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ךואו-זומו הליג 

:תולגלגתמה םינבאה 
"תחא ןבא לע" ןונגע לש ורופיסב האירק 

,הרותב אצמנ לבהו השורקה הרותל םתוא סינכמ אוה השוע אוהש םימותסה םירבדה לב ,אוה ךורב שורקה 
,םייניע םיאלמ םהש םימבההו .הלבתמ וניאו םש אבהנו רהא שובלב שבלתמ דימו ותוא הלגמ םות0 רבד ותואו 

...שובלה ךותמ ותוא םיאור שובלב םותה רבדהש יפ-לע-ףא 

,יאדו אוה ךב ,תרתתסמ דימו שעמ תילגתמ ,הקיתרנמ רבד האיצומ הרותהש ,יתרמאש יפילעיףאו :אבס רמא 

.התוא םיריכמו הב םיעדויה ולאל אלא תאו השוע הניא ,דימ תרתתסמו קיתרנה ךותמ תילגנ איהש ןמובו 

ו"ס-ג"ס ימע ,א ךרב ,רהווה תנשמ 

ןבאב ויבתכ תא ןינט םדא יבר "."תישעמ הלבקבו תיקולאה הלבקב ןונגע .ותריציב תורידת עיפומ ןונגע י"ש לש יטאופה ןימאמ ינאה 

םדא הנכות תא דמלי אלש ידכ ,המצע תא חתפת אלש העיבשהו טעמכ ענמנש ,אוה .הריציה ירותסמבו ןמאב ,תונמאה השעמב ןיינועמ 

רבדמל הרוק ליבקמ רבד .והובו והות איבהל יושע רשא ןוגה-יתלב םייומיד רצי ,בתכש תרופיסב ימדקא-יטאופה חישהמ יאנק ןפואב 

ויבתכ תא הטלק ןבאהו רעיב ןבא לע ויבתכ תא חינה אוה ,רופיסב ןונגע .תויטאופה ויתודמעל תבכרומ הרופאטמ ןיעמ ושמישש תונומתו 

.הרגסנו הביתכב קסועה רפוס תויהל הצרש רפוסה םע דימתמ גולאיד להינ 

.תניינעמ איה ידיסחה רופיסב ולופיטב לטונ ןונגעש תוריחה ברקתמו קחרתמ אוה הב םיכרדה תחא .םייתרוסמ םיטסקט שורפבו 

לש דהאו םידלפיס האמ ,םיקידצ לש םהירפס ורפסב ,ומצע ןונגע םיתעל .ומצע לשמ םישרדמ תריצי איה ינונקה טסקטה לא תינמז-וב 

תא רפסמ ,4וידימלת ידימלת לשו ט"שעכה ידימלת לש םהירפס אוה ונתרדגה תוחונל שרדמו - שרדמ אוה ינונגעה רופיסה תובורק 

תלאש םדא יבר השע ותומ ינפל .רופיסה לש יסלקה ידיסחה חסונה ןייפאש יפרגויבוטואה רפיסה תרוסמבכ אלש ,ןונגע .אתכמסאו טסקט 

עדונש ,רזעילא ןב לארשי יברל ויבתכ תא רוסמל ול ורוהו םולח תינבנה תרופיס בותכל הברה ,םירשעה האמה תישארב ורוד ינבמ םיבר 

איצוהל ,ןונגע לש ורופיסמ תרדענ ט"שעבה לש ותומד .ט"שעבכ םימיל ותפוקת תונב תורחא תוריצי דסמ ותריצי הטלמנ ךכ לשב .תרופיס לע 

.םדא יבר לש ותומדב דקמתמ ןונגע ."ותמשנ שרושמ" םילמה תא םייפרגויבוטוא תודוסי לעב רופיס אלכמ תוטלמיה רמולכ ,תמדקומה 
ויתורודהמ לע "ט"שעבה יחבש"ב עיפומ רופיסה לש אלמה חסונה תולובגל רבעמ ולעתהש תיטפוניס תוארו יפא בחרמ רצי אוה .םירורב 

1773) לרפ ףסוי ליכשמל םלג-רמוח ושמיש הלא םיחסונ .תונושה .טושפה יטסילאירה רופיסה 
5,קידצ ןהוב רפסו ןירימט הלגמ :תוריטסה יתשב םיעיפומו <1839 טסקטה לא הסינכה תכפוה ןכ רתוי בכרומ יגונגעה רופיסהש לככ 

