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?הפוקת םתוח וא הפוקת חתופ ,ןונגע י"ש 

."הנושארה הקישנה" ןורחא ןורחאו /'קדצ ילגעמ" /'אסכו םודה" /'םלוע דע" /'םניעו ודיע" 

ילאנויצאריאה םזילאירה תסנכה םע ירבעה רופיסב הפוקת חתפ ןונגע םא :איה היעבה 
שי הלא בוציע יכרד ומלוע תסיפתבו וייח תוביסנב ידה ,ילובמיס-יראדנגלה םזילאירה וא 

םלוא .ונתורפסב יתונמא-יתורפסה גשיהה תגספ אוה םשומיש ךכיפלו .,האלמ הקדצה םהל 
תייווה ןיב ידוסיה קבאמהש ,השדחה תרופיסל םורתל הלא בוציע יכרד םייושע גשיה המ 

? םהל הרז םיינרדומה םייחהו תודהיה 

.רוערע אלל ראשנ ,יתונמאהו יגולה ,קדצומה ישרשה ודוחייב ןונגע יכ תודוהל חרכהה ןמ 

תיסאמילבורפ איה ףא תמיוסמ הדימבש ,אקפאק לשמ רתוי איה םיריעצה לע העפשהה 

רוד תורפסל דוגינכ תימעפ-דחה ותדימעבו ודוחיב אקווד איה ןונגע לש ותעפשה .רתויב 

היוטיב איה ותריציש ,רתוי רכויש לככ עיפשהל יושע ןונגע .הלש ןיכדעה יונישלו היחתה 

ימרז לכל דוגינב ,הלש שדוקה-תורפסו תירוטסיהה תרוסמה תלעב ,תיטננאמיאה תודהיה לש 

.םיינוליחה חורה 

וונגע יקרפ השולש / דקומ לאירבג 

תוילאסרבינואו דוחיי לע טירוהרה .א 

ילאסרבינואה םג אוה ונירפוס ןיב רתויב לודגה ילארשיה דוחייה לעב אקוודש ,הדבועה 
םימייוסמ םירקבמו תולוכסא יפ לע .הילאמ תנבומכ לבקתהל ןושאר ןיע-טבמב הלולע ,םהבש 
ירצי לש העורפ תלוברעמ ןיבו ,יתד וא ימואל ,יטנתוא דוחיי ןיב ישממ םייניבדנוחת ןיא 
,תורפסב ימואלה דוחייה תגרד הלועש לככ .השולת תויטילופומסוק לש רקפה הדש ,יוקיח 
םייוג להקב אובל רתוי היואר הריציה תישענ ןכ ,יראלוקיטראפה דוסיה םצעתמש הדימב 
ירוקמה תא אלא ךירעת אל םלועב תרוקיבה םג ירהו .ירוקמה ילארשיה סוינגה תגיצנכ 

.תיבב הלצא אליממ הל שיש המ לש תוינוגיפא ייוליג ריקות אל איה :תמאב 
לש תיאדווה תוילאסרבינואה תייעב םג ,לוכיבכ ,תולקב הרתפנ וז החונ הירואית עקר לע 
ותלוכי רקח ךותמ חנעפתמ ,ונצרא תולובגמ — חוכב תוחפל — גרוחה ,וחוכ דוסו ,ןונגע 
הניחבמ ריכזמ הז ימואל ןועיט .עודיה יגולותימה םואיתנא ותואכ המואה חור םע רבחתהל 
רבעמש תורפס יכרעמ החור-תרומ תאו תיטסיסכראמה תיטיתסאה הירואיתה תא תמייוסמ 

ןפואב ,רתויב תידיימ הניתנ תרוצב תורפסב ירוטסיה-אטימ ךדע ןכתיי םאה .ןמזלו םוקמל 
אלו ,תודמעמה תמחלמ לש המאדונאפה ,"םייח"ה תמזירפ תא הבר הדימב וא לילכ ףוקעיש 
,ינמז דוחיי לע הירואית לכ חרכהב רבדה רערעי ,הזכ ךרע אצמיי םא ירה ?הכרד רובעי 
תויכרע לש הרורב הדבוע ,קפס ילב ,תמייק ינש דצמ .תונמא תריצי לש ,ישחומו ישממ 
ןיב םילשהל דציכ .הפוקתל הפוקתמ תרסמנהו אדירג תירוטסיה תודעמ תלדבנה ,תיתונמא 
יוצימ ,יסופיטכ יסופיטה יוצימל תנעוט תיטסיסכראמה הבושתה ?תוינמז-לאהו תוינמזה 
הבושתב הנווכה ןיא .קיידל ,ןבומכ ,ךירצ ןאכ .הז ךובממ םסק אצומלכ ,ירוטסיהכ ירוטסיהה 
.רחא דמימל תולעתה וא ויתולובגמ הצירפ ךות ירוטסיההו יסופיטה דוסיה יוצימל וז ןיעמ 
גוס חיטבמ ,יסופיטכ יסופיטהו ירוטסיהכ ירוטסיהה לש ינדפקה יוצימה םצעש ,איה הנווכה 
.גילפד ןאמ תיל ,ןויכרא לש יראטנמוקוד תוומלאל הנווכה םא ,הנהו .תוומלא לש םירסמ 
יתורפס ןואיתנפב םוקמ לע םיפיקשמ וז הסריג ילעבש ןבומ ,יתונמא תוומלאל הנווכה םא לבא 
תקתרמ רתויב תמצעומה תוירוטסיהה :רתויב הבוטה ה'זאטרופרה לע תורחתב סרפ לעכ 
תונמאנ םושמ אל — ול הצוחמ ןהו ומצע ירוטסיהה ןאמורב ןה — םסק תותובעב הילא ונתוא 
"הנוכנ"ו תקהבומ הדימ םושמ אלא ,ירוטסיה-אטימה םוחתל תולעתה רבכ איהש ,הילאירל וזכ 

