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רוהטה רופיסה לא / רמיק .ש 

תירבעה תורפסה העדוותנ ןונגעב .םינפ יפלכו חח יפלכ ןונגע י"של לב1נ סרפ ןתמ לודג 
תונקותמכ ,חוכ-תלעבו דוחיי-תלעב תתפסכ הלעפ רכוה !לודג יבמופב םלועל השדחה 
םיארוק :םימעה ברקב ונתורפס לע העידיה איה הלד המ ראתל השק .םלועה תויורפסבש 
תירבעה תורפסה .דבלב ך"נתה תא הב והיזש שיו ,המויק לע ועדי אל םירואנו םיליכשמ 
רפסכ וא תעדונ-אל ץראכ התיה התודסייתהל תולבוי העברא גוחת םינש המכ דועבש ,השדחה 
לש ותוכזו !התוא ןיכהל םיכירצ ויהי ,הב וריכהשמ וישכע .םימעה יליכשמל םותחה 

.הלוכ לע לגלגתת ןונגע 
,ולוכ םעה יניעב ונתורפס התלעתנ ןונגעב .םינפ יפלכ השעמה בושח תוחפ אל לבא 
םילזלזמ ויהש ,םיידוהי םיריעצ םתוא .הל הצוחמו ץראב םינבה תוברל ,להקה לכ יניעל הדבכנ 
תרכהל ואבוי םחרוכ-לעב .הל שחכתהל וישכע ולכוי אל ,הדוחייל םפא תא םימקעמו הכרעב 
הניחבמ םגו תיאידיאו תיטאמית הניחבמ םג תרוסמה לע היונבה ,תידוהיה רופיסה תונמא 
רכומה אלפה ינפב וישכע ודמעוי הרואל ותואינו הל וקקזנש הלא םגו .תינונגסו תינרוצ 
היצאמיטיגלב וישכע התכז תידוהיה רופיסה-תונמא .תירוקמ תידוהי תוינרוצ בוציע לש 

.הרומג 

.םינש לבוימ הלעמל ךשמב בציעו לשיח ןונגעש ,תידוהיה תונמאל ודחייתנ לקשמו ךרע 
ונאש לככש ,הילע ונתעד ןתינש ןידה ןמו ,תיפוס החכוה תדחוימה תיתונמאה ותטיש וז 
לש ותריצי לא ברקש ימ .הרוריבמ לודג המומיע ,האירקבש האנה ךות התוא םישחנמ 
םג אלא ,הכרע תא םיעבוק תואידיאה ןעטמו םיאשונה ךרעמ קר אלש ,לילעב שח ןונגע 
לכ םג אלא ,תוכרעמהו םישעמה תופרטצה קר אל t הלש רופיסה ךרדו הלש תולכתסהה ךרד 
אל ,םלענה ןמו יוצמה ןמ איצוהו םסקו רציש תומלועה י"של אל — ונתנווכ .דוחל השעמ 
םיעובטה ,הקסיפהו קוספה לש ןטקה םלועה הזל אלא ,בציעש תויומדלו םקרש תולילעל 
דיגמה ,ןונגסה לעבו הרוצה ןמא ,הריציה לש ןטקה םלועב ןמוניפכ ןונגע .דחוימה ומתוחב 
אללו םירז םיטנמלא בוריע אלל הרוהטה ותוינרוצ .ןמא לש תומילשל עיגהש ירופיסה 

