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ןפ3 לע0 

- ט"שעבה יוו9י0 

?הדשל ןונגע ןיב המ 

.ט"שעבה ירופיס ןניינעש ,תויגולותנא יתש רואל ואצי 1987 תנשב 

- היינשהו (ןקוש תאצוה)ןונגע י"של "ט"שעבה ירופיס" - תחאה 

תילכת ,םדאו םיהולא יניינעב ולש תוחיש תצק םגו ט"שעבה ירופיס" 

.(אטרכ תאצוה)הדש סחנפ לשמ "םתחמשו םרעצ ,םייחה 

לכ רצוי ,םירמוחה םתואב שומיש ךרד ,דציכ קודבל אב הז רמאמ 

וניניע דגנל הלוע ,ךכמ אצוי לעופכו ;ולשמ ט"שעב ירופיס םהמ דחא 

.ןיטולחל הנוש ט"שעב תומד 

אוצמל םידיתע ונא יכ ,םשרתהל ןתינ םירפסה תורתוכמ רבכ 

תוארנו תועטמ ןה ןהינפ-לע ,םלוא ;תויגולותנאה יתשב תונוש תומגמ 

.ןקמועל םידרוי רשאכ ,רבתסמש יפכמ רתוי הברה תומוד 

 * * *

רושקל בחרה רוביצב הייטנ ללכ-ךרדב תמייק ,יביטיאוטניא ןפואב 

.ידיסחה רופיסל ,יעצמא-יתלב ,ינויער רשק תידיסחה העונתה תא 

,ךכ םא .הירופיס ךרד קרו ךא תודיסחה תא ריכמ וניניב יראה קלח 

,הנחבא תמייק יכ ,ריהבהל שי ,תועטל םוקמ לכ אהי אלש תנמ-לע 

ןיבל ,התוא תגציימש היגולואידיאהו ,תודיסחה ןיב ,תיתוהמו הרורב 

.ידיסחה רופיסה תועצמאב העונתה לש הייוליג 

רשא ,םייניבה-ימיב זנכשא תודיסחמ הנושב ,השדחה תודיסחה 

לע הרשע-הנומשה האמה עצמא ינפל טעמ הדסונ ,המע רבד הל ןיא 

.ךרעל 1760 -ב ,הארנה לככ ,רטפנ רשא ,בוט-םש-לעבה ידי 

תועונתהו םימרזהמ יעבט ןפואב וחתפתה ידיסחה רופיסהו תודיסחה 

םיבלש השולש ןה תודיסחהו תואתבשה ,י"ראה תלבק .םהל ומדקש 

ןורחאה בלשה - תודיסחה - ורמאמב ,םולש 'ג .ומצע ךילהת ותואב 

,הלבקה לש םיטביהה תא רמשל הסנמ תודיסחה יכ ,ןעוט <ח"לשת> 

ץקועה תא םהמ לוטיל ןמזב ובו תבחרנ הדוהת ררועל םהב שי רשא 

תילבקה הבשחמה לש היצזירלופופה תייעב לע דמוע אוה .יחישמה 

אל הלבקה .שממ לש םיינויער םישודיח ,תודיסחב ,הב ןיא יכ רבוסו 

הקיטסימ הניה תודיסחה ,ךבוסמ יפוסואית שובלב תודיסחב העיפומ 

דגונמה ,יתד-יתאה דוסיה אוה תודיסחה לש יחה החוכ .האישב תישעמ 

יתרבח-יתאה דרמב אקווד אצמנ ינכפהמה דוסיה רשאכ ,היפוסואיתל 

תוצוצינ תורזפתה לש ינאירולה ןויערהמ .החמצ הכותמש הרבחה דגנ 

תויגולואית תוסיפתל תודיסחה העיגה ,תואיצמה יבחר לכב השודקה 

תוברל ,תיתד הניחבמ םייחה ימוחת לכ שודיק - ןרקיעש ,תמושת 

הבשחמה .הלאכ תוצוצינ םיזונג םהב םגש םושמ ,הרואכל "םיילרטיינ"ה 

םיינושאר םיישגר םיכרעכ "הנווכ"הו "תוקבד"ה תא הספת תידיסחה 

הנירטקודב היה אל שודיחה .לוכב לאה תוחכונ ןויער תא השיגדהו 

,תיתימאה החמשבו יטסיאתנפה תובהלתהה ןפואב אלא ,תיטסיאתנפה 

.לוכב אצמנו לוכה ףיקמ לאהש ,תפחוסה הנומאה לשב וררועתה רשא 

ןיבש חתמה תייעבל ,תודהיה תרגסמב ,ןורתפ הקפיס תודיסחה 

הלביק תידיסחה העונתה .תינרמש-תיתדה הליהקה ייח ןיבל יטמואינפה 

תספות תוישיאה רשאכ ,תינחורה תוגיהנמה לאידיא תא תואתבשה ןמ 

תורמל .הרותה לש היח תומלגתהל ךפוה קידצהו הנירטקודה םוקמ תא 

םעמ ערקיהל אלו תויצרופורפ לע רומשל תודיסחה החילצה ,תאז לכ 

- םיקידצה תפוקת - תודיסחה לש היינשה הפוקתב אקווד)תודהיה 

הדוזיפאב רקיעב הלגתמה ןוימד ,תואתבשהו תודיסחה ןיב הברקה הבר 

תודהיה םע םייטקלאיד םיסחי המייק תודיסחה .(םזיקנרפה לש 

םיינכפהמהו םיינרמשה םימרוגה ןיב ןיחבהל ןתינ דימת אלו תיתרוסמה 

.העונתבש 

הבל-בלב סותימ לש הרידא תוצרפתה ןיעמ התייה המצע הלבקה 

,רידא לאיצנטופ היה םייק יכ ,הלוע ןאכמ .תיתרוסמה תודהיה לש 

ןוויכ ,םלוא .ידבע יגולותימ רופיס לש ותוחתפתהל ,הלבקה תרגסמב 

השחרתה אל ,הלוגס-ידיחי לש ,יטסיטילא ,רגתסמ גוח ויה םילבוקמהש 

תינאירולה הכפהמה רחאלו ,ןמטנ ןיערגה ךא .וז ןיעמ תוחתפתה 

תרות תרגסמב ,םירופיס יפלא טיבגהו טבנ אוה יאתבשה רבשמהו 

.תודיסחה 

תא העבק רשא ,י"ראה תלבק .םילימ המכב הז ךילהת לע דומעא 

תבחר ,תיגולותימ הלילע הרצי ,תידוהי-תיתדה היווחה זכרמב הלואגה 

אל איה .לארשי-טע היה וז תיתימ הלילע לש הרוביג .הריעסמו םידממ 

איבמ וניא ,היפ-לע ,רשא ,חישמה לש תישממ הלועפל םוקמ החינה 

.הלואג התוא לש האצות אוה אלא ,םלועל הלואג 

,ואיבנ רשא ,יבצ יאתבש לש ותומדב עיפומ יגולותימה רוביגה 

ךילהתש םוקמבש ךכ ,י"ראה תלבקל "לק ןוקית" השע ,יתזעה ןתנ 

עירכמ קלח ,ולוכ לארשי-םע ידיב דקפוי ,ויבלש לכ לע ,ןוקיתה 

ותוישיאו תיחישמה הספילקופאה ףוריצמ .חישמה ידיל רבוע ונממ 

תוחתפתהל תורשפאה הרצונ ינאירולה סותימה לא יבצ יאתבש לש 

יגולותימ רוביג ןיעמ ,ךוותמ לש תומד הדלונ .ירבע יגולותימ רופיס 

.תיגולותימה הלילעה ילגלג תא עינמה ,ישוגא-לע 

ןיינעל הלודג תויטנוולר ליעל רומאה לכל שי ,ןלהל הארנש יפכ 

ךילהתב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ ,הדשו ןונגע לש תונושה םהיתוסיפת 

.ט"שעבה ירופיס תויגולותנא לש הכירעהו הריחבה 

תועונת ברקב ודמעממ הנוש ,דחוימ םוקמ רופיסה ספת תודיסחב 

ילככ ,םירקמה בורב ,רופיסה שמשמ ,תודיסחל םדוק .תורחא תוידוהי 

וילא םיסחייתמ דבב דב םלוא ,היתונויער תרדחהל העונתה ידיב 
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,התובחרתהו תידיסחה העונתה תושרתשה םע .ילוש והשמ לאכ ,לוטיבב 

םלוא - התורפסב יזכרמ םוקמ ,ןמזה םע ,ספותו רופיסה ךלוה 

איה ןכש ,תידיסחה הרותה תצפהל ילככ םישמשמ םניא םירופיסה 
.םתועצמאב אלמ יוטיב ידיל האב הניא 