.רחא סונגל הנממ הגירח לכ אלל ,הילאירל תונמאנ לש רתוי 
*סיסכראמה הסיפתה יפ לעש יפכ .תורפסב תימואלה הירואיתה יבגל םג תמייק המוד הייעב 
יבגל ךכ ,עובק יתונמא ךרע רדגב ומצעלשכ רבכ אוה ישחומה ירוטסיהה דוסיה יוצימ תיט 
תישממ הבורע יראלוקיטראפה דוחייה לש רתויב בוטה גוצייה הווהמ תימואלה הסיפתה ילגוד 
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דקומ לאירבג 

הפוריאב התישארש ,וז תימואל-תיטנאמור הייטנ יפ לע .ימואלניב ןואיתנפב םוקמ תסיפתל 
הבש ,םיימואל םיסוינג לש היצארדפכ םלועה תורפס תרייטצמ ,הרבעש האמה עצמא לש 
אטבמו המוא המוא !קילאיבו ידראפואיל ,ןיקשופו 'ץיבקצימ ,ןורייבו דליש לש םמוקמ רומש 

.הלש סוינגה 

להקמו םירקבמהמ קלחל תיארנ ןונגע ףסוי לאומש תריצי םגש השגרה םיתיעל תררועתמ 
דוע הלענ םא .ליעל רכזנש גוסהמ ינואיתנפ דוחיי אוה ולש דוחייהש ,ןמונפכ ונלש םיארוקה 
רוא תיתד הסיפת םג ונתרוקיבב תמייק תימואלה-תיטנאמודה הסיפתל ףסונבש ,ונתעד לע 
וזיאב ןיבנ ,יתרוסמ ידוהי םויק לש הייווחהמ ודועמ ןונגע י"ש גרח אל היפ לעש ,תינאג 
תרכה תא המצעל שובכת םרטב םג ,ותריצי לש תוילאסרבינואה הכובמ ררועל הלולע הדימ 

.םלועב בחרה רוביצה 

רצוי אוה הדימ וזיאבו — ןונגע לצא ידוהי דוסי לש רכיה-תותוא לע והשמ םיעדוי ונלוכ 
בוקנה ידוהיה דוסיה לוכי םאה לבא .(ילארשיצרא ןכמ-רהאל קרו ,ידוהי לכדכדוק) ידוהי 
ונא םייושע אמש וא ?ותריציל תוילאסרבינוא תוטאנידרואוק תמאב ומצעלשכ עובקל םשב 
ינחורה םלועב םיכילהת לש םיליבקמ םיווקב ,קפקופמ יתלב דוחייב האדוה ךות ,ןיחבהל 
ךרד הנרובעתש לככ ,וללה תויללכה תוטאנידרואוקה תא ןנוכל םייושעה ,תודהיל ץוחמש 
אלא ,םיליבקמ םיינרוצ םיווקל אקווד ונתנווכ רקיע ןיא ךא ?תקהבומ "הקיאדוי הירוטירט" 
.התויקוח תא עבוקהו הריציה תא םיעפמה ,ימינפ ינחור ןכות לש םינגראמה תונורקעל 
תויללכ האוושה-תוטאנידרואוק דימעהל רשפא ,םוצמיצבו תוטשפב םירבדה תא רמול םא 
תעיקש .יחרזאה םלועה לש הזופריומאטימו יתדה םלועה לש הזופרימאטימ :םייתש לע ולא 
לבא .ןאמ סאמות לצא םג הנממ הלעמל ןיאש ,תונמאב תראותמ ןונגע לצא "לומתאה םלוע" 
וז :הלופכ הניח וז העיקש ןונגע לצאש ,הדבועה איה תקפסמ הדימב ול בל ומש אלש רבד 
עיפוהש ,יטסינאמוה-יחרזא םלוע לש ותוררופתה םג ךא ,יתדה ןוחטבה םלוע לש ותדירי 
גצסגארטה תובורעה ילב ונוחטבב ךרבתה ףאו ,יתדה םלועה לש ושרויכ ךורא-אל ןמז-קרפל 
רתוי ןונגע תריציב איה ,היסיסרל תצפנתמהו תררופתמה ,המילשה תואיצמה .ולש תויטנד 
תיב" חסונב העיקשב ןותנה ,יחרזא םלוע קר רשאמ רבעה לש קצומה םויקה ימרוג לולכימ 
תמסירפב ףקתשמ םלשה ןוחטבה לש הז לולכימ ."םימסקה רה" חסונב וליפא וא ,"קורבנדוב 
הינומראהב הנושאר ןיע-תיארמל םייוצמ ולש םייחרזאהו םייתדה םיביכרמהש ,ןפואב רואיתה 
תוקצומ ידבר לש ןושארה םשורה .יאדו םלוע לש םינתיא םיכבדנ םהינש םתויהב ,עוגעג לש 
לבא .תקהבומ תיפא הנומת תעיריב תוררופתה תובכש לש ןושאר םשור לומ ןאכ תמועמ 
עוגעג יקרוע עתפל םילגתמ ,ינרדומה ןדיעה ףס לע םהלש תולופטהו םייפאה םיעלסה ישוגב 
וזיא וליפא ילוא תלבקתמ .תויביסאמה ישוג בלב ינועבצ שיש תויוכשמתה ,יביטקייבוס יתד 
—רבעמה-ןמז לש םזילאירהו תופוקתה רואית לש תויפא — םלשה ןוחטבה תואיצמ לש הדאירט 
םלועל רתוי הבורקה ,תיביטקייבוס תוחיתמ ובוחב םיתיעל אשונה ,תלופמ ןמיסב םזינרדומהו 

