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*תירבעה תורפסב םילשורי 

תאמ 

דקש ןושרג 

[א] 

ןמ הרבעה לוכ־םדוק וז .דואמ תבכרומ תינושל הריציב בחרמ לש ותועמשמ תרדגה 

הלאו ,םילמב רדגומ בחרמ .םילמו ןמז לש תונמאל תידממ־תלת תואיצמ לש םוחתה 

םוקמב רדגומו ןמזב יוצמה יפרגואיג רתאכ בחרמה לש ונומיס תא קר אל ןהמע תואשונ 

ןורכיזב בחרמה לש ותועמשמ תא םינמסמ רשא ,םייבחרמ־ץוח םינעטמ אלא ,םיוסמ 

ררועל םייושעה תורוקמ םה הלא לכ '.תורחא תויונמאבו םירחא םיטסקטב ,ירוטסיהה 

;ןתוא אטבמה הז לצא וא םילמה תא ארוק וא עמושה ,ןעמנה לצא תונווגמ תויצטונוק 

םינש יפלא המכ ךשמב ורבטצנ ולש םינעטמהש ,םילשורי ומכ ןועט בחרמב רמוחו־לק 

לצא תרשקתמ ׳םילשורי׳ הלמהש קפס ןיא :הנוש הרוצב תונוש תוצובק לצא שרפתנשו 

המלמ הבתכשכו ;ותרובק םוקמו עושי לש ותומדב לוכ־םדוק ירצונה ארוקהו עמושה 

התיה רפסה תא וחתפ םינעמנהש ינפל ירה ,הלש [1902-1901] םילשורי תא ףלרגל 

רובצמ הז ןמיסל שי- םמלועב םגש םימלסומב ןידה־אוה םהיניע דגנל בולצה תנומת 

.בולצה ןמ רתוי םהל בורק םימשל הלועה דמחומ לש וסוס :הנוש אוהש ולשמ ילמס 

םג .ןוכיתה־חרזמב הבירמ־ריע אלא הניא םילשורי םיניס יצחו־דראילימל ,הז תמועל 

םיצוליאב תונתומ ויה תונורחאה םינשה האמ ךשמב םידוהי םירפוס לש תורירבה 

.םהילע המתוח תא העיבטהש ,רודו רוד לכבש תיתרבחה הטננימודבו םייתרבח 

.ז״נשת זומתב דכ ,תודהיה יעדמל רשע־םינשה ימלועה סרגנוקה לש החיתפה תאצרה * 

לש הנשה רפס ,׳םוקמ יונצב שומישה רורבל׳ ,יתרפאה ׳י :םינוש םירקוח ונד תורפסב םוקמה תלאשב 1 

םירע לש ןבוציע יכרד — תיתורפס היפרגואג׳ ,ןירבוג תירונ ; 124-104 ימע (ו״לשת) גי ,ןליא־רב 

108-101 (ד״נשת)ג ךרכ ,(ג הביטח)תודהיה יעדמל ימלועה סרגנוקה רפס ,׳תירבעה תורפסה תפמב 

(יקסבל תיגח הכרע) ,תינויצ היישעב םילשורי ,׳תירבעה תורפסב הרופאטמכ ביבא־לתו םילשורי׳ ,ל׳׳נה 

,(1914-1881)׳תירבעה הסדוא תותרכו ,למסל בחרממ׳ ,ךרייב האל ;450-434 ימע ט״משת םילשורי 

.1991 ביבא־לת ,ןירבוג תירונ ׳פורפ לש התכרדהב רמג תדובע 
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דקש ןושרג 

[ב] 

הרתונש ,הלוגב םיינוליח םידוהיו םייתרוסמ ,םידרח תללוכה תידוהי הרבח התוא יניעב 

קרו יתימו ילמס גשומ לוכ־םדוק אוה ׳םילשורי׳ חנומה ,יהשלכ תידוהי הדוקנ םהב 

תואיצמ איה ודיד יבגל רשא ילארשי בשותל ומכ אלש ,ישממו יפרגואיג חנומ ךכ־רחא 

.וייח־תפמב תישממ 

אוהש לככו :ויניעב תילמס רתוי איה ,בחרמב וא ןמזב ,ריעה ןמ קוחר םדאש לככ 

,םירזופמ ויה םידוהיה תיברמשכ ,רבעב .תיטרקנוק תושממל למסה ךפוה ,הילא בורק 

תואיצמהשכ ,םויכ .למס רקיעב התיה איה ,םהירוגמ־ירדחל הרדח אל תואיצמהו 

רג שפנבש למסה ,תרושקתה־ילכ תועצמאב םדא לכ לש וירוגמ־רדחל תאבומ תישממה 

.םהיניב ימינפ תומיע רצונו ךסמבש תואיצמה םע תחא הפיפכב 

׳הלעמ לש םילשורי׳ רתוי םילשורי התיה ינש תיב ןברוח זאמ תוכורא םינש ךשמב 

םא יכחל ינושל קבדת .ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא׳ .׳הטמ לש םילשורי׳ רשאמ 

ורמא — (ו-ה ,זלק םיליהת)׳יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא יכרכזא אל 
תואיצמל לעמ איהש ריע התואל םתצרעה תדימ תא ל״זח ירבדמ דמל התאו .לבב ילוג 

׳םילשורי הלטנ ׳ט ,םלועל ודרי יפוי לש םיבק ׳י׳ ? םילשורי לע רמאנ אל המ .הל רבעמו 

׳הזל הז לארשי תא תרבחמש וידחי הל הרבוחש ריעה םילשורי׳ :(ב״ע ,טמ ןישודיק) 

הדיתע׳ ;(טנ הבר תישארב)׳םלוע לש ורוא םילשורי׳ :(א״ע ,ז אמק אבב ימלשורי) 

תבש הזה םלועב׳ ;(א הבר םירישה ריש)׳תונידמה לכל ןילופורטמ תושעהל םילשורי 

תא הכותל ריזחמ אוה םילשורי תא אוה ךורב שודקה הנבישכו ץראה לכ שושמ 

המב הנברוח תא םיקמנמה ,םישק םירבד םג םיאצמנ ,םנמא .(בנ הבר תומש)׳החמשה 

ריעה לע .גורטקה ירבד לע םירבוג הירוגינסה ירבד לבא ,הטמ לש םילשוריב עריאש 

,רהה תא ונכיש הבו הכיא תליגמ תא וארקשכ באב העשתב ולבאתה םילשורי הברחה 

,םיתמה תייחת ליחתת — ורבס ךכ — הב .םימעה לכ וילא ולעי םימיה תירחאבש 

,לארשי־ץראל לארשי לש םשפנ התלכשמ רתוי .הלואגה םוקמכ תורודה ומלח הילעו 

ןוזמה־תכרבבו הליפתב םוי לכ הרכההש םילשורי .׳םילשורי ןויצ ץרא׳ל התלכ איה 

שדוקה ריע םילשורי הנבו ...ךריע םילשורי לעו ךמע לארשי לע וניהולא ׳ה אנ םחר׳) 

ךריע םילשורילו׳)הדימעה תליפתבו (...׳הנינבב ונחמשו הכותל ונילעהו ונימיב הרהמב 

הנש ידמ .(׳םילשורי הנוב ,׳ה התא ךורב...תרבד רשאכ הכותב ןוכשתו בושת םימחרב 

ינטייפ' .׳םילשוריב האבה הנשב׳ הווקתה תא חספ לש הדגהב וריכזהו ורזח הנשב 

שרפתנ יולה הדוהי לש ׳ךיריסא םולשל ילאשת אלה ןויצ׳ ,הדובכל ורש םייניבה־ימי 

.ותוקחל וברה ןויצ־תביח יררושמש ינויצ־םורט רישכ טעמכ 

תורודה לכ 2.תידוהי תואמצע לש הנברוחל למסכ ןה טעמ־שדקמכ ןה ספתנ לתוכה 

העדותהו האושה — הדצמ ןיבו לתוכה ןיב׳ ,דקש ׳ג ונייע תימואלה העדותב למסה לש ודמעמ לע 2 

ימע ,1996 םילשורי /האושה תובקעב ידוהיה םעב דוסי תורומת ,תילארשיה הרבחה לש תימצעה 
 523-511.
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תירבעה תורפסב םילשורי 

.הנורחאה םתחונמ תא הב אוצמל הילא ולע םיברו ,ץפח־זוחמ םילשוריב ואר 

םיבר םיימואל םירישבו םייניבה־ימי תרישב ,םיטויפב תאזה ריעה העיפוה תורפסב 

לש בגשנה דצה תאו ןברוחבש יטתפה תא םישיגדמ לוכהשכ ,הייחתה יררושמ לש 

הלעמ לש םילשורי .דיתעה תווקת לכ תא םינווכמ הילאש ריע ,הלואגה ריע ,םירעה־ריע 

למסה רזח תעל־תעמו .םינורחאה תורודה תומולחב וליפאו תורודה ןוזחב תמייק התיה 

בקעי ,גרבנירג יבצ ירוא לש םילשורי ירישב ןוגכ) הרישב תיטסימה ותמצוע אולמב 

םיררושמה ןמ ,יחימע .(יחימע הדוהיו ירוג םייח ,יריאמה רודגיבא ,ןוזמק דוד 

הטמ לש םילשורי תא ראתל ידכ תוגילפמ תורופטימל אוה םג קקזנ ,םינורחאה 
:הלעמ לש םילשוריכ 

[אכנ 

.חצנה תפיש לע למנ ריע םילשורי 

ו ־ ־ • I י T : T • TJ םיעושעש תניפס ,הל1דג היינא תיבה־רה 

11 • 1 - 1 • י TXT T-t ״י ן v ״ vv : םישודק םילכתסמ יברעמה הלתכ יבנשאמ .תראפמ 

םיפנפנמ ףיצרב םידסח .םיעסונ ,םיזילע 

T I • J T •• I • -| י T J איה .תוארתהל דדיה םיקעוצ ,םולשל 

• I T I ••»־ו T • » ־ • T T • ־ • T םיפיצרהו תורדגהו .הגילפמ דימת ,העיגמ דימת 

תויסנכ לש םיהבגה םינרתהו םילגדהו םירטושהו 
• •• I V • I - • T : ־ : • T ו ־ J • : - ן 

