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םירוטקודל םג הרוק הז
)םולכ םע זרחתמ אל רוטקוד :וא ,ברל רוטקוד ןיב :המ[
רמזנלא ןר

םירייצ ,ןורטאית-ינקחש ,םיאמב ,םיאזח ▲to

,ילש תסטרכה ןמ לעפתמ אוה רקיעב .ונלש םיראתה

לע רמול םיבהוא םירמרוממ םיניחלמו  fך

ול תוארהלו םיסיטרכב ץיצהל בושו בוש ינממ שקבמו

,םיאמב ,םיאזחמ םהש םירקבמה \ Mm

,קפס יל ןיא .םינושה םיאשונה תא חתפממ ינא דציכ

,םילכסותמ םיניחלמו םירייצ ,ןורטאית-ינקחש

תא ומצעל ץמאל אוה םג הצור היה וביל רתסבש

םיררושמ .םינמאכו םירצויכ םנורשכב םיאנקמה
םתמחנ תא םעפ אל םיאצומ םירמרוממ םירפוסו

גהנש  -ןונגע היה המ ןיינעמ(".ונלש רקחמה-תוטיש
,ושרפנש תושמושמ תופטעמ לע ויתוריצי תא בותכל

סג תמייק םאה

 -הכופה האניק

לש םתאניק
םירצויה
,םהירקבמב

,םהלש םהירקבמ יפלכ תינפומה ,המוד המשאהב

,רמוא  -ולש הביתכה-דומע ינפל הדימעבו וידבו טעב

,םהירקוחב

.םתריצימ םימלעתמה ,הימדקא-ישנא יפלכ רקיעבו

לש םיללכושמה םילילמתה-ידבעמ תא תוארל הכז וליא

םירומב

תוחידבב תורושק ןקלחו ,לכל תורכומ תואשילקה

)!ונימי

,םידוספורפבו

"םירעציביק"ה לע וא ,ןומרהה-יסירס לע תוקיתעה ךשמבו ,יבלל וסנכנ ןונגע-לש-ונכש לש וירבד
הליל תעשב בוש ימצע תא יתאצמש םעפ לכב ,םינש
/דמלמ  -תושעל לוכי וניאש ימ" :טמחשה יקחשמב
יתלוכי אל ,ילש תינעבותה תסטרכה לומ תרחואמ

'.דכו "רקבמ/ץעיימ

תא םידמלמה

?םתריצי

םאה הנהש ,תמחנמהו המיענה השוחתה ןמ ררחתשהל
לש םתאגיק  -הכופה האניק םג תמייק ינא
,רבד תושעל חילצמ ",םוקמוקה לש קי'צפו'צ"ה ,ןטקה
,םירוספורפבו םידומב ,םהירקוחב ,םהירקבמב םירצויה
.הכז אלו  -ותושעל םלח לודגה ןונגעש
,תימדקאה םתלכשהב האנק ?םתריצי תא םידמלמה
?םהיראתב ,םדמעמב

יתארק ובו ',הריש' לש םלשה ךרכה דואל אציש דע

ןיא "ויתואקתפ תבית" לע רפסה-לעב בתכש המ
,םירפוסו םיררושמ םתואל ,ןבומכ ,הנווכהלש
"תואקתפ" ןתוא .הטיסרבינואה שיא ,טסברה רוטקודה
 -וקסעו ,םירתכה יגש תא םשאר לע םיאשונ וא ואשנש

שדחמ ןתקתעהבו ןרודיסבש ,תובבוגמו תובברועמ
וא רפסה-יתבב תורפס-תארוהב  -םויכ םג םיקסוע וא
םיבר ריכהל יתיכז רוד-תוגשכ ינפל .תואטיסרבינואב
יפ-לע-ףאו" .םיבר תולילו םימי רוטקודה עיקשה
המכ .םידומילה-לספסל םירבחכ וא ,םירומכ םהמ
,תואקתפ האלמ ותביתו רוחאו םינפ םיבותכ ויסקנפש
םהיתואקתפ םאש םירובסש םתואכ ,וביל הבג אל
,םהידומיל םויס ףס לע ודמעש ,םינורחאה ,הלאמ
 123>.ימע("יושע םרפס תובורמ
הארוהה ועירפי םאה :תיחצנה הלאשב זא וטבלתה
םע ןודל בהא ןיקלה 'פורפ ?םתריציל ימדקאה קוסיעהו

