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דקומ לאירבג 

,ארמגו הנשמ ארקמ םידמולו םיבשוי ויה 
ילב לבא ."לארשי-ץרא חבשב םירפסמ וא 
חתפ לע ןוליו חתמש ךלמכ"כ םיכלמ תודגא 
תא לפיק םכח אוהש ימ לכ ,ולש ןיטלפ 
םישובלמ ,םיקיתע םילכ תיינמו "סנכנו ןוליוה 
דע "תואליפנא"ו "תואקמזופ"ו "הסג הרוגח"כ 
דיסחה לאינד"כ טפשמו הילבחו הניפסה ינרת 

אינמראב ותרידו תחא תבב ללח ףלא ...הכמש 
תעירי התיה םאה ,"חורפאה תב תליהקב 
ו תאזכ הדימב תענכשמ ,תומילשהו ןוחטיבה 
םידרפנו םיבר תודוסי לש םגוזימ יכ ,המוד 
תא השע רשא אוה תחא תיפא הימיכלאב 
םלוע לש לודגה ונטייפל "חדינה" רבחמ 

.לומתאה 

ןונגע י"ש לע רנרב / ןרקב קחצי 

השרפ אוה ריעצה ןוגגע לא רתב לש וסח^ 
,הלאה םירפוסה ינש תנבה םשל הבושח 
,28—27 "ריעצה לעופה") םירמאמה דחאבו 
םש .השרפה לש תחא הניפב ונעגנ (.ז "ש 
תחל יוארה ןמש" :הלאשמ ןיעמב ונמייס 
יפוסה ינש ןיב "הקיזה ישרש ירחא תוקח 
ןיב ןומיזל בוש ונקקזנ םנמאו .הלאה םיד 
ידכ אל םעפה םג דא ,ונלש םידפוסה ינש 
הל ידכ אלא ,התוללכב השרפה תא ריאהל 

.םילושכמ המכ ריס 

קרפ אצמנ *רנבוט םלושמ לש ורפסב 
ירבדב לחה" ןונגע לע תרוקיבל שדקומה 
לש וירמאמ תפוסא דעו רוד ינפלמ רתב 
ימע) "דואל התע הז האציש ,ליווצרוק ךורב 
םוכיס ,ןבומכ ,היהי הז רמאמב ונניינע .(172 
אל ונתעדלש ,ןוגגע לע רגרב לש תרוקיבה 
אלא ,תאזה היגוסה תא הצממ אוה ןיאש קר 
תאבהב םיטעמ אל םיקויד-יא םג וב םייוצמ 
םוכיסה ירבד הלאו .דנרב ירבד תנבהבו 

:םש רפסב 

ושפנ תוגלפב ונרבש ,אוה אלפומ ןכ לע 
אל ונלש תירוטסיהה תומצעל תכבוסמה ותקיזבו 
ןמ ןונגע לש ותייטסב הימתמה לע דימ דמע 

בכ ותבישבו ,תירבעה תורפסב לבוקמה חסונה 
בהל אוה עדוי ,םנמא .תרוסמה תוחראל ,לוכי 

הדגאה ןיבו יקסביצידרב לש ויתודגא ןיב ןיה 
םיסנ ישעמ ללכ ןיא הבש" ,ןונגע לש "תונוגע" 
טושפ לכה אלא עבטה ןמ הלעמלש םירבדו 
,םדב .(149 ימע 8 ךרכ ,לביטש ,יבתכ לכ) "האנו 

ןינעב ,לכה תולככ ירחא ,אוה ותמעטה רקיע 
ןינעב רמולכ .(םש) "ימלוע-ילאיר-יגולוכיספה" 
,ןונגסבו ןכותב ,םייוסמ ןינע ותואב אלו יטיתסאה 
רפוס לכמ רתוי ,דנרבש ,חינהל ונייה םיאשרש 

דפוס ןיאש ,הארנ םלוא .ההימתב ול ספתיי ,רחא 

תדוגא תאצוזז ,תבגע רשפ ,רנכוט םלושמ * 
.ח"כשת א"ת ,.רדסמ י"ע םירפוסה 

ותיווה יסיפדמ ץורפל לוכי דנרב לש וגוסמ 
יבה וחותינ רשוכ תא ףא םידבעשמה ,תרצויה 
תא תוחפל וא ומצע תא תלוזב תוארלו ,יתרק 
תינוציחה ,ןוימדה תקיז ןכ םא אלא ,ויטבל 
רכומ ילדנמל וסחיב ןוגכ) םהיניב היוצמ ,תוחפל 

ןטסילאידה רנרבש ,המית ןיא ךכיפל .(םירפס 
לש בוברע" ותוא חבשל אלש שורדי לטרועמה 

8 ךרכ) "הדגאו סומסילאיר לש תולכסו תומולח 
תריצי יבגל םירומא םידברה םא ףאו .(251 ימע 
דיתעה יניפוא בוברע ותוא הז ידה ,םירוענ 

רתויב תואילפמה דוסיה-תולוגסמ תחאכ תולגתהל 

יכ ףא ,האילפמ תוחפ אל .ןונגע לש ותריציב 
דנרב לש תיטסיצילביפה ותימה דצמ תרבסומ 

ירמגל ןונגעל רסחש המש" ותרעה איה ,ןמאכ 
הריצי התוא .(םש) "ילאוטקלטניאה דוסיה אוה 
הל רשקב דשא — "רושימל בוקעה היהו" — 
תרבודמ יתלב הפשב םוקמ שי םא" רנרב רמא 
ןונגע י"ש ירה יתונמא יממע סופאל ונתפשב 
— (360 ימע 8 ךרכ) וירצוי ילודגמ דחא אוה 
דבלב אל שרפתהל הדיתע המצע וז הריצי 

