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ןההח בל

' Iץיווגאמל קשיצנדב ןיב I

יתשב .םדכולל תושקבמה היתויושרו
אכימ תולובחת לש ןחוכב ןיא ,תוריציה
וניא דחפה סיסבשכ ,םידחפ עונמל תוינ
אל פיפ תא ריהזמ 'ץיווגאמ .ילאנויצאר
לכנתי ,תרחא ,םתשיגפ לע שיאל רפסל
תא לוענל לוכי דלי" :םייוסמ רוחב דליל

םנקידל "תולודג תווקת"ו ןונגעל "ריעבו רעיב" לע

לוכי ,תמח חזפימכ ככשל לוכי ,ותיכ-תלד
חכימשח תא •ךושמל לוכי 'כטיח תוסכתהל
הומכ ומצע תא תוארל לוכי ,ושארל לעמ

ותוא ערקי ...הזח רוהכח לכא ,חנככמ
לש רצקה ורופיס ",ריעבו רעי בושחל הטי ארוקה םא .ןונגע לע סנקיד ישנא "ריעבו רעיב"ב ' 9-8).ע( "סירזגל
אה"ב הנושארל ספדנ( ןונגע תוארל ןיינעמ הז היהי ,העפשהב רבודמש םיסירתה תא םיסיגמ חכישהל ךומס" ריעה
לע רפסמ )-15.4.1938ב "ץר ודג תווקת"מ ןונגע החד המו לביק המ לע לוענמ םיסיסומו תותלדה תא םילעונו
יגפ לע דוחייבו ,רפסמה ירוענ החלצה תדימ וזיאבו דציכ ,עודמ ",תול ףותמ םהיתוטמ לע םילועו ןחילוענמ
לא טלמנש ריסא ,קשיצנרפ םימודה םיווקהמ המכ גיצא .תאז השע אוה ,לוכיש )ער 'ע("...קשיצנרס ינסמ המיא
ודג תווקת" .הירחא אבש המ לעו ,רעיה
רפסמה ,סנקיד םלראיצ לש ןאמורה ",תול

:תוריציה יתש ןיב םיהזה וא

תבורא ךרד וליפא םיתבל סנכיהל ,םתעדל

תורפוסמ תוריציה יתש

:חייארח-תיווז קזוח םדאל שי רשאכ ,הז דגנכ .ןשע

יביטקפסורטירה רופיסהו ןושאר ףוגב ,תוינאכימ תולובחתב ךרוצ ול ןיא ,ימינפ
הנושארל ספדנ( ו-9ה האמה ןב ילגנאה
תודלי לע רפסמ )-1861-1860ב םיכשמהב ךכ ,תוערואמה ןמ ןמז קחרממ ןהב רפוסמ וניא םלועל" :סרגא'ג ןיד-ורוע גהונ ךכו
ריסא ',ץי-חגאמ םע ותשיגפ לע ,רפסמה

רתהה תעש םע תדדומתמ רפיסה תעשש ;"הלילכ ןולה ףיגהל וא תלד לוענל השרמ

איה הייארה-תיווז תוריציה יתשב .תושח דהא ךא" ,םיצרופב ותורגתה תורמלו
אבש המ לעו ,תוציבה רוזאל טלמנש
ויב תויתועמשמ ויה ולא תושיגפ .הירחארופיסב םיברועמ םידלי לש תומיגפ תוסנל ושסנכ זוע ביחרי אל ,רס ,םחמ
םיריסאה ינש ייחבו םירפסמה ינש ייחב רת
תוערואמהש ןמזב )רפיסה ןמזב ורגבש( םג ' 168).ע("!םלועבש ןוח לכ דעב תאז
.תוריציה יתשבש םיטלמנה

תוכינח ןאמור היה "תולודג תווקת"
רעיב" תא בתכ ןונגעשכ דואמ םסרופמ
שידיאב עיפוה ןאמורה לש םוגרת ".ריעבו

