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לייווצרוק רורב לש ותנשמב יובירו תודחא  לזרב ללה 

םשרתהל אלש םילוכי םניא ,םהידגנתמ ןהו םהידיסח ןה ,לייווצרוק ךורב לש וירמאמ יארוק 

ונתורפס" ורפס תא לייווצרוק חתופ הבש באה-תחנה .ותנשמ תא ןווכמה דחאה רקיעה ןמ 

שדחה ןמזל דע תידוהיה תוברתה לש התודחא הניינע "י הכפהמ וא ךשמה — השדחה 
לדבנו הנוש ידוהיה לרוגהש םשכ ,תומואה ראש לש וזל המוד איה ןיא .תדחוימה התויקוחו 
םיהולאב הנומאה — הסיסבו ,תידוהיה תדה לש התשרומ לע תנעשנה תוברת וז ירה .אוה 

לייווצרוק .תושונאה ללכלו ומעל םיטפשמו םיקוח ,םייח-תוחרא הווצמה הירוטסיהה ןודא ,םייח 

תידוהיה הירוטסיהה לש הסיפתה םוחתב ןה ,ולש באה-תחנה תא רערעל תונויסנה תא עדוי 

תא השועה ,םעה-דחאב תצרמנה ותמחלמ ןאכמ .תירבעה תורפסה תודלות רושימב ןהו 
דוסיה יבג לע המודמ לע-וינבכ תדה תא גיצמו לארשי םע תא עינמה חוכל םויקה-ץפח 

תודהיהדוומוח תצירפב האורה ,םולש םושרג לע תצחומה ותפקתה ,ןאכמ (יתימאה 
ןהכלהה תודהי לש לועה תדבכה םוקמב רורחשו תוינויח ושקיבש תוחוכל ימיטיגל יוטיב 

היתורודל תירבעה תורפסה תא ביצהל ושקיבש ,םירחאו ן י ק ל ה ן ו ע מ של ותודגנתה ,ןאכמ 

תויסחיה תרות ילעב לכ .םדאה הזכרמבש היינשו ,לאה הזכרמבש תחא :יבטוקדד סיסב לע 

ייוליג ןיבו תובאה-יהולא ןיב דח למזיאב םידירפמה תודהיה יעדמ רושימב תוחתפתההו 

ןפואב ,לוכיבכ ,תונושה תובכשל המואה תוברת תא םילצפמה הלא לכ ,םעה-לשדרדיציה 

.לייווצרוק ךורב ידי לע ףא-ירחב םיחדינ ,תיתדה תשרומל ןתוסחיתהב וזמ וז ץרחנ 

הירוטסיהה-יעדמל דשח לש סחיל תועדה-הגוהו רקבמה תא האיבה דחאה רקיעל תונמאנה 

םיררושמב האור אוה .םילפתה הייוליגל םינופו הפוקתה תמשנ תא םיחיכשמה םתוללכב 
רשוכב רועיש ןיאל םילועה םיתעה-תורוק לש םירחבנ םינשרפ םילועמה םירפוסבו םילוגדה 

.ךכב םתכאלמש םינוירוטסיהה לע םינמזה לש רואיתה 

תוכורכה תולודגה תונכסה תא לייווצרוק האור תידוהיה תוברתה לש הביט תא וריכהב 

תשרוממ רענתהל השקיב השדחה תירבעה תורפסה .תדחוימה היתולוגסמ םלעתהל תונויסנב 
תא הל הנתנ ,רבדבש ילאסכודארפה תורמל ,השוריה לבס םע תודדומתהה םלוא .רבעה 

דרומה ורוביג ,ל'דוי ,"ןאל" קעוזה גרברייפ לש ורוביג .הייחתהדוורפסב םג ךכ .הינכת 
יוטיבה ימורמל םיעיגמ ,וילא ובושבו םירפםה-ןוראמ ותחירבב ק י ל א י ב וליפא ,ז ז ה לש 