תוריסהו תסנכה יתב לש תובראהו םידגסמו 
 • l T J •T J־\ T v ״ - V V I : ־ •

- S • T I • T ־ - דוע :עמשנ רפוש לוק .םירה ילגו ללה לש 

םינבל םידמב רופכ־םוי יחלמ .הגילפה תחא 

I J • : V ־ T -! - T ן •• • ן - ן .תוקודב תולפת לש םילבחו תומלס ןיב םיספטמ 

:בהזה תופכו םיךעשהו ןתמו אישמהו 
3.םיהילא לש היצנו איה םילשורי 

vi v t ו v v • * - t ז 

םי בלב היינוא לש תיסיסבה הרופטימה ןיבש חתמהו ,ןילוחל השודק ןיבש תבורעתה 

םה ,םייטתסא־רפוסו םיישונא־לע םידממ וז היינואל םיקינעמה םינושה םיביכרמהו 

הנשמה והשמ הב שיש ,הלעמ לש םילשורי לש דמימ הז רישב םילשוריל םג םינקמה 

.״םיהולא לש היצנוו״ל הב םיינוליחהו םיימוימויה תודוסיה לכ תא 

ןאכו .יחימע לש וריש תא הבר הדימב ריכזמה טפשמ עיפוהל יושע תרופיסב םג 

.19 ימע [1968] א״ת אכ ,שערב וישכע :ךותמ ,יחימע הדוהי 3 
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דקש ןושרג 

ןאכ ינא היורש .םימשב ריע .םילשורי׳ :ןומרכ־אנהכ הילמע לש התריצי ךותמ םירבד 

תא םירבועשכ ילוא .קודבל יתיסינ ,לובגה וק ןכיה .הלק תרוחרחס לש דימתמ בצמב 

4.״וכו .ףרוח יכה ףרוחב םש .רעשה אוה .הברעב רערע ץע .הלמר 

,ונל ררבתי ,תירבע תרופיס תונש האמכ םיסכמה ,םיאבה םיטסקטה רואיתמ םלוא 

הלעמ לש םילשוריל ,םהב תראותמה הטמ לש םילשורי המוד הניאש ,דחא דצמ 

שמשה תחת שדח ץאש ,רחא דצמ ;יחצנהו יפוס ץאה היפוי רואיתב וגילפה היררושמש 

.היהלשב םג ספות ןיידע האמה תישארב בתכנש המו ,תימלשוריה 

 m

םינושארה םירצויה) היינשה היילעה ישנאל המרג תישממה םילשורי םע השיגפה 

תואיצמה ןיבל םולחה ןיבש רעפהש םושמ ,השק עוזעז (טורטורפבו בורקמ הוראיתש 

לש ׳הלכ תסנכה׳ב דיסח לידוי ׳ר לש ויתונויזחב ןיידע עיפוה םולחה .ךכ־לכ לודג היה 

ינב וניחא ראש םע הלעש ,רמוק קחצי ,ואצאצל התלגתנש יפכ — תואיצמה 5.ןומע 

.הנוש התיה ,׳םושלש לומת׳ב הב תונביהלו תונבל pאל ונתלואג 

:הטמ לש םילשוריל הלעמ לש םילשורי ץבש רעפה ,רומאכ ,אוה ןיינעה רקיע 

ןומע ףסוי לאומש ,רתב םייח ףסוי — היינשה היילעה ישנאמ םידברמ םירצוי השולש 

ינב םירפוס .םתואר־תדוקנמ תואיצמל םולחה ןיב רעפה תא וראית — ינבואר ןרהאו 

תא םינייפאמה דוסי־יווק המכ ןלהל ראתנ ונחנא .תורחא םינפ הב וליג םירחואמ תורוד 

ךא ,רודל רודמ ונתשנ תוארה־תודוקנש ונתוא דמלי בורק ןויע .םינושה תורודה 

הראשנ תונורחאה םינשה האמב .ןיע־תיארמל קר הינפ תא התניש תימלשוריה תואיצמה 

.םירקבל םישדח תורדא הפילחהש םגה ,תרבג התוא הטמ לש םילשורי 

לארשי־ץראל רתב םג עיגה ונתלואג ינב וניחא ראשכ :רתב לש ותריציב חתפנ 

אוהש יפכ רקיעבו ,שדח ירבע לש תומד — שדח ידוהי םויק לש תימדת ויניע דגנלשכ 

איה לארשי םע יוודמ לכל הפורתהש ,העדותב םירפס רכומ ילדנמ לע ורמאמ תא םייסמ 

תחאה .ונלש היצולוברה יהוז — םילעופ־יבשומ ,םילעופ־יבשומ ,םילעופ־יבשומ׳ 

לש הכופהה הדימריפה תרות תא עדומ־יתלב חרואב וא עדומב לביק רתב 6.׳הדיחיהו 

ללוחתהל ליחתה הז ןיעמ והשמ .תידוהיה הרבחה לש היצזיביטקודורפ עבתו בוכורוב 

.43 ימע ,1971 ,ןולייא קמעב חריו ,ןומרכ־אנהכ הילמע 4 
המלש הלואגל איבהל שקבמה היצידואתה לש טושיק־קדכ ,הלכ תסנכה רוביג ,דיסח לידוי ׳ר 5 

לש תוריציב תורחא םינפ /הלכ תסנכה הנבמל — לוציפו תודחא׳ ירמאמב ואר .ןויצ תבישב תמלשומו 

םולחה׳ רמאמב רמוק קחצי ואצאצל ליסח לידוי ׳ר ןיב רשקה תייגוסלו ; 56 ימע , 1989 ביבא־לת ,קנגע 

.76 ימע ,םש ,דגנכש הלילעל הלילע קב — ׳עלסהו 
הליחת ספדנ) 78 ימע , 1967 ביבא־לת ,ג ,רנרב יבתכ לכ ,׳םיכרכה תשולשב ונמצע תכרעה׳ ,רנרב ח״י 6 

.(ד׳׳ערת ה ,׳םיביבר׳ב 

 [18]

This content downloaded from 69.12.94.120 on Sun, 20 May 2018 18:38:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
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תיברמו אוה וררוגתה הבש ,תויזכרמה םירעה יתשב ךא ,םילעופה־תובשוממ המכב 
ידבוא׳ לש תויומדב רתב הליג אל — םילשוריו ופי — היינשה היילעה ירפוס 

8,׳תונורחאה תוינא׳ב הנושארה םלועה־תמחלמ חרפ םע וטלמנ םהמ קלחש 7,׳תוצעה 

ילוא ויניעב התיה םילשורי .שדחה דבועה ירבעה םדאב אוצמל שקיבש תונוכתה תא 

אלא ,׳םישדח םירבע׳ הב אצמ אלש דבלב וז אל .לארשי תורייעבש תועורגה ןמ תחא 

הלא המ .אב ןהמש בשומה־טוחת תורייעמ רתוי עורג ויניעב היה ימלשוריה וטיגה 

^אל־ץוחב ףסאנש רונשמ רקיעב וסנרפתנ הלא ,תינצבק הרבח ורציו הזמ הז וסנרפתנ 

,ןאמדלוג ,ללוכה םעטמ הנוממה איה תויזכרמה תויומדה ןמ תחא ׳ןולשכו לוכש׳ב 

9.סואימ תמחמ הצקומ העדבו האמב טילשה הז שיא רבחמה יניעבו 

העורגה הנוזכ םילשורי תא ראתמו הבר תופירחב רנרב אטבתמ ׳ןאכמו ןאכמ׳ב 

:חורב םירחוס םה םילשוריב וליאו ,תורענ רשבב םידוהי ורחס םש :סרייא־סונאובמ 

יניצרה רוחבה יניעב העש התואב לארשי־תסנכ התיה המוד .ןורגב קנחמ היה 

הידיקפת םע ,הנה דע רתיב תוסירה תומימ הייח םע וז לארשי־תסנכ — 

דחא קלח לש סחיה םע ,השדחה תעבו םיניכה ימיב האלימ רשא םיירוסרסה 

,םירעבש תולק תוסנרפל התכישמ םע .דיתעל התגאד־יא םע ,ינשה קלחל הנממ 

איה ,םיה יכרכב הבולעו הנידע הנוזל — ליצמ ןיאו ינש עבטל הל התשענש 

םתעדבו םהבש ,׳היחרוא׳ ינפל הבצמ לע העירתמ איה הל רצבש ,סרייא־סונאוב 

העבטש ינפמ ,הנוז תויהמ הלדח איה ןיא ןכ יפ לע ףאו .הלוכ היולת איה הילע 

סונאוב ,ןכ ,ןכ...סרייא־סונאובב הנוז ,הלודג הכשח המיא הלפנ ....ךכ השענ 

תא םישפעמ הב םיטעומה לארשי־ימהוזמש ,היניטנגרא תריב ...וז ריע ...סרייא 

ןכ יפ לע ףא...הנושמ ץיער...יח...יח...ןכ יפ לע ףאו ...יחה םרחסמב הריוא 

הבורש ,הניתשלפ תריב .שדוקה־ריע וז לע איה הלוע המכ...ןיינעמ רבד ...ללכב 

התיה הטלעו ושפנל ריעצה המה !םילשורי — הב ןיא יחה רחסמהו ,םידוהי 

השודקהש ,הז שדוק־זילטא...הוארל הב גצומ לכהש וז שדוק־תונח — ויניעב 

איה הכרע לכש...תשוב םלועמ העדי אלש ,וז הלב הנקז ...היקנואב וב תרכמנ 
10...הילע םירחא ודיגהש המב דימת 