.ב םגרת ,ךטקיזסיוא עסיורגר -1939ב

יד ראפ גאלראפ-עכולעמ ,קאשראמ
רשאכ ).בייק ,ןטייהרעדניימ עלאנויצאנ
ירבעה ארוקה ,ורופיס תא ןונגע םסרפ

לש תונוש תוריצי ריכהל רבכ זא לוכי

בו ץראב ירבע שובלב ועיפוהש םנקיד
ושובלב עיפוה "םירע יתש" :השראוו
-1921ב "דליפרפוק דוד" ;-1929ב ירבעה
רבילוא"ו "תוקיתע-רכממ תיב" -1928,בו
ווה תיב ןובזעמ םיבתכ" -1924,ב "טסיוט

יח ןונגע -1922-1921.ב "יקיוקיפה דע
ריכהל לוכיו ,הינמרגב  1924-1913םינשב
ודג תווקת" .הפוריא תורפס תא בורקמ
,םנקיד ילגנאה רפוסה לש ןאמורה ",תול

בידליכ םהלש הייארה-תיווז ,ןכ לעו ,ורק חוכ .דחפ ףודר וניא "ריעבו רעיב"ב דליה
,תלבגומ איה תוערואמה תושחרתה ןמזב פמהמ ךכ לכ אל םירופיסב עבונ הדחפהה
רסאמ ומצע לע הפוכה ,דחופהמ ומכ ,דיח
.תיביטקפסורטיר-תימארונאפ הניא

,ותועמשמ ,שגפמל םידדצה :זעגפמח ויצאר-יתלב דחפ ךותמ םיגייס וא ימצע
.ילאנ
םידליה םישגופ תוריציה יתשב :ומוקמ
ךפוה שגפמהו ,םיטלמנ םיריסא םימימתה
םיסחיימ תוריציה יתשבש ,הארנ :ך"נת
.ך"נתל יגאמ חוכ םיטלמנה םיניירבעה
ייחבו םידליה ייחב רתויב יתועמשמ
דליהש רפסהמ ןבצעתמו דחפנ קשיצנרפ
םוקמל ץוחמ םידליה תכילה .םיריסאה
תא  -םהיתוחפשמ ינב תא הגיאדמ בושיי
רבודמש דמול אוהשכ םג ,ודיב קיזחמ
'ץיווגאמ ).הער-דער 'ע( שדוקה-יבתכב
תאו )טסר 'ע( "ריעבו רעיב"ב םירוהה
,הארנכ ,שדוקה-יבתכ לש ךרכ וסיכב אשנ
תווקת"ב םותיה פיפ תא הלדיגש תוחאה
"םוריח תעשב םדא-ינב וב עיבשהל ידכ"
שגפמה תוריציה יתשב  10-9).יע("תולודג
' 275, 280, 283).עב האר ןכו ' 271,ע(
 "ריעבו רעיב"ב :ריעל ץוחמ שחרתמשי םיניירבעה ינש לש םהיתומשנ-ישרשב
ודג תווקת"בו ),חסר 'ע( לחנ דיל ,רעיב
.ןימאמה תויטנמ
' 8).ע(לחנ דיל ,תוציבב " -תול
םע ושגסנ םחש םידליה וניבה םאה
תכשומ תוריציה יתשב :לוק ,חעפוח
ירחא רצק ןמז ,ןיבה פיפ ?םיניירבעה
םיטלמנה םיריסאה לש תינוציחה םתעפוה
ותעפוה .םידליה לש םביל-תמושת תא שגפ אוהש שיאהש ',ץיווגאמ םע שגפנש

