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טושפ רופיס 

,מע 191,1989 ,דחואמה ץוביקה תאצוה .ןונגע י"ש לש ותריציב תורחא םינפ :דקש ןושרג 

ןמרבליז תירוד 

 Ia ידמ השובל אלא המוריע הכלמ הנניא ןונגע תונשד,

 fcj סישוריפה .םיפיעצ לש ףדוע ןעטמ היתודווזמב תאשונ
 m ידכ םהב שי םא קפס ןונגעב םינתונ הימדקאה ישנאש
תידוס תימדקא ןושלב הלא םישוריפ .םיארוקל ןונגע תא ברקיל 

ןושלמ הקוחרה ןונגע לש ותפשל םיפרטצמ םהשכ ,תירטוזאו 

ארוקה תעיתרל ,ןוכיתה ליגמ רבכ ,םימרוג ,ונימי לש רובידה 

םיקוקז ונא ןיאש יתרמא אל הזב .הברה םינשל םסחלו ריעצה 

חתפמ ןימכ תקפסמה ףוסיא תדובע ,לשמל הנשי .םישוריפל 

"תווצמ םויק" — "םיבתכמ" שרפמ לייווצרוק .ארוקה ידיב 
.("תרומזתה"ב)המשנה איה "הרוא" םג ךכ .("המילש תפ"ב) 
רזעיהל לכוי ןומע לש ויבתכ לכב אצמתמ וניאש ארוקה 
רוביג בתוכש בתכמב לקתייש םעפ לכבו ,הזה חתפמב 
םא) הווצמ םויקל הנווכהש חינהל לכוי ,ןומע לש וירוביגמ 
לכל תיטמוטוא דובכ תאריב םחייתהל העיצמ יתייה אל יכ 

ןעוט ,שוריפל דימת םיקוקז ןומע לצא תומשה .(שוריפ 
דיעה ומצע ןונגע .ןיעמו דועי הווש םניעו ודיע .לזרב ללה 

,ץמאמה לבא ,ומצעב הזל עיגי קמעתיו ץמאתיש ארוק .הז לע 
.לגלגה תא ואיצמה רבכ ירהש ,רתוימ ,ילוא 

טלחהב היושע תויומדלו הנבמל תושיגר ךותמ תונשרפ םג 
:בתוכ ,הימדקאה שיא ,דקש ןושרגשכ לבא ,םייניע ריאהל 
םייתוברת םירשקהל הליבומ טסקט תודיחי לש תוימסילופה" 
,הלבק ,רהז ,דומלת ,שרדמ ,ארקמ ןוגכ) םינוש םימלש 
דחא טסקט לש הרירבו ,(תודיסח ירפס ,רסומ ירפס ,י"ראה 

לש ויתולבגמ ללגב םג) 'שרפמ' טסקטכ וא זמרנ טסקטכ 
דימת האיצומ הניאש תחא שוריפ ךרד לע העיבצמ ,(ןעמנה 

טסקט המצעל רורבתש ,תרחא שוריפ ךרד תורשפא ללכמ 
,תא ,םא ןוגכ רושיק תולמ דבלמ .(18 ימע) ".רחא זמרנ 
ןומא וניאש ארוקהו ,שוריפ ומצעל שרוד טסקטה ,'דכו לע 

אוה םא דבלמ ,לבגומ דימת היהי הלאה תורוקמה לכ לע 
הניינע ילש וז הרעה .םילוגדה וירקוחמ המכ וא ומצע ןונגע 

.רקחמהו םישודיחה ןיינעב תעגונ איה ןיא ;"טושפ"ה ארוקה 

ןמוימה ארוקה םג — לבגומ "טושפה" ארוקה קר אל ,םלואו 
שריפש םושמ לבגומ ןוקב קחצי .םינשרפה בור ףאו לבגומ 
,ןמאה תייעב ןיבל רופיסה ןיב רשוק אוהשכ ,"תונוגע" תא 