יכרע .יטקדיד רופיס וניא ,רחואמהו םודקה ,ידיסחה רופיסה 

.םידיסחה ירופיס ףוגב םוקמ לכ םיספות םניא תודיסחה תרות לש דוסיה 

תוגהנתהה םוחתל םיכייש ,םהב םיחיכש ןכ רשא ,םייטקדידה תודוסיה 

םיעיפומ תודיסחה ישודיח וליאו ,תילמינימהו הטושפה תירסומה 

,דיחיה ידיסחה ינויערה דוסיה .הלש הפינעה תינויעה תורפסבו םישורדב 

ךא ,קידצה תצרעה ביטומ אוה ,םידיסחה ירופיסב וזוע אולמב עיפומה 

.תינויערה ותקמנה אלל םהב עיפומ אוה 

הבחרתה תידיסחה תורפסהש ירה ,תיאתבשה תורפסל דוגינב 

רופיסה ירקיעמ דחאב הצוענ ךכל הביסהש דואמ ןכתיי ;הפעתסהו 

אוה-אוה רופיסה תשודק ןויער .רופיסה תשודק ןיינע אוהו ידיסחה 

רשא ,תידיסחה תרופיסה תוחתפתהב בר הכ שפוח רשפא םצעבש 

לכ לע ,תידוהיה תרופיסהמ :הל םדקש המ לוכמ הירמוח תא הבאש 

תושעל היה ןתינש ,רופיס לכ .תיממעה תיזעולה תרופיסהמו ,הינווג 

בורב םיאצומ ונאש ,הרוק ךכ .תידיסחה הינסכאל סנכוה ,שומיש וב 

תחא הפיפכב םירד רשא ,םיידיסח-סורט םירופיס םיידיסחה םיצבקה 

ןיינעמ הז תוחתפתה שפוח .םיקהבומ םיידיסח םירופיס םע םולשבו 

.תודיסחה החתפתה וכותבש ,ףירחה יסומלופה טהלה עקר לע דחוימב 

תיתוהמה הנחבאה איה ,ונניינעל תעגונה ,תפסונ הבושח הדוקנ 

ןיב הרורב הנחבה ושע םמצע םידיסחה ."תוחיש"ל "םירופיס"ה ןיב 

םרוגש המ ,לדבהה לע םידמוע דימת אל םירקוחה ,םלוא .םיינשה 

םימוחת בוריע .ידיסחה רופיסהו תודיסחה תסיפתב םילשכל םיתעל 

תוחישה .םיקידצ לע םירופיסל םיקידצ ירופיסמ רבעמב ללוחתה הז 

ינשרד וא ימגתפ יפוא ילעב ,םיקידצ לש םירצק םישורדו תורמא ןה 

לח ןכ לעו תירופיס וליאכ תנוכתמב ךורע ןהמ בר אל קלח .קהבומ 

שפוחו ןתוטשפ לשב ,תוחישל השיגה .רומאה םימוחתה שוטשט 

שורדה תורפסל השיגה רשאמ רתוי הברה הלק ,ןהלש היצטרפרטניאה 

םיאצומ ונא ,ךכש ןוויכ .םיכבוסמ םיילבק םיגשומ היוורה ,הפינעה 

,"תוחיש"ה תורפסב רתויב בחרנ שומיש תודיסחה תא תראתמה תורפסב 

,רבוב ןיטרמש ,הרק ךכ .תידיסחה תורפסב הקלחל היצרופורפ לכ אלל 

לש רואית תאז ךמס-לע ,דגבו תוחיש תואמ ללכ ,זונגה רוא ץבוקב 

המלוע-תסיפת תא אקווד ואל ךא ,ומלוע-תסיפת תא םאותה ,תודיסח 

,רשא ,רבוב לע תבקונ תרוקיב ול שיש תורמל ,הדש .תודיסחה לש 

םאיצוה ,ט"שעבה לע םירופיסה לש תירוקמה םחור תא רקיע ,וירבדל 

חונו רשופ והשמל םכפהו ,והשמ יאמקה ,יביטימירפה םרשקהמ 

ןיב הנחבא אלל ,אוה ףא ,ברעמ ,םייפוריאה םילרבילה לש םלוכיעל 

אוהש יפכ ,ט"שעבה תומד תא ונל גיצהל תנמ-לע ,תוחישהו םירופיסה 

.ךשמהב ךכ לע םלוא ,התוא ספות 

 * * *

היה אל אוה .השדחה תודיסחה תעונת לש הדסיימ אוה ט"שעבה עודיכ 

דומילבו הליפתב האר אל ארובה תדמע תא ;לבוקמה ןבומב םכח דימלת 

ותבשחמ ןווכיש דבלבו ,לוחבו שדוקב ,השוע םדאש רבד לכב אלא הרות 

לדנמ םחנמ וילע רמא רבכו .והעד ךיכרד לכב תניחבב ,לאב תוקיבדל 

אלימ אוה לד ט"שעבה וניבר" :<ב"ע 'ג> שדחה תורודה רדסב קדוב 

לכב הזה ןותחתהו לפשה םלועב תוקולאה תולגל ל"ז י"ראה ירחא 

תומלועב לעממ םימשב אוה ל"ז י"ראה הליג רשא לכ יכ ,טרפו טרפ 

ט"שעבה לש וכרד "...ץראב הפ תוקולאה תא הליג ט"שעבהו ...םינוילע 

.אנליוומ ןואגה דמע וידגנתמ שארבשכ ,וימיב דוע תקולחמ הררוע 

,וסיג ומכ)וידגנתמ ברקמ תושפנ ול תושעל ליכשה ט"שעבה םלוא 

לש ותמכוח התייה הלודג המכ" :ןונגע ןייצש יפכו ;*בוטוקמ ןושרג 'ר 

םיחוכיווב אלו םעונ ירמאב .וידיסחל וידגנתמ תא ךפהש ט"שעבה 

"...וילא םבל תא ךשמ 

,שודיחו תונרמש לש ,והשמ הרזומ ,תבורעת תגציימ תודיסחה 

ןקיטסימ היה אוה .ילאודה היפואל תניוצמ המגוד הווהמ ט"שעבה רשאכ 

.תישעמה הלבקה ןמא ,ירק ,םש-לעב תאז םע דחי ךא ,שממ לש 

ןומטה ינסרהה חוכל ןיטולחל עדומ היהו תואתבשה תא ריכה ט"שעבה 

.תינוציקה תיטסימה תויחישמב 

םינומהל התישארמ התנפ - ט"שעבה תודיסח - השדחה תודיסחה 

יקלח לכל עיגהל תנמ-לע ,םימיאתמ םייתורפס םילכ הל השקיבו 

לאה תדובעמ קלחכ תוישעמ-ירופיסל סחייתה ט"שעבה ,ןכ-ומכ .םעה 

ט"שעבה וספת ,הארנה יפכ .ותרות תצברהל רישכמכ אלו המצע 

לש קהבומה יוטיבכ רופיסה לש תיתורפסה הרוצה תא ויכישממו 

ידוהי אל ,רופיס לכב ,ןכ לע רשאו ,םיהולאה לש תיתימה הירוטסיהה 

תותימאה לש הירלקפסא תוארל ןתינ ,וינפ לע ירסומ-יתלב ףאו ,ידוהיכ 

.תויהולאה 

ןה םודקה ידיסחה רופיסה לש תוירלופופהו תוירקיעה תוריציה 
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ןה ולא .1815-ב וספדנש ,בלצרבמ ןמחנ 'ר ירופיסו ט"שעבה יחבש 

םיקצומ םיסופד עבק ט"שעבה יחבש רשאכ ,תוינונאק תוריצי 
בתוכ לכ לש וילגרל רנ שמשמו תידיסחה היפרגויגהה תוחתפתהל 

תורודל עבק הז ץבוק .הדשו ןונגע ללוכ ,איהש תידיסח היגולותנא 

.הפטה לש אלו העבה לש רופיסכ ידיסחה רופיסה לש ויפוא תא 

 * * *

תיבב ללפתה ובס .םידגנתמו םידיסח ויה הב הביבסב לדג ןונגע י"ש 

בוקטרו'צ ידיסח לצא אקווד ויבא וליאו ,םידגנתמה זועמ ,ןשיה שרדמה 

הרייעה םלוע .(תודיסחל הטנ קרש וא שממ לש דיסח היה םא רורב אל) 