לחה תינמרגב תונוש תורודהמב םסרופ ובצמ ,ושובל ,דיחפמה שיאה לש תינלשרה דליה "ריעבו רעיב"ב .ןיירבע היה תוציבב
תירבעב ךא ,הרשע-עשתה האמה ףוסמ לש וביל-תמושת םיכשומ ויעצפו ינפוגה קשיצנרפ םע השיגפה תעב ,יתעדל ,ןיבה
ןדס .קשיצנרפ ןיירבעה תא שגפ אוהש
 (1950,תונוש תורודהמו םידוביעב עיפוה לדוגמ היה קשיצנרפ םג ' 6-5).ע( פיפ
רטשו )' 99עב , 1970הדסמ ",רדג ינבא"(
ירחא תרכינ הפוקת ). 1955, 1956, 1983רעיב ותעפוהב ןלשר ),דער 'ע( רעיש
ןוימד יווק םנשי ".ריעבו רעיב" םוסרפ םיריסאה ינש לש שגפמה ןמזב םלוק 'ע ,קילאיב דסומ ",תורפסה יכרדב"( םוא
יתלבו םיבכרומ ,דואמ םייתועמשמ בל-תמושת תא ךשומ אוה ףא םיטלמנה יגפה תעשבש ,םירחא םע דחי ,ורבס )151

"ריעבו רעיב" ןיב ,םיילאנויצנבנוק )הער-דער 'ע( קעוצ קשיצנרפ .םידליה לע דליה דמע אל רעיב קשיצנרפ םע הש

יתש ןיב האוושהה ".תולודג תווקת"ל םעורכ ראותמ 'ץיווגאמ לש ולוק וליאו ,תמלעתמ וז העד .קשיצנרפ לש ותוהז
,דליה תומדב םייזכרמ םיווקמ ,יתעדל
' 5).ע(ינתמיאו
לש ותאירק תא רישעהל היושע תוריציה
רכנה םיריסאה לש םמויקש דועב :רתפ דמו רופיסה לש תיגולואידיאה הסיפתהמ
לע ,ןאכ וגצוי הלא םיווק ".ריעבו רעיב"
הריוואב ,היגולואידיאב ,תונויערב ןוימדה המיא ליטמ 'ץיווגאמו קשיצנרפ ,םיטל "ריעבו רעיב"ב רענה .טסקטב תונוש תויוק
יפאב ,תומיתב ,עקרב ,תויומדב ,תישגרה גרפ םג ,םירחא לע תילאנויצאר יתלב 'ע( רעיב קשיצנרפ םע השיגפל ךורע
םהיניבו ,ריעה ישנא ).אער ,ער ,טסר
רבודמ םאה טילחי ארוקהו ,הלילעבו תודוז )' 6ע('ץיויגאמ םגו )הער-דער 'ע( קשיצ
לש העפשהב וא םיירקמ ןוימד יווקב הרבחה ינפמ םיילאנויצאר םידחפ םיאלמ .רעיב רתתסמה חצורה ינפמ םיגאוד ,וירוה
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הדבועהמ הארנש יפכ ,ךכמ ששוח דליה םג

ינשב הקשמה תעצה ).הער 'ע( ףורש ןיי

קשיצנרפ ינפמ וששח תא עיבמ אוהש
אוה םא רעיב שגופ אוהש ןקז ולאשב

.היטפמיסמ תעבונ םירקמה

רענה "ריעבו רעיב"ב :הרחא ,תופרמ
",םייחל" תכרב קשיצנרפ תא ךרבל הצר
תאז םיזעול דציכ עדי אל אוהש ןוויכ ךא

,טימהלו םידדושמ ןוגכ" םישנאמ ארייתמ
ןקזהו דליה ).בער 'ע("וירכחו קשיצנרטמ
השיגפה .קזח חצור ינפב הנגה ירסח םניה

ותוא רריב אוה ,קשיצנרפ לש ונושלב

רואית ידי-לע הפי הנכוה קשיצנרפ םע

וא "םייחל" תוכרב ).הער 'ע("תואירבל"ב

דחפ ךותמ עקרקב תואבחתמה םיעלותה

ויה ריעה יבשותש תוכרב ןניא "תואירבל"
םהש םושמ ,קשיצנרפ תא ןהב םיכרבמ

אבחנה קשיצנרפמ םיאבחנו ,אווש-דחפ

.םמויקל םינכוסמ וייחו ותואירבש ובשח

תואבחתה ןיב תוישרפה תוכימס .םהינפמ
הדימעמ קשיצנרפ םע השיגפל םיעלותה

קשיצנרפ ותוא לאש ,ךריב דליהש ירחא

םידחופ ריעה יבשוי םג .דליהמ אווש

;תוישרפה יתש לש ןנמיסכ דחפה תא
חהו ותוועתנ וחרטו ותוועתנ ...םיעלות"
םדא ידגנכ ץמק ...עקרקב ןמצע ואיט