וליפא .היימודה וא ,ףוריטה ,דדמה ,הקעזה לא םתוא איבמה אוה ישפנה לוציפה .יתורפסה 

דוס תא עדויש ימכ אלא ,םימת יתד רפסמכ לייווצדוק ידי לע ספתנ וניאש ,ןונגע לצא 

תומלועה ןיבש תושגנתהב שי ,למס ףוטע וא יולג עבמ םהל תתל שקבמו םייחה תוינשו אטחה 

,תילארשיה תורפסב שי תאז תמועל .ותריצי ייוליגל קומע ישפנ דמימ לש תפסות םושמ 

םלוע-תפקשה בצעמ חוככ המויקמ םלעתהל וא ,החינזהל השקיבו תובאה-תד תא החכשש 

.םזיליהינה לא תנכוסמ תוברקתה לש הנכס ,םייח-ד-וד הוותמו 

העפותה םוחתב הדימרדנק רקבמה לצא ךפוה ,תודהיה תסיפתב ורוקמש ,ינויערה רקיעה 

םלוע-תפקשה ןיבש תינורקעה הקיזב ריכמ אוה ,תישאר .םימעט המכ לש םחוכמ תיטיתסאה 

הנניא תונמאה .םיינשה ןיב תטלחומ תולת ןיא .הפיה לש יוטיבה ןיבו ירסומ-יתד הסיסבש 

םלוע-תפקשהב וא ,ימואל ,יטילופ ,יתרבח סותימב רבודמה םא ןיב ,תמירגמ תויהל תבייוחמ 

ןיבש תווצמ יפלכ תוירחא תשוחת לכמ ,תבייחמ האידיא לכמ תוררחתשהה ,םרב .תרחא וא וז 

.יתונמאה יוטיבה ישרוש תא ףודשל הלולע ,בחרה ונבומב יתד לאידיא לכמ וא ,ורבחל םדא 

לא ותוא םיכילומ םהש העש יתורפסה עבמה תא םינכסמ םזיליהינהו דרוסבאה ,תרחא ןושל 
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לייווצרוק ךורב לש ותנשמב יובירו תודחא 

ימוחתב ,תינש .עורגה הרקמב תיחשמ יניצ יוטיבל וא ,בוטה הרקמב םלא תריזגל ךפוהה ,ספאה 

הריציה לש היתודוסי תקיחש םושמ היתולוגסו תובאה תשרוממ תומלעתהב שי תירבעה תורפסה 

.םישרוש תצוצק ,הדודר תושעיל הלולע ותמוא רבעמ םלעתמה רפוסה לש ותריצי .תיתורפסה 

סיסבה תא םימילקאו םייפארגואיג םיאנתב האורה תיגולוקאה הסריגה לייווצרוקל הדז 

האור אוה ןיא ,שוטר תריש תא ךירעמ אוהש הכרעהה לכ םע .תוברתה לש התווהתהל 

ללח תרצוי ,תידוהיה הריציה לש התופיצרב הקספהה .תידוהיה תוברתל ףילחת תוינענכב 

,(רהזי) העדותה-טרז לא ,(ר י מ ש ) ירוטסיהה רופיסה לא החידבה ןוגכ ,םיפילחתה .ןכוסמ 

,(הדש סחנפ) יטינויציביהסקאה םייודדוה םלוע לא ,(ביבט ,זזה) יטבשה ףונה לא 
םירומח דחוימב .רוקמה תא תשרל לוכי ףילחתה ןיא .דבלב יקלח ןפואב חילצהל םילוכי 

ירילה רישה .יפא דמימ שרדנ םהלש ,העיריה-בחר ןמורה וא ,הליבונה לש רושימב םירבדה 

יפכ הדימ התואב ביטקלוקה תייווחו ןמזה יקמעמל קקזנ וניא יטרפה-ישיאה ףונה ןמ ןוזינה 

תורוקמב שומישה לש היעבה תררועתמ ,תישילש .םהל םישרדנ םידחאה תוריצי,ה-יגוסש 

קקדזהל אלש לוכי וניא ירבעה רפוסה .תודהיה חור לש הייפואל יוטיבה םהש ,םייתורפסה 

וא ,רסומה תורפסל ,םילבוקמה לש םהיתוריציל ,םייניבה-ימי תרישל ,דומלתל ,הנשמל ,ך"נתל 

הריציה לש החור תא שבשל הייושע יתוכאלמ חרואב םהל תוקקדזהה ךא .תידיסחה הטודקנאל 

לש םגוויזב תונומטה תויורשפאב ריכמ לייווצרוק .תימינפ תמא רסוחל ,ןולשכל התוא רורגלו 

תא הבחרהב חתנמ אוה .יריטאסה טקפאה תריצי םשל םוי-פוי לש םיטסקטל םייתד םיטסקט 

,תוכומנ תויווה תורזתשמ םהבש םייאלכ-יעטקב ותחלצה דוס תא עדויו ילדנמ לש ותריצי 

ןווכתמה שומישהו שי ,ינש דצמ .רתוי תולענ תוריפס תוראתמה תושדוקמ תואחסונב ,תובולע 

םעט הריאשמה ארוקה לצא דגנ-תבוגת רצוי ,הב ללעתהל וא ,האבומה לש התשודקב עוגפל 

םישדוקמה תורוקמה ןמ םיקוספה לע ןווכמב תכמסנה .תיניצ ןושל וא ,תיטורא תויראגלוו .םגפל 