ראשנ ,בכרומה ינוגגעה הדבמה תיבל סנכנה ,ארוקה .רתוי תיתייעבל 

לש םלוע אוה םלועה .םדא יברו ורוביג ,ןונגע ןיב רשק םייק הרוטקטיכראהמ םיזמרתמה םיפתרמה ןיב וא תומוקה ןיב םיתעל 

םידמועה םייטתסאה םייותיפל םיליבקמה ,םיינפוג םייותיפו תופישח הכיספה לש תוקומעה תובכשב םיעגונ םירופיסהש לככ ,ךכו .תינונגעה 

תויהל רמייתמה ןיבל יתימאה ןיב ןיחבהל עדי םדא יבר .רפוס ינפב םירקמב .תויטפילאו תומימע לש תודוסי םילוע ןכ ,טסיגוגטורפה לש 

רמאמב השוע שודקה לבוקמה .תוהמה ןיבל ינמזה יוסיכה ןיב ,יתימא רופיסב טסינוגטורפה ומכ ,ונחנאו .דוערל ליחתמ רשגה ,הלא ןיעמ 

היווח רפסמה רבוע ינונגעה רופיסב .רמאמב םלוע ארב לאהש םשכ רמולכ ,רהנה לש ינשה ורבעל עיגהל םילוכי ונניא ,"אפורה לא" 

הביתו הבית לכו םיבתכה תאו ןבאה תא יתיאר תואזחמב ומכ" :הקומע .רופיסה ירשק תרתהל 
םירבדה ויה וליא .ףדו ףד לכו דומעו דומע לכו הרושו הרוש לכו '"תונוילג"ב הנושארל רוא האר "תחא ןבא לע" רופיסה 

6.<ג"ש> "תומלוע םהמ ףרצמו םהב ארוק יתייה יתמשנ שרושל םיכייש .3ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכב עיפומ ףא רופיסה .2"דהה"בו 

שרושמ ויה םדא יבר יבתכש ,ט"שעבכ אלשו םש לעב םדאכ אלש .רצויה לאו הריציה לא ,הריציה השעמ לא תוסחייתהב ןד רופיסה 

ךכו .וילע רפסל תלוכיה קר - ומצע רבדב העיגנ רבדמל ןיא ,ותמשנ לש ונוצר לאו יתונמאה גוצייה תולבגמ לא ןונגע סחייתמ הז רופיסב 

רפסל לגוסמ אוה ,םירבדה תוהמב תעגל לגוסמ וניא ,ורוביגכ ,ןונגע -יתרבח ךרעממ קלח תויהל חרוכה תינמז-ובו םלועהמ קתניהל ןמאה 

תישרדמ הסמ ןיעמ אוה "תחא ןבא לע" .םתוא רפסל אל ךא ,םהילע ןיעל הארנהו רורבה יוליג :ינונגעה חישה ךרד לע הז לכו .יביטמרונ 

.גוצייו בוציע ,יוקיח לע תילבק יוסיכו ןיעל הארנהו םותסה יוליגו - ןיעמ רתסנהו םותסה יוסיכו 

תא םייסל ידכ רעיל אצויו םלועה ןמ שרופ ןונגע לש ורוביג רבדמה לש ונויסנ לע רפסמ "תחא ןבא לע" .ןיעמ רתסנהו רורבה 

תא םילשהל חילצמ אוה ןיא ךא .תבשה תסינכ ינפל הביתכה ךילהת לבוקמו ןובנו םכח היהש" םש לעב םדא יבר לש ויתוערואמ תא בותכל 
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ךואו-זומו הליג 

:תולגלגתמה 
"תחא ןבא לע" ןומע לש ורופיסב האירק 

,הרותב אצמנ לכהו השודקה הרוהל םהוא סינכמ אוה השוע אוהש םימותסה םירבדה לכ ,אוה ךורב שודקה 
,םייניע םיאלמ םהש םימכחהו .הלגתמ וניאו םש אבהנו דהא שובלב שבלתמ דימו ותוא הלגמ םות0 רבד ותואו 

...שובלה ךותמ ותוא םיאור שובלב םותה רבדהש 'םילע-ףא 

,יאדו אוה ךב ,תרתתסמ דימו טעמ תילגתמ ,הקיתרנמ רבד האיצומ הרותהש ,יתרמאש יפילע-ףאו :אבמ רמא 

