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דקש ןושרג 

ןונגע י"ש לש תיתרבחה ותאווצכ "םדה יוסיכ' 

באז לש ורכזל 

הרידו הריד לכ ךל ןיאו הרידל הרידמ יתדרטנ הברה םימעפ 

,שער ןאכו הפירש ןאכ ,שער ןאכו הפירש ןאכ .המע הרצ ןיאש 

.וז הרידב יל יופצ המ עדוי ימו .םיאולחת ןאכו תוערפ ןאכ 

:ןונגע י"ש) רחמ םוי עדוי ימ .הוולשב בשוי ינא םויה 
.(162 ימע ,"הארנו ךומס" ורפס 'ר ,"תיבה" 

א 

רחאל "המוחה ןמ םינפל" ץבוקב הנושארל ספדנש ,ןונגע ףסוי לאומש לש "םדה יוסיכ" רופיסה 
םע תודלות לע תירוטסיה-תיתרבח הריקס :הזמ הלעמל םג אוה :דבלב רופיס ונניא ,רבחמה תומ 
הירוטסיה .דיתעל הפוצו רבעב ןנובתמה ,רבחמה לש םוכיס ןיעמ ,םינורחאה תורודב לארשי 
ןונגע ירהש ,שודיח םושמ ןיא וז הניחבמ .דיתעה תא הזוחו רבעה תא שרפמה ןמאה ךרד לע ,תירויצ 
ךכ .םימדוק םינאמורבו םירופיסב רויצה ךרד לע תיפוזוירוטסיהו תירוטסיה תואיצמ תוצמל הסינ 
קדצב ןייצש יפכ ,לידבהלו "הנידמה רפס"בו דחא דצמ "םושלש לומת"ב "ןולל הטנ חרוא"ב גהנ 

.ירחא דצמ "םניעו ודיע"בו "םלוע דע"ב ,חמצ ידע 
,לוכיבכ ,םחנלו הכמל האופר םידקהל ידכ .השק תוזחו רמ םוכיס אוה "םדה יוסיכ" רופיסה 
םכסמ םתועצמאב רשא ,הירוגינס ירבד םידקנ ,הריציב ןויעה ןמ םירבתסמ הלאש ,םעזה ירבד ינפל 

:ונירבד תישארב םתוא איבנו ,ולש גורטקה רופיס תא רוביגה 

ירה ערה לע הבורמ בוטה םאו יתרביד לארשי לש םהישעמב םוקמ לכמ ,ידמ רתוי יתרבידש ינא עדוי 

ןכיהמ עדוי יניא .לארשי לש םתונגב םירפסמש םתוא לע םידיפקמ םימשבש דחא רפסב יתיאר .בוט יאדו 

הקלש ימ .לכשה ןמ קוחר רבדה ןיא םוקמ לכמ .םימשב םש םיחישמ המ רבחמה ותואל ול דיגה ימו עדוי 

,ןקוש תאצוה ,"המוחה ןמ םינפל" רפסב "םדה יוסיכ") .ויעצפ לע חלמ קוזבל ןיא םד תתושו הברה 
.(104 ימע ,ה"לשת 

ורמאנש םירבדה יכ ,הפי םיעדוי רבחמהו רפסמה-רוביגהש אוה הלא הירוגינס ירבדמ רבתסמש המ 
.הלוכ תיתרבחה היווהל אלא דבלב לארשימ דיחיל םיעגונ םניאשו םיעצפה לע חלמכ םה רופיסב 

ב 

ותוא סופתל - הנושאר :תואר-תודוקנ שולשמ וב ןנובתהל רשפאש רופיס אוה 2"םדה יוסיכ" 
,םיישממה היבצמבו וניתורוקב תונוש תוילילש תויתרבח םינפ הלעמה תיתרבח הריטאסכ 
ידיקפ דצמ סחיה תא ןכו ,הלוגב לארשי תוליהקב םימש םשל ןניאש ,תוקולחמ ראתמ הרבחמשכ 

דע"ו "םניעו ודיע") "ןונגע לש םירחואמה וירופיסמ םיינשב היפוסוירוטסיהה הסיפתה לע" !חמצ ידע 

.385-378 ימע ,(1968) 1 'א "תורפסה" 'ר ,("םלוע 
.19.9.1975 ,"רמשמה לע" ,"למסה ףלודאו רגיחה ללה 'ר" :יבר בקעי - הוושהו 

.18.7.1965 ,"תונורחא תועידי" ,"!ונגע לש םייפארגויבאטימ םירופיס" :לזרב ללה 

.5.9.1975 ,"רבד" ,"ןונגע תריציל תוחתפמה רפס" :קיווצ תידוהי 
.31.10.1975 ,"הפוצה""/'תומשנו םינמז דוסב" :טאלב םהרבא 

.159-117 ימע ,1976 ,10 - 9 "תונשרפו תרוקיב" ,"ןונגע י "של 'םדה יוסיכ' רופיסל שוריפ" :סייו ללה 
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ךישממ ,רומאכ ,הז ןינעב .םירוסה ידיב םייובשה לש םהידאש לאו םישדחה םילועה לא הנידמה 
תואר-תדוקנ .3"הנידמה רפס"ל דע "םירמ לש הראב"מ ,ןונגע לש ותריציב הכורא תרוסמ רופיסה 
םיעינמה םיירקיעה םיכילהתה םה המו תידוהיה הרבחה לש הנקויד המ :תיפוזוירוטסיה איה הינש 
התישאר .ול תדחוימה תרוסמ רבחמה ךישממ הז ןינעב םג .םינורחאה תורודבו תורודה לכב התוא 
חרוא"ב הכשמה ,ןהיניב הזתניסהו תונמאו הרות ,ץראו תולג ןיב םש גצוהש דוגינבו ,"תונוגע"ב 
וא םידדונו "םידונמ" לש םעכ ונמע תוהמ םנינעש ,"םניעו ודיע"בו "םלוע דע"ב הפוסו "ןולל הטנ 
היושע תישילש תואריתדוקנ .השדחה תילארשיה הרבחב המוקמ הדביאש ,לארשי תרות לש התוהמ 
םינושה םימרזהו תישממה הירוטסיהה לומ בצייתמה ,ןמאה לש ןורחא יודיו ןיעמ רופיסב תוארל 
םינינעה ינשב רקיעב קוסענ ונירבד ךשמהב .שפנה ןובשח תא ךורעל הסנמו םעה תודלותב 