.יתורפסה גשיהב תמקנתמ ,רפוסמה לש הכומנה הטוידה לא םינורחאה תא םג דירוהל ידכ 

וניד-קספמ הנושה ,יחימע הדו ה י לש הזורפה לע לייווצרוק ךורב לש השקה וטפשמ ,ןאכמ 

,שדוקדושל איה תירבעה .ןתוללכב םילמה רבעל תבחרתמ הייעבה ,תיעיבר .יחימע תריש לע 

תורפס לש ןילוחה יפונל םילמה תקתעה םצע .וחמצ ןה הכותבש תד-תריווא תויוור היתולמ 

הצורה הריצי ךותל תוסחדנ ןה םא המכו המכ תחא לע .ןהיתועיטנב תצצקמ דבכ וישכעה 

.ןתשודקב ,ןיעדויב ,עוגפל 

תוחרא תא הכירדמה בא-תינכת לאכ םג סחייתהל ןתינ לייווצדוק ךורב לש תיטסינומה הייארל 

חתפמה תא אוצמל ותלוכי איה רקבמכ לייווצרוק לש ותחלצה תודוסמ דחא .םתוללכב ותרוקיב 

תובר תויתורפס תוריצי לש תומותחהו תולוענה ןהיתותלד חותפל וחוכב שיש ,ידיחיה ,ןוכנה 

לש התייחד ידכ ךות ,קילאיב תרישב תוומה ביטומ לש ומוקמ תא ףשח לייווצרוק .ןיפנא 

הייארה לש המוקמ תא הארה אוה .ימואלה ררושמה לע השבלוהש תינויצה הלטציאה 

עיבצה אוה .גרבנירג תרישב ,םיפונ תברקמו תוציחמ תלטבמ ,םינמז תרשגמה תיטפואניסה 

.ויהולא ןיבו דועי-לעב-פע ןיבש לרוגה בוליש ,וז הייאר סנרפמה ותלב ןיאש דחאה שרושה לע 

.תיתודחא הייארב םירוזשו םיקובד ,םיירישה םהייומיד לכ לע ,סוראה ,יונה םלוע ,םיפונה 

טנצוגאה .ותריש לש םייתימאה היתונייעמכ ויתומוהתו ינאה לע רקבמה דמע ,םולש .ש לצא 

דגנל הלגתמש המ לכ .ררושמה תעבה לש חוכה דוקמ איה דחי םג האלפומהו תינוציקה תויר 

ןפוצ אוה ינעה .ינאה יקמעממ תוארמו תונומת ןה תירילה ותריש ימוחתב םולש .ש לש ויניע 
.ררושמה לש יטויפה ומלוע לולכמל 
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לזרב ללה 

.ן ו נ ג ע לש ומלועל חתפמה תאיצמ איה לייווצרוק ךורב לש רתויב תולודגה ויתויוכזמ תחא 

ותלודגב וריכה אל םיבוטו םיברש ,''םישעמה רפס" — ןקיפאה לש ותביתכב ןפודה-אצוי אקווד 

לש וידיב ךפהנ ,תונציל ישעמ ,ומצע ןונגע לש האווסהה ירבד לע תונעשיה ךות ,וב וארו 

וליג ,"המלש תפ" רופיסב ומכ ,וחנעופש םילמסה .ןוכנה חתפמה תאיצמל אצומ-תדוקנ רקבמה 

הצריפה תא ופשח םה ,רפסמה שמתשמ הבש תדחוימה אתיב-אפלאה לש הדוס תא קר אל 

דפסמ קר וניא ןונגע .קפס לש תומוהת םירתתסמ הוולשה-הטעמל תחתמ .םימתה םלועבש 

לשו ומצע לש רציה תוכופהתב הריכמה הקימעמ הייאר לעב אוה ,םניאש-תומלוע היחמה 

חתמה יכ ,הארה לייווצרוק .תידוהיה הרבחה לע ומייאש ,סרהה-תוחוכ תא עדוי אוה .תלוזה 

תא קיתממה אוה ,רבשמו קופקיפ ,הרעס ולוכש הזו םלשה םתה הז ,תומלועה ינש ןיבש 

הקיזה תא רקבמה ספתש הסיפתל םג ןיכומס תואדל שי ךכב .תינונגעה הריציה לש היתודוסי 

לע תולגתהל לולע ,ותובגשנב ביהרמה וא ,ויפויב םיסקמה עוגרה ףונה .ימוהתל ילידיאה ןיבש 

סונייקואה ,ןורכיש-תוולש םיכסונה גלשה-ירה .וילא םיברקתמש העש ובש ןכוסמהו ידשה לכ 

ןיבש חתמה דוס תא .םכותךותל םיברקתמש העש תוומ תורומהמ םיכפוה ,תואתשה ררועמה 

אוה ."הפיה-תרות"ב תונייוצמה תחא ,ילידיאה לע ותסמב לייווצרוק טילבה ימוהתל ילידיאה 

.ןונגע לש יפאה ולעפמל תללוכה ותשיגב םג תויטיתסאה ויתונחבאב שמתשמ 

דיחי דפוס לש ולעפמ חתנמ אוהש העש קד אל רקבמה תנשמב הלגתמ חתפמה לש וחוכ 

.תוריצי לש תרשרשב תוילוח רחא ותוקחתהבו תועפות לש ןתולשלתשה דחא ובוקיעב םג אלא 

לע דומעל ןתינ םכרדש ,חתפמה-יגשוממ דחאל "סוראה לש היצזילמרונ"ה תכפוה ,לשמל ,ךכ 

קילאיב לצא ,םייחה-תוחראו הנומאה ביטומל רשקתמ תוריזנה ביטומ .השדחה ונתורפס לדוג 
.תודהיל ההימכב שגנתמ הבהאל אמצה .םירוענה תליזגב סוראה רחא שופיחה רושק 
.לבוכה יאובנה רסומב דרמה וצ תא "סוראה לש היצזילמרונ"ב םיאור רואינשו יקסבוחינרשט 