"?ןאכ חשוע חתא חמ ילע קעצו ...דחא
,ותונפקות ,ותקעצ ,שיאה תציפק ).דער 'ע(

םימדקומה תוששחל תופרטצמ ,ותעפוה

פיפ "תולודג תווקת"ב םג .שחל אוה המ
הדיטשפה תא לכוא 'ץיווגאמ תא האר
םלרא'צ
םנקיד םלדא'צ
סנקיי
חמש ינא" :ול רמא פיפו ,איבה פיפש
ןאכ םג  18).יע( "הנממ חנחנ חתאש
ויפל הלגמ וניא וביל ,ןכאו ...עדוי אוה
יעב ארוק אוהשכו ,עדוי אוהש המ תא "?וחשמ תרמא" :טלמנה ריסאה לאוש
האוושהב אוה וניינע ,קשיצנרפ לע םינות םירקמה ינשב .וירבד לע רזוח דליהו
,קשיצנרפב אלו הרבחה לע תדמלמהםירפסמה ייחב םיעירכמ הלא םיעגר

תוששחהש רענה לש הרכהה .רענה לש האירקב קר .ארובה ידיב הדקפוה וחורש תעגונ הכרבה .דחאכ םיטלמנה םיריסאהו
לש בורקה בוקיעה תא הריבסמ ושממתה חור-תחנ שי עודמ ןיבהל רשפא תאזכ ודג תווקת"ב דדובה 'ץיווגאמ לש ובילל
:קשיצנרפ לש תועונתהו ןוטה ירחא רענה ךלומ קשיצנרפשכ רענהמ קשיצנרפל תא תררוג איה "ריעבו רעיב"בו ;"תול
ולוק ילע ןתנ" ;"קעצו ...ודי טשט" ,וריגסה אל דליהש ,ןימאמ חצורה .היילתל.קשיצנרפל "ורפרפ חיחנ לופחש" רבסה
דער 'ע( "קעצו עקרקב טעב" ;"...קעצו רענה .םדאב חצורה לש ונומא רזחומ רכו גרפ לש וטבמ תא הנשמ "לופחש" תכרב
רענה ןיב גולאידה תא ,ךכיפל ).הער ".ורבדב חיחנ לובחש"ב ןימאמכ גהנ ומצעהרבחה לע ,לרוגה לע ,ומצע לע קשיצ
.לאה לעו
ותליחתבש ,ךכ אורקל שי )םש(קשיצנרפל יכ ,וב רשא לכו רעיה םע ההדזמ רענה
יציה יתשב :שגממח תרפוע תרתפח
חצורב שגפ אוהש םכחותמה רענה דשוח !םדא ןיד אלו םימש ןיד יפל גהונ וב לוכה
םהש הדבועה תא םירפסמה םיריתסמ תור
םע תירב תרוכ אוה .ךכב חוטב אוה ופוסבו םהש ,היבשויו ריעה םע ההדזמ וניא ךא
יבשוי םע ההדזמ וניאש ךכ ךותמ ,חצורה תועד ילעב ,םירופיס-יחירפמ ,םידחפ יאלמ רעיב"ב םג .םיטלמנה םיניירבעב ושגפנ
לוכהש ,לאל חינמו ,םהייח ךרדו ריעה ךא ,קוח שי וז הרבחב .םירזכא ,תוביצי אל "תולודג תווקת"ב םגו )וער 'ע( "ריעבו
ידב .ורבדכ חצורב תושעל ,ורבדב היהנ אצמנ" ןכלו ,קדצה תא הצממ וניא הז קוח השיגפה ירחא בושחל םירפסמה םיכישממ
סנארטה סחייתמ רענל חצורה ןיב גולא ול םיאצומש שי ,ומצעל ןיד השועש םדא ,םיניירבעה םע םהל התייהש השיגפה לע
וספתשמ ,םירופיסה ינשב ).ער 'ע( "תובז .םהייחב התועמשמ ללגב
;רענה ירבדל ",ול יתרמא" ,רוטאמרופ
תרכה שי םירקמה ינשב *חרות-תרפח
םחייתמ "קעצ" רוטאמרופסנארטה וליאו םה ןיא ,םיניירבעב ושגפנ םהש םידליה