.[1911] ןאכמו ןאכמ ,רנרב ח״י לש היינשה היילעה ןאמורב תישארה תומדה םשכ 7 

אצי ,שידייב הארנכ הליחת בתכנ (ץרווש לאגי ד״הבלמ) 1987 ביבא־לת ,םילשורי דע ,ינבואר ׳א 8 

אשרו ,תונורחאה תוינאה :רמב לש ׳המדא׳ הב — הכובמה תישארב : 1925-1919 םינשב םיקלחב 
.1925 ,תומש ;1923 

ןאמדלוג .םיבנע המכ בנגש ןויבא ינמיתל ןאמדלוג לש וסחי תא תראתמה הטודקנא איבמ רפסמה 9 

ביבא־לת ׳א ,רתב יבתכ ,׳ןולשכו לוכש׳)שפנ־תמגועל ול םרגו םינבאב םיבונגה םיבנעה תא ףילחה 

.(1921) 421 ימע ,1955 

תאצוה ,השרוב הנושארל ספדנ) 345 ימע ,1955 ביבא־לת ,א ,דנרב יבתכ לכ ,׳ןאכמו ןאכמ׳ ,רתב ח״י 10 

.(1911 תנשב ,יתורפס׳ 
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לע בוכורוב תרות לכ תא תחא לגר לע (רתב לש רפסמה) רנרב איבמ הז רצק עטקב 
תורומחה תויתרבחה היתוכלשה תא םיעטמ אוה .תידוהיה הלכלכה לש ארונה תוויעה 

לש הבוקרה תכרעמה תא ךישממ אוהש דבלב וז אל תובא־תדמח ץראב וטיגהש ,ןעוטו 

תשבול איהש אלא ,היניטנגרא תולגב תושדח תורוצ השבלש תיתולגה הלכלכה 

הווסממ היצמיטיגל לוכיבכ תלבקמ איהש םושמ ,רתוי תרעוכמ הרוצ שדוקה־ץ־ואב 

.ימלשוריה בחרמה לש השודקה 

הירק לבת שושמ ףונ הפי׳ תורודה םולחמ הסרפ ק״ת קחרמ בצינ ימלשוריה וטיגה 

.ימלשוריה וטיגה םוחתל הלוגב וטיגה ייחל ולש תודגנתהה תא ריבעה רנרב .׳בר ךלמל 

הב השענש המ ויניעבש םושמ ,ותמח תא התלעה קר ׳שדוק ריע׳ הנוכמ ריעהש הדבועה 

תאנש׳ ךכ־רחא ארק בירקש המב םילבוג וירבד .ןילוחבש ןילוח אלא ,שדוק היה אל 

הנבמלו שודקה תליהק לש ילכלכה הנבמל הקומע תודגנתה ול התיה לבא ";׳לארשי 

לכ היה אל הלעמ לש םילשורי ןיבל הניבש ,הטמ לש םילשורי לש ילכלכהו יתרבחה 

תויצטונוקה ןיב ארונ רעפ רציש אוה םשב הז ףותיש ךא ;דבלב ןמסמה םשה תלוז ,רשק 

.ראית רתבש הרייעה ןיבל ׳םילשורי׳ םשה תא תוולמה 

ןרהא היה — חפיט רתבש םירפוסה ןמ דחא ,רמול םג רשפאו — רתב לש ורוד־ק 

היגולירט בתכ אוה .יבצ־ןב קחצי לארשי תנידמל ינשה אישנה לש ויחא ,ינבואר 

סחייתנש ילב תרופיסב םילשורי תא ראתל ןיאו ׳םילשורי דע׳ םשב תימלשורי 

בתכנ הז ןמור .הנושארה םלועה־תמחלמ תפוקתב תשחרתמ התלילעש ,תאז היגולירטל 

קלח ראתמ ינבואר .תירבעב רואל אצי ןכמ־רחאלו (םירשעה תונשב) שידייב הליחת 

לש ינשה הקלח ארקנש יפכ ,׳תונורחאה תוינאה׳ב םיטלמנה היינשה היילעה ישנאמ 

.(ןושארה קלחה םש)׳הכובמה תישארב׳ לש ךילהת הליחת ורבעש רחאל ,היגולירטה 

קלחבש םושמ ,וננינעל רתויב ןיינעמה יאדו אוה ׳תומש׳ ,היגולירטה לש ישילשה קלחה 

הלטנ הנושארה םלועה־תמחלמ .ותוא ןיצקמו ידנרבה וקה תא ךישממ ינבואר הז 

,םורזל לדח הפוריאמ ןכל־םדוק ועיגהש תוסנכהה ןמ קלח .הסנרפ תורוקמ םילשורימ 

ינבואר .הלודג הקוצמל ועלקנ ,ןוכיתה־חרזמב הנטקה ריעה ,םילשורי לש הידוהיו 

החפשמה יבא .ןייטשטו תחפשמ ,לוכיבכ תידרח החפשמ תועצמאב הקוצמה תא ראתמ 

.הנתחו הנב ,היתונב יתש םע הראשנ םאהו ,רטפנ 

תונבה תחא .הנוז לש הרוסרס שמשמו יכרותה אבצב תילאוסקסומוה היווח רבע ןבה 

םאה הסנרפה תוכזב .הקיתעה ריעה ןמ ינווי רחוס לש ושגליפכ החפשמה תא תסנרפמ 

,ינויצ רוחבל האושנ רתסא הנטקה תבה .יפוד הב ליטהל הנכומ הניאו הילע תננוגמ 

ילדנמ לש ׳שדחמ־הכרעה׳ שרדו תידוהיה הרבחל רתב לש וסחי לע הפירח הפקתהב אצי בירק םהרבא 11 

תכרעה לש התפונת׳ ,בירק ׳א .האושה ימיב ידוהיה םעה תא דקפש ןוסאה תובקעב ׳םימשיטנא׳ה רנרבו 

.166-117 ימע ,1965 ביבא־לת הנידמהו םעה לע תואצרהו םירמאמ — תלשלשה תא קתרנ ,׳ונמצע 

תירבעה תורפסה לש ׳שדחמ־הכרעה׳ עבתש ,1950 ביבא־לת ,יל חוריו הרבדא ,ורפס הז ץבוקל םדק 

.האושה תובקעב (םירפס רכומ ילדנמ לש דוחייבו) 
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תוננובתהה תא םצמצ ינבואר .ותומ תא וב אצומו יכרותה אבצל חקלנה ,קנופ ריאמ 

אוה .ןשיה בושייה תא ויניעב תגציימה החפשמ לש הביטקפסרפב רקיעב םילשוריב 

הרוקמש תיתרבח הליפנ — תידרח החפשמ לש התעיקשו התליפנ תא ראתל שקיב 

לש םילשוריב אל ,הלעמ לש םילשוריב אוה םג ןנובתה אל ,רתב ומכ .ילכלכ רוסחמב 

12.למסכו לולכמכ היפוי־דוהב םילשורי אלו יבויחה ןבומב הרות־ינב 

ולכי םירפוסו םיררושמ ריעה לש תונטקה תוכדקניסל סנכיהל ילבש ,ררבתמ 

הטמלמש תוחוכה וכשמ ,הילא וברקתהשמ לבא :הלעמ לש םילשורי לע םולחל ןיידע 

־תפקשה :הילאבש ץוקה ןאכ ילואו .תחשומה םוימויה לש הנטקה הציבל למסה תא 

דגנ קבאמה לש תויטנטילימה תא הבר הדימב הכישממ ינבוארו רתב לש םלועה 

םיבורק םה הזה םלועה לא םחסי תניחבמ .הלכשהה תורפס לש יתדה דסממה 

.ןודרוג בייל הדוהילו ןיקסנלומס ץרפל ,רטרא קחציל ,לרפ ףסויל םמלוע־תפקשהב 

.הלוגב תידוהיה הרייעל ךשמה ןימ אלא םהיניעב התיה אל הטמ לש םילשורי 

וטיגה ןמ האיצי — ״תורקפתה״ב הרושק התיה ןונגעו ינבואר ,רתב לש םתוינויצ 

הבישי יאצויכ ןה תיתרוסמה תיתולגה היווהב וקבאנ םה .תרחא היצפואב הריחבו 

ללשש םושמ ,םינינצל היה יתרוסמה םלועה םהיניעבש םינויצכ ןהו םהיתוברב וטעבש 

ידוהיה םדאה לש תינוליח־תינחור תושדחתה לע תינויצה הבשחמה תא ומויק םצעב 

.׳לארשי ץראב םילעופ תובשומ׳ לעו 

[י] 

.ןונגע ףסוי לאומש אוה רחא ירבע רפוס לכמ רתוי םילשוריל וסחיב טבלתהש רפוסה 

ריעב םיקסוע ולש םירצק םירופיס המכו המכו תובר תולבונ ,םייזכרמ םינמור ינש 

,׳הליהת׳ו ׳םניעו ודיע׳ ומכ םירופיסו ,םינמורה ינש םה ׳הרישיו ׳םושלש לומת׳ 13.תאזה 

,(םיכורא־םירצק םירופיס וא)תוטלוב תולבונ יתש םה ,הנש התואב ומסרפתנ עודיכש 

.םילשוריב תושחרתמ ןהיתולילעש 

ןיב ׳םושלש לומת׳ ולש היינשה היילעה ןמורב בטקמ ןונגע םג ינבוארו רתב ומכ 

לש הראב׳מ תורצוויה לש ךורא ךילהת רבע הז ןמור .םילשוריל ופי ןיב ,תרוסמל ןילוח 

.ןקרופ־םוקי םנורג ׳רו קלב בלכה לע ׳קחצי לש ותליחת׳כ םיעטק ךרד ׳םירמ 

14.1945־ב ׳םושלש לומת׳ לש תיפוסה הספדהל דעו האמה תישארמ ךשמנ ךילהתה 

׳א לש תימלשוריה היגולירטה ,ןורימ ןד ; 18.8.1967 ,יחאה׳ ,׳ינבואר ׳א לש רופיסה תונמא׳ ,ךז ןתנ 12 