זוחמ תא בזעש תורמל ,ותביתכל יתוהמ תיפוריא-חרזמה תידוהיה 

עשתה האמב החרפ הלכשהה תעונתש ףא-לע .ידמל ריעצ ליגב וירוענ 

לביק ןונגע .רמשנ םייתרוסמה םיסופדהמ לודג קלחש ירה ,הרשע 

יסכודותרואה ןשיה םלועה ןיב רפת- וק ןיעמ הוויהו יתד-יתרוסמ ךוניח 

םלוע תא ומע אשנ אוה .תינויצ-תינוליח ,תינרדומה הפוקתה ןיבל 

רגאמ ,דימתמו זאמ ,הווהמ הז םלוע רשאכ ,ויתונש לכ ותודלי 

.וירופיסל ,דיחי אל יכ םא ,יטננימוד 

תורפסה לש השודקה תרוסמה תא ךישממה רצויכ ומצע ספות ןונגע 

ירפס ףצרב דמועה ידיחיה רצויכ ומצע האור אוה .היתורודל תירבעה 

יבתכ תא ןייצמ אוה לבונ-סרפ תלבק סקטב אשנש םואנב) שדוקה 

.(ותביתכל הלעמב ןושארה רוקמכ שדוקה 

לע ,חרכהב ,דיעמ וניא ויתורוקמל ןונגע קינעמש דובכה םחי 

םיתעלו תיגלטסונ ותשיג םיתעל .םמע תטלחומ תוהדזהו הלבק 

.תינוריא-תיתרוקיב 

.םינווגמו םיבר תורוקמ ,ינגרוא ןפואב ,ותריציב בלשמ ןונגע 

אוה .וירופיסמ דבכנ קלחב הניפה-ינבאמ תחא אוה ידיסחה רופיסה 

ןמל .םינוש םינפואב וירופיס ךותל םיידיסחה תורוקמה תא טלוק 

וא תוצמת ,רוקמ לש תצבשמ הטילק ךרד ,אדירג רוקמה תקתעה 

בהוא וניא אקווד ןונגע .ביחרמ יתונמא-יתורפס דוביעל דעו הזימר 

ומצע לע דיעמו םירחא וא ולא תורוקמב השוע אוהש שומישב תודוהל 

אלו רפוס ותויה לשב .ימינפה ומלועמ ,ומצעמ לוכה באושה רפסמכ 

םג ןכתייו םיישילשו םיינש םילכב שמתשהל ןונגע ססיה אל ,רקוח 

לוספ לכ האר אל אוה .רתוי םודקה טסקטה והמ עדי דימת אלש 

ויתורוקמ תא תולגל אל דיפקה ךא ,תוידיסח תויגולותנאמ הקתעהב 

םירופיסהש ,םשור רוציל ,הארנה לככ ,הצר ןונגע .םשטשטל הסינ ףאו 

אוהו ,םעה-יפמ ,דבלב העומש ךותמ וילא ועיגה םיידיסחהו םייממעה 

ריכזהל הטונ אוהש ,ךכב וירופיס לש תויאמקה תשוחתל םרות ףא 

היקנע ,רמול הצור ,תודיסחה לש םינושארה תורודה יקידצ תא רקיעב 

.םייתדגאה 

 * * *

תודהיה לש היפכ-ריצי אוה ןיא .ולשמ שוריפ תודיסחל ןתונ הדש סחנפ 

.הרקמב טעמכ םידיסח ירופיסלו תודיסחל עיגמ אוהו ,ןונגעכ תיתרוסמה 

תלבקמ תועפשומ ישונאה םויקהו םלועה יפוא רבדב תוקצומה ויתועד 

שי ,ןכל םדוק יתרהבהש יפכ ,תודיסחבש ןוויכ .תואתבשהמו י"ראה 

םינפ םע ההדזמ הדש יכ אלפ ןיא ,ולא הבשחמ-ימרז ינשמ םיטנמלא 

.הלש תומיוסמ 

םויקה תוהמל הרידח ןויסינ תווהמ הדש לש ויתוריצי 

לשמ םה םייחה וא םויקהש ,תדמתמ השוחת ךות ,ישונאה 

הקיז ךותמ ומויק רשפ תא ספות אוה .לשמנה אוה םיהולאו 

ךא ,יתד טסילאיצנטסיזקא אוה .םיהולא - תללוכ תושיל 

םישיא םע ההדזמ אוה ךכיפל .ןקיטסימ הנושארבו שארב 

ןמחג 'ר וא ט"שעבה ,יבצ יאתבש ,י"ראה :ומכ ,םייטסימ 

םילבוקמש ,ילובמיס דממ ותוא תא ומלועב האור הדש .בלצרבמ 

,ץינבייל לש ותעיבק תא לבקמ אוה .םמלועב ואר םינקיטסימו 

םה ןטשהו םיהולא ,ודידל .יזיפטמב אצמנ ינכמה לש ורוקמש 

רשאמ רתוי םהב בשחתהל שיש ,םיילאוטקאו םיישחומ תוחוכ 

הווש הדימב לכב הנופצ תיהולאה הנווכה .וביבס םדאה-ינבב 

המ .דבלב תופילק ןה ןכש ,השודקו האמוט ןיב לדבה ןיאו 

תוומה ןמ המוקתה ,בלה תייחת ,םייחה תושדחתה אוה בושחש 

תארקל ,הלואגה תארקל ,הז תארקל ךילומש המו - ינחורה 

ספספל השק .ער אוה ךפיההו - ירסומו בוט אוה ,שפנה תעושי 

,תויטסיקנרפהו תויאתבשה תורותה .תעפשה תא ןבומכ 

.םיוסמ ינחור עגמ - הדש הנכמ ןתוא תועפשה 

,תודיסהה ;ינ ,תיתוהמו הדודנ ,הנחבא תמךל 

הייוליג ;ינל ,התוא תגציימש היגולואידיאהו 

ידימתה רוכינה תועצמאנ הצמתה לש 

.סותימ לע יונב ותבשחמ םצעש ימכ ומצע רידגמ הדש 

אוה םדאהש ןימאמו לרוגה לש תולגתהכ םדאה תא ספות אוה 

ול תנתינ ךכ :תומדא-ילע דריש לאה לש תורשפאה תומלגתה 

ימ .תומדא-ילע יחה לאכ ומצע שממל תונמדזהה - םדאל - 

הליכמ ומלוע-תסיפת .ולרוג תא בצעמ וז תורשפא םישגמש 

דע ,ץיגביילו הזוניפש ןמל ,תונויער לש בר-ברע הכותב 

םדאה תא הדימעמה ,וזככ המלשה הנומאה תא האורה ,רוגקריק 

יתייפכה םחוכ םע קר אל :הרבחהו רסומה םע תושגנתהב 

תוימינפב העובטה ,םיכרעה-תכרעמ לכ םע םג אלא ,ינוציחה 

,השטיגמ ףא עפשומ אוה .םדא אוה רשאב ,ונתאמ דחא לכ לש 

תדהו רסומה ןמ טרפה תוררחתשהב הלואגה תא האורה ,ןבומכ 

תרסוחמ ,ערלו בוטל רבעמ היוצמה תיתד השיג ,םילבוקמה 

המ לכ לש תיביסנטניאה היווחב ןיינועמ הדש .ירסומ ךרע לכ 

,םייטטסקא םישיא םתוא לכל ךייש ומצע שיגרמו םייח יורקש 

.םויקה לש אלמ יוצימל ועיגהו תימויקה היווחה תא ווחש 

תואתבשה ןמ םיטנמלא הב שיש ןוויכ ,תודיסחל ךשמנ הדש 

ידיל םיאב ולא םיטנמלא .ללכב תיתימה תויחישמה ןמו טרפב 

םילודגה הישיאב שומישה תועצמאב ,בור-יפ-לע ,יוטיב 

תודיסחה .תויגולותימה היתויומד ,רמול הצור ,םיצרענהו 

,בר הכ ימויק טהלב ,הדש לאשש תולאש ןתוא לע הבישמ 

תא ספות הדש יכ םא ,ולש םירחא םירפסבו לשמכ םייחהב 

אלו לבסה תועצמאב ,בור-יפ-לע ,הלואגל תוברקתהה 

.תודיסחל ךכ-לכ תינייפואה ,םייחה-תחמש תועצמאב 
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םיכיישכ בלצרבמ ןמחנ 'רו ט"שעבה תא ספות וניא הדש 

