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ןונגע תעב ליכשמהו
ג"ליל תיתורפס הבושתכ ןונגע לש "רושימל בקעה היהו"
דימש הויז

ןונגע להינ 'רושימל בוקעה היהו' ולש תמדקומה הלבונ to
האמה תורפס לש היתוריצי בטיממ המכ םע יומס גולאיד ~1
,העידיה א"הב תיליכשמה הריציה ,םלואו .הרשע-עשתה m
:תרופיסה ימוחתמ ללכ הניא חישו גיש הז רופיסל שי המעש

לכ תא םג אלא ןהימי תורוק תא קר אל תוללוגמה ,העירי
ותדיריל דעו שדקמה-תיב ברחש םוימ ,ידוהיה םעה תורוק
לע' המאופה .אכבה קמע לש שפרה תוילולש לא הטמ-הטמ

העשתל חספ ןיב הלוכ תשחרתמ ,לשמל ',קפסירד אקשא

ןהו תויטסילאוטקאה ןה — ג"לי לש תומאופל ונתנווכ

ותיב ברחנ ,החפשמה תודחא תא למסמה ,חספה גחב( באב

,עודיכ .בושחו יזכרמ טסקט ןאכ תושמשמה ",תוירוטסיה"ה

תשרוגמה ותשא תננוקמ באב העשתבו ,ןוגעה טלפילא לש

םיידוהיה םייחה תולקלק לע תבקונ הריטאס — ןלוכ זכרמב

אלא וניא השעמה רופיס ).הלש התיב ןברוח לע תסנכה תיבב

הערה תא ואיבהש ,יתליהקהו יתדה דסממה תוכרעמ לכ לעו
ג"לי לש תומאופה תביטח לש המושיר .הינב לעו המואה לע

תולפקמה ,תולודג תוימואל תוללכה לש ןתמגדהל הטודקנא
האיציה ןמל ,המואה תודלות לכ לש הקיטקלאידה תא ןכותב

לש הינייפאמ(ףיקמו קומע הכ אוה 'רושימל בוקעה יהיו' לע

תיבה ןברוחל דעו ,תובאה חאל היילעהו םירצמ תודבעמ
לא תפסונ םעפ היסוסו "הלגע"ה תדיריו םיאמורה ידיב

רתויב םיבחרה היציזופמוקה תונורקעל דעו ןושלה ישומיש
איה האילפ יכ דע )הנממ הלועה היגולואדיאלו הב םילגתמה

.אכבה קמע לש שפרה תוילולש

ןמל — הלבונה ירושימ לכל םירדוחו םילחלחמ וז הביטח

הכ דע ןחבוה אל תיג"ליה המאופה לש ילנידרקה הדמעמש

לש תילנוסרפ הידגארט קר הנניא עוש-תב לש התוניגע
םורממ התדידיו הייח לרוג :השדחה תעב לארשימ השא

תפשחנשמ .תודדומתהו העפשה ,יוקיח לדומכ ןומע רקחב

הלצב לרוג םג ומכ ",םייחה קוש"ב תונרגתה לא 'שחיה
לכ ומתתסנש רחאל ,םיה תונידמב ולרוג תא שפחל אציש

וקוסיע םצע וליפאש ןכתיי יכ הבשחמה דבעידב תררועתמ

אוה ,לודגה םיב העבטו הפחתסנ ותניפסו הסנרפה תורוקמ

עודיכ רזגנ הנממש ,תוניגעה תייגוסב ןונגע לש יביססבואה

םג .םוקמהו ןמזה תולובגמ גרוחה ,ימואל יפיטיכרא לרוג
ולרוג רופיס תא קר אל ולש הלבונב גיצהל ףאש ןונגע
רופיס קר אל ףאו ,םדו רשב םדא לש ימעפ-דחהו יטרפה

תידוהיה הידגארטל לשמלו למסל תוניגעה תא ,עודיכ ,השעש
.רתא לכבו רוד לכבש

רחאלש ה"ריקה תכלממב "לארשימ םדא" לש יסופיטה ולרוג
תוצראב בבוסה םלש םע לש ולרוג תא םג אלא  1848,תכפהמ

,וללכב "היירבעה" השאה לש הדמעמ תייגוסש תורמל

םע — םדאלו םיהולאל רז ,הדונמו יוזב ",יח תמ"כ םייחה
ילושכ הריחשה ותרטעו ,והושנ םייחהו םייחה תא השנש

,םהיתוכלשהו היאצממ לכ םישרפנו ג"ליל םינפה תבר הקיזה

םוסרפו הצרא ותולע םע ומצעל ץמיא ותואש(ירבעה ומש

,ןודרוג ל"ימ רבחמל ול לגלגתנ '),תונוגע' עדונה ורופיס

תוניגע ןוגכ םימודק תושיא יניד לשב היתולבס תכסמו
םירוטמרופר םיליכשמ לש םתחונמ תא וכירדה ,םבי תרימשו

המודמכ ארבנ היה אל ןומע לש ורואית ,םוקמ לכמ .הרדקה

ויטילשמבו הכלהה ןוטלשב םתמחלממ קלחכ תאזו ,םיבר

.יג"ליה לדומל ותקיז אלמלא ארבנש יפכ

תא השעש ןושארה המודמכ היה ג"לי ",םידוהיה בוחרב"

קבאמב תילאוטקאו תיטרקנוק היגוסל קר אל הזה אשונה
לש תיחצנה הידגארטל ללוכ למסל םג אלא ",םייחהו תדה"

תוידגארטה יתש לש ירוטסיהה ןעק-ו
לש היכלהמ לכ תא ,הארנש יפכ ,ביתכה יג"ליה לדומה

ןמ הלועש יפכ ,יאדווב ןיחבה ןונגע .הלוגב םיידוהיה םייחה
דצב ,ג"לי לש ויתולילע לכ יכ ,היתומודמו ונינפלש הריציה

ילכלכה ךפהמה תא תראתמה ,החיתפה ןמל ,תינונגעה הלבונה

תואיצמה ןמ תולוטנה ,יטסילאיר דממ תולעב תונומת ןתויה

ץ'צוב לש הבר לש ונוידל דעו ,םתבוטב אלש הירוביג לע רבעש

תורמל ,ג"לי לש ויתולילע( ןבתכיה ןמז לש תיטרקנוקה

,םמצע םירוביג םתוא לש םלרוג תא חחש ,תיתכלהה היגוסב

,םוקמבו ןמזב בטיה תונגועמ ,תיללכה תילאירוגטקה ןתוזח

המודמכ הכוז התיה אל איה ףאש היגוס( דסחל אלו טבשל

תורמלש ',רושימל בוקעה היהו' תינונגעה הלבונה םג ןהומכו

לדומל תינומעה הריציה תקיז אלמלא הנודנש יפכ ןודיהל

יוהיזל תוחתפמ ןשרפלו ארוקל תנתונ תירדנגל-ומכה התוזח

רואיתב םיילאוטםקט-ןיבה םירשקה תכסמ תא חתפנ ).יג"ליה

תובחר תוימואל תוירוגלא םג ןה ),רפיסה ןמז לש קיודמ

רופיס :תוידגארטה יתש לש ןעקרבש ,תוירוטסיהה תוביסנה
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רופיסו ',דוי לש וצוק' המאופב עוש-תב יבא לש ותוששורתה ךר 3תנשב :הרמה הידגרטה תא םירטמה ינוריא זמרכ דבעידב
ינראשט-לידניירקו םייח-השנמ םינוונחה גוז לש התוששורתה :ישילשה קרפב רמאנ ןה ,ךכל טרפ(  1858ונייהד ",ךברקב ךנב