.יחרזאה םלועל רשאמ יתדה 
הזופח הייארב םשטשטל לקש ,םייטנלאוויבמא םיסחי לש המלש תשק ,אופיא ,ןאכ היוצמ 
ןוחטבה םלוע לולכימב יחרזאהו יתדה םלועה לש (תוהזה-יאו) תוהזה תייעב ןאכ תמייק .ידמ 
,ןיחבהל ךירצ וז תויפאב םג ירהש .תופוקתה רואית לש תויפאה תלאש ןאכ תמייק .םלשה 
תופוקתה רבעמ לש ירוטסיה םזילאיר ,"הלכ תסנכה" לש תויפא :םיגוס השולש ןיב ,תוחפל 
אוהש ,טשפומה יפאה דמימה ותואו ,"םישעמה רפס" דעו "הלכ תסנכה"מ קייודמה ןבומב 
ןאכ תמייק ןכ ."םלוע דע"ב םג לשמל ,יוצמה ,הטושפכ תויפא רשאמ תויפאה תיצמת רתוי 
תוילאסרבינואה תנחבנ וללה תולאשה לכב .תרוסמל וסחיו שדחה םזיביטקייבוסה תלאש 
לש םירכינ םיהבגל אוה הלעתמ וליפאו רוהט ימואל דוחיי לש הדימ םוש .השעמל הכלה 
יפוא לש הירלקפסאב ףקתשמו רולקלופ לש םימלש םישוג בצוח ,הפירח תימצע הריקח 
ןומע תריציש ,תוילאסרבינוא לש הלא ןיעמ הדימ-ינק םוקמב אובל הלוכי הניא ,העדותו 

.ףרה ילב םהילע תזמרמ 
,ישיאה דוסיהו ירוטסיה-יפאה דוסיה ,יטנדנצסנארטה דוסיה לש קסופ יתלבה תומיעה 
תלוטנ ,המילש שדוק-תדע תולובגב אלא ,תיתחפשמ הגאסב וא דיחי םוחתב אל שחרתמה 
,וניא ,ןוויב רשאמ תוחפ אל הדוהיב ותליחתש ,יפוריא םלוע ותואב הרוזפהו הלשמ הירוטירט 
אוה אשונ ,םלועה תורפסב הזכ תומיע ךרענ םימעפל םא ןכש .אדירג ימואל רקיע ,אופיא 
וליאו .תישפנה תואיצמה םע לודג דיחי רצוי ךרעש ,יוסינ לש ילאודיבידניא יפוא ללכ-דדדב 
הרומח תיפא הקינורכ לש יפוא ותריצי לש תומילש תוביטחב הז יוסינ לביק ןונגע לצא 
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ןונגע יקרפ השולש 

תומדקה הקינורכל חפסנ לש יפוא םילבקמ הבש םייפא-יתלבה םיקלחה םגש ןפואב תדפקומו 
.הילוגליג לכב תימלשוריה 

.ברעמה לא עיגהל םירבדה עבטמ יאדווב רחאי ןונגע תריציב תוילאסרבינוא לש רחא דמימ 
תויהל הלוכיה ,הנורחאה הנוכתה איה היגשיה תומילש לכב המוצעה תינושלה תוחיתמה 
תגספ םה ןונגע לש םיינושלה ויגשיה אקווד ילוא לבא .תרחא הפשל ,ילכ לא ילכמ תרבעומ 
תודלות לש עקר לע ןושלב לוח ידברו שדוק תובכש ןיב הזיתניסה .ולש תוילאסרבינואה 
הזה םויכ התיה וליא קד .תוליבקמ ול ןיאש רבד איה התוחתפתה לש הנש יפלא תעברא 
תיניטאלב תשבגתמ ,דתיה תינרדומבש תינרדומ הזורפ וליא ,הקיתעה תינוויב הלודג תורפס 
הניחבמ םאש ,עובקל אוה התפמ ןויער .האוושהל הדימ-הנק הזיא רצונ היה ,תיתייסנכ 
דוחייה ותוא לכ םע ,תימלועה הזורפה ילודגמ המכל ןונגע תא תוושהל רשפא ןיידע תינכות 
קמ ול אוצמל ןיא תינושל הניחבמ ירה ,ירבע רצוי ותויהב ול קר ינייפואה ,יתדעהו יפאה 
םירשוקמה ,םיגוש םיירוטסיה ןושל-ידבר תלעפה תניחבמ רתויב הבורקה העפותה .םיליב 
תינמרגב םג — הדמע אל ןאמ תושרל לבא .ןאמ סאמות תריציב םנמא תמייק ,םהיניב 
ומכ תויביטאיצוסא הלעפה-תויורשפא לש וזכ הדימ — "רחבנה"ב םגו ןטשה לש הקיתעה 
סותימב ,תירבעה תומדקה םלועב ןאמ עייתסנ "רבעה ראב"ל ותיינפב םג ירהו .תירבעב 
םוידמה תוכזב קר וילאמ ןבומ רבדכ ןונגעל אב אל הז גשיהש ,ףיסוהל ךרוצ ןיא .תובאה לש 