ולש םיוסמ קלח םיאטבמה םישיאכ אלא ,יתרוסמה םלועל 

םאיצוהלו םהילבכמ םתוא "ררחשל" הסנמ אוה ,ךכיפל .ומצע 

,ידיסחה יווהה םוחתב ,תיטסירולקלופ העפות ןיעמ םתויהמ 

.םתריציבו םהבש ,תוילאטוטהו תוינוגברה אולמב םתוארהלו 

,חילצמ ףא תמ ילסמ הדימכו ,שקבמ הדש סחנפ 

איה רשאנ ,תודמולמה דגנב היצקובורפ דוציל 

,ט"שעבב שומיש השוע אוה .תודמולמ 

ימדקאה םינועה תא חגנל תנמ -לע ,קמל-יענאה 

 * * *

,טעמב ולו ,סחייתהל בושח ,ןניקסע תויגולותנא יתשבש ןוויכ 

הכירעו טוקיל .הדשו ןונגע לש םהיתוריציב יגולותנאה ןפל 

ויכרצל םיוסמ רמוח סייגמ טסיגולותנאה .יארקא השעמ םניא 

ןיינעמ ,ךכש ןוויכ .ןסורמ האירב השעמ ןיעמ והז .רחא טימשמו 

הצור ,םהיניע דגנלש רמוחב הדשו ןונגע וגהנ דציכ תוארל 

.ולש ט"שעבה ירופיס תא םהמ דחא לכ "ארב" דציכ ,רמול 

תופפכ"ב רוקמב וגהנ יכ םמצע לע םידיעמ םהינשש תורמל 

תירוגטק ,םינוש םיחסונ ונינפל םיאצמנש ירה ,"ישמ לש 
.הזמ הז ,טעמכ 

שדח רוא םיכפוש ןונגע י"ש לש ןובזיעה יכרכ יכ ,המוד 

תדובע איה ולא תומגממ תחא .וייחב ונמתסנש תומגמ םיקזחמו 

יתש .הידעלב ותדובע תא ןיבהל ןתינ אל רשא ,ולש סוניכה 

רופיסו רפוס רפס ,ותומ רחאל רואל ואצי תוקהבומ תויגולותנא 

ימיב איצוהל הכזש ולא לע רבדל אלש) ט"שעבה ירופיסו 

תכרעמה .(דועו םתיאר םתא ,םיארונ םימי :ומכ ,וייח 

האור אוהו תיטסירטליבה ותדובע דצב תחתפתמ היגולותנאה 

הריצי-ישוג סייגל איה הרטמה .הב קוסעל השודק הבוח ומצעל 

קלחב םג .ינרדומה ארוקה תושרל םדימעהלו רבעה ןמ םיירבע 

תיתרוסמה רבעה תוברת ןיב רשגכ ןונגע שמיש ותדובע לש הז 

תודדומתהה תשלחנ ,האושה רחאל .תינויצה תוינוליחה וזו 

ינתחדק ןפואב הסגמ אוהו תרוסמה םע ןונגע לש תיטקלאידה 

ךלוהה ,ירוטסיהה ןורכיזה ןמ םיחתנ סופתלו דעתל ,רמשל 

קילאיב ול ועבקש תומרונב דומעל הסגמ ןונגע .ססומתמו 

.םהלש הדגאה רפסב יקצינברו 

.תובר תוריצי ומצעל סכנל ךרדכ תויגולותנאב רחוב הדש 

,'םיידוהי םירמוח'מ תובואשה ,תויגולותנא איצוהל הברמ אוה 

;המודכו םידוהיה לש תונוימדה רפס ,בלה ןוקית :לשמל ומכ 

םע םייטנלוויבמא תושגר ררועל חילצמ אוה יכ ,םשור השועו 

םהמ רורב שממ אלש ,איה תירקיעה היעבה .ןהמ תחא לכ תאצ 

תומא .םמע ןיכסהל השק ,ןוכנ רתוי ,וא הריחבל םינוירטירקה 

תונורקעל ףילחת תושמשמ תויביטקייבוס!תויביטיאוטניא הדימ 

תא החנמש המ יכ ,ומצע לע דיעמ הדש .תובישחו הקיטתסא לש 

.דובכ תארי וא םסק ,תואתשה תשוחת וב ררועמש המ אוה ויתוריחב 

קוסיעה ,יזויגילרה שופיחה אוה רמוחה תריחבב ותוא ךירדמש המ 

אצוי אוה השעמל .דימתמו זאמ ותוא ןייפאמש ,תוימויק תולאשב 

.וילגרל רנכ ול םש ןונגעש ,יקילאיבה סוניכה לאידיא דגנכ ץצוח 

ופוסב ,ףאש ,ודגנכ תולעהל ןתינש תרוקיבה לכ םע ,הדגאה רפס 

.תודהיה לש םירוזפה חורה תורצוא לכ לש ילמיסקמ ץוביקל ,רבד לש 

ןח אצמ אל םלועמ קילאיב לש הדגאה רפס יכ ,ןעוט הדש ,םלוא 

חבשב םימכח ורמאש םימגתפו רפש-ירמא אלמ אוהש ןוויכ ,ויניעב 

.םתמכח חבשבו םמצע 

.םודק סותימ הזיא ףושחל םישקבמ הדש לש היצקלסה תונורקע 

םייק רשא ,םלוע-יקבוח םייגולותימ םישרוש ילעב םירופיס ףסוא אוה 

אל ארוקה םאו .האלפומ תוינומדק לש טיטרמו ירותסמ טנמלא םהב 

תויגולותנאהמ תחא לכב ,רבדה-תירחאבש ירה ,ומצעב ךכ לע דמוע 

,ותעדל .גולותנאה ןווכתה המל ,קרשו לחכ אלל ,ריהבמ אוה ,ולש 

רשאכ ,םייחלו ומצעל יוטיב תתל ןויסינ איה הריחבהו טוקילה תדובע 

תויתמגמה תמועל .ןניבו וניב תרשקמ תוריציל ולש תישיא המורת התוא 

ותדובעל עגונה לכב תוחפל ,ןונגעש ירה ,הדש לש תרהצומה 

אלש תרמוא תאז ןיא ."תמא"ל רתוי בר םוקמ ריאשמ ,היגולותנאה 

לדתשמ טלחהב אוה ךא ,ךרעש תויגולותנאב ינונגעה חוחינה רכינ 

רמוחב שמתשהל תוריחה תא ול חקול וניא אוה .ומצע תא עינצהל 

תבחרנה הוורפב ויתורוקמ לש םינושה םהיצוביש תמועל תאז ,ונוצרכ 
.ולש 

 * * *

,וכוניח ,ולודיג ,קידצה לע םירופיסה סופדב םהינש םיקבד הדשו ןונגע 

ריאשה ןונגע .המודכו םידגנתמו םידיסח תוברקתה ירופיס ,ותולגתה 

,ותורחבב ,ותודליב ,ותדיל" :דחאה .רפסה הנבמל עגונב םיקתפ ינש 

:ינשהו "םידגנתמ ,(תישארבמ) וידימלת ,םירוביג םישיש ,תולגתה 

יכרוע יכ ,הארנ ."ותוקלתסה רחאל ,תוקלתסה ,ותוקלתסה םדוק" 