,םעה תורוקב קרפ םיללוגמ םירופיסה ינש .ןונגע לש ורופיסב ",דלח יבחרב ףועל 'דיגמה' יפנכ ואשנתה רבכ םהה םימיבו"
חרזמב םיזכרמ ינשב ,ןמצע םינש ןתואב ,ליבקמב שחרתמה ינש תמקה םע ',דיגמה' לש ונוטלש רערעתה רבכ -1860ב ירהו
,ללכה לע םידמלמ םהינשו — היצילאגבו אטילב — הפוריא י"שר תכירעבש יאנליווה 'למרכה' םייראלופופה םינועובשה
תורוניצ ומתתסנו וילע ברח ומלועש ,טרפה לש ורופיס ךותמ ).םיוברדצ רדנסכלא אוה ,ז"רא תכירעב יאסדואה 'ץילמה'ו ןיפ
.ותסנרפ
השנמ לש וידודנ יכיראת תא pמנ קוידב םוחתל אופא ןתינ
ןול;א ריעב שחרתמ ג"לי לש המאופב "השעמה רופיס" לעב ורפסב ,ינענכ דוד ונדמיל רככו ,היצילאג יבחרב םייח
האמה לש םישימחה תונשב ),אטיל תריב ,אנליו לש םרמא( לש םייטסירוגלאה וירופיסל יכ ,יתיבמ' תיגולויצוסה המגמה

הריזחמ איה ךא ,םיעבשה תונשב םנמא הבתכנ המאופה(ט"יה עקר םג תובורק םיתעל שי ,םיפיטיכראהו םילמסה יריתע ,ןונגע
לש התחנהב לחוה הלא םינשב ).רוחאל הנש םירשעכ לגלגה תא םינייפואמו םיקיודמ וירואיתש ,קהבומו רורב יפרגואיגו ירוטסיה
האיבה םג ךא ,חותיפלו המדקל םנמא האיבהש ,לזרבה תליסמ

,המלש תילכלכ תכרעמ .ידוהיה רוביצב ילכלכ סרהלו ןברוחל

,ןורחאה טרפל דע בטיה
תא לוטיל םירוביגה תא םיבייחמ רוסחמהו תוששורתהה

.הסרהנו הפפורתנ ,ש"יי תריכח לעו תואקדנופ לע המסבתנש לע הלוע ,םנמא .םיקחרמב םלזמ תא שפחלו םידודנה לימרת
תראותמ היסור ידוהי תודלותב וז תימונוקא-ויצוס העפות וריעב ראשיהלו ,דמלמ תרשמב קפתסהל םייח-השנמ לש ותעד

יתבו םיקדנופ וקיזחהש ,םידוהיה :הירוטסיהה ירפסב טוריפב

הסונמ אוה ןיאש הנעטב ,ףסה לע תלספנ וז תורשפא ךא ,ץ'צוב

הנילה יכרוצ יולימ לע הססבתה םתסנרפו ,ךרדה-מא לע חחמ

םילשהל ותשא לש הבוריס לשב השעמלו ,הלאכ תוסנרפב יקבו

םתסנרפ רוקממ ולשונ ,תובכרמ ילעבו םינולגע לש הליכאהו ,תיפוריא-חרזמה תידוהיה תועמשמב("דרוי" ותויה תדבוע םע
ילכלכ םרה סרהנ ,עוש-תב לש היבא ,רפח .לכ-רסוחב ורתונו לש וזל המוד ותלילעש ",דרוי רעד" קיד מ"א לש ורופיסבכ

ךומס היהש — ריעצה גוזהו ,לזרבה-תליסמ תחנהמ האצותכ םימילש ,תוחכשנ-יתלבה תורושה תא עבטש אוה ג"לי ).ןומע
,ללה :ומצע תוחוכב וכרד תא אוצמל ץלאנ — ונחלוש לע ריעצה לש ותרשכה רסוח רבדב ,קילאיב תריציב הידוראפל וכז

תונידמב רחסמב ולזמ תא הסינ ,שממ לש עוצקמ לכ רסוחמה וב ןיאש םכח דימלת השעי המו" :שממ לש הכאלמל ידוהיה
לש "בהזה רות"מ היטישכת לכ תא הרכמש ,עוש-תבו ,םיה ךר טחושל , /הנידמה ןושל עדי .אל סמה הבוג תויהל ? /העד

המאופה לש הפוס .תוינטק רכממל תונח החתפ ,התחפשמ ,ףסכ ול ןיא — רחוסל , /הא! שולח — דמלמל ,אוה בל
,תוביתנה-תיבב הבולע תלכורכ ,הלווינו הינוע לכב התוא אצומ  /םינכדש םישמש תסנרפ שי דוע : /הניגנ לוק — ןזחל
,יבאפ םג ירהש( הנברוח תא םיימעפ הל האיבהש תבכרה דיל ,ןונגעו ').דוי לש וצוק'(".םינלטב העבש הנהמ תחא לע ךא
תונוטלשה םעטמ חקפמכ שמיש ,עוש-תב לש "הלאוג"ו הבהוא םיפיצמה ,םינודיזה וימימו ףעוזה םיה תודוא ג"לי ירבד רכזש
).הליסמה תמקה לע
תונש םותכ ,םימשמ "ןמה" קספיה םע םיכובנה לארשי-ינב תא
לש יתגרדה ךילהת םידוהיה ורבע היצילאג ירעב םג ידהש םינועיטב — ראתמו רזוח ,ונורכיזב הלעו ףצ ",תונוזמ"ה
,ותגוזו םייח-השנמ ,םינוונחה גוז לש םרופיסש ,תוששורתה
לש ותכובמ תאו ודי-רוק תא — םהמ םילוע ג"לי לש וירוט

 1848תכפהמ רחאל :ולש תיסופיט תיטרפ המגוד ךא אוה ידכ הב שיש ,שממ לש הכאלמ ודיב ןיאו ול דבא ונוממש ימ
:הילעב תא דובכב סנרפל
ראצה אבצ תרזעב ,ןושארה ףזוי ץנרפ רסיקה חילצה הבש(
תא טילשהלו םירגנוהה תא תוירזכאב אכדל ,ןושארה יאלוקינ הכובמה ימ ואג יב דע םיאלפ ודריו ולפנו ולשב המה רוציקב
 1867,דע היצילאג תוזוחמב הררשש ,םזיטולוסבא-ואינה תטיש ינראשט לידגיירק לא םייח השנמ רמאיו .תושעל המ ועדי אלו
תועפות וברתנ יכ דע םידבכו םיבר הכ םיסמ רוביצה לע ולטוה תויהל .תודמלמה תדובעב טעמ טלפמ ונל השיחאו הבה ותשא