.תערגמ וא תרתוי 

אוהשכ ,רוהטה רופיסה תא רצי ןונגע יכ ,העיתפמהו הטושפה העיבקה לא םיעיגמ ונא ןאכ 
תסנכה"ב ,"ןולל הטנ חרוא"ב ,"טושפ רופיס"ב םידומע המכ ארוקה .דבלב השעמ-דופיס רפסמ 
םא םגו ,השעמה-רופיס דחא דיימ רדגנ ,"ותשורגו אפודה"ב ,"םינומא תעובש"ב ,"הלכ 
הטנ חרוא"בו "הלכ תסנכה"ב ןוגכ) תודוזיפא לע תודוזיפא בבגמ ,םידדצל שרופ רופיסה 
שיו ,ףונ ירואיתבו הביבס ירואיתב הברמ רפסמה ןיא .קספנ וניא השעמה-רופיס — ("ןולל 
םתוא גיצמ אלא ,םראתמו םדא ינב רידגמ אוה ןיא ;ורופיסמ ירמגל םתוא טמוש אוהש 
ןונגעש המ לכ אוה — "הקתשו היפ לריצ הצמיק") םתייוועהבו םתעונתב ,םגישודכחישב 
םיטטיפאהו םיראתה לכ וקרזנ !(הנושארה םעפב "טושפ רופיס"ב לריצ תא וגיצהב רמוא 
.םומיסכאמ דע עיגמ םיטרפב חמיקה .הנומתה תא אלמל ידכ םהב שיש ,םייניבה-יטרפ לכו 
םירוביגה ושע רשא לכ ,םמותכ תורוקהו םישעמה תא רפסל :ותילכת לא רתוחו ףש רפסמה 
תנוכתמה יפל לכה תא רפסל ,רפסמ אוה םהלש הירוטסיהה תא לוכיבכ ,םהב השענו רופיסב 

.ובילב ולעש האידיאהו 

,תיתרבחה תואיצמב תולכתסהה תופירחמ רופיסה תא ששורמ השעמה-רופיס ןיא םלוא 
הבשחמה דבוכמו ,םיעדומ-יתלבה םייתחתה הידבר תוברל ,םדא לש ושפנב הנחבהה קמועמ 
,("הריתיה המשנה" לקשמ-לע) ןונגע לש הריתיה ותונמא וז .ןויסנ-לעב םדא לש המכחהו 
תושגרה תאו תורתסנה תובשחמה תא םגרתל םיעצמאה תא םגו ךרדה תא םג אצומ אוהש 
וא םיחוטש םישעמב םהל ידש ,םיינוציח םישנא םניא וירוביג .השעמה-תפשל םינדועמה 
רשפאש לכ .תידוהי המכחו המימת הנומא ילעב ,חור-ראשו שפנ ילעב אלא ,ןפוד-יאצוי 
— השעמה תא םיהשמ וא ןמזה ןמ םיקמחתמה םירואית ;רשיו רשכ ןמזה תפוח תחת סינכהל 
םייטסילאירה םירופיסב םג םלוא ,תפומל תאזה ךרדה תא ןונגע ןיגפה "טושפ דופיס"ב .םירתוימ 
.ומצע השעמה ךותב יוהיש ןיא — םינוש םישעממ םישעמ לש םיפוריצב ונייטצנש ,םידחאה 
רופיסה .תקסופ-יתלבה תומדקתהה ךרדב יתונמאה גשיהה גשומ תירופיסה הדיחיה ךותב 
תורדגהבש םיבוכיע תמחמ ומוקמב אפוק וניא ךא ,םידדצל ,קמועל ,בחורל ףעתסהל יושע 

.םדא לש ולדוג שרפנ ובש ,יטאמארדה ךרעמה לא ןווכמ לכה .םירואיתבו 
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רוהטה רופיסה לא 
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ןונגע י"ש 

האילפ אללו הריתי תושגרתה אלל ,תוחיתמ אלל רפסמ ןונגע ומצע יטאמארדה ךרעמה תא 
לש וביל הוותשנש רחאל ,תבבלמ המיענבו הביטקפסרפ ךותמ םירפוסמ םישעמה .האלפהו 
לכשבו םעט-בוטב רפסל שי ותואש ,השעמה-רופיסל הבוט הלוגס הניא שפנה-תחתיר .רפסמה 
תופיחדה .הינומראהו יוויש ולוכש ןמאה תא תמלוה הניא תושגרתהה .הינוריא תצקמב ףאו ,בוט 