אלב י םאש  -תואקתפה תקידב זילע שיש רמול ךירצ ןיא

.וימי לכ ומצע ותוא הקיסעהש ,וז הייגוסב וידימלת

ןהשכ וינפל תוחנומ תואקתפה וחיש בו 0ורפפ תא רהסל

אלא ,תיתורפס התיה אל  -וייח-ןויסנ ירפ  -ותצע

ליחתה אל ןיידעש וישכע ףא .םיניינעה יפל תורודס
םימעפש ,עגי אוה אלש לש תועיגי המכ רפסה רודיסב

םימיה ופלחש ,ונומכ ,עדיש םושמ רקיעב ".הסנרפ"

תואקתפהש םושמ ,םקיתעה רנכש םירבד קיתעמ הברה

הטושפה הלימב המכתסנ איהו ,אדירג תילכלכ
תושארל ומדוק וירפסב םעפ אל רפיס םהילעש
לוכי םהבש ,םימי םתוא  -רנזולק 'פורפה ,הקלחמה
".ונתוח ןחלוש לע תבשל" ןנוחמו ריעצ ךרבא היה

זא יתעמש האצרהל האצרה ןיבש תוקספהה תחאב

דואמ ךומס ,תויפלתב רגש ,ריעצ הצרמ רפיסש המ
ןונגע אנקתמ המכ דע גשומ ךל ןיא" .ןונגע לש ותיבל

ותוא רפיס ",הימדקאה ישנא ,ונב לודגה

,קיתעה אל המו קיתעה המ קודבל השקו תובברועמ
וקיתעהל יוארש רבד אצומ אוהש םימעפ ,דזב אצויכ
קדוב אוהשכו וקיתעה רבכש רובס אוהש וקימעמ וניאו
שקבמ םאו ,וקיתעה אלש האור תואקתפה תא ךכי רחא

תא אצומ וניאש וא רפסה תא אצומ וניאש וא וקיתעהל

רמול ךירצ ןיא"

תקדב וילע שיש
םאש  -תואקתפה
תא רדסל אובי
והיש בוט ורפס

.ןינעה
קתפ איצומ ,ויתואקתפ תביתל רתח היה םיקרפל
הכלהכ קיתעה םא קדובו רפסב ןייעמ ,קתפ סינכמו

יתוא עיתפמ אוה םעפ ידמ" .רדגל-רבעמש-קש

םצעב .יוכו םג האר וילושב ףיסומו טסכטל טסכט הוושמו

לע םיטרפ-יטרפ ינממ עומשל שקבמ אוה זאו ,רוקיבב

דגנכ הכירצ אלא ןינעל הכירצ הניא וזכש תפסות

תקולחו םודיקה ,רקחמה תוטיש לעו הטיסרבינואה

םה ואובי ריכת אל אוה םאש ,םינרטנקהו םינקוודה

תוחנומ תואקתפה

ןהשכ וינפל
יפל תורודס

"םיניינעה
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םיאבה םיבר"

ינולע דעסב ינולפ בתכש תא רבחמה האר וליא ,ורמאיו ,יאמדקא ראות ילעב םג םהש םירפוס לע םירבדב

טסברה תיבל

תודעה יו,ד .ןוכמ' תיעשומ הנקממ יריל אב היה אל :ןימינב 'ר לש ודובכל סקטב ך"שתב עימשהש
םיפיסומ םניאש' םידפסה םתוא 'והז ,ולא ;ונכשי םיילוש'

םלוככ םבור

.םיילגה םהידאת דובכב םידבכתמש םירפוסב אוה לגרה

ונא םירקבמ לש םהיפ םותסל ידכ אלא ,םולכ אלו
ימעו 7דיצל אלש' 'דדיתי תואיקב םיארמו םתוא םיריכזמ

ךרדכ ,םירוטקוד
םבורש םיזנכשאה

רוטקוד אוה םאו ,ותוידזסיפודפ סירפמ דזסיפודפ לב
ראותב ומצעל ארוקש דפוס לבא .וירמאמ תא -שקרמ

200).