יטוראה רושימב םילבכה תרסה .תרותשע ןחלופב םיכישממ "םיריעצה םירבעה" םהידימלת 
לוכיבכ ררחושמה סחיה .םיריעצה םילארשיה םירפסמהו םיררושמה לש יוטיבה תא תנייצמ 

.תונשיה תומרונה לש ןמוקמב תבצייתמה ,השדח המרונ השענ ,סוראה לא 

ךיבסת ילוכא םידוהיה םירפוסה לש תימצעה האנשה לע רובידה תא ביחרמ לייווצרוק 
זעונה ונויסנל םיפרטצמ םירחאו הלא םיגשומ .םתריצי תנבהב הניפ שאר הכפוהו םשאו תותיחנ 

.ונינפב םיגיצמ ,רצויה וא ,הפוקתה ,םלועהש "תונווגמה תוכסמה לש ףושיכה" ןמ ררחתשהל 

.תוכסמל תחתמש דחאה ןורתפה לא רותל בייוחמ ,תמאה-שיא ,רקבמה 

תריאמ ןושלה עבטמל וא דיחיה ןפוצל ,דחאה רקיעל הפיאשה תא אצומ התאש םוקמב םלוא 

שפנל הנזאהה וצ ,הנוכנ האירקל רשוכה ,תונשרפה תונמא .יובירה תא םג אצומ התא ,םייניעה 

יכ ,הנקסמה לא רקבמה תא םיכילומ ,הריציה לש תימינפה תויקוחה ףושיחב חרכהה ,ןטייפה 

,יקסבוחינרשט רקחב .לוגד רצוי לש ולעפמב דיחיו דחא ףתושמ-הנכמ תייחדב חרכה שי םימעפ 

ריכמ אוה .ולעפמ ללכ לע ,תודהי לש ,ךפיהל וא ,תונווי לש וית תקבדהמ לייווצרוק ענמנ 
.בכרומה ומלוע לש תוינוג-ברב ,ינושב 

סחיל יוטיב ןה ולש תוילידיאה .תובא תכלממ לע קפרתמ ,םימת דלי תומדב ,יקסבוחינרשט 

,תודיחל ותהימכ תא ריתסהל ןיא ,ינש דצמ .תיתדה השרומבש זונגלו הלענל ,קומע ישפנ 

,שמשה ,יפויה תכלממב ותנומא ,תוינויח יאלמ םייסינויד םייח תוחוכ לע ,ולופא לע ותוקפרתה 

לייווצרוקש ,"אבהדד אמע" רישב רכינ םינושה תוחוכה ןיבש המלשהה וק .םינמחהו לבה ילילא 

.ררושמה לש ולעפמ תוגספמ תחאכ םנ לע ותוא הלעמ 
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לייווצדוק ךורב לש ותנשמב יובירו תודחא 

תוסנמה תויטסינומ תורות לש םהיתולבגמב לייווצדוק ריכה א ק פ א ק לש ומלוע רקחב םג 

אוה .רחא וא ,יטסילאיצנטסיזקא ,יגולויצוס ,יטילנאוכיספ דחא רבסה לע ותריצי תא דימעהל 

רפוסה לש ימעפ-דחה ,אלפומה ומלועל רודחל ידכ דחא חתפמב שמתשהל ןיא יכ ,וירבדב דיעמ 

.םלועה תורפסב תובכרומ תויומדו םילעפמ רחא בר חוכב ךשמנ לייווצרוק .יכ'צה-ידוהיה 

,ם ט נ א ו ו ר ס ,ולש טארוטקודה תדובע תא שידקמ אוה ולש "טסואפ"לש ,ה ת י ג ותוא םיכשומ 

,לאדנטם,קאזלב,ליסומ,רלקדירפטוג,םואדקלראק,ריילומ,ריפםקש 
חתפמ אוה ןיא םלועה תורפסב וירקחמ תא .ימאק טרבלאו ןאמ סאמות ,דבולפ 
,םרב .תירבעה תורפסה םוחתב וירקחמב השוע אוהש יפכ הדימ התואב םיבותכב העש יפל 

הרושקה ותסיפת בחור תא םיריכמ ,םלוע-תודפסב ויתואצרה ךותמ ותנשמ תא םיעדויה וידימלת 

תכסמ" ורפסב םג תטלוב וז השיג .שרדנ וניאש םוקמב םצמצמ וית תקבדה לכמ תורזניהב 

,םילדבהו םימוחת עבוקה ינושב הרכהה .םירחאו ימאק ,התיג לע םסדיפש ויתוסמבו "ןמורה 

.ןונגעו אקפאק תא הוושמה ונויעב לשמל ,ךכ .הוושמה תורפסה םוחתב םג וירבד תא תנייצמ 

המכל "לכורהו תינודאה" לש וא ,אקפאק ירופיסל "םישעמה רפס" ןיבש ןוימדה לע תודעה 

בתוכה רפוס אוה אקפאק .םיינשה ןיבש קחרמה תא ויניעב תשטשטמ הניא ,"הריטה" יקרפמ 

לוכה .רפוסמה רמוחה ןיבו וניב קחרמ עבוק אוה ןיא ,תיביטקפסורטניא ,תייודיו הדמע ךותמ 