ךכמ ולבס דחוימבו ,םיששורמה םינוונחה ןיב לגר-תטישפ לש ,םיבזכ חיפהל םייח השנמ עדי אל יב לובי היה אל ןברש
תועוצקמב וא הכאלמב אלו ,רחסמב םקוסיע רקיעש םידוהיה
התיה אלש ,הדודמה 'תיצילאגה תוינעה' התוא" :םיישפוחה

",יסורה 'בשומה םוחת' לש םילפאה תואובמב אלא הומכ

.הלאב וטינ אל וידי,תוכאלמב תושעלו

רפסמ ךשמהב ירהש ,ירקמ ונניא ג"לי לש ורואיתל ןוימדה

ולש הריסמה ןונגסו םיעוריאה לע ותיפצת תדוקנש ,רבודה

דוחייב" יכ ףיסוהו ,בונבוד 'ש ןוירוטסיהה העפותה תא ראית ןהבש תועיגיה רבד לע ,םייח-השנמ לש הלאב םיבלושמ

רחסמה שפוח לש תולבגהה וז תולדלדיה תונשב ורימחה "עבטמ תרוצ םיאורו םיכוזש דע" לארשי ינצבק םיעגייתמ
ןיבו תיזכרמה הלשממה דצמ ןיב ,םירפכבו םירעב הכאלמהו

האר אל וימימ"ש ללה לע 'דוי לש וצוק'ב רמאנל הוושהו(

,םלוע םע ימי ירבד :האר("םיימוקמה םיינלופה תונוטלשה דצמ תרוביג — עוש-תבכ ,ינראשט לידניירק םג ").עבטמ תרוצ
ידוגינ רבדב ןונגע לש ורואית  74).ימע ],ח"כשת[ יעישת ךרכ

הטמ תדרוי ,התונחב הרוחס הספאשמ — תיג"ליה הריציה

לש םתוששורתהל ואיבהש ,ריעה ריש לשו רסיקה לש תוארוהה רושקה ,הז יפיטיכרא רואית .קושב תינרגת תכפוהו הטמ
,הירוטסיהה ירפסב ראותמה םע דחא הנקב הלוע ,ץ'צוב ינוונח

לא הדריש לארשי-תסנכ רבדב ילמס יפוא ילעב םירואיתב

ךילהת ^מנ קוידב עובקל ןתינ תושחרתהה ןמז תא םגו תריציל םג לגלגתנ ,הסנרפה םלוע תמהוזב המהדזנו אכבה קמע

עקר לע לח ינראשט-לידניירקו םייח-השנמ לש םתוששורתה

לא הינועב תדרויש ימכ הנמלאה םאה תא ראיתש ,קילאיב

,ךרדל ותאצב ירהש ,ג"לי לש המאופבכ שממ ,םישימחה תונש ,רנזולקל תרגיאב ".המדו הבלח" תא רכממל האיצומו קושה
ררבתמה ,ךיראתה תא ץלמנה הצלמהה-בתכ לע ברה םתוח הארי לבל והערב קילאיב הרתה ,ררושמה תודלות תא בתכש
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ןיבה אל ןפ ששחמ תאזו ,יתדבוע יפרגויב ןותנ הז טרפב
ימא" :קושה לא הדיריה לש יתימ-ילמסה היפוא תא רקבמה

^pp

"היאר איבהל ןיא יירישמו קושב תינרגת םלועמ התיה אל
).הפק-דפק ימע ,א ךרכ ,קילאיב תורגיא(

v:

ומצע םישמש ימ לש תוממתיה ךותמ ךא — ג"לי חסונב

?;?!'5I

רבודה ונל רסומ — המימתו המלש הנומא לעבו םימש-ארי
,ינראשט-לידניירקו םייח-השנמ ,םינוונחה גוז לש םתשוחת תא
ינפסאלו םיינעל םתפמ םיקלחמו םידיגנ ינפ םידימעמ םהש העש

]םימירתמה[ םהו" :בער תפרח םילבוס םמצע םה דועב ,תומורת

.האלה 'ה ןתי הכ םירמואו םתוא םיכרבמו הבהאב םידרפתמ

' י i

WS? ' * i1

ןזואו הלעמ לש ןיע םישוע ינראשט לידניירקו םייח השנמו
ןמא םינועו תעמוש הניאו האור הניא וליאכ לוכיבכ הלעמ לש

ףיסות המו ןתת המ ךא .םברקב סמנ םבלו תובוהצ םינפב
םיפצו םילוע ".םוקמה ינפל האנוא ןיא םא תוירבה ינפל האנוא
םתוזעב םיעודיה ,םימש יפלכ ג"לי לש החטהה ירבד ,ןבומכ,ןאכ

ןזוא — — ?תועמדה הלא תיארה !האור ןיע" :םתוזעונבו
ירבד '),תוירא ינש ןיב'( "?הלא םינונכת תעמשה !תעמוש
הנושארל — וזמרו ג"לי ירישב תואסרג המכל וכזש ,הריפכ

הנומאה םיליכשמה ברקמ הספ יכ — תירבעה תורפסב ילוא
ירבד ןאכ םידהדהמ ןכ .לומגה תרותבו הנוילעה החגשהב
':םי תולוצמב' המאופה ףוסב םילולכה ,אימש יפלכ החטהה
ץק האור ןיע — — ומדבש לע תוכבל עדוי ןיא האור ןיע"

ןודרוג .ל.י

ףא העמד הדירוה אל םלועמו  /ףלא יפלא ףוס ,רשב לכ
'ד קרפ ףוסב תינוריא הליבקמ םג שי הלא םירבדל ".ףלד
הבורק העושיו תעמוש ןזוא שי" ':דוי לש וצוק' המאופה לש

השעי אוה  /וישעמ לכ לע וימחרו ויאורבל לא ןיע — —

,ןבומכ ,תעמתשמ ןהמש תורוש ",הקדצו טפשמ םיקושעל

.הנוילעה החגשהבו לומגה תרותב הנומאה לש הכופיה

ימכ אלו ,םלועה ןמ הלטבו הרבעש היווהל דעלג םיקמש ימכ
.היוניש ןעמל םוחללו תואיצמה תא עיקוהל אבש

המואה יגיהנמ לע השק החכות

ףאו ,ולש וחור יפל ג"לי ירבד תא בציעו של ןונגע ,םלוא

םג ג"לי תריציב הכורכ הנוילעה החגשהה יפלכ החטהה

יולגו קהבומ ןפואב הלועו ףצ ןועיטה לש יליכשמה רוקמהש

הנוילעה החגשהה לש היגיצנ יפלכ תצרחנו תצרמנ החטהב

םינוש תינונגעה הריציב םירבדה לש טקפאהו הרטמה ,ןיעל

,הליהקה לש "שדוקה-ילכ"ו םינברה יפלכ — תומדא ילע

ךותמ ,רמ געלבו םעזב ,םודרקכ וירבד הכיה ג"לי המ .תילכתב

םילבקמ וללה .הכלהה םשבו 'ה םשב תושפנ ,וירבדל ,םיגרוהה

,ומע תב רבש לע ןכ באכ ךותמו תיביטמרופרו תיטנטילימ המגמ

םה השעמלו ,םתיערמ ןאצל עייסל ידכ הדעה תפוקמ םרכש תא

ךויח" םימימתה וירוביג יפלכ הנפמו הקד הינוריאב גלגלמ ןונגע

תוחישקב םמע-ינבב םיגהונ ,דבלב םמצע תבוט תא םישרוד

תא ןקתל םייוכיסה וספא רבכש עדויש ימכ ,ענצומ "ינאירטלוו

תוסחוימה תובוטה תודימה תא ללכ תומלוה ןניאש ,תומיטאבו

לש ינוריאה הביט רבד לע תרוקיבה הביחרה רבכו( תוועמה

תושק תוידגארט רוביצה לעו טרפה לע םיאיבמו ,לארשיל
ירזוכה יספו ברה — ויתוריציב םינברה תויומד .תורתוימו