,׳ינבואר ׳אל םילשורי דעי היגולירטה ,דקש ׳ג ;430-395 ימע ,1979 םילשורי ,תורוא ןוויכ ,ינבואר 

1987 ביבא־לת ,םילשורי דע ,ירבד תירחא — הפוקת לש ןאמור׳ ,ץרווש לאגי ;26.12.1969 בחרמל 

.421-411 ימע ,(ץרווש לאגי ד׳׳הבלמ) 

.310-301 ימע ,1962 ביבא־לת ,ןומע י״ש ירופיס לע תוסמ ,׳ןומע ירופיסב םילשורי׳ ,ליווצרוק ׳ב 13 

םילשורי ,תודועתו םירקחמ — ןונגע י״ש ,׳ותודחאו הנבימה תווהתה — ״םושלש לומת׳״ ,רגה הרש 14 
.194 154 ימע ,1978 
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,ןהיתוסולכראו םירע יתש ןיב אקווד ונניא רתויב קומעה בוטיקה ,ורוד־ינב ינש לצא ומכ 

תונביהלו תונבל ^אב םישרוש תוכהל וחילצהש ,םינויצ לש ילאידיאה םלועה ןיב אלא 

דמועה םחנמכ ,(!ןומע לצא) תיתרוסמה תידוהיה םתוהז לע ורתיווש אלב ,הב 

רוהט ןמא ותוא ןיב וא :וירבחו יקסנקסע ומכ םינשקשק םינויצ ןיבל םינגךיעמ 

םירוהט םייתד םידוהי המכ וא :תונמאה חבזמ לע ושפנ תא בירקמה ,פוקיולב ,ימלשורי 

.היאבגו םילשורי יאנק ןיבל שייפ ׳ר לש ותב הרפש וא :רתלא ׳רכו םרמע ׳רכ 

,הרוהט תויתדו הרוהט תונמא ,הרוהט תונויצ לש דגנכש־בטוקה םה הלוגסה־ידיחי 

,יקסנקסע המ .הטמ לש םילשוריו הטמ לש ופי לש לפשה־םלוע בצינ םתמועלש 

,ןקרופ־סוקי םנורג ׳ר ךכ ,תלכת הלוכש תילט םניא רדלטלפשו ׳ץיבונקסע ,יקסבונקסע 

.קלב בלכה תליכאל םייואר םניא הנומא ימולש ראשו שייפ ׳ר 

המימתה תומדה לש ארחא ארטיסה לש ותואר־תדוקנמ םילשוריב ןנובתמ ןונגע 

תחתפנ ולש תירוקמה הינוגומסוקהש ,הז רפוכ בלכ יניעב 15.קלב ,רמוק קחצי תישארה 

םיפסאתמה וא ונממ םיטלמנהו םיצצורתמה ,םידוהיה ,6,׳למגה היה תישארב׳ קוספב 

־יתבב ,םש םילגתמ ,םירעש־האמב ןקרופ־מוקי םנורג יבר לש רסומ תושרד עומשל 

רואיתה .ינחורהו יזיפה םרועיבב ,השדחהו הקיתעה םילשורי תונוכש ראשבו ןרגנוא 

אימחמ וניא ,םירעש־האמ לש המלוע תא גציימה ,ןקרופ־םוקי םנורג ׳ר לש יפיצפסה 

:׳םידרח׳ה היבשות תא ראית רתבש יגולויצוסה־לילכמה רואיתה ןמ רתוי 

תוארטאית םילשורי האלמתנ אל ןיידעש ,עמשל האבו םירעש האמ לכ הצבקתנ 

דימ .תודיגמ ירבד עומשל םיוואתמ ויהו ,םיעושעש יתבו קוחצ יתבו תואסקרקו 

ןאכמ תוידיב םיכמות םישנאו לספסה לע םנורג ׳ר הלע .רצחל לספס ואיצוה 

תא םנורג ׳ר חניק .ומע הלעו םנורג ׳ר לש ותמילג ילושב קלב ףנכתנ .ןאכמו 

ןנסמ ולוורשבש ינפמ ,ולוורשב אלו ותמילג ילושב המלו .ותמילג ילושב ומטוח 

םיאבנתמ וליחתה .ףעזב ודגנכ ץיצהו ויניע תא ףשפיש .הייתש םדוק םימה תא 

םיעצרתמ םימותיו תוקשענ תונמלאו םילזגנ םיינע .שורדי המו השרדה אהת המ 

יפל ,וילגר תא קשפ בושו ...ושעת המ םהל רמאיש ימ ןיאו שאר םימירמ ןיד יטמו 

קלבל ול התיה אל וילגר תא קשפ אל אלמליאו ,ןתוא קחוד והשמש ול המדנש 

תא לכא אלו ומצע טלשש ,קלב לש וחבש תא רמול םיכירצ ונא ןאכו .המוקת 

אמש ששחש ינפמ אלו ,עבש היה העש התואש ינפמ אל .םנורג ׳ר לש וילענמ 

׳ר לש ותציחמב בשיל ול היה ביבחש םושמ אלא ,ובנז לע םרח םנורג ׳ר ליטי 

בקעי ; 115-104 ימע , 1962 ביכא־לת ,ןונגע י״ש ירופיס לע תוסמ ,׳ינומדה בלכה,קלב לע׳ !ליווצרוק ׳ב 15 

ימע ,1959 םילשורי ,וירפסו רפוסה לע םירבד — י׳׳ש קנגעל ,׳תיתדה הכובמה לומ קמע׳ ,ץ׳׳כ 

שולש ,׳קמע י׳׳ש תאמ ״םושלש לומת״ב קיע — םדאו — תוצוח בלכ׳ ,דייבש ילא :177-163 
.61-50 ימע ,1964 ביבא־לת ,תורומשא 

.473 ימע ,(1947) 1945 םילשורי ,ויבתכ לכ ,1947 ,׳םושלש לומת׳ ,ןונגע י״ש 16 

 [22]

This content downloaded from 69.12.94.120 on Sun, 20 May 2018 18:38:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



תירבעה תורפסב םילשורי 

ינפמ .קלב לש ותונג ידיל ונחרב לע ונא םיאב קלב לש וחבש ךותמ םרב .םנורג 

,לארשי לש ןתחכות ינפמ ,םנורג ׳ר לש וילגר רפעב קבאתהל בהוא קלב היה המ 

לע אניט אלמ קלב לש ובל היה םימיה םתואבש ,םנורג ׳ר לש ויפמ עמוש היהש 

17.םנובלעמ חור תרוק אצומ היהו ,ול ומרגש תורצה תמחמ ,לארשי 

הבר הדימב איה ולש תוארה־תדוקנו ,םיביבה ןמ ,הטמלמ םילשורי תא האור קלב 

־לוכה תוכמסה לש תוארה־תדוקנמ וא רמב ירוביג לש תוארה־תדוקנמ רתוי הפירח 

ידרחה ןשרדה לש ונקויד תא ׳תורעבמ׳ ןאכ תונומת המכ .ינבואר לש ותריציב תעדוי 

׳ר חניק׳)תודחא תוכודקניסבו ,(לרפ ,רטרא) הלכשהה תפוקת לש תוריטאסה חסונב 

תודגנתה רצויה יטתסא־יטנא טקפא רוציל תושקבמ (׳ותמילג ילושב ומטוח תא םנורג 

תוצוחה־בלכ םע רבחמה התוא ההזמ ךשמהבשכ ,היפ תא תחתופ איהש ינפל תומדל 

םיסואמ םהש יפכ וילע םיסואמ ידרחה םלועהו ןומע לש םירעש־האמ .ףדרנה ףדורה 

תדה חסונ)תדב םייחה־תמחלמ תא להנל ךישממ אוה םתומכ רשאו רתבו ינבואר לע 

.(םדיורב רשא ןבואר לש םייחהו 

ךילהתל לבומ אוהו יתדה וטיגל ינויצה רקפהה ןיב תערקנ ,רמוק קחצי ,רוביגה שפנ 

ופוריטל איבמו עגושמ בלכ לש תויתוא בלכה לש ובג לע רייצמ אוהשכ ,ימצע םרה לש 

.תידרחה םילשוריב לארשי־תיב ינומה ידי לע ופדרנ םירפוכ קרש יפכ ףדרנ בלכ ותואו 

ופוסב וילע םיאיבמה ,םילשוריבש תידרחה תישונאה הצובקה םע קחצי לש ויעגמ 

ךא .וכותבש ימינפה הפידרה טקילפנוק לש הכלשה השעמל םיאטבמ ,סרה רבד לש 

לכש ,ידרחה םלועה לש תיתרבחה תואיצמב םישרוש םנשי תאז הנצחהל וא הכלשהל 

רתוי ילוא)ןונגע לש ותריציבש יליכשמה טקילפנוקה .וירצל אוה ול ךייש וניאש ימ 

םידממל עיגמ אוהו ינויצ טקילפנוק םג אוה (ינבוארו רתב לש םהיתוריציב רשאמ 

אצמייש ילב דקענה ןברוקל קחצי לש ותכיפה לע ,םדאה לרוג לע הייהת לש םייזיפטימ 

לש השק תימויק היווחל ןונגע לש ותריציב ךפוה יתרבחה טקילפנוקה .ףילחמ ליא ול 

םילשוריב אצומ אוהש המ .הידעלב תויחל לוכי וניאו תרוסמה ןמ קתינש ,ינויצה ץולחה 

םיתעל קר .ותוא החוד הטמ לש ופיב אצמ אוהש המש םשכ ,וחורל וניא הטמ לש 

הלאשה םע דדומתהל הסינ אוה .למסכ םילשוריב ׳םושלש לומת׳ב קסוע ןונגע תוקוחר 

.׳המוחה ןמ םינפל׳ו ׳םניעו ודיע׳ ,׳הליהת׳ ומכ םירצק םירופיסב ראשה ןיב תילמסה 

ןמורהש םשכ)דואמ יעמשמ־וד אוה היבשות לאו ריעה לא וסחי וללה םירופיסה לכב 

תבה לש תיצוביקה הרבחה קרו היבשותו םילשורי יבגל תועמשמ־וד שודגו אלמ ׳הריש׳ 

.(ןיעו ןשב הפירחה תרוקיבה ןמ םיאצוי התיב־ינבו הרהז 
םילכ אלל םג תושרפתמה תויולג תועפות המכ תודמוע ׳םניעו ודיע׳ הלבונה זכרמב 