,הבהאו תונמא ,"דסח"ו "ןח" ןיבש רשקה לע רקיעב ססבתמו 

הנרא .הז שוריפ םירשפאמה םישרדמל רקיעב קקזנ אוהשכ 

היילעה לש הנולשכ ןיבל רופיסה ןיב רושקל הסנמ ןלוג 

תיינבל (םוקמ) לכיהה תיינב המידקהש (ירוא-ןב) היינשה 
,םייתש םיילאוטסקטדטניא םירושיק" .(תודהיה יכרע)ןוראה 

,תערה לע םילבקתמ םניאש םהמו ,תערה לע םילבקתמ םהמ 
רמוא ".הלא םירקבמ ינש לש היצטרפרטניאה תא םיביררמ 

קרש ,תירטוזא תימדקא תכ ?לבגומ אל ימ .(27 ימע) דקש 
לש הרירבה תויורשפאש ,טולקל הרשכההו תונמוימה הינבל 

.ידמל תובחר ןומע לצא םימיוסמ תועמשמ ידקומל "שוריפה" 

,חותפ טסקטה המכ דע ,בוטה םמוקממ ,תוארל םילוכי םה קר 
.םולשב םישוריפה ללכ םע תויחלו 

דיקפת לע) 'השעמה רופיס'ו םותימה" :ןושארה קרפב 
החיתפבש ,דקש רמוא "('תונוגע' רופיסב תוילאוטסקטרטניאה 

ךנה" ומכ ,םירישה-רישמ םיקוספ םיעיפומ "תונוגע" רופיסל 

לע קר תראשנ הניא החיתפה לבא ,"הפי ךנה יתיער הפי 
שרדמ לא הרושק אלא םירישה-ריש לש תילרטילה המרה 

שודקה תאו "היער"ל לארשי תסנכ תא המדמה ,םירישה-ריש 

וללה םיירוגילאה דוסיה יסחיל םאתהב ."הדוד"ל אוה-ךורב 
רמוא אוה הז תאו .הבהאה ריש לש םירחא םיביכר םישרפתמ 

רושיקב םיירקיעה םימרוגה םה םהיררגנו וללה םיקוספה" :ךכ 

ויתויועמשמ לע,החיתפבש ירוגלאה טסקטה .ילאוטסקטרטניאה 

םיקוספהש םושמ ,השעמה רופיס ףוגב לעפומו רווח ,תונושה 
לעב אוה טסקטהש ,םיתתואמ םיקוספב תושמוממה תוינבתהו 

לאו אסיג רהמ (לוביבכ ינוליחה) בורקה רשקהה לא הלופכ הקיז 

רשוק קוחרה רשקהה .אסיג ךריאמ (החיתפב) קוחרה רשקהה 

אוה ןבו ,היתורורל תורפסה לש תרוסמה לא בורקה רשקה תא 

ךשמב ורבטצנש תוילמסהו תוירוגלאה תויועמשמה ןיב רשוק 
■ירופאטמה רושימה לש רתחה ילרטילה שומימה םע תורורה 

שרדמ תא עדוי ןמוימ ארוק ,יתעדל .(15) ".החיתפבש ירוגלא 

לבקל אלש ידכ שרפמל קוקז אוה ןיאו ,הזה םירישה-ריש 
,דקש רמוא ,בושחש המ הז אל לבא .םטושפכ םירבדה תא 

םישדוקמ םיטסקט לע םיזמרמה םירחא םיטרפ המב אלא" 
לש הילשאה תא םירצוי דוחל דחא לבו דחי םלובש םינוש 

ןכא ארוקה ,יתעדל ".שדוקה תורפסמ בואשה שרדמרדבספ 
י V I םא .שיגרהל וילע המ ול ודיגיש ילבמ םג ,ומצע תא הלשמ 