.ומלועמ ןמאה תא םיאיצומ ללמהו ןוזפיחהו 
ןונגע ,רמוא יווה .תונמא לש הנוילע הגרדל (שידייב יוטיבכ) "השעמה" תא הלעה ןונגע 
תריפסל — ןחלופהו תרוסמה תוברל — ידוהיה יווהה תאו ידוהיה רולקלופה תא הלעה קר אל 
הריפסה לא — םעב םירפסמה לש הדגהה ךרד תא ,םעה לש ורופיס ךרד תא םג אלא ,תונמאה 
אקווד ,רבדה אילפמ .ארקמב רופיסה ךרד םע רשגה רשגנ ןאכו .תונמאה לש הנוילעה 
םייטסילאירה ןונגע ירופיס לש םדוסיב החנוה ארקמה ירופיס לש המודקה הקיטאופה 
ונאש םושמ ,םידיסחה ירופיס לאו שרדמה לאו הדגאה לא ןונגע תריצי תכמסנ ללכ ךרדב 
ןושל לש הקיטאמוידיאבו קודקדב ,הקיסכלב ומצע ליבגהש ,ינושלה הנונגס רחא םיכשמנ 
םיעצמאה בוציקב ,המולעה ותטישב ,תיתוהמה ותסיפתב ,וישרשב רופיסה םלוא ,םימכחה 
תא איצוהל ,עיתפמ ןוימד ידכ דע תיעבט הבריק יארקמה רופיסל בורק — הדגהה ךרדבו 

.ונווגתנ וא ונתשנש םיינושלה םיכרעה 

תליגמ לעו ןונגע לש רופיסה תונמא לש תפומ תמגודכ "טושפ רופיס" לע ונתעד ןתינ 
תור תליגמש םשכ י םיאור ונא המו — ארקמה לש רופיסה תונמא לש תפומ תמגודכ תור 
תוישפנ יוור רופיסה ,ךכ םושמ אמשו ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,דבלב השעמ-רופיס אלא תרפסמ הניא 
תוינחור רודח אוה םג לבא ,דבלב השעמ-רופיס אלא רפסמ וניא "טושפ רופיס" ךכ ,הרתי 
,םייתוהמה םיביטומה חופיטב תור תליגמל ןוימד הלעמ "טושפ רופיס" לש ותחיתפ דבכ .הנדעו 
םיגוליד ךות םיטפשמ המכ הנממ טטצנ .םילמה בוציקבו טפשמה ןוזיאב ,רופיסה ךרדב 

:העיריה רוציק םשל 
,ילע תמערתמ תא אמש ,יילחמ המק יניאש המולב תא תעדוי ,התבל לרימ הדמא התריטפ תעשב 
תוחיחז ךותמ יתישע אל יתישעש המ לכש עדוי םימשב םיקלא .ימערתת לא ,םולכ ךל החינמ יניאש 
ןתיו ךממ וימחר שובכי אלש וב ינתחטבומ ,ונבורק ריאמ ךורב לצא יעס התמ ינאש וישכעו .בלה 
התיבש ואר .המחנל היתונכשו הינכש וסנכנ .המאמו היבאמ המולב הרייתשנ ...ותיבב םוקמ ךל 
וימחר שובכי אל יאדו ,רישע ינוונח ,ומש ץיבורוה ריאמ ךורב ,שובשב הל םיבורק ,ודמא .ןקורמ 
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ומרק .ש 

.דמכ וצבקתנ הלכאמ המולב המקש רחא .ןכ הרמא אמא ףא ,הרמאו השאר המולב הענענ .הנממ 
תעסונ תאש הז בורק .הל ורמא .שובשל הוחלשו דדרל הדיצ הל ונתנו הלגע הל ורכשו תונכש 

.ךל ןיארמ דימו ותיב ןכיה לואשל אלא הכירצ תא יא ,וריעב םסרופמו אוה לודג רישע ולצא 
:םיגוליד ךות םיארוק ונא תור תליגמבו 

,באומ-הדשב העמש יכ ,באומ הדשמ בשתו היתולכו איה םקתו .השיאמו הידלי ינשמ .דשאה דאשתו... 
'ה השעי ,המא תיבל .דשא הנבוש הנכל ,היתולכ יתשל ימענ רמאתו ...םחל םהל תתל ומע תא 'ה דקפ יכ 