תניג ,וזמג ,םיכבנפירגה ,רפסמה ןיבש הלילעה תשחרתמ ובש תיבה (1):םיירוגילא 

.305-304 ימע ,םש ,ןועע י״ש 17 
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דקש ןושרג 

לש םהיתומש (2);(השדחה םילשורי הנוכמש המ םוחתב)המוחל ץוחמ דמוע הלומגו 

םירידתה םיפוליחה ןמ 18.םירקבל םישדח םיפלחתמ םהו למיגב םיחתפנ םינושה וילעב 

ןיאש ,עמתשמ ל״וחל ,ךבנפיירג דרהרג ,םהבש ןורחאה תאיציל דע תיבה־ילעב לש 

םג םיתמ הז תיבב שחרתמש המ תובקעב .השדחה םילשוריב ןוחטיב ןיאו תועיבק 

.התרישו הנושל רקוח ,תניג םג םניעו ודיע תוצראמ תירותסמה הלומג 

לש ןירותסמה־םלועל קומע ישפנ רשק תורושקה ,הלא תויומד לש ןתומו ןתומלעיה 

והשמש ךכ לע הדיעמ ,׳ןיעמו דועי׳ ,תויתוא יונישב רנכוט שריפש יפכ וא ,׳םניעו ודיע׳ 

ךותמ םלענ — םייחצנ םיפוסיכו הקיתע תרוסמ ,הריש וב שיש והשמ ,ילאידיא ,ינחוד 

(תיבה)הטמ לש םילשורי ןיבש סחיל ידמל ימיספ שוריפ והז .השדחה דיעה לש המלוע 

לש ימינפה ןפוצה יפ־לע .הלעמ לש םילשוריל בורקה הנומאהוךירותסמה־םלועל 

".תחא הפיפכב רודל םילוכי הלא ינש ןיא ,׳םניעו ודיע׳ רופיסב ןומע 

עירכמ וניאו רנרבו ינבואר לש םהיתוריצימ עמתשמה בוטיקה תא דואמ קימעה ןומע 

הניא ולש םילשורי ךא ,םהינש לש תוימינפה תושלוחה תא הלגמ אלא ,םיבטקה קב 
אוה םג טילבמ ינבוארו רנרב ומכ .ינבוארו רתב לש תיאוטיגה םילשורימ רתוי תרהוז 

יפ־לע ידרחה וטיגה תא םינד םתשולש .םילשוריב תלהנתמה תוברתה־תמחלמ תא 

־תמחלמ ךליאו היינשה היילעה תונשמ תכשמנ םתניחבמו תוינויצ־תויליכשמ תומרונ 

תיתרבחהו תילכלכה הליהקה לע (תונויצה היתובקעבו) הלכשהה הזירכהש תוברתה 

יזכרמה רתאה איה םילשורי .תיתרוסמה תודהיה לש (הלש תוינחורה דוסיה־תוחנה לעו) 

לע רערעל םידמועה םיינויצה תוחוכה םע תדדומתמ איה הבו תידרחה הרבחה לש 

.התוכמס 

תמייק הניאש טעמכ תיברעה םילשורי היינשה היילעה ירפוס תיברמ לצאש םשכ 

לש םיילוש םירופיס המכב םימייק םיברעו ,ינמ׳תועה ןוטלשה רקיעב םייק ינבואר לצא) 

,חרזמה־תודע ןב ןורבח דילי לש הלבונב ירה ,(ףולרוא־ילאירא לש תוריצי המכבו ןומע 

אל וליפאו הארבנ אלו התיה אל תידוהיה םילשורי (1928)׳תובאה תמקנ׳ ,ימש קחצי 

םכש תוביריה םירעה ןיב תנכושה תיברע ריע וז ,םילשורי תא ראתמ אוה םא .התיה לשמ 

ץבוקבו (1937) ׳םירציה לוק׳ הלבונב ףסוי־רב עשוהי ךישמה הז תמועל .ןורבחו 

תא ,ןכמ־רחאל םסרפש ,םיבוט תוחפ םירופיסבו (1946) ׳שדחה תיבה׳ םירופיסה 

דורבנידנג גרוג ,םיגרוג םיסיג השולש ,ןיילקיזנג דלוהטוג םשב ינמרג ,ילופילאג יריבגמ ןוריג לאילמג 18 

.רפסמה ידיב תיבה תא ודיקפהו חאל״קחל ואצי ותשאו אוהש ,ךבנפיירג דרהרגו םיריצה־דעוומ 

לע תוסמ ,םניעו ודיע׳ל תורעה ,לייווצרוק ךורב ונייע ,1950 תנשב ספדנש ,׳םניעו ודיע׳ רופיסל שוריפל 19 

,יקמע רשפ׳ ,׳םניעו ודיע׳ רשפ ,רנכוט םלושמ ; 160-141 ׳סע ,1962 ביבא־לת ,׳ןונגע י״ש ירופיס 

לש םירחואמה וירופיסמ םיינשב היפוסוירוטסיהה הסיפתה לעי ,חמצ ׳ע ! 122-106 ימע ,1968 ןג־תסר 

לש שוריפה תיעב׳ ,רקוצ המלש ;385-378 ימע ,(1968)א תורפסה ,׳םלוע דעיו ׳םניעו ודיע׳ — ןומע 

G. Schaked,:םירחאו (554) 417-415 ימע ,(1970)ב ,תורפסה ,ןונגע י׳׳של ׳םלוע דעיו ׳םניעו ודיע׳ 

 ,1970 S.J. Agnon-"Ido und Enam', Versuch einer Interpretation 'Colloquia GermanicaBern'
 83-99 .Vol. I, No. 3, pp.
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תירבעה תורפסב םילשורי 

ןיבל םירציה־סלוע ןיב בוטיק לש יפוא לביק ותריציבש ,םייחהו תדה ןיב בוטיקה 

20.ומילעהלו וקיתשהל תוסנמה תוידרחה תומרונה 

[ה] 

.ומלצבו ותומדכ ותוא בצעמ רודו רוד לכש בחרמ ,תויהל הפיסומו ,התיה םילשורי 

רשא ןבואר חסינש בוטיקב שמתשהל םא) םייחהו תדה ןיב בטקמה בוציעה ירחא 

־תדוקנמ םילשוריב ןנובתמה רוד אב ,הלא תואידיא תוגציימה תויסולכואהו (םדיורב 

זזה םייח ,יחמק בד ומכ םירפוס ןיינעמש המ .תיגולויצוס הל ארוק יתייהש תואר 

תוגלפתהה אלא ,םייתרוסמ־יטנא תוחוכ ןיבל תרוסמ ןיב בוטיקה ונניא יחרז לארשיו 

קבאמ ללוחתמ הכותבש תומלשכ םילשורי תא םיטלוק םניא םה .םילשוריב תיתדעה 

לש תבורעת איה םהיניעב .התוא תוביכרמה תוינתאה תוצובקב םיניינעתמ אלא ,ינחור 

.םייגולואידיא םיחתמ םישחרתמ הכותבש תומלש תרצויה תבוכרת אלו תוינתא תוצובק 

הנושארל ספדנש ,םילשוריב תינמיתה הדעה לע ןמורה ,׳םינגב תבשויה׳ תא חתופ זזה 

לוציפה תא שיגדמ אוה .תימלשוריה תואיצמה לש יגולויצוס רואיתב ,1944 תנשב 

:ףתושמה בחרמה לש םינוש םיעטק ןיבל וללה תוצובקה ןיב רשקה תאו יתדעה 

סופד ןימכו ,ולוכ םלועה לכמ םילשורי הרבצוה לארשי־ץרא ירע לכמ רתוי 

־ידעו תודע הברה .ופוס דעו ופוסמ םלועה לכל הירלקפסאו תונושל םיעבשל 

אלא .וזל וז המוד ןהמ תחא ןיאו .תוביטח תוביטחו תוסורפ תוסורפ ,הב שי תודע 

המ יפל לכה .הליחתב הרקיע םוקמבכ הדיב הגהונו המצעל תמיוסמ תחא לכ 

םינפ יזע ,חור־יחורפו םיצורפ םיזנכשא .ץרא איהש המ יפלו הנידמ איהש 

תא םישיערמ ,תוער לכו הררש־ילעבו המוהמ־ילעבו תקולחמ־ילעב ,םינמקעו 

םנוממ תא םירזפמו הקדצ־יאבגכ םיברה יקסע לע םיחקפמו םהיפ רובידב םלועה 

...םתפיטעבו םתכילהב םיאנ ,הואג־ילעבו הארמ־ילעב םידרפס ...לגר־יטשופכ 

םהלש תונקזו ןבא לש תשתכמכ םתמוק בחורו ,לארשיבש תוטוידה םידרוק 
האנ םימיוסמו הפי םירכינ ,םינמיתה ולא םלוכבש םירורב םלוא ... תולוכשאכ 

םה םיזירז וללה .לארשי תוחפשממ תחאב םתוא ףילחמ התא יא םלועלו 
,חורו תומצעו םידיג םה םמצע לכ .םילבותמו םילפלופמו םיחלוממ ,םיפירחו 