.םתומכ בושח וניאו םינורחאה ןמ רבתסמ ןושארה ןינעה .םינורחאה 

ג 

לש תירוקמה תינבתב הליחת ללכנש "הריש" ןאמורל רזומ חפס ןיעכ אוה "םלוע דע" רופיסה םא 
ןאמורל רחואמו רתסנ ,רזומ חפס ןיעכ אוה "םדה יוסיכ" רופיסה ירה ,הנממ אצוהש דע "הריש" 
ןאמורב לולכ היה אלש דבלב וז אל רשא ,חפס .(1939 תנשב הנושארל ספדנ) "ןולל הטנ חרוא" 
םינינעב תוגהל רבחמה ךישממ "םדה יוסיכ"ב .ונממ קלח תויהל ןווכתנ אל םג אלא ,ןושארה 
הדח ברחש ,הפוריאיתודהי לש הדיתעל ףאוש אוה "ןולל הטנ חרוא"ב .ןאמורב ותחונמ וכירדהש 
לע אהי המ :ןוגכ ,ירוטסיהה לרוגה לש היווחה תיתשתל תועגונ לאשש תולאשה .הראווצ לע תחנומ 
הדיתע המו יהמדאה ינפ לעמ םלעיהלו יאשחבו טאל סוסגל הרייעה ינב םידיתע םאה ,יזיפה םויקה 
וז המואל דיתע'שי םא ,לאש םג םש "יהתבכש תלחגה תא ריעבהלו רוזחל רשפא םאה :הרות לש 
לע תויעמשמ-וד תובושת ןתנ ףא הריצי התואב .ינחור דיתעו יזיפ דיתע - לארשייץראב התרותלו 
.לחר-תמרב םחורי ונב חצרנ הבש ,לארשי-ץראל הלוע ,ח"ב לאינד לש ויבא ,המלש .ולא תולאש 
תאז תמועל 'הלואגה אובת םשמ םאה - איה הלאשה :המיגדמ תוננובתה םירבדב ןנובתהל םאו 
םזי ותואש שרדמהיתיבב הרותה דומיל תא תויחהלו בושל ןויסנה ץורח ןולשכ לשכנ 
.(הלאב אצויכו אדיירפ ,םייח 'ר ,ךונח) הז רחא הזב םיתמ הרייעב רודהיתובאו ,רוביגהירפסמה 
רבחמה רזוח "םדה יוסיכ"ב .לפרעב טול לארשי-ץרא לש הדיתעש םשכ ,קפקופמ הלוגה לש הדיתע 
יוסיכ" רופיסה לש ישארה רוביגל ותוא הוושמו ח"ב לאינד לש ותומדל עדומב (רפסמ רוביגכ) 

:ללה - "םדה 

טולשל םיצאנה ועיגהש םדוק תומחלמה יתש ןיב יתובא תורבק ריעב ומע יתישעש דחא םדאב יתרכזנ 

היה ךאיהו יתובא תורבק ריעב יתוא הוולמ היה ךאיה וב יתרכזנ .היה תבתות לגר לעב אוה ףאש ,םדאב 

לכ הקל רבכ םייתניבו .הערל וחור תא וניש אלש ןמזה יעגפ לכל םינפ ריבסמ היה ךאיהו ובקעב הלתמ 

ביצאנה ואב םייתניבש ,םייחב וניא רבכש יאדוול בורקו הליחת םיקול םהש לארשי רתויבו ולוכ םלועה 

לעב רחא םדאל עריאש המ ועריא וא ,תבתותה ולגרב ורבקל סנכנ םא עדוי ימ אלא .יריע ינב תא וגרהו 

הגירהל ימו ךרפ תדובעל ימ ,ריעה ןמ םידוהיה לכ תא ואיצוהו וריעל םיצאנה וסנכנשכש ,תבתות לגר 

ביקחוצו םיאור םיצאנה ויהו ויעמ לע לחוז היהו ויתובכראל ותבתות תא רושקל ודיב וקיפסה אל 
רחא םינמרגה תמחלמב ולגר ול העטקנש ורכז אלו .ץרשכ לחוז אוה ךאיה הזה ידוהיה ואר םירמואו 

. (53 ימע ,םש ,"םדה יוסיכ")אינמרג יביוא םע ותמחלמב ותרובג הארהש 

רשוק הז עטק .רחא םוקמב םירישעו םמוקמב םיינע םיתעל ותריצי ירבד ןונגע לש ותטיש יפל 

חרוא"ל רחואמ גוליפא ןיעמכ "םדה יוסיכ" תא שרפמו "ןולל הטנ חרוא" ןיבל "םדה יוסיכ" ןיב 
יתש ןיב ותיבל ובושב ןולל הטנש חרואל ול ולגתנש ,השדחה תעב לארשי תודלות '."ןולל הטנ 
הבוגת ןיעמ אוה "םדה יוסיכ" .תימינפ תואיצמ תביוחמ הפורטסאטאקל ועיגה ,םלועה תומחלמ 
19-ה האמב לארשי םע לע ורבעש םיימינפ םיכילהתב וז תימינפ הפורטסאטאק לש התישאר .הילע 

ףא זאו ,העוסשו העורק איהשכ הנושארה םלועה-תמחלמב התלגתה תררופתמה הרייעה :20-הו 
ואר "ןולל הטנ חרוא"ב םירוביגה .הנורחאה התייה אל יכ רבתסה םימיזלש ,הכמה הילע התחינ 
הליהקה לש היתושלוח ואצי היתובקעב .לארשי-תודלותב ךתח ןיעמ הנושארה םלועהיתמחלמב 

.87-83 ;81 -79 ימע ,19ד6 /"!ונגע לש רופיסה תונמא" :דקש ןושרג הוושה .3 
.123-91 ימע ,ס"ישת ,םילשורי ,"יש ןונגעל" ,"ןולל הטנ חרוא לע" :ןיקלה .ש הוושה .4 
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תורשכ תוידוהי םישנו הנומאה תורוקמ ומתתסנ היתובקעב .ילעופה לא חיכה ■ן םינפבמ הליכאה 
הארש ,ח"ב לאינד .םויקה ךשמהו ןוירפל הלוגס אוהש ,"השמ לש וידי" רפסה תא רוכמל תונכומ 
לע םלוח רפסמה וליאו .ןיליפת חינהל לוכי וניא בוש ,ןיליפתב הרוטע ידוהי לייח לש עורז הריפחב 
,םירוביגה ןמ דחא .וידי יתשמ םדיג אוהש םושמ ,ןיליפת חינהל לוכי וניאש ,לאינד לש ונב 
תורודה לש רויצה לע ףיסוהל שי תאז דוע :גנילציש רמאו" :אבה רודה לש ונקויד הזוח ,גנילציש 
םיפפנאמו ימוג לש םהידיב םיזמרמו תובתותה םהילגרב תוירבה לכ םילתמ אוב1- דיתעל .םיאבה 

.(317 ימע ,"ןולל הטנ חרוא") "יזדנינייפ ,יזרגינייפ 
ףלודאו ללה 'ר !גנילציש אבינ םהילעש ,אובל דיתעל םירוביגה םה "םדה יוסיכ" ירוביג 
הזו עטיק הז .יזדנינייפ יזדנינייפ םיפפנאמו םהילגרב וכרד יפל דחא לכ םילתמ ץטנגיאו ח"ב לאינדכ 
רחאלש הפוריא תודהי תא םיגציימ םירוביגה .דחאכ ןצבקו עטיק אוה ללה 'ר ,ףוסבלו ןצבק 
וא/ו תירבה תוצראל העיגה ףא תאז תשבי לש היתוצרא ינפ לע הדדנ ,חור לכל הרזפתנש ,האושה 
המוקמ תא התניש "היילע"הו "הריגה"הש םושמ ,הלחנו החונמ המצעל האצמ אלו לארשי-ץ-ואל 

.הלרוג תאו התוהמ תא אל לבא 
תודלותב הנושארה םלועה-תמחלמ לש העירכמה התועמשמ לע רבחמה עדוי "םדה יוסיכ"ב םג 

:לארשי 

םניאו םינטקה תא ריכהל םיצור םילודגה ןיא .עבטה הנתשנו םלועה הנתשנ םלועב המחלמ התיהש םוימ 

םישק םימי ,רוציקה .םדא ינבמ תועדיה הקספ ללכב .לוכאל שקבמ םינטקבש ןטק וליפאש תעדל םיצור 

רלטיה השעמכ השע אלש ומצע תא אוה חבשמ םוקמ לכמ .םיחתפה לע רזחל אלא ול היה אל .וילע ואב 

