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 אובמ

 קילאיב לש הרישה תבשחמב דוסי יסופד

 "תובשחמ לעביי ררושמכ קילאיב .א
 ןיעמ תובורק םיתעל אוה ,הרישה תבשחמב קסועה ריש וא ,"יטאופ סר I5 " ריש

 ,ותדובע יכרדבו ןמאב תופוכת קסוע אוה ןכש ,ורצוי לש "טרטרופוטוא"

 ,םימעט יניינעב ויתואנשבו ויתופדעהב ,אובל דיתעל ויוואמבו ותריש תורוקמב

 רפסמכו תונמאב םימרזה רפסמכ .הרבחה םע ויסחיבו ותריצי-ירפ לא וסחיב

 סר I5 " יאשונב תויטויפה תורימאה לש ןרפסמ ןכ ,םיילאודיבידניאה םירצויה

 החוסינכ ,איהש הריש יהוז .הלא תורימא לש בוציעה יכרד רפסמו "הקיטאופ

 םירחבנ "םייטאופ סר I5 " םירישל הלש היגולותנאה חתפב םולב-ןוטרק תור לש

 ."המצע יארב הריש"- ונימי דעו קילאיבמ

 תורישי תויואטבתהב הרישע ,הי�וס לכבו היתופוקת לכב ,קילאיב תריש

 איהש ןיב ,הריצי טעמכ ןיא השעמלו ,"הקיטאופ סר I5 " יאשונב תופיקעו

 הלחלח אל הרישה תבשחמש ,תחדינו הזונג ןהש ןיבו תרכומו "תינונאק"

 תוינויע תורעה ואצמ ,םויכ ףאו ,תורודה לכב ,עודיכ. יומסב וא קהבומב ,הכותל

 ךא ,לודג ררושמ לכ לש ותרישל ןכרד תא "הקיטאופ סר I5 " יאשונב תוטשפומ

 הטננימוד איה הביתכה תכאלמ לע הביתכהש ,קילאיב תמגודכ ,םיררושמ שי

 היגוס היואר ןכ לעו ,םירחא םיאשונ ילושבש ידדצ אשונ אלו ,םתריציב תערכמ

 הלא יכ ,רמולו לילכהל ףא המודמכ ןתינ .םתריצי רקחב תדחוימ בל תמושתל וז

 ,םתביתכ לש הרדשה זול תא "הקיטאופ סר I5 " יאשונב םיאורה ,םיררושמה ןיבמ

 םיאשונ ןיב ץיח םהירישב םימש םניאש ,םיילאוטקלטניא םירצוי ללכ-ךרדב םה

 ןיינע םילגמ םניא הלא ;םיטשפומל םייטרקנוק םיאשונ ןיב ,םיינויעל םיישגר

 לש סיזמימה יכרדב םג םא יכ ,"תואיצמה תויומד" תוינבתבו "םלוע"ב קר ךא

 . ןמאה ןיע לש הכוויתב "םלוע"ה

 ףא שידקהש ,ןודרוג ל"י תוברל ,קילאיבל ומדקש םירבעה םיררושמה ןיב

 דוע תעדה לע תולעהל השק ,ויריש ךותב בושח םוקמ הרישה תבשחמל אוה
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יטאופ סר�"ה םיאשונל קקזנש ,ררושמ  .קילאיבכ יביסנטניא הכ חרואב "םי

ינויע םיאשונ ןכותב תוליכמה ,תוריציה תשק  הבחר ,רומאכ ,איה ,הלאכ םי
י ךכיפלו ,תנווגמו יטאופ סר I5 " םיריש קר אל ןאכ ונודי  תמגודכ ,םיקהבומ "םי
יכז אל' ,'יתריש'  םג אלא ,המודכו 'ךאלמה לאשי םאו' ,'רקפהה ןמ רואב ית
 םידקומב הרואכל םרקיעו הרישה תבשחמב ללכ םיקסוע םניא לוכיכש םיריש
יטמת  יריש וא הבהא יריש םהש ,םיריש אקווד םימעפל יכ ררבתמ .םירחא םי

ינע םיללוכ ,הארמל עבט יטאופ סר I5 " םיני  רואיתהו ,ןיינע-יברו םיקימעמ "םי
ינוציח הדאספ ךא אוה םימתהו טושפה  םניאש תומוהת םירתתסמ הירוחאמש ,ת
 םיסופדלו םיא;ןזונל לובג טעמכ ןיא ,וללה םירישה ךותב .לקנב םישחנתמ

) TOPOI ( יטאופ סר�"ה םיביטומלו  וא הבחרהב םהב קסע קילאיבש ,"םי
 .תולתפנ ןיפיקע-יכרדב וא ןירשימב ,םוצמצב

 לכל טעמכ הבורמ בל-תמושת שידקה ,"תובשחמ לעב" ררושמכ ,קילאיב
 םיאשונ ,הנושארבו שארב ,ותוא וקיסעה .הז בחר םוחתב ירשפא אשונ

יללכ ילסרבינוא-םי  םה המ :אנד תמדק ןמל תישונאה הבשחמה תא וקיסעהש ,םי
 יוארה ,םעמ-םרומ ,רחבנ ררושמל ליגר םדא ךפוהש והמ ?הרישה תורוקמ
 קוקז םאה ?רודל רודמ הרישה תרבוע דציכ ?ושאר לע הרישה רתכ תא תאשל
 והמ ?הריציה ינונגנמ תא עינמש אוה רוסחמה אמש וא ,החוור יאנתל ןמאה
 תריציל ,תואיצמב םיביאכמו םירעוכמ םהש ,רוסחמה תאו לבסה תא ךפוהש
יפויו גנוע הלוכש ,תמא יחצנ הביאו הבהא יסחי םיררוש הז עודמ ?  ןיב םי
 ןמ שורפל וילע םאהו ,ןמאה לש ודיקפת והמ ?ןומהה ןיבל איבנהו ררושמה
 םיאשונ םג תונמוזמ םיתעל ותוא וקיסעה ?ךרד הרומ ןהל שמשל וא תוירבה
ילהת ,םילמ לש ןתדליה :ןושלה לש היפוסוליפה ימוחתמ  ,רוביצב ןתולבקתה ך

יח ךש.ק  םימעטה לש הירוטסיהב ומצע קיסעה ןכ .ןתומו ןתובאתסה יכילהתו ןהי
ילע לש הקימנידבו  והוקיסעה ירבע ררושמכ .תורפסב תורמשמ לש ןתכיעדו ןתי

ינע םג ןבומכ יטאופ םיני ימה והמ :היתורודל תירבעה תורפסב םיכורכה ,םי  דחי
ימה והמ ?תרחא הריש לכמ לארשי תריש תא  זחואה, ירבעה ררושמה תא דחי

י והמ ?יל;א \:I ה לבגב זחואה ,םלועה-תומוא ןב ררושמה ןמ ,לארשי רוניכב  הדוחי
 לש יללכה רצואה לאו םרוד לא ואיבה ורוד ינבו אוהש ,"השדחה הרישה" לש
ינק לא היתוקיז ןהמו ,תירבעה תוברתה  םיאשונ קילאיב תא וקיסעה ?רבעה יני
יטאופ ינמז-לע םי  חורה שיא ןיבש לדבהה ןוגכ ,רודו רוד לכב הפי םחוכש ,םי
ילאוטקא םיאשונ םתמועלו ,השעמה שיאל יתורפס םיסומלופב םירושקה ,םי  םי
 ינב םע ףאו ויכישממ םעו וימדוק םע תויגולואידיא תויוביריב ,םמוקמו םנמז ינב
ינעה תצקמ תא אלא ןאכ ונינמ אלו .ורוד  תבשחמב םיוטיב תא ואצמש ,םיני
 .קילאיב לש הרישה
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 ףא תשמשמ ותרתוכש ?',אצמית ןיאמ הרישה' םדקומ רישב ,לשמל ,ךכ
 לש תונועט תורוש הרשע-עברא ךותב יוטיב ידיל םיאב ,הז רפס לש ותרתוכ
 לש הרישה תבשחמ תא סנרפל ויה םידיתעש ,םידוגינה ןיבמ םיבר ודוראפ טנוס
 שיא ןיבל חורה שיא ןיב וא ,רחוסה ןיבל ררושמה ןיבש דוגינה :קילאיב
 קלח אוהש( אוה רשאב ררושמ לכ ןיבל ירבעה ררושמה ןיבש דוגינה ;השעמה
 התירחאל דעו ותביתכ תישארמ קילאיב תא קיסעהש ,בחר יאידיא ןויד ךותמ
 הריש ןיבש דוגינה ;)םלועה-תומוא ןיבל ידוהיה ןיבש םילדבהה רבדב
 ימ ןיבש דוגינה ;םינורטפה תשקבל תבתכנה ,תנמזומ הריש ןיבל תינטנופס
 אוהו הרישל ומצע רישכהש ימ ןיבל אבנתהל אלש לוכי וניאו ררושמ דלונש
י ךותמ האצותכ תבתכנה הריש ןיבש דוגינה ;תוזומה לש ןעויסל קוקז  םירוסי
 ןיבש דוגינה ;תימצע ןוצר תועיבש ךותמו עבוש ךותמ תבתכנה וז ןיבל לבסו
 וא תוזומה דידי ררושמב האורה ,הרישה לש תיתימה הלענה הסיפתה
 ןלטב וב האורה ,תיריטאסה תיטסילאירה הסיפתה ןיבל ,הניכשה לש הדיחי-הנב
ישעל רשכי אלש ,"חלצוי אל"  ,שממ לש הי

יטרואתה תונורקעה הבש ,הרודס הנש� ונינפל ןיא ,קילאיב תרישב ליגרכ  םי
 המישמה תלטומ ןשרפהו ארוקה לע ,וינפוא לע רובד רבד ,םיריהבו םינחבומ
ינויעה םיללכה תא חסנלו דדובל  לבושו תורימאה עפש ךותמ םיטשפומה םי
יטאופ סך�"ה םיסופדה לכ ,ללכ-ךרדב ,ןהלש תויועמתשהה  םרשועש ,וללה "םי
 הכ איה וירישבש הרימא לכ :הלאב הלא קילאיב תרישב םיזוחא ,לובג אלל אוה
 תחא הנועבו תעב דוכלל ידכ תובורק םיתעל הב שי יכ דע ,תיביטקוב;זו הנועט
 תאו ינמז-לעה תא ,יטרפה תאו ילנוסר p מיאה תא ,ידוהיה תאו ילסרבינואה תא
 םיתעלו ,תידוראפ-תיריטאס איהש שיו תיניצר הרימאהש שי ,ילאוטקאה
 ,"ךומנ"הו ילותיהה תאו םמורמהו יניצרה תא הכותב תדכלמ ףא איה תובורק
יטאופ סר�"ה םיביטומה רשוע לשב  לש םבוציע יכרדב ברה ןוויגה לשבו "םי
ילנידרק דוסי יסופד המכב אובמב םצמטצנ ,הלא םיביטומ  הרישה-תבשחמב םי
 ותריש תלחנהלו ותומל דעו ותומד בוציעו ררושמה תדלוה ןמל ,קילאיב לש
 הזמ תירבעה ,תיסאלקה תורפסב םהישרוש הלא םיסופד ,וירחא םיאבל
 בגא ,דחוימו ישיא שומיש בורל םהב השע קילאיבו ,הזמ תימור-תיטסינלההו
ילנויצנבנוק ריש-יסופדל תויפיצ תריצי  ךרדב הלא תויפיצ לש ןצופינו םי
 ,תעשעשמ ףא םיתעלו ,תירוקמ

 ודועייל ותשדקהו ררושמה תדלוה .ב
ירלפמזקא םירופיסב האלמ תיללכהו תירבעה הקיסאלקה  םתדלוה לע םי

 ןירותסמה-תפופא םתשדקה לעו תפומ ישנאו םיאיבנ ,םיררושמ לש סנ-ךרדב
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 רופיסו לאומש רופיס תא דחוימב קילאיב בביח םכותמ .ידוחייה םדועייל

 ינשהו ,השעמה ייחמו הררשה ןמ םג וידי תא ךשמ אלש ,חור שיא דחאה ,ןושמש

 וב לתהל םה וסינ רשא ,ויביריב לתהלו תודיח דוחל םג עדיש ,ליח שיא

 ינש ןושמשלו לאומשל תופוכת קילאיב זמור ,תמדקומה ותרישב .ולישכהלו

 ןטבב ורצונ םרטב , AB OVO רפוסמ םהייח רופיסש ,םייארקמה םירוביגה

 החטבה תובקעב ,)ריזנל ינשהו איבנל דחאה( םדועייל ושדקוה םהינש .םתרוה

 ארקמבש האובנה ירפסב םג .תוכשוממ תורקע תונש רחאל ,םהיתומא וחיטבהש

 חור-ישנא לש םלרוג רבדב םירופיס ,רומאכ ,םיחוור ימור-ינוויה סופאב ןכו

 םיברועמ קילאיב תרישב ךא ,הדילמו ןטבמ םדועייל ושדקוהש ,םש יעודי

 רושקה רבד לכל הרתי תובישח םיקינעמה ,םייטנמור תודוסי םג יסאלקה חסונב

 בטל ותוישיא הנבמו ויפוא עבקנ הבש ,םדאה לש תיביטמרופה הפוקתב ,תודליב

 אלא ,ותריציב םידלי לש תויומד בציע אלש ,לשמל ,ג"ליל דוגינב .בטומל וא

 תא קילאיב טיסה ,תיסאלקואנה תיטסילנויצרה תונמאב לבוקמכ ,עקר תויומדכ

 םירזחשמ םירגובמה ויריש-ירוביג םגו ,םירוענהו תודליה רבע לא רוקרזה

 תושורחה םינפה לעב ,רבודה "ינא"ה ןוגכ( םתודלי תפוקת תא תופוכת

 .)ותודלי ימיב רכזנה :תומתי' רוזחמה רוביג ,םיטמקמ

 ,הדלמו ןטבמ דועייה ןויער יוטיב ידיל אב םינושארה קילאיב ירישמ המכב

 וילע הפכנ וא "ןוילע לא דסחב" וילא לצאנ אלא ,ןמאה לש ותריחבל ןותנ וניאש

 קילאיב לש "םייטאופ סר }t "ה םיאשונה תשק תנבהל חתפמה ריש .םימשמ

.יךא יננקה ) .. ( רחוס ררושמיי הזרכהב חתופ '?אצמית ןיאמ הרישה' "  הלמה 

 יננקה םדא יכ" הוושה( "ינארב" וא "ינדעי" ןבומב "יבבקהיי תיאדיחיה

 )"םלוע ארוביי תארוהב ,"ץראו םימש הנוק" םג הוושהו ;ה ,גי הירכז :'ירוענמ

 לא יננקה ןטבביי :ימואלה רבודה לש וירבדב 'הליל ירוהרה' רישב םג תרזוח

 ".הכלח ןכסמ

 בלתשמ יסאלקה ודצ. דחאכ יטנמורו יסאלק אוה הדלמו ןטבמ דועייה ןויער

 תיליכשמה תוגההש :'םייוגב לארשי תדועתיי לש יסאלקה ןויערב

 לארשי םע לע תלטומ תוחילש היפל ,שגדהו רוזח ותוא השיגדה תיטילופומסוקה

 בצועמ 'שרדמה תיב ףס לן!'ב .םלועה-תומוא ןיב תובוט תודימו הרות ץיפהל

 הגיצנ םגו ררושמה "ינא"ה אוהש, רבודה .תחאכ תיללכו תישיא ךרדב הז ןויער

 ".יתדלונ לבתב 'ה ריש רישל" :הוואג לש טרוק אלב אל ,זירכמ ,המואה לש

 רצונ המואה לש הגיצנ םגו ,הדלמו ןטבמ ודועייל רצונ ררושמה "ינא"ה ,עמשמ

 וא :'םיאיבנ לארשי לכ" תניחב ,םלועה-תומוא ברקב ותוחילשל ותיירב עבטמ

 ימואלהו ישיאה רבודה זירכמ 'לארשי תריש'ב םג ".םיררושמ לארשי לכיי

 והז אלו ילא ינארב ךכ אל ,עמשמ :'המחלמ תעורתל ינארק אל 'ה" :ומצע לע
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 ."םילמע תומלהיי לא אלו רוניכה תריש לא דלונ ידוהיה .יל דיעוהש לרוגה

 :הקיטנמורה תא ווילש ,תונויער ינשב בלתשמ הז ןויער לש יטנמורה ודצ

ישאר יבנ תומדב תופוכת ומצע האר יטנמורה ררושמה ,ת , t , שאכ" האובנהש 

 םרטב" :הוושה( ומא םחרב ודועב ודועייב הכזש ימכ ןכו ,"ויתומצעב תרעוב

 'מרי ,"ךיתתנ םייוגל איבנ ,ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ךיתעדי ןטבב ךרוצא

 םע דחא הנקב הלע ףא ןמאה לש היצניטסד-הרפה ןויער ,תינש .)ה ,א

 רחאל חורה םלוע תא ופחסש ,םיינכולמ-יטנאהו םייטרקומדה חורה-יכלה

 ,השוריב "ורתכ" תא וא "וטיברש" תא לבקמ וניא ררושמה .תיתפרצה הכפהמה

 ימ אקווד ואלו ,ררושמ דלוויהל לוכי דחא לכ ."ןוילע דסחב" וב הכוז םא יכ

 הניכשה ךכוסת םהילע םגו הרות אצת "םיינע ינב"מ םג .םיררושמ ויה ויתובאש

 םרתכ תא לבקל ,רבעה לש םייסאלקואנה םיררושמה ומכ ,וכז אלש ףא ,היפנכב

 םינורטפ לש םתרוק-לצב תוסחל ,ןיפולחל וא ,ינחורה וא יגולויבה םהיבאמ

 .םיביטימו

 לש תומד תירופיסהו תיטויפה ותריציב קילאיב בציע ,אוה ךכש רחאמו

 חמצכ לדגו תעזה-חסיהב וירוהל דלונש ,רתוימו םתוימ דלי לש ,"חיפסיי

 ,יא;סורה "עבטה דלי" לשו "תומולחה לעב" ףסוי לש בוריע אוה הז דלי .הדשה

 וירוהל דלונ ,ןושמשכו לאומשכ אוה םג .םאו בא תחגשה אלל לדגש ,ארפ חמצ
 םירוהל םא יכ ,חישמה תאיבלכ ול ופיצש ,םיירירע םירוהל אל ךא ,םינוקזל

 הניזה אל ףא ומא .רתוימ ףדוע-חרס םהל אוה םינוקזה ןבש ,םידליב םילפוטמ

 הליג תמחמש םושמ םאו היתודרטב הקוסע התייהש םושמ םא ,הבלכוב ותוא

 הינוע לשבו ,תקנימל ורסמל הצלאנ איה .וקינהל בלח יד הב היה אל םדקתמה

 :תולג ילע הרזגנ יתדיל רחא םוי םישולש" :היואר תקנימ ול הגישה אל ףא

ירכנ תקנימ קיח לא יתלטוה  םיידד תקומצ התייה תקנימה .הכומס הרייעב הי

 רופיס ."הציצמל יפ ךותב ילדוגא תנתונ התייה ,בלחל חו;צ יתייהשכו ,הליחמב

 סותימ לש ,יוקיחה סודומ תכמנה בגא ,הבחרה אוה םיידדה-תקומצ תקנימה

 ויהולאש םעה למס- קמוצה ד W ה ןמ סראה תא קניו הפשאל ךלשוהש קוניתה

 ילמס בוציע 'הליל ירוהרה'ב בצוע רשא ,הז סותימ .'הליל ירוהרה'מ ;בזע

 ירבדב ,תיפרגויבוטוא-ומכ תנוכתמב 'חיפס'ב אופא רזח , יטסילאיר-אט,נ1

 סנ ךרדב לצינ ךכ-רחאו ותשטנ ומאש ,קוניתה רופיס .ותוקני-ימי לע קילאיב

 תדגא חסונב םייללכ םייגולותימ םירופיס לש בוריע אוה ,הלודגל הלע ףאו

 אצמש ,והילא לע קהבומה ימואלה ןויבצה תלעב הדגאה וא סולומוו סומר

 ידכ "עמש תאירק" והדמילו "הפשאב לטומו חופת היהש קונית" םילשוריב

 .ב"ע גס ןירדהנס האר .ותודהי לע רומשיש

 ילאמרופ-יסאלקואנו םמורמ-יתימ בוציע ובצועש תודוסי םתוא ,עמשמ
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 ולביק ,םיישחומכ רשאמ רתוי םיירוגלאכ וספתנ ןכ לעו ,תמדקומה הרישב
 קילאיב רופיסב .'חיפס' רופיסב תיפרגויבוטוא-ומכו תיטסילאיר-ומכ תושממ
יי עבטה-דלי לש ותומד תבצועמ  לש ותומד בוציעמ העפשוהש( "תומולחה שיא
יס קילאיבש ,'םויה םוחכ' יקסבוחינרשט לש הילידיאה רוביג ,הלוולוו  עי
 דלי ,ףסוי לש ותומדל קוחר לוגלג ןי�מ ,)סופדל התאבהבו התמלשהב הרבחמל
 ארקמב רפוסמ ורופיס ףאש ,םינוקזל וירוהל דלונש ,אונשה-בוהאה םיעושעשה
 חמצכ דליה חמוצ ;בש ,הז רופיס .וייח רחשמ ,ת�דליה ימי ןמל הדגאה ישרדמבו
 םירוה תחגשה אלל טעמכ ,ןווכמ תנווכ אלל ,תיטנמור תינטנופס הלידג ,הדשה
 תרוקיבל ןאכ םיכוז תונ f\ יה ךוניחה תוטישו םיקיעמה החפשמה ירשק( םירומו
 תומג;ד תחת ,הרומג תויעבטו תורסומ-רסח שפוח תסרוגה ,תיא;ס�ר תיטנמור
 םיימוק םייטסילאיר תודוסיו םיהבגומ םייתימ תודוסי ברע?/ ,)תואופקו תושקונ
 תונויסינ לע םה םג םירפסמה( םכילע םולש לש תודליה ירופיסבכ ,םיכומנ
 .)לשמל ,הציצמה ןמ הלימגה

 םיאלפומ םייתימ תודוסי לש ידוחייו ןיינעמ בוריע םיאצומ ונא 'רהוז'ב םג
 ת�איצמל היזטנפ ןיב בוריעה תא ץרתל ןבומכ ןתינ ןאכו ,ךומנ םזילאיר לשו
 אלפומ רהוז הטעמש אוה ונוימידש ,ררושמה "ינא"ה לש תידליה םלועה תייארב
 ץוחמש הנשונו הלב האטורג לכ .רתויב םיימוימויהו םיילאנבה םיטקייבואה לע
 אשינ 'רהוז'ב .רמושמ רצואל תכפוהו תורקי רואב תראומ "רדח"ה תולובגל
 םיקיעמה ,ותחפשמ ינבמ קחרה עבטבו ,עבטה קיח לא תוחורה יפנכ לע רבודה
 םיכוז הלש ,הינפיו;!� ןי�מל הכוז אוה םהלש םויקה לבסבו םמוי-תקעב וילע
.לאה יריחב קר  ותשדקה תאו ררושמה תדלוה תא בצעמ קילאיבש ןיב ,םלוא 
 אוהש ןיב ;ךומנ ילותיה בוציע ובצעמ אוהש ןיבו בגשנ יתימ בוציע ודועייל
 םג וב שי ,תיטסילאיר תואומב ובצעמ אוהש ןיבו תירוגלא תויטמי�סב ובצעמ
 תודוסיה אקווד םיכוז הז בוריע ךותבו, ילנויצנבנוקהו יטנתואה לש בוריע דימת
 ,םייתימאה םיישיאה תודוסיה בור וליאו( הרתי השגדהל םייללכה םייסופיטה
 ןמ םיווס�מ םבורב םירתונ ,תיטנתואו הנמיהמל היפרגויבוטוא םיכפוהה םהש
 היפרגויבל הריציה ןיב םירקבמה ןמ המכ םיכרועש חונהו לקה יוהיזה .)ןיעה
 ינצינ לע קרפב הבחרהב ןכו ,ןלהל ךכ לע האר( תרוקיב תולמ המכל ךכיפל יואר
 תרהבה .)"ישיא סותימ לש ותאירב רפוסה תדגא" תיפרגויבוטואה הרישה
 ןיבל םייטנתוא תודוסי ןיב קילאיב לש רכ�מה וייח רופיסבש תדחוימה הגיזמה
 ןיב ,ילסרבינוא וא ימואל סותימ ןיבל םזילאיר ןיב ,םיילנויצנבנוק תודוסי
 הרישה תורוקמב םינדה םיקרפה תנבהל הבושח ,ןוידיב ןיבל היפרגויבוטוא
 . ררושמה תומדבו
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 ?תואיצמ וא סותימ- םירישבש היפרגויבה .ג

 ובוציעו 'הליל ירוהרה'ב הפשאב לטומה קוניתה לש ירוגלא-יתימה בוציעה

 היפרגויבה לש הדמעמ תייעב תא תופירחב הלעמ ,'חיפס'ב יטסילאיר-ומכה
 רפסמ הבש ,תייו דיו-ומכ הדמע וירישמ םיברב טקנ קילאיב .קילאיב תרישב
 הליג הרואכל .וינועו ולבכ;t לע ,וירוה תיב לע ,ותודלי לע ןושאר ףוגב רבוד
 זירכהש ,לשמל גיילי תמגודכ ,יליכשמ ררושמל דוגינב ,ומצע לע תובר קילאיב
 תימואל תועמשמ ול ןיאש ,יטרפו ישיא דוסי לכמ תעדמ-תוענמיהה לע וירישב
 טעימ אוה ףאש ,לשמל ןמרתלא תמגודכ ,ינרדומ ררושמל דוגינבו ,תבחרנ
 וליפא ןהבש ,תוילסרבינוא תותמא לא רתחו תופשוחו תוישיא תורימאב תעדמ
 תמועל ,קילאיב יכ ;בלב תומדל יושע יביאנה ארוקה .יפיצפס בשחיי ימואלה
 ,ויתורוק ,ויתואצומ לע :ומצע לע תובר ותריציב רפיס ,הזמ ןמרתלאו הזמ גיילי
 ויארוק ינפל קילאיב ףשחנ םנמאה :הלאשה תלאשנו .ויתומולחו ויתולאשמ
 ?ויתונופצ תא םהל הליגו

 היפרגויבה לע הכמתסהש ךותמ ,תרוקיבה ךכ הבשח תובר םינש ךשמב
 תטרופמו הכורא תיפרגויבוטוא תרגיא לע וכמתסהב רנזולק 'י בתכש ,תיטמכסה
 ותנווכ לע קילאיבל עידוה רנזולק( ותשקב לע הנעמכ ,קילאיב וילא חלשש
יי ררושמה ןמ שקיבו ,ויתודלות תא "םושרל"  השיגה .)"םיקרפ ישאר
 ,רבוחל 'פ לש וירקחמב הקוזיח תא הלביק וזה תיביאנה תיטסיפרגויבה
 האורו הריציו היפרגויב תכרוכה ,תיטנמור-תיסאלקה הסיפתה לע וססבתהש
 ורשיקש ,רבוחלו רנזולק לש םתשיגל דגנ-תבוגתכ .תינומרה תודחא ןהב
 םירקבמה"ש םושמו ,תצקמב ינאכמו ינטשפ רושיק הריציהו םייחה ןיב םיתעל
 הקלוס ,דבלב טסקטב וניינעתה םישישהו םישימחה תונש לש "םישדחה
 הנורחאלו ,רתויו רושע ךשמל יתרוקיבה ןוידה ןמ ןיטולחל טעמכ היפרגויבה
.)ןורימ ,ךברבא( תיטילנא-וכיספה תרוקיבב הלועו הבש איה  

 ,ןלוכ תא ליכהל הלוכי קילאיב לשכ תבכרומ הריציו ,היתולעמו השיג לכ
 ןתינ םאה ?ותביתכב קילאיב ומצע ףשח םנמאה :לואשל םוקמ שי ןיידעש אלא
 ?םיבר ושעש יפכ ,ויתוריציב ןויעה ךותמ ולש היפרגויבוטואה תא בותכל
 ירה ,ותריצי יפ לע קילאיב לש היפרגויבוטואה תא בותכל ןתינ אלמלאש
 םירמוחה בור ןכש ,תוררופמו תושולק הצרא ותולע ינפל וייח לע וניתועידי
.רנזולקל תרגיאבו םירישב ורתונ םייפרגויבוטואה  תבייחמ וז הלאשל הבושתה 
 טנמוקוד הרואכל איהש ,תיפרגויבוטואה תרגיאב ריהז יתרוקיב יתאוושה ןויע

 ינבלו ויבורקל קילאיב בתכש ,םיילמרופ אל םיבתכמבו ,"יתורפס ץוחיי
 םינשה תודוא וירבח לש םהיתונורכיז םג .)ויבורק ,וסיג ,ותוחא ,ובס( ותחפשמ
 הארי הזכ ןויע .תובשחתהלו ןויעל םייואר ררושמה לש ותציחמב וליבש
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 ,תיאדוו הניא תיפרגויבוטואה תרגיאה לש תירטנמוקודה התונמיהמ יכ ,המודמכ

 תיתונמאה היצקלסהו ן�נגסה ןמ תוחפלו ,ןוידיבה ןמ טעמ אל הב שי יכו

 ויבתכ ךותמ קילאיב לש היפרגויבה תא תולעהל ןויסינה .תנו�כמה

 :תיגולה תועטה לשו יתרוקיבה לשכה לש םמעטמ וב שי "םייפרגויבוטוא"ה

 ויתורטמל ןמיאתהו ויתודלות לש היצל�בא(;!נ;ק ותריציב ךרע קילאיב
 "תמאה" תא הצחמל יודבה רופיסה ןמ םינובו םירקבמה םיאב התע ;תויתורפסה

ה תיתדבועה  .םירישה תא םינחוב םה וז "תמא" דוסי לעו ,תירטנמוקוד

 םיכמסמה ןכש ,הרותפ-יתלב הדיח הבורב הארנכ ראשית תיטנתואה היפרגויבה

 ,קרשו לחכ אלל ררושמה ייח תא םיריאמה, יתורפס ןוידיבמ םירוהטהו םינימאה

 .םילדו םיטעמ רומאכ םה

 וז ןיבל םייתורפס-ץוחה םיכמסמה ךותמ תרייטצמה היפרגויבה ןיבש רעפה

 רפיס אל קילאיב :האבה הללכהה לש החוסינ תא קידצמ ,םירישה ןמ הלועה

יסופיט םירבד םתוא אלא וירישב  לש םנויפאל םרודב הפי םחוכש ,םייללכו םי

 ןוויכ ,לשמל ,ךכ .םעה ינב לש םגיצנל ותוא םיכפוה םה ןכ לעו ומע ינבמ םיבר

 אצמ ,הפוריא-חרזמ ידוהי לש ירקיעה הסנרפה ףנע היה רכ.שה תגיזמ ףנעש

יפואו יסופיט וניאש ,רחא טרפ אלו ורבעמ הז טרפ גיצהל יוארל ררושמה  לע .יני

 םילרעל גזומה, יאקדנופכ "תיפרגויבוטוא"ה ותריציב ויבא תא ראתל ףידעה ןכ

 יסורה "יוג"ה אוה וישעל גזומה לארשי-בקעיכ( םודאה רכ.שה ןמ

 וימי בור היה ,ותחפשמ ינב בור ומכ ,ויבאש ףא ,)ולש תומדקומה תוירוגלאב

 .)"םייפרגויבוטוא"ה םירישב ללכ הראוה אלש הדבוע( יאקדנופ אלו םיצע רחוס

 אל יבאיי :ןרושאל תודבועה לע ודימעהל חרט אוה רנזולקל ותרגיאב ,םלואו

 םדוקו ;רימוטיזל ונתאיצי תעשמ אלא ,תבתכש ומכ ,יתד? תעשמ חזרמ קיזחה

 .)דפק 'מע ,א ,תורגיא( "םייחרבו רעיב קסע, ייחל תישישה הנשה דע ,ןכל

 ,םירופס םישדוח ,רתויב הרצק הפוקת חזרמ-תיב קיזחה ררושמה יבא ,עמשמ

 רכיב תאז לכב .באמ םתייתנשכ דליה היה עבש ןב ןכש ,הנש רתויה לכלו

 הביט לשב ,רתוי דבוכמה רחסמה תא אלו ,היוזבה הסנרפה תא שיגדהל

 העפות התייה תולדה םא .הזמ ירטלורפה יממעה הביט לשבו הזמ ימואלה-ילמסה

 .וירישב בר שגד הל תתל יוארל ררושמה אצמ ,הלוגב םייחל תיללכו תיסופיט

 ימי תאו שרדמה-תיב לש ופס תשיטנ תא ,ת�נמלאהו תומתיה רעצ תא שיגדה ןכ

 וירישב עיבצהל השק .םילבה םיליווגה לא תרחואמה הבישה תאו וידודנ

 ורידגהל רשפא-יאש ,דחא םג �לו יטרקניסוידיא טרפ לע "םייפרגויבוטוא"ה

 . יפיטיכראכ וליפאו ,יסופיטכ
 םיינייפוא םניאש ,םייפיצפסו םייטרפ ,םייטרקנוק םיניינע לע ,תאז תמועל

 ,ותריציב קילאיב רפיס אל ,"לארשימ םדא" לש תיביטקלוקה היפרגויבל
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 תא תואצ;מה לע :םהילע ונודמליש םייתורפס-ץוחה תורוקמה ףא םה םיטעמו

 תלחממ וימולע ימיב ויחא לש ותומ לע ,ובס דיב ותוא הדיקפהש רחאל ומא

 ותויה לעו ולש ויאושינ ייח לע ,קינרומוג ןאי ןכפהמל ותוחא יאושינ לע ,ןטרסה

 תונשב עדיש ילוחהו בערה לע ,הכפהמהו המחלמה ןמזב ורסאמ לע ,םינב-ךושח

 תלחממ לוכיבכ ותומ רבדב אווש-תעידי םג המסרפתנ זא( הכפהמהו המחלמה

 היסורמ )םיירבע םירפוס תצובק ךותב( האלפומה ותאיצי תשרפ לע ,)סופיטה

 הלשממה לצא יקרוג לש ותוברעתה בקע ןתינש דחוימ רתיה יפ לע תיטייבוסה

 ומש עדוויה םע הכימת תושקבב ול וקיצהש ויבורק לא וסחי לע ,תיקיבשלובה

 לעו ןילרבבו השרווב ,הסדואב :םיה-יכרכב ותבישי לע ,ידוהיה םלועה יבחרב

 בריקש םיריעצה םישנאה לעו ביבא-לתב ותיב ןיינב לע ,הצרא תולעל ותטלחה

 .הנטש-ירמאמב ול וקיצהו וילא ורכנתה ךכ רחא רשאו ,וינבכ םהב גהנו וילא

 סותימה םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םיילאודיווידניאהו םייפיצפסה םיניינעה

 רתי .ותריש תולובגל ץוחמ ,םללכב אל םא ,םבורב ורתונ- יללכה וא ימואלה

 וא ,ונוצר-יאל קהבומ יוטיב תיפרגויבוטואה ותרגיאב ןתנ קילאיב ,ןכ לע
 רשאכ .םיסומכה ויתודוסל יוטיב הב תתלו ותריציב ףשחיהל ,ותלוכי-יאל

 תא תחאב הב עטוק קילאיב ,ויאושינ תפוקת לא רנזולקל תרגיאה העיגמ

 ןהש ולא :תורתסנ'הו ,יתודלותבש 'תולגנ'ה ןאכ דעיי :םכסמו תונורכיזה
 ןיחיסמ ןיאו בלה לש ונושבכמ ןה ירה םדא לכ לש ויתודלות רקיע יתעדל

 ·"ןהב
 יללכה תא קר וירישב "דעיתיי קילאיבש ,הדבועב ןיחבהל אלש רשפא יא

 םייתימ םינעטמב םינועט תודוסי םתוא ומצעל ררג; וליאכ ,יסופיטהו

-יתלב תודוסי םתוא קליסו תיביטקלוקה היפרגויבל ומיאתיש ,םייפיטיכראו

 תמועלו ,םייפיצפסה םיטרפה טועימ .ללכל ןיינע לוכיבכ םהב ןיאש ,םיינייפוא

 תררועמ קילאיב לש תיטויפה "היפרגויבוטוא"ב םייסופיטה םיטרפה יוביר ,תאז

 ףא תחא אל .הטושפכ היפרגויבוטוא הב תוארל ןתינ ללכב םא הלאשה תא

-תיביטקלוקה היפרגויבל ומיאתי וללהש הזכ חרואב ,ויתודלות תא "ץפיש"

 בישוה 'יתריש'ב .השדחה תעבו תורודה לכב המואה לש הייח רופיסל ,תיתימה

 הרונמב תורנה רפסמ ידכ הלעי םרפסמש ,תבשה ןחלוש ביבס םימותי העבש

 השימח הנמ 'ריעל ץוחמ' רחא יפרגויבוטוא-ומכ רישב ;עובשה תומי ןיינמכו

 המאופבש םשכ( גזומה באה לש וקפלד לע חנומה ,שמוחה ירפס רפסמכ ,םימותי

 תא .)הנשמה ירדס רפסמכ ,םינב השיש הנמ 'טייחה הנוי' תינוידיבה תירופיסה

 לש תיפיטיכראה התומדל םיאתתש ידכ :'תיפרגויבוטוא"ה ותרישב ךפה ומא

 וצוק' ףוסב עוש-תב לש התומדל הוושהו( םייחה קושל הדריש ,היוודה המואה
 'יתריש' "יפרגויבוטוא"ה וריש תא ןיבה רנזולקש ול ררבתנשכ .)'דוי לש
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 הריציה ןיב ינטשפה יוהיזה דגנ תוצרמנ החמ ,ןרושאל ויתודלות תא ףקשמכ

 "היאר איבהל ןיא יירישמו קושב תינרגת התייה אל ימא" :היפרגויבה ןיבל

 ,"לולא ימימ דחאב" רטפנ אל ררושמה לש ויבא )ופ-קהפק 'מע ,א ,תורגיא(

 ,הברה ותוילמס לשב ןבומכ רחבנ "יודב"ה ךיראתהו :יבא' רישה ףוסב בותככ

 ייח ,םייחה לש םפוסל ופפחי "ןידה םוי" ינפלש תוחילסה ימיו הנשה ףוסש ידכו

 ,נ,פ :הנמאנ וילע דיעת ),',( ויתושארמ הרצק תבותכו" רבקנש ,לארשימ םדא

 רופיסמ םינעטמב תונועט "םת שיא"ו "ויתושארמיי םילמה ,"רשיו םת שיא

 ,וקדנופבש "םודאה םודאה" ןמ וישעל רוכמל ץלאנש ,לארשי-בקעי

 קלח איה ףא "תיפרגויבוטוא"ה ותרישב תראותמה ,תרדוקהו הארונה תולדה

 שרפש ,דימא םיצע רחוס היה קילאיב לש ובס :הידבה רמול אלש :'ץופיש"ה ןמ

 םיפסכה ןמ סנרפתהו ,הרות דומלתב קרו ךא קסע ,הכאלמ לכמ הדימעה ליגב

 "נדליוומ קידצה לא הל ןיסחוי-ןליאש ,השא אשנ הנקז תעל ,ורחסממ רבצש

 'רפתהו ,)תוינסחיהו תורישעה תוחפשמה ןמ עודיכ ויה םיקידצה תוחפשמ(

 , ,חונמה ויבא יחא ,קילאיב לש וידוד ,ורחסמ תונשב רגאש םיפסכה

 והוכדיש ,השיאל םותיה םנייחא תא אישהל עnה העיגהשכו ,ויה םיצע ירחוס

 הנומתה ,רימוטי'זמ דימא םיצע רחוס אוה ףא ,ךוברווא חבש לש ותב םע

 לש ותלחנ התייה אל ,םעה-תלדל תינייפואה ,תלוונמה תוינעה לש תירטלורפה

 המיאתה אלש יאדוובו ,םירחוסה דמעמ ,ינוניבה דמעמה ןב היהש ,קילאיב

 תמר הדרי ויבא לש ותלחמ תונשב םנמא ,ותורגבבו וימולעב ישיאה ודמעמל

 הדבועו ,)הכרב האר אל וז הסנרפב ףאו( גזומל היה םיצע רחוסמו ,ולש דוקפתה

 תנומת תא ךא ,השק ןואכיד תשוחת ותיב-ינב לעו וילע הארנה לככ התרשה וז

 קמעב'ב לדה תיבה רואיתב ,לשמל ,םילולכ היטרפ לכש( 'יתריש'בש לדה תיבה

 קילאיב יריש ירוביחב טוריפב יתדמע וז הדוקנ לע ,ילדנמ לש 'אכבה

33 'מע ,םינושארה 1  ירישב םירוהה-תיבו חזרמה-תיב ירואית תא ןכו ) 330

 ,םג םא יכ ,הטושפכ תואיצמ תנומתכ קר אל ןיבהל יואר 'תומתי' רוזחמה

 ןיפנא-ריעזב ףיקשת הבר הדימב אוהש :'ישיא סותימיי לש ותיינבכ ,רקיעבו

 םינויצכ תוטשפב םלבקל ןתינש ,םיטרפה םה םיטעמ ,המואה לש הייח רופיס לש

 םתמגמו :'םייתמגמ"ו םיננגוסמ םה םיטרפה בור ,אל ותו ,םיטושפ םייפרגויב

 לש הרופיס ,יביטקלוקה רופיסה ןיבל ישיאה רופיסה ןיב הפיפחו תוהז רוציל

 ,לאוג ןיאב ,השפנל תבזענו היהולאמ תמתוימ המוא

 תויפרגויבל המוד ,קילאיב לש יודיווה ירישמ הלועה ,תננגוסמה היפרגויבה

 םירוביגל ,טרחהו לוחכמה ינמא ,םיררושמל תורודה לכב וקנעוהש ,תויאחסונה

 לש ורפסב ,לשמל ,תורקסנ הלאכ תויאחסונ תויפרגויב ,תפומ ישנא ראשלו

 ,ןייצל תאז םע יואר ,ןמאה תומוב היגאמו םותימ ,הוגא ) KRIS ( סירק טסנרא
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 שומישב .והשלכ יתורפס סופדב "יביאנ" שומיש ךרע אל םלועמ קילאיב יכ
 והוכפהיו ילנויצנבנוקה תא רוגשה ןמ וקלסיש ,תונוש תויסרורניא ךרע רוגשה
 �לו ,יליצא אצומ לע הרביד תיאחסונה היפרגויבה םא .יטרקניסוידיאלו ידוחייל
 זאו ,יטרקוטסירא תיבמ ואצומ וליאכ המודמ םשור רצי קילאיב יזא, יומס םג
 םא .תוחנו לד אצוממו םינויבא-תיבמ ואצומ :תמאה תא הליגו תורצויה תא ךפה
 קילאיב יזא ,השדקה לשו תולגתה לש דמעמ לע הרביד תיאחסונה היפרגויבה
 ,התעמדמו ומא תחנאמ לחנ וריש תא( סרוסמו ךפוהמ השדקה דמעמ רצי

 באה ןמ אלו תויסיסבהו תויצראה תויווהה ןמ רמולכ ,קצבב הלגלגתנש
 אלש ,ויפב ומעט הניש אל "העמדה םחל" .)םימשה ןמ אלו ץראה ןמ :ותליפתו
 ךופהנ ."קותמל שבדכ" ויפב הכפה איהו ,םירורמה תליגמ תא עלבש ,לאקזחיכ
 יפכ .ובבלל "םיברקע תציקעכ" איהו ויתומצעב האב םאה לש התחנא ,אוה
 לצ( חולמ גד בנזו רוחש םחל תפ 'יתריש'ב תבשה ןחלוש לע ררושמה הלעהש
 ,)תבשה ןחלוש לע ללכ-ךרדב םילועה ,םיגדהו הלחה לש בולעהו סרוסמה םלצ
 תדגא" לש סרוסמהו תו�עמה הלצ םה הז רישב ררושמה לש "ויתודלות" םג ךכ
 .הדגאהו סותימה יפל ,ןמאה לש תיתפומה היפרגויבה לש ,"ןמאה

 רודל רודמ הרישה תלחנה יטסנידה ןורקיעה . ד
 תומד לש תוסיפת יתש תירבעה הרישב וחוור ,ויריש תא בותכל קילאיב לחהשכ

 איה תחאה הסיפתה .המרב זא וטלשש תודגונמ תוקיטאופ יתש תדלות ,ררושמה

 לודג ררושממ ותסק תא וא ורוניכ תא ררושמה לחונ היפל ,"תיטרקוטסירא"ה

 ןיא היפלו ,רתוי "תיטרקומד"ה איה תרחאה הסיפתה ;םדוקה רודה ןב ,רחא

 תונכשמב וליפא ,ררושמ דלוויהל לוכי תיב לכב .ןבל באמ השוריל ןיינע הרישה

 יפל ,הברדא ."הנוכנ"ה הביבסבו "םיתואנ"ה םיאנתב אקווד ואלו ,םילד

 םיאיבמה ,םירוטזילטקה תובורק םיתעל םה לבסהו ינועה ,תיטנמורה הסיפתה

 רצוי החוור יאנתב אלו עפש בורמ אל יכ ,תיטויפה הריציה לש התורצוויהל

 איה ,וז הסיפת יפל ,הריציה .רוסחמו ץחל יאנתב אלא ,ותריצי תא יתימאה ןמאה

י יוטיב ורישב ןתונ דיחיה ןמאהו ,םירוסייה ךוכיזל ךרד  ולבסל ירוקמו ידוחי

י .ישיאה  ,לוכיבכ תיטרקומדה הסיפתה יכ ,םירבדה תישארב רבכ ,ןאכ רמאי

 ןמאה תא סנ לע הלעמה וז ,תיטנמורה רישה תסיפתב הרוקמש

 תרבדמ יהירה ,היטסנ ידל הזב;: איהש יפ-לע-ףא ,ירוקמהו ןטסילאודיווידניאה

 ןימ תרצוי איה ףא ןכ לעו ,לאה יריחבכ ורחבנש ,הלוגס-ידיחי לע יולגב

 ינב"ל "ןוילע דסחב" ןתינש ,ןורשיכ לש היטרקוטסירא ,השדח היטרקוטסירא

 .םידדוב "היילע
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 תא ללכשל שי יכ הסרג ,תיסאלקואנה הקיטאופה ירפ ,הנושארה הסיפתה

 ,תוירוקמה ןויער ןכ לעו ,הדימלו יוקיח יכרדב ,םימדוקה תורודה יגשיה

 ויבאמ ותריש תא שרי ל"כימ .ירמגל הל רז היה ,סנ לע התלעה הקיטנמורהש

 לחונ ובש ,'המלש' ורישב תורודה תלשלשל יוטיב ןתנו ,ןהכה ם"דא יגולויבה

 תורימז םיענ ,דוד רוניכ ,ויבא לש ורוניכ תא ,םירישה-ריש רבחמ ,ךלמה המלש

 תא לטנ ,םירפוסה וירבח תרבחב גחוהש ,ולבוי גחב ,ןודרוג ל"י .לארשי

 םףק" תאירקב ,יקצילודל תילמס הווחמב וקינעהו ,ישכ ול שגוהש ,בהזה-טע

 יתימאו ןכ יוטיב הנתנ םג ךא ,יומס ינוריא ץקוע םג םנמא הללכ וז האירק ."שר

 ןמ ותסק תא לחונ ריעצה ררושמה היפל ,תחוורה תיסאלקואנה הסיפתל

 הסיפתל ולשמ יוטיב קילאיב ןתנ ,תמדקומה ותרישב .קיתווה ררושמה

 FOLLOW YOUR " עודיה יסאלקואנה יוויצל תינענה ,וז תיטרקוטסירא
FATHERS ": "י רוניכ יוה !li המלשו דודל רוניכ הז / לארשי תורימז םיענ, ןור / 

 רוניכ .)'הדגאה לא'( "ומולחב תימלוש הזח יב / שדוקב המלשו, דוד הי האר יב

 רבע ,וצרא לע םעה בשי הבש הפוקתב םעה לש וייח-תניגנמל למס ,דוד

 לגלגתנ הז רוניכ .הבהא תוניגנמ וירתימב קיפהש ,ונב המלשל השוריב

 .םייפלא תונש הזמ ,לחנה יברע לע יולתה ,לבב ילוג לש בביימ� םרוניכב

 וייחל לשמכ ,סופ\יIה וא( הדגאה לש הילוגלגו רוניכה-תניגנ לש הילוגלג

 תכסמל הז רישב םיכפוה )ותדלומ לעו וצרא לע ותבשב ,םעה לש םיאירבה

 .התע דעו זאמ ,ויתודלותו םעה תורוק תא תומלגמ תחאכ ןהיתש ןכש ,תחא

 אולמל ועיגהשו הגרדהב קילאיב תריש לע ורבעש ,הרומתה יכילהתב

 הרישה תלחנה ןויער לא ותשיג ףא התנתשה ,"האמה הנפמ" תונשב םהייוליג

 .ליחתמ ררושמל לודג ררושממ םירסמנה ,תלחג וא דיפל ןיעמכ ,רודל רודמ

 ,תיטנמורה ,תדגונמה הסיפתה לש תיתגרדהה התוטלתשהל םידע ונא 'יתריש'ב

 הריש בלה ןמ קיפמו ובבל יזרל ןיזאמה ,לבוסה ןמאה יומיד תא זכרמב הדימעמה

 דגונמה וויער( םימדוקה תורודה ובתכש וזל המוד הניאש ,תירוקמו תידוחיי

 תורוש .)לוגדהו לודגה ןמאה ,והרומ תנדסב דמולה ,הילושה ןמאה לש ויומידל

 וליאכ םשורה תא תונובו ,הרישה תורוקמ לע תוהות רישה לש החיתפה

 ןיאמ עדתה" .הרישה יזר תא ול ליחנהש ,עונצ הרומל בוח בח ררושמה-רבודה

 וליאכ בזוכה םשורה תא וב עטונו ,וארוק תא רבודה לאוש ,"ןיריש תא יתלחנ

 יושע ארוקה .ויבא תיבב ררוגתהש ,"ירירע ררושמ"מ השוריב וריש תא לביק

 וא ,גג-תרוקו ןוממ ירסח חור-ישנאב ךמותה, רישע תיב אוה באה תיב יכ רעשל

 ויבאמ אל םנמא .ותרוק לצב םירד הדות-יריסא םיריידש, דימא תיב ,ןיפולחל

 אל םנמא ;ויבא-תיב תניפב ררוגתהש ריידמ אלא ,וריש תא רענה לחנ יגולויבה

 ומשש ,רתסנ ררושממ םא יכ ,הריציה תודוס תא ןבה לביק עודיו רכףמ ררושממ
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 ךכ .רודל רודמ רהישה "תלנחה' לע ןאכ רבודמ ,ןכ יפ לע ףא . רוביצב זעונ אל

גה ,הנפמה תרושל דע ובלב תוושל ארוקה יושע  לש ותוהז תא תחאב להמ

 ררושמ ררצצה היה זה" :וריש.תא "תיבה לעב" לש ונבל ליחנהש ,"ררושמ"ה

 נה מרתהו ,וריש תא רענל לינחהש אוה ,הבוזעוה ינועה למס ,רצרצה ."תולדה

 ,תיממע הנומתל תסחוימו "תיטרקוטסירא" הנומתמ תכפוהו תחא-תבב תדמגמת

ו אלל  םג ןאכ ךפהנ ,הרייצהו רציה לש סרוסמ לסמ ,רצרצה .רדה אללו ראת

נו רתי-מדח רוניכב זחואה ידהריה לש תירוטקירק האובב ןיכwל  ונוגינ תא ןגמ

וו תינוטונומ בהבי ןימב םמושהו לפתה  .תולדהו תולגה תריש תינדרט

 רוניכה רבוע יהפל ,תיסאלקובאה תיטרקוטסיראה הסיפתה אופא ןאכ תי m נ

 תועצמאב ילסקודארפ חרואב תישענ וז הסיפת תייחד ךא ,ןבל באמ השוריב

ו לע ,אהרמל יטסיציאסלק אוה ףא ,ליבקמ רופיס לש ותיינב  ,ת�ינע לש תלשש

 יממעה וביט תומרל ,הז ידחפא רופיס .רודל רודמ םוגפ רוניכ הריבעמה

נסמ לש יוביר ,ילסקודארפ חרואב בוש ,וב שי ,"ךונמ"ה -ומכ ןונגס ימ

 תיסאלקובאה הדואה חסובנ תובגשנו תוממורמ תולאש לש ןחוסינ :םייסאלקובא

 תריצי ;רךמנ ימוקיגארט הנעמל םנמא תוכוזה ,בויאב המכחה יקרפ חסונבו

 םשור תריצי ;םינויבא לש םתונסחיכ הלגתמה ,המודמ תונסחי לש הריווא

 ת�ינע לע יודיווב הז םשור לש ווצפינו ,רבודה אוה טרקוטסירא וליאכ ,העטומ

 םיינע ינמב םג .הרישה רוקמכ ןאכ םילגתמ ,עפשה אלו ,םהש, רוסחמו לבס לעו

 .תיתרבחוה תיתוברתה תיליעה ןמו ןוממה תלוצאמ קר אלו ,הריש אצת

 תא שיבלמש אוה רצויה ןוימדהו ,הרישה רוקמ םה םיקרממה םירוסייה

 ואבוה ,הנושארה סהפדהב( ול ינש ןיאש רוהזב הלדהו המוגהע תואיצמה

 לעו לבסה לע תרבדמה ,תחא הריצי לש היקלח ינכש ,דחיב 'רהוז'ו 'יתריש'

 ןינרמה עבטב ,ול הוצחמ השענה לעו תיבה ילתוכ ןיב השענה לע ,רשואה

 .)דחאכ ןכסומהו

 .עקרב םידהדמה םינושארה לארש'""כ''למ לש םהיימח םייראקמ םירופיס םג

 הנועבו תעב החודו לבקמ 'יתריש' רישהש, יטסנידה ןורקיעה תא םיקזמח הלא

 "חוניכ" תלחנה ןיב לוכיבכ םירשקמ המלשו דוד ,לואש ירופיס .תחא

 דוד רוניכ תלחנה ןיבל ,הרישה רכתב הכוזה ,ינעה דליל ררצצה לש רתימה-דח

 תורקנו םיקיקנה ןיבמ ץיצמה ,"סילכה לא אכחב"ה רצרצה :ונב המלשל

 ינפמ וחרבב דודכ ,ךמשתמ םיאובחמ קחשמ ןימ תיבה ינב םע קחשמ ,םירוצה

 ותנינג תא "םיענמ"ו ותרקמנ רצרצה ץיצמ ,תיבב תררוש הער חורשכ .לואש

-"םייול"ה תלהקמ לא ולפטיהב ,ץיצמ בושו םלענ בושו ד,חאה ורתימ לע

 r צמ בווש ,םלענ אוה בושו ,ללוחמה תבשה ןחלוש דיל תרמזמה ,םיררומשה

 רוניכה תרימסכ זמורמב ןאכ תספתנ רודל רודמ הרישה תלחנה .לילה ףשנב
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 תמועל ד.בלב םיאכנ תוניגנמ קיפמ רצרצה לש בולעה ורוניכ ךא ,ךלמל ךלממ

 םוגפה ילכה ןמ קיפהל עדוי ,השוריב "רוניכ"ה תא ונממ לביקש ,רענה תאז

 הלוע םיבהאב ןיסוליעהו הדשה חירש ,"םירישה ריש" תוניגנ ,תורחא תוניגנמ

 חיש תא עדוי ףא אוהו ,םירירפצהו רהוזה תריש תצרפתמ ולש ורוניכמ ,ןהמ

 ,רענ ונדוע אוהו רתכב הכזש ,ךלמה המלשכ ,הדשב םיבשעה שחל תאו תונליאה

 דבלב וז אל תיטנמורהו תיסאלקואנה תויסיסבה רישה תוסיפת יתש

 ודימעה ףא אלא ,רודל רודמ הרישה לש התלחנה ךרדל רשאב ןהיניב וקלחנש

 התאר תיסאלקואנה תונמאה ,היכילהתו הריציה תכאלמ לש םינוש םייומיד

 לש יובירבו תעגיימ הדובעב ךורכה ,ךרפמו השק ךילהת הריציה תכאלמב

 ,תאז תמועל ,תיטנמורה תונמאה ,ילאידיאה ספוטה לא ךרדב םילשוכ תונויסינ

 ,ןווו;:מ תנווכ אלל ,הילאמ תעבונה ,תינטנופסה הריציה לע תופוכת הרביד

 ררושמה ,ךכיפל ,רצויה לש ונוצרל דוגינב םימעפל ,בלה ןמ תצרפתמו

 םע ,תכתמהו ןבאה םע קבאנה ,ןמוא תומדב תופוכת ומצע האור יסאלקואנה
 ,ןהוכל ומצע המדמ אוה ,ןיפולחל ,םהל לוכי ףוסבלו ,םייסיסבה הריציה ירמוח

 ימצעה ויומיד ,םרדס יפל ,םילבוקמה ןחלופה ירדס תא ךרועו שדקמב תרשמה

 האובנהש ,איבנ לש תובורק םיתעל אוה ,תאז תמועל י,טנמורה ררושמה לש

 ןתינ ולש ףא ,האובנה ץוצינ תא וכותב אולכל לוכי אוה ןיאו ויתומצעב תרעוב
 ,רבדמב "םיחרוא ןולמ" ומצעל שפחמו הרבחה ןמ חרוב היה ,ול

 ,הרישה תוסיפת יתש תא רבודה החוד 'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל'ב

 רקפהה ןמ רואב יתיכז אל" :ריהצמ אוה הליחת ,תחאכ תיטנמורהו תיסאלקואנה

 ,"רקפהה ןמ" יריש תא יתלביק אל ,עמשמ ,"יבאמ השוריב יל אב אל ףא /

 םיטרקוטסיראש ךרדכ ,"השוריב" אל ףאו ,םשוכרב םיכוז םינצבקש ךרדכ

 םיררושמש םשכ ,העיגיו ץמאמ לכ אלב הרישה רתכב יתיכז אל ;םשוכרב םיכוז

 םשכ ,לולכשהו יוקיחה ךרדב אלו ,תינטנופסה םתרישב םיכוז םייטנמור
 יכ" ?ורישב ררושמה הכז דציכ יכו ,םריש תא םישרוי םייסאלקואנ םיררושמש

 הדובעב םג גשומ רישה ,עמשמ ;"יבבלמ ויתבצחו / ויתרקינ ירוצו יעלסמ

 תיסאלקואנה תונמאב( םתריצי לע םילמע םייסאלקואנ םיררושמש םשכ ,השק

 ךא ,)ותנדסב ךרפמו השק למע ל�עה ,ןמואכ ןמאה לש יומידה ,רומאכ ,חו;ר

 הילעש ,תירוקמו תישיא ךרדב גשומ רישה ,תיסאלקואנה תובמאבכ אלש

 ,תיסאלקואנה הסיפתל רז תוירוקמה גשומ ,רומאכ ,יטנמורה ןמאה ותוואג

 רישב ,תישארבמ האירבה תוכזב אלו לולכשהו יוקיחה תוכזב בורל תרבדמה

 יכ ,ררושמה-ינאה ריהצמ, דרפנ קרפב ןאכ ןודייש ,'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל'

 תוקיטאופה יתש תא וא ,תוחו;רה רישה תוסיפת יתש תא השעמל בריע אוה

 םג אוה ,הכלהל ,ןהמ תחא ףא לש התטישל ךלוה אוה ןיא ןכ לעו ,תויסיסבה
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 יסאלקואנ אוה ןיא יכ הדימ התואב עובקלו םג ןתינ ךא ,יטנמור םגו יסאלקואנ

 ולוכ לכו י,השלכ תיריש תרוסמ יווצל הנענ אוה ןיא ןכ לעו( יטנמור אוה ןיאו

 םא יכ ,"ןיאמ שייי תאירב ארוב אוה ןיא שדחה תא .)תוירוקמו דוחיי רמוא

יו ירוקמ אוה הזה לילבהו ,שדחהו ן�יה לש לילג;:מ  וב ןיא שיאלו ולשמ ידוחי

 ןיחבהל ןאכ םג ןתינ ,הריציהו םייחה ימוחתמ םוחת לכבכ .הלחנו לבח

 .חירבכ קילאיב תריצי תא החירבמה ,תיטנרהניאה תויטנלוויבמאב

 ובש ,קהבומ יטנמור רישכ שרפתהל יושעש ,'ךאלמה לאשי םאו' רישב םג

 הסיפתה ןיא ,ןנאשה ותודלי רפכמ אלא ול האב אל ותריש יכ ררושמה ריהצמ

 תודליה לש הייתשה תוארמ קר אל .תיתרגשה התרוצב האב הרוגשה תיטנמורה

 רודיס םג םא יכ ,הרישל והורישכהו דליה שפנ תא וניזהש םה עבטה תונויזחו

 םירפסל י,תוברתהו ילאוטקלטניאה דצל ,עמשמ .ונקז-ויבא לש הליפתה

 השג דהל ללכ-ךרדב הכוז הז דצ( ןבל באמ ,רודל רודמ תרבועה ,השרומלו

 ןמאה תמשנ בוציעב תוחפ אל בושח דיקפת עדונ )אקווד תיטסיציסאלקה תוגהב

 השגדהל םיכוז הלא( דליה בלב וגפסנש ,םיילויהה תיתשתה תוארמל שישמ

 השרומבו דיחיה שפנב, דחאכ לבסבו רשואב הרישה רוקמ .)הקיטנמורב הרתי

 ,קילאיב יפל. רכה ילבל םיעלבנו ןאכ םיססומתמ םהיתולובגש ,תיביטקלוקה

 ןיבל רדחה ילתוכל ץוחמש עבטה ןיב תודפ םישל ןיא ,תורחא תוריציבו ןאכ

 'שפשפמו דמוע' רישב הנופ אוה םירפסל .םירפסה ךותב ףקתשמה עבטה

 ןגו יסדרפ םתייה ץיקב" :)'םירפסה ןורא ינפל' רישה לש זונגה ןושארה ולוגלג(

 תיווחל חרכהב קקזנ אוה ןיא ,עמשמ ".ייתושארמל ר V;: ףרוחב / ייעושעש

 תועצמאב הבורמ תויביסנטיאב ןתוא ת;וחל לוכי ףא אוה .ןירשימב עבטה

 ,תחא השקמל םירחא םירישבו ןאכ םיכפוה רפסהו עבטה .םכוויתבו םירפסה

 אלא ,רדחל ץוחמש עבטה ןמ םיטנרפר קר םניא "םיעושעש ןג"ו "סדרפ" ןכש

 הסיפתה .וימולעבו וירוענב רבודה שפנ תא וניזהש ,תע-יבתכ לש םהיתומש םג

 תא תשפחמה ,תיסאלקואנה הסיפתהו ,עבטה תא תשפחמה ,תיטנמורה

 .תחאב ןאכ תוכתומ ,םירפסבש םימידקתה

 הרישה תורוקמ .ה
 סחיב םג תואטבתמ תיטנמורהו תיסאלקואנה- תודגונמה רישה תוסיפת יתש

 רירפש"ב האור הנושארה הסיפתה .תיטויפה הריציה לש היתורוקמ לא הנושה

 ןיב תכוותמה תומד האור איה ןמאבו ,הרישה רוקמ תא תוזומה ןכשמבו "ןוילע

 הב ןתיו ושפנ תא ןיזיש ,ץוחבמ עפשל קקזנ ומצע ןמאה .ןומהה ןיבל סוסנרפה

 וריש תא תובורק םיתעל חתופ יסאלקואנה ןמאה ,ןכ לע .ררושל חוכ

 לככ .הריציה תוחוכ תא וכותל הנקציתש תוזומה לא היינפב ,היצ )i ;בניאב
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הישה תורוקמ "ודרי" ןכ ,רתוי תילאנויצר תורפסה כהפהש  םיהבגה מן ר

 רצויה ספת ויכאלמו לאה לש ומוקמ תוא ,תיושנאה הרי .P סה לא םייפמילוהא

 האור ,התמועל ,היינשה הסיפתה .הריציה תודוס תא ליחתמל ליחנמה י,שונאה

הישה רוקמ תא דיחיה ןמאה לש ובלב  ,ןמאה .בואככמו לבסב רסייתמה בלב ,ר

r:iהיציה ךילהתב ול ועייסיש םיינוציח תוחוכל קוקז וניא וז הסיפת יו  תוחוכ יכ ,ר

 תא וכותל הנקציתש ,תוזומל קוקז וניא אוה .וכותמ םהילאמ םיצרופ הריציה

הישה יכ ,וריש תא רישל ובל תא הנצמאתו הרישה ןורשיכ  תרעוב שאכ ר

 .האובנכ וכותמ תצרופ איה ןכ יפ לע ףוא ,הב הצור וניא אוה :ויתומצעב

 תוסיפת יתש לש ןיינעמ בוריע קילאיב תרישב יוטיב ידיל אב וז יהגוסב גם

 ,ותוירוקמ רסוח לשב וזנג קילאיבש ,'םא תומעד' םדקומה רישב רבכ :רישה

הישהש ןויערה הלוע  השמעל איה הקיהבמוה הפיה הנינפה יכו ,לבסב הרוקמ ר

 ןיינמעוה ירוקמה רישה לא םג תרבוע וז הסיפת .םירוסייה תעמד לש השוביג

 זורחה של תושבגתהה ךילהת לע רפוסמ ובש :רקפהה מן רואב יתיכז אל'

 תועצאמב לזרבה לש ולושיח ךילהתכ אוהש )הרישה יזורחמ חרח ,הנינת!(

( סנרוקה לע ישפטה תוכמ  ,רמראכ ,םה םירוסייה .)"תודבכה יתורצ ישטפ תחת"

ה ,הקיהבמוה תשבוג.כ.זד הנינפה תאז תמועלו י,טנמור ) TOPOS ( סופד  איש

 לש ימרידב ןידה אוה .יטמנור אלו יסאלקואנ ןממס איה י,טתסאו רק טקייבוא

 םייסאלקואנה )' I'()I'()I ( םיסופדה ןמ אוה ףאש ,ןדסה יגב לע לשוחמה לזרבה

 תא יףנמה לזרב שרחל תופוכת מהודמ תיסאלקובאה רהישב ררושמה( םירוגשה

ול וז ןאכ תוגזמנ ,תיטמנורוה תיסאלקואנה ,תוסיפתה יתש .)הנדסב וסנרוק  ךת

 קילאיב תריש ד.בלב קילאיבל תינייפואה ,תידוחייו תיישא הסיפתל תוכפתו וז

 ןתינש םשכו ,תודגונמה תוסיפתה יתשמ תודוסי יומסבו רהצומב תגזממ

 תלטבמ איה יכ ןוסעל ןתינ םג כך ,תורתוסה תוסיפתה מן הלולכ איהש וןעטל

 ןאמ חיכוי אם םג .תידעלבו תידוחיי ,השדח הזתניס ןהיתודוסימ הביכרהב, ןתוא

 תנעשנ הלוכ לכ איוה ,שדמח דסרי לכ קילאיב לש ריהש תסיפתב ןיא יכ ,ואהד

 תיסאלקואנה רהישה תבשחממ םיילנויצנבנוק םיסופד לרע םיביטומ לע

 םירכומה תודוסיה תא תפרוט איה ןכש ,שודיח הלט ןכ יפ לע ףא ,תיטנמורוה

 ןתינ םא קפסו תירבעה תורפסב והמכ ןיאש ,תישיאו השדח הסיפת םמה בה ובו

 .םלועה תורפסב התמגודכ אוצמל

-יטנמורה עבטה רישב ואצמל ןתינ רישה תוסיפת יתש ןיב המוד בוריע

 חסונב ,רופכה תא רבודה עיבשמ הז ריכש '.ףרוחה ירישמ' לוכיבכ

 וב הנכמסתו וכותל הנסכניתש תוזומה ןמ ררושמה שקבמ הכש ,היצקובניאה

 חוכ רבודה "ינ"אב וקצייש ,םיינוציח תוחוכ לא המוד היינפ( םישדוחמ תוחוכ

 ,ט�ל ,ב�בד. / !רופכה ,אנ-ינפקת ,וה" :)'רצ�ה ןמ' זונגה ריכש הלולכ ,הווקתו
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 יל ה�ד;; ,אוב / ימד לא קצ ךלזרבו / ,ימפש לע יפ-לבה הקזקה / !רוקדו בורצ

 תזמרנה תיסאלקואנה הסיפתל דוגינבש אלא ."םיש יחוכ ברח-יפכו ,םי(;! הריצפ

 אוה בלה יכ וז .היינפ לש המוכיסב ררבתמ ,היצקובניאה חסונב היינפה ןמ

 רוקמ אוה ןוקילחה אל .שיטפב וב ומלהיש ידכ, ןדסה לע חנומו הזחה ןמ ףלשנה

 ,ינוציחה אלו ,ימינפה רוקמה .ררושמה לש ובל םא יכ ,סוסנרפה אלו הרישה

 וקה ,עמשמ .םד לש ןוליסכ וכותמ ץורפיש דע ורגואו בואכמה תא טלוקש אוה

 ,הנ�הו תישיאה הרישה יסופדל ומוקמ הנכ.;מ ג ייוסמהו קפואמה יסאלקואנה

 םינינפל ושבגתי תועמדהו תועמדל היהי םדה ,םלואו .רסייתמה דיחיה תריש

 . יטתסאו רק טקייבואל ךופהיו שבגתיו ללטצי טרפה לש ובאכ: הרישה יזורחלו

 ,רישל ותויה דע לבסה לש וילוגלג וא ,העמדה לש היצרוגיפסנרטה ךילהת

 ,'םא תועמד' :קילאיב לשמ םיבר "םייטאופ סרא" םירישב יוטיב ידיל אב

 הסיפתה ד.ועו 'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' ,'העמדה הפטנ ףסנ' ,'יתריש'

 תסרוגה ,הקיטנמור לש ןיינעמ בוריע ,רומאכ ,איה הלא םיריש סיסבב תדמועה

 ילנוסרפמיא םזיציסאלק לשו ,היווחו שגר לש תשעוג היכיטסו בואכמו לבס

 ורוקמ רשועה .)הנינפ ,זורח( האופקו תשבוגמ ןח-ןבא הריציב האורה ,קפואמו

 תיטנמור רבד לש ומוכיסב איה ןכ לעו ,יומסב וז הסיפת תרמוא ,לבסבו ינועב

 ד,חוימהו דיחיה ןמאה םא יכ ,תעבוקה איה היטסנ ידה אל .תיסאלקואנמ רתוי

 ןמאה "סופוט"ב םג .ואצומב אוה םיינע-ןב םא םג ,םעמ םרומ םויהל רחבנש

 תרוסמהו תיפוריאה הקיטנמורה לש ןיינעמ גוזימ אוצמל ןתינ ,ינעהו דיחיה

 לש ונורתיי רבדב תיטנמורה דוסיה-תחנה לע ךמסנ אוה דחאה דצה ןמ :תידוהיה

 ל"זח תרמימ לע ךמסנ אוה רחאה דצה ןמו ,רוסחמו לבס ייחב רסיי תמה ,ןמאה

 קילאיב ססיב הילע( "הרות אצת ןהמש םיינע ינבב ורהזיהיי :הקודבהו הקיתעה

 .)דועו 'דימתמה' ,'םיינעה ינבמ' ,'הרותה להאב' םימדקומה וירישמ המכ םג

 אלו- סומכהו רקיה ןדבאב ,הבוהאמ הדרפב ,תבזכנ הבהאב ךורכה לבסה םג

 קודיצ היה םא .הריציב ונקרופ תא אצומ בערבו ינועב ךורכה לבסה קר

 ףוסב ותבוהאל יומסב רבודה רמוא ,וניניבש וז הזופחו הבואכ השרפל

 ,ינא .יב תכסנש הריציה תוחוכב אוה ירה ,'םלענה ךביתנל' הדרפה-ריש

 ןנעל ,הדרפה בקע יל םרגנש ,לבסה תובקעב יתכפה ,יתייה רקעו ירירעש

 םיאור קילאיב לש ויריש .האולמו לבת וימימב הרפמה ,הכרב ימשג ריטממה

 לש ץרפל בושח רוקמ ,השממתנ אלש הבהאב דחוימבו ,הבהאב תובורק םיתעל

 השממתנש ,תכעודה הבהאה התמועלו ,השממתנ םרטש ,היוזהה הבהאה .הריצי

 ,ןועטלו לילכהל ףא ןתינ .קילאיב ירישב םיחיכשה םיבצמה ינש ןה ,הביזכהו

 םיעוגעגה ןמזב אלא ,השומימ תעב הבהאה תא םלועל תראתמ הניא ותריציש

 'רדגה ירוחאמ'- רתויב תיטוראה ותריציב וליפא .הנממ הבזכאה ןמזב וא הילא
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 ךרד לע אלא ,השומימ םצעב הבהאה תא ראתל ומצעל קילאיב ריתה אל-

 םהיטיברשו םילגועמה םהיתורפ לע ,ןגה יצע( תירופטמה "הכלשה"ה

 "הצקיש"הו ידוהיה ריעצה ןיב תינימה הכישמה תא ןאכ םימלגמ ,םיכראומה

 תרישב ,םוקמ לכמ .)םמצע םיבהאה ישעמ ןאכ וראותיש אלב ,רדגה ירוחאמ

 לש יוביר הב שי ןכ לעו ,הבזכאהו הגרעה יאשונ םיחו;ר קילאיב לש הבהאה

 ראותמ הדרפבו םיעוגעגב ךורכה לבסה .הדרפ יריש לשו םיעוגעג יריש

 .הריציה תכאלמל ,ןמאה לש ותכאלמל רוטזילו.ז i2 תרותב הלא םירישב

 ורבשו יומידה- ררושמה תומד ,ו
 הנומת ,טרטרופוטוא ןיעמ תופוכת םיתעל ,רומאכ ,או.ה "יטאופ סר�" ריש

 ,ןלהל הארנש יפכ ,קילאיב .טסינוגטורפה ןמאה לש תירוטקירק וא האימחמ

 רוציכ ןמאה תומד רואיתב :דחאכ ךומנה סודומבו םמורמה סודומב הסנתה

 לא'( םיכאלמל ערו הניכשה דידי ,םייהולא םיטתיפאב ףופא ,הלענו ימימש

 ,ירפכ רוב ,יממע סופיטכ ררושמה לש געלנ ירוטקירק רואיתבו ;)'ררושמה

 םיבכרומהו םילשבה םירישב .)'הליפתב הצע'( ולאמשל ונימי ןיב עדוי וניאש

 ןיב תניינעמ הזתניס רציו ,ךומנהו םמורמה ,רואיתה ינפוא ינש תא בריע

 אוצמל ןתינ ,הארמל םיטושפה ,םימדקומה םי יריטאסה םירישב םג ךא .םיינשה

 תורמל .תחא הפיפכב םירד יניצרהו געלנה םהב םג .תובכרומלו םוכחתל תותוא

 "זאקס"ב רבדמה ,געלנ יודב רוביג אוה ,לשמל :הליפתב הצע' רוביגש

 םג השעמל ונינפל ,)םיילאיצניבורפ םיירפכ לש םתגעב ,ןנגוסמ גולונומב(

 לודג תויהל רמייתמה ,ירפכ ררושמ אוה רבודה :ינוריאוטוא טרטרופוטוא

 ,השדחה הפוקתה תא חתופו תפלוחה הפוקתה תא םתוחש ימ ,רודה יררושמ

 ומצע אוה ךא םירחאה םיררושמה לש םהיתושלוח תא הרמוחב רקבל עדויה

 קילאיב לש הרוטקירק- תלוזה לצא אצומ אוהש םייוקילה לכב תחא אל הקול

 ינש .וימדוק לכ תא אעראד ארפעכ לטבמה ,ןתפאשהו ריעצה

 םירישב םידכלתמ ,הזמ ךחוגמהו הזמ יאורהה ,דחאכ "םיטרטרופוטוא"ה

 רישבש תינושמשהו היוזבה תומדה תמגודכ( תחא תומדל םיבכרומהו םילשבה

 חצר" ןורחאה קרפב ןלהל ןודיי רשא :םכיניעל ותורעתהב םג' "יטאופ סר�"ה

 ירישב ררושמה "ינא"ה לש ותומד תוחתפתה לש וז היגוסב .)"ךלמ חצרו בא

 ררושמ רצרצה ירפסב :'הניקב תוראפתה" קרפב טוריפב יתקסע ,קילאיב

 .תולגה

 תמגודכ םיידוראפ-םייריטאסה וירישב ןה ,קילאיב לש רסובה תריציב

 לא' תמגודכ םיממורמהו םייניצרה וירישב ןהו ?',אצמית ןיאמ הרישה'

 רבד ןהש ,תונוכת הכותב תדחאמכ ררושמה לש ותומד תטלוב :ררושמה
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 ףא קילאיב .תונוילעו תותיחנ ,תוליצאו המרע ,תוינחורו תוישעמ :וכופיהו

 העיגי ךותמ םיבתוכה הלא :םיררושמ לש םיגוס ינש לע ויתורגיאב רבדל הברמ

 תרישכ ,תלצאנו הליצא ,תינטנופסו הלילק הביתכ םיבתוכה הלאו "עד בל לע"ו

 תודגונמה תוקיז יתש ןיב זע ימינפ קבאמב ןותנ היה ןמזה ותואב .םיכאלמה

 ,תינצקועה תיריטאסה הרישל ותקיז :וז תא וז תומילשמ השעמלו וזל וז הכלהל

 ותביתכ תונשב .גורפ ש"ש חסונ ,תממורמה הרישל ותקיזו ,ןודרוג ל"י חסונב

 הניחבה ןמ קר אלו ,הידוראפהו הריטאסה תבוטל ףכה התטנ ןיידע תונושארה

 רהצומב קילאיב עיבה ,תונושארה ותריצי תונשב רבכ ,תאז םע .תיתומכה

 תונכ ךותמ בתוכה ,גורפ חסונב, יטנמור ררושמל ךופהל ותלאשמ תא שרופמבו

 םיידוא תודוסי ןיב הזתניס איה קילאיב לש הל.שבה ותריש .חורה תוממור ךותמו

 .הפיכב וטלשי הלא וא הלאש ילבמ ,םיידו ראפ םייריטאס תודוסי ןיבו םיממורמ

 תונוכת הכותב תגזממה, דירביה תומדב ררושמה תא ראתל קילאיב בהא ,ךכיפל

 "תחא הפיפכב רד שחנ םע בורכ"( תודגונמ תוירב לש תוימינפו תוינוציח

 דליכיי ;'םירוענה ילילא'ב "הנוי יפנכ ,רשנ תרבא" ;'?אצמית ןיאמ הרישה'ב

 .)דועו 'ררושמה לא'ב "ץקל חפי שישיכ םימת אוה

 קילאיב רחב ,ןמאה תומד תא םלועה תורפס הרייצ ןהבש ,תויומדה לכמ

 חורה-שיא לש ותומדבו ,יארקמה איבנה לש ותומדב :םייתשב רקיעב

 לא חותפה ןולחה חכונל ,ההכ הליתפ רואל ונחלוש לע בשויה ,ינאיטסואפה

 לש תומד איה תחאה :וזל וז תודגונמה תויומד יתש ,הרואכל .הלילה רוחש

 היינשה וליאו ,הלוכ המואל םיכרד הוותמו תוירבה םע ברועמה ,רוביצ גיהנמ

 רצה הנוטק ךותב תרגתסמה ,רוביצה ןמ השורפ ,תיטסילאודיבידניא תומד איה

 קר וכופיהו רבד ןה הלא תויומד יתש ,םלוא .הלש הבל ישחרל הבישקמו

 תוכמס לש תומדכ ןיבהל ןיא קילאיב תרישב איבנה לש ותומד תא .הרואכל

 '. ,תיברעמה( תיטנמורה הרישה ןמ הלאש קילאיבש ,וז תומד .אל ותו תיטילופ

 אלא הניבהל ןיאו ,דחוימ דמעמ ותרישב הלביק ,)תיסור-תידוהיהו תיסורה

 לש הימוליג ינש יכ חיכות התובכרומ אולמב איבנה תומד תנבה .הינפ יובירב

 תומדכו הנוטיקב תרגוסמה תינאיטסואפ תומדכ( קילאיב תרישב ררושמה תומד

 .תחא תומד לש הינפ ינש אלא ןניא )םעוז ינומדק איבנ

 םא יכ ,תיכרע-דחו תקהבומ הרימא םירמוא םניא םלועל קילאיב לש ויריש

 איה תויטנלוויבמאהו תוילסקודארפה .תיטנלוויבמאו תילסקודארפ הרימא

 םידברהו םירושימה לכ תא תוחירבמש ןה .ותריש תנבהל חתפמה תונוכת

 הנוכת לכמ רתוי קילאיב תריצי תא תונייפאמש ןהו ,םבחורלו םכרואל וירישב

 תומד איה ,קילאיב תרישב תבצועמ איהש יפכ ,איבנה תומד םג .תרחא

 דצה ןמ אוה איבנה .םיבר םידוגינ הכותב תגזממה ,תילסקודארפו תיכרע-בר
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- לבא ,ומחנמ וא ותוא חיכומ ,םעה תא ךירדמה ,יטילופו ינחור גיהנמ דחאה

 לש וכופיה םג םיוסמ ןבומב אוהש ,ררושמל ףדרנ-םש םג אוה- רקיעב ילואו

 ןומהה ןמ קחרתמה ,דדובתמו ןטסילאודיווידניא אוה יכ( יטילופה גיהנמה

 ,הנטק גג תיילעל עגעגתמה ררושמה ומכ ,רבדמב םיחרוא ןולמ ומצעל שקבמו

 גיהנמ" דוגינה תא אופא וכותב ליכמ איבנה .)ןאוסה ןומהה ןמ והקי חרתש

 ,"דדובתמ ררושמיי- "יאקיטילופיי דוגינה תאו "רוביצה ןמ שרופיי- "רוביצ

 שיא" תמועל "חורה שיא" לש איהו תפסונ היציזופוא וכותב ליכמ אוה ךא

 וא וירדע תא העור תרותב םג קילאיב תרישב גצומ איבנהש רחאמו ."השעמה

 ןאכמ ,ארקמה תומימ םיאיבנהו םיזוחה ןמ המכ ומכ ,םימקש סלוב וא םיצע בטוח

 זבה טרקוטסיראיי "טושפ שיאיי היציזופואה תא וכותב ליכמ םג אוהש

 ,הלאב הלא םיכותפו םיזוחא םידוגינה ,קילאיב תרישב ליגרכ ."םירטסיליפל

 םגו תוירבה תא בוהאל םג ,טרקוטסירא םגו םעה-תלד ןב םג תויהל לוכי איבנהו

 הררשה ןמ חורבל םגו ךרד-הרומו גיהנמ םעל שמשל םג ,ןבעתלו ןהל זובל

 יטסירוגלא םירוענ-רישב רבכ .ןיעה ןמ היובח ,תיטרפ םירתס תנפל עגעגתהלו

 ,איבנה הנוי לש ותומד ןב ,חילש איבנ לש תומד קילאיב ראית- 'םי בלב'-

 ןמ חרובה ,איבנה תומד .םישגורה םילגל ענכנו הניפסה יתכריב םדרנה

 רבודה םהבש ,קילאיב לש החכותהו םעזה ירישב הללכתשנו החתופ ,תוחילשה

 ."םיאיבנ תרדא שבול"

 לילה רוחש לא ףיקשמה ,ינאיטסואפה דדובתמה לש ותומד ,היינשה תומדה

 קילאיב גהנש םשכו ,תיטנמורה תורפסב החיכש היצנבנוק איה ,ורדח ןולחמ

 םישומיש השע וז עבק-תומדב םג ךכ ,םירפוס סרדמל התייהש היצנבנוק לכב

ידוראפ  'םולח ךותב םולח' םדקומה וריש חתפב בישוה ,לשמל ,ךכ .בורל םי

 הסנמו ץיקהב םלוח ,ההכ הליתפ רואל ורדחב םימשמ בשויה ,דדוב ררושמ

 ורדחב בשויה ררושמה תומדב שמתשמה ,הז ריש .וחור יניעב ןוזח תולעהל

 לש םיילטנמיטנסה 'םיחרפו םיציצ' ירישל הרואכל המוד ,רנ רואל הלילב

 ,הזה קוחשה יגולופיטה סופדב שומיש םה ףא ושעש ,ןדאפדלוג םהרבא

 אוהש םגה ,קילאיב לש ורישב .ארזל דע וב השמתשה תיפוריאה הקיטנמורהש

 סחי תעיבקל תשמשמו ,היפ לע היצנבנוקה תכפהתמ ,יטמכס רסוב ריש

 רבודה ,"ינאיטסואפ"ה ררושמה לש וסחי הליחתב :םולחה יפלכ יטסילאוד

 ףוס תארקלו ,"ןורבדי אווש תומולחה" תניחב ,ילילש אוה םולחה יפלכ ,רישב

 יפלכ סחיה יוניש( ומלועמ קלחכ םלבקל ןכומו תומולחב ררושמה ןימאמ ,רישה

 זבו ןקפס רבודה היה הליחתב :תימואלה הרומתב םג ,ןבומכ ,ךורכ םולחה

 ,אווש תונומאמו לבה תומולחמ היונב הלוכ תיתולגה תואיצמה ןכש ,תומולחל

 ולבקל ןכומ אוה התעו ,םולחה לע ותעד התנתשה ,תימואלה תוררועתהה םע ךא
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 רישה לש ירבועה חסונהו ןיערגה ןיעמ אוהש ,הז רישב .)וייחמ קלחכ

 הינוריאה ןורקעב הנושארל ילוא- קילאיב שמתשה ,'הליל יזר' ינונאקה

 ףיקשמ לש סחי ,ותריציל רצויה לש יכרע-ודה סחיה ןמ תעבונה ,תיטנמורה

 ובירחמו רזוחו, ותריציב ינוידיב םלוע ארוב רצויה .דחאכ ברועמ-ףתוש לשו

 רזוח אוה ,ותריציב ארבש ,יביטקייבואה םלועה תילשא תא .המצע הריציב

 לש האצות איה תיטנמורה הינוריאה .תויביטקייבוסה ויתויוברעתהב לטבמו

 עלבומה עדיה לע תססובמ איהו ,ארוקהו רבחמה ןיב תדמתמ ןיע-תצירק

 תכרעמ אלא הריציה ןיא יכ ,היילשא אלא וניא הריציב יתימא םלוע לש ותיינבש

 . דבלב םילמ לש

 ההכ הליתפ רואל ורדחב בשויה ד,דובתמ ררושמ ראותמ 'םולח ךותב סולח'ב

 תויפיצ תוררועמ "יתממור יתיויש ןוזחב ידגנלו" םילמה .ץיקהב תומולח םלוחו

 היזיו וזיאל וא ,)ח ,זט םילהת ,"דימת ידגנל 'ה יתיויש" :הוושה( לא תולגתהל

 .םייח תוחוכ הב וכסניו ררושמה לש ושפנ תא וריאיש ,תיטסימ הראסו תיטנמור

 :שפנה תוממור לכ אלל ,בולעו יטסילרוטנ הארמ אב ,יטנמורה ןוזחה תחת ךא

 .)'רחשה תולעב' גיילי לש וריש חסונב( "תובחס ייולבו הפשא לג ,שפר"

 השועו תירטמה המ�סה תא תרבושה ,"תובחס ייולבו הפשא לג ,שפר" הרימאה

 יטנמורה ויפוא תא הבר המצעב תצפנמ ,םייאדיחי םיפוריצבו םילמב שומיש

 יטנמור םלוע לש הילשא תיינבב חרט ררושמה .םולחה לש "ינוזח"ה

 .הלטבמו הילשאה תא החומ אוה ודי םצעבו ,תושגר-רועס

 ,תוישירחה תוחורה לש ןביט לע ררושמה-רבודה ההות 'הליל יזר'ב

 חסונב ,תולאש תרדס ררועמו ,חותפה ןולחה דעב ורדח ךותל תובנגתמה

 םה ןיאמ" :ןידה אמלעמ אלש ,תיגאמ תוכיא חורה-ילגל קינעמה, יטנמור-יטויפ

 ישרחה ןםה ימ ןירדחל / םינודא ןיא ומכ ,תושר ילב םיאבה / םינומלפה תוחורה

 ,ןהייח המ ןתוחורה ,ללכב ,המו / ןםיארנ םניאו םיאור שרח םילגרמו / םיריצ

 ץפנלו תיטויפה תיגאמה תוכיאה תא לטבל גאוד ררושמה-רבודה, דיימו ;"ןןבוט

 אכוחל השועה ,תישעמו תחכופמ הרעה תועצמאב ,הנבש םסקה תיילשא תא

 ןה לבה תולאש- תולאשהיי :חרט ובוציע לעש ,ירותסמה רואיתה תא אלולטאו

 לש עודיה וריש לש הנושארה הפורטסבש ,וז רחא וז תופכותה תולאשה ."ןבומכ

 תוהותה ,הפוריא חרזמב תיטנמורה הרישה לע תובר עיפשהש :םולחה' ןורייב

 הנובה ,עשעושמ ידוראפ שומישב ןאכ תואב ,םיללצהו תוחורה לש םתוהמ לע

 .סותאב לש הנפ ?i ב דימו ףכת הצפנמו המוסק הריווא לש הילשא

 קפס ,חותפה ןולחה דעבמ רבודה-ינאה הפוצ םייניצרה םייתוגהה םירישב

 תירוגלאה תורפסה לש םירוגשה הירזבאמ רזבא קפס יטרקנוק הרואפת רזבא

 רוחש לא ןולחה ןמ ושאר תא רבודה איצומ ,לשמל :הליל ירוהרה'ב .תיאדיאה
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 תורצל זמר ,ןבומכ ,םה םיכשחמהו הפףסה ,הרעסה תללי לא ונזוא הטמו ,הלילה

 םיינורכיזה וירישבכ ,וחילש אוהש רוביצה לעו רבודה לע תושגרתמה

 תיטנמורה תומדב אופא השע קילאיב ,לשמל ,אריפש א"ק לש םיימואלה

 יניצר שומיש ןה ,תיששעה רואל ,ונולח דיל בשויה ררושמה לש הרוגשה

 ןהו תיטרקנוק ךרדב ןה האב איה וירישב ,לתהמ ידוראפ שומיש ןהו םמורמו

 ,ללכבו ,הלילשה ךרד-לע ןהו בויחה ךרד-לע ןה ,תירוגלא תטשפומ הרוצב

 םיגשומ םה קילאיב תריציב, ןולחה ךוותמ םהיניבש ,"ץוח"הו "רדחה" יגשומ

 הפי ץוחה ;ותורדקב קנוח םג ךא ,ךכוסמו ןנוגמ רדחה ,םייכרע-ברו םיבכרומ

 םג ךא ,שודיח לש תוחורו רוא איבהל יושע ןולחה ;םייאמו ןכוסמ םג ךא ,התפמו
 םג ,תויאליטרע םיאפר תוחורו תונכוסמ םיצרפ תוחור רדחה לא איבהל לולע

 לש ובצמ ,ךדכדמו קיעמ בצמ םג איה :הל םינפ-לפכ קילאיב תרישב תודידבה

 ,ןמאה לש יעבטה ובצמ םג איה ךא ,ער אללו חא אלל םלועב ודבל בזענש םותיה

 תודידבה ירואיתמ המכב תוארל ןתינ ,תטלחומ תושירפב םיינבאה לא בשויה

 ,הלפאה ותניפב דימתמה לש ותודידב( קילאיב תריציב "םייביטקייבוא"ה

 ,ינעה דמלמה לש ותודידב ,'תוצח ןוקית'ב ללפתמה ידוהיה לש ותודידב

 יפיטיכראה ובצמ לש תונוש תויצמרופסנרט ןיעמ )דועו ותחפשמ ינבמ קחורמה

 דוסי איה הוףאמהו היופכה ,תררואמהו תכרובמה תודידבהש ,ררושמה לש

 םימעפלו )'תףמתי' ,'ידבל'( תודידבה לע ןנוקמ קילאיב םיתעל ,תומדא ילע וייח

 ןיאב ושפנל דדובתהל לכוי הבש ,הנטק גג תיילעל וא רתס תניפל קקותשמ אוה

 רבדמב יננתי ימ" איבנה לש תעדונה ותשקבל דה ןיעמ שי וז ותשקבבו( עירפמ

יחרוא ןולמ  ,)"ם

 ירבעה ררושמה תומד . ז
 ,'הליל יזר' רישה רוביג ,"ינאיטסואפ"ה ררושמה לש ותומדב תנחוב תוננובתה

 בשויה ,יפוריאה יטנמורה ררושמה לש תילנויצנבנוקה ותומד יבג לע יכ ,הלגת

 ,תפסונ תומד "הבכרוה" ,הלילה יכשחמ לע ףיקשמו ההכ הליתפ רואל ורדחב

 לש יפיטיכראה ררושמהו הזמ ןמזה-ןב ררושמה ,ירבעה ררושמה לש ותומד איה

 טיבמה ,רדוקה יטנמורה ררושמה תומד לש התועצמאב ,הזמ םינורחאה תורודה

 יממע סופיטמ תכפוהה ,הנתשמ תומד בצעל קילאיב ליכשה ,לילה תכשח לא

 בצינה ,ינרדומ יטנמור סופיטל ,ן f\ יה םלועה יכרעב וחוכ לכב קבאנה ,געלנ

 תועונתש ,ירוטקירק "פיטסקל $I פיי ונינפל ,רישה תליחתב ,הווהב וילגר יתשב

ינייפוא ורוביד ןונגסו וינפ  תגעב רבדמ אוה( ,שרדמה-תיב ילספס ישבוחל םי

 ,"ר�ולכ"ו "תול\ז W " תמגודכ םילמ ולש גולונומב ץבשמו ,תנשוימ םינדמל

 חסונה תא שטונ אוה אעמק אעמק ךא ,)םהיסומלופב םימכח-ידימלת גהנמכ
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 תא אוצמל הסנמה ,יליכשמה-ידגנתמה ילאנויצרה חסונה תא תוברל ,ןשיה

 ,םיכשחמ" אל םא ,הלילה והמ( הנומת לכ ירוחאמש תיטסילאירה הקמנהה

 ,תנשוימ תודגנתמ לש קבא םע ,ליכשמ לש סופיטמ .)"רמוגו לצ ,היימוד ,רוח�

 ןמ חרוב אוה .םיל רב�מש "םיאלפ ץרא וזיא"ל עגעגתמה ,ןויצ בבוח ךפוה אוה

 ויכרצו ויתופיאש .תיאליטרעה הפיאשה לאו היפוטואה לא תיתולגה תוימומקעה

 תכימנמ ותלוכי ךא ,םיבכוכה לאו םיבעה לא אירממה ,רשנכ םיקחש יעיקרמ

 לע קילאיב ירבדל הוושהו ;"םייתמאכ ץראה לע ילצא קר"( ויךשה תסיטכ סוט

 ולא לש םהימינב" :'הריעצה ונתריש' ותסמב הלכשהה תפוקתב הרישה בצמ

 ינפ לע םייתמא :ויךשה תסיטכ ןיידע התסיט .התייה 'תיחורפא' ונתריש ןיידע

 ט"יה האמה לש "תיטילופומסוק"ה תירבעה תורפסב הב שי ,עמשמ .)"ץראה

 ,םעה-דחא לש ויגשומל קקדזנ םא ",תלוכייי ןיבל "ךרוציי ןיב שממ לש רעפ

 שבוחמ הנתשנש ,רבודה רמוא ,ןאכו( 'תלוכיו ךרוצ' "םיריעצה" דגנ ורמאמב

 /- ררועתה יב :לדג ,לדג ךרוצה" :יסופיט "ןויצ בבוח"ל שרדמה-תיב ילספס
 םוקמה רצ םואתפו" ןנולתמ ףא ונררושמ .)"ררושמה שוח ותפצוח זוזע לכבו

 לש םתנולת תא הריכזמ וז הנולת ףאו ,"יתרוק לצ תחת חטתשהמ / יתמשנל

 רבחמה .רמאמ ותואב הילע גלגלמ םעה-דחאש ,)"םוקמה ונל רצ"( "םיריעצה"

 גוח ינבמ ויארוק םע דחוימבו ,ויארוק םע תוינגלגל ןיע-תוצירק ףילחמ עלבומה

 ,ינרמויהו ינתפאשה "ריעצ"ה ונררושמ לש ויתורמוי ןובשח לע ,הסדוא

 .םימש ימשל קוסנל השקתמה ,"הצונה-בר"

 אלפומה תא :הלפאה ךותב הנוכנה ךרדה תא הלגמ ררושמה-רבודה ,ףוסבל

 תא אוצמל לוכי אוה .תומוהתבו םיהבגב ,םיקחרמב שפחל ךירצ אוה ןיא

 ה@ שמשל אלא ול ןיא .הנטקה וריע לש רתויב םיילאנבה תוארמב אלפומה

 םיתבהשכ םג ,תוארמה ןמ וילאמ הלוע אלפומה ."ןושל" ןהל קינעהל ,תוארמל

 .ןיטולחל םישוח יללושמ ןיע ימותסו םימליא ,םישירחמ םיפוחסהו םילדה

 ,יניצרו ןכ ,יטנמור ררושמל ףוס ףוס היה געלנהו ךחוגמה "ונרוביג"

 .םינורתפ אלל תומולח לש היכיטס איה ורובע תואיצמהש

 ןאכ תפקתשמה( תיטסיביטיזופה-תיליכשמה הקיטאופה לש היללכ תייחד בגא

 בגאו ;)הנושארה הפורטסה ןמ ריחמ-לכב-טסילנויצרה לש תכחוגמה ותומדב

 תריש לש תיטסילטבמיטנסה הקיטאופה לש תויאליטרעה היכרד תייחד

 ינשה וקלחמ, ינרמויה-בולעה ררושמה לש ותניקב ןאכ תפקתשמה( ןויצ-תביח

-תצרופ-תויקוחה לא "ונרוביגיי עיגה ,)"תואלפ ץרא וזיא ןברוח לעיי ,רישה לש

 םדוק :ותוישיאב רומג ךפהמ ךרע ,ףוס ףוס .תיטנמורה הקיטאופה לש םיקוחה

 םיזרלש עדוי אוה התע ;לבגומו רצ היה ומלועו ,םיזרה לכל תונורתפה תא"עדי

 תומולחב םחלב אוה רבעב .ינופיל;פו רישע ומלוע ןכ יפ לע ףאו ,םיבורתפ ןיא
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 ומב האור אוה התעו ,"ןורבדי אווש תומולחהיי יכ ןימאמה ליכשמכ ,םילשמבו

ילנויצריאה "לבהה תומולחיי דציכ ויניע  עימשהלו תושממ שובלל םיליחתמ םי

 ."םינורתפ ילב תומולח" תניחבב םה יכ ףא ,םיקד םיזמר

 םירקסנ ,"פיטסקל�פ"ה רוביגה תומדב הלחש ,הזופרומטמה רואית ידכ ךות

יונישה לכ םג  תישאר ןמל השדחה תירבעה תורפסה לע ולחש ,םייטאופה םי

יחתה תישארל דעו הלכשהה  תא קרו ךא רקוס וניא ס"רת תנשל "חולה ריש" .הי

 דוד לש םייטסינוטיילפה "חולה יריש"ב לבוקמכ ,תפלוחה הנשה יעוריא

 ץיקב םסרפתה 'הליל יזר'( 'ףסאיחא חול' תא הנשו הנש לכב ןחתפש ,ןמשירפ

 יכ ,)םירשעה האמה תא תחתופה הנשה איה ,ס"רת תנשל 'חול'ה חתפב ,ט"נרת

 לוחה תריש לש תימרונפה הריקסב ומכ ,תפלוחה האמה יעוריא תא םג םא

.הריעצה ונתריש'ב  הצחמל-תירוגלאה ותומדכ איה רבודה "ינא"ה לש ותומד '

יפ ירופיסמ תומולחה לעב ינפס לש  המויסל הברקה האמה ליגכ וליג .גרברי

יוניש לכ תא ורשב לע שוחל קיפסה אוה ןכש  םייתרבחה תואיצמה י
יוטיב תא ואצמש ,םייתוברתהו יונישב םי יטאופ םי  אופא לוכי אוה .םיגילפמ םי
 תירוגלא תומד םג ךא ,תיקיזכ םיעבצ הפילחמה ,תיטמימ תומד תויהל

ידוהיה םייחה תוכופהת לכב התסנתהש ,תיטמימ-יז  .הרשע-עשתה האמה לש םי

 אוה ףא ןאכ ףקתשמה ,רצה ישיאה לגעמה תא תורשפא ללכמ איצןהל ןיאו

 תא םג ,תימצע הינוריא ךותמ ,הז ינוטיילפ רישב רקוס קילאיב .םוקע יארב

 לכ תא דחא רושע ךותב ץוףכמב הרבעש ,ומצע ולש תיטאופה תוחתפתהה

יונישה יטאופה םי  ןוגכ( תיריטאס תיליכשמ הקיטאופמ :הלכשהה תפוקת לש םי

 ,)תידגנתמה ןי'זולוו תבישיב וירוענב בתכש תודיסחה דגנ תוריטאסב
 :םינינפכ הלוחש ץרא' םימדקומה וירישב ןוגכ( תינויצ-תביח הקיטאופל

 תגספ לא עיגה הבש ,תיטנמורה הקיטאופה יוליגל דעו )דועו 'הדיסחה ףנפנתו'

 לאו םיבכוכה לא תוילובר 9 יה תופיאש הב עיבהל ךרטציש ילבמ ,ויגשיה

 עדי הירקיע תאש ,הקיטאופה לש רהצומ שומימל עיגה 'הליל יזר'ב .םיבעה

 :דימתמה' לש החיתפה יעטק תביתכל דע ךא ,תומדקומה ויתורגיאב דוע עיבהל

 ראית םהבשו ,ח"נרת ביבאב 'חולישה'ב רישה לש ומוסרפ תארקל ורבחתנש

 הכלה השממל עדי אל ,תירותסמו תפעוצמ ךרדב רכומה םידוהיה בוחר תא

 'גדירלוקו 'תרווסדרוו ירבדכ תעדויה ,תיטנמורה הקיטאופה איה ;השעמל

 תאו ילאנבבש אלפומה תא תוארלו דחא יפרןמא לילבל םידוגינה תא גזמל

 .אלפומבש ילאנבה

 תא ןטקומב תפקשמה ,הז רישב רבודה לש "הירך.כtיל היפרגויב"ה ,השעמלו

 ותוחתפתה תא- רצה לגעמבו ,הלכשה תונש האמב ותוברתו לארשי םע תודלות

 ,ירבע רפוס לכל תינייפוא ,ותריציל ןושארה רושעב קילאיב לש תיטאופה
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 ,"תייללכ"הי "תיישונא"ה לא שרדמה-תיב לש תומאה ת"לדמ וכרד השעש

 יראב םיילנוסרפ תודיסי םג רבודב וב שיש תורמלו .הפוקתה יריעצל ימסק הכש

 ההוזמ רבודה ובש ,יריל ינרןטקינ ןפואו םינפ םושב הז רישב תאורל ןיא ,םוקע

 הרישה תרוסמב ,ינוריא-ידוראפ וןטיילפ םא יכ ,עלבומה רבחמה םע

 איה רבידה הבש ,ותריציל ןישארה רישעב קילאיב לש תידוארפ-תיריטאסה

 םע ףילחמ רבחמהשו עלבימה רבחמה לש ילוק וניא ן:;לוקש ,הוידב תימד

 גולונומה וא ,"זא KQ "ה תקינכטב( הנובשח לע תיינוריא ןיע-תוצירק ויאריק

 ךא ,"חולה יריש"ב לביקמה ןמ יביטקוב�ו הבועמ ייש ונינפל םנמא .)ןנגיסמה

 יריל ריש וב תוארל וןיסינ לכו ,בהוכנ רישה ןבוי הזה ינראז'ה רשקהה וךתמ קר

 .העטמ ףאו יקלח ןייסינ חרכהב אוה ילנוסרפ

 ןירשימב תילוהע ,"תויטאופ סר I:.t "ה תורימאה ךותבש ,אןפא ררבתמ

 ,העידיה א"הב ררישמח לש יתמרד קר אל תרייטצמ ,קילאיב תריצימ ןיפיקעבי

 .רבעבו והיהב ,ירבעה ררישמה לש יתומד םג םא יכ ,רתא לכבי רוד לכבש

 שי אך ,םלועה-תומיא ןב והער םע ףתימשה ומ הברה ןבומכ שי ירבעה ררושמב

 'ןאצמית ןיאמ הרישה'ב .ררישמ םתסמ יתיא םידחיימה ,םינממס המכ םג יב

 וימי תא שידקמה  א"הב ררושמ� רבודמהש ,םשירה הליחתב רייטצמ

 ,םשירה תא םיקזחמ ם'יגוליתימה םירוכזאה .סוסגפל �יתיליל תאי ריקרמל

 תכפהמה ,הטנואפ הלילכ רישה לש ופוסב .םלועה תומיא ןב ררושמב רבודמהש

 רש יתמ" רוגשה ידייה םגתפה .)"ינועמ םא יכ רש ירבע ןיא יכ"( הז םשור

 תיניצר הסרגב .העתפהו וךפיה תורטמל ןאכ לצונמ "בער אוהשכ זידייה

 :לארשי תריש' ,בכרומהו הבועמה ךא ,םדוקמה רישב אשינה חתימפ ,תממורמו

 םילדבהה תא שריפ "הרציצח תעורתו רוניכ תיימה" קרפב ןאכ ןודנה ,הז ריש

 והער ןיבל ,בביימה רוניכב זחואה ,ירבהע ררושמה ןיב ,"וישע"ל "בקעי" ןיבש

 יניינע ,קילאיב תרישב ליגרכ ."םילמע תומלהל" ודי חלושה ,םליעה-תומיא ןב

 םייתסמ רישה .הלאב הלא םיכורכ םייטאיפ תיגה יניינוע םייפיסוירוטסיה תוגה

 הצר ןל ,עמשמ. רכו "שבי ץיצ / הלוגב לארשי ריש המ יכ" :ףתכ תכישמ ןיעמב

 רפסל וילע היה המוש ,"לארשי תרישיי לידגה סופאה תא רילש ירבעה ררושמה

 יל .ףתמרה תטלעב קמנש ,שביה ץיצה לש יאירה-יתלבוה בולהע ורופיס תא

יוטסיהה הצר  ירופיס יטעב טורחל היה לוכי אל ,ומע תירוק את רפסל ירבעה וןר

 .םליעה-תומוא לש םיסופאה את םיארפמה הלא מרכ ,הרובגו הלילע

 "תינונאלt"ה הקירילב ררושמה "ינא"ה לש ודממעב תורומת .ח

 ,םירשעה אהמה לש הפ Q לע 'הליל יזר'כ אוה ףא בתכנש ,'המותי הריש' רישב

 הברה בקר"ב םיעוקשה ,ביבא םרטב ,ויתס תעל םמודה רעיה יקמעמ םיראותמ
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 עבט רואיתכ תואריהל יושע רואיתה ,"שרוחה תבוזעב םרענ ףרוח לש תופוקת

 ותרישש ,ידיחיה רימזל הרואכל תנוףכמה הרעהב םייתסמ אוהש אלא ,וטושפכ

 לא תוחפ אל תנוףכמ איה השעמלו ,רעיה יקמעממ המלכנכו הדרחכ תבנגתמ

 בקר ךותמ ססוהמב הלועו תעקובה ,ורוד יררושמ לשו קילאיב לש ,דיחיה תריש

 ז,דוב רימז לשכ אוה םירשעה האמה ףס לע ירבעה ררושמה לש ובצמ ,תורודה

 לכ בקר ,"םילבונו םישבי ,םישומכ םילע ןומה" ןיבמ עמשיהל ךירצ ולוקש

 ,ברקה ביבאה תא רשבל ודיב הלוע בר ישוקבו ,תורודה

 וללוחתנש ,תורומת ןתוא לכ יולג יוטיב ידיל ןיידע ואב אל 'המותי הריש'ב

 ,הלא םינשב :התיתשתבש הקיטאופבו קילאיב תרישב "האמה הנפ�" תונשב

 ותומד ןיבל "ירבעה ררושמה" לש ותומד ןיב תרבוגו תכלוה תוברקתה ןהב הלח

 ירוגלא ררושמ דוע אל ,עלבומה רבחמה םע ההוזמה ,יטנתואה "ינא"ה לש

 כ:ףהיז לוכהש ,םיירלוקיטרפ רכיה יוות תלעב תומד םא יכ ,ונינפל ילנוסרפמיא

 תויטאופ תוטלחה המכ קילאיב ךרע "האמה הנפמ" תונשב ,אפוג קילאיב םע

 יריש"כ תינשמ תכרעמ טעמל( ותביתכ לכ לע עיפשהל ויה תודיתעש ,תוינורקע

 ןאכמ )הלשמ םיקוח ןהמ תחא לכלש ,םידליה ירישכ תינשמ תכרעמו "םעה

 םא יכ ,קילאיב לש ותביתכב ןשיה תא לטבל ואב אל הלא תוטלחה ,אבהלו

 התעו ,הריציה ילושב רבעב םיענצומ ויהש ,תודוסי ןיב תוטננימוד ףילחהל

 :ויריש תיזח תא שובכל ויה םידיתע

 אלו "יטרקומד" התעמ אהי ,םירישה זכרמבש ,ררושמה "ינא"ה •

 תא םנמא הניכ גרובצניג רשא ,יסאלקואנה רפוסה ומכ ,"יטרקוטסיראיי

 קחרתמה ,טרקוטסירא וימי לכ ראשנ ךא ,"םעה דחא" ענטצמה יוניכב ומצע

 וטושפ ,"םעה דחא" תויהל טילחה קילאיב וליאו ,הייוליגל תויממעה ןמ

 תידוהיה תולדל יסופיט םייח רופיס לעבכ ומצע גיצה וירישב ,ועמשמכ

 ,ילדנמ לש 'אכבה קמעב'מ ןתניתנכ תוחוקלה תונומתב ,הפוריא חרזמב

 לא ,םעה תורוש לכמ ,ויארוק תדהא תא ילטנמיטנס-יגארטה ורופיסב שכרו

 ,חדומ ךלמ ומצע שחשמ ,וימי בורעב רזח תיטרקוטסיראה הדמעה

 גצוה םינושארה םירישבש דועב ,ורתכ תא ונממ םילזוג םינפחי םיריעצש

 ינשה רושעה ןמ לחה ירה ,ימוק רואב ) VOLKSTYP ( "יממעה סופיטהיי

 הדמע ךותמ אלו ,םימחרו היתפמא ךותמ טושפה םדאה גצוה ותריציל

 יריש" לע ,רומאכ ,םילח םניא וירחא םיאבה ןכו הז ללכ( תגלגלמ תיריטאס

 ,)קילאיב תריציב תינשמ תכרעמ םהש ,םידליה ירישו "םעה

 היאשונשכ םג ,תיריל וא ,תיפרגויבוטוא תוזח התעמ המצעל ץמאת ותריש •

 םייביטקלוקה םיניינעה ,םייפיטיכרא וליפאו םייביטקייבוא ,םיללכ ויהי
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 םוצמצ ,הרואכל םייפיצפסו םיישיא םיטרפ לש עפשב ועלבייו וענצוי

 התעמ וקינעהש םה ,יטרפהו ישיאה ףרצמה-רוכב ןיינע לכ תרבעהו סודומה

 דימ וררועש ,םהל תרינייפואה תויטנתואהו תונכה תא קילאיב ירישל ךליאו

 הבושק האירק ,רודה-ינב ,םיארוקה רוביצ ברקב הדהאו תוהדזה תושגר

 הנפנ,ז"ב הב לחש ,יטנמורה ךפהמה רחאל םג יכ ,הלגמ קילאיב תרישל

 םיילאירוגטק הקיטמת יסופד העקרב ורתונ ,הפוס דע השעמלו ,"האמה

 תמדקומה הביתכב שמישש ,וישעו בקעי רופיס ,לשמל ,ךכ ,םיילנוסרפמיאו

 ,תורודה לכבו השדחה תעב ,םייוגה ןיב םעה לש וייח רופיסל הליבקמ

 ,יישוח-יתייווח דוסי תללושמה ,תיפיטוארטסו תירוגלא הרוצב בצועו

 ,ישיא-לע דממ םג ול הנקמו ,'יבא' יפרגויבוטואה רישה עקרב םג דהדהמ

 תונוסרפ ,םייביטקייבוא םירבוד לש םבוציעמ "האמה הנפמ"ב לדח קילאיב

 ינבל תדחוימה הגעב ,ןנגוסמ גולונומ( "זאקס"ב םירבדמה ,תויתורפס

 ,)רוביגה ךייתשמ וילאש ,יתרבחה רזגמה

 ,תוידוראפ-תויריטאסה ,תוילותיהה היתומגמ תא התעמ עינצת ותריש •

 תלבותמ הביתכל תיעבטה ותייטנ תא ,תממורמו תיניצר תוזח שבלתו

 ,רוכזכ ,ןווכתמבו עד�מב התעמ קילאיב עילבה דודיחבו תופירחב ,רומוהב

 םסרפשכו, דובכ רחא םעה-דחא וילא ריזחה םייטסירומוהה ויריש בור תא

 תא ,םירקבמהו םיארוקה תכרעהל הלא םיריש וכז אל ,'הריפצה'ב םקלח תא

 הבושק ןזוא יכ םא ,תילטנמיטנס-תיטנמור תונכב וא ,בגשב רימה רומוהה

 םייגארטה םירישל וליפא םיוולתמה ,םיילותיהה יאוולה-ילילצב ןיחבת

 ,)ןלהלש "ןמאה תדגא" קרפב 'יתריש' רישה חותינ האר( רתויב

 אמויד יניינעמ ןוטיילפל םיאיה ,"םיכומנ" םיניינעב דוע קוסעת אל ותריש •

 יניינעל דוע שרדית אלו ,) MARKED ( םינ�נ,ז�סמ "תונמדזה יריש"לו

 חסונ התעמ ביצת ,םמוקמב ,םמוקמלו םנמזל םיפיה ,םיקהבומ הילאוטקא

 דעו ישיאה ןמל ,םיבר םישוריפל חותפה ,רתוי יללכו רתוי הובג

 קינעה ,ידיימ יטילופ עינמ ךותמ ריש בתכשכ םג ,ךליאו ןאכמ ,ילסרבינואל

 "ןאכ"ל רבעמ וריש תא םילעמה ,םייללכו םיבחר םידממ ורישל

 ,"וישכעיילו

 ,רגבתמ ,דלי- ריעצ םדא לש תיפצת-תדוקנ התעמ המצעל ץמאת ותריש •

 תו·רצ עבש ,ןקז םדא לש אלו- תידליה םלועה-תייאר לא רזוחה רגוב וא

 םהבש( הצחמל םיירוגלאה ,םימדקומה םיימואלה וירישבכ ,םירוסייו
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 לא .)לבסה תועדיו השישיה המואה לש תירוגלא האובב אוה שישיה רבודה

 תונש ירישב ,םימיל קילאיב רזח ,םיטמקה שורח ,רגובה "ינא"ה

 תניחבב דוע התייה אלו ,ולש ותומד תא המתא וז תומדשכ ,יםשולשה

 וא תיטמימ ,תיתורפס הנוספרכ ,ןקזה "ינ"אה תא .תיתורפס הלבוחת

 ךילמשש ימכ "האמה הנפנ,ז" תונשב קילאיב ךילשה ,הבוציבע תיטמימ 15

 ,השדחה הפוקתל מויאתיש ,ים דשח םידגב הטע המוקמבו ,תונשי תוצלמח

 .תימואלה הייחתה תפוקת

 לש ותומד גם הרבע ,ררושמה "ינא"ה תומדב ולחש םייונישל ליבקמב

 לש ותריציל ןושארה רושהע תצורמב תוכופהתו יםלוגלג ירבעה ררושמה

 רבחמה לשו "ינא"ה לש ותמוד תא אהלמ הפיפח תפפוכח סהפת נש דע ,קילאיב

 לש ותומדל תימינוניסו ההז וז תומד םימדקומה םיירוגלאה םירישב .עלבומה

 יזר' רושעה ףוס ירישב .המואה לש הכודקניס אלא וניאש ,ימואלה "ינא"ה

 הילוחכ שפתנ ירבעה ררושמה דערו 'יתריש' ,'תרגיא' ,'המותי רה יש' ,'הליל

 תריש לש יהלוגלג תא ףטחב םירקוס הלא םיריש( ים נורחאה תורודה תלשלכש

הוהה לש תוססוהמהו תועונצה תול M הב םיאורו ,לארשי  תרתוכ-תלוג ןי�מ ר

 ררומשה שבול, לןיאו ינשה רושעה ירישב .)תאחכ תיאורהו הבולע הירסרסיהב

 ררומשה לש יזrביאספה הדמעה תאו ,םיאיבנ תרדא ללכ-ךרדב ירבעה

 רתוי תצרמנו תיביטקא הדמע הפילמח ,חתר.פר ונולח לומ בשויה ,יביטטידמה

 .רוביצה יפלכ תיחצנ הניט הרוצא ובלבש ,םעז אינב לש

 ולהקו ררושמה זםכלו יל המ .ט
 ייתומצעב הרוצע הרישהש ,יארקמה אינבה לש ותומד ןב ,יטמנורה ררושמה

 הכחותה ירישב גם .הרבחה םע דימתמ טקילפנוקב ועדיכ יורש ,"תרעוב שאכ"

 לש סחי ררוש ,איבנז:ררושמה אוה רבודה "ינ"אה םהבש ,קילאיב לש

 םשכ ,וdוא ".?כםלו יל המ" תניחב ,רוביצה ןיבל ררושמה ןיב םזינוגטנא

 לש וסחי םג רכ ,םילוגלג מהכו המכ הרבע ררומשז:"ינא"ה לש ותומשד

 םינמענה יפלכ חסיה הליחתב . m ידוסי תורומת רפכומ רבע ולהק יפלכ ררושמה

 ךפהנ אוה ףוסבלו ,תוניובעו תושידאב ףלחתמ אוה כך-רחא ז,האו סיח אוה

 ,סורהל ,"סתא"ל ערהל "יאנ"ה לש ונוצר תא אטבמה ,ילנ��י םזע לש סחיל

 ד.ימשהלו ץתנל

ה ,,,'לי תריש חסונב ,אימש יפלכ םעזה הנפוה ,םינושראה וירישב  התברש

 רישב םינויבאה לש םיעןןיעה לומח .הנוילעה החגשהב תודבכ תומשאה חיטהל

 לע לזרבה ימשו"( םימש יפלכ מהישאמ בעצא הנמפ 'יםנצבק לבח' זונגה
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 אושנ 'הליל ירוהרה'ב .)"תטעוב והואג לגר ונתליפתבו / םיררופתמ ונישאר

 ןיא" תיטסילייהנה הקנסמל יע?1גו ,םירדוקה םיבעה לא ,םימורמל ויניע רבודה

-ישיאה "ינא"ה הד·,מ 'הנטק תגריא'ב ."הלילו הפסI' קר בשק ןיא ,ןוזח

 רךתמ ,יםשודק תומ תומל וראווצ תא טשפו ןידה תא קידצה יםנלפ יכ ,ימאולה

 / ,יירוענ ןומא יב ןיא ,האה ,התע ךא"( הנומא דער וב ןיא דם יכ ךא ;המלש הנומא

 רס / שםה תשודק ןיא ,יידודנל תילכת ןיא שע תיב יחטבמ ,םימחרמ יתשאונ

 ימש / רכ;זו;זכ ימעד יכ עדא םא ףא ךו;:אי הושדקה חור הרס ,יםהולא לצ
 ז>בל תוישקל סיזרפירפ ,לחב ימש םה םימשה .)"תרשחנ ץרא לע תויצב לזרב

 למשו למס אוה ,וןלחל דעמנ טבינה ,הלילה רוחשו ,הנוילעה החגשהה לש

 אילפהל כברומה םדקומה רישה אוה הז ללכמ אצוי .הנומאמ ןקורתנש םלועל

נסה ויוביעב טלובה :לארשי תריש'  אצוי וב רשאו ,רסובה תריש עקר לע יטמ

 יכ ,רבודה לבוק הז רישב .להקה דגנ םא יכ ,םימש דגנ אל הנואשרל ררומשה

 ;"יםלרע תובל לע" וריש תא רישל ץאלנ ,רוניכב זחואה ,ירבעה ררומשה

 לבלק םיכבומ םניאש ,בל ילרעו ןזוא ילרע םה ררושמה לש וינמענ ,רמולכ

 .החכות

 יריש רוביחב תוברהל יקלאיב לחה ,ותריציל ןושארה רושעה ףוס תארקל

 ,וןאשרה ינויצה סרגנוקה תוסנכתה ימי ויה םימיה. רוביצה יפלכ החכותו םעז

ודא לע הנלבוק רבחל קילאיב רחב ,םעה תלודג תא ראפ.מד ןונמה םוקמבו  ותיש

 יריש לש הרדס תחפ 'םעה ריצח ןכא' .שגרמה ירוטסיהה עוריאה חכונל םעה לש

 לפשמוו החמנ םינמענה רוביצ םהבשו ,להקה יפלכ תינפמו הכחותה םהבש ,םעז

 השארנ אל רוביהצ יפלכ החכותה תדמע ."איבנ" ררושמ לש החכות אשמב

 :יתיכז אל'( תישיאה קהירילה לא םג הלחלחו ,תירוביצה רהישה לש התלחנ

 תובר תוניחבמ אוהש :יתרי W ב .)דורע 'םכיניעל ותורעתהב גם' :ישפנ החש'