"....םהילע ןיא רשבו 

לוציפה .םינמיס םהב ןתונו םילשוריב תונושה תודעה תא הלא םיעטקב רקוס זזה 

תא ףשוחו תינמיתה הדעב זכרתמ אוהו ותוא ןיינעמ ריעה תודע לש יטסילרולפה 

.341-339 ימע ,1983 םילשורי ,1980-1880 ,תירבעה תרופיסה ,דקש ׳ג 20 
.6-5 ימע ,1944 ביבא־לת ,םינגב תבשויה ,זזה ׳ח 21 
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לארשי־ץראב ידוהיה בושייב םיללוחתמה םיחתמ םיגציימה ,הלש םיימינפה םיחתמה 

ושממתה םהבש םושמ ,םינמיתה לא ,ינענכד אבילא ,הנפ אוה .םיעבראה תונשב 

22.רתויב (חבשכ)׳תיביטימירפ׳הו תירוקמה הרוצב תונויזחהו תומולחה 

,יברעמה לתוכה ,ימלשוריה בחרמה לש םייזכרמה םילמסה ןמ דחאל םג קקזנ זזה 

תויזהב תרחא וא וז הדימב םישרופמה ,םייחישמה תומולחל למסה ןיב רשוקו 

ןיעמ ילוא אוה תינמיתה הדעב שחרתמש המ .ישארה רוביגה ,דיעס ירמ לש תויקסטורג 

םיכילהת לש (הדעה לש רתוי ,ינושארה ילואו ,יטוזקאה היפוא ללגב)ןצקומ בוציע 
יחישמה םולחה לש תורדרדיהה תא ראתמ אוה .לארשי ללכב םישחרתמה םיימינפ 

וערמ הוולש ףסכב שמתשמה ,דיעס ירמ לש ונב ,ןויצ לצא תיקסטורג תינרמוח הסיפתל 

,רומח תונקל ידכ ,םיברקה חישמה־תומי ןובשח לע ,העקפלא ירמ ,ויבא לש ותימעמו 

חיוורמ אוה וילע הביכרה תוכז ןתמ תועצמאבש ,רומח אלא ,חישמ לש ורומח וניאש 

ןנתאכ םלשמ אוה הלא םיפסכ .׳רומח לע םיבכורו םירישע׳ םילרטסואמ םיפסכ 

אוה ולש תורדרדיהה ןמ אצומה (ןומע לש ׳הריש׳ב ומכ)ןאכ םג .הביבח ושגליפל 

,ץוביקל ,הימור ,יקסטורגה הזוחה לש הדכנה לש התאיצי — ׳ץוביק סקא סואד׳ 

.םיכומנ םישומיממו םיהובג תומולח לש םימסקה־לגעממ התוא הקיחרמה 

הדעה לש תוגהנתהה יכרדב ,חישה ךרדב ,רולקלופב זכרתמ רבחמה םוקמ־לכמ 

(רלטיה לש ותומדו היינשה םלועה־תמחלמ ןוגכ)לודגה םלועה ידהש ,תדרפנ הצובקכ 
גוג תמחלמכ תויזהה־לעב ידי־לע שרפתהל תויושעה תורזומ תועומשכ הילא םיעיגמ 

הלש ישארה רוביגהש ,תינמית םילשורי הנושארבו־שארב איה זזה לש םילשורי .גוגמו 

ונבש םייחישמה ויתומולח תא עינמה ,למס לאכ הלש יזכרמה שדוקה־רתאל סחייתמ 

.םיירמוחה ויכרצל םהל קקזנ 

תא זכרמ ,ולש (1948 תנשב ,ותומ רחאל ספדנ)׳חולישה רפכ׳ב ,יחרז לארשי םג 

,תבשיימה הדעה לש תימינפה תוחתפתהבו תינמיתה תובשייתהב םילשוריב תוננובתהה 

ןמ םירבועו (ןאוליס)חולישה־רפכב םהלש בושייה םוקמ תא םישטונ הינב־ינבו הינבש 
לש תיתדע־בר ריעב הדעה לש הדוחיי תא שיגדמ רבחמה בושו .ריעל ינמיתה וטיגה 

23.הב תונביהלו תונבל pאל תואבה תובר םירגהמ םילוע־םיבשייתמ תוצובק 

ןולמ׳ יחרז לארשי לש הלבונב םג תמייק ימלשוריה םלועה לש תינתא הסיפת 

,םעפהו) םידוהי םירגהמ תצובק אוה םג ראתמ ׳םיחרוא ןולמ׳ .(1943) ׳םיחרוא 

הינמרגמ םתבוטב אלשו םחרוכ־לעב ועיגהש ,(םילועמ רתוי םירגהמ שרופמב 

ותוהזל הארנכ רשפאש ,היינמרג־היידוהי תיב־תלעב לש ןויסנפב םיבשייתמו םילשוריל 

היסור תודהי תא ,ולש הדובאה הביטאנרטלאה תא רתוי ךא ,ביטימירפה תא ןאכ םג שקיב יכ תאז ןיא׳ 22 

העמ םרטב הנויבצב תדחוימה תינגרואה הביטחה תא ,׳יתימאה׳ לארשימ־סדאה תא ,העיאו העקשש 

.(80 ימע ,1955 ביבא־לת ,םנמז ןיבל םניב ינענכ ׳ד)׳.היצאזימוטאהו תוררופתהה די הב 

,יחרז לארשי רכזל יתורפס ףסאמ — ׳םירוטיע׳ :ךותב (יחרז לארשי לש)׳ותריצי יכרד׳ ,רנחלק ׳י 23 
.65-54 ימע ,ט״שת םילשורי 
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רשפאש הנושארה הלבונה יהוז ,יתעידי בטימ יפל .היבחרב ׳רשא הטרג׳ ןויסנפ םע 

תיתדע־ברה םילשוריב יתדעה גוליפה תא המיעטמ בושש ,תיתייבחר הלבונ התונכל 

םחרוכ־לעב הילא ועיגהש ,תינוכית־חרזמ ץראב הינמרג ילוע לש םתורעתה יישק תאו 

־ריעב ומוקמ תא אצומ וניאש ןוויכמ ,דבאתמ ןויסנפב םיחראתמה תוגוזה ןמ דחא) 

.(שדוקה־חאבו שדוקה 

וכותל באושה ,הטילק־זכרמ ןימכ םילשורי לע תוריצי ןה וללה תוריציה שולש 

וידחי הל הרבוח אלש ריעב הכרד יפל תחתפתמ ןהמ תחא לכש ,תונוש תויתדע תוצובק 

הרוגסה תיתדע הצובק לע הביתכ לש תרוסמה תא ךישממ ירס־הינב ינד .היתודע ןיב 

׳לאשימ׳ו ׳לצ ירופיצ׳ ,׳בוט ןמיס ילתפנ לש ויתושנ ףלא׳ תולבונבו ,המצע ךותב 

תוינמיתהו תוירכובה תודעה לש (יביטימירפהו)רזומה ןמלוע תא ראתמ אוה (1992) 

24.ןמצעל תוקקוחמ ןהש םיקוח יפ־לע ןמצע תא תוטפושהו תורגוסה ריעב 

[י] 

ספדנ ׳ץפח תיב׳ ימלשוריה ורפסש ,יחמק בד אוה םיחכשנ־טעמכה םירפוסה ןמ דחא 

ןמיס תאצוהב) הנורחאל ספדנו רזחו קילאיב דסומ תאצוהב 1951 תנשב הנושארל 

תיב תא תראתמו םילועל םיבשות ןיב תנמזמ יחמק לש םלועה־תנומת .(האירק 

ןמורב 25.םירזומ תושיא־יסחי הב םישחרתמש ,הלפא הניפכ ץפח תימלשוריה החפשמה 

היצרנגדה דוסי תאו תינתרקה הלפאה תא ילוא םיעטמה ,ירטוזאו לפא והשמ שי הז 

ריעה לש הכודקניסכ ילוא) תימוקמ תיטרקוטסירא החפשמ לש הייחב תשחרתמה 

.(הלוכ 

,יברע־ידוהיה טקילפנוקה תימלשוריה היווהה זכרמב דמע ךליאו םיעבראה תונשמ 

.ללכה לע דיעמה ללכהךמ־אצויה איה (1954)׳דחאל םיפנכ שש׳ בוטרב לש ותריציו 

םיטקילפנוקה תאו השוטנ תיברע הנוכשב םישדח םילוע לש םתובשייתה תא ראתמ אוה 

.ןגרואמה בושייה לש דסממה ןיבל םניבו םמצע םילועה ןיב םיימינפה 
םגה .תרופיסב םילשורי לש הבוציע תוחתפתהב הבושח רבעמ־תומד אוה רחש דוד 

יחימע ,הדש לש םהיתוריצי רחא ומסרפתנ ךליאו 1969 תנשמ וספדנש ויתוריציש 

םילשוריל הלעמ לש םילשורי ןיבש דוגינה תא ראתמ רחש .הז קידב ןתוא םידקנ ,קוינקו 

ןחלופ ןיבל חצנה םע תומיע לש תיזויגילר היווח ןיבש דוגינה ויניעב אוהש ,הטמ לש 

:ינונטקו לבגומ יתד 

ימע ,(1993 ףרוח) ,2 ,םיתש ספא ,׳ירס הינב־ינד תאמ ״לאשימ״ לע — םיאכדנו םיאכלח׳ ,דקש ׳ג 24 
 33-23.