.(82-81 ימע ,"םדה יוסיכ")ול וטישוהש בטור לש הרעק ליבשב תוריזנ יז1ב יחתפ לע דמע אלו 

לש תימינפהו תיחרכהה ןתוחתפתה עקרב היוצמ האושה יכ ,בותכה ךותמ רבתסמ ,השעמל 
אלא םייוג לש העווזיישעמב םייולת םניאש םיכילהת לש יפוסו ןורחא יוצימ אוה .לארשי תודלות 
ובשוה הרייעה ידוהי םא קפסו םייעמשמיוד םירבדה "ןולל הטנ חרוא"ב .םידוהי לש עשר-ישעמב 
לש םרוגינס םירקמה תיברמב אוה רבחמה וז הריציב :טפשמה סכ לע וא םימשאנה לספס לע 
.םמצע םהב רלוקה תא הלותה ,םרוגיטק םיתעל וא הירוטסיהה-רשמ םנובלע עבותה ,לארשי 
האושה תייווח התיה הכירצ ,הרואכל :הירוגינסל גורטק ןיב ןוזיאה הנתשנ "םדה יוסיכ" רופיסב 
ירוטסיהה עוריאה תמועל אקווד .ןידה תדימ תא הררוע השעמל !דסחה תדימ תא אקווד ררועל 
םנובלע עבותו רזוח אוה ןאכ םגש יפ לע ףאו !םינודינה לע ןידה תא קידצהל רבחמה אב ארונה 
תפרוטמה המצועה ןיא ידוהיה םדאה לש ויאטח לכ תורמל .תספות היקידואתה ןיא ,תושרה ןמ םמדו 
:רבתסמ ףוסבל ,םוקמ לכמ .ויתונברק תא ונממ הקנמ וניא רבחמהש ,אטחה תא תמלוה .שנועה לש 
אלא ,רוגניסה וא גורטיקה ,ותמשאה וא לאה תקדצה ,שנועהו אטחה תייגוסל הבר תובישח ןיא 

.דיתעה לש תמייאמה תוזחלו רבעה לש ארונה ףושיחל 

ד 

אלא'האושה תונברק םניא הריציה לש םיירקיעה םירוביגה תשולש :םידמל ונא רופיסה ףוגמ 
אלו ברכ הכימס לביקש ,ללה .האושב התלגתנ וא האושב התצמתנש ,תידוהיה הירוטסיהה תונברק 
השענו ךלה ,הרות אלו הרוחס הרותהש םושמ רקיעבו תוקולחמ ,םניח תאנש ללגב תונברה סכל הכז 
ליאוה ,הנממ ותוא הטלפ תידוהיה הרבחה .ןידב אלו דסחב הדובע םוקמל הכז טחושכ םגו טחוש 
העטקנ תירבה תוצראל הלגשמו !םיירמוח םיכרע םהילע הפידעהו הרותה יכרעב הנימאה אל בושו 
אלו לילו םוי תדובע ונממ העבת ,הב דבעש הטתשמה תלעב סישטמורפ ילטיגש םושמ ,ולגר 
תידוהיה הרבחה לש הנברק אוה .ומוצ רבש אלו זומתב ז"י םויב דבעש רחאל וליפא ותוא הררחיש 
לש הרתי הרמחה םושמ וב שיש ,יאקירמאה לוגלגהו יפוריאה.לוגלגה - "תולג" לש םילוגלג ינשב 

.ןושארה יבגל תובאתסה 

אוה .תומחלמה ןיבש םינמזה ןברק אוה ,תווממ ללה תא ליצהש ,םלועה תמחלמב למס ,ףלודא 
לגלגתנ ,םדסחל קקזנש ךכל המרג תיזיפה תוללובתהה .םהיתושנ םע יחו םייוג לש םגבתפ לכא 
תקזחמ אצי אל ןאכ םגו לארשי-ץ-ואל הלעש דע ,םוקמ לכב סרהנו ,הדובע םוקמל הדובע םוקממ 
תוללובתהה לש :רומאל ,םיידוהייסינפ םייתרבח םייוליגו יתרכח בצמ לש ןברק אוה םג .ןצבק 

.תומחלמ יתש ןיבש םימיהו תיזיפה 

.דועו 216 ימע ,1950 ,ןקוש תאצוה ,"ןולל הטנ חרוא" :הוושה .5 
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רזוע שמישו תירבה תוצראל ותודליב רגיהש ,ןקז אוה "םדה יוסיכ" לש "יאקירמא"ה רוביגה 
הסינכהש יוג רמזש רחאל ,תדבאתמ ותב :אטוז האוש תרבוע וילע םג .הרישע השא אשנש דע ןזחל 
.דדובו ירירע ראשנ אוה .םיבנג תרובחל ףרטצהש רחאל ,וירבח ידי-לע חצרנ ונב :השטנ ,ןוירהל 

.ותוא העירכה השדחה הלוגב ינשה רודה לש ותוללובתה 

ףלודא .לארשי םע לע ורבעש םיימינפ םיכילהת לש תונברק םה םירוביגה תשולש 
תספתנ האושה .הלא םיכילהתל םדי ונתנש םימשא םג אלא דבלב תונברק םניא "יאקירמא"הו 
:הטילפה תיראש לש תונוש םינפ - תחא תומדל השולשה תא תכפוה ,לוכיבכ ,איה .םירבדה עקרב 

.תחאכ תוינוציחו תוימינפ תוביסנ לש ןברק איהש ,הטילפה תיראש לש הלרוג 

ה 

,ללה ,תירקיעה תומדה .תחא תומד אלא ןניאש המדנש דע ,וזב וז תורושק תוירקיעה תויומדה שולש 
וינב לכו המחלמה תובקעב ותמ ולש םישנ יתש .ותירחא תא ךריב אל םיהולאש ,בויא ןיעמ איה 
םושמ םג שי דעה-רפסמה ינפל ויודיווב .ופוגב אוה םג עגפנ בויאכו ול ויה אל םלועמ םיסכנ .ורטפנ 
חישמ םהל ןיא" :רמאש ,6ללה ,ארומא ותוא לש ולוגלג םג אוה ילואו :הטמו הל"מ יפלכ החטה 
לש החטה ירבדש םושמ תמלוה תוהזה .(א"ע ,טצ ןירדהנס) ' היקזח ימיב והולכא רבכש לארשיל 
תא ולכאש לארשי דגנ רקיעב םה ,רופיסה רוביג ,ללה לש החטהה ירבדל המודב ,ארומאה ללה 
תומיל דעו (םידיסחה תקולחמ) הנושארה םלועהיתמחלמל ומדקש םימיה ןמ ךכ .הפ לכב םחישמ 
תעדל הלואגה .ןהיאבגו תוליהקה ידיקפ וגהנש יפכ םיגהונו םבל םידיקפה םידיבכמ הבש ,הנידמה 
םוקמ תא תולגה הספת ,תולגה םוקמ תא סופתת הלואגהש םוקמב .הרומתל האיבה אל ,רוביגה 
.םתוהמ וניש אל ךא םמוקמ וניש םידוהיה .השדח תולג אלא םימיה-ץק הניא לארשייץרא .הלואגה 
,רוביצה ןמ שרופ וניא אוה .ןקזה ללהל םג ("ןקז" רופיסב ארקנ אוה הליחתש)ללה בורק דחא דצמ 
לכ תורמל .ומוקמל עיגמ אלא (ףלודא אוה)ורבח תא ןד וניאו ותומ םויל דע ומצעב ןימאמ וניא 
ךא .הרותה לא םברקל הסנמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדור אוה םיררמנהו םירמה ויתועיסנ 
יפכ ,לכמ רתויש םושמ ךכו .םלועב ומוקמ אצומ וניא אוהו ול תודמוע ןניא ללה לש ויתודימ 
תא דביאש ,םכחידימלת לכ םדוק אוה הז רוביג ירה ,(ללה)ומשמ וא (בויא) דוסיה בצממ זמרתמש 
.7ללה-תיב אלל ללה .ןצבק השענש טחושו טחוש השענש תונברל ךמסומ .ותרבחב וידוקפתו ומוקמ 