ידכ ,תורוקמה ןמ ףוסיא תדובע ארוקה ןעמל תושעל חרוט אוה 
לכ םא לבא ,הכרבה לע אובי ,הילשאה ירמוח תא וינפל ריאהל 
הילשא רוציל איה הרטמהש דיגהל ודעונ הלאה "תוחכוהה" 

,יל הארנ ,"שדוק רפוס" ינפ דימעמה ינוליח רצוי אוה ןונגעש 
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דקש ןושרג 

תא .ולש-ורפס יארוק לע ףדועךעטמ סימעמ אוהש ,ךכיפל 
"ילאוטסקטרטניא הדשכ — טסקטה" :דקש הנכמ הזה קרפה 
ירהו :הזה הפועתה הדשב ףדוע ןעטמ תעדה לע הלוע ןאכמו 

.ףסונ ריחמב םיבייח ףדוע ןעטמ לע 
תונשרפש רמוא הדירד .תונשרפה דגנ םיאצוי הדירדו גטנוס 

טסקטב טלוש ינא .(ינאירלדא שוריפ והז) הטילש הקינעמ 
תונשרפה .רפוסה ןמ ההובג הלעמב ינא םואתפ .םייק ינא עמשמ 

עירזמ טעה :(ינאדיורפה שוריפה והז) הדלוה לש ךילהת איה 

גטנוס .ערז עירזמ אוה םגש רקבמה לש השגרהה ןאכמ .ערז 
םילוכי הלא םירבד .תיטיזרפ תונשרפהש הטוב ןפואב תרמוא 

הז רמאמ תבתוכו) תונשרפב ןימאמש ימ לכ יבגל רמאיהל 
דצמ ,לבא ,"דרו אוה דרו אוה דרו"ש תנעוט ינניא .(םללכב 

םישיגרמ תשרפמה הליהקה ישנא .תונשרפ ףדועב םעט ןיא ,ינש 

הזיא בחרה להקל םיעידומה ,ןיי ימעוט ומכ ,םיטסיטילא םהש 

לש דיקפת םמצע לע םיחקול םה םיתיעל .בוטה ןייה אוה 
:אל וזיא ,הבוט הריצי וזיא םיעידומו ,קדצל הובג טפשמ תיב 

,שרפמהו רקבמה לע ,יתעדל .אל הזיא ,בוטה שוריפה אוה הזיא 

וילא ברקל — תירנויסמ תוליעפב קוסעל ,ןונגע-הרקמב דוחייב 

,םיידוהיה תורוקמה ןמו ותפשמ קחרתהש םיארוקה להק תא 
ןומע תא בבחל .ןומע לש ותוישיאמ דרפנ יתלב קלח ויהש 
ןכאש יפכ ,האירקל ותוא תורגל ,ינרדומה ינוליחה ארוקה לע 

הנבמל) לוציפו תודחא" ינשה קרפב החלצה רתמ דקש השוע 

."('הלכ תסנכה' ןאמורה 

"יממע"ה בטוקה לא יטסיטילאה בטוקהמ רבוע דקשש המוד 

ןורחאה קרפל ךרדב םגו ,רומאכ ,גרדומ רבעמה .ןורחאה קרפב 

יאמבה לש ונקויד" :קרפב .ףדועה ןעטמהמ רטפנו וסוטמ ךלוה 

ןונגע לש ותולבקתהו ילאערזי לש וישוריפ) יתורפס ןשרפכ 
הזחמה ןיב ןיחבמ דקש .רוב חטשב דקש תחונ "(ןורטאיתב 
שוריפב הזחמה ןיבו ,המצע חוכמ תדמועה ,תיטנתוא הריציכ 