.התוא םיריכמו הב םיעדויה ולאל אלא תאו השוע הניא ,דימ תרתתממו קיתרנה ךותמ תילגנ איהש ןמובו 

ו"מ-ג"מ ימע ,א ךרב ,רהווה תנשמ 

ןונגע .ותריציב תורידת עיפומ ןונגע י"ש לש יטאופה ןימאמ ינאה 

טעמכ ענמנש ,אוה .הריציה ירותסמבו ןמאב ,תונמאה השעמב ןיינועמ 

םייומיד רצי ,בתכש תרופיסב ימדקא-יטאופה חישהמ יאנק ןפואב 

ןונגע .תויטאופה ויתודמעל תבכרומ הרופאטמ ןיעמ ושמישש תונומתו 

הביתכב קסועה רפוס תויהל הצרש רפוסה םע דימתמ גולאיד להינ 

ברקתמו קחרתמ אוה הב םיכרדה תחא .םייתרוסמ םיטסקט שורפבו 

םיתעל .ומצע לשמ םישרדמ תריצי איה ינונקה טסקטה לא תינמורב 

אוה ונתרדגה תוחונל שרדמו - שרדמ אוה ינונגעה רופיסה תובורק 

ןייפאש יפרגויבוטואה רפיסה תרוסמבכ אלש ,ןונגע .אתכמסאו טסקט 

תינבנה תרופיס בותכל הברה ,םירשעה האמה תישארב ורוד ינבמ םיבר 

ותפוקת תונב תורחא תוריצי דסמ ותריצי הטלמנ ךכ לשב .תרופיס לע 

םייפרגויבוטוא תודוסי לעב רופיס אלכמ תוטלמיה רמולכ ,תמדקומה 

תולובגל רבעמ ולעתהש תיטפוניס תוארו יפא בחרמ רצי אוה .םירורב 

.טושפה יטסילאירה רופיסה 

טסקטה לא הסינכה תכפוה ןכ רתוי בכרומ ינונגעה רופיסהש לככ 

ראשנ ,בכרומה ינונגעה הדבמה תיבל סנכנה ,ארוקה .רתוי תיתייעבל 

הרוטקטיכראהמ םיזמרתמה םיפתרמה ןיב וא תומוקה ןיב םיתעל 

הכיספה לש תוקומעה תובכשב םיעגונ םירופיסהש לככ ,ךכו .תינומעה 

םירקמב .תויטפילאו תומימע לש תודוסי םילוע ןכ ,טסינוגטורפה לש 

רופיסב טסינוגטורפה ומכ ,ונחנאו .דוערל ליחתמ רשגה ,הלא ןיעמ 

רמולכ ,רהנה לש ינשה ורבעל עיגהל םילוכי ונניא ,"אפורה לא" 

.רופיסה ירשק תרתהל 

1"תונוילג"ב הנושארל רוא האר "תחא ןבא לע" רופיסה 

.3קמע ףסוי לאומש לש וירופיס לכב עיפומ ףא רופיסה .2"דהה"בו 

.רצויה לאו הריציה לא ,הריציה השעמ לא תוסחייתהב ןד רופיסה 

לש ונוצר לאו יתונמאה גוצייה תולבגמ לא ןונגע סחייתמ הז רופיסב 

יתרבח ךרעממ קלח תויהל חרוכה תינמז-ובו םלועהמ קתניהל ןמאה 

ןיעל הארנהו רורבה יוליג :ינומעה חישה ךרד לע הז לכו .יביטמרונ 

יוסיכו ןיעל הארנהו םותסה יוליגו - ןיעמ רתסנהו םותסה יוסיכו 

רבדמה לש ונויסנ לע רפסמ "תחא ןבא לע" .ןיעמ רתסנהו רורבה 

לבוקמו ןובנו םכח היהש" םש לעב םדא יבר לש ויתוערואמ תא בותכל 

ןבאב ויבתכ תא ןמט םדא יבר "."תישעמ הלבקבו תיקולאה הלבקב 

םדא הנכות תא דמלי אלש ידכ ,המצע תא חתפת אלש העיבשהו 

רבדמל הרוק ליבקמ רבד .והובו והות איבהל יושע רשא ןוגה-יתלב 

ויבתכ תא הטלק ןבאהו רעיב ןבא לע ויבתכ תא חינה אוה ,רופיסב 

.הרגסנו 

.תניינעמ איה ידיסחה רופיסב ולופיטב לטונ ןונגעש תוריחה 

לע דהאל סידלפיס האמ ,םיקידצ לש םהירפס ורפסב ,ומצע ןונגע 
תא רפסמ ,4וידימלת ידימלת לשו ט"שעבה ידימלת לש םהירפס 