,תכבוסמה תימינפה התועמשמ יפל ,הקוחרכ 
תרושב הנושארכ ףא אלא ,יממע םופא תויהלמ 
לש רתויב תוקהבומה תוילאוטקלטניאה תוריציה 
רקבמ רקבמ .ויתויועמשמו ,אופיא ,רוד רוד .ןונגע 
לעב דנרבש ,הארנכ ,היה ענמנה ןמ .ויגייסו 
יושע אהי רעתסמהו ינטטחה ,ףשוחה טקלטניאה 
םחול-יתלבהו הפוחמה ,שובכה טקלטניאב שוחל 

.(173 ,םש) ןונגע לש 

יאב ,אוה הזה םוכיסהמ לבקתמה םשורה 
תרוקיב-תסמ לע םיכמתסמ וירבד ויה ול 
המודב ,ןונגע תוריצי לע בתכ דנרבש ,הבחר 
תשולשב ונמצע תכרעה") ילדנמ לע ויתוסמל 
לע ,("ג"ליל הרכזא") ג"לי לע ,("םיכרכה 
וליאכ םה וירבדשו ,דועו ("ןמאנה") קילאיב 
הבחרהב תפקשמה ,תאזה הסמה לש המוכיס 
לש ותימאל ידהו .ןונגע לש ותריצי ללכ תא 
רנרב ירבדו ,תאזכ הסמ תמייק אל רבדה 
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ץנגע י"ש לע דנרב 

ןונגע י"ש ץיבוניבר .ז .א רגרב .ח .י ץיבונועזנש דוד 

ובתכנש ,םינוש םירמאמב םירזופמ ןונגע לע 
רנכוט איבמ םהמו ,1920 תנשל דע 1909-מ 
לש ותוסחייתהש ,ןבומ .תוטעומ תוטאטיצ 
הרישי תוסחייתה םעפ לכ ,דתיה ןונגעל דנרב 
,עומשל לכונ ךכו .קרפה לע תדמועה הריציל 
,םימיהדמ הצרעהו הכרעה ירבד ,דחא דצמ 

וכרדכ ,רתויב םישק תרוקיב ירבד ,ינש דצמו 
תונמאנב ,שאר-דבוכב סחייתהל דנרב לש 
.תיתורפס העפות לכל בבל-רשויבו תימינפ 
תוטאטיצב שומישה ,ומצעלשכ הז רבד 
רנרב ירבד תא איצוהל רבכ לולע ,תוטעומ 
למ לבא ,הכלהכ אלש םשרפלו םתועמשממ 
רנכוט לש ומוכיסבש ,ונל רבתסי הז דב 
דנאמב לדתשנש ,םיבר םיקויד-יא םימייק 

.דחא דחא םריהבהל ונר 

יבגל תיללכ הדבוע תעיבקב חתופ רנכוט 
:ןונגע תא דנרב תסיפת 

דחוימה לע ונמזב דמע אל דנרב .1 
ה חסונהמ היטס") ותביתכב ("הימתמה") 
.("תרוסמה תוחראל לוכיבכ הביש" ,"לבוקמ 
ובל-תמושת תא בסה אוה םא וליפא .2 

החנהה תא קזחמ הז םג ידה ,"תונוגע"ל 
ןיחבהל קר םש עדי דנרב יכ 'תחתופמה 
יקסב'צידרב לש ויתודגא ןיבו "תונוגע" ןיב 
םיסנ ישעמ ללכ ןיא" "תונוגע"בש ,ךכב 
טושפ לכה אלא עבטה ןמ הלעמלש םירבדו 
דנרב ירבדמ רנכוט לצא הטאטיצ) "האנו 

.("תונוגע" לע 
"יטיתסאה" ןיינעב קר ןיחבה דנרב .3 
."ןונגסבו ןכותב םיוסמ ןיינע" ותואב אלו 
שולש לש טוטיצ לע תכמתסמ תאזה החנהה 
ילאיר-יגולוכיספה" רנרב ירבדמ םילמ 
אל רנרבש ,דיעהל ךירצ הז :ונייה ."ימלוע 

.םידחוימ ןכותו ןונגס "תונוגע"ב שיגרה 

"תונוגע" תא דנרב ספות דציכ 

לכ החנהב רנכוט חתופ ,םיאור ונאש יפ *ך) 
לא (החנהה תא ךימסמ וא) רבועו תיל55^ 
םלוא »"תונוגע" לע ורמאנש ,דנרב ירבד 
הז םירבד רואיתש ,רמול ונילע ,ונרעצל 
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ןוקב קחצי 

חיכוהל ידכו .ופוס דוע ותליחתמ ןוכנ וניא 
ןיינעה תא שדחמ תוארל הסננ ונירבד תא 
םינפה תלבק :ול אורקל רשפאש ,ולוכ 
הנושארה תיטסירטלבה העפוהל ריע דנרבש 

.לארשי ץראב ןונגע לש 

ךרד וליאכ דנרב קקזנ "תונוגע" רופיסל 
רפסה תעפוהב תמאמ ןד םצעבו ,בגא 
לש ותימאל ,םלוא ."דמועה" לש יעיברה 
ןיינעל הזיחא תדוקנ קר איה תאז םג ,רבד 
"ריעצה לעופה"ב עיפוהש ,רמאמל יכ ,רחא 
הגשי ,םיכורא םיכשמה ינשב (ט"סרת רייא) 
תהמ "רמועה" תא ליצהל — תמיוסמ הרטמ 
תעברא תא רתב רקוס ןכל .תוטטומ 
תא תוארהל לדתשמ אוהו ,"רמועה" ירפס 
יצילבופה םוחתב םג ץבוקה לש ותובישח 

.1,רפיה תורפסה םוחתב םגו ,רקיטס 
הלולע ,דתיה ותעדלש ,תודוקנה תחא 
איה ,הזה ץבוקהמ םיארוקה תא קיחדהל 
המגודל טטצמ אוהו .(המרגורפה) "תינכת"ה 

:"רמועה" תינכתמ םיקוספ 
ינצבוק תא תוכזל םישקבמ ונא דוהיב" 
»"ןהילע הרוש לארשי--ץרא חורש ,תואנ תוריציב 
תאצוה) "םהב עמשנ אהי תימואלה היחת,ד דהש"ו 