רפוס"ה לש איה ותשיגש ,ןונגע ןכ ןיאש המ .תרסוימה ותמשנ יקמעממ תולעל ףחדנו ץרפתמ 

תא עדוי אוה .אשונ ול שמשמה טקייבואב עשעתשהל ,ארוקה לע םירעהל עדוי אוה ."קחשמה 

ירפ םע ןיטולחל ההדזמ אוה יכ המדנ רשאכ םג ,רפוסמל רפסמה ןיב קחרמ עבוקה רומוהה 

.וסומלוק 

םהש ,םיפסונ םילולסמב לייווצרוק לש ותנשמ אופיא תכלוה םזינומה לש לולסמל ליבקמב 

לדבנ ריצ אוה םהמ דחא לכשכ טקייבוסל טקייבואה ןיבש קחרמה .םייבטוק-ברו םייבטוק-וד 

ךופהל ןטייפה לש ונויסנ איה "הכירבה" .קילאיב תריש תא ןייצמ ,ורבחל חתמ ירשקב רושקה 

וניא ןויסנה ךא .תימינפהו תינוציחה הייווהה תא ןיטולחל גזמל ,ותמשנל יאד םלועה לכ תא 

הממדה .תידדה הרבדהל יעצמא םג םה ,הזל הז םידומצ קר םניא תוומו היימוד .דימתהל לוכי 

,םינבומ םימעטמ ,אוה ןיאש יפ לע ףא ,לייווצרוקל הרז אל .חצנה לש ולוקל תכפוהה איה 
תוחוכ ןיב תודדומתה תריז תשמשמה הידגארטה תוהמ לע השצינ לש השיפתה ,הדיסח 
לש החוכב ריכמ אוה .ץרפו רעס ,רצי םהש םייסינויד תוחוכל ,הלבגהו יוסיכ יבר ,םיינילופא 

.הזיתניסל ביתנ םג בתונ אוה ,תוזית-יטנאלו תוזיתל ,םיכפהל ותייטנ לכ םעו תיטקלאיד הבישח 

היהש-מלועל תינטשפה הרזחה תא אל תירבעה תורפסה לש הדיתעב האור אוה ,לשמל ,ךכ 

חותינב םג .ותותימאב אוהש יפכ רבעה ןיבו שדחה ןמזה לש תועיבתה ןיב השיגפה תא אלא 

,החכותדובר ,תיעמשמ-דח תיתרוקיב הדמעל ,םיתעל המדנש יפכ ,ספתנ אוה ןיא תואיצמה 

ויתוחנה דגנ םמוקתמ אוה ילארשיה רעוגה לש ונקויד חותינב .המחנ לש בוטרוק הדיצב ןיאש 

אלא" .רפוסה המדמש יפכמ רתוי בוט רעונה יכ ,חינמ אוהש םושמ "גלקצ ימי"ב רהזי לש 

הדימב רעונל יניפוא אוה םזיליהינהש ןימאמ ינא ןיא רהזיל דוגינב ,ןייצל ילע דחא רבדש 

לש תוארה תא ההזמ אוה לבא ,יטאמוטפמיס אוה רפסה .רהזי ירוביגל יניפוא אוהש ומכ וזכ 

רתוי ,לכה ףא לע המודר רעונה ךותב .םייחה לא ותוללכב רעונה לש סחיה םע םיטארטילה 

םינורחאה םימיה .(388—387 ימע ,ידרוסבאה ןיבל ןוזחה ןיב) "רהזי ידובגבש וזמ הנומא 

.וניניבש ,תורשפ אלל ,םיינוציקה םיחיכומה דחאל בשחנש ימ לש וירבד תא ,המודמכ ,וקידצה 

הקיטאמגודב לייווצרוק ךורב לש ותנשמב הוולמ הנניא תחאה הליעה רחא שופיחה ,אל 

איה ,הפוקתה לש םג ךכו הריציה לש תימינפה תויקוחה לש הנוילעה תוכמסב הרכהה .הרקע 

וריכהב .ךכב ךרוצה ררועתמש תמיא-לכ ותוא החודה םג איהו דחא חתפמב ךרוצה תא תעבוקה 

איהש ןמאה שפנל ובישקהב ,יתורפסה רויצל סיסבה אוהש ,םדאה לש בכרומה םלועה תא 
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יבטוק-ברה לש הרכהל רקבמה עיגמ ,ילאנויצאריאה לש וחוכ תא ועדויב ,תוריתס-תבר 

.בותכה ןמ תפקתשמ איהשכ וא המצעל איהשכ ,תואיצמה לש הינפ יובירב תובשחתהלו 

תרות"ב דחא ינשרפ לולסמל דבעתשהלמ לייווצרוק תא תענומ הרצ הקיטאמגוד ינפמ תוריהזה 

,רומאל ,תיאידיאכ לירוצרוק לש ותרוקיב תא תונכל םיגהונה שי .תורפסה-תרוקיבב וא "הפיה 