קשתו השיא תיבב .דשא החונמ הנאצמו םכל 'ה ןתי .ידמעו םיתמה-טע םתישע רשאכ דסח םכמע 
הנכלת המל ,יתונב הנבוש ,ימענ רמאתו .ךמעל בושנ ךתא יכ ,הל הנרמאתו .הניכבתו ןלוק הנאשתו ןהל 
ךלמילא תחפשממ ,ליח רוביג שיא ,השיאל עדומ ימענלו ...םישנאל םכל ויהו יעמב םינב יל דועה ,ימע 
זעב אלה התעו .ךל בטיי רשא חונמ ךל שקבא אולה יתב ,התומח ימענ הל רמאתו ...זעב ומשו 

...ונתעדומ 

ארקמה ןונגסבו ארקמה ןושלב בתכש ,יארקמה ןמשירפ .ןונגעל ןמשירפ ןיב המ הארו אצ 
הסיפתה תא האיטחמ ותביתכ — ("רבדמב" ירופיס) ומצע ארקמה ןמ םיביטומו םיאשונ לעו 
,תויביטקיפה תואידיאה ,םיעצעטצמה םירואיתה .ולש רופיסה ךרד תאו ארקמה לש תיתוהמה 
תא םיקיחרמ — דלייו דאקסוא לש ודוסימ תנגפומה תונדרמה ,ינוציקה םזילאוטקלטניאה 
הנשמהו הדגאה ןושלב בתוכה ,ןונגע וליאו .ארקמה לש תיתונמאה הסיפתה ןמ וירופיס 
ומצעל ול לגיסו יארקמה רופיסה לש תימינפה תוהמה לא ןווכתה אוה ,ומות יפל תיסמהו 
הסיפתב םא ,רופיסה ךרד תא ןונגעל ול וביתכה םה יארקמה רופיסה תונמא יקוח .ותונמא תא 
הרבחה יאנתל בל םישב ,תויטנתואו ןוכסיח ,תוינויחו זוכיר לש הדימ התואב םאו תיתוהמה 
םייחה םהב ונווגתנש ןושלבו ןכותב םינווגה לכלו ,ונתשנש ןמזה תויעבלו םדאה ינב יסחילו 
םתוטילב לעו םרוציק לע הדגאה ירופיס םג יכ ,תורשפאה תא איצוהל ןיא .םיינרדומה 
םישרדמבו דומלתב םיעיפומ םהש יפכ ,וללה םלוא ,המגוד ושמיש — רישיה םרוביד לעו 
תיגולוכיספה םתלוכתו (תורוש שמח-עבראמ רתוי אל) םצמוצמ הכ םפקיה ,םימודקה 
םינפ-לכ-לע !תדחוימ תיתונמא הדותו תדחוימ רופיס ךרד לע רבדל ןאכ השקש ,הלד הכ 
,חתופמה יארקמה רופיסה קר :ןושלה שומישלו חוסינה ךרדל רתוי תלבגומ יאדווב םתעפשה 
היזופסנארטה ךרדב עלבנ ,יתונמאה ולקשמ לעו ילוגסה ודוחיי לע ,ותוקמע לעו ותוטשפ לע 
תונמא םגו ארקמה לש רופיסה תונמא םג :ךכ חסננ אמשו .ןונגע לש רופיסה תונמאב 
ןלוכו דוחל תחא לכ — םירחואמ תורודב םעה לש רופיסה תונמא םגו הדגאה לש רופיסה 
תינוויה תונמאה ןמ ךכ לכ הנוש איהש ,תדחוימה תידוהיה תונמאה תא תווהמ — דחי 
תוימצעה לכ םע ןונגע ףרטצנ תאזה ךרדה לא .התשרוי תיאפוריאה תונמאה ןמו תיסאלקה 