.ינושלה םוידמה דוחיי עקר לע תאז-לכב הרשפאתנ גשיהה תלודג לבא .ינושלה 
ינחור םלוע לש םויק ,ןבומכ ,הנתמש ,ינושלו יתדע-יפא דוחיי לש הז ישחומ עקר לע ,ךכ 
רבעמ ,תורודהו רודה תורפסל ןונגע לש ותרושב םג לולצ רואב תראומ ,ודי-לע הנתומו םלש 
אסרבינוא םיכילהת ."תאז ןיבי אל רז" לש תויפיצפס תוילכתל רבעמו תיטנאמור תוימואלל 
וליפא רשפא .קהבומ ימלשורי סומסוקב תינייפוא השחמה ולצא םילבקמ םימייוסמ םייל 
ןיאש דוחיי ירפכ וארנ אלא ,םיילאסרבינואכ הליחת ודי-לע וספתנ אל וללה םיכילהתהש 
עעונתמ ,ןוכנ רתוי וא ,עוטנ קהבומה ימלשוריה סומסוקה לבא .תורוד ירודמ ונממ הלעמל 
הייוכיס לכ דוסב סנכומו תינרדומה תורפסה לש האלפנה הימיכלאה תלוברעמה בלב ףחסנו 

.הינמיסו 

הדעה לש הקינורכ לע .כ 
תורזוחה תויצאזיליטסה תאו הרואכל םיילאנאבה תשובי,ה-יטוריפ תא ונא םינחובש העש 
םהש םואתפ ונל ררבתמ ,ןונגע תריצי לש הידברו הינפימ לכב רבחמה לעב לש תוגשינו 
תוחתפתה לש וז הקינורכ .השקונ תילאקיגורכ תרגסימ ןיעכ לש היכרצל הבר הדימב םיפופכ 
,הנממ םאצומש םידיחיה לש ישפנה ןקוידב תורומתה לשו הדעה לש תוינחורה היתודלות 
האלנ-אל עפש םושיר םע התוהזל ןיאש ,ןבומ לבא .יווה יטרפ לש הלדנ-אל עפשל תקקזנ 
םע דחא הנקב הלוע רבחמה לעב לש השקונ תילאקינורכ תרגסימ תריצי .יווה יטרפ לש 
הקינורכ לש וז השביו תטשפומ הנוכת .תיגוגגעה תויפאה לש יסיפאטימהו טשפומה יפואה 
דמימ בוציעל תעייסמ קר הניא ,הילוגליגב הדעה לש "השודק הירוטסיה" ןיעכ לש ,תיתד 
טסכטנוקה לכב ,תמצעומ תינוריא חור ,תקהבומ תינוריא חור תכסונ םג איה .ונימב דחוימ יפא 
.ןיפיקעבו ןירשימב ,תוירקיע תוביס יתש םושמ ללכ-ךרדב ןאכ טלוב ינוריאה חתמה .ירופיסה 
,ותריצי לש קלח ותואב םג םינווכמ םיסנאנוסיד תופוכת םיתיעל רצוי ןונגע ,תישאר 
ירופיס ןורחאב הלכו "הלכ תסנכה"ב להה ,הקינורכ לש תיסאלק המגדהכ שמשל לוכיה 
:רבד לש וכופיה .ןחבומ ינכות יפוא םרקיעמ תאשל םיבייח םניא הלא םיסנאנוסיד .םיאריה 
ןיבו ל"זח תורמיא ךרד לע ןיב אובל תולוכיה ,תומייוסמ תוינונגיס תומינ רדגב קר בורל םה 
תרסייתמו תננוצ הגעלה לש דה תוושל םילגוסמה ,םיילולימ םינווגו תויצאיראו תומיע ךרד לע 
,הליפתו שובל תוחרוא יטרפו ןיסחויה-תולשלש טוריפ לש רתויב ילאקינורכו ינרמש חסונל םג 
לש ונונגיסב טלובה ,הז ימאניד דצ .השודק לש תויצאיצוסאו תואחסונב ךכ לכ שודגו אלמה 