וא "רמא"ל הנתשמו ,קשיצנרפ ירבדל

יא .תונוטלשל םיניירבעה תא םיריגסמ םירפסמל םיטלמנה םיריסאה לש הדות
לש היטפמיס וזיא לע הדיעמ הרגסהה

אוה םהיפל ,רענה ירבד .ןדשחה ןיירבעה

םסחי .םיניירבעה יפלכ םתודליב םירפסמה
םיניירבעה תא לאוג םירפסמה לש ישונאה

.ארייתמ דליה ןיא םא לאושש ,קשיצ
...ןאב ןיא םירמנו תוירא" ;בישמ דליה

ירדסב ןומאה תא םהל ריזחמו םתודידבמ
.םלועה

תא עיגרהל חילצמ רענהשכ "לאש"

גרפ תא םיעיגרמ ,רעיב ול לייטמ ,ךלהמ

התוא קוידב ?" -ארייתחל ונל חמ ןב םא
וז הבושת .רעיב ןקזה יפמ עמשש הבושת
,קשיצנרפל ןקזה ןיב ירשפא רשק החינמ
תרבחל קשיצנרפ תא הריזחמ איה רקיעבו
גפ ודחפשמ ,התע .תויחהמ הנושה ,םדאה

ביט לע לואשל קשיצנרפ הנפתמ ,והשמ
אשונ בסומ ךכבו ,ומע אשונ רענהש רפסה

.שדוקה-יבתכל ידיימה דחפהמ החישה

הזבו קשיצנרפ לש וניימ התוש רענה

.תויושרל םתוא וריגסה אלש לע םידליה
סומ קשיצנרפ לש והרקמב וז הדות-תרכה
תירבה תא ןיבה אוהש ,ךכב קרו ךא תרב
אלו הב דמע דליהש עדיו ,דליה םע ולש
טיבה אוה ,דכלנ קשיצנרפ רשאכ .וריגסה

'ע( "ריעבו רעיב"ב ןה :ןומא ,העובש לפטנ אל רענה יכ ,חור-תרוקב רענב
םינתונ )' 18ע("תולודג תווקת"ב ןהו )הער ).זער 'ע( קשיצנרפ לש ושפנ ישקבמל
םירפסמהש ,ךכב ןומא םיטלמנה םיריסאה תרבה קשיצנרפ עימשמ ותומ ינפל

ינש תא דירטמ הז ןיינע .םתוא וריגסי אל היהנ לוכהש הדומ אוה ךכבו " -לקאשט"
והומכ קשיצנרפ ךכו !םיטלמנה םיריסאה ההות פיפ םג .אוה-ךורב שורקה לש ורבדב
עבשיהל דליהמ שרוד ),ר 'ע('ץיווגאמכ ,אוהש וב דושחי 'ץיווגאמ םא דרח בלב
בושח היה פיפל ' 31).ע(ותוא ריגסה ,פיפ
).הער יע(ותוא הארש רפסי אלש

מנה םיניירבעה תוריציה יתשב :לבוא אל ,פיפ ,אוהש 'ץיווגאמ תא ענכשל
.ץוחבמ םהל אבויש לכואל םיקוקז םיטל וטבמ תא ךושמל חילצה אוה ןכאו ,וריגסה

,רענה תכרב .הקיתש תירב םהיניב תתרכנ
;תירבה ןכות איה ",ורבדב חיחנ לובחש"

