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.התוא בישחמ ינא .הלא םימימ םיבוט םימי
בוצע לבא .הידעלב תויחל הצור יתייח אל

ןמ ןורכישהש המוד .המע קר תויחל דואמ
,תידדצ-ברה ,הלוקשה ,תטרופמה תולכתסהה

חרטי אנ לא .ותחנהל תומגדה ךימסה אל המ
בוחה יתשב ול תונמוזמ וללה .ןהירחא שפחל
החוקלה ,תחאב קפתסא ".האירק ןמיס" לש תור
לעי לש ינדמלה רמאמל יתנווכ .הנורחאה ןמ
,םש 'ר( "תיתורפסה הריציב 'הרזח,ה לע" ןנר

טבמה תא קתישו ךלה ,תיביטקפסרפה
אוה .יטספינאמה ,לבגומה ,יביטקייבוסה

איה החכוההו הרבסהה ךרוצל ).ךליאו  343ימע

אל הז טבמ הארנ הבש הריפסומטא רצי

ינפל םתוא הריבעמו םיעדונ םירצויב תעייתסמ

יחש ימ .ךחוגמו ןשוימ אלא ,רתוימ קר
תותימא לש ןתויסחי תעדות תא תעה לכ

רטלוו :ךסב םירבועה ןיב .ןורמ-ינבכ םיארוקה
סלוטו ןיקשופ ,ןייווט קראמו 'גדירלוק ,טפיווסו

תמא ףא ויבגל ןיא — םיקרפל תוחפל

,רטראסו ןוסגרב ,סיו'גו סנארפ לוטאנא ,יוט
הז ןינמל .יוכו רנקופו דארנוק ,טוילאו טכרב

,תאז חוכשל ומצעל השרמ וניאו תויתורפס
,תוינבת ,םיטסקט לכה אלא ,תחא תיתורפס
 9).ימע ,םש 'ר( םירושיקו םיטנמלא

ודובכ( ינולפ רטרופר םג ףרוצ הלוגס-ידיחי לש
.ילארשי ברע-ןותעב עובק דבוע ),חנומ ומוקמב

התאלעהב םירחא ול ומדק רבד לש ותימאל

ןמיס" ןועברה לש וכרוע קדצב ןעט רשא אוה
ותויסחי תעדות תא תעה לכ יחש ימ" ":האירק

עדמו תורפסה-תרוקיב" ןהכ לארשי לש בחרנה

ףא ויבגל ןיא תויתורפס תותימא לש

ונויע דוחיב 'ר( החנה התוא לש הסוסיבו

).א"לשת ןושח-ירשת ",םיינזאמ" ",תורפסה,תוינבת ,םיטסקט לכה אלא ,תחא תיתורפס תמא
םושמ .התוצמיתב איה .פ .מ לש ותוכז םלוא
".םירושיקו םיטנמלא

תכרעמל בתכמ

קלב לע דוע

ןועטל ויאו .תואיצמ םוש ןהל ןיאו ןוימדה
,קדצבו ,רימש .מ ריעה ג"לשת רייא תרבוחב
אקווד ירהש ,עגושמ בלכ ודוע לע בותכש הממ
ותוא יבג לע "עגושמ בלכ" בתכ רמוק קחציש

ירהש ,םולכ ןאכ ןיאש חיכוהל לק הז םוקממ
.י .א לש ורמאמ לע הבוגתב( ללמוא בלכ
בלכ בתכיהל וירצ היה ןושלה תוכולהת יפל
").הטוש בלכ"ב ןדה ,רווארב
שוביש — עגושמ בלכ בותכש התעמו .הטוש
,וניניע תא רווארב רמ ריאמ ףסונ בתכמב

תקזחב ןינעה לכ אליממ שוביש םאו ,אוה
בלכש דועב קיודמ ירבע חסונ אוה הטוש בלכש
.שידיימ םוגרת אוה עגושמ
ומצע ומש ףאו .וניא וליאכ ירהו ,שוביש
ןיידעש זמר ןאכ שי אלא ושיחכמ
לומת( םרוקמב ןונגע ירבד תא איבא ןלהל
םושלש רוקחל יאדכו םירקוחה וילע ודמע אל
תא
קלב לש ויפא  /ינש קרפ ,יעיבר רפס
 468, 469) :ימע ,וסוחיי תלשלשו

".וביט

היה וליאש ,תרוקיב חור לכמ היה רעונמ קלב" רמ לש ותנחבה-ותרעהש ,ררבתמ הז עטקמ
תוחישל ומצע השעמ לכ סחיימ היה תרוקיב לעב

לעופמ תובזוכה תונומאב ןדוסי לכש םדק ינמ

.תרתוימ איה רווארב

קרוי-וינ

טרמולב תור
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