לש ,הזה ששחה תא .(148 ימע ,8 ךרכ ,לביטש 
םלוא" :רמוא אוהו ,דנרב לטבמ ,הריתי תויתמגמ 

"תיגכת"ב ןיחיגשמ םולכו ז תינכתלו ונל המ — 
הריציה התוא ונארק 'דמועהמ אל םולכו 
חוכ האלמהו תיתימאה הריציה וז ,ןונגע י"ש לש 
ונתורפסבש הזה בר-השעמהו — ,בר ירוקמ 
,"רמועה" אל יכו — םינבומה לבב בר-השעמ— 
תועטל ילבל אנו ן הנמל ונל ואיבה ,ישילש רפס 

ב םוקמה לכל יתחלסו תניחבב אל .יתנווכב 
ץילמהל אל ,'תונוגע,ב תצק יתכרא 'םרובע 

ןונגע תכורעתל גולטקב עודמ יל ןבומ אל 1 
תויתרוקיבב קסוע רגרב" :הזה רמאמה לע רמאנ 
ןדו שדחה יתורפסה ץביקב ,וכרדכ ,הפירח 
,ימואלה רפסה תיב תאצוה) "םיחתורב ותוא 
טהלב שיגדמ רמאמה .(וט ימע ,ז"כשת ,םילשורי 
דחא קוספ ,דנהו ,ץבוקה לש םיפיה םידדצה תא 
?ןכתיה יםנמואהו" :דאמ םיבר והומכש ,המגודל 
למקיו בשעכ הכוי הז עונצ לעפמ יכ ,ןמואיה 
תאצוה ,דנרב) "...ז ונתא הז המ ? תע ילב 
םירמאמה דחאב םגו .(144 ימע 8 ךרכ ,לביטש 
ץרא םיצבק ינשב דנרב ןד וב ,ג"עדת תנשמ 
:"רמועה" תא הבוטל דנרב ןייצמ ,םיילארשי 
םג ילואו ותומכ יפ-לעש ,'רמועה,ב םג םנמא" 

ץבעי יצבוק דגנכ אוה לוקש ותוכיא יפ-לע 
.(249 'םע ,םש) "דחי םג םינורחאה םיצביקהו 

ודי-לע תוכז הלגלגתנ ירהש ,הזנ דמועה, לע 

ונלצא ספדנש המ לכ לע הלועה רבד ונל ןתנו 
,םש) (דועו 'םיפשר, ,'םיביבר, ,'חולשה,ב) ליגרכ 

.(149 ימע 

הנומת תרייטצמ ןאכ רמאבהמש ,המוד 
בש ,םינפה תלבק התוא לש דאמ תניינעמ 
רבדה ירה ,םצעבו .ליחתמה ןונגעל ךדע דנר 
דנרב לש ורמאמ :ונמיהדיש יושע ,דזה 
רופיסה תעפוה ירחא םידחא םישדח בתכנ 

»ינומלא טעמכ ,ריעצ םדא תאמ "תונוגע" 
,ןוחטיבבו תויטלחהב עימשמו רקבמ םק הנהו 
רתויב לודגה רבדה אוה ,דזה רופיסהש 
ונלצא ספדנש ,דמ לכ לע הלועה רבד") 
(תאזה הנשב רמאנ) םסרפתנש ,("ליגרכ 
אגב ,("חולשה") היסורב תירבעה תורפסב 
ב ,("םיפשר") ןילופב ,("םיביבר") ,ריציל 
לכב :ונייה ,דועו ("רמועה") לארשי-ץרא 
המגוד ןייצל רשפא םא קפס .לארשי תוצופת 
בש ,רצוי תודלותמו רקבמ תודלותמ הינש 
מה עבקי רצויה ותוא לש ןושארה רופיס 
רובעכ ךרוצ היהי אל ןהמש ,תוכרעה רקב 

.רבד עורגל הנש םישש 
העפותבש םייללכה םידדצב ונעגנ הכ דע 
באב םיעגונה דנרב ירבדל ונסחייתה אלו 
הזש םע ,ןכותו ןונגס לש תויתוהמ תונח 
דנרבש ,חיננ אל ירה יכ ,עמתשהל םג יושע 
המ לכ לע ןוגגע לש ורופיס תא הלעה 
עדוי ןונגעש ינפמ ,ןמזה ותואב ספדנש 
גש רתב ."שדוק ןושל"ב "הצילמ" בותכל 
חוכ האלמהו תיתימאה הריציב" איה ותלוד 
והשמ איבה אוהש ,ונייה — "בר ירוקמ 

.ירוקמו שדח 
רמאמב עומשל רשפא יכה ואלב םג םלוא 
םיוסמ ןיינע ותוא" לע םג שוריפב טעמכ הזה 
,הלאמ םידחא םיקוספ הנהו ."ןונגסבו ןכותב 

:םדוקה טוטיצב םהילע ונחספש 
יתש ןיב יטסימה ןוגיעה — רקיעב הנכתו 
,יונב וזב וז תורושקו תובהוא תומשג 
ויתוישעמ תא ונל הריכזמ איה הבש הרישהו ויזה 

בטימ וא ,בלצרבמ ןמחנ 'ר לש תויטאופ רתויה 
ןיעמ) יקסב'צידרב ףסוי הכימ לש ויתודגא 
יפל ,איה הלוע םלואו ,(דועו "התמה תדגא" 
האילפמה התפשב ןושארה לש וירבד לע ,ונמעט 
לש ונוראל המודה ,ןמא ידי-ישעמ הבוטיחבו 
(ארונה השעמבש תונוגעה תומשנה תחא) ירוא-ןב 
.הזב יקסב'צידרב לש ויתודגאמ ונל איה הבורקו 
םירבדו םיסנ-ישעמ ללכ ןיא וזלה םייחה תדגאבש 
השוע ,האנו טושפ לכה אלא ,עבטה ןמ הלעמלש 
גנועב הנהמו ,החמי אל רשא ,זע םשור 

.(םש) ריבכ יטיתסא 
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ןונגע י"ש לע דנרב 