'ד אבש דע וניעמ אל זיתא יפב ארקנ דשכ ידוהיש
 174).ימעו ;ימינב 'ד ומצעל ארקו ;ימינב

"םירוטקוד
םינמזו םיתע"  -הריציו הארשה ירדענ םימי םתוא ןיב

,םנמא ,ויה " -םיממוש תורבדמכ םיכשמנ ויהש בר" ראות םג ופלחש תורודב היה לארשי תוליהקב
םהבש ,םידדוב דסח-יעגר המכ םג טסברה רוטקודל לש דודיחהו החידבה יצבקב וליפא חצנוהש ",רוטקוד
םימיו ",ילטנמוקוד רמוח" ולש תסטרכב םטרכל חילצה םיראתה ינש .ןוספילל 'רוד רוד' ירופיסב וא ,בונאיורד

שומשמ" בורמ לבא ;"בוט ולוכש םויכ ומדנ" הלא ושמיש " -ייוג" ינשהו "רשכ ידוהי" דחאה  -הלאה
תישענ הניאש הדובעה לע רעטצמ" היה ",תואקתפב התוא ",ברל רוטקוד ןיב" השרדל אשונכ םג ןונגעל
רטפיל ךירצש ,ומצע לעו ונממ תמלעתמש הריש לעו הקינעה תירבעה הטיסרבינואהשכ ,ח"ישת תנשב אשנ
).םש< "ותדובעל יונפ אהיש ידכ ,הרישמ
םשל רוטקוד" תאז םינכמ םויכ( רוטקוד ראות ול
תומוד תובר תורושו ,הלאה תורושה ארקמל ועמשש ,םלואב םיבשויה ןיב תויהל זא יתיכז ").דובכ

םתוא לע תיטסקרס הינוריאב תוגלגלמה ',הריש'ב ,ומצע רבדה-לעב לש ויפמ םירבדה תא בחר ךויחב
:םיאבה םיטפשמב ותדות-ירבד תא חתפש

דדוימ היה ןונגעש ,םיימלשורי םירוטקודו םירוספורפ
םתוא רחא רואב וראוה ,תישיא םהמ םיבר םע

,עדמ ימכחו הרות ימכח ,יעדוימו יפולא

היהש ,ריעצה ונכש לצא םעפ ידמ ךרעש ,עתפ-ירוקיב

הצור התא המ ,דחא ןקו יתוא לאש קזנית יתייהשכ
אמש ,בר המל ,לאשו רוח .בר ,יתרמאו יתינע ?תויהל

תוקינכטמו תסטרכה יאלפמ לעפתמ וחרוא יכ ,חוטב
םלוככ םבור טסברה תיבל םיאבה םיבר" .ולש רקחמה

בר רכו ,אוה שרופמ ארקמ ,יתרמאו יתינע ?רוטקוד

בתוכ ",םירוטקוד םבורש םיזנכשאה ךרדכ ,םירוטקוד

םירוטקודה לכש ,תויהל יתשקב אל רוטקוד .ךבוט

תופוסאה ךרוע לש ותויסראו  368).ימע( 'הריש' לעב
תחסופ הניא ',רופיסו רפוס רפס' וא ',םיארונ םימי'ל

רוטקודו ,תבש לוליח לע ויה םידושח יריעב יתרכהש
לע תולעהל זעמ ימ אידנקמ ד"שיכ וליפאו ם"במרהכ
.םתומכ תויהל לוכיש ותעד