ליצהש ,ףלודא :תורחאה תויומדה יתש ןיב םייניב-תיילוח ןיעמ שמשמ הז רוביגש ,אוה לכמ בושח 
העגפנש רחאל בער-תפרחמ וליצהש ,יאקירמאה ןקזהו ,הנושארה םלועהיתמחלמב תווממ ללה תא 
שי ,חכוויהל היה רשפאש יפכ ,הלא השולש ןיב .סישטמורפ לטיג לש התטחשמב זומתב ז"יב ולגר 

םיישיא תולרוג ובצוע דציכ ,"ןולל הטנ חרוא"בש םירוביגל המודב ,םילגמ וללה .םיליבקמ םיווק 
- תוחפשמה ןמ תחא לכל שי "ןולל הטנ חרוא"ב) םיילאנוסרפמיא םיכילהת םתוא ידי-לע דאמ 
.(דיחאו דחא םתוח ירוטסיהה לרוגה עיבטה ןלוכ לע ךא ,הלשמ לרוג - רסיקו טסוש ,רמוז ,ח"ב 
ועלקנש תוביסנהמ תרחא וא וז הרוצב ועגפנ םתשולש .םירירע םתשולשו םמוקממ ולג םתשולש 
יאקירמאה "ןקז"ה ללהל הלגתנש םשכ ,"ןקז" תומדב רפסמל הליחת הלגתנ ללה .ןכותל 
ללגב ןה ,("רתסב ןתמ" תפוק תבינג)ורבע ללגב ןה ,המשא-תושגר ףדרנה הז ןקז .תירבה-תוצראב 
תוברתל ואצי ותבו ונבש םושמ ןהו ,ותרייע ינב לכ ופרשנש רחאל ,האושה ןמ לוצינ ותויה םצע 
הטילפה תיראשל רלוד םייפלא ריבעהל וילע :הווצמ-רבדל חילש ללה תא ךפוה - הער 
ללה .ןורחאה טילפה אוה .'ךקז"ה לש ותרייע-ןב אוה ףלודא יכ ,אוה רבתסמש המ .לארשי-ץ-ואב 
- ןכמ רחאלו ,ףלודא לש ודוס תא הליג אלש םושמ ,הליחת :תווצקה ןיב אוושל רושקל הסנמ 
קנבה להנמ-ןגס .תורילב םיפלחומ םמצע םירלודה .םכרע ודביא םירלודהו דעומה תא רחיאש םושמ 

הנידמה :םייטוירטאפ םיקומינ חילש ותוא ינפל איבמ אוה הקודיצ םשלו הפלחהה תא דדועמ ימואלה 
קשנל ורבח היהש ,ומצע ףלודא .םהמ רכשנ אהי ומצע חילשה םגו :הלא םימולישמ חיוורתש איה 
ןבל הפצמ אוה .ףוקו יכות ,הרמיז-תביתב םוקמל םוקממ בבוסה ןצבקכ ץראב עיפומ ,ללה לש 
.ומוקמ תא.ספותו ךלוה ללה .הלא הלוגו-ןצבק-ילכ ול שירוהל ידכ ,םירוסה ידי-לע הבשנש ,ותוחא 

:ללה תרוצ טשופו ףלודא תרוצ שבול לוכיבכ ומצע אוה 

.120 ימע ,ל"נה רמאמב ,סייו ללה .6 
ימע ,1955 ,םילעופ תיירפס ,"םנמז ןיבל םניב" ורפסב ,ךונגע לש ותריציב תורתסנהו תולגנה" :ינענכ .ד .ד 
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שולש םייתש ותוארל יתייה לדתשמ ןכו ףלודא לש ויתובקע תא יתייה רמוש -יל יתרמא רבכש ומכ 

לע ותוא בכעמ ינאש יתיאר ךכ רחא ,רפסלו דחא םוקמב דומעל ונייה םיגהונ הנושארב .עובשב םימעפ 

הרמזה תבית לעב ינאש ילע םירובסש יתחגשה אלו םיקרפל ותוא הוולמ יתלחתהו ותסנרפמ ךכ ידי 

ףלודאמ רתוי דיקפת ותואל תוירבה יניעב יתייה הפי יבש םומ די לע ינאש ,יתוא עייסמה אוה ףלודאו 

.(97 ימע ,"םדה יוסיכ") 

:הטילפה תיראש לש התוהמו הלרוג אוה ןהיניב הקיזה ןמו תויומדה שולשמ עמתשמש המ 

ןווע לע ףסכב רפכל תונויסנ ידיל התוא האיבמ התמשא .תירירעו הסורה ,תינצבק ,המשא-תפודר 
.תונברקל רוזעלו םנווע לע םפסכב רפכל םישקבמ ועגפנ אלש םילוצינה .המודמ 

,המשאה .לארשי-ץראו תירבה תוצרא תודהיב בטיה םיעודי ,םייתרבח םיכילהת הצממ רבחמה 

:אוה בושחש המ .הזב אצויכו םהמ תינהנה הנידמה ,םייקוחה םהינעמנל םיעיגמ םניאש ,םימולישה 

,לוגלגו לוגלג לכבו רתאו רתא לכב האושה ילוצינ .תונושה תויומדה ןיבש ילרוגה ,ידרוגה רשקה 
תונוש םינפ אלא םניא וללה .םרובטב הז לא הז םירושק ,הירחא ורתונש ןיבו האוב ינפל ולצינש ןיב 
הברה הנוש הניא - ילאודיבידניאה בויא לש וזל דוגינב - ילוא ,ותירחאש יביטקלוק בויא לש 