 יפלכ רבודה לש תויטנלוויבמאה תרכינ ,קילאיב תריציב הנפמ ריש תונושו

 תא יתלחנ ןיאמ עדתה"( תיליאגלוק הלאשב וארוק לא הנופ אוה הליחת. יונכו!נ

 כםירדהל פץח אוה וליאכו ,וירKוקל רבמחה ןיב תררוש הווחא וליאכ ,)"יריש

 ףוסב ,תוביבחה תוארוקה לא רבודה לש הביבחה היינפה ןיכו!( הריציה יזרב

 םא'ב החנמה-רבודה לש תי�דידה היינפה ןימעו : m פת לשב' םגרומתה רישה

 רההמ דע .)ידהריה םלועה יכבנב וארוק תא ךירדמה :תזעל ךשפנ תא שי

 אוה ןודז לש טרוק ילב אל .וב עתעתו וראוקל וןצל  ךא ררושמה יכ ,ררבמת

 לע םרענ-אלמ רופיס ול רפסוי וליאכ בחכה םושרה תא וב עטנו ללוש וכילהר

 יכ ראוקל ול ררבתמ ךשמהבש אלא ,תיטרקוסטיראו הדבכנ םיררושמ תלשוש

 ן-שתקירח ,רוסחמ ,תומתי לע יגארטו רמ רופיסב וטיעלה ררושמה "ינא"ה

 החטה לש סחיכ ררבתמ ארוקה יפלכ ילאיגלוקהו ביבחה סחיה .דםי-תורירמו
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 ·העיתפמו הדח תינפת לבקמ רישב רצונש שפנה-ךרעמ לכו ,תברוצ תיטסקרס

 לש תמדקומה תיממע-ודיספה הרישה ןיב רבעמ תילוח ןיעמ איה 'יתריש'

 ינשה רושעה תא תנייפאמה ,תינונאקה הקירילה לא ,הזנגנ הבורש ,קילאיב

 יפלכ קר אל ינוריא סחי תחא אל רכינ תמדקומה "תיממע"ה הביטחב .ותריציל

 ראשה ןיב אוה יוזבה רוביגהש ,עלבומה רבחמה יפלכ םג םא יכ ,יודבה רוביגה

 ,הינוריאוטוא תולגל קילאיב לדח תינונאקה הקירילב .תירוטקירקה ותאובב

 ידכ ,ורוע תא רבודה הנשמ ,הלא םירישמ םיברב .ולהקל רקיעב גועלל לחהו

 םהינפלש ,ןימאהל םתוא התפמ אוה הליחת .םהב עתעתלו וינעמנ תא תועטהל

 אוה ,תגשומ םתדהאש עגרמו ,םתדהאלו םהימחרל קוקזה ,בולעו חוחש םדא

 לשו ירפ 'מ לש םהיחותינ האר( םתדהאלו םהל זבש ימכ הלגתמו ורוע תא ךפוה

 יכ ררבתמ .)"םתא"-"ינאיי תוניועה יסחי ןמיסב םידמועה םירישל יתרפאה 'י

 יוטיבכ הליחתב הארנש המו ,תירוטרה הדמעה תפלחתמ קילאיב ירישמ םיברב

 השקבה .לוזלזו הוואג לש יוטיבכ ךשמהב הלגתמ ,תדסחתמ תוענטצה לש

 רוביצה תייחד לש הדמעב הלא םירישמ םיברב תפלחתמ רוביצה תדהאל

 . ויוזיבו

 "ןוזאלא"ה תומד לש הילוגלג תא יתנחב תולגה ררושמ רצרצה ירפסב

 הלוגלגב יכ הנקסמה לא וב יתעגהו ,היתופוקתל קילאיב תרישב הריהיה

 םדאה" תסיפתמ תודוסי םג קילאיב תרישב ריהיה רבודה תומדל ולחלח ינונאקה

 'ארטסותרס רמא הכ'ב ,לשמל ,םימלוגמ םהש יפכ ,השטינ לש "ןוילעה

 תונטקה חורל זובו בועית תשוחת םע דחיב ,)ןמשירפ דוד לש עודיה ומוגרתב(

 דוד תירבעל םגרת ותריצי תא םגש( רוגאט תנרדניבר חסונב ,ןומהה לש

 אוה ףוסבלו רוביצה ינפל רבודה ראפתמ ,תמדקומה תיממעה הרישב .)ןמשירפ

 ינפ חכונל ענטצמ רבודה ,הלשבה תינונאקה הקירילב וליאו ,קיר ילככ גצומ

 לע דיעמ ררושמה-"ינא"הש תורמל .הברה ותוואג תפשחנ ףוסבלו רוביצה

 יכ היהו :חרב ךל הזוח'( "יממע"ו "טושפיי םדא אוהש ,הלא םירישב ומצע

 ינפ לע תיטרקוטסיראה הוואגה וירבדב תרבוג ,)דועו 'ישפנ החש' :ואצמת

 דימעהל רבודה הסנמ תמדקומה הרישבש דועב .תירטלורפ-ומכה תולטבתהה

 ,ותורובו ותונויבא ארוקה יניעל תפשחנ ףוסבלו ,ןעדיו דימא טרקוטסירא ינפ

 וליאו ,הנותחתה הטוידה ןמ ,הלקנ םדא ינפ רבודה דימעמ ,תינונאקה הקירילב

 ,המצע ךרע תרכה האלמ ,תירטילא תוישיא אקווד וינפלש ,ענכתשמ ארוקה

 ותורעתהב םג' רישה חותינ הארו( הביבסמש תוירטסיליפה ייוליג לכל הזבה

 .)ןלהלש "ךלמ חצרו בא חצריי קרפב 'םכיניעל

 רצוקב בוש םכיתיאר' :םכיניעל ותורעתהב םג'( םירחואמה םעזה ירישב

 תא רבודה הנשמ )'םכשא ךיא יתעדי ול ההא' רחואמה זונגה רישב ןכו 'םכדי
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 לש וסחי ךפוה ,בועיתו זוב ךותמש תיביסאפ תושידא םוקמב :רוביצה יפלכ וסחי
 רוביצהי לש ותוהמ םג יכ תאז ןיא .ללותשמ ילנ;:;וי םעז לש סחיל ררושמה
 קילאיב תא תנייפאמה הקירילב .הריציה, תונש תצורמב התנתשה ףקתומה

 / ידבל ינאו ,וכלי רשא לא םהל וכלייי( וינעמנמ רבודה קחרתמ ,ותליהת אישב
 ףקתוה הבש הפוקתה ירפ ,םירחואמה םירישה .)"היהא יתייה רשאכ יתממדב

 ןדבא תא ונמיס ,םיריעצה םיררושמה ברקמ "ויביואיי ידי-לע םירקבל קילאיב
 לש התישאר תאו ,הדילסו קוחיר ךותמש ,תימצעה הטילשהו תושידאה
 ןורחאה רושעב .הבואכ תויתפכא ךותמש ,תברועמו תיביטקא הדמע-תטיקנ
 ,תישממ תורכיה ריכהש ,םיישחומו םיבורק םינעמנ לא קילאיב בתכ ,ותריציל
 "ינא"ה לש ותומדב םייונישה .םלועמ עדי אלש, יאליטרעו יללכ רוביצ לא אלו
 ,םיידוסי םייוניש לש תכסממ קלח ךא םה רוביצה יפלכ ותדמעבו ררושמה
 .התולשב אישב ,קילאיב תריש לע תע התוא ורבעש

 עוגרמכו טלפמכ הקיתשה .י
 אטבתמ ,ולהק יפלכ העידיה א"הב ררושמה שחורש ,זובה לש וייוליגמ דחא
 רישב ולוק םיעניש ,ררושמה ןמ רוביצה לש ותשירדל תונעיהה-יאב ,הקיתשב
 ףא התייה הקיתשה .החכותו םעז רישב ולוק םיעריש וא ,םימוחינו הווקת לש
 םיאשונה ןיב דבכנ אשונ םגו קילאיב לש "היררטיל היפרגויב"ה ןמ קלח
 סרכ-תורבס לשו תורעשה לש םילת ילת ."םייטאופ סר 5! "ה ויריש תא וסנרפש
 יעוריא םע התוא ורשקש ויה :ררושמה לש העודיה "ותקיתשייל רשאב ולעוה
 םע התוא ורשקש ויהו ,)תיקיבשלובה הכפהמהו םלועה תמחלמ( םישקה העשה
 הב ונתנש ויה .לארשי-ץראלו םיה יכרכל רבעמהו תיסורה תדלומה ןמ הריקעה
 ןקדזמה ררושמהש ,תילארשיצראה הייגהל רבעמב הוכרכו ,םייטאופ םינמיס
 רפס' תכירע( קילאיב לש תיעדמה ותדובעב הוצריתש ויה .הל ןיכסה אל
 לשב ,וילאמ ללד הריציה ןיעמש ונעטש ויהו ,)דרפס תריש תרדההו 'הדגאה
 םג ,רומאכ .וירישב ויארוק ינפל ףשחיהל ותלוכי-יא וא ררושמה לש ונוצר-יא
 :הרואכל-הריתס ונל ירהו ,"םייטאופ סך 5! "ה וירישב קילאיב בתכ הקיתשה לע

 .בר ילולימ שדוגב וליפא םיתעל ,ותקיתש רבד לע וירישב רבדמ ררושמה
 ,המצנt יארב הריש היגולותנאה חתפב ,םולב-ןוטרק תור הניחבה וז הריתסב

 תועצמאב הקיתשל םיפוסיכה יוטיב םצעב ךורכה סקודארפה תא השיגדהב
 הקיתשל קילאיב לש ותוקקדזה לע .תורישי תורימא יעפושו ללמ יבידנ םיריש
 :םיאבה םירבדכ היגולותנאל אובמב הבתכ ,הזמ הקיתשה חבשב הביתכלו הזמ

 ןושלה לא סחיה ךליאו קילאיבמ יכ ,רמולו הללכהב ןכתסהל רשפא
 הרכה .הלמה לש הדי-תלזאב הרכהו קופקפ ,סוסיה לש סחי אוה
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 איהש העשב התמ ,ישונאה םזינגרואה ומכ ,הלמה יכ סקודארפב

 תרישלו תיטסיציסאלקה הרישל רומג דוגינב ,תויחל הליחתמ

 תירבעה הרישה הרישה ןושלב רומג ןומא ועיבהש ,םייניבה-ימי

 תעד�מה ,תיטנמורה היפוסוליפה לש הכשמה איה השדחה

 ןיבל ףוסניאל ההימכה ןיבש רעפב הניחבמהו ןושלה לש היתולובגל

 ,רבגומו יפוס אוה וביט םצעמש ,וז ההימכ לש יתונמאה יוטיבה

 "םכמיע יקלח יהי"ב קילאיב לש לאידיאה אוה "חורה ימליא"

 ,קחצי-ןב םהרבא לצא "היימודה חרפת םתפשיי לעש הלא ירשאו

 ,םיכורא םייתרימא םיריש םה ,הקיתשה חבשב םירבדמה ,םירישה ןמ המכ ,ןכא

L ( "דיל"ה תנוכתמבש ,םייביטסגוסהו םירצרצקה םירישל םימוד םניאש IED (, 
 "םוצמצה דוסיי לע דמע םהב רשאו ,האמה תישארב קילאיב לע םיביבח ויהש

 :רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' וא 'ךרבע דחא שמש וק קר' ויריש תמגודכ(

 יקלח יהי' םלאה תוהמ לע םיהותה םירישה ,םתמועל ,)תוכיראב ןאכ ונודייש

 חסונ( 'ייח חרוא היה רזומ'ו 'יינפ לע הפלח' :האור ןיאבו דחא דחא' :םכמיע

 םה )דבלב רישה לש הנושארה הפורטסה תא ללכש :יבא' רישה לש ןושאר

 תינזמר ןושלב אקווד םינייטצמ םניאש ,םירוט יבחר םייביסרוקסיד םיריש

 לש הזואתופא ןימכ ספתיהל ףא לוכי 'יבא' רישה לש םלשה וחסונ ,תמצמוצמו

 עיגי רושייל ויומיד ,הענכהבו הקיתשב וייח לכ תא יחש םדא ייח רואית ,םלאה

 הלגעה תא םמוד אשונה ,רושה לש םלאה תנוכת לע רקיעב ססובמ "חוכ

 טיט :"טיטבע"( טיטבע ידבכ םיכרדב ,םינבא הסומעה םייחה תלגע ,הנועטה

 באה לש ובוגי םלא יכ ומצע לע דיעמ רבודה ,)הזמ תונוכשמו תובוחו הזמ שפרו

 וירוסיי תא אשונ ויבא תא תוארל היה לוכי אלש ,ונב תא ,ותוא עירכהש אוה

 ,רהוטל המודב ,ןוילע ךרעכ ,סנ לע 'יבא' רישב תילעומ הקיתשה ,הקיתשב

 הזמ רהוטהו הזמ םלאה באה לש וייח ונייטצה ןהבש ,תונוכתה יתש

 :באה תינסכאב םיללוגתמה ,םיאובסה םילרעה לש םהיתונוכת םע ןאכ תותמועמ

 ,האמוטו תצקושמ ןושל

 החצו הרוהט ,םלועה ללח לא תאצוי הלמהש עגרמו ,הרוהט איה הקיתשה קר

 ראתמ :יינפ לע הפלח' רישב ,התובאתסה ךילהת ליחתמ ,אהתש לככ הרבו

 ירישה ףוריצה לש וא הלמה לש התובאתסה ךילהת תא ררושמה-רבודה

ילא ובש / ,המימש רקוב תעל ןיתחליש ,תוכזה יינוי" :ירוקמה  ברע תעל י

 רפוסמה יפל ,חלישש ,חונכ והומכ ררושמה ,"תותפשא ידמולמ םיברוע ןניהו

 חלישש דע ,)םירגפה לע טע ירהש ,הביתה לא בש אל רשא( ברועה תא ,הדגאב

 תא ודביאש ,ויתולמ לע לבוק ררושמה ,היפב תיז ףנעו וילא הבשש ,הנויה תא
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 םיראחש םומש ןיבו ,בגוש בוש ןבה משתשה ואהש רםמש ןיב ,תירוקמה ןתוכיא

 אהמוטה תריוואמ טלמיהל ידכ .חלנ ינייקח שומיש ןבה ושעו ןהב ושמשמ

 ,רעבש םמותל 't יקחשמה ,םידליה לא תכלל רמוא ררומשה רמוג ,בואיסהו

 בטמו ."ייתפש ץחרא םנויקיכבו םיהפ חורמ יתרהטו" :םגהלו םחיש תא דומללו

 הלגפתנש םידמויל תפשמ ,ר�ד םנושל ודמיל םרטש ,תוקונית לש טופטפ

 .השרו-שדע האמטנו

 שי :די ראחלכ תומישר'ב םילולכה ,תויומעמשה יריתוע םירצקה םירופיסב

 תא תרפמס ,למשל :ןופיסה שיא' המירשה .יכר 3i ברו דבכנ דיפקת "הקיתש"ל

 ןיאש ,םירז תברחל ותועלקיה לשב הקיתש וילע התפכנש ,ררושמ של חופיס

םושל תא עדוי אוה  ןתנ הניספב תררושה תיתדהו תינתאה תבורעתה רואיתב .ב

 הנכמ אלל "בר ברע"ב ,תינג חטה הרבחב רוציל ותלוכי-יאל יוטיב ררומשה

 וסנכתה הבש ,ץראב ובצמ גם .הריצי לכל םדקומ יאנת אוהש, ישיא-ןיב ףתושמ

 ,ררושמה לש ובצמל ליבקמ ,םינוש םיעקרמו תונוש תויולגמ םינוש םיסופיט זא

 האובב ןי�מ וז המישרב קינהע קילאיב .חרוכ רותמש הקיתש יהינאה לע קתושה

 זא ררשש י,תוברתו יטילופ י,תרבח תוכרמע דודיש לש יטואכ בצמל תירופמס

 . וייחב

 י,אדבה "מןקד"ה לשו 'רחסר' המישרה רבריג לש ילולימה לילבה תמועל

 'ןוקתל לכוי אל תויעמ' המישרב קילאיב בציע :ןופיסה שיא' המישרה רוביג

וק הרבה רא רופיסה רראר לכל האיצומה ,תינקתשו החוחש תמוד  :תחא העט

 הבערא ,ףיקמשו דע ואהש ,ררושמ-הרבודה הלות וז תחא הרבהב ."!פ"

 ישרפמ לוש ארקמה ינשרפ לש ס"דפר תטיש לע הידוראפ ,םינוש םישוריפ

 רוביג ,בולעה ידויהה לש תיתדיחה ותקיתש .םהינימל תוירוגלאו םילשמ

 מתסרופ.מד ותקיתשל תינוריאוטוא תירוטקירק האובב ןי� אופא איה ,המישרה

 םיסופדכב ,בושו .םיושריפ לש םילת ילת רומאכ ולת הנ םגש ,ררושמה לש

" 1I5 ןהו םמורמו יניצר ושמיש ןה קילאיב תריצי הושע ,םירחא "םייטואפ ס 

 .ומצע ןיינע ותואב לקו ילותיה ושמיש

 מהו ינא ימ' :ואצתמ יכ היוה' :יתומ יראח'( םירצקה יודיווה ירישמ מהכב

 דוע יוטיב ידיל אבש ,"יטאופ ס 1I5" (TOPOS ( סופד ררושמה ביחרה )'יאב

 הניפ לע רומשל ררושמה לש ונוצר ואהו :םוח רםי ץיק םויב' םדקומה ורישב

  ןמ טלפמה יכרמד תחא איה הקיתשה .הב קלח ותולזל ןיאש ,ומצעל

 ודי ןימינה לכו"( וברקמ ררושמה דיכחה ותואש, דאח זר יש .רוביצב תדתממה

 לש ותומ .)"רםיה דע הארשנ מהליא / הארשנ מהליא תחא המינ בהבוד

 הקתשוהו הקנחוהש ,מהינה תא לואגלו בבודל יוכיסה תא לטבמ ררומשה

וריח םיינחאבו קתוש בלב רבודה דמוע :םירפסה וןרא ינפלב .וןוכמתב  למו תש

39 



 תא םושמ דוע עמשא אלו-- קתוש יבל ,ירוענ ירשאמ ,וארויי( םילבה םיבתכה
 ימ' ומכ ,םייתסמ רישה ,)"םלוק-תב םג העיגה אל ינזאלו-- םהיתותפש שחל

 ,חצנ תיימודל השקבב ,תוומ תלאשמב ,'ינא המו ינא

 "תראשנ םלועל הניגנמהויי :ררושמה תומ ,אי
 בוהא יריש סופד אוה ,ותדלוהלו ומא םחרב ותשדקהל המודב ,ררושמה תומ

 ןוזחב ופצ תופוקתה לכמ םיררושמ ,תיטנמור-יסאלקה ,תיפוריאה הרישב ץופנו

 ותרגיאב ותרובקו ותומ םוי תא ל"כימ לש לסלוסמה ורואית ,םתומ םוי תא

 םג איה ,ץרחנ ונידש הלוח לש עזעזמ ישיא ךמסמ התויה דצב ,ויערל תעדונה

 קילאיב ,םלועה תורפסמ תורכומ תויצנבנוק הפוצר ,תיטנמור-הרפ הריצי

 ,'ואצמת יכ היהו' ,'יתומ ירחא' םיעדונה וירישמ המכו המכ הז אשונל שידקה

 םירוגשה םייטמתה םיסופדה םיאב םהבש ,'שיאה ימ יהיו' ,'םיהולא ינארה אל'

 תלואג ,לבאהו הרובקה רואית ,הסיסגה תעב שפנה ירוסיי( םלועה תורפסמ

 ,עיתפמו ידוחיי בוציעב )דועו הזה םלועה ילבהמ שפנה

 ,היגולוטכסאבו שפנה תרותב יולגה םניינע ןיאש ,םיפסונ םיבר םירישב

 ,ךכ ,השקה רסמה תא תככרמה ,תיווסומ ךרדב הלא םייטמת םיסופד םיאב
 ןיב שגפמ הרואכל ראתמ 'ךאלמה לאשי םאו' "קמקתמ"ה רישה ,לשמל

 תא ראתמ אוה השעמלו ,םייפנכה רוחצ הרישה בורכ ןיבל ררושמה-רענה

 האריש ימ שי ,ותמשנ ןכיה ולאושה ,המוד ךאלמ םע םדא לש ןורחאה ושגפמ

 רענ אלש ןיביש ימ שיו ,"שטיק"ה לובג לעש ,ילטנמיטנסה ודצ תא רישב

 ,הנורחא דסח-תתמכ ול םילגנ ותודלי תוארמש ,ומוי בורעב םדא יכ ,ונינפל

 המשנה לש הטוטיש תא תילטנמיטנס הנדעב ראתמה ,רישה לש ופוס

 אוה השעמלו ,סוטנתהו סור I5 ה יבטוק ןיב יורש ,הבהאה רעש ילע התוקפרתהו

 ןיב דימתמ טוטישל הנודנה ,המשנה תללק תא םג םעונ לש הווסמב ראתמ

 םהל ןיאו תומלועה ןיב םיטטושמה םימלצ םתואכ ,אבה םלועהו הזה םלועה

 תומוהת וירוחאמ אוה ףא ריתסמ 'האור ןיאבו דחא דחא'ב המודמה םעונה ,חונמ

 ,םדא לש ותומ עגר עיגהב ,תיממעה הנומאה יפל ,שואיי לשו הקיגארט לש

 עגרבכ םיריאמו םירב םהו ותודלי תוארמ לכ ןוזחב עתפל ותוא םידקופ

 יפכ ,תודליה תוארמ לכ תא ומע איביש ,ךאלמל ררושמה לש ולוחיי ,םדלוויה

 ,תפעוצמ תוומ תלאשמכ הומכ ,וייח רחשב םתוא הווחש

 םיביטומה רתי ומכ ,ררושמה תומב םירושקה ,םיביטומה ללש םג

 ןמ ותשירפ ,ולודיג ,ותדלוה ,ומא ןטבב ררושמה תשדקה לע םייפרגויבה

 ,יללכה תאו ירלוקיטרפה תא ,ימואלה תאו ישיאה תא םיכרוכ ,'וכו רוביצה
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 םייחבו תוומב םיקסועה ,"םייגולוטכסא"ה םירישה ןמ םיברב .תחא הכירכב

 הל תאצומ הניאו תומלועה ןיב תטטושמה המשנה תראותמ ,תוומה רחאלש
 ,רבעמ יבצמ תבבחמה ,תיאקולאיבה הקיטאופב בטיה בלתשמ הז רואית :החונמ
 ףא תנתונ םללכבו ,) INTERREGNUM ( "תויושרה ןיב"ו "תושמשה ןיביי יבצמ
 הבישה םעונמו ןויליכה תמיאמ הב שיש ,תוומה יפלכ תויטנלוויבמאל יוטיב
 חור שפנ( ן"רנ תרות לע תופוכת םיססבתמ הלא םירישב תוומה ירואית .רוקמל
 דומצ וניאש ,יתרגש אלו ישיא שוריפב יכ ףא ,םיזיסחהו םילבוקמה לש )המשנ
 ןיב ךוותמ תוומה ירואית לש יממעה ידיסחה םזצ .תודהיה תורוקממ רוקמ םושל
 םלעתהל ןיא ףא ןכש ;ימואלה יביטקלוקה דצה ןיבל ילנוסרפה ישיאה דצה
 ירישב .תומלועה ןיב תטטושמה המשנה ביטומ לש יפיטיכראה ימואלה ורוקממ
 ,םעה לש יגארטה ולרוג תא םלגמה, יחה-תמה ביטומ חוור םינושארה קילאיב
 וירישמ דחאב .עדונ אל ותרובק םוקמש ,השמ לשו "דדונ תמ"ל היהש בקעי לש
 )רקסניפ ואל לש ותוגהמ בואשה( הז ןויער אב :הלוח תסיסג' ,םימדקומה
 / דדונ תמל יהיו :ול התייה אל הרובק קריי :רתויב תקהבומהו היולגה ותרוצב
יחה ןומישיב וטפשמ שקבמה  היחא םא / ,זדומתהל רוח ונת יווגל יר'(מ םא / םי

יפא תמשנל חור ונת  ויריש בטימל לחלחש ,הז יפוסוירוטסיה ןויער ."םי
 אוה ףא הכז :רבזמ יתמ' העוזיה המאופה תוברל ,קילאיב לש םימדקומה
יו תניינעמ ,תישיא היצטרפרטניאל קילאיב תרישב .תידוחי  תמשנ לש הטוטיש 
 תוומלצו לואש יכרדל םייחה יכרד ןיב םלוע-םע לש וידודנו תומלועה ןיב דיחיה
 .תחא תכסמל וירישמ םיברב וכפה

 םיבר םישוריפל החותפ, ררושמה תומב םיקסועה םירישב הרימאו הרימא לכ
 אל'ב .הז תא הז םיבעמו םירישעמ אלא ,הזל הז הריתסב םידמוע םניאש ,םינושו
 יפו / י,נא ירבק לע יילגר זא ודמעו" ידרוסבאה רואיתה ראותמ 'םיהולא ינארה
 י,טסילאירוס רואית הז רואיתב האריש ימ היהי ."יירחא םותי שידק דיגי
 ,םדא לש תירוגמסטנפ תיטויס הנומתב תוומה תוירזכא תא זיחמהל שקבמה
 ,וז הנומתב האריש ימ היהי .םותיה ודלי היה וליאכ ולש ורבק לע בצינה
 ןי .v מ ,ריינ יכירכתב םייחב ודועב ררושמה לש ותרובק רואיתל תפרטצמה
ינעש ,תבחרומ "תיטאופ סר�" הרופטמ  ותומ :ירק( ררושמה לש ותומלאיה הני
 ותשרומ תא אשייש ,ומשל יואר שרוי תזמעהמ ותושאוויהל יוטיבו )יח ודועב
 ימ אהי .ורבק לע "םותי שידקיי רמאי ,וישרוי אלו ,ומצע אוה .ורכז תא דבכיו
 לש ותורירעל יוטיב הב האריו ,תיפרגויבוטוא תועמשמ וז הרימאל קינעיש
 יכ הרמה תואדווה םע ,השיא אשנש רחאל הנש םירשעכ ,ותמלשהלו ררושמה
 תוגהב ןאכ םיכרכנ ןיעה ןמ םיענצומה טרפה יניינע ,ךכ וא ךכ .םינב ךושח תומי
 לארשי תבשחמב עבק-ךרד קילאיב תריציב הרושק הדצמ וזו ,תיטאופה
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 םהו ,ןיטולחל םיעלבנ יביטקלוקה לשו יטרפה לש םהיתולובג ,היתורודל

 ,תחא תוהמל ,םירחא םיבר םירישבכ ,ןאכ םיגזמתמ

 תא םידיחכמ םניא ,המלש תוברת לש התומ וליפאו ,ררושמה לש ותומ

 קילאיב לש םילשבה ויריש ,םיחצנ חצנלו דע ימלועל הניעב תדמועה ,הריציה

 תוכלממ דובאב ,ארונ םזילקטק תעב הריציה לש התויחצנב תופוכת םיקסוע

 דירש דובאביי הרקי רשא תא ררושמה הזוח 'םכמע יקלח יהי'ב ,תויוברתו

 :ובבלכ ול רסני' ורישבו "עדרדו לנל� תמכחל רכ r ו / ןותודיו ןמיה ירישל

 ןטשה ןק תא וחור יניעב ררושמה האור ,ותוברתלו ךרכל השק תוזח הזוחה

 ,רומדת ,הגתרק / ןבאו לזרב יקוצמ ,ךיחא לככו"( ןבת תנולמכ ררופתמה

 ,יכרכה ףעזה טוקשבו ,)"טוקשת ךפעזמ ל;אש יפב התא םג / םותיפו ססמער

 עלביו םוהתה י� לכמ תחא תבב קנייש ,שדח ביבא ץיקי ,סרהה םות רחאל

 קר אלש ןבומ ,םילתה תחת ורבקנש תורודה לכ לש ליחהו עפשה לכ תא תחאב

 וינוקזל בוש הסכתנש ,קיתעה ןליאה למס םא יכ ,ונינפל הטושפכ ןליא תנומת

 לש םתויחצנל תוא ,)'הריעצה ונתריש' הסמב 'ד קרפ האר( םינבל םיחרפב

 ,םיבר םימד לשו םדא בקר לש ,תוברח לש לת לע םג ,הניגנמה לש; רישה

 דערו / ,ורקיבו ורשועב דבואכ היהו" סיסעו עפש ואלמי ויתורפו ,ץעה בלבלי

 ,"דב לכו קרוע לכ ליגמ וב
 הניא רישה תויחצנ לעו םייחה ץק לע תיגלאה-תיידואה הרישה םג ךא

 ,דבלב תוממורהו בגשה ןמיסב תדמוע הניאו ,תימצע הינוריאו הינוריא תללושמ

 םוד םלאיהל ףאוש ררושמה וליאכ העטומה םשורה רייטצמ 'םכמע יקלח יהי'ב

 ,הלילעו חור יעונצ םתואל תומדיהל שקבמ אוה יכו ,הוונעו תוענטצה ךותמ

 ,"םשורו דה אלל ויתחת תומי ירירע" םדעצ רשא ,רתסב םהייח םימקורה

 םהירחא וריתוה אל הרואכלש ,הלא םלוע יוונע אקווד יכ ,ררבתמ ךשמהב םלוא

 הריציה לכש רחאל םג ,םיחצנ חצנל ודמעיש םה םה ,רכ r לכו םשור לכ

 הצור וניא הז רישב ררושמה-רבודה ,ץראה ינפ לעמ החמיתו דבאת תישונאה

 הרהויו הוואג ךותמ אקווד םא יכ ,תוענטצהו הוונע ךותמ םלעיהלו םלאיהל אופא

 ינפ לעו תישונאה הריציה לש םיתוחנה םייוליגה ינפ לע תונוילע שגר ךותמו

 ןמ תורזנתה ךותמ אל ,םלאיהל רכבמ אוה ,ישונאה עבטה לש םיינונטקה וייוואמ

 ךותמו החצנהה תפיאש לש םיפלוחה הייוליגל זוב ךותמ ,ךפיהל םא יכ ,החצנהה

 ,םימלענה ,םייתימאה חצנה תודוס רחא הריתח

* 

 ,אצמית ןיאמ הרישה ,רפסה הנבמ לע תורעה רפסמ ריעא ,אובמה קרפ םויסל

 לכ תא השעמל ףיקמ ,קילאיב תריציב תחא היגוסב הרואכל קסוע אוהש ףא
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י ילבמר ,רבחמה לש "היררטיל היפרגריב"ה  רהירה ,הליחתכלמ כךל ןררכתש

י ייח תא תרקרסה ,אטרז היפרגרנרמ ןי ,V מ דביעדב  סר I5 "ה אצרמה תדרקנמ קילאב

 יכרד תשא ,ףלר.חד ררדה יר;רשמ דגנ מהחלבמ רלחה רררשמה לש רייח .תיטארפ

יבר רירישב עיקרה ארה םהלש רישה נמ ,"םיריצע"ב  ןכר ,ריתררגא  ידגת
י לש רייח .םע-הדאח יצה" דגנ קבאמב דירש ארהר ,רמת קילאב  יריעצ ,"םירע

יסינרדרמה םירררשמה ימאמב רימי תא ררדימש ,יםט  םהבש ,םייסרא סרמלרפ ר

ייא ךרעב ,םירררשמה לרדג לש רכרבע טימעהל רסינ  ןבי .רתריצי ךרבער רתרש

 פדסר רםשש הדבמי ,לארשי תרצרפת לכב הרקרלה קילאיב כהז ,רללה תרמחלמה

 .הל הכז אל ,הררהבר רבעב י,רבע
ים כבתב קילאיב לש םיידחאפה רישרמיש לע .קרפב חתרפ רפסה  תרנחקעבר 

ידקי יריש לש םיילררטקררטסה  קילאיב לש ירמסה רהנעמב םייתסמר ,רמ

 קילאיב לש רייח .םיהללעבמ רל רקיצהש ,יםיטסינרדרמה םיריעצה םירררמשל

ע יאר :תרמחלמ יתש ןיב ררמכא רב  ירררשמב תיאטרפה רמתחלבמ םתש

יריפ תראשילקב רמשתשהש ,רןי-צתביח  המחלמב םפסר .ארזל דע תרקרחש תרט

ייא  ישנא ,רירבחר יקסנרלש לש תיניילרלה תינשדחה הקטיראפב תיתררפסר תש
 רהישה ינממס לרמ .הפ לרביבנר "סר'כ�ב רלחב אלש ,"ףררגא"וה "תיררלב"ה

ירלבה לעב ררכישה ירגה לש( םיירכנה יעה ,)ריפ תא בלנמה ,תר  תא קילאיב דמ

 יכרע לע תתתשרמה ,רירשאמר ריררמ לרש רלש הקרדבוה הנשרנה הקיטארפה

יארפ רמעצל קילאיב שביג תרמחל.מד ןיב ."אבס לארשי"  ,תידרחידי תדחרימ הקט

נ הסירח:!ר היללכ תשא  דמרע רז הקיטארפ לש הרקיע .ףרשחל רפסה יקרפ םיסמ
 לש ריתרחרל תלרספמ שדחה תיינב באג י,לנריצבננרקהר ררגהש לש רצרסנ לע

יארפה תא ןיבהל ידכ .ןשיה  םג ריכהל שי ,קילאיב לש תיררקמהר תידרחייה הקט

 געלל קילאיב םש ןתראש ,תרררגשה תריצנבנרקה תא ,םיקרחשה םסירפדה תא

 .ידרחייר דחיי הקנריד תרמדש ,רתריש תא הנב ןהיתרבררח לע רשאר ,יררישב

 יילע רפכש ,דסה תמחמ .םלשנ אלר םת ,קילאיב רקחב קרסיע לכב ליגרכר

יארפ סI5ר"ה םירישה ןמ דאח לע קרפ ןאכ ללכנ אל ,הרדסה יכררע  "יםט
 המרד לררג .ראח ררביחב ,רבדה עייתסי םא ,בלרשיש 'הכרבה' םיקהברמה

 ילבח'( ןרלשר הקיטראפ יניינעב קילאיב לש ריתרסמ לע קרפה לש רקלחב לפנ
י' :הדאגר כהלה' ,'ןרשלב דיסיכר ירליג' :רןשל  תרלגמה תרסמ ,)'הריעצה רנתרש

נררה הקיטארפה ןמ תינרדמדר מתדקמת ,תיטסילרמביס הקיטארפ לילבע  ,תיטמ

י לש ריריש בטימב ללכררדב תילגתמה  יריטאסה ןרטיילפה לע קרפה גם .קילאב

 אל ,הנרראחל קר יל ררבתנ קילאיבל רכריששר ,םשכדרליעב סםרפתנש :תרגיא'
י .ןאכ ללכיי  רקרס ףא ,םעה-דאח יבירי ,"םיריצעה" םירפרסל עגרלה ,זה רש

 השדחה תררפסל דרע וסיפוה הליפתה ןמל ,תירבעה תררפסה תרלדרת את ףטחב
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 תיילוח הווהמ אוה ךכ ךותמ .םי ינאי שטינ חור יכלה הרודחה ,"האמה הנפנ,זיי לש
 האמה לש הריקס הלולכ וב םגש ',הליל יזר' ןיב תיטמוטפמיסו תניינעמ רושיק
 יריש ,םיכוראה םירישה ןיבל ,ותורפס תודלותבו לארשי םע תודלותב תפלוחה

י ",האמה הנפנ;זי ',יתריש'( םעה לש חורה ייח תודלות תא םה ףא םירקוסה   יתמ' 
 סר�"ה ימוחתב םירושקה ,םיביטומהו םיסופדה ,םיאשונה תשק .)'רבדמ

",הקיטאופ  רקחמב הצממ רואית הראתל היהי ןתינש ידכמ תנווגמו הבחר איה 
 דצמ ןה ,הב ךופהלו ךופהל ופיסויש ,קילאיב לש הרישה תבשחמ היואר . דחא
 הלא םירמוח לש תדחוימה הקימנידה דצמ ןה ,םייאדיאהו םייטמתה הירמוח
 .ריש תוינבתל םכפהב
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 תואלפ ץרא וזיא ןברוח לע
 תידקר�הו תינועמדה הרישה לע הידוראפה

 ט lf יה האמה יהלש לש

 תיטסילטנמיטנסה ר;דה תריש דגנ .א

 תויטויפה תומרונה דגנ מהחלמב קילאיב ליחתה תירבעה הרישב וכרד את

וילשה ןתואש ,ארזל דע תוק�חשה  עם .תירבעה תורפסב ג"לי ישרוי ט

 תונבש דער ,ולש הריציה תוחוכ תולדלדיוה ג"לי לש יהנוגמהה לש התופפורתה

 תורשעל "הרישה רתכ" ןתינ ,הלכשהה יררושמב "יראה" לש תונורחאה וייח

 רישה תא ובביח םלוככ םבור .מהוד ןונגסב ובאנתהש ,יםירונימ םיררומש

 יוטיב הרואכל ןתנ רשא ,ןמוזפ קמוכע ות�גה קמושע ,תורושה-רצק ירילה

רןיצל םיעוגעגל  המילחי תיאלירטע "תואלפ ץאר יזיא"ל הגרע עיבה השעמלו ,

ה ,אושנמ ברה לבסל יוטיב הרואכל ןתנ רשא ריש ;םיל רבעמש יהש  וקלח תנמ 

המעלו ,תע התואב רוביצה לשו דיחיה לש  תועיבשו תחנ יימת תחא אל בתכנ ש

 תליתח ןמל ן.תוהדזה ררועלו עכנשל יחוכב היה אל םיקמ לכמו ,תימצע ןוצר

 עדי ברכ ,הזיגנל ןד םבור תשא ,יםלד רסוב יריש בתוכ ודועב ,תיתורפסה וכרד

רןכנ לא קילאיב וריש יכ ,  תריש לש תוליגרוה תושובכה םיכרדב רלת אל ולש ת

 תריש ,תינשגרה הרישה סג' הירזבא גזנ דרמ ;דרמב אופא לחה וכרד תא .ר;דה

 רותמ .שממ של םושר לכי רעזעז לכ ראוקב וירבדל הריתוה אלש ,ןויצ-תביח

 חתא אל ןסע רכ היינ�ו יהינאת לש םיסופד םתוא לע בושו בוש הרזחש

 הריתוהו וה�קמה היתפמאה תא אריקב ררועל ר;דה תריש הלדח ייתורגיאב

ופה תושודג ויתורימא עמשל ,שידא ותוא ומה לש סת  .ןניקמה ררש

 רהישה לע תוידחאפ לש שרזג אצמנ קילאיב לש נ.יחדקומה ותריציב, רכל יא

נחו תומעדב :יםיטסילטמביטנס םינממסב התברהש ,ר;דה-תב תירבעה  לש תוא

 יםעגפה לרע תירצה לע הנלביק תומעדב ,אהב-אל הבאה לש תומעדב ,םיעוגעג

 םיאריקה רטיצ לש ויתושגר את ררועל ודרענש ,סותפ י�למ םיעצאמ ראשבו

 יכ ,ורוד-ינב ברקנ,ז בוטה םעטה ילעבמ מהכ ומכ ,שח קילאיב .םיניזאמהו

 תא רימהל תעה היעגה יכו ,וקחתשנו ונשונ היסיפרז תיטסילטמביטנסה הרישה

 m רב ,תודשח תויטויפ תומרונל הפיאשה ."השדח הריש"ב הנfזיה הניקה
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 ינבמ "םישדחה םירקבמהיי לש םהירבד חורבו קילאיב לש םייטאופה וירוהרה

 ,גיילי תריש דגנ ןיניירב ןבואר לש עדונה ורמאממ לשמל הלוע ,רודה ותוא

 ונשפנ וישכע תפאוש המל" :תירבעה תורפסב השדח הפוקת חתפש רמאמ

 ונל ארבי רשא ,השדח ץראו םישדח םימש ונל ארביש ררושמל ?הכדכודמה

 העמשנש ,ןיניירב לש ותעיבת 2 ."וילע ויפחרמ ונאש והובו והותמ אלמ םלוע

 הנתנ ,םימדקתמה חורה-ישנא יפמ ,ול הצוחמו יאסדואה זכרמב רבע לכמ

 .זאד השדחה תרוקיבב םעפל ולחהש ,חור-יכלה המכל יוטיב הירבדב

 תא סנ לע ולעהש ,םיינאישטינ חור-יכלהל וספתנ םירפוסה ןיבמ "םיריעצ"ה

 ףדונ "תויתולג" לשו "ןשוי" לש חירש המ לכב וצ R ןכ-לעו תיסיפה הרובגה

 םימש"ב רימהל ופאש אכבה קמע לש ךודכדה תאו לבסה תועמד תא .ונממ

 תוהש אלבו רתלאל ,"ןיאמ שי" האירבל האירקה ."השדח ץראו םישדח

 בלל תוליסמ ןה ףא ואצמש ,ה'צורק לש תויטנמורה ויתוחנה חורב איה ,תרתוימ

 תחא אל ושרדו ,תוינכפהמ תועיבתב וברה וללה .רודה-ינב םישדחה םירקבמה

 .הליל ןיב שדחב ורימהלו רתלאל ןשיה תא קלסל

 יוניש"ו הכפהמ וסרגש ,"םיריעצה" הנחמ םע עודיכ הנמנ אל קילאיב

 .ןשיב דרמה דוסי תא אלו תויכשמהה דוסי תא שיגדהל רכיב ותריציבו ,"םיכרע

 אוה םלוא ,ותריציב בושח דוסי תויהל וכישמה ,תוחנאהו תועמדה ,הלוגה תקע

 "םייעוצקמ"ה םיננואתמה לש תפיוזמה תיטסילטנמיטנסה העמדה תא בעית

 תא רבכמ הז הדביא העמדה .הרטמכ ןהו יעצמאכ ןה ,ןויצ-תביח יררושמ ברקמ

 הב ןיאש ,הקוחש היצנבנוקל הכפה ןכ:ש ,יתורפס יעצמאכ הלש תויביטקפאה

 בצמב ירהש ,החוכ תא העמדה הדביא הרטמכ םג .ארוקה תא לטלטל חוכ

 סוכה אלמתשכלש ,הנומאה ךותמ ןנוקל םעט ןיא רבכ ,םעה יורש ובש ירוטסיהה

 םעה ייחב הכפהמ הללוחו תינויצה העונתה המקשמ ,התע ;הלואגה אובת

 אלב םילודג םישעמ ללוחלו חוכ רוזאל יואר ,קילאיב רבס ,ותבשחמ חרואבו

 ןינ לש תוכפהמ סרג אל ,םעה-דחא לש ודימלת ,קילאיב םלוא .םימשמ עויס

 תורענתהה ןיבו ,ףוס-ןיא תועמד םעה ריגה ןהבש ,הלוג תונש םייפלא ןיב :הליל

 ,"רבדמ"ה תונש תוערתשמ, ןיעה-תעמד אלו םייפא-תע r תשרודה ,הלוגה ןמ

 .הועדי אל םימדוקה תורודהש ,השדח העמדל ךא ,העמדל םוקמ םנמא שי ןהבש

 רבדל קילאיב הברה ,תונושארה ותריצי תונשמ יקצינברל ויתורגיאב

 "ןויצ תביח" תריש תיטסילטנמיטנסה תינועמדה הרישה לש התונגב

 ,תוינטלרשהו םייניעה-תזיחא לע ,ראשה ןיב ,לב R אוה .הנובשח לע חדבתהלו

 לש חור" תפחרמ- ןעט ךכ- הילעש ,תינשגרה הרישב תעה התואב וטשפש

 בל לש וריוואב םיחרופה אווש ילבהו תונקיר חור ,םילטב םירוהרהו םועמע

.. ( קירו רוענ  לכב תטלובה היימרהו רקשה דבלמ- תיחטש הפיחרו ףורפר קר ) .
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גי ן;יצ לע םאר ,םיכ לרדגה םמ V רבשל רכבי יכ .םהיריש  בלר בלב רעגעת

 :עסנזנ םירבד ןמרה אם יכ ,םהיריכש םיעסבזנ ריועגעגר םעה תחנא אל .ררבדי

ר'  ן;יצ' :זהכ רא ,'ןשע תררמיתר שרא םד ,תרחתרר תרעמד ,תרעמד םיב עבס

אמ  ןפריז הלהא תרפיה תרלכ,זה לכר' ... ישרשמ יתבראה ;ויתיאר ימרלחב ;ישפנ תש

 ררמת ר f ינכ ,ןכא איצ קילאיב 3 ."ןהב הפיה שפנה הצ� ברכ ןכלר ,ן�רתמ רכי נ

 רהישבש תרנשגרה רץפ דנג ,ר;דה תריש רךתמ תראברמה לש חדממה 'זאלרקה

 תלרריאה את עיקהרר ,יםרחאר רבמיא ,הנאמ, יקיצלרד לש םטעררפמ תירילה

 לב� ,ןמזה-תב הרישב עהמדה ביטרמב חרררה רשמישה לע .המשל תרנייכבבש

 ןרסאה אם יכ ,ברימחר םירררשמ תרעמדוה יכבה אל" :ררמאל תרחא תרגיאב

 ,תיטסילטנמיטנסה ר;דה תרישב מהחלמה בגא 4 ."רתרמהר תןרכיא ,רתג רדמר

 ירבשמ שדח םלרע תראררבה ,רמצע רלש הרישה תרמררנ תא קילאיב שביג

 יראר ."ןיאמ שי" ארברל וררצ ןיא ,סרג רכ ,שדחה תא אררבל ידכ .ןשיה םלרעה

 .ןנערר שדח בכרכה ,םינ�יה םירמרחב שמתשהל ירצר ףאר

 הימנוסמבו הלמב קוידל העיבתה .ב
ניטנסה ףריזה דגנ המחלמה רמה תעדל חרררש :לטמ  תריררטרה היתררחמב רר ש

 דגנ איהר ,ריעצה קילאיב לש תפוסנ  הכררכ התייה ,ררדה תריש לש

ןיפרריצר םילמ תריחבב ףריזה  ,תרכנרמר רתפי םילמב רשמישה דגנ אצי קילאיב .ה

 התברה תיטסילטנמיטנסה רהישה .הרטמל תרלערק ןניאר ןמעצל תילכת תררהמה

 תעבה רררצל .הניקב תרחפייתה לרש םיערגעגב תרפקרתה לש תרחפב קר אל

 ןמצע לע ררזח רשא ,תרצלמנר רתפי םילמב התברה ףא איה ,לבסהר םיערגעגה

ריגרה רחסר ףירזמה רשמישה דגנ ץצרח אצי קילאיב .ברשר ברש  ,הלמב תש

 ןימאה רכ ,רררשמה לע המרש. ילאי צנר 9 ר רק ידל רדראמ לכב רתח רלש רתריציבר

העמל הכלה רתריציב םייקל לדתשה םג וכר  ברתכל ןררכתנש מה קר ברתכל ,ש

 ראבש ,תרדרסי םתרא רתביתכ ררמת רעג;ל המישמה תלטרמ גם רילער ,הליחתכלמ

 .אשרמ-הנכרמה הצילמה רחא ,"קרספה" רחא תרפחסיהה באג ,אררג-באג הב

 רכררלע הז רםחתב ריתרנררכר ריתרנריער תא ריבסהל תראל אלל חרט קילאיב

 היה ,םעה-דאח לש רררד ,"םדרקה ררד"ל רתרכייתשה ףרחש :גןינבר ח"י

הכ םג .הלא תרעדל תאגרל-פרב אלר ףתרש  סI5ר" תריגרס לע רכחררתה םיינשש

 חרכיררב היה ,תםנטע קתדצב רהער תא ישא ענכשל רסינר ,תרנרש "תריטארפ

 ,רכ רךתב .יםצינ םידדצ ןיב תינצnנ תקרלמח רםשמ אלר תרנרירע דרדיח םרשמ

 יכפ ,קילאיב לש הרישה תבחשמב יממרר ערבק ןרעיט כהפה "קריד"ל הפיאשה

 ז;רתה יצקינבר ראשכ ,לשמל .ח"נרת ג"נרת םינשה ןמ ריתררגיאמ הלרע רזש

 תמגרדכ "תריליכמש" תרמיינ רתרישל רררג ארהש לע ,רבח השעמ ,קילאיבב
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ננרואה ושמישה תמגודכו רינב,זל .p ה  רז m קילאיב ריבסה ,תידאדיחי םילמב ילטמ

 לש םיטקפא הלא םינממס תרזעב גישהל ונוצרנ ןיאש ,ודידי-סרועל ריבסהו

 ךכ .ינרב,ז קוידל ותלוכי לכב רתוח אוה םתרזעב ,ךפהל .תורדהתה לשו וטשיק

 ללכ םימוד נםיא 'תמה היראה לא' ורישב םילמה-יקחשמ יכ ,ריבסה למשל

 לש תולובחתב ושמתשה וללהש דועב .הלכשהה ירפסו לש םידודיחל

 םיבינה"ו "םימיע�ה םימואנה"( תילטנמנרוא הרמסל ןולש-לע-לפונרושל

ןלוש ןמלק לש "םיואונה נמסל שרדנ ומצע אוה ,)מ  ם W ל :הכופה הרמסל הלא םימ

 ותנווכ תא עיבתש ,הדיחיהו תחאה הלמה לש התאיצמ ם W לו תיטנמס הרשהע

 5 ·רץמנ קוידב

וייטנ לע קילאיב ינזואב לב.ק ףא יקיצ נבר  תויאדיחי םילמ וירישב בץשל ת

ןב הארו ןוימה יליכמשה םעטל תידע ה  הנע וז ותנסע לע .ריעהצ ררומשה לש ש

 י"ע 'וטפשתנ' אלמלאו ך"נתב ןה תודדיב הלהא תולמה לכ טמעכ" :קילאיב ול

ולתה  זאו, רתעדב יקזחהל םיצור ונייה א�ל ,ללכ בל םהילא ינמש אל ילוא זא דמ

 הלאכ ותלמל ארוק תייה התא )קפס ילבו( ס"לבו !ונל ורסח תוצוחנ תולמ המכ

 ינפמ ןהב שמתשהל וניצילמ ישוב םינש תירשע ינפלש דיעב '.הצילמ'

 רקשבו םיכפהתמו םינתשמ םימעטה ךיא האר .הרוז·ה ותוטשפי ןתוידמולת

 6 ."ןייערה  אוה רקיהע .םדוסי

 ן:פאו םישמ אל תידאדיחי םילמב ,ותודע יפ-לע ,ואפא שמתשה קילאיב

 ,ןפוד-תואוציו תורידנ םילמב ויארוק תא םישרהל ידכ אלו ,"יצילמ"ה ינדמלה

נולהתש  םילמ רחא סקופ-יתלבה ושיפיח ל� אם יכ  "יתונווכ תא המ

נוסמל ןמיסה ןיב הוימאה םאיתה תא גישהל לכוי ןתרזבעשו  ותטיש תא .וימ

 שומיש ידיל איבהל רתוי בסרש, ךלוה יתטישל יניי' :ןלהלכ ארית םילמ תריחבב

 ) ... ( םילמ שדו:וכ,ז ,תכiייורמ ןתארוה אך םא ,ך"גתבש תוררו.כ:ר תולכ,זה תא ) ... (

 הילע רוזגלו הזינבג ןודל ונילע תדדובה הלמה תא אל .ףנעו שרוש ןהל ויאש

 !הברדא ) ... ( דיבאנ התוא המומעהו המיתסה הלמה תא )םא יכ( א"כ ) ... ( היל�

 ןתוא טשפל יצפמח "אכ ,תודדוב תולמב שמתשהל ינררומע טשקתלה ץפהח אל

 7 !'ןתרקוי טישפהלו

 ןולשמ ,ארקמה וןלשמ תודוסי ברעמה ,יטתניס םילמ-רצואב שומישה ברדב

 ,הקצומו תבשוגמ העד קילאיבל התייה ,רתוי םיר m אמ םידברמ ףאו ל"זח

 וירבד ואב ,רתויב ריהבה םחוסינב .ויתורגיאב םיעמפ המכו המכ חסינ התואש

 ,קילאיב סרג ,םידליל תורפסב .םידליה תורפס תודוא יקצינברל תרגיא רןתב

 ,הפשה תורצוא לכמ תדבורמה ,ןולשב שמתשהל שי ,םירגובמל תורפסב ומכ

 ןושל אל ונל ןיא" :טנרפרו טנרפר לכל תוקיודמה תויצטונדה הנאצמיתש ידכ

 תוג רמדבו םינוש םינונגס תלבע תחא תירבע וןשל א"כ ד,ומלת ןושל אלו ך"תנ
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 לכ .ק 1 ירח תחא חולדתשה א"כ קר ןיא רפוסה ינפלו .תוחתפתה לש תונוש

 ,תיזעול וא תידומלת ,תיכ"נת היהת ,הפי איה ירה יוארה המוקמב האבה הלמ

 8 ."אלש ןיבו הלקו היוצמ איהש ןיכ

 אלו ,תורוגש-יתלבו תורידנ םילמב שומישה ןמ דלס רקבמהו ךרועה יקצינבר

 לע ודיבכיש ,"תושק" םילמ קילאיב לש םינושארה ויריש ךותמ קחמ תחא

 לש ותוינידמל דגנתה קילאיב .רתוימו דבכ סמוע הריציה לע וסימעיו ארוקה

 וירבדמ .ןהיפוריצו םילמה תריחבב ותטיש תאו ותנווכ תא םיעטהו רזחו ,וכרוע

 תקדצל רשאב הקצומו השוחנ הנומא םא יכ .תיטגול;פ� המינ םיעמוש ונא ןיא

 ינאש :שרדמה תיב ףס לע' וריש רבדב יקצינברל בתכ :'המדו;ז ל�" .וכרד

 ,)ךיבתכממ דחאב יילא תבתכש ומכ( הנבהה תושק תולמב הנווכב םימעפל רחוב

 9 ."יתנווכ תא בטיה תונייצמה תוקיודמ תולמ ירחא דימת טטחמו שקבמ ינא יכ

 ידבור לכמ תוקיודמה תויצטונדה תריחבל ילאיצנרפר קוידל הריתחה

 יפואל הריתסב הרואכל תדמוע ,ויתורגיאב קילאיב בכעתמ הילעש הפשה

 הקידבמ הלוע ךכ ,קילאיב לש ותריש ןושל .ךלש הרישה ןושל לש יביסולאה

 םיפוריצ לש ףופצ םקרמ היושע ,תונוש תופוקתמ ויריש לש תקדקודמ

 םרוג םילובכ םיפוריצב שומישהש ,בושחל גוהנ .תורוקמה ןמ םיפוריצ-ינבו

 רזוחו ןעוט קילאיב הנהו ,ילאיצנרפר קויד-יאלו ןושלה לש היצזיטמוטואל

 קוידל ,םיקוספ ירבש לש ספיספ היושעה ,ותריש-ןושלב רתוח אוהש ,ןעוטו

 תויטושיקבו ףויזב םחלנ אוה "תיצוביש"ה ותריש-ןושל תועצמאבשו ,אקווד

 .ךרוצל אלש

 .המודמ הריתס אלא וז ןיא ךא ,הבושיי תא תעבותה הריתס ,הרואכל ,ונינפל

 תוארקמה קותינל ,תורוקמה ןושל לש היצזיטמוטואךל איבה קילאיב השעמל

 םיפוריצב ךרעש ,תויטנמס תויצרפוא לש ותרזעב .הלובכה ןתועמשממ

 םילמ לש האייחהל איבהל ,הננער תועמשמ םהל קינעהל ודיב הלע ,םילובכה

 םילובכה םיפוריצה לש "הרזה"ה תוטיש תא .הקוחשה ןתועמשממ ןקותינלו

 ,)"םירפס רכומ ילדנמ"( ץיבומרבא י"ש ורומו וברמ, ראשה ןיב ,קילאיב דמל

 קילאיב לש ותדובע לע תניינעמ תודע 10 .א"סרת תנשב דבע ותציחמבש

I ,קילאיב יקרפ ןרוג ןתנ לש ורפסב היוצמ ילדנמ תציחמכ I  תראותמ ובש 

 םירפסב רותל גהנ ילדנמ .וידימלת :'וידכנ"ו "אבס"ה לש תפתושמה םתדובע

 קוידב דכולה :'קיודמה" ףוריצה רחא ,תורוקמ ירפס ראשבו םינולימב ,םיקיתע

 ותיבב ורקיבש ,םיריעצה םירפוסה ןמ המכ סייגל גהנ ךכ םשל .ותנווכ תא ץרמנ

 ליגרו איקבה, ןמא-בר לש הילוש תרותב .םירפסה יכרדב םכירדהלו ,עבק-ךרד

יונישה יגוס תא דומלל קילאיב ביטיה ,תינזמרה ןושלה יזרב  ךורעל ןתינש ,םי

 ינפל דוע השעמל ךא ,השדח חור םהב ךוסנלו םתויחהל ידכ ,םילוב::'ך םיפוריצכ
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 קילאיב הליג ,יתתופר.סר וכרד יתשארב רבכו ,ץיבומרבא תציחמב ותודבע
 תאירב תושדח םילמ תאירבל דגנתה קילאיב .ןשיה ןמ בוצחל ןתינ שדחה תאש

י וירישב שמתשהל ףידעוה 12 ,"ןיאמ שייי  םיכילהת תלעפה וךת ,רכומבו ןשב
קית נ לש היצזיטמוטוא.ך לש ר  תצקמ לע .הלוכבה ן m עמשממ m ארקמה 
 לככ וללכתשנו וכלהש םיכרד ,םילובכ םיפחיצ תאייחהב והושמישש ,םיכרדה
 תריציב תיביסולא ןושל לש תוינבתיי ירמאמב ודמעל יתי Q ינ ,ותביתכ הלשבש
 13 ."קילאיב

 םימדקומה קילאיב ירישב תיבועמדה הרישה דגב הריטאס יצו:ו יג
 לש תינויהע ותביתכב קר אל ריבכמל םייוצמ "הרישה תבחשמיי לש תוודסי
 אל .םמצע םירישב םג אם יכ ,תומדקומה וי m רגיא רךתמ הולע וזש יפכ יק,לאיב
 םהיאושנש ,םיריבש םג יארקאב םילגתמו ,ןיעה ןמ טמעכ םייוסמ וללה תחא
 ירישב שי ,לשלמ ,ךכ .הי m ודסבו הריציה יכילהתב לל<; םירושק םינא הרואכל
 םיזמר םיליכמה ,לוכיבככןיילר?ייול "םימימתיי עבט ירואית טעמ אל קילאיב
טה ריש .הקיטואפה ימוחתב ררושמה לש ויתופדעה לע םייובח  ירחא' תנגה בע
ךא ונניא ,לשמל ,'תועמדה  הרישה ץקל הל $I שמ גם אלא ,ו רםשפכ עבט ריש קרו 
 r יקשכל .ךשח לאל , m מעד ימשג הריטממה ,תיטסילטנמיטנסה 'תיתעמדה'

 תריש איה ביבאה תריש םגו( ביבאה אובי ,תוזולנה היכרד לעו וז הריש לע ץקה
 תודגמ אל' הכבה-ריש תא גם .הפשאה לג לעמ חמציו הלעי ךר חרפו ,)הייחתה
ה ,המימת תינויצ הכרב תרותב קר ןיבהל יזא 'ןדרי  דצב ,וב וףשחל ןתינ ירש
 גם ,"לארשי חצניי תודגא תא גצייל התייה הורמאש ,תישעמ "תייסלופיי הרימא

 ,םייאםופ םיי�ויוצ םיללכ לש תכרעמ :ולכיבכ ןיינהע ןיממ נםיאש תוודסי
 .בתכיהל תיתימא הריש הכירצ דיצכ םירומה

יש ,הז ןונמז::  ,הנמ� הירבח םשע ,תימואל-תיתדה הודגאה ןעמל ;בתכ קילאב
 לש תובר תורשמע ,הוראכל ,התומהב התש הניאש ,תיטתפ הזרכה ןי ,V מב חתפנ
 הרוגשה "ןירצ תביח" תריבש תויוצמה ,ןתנגסבו ן m רב m מוד תויורטר תווחמ
 14 :תילנא�הו

 �;בדז:: רז:: אשרגן ,  ת;ד� אי
 האf;ב l;1 ימ;כךב;: יג;:ך�

 ףי.ל� ן� iV � ל-p ב i לע יןyורו
עו;; רו.ך�

 הך

i ";�ה. 

 לךוה וינא קראיב יכ הלגי ,רבודה לש ןתזרכהל בל-מתישב ןיזאיש ימ ,םולא
 םוש הלא םיכרד דגנ ץוצח ןאכ אצוי וליפוא ,"ןויצ יבבוח" לש םתריש יכרדב
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 רךמבש ימכ ומצע ידמעמ וניא ררושמה .תירדראפה בהיתכה ךרבד ,געלל ן m א

 אוה רדעב ,)"התבלה דד אשרמ"ו "ןדרוז m גדמיי( קהרvרה ןויצמ ויחא תא

רצ ירורשמ םי.גורנ ךכ .הלובג יורש  םמצע םהשכ םג םינתאתמוה םיכובה ןי

ףייזמו םינפ דימעמ אוה ןיא ,עמשמ .גתע ינשודמו םיעבש  "תוזויי' תועצמאב 

 רופחל םודרק םתביח תא ושעש ,רודה רירושמ בח םי.גורנש םשכ , m לבוקמ

וב  ימוחתב החכה קר הינא וז החכה ,םולא .הנמיהמו הנכ רךבד .גורנ אם יכ ,

גה רבדב "תיאטופ סר�" החכה םג םא יכ ,תונויצה  תילובר�וז-יטנאה הממ

 שאר"( m מישמררה תוממחמה , m לודגה תויווהה ןמ עבונ וינא וירש :ותריציב

 אלא, רןיצמ m לש וינא וריש .םלמ ןקסו וענצ רוקממ םא יכ ,)"התבלה רה

 יפלכ יתריא יתרוקיב זמר םג ןאכ וללכ .;בל רךתמ ,"הנויצ הלועה רךד"ב חלשנ

רמדה הרישה  :המזגהבו ףויזב קילאיב תעדל תאטו m ,הופקתה-תב יתנע

 לע ףידמעו ,הזרפה לש תורוגיפ , m לוברפיה בבחמ אוה ןיאש ,זירכמ ררומשה

 יגזכו ןדריה יגזכ ,םמיו m עמד ליחנ עופש וינא וירש ;הטעמה לש ןושל ןהינפ

 וירש .בלה ןמ תעבונה תמאה לא ר m ח םא יכ ,םירהה יאשרמ םיגלשה תרשפה

 ,םיינשגר םירורשמ לש בהזה תוצרא ,יהפורםא תאו הידקרא תא ףקשמ וינא

 םירמאנ .םינמיהמו םינמאנ ,כלה ןמ םיעבונה םירבד תמוא ת�נכ ףקשמ אלא

 הקיטואפה של ה m נגבו תטיסילאירה הקיאטופה m כזב םירבד ,ראשה ןיב ,ןאכ

נ m מזגומ תויצלמ אהלמה ,תיטסילטנמיטנסה ה רךת m.15 זרפר  משתשמ אוש

רצנבתקה לכב ולכיכב והש תי רה תוקח  אוה ,וימודק תריש רךתמ וינ'עב-תו m ד

 םועיסב םישענ ורויעבו ןשיה לש ותייחד .סלקול געלל ן m א םוש ןהיפ לע ןכפוה

 שד m תא .ךרדה ןמ קלסל קילאיב הוצר םתואש ,םי m דה םינשיה m רדסיה לש

 םיהמזה וינממס לכב משתשמ ואהש רךת ,ןשיה לש ירתובורח לע ןאכ התב אוה

 .ןקוזמ ולב רכבש ,ןשיה של

 ראשה יזב בתכנ 'ורפיצה לא' קליאיב לש רתויב עודנה "ןירצ רישיי םג

 ריש חטשה ינפ על יתארנ הנושארה ותסרג .יתתעמדה הרישה על היודראכפ

 הרישה לע היודראפ אלא איה יזא השעמלו ,תובבל-ערוק החנאו העמד

 ןמ והותמבו ו m רב ךכ לכ התשה ,זה םדקומ חוסנב .הופקתה-תב תיתעמדה

 תא רופיצה ינזואב רבודה הכמב ,םיענהו םימתה ינויצה רישה לש רננ�מה חוסנה

 .ובושמ םוקמ תא ודפקש עבטה יעגפ לע לבוקו ,ולרוג רמ

 'רופיצה לא' לש 'א חסונב הוללכה הידחאפה לש ה m עממש לוע הביט לע

 לש הכחגהה :החנוא המעד יריש םבורב ויהש, רןיצ-תביח יירש לע הירדראפה(

 םנמא ,בהחרהב יתדמע רבכ )תירנייופא עמב m ורצ לוש םייוספיט םינכת

 יכ ,החנהה תא םש יתלעה 16 .תולגה ררושמ רצרצה ריפסב ,םירחא םירשקהב

 החנא ירש אלו ,תועמדה תירש לע היודראפ ואה תמדקומה ותסרגב ר'ופיצה לא'
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י חסינביי המעדי  ,לשמל ,ונ ביהש יפכ ,"פהיקת התיא לש תירבעה m מעדה תרש

ירבש תיארל ןאי ןד. רביחל היקמש ,תיטסילטמביטסנ היגלא ,יתכרהעל ,הז   ר

ויצמ םייריcגזס-םיידחאפה תידיסיה דבצ ,נםמא .נהכ שפנ תימעפ.תרב י  רישב ם

וא אן ,תינכ לש m דיסי ייילנ m דכוי םה ל  םדוקמה רישה לש ירקיעש ודעב ,ם

 בביח ,טיפשה םדהא nc יממערדיספ סחינב הכיחגמ יז .הל m מה לע דמיע

 .' tI' יעגהפ רישיי לש יטלנמיטנ-סמימעה אנר'זה M י , m חנאהי תימעדה

יהל ידכ הב שיש ,תפתtנ תחא תינירקע הדיקנ ןאכ שיגדהל ייאר  מתירת םר

יחכוי ביג ללכררדב קתמיחה ,יקלאיב תריש לש היפאר תרהבהל המ -דח ם

יש ,ידיראפ רישב םג .תינבש תייייתנ,זי םייכרע  רןמת הליחתכמל ובתכ יקאלב

ל ןיערג M א לא איצמל ןתינ ,הפילצמ תיתריקיב נז:גמ ל ,תמא ש  בל ויילג ש

רפהלי , m רה תיממיר לוש וטשפ ל ובו בלב : איקה אצמי ,גש רמי םמירמ ריש ש  ר

לי םכחתמ דידיח לש m דכוי ,יתעתפהל ,תחא לא וןשב רשיה ש  תידכוי .

וקדארפ ידגינמי םיילס  ,האל דבצ האל יתריציב m פיכת ר�לד םייישע רהיכאל ם

 עתב ילכהל ,ןכ לע ,יישע 'ריפיצה אל' כזrגידכ ריש .ןילע טילבי ודגינהש אלב

ימירמ םייתזח תידכויי םיידיראפ-םייריcגזס תידיסי ,תחא נהיבעי  m דיסי ,םמ

 ןכתיי ,יךגחמוה ףילצמה דכויב קילאיב קפסתה ילאי .היינב לוש הריתס לש

יכ ריביצב טלקנ היה אל ירישש  תא קליאיב הנספ ,יתריציב ליגכר .טקלשב פ

יאריק לא תחא הניעבי תעב הז יירש איקה :יםתש יםגיסמ ם  חכיפמהי ליכשמה ר

וה טישפה אריקה ;תריקיבוה יהתריאה ידדבצ ןיסוי יכרדה תא לבקי ןשגר  ם

נרה ל תיניעמדה ינתלביק םע ובוב הדהיזי םטישפכ םייגש  וטפשה רבידה ש

 .ררדה יםמתי

 �נסtעיי ןVזיה תא ליספי ררישמשה כןב יד אל ,יקלאיבד אבילא : דירע תאז

יע המיש ;אוללטאי אכיח ג יל  רןרב הז שדח וןרפתי ,שדח ןירתפ עיצהל ם

יכרצל ויחדוה ןשיה לש יתמאתהב ישדח ם  םליעה מן הטלבי םזולהה הרישה .ם

 ,יא שדח ביטימב ,רימהל ידכ אן ,אזרל דע העמדוה החנאה ביטימב השמתשה

ןיצ יאהל ר ולעה ןמ החנאהי המעדה תא דב  רמישמה תלטימ ררישמה לע .ם

נהה עהמדה ףלח ,"השדח המעדיי איצמל  1 ילnהה תנבה לאל .תבזיכה ,יש

 ןפיצרה ,מתדוקמה יתריש תא ןיבהל השק ,קילאיב ןימאה יבש ,הזה יקסלאידה

 .יהבי יהנימ. תיריתס ליכיבכ

 ןכארה יכ.עtרדה גיולתמה לש תנעמנה- ררפיצה ,רישה לש ןישארה יחסינב

יגפוה תירצה עמשמל תיבבל הליחמת- "תימעדה חסיס"י  ,לח נתמ ייהש ,םע

זי ;למלארוה דדיבה !)דידי לש שידי ,רבידה התיא םחנמ א  ןליק ליצההל הנממ ר

יבי תיעמד לא יכ  יחה תיצרמא תיביט m ררשב לאא ,ירבש תא יאפרי כ

ובעהש-יתשירד .תיקיחרה ת  I / יביטיי הכ:ג יל יבבי מעד אל"- רבידה לש 

52 



 לש ינייכבה ןוטל הריתסבו דוגינב הרואכל םידמוע- "יתכמ ואפרי הלא

 .רופיצה ינזואב אשונ אוהש ,יטמרדה גולונומה

 ןיב ,הרוצה ןיבל ןכותה ןיב הרואכל ןאכ תיעבנה ,תימינפה הריתסה לע
 ,רבודה טקונ ותואש ,ינייכבה ןוטה ןיבל תועמדלו יכבל ץק םישל השירדה

 :הז רישב רבודה לש תיממעה ותומד לע ןוידב רבכ יתדמע

 הזופה ןיב הריתס לשו דוגינ לש הבר הדימ ,לשמ ךרד ,שי

 רישה ףוגב וירבד ןיבל ,רישב רבודה טקונ התואש ,תינייכבה

 ותוספא לע ריש אוה 'רופיצה לא' ,לכה תולככ .העמדה לש התונגב
 לש התונואניא לע הרישה .העמדה לש התוספא לע ,יכבה לש

 תודוסי הליכמ ,תינועמדה הרישה לש הינממס לכ תועצמאב העמדה

 אצמ םעט המ .הכחגהלו ההימתל םימרוגה ,ירתסד יתרת לש
 אטוח ומצע אוה םא ,תילטנמיטנסה תונייכבה תא עיקוהל ררושמה

 םרוקמ רישבש היינאתהו יכבהש ,חינהל רתומ ןילג שירב הב

 הנלבוקהו הנולתה ירבד ובש ,'הליפתב הצע'ב ומכ( תעדה תוחידבב

1 .הת I;I אל בל תיימהב אלו )הידוראפהו הלתהמה ךרד לע םירמאנ 8 

 םיבלושמ ,תצקמב םירחא םירשקהו םישגדה ךותמ םא םג ,םימוד םירבד

 ידכ ךות ,הזה םדקומה רישה לש ותורציייה ךילהת תא ןורימ 'ד לש וחותינב
 :חסונל חסונמ ושוביג

 ץלחלו תואיצמה תא תונשל ןחוכב ןיא רשא ,תועמדב םעט ןיא םא
 ,רמולכ ןתוננולתהו הייכב תרישבש םעטה והמ ,ולבסמ רבודה תא

 .. ירה ן'רופיצה לא'כ ריש לש ומוסרפו ותביתכ םצעבש םעטה והמ

 רבד לש ומוכיסב התוא לסופ רבודהש הקיטאופ אטבמ ולוכ רישה

 קר אל שי ורישב יכ ,התע ןיחבהל אלש היה לוכי אל קילאיב ) ... (

 טסילטנמיטנסה לש ותועיבצמ והשמ ףא אלא ירתסד-יתרת םושמ

 19 .יעוצקמה

 ,תטשפומ תיתורפס הרימא תניחבב תרתונ איהשכ ,העמדה לש התורקע לע
R יכבה אל" :ליעל הנממ טטוצ רבכש ,'סדרפ' ךרועל תרגיאב קילאיב לב 
 ,עמשמ 2 ס."ותוהמו ותוכיא ,ותגרדמו ןוסאה םא יכ ,ונימחר םיררועמ תועמדהו

 ,ןכ גע .ןוסאה הארמל םא יכ ,ארוקה לש ויתועמד תוגלוז תועמדה הארמל אל

 אלו ויארוק תא חיכומ רבודה םהבש ,ןודרוג לש םיימואלה וירישמ תודחא םילמ
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 ,ןחוכ רס יחכונה ןלוגלגבש אלא ,הנצורפתו הנבושת דוע תוחנאהו תועמדה םג

 םאה ןלבסהו תואלתה עבש רבודה לע אהי המו ,תלעותו העפשה לכ ןהב ןיאו

 ףיסוי ילואו ן"הפיח המחה" ץואה לא הלעיו ץרפ וב ץרפנש ותיב תא בוזעי

 לש ונורתיפ תא ןביבאה תומיב ונולחל רופיצה אובל תוכחלו רופכב תבשל

 ןקזה םעה לש תסרוסמו תמקועמ הנטקה םג אוהש ,לבסה-עודיו בשה רבודה

 המ תע התואב עדי אל ומצע ררושמה ףא ,לפרעב טול רישה ריתומ ,הלוגב

 ,ויתומולחל היהי ןורתפ

 ר;דה תריש לש תוקוחשה תויצנבנוקה ת�נגב . ד
 ירפסב תוכיראב רבכ יתנד וב םגש ,'הליפתב הצע' ידוראפ-יריטאסה רישב םג
 הפוקתה תרישמ ותדילס תא יממעה ןטייפה עיבמ 22 ,תולגה ררושמ רצרצה

 רחא אורבלו ומלוע תא בירחהל םלוע ארובל ץעיימו ,תעגיימהו תילאנבה

 השדח םיאשונ תשק םג ,שדוחמה תישארב-השעמ בגא ,ארביתש ידכ ,ויתחת

 לש תומוהת ולאל ואר :זמורמב ןאכ רמאנ םילמ אלב ,םישדחה םיררושמל

 ןטייפה תמגודכ ,יממע סופיט וליפאש ,הפוקתה תריש העיגה וולק לשו הקיחש

 !תינלטק תרוקיב הילע חותמל זעמ ,ררושמ תויהל רמייתמה ,תפרהו זעה לעב

 לש ילאנ�ה םזיל טנמיטנסה דגנ ואכ םג קילאיב אצי ,םימדקומה וירישמ םיברבכ
 תריש תא לסופה ,שדחמו שדח יטאופ טספינמ ויתחת ביצהו ,ר;דה תריש
 ,הנימאו תיטנתוא ,השדח הריש היתחת דימעמו תילנויצנבנוקה תועמדה

 ידקרא רואית דצב ,הלולכ 'םינינפכ הלוחש ץרא' ינויצ-תביחה רישב םג

 תביחיי תרישב תחוורה הקיטאופה לע תבקונ תרוקיב ,תלחוימה ץראה לש ידגא

 :"וויצ

 ת,ב;ך;;א ם� קיח� ר�כrקז�

 ,םי 9 כ לע ז$יIגז י נו;נ�:ו

 ה� W יא ה 9 ��;: רור�ר
. ,ם�� W יהל;: דע- ה� W יא .  )--( 

Iו;ני שערי ז$י n ;ו;נ�דב: לל 

 ,םירו;:ך; גג;דכ וסכז�

 ,יכ;:,ב;� גג;מו;ני ו;ר W ב:

. ,םירכג 9 �� רג;:.ח ז$יI ו;'�ר . 
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I$ ה�ךי:: ליחסר קזגזר;ז ז 

 ,ת;עג;�כ: ן�ינ;ן;:י הך�

 ןדך�כ: ך לכ:� סקס

 ... ת;ע�ד לס�ך ה:י::ר

 ןונגסב ובתכנ םהמ םיברו 23 ,שרעה-ריש תנוכתמב ובתכנ םיבר ןויצ יריש

 ,תיטסילטנמיטנס שפנ תוכפתשהו םיילנויצנבנוק םירואית ףוצר ,יפוטוא-ידגא

 ףונה יכ ,יומסב ררושמה ןאכ רמוא לוכיבכ .תוחנאו תועמדב תגגומתמה

 ונוחכיפ דהדהמ עקרב .התמאל תמאב אלו ,היזהבו םולחב ורוקמ ידגאה ידקראה

 .אווש םסק� אלא וניא לוכהש עדויה ,עלבומה רבחמה לש

 תא םיסיממ הלא :רישב םישחרתמ המצןגו םשור יבר םייפרגופוט םייוניש

 יוטיב קילאיב ןאכ ןתונ בוש .תועמד ימימ םילחנה תא םיאלממו גנודכ םירהה

 תא ותפדעהלו ,תומזגהבו תוזרפהב תאטוחה ,תילוברפיהה הרישב ולוזלזל

 הלוחש ץרא' ורישש המוד .הד�ב תמא לש רבושש ,תיטסילאירה הרימאה

 םלוחה לש המיענה המדרתה תא שפנה-תוכפתשהב לוכיבכ ראתמה ,'םינינפכ

 תמא' ורמאמב ,םעה-דחא לש וירבדל הבוגת םג ראשה ןיב אוה ,ןויצ םולח

 ינחורה והרומ עבת ;בשו ,א"נרתב דוע םסרפתנ ןושארה וקלחש ,'לארשי ץראמ

-םי ילאידיא םירואיתב םינומהה תא ןיזהל אלו תמאה תא ףקשל קילאיב לש

 :הריחבה ץרא לש םייפוטוא

 ;יטוכמ רתויה חפטה תא חפט תולגל ינא הצור תאזה תמאה ןמ

 םיארוקה ןוימד ביהלהל ,'ןויצ ירישל רוניכ' תויהל אל ינא הצור

 יד ונל שי הלאכ תורוניכ- םימיענ םירויצ ידי לע םהיתושגרו

 ,ךפהל ,י�פח לכ םא יכ תופי תורימזב ונתוא םינשיימה ,רתוהו
 .הקותמה םתנשמ ןויצ תבהאב יסא תא ררועל

 )א"נרת ן 1 'סב ז"כ ,'ץ'למה'(

 םלוחו תבהוא םא קיחב םירשי תנש ןQזיה ,גגומתמ רבוד לש ובוציע תועצמאב

 ,הפוקתה תורפסב תוחוורה תומרונה לע קילאיב גיעלה, ילטנמיטנס ןויצ םולח

 תחת .תילנויצנבנוקה ןויצ תרישבו לארשי-ץרא לע הקתקתמה הקיטסיצילבופב

 השדח העמדל יוטיב ןתניי ובש ,שדח חסונ דימעהל ףאוש אוה ,לבוקמה חסונה

 .הומכ עדונ םרטשו עמשנ םרטש ,השדח הריש לש חסונ ,תפייוזמ-יתלבו

 ןמ םירוגש םיביטומ ףקות 'םידמולמה תעדה ירכוח' רישה לש ופוס םג

 :המוקע הירלקפסאב םדימעמו ןמזה-תב תיטס ילטנמיטנסה הרישה
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 )( םי�ד;אי:ננ,ןו םי�ד;קכ;ו ת;גונ ת;מ W ד ,םירר;שכ;ו

 םהי(;! ל.ב;ך;ג;: םיכ;!דגי:ננ,ןו םך;יזור Q � םינ;:�ו:.Jקזי1iו::

 םי��;לדגנ,ןו םיח��י:ננ,ןו ונךI;ראר� ל� םינ;:;כו::

 םך;י��ו םסי W נ;: דירל ינ;:ו;:ל ונו;l;א םיאר;קו::

 ם 1 ;גיג;: ףו:.Jו:.Jקז� W ת;ע ?I דג;: םי�� IJ י:ני1iו::

 IJ ר;פ ביב� ;א ןך.ע ן� ה!י� ןן�� ל�
 ם 1 ;עpזנ,ן בור P: ;א ר�ל� ה!י� שורג ל�

 . IJ ר�ל ל�מ םל;ע ה!י� ן�רז:r ל�

 תויומדה ןיב םינטייפה תא םג אופא הנומ וז הרומג-יתלב הריטאס לש הפ;ס

 דגנכ ןאכ םינווכמ הריטאסה יצח .םילטב "חורה ייח"ב םהל ןיינעש ,תוגעלנה

 לע םירבדה .ןמזה-תב תיטסילטנמיטנסה תינייכבה הרישבש תועמדה ףטש

 ,ינוימד ןדע-ןג וא תואלפ ץרא וזיא ןברוח לע םידפוסה ,םיננוקמה-םיררושמה

 ןפואב ,הפוקתה לש הקיטאופב םימגפ םיעיקומ םה :הרטמ ילופכ םירבד םניה

 תא תנייפאמה ,תידקראה היגלאה לשהינממס דגנכ תיפיצפס םינווכמ ףאו, יללכ

יגלטסונ "םייתורפס" םיעוגעגב בורל םיגופס ויהש ,םהינימל "ןויצ יריש"  לא םי

 . דבלב ןוימדב םהל םויקש ,םידובא "בהז ייא"

 וזרכוה ףא ,'םידמולמה תעדה ירכוח'ב םתוא ףיקתמ קילאיבש ,הלא םיביטומ

 ובש ,ז"נרת תנשמ 'הנמאנ העמד' ורישב תונכ לכ ירסחו םיפייוזמ םיביטומ

 היתורוש לוצינ ךות ,הדועיי לעו תיתימאה הרישה תוהמ לע ראשה ןיב רביד

 :'םידמולמה תעדה ירכוח' הריטאסה לש תוזונגה

 ,ת;ע ?I ד דיר;מ ית;א ה�רדג יכ;:

 ,םי� 1 �כ: ארק� ד p ג;tנ,ן?ו

 ,ת;אל� ץך� ה t י� ן�רז:r-ל�

 )( םי�ן� ןג ה!י� ןן��-ל�

 ת;ב���ו;:ו ת;ל;ד�ג;: םא-ם�

 ;רדו::י:נ� יכ;: ה�רה י��נ,ן

 ,ת;בר�� בנרל ואי:נ�-יכ;:

 ;ר�?� ;א בור P: ת;יז;;ל לאקז�-יכ;:

 ,ה W קכ� יל ל�� �רד ;א
 םילדג יוה הל�� ד;ער
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 שקבמו לתוכה דיל דמועה, ןצבק ןיעמל ןאכ תכפוה רישה-תב םג .םהיתוספוקב

 םימרותהו ,תועמדה דאנ ךותל תועמד ןאכ תומרתנ ,ףסכה תועבטמ תחת .תובדנ

 יעודי ,םילשורי ינצבק םא יכ ,שריהו דלישטור םינוראבה ,הפוקתה ינבדנ םניא

 לע םהיתועמד תא םיריגמו תומורתה-יפסכמ םינוזינה ,םינצבקה .לבסהו ינועה

 םימרות ,)התאייחהלו ץראה לש המומיקל לעופב םימרות םניא ךא( ריעה ןברוח

 .ורעצו ודיא יפל ,ובל ונבדי רשאכ שיא-שיא ,תועמדה-דאנ ךותל םהיתועמד תא

 :וזב וז ןאכ תוכורכ הרישה תומרונ לע תרוקיבהו תואיצמה לע תרוקיבה

 בושייה לש הרועכהו היוודה תואיצמה דגנ הריטאסה יצח תא זיחשמ קילאיב

 וזה תילארשי-ץראה תואיצמה לש תוועמה הפוקיש דגנ םג ךא ,ויחלושמו ןשיה

 ריש אוהש ,רישב קילאיב גיצמ ,תירבעה הרישב הנושארל .הפוקתה תרישב
 תאזו ,המוגעו תיטסילאיר תילארשיצרא תואיצמ ,ותוהמבו וביטב ינויצ ימואל

 ותשיג תא ףא תמלוהה( תידקראהו תיפוטואה ןויצ תביח תרישב לבוקמל דוגינב

 לש םיפושחה םייטסילאירה וירואיתל ליבקמבו ,)לצרה לש תיטסיפוטואה

 םיענ םולח לכל יבטוק דוגינב םידמועה ,'לארשי ץראמ תמא'ב םעה-דחא

 .יפוטואו

 םג איה "תושפנ תושיערמ ,תובבל תוזיגרמ ,תושדח תועמד דאנ"ל השירדה

 יכרדב יכ ףא ,תיטסיביטקא המינב תארוקה ,תינויצה ו;בישחה ימוחתב השירד

 תא חיצנה ןשיה בושייה יכ םא( ןויצב שדח דיתע לא תולגה ןמ תאצל ,ןיפיקע

 ;)רישב לארשי-ץראו הלוגה ןיב ןילובגה שוטשט ןאכמו ,ץראב תולגה תולקלק

 רבכ הרישהש ,תועמדה תא חונזל הפיקע תיטאופ העיבת ףא איה וז השירד

 .הלוביקל שדח ילכו השדח העמד אורבלו ,ארזל דע ןהב האלמ
* 

 תרישב חוורש ביטומ אוה ,"תועמדה סוכ" וא ,"תועמדה דאנ" ביטומ

 'סוכה' גורפ לש וריש יונב הילעש ,תידגא-תיתימה הסיפתה יפל .הפוקתה

 ,תועמד לש סוכ הלעמ לש לכיהב שי ,'םא תועמד' קילאיב לש זונגה ורישו

 אובת ,סוכה אלמתשכלו ,תורגאנ ןה הבו לארשי לש םהיתועמד תורגינ הכותלש

 םירשקנה םישרדמהו םישוריפה יפל ןכו ,ט ,ונ םילהת יפל( לארשי לש םתלואג

 ,םיקושעהו םינועמה לש םהיתועמדב דאנה אלמנ 'הליל ירוהרה'ב .)הז קוספל

 תא תקצל ותריש-תבל ארוק ררושמה. ןנמז עיגה אל התייחתו ץראה תלואג ךא

 ילכ, דאנ םג אוה "לבנ"ש יפל ,תוניגנמ ןהמ קיפהלו ורוניכ לא תומחה תועמדה

 וא ,"תועמדה דאנ" ביטומ .הרישה למס הניגנו הטירפ ילכ םגו ,םילזונל לוביק

 רבכש יפכ הבש ,הנושארה הרושה ןמ םג זמורמב הלוע ,"תועמדה סוכיי

 תננקמה רופיצ( "סוכ" הלמה לש היתויועמשמ יתש תולוע םירקבמה וניחבה

 .ןושל לע לפונ ןושל ךרד ,)םילזונל לוביק ילכ ;תוברוחה ןיב
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 תא ,)ולש "םעה ירישיי תביטח ללכ;ש םיריש םתואב קר אלו ,ולש תינונאקה

 עימטה ,תרגובהו הלשג;:ה הרישב בורל םייוצמה ,םיילטנמיטנסה תודוסיה

 ,ונשיי תנש תויטויפ תומרונ עוקעק ם?iזל אלו חוגינ ם?iזל אל וירישב קילאיב
 ןושארו שארכ קילאיב לש ודמעמ רוציבב קר הרושק הניא הנפמה תדוקנ

 דחאל דחוימב ,יזכרמ ררושמכ קילאיב לש שדחה ודמעמ ,שדחה ןמזה יררושמל

 םיררושמ לש םתוקלתסה םג ומכ :הגרהה ריעב' תאו 'רבדמ יתמ' תא םסר I;! ש

 ,תיטאופה המחלמה ןמ ץקועה תא קפס ילב ואיצוה ,הריזה ןמ םיבר םיירונימ

 םג רושק הנפמה םלוא ,"ןויצ תביח" יררושמ לע וכרד תליחתב קילאיב רסאש

 הכובמבו ,תויביטקייבואו תוישיא תוביסמ ,םעה-דחא לש וחוכ תופפורתהב

 וז הכובמל ,תעה התואב ,וצירעמו ודימלת ,קילאיב יורש היה הבש תינויערה

 םנמא בתכנש ,)ג"סרת( 'םעה דחאל' הליהתה רישב םלוה יוטיב ררושמה ןתנ

 העפותב ןנובתמש ימ לש ותדמעמ ךא ,לוגדה ךרדה-הרומל הבר הצרעה ךותמ

 ,ךאבצ בר אל" ,ראופמה רבעל הרקיעב תכייש איהו טעמתנ החוכש הלודג

 ןכ:ש ,תבהלנ הזואיתופא לש המוציעב םג תודוהל קילאיב ץלאנ :'הרומה

 תורופס םינש םהל היהש ,ברה הכישמה חוכ תא זא ודביא ותרותו םעה-דחא

.חולישה' תמקה םע ,ןכל םדוק  תא ויניע לומ קילאיב האר תורופס םינש ךותב '

 ותרות רחא םעה ינומה לש םתופחסיה תא :םעה-דחא לש ותעפשה תופפורתה

 לש ףוטחה ותומ תאו הדנגוא רבשמ תא :תיטמזירכה ותוישיא רחאו לצרה לש

 רחאל תינויצה העונתב ערזנש דוריפה תאו םעה-דחא לש ותעיקש תא :לצרה

 ,םעה-דחאו לצרה ,םילודגה היגיהנמ ינש הל ודבאש
 תא ושדגש ,תרוקיבהו געלה ירישב ןיינעה תא קילאיב דביא הלא םינשב

 תעשב םיארוקה רוביצ לחיימ ךכל אל יכ ,הארנכ שח אוה ,תמדקומה ותריש

 הייחת לש רוא ןרקלו ןנער חור בשמל תקקותשמ שפנה הבש ,וז רבשמ

 ,)דועו 'רבד' :הגרהה ריעב'( החכות אשמל וליפא וא ,)דועו 'רהוז' :םירירפצ'(

 תויטויפ תומרונ ץפנל ודיקפתש ,םייטאופ םיאשונב טשפומ ינויע ןוידל אל ךא

 "תינחורה" תונויצה יגלפ ןיב קבאמה לש ומוציעב וליפא ,חלכ ןהילע דבאש

 םייזוידנרגה וישעמ עמpזו לצרה לש ומש דועבו :'תינידמה" תונויצה יגלפ ןיבל

 קילאיבמ םעה-דחא ענמ ,הבג תמרהו גולגל םיררועמ םינטלושו םיכלמ ירצחב

 אל יכ ,ןעט םעה-דחא ,ובירי לצרה לש ותונגב תוינצקוע תוריטאס םסרפלמ

 םיריש קילאיבל ריזחהו ,ל�)רשי ינומה לש םבלל הרקיה העונתב עוגפל לכוי

 27 ,תינידמה ותרותבו לצרהב הקבאמב "תינחור"ה תונויצל עייסל ודעונש
 :'ןויצ תביח" תריש לש היסופד דגנ קילאיב לש תיריטאס-תידוראפה ותביתכ

 לשמל ךכ ,"םיינידמה" םינויצה דגנ ולש גולגלה ירישב תחא אל הכורכ התייה

 תילוברפיהה המגמה תא קילאיב ךיחגה 'םי יכרכב'ו 'תודלי' םירישה דמצב
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 תודוא ,תוידיסח-יטנא תוריטאס ,תונונמה ,תוימואל תוירוגלא תומלעיהל

 ותרישב וחוורש םירנא'ז םלוכ- קילאיב לש תיטויפה ותריצימ דועו תוילמרופ

 29 .תונושארה היתונשב
 ירישבו "םעה יריש"ב םיידקרא םייטסילטנמיטנס םיסופד ועיפוה ,םימיל

 ייא ,"לקדיח רהנו תרפ רהנ ןיב"ש המולחה ץראה תרבכ :קילאיב לש םידליה

 תיאלצרה-יטנאה יהריטאסה חורב( "םיל רב�מ" םיקנע םיכלהתמ םהבש בהזה

 רישבש תינוריא תיריטאסה המגמה אלל ךא :םי יכרכב' זונגה רישב

 ירוחאמ" ,היתותלד לע םיקפדימ רענ םע הנויש ,הלוגסה ץרא ,)םירגובמל

 גורתאה לש םהיתומולח אושנ ,תדלומה ימשו דוהה ינג ,הלש לוענה "רעשה

 תודוסי םתואב לוכיבכ םישמתשמ ןכא הלא לכ ."רכגב" הכוסב םינl;זיה ,בלולהו

 הרישה תכחגה םשל וכרד תליחתב קילאיב תא ושמישש ,םייפוטוא םיידקרא

 לש התריצי םשל הלא תודוסי םיאב ןאכ ,םלוא .וימדוק לש תיטסילטנמיטנסה

 טושפה םדאה לש ומלועמ קלח איה הזרפההו המזגהה( תיממע-ודיספ הריווא

 יתורפס ןונגס לש ותייחדו ותעקוה םשל אלו ,)הלא םיריש זכרמבש י,ביאנהו

 תונצקועמ העבנש ,ןושארה רושעה ןמ תיטנטילימה תילותיהה המגמה .םיוסמ

 וב לותיההש י,תונמא יוקיח לש המגמב הפלחתה ,חיכוהלו ףילצהל ןוצרה ןמו

 המגמ םע קילאיב דדומתה וכרד תישארב .בל ביטו ךויח לש לותיה אוה

 ,תינונאק אל תרוסמ םע דדומתה םימילו ,םיישממ םיבירי םעו ונמז לש תיתורפס

 תא הארה דוביעה בגאו( יתונמא דוביע דבעל הצר התואש י,ממעה סוינגה ירפ

 .)ידדהא היתונורסח תאו היתולעמ

 ךוראה ירופיסה רישה רוביג ,ןתלעפה ידמגה רענה עבקש ,לגדה רואית םנמא

 תעברא תא שקבל ,םלוע תולגל האציש ,ותניפס ןרות לע :וב-לכ אניטק'

 תומד ריפס תנבל / עיקוה סנ ןרותה לע"( ןדעה-ןג תא םיבבוסה תורהנה

 הניחבה רבכש יפכ ליכמ )"טיבש בכוכ ךרתבו / דוד-ןגמ תרוצ םע סנ / ,עיקר

 לע הריטאס לש תודוסי 3 סטישומו ןטש רוכב :ינוטבצא הרפסב ,ןרטש הניד

 ולש "םייממע"ה םירנא'זב םג ,עמשמ .לצרה לש ונוזחב יטסיפוטואה דממה

 ,םלואו ."םנימו ה דא" הריטאס לש דוסי רתונ "םידליה יריש"ו "םעה ירישיי

 ךותמ ללכ-ךרדב ובתכנ ,הינוריא ילוטנ םניאש ףא ,הלא "םייממעיי םירנא'ז

 אל ףאו הפילצמו הרירמ הינוריא ךותמ אלו ,תונחלס לשו בל-בוט לש הינוריא

 יפלכ הגעל יצח תא הנוויכש ,תידוראפה ותביתכ תא .תויטנטילימ תומגמ ךותמ

 הלא םינשב ."האמה הנפ�"ב קילאיב םייס ,היררושמ יפלכו "ןויצ תביח" תריש

 ,ראשה ןיב .ותריש ינפ תא תונשל ויה תודיתעש ,תוינורקע תוטלחה המכ לביק

 תוזח ותרישל תונקהלו תוילותיהה תומגמה תא עינצהל הטלחהה ובלב הלמג

 י,לרפיר 9 דמעמ קילאיב תרישב התעמ לביק לתהמה רומוהה .תממורמו תיניצר
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 לש םבל בלב םג יומסב ורתונ לותיה לש תודוסיש ףא( בגשבו תונכב רמ�ה אוהו

 םיניינעה םוקמב 31 .)'יתריש' רישב ןוגכ ,"תועמדה יטחוס" םי יגארטה םירישה

 הובג חסונ קילאיב ביצה ,ולש תומדקומה תוידוראפבו תוריטאסבש "םיכומנ"ה

 ןאכמ .םיילסרבינואו םייפיצפס ,םיבר םישוריפל חותפה ,רתוי יללכו רתוי

 םידממ ותריציל קינעה ,ידיימ יטילופ עינמ ךותמ הריטאס בתכשכ םג ,ךליאו

 .םיישונא-ללכ וליפאו םייללכ

 תורעה

 םסרפש ,"הנבוק שיא" ץיבוניבר קחצי ררושמה לש ותריש לע גלגלל ,לשמל ,וגהנ הסדוא ירפוס . 1
 חכש ,הקירמאל אצי ג"נרת תנשב ךא ,ןויצל ויעוגעג לעו ולבס לע ם"נמופרג החנאו העמד יריש
 יפלא ינב םינמור םהיניב( שיד"ב חתמ ירפס םסרפל לחהו ,םעה תמוקתלו ןויצל "ויפוסיכ" תא
 .)םידומע

 'מע ,)ז"נרת רדא-ןוושח( ו-א 'בוח ,'א ,'חולישה' ,)תובשחמו תונורכיז( "ןאדראג .ל.'" :האר . 2
 . 68 ס-- 2

 .טס 'מע ,א ,תורניא . 3
 .אע 'מע ,םש ,םש . 4
 .ןלהלש "םיצרענ םיררושמל הליהת יריש" קרפב ,'תמה היראה לא' רישב ןויד האר . 5
 .)רוקמב הניא השגדהה( .גיק 'מע ,א ,תורגיא . 6

 .)רוקמב השגדהה( וע-הע 'מע ,םש ,םש ד.
 .)רוקמב השגדהה( גיק 'מע ,םש ,םש . 8
 .גס 'מע ,םש ,םש . 9
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 . 68 ס-- 7 ימע ,)ח"שת( : 320 ימע ,)ד"שת( רבוחל :האר . 10

1 1 1 ימע ,)ט"שת( ןרוג .  8- 1 6  . 

1 ימע ,)ז"משת( רימש :לשמל ,האר ,םילמ שודיחב קילאיב לש ותטיש לע . 12 4 2- 1 4 1  . 

 ,ד"משת חבט( 7 יבוח ,זנ :םינזאמי :יקילאיב ירישב תיביסולא ןושל לש תוינבת" ירמאמ :האר . 13
1 רבמצד -20 ימע ,) 983 1 7  . 

 . 302 ימע ,א ךרכ ,תימד,לא חרודחמ :האר ,ורוביח תוביסנו וילוגלג ,הז ןונמה לע . 14

1 5 7 ס-- 9 ימע ,)ז"לשת( ירפ ימ :האר ,ןויצתביח תריש לש תולוברפיהה ןמ קילאיב לש ותדילס לע .  1  : 

1 0 1-97 . 

1 ( רימש :האר . 16  םינושארה ,לילאיכ יריש ילש היצטרסידב סג יתנד הז ןיינעב : 33-22 ימע ,) 986
) 1 1 ימע ,) 980 95- 185 : 267-263 . 

1 7  . 92 ימע ,)ד"שת( רבוחל . 

1 ( רימש . 18  . 187 ימע ,) 980

1 ( ןורימ . 19  . 17 ימע ,) 986

 .אע ימע ,א ,תורניא . 20
 . 27-25 ימע ,)ד"שח( םתיווחב םירכד ורפסב ,רוצ ןבואר רישה תא ,לשמל ,ןיבהש יפכ . 21

22 . ) 1 4 ימע , 986 1 -37 (. 
2 ימע ,)ה"לשת( טיבש יע :לשמל האר . 23 2 1 -2 1 4  . 

1 ימע ,)ז"לשת( ירפ . 24 49- 1 4 6  . 

1 ימע ,)ז"משח( םידליל םנ תונומזפו סיריש ירפסב סירירפצה לע קרפב :האר . 25 1 1 99 . 

 . 97 ימע ,)ז"לשת( ירפ . 26

 יםמשש םכבבל לעיו ,)יסי יכרכביו יתודליי( יסוי לש סירישי :חרז יברי םירישל תואובמ :האר . 27
 .תימדקאה הרודהמב

 .חס ימע ,א ,תורניא :האר .")ץראה סעל( ה"על יתפמ יתתנש לבח" :קילאיב רמא הז ףסאמ לע . 28
 קילאיב יריש ילש היצטרסידב יתנד ,התישארב קילאיב לש ותביתכב וחוורש ,הלא סירנאיזב . 29

1 ( םינושארה 980 (, 64-37 : 1 40- 136 : 2 1 0-203 . 

1 ( ןרטש . 30  . 91 ס-- 9 ימע ,) 985

 ד.-9 6 ימע ,)ו"משת( רימש . 31
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 המרב ם W ףעה ךאלמה
 גיילילו גורפל הליהת יריש- 'תמה היראה לא'ו 'ררושמה לא'

 םיממורמהו םילענה הייוליגב הרישה תסיפת .א
 וכרד תא לחה קילאיב יכ וניאר ,ליעל "םיאלפ ץרא וזיא ןברוח לעיי קרפב

 ויניעב ויהש ,םהלש רישה יכרד לעו ןויצ-תביח יררושמ לע תבקונ תרוקיבב

 הסינ ,לזלדזנו דרי הכרעש ,הנשיה הקיטאופה תוברוח לע .םעט תורסו תוזולנ

 תירישה תמאה תא .תמא לש הקיטאופ ,השדח הקיטאופ תונבל ריעצה ררושמה

 ,ןמזה-תב תירבעה תורפסב אצמ אלו שקיב םתואש ,םייטתסאה םיכרעה תאו

 םיררושמ ינש לש םתרישב ןכו ,תיפוריאה תיטנמורה הרישב ריבכמל אצמ

 התואל דע תירבעה הרישה ךלמו גורפ ש"ש יסור-ידוהיה ררושמה :ומע-ינבמ

 אל ,םעה לבס םע תוהדזהה תא קילאיב אצמ גורפ לש ותרישב .ןודרוג ל"י- תע

 תא ואטיב ןויצ-תביח יררושמש ךרדכ ,תוחנאו תועמד לש "רטמיי וא "םי"ב

 הביתכב ומצעב הברהש ,ץרענה ררושמה דובכל 1 .םמע תרצ םע םתוהדזה

 הדוא קילאיב בתכ ,תונשגר לש אל ךא שגר לש עפש הב שיש ,תיידוא

 הדוא .גייס אלל הצרעה לש סחי לע הדיעמה ,הרקוה ישגר הגופס ,תיטטסקא

 ןתנ ובו ,ןמדירפ והילא ודידיל בתכש ,בתכמ ךותב הלולכ וז תמעפתמו הרצק

 2 .גורפ תרישב האירקה ול המרגש ,םישוחה-תולעפתהלו שפנה-תולעתהל יוטיב

 אופא ודמע ,םלועה ןמ םריבעהלו םהב דורמל יוארש ,םיזולנ םילדומ קר אל
 ףאש םהילאש ,םיצרענ םילדומ םג םא יכ ,ריעצה קילאיב לש ויניע דגנל
 .ודואמ לכב תומדיהל

 הרצקה הדואה תא ודובכל קילאיב בתכ ,גורפ לש ותרישל. הליהת ףחד ךותמ

 ומצע גורפ בתכש הדואל ,הלש יפורטסה הנבמב ,תצקמב המודה ,'ררושמה לא'

 הז לבוי דובכל ךרענש ,התשמב הארקוה רשאו ג"לי לש ולבוי דובכל

3 רבוטקואב 29 םויב ,גרוברטפב 1 8 8 1  לאש- 'ררושמה לא' תרתוכה תא םג( 

 .)הליהתה ריש ותואמ קילאיב

 םיטטרונקמ הייונבה ,הפורטס;פ� איה ,ג"לי דובכל גורפ בתכש ,הדוא התוא

 .)באאבא זרוח טטניווק לכו אבבא זרוח טטרווק לכ( ןיגוריסל םיטטניויקמו
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 תאו ותריש תולעמ תא וינזואב טרפמ ,ז:ו 1:; ונ ןושלב ררושמה לא הנופ רישה

 שדוק תפש תוריש תאיי ררושלמ לדחי לבל ותלאשמ תא עיבמו ימואלה הכרע

 ףא אוה ."תופרה ונידי הנקזחת" ןעמלו ,היובח תלחות םעב ררועל ידכ ,"תופיה

 ,היארוק ןזואל םענת ןודרוג לש הרמה ותניקו ,ואובי םימי יכ ,ונומא תא עיבמ

 ךותמ ץרענה ררושמה לא הנופ הז ריש .םימוחינו החמש תריש התייה וליאכ

 תעבונה ,תינטנופסה הריציב הרישה לאידיא תא האורה ,תיטנמור ריש תסיפת

 רוניכ"ב וננח לאהש ,ררושמכ ןאכ ראותמ ןודרוג .ןווכמ תנווכ אלל ,הילאמ

AEOLIAN I ( יל;אז:זה לבנה תמגודכ ,"תורימז םיענ IARP (, הפוקתב ךפהש 

 יניע תואושנ וילאש לאידיאה ,תינטנופסה הרישה למס ,חו;ר סופד תיטנמורה

 הילאמ תצרפתמ רבכו ,דחא רתיגו וטאל עיניש ררושמל ול יד 4 .םיררושמה

 תררועמו םימדרנה םעה ינב תא הציקמה ,"םימסקב הריבכ" ,האיגש הריש

 המואה לש הרבעמ תונורכיז הלעמ ןכו ,םלרוג רמ לע םירורמת תוחנאל םתוא

 וערקו / םייניע יביהרמ םדקנ,ז תונורכיז / ,םיינחמ םיינחמ ומקו- רישת יכ"(
 .)" .. !םיערקל ונבל

 גורפ לע תרבדמ איה .הפורטס;פ� תרוצב היונב הניא ,קילאיב בתכש ,הדואה

 דימעהל הנווכ ךותמו הבר הרקוהו דובכ תארי ךותמ ,ישילש ףוגב ץרענה

 ,םילהת רפסמ םיקוספ ירבש ץבושמ רישה .ותומד לש ההלאה-הזואיתופא

 בצוח 'ה לוק" ןוגכ ,םילהת יקוספ .יגיגחה יידואה ויפוא תא רישל םיווgזמה

 ףיקשה יכ" ,"דוס קיתמנ וידחי רשא" ,"יתנר לא הבישקה" ,"שא תובהל

 תריצי םשל םא יכ ,רוקמל הזימר םשל אל רישב םישמשמ 5 , דועו "ושדק םורממ

 .תהבגומו תיניצר ,תיגיגח הריווא

 בגשנה תולגתהה דמעמל םיבר םיזמר תועצמאבו הלא ןושל ירכז תועצמאב

 בוציעל ,ימימש יהולא דמעמל ררושמה תומד ןאכ הכוז ,לאקזחי רפסב ינוגססהו

 םידממב הנחינש ,תומד אוה ןאכ ררושמה .יתימה סודומב ונגעמה ,יטמימ-�

 אוה הזחי אוה / ,םיינזא אוביר ;ל / ,םייניע ףלא ;ל" :תוישונא-לע תונוכתבו

 ."דוס ול וקיתמי םילארא / הנירד תעמוש / הניכשה הדובכב ) ... ( לכ!; בישקי

 ררושמה תא רישה רידאמ ,)םיינזוא אוביר ,םייניע ףלא( תולוברפיהה תועצמאב

 ררושמ אוה יתימאה ררושמה .ןידה אמלעמ אלש תויגולותימ תונוכת ול קינעמו

 ללוחל ותלוכיבו ,םייעבט-לע םייסיפטמ תוחוכב ;ננ(:! לאהש ,"ןוילע דסחביי

 ותנדסב לגועה ,ררושמ אוה ןיא .םלוע ארובב תורחתהל ,ץראבו םימשב תורומת

 .)"דוס ול וקיתמי םילאראיי( יהולא עפשמ ןוזינה ,יעטב ררושמ אלא ,ןמףאכ

 .םיכאלמהו םיפרשה ,תוזומה ןכשממ ,"ןוילע רירפש"מ תעבונ ותריש

 ,ילאידיאה ררושמה תא קילאיב ראית ,רישה ףרוצ הילאש ,תרגיאה ףוגב םג

 לוכלכו בושיח יצמאמ אלל ,הנוילע הארשה חוכב ,הובגמ ול האב ותרישש ימכ
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 תישארב השעמב םלוע ארובל ולש הריציה תכאלמב המוד ררושמה .םירסי

 : הריצי השעמבו

 יתימאה ררושמהו ;הריש הנניא העיגיו למעב ררושמל האבה הרישו

 תויתואב םבירחמו תומלוע ארוב אוה .חרוטו העיגי וינפל ןיא

.. ( תוששמו תושממ ןהב ןיאש תולילק  בתכמה יבתנ; ינפל עגר הז ) .

 המו וקלח בוט המ !ןמדירפ יוה ,גורפ יריש תא אורקל יתיליכ הזה

.. ( !םורממ ול הנתינ הכזו המר שפנ ,ההובג המשנ יכ ולרוג םיענ . ( 

 !ררושמ ארקיי הזל

 )דמבמ 'מע ,א ,תורגיא(

 בתכנ ,וברקב םיצצורתמה םיכפהה לעו רצויה תומדב תוילסקודארפה לע

 תולובגש ,ימ םג אוה הז ריש יפל ילאידיאה ררושמה .הפוקתה תרישב תובר

 גוחב עיגהלו םורממ ףיקשהל לוכי אוה .לושכמל ול םניא םיימסוקו םייפרגואיג

 אוה. ץרא תופנכו לבת תוצק ויניעב ףיקהל לוכי אוה .תויתחת לואש דע ותייאר

 תא הנממ קיחרהלו בגשנה תא ותריציב עימטהל עדויו ,לוכה ןיבמו לוכה האור

 .וינפל עודיו יולג לוכהש ףא ,בעתנה

 יוטיב רבודה ןתונ הלש ,תבעתנה האלחב ילאידיאה ררושמה לש וז הרכה

.. ( ל;אשה הקומע ,הקומע / םורד לא ןופצ לא / םורממ ףקשיו"( ןורחאה תיבב . ( 
. לוכ תא ןיביו עדיו / האלה טיבי םשמ / האלח לכ ארי הב /  ןוחכיפ תברעמ )" ..

 עעורתמ םנמא ררושמה .םייטטסקאה תולעתהה ירבד לש םבל בלב םזילאירו

 םייחה-ןויסינ ;םייחה לש באוסמה םדצ תא ריכמ םג ךא ,םיכאלמהו םיפרשה םע

 ךא ,ומצעבו ודובכב םיהולא תא האר וייחב ;לואשה תאו םימשה תא ףיקמ ולש

 .ול רז וניא יאדמשא םג

 ףיסוה ,ילאידיאה ררושמל םירתכ תרשוקה ,תממורמה הדואה תביתכ ירחא

 ררושמ הזכ רשא שיא" :לעפתמו שגרנ ,םכסמ טפשמ תרגיאה ףוגב קילאיב

.. !םיהולא דלי אוה הז ךא !הזומה בוהא הז ךא !ארקיי  םיכאלמה ןמ דחא .

.. םינטקה  בריי ררושמה לש תימימשה ותומד תא תתמעמ תלסלוסמה תרגיאה ." .

 ותומד םע )סומלוקה תצונב זוחאל ביטימהו אירמהלו ףועל ביטימה( "הצונה

 היבגהלו לע-לא אירמהל לוכי וניאש ,םייפנכה ץוצק ררושמה ומצע ולש

 שקבמ ;בש- 'רצמה ןמ' קילאיב לש זונגה הניחתה ריש םגש המוד .ופועמב

 ותוא םילבוכה ,ויקיזא תא ריקהל ,תירישה היצקובניאה ךרדב ,ויהולאמ רבודה

 התסיפת התוא ךותמ בתכנ ,"םימש י�של ל?ג ףועל"ו אירמהלמ ודעב םיבכעמו

 .ותריש חבשבו גורפ חבשב תרגיאה הבתכנ הכותמש ,תיטאופ
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 הייאר לפכ םהב םירכינ אלש ,קילאיב לש םידיחיה וירישמ אוה 'ררושמה לא'

 ררושמה לש ותומדל הצרעהה סחי .יוקיחה אשומ יפלכ יטנלוויבמא סחיו

 תא תרקבמה ,תיריטאסה הריתסה דצב .קפסב ןאכ לטומ וניא ילאידיאה

 תבגשנ הזואיתופא םג קילאיב דימעה ,תבקונ תרוקיב הפוקתה לש הקיטאופה

 .גורפ ירישב האירקה ךותמ ול הלגתנש ,שדחה יטאופה חסונל תבהלנו

 ?ןודרוגל דופסי ימו- כוטנומרל דיפסה ןיקשופ תא .כ
 תממורמ הזואיתופא דימעהל הדעונ איה ףאש ,הפוקתה התואמ תרחא הדוא

 'תמה היראה לא' גיילי תומ לע קילאיב לש ותניק ,רומאכ ,איה ,ץרענ ררושמל

 איהו ,קילאיב בתכש רתויב הרודההו תילמרופה הדואה יהוז .)ג"נרת הסדוא(

 ודובכל הרצקה הדואה ןונגסל דוגינב דמועה ,סומעה ינוגססה הרשועב תטלוב

 ררושמב לודגה תומ לע ישיא רעצל יוטיב ןיא 'תמה היראה לא'ב .גורפ לש

 ןגפמ םא יכ ,םיישיא תושגרל יוטיב תנתונה ,היגלא וניא רישה .הלכשהה

 עבמה יכרד לכב הטילשו תויזואוטריו לש ,תמלשומ תיטויפ תלוכי לש ינתוואר

 ,הגות תושגרל ינטנופסו רישי יוטיב 'תמה היראה לא'ב ןיא ,ךכיפל .תויסאלקה

 חצנתהל ןוצרה היה התביתכל היצביטומהש ,תננכו�מו תבשוחמ הבוגת םא יכ

 ונברדש חוכה לע .תומלשהו לולכשה רתכ לע הפוקתה יררושמ םע תורחתהלו

 ח"י ודידיו וכרועל בתכש תרגיאב ומצעב קילאיב דיעה רישה תביתכל

 :ג"לי לש ותריטפ רחאל םיישדוחכ י,קצינבר

 חונכ ל"ז ןודרוגל דופסל ינתשקיב וב רשא יולגה ךבתכמ יתלביק

 ,רחא ינמדקי ילוא תוארל יתיכיח יכ ,ךיתינע אל יכונא חורה יילע

 תא ,איה אתרטוז אתלמ ואל יוארכ ןודרוגל דופסל ןה .ינממ בוטה

 יתואר ירחא םלוא ?ןודרוגל דופסי ימו בוטנומרל דיפסה ןיקשופ

 לכיה לא םמצעמ םיקחדנה הלא וילע וננוק רשא תוניקה לכ תא

 ,תומל בשו והו דיפסי ךיאו ימ ל"ז גיילי האר ול :יתרמאו רישה

 ךצעיא ינודא התאו .ךילע ינא יתננוק רשא יתניק תא חלשאו

 ילב( ס"לב רשא תוניקה רתי תא תרכזו תאז יתניק תא ךארוקב

 ןח עגרכ יתניק האצמו 'ץילמה'ב םגו 'הריפצה'ב תארק )קפס

 תאז יתניקב םיזומר םיבוטהו םילודגה ל"ז ןודרוג יריש בור .ךיניעב

 6 .הניה הבוט יכ תיארו תאצמו הנווכבו בל םישב הנארק התאו ללכב

 יוה' :הלאה תוניקל 7 ,ךרועה רבוחל ןייצש יפכ ,קילאיב זמור וז תרגיאב

 ילע' ,ץיבובוקעי מ"ד תאמ 'ותומ רחאל יראה' ,וזמג ביל הדוהי תאמ 'לאירא
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 תומ לע'ו יקסנאיפמופ א"א תאמ 'דבכ לבא' ,םטשרבלה רזעלא תאמ 'ל"יג

 תא ראתל רבוחל ביטיה ,'ג"לי לע דפסמ ריש' קרפב .יקצילוד מ"מ תאמ 'ןודרוג

 :תירנא'זה ותוכייש תא תוהזלנ- רישה

 איה ,ויריש יצבוקל הסינכה אלש 'תמה היראה לא' וז הניק

 הלש תולוקה ."הלכשהה" תריש ךרדב הרב�חש ,'אוצמ תעל' הריש

 ץמאתמ וליאכו הבגשנ ןושלב רבדמ ררושמהו דואמ םיהובג

 אוהש לובגה תא תרבועה ,הלענ הבשחמ לש הריפסל םמורתהל

 לע אשניהל ,אירמהל ומצע תא ררועמ אוה יכ המוד .הב דמוע

 תאז איה הניק .לשמ לישמהלו תובר תודיח דוחל ,הצילמה תורבא

 ,)ש"ז רוקמב הניא השגדהה( חרואח חסונל הייטנב לבא

 םג תעדמ אלש קילאיב הב ביצה וליאכו ,הילא התטנ הלכשההש

 8 .התוא םתחש ,לודגה הררושמ היה גייליש ,הפוקתל הבצמ

 הנפמ ףא הב הארו ,יידואה רנא'זל 'תמה היראה לא' תא אופא ךייש רבוחל

 ונונגסב יקורב;: ד,בכ יליכשמ רישב ,הלכשהה תפוקת לע ללוגה תמיתס :ילמס

 ,ליכמ רישה .יסאלקה ןונגסה יזרב וחוכ תא ררושמה ןיגפה ובש ,םשור-ברו

 לכ תראפת ראפל"( םיבר םיר�במל )j ,תיליכשמה הדואה תרוסמבכ

 ןייצש יפכ ,ןודרוג לש וירישל תובר תויזולאו )'וכו "תורוא ול תוראל","תוראפ

 ל"ז ןודרוג יריש בור"( רישה תא התווילש ,ךרועל תרגיאב ומצע קילאיב

 9 .)"יתניקב םיזומר םיבוטהו םילודגה
 הדואה ןמ בהלתה אל ו O ,"תיליכשמה הצילמה" ןמ דלסש ,יקצינבר ח"י

 םידחא םיתב" יכ קילאיבל הנעו ,ילטנמנרואה הנונגסמו תממורמהו תיגיגחה

 ובוט אל .רישה חוכ ירסח םג שי ךא ,יתעד יפל ,דחוימ ןח םיאלמ הז רישמ

 תא וריכזי רשא ,המודכו ) ... ( 'תוראפ לכ תראפת ראפל' םיבינה ,לשמל ,ייניעב

 לע גישהל זרדזה קילאיב וו ."ןמלוש לש 'םיואנה םיבינהו םימיענה םימואנה'

 לכ תראפת ראפל" ףוריצה יכ ,ותבושתב ריבסהו יקצינבר לש ויתומשאה

 ודעונ אל יכ ,ןמלוש לש "םיוואנה םיבינ"ל םימוד םניא ותומכשו "תוראפ

 לש תיטנמס הרשעהב הרושקה ,תיפיצפס הנווכ ךרוצל אלא ,הצילמה תראפתל

 אלו "תוראפ ץצקל" ףוריצה תנווכו ,)ףנע( "הראפיי ןושלמ אב "ראפל" :רומאה

 שי ,קילאיב לש ותנעטל ,תורחא םילמב ."רדהו ראפ ןהילע סימעהלו ןטשקל"

 ןיא ןכ לעו ,אדירג תיטאופ היצקנופ אלו תקדצומ תילאיצנרפר היצקנופ ףוריצל

 הרישב הז יביטרטילא ףוריצ רחא בוקענ םא ,השעמל .הצילמה םעטמ וכ

 תוילכ בלחמו"( 'דעומ תיב' ןודרוג לש ורישב רבכ ותוא אצמנ ,השדחה תירבעה
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 יוטיב ידיל אב וניאש ,הבושתהו הבישה ןויער לולכ קילאיב לש ורישב

 ,תורומתה ינפל הבורב הבתכנש ,תיטמגרפה תיליכשמה ןודרוג תרישב

1 תוערפ תובקעב ותוברתבו םעב וללוחתהש 8 8 1  םנמא הכז ליכשמה ג"לי . 