":םירומג םירוספורפ" לע וליפאו ,םירוספורפה לע םג

יל הלגתנ םייתניבש ,יתישענ אל בר .ואצי ירוענ ימי

םתמכחש םישנא סידלספזדפ'ד ןיב שיש וטיבת לא

אלש ינפמ ,יתישענ אל רוטקוד .קוספה ותוא לש ושוריפ

םינתונש ,םיסרח ירבשכ םה ירה םיצור םתא םא .תטעומ

יבל דדשנש ינפמ ,םירדוסמ םידומילל יונפ יתייה

םילורנ ואובי רחמל ,םיצור םתא םאו ,הריבחל םיצפ ןיב

אל וליאש ,ינוחיכוה הברה םימעפ .םיריש תיישעב

םדא לכל םייוצמ םירפסמש "דז,ד ןמזב הטיסרבינואל שי

סנכיל ימצע ןיקתמ יתייה םירישב ינמז תא יתחפיק
דורטש ךותמ . -הז ינולפכו הז ינולפכ הטיסרבינואל

תובישח המ ורמאת אמשו .תער אלמי תיבה לכו םיבוטו

אקווד קוקז וניאו רמולו רפס חתופ דומלל הצורה לכו

תוצראה לכש ןמז לכ אלא ,םירוסיפורפ לש םתרותל

ונל תושעל ונל ףא האנ תואטיסרבינוא תומייקמ

הז ינולפכ אלו הז ינולפכ אל יתישע אל םירישב יתייה
 45).ימע ',ימצע לא ימצעמ'( .םולכ אלו

ותודליב רבכ לחה יכ ,ןונגע זא רפיס וירבד ךשמהב

 107).ימע< .הטיסרבינוא

החונמ יל התיה אל םירישה חרוטמ"ו ,םיריש בותכל
לש וסומלוק ךותמ הרביד םידמולמב האניקה קר םאה
?וללה תורושה תא בתכשכ ,ןונגע

וירבד ךשמהב

יכ ,ןונגעזארפיס
רבכ לחה

בותכל ותודליב
חרוטמ"ו ,םיריש
התיה אל םירישה

דוקשל החונמ יל
"הרות יתלד לע

היה הריש בהוא" ,ויבא ".הרות יתלד לע דוקשל

ול םיאדכ ויה אל םירישה לכ לבא ,בתכ םיאנ םירישו

רוטקוד  -םוקמ לכמ M
'ימצע לא ימצעמ' הפוסאב וללכנש םימואנהמ המכ
ותואכ .םירוספורפלו םירוטקודל םה םג םיסחייתמ
תנידמל ךלי ורמא ולא" :תדמח לש ודיתע ביבס חוכיו

".ארמג ףדכ
ורעצ אבא חיסה .רוטקוד בר ונריעל ןמדזנ תחא םעפ
םויב תחא העש עובקל הצע רוטקודה ברה יל ןתנ .וינפל

םידומיללו הרותל םויה לכ ראשו םיריש תביתכל
לכ .בוט היה אל ירצי לבא ",דחיה הבוט ותצע .םיינוציח

.בותכ יל רמאו ירצי ילע ץפק דומלל יתבשיש העש

ורמא ולאו ,רוטקוד השעייו אטיסרבינואב דמליו ץיווש

םוי היה אל םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורציו ליאוהו

תויהל םדאל ול בוט .רשוע השעיו הקירמאל ךלי

ידיל הנמדזנש ריינ תסיפ לכ .יתריש ילע הרבג אלש

רוביג לע וירבדב וא  12).ימע( "רישע וא רוטקוד

.הזחמ וא רופיס וא ריש השבל

ךרדב זוחאל וביט יפל לשריה היה לוכי" ':טושפ רופיס'