.("הליפנ"ה רחאלש)ותישארמ 

ו 

תוינבת לש הרושב אלא יתלילעה ףצרב םיפשחנ םניא "םדה יוסיכ"ב םיירקיעה םינינעה ןמ המכ 
וא רופיסה לש דוסיה-בצמב םיינושל חתפמ-ילמסכ וא ףצרה לעמ תוליבקמ תועפותכ תולגתמה 
היווהה לש תיקסטורגה התועמשמ-וד לע דמועה ,יעמשמיוד רופיס והזש ,קפס ןיא .וירוביג תומשכ 
תולובקת היושע איה .םכופיהו םירבד הבוחב תנמוט השדחה תעב תידוהיה הירוטסיהה .תירוטסיהה 
,ךכ .יתצלפתה ןפוצרפ תא ףושחל ידכ ,ןהב ןנובתהלו אובל ךירצ קר ןמאהש ,תויקסטורג תולובקת 
ישארה רוביגה לש ותכאלמו הטיחש רחאל קיתע גהנמ אוהש ,"םדה יוסיכ" רופיסה םש ,לשמל 
(קילאיב לש וריש רחאל הנממ עמתשמה לכ) "הטיחשה לע" תוכרב ,הטיחש :הטיחשה איהש 
לע וסיכ םייוגו םידוהיו ,םידוהי וטחשנ הבש הפוקתב דואמ םייעמשמיבר םיגשומ םה "םדה יוסיכ"ו 
קקזנ רבחמה .לארשי תודלות לכב וטחש אלש יפכ ,וטחש םיטחושהו (עמשמ יתרת) םמד 
תורוניצ ומתתסנש םושמ ,"הטיחש" דמל ללה .תונוש תורוצב הלא םיגשומ לש םתועמשמ-רדל 
העיגה ראווצל דע ןיכסה עיגהשכ ףוסב"ש דע ומצע סנרפל תגשמ ודי ןיא ךא !םירחא הסנרפ 
לש ודכנ רשאכ ,גישהש הדובעה םוקמ תא תונפל וילע היה םכסהה יפל .(66 ימע) "ידיל הסנרפ 
הטחשו םלועל המחלמ לש ברח האב"ש םושמ ,םייקתמ וניא הז "םכסה" ךא .תורגבל עיגי טחושה 
תוקולחמב ןומטה דרוסבאה תא ןאכ ףשוח םינומוהה .(66 ימע)' "םתטיחשמ םילכואלו םיטחושל 
הפורטסאטאקהש םושמ ,תומלענו תוזוגנ הלא לכ :הסנרפ לע תונטקה תומחלמבו תויתליהקה 

.הירוטסיהה ןמ םידמול םניא םידוהיהו תולטב ןניא ןמצע ןהש יפ-לעיףא !ןתוא תלטבמ 
לש התטחשמל ללה לגלגתנשמ רקיעב הלגתמ תירוטסיהה (הקסטורגה בטומ וא) הינוריאה 
ןושל יפל ,איה תעלבומה הלבקהה .םדה לע הסכמו הטיחשה לע ךרבמ אוה הבש ,סישטמורפ ילטיג 
ןדארזובנ אבש דע תוסכתהל ןאמו ססת ומדו והוטחש םידוהיהש ,הירכז איבנה לע הדגאב בותכה 
זומתב ז"יל רושק יזכרמה עוריאה .םילשורי ינבמ ףלא העבראו םיעשת איבנה לש ומד לע טחשו 
.דועו לכיהב םלצה דמעוה ,םילשורי תמוח העקבוה ,תוחולה ורבשנ ובש םוי ,(ללה ייחב רמה םויה) 
שי ילואו ."הטיחשה לע" קילאיב לש וריש רכזל םג ,רומאכ ,םיפרטצמ הלא תוברתו ןושל-ירכז 
לש םילוגנרת ינימ ,םיל רבעמ םיחבטנ לארשי ינומהש ןמזב ,םיטחשנה םילוגנרתה תואמב תוארל 
םושמ הבקרנש ולגר תרפכ - ללהל םירלוד י"ח אובל דיתעל חלשת תיבה-תלעבש רקיעבו) הרפכ 
רכש לש רזומ רשק ןיעמ תרצוי הלבקהה .(וחוכ תסיפאל דע דעומ ותואב דובעל ונממ השרדש 
וטחשי אלש ךע רפוכי אל ללה לש 'רמד" .םיקחשנ םידוהיש םושמ ,לוכיבכ ,םיטחשנ םידוהי .שנועו 
,ענה טרסה תטיש יפל ,הארונ תשורח ןימ איה ןאכ תישעמה הטיחשה .תספות הניא הרפכה :םידוהי 
םימלעתמ עצב-יפדור םידוהי .העצבל הבילש םושמ ,הדובע ןוירפ לע תצחול סישטמורפ ילטיגשכ 
הזל הז םיברע לארשיש הלגמ ארונה "דבב-דב"ה .סוניקואה לש ינשה רבעה ןמ השענש הממ 
ןיעמ ,ינויגה;יתלבו יקסטורג ,רזומ ןויגה רצוי הז "דבב-דב" .תקדצומ-יתלב ילואו הארונ הרוצב 

.וכרצ לכ קדצומ וניאש ,ןידה תקדצה 
תא ,לוכיבכ .,הלותו ןידה לש הקדצה ןיעכ איה ףא תרצויה תיקסטורג תיעמשמ-וד תלובקת 
למס אוה םג רלטיהל המודב .ידוהי למס ותואל ףלודא םשה ןתמב אוה םמצע םידוהיב האושה-רלוק 
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ואב םישק םימי" :בער-תפרח לבוסו המחלמ לש הנברק אוה ול המודבו הנושארה םלועהיתמחלמב 
רלטיה השעמכ השע אלש ומצע תא אוה חבשמ םוקמ לכמ .םיחתפה לע רזחל אלא ול היה אל .וילע 
:תוירעב אטח ףלודא .(82 ימע)"ול הטשוהש בטור לש הרעק ליבשב תוריזנ יתב-יחתפ לע דמע אלו 
אוה .ואצי ונממ הליהקה לש היבירחמו היסרהמש ,דשוח אוהו םיאצאצ ול ודלי תונוש תויוג 

:ללה ינפל הז ןינעב הדוותמ 

רלטיה לש ותעיסמ דחא ץקשש ומולחב הארש יל רפיסו ועריא המ ותוא יתלאש .רתויב אכודמ ויתאצמ 

תינודאה לש הנב אוה ץקשה ותואו היה ותוחא ןב ידוהיה ותואו הנושמ התימב וגרהו דחא ידוהיב עגפ 

ותוא תודלותמ והשמ םהב שי םלוככ םבורו תונוימד ינימ אוה האור םויב םאו .ףלודאמ ונממ הל דלונש 

.(96 ימע ,םש)ןווע 

דואמ תיעמשמ-וד הייאר תרצוי (םישעמהו םשה תועצמאב) רוביגה לש תיעמשמיודה ותגצה 
תוגהנתהה ןיב קודה רשק שי וליאכ ,וחצור תא ןברקה רצי וליאכ .חצורהו ןברקהיירשק לש 
.(ידמ בר יוליג ילוא) בר יוליגב םירמאנ הלא םירבד .8ומצע חצורה ןיבל םיחצרנה לש תיתרבחה 
לוכיבכ םהילע ואיבה םידוהיה .םיחצורה תקדצה םושמ הזב אהתש אלב ,ןידה-תקדצה בוש םהב שי 
.חורבו רשבב םהלש םהיחצוריתובא םה .וחבטנש ינפל הז תא הז וטחש םה .םהידי ומב םצק תא 
תאשונ איהש םושמ ,תיאכז הניא הטילפה תיראש .ערה לכ שרוש םה תוללובתההו עצבהיתפידר 

.תחאכ תבייחו תיאכז איה .ןידה תא הילע ואיבהש הלא לש םנוועב 
.יעמשמ-וד חרואב הז רופיסב וראוה השדחה תעב לארשי תודלות לש דוסיה יגשוממ המכ 

ןמוטה רבדכ ,השעמל הכלה השממל הלוכי תורפסה קר לבא ,תואיצמב םנמא תמייק וז תועמשמ-וד 
.היילעו הלצה :ןוגכ ,םישעמו םיגשומ םה הלא הנושארבו שארב .וכופיה תא ובוחב 

םהידי ומב לצניהל םילוכי םניאש אצומ-ירסח םיבצמל םירוביגה םיעלקנ הריציה לכ ךרואל 
.תווממ םליצת תלוזה לש הקדצ קר .תווממו בער תפרחמ םליצהל םייושע ץוחה ןמ םישנא קרו 
םילוצינל הלואג האיבמ איהשמ רתויו ,העושיו המחנ איבת וז הלצהש אלב םילוצינ םנמא םירוביגה 