םהיתושיג תא דקש קדוב תאז אצומ-תנחבה ךותמ .טסקטה לש 

.ילאערזי לש וז תא דוחייבו ,ןונגע תריציל םינוש םיאמב לש 
,דהוא לאכימ ןיבל ילאערזי ןיב החיש ךותמ טטצמ רבחמה 
הליהת תיארנ ךכש רשפא !תורטש" :"ץראה"ב המסרפתהש 
.הדורו הננע לע ףחרמה איבנה והילא ןיעמ .ןושאר טבממ 
דקש ".הדימא הש א ו החילצמ תרחוס םג איה :חבשת לאו 
סומע לש ומשמ רפיסש ,ילאערזי ירבד תא רפסמו ךישממ 
תיכונא איהש השאב ,תעגושמכ ,תפרוטמב" הפ רבודמש ,זוע 

לש םתעד תא דקש איבמ ךכ רחא ".םוקמ אוהש הזיאב דואמ 

תא ךפה ,לאערזי לש הזה דוביעהש ,ונעטש ןורטאיתה ירקבמ 

ךפוה ןונגע לש ירונימה םסקה" .יטמרד טוטהלל ינונגעה םסקה 
.הפוס דעו התליחתמ המבה תא הדיערמה תיקסטורג המוארטל 

ךא" ,רסוניג המלש רקבמה רמוא ",תונדפקב רמשנ טסקטה 
לבא ".המילא — וליפא ,דאמ תינועבצ ,הקזח איה הרימאה 

םיפוצה להק ,תורפסל דוגינב ,ןורטאיתבש רמוא ומצע דקש 
תריציל שוריפ םג אוהש ,הזחמ לש ותולבקתה תא עבוקש אוה 

ובביחש "םירנויסמ" םתואמ דחא קפס ילב אוה זוע סומע .ןונגע 

רפסה תיבב ותארוה תונש לכב ,םיריעצ םיארוק לע ןונגע תא 

להק תא ןייארל היה יאדכו ,(וידימלת םידיעמ הז לע) ןוכיתה 

.םירקבמ ירבד בוש איבהל םוקמב ,הגצהה רחאל ומצע םיפוצה 

רמוא ,"ןומע י"ש לש ותריציב תורחא םינפ" ורפס ףוסב 
רתיב קודבל ןתינ יתמיבה שוריפה לש ותולבקתה תא" :דקש 
םיימדקא) םייתרוקיב םישוריפ לש םתולבקתה תא רשאמ תולק 

ןושל ןימב ,םיבותכב םיבורק םיתיעל םירתונה ,(םיימדקא-ץוחו 

.(182) ".דבלב םייעוצקמ ןח יעדוי לש םתלחנ ,תירטוזאותידוס 
ינומעה שרפמה לע יכ המדנ ,תורפסה ילולסמ לא בושנ םאו 

ארוקה תא קיחרהל ידכ וירבדב ןיא םאה ומצע תא קודבל 
םייסל ידכו .דבלב םינעוצקמ לש םתלחנ וריאשהלו ןונגעמ 
םישרפמה לע ללה 'ר לש וירבד תא איבהל יאדכ וז הייהתב 

"המוחה ןמ םינפל") "םדה יוסיכ" רופיסב ,ם"במרה ירחאש 
לש ושוריפ לע קלוח הזו הז לש ושוריפ שרפמ הז" :(59 ימע 
הז ירבד קזחמו רחא אבו ,קלוחה לע קלוחו רחא אבו ,שוריפה 

הז ךרד לע ושענש םירפסל ץק ןיא .אצויב לב ןבו הז ירבד וא 
םישוע תויהל םידיתע ןבו ,םיכלוהו םישענש םירפסל ץק ןיאו 

םרא ןיא הרות בורמ רבבו .תורודה לב ץק דע ץק ןיא םירפס 
הביתו הבית לב ךל ןיא רבב .הרות רבד לע דומעל לובי 
רבבו םישודיח ישודיחו םישודיח הילע ושדיח אלש ארמגבש 

ארמגה לע םישודיחה לע םתדיקש בורמש םינדמל ינימ ונל שי 
■ ".ארמג תרוצ םיעדוי םניא 
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