.םיטרופמ ןוידו הקידב ,ןבומכ ,ןועט ,רתויב תוינרמשה ויתוחסונב וליפא ןונגע 
.יפאה-ילאקינורכה דמימה לש וביל בלב ינוריאה חתמה ןאכ שחומ רחא םעטמ םג ,תינש 
,התימאל תינוריאו תרסוימ ,תידיימ תימאניד המינ לש ינוציח רדעיהש ,דימת רוכזל ונילע 
רדעיהכ ןפואו םינפ םושב שרפתהל לוכי וניא ,המלש ןוחטב-תואיצמ לש בחרנה הרויצב 
,תנייוצמ הניא לדוי 'ר גוסמ תיתורפס תומד םנמא .הפוג הריציה לש התמקירב וז ןיעמ המינ 
תויצאטנורפנוקב םעפ ידמ האב ,(הנתשמ הניאש) וז תומד .ימינפ יטאמארד חתמב ,ןבומכ 
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דקומ לאירבג 

ןיא .הז אוהכ הנוחטב תא םיעזעזמ םניאש ,םיקיצמ ףאו ,םיחונ אל םיבצמ םע תויטאמארד 
נש ,הלעמ לש תואיצמה תייווה דוסיב תמייוסמ תילאיצנטסיזכא תוחיתמ ,דתיה אלש רמול 
דוהב ,הנממ הלודג תומלש הארמל הגומנ וז תוחיתמש רמול שי לבא .וז ןיעמ תומדב הנות 
ידי-לע ודוסיב ענומ אוה יכ ףא ,לדוי 'ר לש ומלוע ,ןכל .הנממ הלודג תומילש תייווחב הקרפ 
אל ףאו ,ינודיאהו יתימאה ילאיצנטסיזכאה ןבומב ימאניד וניא ,אליעלו אליעל ימאניד םרוג 
לש ךשמה :בותכהו םותחה לש ימיטיגלו דחואמ ךשמה אוה אלא ,טושפה יטאמארדה ןבומב 
תנש ,לטרועמהו דומחה ,ינחורה םזילאירה לש ךשמה ,םיהולאה ינפל תיכ"נתה תוכלהתהה 
הבירע המצע וז הדבוע .ויתורוד ילוגליג לכ לע םילשורי חסונב ךכ לכ טלחומ ןפואב םלג 
ילאקינורכה םקרימה םצעב ,םרב .אתידבמופלו הנביל םג םימדוק ןמזב הישרושש ,תויכשמהל 
ררבתמ וז תוליפכ םויק .התימאל תינוריא תוליפכ תמייק ,"הלכ תסנכה"ב ונינפל לוגנה ,יפא 
בושנש ילב דסח לש המלש תואיצמל תירואית הביש הריציה לש התויה םצע םושמ ונל 
תוכזב אל ,ןבומכ ,ןאכ גשומ ,ינוריאה ,ונלש הווהב יתימאה ,ינחורה קמועה-דדמ .תמאב הילא 
שרדה לש אפיסה חוכב אלא ,יתד ןוחטב לש המלש תואיצמ רויצ חוכב ,טשפה לש אשירה 
.ןהילעמ ףחרמהו ןיטישה ןיב לחלחמה ,ףוסה-דע-שרופמ-אלה אפיסה חוכב ,דוסהו זמרהו 
הלכי אפיסה אלמלא .הווהב תאזכ תואיצמ לש ידמל שגרומ רדעיהב וניינע רקיעש אפיס 
תכסמ ,הערל לידבהל וא ,טושפ םיארי-רופיס קר תמאב תויהל "הלכ תסנכה" ןיממ הריצי 
ןיעמל השעמה לש ותכיפה תא ענומ אוה ןכש ,אפיסה חוכ לודג לבא .תרזחושמ תיטסילאיר 
לש הדגישה תכסמב הריציה םוקמ תעיבק לש ינוציחו יטסילאיר-יגולויצוס ירופיס יוקיח 
חתמה וניניע דגנ ,אופיא ,רצונ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .היגוסל תידוהיה תירוטסיהה תורפסה 
ןיע-טבמב ןהב ןיחבהל השקש ,תובכרומ תוינונגיס תויציזופאטסכוי םושמ קד אל ינוריאה 
יפוא םושמ רקיעב אלא ,ןונגיס תוסריג לש םייפוקסורקימ חסונ-יפוליח םושמ קר אל ,ןושאר 
תולעפיהה .םשו הפ ,םיקרפל זמרנהו שארמ יאדווה אפיסה ןיבל רפוסמה אשירה ןיב דוגינה 
.אפיסה תעידי םושמ רקיעב תואב ןוחטיבה-לעב לש המילשה תואיצמה רויצמ תומעפיההו 
תאירבל ןונגע תא העינה םינשיה םייטנדנצסנארטה םיכרעה ןוילכ לש הפירח השוחת 
םיעפמ לופכה ינוריאה חתמה לבא .תשובי דע ינרמש ,רומח ,לטרועמ ,ילאקינורכ-יפא דמימ 
ךכיפל .םיעובקו םיקצומ חסונ-יספטב ןמא דיב בצועיש לככ הז יתורפס דמימ םג ודייצמ 
דוסיה רתויו רתוי טולבי ןכ ,הנשיה תואיצמה לש יפאה הרשאמכ סנ לע אוה הלעויש לככ 