וקיסעמ בער-תפרחמ ללה תא ליצמה טחושה :חוור המע שיש הלצה וז .םיליצמל חוור האיבמ איה 
ידכ התטחשמב הרשמ ול הקינעמ סישטמורפ ילטיג ,(ודכנ תבוטל םוקמה תא רומשל)ולצנל ידכ 
ותוא קיסעהש ןיצקה ןוגכ - ףלודא תא ,לוכיבכ ,םיליצמה םייוגה .ויתומצע חיל תא ץוצמל לכותש 
ןזח .הכרב ול האיבמ הניא הלא תודובעמ תחא לכ - תויחב לפטמל ורכשש סקרקה-לעב ,סייסכ 
ךותמ בוש לבא ,ךרפ-תדובעמו בערמ ,תירבה תוצראל רגיהש ידוהיה ריעצה תא ,לוכיבכ ,ליצמ 
קוחד ףתרמ םהל םינפמ לארשי-ץראב הינאווליסנארטמ םילוצינ גוז לש םיבורק .ולצנל הנווכ 
לארשי תודלות תא ,ןונגעד אבילא ,תנייפאמה תירקיע תינבת וזו .חוורל תכפהנ הלצהה .םירוגמל 

.ונתאמב 

לש הכורא הרוש שי םהישעממ הפי םיחיוורמה םיליצמ דצלו יעמשמ-דח וניא ,רומאכ ,הז רבד 
ללה תא ליצמה לבסה .םעצבל םבילש לארשי ירישעל דוגינב ,םידורמ םיינע - םבור .תמאייליצמ 
ףלודא תא ליצמו רזוח הזו בולע ןצבק ליצמה ףלודא בושו ,המחלמב וליצמה ףלודא ,הסירדה ןמ 
ןאכ םג .םתדובעב ותוא םיפתשמו םפתרמב ללה תא םיחראמ האושה ילוצינ .ול שירוהש השוריב 

.יעמשמיוד רואב הלצההיתודלות תא ריאהו וכופיהו רבד תוינבתיתרושב רבחמה הליג 

ץוביק תא ,לארשייץראל תידוהיה הריגהה תודלות תא ידמל יעמשמ-וד רואב םג ריאמ רבחמה 
לארשייץראל םילוע םניא ,הטילפה תיראש ינב ,"םירגהמ"ה ינש .םינוש םינינע דועו תויולגה 
.תירבע עדיש אלב סקרק לש ןמגרותמ שמשל שקבתנש םושמ ,תועטב ץראל אבומ ףלודא,:םנוצרמ 
רישע ןובשח לע חלשנ ללה .ומוקמ הב אצומ וניאו יפוריא ןצבקכ ץראה ינפ-לע דדונה רגהמ אוה 
איבה אל "םוקמה בוריק"ש שוריפב רמאנ תויולגה-ץ-םיק לע .ול הנק הזש העיסנ-רטשבו •יאקירמא 

תולגל הסנמ רבחמהו שדחמ ונחבנ תונויציה תודלות לש דוסיה-תוחנהמ המכ ."תובבלה בוריק"ל 
.םירבדה לש קפקופמה םעמשמ 

יוסיכ"ב שי םא .תונוועה לכ לע ,לוכיבכ ,רפכמה רופיסה לכ ךרואל רבחמה הלעמ דחא ןינע 
םידסח תולימגבו הרותב קסועה לכ" :ל"זח ורמא רבכ .הז םוחתב איה ירה המחנ-תרושב "םדה 

ןיעמ לש תיעמשמ-ודו תיקסטורג הגצה לע ססובמה יאקירמא-ידוהי רפוס לש הזחמב המוד הראה .8 

.(ידוהיל שפחתהש יצאניינמרג קפס ידוהי קפס אוהש יצאנה עשופה)ןמדלוג םשב ךמכייא" 

 R.Shaw, The Man in the Glass Booth, New-York, 1968.
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תולימגב תצק קסוע ,וינב רבוק ללה .(א"ע ,ה תוכרב) "ויתונווע לכ לע ול ןילחומ ,וינב תא רבוקו 
לע ויפמ דמל ףלודא :הרות םדמלמ אוהש ךכב אוה וירבחל השוע אוהש ירקיעה דסחה לבא ,םידסח 
שמשמ אוה הקירמאב תונוש תויומדל ,הליפתהיתולמ אורקל ךמל יאקירמאה ןקזה ,ומא תריטפ םוי 
הלעש ריעצ יאקירמא םלע ,ןימינבל םירועיש דמלמ אוה ףוסבלו הרות לש הלהאל ןסינכמה דמלמ 
תועצמאב .הלואגל דחאה חתפה אוה "הרות דומלת"ש ,רבתסמ .הרות דומלל ידכ לארשי-ץ-ואל 
אלממו בשו בטומל םינב ריזחמו (ותמשנ ישרשו וכרד יפל דחא לכ)םיקוחר ללה ברקמ הרותידומלת 

.הרות ץיברמה בר לש דיקפת - ונממ לטינש דיקפת .ותוא 

ז 

,הרמזה תבית ,התורכה לגרה :רופיסב דוסיה-ילמסמ המכ לש טרופמ רואיתל סנכיהל הצור יניא 

לש הבכרמו דלי ללה היהש ןמזב התרכנ אל לגרהש רמואש יד .ותחפוהש םירלודהו יכותה ,ףוקה 
ןיב רבקנשמ התרכנ אל םג איה .והליצהו ,לארשי יינעמ ,טושפ לבס אבש דע והתסרדו טעמכ רש 
קר :וליצה ,ויאכלחו םעה יינעמ ןכ םג אוהש ףלודא ותואש םושמו םלועה-תמחלמב תולופמ 
ןיבש חתמה .הלש עצבה-תוואת ללגב ולגר התרכנ סישטמורפ ילטיג לש התטחשמל לגלגתנשמ 
,לארשי*ץראב הכלהו התחפוה וז .לגר התוא לש הילוגלגב הלגתנ חוור םשל הלצהל הלצה 
הלפיטש ,רשיה בק תרבח ידי-לע ץע לש לגר ול הנתינו ימוג לש לגרה תא סרה ליבומוטבאשכ 
השע הטוש-דיסחש םושמ ,לגרב ולגתנ םיטטחו (ץראב םויקה-יכרע תתחפהל ןמיס)האושה-יעגפנב 
יטילפל ודעונש םירלודה תא תלטונ הנידמה .וירלוד ותחפוה ןכ ולגר התחפוהש םשכ .השעש המ הב 
איה יזכרמ למס .ץראה לש םויקה יכרעב תחפוה והשמש רבתסמ בושו םהמ החיוורמו האושה 
רחאל הדמגתנש ,הירטסוא ינפילע דדונ אוה המעו יפוריא ןצבקמ הלבקמ ףלודאש ,הרמזהיתבית 
ינב לש םתריש ,לוכיבכ ,תרמזמ הביתה ,םנמא .ץראל עיגמ אוה המעו ,הנושארה םלועה-תמחלמ 
,םיישממ םיכרע בוש וב ןיאש רמז והז ךא :("תמא ותרותו תמא השמ") םוניהיג לש וחתפב חרוק 
הילאש ,םידודנה למסכ ,הביתה אלא הרתונ אל ותראפתמ ךא .ראופמ רבע לש דבלב רתסנ דה אלא 
םיכלוה ,ופילחמש ללהו ,ףלודא ,"יחצנה ידוהיה" .תוינעוצ תויח יתש ,יכותהו ףוקה ופרטצנ 