םיגהונ ןה ותגוזו םייח-השנמ ).ונינפלש הלבונה לש תרתוכה
םירחוס-תמרעב
ידכ ",תורישע לש אלטציא םהילע םיכשומ"ו
ינש' המאופה ןמ רגמש ברה ',דוי לש וצוק' המאופה ןמ
י

ש
ה

ב

י

ל

ש

ו

ה

א

T

לע' תומאופה ירוביג םינברה םג ןהומכו ',ןועמש ןב ףסוי
םיעובצ ,םיירזכאכ םיראותמ ',םבי תרמוש'ו 'קפסירד אקשא
.םמע תרצל אלו םעצבל םיגאודש ימכו ,םיתחשומו
)הליהקה לש "שדוקה ילכ" רתי םג והומכו(ץ'צוב לש הבר םג

וכז ולש ,הזמ רתוי אימחמ רואיתל ןונגע לש וידימ הכוז וניא
ןונגע לש וירבדש תורמל תאזו ,ג"לי לש תומאופב אטיל ינבר
בקונו רמ — יטסקרס זגורב אל םלועלו ,םיעמשנ ינגלגל תחנב
לש לזלזמהו שידאה וסחי םצעמ רבכ .תיג"ליה הריטאסבכ —
וסחי זמרנ ,ברה ןמ לביקש הצלמהה-בתכמ יפלכ םייח-השנמ

מ

השנמ .וריע לש "שדוקה ילכ" יפלכ עלבומה רבחמה לש

ה

םושמ ,ריעה ברמ לביקש הצלמהה-בתכממ לעפתמ וניא םייח

א

םג .שממ לכ ןהב ןיאש םינברה לש םהיתוצילמ ול תועודיש
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וסחי דמלנ םינברה יונימ ןיינעב הקיטילופה יככת רואיתמ

המאופה רוביג(ףסוי םא ,םירמ היוולהב ').קפסירד אקשא לע'(

הרשמה יאשונ לאו הליהקה דעו לא עלבומה רבחמה לש

ילמוג" :דמ געלב להקה לא רבודה הנופ '),ןועמש ןב ףסוי ינש'
".םכינפל טלחומ תמ תאזה םעפב !" /םכבל עגרי תמא לש דסח

בר רחא םישופיחב ויה םינותנ ריעה ישנאש ינפמ ,דיריה-ריעב

תובוטה תודימה תוראותמ רעתכ תזחשומ הינוריאבו בר טוריפב

בר היה אל ,ןצבקה תפוג האצמנשכ ":שדוקב םיתרשמ"ה

תוכלמ ןיב .הליהתהו םוסרפה תדימב ומדוקל הוושיש ,רחארופיסב — םידסח תולימגו םילוח רוקיב — לארשי-ינב לש
הכלה קוספיש ,הארוה-הרומו ןייד ברה תחת ונימ ,התרבחל
המ" :טגה תליספ תובקעב בכשמל הלפנש ,עוש-תב לש הלרוג
בישחי אלש ידכ ךא ":הרידקו ףכ תלאש רבד לכ לע" בישמ
הילא ודרח הצקמ םעה לכ ! /התולחב הריע ינב ידסח ובר
,םידיסחו םינימאמ ,הלילחו םח ,ומצעל ךושמיו ,ומצע הלהתוינמחר םישנו  /התוארל אב םוי םוי םילוח-רוקיב יאבג /
רבשל  /תואופר יפטנ וליעוי המ !לילא יאפור . /היללוע וחפיט
תא וירחא ךישמיו תונברב גהנתי ןפ תודובכ רפעל וניכשה"

,השעמל( "ושארל ףולא ביכרהל ךכ רחא השקמ תוטוידההושעי אל תוקדצו םימחר ? /םירצמ ילב הלחמל ,םיכ לודג
המרעב ,םהילע ומשש הארוהה-הרומב ,וב וגהנ הליהקה ישאר
חיטו רשש ; /םירדס-אלו תוומלצ התפיע ץראב  /תועושי
םורממ ךלשוי םויה אובבש ,שארמ תואדווב םעדיב ,שחכבו".תיבה תוריקב דמוע עגנה םא  /תישו רימשל
תויניצה אישל ).וב ץפח ןיא רבכו ושומיש הלפש ילככ ודמעמ ידכ הב ןיאו השעמ רחאל האב איהש הביטש ,תונמחרה
:טגה תרתה לע רודה ימכח תבוגת רואיתב ץ1נגע עיגה
דחא לכו,בלמ תחכשנ הרהמ דע איה ףא ,הערה תא עונמל
העומשהו
םייח השנמ תמ יכ םייפנכ חל התשע הביצעמה
עוש-תב םינמחר ינב םינמחר" :וכרדל הנופ "םינמחר"ה ןמ

םיתמלו ,הירקה לכ םוהתו תוחנאל ותשא תא בזעו ןהכהישבוח קר . /והצקמ ועצבל שיא ונפ םכרדל םלוכ  /וחכש
וביכרה יכ ושע המכחמ אל יכ תעדל וחכונ םינוש םינרמלמ
םהל יהתו הוחכש אל םה קר  /תונרק יבשויו שרדמה תיב

,םתמכח תאו םתוא רתיימש ןואגו לודג בר םשארל ףולא
רשא הנוגעב  /תונמוזמ םיתעל וחישי דוע םה קר  /הלמל
תודוא לע הנידמה ינואג רודה ינברל םינופ ויה אוה אלמלאש
םנוצר ךותמ וא קפצמה וצ ךותמ אל ".הליסמה-הנוב לע הבגע
בשת םא וא אשניהל איה תרתומ םא ינראשט לידניירק השאה
תרצ ,השעמל .םינמחרכ תוארתהלו להקה יניעב ןח תאשל

םינברה ןמ שיש ,תימלוע הנקת הל ןיאו הימי לכ הממוש הנוגע
תא םיגנעמה ,תוליכר ירבדל ינויצנס רמוח םהל תקפסמ תלוזה
ירפס תא סופדה שבכמ לע תולעהל םיכוז םהייחב רבכש.םהלש םהיתורצ תא עגרל םהמ םיחיכשמו םהיתושפנ