.ולש החתופמה 

.הדגאהו ארקמה ירופיסב םייוצמ םניאש םיעצמאב תכלוהו תנווגתמ ןונגע לש ותביתכ ךא 
םדאה ישעמל תינוריאה ותוסחייתה וז רקיעבו ,ןונגע לש ימצעה יפואהו םישדחה םינכתה 
תבחרה עיגפמב ושרד — (לכו לכמ תינוריא תוסחייתה רדענ םימודקדוריציכ ארקמה) 
,ומא יעמב רבועכ ,ארקמב םג היובח הבחרה התוא אמשו .םיינונגסהדנייתונמאה םיעצמאה 
עיגמ ומצעב היה ,חתפתהלמ יארקמה רופיסה דמע אל וליאש ,םיינויבח םיעצמאל הנווכה 
םיזמרה — םהמ דחא .דבלב ןונגעל םיילוגס יאדווב םהמ המכ ,רמול ךירצ ןיאו !םהילא 
שפנ יקמעמל הנווכה םעפ .הווהב םישחרתמה םייולגה םירבדה ירוחאמ דמועה ,דחא םלועל 
םעפ !םדאה תא החנמה המותס תוילרוג וזיאל הנווכה םעפו ,ומצע ויניעמ ורתסנש םדאה 
תואכרמב ,"טושפה רופיס"ב םג .תיהולאה החגשהל הנווכה םעפו .תימסוק הלצאה וזיאל הנווכה 
םימלענ םימרוג םיברעתמ ,הלועפל הלועפמו החישל החישמ וטיאל ול םרוזה ,תואכדמ אללו 
לכ לע םידיבכמ ,"םהלש תוירוטסיהרפה" ,םירוביגה לש םימדוקה תומלועה .הלילעה ךלהמב 
.םירוביגה לש םרשוא תא רתסהב םיעבוק לרוגה ילוגלגו השרותה יקוח אלא דוע אלו ,םישעמה 
תא קרוז רבעה ,רמאנ תירויצ ןושלבו ,דימת ותוא הוולמ רבעה ,הווהב םייקתמ רופיסהש םע 
הירוטסיהה לכ תא הבג לע הנעט ,"טושפ רופיס"ב תישארה הרוביגה ,וז המולב .הווהה לע וליצ 

,לשריה ןידה אוהו !םהימי ימדב תומל ,םהינש תא ,הידוה תא ןדש לרוג ,התחפשמ לש 
תוידממ-ודה .וילע םג הדיבכמ ,בלה ךרדמ הטסש ויבאב הזוחאה ,תמלענ תוילרוג התואש 
הווילשה ,תור תליגמב םג םלוא .ןונגע לש תירופיסה ותריציב לקשמ-לעב ךרע איה תאזה 
,רקיעבו .רופיסה יטיש לכ ןיבמ םיציצמ ןוילכו ןולחמ לש םתומו ךלמילא לש ותומ ,הטקשה 
תירוטסיה הרטמ םוליג םשל הלילעה ילגלג תא יולגבו רתסהב בבסמה אוה יהולאה רוטקאפה 
םינושארה םיסלופמיאה יפל ,תיאמדק ,רתוי הטושפ איה תוכבתסהה ןאכש אלא .תמייוסמ 
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רוהטה רופיסה לא 

לש תישפנה תודברתהה לא תמאתומ ,רתוי תנדועמו תבכרומ תוכבתסהה ןאכו ,םדאה לש 
םהב רבגתנש םירופיס ,ןונגע לש םירוהטה םירופיסב תאזה תוכבתסהה .ינרדומה םדאה 
אלא ,הדוסימ רופיסה תונמא תא הנשמ הניא ,יטסירולקלופה דוסיה לע יתונמאה דוסיה 
רופיסה :םירבדה לש םתילכת תסיפתב יוניש שי ןכא .שדח ןויבצ הל הוושמ ,ןווג הל הפיסומ 
וליאו ,המואה ייח תא ועבקו תמאב ושזזדתנש םירבדכ ,הירוטסיהכ ומצע דפסמ יארקמה 
וזיא שי וב םג ךא .םדא לש ולרוג תא ,תונמאה ךרד לע ,םלגמ אלא וניא ןונגע לש ורופיס 
תויתייעבל הקיז ךותמ ןהו ימינפ םזינימרטד הזיאל הקיז ךותמ ןה ,תענמנ יתלב תולגלגתה 
,החנהה תא לטבמ אוה ןיא תאז םעו ,לדבהה ישרושמ דחאל ונעגה תמאב ןאכ .רודה לש 