,ונייהד ,בויחה ךרד לע רמאנ הז יוניכ םא .ינויערה ןעטמל הנושארבו-שארב בוח תערופ איה 

עיבצהל ותמגמו הלילשה ךרד לע רמאנ אוה םא םלוא .ולבקל ןתינ ,תיטנאנימוד המגמ טילבמכ 

וליפל הקומע הבריק לייווצרוקלש קפס ןיא .ותוחדל שי ,תורחא םיכרד תשיטנ וא ,םוצמיצ לע 

םירשקתמה םיביטומ וא תואידיא לש ןלוגליג בישחמ אוה ,חורה תודלותל ,תוברתה לש היפוס 

ומעל ,ונמזל ץוחמ יח ןמאה ןיא .הפוקתה חורל הריציה ןיבש רשקב ריכמ אוה .םלוע-תפקשהל 

ונתורפס רקחב החרזאתנש וז ,תיפארגויבה תרוקיבה תא החוד ףאו שטונ אוה יכ ,ירב .ומוקמ וא 

"םזילאיר" םיגשומהו תיטסיסכראמ השיגמ קוחר אוה .רבוחל .פ ו ר נ זול ק .י ידי-לע 

תנעשנה תרוקיבל דבעתשמ אוה ןיא .תוקידב עבש ודי-לע םיקדבנ "יטסילאיצוס םזילאיר"ו 

הדיממ ארייתמ אוה ןיא לבא .גנוי לש וא דיורפ לש םשרדמ תיבמ תויטילנאוכיספ תורות לע 

.יתוהמ םרוג הווהמ אוהש העש בשחנ יפארגויבה דוסיה .תשרדנ איה םא תיבויח תויטקלקא לש 

ךפוה אוה םא ןיב שגדומו בטיה ןחבנ םלועה-חומוא ןיבמ םירפוס לש ,לשמל ,ידוהיה םעקר 

תוסחייתה ךרדל ךילומ אוה םא ןיבו ,תואצמתהה חוכו הייארה תודחל וא ,תימצע האנשל רוקמ 

ידכ ידוהיה אצומב יד היפל ןדס בוד לש "תוילוכ"ה תסריג לבקמ לייווצרוק ןיא .תלדבנ 
שיש םרוג איה רפוסה לש ותודהי ,םלואו .תירבעה תורפסה לש התרגסמל רפוסה תא סינכהל 

לש ויתוריציב םיעירכמ םייפארגויב םימרוג םה ,גארפ לש היפונ ,באה-ךיבסת .ובישחהל 

ףזוי ץנאדפ לש ותכלממב תינלבוסהו הטקשה הריוואה .םהילע חסופ לייווצרוק ןיאו ,אקפאק 

תא בישחהל עדוי לייווצרוקכ ימ .תינונגעה הריציה לש יפאה טקשה לע עיפשהש םרוג איה 

וא ,םיירבע םיררושמ לש תיטויפה הריציה ךותל ץרופה םרוגכ אבא תיבב ידוהיה ךוניחה 
.םות דע הבצעמ וליפא 

אצוי לש וחוכב הרכהה .תובושחה תודותימה ןמ המכ לייווצרוק לטונ הזילנאוכיספה ימוחתמ 

הארנש המ לע חסופ אוה ןיא .וילוקישב ותוא הכירדמ ,ולוכ ללכה לא חתפ חתופכ ןפודה 

רקחב .רקיעה לע דיעמה קחרומה קלחה תויהל יושע אוה אקוודו רחאמ ,לפטכ ןושאר טבמב 

ההדזמ םתאש ,באה תואנקויד ,םיסופיטיכראה לא הבר בל-תמושת הנפמ אוה גרבנירג תריש 

הייארה בטיה תרכינ ריפסקש לש ויתוזחממ המכ חותינב .ךלוה אוה םהיתובקעבש ,ררושמה 

ותורבגתה ךותמ הנומדסד תא חצור וניא המגודל ולתוא .רקבמה לש הקימעמה תיטילאנאה 

אוה ולתוא .וב םיפוצ וא ,הזחמב םיארוקה ןמ םיבר לש תינטשפה הסדיגה יפל האנקה רצי לש 

.הרבחה לא ולש דיחיה רשגה איה הנומדסד .רכינה תעדות תא וב קימעמ הנומדסדב דשחה .דז 

םידדובמה תוחוכה לכ לע רגת תאירק איה התדמשה .רומגה וקותינל תיפוס תודע איה התדיגב 

,םירחאו אקפאק ,קילאיב לצא תוומה ביטומ תטלבהב םג .ומצע תדמשה ןיעמ םג איה ,ותוא 

םג המ .םוטאנטל סורא לש תודימצה רבדב תינאידיורפ החנה לש תעדומ הלבק אוצמל רשפא 
ןוילכ תמיאל היציזופסיד תרצויה תוכייתשה ,תידוהיה המואל םיכייתשמכ רבודמה רשאכ 