 ךרד"ל ןתנ אל ךא ,"םהיתומא קיח לא וקיחרה תכל W / םינבה ובש יכ" חכוויהל

 לודגש לע הניק ןיעמ םג הלולכ וז הרימאב .וירישב םלוה יוטיב "הבושתה

 לעו הבישה-ךילהת תליחת תא אלא תוארל הכז אל תפלוחה האמה יררושמ

 האיציהו הייחתה תריש איה ,השדח הריש קיפה םרטב דוע ,םדנש ורוניכ

 .תוריחל תודבעמ

 שיגרה םג אוה ךא ,שגדומ יוטיב הל ןתנו גיילי לש ותלודגב שח קילאיב

 גיילי :ורישב שיגדה ותוא ףאו ,רודה ףולחב טלבוהש ,גיילי לש לודגה ונורסחב

 הללוחש הלודגה הרומתה רחאל םג תיליכשמה םלועה-תנומתמ גרח אל

יחתה ,רורדהו שפוחה תריש תא .תונויצה  ריתוה תבצחמה-רוכ לא הבישהו הי

 אלש ,ןודרוג תריש יפלכ תזמורמ תרוקיב םג ןבומכ ןאכ הלולכ .וירחא םיאבל

 תבהלנ הזואיתופא דצב .ןמזה חור יפל התנתשה אלו תורומתל לגתסהל הליכשה

 םיררושמה תא( ריקה יבוזא תא וירחא ריתוהו עדגנש ,זראה לע תממורמו

 חורל אעמק תדגונמה ,תרוקיב םג ןאכ תחתמנ ,)"רבעמה רוד" לש םיירונימה

 ,םינבה לע רבדמה ,רישה לש ופוס .לוכיבכ גייס-אלל-הצרעה הלוכש ,תיידואה

 ורישל המלשהו הזתיטנא שמשמ ,הבושתב םה םירזוח התעו ,םמעל ורכנתהש

.ןלמע ינא ימל' ןודרוג לש עדונה  תא רוכזכ הכבמ ןודרוג לש הז ריש '

יסמו ,התוברתלו תירבעה הפשל םירוענה-ינב לש םתורכנתה  הנלבוקה תא םי

 :הלאשב

 ינעיד;י הן י ?i ,ת;דית,ע שףח� ימ ,י;ה

 ינגה ן;'צ ירר;ש?/ג;: ן;ר t Qיזז;: אל םא

 !ןםינ;רחtיזז;: םיאר;קו:: םסtיז םג אל ם�

יסמ קילאיב  לש תעדונה ותלאשל הל דוגינ ידדצו ןוימד ידדצש ,הלאשב םי

 ןודרוג ."ןוניתוריש רישל רונכה היהי ימ / ונתונע תוכ�ל סייה םינת" :ןודרוג

 לע ןשפוחהו הייחתה ריש תא רישל הכזי ימ ;רודה ןנוקמו יכבה ררושמ היה

 ;נלש םיעגר הארנכ ויה" קילאיבל יכ ,הרעשהה ךרדב ,רבוחל ריעה וז הלאש

 דרחו דוע ןימאה אלו ןימאה אוהש אלא ,וניתוריש רישל רוניכה היהי ימ ול אבינ

1 ".לאשו 2  ומצע קילאיב לש וירבד לע הארנכ תססובמ רבוחל לש ותרעשה 

 תאיי( ליעל ןאכ טטוצ הרקיעש :תמה היראה לא' לע יקצינברל ותרגיאב
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 רבכ ריכה קילאיב ,םתסה ןמ .)"?ןודרוגל דופסי ימו- בוטכומרל דיפסח ןיקשופ

 ששח ירוהרה ךותמש םגה ,ומצע םישה םא ,ותלוכיבו וחוכב וכרד תישארב

 ורוד לש םיגשיהה תגספ תא ;תרישב םליגש ימ ,בוטנומרל לש ומוקמב ;סוסיהו

 .ותמוא לשו

 ,)גגבאכאכא הזירח תמי!;סב( הנ;זיר הב?\;אב הבתכנ 'תמה היראה לא' הדואה

 הברה הליגר הניאש ,תיסאלק הרוצב" רחב ררושמה יכ ,רבוחל ריעה הילעש

.. ( תירבעה הרישב  םיררושמ קר השדחה תירבעה ונתורפסב הב ושמתשהו ) .

.. ( תיקלטיאה הלוכסאהמ םבור ,םיטעמ  קלחב הב שמתשה אוה ףא ג"ליו ) .

.''םי תשילפב דוד תומחלמ'בו 'ערפיטופ תב תנסא' לש ןושארה  הרוצב שומישה '

 יכ ףא ,הלילעה תרישל רתוי המיאתמ" איהש םושמ ,רבוחלד אבילא ,השענ וז

 תיתונמא איה הניקה יבגלו ,ןויגיהה תרישב םג םיררושמ הב ושמתשה

.רתויב " 1 3 

 בשוחמה יפורטסה הנבמה ןיבש המאתהה-יא תא אופא םיעטה רבוחל

 רנא'זה ןיבל ,םינכ תושגרל םוקמ ריתומ וניא יתונמאה ונונכתש ,לכלוכמהו

 .)"רתויב תיתונמא איה הניק יבגלו"( רישה בתכנ לוכיבכ הנעמלש ,תילכתהו

יתה לכ הב ןיאו תיגלא הניק הנניא 'תמה היראה לא' הדואה ,םלוא  ףקשל תורמי

 םמורלו ראפל רומאכ דעונ הז ריש .בלה ןמ םיעבונה ,רעצ לש םינכ תושגר

יבואל םידגוסש םשכ ,הל דוגסלו ררושמל תרכומ-יתלב ,תצרענ תומד  םמוד טקי

 סותאפה ,תקפואמו ההובג היצקידה ,ךכיפל .הטרדנא וא לספ תראפת-בר

 תובר תולאש תועצמאב תטלבומ תיגיגחה תוכיאהו ילמרופ ןונגסה ,ןסורמ

 ,"הה"ו "יוה" תמגודכ ,תוירוטמלקד האירק-תולמ תועצמאב ןכו תוממורמו

 ,רסח לש הרקמב ,הרבה תופיסומ םגו( תוילטנמנרוא ןה תויטתאפ ןהשמ רתויש

 ןושאר ףוגב רבדמה ,רישב עלבומה רבודה .)רוטה לש תירטמה המ!;סב

 השרד לש ןוט רישה ךרוא לכל טקונ ,ץלמנו יגיגח רוביצ-חילשכ ,יביטקלוק

 . יגיגחהו יסקטה םואנה חסונב ,תממורמ

 חרואבו ,קילאיב לש רתויב יליכשמה וריש ילוא אוה 'תמה היראה לא'

 יררושמ לודג ,גיילי תריש ןיב תרשקמ הילוח ןי.עמ הווהמ והירה ,טעמכ-ילמס

 הרישה תודלותב שדח ןדיע תחתופה ,קילאיב תריש ןיבל ,תפלוחה הפוקתה

 .תירבעה

 הריטאסהו הרואה :םיבטק ינש ןיב .ג
 שומיש תושעל קילאיב הברה ,תונושארה ותריצי תונשב יכ וניאר םדוקה קרפב

 התואב .ונמז תריש לש םיילרוטקורטסה תונורקעבו םינכתב ידוראפו יריטאס

 :וז תא וז תומילשמו וזל וז תודגונמ תוקיז יתש ןיב ימינפ קבאמב ןותנ היה ,תעה
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 לחלח ,ותרישל ןזוא םיטמ םיבכוכהש ,"המרב םש ףעה ךאלמה" רואית

 תא ,רומאכ ,אטיב ;בש ,'ררושמה לא' גורפל קילאיב לש הליהתה-רישל

 הדי תכשומו תונוילע תורי.פסל תממורתמה ,שפנ תליצאו הלענ הרישל ותצרעה

 םיררושמל תומדיהל ףאש קילאיב ."םייחה קוש"ב חולדהו לפשה קוסיעה ןמ

 ימוימויה ,ילאנג� ןמ וקחרתהו ,תבגשנו הלענ תוגה םתריציב וללכש ,םיירילה

 בושח קלח התייהש ,תינצקועה תינוריאה ותביתכל הזתיטנאכ .יתרגשהו

 הרודהה הדואה לא ודואמ לכב ררושמה ףאש ,תמדקומה ותריציב יטנרהניאו

 םידמועה םירבדל םידחייתמ היאשונו הל םירז ןוצלהו תומכחתההש ,תהבגומהו

 ,תנסורמהו תיגיגחה הדואה לא קילאיב הטנ ,גורפ תארשהב .םלוע לש ומורב

 ורוקמש ,ישיא סחיב תברועמה ,תמיוסמ תויביטקייבוא רבודה ןיגפמ הבש

 םדא לש תומד תופוכת קילאיב בציע ,ךכ םשל .רבודה לש תדחוימה היפרגויבב

 הדמע .רבעה תראפת תוסירה לא רזוחה ,םייח תמכחו ןויסינ ריתע ,רגוב

יבוא ,בוריקו קוחיר ןיבש ןוזיאה לע רומשל ול הרשפא וז תירוטר  תויביטקי

 םוקמו ןמז קחרמ תקחורמ ןקזה םדאה לש וז תינוידיב תומד ןכש ,תויביטקייבוסו

 ןכ-לעו( םיפיקע םייפרגויב םירשקב וילא הרושק תאז םעו ,יידואה טקייבואה ןמ

 דיעמה ,'דימתמה'ב רבודה ,המגודל .)ויפלכ שפנ-תברק לש השוחת םג הב שי

 ךא ,דימתמה לש וכרדב הסנתהו "תולוקה הלא תא" וירוענב עמש יכ ומצע לע

 הבישיה-תיב לא םיתעה ףולחב רזוח ,"תרחא ךרדב" ודבל דבא ומצע אוה

 הלוהמה וזכ ךא ,תויביטקייבוא לש הבר הדימ הב שיש ,תוננובתה הב ןנובתמו

1 .תילנוסרפ תישיא המינב םג 7  לע'בו 'שרדמה תיב ףס לע'ב םירבודה םג והומכ 

 תא םינחובו רבעה תוזוחמ לא תוכורא םידודנ תונש רחאל םירזוחה ,'תובא רבק

 .יביטקייבואו שדח רואב רבעה יכרע

 ,קילאיב לש תינונמההו תיידואה ותביתכל תוינייפואה ,תונוכתה תחא

 הייארה-לפכ אוה ,התקיח םתואש םיצרענה םילדומה ןמ התוא הלידבמה

 ךותמ בור-יפ-לע תבתכנ הדואה .בגשנהו םמורמה טקייבואה יפלכ סחיה-לפכו

 לש תודואה ,הנהו .חורה תוממור לש ןוט אוה הב טילשה ןוטהו הליהת ףחד

יבואל הליהת תינמז-וב תולגמ קילאיב  .יתימאה וכרע לע הייהת ףאו רשומה טקי

 תופושחה תורימאה ךותמ ןהב ר f ינ וניא ,יכרע-ברה וא ,יכרע-ודה סחיה

 לש יביטקוב�ה שומישה ךותמו זמורמה ןועיטה ךותמ דמלנ אלא ,תויולגהו

 גייס אלל ללהמו םמורמ סחי לוכיבכ רכינ חטשה ינפ לע רשאכ םג .ןושלה

 ןויעה ,)'הדגאה לא'ו 'הרותה להואב' תמגודכ ,םימדקומ םיידוא םירישבכ(

 םידברל יוסיכו דחא דצ אלא הזואהופאה ןיא רבד לש ות�אלש הלגמ קדקודמה

 תודוסימ ברועמ ,רישה ןמ הלועו עקובה ,יתימאה ישגרה סחיה יכו ,םיפסונ

 .םידגונמו םירתוס
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 רנא'זה אב ןהבש ,תודיחיה תוריציה ןמ איה גורפ לש ןדובכל הדואה םא

 תיגיגחה הדואב ירה ,םייתרוקיב תודוסי לש בוריע אלל ,ורהוטב יידואה

 לשו הצרעה לש ,תיטסילאוד הדמע רבכ תרכינ 'תמה היראה לא' תילמרופהו

 ןתרישב .השטשטל הלוכי הניא תלתפנהו הסומעה הקירוטרה וליפאש ,תרוקיב
 סחי לוכיבכ אוה רבודה לש וסחי רשאכ םג ,קילאיב לש תבכרומהו הלשבה

 םקרמה דחוימבו ,ןושלה ישומיש םירתוח ,יטטסקי:י-בהלנ וליפאו ,םמורמו יניצר

 . יולגה דבורבש תוחוטבהו תויאדווה ת;עיבקה תא כ;!ירערעמו ,יביסול�ה

 ינפל תחתמו ,תרערעתמ יולגה טסקטה לש הרואכל תנגרואמהו הרודסה תוכיאה

 ירפ ,לפרועמו יטנלןויבמא סחי םילגמה ,םייטואכ תודוסי םישחור חטשה

 הרישמ קילאיב תריש הכפה ,םייטנמורה הייוליגב .ישפנה ערקהו תוינשה

 רכיהה ןמיסל הכפה הלש תויטנלוויבמאהו ,תיטנלוויבמא הרישל תיטסילאוד

 תונשמ 'תמה היראה לא'ו 'ררושמה לא' םימעפתמה םירישה .הלש קהבומה

 םהב שי םא םגש ,םיממורמ הליהת ירישל תורידנ תויודע םה תונושארה ותריצי

יוליג םיתעל  רמואה ,יללכה םשורה תא שילחהל םילוכי וללה ןיא ,םזילאוד י

 טבחתמה ,ליחתמ ררושמ לש ויריש םה הלא ."תוחבשתו תוריש" ולוכ

 ררושמ ;תישיא הקיטאופ ומצעל שבגל הסנמו הרישה תבשחמ לש היתויעבב

 לא ךשמנ אוה ישיא ןפואבש תורמל ,"ער בל לע" ויריש תא רישל אלש הסנמה

 .יעבטה ונורשיכ תא הלגמ אוה הבו ,"תיריטאסה הזומהיי

 תורעה

 ,ןויצ-תביח תרישמ םיילנויצנבנוקה םירמוחב קילאיב שמתשה ןהבש ,תודחוימה םיכרדה לע . 1
1 'מע ,)ז"לשת( ירפ :האר 62- 1 55 . 

 ד.-מבמ 'מע ,א ,תורגיא . 2
-ח"נרת( ןלפאק בקעי םוגרתב ,גורפ יריש לכ רפטב הז רישל םיילוש תרעהב םושרה יפל . 3

1 'מע ,)ט"נרת 80 . 
1 ( :האר ,יל;א I5 ה לבנה לע . 4 96 3  ( LANGBAUM • 
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 םנברוח לע תונבל ידכ ,הלא הביתכ תונונגסב תוסנתהל ונוצר תא- ילסקודארפ

 םג ראשה ןיב אוה 'ףסכ ריש' םדקומה יריטאסה וריש לשמל .ישיאו שדח חסונ

 רנא'ז- טרפב )ןוימלמי P!5 ( הנותחה ריש לעו ללכב תונמדזהה ריש לע הידוראפ
 תפוקת לש )הדבכנהו תיניצרה הקירילה ןמ לידבהל( הלקה הרישב לבוקמ
 רישב טקונ קילאיב ."הייחתהיי רוד לש ומעט תא םאת אל המעט רשא ,הלכשהה

 לע דמועה ,דעוימה ןתחל םייוויצו תוצע תרד Q ( "בהז יקרפיי לש םחסונ הז

 אצויה ןתחה תא דייצמ אוה םהבש ,םיללכה עוי Q בו ,)וייחב שדח קרפ לש ונתפמ

 תריש לש יטמגודהו אופקה הנונגס לע ןיפיקעב םג גיעלמ אוה ,וייח דרדל
 שפוח לכ המצעל התשרה אלו םישקונ םיללכו םיקוח רואל הלעפש ,הלכשהה

 יכ עדויה ,רקפתנש םכח-דימלתל רבודה ומצע םישמ הז רישב ."תורקפה"ו

 הרות יללכ ץמאל שיו ,הנשיה הרותה לועב דושמל דואמ השק "הלאה םימיביי

 'םירתיה'ה לכמ / ;בהזה לג.ע תא דובעת / רעונמ תדבעש םילילאה לכמיי :השדח

 אלמה תורטש לש קית בוטו ) ... ( / / ... באת דו;:לש המ השע / דחא רתיה זחא
 תונינשה תרוסמ חורב בותכ רישה ." ... הצילמ ירפס תובברמ / שודגו
 וחורו טשוקמ ונונגס ;בורל םינפ ילופכ םיזמרבו םירובמל :j ב סומעו תיליכשמה

 תאו הינוריאה תא המיצעמ ולש "תיניצר"ה הדסאפהו ,לוכיבכ-תילנויצר
 2 .םינשונה םיללכל זבה ,ולש "יטסיכרבא"ה רסמב םימולגה ,רומוהה

 תונונגסו םילבוקמ םיחסונ יפלכ קר וגעל יצח תא הנפה אל קילאיב ,םלוא
 וא היצטימיאה דרדב( היוקיח םשל הידוראפב שמתשהל םג גהנ אלא ,םילבוקמ

 ןיאמ הרישה'ב אוצמל ןתינ דכל המגוד .תיפיצפס הריצי לש )היצאירווה
 .המצע תרתוכ התוא תאשונה ,ןודרוג ל"י לש הטנוסה לע הידוראפ ,'ואצמית

 םיריש ןיב ויריש יצבוקב הלולכ ןודרוג לש 'ואצמית ןיאמ הרישה' הטנוסה

 ביבס םבורב םיבסנה ,לוכיככ םיישיאו םיישיא ,םינונשו םייטסירומוה םירצק
 תא בתכ קילאיב .ולש "הקיטאופ סר $j "ה תונורקע ביבסו ררושמה לש ויתויעב

 תאו לבקמ אוה התצקמ תאש ,וזה תיפיצפסה הריציל היולג הקיז דותמ וריש
 דגנכ םינווכמ םניא הז רישב הריטאסה יצח ,ןכ-יפ-לע-ףא .ללוש אוה התצקמ
 םג אלא ,"תיטאופ סר $j "ה ותשיפתו גיילי דגנכ קר אל וליפאו ,דבלב וז הריצי

 הרישה תוהמ רבדב תפלוחה האמה יררושמ לע תולבוקמו תוחוור תועד דגנכ

 תורושב ליכמ קילאיב לש הבושתה ריש .ןללכב תיטויפה הארשהה תוהמו

 תבשחמ ירקיע תא םיעמשמ לש יובירב תונועט-ו תובועמ דא תויתיצמתו תורצק

 ןמ הלטבו תכלוהה הרישה לש היתונורקעב דרומה, ריעצה ררושמה לש הרישה

 סר $j "ה תונורקעה בור תא ,םנמא םוקע יארב ,ליכמה ריש והז .םלועה

 הטנוסה ,תובר תוניחבמו ,תינונאקה הריציב ובחרוהו וחתופ םימילש ,"םייטאופ

 אל ףאו ויריש יצבוקב וסניכ אל קילאיבש ,רסוב ריש התויה ףרח( ונינפלש
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 תראותמ ,הזומה ,רישה-תב .ירמגל םיימינומוה םיפוריצ םה "תשק ספות"ו

 השיאכ ןיפולחל וא ,הקמקמח רב-ת�ח וא ,הלייא ןיעמכ ןודרוג לש הטנוסב

 ויזורח תא דונעל הנכומ הניאו ררושמה לש וירוזיחל העוש הניאש ,תקמחתמ
 תשק תינקמוחה הבוהאל תצצונו הרקי הנתמכ ,ןנתאכ םג ןאכ תספתנ הרישה(

 ,;לכ,א רוקהש דייצכ םינושארה םיתבה ינשב ראותמ בערה הז?? ררושמה .)בלה
 ,ינוריא ימתכמ חוסינב תמכסמ הטנוסה .ודיב הפי הלוע ותכאלמ ןיא ןכ לעו

 יפלכ תחכופמו תיניצ הנקסמ איה רישה תא םתוחה רוט-ודב הלולכה הנקסמהו

 תא ררועל ידכ וב שי רתויב םייסיסבה םיכרצה לש םקופיס :הארשהה ןויער

 םיבכעמה וא םיעינמה םה ןיטולחל םיירמוח םיניינע .התולעתהל םורגלו שפנה
 ןודרוג לש ורישב ררושמה .חורבש םייאליטרע םיניינע אלו הריציה ינונגנמ תא

 תרוסמב העבקנש יפכ ,ררושמה לש תיפיטואירטסה ותומדל דוגינ תילכת דגונמ
 םילענ םיינחור םיכרעב ןחינש ,ירירבשו גונע רוצי אוה ןיא .תיפוריאה הרישה
 ומכ ,םשוגמו סג רוציכ ןאכ גצומ אוה ."ןוילע רירפש"מ תעבונ הניא ותרישו

 רחא רקע ףדרמב ומוי תא הליבש רחאל ד,יזנל חור-רצוקב הכחמה דייצה וישע

 .הקמקמחה הזומה
 וזל הרואכל הכופה התנקסמש ,תילטקנופרטנוק הידוראפ רישב ךרע קילאיב

 ונחלושל בסמ אוהשכו ,"האלמ ןטב" ךותמ רש וניא ירבעה ררושמה :ןודרוג לש
 ןיא יכ"- םייניש ןויקינו בער ךותמ רש ירבעה ררושמה ."תרעובמ חאיי דיל

 וזל הכופה השיפת ביצהל ריעצה קילאיב לש ותעדב ."ינועמ םא יכ רש ירבע

 הבואשה- "תולדה ררושמיי- ררושמ לש השדח תומד גיצהלו ןודרוג לש

 תיסאלקה ותומדל דוגינב תדמוע איהו ,תואיצמה יוקיח לש רתוי ךומנ סודוממ
 .גורפו גיילי חסונב ,לבנב וא רוניכב זחואה ,"תולגה ררושמיי לש תממורמהו

 ןאכ האב ,תיטרקוטסיראהו תממורמה תיטסיציסאלקה רישה תשיפת םוקמב

 תסרוגה ,תוחפ תיטרקוטסיראהו רתוי "תיטקומד"ה תיטנמורה השיפתה לוכיבכ

 .השאר לע ןאכ תדמעומ וז השיפת םג ךא ,בואכמבו ינועב ,לבסב רישה רוקמ יכ

 תויתשתל תורורב תוזימרב ,תקהבומ תיטסיציסאלק ךרדב חתפנ רישה

 )"שחנ םע בורכ" ןהיביכרמש ,תוידירביה תוירבו סוסגפ ,סוירוקרמ( תויסאלק

 ינפ לע .ררושמה בלב שחרתמה תא םיפקשמה ,םייראניב םידוגינ לש הגצהב

 םידוגינה םיגצומ ובש י,טנמור יטנלוויבמא טקילפנוק ונינפל ןיא ,חטשה

 אלב ,םתויבטוקב םידוגינה םיגצומ ובש י,טסיציסאלק םזילאוד םא יכ ,םכותיהב

 תרוסמב אוה רישה לש ןונשה יטמרגיפאה ויפוא םג .הלאב הלא וססומתיש

 ,הטנוסה תרוצב הריחבה .יטנמורה חסונב אלו הלקה תיטסיציסאלקה הרישה

 תופחסיה לע דיעהל הלוכי הניא איה ףא ,םישקונ םיקוחל הלובכה הרוצ איהש
 הניאש ,טסקטה לש רתוי תקדקודמ הקידב 3 .שגרהו שפוחה רחא תיטנמור
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 תובקעב קרו ךא אב ,הרמ הינוריאב קילאיב לש וריש רמוא ,רמוחה לע חורה
 .םיירמוחה םייחב ןולשיכו הלפמ

 ינשמ .ןודרוג לש וזל שממ הכופה קילאיב לש ותנקסמ ןיא ,ןכ יפ לע ףא
 רירפש"מ וא תוזומה ןכשממ תעבונ הניא הרישה יכ ,דמל ארוקה אצמנ םירישה
 ינש .םילקנו םיתוחפ םיכרצמ םא יכ ,תרתוכה תזמרמש המל דוגינב ,"ןוילע
 ןיב :תהבגומה רישה תסיפת תא אלולטאו אכוחל םישוע דחאכ םירישה
 תעדכ ,בער ךותמ רש אוהש ןיבו ,גיילי תעדכ ,עבוש ךותמ בתוכ ררושמהש
 ותוא םיעינמה תוחוכה .םיבגשנ וא םיממורמ ויעינמ ןיא םלועל ,קילאיב
 .ןוזמו ןוממ- םרקיעו ,םייטמגרפו םייצרא תוחוכ םה הריציל ונמז תא שידקהל

 םיכפה לש גוזימ .ב
 שידקמה ,האובת רחוס אוה ררושמה ,'אצמית ןיאמ הרישה' קילאיב לש ורישב
 תא וליאו ,רחסמהו ףסכה יהולא ,רוקרמל הדיגסל ,ןוממ תריבצל ומוי תא
 עלסב ולגרב הכיהש ,ףנוכמה סוסה אוה ,סוסגפל ,הרישל שידקמ אוה ויתוליל
 ויתוינבתב ,טסקטה תומר לכב רכינ ישפנה ערקה .תוזומה ן�עמ תא עיקבהו
 םלועלו רחסמה ייחל ,הלופכ תונמאנ רישה רוביגל :דחאכ תונטקהו תולודגה
 תועדויה תוירב ןה ,המודמ אוה ןהילאש ,תויגולותימה תויומדה םגו ,הרישה
 גוזימ ןי�מכ םג גצומ רחוסה-ררושמה .םימש ימש לא אירמהלו ץראה לע גלדל
 הליחז לשו הארמה רשוכ לש ,תולפש לשו תודימ רהוט לש ,שחנ לשו בורכ לש
 .המרע לשו שפנ תוליצא לש ,ןוחגה לע

 ,ררושמה לש ושפנב םייוצמה םיסקודארפה לע רישל התברה הפוקתה תריש
 'אוה יב' םיוב דלוג ז"מ לש ירטנצופורתנאה וריש ,לשמל .ללכב םדאה לשו
 א"הב םדאל תראופמ הד;א ןימבכ ,תיניצרו תיגיגח הרוצב ןויערה תא הלעמ
 :העידיה

 ר W �� אד� ,ףוע ו::יו;::;� י�;י?/ד
 ר W � זי�ר ,ז;ד� טע?/ ,ר�� יו,ס;ז יכJ;ב��מו
 ,הדוב,סכ W יר,א ,ה $I ירן;:כ: ל f ך.ל i? י�,א
 .הדובסכ ה;ר?\ ,ס i? ס ךו;ה לולן;: W םגר

 ראותמ ,בוטנומרל תעפשהב בתבנש ,'ררושמה לא' גורפ לע ורישב םג
 הנועבו תעב אוהש ררושמה ;םירתוס תודוסימו םידוגינמ בכרומה ,ררושמה
 הניכשהש ימ םג אוה ררושמה ."ץקל חפ�"ש שישי םגו םימת דלי םג תחא
 תא האורו לואשה לא ףיקשמש ימ םג ךא ,ותנירל הבישקמ המצעבו הדובכב
 תובקעב בתכנש ,'םירוענה ילילא' קילאיב לש םדקומה וריש םג .ותאלח אולמ
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 הרישה יהולאש ימכ ,ררושמה תא ראתמ ,'ן;יצכגיזר.' רליש לש עדונה וריש
 תולפש תמועל תוליצאו תוכלמ ,םותו תוירזכא- "הנוי יפנכ ,רשנ תרבא"ב ;ננ,ס

 .חור תולפשו תואטחתה תמועל העקרהו הארמה תפיאש ,שחיה תכאישפו

 ,ץרפ ל"י לש ויריש .הז יטמת סופד חוור הפוקתה ינב םירחא םירישב םג
 רוזחמל החיתפה ריש .ררושמה שפנבש םיסקודארפה לע רבדל םיברמ ,לשמל

 םיצצורתמה םידוגינה רבדב ,םיארוקה לא היינפב חתופ ,לשמל ,'ןמזה תוניגנמ'

 ררושמה ראותמ וירישב ." ... ררושמה ךפכפה ,ורמאת ךפכפהיי :ררושמה שפנב

 רוציכו ,אסיג דחמ יתוכלמו האג רוציכ ,רמולכ ,"בובזו רשנ האטלו ירא"כ

 תיתורפסה היצנבנוקה לע הידוראפ ךרע ילדנמו .אסיג ךדיאמ הלקנו ספרתמ
 לש וא ,תודוסי העברא לש ףוריצכ ררושמה שפנ תא ללכ-ךרדב הגיצמה ,וזה

 ותסרג איה( נIשטאילק יו תידייה ותריציל המדקהב ,םידוגינ לש תוגוז ינש
 .)'יתסוס' תעדונה תירוגלאה ותריצי לש תידייה

 ראותמ ,היבוברעב וב םישמשמ תוירוקמו היצנבנוקש ,קילאיב לש ורישב
 ,םידגונמה םירוציה ינש ."תחא הפיפכב רג שחנ םע בורכ"כ רחוסה-ררושמה

 תא ,הלקנה תאו םמורמה תא ,ערה תאו בוטה תא םיגציימ ,וב םיצצורתמה

 תוימומרעה תאו תודימה רהוט תא ,ץראה תאו םימשה תא ,יצראה תאו ינחורה

 רמאמ תא ףא הלעמ "תחא הפיפכב רד שחנ םע בורכיי ףוריצה ךא .הלפשה
 ,ל"זח ירבד .)ב"ע ,ביק תומבי( "תחא הפיפכב שחנ םע רד םדא ןיאיי :ל"זח
 השיא םע אדח אתווצב םירוגמל םדצמ םיזמור ,היזול�ה תועצמאב ןאכ םיזמרנה

 תא גווזמ ,)ויאושינל ךומס ךויח ךותמ בגא בתכנש( קילאיב לש וריש .הער

 ,ןומדקה אטחהו ןדעה-ןג רופיסב םירושקה םירוציה ינש םה ,שחנה םע בורכה
 ןפה :רבודה לש ותוישיאב םינפ יתשל דודיחהו רומוהה ךרדב ילוא םג םיזמורו

 ומצע תא ררושמה גיצה 7 ,רנזולקל תיפרגויבוטואה תרגיאב .יבקנה ןפהו ירכזה

 םירבדה םיזמור ןאכ םגש ,ןכתייו ,"אבקונ תניחביי לעפנו ליבס רוציכ
 ותוישיאבש יביטקאה ירבגה דוסיה דצב י,ביספ ישנ דוסי לש ותואצמיהל

 .רחוסה-ררושמה לש םידוגינהו תוריתסה תעורק
 ,וז תיריטאס הידוראפמ םיזמרנה ,םייפרגויבה םירושיקה לע בכעתה רבוחל

 הנפש םדוק דועיי :ומצע קילאיב יפלכ ןו�כמ הריטאסה לש הצקועש ,םהמ קיסהו

- ןו�כמ היה הצקועש ,רחוס-ררושמ לע הפירח הטנוס רביח רחסמל קילאיב
 רבוחל ."רחוס-ררושמ לש וז אלא ךרד וינפל ןיאש האר יכ ,ומצע יפלכ המוד

 ,הבזע ררושמהש ינפל רצק ןמז ,רימוטי'זב הרבחתניי וז הטנוס יכ ,םיעטה

 יבגל לבא :האובת רחוס אוה ררושמה ןאכ .רחסמה לא הנפש םדוק הנש יצחכו

 וא ,ןרוג תאובת אוה ררושמה לש ורחס םא לדבה ןיא רישבש הריטאסה רקיע
 8 ."רחא רחס וליפאו ,רעי יצעב רחסמה ןוגכ ,תרחא המדא תאובת
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 םינוכנ םה ,רישב רבוחל רתיאש ,םייפרגויבוטואה םיזמרה לכש ןכתיי

 ,םיפסונ םייפרגויבוטוא םיזמר םהילע ףיסוהל יוארה ןמש ףא ןכתייו ,םיחוכנו

 דוסי אוהש ,ובש יפרגויבוטואה ישיאה דוסיב ץוענ וניא רישה לש ורקיעש אלא

 וב םיאבה ,םיברה םייתוגהה םיניינעה בלב ינשמו לפט ךא ,ןרקסמו ןיינעמ

 תודוסי ליכמ אוה ותוירסוב ףרחש ,הז םירועב-ריש לש ורקיע .תצמותמב

 תיתורפסה הידוראפב אוה ,קילאיב לש "הקיטאופ סר $I "ה תבבהל םיבר םייתוהמ

 ןיב ערקנה ,ררושמה לש תיפיטיכראה ותומד לש הבוציעבו ןודרוג לש וריש לע

 ,"סוסנרפ"הו הסנרפה ןיב ,חורה ימוחתב ויתורמוי ןיבל ולש הסנרפה יכרוצ

 ידוהיה לש וגציימ אוה הז רחוס-ררושמ ,ירוגלאה סודומב .תוזומה ןכשמ

 חורה םלועו ותליפת ןיבל םיימשגה הסנרפה יכרוצ ןיב ערקנש ,יפיט יכראה
 ,לשמל םיצע רחוסכ אלו אקווד האובת רחוסכ ררושמה לש ותגצה .ולש

 אלו תומדה לש התויסופיטל אקווד זמרל ידכ האב ,ותחפשמ ינבכו קילאיבכ

 הרמימ תובקעב האב האובת רחוסכ ותגצה .והשלכ יפרגויב ספוטל הבוימדל

 רחס ,רמולכ ,"ליפשנטראק 1$ זיא לדנאה האובתיי :תעדונ תיטמרגיפא תידיי

 יא לעו לרוגה תוכופהת לע תדמלמה הרימא 9 ,םיפלק קחשמכ אוה האובת

 ולרוג .טרפב יאלקח רחסב קסועה לשו ללכב רחוסה לש וייחב תוביציה

 לש םגו ידוהיה לש תוביציה רסח ולרוגל לשמ אוה רחוסה לש תוכופהתה-בר

 דוע וייח לגלגשו "ןסוח םלועל אל" יכ תעדל וילע המושש ,העידיה א"הב םדאה

 .תודרומלו תולעמל ואיבהל לוכי

 ןיא יכיי :ילולימ טעמכ םוגרת אוהש( ירבע חסונב ןאכ האבה ,תידייה הרמימה

 ןיבש דוגינה אוהו ,ףסונ דוגיב םעמועמב ןאכ תרצוי )"ינועמ םא יכ רש ירבע
 שפותיי דייצכ ררושמה גצומ ג"לי לש הטנוסב ."יוג"ה וישעו לארשי-בקעי

 "יוג"כ אופא גצומ ררושמה .רישה-תב תובקעב קלודה ,"יוג"ה וישעכ ,"תשק
 איה ףא תרצוי קילאיב לש הטנוסה .תינקמוח רעי-תיחכ הזומהו ,םשוגמו ר�נ

 רוקרמל דגוסה ,םלועה-תומוא יבבמ ררושמב הל ןיינע וליאכ ,םשור הליחתב

 םייתסמ קילאיב לש וריש ,םלואו .הלילב סוסגפ תורבא לע בכורהו םויב

 םיבכוכ דבועב אלו ירבע ררושמב ול ןיינעש ,ארוקל הלגמו ,העיתפמ תינפתב

 וב תפחרמו ,"יוג"כ אלו ידוהיכ ררושמה תא גיצמ רישה לש ופוס .תולזמו

 טטוצמ וניא םנמא הלש אפיסהש ,תרכזנה תידייה הרמימה לש תבחרומה התסרג
 טגניז ,קירעגנ�ה זיא דיי רעד זא" :ןלהלכ אוה תבחרומה הרמימה חסונ .רישב
 יוגה רכיאהו ,רש אוה בער ידוהיהשכיי( "בייוו ס $I ד טג $I לש רעי;פ רעד ן�א ,רע

 ,קילאיב תא השמיש תידייה הרמימה לש וז תבחרומ הסרג 10 ."ותשא תא הכמ
1 תנשב דביעשכ  רעד זיא רוכיש / יוא ,יוא ,יוא" עודיה םעה ריש תא 923
1 ,"יוג 1  ךרד תא קילאיב תמעמ הז רישב '.וישעו בקעי' םשב ולשמ "םע רישייל 
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 ךרד תא( ,הליהתו חבש ורצויל ןתונו הליפתה תיבל םיכשמה ",בקעייי לש וייח

 ."הלעב די ףורגאמ ותשיאל הל יוא"ו הלילב ותיבל רזוחה "וישעיי לש וייח

 הקיטאופה תא :תונוש תוקיאטופ יתש םג תמעמ הז רחואמ ריש יתכרעהל

 ןויקינב ",אבס לארשי" יכרעב הלגדש ,קילאיבו םעה-דחא לש םשרדמ-תיבמ
 ילעב ",םיריעצ"ה םיטסינרדומה לש הקיטאופה תאו ,תעד ןויקינבו םייתפש
 ןושלבו תורכשב ,ףורגאב ולחב אלש ,קילאיב יניעב "םייוגיי ,תירולבה

1 .תירגל�ו 2 

 תוליצא :םייראניב םידוגינ לש הרדס ןיעמכ אופא יונב קילאיב לש וריש

 .הנהכו הנהכ דועו תודהיו תולרע ,תויצראו תוינחור ,תותיחנו תונוילע ,תולפשו
 ת�ריעצ ןיבש דוגינה תא דוע ףיסוהל ןתינ ,ןאכ ורכזנ רבכש ,הלא םידוגינ לע

 אב שיאכ רמולכ ",תחדק הכומ בש"כ ומצע תא ןאכ ראתמ רחוסה .הנקזל

 ומכ ,רחסמ לש סומלובבו הריש לש "סנארט"ב יורשש ימכ םג ךא ,םימיב

 ףסכה ילדנסב דימת ץצורתמה ,יחצנ ריעצ לאכ ללכ ךרדב ראותמה ,רוקרמ
 ,םייראניב םידוגינ קרו ךא םניא ןאכ םיגצומה םידוגינה ,םלוא .ולש םיפנוכמה

 םיגשומה ,לשמל ז.חא ףצר יבג לע םייוצמה ,םייראלופ םידוגינ םג םא יכ

 הלמה תועצמאב תירבעה הפשב םיגזמתמ- שחנו בורכ- הרואכל םידגונמה

 ןג רופיסל םהומכ תרשקנו ,םהינש תא תנייצמה- "ףרשיי- ןאכ תרכזנ הניאש
 ,רחוסה-רפוסה המודמ םהילאש ,םייגולותימה םירוציהש ז,וע ןאכ ןיוצי .ןדעה

 רחסמה ייח תא גציימה ,רוקרמ ןהו ,הארשההו הרישה תא גציימה ,סוסגפ ןה

 םיליכמ םידגונמה תודוסיה ,עמשמ .םייפנכ ילעב םירוצי םהינש םה ,םייצראה

 .ינוש לש תודוסי קר אלו ןוימד לש תודוסי םג
 תנבהל תוינטלומיס תויורשפא המכ ליבקמב וב תורצונ ,רישה לש ופוסל דע

 יפיטיכראה רחוסכ ,הרז הדובע דבועכ ןה הז רישב גצומ אוה :רחוסה לש ותומד
 .. תואיצמה חורב ,ידוהי רחוסכ ןהו ,בהזה לגעל דגוסה ,תורודה לכ לש

 תמעמועמ תירוטסיה הנומת םג ןאכ תרצונ זמורמב .ןמזה-תב תיפוריא-חרזמה
1 ,ץרא יווצק לא גילפמה ,יקיניפ-ינענכ רחוס לש  לעב ,יטילופומסוק רחוסכ 3

 י,תולג ידוהי רחוס לש הנומת םגו ;ףרוע ול הנפ לזמהש ,הרידא תילכלכ המצע
 רישה לש ופוס .הינפ וילא הריאמ החלצהה ןיאש תמיא לכ ותכאלמ תא ףילחמש

 תוילסרבינואה תויצפואה תא לוכיבכ לטבמ- "ינועמ םא יכ רש ירבע ןיא יכיי-

 לש תיליטנכרמה תילסרבינואה תועמשמה תא עיתפמב גיצמו תוירוטסיההו
 רבודמה יכ ,ארוקל ול רווחתמ רישה לש ופוס רואל .ךחוגמ רואב רחוסה תומד

 ,ןוממ-ליאב אלו ,םוקמבו ןמזב הבורקה תואיצמה ןמ בולע רחוס-ררושמב

 "דיו tt " םוגרתל( אקווד "ירבעיי הלמב הריחבה .םימיו תושבי םיקבוח ויקסעש
 םיינטלומיס םיעמשמ המכ הל םג ,"ידוהייי הלמב אלו ,)תידייה הרמימבש
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1 ( "יירב�."ה לש םוגרת םג "ירבעיי ראותה :םיליבקמ 4 ,(EVREJ לש ויוניכ 

 זמור "ירבעיי ראותה ,םימיה רבכשמ "די'ז"ה ןמ רתוי יבויחה, ינרדומה ידוהיה

 שמשמ "ינענכיי( רישב ראותמה יליתנכרמה יווהלו םודקה "ינענכ"ה רבעל

 ,ירבעה ררושמה תא ןבומכ םלוה ףא "ירבעיי ראותה ,)רחוסכ םג ארקמה ןושלב
 ולרוג לעו וילעשו ,שידייב אל ףא ,תרחא הפש םושב אלו תירבעב בתוכה
 ,רישה בסנ ללמואה

 תעבונכ ,ךחוגמו ינוריא רואב ןאכ תרייטצמ הרישה יכרדב הריחבהש תורמל

 ןטבמ דועיי םג רישב זמרנ ,ןוצרמ אלו חרוכמ ,םידורי םיילכלכ םיאנתמ

 יננקה האובת רחוס-ררושמיי ומצע לע רבודה זירכמ הנושארה הרושב ,הדילמו
 איבנה ירבדכו ',הליל ירוהרה' רישב "הכלח ןכסמ לא יננקה ןטבביי ומכ( "יל�

 ;הדילמו ןטבמ לאה והארב ךכ ,רמולכ ,)ה ,גי הירכז ",ירוענמ יננקה םדא יכיי

 אוה ןיאש ,תויטננמיא תונוכת םא יכ ,תושכרנו תויונק תונוכת ןניא ויתונוכת

 ,ןתונשל וא ןהב דורמל לוכי

 תנשוימו תיאכרא ריש-תשיפת לש תניינעמו הרזומ תבורעת ונינפל ,רמולכ

 םייח יאנתו הדילמ תולוגסש ,ררושמ ונינפל ,השידחו תשדחמ השיפת לשו

 רתכל עיגהל םישק םיצמאמ השועה ררושמ אלו ,ררושמל והוכפה םישק

 הדשב ךרפ תדובע לעכ הקיחמו הביתכ לע רבדמ טסיציסאלקה גיילי ,הרישה
 ןכ לעו( ןווכמ תנווכ אלל ,הילאמ ול האב הרישה יכ ,ורישב זמור קילאיב ,רעיבו

 הריצי יצמאמ תסרוג הניאש ,תיטנמורה השיפתה לע ודוסיב תתשומ וריש

 קילאיב טקונ ןהבש ,תויטסיציסאלקה רישה יכרדב ץוענ סקודארפה .)םינוףכמ
 ,יטנמורה ןויערה לש ותעבה םשל

 הדיתעה הרישה תא וכותב לפקמה רנ�ע ,ג
 םיבר תינוירבמ� הרוצב םילפוקמו םיכורכ הז זונג םירוענ-רישב יכ וניאר

 תרכףמה ",תינונאק"ה הרישב תולגתהל ויה םידיתעש ,דוסיה יסופדמ

 ותוחילשל ארבנש ,ןמאה לש ולבסב הרוקמ הריציהש ןויערה ,תבשחנהו

 בעתנה רמוחה םלועו בגשנה חורה םלועש ןויערה ,ונוצרמ הב רחב אלו תירישה

 תוסנתהלו םהינש תא ריכהל ךירצ יתימאה ררושמהשו ,הזב הז םיברועמ

 לש הריש איה ,ידוהיה לש ותריש וא ",לארשי תריש"ש ןויערה ,םהינשב

 ,הנממ קלח אוה ררושמה "ינא"ה לש ולרוגשו ,לרוג תוכופהת
 השעמלו ,תויטנמורו תויטסיציסאלק ריש תושיפת ,וניארש יפכ ,ברעמ רישה

 םירכומה תודוסיה ךותמ ,תישיאו השדח תבוכרת ןהמ רצויו ןהיתש תא לטבמ

 ינועה :תירבעה תורפסב העמשנ םרט הומכש ,השיפת ןאכ תרצונ םילבוקמהו
 ,םירחוס לש םע אוהש, ידוהיה םעה ;היילע איה הדירי לכ ,ינחור רשוע דילומ
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 תעב ןאכ שי .ןופפה יהולאל םידגוסה ,תולזפו םיבכוכ ידבוע לש םע השעפל אוה

 תא ןאכ החוד קילאיב .תיגייליה רישה תשיפת לש ץופיאו הייחד תחא הנועבו

 הילא תונפתההש ,השק הכאלמ איה הרישה היפלש ,תיטסיציסאלקה השיפתה
 רוקפו הבשחפה ן�עפ יכיי( םיססובפהו םינוילעה םיגוחה לש םקלח תנפ איה

 יסיסב ןפואב לבקפ אוה ,תאז םע .)"תרעובפה חאבו האלפה ןטבב / רפזו ריש

 הבגשה לכ הב ןיאש ,גיילי לש תחכופפה תיטסילאירה ותשיפת תא
 )"אצ�ת ןיאפ הפכחהיי( תרתוכה ןפ זפרנה ,םפורפה קוספה תא .היצקיפיטסיפו

 "ןיאפיי :ארקפה ישרפפפ הפכ והושריפש ךרדכ םג קילאיב לש וריש שרפפ

 עובנל הלוכי ,קילאיבד אבילא ,הרישה .רבד וב ןיאש קיר ללח , NIL לש ןבופב
 ןפ ,"ךופנ"ו יטסילאיר "ןיא"פ םא יכ ,יזיפטפ ףוס-ןיא הזיאפ אל ךא ,"ןיאפיי

 ,רחוסה-ררושפה הדוותפ ,"יתרש םויה לכ הדובעו ףסכ ןיאמיי .ינועהו רוסחפה

 ייחשכ אלא הרישל הנופ וניא ירבע ררושפו ,בער אוהשכ אלא רש וניא ידוהי יכ
 .ףרוע ול םינפפ השעפה

 :הרואכל םיכפה קר םהש םיכפה לשו לוכיבכ-םיסקודארפ לש ריש ונינפל

 תוניינעפ םיכרדב וב םירשקנ םירשוגפ-יתלבה הרישהו רחספה יפוחת

 הלכלכ שיאו תופולח שיא היהש ,ףסוי רופיס לש ותאלעהבכ( תועיתפפו
 תידירביה הגיזפ תועצפאב תחא תושייל ןאכ םיכתופ בעתנהו בגשנה ; lS )דחאכ
 תוכותפ ןה ףא הנקזו ת�ריעצ ;)"ףרשיי יוניכה רשקנ םהינשל( שחנהו בורכה לש

 ,תופנוכפ םילדנס לעב ריעצכ דיפת גצופ ץצורתפה לאה רוקרפ :וזב וז ןאכ

 .הנאו הנא ץצורתפה ,"תחדק הכופ בש"כ רישב גצופ וצירעפ רחוסה וליאו

 רחספה ייחב ןולשיכ :הזב הז םיגזפנ םה ףא ,ינועהו רשועה ,ןולשיכהו החלצהה
 .ינחורה רשועל םיאיבפ רוסחפהו ינועה ,סוסגפ תורבא לע הארפהל איבפ

 תיטפיפ ךרדב וללה תוכופהתה תא קילאיב גיצה ולש תינונאקה הקירילב

 רשועה תא דילוה ,ורוסחפו ותורדק לע :יתריש'ב ינעה תיבה :םיטרפ-תבר

 ןיידע םדקופה ידוראפה רישב '.רהוז'בש אפספה רואה תאו ויתודג לע הלועה

 וב ןיאש ,יפפעה דודיחה ךרד ,תית יצפת תיטפרגיפא ךרדב הז יטפת סופד אב
 ירוקפו רישע חותיפל תוכזל ויה םידיתעש ,הרישה תורוקפ .תיטסילאיר תואלפ

 ונודנ ,םיישיא יודיו ירישכ םיעפשנו םיארנה :רהוז'בו 'יתריש'ב לשפ-ךרד

 ,תינללוכו תילנוסרפפיא ךרדב '?אצפית ןיאפ הרישה' םירוענה-רישב
 . יטרקניסוידיאה ישיאה דוסיה ןפ טעפכ תלרטונפה

 ירב�ע חסונב ליכפ הז ריש ,לוכיבכ רכונפהו ילנוסרפפיאה ויפוא תורפלו

 שוטשט וב שי :קילאיב לש תינונאקה הקירילה לש דוסיה תונוכתפ הפכ

 דיחיה לש ולרוג ןיב גוזיפ וב שי ,הרואכל םידגונפ תודוסי ןיב תולובג תעלבהו
 ,הבכש יבג לע הבכש ,םיעפשפ לש יוביע וב שי ;הפואה לש יביטקלוקה הלרוגל

" 
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 ,הז יבג לע הז "םיפקשיי ןיעמ תחנה לש SUPERIMPOSITION לש הקינכטב

 רישב וב שי .המלשה הנומתה תא קינעי םלוכ םינווגה לכ לש םגוזימ קרש ןפואב

 תירחסמ המצעמכ רוצ לש הרופיס ,ריבשמה ףסוי רופיס( תויארקמ תויתשת
 הפיפכב שחנ םע םדא רודי לאיי( ל"זח תורפסל תויזולא ןהיבג לעו ,)הלודג

 יבג לע 16 .)הרז הדובעל רוקמכ רכזנה ,סילוקרמ-ירוקרמ לש ורוכז� ;"תחא

 ,תימור-תינוויה היגולותימל תוזימר םג תוחנומ ל"זח תורפסלו ארקמל תוזימרה

 ןמ רציי םידברה יוביר .יפוריא חרזמה ידייה רולקלופה ןמ תוטטיצ ןהיבג לעו

 ררושמה-רחוסה ורוביגש( רישה תנבהל תוינטלומיס תויורשפא המכ דחאה דצה

 דגוסה ,תורודה לכ לש יפיטיכראה רחוסכ ,הרז הדובע דבועכ ןה שפתיהל לוכי
 ,קילאיב לש ומוקמו ונמז ןב ,יפוריא-חרזמה ידוהיה רחוסכ ןהו ,בהזה לגעל

 רצויו ,ןלוכ תויורשפאה לכ תא לטבמ םג ךא ,)רחסמה לועב זא אוה ףא סנכנש

 . ןלוכמ הלולכה ,השדח היירב

 םירכומ םיילנויצנבנוק תודוסי לע יונבה ריש ,ילסקודארפ ןפואבש ,אצוי ךכ

 לשמ ןונש ריש לש יוקיח אלא וניאש ,ילאירוגטקו יללכ ריש לשכ ול תוזחו
1 ,גיילי  קילאיב לש תישיאה ודי תעיבטש ד,חוימו ירוקמ ריש השעמל אוה 7

 ,רתויב תיטרקניסוידיאהו תישיאה םג ,קילאיב תריש לכ ירהו .יולגב וב תרכינ

 תאירב היביכרמ תא תארוב אלו ,םיילנויצנבנוק םיביכרמב ידוחיי שומיש השוע

 ."ןיאמ שייי

 תורעה
 :דחו'מב האר ,ק'לא'ב לש תמדקומה ותר'ש לע גייל' תר'של הת"הש ,ת'טננ'מודה העפשהה לע . 1

53-1 'מע ,) 1978 ( ט'בש 7  • 
 ,ם'זמורמ ם"פרגו'בוטוא תודוס' םג 'וםסב ל'כם הזה 'לנוסרפמ'אהו ןונשה "'ל'כשמ"ה ר'שה . 2

 רחסמה"ח לועב ותס'נכ ,ותורקפתה ,תעה התואב ק'לא'ב לש ותנותח .ק'לא'ב תר'שב לבוקםכ
 תו'רוגלא בתכשכ םג ,ק'לא'ב לש וכרד הת"ה וז .ף'קע 'וט'ב 'ד'ל הז ר'שב ם'אב ,דועו
 .הארמל 'לא'רוגטקו 'ללכ ןב'טש ,תו'מואל
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 הרצוצח תעורתו רוניכ תיימה
 הלוגב "לארשי תרישיי לש הלרוג

 תירבעב ןהידוביעו ןורייב לש 'תוירבע תוידול�' ,א
 וירישב םיבוטה ןמ דחא תא קילאיב ריתכה הבש ,'לארשי תריש' תרתוכה

 'תוירבעה תוידולמ'ה חורב ,ינונמה וא יידוא רישל תויפיצ הלעמ ,םימדקומה
 ,םמורמו ן� סות� ךותמ ,םעה לש ויישקל הדהא תולגמה ,ןורייב לש תועדונה
 המרת ,םידוהיה םללכבו ,םיאכודמה םימעה לבס םע ןורייב לש ותוהדזה
 תזורחמ ,ןכאו !,םיירבע םיררושמ ברקב הלא םיריש לש הברה תוירלופופל

 תירבעל המגרות ,ט"יה האמה תישארב הבתכנש ,'תוירבע תוידולמ' םירישה
 ,'לארשי תורימז'ו ,םימעפ המכו המכ ןויצ-תביחו הלכשהה תפוקתב הדו;:�עו

 יכ ,ןודרוג ריעה וחת�ב ,םהבש םיטלובה דחא אוה ,גיילי לש ודוביע-ומוגרת

 וא םלוכ םימעפ המכ )שדוקה ןושלל( ק"הלל וקתענ רבכ הלאה םירישהיי

 ויה םירפוסה תסקו םירוביג תשק רשאיי ,יטירבה ליצאה ,םרבחמ יכו ,"םתצקמ

. ,( וינת� לע תודמוצמ דחי .  לארשי ינבל רוזעיו ףסוי רבש לע הלחג ) 

 לא םינופה ,תונונמה םה 'תוירבע תוידולמ' רוזחמה ירישמ המכ ,"ותסקב

 ,תיחצנה םידוזנה ךרדלו תולגה תקעל ץק םישל הל םיארוק ,תירבעה המואה
 2 :םדקכ הימי שדחל המואה הדיתע הבש ,תובאה תלחנ לא רוזחלו

 ל,ב;ו; ת;ר !t ג לע תז.ל��ל �ד�נ

 )--( ל,ב;�ז:: י <;I ן,ן ת�fז יכ;: הךי W לע

 זם�נר;z ד :: א י;ג ה ?:j �ו; ף'ד�ר ן�
 )--( ,ם�רכ: הר.�� ן;'� לע יבנ�
 �סנiךך ף'�ך� רז י.ל� ר יבנ� דע

 ן�שש� ף'קזןקן,ן םיר� יבנ� דע

 ,ט"יה האמה ףוס לש תימואלה תוררועתהה תונשב וספתנ הלא םיריש ,ךכיפל

 ,ןויצ-תביח יררושמ לש םנוימד תא ותיצהו ,תונויצ-;ט;ר Q לש םייוליגכ
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 ש�וז ש�ר.-ל� לפ� ר W .א דג ערז
� F.'. �ה W ז��ך ה�ך;זfר�� ה l.'J ף, 

 ,הבזכאו היצנגיזר. רמוא ולוכו ,הווקת לש ביבש ריתומ וניא הז ריש לש ומוכיס
 ןיא הלוגב תירבעה הרישה ;שפרב ללוגתמה שבי ץיצ אלא הניא לארשי תריש
 ידוהיה םויקב וא ,לארשי תרישב ,תלחות וא תילכת ,הדועת וא הדוהת הל
 לש הכודק�יסכ ,לארשי תרישב ד.וה וא הרובג ,בגשו הלודג לכ ןיא ,הלוגב

 ,ונינפל ןונמה אל ,השימכ לשו בקר לש תודוסי קרו ךא שי ,הלוגב ידוהיה םויקה
 ,תכעודו תבאוכ תואיצמ לע םיגונ םיגיגה םא יכ ,גורפ לש ויתונונמה חסונב
 ,התווקת הספאו הייוכיס ולטבש

 רישה לש ושוריפל תוינטלומיס תויורשפא המכ ,ב
 האדוהה דצב ,ברחל דעונ אלש לע ררושמה תולצנתהב חתופ רצקה רישה

 רבודהש ,ררבתמ החיתפה תורושמ ,ובבל ךרומ לעו ותונדחפ לע תודוותההו

 המחלמה יניד יפ-לע ןהו ,המחלמה תעורתמו ברחה ןמ חרובו רוניכב רחוב

 וניא רבודה ,ןאכ ,ברקל האיציה ןמ רוטפ בבלה-ךרו אריה לכ ,םירבד רפסבש

 ,הכרעמה ןמ הדערו ליח זוחא טלמנ אוה ,ןכ יפ לע ףאו ,ברחל ארקנ
 ןויער לש היצמרופסנרט וא ךופיה ןי.עמכ ןושארה תיבה תא ןיבהל ףא ןתינ

 'היי תרימאב ויתוחרוא תא קידצמ רבודה ,האובנה ירפסבש השדקההו תוחילשה
 ןמ המכ ,)"ינארק ןטבמ 'היי( תוחילשה ןויערל דוגינבו ליבקמב ,"ינארק אל

 תוחילשה ןמ םתעיתר תא איבנל םהלש השדקהה דמעמב ועיבה םיאיבנה
 לא האיציה ןמו דועייה ןמ עתרנ ררושמה ,ןאכ ,םהילע הפכ לאהש ,תינחורה

 ,)"ינארק אל 'היי( הכרעמל בצייתהל הובגמ וצ לביק אל השעמלש ףא ,ברקה

 רוחבל יתשרדנ וליא :ורמואב םכסמ אוה ,םיפיעסה לע תיטיתופיהה החיספה תא

 ןיב רוחבל יתשרדנ וליא ;רוניכה ןימיל בצייתמ יתייה ,ברחה ןיבל רוניכה ןיב

 ,הפורצה תוינחורה םלועל ,הרישל ייח תא שידקמ יתייה ,רפסל ףיסה
 ,הרישה םלועמ ןוצר תועיבש יאו תוחונ יא תנמתסמ ינשה תיבב ,םלוא

 ןימאמ אוה יכו ,ונוצרמ רוניכב רחב רבודהש ,םשורה רצונ החיתפה תורושב
 תירונימה ךרדב ותריחבש ,רווחתמ ינשה תיבב ,ויתוחרוא תא קידצמו וכרדב
 תיעטומ הריחב רבודל ול תיארנ ,חור שיאו ררושמ לש וכרד ,תיאור ry-יתלבהו
 רתוי הלקה ךרדב רחב רבודהש ,םשורה רצונ ןושארה תיבב ,הרקיעמ תיגארטו

 ןיבמ הבוטה תיופכו השקה איה וז ךרד יכ ,ררבתמ התע ;תוחפ תנכוסמהו

 איה ,הזכרמב רוניכה תריש תא הדימעמה ,םייחה ךרד ,תוירשפאה םיכרדה

 לע יחה ,ףיסה שיא לש ולרוג רפש ,וייח לרוגלו ול יוא זזב רחובה לכש ,ךרד
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 בטומ .םישואב ירפ וירפו תילכת ןיא ויצמאמלש ,חורה שיא לש ולרוגמ ,וברח
 . ררושמ היהישמ היישע שיאו המחלמ-שיא היהיש ,םדאל ול

בה ינשב תולולכה תורימאה יכ ,אופא ררבתמ
-

 הרואכל תוליכמ םינושארה םית
 ףידעמ רבודהש ,עמתשמ ןושארה תיבה ןמ .ירתסד יתרת תניחבב ןהש ,תותמא

 ;רבד לש וכופיה שרופמב הלוע ינשה תיבה ןמ וליאו ,ברחה ינפ לע רוניכה תא
 אלא ,רוניכה תא םנמא ףידעמ רבודה :הריתסה תא בשיימו ישילשה תיבה אב

 ידוהי ייח ,וייח לש תודחוימה תוביסנבש ,המוגעה הנקסמל עיגהל ץלאנ אוהש

 המושירו דה לכ רכג תמדא לע ותרישל ןיא ן�ש ,ברחה וינפ לע הפידע ,הלוגב

 וחוכ הרוז ,רכג תמדא לע יחה ידוהיה ומכ ,הלוגב ירבעה ררושמה .רכינ וניא
 ןמאנ ראשנ היה חטבל זא יכ ,וחור למעל ,ורישל תבשק ןזוא אצמ וליא .קירל

 ,םלוא .יעבטה ותניגנ ילכ אוהש ,רוניכה תריש תא ףידעמו ועבטלו ויפואל

 שבי ץיצ ותואכ ,ה�לכל הנודנ אליממו ,תולרע םיינזוא לע תלפונ ותרישש רחאמ
 םברח לע םייחה ,םילרעה דחאכ היהיש ול בטומ יזא ,ףתרמה תטלעב קמנה
 .חורה שיא לש ויטבלב םיטבלתמ םניאו

 םירבדה םיגרוח ובש "ופה םיגשומ םלוע רומאה ןמ הלוע ,השעמל

 ברחה םלוע אקווד :המוקע הירלקפסאב םיפקתשמו תולבוקמה םהיתורגסממ
 תרישי .םייחה תריש םע ןאכ ההוזמ ,תוומו סרה וביט םצעמ הרוזה ,המחלמהו
 יתלבו תיט� ה�לכלו תוומל ןורחאה תיבה יפל תרשקנ ,ותמועל ,רוניכה
 .תורדקו תודידב י�נתב ,תיאשחו הכורא הסיסגל ,תדבוכמ

 םג 'לארשי תריש'ב ןיא םולכ ,םותסה לע שרופמה ןמ דומלל רתומ םאו

 ינפ לע ירונימהו ןידעה רוניכה תא ףידעמה ,ררושמ לש תיטאופ סר I5 הרהצה
 תיבמ הרישה תבשחמל יוטיב ןאכ ןיא םולכ ןתירו'זמהו תינקעצה הרצוצחה

 תקחרתמה ,תישיא הרישל ןורתי עדונ היפלש ,םיייטנמור םיררושמ לש םשרדמ

 ןורסיח שי היפלו ,דיחיה טרפה לש העונצה ותניפב תרדגתמו םיברה תושרמ

 יעבטה וילכש ,הז רישב רבודה, ןכ יפ לע ףאו ןתמחולהו תסייוגמה הרישב יפודו
 תומלהיי לא דלונ �ל בטומש ,ןאכ תודוהל ץלאנ ,עונצהו ימומגעה רוניכה אוה
 תלשממיי לש םינאוסהו םימעורה ויגיצנ ,הרצוצחה תעורת לאו "םילמעה

 ,'יתריש'( דיחיהו דחאה הרתימב הרדגתה םימיל רשא ,קילאיב תריש ."שרמה

 .רוניכה תריש לש התונגב םג םא יכ ,החבשב קר אל ןאכ תרבהמ ,)'יתומ ירחא'
 ,םיינטלומיסו םילדבנ םינפוא המכב רישב ברודה לש ותומד תא ןיבהל ןתינ

 :הז תא הז םירישעמו םימילשמ םא יכ ,םיאיצומ םניאש

 שי I ז והערב אנקמה ,חורה שיא ררושמה אוה רבודהש ,חינהל םוקמ שי •
 . היישעה םלועב יורשה ,ל�חה

97 



 ,רוניכו לבג ילע טרופה ,ירילה ררושמה אוה רבודהש ,הרבסל םוקמ םג שי •

 רשו ותדלומ לעו ומע ברקב יחה ,יכ;!�ה ררושמה לש וקלח בוט יכ ןימאמו

 ,םיאכנו יהנ יריש אלו ,הרובגו הלילע יריש

 עדוי ךא ,תירונימה דיחיה תריש תא ףידעמש ימ אוה רבודהש ,ףא ןכתיי •

 ,לגדל בצייתהל ררושמה עבתנ ,םיימואלה םיזורכה םימעורש תעבש ,בטיה
 לעו עבטה יפי לע ,תוברועמ ירסח ,םילילק םיריש רישל ררושמל ול ל�

 ,םיינונמה דודיע יריש תעבות העשה רשאכ ,לשמל הבהאה ימענמ

 ,בטיה עדוי הז ררושמ ,)הרצוצחה תעורת( םייעמשמ-דח ,םידדועמ
 המ ךא ,ימואלה ןויערה תורישל ותריש תא סייגל וילע הווצמ העשהש

 הרז המחלמה תעורתו ,תוברועמ-יאלו תולדבתהל ועבטמ הטונ אוהו ,השעי
 ווחורל

 לע יולת ורוניכש ,הלוגב ידוהיה אוה רישה לש ורבודש ,םג רשפא •

 ולרוג ,רכג תמדא לע לארשי תרישל דיתעו הווקת ןיאש ,עדויהו ,םיברעה

 ולרוגל יבטוק דוגינב ןאכ דמוע ,הללכב המואה לש וא ,ידוהיה לש רמה
 םייוגהש העשב ,םלועה תומוא ינב לש ,)"היחה ךברח לעויי( וישע לש בוטה
 םישולת םייח יח ידוהיה םעה ,םתמדא לע םיירופו םיאירב םייח םייח

 ,םישבעו

 ןיב ךא ,הלאב הלא תוזוחאו תוכותפ וללה יוהיזה תויורשפא לכש ,ףא ןכתיי

 וב הארנש ןיבו ,ולש הרישה תבשחמ לע ררושמ לש הרהצהכ רישה תא ןיבנש

 ןמ הלועה ,המוגעה הנקסמה ,הללכב המואה לש הגיצנ ,ידוהיה לש הרהצה

 ,הלוגב ומע תולילע לע רישל ררושמה הצר וליא םג :איה תחא ןורחאה תיבה
 ללוגל םהילע היה ,הלוגב ותמוא לש הייח רופיס תא רפסל ידוהיה הצר �ל םגו

 וניאו חרופ וניאש ,שבעהו שביה ץיצה לש יאורה יתלבהו בולעה ורופיס תא

 ,ירפ ןתונ

 היתורודל הרישה למסו ידוהיה לרוגה למס- רוניכה ,ג
 לש ורבודבו ,הלוגב ידוהיה םויקל לשמו הימינוטמ רישב תוארל ,רומאכ ,ןתינ

 לש םרוניכ- רוניכה ,הלוגב המואה לשו יתולגה ידוהיה לש ילמס גיצנ רישה

- חפייתמה רוניכב זחאש ,הפוריא-חרזממ ןקדבעה ידוהיה לש ורוניכו לבב ילוג

 הטונה ,וזכ תונשרפ ,רתא לכבו רוד לכבש הלוגה לש ילאיצנטסיזקא למסל ךפה
 ,הפוקתה ינב םיבר םיימואל םירישמ דחא הז רישב הארת ,ירוגלאה ןוויכה לא
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 לארשי ןיבש םילדבהה תא םימיעטמו םייוגב לארשי תדועת אשונב םישרודה
 וא תוקדטצה ירבד םילולכ גורפ לש םיעדונה וירישמ המכב .םלועה תומוא ןיבל
 תשגדומ ,לשמל ,'ת�לגו דוד' ורישב .םעה לש ירוטסיהה ודועיי רבדב תוראתפה

 ,חמורהו ןודיכה ,ברחה ינפ לע לארשי חור לשו הנומאהו תמאה לש ןתונוילע
 לרעל רמוא ,תסמחנהו הנטקה המואה לש הגיצנ ד,וד .םלועה תומוא לש ןתלחנ

 3 :וגרוהל וילע םקה

 הר;הpזכ: ת�$!י::- יק�� יל(\:

 הר IJ ;ס ה�� יל- יל� ר;א

 םג .הכורדה ותשקנ;:� החולשה וברחב וחוכ לכ;ש ,וביוא תא דוד רגמי חורה חוכנ

 יתולגה ידוהיה לש תקהבומה ותייטנ תא םיעטמ 'םיערוזה ל�' גורפ לש וריש

 4 :תוברחה חוצחצלו המחלמה תעורתל א.לו ,חורה םלועל ,הרישל

 ה�ר,ע�כ: ל�� י T;lt �וr א'ל יכ;: !הי::$!

 ,ה�אלב;זל ,בר,סל ת;נ�מ$! םךן�נ;:

 .ה�� םג ,ברס יל יהריקץ

 ,'שרדמה תיב ףס לע' ורישב קילאיב ץמיא הז ריש לש םיירוטרה ויסופד תא

 תועלתמב וננרי אל םיהולאש ,ומצע לע דיעמו ימואלה רבודה אטחתמ ;בש

 ,םוי אובי .'ה ריש תא רישלו קדצ תרות ץיפהל לבתב ודועיי יכ ,םיינרופצבו

 ,תואלתה עבשו םימיה עבש םעה י,דוהיה םעה תקדצב וריכי לוכהו ,אבנתמ אוה

 ןתונ 'הדגאה לא' קילאיב לש םדקומה וריש, םג .הפורצה ותוינחורב וחוכ לכ;ש

 הלוגב םעה ססבי וחוכ לע אלו ותוינחור לעש החנהל ,גורפ תרות חורב י,וטינ

 תינחה ירוביג אלו ,"חורה ירוביגיי דימתמו זאמ ויה ויטינרבק יכ ,ומויק תא

 :ברחהו

 יר;ב� ל I:; ;נ;: םי��דן,ז �יי:: ו�

 ,�ביכ;זיר: ןג� W IJ �רי::

W �תי�נ;:� ;תין,זו:: ,ר;�כ;: בי� �עד;, 

 ;�ביקץק�נ ריקזנ �נינ;:ר:

 םייחה תאומו האירבה ותריש תא םדק ימיב רש רשא ד,וד רוניכ ,'הדגאה לא'נ

 לע ויתורוניכ תא הלתו וצראמ םעה הלג זאמ- ךפה ,ותדלומ לע ותבQזב םעה לש
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םלתה ררדשמ לש ירמאמ .םאיכנ יריש ךא רשה ,הג�נ ריניכ- םיברעה  ךאי כייי י
תולחל ייסיב ןאכ ךפיה "ברג מתדא לע 'ה רשי תא רישב  ןדבאלי םעה של יש

ע ןמזב יל היהש יעבסה ןסיחה  .נהממ ןיזיני ימתדא את דבש
על ע דפעי אף ןתינ ,תילגה למס ,רדניכה ןייר  קילאיב לש זינגה ירישב ןיינמ
 המיילע תא שדחל דהיתע הומאשה י,מיאלה רבידה ןיאממ יבש ,'ךל יאצי יקנו'

 ,ןירישי ריניכ לש יי m ניגנמב ,םמיידק m רימזב ךריצה םג שדחתי זאי ,םדקכ
ע ררסשי  :רבעבכ הריבגי הבהא רייש יעמשוי הברעה-יצע למ

 םי�ר�כ: לגוע רו��כ: דיךוא וt.העיי
;ו וק�� ר.עsג  ,ןגוכ� יירכני

WI$ ךהי WI$ םי�כ:� יי�ג הרי, 

WI$ חדית� ךהיi ל i �ןגונב� ר , 

 !י l:1 ו;rזג י l:1-ו:יוג  ןגונב�
 "!י l:1 ו;rכ W לככ: ןר�- י l:1 �כ W תכד ירה

ש הולאש איה אף יז הנימת  תא רתאמה ,)'בלנה' יא( 'ריניכה' גירפ של ירימ
םינכי ,עקיבמה ריניכה  יריק יגראב םינ�יה יירתימ לעש ,לבב יולג לש ד

וילת הז ריניכ 5 .ישבכע  m עסבי ,"סףכב ספרמתה תר� לעיי ,הברעה יצע לע 

 הומאה לש הייח תיריק� ,היללרע הריבג תיריש םיקיפמי יריתימ םימיה ,ףריחה
שכ םליא .רבעב ניאה הרישה המדנ , m חירה תיככיש רא תביכ הומקמ תאי הת  ש
מ תיניק ,תיחנא- םיאכנ תריש  �הלליי םריירת

ק גם m זיח דכוי תנימת ה m א קאליב לש יתניב  הדיבא- גיייל תימ לע י
 לש יי m לוית תא ררישמה דסfיפ כבוrש- 'מתה יהראה לא' הרידההי תילמריפה

ש זמרמ איהש ךתר ,הלכשהה יררדשמ ליגד  ימ'ל ,'םרישי כתרב' םיעדינה ייריל
ש ןכי 'ילמע ינא  :םיפתtנ םיבר םרייל

 םגיר�כ: על;ו דרירמ ��ן;עב�
 )--(  ומי.ל i �נילוז רו�כ:
- �וtנ�נ i תוכב;ל כני�כ: םי�כו
 י�ני m רי w ריןVז ;ן��כ: ה� r:; י�

שב תבכנש ,'אלרשי תריש' םג רקב עגינ ,ג'ריי גירפ תארה  םיסיפדה לכב הצ
עש ,ילהל םייסמיתה תפכוייריססיהה-תיאדיאה הרישה תא יקיסה  תאי י
תסיר-תידיהיה הקטיסייצלביפה  לע זמירמב ןאכ רבידמ .ס"יה אהמה ילהשב י
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 םידחיימה ,םיטלובה םילדבהה לעו םעה לש ותוינחור לע ,רכנב םעה לש ולרוג

 תועצמאב ןאכ גצומ הלוגב םעה לש ולרוג .םלועה-תומוא ינבמ םעה ינב תא

 לש הלדוג תועצמאבו הלוגב ירבעה ררושמה לש ולרוג תועצמאב :הכודקניסה

 .הלוגב תירבעה הרישה
 םע רישה דיגנמ ,סבומו קיר ;בוש י,רבעה ררושמה לש בולעה ובצמ תא

 ,והברח לע יחה רוביגהיי לרעה לש ובצמ םע ,םלועה-תומוא לש ךרובמה ןבצמ

 :תועודי תויארקמ תוכרב יתש ןאכ תולוע ,זמורמב ."םילמע תומלהל ודי חלושה

 םישנמ ךרובתיי( לעיל הרובד תכרבו )"היחת ךברח לעויי( וישעל בקעי תכרב
 יאשומ .)"םילמע תףמלהל הנימיו הנחלשת דתיל הדי-- יני�ה רבח תשא לעי
 םיגציימ תומש םה ןיקו וישע- הלא תויארקמ תוריש יתשב הכרבה
 םידוונ, יניקה טבש תב איה לעי .םלועה תומואל םיפדרנ תומש ,םייטמל�נ;ןזזו

 .)זט ,בכ ב"מש האר( תינחה בהל לש עמשמ "ןיקייל שיו ,ןיק יאצאצמ

 תוכודקניס ,םילמס רוניכהו הרצוצחה םישמשמ היגוסל קילאיב תריציב םג
 תידוהיה חורה םע ,תימ"וכעה ,תילרעה ,תייוגה חורה תומיעל תוימינוטמו

 'השייבתנ הרצוצחה'ב ,לשמל ."אבס לארשייי לש וחור ,רעצהו הגותה תייוור

 תומוא לש םיירו'זמה תכלה יריש תאו איבצה תדובע תא הרצוצחה תמלגמ

 תדובעל חקלנש חאה .ויתורודל ידוהיה הלוגה ןוגי תא םלגמ רוניכהו ,םלועה
 לשמ ,בוזעו םתוימ ראשנ ורוניכ וליאו ,ראצה אבצב רצצחמ השענ אבצה

 :אבצה םלוע לש תירכנה חורב תודהיה חור תרמהל

 לש יאשחה ןוגיה סוכב הפסונ ,אבצב דובעל רוכבה יחא אצישמ
 םליא ריקה לע יולת היה יחא לש רוניכה ) ... ( השדח הפיט אמא
 6 .םימיה לכ דומלגו

 ;ארק אלו ברחב זוחאל ;ארב אל ויהולאש רבודה הדוותמ 'לארשי תריש'ב

 תומלהל םהידי םיחלושה הלאב ותאנק תא עיבמ אוה תאז לכבו ,המחלמ תעורתל
 ןומא-יא עיבמ ,ברחל אלו רוניכל ארבנש ,אוה .םלעופל ותכרעה תאו ךםילמע

 . רוניכה לש וחוכב קופקפו

 הלילעה ררושמי לש ותוכזבו הלילעה שיא לש ותוכזב . ד
 ןיבל תףילאידיאה ןיב ,השעמה שיא ןיבל חורה שיא ןיבש וז הימוטוכי,

 הנכמ קילאיבש יפכ( "היישעה םלועיי ןיבל "תוליצאה םלועיי ןיב ,תףילאירת

 רידת קילאיב תא הקיסעה ,)'טושיק ןוד'ל ומוגרתל המדקהב וז הימוטוכי,

 ערקל ישיא יוטיב ןתנ 8 י,מע-ןב ודידיל בתכש תרגיאב .היתוביטח לכל ותריציב
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 ת,לכת ייח םניא וייחש ימכ ומצע גיצה אוה ,כלל םיעגונ םירכדכ .ושפנכש

 לעו ותוא תאלממה תונקירה לע ודידי ינפכ הדוותהו ,תילאירו הטושפ היישעו

 :ודיכ הטושפ הכאלמש ,םדא לומ דמוע אוהש תמיא לכ ,וכ תמעפמה האנקה

 הילע ןיאש ,וז הלאש יינפל תפחרמ רקוכ לככ ייניע חקופ ינאשכ
 תא םיעכותו םייונפ יינפל םידמוע םימיה ?תושעל המ :הכושת

 הלעי רשא לכמו דיב אבה לכמ ,אוהש המב םסיי l; מ ינאו םדיקפת

 הטושפ הכאלמ ,ודיב תחא הכאלמ ןיאש ימ לכ ,עמש את ) ... ( גלזמה

 הכאלמה ) ... ( וינפ לע ותיילש הכפהנש ול חונ הייש IJ ה םלו IJ מ
 םדא לש ודובכ לע איה הנ� ?I .ןובלעה ינפב סירתכ איה העובקה

 םלוע לש הדובעל ונמז תתל תינוציחו תימינפ תורח ול תנתונו

 .המצעב הב הרכשש וז הדובע ,הריציה

 תינש�ו תרזוחה ,תיטמתה תינבתה תא ןיבהל ףא ןתינ ,היתומודמו וז תואטבתהמ
 ,טושפ הכאלמ לעבכ ומצע תא ררושמה-רבודה גיצמ היפלש ,קילאיב ירישב

 . ומותל ותכאלמ השועה ,םוי ריכשכ וא םיצע בטוחכ

 הפיקע הרימאכ םג סופתל ןתינ המחלמה שיא ןיבל ררושמה ןיבש דוגינה תא

 ,ירילה ררושמה ןיבש דוגינל םינויכמ םירבדהש רשפא .רישה תכאלמ ימוחתמ
 רוביצה תרישב לחובהו םייחה תלומה ינפ לע דיחיה תושר תא ףידעמה
 תריש תיטנטילימו תברועמ הריש רכבמה ,ררושמה ןיבו ,תמחולהו תסייוגמה

 .הרצוצחה

 הניאש ,תרחא ךרדב ברחהו רוניכה ןיב הימוטוכידה תא ןיבהל ףא ןתינ
 ,רוניכב רחובה ,ררושמהש רשפא .הילע הפיסומ אלא ,התמדוקל דוגינב תדמוע

 ררושמ וליאו ,וייוואמ לעו ויתושגר לע ,ומצע לע רשה ,ירילה ררושמה אוה

 עיבה קילאיב .הרובגו הלילע יריש רשה ,י� 5! ה ררושמה אוה ברחהו הרצוצחה
 הריצייי ,העירי-תבחר תיפא הריצי ,הלילע ריש בותכל זעה ונוצר תא תחא אל

 בלב החמש וא באכ ומרגי הירכר אלו הי IJ וריאש ,"תללכושמו המלש תחא

 הנקסמל 'לארשי תריש'ב עיגמ םיפיעסה לע חסופה ררושמה ,םלואו 9 .םיארוקה

 ןוויכ .שבי ץיצ אוה םעה יכ ,הרובגו הלילע ירישל םוקמ ןיא הלוגבש ,הביאכמה
 תוכל לעיי וז הריש תרשומ םש , רכג תמדא לע תירבע הרישל םעט ןיא ,אוה ךכש
 תא .תיאורה הרישל םיאיה ,הלילע ירופיס לכ תיתולגה תואיצמב ןיאו ,"םילרע
 ריש המ יכיי :תחא תשאונו תינקפס הרימאב םכסל ןתינ םעה לש ויתורוק לכ

 ."הלוגב לארשי

 ןמ הבזכאו ,גיילי לש "?לגזע ינא ימל" תקעז םג ןאכ הלוע ןיטישה ןיבמ
 תוכל לע םילפונ ררושמה ירבד ןכש ,רוביצה תושידאמו תירישה תוחילשה
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 ,אקווד ומע ינבל ררושמה ןאכ ןווכמ "םילרע" הלמב .תולרע םיינזוא לעו םילרע

 םע דבוא ם� / םילרע תובל לע יגיש תא יתקרחיי( 'העמדה חמת אל' ורישבכ

 לכו םילרע םייוגה לכ יכ" איבנה ירבדל דה ןי�מ ,)"יתשחל .. ד.בוא ם� ,לן;�
 הלמה תא ןיבהל ףא ןתינ ,תאז םן! .)הכ ,ט והימרי( "בל-ילרע לארשי תיב
 לע ויתוריש רשה ) ... ( ררושמל ול יואויי ףוריצב תוארלו ,הטושפכ "םילרעיי
 קירל רזפתמ וחוכש ,הלוגב ירבעה ןמאה לש הידגארטל זמר ןיעמ "םילרע תובל

 רניד הילעש הידגארטה( ותייחתלו ומ� לש ומומיקל םרות אוה ןיאו ,םייוגה ןיב

 .)דועו קנרטספ לע ותסמב ,'םיהולא רסומ הז םג ןכא' ורישב קילאיב

 תריש' ליכמ ,ארימג דע שטולמ וניאש ,רצק םירוכיב-ריש אוהש תורמל
 תשקמ ,קילאיב תרישב םייזכרמה םיביטומה ןמ המכ לש םינצינ וכותב 'לארשי

 :ררושמה לש ובצמבו רישה תכאלמב םירשקנה ,"םייטאופ סר�"ה םיביטומה

 ימב וא טושפה הכאלמה לעבב האנקה ;היישעה םלועו חורה םלוע ןיבש רעפה

 ויחא ברקב ררושמה שחש ,רוכינה תשוחת ;"םילמע תומלהל" ודי חלושש

 זובזבה תשוחת ;"םכלו יל המ" תניחב ,רוביצה יפלכ ולש סואימה תשוחתו

 םויקבש הגותהו םייוגה ןיב םיידוהי םירצוי לש םחוכ רוזיפ חכונ ,עוושמה

 .הלוגב ידוהיה

 ,קילאיב לש תרגובה ותרישב ולמגו ולשבש ,םירחא םיבר דועו הלא םיביטומ

 ,יפוס שוביג ללכל עיגה םרטו הצמתנ םרטש ,חוסינב םימדקומה וירישב םייוצמ

 תא קיזחמה טעמ :ובטימב יאקילאיבה ןונגסה לש ותוכיא וב תזמרנ רבכ ךא
 לפכו תורזחה תשודג ,תינכראה הדואב הלא םיביטומ לש םתישאר .הבורמה

 ךא ,זמורמו םצמוצמ בוציעל וכז םה 'לארשי תריש'ב .'הדגאה לא' םירבדה
 לכש ,םיבר םיאשונב קוסיעו ןיינעל ןיינעמ ידמ הריהמ הציפק ןאכ תרכינ ןיידע

 אלש דמל יכ ,ומצע לע קילאיב דיעה ,םימיל .ריש סנרפל היה לוכי םהמ דחא
 םירישל םג ריישל שי יכ ןיבהל לחה יכו ,דחא ףניהב ורשוע לכ תא קורפל

 .םיאבה

 תא םג םא יכ ,'לארשי תריש'ב קילאיב דמל "םוצמצה דוסיי תא קר אל ךא
 וירישב .טעמכ תשחומ הניאש ,תיביטטונוקה הינוריאב ןדועמהו קדה שומישה

 ,תיביטטונד הינוריאב שומיש תופוכת קילאיב השע ,םימדקומה םייריטאסה

 לככ .)דועו 'הבושת לעבה' ,'קידצ תריצעל רוביצ תינעת'( הפוקשו תיתרימא
 בותכלו הכסמ שובלל ,תויולגה תונווכה תא עינצהל דמל ןכ ,ותביתכ הנדעתנש
 יטסינימרטד ריש לש ;בלב םג ,ןאכ .ןיעה ןמ היומס טעמכ איהש ,הינוריאב

 לש הנושארה ותרתוכ .ומויסמו רישה תרתוכמ הקד תינוריא תוכיא הלוע ,הגונו
 הינוריאה תא הליכה אל- ידוהיה לש וריש תועמשמב ,'לארשי ריש'- רישה
 ,רירמ-ינוריא ךפונ רישל הקינעה "הריש"ב "רישיי תפלחה .'לארשי תריש'בש
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 אהי ,רפוסי םאו ,רפסל המ ןיא :תינקפס ףתכ תכישמ ןי�מב םייתסמ אוה ן.נש

 .ףתרמה תטלעב קמנש ,שבעהו שביה ץיצה לש ורופיסל המוד רופיסה

 תריש לש םיירקיעה םייטמתה םיסופדה דחא תא זמורמב ליכמ רישה לש ופוס
 רסח ידוהיה לש הידגארטה ,םידודנו תושילת לש ימויק בצמכ רבדנ;זה :קילאיב

 ,םיחמצה תומש לכ .תחנ-יאו תורז תשוחת שוחי םלועלש ןמאה לשו תיבה

 / ,בטרי אל וילע תא רוא לטש ,ה�ל� ץיצ( הז ריש לש ןורחאה תיבב םירכזנה
 יחמצ םה )"ףתרמב השב�ו הפלשש העוקפ / ,ש�עו שפר לא לפנ רשא דג ערז

 "רבדמ יחמצ חימצמה לטיי ועמשמ )טי ,כ והיעשי( "תורוא לטיי ףוריצה .רבדמ

 ללוגתמ אוה ןאכו ,ןבל ועבצש ,םימשה ןמ אוה "דג ערזיי 10 .)טל ד, ביילמ האר(

 הנשוש התואכ ,םייוג ןיב שפרתנש ,ידוהיה תודימה רהוטל למס ,שפרב
 שפרה לא הכלש�הש ,היתורודל תידוהיה הקילובמיסה ןמ תיפיטיכרא-תילמס

-בצמל תירוגלא היגולנא םג שמשמ קילאיב ירישב רבדנ;זה .םיכרדה ידצבש

 םה םימדקומה קילאיב ירישב וייוליגו ,ץראב תולחנתהל הלוגה ןיבש םייניבה
 םייוליגה לכ ד.ועו החלמה המדשה ,תובואלתה ץרא ,הממשה ץרא ,ןומישיה
 םלועה תורפסב רבד�ה ד,חאה דצה ןמ :ןהל םינפ-לפכש ,תוזרפיר!'! םה וללה

 םדאה לש ךודכדהו הקעומה תשוחת לש יביטקייבואה ביטלרוקה אוה תינרדומה

 בצמל לשמו למס אוה ר;דה-תב תימואלה תורפסב ,ינשה דצה ןמ ;ינרדומה
 לכבש דדונה ידוהיה לשו רודה-ןב ידוהיה לש ,יפיטיכראהו ישממה ,םידודנה

 לא ךייתשהל רמוא ורמגש ,םעה-ינבמ םתוא לש ובצמ אוה רבד�ה .תורודה

 שביה ץיצז:;ו שבעה דגה-ערז .היתורטמ תא ומישגה םרט ךא ,תינויצה העונתה

 יחמצ םירכזנ ןאכ .'דימתמה' המאופה ןמ תושבעה תודורפה לש ןהיליבקמ םה
 ןורתיפ שפחל שי יכו ,"הלוגב לארשי רישייל תלחות ןיאש ,זמרל ידכ רבדנ;זה

 ךרדב ,"הריחבה ץראייל "םירצמיי ןיב ערתשמה רבדמל ,םידודנה ךרדל תאצלו

 .הנויצ הלועה

1 , ד"נרת תנשב רישה ספדנ רשאכ 1  תונושארה תורושה יתש תא רוזנצה קחמ 
 םה ןכש ,דרמל התסה ירבד ,הארנה לככ ,םהב הארש םושמ ,ינשה תיבה לש

 יובירל תניינעמ ת�דע ונינפל ."והברח לע יחה רוביגהיי תא סנ לע םילעמ

 ללכב רהרה קילאיב םא אוה בר קפס .חוכב רישב תומולגה ,תויועמשמה

 תומולגה תויועמשמהש ,המוד .דרמל התסהכ שרפתי הז ורישש ,תורשפאב

 "םילגזע ת�מלהל ודי תא חלשיש /, והברח לע יחה רוביגה ירשא ךאיי תורושב

 ,רוזנצה לש ונוימד ירפ ןה ןהלש תוסיסתמה תויצטונוקהו ,תוכיראב ןאכ ונודנ

 לש קוחדה ושוריפ ,ןכ יפ לע ףא .ונממ תושקבתמו רישב תונגועמ ןהשמ רתוי

 ,יביטקוב�הו רצקה יאקילאיבה רישה לש תויתכרעמה-בר לע דמלמ רוזנצה
 .ולש ותאובב תא הב ריכמ הב ןנובתמה לכ;ש ,הכרב ןי�מכ אוהש
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 הילאירה יטרפ :היגוסל ותריציב קילאיב לש וכרד יהוז .'השייבתנ הרצוצחה' לש 'א קרפ ףוסב . 6
 תיפיצפסהו הטושפה הילאירה ,ךפהלו ;תילפיטיכרא תילמס תועמשמ דבעידב םילבקמ םיטושפה
 ראצה אבצ תא תגציימה הרצוצחה ,לשמל ךכ .םיילפיטיכרא םייללכ םילמס תרזעב תינבנ לוכיבכ
 ,)סידקפנ,זו םישרנ,ז ,תוכולהת םרה הלוקב הוולמ איהו תיאבצ תרומזת לש ילכ ןכא איה הרצוצחה(

 ,ברחה םלוע( ייוגה םלועה למסל ,הלוגב ידוהיה לש ורוניכ ,חונזה רוניכל הדוגינ לשב ,תכפוה
 .)ןיק לשו וישע לש םמלוע

 בלתשמ אוה ך,כ םושמ .תשורחה תדובע תאו אבצה תדובע תא וברקב דתאמה י,עמשמ-בר ףוריצ . 7
 אבצה-שיא ןיבי ,יוגל ידוהיה ןיבש דוגינה :זמורמב ונממ סילועה ,םידוגינ המכו המכב רישב
 ת 1 מלהו ברחה לש םרוכזא ,ןכ ומכ .הדובעמ לטבה חורה-שיאל למעה םדאה ןיב ,טסיפיצפל
 ירוטמלקדה זעה ןונגסה :הריש תונונגס ינש ןיבש דוגינה תא הלעמ רוניכל דוגינב םילמעה
 הלילע יריש הרשה ,תיפאה הרישה :הריש יגוס ינש ןיבש דוגינה תא ;ךרה ירילה ןונגסהו
 :םיררושמ יגוס ינש ןיבש דוגינה תא ;רוניכה תרישכ תנדועמהו הכרה ,תירילה הרישהו ,הרובגו
 ,הילאמ תעבונ ותרישש י,סנמורה ררושמהו ,בר למעב וריש תא בצוחה י,סאלקואנה ררושמה
 . יל i א\זה לבנה וא רוניכה תרישכ

 .)א-נכ 'מע ,ב ,תורניא( ימע-ןבל תרגיא . 8
 .אפ 'מע ,א ,םש . 9

 יחמצ ףוסאל :ןבומב( 'תמה היראה לא' זונגה רישב "תורוא תור!:!?" יביטר 1! ילאה ףוריצל הוושהו . 10
 םכיחאל תורוא לט יבוטרו" :ןכו ;)'רהוז'( "ססובתנ תורוא לטב רכיכב לופינ זא" :הוושהו .)רבדמ
 .)'שמש םע'( "ובושת

1 1  ילעבמ ,ןיניירב ןבואר תכירעב ,הנירב רואל אציש ,'ברעממו חרזממ' תעה-בתכ לש 'א ךרכב . 
 .תורפסב "שדתה ךלהמהיי

12-1 'מע ,)ו"ערת( רנרב : האר . 12 1 • 

106 



 ישיא סותימ לש ותאירב- רפוסה תדגא
 "םייפרגויבוטוא"ה םירישב ןויע

 הרומתהו הנפמה תריש- 'יתריש' .א
 תיטאופ ,תימואלו תישיא תוגהש ,'יתריש' ךוראה רישה לש ורוביח
 תא םג 'יתריש' ללכ ןושארה ולוגלגב( דחא םלעהב וב תוגוזמ ,תיפוסוירוטסיהר

 ויביכרמ ,םנמא .קילאיב תרישב תוכלשה-ברו בושח הנפמ ןייצ 1 ,)'רהוז'

 דוע םירחא םיבכרהב ושממתנ הז ריש לש םיירוטרהו םיילאנוטה ,םי ילאדו מה
 תיממע-ומכ הריש תונמוזמ םיתעל קילאיב בתכ ורוביחל דע םג :'יתריש' ינפל

 אוה "רוביג"ה םהבש ,ולש םייריטאסה םייטמרדה םיגולונומב( ןושאר ףוגב

 ,תיריל הריש תביתכב תחא אל רבעב קילאיב הסנתה ןכ ;)ינוידיב פיטסקל $I פ

 לש ותדמעמ- תונכבו שגרב "ינא"ה הדוותמ הבש ,לוכיבכ-תישיא וא תישיא
 וא ,)'ויתס םויב'( ולרוג רמ לע- תודלי תיווח רזחשמה רגובמ תדמעמ וא ,דלי

 תא הנושארל קילאיב גזימ 'יתריש'ב ,םלוא .)'םירירפצ'( ;דקפש לודג רשוא לע

- הזמ ילטנמיטנס יטנמור יודיוו הזמ תימ;קיגארט תויממע- וללה םיביכרמה לכ

 תודוסיה לכמ לולבה, וימדוקמ העירי בחר ,שדח יריש סודומ רציו, דחא תוהמל

 .זא דע תירבעה הרישה העדי אל והומכ רשאו ,םיינגורטהה
 םע םיארוקה יניעב ההוזמה ,יממע רבוד רפסמ ובש ,ריש רצי הנושארל

 וירישמ המכב ארבש ,תויממעה תונוסרפה ןמ לידבהל( עלבומה רבחמה

 ידדצמ ךורע-ןיאל םיטלוב עלבומה רבחמה ןיבל ןניב לודיבה ידדצש ,םימדקומה
 ,יתרגשהו יסופיטה ,לדה וייח רופיס תא רפסמה ,)םהיניבש םישולקה ןוימדה

 שומישב לשמל ןאכ תאטבתמ תומכסומב הטיעבה .תיתרגש אלו תישיא ךרדב

 רואית( "םעה יפביי תורוגש ת;ישעמ לש םירוגשה םיביכרמה לכב יטרוזניאה

 רבודה לש "ותשדקהיי לש ידוראפה רואיתה וא ללוחמה תבשה ןחלוש
 תינורכיזה הדמ .v הו תיסחיה תיטסילאירה תואלמה ,ייודיווה ןוטה םג .)"איבנייל
 ,ריש יכרד ןה )דלי ןי�מל ותוא תכפוה ףאו ,ותודלי ימי לא רבודה תא הריזחמה(

 קילאיב ליטהש ,תוברה תויסרוזניאה .תירבעה הרישב זא ורגתשנ אל ןיידעש
 "יבא"ה טקונ ןתואש ,תוילנויצנבנוק אלה רישה יכרד ןכו ,תומכסומה לכב

 וביט תא המ תדימב ילוא תושטשטמ ,ויתורוקו ויתודלות רוזחשב רבודה
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 ,טויפ ,הליפת :תימואלה תוררועתהל דעו ןברוחה ןמל ,הרוצ השבלו הרוצ

 הייחתה תורפסל דעו ,דועו םישנ תוניחת ,תויממע תורימז ,תוחילסו םינומזפ

 האובב איה הכרדב תחא לכש ,תויטויפ תורוצ _ 'רהוז'ב תמלוגמה ,תיטנמורה
 לש ותאיצי םע ,הווהה תדוקנב .םעה לש וקלח תנמ ויהש ,לרוגה תוכופהתל
 הפוקת ףס לע םעה בצינ ,לועה-תקירפ םעו הצוחה הצירפה םע ,הטלעה ןמ םעה
 תריש ,דיחיה תריש :שדחה ןמזה חורל האיה ,השדח הרישב םג הו�לתש ,השדח

 ,וינפמ דרח םגו ותארקל שש ררושמהש הנפמ( רהוזהו ץמואה ,יפויה ,עבטה

 לכ תא רפסל דעונ 'יתריש'ש תורמלו .)'הריעצה ונתריש' ותסמ םויסמ דמלנכ
 רישה לש יאדיאה דבורה ןיא ,ותורפס תורוקו וייח תורוק ,םעה לש ויתורוק

 'הליל ירוהרה' םימדקומה תוגהה ירישבכ ,תקהבומו הרורב ךרדב ונממ הלוע
 התואב ןותנ היה ומצע קילאיב :טושפה םעטה ןמ תאזו ,'שרדמה תיב ףס לע'ו
 ,תוחוטבו תומר תוזרכהו ,היצטני�.רואסיד לשו תינויער הכובמ לש בצמב תע

 ,ותדמע תא ומאת אל רבכ ,ולש םינושארה תוגהה ירישב זירכהש הלא ומכ

 תאש ,השדחה הקיטאופה תא ומאת אל ףאו ,תיטנלוויבמאו תינקפס הכפהש

 ."האמה הנפמ"ב שכר היללכ

 הרבעש ר:יצמרופסנרטל שי תובר תוביס :הטוריפ לא תללכומה העיבקה ןמו

 הלאו ,'רהוז' תאו 'יתריש' תא בתכש תעב ,"האמה הנפמ"ב קילאיב תריש לע
 תידוהיה תואיצמבו ררושמה לש וייחב ולחש תורומתב ןה עודיכ תורושק

 רתוי תיטנמור זא התשענש ,ולש הקיטאופב ולחש תורומתב ןהו ,ןמזה-תב
 םנמא "תויללכיי ןהש ,םייתש ןאכ שיגדהל רחבנ ,וללה תוביסה ןימב .רתויו

 תוחתפתהב תוכורכה ,תוביסה ןמ ת�חפ וניא ןלקשמ ךא ,ןדוסיב תויתורפס-ץוחו
 וללוחתהש ,תויטאופה תורומתה ,תישאר .קילאיב לש ןונגסהו הקיטאופה

 ןוטב ,ןושלב תואטבתמהו ,'רהוז'ו 'יתריש' לא םימדקומה תוגהה ירישמ רבעמב

 השיפתב זא ללוחתהש ,יטמרדו יתוהמ יוניש ירפ םג םה ,הריוואבו

 גלפל סוסיה אלב קילאיב ךייתשה רושעה תליחתב .ררושמה לש תיגולואידיאה
 ,רושעה ףוסב .תודע�מ וינפ ןאלו ויתורטמ ןה המ עדי ,תונויצה לש ימעה-דחאה
 ךסכוסמו עורק רתונ אוהו ,םעה-דחא לש ותוגיהנמב ולש ת�אדווה הגגופתנ

 תא תומתוחה ,תומרה תוזרכהה תמגודכ תוחטוב תוזרכה זירכה אל בושו ,ושפנב

 תיב ףס לע'ו 'הליל ירוהרה' םיימואלה-םיישיאה ויריש לש תורודהה תופורטסה
 ךנבא דוע !םש להוא ,טומת אל" חסונב תורימא הנייפ�ש תואדווה .'שרדמה
 העידיה א"הב הריציג הראותש וז ןי V מ ,הכובמ תשוחתל המוקמ התניפ "תינבנו

 לש ויטבלל יתימאו ןכ יוטיב הנתנש ,גרברייפ לש ותריצי _ 'זןאל' רודה לש
 .הפוקתה ןב ריעצה

 יתורפסה דמעמב הכורכה ,הז הנפמל תיתורפס-ץוחו "תיללכיי הביס דועו
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 רשאו ,לרוגה תור�גו תוביסנה ףקותב ,םינש ןתואב קילאיב לע הפכנש ,דחוימה
 ,ןמז םרטבו עיתפמב ,קילאיב דפה תע התואב :הכ דע שממ לש הראהל התכז אל

 זכרמה לש םירבעה םיררושמה ןיבמ ריכבל ,וייחל םירשעה תונשב ודועב

 .ןמזה-ןב ידוהיה םלועב יטננימודהו ליעפה זכרמה זא היהש ,היסורב ינויצה
 תליחתב רבכ תירבעה תורפסה "תפמ"ב ולחש םייונישב ץוענ הז הנפמ םנמא

 ובש ,יקצילוד מ"מ ותוסח-ןבו ,ומלועל גיילי דלה ב"נרת תנשב :םיעשתה תונש

 ותרישו ,תירבה-תוצראל הנש התואב רגיה ,דרד-דישממו דימלת גיילי האו

 ףוסב עתפל רצונש ללחה םלוא .זא דע הל התייהש העפשהה טעמ תא הדביcו

 יופצ היה אל ,הירפוסו הייחתה יררושמ ריכבכ קילאיב תא דימעה רשא ,רושעה
 לע :דבכנה דמעמל שארמ ומצע רישכהש אלבו ףטחב ריעצה ררושמל ול אבר

 םיטלובה ןמ ,אריפש א"ק תא תירבעה הרישה הדביא ,םירשעה האמה ףס

 ודודיעב בתכש ,גרברייפ ז"מ לש ףרטחה ותומ םגו ,"רבעמה רודיי יררושמבש
 דרד ה-יטבלל יוטיב ונתנש ,םיירוקמו םיינשדח םייטויפ םירופיס םעה-דחא לש
 "םיריעצהיי .השק הכמ היסורב ינויצה-ירבעה זכרמב הכיה ,רודה יריעצ לש

 וללה דא ,ןילרבבו הניוב ,השרווב םהלשמ םיזכרמ םנמא זא ומיקה םייברעמה
 לש "תימואלהיי דרדה ןמ וגייתסה וא ,לצרה לש ותוינידמב ללכ-דרדב ודדיו
 לעו הסדוא ינ;יצ לע םילבוקמ ויה אל ןכ לעו ד,חאכ םיינויצה םיגלפה ינש
 .תירבעה תורפסב "ןוטה ינתוניי זא ויהש ,הירפוס

 םינזתיעהו תעה-יבתכ רתיו 'חולישה' תועצמאב ,עבוק יאסדואה זכרמה דועב
 הנפנ,ז"ב הפפורתנ ,רודה לש תויתורפסה תומרונה תא ,םעה-דחא תטילשבש

 ותעפשהו וחוכ ולע ליבקמבו ,תינויצה הגהנהב םעה-דחא לש ותעפשה "האמה
 תוסחב תינויצהו תיתורפסה וכרד תא זא דע בתינש ,קילאיב .לצרה לש

 תאשל תלוכי אלבו תננוגמ תוכמס אלב ,םותיו ר;כב עתפל ומצע אצמ ,םעה-דחא
 האר םרט ןושארה ויריש רפס וליפא( ולש ויתוחוכב תינחורה תוגיהנמה לטנכ

IC יושע ,'ידבל' ירילה ורישכ םינש המכ ץקמ ראיתש ,תודידבה בצמ .)רוא ז 

 תא ,ןשיה שרדמה-תיככ םינדמלה ןורחא לש רכעה ןמ רואית דצב ,םג ראתל
 לגד רשא ,םעה-דחא לש ושרדמ-תיכמ םיררושמה ןורחא לש הווהכ וכצמ

 ,םימיל ריעצ ודועכ ."תףיללכ"כו תףיאפוריאכ אלו ,"אכס לארשייי יכרעב

 ,)םיצופנה ויריש תא סניכ םרטב ףא ,רומאכו( ולש הקיטאופה תא ססיכ םרטבר
 ."ףלרחה רודהיי יררושמ ןיבמ ריכבכו רגובכ ומצע תא עתפל קילאיב אצמ
 ןמ םלוק תא עימשהל ולחה ,תיטאופ השיפתכו ליגכ ,ונממ םיריעצ םיררושמ

 ןושארו שאר אוה יכ עתפל הליג- ותבוטכ אלשו ותכוטב- אוהו, דגנמש הנחמה

 תא םג םרשכמ וזח רשא םיררושמ םתואמ ,תימואלה "הייחתהיי יררושמל
 לחהש תודידבהו תומתיה ירישב .שרדמה-תיכו הבישיה םלוע תא ,ןשיה םלועה

1 1 1  





 תביתכב ותישארש ,הז ךילהת .םיידי-תובחר תועלבומ ומצעל

.. ( ענצומ יפרגויבוטוא דוסי תולעב תוימואל תוירוגלא  רתח ,) .

 ,תיטנמורה תישיאה הביתכה רבע לא תויתטישבו הגרדהב

.. ( "ינא"ב תדקמתמה  ,רומאכ ,ובלתשה םינושארה םירישב ) .

 םיירוביצ-םיימואל םהש םיריש ךותב םייפרגויבוטוא םינממס

 ןושארה רושעה ףוסב ,תאז תמועל .םכותב ועמטנו ,קהבומב

 ,קילאיב תרישב יאמצע אשונ היפרגויבוטואה הכפה ,ותביתכל

 םיימואל עקר ירמוח ,םש ריעזו הפ ריעז ,ויכרצל דבעשש

.. ( םייטננימודה דוסיה-ירמוח ויה םדוקש ,םיירוביצ  ,התע .) .

 לש ויתודלותו ,דיחיה תושר לא םיברה תושרמ דבוכה-זכרמ קתעוה

 .ךוותב ובצוהו םיילושה ןמ וטוסינ ינחורה ומלועו ררושמה

 :ןכי

 קילאיב �ש תירוגלאה תמדקומה ותרישבש ,רמולו לילכהל ןתינ

 ןמתסהש ,םלועה תמנפהו ףקשה םוצמצ לש ךילהת ותוא ןמתסה

ינעב קילאיב קסע הליחת .הללכב הלכשהה תרישב  םיני

 ,תובישחה-יברו "םילודגה" םיאשונב ,םיימואלהו םיילסרבינואה

 "ינא"ה לא ,המינפ דיחיה שפנ לא זכרמה תא טיסה הגרדהבו

יפרגויבוטואה םירישה .ויוואמו ויתודלות ,ויטבל לא ,ררושמה  ,םי

 ןושארה רושעה ףוסב קילאיב בתכש ,םייפרגויבוטוא-ודיספה וא

 תילנוסרפמיאה הביתכה ןיב תקהבומ רבעמ-תילוח ויה ,ותריציל

 ףנפנתו' תמגודכ ,םיריש לש יולגה םדצ תא הנייפאש ,תיליכשמה

.. ( 'וישעו בקעי' ,'תובא רבק לע' ,'הדיסחה  הרישה ןיבל ז,ועו ) .

 ףא .ותביתכל ינשה רושעה תא הנייפאש ,דיחיה-תריש ,תישיאה

.. ( יושע הלא םירישב רבודה "ינאה"ש -יביטקלוק רבוד תויהל ) .