,םימרו םילודג דובכ יראתב םילאושה תא םירבעמו םהיתובושת,באכו תורירמ אלב הרואכל ,םימוד םירבד איבה ןונגע
םירכזנ תויהל ונייה ,הזכש לודג דובכל תוכזל ויה םילוכי ירה
תוהז ,הלא וירבדמ תולועה ,תוירסומ-תויתרבחה תונקסמה ךא
.רפסב םיבתכנו

ינושה ןמ האצותכ ,הנוש הריסמה ןונגס קרו ,ג"לי לש הלאל
ינדמל לש םהיניע דגנל דמע הנוגעה לש הלרוג אל ,עמשמ
לארשי לש םתונמחר :רבודה טקונש "ץנאטסיד"ה תדימבו ןוטב
לש הלהואב םמצע םיתיממה םירקי םילכ םתואמ ,םינדמלה
,תיתליהקה תועיבצהו יתרבחה ץחלה ירפ ,ץוחלו הפשה ןמ איה
בושחש םדובכ םא יכ ,הרומחכ הלק לע גרהיהל םינכומו הרות
ובל ןיאו ,ועצבל גאוד הליהקה ישנאמ שיא לכ השעמלו
םיגלפומה םיראתה תודוא לע ג"לי גיעלה רבכו ,לוכמ םהל רקיותבולעל ןתת יכ ץ'צוב םודס אל ךא" :םיאכדנה ויחאל ןותנ
תובךה ןעמל ,םתלוז תאו םמצע תא םינברה םירטעמ םהבשןיינק תודוא לע הצע סכטל םע ישאר ףסאתהבו עווגל בער
םולש םיניכשמה ,ןשיה חסונה ןמ םינברה לארשימ וספ .םדובכ
הלודג תוררועתה התיה אבצל םיריכש תמרהו הרובקל תועקרק
,ונימיב .ג"לי ןעט ,םתיערמ ןאצל םימתבו תמאב םיגאודו תיב
ךומתל יוארש ואצמ םיברו ,הנוגעה ןודינב םג להקה רדחב

.וסיכלו ומצעל גאודה ,בר לש שדח סופיט חוור ,ןעטו ףיסוה
אל השעמ ללכל ,ספא .תאזה הווצמה דגנכ הפ הצופ ןיאו הב
ריתיש ,טגה תא ןיכהל בריסש ,ברה לא רבודה הנופ ,רמ געלב
קסעתהל הווצמ רבדמ םיפרתמ ץ'צוב ישנאש םולשו סח ,ואב
רשפא רחמ ותושעל רשפאש לכ םדיב רוסמ הז ללכ אלא ,הב
לבקל שקעתהו ,םילקש הרשע תרומת םובייה ןמ הנוי תא

, /ךילע יל רצ ,ירומו יבר רצ" :םילקש םירשעמ תוחפ אל".ןמז רחאל םיתרחמ שיו םיתרחמל םג ותוחדל
יהת םלועל אל איה ןה , /ךרבשל ההג ןיא , /ךתכמ הלחנ וליא( רוביצה ידימ אל ףוסבל הל האב הנוגעה לש התלואג
תרמוש'("!?תרשעה םילקשה בישי ימ ףל ךא  /תרמוש המבי
םתסה ןמ הקמנ התיה זא יכ ,ןומע זמור ,רוביצה ימחרל התכיח
').םבי
השעמ הל בוטה" הלאוג ,ינשה הלעב דצמ םא יכ ),בערב
הניא תידוהיה הליהקה יכ ,ויתובקעב ןונגעו ,ג"לי ןעט דועהבהוא ,ינמז ןפואב םנמא ,עישוה עוש-תב תא םג("םינמחר
.הרואכל אלא ,םידסח-תולימגלו תידדה תוברעל תפומו המגוד
ודנש ",םינמחר"ה הריע ינב אלו ,השאל התאשל הצרש ,יבאפ
תידוהיה תונמחרה סותימ תא ותריציב דירפהל חרט ןונגע ).םילודג םימחרב םהישארב הל
לכב תולעהל וגהנש ,תורוגשה תואשילקה ןמ איהש( תעדונה ,התונחב תדמוע הדועב יכ רוכזנו ,רוחאל ונטבמ הנפנ םאו
םתונמאנ דוס רבדבו המואה לש הנסוח רוקמ רבדב ינויער קיר
ףוסאל ואבש ,ריעה יבושחל םורתל ינראשט-לידניירק הגהנ
ויתובקעבו ג"לי — וגיצה הליהקה תא ).הלאל הלא הינב לש
הניאש הלאשה ללחב תרסנמ ,הליהקה תורשב םינויבאל ףסכ
ויביכרמ םה לוצינהו תונחוכהש ,יכרארייה הנבמכ — ןונגע
:רפסמה לש "ותולבגומ"ו "ותומימת" תמחמ ,ללכ ןאכ תלאשנ
"ימחר" םירמכנשכ .האלהו ונממ ירטינאמוהה שגרהו םיירקיעה
הרצ תעב םא ,תומורתה לכו הליהקה יפסכ לכ םיכלוה ןכיהל
הל הארן ןפ הששח תא העיבמה ,הללמואה הרש לע ברה
"יביאנ"ה רפסמה ,ןבומ ?םהמ עשוויהל רשפא יא תיתימא

ךילשמו ,התרצל םלוה ןורתפ ברה אצומ ,ועורז תחנ תא הלעב
דמלמ אקווד הרואכל םא יכ ,יולגב ץ'צוב ישנא תא הנגמ וניא

התרצ תא ןבומכ רימחמ ךכבו ",הרטמה רצח" לא הלעב תא
םתועיבצו םתועשרש ,אצוי ךכ .םחבשב שרודו הירוגנס םהילע
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םיחבשה עקר לע םייתעבש תטלוב אקווד הליהקה ינב לש
הנומו לארשי תיבל הפוצה םמתימה רפסמה םהילע ריתעמש
םביטל לוכיבכ רע אהיש ילבמ ,דחאל דחא ותיפצת יאצממ תא

.עישרמהו גרטקמה

הלגך יאשונ ןיב היה ג"ליש ,הדעה יגיהנמב המחלמה
איהו ,הנשונ הנשי תיליכשמ המחלמב ףא הבלתשה ,םיטלובה

תא וקיסעהש ,לבהה יעותעתבו תולפטה תונומאב המחלמה

,ןבומכ ,ונפוה םיצחה רקיע .טושפה םעה ןומה לש ונוימד
ערה שרוש םיליכשמה תעדל ויהש ,םהידיסחו םיקידצה יפלכ
ברקב תואלפנבו םיסנב הנומאה .היסרגרהו תואנקה תומלגתהו

fc..