ויז ,יונ" ומכ םייוטיב לע בכעתנ אל 
אל ףאו »דועו "תויטאופ רתויה" ,"הרישו 
ונל איה הבורקו" ומכ קוספ לע דומענ 
תמעטה ךות) "יקסב'צידרב לש ויתודגאמ 
,("התמה תדגא" לומ "וזלה םייחה תדגא" 
יניינעל עגונב המ-רבד עמתשמ הזמ םגש 
ספת םוקמ הזיא רוכזנ םא ,ןונגסו ןכות 
הנרב יניעב ,תירבעה תורפסב יקסב'צידרב 
ינש לש ןומיזה :דחא טרפ לע בכעתנ םלוא 
ןמחג 'ר :ןוגגע לש ורופיס ךותל תומשה 
לע דומעל ידכו .יקסב'צידרבו בלצרבמ 
ינש איבנ הז ןומיזבש תדחוימה תועמשמה 

:םינטק םיניינע 
סמ" חתפב) ןוזמדבא לש ותחתמאב .א 
םיבעה םיפדה" םיחנומ ויה ("הדוקנל ביב 
םע "ירזוכה" םירפסה ךירכת לש םישקהו 
"םיריעצ" תאצוה ,יקסב'צידרב ירפס תשמח 
עלצ לע וקיעה (םהו) דחא ךרכב 
ושוח לע האנה שגד ןיעמ ול ובסהו ופתכ 
:ונייה .(19 ימע ,דבוע םע תאצוה) "ופוג תא 
"דחא רוביד" ןיעמב דחי תתל הצר רנרבשכ 
תידוהיה היווהה תא ("םירפסה ךירכת") 
,חקל ירה ,רתויב םייבטוקה םידוגינה לע 
יפל לכה) הרידא תרוסמ-תומד ,דחא דצמ 
רטיבכ יקסב'צידרב תא ,ינש דצמו (ןיינעה 
תאז .תונקפסו רוערע ,םיריעצ לש תונדרמל 
םיריכזמכ הלאה תומשה ינש ןויצ :תדמוא 
תודוסיל זמר אוה ןונגע לש ורופיס תא 

.הז רופיסב םירתסומה םיבכרומ 
,"תודחאה") "תורפס ימשר" רמאמב .ב 
ורוד-ינב תוריצי תא דנרב רקוס (ב"עדח 
תה תאו ,("םידדובה םיללוזה") םיריעצה 
:יקסב'צידרבב רנרב חתופ תאזה הפוק 
,הריעצ-יכה תירבעה הזורפה תא םלואו" 
רשפא יקסב'צידרב יבתכב הצוענ התישארש 
דדובה לש תומשרתהה תורפס" :םשב אורקל 
,(217 ימע ,8 ךרכ ,לביטש תאצוה) "ירבעה 
לש הריציה תיצמתב ןד אוהש ירחא היהו 
,קילאיב ,יקסב'צידרב :ורוד-ינבב םיקומעה 
םייסמ ,דועו גרבניטש בקעי ןמפוש ,ןיסנג 

:אוה 

.ל .או ןונגע י"ש :םישדח ינש םג ,דנהו 
זעו ימינפ טטרב םיאבה םינמא םלוכ — ףולרוא 
םהל םישפחמ םלוכ ,םירבד לש םקמועל תדרל 
םהיתוחוכ לכ םיצמאמו םיכפהה-תומלועב םיכרד 
וב םילזלז — םלוכו .המ-רבד םמצעל תולגל 

.(222 ימע ,םש) ...העוער רדג לע םיחנוצ םידד 
,ונענכשל ויד הכ דע רומאהש ,המוד 
לש ותייטס" לע דימ דנרב דמע םנמאש 
,תירבעה תורפסב לבוקמה חסונה ןמ ןונגע 
םצעבש רבד) "תרוסמה תוחראל ,לוכיבכ 

ץיצמה בר-יב-רב לב דימ וילע דומעל יושע 
הז ןיינעב םא םלוא .("תונוגע" רופיסב 
טגל רחא הזש המוד ,ונאילפהל רבד יושע 
רופיס ךמס לע רנדב ןיחבה דציכ :יד 
חסונב םייוקיח וינפב ןאכ ןיאש החא רצק 
,(יקסב'צידרב לש וששחכ) ל"חמדו בונטאס 
הזיא אל םגו !ץבעי באז לש וגוסמ וא 
םסריפש ,ןויצ-ןב .ש לש שדחה חסונל חיפס 
ןאכש אלא — "רמועה" ותואב וירבד תא 
ירוקמ חוכ האלמה" השדח העפות וינפל 
ונלצא ספדנש המ לכ לע הלועה"ו ,"בר 
הילעש היעבה םצעב איה תאז — "ליגרכ 

.2ןודל שי 

פ.ר" :בכרומה יוטיבה לא רוזחנ התעו 
לש ותעדל ,חיכומה "ימלוע-ילאיר-יגולוכיס 
סאה ותוהמ לע קר דמע דנרבש ,רנכוט 
אוה הזה יוטיבה :רופיסה לש תיטית 
שמה ,רמאמה לש תישארה המינל ךשמה 
"תינכת"ה יגפמ ששחה תא לטבל תלדת 
"רמועה" יכרוע ירה יכ ,"דמועה" לש 
דוסיהש יפ לע ףא" "תונוגע" תא ונתנ 
גש1מה לש ינכטה ןבומב — ילארשיצראה 
,רקיע לכ םוקמ הב ספות וניא — הזה 
תומשנ ןיב יטסימה ןוגיעה — רקיעב הנכתו 
יספ ןינע אוה — וזב וז תורושקו תובהוא 
רב :רמולכ ,(םש) "ימלוע-ילאיר-יגולוכ 
וסיפדה "רמועה" יכרועש ,ריבסמ רנ 