 םיפפוחה ,םיטעמ אל םייטרקנוק תודוסי הלא םירישב שי ,ימואל

 בתכש ,הצחמל םייפרגויבוטואה םירישה .ררושמה לש היפרגויבל

 ובתכנ ,וזנגנו רומג-יתלב חסונב ורתונשו ,ט"נרת תנשב קילאיב

 ךומסבו ,)'השוריה'( הצחמל יפרגויבוטוא רופיס תטויטל ךומסב ףא

 התוא ןותנ היה קילאיבש רכינו ,תיטויפ הזורפב םיינורכיז םיעטקל

 רושעה תצורמב לצינש רחא ,ותביתכל םישדח םיביתנ תצירפב תע

 6 .ויתורוצ לכ לע ,תימואלה הירוגלאה רנא'ז תא ןושארה

 ישוריפ תא ןורימ 'ד גיצה הבש ךרדב ףוליסה ןמ וא הנבהה-יאמ אופא שי
 רשאו ,ט"נרת תנשב ובתכנש ,גזומה לע םירצקה ןורכיזה-ירישל ןכו( 'יתריש'ל
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 ןוכנ לקשמו בל-תמיש קינעמ וניאש שוריפכ )'יתריש' תביתכל ךרדה תא וללס

 םצעמ וליפא 7 .וללה םירישה חורל רכנתמ רשאו םייפרגויבוטואה םידדצל

 ותריש ינצינ"כ ,ידוהיה גזומה לע םיזונגה םירישה לש יירוביחב םתגצה

 תריש לע הרבעש ,תירנא'זה הרומתה תדמלנ 8 ,"קילאיב לש תיפרגויבוטואה
 תימואלה הירוגלאה ןמ רבעמב ,ותריציל ןושארה רושעב קילאיב

 תטקונה ,הרישה לא )'וכו 'הדיסחה ףנפנתו' ,'וישעו בקעי'( תילנוסרפמיאה
 םירישב ייודיווה ןוטה לש וביט תא יתטריפ אל םאו .ישיא יודיו לש ןוטו הדמע
 ,לולכ הלא םירישב םייפרגויבוטואה תודוסיה לש טוריפ( יתטריפשמ רתוי הלא
 יתרוקיבה ללכל תויצ לשב קרו ךא הז ירה )ל"נה ירוביחב 90-88 'מעב ,לשמל

 לכ ןיעל אליממ יולגה ,וילאמ ןבומה תא תוכיראב טרפל יואר אלש ,בותכ-אלה

 ואבוה אלש ,יירוביחב תורחא תועיבק ןכו( ליעלד תואבומה ןה .ארוקו ארוק

 תא םיטיסמ הלא םיריש יכ ,יעמשמ-דח ןפואב תוריהבמ )העיריה רצוקמ ןאכ

 לא ילנוסרפמיאהו יביטקלוקה ןמ קהבומ טסיה קילאיב לש תמדקומה ותריש

 ןויד לכב ןובשחב איבהל שי תאז ףאו ,םלוא. דיחיה תריש ,תישיאה הרישה רבע
 ,"ישיא"ה רופיסב םג :קילאיב תריציב ילנוסרפמיאהו ילנוסרפה לש םבוליש לע

 לש ויתורוקב וליפאו ,יפרגויבוטואה ןווגה ילעב םירופיסבו םירישב לולכה

 ןמ שי ,היחסונל ולש תיפרגויבוטואה תרגיאב םירפוסמ םהש יפכ ,ררושמה
 לש.כ;ל תחא אל תמרוג וז הדבועמ תומלעתהה .תויאחסונה ןמו היצלוכא l; נ;קה

 הלאב דחוימבו ,קילאיב תריציב "םייטסיפרגויב"ה םינוידב רומח יתרוקיב

 גיצהל ןויסינה 9 .)ויכישממו ךברבא( תויטילנאוכיספ תודותמ םיטקונה ,םהיניבמ

 יכ ,םתוא יתגצהש ךרדכ ,הצחמל-םייפרגויבוטוא םירישכ אל וללה םירישה תא
 דממה לע רבוג ישיאה דממה םהבש ,"אל ותויי םייפרגויבוטוא םירישכ םא

 ןתינש ,לשוכ ינשרפ ןויסינ יתעדל אוה ףא ,ילאטוט חרואב ודבעשמו ימואלה

 .ןאכ ןוידה ךשמהב ךכ לעו ,לקנב וכירפהל
 ילעב רבוחלו רנזולק תומימ ,תרוקיבה תרג W רחא תוררגיהה ,ןכ לע רתי

 השיגהיי ילעב ,ויכישממו ךברבאל דעו "תיטסיפרגויבה השיגהיי

 קילאיב ינשרפ תא איבהל הלולע 10 היפרגויבה לע תכמסנה "תיטילנאוכיספה

 המ תא קרו ךא 'יתריש'ב תוהזמה ,תוחוטבהו תולקה תונחבאה לא ויארוק תאו

 תאו ,ילטנמיטנס יגארט לוכיבכ וביטש ,ישיאה רופיסה תא- אליממ וב יולגש
 םילמסה תכרעמב םיצבתשמה ,רישה לש רתויב םירורבהו םייולגה וילמס

 ררושמה ומזג איבהש ,שודיחה תוהמ תא שטשטל ךכבו ,תרכומה תיא קילאיב ה
1 ."האמה הנפו;ן"ב תירבעה הרישה לא 1  הארמל םיטושפה וליפא ,קילאיב יריש 
 ,ןיפנא-תבר תוגה לש תודוסי דימת םיליכמ ,הרואכל יטמיכסה הנבמה ילעבו
 ,לשמל ,'רבדמ יתמ' וריש ."תובשחמ לעביי חור-שיא םג היהש ררושמל האיכ
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 םיעורשה םיקנעה םע תויח שולש לש ןתשיגפ תורוק תא קרו ךא רפסמ וניא

 העבראב רעיה ךותבש םימה ןגא תא קרו ךא ראתמ וניא 'הכרבה' ורישו ,רבדמב

 ,תבכרומ תוגה "טושפה רופיס"ה ירוחאמ הלולכ ןאכ םגו ןאכ .םיינייפוא םיבצמ

 ,'רהוז'ו 'יתריש' וירישב ןידה אוה ."תיטאופ סרזt"ו תיפוסוירוטסיה ,תינוגברו

 לש תישיא·לעה ת�ילטנמונומהו ת�יביטמרונה תא רימהל לוכיבכ םיפאושה
 הלא םיריש .רתוי ענכשמו בורק ,יביטקייבוס ירופיס ףצרב-19 ה האמה תריש

 וריש תא לחנש ,ררושמ·דלי לש וייח·רופיס תא חטשה ינפ לע ,רומאכ ,םירפסמ

 "טושפה רופיסהיי ירוחאמ .ץוחבש רהוזה ןמו וירוה תיבבש תורדקה ןמ

 ,"תיטאופ סר�"ו תיפוסוירוטסיה ,הקומעו הבחר תוגה ןאכ םג תרתתסמ
 ףוסל ועיגי לקנב אלו םירקוחו םינשרפ הב ולמעי דועש המישמ איה הפושיחיו

 .וrרקח
 םינושארה קילאיב יריש יירוביחב 'יתריש'ל יתעצהש היצטרפרטניאה

 יסופדש ,רישה לש תלבוקמה תימדתה לע קולחל האב תולגה ררושמ רצרצהו
 ,רנזולק לש ודוסימ ,תיביאנה תיפרגויבה היצטניירואה תלעב תרוקיבה

 הנפמ ישוריפ .הטושפכ תיפרגויבוטואה תימדתה :קילאיב תרוקיבב השירשה

 תודוסי ןוגכ ,הזה ילטנמיטנסה רישב םיענצומה תודוסיל בלה תמושת תא לשמל

 ,אחרוא·בגא ונממ םילועהו ,יגארטה םייחה רופיסב םילולבה ד,ודיחהו רומוהה
 ךותמ 'יתריש'ב הלוע רומוהה 12 .םירקבמה לש םבל·תמושתל וכז אל ךכ םושנול

 תואיצמ·תויומד תוינבתו םילבוקמ תורפס יסופד לש ןו�כמהו יבקעה םצופינ

 ) STOCK תולבוקמ תובוגתו תויפיצ לש ןצופינ ךותמ ןכו ,תורוגש
) RESPONSES , בלשב רוצית טסקטה ףצרב האירק( הלילעה תומדקתה יבגל 

 ךשמהב ןתוא ךירפתו ,יוצמה ארוקה לש ובלב תורדגומ תויפיצ החיתפה

 תיסופיטה ותוכיא לא בלה תמושת תא 'יתריש'ב ינויד הנפמ ןכ .)עיתפמב
 קמעב' ךותמ ותניתנכ טעמכ לוטנה( רישה זכרמבש ,תולדה רואית לש תיללכה

13 .)ילדנמ לש 'אכבה  בל ןהילא םשוה אל יתעידי בטימלש ,וללה תונחבאה יתש 

 םירקוח לש םתעד לע ולבקתנו טסקטב בטיה תונגועמ ,קילאיב תרוקיבב
 השקתת רתויב תירוגיטקהו הרימחמה תרוקיבה םגש המודו 14 ,םירקבמו

 וירישב גהנ קילאיבש ,הנקסמה לא תורתוח ףא וללה תונחבאה יתש .ןכירפהל

 וגהנש ,היצל�נאפנ;קהו ן�נגסה גהנמכ ,רנזולקל תיפרגויבוטואה תרגיאבו
 ת;מכ ןקויד רוציל ל 9 פל וא רייצל ,לשמ ךרד ,וחינה אלש העש ,ורבע תורודכ
 ןניאש ,תומכסומ ולא·יאל םאתהב תואריהל היה בייח אוהש ת;מכ אלא ,אוהש

 רכיהה יוותו םיילאודיבידניאה יפואה יוות .ת�איצמה תא חרכהב תופקשמ

 'לש יפיטוארטסה ןויבצה רתונו ,וננגוס וא וחמנ םיימיטניאה םייפרגויבוטואה
 ןיא .רומוההו םוכחתה תועצמאב ת�ילאנבה ןמ 'יתריש'ב לצינש ,רתסלקה
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 לש ונוצר רסוחמ אלא ,ילאודיבידניאה תא ןייפאל תלוכי רסוחמ עבונ רבדה

 ,ימיטניא יודיו לש הווסמב ,םיימיטניא םיניינע לע ותריציב תודוותהל קילאיב

 בלשל גהנ רבעבש ,םיכובס תוגה יניינע קילאיב ללכ ,ארוקה בל תא ךשומה
 ,םיכורא םייביסרוקסיד םירישב

 תיפרגויבוטואה הרישה לש הימידקתו 'תעקוב בלמ ,יוא' ,ב
 הרומת לש ןחבומ ךילהת ,רומאכ ,יתטטרס ,םיבושארה קילאיב יריש ירוביחב

 חתפתהש ,קילאיב תריציל ןושארה רושעב "ינא"ה לש ותוהמבו ודמעמב

 לש רוביצ-חילש לוכיבכ ונניאש ,ילנוסרפה "ינא"ה לא ירוגלאה "ינא"המ
1 ,ביטקלוקה 5  הלש הכרדב הניחבה ובש( הזה ןחבומה ךילהתה תורמל ,יתכרעהל 

 תודמועה ,תויארה לכב הדייטצנ אלש ,תיטסינויסרפמיאה קילאיב תרוקיב םג
 ינממסמ ןיטולחל םלועמ ררחתשה אל קילאיב ,)קילאיב ירקוח תושרל םויה

 ,ישיאה רופיסב גזמתמ ימואלה דוסיה הבש ,תיאדיאה תילנוסרפמיאה הריציה
 תירוגלא הביתכ בתכ וכרד תליחתב :הפלחתה ותביתכב הטננימודה קרו

 ךשמהב וליאו ,םייפרגויבוטואו םיישיא םיטוח םיצבצבמ הנממש ,תילנוסרפמיא

 ,"םיימואל" םיילנוסרפמיא םיטוח םיצבצבמ הנממש ,תישיא הביתכ בתכ וכרד

 ילנוסרפה דוסיה םהבש ,ןושאר ףוגב םיימואל םיריש בתכ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
 תנשמ "םייפרגויבוטוא"ה םירישה ומכ ,הז דגנכ הז לוקש ילנוסרפמיאהו

 ;בתכ ררושמהש ,'תומתי' םירישה רוזחמלו 'יתריש'ל ךרדה תא וללסש ,ט"נרת

 תומד לע םירישה תצובק תא ףטחב ןאכ ןחבא יירבד תמגדהל ,וימי בורעב
 ,הפוסל דעו ותריצי תישארמ קילאיב בתכש ,גזומה

1 תנשב 8 9 1  תימואל הירוגלא םינושארה וירישמ דחא תא קילאיב בתכ 

 ,גלשומ יסור ףונב ,חזרמ-תיב לעב גזומ אוה בקעי ובו 'וישעו בקעי' םשב

 ,יהוז ,םודאה רכישה ןמ שקבמו ותלד לע קפדימ הוורפ תרדאב ףוטעה וישעו

 לע ,ילאוטקאה רצה לגעמבו ,םלועה תומוא ןיב לארשי לע הירוגלא ,ןבומכ
1 ה האמה ףוסב יסורה ידוהיה  ,ירוגלאה וביט תורמל ,םישוריגו תור r ג ןמזב ,9

 תודוסיב ,קדצבו ,רבוחל וב ןיחבה ,הז םדקומ ריש לש ,ילנוסרפמיאהו יללכה

1 ,םיזמורמ םייפרגויבוטוא 6  תויטמיכסהו תויללכה תוימואלה תוירוגלאה לא םג 

 ,םיזמורמ םייפרגויבוטוא תודוסי קילאיב בברש ,וירוענב בתכש ,רתויב
 לעב ריש יתעדל אוהש ,ריש קילאיב בתכ ,ותריציל ןושארה רושעה ףוסב

 והוגיצהש יפכ ,קהבומ יפרגויבוטוא ריש אלו ,םיענצומ םייפרגויבוטוא תודוסי

 לע רערעל הסינ רשא ,יבטה יבאה ןמ הדרפה ורפסב ,ןורימ ,לשמל( תועטב

 רופיס תא "קרשו לחכ אלל" לוכיבכ ראתמה רישכ הז ריש גיצהלו ,ייתועיבק
 ,)"אל �תו" ,יגולויבה ישיאה באה לש תנחבומ הנומת ובו ,קילאיב לש ותודלי
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 אלש, ידוהי גזומ לש ותומד תדמוע- 'תעקוב בלמ ,יוא'- הז ריש לש וזכרמב םג
 הרישה ·םע ותוא ךורכל חונו לק ןכ לעו ,םיאובסה םייוגה ןיב בואיס ייחל רצונ
 גווסל לתפנה ןויסינה ףרח ,המוד הנומת הגיצה רשא ,תרחואמה תיפרגויבוטואה
 אלש המוד ,תימואל תונווכתה אלל ,יפרגויבוטוא רישכ 'תעקוב בלמ ,יוא' תא
 ונינפל ,יתכרעהל ,"אל ותו" יפרגויבוטוא ונניאש ,ריש ונינפלש חכוויהל השק
 תא הלעמה ,יפיטיכרא ימואל ריש םגו יטסילאיר-ומכ ישיא יודיו םג אוהש ,ריש
 ךא ,הז דגנכ הז םילוקש יללכהו ישיאה םרוגה וב רשאו ,תולדהו תולגה תיווה
 שיש ,תיטמתירא הייעבב אלו ,ןניקסע היצטרפרטניא תויולת תולאשבש רחאמ
 וינועיט חוסינמ םשרתהל ארוקה לולעש יפכ ,תטלחומו תיכרע-דח הבושת הל
 תונעט המכ ורמאנ רבכש םירבד לע ףיסונו ,ומצע רישה תא ןאכ איבנ ,ןורימ לש
 :הז ריש לש ותוהמל רשאב םיגרטקמה בלמ קפס ילוא וריסי רשא ,תופסונ

 תו:r 15 הו;r�,א ד;ע תע:i;ב בוכ;ן י,;א
 ,ח�� ת;אןש 7J לע ,םל;ע י i1W ,ס 7J לע
 טו:7J r ת;רקן 7Jf ב R ך י�ו:r ר��

 ,ח�ר יבג;לבו- יבל תנג;:כ;ן ע��י

 ו:r�ר 7J-תי.ב ד I;7 ;ע ררד ד�-לע :רנז�

 ה�ינ� תיבבו יריר ,v נ דןמד�

 ,ו:rוו איק ירןו:r ,דיכ;ןכו םיאןבכ;t ת 7J והכ;ן
I5 7 ;ל� רידJ זpה�ר ש;נ� תולד ,הק," 

 ,םינ R-ת�ןעiכ;ן ף R נ;ז ,ל�גכ;ן ןו;rד W :רנז�

r;ף�! יזןהי לצ ,םיקובקב ,ת;"בו, 
 ,םינג; ה�כ;ן,סל ב� ,ג�;מ יזוהך לצ

 ,ף��ך לד ,הpזקנ ,הז;;.כ הכוpז(;! ;ל�

 ו:rןת 9 ן ל;ד� רפס ה r י)/ :רנז)/
 ,;נו;rד W לע ה� W דימכו ח�נ;ז ה�ז;;

 ו:rןר י�ו:r שקב םיאןבכ;t ת;לה:�כ;ן ןי.ב
W רפסו:: ר;תנ;: ם, if נ��מ לג;: ;ב ם;, 

 ,הך Q ;תןנ ,V ;מ f ,ה� W ;עקכנpזהו;:ן
 ;ויכו;בג; יו.זpז ןר;א ,הג;ו;rךר;נה ;חצכ;ן
 ,אך R ןה)/ר 7J ל f- !ינ� ג�;מ אל !אל
 ,ויכו;מ�ע לג;: ורכ;ן�- !יו:זר�;נ רג;:ד אל
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 גזומה לש ויוהיז תא דדועיש ,ןמיס וא זמר לכ יולגב רישב ןיא ,יתעדל

 ררושמה לע םיינוציח תורוקממ עדי רדעהבו ,ררושמה לש ויבא םע םויה-השק

 ול ןד.יפרגויבוטוא רישכ ןשרפה וא ארוקה ותוא ןיבי אל ,ותחפשמ תודלות לעו
 םע םג אלו ,תויטמוארטה תודליה תויווח םע קרו ךא קילאיב ןאכ דדומתה ןכא

 ,לק זמר �לו טסקטב ןתונ היה ןה ,היווד המוא ןב לש תיביטקלוקה היווחה

 םג ,ראשה ןיב ,ססובמ הז רישש ןבומ .רישה קסוע תיפרגויבוטוא תוסנתהבש
 לש ויתודלות תא ריכמש ימ לכ םויה ןיחבי ךכב .םייפרגויבוטוא תודוסי לע

 יפרגויבוטואה דוסיה ךא ,אתובר לכ הלא תודוסי לש ם��ליגב ןיאו ,ררושמה

 הרזה ןימב חסונמ רישה ,ךפהל .ןורימ תחנהכ ,רישה תיזח תא ןיידע שבוכ וניא
 ידוהי לציי( דוחיי לכ ירסחו םייללכ םיטתיפאב וב ןייפואמ "ורוביג"ו ,קוחירו

 דמוע ,םיימואלה םירישה ןמ המכב רבודה ומכ ,הז גזומ .)"גזומ ידוהי לצ ,ףעז
 דרומ ףא תחא הנועבו תעבו היצנגיזרב ולרוג רזג תא לבקמו תיביסאפ הדימע

 וילע דיעמ וטבמ ךא ,ולרוגל ענכנ ,וקפלד דיל חוחש בצינ אוה :ולרוגב תושאונ
 שחנמ ,"ויתומצע לכ ורמא ,יתרצונ ךכל אל" .ןידה תא וילע לבקמ אוה ןיא יכ

 "האיצידואית"ל רומג דוגינב תודמוע הלא תובשחמו ,ויתובשחמ תא רבודה

 .גייליל המדקש הפוקתב תירבעה הרישל תינייפואה ,)ןידה תקדצה( תיסאלקה

 לוכיבכ ת�יפיצפסה תטלבהל ,גזומה לש וידלי רפסמב ןורימ לש תוזחאיהה
 הניא 18 ,)"רישב תראותמה הפוקתב ויחאו קילאיב ויה השימח ןכאיי( הז ריש לש

 תרגיאה לש םינושה היחסונב .יפרגויבוטוא ריש ונינפלש ,החנהה תא תקזחמ

- ללכב םא- ןתינש ,דיחיה ירטנמוקודה רוקמה איהש( תיפרגויבוטואה
 העבש לע רבודמ 'יתריש'בו ,םימותי השולש לע רבודמ ,)וילע ךמתסהל

 תילמס הליבקמ הארנכ םהש ,םינבה תשמח .תבשה תורנל ליבקמב ,םימותי

 ,'טייחה הנוי'ב ןושמש לש וינב תשש ומכ( באה לש ונחלוש לעש שמוחל

 עיבצמ וניאש ,יגולופיט רפסמ ללכב םיגציימ 19 ,)הנשמ ירדס תששל םיליבקמה

 ,ת�ילמס םא יכ( ת�יפיצפס הנומתל קינעמ וניא ףאו יהשלכ תירטנמוקוד תמא לע

 .)ת�יפיצפסה לש הדוגינ
 תיפרגויבוטואה המאופה תא תעדה לע םנמא הלעמ 'תעקוב בלמ ,יוא'כ ריש

 לש ותנומת תא איה ףא הלעמה 20 , ןכמ רחאל הנש םישולשכ הבתכנש ,'יבא'

 'תעקוב בלמ יוא'מ םויה-השק גזומה לש ויוהיז ,םלוא .ותיינסכאב גזומה באה
 'תעקוב בלמ ,יוא' םסרפתנ וליא ."דבעידבש המכחיי אוה 'יבא'מ באה גזומה םע
 ןיבמ שיא ,םיברב קילאיב לש ויתודלות ועדונ םרטב ,-1899 ב ותביתכל ךומס

 תוזחאיהה םג .יפרגויבוטוא ריש וינפלש עגרל ותעדב הלעמ היה אל םיארוקה

 תא לטבל החוכב ןיא ,דיחי ןושאר ףוג םנמא תטקונה ,"רוכזאיי הרופאנאב

 שפוחו םזיביטקייבוסה ןמ הב ןיאש ,הנומתה לש יסופיטהו יללכה םשורה
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 םירבד .םייפיצפס םיטרפב זחאנה ,לבוקמה יפרגויבוטואה רישה לש בוציעה

 םילולכ ד,יחי ןושאר ףוגב םיאשינה ,'תעקוב בלמ ,יוא'ב רבודה ירבדל םימוד

 ןויצ-תביח יררושמ לש תוינשגרה תוימואלה תוביקה ןמ תוברב המוד בוציעב

 'יו ,יקצילוד מ"מ ,הנאמ צ"מ ירישבו ,אריפש א"ק לש 'ימע תב תונויזח'ב ןוגכ(
 .)הידוראפה ךרדב ,ינייפואה ןנונגס תא ןאכ הקחמ ףא ילוא קילאיבש ,רנימק
 ותדמע םעו ולש זרפנה םזילנויצומאה םע ,הז רישב רבודה לש וירבד ןונגס

 יטסילטנמיטנסה םירבדה ןונגס תא וליפא ריכזמ ,תשגרנהו תינשגרה תינורכיזה
 ולקשמ בר םהבש ,קילאיב לש םייטמרדה םיגולונומב םייממעה םיסופיטה לש

 תא תושגר ץרפב םילעמה ,טייחה הנוי לש וירבד ןוגכ ,ידוראפה דוסיה לש

 ינותעביו תוהלב ינופקתי / םיארונה םהה םימיה תא ירכזב ךאיי( רבעה תונורכיז

 עייתסמ טייחה הנוי לש רובידה ןונגס בוציעב םג ירהו .) 2 י"םיער תומולח
22 ה האמה יררושמ לש ילוברפיהה םנונגסב קילאיב . 1 9-

 תיסחיה ת�יפיצפסה ףרח ,קהבומב יפרגויבוטוא אוהש ,'יבא' רישב םג ךא
 לע רמאנ ןה ,)'תעקוב בלמ ,יוא' לש ללכומהו יללכה ויפואל האוושהב( ולש

 .נ.פ :הנמאנ וילע דיעת ,ןמא אל דיב התורח ,ויתושארמ הרצק תבותכ"ש ,באה
 ,"םת שיאיי ,"ויתושארמיי תמגודכ ,תונועט םילמב שומישה ."רשיו םת שיא

 ,םילהואה בשוי בקעי רופיסמ םינעטמב םילרעה ןיב באה לש ורואית תא ןיעטנו
 םיעורשה םילרעל םודאה םודאה ןמ גזומה ,סוכב אלו רפסב ויניע םשש

 ינפל םינש שמחכ ,בגאו( 'וישעו בקעי' םדקומה ירוגלאה רישבכ ,ותיינסכאב

 ,ירוגלא "םע רישיי רביחו קילאיב רזח ,'יבא' רישה לש הנושארה ותסרג רוביח

 םהיתונוכת תא קילאיב תמיע וב רשאו ,'וישעו בקעי' תרתוכב אוה ףא רתכוהש
 ,םנמא .) 2 ך3כרד תישארב בתכש ,תימואלה הירוגלאבכ ,"יוג"ה לשו ידוהיה לש

 אלו( "יבא" ןאכ הנוכמ גזומהו ,הרואכל יפיצפסו יטמימ אוה בוציעה 'יבא'ב

 ורתונ לבא ,)'תעקוב בלמ יוא' יפרגויבוטוא-ודיספה רישבכ ,"גזומ ידוהייי
 םידירש ילוא ,תילנוסרפמיאה הביתכה ןמ םידירש םג לוכיבכ-ישיאה םקרמב
 .שחומב טסקטב םייוצמ םה לבא ,םיזמורמ וא םירוויח

 קדנופ בלב דמוע הלה :'תעקוב בלמ ,יוא'ב ידוהיה גזומה לש ורואיתב ןנובתנ
 ,תורנה רואכ ,תרדוק םיללצ תנומתב רוא ידקומ ןיעמ ןה ויתובב יתשו ,באוסמ

 לש התורדקו הרועיכ עקר לע .'יתריש'ב םירדוקה םילתכה תא םידיקרמה

 המודהו ,"ההכ התשפיי השובלה ,תינרודקה ותומד תגזמתמ ,םיצירפה תרעמ
 רוא ודוסיב אוהש רואהו ,רהוטו רוא לש תואובב ןה ויניע יתש ד.דונתמ ענ לצל

 ןמ "אבב"ה לש םיברה תרוצכ םג שרפל רשפא "ויתובביי הלמה תא( ינחור

 ו,יניע ןתונ גזומה ירהש ,"ןיעה תבביי לש םיברה תרוצכ קר אלו ד,ומלתה
 גזומה לש ושובל .חזרמה תיב תלפאב תוצצונתמ ,)ונחלוש לעש "חותפה רפס"ב
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 ,ג ,במ והיעשיב "ההכ התשפיי יפ-לע( ךעוד רנ ןי V מל וכפוה- "ההכ התשפיי-

 רנ ןי V מל גזומה תא תוכפוה "תוכעוד"ה םייניעה םג .)הרונמה תליתפ איהש

 םייח רבעב השחרש תואיצמה ןמ ,הלודגה הר V בה ןמ הטלפל רתונש דירש ,הבכ
 הטונטה חסונבש תוקוחמה תורושה .התלחות הספאו הייוכיס ולטב התע וליאו
 רואה תא לעיו בשש ,הרותבש רואמה ןמ דחא ץוציניי לש ורופיס תא תורפסמ

 ובל רפא"ב םירפרפמה ,"תונורכיז יללחיי לש םרופיס תא ןכו ,"הבכ ךעדש
 ,ךעוד רנ תנומת הלוע הלא לכם .לבסבו לועב םמ�ד אשונה ,גזומה לש "הנענה
 לח ,רומג-יתלבה רישה תטויט ףוסב .תכעוד תימואלו תישיא תואיצמל האובב

 שמתשמ וניא הז רואית .שדוחמ רואב גזומה לש ויתובב יתש תא תיצמה ,הנפמ
 ןושלה םוחתבש םירישעמ עקר ירמוחבכ קר םיילאר קסה םירמוחב

 טקייבואהו ,ןמוסמל ןמסמה ןיב תולובגה םישטשטימ ןאכ .תיביטרוגיפה

 "שדקמיי לש תימואל הנומת קפס ,ת�דליה תונומתמ הנומת קפס אוה ראותמה

 ןה ,םיימואלה םירמוחה לש ם�וגיר .באוסמ חזרמ-תיב ןי v מל היהו ,ללחתנש
 םטועימ תאז תמועלו ,יביסולאהו יביטרוגיפה רושימב ןהו ילאיצנרפרה רושימב
 שי ,"ימואל" ןעטממ םילרטונמה ,םייפיצפסה םייפרגויבוטואה םירמוחה לש

 .הז ריש של קהבומה יפרגויבוטואה ושוריפ לע רערעל ידכ םהב
 םימוגפ םילכ םה ,'יתריש'ב תיבה ילכל המודב ,גזומה לש תיבה ילכ

 לדה גזומה לש ושובל גראב תגזמתמ )הרונמה תליתפ( ההכה התשפה .םיללוחמו

 םג תפרטצמ ההכה התשפה תנומת .)םישוגלמ םגו לוביק יתב םג םה "םילכיי(
 יכאלמ הוושה( לל�חמ שדקמ ןי V מ ונינפלש תזמרמה ,לאוגמה ןחלושה תנומתל

 ונחלוש לע "דימתיי חנומה ,"חותפה רפסהיי תנומתל הד�מ תפרטצמ וז .)בי-ז ,א
 שודג ולוכ רואיתה .וחבזמ לצא ןהוככ קפלדה לצא בצינה ,גזומה לש

 הנומתה .שדקמב ןהוכה לש שדוקה-תדובע ימוחתמ ,ת;ילארקס תויועמתשה

 ,ברחה קדנופה לש "תילאוטקא"ה תימואלה הנומתהו ברחה תיבה לש תיטרפה

 תיתימה תימואלה הנומתה הלא לכ לע,ו ,הלוגב תידוהיה הסנרפה למס
 .תחא תושייל ןלוכ ןאכ תוגזמתמ ,ברחה שדקמה לש תינמז-לעהו

 בלמ ,יוא' רומג"יתלבה רסובה-רישמ יכ ,חכוויהלו בוקעל דגעידב ןתינ םויה

 תייו דיוו ה ותרישב םייזכרמה םיסופדה ןמ המכ םג ולעו ועקב 'תעקוב

 ךותמ רהוט לש תוצוצינ הלעמה ,גזומה תומד :קילאיב לש "תיפרגויבוטוא"ה
 יבג לע םיללצ םידיקרמה ,םהיליתפ לע תורנה תנומת ;)'יבא'( האמוטהו האלחה
 דמועה- יפיטיגראה וא יפרגויבה- באה תנומת ;)'יתריש'( םירדוקה םילתכה
 .)'יתריש'( םילבוקמה ןחלופה ירדס תא הרירב תילב רפ�ו לאוגמ ןחלוש לצא

 ,םיעדונה יודיווה ירישמ המכ םע הז זונג ריש לש םירורבה וירשק תורמל ךא

 גזומה לש ותומז ."אל �תויי יפרגויבוטוא ריש וב תוארלו זפחיהל ןפוא םושב ןיא
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 לש ולוק ונניא ולוקש ,רבודה "ינאייל רדגומ ךויש תכיושמ הניא םויה-השק

 ."גזומ ידוהי לצ ,ףעז ידוהי לצ"כ אלא רישב תגצומ הנניא איהו ,ריעצה קילאיב

 םיסודומב שרפתהל ,יתכרעהל ,היושע םויה-השק גזומה לש וז תרדוק תומד

 ,יפרגויבה באה תומד לש הלוגלג אוהש רשפא :תואיצמה יוקיח לש םינוש

 ששורמה גזומה תומדב ןאכ גצוימה ,העידיה א"הב ידוהיה אוהש םג רשפא

 הרמה תולגה למס- תטשפומ תיסיפטמ תושיי אוהש םג רשפאו ,הפוקתה-ןב

 .היתורודל

 ןיבל 'יבא' המאופה ןיבש ,רשקה לע 24 ,רתתםמה איבלה ורפסב ריעה חמצ 'ע

 ,הנוכנה ותנחבא תא ביחרהל המודמכ רתומ .'ברעב' גרברייפ ז"מ לש ורופיס
 ,'חולישה' לש 'ד ךרכב ספדנש ,ג רברייפ לש הז רדוק רופיס יכ עובקלו

 עיפשה ,קילאיב לש םייפרגויבוטוא-ודיספה םירישה תביתכל םינמז תוכימסב

 .הלא םירישב גזומה-באה לש תכעודהו תינרודקה ותומד בוציע לע הארנכ

 גזומה לש ותומדל הקיז תשוחת שח ררושמהש ,חינהל םוקמ ףא שיש ינמוד
 וינוקז-ןבשו )קילאיב לש ויבא םשכ( ףסוי ומשש ,גרברייפ ז"מ לש ורופיסב

 ןיב הפיפחהש ,הנעטה איה הנוכנ .)םינוקזל ויבאל דלונ קילאיב ףא( ונממ חקלנ

 םייפרגויבוטואה םיטרפה ןיבל ,תיסופיט היווה ראתמה ,ינוידיבה רופיסה
 ,ןכ יפ לע ףא .תוהדזהו הברק לש השוחתל המ-תמורת המרת ,םייטרקנוקה

 יררושמ לש םנונגסב ,"חצנ תואושמ לע ,םלוע יכשחמ לעיי רבודה לש ותניק

 רבודה תומד םגש ד,שחה תא תררועמ ,"םיננואתמהו םיננוקמהיי ןויצ-תביח

 קילאיבש ,תננגוסמ הנוסרפ איה ,וזכרמב תדמועה גזומה תומד קר אלו ,רישב

 ןמ תחאב ,ןכאו .ולש ורוביד חסונ ונניאש ,ןשוימה הרוביד חסונ תא הקחמ
 תנשמ תוטויטה תרבחמבש וללה םייפרגויבוטוא-ודיספה םירישה לש תואסרגה

 ינפלמש ,ויבא קדנופ תא ןורכיזה ןמ הלעמ אוה יכ רבודה רפסמ ט"נרת

 הפיפח ףפוחה ,ונינפל יפרגויבוטוא "ינאיי אל '.יהנש םינtברא וא םישולשיי

 תונשב ריעצ וניאש ,הצחמל-יודב "ינאיי םא יכ ,רבחמה לש ותומדל האלמ
 םנונגס תא ריכזמ ונונגסו ,הלא םיריש בתכיה ןמזב רבחמה ומכ ,וייחל םירשעה

 תיצחמב ויבא-תיב תורוק תא רפסמ הז רגובמ רכוד ."רבעמה רודיי יררושמ לש

 הלודגה הרוזפה ,היסור תודהי לש הארונה תוששורתהה תפוקת ,-19 ה האמה

 לש וצוק' וריש תא גיילי לשמל בתכ הילעש הפוקתה איה( זאד ידוהיה םלועב
 ואצמ ונממש ,יסופיטה ידוהיה קדנופה לש ותוטטומתה רואית וזכרמבש ,'דוי

 לחש יטסרדה יונישה בקע הז ףנעמ םלושינל דע םתסנרפ תא היסור ידוהי בור

 לש תואיצמה יביכרמ וליפאש ,המוד .)לזרבה תליסמ תחנה םע הרובעתה יכרדב

- תחא תכסמל ימואלה לבסה תאו טרפה לבס תא םילברעמה- 'תעקוב בלמ, יוא'
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 רנא'זל וכויש תא םה ףא םיקידצמ ,רישה לש ןושלה יביכרמ קר אלו

 ."יפרגויבוטוא-ודיספ"ה

 רומאכ ראות יפיצפסהו ישיאה לא ירוגלאה ןמ "ינא"ה לש ותוחתפתה ךילהת

 םיאשונה ןמ זכרמה לש יתגררה טסיהכ םימרקומה קילאיב יריש ירוביחב
 ויתורוק ,ררושמה "ינא"ה לא- המינפ דיחיה שפנ לא םיינוציחה םיימואלה
 עובקלו ,הזה ןועיטה תא ןיצקהל ךרוצ לכו סיסב לכ ןיא לבא .ויתודיתעו

 ,קילאיב יריש תא רוקעל ידכ יאוולה תויועמשמ לכב ןיא יכ ,הזרפהה ךרד-לע

 יטסילאיר ה סיסבה ןמ ,הז אוהכ םג ולויי ,א"סרת-ט"נרתב ובתכנש

 אלו ,אפוג קילאיב לש תישיאה ותריש תא תאטבמ 'יתריש'שו ,"יפרגויבוטואהו

 ,תטלחומ תוימעפ-דחו תוילמס אלל המצעה הז רישב שישו ,ודבלמ שיא לש

 ןניא רישב תויומדהשו ,הרדאהלו המצעהל רישב הכוז תחא הלילע קרשו
 .תוגלפומ תוזרפה הלאב אצויכו 25 ,ררושמה לש ומאו ויבא תא אלא תוגציימ
-דחו תוצרחנ ,תוטלחומ הכ תורדגהמ ללכ-ךרדב תקמוח קילאיב תריש

 ,יוא' .תחא הנועבו תעב וכופיהו רבד הכותב תמייקמ איה תחא אלו ,תויעמשמ

 תיוות 1: ןמ ,םוקמ לכמ ,קמוח ,'יתריש' ןכש לכ אלו ,'תעקוב בלמ

 ץוחמ' זונגה יפרגויבוטוא-ודיספה רישה םג ךכו ,תיעמשמ-דחה תיפרגויבוטואה

 ךא ,תואיצמה רואיתבו ןושלב ,בגש לכמ קוחר אוה ומדוקל דוגינבש ,'ריעל
 רישל ותוא תכפוה הנניא ,םייארקמ םיעקשממ תלרטונמה ,תיממעה ותוטשפ
 וגזמתה וב םג ,יתכרעהל .'תעקוב בלמ ,יוא'מ ,תוחפ יביטקלוק וא ,רתוי ישיא

 :תרחא ךרדב יביטקלוקה ןפה גצוימ וב רא ,תחא תוהמל ימואלהו ישיאה

 לע תויללכ תותנ;ןא ואטיב רשא ,םעה יפב תורוגשה ,תוידיי תורמימ תועצמאב
 םיהובגה םיימואלה םילמסה תועצמאב אלו ,הפוריא-חרזמב םיידוהיה םייחה
 .םיינונאקה םיירבעה תורוקמה ןמש

 יממעה לא ימואלה ןמ- 'ריעל ץוחמ' .ג
 באכש ,תמצועמו הנועט תיטתאפ הדמעב ןייטצמה ,'תעקוב בלמ ,יוא' תמועל
 ךא ,תיטתאפ-יטנא הדמע אקווד תנייפאמ 'ריעל ץוחמ' תא ,וידחי הב ורבח םעזו
 לש הטושפה היצקידה תא הריכזמה ,הרקיעב תימ;קיגארט ,שגר תלוטנ אל
 :םייטנתואה םעה יריש

 ,רע�:: ד�-לע ריעל ץוחב,ז
 ,ה� W ך ה�רז.IJ , r �רמ תיגו;:
I$ �ץוצר ,ת� וני IJ �רעצ י, 
I:t הר�קז� ונגז tה��דז. 

 :םיו:rורכ;t חזרב,ז- ה'.רך:: יהר;זנ
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 ,םיו;: ,P ר ,םי��חכ;ז םילכנ� ה,ן;ר�
- םיו:r�ל?, םיגז ,םיגז ה�,ק (,7 ,ש"י�
 .םיו;:ר.?, םיכ;:ר:,:� ה� (,7 ח םיידיז

 םירישה ןמ רבעמה רואית בגא ,תולגה ררושמ רצרצה ירפסב ראות הז ריש
 תודוסי לש יוביר שי הבש ,תיפרגויבוטוא-ודיספה הרישה לא םיימואלה

 תאפמ ,ןאכ טטוצי הז רואית .ררושמה לש היפרגויבל םיפפוחה ,םייטרקנוק

 :ןועיטה ךלהמל ותוביש"

 תולדה תראותמ :ריעל ץוחמ' יפרגויבוטוא-ומכה ורישב ,לשמל ,ךכ

 ישיא בצמכ קר אלו ,תיפיטוארטס תידוהי תולדכ םג באה-תיכב

 תולדה לע םירוגש םיידיי םימגתפ המכ לש םשומימ לשב ,יטרפו
 ישיא יודיו קפס אוהש ,הז ריש .הפוריא-חרזמ תודהי לש תיסופיטה
 תולגה תיווה תא הלעמ י,פיטיכרא ימואל ריש קפס י,טסילאיר

 ךותכ תיממעה הקיטמוידיאה לש הבוליש תועצמאכ תולדהו

 תולדהיי :ותודלי רכז תא הלעמה ,ללמואה רבודה לש גולונומה

 תורמימ ושמומ ןאכ םג-- "ונתיווזכ דקיר ינועה / הבוראב הקרש
 תולדה- "ןטייז עלא ןופ טפייפ תולד רעדיי ןוגכ תולדה לע תוידיי

- "בוטש ןטימ ןיא טצנאט תולד רעדיי וא ,�'תויווזה לכמ תקרוש

 לש וסיסבב חנומה, רחא ידיי םגתפ-- תיבה עצמאכ תדקור תולדה

 םילמב תוחתופה ,תורושה ןמ הלוע ,דחאכ יסופיטהו ישיאה רישה
 המישרל תויפיצ ארוקה לצא תרצוי וזכ החיתפ ." ... השוריה יהתויי
 תחת ךא .וירחא וינבל רטפנה באה ריתוהש ,םיסכנו םיניינק לש

 םיניינק לשו םיצפח לש טוריפ אב ,חונמה ןובזיעכש שוכרה טוריפ
 הפקמ ,ש"יי( םילכתמ הכירצ ירצוכ לש רקיעכ ,ךרע ירסחו םיבולע

 תוטשפומ תויוהמ םע תחא המישנכ םירכזנה ,)םיחולמ םיגד ,םיגד
 ,)שוכר אלו רוסחמ וינבל שירוה באה ,עמשמ ;"םיבורמ םיכרציי(

 ,גולטקה יטירפ םע דחיכ םיבבוגמה םידלי השימח םע דחיכ ןכו
 26 • רמ ךוחיגל םרוגה ,ינויגה-ודיספ י�כי:��א! רדסכ

 רכזנכ ,ךמתסמ אוהו ,יתכרעהל ,ןיעל טלוב רואיתה לש יסופיטה יממעה ויפוא
 ףוסכ .םינויבא לש םתשורי רבדכ ,תוימוקיגארט תוידיי תורמימ לע ,ליעל

 י,רסחו םיילאיווירט םיטרפכ השודגה ,השוריה יצפח לש תיגולטקה המישרה

 ןימ תרבחמה הרוגיפ( המג�א!ה ךרד לע ,םג םירכזנ ,"חרוק תורצוא"כ אלו ,ךר,וכ
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 .תובישח רסח ףדוע חרס ןימ ויה ומכ ,רטפנה לש וידלי תשמח ,)ונימ וניאשכ

 יןדיי ןנעשרי סאוויי ידייה םגתפה לש ותבחרהו ושומימ לע ולוכ ססובמ רואיתה

 ילנוסרפמיאה רופיסה םג ססובמ וילעש ,)תורצ יםידוהי םישרוי המ( "תורצ
 ,ןנובתנ .ןובזיעב רתונש- 'השוריה'- השעמל הצחמל-יפרגויבוטואהו לוכיבכ
 :'ריעל ץוחמ'ל ישוריפ לע ןורימ לש ויתוגשהב ,האוושה םשל

 ורתסוהו ועלבוהש םייפרגויבוטואה םירמוחה ןיב עירכמ לדבה םייק

 םתוא ןיבו םימדקומ םירישב ת;ילמס וא ת;ילאיר תוכסמ ירוחאמ

 לק אל-- קרשו לחכ אלל ,יולגב התע םיצרפתמה םמצע םירמוח
 'לותיה' הלא םירוטכ אקווד רימש הויז האצמ דציכ ןיבהל

1 'מע , 1981 רימש( 18 1 1 7  ,רישי יודיו אוה ןאכ ןתינש המ .) 

 רכינ םזאקרסה .ברוצ םזאקרס וב ברועמש ,םייניש-קורח ,יניינע

 וירחא חינהש 'השורי'ה יטירפ תייגמב תרצונה-- ,ה��וא!ב בטיה
 השימחו- םיגד ,ש"יי ,םילתכ העברא- םיחורס חזרמ :ןכסמה באה
 הנקמו םיכרצה יבורמ םידליה תא הליפשמ-- וז המגואז .םידלי

 וליפא וא ,םיבוטרהו םיפוחסה םילתכה לש הזל הוושה דמעמ םהל

 יפרגויבוטואה יפואב םיניחבמ ונא-- םיחולמה םיגדה לש הזל
 הרורבה היצלרוקה תוכזב קר אל הלא םיריש לש ינכפהמהו קהבומה
 ובתכנש םירהצומה םייפרגויבוטואה םירישה ןיבו ט"נרת יריש ןיב

 תישיאה העיגנה הנושארבו שארב ןאכ תועירכמ-- םהירחא

 27 .ימצע ףושיחל תונוכנהו תרהצומה ,הרורבה

 אל ךא ,רואיתה ךרדב 'ריעל ץוחמ' לע יירבדל םימודה םירבד ונל ירהו

 היפרגויבוטוא םאה :המוקמל הישוקה תא םיריזחמהו ,הז רואית לש ויתונקסמב

 תא ףופחיש חרואב ,ישיאה רופיסה לש היצלוננאפנ;ק וא ונינפל הטושפכ

 ישיא באכ קרי ךא ןכאש ,יתסיפת לע גישמה ,רקבמל ול ןיינמ ?ימואלה רופיסה

 תאשינה ,תחאכ תיביטקלוקו תישיא הניק ןאכ ןיאשו ,ותחנהכ ,וינפל יפיצפס

 יריש ןיב תיתדבועה המאתהה תוכזב אל וילש יתחנהכ ,דיחי ןושאר ףוגב
 תוכזב םא יכ 28 ,ןעוט אוה ,ותודליב ררושמה ייח לע ונל עודיה ןיבל ט"נרת
 אלש ,תוריתס לש ךבסל עלקנ אוה ,וז העיבק בגאו ,"הרורבה תישיאה העיגנהיי
 תודבוע לע תחא אל ךמתסמ אקווד וחותינ ד,חאה דצה ןמ .ונממ אצי לקנב

 הפוקתב ויחאו קילאיב ויה השימח ןכא .השימחיי( תוינוציח תויפרגויב

 דליב הררוע ,תינקעצ תלכורכ התומדב דוחייב ,םאהיי ; 29 "רישב תראותמה
 םירישה לש תויפיצפסה רבדג ןועיטה קוזיח םשל ,) 30 "םימחרו השוב ,באכ
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 ןניא ,ךמסנ אוה ןהילעש ,"תודבוע"ה אקווד ;היתצקמ אלו הינימ אל( הלאה

 דצה ןמ .) 3 ןןשיחכהל חרט ומצעבו ודובכב ררושמהו יליפאו ,רקיע לכ תודבוע

 ת�יפיצפסהו "הרורבה תישיאה העיגנהיי רבדב ונועיט תא ססבי המ לע ,ינשה

 יתיסינש יפכ ,רבד לש ותמאל ,רומאכ םיססובמה( הלא םיריש לש הרומגה
 תא תאטבמה ,תידיי הקיטמוידיא םוגרת לעו םייסופיט םירואית לע ,תוארהל
 היפרגויבה ןמ תויתורפס-ץוחה תודבועה לע אל םא ,)רתויב יסופיטהו יללכה

 ,יוא' ללכומהו יללכה רישה דחרימב ,תוילאוטסקטה תויארה לכ ירהו ?העודיה
 ונינפל .רואיתה לש הרומגה ת�יפיצפסה רבדב וירבד תא תודגונ ,'תעקוב בלבו

K תויטנתואה תא רקבמה עבוק ובש ,יגול;ט�אט םימסק-לגעמ אופ 

 אוהש ,תוקפוסמו תוינוציח תויפרגויב תויודע יפל םיריןyה לש תיפרגויבוטואה

 תישיאה העיגנהיי ךמס לע ןכו ,ןהילע תוכמתסהה ינפמ תחא אל ריהזמ ומצע

 .טרפמ אוה ןיא הביט תאש ,"הרורבה

 רבדב החנהה תא הנששאתש ,תוילאוטסקט תויאר רקבמל ול ןי�מו

 ,קילאיב לש "תיפרגויבוטוא"ה ותרישב םירואיתה לש הרומגה ת�יפיצפסה

 ןיב לדבהה רבדב הקיסומה ימוחתמ ףועמ-תברו המישרמ היגולנא תסי�גמ

 הנירטסלאפ ינבוי'ג תריציב תטלשה ,)תיטקנופרטנוקה( "תיקפוא"ה הסיפתה
 לצא ןוגכ ,תיטנמורה הקיסומב תטלשה ,)תינומרהה( "תיכנא"ה הסיפתה ןיבל

 אובמ ירפסל הפיה( וז המישרמ היגולנא ,אקע אד .רנגאו דרכירו זוילרב רוטקה
 איהשמ רתוי ןודנה ןיינעה תא תשטשטמו ארוקה תא העטמ )הקיסומל הנזאהל

 הנירטסלאפ לש תוסימה ןיב שי הקיסומה תודלותב םג ,תישאר .ותוא הריהבמ
 טקפסאה םיבלתשמ ןהבש תובר תוריצי ,רנגאו� זוילרב לש םהיתוריצי ןיבל

 ןוגכ ,תמלשומ תידדה הרשעהב ,הז תא הז םימילשמו "יקפוא"הו "יכנא"ה
 םא ,תינש .ךאב ןאיטסבס ןהוי תמגודכ "חוכש"ו "חדיניי ןיחלמ לש ויתוריצי

 תוריצי איבהל ןתינ ירה ,םכחותמה וחותיפל טושפה אשונה ןיבש סחיב רבודמה
 םיידולמ םיאשונ תוללוכה ,טרבושו ןבוהטב ,טרצומ ,ןדייה לשמ תוטעמ אל
 השעמל ןומט ןתלודג רקיעשו ,ירלופופ-ומכ וא יממע-ומכ ,ירטמיס יפוא ילעב
 סחיב תוניצרב ןועטל שיא לש ותעד לע הלעי אל ןה .חותיפה לש ורשועב אקווד
 םג ,ילנויצנבנוקהו טושפה ידולמה אשונה לש ותובישח יכ ,הלא תוריציל

 ותלודג ינמיס לע הלוע ,הריציה "תיזחיי תא לוכיבכ שבוכ וליפאו טלוב אוהשכ
 .וחותיפמו אשונה לש ודוביעמ םירכינה ,ןיחלמה לש

 םינעוט םייניצר םיגולוקיסומש םגה( וזה תילקיסומה היגולנאה תא חת!;נ םא
 לא הקיסומב םימרזהו תונונגסה יפוליחמ תושיקמה הלא ןוגכ תויגולנא יכ ,םויכ
 ל�ונ ירה ,)תונכוסמ וליפאו תוינטשפ ןה תורפסב תויטאופה תומרונה יפוליח
 טושפה יתלילעה וקה יכ ןועטלו ,ןורימ הלעהש וזל תדגונמ החנה תולעהל

125 



 לש הרשוע רקיע השעמלו י,לאיווירטו לד הרואכל אוה 'יתריש'ב יממע·ומכהו

 ןעטמבו םייממע·ודיספה םיביטומה לש ידוחייהו ישיאה םחותיפב ןומט הריציה

 םימעטמ גיצהש ףא ,בטיה עדוי יאדווב ןורימ ירהש .םהב לולכה יומסה יתוגהה
 יכ ,ונינפל תיראניב הקולח וליאכ "ןב-לרוחשיי יעבצב הנומתה תא םיירוטר
 ןיא ,רמולכ ,תחאכ "תינומרה"ו "תינופילופיי תויהל הריצי הלוכי תורפסב

 ףא אוה ."יקפוא"ה ירופיס·ידולמה ןוגראה תא איצומ "יכנא"ה ירוגלאה ןוגראה

 ףוסב הבתכנש וז ,קילאיב לש "תיפרגויבוטוא"ה ותריציב יכ ,יאדווב עדוי

 "יכנא"ה ןוגי:אה ןיב תיטנלוויבמא הקולח תרכינ ,ותריציל ןושארה רושעה
 םירופיסה ןיבל יולגה טסקטה ןיב אלמ ם $I ות שי ןהבש ,תוירוגלא ."יקפוא"הו

 ןרקיעב ןה ,טסקטה ךרואל הדוקנו הדוקנ לכב ,ןפוסל דעו ןתליחתמ ,םייומסה

 ,האוושהל ללכ תונתינ ןניא הלאו ,ת;יטמימ· $I םג בורלו ,תויביאנ תוירוגלא

 םייקפואה םיווקה אל ןהבש ,הנירטסלאפ לש תוסימל ףא ,הרתיה ןתונטשפ לשב

 ויתוריצי .םלשומה ם $I ותה ףרח ,םייביאנ וא םיטושפ םהיניב םיסחיה אלו
 דוגינב ,תושדח ריש יכרד "האמה הנפמ"ב וצרפש ,קילאיב לש תויטסירוגלאה

- תופוכת ןמצעל תושרמו ,תוחפ תוקודה ןה ,תויביאנהו תונשוימה תוירוגלאל

 םזילאיר לש תועלבומ ןכותב בלשל- רתוי תוינרדומ תוירוגלא לש ןכרדכ
 תא השרי רשא FREESTYLE ALLEGORY תישפוחה הירוגלאה ךרדב(
 הלעה הז ;יטנמורה םרזה תיילע םע הדרי הנרקש ,תקדוהמה הירוגלאה םוקמ
 ףדונ לוכלכ לשו תונמ�א לש חירש רבד לכל זבו ת�ינטנופסה תא סנ לע עודיכ

 לש תולשבה ויתוריצי רתי ומכש ,הלא תויטסירוגלא תוריצי ,תאז םע .) 32 ונממ
 גוזימ ןכותב תוליכמ ,הלוכסא םושבו םרז םושב תרוויע תוקבד וליג אל קילאיב
 יסאלק רדס ןהב הלגתמ יטנמורה "סואכ"ה ירוחאמו ,שדחל ןשיה ןיב ןיינעמ

 יודיווה לע ובהי לכ תא ליטהל ןורימ לש ונויסינ .לזרב לש ןויגיהו יתפומ

 לש "םייפרגויבוטוא"ה ויריש לוכיבכ םיססובמ וילעש ,יכיטסה יטנמורה
 דבכנה יביטקלוקה ימואלה דצה תא ,לשמל ,םילעהלו ,"האמה הנפמ"מ קילאיב

 הרישה יבגל יתסיפת תא גיצהל ןויסינה םג ומכ ,ליבקמב םהב הלגתמה

 לש ןחותינל םיאיה ,םילכ הליעפמ איה וליאכ קילאיב לש "תיפרגויבוטוא"ה

 ."תויאר י�דיב"כ םהומכש תונויסינ םה ,תויביאנ תוירוגלא

 "תיממעיי הניק אמש וא ,יפרגויבוטוא ריש ונינפל םאה ,לוכה תולככו
 רישב םנמא שי ד,חאה דצה ןמ ?יביטקלוקהו ישיאה לבסה רבד לע תימוקיגארט

 לש יוביר 33 ,םינושארה קילאיב יריש ,ירוביחב יתיארהש יפכ ,'ריעל ץוחמ'

 החלשנש תיפרגויבוטואה תרגיאה יטרפל םיפפוחה ,םייפרגויבוטוא םינממס

 ירטנמוקוד רמוחכ תויביאנב ןיבהל ןיא ,רומאכ ,וז תא םג יכ ףא( רנזולקל
 ררושמה .)היצל�באפנוקה ןמו ן�נגסה ןמ טעמ אל וז תרגיאב הב שי ןכש ,טושפ
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 םיבר ןושאר ףוג לש תוכיישה תייטנ תא הנושארל 'ריעל ץוחמ'ב טקונ ףא

 ויבאכ ללכ גצומ גזומה ןיא ובש ,'תעקוב בלמ ,יוא'בכ אלש ,)"ונמאיי ,"וניבאיי(

 רישכ רישה תנבה תא הרואכל םידדועמ ןושאר ףוגב הלאכ םינויצ .רנודה לש

 . יפרגויבוטוא ילנוסרפ
 ףא ,םיישיאו םייטרפ םינויצ הרואכל ןהש ,"ונמא"ו "וניבא" םילמה ,םלוא

 םהרבאיי ,"יח וניבא דועיי ,"םימשבש וניבאיי( דבכנ ימואל ןעטמב תונועט

 םג ד.בלב תישיא תונווכתה לע תודיעמ ןה ןיאו ,)'וכו "ונמא הרשיי ,"וניבא

 ,יאוול-תויועמתשה תועדונ "הברוח"ו "הנמלא" ןוגכ ,טסקטב תורחא םילמל

 ת;ישעמבו םיימואלה םישרדמב עבק-ךרד תראותמ המואה .ימואל ןווג תולעב

 הליפת םוקמל עובק יוניכ ףא איה הברוחהו ,םירוחש תשובל הנמלאכ תויממעה

 םיכרצויי ןוגכ הרואכל טושפו יביטקידניא ףוריצ וליפא .תובאה תורבקלו

 ,"ןיבורמ לארשי ךמע יכרוציי( תימואל תועמשמב ןועטה ףוריצ אוה "םיבורמ

 תולדהו םאה-תיב לש תולדה אופא תגזמתמ 'ריעל ץוחמ'ב םג .)ב"ע ,טכ תוכרב

 םיימואלה תיתשתה-ירמוח .תחא תוהמ ללכל תיסופיטה תיממעה תידוהיה

 תכסמ( ועלבנ םהיתולובג i תחא תינומרה תכסמל הלא םירישב וכפה פיישיאהו

 לשב אלו ,תיתשתה-ירמוח לש ם�ותהו םלשה םגוזימ ךרד םושמ "תינומרה"
 ,"הינומרהיי לכ ןבומכ םהב ןיאש ,וללה םירמוחה לש תילנויצומאה םתוכיא

 לע טלתשמ יפרגויבוטואה דממה ןיא ןיידע ,הז בלשב .)"םעוניי לש ןבומב

 ,ביטקלוקה לש ורופיס ךותב ךת�מ ןיידע אוהו ,קילאיב לש "קדניפה ירישיי
 .המואה לש הייח רופיס ךותב

 הייחתהו ןברוחה תריש- 'רהוז'ו 'יתריש' ד.
 ינפ לע ריתוהו ,הירוגלאה "ימוגיפיי תא ריסה ,ףסונ דעצ קילאיב דעצ 'יתריש'ב
 .תחאכ תומכחתהו תונכ המע שיש ,תונשגרב רפוסמה ,טושפ םייח רופיס חטשה

 ךותמ ,ררושמה "ינא"ה לש םייגארטה וייח תורוק ,לוכיבכ ,ונינפל םיגצומ
 ויסכנמ דריש באל ןבכ ,תושקה תוישיאה ויתויווח לש ןימאו יטנתוא רוזחש

 ימואלה תונומתה רצואב רישה עייתסמ בוש ,רבד לש ותנ;ןאל .תע אלב רטפנשו
 םינטקה היכפ לע ,תישיאו תיטרפ היווח חרכהב וניניע דגנל הלעמ אלו ,לבוקמה
 סוינגה ירפ ,"םיימואל" םירואית לע ססובמ רואיתב טרפ לכ( םייפיצפסה
 םהש ,קילאיב לש םיכוראה ויריש בטימב ומכ .)יתונמאה ויוקיח ירפ וא ימואלה
 תונווכה תא "טושפה רופיסהיי הווסמ ןאכ םג ,קומעו בחר יאדיא דממ ילעב

 ה'פרגויבה תא תוכרוכ הלא .תויפוסוירוטסיההו "תויטאופ סר�"ה ,תויתוגהה
 לכבו השדחה תעב ,המואה לש תיתימה היפרגויבה םע ןמאה לש תיתימה
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 אוהשמ רתוי הסכמה ,"ישיא סותימיי ולש יודיווה ירישב ארב קילאיב .תורודה
 .ןמאה לש תיאחסונה היפרגויבה תא םאותה ,הלגמ

 לש ויניע דגנל הדמע )'רהוז' תא םג הללכש ,תבחרומה ותסרגב( 'יתריש'ב
 םלוע· תועורז· תקבוחו תידפולקיצנא ,הרורב תינבמו תינויער היצפצנוק קילאיב

 "ינא"ה( דיחיה לש וייח רופיס ךרכנ הבש ,הייחת"הלוג"ןברוח לש ,התוהמב

 טסקטה ןיב ם�ות .תורודה לכבו השדחה תעב ,המואה לש הלרוגב )ררושמה

 קרו ךא ארוקה הלגי ,הנשמה תולילעמ תחא לכב ,םייומסה םירופיסל יולגה

 .רבעה תא תפקשמה ,'יתריש'כ םויכ העודיהו 'רהוז'מ הדרפוהש הביטחב

 תקירפ לשו הצוחה הצירפ לש ,רתוי רחואמ בלש ףקשמה ,תאז תמועל ,'רהוז'ב
 דלשה ךותב ,תובלושמ ןאכ :תוינטנופסו תוישפוח רתי ארוקה הלגי ,םילבכ

 ןיב אלמ ם�ות ןהב ןיאש ,םזילאיר לש תועלבומ המכו המכ ,בחרה יאידיאה

 תמועל .טסקטה ףצרב הדוקנו הדוקנ לכב י,ומסה רופיסה ןיבל יולגה רופיסה

 השימג הקינכט 'רהוז'ב יוטיב ידיל האב ,'יתריש'בש תורדקהו תויטטסה

 היח הרוצ םייתוזחה םימשרל הוושמה ,טעמכ תיטסינויסרפמיא ,רתוי תימניזו

 המו לעופב דליה·רבודה הארש המ שחומב הרואכל רזחשל ןויסינ ךות ,הענו

 .תונושה רישה תורוסמ לש ןכוויתב ררושמה עדיש המ קר אלו ,שממ הווחש
 סר�"הו ישיאה רושימב( םזילאודיווידניאה תוררועתהל יוטיב אוה 'רהוז'

 יאדיאה רושימב( השדחה תימואלה תוהזה תוררועתהלו )"יטאופ

 ויה אלש ,רופס-ןיאל תויורשפא המואהו דיחיה ינפל תחתופה ,)יפוסוירוטסיהה

 ןוליחה םרטו ,תיטאופה הייארה· תיווזמ ,תיטנמור·םדקה הפוקתב די גשיהב

 הלא תויורשפא .תיפוסו ירוטסיהה הייארה-תיווזמ ,תימואלה תוררועתההו

 לש תרכשמ השוחת תוקינעמו רבעה ילבכמ רבודה "ינא"ה תא תוררחשמ

 ,תנכוסמ תוריח לש קיר ללח ךותל ותוא תא תוליטמ םג ךא ,תואמצעו תוימצע

 םייאמה ,סואכה לומ ןגמ-רסח דומעלו שממ לש הזיחא דבאל לולע אוה הכש

 .ועיבטהל וילע

 ,וזה היצפצנוקה תא םנמא שטשט ,םיריש ינשל הבחרה המאופה לש התקולח

 תוריצי יתש תאז תמועל דימעה ךא ,בחרומה רישה סיסבב הליחתב הדמעש

 תכמסנ וז :הגוסב רתוי תמלשומו רתוי תינגומוה ןהמ תחא לכש ,תוימונוטוא

 שומיש ןהב השוע איהש םגה ,תימואלה הקילובמיסהו הקיביטומה לע הלוכ
 תררחושמו תימואל תוברת לש םינעטממ יסחי ןפואב תלרטונמ וזו ,ידוראפ
 ויפואו 'יתריש' לש רתוי קדוהמהו דבורמה ויפוא .תומכסוממו םיצוליאמ

 לש תויביסול�הו תויביטטונוקה תניחבמ ,'רהוז' לש רתוי "לילד"הו ישפוחה

 דצב ,ףקשמ ןושארה :הלא םירישב תפקתשמה תואיצמה תא םג ם�ות ,ןושלה

 לש התאיציו ררושמה לש תומתייתההו ינועה תפוקת תא ללוגמה ישיאה רופיסה
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 םעה רגתסה הבש ,תולגהו ןברוחה תפוקת תא ,םייחה·ק�ש לא הנמלאה ומא

 ,םירדוק םילתכ העברא ןיב ,"רפס"ה םלוע לש ויתומא תיילדב רוסחמבו ינועב
 ינשה ;םויקה תוגאדב תאשל לכוי ןעמל ,םימורמל הליפת החוחש שפנב אשנו
 תפוקת תא ,עבטה קיחב תיטרקנוקו תישממ ת�דלי תייווח דצב ,ףקשמ

 וב שיש ,םוסקו רז םלוע לא ,"םייח"ה לא הצוחה םעה דשמנ הבש ,תוררועתהה
 ,ןהו ,המדאה לא תינויצה הבישה ןה- הדשה לא האיציה( םינוכיסו תואקתפרה
 "רדח"ה םלוע תביזעב הכורכ- רכג תודשל תיטילופומסוקה האיציה ,לידבהל

 לטבל לארשימ םדא לע רסואה ,רגוסמה יאוטגה םייחה חרוא תביזעב ,"רפס"הו

 ןמזב וליפא ,"רינ"בו "ןליא"ב ,עבטה יפיב ןנובתהלו הרות·דומלתמ ומצע

 ,אוה יעבט דא .)שרדמה·תיב לש תומאה תיילדל ץוחמ ,דרדב דלהמ אוהש
 םיידוהיה םייחה לש קיעמה םזילנויצנבנוקה תא ףקשמה ,'יתריש'ב בוציעהש

 ,תורודה לכמש תוברת ינעטמב ןועטו 'םייסאלק'ה םילמסה לכב שמתשמ ,הלוגב

 ישפוח ,הינוכיס תאו תורקפתהה תחמש תא ףקשמה ,'רהוז'ב בוציעה וליאו
 תכרעמ לש יביטטונוקה רשועה ןמ רתוי לרטונמו ינטנופס ,רתוי שימגו

 רופיס לש יפוסוירוטסיהה יאדיאה וד� לע .םיימואלה םי'זאמיאהו םיסופדה

 34 ,םידליל םג תובומזפו םיריש, ירפסב רובידה תא יתבחרה ,םירירפצהו דליה
 . ןועיטה ירקיע תא אלא ןאכ איבא אל ןכ לעו

 לש םירירפצה ירישב ת�דליה לע קפרתמה רגובמה וא ,דליה·רוביגה

 םג אוה עלבומב דא ,רבחמה םע ההוזמה ,םדו רשב םדא ןבומכ אוה ,קילאיב

 התודלי לא הבשה ,הנקז המוא לש הנב;: הפוקתה ןב ידוהיל לשמו הכודקניס

 ףרטצהל רוביגב םיריצפמה ,םילקה רקובה ירירפצ .הייח רקוב לא ,םדקמש
 תא םינייצמ ,סלענ םייפנכ קשמבו ןח·יפוצפצב ורדחל םיצרפתמו וילא

 "ילילא·ינווי"ה םלועה לא הל�עו תודהיה תרגסממ האיציה תאו תורקפתהה

 לש הייח·רקובב ןכו ,המואה לש הייח·רקובב םג םירשקנ םה .ץוחבש ירציה

 ,הריצי התלע קילאיב לש ודיבש ,ןבומ .השדח האמ לש התליחת םע ,תושונאה
 ,םייללכו םיישיא תודוסי םיכתומ הבו ,האוושמ לכמ המכו המכ יפ תבכרומ איהש

 הרות לוע קרפש ,"ינא"ה לש תיביטקייבוסה ותשוחת תא תחאב םיכרוכה

 רבכ תזמרתמ תרוסמה ןמ תוקתניהה( תרוסמה םע וירשק תא קתינו תווצמו
 ורמשש ,תודוסיה לכ הז רישב םירבשנש דכ דותמ ,'יתריש'ב םימירטמ םיזמרב
 לש ותשוחת תאו ,)החפשמה תשודקו תבשה ,הליפתה :הלוגב המואה תומוש לע
 הצוחה·הצירפ לשו תורקפתה לש םיכילהתש ,םלש רוביצל דייתשמש ימ

 םידעור ויקרוע לכו ,המיאו החמש בורמ ושפנ תא עדוי וניא אוהו ,וילע םירבוע

 .ליגבו ליחב
 לש ,"תולדהו תולגה תרישיי קרפ לש ופוס תא ,הז שוריפ יפל ,ףקשמ 'יתריש'
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 ,ן W יה ידוהיה םלועה לש תומאה תיילד תועצמאב גצוימה ,המואה לשו דיחיה

 'רהוז' ,םוי תגאדו תורירמ ולוכו ,םירדוקה תיבה ילתוכ ןיב ולוכ שחרתמ אוהו

 רצרצה ,זפומה עבטב ,רדחה ילתוכל ץוחמ לוכה שחרתמ וב :הזיתיטנאה אוה

 ,לצלצל ותומד הנ w מ ,הלפתהו תינוטונומה ותניגנ תא תיבה ילתוכ ןיב עימשמה
 ,םאו בא תורסוממ ררחתשמ רבודה, ץוחבש אשדה ירכ ןיב ותניגנמ תא םיענמה
 רכמתמו ,םהיתורצבו םהיבואכמב וילע םידיבכמה ,תרוסמ ילבכ ראשמ ןכו

 ,םיקיעמ החפשמ ירשק לכ םמ V ול ןיאש ,םירזה םירבחל המיענ תורכמתה

 רמזו רצרצה לש ינוטונומה ונוגינ( 'יתריש'ב הלהקמה לש תילוק-דחה התריש

 שדקמה-תיבב הרישה ןמל תורודה לכ לש םוכיס ,םיבערה םידליה לש םיאכנה

 ,'רהוז'ב םירירפצה תרישל תכפוה )תסנכה-תיבב ןזחה לש הליפתה חסונל דעו

 באה 'יתריש'ב ,הזמ תימימש םיכאלמ-תרישו הזמ תיממע-תיצרא הריש איהש

 ,וביבסמ ,תיבה-ילכו רצרצה ,ויחאו דליה וליאו ,זכרמב )םאה ךכ רחאו(

 ידיחי יתודלי םצעביי( זכרמב ודבל דליה 'רהוז'ב ;םיפתתשמ-תבר הנצסבכ
 ךא ,רב .v לכמ ותוא םיפיקמו וילע םיככוסמ םיפוקשה םירירפצהו ,)"יתגצוה

 ןויגיהו תופיצר הרואכל שי םירישה ינשב ,רישה תיזח תא והומכ םישבוכ םניא

 יכ ,ונינפל תופיצר אלש הדבועה תא םישטשטמ הלאו ,ילרופמטה הנבמב ביקע

 ףצרב תושחרתמ ןניאש ,וזמ וז תועטוקמ הנשמ-תולילע ,תודרפנ תונצס םא

 ד.חא

 ותנ;זאל :המצעהל הכוז תחא הלילע קר 'יתריש'ב וליאכ ,החנהה איה היוגש

 בגא ,הבחרהו שומימ איה הז רישב ה�שמה תולילעמ תחא לכ ,רבד לש

 רדסב תונגראתמ דחיב ןלוכו י,מואל יביטקלוק למס לש ,תוויעו היסרור.ניא

 היתורוקמ תא הלגמ הנושארה הפורטסה ,המואה לש הייח תורוק יפל ,יגולונורכ

 םא יכ ,וריש תא ררושמה "ינא"ה לחונ "ןוילע רירפש"מ אל :הרישה לש םילדה
 "תיטאופ סר�" הנקסמ ,הבוזעהו תולדה למס ,רצרצה ןמ- הלקנו תוחנ רוקממ

 לגוסמ רבד ךל ןיאיי :'אכבה קמעב'ב ילדנמ לש םיחדובמה וירבד חורב איה וז
. ( תוינעה ומכ ךכ לכ הבורמ הדימב טויפל .  הברה םהמש ,םינצבק ינבב ורהזיה ), 

 למס תגרדל הלעתמ ףא אוהו ,רישב הילאירה ןמ קלח אוה רצרצה 35 ,"!םינטיפ

 בר ןצבק םייב לירג יד טצלירג סעיי תיממעה תידייה הרמימב ורוקמ .ןיפנא-בר

 הנניא איה ףאש ,)ןצבקה לאירזע 'ר לצא רצרצה רצרצמ( 36 "לאירזע

 םג םא יכ ,הבוזעהו ינועה למסל קר אל רצרצה ךפוה ,'יתריש'ב ,תיעמשמ-דח
 םייוולה םוקמב ,תולגב "ררושמהיי לש תנטקומו תמקועמ הרוטקירקל

 לש ביטונימיד ונינפל התע ,וצרא לע םעה תבשב שדקמב ורשש םיררושמה

 הכוראה תולגה תריש תא רסנמה ,בביימה רוניכב זחואה ,ידוהיה "רמזילכ"ה
 הליפתל ףא הליבקמ תילוק-דחה םיאכנה תריש ד.חא רתימ לע תינוטונומהו
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 רשא, רוניכה למס .הלוג תונש םייפלאכ ידוהיה םויקה תא �וילש י,תדה טויפלו

 ,לככ ילוג לש םרוניכ תא קילאיכ לש תומדקומה תוימואלה תוירוגלאכ גציי

 םיממורמה ויריש חסונכ( ןויצלו םילשוריל םיעוגעג ךותמ םיכרעה לע והואלתש
-חרזמה תולגה למס יראילימפו כורק למסל ךפהו סודומ הניש ,)גורפ לש

 ומכ ,אוה ףא יונכ 'יתריש' לש החיתפה קרפ .םינורחאה תורודה לש תיפוריא

 תידייה הרמימה לש השומימ לע :ריעל ץוחמ' יפרגויכוטוא-ודיספה רישה

 :'ירירע ררושמיי לע הכ רפוסמ ."תורצ ?םידוהי םישרוי המיי תימוקיגארטה

 "השורי"הו :'דליהיי רכודה אוה :'תיכה לעכיי לש ונכל וריש תא ליחנהש

 לא אכחנה ררושמה" לש ורופיס .כואכמו לכס :םיינע לש םתשוריכ תררכתמ
 לצא ררועתש ךרדכ יונכ ,ררושמה-רכודה לש ויכא תיככ עקתשהש :'םילכה

 הלתהמכ ומכ ,סותאכ לש הנפמכ הלא תויפיצ ץ.חנתו ,תומיוסמ תויפיצ ארוקה

 37 .הטנאופ לע היונכה תיטסירומוה

 לצא תומיוסמ תויפיצ הנוכ :יתריש' לש ינשה תיכה ןמ ,תכשה תנצס םג

 ןהיטכל-רעצ לע תויממעה תוישעמה ןה תוכורמ .ךשמהכ ןתוא הכירפמו ארוקה

 ,םיסנ ישעמ לע םירופיסה םיכורמו ,תכש יכרוצל ןדיכ ןיאש ,תוינע םישנ לש

 יעמכ תילגרמ אצמיתש ,הפצמ ארוקה .םיינע יתככ םיגחכו תותכשכ ועריאש

 ,איכנה והילא אוכיו תלדה חתפיתש וא :'תכש ריקומ ףסוייי רופיסככ ,גדה
 תויפיצ ,םלוא .םיגדו רשכ ,תולחו ןיי תכשה ןחלוש לע עתפל כיציו ,ךלה תומדכ

 ,תחתפנ תלדה ןיא ,גיילי לש תויטסילאירה תומאופככו ,תושממתמ ןניא הלא

 לש הלרוג רמ תא קיתמיש ,םיסנ-השעמ םוש ןיא 'יתריש'כ .אכ וניא והילאר

 ירחא םלענ כאה וליפא .םתיכ תא דוקפיש ,יאלפ חרוא לכ ןיאו ,הלדה החפשמה
 ןתיאל דוגינכ לוכה ,המלוע תחרט תא תאשל הפגכ תראשנ םאהו ,תכשה תדועס

 ררושמה ירוה תמגוד ,םעה תלד ינכ ,םיטושפ םישנא םינימאמ ןהכש תוישעמ

 ילעכמ םירפוס לש םהירואיתל ינייפואה םזילרוטנכ ,רישכ םיראותמ םהש יפכ(

 .)"שדחה ךלהמה"

 גוהנש ,תורוגשה תואשילקה ןמ( תידוהיה החפשמה לש הדוכילו התומלש םג
 )ולש חצנה ייח דוסו םעה לש ונסוח רוקמ רכדכ ינויער ןויד לככ תולעהל

 חומשל הלוכי הניא ,העכשה תדלוי ,תיכה תרקע :ינוריא רואכ ןאכ תוגצומ

 :ה יכרדכ ךלוהה ,קידצה תשאכ אל ףאו ,ילשממ "ליחה תשא"כ הקלחב

 ,)'דוי לש וצוק' :קפסירד אקשא'( גיילי לש םייריטאסה וירישככ .םילהתבו
 ז',וי לש וצוק'כ .הללמוא החפשמכ "םידליה תכורכיי החפשמה ןאכ תגציבו

 רשכוהש אלכו רענ ודועכ וראווצ לע םייחיר םשש ,לארשימ ריעצה ראיתבוי

 גרתשהכויי( םינככ לפוטמ ומצע אצימ הרהמ דע רשא ,הסנרפה לועכ תאלש
 ,קידצה לרוג לש ילידיאה רואיתה לש הידוראפ ךותמ .)"תיזה יליתש ויל,
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-- היירופ ופגכ ךתשא-- ויכרדב ךלוהה 'ה ארי לכ ירשאיי( 'ה יכרדב ךלוהה

 םיליתשהו ופגה םיגרתשמ ,)חכק םילהת ,"ךנחלושל ביבס םיתיז יליתשכ ךינב

 םהיכרוצבו םהיתועיבתב קנחל ול םימרוגו ,ללמואה החפשמה-שאר לע דחאכ

 הברחה תפה תא עצוב באה ,המוגע םאה ,קילאיב לש ורישב 38 ,םיבורמה
- "םידלי העבשיי( םיובירו ,םיבער וחלושה ביבסש םידליה ,"ואטח לע ם W אכיי
 תא החפשמה יבא םייקמ הרואכל ,הראמכו הללקכ שפתנ )הכרבהו ווירפה למס

 אלא ,)א"ע ,חיק תבש( "תוירבל ךרטצת לאו לח ךתבש הqזעיי :ל"זח תרמימ

 תפ וידליל קלחמ אוהו ,ותיב-ינבל ףרט איבהל ודיב ויאש לע המשא שח אוהש
 לע ללכ-ךרדב םילועה ,םיגדלו הלחל בולע ףילחת( חולמ גד בנזו רוחש םחל
 ידכ הלבטנ םהבש ,חלמה יממ קפס הל האב תפה תוחילמ ,)תבשה וחלוש

 הידליו םאה תועמד ,תועמדה ומ קפס ,חילמה ומ קפס ,לכאמל רשכתו ךכרתתש

 ,"רבג עשפי םחל תפ לעיי ילשמ רפסב םכחה רמאמכ ,)"תועמדב הנעלעניי(

 דוגינב ךא ,"רוחש םחל תפ לעיי עצובו "ואטח לע םשאכיי החפשמה יבא דמוע
 םחל תפ אוצמל ידכ ,סנואמ אוטחל לולע םדאש ,עמתשמ ונממש ,ילשמב רומאל

 ,תיביסאפ הדימע באה ואכ דמוע, ותיבל רבש רובשל ידכ וא ,ונובער תא רובשל

 םילוזגה ,וילזוג לע ךכוס אלו ותיבל עצב עצב אלש לע םשא תשוחת רודח

 ,םיקושעהו
 ,ותמועל ,וידה-תלבקו הענכהה ,םלאה ,תףיביסאפה תונוכת תונייצמ באה תא

 ,וידה תא הילע תלבקמ הניא איה ,הללקו הלא הברמו תיביטקא הנמלאה םאה
 דיל ורשוהש ,"אנשיל יאהכיי תורוגשה תבשה תוליפת תחת ,הלרוגב תדרומו

 וחבזמ לע והוככ תבשה וחלוש לע בצינ באה דועב ,הלולח וטב לע תבשה וחלוש

 תעבונו בלל הבורק וושלב ,תשאונ הניחתב תוחורה יהולאל הנופ איה ,ללוחמה
 םא יתלב ינאו ?ייח המ ,יחוכ המ !ינכמסו ינקזח ,םלוע לש ונוביריי( בלה ומ

 תומ םע ,תיממעה שידייה איה ,"תוהמיאה וושל"בש תוניחתה חסונב ,)"השיא

 ,)תירוטסיהה תימואלה תועמשמב ,תיבה וברוחו( םירוהה-תיב לש ונברוחו באה
 הבחרה אוה הנמלאה םאה רואית ,המותי הנב שרע תא העינמו םאה תנמלאתמ

 הלא ויעמ ,םיעודי םייממע םי'זאמיאו םילמס לש יטסילאיר-ומכ חותיפו

 יממע-ומכה שרעה-ריש רוביחב ,לשמל ,ודאפדלוג םהרבא תא ושמישש

 הנמלא יד טציז / רדח לקניוו 1$ ויא / שדקמה-תיב םעד ויאיי :'םידקשו םיקומיצ'

 םוצ םיא טגניז ווא / רדסכ יז טגיוו ,ועלעדיי ,לדיחי-וב ריא / ,ויילא וויצ-תב
. , ךיוא עלעדיל 1$ / ופ $t לש .  תניפב ,שדקמה-תיבביי :קפוא לאירוא םוגרתבו( " 

 / ,רדסכ עינת איה דיחיה הדלי תא / הדבל וויצ-תב תנמלא בשת / רדחה
 ומא וקויד תא האורו ובה בכוש ,ואכ 39 ,)"הדגא רומזמ ול רישת שרע-ריש
 תא עמוש אוה ,םיענ שרע-ריש םוקמב ךא ,הסירעה ךותמ ,לפאה ורדחמ
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 .ובבל לא םיברקע סראכ תולחלחמה ,היתוחנא תאו ומא לש תופורטה היתושיחל

 תילמסה ןויצ-תב תנמלא לש "ךומנ"ה יטמימה הלוגלג איה הנמלאה םאה

 לש ורישב יטסילאיר בוציע בצועש ,רוגש ימואל סופוט( םייחה-קוש לא תדרויה
 תלכורל- תומלשהו רשואה למס עוש-תב תכפוה ובש :דוי לש וצוק' גיילי

 םג הלגלגתנ )םלףוינו םשיר לכב הירחא םיכורכ הימותיו ,תוביתנה-תיבב היינע
 איבהל ךרוצה ךותמ ,ןאכ .תע התואב בתכנש :ויתס םויב' ימואלה-ישיאה רישל

 שקבתמ דעצ איה וז התדיריו קושב תינרגתל הנמלאה-םאה תכפוה ,הידליל ףרט

 היפרגויבב הזיחא לכ ,רומאכ ,הז דעצל ןיאו( יומסה יתוגהה רופיסה ןמ
 רופיסבש תולגה תפוקת ,ליבקמבו( תףנמלאה תפוקת .)קילאיב לש תיטרקנוקה

 חרוכמש ,תףזבתה לשו לףוינ לש הפוקתכ ןאכ תראותמ )יומסה יפוסוירוטסיהה

 עבקה-תובוגת לע יונב הנמלאה-םאה לש התוזבתה רופיס םג .הסנרפה יכרוצ
) STOCK RESPONSES ( ףצרב האירקה ךלהמב הנלעפות רשא ,ארוקה לש 

 לע תורפסמ תובר ת;ישעמו םע תודגא .הכשמהב הנכרפותו הנצפנתתו טסקטה
 הלאשמ .הלילה תוצחב םבלמ הלועה ,ךרד-ימימתו םיטושפ םישנא לש םתלאשמ

 העבצא תא תעצופ תינלמעה ליחה-תשאש תעב ,לו;זעו בואכמ תעב תשממתמ וז

 הלאשמה .הדצעמה וא עצרמה לע לגזע ץורחהו טושפה שיאהש העשב וא ,טחמב
 לעו םתוצירח לע ךרדה-ימימתל למוגה ,לאה לש ויחולש תרזעב תמשגתמ
 ,םלוע לש ונוביר לא הבואכמ תיצמתמ תחנאנו טחמב םאה תזחוא ןאכ .םרשוי

 ,שחרתי אל סנ םוש ."תעמוש ןזוא ןיאו האור ןיע ןיאיי גיילי רמאמכ ךא
 תולאשמ ןיא .רדוקה רדחה ללחב הנעמ אלל הנרתווית םאה לש היתולאשמו

 ול ןה ומא תושיחלש ,המותי הנב לש וינזוא לא אלא תועיגמ היתוניחתו םאה
 ."םיברקע תציקעכיי

 ,"הניכש תולגתהיי ןיעמכב 40 ,תרוקיבה הניחבה רבכש יפכ ,חתופ רישה
 ;רוצה תרקנמ "רתתסמה לאהיי לש ותולגתה הארו( רתתסמה רצרצה תולגתה

 תליכא ."איבנייל ןבה לש "ותשדקהיי דמעמב םייתסמ אוהו ,)גכזי ,גל תומש

 ,הליגמה תליכאכ איה ,הכותל הפטנ םאה תעמדש ,הסיעה ןמ הפאנש ,םחלה
 ,איבנה .)ג לאקזחי( איבנל לאקזחי לש ותשדקה דמעמב ,יהו הגהו הניק הבותכה

 וליאו ;"קותמל שבדכיי ויפב המעט הנהש הליג ,םירורמה תליגמ תא עלבש

 איהו ,וברקל החנאה תלחלחמ ומעו ,הפאמה תא עלוב ררושמה "ינא"ה
 הליגמה תליכא ביטומ ןיבש ןוימדה לע םג דמע רבוחל 'פ ."םיברקע תציקעכיי
 ותכיפה סותימ תא הלעה רשא ,תיטסינלהה תורפסב המוד ביטומ ןיבל לאקזחיב

 םדרנשכ ויתפש לע הרובדה הפיטהש שבדה עויסב( ררושמל סורדניפ לש

 עקרה רבדב ,ישיא סותימ הנב קילאיב .)תוזומה רה ,ןוקילהה תולגרמל

 תוקיתמ לע אלו העמדה תוחילמ לע ססובמה סותימ ,הרישלו האובנל ורישכהש
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4 ,"העמדה םחל" תליכא ביטומ תא ךימסה ףא רבוחל .שבדה  ןמ המוד ביטומל 1

 אוה ,יפוסאה דליה ראותמ ובש ,'הליל ירוהרה' םדקומה ימואלה-ישיאה רישה

 םאה ול תצלוחש ,קמוצה דשה ןמ הלערתה תעבוק תא קנויה ,ררושמה "ינא"ה
 לש ותמשנל לערה לחלחמ ןאכו ,םאה בלח םע דחי וברקל לחלחמ לערה .הלבאה

 .התחנאו ומא תעמד םע ררושמה
 ,תומדקומה תוימואלה תוירוגלאל בוציעה יכרדב ,ןבומכ ,המוד וניא 'יתריש'

 תיזח לא וב טסומ ישיאה רופיסה ."הירוגלא"כ ,ןבומכ ,גווסי אל ףא הז רישו

 םילמס וב ןיאו םירישי םייתוגה םיחוסינ רישב ןיא ,התוא שבוכו הריציה
 םילמס לש ,הזחמהו הבחרה בגא ,תוויע וב שי יכ ףא( םיקהבומו םירורב
 בורק ולש רובידה ןוטו ,םידיגו רוע םרוק רישב רבודה "ינא"ה ,)םיעודי

 הבורקו תיראילימפ איה תואיצמה תנומת ;ינשגרו
י

 יווה ירויצבכ ,בלל

 רותסל ידכ הלא לכב ןיא .יסאלקה רויצבכ ,תקחורמו תרכונמ אלו ,םייטסילאיר

 ."טושפ"ה רופיסה לש ועקרבש ,'יתריש'ב תיטסירוגלאה תיתוגהה המגמה תא

 תינפשוח היפרגויבוטואל ףילחתכ ישיאה סותימה .ה
 תונוש תוגרדבו םינושי םיסודומב םמצע םיביטומ םתואב אופא שמתשה קילאיב

 .םייטסילאיר-ומכ םייטמימ םירופיסכו םייטמימ-� םייטמכס םילמסכ טוריפ לש
 תא העידיה א"הב ידוהיה וא ררושמה "ינא"ה קנוי ונממש ,קמוצה דשה ביטומ

 בוציעב קילאיב לש תמדקומה תירוגלאה ותריציב עיפומ ,הלערתה סוכ

 יטסילרוטנ בוציעב "תיפרג ויבוטוא"ה תייודיווה הריציבו "הובגיי יפיטיכרא

 הרדגכ וראתמו ,רמה ולרוג לע ימואלה רבודה ןנוקמ 'הליל ירוהרה'ב ."ךומניי
 דש-- הכלח ,ןכסמ ל� יננקה ןטבביי( הנממ סונמ ןיאש הרזג ,הדלמו ןטבמ

 הלא םירבד .)"הלערתה סוכ תא יתיצמ ונממ / ,הלבא ,היטוע םא הצלח יל קמוצ

 םילשוריב אצמש ,והילא לע קהבומה ימואלה ןויבצה תלעב הדגאה לע םיססובמ

 רומשיש ידכ ,"עמש תאירקיי והדמילו ,"הפשאב לטומו חופס היהש קוניתיי
 תא קמוצמה דשה ןמ קנויה קוניתה .)ב"ע ,גס ןירדהנס( ותודהי לע קוניתה

 "ינא"ה םגו ,ימואלה רוביצה ךותבש טרפה ,ידוהיה םג אוה רמה לערה

 האובב ישיאה ולרוגבו ולש ויתודלות תא המואה תודלותב האורה ,ררושמה

 .ללכה לרוגל
 תיזח לא טסומ יפרגויבוטואה ישיאה דממה ;בש ריש אוהש ,'יתריש'ב

 :המוד ביטומ רומאכ t! 'ממתמ ,ןיעה ןמ וב יובח יאדיאה ימואלה דממהו הריציה

 לש 'ג קרפב הראתל ביטיה קילאיבש ,"תידוהיה החנאהיי( יסופיטה ידוה'ה ןוגיה

 םשכ( הסיעל הפטנש העמדה ךרד ךרה דליה תמשנל לחלחמ )'הריעצה ונתריש'
 ,הלבאהו היטועה םאה איה ,ומא-בלח ךרד ןבה לא רבוע אוה 'הליל ירוהרה'בש
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 דביא רכונמהו הבגומה למסהו ,סודומה םצמטצה 'יתריש'ב .)תולגב המואה למס

 ורופיסב .תיטנמורו תישיא-ומכ הנומתל היהו ,תיללכה תיטמימ-�ה ותוכיא תא

 הבחרהב ךא ,ומצע ביטומ ותוא קילאיב בליש :חיפס' יפרגויבוטוא-ומכה
 רופיסש בושחל ול םורגלו ארוקה תא תועטהל היושעש ,תיטסילאיר תואלמבו

 לא יתלטוה :תולג יילע הרזגנ יתדיל רחא םוי םישולשיי :וינפל יטסילרוטנ יטרפ

 ,הליחמב ,םידד תקומצ התייה תקנימה .הכומס הרייעב היירכנ תקנימ קיח
 42 ."הציצמל יפ ךותב ילדוגא תנתונ התייה ,בלחל חו;צ יתייהשכו

 רורב ץיח תתל ןויסינבש הקיטמלבורפה תא שיחמהל ידכ הב שי וז המגוד

 תא "זיחמהיי קילאיב םא רוריבב תעדל ןיא ירהש ,ימואלהו ישיאה ןיב ןחבומו

 לטנש וא ,תורוקמה ןמ םיימואלה םירופיסל םיאתי וייח רופיסש ידכ ויתודלות

 .תורוקמה ןמ םיימואלה םירופיסה ינוגב ןתוא עבצו ןתיווהכ תויפרגויב תודבוע

 לרוג לש תנטקומ האובב ישיאה ולרוגב האר ררושמה םא רוריבב תעדל ןיא

 ,םיטביה םתוא אקווד יטרפה וייח רופיסב שיגדהל רחב אמש וא ,ולוכ םעה
 לש "תיפרגויבוטוא"ה ותריש ,ךכ וא ךכ .וללכב ידוהיה לרוגה תא םישיחממה

 דימת תועבצנ היתויומדו ,םיילנוסרפמיא םיימואל תודוסי דימת הרודח קילאיב

 ,ליבקמב .היתורודל תידוהיה םילמסה תכרעמו הקיביטומה לש הרסנמה יעבצב

 .אילת אהב אהו ,בורל םייפרגויבוטוא םיישיא םינממס היוור ולש רוביצה תריש

 ןניאו ,תיממע הרמימ לש שומימ לע תויונב 'חיפס'ב הנשמה תולילעמ תובר

 ענכשמה ,יטמימה ןבוציע ףרח ,הטושפ תיפרגויב תואיצמ חרכהב תופקשמ

 תדוצ עדוי וניאש ,ץראה-םע רבדב הרוגשה תידייה הרמימה תא .ותוימעפ-דחב

 )ףלא ןיבל בלצ ןיב המ תעדל אל- "ףלא ןייק ראפ םלצ ןייק ןסיוו טיניי( ףלא
 תומד תא ףלא תואב האורה דליה לע ימוקה רופיסה תועצמאב 'חיפס' שיחממ

 ".ייוג"ה םלועה תא תגציימו םיילדו לסא תאשונה ,היוגה היסורמ לש הנקויד

 לעב ,יגוציי םגתפ ןאכ םג רבחמה לטנ ,"תויפרגויבוטוא"ה תולילעה בורבכ

 םיטרפ יוביר תועצמאב ,תיטרקניסוידיא חור וכותל ךסנו ,יביטקלוק יללכ יפוא

 .תישיא תונשרפו

 תייו דיוו ה הזופה תורמל :"תיפרגויבוטוא"ה ותביתכב קילאיב לש וכרד יהוז

 לע השעמל קילאיב הליג אל ,וירופיסמו וירישמ םיברב הרואכל ישיאה ןוטהו

 ומא לש הלרוגב הלע המ .יסופיטה ןמו יללכה ןמ גרוחה רבד וייח לעו ומצע
 ותוא הריקפה אמש וא ,ורקבל הגהנ ם�ה( בסה תיבב ותוא הדיקפהש רחאל
 תלחמב וימולעב הלח רשא( ויחא תלחמ תעב ותחפשמ לש הלבס רבד ,)?תוחנאל

 לש היאושינ ,)םישולש ליגב ותריטפל דע ,בסה תיבב תוכשוממ ססגו ,ןטרסה

 אצויכו ,תודשחו תופידר ותחפשמ לע ואיבהש ,קינרומוג ןאי ןכפהמל ותוחא
 אל ריעצה קילאיב ייח לע םהיתותוא ותרחש ,םיסומכ םייטרפ םיניינע הלאב
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 רכ� םהל ןיא ,ותריציב הלעהש םייסופיטהו סייללכה םיניינעה ןמ תוחפ

-ץוחה תורוקמה ןמ םהילע םיעדוי ונא בר ישוקבו ,תיטסירטלבה ותביתכב

 תונוכנ הלגמה ,הדוותמ רפוס ,רבד לש ותנ,זאל ,היה אל קילאיב ,םייתורפס

 תא ומייסב ך,פהל ,םהינפב לטרעתהלו ויארוק ינפל וייח תאו ומצע תא ףושחל

 רפיס )הרגמב ורתונש היתוטויטב ומכ( הבש ,רנזולקל תיפרגויבוטואה תרגיאה
 לא ועיגהב ,"ויודיויי תא סכיס ,תודליה תפוקת לע קר יטמוטפמיס ןפואב

 י,יתודלותבש 'תולגנ'ה ןמ ןאכ דעיי :םילמה הלאב ,השיא אשנ ף;נש הפוקתה

 תא ריתסה קילאיב 43 ,"םהב ןיחישמ ןיאו בלה לש ונושביכמ ןה ירה 'תורתסנה'ו
 םתוא קר תולעהל רחב "ויתודלותיי רופיסבו ,ותוא הליגשמ רתוי ישיאה ומלוע

 םהב ךוסנלו םביחרהל ןתינ רשאו ,לארשימ םדא לכלו ול םיפתושמה ,םיניינע
 הפשאב לטומה קוניתה לע ,תונמלאה לע ,תומתיה לע םירופיסה ,ימואל ןכות
 ויתוניפבש תיבה לע ,ףלא תרוצ עדוי וניאש קוניתה לע ,קמוצה דשה ןמ קנויה

 "בקעייי שיגמ ובש קדנופה ,תלליימו תקרוש איה ותבוראבו תולדה תדקור

 דועו ,תיבב ולוק עימשמה רצרצה לע ,וישע-ינבל םודאה-םודאה ןמ ןדמלה

 הקיטמוידיאב דחאכ םלוכ םינגועמ ,"םייפרגויבוטואיי םירופיס הנהכו הנהכ

 יממע וא ימואל רוקמ םהל ןיאש םירופיס ,תיממעה וא תימואלה- תיביטקלוקה

 ,קילאיב לש הרואכל-תישיאה ותביתכב ןיא- יללכ
 אלל יתורפס-ץוח ךמסמ. לוכיבכ איהש ,תיפרגויבוטואה תרגיאה םג

 תחא לכ ,היצלונאפנוקה ןמ טעמ אל ,רומאכ ,הב שי ,תוינוי דיב תויונווכתה

 תרכינ ךא ,הנוש המגמ ךותמו הנוש הדמע ךותמ ,סנמא ,הבתכנ היתוסרגמ

 יוהיזה-סיטרכ ,"תימשר"ה היפרגויבה תביתכב רנזולקל "עייסל" המגמה ןלוכב
 ,"ימואל ררושמיי בייחמה םשב ותונכל ולחה זא רבכש ,ררושמה לש יגוצייה

 לביק ,ויתודלות תא םיקרפ-ישארב ול בותכיש ררושמה ןמ שקיבש ,רנזולק

 םניאש ,ריעצה קילאיב לש שפנה-ךולהו רואיתה יריש םג ויפלש ,ךמסמ וידיל
 קלחכ ושרפתי ,'תוצח ןוקית'ו 'יתבושתב' ,'ליל ידמג'כ ,םדוסיב םייפרגויבוטוא

 רתונו םיילאודיווידניאה רכיהה יוות לכ וחמנ ן:;בש( תי';זיאה היפרגויבה ןמ
 תא רנזולק הנב הז יתמגמ ךמסמ ךמס לע ,)ןנגוסמהו יתמגמה י,גוצייה ןקוידה

 לארשימ םדא לכל םימיל העדונש ,"תיגוציי"הו "תימשר"ה היפרגויבה

 לשכל האיבה וז השיג ,רפסה-תיבבו םידליה-ןגב דלי לכל םג םויכ העודיהו

 םרג רשאו ,רודל רודמ אררג-בגא ךשמנש ,קילאיב רקחב ךשמתמ יתרוקיב

 דוסי לכ םיללושמה ךא ,דיחי ןושאר ףוגב םיבותכה ,םיבר םיריש לש םתנבהל

 ינויד ,לשמל ,האר( םיקהבומ םייפרגויבוטוא םירישכ ,שממ לש יפרגויבוטוא
 רישכ 'םיקחרמב טושמ' תימואלה הירוגלאה תא תרוקיבה תנבהב

 ףא ,רנזולק לש ודוסימ ,"תימשר"ה היפרגויבה ,דועו תאז ,) 44 יפרגויבוטוא
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 ןבכ ,לבוקמה ויומידל דוגינב .קילאיב לש תיטנתואה היפרגויבה חרכהב הנניא

 לש 'אכבה קמעב'ב תראותמה וז ןיעמ ,ידוהיה ןוירטלורפה ןמ הלד החפשמל

 החפשמל ןב ,םיצע רחוס וימי בור היהש ימ לש ונב השעמל קילאיב היה, ילדנמ
 תולדה .)רפכב קדנופ המ תפוקת קיזחה ,הלחשמ קרו( יאקדנופ אלו ,הדימא

 תיסופיטה העפותל ההז הניאו תפפוח הנניא קילאיב תחפשמ לש תיעראה
 היינשה תיצחמב היסורב ידוהיה ןוירטלורפה לש "תונצבקתה"ה לש תיללכהו

 בר לקשמ תתל המגמה ךותמ ,וזככ תראותמ איה ןכ יפ לע ףאו ,-19 ה האמה לש

 םייח-יטרפ קילאיב שיגדה םעטה ותואמ .םייללכהו םייסופיטה םיטקפסאל

 רעצ תא :םיילנויצנבנוקה םיימואלה םירופיסב הזיחא םהל שיש ,םיפסונ
 הבישה תא ,וידודנ ימי תאו שרדמה-תיב לש ופ(;! תשיטנ תא ,תןנמלאהו תומתיה

 לע ןלו "םייפרגויבוטוא"ה וירישב עיבצהל השק .םילבה םיליווגה לא תרחואמה

 .יפיטיכרא וליפאו ,יסופיט טרפ וב תוארל רשפא-יאש ד,חא יטרקניסוידיא טרפ
 םיינייפוא םניאש ,םייפיצפסו םייטרפ ,םייטרקנוק םיניינע ,תאז תמועל

 ותריציב ללכ ולעוה אל ,"לארשימ םדאיי לכ לש תיביטקלוקה היפרגויבל

 םייתורפס-ץוחה תורוקמה ףא םה םיטעמו ,קילאיב לש "תיפרגויבוטוא"ה

 לע ;ובס דיב ותוא הדיקפהש רחאל ,ומא תא תואצומה לע :םהילע ונודמליש

 תחפשמל תב ,הינאמל ותוכדתשה לע ;וירחאו באה תומ ינפל ,ותוחאו ויחא לרוג
 ותויה לעו ולש ויאושינ ייח לע ;וידודו ובס תחפשמכ ,הדימא םיצע ירחוס
 עדיש ,ילוחהו בערה לעו ,הכפהמהו המחלמה ןמזב ורסאמ לע ;םינב-ךושח

 רבדב אווש-תעידי םג המסרפתנ הכפהמה תפוקת לש המוציעב( הלא םינשב
 ,החפשמ-ינבו םיבורק וילא ורגישש ,הניחתה יבתכמ לע ;)הפגממ לוכיבכ ותומ
 ,הסדואב- םיה-יכרכב ותבישי לע ;ידוהיה םלועה יבחרב ומש עדוויה םע
 לעו ,בינא-לתב ותיב ןיינב לע ;הצרא תולעל ותטלחה לעו- ןילרבבו השרווב

 וילא ורכנתה רשא דע ,וינבכ םהב גהנו וילא בריקש ,םיריעצה םיררושמה

 ,םיילאודיווידניאהו םייפיצפסה םיניינעה .םירקבל תושדח ופיקתהל ולחהו
 אל םא ,םבורב ורתונ- יללכה וא ימואלה- סותימה םע דחא הנקב םילוע םניאש

 שולק דה ךא והירה המ-יוטיב םהל ןתינ םאו ,ותריש תולובגל ץוחמ ,םללכב

 םייפרגויבוטואה םיעוריאה לש ,היציזופסנרטהו היצמרופסנרטה ךרדב ,קוחרו
 קהבומ יוטיב תיפרגויבוטואה ותרגיאב ןתנ קילאיב ,ןכ לע רתי .םיישממה
 ויתודוסל יוטיב הב תתלו ותריציב ףשחיהל ,ותלוכי-יאל וא ,ונוצר-יאל

 םכיסו ,תודליה רופיס םות םע ,תונורכיזה תא תחאב עטקש ךותמ ,םיסומכה
 46 .יולגב חישמ םדא ןיא םיענצומה טרפה יניינע לעש ,יעמשמ-דח ןפואב

 יללכה תא קר וירישב "דעיתיי קילאיבש ,הדבועב ןיחבהל אלש רשפא יא
 תיביטקלוקה היפרגויבל ומיאתיש ,תודוסי םתוא ומצעל רר� וליאכ ,יסופיטהו
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 ,ללכל ןיינע לוכיבכ םהב ןיאש ,םיינייפוא-יתלבו םיימיטניא תודוסי םתוא קליסו
 ,םייסופיט-יכראה ףאו ,םייסופיטה םיטרפה יובירו םייפיצפסה םיטרפה טועימ

 ןתינ ללכב םא הלאשה תא תררועמ קילאיב לש תיטויפה "היפרגויבוטוא"ב
 ןמיאתהו ,ויתודלות תא "ץפישיי ףא תחא אל ,הטושפכ היפרגויבוטוא הב תוארל

 תעבו תורודה לכב המואה לש הייח רופיסל ,תיתימה-תיביטקלוקה היפרגויבל

 םרפסמש ידכ ,תבשה ןחלוש ביבס םימותי העבש בישוה 'יתריש'ב ,השדחה

 השימח הנמ 'ריעל ץוחמ'ב ;עובשה תומי ןיינמכו הרונמבש תורנה רפסמכ היהי
 המאופבש םשכ( גזומה באה לש וקפלד לע חנומה ,שמוחה ירפס רפסמכ ,םימותי

 ומא תא ,)הנשמה ירדס תשש ןיינמכ ,םינב השיש הנמ 'טייחה הנוי' תינוידיבה
 ןעט רנזולקל תרגיאב ,רומאכו( קושב תינרגתל "תיפרגויבוטוא"ה ותרישב ךפה
 זמר ךכ ךותמו ,ויתודלות תעיבקל סיסב ותריש תא םישועה הלא דגנכ תוצרמנ
 םיטרפב הנובת-רסוחבו תושיגר-רסוחב גהנ אוה ףאש ,רקבמל
 יירישמו קושב תינרגת התייה אל םלועמ ימאיי :וירישבש "םייפרגויבוטוא"ה
 ,היףודה המואה לש תיפיטיכראה התומדל םיאתתש ידכ ,)"היאר איבהל ןיא

 לש וצוק'ב ,היסכנ לכמ הדריש ,עוש-תב לש התומדכ( םייחה קושל הדריש
 איה ףא "תיפרגויבוטוא"ה ותרישב תראותמה ,תרדוקהו הארונה תולדה ,)'דוי

 םיצע רחוס עודיכ היה קילאיב לש ובס :הידבה רמול אלש ,"ץופיש"ה ןמ קלח
 הנקז תעל ,הרות דומלתב קרו ךא קסעו הכאלמ לכמ הדימעה ליגב שרפש ד,ימא
 רגאש םיפסכה ןמ סנרפתהו קינדליוומ קידצה לא עיגמ הסוחייש ,השא אשנ

 ,םיצע ירחוס םה ףא ויה ,חונמה ויבא יחא ,קילאיב לש וידוד ,ורחסמ תונשב
 חבש לש ותב םע והוכדיש ,השיאל םותיה םנייחא תא אישהל תעה העיגהשכו
 ,רימוטי'זמ דימא םיצע רחוס אוה ףא ,ךוברווא

 יבאושל( םעה-תלדל תינייפואה ,תלוףנמה תוינעה לש תירטלורפה הנומתה

 קילאיב לש ותלחנ התייה אל ,)המודכו הכאלמה-ילעבל ,םידמלמל ,םימה

 ,םירחוסה דמעמ ,ינוניבה דמעמה ןב ורוקמב היה ררושמה ,וירוענבו ותודליב
 הסדואל רקעש רחאל םג ,ותורגבבו וימולעב ישיאה ודמעמ היה ףא הזכו
 ןסחמ תופתושב תע התוא קיזחה קילאיב( "ועוצקמ יפל רפוסייל ךופהל טילחהו

 קילאיב לע אוצמ-תעל רישב גיעלה ,וברוקמו ותיב-ןב ,ריעצה רואינשו ,םימחפ

 דוקפתה תמר הדרי ויבא באה לש ותלחמ תונשב םנמא ,) 47 "רחוסה ררושמהיי
 הדבועו ,)הכרב הארנכ האר אל וז הסנרפב ףאו( גזומל היה םיצע רחוסמו ,ולש
 תנומת תא ךא ,השק ןואכיד תשוחת ותיב-ינב לעו וילע הארנה לככ התר W ה וז

 תנומתכ קר אל ןיבהל יואר 'תומתי' רוזחמה ירישבו 'יתריש'בש לדה תיבה

 הדימב אוהש ,"ישיא סותימיי לש ותיינבכ ,רקיעבו ,םג םא יכ ,הטושפכ תואיצמ

 ותרישב הנב קילאיב ,המואה לש הייח רופיס לש ןיפנא-ריעזב ףיקשת הבר
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 "םעה דחא" ןיפ ,טושפ שיא לש םייח תנופתו ללוחפו ברח תיב לש הנופת

 ואצופב היה טרקוטסירא ,"םעה דחא" ארקתהש ,גרבצניג שריה-רשא(

 תויהל טילחה קילאיב וליאו ,הייוליגל ת�יפפעה ןפ קחרתהו ,וייח תוחרואבו
 יסופיט םייח-רופיס לעבכ ופצע גיצה וירישב .)ועמשמכ וטושפ ,"םעה דחאיי
 קפעב'מ קיודפב טעפכ תוחוקלה תונופתב( הפוריא-חר זפב תידוהיה תולדל

 הרוגש הקיטמוידיא לש השופימ לע עודיכ וססבתה וירואיתש ,ילדנפ לש 'אכבה
 תדהא תא ילטנפיטנס-יגארטה ורופיסב שכרו ,)הלוגב םיידוהיה םייחה לע

 .םעה תורוש לכמ ,ויארוק

 ןפזה ותואב וכייתשה םעה לש "םייטילופ"ה ויגיהנפ קר אל :תאז ףאו
 םירחוס תחפשפל ןב היה םעה-דחא( תורישעו תויטרקוטסירא תוחפשמל

 םיאקנב תחפשמל ןב היה לצרה :תילכלכ הגאד לכ ונממ הריסהש ,הדיפא
1 ה האפב םיררושמה יבושח םג ,)תללובתפ  תודימא תוחפשמל םינב ויה-9

 ינבמ ךרכ-ישנא םבורב ויה םייפודיאה םייטנפורה םיררושפה .תוסחו יפו
 תא סנ לע ולעה םהירישבש ףא ,הלוצאה ינבפ וליפאו ,םינוילעה תודפעפה

 לא איבהש ,קילאיב .עבטה קיחב יחה טושפה םדאה חבשב ורשו ,רפכב םייחה

 תא ,ת�דליהו עבטה תריש תא תיטנפורה הקיטפתה תא תירבעה הרישה
 זמור תדפתפ םייוניע תכספ םה להקה םע ויסחיש ,לבוסה יפאה לש ורופיס
 ,סוחיי תרסחו היינע החפשפל ןב ,טושפ םדא ומצע אוהש ,ויארוקל 'יתריש'ב

 ,טושפה םדאה לע בתוכה ןפא םתס אלו ,םותיי לוכש תפילכו בער תפרח העדיש
 ופש הילעש ,תישיאה תוסנתהב ןאכ דקמתפ ררושפה .הדמולמ םישנא תווצפכ
 תיפרגויבוטואה תייודיווה הדפעה .םתוגהבו םתריציב בר שגד םינוקיטנפורה

 ינוע עדי ופצע ררושפה :ןניקסע תישיא תוסנתהבש ארוקה עונכש םשל הדעונ

 הנועבו תעב .תיריש היצנבנוק וזיאל הנענש יפכ םהילע בתכ קר אלו ,רוסחפו

 :הרואכל רתוס רסמ םהילא רדשמו ,תיביטקלוק הדמע טקונ ףא אוה תחא
 שי .בואכמו לבס ייח ,םעה ינבמ דחא לכ לש ורופיס םג אוה ישיאה וייח רופיסש

 תא קילאיב ארב םהבש ,םירישב תיפרגויב תויטנתוא לש הדיפ םג ןבומכ

 "םדא לכ" לש לרוג אוה ולרוגש( ינעה ןפאה סותיפ ,ולש ישיאה סותיפה

 אל הדיפ םג הלא םירישב שי ךא ,)ילרטילה ןבופב ,"םעה דחאיי לש ,לארשימ
 לש היצקלסב תרכינ תיתונמאה היצטקפאה .תיתונמא היצטקפא לש הטעפ
 לש תפתושפה תיאדיאה הפגפבו םכותל םייודב םינייפאפ בוברשב ,םירפוחה
 .םייטנתואה םירפוחה לשו םייודבה םירפוחה

 ,םעה-תלד לש הינבפ דחא לש ,טושפ םייח רופיס לעבכ ופצע גיצהל וז הפגמ

 תאו הלש הקיטאופה תאש ,תיטנפורה הס·יפתה תא ,ליעל זמרנכ ,הפאת ףא
 ותריש תא בותכל לחה ןהבש םינשב ,"האמה הנפנ,זיי תונשב קילאיב שכר היללכ
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1 ( רימש . 6  . 93-92 ; 75-74 'מע ,) 980

 .דועו 293 , 290 'מע ,)ו"משת( ןורימ 7.
 תיפארגויבוטואה הרישה יבציביי ירמאמב , 93-82 'מע ,) 1980 ( םיבושארה קילאיב יריש ירוביחב . 8

 . 168-166 ,)ו"משת( תולבה ררושמ רצרצה ירפסבו ) 1981 ( "קילאיב ב"ח לש

-יפרגויבה ןוויכה תא תובורחאה םיבשב הייחהש ,ןושארה המודמכ היה ) ABERBACH ( ךברבא . 9
 אוהש ,הז ירקחמ ןוויכב םיקסועה ןיבמ דיחיה םג אוה .קילאיב רקחב יטילבאוכיספ
; 1979 :ןכו ,) 1977 ( ךברבא :האר .ועוצקמב ןקיטילבאוכיספ 1977) ABERBACH (. 

 ייחב דוע ובתכבש ,"תיטילבאוכיספ" היצטביירוא ילעב ,םייתרוקיב םיבויד םג ךברבאל ומדק . 10
 וליעפהש םיבושארה ויהש ,)ג"צרת( ןדס 'ד לשו )א"צרת( רקב 'י לש םהיבויד ןוגכ ,ררושמה
 ןדס לש קילאיב תרוקיבב יטסיגולוכיספה ןוויכה לע .ותרוקיבבו קילאיב רקחב הלאכ תודותמ
1 'מע ,)ה"לשת( ןורדלק :האר ,התישארב 82-165 . 

1 1  ובתכש םיבשרפו )רבוחל ,רבזולק( רישה לש םייפרגויבוטואה וידדצב וקסעש ,םירקבמ . 
 תובשרפה הלביק הבורחאל .)יבשבוד ,רוא-ןב ,ןמלה( םידימלתל םיירלופופ רזע-ירפס
 ABERBACH :םג האר ; 1977 ( ךברבא לש םתרוקיבב ןוגכ ,יטילבאוכיספ דממ םג תיטסיפרגויבה

1 977 , 1 1 ( ןורימ לשו ) 979 986 (. 

 . 68 'מע ,)ד"שח( םתיייחכ םירבר ורפסב ,ריצ ןביאר לש יביידב הרצק הרעהל טרפ . 12

 .ליעל 6 'עה האר . 13
14 1 ( לארב תידוהי .   . 377 'מע ,) 1986 ( הבחבאה תא וכרדב לבקמ ןירימ םג . 47-46 'מע ,) 983

1 ( רימש . 15  .ליעל 6 'עה םג האר . 340-290 , 93-82 , 79-73 'מע ,) 980
1 'מע ,)ד"שת( רביחל . 16 1 3 . 

 .ג"סרתב ומשרב קילאיב לש ויתודלות .ט"ברחב בתכב 'תעקוב בלמ ,יוא' רישה . 17
 . 290 'מע ,)ו"משת( ןורימ . 18

 עיפומ םייטבתואה םעה ירישב .)'טייחה הבוי'( "המה םירדס השיש ,ךיבב תשש ,ןושמש" :הוושה . 19
 רפסמ אוה- העבש וא השיש ,השימח- לדה תיבב םידליה רפסמ :תובורק םיתעל הז ביטומ
 הרצ" הפוצמכ ןביאש ,תובב שש קילאיב הבומ ,'ול שי יבולפ' םעה-רישב . יגוליפיט-ילמס
 .הבמלאה ןמ�ל תיתימא "תחב" םא יכ ,"הרורצ

 .'ייח חרוא היה רזומ' םשב ,ח"פרת תבשב םסרפתה המאיפה לש ןושארה הקלח . 20
 אוה רבודה םהבש ,ותריציל ןושארה רושעה ףוסמ קילאיב ירישל תיבייפוא תיבורכיזה הדמעה . 21

 .רבחמה לש ותומדמ השישק ,תיביטקיפ תומד
 ירפ :האר ,תיאקילאיבה הימיבוטמהו ןויצ-תביח תריש חסובב הלוברפיה ןיבש בוריעה לע . 22

 9;)-74. 'מע ,)ז"לשת(

1 תבשב רבחתב 'וישעו בקעי' "םעה ריש" . 23  תויטילופ-תויתרבחה תורומתל הבוגת קפס אוהו , 923
 םייוביש לע הבוגת קפס ,)ץראל ותיילעל ןבוכתהו ןילרבב זא בשי קילאיב( תע התואב היבמרגב
 ולחב אלש ,רתוי תוריעצ תורמשמ לש ןתחימצ םע ,תירבעה הרישב זא וללוחת בש ,םייטאופ
 ."ףורגא"הו "סוכ"ה תפש ,הטוב הפשב

 • 252-251 'מע ,)ו"לשת( חמצ . 24
36 , 307 , 293-292 'מע )ו"משת( ןורימ . 25  ,תיטסירוגלא תובשרפל ומצע ןורימ ררגב םיתעל . 372 , 1

 ,לשמל ,אוה ךכ .טלחומה ימעפ-דחה יטסילאירה סיסבה רבדב ולש דוסיה-תחבה תא תרתוסה
 ,) 371 'מע( המואל ה"בקה ןיב קותיב לע וירבדבו ) 352 'מע( המואה-םאהו לאה-באה לע וירבדב
 ואיבהל יושעש ,ולש ושוריפמ עתרב אוה ,ןכ יפ לע ףא .)?ירוגלא ?ילמס( "רתוי הובג רישימביי
 "םירבדה לש יבופילופ שוריפ לש ןויסיב לכ ובאב עטוק" רישה יכ זירכהל רהממו ,תוריתס ךבסב
 ויפ-לעש ,יטמיכסה רואיתל תותייצמ תויביאב תוימייביב תוירוגלא קר ,עודיכו .) 372 'מע(

 תויטסירוגלא וא תוירוגלא תוריציב וליאו ,הללכב הירוגלאה תעפות תא ראתל ןורימ רמייתמ
 תוזחה תורמל ,'יתריש'ב אקווד ,ןכ לע רתי .םזילאיר לש תועלבומ תחא אל אצמב רתוי תובכרומ
 שי ,תיטסילרוטב"תיטסילאירה

'
 .טשפומה יאדיאה רושימב הליבקמ טרפו טרפ לכל טעמכ

 • 168-166 'מע ,)ו"משת( רימש . 26
 . 289 'מע ,)ו"משת( ןורימ . 27

 .םש ,םש . 28
 • 290 'מע ,םש . 29
 . 300 'מע ,םש . 30

 .הפ-קדפק 'מע ,א ,תורביא . 31
 . 367-365 'מע ,)ו"משת( ןורימ ; 41-37 'מע ,) 1980 ( רימש . 32
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 II כ ררושמה תומד
 "תומולח לעב"כו "עבט דלי

 קילאיב ירופיסב אונשה-בוהאה ןבה- "ףסוי סותימיי

 יקסבוחינרשט תריציב םיגילפמ םישודיח .א
 הנושארל קילאיב םעט הבש ,יקסבוחינרשט לש תילידיאה הרישה םע ושגפמב

 ומ המכ ולצא ובצוע ,ותריציב םימיל עימטה םתואש ,םישודיח לש םמעט
 לעביי דליה :וירופיסבש דליה תומדב םימיל ובלושש ,םייגולו פיטה םיסופדה
 ,ררחושמהו יארפה "עבטה דלי"ו ,)'חיפס'( ררושמה לש ותומד וב ,"תומולחה
 תשרפ .)'רדגה ירוחאמ'( םינוקיטנמורה לש "ליצאה ארפהיי לש ולוגלג

 תריציב דליה לש ותומד בוציע לע יקסבוחינרשט לש הילידיאה לש התעפשה

 תוננובתהל היואר ררושמה "ינא"ה לש ישיאה סותימה תיינב לעו קילאיב

 תירבעה תורפסה תוחתפתה לע היתוכלשה דצמ והו המצע דצמ וה ,וויעלו
 ."האמה הנפמ"ב

 תירנא'ז השיג םעו השדח הקיטמת םע ,השדח תואיצמ-תשיפת םע הז שגפמ

 תיטנ.כ\ל הרוצב ותריציב םנמא ואצמנש תומגמו תויטנ קילאיבב קזיח השדח
 ררושמה ויחבה אלמלא וזכ המצעב ילוא תושממתמ ויה אל ךא ,הליחתכלמ

 .ונממ ריעצה והער תריציב םישדחה תותואל שיש ,הברה תויביטקפ�ב ךרועהו

 םיריעצה םירפוסה ינשש איהו ,תרחא תורשפא ווידה ומ איצוהל ויא םלוא
 ותומכ-ויאמ החירפ תונש ויה "האמה הנפמיי תונש :םירחא תורוקממ ועפשוה
 םידלי ירפס תורשע רוא ואר רצק ומז קרפ ךותבו ,תירבעה םידליה תורפסל

 תורפסמ תפומ-ימוגרת לש עפשו תודגא יצבוק ,תויטמוטסירכ ,םיירוקמ

 םידקוממה ,הכינחה ירופיס לש םתחירפו םידליה תורפס לש התחירפ 1 .םלועה

 הבישחה ומ התעיבנש ,תחא העפות לש היד� ינש השעמל וה ,תודליה תפוקתב

 םייעבט ,םיטושפ םייחבו תודליה םותב הנימאהש ,תיא;סורה תיטנמורה
 עבק-תויומד וה "תומולחה לעב"ו "עבטה דלייי לש םהיתויומד .םיינומרהו

 תיסורה תורפסה ומ ווריכ;:ה םיררושמה ינשש ירבו ,תיטנמורה תורפסב

 תידוהיה תורפסה ומ םימידקת םגש ,תורשפא ללכמ ףא איצוהל ויאו .תינמרגהו

 יכדרמ לש םירוענהו תודליה תונורכיז- םיררושמה ינש לש םהיניע דגנל ודמע
 .םחבשב שורדל הברהו וכרד תישארב םהמ םגרת קילאיבש ,לשמ ךרד ,ימע-וב
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 רקיע תא יקסבוחינרשט בתכ ןהבש ,"האמה הנפמיי תונשב .)ולש תויליריאה

 תומאופה לכ תא ץבוקמב קילאיב םג בתכ ,תוילידיאה תביטח לש ך;ניינמ

 לש תוילידיאה רקיע .'חולישה'ב ומסרפתנ ןבורש 3 ,ולש תועדונה

 ןמז קרפ ךותב ליבקמב אופא ובתכנ קילאיב לש תומאופה לולכמו יקסבוחינרשט
 .ידמל רצק

 לש ותופתתשה םג הרשפאתנ 'חולישה' תכרעמל רנזולק לש ותסינכ םע

 'םויה םוחכ' תאו 'תוביבל' תא ןכאו ,תדבכנהו תיזכרמה המבב יקסבוחינרשט

 הנמתנש ,קילאיבל רבכ החלשנ 'םויה םוחכ' הילידיאה( 'חולישה'ב רבכ םסרפ
 םינשב ריעצ היהש תורמל .)'חולישה' לש יטסירטלבה רודמה ךרועל-1904 ב
 ."רפס תירקיי לש הימוחתב ונממ תוחפ אל יקב יקסבוחינרשט היה ,קילאיבמ

 םתוחתפתה לש הז בלשב ךא ,םיעשתה תונש תישארב םכרד ולחה םיינשה

 הז קילאיב וליאו ,הריש יצבוק ינש ותוכזל יקסבוחינרשט רבכ ףקז ,תיתריציה

 ;ששח תא קילאיב עיבה ,םימיה םתואמ ויתורגיאב .וירפס רוכב תא םסרפ ךא

 דיתעש ,יקסבוחינרשט לואש ריעצה ררושמה לש המיהדמה ותוחתפתה ינפמ

 ,ךויחב םנמא( ראית קילאיב .הרישה רתכ תא םיררושמה ויער לכמ לוטיל יליא

 לכ דציכ )םייתימא תוששח םג םירתתסמ תויטסירומוהה תוטס'זה ירוחאמ ךא

 וארקיו יקסבוחינרשט ינפל שאר ופוכי ,ומצע אוה תוברל ,םיררושמה רתי
 4 ."!ךלמה יחייי :ותמועל

 ינש תא םיחיטבמהו םיריעצה םיררושמה ינשב תוארל ורהימ ר;דה ירקבמ

-תיבב תועוטנ ןיידע וילגרש ,ררושמ קילאיב :הייחתה תורפס לש הייוליג

 יקסבוחינרשט וליאו ;תולגה רעצו ינועה ,תורדקה ררושמ אוהו ,ן W יה שרדמה
 תונוסחה ויפתכ לעמ השרומה לטנ תא קו�ש ,הבהאהו רואה ,םייחה ררושמ

 םג ,תוללכה לש ןכרדכ .הרובגהו יפויה ת�ינלהה יכרע םה ויכרעו
 הימוטוכיד הבר הדימב התייה ,םיינשה ןיב לוכיבכ הררשש ,הימוטוכידה

 היה יעבט ךאו ,הלא ןי V מ תוללכה הדדוע םתריצי לש יולגה הד� ,םנמא .המודמ

 םתריציל ונזוא הר.כיש ימ ךא ;רתויב טלובהו יולגה דצל וספתנ םירקבמהש
 "םיינדהיי םידדצ לש יוביר םג ריעצה קילאיבב הלגי ,םימיה םתואמ

 תא :"אתוקניד אסרג"ה ידדצ תא םג ריעצה יקסבוחינרשטב וליאו ,םייבאישטינ
 אקוודש ףא ןכתיי .ויתודימו ויכרע לע ,ויתורמוחו ויתוכלה לע תודהיה םלוע
 לא יתוא הבריק ויגהנממו תיבה ןמ םימיה םתואב יקסבוחינרשט לש תוקחרתהה

 תיתרוקיב ןיעב ילוא םתוא האור היה םהמ קחרתה אלמלאש ,םיכרעה םתוא

 רייוצמ ,הנשה תומי לכ לש טושפ ידוהי ותוא ,"רש f ה ידוהיהיי תומד .רתוי

 שדחהש ,רבכ עדויש ימ לש וניע ,תטפוש אלו תינחלס ןיעב ולש תוילידיאב
 . ויה אלכ ומלעיי טעמ דוע םינשיה םיכרעהשו ןשיה תא תשרל דמיע
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 דלייי רבדב רוגשה יטנפורה ןויערה תא לשפל לוטינ ,שודיח הלוכ ןכ יפ לע

 דלייי אוה הלוולוו( הז ןויער לע היצאירוו ונינפל ,הרואכל ,ליצאה ארפה "עבטה

 ןכו )תועוגפ תויח לשו םיפורפ תוחוקל לש םעייספ ,שפנ-ליצאו יארפ ,"עבט

 ףאש( רפכב טושפה םדאה לש םיינופרההו םיפימתה םייחה ןויער לע היצאירו
 ,ץק ןיאל ןהב·השד תורפסהש ,)םייחה תפהוזב םהדזנ אלש ,םימת דליכ אוה

 ,עבטה קיחב םייחה תא סנ לע הלעפה ,תיטנמורה היצנבנוקה תפועל ,םלואו

 תותחשופו תותו�עפ תויופד רפכה אלמ ןאכ ,םירשואפו םייביאנ םישנא תראתפו

 לוכיבכ ,)תחשוהו קוזינ ופוג ךא ,שאה ןפ םנפא לצינש ,"יולצהיי ןהל שארו(

 רבדב יטנפורה ןויערב המולג הבורמ תויביאנ יכ ,יופסב רבחמה ונל זפור
 יניארקואה רפכב ,רשואמהו טושפה םדאה לש ותופלשו ותוירסומ
 םיארפ עבט ידלי םג וב שי :ערה ןמ םגו בוטה ןפ םג שי ,ונינפלש "הילידיא"בש

 ,הפרו,זו עשר. םג וב שיו ,הדשה יחפצכ הבורפ תויעבטב םיחפוצה ,םיליצאו

 ויחא לש תינונטקהו הנטקה םתיפרת ןיב לדבהה ןאכ טלוב( חרוכפ אלשו חרוכפ

 םיסוסה תבנג ןיבל ,םישקה םייחה יאנת לשב תישענה ,הלוולוו לש םינוונחה
 וב שי ,)וישעפב תוירבה ואצפ לוספ הפ לוכיבכ ןיבפ וניאש ,םפתיפה הקסוב לש

 ,םירשואפו םיינופרה םייחל הבורע ןניא הלא ךא ,תומיפתו תוטשפ רפכב

 אוה ,תויתורירשו תויפתס תוביסנב וינוקז ןב תא ל�קזש ,החפש לש ורופיס

 ,ןיע-הארפ ךא איה תילידיאה ת�זחהש ךכל הפג דה

- עפשפ-יתרת ,תומיפתה תא סנ לע הלעפ תיטנפורה הבישחה תרגש

 ותואש , ןורתיי איה טושפה םדאה לשו דליה לש ותופיפת :ת�פלשהו ת�יביאנה

 לש ותופיפת ,ונינפלש רופיסב ,םרב ,תוברתה יקוחל ותעינכ םע םדאה דבאפ
 הניאש ותדיפע ,שאה ינפפכ וינפפ תחרוב הביבסהש ד,רטפ איה הלוולוו
 תילכת ירסח םירבד רחא ותפידר ןכו ,חוקלה דצלו רשויהו קדצה דצל הפוקפב

 ,ויח�פ ותוא תוקיחרפ )םיעוגפ םייח ילעבו םייח ירצק םיחרפ( תלעותו

 לכ וליא רתוי קדוצו רתוי הפי תויהל לוכי היה םלועה ,ת�איצפה ןפ , ותביבספ

 בטל ,הנוש ת�איצפה ךא ,לכשה-הפרו םיפתה הלוולוו ופכ םיגהונ ויה ויאורב

 די וזיא לש הפויק לע וליאכ זפרפ רישה תישארבש עבטה רואית ,בטופלו

 ,הנועל הנועפ האירבה תא העינפו היגרנאה רופישל תגאודה ,עבטב תנוו�פ

 אוהו ,םייעבטה תודרשיהה יקוחל וליאכ הנענ וניא הלוולוו ,םלואו ,הנשל הנשפ

 הפוס ןכ לעו םייחה תפחלפל םיינרופצבו תועתלפב הננוח אלש ,הנטק היחכ

 ,תואיצפה ביוחפ טעפכ אוה בוצעה

 הילידיאב יתרבחה עורה לש תויסחיהיי ,הרפאפב השיגדה ףסוי-רב לטופח

 ית�ן; וrבש ,יקסבוחינרשט תריציב ירסופה םזיביטלרה תא 5 ,'''םויה םוחכ'
 לש ותופב "םשא"ה והיפ רוריבב תעדל ןיא וrבשו ,תחא ת�שי םה יטתס�הו
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 :ןלהלכ המכיס הירבד תא .הילידיאב תיגארטה תומדה יהימו ,הלוולוו

 ותוא תוארל תלוכיהו ,�לוולוול השענש לוועה לש היצזיביטלרה
.. ( ונדבא לע רעצה תא תולטבמ ןניא ,הביטקפסרפב  ךא ) .
 םתלוכי לע רקיעבו םג היגלטסונב ןאכ קפרתמ יקסבוחינרשט
 לע םיכרבמש םשכ הערה לע ךרבל ןשיה ר;דהמ םידוהי לש תישפנה

.. ( הבוטה  תורשפא ילידיאה רנא'זל חתופ אוה וז תונמדזהב ) .