.108-107 ימע ,(ב״שת-א״שת) ,וכ ,תונוילג ,׳ץפח תיב׳ ,יחמק בד 25 
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םייורש דחא לכ ,םיימשה תאו םירהה תא בבוסה ולוכ בחרמה לע הלוכ םילשורי 

.םימייק םה וכותבו םיעבונ םה וכותמו ביבס םתוא ףיקמש אוה יפוגו ,יכותב 

.החרזמ הנופה ןורטאיתיפמאה רבעל הגסיפה לא תולעל יתכשמה םשמ 

ביבס םירה :הממדב תחא־תבב וחקפנ באומ ירה תמרו ןדריה רכיכו הדוהי רבדמ 

המויא ,המישנ־תקיתע תוהמ דבוכב םיעפמ הובגו קומעו לולצ בחרמ הל 
התושידאבו םדאה חצנל רבעמ םהש היחצנב ,םדאה תדימל רבעמ םהש הידממב 

יתחונמ םוקמ הז יאו ,יל ונבת רשא תיב הזב יא .הבג לע שחורה ןטקה םדאל 

ידכ םלוא אוהש הזיאל חוכב םיקחדנ הלאו .ילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה — 

.(92 ימע ,[1976] ׳תנזורה םוי׳) !ובנז הצקב םיהולאה תא םש סופתל 

,השדחה םילשוריל השידחה םילשורי ןיב רפתה־וקב םימקרתמ ולש םימלשוריה ייח 

:ךכ הרדסה לש םינמורה ןמ דחאב רידגמ רבחמה ויתולובג תאש לבגומ קלחב רקיעב 

תנוכש ללוכ — ונלש רוזיאה לכ הכז אל יקצוסיו היזאטסאנא תרבגה לש התעפוהל דע׳ 
םירגנואה־יתבו םיראכובה־תנוכשו הנשיה לארשי־תיב תנוכשו השדחה לארשי־תיב 

והז .(54 ימע ,[1983] לעינ)׳תאזכ רשא אמא ץמ ןיעב ןיע תוארל — הדוהי הנחמ קושו 

םג םילגלגתמה) רחש לש םינמורה תרדס ירוביג לש םיימלשוריה תולובגה ראתימ 

םיכישממו םתנוכש ירכז תא םהמע םיאשונ הלאו ,׳םירובשה םילכה לכיה׳ (סירפל 

־ברהו יטסיטרקניסה ומלוע אוה ימלשוריה ומלוע .רתאו רתא לכב התואו הב תויחל 

עסמה׳ל החיתפב עיפומ טנבלה לש ונקויד בוציעב קהבומ קרפ :טנבלה לש יתוברת 

ר״דה לש ותיבב ץפוש לש הקיזומה ןיב קבאמ ראתמ רבחמה ובש ,(1971)׳םידשכ רואל 

הז חתמ .שרטא לא־דיראפ לש הקיסומה ןיבל ,םינלופ םיאקיזומ תברקמ ותשאש ,ואדנל 

ןיב הרזומ תבורעת הב שי רשאו תולעהל חילצמ רבחמהש ,טנבלה תריוואל יוטיב אוה 

תינייפואה תבוכרת — יאפוריא־חרזמה לעטעטשהו תינוכית־חרזמה הרבחה ,הפוריא 

.ןשיה בושייב ידרח־אלה קלחל 

לובמ ינפלש ,תיניטנבלה ,תיתוברת־ברה תינגורטהה םילשורי תא ףידעמ רחש 

ריבעהל הסנמ אוה .םיברעהו םידוהיה ,םיירקיעה םימואלה ינש ןיב ארונה לוציפה 

אטבתמ ויפוישו םינוש םיממעל ףתושמ בחרמ אוה טנבלהש השוחתה תא ארוקל 
".ולש תימואל־ברה תוינוג־ברב 

ןיבו תודעה ןיב תינמ׳תוע הילידיא וזיא תמייקתמ הרדסה ירוביג לש ןושארה רודב 

המכ םיעדוי םניא םה׳ :םירמוא םה ,תינמ׳תועה הפוקתל םיפסכנ םירוביגהשכו ;תורודה 

ירוטסיהה עוריאה .(123 ימע ,[1976] ׳תנזורה םוי׳)/םחו קותמו ,תויחל זא היה בוט 

.1936 לש תוערואמה ץורפ םוי אוה (1976)׳תנזורה םוי׳ ןמורב יזכרמה 

דצב ״תוינתא״ וליפאו תוימלשורי ״תוילאקול״ תוירואת לש תודוסי ותריצי הליכמ ילסקודראפ ןפואב׳ 26 

,ןורצב ,רחש דוד לש ״תויחרזמה תויזאטנפה״ ,ןמדלפ־ביגש לעי) .׳םיישונא ללכ םיילסרבינוא תודוסי 

.(16 ימע [1982] (16)ד 
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לש יברעה וגהנ)דואד ,סולוב ,התירוא תג הפקב םישגפנ הלא תוערואמ ינפל עובשכ 

,תיקדיס־רכומל ץראב ךפהש רגהמ ינמרג רוספורפ ,רמייהטרו רוספורפ ,(ןיקטוג ןד 

,תורתשע לעבשא לש ויריש תא הנושארל ארוקה ,דליה־רפסמה תומדו אירול לאירבג 

רמייהטרו רכומ הז עוריאב .םיטנטפה לעב םיכורא םייח לש ויחא ,ןבר לרב אלא וניאש 

החונמה ותשא רבק לע תירבע הבצמ דימעהל ידכ ,סולוב ידנפאל רוניכה תא 
.הדליהנורב 

,הנורחאה הגיגחה תא תאז תינגורטה הצובק תגגוח תונמדזה התואבו הפק ותואב 

אירולשכ ,לוחמב ,התירוא ,ידוהיה טפושה לש ותבו סולוב ידנפאה םיאצוי האישבש 

ןיצקה ,ןודרוגו :סולובל רמייהנדוב רכמש רוניכב ןגנמ (יזנכשא־יצחו ידרפס־יצח) 

,תוארהל ידכ 1936 תוערואמל קקזנ רבחמה .ותמלצמב עוריאה תא חיצנמ ,ילגנאה 

לע ובשי לוכהו הקותמ הילשא אלא התיה אל תירודךיבהו תיתדע־ןיבה הילידיאהש 

ושטשטינש תוציחמ המיקהו הרזחו הצצופתה רבשמה תעשבש ,הפירש־קבא לש תיבח 

ןיב םיחתמ תצירפ לש הארונה תושממה תאו תודחאה לאיצנטופ תא ראית רחש .לוכיבכ 

תשוחתמ רבוע אוהש םושמ ,רבעמ־תומד אוה רחש .תלצופמה םילשוריב םימואלה ינש 

ףתושמ םויק רשפאמ םימיוסמ םיאנתבו םילשורי לש תיתדע־תיתרבחה תוינגורטהה 

םימואלה טקילפנוקו :תקלוחמ ץרא לש הכודקניסל םילשורי הכפה הבש הפוקתל 

.רתאו רתא לכב םיברעל םידוהי ןיבש טקילפנוקל השענ הכותבש 

םימי ריע׳ הלבונב ןבא־רה תימלוש איה תויומדה ןווגמבו אשונב רחשל הבורק 

היווהה לש תירשפא תודחא ןיבש ימינפה דוגינה תא המיעטמ איה םג .(1974)׳םיבר 

לזרב ר״ד לש ותיבב הביסמה) הלוכ לארשי־ץרא לש הכודקניסכ .תימלשוריה 

לע תיפכנה לרוג תריזג — יחרכה ירוטסיה לוציפ ןיבל (תודעה לכ יגיצנ תופתתשהב 

ונחנאש ,ירמגל תרחא הפוקת ונל הליחתמ תבשוח ינא׳ :ץראה לעו ׳םיבר םימי ריע׳ 

ונלוכ :תאזה הניגה ךותב וליפא ילוא ,ריעב םיחתמ ןומה הפ שי .ףוס הזיא ןאכ םיגגוח 

לבא .דצב לכה ונמש .ותוא םיבהוא ונלוכש יבמיב לש גחה ללגב ,םויה םהילע ונרתיו 

27.(75 ימע ,[1974] ׳םיבר םימי ריע׳)׳ידצב םיחתמ םישל רשפא ןמז המכ 

תויומד רחש תובקעב אוה םג ראתמ [1980] ׳תוצונ׳ רתוי תרחואמ הלבונב ראב םייח 

.םייתרוסמו םידרח ,םייתדל םינוליח ןיבש רפתה־וק — ימלשוריה רפתה־וקמ םיעוריאו 

ןומע ,רתב) תילארשי־ץראה תרופיסה תובא לש הקיטמיתל רזוח אוה תאז הניחבמ 

28.(ינבוארו 

.9.2.1973 ,בחרמל ,אשמ ,(׳םיבר םימי ריע׳ ןבא־רה תימלוש)׳םילשורי תבהא ףוצר הכות׳ ,דקש ׳ג 27 

.11.4.1980 ,ץראה ,(תוצונ ,ראב םייח)׳הספילקופאל היפוטוא ןיבי ,דקש ׳ג 28 
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[ז] 