■ -יי

קידצה ידיב וז המימת הנומא לש הלוצינו ידוהיה טאירטלורפה

אל ןאכו ,זובו געלל ג"לי לש תומאופב וכז ,ורצח ישנאו
ןיבל םהינימאמל תועימק ורכמש םיקידצה ןיב תודפ ג"לי םש

,הלא ףא הלא :םתיערמ ןאצל הצלמה יבתכ ורכמש םינברה

ותייטנ תאו טושפה םדאה לש ודי תלזא תא וירבדל ולצינ
םג .ולרוג-רמ תא קיתמיש סנ לע םולחלו תוילשאב תוגשל
אלו ותשאל םייח-השנמ הנקש עימקה אל ,ןונגע לש ורופיסב

לרוגה ןמ וליצהל ידכ םהב היה ברה ןמ גישהש הצלמהה-בתכ

ףוליחו הצלמהה-בתכ רופיס יכ המוד( ךפיהל אלא ,יגראטה
לש ויטעב השק תישיא הידגארט רוביגה לע איבהש ,תויוהזה

ןב ףסוי ינש' ג"לי לש המאופה ןמ עפשומ ,ילילשה "ליפכ"ה
םירקבמה וב ולתש ,םירחאה תורוקמה לכמ רשא רתוי 'ןועמש

ןונגע ףסוי לאומש

).םירקוחהו
לש םתורובב המשאה תא ג"לי הלת ולש תומאופה לכב
הטושפ תיטסילאיר הקמנה שי ,הלודג תולעפתה ךותמ לוכיבכ

םידיסחה ירופיס תא ארוקה .לבהו עותעת םלוכו תילאנבו
םיסנל הכחמ םימתה ןומהה .םיגיהנמה לש םתונלצנבו םינומהה
םמע לרוג לע םיסח םניא םיגיהנמה וליאו ,והילא תאיבלו
לכוי אל תוחכופמ םייניעב 'רושימל בוקעה יהי'ו םיבלושמה
םיללוחתמה תואלפנהו םיסנה לכש ,הדבועל בל םישל אלש
אקשא לע' המאופב ברה .דבלב םמצעל םיגאודו ,ונוממ לעו
םלישו לצינ ידוהיה ןסכומה :רקיע לכ םיסנ םניא ,לוכיבכ םהב
החפשמל רזוע וניאו ,דוי לש וצוקכ הכלהב קדקדמ 'קפסירד

לש ש"ייה תא רוכמל חילצה ובש ףסכב ץירפל תוריכשה תא
רזוע וניא םימשבש באה םגו ,הדעה תפוקמ המורתב הלדה

,החתפנ םנמא תיבה תלד :םיסנ םהל ללוחמ וניאו וינבל
זא םג םאה ?האבה הנשב ולרוגב הלעי המו( האבה הנשה

"הררחוש"ו התיב חתפ ךרד הכלשוה הרש(והילא אב אל ךאתא ?הירחאלש הנשה ןובשח לע ויתובוח תא לגלגל חילצי
תא הלעב הב אילפה ,םירצמ תוכמ םוקמב :תחצינ תודבעמ,רצואב הכוז דיסחה ;)תטרפמ תידיסחה היישעמה ןיא תאז
רשה לש ויתרשמ ורשקש רשקה רבד תא הרקמב עמשש םושמ
םירעבנה ןוליא ישנא םיכחמ 'דוי לש וצוק' המאופב ).ויתוכמ

ללכו .םימש ידסח אלו ,והתליצה ולש ותיישות קרו ,ותימהל
התעפוה תלוז ,םריעב שחרתמ וניא סנ םוש ךא ,והילא תאיבל
הפי ,םידיסחה ירופיסבו תוישעמבש םיעוריאה לע לחה ,הז
בלכ"ל ,םירעבנל ,םהל תימדנה( םדא-ידי השעמ ,תבכרה לש
,תובוטה תועתפהה לכ :םפוג םייחה יעוריא לש םרואיתל םג
תירב' רפסב בותככ ךרדה תציפקל ושמתשי וב רשא רוחשה

ידימ אלו ול ואב םדא דיימ ,וייחב םייח-השנמ לע ואבש
םה ןונגע לש ורופיס לע םתותוא ותרחש םילמה "').החונמ
ויבא ידיב רפסב םשוה ,וקחד תעשב ול אצמנש ,רטשה( םימש
תוכזל ותווקת תא עיבה ןהבש ,ךרדל ותאצ ינפל ,ללה ירבד
,תוירבה ורמאי ,םש : /עונל הסנא םיה תונידמל" :סנב תוארלו
תוועמה תא ;םימשבש באה וא איבנה והילא ידיב אלו ,חונמה

).הל יוארל הבצמה תא דימעהש ,םירבקה רמוש ףוסבל ןקית
תוארל יניע לגיו  /יתארקל והילא הרקי ילוא  /םינבאכ ףסכה

".יתסנרפ רוקמ

השנמ לש וקלחב ולפנש "תובוט"ה תועתפהה לכ ,ןכ לע רתי

לא יחדמ והודירוה השעמלו ,תפסונ הקתפרהל והופחד ,םייח
בשוח ,ןהמ םילוע ג"לי לש ליעלד וירוט ידהש ,תומוד םילמב
:ץיבוקשל ריעב לודגה דיריל ותאצ ברע ,םייח-השנמ ומצעל
תועמהו ,וידודנ ךרדל אציש ול םרג רפסב אצמש רטשה :יחד

תוחדלו דיריל תאצל והודדוע הצלמהה-בתכ רובעב לביקש
תא יינפל 'ה הרקי ילוא ,הזלה דיריה תא האראו אנ הרבעא"
הרוחסו הנוגה האיצמ יינפל איצמיו בוטל רוכז איבנה והילא
ןיע-תצירקב וארוקל ןונגע זמור ,םיסנ ןיא .התיבה ותרזח תא
תחפוט תואיצמהש ופוס — תואלפנבו םיסנב ןימאמהו ,תינוריא
ןימאמ שיאכ םיקרפל הזחתמה ,ינונגעה רפסמה ".הוושה חקמב
.וינפ לע
ליכשמה ארוקל זמור ",לארשי ינומא ימולש"מ ,ךרד םימתו
דיגמה ירופיסב ,ט"שעבה תוישעמב םילולכה םיסנ םתוא לכל

לש ירדנגל ןוטב רפוסמ אוהש תורמל ,ןונגע לש ורופיס
המימת הנומא םינימאמה ,םימש םש יאריו "תונשונ יקיזחמ"

םרפסמ אוהש ,םיאריו םידיסח ירופיס ראשבו ץינזוקמ שודקה

לש "ינרדומ"ה םלועה תא השעמל ףקשמ ,םהיתואלפנבו םיקידצב

יכו ,ונמלועב תואלפנו םיסנ ןיא יכ ,תינוריא ןיע-תצירקב
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הנומא לוטנ םלוע ,תידוהיה הרייעה ןברוחו םלועה תמחלמ ברע

'רושימל בוקעה היהו' תלילע תזמרמ וילאש ,יתכלהה רוקמה

ושבתשנ םילבוקמה םירדסה לכ ובש םלוע ,םהיסינבו םימשב
םיילכלכהו םייתרבחה תודמעמה לש םהיתולובג :ורערעתנו

תורמוח תלטה תוכזב רבדמ ),א"ע :ח"פ,םש ;ב"ע :ז"פ תומבי(
הנוגעה לע הנלקת ולא תורמוחש ידכ ,תונוגע לש ןתרתה ןיינעב