.ותריציב ,עדויהו הימכה ,ינודיאה-"יטסינרדומ"ה ,ינרדומה 
,םישדחכ תואריהל םייושעה ,ןונגע תריצי לש םיטקפסאה םתוא ןיב רחא ןיינעמ ביטומ 
םירחואמ םידברב דוחייב הווהתמהו רייטצמה ,ןידה-תרושמרכינפל לשו דסח לש יובח ןווג אוה 
דע"בו "םניעו ודיע"ב ,וללכב "הארנו ךומס"ו "םישעמה רפס" ירופיס בורב ןוגכ ,ויבתכ לש 
םייק דימת ,ילוא ,היה הז ביטומ לבא .תונורחאה תוירופיסה תויצאיראווהמ המכבו ,"םלוע 
תואיצמל הבישה אשונ וקיסעהש יפכ שממ ,ותישארמ בתכ אוהש לכב ,היצנטופב ותריציב 
הבישה .םינשיה םייטנדנצסנאדטה םיכרעה לש םלועב ,הרוסמה םלועב םעפ המלגתנש ,תמאה 
זמורמ הניינעו ,רתויב םייתוהמה םיביטומה דחא ןונגע תריציב איה הינוגלו הינפואל ,היגוסל 

.תוריהבב הלש הקיטאמיתה תא הלעמ אוה ןיאש תעב םג ,דימת 
ללוחל ,בושל תורשפאה רדעיה ררבתמ ןכ ,היגוסל הבישה תשרפ תנבלתמש לככ םלואו 
הרקמב אל .לוכיבכ ןידה תרוש יפל ,הטושפכ תינחור הביש תווחל ,הטושפ תינחור הביש 
לש רתוי תורחואמה תוירופיסה תויצאיראווב תולילעה לש ןדבוכ זכרמ רתויו רתוי רבעומ 
,יביטקייבוסה דסחהו תיביטקייבוסה העיבקה לש חטשימל ןורחאה םינשה-רושעב ןונגע 
דע ינרמשה ,יפאה-ילאקינודכה דמימה תא ךופהל ךרד םוש ןיא םא .םיידרוסבאהו םיישיאה 
,תולעתהל הדיחיה ךרדה ירה ,הווהה לש ,היחה ,תירושימ-תיפאה ותואיצמל ,ינוריאהו תשובי 
תוילאקיגורכ לש הזה ןידעה לקשמה-יוויש לש ויללכ לכ תא תחא תבב הריפמה תוצרפתהל 

.תישיאה הריחבבש ,ישיאה דסחבש הרואכל-תידרוסבאה ךרדה איה ,הינוריאו תיפא 
.תיביטקייבוא טעמכ תוהמכ ,תיביטקייבוא-טעמכ הירוגטקכ תמייקתמ המילש שדוק-ץרא 
,ונינפל .תוחסונ ילוגליג יובירב ןונגע תריציב ףרה ילב שדחמ תרשעתמ תאזה תויביטקייבואה 
לבא .ישיאה דסחה תוירוגטק םע דחא הנקב תולעל הלוכי הניאש תויביטקייבוא ,הרואכל 
הררופתה ,התדירי לפשבו הזוע םורב היתודלות םשור קר רפוסהש ,השודקה הדעה סא 
,םדועיימ םנצוח תא ורעינ וא ודמשוה ,ולוכ ןומהה ,םולכואה ,רוביצה םא !היסיסר תואובירל 
ןיטולחל םייביטקלוקהו םייביטקייבואה ,השודקה יגשומ לכ ירה ,דועייל-םתוירחא תא וריקפה 
,הביתל חתפמ ותואל המודב ,דחא דיחי לש ונודקפל השעמל םיכפהנ ,םתוהמ םצע יפ לע 
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ןונגע יקרפ השולש 

ויתורצוא לכ ותושרבו ,ופגב ןאכ ראשומ דיחיה ."ןולל הטנ חרוא"ב חתפמ הב היה ילואש 
בשומ קר ותושרב היה םדוק .דוע הל קקזנ שיא ןיאש תינחורה תשרומה לכ ,רבעב רשא 
תויצאוטיסה יתש ןיב לדבהה ךכ םושמ .ולוכ שרדמה-תיב ותושרב התע .שדדמה-תיבב דחא 
,תיטנאמורה תימואלה הניקה ןיב לדבהה ,"ןולל הטנ חרוא"בו קילאיב לש ורישב תומודה 
לדבהה רועישכ השעמל אוה ,"ןולל הטנ חרוא"ב המינה ןיבו ,תישיאה הבוזעה תקעז ןיב 

.ןללכב קילאיבו ןונגע תוריצי ןיב 

ןובגע תוריציכ תופוקת .ג 

ןיא .ןונגע תריציב תימינפה תופוקתה-תקולח איה ,הז ןוידב ונתוא תניינעמה תפסונ הייעב 
תהל וננוצרב אלא ,תומייוסמ תוריצי רבחמה רצי וייחב הפוקת וזיאב ,ןבומכ ,ןודל ונתנווכ 
גהו ,ןהב תראותמה ,הילאירה יפ-לע ולא תוריצי תוכייש ירוטסיהו ינחור דבור הזיאל ןנוב 