ןושארה קתפה הוותהש ךרדב ,רבד לש ורקיעב ,ורחב ןונגע לש ורפס 

ןונגע .ינשה קתפה חור תא ,יללכ ןפואב ,םייקמ הדש לש ורפס וליאו 

תמישר תאבומ ורפס ףוסב ןכ לעו םיגוקירטונהמ רכינ קלח לע רמוש 

םירפסה תמישר ץבוקה ףוסב היוצמ ןכ-ומכ .םירוציקהו תוביתה-ישאר 

תומש ןויצב ,םירופיסה תא ןונגע ץביק םהמ ,וכלהמב םירכזנה 

.םיניינע ןכותו םתאצוה תנשו םוקמ ,םיעודי םה םא ,םהירבחמ 

תומש םבורל קינעמ ןומעו תומש אלל רוקמב םיעיפומ םירופיסה 

,םייחיראב םש םיכרועה ופריצ ,םש קינעהל ודיב קפיס היה אלש ולאלו 

.המוד םניינעש םירופיסל םופריצו תרתוכ אלל םירופיס וריאשהש וא 

רשאכ ,תוחישהו םירופיסהמ דחא לכל םש קינעמ אוה ףא הדש 

תורתוכ .תוחישה תובורמ ,ורפס תרתוכמ רבכ תאז קיסהל ןתינו ,ולצא 

תוראבמ ומכ ןה .תוישעמ-ירופיסמ ונל תורכומה ולאל תומוד םירופיסה 

תירחא .ןונגע לש והשמ תוינוקלה ויתורתוכל דוגינב ,רופיסה ןמ והשמ 

הנוש יפוא תלעב איה .םיקרפ ד"י הנומו דבכנ קלח תשפות ולש רבדה 

המגמה לע תדמלמ ךא ,ןונגע לש ץבוקה ףוסבש ,העונצה ,וזמ ןיטולחל 

ונא ןיא ןונגע לש וז לע רשאכ ,םירופיסה תריחבב הדש תא התחנהש 

םהמ ,םירפס לש תיקלח המישר הנומ הדש .ורושאל רבד םוש םיעדוי 
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הנומשו םיעבש תמועל ,רפסמב העשת ,תוחישהו םירופיסה תא ץביק 

לע השקמש המ ,םיניינע ןכות ולצא ןיא ןכ-ומכ .ןונגע הנומש 
.רפסב תואצמתהה 

,םיטנמגרפה וא םירופיסה בור רחאל ,ןונגע לצא ,תאז לע ףסונ 

ןוכנל אצמ אל ,תאז תמועל ,הדש .וחקלנ ונממ רוקמה םש ןויצ יוצמ 

ןכש ,ריוואב הייריב הומכ םהיניב האוושה לכש ,ןאכמ .תאז תושעל 

.רוקמה ותואמ חקלנ ןכא המוד רופיסש הבורע לכ ונל ןיא 

 * * *

הנממ ראבה לא בש ט"שעבה ירופיס תא טקללו ץבקל ואובב ,ןונגע 

יכ םא ,ידיסחה דגיהה יכרד תא ןונגע רמשמ ותביתכב .וימי לכ באש 

יתמגמ ןפואב שקעתמ ,ותמועל ,הדש .והשמ ינונגע חוחינ םהמ הלוע 

שי םע-ירופיסלש רמוא היה וליאכ ,ולש וייחל םירופיסה תא רושקל 

וייח לש והשלכ לפא דצ םיריאמ םהש הדימ התואב קר ,תועמשמ 

,ינרובס ךא ,תורפס רקוח אלו רפוס םנמא אוה שיאה .אוה ויתויווחו 

,םיוסמ ןוסיר תולגל יוארה ןמ ,אוהש גוס לכמ ,היגולותנא תריציב יכ 

ול םש אוה .ט"שעבב רבודמשכ םג הדש תא ונל ןתונ הדשש המודו 

ט"שעבה לוכה תולככ ירהש ,רוקמל יטנתואה ךפונה תא ריזחהל הרטמל 

תא בהוא אוה .םעה-יטושפמ שיא אלא ,ליכשמ וא דמולמ היה אל 

,םוקמל ךייש וניאש םדא לש תומד ,ויניע דגנל רייצמ אוהש תומדה 

.םיוסמ ןמזל וא הלוכסאל 

ןיינעמש המ רשאכ ,דואמ תוידוהי םייניעב םירופיסב ןנובתמ ןונגע 

,הדש .תידיסחה הדעה ןמ קלח אוה רשאב ,ןטקה םדאה אוה ותוא 

לילא ןיעמ ,יטורא ,ינויח ,יארפ ,ילאטוט שיא ונינפב ףשוח ,ותמועל 

תוומה םע דימתמ עגמב אצמנה ,קנרפ בקעי לש וכשמה ,ינאיחכב 

םיסקמ דצ" ,םיינומד םיטנמלא שי ולש ט"שעבב .םירחא תומלוע םעו 

רשא ,תוריתס אלמ שיא אוה ולש ט"שעבה .ונושלכ ,"דיחפמ דצו 

גיש םייקמ אוה ,םייחה תוהממ ילארגטניא קלח ןה הדש לש ותעדל 

ילואש חישו גיש ,יבצ יאתבשו ינולישה היחא ,והילאו השמ םע חישו 

?ומצע הדש ףא םייקמ 

תרוסמל םג תמיוסמ הדימבו ,תידוהיה תרוסמל ךייש ותויהב ,ןונגע 

םה .ומלוע לא וירופיס תאו ט"שעבה תא ברקל ךרוצ ול ןיא ,תידיסחה 

תא שיגרמ וניא ןונגע ,ךכיפל .םלועמו זאמ ,וייחמ ילארגטניא קלח 

לש ט"שעבה .טסקטה תא ונל ראבל הדש לש ויתומצעב רעובה ףחדה 

.יתרוסמ-ידוהי-ידיסח ט"שעב .בוטהו רכומה ט"שעבה אוה ןונגע 

 * * *

םינוש םיצבקה ינש םיארנ אל ןושאר טבמב ,ליעל רומאה לכ תורמל 

לע דומעל ןתינ ,רתוי קדקודמ טבמב ,םלוא .יתוהמ ינוש הזמ הז 

.םיינורקע םילדבה רפסמ 

רחב יכ ,ומצע לע דיעמ הדש .יגולותנאה ךלהמה תניחבמ ,תישאר 

ותוא לש תואסרג רפסמ וינפב ודמע רשאכ ,ול תיארנה הסרגה תא 

לשמל ךכ ,רופיסה ותואל תואסרג רפסמ ןונגע איבמ ,ותמועל .רופיס 

.(198 'מע> "םינוגינ"ו (197 'מע> "ןוגינ" 