איבמ )' 19-17ע( "תולודג תווקת"ב פיפ לש ישונאה הווחמה ' 33).ע('ץיווגאמ לש
הרידק אשונ ןקזה שיאהו 'ץיווגאמל לכוא ותוא לאוגו 'ץיווגאמ תא שגרמ פיפ

תא ועבקי  -רענה תנשלה אלו  -לאה רבד
רענהמ שקבמ קשיצנרפשכו .ןיירבעה לרוג

עגר ותואמו ,הרבחב ויודינו ותודידבמ

רענה ,ותוא שגפש רפסי אלש עבשיהל
"חתא ימ עדוי יניא אולחו" הנעטב ברסמ
ןיא אליממ יכ ,העובשב ךרוצ ןיא ) -םש(

יע(הנממ ףדונ םח לישבת לש חירו הסוכמ
.קשיצנרפ רובע ,הארנכ ),בער

לכל פיפ לע ןגהל הבוחו ןוצר שח אוה

פיפ "תולודג תווקת"ב :ףירה הקשמ םיניירבעה ינש לש םהיתובוגת .וייח ךרוא

רעיב"ב ;) 17יע( 'ץיווגאמל ידנרב איבמ ונא תושיגר לע הדיעמ ישונאה הווחמל
ומע תותשל רענל עיצמ קשיצנרפ "ריעבו

.תיש

םינזאמ
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ןיבל וניב הוושמ ףא סיפ .הרבחהמ קלחב
:ןורחאה תוכזל איה האוושההו 'ץיווגאמ
יתייחש« חמב-יפ בוט מדא וב יתיאד"

.תד ילדבהל רבעמ

תוקדוהמ ןונגע לש ותלילעו ויתויומד

תוריציה יתשב ' 360).ע( "ו'ג יפלכ ינא

אוהש ,רסמה לא תוליבומו תונוכסחב

םירוטפ תועשרו םיעשר דציכ םיאור ונא

רבד ",ורבדב היהנ לוכהש" :יללכ-ישונא
פסה ןמזהו םוקמה רדעה תא םג ריבסמש

םה ,קדצו טפשמ ,רסומו טפשמ .ותוא

ןיב ,הרבחל דיחי ןיב םיחתמה .םייפיצ

רפהל ילב םימייקתמו קוחה לש ולועמ
.םינוש םיגשומ

תוריציה יתשב :חרבחח לש הטפשמ
תא םיאיצומ םניא הטפשמו הרבחה ירדס

, 0»19ןומע י''ש

םישנא ןיב תרשגמכ )הרבחה לש התוב

דליה ההדזמ "ריעבו רעיב"ב .רואל קדצה
םדאה תוברעתה .ריעה םע אלו ,רעיה םע

הארנש המ ןיב ,לאה טפשמו הרבחה טפשמ

םה ,יתימאה ןכותה ןיבל חטשה ינפ לע
אוהש ןיב ,יתרבח הנבמ לכ לש םיחתמ
לש טפשמה-תיב .ידוהי וניאש ןיבו ידוהי

,הלש קדצה תיב חרכהב וניא הרבחה

קמ הניא םלועה יקסעבו םירחא יקסעב
העברא םיאצומ ונא םירופיסה ינשב
ויקסעב שאר ביסינכמ ןיאשכ: "...תמד
תושמתשמ תוריציה יתשב :חדיפלח
,הרבח ,ןיירבע ,רפסמ :םיירקיע םיטנמלא
ותואלמ« ותוא םיליטב« ןיאו םלוע לש
אוח השוע וכרדב תושעל ול םינתונו
רתוי שגדומ ןונגע לש ורופיסב .םיהלא
ךוחיגל דע םזגומ םדא-חוכב תויושרה
'ע "ריעבו רעיב"(םיניירבעה תדיכל תעב
הנומאש םלועב יח רפסמה יכ ,וטפשמו לאה
על םילובי םתאו ינאש ח«« הפי ,הפי
לוכה .םלועה תא וב הריבסמו הרידסמ וז
ויה וליאכ )' 28ע "תולודג תווקת" ;וער
טפשמב ןימאמ וניא דליה ).חסר יע( "תוש
העיפומ וז הנומא .לאה רבד יפל היהנ
.םירוצעמ-ירסחו יגאמ חוכ ילעב הלא תופוכתשו ,ריעב םשוימ אוהש יפכ ישונאה
פמב דוחייב  -רופיסב םיעירכמ תומוקמב
'ץיווגאמ לש יטרפה ומש :למחו ןיק
ךפכפה אוה ישונאה טופישה ,קדצ וב ןיא
.רופיסה ףוסבו ,רפסמל עשופה ןיב שג
אוהטפשמ ילב שבגתמ תופוכתו לקלקעו
תסחייתמ הרבחה ' 267).ע(לבה ,לבייא'ע(
רבדב היהנ לוכהש ,רכב רפסמה תנומא
אל אוה עודמ הריבסמ וז העד ).זער ,ער
.הנברוק אוה ,השעמל ךא ,ןיק לאכ וילא
.קדצ תיישע חרכהב הניא ןיד תיישעו