.וז הילאירב החפוהש המיש 

םיה דבור ןיבו ינחור דבור ןיב תוהז תמאב שי םאה :תבקונ הלאש דיימ תררועתמ ןאכ 
תירוטסיהה הפוקתה ןיבו תורצנב היסנכה-תובא תפוקת ןיב תוהזה תדימ ,לשמל ,המ ? ירוט 
תניחב .רתיהש יפכ ,תושממה יפ-לע קד אל ,הריפסל ןושארה ףלאב הנושאר תיצחמ לש 
העדות יפ-לע םג אלא ,תוינוגבר תויודע ידי-לע תונוש תויווזמ ראומה ,ומצע ינפב ינמז םצע 
ןונגע תריציב םינושה םיינחורה םידברה םאה ?תונוש תויווחו תולוכסאב תבצועמה ,ונלש 
תרזופמה ,םינימאמ תדעכ תודהיה תודלותב תוישממ תויגולונורכ תופוקת תמאב םימאות 
ותלוכי איה ןוגגע לש ותריצי תלודגב םיירקיעה םיטקפסאה דחאש ,ינרובס ?ןמזבו ללחב 
תרגסימב יתדלות-יגולויצוסה דועיתה ןיבו םיינחורה םידברה ןיב הזיתניס םישגהל האלפומה 
םיעוריאו רתויב תוימינפה תוינחורה תויושחרתהה .הדעה לש "השודק הירוטסיה" ןיעמ 
ירהש .וז תיטרפ השודק הירוטסיהב םיבלושמ ,הדעכ הדעה תא ודקפש ,םימויא וא םיליצמ 
תיתייווח הסיפת וירפסב בציע ןונגע .תיתרוסמ "השודק הירוטסיה" קר וז ןיא קפס ילב 
דוע ךא !תקייודמ תירוטסיה הסיפת ןיטולחל תפפוח הניא ילואש ,הדעה תודלות לש המילש 
תוחוכב הניחבמ הניאש ,תיתרוסמה תודהיה לש תיטאטסה הייארה תא איה תמאות ןכמ תוחפ 

.אבחיהבו יולגב תורוד הז הילע םילעופה ,םייעמשמ-בדה 

,םלשה ןוחטבה דבור :םיירקיע םידבר השולש ןונגע תריציב ןיחבהל רשפא וז הירוטסיהב 
שולש .ןוחטבה לש טלחומה ןדבואה דבורו המלשה הייווחה לש תוטעמתההו רועריעה דבור 
תיטאמיכס ןושאר טבמב תואריהל ילוא הלולעה ,וז הקולח שיחמהל תולוכי תוגציימ תואמגוד 
גאוולר הקיז תמייק הדימ וזיאב — תרגסומ הרעה ןיעכב — רוכזל ונילע ,ינש דצמ .העמיק 
רבד .התוער תא תפפוח תחא תושר ןיאש לככ ,תירוטסיה תושממ ןיבו ןונגע תריצי ןיב תיט 
ןונגע תא ןיבהל עייסמ אוהש םושמ אלא ,יתרבח רוזחיש לש תוניחבמ אקווד ואל ןיינעמ הז 
תילאיצנטסיזכא הריצי דציכ הלאשה קוידב איה ןאכ דירטמש המ :תורחא םילימב .ןקיפאה 
תיטסילאיר םג ףסונ רושימ לעו ,ךכ לכ תיפא םג תויהל הלוכי (ךכ לכ תיתדו) ךכ לכ 

.ט"יה האמה ףוס לש יפוריאה ןאמורה ןבומב ךכ לכ תינוליחדויטסינאמוהו 

התלוחתבו המוחתב הריצי לכ — םיפקשמ "םלוע דע"ו "ןולל הטנ חרוא" ,"הלכ תסנכה" 
ררבל ונא םילוכי ,ולא תוריצי שולש ונארק םא .הצממו האלמ הרוצב תופוקתה שולש תא — 
,םלשה ןוחטבה לעב ,לדוי 'ר ןיב םילדבהה תאו ןהבש ינחור-יגולונורכה ןוימה תא ונמצעל 
הילאיר םג ,ןבומכ ,תפקשמש ,תררופתמ תיגולויצוס הילאירב וחרוכ לעב עוקשה חרואה ןיב 
,השידח הדנגל לש טשפומה םוחתל ירמגל רבכ רבעש ,הזמע לאידע ןיבו ,תררופתמ תינחור 

.תיגולואיכרא-תיארבגלא 

קד ןאכ קפתסהל ךרטצנ .תובר תואר-תויווזמ דבורל דבורמ הז רבעמ לע ףיקשהל רשפא 
הפוקת :הדעה ייחב תישממ הפוקת םידברהמ דחא לכ גציימ לכ-פדוק .ןהמ םייתש תרכזהב 
םיפעתסמ ןמזב הישרושש ,הפוריא-חדזמב לארשי תוליהק לש חורו םוידנוי ייח תומילש לש 
תצירפ ,הנומאה תוטעמתה ,תואדווה רועריע לש הפוקת !הנשימה לש לארשי-ץראו לבב דע 
ףוסבלו ;תקצומה הדעה תוררופתה ונייה — תויסיפה תואושה יעוריא ,תוינוליחה תוחורה 

.םימדוקה הינפב הדעה תומלעיה לש הפוקת 

,יתעדל .םינמזה חול לש הז ינחור ןיינמב הנידמה תמקה תבלתשמ ךיא לואשל ילוא לכונ 
ויבגל תזמרמ קד איה ילוא ו ןונגע תריצי לש ילוגסה ינחורה ןיינמל ץוחמ ללכב איה היוצמ 
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דקומ לאירבג 