.תילאטוט הדמשהו 

הריציה לש העישומ תא דבלב הדוצב האורה רוהטה םזיציטיתסאה ןמ קוחר לייווצרוק 

.תויטקאדיד תורטמל קרו ךא תרתומ םהיניב הדרפהה .הזב הז םירושק הרוצו ןכות .תיתורפסה 

ררושמ לכל .םתוחיכשו םתמצוע תדימ תא תוארל ,הרופאטמה ,יומידה תא ןוחבל שי ,יאדוב 
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לייווצרוק ךורב לש ותנשמב יובירו תודחא 

תוזחאיהה לבא .ותריש תוהמ לע הנמיה דומלל ןתינ .הב קבד אוהש תורופאטמו םייומיד תכרעמ 

,םייניעה ,םינפה הארמ לע תנעשנה אפורה תודעכ איה ,םלשה יטויפה לולכמב אלו דבלב םהב 

םמשל םישענ םה םא לבא ,רקבמה תא םיקיסעמ ן מ ד ת ל א תדישב הרוצה יעושעש .דבלב 

הב םיניבמ םא ןכ לע תדבוכמ תיאידיא תרוקיב .םילוספ םה םינכתל תמא תקיז ןובשח לע אלו 

הלולכ "השדחה תרוקיב"ה תעיבתכ "הקימעמה האירק"ה םא ,תורחאה תושיגבש בטימה תלבק 

,הפוקתה תויעב הל תורז אל םא ,םישרדנ םהשכ םייפארגויבה תודוסיה תא תפתשמ איה םא ,הב 

'ץ א ק ו ל גרואיגלש ויתוחנהל בר לקשמ םחיימ לייווצרוק .תויגולויצוס תוחנה וליפאו 
תא ץקוע אוה .יטסיסכדאמה הנחמל ותוכייש תמחמ טכרב דלוטרבתא לסופ אוה ןיאו 

אוהשכ םג המ ,י ק ס גול ש םהרבא תא הרתי הכרעה ךידעמ לבא ,"תמדקתמה תוברתה" 

םלועמ הלוכ הבואשה םייומיד תכרעמ הב ןיחבמו אבא תיבב ורוקמש ןתיא דבור ותרישב האור 
.תרוסמה 

ותוכייתשה-יאב תוליבקמ הל שי תורפסה תרוקיב לש םוחתב לייווצרוק לש הרומגה ותואמצע 

הז רדגומ הנחמ םע תוהדזהל ינדפקה ובוריסב ,הלמה לש רצה הנבומב תיטילופה תיתגלפמה 

השיג ,תואמצע תעבוק וז תוריח .ותלחנ םג איה ,ןמאה ןמ עבות אוהש חורה-תוריח .רחא וא 

,תיטיתסאה תמאל הנוילע תונמאנ ,םינפ-אושמ אלל ןיינע לש ופוגל טופיש ,תדחושמ-יתלב 
.תירוביצה וא ,תירסומה 

תא איצוהל ,רתויב וילע תובוהאה תויומדל םג לייווצרוק לש תודבעתשהה רסוח ןאכמ 

הלאמ םג וטבש ךסוח אוה ןיא .וילע םיצרענה ,סוארק לדאקכ רפוס וא ,יקסבוחינרשט לואש 

גרבנירג .רקבמה יניעב וארנ אל ןומע י"ש לש םינורחאה וירופיסמ המכ .ךירעמו ריקומ אוהש 

אלש .רקבמה לש אתגולפ-רב אוה ,ונרודב םיירבעה םיררושמה לודג לייווצרוק יניעב אוהש 

ןימאמ אוה ןיא !םימעל לארשי ןיב גולאידל יוכיסב רקבמהו תועדה-הגוה ןימאמ ררושמכ 

תודדומתה לע הבשחמה .אנק לא ,תואבצ יקולא לש ונקוידב זחאנ אוה םא םג םקנ לש סותימב 

ללכ רקבמה לש וביל תא הנינרמ הניא ךדיאמ תורצנהו םאלסיאה ןיבו ,דחמ תודהיה ןיב 

.לוגדה ררושמה ירחא תכלל ןכומ הנידמה חרזאכ לייווצרוק ןיא יטילופה רושימב .רקיעו 

םולשש לככ .ותריש לש התלוכיל תולובג לייווצרוק עבוק םולש .ש תא ותכרעה לכ םע 

וז ןיב ,ול הצוחמש תואיצמה תא רייצל הסנמ אוהו ולש העובקה תוירטנצוגאה ןמ קחרתמ 

אוה הילע החוטבה עקרקה תא דבאמ אוה ,ולש היפארגויבב הרושקה וז וליפא וא ,תימואלה 
.דמוע 

תחא הדימדומא ןיא .תשרדנ איהשכ הכרעהה אצמת השקה החכותה םוקמב םג ,רחא דצמ 

םהיריש .ןדיבא דודו ךז ןתנ ,יחימע הדוהי לש םהירבד וא ,םהיריש תא הב דומל 
אוצמל ןתינ .רהזי .ם לש ויתוריצי יבגל ןידה אוה .יוארכ ודי-לע םיכרעומ ,ןויצל םייוארה 