;דיגנ ינפ דימעמה ינע אלא וניא רישע בשחנש ימו ,ועלבנ

דועב ,רחאל ןיאושינב השאה לשכית אלו ,רבד לש ופוסב

הלילב ךממ לוטיל לוכי ךדידיל ומצע טישמהו ,באז םדאל םדא

בצמב ןכ םא םשא ודבל םייח-השנמ אל .םייקו יח הלעב

דגנ תאצוי השא :ושבתשה םינימה יסחי םג .ךנוממ לכ תא

ךירצש אוה אלו ,ץ'צובמ גוזה ינב ועלקנ וילאש ,יגארטה

לש םהיסחיב שובישה .רבעבכ אלש ,הניב ותוא תפלאמו ,הלעב

בתכ תריכמב לשכנו אטח םנמא אוה :ידיחי ושנוע תא תאשל

,םידיקפת ךופיהב םג אטבתמ יתאשט לידניירקו םייח-השנמ

:רתוי בחר רושימבו( םדא לש ותוהז תריכמכ איהש ,הצלמהה

ךופיהב תאזו ,הראווצ לע הל םייולת םייחיר :רבג רואיתל

,הזה םלועה ילבה רובעב ,ףסכ תועמ רובעב המשנה תריכמכ
ורכמש ,םירחא םירוביגו רטסב'ו לאינד ,טסואפ לש םהירופיסבכ

;לעבה ראווצ לע םייחירה תא הלותה ,לבוקמה ןושלה שומישל

איה ירהש ,ונוסאב קלח ותשאל םג ,םלואו ;)ןטשל םשפנ תא

םיאיה םיחנומב עוש-תב תראותמ 'דוי לש וצוק'בש םשכ שממ

ןיאושינה סקטב ;"ורטשמ לע ליח שיאכ" התונחב תבצינ איה

תאצל ,ןוממה תדימחו דובכה תפידר תמחמ ,והתפחדש איה

, /ןותאה יפ תא ןזחה חתפיו"( קתאכ ,הבקנכ הלעב ראותמ

תודמלמב קוסעי לבל וב התרתהו ,םיקחרמב ולרוג תא תוסנלו

,ןי'חלוומ הבישי ןב ,הז יוליע ").תשדוקמ תא ירה :וירחא ןעתו

הגגשב והלישכה ,ץ'צוב לש הבר ,ברה םגו .ץ'צובב ראשיי לבלו

.ןותאכ אלא ,םירפס אשונ רומחכ ראותמ וניא

אלו אלוקל הכלהה תא שריפש םושמ תאזו ,ןוסא וילע איבהו

השאה דועב ,יביסאפ אוה רבגה קמע לש ורופיסב םג

,ח"פ ףד תומבי תכסמב רומאה יפל ברה גהנ וליא .ןידב רימחה

םלשל תאצויה איה .וביטיהל הסנמו הלרוג לגלג תא הענמ

תא ריאשהלו ןוליא לש הברכ הכלה קוספל ךירצ היה ןה ,א"ע

איה ,הלעבב תומשא החיטמה איה ,ריעה רשל םיסימה תא

געל והזו ,התוניגעב הריאשה וליא .התוניגעב ינראשט-לידניירק

הרישמ ומצע לע תחקלמ ותוא האינמו ,ולוקב עומשל תנאממה

.םולשב ומוקמ לע אב היה לוכה ןה ,לרוגה

,קושב דמעמ המצעל הניקתמ איה ,תאז תחת .דמלמ לש

לש ויתונקסמ םע ןונגע להנמש ,גולאידה לש וביט והז
חיטה ןה ג"לי :תודגנתהלו יוקיחל לדומ ול ושמישש ,ג"לי

אלא ,המימי םימימ לבוקמכ ,הלעב דגנכ רזע איה השאה אל

ותואדוו ול ןיינמ ךא ,דוי לש וצוקכ םיקדקדמה םינברב ומעז

:תורצויה וכפהתה ".הדגנכ רזוע הבג לע דמוע םייח השנמו"
ץומיא ךות(ינראשט-לידניירק לע רמאנ ,ינוריא חרואב .ךפיהל

,תושרופמ ותלאש תא הגהיש ילבמ ןונגע ןאכ לאוש ,תצרחנה

"הבקנ חוכ החוכ ששת" יכ ),ץ'צוב ישנא לש תונשונה תומרונה

וינבר ומכ ץ'צוב לש הבר גהנ וליא ?ומע טלחומה קדצה יכ

,םיעשפו תונווע האלמ תמח ,השא אלא הניא ףוס ףוס" יכו

תא אצומ ,וריע לא ובושב ,םייח-השנמ היה ןה ,ג''לי לש

תמח ?ךלוכ תא המו" :היירבעה השאה לרוג לע ג"לי לש

בוקעה היהו" קוספה וב םייקתמ היה זאו ,התוניגעב ותשא
).תולופכ תואכרמו הינוריא אלבו םימתבו תמאב( "רושימל

םיינוריאה וירבד ,ןבומכ ,ןאכ םידהדהמ )"הווצמ לכמ המוריע

ןאכ אוה םינימה ידיקפת שוביש ,םוקמ לכמ !").שרפו םד

,הידגארטב םימשא םלוכ יכ ,שיא לא תונעטב אובל ןיא ,עמשמ

הפוס .לרוגה לגלג תוכפהתהלו האירבה ירדס שובישל האובב

.לוכמ הב םשא יחצנה ידוהיה לרוגהו ,העריא דיזמב אלש ףא

,הל יוארל הבצמה תמקהבו "תוועמה קקית"ב הלבונה לש

לש תוימיטפוא ךותמ קרש ,איה ג"ליל ןומע לש ותבושת

היווהל הבצמה תמקה ןיעכ איה הלוכ הריעה לכ השעמלו

תולתל ',דוי לש וצוק' תא בותכל היה לוכי רוטמרופר ליכשמ

.התווקת לכ הספאו הייוכיס ולטב התעו ,םייח רבעב השחרש

לש הידגארטה תא יכ ןימאהלו ,הכלהבו ברב המשאה לכ תא

ג"ליל זמור אוה ,םכל האראו הבה .עונמל היה ןתינ עוש-תב

?לקהל וא רימחהל

ןימאמ ארוק .הנידב לקה ברהש הנוגעל הרק המ ,ויארוקלו

ןורקעב קמע לש ותנומאל תודע וז הנקסמב תוארל יושע
היצניטסד-הרפה
ותלוכי רסוחב —
י,ללכב םדאה לש
ידוהיהו
ו
V

סומלופ ידה ומדנ רבכ ',רושימל בוקעה היהו' תביתכ תעשב
,הז סומלופ .היסורב תירבעה הלכשהה לש "םייחהו תדה"
,טרפב

לקהל םינברה תא ררועל התיה ותילכתש
ןקתלו םעה לע
דשע
רל

תא דירפהל שקיב ,םישדחתמה םייחה יכרוצל תוליעומ תונקת
ליהינהו
הכלהה ןמ ינברה לופלפה
"ךורע ןחלוש" לש ורוביח עובתלו
וב
ציכ

.שדחה ןמזה יגשומל תומיאתמ ןמאש תורמוח ריסיש ,ןקותמ
ןכתיי
ש
,לארשי-קאב בושייה תוססבתהו תוילעה ימי ,קנגע לש ונממ
תקפוסמ