,תוביתה-ישארמ קלח חתופ ןונגע .םינוקירטונה ןיינעל.,תינש 

ןיא ,םלוא .םהילע ןומא דימת אלש ,ינרדומה ארוקה לע לקהל ידכ 

לכ תא טעמכ חתופ ותמועל הדש .הז ןיינעב תטלחומ תודיחא 

ךא ,האירקה לע לקמ הזש קפס ןיא .לשמל ל"ז טעמל ,םינוקירטונה 

.םהינימל םירוציק יוורה ,רוקמה חורמ והשמ ערוג 

םוימ ןקוש ז"של ובתכמב ,ןונגע רמוא .קוסיפה אשונב ,תישילש 

,הזב והשמ תונשל ילעש יתנבה .קוסיפ ינמיסו תודוקנ" :19.12.28 

אוה טעמ .הבורמ קוסיפל םוקמ הריתומ הניא תירבעה ןושלהש ןוויכמ 

תא ריהבהל ידכב ,הז טוטיצמ הפי ןיא ".הפי וניא ידמ רתוי םלוא ,הפי 

אוה ולש קוסיפה ןונגסש קפס ןיא .הז אשונב ןונגע םע הטוקנה השיגה 

תיסחי ,קוסיפ-ינמיסב שמתשהל טעממ ןכא אוה .ונתורפס ףונב ידוחיי 

.(ןויקינ תשוחת דימת יב ררועש המ> םירחא םיירבע םירפוסל 

,ללכב רתוי הקיתע תירבע תורפסב ומכ ,םיידיסחה תורוקמב 

םשו הפ ,טפשמ ףוסב הדוקנ .רתויב טעומ קוסיפ-ינמיסב שומישה 

דומעל ,ינרדומה ארוקל תוחפל ,השק םיתעלש דע ,האופרל קיספ הזיא 

ןכש ,ללכ-ךרדב רוקמה חורב הז ןיינעב גהונ ןונגע .רבחמה תנווכ לע 

אוה תאז לכב םלוא .תורוקמ םתואמ בואשה ,אוה ונונגס תא םלוה הז 

הניחבמ םיטפשמה תא ןיקתהל תנמ-לע ,קוסיפ-ינמיס םשו הפ ףיסומ 

.תיקודקד 

אוהש ןוויכ ,רוקמל רתוי ןמאנ הדש לש טסקטה ,ןיע-תיארמל 

,םלוא .םינושה תורוקמב תועיפומה ,תונוש תויקודקד תואיגש לע רזוח 

הברהב תכל-יקיחרמ םייוניש טסקטב ךרוע אוה ,רבד לש ותימאל 

אוה ."תירופיס"ו "תראבמ" רתוי הברה איה ותסרג .ןונגע לש ולאמ 

םוקמו ןמזל םיירוקמה םמוקמו םנמזמ םירופיסה תא קיתעהל הסנמ 

,םיבר םיינרדומ םירבע םירפוסל המודב ,הדש .םייגולותימ ,םייללכ 
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םירבודה יפב םיטוטיצ םשו תושעל לידגמ ףאו קוסיפב שמתשהל הברמ 