ינואשע ידה םללננ .הלשבל אצוי רבד ןיא לבא -

תושעילו הטיסרבינואלו ןויסנמגל םנכיל ,םיחקיפה

רוטקוד אלו ,יריעבש םתואכ רוטקוד אל .רוטקוד

וא  10>.ימע ,ג"כשת ',לוענמה תופכ לע'( "רוטקוד

.רוטקוד םוקמ לכמ .הכרבל ונורכז ם"במדה וננודאכ
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"הט1ש רוטקוד "ו "םת רוספורפ" M

 -אתרופ המקנ ןיעמ וז םג  -הניכ ותוא ,ועונפוא לע

רוטקוד" יצאנה ,רחא רוטקוד לש ומש לע

יכ ,םידליל וירופיסמ דחאב ,םעפ רפיס ףוגנזיד ריאמ ".רנורברטלאק

םיוובג םתא"
םכינבו
םירעטלאהכוב

.רוטקוד אהי וא בר אהי" :ויבא וילע רמא ותודליב
ימע ,ו"צרת ',רעונמ ידידיל'("שפיט אהי אלש דבלבו

"םולכ םע זרחתמ אל רוטקוד" m

הבורעכ דימת ושמיש אל יאמדקא ראותו המולפיד 29).

ותמכחל
ירוביגמ דחא יפב םשש  -זזה .םדא לש
םיגפ ןד חונמה ררושמה לש םינורחאה וירישמ דחא
תורוד'
'םינושאר
םכינבו םירובג םתא" טפשמה תא
"רומג רוספורפ" םג אלא ,רוטקוד קר אל היהש

םכינתחו
םיווטקאד

"תודינ םכיתושנו

 "תודינ םכיתושנו םירוטקאד םכינתחו םירעטלאהכוב,ותלחמ ימיב ,יאדוול בורק ,בתכנ  -הטיסרבינואב

".םולפיד םע הטוש" רחא םוקמב ץוקעל הנהנ
ררמצמה ינוריאה רישה חתופ ךכו .דוע םק אל הנממש

יקסבוחיגרשט
דחאב דימצה -האופרב רוטקוד -
לש 'םירישה לכ' ךרכ יכרוע ידי-לע רתכוהש ,הזה
ןד
םינוטיילפה
ולש
לע גלגלשכ ",הטוש"ל "רוספורפ"
' 331>:מע< "רוטקוד" תרתוכב
הלבניז"ו >ומצע ולש טעה-מש( "םת בקעי יפורפ"
םג םש וריכזהב ,)",רטוש הלבניז ר"ד< רוטקוד-הטוש
"היסור לובגל רבעמ ורטקדתהו ורספורפתהש" הלא תא

וסעכש ,ורוד-ינבמ םיבר  434).ימע ', 1925,םלועה'(

,רוטקוד ,ינוריא ךויחב יל רמוא התא

.ינומב ויא ם^עכי דאמ ןובב ינא

 זרחתמ םגן ,הארנכ ,ווכ{םג הזםולכ םע תחתמ אל רוטקוד לכא

רוטקוד  -רוספורפה םימילו  -רקבמהו ךרועה לע
רוטקוד קר ,רבח םוש ,הרזע םוש ול ןיא

יוניכ םג יאמדקאה וראתל דימצהל וגהנ ,רנזולק

 -רוטקוד םע

אפורה-ררושמה קינעהש הזל המוד אימחמ-יתלב

םיבתכמבו תוחישב קר אל תאז ושעו ,ולש "הלבניז"ל
.קדצו .ןד בתכ ",םולכ םע זרחתמ אל רוטקוד"
.תינקת ןושלבו תידרפס הרבהב ,דיחי ןושלב רבודמשכ
 -יקסב'צידרב .רוא וארש םינוטיילפב םג אלא ,םיישיא