.הלכית אלל םידודנ לש תינעוצ תשרומ ישרוי םישענו 

םייפוריא םילמס הלאש ,יל הארנ ךא .םיידוהי תורוקמב םג םיעיפומ הלא םילמס ,םנמא 
םידודנהיילמס .יפוריאה םיפוא ללגב אקווד רתוי תעזעזמו רתוי הפירח איה תילמסה םתמצועו 
םא :אבה רודל שירוהל יושיע אוהש דחאה רבדה םהו ללה ידיב רתונש דחאה רבדה םה םייפוריאה 

.םייח ויהי וייח םא - היחי םאו ,היחי הז רוד 

ח 

תומחלמ רחאלש רוד ,אבה רודל ול היהת תומד המ .םירבד לש םרקיעל םיעיגמ ונא ןאכו 
חרוא"ב רבכ ןונגע לאש וז הלאש .האושה רחאלשו (םיברעב םידוהיה תומחלמו םלוע-תומחלמ) 
לאפר הז :רוביגה-הפסמה לש ומולח-ונוזחב קונית לאפר תומדכ ותומד אהת םאה - "ןולל הטנ 
םיידי ול השעיש ול" חיטבה ויבאו וידי יתשמ םדיג אוהש םושמ ,ןיליפת חינהל לוכי וניאש קוניתה 
רחא חוסינב וא ?יזדנינייפ ,יזדנינייפ קעזיו םיקוושה ינפ לע דודניו ובקע לע הלתי םאה ?ימוג לש 
םאה ?ונממ וא תורבקה-תיבל םיכרד ישפח םחורי ללס םאה :"ןולל הטנ חרוא"ב ןונגע חסינש 
לע ידמל השק הבושת רבכ הנתנ תואיצמה ?ץק וא הייחת הלא םיריעצ לש םתלועפ תרשבמ 

.תורפסב וגצוהש תולאשה 
לש הדיתעלו תילארשיה תידוהיה הרבחל סחיב הלאש התוא תלאשנו תרזוח "םדה יוסיכ"ב 

אלל הראשנ םילוצינה לש תיאקירמאה החולשה .םירירע םה הזה רופיסה ירוביג לכ .וז הרבח 
אוה ללה .וללובתנש םושמ םיקצרנ וא םידבאתמ םהינש .םתתימ איה םינבה לש םתוללובתה .ךשמה 
,ללהלו ףלודאל הטילפל רתונש דחאה ןבה .םיבירחמו םיסדהמ םה םייקוחה וינבש ,ףלודאכ ירירע 

:רמאנ וילעש ,ףלודא לש ותוחאיןב אוה ,שירומו באכ ףלודא לש ומוקמ אלממה 

היבשוי לכש תחא ריע ןב ףלודא אוהש ףלודא יל רפיס .ףלודא לש ותוחא ןב תא יתרכזה םא רכוז יניא 
תומיב בערב ותמ םהמ לארשי ץראל וכלהש ולאו ,רתונ אל םהמ דחא ,רלטיה ידי לע וגרהנ םידוהיה 

תוחא ףלודאל ול התיה .ץראה שוביכ ימיב םייברע לש םיזגפ ידי לע וגרהנ םהמ ,הנושארה המחלמה 

.םולכ אלב החינהו ותוחא לעב ונייה ,ןבה יבא תמ .ןב ול הדליו ירבע הרומל ינש גוויזב האשינש תחא 

סנכנ לידגהשכ .וכוניח לע האיצוה הכסחש הטורפ לכו השק הדובע ךותמ ינוע ךותמ ןבה תא הלדיג 
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ימיל ךומס לארשי ץראל אב .התוא הלעיש ומאל הל חיטבהו לארשי ץראל הלע ףוסבלו רעונה תעונתל 

השענו תחא הצובקל ךלה המחלמה רחא .אפרתמו עצפנו המחלמב ףתתשנ .םייברעהו םידוהיה תמחלמ 

ועמש אל ךליאו ןאכמ .יבשב ותוא וכילוהו והוספתו לובגה תא םירוסה ורבע דחא םוי .רוטקרטב שרוח 

.(95 ימע ,"םדה יוסיכ")םולכ וילע 

.ידוהיה לרוגה לש הארונה תורירשה לכמ רתוי ,ילוא ,הצמתמ וז תומד לש הלרוגב 
תולגה תוליהק לש הגהנהה יכרדו םויקה-יגהונש םושמ ,ינחורה הדיתע תא הרתפ אל לארשייץ-וא 
לש תקולחמה .םתוהמב ונתשנ אל ךא ,תינידמ-תינוליח היצאמרופסנארט ורבע םה .הילא ורבע 
יזיפה ינוציחה בצמה ןיב רשק אוצמל ,לוכיבכ ,רשפא ןאכ םג ילואו הווהל הלגלגתנו הרזח רבעה 

:הבר תופירחבו יולגב וז הקיז םיעטמ ןונגע .ימינפה בצמה ןיבל 

וברחש וישכע .םשה לוליחו תוחפשמ לוקלקו דחושו ןוממ זובזבו תקולחמו תוטטקו תוביר ירבדל ץק ןיא 

ןמ םישק םירוסיב הסנתנ תמ אלש ימו ,תוירזכא תושק תותימב וגרהנ ןבורו תולהקה ולטבו םירעה 
תורצ ורמאש םהירבד אלולו .םתוא חכוש יניא ינא ,םחבשש ימ ירשא .םירבדה ועקתשיש בטומ התימה 

חונ העומשה ןמ תונושארה תורצה תא וריכהש םה רמוא יתייה תונושארה תורצה תא תוחבשמ תונורחא 

אלמלא ךל רמוא דועו .ןחבשל יל השק הייארה ןמ תונושארה תורצה תא יתרכהש ינא ,ןחבשל םהל היה 

םמצע וליגרהש ליבשב .תקוזינ לארשימ תחא ןרופצ התיה אל תושרל תועדוותהו ערה ןושלו תונישלמ 

הז רבדו םש וניאר הז רבד .םמצע םשל םמצע וליגרה םימש םשל תושרל עדוותהלו הז לע הז ןישלהל 

ונחיטבה רבכ ץראל הצוח יבגל ,ץראל הצוחבמ עורג לארשי ץראב ,רמוא םא יל יוא .ןאכ ונא םיאור 

לארשי ץראב יבא .'וגו םתולכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו ה"בקה 
םהב ויה אלש ידי לעו ויה הרז הדובע ידבוע םלוכ באחא לש ורוד וניתובר ורמא .הברה קדקדמ לוכיבכ 

.(66-65 ימע ,"םדה יוסיכ")ןיחצונו המחלמל ןיאצוי ויה ןירוטליד 

.םכרצ לכ םירבתסמ םירבדה ןיא ימינפה בצמל ינוציחה לרוגה ןיבש רשקהיתרישק תורמל ךא 
ןבומב)תובאש דואמ יללכ ןפואב רמול ונלוכי ללה לש וינב וא יאקירמאה באה לש וינב יבגל םא 
ןיב תואנ ןוזיא ןיא .הפ-ירועפ ונא םיראשנ ןאכ ירה :הניהקת םינב ינישו רסוב ולכא (רתויב בחרה 
םא ,ההותו רזוח אוהש םשכ ,הז רזומ לרוג לע ההות ומצע רוביגהירפסמה .םיינישה-תויהקו סובה 
הלרוג ןיבל ידוהיה םעה לשו דיחיה לש תיתרבחה תוגהנתהה ןיב שנועו רכש לש אוהש לכ רשק שי 
:לאה לש היקידואת םושמ םעה-תמשאהב שי - הצרת :תיעמשמ-וד בוש איה הראהה .המואה לש 