תלאש םדא יבר השע ותומ ינפל .רופיסה לש יסלקה ידיסחה חסונה 

עדונש ,רזעילא ןב לארשי יברל ויבתכ תא רוסמל ול ורוהו םולח 

איצוהל ,ןונגע לש ורופיסמ תרדענ ט"שעבה לש ותומד .ט"שעבכ םימיל 

.םדא יבר לש ותומדב דקמתמ ןונגע ."ותמשנ שרושמ" םילמה תא 
ויתורודהמ לע "ט"שעבה יחבש"ב עיפומ רופיסה לש אלמה חסונה 

1773) לרפ ףסוי ליכשמל םלג-רמוח ושמיש הלא םיחסונ .תונושה 

5,קידצ ןהוב רפסו ןירימט הלגמ :תוריטסה יתשב םיעיפומו (1839 

לש םלוע אוה םלועה .םדא יברו ורוביג ,ןומע ןיב רשק םייק 

םידמועה םייטתסאה םייותיפל םיליבקמה ,םיינפוג םייותיפו תופישח 

תויהל רמייתמה ןיבל יתימאה ןיב ןיחבהל עדי םדא יבר .רפוס ינפב 

רמאמב השוע שודקה לבוקמה .תוהמה ןיבל ינמזה יוסיכה ןיב ,יתימא 

היווח רפסמה רבוע ינומעה רופיסב .רמאמב םלוע ארב לאהש םשכ 

הביתו הבית לכו םיבתכה תאו ןבאה תא יתיאר תואזחמב ומכ" :הקומע 

םירבדה ויה וליא .ףדו ףד לכו דומעו דומע לכו הרושו הרוש לכו 

\(ג"ש)"תומלוע םהמ ףרצמו םהב ארוק יתייה יתמשנ שרושל םיכייש 

שרושמ ויה םדא יבר יבתכש ,ט"שעבכ אלשו םש לעב םדאכ אלש 

ךכו .וילע רפסל תלוכיה קר - ומצע רבדב העיגנ רבדמל ןיא ,ותמשנ 

רפסל לגוסמ אוה ,םירבדה תוהמב תעגל לגוסמ וניא ,ורוביגכ ,ןומע 

תישרדמ הסמ ןיעמ אוה "תחא ןבא לע" .םתוא רפסל אל ךא ,םהילע 

.גוצייו בוציע ,יוקיח לע תילבק 

תא םייסל ידכ רעיל אצויו םלועה ןמ שרופ ןונגע לש ורוביג 

תא םילשהל חילצמ אוה ןיא ךא .תבשה תסינכ ינפל הביתכה ךילהת 
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השעמה ףוס תא בותכל בשיש העש .ותלאשמ 