השודקה הירוטסיהה לש ,תויביטקייבואה ,תונושה תומותסה תויועמשמה לע ףיקע החכוה-זמר 
.ולש תיטרפה 

המזירפל דעבממ ונרכזהש םיינחורה םירבדה לכ לע ףיקשהל לכונ הינש תואר-תדוקנמ 
םלוע ןיב תטלחומ תוהז תמייק הנושארה הפוקתב .הדעהו דיחיה ןיב םירשק יופיר לש 
שה הפוקתב .רתויב תיטאמלבורפל וז תוהז תכפהנ הינשה הפוקתב .הדעה םלוע ןיבו דיחיה 
באוש וז תישילש הפוקתב םג לבא .הדעהמ ,יטאמרה ,טלחומ דודיב דיחיה דדובתמ תישיל 
ץנארפ תריציב רשאמ ,לשמל ,רתוי הברה — "השודקה הירוטסיהה" תונייעממ הזה דודיבה 

.אקפאק 

תוריצי תויוצמ ,תוגציימ תואמגודכ תואבומה ,"תויסופיט"ה תוריציה שולש דצבש ,ןבומ 
וא — ,יטקלאיד הבכרמ-השעמ ךותמ אתווצב ןהב םישמשמ וללה םידברה לכש ,תורחא 
,"םושלש לומת"ב .הטושפכ תיתרבחה הילאירה ךרע-בד ירואית םרוגכ ןהב תצרופו תסנכנש 
ןייוצמ ךכל ףסונב ךא .ונינמש םינורחאה םייגולונורכה םידברה ינש דחי םישמשמ ,לשמל 
םישדח םייח תחימצ לש חוכ-לעב ירואית םזילאירב םג הדעה תוררופתה לש ינשה דבורה 
,םייפא םיקחרמ דצב דצ םישמשמ ןאכ .גציימ אוהש המ לכו קלב בלכה תעפוה ינפל ,ץראב 
םיירוטסיה-מיינחור םידבר ינש עקר לע תיתייווח-תילאיצנטסיזכא תוילמסו יטסילאיר ןאמור 

.הזב הז םיגזמתמו םישגפנה ,םינוש 

לע ותזחמה ןויסינ ידכ דע "םושלש לומת"מ תיטסילאיר תולעפתה לע ןמזמ אל יתעמש 
םיחחושמ רמוק קחצי תאו הינוס תא עמשנ םש .תירוטסיההו "הנטקה ביבא-לת" תניחב המבה 
ירודמב ארקנ אלש ,הווקמ קר ינא .ןילופו היסור יאצוי וניתובא לש המתה תירבעה ןושלב 
ותוא ונמיא דציכ ,קלב בלכה דיקפתב עיפוי ןקחש וא בלכ הזיא ונלש תילאדטאיתה תוליכרה 
גהבש תונכסה תחא קר אוה הז לותיה ירהו .העפוהה ינפל ויתורעש תא וקרס הרפסמ וזיאבו 

.הנגע לצא יטסילאירה דוסיה לש תדדובמ המז 

ןונגע ןיבו לודג טסילאירכ ןונגע ןיב תרבתסמו-הלק המלשה םילשהל ונא םילוכי םאה 
ברקתש ,הטושפ החסונב םיארוקה להקו תרוקיבה לש יעבטה ןוצרה בר ? ינשדחה ןקילובמיסה 
,יהשלכ השימג החסונב אל ,חטשה ינפ-לע אל םידחאתמ הלא םידוגינו םיקחרמ לבא .םיקוחר 
קרוע ךרד ,םזילאירה דבור שגפנ ,ןונגע תריצי יקמעמב ,םש-יא .המצע הריציה יקמעמב אלא 

.הטשפההו שודיחה ידבר םע ,תופילח םצמטצמו בחרתמ ,םעופה ,תיפא הקינורכ לש 

המ-תדימב קוחד ותריצי לש הז דצש ינפמ ילוא :טסילאירכ ןונגע רקח חנזוה ללכ-ךרדב 
לומת" לש ,תיאופיה ,הנושארה תיצחמה .םיננגוסמ םיארי-ירופיסו הקיפאה ,הטשפהה ןיב 
יותיפה בר םיתיעל .ולש םזילאירל רתויב הבושחה תודעכ ארקיהל ,אופיא ,תבייח "םושלש 
םרז םזילאירה היה הבש ,הפוקתב יח וליא ,תומדיהל ןונגע היה לוכי טסילאיר הזיאל לואשל 
םתסה-ןמ בורק היה אלא ,טסילאיר זא םג יאדווב היה אל ,לשמל ,אקפאק .תורפסב ירקיע 
תיטנאמוד-תינומידה הקיטיתסאהמ גורחל תלוכי ילב אל ילוא ךא) ל1ג1ג-טסיילק-1פ לש ףצרל 
.דבלב תיטיתופיה איה וז הלאשש ,ןבומ ינש דצמ .(תוינאיטנאקה תוירוגיטקה יבשמ וא 
ותריצי תוהמ לכ ידי-לע הנתומ םוחתלכ ןומע לצא יטסילאירה דבורל ,אופיא ,סחייתהל ונילע 
יטקארטסבא ןומע רבעל וא דוהט-טסילאיר ןומע רבעל גילפהל אלו תיעבטה התוחתפתהו 

.ףורצ 
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