:םימלועה ןוביר לש ןידל ותדמעה םושמ ,םעה לש ודיתעו ולרוג יבגל ההימתב שי - הצרת 

ולגתנ וליאו ןמז רחאל םיאבו םילגתמש םישעמה לע לבוק יניא הריתי תומימת ךותמש ילע רובס התא 

םילשוריל יתיילע רחא דימ יל הלגתנ וליא ןוגכ .ןמז רחאל ןכ ןיאש המ ןקתל ונייה םילוכי םנמזב 

ותוחא ןבו אוה ףאו .םניח תוחרט ינממ יתייה ענומ ירה ןבדנה לש וריע ינבמ אוהש ףלודא יל ןמדזנשכ 

םיסכנ לעב היהו סדרפ וא הדש תקלח ול תונקל ותוחא ןב היה לוכי קנבב דקפוהש ףסכבש ,םיחיוורמ ויה 

לע לבוק יניא ינא לבא .םירוסה ידיב יובש היה אלו ץראה לובג הצקב רוטקרטב דובעל ךירצ היה אלו 

הלעמל אוהש יקלאה לכשב רומג ןוחטב ךותמש ,ןמז רחאל השענש ןיבו ןמזב השענש ןיב רבד םוש 

תא ינא האור רבכש ,הזב ךיראהל הצור יניאו .השענ ותעבו הפי יושע לכהש רמוא ינא וירוצי לכשמ 

המואה ןמ שילש תגירהב שי לכש המ ןכ םא ,לואשל שקבמ התאש ,ךנושל הצק לע הצבצבש הלאשה 

הפצרה תחדה ןוגכ םישטמורפ ילטיג לצא הרשמ ול שקיב וליאש ,םמושמ ץוקיש דיב תילארשיה 
ינא םא אלא ,לארשי יאנוש לש םתגירהב שי לכש המ ןכ םא - לבקתמ היה םא קפס הטיחשה ףתרמבש 

.(96-95 ימע ,"סדה יוסיכ")ךכ ידי לע יינא הטוש םולכ לודגה לכשה תא גישהל לוכי יניא ןטקה ילכשב 

המיא-בצמ ותוא לש רזוח לוגלג םושמ וב שי אבה רודה לש ומויקל יזיפה ןוכיסה םוקמ לכמ 
םאו םייחב ראשיי םא קפסש ,הז םלעל ."ןולל הטנ חרוא"ב םלש רוביצ לש וראווצ לע ברח חינהש 
- ףלודא וירחא ריאשהש תשרומ התוא ודיבו ללה הפצמ ,םייח ויהי וייח םא קפס - ראשיי 
ויתובאכ םומ לעב היהי ,םה םירובס ,יבשה ןמ יח אציי םא .יכותהו ףוקה ,הביתה :הלוגה-ילכ 
האובנ .השק תוזח ,ןבומכ ,וז .ותסנרפל תובדנ ץבקלו םירפכו םירע ינפ לע דודנל אוה םג ךרטציו 
ותוא אוה הלפאב ,רומאכ ,ריאמה דחאה רואהשכ ,הלואג אלל תולג ,קורימ םהב ןיאש םירוסי לע 
.ללה יפמ הרות דומלל ידכ לארשי-ץראל הלעו הרותב ושפנ הקשחש ,יאקירמא םלע ותוא ,ןימינב 
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,תדמוע איהו :תוומבו םייחב ,ןמזבו םוקמב היולת הניאש הרותה :ןורחאה הלצהה-ןגוע והז ילואו 
םוקמ לכבש ,רופיסה ןמ םידמל ונא .המוקתו האוש ,הלואגו תולג לש הקיטקלאידל רבעמ לוכיבכ 
אוה .םלועה ןובירב וליפא הרושק הניא הרותה .אתרופ המחנו אתרופ הלואג שי הרותידומלת שיש 
רבעמ ימצע ךרעכ תמייק הרותה ךא .בוטה דצל אלו ערה דצל הירוטסיהה לש הכרד להנל לולע 
אכה תויהל יושעה 'ףולל הטנ חרוא"ב שרדמה-תיבל חתפמ ותואכ ,הירוטסיהה יכבנבש ערלו בוטל 

.הלוגבו ץראב ,םתהו 

ט 

םישעמו הבושת" יכו "ןידמוע םניא םירומג םיקידצ ,ןידמוע הבושתיילעבש םוקמב" :ורמא ל"זח 
וליפא) הבושתיילעב םה ,הז רופיסב דחא םהש ,םירוביגה תשולש ."תונערופה ינפב סירתכ םיבוט 
אוהש ףסכה ידי-לע הבושתב רוזחל הסנמ ןקזה יאקירמאה :(הבושתב רוזחל הסנמ סישטמורפ ילטיג 
הקדצילעב אוה ללה :ןורחא ןורחאו ,ותבושת םה ויודיוו ףלודא ירוסי :הטילפה תיראשל חלוש 
יופצה ."הריזגה עור תא תלטבמ םירוסיה ךרד ןיא ,םיקרמתמ הבושתה ילעב ןיא ךא ,םירוסי-לעבו 
ידכ הלוג-ילכ ודיל תחקל ךרטציו םייח וייח ויהי אל יח אציי םאש ,הטילפהידירש ,יובש ותואל 
לארשי-ץרא לש החוכב ןימאמ ןונגע ןיא הז רופיסב .השק תוזח םושמ וב שי - ומצע םייקל לכויש 
םניא הישנאו הידיקפ .10"הדשה תקלח"מ עקובה רואב האור וניא וליפאו םידוהיל הלואג איבהל 
לש םירוסיה ךרדו ,ןונגעד אבילא ,םימיה תירחאל ונעגה םרט .הלוגבש םידוהיו םידיקפמ םינוש 
,םעה לש לבסה תפוצר וכרדב תפסונ הנחת אלא הנניא לארשי-ץ-ואו הכורא ןיידע ידוהיה םעה 
."ויעצפ לע חלמ קוזבל ןיא םד תתושו הברה הקלש ימו :הברה הקל - הברה אטחש יפ לע ףאש" 
ילאוטקא אוה םלוא :הירחא בריאל ןמז וא םימיה-תשש תמחלמ ינפל ,הארנכ ,בזרכנ הז רופיס 
.ןמזהו םוקמה תעד לע ,וישכעו ןאכ ובתכנ וליאכ םיעמשנ םירמה וירבדו ,בתכנ רבכ-אל הז וליאכ 

תטלחומ תמאל תרמייתמ תונמאה ןיא .תמא ירמא טשוק םה ןונגע ירבד םא ,וננינעמ הז ןיא 
חלמ ןונגע קזב ,רופיסה ףוסב ורוביג תזרכה תורמל .םעז תאובנכ וז הריצי ןיבהל םיפידעמ ונלוכו 
וינפ תודעומ ןאל :םילאושו םיעזעוזמו םיהמת ונתוא ריאשמ אוהשכ :ארונ ןוחקיפב םעה-יעצפ לע 

ירעצו םירורמ עבשש הז םע לש 

."רושימל בוקעה היהו"ב םירומיה קורימ ןוגכ .9 
"הריש"ב םג הלגתמ המוד םלוע-תפקשה .607 ימע ,"םושלש לומת" 'ר .10 
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