 לא ותוא תרבחמו תחא הניחבמ הילאירב תולתהמ ותוא תררחשמה

 .תרחא הניחבמ הילאירה

 םג ןאכ חתפנש ,ןועטלו ףסוי-רב לטומח לש םיחוכנה הירבד תא ביחרהל ןתינ
 החגשהב וא ,"תיהולאה תינכת"ב תולתה ןמ תידוהיה תואיצמה רורחשל חתפ

 היה יעבט ךא ירה .עבטה יקוח תא תנוו!;:מה ,תרחא תינכתל הרוביחלו ,הנוילעה
 ,הלעמ יפלכ המישאמ הקעז ררוג היה הלוולוו לש ימתסהו ירקמה ותומ ףל רבדה

 הריקפמו םינטקה היאורב לע החיגשמ הניאש תיהולאה החגשהה יפלכ החטה

 רחוב היה ,רעשל רתומ ,הקעזו החטה לש וז ךרדב( יתורירשה םלרוגל םתוא

 .)המוד רופיס רפיס וליא ,רי 3l צה קילאיב תוברל ,אוהה ר;דה ינבמ רחא רפוס
 לכ יניע תא ףיצי תועמד לש לגש היה יעבט ;בש ,רתויב שגרמה עגרב ,הנהו

 הייפרה וב שיש, יתורירש ףוסב ,תחא-תבב הריציה תרמגנ ,תולעופה תושפנה

 יכ ,אלכה-תיבל סנכיהל םיסוסה-בנג הקסובב ץיאמ רמושה םיכ;י :קוחירו תימוק

 ."ץוחב בשוי תויהל ריסאל האי אלויי ,תרוקיבל רלבלה אובי טעמ דוע

 קר אל ,קילאיב דע גיילימ ,תירבעה המאופב תזמרנ םימש יפלכ החטהה םצעב

 תושייב דורמל תורשפא ןיא ירהש ,וב היומסה הנומאה ףא אלא לאב הריפכה

 תורפסב הנושארה הריציה ילוא איה יקסבוחינרשט לש ותריצי .תמייק הניאש

 ףקשמה ,רבודה דצמ( לוועה לע אימש יפלכ הסרתהל םוקמ ןיא וrבש ,תירבעה
 ונינפל ןיא .הליחתכלמ הנומא הב ןיא יכ ,)עלבומה רבחמה לש תומרונה תא

 וא גיילי תריציבכ ,הנוילעה החגשהה ןמ הבזכאה לשב הנומאמ ןקורתנש םלוע

 סיסבבש ,"תיהולאה תינכתייל רכ�ו דירש לכ וב ןיאש ,םלוע םא יכ ,קילאיב

 האמה לש היינשה התיצחמבש תורפסה וליפא( ט"יה האמב תירבעה תורפסה
 םירבד חיטהל הגהנו ,רהצומב תינוליח התייהש ,קילאיב דעו גיילימ ,ט"יה
 ילוא הנושארל 6 .)ןיטולחל הנומא לוטנ םלועב הלעפ אל ,אימש יפלכ םישק

 ותוא םינווכמ םייניוורד םיקוחש םלוע גיצמ יקסבוחינרשט ,תירבעה תורפסב

 ךותמ קלח וניא לוועה .לוועה לע הקעזל םוקמ ןיא ןכ לעו ,"הנוילע החגשהיי אלו

 קר היפל ,עבטבש תיטנרפידניאה תויקוחה ןמ קלח םא יכ ,שנועו רכש לש ןזאמ
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 ,)םיינרופיצבו תועתלמב םננ Q עבטהש ,םירוצי םתוא( "ודרשיי םיננוחמהיי
 הילכה םג ,הלא םיקוח יפ לע .דחכיהלו ףרטל תויהל שלחה לע רזגנ היפל רשאו
 םג אוה הלוולוו לש ופוס ןכ לעו ,עבטה לש תללוכה תינכתה ןמ קלח םה תוומהו

 וליאכ םייחצנה עבטה יקוחש ,וילאמ ןבומו יעבט ףוס םגו יתורירשו ימתס ףוס
 ,"חקל 'הו ןתנ 'היי יכ ,ןידה תא לביק הלוולוו לש ויבא .שארמ ותוא וביתכה
 םישלחהש ,ועבק אנד תמדקמש עבטה יקרח יכ ,ןידה תא לבקמ עלבומה רבחמהו
 הלילהו םויה יקוח תמגודכ ,םייחצנה עבטה יקוחבו ,ורתוויי םיקזחהו ודחכיי
 .םידרומ ןיאו םימחלנ ןיא ,הנשה תונוע יקרח תמגודכו

 ןורהא-השמ :םייחה תמחלמב דורשל רחילצהש ,תויומדב האלמ הריציה
 הלוולוו לש ריח� ,היילתה לבחמ לצינ "יוג"ה הקסוו ,הפרשה ןמ לצינ "יולצ"ה
 המשנ ,הלוולוו קר .םינטק המרמ-ישעמב תושדה לש היתור.דגב םחליהל ודמל
 תמחלמ יללכ תא דמל אלו םיינרופיצו םייפלט ףשח אל ,"ןידה אמלעמ הניא"ש

 .םיבאדזמו םיבאתסמ לוכה הבש ,םייחה

 אוה יזכרמה :"ךופה םלועיי לשו םיסקודארפ לש הריצי אופא איה 'םויה םוחכ'
 תוריציה תחא םג ךא ,"עבט דלייי לע תיטנמור הריצי איה. יזכרמ לפטהו הב לפט
 הלעמ התואש ,תומימתה :תירבעה תורפסה העדיש ,רתויב תויטנמור-יטנאה

 תעייסמ תובאתסהה וליאו ,ץקה תא 'םויה םוחכ'ב השיחמ ,סנ לע הקיטנמורה
 ךא ,יתורירשו ימתס ףרס אוה ,הילידיאה רוביג ,הלוולוו לש ופוס .תודרשיהל
 דדצמ וניא עלבומה רבחמה .םייחצנה עבטה יקוחל הנענש ףוס י,לנויצר םג

 רפסמ םא יכ ,תויומדה יפלכ הדמע טקונ וניא ףא אוה : םהב רפוכ וניאו םיקוחב
 .היתפמ� ךותמו החנא ךותמ ןרופיס תא

 היתודיחי לא םג תלחלחמ הריציה לש התיתשתב העובטה תוילסקודארפה

 הדובעה ינתונ תא דחשל ךירצ םויה-ריכש ובש ,"ךופה םלועיי ונינפל :תונטקה

 ובש ,םלוע רנינפל .םהל קוקז אוהשמ תוחפ אל ותכאלמל םצעב םיקוקזה ,ולש

 ונינפל .ומצע לע רומשל ול חינמ ורמושו ,אלכה תיבל ץוחמ ישפוח בשוי בנגה

 וניאש ,חלצומ אלה ןבה תאו ,תונוונחב םישוע םיחלצומה םינבה ובש ,םלוע

 רחסמה תא לישכי אלש ידכ ,ודומלתו וירפס לא םיחלוש ,ףלא תרוצ עדוי

 רעוב ינשה וליאו ,הפרשה ןמ לצינ דחאה ובש ,םלוע ונינפל .םזגומה ורשויב

 תונערופמ טלפמ שמשמה ,םיענהו לצומה םוקמה ובש םלוע ;גלשה ןמ שאכ
.. אוה ,םוחה  . םירוסאה-תיב .

 האלמ תיממעה תורפסה :ןהיפ לע ןאכ תוכפהנ תויתורפסה תויצנבנוקה םג

 םג .םינבמ ושאונש רחאל ,הנקז תעל םהירוהל ודלונש ,םידלי לע תוישעמב

 םירוהל דלונ אוה ןיא ךא ,"םינב לש שואיי רחאל" אבש ,םינוקז ןב אוה הלוולוו
 דציכ ודמלש ,"םיחלצומיי םינבב וכרבתנש םירוהל םא יכ ,םינב יכושח
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 חרס ,ויח�לו וירוהל "חיפסיי ןימכ אוה םינוקזה ןב וליאו ,םייחב "םירדתסמיי

 תולחמ לע םירופיסב הברמ תיממעה תורפסה .רתוימו הסיפת-השק ,ףדוע
 סנ םוש רא ,רונתכ םימי השולש רעוב ןטקה דליה ןאכ וליאו ,סנ יכרדב ואפרנש
 תציפקיי לע םירופיסב הברמ ףא תידיסחה תיממעה תורפסה .שחרתמ וניא
 וליאו ,לארשי-ץראל תולעל רמוא רמגש ימל םירוקה םינוש םיס� לע ,"ררדה
 תרופיסה לש היתוינבת יפל ,סנ לש ותושחרתהל םיאתמה עקרה לכ םקרתמ ןאכ
 .הרוק וניא סנה רא ,תיממעה

 תוילידיאה ןיבמ תילידיא תוחפה הריציה הרואכל איה 'םויה םוחכ' הילידיאה
 תיגארט תירופיס המאופל םיאתמה ,אלמ םייח רופיס הב שי .יקסבוחינרשט לש
 ירשקב הזל הז םירשקתמ םינושה היקלח .הילידיאל םיאתמ אוהשמ רתוי

 ,תללוכ תועמשמ הל אוצמל וליפא ןתינ .םיבכרומ טסרטנוקו היגולנא
 לע תזמרמ רישה תחיתפ :תורחאה תוילידיאב האצומל השק ללכ-ררדבש

 ףולחב בלבלל דיתעו הכורחה ץיקה תמדאב אבחנה ןיערגה לש ותויחצנ
 סינודא רופיסב תיחרזמהו תינוויה היגולותימב תמלגתמה תויקוח ,תונועה

 :ןיינעמ יוניש יקסבוחינרשט ררע רוגשה יגולותימה רופיסב םג ,םלואו .זומתהו
 ויבאש ,תמ רענ םא יכ ,ורבק לג לע בלבל חר�ש ,סינודא וא זומת אל ונינפל
 םיחרפ בהאש( ונב רבק לע םיחרפ חיניו םייוגה גהנמכ גהניש ול יואר םא ססהמ
 לעו תוומ לע רופיס ונינפל ןאכ ןיא .)"תלעות"ו "תילכתיי ירסח םירבד ראשו

 תוומ לע ד,חאכ קיתעו ינרדומ ,יטסילאיר רופיס םא יכ ,םודקה סותימבכ ,הייחת

 תוראותמה ,הניארקוא תומדש .ונממ ליצה אל סנ םושש ,דחאכ יעבטו יתורירש
 אלב יורשהיי ,שומכ םלוע ותוא לש ורואיתכ ןה ,םיטהולה זומת ימי םצעב ןאכ
 .'זומתה תומ' יקסבוחינרשט לש ורישב ,"סנ

 קילאיב ירופיסב "רופה םלועיי .ב
 םא יכ קילאיב ירישב אל אוצמל ןתינ 'םויה םוחכ' הילידיאה לש המושיר תא
 לכ ובש 7 ,"רופה םלועיי ןכ םג בציע 'רדגה ירוחאמ' ורופיסב .וירופיסב

 ייומד םה "םייוג"הו "םייוגיי ייומד םה םידוהיה .םיכפוהמ םיפיטואיריטסה

 ,רבד לכל "םייוג"כ םיראותמ "דהייתנ"ש םיצעה רברפב םידוהיה ידלי :םידוהי

 ןימב דחפו רוצמ ייח היחה ,היוגב םיללעתמ םה .תינוציחה םתרוצבו םהיגהנמב

 תרוצכ איה רברפב םידוהיה םירענה לש םתרוצ םג .המצעל התנבש "וטגיי
 לש ותומד .תויסוסו תולודג םיינישו בחר ףוצרפ ילעבכ םיראותמ םה :"םיצקשיי

 תירופיסה ותריציב הגלפתנ ,קילאיב לש ותעדותב קומע התרחנש ,הלוולוו

 "עבט דלייי ןימ אוהש ,'רדגה ירוחאמ'מ חב לש ותומדל :תוחפל תויומד יתשל

 לש ותומדלו ,חמוצהו יחה לא רשמנו םייוגה ידלי םע עעורתמה ,יארפו יתייח
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 ,ףל $t תרוצ עדוי וניאש ,תימולח לעבו םינוקז ןב אוהש ,'חיפס'מ קילאומש

 םיעוריאב שמוחה ןמ תוישרפ בברעמו ףנכה ילעבבו העיקשה יננעב ןנובתמש

 .תירפכה ותביבסב םישחרתמה ,אמויד יניינעמ

 עבטה יקוחל הנענה ,"עבט דלייי ןימכ ראותמ ,'רדגה ירוחאמ' רוביג ,חנ

 והבגתנ אל םלועמ וליאכ ,יתרבחה רסומה יקוח ללכ וארבנ אל וליאכ ,דבלב

 לכ יבא לש ומש תא אשונ ףא אוה .םדאה ינב ןיב עזג לשו תד לש תוציחמ

 תיפוסאה םע עעורתמו םלצב םיארבנה לכ ןיב לידבמ וניאש ימכ ,םיעזגה

 .םילרעה "םיצקש"ה םעו "היוג"ה

. ( אתיב אפלאב םגיי יכ רמאנ ירפכה ר�נה הלוולוו לע  ךלוהכ ,לשכנו ךלה ) ..

 המיי דמל םרט ,"רדח"ב וידומילב השקתמה ,חנ םג והומכו ,"תואסנולכ יבג לע

 טיניי( תעדונ תידיי הרמימ לע םנמא תססובמ חנ לע וז הרימא ."ףל $t ל בלצ ןיב

 ךא 8 ,)ףל $t ןיבל בלצ ןיב המ תעדל אל :רמולכ ,"ףלא ןייק ראפ םלצ ןייק ןסיוו

 .הל םינפ לפכ תוחפלו ,רתוי הבועמ תועמשמ תלבקמ איה קילאיב לש ורופיסב
 ,לדוגמה דליה לש הדוריה תירוטומהו תילכשה ותוחתפתה לע תזמרמ איה

 איה .סרוסמ בלצ ןימ וידי תחתמ איצומו הכלהכ ףל $t תרוצ טטרשל לוכי וניאש

 "ץקשיי ןימ םהומכ אוה ףאש ,םייוגה ידלי לא חנ לש ותוברקתהל תזמרמ ףא

 הנומתה תבחרתמ 'חיפס'ב .היכרעגזו תודהיה ןמ קוחרה ,יעבטו ראות-הפי
 ,יממעה םייחה ןויסינ לש והתיצמת איהש ,תידייה הרמימה :ףסונ חפנ תלבקמו

 לש הנקויד תומד תא ףל $t תואב האורה ,תומולחה לעב דליה לש ורופיסל תכפוה
 "םלצ"ה םלוע תגיצנ תא ,עמשמ .םיילד ינשו לסא תאשונה ,היוגה םימה תבאוש

 .ושארל רידחהל אוושל הסנמ ודמלמש ,תודהיה ידומיל תא אל ךא ,האור אוה

 לולכש םושמ קר ןיא תרכזנה תידייה הרמימה לש התזחמהבו השומימו;:
 ןממסב בכרומ שומיש םושמ םג םא יכ ,תוא תרוצ עדי אלש ,הלוולוו לע רמאנה

 '. הברו:: יקסבוחינרשט םג :יקסבוחינרשט לש תוילידיאל ינייפואה ,ןיינעמ ןונגס

 תואיצמה ןמ ילרגטניא קלחל םתכיפהבו םיידיא םיבינ לש "םתזחמה"ב
 יפיטואירטסהו יביטקלוקה םדצמ לוכיבכ תומלעתה ךותמ ,רישב תימעפ-דחה
 עסקיש �" יממעה בינב ידוראפ שומיש ךרוע אוה ,לשמל ,ךכ .הלא םיבינ לש

 איה ףא הלוכי בר לצא היוג תתרשמ( "הלאש � ןענעקספ ךי;א ןעק בר � ייב
 תחצנתמ היוגה תנמואה הכודבי .'הלוח הל'רב' הילידיאב 9 ,)הכלה קוספל
 רמאמבו( דמשל לזג אוהש לע תוניצרה אולמב וב תרעוגו ,הל'רב םע הכלהב
 / םידוהי יתבב השמיש הנש הרשע-הנומשיי :ויארוקל רפסמה הלגמ רגסומ
 המימתה היוגה תתרשמה .)"'תידוהי' רבדל הביטיהו ןידו ןיד לכ לע הדמעו
 ןיב םירגה ,םידוהיה הילעבמ רתוי הכלה יניינעב הדיפקמ םימשה-תאריו
 .םייוגה
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 לא הרתי הברק הלגמ קילאיב לש חב םג ,יקסבוחינרשט לש הלוולוו ומכ
 ינבל תינייפואה ,וז תונעדי ונבל האב ן�נמ ז:.:גי;תה ,ויבא לש ובל תנגמל ,עבטה

 ,רדגה ירוחאמש ןגה לש תנטקומ האובב ןימ ,ורצחב הגורע לדגמ אוה .םייוגה

 תאז תמועל ךא ,ןונחה ידוהיה םלועה ןמ רתוי ירזכאה( ייוגה םלועה תא למסמה

 בלבלכ לדגמ אוה .)היבוברעו רועיכ ולוכש ,ידוהיה םלועה ןמ רתוי יטתסא םג

 לש הרצחבש םייאמהו לודגה בלכה ,ןיפירוקשל תנטקומ האובב ןימ ,ןטק

 םתוא םילדגמ םניאו םיבלכמ םידחופ םידוהי יכ ,עבוק פיטואירטסה( "היוג"ה
 דומלל םוקמב .םינוי ורצחב לדגמי עשפ לע אטח ףיסומ ףא אוה .)םרצחב
 ,וניאש ימל למס איה ,לשמל איבוקב קחשמ ומכ ,םינוי תחרפה ירהו ."רדח"ב

 תודעל לוספ ,וקוסיע רקיע והזש ,לארשימ םדאו "םלוע לש ובושיי"ב קסוע

 דחא אוהש- הלוולוו לש הרתיה ותביח תא חוכשל ןיאו .)ג ,ג ןירדהנס(
 םע עעורתמ הלוולוו םג .ורצחב לדגמ אוהש ,םינויל- חב לש ותומדל םילדומה

 רפסמה ריעמ וילעו ,םינויה יגוס לכ ןיב לידבהל םהמ דמולו "םיצקש"ה

 "?םכימימ םינוי יחירפמ םידוהי םתיאר אמשיי :הינוריאב

 וליאו ,םוי ישק םינוונח לש הרבחכ תידוהיה הרבחה תראותמ 'םויה םוחכ'ב

 לא ,הנשו דמלש אלב םג ,ו::מצעמ ההמכ ושפנש ,שפנ-הפי "עבט דלי"כ הלוולוו

 ןיעדוי אלבו הנווכ אלב גרחש ,אוה .יטתס 5! ה לשו ית 5! ה לש םבוליש
 ןיא םייחה תמחלמב יכ ,וייחב וז הגירח לע םליש ,הרבחה לש היתומכסוממ
 תראותמ תידוהיה הרבחה ,'רדגה ירוחאמ'ב .הלאכ תורתי תומשנל םוקמ
 תומכסוממ גרחש ,ראות הפי ריבאכ- חכו ,םוי ישק םינולגע לש הרבחכ

 יללכ .התחשהו ןוסיר לש ךילהת רבוע- הלוולווכ אלש- חב ,םלוא .הרבחה
 רסומהיי לש ויללכב םיפלחתמ ,ותודליב וב םיטלושה ,"יעבטה רסומהיי
 אוה ,"עבט דלי"מו ליצא ארפ סוסמ .ורגבתהב לבכנ אוה םהילאש ,"יתרבחה
 .תורסומו המתר ובג לעש ,ףלואמו עונכ רוצי ,הרושה ןמ ידוהי ךפוה

 לבקמ וניאו ,םייחה תמחלמ לש היללכל ןברק לפונ יקסבוחינרשט לש ורוביג

 ,תאז תמועל ,קילאיב לש ורוביג .םינוונחה ויחא לש תופלוסמה תומרונה תא

 היללכ תא דמול אוה ,לדומ ול שמישש הלוולוול דוגינב .ףסונ דחא דעצ דועצ
 ךכ .םיצעה רברפ לש תופלוסמה תומרונה תא ומצע לע לבקמו םייחה תמחלמ לש

 תא םישרהל ידכ בכור אוה ובג לעש סוסה תמגודכ ,ליצאו יארפ סוסמ ךפוה אוה

 .תויתרבחה תומכסומה תלגעל םותר ,ןח-רסח הדובע-סוסל ,רפכה תונב
 ,יטתסאה לאו יעבטה לא ךשמנ אוה :"תפי לש ותופיפי"מ שי "יוג"ה הלוולווב
 םי w ל ול ייאר אמש ותעדב ויבא ךכוח ףולח-ינב םיחרפל הברה ותביח לשבו
 :"תפי לש ותופיפי"מ שי "יוג"ה חכב םג .םייוגה גהנמ הזש ףא ,ורבק לע םיחרפ
 ינב לש 'ר'פס''ה םלוע לא ךשמנ וניאו יעבטה לאו יטתסאה לא ךשמנ אוה ףא
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 קילאיב תריציב "תומולחה לעב" דליה לש ודיקפת ,ג
 יארפו םימת "עבט דלי" םג אוהש ,'םויה םוחכ' הילידיאה רוביג םע הז שגפמ
 רומאכ קזיח ,תוישרפה לכ ויב בברעמה ,"תומולח לעביי םגו הדשה-תיחכ

 יכ ,הלגמ ונויכרא .םכרוצ יד ויידע ולצא ולשבתנ אלש ,םייטנטל םיווק קילאיבב

-ומכ הביתכבו הזורפב ,הרישב- םיבורמ תונויסינ קילאיב ךרע זא דע

-תיפיטיכראה וא תישיאה ,תודליה תפוקת תא ותריציב בצעל- תירטנמוקוד
 ח"י וכרוע ינפב קילאיב הדוה ,ט"נרת תנש ףוסב .הבורמ החלצה אלל ,תיטנמור

 יכ ,)'ביבאה'( םידליל ףסאמ לש רואל ותאצוה תארקל זא ונוכתהש ,יקצ ינבר
 התואב ,ווגר'זב רמאיהל םיחונ ,רדחהו וטיגה תודלי ,םיקדה תודליה יעוגעגיי
 םרפסל יתיסינ םימעפ המכ .שדוקה וושלב ורמאיישמ ,םיארבנ םהש וושלה

 הניא תירבעה ,עמשמ ןן"םהל לכוא ,ינא שיגרמ ,ווגרזבו ,הפי הלע אלו ק"הלב

 ר f ינ םילקבש לק ףויז לכ ה�ש ,םידלי לע וא ,םידליל הריציל ויידע הרשכ

12 ,לקנב  

 תדקמתמה ,הכינחה תורפסלו םידליה תורפסל החירפ ימי ,רומאכ ,ויה םימיה

 ילשמ אלא דליל הנתנ אלש ,תיליכשמה תיטקדידה תורפסה ירחא .תודליה ימיב

 תורפסה תא ףיצה ,יארחאהו רגובה ,השעמה םלועל ותרשכה םשל ,המכח
 חירש רבד לכל זבו ,ווימדלו תושגרל ,םירציל רורד ארקש ,יטנמור לג תירבעה

 ,) 1896 ( 'םידליה ודע'ל המדקהב ,ונממ ףדונ תומכסומ לשו תונרמש לש

 ינא ץפסיי :בויבט ח"י ךרועה בתכ ,םידליל תוארקמה ויבמ תירלופופה הארקמה
 תוביסמ( ונברקמ הדחכנ רשא ,לארשי-ינבל תודליה תא בישהל טעמ רוזעל

.. ( ונילא הבש אל ויידעו םינשב תואמ הז )תוימינפו תוינוציח  רוזעל ינא ץפח ) .

 םיגציימ הלא םירבד ."דעומ אב םרטב וניקזי אלש ונידלי לע רומשל טעמ

 תרוקיב לש בוליש והבו ,תימואלה הייחתה תונשב ועמשנש ,תובר תויואטבתה
 ,"רדח"ה ידליל עושעשו קוחש איבהל תשקבמה( תיטסיביטיזופ-תילאוטקא
 חור טעמ איבהל תשקבמה( תיפוסו ירוטסיה תרוקיב לשו )םהמ הלזגנ םתודליש

 ומו עבטה ומ קתונמ ,תולגב תולבה ויתומצע תא ררוגה ,וקזה םעל תודלי

 ,"ותודליייל םעה תא בישהל תינ;קיוןה העיבתה העמשנ הלא םינשב ,)המדאה
 13 .ותמדא לעו וצרא לע יח ה�ש ,האירבהו המימתה הפוקתה לא ,וייח רקוב לא

 דליל תושדח ךוניח תוטיש :ישעמ יגוגדפ סנסנר םג הוולתנ וז תירופטמ העיבתל

 ד.ועו םידלי תורפס ,רעונלו םידליל םינותיע ,רגבתמלו
 ירישב :תוליבקמ םיכרד המכב "הפוקתה חורייל הנענ ומצע קילאיב

 תומד קפס איהש ,תומד בציע םהבשו ,"האמה הנפמיי תונשב בתכש םירירפצה

 תודליה תולאשמ תא ברעמה ,רגוב ררושמ לש קפס ,רגבתמ לש קפס ד,לי לש

 תודליה-ירישב ;תודליה לע קפרתמה ,רגובמ ררושמ תולאשמ ,ולש ויתולאשמב
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 ירישב ; 14 )'סנירג' ,'גראב ןכיוה םעד ףיוא'( ןמצע םינש ןתואב בתכש ,םיידייה

 ארק םהבש ,)'ת�דלי השעמ'ב דחוימבו( ןמזה ותואב בתכש ,םייסדנוקה םידליה

 ירופיסב ;םולחהו הלטבה חבשב שרדו תוינרמשה ךוניחה תוטיש לע רגית

 .הטויט חסונב ורתונו ומלשנ אל םבורבש ,רפכב קילאומש רענה לש ת�דליה

 םרובע דעתיש קילאיבמ ושרדו ,"ןמזה חורייל וספתנ םירקבמהו םיל"ומה םג
 'מ םע םיקהל םימיה םתואב ןנוכתהש ,יקסב'צידרב י"מ .ותודלי רופיס תא
 תורפסה לא איבהל הצר ,"הייחתהיי םשב ,ולשמ םירפס תאצוה זיירפנרהא

 תויפרגויב תרדסב תאצלו םיינרדומה םייפוריאה חורה יכרעמ תירבעה

 ,םקיר הבשוה ,וייח רופיס תא ורובע הלעי הזש ,קילאיבל ותיינפ .תויתורפס
15 .םעה-דחא ידגנתמ ,"םיריעצהיי הנחמ םע והוהזי ןפ הארנכ ששח קילאיב ןכש  

 ,םעה-דחא לש "ורצבמיי ,'חולישה' תא תע התואב ךרעש, רנזולק 'י םג ליבקמב

 ,היינשה היינפל הנענ קילאיב .,ייח תודלות תא םרובע בותכיש קילאיבמ שקיב

 ורתונ רתיהו ךרועל החלשנ תחאה( תואסרג עבראב "וייח יקרפיי תא בתכו
 ופכ;tל דע תועיגמו ,םירוענהו ת�דליה תפוקתב תודקמתמ תואסרגה לכ .)ןובזיעב

 ויתודלות תא קילאיב םכסמ ,ןיאושינה ימי לא ועיגהב .ןיאושינה קרפ לש

 לש ונושבכ;:מ ןה ירה 'תורתסנה'ו ,ייתודלותבש 'תולג�'ה ןמ ןאכ דעיי :םילמב

 ןיפיקעב הלוע וללה םייפרגויבוטואה םיקרפה ןמ 16 ."ןהב ןיחישמ ןיאו בלה

 תיביטמרופה הפוקתב אלא ,ןיינעתיש ול יואר אלו ,ןיינע ארוקל ןיא יכ ,החנהה
 "הכינחה ןאמוריי חסונב .רקיעהו זולה איהש ,ת�דליה תפוקת איה ,ררושמה לש

) BILDUNGSROMAN (, םעקר לעש ,הקיניה תורוקמ לע בר שגד וירבדב םשוה 

 התכזש וז ,התמועל ,ןיאושינה תפוקת .ותריש תא באש םהמו לדג
 )םירוטכ תואטח ,רזטיבא ,ןומיימ המלש תורלות( תויליכשמה תויפרגויבוטואב

 םה היניינעו ,םוחתל ץוחמ ןאכ איה ,ירוטמרופרה ןיפוא לשב ,הבר השגדהל

 .םהב ןיחישמ ןיאש ,"בלה לש ונושבכ;:מיי

 ,-1903 ב ובתכנש ,רנזולקל תיפרגויבוטואה תרגיאה לש תוזונגה תואסרגה

 לש הילידיאב "תומולחה לעביי דליה לש ובוציע םע קילאיב שגפנ םרטב דוע
 דיתעש הז ןי.עמ ,ינמלוח רענ לש ותומד םיקרפ-ישארב תוראתמ ,יקסבוחינרשט

 ינגורטה לילב םה 'חיפס' יקרפש םשכ .'חיפס' יקרפב םימיל בצעל קילאיב היה

 ובתכנש םיעטק לש םרוביח ירפ ,םינוש תונונגס לש ,יטסטנפהו יטסילאירה לש

 לש תוזונגה היתואסרג םג ךכ ,תונוש תומגמו תודמע ךותמ ,תונוש תופוקתב
 קילאיב ןהב הסנתה וליאכ ,ןנונגסבו ןהישגדהב וזמ וז תונוש רנזולקל תרגיאה

 תחא הסרגש שי .רחב ה�ש ךרדה ןמ שאונ םעפ לכבו ,תונוש יודיו יכרדב

 אוה םירבדה חסונש שי .תיתמגמו היודב- התוחא וליאו ,תיטנתואו הנכ תיארנ
 רוכזאב הברמ אוהש שי ."ךומנ"ו יטסילרוטנ אוהש שיו ,ילטנמיטנסו םמורמ
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 תונורכיזה תא לרטנמ אוהש שיו ,ותודליב ושפנ לע ועיפשהש ,םישיאו םירפס

 ,לצומה שרוחה :ת�דליה לש "הייתשה תוארמ"ב דקמתמו יתוברתה דממה ןמ

 ,םודא עבצב םוקיה תא תעבוצה המחה תעיקש ,ןליאה שארמ הייקוקה תאירק
 .רוויח הנבל ליל לש תומולחו תויזטנפ

 ,ררגנו יביספ דליכ דליה לש ותומד בוציע אוה וללה תואסרגה לכל ףתושמה
 ףסוי לש תיתימה ותומדב הישרושש ,וז תומד .ת�איצמה ןמ קתונמו ינמלוח
 וא ,"ליפש ס'פסוייי( רולקלופ לשו םישרדמ לש תורודש ,"תומולחה לעביי

 )"םירופה יקחשמיי לש םהיליבקמ ,םייטמיכסה םינוכרעמה םה ,"ףסוי יקחשמיי

 קילאיבל ול המיאתה ,הבכש יבג לע הבכש ,יממעה ןוימדה יעבצב ה�עבצ
 דלי םג אלא ,היזההו ןוימדה שיא אוהש דבלכ וז אלש ,רענ וא דלי לש ורואיתל

 דרטמ היהו אבא תיבמ ךלשוהש ,םינוקזל וירוהל דלונש ,ינמלוח םיעושעש

 ןכו ,קילאיב לש תויפרגויבוטואה ויתורגיאב ררושמה-רענה תומד .ויבורקל

 .ידוהיה רולקלופה ןמ ףסוי תומד לש היצל�בפנ;ק אופא איה ,'חיפס'ב הלוגלג

 ,וז תומד לש הייוליגמ דחא םע קילאיב שגפנ יקסבוחינרשט לש 'םויה םוחכ'ב

 לעביי לש תומד :םייפרגויבוטואה ויבתכב ססוהמב ערז רבכ הניערג תאש

 םלוע( "השעמה םלועיי לש ויתושירדל ומצע םותרל חילצמ וניאש ,"תומולח
 ייח� ידיב אלש םגה ,ונויליכ לא ךלשוה רשא ,)"תלעות"הו "תילכת"ה
 אלא ,לתפנה הלרוג לשב קר אל קילאיבל המסק ףסוי לש ותומד .םירחוסה

 ,אונשה-בוהאה ףסוי :ושפנב ההדזה םמ v; ש ,הידוגינב תומדה ול המסק רקיעב

 היהש ,רחוסה-ררושמה ףסוי :אונשה חאה םגו בוהאה םיקונפתה דלי םג היהש

 רובה לא ךלשוהש ימ ,םמורמה-לפשומה ףסוי :"ריבשמהיי םגו תומולחה שיא םג

 השעמ" תא קילאיב לש ורואיתב ןנובתהל יואר .ךלמל הנשמה סכ לא ונממ הלעו

1 ,"ףסוי 7  ולש ישיאה סותימה תיינבל סיסבכ ותומד ול המסק עודמ ·ןיבהל ידכ 

 םלשמ אוה התעו הלודגל הלעש ,הר ,J ג ץראל ךלשוהש ,םינוקז ןב :ומצע
 לע הרישה רתכו םהילא רזחש רחאל ,םלומגכ ול ורכנתהש ותחפשמ-יבורקל

 .ושאר

 תולובגה שוטשטל תיגולוכיספ הקמנה קינעהל קילאיב ידיב העייס וז תומד

 תרישב תידלי םלוע תייאר לש הבוליש .תירילה ותריציב היזטנפל הילאירה ןיב

 ילבמ ,םייטסטנפו םיינוימד לש תודוסי הריציה לא סינכהל ול הרשפא ולש רואה
 ןושארה רושעה ירישב דציכ הארה ירפ 'מ ."םיגרוח"ו "םירזומיי ואריי הלאש
.. ( ינוימד המ-רבד רבודה ראתמיי ,)לשמל 'הליל יזר' רישב(  היבו הינימ ךא ) .

 אלו ונינפל ןוימד ךא יכ זמרמ וא ,ןוימדב הגלפהה ינפמ ותוריהז תא טילבמ

 תואיצמה חתפמיי ,ירפ 'מ ןעוט ,רתוי םיללכושמה םירישב 18 ."התיווהכ תואיצמ

 ,תידליה םלועה תייאר לע ססבתמ אוה םית v; ל :"ותולגל השק םית v; לו ענצומ
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 שגופה חריה רוא לש תורוא קחשמ ונינפל" ;גבש ,לשמל ,'הליל ידמג' רישב ומכ

 ,"יםדמג ןאכ תוארל לוכי ינמלוחו ןטק דלי קרו ,םיבשעה לע לט תופיטכ
 ןהל ןיאש ,תועפות ותריציב איבה אלו ,ןטסילאיר קילאיב היה ותיירב עבטמ

 תיפצת-תדוקנ םהב בריעש ,םירישב ,היומס וא היולג ,תיטסילאיר הקמנה
 "םירירפצ"ה ירישב ןוגכ( ת�דלי תונורכיז םהב בלישש הלאב וא ,תידלי

 ירישמ' ,'הר;שב' ,'ןולחה תחיתפ םע' ,'רהוז' ,'םירירפצ'- ולש "רהוז"הו

 תודוסי לולכלו ןסרה תא ריתהל ומצעל קילאיב ריתה ,)'הכרבה' ,'ףרוחה
 לש לובמכ תושמש עבש תוררופתה :"םייתואיצמ אל" ,"םימוסקיי ,"םייגאמ"

 ינפ לע םינטק רהוז יבורכ לש לוחמ ,חלודב יושע ףשוכמ ריסב השיחב ,רהוז

 תודוסיה לכל ,רומאכ ךא ,םייעבט-לעו םייעבט-לא תודוסי הלאב אצויכו םוהתה

 דליה ןיע יכ ,תררופתמ שמשה :תיטסילאיר הקמנה שי וללה םיפשוכמה

 םושמ םיעזעדזמ םימהו ,םגאה לש םילגה יצרב תפקתשמ איהשכ הב תננובתמ

 ,םיסבכ םהב "תצפנמיי תסבוכהו ותשר תא םהב רענמ גיידהש

 תודימצה ןמ ררחתשהל ןטסילאירה קילאיבל אופא הרשפ� דליה לש ותומד

 ,םהב ןיבי אל רגובמש ,םימוסק תומלוע לא גילפהלו "השעמה םלועייל הליבגמה
 לש המעטמ וירבדב ויה ,רגוב רבוד לש ומעטמ הלא תומלוע ראתמ היה וליא

 םלוא ,)'רהוז'ב םיימימ-תתה חלודבה תונומרא רראיתב ,לשמל( הרזומ תוטתשה
 לכל תיגולוכיספה הקמנהה איה תידליה םלועה-תפקשהו תיפצתה-תדוקנ

 םירזומו םירז ויה, דלי לש ויניעב ופקתשה אלמלאש ,וללה םיאלפומה תוארמה

 ,'חיפס'ב רענה תונוימדבכ( תוישרפ בוברע ,תיטסילאיר הריצי לש זrו;ל בלב
 לפט ןיב בוריע ,)יניארקואה רפכה תוארמ ןיבו ארקמה ירופיס ןיב ברעמה
 יתואיצמה ןיב תולובגה לוטיב ,םישוחה ןיב םיראתנ,זה שוטשט ,רקיעל

 תידליה הייארב םיקמונמ םירחא םיבר םגו הלאה םינממסה לכ- ,ינוימדהו

 ינשה רושעב קילאיב בתכש תרופיסבו הרישב תבלושמה ,תדקוממ-יתלבה

 ,ותריציל

 תורעה
 תייחתו ןויצ'תביח תפוקתיי :ישילשה קלחב ,הא- סיקרפ( 304-191 'מע ,) 1979 ( קפוא :האר . 1

 .)"תירבעה ןושלה
 . 60-57 'מע ,ט"ברת השרו ,'א ,תונ'גנמו תונו,זח . 2
 יזוע ר"ד יגדימעה רצק ןמז קרפ ךותבו ץבוקמב ולש תומאופה לכ תא בתכ קילאיבש ,הדבועה לע . 3

 .טיבש
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 .גפ P ימע ,א ,תורביא . 4
 • 96-89 ימע ,ו"משת ,הפיח תטיסרבינוא :תורפסב ר P חמל םיפדי . 5
 התיצחממ וז ןיבל ט"יה האמה לש הנושארה תיצחמה ןמ תירבעה תורפסה ןיבש םילדבהה לע . 6

 חוכהו תיהולאה הגהנהה ,תישובאה הנובתה ןיב ל P שמה-יווישו ןוזיאה רערעתה הבש ,ה"בשה
1 ( טיבש :האר ',טתסאה  . 55-32 ימע ,) 987

 ימע ,)ה"משת ןסינ-רדא( 9-{)1 יליג ,חב ,םיבזמא :ירופה םלוע- ירדגה ירוחאמייי :ירמאמ האר ך.
24-19 . 

 . 334 ןמיס ,שירייה ןושל רצוא ,בו P 'צוטס . 8

 • 360 ןמיס ,ל"בכ . 9
 רחאל ,םינו P זל וירוהל דלונש הלוולוו תמגודכ ,םיבו P ז-ןבל םעה-יפב חוור םש אוה "ןימינב" . 10

 .)באז( "ףלוו" לש ביטובימידה תרוצ איה "הלוולוויי .ןטב ירפמ· ושאוב רבכש
1 1  .וכ P ימע ,א ,תורביא ,ט"נרת לולא תישארמ תרגיאב . 
 • 28-26 ימע ,)ז"משת( רימש . 12
 ,ם"פוסוירוטסיהה תונור P עה לש םחסבמ היה ,ח"יה האמה ןב י p לטיאה ףוסוליפה ,; P יו יב יבבוייג . 13

 ,הדיל לש ם"בגרוא םיחנומב המואה "ח תא וראית רשא ,ל"דש לש ותוגה לע םימיל ועיפשהש
 .תוומו הסיסג ,הנ P ז ,תורגב ,ת 1 דלי

1 4 1 ( ןו P ב .   . 221 ימע ,) 987

1 רבמבובמ ',קסביצידרבל תרגיא . 15  .צ-טפ ימע ,א ,תורביא :האר . 896
 תוטויטה םע דחיב ,וז תרגיא .בע-קאע P ימע ,א ,תורביא :האר .ג"םרת תנשמ רבזול p ל תרגיאב . 16

 .)ש"ת( P ילאיב :האר .סייח יקרפ ןורפםב םג הספדנ ,ולספבש הלש
 . 272-269 ימע ,סיזובב סיכתכ . 17

1 ימע ,)ז"לשת( ירפ . 18 3 1-127 . 
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 חורה שיא לש ירוטקירק ספיספ
 'די רחאלכ תומישר'ב

 "חסונ"ה תקעמ ררחתשהל ןויסינה ,א
 שיא' ,'ןוקתל לכוי אל תוףעפ' ,'רחוס'( קילאיב לש 'די רחאלכ תופישר'

 ןויסינ לש ,יתונפא םזילאיר לש םינינפ ןה )'שרפה תלשפפל' ,'ןףפיסה

 ירבשו םיקוספ לש ףופצ םקרנ,ז היושעה הזורפה ןפ ,ילדנפ חסונפ ררחתשהל

 הזורפה לא ,רנרב חסונל ברקתהלו ,תודהיה תורוקפפ ןושל ירכזו םיקוספ

 תואיצפה ."קוספ"ה תקעפ לוכיבכ תררחושפה ,תיטסילר�טנה תיטסילאירה

 לע ,תיטסילאיר תואיצפ- הרואכל תוחפל- איה הלא תופישרב תפקתשפה

 ת;ועפ ,ףתכ תוכשופ ,תוקקור היתויופד :היקודקדו היגת לכ לעו םינטקה היכפ

 בכעתפ רבחפה .תולעפתה לש וא זוב לש תועוטק תורבה תוטלופ ,ןפוצרפ תא

 הלגפו ,הפצעל תדפוע תופד לכ .ןרובידו ןתוגהנתה ,ןשובלו ןנקויד יטרפ לע

 תישיא ןושלה .התלוזפ התוא םידחייפה ,םייפיצפסו םיילאודיווידניא םינפיס

 לכפ הלובכ הניאו ,םינעטפפו םיעקשפפ לוכיבכ תלרטונפ ,הרואכל-הטושפו

 ."קוספ"הו "רפס"ה תותובעב םוקפ

 הסינ ותואש ,"חסונ"ה לא םייופס םיטוחב לובכ רתונ קילאיב ,ןכ-יפ-לע-ףא

 םג קהבופו רורב ןפואב תוליכפ ,ןדוסיפ תוילאודיווידניאה ,ויתויופד :חונזל
.' 

 ,תוכלהפ תואדיאל ןתוא םיכפוהה ,םייפיטיכרא וליפאו ,םייסופיט תודוסי

 הב ןיא וליאכ ,הבורפ הכ תויעבטב תפרוזה הלילעה ;טעפכ תוירוגלא תוטשפהל

 טעפכ ןונכתבו הבורפ הכ תונקדקדב םיתעל היונב ,לכלוכפהו ןנכותפה ןפ רבד

 אלא האב איה ןיא וליאכ ,תיעבטו תררחושפ איהש לככ ,ןושלה םגו l ;יטפתפ

 ,יתונפא ץוביש לש תודוסי תחא אל תאז לכב הב שי ,אל ותו םייחה תא ףקשל

 ,םיפוריצו םילפ הליכפ איהש וא ,"רפס"ה ןושלל תוליבכ םירבדל םינקפה

 .תוירוגלא וא תוילפס תויונווכתהב "םדישחפיי יביטקלוקה-יפואלה םנעטפש

 ארוקל הפדייש יפכ ,תויטרקניסוידיאו תוישפוח הכ ןניא הלא "תופי שריי

 תודוסיה ןיפולחל וא ,םייסופיטהו םיילנויצנבנוקה תודוסיה .הנושאר האירקב

 םייפיצפסה תודוסיה ןפ תוחפ אל ןהב םייוצפ ,םייללכה םייאדיא-םייתוגהה

 חינהל ארוקל ול חונ ,רופיסב תוצבושפה תוטוזה יוביר לשב .םייפעפ-דחהו

161 



 לכ אלל ,הרוש $.1 ל תואיצמה תא רזחשל התנווכש ,תיטסילאיר הזורפ וינפלש

 ארוקה. יניעל תמקרתמ ,תינשנו תרזוח האירקב קר ,תויטסירוגלא תונווכ

 בטיה התווסוהש- תגציימהו תיביטקלוקה- תיללכה תיאידיאה תינבתה
 תודבאמ ,תללוכה תונווכתהה התלגנשמ ,םילפט יווה יטרפ לש עפש ירוחאמ

 ,יפיטיכרא ןויערל תוכפוהו יפיצפסהו ימעפ-דחה ןייפוא תא הלילעהו תויומדה

 ,תויחו םייח אלמ ,יטסילרוטנ יטמימ בוציעל טק עגרל הכז רשא

 וחרוכ לעב ררושמ- 'רחוס' ,ב
 ,'רחוס' המישרה תלילעמ םידמעמו םיעוריא לש טרופמ רואית איבנ ןלהל
 תויומדה ןויפ I:I בש תיטסילאירה תואומה ןיבש ןיינעמה גוזימה תא וריהביש

 םיראתנ,זב הלגתמש ,ירוגלאה-יסופיטה דצה לשו ,הזמ ןהיתוחרוא רואיתבו

 בוציע יכרדב טעמכ יטסילרוטנ רופיס ונינפל ,הזמ הלילעה לש םיבחרה

 תיטרקנוק תומד ראתל אל- סקודארפה הברמל- ותילכתש ,תואיצמה

 ונינפל יכ המוד םיתעל יכ דע ,תיסופיטו תגציימ תומד םא יכ ,תימעפ-דח

 ,םדו רשב רוביג אלו תירוגלא המל�מ�

 ,"אבר קינדוניי ינולפ םע ררושמה-רבודה לש ותשיגפ תראותמ וז המישרב

 עדויה ,חלוממ רחוסכ םיער-תחישב ומצע גיצמה ,הסדואמ דידי לש ודידי
 ותוכזל ףקוז הלה ,םהינימל הלכלכה יפנעב תויזחת תוזחלו דלונה תא תוארל

 עגרב ושממתה אל ןלוכש אלא ,תומישרמ תויסנניפ תוחלצה לש המישר

 וב םיחטוב םניא ,לשמל ,ונתוחו ותשא ,תוירבה לש ןהיניע תורצ לשב ,ןורחאה

 וליא ,"םיקירבמ"ה ויתונויער שומימל שורדה יארשאה תא ול םיקינעמ םניאו
 לש םתולבגומש אלא ,"ויתועבצא רשעב םלועה תא ך�המיי היה ,ול ןתינ קר

 ןכ ,ומצע יחבשב הברמ רחוסהש לככ ,ונורשיכ יפנכ תא תצצקמ ותוא םיבבוסה

 ויתונוכתש ,ומצע יניעב םכח ,יתימא "לזמילשיי וינפלש ,הרכהה ארוקב תרבוג

 ,ועוצקמ-יפל-רחוסמ שרדנש הממ רומגה ךפהה ןה

 לש ךוותה ידומעמ םג- ומצע לע דיעמ אוה ךכ- והירה ,ורחסמל ףסונב

 תורפסל תקהבומ הייטנ לעב ,והניה אוצמ-תעל רפוס םגו ,ובשומ ריעב תונויצה

 הנפו תורפסה ןמ שרפ- וראווצ לע םייחיר םשש םוימש אלא ,הקיטסיצילבופלו
 ררושמה וחיש-ןבש ,רפוסה-רחוסל עדונש עגרמו ,תוביסנה חרוכב ,רחסמה לא

 איהש דע ,תרבוגו ותולעפתה תכלוה ,יתימא "טא;פיי םא יכ ,ןטסיצילבופ וניא
 ריש םעפ םסרפ וליפאו ,א!ומה םע "סלעתמיי אוה ףא ירה ,לובג לכ תצרופ

 ,ופוסל דעו ותליחתמ ,הפ-לעב הז וריש תא רכוז אוה ,הנה ,'תויפלת'ב וירישמ

 ויחבשל הכז ףא הז ריש ,"לארשי חצניי ומשו ז,בלב םיתב ט"יק קיזחמה ריש

 ונרחוסל חלשש- קיוועל ןיפולחל וא ןהוזמחורי- 'תויפלת' יכרועמ דחא לש
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 ינפל הב אורקל ןמוזמו ןכומ אוהו ,"הרקמ ךרדביי וקיחב תאצמנה ,תרגיא

 שקבמכ ,רוחאל יוטנ ושאר ,םידדצל תוטושפ וידי- דמענ ךרבאהו .םיאורקה

 יקיזחמיי לש םחסונב בותכה ,רישה תא םייניש רסח הפב םלקדמ אוהו ,םימחר
 דע ואירקמ היה ,הנווכ אלב טלמתנש ,תיבה-תלעב לש הקוחצ אלולו ,"תונשונ
 עומשל ןיבוסמה וכז אל ,םייעמה-ינבב ןמזה לכ לחלחש ,קוחצה ץרפשמ .ופוס
 ררושמה-רחוסה תא סייפל לדתשה תיבה לעבו ,ארימג דע םיתבה ט"יק לכ תא

. ז.וביאל םיכלוהש וניתונורשיכ לע לבח ,לבבויי תימתסה הרימאב .  ךרבאה ." 
 ירבד רבדל רבוע ,ןיינעל ןיינעמ ץפוק ,תקפקופמה האמחמה עמשכ,זל דדועתמה

 ידכ קרו ךא( םירוענ תואטחכו תודלי השעמכ ויריש תא לטבמ אוהש ךות ,רחסמ
 המכ ןיינעתמ אוה תאז םעו ,)ןישוביכ ירבדו תושחכה ןיבוסמה יפמ עומשל

.. הרושה ריחמב םירפוס םילטונ . 

 תקזחתמה ,השוחתה תא קזחל ידכ אלא ןאכ ןתינ וניא "הלילע"ה יטרפ רואית

 ,יטסילרוטאנ יטסילאיר רופיס ונינפלש ,'רחוס' המישרה ארקמל הילאמ תכלוהו
 לוכיבכ איהש ,תומד ונינפל .ירוגלא וא יסופיט רופיס אלו ,תיטנתוא םי'ח תסיפ

 תירוטרה הדמ .v ה .ללכה תויווח לוכיבכ ןניא היתויווחו ,הנימב תדחוימ תומד

 לש ןיינעמ גוזימ הב שי :תיעמשמ-דח וא תיסופיט הדמע הנניא תטקונ וז תומדש

 לשו ימצע ןוחטיב לש ,תולטבתה לשו תוירטנצוגא לש ,תואטחתה לשו הוואג
 תויצל�ד;מב ןאכ תופלחתמ תודמעי:: .תוימיספ לשו תוימיטפוא לש ,תותיחנ

 םרוכזא .לוכיבכ יביטאיצוסאו ישיא רדסב ,ןיינעל ןיינעמ הציפק ךות ,תוריהמ
 ,השוחתה תא ריבגמ םהיכרוע תומש רוכזאו םייטרקנוק תע-יבתכ תומש לש

-רחוסה רפסמ ,"סנ ךרדביי .גציימו יסופיט אלו ימעפ-דח רופיס ונינפלש
 ןכו ןהוזמחוריו קיוועל 'תויפלת' יכרוע תאמ םיבתכמ ינש ומ� ואצמנ ,ררושמה

 ולצא הרמתשנ איה ףא ונממ הקתעהו הליחת םהל אוה בתכש ,בתכמ

 "-רבודהש העש ,ןיבוסמל םיעדונ ורב,ע תראפת לע הלא םיטרפ ."יארקאביי

 ןדרט לש ושנועמ טלמייו ךכוחו הצוחה וכרד תא אצמי דציכ ותעדב ךכוח רפוסה
 . ותבוטב אלשו יארקאב וילא עדוותנש ,הז

 לש הירטלהכובה יניינעב קוסעל רמגש רחאל יכ ,םג עדונ רחוסה לש וירבדמ

 גרטקיי םייתניב ךא ,הסדואל תאצל רמא ,הצלמה-תדועת ונממ לביקו קיוול
 ולכשכו ."לגלגה דמעשיי דע ,"ויקסעב לגלגמיי לחהו השיא יל אשנ אוהו "ןטשה
 אבש רחא ."תונוזמיי לש הנש יצח ןיידע ול בייח ונתוחש רכזנ ,םיצקה לכ
 ךרדה( ונתוח םעו ותשא םע תאז בקע ךסכתסהו בוחה ןועריפ תא עובתל

 וישוח לע אוה ףא דמלמ ונתוחמ וברח תא תובגל ונרחוס רחב הנש ,"תחלצומ"ה

 אל" יקיחב קיוול תדועתש ימ ירהש ,הסדואל אצי ,)"םידדוחמ"ה םיירחסמה
 ,םיה תא האר רבכ :הסדואב בבוס אוהש םימי השימח רבכ ,הנהו ."ךרכב דבאי
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 לא םינפ םירפוסה לכ תא האריש דעיי ןאכמ זוזי אלו .האר םולבנייליל תא םגו

 ןה ךה ונייה אתשלכוכי הסדואש ,תעדל חכונ רבכ ,רחסמ יניינעב ."םינפ

 ףוחה-ריע לא ררושמה-רחוסה אב הנממש ,הנטקה ריעה םש אוה "אתשלכרכיי(
 לש סחי ךותמ קילאיב איצמהש םש ,ןבומכ ,אוה הז םש .הסדוא הריטעמה
 "תלוכרמיי לש דירביה ןימ ,םכילע םולש לש "הקבלאירתכיי תמגוד ,לוטיב
 ריעה םש תאו "ךרכיי הלמה תא הב גזימ קילאיבש ןכתיי ."אתשכרכ"ו

 ימ' יריטאסה "יממע"ה וריש תא בתכ הילעשו ,המ-ןמז ההש וrבש ,"אניטשיל"

 תיקלח הרשמ וזיא ול אצמיתש רשפא ןה ,םייתניבו .)'אניטשיל ריע עדוי
.. לוזה ליזב "תועשיי דמלל ןכומ ונרחוס .הארוהב . 

 תא עמש רבכ יכ ,רבודל ול המדנ עתפל ררושמה-רחוסה לש ורופיס עצמאב

 דירטמהו ינוטונומה רופיסה יכ ,הנושארל ונל זמור אוה ךכ .רבעב הזה רופיסה

 וייח רופיס ףא ילואו ,תובברו םיפלא לש םהייח רופיס השעמל אוה הזה

 רישה ןמל( םירחא תומוקמבו ןאכ גצומה ,הלוגב ידוהיה לש יפיטיכראה
 תבכרומהו הל !V בה המאופל דעו '?אצמית ןיאמ הרישה' םדקומה יטמרגיפאה

 לשו תוינחור לש ,רמוח לשו חרר לש ,ןילוח לשו השודק לש בוריעכ )'יבא'

 רחוסה הנופ ןאכ םג ,'?אצמית ייאמ הרישה' ידוראפה רסובה-רישב ומכ .בואיס

 םלוע לש הסנרפה תורוניצ לכ ומתתסנו לגלגה ךפהתהשמ קר הרישה לא
 קר אלו ,ללכב ידוהיה לש ולרוג תא תפקשמ ןה קילאיב לש הידוראפהו ,רמוחה

 2 • ידוהיה חורה-שיא לש ולרוג תא

 ררושמה תאו ,ללכב תומולחה-שיא ררושמה תומד תא הגיצמ הלוכ המישרה

 ימו ,תוכרב ןיא תוכאלמ בורמ .המוקע הירלקפסאב ,טרפב הפוקתה ןב ירבעה
 תוסנרפב ,םיפוטח םיקוסיעב קוסעל ץלאנ אוהו ,ודיב שממ לש הכאלמ ןיאש

-רחוסה תמגודכ ,הבולע הרוטקירקל ךפוה אוהש ופוס ,חור יניינעבו ריווא
 לש "ותורדרדיהיי ,השעמל .לודגה ךרכה לא "אתשלכרכ"מ עיגהש ,ררושמה

 ףוסב לולכה ,יממעה ידייה םתכמה לש הבחרהו המגדה איה הביתכל רחוסה
 םא יכ רש ירבע ןיא יכיי :הלוגב ידוהיה לרוג תא גציימו '?אצמית ןיאמ הרישה'

 רחוסה רעטצמ ןאכ 3 .)"קירעגנ�ה זיא רע ןעוו זדיי � טגניז ןעוויי( "ינועמ

 התעו ,םינמזה ונתשה .ודימ הצונה תא חינהש לע ומתתסנ ותסנרפ תורוקמש
 ,םתא םיעדוי ,הלאה םיתעה קוצב"ו ,הרוש יפל ,ןוגה םוכס ררושמל םימלשמ
.. הסנרפל ןיקדוב ןיא  וענומ היה אל- תויהל דיתעה תא שארמ ויבא הפצ �ליא .
 ונתומכ םירפוס ,לשמל ,םילטונ המכ ,ול אנ ורמא ,בגא .ונורשיכ תא דבעלמ

 ול יאדכ ילוא ,עדוי ימו .תמאה םשל תאז תעדל הוואתמ אוה !'הרושה ריחמ
.. ?הצונה לא רוזחלו םיקסעה לכ תא חינהל . ". 

 לאו "הצונהיי לא הרזחה תא הינוריאבו רומוהב תראתמה ,'רחוס' המישרה
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 לש יטסילאיר חותיפ- רומאכ- איה ,הרירב ןיא לש טלפמכ םירפוסה תסק
 הרמימ לש םוגרת ומצעשכל אוהו ,זונג םירוענ-רישב ץביש קילאיבש ,םתכמ
 יטמרגיפ�ה ויפוא .בער אוהשכ קר רמזו רישב ויפ אלממה ידוהיה רבדב תידיי

 תא ונרכיה אלמלא .קילאיב לש "המישר"ב טעמכ ר f ינ וניא יממעה רוקמה לש
 תא דילוהש ,םגתפה תא םיהזמ ונייה םא בר קפס ,םדקומה ידוראפה רישה
 עיגהש ,"אתשלכרכיי תחדינה הרייעה ןמ רחוסה .םיטרפה-ברו בכרומה רופיסה
 לככ ,תיטסילאיר תומד אוה ,ולזמ תא שפחל ידכ ,לודגה ךרכה לא ,הסדוא לא
 יובירו תיטסילאירה תואלמה תורמלו ,תיטסילאיר תויהל הלוכי תומדש
 למסל הגרדהב וז תומד תכפוה דבעידב ,םייפיצפסה רכיהה-יוות.ו םיעוריאה
 .תידייה הקיטמוידיאה ןמ שולתהו יוודה יתולגה ידוהיל לשמ ,ידוהיה לרוגה
 דע יסופיטו טובח אוה םייללכה ויווקבו יפיצפס אוה ויסרפבש- וייח רופיס ךותמ
 הרבחה תולקלק לש ןיפנא ריעזב האובב ,ונימ ינב לש גיצנל ךפוה אוה ,ארזל
 .לבה תומולחבו ריווא תוסנרפב היולתה ,תידוהיה

 גיצמ והירה ,םיקרפ ישארב ולש תינחורה היפרגויבה תא רחוסה גיצמ רשאכ
 לש וצוק'ב גיילי גיעלה הילעש ,ורוד ינב לש תיסופיטה תינחורה היפרגויבה תא
 :תידוהיה הרבחה לש הערה שרוש תא האר ן:;בשו 'דוי

.. רדח םתליחת ;דואמ םיטובחו םיקיתע ויה םירבדה .. שרדמה תיב . . 
.. יולגבו אענצב הלכשה .. תווקת . .. שואיי . .. סוכרפ .  םפוסו .
.. ךודיש .. הנותח . .. תונוזמו אינודנ . .. םירחסמ ינימ .  רחא הדירי .
.. הדירי .. םידלי . .. !והובו והותו .  םיקיתע המכ !םלוע לש ונוביר- .
 !ולא םירבד םיטובחו

 ןהבש ,"תונייוצמה תודימהיי לכ תא גיילי לש המאופב תמלגמ עוש-תבש םשכ
 םלגמ ךכ ,הנגעתנו השרוג ,הטמ-הטמ הדריש ינפל ,לארשי-תסנכ הכרבתה
 ןמ החירב ,די תלזא ,ינוע ,רועיכ :תולגה תולקלק תא ,ןדמלה ן:;לעב ,ללה
 ותרשכה רסוח תא ראתמ גיילי .םייחה םיב העיבטו העיקש ,תואיצמה
 גולטק תועצמאב ותחפשמ תא יוארכ סנרפל ותלוכי-יא תאו ללה לש תיעוצקמה
 לע. םייחיר םשש ,םכח-דימלת לש ותריחבל םידמועה ,תועוצקמה לש ידוראפ
 :"תונוזמ"ה תונש םותב םויקה תמחלמל תאצל ץלאנשו וראווצ

 זה i ך;וב וי� W םו;כי דינ,ז 7 רt ה W ,ע�-המן
 ,ה 1 ידקי;ו:: ו;ש 7 ער� אל ס�ו:: ה,ב;;ג ת;יו;:ל
 ,ה$!ר שןל p- ד IiI' לנ;ול ,אןה בל רר טמ;ש 7
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 ;ה�י�� ל;ק ו i נו 7 ,ף,כ!,נ; ;ל וי� רוt;ס 7
 םיג�ן Vi םיקז� Vi ת Q �ר� ש� ד;ע
 .םיגלכ;זכ ה V �קז ה�ד:� תנו� לע ר�

 לש הסוסיב ם W ל יכ ,הארה ,קילאיב תכסמכ שיריי תינוס ורפסב ,ןדס בז
 תא יסופיטה "לזמילש"ה הנתנ;ן ;נבש ,עודי ידיי םע-ריש גיילי דביע ,הריטאסה
 םע-ריש ותוא דביע קילאיב .הסנרפ תריחבב ותחלצה רסוח תא הכבמו ולרוג רמ
 4 ."םודרוסבא ד�" תועוצקמה "גולטקיי תא וב ביחרהש אלא ,'בר היהא רמאת'ב

 תיטסילאירה תואלמה ךרדב םנמא ,בצעמ ררושמה-רחוסה לש ורופיס םג
 ונרוביג :ומצע ביטומ ותוא ,ילאירוגטקה-יסופיטה רוקמה תא תשטשטמה
 ינויצ ןקסעב לגלגתה "םכח דימלת"מ :םימעפ המכו המכ ויקוסיע תא ףילחה

 ,ותרייע ימוחתל ץוחמ רחסמב וחוכ הסינו ותשא דיב ריתוה תונחה תא י,נוונחו
 ,השעמל ךא ,ררושמלו רפוסל ומצע אוה היה יתורפס ךרוע לש םיסקנפ להנממ

 .םידימלת ול ואצמיי םא ,תועש יפל הארוהב םג קפתסי

 ,םינוש םידעמ םידע עייסמד אנתכ סייגמו ,ויתונורשיכב האגתמ אוהש לככ

 לע דיעהל יאדווב ויה םילוכי וחכנ ךא וליאש ,םיחכונ םניאש הלאכ רקיעב
 םהינפלש ,הרכהה ארוקבו וחיש-ןבב תרבוג ןכ ,ויתוחלצה לעו ותלוכי
 םילמ אלב םידיעמו ,םמצע דעב םירבדמ ולש בהרז:: ירבד .שממ לש "לזמילשיי
 ימוחתב "ויתןנורשיכיי לע .השעמה ימוחת לכב םיצורח תונולשיכ תרוש לע

 "תונוזמ"ה תיראש תעיבת השעמ דחוימב דיעי ,ותוואג םהילעש ,רחסמה

 רכזנ ,ומצע תושרב דמעו ונתוח תיב תא בזעש רחאל םינש .ול בח ונתוחש
 תנש יצח דוע ול העיגמש ,םעפ רחא םעפ וירחסמב לשכנש רחאל ,עתפל

 רבעש ,וז העיבת .ונתוח תיבב ותשא םע רודלו רוזחל שקבמ והירהו ,"תונוזמיי

 לע .ותנתוחו ונתוח םע ךוסכסלו ותשא םע הטטקל ותוא תררוג ,הנמז

 ,ודוד-ןב ליוולוו לעו וילע רופיסה דיעי תינויצה תונקסעה ימוחתב "ויתוחלצהיי
 "ויתונורשיכיי לע· ."בא דוביכיי ריחמב תונויצה תבוטל תובר ולעפ םהינשש

 ויניזאמב ררועל היה רומאש ,'לארשי חצנ' רישה דיעי הרישה ימוחתב
 לע ,הזמ קוחצ ץרפלו הזמ םומעשל םאיבה תאז תחת ךא ,תומעפתה

 ץלאנה ,רפוסה-רבודה :רופיסה לש ופוס דיעי הארוהה ימוחתב "ויתונורשיכיי
 אלב ,וב וחור דוע לכ ןשרדה ןמ טלמנ ,רחוסה-ררושמה לש "השרדייל ןיזאהל
 ,השרדה לש הצקוע תא וליפא עמשיש

 קסופ וניאש ,ןברברו חופנ ןוזאלא ןימ ןאכ םג ונינפל ,'הליפתב הצע'ב ומכ
 אוהש לככ ,לעשו ד.עצ לכ לע "יכנא"ו "ינאיי עימשמו ומצע יחבשב רבדלמ
 דע ,תטעמתמו ותומד תכלוה ןכ ,ויללעמ תאו ומצע תא רידאמו םירבדב הברמ
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 הצע'ב ומכ ,םלוא .םיארוקה יניעבו וחיש-ןב יניעב לטובמו לטב אוהש

 וליפאו הייחדו הדילס ררועל רומאש ,ןתוואג ןוזאלא קר אל ונינפל ,'הליפתב

 םג ךא רהייתמ ,חלמח ררוטמ םג לבא יוזב אוה המישרה רוביג ד.יאל החמש
 ,ךכ ובציע קילאיב .ןומירכ תובוט תונווכ אלמ םג ךא ,א;שנ אלל ןחרט ,אטחתמ

 הדמעל ארוקה תא ליבומ אוה .ותוא בעתל קרו ךא לכוי אל ארוקהש

 ,יתפיטנאה "רחוס"ה .היבוברעב הב תושמשמ הדהאו הדילסש ,תיטנלוויבמא

 םג ויתורוק עמשמלו ונולדיח הארמל ררועמ ,ותוא םיבבוסה לכל חרוטל אוהש
 םג הב ורבחש ,תידיר�יה תומד םא יכ ,"רוהטיי ןוזאלא אוה ןיא .היתפמ�ו הלמח
 5 .רוביג-יאה ,"ןורייא"ה תונוכתמ

 ףאש ,ומצע קילאיב לש תמקועמ האובב ןיעמ םג אוה ךפוה ,וייח רופיס ךותמ

 ףא ,אוצמ-תעל ררושמבו םיסקנפ להנמב לגלגתנ ,רחסמב ונוממ תא דיספה אוה
 ;יקצינברל רמול היה דיתע וילעש( 'תייפלת' ףסאמב וירישמ המכ סיפדה אוה
 דיוצמ הארוהב ותרש�ל אצי קילאיב ףא 6 .)"ץראה-םעל ית j;! מ יתתנש לבחיי

 ךרוע ,ןידלוג ארזע לש םא יכ ,'תויפלת' ךרוע לש אל םנמא ,הצלמה תדועתב

 ,שגפנ ףאו ,םל :j: ב ףפותסהלו הירפוס ינפ תא ר:זשל הסדואל אב אוה ףאו ,'ןמזה'

 תא עבק-ךרד ארק קילאיב םג .םולבנייליל םע ,'רחוס' ותמישר רוביג ומכ
 הריפצה, ץילמה' ןחה-תבר ותמישרב ומצע לע דיעהש יפכ( 'הריפצ'הו 'ץילמה'
 ,"ינויג תביחיי רמאמ- ןושארה וטע-ירפ תא םסרפ 'ץילמה'ב .)'ר�נה עבצו

 בתכ ףא ,ותריציל ןושארה רושעב .'בושייה ןויער' םשב ,יליכשמ ןונגסב בותכ
 םהירוטש ,סותאפ יריתעו םיתב יבר ,םייליכשמ םיריש לש לטובמ אל רפסמ

 ףאו ,תודוקנ שולש ינמיס לש יובירבו האירק ינמיס לש יובירב םימייתסמ
 אבומה ,רחוסה ךרבאה ותוא לש ורישכ( תורבהה לקשמב םיריש השולש-םינש
 םיכורע םהיתבש ,םיריש תביתכב וחוכ הסינ ריעצה קילאיב םג .)המישרב

 תועצמאבשו ,המיר הב )I ואה תנוכתמב ,תיסאלקואנה תיליכשמה הרישה חסונב

 תנוכתמב םיכורע ,לשמל ,ךכ( םהילע גלגלל שקבמ אוה ךרבאה לש וריש
 תעפשהב ג"נרתב ובתכנש ,'תמה היראה לא'ו 'הניגנמב' ויריש וז תיפורטס
 לבקי המכ ויכרוע לצא ררבל חרט קילאיב םג ,ררושמ רפוס ותואכ .)גיילי תריש

 דרשש( וסקנפב הטורפ לכ המשרנ יתימא "רטלהכובייל האיכו ,הרושה ריחמב

 7 .)ונויכראב

 ;תמדקומה ותביתכב ותוא השמישש ז,וסי תלובחת לא קילאיב רזח 'רחוס'ב
 ך�כ:ל ותלוכיב חוטבהו ומצע ךרע תרכה אלמה ,ומצע-יניעב-רפוס לש ובוציע

 םירבדה ד.וחל םישעמו דוחל םירבדש אלא ,ויתועבצא רשעב םלועה תא

 םישמ ילבמ טא-טא םיכפוה ,ויתונורשיכו ויללעמ תוכזב "רפוס"ה עימשמש
 ,ארבש תינוידיבה תומדה תכחגה בגא .ודגנ רומח המשא-בתכל תעד ילבמו
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 םיינוריאוטואה תודוסיהו םוקע יארב ומצע תא םג ןיפיקעב קילאיב ךיחגמ

 תרוקיבה תועצמאב .הנחבא תיקד לשו תובכרומ לש ףסונ דממ הריציל םינקמ

 וקיסעהש ,תובחרה "תויטאופ סר�"ה תועפותה תא קילאיב רקבמ ,תימצעה

 ,השעמה שיא וניאש ,שולתה חורה שיא לש ותובילע :ותריצי תישאר ימל ותוא

 ןילמוגה יסחי ;הכרב האור וניא ןהמ תחא ףאבו הברה תוכאלמ קיזחמ אוה ןכ לעו
 סוסנרפה ןיב ,"היישעה םלועייל "תוליצאה םלועיי ןיב ,רמוחל חור ןיבש

 רבעש עובשב :סנ עריא רימוטיזבש ,בותכ םויה לש 'ץילמה'ביי .הסנרפל

 רפסמ ,"םישאר ינש לעב דחא חורפא תלוגנרת תציב ךותמ רימוטיזב עקבתנ

 ,"רחוסייל תילמ Q הליבקמ אוה ףא הז חורפאו ,וחיש-ןבל םינפ רואמב רחוסה
 היירב- הטורפ תרוצ תוארלו חרחרל ןויסינב רב.ע לכ לא ושאר הנפמה

 .הנינשלו לשמל אשומ הלוכ לכו רורב וניא העבו;tש ,הנושמו תידירביה

 "ריוו�ה תוסנרפיי לש ןתובילע :'ןוקר;גך לכוי אל תו�עמ'.ג
 ןמ היינשה המישרב ,עגרל טפטפלמ לדח וניא הרוביגש ,'רחוס' המישרה תמועל

 ,םדא תומד תגצומ- "ןוקתל לכוי אל תויעמיי- "די רחאלכ תומישריי הרד Q ה

 ןמ רפוסה-רחוסה .תיתדיחו העוטק תחא הרבהל טרפ ,הלמ ויפמ איצומ וניאש
 ףטש ןמיסב דמוע שחרתמה לכ .וירבדל ץק ןיאש םדאכ גצומ הנושארה המישרה
 ושפנל ותוא בוזעל ץלאנ וחיש-ןבש העשב אלא קסופ וניאש ,עגיימה ורוביד

 .םילבוקמה סומינה יללכ לש רומג רוערע ריחמב םג ילו ;וירבד עצמאב

 היניע עבמש ,החוחשו הבולע תומד הגיצמ 'ןוקתל לכוי אל תויעמ' המישרה

 שאר דינב ותוא הכזמ אלא ,רבודה תא דירטהל הזעמ איה ןיא .אטחתמו עינב
 ירהש ,תושיגרהו סומיגה איש אהת הנממ תומלעתהש רובס רבודהו ז,בלב

 . והומכ ןיאמ לווע הל םרוג ,יהשלכ הווחמב וז הבולע תומד הכזמש ימ אקווד

 ונינפל ןאכ ,ומצע ךרע תרכה רודחה ,רהייתמהו ןברברה ,"רחוס"ה תמועל

 תרכה תרמוא הלוכ לכש ,תיאור ry-יטנא תומד :"סירביהיילו הרהויל הזתיטנא
 םייתעבש םיטלוב וז הבולע תומד לש תותיחנה תושגר .המצע-ךרע-תותיחפ

 .'רחוס'מ החופנה תומדה לש תונוילעה תושגרל האוושהב

 רקנויו ,קדו ךורא ,ןקז ידוהי 8 :"םארט"ב ותעיסנב רבודל ול םינמדזמ םיינש
 .םלועה תויווהב ןויסיג רסוחו תונוריט רמוא ולוכו םישדח וידמש ,ךרו ריעצ
 ,ושארב ול ענעבו זלה רהימ ,ןקזה יגיע לא הרקמב ויניע תא רבודה אשנשכ

 גהונ אוה ותכרב תא .בוחרב תובר םימעפ השעש םשב ,םולש תכרב םידקמכ
 םמיד ול ךלוהו ישירח ןובלע ןימב ושאר ןיכרמ אוהשכ ,הקיתשב םידקהל

 היירב לש הביט רבדב תונוש תורעשהמ תורעשה ובלב הלעמ רבודה .וכרדל
 ספאמש ,םיבולעה הלאמ דחאיי אוהש ,וב הדיעמ ןקזה ינפ תרכה .וז הבולע
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 חותמ ,הלילב הביכש ןמז דע רקובב הציקי ןמזמ ,ולוכ םויה ,העובק הדובע

 ןיא בחרמב הנטק-הנטק בעכ וב םיעותו םידבוא םהש ,קיר ללחכ םהינפל דמועו

 תונגב םישרודה ,הלא סירבד ."הזיחא םוש םמצעל וב םיאצומ םניאו םיעות ,ץק

 תא דואמ דע םיריכזמ ,ודיב העובק הדובע ןיאש ימ לש שעמה-רפוחו הלטבה
 :ימע-ןב ודידיל ובתכמב ,ומצע לע קילאיב לש ותודע

 הילע ןיאש ,וז הלאש יינפל תפחרמ ,רקוב לכב ייניע חקופ ינאשכ

 תא םיעבותו םייונפ יינפל םידמוע םימיה ןתושעל המ :הבושת

 הלעי רשא לכמו דיב אבה לכמ ,אוהש המב םפייפמ ינאו םדיקפת

 הטושפ הכאלמ ,ודיב תחא הכאלמ ןיאש ימ לכ !עמש את ) ... ( גלזמה

 הכאלמה ) ... ( וינפ לע ותיילש הכפהנש ול חונ- היישעה םלועמ·
 םדא לש ודובכ לע איה הנגמ .ןובלעה יגפב פירתכ איה העובקה

 םלוע לש הדובעל ונמז תתל תינוציחו תימינפ תור [J ול תנתונו

 9 .המצעב הב הרכשש וז הדובע ,הריציה

 םילמ ןתואב ותמישר לש בולעה רוביגה תאו ומצע תא ראתל קילאיב לש ותלוכי
 קילאיב תריציל תונקמה תונוכתה ןמ איה ,ללכב הינוריאוטואל תלוכיהו ,טעמכ

 לש האצות איה התובילעש ,םיילוש תומד לטנ קילאיב .התוקדו התובכרומ תא

 טקייבוא ן)כפהו םייטרפו םיישיא םינממפ םג םשו הפ הל הנקה ,פנואמ תונלטב
 .לוזלזלו זובל קר אלו ,הלמחל

 ,ןקז ותוא לש ויקופיע םהמ ושפנב רבודה רעשמ ,ויניעל הלגנה ה�רמה רותמ

 הקיתוילביבה תא רדפל םימחר רותמ ול םינתונ יאדווב :עפשב ודיב יוצמ ונמזש

 ;'הרשע תחאה םעפב החפשמה יבתכ תא קיתעהל ,תירישעה םעפב תיתיבה
 ,תוכאלמ הלאב אצויכו הווצמ-רב טפיזנמיגל "ירבעיי דמלל ,"םיפוריפפיי לגלגל

 ,רכשה לע שארמ םינתמ ןיא הלאל תומודו הלאכ תוכאלמב .שממ ןהב ןיאש
 תרימאבו תשטשוטמ העדבו תולפשומ םייניעב תאז םישוע- ותוא םילבקמשכו

 תוכאלמ ולא ןיא ,הרצקב .הזופח החירב בגא ,תמגמוגמו תעטוקמ םולש

 . ןהילעב תא תודבכמה

 ימקור ,שפנ ימליא ,םלוע יוונעיי םתואמ דחא ,ונינפל גצומה ,לדה םדאה ןיא
 יהי' רישב ררושמה-רבודה אנקתמ םהבש ,"הלילעו תוגה יעונצ ,רתפב םהייח
 ינמאיי לש םתקיתש הנניא רוביג-יאה "ונרוביגיי לש ותקיתש .'םכמ� יקלח

 םל�ל" הנמאנ תרמשמ הנניא ותעפוהו ,"םיהולא תממז ינהוכו הפיה הקיתשה
 איה ותעפוהו ,ותותיחנלו ותובילעל למפ איה ותקיתש ,רפהל ."םלועב םיהולא
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 רוביג אצומ הלילעה תצורמב .םלועב םיהולא םלצ לש תטטרוממו הקוחמ האובב

 :תוניצרב קפס הינוריאב קפס ,רבודה ריעמ הילעו ,דבלב תחא הרבה המישרה

 :המ v: תשלושמ היוועו "!פיי תרבה ןיעמ םואתפ הטלפנ ויתפש ןיבמ
 ךכ-לכ הנושמ התייה היוועה .הפ תמיקעו די תטישפ ,ףתכ תכישמ
 עמשמ ,תוממותשה עמשמ :העמשמ המ הב עירכהל היה השקש דע
 לכ הב ויהש רשפאו .לוטיב עמשמו תולטבתה עמשמ ,תוקדטצה
 ,דיקפה- הייארה ידע תעבראמ דחא לכו דחיב תועמשמה הלא
 .ול הפיה תא םהמ ול רורבל יאשר היה- ינאו רקנויה ,השיאה

 קפס ,הביט תא שחנל השקש ,היוועה לש יטסילאיר רואית קפס אוה הז רואית

 ד�" היצטרפרטניאה תולובג תא תחתומה ,היתויונשרפו הרימא לע הידוראפ

 ןתינ דחא לילצ וליפאש ,ררושמה-רבודה ןאכ הארמ ,לוכיבכ ."םודרוסבא
 תוינטלומיס תויועמשמ עברא אלא ,תועמשמ םתס אלו ,תועמשמ וב תולתל

 סיסב דיחיו דחא לילצ שמש� ,ילסקודארפ ןפואב .תעדה לע תולבקתמ ןלוכש

 םתוחב עובט השעמה רופיס ,ללכבו .ס"דרפ תניחב ,םישוריפ העבראל

 ךותמ אלו ,ןובלעה דלונ סומינה ךותמ אקווד :ישונאה עבטבש תוילסקודארפה
 הנווכה ךותמ אקווד :יתימאה סומינה רסוח אוה אוה זרפומה סומינה :ןובלעה

 ,תובילעה לע תופחל ןויסינה אקווד :ערהל ןוצרה ךותמ אלו ,לוועה דלונ הבוטה

 רמ v: גהונו ברלעה סרפיטה ןמ םלעתמש ימ אקורד :םייתעבש התוא שיגדמ

 ןיב רצקה תומיעה לע הרצקה "המישר"ה .םייתעבש ומ v: ביטימ ,סרמינ-רסרחב

 איה ירהש ,ללכ ןאכ תרכזנ הניא בגא רתרדהיש( הארמה םרגפר אלוטמה ידרהיה

 וידמב רדוהמהו ןנערה םלעה ,ריעצה ינמרגה רקנריה ןיבל )הילאמ תנבומ

 ארה "תמר ץיצה' ורישב קילאיב ירבדלש ,םוקמ ותוא לא תרתוח ,םיחצחוצמה

 לווע איה הבוטה ,סומינ רסוח אוה סומינה( "םשרושב ודחאתי םיכפהה םוקמיי
 .)'דכו

 ןיעמל רבודה יניעב בולעה ינומלאה ןקזה ךפוה ,םישמ ילבמ טעמכ ,טא-טא

 .ךשמתמ ןובלע םהייחש ,ךרב ילפשו חור יכומנ ,ותומכ םיבר םיינעל סופיט-בא

 רשא ,שגר יפירחו תעד ינינא םהש הלאכ םג ,ונינזוא תא הלגמ אוה ,םהיניב שי
 רתוסמ עצפ- םדגבבש יולג יאלט לכ"ו ,םחור תא תאכדמ םתוספא תרכה

 תוברהל הצור וניאש ימ ."יחה םרשבב אוה שא תווכו;ן- הארנ םתכ לכו ,ויתחת

 ויניע תא ההשי אנ לא ,תעד ונפלאל ףיסומ אוה ,תוירבה הלא לש םרעצב

 וניאו םלועה תויווהב יקב וניאש ,ריעצה רקנויה ,םלוא .םרעצל אלש ,םהילע
 סומינב אקווד ינומלאה ןקזה לא הנופ ,םלוע יבולע לש שפנה תויוקדל שיגר
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 הכ ןקזה :ןוקיתל תנתינ הניאש ,הלקת תמרגנ ןאכו .ותחילס תא שקבמו םזגומ

 םדא ןבכ עיפוהל ותוצרבו ,וב םיננובתמ לוכהש ול המדנ יכ דע ,הווחמה ןמ ךובנ

 .וימחכו ויאלט לכ לע ןוזפיחב תוסכל אוה ליחתמ ,וילע הארנ יאלט ןיאש ,םלש

 ,ןקזה ידוהיה לש תימוקיגארטה ותוגהנתה הארמל רבודה םכסמ ,"!בולעהיי
 ."!ךכ לכ תובר םינש ותוויע רשא תא ןקתל רמא הלק העשביי

 לכ לע ,ובג לע תולגה תרטוטח לכ תא אשונ ,המישרה רוביג ,ןקזה ןיאה

 תוסנרפ"ב קסועה שיא לש וזכ תומדב רחב קילאיב יכ תאז ןיא ?היידוחו היוודמ

 ילושב םילטב םיקוסיע םא יכ ,םייפכ תוכאלמ ןניאש ,תונמדזמ תודובעבו "ריווא
 תומד .יסופיטה הביט לשב םג ,)'וכו םיבתכ תקתעה ,היירפס רודיס( "חור"ה ייח
 ומויו ודיב ונמזש ,חורה שיא לש תמקועמ האובבכ םג ול השמיש וז הבולע

 ןמ דמלנ םאו .שממ לש עוצקמ אלבו העובק תחא הסנרפ אלב ,ותיילוחמ אלמתמ

 ידוהיל לשמו הימינו טמ םג ,חורה שיא ,ררושמה ןיא םולכ :םותסה לע יולגה
 דובכ הב שיש ,תיביטקודורפ הסנרפ רדעהבו הרסי תוינחורב הקולה ,יתולגה

 קילאיבש ,םעה-דחא לש ותפקשה חורב איה המישרה לש התנקסמ ?תלעותו

 .עגרב השטשטל וא הנקתל לכות אל תורוד לש תובילע :וייח ימי לכ הב ןימאה

 אלו המואה לש שפנה הנבו,ז יונישל ועייסי ידוסי ךוניחו תיט� הרשכה קר
 ותובילע תא שיגדמ ןיע-ףרהכ ויאלט לע תוסכל ןקזה לש ונויסינ .הזופח האלטה
 .השטשטמו העילבמ וניאו

 לש ורמאמל "תזחמימיי המגדה 'ןוקתל לכוי אל תוףעמ' המישרה ןיא םולכ
 לכ לש הפוטח הריקסב הז רמאמ לש ותליחת ?"תונושלה ביריי םעה-דחא
 ,ל"דש לש ותוגה חורב ,הלוגב וידודנ ךרדל םעה אצי זאמ תימואלה הירוטסיהה
 םייחה תוחרוא תא הסינש ,"יחרזמה ידוהיהיי לעמ הווסמה תעירקב וכשמהו

 '. םכיס השדחה תעב ידוהיה לרוגה תוכופהת תא .םהב לשכנו םייברעמה

 לבא .חרזמב םג תולגיהל רבשמה ינמיס וליחתה ןכ ירחאויי :ורמואב םעה-דחא
 תונויסינ לש הרצק הפוקת רחאו ,ברעמבש ולאמ םינוש םייחה יאנת ויה הפ

 םילד :םהש ומכ 'םיימואלה םינפה' ולגנו רזה הווסמה ערקנ ,תיברעמ חורב

 םג ."םהילע הר;ש ןיידע 'ימואלה םלצה' לבא ,םיעצפו תוכמ םיאלמ ,םיערו
 םלוכ :םרועיכ אולמב "םיימואלה םינפ"ה םילגתמו הווסמה ערקנ רבודה יניעל

 ."ןוקתל לכוי אל תוףעמיי- םותמ אלל ,הרונחו עצפ

 ןיבל ,תושיגרה רסח ךא סמונמה ,ריעצה רקנויה ןיב ןיע-ףרהכ שחרתמה לכ
 םצעתמ ,םירז יניעל ונולק תפישחלו תרוקיבל שיגרה ךא בולעה ,ןקזה ידוהיה

 המואה ןב לש ;תונקותמה םלועה תומוא ןיב ידוהיה לש ובצמ לע לשמ ידכ

 ךותב ,רבעה תראפת לש הידירש תא רמשל היתוחוכ תיראשב הסנמה ,השישקה
 תואשנתה ךותמש ,ריעצ רקנוי דצמ סומינ לש עגר אקווד .תףרזו רוכינ תריווא
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 ידוהיה תומד תא ףשוח ד,סח לש הווחמב בולעה ידוהיה תא תוכזל ליאומ הוואגו

 .התובילעו הנולק לכב אטחתמה

 "םירבד שיאיי לש יתקיתש- 'ןיפיסה שיא' . ד
 ןמדזנש ,ררושמה לש ויתורוק תא תרפסמ ,עסמ-ןמוי תרוצב הבותכה ,וז המישר
 םיעדוי םה ןיאו םנושל תא ןיבמ אוה ןיאש ,םיעסונ תצובק םע תחא העיסנל
 חרוכב .תונושל ראשו תיתפרצ ירבוד ,"הפש יקמעיי םלוכ ןכש ,ונושלב רבדל

 ותלוכי רסוח .םגמגמל וא םליאל ,םילמ וייח לכש ,ררושמה דפוה תוביסנה
 הסנמ אוה עסונ לכב .רעושי לב לב(;! ול םרוג תוירבה םע תרושקתו רשק רוציל
 :תבזכנ, דחא ידוהי �לו ,היינאב אוצמל ותלחות דא ,םיידוהי רכיה-יווק שפחל

 ,יחרזמ ידוהי לש םינפ יוות לעב ול הארנה ,לכואה ןחלושל וחיש-ןב וליפא

 :ת�רזה םי דותב ול אצמנ דחא ןמגרותמ קר .ירצונ יר�סכ ףוסבל וינפל ההדזמ
 ,תיסור עדויה ,ועוצקמ יפל "ןמקריי ,ידבש יאמי לש תילקנו תשטשוטמ תומד
 .אוצמ-תעל דידיו החיש-ןב ררושמל שמשמהו

 וקיסעהש תויגוסה תחא ,ןכאו ,וניבל וניב ררושמה חנאנ ,"ןושל ילבח ,יואיי

 התייה ,'ןושלב יוסיכו יוליג'ו 'ןושל ילבח' ןושל יניינעב ויתוסמב ,קילאיב תא

 תוסכלו ,הרועפה םוהתה ינפ לע רשגל ןדיקפתמש ,םילמה לש ןתאירב תיגוס
 קירה ללחה תשוחת תמגדומ 'ןופיסה שיא' המישרב .המיאה-תבר "המילב"ה תא

 ,"םירבד שיאיי םג המו ,ונממ ולזגנ םילמהש םדא שחש ,םינוויכה-ןדבאו

 ,ירכונה ידבשב ,ץוצר הנק תנעשמב זחאיהל ול בטומ .ומלוע לכ ןה םילמהש

 רואית .הרומג הקיתשב וימי לכ תא הלבישמ ,והיפמ ףדונ רכpז לש ער חירש
 ידוהיל ול םימדנה ,םירוס םע "תחא הריסייל ררושמה-רבודה לש ותועלקיה

 םושמ םג וב שי ,ןיבמ אוה ןיא םתפש תאש ,ברעמה ןמ תוירב םעו ,חרזמה

 םיפוצרפמ תצבוקמ ,השדח ץראל עלקנש ימ לש ותשוחת לש היציז;פסנרט

 םעטמ ןהב שיש ,המעטהבו הגעב םירבדמ הידילישו ,תופש לש לילבמו םינוש
 .ת�רזה

 םה ,ייסרמ למנל הכרד השועה ,היינאב םליאה ררושמה לש "ןושלה ילבחיי
 ועיגהב ררושמה שחש ,םייתימאה "ןושלה ילבחיי לש תירוטקירק הנצקה

 תא רתלאל ויפמ תירכהל עיגפמב ונממ השרד רשא ,ץראל ומוי בורעב

 תוצוחנה םילמה לכ ןיידע הב ואצמנ אלש ףא ,יבמופב הב חחושל אלו ומא-תפש
 ןושלה דעו שארב דומעל םינשה ןתואב רחבנש ימכ .שימגו יח ימוימוי רובידל

 הז םוחתב ויטבלו ,תובר קילאיב תא ןושלה-תבחרה הקיסעה ,לארשי-ץראב

 יכ תוארהל יתיסינ םידליל םנ תוכומזפו םיריש ירפסב .ןיטישה ןיבמ ןאכ םירכינ
 קילאיב ןתנ ,לארשי-ץראב ןושלה דעווב ותנוהכ תונשמ ,תורחואמה ויתוריציב
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 ךכ ."יםימלשורי"ה םישדחמה לש םהישודיחל ותודגנתהל טעמכ-יסדנוק יוטיב

 םיזעלה לא ,)"תרומזתיי םוקמב "םינגונ תלהקמיי( סינשוימה םיפוריצה לא גוסנ

 ךותב בליש וירבחו הדוהי-ןב לש םהישודיח תאו ,)"תילמשחיי םוקמב "םארטיי(
 הכותב הליכמ 'ןופיסה שיא' המישרה וס.תוכחוגמו תוגעלנ תויומד לש םהירבד

 ךאש ,תוברה תויצטונדה יפלכ קילאיב לש יטנלוויבמאה וסחיל תובר תואמגוד

 .תילארשיצראה תירבעב ושדחתנ הז

 תא רידת קיסעהש ,"יטאופ סר�" ןויערל המגדה ןיעמ ףא איה וז המישר

 רפוסה לש רצויה ונוימד ןיב רדגומ-יתלבהו ספורה לובגה תייעב אוהו ,קילאיב
 ,השעמל .ול אל תוצונב טשקתמה ,בולעה יאדכה לש "רצוי"ה ונוימד ןיבל
 תשרדנ השעמה ייחבש ,הנוכת לע הרבחה תכרעהל הכוזה ,םאד אוה רפוסה
 םניא ת�חנה תרשמה לש היידבל הלענה ןמאה לש ןוידיבה ןיב תולובגה .יאנגל

 תואומ ול םילגנה םיטרפל הבקמו םירעפ אלממ ןמאה .םירורב תולובג

 המישרב הלקנה "ןמקד"ה םג גהונ ךכו ,ונוימדו ובו וילע בוטכ ,תיטסילאיר

 דציכ הארמ קילאיבו ,ל"זח וסרג ,"אתשכש אתופירח םופל" .'ןופיסה שיא'

 .ותלקלקב ספתנה ,בולעה יאדבה לש וזמ רתוי תיתוהמ תועט העוט ןמאה אקווד

 דיזמב ותוא העטמ ןופיסה שיאש ןמזה לכ בשוח ררושמהש ,אוה סקודארפה

 גגושב ול םרוגו ןופיסה שיא תא העטמה אוה אוה- ףוסבלו ,םיבזכ ול רפסמו

 .אווש תויפיצ

 ררושמה לש ותועט .םייחהו תורפסה ןיבש ןידעה לובגב םג תעגונ המישרה

 הלענ הנוכתכ ללכ-ךרדב בשחנ הז ןוימד .חורה שיא לש הרופה ונוימדמ העבנ

 רוצילו תילאנבה תואיצמל לעמ תולעתהל ןמאל תעייסמ וז הנוכת ןכש ,הליעומו

 ובש ,הרקמ ונינפל ,הנהו .תושונאה תא םיגנעמה ,ולש םיאנה חורה-יריצי תא
 תא תונשל :םייחה לע תכל-תקיחרמ העפשה עיפשהל היה לוכי ןמאה לש ונוימד

 תויטרקוטסירא ויתונב יכ ןימאה טק עגרלש ,הכדנו בולע םדא לש וייח ךלהמ לכ

 ?ןורחאה עגרב תועטה לע רפוסה ותוא דימעה אלמלא הרוק היה המ .שממ לש
 אלל קזנ ול םרוג היהש ןכתייו ,בזוכו םיענ םולחב תוגשל ול םרוג היהש ןכתיי

 לכמ רתוי םייחה לע עיפשהל היה לוכי ונינפלש הרקמב ןמאה לש ונוידיב .הנקת

 .הלקנה יאדבה לש תלעותה וא קזנה תורסח ויתוידב

 תואיצמה-תנומת תכיפהל ,תואיצמה ףויזל םג םרג ןמאה לש רישעה ונוימד
 העשב ,תופוכת ןמאה אטוח ובש ,אטח הז ןיאה .תמאב איהשמ האנו הקותמל
 לע הפוכ "םוגרת"ה תכאלמ בגאו ,ןוידיבל תואיצמה תא "םגרתמיי אוהש

 אטוח תואיצמה "יופיייי לש הזה אטחב ןכאו ?הב תויוצמ ןניאש תוינבת תואיצמה

 הנומת ונוימדב ול הנב אוה .ויפב ער םעט םע רתונ אוה ןכ לעו ,רפוסה ןאכ
 )"םייוגה ןיב התבשנש לארשי תביי( תמייוסמ היצפצנוקל המיאתהש ,תקתרמ

1 73 



 תודהיה לש תילאוטקלטניאה תיליעה ןמ "הכיסניי ,רטנלס לארשי 'ר לש ותב תב

 הינימ אל ,הנהו .תושונאה תמהוזמ ,רוכיש ,יוג חלמל לוכיבכ האשינ ,ןמזה תב

 תוינבת תואיצמה לע שיבלה אוהו ,אטחב ;איטחה ובש רפוסה .היתצקמ אלו
 רחא יבש ךלה רפוסה .תואיצמה תנבה תא איטחה םג ןכ לעו ,"תורפס תויומדיי
 םע דחא הנקב הלוע הניא ולש היציאוטניאהש ,ותמהדתל הלגמו ,ונוימד

 ומע בשויש םדאה :םייניע-הארמל תמאה ןיב שממ לש רעפ העב� יכו ,תואיצמה
 חלמה לש ותשא ;יסור אלו ידבש חלמה ;ידרפס ידוהי אלו ,ירוס אוה ןחלושה לא

 ,תניינעמו האנ הנומת רוציל ונוצר ךותמ .'וכו רטנלס לארשי 'ר לש ותב הניא

 .)'וכו "םליאיי ךפוה אוה ;וב דגוב עמשה שוח( םעפ רחא םעפ ותוא םיעטמ וישוח
 .טסקטה תומר לכבו םימוחתה לכב ,םייאלכ-השעמל המגדה איה וז המישר

 אשנש ידבש חלמ- תותד יתשו םיעזג ינש לש האלכה אוהש גוויז לע ןאכ רפוסמ

 הלבטוה תחאה ,תפרצב תוכנחתמה ,גוזה ינב לש םהיתונב יתשמ .היידוהי הרענ
 טושפ חלמ ןיב ,הרואכל תוחפל ,םה םיאושינה .הלבטוה אל היינשהו תורצנל

 עדוי ןופיסה שיא .םידוהי םיליכשמ תחפשממ תיתוברת הרענ ןיבל הלקנו
 דמל תירבע וליפא( תחא הפש ףא עדוי וניא השעמלו ,תופשה לכ תא הכלהל

 אוה ;)התוא חכש ךא ,תויחרזמה תופשל הקלחמב טנדוטס וירבדל היהשכ ,םעפ

 אוה ;ןהמ תחא ףאל םיאתמ וניאו ,היינאבש תוישונאה תויוצבקתהה לכל םיאתמ
 .רבד תושעל עדוי וניא ךא ,םילקנהו םידבוכמה ,םיקוסיעה לכב רבכ קסע

 ,םיבר תועוצקמ לש האלכה אוה ףא- )ןופיס שיא( "ןמקד"- יחכונה ועוצקמ

 וחיש-ןב תא בבודל הסנמ ררושמה-רבודהשכ .ללכ עוצקמ אוה ןיא השעמלו

 אלא הכוז אוה ןיא ,וקוסיע תוהמ רבדב תעדה תא החינמ הרדגה ונממ לבקלו
 תשגרומ הלוכ הלילעה ךרואל .הכובמ ךותמש ,םימגמוגמו םיעוטק םירבדל
 ותרוצ לשב קר אל ותוא בעתמ אוה .חרוכמ-ודידי חלמה ןמ רבודה לש ותדילס

 ןיינעמ ותציפק ,תילקנה ותוזיזפ לשב רקיעב אלא ,ונורכיש חירו הזולנה

 םג קילאיב בעית םייאלכה-ישעמ תאו תוזיזפה תא .ורובידבו וייחב ,ןיינעל

 ,ביחרישכל דע ,םייתניב שמתשהל ףידעה אוה רומאכ :ןושלה ימוחתב

 אלש דבלבו ,םיזעלב וליפאו ,שדחה ןמזה םעט יפל אלש ,םינשי םישומישב

 ןן.ןושלה לש החור יפ-לע םניאש ,םיזיזפה םישודיחל ומצע ליגרי

 יתוגה ןויד וינפלש ,השוחתה תא ללכ ארוקב תעטונ הניא הלוכ "המישר"ה

 וליפאו ,תויעבטב תעבונ הלילעה ,ךפהל .הקיטאופו הרבח ,ןושל תויעבב
 איה רופיסה לש תרתוכה-תת ."עסמ ןמוייי התויהמ תינגרוא עבונ הבש עוטיקה

 רדחב החונינ הבישי בשוי וניאש ימ לש תופוטח תוציקס :רומאל ,"ךרד ימשריי

 םינוש םיעוריא .עטוקמב ויתויומשרתה תא איבהל אוה יאשר ןכ לעו ,ותדובע

 םיקפסמ- המודכו לכואה-רדחב תוחורא ,םידוקיר ףשנ ,הרעס- הגלפהה ןמזב
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 רפוסה לוכי עוריא לכב אלו ןמז לכב אל .עוטיקל תיטסילאיר הקמנה םה ףא

 הנווכה יארקאב וליאכ תפשחנ ,םיעגרל קר .וחיש-ןב ,"ןמקד"ה תא שוגפל

 ינפ חלמה דימעמשכ .תלשמנה תועמשמה רבעל ןולח ערקנו ,היומסה תיאדיאה

 ררושמה טיבמ זא וא ,ילקיסומה ונורשיכ תא רבודה ינפל םיגדמו ,ררושמ

 ויניעלו ,ירוטקירקה ותומד ןבב וא ,ולש "וגא רטלא"ב ןיעה תיווזב יתימאה

 :הדיחה ןורתפ ףשחנ

 וירבדב ןיא .שיאה רקשי רק W יכ יתיאר ד.צה ןמ ןיע וב יתתנ

 ךשמבש ,הז שנ-רב אוה ימיי :ישפנ תא יתלאש ינאו ,תמא לש טרוק

 העבש ועבצ תא ףילחהו םורככ יינפל ךפהתה עסמה ימי העברא

 ,ןטייפל ,רחוסל ,רייתל ,ןשלב טנדוטסל ,סכמ חירבמל :םינומ

 הרשעב דוע יינפל שפחתהל ,הארנכ ,אוה ןמוזמו ןכומ .ןגנמל
 דבלבו- יאדמשא ,ןיוזמ םיטסל ,רמוכ ,סוטסויבוק שובלב :םישובל
 ?ךכב ול האנה המו עצב המ .יתימאה ונקוידב יינפל הלגיי אלש

 ,ידי לע הרקמב ול ולגתנש ,היתובא תלודגו ותשא סוחיי םנמואה

 יבל לע התלע םואתפו ."עדא אלו ינא םת ?ותעד לע והוריבעהש םה

 "?קאווטיל זאוה םידוהיה ערזמ ילואיי :הרז הבשחמ

 ידוהיל לשמ ןיעמ קילאיב האור ןופיסה שיא לש תירוטקירקה ותומדב םג

 םלצ ותוא ומכ ,םתהל אכהמ ףחרמ אוה וימי לכו וילגרל עקרק ןיאש ד,דונה

 ףא עדוי אלו תונושלה לכ תא עדוי אוה .םילבוקמה לש שפנה תרותמ ללוקמ

 לש תחא הכאלמ ול ןיאו ,תוכאלמה לכ תא רבכ ףילחה אוה ,הירוב לע תחא ןושל
 םע"( וםצע יניעב הלענו לוכה יניעב יוזב אוה ד.בכתהל לכוי הנ;ש ,שממ

 תורוחס חירבמ( םהוזמה רמוחה םלועב לבוט אוה ;)"ונתרחב התאיי ,"הלוגס

 אוה .)ןשלבו ןמגרותמ ,ןגנמו ררושמ( הלענה חורה םלועל ףאוש םגו )סכמב

 םישובלב שבלתהלו הכסמו הרוצ לכ ףילחהל עדוי תאז םעו ,םלוכמ לדבנ

 תומד םג אופא אוה ,בולעהו לתפנה ולרוג לע ,ןופיסה שיא .םינוש םישובלמ

 ,תילמס תיפיטיכרא תומד םגו ,תיטסילאירה תרופיסה ירפ ,םדו-רשב תיטרקנוק

 רופיס םג אוה וז תומד לש הרופיסש ,אופא אלפיי אל .תירוגלאה תורפסה ירפ

 יפל תונקדקדב יונבה ,יטמיכס רופיס םגו יטרקניסוידיאו ימעפ-דח ,ישפוח
 12 .םיאלכ תכסממ תיתכלה המי/:;ס

 תוירגלוול תונינא ךיב- 'שרמה תלשממל' .ה
 לש "די רחאלכ תומישר"ה תרד t;I תא תמתוחה המישרה איה 'שרמה תלשממל'

 תשק יוטיב ידיל האב הב םג ךא ,ןהיניבמ תוחפ תבכרומהו הרצקה איהו ,קילאיב
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 לש ןיינעמ רואיתב התליחת .םיזמורמ "הקיטאופ סר�" יסופד לש הבחר

 ריש תביתכב וסומלוק תא רבושו ונוטיקב בשוי ררושמה .תימתיר תוטבלתה

 :שדח

 םינמוזמו םינכומ ,םהילאמ םידמצ-םידמצ יילא ם'צר םנמא םיזורחה
 .הרשי לגר דוע הנניא םלגר םלואו ,"יתבכרמ"ב םמצע תא םותרל

 ודגנכ דקור ינשהו תיכרביפמא רתנמ דחאה דמצה ,םה םיטעוב

 .תיליטקז

 ןכ םא ) ... ( ?יברקב םיצצורתמ םימואת יכ ,קהבומ ןמיס הז ןיאהיי
 העד הנועט הרישה .הביתכה םדוק תחא העש הייהש םהלו יל הפי
 ."הלולצ

 קילאיב לש "ותמישריי ,'הרמזה תבית לש המקנ' ןמפוש 'ג לש ורופיסבכ

 םע דחי ,תרוקיבו הדהא לש בוריע וב שיש( דויחב תרפסמ 'שרמה תלשממל'

 ותוא ץלאמ וינועש ,ירטילאו ןינא ןמא לש ורופיס תא )הינוריאוטוא לש טרוק

 םיחיטש תוטבוח תונכש .םעה-תלד עבורב תירטלורפו הרצ הרידב ררוגתהל

 םילכור ,הריפתה-תנוכמ לעו הדצעמה לע םידקוש הכאלמה-ילעב ,תותסכו

 לש ותעד תא םיחיסמו קוש לש תוזרכה הנוכשה ריוואב םיחירפמ תוינרגתו

 ,הניכשה לש הדיחי-הנבו "תוזומה בוהאיי ,אוה .ותדובע ןחלושמ ררושמה

 ,םדא לכב שיש "הרתיה המשנהיי טעמ לע םילענ םירוהרה וניבל וניב רהרהמ

 תינימש שי םהב םג- דמלמה ,לכורה ,טושפה הכאלמה-לעב .אוה רשאב

 ץלאיי ןה ,"טעמ םיררושמ הלא םישנא םגיי אלמלאש ,טויפ לש תינימשבש

 רשפא-יא ירהויי ,תוימצע לכ בוחרבש םיטושפה םישנאב םהב ןיא יכ תודוהל
 הנשמש הז ד,חיימה השפנ סומתיר ,הלשמ 'ןוגינ' הל אהי אלש םלועב היירבל

 ."םהיתועיספ לוקב וליפא ורבחמ םדא

 םג המ- ריביצהש ,תודוהל ברסמ ןטסילאודיווידניאה ןמאה ,עמשמ
 וירוהרהב ומצע תא ענכשמ אוה דכ- םדא לכל ז.חא רועמ יושע- ףוספסאה

 "ונוגינ"ו שיא שיא ,ולשמ םידחיימ םינממס- םיממורמהו םינינאה םייפוסוליפה

 בוטכ ,םזילאודיווידניאב הגוה אוה דוע ."טעמ ררושמייל ותוא השועה ד,חוימה

 תצצונ ,אבצ ינגונ תלהקמיי בוחרה לא האב הנהו ,האנ ץיק רקובב ובל וילע
 ,להוצו זילע שרמ תעירתו ,הירחאו הינפל םיצר םידלי ) ... ( התשוחנ ילכב הלוכ
 ףרגנ בוחרה לכו ,םידחא םיעגר ורבע אל ."המןנ האבו תצצופמ ,ןואשו דה בחר

 תא תופצרקמ םישנה ,בצקה יפל םהילכ תא םיעינמ הכאלמה ילעב :שרמה בצקב

 תורכרכה קושקשו םיסוסה תטעש וליפא ,בצקה יפל שרעה תא תועינמו םילכה

 .שרמה בצקל םינו�כמ
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 דבאמו ותוימצע תא לטבמה ,ירגלווה רוביצה לע ןינאה ררושמה זגור ,"רדעיי

 הרהוי בורב .שרמה לש תונינאה תרסחו תירו'זאמה הקיסומה עמשמל ודוחיי תא

 ןוילע דסחב רחבנש ררושמה קרו ד,וחייו ףוצרפ רסח אוה להקהש ,קסופ אוה
 .םהל המה העקבב המהב ךא הלאה םישנאהיי :ותוימצע לע רומשל עדוי
 ךא ,ףלאב הלטב הניאשו תעלבנ הניאשו תענכנ הניאש וז ,הרומגה תוימצעה
 תולעתה ךותמ .:'דבלב םיררושמל לעממ הולא קלמ ,איה הלוגס ידיחי תלחנ

 ,התע .ותדובע ןחלוש לא ררושמה רזוח תודחוימה ויתולוגסב תוכרבתהו שפנה

 ךא .הנוילע הארשה ךותמו תוינטנופסב ,תויעבטב ,םהילאמ םילגלגתמ ויזורח

,ותמהדת הבר המ
' 

 םיטבלל רכ� ורישב ןיא יכ ,רבד לש ופוסב הלגמ אוהשכ
 יקנ יר;כ :תחא השקמ ולוכ אלאיי ,הליחתב וב וצצורתהש ,םיבכרומה םיימתירה
13 ."שרמה בצק לש הזכ-  

 םגו םעמ-םרומה ררושמה םג יכ ,וניאר 'ןופיסה שיא' המישרבש םשכ

 ןיבש סחיה םג אוה ךכ ,תוידב יאדובו "חור ישנאיי םה הלקנהו תוחנה "ןמקד"ה
 ךא ,תחא השקמ םנמא יושע ףוספסאה .'שרמה תלשממל'ב ףוספסאהו ררושמה

 אוצמל ןתינ תושייו תושיי לכב ,השעמלו .ולשמ ףוצרפ םג שי םדאו םדא לכל

 םדא לכל- םייטרקניסוידיאהו םידחיימה םידדצה תאו םייסופיטה םידדצה תא
 אוהש ,רחבנה ררושמב ןידה אוה .םירחאמ ותוא דחיימה ,ולשמ 'ןוגינ' םדאו
 אוה ןכ-לעו ,הרבחה ןמ קלח םג אוה רחא דצמ ךא ,ונימב דחוימו דיחי דחא דצמ
 ררושמה :דrתל� ןיאש תידוחיי היירב קר אלו ,ומוקמו ורוד-ןב םג

 םג אוה ןמזב וב ךא ,ודוחיי לע רמושו תוירבה ןמ שרופ ןטסילאודיווידניאה
 םג שי הריש לכב .'ןנוגינ' תא ןיעדוי אלב ןהמ לבקמו תוירבה ןיב ברעתמ
 הנמזל םיינייפואה ,םייסופיט םינממס םגו םידחוימו םיילאודיווידניא םינממס

 ,"שרמה בצק"ב ועגונ אלו םיירוקמ וירבד לכש ,חוטבה ,ררושמ םג .המוקמלו

 םג .םמויק תא שחינ אל אוהש ,םייביטקלוק םינממס ותעתפהל םהב אצומ

 םהב אצומ ,םיבגשנו םיממורמ וירבד לכו ,"ןוילע דסחביי בתוכה ,ןינא ררושמ
 תעבונה ,"םימשה-תביי הרישה ."שרמה בצקיי לש תוירגלןוה ןמ ,בוחרה קבאמ

 .בעתנה לשו בגשנה לש ,האלח לשו תוממור לש תבורעת איה ,ןוילע ר;רפשמ

 הרישה םאה :יוטיב ידיל ןאכ םיאב םזיציסאלקו הקיטנמור ןיבש לדבהה םג

 ,חפנה ,טייחה ,רגנה ךהנוכשה ןמ ןאכ עקוב ןנואlזז לוקש ,תוכאלמה ראשכ
 בוחרה לא העיגמש עגרב ךא ,ולשמ 'ןוגינ' שי םהמ דחא לכל- דמלמה ,לכורה
 הבושתה .המצע הניגנמ התוא דחאכ םלוכ "םינגנמיי םהירה ,"םינגונה תלהקמיי

 איה םגש שי ךא ,תדחוימו הדיחי הכאלמ איה הרישהש ,איה יומסב הלועה

 הריציה םאה ךתונמאב ןונכתל רשאב המו ."שרמה בצקביי תעד ילבמ תפחסנ
 :ןיטישה ןיבמ ןאכ זמרנ ,תננכותמ םגו תינטנופס םג ?תינטנופס וא תננכותמ
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 דא ,הנטבב םיצצורתמ םימואתש ,תיטנלוויבמא הביתכ ררושמה בתכ הליחתב

 טילחה ,יטנמור ררושמכ .שאונש דע ,קחמו בתכ אוהו ,ודיב התלע אל וז הביתכ

 לש ופוסב .הזומה יבפלמ ןוצר הלעיש דע הכיתכה תא חונזל ררושמה-רבודה

 ,הארשה הלוכש ,תינטנופסו הטוהר הביתכ בתכו הניכש תורעתהל הכז ןכא רבד
 ערקלו תףינשל רכז הב ןיא יכ ותעתפהל הליג ,ינש טבמ הילע ופיעהב דא
 דיחא בצקמב יושע וריש לכ יכו ,התישארב ותביתכ תא ןייפ�ש ,יטנמורה

 ."שרמה בצק לש הזכיי ,טושפו
 אקווד :וזה תינגרואהו הרצקה "המישר"ה תא המילשמ תפסונ היגולנא

 תףאיצמה הרהימ ,בגשה יפנכ לע ותוא ואשנ תויטנמורהו תונינאה ויתובשחמשכ
 ."טעמ ררושמיי לש הרתך המשנ שי םדא לכב אלש ,ול ריכזהלו וינפ לע חופטל

 להקה ןיא יכ רזגו ,דסחל אלו טבשל רוביצה לש וניד תא ץרחשכ ,תאז תמועל

 תומלשה לילכ וניא ומצע אוה םג יכ ,וריכזהל תףאיצמה הרהימ ,"המהביי אלא

 תלשממל'ב םג ,ונודנ רבכש ,"די רחאלכ תומישר"ה רתיב ומכ .תונינאהו
 םיגיצמה ,הרואכל םיסקודארפו םיסקודארפ לש הלדנ-יתלב רשוע שי 'שרמה

 ללכמ איצוהל ןיאו .ותריסופיטבר ודרחייב ,וכוחיגבו ותונוילעב חורה שיא תא

 :הארמל המימתה "המישר"ב םולגה ,יטילופה-יתרבחה שוריפה תא תורשפא
 תעב תבתכנה הרישל זמר םרשמ שרמה בצקל םיזורחה לש םתומתריהב ןיאה
 ?הכפהמו המחלמ תותזנב ,אבצה-ישנא לש הפישנה-ילכו "םיחתותה םימעור"ש
 תא :יאבלפה תאו יטרקוטסיראה תא- ראשה ןיב- וז "המישר"ב תמעמ קילאיב

 תאו ,תירונימהו תירילה דיחיה תריש איה ,תממורמהו הנינאה "רוניכה תרישיי

 ומכ ,איה ףאש ,תינומההו תירו'זאמה תרומזתה תריש איה ,"הרצוצחה תרישיי
 ןינאה ררושמה לש ושפנ לע םיטלתשמ ,שדחה ןמזה לש תוירגלףוה ייוליג רתי

 םייטרקוטסיראה םינרניגה ןמ םידירש ושפנב ןיידע רמשמה ,ומצע יניעב

 .םלועה ןמ ולטבו םייתניב ורבעש ,םינשונה

 תורעה
 לש הביט לע .םייאלכ תכסממ תיתכלה המ 1: ס יפל קוידב היונב ,לשמל ,ןופיסה שיא' המישרה . 1

 תכסממ תיתכלה המ 1: ס לע יונב אוה ףאש( 'קריה תניגב' םידליה-ריש לע קרפב יתדמע וז המ 1: ס
 . 185-183 'מע ,)ז"משת( םירליל םב תונומ T פר םיריש ירפסב ,)םייאלכ

 .ליעל "הסנךפה לועל 'סוסנרפ'ה ןיב- רחרס ררושמ" קרפב האר . 2
1 ןמיס ,ןייטשנרעב : 285 ןמיס ,בוק'צוטס . 3 763 . 
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1 ימע ,)ה"כשת( ןדט . 4 1-10 , 35-31 . 

 טופיס"ה בוציעב ןוזלאה לשו ןורייאה לש תויטאלקה םהיתונוכת ןיבש ןיינעמה בוריעה לע . 5
1 )ז"משת( ; 66-34 ימע ,)ו"משת( רימש :האר ,קילאיב ירישב "יממעה  תומד לע . 62-153
1 :האר ,ןוזאלאה 951) FRYE (, 228-226 ימע . 

 . 6 יעהו חט ימע ,א ,תורגיא . 6

 רפוט" יתמישרב יתדמע ',רחוטי המישרב קילאיב ללכש ,וללה םיינוריאוסואה תודוטיה לע 1.
2 ץ:ראהיב )קילאיב תומל םינש 44 תאלמב( "רחוטו 1 .1.1B • 

B . הקתוילביב ,םארט( םיזעלב יןוקתל לכוי אל תו 1 עמי המישרב קילאיב לש ןו 1 כמה ושומיש לע, 
I ימע ,)ז"משת( רימש :האר ,)דועו רקנוי B I  . 

 .א-ככ ימע ,ב ,תורגיא . 9
144-14 ימע ,)ז"משת( רימש :האר . 10 1  ; 183-180 . 

1 1  .ליעלי 10 יעה :האר . 
IB5-I ימע ,םש . 12 B3 . 

 '.ריעב דודגי םידליל ולש "שרמ"ה תא קילאיב בתכ ובש י,אכורסה לקשמה אוה "', i כ" . 13
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 אב שדחה רבכו ךלוה ן W יה דוע
 'דקתשא ילועבג' רישב ירנא'ז לילב

 לפרועמו יתדיח ריש וא לולצו רורב ריש .א
 יתנייעו יתרזח I ,'דקתשא ילועבג' לש דובאה דיה-בתכ לש ויוליג תובקעב

 לכ :עמשמ-יתרת( ינגרואו יגול הכ הארנה ונועיטש ,הזה האנהו רצקה רישב

 השוע וניא )הלימקו החימצ יכילהת רחא בקוע רישה ;התמדוקמ תעבונ וב הילוח

 המכו המכל תרוקיבב םנמא הכז הז ריש .הנבהל לק וא טושפ רישל חרכהב ותוא

 ורקיעב אצויה ,ףסונ ןוידש המוד ,ןכ יפ לע ףאו 2 ,תוניינעמ תונחבא

 לש םתפישחל ןהו רישה לש ותנבהל ןה ףיסוהל יושע ,תירנא'זה אצומה-תדוקנמ

 .הללכב קילאיב לש תירילה ותריש תא םינייפאמה ,םייטאופ תונורקע המכ

 ,הלולצו הרורב הכ תיארנה ,רישה לש תירוטרה ותינבתב הליחת ןנובתנ

 ולש םינושארה םיתבה תעברא :יידמל תלפרועמו תיתדיח איה רבד לש ותמאלו

 תוטס'זב תעייתסמה ,תנעמנ לא )היינפ גולונומ( הפורטסופ� לע םידמוע

 לש איה היינפה ."תא תעמושה"ו ,"יאריי ןוגכ ,הלאכ תופורטסופאל תוינייפוא

 רבודה ןיב םיסחיה ביט םגו ,תנייפואמ-יתלב הבוהא לא ןייפואמ-יתלב בהוא

 .תורתוס ףאו תובר תויונשרפל חותפו רוריבב רדגומ ונניא "ושפנ תדמח"ל

 הנומתב םימתחנו םינועיטה םימכתסמ ובש ,גוליפא לש תיב אוה ישימחה תיבה

 יטקדיד יפוא תאשונ הפורטסופאה ."ךסמה תדר ירחאיי תחוודמה ,תיביטקייבוא

 ,תינלמעה ןוניגה תכאלמבו ןגב טיבהל הבוהאל הב ץילממ רבודה :והשלכ

 ףא ילואו ,םייחצנה עבטה יקוח לע חקל דומללו ,תונועה יפוליח םע וב תישענה

 .תוישיא תונקסמ עבטב שחרתמה ןמ קיסהל

 םיל;ענ;:� םיולו;נו םיק�רו;נמ ר�נ;ל ת;ריק-לע ד;ע

W ש ל; W �ז י!� l] דק 

 וי 1 לי�ר ן�כ: ת;גור� ןי� :י�ך !י W �כ תןו;זח

 . דקרו;ז שןכr בינ;:�

 ,ר 9W .ב;: ר�ער ץע�ה ,רד��כ: ר�;ע רנ;נ;:ו

 :רז W ה ה�ור� ,ה�ור�נ
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 ,�ג iQ � if י םי w ן(:ו םיחך�� ביו,: $I ז;; רנ,ע� אל

I5 רן�כ: יגיר 9 ג;: �ס�טך-ף. 