רפסמה .ריעל עיגהל דציכ ולאושו ןקז עיפומ 

אשונה .ןקזה תא הוולמו ותדובע תא חינמ 

ןאכ עיפומ ןויסינו בוכיע לש עודיה ינונגעה 

לע" רופיסב .ומצע ןיבל וניב יוצמ רפסמהשכ 

ןבאה :רפסמל סנ שחרתמ ,רומאכ ,"תחא ןבא 

.ויבתכ תא תטלוק 

תודלות לש הירוטסיה ןיעמ בתוכ ןונגע 

ןמיס אוה ומצע רופיסה .רופיסה תועצמאב חישה 

ורופיסב יזכרמה ןמיסה .ןמוסמו ןמסמ ליכמה 

ידיסח רופיסמ תלגלגתמה ןבאה איה ןונגע לש 

איה המ ,איה תלאשנה הלאשה .ינרדומ רופיסל 

ורוביגל תעראתמה ןבאה לש התורגסיה תועמשמ 

יכ ,רמול ןתינ יטתסאה רושימה לע .ןונגע לש 
ותביתכ המייתסהש רופיס תסינכ תגציימ איה 

לש טקא ךכב העיבמו ,ןונגע יבתכ לכ ךות לא 

תומכ היוצמ וגיתוירפסב .תורגסיהו תוטלקיה 

םילגוסמ ונא .תוינונגע םינבא לש תלטובמ אל 

,ותוהמ דוסל תדרל אל ךא רופיסה תא אורקל 

התורגסיה דוס תא ןיבהל ןתינ דציכ ךא .ונתמשנ שרושמ וניאש םושמ 

ותדלוה תא הז רופיס רשבמ םאה ?יגולוכיספה רושימה לע ןבאה לש 

םדא יבתכ לש תויתוכמסהמ תאז הדוקנב רענתה רפסמה ?רפוס לש 

,רטפיהל רפסמה חמש ונממ ישפנ םוטפמיס איה ןבאה םאהו .םש לעב 

םינבא וא םיבתכה תא הטלקש ןבא התוא יל תפכיא המ" :ורמואב 

רבד ,ויבתכ לש םתורגסיה תא תנמסמ ןבאה לש התורגסיה ?".הלא 

.תוריח תשוחת ול ןתונה 

תא תטלוקה ןבאה איה ,"ןבאה" .תונוש םינבא תויוצמ רופיסב 

ישוקב ךלוה [ו]" רעיב תבש ברעב ויניע דגנל עיפומה ןקזה :ויבתכ 

תולגתמה םינבאכ םינבא תומייקו ;<ג"ש)"...םינבאב תשבושמ ךרדהו 

תא םייס םרט "ןבאה" לש התורגסיה .הריעה ובוש םע רבדמה ינפל 

ךשמ רצונו ןקותמו םלש אוה ה"בקה לש ומלוע קר יכ ,החינמ ותביתכ 

הניחבמ .תאז תומלשב תורחתהל לוכי וניא םדאה .הריצי ימי השיש 

לבקמ אוהו וכרדב ןקזה תא הוולמו םיירסומ םיווצל הנענ אוה תישפנ 

?"הדשה ינבא לכב" תא שרפל ןתינ ךיא ךא .אוהש תומכ ומצע תא 

יב וציצה ןה ףא" רופיסה תא םימייסמה םיטפשמב טסקטה ןווכמ המל 

אל ,ינא יתרמאש םירבד םתוא ורמאש רשפאו .תוציצמב וארנ וא 

וזיאלו םירבד ולאל .ח"ש)".ןהלש ןושלב אלא ינא יתרמאש ןושלב 

וניאו םיבתכה תא ףיקמה ארוקה ןוזח הז םאה ?םירבדה םינווכמ ןושל 

הז רבדו ?דבלב םהב אורקל לוכי רמולכ ,םרקח דוסל תדרל לוכי 

אל ינא לבא" :םש לעב םדא יבר יבתכ לע רבדמה לש וירבדל ליבקמ 

םתוא תופיקמ יניעו ,םהב טיבמו יתייה בשוי אלא ,םהב תורקל יתיכז 

תורקל יתיכז אל םא םרב .הב תוברעתמ תובוט םינבא הפיקמש תכתמכ 

יקלח תשולש ןיב סחיה המו ,(ג"ש> ".םהיניינע רפסל יתיכז םהב 
לש התורגסיהב םייתסמה רבדמה רופיס ,םדא יבר רופיס :רופיסה 

עקרב בצינ המ .ויניעל הלגתמה םינבאה ןוזחו ריעל ותבישו ןבאה 

תינבת תמייק םאהו רופיסה לש ירוחאה עקרב בצינ המו ימדקה 
.תויולגתה יתש וא תוגוזה ינש םייוצמ רופיסב ?רופיסב תכפהתמ 

ןונגע י"ש ןונגע י"ש 

םיבתכה תאו ןבאה תא יתיאר תואזחמב ומכ" המומע הנושארה 

:הרורבו הריהב איה הנורחאה תולגתהה וליאו <ב"ש> "."ןבאבש 

תולומו םיבכוכו םנבל אוה ךורב שודקה הלעה העש התוא" 

ךרדב ינפל האבש ןבאו ןבא לכו .הריאה ץראה לכו עיקרב 

םייולג ודמע ןהבש דיג לכו טמק לכו ץירח לכו .הריאמ החיה 

.ןבאה תא ףיקמש ץראה רפעכ יניעב םינבאה תא יתפקה .ינפל 

המיענו הביבח התיה ןבאו ןבא לכו ,וב תחנומו העובק ןבאהו 
<ד"ש> ".ינפל 

לוכי וניא רשא ,"םש לעב" תויהל ומצע ןונגע ךפוה הז רופיסב 

םא" :רופיסב רבדמה ירבדכ ,לגוסמ אוה ךא ,רמאמב תומלוע רוציל 

ינלוכי ,ונינפלש תורוד ונל וחינהש המ רידסהל ידכ םלועל ונאב 

רופיסה .<ג"ש)"םירבדה ןיינע רדסל ידיב הלע תוניחב המכבש רמול 

וב ךא ,םיהוזמו םירורב םיידיסח תודוסי לעב אוה "תחא ןבא לע" 