ץרא חור" ןיאש יפ-לע-ףא ,"תונוגע" תא 
לש ינכטה ןבומב" "הילע הרוש לארשי 
שיגדמו רזוח הזה ןיינעה תא ."הזה גשומה 
:רמאמה חא םייסמ םג אוה הזבו ,דנרב 
דוחיב םיגרטקמה יפלכ האחמ חיטהל ידכ" 
ילארשי-ץראה ונצבוק ול גחש הגוחמה לע 
אילת הגוחמב ואל .ףלש רובעי אלו קוחה, לע 
איבמ ןונגע י"ש הזיאשכ :הייארהו !אתלמ 
ףסאמ ךרוע םוש ןיא 'תונוגע,כ רוביח הזיא 
בש 'תינכת,ה תמאב והפחוד םלועבש ירבע 

.(םש) "ודי 
רמאמב םג דנרב רזוח תאזה הדוקנל 
מה ."והירזיבאו ילארשי-ץראה דנ'זה" רחא 
אה בושייה לש ומוקמ" רבדב חתופ רמא 
בו ."הפיה ונתורפסב יחכונה ילארשי-ץר 
הברה יתיעט אלש ,ינמודמכ" :ךשמה 
םצעב םוקמ ןיא התע דעש ךל ירמאב 
רנדב רבוע ןאכמ ."הניתשלפ ייחמ רנ'זל 

ןונגע תוריצי תא ןוידה יכב ונרכזה אל 2 
ויה ןהמ תודחאש ,"תונוגע" ינפלש ץראל-ץוזזמ 
ונניא ומצעב דנרב לבא ,רנרבל תועודי ילוא 

.ןתוא ריכזמ 
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ןוקב קחצי 

םהרבא 'רו תיאקדנופה הזייר לש תויומדל 
:ףיסומ אוהו ,ילדנמ תאמ רהוזה-לעב 

ק"האמ ןונגע י"ש לש 'יבר השעמ"ה םלואו 
השוע וניא ,ירישהו ידגאה ויפי תורמל ,ו"ת 
יכ ,ק"האמ אקוד אוה השעמהש ,םשור ונילע 
סא ,ונל תשתומה תילארשי-ץראה תיצמתה 
,8 ךרכ) רחא םוקמב ןפוא לכב איה ,הנשי 
"ריעצה לעופה"כ הנושארל םסרפתנ ! 161 'םע 

.(א"ערתב 

גע תוריציב ינייפואה וקה תסיפת 
ןונ 

יכ איה ,עבוק רנכוטש ,הינשה הדבוע ?ך! 
דוסיה תולוגסמ" תחא ספת אל דנרב" ■ 
ינפמ ,ךונגע לש ותריציב רתויב תואילפמה 
ינייפוא וק ןונגע לצא הלילשב ךירעה אוהש 
איר לש תולכסו תומולח לש בוברע'' לש 
,רנכוט לש ורפסב טוטיצה) "הדגאו םומסיל 
הדבוע תעיבקל .(דנרב לשמ אוה קוספהו 
ךרדב םיאור ונאש יפכ ,רנכוט עיגמ תאז 
בובריעב האד דנרבש רחאמ :שקיה לש 
פוא אוה הזה וקהש רחאמו ,ילילש וק הז 
תא ריבעהל שי ירה 'ןונגע תוריצי לכל יניי 
,תמייוסמ הריציב ןדה ,דנרב לש וטפשמ 

.ןונגע לש ותריצי ללכ לע 
והל לדתשנ »ונל הארנ וניא הזה ןיינעה 
:הנוכנ הניא הנקסמהו ,ךרפומ שקיההש חיכ 

החוקל ,דנכוט ךמתסמ הילע ,הטאטיצה 
םיצבק ינשב ןדה ,דנרב לש ורמאמ ךותמ 
יפוהש,"םייתניב"ו "לאערזי" ,םיילארשי-ץרא 
.ןונגע ירופיס ינש ומסרפתה םהב ,ג"ערתב וע 
וירבדמ בר קלח רנרב שידקמ יללכה ןוידב 
לגתמ ןויד ידכ ךותו ,ל"נה ןונגע ירופיסל 
תאמ םיפסונ םירופיס ינשל םירבדה םילג 
המכ םנשי .ןמזה ותואל ךומס ובתכנש ,ןונגע 
םירופיסה תעברא תא םידחיימה ,םימוד םרוק 
יב םהילע חתומ רנרבו ,תמירסמ הביטחל 
תופירחה תדימב לדבה שיש םע ,השק תרוק 
תא .רחא וא הז רופיסל אוה סחייתמ הב 
:םיקלח ינשל קלחל רשפא םירופיסה תצובק 
םנמא םהילע ,םירופיס השולש דחא דצמ 
םהב אצומ אוה לבא ,תרוקיב דנרב חתומ 
רופיסה לע וירבד תא ,אמגודל .בר בויח םג 
תונתונ" :הזכ קוספב דנרב ליחתמ "תוליל" 
אוה דימ םלוא ."'תוליל,ה םג םה םגפל םעט 
,המוצע היזאופ לש םידומע שי הלאב" :ףיסומ 
רמאמה ! 251 ימע ,8 ךרכ) "שממ םיכ הדיש 

.(ג"ערת "םיביבר"ב םסרפתה 
:"םירמ לש הראב,- רופיסה יבגל םג ךכ 

תועמד יוביר") םינוש םימגפ תאיצמ ידכ ךות 
התוא רידגמ אוה ירה ("תוילטנמיטנס ללשו 
לעו ,"ולש תרחבומהו הלודגה המאופה" 
"אלפנה רישה" רמוא אוה "ירשת" רופיסה 
ןכו 'ירשת, שארבש 'תומולחה סוכ ינא, 
הלמב וליפא הכוז וניא דחא רופיס קר .האלה 
בקעי לש ומולח" רופיסה — תחא הבוט 
המ הנהו ."לאערזי" ץבוקב עיפוהש ,"םוחנ 