ריגסה וניב םילדבהה דחא תא הריבסמ לאה
לוכהש ימ לע ךמסו קשיצנרפ תא ןיבל
רהרה 'ץיווגאמש םירכוז ונא הזל רשקהב
תושעהלו וייח תא תונשל הצור פיפ :פיפ
יושע היה הלאמ תובוט תוביסנב םא"
רדסה "תולודג תווקת"ב םג .ורבדב היהנ

,אוה ךא ' 370),ע("רתוי בוט םדא תויהל
,יתרבחהלש ורופיסב רפסמהש דועבו ןמלטנ'ג
גע
תיב וליפאו תויושרה לש ןמויק
,השעמל
"ריעבו רעיב"ב .הרבחה ןברוק
.קדצ םיחיטבמ םניא טפשמה
"אבא לע •ןלשומ היח יבחי לכ" :רמוא ןונ
ךפה
,ןקזה
תא ,רעיב רענה שגפ ותוא
אלא ודילומ-ויבא קר אל " -אבא" -
םהינש קשיצנרפו 'ץיווגאמ :ןידח םג
תלבק
תורצויה
לע
תא גרה לבהש רפיסו ,ןהינפ
הנורחאה ותלמ .ןידה תא םהילע םילבקמ
ףלשה , 23:הנ םילהת יפל ,םימשבש ויבא

לבח ןיילתה ךרכ "ריעבו רעיב"ב .ןיק
"לקאשט" התיה ותיילת םרט קשיצנרפ לש
,ךכל המודב ".ולבלבי ארחו ךבחי 'ח לע
ןיילתה ךש«'' ,קשיצנרפ לש וראווצ ביבס
תורדענ הנשמ-תולילעו הנשמ-תויומד
קידצה" ":ורבדב היחנ לוכהש" ןושל -
רופיס ונינפלש םושמ קר אל ,רופיסהמ
גרפ לש ותמשנ החרפש דע ךליאו ךליא
היחנ לוכהש ,ןידה תא וילע הצור ותוא
לוכי הזכ תוומ ).זער 'ע( "ופוגמ קשיצ
תויומדש םושמ םג אלא ,ןמור דגנכ רצק
).חער 'ע("אוה ךורב שודקה לש ורבדב

ךיאו : "...לבה לש ותומ תא ונל ריכזהל
םלועה תא תומלוה ןניא ולא תולילעו
הלגמ ורסאמב שתומה 'ץיווגאמ םג

,תועיצפ תועיצפ ופ השעו ןפא לטנ ?וגרח
הלטסא .רופיסה ריצכ דמועה יתד-ינחורה
טפושה ' 370).ע("המלשהו תורמ-תלבק"
היח אלש ,וילגרפו וידיפ תורופה תורופח
םלועהמ ידמ תוקוחר ןניה םשיבאה 'בגו
ןויוויש ךותמ ,דומעל םייופצ" םימשאנהו
עיגהש דע ,תאצוי חמשנ ןפיחמ עדוי
,חובג-לעמ הובגה לש וטפשמל ,רומג
הקוחר םשיבאה ,ךכ .רופיסה לש ידוהיה
אמוחנת .חי 'ע הדגאה רפס("תמו וראווצל
העגמ רסוח ,התורגתסה ללגב הז םלועמ
וינפלמ ןיאו וינפל עודיו יולג לכהש
הבר תומש ;בכ הבר תישארב :תישארב
טפושל רמא 'ץיווגאמ ' 370).ע( "הגגש
הנומאב הלש ןגעמה רסוח ,התליהק םע