וק לע תאצמנ ןמאה תומדו "ןמא- רופיס" תגוסל ךייש אוה תינמז 

םינמוסמו תוחתפמ רדענה ישיאה םלועה ןיבל והותה םלוע ןיב רפתה 

םילוכי ,ותמשנ שרושמ ונניא רשא ,ןונגע תריצי יארוק ,ונאו .םייאדו 

.םרקח דוס לא עיגהל םילוכי ונניאו וניניעב קר םירופיסה תא ףיקהל 

לש ותנשמ תובקעב ,רופיסל תפסונ תונשרפ עיצהל ינוצרב 

יכ ,החנהה איה ןאקאל תריציב םייזכרמה תודוסיה דחא .ןאקאל קא'ז 

עדומה-תת ,ןאקאלל .ונתויה וא ונתוהמ לש ןיערגה אוה עדומה-תת 

.הימינוטמבו הרופאטמב שומישה ללגב קר אל :ןושל ומכ תנבותמ 

,סומלוקו הפ תוטילפמו הייזחהמ ,םולחהמ רבתסמש יפכ ,עדומה-תת 

,םינמסמ לש תדמתמ העונת ןיעמ םירצויה םינוש םינמסממ בכרומ 

קוניתה אצמנ םישדוח השיש ליג דע .םירורב םניא םהינמוסמ רשא 

תוהדזה תמייק הב הפוקת ,רחאה ןיבל ינאה ןיב הנחבה ןיא וב בלשב 

שדוח רשע-הנומשל השיש ןיב .תינוימדה הפוקתה איה תאז .םאה םע 

תישאר תאזו ,הארמב ומצעב ןנובתמ קוניתה ;הארמה בלש עיפומ 

תכרעמה לא דליה תסינכ תא ןייצמ אבה בלשה .וגאה תוחתפתה 
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תסנכנ באה תומדו םירוסיא ,תוינתה תויוצמ הז בלשב .תינושלה 