חור םע דחא הנקב ללכו ללכ הלוע וניאש גהנמ ,םירופיסב םינושה 

רבדמה רופיסב לשמל) םילודגה "ויאטח"מ דחא והז יניעב .רוקמה 

- ט"שעבה יחבש - רוקמב םיאצומ ונא ט"שעבה לש וסוס תבינגב 

קוסיפ-ינמיס 11-ו םילימ 76 ןונגע לצא .קוסיפ-ינמיס 8-ו םילימ 74 

.(קוסיפ-ינמיס 21 •ו םילימ 86 הנומ הדש לש ותסרג וליאו 

םהילבכמ ט"שעבה תאו ידיסחה רופיסה תא "לואגל" הטונ הדש 

הסנמ אוה .םלועה תורפסמ קלחכ ,ןומדק סותימ רבע לא םיילאקולה 

,הדש רובע ,תד ןכש ,ידוהי-יתרוסמה ורשקהמ ט"שעבה תא איצוהל 

המ לכ .םויקה תועמשמל סחייתמ רשאו םייח וב שיש המ לכ איה 

הניא תידיסחה תורפסהש ןועטל האב יניא .ונושלכ "יתימא" אוהש 

תרופיסהמ בואש הירופיסמ לודג קלח ירהש ,םלועה תורפסמ קלח 

תרופיס איה רשאב ,הל ידוחייש המ תא שיגדנ אל םא ,םרב .תימלועה 

דחוימה ןחה .המע וניעגממ םידספנ אצנ ,םע-רופיס םתס אלו תידיסח 

איה ובש ,ןפודה אצוי ןפואהמ אקווד עבונ תידיסחה תרופיסה לש 

היכרצל ,תודיסחהו תודהיה םע רבד םהל ןיא רשא ,םירמוח תדבעשמ 

יתעמש" :ט"שעבה יחבשמ תיתרוסמ החיתפ לשמל חקול הדש .איה 

קלחל התוא ךפוהו ,הנושלכו הבתככ האיבמ ןונגע רשא ,"ל"ז ימחמ 

ימח" יוטיבהש הארנכ ,"...השעמ היה איהה תעב" :תימלוע הגאסמ 

.ומעטל ידמ ידוהי "ל"ז 

.םהיתומש איה םיצבקה יגש ןיב האוושהל תרחא תקתרמ הדוקנ 

תנמ-לע ,םייוניש רמוחב ךרוע ,ויתורהצה תורמל רשא ,הדש אקווד 

...ט"שעבה ירופיס" :ורפס תכירכ לע םשור ,ומלוע-תסיפתל ומיאתהל 

,ותמועל ."הדש סחנפ ידיב רבד-תירחא םהילע הפסונו וכרענו ורחבנ 

,"ט"שעבה ירופיס - ןונגע י"ש" תרתוכב ןומע לש ורפס האנתמ 

תובר .תרחא תיווזמ תאז תוארל ןתינ ,םלוא .םה ולשמ וליאכ 

אל םיתעל .ולאככ ןמצע לע תוריהצמ אל תוידיסחה תויגולותנאהמ 

,ומש לע ארקנ רפסהש ירה ,ומש רכזומ םאו רבחמה םש ללכ רכזנ 

ךישממ ןונגעו ןכתיי .קדוב לדנמ םחנמ 'רל םיקידצ תולעפמ רפס ומכ 

םירופיסל סנכיהל שקבמ רשא ,הדש וליאו .תרוסמה חור תא ךכב 

.רפסה תכירכ יבג לע רבכ ולא ויתונווכ לע ריהצמ ,ולשל םכפוהלו 

.שארמ ונרהזוה אלש דיגהל ןתינ אל תוחפל 

אצי ןונגעל "ט"שעבה ירופיס"ש ,הדבועב ץוענ ףסונ בושח לדבה 

ןפואב ותוא רידסהש הז אוה ןונגע אל ,ךכיפל .ותומ רחאל רואל 

אלש אוה יאדו ירה ,ויתונווכל םיכרועה ועלק םא םגש ,ןאכמ .יפוס 

,רחא םש ורפסל קינעמ היה ןונגע יכ ןכתיי .םלש ןפואב תאז ושע 

ןיינעה תובישחו םירבדה תולשלתשה רואל ,תענכושמ טעמכ ינאו 

,םילדבה ינש קר םה ולא .רתוי סרכ-בע רפס איצומ היה יכ ,ויבגל 

,שממ לש סומלופ ררועתה אל יכ םא ,תעדה לע תולעהל ןתינש 

תאצוה ביבס ,ןוגגע לש ןובזיעה-יכרכ תאצוה לש תוימיטיגלל עגונב 