םימעה ינש ןיב םיחתמה לצב היחו ריעה הלצפתנ היתובקעבש ,רורחשה־תמחלמ 

סחנפ תאמ (1958)׳לשמכ םייחה׳ ןמורה ילושב תדמוע ,המוחה ידצ ינש תא וסלכאש 

לש תוננובתהה תא זכרמ אוהשכ ,תומחלמ תורפס לש תרוסמ רובשל הסנמה ,הדש 

.םילשורי לש םיירצונה הילמסב הדוותמה רוביגה 

השמ לשו (1963)׳ןאכמ אלו וישכעמ אל׳ ,יחימע הדוהי לש םינמורה עקר לע 

לובגה תייווח תא שיגדמ יחימע :היוצחה ריעה תייווח תדמוע ,(1966)׳לובגה׳ ,רימש 

לובגל רבעמש המ ,לובגה־תונוכשמ תחאב תבבוסה ,תחא הדלי־הרענ לש התומדב 

ותומ תא אצומ יחימע לש לצופמה ורוביגמ דחא קלח .הייח לעמ סלקומד־ברחכ ףחרמ 

,וללה םירפוסה ינש לש םהיתוריציב .ריעה ןמ דרפוהש ,םיפוצה־רהב םיאולימ־שיאכ 

וסנכנ רימש לש ותריציב .ץקה וק לע היחה ריע איה םילשורי ,הזמ הז ךכ־לכ םינושה 

האוש יטילפ ,חרזמה־תודע ,םישדח םילוע :הריציה ילגעמל םישדח םייתרבח םירמוח 

ישנא ןכו (הררסומ יינע ןיבל היבחר ירישע ןיבש בוטיקה רקיעבו)תושדח ינוע־תונוכשו 

.היוצחה םילשורי לש היקלח ינש ןיבש רקפהה חטשב שחרתמ הלילעה ןמ קלח .ם״וא 

היינשה לארשי ןיבל התחשוהו הקחשנש הנשיה לארשי ןיב תמעל הסנמ הלילעה 

.לובגה תברקב תנכושה ,היינעה 

תשש תמחלמ ירחא ,1968 תנשב בתכנש ,קוינק םרוי תאמ ,׳םילשורי ךלמ ומיח׳ 

.רורחשה־תמחלמב הרוצנה םילשוריב הדש םילוח־תיבב שחרתמה ןמור אוה ,םימיה 

איהש ,ץיבורוה לטומח לש תיטקסא הבהא תראתמה ינרצנ יפוא תלעב איה הלבונה 

המצע תא בירקהל הנכומו ,םילוחה־תיב ןכוש ובש ,רזנמב תוריזנה ןמ הריזנ רתוי 

.םילשורי ךלמ ושי ומכ ןאכ בצועמה ,עוצפה ומיח ןעמל תוריזנכ וא תילדגמה םירמכ 

.רדחל וירבח תאנקל ולש רבעה תימדתב תבהאתמ השעמלו וייח לע תקבאנ לטומח 

הרבחב ללוחתהש המו יברע־ידוהיה טקילפנוקה ןמיסב תדמוע הלוכ הלבונה 

לע ברקב)ןברוקה םאה ,איה טסקטה עקרב תפחרמה הלאשה .ויתובקעב תילארשיה 

.ינרדומה ידוהיה בולצה לש ןברוקה לש ותועמשמ המו יאדכ היה (םילשורי 

[ח] 

.1968 תנשב איה םג רואל האצי ,׳ילש לאכימ׳ ,זוע םומע לש תימלשוריה הלבונה 

םירפכהש םשכ 29.הלש הרופטימ איה םילשוריו ,םילשורי לש הרופטימ איה הרוביגה 

:םייתחפשמה הייחב הנח תקנחנ ךכ ,התוא םיקינחמ םילשוריל ביבסמש םייברעה 

הרבעב תרהרוהמ ,המצע ךות לא הפוסא ,הל המוד איהש היווהב הנח ידי לע תשפתנ םילשורי׳ 29 

,תונורחא תועידי ,׳בוציע תטישכו ביטומכ המנפהה׳ ,לזרב ללה] ׳...הדגאו םולח יפונמ קלחי ,היתורוקו 

 31.5.79, 8.6.79].
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השא ביבס םיינרקס םישנאכ .הקודה תעבט םילשורי לע םירגוס םירוורפו םירפכ׳ 

הטסוגוא ,היוואסיע ,חרא׳ג ךיש ,טאפעוש ,לאומס יבנ :שיבכה לע תלטומ העוצפ 

ריעהו םדי תועבצא ופרגאי .הפפצ תיב ,רחאב־רוצ ,ןאולימ ,זו׳ג ידאו ,הירוטקיו 

.(77 ימע ,[1968] ׳ילש לאכימ׳)׳תצחמנ 

הזוח תרפסמה־הרוביגה .םירבג ןיב העוצפ השאכ איהו הל ביבס םירה םילשורי 

הל םיברואה םילפא תוחוכ דצמ דושו םנוא ,המילא תולפנתה ,קנח לש תונויזח 

יבהוא־יביוא תרזעב הלואגל הווקמ איהש ,הארונ ךכ־לכ איה קנחה תשגרה .םילשורילו 

ןיבש דוגינה .קינחמה ןוממישה ןמ התוא ולאגיש [׳חתפ׳ ישנא םימואתה] היתומולח 

םהילא יעמשמ־ודה סחיהו לובגל רבעמ םיחיגמה םדאהו ףונה־תוחוכ ןיבל םילשורי 

רחאל הנש רואל אציש ,הז ןמורב 30.םירחא םיטסקטב ומכ הז טסקטב ליבומ אשונ ךפה 

טקילפנוקה .דיתעה ינפב הארונ הדרח תנמתסמ ,תירופיואה םימיה תשש תמחלמ 

תא בצעמו תויומדה לש םיישיאה םייחל רדח םילשוריב ןומטה יברע־ידוהיה 
.םהיתודרח 

[ט] 

הנווכב טעמכ םימלעתמה ,ריעצה רודה ירפוסמ המכ לצא ללוחתמ בושח הנפמ 

,ריעצה דליה ביגמ ,לשמל ,ךכ .תילארשיהו תידוהיה הירוטסיהה דקומכ םילשורימ 

הריפצ ריוואה תא םואתפ הכתח׳ :םימיה תשש תמחלמ תחיתפל ,ןמסורג לש ורוביג 

׳ימינפה קודקדה רפס׳)׳דיימ העטקנ הריפצהו ,המחלמה םהל הליחתה רבכ ילוא ,הזע 

תיטויפה ןמ דואמ יאזורפ עטקמ תושחרתה בחרמכ רחב ןמסורג .(308 ימע ,[1991] 

לש םהירוענמ לודג קלחש ,וימדוק לכל דוגינב ,ספת אוה .םילשורי — םירעה לכבש 

וא ,הטמ לש וא הלעמ לש ,בהז לש םילשוריב ורבע אל םישימחה תונשמ םילשורי ידילי 

.(!׳דוקע׳ ולש ןמורב הסיווס םג ספת הז ומכ והשמ)ןוכישב טושפ אלא ,םימי־תפי ופיב 

הסינכל הסינכמ תרעוב שאכ הרבעש תוליכרב ,תונושה ויתוסינכב וחמתה ןוכישה ידלי 

וללה תומאה ׳ד תוליכמ הארנה יפכו) םויק לש תומא ׳דבו (9-8 ימע) הרידל הרידמו 

.(ואולמו םלוע 

גוג תומחלממ רתוי הנוכשה יאצאצ לע םמתוח תא ועיבטה הנוכשהו םינכשה יווה 

,תדלוה לש עגרל הכז ןוכישה לש ןשונה הארמה .ץראב תע התואב ולהנתהש גוגמו 

לע ןניק לש הריטאסהו ;הלשמ רופיס ףתושמ תיב לכב החפשמ לכלש הליג ןמסורגשכ 

הכישמ חוכ שיש םשכ .בר הכישמ חוכ ,תילארשיה הרבחה תא ץצופל לולעה ,ינמרגהו יברעה םלועל 30 

,יילש לאכימ׳ לש הרוביגה ,הנח יניעב שי ךכ ,םתלואג תא אוצמל םידרוי םישקבמ הבש ,הינמרגל 

האנהב הזוה איהו ,(136 ימע ,ילש לאכימ)׳ט לואשלו ףומימחר גהנל ,׳חתפיה ימואתל תיסינויר המצוע 

.ןחלופבו לוחמכ םנוא תנומת 
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תואיצמ אלו תיריטאס התודב איה ןהינימל ןוכישה תויבוק ןיב ילטוטה ןוימדה 
.תילארשי 

תויעבה תא םייתורפסה םיטסקטה ושמימ ידוהי םויק לש דקומבו למסב םילשוריב 
רואיתב וליחתה םה :הפוסל דעו האמה תישארמ תידוהיה הרבחה לש תויזכרמה 

ךשמה תא ןייפאמה ,(םיינויצה םייחה) םייחהו תדה ןיב ימינפה ידוהיה טקילפנוקה 

רואיתב וכישמה ,תיתדע־בר pאב םירגהמ תוצובק לש הגצהל ורבע ,הלכשהה־תפוקת 

,הנשה תומי לכ לש םייח םילשוריב םג ראתל ןויסינל ועיגהו יברע־ידוהיה טקילפנוקה 

.דחאכ ילמסהו ירוטסיהה דקומה ןמ םיקוחרה 

דיוצמ אוהשכ ,טסקטה לא עיגמה ארוקה תויפיצל הרומג הזית־יטנא איה תאז 

התוא םע עיגהש םשכ ,תוירשפאה תוירוטסיההו תוילמסה תויצטונוקה לכב לוכיבכ 

וא תונטק םויב וקסעש ,תונורחאה םינשה האמ לש םיטסקטה לכ לא תילובמיס הדיצ 

.הקוצמו הקוצ ימיב 

ריעב תונטק תוישונא תוידמוקו תוידגרט םע םג תויחל רשפאש זמרמ ןמסורג 

םדמ הבוקעה הירוטסיהה ןמו הילמסמ םיישונאה םוימויה ייחב ררחתשהלו תילמסה 
.הלש 

 * * *

היהי אלש יאוולו הווה ןיידע אוה היהש המו שמשה תחת שדח הברה ןיאש ונל ררבתמ 

יתורפס רודמ תונתשמו תוכלוהה תושגדהה ףרח ,ןאכ וראותש םיטקילפנוקה לכ .דיתע 

םילדומ םתואמ ןיידע תבאוש תורפסה .הז דצב הז םייקתהל םיכישממ ,והנשמל דחא 

.תורפסה לע םמתוח תא םיעיבטמו םירזוח תואיצמה לש םילדומהו ,תואיצמ לש 

ירוטסיהה רתאה ,םילשורי לש יתורפסה בוציעה לש ירוטסיהה רואיתה תא םייסא 

ייח לש חישמה־תומי תומיש ,תיאשח הליפתב ,ידוהיה םעה תודלותב רתויב בושחה 

,ןושלו המוא לכב םייוצמה םיישונא םיטקילפנוק רקיעב םהב ויהיש םיוולש הזורפ 

ירפוס וראיתש םיטקילפנוקה לכש ריע — תאזה תבאוכה ריעה לא םג םעפ ילוא ועיגי 

.הייח תא םיררממ ןיידע ונימי דעו האמה תישארמ לארשי 

.ןוצר יהי ןכ ,ןמא 
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