,"תילובמיס" ןאקאל הנכמ התוא ,תישילשה הפוקתה איה תאז .הנומתל 

.תואיצמה לש רתוי תיטסילאיר הסיפת םע תרשקתמה הפוקת 

ןתינש םיבלש םיזמרתמ "תחא ןבא לע" ןונגע לש ורופיסב 

הנושארה תינוימדה הפוקתה .ןאקאל תסיפתל הקיז ילעבכ םארוקל 

םיבוט" .רוגס םלוע הגיצמ איה ;םש לעב םדא יבר לש ורופיסב תמייק 

יבר תוערואמ בתוכו תיבב בשוי יתייה רגוסמו רוגס .םימי םתוא ויה 

ןוזינ וב ,ידבוע בצמל זמור תוריגס לע שגדה .<ב"ש> "...םש לעב םדא 

תא באוש אוה ונממ ,םדא יבר תומדב האליע-אמא וזיאמ רפסמה 

תינושל-םורט איהש תינוימדה תכרעמה תא בוזעל הצור אוה .ותויח 

ןיב רפתה וק לע םיאלפומה םישעמה תא בותכל ,ירק ,רואל איצוהלו 

יכ ,ירשפא-יתלב אוה הז רבד .ןושלה היוצמ רבדמה ןיבל םדא יבר 

,הנומתל ,"תואזחמ"ל רבדמה קוקז םתוארל ידכ .ןבאב ונמטנ םיבתכה 

תוארמ םלועב קר תוארל ןתינ םדא יבר לש ויבתכ תא 7.הארמל 

.יביטמרונה בלשה אוה ישילשה בלשה .תינושארה היווחה לש הייתשה 

ןבאה תחתפנ ילובמיסה בלשה ןיבל הארמה בלש ןיב רפתה וק לע 

ןיידע הארמה בלשש תורשפא תמייק ךא .רבדמה יבתכ תא תטלוקו 

ןה ףאו תוירותסמ ןה ףא הדשב םינבאה .רופיסה לש ומויסב םייק 

יברמ הילוגלג לכ לע ,ןבאה .םירורב םניא םהינמוסמש םינמסמ תניחב 

,םינמוסמה .הנכות תא הלגמ הניא ,ןונגע לש ורופיסלו ט"שעבל ,םדא 

,םינבאה :רחא ןושל .םינמסמה תחתמ לא םיקלחתמ ,ןאקאל ירבדכ 

.ינשרפה ךילהתל תוענכנ ןניא ,ןמוסמו ןמסמ ללוכה ןמיסכ 

אוה 8."בונגה בתכמה" ופ ןלא רגדא לש ורופיס תא שרפ ןאקאל 

תונש תישארב ךרעש ןוירנימסב רופיסה תארוהל המלש הנש שידקה 

ורופיס ;יבל ;ונבש לש ורופיס ;יג תולבקה אוצמל ןתינה :םישישה 

תא םיעדוי ונניא ךכ ןבאה לש הנכות תא םיעדוי ונניאש םשכ ?ופ לש 

חלשנש בתכמ הכלמה תחתופ ופ לש ורופיסב .בונגה בתכמה לש ונכות 

לע חותפ בתכמה תא החינמ הכלמה .עיתפמב רדחל סנכנ ךלמהו הילא 

ותסינכ .ךלמה לש ותונרקס תא ררועי אל הז רבד יכ ,החינהב ןחלושה 

לש התדרח תא :ורושאל בצמה תא ול הלגמ ד רשה לש היופצ-יתלבה 

לש ותוהז תא הלגמ רשה .שחרתמל ךלמה לש ותועדומ-יא תאו הכלמה 

וידיב הכלמה היוצמ ךליאו ןאכמ .ובנוגו בתכמה לש ונכות תאו ןעומה 

הרטשמה חקפמ לא הנופ איה .ותבוטל בצמה תא לצנמה ,ד רשה לש 

םישופיח רחאל .המויק תא ןכסמה בתכמה תא אוצמל ונממ תשקבמו 

.ושופיח לשכנ ,םקדב אלש ץירחו הניפ ריתוה אלש רחאלו רופס-ןיא 

קולרש חסונב רשא ,שלב ןיעמ ,"טסילאנא" לא הכלמה הנופ השואייב 

,טסילאנאה ,בבוחה שלבה .הווש הרזג תועצמאב תומולעת רתופ סמלוה 

.ותכאלמ לע האנ רכש לבקלו בתכמה תא אוצמל חילצמ .;יפלד טסוגלא 

ראתמה ,ההוזמ-יתלב רפסמ אצמנ רופיסה לש ותישאר תא םיעמושה ןיב 

תחאה :תושיגפ יתש תומייקתמ ןיפוד לש ונומיקב .שחרתמה תא ארוקל 

חילצמ ןיפוד .ותבשה לע - היינשו בתכמה תבינג לע תרפסמ - 

תא ריאשה ד רשה .בתכמה תא אוצמל ,הרטשמה תרזע אלל ,ומצעב 

תומוקמב ךרעיי אל שופיחה יכ ,הנוכנ וחינהב ,ןיעל יולג םוקמב בתכמה 

אוהשכ בתכמה תא הלגמו רשה תיבל ומצע תא ןימזמ ןיפוד .םייולגה 

רשה תיבב ינשה ורוקיבב .רוקיב-יסיטרכ ליכמה קית ךותב ךלשומ 

תא בונגל ,רשה לש ותעד תא חיסהל חילצמו בוחרב המוהמ ןיפוד רצוי 