.תיתונמאה ותרטמ שארכ השעמה-רופיס תא םש ארקמכ ןונגע יכ 
אצמנ אלש ,שפנ-יכלה ינימ לכו הריוואה תא רתוי םילעמ ןונגע ירופיס ,דמול אצמת םאו 
תבכרומ ותונמא םגו חתופמו בכרומ םלוע אוה ןונגע לש ומלוע .יארקמה רופיסב םוקמ םהל 
וירופיסב ןונגע אצמ םינדועמה שפנה יכלהו הריוואה תאלעהל םג םלוא .רתוי החתופמו 
דדשעמה-תפשל םגרתמ אוה םתוא םג רמולכ ,םירוהטה םיירופיסה םיעצמאה תא םירוהטה 
תזחאנש ,םיירופאטימ-םיירויצ םיטרפב רזענ םיבכרומה וירופיסב קרו ,םדא-ינב לש חישהו 
הפיקהש ןברוחה תריווא תא "ןולל הטנ חרוא"ב ונילע ךלהל הצרשכ .תילמס תויכרע םהב 
םיירויצ םיטרפ ינש הלעה ,הנושארה םלועה תמחלמ םותכ היצילאגב תידוהיה הרייעה תא 
יכ ףיסוה ,תורובש היתוגרדמש דיעה-רכיכב ךלמה-ראב תא וראתב .םיפיקע םיירופאטימ 
המצע ראבהו ,"וניכס תא תוומה ךאלמ ןהב ףשפיש וליאכ .ןהמ םילוע םימודא םיבשע" 
םייומידה ינש .(8 ימע) "תמה תנוכשב םימה םיכפושש ךרדכ ,בוחרל םתכפושו םימ תעבונ" 
תכרעה תאז-מע .םיינרדומ םיעצמא םה יאדוובו םמצע דעב םירבדמ תוומה םלועמ םיחוקלה 
אלש ,םירשימב אלו םיפיקעב ונתינ ןונגע לש םירוהטה וירופיסב הריווא ירואיתו םיבצמ 

.השעמה-רופיסב םוגפל אלו הלילעה תא בכעל 

םדאכ םהב ותוחכונ םצע ,וירופיסמ המכב רפסמה לש ותוברעתה םודקה חסונה ןמ תגרוח 
.דחי םג םידיקפתה ינשב וא תונונשה ויתורמיאב התוא הוולמ וא הלילעב השועו לעופ 
םידוהי םירפסמ לש םהיתוחישמ ,תדחואמ רופיס ךרדמ השרומ איה רפסמה לש ותוברעתה 
הטנ חרוא"ב ןוגכ ,רופיסב רוביג אוה םג ומצע רפסמהש ןמז לכ םלוא .םינורחא תורודב 
לע רתוי תודיבכמ .ולקשמ יווישמ דרטנ אל ומצע השעמה-רופיס ןיידע ,"הליהת"בו "ןולל 
! רופיסה ףוגב תובלתשמ ןניאו תובלתשמה "תולטבה תוחישה" הלילעה ךלהמו השעמה-רופיס 
.לגר-תסירד ןהל הנתינ ,תבגע לש תראופמהו הלודגה הריציה וז ,"ןולל הטנ חרוא"ב םג 
,םיינברו םיידיסח תוישעמ-ירופיס לש תעלקמ ,ןהמ הלוע םידיגמ לש םעטש ,וללה תוחישה 
— שרדו הרות םיפוצר םהמ שיו ,יטסירולקלופ יפוא וא ןכות ילעב ,רודל רודמ ורסמנש םישעמ 
ירופיסב .דחי וב םישמשמ ישרדמה דיגמהו יארקמה רפסמהש ,ןונגע לש ותומצעמ םצע ןה םג 
— רופיסה ךרוא לכל תוערתשמ וללה "תולטבה תוחיש"ה להקה-ישארו םינברהו םידיסחה 
תוימומרעהו הריתיה תומימתה לכ םע ,ןטסירולקלופהו םירשימ דיגמה ןונגע ונל הלגתמ זאו 
םייטיתניסה וירופיסב ונרביד אלש םשכ ,ונרביד אל וללה םירופיסב ונא .וב שיש הריתיה 
וירופיסב הלגתמ אוהש יפכ ,םלשומה ןמאה ןונגעל ונתנווכ .("םישעמה רפס") םייטסירוגילאה 
םירופיס המכו המכ םהילע ףיסוהל ןתינו ,הלעמל ונבקנ םהיתומשבש ,םידחוימה םירחבנה 
רופיס םצע תא ןונגע םהב דימעהש םירופיס !יגולוכיספ ילאיר חסונב םיבותכה ,םירצק 
.תונמאב הנוילע הירוגיטאקכ ,םייחה רהנמ וילא עיגהש תוערואמה םרז םצע תא ,השעמה 
םיקבאנ םינונגעה ינש רשאכ ,"ןולל הטנ חרוא"ו "הלכ תסנכה" ןוגכ ,תולודג תוריצי המכב 
.תדחוימ תילוגס תונמא התוא תאזה תיטקלאידה תוחצנתהה ךותמ תחמוצ — םינתיא-קבאמ 
יפ-לע ונימב דחוימ הבכרמ-השעמ איהש תונמא .דבלב ןונגע לש ישיאה ומתוחב המותחה 
תידוהיה היווהה םרזמ היתוחוכ תכשומ תונמא .דחאכ םישדחו םימודק םייתונמא םיפיצנירפ 