:הזה רופיסה לע םש רמאנש 

תיתימא תומימח ןיא "םוחנ בקעי לש ופולח"ב 
לש םירדח ירדחמ אצויה ,יתימא הדיש רבד לש 

הראב"ב) יפוסה תיבב תדמח לש ובלב .ררושמה 

רופיס תא וארקב ארוקה-בל אפקי ןכ ("םירמ לש 
םיבואכמו רעצ ולוכש יפ-לע-ףא ,חזה השעמה 
רישה תא ונל דיכזמ םשה .תונמחרו הלחמו 
,"ירשת" שארבש "תומולחה סוכ ינא" אלפנה 

לש בוברע ןאכ .םיהותו םידמוע ונא ןאכ לבא 
אלו — הדגאו סומסילאיר לש ,תולכסו תומולח 

.(251 'םע ,8 ךרכ ,לביטש) חבשל 

הביטחב ןדה רמאמ ןאכ ונל שי :ונייה 
,(איהה הפוקתהמ ןונגע תריציב) תדחוימ 
הדירי תעשב" ןונגע תא דנרב האור הב 
םוגפה רופיסה תאזה הביטחה ךותב ."תיטויפ 
הלמה ."םוחנ בקעי לש ומולח" אוה רתויב 
הנהו ."תולכס" יאדווב איה רתויב השקה 
רנכוט רחוב הזה יוטיבה םע קוספה תא 
דיתעה" ינייפוא וקל ןיינב-בא ותושעל ידכ 
תואילפמה דוסיה תולוגסמ תחאכ תולגתהל 
עמש :בגא ךרד) "ןונגע לש ותריציב רתויב 
,ןומע תריציל ינייפוא וק איה תוחקיפש ,ונ 
וכה הייארה םג הז יפלו !("תולכס" אל לבא 
ןומע לש ותריצי ללכ תא דנרב לש תלל 
םגפ הזיא שיש המדנ .(רנכוטד אבילא) 
,הז ורמאמב ןייצמ ומצעב רגרב .הזכ שקיהב 
הנוש "םוחנ בקעי לש ומולח" רופיסהש 
לע רמוא אוהש המו )םירופיסה ראשמ 
"ןאכ" הלמב םעפ לכ אוה שיגדמ הזה רבדה 
לע תרוקיב הנשי טטוצמה קוספה ינפל ,הנה 
אוה םהמ ,"ירשת" לעו ,"םירמ לש הראב" 
מוע ונא ןאכ לבא" :ונלש רופיסל רבוע 
מהב ןכו ."יוכו בוברע ןאכ .םיהותו םיד 
הוושמ אוה :"תוליל" רופיסה חותינב ,ךש 
םגש ,"םירמ לש הראב" רופיסה םע ותוא 
,ןאכ לבא" ,רכו "תועמד יוביר" שי וב 

.רכו "ףטשב ואב ,ונרעצל 

תומיגפה ףא לעש ,שיגדמ ומצעב רגרב 
קפקפמ אוה ןיא ,הלא םירופיסב אצומ אוהש 
הזח אוהש יפכ ,ןומע לש ותלודגב עגרל 
צע רמאמה ותואב ,ןכאו ."תונוגע" תפוקתב 
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ןונגע י"ש לע דנרב 

ועל "רמועה" תא הבוטל ןיחבמ אוהש ,ומ 
,הז רמאמב םינודינה םיצבקה ינש תמ 
'תוברחה ןיב, וספדנ אלה םש" :רמאנ 
חא") רחא רמאמבו .(249 ימע םש)'תונוגעה 
י"ש הנה ,ונלצא" :רמאנ (ב"ערת ,"תוד 
שת" יטנגיליטניאה רופיסה תא ןתנש ,ןונגע 
תא ודצב וגל ןתנו דמע ,וז הנשב "יד 
יבשותמ ןהכה םייח השנמ 'רב בר השעמ,ה 
מע תוקמעלו יונל והומכ ןיאש ,'ץצוב ק"ק 
,ןבאו .(226 ימע ,8 ךרב ,לביטש) "םיימ 
שוריפב שגדומ םירופיסה תעברא לע רמאמב 
לש ותלודגב קפקפמ אוה ןיאש ,םעפ ידמ 
ףיסומ אוה תרוקיב ידכ ךותו ,רפסמה 
דוחיב" :וא ."ןורשכה ברו דיעצה ןטייפה" 
איה תפרפרמ אלו הלק אל המכ ונל וארי 
ויפ הדירי תעשב ןונגע לש ותוילטנמיטנס 

."תיט 

סמ קיסהל םילוכי ונא ןיאש ,רורב ןכל 
ןכש לכמו) הז רמאמב דנרב ירבדמ תונק 
,-בקעי לש ומולח" לע תרוקיבה ירבדמ 
תוריצי לא דנרב לש ותשיג לע ("םוחנ 
3הלאה תוריציה תא ותסיפת ךרד לעו ןונגע 

לסרק .ג לש ןוקיסקלה ךותמ איבהל יאדכ .3 
רמוא (דנאב םהרבא) "ןונגע" ךרעה לעבש המ 
ויתוריצי" :ןונגע תריציב תאזה הפוקתה לע 
ונימי ןב ארוקל ןבורב תועודי ןניא הלא םינשמ 
הנושארל עיפוה םהב ,תעה יבתכב זנגנ ןהמ קלח 
ןונגע י"ע תידוסי הכירע כי'חא רבע רחא קלחו 
הריצי קר .שדחמ הלא םירבד םסדיפש ינפל 
ונילא העיגה "רושימל בוקעה היהו" תחא 
יקו םייתוהמ םייוניש אלל תושדח תורודהמב 
הלא םינשב שפיח ריעצה ןונגעש רבתסמ .םיינוצ 
החד וז הריציב ואצמשכו יתורפסה "ולוק" תא 
הראב" לש תיטוגה המינהו יטנמורה עפשה תא 
המיענה תא — — — "ירשת"ו "םירמ לש 
הנושארל םיעמוש ונא תדחוימה תינונגעה 