רחאל ואצי רשא ,ולשמ םירחא םיכרכל דוגינב תאז .וז היגולותנא 

.ותומ 

ןכ לעו ומצעב ולש ט"שעבה ירופיס תא איצוהל הכז ל"ז הדש 

איצוה אוה יכ ,וב תדשוח ינא םיתעל) אלמ ןפואב וירוחאמ דמוע 

תירחאב תעד ונב ץיברהל תנמ-לע קרו ךא ,הז גוסמ תויגולותנא 

.(ותירחא אלו ןיינע לש ורקיע השעמל איהש ,רבדה 

 -H * *

רוציל ,חילצמ ףא תמיוסמ הדימבו ,שקבמ הדש סחנפ .םוכיסל 

השוע אוה .תודמולמ איה רשאב ,תודמולמה דגנכ היצקובורפ 

םלועה תא חגנל תנמ-לע ,ןדמל-יטנאה ,ט"שעבב שומיש 

םיירטוזאה םישיאה תיירלגב תומד דוע ונל רייצמ הדש .ימדקאה 

בורק ומצע שח אוהש םישיא ,תיללכהו תידוהיה הירוטסיהה ןמ 

הכוראה רבדה-תירחאב .תואמגודב ךסוח אוה ןיאו ;םהילא 

אוה .דועו התניפש ,התיג לש םהיתומש תא הנומ אוה ,ולש 

,לבוקמה ינברה ןבומב ,תודהיהמ ט"שעבה תא קתנל הסנמ 

ימ שי .תושעל ותעד לע הלעמ היה אל ןבומכ ןונגעש רבד 

ואטבב ,ןונגע רשאמ רתוי ונילא בורק אקווד הדש תא אצומש 

,ידיד יבגל ךא ,ינוליחו יביבא-לת ,יוושכע ,רתוי ילארשי ןפ 

.ביבא-לת ירופיסל ט"שעבה ירופיס תא ךופהל םעט לכ ןיא 

.םצקוע לכ םהמ לטניי הז ןפואב 

בש ט"שעבה ירופיס תא טקללו ץבקל ואלכנ ,;ונגע 

;ונגע רמשמ וחכי/וננ .ושי לכ באש הנממ דאנה לא 

הוחינ םהמ הלוע יכ םא ,ידיסהה דגיהה ינדל הא 

יתמגמ ןפואכ שקעתמ ,ותמועל ,הרש .והשמ ינונגע 

רמוא היה וליאכ ,ולש וייחל םירופיכה תא רושקל 

םהש הדש התואב קר ,תועמשמ שי םע-ירופיכלש 

אוה ויתויווחו וייח לש והשלכ לפא רע םיריאמ 

הסנמ וניאו תובר םינש הכאלמב קסוע ,תאז תמועל ,ןונגע 

םירופיסמ הלועש יפכ .ט"שעבה לע ומלוע-תפקשה תא תופכל 

,ידיסחה םלועה לע תבקונו הפירח תרוקיב ול התייה ,ולש םיבר 

תויומד יפלכ רתויב הטוב הינוריא טקונ אוה תובר םימעפו 

רחבמ ונירובע ךורעלו ץבקל ואובב ,םלוא .תונוש תוידיסח 

עפושו בר הכ רמוח ול וקינעה ,לוכה תולככ רשא ,םירופיס 

.תכל עינצמו דובכ תדימ םהב גהונ אוה ,וירופיסל 

ןונגע" :1953 תנשמ לייווצרוק ךורב לש וירבדב םייסאו 

תידוהיה תואיצמל ,ואשונל שגינש ונתורפסב ןושארה אוה 

,המחלמ תועורת אלל ,תויטקדיד תונווכ אלל ,רוהט קיפאכ 

וז תואיצמ .יתד יאנק לש סותפ אלב ,יתד-יטנא טקפא אלל 

רעצמהו רישאמה לכ לע ,איה ותואיצמ תידוהיה הרייעה לש 

לילכ הניא איה .יעבט ןותנ תניחבב הל ענכנ אוה .הבש 

תוניפ .םידש תוללותשה לש ןויזיח איג הניא ףא לבא ,תומלשה 

ןמאל חתפש ,תודליה םלוע - הניע-תבב .וז תואיצמל תורקי 

ימי לכ םדאה עגעגתמ הילא רשא תימעפ-דחה תוזחה תא 

השדחה ונתורפסל הליגש ןושארה ררושמה אוה ןונגע ...וייח 

■ ".והמ יפא טקש 
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