 ן�גכ: תרו,זזכi ה��;ק רנ;כ;: ןדיאל ןדי I:t ו,ז�

�?? i( ��ת;עיטננ: ת; 

 ר� W �כ(:ולך ת;לו,:;נכ: !י W �ג תד??ס

 .ת;אירג;:כ: ה 1 י�חתך

 םיקריך םישן(:ו םיטין;::ר W כrיר ו;ז 15 ת�כi;שך:;
 ?ף?\�כ: כrיר םע אג;
 יכrו קי�יו,ז� קג;'כ: סןרו;!כ: ה� if י הנ;ן;

 . וי?\נ;ש ת;ב�ר-לנ;ג;:

 ,ה��כ: ,ה�מכ: הןל�כ: ה $I נ;� בר..ע ת;נ(;!ל

 טקלל ,ן�גכ: ת(;:

 הך�ו,:ל הדךל(;: �יז;;ר הךו,זזכi לו;!כi-לן;-ת�
 . דקמfז� יל;עג;:� לכ

 רועיש ,עבטב רועיש אוה "ותדימלת"ל "הרומ"ה קינעמש ,"רועיש"ה םאה

 ?תיטקלאיד הבישחבו תוגהב ,"הקיטאופ סר I5 "ב רועיש וא םייחהו הבהאה יזרב

 םא יכ ,דבלב דחא רנא'ז לש וינייפאמ ליכמ רישה ןיא ,קילאיב תרישב ליגרכ

 ,עבט ריש לש תודוסי וב אצמנ ךכ .םירנא'ז המכו המכ לש תודוסי ברעמ

 הבהא ריש וב תוארל הצרנ םאו ;תוגה ריש לש תודוסיב םיכותפו םיזוחאה

 ,הדרפ ריש ונינפלש רשפא :תוחפל תויפולח םיכרד יתשב וניבהל לכונ ,אקווד

 ריש ונינפלש םג רשפא ;רבכשמ הבהאה ןדבא לע הבוהאה תא רבודה םחנמ ובש

 .הווהה תוננערמ תונהילו רבעה תא חונזל הבוהאה תא בהואה לדשמ ובש, יותיפ

 ונינפלש רשפא :תויצטרפרטניא המכל חותפ ,םירבדה םירמאנ ובש ,ןוטה םג

 םימכחתמ םירבד ונינפלש רשפאו ,בלה ןמ םיעבונה ,םיממורמו םינכ םירבד

 הנומא ךותמש םירבד ונינפלש רשפא ;בל תבגג םהב שיש ,םיימומרעו

 ןיאו .היצנגיזרלו תוימיספל יוטיב אלא ונינפל ןיאש רשפאו שדחב תימיטפוא

 לכ היפל ,"תיטאופ סר�"ה וא "תיפוסוירוטסיה"ה תורשפאה ןמ םלעתהל

 םימרוגה ,תורומתלו םיכילהתל תיטרקנוק האובב אלא וניא ןגב שחרתמה
 .ןתכיעדלו תונפוא תחירפל ,םתדירילו תורוד תיילעל
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 עכט ריש תרותכ 'דקתשא ילועכג'.כ
 יריש לש םמוקמ לעו ,טרפב הז ריש לש ומוקמ לע םינותנ המכ ןאכ איבנו םידקנ

 םסר(;! קילאיבש הדבועה תא .קילאיב לש ותריצי לולכמב ,ללכב הנשה-תונוע

 תוארל ןתינ )ד"סרת ןסינ ,השרו( 'הפוצה' ןותיע לש חספה ףסומב הז וריש תא

 קילאיב םשר תחא אל ."ביבא ריש" רישב תוארל ארוקל הצלמהו העצה ןיעמכ

 לגרל תונותיעב ריש םסר(;! תחא אלו ,ויריש ילושב "ילמס" וא "יגיגח" ךיראת

 .רישה ןכות ןיבל םוסרפה דעומ ןיב הקיזה תשגדה ךותמ ,עוריא וא גח

 םינואטיב המכ ליבקמב האיצוהש ,'ףסאיחא' תרבח לש הנותיע היה 'הפוצה'

 תוברתה יאשונב תינחורה תונויצה לש תוינידמל רפוש ושמישש ,םירחא

 ףסאמהו 'רודה' ןועובש-וד ,'חולישה' ןוחרי ,'ףסאיחא חול' ןותנש ;הקיטילופהו

 ימעפ' ולש "ביבאה ריש" תא קילאיב רביח ונעמלש( 'ביבאה' םירוענה-ינבל

 לקנבו ,'חולישה' לש יטסירטלג::ה קלחה לש וכרוע זא שמיש קילאיב .)'ביבא

 הנענש ןכתיי .ותלוז ךרוע לש וכווית אלב 'דקתשא ילועבג' תא םסרפל היה לוכי

 קקזנש ,םנותיע לש חספה ףסומל המורת םירהל "ףסאיחא ילעב" תשקבל

 ,'חולישה'ב הז וריש תא םסרפל אלש רכיב קילאיבש םג ןכתיי ךא ,תרובגתל

 ,"ביבא יריש" ינש וילא חלשש ,ןייטשנרב ברה תמח תא וילע תולעהל אלש ידכ

 ותיינפ תא בישה קילאיבו, ד"סרת חספב 'חולישה'ב םמוסרפ ם w ל הארנה לככ

 תא םשר ,ברה לש וטע-ירפמ םירישה ינש, ובו ,ובתכמ לש ינשה ודצ לעו םקיר

 3 .'דקתשא ילועבג' וריש תטויט

 ןמל ,תיפוריאה הרישב לבוקמו ץופנ רנא'ז עודיכ ויה הנשה-תונוע יריש

 . רודה םעט יפל ,הרוצ שבלו הרוצ טשפש רנא'ז תימור-תינוויה הקיסאלקה

 הנשה-תונוע ירישל ,טרפב קילאיב תרישבו ללכב השדחה תירבעה הרישב

-םיילאוטקלטניא-םייתוגהה ,םייסלקואנה םייוליגב ןה ,דבכנ םוקמ עדונ

 ,םייטסינויסרפמיאה וא םייטנמורה וייוליגב ןהו ,רנא'זה לש םיירוגלא

 בושח םוקמ דחייתמ ,קילאיב לש הנשה-תונוע יריש ןיב .םיישוח-םייתייווחה

 רסני'ו י'אצו ימוק' ,'דקתשא ילךעבג' ,'הר;שב' ,'ביבא ימעפ' ."ביבא יריש"ל

 ביבא יריש םה )םיזונגה ןמ 'ךל יאצו ימוק'ו 'ביבא ןויזח םולח' ןכו( 'ובבלכ ול

 לש תודוסי םיליכמה ,םיפסונ םיריש המכו המכ חפסל ןתינ םהילאו ,םיקהבומ

 םשר ררושמהש ,'רופיצה לא' ,קילאיב לש ויריש רוכב וליפא ."ביבא ריש"

 רנא'זה לש וייוליגמ דחאכ שפתיהל יושע ,"א"נרת ןסיניי ךיראתה תא וילושב

 לאוש ,םימשגה לובמו רעסה ךוש םע ,ףרוחה ףוסב ;תמדקומה קילאיב תרישב

- "הרמז"( ץראה תרמזמ איה תאשונ םא ,ונולחל הבשה ,רופיצה תא רבודה

 תשרפמ הנויה יפבש תיזה ףנעל זמר ,הרמזמב ץצוקש ףנע ,הר;מז םג ךא ,הריש

 ררבתמ ."םימלוע הווני הב ביבאה"ש הפיהו המחה ץראה ןמ הבושב 4 ,)לובמה
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 ,ןכ יפ לע ףאו ,)לובמה תשרפמ "םימה ולקו::יי לקשמ לע( "תועמדה ול f רבכיי יכ

 ביבאב םילגלגתמה ,םיגלשה תרשפה ימכ תופטונה ,ויתועמדב גגומתמ רבודה

 ,ץראה לע שורפה ןנעה םג ,ביבאה תנועב לבוקמכ ,ןדריה רהנ לא ןומרחה ןמ

 רזפתמו רס ,הי�ב הנממ ולגש םוימ לארשי-ץרא תא הסיכש ,ידגאה ןנעה אוה

 ךא ,יוויח יטפשמ תרוצב אלו ,הנעמ אלל תולאש תרוצב םנמא םירמאנ םירבדה(

 ויתולאש לע יבויח ה�עמל הפצמ לאושהש ,שחנל ארוקה לע השקי אל

 ןימ איהש ,ןנגה-תב תא רבודה הנכמ 'דקתשא ילועבג'ב ,)תובורמה

 ץרא"ל ליבקמב( "הפיה המתה הדליה" םשב ,תסלענו תיביבא "הרור�יר�"

 ,)'רופצה לא'ב רבודה לש ויעוגעג אשומ ,"הפיה המחה

 אוהש :רופצה לא'מ רתוי ינרדומ "ביבא ריש" אוה 'דקתשא ילועבג'ש ירב

 ילטנמיטנס גולונומ לש תנוכתמב היונבה ,תימואל הירוגלא לכה תולככ

 ירבד בר ?J מה ,םכחותמ רבוד ונינפל :דקתשא ילועבג'ב ,יממע-ומכו יביאנ-ומכ

 לש םיישומישהו םיישעמה הידדצ לע םיססובמה ,םייגול םינועיטב שגר

 תא לצנל עדויה ,ןנגה לש ויגהנמ םה הלאכו עבטה יכרד םה הלאכ :הקינטובה

 ,"ביבא ריש" תרותב ,החימצלו הלידגל שדחמ ןגה תרשכה םשל עבטה יקוח

ידמל ילנויצנבנוק אל ריש אוה 'דקתשא ילועבג'  לש יתרגש רואית ונינפל ןיא :י

 תויצנבנוקה תא גולגל ךותמ קילאיב ןייפאמ ךכ( "וי��רו רימזד:: ,ויו;rרפו בינ;:'זי::"

 זונגה ורישב ,םלועה ןמ הלטבו תרבועה הרישה לש תוקתקתמה "תויטויפ"ה

 ונינפל ,רקיע לכ החירפ לש רואית ונינפל ןיא ,רבד לש ותמאל :)'הליפתב הצע'

 החירפה תארקל תונכהה רואיתו תפלוחה הנועה ןמ םילמקה םידירשה רואית

 לש הארמ אוה ןגב םיננובתמה םיבהואה יניעל הלגנה ה�רמה ,תשדוחמה

 ,שןו;rה אובל תינלמע תוכרעיה לשו תצרמנ תוליעפ לש ,"רדסו:; תארקל תונכו::יי

 ,וזה הניחבה ןמ ,םמצע החירפהו בולבלה לש ינומרהו יטתסא רואית אלו

 יבצמ תבבחמה ,תיאקילאיבה הקיטאופה םע דחא הנקב הלוע 'דקתשא ילועבג'

 יד ססבתנ םרט שןו;rהו םלועה ןמ קלתסנ םרט ן W ;ה םהבש :'םונ�ר רכtניא"

 5 ,וכרוצ

 הנועה ןמ ,ן W ;ה לש וקוליס :דחאכ ןשוימו ינרדומ אוהש ,ריש ונינפל

 םהב שיש ,םייטאופ םילכב ןאכ םיבצועמ ןנערהו שןו;rה לש ותעיטנו ,תפלוחה

 רישב עבטה ,םיבר םייסאלקואנ םירישב ומכ ,שדח לשו ןשי לש ןיינעמ בוריע

 תועצמאב ןאכ גצומ עבטה ,)רעי אלו ןג( וב הלח םדא דיש ,ןנגוסמ עבט אוה הז

י( יטקדיד רבסה םואנ  אוה ןיאו ,תומכחתהה דוסימ וב שי יטקדידה ןוטהש ןכתי

יוואמ לע תופחל אלא אב  ,)ךשמהב הארנש יפכ ,רבודה לש םייומסה וי

ידמל רורב רדסב תועבונ ויתוילוחש  יונב ולש םיגשומה רצואו ,וז ךותמ וז ,י

 הרואכל רבודה ירבדב ןיא ,רומאכ ,תויפיצפס ירדענ ,םיילאירוגטק םיגשוממ
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 תרישייל תינייפואה ,תיטרקניסוידיאהו תידוחייה תוסנתהה לש היתודוסימ

 "םירעפ יולימיי לש ךרדב ןרזחשל ןתינש יפכ ,תויומדה ,תיטנמורה "היווחה

 םיילרטילה וירושימ לע ,הזה רצקה רישה ןמ םילועה םירופסה םיזמרה יפ-לע

 םירושימה תא החאנ םא :הובגה יוקיחה סודומל תוכייש ,דחאכ םייביטרוגיפהו

 ונינפל ולעיש רשפא ,אליממ רישב םישטשוטמ םהיניב תולובגהש ,וללה

 ,םינשוש רדג תייוטע המוחב תפקומ ,הזוחא וזיאב תובצינה ,תויומד זמורמב

 תרכזנ ות;: םג ירהש( התקב וזיאב הב ררוגתמ ףאו בחרנה הנגב דבוע ןנגש

 דוגינב וליאכו ,)בר.ו.; תעל ,םוזיגה תלוספ תא טקלל האבש ימכ ,רישה ףוסב
 יטרקוטסיראה יתרבחה רדסב םג ךמתנה ,הז ריש לש ןשוימהו יסאלקואנה וד�ל

 ןיעמל םימרוגה ,םיקהבומ םיינרדומ תודוסי םג רישב וב שי ,רבכשמ

 רוכינ יכילהת לוכיבכ ןאכ םירבוע וירואיתש ,עבטה לש היצזינמוהז

 תארקל קילאיב לש דעצכ רישבש טשפומה דוסיה תא שר�נ םא ,היצזימוט I5 ו

 םדא די אלל םילעופה ,םירכונמה םימצעב תוארל לכונ ,ויריש לש היצזינרדומ

 הטשפה ןיעמ ,)םמצעמ וליאכ ןאכ םילעופה ,הרמזמהו רדעמה( הרואכל

 ,תינרדומה תיטקרטסבאה תונמאה יווצל תונעיה ףקותמ, יעבטה לש היצזינכ:קו

 ,יסאלקואנה יליכשמה חסונה לא הג יסנ ךותמ אלו

 תופושחה ויתורימא קר אלו ,רישב בצועמה "םלועהיי םג ,עמשמ

 ןיב ןילובג-שוטשט וב שי ,שדח לשו ןשי לש ןיינעמ בוריע םיגדמ ,תושרופמהו

 שי ,תינרדומה תררופמה םלועה תנומת ןיבל r ינגרואה תנשוימה םלועה תנומת

 םיחנומב תעייתסמה ,תיליכשמ-תיטקדיד הקירוטר לש ןיינעמ בוריע רישב

 ישומישב ;תרכונמ תינרדומ הקירוטרב ,םיילאוטקלטניא-םיינדמל םיילאירוגטק

 םילמב םיכמתנה ,םיראופמו םיטשוקמ תודוסי לש הגיזמ ונינפל שי ,םילמה

 בוריע ;)הרמזמ ,רדעמ( "םיינכטיי ,"םייטויפ אל" תודוסיב ,תורידנ וא תויאדיחי

 ,םוימויה ןושלמ םזישידיי תוברל ,םיימוימוי ןושל ירמוח לשו תיטויפ הצילמ לש

 וניא יאזורפה ידייה ורוקמש ,האנ יטויפ ףוריצל קילאיב ידי תחת ןאכ היהש

 6 ,לקנב שחנתמ

 עבטה רואיתמ םישמ ילבכ;:ו תויעבטב תרבועה ,רישבש '''זאטנומ''ה תקינכט

 ולופרעל התמורת תא איה ףא תמרות ,ילרטילה עבטה רואית לא ירופטמה

 יניעל ףקשנה ןגב שחרתמה ,"ןצחומ" ריש קפס ונינפל ,טסקטה לש ותויתדיחלו

 ךותב םיללוחתמה ,םיכילהת ףקשמה ,"םנפומ" ריש קפס ,ושפנ תדמחו רבודה

 תוריק" לע יולת ן'י';ה :תירופטמ הרימאב םנמא חתופ רישה ,המינפ שפנה

 ,הרופטמה תבחרתמ הרהמ דע ךא ,י�ירטיל ישחומ ןג לש ויתומוח לע אלו ,"בלה

 תכפוה איה ןורחאה תיבב יכ דע ,תימונוטוא תושממ תלבקמו ,ירקוה יומידבכ
 תנומת ,תיביטרוגיפ ןושלב אלו טשפ ןושלב תראותמה ,תישממ עבט תנומתל
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 ,םלש ינטוב ךילהת רואית תחתופ ,תפלוחה הנועה ןמ ,םילמקה םילועבגה

 קלוסמ ,רישה לש ןורחאה תיבב .שדחב הכימתלו ן f! ;ה קוליסל ומויסב איבמה

 ןיב. רכ r ו דירש לכ ול רתונ אל יכ דע ,ישוק אללו םיטבל אלל, ךרדה ןמ ן f! ;ה

1 תורוש( םייניב בלש שי ,תילרטילה הנומתה ןיבל תירופטמה הנומתה 6-3 (, 

 :שדחה ןיבל ן f! ;ה ןיבש םייניב בלש ףא אוהו, ילרטיל קפס ירופטמ קפס אוהש

 שדחה לש וחופיטו ומוזיג רואיתו הזמ תורתוימה תולבונה לש ןצוציק רואית

 ללוכ ,ויתוארמו עבטה יכילהת רואיתל רבודה תא שמשמה ,םילמה-רצוא .הזמ

 םייפיצפס םצע-תומש אלו ,םיילאירוגטקו םייללכ םצע-תומש בור-יפ-לע

 םלוכ םיטבשו םיטיברש ,תועיטנ ,םיחרפ ,תונליא ,תוגורע :םיירלוקיטרפו

 ןיאש ,תינשנו תרזוח עבט תעפות אטבמה ,יללכה יפואה תשגדהל ,םיבר ןושלב

ינע לכו דוחיי לכ הב  'םינשוש' הלמה וליפא .יטרקניסוידיא וא ילאודיווידניא ןי

ידמל תיללכ הלמ איה  םיחרפ תומש ינש קר עודיכ שי ארקמה ןושלב( י

 תנוו ;: מ "הנשוש" היצטונדה אקווד יכ ,םירמוא שיו "תלצבח"ו "הנשוש"

 "עבטה ריש"ב רבודה ,םוקמ לכמ .)"תלצבח" ונימי ןושלב יורקה ,חרפל

 ןיאו ,תוטשפומ טעמכ תוירוגטקב ול יד ןכ לע ;םייללכ עבט-יקוח חסנמ ונינפלש

 .םיידוחיי םירואיתלו תויפיצפס תויצטונד לש יובירל ,תנווגמ הר;לפל קקזנ אוה

 הלמ איה ,תמתוחה הרושבו תחתופה הרושב תרכזנה ,"םילועבגיי הלמה םג

 איה םג הקוחר ןכ לעו ,םינוש םיינטוב םיטנרפר ינש תנמסמה ,תועמשמ תלופכ

 אשונה ,רוניצה יומד ,ךראומה קלחה תא תנמסמ איה ונימי ןושלב :תויפיצפסמ

 ןותנ ;ב:ש ,עיבגה אקווד אוה "לועבג"ה תורוקמה ןושלב םלואו ,חרפה תא

 7 .חרפה
 ורחבנש תויצטונדה ךא ,תויללכ תוירוגטק לע ,ןכ םא ,יונב םילמה רצוא

 םרות םילמה רחבמ םגש ,אצוי ךכו ,דחא עמשממ רתוי תובורק םיתעל תוליכמ

 תויצטרפרטניא המכל חותפ ותויה תדבועלו טסקטה לש תויטמגינ�ל ותמורת תא

 ילאירוגטקה ויפוא .וז תא וז תורתוס ףא םימעפלו וז תא וז תורישעמה ,תונוש

יתמ רואיתה לש  ירבדמ זמורמב הלועה ,תיטקדידה-תיגוגדפה המינה םע ףא בשי

 MENTOR ,ךרד-הרומ ןיעמ ,םייחה יכרדב הסונמ םדא לש וירבד תמינ ,רבודה

 .הבהאבו תונלבסב תויללכה תותמאה תא תנעמנל ריבסמה ,ינחור

 "תובנ ז"כ ןה ונל תרייטצמה( "םילועבגיי הלמה לא םירשקנה ,םיטנרפרה ינש

 םידקפכr� )השב;ו השמ f םתלוכתש םיקמוצמ םיעיבגכ ןהו םיכראומ םישומכ

 גולטק לא םילועבגה תא תכיישמ הנושארה תורשפאה :וכרדב דחא לכ ,רישב

 וליאו ,)המודכו תולבונה ,םיטבשה ,םיטיברשה( רישב םיכראומה םימצעה

יומד ,םילגועמה םימצעה לא היינשה  לז 7 ורואית 8 .)ףטנה ,הנשושה( תעקפה י

 רישב בטיה בלתשמ תירכזה הניחבה ןיבל תיבקנה הניחבה ןיב בולישכ עבטה
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 רואיתכ ,רישה לש תויביטקובאל םרות ףאו "הקינטובב רועיש"כו "עבט ריש"כ

יוואמש ,םיבהוא גוז לש םהיניע ךרד ףקתשמה עבט יומסו םייולג םייטורא םי  םי

 .םהיניב םירשקמ

 ,תנסרמ תוברעתה םג םא יכ ,עבטב וב שי בולישו הינומרה קר אל ,םלואו

 ליעפמהו ערו בוט עדויה ,םדאה לש תצקמב תירזכאו המילא וליפאו תיתורירש

 ,ינומרה ,רבד לש ופוסב ,ותושעלו ונדעל ,עבטל עייסל ידכ ותעד לוקיש תא

 סנכומו עבטה ןאכ "תיובמיי הרקמב אל .הליחתב היהשמ ללכושמו הפי

 עבטה לש תנסורמהו תתברותמה ,תרדגומה ותרוצ אוהש( ןג לש ויתורגסמל

 תולועפ תרד(;! םדאה ךרוע ,הכלהכ ויקוח תא עצבל עבטל "רוזעל" ידכ .)יארפה

 רואל דחוימב( יתורירשהו ביאכמה ןמ םג ילוא ןהב שיש ,םוזיגו ץוציקו רודיע

 ךא ,)הלא לש ןרואית ם.zזל ורחבנש ,םיבינה לש תויביטרו'זכ:!ה תויצטונוקה

 והז יכ ,זמורמב רישה ןמ הלוע ךכ .הבוטל ןה הלא תולועפ ,ןובשח לש ומוכיסב

 .שןכי ינפמ ן�: איצוהל םלוע לש וכרד

 אוה אלא ,תיארפ החימצ חומצלו םהיתורגסממ גורחל םיפנעל חינמ וניא ןנגה

 לש תויצטונוקה ןמ תזמרנ ותלועפבש תויתורירשה .גייסו רדג םהל םשו םמז;ג

 רואיתב .חוכ תלעפהו תומילא לש דוסי ןהב שיש ,ןהיפוריצ לשו םיל�ה לש

יטמוידיא םישומיש המכ קילאיב ריזחמ וללה תולועפה  םתועמשמל םיקוחש םי

 ןמ ירמגל םילרטונמ וללה ןיא ,םיבינה לש םקוריפ ךילהתב ךא ,תילרטילה

 רכ:!�ל" ,לשמל ,ךכ .הלובכה םתרוצב םהב וקבדש ,תוילילשה תויצטונוקה

 ,)גי ,זט ב"מש האר( יוזיב םשל שפרו רפע ךילשהל ושוריפש ,בינ אוה "ר ?9J ב

 ףוריצה לש ילרטילה שומישה ,םלואו. רפעב תוסכל תוטשפב ושוריפ ןאכ וליאו

 ,יטמוידיאה שומישה לש תוילילשה תויועמתשהה ןמ ןיטולחל לרטונמ וניא

 רוק� םלוכלש ,םירחא םילובכ םיפוריצו םיבינ תרדס לא ףרטצמ אוהשכ דחוימב

 םידבכה םיניינבה ןמ לעופ תורוצו "םישק" םיאגה םקלחלו קהבומ יביטרו'זכ:!

 :הוושה( "תועיטנב ץצקל" לובכה ףוריצב שומישה יבגל םג ךכ .)ץצקל ,רכ:!על(

1 הרוש  אוה ןאכ וליאו ,"רקיעב רופכל" עודיכ איה הלובכה ותועמשמש ,) 0-9

 .ועמשמכ וטושפ ,םיליתשה םוזיג וניינעו ,)היצזילאיר( שומימ לש ךילהת רבוע

 לורטנה יכילהת תורמל ,ןאכ תויוצמ תוילילש יאוול-תויועמתשה ,םלואו

 ןיכרהלו ענכיהל ושוריפש ,"רפע ךחלל" בינל סחיב םג ךכ .היצזיטמוטואךהו

 ,וטושפ ידיל ןאכ רזחומ אוהו בינ תרותב שמשל ןאכ ליח הז ףוריצ .שאר

-תויועמתשה םג ,ןכ יפ לע ףא .ץראה רפעב ךכחתהלו הצרא לופיל :ותנווכו

 תורמל ,טסקטב תורתונ חו;רה יטמוידיאה שומישה ןמ תולועה ,תוילילש יאוול

 קילאיב גהנ תחא אל .יטרקנוקו טושפ ןיינעל ותכיפהו בינה לש ושומימו וקוריפ

 תילרטילה םתועמשמ תא היביכרמל ריזחהלו הקוחש הקיטמוידיא שממל
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 תופיכתב הז ןונגס-ןייצב שומיש השע 'דקתשא ילועבג'בש אלא ,תינושארה

 9 .יארקאב אלו ,ותרישב לבוקמה ןמ הבר

 תורצויה ,יאנג דש תויועמתשה ,ןכ םא ,םיררוג ושממתנש וללה םיבינה לכ

 ,ןאכ הרבעוה ףא ותלועפ .תיתורירשו המילא איה ןנגה תלועפש ,רבטצמ םשור

 אלו ,רפעב ר�עמה לוכיבכ אוה רדעמה :רוכינו היצזינמוהד לש ךילהת ,רומאכ

 לכמ ז O .הב תזחואה דיה אלב לוכיבכ ,תצצקמו תצפוק הרמזמה ,וב זחואה םדאה

 רבודה ןיב תררושה ,תוימיטניאהו םעונה תריווא ןיב הריתס תעלגתמ ,םוקמ

 .הינזואב עימשמ אוהש ,םירבדה לש תושקה תויועמתשהה ןיבל ,תנעמנל

 ףוג תברקל םיזמר הב שיש ,הרימאה לש יביטומ':!ה דצה ןיב הריתס םג תעלגתמ

 ןכ םא תררועתמ .הלש ישעמהו יטקדידה ןוטה ןיבל ,תנעמנל רבודה ןיב שפנו

 תדמח" ינזואב רבודה עימשמש ,"עבטב רועישה" לש ותרטמ המ :הלאשה

 ?"ושפנ

 הבהא-ריש תרותב 'דקתשא ילועבג'.ג
 ,ח"סרת תרודהמב( "הבהאה יריש" רודמב הז וריש תא ללכ אל קילאיבש רחאמ

 עבט ריש םא יכ ,הבהא ריש אוה ןיא יכ רבוחל עבק ,)םירודמ יפל הקלוחש

 ותייטנ ךותמ םא יכ ,תירנא'ז תועדומ רסוח ךותמ אל קילאיב ,םלואו זז .תוגהו

 הריתס הכלהל םהב שיש תודוסימ ףא םימעפלו םיבר תודוסימ ויריש תא דב:רל

 גהנ ,תובורק םיתעל .םתרהוטב םייסאלקה םירנא'זב שמתשה אל היבו הינימ

 לש תודוסי בריע ךכ .ולשמ ידוחייו ישיא לילבל םינוש םיירנא'ז תודוסי ברעל

 ךותב רומוהבש תודוסי בריע ךכ ,"הכומנ" תויממע לש תודוסיב תממורמ הדוא

יח רופיס  ןכ לעו, דבלב דחא רנא'זל םידחייתמ םניא ויריש בור. דועו, יגארט םי

 איה )םיילרוטקורטס וא םייטמה תונורקע יפל( םיירנא'ז םירודמל םתקולח

 שיש ,םיברה םישקעמה תא ןיבה ומצע קילאיב .תקפוסמו תיתייעב הקולח

 רדסל ג"צרת תרודהמב םרדס תא הנישו ,ויריש לש תירנא'זה םתקולחב

 .ךרוצל אלש תשרפמו הליבגמ תיוות רישל קיבדמ וניאש ,יגולונורכ

 ןיא ,ולש הבהאה-יריש ןיב 'דקתשא ילועבג' תא ללכ אל קילאיבש ,הדבועה

 רישה תיזחב ,םנמא .הבהא-ריש םג ,ראשה ןיב ,וב תוארלמ ונליבגהל ידכ הב

 הרואכל ןאכ םיקחדנ שגרהו הבהאה יניינעו ,ןגב ביבא ירואית םיאבומ

 ,רישה תיזחבש ,םייולג תודוסי םתוא אקווד ואל קילאיב תרישב ךא ;םיילושל

 םניא םיינשמו םיענצומ תודוסיש םשכ ,םיבושחהו םייטננימודה םג חרכהב םה

 וחקללו "רועיש"ל היצביטומה לכ ירהו .תובישח ירסחו םיילארפיר P חרכהב

 הבהא תושגרל הזרפיר P הארנכ ןהש( תולבונה םינשושה הארממ תעבונ

 הבוהאה לש הבבל תוריק לע םייולתו םיקפרתמ ןיידע ןהילועבגש ,)רבכשמ
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 רואיתל רתוי בר םוקמ רישב שדקומ תיתומכה הניחבה ןמש תורמל .תנעמנה

 ) PRIMACY ןושארה םשורה ,תאז לכב ;םיבהואה רואיתל רשאמ עבטה

) EFFECT אוה עבטה רואית ובש ,"הניבל וניב" שחרתמה לע ריש ונינפלש ,אוה 

 אלל טעמכו תויביטסגוס םיכרדב ,וילאמ תולעל ךירצ לשמנה וליאו ,לשמה

 .רמוא

זכנ הבהא לע םימוחינ רישכ 'דקתשא ילועבג' תא ןיבהל ןתינ
'

 תרבודהש ,תב

 רבודה .הבבל תוריק לע היתולבונ תא תרמשנ;7 ןיידעו הנממ םחניהל תנאממ

 תארקל שדחתהלו ,הנשונה הבהאה לש היזירש תא ףורשל לוכיבכ הל ץילממ

 לידבהל ,ילטנמיטנסו ןכ;: רבוד רבודב הארנ םא םג ,םלוא .אבו שמשממה ביבאה

 :וירבד תנבהל תונוש םיכרד יתש תוחפל תונמתסמ ,ינוריאו םכחתמ רבודמ

 דומלל התוא לדשמו ,הכעדש םהלש םתבהא לע תנעמנה תא םחנמ אוהש ןכתיי

 הלדשמו ,רחאל תבזכנה התבהא לע המחנמ אוהש ףא ןכתיי .עבטה ןמ םימוחינ

 ,הנושארה תורשפאה .)רחא שדח בהוא תועורזב וא( ויתועורזב םימוחינ אוצמל

 היושע ,ומצע רבודה ןמ תנעמנה לש הדרפב הכורכ ןfז�ה ןמ הדרפהש ונייהד

 ןוימד םהל שיש ,קילאיב לש םירחא הדרפ ירישל 'דקתשא ילועבג' תא רושקל

 םיבהואהש ,הצלמהה הלולכ םהב םגשו ,ונינפלש רישל לטובמ אל ירוטר

 יוציפה ינונגנמבו עבטב תוננובתהה ךותמ ,וימוחינ תא דחא לכ ובאשי םידרפנה

 הניחבה ןמ תומודה ,תוצלמה תולולכ 'ימעמ תא תכלוה'ב .ןשיה ןדבא לע ולש

 וינליאו ןגה תוגורע ןיב :יאר"( 'דקתשא ילועבג'בש תוצלמהל ןביטב תירוטרה

.. ( דקרמ שדח ביבא / .. ( םישדח םיטיברש חיר תא תעמושה ) .  הגשי הככ ) .

.. ( סדרפה  תוטס'זב תועייתסמ תופורטסופאה יתש .)"ויטבש תובבר לכב ) .

 :המוד תיביטטידמ הריווא ןהמ הלו 1 יו ,)"יאר"( תומוד

 ןיז,ע ך I5 ךר;ו;א יתר O ס ,יאר
 ,אל� םל;ע ד;ע ש� יל :בר ר I5 שנ יל

 ,וי�יב,א קרי!;: אוה{!ז ;מ� ה p �ז:;

 )( ;וי 9 רס תי�וננ;:לנ;:ו וי�יק ף;ס בז:;ד!;:

 ה�ךגז W ז:; ךיגי.ע יא� י�;מכ;

 :הנל W ךנ:ל-ת� םה i,1 א�-יד�לר

 ודנ;:אי הל�כ;ר הל�כ; ,י \:I ר

 םיגז W ל הלךל ידמ םינ;:כ;;כ

 ,םר;ונד W נ;:ו םידנ;7;ע םר�ןגנ;: םהר

 ,םר;וןנ:,אג ללכ םי W ס ם�י�י

 .ם�ז;:ד-לכ;כ;ז םולכ ער��-אל ;מ<;:ו
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-יביטומ� וביטש ,הדרפ ריש רישב הארת וזכ תיביטטרפרטניא תורשפא

 תדמח" לא ולש הפורטסופאב רבודה ,היפל ד.חאכ ישעמ-יגולו ילטנמיטנס

 הבוהאה וילע דיבכת אלש ידכו ,הנשיה ותבהאמ ונצוח תא םצעב רענמ ,"ושפנ

 תיאוטכ;t תוננובתה עבטב ןנובתהל הדדועמ אוה ,היתויוקפרתהבו היתורצפהב

 תארקל ךרענ אוה דציכו ןדבאה לע ומצע הצפמ עבטה אוה דציכ תוארלו

 הבהאה םא שרופמו קהבומ ןפואב ןייצמ רישה ןיא ,םלואו .ןנערהו שדחה תטילק

 .רחאל תנעמנה לש התבהא וא ,רבודהו תנעמנה לש םתבהא איה דקתשאמ

 ץילממ ובש, יותיפ ריש תרותב רישה תנבהל חתפ תחתופ הנורחאה תורשפאה

 ,הווהה ימענמל הדואמ לכב רסמתהלו םדקמש הבהאה תא רעג;ל הבוהאל רבודה

 תיטרקוטסיראה הנומתה תא לבקנ םא .רעג;ל אוה ףא היהיו הווהה ףולחי םרטב

 ןמ קלח( םינשוש תכושמ תספטמ ויתומוח לעש ,ןגב תפקומ הזוחא לש תזמורמה

 הנומתה החוקל וליאכ זא יכ ,)דבלב יביטרוגיפה רושימב םנמא יוצמ הנומתה

 ,תעקוש תירפכ הלוצא םזכרמבש ,בוכ'צ לשו ביינגרוט לש םינאמורה ןמ רשי:;

 יל ןטק בתכמ' הדר(;!ה ריש תא .םיגונעו םיגונ הבהא ירוסיב תורסייתמ היתונבש

 ,םמתימה וא םימתה הדר�ה-בתכמ דוסי לע הארנה לככ קילאיב בתכ 'הג;ו;וכ;:

 םגו ;'םינבל תוליל' יקסבייוטסוד לש ילטנמיטנסה םירוענה ןאמורבש

 ףוס לש םינאמורה ןמ וליאכ הלוטנ 'דקתשא ילועבג'ב תזמורמה היצאוטיסה

 שי ,ןהימי ביבאב תויורשה ,תויטרקוטסיראהו תודומחה תורענל םהבש ,האמה

 ןתיא םירבדמו ןהב םיבהאתמ ךכ בגאו עדמ יקרפ ןתוא םידמלמה ,םייטרפ םירומ

 בלה ישחר תא תולגמ ןניאו תולגמה ,תולתפנ תוזרפירפב רוחס-רוחס

 .םייתימאה

 ,תויביטטרפרטניאה תויורשפאה תחא קר אוה ילטנמיטנסהו ן.כה ןוטה ,םלוא

 רישב הארנ םא .ינוריאהו םכחתנ,זה וכופיה תא םג תורשפא ללכמ איצוהל ןיאו

 )'הבתכ יל ןטק בתכמ'ב ומכ( זא יכ ,תקפרתמ הבוהאמ רבודה לש הדרפ ריש

 תא וילעמ רענל דעונש, ימומרע סיסכת ולש הפורטסופאב טוקנל רבודה יושע

 ובש רישכ ,תרחא רישה תא שר Q נ םא םגו .המכוחמ ךרדב הנשונה הבהאה ירוק

 ןיא ,הנממ דרפנ אוה ובש רישכ אלו ,הבוהאה לש הבבלל םיכרד רבודה סלפמ

 ימומרע יותיפ רישכ ושרפל םג רשפא .םמורמו ןכ תובהאתה ריש חרכהב אוה

 לש ריש ןיעמ ,תלצאנו תינחור אלו תילנידיניל ותנווכ לכ;:ש ,תומיזמ-שרוחו

' WI'I לכא" תרוסמ לש תינילקרטה יותיפה תרישבכ ,הקושת זוחא ילאוטקלטניא 

.. התשו . " ) CARPE DIEM (. ביבאה לש ןונשו םכוחמ רואיתב חתופ רישה 

 ןיב וא םייניעה ןיב דקרמ ןטשה םהבש ,ל"זח ירמאמ קוריפ ךותמ ,שדחה

 העשב" :ןוגכ ,)וינליאו ןגה תוגורע ןיב דקרמ שדחה ביבאה ,ןאכו( םיינרקה

 לא" ןכו )כ ,ר"מב( "הדובעה רמוגש דע ול דקרמ ןטשה אוטחל םדא ךלוהש
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 ייוינרק ןיב דקרמ ןטשהש ינפמ םגאה ןמ הלועש העשב רושה ינפב דומעת

 שומיש ןהב השע קילאיבש ,תורמימ ןה ,הלאב אצויכו ,הלא ,)ב"ע ביק םיחספ(

 עיתפמב לבחנ אוה המויסבש, דימתמה לש יותיפה תניצסב םג םכוחמו ןיינעמ

 :עמשמ יתרת ,הביתנה ןמ רס יכ וריכזהל ,ןגה תגושמב

I$ 1$ ש� ז ;If,תאךקל ן��כ;: דקרי-רי; 

 ,תל�ו;ז V ת�פשמ זח;ם v IJ �רכ:

 ,;ת $I (:! ל p לו;!ר ת;קלו:ו� ;ל תfזר

 ,ת;לל;ה IJ יפ� ,ר P(1 � �פ (1 �:

1 תורוש ',דימתמהי( 06 - 1 0 5  ( 1 1  

 ותעפוה הכורכ 'דקתשא ילועבג'ב םג ךכ ,קילאיב לש םיבר יותיפ ירישב ומכ

 אל ושוריפ "ביבא"ו ,תונליאהו םיאשדה ןיב ינומד םיריעש דוקירב ביבאה לש

 ,תוננערה םירועשה ילוביש םג םא יכ ,ןסינ שדוחב הליחתמה ,הנשה תנוע קר

 ,קילאיב תרישב םיינומרה "םיריעש"הו "םירועש"הו ,םיקורי םינ;:אכ תולועה

1 ,םדחאמה םהל ףתושמ שרוש ,תורוקמה ןושלבכ 3  ןגה תוגורע ןיב" םילמל 

 וא תוינטש תויועמתשה ,יתכרעהל ,ןכ םא שי "דקרמ שדח ביבא / וינליאו

 ןיא םוקמ לכמו ,הבושמ לש חור וא המומע המיא ררועל ןהב שיש ,תויסדנוק

 שי ,תממורמו הנכ הנווכמ םיעבונה םירבד וב םירמאנה םירבדב תוארל חרכה

 וא ירצי יותיפ ריש לש ותרגסמב ,םימכחתמו םינונש םירבדכ םניבהל סיסב םג

 ,ימומרעו םכחתמ הדרפ ריש

 הריפסב שחרתמל יביטקייבוא ביטלר;ק ןיעמ עבטב שחרתמב הארנ םאו

 ךותב שחרתמה ןיבל ץוחב שחרתמה ןיב תניינעמ הלבקה רצווית ,תישונאה

 יוטיבה וליפא :ירמגל ןאכ םישטשטימ םינ�ל ץוח ןיב תולובגה םג ,המינפ בלה

 )טי ,ד והימריל( םישר Q מה ןמ המכ יפל ןייצמ ,םינ�ה תא ןייצמה ,"בלה תוריק"

 ונינפל שי ,קילאיב ירישמ םיברבכ, ץוחבמ בלה לע תונגמה ,תועלצה תא אקווד

 ,תינוציח תיביטקייבוא הנומת לש המנפה ,ךפיהל וא ,תימינפ הנומת לש הנצחה

 ,הנשונה ךתבהא ידירש לע תקפרתמ ךדוע תא :ותבוהאל רמוא רבודהש ןכתיי

 לש תשדוחמ תוחקלתהמ ,שדחה ביבאה ןמ תונהיל רבכ ךתלוכיבש העשב

 ףא ןכתיי ,וניניע לומ ערתשמה ,ןגב הרוקש יפכ שממ ,םיננער הבהא תושגר

 לש םינוניגו םיגהנמ ,םינשוימ רסומ יקוח הדצה ךילשהל התוא התפמ אוהש

 ריכהלו ,דקתשא ילועבגכ ,םירתוימ ףדוע-יחרסכ ,ןשיה חסונה ןמ תורענ
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 קר חרכהב וניא רומאכ ןועיטה ,םוקמ לכמ ."םלועל אב שדח גהנמ"ש הדבועב

-ינבבו שה ,"ינטש"ה ,"לפאה" ודצ תא םג וב ריכהל םוקמ שיו ,לצאנו ינחור

 םיבהואה לש םניז.:ש העשבש ,םג ןכתיי .יריטאסה-ינתוואתה וא יסדנוק

 ינפ לע םג הסונמה רבודה טטושמ ,ורדג יגרוסו וינליא ,ןגה תוגורע לע תטטושמ

 ונועיטש לככו ;"הימוטנא"ב רועיש םג הדמלמו ובבל-תדמח לש הווג-ירוצי

 תונרמשה ידירש יכ דע ,רתוי זעונ השענ םג אוה ךכ ,ססבתמו ךלוה ינטובה

 ןגה לש ןוירפה רואיתב עיגמ אוה הזועתה אישל( ויה אלכ םיקחמנ תנשוימה

1 תורושב 4 - 1 3  אוה טיברש ;תוילאוסקסו תויטורא תויועמתשה יומסב ליכמה , 

 י,גוגדפה-יטקדידה ןוטה .)ףטונה רומה חיר םע ןאכ אבה ,תורכזה רביא יוניכ

 היהי אל ,הזכ יביטטרפרטניא ןוויכ יפל ,ןוניגה יאשונב "האצרה"ה ןמ הלועש

 םיכרדב ןאכ הלועה ,תילאוסקסהו תיטוראה הנווכל האווסהו יופיח אלא

P תופיקע תויטסרפיר. 

 ףאו י,נתוואת-יצרא וא לצאנ-ינחור י,ותיפ ריש הז רישב תוארל ןכ םא ןתינ

 תויורשפאה לכ .תינוריא תומכחתה אלמ וא תילטנמיטנס תונ?;; אלמ ,הדרפ ריש

 רבודה יסחי תא רידגמ רישה ןיאש רחאמו ,וב תוגוזמו רישב תוכותפ הלאה

 תויצטרפרטניאל םיחותפ םתוא ריתומו ,רוריבב )הווהבו רבעב( תנעמנהו

 וליפאו ,םינוש םירבד הבוהאה ינזואב עמשומה גולונומה ןמ ןיבהל ןתינ ,תונוש

 .םירתוס

 . ינייפוא הבהא ריש וניא ףאו ינייפוא עבט ריש ונניא רישה ,ןכ יפ לע ףא

 רואית וב ןיא :תורכומה תויצנבנוקל ללכ םיאתמ ונניא אוה "ביבא רישיי תרותב

 ותוא אקווד וב ראותמ םא יכ ,םיבר "ביבא יריש"בכ ,ויחרפו ביבאה לש

 םיחרפהו ושכונו וקלוס םרט םינשיה םידירשה ובש י,ונו ןח רסח םייניב-בלש

 תויצנבנוקל הנענ אוה ןיא ,"הבהא ריש" תרותב םג .וצנה םרט םישדחה

 ,השאהו רבגה ןיב וב תוררושה ,שפנה-תברקו תוימיטניאה ףרח .תורכומ

 הנדע לכ םהב ןיאש ,םייגוגדפ םייטקדיד םירבד רישה תיזחב- וב םיעמשנ

 תופושח םייח תותמא אקווד ונממ תולוע "םייטנמור"ה םירבדה ןמ .םעונו

 הנכמ הבש ,תילטנמיטנסה הפורטסופאה לש היפוא תא וליאכ תורתוסה( תוטובו

 ירה ,"הבהא רישיי ונינפל םא .)"ישפנ תדמחיי םשב תנעמנה תא םיימעפ רבודה

 :הבהאה תריש לש תויצנבנוקה ןמ היצנבנוק םושל הנענ וניאש ,הבהא ריש אוה

 ןיידע הידירשש ,הנשונה הבהאה ןיבש ,םימודמד תעש ראתמה ,ריש ונינפל

 תנעטנ ,השעמל .הצנה םרטש ,השדחה הבהאה ןיבל ,בלה תוריק לע םיקפרתמ

 הבהאה תחת :הבהא ריש תמלוה הניאש ,תיטנמור-יטנאו תיגול הנעט רישב

 הבהאה ידירש לע קפרתהל תנעמנל הל לא ןכלו ,השדח הבהא אובת הנשיה

 .תפלוחה
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 תותמאבו םייללכ םיקוחב רבודל ול ןיינעש ,הנעטה ןאכ התלעוה רבכ

 טרופמ רואיתל וא ,םייפיצפס עבט ירואיתל קקזנ אוה ןיא ןכ לעו ,תוילסרבינוא

 יתוגהה ןועיטב רישה זכרמ .הווהבו רבעב ,םיבהואה ןיב םיסחיה תכרעמ לש

 ןרואיתל תמלוה הרופ(;\כ.ז שמשל לוכיש ,ביבאב ןגה לש ורואיתב ךמתנה ,ולש

 ,הייחתו השימכ ןהב שיש ,םינושו םיבר םימוחתמ ,תונוש תוילגעמ תועפות לש

 לש ןתכיעדו ןתיילע רואיתל ,תורפסב תורמשמ יפוליח לש םרואיתל הז ללכבו

 .תויטתסאו תויתא תויטאופ תומכסומ

 תזכורמ תיטויפ הסרגב 'הריעצה ונתריש' :'דקתשא ילועבג' ,ד
 ,תוישוק המכ תררועמ עבט-ריש תרותב 'דקתשא ילועבג' לש ותנבהש וניאר

 תא אקווד ראתל ררושמה האר םעט המ :לקנב הנעמ ןהל אוצמל רשפא-יאש

 רסח רבכ ןשיה ,ןיעה תא תונהל ידכ ץנה םרט שדחה ;בש ,יטתסא-יתלבה בלשה

 קר הלוכיו ןגבש תינלמעהו תינתחדקה תוליעפה תא האור ןיעה ,יונ רסחו םייח

 רפעב רפעמה רדעמה לש רואיתה ןיאה ?אובל דיתעש קוריה בולבלה תא שחנל

 ביבא"( רישה תליחתב רמאנל דוגינב דמוע תועיטנב תצצקמה הרמזמה לשו

 לש םדוקירל אלו ,םיחרפו םיציצ לש םדוקירל תויפיצ ררועמה ,)"דקרמ שדח

 עבט רואית ראתל ררושמה רחב םעט המו ?תופושח רפע תוגורע לע הדובע ילכ

 ?תויפיצפס לכ ירסח ,םיילאירוגטק הכ םיחנומב יטרקנוק

 וטושפכ עבט רואית ראתל אלו ,תיללכ תיתוגה הרימא רמול םג הצר םתסה ןמ

 וזיא הלעמ הבהא-ריש תרותב רישה לש ותנבה םג ,רבד לש ותמאל ד.בלב

 ,"ושפנ תדמח" תנעמנה לא רבודה לש ותיינפב חתופ רישהש תורמל :ההימת

 ךותב השענה לע ,והשלכ ישגר רסמ וירבדב הל קינעהל ונוצרבש םשור ררועמו

 וריתוהב, וב דקמתמו ינוציחה עבטה רואית לא רבוע אוה הרהמ דע ,המינפ בלה

 ןמ .הל רמול הצרש תאו התבהא ידירש תאו התוא חכש וליאכ, דצב תנעמנה תא

 קרו ךא םניא ,תנעמנה לש הבבל תוריק לע םיקפרתמה ,םילועבגה םג ,םתסה

 רישב תרמאנ הניאש ,היומס תוגה וזיאב םירשקנ םהו ,הנשי הבהא ידירש

 ריש הרואכל אוהש ,רישב ןועטל רחב עודמ ד,ועו תאז ,תושרופמו תויולג

 תימעפ-דחה הבהאב השעמל לזלזמה ,יטנמור-יטנא הכ ןועיט ,הבהא

 םאו ,שדח ינפמ ןשי איצוהל לוכי, יומסב רישה רמוא ,בהואה םג ?תיפיצפסהו
 הלוע וניא יגולהו רקה ןועיטה .היתחת תרחא הבהא אובת ,תחא הבהא שמימ אל

 קילאיב לש הבהאה תרישו ללכב הבהאה תריש לש היתומכסומ םע דחא הנקב

 ,טרפב

 וירבדל הלועה ,יתוגהה דממה שגדוה הז רישב רבוחל לש ונוידב רבכ

 ןרועיבו תולבונה ףוסיא רואיתב האר רבוחל ,רישב רחא דממ לכ לע ותובישחב
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 ןויערה לש תופקתשה" ןיעמ םיננערהו םיריעצה םירטוחה לש םמוזיג רואיתבו

 ,"החימצל יוארה ,אירבה 'סוניכ'ו ,םייח חוכ דוע וב ןיאש ,ןשיה 'תזינג' לע

1 .קילאיב לש ותוגהב לבוקמ היהש ןויער  ,רבוחל לש הז °עור;פ קזחל ןתינ 4

 תינכת תשרפנ הבש :ירבעה רפסה' קילאיב לש ותסמ ךותמ תואבומ תרזעב

 וליפאו" :הרוזנצ וא הדבא םושמ הזינגב ןיא עודמ קילאיב ריבסמ הבו ,סוניכה

 הרימזכ וזל איה הפי ,תורפסב לפתהו קירה דגנכ תנווכמ איהשכ ,תעדמ הזינג

 דועו ."םיקזח םישרשו םישדח םיפנע הברמו חכ הז ידי-לע ףיסומ עזגה ;ןליאל

 ,שרושה ןמ הריקע ןיידע הניא תוטיטבב הציצקיי :הסמה התואב קילאיב ןעוט

 שדחמ וחירפהל ידכ םא ,עזגה ןמ הברה םג םיחינמ ,הברדא .לוכה לע היל� תרזג

1 ."תושדח תורומז וב ביכרהל ידכ םאו 5  תא קילאיב המדמ וז הסמ לש 'ג קרפב 

 הגונעו הכר ,השדח תירבע תורפס לש םיטעומ םיסכנ"ל ונתורפסב שדחה

 תא ."הלושיב רמגל העיגה אלו 'ביבא' תניחבב ןיידע התאובתש ,ןיידע

1 ,הזה "ביבאה" 6  הגאדב שדחה תא חפטל ונילע המוש ,יומסב קילאיב רמוא 

 ,שארמ תלכלוכמו תננכותמ רוריב תלועפב אטבתהל הכירצ וז הגאדו ,הבר

 .ונגל ןנג תגאדכ ,רדסו הטיש ךותמ תישענה

 דממה ןמ לידבהל ,הז רישב ילנוסרפה דממה תא םנמא שיגדהש ,חמצ 'ע

 ךותמ הלועה תא רשיק ,רבוחל לש וירבדב שגדוהש ,יתוגהה ילנוסרפמיאה

 ,ויתורגיאבו ,ירישב ,קילאיב לש תורחא תויואטבתה םע 'דקתשא ילועבג'

1 .בקרו השימכ יחנומב ומצע תא ראית ןהבש 7  ,קילאיב תרישב ליגרכ ,ןכאו 

 לע קילאיב לש וירוהרה ןיב דירפהל ןיא ןכ לעו ,הזב הז םיזוחא יללכהו ישיאה

 תירבעה הרישה לע ותוגה ןיבל ,ללכב תירבעה הרישב ודמעמ לעו טרפב ומצע

 ,רושיקה דחוימב ןיינעמ .ללכב תורודה לכב תירבעה הרישה לעו ,טרפב ורודב

 הבתכנ תרגיאה( ד"סרת ולסכמ קילאיב לש תרגיא םע חמצ 'ע ךרעש

 ,ונינפלש רישל הקיז הלגמה ,)'דקתשא ילועבג' רישה רוביחל םינמז-תוכימסב

 :תיביטרוגיפה ןושלה דצמ ןהו יאדיאה דצה ןמ ןה

 וללכב ,הארנכ ,הלוע ךדי לע ךורעה חולה :"תוניבמ" טעמ התעו

 הפיו בוט וישכע דע וב יתארקש המ לכ .והומדקש וירבח לכ לע

 הברה וב שי םנמא .ןקותמבש ןקותמו הפיבש הפי םג וב שי .ןקותמו

 ךרבמו ונממ הנהנ התא .וחבשו ותופיפי איה וז לבא "תוריעצ"

 "תוריעצ" .ביבאה ימיב ןיבלבלמ תונליא האורש הזכ :'ונייחהש"

 הארג;: רשאכ תיעבטו האירב אלא ,תינלוח הנניאו היושע הנניא וז

 הפוקת לש םיקהבומ םינמיס םיאור ונא ,הז חולב ) ... ( .םיהלא

 םירפוס לש םתונקז שייבת אלש יאוךלה .הפיה ונתורפסב השדח
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 םיקול םיננער םינצינ המכ ךל עודי ירהו .םתודלי תא ולא םישדח

 םיתואנ םיאנתו ריווא רסוחמ םנמז םדוק ונלצא םילבונו

 .םתוחתפתהל

 :הרישב( 'ףסאיחא חול' לש םיריעצה ויפתתשמ תא תרקוסה ,וז תרגיא

 הנושאר הטויט ןי V מ איה ,)דועו גרבנייטש ,ןמכיפ ,רואינש ,ןהכ ,יקסבוחינרשט

 עובקלו םינש שולש ץקמ םסרפתהל היה דיתעש :הריעצה ונתריש' רמאמה לש

 ,הרישה רתכב םיריעצ םיררושמ ריתכמש ימכ קילאיב לש ןוילעה ודמעמ תא

 ,ליעל תרגיאה ומכ :הריעצה ונתריש' רמאמה םג .ןבלב םישולש ןבכ זא אוהו

 '.דקתשא ילועבג' רישה לא הל הרורב הקיזש 19 ,תינ�ר;א הקירופ�.נז ףוצר

 םינתה תללי ףרח ,וב ולע םיחיפס המכש ,שוטנה ןגה רואית אב ותליחתב

 תורוניצ תא וחתפש ,םינושארה רדגה יצרופ םיראותמ רחא .םיריעשה דוקירו

 םיעימשמש וז ןיעמ ,םייח-תגאש העימשה היינשה תכה .ומתתסנש הרישה

 תלומהב הפחס תישילשה תכה ."םלועה ריוואל םתאיצי עגרב םיאשדו םיבשע"

 יריעצ ,"םיענ;:ר"הו .יקסבוחינרשט תרישבכ ,תודשה תאו תורדגה תא ביבא

 תורפסה לש היניטע לא םהיפ תא ודימצה )רואינש ,גרבנייטש ,ןהכ( םיררושמה

 תורוניצה לכמ הכורבה םשפנ הקני קוניו יח בדס" םייתניב ואלמתנש ,השדחה

 ןשיה םע קבאיהל וצלאנ אל ,םיננערהו םיאירבהו םיריעצה ,םה ."תחא תבב

 רבנ ה 1W יה תורפסה לש תורובקה הדש .ץראה רפע תא םהיפא תעזב שורחלו

 תא רוצקלו שטולמ לגמב אובל אלא םהל רתונ אלו ,םהימיב תואובת הדש שרחנ

 .םהימדוק וערז רשא

 :הבושת הל ןיאש ,הלאשב חתופ 'הריעצה ונתריש' לש ןורחאה קרפה

 םואתפ ךלמנ ,תולבוי העבשל תחא ,ןיגורסל חרופה ,ונלש קיתעה ןליאה"

 ?ביבא יחרפ םא ויתס יחרפה ?תאז המ םינבל םיחרפב בוש וינוקזל הסכתנו

 ץומכו םאשיי ןושארה רעסה וא ,תור P-ירפו תור P ידיל םג םיחרפה ועיגיה

 תוינוליחהש רשפא :דיתעה תא קילאיב האור תויפולח םיכרד יתשב ".?םרזי

 תימואל התעמ אהתש ,ונתורפסל הרומג הלואג איבת ןשיה לוע תקירפי

 ,םג רשפא ."םייח תארובו םייחה ןמ האורב" ,תחא הנועבו תעב תישונאו

 לע ןנוקל רוזחת "תימואל"ה הרישהו ,לוביתו בושת השדחה תינוליחה הרישהש

 ול אהתש רשפא-יא םייח תולבונ אלא ,םירומג םייח ול ןיאש םעיי ןכש ,ןדבאה

 תולבונה יכ ,חמצ 'ע ריעה רבכו ."ןהיתולבונ אלא ,הרומג תונמאו הריש םג

 ,לשמהו יוקיחה ישעמ םג םא יכ ,םילובנהו םישומגה תור P ה קר םניא

 ";די 9 �" תניחבב םה דועב, יתמאהו ישממה רוקמכ םילוקש תויהל םירמייתמה

 20 • ןבלב
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 םיבר תומוקמבו ,ןאכ ראית קילאיב :ןיעל טלוב הקירופטמבו תוגהב ןוימדה

 םרטב תורוככ;:כ ,ןפגה רדמסכ ונמז לש השדחה תירבעה תורפסה תא ,םירחא

 .תולבונל ויהיו וקמ tJ צי לבל ,הגאדבו הדרחב חפטל שיש ,ביבא ילובישכו ץיק

 "סוניכה" תינכת לע הצרה הבש ,ליעל הטטוצ רבכש :ירבעה רפסה' ותסמב

 איהש ,האובתל השדחה תירבעה תורפסה לש םיטעומה םיסכנה תא המיד ,ולש

 חפטל ונילעיי הילובי תאש ,"הלושיב רמגל העיגה אלו 'ביבא' תניחבב ןיידע"

 הכלה' ותסמבו ."םחוכ אולמ לע ודמעיש דע הרתי הגאדבו הדרחב לכלכלו

 שי יכ ,םייתפש חורבו הפ לבהב ,םירובידב קפתסהל ןיא יכ ,קילאיב ןעט 'הדגאו

 ,חורה תוררועתה ,בוט ןוצר ,בלבש הפיאש" :"הבוח"ב "הביח"ה תא רימהל

 היישע ,היישע םפוסב שישכ ,םיליעומו םיפי וללה םירבדה לכ- תימינפ הביח

 ביבאה ןמ םעפתמה רבודה לש ותולעפתה אל ."תירזכא הבוח ,לזרבכ השק
 ילועבג'ב זמורמב קילאיב רמוא ,הפיל ביבאה תא םישוע ותבוהא ינזואב

 ןח המצעלשכ הב ןיאש ,ןנגה לש תירזכאהו השקה ותדובע םא יכ ד:קתשא

 .ןיעה תא הנהמו הפי איהש התירחא ךא ,םעונו

ינויעה ויבתכ ךותמ וללה תואבומה ןמו  ילועבג'ל ןנוימדש ,קילאיב לש םי

ינעה לא ,ומצע דעב רבדמ 'דקתשא  ללוכ  :רישב םימולגה םייאדיאה םיני

 עבטה ןיב רשקה לעו הריציה השעמ לע ןיפנא-תברו הבחר תוגה זמורמב

 לע לשמ ןיעמ וב ןנגה לש ותוליעפ רואיתבו ןגה תנומתב תוארל ןתינ .תונמאהו

 ןנגה לש וייחכ ןח-ילוטנו םישק וייחו הבר הדובע עיקשמ ןמאה :ןמאה לש ולרוג

 ,ןדועמו יטרקוטסירא םיבהוא גוז ותואכ םה תונמאה ינכרצ וליאו ;יאבלפה

 ימוחתב היישעה .היישעב וידי םהזמ וניאו ויניע הארממ הנהנו עבטב ןנובתמה

 יתיכז אל' הפוקתה התואמ רחא רישב( ןח תרסחו השק הכאלמ איה תונמאה

 הביצח ,השק הדובע יחנומב תיתורפסה היישעה תראותמ 'רקפהה ןמ רואב

 וירישב קילאיב "ץפינ" ,תחא אל .האנה תוררועמו תואנ היתואצות קרו ,)עלסב

 ותרישש ,ןדועמה ררושמה רבדב ,תיטנמורה האידיאה תא "םייטאופ סר�"ה

 לע וירישב .ןווכמ תנווכ לכ אלל ,ץמואמ יתלבו ינטנופס חרואב וכותמ תעבונ

 עלסב הביצח ,ץעב הביטח יחנומב הביתכה תא ראתל קילאיב גהנ רישה תכאלמ

 הלוע ולש ןמאה תנומת ,וזה הניחבה ןמ .תועגיימו תושק תוכאלמ ראשו

 תונמאה השעמב האורה ,תיסאלקואנה האידיאה םע אקווד דחא הנקב ללכ-ךרדב

 םישחמתמה ,הריצי-יטבלב הכורכה הכאלמ ,ותנדסב ןמףא לש השק הכאלמ

 .עבטה תוחוכ םע םינתיא יקבאמב

 תא ןאכ אךצמל יושע ,קילאיב תריציב חוורה ,"יטאופ סר�" ןויער דועו

 הלועה עבטה ןיבל ישממה עבטה ןיב תודפ םישל ןיא ,קילאיב יבגל :ויוטיב

 םג הבר תויחב עבטה תא תווחל ןתינ .ןמאה ןיע לש הכוויתב ,תונמאה ךותמ
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 ןיבל ) NA TURE ( "עבטהיי ןיבש תולובגה ךכיפלו ,םירפסב האירקה ךותמ

A ( "הדבמה" וא "תונמאה" RT ,  A RTIFICE ( םיקפוסמו םיספור תולובג םה. 

 ,תונמאה השעמ רואיתל הומכ ןיאמ תמלוה הנומת איה ןגה תנומת ,ךכ םושמ

 שי ןגה תא .)"תויתוכאלמ" וא( "תונמא" לשו "עבט" לש גוזימ אוה ןגה ןכש

 םפוסו םישביו םימונצ ויתור(:! ,ןכ אל םאש ,הבר הגאדבו הבר הבשחמב חפטל

 עצבלו השק לומעל שי ,םייואר תור(:! חימצהל ידכ .בלה תא םיעיבשמ םניאש

 ךא ,תומיענה-יאו ישוקה ןמ הב שיש ,ץוציקו רופיע תוברל ,תולועפ תרדס

 .ןגה בלבלי אל ישוק אללו למע אלל רבד לש ופוסב

 ןיב :הז "טושפ"ו רצק רישב הלולכ תיטקלאיד "תיפוסוירוטסיה" תוגה םגו

 השקתמו ןשיה לע ןיידע קפרתמ בלה ובש ,רבעמ בלש שי שןו;rה ןיבל ן f! ;ה

 ןמ וקלסמו ןשיה תא שבוכ שדחהש ,אוה םלוע קוח ,םלואו ·ךרדה ןמ וקלסל

 ותוא עדי אלש ,שדח רוד םוקל ךירצ ,ןשיה לש וידירש ורעוביש ידכ ךא ,ךרדה

 הפיו המת הדלי התואכ אובל לוכי אוהו ,םיעוגעגב וילע קפרתמ אוה ןיאו ללכ

 יטוביח אללו םיטבל אלל ,תלעות הב ןיאש תלוספכ ןשיה ידירש תא ףורשלו

 ראותמ ,ןירוחה-ינבו םיריעצה ,וירבחו יקסבוחינרשט לש ורוד ןיאה .שפנ

 תלהצ תא קר עדיו השוריה לבכt תא עדי אלש רוד תרותב 'הריעצה ונתריש'ב

 םיריעצה םיררושמה תצובק ,וז הסמב תראותמה ,"תיעיברה תכה"ו ?םייחה

 ןורכשמ וליפא ןירוח-ןב אוהש, רוד תרותב תראותמ רואינשו גרבנייטש ,ןהכ

 אל תומה חיר ןכ לע .םידלש םע וקבאנ אלו םירבקב וטטיח אל םה ,ןכ" :תוריחה

 לע הפפונתה זפ תמקו םהימיב הדש שרחנ רבכ תורבקה-תיב .םרשבב רבע

 תריש' םהיפבו ,שטולמה םלגמב ,םיננערו םיאירב ,םיריעצ ,םה ואוביו .וימלת

.. 'ריצקה  .)'הריעצה ונתריש' לש 'ב קרפ ףוס( " .

 תא אופא הקיסעה רתא לכבו רוד לכבש תונמאה יקוח לע תוגה קר אל

 ותריציב :םוקמבו ןמזב וילא םיבורק ויהש םיניינעה לא םג שרדנ אוה .קילאיב

 תעשל ךיישה ,"םייניב דילי"כ ורוד תאו ומצע תא קילאיב ראית היתוביטח לכל

 תומלועה ינשל םיכייש ותומכשו אוה .םיכרד-תשרפ לע בצינהו תושמשה-ןיב

 ךא ,ומצע תא ריכזמ וניא קילאיב 'הריעצה ונתריש'ב .םהינש ינפל םיווחתשמו

 "םיריבאה" לש םאוב תא רישכהש ,רודה-ןבכ ומצע האור אוהש ירב

 ךיישמ אוה ,שרופמב םירמאנ םירבדה ןיאש תורמל .ויערמו יקסבוחינרשט

 ,דחאה דצה ןמ :תומלועה ינשב ודמעש ,גרברייפו יקסב'צידרב לש םרודל ומצע

 רימט והשמ לא ועגעגתה י,נשה דצה ןמו ,הווהב םהייח ןובלע לע וללה ורעטצה

 תוהוזמ ןניא הז רישב "עלבומה רבחמה" לש תומרונה .םיקחרמב אצמנה ,םלענו

 תקפרתמ ןיידעש ,תנעמנה לש הלא םע םא יכ ,המתהו הפיה ןנגה תב לש הלא םע

 תא תורשפא ללכמ איצוהל ןיא .היניע לומ ץבצבל דמוע שדחה רבכו ןשיה לע
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 לבקל הדמלמו ושפנ לא "ינא"ה הנופ ;בש ,ימינפ גולונומכ רישה לש ותנבה

 .םירקיעה לכב רפוכה ,שדחה לש וייוליג תא הנבהבו הנובתב

 וררועתהש ,תוישוקה תא ץרתמ קילאיב לש ותוגה םע הז ריש לש ורושיק

 .הבהא ריש וא עבט ריש תרותב רישה לש ילאירוגטקה-יללכה ויפוא ביבס

 לכל הפיה ,תיללכ תמא ראתמ אוהש םושמ ,תויפיצפס רדענו יללכ אוה רישה

 ריש תרותב ותנבה .רתא לכבו רוד לכב ,םייחה יחטש לכב תורומתהו םיכילהתה

 ,ובש םיברה םייטמוידיאה םיפוריצה תא הבעמ ףא "יטאופ סר I5 " יתוגה

 רישה תא ונבה וליא ,רקנב ותוא םילגמ ונייה אלש ,ףסונ דממב םתוא הרישעמו

 ודצב ב:!ג וב ונחבה אלמלאו ,טושפ "הבהא רישיי וא "ביבא ריש" תרותב קר

 לוכיבכ רזחוהש ,"רפעב ר P ו,גל" ףוריצה ,לשמל ,ךכ .ינויעה ילאוטקלטניאה

 דוסימ םג התע רמשמ ,ולש הלובכה תועמשמה ןמ לוכיבכ לרטונו וטושפל

 ץצקל" לובכה ףוריצה םג והומכ .יטמוידיאה ושומישב וב שיש ,יוזיבהו ןובלעה

 לכ( הרשעהו יוביע התע תלבקמ הטושפה תילרטילה ותועמשמש ,"תועיטנב

 דבאש ,םייטאופה םיקוחב ,תונשוימה תומרונב ,ומדוק לש וירקיעב רפוכ רוד

 ףרח ,םירבדה לש םעקרב רתונ לובכה ףוריצה ןמ הריפכה דוסי ;חלכ םהילע

 ףוריצל סחיב ןידה אוה .)לובכה ףוריצה לע רבעש היצזיטמוטואךה ךילהת

 סר I5 "ה רשקהב לבא ,היצזילרטיל לש ךילהת אוה ףא רבעש ,"רפע ךחלל"
 לש ופוסב ץלאנ ןשי רוד לכ( לובכה ףוריצה לש ויתונוכתמ רמשמ אוה "יטאופ

 ןוצרמ ,טיברשה תא םהל רוסמל ,םהינפב שאר ןיכרהל ,וישרויב תודוהל רבד

2 .)םהילגר רפע ךחללו ,חרוכמ וא 1  םניא וללה םייטמוידיאה םיפוריצה לכ 

 בטוקה ןיב םייורש םא יכ ,היצזילרטיל לש ירטס-דחו טושפ ךילהת םירבוע

 תא טעמב הנשמ יביטטרפרטניא ןוויכ לכו ,ילרטילה בטוקה ןיבל יטמוידיאה

 .םיבטקה ינש ןיבש ףצרה יבג לע םמוקמ

 ריתסמ לוכיבכ לולצהו ישיבגה וחוסינש ,ןיפנא-ברו ןיינעמ ריש אופא ונינפל

 קילאיב לש וכרד .תויביטטרפרטניא תויורשפא לש יובירו םידבר לש יוביר

 ,תויומדה :םללכב םירצקה םיירילה וירישב ויכרד לע תדמלמ ףא הז רצק רישב

 .שרופמהו רדגומה ןמ וב םיקוחר 'וכו הריוואה ,ןוטה ,הרימאה ,היצאוטיסה

 יולימ"ב םכרד יפלו םגזמ יפל ,םינוש םינכת רישה ךותל וקציי םינוש םיארוק

 ודצב הלאו ילרטילה ודצב ולש דבוכה-זכרמ תא וארי הלא :"םירעפ

 וארי הלא ;יומסה יתוגהה ודצמ הלאו יולגה וד�מ ותוא וניבי הלא ;יביטרוגיפה

 תיביטטרפרטניא תורשפא לכ .םכוחמו ןונש ריש הלאו יניצרו םמורמ ריש וב

 ,האולמב תכמתנ הניא ךא ,םבורמ וא רישב םיטרפה תצקממ הקוזיח תא תלבקמ

 תורשפא לכ .רישבש "תואיצמה ייומד" םיטרפה לכמ, יתטישו ביקע חרואב

 הפיפחב םייורש םהמ קלח קרש ,רישב םינוש םיטרפב תכמתנ תיביטטרפרטניא
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 ,וז ךרדב ;תרחאה תיביטטרפרטניאה תורשפאה תא םיקמנמה םיטרפה םע

 הקינכט .וז תא וז איצוהל ילבמ ,וז םע וז הפיפכב רודל תולוכי תונוש תויורשפא

 ןפואב ,) SUPERIMPOSITION ( הז יבג לע הז םוליצ לש םיפקש תחנהל המוד וז

 תרצונ וידחי םידכלתמ םה ובש ,זכרמב קרו ,הז תא הז םיפפוח םיפקשה לכ אלש

 םיבר "םיפקש"מ הבועמה הזכרמ תוברל ,וז הנומת רואית .האלמה הנומתה

 םושמו ,הכובסו הדבכ תינשרפ המישמ איה ,רתוי םילילדה הילוש תוברלו

 םג יד ריתומו תויקלח תואצות ללכ-ךרדב הלעמ ינשרפ ןויסינ לכ ,התובכרומ

 ,קילאיב תוריצימ הריצי לכל םיברה םישורי P ה םג ןאכמ .אבה ינשרפה ןויסינל

 תא ףיקהל ,הזב אבומה ,ןויסינה םג .םישר�מה ןיב תועדה יקוליח םג ןאכמו

 ןויסינ אלא וניא ,םינושה וידדצמ 'דקתשא ילועבג' "לולצ"הו רצקה רישה

 .תופסותלו תומלשהל חותפה ,יקלח

 תורעה

 להנמ ,יקסרסובוד ןתנוי רמו ,"ןיקנבט די" שיא ,ןרוג בקעי רמ לארשי-םע תודלות רקוח והוליג . 1
 אל םינוקית ליכמ ,קילאיב לא וחלשנש םיבתכמ קיתב הכ דע רתסנש ,דיה-בתכ .קילאיב-תיב
 ,דיה-בתכבש וחסונב ,רישה .רישה לש ותורצוויה ךילהת לע ן"נעמ רוא םיכפוש הלא ךא ,םיבר
 "םיקפרתמ"ב "םיזוחא" הלמה תרמה ."ם"ולתו םיזוחא ךבבל תוריק לע" :הרושב ,לשמל ,חתופ
 .שפנו ףוג תברק לשו םירימט םיעוגעג לש הריווא רישה תחיתפל לשמל הנקמ

 'מע ,)ד"שת( רבוחל 'פ לש םהירפסב ארוקה אצמי הז ריש לע םינ"נעמ ם"תרוקיב םינויד . 2
1 ( חמצ 'ע : 470-469 -22 'מע ,) 966 1 5 1 ,)ז"לשת( ירפ : 82-78 'מע ,)ו"כשת( אריפש 'ז :  86- 1 8 4  . 

 רישל אובמב ומסרפתיו :דקתשא ילועבג' לש רתסנה דיה-בתכ לש ויוליג םע ועדונ הלא םיטרפ . 3
 .קילאיב יריש לכ לש תימדקאה הרודהמה לש ינשה ךרכב הז

 ןמ ןהכ 'ח רמל הנותנ יתדות .)ג ,הכ 'קיו םגו ,אי ,במ 'רב( תור i:! ,השעמל ,השוריפ "הרמזיי הלמה . 4
 .וז הרעה לע ביבא-לת תטיסרבינואב תירבע ןושלל גוחה

1 75, 'מע ,)ז"לשת( ירפ 'מ :האר . 5 68 , 1 86- 1 84 . 
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 "ס'טבש" ס'למה :ס'נ"נעמ וושל 'נ"נע המכ ,וווכתמב אלש וא וווכתמב ,ק'לא'ב ללכ הז ר'שב . 6
 תופדרנה ס'למה ומ תחא לכל 'כ סא( תופדרנ ס'למ השעמל וה ,ר'שב תולולכה ,"ס'ט'ברש"ו

 וול'מב "ט'ברש" ךרעה הארו ,וזמ וז ותוא תולד�מה ,תועמשמ-תוד'ח' המכ סג ש' וללה
 רצוא .דחא אוה סהלש באה שרו'עש ,גשגשו הגש ס'לעפה 'בגל רבדה אוה .) 3 'עה ,הדוה'-וב
 לש ובול'ש ךותמ ,דחו'מהו רוגשה ,שדחהו ו /o 'ה בול'של המגדה ו'עמ וב ש' הז ר'שב ס'למה
 ח'ר תא תעמושה" ףור'צה ,לשמל ,ךכ .תוחוורו תורוגש תורוצב תור'דנו תוק'תע תורוצ
 ףור'צ לע השעמל ססובמ ,ונ'מב דחו'מ 'טו'פ 'פו' תלעב הזתסנ'סכ עמשנה ,"ס'קור' ס'ט'ברש
י  'מע ,)גיי'שת( ו'נורבא : האר .)"ח'ר עומשל" "ח'ר !ז ורעה"( רק'ע לכ סמורמ ונ'אש ,רוגש 'די

1 5  . 96 'מע ,)ל"שת( 'קצל'ב :וכו: 
 ת'פסומכ ד"מל הפסונ "לעבג"בש אלא ,שרוש ותואמ ס'רוזג "לעבג"ו "ע'בג"ש העדה תלבוקמ ד.

 .)למר� סר? :הוושהו( הרוזג
 "ףקנ" .הפ'ט ,לגא סג ךא ,ס'משבה 'צעמ ףטונה ףרשה ,ח'רה 'בוט ס'מסה ומ סס אוה ףטנה . 8

 ףטונו 'ולתו לדלודמ ,לוכשאה ט'ברש הצקב 'ולתה ,בנע אוה )ס'זנכשאה ת"גהכ ,ה'ורצ ת'''טב(
 דק'נ ומצע ק'לא'ב ,וכאו .)ר'שה לש הנושארה ותרושבש ,ס"ולתה ס'לועבגה רוא'תל הוושהו(

י .)ד ,ז האפ( ב"צרת א"ת ,ס'ערז רדס ולש הנשמה תרודהמב "ףטנ"  הלמה סג 'כ סג רכזי
1 הרוש( "תולבו;" 1  ,"קרוש-גרוש-גרוס" ס'למה לש ותוחא ,) 8 הרוש( "ג'רס" הלמה וכו ) 

,טנמסה הדשל ולוכ תוכ"ש  ,"הרעבל ) ... ( ו'הו" ףור'צה .סרוכה תכאלמו ופגה 'רפ ונ"נעש '
 .)חא ,ה וה'עש'( םרכה לשממ אוה ףא חוקל ,"רעבל ה'הו" תא ר'כזמה

 ר'שב אבחנ רצרצה( וטושפל ור'זחהו "תר'ש'ב "ס'לכה לא אבחנ" לובכה ףור'צה תא קר'פ ךכ . 9
73 'מע ,)ו"משת( חולגה ררושמ רצרצה 'רפסב ךכ לע הארו ,)ת'בה 'לכ ו'ב  שמ'מ ךכ . 72
 ס'ק'ר תובוחר :ובומב ,"ס'ש'א 'לךח תובוחר"( 'הל'ל 'זר'ב "ס'ש'א לדח" ב'נה תא סג ק'לא'ב
 .ס'רחא תומוקמב סג וכרד 'הוז .)ס'שנאמ

1 0 88 'מע ,)זיילשת( 'רפ :הוושה .  87 , 1 65- 1 6 3  . 
1 1  . 469-{)47 'מע ,)ד"שת( רברחל :האר . 
1 ( ם'נושארה ,,'לא'כ 'ר'ש 'ררב'חב האר . 12 32 'מע ,) 980 3 1 . 
1 3 103-102 'מע ,)ז"משת( ם'רל'ל םג תוכומזפו ס'·,'ש 'רפסב 'תדמע ךכ לע .   . 
1 4  .ל'על 8 ;עה האר . 
1 5 .רבעה רפסה' ק'לא'ב לש ותסמ לש 'ב קרפ ךותמ א'ה ,התמדוק ומכ ,וז האבומ םג .   תושגדהה "

 .רוקמב וכ'א
1 6  ס'קרר' ס'בא :חורב תוענה תושדחו תוקור' ס'לוב'ש תועמשמב , 4 הרושב "דקרמ שדח ב'בא" . 

1 הרושב "תוא'רבה" הלמה סג ,בגאו .ס'ננערו 2  ס'לוב'שה" :'טכמסה הדשה ותואמ הלוטנ 
 .ז ,אמ 'רב ,"תואלמהו תוא'רבה

1 7 1 ( חמצ :האר .  22 'מע ,) 966 1 5  . 
 .גפקבפק 'מע ,א ,תורג'א . 18
1 9  ק'לא'כ :'ו :I 'כו 'ול'ג ן'כ ורפסב ,"ו'תוסמב ק'לא'ב 'רו'צ לע" קרפב ,ססרו לאומש ו'חבהש 'פכ . 

92 'מע ,)ד"משת( ה :I מבו רופ'סכ 76 . 
1 'עה האר . 20 3  .ל'על 
2 1  ס'של הז 'ק'זמ' אוה ד'תע :'תאב'נ האר" :'קסבוח'נרשט "ושרויי" לע ק'לא'ב לש ו'רבדל הוושהו . 

 ןושאר ארקאו הבולעה 'תחרק תא 'נא ףוכא 'זאו ות'רולב לע ס'ררושמה רתכ תא וך'ב
 תועמשמב וה ,ארקמב אב "רפע ךחלל" ףור'צה .)גפק 'מע ,א ,תורג'א( "!ךלמה 'ח' ס'נושארל
 רפעו ךל ווחת ש"'( ת'טמו'ד'אה תועמשמב והו )ח' ,ז הכ'מ ,"שחנכ רפע וכחל'''( ת'לרט'לה
 'גורה תרשע רופ'ס לש תונושה תואסרגב סג אב הז ףור'צ .)גכ ,טמ וה'עש' ,"וכחל' ך'לגר
 הח'לסב ת'טו'פה ותסרגב סשמו )דועו א"ע במק ו'לוח ,"רפע ךוחל' תו'לגרמ ק'פהש הפ"( תוכלמ
 לאעמש' 'ר ונוקמ הבשו ,ס'רופ'כה סו'ל ףסומ תל'פתב ,זנכשא גהנמ 'פל ,הלולכה "הרכזא הלא"
 ך'א I רפש 'רמאב תורוהל תרהממה וושלה 'א" :לארש' א'שנ לא'למג וב וועמש ובר לע לודג והכ
 ראותמ וב 'כ ,ר'שה לש 'תוגהה דבורה לא רשקנ תוכלמ 'גורה רופ'ס ."רפעה תא תכחול התע
 .ורבח לע תרוכה תולעב תוארל ץלאנ ,לארש' 'מכחמ סכח לכ דצ'כ
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 ץוצינ לש ולוגלג
 הארשהה ץוצינ לשו העמדה לש היצרףגיפסנרטה

 'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' רישב

 תרוקיבה יארב תרוקיב ,א
 בתכש ,תינונאקה הקירילה תביטחל ךייש 'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' רישה

 םירישה דמצב וז הביטח לש התישאר ,ב"סרתא"סרת םינשב קילאיב

 רישב האישו ,'ךרב.ע דחא שמש וק קר'ו 'יתברא הלילה' םינועטה ךא םירצרצקה

 תריש לש התנבהל חתפמה-ירישמ דחאכ תרוקיבב ספתנש ,'ידבל' עודיה ישיאה

 ומלוע תודוס תא םזכרמב םידימעמ הלא םירצק םיריש ,תיאקילאיבה דיחיה

 ,ויתובזכאו ויתווקת ,ויתואנשו ויתובהא :דיחיה לש ןיעה ןמ ענצומהו ישיאה

יוואמו ויתונולשיכ ,ולש לבסהו רשואה יעגר  ומסרפתנ הלא םייריל םיריש ,וי

 םירישה ןמ רג;:ינ ינוש םינוש םהו ,)'הפוצה' ,'ר;דה'( השרו ינותיעב םבורב

ימואלה  ףרה-אלל טבחתה םהב רשא ,'חולישה'ב קילאיב םסרפש ,םיכוראה םי

 לש וריש תא הרואכל רש םהב רשאכ םג ,המואה לש תולודגה היתויעבב

 "ינא"ה לש ושפנב תזכרתמה ,וז תויועמתשה-תבועמו הרצק הקיריל ,"ינא"ה

 לש ותצלמהל המגדה ןי V מ איה ,ללכה תויעבב קהבומב המצע הקיסעמ הניאו

 העשה ,המודמכ ,העיגה 'המחה תעיקש' םע ,התע" :'הריעצה ונתריש'ב קילאיב

 התיבב תיברע ללפתהל אצתו התילט לפקת העידיה א"הב 'תימואל'ה הרישהש

 ,רוביצ-חילשכ ודיקפתב סאמש ררושמ לש דיחיה תליפת יהוז ,"",תודיחיב

 רתוי ,התעמ ןתוארל דיתע אוה ,וירבדמ דהדהל וכישמי ללג;:ה תויעבש ףאו

 לש ,המואה לש וזל חרכהב דימת תפפוח הניאש ,תישיאה המזירפה ךרד ,רתויו

 ,לודגה ודוס רחואמב ול הלגתנ ךא הזש ,ררושמ לש וירבד םה הלא ,ביטקלוקה

 ,)'תודוס טלופ הממדה םי'( "יבבלבש םלועה אוה / דחא אלא םלוע ןיא יל" יכ

ירילה םירישב תוארל ןתינ  ת�לףח ב"סרתא"סרת םינשה ןמ וללה םירצקה םי

ינעמ רבעמ  הרישה ןיבל ןושארה רושעה ןמ תמדקומה תירוביצה הרישה ןיב תני

 ,תויהל התייה הדיתע הנורחאה ,החכותהו םעזה תריש הלשבה תירוביצה

 זףל ,תורעובה תוימואלה תויעבה לש ןתומצעתה םע ,םייתנשהנש ךותב

 החכות ירישו 'רבד' ,'הטיחשה לע' ,'הגרהה ריעב'( קילאיב תריצי לש הרדשה
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 ,דיחיה תושרב ויריש בור ורדגתה ,ב"סרת-א"סרת םינשב םלוא .)םירחא םיבר

 םידממ לעב ,ךורא "יג;!':ז'' ריש .האלהו םהמ הרואכל ויה רוביצה יניינעו

 תינפ 1J ה לש המוציעב בתכנש ,'רבדמ יתמ' תמגודכ ,םיבחר םייפוסוירוטסיה

 לילקה ונותיעל אלו ,תוגהה-רחושו יניצרה 'חולישה'ל ןבומכ חלשנ ,וזה תירילה

 תיאפוריא חור ןמזה-תב תירבעה תורפסה לא סינכהש ,ןמשירפ לש רתוי

 .תימואלה הבישחה לטנמ רהצומב תררחושמה ,תינרדומו תיטילופומסוק

 ,'יתיכז אל' רישה לש ותועמשמ לעו וביט לע דומעל וסינ םינשרפ לש תורוד

 יושע אוה ותודחאו ורוציק תורמל ןכ:ש ,ויתודוס לע תוהתל ופיסוי דועש המודו

 יתרוקיבה ןוידהו רעושמה לע הלוע םנעטמ רשועש ,םידבר-ינבו םידבר

 ונחבוהש תונחבאה תצקמ לע אלא ןאכ רוזחא אל ןכ לע .םתונמל וליפא השקתמ

 ,"םייטאופ סרז:I" םיטקפסא המכ ןהילע ףיסוהל הסנאו ,רישה יבגל תרוקיבב

 ןיינעמהו טרופמה חותינה I .םירקבמו םירקוח לש םהינויד זכרמב ודמע אלש

 המכ לע' ירפ 'מו יתרפאה 'י לש ףתושמה םרמאמב לולכ 'יתיכז אל' לש רתויב

 יטנמסה הנבמה ירפ 'מ לש ורפסב בחרוהש ,'קילאיב לש רישה תונמא תונוכתמ

 ףצרב רישה לש הקירוטרה תא ןחובה ,הז חותינ יפל 2 .קילאיב יריש לש

 ררושמה-רבודה וליאכ השוחת ארוקב םירצוי רישה לש החיתפה יתב ,טסקטה

 :רוביצה יניעב ןח תאשל ןוצר ךותמ ,ותוירוקמ לע זירכמו ולהק ינפב ראפתמ

 יכ ,ררבתמ ארוקלו ,ןושארה םשורה ךפהתמ ,רישה םויס תארקל ,ךשמהב

 אוה ונוצר לכ ,אוה ךופהנ .םיברה יניעב ןח תאשל ללכ הצור וניא ררושמה

ינק תא םיללחמ םהש לע ,וינעמנ ינפב חיטהלו סירתהל יטרפה ויני  לובקלו ,םי

 ףתשל הצור אוה ןיא הב רשא ,ולש טרפה תושר לא םירדוח םהש לע םהינפב

 .שיא

 לכ רישה לע הפוכ וניאש ,ףקתו ינויגה שוריפ תועדה לכל אוה הז שוריפ

 ך�המה רואיתב תצקמב ןיצקהל יתכרעהל הטונ אוהש אלא ,וב ןיאש תועמשמ

,נויציזופמוק-יטנמסה ךילהתה תשגדה םשל .רישב לוכיבכ ללוחתמה י,טנמסה  י

 לש םויסהו החיתפה יתבמ קלסל הייטנה םיתעל וב תרכינ ,שיגדהל שקבמ אוהש

 תא קזחל ידכ םהב ןיא ךא ,שחומב הלא םיתבב םייוצמה םיפסונ תודוסי רישה

 ,תודוסי םתוא שיגדמ שוריפה ,הרצקב .רישה לש "ותוכפהתה" רבדב הזיתה

 ;םירחא תודוסימ םלעתהל הטונו ,ראתל שקבמ אוהש העפותה תא םירשאמה

 'יתיכז אל' תחיתפב רבודה ירבד רואית ,לשמל .ןועיטה תא שילחהל םילולעש

 ךובסה ירוטרה ךילהתה תא הדימה לע רתי יתכרעהל טש�מ תוראפתה ירבדכ

-רבודה לש גולונומב םינושארה םיתבה ינש .ןיפנא ריעזב ןאכ ללוחתמה

 ןכא םישרפמהש יפכ( םכשמהמו םרשקהמ ,םמצעל םהשכ םיקתונמה ,ררושמה

 ירבד י,רפו יתרפאה ירבדכ ,ןכא תויהל םילוכי )הנושאר האירקב םתוא םיארוק
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 םה ךא ,להקה ינפל ןח תאשל הסנמו ותוירוקמ לע זירכמה ררושמ לש תוראפתה

 לא ומצע לע ןגמה םשאנ לש םיספרתמהו םיאטחתמה וירבד תויהל םג םילוכי

 תמוערת ירבדכ םג שרפתהל םילוכ' םה .להקה לש המישאמה ועבצא לומ

 תולצנתה ירבדכ ףאו םיניועה וביר-ישנא יפלכ סמחנ םדא לש םיזגרנ הנלבוקו

 ןכומ ררושמה ןיא םתואש ,ויער ינפל שגרבו תףנכב םירמאנה םייטגולופא

ירקש המוד .םייטרפה ויניינעב ףתשל  ,הלא םיתב ינש וידיל לבקיש ,עצב?/-ןי

 הדמע וזיאו ןוט הזיא טילחהל השקתי ,םרשקה תאו םכשמה תא ריכיש ילבמ

 .טוקניש ול יואר תירוטר

 תזמרנה היצאוטיסה יהמו הרימאה ןוט והמ עובקל ונילע השקי םא םג םלוא

ינק תלזג לע הנלבוק וא ד,הוא להק ינפל ירוקמ ץוצינב תוראפתה  להק ינפב ןי

 דצמ ,תפסונ תוננובתהל יואר רישה תחיתפב עמשומה ןועיטה ןכות סמוח

 םירוטה דמצב .וב תולולכה "תויטאופ סר 5! "הו "תויגולויצוס"ה תויועמשמה

 יתשכ שרפתהל םג הלוכי איה ךא ,תחא הנעט לוכיבכ תנעטנ ,רישה תא חתופה

 :תידוגינ תלובקתב וז לומ וז תודמועה ,תודרפנ תונעט

 ,רקפהו::-ןמ ר;א� יך(יכ! אל

I5 נ1 ה�ריב יל א�-אל ף I$ ב,  י

 ןמ לטונש ימ םג( לקנב גשוה אל רואה ץוצינש לע תחא הנעט ונינפל הרואכל

 ;וצפח תא גישהל ידכ ץמאתהל ךירצ וניא השוריב שוכר לבקמש ימ םגו רקפהה

 .)םתוא שמשמ אוה ןיא בושו ורובעב ףלמע םירחאש ,שוכרב הכוז אוה ,ךכ וא ךכ

 תונעט םיליכמ היקלח ינשש ,האלמ תלובקת לש ךרדב ןאכ חסונמש המ ,םלוא

 םג לוכי ,)"יבאמ השוריב יל אב אל ףא / רקפהה ןמ רואב יתיכז אל"( תופדרנ

 הנוש ,תרחא הנעט ליכמ היקלחמ דחא לכ רשא ,תידוגינ תלובקתכ שרפתהל

 .יגולויצוס ומכ ןווג תולעב ןה תוידוגינה וא תוליבקמה תונעטה .התמדוקמ

ינע איה רקפהה ןמ הליטנ ינע איה השוריב שוכר תלבק וליאו, דחא ןי  :רחא ןי

 ,היכרנאהו "רקפה"ה ישנא ,םידבוכמ אל םינצבק לש םניינע איה הנושארה

ינשה וליאו  תועצמאב .היכרריההו דובכה ישנא ,שחיה-ימר לש םניינע איה הי

 לש תידמעמה ותוכייתשה לע ראשה ןיב ארוקה זמרנ וזה תידוגינה תלובקתה

ינק לבקמה טרקוטסירא ונניא אוה :רבודה יש וניא םג ךא ,השוריב םיני  ךי

 תא לביק אל 'יתיכז אל'ב ררושמה-רבודה .תלוזה תבדנמ לבקמה ןוירטלורפל

 ןוממ תולעב תוחפשמב שוכרה רבועש ךרדכ ,השוריב ינחורהו ירמוחה ורשוע

יו  םילבקמה ,םינויבאו םינצבק לש םכרדכ ,"רקפהה ןמיי ותוא חקל אל ףאו ,סוחי

 :ללכה תבדנמ ןוזמו ןוממ
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 ןיתר�נ ירוצר יעל (;t נ;7 יכ
 ,יג;:ג;לנ;7ןיתנ;:�(:ונ

 ירה ,םיקסוע ונא "סחיה תולפש"ו "סחיה םור" וניינעש יטנאמסה הדשב םא

ינק לע תולעבה תא יכ ,זמורמב ןאכ ריהצמ ררושמה-רבודה  הדובעב הנק ויני

SELF M " ןי�מכ ,תכרפמו השק A D E  M A N  הלוע ונינפל ,שדחה םלועה ןב " 

 תיטרקומדו תיכרנומ-טס;פ םלוע-תנומת ,תינרדומ תואיצמ ןיפיקע-יכרדב

 הלוצאה ןיב ,םיעובקה תודמעמה ןיב םייתרוסמה תולובגה ועלבנ הבש ,הביטב

 תוחוכב ןוממלו שוכרל עיגהל לוכי םדא ובש םלוע ונינפל ,םעה יטושפ ןיבל

 ,השוריב ןוממו ראות ול ונתינ אל םא םג ,ותלוז לש הרזע אלב ,ומצע

 יסאלקואנהו יטנמורה ןינ ,ב
 ,רבודה לש ונועיטל ת;ולנה ,תוידמעמה-תויתרבחה יאוולה-תויועמתשה םלואו

 ינשהו רתוי יטרקוטסירא דחאה ,תונמאב תונונגס ינשל זמרל ףא תולוכי

 רודסה ונונגס ןושארה ,יטנמורה ןונגסהו יסאלקואנה ןונגסה :רתוי ירטלורפ

 היהש ,קודבה ללכה לע עודיכ ססבתה יתדה-ינכולמה םלועה לש רטשוממהו

FOLLOW Y " :םיטסיציסאלקה לש םתמסיס O l J R  FA1'\-\ E RS " )רוד לכ ,רמולכ 

 וז הפוקתב ןמאה ,)םללכשמו םדוקה רודה לש ויגשיה תובקעב ךלוה תונמאב

 תייצמ ודצמ אוהו םתפמ ול םיקינעמה ד,סח-ישנא לש םתוסח ןב בור-יפ-לע אוה

 הכפהמל וולתנש ,היצזיטרקומדה תומגמ ירפ ינשה ,ינרמשה םמעטל

 ,דיחיהו דחאה רצויה לש תוירוקמהו שפוחה ןויער לע ססבתה תיתפרצה

 ,)"םיינעה ינג;:מ" תויהל לוכי ףא אוה( תוליצאה תובכשה ןב חרכהב וניאש

 ינבמ לודג ןמאמ ותרשכה תא לבקמ וניא ףאו( שיאמ ונורשיכ תא לבקמ וניאשו

 תא יתלביק אל :תורמוא רישה לש תונושארה ויתורושש רשפא ,)םדוקה רודה

 לש ותנדסב הילוש שמשמה ,יס�לקואנה ררושמה לש וכרדכ ,השוריב יצוצינ

 אל ףא ,"ותסק" תא ול ליחנהל ליאומ הלהש דע ,םינש יבג לע םינש ,לודג ןמא

 הרישה יכ ןימאמה ,יטנמורה ררושמה לש וכרדכ ,רקפהה ןמ יצוצינ תא יתלביק

 היטסנידה ןויערל זבהו ,)"ןוילע דסחב ררושמ"( ןוילע רירפשמ ,הילאמ ול האב

 תלשלשמ קלח אוה ררושמה ויפלש ,ודוסיב ינרמש-ירטילאה ,יסאלקואנה

 םה םתריציל הארשהה תא יכ ונימאה ףא םייטנמורה םיררושמה ,תורודה

 לש םתוכזב תונתינ ןניאו ףסכ-ןיא םניח תונתינ ויתונתמש ,עבטה ןמ םילבקמ

 רוסל הרומתב ונממ םישרודו םתוסח-ןבל םהידסחמ םיקלחמה ,םינורטפ

-תויתרבחה תויועמתשהה דצב ,קילאיב תרישב שי "רקפה" הלמל( םתורמל

 ,רורדו שפוח לש תוגנעמ תויצטונוק םג ,תותוחפהו תולקנה תוידמעמ
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 םג אש !רקפה ,רקפה" :'ףרוחה ירישמ' ד"סרת תנשמ םירישה תזורחמבכ

 ,)"!האןו חל� יתוא

 דבועה ,ןמוא תרותב רצויה ןמאה תא גיצהל הגהנ תיסאלקואנה םלועה תנומת

 ימכ ותוא הגיצה תאז תמועל הקיטנמורה ,ותנדסב תכרפמו השק הדובע

 שאכ" האובנהש ימכ ,הריצי יטוביח אללו ץמאמ אלל ,הילאמ תעבונ ותריציש

 ןיבש לדבהה תיגוסב תחא אל ומצע קיסעה ,עודיכ ,קילאיב ,ויתומצעב "תרעוב

 הריציה ןיבל ,ףולחה-תב הארשהה ירפ ,תינטנופסה תיטנמורה הריציה

-רבודה ןעוט ןאכו 3 ,עגיהו למעה ירפ ,תלכלוכמהו תננכותמה ,תיסאלקואנה

 השרותה ,השוריה ךרדב אל ,תולקב יתלביק אל יריש תא ינא :ררושמה

 תא ררושמה לטונ היפלש( תיטנמורה "תינטנופסה" ךרדב אל ףאו ;תשרומהו

 אוה ,ילש יתריציב ,)השרומה לטנ אללו העיגיו ןונכת אלל ,עבטה ןמ וירמוח

 :הקיטנמורהו םזיציסאלקה ןיב ילשמ תישיא הזיתניס יתכרע ,יומסב ןעוט

יא איה יתריש  לש םתרישכ ,ויתולבסו טרפה תריש ,תירוקמו תיLזי

 בר למעב תינקנה הריש םג איה ךא ,)"יבבלמ ירוצו יעלסמ"( םינוקיטנמורה

 איה םתונמאש ,םייסאלקואנה םיררושמה לש םתרישכ ,)עלסב השק הביצחב(

 םיביכרמ הב יתארבש םושמ אל ,תירוקמ איה יתריש ,העיגיב האבה תונמוא

 רחא שומיש השוע איהש םושמ אלא ,םועדי אל םימדוקה תורודהש ,םישדח

 תוהמ איה תבוכרתה ,הנשיה םלועה-תנומת לש םינשיה היביכרמב הנושו

 ,היביכרמ אלו ,שודיחה
 :םכופיה תא םגו ,םירבד המכ תינמז-וב ןעוט רישה לש ןושארה תיבה ,עמשמ

-רבודה לש ותוכייתשה-יא לע ,תיטרקניסוידיא תוירוקמ לע הזרכה וב שי

 אל ףא"( תיתחפשמה תרגסמה ןוגכ ,קמינ אוה ןהמש ,תורגסמל רבעב ררושמה

 הבכרהה םא יכ ,"ןיאמ שי" תאירב ונניא שודיחה ,)"יבאמ השוריב יל אב

 ,אנד תמדק ןמל הרישה תא ושמישש ,םינשי תודוסי לש תשדחמהו תשדוחמה

 ןאכ לטונ ררושמה :שדח לשו ןשי לש ןיינעמ גוזימ איה רישה לש ונושל םג

 רטנווניאו ,ןמאה לש ולבס לע רופיסה( קד לע וקחתשנש ,םיילנויצנבנוק תודוסי

 שומיש םהב השועו ,)'וכו םדה תפיט ,העמדה ,ץוצינה :ולש עובקה םירזבאה

 הרישה :סקודארפה ךרד לע ,זמורמב ןאכ ןעטנ דועו, יטרקיסוידיאו ירוקמ ,שדח

 הלכשהה תריש לא השורי לש רשק לוכיבכ הל ןיא ןכ לעו ,תירוקמ איה

 תויכשמהה ןויער תא השיגדהו תוירוקמה ןויערב הנימאה אלש ,תיסאלקואנה

 המוד םג איה ןכ לעו ,בר למעב הרצויל הלועה ,הריש םג איה םלוא ;לולכשהו

 ,התדלוה למעב הריציה יכ תסרוגה ,תיסאלקואנה הרישל

 ךורכ הריציה ךילהת ןכבש ,ןאכ גצוהשמ רתוי דוע בכרומ ןועיטה ,השעמלו

 לודג לבסב םג ךא ,)יסאלקואנ ןממס איהש( עלסב הביצחב ,השק הדובעב
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 לש עובק ןממס והירה לבסהו ,)רשבהמ םידיגה רוקינכ ,בלה ךותמ רוקינב(

 איה השק הדובעכ הרישה ,תיסאלקואנה וז לש אלו תיטנמורה "רפוסה תדגא"

 השק הדובעכ הרישה ת�: גצייל ןאכ הרחבנש הרופטמה ךא ,יסאלקואנ ןממס

 תא לוכיבכ תמאות הניאו, ירטלורפה דבועב תרשקנ עלסב הביצחה תכרפמו

 לומ לא הדימענ םא דחוימב 4 ,תיטרקוטסיראה תיסאלקואנה תואיצמה-תנומת

 ןה תרשקנ וז( 'יאצמית ןיאמ הרישה' ורישב ג"לי תא תשמשמה ,דייצה תרופטמ

-בבוח טרקוטסיראה לש ומלוע לא ןהו ירגלףוהו סגה םדאה לש ומלוע לא

 ,) 5 דיצה

 רבודה-ררושמה לש ותריש :רישה ןמ רומאכ הלועה ,ףסונ זמורמ ןועיטו

 ,תירגלףו הניא ףאו תממורמ הניא ,תירטלורפ הניא ףאו תיטרקוטסירא הנניא

 תינמז-וב ךא ,םייחה-קושל תכייש הניא ףאו סוסנרפלו סופמילואל תכייש הניא

 וב שיש תדחוימה תבורעתל האובב איה רישה לש ונושל ,םלוכמ הלולכ םג איה

 ,היגולותימל תוזימר הב תועקושמ :םיכומנ תודוסיל םיהבגומ תודוסי ןיב

 םיטושפ תודוסי הליכמ ףא איהו ,םילא-ינבו םילא לש בגשנה םמלועל

 בגשנה ,"םייחה קוש" לש הגעה ךותמ ,ןיקיזנו תונוממ יניד לש םיימוימויו

 תולובגה 6 ,תחא הפיפכב ןאכ םירד "השעמה םלוע"ו "תוליצאה םלוע" ,בעתנהו

 רמאמב ,ןיטולחל ןאכ םישטשטימ חורה יניינק ןיבל םיירמוח םיניינק ןיב

 ,קילאיב יכ ,תבייחמהו תיעמשמ-דחה הנעטה ךרדב אלש ןאכ ףיסונ ,רגסומ

 ןיינעב וירבדל ותוא קשעש ,רודגיבא-ןב ולש ל"ומה לע תופוכת ןנולתהש

 אל' רישה לש ומוסרפו ותביתכ תנשב רואל אציש ,ןושארה ורפס לע תויוכזה

 סרא" יניינע לע רישב רובידה ,רמוחל חורה תכיפה דוס תא בטיה ריכה ,'יתיכז

 ברעמה ,ירופטמ רוביד קר ונניא ,קושב הרוחס ויה וליאכ םיממורמ "הקיטאופ

 תא אטבמה ,ילארטיל רוביד םג םא יכ ,חורבש םיניינעל רמוחה יניינע ןיב

 ןיב ,ןמוסמל ןמיסה ןיב הז רישב תולובגה ,םוקמ לכמ ,הטושפה תילאירה תמאה

 ,םישטשוטמו םיספור ,טשפומל יטרקנוקה

 ותריש :זמורמב ןאכ הלוע תוריתס-תברו הכובס "תיטאופ סרא" היגוס דועו

 האב ,האנהב הרוסא איה ןכ לעו ,בר ישיא לבסב הרוקמ ררושמה-רבודה לש

 לש ובצמב תוכורכה ,רתויב תוילסקודארפה תויעבה תחא יוטיב ידיל ןאכ

 הריציב עקשמ אוה ולבס תא ,ובבל-םדב ותריצי תא רצוי ןמאה :רצויה

 תלוזהש ןויערה דגנכ ןאכ קעוז רבודה ,האנה להקל תמרוג הדצמ וזו ,תיטתסא

 זורחל תכפוה לבסב הרוקמש העמדה ירהו( םיישיאה ויתולבסמ האנה קיפי

 איה העמדה :תרחא היגוסו ,)וניע תא בבושמו רוביצה בל תא הבושה, ץצונ

 לכש ,!ויערה תא תאשל לוכי אוה ןיאו ,ישיאה ולבסב הרוקמו ,תישיא העמד

 ושמשמי םירזש ;יבמופ ןיינעל םיסומכה ויתודוס תא ךופהי "יללמו יללג"
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ינקב  ותוכז תא דבאי ומצע אוהו םתוכ I תא ודבאי וללהש דע ,םייטרפה ויני
 תוגוזמ ,תורחא תויגוס םג ןהומכו ,וללה "תויטאופ סר�"ה תויגוסה לכ .םהילע
 לכ .ןיפיקע-יכרדבו זמרב אלא ונממ תולוע ןה ןיא ןבורב ךא ,רישב תוכותפו
 ,וזב וז תובלושמ ןה ןאכו ,םירחא םיישיא םירישב קילאיב תא השמיLז' ןהמ תחא
 .דרפנב ןהמ תחא לכב ןודלו ןדדובל השק יכ דע

 לובכה סואתמורפ .ג
,רפו יתרפאה וניחבה רבכש יפכ ,הלעמ ינשה תיבה  רופיס לש וכופיה תא 7 י
 וחקל םה( םדאה ינב לא האיבה אלו שאה תא בנג אלש ףא ,רבודה :סואתמורפ
 טעמב אל ריכזמה ,שנועב שנענ ,)ומצעל התוא רומשל ונוצר ףרח ,ונממ התוא
 סואתמורפ לש ודבככ רקונמ ;בל :סואתמורפ לש יחצנהו ירזכאה ושנוע תא
 ,עלסה :הרואכל ןאכ םילולכ סואתמורפ רופיס לש תודוסיה לכ .עלסל לובכה
 םייוצמ הלא לכ ךא ;רקונמה ימינפה רביאה ,ץוצינב קיזחמה י,גארטה רוביגה
 השחרתה יגולותימה רופיסבש ,הרועסו הזע המארד .רבודה לש וכות ךותב
 תא ךופהל ןתינו .המינפ שפנה ךותב תשחרתמו ןאכ תנטקומ ,ץרא יבחרמב
 ןאכ לדגומ ,רבודה לש ותוימינפב ללוחתמה י,שיא קבאמ יכ ,רמולו ןועיטה
 :האולמו ץרא םיאלממה ,םייתימ םידממל

 ,רוIוJכ;rמ יבל רוצכ ד Q � ץ;צינ
 ,אוה ילpז ;ל� ך tt י IiR ץ;צינ
 ויתב;:גג אל ,שיאנ.ז ותלא W אל
 .אוה יבו ינ i,7 מ יכ

 ונוצרו תושונאל ותבהא לשב ,תיפורתנליפה ותלועפ לשב שנענ סואתמורפ
 תא בנג אלש דבלב וז אל 'יתיכז אל' רישה רבוד ,ותמועל .םדאה ינב םע ביטיהל
 וניאו ,;בלב דחאב ץוצינה תא איבחמ ףא אוה ;ןומדקה םינטיטה ןב ומכ שאה
 יטרפה ומלועב תלוזה תא ףתשל ונוצר-יא לע .שיא םע ותוא קולחל ןכומ
 לכמ .תיפורתנזימ טעמכ הווחמב ,יולגב זירכמ ףא אוה ולש חורה יניינקבו
 לש םתבוט רחוש אוה ןיא .תוירבה לש ןבהואב רייטצמ אוה ןיאש יאדוו ,םוקמ
-רבודל םיפתושמה ןוימדה ידדצ .ושפנל והובזעיש אוה ונוצר לכו ,םירחא
 הריציהו האירבה תלועפ םה ,רסוימה יגולותימה קנעה סואתמורפלו ררושמה
 בנג התואש ,תוברתה שא תא וב חיפהו םילאה םלצב םדאה תא רצי סואתמורפ(
 סואתמורפ ןיבש דוגינה ידדצ .יחצנה לב Q ה תשרפ ןכו )םילאה לש םנשבכמ
 קדצומו יאורה הבנג-השעמ המזיש תומד ,רוביג-יא תמועל רוביג( רבודל
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 תושונאה לש התבוט רחוש ,קדצב אלש ונממ לזגנ ושוכרש יביסאפ רוצי תמועל

 )האלה ןכו ןמע ביטיהל הצור וניאו תוירבה ןמ שרופה טסילאודיבידניא תמועל

 .םיינשה ןיב ןוימדה ידדצמ םיטעמ םניא

 םע ףא אלא ,יומס גולאיד רישה ךרוע ודבל יגולותימה רופיסה םע אל ךא

 ל�' גורפ ןועמש לש ורישב .גורפ תרישב הז רופיס לש ינרדומה ולוגלג

 8 ,'יתיכז אל' ורישל םירמוחה תא הארנכ קילאיב באש ונממש ,'סואתמורפ

 איבה רשא ,השמ אוה ורבוד לש הרימאה ןכותמו וטומה ןמ זמרנ ךכ רבודה

 השמ אלימ ותוחילש תא ד.חא לאב הנומאה תא תושונאלו הרותה תא ומעל

 תווצמ תא רפה רשא ,סואתמורפ ומכ אלש( לאה ןוצרל דוגינב אלו ,לאה תווצמב

 לע םלואו ;)םדאה ינבל האיבהל ,תוברתה שא תא בנגו םהיפ תא הרמה ,סילאה

 :סואתמורפ לש ושנועמ המכ יפ דבכ אוהש ,שנועב םלשמ אוה בוטה והשעמ

 .רגינה ומד תא םיקקול םינועפצ תובברו י 1 ודה ופוג תא תורקנמ תויד יפלא

 ותמאל ןהש ,ויתורצ תא וינפב הנסמו סואתמורפ לא הנופ השמ ,גורפ לש ורישב

 אוה גורפ לש וריש .הפכב לווע אל לע תסמחנה ,המואה לש היתורצ רבד לש

 לש דגונמה-המודה םלרוג תועצמאב תשרופה ,תימואל הירוגלא השעמל

 לארשי תדועת" ןויער חורב ,הלוגב םעה לש ובצמ תא השמ לשו סואתמורפ

 הלמג תירזכאה תושונאה וליאו ,תושונאל תלעות איבה לארשי-םע :"סייוגב

 תאו תוברתה שא תא םלועל איבהש ,אוה .הבוט תחת הער ול תלמוג ןיידעו

 .ומדבו ובלחב ךכ לע םלשמ ,םזיאתונומה יכרע

 אקווד ואל ,בלה ילרע דגנ םישק םירבד חיטמ ,תאז תמועל ,קילאיב לש וריש

 הכובס ןועיטה לש הקיטקלאידה םג ,ןאכ .ועמשמכ וטושפ ,םילרעה דגנ

 תא ר�� אוה ,רוביצה לש ורואב ץוצינה תא תיצה לבוסה-דיחיה :רתוי תבכרומו

 ,;בלמ ץוצינה טלמתה ;בש עגרה ותואמ ךא ,יטרפ שוכר וב הארו ;בלב ץוצינה

 .םירז תובבלב הלודג שא תיצמ הז ץוצינ התעו ,וילע דיחיה לש ותוכז העקפ

 לכב רוביצל שי הרואכל ,עמשמ .היה אלכ דחאה ץוצינה םלעיי הלודגה שאב

 ,ונממ תלזגנ ותוכזש דיחיה לש ויתואחמ תורמל ,ץוצינה לע יהשלכ תוכז תאז

 ,רוביצה לש ושא רואב ץוצינה תא ררושמה תיצה ךילהתה לש ותליחתב ירהש

-דחמו תויעמשמ-דחמ ןאכ םיקוחר םירבדה ."תלוגנרתהו הציבה" לשמבכ

 לטנש ןמאה :והנשמל רתוי לודג בוח בייח ימ רוריבב תעדל ןיא ןכש ,תויכרע

 ןיב ,ןאכ סיאב .תונמאה ןמ העפשוהש תואיצמה וא ,תואיצמה ןמ וירמוח תא

 ףשחיהל םאה :אוה רשאב ןמא לכ לש העורקהו העוסשה שפנה יטבל םג ,ראשה

 קלח רוביצל ול ןיאשו יטרפה וניינע סהש ,םיסומכה ויתודוס תא םיברב איבהלו

 השעמ יבגל רצוי לכ שחש ת 1 יטנלוויבמאה .המינפ שפנה ךותב םריאשהל וא ,וב

 תושרב האיבהל ןוצרה ותמועלו ןיעה ןמ הריציה תא רוצנל ןוצרה( הריציה
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 תופשחיהה ןיב החיספה ,הסוכמל יולגה ןיב יחצנה םיאובחמה קחשמ ,םיברה

 רורבה ונועיטש ,הזה ןועטהו רצקה רישה לש ותיתשתב איה ףא )היעטהה ןיבל

 םייפוס-ןיא םה יכ המדנ םיתעלש ,תומוהת ,רומאכ ,ריתסמ לוכיבכ לולצהו

 ,ירוגלא רופיס םילגמ ונא ןיא קילאיב לש וריש סיסבב .םבחורבו םקמועב

 תכרעמ םא יכ ,םיריהבו םירורב ןמוסמהו ןמיסה יסחי ;בש ,גורפ לש ורישבכ

 .םיוצימל ללכ ברק וניא םרקחש ,ןיפנא-יבר םילמס לש

 ותועצמאבו ,היסרווניאהו ךופיהה ךרדב השעמל ןאכ לצונמ סואתמורפ רופיס

 םגו הנענהו לובכה רוביגה םג אוה רבודה ;בש ,םימסק לגעמ ןי 1! מ רישב רצונ

 םימודקה רוביג לבכנ וילאש עלסה וליפאו ,ותוימינפ תא רקנמה ףרטה-ףוע

 :הריציה תלועפ םצעב ךורכה ,יטסיכוזמ-וד Q לגעמ ןי 1! מ ןאכ זמרנ .יגולותימה

 אלל אוה לגעמהו ;לבוסה םגו רסיימה םג ,שנענה םגו שינעמה םג אוה רצויה

 בושו בוש רקונש ,לוכאה ודבכ;:ש ,לובכה סואתמורפ לש יחצנה ולרוגכ ,א�ומ

 ררושמה לגסש ,לבסב הרוקמ הרישה .רקוב םע ותומדקל בש ,הלילו הליל לכב

 לא הרישה לש התאצוה ךילהת ;לבסבו םירוסייב ךורכ הביתכה ךילהת ;ורב�ב

 בוש הזה ךילהתה לע רזוח ררושמה ןכ יפ לע ףאו ;לבסב ךורכ םיברה תושר

 . דחי םג לבסו האנה ונממ קיפמו ,ףרה אלל ,בושו

 ימימשה ונשבכמש ,חפנה לאה סוטספה רופיסב רושק ףא סואתמורפ רופיס

 ארבש אוהו ,עלסה לא ולבכלו שאה-בנג תא שינעהל חלשנש אוה .שאה הבנגנ

 לש זיזפה ויחא( וידיל הלבקל סואתמורפ תא אישהל הסינו רמוחמ הרודנפ תא

 לש ותנומת .)תויונערופה תרה הרודנפ תא השיאל אשנו הצרתנ סואתמורפ

 ,ןדס תנומת וזכרמבש ,ישילשה תיבה ןמ זמורמב הלוע יגולותימה לזרבה שרס

 :דבכה ושיטפ תחתמ םיטלמתמ תוצוצינש

 ת;ל;ד�ז:; ' lJ ;ר� שיט� תו:lJ r ר
 י,!�-רוצ י,בג;ל ץצ;פו;Jי יכ
 ,יניע-ל tt !כJנ ,ףןב ץ;צי�ז:; הן
 . יזור q ל  יניעמו

 ,רבודה לש ;בל ךותב התומלשב ןאכ תלפוקמ לובכה סואתמורפ תנומתש םשכו

 התוא תורישכמה ,תונוש תויצמרופסנרטל ןאכ הכוז חפנה לאה תנומת םג ךכ
 ןמזה סנרוקב הכומה בלה אוה ןדסה .)תינוציח הלילעל םוקמב( שפנ תלילעל

 וליאכו / ונוכנ םישיטפ תומלהל ,לזרבה ינדסכ םיטלוב" :'רבדמ יתמ'ל הוושהו(

 הלמב והירה "סנרוקיי לש ורוקמו ;"ושיטפבו ןמזה סנרוקב םלועמ ושקנ םב

 תא תולכמ ןמזהו םייחה תוארומ .)"ןמז" ושוריפשיי סונורכ""סונורק" תינוויה
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 טלמתמה ץוצינהו הכמה תמצעמ ץצופתמ בלה ,תורצה שיטפב ,סנרוקב בלה

 זורחו תיכוכז זורח זורחל חכפוהו תשבגתמה ,ןיעה תעמדל ךפוה וכותמ

 .הרישה יזורחמ

יצל יואר  תוזימר לש יוביר שי םימדקומה קילאיב ירישב יכ ,ןאכ ןי

 זונגה רישב שרופמב רכזנ ,םימורממ שאה בנג ,סואתמורפ יכו ,היגולותימל

 ףא ,היגולותימל תושרופמה תוזימרה וקחמנ תינונאקה הריציב .'הכופהתה'

 בגא רבע המוד ךילהת( תזמורמה תיגולותימה תיתשתב ןיחבהל ןתינ תחא אלש

יגולוחימ םירוכזא םיפוצר ולש םיזונגה רסובה-יריש :ןמרתלא תריש לע  םי

 ליבקמב .)תומומע תוזימר קר ורתונ רפסב םיסנוכמה םירישב וליאו ,םישרופמ

 אל' .תויארקמ תוזימרב ט l! מל המגמה תרכינ ,היגולותימל חוזימרה יובירל

יושעה, ןושארה רושעה ירישל המוד וניא 'רקפהה ןמ רואב יתיכז  םבורב םי

 לרטונ םירשעה האמה תישארמ הקירילב .םיקוספ-ירבש לש ףופצ םקרמ

 תוזימר לש שדוג וב ןתינ יוציפכו ,תויארקמ תוזימרמ ירמגל טעמכ טסקטה

 לש ויריש( ןמזה-תב תורפסלו תימור-תינוויה היגולותימל ,ל"זח תורפסל

 יטנמורה ינמרגה ררושמה לש ויריש ,גורפ ןועמש יסור-ידוהיה ררושמה

יארקמה םינעטמה לש םלורטינ .)דועו וא�ל סואלוקינ  בגשה ןמ תיחפה םי

יפואה  תוכיא וללה םירצקה םירישל קינעהו ,התישארב קילאיב תרישל יני

 תיסאלקואנ תוכיא רישל הוו W מ סואתמורפ לש ורופיסל הזימרה .רתוי תיממע

 תינוויה הקיסאלקה לע תוכמתסהה, דחאה דצה ןמ : תחא הנועבו תעב תיטנמורו

יפוא  תוברתה יניינק תא תבבחמה ,תיטסיציסאלקה תורפסל רתוי תיני

 הרישה למסל היה וילבכמ ררחתשמה סואתמורפ י,נשה דצה ןמ .םייסאלקה

 תורמוחה ילבכמ שפוחה לא האציו םיללכו תורסומ הצרפש ,תיטנמורה

 ,ןבאה קיחבש ואלכמ ץוצינה ררחתשמ 'יתיכז אל'ב םג .תויטסיציסאלקה

 .תיצהש הלודגה שאב םלענ םש ךא ,שפוחה לא טלמתמ

. ז  קילאיב תרישב הייוליגל היצרוג יפסנרטה 
ירילה םירישה תצובקב  תטלוב ,ב"סרתא"סרת םינשב קילאיב בתכש ,םי
 ינמרגה ררושמה לש תילוכנלמה הקירילה תארשהב הבתכנש ,םיריש תצובק
 ,הז ביטומ .העמדה לש היצרוגיפסנרטה רואית םזכרמבו 9 ,ואנל סואלוקינ

 הפ עיפומ ,)םחלל ורשבו ןייל ושי לש ומד תכיפה( ירצונה רופיסב וישרושש
 לש הקירילב קר אלו ,הי�וסו היתופוקת לכב קילאיב לש ותריציב םג םשו
 תועמד תוכפוה ובש ,'םא תועמד' ולש רסובה-רישב ןוגכ( האמה תישאר
 הנורכז ימא' רחואמה ורישב ןוגכו ,ת;כז םינינפל הלוכשה םאה לש םירוסיה
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 התיצמ תרחא העמדו רנה תא הבכמ תקדצה לש הניעמ תחא העמד ובש ,'הכרבל

 הנובל חיר ןימש" ,קילאיב רמא ןושארה וחסונ לעש ריש ,הבכש רנה תא

 חורל יתירז'( ב"סרתא"סרת םינשה ןמ הקירילב םלוא )\ J .)"ונמיה ףדונ 'ילותק'

 זכרמ אוה הז ביטומ ,)'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' ,'העמדה הפטנ ףטנ' ,'יתחנא

 .תטרופמ תוננובתהל ןאכ אוה יואר ןכ לעו ,רקיעו

 סר 5! "ה ורישב םג הבר השגדהל הכז העמדה לש היצרוגיפסנרטה ביטומ

 ;בש ,א"סרת תנשמ אוה ףא ,'יתריש' קילאיב לש העיריה-בחרו בושחה "יטאופ

 ריואהו )העמדה( םימה דוסימ ררושמה לש ותריש הלגלגתנ דציכ רפוסמ

 התפאנש םחלה תפ םע ועלבנו הנמלאה-םאה לש התסיעב וכסמנ רשא ,)החנאה(

 העמדה סותימ אב ,האמה תישאר תונש לש הרצקה הקירילב ,םלואו .רחש םע

-ומכ הדמעו תיטמימ תואלמ לעב ,בחרנ חותיפל 'יתריש'ב הכזש ,החנאהו

 האירבה תודוסי לש םלוגלג ךילהת תא רפסמה ,רצקו יתיצמת ןפואב ,תייו דיו

 לע םייונב הלא םירצק םיריש .טעמכ יטמרגיפ� חוסינב )רפעו שא ,םימ ,ריוא(

 לש ולרוג היפ לעש ,הקיטסונגה חורבו המכחה תורפס חורב ,תימסוק השיפת

 םירישב .אנד תמדקמש םיילויה תודוסי לש ףוריצ םה ותריש לרוגו ררושמה

 םיעלבנ )ןירותסמה תרותמ ש"מא תודוסי( האירבה תודוסי ןיב תולובגה ,הלא

 העמדה ,חורל התרזנ החנאה :םלוכמ םילולכ ורישו ררושמה-רבודהו ,ןיטולחל

 ףאו ,שביו ללד םרוקמש ,הרואה יפטנ אלל ,ןשע דוא רתונ ףוגה ,לוחב העלבנ

 :םיעלבנ םייטנמסה תולובגה םג .בלה תבהלשב ודקיש ,שאה יפשר אלל

 רוקמ םגו םימ רוקמ םג אוה "רוקמ"ה .םימ םגו שא םג ,רוא םג אוה "רוא"ה

 לש ץוצינ םג אוה "ץוצינ"ה ,בנעה םד םגו העמדה ימ םג אוה "עמד"ה ,םימד

 םתגיזמ .רשבה ילפקמ לפק ףאו הרקי ןבא אוה "זורח"ה ,םימ לשו שא לש ,רוא

 ך�המה ןמל ,קילאיב תריש לש היפוא לע תדמלמ הלאב הלא תודוסיה לכ לש

 היראתמ לכש ,תיטנלוויבמאו תיתדיח הריש :"האמה הנפמ"ב הלש יטנמורה

 .הארמל תעגורו הוולש ,הרורב תינוציחה הת�זחש ףא ,רכבה ילבל דע םילולב

 םינפ המכו המכש ,היצרוגיפסנרט לש ךילהת העמדה תרבוע 'יתיכז אל'ב םג

 תכפוהה, ןיעה תעמדל שא ץוצינ לש ותכיפהכ הזה ךילהתה תא ןיבהל רשפא .ול

 ץוצינ :הביתכה ךילהת לש היצרוגיפנוקו היצזיתימ( ישיבג זורחל הדצמ

 תא תואיבמ תורצה ,תורצה שיטפב רסוימה בלה ןמ טלמתמ יובחה הארשהה

 הזו ,הרישה יזורחמ זורחל ךפוהו שבגתמו ללטצמ יכבהו ,יכב ידיל ררושמה

 תא דילוהש ,רסוימה ךילהתה לכל םירע םניאש ,םיארוקה בלל עיגמ ודצמ

 אלכ ץוצינה "םלעתמ" ה f ש ,הלודג שא םבבלב םש תיצמו ,תיטתסאה האצותה

 :)היה
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 ,ס?בג;:לל טלמו;zי יזוררימו
 ,סל !1 תי ,וית�ה סכ:ש� רואבו
 ימדבו יבלחב יכ;:נtזו
Iג;:ז:;-ת\י V א הך, W סל. 