דוגינב דמוע אוהשכ םג ,ינחורה וא יטיתסאה ןמוניפה לא תוכשמיהה תא לייווצרוק ךורב לצא 

ףסוי לש הקומע הרקוהב ,י ק ם ב 'צ י ד ר ב ל הכרעהה סחיב תילגתמאיה :ויתופקשהל רומג 

.ימאק טרבלאלש ושרדמ-תיבמ דרוסבאה לא הקיזב וליפא ילואו ,דנרב םייח 

.ולעפמ תא םצמצמה םרוג דחא רקיעל ותודימצב םיאור לייווצדוק ךורב לש וידגנתממ םיבר 

תועטה לע דומעל ידכ םינוש םימוחתב תחא תיסיסב הסיפת-ילעב לש םלרוגב ןנובתהל יד םלוא 

,דחא רקיע ילעב ידי-לע דחוימב המידק םיפחדנ חורה-ייח יכ ,דמול ןתינ השעמל .וז החנהבש 

חתפמה-היער לא סחייתהל ותוא םיצלאמו בשוח םדא לכ לש ושאר תיציצב םיקיזחמה 
איצמה אל םכראמ ףום-ףוס .רבדה-לעב ידי-לע שדחתהל בייח ומצע רקיעה ןיא .םהירבדבש 
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לזרב ללה 

תא איצמה אל ןקזה ללה .היציאוטניאה תא ןוסגרבו סוראה תא דיורפ ,רמוח גשומה תא 

ךעירל תבהאו ללכה תא עבק אל אביקע יברו ,ךרבחל השעת אל ךילע אונשש המ :החנהה 

טטצמ לייווצרוק .וחוכ תטלבהב ,ישארה גשומל ביבסמ רואה ינרק זוכירב איה הלודגה .ךומכ 

וירבד לע םיתעל ןעשנ אוה .ר ג י ו ס כ א מ תא תידוהיה תוברתה תודחא לש השיפתל סחיב 

רבעמב ואר רבוחל םגו רנזולק םג .לארשי-תדוגא לש תועדה-יגוהמ ,ר ע י ו ר ב ק ח צ י לש 

לאקזחי .השדחה תירבעה תורפסה לש הזוזמהו ףוקשמה תא תינוליחל תיתד תורפסמ 
.תורודה לכב לארשי םע לש תינחורה תולגתהו ותוברת דוסכ םזיאיתונומה לע דמע ן מ פ ו א ק 

איה ותלודג !תירבעה תורפסה ימוחתב ןויערה תקמעהב איה לייווצרוק ךורב לש ותוכז םלוא 

תויהל הכז אוה ךכב .ולעפמל הניפ-שארל ותכיפהב ,וחותיפב ,ורקיע לע הנגהב !ותויבקעב 

לש תטהולה וחורב ולוכ השענ ךשמהה םג .המיצעמו תובא תשרומ לש הכישממ ומצעב 

.ןכפהמה 

,םינפה-תבורמ תוסחייתהה תא םג בייחמ לייווצרוק דומצ וילאש יטיתסאה ןמוניפה םלוא 

הדמעה תא ,הבשקהה חוכ תא ,ירילה שוחה תא ,ןותמה ןויעה תא ,טקשה יפוסוליפה לופיטה תא 

.(רצויה לא סחיב תיגולאידה הדמעה ןמ ללכ ךרדב תורזניה ךות) הריציה לא סחיב תיגולאידה 

לש ,דחאמה רקיעה לש םפוריצ .השעמל הכלה לייווצרוק ךורב לש וידיב ומייקתנ הלא םג 

ןבאל ותנשמ תא וכפהש םה םינפה-הבורמ לש ףושיחהו הנחבהה-חוכ לא ,תיטסינומה הייארה 

.תירבעה תורפסה תרוקב ןיינבב דוחי 

אכלמ-רוט ןיע 

םיפוסכה ףורצ לע 

תורואה תגורע .א 

לעמ שמשה התיהש רשפא 
 T t T V T : V --- TT V V

.ונייחב רסומה לש ןחבהךבאל 

.ונשאר לע הלעת תעיזה-ירהצ תעל 

המצעו תומצע לש תודחא הלוגעב 

.הרוא ףקהב ףקתה 

 272

תובךחןד ןמ סן?;ומי לכיהה 

;סורה,ד לכיהה ןמ ה\ד הא} 

.וי?? הכב והאור לכ ךא 

בלה-ר?# תא ליכה ערה,ך ר ?»אב 

.ףורשה לכיהה ל#מ לחןה 

הנבלה ונל התיה ןכ-לעש רשפאו 
 V T S V J- " י T T : T -:TT

.שמשה-המצעה תמעל ,ןוגנכ 

דרויו הלוע :ןוגגה תוהממ התרוצ ףולחב 

- - תתחופו תאלמתמ איהו 

!חצנ-ימולע ילגמה ה;פיוןקב 

- - הנבלל ביבס בסל םיבכוכה ובהאי המ 
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