לופכ
'דוי לש וצוק'ב ג"לי תא וקיסעהש תויעבה וארנ
מו
םיניינעכ

ס

הלגתי
ןיבה רושיקה ,ןכ יפ לע ףאו ,חלכה םהילע דבא רבכש ,םילטב

בו בוקעה היהו'ב ץנגע ךרעש ,רתויב קנעמה ילאוטסקט
',רושימל
ינשה
ירחוש םירקבמה תמח תא וילע ררועש הז(יתכלהה רושימב אוה
ומצע
לו

ע ,םירקבמה תצקמ לש םתנעט תורמל :ידכב אלו ).הכלהה
יכ
אובל

ה

וקלחב הלפנש הידגארטה ,תודהיה לש החורל דגונמ רופיסה
ץ'צוב

,איה תקהבומ תידוהי הידגארט ,םייח-השנמ לש
םא איה תחאו
ונקד
ופ
.ואל םא הכלהה הניחבמ יוארכ םייח-השנמ גהנ
רפיסו
א
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ביצהלו ,תמל החונמ איבהל ,םירודהה תא םימיל רשייל היה

ריכזמ אוהש העש ,ותריצי לש התוהז תדיח ןורתפל חתפמ
שרופשכ ,וידודנ ךרדב .זמרבו שרופמב ,יג"ליה "דוי"ה תא
ותוא וחד אל םנמא" ברה לש הצלמהה בתכ תא םייח-השנמ

.ןוכנה רבקה לע הלעבל ינראשט-לידניירק התנבש הבצמה תא
תא ונופצמ לעו ובל לע תאשל םלועב ודבל רתונ הז רמוש

.רבק ילא ומוי אובב ומע ותאשלו ,ארונה דוסה

קסע םע יוג יכ רכינ היה םייתפשה תמיקעמ ךא םיידי יתשב
דסחה השעמ לכמ רתוי םהיניעב בושח דוי לש וצוקכ ןטק

תויועט לש תרשרשו תולווע לש תרשרש ',דוי לש וצוק'ב ומכ

ידוהי םה םידסח ילמוגו םינמחר ינב םינמחר אל( "הקדצהו

אב ןוסאה ג"לי תריציב ךא ,רמה ץקה תא ןאכ תושיחמ תויגארט

תוארל םנוצר לכש ,עצב-יפדור םירחוסו םינוונח םא יכ ,הרייעה

הלקהה םושמ אקווד — ןאכ וליאו ,םינברה לש םתרמוח לשב

הנועט ליעלד הרימאב "דוי" לומ "יוג" תדמעהו ),עבטמ תרוצ

,המודמכ ,אוה ןונגע ונדמלמש חקלהו .הכלה יניינעב ברה גהנש

יתימאה ועבט תא ףושחל תואבה ,תימצע תרוקיבבו הינוריאב
םידוהי ינש ירה ,אוה ידוהי "דוי" םאו .ד"וי"ה ,ידוהיה לש
הדובכב תוהולאה רשאמ תוחפ אל םה אתווצב םייחל םיתושה

לכו ,לארשיל לזמ ןיא :לקי םאו ברה רימחי םא איה תחאש
אל ,ול יופצה רמה לרוגה ןמ טלמיהל ידכ לארשימ םדא השעיש

,קרושב ד"וי ",דוי לש וצוק" בתכ ג"לי םג .ודיב רבדה הלעי

יכ ,םשה םה םה םייחל םיתושש ן"ידוי ינש יכ עד" :המצעבו

השמיש תחא אל .ןניקסע )"דוי"(ידוהי לש ולרוגבש ונדמלל

יכ ,ארוקל ררבתמ דבעידב ".ל"דו אלמ םש םה ןי"ידוי ינש
תא רכשל ידכ אלא האב אל ה"יוהה תויתוא לע השרדה לכ

תחפשמב לזלוזמהו הלקנה ,ידוהיל למסו םינומוה ד"וי תואה
ףלא" קרפב ',חיפס' ורופיסב — קילאיב ,לשמל ,ךכ .םימעה

ונממ לוטיל ידכ ,ותעד תא וילע לבלבלו םייח-השנמ לש ושאר

ידוהיל ד"וי תואה תא המדמה — "ןיטישה ןיבש המו תיב

םניא אתווצב "םייחל" םיתושה ,םידוהי ינש .ונוממ תא הבנגב

לש הינבומ לכב תאזו ,עקרקה ןמ שולתה ,ינחורהו ירירוואה

לש אתקימע אריבל םידרוי םא יכ םימש ימורמ דע ןאכ םילעתמ

:עקרקה ןמ תושילתה

.חיכוי לימרתהו יאקדנופה השעמו ,הנוגמהו הלפשה תואמרה

,ףוקז שארבו יוטנ ןורגב תויממוק תכלוה ד"מלה — —

לע "םיעגפ לש ריש" — ותעשב ג"ליכ — רביח ןונגע

םייתניב .ןבלובמ ינא ההובג הלעמו ימבשמ ,הניאר :תרמואב

,ג"ליל דוגינב ךא ,היליסכ לעו הימכח לע ,תידוהיה הרבחה

ייניעב תומר לב הל ןיאש ,וז הנטק היירב .קרויה אבו רקרזמ

םישימחה תונשב לחהש ,ךילהתה לש ופוס תא ןונגע האר

רתוי הבבחמ ינא ןב-יפ-לע-ףאו ,ךומסתש המ לע הל ןיאו

חרזמ ידוהי לש הלודגה םתוששורתה םע ,ט"יה האמה לש

תכשמנ איה וליאב וא ריוואב הפצנ תיארנ איה רימת .ןלוכמ

תויגולונכטה תורומתהו "םימעה ביבא" תומחלמ בקע ,הפוריא

ןיב ,םולשו סח ,ךעמתת אלשו סמרית אלשו היתורבח ןיב

בוקעה היהו' הלבונה .ןהירחא ואבש תוצאומה תוילכלכהו
לש הנברוחו הנושארה םלועה תמחלמ ברע הבתכנ 'רושימל

התונטקב דבאת אלש,ינא ררחו ארי.הל יבל יבלו — אררגבגא

...ןלוב

תושחרתהה ןמז רחאל רתויו הנש םישימחכ ,תידוהיה הרייעה

הנעמ ,ןניקסע תידוהי הידגארטבש ונל היה קפס םאו

קוחשש ,םיטרפ-תברו הלודג ןורכיז תנומת הווהמ ,הב ראותמה

,הלכשהה תפוקת לש תעדונה תידוהיה הידגארטל ילטקנופרטנוק

לוטנ ןמא ןיעב תריוצמ איהו ,היבוברעב הב םישמשמ עמדו

הידגארטה תיצמת תא הדצמ תמלגמה(ג"לי לש 'דוי לש וצוק'

וינשרפו ויארוק דיב ןומע ןתונ ),היטביה לכ לע ,תימואלה

■

ויניע לומ וכלהו ורערעתנ ןימאה ןהבש תותמאה לכש ,תוילשא

.ןמלוע

תיבל
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