.תורוד ךשמב 

.םילמסב בחרה שומישה ןמ תלבקתמ ןונגע לש יתונמאה ונונגסב תירקיעה תונווגתהה 
יאשונ תויהלו הליגרה תואיצמה ןמ גורחל םייושע הלילעבש םישעמו םירזיבא ,תויומד 
םיכרע םהו ,דחא דצמ תואיצמ ימרוג םה :םידיקפת ינשב םישמשמ םה ,רמוא יווה ,תואידיא 
קרפל קרפמ םישגפנ ונא ןונגע לש תויטסילאירה ויתוריציב םג הנהו .ינש דצמ םייגשומ 
לאינדלו םדיגה ץייבומוגל ילמס ךרע עדונ ךכ .תילמס תויכרעל םיהבגתמה תואיצמ יעטקב 
תויהל חתפמה ךפוה ךכו !"ןולל הטנ חרוא" רופיסב הנושארה םתעפוה םע ,עטיקה ח"ב 
תימוקמה היצאוטיסה ןמ םיגרהנ רופיס ותואבש םינוש םישעמ ףאו !רופיס ותואב יזכרמ למס 
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רמרק .ש 

תא קיסהל רפסמה וילע לביקש דיקפת ותוא ןוגכ ,רתוי ללוכ ייגשומ והשמל םיזמור תויהל 
.וירעשב םיאבה הלוגה ינבל םמחל ידכ ,שרדמה-תיבב רונתה 

שרדמל ותריציב םימייוסמ םיניינע ךופהל אלש ומצע םע קבאנ ומצע ןונגעש יפ-לע-ףאו 
םיניינעו םישעמ המכו המכ .ילמסה שוריפה לש תורשפאה םצעב רופכל לוכי אוה ןיא ,יאידיא 
םכרעמ םידיספמ םניא םהש םע ,וילאמ שקבתמ ילמסה םשוריפש ,ךכ םיאטובמו ךכ םיכרענ 
םניאש םירבדל" דגנתה ,ותעד לע דמעש םוימ יכ ,תמאב ךכ לע דמע ומצע ןונגע .יתואיצמה 
םירבדל שפנבש םירבד המדמה המידש רמולכ ,לכשומ רויצל שחומה רויצמ ךמס אלא 
למסבש םירבד יתרמאו ןיכומס שורדל יתלחתהש ,יניעב יתייה הנושמ ךכיפל ףוגבש 
דחא חתפב התוא שרגמ אוהש ,המע קבאנ ןונגעש ,תילמס התוא .(117 ימע) ..."ןאכ שי 
םירצקהו םילודגה וירופיסל המצעו חוכ הפיסומ איה םג — םיחתפ העבשב התוא ריזחמ אוהו 
,םינווכמה ם--ינלמסה וירופיסל םיעגונ םניא הלאה םירבדה) יטסילאיר חסונב םיבותכה 