םילמה דמצב שמתשה  -םלפודמ רוטקוד אוה
םגםג".ות' קודבת ,/רוטקוד" :טעמ לקהל יושע גנלסה
ותמישר הארו( תדחוימ תונצקועב "רנזולק רוטקוד"
ןורטאיתב( רוזעל םילוכי םייזעול החפשמ-תומש המכ
רותרא לש והזחמ בוש עגרכ גצומ ,לשמל ,עבש-ראב
הלאכ ויה ,הינוריאה הברמל ").דקור רוטקודה"
.ומצע "םת בקעי"ל םג המוד ךרדב וסחייתהש
ךא .חוטקורפ ןהו'ג  -ורוביגש ',תופשכמה דיצ' ,רלימ
,בגא
תונשב
םעפ אל סיעכה םיששהו םישימחה
הרבהב ,קילאיב בתכ ח"סרת תנשב דועש ,רבתסמ

קילאיב רתכוהשכ
ראותב היינשב

םשל רוטקוד"
השע /דובכ
שומיש ררושמה
ינשב יטסירומוה

רפסמ םיקוספ

תישארב

,בוכורב מ"אל ןתנש רפס לע השדקהב ,תיזנכשא
 וזמג ר"ד תונמאהו ןורטאיתה רקבמ  -רחא רוטקודשיא .בתכ םהילעש םירייצהו םינקחשה ,םיאזחמה תא הריהבה וניעב"ש

ותמקנ הרוכז לבא ;תושפטב זא ותוא םישאה אל םהמ

סינכהש  -ןושיק םירפא  -וללה םיאזחמה דחא לש
ינפמ ילוא ו"זומגל" ירבעה לעופב שדוחמ שומיש ןושלל

םדוק רבכ שמתשה וזמג ר"ד לש יאמדקאה וראתבש

"רטקדמ" אוה דציכ ולש תוקסרומוהב רפיסשכ ,ןכל

רת קלס לבו בקנ לב שפות

 רז?קלה ןיבו וניב עשפכו"רטקתו שג!? הז ירפס ול
).דפש ימע ,ו"טשת ',ויבתכ לכ'(

'קילאיב ןוילג'ב הנושארל סופד רוא התאר וז השדקה
םינש עבראו ,ג"פרת תנשב ימלשוריה 'רמשמה-לע' לש

רישב "רטקת""-רטקד" הזירחה העיפומ ךכ-רחא
,םש-םוליעב< עיפוהש ,רנזולק ר"ד לע יטסידוראפ
',א ךרכ( 'הירלקפסא' ,רחא ימלשורי ןותיעב )ןבומכ

היינשב קילאיב רתכוהשכ ,ךכ-רחא הנש ').ו 'לג
שומיש ררושמה השע ",דובכ םשל רוטקוד" ראותב

אוצמל השק םא

בנג"  -תישארב רפסמ םיקוספ ינשב יטסירומוה

זורח תירבעב

רוטקוד" :ורמאב" -םיימעפ הז ינבקעי"ו ",תבנוג
' 20.1.28).ץראה'("םיימעפ הז יתרטקוד

ומוגרתב םג םיעיפומ "םיגרטקודמ" םיזורח
םואנב ',המודמה הלוח'ל ןמרתלא לש יזואוטריווה

סרוטקוד סדנרג"ב חתופה ",ירבע-יניטל"ה
םלועל /ה-ווטנ תא רטפ" :ךישממו ",הנירטקודל
, 1992רופיצה

".ינותלטקד אפורל ,/הרוי הד ,ןותנאו ,/ינואיבה

,דחא "רוטקוד"ל
ןמרתלא חילצה

עלוק זורח אוצמל
"םירוטקוד"ל
עיבהל ףאו ,םיבר
םהילע ותעד תא
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,הלא  -םירחאה "םירוטקוד"ה םע ויתונובשח תא
הרדתקה לעמ ןה ,םיריש אלא ,תויווג םיחתנמ םניאש
ידומע לש םייעובשה םירוטב ןהו תיאטיסרבינואה

רימז המרש

אל תיזואוטריו תונצקועב ןמרתלא השע  -תונותיעה

,לשמל ,יהוזכ .םירחואמה וירוביחמ המכב תוחפ
,תורושה דמצ" תא םיחתנמה ",םיחמומ"ה לע הידוראפה