םיבר םייוצמ ובש ,"רושימל בוקעה היהו"ב 
"ותריצי תא םינייפאמה ,םיינונגעה םיביטומהמ 

.(545 ימע ךונגע." ךרע ,ב ךרכ) 
יפ דתיב דומעל ילוא יוארה ןמ ,בגא ךרד 
תונודינה תוריציה עברא לש ןלדוג לע טור 
ריפו שדחמ ןונגע דביע "ירשת" תא .ונרמאמב 
רופיסה תא !"לוחה תעבג" םשב ותוא םס 
ויבתכל םינכהו ידוסי דוביע דביע "תוליל" 

"םוחנ בקעי לש ומולח" רופיסה !ןשיה םשב 
הרוצב אל םגו אוהש ומכ אל ,ויבתכל סנכוה אל 

וקלחב דבוע "םירמ לש .דראב" !תדבועמ 
דנרב לש וירבד הנהו ."רפוסה תדגא"ל סנכוהו 

"םיכרע" ץבוקה לע ורמאמב "רפוסה תדגא" לע 
'רפוסה תדגא, .חילצהו" — :(ף"רת "המדאה") 

יב ילאוטקלטניאה דוטיה רדעיה 

ןונגע תוריצ 

ללש רנרב יכ ,דנכוט .מ עבוק ךשמה ך| 
וטקלטניאה דוסיה" תא ןיטולחל ןונגעמ 
ימל בוקעה היהו" תא ןיבה אל ןכלו "ילא 
יכו ן"יממע סופא" וב האד דנרבש ,"רוש 
אר"ה איה תאזה הריציהש ,ספת אל דנרב 
תוילאוטקלטניאה תוריציה תרושב הנוש 
ןכ םא הסננ ."ןונגע לש רתויב תוקהבומה 

:הלאה תוחנהה תא ןוחבל 
אצמ אל דנרבש ,עמתשמ ונממ קוספה 
,"ילאוטקלטניאה דוסיה" תא ןונגע תוריציב 
תעבראב ןדה ,רמאמה ותואב בוש אצמנ 
,םצעב .רתב לש ותעדל םישלחה םירופיסה 
ךותב ללכ לולכ ןודינה קוספה ןיא ירה 
וירבדב אלא ,תורישי ןונגע לע רגרב ירבד 
דחאב םסרפתה ורופיס םגש ,ףולרוא לע םש 

:ל"נה םיצבקה 
ינשה רופיסה םג השוע חונ אל םשור 

.א .ל תאמ "אינוב רענה" :"םייתניב" ץבוקבש 
השודג הדימב שי הז ליחתמ רפסמל .ףולרוא 
גיאה דוסיה :ירמגל טעמכ ןונגעל רסחש המ 

.(252 ימע ,םש) ילאוטקלט 

םאה :היעבה התוא תררועתמ ןאכ םג 
ןונגעל הנוכה "ןונגעל רסחש המ" יוטיבב 
ל"נה םירופיסה תעברא לעב הנגעל וא ללכב 
"םוחנ בקעי לש ומולח" :םיינש קד םצעב) 
ינש .םיצבק ינשב םילולכ ויהש ,"תוליל"ו 
לש הראב"ו "ירשת" :םירחאה םירופיסה 
לכמ ,םלוא .(בגא ךרד קר םיאבומ "םירמ 
מל ונייצ רבכש יפכ) יוארה ןמ אל ,םוקמ 
לע ןאכ דנרב ירבדמ קוספ איצוהל (הלע 
.ןונגע תוריצי ללכ לע ותוא ךילשהלו ןונגע 
דנרב לש ותנווכ תרדגה אוה רחא ןינע 
.הזה רמאמב "ילאוטקלטניאה דוסיה" גשומב 

הז רדושמ .ךרע לש רבד אוה ןונגע י"ש תאמ 
שדקתהלו לובטל םגו ,ונייעממ תותשל ףיסומ 
םירחנה לכ לומ ונינפ ורווחי אל וישכעמ .וב 
תפשב איהש ,תירבעה הרישל דוסי ןיא :ונב 
ןונגע י"ש .בזכא הרוקמו ,םידמולמו םיליכשמ 
ןאכ דנרב ירבד .(416 ימע ,8 ךרכ ,לביטש) "ונמיע 
ץבוקב יכ ,ונניינעל םיבושח םמצעלשכ םה 
רתויב םיבושחה םירצויה תאמ םירבד ואבוה הז 

יקסביצידדב םהיניב ,(ם"עדת) אוהה ןמזה לש 
רבוחל לש ותחלצה תא ןייצל ידכ ,הנהו .ץרפו 
ר" :ןונגע לש ותריציב ליחתמ והירה ,ךרועה 
לע רמאנה אלש ,רבתסמ םג ןאכמ ."חילצה 
אל יאדובו ,קוםפ-ףוס אוה "םירמ לש הראב» 

.ןייפאמה 
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ןוקב קחצי 

,"הלעמ» הזה גשומה ןייצמ ירה ,םצעב 
לכב ."ןורסח» אוה ןונגע לצא הרדעיהש 
,םירבדה לש יללכה רשקהב ןנובתנ םא ,תאז 
,יעמשמ-דח ונרמאמב הזה גשומה ןיאש הארנ 
הלעמה ןונגעל הרסחש רחאמ — :ונייה 
אלא (.רבוח ףכל ותוא ןודל שי ירה ,תאזה 
הניחבמ הלעמכ קר תבשחנ וזש ,רבתסי 
ישח ןהל) תורחא תוניחבמ םלוא ,תמיוסמ 
.ןורסח וליפא וז ירה (ונמוחתב רתי תוב 
הטאטיצה תא ךישמנ םא ונייד ךכ םשל 

:תמדוקה 
שוחה ,ירישה רקיעה ול ןיא תאז תחת לבא 
ןיא היציאוטניא .(.ב .ןוגגע לש) הז לש ,ירישה 
תרכהב גישמ אוהש המ ףאו ,רקיע לכ ףולרואל 
,תופירחה "תואצמה"ה תומקעמו תולקלקמ לכשה 