.(ונלש םיינרדומה םירקבמה ודמצנ םהל הקוודש 
לש תמצמוצמה תרגסמה ןמ ןונגע לש ילאירה רופיסה תא העיקפמ איה םג איה םלוא 
התא-יאו ,ולש רופיסה תונמאמ דרפנ יתלב קלח םה ןונגע לש וילמס .ןומדקה השעמה-רופיס 
,םייטסילאירה וירופיס המכ לע יטסינרדומ ןויבצ תכשומ תוילמסה .םהידעלב התוא םולהל לוכי 
רודה לש ותאצמא םניא םילמסה .דבלב רוהטה השעמה-דופיס לע רקיעב םה םייונב יכ םא 
םישדח םשומיש תדימו םשומיש ךרדו ןווכמה םשומיש םלוא ,םלועמ םירבדה ויה רבכו ,שדחה 

.הילא לישמהל ןיאש ,ןונגע לש תדחוימה ותמכחב םה םיעובט :ונמלועבו םלועב םה 
רקיעו דוסי אוה ,רוהטה רופיסה ,השעמה-רופיס ןיידע תונווגתההו תובחרתהה לכ םע 
— ןשיה רופיסה ךרדב םייטסינרדומה םיעצמאה תעלבהב וחוכו ודוחיי ,ןונגע לש ותונמאב 

.לבונ םרפ ןתמב הידפ תא הלישבהשו תירבעה תורפסל הכרבל התיהש הזיתניס 

?הפוקת םתוח וא הפוקת חתופ ,וונגע י"ש ! ל"ז רנכוט םלושמ 

דמוע אמש וא ?הפוקת םתוח וא השדחה תירבעה תורפסב הפוקת חתופ ןונגע 

בוציעה יכרדו חורה ימרז לכל (יביטאקובורפ) םזינוגטנאב ,ימעפ-דחה ודוחייב המצעל אוה 

ןכש ?ונימי דע היחתה תורפס ךרד הלכשהה תפוקתמ ,השדחה תירבעה תורפסב םילבוקמה 
ורוד לש יפואו-הלוגס-דיחיו ןיפנא-בר טרטרופ איה תורפסב תילאטנמונומ הריצי לכ םא 
םה הלאכו) הנקזב הלכו םירוענה ךרד תודליב לחה ,תודב םיפקתשמה תורודה לכ לשו 

,(סיאו'ג םמי'ג ,ןאמ סאמוה ,טסורפ ,יוטסלוט ,קאזלאב ,ידראה ,סנקיד — םינוקיסאלקה 
ילאסקודאראפ דוגינב דמועו הנוש ןונגע לש ותריציב ףתתשמה ישיאהו ימואלה טרטרופה ידה 

.ונרוד לש תרופיסבו היחתה רוד לש תרופיסב טרטרופל 

,תיגולואידיא-תיאידיא הניחבמ (2 תיגולאיניג הניחבמ (1 :היעבב תדל ןתינ תוניחב שולשמ 

.יטיתסאה בוציעה תניחבמ (3 

תייווהב םלשה ,ןונגע לש ותריציב ילאוטקלטניאה דליה המוד וניא תיגולאיניג הניחבמ 

אוה ףא .ןויצךב .ש ,גרבדאייפ ,יקסב'צידרב ירופיסב דליל ,בסלו באל ויסחיבו ותנומא 

ןהו תרוסמה-תורפסלו הנומאל תילאנויצארה ותקיזב ןה אוה רערועמ לבא ,ילאוטקלטניא 

שפנ" ,"ןאל" תמועל — "תחפטמה" ,"יתליפת רודס לע האנ רופס") ורודלו באל וסחיב 
.("הצוצר 

? המיתח םושמ ,אופיא ,ןאכ המ 

לש קילאל) השדחה תילארשיצראה תורפסב דליל רתוי בורק ילוא אוה ינונגעה דליה 

ילאוטקלטניא וניא אוה לבא .תובאה םע תיאידיא תושגנתה רדעיהבו תישפנה ותומילשב (רימש 

הדימ התואב .תילאמרונ-תינוליחה תועמשמב ינתלעפ יביטקניטסניא ודוסיב אוה ,ינדמל 
,"טושפ רופס" ,"ריעבו רעיב") תובא תרוסמ םע םלש אוהש ,ןונגע לש ותריציב ריעצה לדבנ 
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