.ומוקמב רחא בתכמ חינהלו בתכמה 

הז ןמסמ .עדומה-תת לש ןמסמ אוה בונגה בתכמה ,ןאקאלל 

- ותצפהב וא ויוליגב הנכס שיש םושמ ,וב יוצמה רסמה תא קיחדמ 

יכ ,עיצהל ןתינ ,ליבקמב .קחרומה לש ןמסמה אוה בונגה בתכמה 

.רבדמה לש הכיספה םע ונל ןיינע "תחא ןבא לע" ןונגע לש ורופיסב 

הנכות וליאו ןאקאל לש וחוסינב "טנייצפ"ה רבדמה היהי הז הרקמב 

ןכיה :הלאש תררועתמ .רבדמה לש קחרומה עדומה-תת אוה ןבאה לש 

םיחתמה תגפה תשחרתמ םאה ?יטמוארטה חתמה לש הגפהה תשחרתמ 

םאהו ?הדשה ינבאב ןנובתמ אוה רשאכ וא ,ןבאה לש התורגסיה םע 

?עדומה-תתב םייוצמה םינמסמ לש בר רפסמ לע תורומ הדשה ינבא 

"הרבעה" ןיעמ איה ןבאב םיבתכה תונמטיהו םדא יבר לע הביתכה םאהו 

ימו ?המוארטה לש תילאטוט הקחדהל האיבמה תינאידיורפה תרוסמב 

אוה ימ :רחא ןושל ?הרבעהה תא רשפאמה ישילשה םרוגה אוה 

ןמוסמב תעגל ילב ,ינש ןמממל דחא ןמסממ הרבעה רשפאמה טסילאנאה 

רשאכ יכ ,חוכשל ןיא .טסילאנאה דיקפתב שמשל יושע ןקזה ?ומצע 

והמ ."םינבאב תשבושמ" ךרדהש האור אוה רעיב ןקזב רבדמה ןנובתמ 

תומייקו ?ןומע לש תורחאה ויתוריציבו תאז הריציב זמרתמה שובישה 

,תויוליפכ שי םירופיסה ינשב - םירופיסה ןיב תופסונ תולבקה 

םירבוע בתכמהו ןבאה .לקשמ-יווישו רדס תרפהו הנכס תזמרנ םהינשבו 

עיפומ םירופיסה ינשב .הלגתמ וניא םנכות תאז ףרחו םינוש םילוגלג 

םוקמ לש םילוגלג םירבוע םירופיסה ינשו תוכרעמ שולשב ןמסמה 

עדומה-תת ינכות םה ינונגעה רפסמה יבתכ ,תאז האירק יפל .ןמזו 

אשונ ןמאה לש ונויסנ םאה .םיינסרה תודוסי םימייק וב רשא ,ולש 

יגמ חוכ לעב ,רמולכ ,םש לעב תויהל הצור רבדמה םאה ?הנכס ומיע 

תויתריציב שי םאה ?םלוע ינפ תונשל חילצה ,רמאמב םדא יברכ ,רשא 

םמיע איבהל םייושע לעופה לא חוכה ןמ םתאצב רשא ,םילפא תוחוכ 

?סרה 

,ןאכ ועצוהש תורחא תואירק לא תפרטצמה ,תאז האירק יפל 

תא קיחדהל שי .יוסחה עדומה-תתל ילמס ףילחת אלא הניא ןבאה 

יטתסא ,יטפילקופא והובו והות לש הנכס הנומט ויוליגבש םושמ הנכות 

םג - ךילהתל וארוק תא סינכמו טסקט ןחוב ינומעה רבדמה .ישיאו 

.טסילאנאה דיקפתב טסקטהמ קלח תויהל םיכפוה םיארוקכ ונא 

הריצי לכו ,יזכרמ יתוברת ןמס אוה ןונגע לש ףנעה ולעפמ 

רופיסב ןויד .םייתוברת םינמסמ םה ךרעו בתכש רפס לכו ויתוריצימ 

■ .רופיסב הנדה הפיקמ הסממ קלח אוה "תחא ןבא לע" רצרצקה 

תורעה 

.ד"צרת טבש ,יג תרבוח ,יא ךרכ .1 
.ד"צרת ,זומת .2 

.ה"צרת ןילרב ,ןקוש ,תחנו הבושנ .3 

.א"כשת ,ןקוש .4 

רקיב לופונרטב ותוהש תעב" יכ רואל ןד בתוכ ,בישדח םיטביה :ןונגע ייש ,ורפסב .5 

םיינש לש םהירבק לע חטתשהל ךלה ןכו ,לרפ ףסוי לש תעדונה ותיירפסב ןונגע 

.(159 'ע ,1996 ,םילעופ תירפס)".לדפ ףסויו למכודק ןמחנ 'ד - היצילג ילודגמ 

ןקוש ,ינש ךרכ ,ולאו ולא ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ ךותמ םה םיטוטיצה לכ .6 
.ד"שת 

,תונשרפו תרוקיב <האירק> "םינפל םינפה" ,ךמאמ האר ןונגע תריציב הארמה לע .7 
.ד"לשת 

,תורפסל תורבחמ תאצוה ,גרומ בוחרב העדה ישעמ רפסב תירבעב עיפוה רופיסה .8 

.רימא ןרהא לש ומוגרתב ,1965 
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