמה ,קוחש םתוא םישוע 

.(מ ימע) "בטומל 

,ץירוהדיפב הססבתנ לידוי 'ר לש ותלודג 
רבד לש ופוסבש דע ,וחתפל םימיכשמ לכהו 

:תרוכה וילע הלע 
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.הכונחל ךומס דע ץירוהדיפב לידוי יבר ההש 
תובגל םירפכל םיאצוי םינברה וליחתהש דע 

חא וחינה אלו םיירפכה ןמ הכונח לש תועמ 
םתוא לכ .תדלוי ליבשב הציב וליפא םהיר 

היה ץירוהדיפב לידוי יבר השעש םימיה 
ינימ איבמו ריעל םירועשו םיטח דילומ עטנ 
ליכאמו הנהנו התושו לכואו רפכל הרוחס 
םוש ילב לעוש תלובש הצורנו ינכשמ תא 

ינשכ ונימשהש דע ןבתו שק לש תבורעת 
.(אמ ימע) "הקדצ יאבג 

שפב םינברה ושעש לודגה שוכרה רואית 
ךשמהב םג טרופמו רזוח םירפכה לע םט 

.(במ ימע) 
יבר ןיעמ שמיש לידוי 'רש העשב ,עמשמ 
גהנ ,ודי לע השענש סנה תוכזב ,ץירוהדיפב 
הבג ,קידצ לש ורצחב יאבג לש גהנמ עטנ 
לכ תא לידוי 'ר לש ותבוט שקבמ לכמ 
ןושל טקונ ןונגעש ןוויכמו .םהל שורדה 
אל ןירשימב יפוד ליטהל שקבמ וניאו הייקנ 
ינכשמ ,םיסוסב זחאנ ,עטנב אלו לידוי 'רב 
דצ יאבג ינשכ ונימשה" יכ עבקו ,הצורנו 
תא ובג :תע התואב ויה םנמא ךכו ."הק 
לידוי 'ר לע םיירפכה ועיפשהש הקדצה 

.ויתוכרבו ותליפת ,וחוכ תוכזב 
העשב אב לידוי 'ר לש הפיה ותעש ץק 
ןונגע םתס ."םייתימא"ה םינברה ועיגהש 
אמש וא ,שממ םינברל הנווכה םא שריפ אלו 
םא ףאו ,םיידיסח םיקידצ לש םהיחולשל 
שודגל הצר אל הארנכ ,םינורחאל ןווכתנ 
עוצקמ ילעבש םוקמב ,םוקמ לכמ .האסה תא 
קורתנ .דומעל םילוכי םיבבוח ןיא םידמוע 
קיתעהל וצלאנ עטנו לידוי 'רו ץראה הנ 
םעוה אל השענ רשא סנהש תורמל ,םמוקמ 
.םהב ךומתלמ םיירפכה ולדלדנש אלא ,ורהז 
הלגע-לעב תויהל עטנ רזוח ךליאו ןאכמ 
לש ונולגע ,"יסכלא" תניחב אלו ,םתס 
דנ ץבקמ תויהל רזוח לידוי 'רו ,ט"שעבה 
קה הרייראקה .הפוחל ויתונב תסנכהל תוב 

.המויסל האב ץירוהדיפמ קידצה לש הרצ 
יפאמ דומלל ונא םילוכי בר חקל םלואו 
ותדמע יבגל "הלכ תסנכה"ב וז הרצק הדוז 
רייש הרקמב אל .תודיסחה יבגל ןונגע לש 
,תודיסחה לש המלועל לידוי 'ר תא ןונגע 
םלועב בבוס היהיש ול םרג הרקמב אלו 
יברה לש ובתכמו וב תטלש תודיסחהש 
הרקמ אל הדימ התואב דא .וסיכב אטפאמ 
,שממ דיסחכ לידוי 'ר תא ההיז אלש אוה 
שפא ול ןתנ אלא ,רודה יקידצמ דחא דיסחכ 
שחרתמה לא ,דצה ןמ וליאכ ,ןנובתהל תור 
תומוקמ המכו המכב .םיקידצה תורצחב 
לש הלודגה ותצרעה יוטיב ידיל האב רפסב 

להש הלאכ דוחיב ,םיעודי םיקידצל לידוי 'ר 
לאוש אוה ןיא םלוא .םמלועל רבכמ הז וכ 
יסחה תרות ידי -לע ךרדומ אוה ןיאו תולאש 
הכלהש ,ותשא התשעש השעמל טרפ ,תוד 
לידוי 'ר אצי ותצעבו אטפאמ ברה לצא 
ךותב יוצמ תויהל ןונגע לוכי ךכ .וכרדל 
וילע ןנובתהל תאז םעו ,תודיסחה םלוע 
רשפאמה רבד ,קוחיר לש תמיוסמ הדימב 
הריטאס אל םא ,תינוריא תוננובתה תוחפל 

.היולג 

שכ השעמ" - ןאכ ןודינש עטקה ,המוד 
המגוד אוה - "םש היה לודג סנ"ו "םיפ 
תינוריאה תוננובתהה ןמ רפסמה תורענתהל 
רעתה לש יוליגו ,שחרתמה ןמ תקתונמה 
סופתל הז עטק יואר .הרישי תיריטאס תוב 
ופיסה הריטאסה לש הפנעה תורפסב םוקמ 
לש ותריציב התישארש ,תידיסח-יטנאה תיר 
,הלכשהה תורפס יבחרב הכשמה ,לרפ ףסוי 
,השדחה תירבעה תורפסה ירפוסמ םיבר ףאו 
אל ,"םידיסח-ואינ"כ וארנש הלא תוברל 
לכמ .יארע ךרד ןה תועיבקב ןה ,הנממ וקונ 
שיש בלה ןמ איצוהל ידכ וב יד ,םוקמ 
ילאידיא לש יהשלכ הדימ "הלכ תסנכה"ב 
הטלש תודיסחהש ינחורה םלועה יבגל היצאז 

רתוי בורק םירבד לש םכופיהש המוד ;וב 
.רפסה לש תיתימאה וחורל 
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