 .הלודג שא התיצמ ןבאהו ןבאל סיכפוה סימה ,סימל שאה תכפוה ,וז הסיפת יפל

 ,רוק תמועל םוח :תודגונמ תונוכתב הרואכל םינייפאתמה ,תודוסי ונינפל שי

 ףא ןתינ ,םלואו .זורחהו םימה לש עבצה תרסח םתופיקש תמועל שאה יעבצ

 ץוצינה :םודאהו םחה םדה יעבצב רישב םילולכה תודוסיה לכ תא "עובצל"

 םיעמשמ םג הליכמ "ץוצינ" הלמה( םד תפיטכ םג שרפתהל לוכי בלב רתתסמה

 תרישב "עמד"ל וא העמדל ;)שאהו רואה ימוחתמ קר אלו םילזונה ימוחתמ

 ,'יתריש'ב "תועמדב הנעלענ" :הוושהו( "םד" לש תויועמתשה םג שי קילאיב

יניע" ;"םד ועלעי ויחורפאו" לקשמ לע  לקשמ לע ,'יבא'ב "םד תוגלוז םי

יניעיי 1 ,)"העמד תוגלוז םי 1  םא יכ ,ףוקשה תיכוכזה שיבג קרו ךא ונניא "זורח"ה 

ינעש ,יטנמסה הדשה ותואל רשקנ אוה ףאו ,רשבה ילפקמ לפק םג  .םדו רשב וני

 ןושלה לש הימוחתמ דחא אוהש ,תונברקה םוחתל םג רשקנ הז יטנמס הדש

 דבכה ילכה ,רשבהמ םידיגה רוקינ םג אוהש רוקינה :רישב תיביטרוגיפה

 לקשמ לע( םלעתמה ץוצינה ,םדבו בלחב םימלשה םולשת, יחה ףוגה תא םמהמה

 תועמשמ יביכר םימרות הלא לכ .הלודגה הרעבב )"ןיעה ןמ םלעתנש רשב"
 .ןובאתל ורשב תא ללוז רוביצהו וריש חבזמ לע ןברק אוה ררושמה :תרתוכל

 חתופ רישה :תירטס-וד איה ,רישה יונב הילעש ,תינויציזופמוקה המיכ:סה

 יתחפשמה לגעמב ךישממ ,)"רקפהה ןמ רואב יתיכז אל"( םיברה תושרב

 בלה לא סנכנ ,טרפה תושר לא רדוח ,)"יבאמ השוריב יל אב אל ףא"( םצמוצמה

 לא ללכה ןמ רבעמה לש הז ךילהת .דיחיהו דחאה ץוצינה רתתסמ ובש ,המינפ

ינשב .םינושארה םיתבה ינשב שחרתמ ,ישיאה לא יללכה ןמ ,טרפה  םי

 .ללכה לא טרפה ןמ י,ביטקלוקה לא ישיאה ןמ :ךופה ךילהת ליחתמ םינורחאה

 הרעב םש ריעבמו להקה בלל טלמתמ ,רישב לגלגתמ ,בלה ןמ ףעו זתינ ץוצינה

 ץוצינ לש ילסקודארפה ויפוא לע תדמלמ וזה תירטס-ודה המכ:סה .הלודג

 ,רקפהל ןמזה תוברב ךפוה אוה ,"רקפהה ןמ" ורוקמ ןיאש תורמל :הריציה

 .וילעב לש ;בל תניגמל

 רישה :תילגעמ המיכס ,רבד לש ומוכיסב ,רצוי ףא הזה ירטס-ודה ךילהתה

 ךילהת וב שי .םיברה תושר לא הרזחב ונממו דיחיה בל לא םיברה תושרמ רבוע

 רואב ורוא תא ררושמה תיצה הליחתכלמ :תובחרתהו תומצמטצה לש ילגעמ

 "םוצמצ"ה ךילהתבכ( רתסנו ריעז ץוצינל התייהו הנט� שאה ,םיברה לש םשא
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 ףא רישב שי .םיברה תושרב הלודג שא תיצהו רזח הז יובח ץוצינ ךא ,)ילבקה

 הלגתנ ,ןיעה ןמ רתסומו יובח היהש ץוצינה :יוסיכו יוליג לש ילגעמ ךילהת

 םג רישב שי .ונניאו "םלעתנ" אוה הלגתנשמ ךא ,וילעב בל ןובאדל לוכ יניעל

 הרואכלו ,אוה וחוכב ויניינקל עיגה ררושמה :לומגו שנוע לש ילגעמ ךילהת

 םלשל ץלאנ אוה תאז תחת ךא ,ונממ חקלנש ושוכר רובעב לומגל אוה יאכז

יוציפ  ותיתל םיכסהש אלב ,םיברה תושרב תיצה וצוצינש הרעבה לע ןיקיזנ י

 תדמלמ ,תושרל תושרמ ,תוהמל תוהממ ,דוסיל דוסימ ץוצינה לש ולוגלג .שיאל

 הביתכה ךילהתל .ותויקוח לע םגו הארשהה ץוצינ לש יתדיחה יטסימה ויפוא םג

 תשטשטמו קוח לכ ,ילסקודארפ ןפואב ,תצרופ וז תויקוח ךא ,הלשמ תויקוח שי
 .עבטה יקוח לש םהיתולובג לכ תא

 רישה תנבהל ותמורתו זונגה תיבה ,ה
 ,םלש תיב לולכ הבו ,'יתיכז אל' רישה לש הטויט היוצמ ררושמה לש ונויכראב

 תורימאה ןמ המכ שדח רואב ריאהל יושע הז תיב ,םלועמ םסרפתה אלו זנגנש
 תיפורטסה תנוכתמה התואב תובותכ תוזונגה תורושה .יומסב רמוא רישהש

 :ולוכ רישה בותכ היפ-לעש ,תירטמהו

 ויתי W)1 י��נ יר�ג: יל

 ,ידנ;: יתג;::יז� יר�ג:מו

 וכג;:ת ל:יז יר;א ר;קמ ש;ביבו

 .ידג;:ל ך l1 ד� הג;:ז;:

 ,תישאר ?םמסרפל רחב ררושמהש ,םירו;:ומה םיתבל הז זונג תיב רשקנ המב

 ןמ ץוצינה "רוקינ" לע רבדמ ולוכ רישה :תיביטרוגיפה ןושלב תופיצר תנמתסמ

 הקירופטמב שומיש השענ זונגה תיבב םגו ,רוצה תרקנב הביצח לע ,עלסה

 ,ראב תריפח לע וב רבודמ ןכ:ש ,עלסב הביצחה ימוחתמ
 ימוחתמ הקירופטמב שומיש שי זונגה תיבב םגו רכומה וחסונב רישב םג

 ןמ זתינש שא קיזכ ,ררושמה לש וניעל זתינ ץוצינה :ןיפולחל שאהו םימה

 זורחל המודה ,העמדל ךפוה שאה ץוצינ .ולושיחו לזרבה תפירצ תעב ,סנרוקה

 ,םירז תובבלל שא קיז טלמתמ זאו ,הרישה יזורחמ זורח אלא ונניאש ,תיכוכז

 :תיצה ומצע אוהש ,שאה רואב ץוצינה "םלעתמ" םשו ,ויארוק לש םהית;בלל

י ןיא בושו ,הלודגה שאה ןמ קלח ךפוה ןטקה ץוצינה  תיבב .הכותב רו;:ינ ודוחי

 םיברעתמ בושו ,"ורוא רוקמ"ל ףדרנ גשומ איה ררושמה לש ;ריזב ,זונגה

 םהינשו ,וזל הז םיליבקמ םימה ראבו רואה רוקמ ,הלאב הלא שאהו םימה ימוחת
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 םגו רוא לש רוקמ םג איהש ,ררושמה לש וניעל תירופטמ הליבקמ םה דחאכ

 ,"ןיע" הלמל .שבייו לדיי ןפ ששוח ררושמהש ,)םימ לש רוקמ( ויתועמדל חתפ
ינעל םייטוולרה םיעמשמ ינש ,"ןיע תולוג" ףוריצל ומכ  הייארה רביא :ונני

 השעמל םה ויתועמד-רוקמ רמולכ ונ�עמו ררושמה לש ויניע-רואמו, ן:עמו

 הכודקניס איה ןיעה ,קילאיב לשמ םירחא םירישב ןכו ,הז רישב .ךה ונייה

 ןח-ינבאכ ,תוילגרמכ ןהש ,תועמד הקיפמ ןיעה :הריציהו הרישה רוקמל

 ןיב םיצבתשמ םיזורחהו ,ררושמה לש ובבל רוצמ תובצוח תורצהש ,םיזורחו

 .הרישה ירוט

 ןאכו ןאכ .זונגה תיבהו רנ;ומה וחסונב רישה םימוד ,תירוטרה הניחבה ןמ םג

 דמוע רבודהו ,ולהק ןיבל רבודה ןיב תוזמורמ תוניועו הניט לש השוחת תעלגתמ

 וא שידא רוביצ לומ )תונעט תכרפהו תוננוגתה לש( "היצ�ופר" לש הדמעב

 רוביצה תא ררושמה םישאמ רישב .ולהקב אובל הצור ררושמה ןיאש ,ןיוע

 וימימ תא יכ ,הסרתה ןיעמב זירכמ רבודה זונגה תיבב .ואומיטבו וצוצינ לוליחב

 ,להקה ןמ שקבמ אוה .וידי ומב בצח התואש ,ולש וראב ךותמ ומצע אוה באש

 ול חיניו ורעצב תופתתשהו תוהדזה עיבי אלש ,ורוקמ שוביב וירחא הכבי אלש

 .הרומג תודיחיב ,ודבל ךועדל
 תורושה לש ןביט יפ לע ?רישה לש םירכומה םיתבה לע זונגה תיבה דמלמ המ

יתש לעו ראב תריפח לע תורבדמה ,תוזונגה  רישה תא ןיבהל רשפא ,�ימימ תי

 ץוצינ לע אלו ,םימ לש ץוצינ לע םג רבדמה ,ריש וב תוארלו ,רחא רואב ולוכ

 הוושה( םילזונה םוחתמ תועמשמ תדיחי םג שי "ץוציניי הלמל. דבלב רוא לש

 ,רוצה ןמ בצחנ ץוצינה ןאכו ;)א"ע ,גי הדינ ,"וילגר לע ןיזתינ תוצוצינ" :לשמל

 ,לשמ ךרד תיתירפג ןבאב ר;צ ןבא ךוכיחמ שא לש ץוצינ םיאיצומש םשכ קר אל

 הלמה לש תוארוהה יתש ,השעמל .עלסה ןמ םימ םיאיצומש םשכ םג אלא

 רישה יטרפ תא תודכלמ ןהיתשו ,תחא הנועבו תעב רישב תושמוממ "ץוצינ"

 .ויקלח לכ לש היצרגטניאל תומרותו האלמו תלגועמ ךרדב

 טלמתמה שא קיז וא ,תיטויפה הארשהה ץוצינ קרו ךא ונניא "ץוצינ"ה

 יב:לחג;: יכונאו"( ;בלמ זתינה ,ומדמ םד ףטנ םג אלא ,ררושמה לש ויתורצ שיטפמ

 ,ףע ץוצינה הז"( ויתועמדמ העמדל ךפוהו ךכדזמ ,)"םלשא הרעבה תא ימדבו

 יזורח ןיב תזרחנו קהוב תיכוכז זורח ,ןח-ןבא תכפוה העמדהו ,)"יניע לא זתינ

 ביטומ רומאכ איה זורחל וא הנינפל ,ןח-ןבאל ,שיבגל העמדה תכיפה םג .רישה

-רישב רתויב הרורבהו היולגה ותרוצב רומאכ אבה ,קילאיב תריציב עובק

 אל"( רנ;ומה וחסונב רישב םג האבה ,"רוא" הלמה .'םא תועמד' זונגה רסובה

 הנועבו תעב החוקל )"ירוא רוקמ"( זונגה תיבב םגו )"רקפהה ןמ רואב יתיכז

 רטמםשג םג אוה "רוא" ירהש ,םימה םוחתמו רואמהו שאה םוחתמ תחא
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 ,)זי ,ט ילשמ( "וקתמי םיבונג םימ" םהבו ,ילשמ רפס ימתכמ ,טרפה תענצ

 םימ התש" םדאל ול תצעיימ תורמימה תחא ,החפשמה תרהט לע רבדל םיברמ

 ,ה ילשמ( "ךירוענ חשאמ ח�שו ך�רב ךרוקמ יהי ךראב ךותמ םילזונו ךרובמ

 ,הכפמ ן:עממ םיעבונ הימימש ,םייח םימ ראבל הלושמ השאה, רמולכ ,)חיוט

 םיבהאב גנעתהל םדאל ץעיימ םגתפהו ,םיסנוכמ וימימש ,עלסב בוצח רובל ןכו

 ךותמ זונגה תיבב ,ןאכו ,"םיבונג םימ" תייתשב תוטתשהל אלו וירוענ תשא םע

 התש םלועמו זאמ יכ ,הדעו םע לבק ררושמה זירכמ ,'רקפהה ןמ רואב יתיכז אל'

 םדאש םשכ שממ ,וב קבדו ,וצוצינמ דרפיהל ברממ אוה ןכ לעו ,ולש וראבמ ךא

 ץוצינ וניא וצוצינ ,םירז ידלי אלו ,םה ולש וידלי וחור ידלי ,וקיח תשאב קבד

 שוביב, וראב שוביב ,םירז תאנהב הרוסא תיטרפה וראבו ,"םיבונג םימ" לש

 בושו הריציהו ןוירפה תוחוכ ויתוחוכ וללדיי רשאכ ,וימד רוקמו ורוא רוקמ

 בצח וימימ תא ,ורעצב ףתתשהל ואובי םירזש ,הצור אוה ןיא ,ומע וחוכ אהי אל

 םייחה ןמ שורפל םג אוה הצור ךכו ,שיאמ רבד חקלש אלב ,ורובמ התשו ועלסמ

 גשומה תא קילאיב ביחרה תחא אל ,תלוזה ןמ הבוט תליטנ אלב :ומוי עיגהב

 םייטנמסה תודשה ןמ תויועמתשהו םיגשומ תועצמאב "יחור ידלי" רוגשה

ינעש  ורישעהו ,תורודה תולשלתשהו סחיה-ןליא ,תוהבאה ,הדלה ,ןוירפה םני

 תונייקח לש תועפות תונכל גהנ לשמל ךכ ,תוירוקמו תוידוחיי תויואטבתהב

יוטיבב טאיגלפ לשו  םיפוסא םיקותש / ,םי \:I לכ ידליו תובורעת ינב" :ןוגכ םי

 ,'תוניגנה לע חצנמל' זונגה רישב( "ןויגה יחדינו ןויער ירזממ / ,םיפופאנ ירפו

יח םוחתמ הקירופאטמה ,)'ינפ לע הפלח' ינונאקה רישב המוד חוסינבו  תושיאה י

 איה ררושמה לש ותוירוקמ :רישבש תויסיסבה תונעטה תחאל אופא ןאכ תרשקנ

 ,וב לגר-תסירד וא תופתוש ,תוכז לכ תלוזל ןיאו ,ידעלב ןיינק

 םג שי ו:;יגוסל קילאיב תרישב "רקפה" הלמל יכ ,הז רשקהב ריכזהל יואר

 חצנמל' לש תידייה ותסרג( 'סכילהערפ \:1 ' וריש ,ת�שיאה ימוחתמ תויועמתשה

יתסמ )'תולוחמה לע  סעלא ,רקפה ,רקפה" :הצורפה תיטסיליהינה העיבקב םי

יא ראפ / ןטלעוו טרעדנוה הרפכ \:1 / דניק רקפה ןוא ביוו רקפה / רקפה  העש ןי

 העש / רקפה-דליו רקפה-תשא / רקפה לכה ,רקפה ,רקפה"( "דניז ןוא טומ ןופ

 תינתנהנה תיטסינודהה תורקפהה ,)"תומלוע האמ תרפכ / אטחו ץמוא לש תחא

 הריוואה תאו הרבחה ירדס תוטטומתה תא תפקשמ םיללוחמה םינצבקה לש

יה רישה( הכפהמהו המחלמה ברע הררשש  ותסרגו ג"ערתב םסרפתנ ידי

 תכפהמ ברע הבתכנש ,)ד"סרת( 'ףרוחה ירישמ' תזורחמב ,)ה"ערתב תירבעה

1 לש לפנה  ספיספב גלשומ יסור ףונ עקר לע השדחה הנשה רקוב ראות , 905

יוליג לש ינועבצו זילע  תוצירפ ישעמ השוע רירפצה :תוצירפו תורקפה י

ינצסבוא י אלו" םישדח םינבל םישבול לוכה ,הפושחו הצורפ תינונבלה ,םי  הארי
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 ןבלו חצמה טומק רבודה םג ,תגנעמה תוצירפה תלוברעמ רותב ."רבד תוורע

 םירבוע הצוחה הצירפו תורקפתה יכילהתש ,המואה לש הכודקניס( םינפה

 ריהצמ 'יתיכז אל'ב .שולחה ופוג תא לשחמו עבטה לא ץרופ )הילע

 רקפהה ןמ ויסכנ תא חקל אל אוה :הל םינפ לפכש הרהצה ררושמה-רבודה

 וניא םג ןכ לעו םירחא לש םשוכרב רקפה גהנמ גהנ אל אוה ,םיינעה לש םכרדכ

 םדאה' ותסמב, קילאיב ירבדל ,רושק ןייכקח( ולש ויניינקב ושמשמיש ןכומ

 .ויהולאלו ותשיאל םדא תאנקו ושוכרל םדא תאנק :חאכקח תשוחתל ,'ויניינקו
 .)הליעבבו תולעבב רושקה ,ינימ ןווג לעב ,יתד גשומ אוה ,וירבדל ,ןיינקה

 ושוכר תא( ותויטרפ תא וללחי אל םירזש ,ררושמה לש ונוצר אופא והז
 תא דבכמ וניא רוביצהש אלא .)יטרפ שוכרכ הומכ ,ולש טרפה תענצ תאו יטרפה

 עבות רוביצה .ותטישלו וכרדל תכללו וריש םע דחייתהל ול חינמ וניאו ,ונוצר

 קולחיש ,יטרפה ומלועב םירז ףתשיש ,םיברה תושרב וצוצינ תא איביש ,ונממ

 וניאו ושפנל ררושמה תא חינהל ןכומ וניא רוביצה .תלוזה םע וימימ תאו ותפ תא

ינקב םירז לש םפותיש ,סנואמ הניתנה .דיחיה תושרב רדגתהל ול ריתמ  ויני

 םירז דציכ האור אוה .בואכמו לבס ול םימרוג, ןידכ אלשו ונוצרמ אלש ,ויסכנבו

 ןברק ומצע שחו ,וצוצינמ הרודמ םיתיצמו וראבמ םיתוש ,ותויטרפ תא םיללחמ

 ,אטח אלש אטח לע ןיקיזנ םולשתב תאשל וילע .תירוביצה תוחילשה חבזמ לע
 תא" ,"ימדו יבלח" ןוגכ םיפורצ .הב םןzזא אוה אלש ,הרעב תתצה רובע םלשלו

 תרשכה ררוצל םידיגה רוקינ תארוהב םג "רוקינ"( "וי תרקינ" ,"םלשא הרזגבה
יושע ,)"ןיעה ןמ םלעתנש רשב" לש תועמשמב םג( "םלעתה"ו )רשבה  ךופהל םי
 דוקע ררושמה .הריציה תבזמ לע "לילכ תל;ע" ןיזגמל ןיפיקעב רבודה תא
 ."ומדבו ובלח"ב הרזגבה תא םלשל וילע רזגנו ,חבזמל

 ,וידי ומב עלסה ןמ ץוצינה תא רקינו םירז תרזע אלב ראבה תא בצחש ,אוה
ינקו ,לזגנו סמחנ  אוה רישה ,לכמ רתוי .ללכה תלתנ ויניע דגנל ךפה יטרפה וני

 תיבה ןמ קר אל הלוע וז הקעז .םיברה ידי-לע סמחיי לבל דיתיה לש ותקעז
 בל הילא םשוה םגו ,םיעודיהו םיר�ומה םיתבב םג תבלושמ איה ;זונגה

 רשפאו ,זונגה תיבה ןמ רתוי בכרומ אוה םסרפתנש חסונה ,םלואו .תרוקיבב
 ,ותריציב רצוי לש תוראפתה ירבד םג ונממ הלוע :תויפולח םיכרד המכב ושרפל

 םג ,שיאמ רבד חקל אלש לע תולצנתה ירבד םג ,ולרוג רמ לע הנלבוק ירבד םג

ינקש לע החטה ירבד םג ,ושפנל והובזעיש הניחת ירבד  .ונממ לזגנ ינחורה וני

 התיה ותרתוכש( רישה לש ןושארה וחסונב ףא םסרפתנ אלש ,זונגה תיבה

 תיסחיה ותוטשפ ילוא( םירכומה םיקלחה ןמ תוחפ יטנלוויבמא אוה ,)'יצוצינ'

 לע םיזונג תודוס תוריהבב הלעמ אוה רכ םושמו ,)ותזינגל םימעטה דחא ףא איה

 .רישב תורתסנ תויועמשמ לעו הריציה רילהת
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 תורעה

 ןמדירפ :ךותב )ח"ערת( ןמדירפ ד"א לש םהירבדב םילולכ 'יתיכז אל' רישב םיטרופמ םינויד . 1
7 ,)ו"כשת( אריפש 'ז לש ; 68 ס-- 7 'מע ,)ד"ישת( ןמלה ט"י לש ; 56-55 ,)ד"כשת(  'מ לש ; 7-74
1 ( יתרפאה 'יו ירפ 1 'מע ;)ד"לשת( דקש :ךותב ) 966 4,}- 1 1 7  ; 108-80 'מע ,)ד"לשת( אריפש לש; 

 . 85 ס-- 1 'מע ,)ז"לשת( ירפ לשו

 .ליעל 1 'עה האר . 2
 ויתורגיאמ המכב קילאיב בתכ ,תננכותמה הרישה תמועל תינטנופסה הרישה תיגוס לע . 3

 תא םיעטה תורחאבו הלא תורגיאב .הק 'מע ,םש דוע האו ;במ 'מע ,א ,תורגיא :האר .יקצינברל
 ,תונמדזהה יריש לע גלגל ןכו ',נטנופס חרואב ,העיגי אלל רפוסל ול האבה ,הרישה לש התונוילע
 .הנמזה יפ-לע ,הארשה אלל םיבתכנה

 תא דגונ אוה אסיג דחמ ז.חאכ יטנמורו יסאלקואנ יומיד אוה עלסב הביצחל הביחכה לש היומיד . 4
 הדובע איה הביצחה ןכש ,תיטנמורה הרישה תבשחמ דוסיבש ,תוינטנופסהו הארשהה ןויער
 םע דחא הנקב אקווד הלוע תירטלורפו השק הכאלמל הביתכה לש היומיד ,תאז תמועל .השק
 לכה תולככ אוה עלסה יכ ,חוכשל ןיא .טושפה םדאה תא סנ לע הלעמה ,תיטנמורה םלועה-תנומת
יהו( בלה ירוסייל הרופטמ םג יהירה הביצחהו ,ררושמה לש ;בל  הרישה-תבשחמ יפל םירוסי
 .הריציל ןברדמה חוכה םה תיטנמורה

 ספות" תא המדמ ג"לי .ךרפ תדובעכ הרישה תראותמ ג"לי לש הז חדובמ :יטאופ סר )t " רישב םג . 5
 תובקעב םויה לכ קלודה ,םשוגמ וישע ןימל רפוסה תא ךפוהו ,"תשק שפות"ל "תסקה
 לש קפס ',נומהו סג דייצ לש קפס איה ג"לי לש ורישמ הלועה הנומתה .הקמקמחה הלייאה-הזומה
 .תרעובמה חאה דצל ותיכשמ-רדחב ברע תעל חנה ,דיצ-בבוח ליצא

 םמורמה אשונה ןיבש רעפה תא םיעטהש , 68 'מע ,)זיילשת( ירפ 'מ לש וירבדב השגדוה וז הדוקנ . 6
 . ןילטלטימו שוכר יאשונב ןויד ריכזמה ',מוימויהו "ךומנה" ןוקיסקלה ןיבל )הארשההו הרישה(

י  קילאיב הלעה "הסנרפה םלוע" ןיבל "סוסנרפה םלוע" ןיבש הימוטוכידה תא יכ ןאכ רכזי
 יננקה האובת רחוס ררושמ"( '?אצמית ןיאמ הרישה' םדקומה ורישב דחוימבו ,תובר תוריציכ
 "תוליצאה םלוע" םשב וללה םידגונמה תומלועה ינש תא הניכ :טושיק ןוד'ל המדקהב .)"ילא
 ."השעמה םלוע"ו

1 ( יתרפאה ףסויו ירפ םחנמ לש ףתושמה םרמאמ האר ,סואתמורפ רופיסל הקיזה לע 7.  סנוכש ,) 966
1 'מע ,)דיילשת( דקש :ךותב 4 ,}-1 1 7 1 'מע דחוימבו ;  43- 1  . 22 'עה , 42

 הנכמה ירפ לש ורפסב הבחרוה ,גורפ לש ורישל הקיזה רבדב יתרפאהו ירפ לש םתנחבא . 8
 73-72. 'מע ,)ז"לשת( "ילאיכ יריש לש יטנאמםה

 .ואנל לש ומש תא ודי-בתכב קילאיב םשר ,וללה םירישה תטויט ילושב . 9
 והידבוע :האר .א"צרת תנש לש ףרוחב ןודנולב קילאיב םע ויתוחיש לע והידבוע 'מ רפיסש יפכ . 10

 .אעע 'מע ,)ה"שת(
1 1  תולגה ררושמ רצרצה ירפסב 'יתריש'ב ןוידה :הארו ."העמד" םגו "םיבנע םד" םג אוה "עמד" . 

7 'מע ,)ו"משת( 4  . 
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 תינקמוח הזומ תובקעב
 הבהאה ירישב "םייטאופ סר�" תודוסי

 הרישה תומכסומ לע הידוראפ- 'תונשונ' ,א
 שמתשה קילאיב יכ "תואלפ ץרא וזיא ןברוח לע" ןושארה קרפכ וניאר

 ןאיצוהלו ןהיפ לע ןכפוהל ידכ ,האמה ףוס לש תינשגרה הרישה תומכסומב

 ןיב תולוכגה ,תונושארה ותריצי תונשב כתכש תוידוראפכ ,שומיש ללכמ

 קילאיב אצישכ ,םישטשוטמו םיספור תולובג תוכורק םיתעל םה םייחל תורפסה

יחה ןיב תודפ םש אל ,לשמל ,תונייכבה דגנ  התייה ת i ינועמדה ,תורפסה ןיכל םי

יח ךרדכ ןה ויניעכ הלוספ  םישל ,סרג ךכ ,העשה העיגה ,יתורפס יעצמאכ ןהו םי

 הליפתה תא רימהל תעה הרש<;: ,עמשמ ;"םינש יפלא יככמ ונשונשיי תועמדל ץק

 תליטנכ ,םיישעמ םידעצכ תולגב תיביסאפ הכישי תונש םייפלא לש הניקהו

 תא תירבעה הרישב רימהל תעה העיגה ,הלוגה ןמ האיצי ם.של לימרתהו לקמה

 ארוקה לש ושפנ ,"הנמאנ העמד"ב תבזוכה תיטסילטנמיטנסה ת i ינועמדה

 אלו ת i נ.כב םיבתכנה ,תורפס ירכדל תקקותשמ ,קילאיב ןעט ,ןמזה-ןב

 ,ת i נייכבב

 יככוח" לש ת i יאליטרעה דגנ ,ליבקמכו תחא הנועבו תעב ,ררושמה אצי ךכ

 תעונתל רפוש השמישש ,תורפסה לש תוטשפו,נוה תוזרכהה דגנו "ןויצ

 ץראה תא םבורב ואר אל )"םיקינבבוחהיי( ןויצ-תביח יררושמ ,"ןויצ-תביח"

יד )j רא םיחנומב הילע רבדל םיגהונ םה ןכ-לעו ,םהיניע ומב יפ;ט i א םי  םוקמב ,םי

 ךרעש ,םעה-דחא םהל רפיסש ךרדכ ,"לארשי ץראמ תמא" םמע-ינבל רפסל

 םג ,ויכתכב הראית םרטכ ,הבחורלו הכרואל התוא רקחו ץראל תועסמ המכ

 םיררושמה םגו תומר תוצילמבו ת;יאליטרע תוללכהכ םיאטוח םעה יגיהנמ

 תא רפסל םוקמכ ,"ןויצ םולח" םימלוח הלאו הלא ,םמצע םיאטח םתואב םיאטוח

 ,םיחודהו םיכשומה ,םירועכהו םיפיה הידדצ לע תמאה

 ןמ תוגגומתהל םג ךא לכסל יוטיכ םנמא ונתנש ,"תועמדה ילג" דגנ קר אל

ידוראפה וירישבו ויתורגיאכ קילאיב אופא אצי ,לבסה  הניחה דגנ םג ,םי

 םודרק םתכיח תא ושעש ,"ןויצ יבבוח" לש תפיוזמה תונשגרה דגנו תזרפנה

 ודימלת קילאיבו ,תינויצה העונתב תוכרעמ דודיש ימי ויה םימיה ,וכ רופחל
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 תא רימהל שיש ןימאה "השמ ינב" הדוגאה רבחו םעה-דחא לש וצירעמו

 חורל הנמאתתש ,"תושדח תורימז"בו "השדח הריש"ב תיאליטרעה הביחה

 רפסה ןיב לובג קילאיב ביצה אל ,וללה םימוחתה ןמ םוחת לכב ,שדחה ןמזה

יחה ןיבל  ,ידוהיה לרוגה ןיבל הניגנמה ןיב ,תואנידמה ןיבל הרישה ןיב ,םי

 תארשהב םקלחב ובתכנש ,ןויצ-תביח יריש :"הבהא"ה לא "הביח"ה ןמו

L I E D E R  הבוהאה לש היניע :תוילנויצנבנוק הבהא תורהצהב ואלמ ,םיינמרג 

 יקוספ ,גלשכ חצ הרועו םינשוש היפ ,םימה ילגכ הרעש ,םימשה יבכוככ

 ויה רבכש ,תיקררטפה הבהאה-תריש תומכסומב וברעתנ םירישה-ריש
 ררושמה לש וירבדל הוושהו( ףויז הלוכ הרמא תבורעתהו ,תואשילקל

 ;ךיתיאר ימולחב'" :ונמזב החוורש ,תלסלוסמה הבהאה תריש תונגב ויתורגיאב

 הפוקתה תריש ,)ן"ן�ותמ רכינ ןפויז הלאה תופיה תולמה לכו'", יש;שמ יתבוהא

 לש ןהיתויומד ירואיתבו ,עיתפמ ןוימד וזל וז תומודה ,הבהא תורהצהב האל?/

 ארוקה יניע דגנל דומעל הלוכי ןהמ תחא אל ףאו ,ןהיניב ןיחבהל ןיאש ,תובוהא

 ,םדו רשב תומדכ

 תניחבמ ןה" ,ךפהתמה רישכ 'תונשונ' הבהאה-ריש תא ראית ירפ 'מ

 בהואה לש םיצלמנה וירבד 2 ,"ולש סיזנגה תניחבמ ןהו תיטמתה ותומדקתה
י ,יותיפ םשלו שוגיר םשל הדעונש ,"םילמ לש תשר"כ םיררבתמ ותבוהאל  וכתי

י ;הליחתכלמ הילע םירעה םלעה וליאו ,שוגירב קלח הלטנ הרענה קרש  ןכתי

 םלעה לש ותוחכפתה לע דיעמ רישה ףוסו ,הזטסקאב םינותנ ויה םהינשש

 הרענה ,ךכ וא ךכ ,ויתונוצר לכ תא אלימו םיבהא הוורש רחאל ,םסקה תילשאמ

 רישה ףוסכ הכ; i ,הידסחמ םלעל הקלס םרטב ,תובהלנ תואמחמל התכזש

 ;תוילאנבה תואמחמל הנימאהש םושמ( "התופ הרענ" תקפקופמה האמחמל

 ,) 3 ויניעב הניח רס וקופיס לע אבש רחאלו ,םלעל הרתענש םושמ
 ןתינו ,םדוקה רודה לש הקיטאופב ליגרת אוה 'תונשונ'ש ,ךכל זמר םג ירפ

 ,בגא-ךרדבכ וירבדב העלבוהש ,וזה החוכנה הנחבאה תא ביחרהלו קזחל

 תורימא ליכמ 'תונשונ' י,תכרעהל ,תוילאוטסקט-ןיבו תוילאוטסקט תויארב

" t\ ליגרת ןכא אוהו ,"םייחה" לע תותמא ליכמ אוהשמ תוחפ אל "תויטאופ סר 

 תומימת תורענל זמור םנמא הז ריש ,הבהא ריש אוהשמ רתוי ףא ,הקיטאופב

 זמור אוה רקיעב ךא ,חפב ןליפהל םתרטמ לכש תוקלם ירבדל הניעשת לבל

 םהירבד לכש ,םייביטלופינמ םיררושמ לש תוקלםה ירבדל ונימאי לבל ויארוקל

ידע םיזחואה ,ףלוחה רודה ןמ םיררושמה לע ריש אוה 'תונשונ' ,ףויזו תימרת  ןי

 ,"תונשונ יקיזחמ" לש םישבעה םהיגהנמב ןורשיכ-רסוח ךותמו תוחונ ךותמ

 רבודה ןאכ שמתשמ הרקמב אל ,קוחרמל רכינ ןפויזש תורהצהב םיגגומתמו

 יצילמ בהוא וניא רבודהש ,םיארוקל זומרל( "והיגרק" תיאכראה הרוצב
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 ,תונשונה תורוצה תא טקונה, ןשיה חסונה ןמ ררושמ םג םא יכ ,דבלב קלקלחו

 אל ,) 4 ןמזה_תב השדחה הרישב ןריכי אל ןמוקמשו הלכשהה תפוקתב וחוורש

 רוא יטוח חתומה ,חריה לש ילנויצנבנוקה רואיתב רבודה ןאכ שמתשמ הרקמב

 ילדנמ לש ותמורת תא קילאיב שיגדה 'םיכרכה תשולשו ילדנמ' ותסמב ,ףסככ

 תריש לש הכרד לע גיעלה ךכ בגאו ,הצילמה ילבכמ תירבעה ןושלה רורחשב

 םיינש םדיב םינכומ ויה ךכל ףא" :עבט ירואיתב תילביב-ודיספה הלכשהה

 רוא' ;ביבא לילל זמר 'ךלוה רקי חריה' :ך"נתה ןמ םיקוחמ תועבטמ השולש

. ,( ףרוח לילל זמר 'ןואפיקו תורקי .  הפהש המ תועמוש ויה אל םיינזואה ) 

 דמע ,הרענה תא ראתל םדא הצר תבתוכ דיהש המב ףתתשה אל 'שוח'הו רבדמ

 תא אל וימימ עדי אלו האר אל אוהו 'שישרתכ היניע' וא 'התרזג ריפס' בתכו

 המל המגדה ןאכ שמשמ רישה ,"שישרתה תא אלו ריפסה תא אלו הרזגה

 קר ,הרישב ןהו םייחב ןה ,הלאכ תוצילמ לש ןנמז רבע :שרופמב הסמה תרמואש

 ,המרמהו ףויזה תיצמת ןהש ,הלאכ תוקפקופמ תוצילמל ןימאת היתפ הרענ

יזה-ררושמה לש וא התפמה-םלעה לש ותולכונ  תואמחמב רבכ תרכינ ןפי

-וד תונווכ תופוצר ןהיתולמ :םינווג המכל תוכפהתמה ,ולש תוקפקופמה

 ןימכ םנמא םה םימשה-יבכוכ ,ןיפולחל ןהב תורוזש לותיהו בגשש ,תויעמשמ

 "םיצרוק" םג םה ךא ,םיבהואה גוזב םיכאלמה םיציצמ םהמש ,עיקרב םיכרח

 ,םיבזכה-שיא ,התפמה לש וישעמלו ויתונווכל םירטר,ז זמר איה םתצירקו ,םניעב

 וביט חריה ךא ,חריה לש רואה יטוחמ םנמא תופי הבוהאה לש השאר תורעש

ימר לש םירוק וינרקו ,בזוכ רוא הרוז אוהש  לש םירקשה תכסמ ומכ שממ ,הי

 תולעמל בהואה המדמ רוהטה שישה ילג תא 5 ,הרענה תא תותפל טוהלה ,םלעה

 תוחפלו ,םיילגה הווג ירוצי לע הקילחמ םתסה ןמ ודי ךא ,הבוהאה לש החור

 ,ןגיצמ אוהש יפכ תולענו תוינחור הכ ןניאש ,תורטמ לא תודדונ ויתובשחמ

 / יתא ךדסח יוו� הליל" הרענב ריצפמ בהואהו ,קשה ןמ עצרמה אצוי ףוסבל
 ךא וליאכ םינפ דימעמ אוהו ,תכשמנ םירקשה תכסמ ךא ;"הרישה רוקמ הבהאה
 יונב רישה ,םיימשגה ףוגה יכרוצל אלו ,הל קוקז אוה תיטויפ הארשה םשל

 הבהאה ימוחתב ןהלש היגולנאה ןיבל תויטויפ תוטטיצ ןיב גולאיד ןי.עמכ

 ,הלענה לאו הבגומה לא םיכשומה ,ריש יקוספ תטטצמ הרענהש ןכתיי .תיצראה

 הרענה ינזואב טטצמ בהו�:הש ןכתיי ,ימשגו יצרא הנעמ הל הנוע בהואה וליאו

ינעש ,תיצראה "תילכת"ה לא רבוע םהיתובקעבו ,ריש יקוספ  תבהא הני

 ,ךומנהו הלענה ,לתהמהו בגשנה י,משגהו ינחורה בוריע ,םוקמ לכמ ,םירשב

 ידוראפה רישב רבכ רכינ ,תונושו תובר םיכרדב קילאיב תריש תא ןייפאמה
ידע וב ברש ,הזה םדקומה  ,תויטויפ "תואבומ" ףוריצ ,לשבה לע רסובה ןי

 איה ,תובהואמ תומלע לש ןהינזואל הברעה ,תילנויצנבנוקה הרישב ןתניתנכ
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 ·הבהאב ול ןיינעשמ תוחפ אל הקיטאופב וניינע 'תונשונ'ש תפסונ החכוה

 ותרישל םיינייפואה םיבר ןונגס ינייצ 'תונשונ' ליכמ ותוירסוב תורמל

 ,םילוספה הבהאה יגהנמ תא געלל םש הז רישש םגה .קילאיב לש הלשבה

 ןיא ,ובבל לכב ןהמ דלס ומצע קילאיבש ,תולוספה רישה-יכרד תא דחוימבו

 םהבש ,ןושל יפוריצ לע םג ןאכ גיעלמ קילאיב .תימצע הינוריאמ יקנ 'תונשונ'

 ייוטיב ןיב בר ןוימד שי .הרומג תוניצרב םירחא תומוקמב ומצעב שמתשה

 קילאיב תא ושמישש הלא ןיבל ,רישה תא םיחתופה ,םיגעלנה הבהאה

 תימימשה הבהאה תא ראתמה ,'םינוי ימואת' ולש ינשגרה הנותחה-רישב

 ,"שטיק"ה לובג לעש ולש םייטסילטנמיטנסה עבטה ירישב וא ,תילאידיאה

 ,"הליל יסיסר" ףוריצה תא .וירוענב בתכ םתואש ,'ץיקה'ו 'ביבא ןויזח םולח'

 קילאיב בשח ,םלועה ןמ תולטבו תורבועה תוצילמה חוגינ ם 1l ל ןאכ ;שמישש
 תרסחו העונצה תרתוכב רחבו ;קחמ ךכ-רחא( ןושארה ויריש רפס שארב םישל

 השמתשה ,ןקוזמ התלבו הנשונש ,ףלוחה רודה תריש קר אל .)'םיריש' תורמויה

 ולש ותריש םג ;רבודה ןאכ שמתשמ ובש גוסה ןמ ,"םעונו ןח יאלמ" םירזבאב

 ןבואר רמא יקסבוחינרשט תריש לע( םהב האל� ורוד-ןב יקסבוחינרשט תרישו

 תשיחל ,ותבוהא תקישנ" תא תירבעה תורפסה לא האיבמ איה יכ ,ןיניירכ

 ,"תונשונ" אלא םניאש ,הלא םיסופד 6 ."םילגה תדיער ,םירופיצה ףוצפצ ,חורה

 ןכש ,"שדחה ןמזה םעט"ל ,םירקבמה ןמ המכ יניעב ,םיתעה ףולחב בוש ובשחנ

 תורענתההו שודיחה תא אטבלו שרדמה-תיב תריווא תא ףילחהל ואב םה התע

 לש הירוטסיהה" לש וזה תניינעמה הקיטקלאידה לע .)רפסה לועמו תויתולגה ןמ

 יבג לע 'תונשונ' םע דחיב בתכנש ,'הליפתב הצע' ורישב קילאיב בתכ "םימעטה

 . דחא ןויליג

 ררושמ ראותמ 7 ,תולגה ררושמ רצרצה ירפסב תוכיראב ןודנש ,הז רישב

 רחא אורבלו ומלוע תא בירחהל םלוע ארובמ שקבמה ,תורמוי לעב ילאיצניבורפ

 .םיסואמהו םינשיה הלא תחת ,םיררושמל םישדח םיאשונ ויהי ןעמל ,ויתחת

 :תופיפייתמו תולסלוסמ תויצנבנוק לש הרדס "ררושמ"ה-רבודה הנומ הליחת

 ימד ,ריהב םוי תואושת ,הרבה הנבלה תרוויח ,שמשה ינרק בהז ,םימשה תלכת

 ףוצפצ ,הקישנ ,אשדה קרקרי ,גלפה קשמ ,םיר!ממ הפוסו ןאוס םי ,ליל יזר

 תודוסי םתוא לכ םילולכ ולש גולטקב .ויננרו רימזה ,ויחרפו ביבאה ,םירפצ

 דחוימב ךא ,הללכב תורפסב וקחשנ רבכש ,תוקיתמ-יאלמ םייטסילטנמיטנס

 ריעצה קילאיב לש םתרישו ,ט"יה האמה ףוס לש תירבעה הרישב

 .הללכב ונממ ריעצה יקסבוחינרשטו
 תא עיבהו םיילטנמיטנסה םיאשונה תשק תא ןתפרה-ררושמה הנמש רחאל

 םכותב םגו ,םייריטאסה םיתוחפה םיאשונה לא רבודה רבוע ,הנממ ותושאוויה
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 םג ,ראשה ןיב ,ןאכ תזמרנ ,הלקנהו תוחפה לא םמורמהו הובגה ןמ רבוע אוה

 התברהש ,ןמזה-תב תיטסילרוטנה תיטסילאירה תורפסה לש היאשונ תשק

 ןווינה ירואית לע הגנעתהו תואיצמה לש םיבאוסמהו םירעוכמה ידדצ רואיתב

 תבכרומ איה תולבוקמה הביתכה יכרד דגנ הריטאסה 'הליפתב הצע'ב 8 ,לווינהו

 ,דבלב םכחתמהו ינכראה יליכשמה חסונה יפלכ תנווכמ איה ןיא ,תירטס-ברו

,טסילטנמיטנסה חסונה יפלכ םג םינווכמ וז הריטאס לש היצח  םירואיתה שודג י

 היווח לש ןמאנ יישוח רוזחש סרוגה, יטנמורה חסונה יפלכ ףאו ,םיקתקתמה

 תבישי ידכ ךות ,הפלחש הנומתב םיזכורמו םידקוממ םירוהרה ךותמ ,הזע

יפה בשוי ןאכ ,ותיכשמ רדחב רפוסה  זוכיר ךותמ רזחשמו ,ןתפרה-ןטי

 ,תידוראפ-תימוקה תיטסימה הראהה עגרל דע ,רבעה תנומת תא יביטלפמטנוק

 :הכוז אוה הלש

 ן�ירז;; י I;: ל ל I1 רקכ יננ I1 �ו

 ,ודג; רקכןי; ירוהרה
 ה� R ז דח ,הל� הר;ונ J;1 ןוז Q כ;: י J97 ו

1I1 יט o/ r;ור� הוr:ודדי ז, . .  

 ורתונש םידירש עויסב הרכז תא ללכ-ךרדב הלעמ המלענש הבוהא לע םולח

יפוא תוימינוטמ תועצמאב, ונורכיזב וא בהואה ידיב  רתונש היצפחמ ץפח( תויני

יפה רכזנ ןאכ ,) 9 'דכו הלוק לילצ ,הרעש חוחינ ,בהואה ידיב  "הנקז דוח"ב ןטי

 ותבוהא לע בהוא גגומתהכ ורעצב גגומתמו התמה זזבה לש "התשיטע"בו

 ,והתבזעש

יתסמ תויצנבנוקה לכ לש הכחגהה  אורבל תינשנו תרזוחה השקבב ןאכ תמי

 רואב הריאמ וז השקב ,םיררושמה ירישל םישדח םיאשונ קפסתש ,השדח ץרא

 הז ימ"( '?למע ינא ימל, ורישב ןודרוג ל"י לש תעדונה ותנלבוק תא ינוריא

 םש ובש ,'הליפתב הצע' רישב ,)"יננה ןויצ יררושמב ןורחאה אל םא / ינעידוי

 ,תע התואב תירבעה הרישב וטשפש ,הבהאהו עבטה יריש תא געלל קילאיב

 יררושמל ןורחאה תויהל דחי םג תוניצרבו רומוהב ומצעל רבודה לחאמ

 ןדיעה יררושמל ןושאר תויהלו ,לבת ינפ שדחל 'ה בושב ,שדחמ ארביהלו ,לבת

ינעב קילאיב לש "ןימאמ ינא"ה ירקיע ןאכ םילולכ ,שדחה  רישה תכאלמ יני

 ,ןבומכ המוקע הירלקפסאב ,הריציה השעמו

 הלולבה ןושלה תוכזב- 'חופת לשב' ,ב
 ןושלה יניינעב ויתועד תא עיבהל קילאיב הברה ,ותריציל ןושארה רושעב

 ,ליבקמב ,יקצינבר ח"י ודידיו וכרועל תופיכתב רגישש תורגיאב התורפסו
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 וירישל ,ןיעה ןמ טעמכ תויומס ןיפיקע יכרדב םיתעל ,ןכרד תא הלא תועד ואצמ

 הצע' יטמרדה גולונומה םע דחיב דלונ 'תונשונ' רישה .םיזונגהו םיעודיה

 "יטאופ סרזt" ריש אוה והומכו ,תונשונה רישה יכרד תא געלל םשה ,'הליפתב

 יריש ךותמ ,תויטרקנוק תורימא םע יומס גולאיד קילאיב ללכ םיתעל .ורקיעב

 דזtיי ונווכש ,תרוקיב יצח וירישב זיחשה םיתעל .יקסבוחינרשטו גורפ ,ג"לי

 ירכוח' יריטאסה ורישב גיעלה ,לשמל ,ךכ .בעיתש םיררושמ דגנ "םנימוה

 הררשה ישנאמו "שרדמה תיב ישבוח"מ תונוש תוצובק לע 'םידמולמה תעדה

 םייחה תא םילפקמהיי ,םיצילמה דגנכ רבודה ןאכ ןעט ,רתיה ןיב .הליהקה לש

 ."םינשושו םיחרפ ירז אלמ הפב םיעבותו / רפסב םתוא םיכרוכו

* 

 וברהש ,םללכב םייטסילטנמיטנסה םיררושמה דגנכ םינויכמ הלא םירבד

 ,תילאנבה הרישה לש עבק ירזבא ראשו ,םינשושו םיחרפ ,םיבכוכ לע רישל

 ,םיכשושו םיחרפ ,םיכשוש תדונא ומכ תומש םהלש הרישה יצבוקל ורחב ףאו

 ,תינצקוע הרעה םג ןאכ הלולכש ,חינהל רתומ ,םלוא ן)( ד.ועו םיחרפו םיציצ

 ,'םיחרפ רז' )דוד-ןב( ץיבודיוד עשוהי לש וריש דגנכ "םנימוה דזt" תנווכמה

 ילילא' ,ןמזה ותואמ קילאיב לש ויריש םע דחיב ,ינש רפס ,'סדרפ'ב םסרפתנש

 ,הזע האנש הררש קילאיבל ץיבודיוד ןיב .'תמה היראה לא'ו 'םירוענה

 ןויער תא בנג ןורחאהש ,קילאיב תא ץיבודיוד םישאהש המשאהב התישארש

 לא היינפ ריש בתכש ,בוקימ ןולופא יסורה ררושמה לש ורישמ 'רופיצה לא'

 קילאיב לש וריש לע ץיבודיוד בתכש תרוקיבב ,הכשמה .תינונסה

 ורשיבש ,תונושארה תוינונסה ןמ היה ,הסדוא יריעצמ ,ץיבודיוד ן ן .'הריפצה'ב

 .םייבאליס-ינוט םילקשמב לוקשה ,יטנמורה ,"שדח"ה הביתכה חסונ תא

 לע יקצינבר וכרוע םע קילאיב חכוותה ןהבש ,"תויטאופ סרזt"ה ויתורגיאב

 םילמב שמתשהל ררושמל ול רתומש קילאיב ןעט ,תורפסו ןושל יניינע

 יניעב ובשחנו ,תוילטנמנרוא תורטמל הלכשהה יררושמ תא ושמישש( תויאדיחי

 ושדחי אלש דבלבו ,)תיליכשמה הצילמה לש לפת דירשכ "שדחה םעטה ילעב"

 ,תולואש םילמב טשקתמה, יוקל ןונגסל המגודכ ."ףנעו שרוש ןהל ןיאש" ,םילמ

 ,ןכתיי ן 2 .ץיבודיוד לש ונונגס תא קילאיב איבה ,תורוקמב הזיחא ןהל ןיאש

 גיעלה ,"םינשושו םיחרפ ירז" אלמ הפב םיעבותה ,"םינטייפ"ה לע וירבדבש

 חסונה לע קר אלו ,'םיחרפ רז' לעב ,ץינ;ודיוד 'י תריש לע רתיה ןיב קילאיב

 סנב הענמנ טאיגלפב ותמשאהש בטיה עדיש ,קילאיב .יללכ חרואב רוגשה

 תרוקיבב וכרד תישארב והכיז ףאש ,ץיבודיודל הביא רטנ ,וידידי תוברעתהב

 לש ותונגב הרעה "םוטפירקס טסופ"ב ריעה 1894 רבוטקואמ ובתכמבו ,תננוצ

 :ץיבודיוד
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 ןמז הז ?ינשה סדרפה לע םינותיעה וא םירפסה דחאב תרוקיב האבד:;

 דע עדוי יתא ןיאו ,תיתננה תורפסב המואמ ארוק ינניא רשא ריבכ

 ררושמה אוה ימ ?םיאכז ואציה ?ייריש םג ורקבתנה האב םא .המ

 ורישב תוברהו תוסגה תואיגשה תנקית אל המל ?סדרפב שטיבודיוד

1 ?'םיחרפ רז' 3  

 וניא וליאכ םינפ דימעה ףאו ,תינצקוע הרעהב ופרחמל למג קילאיב יכ תאז ןיא

 ינפ תא ליבקהש ,'םיחרפ רז' לעב רקבמ-ררושמ ותוא אוה ימ ללכ עדוי

 לש תמדקומה ותביתכל ינייפוא ןונגס-ןייצ .תניוע תרוקיבב ולש הרוכבה-ריש

 םג םיילסרבינואו םייללכ םיניינע לש םבל בלל בברשל הייטנה איה קילאיב

 ריש" לש םתוח הרואכל םיאשונה ,םייטרקניסוידיאו םייטרפ ,םיישיא םיזמר

 תיריטאסה הרישה חסונב ,םינונש ןושל ידודיח םיתעל םיליכמהו ,"תונמדזה

1 .הלכשהה תפוקת לש הלקה 4  הביתכה ח<=!ונ לע הפקתהה תא ךרכ ןאכ 

 םירפוסה יגוחמ וירבח( אתגולפ-רבו בירי דגנ ינצקוע ישיא זמרב ילטנמיטנסה

 ןועיטה ךותב וירישב קילאיב בלישש ,םיישיאה םיזמרה תא תוהזל יאדווב ועדי

 .)לוכיבכ-יללכה

1 תנשב  רובעב' הךוד סנופלא לש הבהאה-ריש תא קילאיב םגרת 89.8

 דממ רישל הקינעמה ,'חופת לשב' הנועטה תירבעה תרתוכב וריתכהו ,'םיפיזש

 ירפה ןמ ולכאש ,הווחו םדא לש ןומדקה םאטחב םיבהואה ואטח לשמ, יפיטיכרא

 םוגרתה השעמ בגא .רישב הדיחיה תפסותה הנניא וזה תפסותה ,םלוא .רוסאה

 יכ ןעטש ,רבוחל לש ותחנה תלבוקמו ,ולשמ םיתב המכ רישל קילאיב ףיסוה

 לש ירוקמ רישכ טעמכ רישה תא תוארל שי יכ דע םיבר םה םייונישהיי

 ובש, ןגב םירופיצה תריש תא ראתמה תיבב ןנובתנש יואר ונניינעל ."קילאיב

 ויעמשמ תא הביע קילאיב ךא ,רוקמב םנמא יוצמ הז תיב .םיבהואה םיסלעתמ

 אוה יתפרצה וחסונ .רוקמב ללכ הלולכ הניאש ,"היצמרופניא" וב ףיסוהו

 :ןלהלכ

Oe tous cotes ,  d' ici , de la,  

Les oiseaux chantaient dans les branches , 

En si bemo l ,  en ut ,  en la ,  

Oe tous cotes ,  d'ici , de la,  

Les pres en habit de gala 

Etaient pleins de fleurettes blanches . 

Oe tous cotes , d'ici , de la ,  

Les oiseaux chantaient dans les branches . 
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 דצ לכמ" :רישה ינממס רתיו הזירחה ,לקשמה לע רתוומה ,הזרפארפ םוגרתבו

 הפמ ,דצ לכמ / ,הלב ,;דב ,ל;מב י Q ב / םיאפעה ןיב ורש םירופיצה / ,ם f\ מ הפמ

 / םשמ הפמ ,דצ '?כמ / הנבל החירפ ואלמנ / יג יגח ףשנבכ תודשה / םשמ
 ."םיאפעה ןיב ורש םירופיצה

 תיבב לולכה רואיתה תא קילאיב הניש ,'חופת לשב' דוביע-םוגרתה תסרגב

 רואית ןלהל .רוקמב וב תויוצמ ןניאש תויועמשמב ותוא הביעו ,רכינ יוניש הז

 : ירבעה חסונב םירופיצה

 "ףיצ-ףיצ ',כ:!-יפ" ת;נ /1 ל;קג;:ו

 םי�ה יפד(:: םיא 9V ןיג;:מ

 .ורר;שי הלולב ה 9 �ג;:

 םיבן,ע רימז ומז;: י�נ,ז ם�

- ורר;עך שןכי ן;מזפו
 "ףיצ" ם� "יפ" ם� ת;נ,ע ל;קבו

 .םינ�ר יפנ� בינ,\ ה�ח !1 פת

 וד ,לומב יס" ילילצ: ןזואה תא המיענהש ,הדוד סנופלא לש םירופיצה תלהקמ

 הפש" ףוריצה ."הלולב הפשב" תוננורתהל קילאיב לש ודוביעב הכפה ,"הלו

 ףדרנ-םשכ י,אנג לש תויועמתשה הלכשהה תורפסב דימת וילא וולנש ,"הלולב

 תקיז ךותמ ןאכ אב ,םיבברועמו םילולב היתודוסי לכש ,הרוהט-יתלב ןושלל

 קילאיב ."םינדע רימז"ל ףדרנ-םשכ ,תיבויח הארוהב רוגשה שומישל ךופיה

 םעונ לש תויועמתשהב ןאכ הנועט וזו ,"הלולב הפש" םירופיצה יפב אופא ןתנ

 .רקי לשו

1 ,"הרישה ןושלו ןושלה תריש" ורמאמב ,ק'ז א"מ ןיחבה רבכ 5  ךסנ קילאיבש 

 תלוס( "הלולב החנמ"בש תויבויחה תויועמשמה תא "הלולב הפש" ףוריצב

 ללה רישו הדות ןברק ןיעמל םירופיצה תריש תא ךפה ךכ בגאו ,)ןמשב הלולב

 .רישה תכאלמ ימוחתמ םיניינע המכל קילאיב זמר ,ךכ ךותב .ארובל חבשו

 ונינפל השעמלו ,אל ותו םירופיצ תלהקמ לש םימת רואית ונינפל ,הרואכל

 ונילע ,םניבהל ידכ .הקיטאופו ןושל יניינעב קילאיב לש ותוגהמ םיקרפ

 וסחי רחאו הלכשהה תורפסב "הלולב הפש" ףוריצה לש ולוגלג רחא תוקחתהל

 .הריציה תונושלכ שידייהו תירבעה יפלכ קילאיב לש

 הזתיטנאכ ,"תלבונ הפש" עבטמה תא הנושארל קציש ימ היה ג"לי יכ ,המוד

 לגלגל הברהו ונממ התוא לטנ קילאיבו ,)'םירשי תכרב' ורישב( "הלולב הפשייל

ד',ימתמה'ב "תלבונ הפש לכיי( וירישב הב  "הליפתב םיתפש תולבונו" 
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 וארק'ב "םכיתפש לע תלבונ הנורחא הליפתו" ,'םיבכו םיציצמ םי בכוכ'ב

 הדרנ הבה" :הגלפה רוד רואית ךמס לע ףוריצה תא ארב ג"לי .)דועו 'םישחנל

 תא .)טז ,אי תישארב( "ץראה לכ תפש 'ה ללב םש יכ םתפש םש הלבנו

 תובר תויועמשמב ןועטה ףוריצ לביק ךכו ,ל"בנ שרושב רימה ל"לב שרושה

 רוגשה ףוריצל הזיתיטנא תריציל רומאכ ג"לי תא שמיש הז ףוריצ .תורישעו

 ,ומצע ןודרוגל דעו לזייו ןמל ,הלכשהה ירפוס תא שמישש ,"הלולב הפש"

 :םעה יפבו( םיינגורטה ןושל תודוסימ הכותפו תברועמה ,שידיי ןושלל יוניככ

 חירכטה תא ןייצ "תלבונ הפש" ףוריצה ,ותמועל .)לבב תפש "ךארפש לבב"

 לאידיאה( םירז תודוסימ הר i הטו הפורצה ,הנשונ הנשדה תירבעה תא ,אקווד

 התוא ;"תוחצ רבדל" םנושל דמלל ושקיבש ,םייטסירופה םיליכשמה לש

 ,הלבו הנקז השיא תומדב 'חא יוה' והזחמב השינאה ג"ליש ,הקיתע שדוק-ןושל

 :תוארוה יתשב הז ףוריצב אופא השמיש "הפש" הלמה .)תולבונ היתפשש

 תישחומה הארוהבו ,)ןקוזמ הלבה תירבעה ןושלה( תטשפומה הארוהב

1 .)הנקזה השיאה לש תוללבודמהו תושומכה היתותפש( 6  

 ףאו ,ליעלמ תוארוהה לכב "תלבונ הפש" ףוריצה אב קילאיב לש וירישב

 .תירוקמה תועמשמה לש התאייחה םושמ הב שיש ,תפסונ הארוה ןהילע הפסונ

 ,"?םכתפש הלבנ הז עודמ" וינעמנ תא חיכומ אוה ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'ב

 ,)הגלפה רוד רופיסל הקיז ךותמ( םהיתויוגלפתהלו םהיכוסכסל זמור אוהש ךות

 לטנ בורל :ןהיפוריצו םילמ תאייחהב קילאיב גהנ ךכ .םהלש הפה-לובינל ןכו

 ןעטמב ותוא ןעטו, רוגשה שומישה ןמ וא ,תוארקמה ןמ וקתינ, רכומ ףוריצ

 . רוקמה חורל רז וניאש י,טרקניסוידיאו שדח

 ישדחמ ותעדל ושעש םשכ ,"ןיאמ שי" םיפוריצו םילמ שדחל דגנתה קילאיב

 תורוצלו הליאש ימוגרתל דגנתה ןכ ןד.וירבחו הדוהי-ןב 'א ,םיימלשוריה הפשה

 בחריש דע ,םיזעלבו תונשי תורוצב העש יפל שמתשהל רכיבו ,תורז קודקד

 השיג ךותמ ןשיב שומיש סרג אל קילאיב ,םלואו .תומיאתמה םילמה הנאצמיתו

 ארקמה ןושל קרש ובשחש םיליכשמל דוגינב ,הברדא .תיביסרגרו תינרמש

 ףאו רתומ הרישב יכ קילאיב ןימאה ,"םימשה תביי תירבעה הרישל האי הדבל

 ןושלב ארקמ ןושל בריע ,ולש ותרישב .םינוש תודוסימ תודוסי לולבל יואר

 ררועתנשכ .תעה ישודיחמו םייניבה-ימי ןושלמ תודוסי ףיסוה ןהילעו ,םימכח

 וליפאו ,תינונאקה ותרישב םיכומנ םייממע תודוסי ברעלמ ענמנ אל ףא ,ךרוצה

 ,ץישפיל ם"אר ןיחבה רבכש יפכ .)"םיררונש"( שממ תוידיי םילמב שמתשה

1 ,"קילאיב לש ונונגס" בושחה ורמאמב 8  קודקדה רהוטב קילאיב דדיצ 

 יוטיב םימעפל ןתנ ןונגסו ןושל יאשונב ותשיגל .םילמה רצואב הזיתניסבו

 וליפאש יתיארה ,םידליל םנ תונומזפו םיריש ירפסב .וירופיסבו וירישב זמורמ
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 םע םייומס םיגולאיד וברקב ה!עעמל ליכמ 'קריה תניגב' ומכ םימת םידלי-ריש

 ןרשלה תבחרה יניינעב תעד יוליג :דלי לש וניינעמ לוכיבכ ןניאש תויגוס

 'חופת לשב' םימתה הבהאה-רישב םג 19 .תוכובס תויתכלה תויגוסב תוקמעתהו

 תירבעה יפלכ וסחי תא דחוימבו ,ןונגסו ןושל יאשונב ותעד תא קילאיב הליג
יהו  .שדחה ןמזב לארשי תורפס לש היתונושלכ שידי

 סרגנוקה לש וסוניכ דעומ ברקתהב ,םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמב

 ףוחדה ךרוצל תועדומה חורה ישנאו םיגיהנמה רוביצב הרבג ,ןושארה ינויצה

 ידדצמ ןיב ערקה קימעהו ,רובידהו רפסה תפשכ שידייהו תירבעה ןיב רוחבל

 דצה ןמ ,"רבע תפש יבבוח"ו "ןויצ יבבוח" .שידייה ידדצמ ןיבל תירבעה

-ורפה םיטסילאיצוסה  םתמועלו :תנשודמה תונגרובה םע והוז ,דחאה

 תועונתה לא חפתסהש ,םחולהו ריעצה טאירטלורפה םע והוז םיטסישידיי

1 תנשב הנליווב םקוהש ,"ינוגר'זה דעווה" .תוינכפהמה  ,"דנוב"ה תעונתו , 895

1 תנשב םש המקוהש  ופיטהש ,שידייב םינותיע םינשה ןתואב ואיצוה , 897

1 תנשבו ,שידייה תוברתו םזילאיצוסה תצפהל  רישה םוגרת תנש איה , 898

 רעד' םהבש ןושארהש ,שידייב םינואטיב תאצל ולחה ,תירבעל 'חופת לשב'

 .ריעצה קילאיב לע תובר עיפשה )'ררועמה'( 'רעקעוו

 ,הריצי תפשכ תירבעב רוחבל םא הערכהה ינפב םלועמ דמע אל נמצע קילאיב

 םיריש תביתכב הסנתה אלו ,תעדמ תירבעב רחב וכרד תישארמ .ואל םא

 רעד'( שידייב ףסאמ ךורעל לחה יקצינבר ח"י ודידיו וכרוע רשא דע ,שידייב

 לש ותשקב .ונותיע ןעמל שידייב ריש תביתכב וחוכ תוסנל ונממ שקיבו ,)'דוי

 ,םעט לעב תורפס ךרועו רקבמ ןכו ,םעה-דחא יברוקממו ןמאנ ינויצ ,יקצינבר

1 ה האפב התהוז אלש ,הפשב םיריש תביתכל "רשכהה" תא קילאיבל הנתנ 9 -

יטנמור חור יכלה ."םימשה תביי הרישה תפש םע  םדאה" תא סנ לע ולעהש ,םי

 תירבע ועדי אלש ,םעה ינומה לא עיגהל ןוצרה( העשה יכרוצ ןכו ,"טושפה

 ףא םיאירבה וישוח .תימיטיגל הריצי תפשכ שידייל הקנפשוג ונתנ ,)בטיה

 תירבעהש ,תובר תויורשפא וינפל תחתופ שידייב הריציהש ,קילאיבל ול ותתוא

 ותריצי .תונושלה יתשב ליבקמב בתכ הרהמ דעו ,עיצהל הלוכי הניא ןיידע

 עבקנש ,הבגומה "ימואל"ה חסונה :וזה הזויבמיסה ןמ תרכשנ האצי תירבעה

 ותוברקתה ירפ ,ךומנ "יממע" חסונב גזמתה ,תוגהה-יבחר םינושארה םירישב

 2 )( .םיידוהי םע-ירישלו שידייב הביתכל תע התואב קילאיב לש

 ךות ,ןהמ תחאב הריחבו תופשה יתש ןיב לודיב שרדש ,יללכה םרזה דגנ

 תנשמ וריש חתפב ג"לי זירכהש יפכ( תרחבנה הפשל תילאטוט תודבעתשה

1  יסחימ תומלעתה ךותו ,)"חצנ דע תירבעל יכונא דבע" :'םירוכיב תאבס' 857

 ,המגמה לע קילאיב ךריב ,"םיטסידנוב"ה ןיבל "םיקינבבוחה" ןיב הביאה
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 "תונושלה תמחלמ" ץורפב ,םימיל .תחאכ תונושלה יתש תא הריתמה
 תירבעה לש ןגוויז תוכזב רבידש תעב ,יוטיב וז ותעדל ןתנ ,לארשי-ץראב
 ."ימענו תור תניחב" שידייהו

 ,"הלולב הפשב" חרופה ןגב תררושמה ,המיענה םירופיצה תלהקמ רואיתב
 שידייב הרישל םוקמ שי .הרישו ןושל יניינעב ויתועדל םג קילאיב זמר
 היפוא ןויצל ,"רמז ילכ" ןושל ,"ןושל רעמזעלק" םשב םג םעה-יפב התנוכש(
 תבייח הניא ,הרישה ןושלכ ,תירבעה םגו .תירבע הריש דצב ,)לולבהו יממעה
 וליפאו, ןושלה ידבור לכמ תודוסי הב ברעל יוצרו רתומ: הרוהט ןושל תויהל
 ,םעה-דחא לש תיטסירופה וכרדמ קילאיב הטס ךכב .הב םוקמ שי םימזירברבל
2 .הי�וליגל תויממעה תא בביח אלש 1  ןזואל הברע "הלולב הפשב" הרישה 

 .םינושו םיבר םילכ לש םתרזעב ןהב תגשומ הינומרההש ,תרומזתכ וא הלהקמכ
 ,ונורשיכ בטימ יפל שיא שיא ול רישי :םזילארולפבו הזיתניסב דדיצ קילאיב
 דחוימה םילילצה םלוסב רופיצ לכ הל רישת .הרישל ויניעב הרשיה ןושלב
 .והומכ ןיאמ "םינדע רימז" ,רבד לש ותמאל ,איה הלולבה הלהקמהו ,הלש

 ?תיתפרצה ןמ ישפוח דוביע דבועמה תיבה תנווכ ןכא יהוזש ,תעדל ןתינ דציכ
 רוקמב ללכ היוצמ הניאש ,תישיא הדמע וב ףיסוה קילאיבש ךכ ךותמ ,תישאר
 הפיסומ וז תישיא השיג .)"וררועי שדח ןומזפו! םינדע רימז ומה יוגמ םג"(
 ,תינש ."רישה תכאלמ"ב קסועה ררושמ לש "יטאופ סר':!'' יתוגה דממ רישל
 ןתואב תובר םימעפ קילאיב תא ושמיש "השדח הריש"ו "שדח ןומזפ" םיפוריצה
 גוחה תוססבתה םע חתפנש ,לארשי תרישב שדחה ןדיעה לש ונויצל םינשה
 קילאיבש ,הנפמ איבהש ןדיע םולבנ יילילו םעה-דחא י,לדנמ ביבס יאסדואה
 יפלכ יומס ץח ןאכ הנפה קילאיבש םושמ ,תישילש .ויללוחמ יריחבמ היה ומצע
 הדוהי-ןבל קילאיב לש ותודגנתה( ולש "הרורב הפשיי תרבח דגנו הדוהי-ןב 'א
 לעו וילע גיעלה קילאיבש קר ןייצנו ,דרפנ ןוידל יוארה ןיינע איה וישודיחלו
 הדוהי-ןב דסישכ .)זנגנו זא בתכנש ,'חישמה תובקע' יריטאסה ורישב ורסאמ
 םידוהיה ברקמ שרשל הרבחה תילכתיי יכ ,זירכה "הרורב הפש" תרבח תא
 םישועה ידרפסהו יזנכשאה ןוגרשזה ,םיגליעה תונושל תא לארשי-ץרא יבשוי
 ;שידייל ףדרנ-םש התייה "םיגליע ןושל"( "ןויזיבלו סלקלו געללו קוחצל ונתוא

 דימעה קילאיב .)"םידומיל ןושל" םשב םיליכשמה יפב התנוכ תירבעהש דועב
1 ה האמה לש יטסירופה לאדיאה איה ,"הרורבה הפשה" לאידיא לומ  תא ,-9
 ,ויפל .םישדחה םינוקיטנמורה ,הסדוא ינויצ לש "הלולבה הפשה" לאידיא
 יכרוצ יפל ,םיינגורטה ןושל תודוסי לש חלוצה בוריעה איה הלולבה הפשה
 .הלולכ הפש המצע איהש ,שידייה ןמ תודוסי תוברל ,הרישה תועיבתו העשה

,נגורטהה לילבב קילאיב חילצה המכ דע  דומלל ןתינ ,לגדו ןימאה ובש י
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 ףסוי תורפסה רקוחו רקבמה ,ררושמה לש והער דיעהש י,דמל תעשעשמ תףדעמ

יוטיבה תא 'שרדמה-תיב ףס לע' רישב ,לשמל ,םיאצומ ונא םאו" :רנזולק  םי

ירופ הבשחמ' יוטיבה םויכ ונליבשב הלא ירה 'ןנער ןויגיה' ,'הי יעבטה םי  םי

יוטיב ינש ויה ,הז ריש ספדנו בתכנשכ ,ד"נרת תנשב ,םלואו ;םלועב  הלא םי

 יל רמא י,מענ-שיא ךלמילא ץילכ.זה י,ברו ירומש ןפואב ,םירומג םימס ירברב

יחבו תורפסב ושרתשנ טעמ-טעמ קר .'םהילע עורקל יואר'ש  היה קד הכ 22 ."םי

 םהיתולובג ,הלאב הלא ועמטנ םילולבה תודוסיהש דע ,קילאיב לש ןושלה שוח

 ."הלולב הפש"כ הנושארל ותרישב ואב יכ עדונ אלו ,ועלבנו ושטשטינ

 החירפו בקר ייומיד- 'ךרבע דחא שמש וק קר'.ג
 הקירוטרה תא חמצ ידע ףשח 23 ,"תעד-תלק השיאכ ררושמה שפנ" רמאמב

 קספו ,'ךרבע דחא שמש וק קר' בכרומה ךא רצרצקה רישה לש תלתפנה

 וא תררוס השיא הנניא ,רבודה הנופ הילאש ,תישנה תומדה יכ ,ןוידה תירחאב

 לע חיכומ אוה התואש ,ררושמה לש ושפנ םא יכ ,היכרד הכרשש הרענ

 יפלכ החכותו םעז ריש ,חמצד אבילא ,הז ריש ןיא ךכיפל .היללעמו היתוגושמ

יו האקלה ורקיעש ,ימינפ גולונומ ןיעמ אלא ,םדו רשב השיא  לע .םיימצע רוסי

 אל" התעדל יכ ,התוגייתסה ירבדב הנעטש 24 ,ץכ הרש לש הסעכ אצי וז תונשרפ

 ) ... ( רצקה יטוראה וריש לע הזכ ילמס-ירוגלא דבור סימעהל ררושמה םלח

 יריש תצובק :ירקיעה הקומינ ."הטושפה תירישה תמאה תא ףלסמ טושפ חמצו

1 90 1 1  ,שממ השיאבו סוראה אשונב תקסוע ,הז ריש לוטנ הכותמש, 900

 חור-ךולה ךותמו םירחא םינמזב ובתכנש ,םירישמ תולוטנ חמצ 'ע לש ויתויארו

 .הנוש

 תודוקנ יתשש יל ררבתנ ,םידדצה ינש לש םהינועיט תא ןוחבל ןויסינה בגא

 וכרעמ תרהבהל םורתל תויושעה תודוקנ ,ןוידב ךרוצה יד וראוה אל תוחפל

 )הנועטו הרצק הפורטס;פ� לש תנוכתמב יונבה( הזה רישה לש יטנמסהו ירוטרה

 "הלילע"ה תולשלתשה רחא בקועה ,תישאר .ויתודוסמ המכ ףושיחב עייסלו

 רבתסמ יכ ,"תיגולונורכ" הכובמ ןיעמב לקתיהל יושע ,רצרצקה ירילה רישב

 :רישה יעוריאב המידקו רוחיא תעיבקב םיישק הרואכל דילומ הזכ בקעמש

 . ךר t � דס� ש��-י� קד
 ;�דן�ר י;ז?,�;ר םאי;נכ;ו�

 . ךר�ד� ךל\ן?,ס חכנ�'
 ·י;זד�� ת:רפ ן��ד�
 . ךר t � דס� ליל ר� Q קדר

 ;ךכ:�� .ךר l):9-ת� סכiז;rב:
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 ןדן�� םיו 1 ד םי�לד�
- ןכ:לד� ק;חן� �חיר:

 ,הלידגו החירפ לש הריהמו תימואתפ הזופרומטמ ןושארה תיבה ראתמ םנמא םא

 רמגל )"הרענהיי העש יפל ןאכ הגוכת רשא( תישנה תומדה העיגמ המויסבש

 "תלילע" לש יראינילה הכשמהבש הדבועה תא ץרתל ןתינ דציכ ,התלשבה

 ותלימג םדוק ןליא ןיידע התייה וליאכ ,רסוב הדועב רעסה התוא אצומ רישה

 תומתוחה תורושה דמצ רחא בקעמ ,תינש ?)התצינו הרסב תא סמוח אוה ירהש(

 םנמא םא :ללחב תויומדה לש "ןיופימ"ב הריתס ןיעמ תולגל ףא יושע רישה תא

 רשפ המ ,)"ךרדהב םילבנ םיבלכו"( הרענה לש "הרדך:" תא םיבלכה םיאמטמ

 מילוכיה   הלא םיבלכ לש םמוקמ תא ןייצל לוכיבכ האבה ,"קוחרמיי תבית

 הנועבו תעב הנממ םוקמ-קוחירב ןהו הרענה לש "הרדהב" ןה אצמיהל םיבלכה

 וא ,הדשב היקדב תללוגתמה ,הרענה לע םיבלכה-תדע הטע םאה ?תחא

 ?םימדה חיר תא קוחרמ תחרחרמ

 מע דחא הנקב תולעל היושע הנושארה הלאשה לע תיטי תופיה ה הבושתה

 הרושה תכמסא יפ-לע( ןורכיש הב ךסמנש ,הרענה רבדב חמצ יע לש ויתונחבא

 האצותכ ,)"ןיי ורבע רבגכ" יארקמה ףוריצל "ךרבע דחא שמש וק קר" תחתופה

 ירפכ המצע האורו ,חורה-תוממורו הוואג הרענה תאלמתמ ,היןzזןח-ןורכישמ

 ךשמהב ררבתמש יפכ ,רסוב אלא איה ןיא השעמלש העשב ,ריכבהו לישבהש

-ןורכישלו םירשבה-תדמחל ףתוש אוה ףא הז רישב רבודהש רשפא ,רישה

 השעמל םישחרתמ תוממורתההו הלידגה יכילהתו ,הרענב ורחאש ,םישוחה

ירופ ןפגכ" וחור יניעב הרענה ול תיארנ םיעגרל ,ונוימדב  יעגר מותב ךא ,"הי

 בלשב ,הלווינבו הלוטרעב הרענה תרתונ לילה רעס ףולחבו הקושתה

ירופ ןפג"ל טק עגרל ול התמדנש ימש ,תעדל רבודה מכ:ונ תוחכפתהה  הניא "הי

 וליפאו ,לכאמל יואר וניא ,ורסבב לשנש ,הזכ ירפ ,רסוב יבנע הבינמה ןפג אלא

 לש היתולבונמ םיקחרתמ 25 ,תולבנ רחא םיטוהל מהש םביטש ,םיבלכה

ירופ ןפגכ" ףוריצב ןוימדה ף"כ ,סואימבו בועיתב הרענה-ןפגה  תצרתמ "הי

 תיבה :"הלילע"ה ל"י התולשלתשהב לוכיבכ תעלגתמה הריתסה תא אופא

 ,המודמ החירפ לש בצמ אלא ,הרושאל החירפ לש בצמ ראתמ וניא ןושארה

 ,יטמרדה יונישה יכ ,תואדווב ררבתמ רישה לש וכשמה יפל .החירפ לש הילשא

 םעו ,ןוימדה ירפ אלא וניא ןושארה תיבב הרענה לש התעפוהב ללוחתהש

 םדוק ויתורפ רישהו סמחנש ןליאכ ,הלווינב וז הרענ תילגנ הדמחה תוססומתה

 .ולשבש
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 הנומת אלו שפנ-חפמ הפוסש הילשא רומאכ ףקשמ ןושארה תיבהש רחאמ

 לשו תולב לש םינושאר םינמיס וב םיצוענ ,גושגש לשו בולבל לש הנמאנ

 ןיטישה ןיב וב l! 'י ,חטשה ינפ לע וב םייוצמה ,החירפה ירואית ףרח .השימכ

 תולמ .הרענב הב תושפל םידיתעה ,השאבהו בקרה לש םימירטנ;ו םיזמר

 םגו ,) RAK KAV ( "בקר" הלמה ילילצ תא תוליכמ "וק קר" רישה לש החיתפה

 העלותהו המירה תא ,ןופומוהה ךרד לע ,הכותב ליכהל היושע "תממור" הלמה

 תולוז" ףוריצה תא קילאיב ססיב וילעש ,"תולוז םור" יארקמה ףוריצל הוושהו(

 "רסוב" לש םילילצה ןוימד םג .)'תעקוב בלמ, יוא' זונגה ורישב ,"המיר שונא

 .,הדילס לע ,ץכ הרש הניחבהש יפכ, דיעמ )תיזנכשאה הייגהב טרפב( "רשב"ו

 'ע ןיחבהש יפכ ,ןתינ ) EX ( רישה ירוט לכ תא חירבמה זורחה ילילצב םגו

 םא ,הב שי .בועית לשו סואימ לש תויועמתשה רתאל ,ליעל רכזנה רמאמב חמצ

 ,הבולבלו התחירפ םצעב הנותנ איהשכ םג םיליחבמו םיחוד םידדצ הרענב ,ןכ

 לוכה ףא לע הב םירתונ, ינשה תיבב םיראותמה ,הנובקרבו הלווינבש םשכ

 .רדה לשו דוה לש םינמיס

 ,"קוחרמ" הלמה תנבהב הצוענ וז :דגנמ םיבלכה לש םתדימע תביסל רשא

 ,ןמז רואית תרותב ,חמצ 'ע הניבהש יפכ ,הניבהל רשפא .הל םינפ לפכ רשא

ידע" יכ שרפלו  תוארל םג רשפא 2C .הרענה תלבנ לע טועל "העשה האב אל ןי

 ,בועיתל ץרמנו הטוב יוטיב דוע הב שי זאו ,םוקמ רואית "קוחרמ" הלמב

 ףא הב סאומ רבודהשו קוחרמל אשינ החירש ,הדשב העורשה הלבנה תררועמש

 ,הפנעו תפעוסמ תיביטאיצוסא תכרעמ הלעפ ןאכש המוד .םיבלכה םע התישל

 ךיתה ,"ךרדהב םילבנ םיבלכו" ףוריצבש המוד :ואכ ראתל הסננ התצקמ תאש

 אוה םהלש ףתושמה הנכמהש ,םייארקמ םיפוריצ ינש דחא רוכב קילאיב

 םרכ"כ םישרפמ ןה "למרכ"ה תאו( "למרכה רדה"ו "ילמרכה לבנ" "למרכה"

 םרוכה-תדובע םוחתמ םייומידל רשקנ אוה ולש היגולומיטאה יפ-לעו ,"לא

 "ףחרמ" ךא ,רישב ללכ רכזנ וניא "למרכ"ה לש ומש .)ונינפלש טסקטבש

 דמעש, דוד לע רמאנה סוריס ךותמ. יטנמסה ויוביעל םרותו טסקטה לש וללחכ

 התחיקל תשרפ רחאל ,)גי ,וכ א"מש( "קוחרמ רהה שאר לע" לואש ינפמ וחרכב

 "קוחרמ" םיבלכה ןאכ םיבצינ ,השיאל )יבלכה( ילמרכה לבנ תשא ליגיבא לש

 תונוכתב קר אל הנחינ הדשב העורשה תומדה .םהיתוביבס תא םיחרחרמו

 התוא תוכפוהה ,ת;יטסילמינא תונוכתבו ,ןפגל התוא תוכפוהה ,ת;יביטטגו

 רואה וק . ן'רא ןיזגמל התוא תוכפוהה ,ת;יפרגופוט תונוכתב םג אלא ,הלבנל

 שירח הב שרח ,רוא ימלת הב דדיש 27 ,וז "ץרא" לש הירשב-הירתב ןיב רבעש

 היה יד ,םלוא .)"ץרא"ל בטיה תרשקנ "הדמח" הלמה( התדמח תא חתיפו ןושאר

 .השאבלו בקרל וכפה םימרכהו לאל ומשוה ןוירפהו הדמחה לכו, דחא ליל-רעסכ
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 וסמחנ םהימרכש הלש רתב ה-ירה ,וז ץרא ןיעמ לש "הלמרכ"ו "הרדד::יי תואושמ
 תא ,התוורע תא קוחרמ םיחירמה ,םילבנ םיבלכל ןכשמ התע םישמשמ ,ודדשנו

 ,רבודה לש ונוימדב קנע ידממל אופא הכוז תנעמנה לש התומד .התאמוט רוקמ
 תא וממורו ולידגה וקינעה ,ןושארה תיב םיראותמה ,ןורכישהו הקושתה יעגר

 ,וז תומד לש הנובקירו התירחא יעגר םגו ,תוימואתפבו תוריהמב תומדה
 םימגופ םניאו הלודגו רדה לש תובקע הב םיריתומ י,נשה תיבב םיראותמה

 תא בשייל אדפא רשפא תויביטנרטלא םיכרד יתשב ,םיילאסולוקה הידממב

 םרטב דוע ,"קוחרמ" בקרה תותוא תא תומדב םיהזמ םיבלכה :היינשה הריתסה

 ינפ לע השורפה ,תיתימ-תיטנגיג תומד יבג לע םידמוע םיבלכה ;בקרה הב השפ

 תא "קוחרמ" חירהל ןהו "הרדהב" דומעל ןה םילוכי םה ןכ לעו, ץראכ המדאה

 ,הרשב קמ
 אלא ,הנועטו הסומע הזה רצקה רישה לש תיביטרוגיפה ונושלש דבלב וז אל

 ןונגסה-ינייצמ דחא והז ,ןמוסמל ןמיסה ןיב הרורב הנחבא הב ןיא םגש

 ןיא ,המודמהו המודה ןיב ןילובגה שוטשט :ותרישב קילאיב לש םיקהבומה

 ,ץראל המודה תישנ תומד לא תנווכמ הפורטסופאה םא רוריבב ןאכ תעדל

 יתש .הרבע םיבגע-ןייש ,השיאל המודה ץרא לא וא ,םינפג ימרכ הילודיגש
 הנניא ףא ןהיניב הערכההו ,וז תא וז תואיצומ ןניא וללה תוינשרפה תויורשפאה

 ןתינ דועו ,רישה לש ויקלח תא בטיה תודכלמו תופקת ןהיתש יכ ,ךכ לכ תיתוהמ

 רישבש בקרהו החירפה ייומיד ןכש ,הנהכו הנהכ דוע הלא םייוהיז לע ףיסוהל

 בקר התירחאו הריהמ החימצב התישארש ,תינגרוא תושי לכ םולהל םייושע

 םג ןכתיי ךא ,החונזו היוחד הבוהא איה רישה "תרוביג"ש ןכתיי ,השאבו

 רישהש רשפא ,חמצ 'ע לש ותנעטכ ,רבודה לש ותמשנ וא ושפנ איה תנעמנהש

 וא הדוגא ,העונת לא הנופ אוהש ןכתיי ,האולמו לבת לא וא ץרא ,ריע לא הנופ
 תמא' םעה-דחא לש וירמאמ תרדס לע הבוגת ןיעמ רישב וב שי ילוא( המוא
 ךומס לארשי-ץראב תובשומ המכ לש ןתכיעד לע באכב החווידש ,'לארשי ץראמ
 ןהיבשייתמ תלחותשו ןפגה ילודיג לע תתשוה ןמויקש תובשומ ,ןדסוויהל
 הנש-תנוע ומכ ,תיאליטרעו תטשפומ תושי איה "תנעמנ"הש םג רשפא ,)הבזכנ
 האמה לא ילוא הנופ ,םירשעה האמה ףס לע בתכנש ,הז ריש( םייח-תפוקת וא
 ,)הילכו בקר ינמיס הב םיעלגתמ רבכו הדלונ התע הזש ,השדחה

 אלא הנופ אוה ןיאו ,"תיטאופ סראיי איה רישה לש ותנווכש רשפא
 חיווגבכ הב סס;במש ימ שי רבכו הצגה ךא הזש ,ולש ותריש לא וא ,וריש-תבל
 התירחאו םירצק הייחש הביטש ,הבותכה הלמה לא הנופ רישהש ןכתיי ,תמה
 הלעהש ,םירבדל םימוד רישה ירבד .שפנ-טאש תררועמו בקר הלעמ איהש
 ראלמ הנורחאה וז( 'הריעצה ונתריש'ו 'ןושלב יוסיכו יוליג' ויתוסמב קילאיב
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 תא תופוכת קילאיב ראית ותרישב םג .) 28 בקרו החירפ לש םיינגרוא םייומיד

 תא ראית 29 ,לשמל 'יגפ לע הפלח' ורישב :הבותכה הלמה לש םירצקה הייח

 םינויכ ויתולמ ת.רI רקובב חלושש ימכ ,חנ לש תידגאה ותומד יעבצב ררושמה

 תואטבתהה .תותפשא ידמולמ םיברוע ןה ירה ברע תעל ןבושבו ,תונבל

 הצוחה התאצב הרהמ דע תבאתסמ וז ךא ,םייפנכ תרוחצ הנויכ איה תירוקמה

 לאו "התבורא" לא הבשו םינייקחה םיררושמה רוביצ לאו םיארוקה-להק לא

 לש ,תוריצי לש ,םילמ לש ןנובקירו ןתחירפ .שאר תיופחו הרוחש "היבא תיב"

 תופוכת קילאיב תא וקיסעה ,הלאב אצויכו תויתורפס תורמשמ לש ,תוקיטאופ

 .)"אב שדחה רבכו ךלוה ןשיה דוע" קרפב ,ליעל לשמל הארו( הרישבו תוגהב

 ויוביעל הבושח המורת םרות תנעמנה לש התוהז לופרע אקוודש המוד

 תבוטל קוספלו יוהיזה תויורשפא תא םצמצל ןויסינהו ,רישה לש ותובכרומלו

 תניחבב אוהש, רישה לש ותלודגמ הטיעממ ףאו וביט תנבהב תאטוח ןהמ תחא

 טסקט ,םירחא םירישבו ןאכ ,רצי קילאיב .הבורמה תא קיזחמה טעמ

 וב תאצומ ןהמ תחא לכש ,תובר היצטרפרטניא תויורשפאל חותפה, יעמשמ-בר

 עייסמ תיביטרוגיפה ןושלב ןמוסמל ןמיסה ןיב תולובגה לוטיב .תרחא הזיחא

 ןיאו ,םינפל ץוח ןיב תולובגה תא לטבמ םג רישה .תויורשפאה תשק תבחרהל

 םיעןריא לש המנפה ך,פהל ןא ,שפנ-יכילהת לש הנצחה ונינפל םא תעדל

 'ע חינהש יפכ ,חינהל ריבסו ,וירישב ןכ תושעל קילאיב גהנ תחא אל .םיינוציח

 תושי לאכ ושפנ לא ררושמה הנופ ובש ,ימינפ גולונומ ןימ םג אוה רישהש ,חמצ

 חמצל ול היה יואר ,תאז םע .היתודימ תתחשה לע הרסיימו תבעתנו תילקנ

 תורשפאה אלו ,רישה תא ןיבהל תויורשפאה ןמ תחא יהוזש ,וירבדב שיגדיש

 .התלב ןיאש ,הדיחיהו תחאה

 וק קר' רצקה רישה יכ ,הז רשקהב ריכזהל דוע יואר ,הנומתה תואדמ םשל

 ימתיר בוציעב ,חור ךולהב ,אשונב( הרורב הקיז ךותמ דלונ 'ךרבע דחא שמש

 לש ויריש תרבחמש תעב ובתכנ םירישה ינש .'יתברא הלילה' רישל )יפורטסו

 תאצוה לש הכרוע ,רודגיבא-ןב ל"ומה ינפל הנכומו הכורע התייה קילאיב

 . ןושארה ויריש ץבוקל םישדח םיריש ףיסוהל ררושמב ץיאהש ,"הישות"

 ,שואייו ךודכד ךותמ האר קילאיבו ,בר ןמז ההמהמתה רואל ץבוקה תאצוה

 .תורפסה הדשב ונממ םיריעצ םיררושמ לש םבכוכ תכירד תא ,הצרעהב םילוהמ
-ודידי ינפל לבקש ןמזבו ,סיכ-ןורסחו שואיי תותעב ,א"סרת תנשב אקווד

 קילאיב רצי ,ןוממישבו השעמ-ספאב וילע םירבוע וייחש לע ,רואינש 'ז ודימלת

 הלילה' םירישה דמצ יכ ,רפיס ןדס בר .תובשחנהו תועדונה ויתוריצימ המכ

 המכ ןיב תוחצנתה תובקעב הארנכ ודלונ 'ךרבע דחא שמש וק קר'ו 'יתברא

 30 .הנייה חסונב ריש בותכלו "םוצמצה דוסיי לע דומעל לכוי םהמ ימ םיררושמ
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 ןמשירפ לש שדחה ונואטיב ןעמל םיריש המכו המכ קילאיב בתכ ,תע התואב

 דגנ לקשמ שמשל ידכ םקוהש ,'ףסאיחא' תרבח לש ןועובש-וד( 'רודה'

 .)יניצרהו דבכה 'חולישה'ל רתוי הלילק הביטנרטלאו יאלצרה-ורפה 'ץילמה'ל

 יתורפסה ומעט םע דחא הנקב הלע אלש םעט ,'רודה' ךרוע לש ומעטבו וחורב

L רפסמ קילאיב בתכ ,םעה-דחא לש I E D F: R יאפוריא ,םירצק  יללכו םי  ,םחורב םי

 םיריש ,'םיבכו םיציצמ םיבכוכ' ,'יתחנא חורל יתירז' ,'םלוע תיב' תמגודכ

 .הדבכנו הדבכ תימואל הקיטמתב םינועט םניאש

 ודלונ 'יתברא הלילה'ו 'ךרבע דחא שמש וק קר' םירישה דמצ םג יכ המוד

 לע ךורב ל"י לש ךוראה ורמאמ תובקעש םשכ .רודה לש ינחורה ומילקאב

 המאופב ועדונ ,א"סרת תנשל 'רודה'ב םיכשמהב םסרפתנש ,"יחצנה ידוהיה"

3 ,בתכיהל זא הלחהש ,'רבדמ יתמ' 1  לע ןמדלוג 'ש ר"ד לש ורמאמ תובקע םג ךכ 

יוצמ 32 ,'רודה'ב זא ספדנש ,רילדוב לש 'עורה יחרפ'ב הקיטמתה  רישב םי

 לש( ויריש ןיב לשמל ונא םיאצומ" :ראשה ןיב בתכנ רילדוב לע הסמב .ונינפלש

I : םשב בוקנ ריש )רילדוב A RO G N E:  � LJ N E  ,תירבעל הזה םשה תא םגרתנ םא . ') 

 קר .הבהא ריש אוה הזה רישהו .'הלב:נה' :רתוי דוע בעתנ םש ונל אצוי

 רגפ םוקממ ביתנה תא אוצמלו תאצל ;בל תא בורעל לוכי רילדובכ חור-שיא

 תא אנ ירכז' ,ותבוהא לא רמוא אוה ,'יתמשנ' ) ... ( הבהאה ימורמל דע סבומ

 המוחב התכיה שמשה .ץצח ינבא לע החורס תבכוש הלבנ הנהו ) ... ( וניאר רשא

 בקרל לעממ ומה םיבובזהו .התוא לשבל תרמואכ יהתו ,היחה תלבנ בקר לע

יניע בכוכ ו;ז \t ,הלא לכבו ) ... ( רגפה יח שמש תא ,י  לכבו ,יתבושתו יכאלמ תא ,י

יהת הככ !הזה בעתנה בקרל ,ךמוי אובב תא םג ימדת הלא  ותדלוה ." ... 'תא םג י

 ךותל בקרה ירואית ,רומאכ ,םילחלחמ ובש ,'ךרבע דחא שמש וק קר' רישה לש

 ,ירילדובה ימיספה תוחורה ךולה ןמיסב אופא השחרתה ,ךפהלו החירפה ירואית

יחה-יפי תא עימטמה  J3 .תחא תכסמל םכפוהו םתאלחב םי

 הל םשוה אלש ,תיביטטרפרטניא תורשפא תחתופ רילדוב לש ורישל הקיזה

י :הכ דע בל  לש םיעדונה "הבהאה יריש"מ המכ לש םרבוד ומכ ,רבודהש ןכתי

 ויניעב הניח תא הדביא השבכש רחאלו ול התצרתנש ,הבוהא לא הנופ ,קילאיב

יניעה' "הבהאה ריש"ב רבודה תדמעל לשמל הוושה(  ותדמעל ןכו 'תובערה םי

י .)ןלהל ןודייש ,'םלענה ךביתנל'ב רבודה לש רתוי תבכרומה  יכ םג ןכתי

U ירילדובה רישה לש ורבוד ומכ ,רבודה N E  C'H A ROGNE , הבוהאל הנופ 

 תיטסינודהה תרוסמה לש יותיפה-יריש ןונגסב התוא לדשמו ,תינברס

)" CARPE DIEM " "וירבד ןכות ,וז תורשפא יפל .)"תומנ רחמ יכ התשו לוכא 

 טעמ דוע לבא ,עגרכ תבלבלמו תחרופ ו;זא םנמא :אוה ,הזרפארפב ,רבודה לש

 וריש ןכות השעמל והז .ותלבנ תא םיחרחרמ םילבנ םיבלכש ,רגפל ימדתו ילבת
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 34 • וזה תיטנדאקדה תרוסמל ךיישה ,רילדוב לש

 דימת ריתוה ,הב ושמתשהבו ,ססוהמב דימת וז תרוסמב שמתשה קילאיב

 יטנדקדה רסמה תא ושטשטיש ,תופסונ תוינשרפ תויורשפא םג הד�ב

 לש ויסופד תא ליכמ 'ךרבע דחא שמש וק קר' הבהאה ריש ךכ .והועילביו

 רצקה הבהאה ריש- "ומואת" םג .עלבומבו זמורמב קר יטסינודהה יותיפה-ריש

 ירונימו ןדועמ ריש. יותיפ ריש לש תודוסי יומסב ליכהל יושע- 'יתברא הלילה'

,חאה דצה ןמ י,ושע הז  תולגל שובה ,ןססה בהוא לש ימינפ גולונומכ שרפתהל ד

 וירבד םג ,והתאר אל איהו הבוהאה לש הרדח לע בראש יפכ .ובל לע רשא תא

 ףא הז ריש י,נשה דצה ןמ .םעמשת הבוהאהש אלב ,המינפ שפנה לא םירמאנ

 תא התפמה י,מומרע בהוא לש םיפיקעו םימכוחמ עונכש ירבד ליכהל יושע

 ליכהל םייושע הבוהאה לא וירבד ,השעמל .רוחס רוחס הכילומו ותבוהא

 וחנזו ךתמות תא לזגש רחאה ךבוהא רמא ךלוה ךבל תא :הזה רסמה תא זמורמב

 תא םילשנ הבה .ךירחא ךלוה יבל ינא וליאו ,)"ךירוענ דסח לומג תא תשקיב"(

 הנויכ ןולחב תטבלתמה ,המשנ התואכ היהנ אלו ,ותוערב שיא קבדנו לגעמה

 .הפוקשה תיגוגזל רבעמ גשומ-יתלבה הייוואמ אשומ תא האור ,הדרח

 הרלצלה-ףחדו תבזכנה הבהאה- 'םלענה ךבלתנל/. ד

 ,תינומלא תנעמנ לא )היינפ לש ריש( הפורטסופtזכ אוה םג חסונמ הז הדרפ ריש

 ריש וא ,"ה�לtז"ה .ןיפיקע יכרדב וב תנייפואמ ךא ,רישב ההוזמ הנניאש

 ותדרפ לגרל ,ריעצה קילאיב תא השמיש ,םיבהואו םיער לש הדרפה

 הדרפה ריש .)"יחא םולש היה"( הקירמאל גילפהש גרברוט סחנפ וירוענ-עךמ

 רודמב ללכנו תונמדזהה יריש תנוכתמב םנמא בתכנ קילאיב לש םדקומה

 ימימ ,תיתונמאה ה�לtזה לש תוזוסי םג וב םילולכ ךא ,"אוצמ תעל םיזורחיי

 תוחוכו עבטה ינתיא לכ תא הדרפה דמעמב הפתישש ,סנאסנרהו םייניבה

 ,תיאמלתה היגולומסוקה לע הססבתה הלא םירישב םוקיה תסיפת .סומסוקה

 היתופנכ עברא לעש ,םיכרדו םיליבשב תתשורמ ,החוטש העירי םוקיב התארש

 ,םיבהואה לע תומוגע םייניע םיח�ופה ,םיפרשו םיכאלמ ,םירמוש ובצוה

 . ץרא יווצק לא תמדקומ רחש תעשב הזמ הז םישרופה

ריש לש תודוסי םהבש ,םיבר םיריש קילאיב בתכ ותורגבב  וליפא .הדרפ

 ענכשמ ובש ,הדרפ רישכ שרפתהל יושע 'הבתכ יל ןטק בתכמ' םדקומה רישה

 םיבהואל םהל בטומ יכ ,קותינה ןיגב רעטצת לבל החונזה ותבוהא תא בהואה

 אלו הילא גורעלו ותבוהאל דוגסל בהואה ךישמי ךכ .ותוערמ שיא קתנתהל

 ;הילשאה תא לקלקמ הבהאה לש השומימ .עגמב תינחורה הבהאה תא תיחשי

 ,םלוא .)'וכו 'תובערה םיניעה' ,'תונשונ' :הוושהו( ושומיממ םסוקו הפי םולחה
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יטור�ה הדרפה-יריש תשולשכ אלש ,קהבומ הדרפ-ריש ונניא הז ריש  ,םי

 ךביתנל' :ימעמ תא תכלוה' :םינמז תוכימסב ררושמה תודע יפל ובתכנש

 תשולש ,)'םע יריש ןיו!מ :תונומזפו םיריש' הרדסה ןמ( 'לילצ ליצ'ו 'םלענה

1 יריש ןיב קילאיב לש ויריש יצבוקב םירדוסמה ,וללה םירישה 909 1 907 , 

 תרייצהמ ררושמה לש ותדרפ הסומכ תישיא היווחל ןויצכ ספתיהל םייושע

35-מ ויריש לש תיגיגחה הרודהמה תא הרטיעש ,ןאי הריא , 1 90S 

 הזומ םג םא יכ ,םדו רשב הבוהא קר אל תויהל הלוכי רישב תנעמנה ,םלוא

 וילע בתכ קילאיבש :?אצמית ןיאמ הרישה' ג"לי לש ורישבכ ,תינקמוח

 רישה-תבו הבוהאהש ,ןבומכ ,ףא ןכתיי ,המצע תרתוכ התוא תאשונה הידוראפ

 תראותמ ,ןודרוג לש ורישב ,המצע תומד התואב לגלגתהל תולוכי תטשפומה

 אלל תשקה ספות דייצה תא הריתומה ,םיילגר תלק הלייאכ ,תינקמוחה הזומה

 ספות" יארקמה ףוריצה לע ןעשנה ,רובמל ';j אוה "יתסק תא יתספת"( ףרט

 הלעמו קחומו בתוכ ,קחומו בתוכ ,ונחלוש לא בשוי דייצה-ררושמה ,)"תשק

 ררושמה-רבודה תא תינקמוחה הבוהאה תחנוז קילאיב לש ורישב ,ודיב סרח

 תא אצומ התסונמב ול תמרוג איהש לבסה ,םלוא ,ןוטיקה תיווזב בולע ץפחכ

 ןנעל ךפה ,ירירעו רדוק ,ףעז ןנע היהש אוה ,הריציב ,רבד לש ופוסב ,ונקרופ

 :יומסב ררושמה ןאכ רמוא לוכיבכו ,רישה דלונ סרהה ןמ ,הכרב ימשג ריטממה

 רישל ףחדב ץוענ אוה ירה ,וז הפוטחו תטהול םיבהא תשרפל קודיצ היה םא

 היטעבשו הלהב תסונמב העטקנש ,וז הזופח הבהא ,הריציב ןקרופה שופיחבו

 ,הכרב ימשגל ,רבד לש ומוכיסב ,האיבה ,תטהול שא תרודמב בלה לכ;וא

 ,תמא תריציל

 לא הבוהאה תקנזמ ןושארה וקלחב :הכופיהו הנומתכ םייונב רישה יקלח ינש

 הפודר הבוהאה תכפוה ינשה וקלחב ;ללמואו חונז הבהוא תא הריתומו שפוחה

 ,ורישב והייחמו ויקרבב םלועה בל חלפמ ,םינוא רבוצ הבהוא וליאו הללמואו

 ,ילסקודארפ ןפואב וקזיח ,וללמאלו ושילחהל וילע םייאש ,תבזכנה הבהאה לבס

 ,ןוירפל התייה ותורירעו ,הכרבל ול התייה תבזכנה הבהאה תללק

 תקחומו האלכמ תקנזמש ימכ ןושארה קלחב תראותמ תינקמוחה הבוהאה

 :הימעפ תובקע תא הבהוא לש ולהוא תוביבסמ

 תק�ז ה�וס I;: םל��נ: ךביה�ל
 ,ךאדכ-תיב םאר;בפ יצר�ף(נ

 תק IJ ?/ חצ�ל ילו;: \:I תוביג;::כ;tמו
 ;ךלצ( ך:מןנ� תובקע-תא
 ,תא�; ךריל הלכ:!;: תנ;Iונמג:
 תא if � קסרמל ךרורצ םע ךוזאצג;:ו
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 ,ךג:ז;;ז ן;מ�פ-ת 15- ךק;ח� ת;לי'�מ-ת�

 ;ךג:� 7 ת;רודמו ךליג ת;בי'ל-ת�

 ,ך ?.7 ;ל W ו ימ;ל� תג;:רנ;: :תיש� ת IJ � ך�

 י W ח( ך�כ;ז;rבו
 ,י W ?, ל W ל l1 ג םג ךג;טק תיו!נ;:
 י IJ ;ל�ג;: q תד�� ן;לו:rו:: ןז 15 ל l1 ו
 י IJ ;מל IJ ר;רצו
ית;או

 ,הריהמו העונת תלק ,ארפ תסוס לש הנומת היטסגוסה ךרדב הלעמ הנומתה

 .היתובקע תא םיקחומה ,קבא יחתר היתוסרפל תחתמ הלעמו םיקחרמל תטעושה

 ובש ,'לילצ ליצ' הדרפה רישבכ ,ליגב תושקשקמ הנומעפ תליצמו היתולהצמ

 םג אוה "ליג"( "הליצמה יגעל"ו ןפואה שערלו טושה לוקל הבוהאה תמלענ

 .)ןומעפה לש ולבנע

 תררחתשמה רופיצ לש הנומת היטסגוסה ךרדב תולעהל ןתינ ,ןיפולחל

 בצעל ןויסינה םג רכינ ,םלוא .םיקחרמל הסטו היתורבא תא תשרופ ,הבולכמ

 תדוגא י,שמה לענ( הפוחה ברעב תטלמנה ,הלכ לש התומדב הבוהאה תא

 רוגשה טתיפאה זמרנ "יתוחא" היינפה חסונמ םגו ,תומולחה רורצו תולצבחה

 .)"הלכ יתוחא"
 ,הרגוס תא תרבוש איה התסונמבש החוטב ,םיקחרמל הלהבב הסנה ,הבוהאה

 תוביתנבו תורתסנ םיכרדב סוטל היישפוח איה התעמו ,םילבכו תורסומ תקתנמ

 תובקע הירוחאמ הריתוה ,הזופחה התחירב תמחמש ,תעדוי איה ןיא ךא .םימלענ

 לצ בכור היתורבא לע :םלענה הביתנל האצי הדיחי אל יכ .תונטק "תוחכש"ו

 םג ,ץרא יווצק דע התוא ףודרל ףיסומ אוה ,היניעמ םלענ אוה םא םגו ,הבוהא

 תלעב רופיצה וא ,הפוסו שא תובכרמב הלועה הסוסה .היניעמ םלעיי םא

 רדוק ףעז ןנע" תעד ילבמ תאשונ ,ץראה גוח תא הפועמב הפיקמה םייפנכה

 רשא לכלו ,תוניתמבו םייתלצעב וימעפ תא ךרשמה ,העונת דבכו יטא ,"ירירעו

 :"האושו רוגמ לצ" וביבס ערוז אוה אובי

1> ם� ת� ר W �נ;:  !ך ?.7 ;ק f/ מ ה�ורב;: יי-

 !ית;ח� ,הר� 9 ב יכנ I;t ך�ע
 ת;מל q דג;:כ ינ�נ ר l1Q זוז� ו;ז� םאר
l1 ו םל;ע ת;עב;:� שאר ד l1 י חנ;:ר� ד IJ ת;מה 
 ;ימ�ו י IJ ;ליל-לנ;: ן;גי ךפןרי
- יארוז אל םג ו;ז�ו- ךי IJ ;רב;: 15 אוש�ו
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,רירונ ,רד;ק ף�! ן�ונ ',כנ�  י

 ,ימן;פ ךרי+i� יטושו;ז ר W � ל}!

,מ;רממ ישר�ג:ו  ,ה�ב� רzjז��ו '

 ה�שו ר;ג?/ ל;ב
 ימן;רו י ?f ךבב םל;עבל חל��

 ימי+iגב והיוr�ו
 ,ירישבו

 ותבוהאב בהואה םקונש המקנהו ,"קותמ אצי ז�מ" רבד לש ומוכיסב ,םלוא

יתסת ,תטלמנה יה הפידרה תביס ,בוט יכב םי  הדעונ איה :תילילש םנמא התי

יח תא ררמל ,הבוהאה תא דיחפהל  היוצר האצותה ךא ,התסונמ לע דיבכהלו הי

 ,רישו םשג תכרובמו

 םיזמר ךותמ דומלל ןתינ ,רבעב ותבוהאו בהואה ןיב וררשש ,םיסחיה ביט לע

 ,תימואתפ התייה הסונמה ,רישה לש ןושארה וקלחב םירוזפה ,םינדועמו םיטעמ

 ,הכעדו הבהאה הטפרתנש רחאל אלו הבהאה טהל לש ומוציעב ,תלהובמו הזופח

 םירזחמ גהנמכ ותבוהאל בהואה איבהש ,תולצבח תדוגא הרתונ ןולחה ןדא לע

יטנמור  התוכזל ,הבוהאה לש התמותל םג ילוא תוזמור תונבלה תולצבחה ,םי

י ,ומתכנו וללוח םרטש ,הירוענלו  לש התומדל הימינוטמ ףא ןהש ,רומאכ ,ןכתי

הבוהאל ןוימד הל הוושמ ישמה לענ תחכש ,םהירזבאו תולולכה ידגבב הלכ

 תעב הלדנס תחכש תובקעבש ,הלרדניס ןיעמ ,תוסנמורה ןמ תידגא הכיסנ

 ,היתומולח ךיסנ ןיבל הניב דוחיאה שממתנ ,הזופחה הסונמה

י ,הרבו הכז הלכ לש תומד םילעמה הלאמ םינוש םימשר ףא ונכתיי  ןכתי

 הבוהאה לש רצה הנוטיקב ורתונ החוחינ ילגש ,םירשב תבהא ןאכ תזמרנש

 ויתומולח רורצב םיברועמ םהו ,)רחא רדח אלו ,אקווד תוטימ רדח אוה ןוטיק(

 ישמה לענ םג ,ויתומולח תא הב ריתוהו התטימ תא המע קלו;זש ,בהואה לש

 השאהו רבגה לש םיסחיה תכרעמל הקינעמ )ישמ ברג םג השוריפ "ישמ לענ"(

 ,תוינימו תויטורא תויועמתשה ליכהל ףא תויושע תולצבחה ,ינימ יטור':! דממ

 ,רבודה ןאכ ריכזמ ומצע תא ,ךוזה תאו םותה תא ןבלה ןעבצב למ Q ל קר אלו

 הלובחת ,ךרעה ילקו םיטועפה ,םיחכשנה םיצפחה תמישר ףוסב ,חונזה בהואה

 ,בגא-ךרדבכ ,המישרה ףוס לא חדומ רתויב בושחה טרפה הבש ,וז תירוטר

 הוושה( הרירמ םא םג ,הלילק הינוריא לש ,םוצמצו הטעמה לש םשור תרצוי

 תשמח םירכזנ ובש ,'ריעל ץוחמ' זונגה רישב המגואזה. לש השומיש ךרדל

 ,)םיילאיווירט םיצפח לש תיגולאטק המישר ףוסב רטפנה ריתוהש םידליה

 ,תועמד טחוסו דבכ ,יטמרדולמ רואב הדרפה לש התגצה תא תענומ הינוריאה
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 ,תירוטרה הדמעבו הריוואב יוניש ללוחתמ רישה לש ינשה וקלחב ,םלוא

 לדג ,ןוטיקה תיווזב חכשנה ,בולעו ןטק ץפחכ הכ דע ומצע גיצהש רבודהו

 תא רידקמ ,ויביבס לע המיא ליטמה ,םידממ לדגו רדוק ףעז ןנעל םצעתמו

 רחא לצכ ףדור ,הפוסה יפנכ לע אשינה ,ןנעה .ותחמש לע ביעמו םלועה

 ףוריצה ןמ ."תומוהת יתכרי דעו םלוע תועבג שאר דע" הבוהאה-הפוסה

 םוהת תוכרב לעמ םימש תוכרב" ףסוי תא בקעי ךריבש ,הכרבה ירבד םילוע

 לע םיעיבצמה ,"םלוע תועבג תבאת דע םחרו םיזש תוכרב תחת תצבור

 המודב ,ןוירפ תכרג איה ןאכ תזמרנה הכרבה .ףדרמה לש ינימה-יטוראה ויפוא

 לש ,ותללק-ותכרבמ איה ףא תדהדהמה ,"הבבר יפלאל ייה תא ונתוחא" הכרבל

ירופו "רעס תרה" איהו רקעהו ירירעה אוה .ותבוהאל בהואה  הראיתש יפכ( הי

 "רעס זוזע" ףוריצה דיעמ יפוסה חסונב םגו ,רישה לש הטויטה חסונב ררושמה

 ,העוס חור ,הלכמ הפ 1 ס תכפוה איה ,רבד לש ופוסב .)תצרופה התוירופ לע

 דירומ וניאש ,ףעז ןנעמ .הרפמו הרופ ךפוה רקעהו ירירעה הבוהא וליאו

 הרפמו ץראה לע תובדנ םשגו זוע תורטמ ריטממה ,םשג ןנעל ךפוה אוה ,םימשג

 .ורישב התוא

 ודרפנש םיבהואהש ,רוריבב רכינ ,שרופמב ןיוצמ רבדה ןיאש תורמל

 .םיכפהה ידמצ ןמיסב תודמוע םהיתונוכת לכו ד,וגינ תילכת וזל הז םידגונמ

 דוריפה תא שיחהש םרוגה ילוא ויה ,םייפוא תא םינייצמה ,םידוגינהו תוריתסה

 תישעמ תימאניד ,העונת-תלק הבוהאה .םלענה הביתנל הבוהאה תא קינזהו

 .ףעוז תומולח שיא ,יביסאפ ,העונת-דבכ ,יטא בהואה .תבהלשכ הזיזפו

 ךבבל תורודמו ךליג תובהל ,ךבהז ןומעפ( םימח םיעבצב תראותמ הבוהאה

 היורש הבוהאה .םירדוקו םירק ףרוח יעבצב בהואה וליאו ,)בהזו שא יעבצ

 רושימה ןמ םנמא הלוע הז ףונ( תורודמו להאמ ובו ,ירבדמ-יחרזמ ףונב

 הבוהאה .ןנועמו רדוק ,םושג ינופצ ףונב יורש הבהוא וליאו ,)דבלב יביטרוגיפה

 תוחוכו םירוצע םינוא הליכמ איה ;םימה דוסי תא בהואהו שאה דוסי תא תגציימ

 ןוירפב םיפלחתמ ותוירופ-יאו ותורירע ,םלוא .ירירעו רקע אוה וליאו ןוירפ

 דוסי .הרפמ דוסיל םייאמ דוסימ ךפוה ,רישב ומע ההוזמה ,םימה דוסי .ת 1 נואבו

 דוסיל ,םוחו רוא ץיפמה ,םיענו ריהב דוסימ הנתשמ ,הבוהאה םע ההוזמה ,שאה

 .ףרושו הלכמ

 הנומת לע רוא תכפושה ,םיילוש תרעה המשרנ ,רישה לש הטויטה חסונב

 ."חל i/l קמעב קרב ןכ הרובדו" :ןהיתונופצמ הלגמו רישה לש דוסיה תונומתמ

 רכששיו הרובד םע רכששיב ירשו" :הרובד תרישב בותכה לע ססובמ הז ףוריצ

 לש םנויפ':! רשעתמ וז הרעה ךותמ .)וט ,ה םיטפוש( "וילגרב חל i/l קמעב קרב ןכ

 תא תררועמ ,האיבנה הרובדכ ,תיביטקאו תצרמנ תומד הבוהאה :םיבהואה
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 ,וטושפ ידימ ןאכ אצףמ "תודיפל תשא" המש .ברקלו ףדרמל תאצל קרב

 ןכו( "בלה תורודמ" ,"ליג תובהל" :שאה םוחתמ תורופטמ תרדסב שממתמו

 .)רישה לש םימדקומה ויחסונב ,"טהל" ,"הרזבביי ,"דקומיי ,"תבהלש" םילמב

יומידב רישב שממתמ ,הרועסה האיבנה תובקעב ררגנה ,קרב לש ומש םג  םי

 " י�שגב והיחאו / י�ערו י )j רבב םלוע בל חלפא"( םשגהו םיננעה םוחתמ

יחהו קרבו הרובד לש םהיתומש שומימ .)"ירישבו  שאה םוחתמ תורופטמב םתאי

 ורישב ל"כימ ךכב ומידקהו ,קילאיב לש תידעלב הלובחת הניא םיקרבה תרעסו

 רףבמאל )j ה ךרדב השענ תומשה שומימ הלכשהה תרישב ,םלוא ."ארסיסו לעי"

 הפיקע ,תיביטסגוס הרוצב םישממתמ תומשה ןאכ וליוא ,לכלוכמהו בשוחמה

 ,הרובד תרישמ תיארקמה האבומה תובקע וקחמנ וליאו ,תשחומ יתלב טעמכו

 .תזמורמה תיארקמה הנומתב ןיחבהל היה ןתינ םא קפס

ילושה תרעה תובקעב תיארקמה דוסיה תנומת הפשחנשמ  ,קילאיב לש םי

 ןיב ףדרמהו הסונמה :יארקמה רופיסל םיפסונ ןיכומיס רישב אוצמל רשפא

 הבש ,םימשגה תרעס ז,תיב וחוליפו דוקדקה תקיחמ ,לגרבו הבכרמב ,םילהואה

 הרישה הלא לכ לעו ;םהיתוליסממ םימשה ימרגו עבטה ינתיא קלח ולטנ

 הניא הרובד .םימדהו םימה ילחנ ושבי םרטב ,קרבו הרובד יפמ הצרפש הנתיאה

 ותוא הררועש ימ םג איה .המחלמלו ףדרמל תאצל קרבב ץיאהש םרוגה קר

 לש תודוסי הב ורבחש םושמ אקווד ילוא ,הריציה תא הטיבנמה איה .הרישל

 ז.חאכ הירפה לשו סרה

 םא יכ ,רשואהו הבהאה ןמ תדלונ הניא הרישהש ,קילאיב ןאכ רמוא יומסב

 תא הריתוהו הבוהאה החרב אלמלא .הבהאה תלילשי באכה ,םירוסייה ןמ אקווד

 ךותמ .הריציה תכאלמל שפנ תוחוכ רזוא היה םא קפס ,רתוימו ללמוא ררושמה

 ןוירפ תוחוכ ,םימצעומ תוחוכב הקירה שפנה תאלמנ רדעההו חופיקה תשוחת

 .הריציו

 רופיצ תנומת םג העדותב הלעמה ,םיקחרמל תטעושה ,הסוסה תנומת

 םג הלעמ ,היתורבא לע תומולחהךבכ ףעזה-ןנע תא תאשונה ,םייפנכ-תלודג

 ורישב וריכזה קילאיבש( סוסגפ ףנוכמה סוסה לש תיגולותימה הנומתה תא

 הארשהה תאו הרישה תא למסמה ,)"?אצמית ןיאמ הרישהיי זונגה יריטאסה

 .תיטויפה

 תורעה
 .טס 'מע ,א ,תורגיא . 1
1 'מע ,)ד"לשת( ירפ . 2 49- 1 46 . 
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 ףוסבש ,"הוזופ רענ" ףור'צל ,יתונשוני ר'שה ףוסבש ,"ה J;l ופ הרענ" ףור'צה תא תוושהל 'ואר . 3
 הפ' םולחה .הפוסל םצעב הבהאה תומשגתה הא'במ ק'לא'ב תר'צ'ב :תובערה ם"נ'עהי ר'שה
 םג ךכ( הבהאה ץק תא תרשבמ ם'רשבה תבהאב הבהאל ם'עוגעגה לש םתרמהו ,ושומ'ממ
 .)לשמל :רדגה 'רוז I אמי רופ'סב ,הזורפב םג ךכו ,לשמל :ךרבע דחא שמש וק קריב ,ם'ר'שב

 לשמל ומכ ,ןש'ה חסונה ןמ םדא אוה רבודה םהבש ,ם'ר'שב ם'מז'אכרא בלשל גהנ ק'לא'ב . 4
 אוה הז ר'ש :ם'אפור ושוחי זונגה ר'שה ךשמה 'תברעהל אוהש :רשעתמ לדי זונגה ור'שב
 ם'מ'ה" לא ו'נפ אשונו ותנומאב ךרבתמה ,"תונשונ 'ק'זחממ" ,ם'מש אר'ו ןקז םדא לש גולונומ
1 ( ר'מש :האר ,הז ןקז לש ונונגסו ותומד בוצ'ע לע ."ם'נושארה 1 ימע ,) 980 67 1 6 5  . 