םשאה והימו ןברוקה והימ לש הלאשה ).אל
יתלביק ,טפושה דובכ" :ןידה-קספ רחאל
התבהא ,המלוע תא רותפל לוכיש םרוגכ
ינא לבא ,םיימש ידימ תוומה ןיד-רזג תא
ךפ ןיק ךאו" :הז רשקהב תורוקמב הלוע
הנימאה ול .ירמוח הרשוע וליפאו תילטפה

יפ תארפ  -ותוא יתגרח ינא :רמא
' 373-372).ע( "ךידימ םג ותוא לבקמ
היושע התייה לאה רבדב היהנ לוכהש
ח ילו לכח תא רמוש חתא ,ערח-רצי
ןידה-רזג תא ולביק 'ץיווגאמו קשיצנרפ .המלוע תא רותפל
.לאה לש
םימודה םיטנמלאה לש םתורבטצה
פק וליאש :ותגרחש אוח חתא ?וגרהל
רופיס לש העיריה בחור ילדבה :םוכיס
אנקתמ יתייח אל ותומפ ינפרק
םלועב ,םיאשונב ,הריוואב ,תודוזיפאב

יצוביקה יפואה 'ריעבו רעיב"ב ).םש(
סה ןמ הלוע אוהש יפכ ,ריעה יבשוי
דכלנ קשיצגרפ יכ ףאו ,ילילש אוה
פה ,אוה םא ונל ריהנ אל ןיידע ,קוחכ

.ךפיהל וא הרבחה לש הנברק

ש םשנוע :םיניירפעח לש יפואח

לתב תוומ היה קשיצנרפו 'ץיווגאמ
ויח םישיגר םיישונא םידדצ שי םהינשב

םיישונא םהינש .התאר אל הרבחהש םייב
םהינש .תישונאה הרבחל לבקתהל םיקוקזו

םתוא לביקש םדאל הדות-תרכהב ותמ

25

נמלא םידימעמ חרכהב ןאמור דגנכ רצק
היגולואידיאבו תויומדב ,הלילעב ,ישגרה

ורופיסב .תוריציה יתש ןיב םילדבנ
םיט.לקשמ תלעב הניה ,תוריציה יתש ןיב
קלח
םיבכרומו םיידוחיי םג םה הלא םיטנמלאמ
ךרואל םיידוהי םיטנמלא וצבוש ןונגע לש
םיטנמלאה תובכרומו תאז תורבטצה .ידמל
הרובחה תיב ,הרות דומיל ןוגכ  -רופיסה
.דועו לבהו ןיק ,דוד ךלמה ,םיליהת ,ןויצ
םילאוש ונאשכ ןובשחב חקליהל םיכירצ
םיטנמלא לש בוליש .ידוהי וניא קשיצנרפ
ןוימד וא העפשה לש ןינע ונינפל ןאכ םאה
ךרד ןונגעל רשפאמ םיידוהי אלו םיידוהי
ןוימדה יווק יכ ,קיסנש הרקמב םג .ירקמ
לע תויללכה ויתועד תא גיצהל הלילעה
ונינפלש העדה תא םיקידצמו םיקזח םניה
רסוח
ןיא ,תיתורפס העפשה לש רורב הרקמ
יבגל תוריהבה רסוח ,יתרבח קדצהז
הנומאה ,ןברוקה ימו םשאה ימ הלאשה
תיתונמאה תובכרומהו תוירוקמהמ ערוג

רעתהל דוגינב( "ורבדב היהנ לוכהש"ב

■ ".ריעבו רעיב"ב ןונגע לש

םינזאמ
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