.(םש) תומכחתמהו תומכוחמה 
דוסיה» גשומה תא קתנל ןיא ,ןכ םא 
עמ אוה .הזה טסכטנוקהמ "ילאוטקלטניאה 
לש השודג הדימ" ולש ,ףולרוא תא דימ 
לעב תבגע לומ ,"ילאוטקלטניאה דוסיה 
:רמולכ ."ירישה שוחה,,ו "ירישה רקיעה" 
קלטניאה דוסי"ל ןאכ תוולתמה תויועמשמה 
כחתה ,תוימומקע ,תונתלכש :ןה "ילאוט 

.דועו תומ 

ה דוסיה» רדעיהב הרכהה ,םוקמ לכמ 
רנרבמ הללש אל ןונגע לצא "ילאוטקלטניא 
ימל בוקעה היהו" תא ךירעהל תלוכיה תא 
ןויצה םא ,חוטב אל .הריבכ הריציכ "רוש 
טניא" אקווד אוה "רושימל בוקעה היהי"ל 
הב ןייצמ דנרב לבא ,"תקהבומ תוילאוטקל 
המוד רשקהב בוש הזו ,התוקמע תא דחוימב 
הטאטיצה יפל ,ףולרואו ןונגע לע וירבדל 
.(226 ימע ,8 ךרכ ,לביטש) הלעמל האבוהש 

הנוש ןווג יאדווב "יטנגיליטניא"ל שי 
אל םלוא ,"ילאוטקלטניאה דוסי"ל רשאמ 
ןמצעלשכ םילמה יתש :ןאכ עבוקה אוה הז 
בתוכה ךיא אוה בושח .תורשכו תובוט ןה 
תיטנאמיסה ןתועמשמ :ונייה ,ןהב שמתשמ 
"יטנגילטניא"ל שי תאז הניחבמ .טפשמב 
אל" :רמולכ ,הרורב תינוריא תועמשמ 
הלמה לש תיבויחה תועמשמב "יטנגיליטניא 
ושמ איהש ,רמול אוה הצור הזב !תאזה 
הריציה לומ הנהו .תיתימא תוקמע תלל 
(תינוריאה תועמשמב תיטנגילטניאה) תאזה 
"רושימל בוקעה היהו" תא רתב דימעמ 
,רבתסמ .תיתימאה תוקמעה תלעב הריציכ 
תודוסיב ןיחבה םנמא רתבש ,ןכ םא 
"רושימל בוקעה היהו"בש םיילאוטקלטניאה 
איה רנכוט לש תויועטה תחא :בגא ךרד) 

אוטקלטניאה דוסי"ה תא ההיז אוהש ,הזב 
רשאו .(הקיטסיצילבופ טע רנרב יפב "יל 
ימל בוקעה היהו" תא דנרב לש ותרדגהל 
הב רנכוט העט ידה ,"יממע םופא"כ "רוש 
תולעמ" הריציב םש רבודמה .טפשמה תנב 
ובג" ץבוקב ט"ערתב המסרפתנש ,"תודרומו 

:טש וירבד ולאו ."תול 
לש "תודרומו תולעמ" תישעמה ,דזב אצויכ 
לש ידגאה ונורשכ-ןח לכב תנייטצמ ןונגע י"ש 
םוקמ שי םא :בגא ."רושימל בוקעה היהו" לעב 
יממע סופאל ונתפשב תרבודמ יתלב הפשב 
ילודגמ דחא אוה וונגע י"ש ירה ,יתונמא 

(260 ימע ,8 ךרכ ,לביטש) וירצוי 
האב בגא תרעהל הארשההש ,קפס ןיא 
רבדה :"תודרומו תולעמ"מ ותומשרתה לשב 
ומכ ,םירבדה לש בחרה רשקההמ רבתסמ 
אמ .טפשמה הנבמ לש דצה רשקההמ םג 
אלו "תודרומו תולעמ"ב ןד רגרב לש ורמ 
הנורחאה הריציה ."רושימל בוקעה היה"ב 
.הנגע תא אוה הנכמ וב ,יוניככ תרכזומ 
ותוא אורקל ידכ .א :איה יוניכה תועמשמ 
ךשמהבש ידכ .ב .ויתוריציבש אישה םש לע 
לע "תודרומו תולעמ" תא דודמל לכוי הידה 
,"רושימל בוקעה היהו" לש הדימה-הנק יפ 

.עקר לש הבריק תמייק ןהיניבש 
הייד הלאה תוריציה יתשב הלק הצצה 
הריצי איה "תודרומו תולעמ"ש ,חכוויהל 
"רושימל בוקעה היהו"ש דועב ,תיפא תידגא 
הנחבא .תיגארט-תיטמארד הריצי איה 

ומצע רתב ירבד ךותמ םג רבתסת תאז 
ארוק "תודרומו תולעמ"ל .םש ורמאמב 
ןח לכב תנייטצמ" איהו ,"הישעמ" רתב 
ועל ."תוטשפ" תלעב איה ;"ידגאה ונורשכ 
תוינויח" "רושימל בוקעה היהו"ב שי התמ 
:הקומעה םעה-תבשחמ ךותמ תצבצבמה 
ידוסיב םהיתונווע ורפכו ל"ז י"שר שוריפו 
שי "רושימל בוקעה היהו"ב :ונייה ,"םה 

4.תונווע קורימו םירוסי ודוסיב 
תא ספת רתבש ,רבתסמ ,םינפ לכ לע 
גיאב שח"ו תכבוסמה תימינפה התועמשמ 

."רושימל בוקעה היהו"בש ,"שובכה טקלט 

קל"ב םג ונא םיאצומ תאזה תועטה תא 4 
היהו» לע) ןאכ ףאו" :לסרק .ג לש ךוקיס 
לוקב ללהה תא רמב רמג ("רושימל בוקעה 
ימע ,םש) "יוכו הפשב םוקמ שי םא" לודג 
תאזה הקסיפה תא הנוכנ ןיבה תאז תמועל .(545 
ימע ,םש ןייע) ןונגע תכורעתל גולטקה ררוע 

(בכ 
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