"טספגא-יומד בצקמב במי-ודבספה םואתפ רבשנ /ןהב

הלודגה הרושבה
T

-

:

T

I

",ינשה תיבה  -תיבה ןברוח הלחת הנווכב תואיבמ"ו

-

קדנופ' והזחמ לש תישילשה הנומתה תחיתפב העיפומה

ארק

ה

,ורוע"

",ורוע

תוצוחב

רחא

םיאנ

,ףוס-ףוס"

תועראמ
ןרק

יפה

השאר

הידוראפ ,בגא ;תוזחמה ךרכב ' 62-163מע< 'תוחורה
םג העיפומ תונמאה-ירקבמ יפלכ דואמ המוד תיריטאס

םע קראפב 'א םוי" ,יאקירמאה םייהדנוז לש רמזחמב

ינצקועה תוכיסמה-קחשמ תא חכשנ לאו "'!).גרו'ג
היינפב חתופה ',ץיק תגיגח'בש "םיילוש תרעה ריש"ב

ופלשב

ההיבגחכו

לש /תמזגומ הדמ" דיש לכב שפחמה ,ארוקה לא
הרוש לכ אל"ש העשב ",לוכיבכ-תונווכו תועמשמ
אוה רואה ./בוחר בוחרה .ריע איה ריעה ./זמר תזמור
 145).ימע( ".שמשכ הרורב הכישחה .רוא

וא

מ

אב
;אב

והומכ

םגו

םורדה
ןיאמ

ןמש

פגמ

ולה

םג

לענ

לענ

דה

ןופצה

ןמ
ןמ

ןמש

,ןכא

ק?9

שיחה

םימיזש

הנחו

,ורוע"

ונירשא

ינטוטהל

הרקמב אלו ".םינרטנקהו םינקוודה" םידמולמה לש
תרעה ריש" םשב אקווד הז וריש תא ןמרתלא הנכמ
תירוטקוד יפמ ,םילשוריב םעפ יתעמש ,בגא( "םיילוש

ל ירבע חנומל תעשעשמ העצה ,תחא תדבוכמ

:דומעה תיתחתבש םיילושה-תרעה איה footnote,
").תחת תאירק"

קפ9

!ורוע

תוברה "םיילושה תורעה" לע 'הריש'ב גלגל ןונגע

העונתבו

"□,רוטקודל םג הרוק הז" M
חילצה ,דחא "רוטקוד"ל זורח תירבעב אוצמל השק םא

ףאו ,םיבר "םירוטקוד"ל עלוק זורח אוצמל ןמרתלא
הנושארה הנשב רבכ תאזו .םהילע ותעד תא עיבהל
קחשמ" ימירופה ןומזפב ,ג"צרת ,יאנומזפכ ותעפוהל
 225):ימע 'ב ךרכ ',רמז-ירישו םינומזפ'("תובוב

םיתבה

םדא

ןמ

לוק

ךא

אל

השטג.רבב

,שי.חמ אתזיול
.םיךוטומ ןיא חמב ךא
.שיבההל ךירצ אל
.םיךוטקודל םג ה-ורק ה!
תרזעבש החיכומה ,המישרל הזמ עלוק םויס ןיאש ,המוד

בותכל םירוטקוד םילוכי המיאתמ "תואקתפ תבית"
'רוטקוד' ראותה" ומכ אשונ לע וליפא טארוטקוד-ןיעמ

רוספורפ הזיא רובס םאו ".תירבעה תורפסבו הרישב
ראות תקנעה םיקידצמ םניא וז המישר לש הידממש
המישר היתובקעב בורקב ,ה"יא ,אובת ,הזכ דבוכמ

",תחתה תואירק" לכב תרייוצמ היהתש ,תפסונ
".רוטקוד ראותה תלבק םשל" שגומה רוביחמ תושרדנה

)הרדסב ןושאר קרפ(
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