 'ז'וי ר'שב הל'לה רוא'ת ןבו ,)ילגהו רוצהי( "ערוז ה"מר רוא ףלועמו ךכושמ חריי" :לשמל ,האר . 5
 לפרעב קחרה שורפה I ה"מרה רוא ,שולקה רואה דאמ / ,קד ךסמ דעב רוא ןנסמו" :יהל'ל
 ללכ ךרדב הלולכ ם'בכוכה לש םת'מרת לע הנלבוק ."הלעמלמ םש תרק 'מורמ 'פג לע , 1 הע'ר'כ
.. ( ןו'לע בכוכ" :םעה-'ר'שב  :ם"ממע-ומכה ם'ר'שכו ;)יאווש תוחטבהבי( "?'נת'מ'ר עודמ ) .
 .)יךפנכ תחת 'נ'ם'נכהי( "'תוא ומ'ר ם'בכוכה"

 ךרכ , r ,ונ'גכמו r ,ונו'ךח( 'קסבוח'נרשט לש ןושארה ו'ר'ש רפסל ן'נ"רב יר בתכש המדקהב . 6
 .)ח"נרת השרוו ,ןושאר

. 4 ימע ,)ו"לשת( ר'מש ד 1 1 )( ר'מש :םג האר ; 37 9H (, 1 ימע 6 1 - 1 53 . 
 לשבו ,תוא'צמה לש ם'לקנה ה'דדצ תא ם'ר'אמה ,ם"טס'לרוטנ ם'ר' C ' רפסמ בתכ ומצע ק'לא'ב . 8

 ידוחסוויה רפוס ,ז'גארב ס"א רקבמה לש ויפמ תצרחכך ת'ל'לש תרוק'ב גפם םהמ דחא
 ן'גארב בתכ ,ן'נ"רב יר תכ'רעבש יברעממו חרזממי תעה-בתכ לע תרוק'ב רמאמב .'גרוברטפה
 הפשאה 'רוא'ת לעו ןובק'רהו הנחצה ,ןוחר'סה חולמ לע ,ק'לא'ב לש ים'דוה'ה בוחרי לע
 ,"לכו' רשא לככ ,לוברק לש ןובס חונקל" ק'לא'במ עבת ן'גארב .ר'שה ףוצר םהבש ,המ'רהו
 בתכה השעמב ןנובת' ךכ רחאו ,הנוגה הרוצ לבק' רשא דע ,ולש סנרפה תא וב הקנ"' 'כ ול ץע'ו

 תר'הל ו'לע רזגנ אל 'כ :ם'ס'םרל רלש לבנה חא רובש' ... ךכ רחאו ,ם'רחא םירררשמ לש
 . 2 יעה ,חע ימע ,א , r ,ורנ'א :האר ."רררשמ

 הר'תומ ,ןרשארב :לילצ ליציר יםלענה ךביתנלי קילאיב לש ם"טרראה הדרפה ירישב לשמל רמכ . 9
 תדוגאר "ישמ לש לענ" ןוגכ ,הטפרתנש הבהאל רכז ,םיצפח רפסמ ןרטיקה תיררזב הבוהאה
 .הכרדל תטלמנה הברהאה לש ףנפנתמה ןבלה הדידרב בזענה בהראה ןנרבתמ ,ןורחאב .תרלצבח

 רודה'נבמ ם'חכשנ םיררושמ םלוכ קראטש ב'לר גנ'רביב בקע' ,ץשרמז דוד לש םהיריש ירפס . 10
 ס'כשרשו ס'חרפ םשה תא אשנ חזמ עשוה' לש ררפם .ם'נשרש r ,ךרגא םשה תא ואשנ אוהה

 רפס ;)ח"לרת 'דורב( ס'חרפ רורצ םשה תא אשנ ץנרקנרא המלש לש ררפס ;)ב"נרת ביצ'דרב(
 החוורש ,הנפראל תורופס תראמגוד ןה הלא .ם'חרפו ם'צ'צ םשה תא אשנ ןדאפדלוג לש ו'ר'ש
 תררתוכב הר'שה 'רפס תא טשקל ה"טנה :ס'עשתהו ס'נומשה תונש לש ת'רבעה הר'שב
 ."תר'נרתרפ"

1 1 1 יל'גב הספדנ יסדרפי ףסאמה לע )דוד-ןב( ץ'ברד'רד עשרה' לש ותררק'ב .   תנשל יהר'פצהי לש 48
1  תא ס'שאהל רקבמל ר'תה אלש ,ק'לא'ב לש וד'ד' ,ןרסלבא ברה ןב לש רתרברעתה 'רחא . 12'8

 ה'סאופ 'בקע ס'ארנ ירופ'צה לאיב" :ק'לא'ב לש ו'ר'ש רוכב לע דוד-ןב בתכ ,טא'גלפב ררושמה
.. ( הננער  אופא הט'בנ .הנרשארה הנ'חבה 'פ לע טפשמ א'צרהל השק הלאכ ם'נ"נעב לבא ) .
5 יעה , 50 ימע ,)ח"צרת( רבוחל :האר ."ותר'ש תב ונל ף'סות המ הארנר  לע תררק'ב רפסב . 3

 השרו :סדרפיה 'רפס 'נש לע תטרופמ תרוק'ב יתובשנמ תרחורי( יסדרפי ףסאמב תומגמה
1  רז"ץ'בוד'וד לש ור'ש תא ףאר ,ם'נושארה I ל'לא'ב 'ר'ש תא הרמוחב רנזולק ףסו' רק'ב ,) 985

 ."סדרפה ,ך'ררושמ הלא" :ת'נור'אה הר'מאב ם"ס הפ'רחה ותרוק'ב תא ."ם'חרפ
 .ועהע ימע ,א ,תו",ג'א . 12
1 3  .גע ימע ,םש ,ם<:\' . 
 תא םג )הטו'טה חסונבש( "ם'עושעשה ןג"ו "סדרפ"ה ם'נ"צמ :שפשפמו דמועי זונגה ר'שב . 14

 לש הח'תפה תרבותל ק'לא'ב בתכ יב'בא 'מעפי ור'ש תא .הלא תומש ם'אשונה ,תעה-'בתכ
 תכ'רעבש :רודהי לש יא תרבוחל יםעב ם'בדנתמלי ור'ש תאו ;'קצ'נבר תכ'רעבש :ב'באהי

 .)"!רודה ומ'קה"( ןמש'רפ
 ,)ג"לשת( אנט :ךותב םג סנוכ .הסדס ימע ,ז"שת ב'בא-לת ,'ר'שע רפס ,)ק'לא'ב רכזל( יתסנכי . 15

1 ימע 52 1 42 . 
 .)א"ע ,בנק תבש( "תוטפרתמ ם'נקז לש ןה'תותפשש" :ל" i ח 'רבדל הוושהו . 16
44 ימע ,)ז"לשת( ר'מש :האר :ים"מלשור'ה" הפשה 'שדחמל ק'לא'ב לש ותודגנתה לע . 17 1 4 1  ,ז 

1 70- 1 68 , 1 83- 1 80 . 
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1 8  �.ופקאעק ימע ,)"ישת( ץ'שפ'ל :ךותב םג סנוכ רמאמה . 69-59 ימע ,)ו"ערת( ץ'שפ'ל . 
1 9 1 ימע ,)ז"משת( ר'מש .  87 1 7 3  . 
 ם'מוגרת וספדנו ם"דוה'ה םעה-'ר'שב תונ"נעתה לש לג האג ן-9 ה האמה לש תונורחאה ם'נשב . 20

י ם'ר'ש לש ת'רבעל ם'בר  אצ' ם'רשעה האמה לש הפס לע .ת'ב'טקלוקה העדותב ועבקנש ,ם"די
1 )( 1 גרוברטפ ,קראמו גרובצנ'ג( ס"דוה' םע 'ר'ש לש ף'קמ ץבוק רואל 9  ע'פשה הז ץבוקו ,) 
 .ולש ת'נונאקה הק'ר'לה תוברל ,ק'לא'ב תר'ש לע תובר

2 1  'ד'ל האב ת'רבעה תורפסב 'ד"ה-'ממעה דוס'ה לעו ש'ד"ה לע םעה-דחא לש ת'ל'לשה ותעד . 
 :האר .קראמ-גרובצנ'ג תפוסא תונגב ורמאמ אוה 'טמוטפמ'סו ן"נעמ .תובר תו'ונמדזהב 'וט'ב
 .) 1 יעה ,הת ימע דחו' מבו( ותגת ימע ,םטח-רהא 'כתכ לכ ,"תונושלה ב'ר"

 ימע ,)איי'שת( רנזולק :ךותב סנוכ .)ה"צרת( "ק'לא'ב לש ןושלה שוח" רנזולק לש ורמאמב . 22
1 34 1 1 ימע ,םש :דחו'מבו , 26 28 . 

 יתונורחא תוע'דיי',)יךרבע דחא שמש וק קרי ר'שב ןו'ע( "תעד תלק הש'אכ ררושמה שפנ" . 23
1 ,)תונמא ,תורפס ,תוברת( 6 1 'לו'ב   חמצ יע לש ורפס לש תשדוחמ הרודהמב סנוכ רמאמה . 976

338 ימע ,)ו"לשת( רתתםמח א'כלה 321  . 
1 'לו'ב 23 ,)תונמא ,תורפס ,תוברת( יתונורחא תוע'דיי' . 24 976  . 
 .ד ,דכ תבש ;כ ,אפ ר"רב :האר . 25
1 יעה :האר . 26 8 1 טסוגואב 27 ,םש חמצ יע לש ותבושת ןכו .ל'על  976 . 
 ה"גהה לע ךמתסמה ,ןו'צ-תב'חו הלכשהה תר'שב לבוקמ ם'למ-קחשמ "ם'רשבם'רתב" . 27

 .ת;'נופומוהל הלאה ם'למה 'תש תא תכפוהה ,ת'זנכשאה
 ן'כ ורפסב סנוכש ,"תורוקמהו הנבמה יהר'עצה ונתר'שייי רמאמב ססרו יש רבכ ן'חכהש 'פכ . 28

I ימע ,)ד"משת( 'וס'כל 'ול'ג U8 93 . 
 .יתונ'גנה לע חצנמלי זונגה ר'שב ם'מוד ם'רוא'ת לע ססובמ הז ר'שב ם'למ לש ןתובאתסה רוא'ת . 29
 .ביי'שת טבש-ולסכ ,וכ ,יתונו'לגיב ',שוקלא וה'לדג לש ורמאמ :האר . 30
3 1  . 25 ימע ,)ה"כשת( ןדס . 
33 יל'ג ,)א"סרת( ירודהי . 32 32 . 
 ץבוקה םגרתמ ,סוט"מ וה'לא שר'פ וללה ם"ר'לדובה ם'ר'שה 'נש תאש ,אוה הרקמ ךא םאה . 33

94 ימע ,)א"לשת( ןלרוא :הארו .ר'לדוכ לש יעורה 'חרפי 93 . 
 תרוסמו ת'רבעה תורפסה לע" : 'רמאמ האר ,ת'טנדאקדה תרוסמב 'ות'פה 'ר'שו ק'לא'ב לע . 34

"I\R ''ה "  ' ' ' ' M ,", 6 יל'ג ,ס ,ם'נואמ 1 ימצדיבונ ,ז"משת ולסכןוושח , 5 -(31 ימע , 986 27 . 
1 ( ר'מש ימ :האר ,ןא' הר'א תר"צל ק'לא'ב לש ותבהא תשרפ לע . 35 97 5  ר'מש ימ :ךותב סנוכ ) 

) 1 1 ( ר'מש יז :םג האר ;) 987 1 ( ן'רבוג יב ;) 979 983 , 1 984 , 1 987 (. 
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 ךלמ חצרו בא חצר
 הרישה רתכ לע תורודה קבאמ

 ומוי בורעב ררושמ .א
 ותריציב ןנובתמל ,תונורחאה ויתונשב בותכל קילאיב הברה אל הרואכל

 ,וימי-בורעב ררושמ לש המוגע הנומת תולגתהל היושע ,תורודה תביטקפסרפב

 הרדהה תכאלמ ,ל"זח תודגאמ םידוביע ,םיריש ץמוק :שביו ללד ותריצי ן�עמש

 הנומת  יקצינבר ח"י ךרועהו ל"ומה ,קיתווה ופתוש םע דרפס תריש לש

 האמה לש ןושארה רושעה תונש תא ןייפאש ,הריציה עפשל ללכ המוד הניאש

 הייחתה ררושמכ תירבעה תורפסב קילאיב לש ודמעמ תא ועבק רשא ,םירשעה

 ,הירפוס ריחבכו

יח תכרב"ש ,גנוע-ןשודמ "יתיב לעב" ררושמ לש וז הנומת םלוא  תטקוש "וי

 לש תונורחאה ויתונש ,רבד לש ותמאל :תבזוכו העטמ הנומת איה ,תעגורו

 םותב ,הברדא ,ולש הריציה תוחוכ לודלד ןמיסב ודמעש םינש ויה אל קילאיב

 הכפהמה ,המחלמה תונש לשב הפגע תיתריצי תוליעפב הכרבתנ אלש הפוקת

 וילע התפכנש ,תונקסעהש תורמלו ,הריציל ףוס-ףוס קילאיב הנפנ ,םידודנהו

 ויתונשב ןקדזמה ררושמה רצי ,וצרממו ונמזמ הברה הלזג ,ודמעמ ףקותב

יפאש םימוחתה לכב טעמכ תונורחאה  ףיסוה ףאו ,םימיה רבכשמ ותריצי תא וני

 ,םישדח םהילע

 םג'( הרוצו ןכות ירישע החכותו םעז יריש קילאיב בתכ תונורחאה ויתונשב

 ויתונשב בתכ ןכו ,)םירחאו 'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' ,'םכיניעל ותורעתהב

 תירבעה תורפסהש ,'תומתי' תויפרגויבוטואה תומאופה רוזחמ תא תונורחאה

 רפסב םידליה-יריש לש םסוניכ תארקל ,עבמב המצןגלו קמועל ןהומכ העדי אל

 רביחש םידליה יריש לע ופסונש ,םישדח םיריש המכו המכ קילאיב בתכ

 תירבעה הקיפtזה תא תויחהל ידכ דביעש תודגא ,וייח תונחת לכב ןירועישל

 תרוקיבהש ,תוירוקמו תוישיא תוריציל םג םיתעל וסומלוק תחת וכפה ,המודקה

 סובא רוש'( האלמה ןהיתויועמתשה תשק לעו ןתובכרומ לכ לע הדמע םר:ז

 תורפסב וקוסיע תארשהב ,)תורחאו 'העבראו השולש תדגא' ,'קרי תחוראו

יניבה-ימ'  ,'םוש ףולאו תולצב ףולא' ולש תירוקמה המאקמה תא םג זא בתכ ,םי

 ץראב התחלצה ןעמלו הצרא התאלעה ןעמלש ,'המיבה' תקהל לע ותוספורטופא
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 ויתונשמו ,תפומ-תוזחמ םוגרתב ודי חולשל םג הארנכ ותוא הדדוע ,תובר לעפ

 .'רסיק סוילוי' ריפסקש לש והזחמל רומג-יתלבה ומוגרת רתונ תונורחאה

 ,יידמל הפגע הריציב אופא וכרבתה קילאיב לש תונורחאה ותריצי תונש

 ראשה ןיב ומרת ,תופייעו עבוש תונש הלא ויה וליאכ ,תקייודמ-יתלבה הנומתלו

 וקבאנש ,םיריעצה םיררושמה לש תוקסופ-יתלבהו ת;יתמגמה םהיתופקתה

 םלובה םוסחמ חוכה-תודמע בור לע רערועמ-יתלבה ונוטלשב וארו ,קילאיבב

ילע תא  גיצהל ,ברעהו םכשה ,וללה וסינ ךכיפל .הריעצה תרמשמה לש החוכ תי

-ץראב ויתונש לכש יתורפס ןקסעכ ,חלכ וילע דבאש ררושמכ קילאיב תא

 ן.תינחור תורקע תונש ויה לארשי

 ,קילאיב לש ויתולועפ ללכ לעו וז הריצי תפוקת לע היפרגונומ לש הרדעה

 וירמאמ ,ולש הרדהההו הכירעה ילעפמ ,םיברה וימואנו ויתואצרה תוברל

 לע .הנומתה לש הת�ויעב קלח ;ל םג ,וימוגרתו וידוביע ,ולש ןושלה-ירקחו

 ןויעה ךותמ קרו ךא דומלל רשפא יא קילאיב נ"ח לש תונורחאה ויתונש

 הריציה תונש לע .ןורחאה הריציה קרפ םתחנ הבש ,תינונאקה ג"צרת תרודהמב

 תרזופמה וז ,הפ-לעבו בתכב ,הסנוכ אלש הריציה ךותמ םג דומלל שי תונורחאה

 .תיתעהו תימויה תונותיעב ,םימי תעבש ינפ לע

 קילאיב ירישב היד.הו דסממב "םיריעצ"ה תמחלמ .ב
 םירשעה תונש ףוסב השטינש ,תורודה תמחלמ דציכ הארנ הז קרפב

 תפקתשמ ,תורפסה דסממ ןיבל הנרדומה יריעצ ןיב ,םישולשה תונש תליחתבו

 טעמכ םיתעלו תויולג םיתעל ,תופיקעו תורישי םיכרדב קילאיב לש ותריציב

 ,םיריעצה םיררושמה םע קילאיב להינש, יומסה גולאידה ךותמ. ןיעה ןמ תויומס

 ןומיט':!''ה םג ררבתמ ,וירישב םהל בישה אוהש תויטרקנוקה תובושתה ךותמו

 ,ךלמה חצר ביטומו באה חצר ביטומ :תרחואמה ותריצי תיתשתבש Z "ינחורה

 דגנ זא להנתהש קבאמל קודה רשק ;לו ז,חא השעמל םהש ,םיביטומ ינש

 ,קילאיב לש תורחואמה ויתוריציב היססבוא ךותמכ רזוח הז ביטומ .קילאיב

 הבורמה שומישה םצע .םגרתל רחבש תוריציבו דבעל רחבש תודגאב תוברל

 רחא הקחתי הז קרפ .ןויעל יוארה ןיינע אוה תרחואמה הריציב הז ביטומב

 רחא בוקעיו ותחימצ ימרוג תא ררבל הסני ,הזה "ינחורה ןומיט�"ה

 .הריציל הריצימ וילוגלגב וילע ורבעש תויצמרופסנרטה

 המכו המכ ובתכנ רבכ תורפסה דסממב םייטסינרדומה "םיריעצ"ה קבאמ לע

 .ותולשלתשה יטרפ רואיתב ןאכ ביחרא אל ןכ לעו !,רקחמבו תרוקיבב םירבד

 תורודה קבאמ לש ףיקעה ויוטיבב רקיעב רומאכ זכרתי ןלהלש ןוידה

 תדוגא ישנאש ,ריכזא קר בר רוציקב .תיאקילאיבה הריציב תורמשמהו
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 "םיב:תכיי ישנא םע השק תקולחמב זא םינותנ ויה ,םשארב קילאיבו ,םירפוסה

 .)םגוח ינבו םהידיסח םע םג ךא ,יקסנולשו ןמנייטש םיכרועה םע דחוימבו(

1 תנשב רבכ ךא ,הדוגאה לש הנואטיב ותישארב "םיבותכ" היה ,עודיכ 927 , 

 תונש ףוסב .ונממ התוסח תאו המש תא הדוגאה הריסה ,ותמקה רחאל הנשכ

 זגורב םייורש הדוגאה ישנא ויה ,םישולשה תונש תישארב דחוימבו ,םירשעה

 יפלכ דרמה רקיע תא התנפהו ,דסממב הדרמש ,"הריעצה תרמשמה" ישנא םע

 ריכזא .בוכיעו םוסחמ "םיריעצ"ה יניעב התייה תיטננימודה ותוישיאש ,קילאיב

 תומרונ עבקש ,לודגה ירבעה רפוסה היהש דבלב וז אל קילאיבש ,דוע ןאכ

 תדוגא שארב דמעש דבלב וז אלו ,תורשעל םינוגיפאו םידימלת דימעהו

 הילעב עודיכ םג היה אלא ,לארשי-ץראב תירבעה ןושלה דעו שארבו םירפוסה

 ירפס בטימ תא זא האיצוהש ,"ריבד" תאצוה ,תססובמ םירפס תאצוה לש

 הלודג תיתוברת המרגורפ לש המזוי היה ןכ ומכ .רקחמהו הקיטסירטלבה

 תויורשפא יבגל תועמשמ תובר תויל"ומ תוכלשה הל ויהש ,)"סוניכ"ה תינכת(

 ,לשמ ךרד ,יקסנולש תמגודכ ריעצ .םיריעצו םיקיתו םירפוס לש םוסרפה

 תינכת לע עיבצה ,הנענ אלו "ריבד" תאצוהב וירוכיב רפס תא םסרפל הצרש

 "סוניכהיי תינכת ילעב .םיריעצ תונורשיכ תיילע ינפב םוסחמ לעכ סוניכה

 תוחוכה תאו ,ולש סומלופה ירמאממ דחאב לבק ךכ ,הקיסאלקה תא קר םיאיצומ

 4 .תיווז ןרקל ןידכ אלש םה םיקחוד םילועה םייטסינרדומה

 תצובק םע הנמנ אל ,תילארשיצראה הנרדומה יצולחמ ,גרבנירג צ"א

 רבע ,עודיכ :םירפוסה תדוגאו "םינזאמיי ישנא םע ההוז אל ףאו ,"םיבותכיי

 סומלופב ,וטע תא דימעהו ,ינוציקה ןימיה הנחמל ט"פרת תוערפ ירחא ג"צא

 ,ר"הצה תעונת לש יטסילמיסקמה םרזה לש היגולואידיאה תורישל ,הרישבו

 .ןלהל ררבתיש יפכ ,ונניינעל תובישח הז והנפמל םגו

 ןזאד "םיריעצ"ה ,םייטסינרדומה םיררושמה לא קילאיב לש וסחי היה המ

 היה אל םהיפלכ וסחי ,םניבל וניב םזינוגטנא ררש וליאכ ,תחוורה העדל דוגינב

 אלש ,רחא סחי קילאיב הליג "םיריעצ"ה ןמ דחא לכ יפלכ .תחא השקמ יושע

 "םיריעצ"ה ןיבמ .תדמתמ תונתשה לש הקימאניד וב התלגתה אלא ,ביצי ראשנ

 רטוטהל אלו ,תמא ררושמ האר ובש ,גרבנירג צ"א תא דחוימב בביח אוה

 תכרעמ לע רמש יריאמה רודגיבא םע םג .םיטסינרדומה וירבחמ המכ תמגודכ

 עיגה יקסנולש םעו ןמנייטש םע ,תאז תמועל .תיתודידי וליפאו ,הניקת םיסחי

 םהמ דחא לכ םע דדוימ היה הליחתבש תורמל ,רומג םיסחי קותינ ידיל קילאיב

 .דוחל

 ,דחאכ םלוכ וניגפה ,םהבש םינותמה וליפא ,תאז תמועל ,"םיריעצ"ה

 ,הפקתמה לע וחצינ יקסנולשו ןמנייטש .קילאיב יפלכ ילילש סחי י,במופבו
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 רודג יבא. ץרחנו הטוב ןונגסב "םיבותכ" יפד לעמ םירקבל םישדח והובילעהו

 ירוא וליפא .ולש דיחיה תמב ,"רחמה" יפד לעמ תופוכת קילאיבל געל יריאמה

 ,תיכ כלכ רפסב םילולכה ,'קילאיב' םתרתוכש ,םיריש ינשב לל f גרבנירג יבצ

 קילאיב דג� ג"צא ירבדל .ררושמהו םדאה ,קילאיב לע תבקונו השק תרוקיב

 .בל ךרוממ וב רזחו דרמל םידודג סניכש איבצמ ותואכ ,ודועייב

ינעמ  רמאמב יקסניטוב'ז באז םג ויתובקעבו ,גרבנירג יבצ ירואש חכוויהל ןי

 לש ויריש תא וספת ,"רבעשל ררושמה" קילאיב דגנ ולש עודיה סומלופה

 ומלעתהו ,הרובגו דרמ ירישכ ,'רבדמ יתמ' וריש תא דחוימבו ,קילאיב

 וריש תוברל ,קילאיב לש דרמה יריש לכש הדבועה ןמ םישמב אלש וא םישמב

יתסמ ,'רבדמ יתמ' יאורהה  .םידרומה תלפמבו דרמה ןולשיכב השעמל םימי

 לוכיבכ ךפה רשא ,קילאיבב הזופרומטמ וזיא הלח וליאכ ,תועטב ועבק ךכ םושמ

 ררושמה תא וראית םהירבדב. יטסיטיפד ינגרובל רוביג איבצממ היהו ורוע תא

 רחוסל םינשה תוברב היהו ,דרמו הרובג ירישב רבעב סיסתהש ימכ ןקדזמה

 גיצה ליעל םירכזנה םירישה ינשמ דחאב .שאר תנכרהלו הגלבהל ףיטמה ,ןרשפ

 תוביסמב םירחוסה ויחא תא גנעמה ,"יתיב-לעב" רחוסכ קילאיב תא ג"צא

 םדנש יאקילאיבה םעזה איבנל תעוושמו תקעוז תדלומהש העשב ,"תבש גנוע"

 ימכ וגיצהו ,קילאיב דגנ יקסניטוב'ז םג בתכ ,ג"צא לש ונועיט תובקעב .ולוק

יהש תינכפהמה תוכיאה תא דביאו ןקדזנש  תא בתכש קילאיב :רבעב ול התי

 ןשרדל ךפה ,םרואל וכנחתנ תורודש ,תובבלה יטיטרמ ירמהו םעזה יריש

 המוק תופיקזל רעונה תא ךנחמ וניאש ,"תבש גנוע" תוביסמב "יתיב-לעב"

 השעמל ,הלועפל ;נברדו קילאיב לע רגית ג"צא ארק ,ינשה רישב .ןואגלו

 :ול האיש יפכ ,ביהרמ הרובג

 ,תיר 1;: עז;; הךישז:: ב�וע ה�וק

 ,קיל\_!יב יפב יר�ו;; ןוג� ןג�
 ;צברמ םאת(;! ם� ה:ר\_! ד g: ינ:
 .וי�;ש ל� ק�זך

 םג' בקונהו ישיאה ורישב הילע ביגהו וזה רגיתה תאירקל הנענ קילאיבש המוד

 בחרמה לא ותאיציו ואלכ-תיבמ איבלה קוניז תא ראתמה ,'םכיניעל ותורעתהב

יניעב  .הילתלת בהזב תרעוב המערבו זוב תופשור םי

 םיתשילפה לומ ןושמש- 'םכיכיעל ותורעתהב םג' .ג
 ספתנ ,ןודנולב ררושמה לש ותוהש ןמזב ,א"צרת רדאב בתכנש ,הז ריש

 ;הישנאו הלודגה ריעה קילאיבב וררועש ,שפנה-טאשל יוטיב ןיעמכ תרוקיבב

246 



 אוהש ,םישנא יניעל ותורעתהב ררושמה תא הפקתש ,השלוחל הבוגת ןי,עמכ

 יניעמ המלענ ,םלוא 5 ."ףלא ינמ תחא םהל ףושחמ" םילקנכ םתוא האר

 רוביצ דגנ ראשה ןיב ונו"כ הז ריש לש ויצחש ,איהו ,תרחא תורשפא תרוקיבה

 דגנ םתמחלמב הבורמ תויסינטסיא וליג אלש ,םיריעצ םירפוס לש רוביצ ,רחא

 ויתוריצימ המכב ומעזו וגעל תא ןקדזמה ררושמה זיחשה םדגנשו ,קילאיב

י .ןלהל וראותיש ,תורחואמה  םשל ןודנולמ חלשנ רישה יכ ,הז רשקהב דוע רכזי

 ,רומאכ ,םינותנ ויה וישנאש ,םירפוסה-תדוגא לש הנואטיב ,"םינזאמ"ב הספדה

 ."םיבותכ" ישנא םע השק תקולחמב

 יסחי קילאיב ראית םהבש ,םירישה םתואמ אוה 'םכיניעל ותורעתהב םג'

 ,םירטסיליפ לש רוביצ ןיבל )איבנה ,ררושמה( רחבנ דיחי ןיב תוניועו הביא

 ןמ :רוביצה ןמ קתניהל דיחיה ףאוש הז רישב .םלהקב אובל הצור וניא דיחיהש

 יפל לכה רתוי רדגומו יפיצפס רוביצמ וא ,םיארוקה רוביצמ ,התוללכב הרבחה

 רישה זכרמבש דיחיה לש ותומד תא םג ,השעמל .רישב ןשרפה הלתיש ,שוריפה

 רישה ותוא ריתוה יארקאב אלש המודו ,הללכה לש תונוש תומרב שרפל ןתינ

 ומשב וריכזהל ןיאש י,רותסמו םלענ "אוהיי ונינפל וליאכ ,רתסנ יוניכב

 .שרופמה

 םיטובירטא ףוצר רישה ןכאו ;לא לש ןויפא ןי,עמ הזכ ןויפאב תוארל רשפא

יהולא  .םיטויפב לאה ירואית תא םיריכזמה ,"דפאנ"ו "רדאנ" ןוגכ ,בורל םי

 ולוכ"( תראפתהו רדהה בר ,יהולאהו יתוכלמה רואיתה תא בשייל השק םלוא

 הטוש לש ותומד הלעמה ,רישה תחיתפבש בולעה רואיתה םע )"!ךלמ :רמוא

,וזב י םרב,עש ,םיזילע ליח ירוביג( םילהוצ םיריבא ינפב לטרעתמו הרעתמה י  ;ןי

 תנומת דחא רישב ורבח הז דציכ .)הלהצו הפינצ לוק םיעימשמה םיסוס

 לוקל ,תישפנו תיזיפ ומצע ףשוחו ויערמ ינפל קחצמה ,הטתשמה-הטושה

 בצינו חירבו רגוס רבש�ה י,תוכלמה איבלה תנומתו ,םהלש געלה תועורת

 ?יגולותימ לא ןי,עמכ ,םירוצ שאר לע תרעוב המערב

יל ידכ  םילולכה םירואיתה ינש ןיב תעלגתמה ,לוכיבכ-הריתסה תא בשי

 עקיש ת"קדו הנובת המכ תוארלו י,טנמסהו ירוטרה וכרעמ תא קודבל שי ,רישב

 םימשר המכמ יונב רישה יכ ,הלעת וזכ הקידב .תויועמשמה תיינבב ררושמה
 .תחא הנומתל דבעידב םידכלתמה ,םיליבקמו םילדבנ

 ואיקב ללוגתמה ,רוכיש לש תומד רומאכ אוה רישה תחיתפב רואיתה אשונ

י .זוב תולהצב ול עירמה להק ינפב ותוורע תאו ויתותש תא ףשוחו  םג ןכתי

 וא ,שממ לש ילכ( ויקמעמל דע ןקורתמה ילכ םא יכ ,םדא וניא רואיתה אשונש

 יואר וניאש רוביצ ינפב ,ותיעקרקל דע ילככ הרעתמו ךפשנה ,םדא לש ;בל

 שפנה לש וא ףוגה לש לוטרעו הפישח ונינפל ,ךכ וא ךכ .)דמעמל ד,ע תויהל
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 הדיתע ויניע דגנלש ןיבמ וניאו םימורעמל געולה ,בל-לרע רוביצ ינפב

 ויניעש ךלמל ךופהי יוזבה רוביגה הבש ,העיתפמו הזע המארד ללוחתהל

 לש הפוסב וכפהי ,גנועה-ינשודמו םיננאשה םיפוצה ,םה וליאו ,זוב תופשור

 .םידחפנו םייוזב םירוציל וז המארד

 תנומת רישה לש הנושארה הרושב תולולכה ,תוליבקמה תונומתה יתש

 םיטרפב וכשמהב תורשעתמ ןקורתמה בלה-ילכה תנומתו לטרעתמה הטושה

 םתילקנ" םיפוריצב שומישה רואל תקזחתמ לטרועמה ףוגה תנומת .םיפסונ

 חנ לש ורואית תא תיביטקובא הלעמ ןורחאה( "לגתי ןכ לע"ו "םכל ףושחמ

 םיראתמה ,םמצע םילעפ םתוא ,םלוא .)"הלהא ךותב לגתיו" רוכישה

 קזחלו ,לוביק ילכ ךותמ םילזונ לש ךפש םג ראתל םילוכי ,הפישחו תולטרעתה

 ;טשפתה ) 1 :הרנtתה :ונכותמ ןקורתמה ילכ לש ותנומת ונינפלש תורשפאה תא

 .)"םימ ףושחל" :הוושה( םילזונ הלעה ) 2 ;טשפתה ) 1 :ףשח .וילזונמ ןקורתה ) 2

 התלגתנש תיבח" :הוושה( ילכ לש והסכמ רסוה ) 2 ;וישובלמ ריסה ) 1 :הלגתה

 דע ;בל תא ךפוש וא ,ותוורעל דע לטרעתמש ימ לש ותנומת .)"הנמיה ותשו

 וניאש ,רוכיש לש ותנומת תויהל הלוכי ,עירמו להוצ רוביצ ינפב ,ויקמעמל

 לש תוחוכ אלמנ אוה ונורכישמ חכפתמ אוהש עגרבו ,ולאמשל ונימי ןיב עדוי

 ,לטרועמ רןףל לש ותנומת םג תויהל הלוכי איה .ונויזיב תא םקונו םעוז איבל

 ףלחתמ אוה ךכ-רחאו ,ונולקב ותוארל םיחמשו ול םיעירמ םיאשנתמה ויפוצש

 . ץרא יבחרמ לע ותתיח ליטמו ורגוס תא רבושה י,תוכלמ היראב

 לש ותומדב הרושק ותומדש ,ןושמש רופיסמ םידה תולעמ תויורשפאה יתש

 יוזב אוהשכ ,ותרובגבו ונולקב גצומ רישה רוביג :םינפוא המכב רישה רוביג

 םע עעורתמ אוה .ותעשב ןושמשכ ,הריזב קחשמכו איבלכ ,תופילח ץרענו

 םהב םקונו םתרבחב קחצמ ;תחא הנועבו תעב ,םהל זבו םילרעה "םיתשילפ"ה

 תודיחה רופיסו ,ויערמל ןושמש ךרעש ,התשמה רופיס .םתוננאשמ םדירחמו

 ינמ תחא םכל ףושחמ יתילקנ"( רישה לש החיתפה תורושמ םילוע םהל דחש

 תא הריכזמ "םיבזכ ילא רבדתו יב תלתה הנה דע" ןושמש תשא תנעט .)"ףלא

 ןמ ץרופה ,איבלה רואיתש ןבומ .)"םכב לתה לתד;; ךא"( רישה רוביג לע רפוסמה

 קתינש ,היראה תא עסישש ,ןושמש רופיס תא הלעמ ,ויחירב תא רבשמו רגוסה

 תא קילאיב ראיתשכ םג .חירבה םע ריעה תותלד תא עיסהו וירוסא תותובע תא

 עבש לעב ןושמשכ וראית :הריעצה ונתריש' ותסמב ,ריעצ ןושמשכ רואינש

 .היראהו ןושמש תנומת תדחאה ךות ,וינש ןיב ופרטש ,זע הירא רוגכו תופלחמ

 ,ןושמש תופלחמ רכז תא איה ףא הלעמ ,הילתלת בהזב תרעובה ,המערה רואית

 שמש יהולא לש תונוכת לע דיעמ םשה( ורוקמ לע דיעמ ומצע ומשש

 לש תונוכת לע דיעמ "ןוגד" םיתשילפה יהולא לש ומשש םשכ ,םייגולותימ
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 שמש-לאכ היראה בצינ ,קילאיב לש ורישב .)ןגד יהולא לש וא ,םי יהולא

 זועב תכרודה ,רקובה תאיבל רואית תא םג תעדה לע הלעמ ורואיתו, יגולותימ

 .'שאה תליגמ' לש 'ז קרפ ףוסב ,הבהז תמערב תרטועמ ,עיקרה ףס לע תוכלמ

 ותמערב אוה ףאש ,יראה תא עסיש ,יגולותימה סלוקרה ומכ ,יארקמה ןושמש

ינרקה תרוטע שמשה תא למסמ הבוהזה  .רולקלופבו היגולותימב םי

 ,ןרתפלו תודיח דוחל עדיש ,חור רוביגו ליח רביג ,ןושמש לש תומד ונינפל

 ינותיקל הכוז וז תומד. דחאכ תינחורו תיאורה תומד וב המעיפ 'ה חורש ריזנ

 םידרוי םניאש ,םהיניעב םירוביג ,החמש ירוכיש םירטסיליפ לש םדצמ זובו געל

 תא תתל םידיתע םהו ,םהינפל קחצמו הריזב דמועה ,רוביגה לש ותלודג דוסל

 ילבמ בושו ךולה ךלהמה ;ערהל תובשחמ בשוחה( םמוזה איבלה .םגעל לע ןידה

 לש ורקובב תצרופ שמשהש םשכ ,ואלכ תא ץורפל דיתע )חונמ ומצעל אוצמל

 םייניעבו תרעוב המערב )ריאהלו ריהזהל ,תולגתהל( עיפוהל דיתעו םוי

 םוקיע ךותמ( "םייניעב זובה דיפל" םע היראה עיפומ 'רבדמ יתמ'ב .תופשור

 תבכרומ "דיפל" הלמה ובש ,ה ,בי בויא ,"ןנאש תותשעל זוב דיפל" קוספה

 דיפל םע 'רבדמ יתמ' המאופה ןמ היראה .)סחיה ד"מל תפסותב ,ןוסא"דיפ"מ

 םג'ב זוב תופשור ויניעש יתוכלמהו אגה היראה לש ומידקת אוה םייניעב זובה

 .'םכיניעל ותורעתהב

 יזר לעו ררושמה תומד לע תורתסנ הלגמה ,ריש םג הז רישב ואר םירקבמה

 לש ושפנב םירועפה תומוהתה לע יודיו וב האר ןדמל קחצי .ולש רישה תכאלמ

.. ( קילאיב דימת הארנ תולגנה שיאכ" :ררושמה  וניחבהו ושיגרה םיטעמ קר ) .

 ןיאב ררושמה ךלהתי םהיתודג לעש ,תומוהת םירועפ הלאה תולגנה ירוחאמ יכ

 'ןושלב יוסיכו יוליג' הסמה לש תיריש הסרג ןי I1 מ אוה הז ריש וליאכ ,"האור

 ,ד"צרת זומת ,ינש ךרכ 'תונוילג'ב ,קילאיב לע בתכש ,דפסמ רמאמב האר(

 ינבא' ורפסב( 'הגיזמה רואל' ורמאמב ,םיעטה ןדס בר .)קילאיב תריטפל ךומס

 ויוליג לע רבדמ אוה וב ,ותדועת תעדותל קילאיב עיגה הזה רישב" יכ ,)'ןחוב

 ,"איבל" הלמבש ,ןדס בד לש ותחנה םג תלבוקמ ."האעטהו המלעה השעמ לעכ

 םג ,ןכא ."איבנ" המולע הזירח עומשל ןתינ ,טלמנה ררושמה תא תראתמה

 ותרימאל דה עומשל ןתינ ,"ויתומצעב הרוצע שא תגאש"ש ,איבלה לש ונויפאב

 רוצע תרעוב שאכ" וברקב תמעפמה האובנה רבדב איבנה והימרי לש

 ןיוע רוביצ לומ בצינה ,איבנה תונוכתמ המכ ודכלתנ רישה רוביגבו ,"י 1J ומצעב

 .תוחילשה לטנמ הרבדמה טלמיהל שקבמו

 ,החנהה לא ונריזחמ ,ולהק ןיבו איבנה-ררושמה ןיב ררושה ,םזינוגטנאה

 ירקבמל הרעש המחלמ בישהל ןו�כמ הז רישש ,תורשפאה רבדב ,ליעל התלעש

 ןממס לע םג ךמתסתש הל יואר וז החנה .םיריעצה םיררושמה ןיבמ קילאיב
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יפאמה ,ןיינעמ ןונגס  םירישב ףא ליבקמב יוצמהו ,הזה יתדיחה רישה תא ןי

 6 • רקחנו קדבנ רבכ "םיריעצה" דגנ םעז ירישכ םדועייש ,םירחא

 ולש עדונה סומלופה-ריש תא םישדוח המכ ץקמ קילאיב בתכ רשאכ

 רישה יכ ונעטש ויה :תועדה וקלחנו תוחורה ורעס ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'

 ןמצייו תחדהל ואיבהש ,םשארב יקסניטוב'זו ,םיטסינויזיוורה דגנ ןו;כמ

 רישה יכ ,ונעטש םתמועל ויה ;סרגנוקה תואישנו תינויצה הלהנהה תושארמ

 תרגיאב דיעה ומצע קילאיב ."םיבותכיי ישנא ,וירבחו יקסנולש דגנ ןו;כמ

יתורפס םיניינע" יפלכ ןווכמ רישה יכ 7 ,הינאמ ותייערל יוסמ םי  שריפ אלו "םימי

 .ןווכתנ םיניינע ולאל

 תעפות לע תדמלמ 'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' רישב םילמה רצוא תקידב

 הארנכו ,ףוכת שומיש רישב השענ :ביקעו יתטיש ןפואב רישב תרכינה, ןונגס

 תועמשמ-תדיחי םג הליכמ ןהמ תחא לכש ,תועמשמ תולופכ םילמב ,ןנכותמ ףא

 ,"םכפסאמ" ,"םכתדוגא" ,"המב" ומכ םילמל הנווכה .תורפסה ימוחתמ

 םג ינש דצמ ךא י,טילופה דסממל זומרל דחאה דצה ןמ תולוכיש ,"םכיתוכרעמ"

 םגו "הכרעמ" לש םג םיברה תרוצ איה ,לשמל ,"תוכרעמ" הלמה( יתורפסה הזל

 תורטמ יתש יפלכ ויצח תא חליש קילאיב יכ ,חינהל םוקמ שי .)"תכרעמ" לש

 תופר ,Q ה עמשל וקעדזנ תורפסה יריעצו הקיטילופה יריעצ ןכאו ,ליבקמב תונוש

 .םנובלע תא עובתל ומקו ,וב םיפקתומ םמצע ואר הלאו הלא .רישבש

 ,תועמשמ ילופכ םיפוריצו םילמ ףוצר 'םכיניעל ותורעתהב םג' רישה םג

 תללוחתמה ילסרבינואהו יללכה יפואה תלעב המארדל דחאה דצה ןמ םיזמורה

 דצה ןמו ,ונולקב דבכתמו גגוחה םירטסיליפה רוביצ ןיבל רסייתמה דיחיה ןיב

 ירוט .רישה תכאלמו תורפסה יניינעל רתוי יפיצפס ןפואב םינווכ;:מ י,נשה

 םג םג תויהל םילוכי )"םהירוטל דעבמ"( אלכה לש םיגרוסה תורוש ,רגוסה

 םג םה ,םמוזה איבלה לש ואלכ תא םינייצמה ,"חירב"הו "רגוס"ה .רישה ירוט

יניבה הרישה ןמ דחוימב( הזירחהו רישה תרות יחנוממ םיחנומ  קילאיבש ,תימי

 שרופמהו יולגה ףוריצה .)יקצינבר םע דחיב םינש ןתואב התרדהה לע דקש

 וז תשרופמ הרימא םג ךא ,"ויזורח יאובחמ" אוה רישה תכאלמ ימוחתמ רתוי

 רואיתב וז הרימא תנווכ. דבלב "תיטאופ סר�" הרימא איה ןיאו ,הל םינפ-לפכ

 רישה רוביג לש רשבה ילפקל איה ,םיפוצה להק ינפל לטרעתמה י,וזבה םדאה

 שומיש קילאיב השוע 'יתיכז אל' רישב םגו ,רשב ילפק םג םה "םיזורח"(

 ,םירוט( רישה תרותמ םיחנומה תרדסלש ,ןבומ .)הלמה לש תועמשמה-לפכב

 ,ריש יקוספ :תלבוקמה םתארוהב "םיזורח"ה םג םיפרטצמ )חירב ,רגוס

 ןויוושב םירוטה ימויס וא ,עובק רדס יפ לע תורבה לש בוצק רפסממ םיבכרומה

 השעמ"מ ,רישה תכאלממ תורתסנו תונופצ ,אופא ,הלגמ רישה .םילילצ
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 ·ןיועה ולהק ןיבל רחבנ דיחי ןיבש הביאה יסחיב קר קסוע וניאו ,"הריצי

 לש ירקיעה ואשונל הוולנו ינשמ אשונ םנמא אוה "יטאופ סר�"ה אשונה

 אשונ ,ןכ יפ לע ףא .ןיועה ולהק ןיבל רחבנ דיחי ןיבש הביאה יסחי אוהש ,רישה

 ריש תביתכל הנושארה היצביטומה לש הפושיחב עייסל ידכ וב שי הז ינשמ

 ן�ה טהלה תא הריבסמ הנושארה היצביטומה לש התפישחו ,ונינפלש םעזה

 הלוע 'םכיניעל ותורעתהב םג' רישה םנמא .וב הלולכה הרימאה לש יטנתואהו

 הלוכי הלא תוביסנ לש ןתפישח ךא ,והודילוהש תוביסנה לע ותובישחב םויה

 תאו "םתא"ה יפלכ תמעורה החטהה ןמ הלועה הזעה תישיאה המינה תא ריבסהל

 .םימדקומה םעזה ירישל תינייפוא הניאש ,םקנה תוואת

 אשנתמה קנעכ קילאיב תא גרבנירג צ"א ראית 8 'םיסננהו קילאיב' ורמאמב

 הנענ ךא תורוצנו תולודגל תועיבתב הדוגאה לא אבש ימכ ,םיסננ תדע לעמ

 ,ןורשכהו הנומאה ירסח ,"םייתורפסה םידנהו םיענה" דצמ םינוא רסוחב

 צ"א וב רזח הז ורמאמ רחאל םינש שולשכ .תלוכי ןיאב םידדצל םהידי םיטשופה

 ,'קילאיב' רכזנה וריש תא בתכו תגיוסמ-יתלבה הצרעהה תדמעמ גרבנירג

 םייס רישה תא .ורגוסמ יראה תצירפ תאו םירוסאה תיב תתצה תא ראתמה

 ."יראה תאצכ ץראכ תאציו" קילאיבל רגיתה תולמכ

 ,הוולשבו תנשודמ תונתנהנב קילאיב תא גרבנירג צ"א םישאה וירישב

 ויזורח ירוחאמ יכו ,"ןיע תיארמל הלשי" ובש יראה יכ ,ורישב בישה קילאיבו

 תא דירחהל םידיתעש ,וינופצ םירתתסמ )ויריש ירוט ;הלעהש רשבה ילפק(

 .םקנו ירמ תפיאשו זועו געל הב שיש ,הרידא הגאשב ויבשויו םוקיה

 םק ירא דציכ / קילאיב יפב יראה ןוגינ ןגנ / תירבעה הרישה בגוע המוקיי

 קילאיבו ,תורגתהב גרבנירג יבצ ירוא רש ,"ויכוש לע קניזו / וצברמ םאתפ

 ראיתו ,םירישבו םירמאמב והופיקתהו ורזחש ,וליג ינב םיררושמלו ול בישה

 ותמערב תיציו ואלכ תא איבלה ץורפי רשאכ ,םוקיבו ץראב ללוחתהל דיתע המ

 . ץרא יספא הבוהזה

 תרחואמה הריציה תיתשתבש II ינחורה ןומיטא II ה ד.

 הזכרמבש ,ןאכ תראותמה םירישה תצובקל אופא ךייש 'םכיניעל ותורעתהב םג'

 םינתונה ,) REGICIDE ( "ךלמ חצר" לשו ) PATRIC'IDE ( "בא חצר" לש םיסופד

 יסחי וזכרמב םג .תע התואב קילאיבב םיררושמה יריעצ לש םתמחלמל יוטיב

 הצור וניא דיחיהש ,םירטסיליפ לש רוביצ ןיבל רחבנ דיחי ןיב תוניועו הביא

 ךא ,ונולקב חמש רוביצהו לזלוזמו יוזב דיחיה ,רישה תליחתב .םלהקב אובל

 הדירחמ ותגאשש ,ךלמל ךפוה יוזבה דיחיהו ,תוחוכה-יסחי םיפלחתמ ומויסב

 איבלל ךפוהו ורוע תא הנ W מ לטרועמהו הלקנה "רןול"ה .םצברמ ץרא יבשוי
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" )l םא יכ ,דבלב דיחיה ימוחתב תללוחתמ הניא הזופרומטמהו ,"רדאנו שפנ ז 

 .)"דירחת םירה י W רש ורורד תעורתו"( האולמו ץרא הפיקמ

 תוללוחתמה תועווזה תא קילאיב ראית 'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'ב םג

 רידקה ימ"( דעצ ןנוכמו גיהנמ אלל רוביצה לש ותורתוויה םע ,עיתפמב םוקיב

 לש ותאחמכ םיברב שרפתהש ,הז ריש .)'וכו "עק f י םרטב רחש יפעפע םכילע

 תיטילופ הפקתמכו תונויצה תורדתסהה תואישנמ ןמציוו לש ותחדה דגנ קילאיב

 םיקבאמל םיזמר םג ,רומאכ ,ליכמ ,יטסינויזיוורה ןימיה ןמ ןמציוו יבירי דגנ

 ,"ןושלו טע יצרוח תקהל" ,"המב לכ לעמ דימתה ךפpז המ"( תורפסה ימוחתב

 .)"םכיתוכרעמ לכב דחא ןיאה" ,"םכפסאמ ששוב עודמ" ,"םכתדוגא ריתה ימ"

 םויה רחש תכיפה( תיטילופה הרומתל תוולתמה ,תוימסוקה תורומתה רואית

 יהנל החמשה תועורת תכיפה ,הלפאלו שואייל הווקתה תכיפה ,רדוק הלילל

 רבעמ לא תגרוחה ,תילסרבינוא-תיללכ תועמשמ הז רישל קינעמ )לוק-לפש

 .והותיצהש םייטרקנוקה םיעוריאל

 םיללוכ 'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'ו 'םכיניעל ותורעתהב םג' םירישה ינש

 דיחיה לש ותלודג דוסל תדרל ונממ רצבנש ,הניב-רס ירטלורפ ףוספסא ירואית

 ראותמ הרקמב אל .ינאישטינה "ןוילעה םדאה" לש יאקילאיב לוגלג ,רחבנה

 "הבוהצ היח" התואכ ,"וילתלת בהזב רעוב"ה איבל תומדב רתתסמה דיחיה ןאכ

 טלמנ ונממש ,םזיבשלובל תרחואמ הבוגת ןאכ שיש ןכתיי .השטינ יבתכמ

יאבלפה תודמעמה תיילעל ףיקע יוטיב ,ויניש רועב קילאיב  לש ןחוכ תדירילו םי

 הדירי לכ :רזוח לגלגל 'םכיניעל ותורעתהב םג'ב זמרמ קילאיב( תויכרנומה

 .)םיחצנ חצנל םייקתי אל ,אהיש לככ ילקידר ,יוניש לכ ;ךפהלו היילע הפוס

 תא )'קרי תחוראו סובא רוש' לע האצרהב( דקש ןושרג שריפ הז שוריפ חורב

 ונחלושמ לוכאל ,ותלודגמ דריש ,המלשב ירגלווה חבטה ץיאמ הבש ,המאקמה

 תיילעלו תיקיבשלובה הכפהמל קילאיב לש הבוגתכ ,וסרכ עקפתת רשא דע

 תוברת שיא לש ותערכה םג איה "קרי תחורא" דעב הערכהה .ןוירטלורפה

 ריעב קפתסהלו הפוריאב םיריטעמה תוברתה יזכרמ תא בוזעל קילאיבכ ינרדומ

 ינב םיאנידמו חור ישנא לש םתערכה יהוז .תולוחה ךותמ זא החמצש ,הריעצ

 ,םיטושפ םישנא לעכ םמצע לע וזירכהש ,ןודרוג ד"א דעו יוטסלוטמ ,הפוקתה

ירטנמלאו םיטושפ םייח ויחו ןאוסה ןומהה ןמ וקחרתה  .םי

 םלועב הליטהש תורומתה לעו תיקיבשלובה הכפהמה לע תרחואמה הבוגתה

 .לארשי-םעב ןיפנא ריעזב הללוחתהש תידמעמה הכפהמה לע הבוגתב םג הכורכ

 תא בעית ךא ,םיכרדה יללוסו הממשה ישבוכ ,םיצולחה תא ךירעהו בהא קילאיב

 ילמס" ארק לנויצנרטניאה ןונמהלו םודאה לגדל .םמע ואיבהש הכפהמה ילמס

 ,םייטנתוא םיירבע םילמסב םרימהל שיש בשחו ,)םינומה תוברת( "טלוקטלורפ
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 םייתרבח םיניינע קילאיב תרישב ליגרכ ,תירבעה הדובעה חור תא ואטביש

ינעו  ויהש ,םיררושמה יריעצ :הדרפה אלל הזב הז םיכורכ "םייטאופ סר�" םיני

י ,הכפהמה תונויער םע והדזהו גג-תרוקו םחל ירסח םיתעל  הלא םירישב וגצי

 לש ירטלורפ ףוספסאכ ןאכ וגצוהו ,תוילבולג תויטילופ תועפות ןיפנא ריעזב

 תקהלכ םתרישב םמצע גיצהל וגהנ םמצע םה ףאו( םיפכנו םירוכיש םיריעצ

 ,)לוכ ירסח םינפחי

ינעמ יצל ןי  'םכיניעל ותורעתהב םג' םירישה תביתכ ינפל םייתנשכ יכ ןי

 "םיבותכ" ישנא ןיב ןיועה קבאמה לש ומוציעב ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'ו

 "םינזאמ" ןועובשה תמקה םע דימו ,קילאיבו םירפוסה תדוגא ישנא ןיבל

 ןואטיבב קילאיב םסרפ ,)"םיבותכ"ל דגנ-לקשמ שמשל ידכ עודיכ םקוהש(

 לש והזחמ לש הנושארה הכרעמה ןמ תונושארה תוניצסה יתש תא שדחה

 הנפ הרקמב אלש דואמ ןכתיי 9 ,זא דקש ומוגרת לעש ,'רסיק סוילוי' ריפסקש

 קנעוהש י,רבעה שובלה ןיב ןוימדה ןיעל טלוב :הז הזחמ םוגרתל קילאיב

 םירואיתה ןיבל ,'רסיק סוילוי' תחיתפב ,ףוספסאה ירואיתל םוגרתב

 יתשב ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' סומליפה ריש תא םישדוגה ,םיטתיפאהו

 רואית םג לולכ ,רסיק תא חידהל הטלחהה תובקעב תוללוחתמה ,תוניצסה

 שאה תובהל ןיאמ" :קילאיב םוגרתב( החדהה תובקעבש עבטה תוכופהת

 שי לכו / ואבנתי םידליו וללותשי םינקז עודמ הלאה תוטטושמה תוחורהו

 תא ריכזמ הז רואית ,)"?תורזו תוכופהת ביתנל / וקוח חרואמ טשיו וכרד תחש

 ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' רישב עבטה-תוכופהת רואית

 הזחמב הפקתשהש ,ריפסקש לש ונמז תב ,תינתבזילאה הסיפתה יפל

 םיאשונ תאלעהל הליע םג יאזחמל ןבומכ שמיש רשא( 'רסיק סוילוי' ירוטסיהה

ינעמ םיילאוטקא  »); OD '<' לאה חישמ אוה ,רסיקה וא ,ךלמה ,)הנידמה יני
) Y ו') D l:Pl ()AN ':ו I כ  I N'I , יקוח תריבשכ יהומכ ואסיכמ וחידהל ןויסינ לכו 

I{EG ( ךלמ חצר םג המו ,ךלמ תחדה ,סומסוקה I C' I D E  ןוסא-ירה םיעוריא םה ,) 

 קילאיב ןתנ סרגנוקה רישב ,תוארונ עבט תוכופהתל םיאיבמה ,המיא-יברו

 םוקיב תוללוחתמה תועווזל ,'רסיק סוילוי' לש הנושארה הכרעמה חורב י,וטיב

 ,גיהנמה תחדה תובקעכ

 היציזופואה תא ףקות רישה :הזה סומלופה ריש תדיחל חתפמה ןומט ןאכ

 םע לרוג ףותיש תשוחת קילאיב שח השעמל םלוא ,ןמציוו תחדהל האיבהש

 תוארל ושקיבש ,האנקו המטשמ ילוכא "םירענ"ו "םידלי" לומ דמעש ,ןמציוו

 לעבו ררושמה לש וליג-ןב ,ןמציוו םייח ,ותדמע תא לוזגלו ותפרחב גיהנמה תא

 תמחלמב ,קומע תוהדזה שגר קילאיבב ררוע ,ולשל המוד יפוריא חרזמ עקר

 תורדתסהה תיאישנמ ותחדהל ז"יה סרגנוקב האיבהש ,וב תוגלפמה "יריעציי
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 תיביבא-לתה הנרדומה "יריעצ" תמחלמל האובב ןי 1! מ קילאיב האר ,תינויצה

 תדוגאב חוכה תודמע לע ןקסעהו ל"ומה ,ררושמה קילאיב דגנ ודגנ

 םעז לש םיברועמ תושגרל והתאיבהש המחלמ ,תיתורפסה תונותיעבו םירפוסה

 תעשב םילודג םיגיהנמ לש לרוגה ףותישו תוהדזהה תשוחת ךותמ .הניק לשו

 בוש םכיתיאר' החכותה ריש תא קילאיב בתכ ןיוע רוביצ לומ הדימעו הקוצמ

 הנועבו תעב ומצע ולש ויבירי תאו ןמציוו יבירי תא ףקת ובש ,'םכדי רצוקב

 הרהימו היפלכ ונו 1 כ םיצחהש השח םיביריה תוצובקמ תחא לכ ,ןכאו .תחא

 .הטובה סומלופה ריש לע םעזב ביגהל

 ילעב ,םייללכ החכות יריש ךות לא דציכ םידמלמ ןאכ ונודנש םעזה-יריש ינש

ינעה םג בנגתמ י,לסרבינואו ינמז-לע דממ  םיעוריאב רושקה ,ישיאה ןי

יפיצפס יפיצפס םיעוריאמ םתעיבנש ,םיריש דציכ ,ךפהלו ;םי  חפנ םירבוצ ,םי

 בישמ ובש ,הזה ילאודיווידניאה דממה .ילסרבינוא ךפונ םילבקמו תועמשמו

 לש םרקיע ,ןבומכ ,ונניא ,הנרדומה יריעצ ןיבמ וידגנתמל יומסב קילאיב

 ;כפה ןמזהש הז דבורש ןכתיי ךא ,םכותב דחא דבור ךא םא יכ ,וללה םירישה

י .םתביתכל ירקיעה עינמה היה ,ןיעה ןמ יומסל  םוגרתל הנפנ קילאיבש ןכתי

 חוכ ותואמ ,ריפסקש לש ויתוזחממ רחא הזחמ םוגרתל אלו ,אקווד 'רסיק סוילוי'

 ,םלועה תורפסב העידיה א"הב הריציה תא ןיבהלו ריכהל ונוצר :ומצע ןברדמ

 המרע יכרדב ואסכמ יטולוסבא טילש חידהל ןוצרבו תורמשמ תמחלמב תקסועה

 חורב ,אטיב "ךלמ חצר" לע ומעז תא .ורשבמ הזח התואש המחלמ ,תולתפנ

 ,תורשפאה תא לטבל ףא ןיא ,םרואל .ןאכ ונודנש םירישה ינשב 'רסיק סוילוי'

 איה םג הבתכנ 'קרי תחוראו סובא רוש' תירוקמה-תדבועמה "הדגא"הש

 .ותער ישרוחלו וביר ישנאל הבושתכ

 יריש תביתכ רחאל םיטעמ םישדוח ,ב"צרת תנשב הבתכנש ,וז "הדגא"ב

 רואית לולכ ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'ו 'םכיניעל ותורעתהב םג' החכותה

 רופיס ונינפל אופא בוש .ואסכ תלזג רחאל ותוכלממ ותדירי תונשב ךלמה המלש

 ךלמ המלש ינא" :ויעמושל רפסמ היה ריעה תוצוחב ותכלב .ךלמ תחדה לע

 ,וילע ועירי םיליווע ,עתעתמכו עגושמכ" ונתנ ןומההו ."םילשוריב יתייה

 ותדירי רואית ."וחמשי םיצצולו םילבנ ,והוררמי םירזכא ,ונממ ועשי בל-יריבא

 "םימי ילוע" :תוארוה יתש "םיליווע" הלמל( "םיליווע"ה תחמשו ךלמה לש

 .ליעל ונודנ רבכש ,םירישה תא ריכזמ ,ותלפמ הארמל )"םיליווא"ו

 'יבא' המאופב "באה חצריי ביטומ לש היצמרופסנרטה .ה
 קילאיב לש ותריצי תא םתחש ,'תומתי' רוזחמה ןמ 'יבא' רישה םגש ףא ןכתיי

יח חרוא היה רזומ' םשב ,ןושארה וקלחשו(  ,ח"פרת תנשב דוע םסרפתה ,'י
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 לש ףיקעו יומס הנעמ ראשה ןיב ליכמ ,)קילאיב דגנ קבאמה לש ומוציעכ

 עיגמו ,ומוי בורעב וייח ןזאמ תא ררושמ ךרוע הז רישב .םיריעצל קילאיב

 הרוהטהו המימתה םייחה-ךרד ךרד לש קבאמה ןמיסב ודמע וייח לכש הנקסמ;'

 תא אלא רפסמ רישה ןיא ,הרואכל .בלה-תולרעו האמוטה ,תוסגה ךרד םע

 םהיפ לבהב וימי לכ לאגתהל והובייח הסנרפה יישקש ,גזומה באה לש ורופימ

 לעש רפסב וניע ןתנ ,הרהטהו רהוטה לע רומשל ידכ רשאו ,םילרע םירוכיש לש

 ןיב תוהזה תטלוב ןכ יפ לע ףא .םייוגה םלוע תא תלמסמה, ןייה סוכב אלו וקפלד

 .ןיטולחל ושטשטינ םהיניב תולובגהש םיקרפל המדנ יכ דע ,ונב ןיבל באה

 חתופ אוה ,באה לש וייח-רופיס הרואכל וב רפוסמו 'יבא' ארקנ רישהש תורמ':'

 אלש באה .ןבה ררושמה לש וייח ןזאמב דקמתמו ,"ייח חרוא היה רזומ" םילמב

 יטנמור ררושמ ןיעמכ ןאכ ראותמ ,םייחה תמהוזב ססובתמה, יאקדנופ אלא היה

 תננר לא היוטנ ונזוא"ש ימכו "המהי םיאלפ רוניככ ובבלו ושפנב ויניע"ש

 ,םירצקתמ וימי יכ האורו ומוי בורעב יורשה, ןבה יכ תאז ןיא ."הקוחר םיבכוב

 ןיב ענ ויבאכ אוה םג . יסיסבה וייח חרוא םע ההדזמו ויבא לש ופוס תא ןאכ ןחוב

 לש "םיצוקיש ןושל תמרז" לומ דומעל ץלאנ אוה םג ,הרהטהו האמוטה תולגעמ

 ותיבל רוזחל ומויב םוי ידמ ץלאנ ויבאכ אוה םג .םיאובסו םירוכיש תרובח

י  רואיתב ."יחס תלוצממ יושמכ ,ושפנ לע חלאנו בעתנ ,ןולקיק תתושי

 קר אל לולכ ,םיליווג בוהצ רפסב ארוקה באה לומ םאיקב םיקפוסה םירוכישה

יחה חרואל ילרעה םייחה חרוא ןיבש דוגינה יחה חרוא ןיב ,ידוהיה םי  לש םי

יחה חרוא ןיבל )הרמה הפיטב ולחב אלש( תירולבה ילעב "םיריעצה'  לש םי

 הטובה הקיטאופה :תוקיטאופ יתש ןיבש דוגינה םג םא יכ ,ררושמה "ינא"ה

ירטלו רפה םיריעצה לש הפוצחהי  ןויקנב תלגודה ,ררושמה לש וז ןיבל םי

 iL יתפ  ."אבא תיב" לש ויכרעבו םי

 ,םילאוגמ םירוכיש לומ םימימת םימי דומעל ץלאנש ,באה םע תוהדזהה בגא

 רזומ' רישה .תורכש ירואית ואלמש ,"םיריעצ"ה לש םהירישל קילאיב זמור

יח חרוא הי,  חזרמה-תיב ירואיתל הבוגת ליכהל יושע ,'יבא' ךותב בלושש ,'י

 יקסנולש םהרבא לש ןושארה ורפס ךותמ ,'תירבה' קרפב ,דבכ ןשעה ףופא

 לש וירואית לומ !!.ןהוכה תמשנב הפצה ,תלוגלוגה רואיתל ןכו !)(,'יווד

' iL קילאיב דימעה ,םיוודמ ראשו תערצ יעגנ ,האמוט ,תורכש םיפוצרה ,יקסנול 

 האמוטה ךותבש הרהטה למסכ ,ןשע יננעב הפצה ,ויבא תלוגלוג תנומת תא

i ץע ןויצל תחתמ ,הלב תילט ףוטע ,באה לש ותרובק רואית .םירוכישה תלומה 

 ,תויצנצסינימר אוה ףא ליכמ ,"רשיו םת שיא .נ.פ" תבותכה התורח וילעש ,לו

 תראותמ ,'תוצח' קרפב .יקסנולש לש יווד ירואיתל ,שממ לש תוזימר אל םא

 יורקה ,'יווד' קרפבו )זצ 'מע ,םש( תונבל תותילט יפוטע לש הדזב יקסנולש לצא
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יניע יתשו" :הטושה רמוא ,רוזחמה םשכ .. ( רחמ וריחשי .נ.פכ י  םוי םוי קרו ) .

 רקוב גלשכ םיחצ םידב שובל" :קילאיב לש ורישבו( "םיירהצ גלש ןיבלי

 ברקב ונב תוזבתהו םירוכישה ברקב ותיינסכאב באה תוזבתה .)"ושפנכו

 ,תחא הנומתל ןאכ ודחאתנ ונולקב ותוארל םיצורה ,םירוכיש-םיררושמ
 לע חצינ רשא( יקסנולש תרישמ םילמ יפוריצבו תונומתב הקוזיח תא הלביקש

 .)םימיה םתואב תיאקילאיב-יטנאה הפקתמה
 לש ויבא תא קרו ךא הרואכל ראתמה ,'יבא' רישה וליפאש אופא וניאר

 ררושמה לע םג ןיפיקעב השעמל רבדמ ,םימוגעה וייח תשרפ תאו ררושמה

יטאופ סר':!'' םיניינע לעו ומצע  יתודחא הכ הארנה ,הז ריש .והוקיסעהש "םי

 ותומ :"בא חצר" לש תולצופמ תונומת יתש תחא הנומתב השעמל ליכמ, ינגרואו

יחה אשמש ךותמ ,ךרדה עצמאב וברקב רבשנ ובלש ,באה לש  וילע קיעה םי

 םוי תולעל ,ויבאכ ץלאנה ,ררושמה לש םוי ידמ ותומ ליבקמבו ;אושנ יתלבל

 ותיבל רזוחה ,םלכנה באה לש ורואית .תוירא בוגל םוי םוי קרזיהלו םודרגל םוי

 ולרוג ללכל ןאכ םצעתמ ,םיבעתנ םירוכיש ןיב םימת םוי דמעש רחאל ברע תעל

 בועיתבו האמוטב קבאיהל וחוכ לשכש ,ומצע ררושמה הז ללכבו ,םדא לכ לש

 :ביבסמש

 ,םיחורס ח!רמ ך;תב םיברק-11 לא םימו;ז-ם;י תב?/\

 .םהיוIפש סורב לא�תהו םהיפ לבה 11 מ�

 .ת;יךא בגל ךלשה ם;י ם;י ,ם;דרגל ת;ל V ם;י ם;י

 ,ן;ל�יק תת;ש ;ל� הךדחז:: ברע-תעל ;בושבו

,חכc תלוצממ יוש�כ ,;שפ J ל 11 חל�גר ב!!י;Jנ ' 
 .ינ!!ירכה ;נ;גי םלא ,;תונעל יבל עבש

 ,סנ יתיפך אלול ,ה�� יתנט� אלול ,הז;:

 ,םיעi� ;רא 1 � םע ירא 1 �ו ;פוIכ;: םע יפוIכ;: ה�ר:זאי

 ,לבכcב;: ;תא סמ!!ו לזiב; ;מע א��

 ילל�ב ;ל-ל )i י ילוא ,ה�שמנ קלחכ;: קלח

I:t ל� יקיחב יתלפתו דאמ יד: הךצ� יכ ספI;הי, 

 ,ה�לתז:: ביתנ ,;ביתנ ךר;ז ה:ז;:Pזכ דומלג אוהי

W r;ר�!!ל הו J סנ ץמ':!ו לטנ בר.מ ;שפ, 

 ,רב;:שנ יכ ,;בל דמ!! אל- דא.מ א�מז:: קעז;:בו

 . וי.מ: יצוזב;: ת��ב םאתפ ויו;זח 1J לפ'ב

 .יב� לפ� ער<;: ,ךריז:: םא ל 11 ,ר�כ;:מ א;תכ

 .םוק ףיס;ה אלו לפ�
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 לאגתהלו םהיפודיג תא עומשל ץלאנ אוהו םירוכיש ןיבל הבשנש ימ לש ובצמ

 רבכ השעמל .ותא תוהדזהל רומאכ היה לוכי קילאיבש בצמ אוה ,םהיפ לבהב

 ותורעתהב םג' ורישב ,תישיאה ותוסנתה רואיתכ ,הזל המוד בצמ קילאיב ראית

 .ונולקב ותוארל םיששה ,םילהוצ םיריבא ןיב דיחיה הזבתמ וב םגש :םכיניעל

 םג קילאיבל םיאתה ,וישעל בקעי ןיב ,םייוגל םידוהי ןיבש הימוטוכידה רואית

 ,תירולב ילעב ,"םייוג" םירוכיש ידיב הזבתמש ימכ ,ולש ובצמ רואיתל

 תיבבו יגולויבה ויבא תיבב ךנוח אוה םהילעש :'אבס לארשי" יכרעמ םיקוחרה

 .םעה-דחא ,ינחורה ויבא לש ושרדמ

 התואל אוה ףא רשקתמ ,"יבא לפנ ערכ" םילמב ואישל עיגמה ,הליפנה רואית

 לש תרחואמה ותריצי ללכ תא רומאכ תנייפאמה ,תיגולוכיספ-תיטמת תינבת

 ,ארסיס לש יגארטה ולרוג זמורמב ןאכ הלוע( ךלמ חצרו בא חצר :קילאיב

 ןיבל באה לש ובצמ ןיב תוהזה .)וב ומחלנ םהיתוליסממ םיבכוכהש גיהנמה

 ,רישה ןמ הלועה ,שגדומה ילנוסרפה ןונגסה ןמ תזמרתמ ונב לש ובצמ

 ,"ייח חרוא היה רזומ" :דיחי ןושאר ףוגב םילמ יפוריצו םילמ יובירב ןייפאתמה

 ."יבא תא יתיאר תבר אל" ,"הדבל ינזוא לא קר" ,"יבא שאר יילא הלגנ"

 ףאו, יקסנולש לשו ןמנייטש לש םהירוטנק לע יבמופב בישהל גהנ אל קילאיב

 לוזלזו לוטיב לש סחי ןיגפהל הצרש ךותמ ,םלעתהל גהנ וילא ורגישש םיבתכממ

 ונושל תא ריתהל םימעפל ומצעל השרה ,וידידי ןיב ,תאז תמועל .םהיפלכ

 תרובח תא קילאיב ראית ,רואינש ןמלזל בתכמב .ובבל לע רשא תא תולגלו

 תופרחה תא םנונגסבו םנכותב םיריכזמה ,יאנג ייוניכ תרדסב "םיבותכ"

 םיכנה לכ ופסאנ המש .םישפשפ לש ןק" :'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' רישבש

 אלש ,םיטסינרדומה לש יטסינודהה םייחה חרוא דגנכש ןכתיי ו 2 ."םיפכנהו

 םייוטיבב הלחב אלש ,םהלש הרישה ןושל דגנכו ,הפ לובינבו תורכשב ולחב

 ליכשהש ,ךנחתה וילעש ,ידוהיה םייחה חרוא תא קילאיב דימעה ,םיסגו םיטוב

 .וחרוכ לעב ססובתה הכותבש ,האמוטה תורמל ,רהוטה לע רומשל

 שמתשה הבש ,םיפודיגהו תופרחה ןושל לע קילאיב תא ףיקתה יקסנולש

 קילאיב לש ונושל תא הוושהו :םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' החכותה רישב

 ו 3 .תיסורה ןושלה לש יממעה ןשדה לכב זא העייתסהש ,תיקיבשלובה הרישל
 תא ירהש ,"לסופ ומומב לסופהיי לש תקהבומ המגוד התייה ותפקתה םלוא

 דוע ימו .ולשמ תופר(:זב לוחבל ילב ךרע קילאיב לש ויתופר(:ז דגנ ותפקתה

 .הרישה ךותל אובל הטובה םילמה רצואל השרהו ,העוצרה תא ריתה והומכ

 ,תירבעה הרישב ועבט םמצע םהש עבטמב ,םנושלב ויגישמל הנע קילאיב

 .וז ןושל עמשל םעז-תמחב קעזנש ןושארה היה יקסנולשו
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 ללותשמ ילנ�ףי םעזל רוביצה יפלכ תושידאמ .ו
-תיטמתה תינבתה אופא תרזוח הלא םינשב קילאיב בתכש םעזה ירישב
 רצוקב בוש םכיתיאר'ב .ואסכמ ךלמ וא גיהנמ תחדה הזכרמבש ,תיגולוכיספ
 לוכי וניאו וגיהנמ תא חידהש ,יוזבהו ךובנה ,ךסכוסמה ףוספסאה ראותמ 'םכדי
 יוזבה םדאה ךפוה 'םכיניעל ותורעתהב םג'ב .ומשל יואר גיהנמ וברקמ םיקהל
 .םלומגכ ויזבמל בישמו ותלפשה תמקנ תא םקונה ,ךלמ רמוא ולוכש איבלל
ינפ  םימחר אלל םהב לוrה לוrד;; ךא"( ויזבמ יפלכ זובהו האנשה ,באכה תיוור ותי
ינפ תא הריכזמ )"םכלוכל גזt:ל שאר דונמל דעו /  החכותה רישב "םתא"ה לא ותי
1 ."םכי-;ז\:! ךיא יתעדי ול ,ההא' זונגה 4  תוואתו הזע האנש תולגתמ הז רישב םג 
 הניחבה ןמ םג .תונורחאה היתונשל דע קילאיב תריציב ועדונ אל ןהומכש ,םקנ
 לש תרחואמה ותריצי תא ראתל ןיא ,תיתומכה הניחבה ןמ קר אלו ,תילנויצומאה
יח תכרב"ש ,וךשו ן(lזד םדא לש ותריציכ קילאיב  תושגרה .תטקושו תעגור "וי
 םילגתמה ,הלאמ םירעוסו םיזע קילאיב לש תורחואמה ויתוריציב םיעבומה
 .רתוי תמדקומה הריציב

 הקירמאב ועסמ תעב ,ןטק סיכ-סקנפב בתכ קילאיבש ,הז רומג-יתלב ריש

 םג' רישה תא רבוחל שריפש ךרדכ ,שרפתהל אוה םג לוכי ,ו"פרת תנשב

1 ,'םכיניעל ותורעתהב 5  ,תימוקמה תודהיה יפלכ ררושמה לש ומעזל יוטיבכ 

יח תוחרוא תאש  ,תולגל יושע ויפוריצבו רישב קדקודמ ןויע ,םלוא .בעית הי

 יריעצ ,ררושמה לש ושפנ-יאונש םג תונמיהל םילוכי ולש םינעמנה לעש

 :יומס גולאיד םתריצי םעו םמע להנמ קילאיבש ,םיררושמה

 1 ק��יו םכ f\ א ךיא יתעז: 1 ל ,הז;;,א
 ,םאי�קא הpןכ: 1
 םג;:ג;:לל ער� קימ,עא הpןג;:
 ם.כ; IJ ישמ םהלכ,א ,םכמל;ע םסלכ,א
 ,ד;ה-ורק אלל 1
 ,םהלגש ,םרrאג;:ס ,םסללן ;חנ יכ;!ל שיא
 ?ד;ע ם.כל-הנ;7 1
 טטכrיו ;תיךכ;ז הלכ;!י ;תיו!נ;: שיא
- ה�כ;זקז:: ;ת�ר�נ;:
 הג;:יאו ם.כ;נ;:כ:לל ער� הpןג;: !הז;;,א
 ה W1 ב ם.כיבפ סכ,א
 ל�רג;: ם.כ;נ;:כ:ל 1 תמ ר W נ;: ם.כ;ר W נ;: 1
 !?ה f1! ח� ם.כ;כוצמו

258 
 .'י"



 היה רזומ' רישה( 'יבא' לש ןושארה ולוגלג םג ומכ, ו"פרת תנשמ הז זונג ריש

 לש ותריש לע קילאיב לש הבוגת ליכמ ,)ח"פרתב רומאכ ספדנש :ייח חרוא

 לש הרוכבה ץבוק ,יונר ץבוקה ןמ ול תרכומ התייהש יפכ ,יקסנולש םהרבא

1 ,ןירג-ינרוגה םהרבא ירבדכש ,הז ץבוק .ריעצה פסינרדומה ררושמה 6  ליכה 

 הקיתווה תיתורפסה תוגיהנמה תפלחהלו יתורפס ךפהמל המרגורפ יומסב

 דגנכ .והנעמל סיסב קילאיבל שמיש ,הזכרמב דומעי ומצע אוהש ,הריעצב

 'מע, יוור( "ותילפב ףפעתמ"ה ררושמה-בויא לש ורואית, יונר ץבוקה ירואית

 שיאיי :תורושה תא קילאיב בתכ ,)צ 'מע ,םש( תערצב פופיחה רואית דגנכו ,)זצ

 ינאו" :להקה לש וירבד דגנכ ."הנפקה ותערצב / פפיחו ותילפ הלפי ותיווזב

 / :דימת ןהוכה רבד היהי הככ ןה / םיתמפש םגו / יתאניק אל הלא ומכב םלועמ
 בתכ ,"רוהפה רשבה םהל ספא / שפנל םיאמפ םהו םירוהפ רוהיפב עצב המ

.. ( / םאינקא המבו / וקעציו םכש 5! ךי� יתעדי ול ,ההא" :תורושה תא קילאיב . ( 

 הלא ,תורושה תדמעה ."!?השוחנ םכחצמו / לזרב םכבבלו תמ רשב םכרשבז

 ,םבתכ יקסנולשש ,םייפרקנוק םירבדל הנעמ ןכא ונינפלש ,תדמלמ ,הלא לזמ

 ברעהו םכשה ול וקיצהש לע ותרובח תאו ותוא חגנל ידכ םהב שמתשה קילאיבו

 םתלכא" םילמה :רישה זמור דבלב יקסנולש תרישל אל ךא .תירשפא ךרד לכב

 יבצ ירוא לש תיב כלכ רוזחמה ןמ 'חישמה ילכוא'ל תוזמור ,לשמל ,"םכחישמ

 תוללעתהו )חישמה ךלמה( "ךלמה חצר" ביפומ םג זמורמב הלוע ןהמו ,גרבנירג

 .וב רוביצה

 םירישה ןמ רתוי דמלמ 'םכשא ךיא יתעדי ול ההא' זונגה רישה אקווד

 ןורחאה רושעב קילאיב תרישב ללוחתהש י,ונישה לש ותמצע לע םיינונאקה

 ןיב םזינוגפנאה סחי ססבתנ רתוי םימדקומה םירישבש דועב .וייח לש

 ןובשחל שיא" :'וכלי רשא לא םהל וכלייי( תושידא לע ולהק ןיבו ררושמה-ינאה

 ירה ,הדיבכמה תוחילשה ןמ חורבלו םהמ לדביהל ןוצר לע לע וא ,)"ומלוע

 רוביצל ביאכהל ררושמה-ינאה לש זעה ונוצר אפבתמ םינורחאה םירישב

 םעזב ללותשמ רבודה ,קילאיב תריציב הנושארל .תישפנו תיזיפ ,וב תוכהלו

 םירישב .ותער ישקבמבו ויאנשמב םוקנל שקבמו ,העוצפ היחכ י,לנב:וי

 הבהא בור וילע עיפשמ רוביצהש לע ררושמה-ינאה ןנולתמ ,רתוי םימדקומה

 .)דועו 'ישפנ החש' :ינא המו ינא ימ'( ותבהאב הצור וניא אוה ךא ,הבופו

 םוקנל הצורה ,לפשומו הזובמ םדא אוהש רבוד רייפצמ ,תרחואמה הריציב

 ארזל-דע-בהוא רוביצמ אופא הנתשמ רוביצה .ותלפשה תמקנ תא ויזבמב

 .אונשו אנוש ,ןיוע רוביצל

 הומכש ,וב תינחורה תוללעתהה וא ,) REGICIDE ( ךלמה תצר לש תינבתה

 ןהו םירישב ןה ,קילאיב לש תרחואמה ותריציב אופא תרזוח ומד תכיפשכ
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 תרזוח תינבת ונינפל יכ תאז ןיא .םוגרתב ןהו תוירוקמה-תודבועמה תודגאב

-יתלב הוואגב הלוהמ ,וישרוי ינפמ תיביססבוא הדרחב הרוקמש ,תינשנו

 םהמ דרח אוהו ואסכמ וחידהל וילע ומק םינרטנק םיריעצש ,ךלמ לש תרתסומ

 . ןשארב םהל דנו םהל זב םג ךא

 תרותמ לשמל םיעודיה ,םיליבקמ םיביטומ םה "ךלמ חצר"ן "בא חצר"

1 , דיורפ 7  באה תקיחד לש הלאשמ יוזה וא ישממ יטסצניא יוטיב לכב התארש 

 גולןפןרתנאה םג .)ןוטלשה ,הכלממה ,המדאה ,השיאה( םאה שוביכו ודמעממ

ירפ  תא ,דיורפל ליבקמב ,שיג דה ,בחזח ףנט ולש עודיה תפומה-רפסב ,רזי

 תןכזב .תןנוש תויביטימירפ תורבחב "ךלמה חצר"ו "באה חצר" לש םמוקמ

ירפו דיורפ  יגהנמ וכפה ,האמה תישאר לש תינרדןמה הבישחה יבצעממ, רזי

-תולאשמל םג ,היציזופסנרטה ךרדב ,חצרהו החדהה יסקט וא ,חצרהו החדהה

 .םייאמק תוגהנתה יסופד ושפנב רמישש י,נרדומה םדאה לש תוסומכה בלה

 ןיבמ ויבירי ןיבל קילאיב ןיב יןמסה גולאידה רחא בקעמה בגא יכ ,ררבתמ

 ואיל לש ונושלב וא( תויטנרהניאה תוינבתה תחא תפשחנ ,םיריעצה םיררןשמה

 תינבת .קילאיב לש תרחואמה ותריצי תיתשתבש )"ינחורה ןומיט\!ה" רציפש

 יכ ,וירישב קר אל הלגתמ איהש דע ,ותריציב תשרשומו תיביססבוא הכ איה וז

 תוריציה לכב .םינשה ןתואב םהב קוסעל רחבש ,םימוגרתבו םידוביעב םג םא

 םייומידה ךותב ,"ינא"ה ראותמ םהבש םייתוכלמה םייומידה םיטלוב תורחואמה

 ףוספסאכ דימת םיראותמ םיביריה .ויבירי תא ראתל רחב םהבש םייאבלפה

 םוד םלאנ םיקרפלו ,זובב אוה עירמ םיקרפלש ,ירציו ךפכפה ,טושפו ינומה

 .התעבבו הדרחב

 םיליכמ תמגרותמ המרד ,הדגא ידוביע ,םיריש ןאכ ורכזנש תוריציה לכ

יטצמ 'תןמתי' רוזחמה םג .עבצו םקרמ יזע ףוספסאה ירואית םכותב  תוניצסב ןי

 תושנ ןומהו ,הזמ חזרמה-תיבב םאיקב םיללוגתמה םירוכישה תומישרמ ןומה

1 דקש ןושרג ירבדל ,רומאכ .הזמ תוטושפה קושה 8  סובא רוש' הריטאסה תדמלמ 

 תוכרעמה דודיש לעו תיקיבשלובה הכפהמה לע קילאיב תבוגת לע 'קרי תחוראו

יניע-תריאמ הנחבא לע .הכפהמל הוולתנש י,דמעמה  ,רמולו ףיסוהל שי וז םי

 חיגולוכיספח דיורפ לש תפומה-רפסמ םג ונוזינ קילאיב לש ףוספסאה ירואיתש

1 • ןומחח לש 9  םע שגפמה ןמלו ,קילאיב לש ותבישח לע הארנכ עיפשה הז רפס 

 .ריבכמל ףוספסא ירואית היפנעל ותריציב בלשל קילאיב לחה ויתונויער

 ,ררושמה "ינא"ה תומד תא קילאיב ראית םהבש ,םיירטיל;:יה םייומידה

 ,ןיבירי תומד תא ראית םהבש ,םייאבלפהו םיירגלווה םייומידה םתמועלו

 םתרישב םמצע תא ראתל וגהנ הלא .םיריעצה לש ימצעה יומידל םג םימיאתמ

 .)עמשמ-יתרת( הנחמה ךות לא םילבקתמ םניאש ,םיעורצ םינפחי לש ףוספסאכ
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 .הזה-םלועה ימענמ לכמ הנהנו ןופס ןומראב בשויה, דיגנכ וראית קילאיב תא

 קילאיב לש ותריציב לביק ,תירבעה הרישב זא ללוחתהש ,תורמשמה ףוליח

 יפוליח לש םיביטומה םיחן;ר הי�וסל תרחואמה ותריציב .םינפ המכו המכ

 םגו ,"ינעהו ךלמה ןב" ביטומ לע תויצאירון הלאב אצויכו תוהז יפוליח ,תודמעמ

 תמגודכ ,חדומ ךלמ לש ורואיתש דוע ריכזנ ,םוכיסל. דחוימ ןויד םיעבות הלא

 חומשל עדוי אלא ולרוג רמ תא הכבמ וניאש ,'קרי תחוראו סובא רוש'ב המלש

 דרמה לחהש ינפל דוע םנמא בתכנש 20 ,זונג םע-רישב יוצמ ,ושיר ףרח וקלחב

 :ולש הקיטאופבו קילאיבב

 ,לל l1 ו;ני יב ן 9Tf ו:: םא

 ,לל�ת\:,\ אלו בק\:,\ אל בק

 ךלאו יל קר W \:,\ קר�
 ·ךלנז( שי ,ם;שלש ל;מו;נק:

 יפוליח לש םייטקלאיד םיכילהת ותריציב ראתל הברהש קילאיב יכ תאז ןיא

 יפוליח ,תוקיטאופ לש ןתליפנו ןתיילע ,תודמעמ לש םתליפנו םתיילע ,ןוטלש

 ,'דקתשא ילועבג' ורישו 'הרי.עצה ונתריש' ותסמ :האר( דועו םייתורפס םימעט

 ביטומב ומצע קיסעה ,)"אב שדחה רבכו ךלוה ן�יה דועיי קרפב ןאכ םינודנה

ידע היהשכ לפשומה ךלמה  הדמעה ןמש ,עדי יכ תאז ןיא .ותלודגו וחוכ אישב ןי

 םרטב דועש ,רעשל וליפא ןתינ .הגיסנ ךרד אלא ןיא ומצעל רציבש המרה
 תילנויצומא קילאיב ןנוכתה הטילשה אישב ןיידע היהשכו וב דורמל וליחתה

 וקיסעה גיהנמב דרמהו תוגיהנמה יאשונ .טיברשהו רתכה תריסמלו החדהל

 דרמ תונש תונורחאה ויתונשבש אלא ,ותריצי רחשמ השעמל ותוא

 י,שיא ןווג אשונה שבל ול ונתינש חוכה תודמעמ ולשנל םנויסינו "םיריעצ"ה

 רבחמה בצינ ,תמדקומה הריציב .םימדוקה וילוגלגב ול היהש הזמ הנושה

 ,'דימתמה' ,'שערה לילב'( וב םידרומה ןיבל גיהנמה ןיב םייניב תדמעב עלבומה

 ,ומצע קילאיב אוה גיהנמה ,תרחואמה הריציב .)דועו 'םיהולא רסומ הז םג ןכא'

 המינה ןאכמו ,םעה-דחאכ דגבנ ינויצ גיהנמ וא ,דגבנ הבישי-שאר אלו

 ןמציוו אוה חדומהו דגבנה גיהנמה רשאכ םג .הפירחהו תישיאה תילנויצומאה

 תשוחת ליעל תוארהל יתיסינש יפכ הלגתמ ,)'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר'(

 לומ ,הרצ תעב םילודג םיגיהנמ לש הווחאה שגר ךותמ ,ותא הקומע תוהז

 .םיניוע םיריעצ

 יריעצל וירישב קילאיב הנוע דציכ תוארהל ןויסינ השענ הז קרפב

 .ודגנ ונווכש הלאל דחוימב ,םהיריש ךותמ תורושל זמור אוהש ךות ,םיררושמה
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 םרקיע תא ,הכ דע רקחמבו תרוקיבב ףשחנ אלש ,הז דבורב תוארל ןיא ,םלוא

 יאדווב ונבוהש ,ויריש ךותל ררושמה בלישש תויזולא ונינפל .הלא םיריש לש

 םיעבתנ ונא םויכו ,ןמזה ךשמב המעמעתנ ןתמצע ךא ,רבדב םיעגונה לצא

 הפי וחוכש י,שיאה דממה דצב .ןשרפלו ןתולגל ידכ תקדקודמ הריקח תכאלמב

ילסרבינוא םידממ םג םירישה םיליכמ ,ומוקמלו ונמזל  םידכולה ,םיינמז-לעו םי

 עודי ביטומ ,רומאכ ,אוה "ךלמ חצר"ו "בא חצריי לש ביטומה .בחר ישונא ןיינע

 תוגהנתהה לע ססבתמה ,ללכב תינרדומה הבישחבו תינרדומה תורפסב

 םג י,טנוולרל וכפוה יללכהו ישיא-ןיבה ויפואו ,רתא לכבו רוד לכב תישונאה

 .םיריעצהו קילאיב ןיב תוישיאה תובירמה לע חלכ דבאש רחאל

 הז גולאידש ,ךכב איה םיריעצה תריש םע קילאיב ךרעש גולאידה תובישח

 תיגולוכיספהו תיטמתה תיתשתה תא "ינחורה ןומיטא"ה תא ףושחל רשפאמ

 יובירה ףרח ,התודחאב עתפל הלגתמה ,קילאיב לש תרחואמה ותריצי לש

יפאמה ינונגסהו ינויערה י,רנא'זה  .התוא ןי

 תורעה

 הנש ,םיבותכ( "םכדי רצוקב בוש םכיתיאר" רישה דגנ ורמאמב יקסנולש ,לשמל ,ותוא ראית ךכ . 1
4 ,ב"צרת ןושחב ח"כ ,)גלר( א 'ליג ,תישיש . 1 1 . 3 1  קילאיב לש סרגנוקה ריש תא גיצה ובש ,) 
1 'מע ,)ג"משת( רימש :הארו .םינוקזל רקעה ררושמל ול דלונש ,ןבכ 1 4 . 

 ,) 1960-1887 ( רציפש ואיל ירטסוא·ידוהיה גולוליפהו רקבמה עבטש גשומ אוה "ינחור ןומיט�" . 2
 תויורידסל בל·תמישו טסןלטב היוהש האירק לש תודותמ וחתיפ הקיטסיליטסב וירקחמש
 תוריצי דחאמה ,ישפנ-ינונגסה שרושה וא ,ןומיט�ה יוליגל דע ,וכותב תויביטומו תוילקיסקל
 תימדקאה הארוהה לעו "השדחה תרוקיבה" לע תובר ועיפשה ויתוטיש .רצויה ותוא לשמ תונוש
 .םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב תירבה-תוצראבו הפוריאב
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 הפ' כ"א תאמ ,ונמזו ררושמח 'קסנולש ה'פרגונומה לא לא ,לשמל ,תונפל לכו' ן"נעתמה . 3
) 1  !'ראכ ס"תורפ :t ח ס"חח רפסה לא ',קסנולש לש תנחוכה ונ'ע תחת הכתכנ וזש םגה ,) 966
1 תנשמ טרוטקוד רוכ'ח לע ססוכמה ;ג"משת( ט'כש 'ז תאמ ,לארש'  ות'שאר" רמאמה לאו ,) 978

1 ( ר'משו ן'רפלה תאמ ,"ים'נזאמי לש 979 (. 
380 יל'ג ,ץראה ,"הצקה לא הצקה ןמ" ורמאמ האר . 4 26 ( ,כ"צרת טכשכ ח"' , 1 . 1 . 32 (. 
 . 82 ימע ,)ח"שת( רכוחל . 5
1 ימע ,)ג"משת( ר'מש . 6 3 1 1 1 2  . 

1 ,ז"טשת ,ךורכ ל"' :םגרת ,ה'נאמ וז,"טר לא ז,ורג'א:האר ד. 1 9 1 1  כתכ ,הנושארה םעפכ . 8
22 םו'מ תרג'אכ ור'ש לע ה'נאמל .9 . 3 1 1 ,)ג"משת( ר'מש :םג האר .  24 122 . 

24 ,רכד . 8 . 1 2 . 1 926 . 
 .ט"פרת ןס'נכ ד"' :ז יל'ג ,םש ;ט"פרת יכ רדאכ ז"' :ג יל'ג :א הנש ,ם'נזאמ . 9

,ובי . 10  .וע ימע )ם'ר'ש( '
1 1  .ט ימע ,סש . 
1 2 5 םו'מ תרג'אכ .  . 2 . 1  .זר ימע ,ד ,זיירג'א :האר . 929
1 3  .ל'עלמ 1 יעה האר . 
 ם'זונג ם'כתכ רפסב בוש ספדנ אוה . 4 ימע ,)א"שת( ו ,ק'לא'ב רבזל יתסנכיכ םסרפתנ ר'שה . 14

1 ימע ,)א"לשת( 52 . 
1 5  .ל'על 4 יעה האר . 
1 6 1 ( ן'רג"נרוגה .  43 ימע ,) 984 4 1 . 
1 7 1 ימע ,)ט"צרת( ד'ורפ .  90 1 7 7 1 ן'קדוכ :םג האר :  934) ( IJ < > I J K I N I 22 ימע ,)  1 6  . 
 תורפסל גוחה םעטמ ןו'ע'םו'ב האש'נש "ק'לא'כ תר'צ'כ ת'סנאסנ'רה הר'טאסה לעיי ותאצרהב . 18

 תר'טפל הנש ם'ש'מח תאלמכ ,ב'בא'לת תט'סרב'נואכ ת'רבעה תורפסה רילחל ץכ ןוכמו ת'רכע
 ·ק'לא'ב

1 9  גולוכ'ספה לש ו'כחכ ן'במ ד'ח'ה אוהו ,ח"פרת תנשב ת'רכעב רוא האר ד'ורפ לש הז ורפס . 
 'תלב'קש ,ק'לא'כ לש ם"טרפה ם'רפסה תמ'שר 'פ לע( ת'טרפה ות"רפסב ק'לא'כ ק'זחהש
 "ד'ל 'תלב'קש 'נפל כתכנ הז קרפ .ק'לא'ב ת'ב להנמ ',קסרסובוד ןתנו' רמ לש ותוב'דאב
 .)וז המ'שר

1 ימע ,)א"לשת( ס'זונג ם'כז,כ . 2 )( 40 . 
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 םוקמ דארמ

 .ה"צרת ביבא-לת ,רבחמה תאצוה ,קילאיכ ישוריח זולימ :' ירניבא •
 תירבעה תורפסה זושלב היצטונדה דמעמל( "בוקייצייצ לכא המו לטיג הלשיב המ" :א רהוז-ןבא •

1 רבוטקוא( 23 ,תורפסה ,)םינורחאה תורודב -6 ימע ,) 976 1 . 
 ך"שת םילשורי ,רפס תירק ,קילאיכ נ"ח תרישל היצנררוקנוק לגס ייו יא ןשוש-ןבא •
1 ילוי( ז"לשת זומת ,המ ,םינזאמ ,"תודליה תריש :קילאיבו דיורפ ,תרווזדרוו" :ד ךברבא • 97 7  (, 

1 ימע 1 2 1 ) 1 :םג האר . 02 ן  A IJI,RnA 
 .ג"ישת ביבא-לת ,תירבעה ןושלה דעו ,ג"ליו קילאיכ ןושלכ םיר,כחמ :א זינורבא •
 . ך"שת ביבא-לת ,ריבד ,רפסה-יתכל ,כילאיב לט היפרגוילביכ :מ דלפרגנוא •
 םילעפמ ,הקיטוימסלו הקיטאופל רטרופ ןוכמ ,הלחתהה תירכטה םירליה תורפס :א קפוא •

יאטיסרבינוא 1 ביבא-לת ,םי 979 . 
 .ד"משת ביבא-לת ,ריכד ,םירליה תורפסכ קילאיכ לש ולטופ נ"ח תומוג :א קפוא •
 ,ריבדו דנלבילקב תודהיה-יעדמל ןוכמה ,היגולותנא :,כילאיכ נ"ח תריש ,)ךרוע( יח ןלרוא •

 . א"לשת ביבא-לת
 .ו"שת ביבא-לת ,ריבד י.כתכ לכ ,)גרבצניג יא( םעה-דחא •
 . )פ"טכש םירבד :רוציקכ( .ה"צרת ביבא-לת ,ריבד ,ג-א ,הפ-לטכש םירכר ,נ"ח קילאיכ •
 . ח"צרת ביבא-לת ,ריבד "כילאיכ נ"ח יכתכ לכ ,נ"ח קילאיב •
 :רוציקב( .ט"צרת-ח"צרת ביבא-לת ,ריבד ,רבוחל יפ :ךרע "כילאיב נ"ח תורגיא ,נ"ח קילאיב •

 . )תורניא
 .ש"ת םילשורי ,קילאיב דסומ ,םייח י,כרפ ,נ"ח ,קילאיב •
 ביבא-לת ,ריבד הלפרגנוא ימ :ד"היבלמה "כילאיכ נ"ח לש םיזונג םיכתכ ,נ"ח ,קילאיב •

 . )םיזוננ םיבתכ :רוציק םשל(.ל"שת
 יד :ךרע ,חסונ יפוליחו תואובמ תיוולב תיעדמ הרודהמ ,)ח"נר"!,ז"רת( םי-,יש ,נ"ח קילאיב •

 ביבא-לת ,ריבדו ץכ זוכמ ,דלפנש יר ,רימש יז ,רנטרט יש ,טיבש יע :הנשמ יכרוע .ןורימ
 .ג"משת

יחתה חפוקת :ינש ךרכ ,השרחה תירכטה תורפסה "!,ורלות :א רוא-ןב •  ביבא-לת ,לאערזי ,הי
287 ימע ,ג"ישת 2 1 3  . 

1 ( דקש :ךותב םנוכ .ב"שת כיכא-לת ,תיזג ,קילאיכ לש וילקשמ ,צ"ב םולשנב • 8 'מע ) 974 1 -52 . 
 . ח"םרת השרו ,הריפצה סופד ,זטטראסנטרטר זוא רטטרטווכירפש טשירוי :א ןייטשנרעב •
1 עבש-ראב ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא "לילאיכ ל I\ ' הירוזורפה :' ןוקב • 983 . 
1 עבש-ראב ,ןו ירוג-ןב תטיסרבינוא ,שידייל "!,ירנט זיכ ,לי'איכ :' ןוקב • 987 . 
 . א"צרת םילשורי ,העד ,הזילאנאוכיספה רואל ויתוריציו קילאינ .נ.ח :' רקב •
 םשל רוביח( ורור ינכו ,כילאיב נ"ח לש םתריציכ תיפארגויבוטואה המאופה ,תידוהי לארב •

1 ינויב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה טאניסל שגוה .רוטקוד ראות תלבק 983 ( . 
 תורפסב םילשורי ירקחמ ,"התורצוויהב תירבעה תיפארגויבוטואה המאופה" ,תידוהי לארב •

 . 38-24 ':בע )ה"משת( םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ח ,תירבע
 ,ררושמה תדלוהל הנש האמ תאלמב( קילאיב נ"ח תריציל שדקומ י. ,ףסאמ ,)ךרוע( יה לזרב •

1 ביבא-לת ,םירבעה םירפוסה תדוגא ,רוקמ תירפס 97 5  . 
 תאלמל קילאיב נ"חל :ב ץבוק( ,וז העשב ,)"קילאיב לש ונקויד תומדל"( "ןמאנה" ,ח"' רנרב •

25 ימע ,)ו"ערת זוויס( ופי ,)תיתורפסה ותדובעל הנש ה"כ 8 . 
 ד"משת ןוושח ,ביבא-לת , 46 , 77 זותיע ,"תילארשי ץרא תרפסמכ זאי הריא" ,תירונ ןירבוג •

1 רבוטקוא( 1 ( ה"משת ירשתב ד"' ,רמשמה לע ;) 983 0 . 1 0 .84 ( . 
4 יליג ,אכ ,םינזאמ ,"תיווסומ הבהא תרהצהכ אובמ" ,תירונ ןירבוג •  ח"משת בא-זומת , 3

1 טסוגוא-ילוי( 22 ימע ,) 987 1 9  . 
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 ,ט"שת א"ת ,יקסרבט , I רילאי-כ י I ררפ ,'ב ןרוג •
 המדקההו רעשה דומע( רנאל :I ור ןיא רטד'לס"לאפ טש'רו' ,קראמ ש"פו מ"ש גרובצנ'ג •

1 גרוברטפ ,)ת'סורב 90 1  . 

 .ו"כשת ,ב יבא-לת ,כתכב הלכשהל 'לארש'ה ןוכמה תאצוה ,ק'לא'כ לש ותר'צ' :מ 'נשכוד •
1 ן"מ ב"ע טרופקנרפ ,דוד'ההו הח'דכה רפ :I :א בובא'ורד • 922 . 

 . ד"לשת ב'בא-לת תט'סרב'בוא ,ץכ ןוכמו הא'רק ןמ'ס ,ןושלהו תוארמה :' 'תרפאה •
 'קסבולש לש ו'תוסמ ן'ב :'תורפס ךפהמל הלועפ-ת'נכותכ ת'טאמארד המ'אופ" :א ן'רג-'ברוגה •

''וד' ו'רוכ'ב רפס ן'בל '.  תורפסה רקתל ןושארה 'אט'סרב'בואב'בה סבכה ,סנכה רפס :ךותב '
1 ב'בא-לת תט'סרב'נוא .ר'מש הו'ז :הכרע .ת'רבעה 984 . 

 .ו"משת ד"מח ,םע-רוא  תותוכטכ 'קסנולש :א ן'רג-'נרוגה •
 . ז"'שת ם'לשור' ,בתכב הלכשהל 'רבעה ןוכמה ,ק'לא'כ נ"ח 'ר'של ם'קרפ הרשט ,ט"' ןמלה •
 ,)ט"לשת-ט"פרת :לבו'ה רפס( ם'נזאמ :ךותב ."'ם'נזאמ' לש ות'שאר" .ר'מש הו'זו ת'גח ןירפלה •

6 'בוח ,חמ 37 'מע ,)טיילשת ר"א ןס'נ( ב'בא-לת , 5 23 . 

 .ם"שת ם'לשור' ,ק'לא'ב דסומ ,ונתורפסכ םירכשמו ז,ומכ :I ומ :ש ן'קלה •
 . זיילשת ם'לשור' ,דחואמה ץוב'קה ,הסמכו רופ'םכ ק'לא'כ :'וסיכל 'ול'ג ן'כ :ש ססרו •

 . ג"לשת ס'לשור' ,ןומדקא ,ה'פרגו'לכ'כו האר�מ :ק'לא'כ 'ר'שכ ןושלח ,)ךרוע( 'ד אנט
 ,א"מ ראותה תארקל רמג תדובע ,תוטמשמו חנכמ :ק'לא'כ נ"תל 'ד'מתמה' חמאופה :ש רנטרט •

 . )ל'סנטס( ו"לשת ב'בא-לת רןט'סרב'נוא
1 ב'בא-לת ,ס'לעופ ת'רפס ,ונמזו ררושמח יק :I נול :.r ' 'א ,ב"א הפ' • 966 . 

י .ל"' ,ןהכ • י ,סטידאלטמ ט'מ רטד'לס"לאפ טשידי  טוט'טסנ'א רעכעלטפאשנס'וו רעש'די
י 1 קרו' ו'נ ,אווי 9 5 7 1 תרודהמ לש תבחרומ הרודהמ(  9 1 2  ( . 

1 ב'בא-לת ,ם'לעופ ת"רפס  לש הק'טאופב ם'ר,"ט הריש תו'תשת :צ זול • 984 . 

 ב'בא-לת ,ר'בד ,'ש'לש רפס ,)ק'לא'ב רכזל( תסנכ ,"ם'נושארה ק'לא'ב 'מי" :פ רבוחל •
 . 78-48 'מע ,)ח"צרת(

 ,ד"שת ביבא-לת ,קילאיב דסומי ריבד ,ויתוריצין יייח ;,ילאיכ ,'פ רבוחל •
1 'מע ,ח"שת ב'בא-לת ,ר'בד ,ד ,חשדחח תירכטח ז,ורפ :I ח תודלוז, :פ רבוחל • 88-37 . 

69 'מע ,)ו"ערת( ופ' ,ב ץבוק, וז העשב ,"ק'לא'ב לש ונונגס" ,מ"א ץ'שפ'ל •  :ורפסב םנוכ . 59
 . '''שת ס'לשור' ,ב ,ם'רחכב ם'כתכ

.נ�יח ינאח ןמ חדרפח :ד ןור'מ •  .ו"משת ב'בא-לת ,החותפה הט'סרב'בואה '
 . ז"משת ביבא-לת ,ריבד ,ח�יל ,חאוכ :'ד ןורימ •
 ,איי'שת ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ ,ןחוכ יננא :ךותב ,"הגשהל רור'ב ן'כ :םע רמז" :ד ןדס •

,)JH 'מע -  . 
 .ג"כשת ב'בא-לת ,ר'בד ,ןונ:.זיח- ן'י ןיכ :ד ןדס •
 . ה"נשת םילשורי ,ןומדקא ' I 'י�איכ תכ :t זנכ :,ז I יריי ז I יכו C ,'ד ןדס •
1 ביבא( ב'בא-לת תט'סרב'נוא , 1 'בוח ,א ,תורפסה ,"ושדוק תרמשמו שרוחה" :ד ןדס •  'מע ,) 968

36 42-. 

1 קרןי-ויב ,אוריי ,ךארפ�' רט.lז· .. ךיי ר .t זד ןופ רצוא רטד ,'ב בוק'צוטס • 95U . 

 . ח"שת ביבא-לת ,הדסמ , I '''רא''כ "פמ ,'מ ןהידבוע •
-( 'מע ,ט"צרת ביבא-לת ,רפס-ת'רק ,ס'סובד " :ת'נמרגנ;ן ,ונאטו םטוט :ז ד'ורפ • 1 7 7  ( 19 . 

 ,רפסה סופד ,סיסוכד 'י :תיבמרגמ ,"נאח ר:.ז' חזירבאחו ןובזחח ר.ט· �יכורןכי c �ח ,'ז דיורפ •
 . ח"צרת ב'בא-לת

1 ,ו'שכע :'ק'לא'ב לש הר'שה תונמוא תונוכתמ המכ לע" .'תרפאה "ו 'מ 'רפ • 8 1 7  ב'בא-לת 
) 1 96 6 . 43 'מע ,)  7 7  

 .ד"לשת ביבא-לת ,םייאטיסרבינוא םילעפמ ,לi"�א"כ יריש לש יטנאמ :t י: חנכזנח ,ימ ירפ •
 . ד"כשת ב'בא-לת ,תורפסל תורבחמ ,הריש יבויט ,א"ד ןמד'רפ

 .ד"שח ברבא-לת ,הגד ירפס , I ר"ראיכ "ר ..   םינרי .t ' :םתייןחכ םירנר ,'ר רוצ •
 יקסנולש '.קסבוח'נרשט ,ק'לא'ב 'ר'שב( ם"טכאזכור-'טנאו :I "טנאמור ז,ודו :I ' :ר רוצ
1 ב'בא-לת ,סוריפפ ,)'ח'מעו 985 . 

 ו"כשת סילשור' ,רפס ת'רק ,)ק'לא'ב ב"ח לש ותר'צ'ב ס'נו'ע( רתת :I מה אינלה :ע חמצ •
 . )ו"לשת :תבחרומ ת'ש'לש הרודה:.ז(

30 ,ו'שכע :'ןדס בד לש ק'לא'כ רקח לע" :נ ןורדלק • 1 'מע ,)ה"לשת ויתס( 29 82 1 65 . 

. r .. נז·ר I 'י�א .. כ ןמחכ :t ייח ,'י ךנזולק .. i א"ישת ביבא-לת ,ריבד ,ר .. רח . 
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 'מע ,ב"משת :יבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,)היגולותנא( המצ II יארב הריש ,תור םולב-ןוטרק •
9 r2-ז . 

 .ח"צרת-ז"פרת ביבא-לת ,ריבד ,ב-א ,וירפוסו רור ,ח"' יקצינבר •
 ןויצ-תביח ךרד הלכשהה תרישמ רבעמה :הרישב רבעמה תפוקתב תומרונ יפוליח" ,רהוז טיבש •

1 רבוטקוא( 23 ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,תורפסה :"ףסאיחא חול'ב ה"חתה תרישל  'מע ,) 976
68-50 . 

 ג"משת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה , 1933-1910 :לארשי"ץראב ס"תורפסה ס"חה .רהוז טיבש •
 ביבס '''אב תירבעה הרישב סזינרדומה תיילע :הרישב הלוכסא תיילעיי רוביחה לע ססובמ(

 ,רהוז-ןבא רמתיא תכרדהב ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח :"םיבותכ' תצובק
1 לירפא ,ביבא-לת תטיסרבינוא 978 (. 

 ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,)היצטרסיד( הניגנו לקשמ תוסישכ תויוחתפתהו סיסבל :ע טיבש •
1 ביבא-לת 978 . 

 .ג"משת ביבא-לת ,ץכ ןוכמו דחואמה ץוביקה ,תימז,ירה הכפהמה :ע טיבש •
1 ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,היגולואיריאו הריש :ע טיבש • 987 

1 ביבא-לת ,םילעופ תירפס ,היווהה תואלמל הגר II ה :א ד"בש • 968 . 

 ,רבוקיר'צ ,סירלי תורפסכ ה"ש II מה ןמ תוינכת( II 'שומו ןסש רוככ :ינו II כצא ,הניד ןרטש •
1 ביבא-לת 985 . 

 ,תורפס( בירעמ ,)'םלענה ךביתנל' קילאיב לש וריש לע( "תינקמוח הבוהא תובקעב" ,הויז רימש •
1 ,)תרוקיב ,תונמא 2 . 1 . 1 979 . 

1 ביבא-לת תטיסרבינוא ,)היצטרסיד( סינושארה "ילאיכ יריש ,הויז רימש • 980 . 

 ,)גרבנירג יבצ ירוא תעפשהב קילאיב בתכש ריש לע( "וצברמ םואתפ םק ירא דציכ" ,הויז רימש •
24 ,תונורחא תועידי . 7 . 8 1  . 

 יטילופה דסממה ןיב 'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' קילאיב לש סרגנוקה ריש" ,הויז רימש •
 האצוהה תיב ,ןונויד ,ןורוא לכימ :הכרע ,תורפסל הירוססיה ןיכ :ךותב ."תורפסה דסממו

1 'מע ,ג"משת ביבא-לת תטיסרבינואכ 3 1 1 1 2  . 

 ביבא-לת ,סוריפפ ,)קילאיב נ"ח תרישב יממעה דוסיה רקחל( תולגה ררושמ רצרצה ,הויז רימש •
 . ו"משת

 ביבא-לת ,סוריפפ ,)רעונלו םידל'ל קילא'ב תריצי רקחל( סירליל סג תונומזפו סיריש ,הויז ר'מש •
 . ז"משת

 תנשל 'ףסיחא חול' ךותמ "םות' ריש"( "ןק'לאיב לשמ אוה יתרגיאי רישה םאה" ,הויז רימש •
9 'ליג ,ס ,םינזאמ ,)ב"סרת 1 'מע ,)ז"משת רדא-טבש( 8 3 2 . 

1 'מע ,)ג"לשת תבט( ביבא-לת ,ול ,םינזאמ :'קילאיב תבהא":מ ר'מש • 9 1 1  ןינ II :ורפסב סנוכ . 
24 ,ז"משת ביבא-לת ,דבוע-םע ,םיררושמ השימחו םישולש סט :ישיא 9 . 

1 ביבא-לת ,ריבד ,ורור ינכו קילאיכ :ז רואינש • 95H . 

 . א"'שת ביבא-לת ',בועמש .ויתוריציכ קילאיכ :ז אריפש •
 . ו"כשת ביבא-לת ,ש"מא ,קילאיכ תרישכ םימתיר :ז אר'פש •
 . ד"לשת ביבא-לת ,ש"מא ,)רקחמו ןייע( וז,ריש תוכיז,נכ "ילאיכ .נ.ח :ז אריפש •
1 םילשורי ,ק'לאיב דסומ ,תרוקיכה יארב היגוסל ותריצי קילאיכ :ג דקש • 9 7 4  . 

r C . N .  Bialik With S<>me C<>mparative <> ,!:ח V ili . A Study <> •. the Writi טיי , rbJch   • 
. 77 )( 1 . csis ) .  U " i vc " s i t y  ( )1· O x f(" li  Aspects ( "  

, usw()rt h " .  Midstream ז)( u ,  B i 'l l i k  (Ind W נ urics  ( ) j' FrcI   ך c I  � ch, l)<'lvi d .  " Sc r hc רנ;  r I \/ • 
. 39 43 . cr 1 ,)7,) . pp ך Vl) l .  XXV ( X ) .  OC!<JI 

. 1 946 ,. hridgc , M ,ISS ן lic, C'" n t ח  e ,  W " l t e ,'  J "ckson . t'rom C lassic 10 R<>ma "!:! • 
. 1 959 . g, Y"le U . I' . ,  N e w  H"ven 1 ח "r()ld . Shelley ',  Mylhmaki � ,13 ר 1()()n • 

. 1 934 , u<Jn ן' '' B()d k i n . M " uu . Archelypal Patterns in I'<>etry, Oxf()rd U . P . ,  L • 
Poetry , Religion & Philosophy ,  F()lcrI)ft 1 ח'ype Images i ח I"Ull .  Sludies i זv , B()d k i n  . 

.)( 1 97 ,$ I" es 

. Curt i u s ,  E" ncst R"bc r t .  t:uropean Lilerature & the IJatin Middle Ages, 'rrans .  B y W • 
. 1 953 , e( )n B ()() k s ,  N c w  Y<Jrk  R.  

 1 957 . I J . P  .  New Y <Jrk ח()! Frye , N<J t h r<Jp . Anal<>my or C rilicism.  P r i n c c  • 
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. crg,  Ll)uis .  The Je\\'s in Russia, Ya\" U .  P . .  , N c w  \; avc n .  \ Y'+4 lר recn נ( • 
CSt , Legend, Myth and Magic in the lmage of the Artist, Y,, \c  U ,  P . ,  Ncw  Kris ,  • 

, avc n .  \ Y7Y \\ 
c Dralnatic M()n,,\ogue in Modcrn וו Langbauln , R()bcrt . The Poetry of Experience (T • 

. 963 \ , Litcrary Tradit io n ) ,  Norton , Ncw Y"rk 

d Litc l ary Rc\ati()ns  C .  Confrontations ( StlIC\ics in the Intc \ \cctua\   Wc\\ck ,  • 
,) tury  l\ t h c  Unitcd States D u ring thc \ 9 t h    d   Y ,      al ו  

U , \'()ןג. . P . ,  Ncw J c rscy   
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 קילאיב תוריצי חתפמ

 )ו"משת( תולגח ררושמ רצרצח- א
 )ז"משת( .םידליל םג תוכומזפו םיריש- ב

 )ח"משת( אצמית ןיאמ חרישח- ג

1 איבא 76- 1 1 ג : 73 2 1-1 1 8 ,38 ,33 , 

1 4 0  , 1 64 , 2 1 1 , 257-254 , 259 

1 , 12 א םרבא ,םרבא 1 5 

 , 25 ב : 18 א העבראו השולש תדגא

53 , 73 , 1 1 1  , 1  243 ג : 43

 22 ב דרי דא

 , 36 ג םכשא ךיא יתעדי ול ,ההא

259-258 

1 א תעקוב בלמ יוא 1 ג : 68 22-1 1 6  , 

1 27 1 25 , 1 42 , 23 1 

 א ךעלעמיוב עקנינירג יד רעטנוא

1 0 1 ב : 6-105 1 1 , 1 05 ,36 ,35 , 

1 29 , 1 30 

ינפוא 1 ב םי 64 

 40 , 38 ג : 7 ב האור ןיאבו דחא דחא

 50 ג תועמדה ירחא

6 א יתומ ירחא 1  97 , 40 , 39 ג : 

 57 ב : 45 א םיתש תחא

 43 ג : 34 ג תרגיא

 35 ג : 51 , 40 א הנטק תרגיא

1 א ןלייצרעד ךייא לעוו ךיא 49-148 

1 ב : 104 אטאטש הטיחש ןיא 22 

 )'הגרהה ריעב' :םג האר(

268 

1 ב ןופיסה שיא 83-1 8 2 1 , 39 ג :  6 1  , 

1 7 5-172 , 1 7 7  , 1 79 

26 ג םיהולא רסומ הז םג ןכא 1 

 103 , 35 ג םעה ריצח ןכא

1 ג הדגאה לא 8  , 78 , 97 , 1 03 , 1 05 

80-67 , 48 ג תמה היראה לא ,65 , 8 1  , 

1 06 , 1 67 

25 ג ררושמה לא 24 , 80-67 

 , 35 ,: 13-22 , 19 , 8 , 5 א רופיצ ה לא

50 , 5 1  , 1 62 , 1 6 7 6 , 59 ב :  1  , 

1 55 ג : 24 5 1 , 1 83 1 82 , 223 , 

24 1 

1 ג קנרטספ ל"א 03 

1 ב םוש ףולאו תולצב ףולא 34 , 1 4 3  : 

 243 ג

1 א איבנה והילא 6  23 ב : 

1 ב תיב ףלא 22-1 21 , 1 7 4  

 20 ב ךלומ ףרוחהש וארת לא

 )יללוע בכש :האר( הללועו םא

 , 159-156 א הכרבל הנורכז ימא

2 1 (}-209 

 ג : 71 , 68 א תעדל ךשפנ תא שי םא

35 



1 א ינועבצא 6 4- ב ;  5 ,33 ,32-3 1 ,24 

5 1  , 1 23 , 1 90 

1 ב סירפסה ןורא 27 

1 ב ףוג לעב הירא 1 1  , 1 54-1 53 

 , 30 ג ; 26 א סינינפכ הלוחש ץרא

56 55 

1 ב סדור ריעצ ךירשא 86 

7 , 23 ג ; 73 ב ; 8 א הרותה להואב 8  

1 ב אבא תיבב 9  , 49 , 52 

1 , 173 , 94 ב הניגב  :סג האר( 74

 )קריה תניגב

29 ב קריה תניגב ,8 , 3 1  , 94 ,69 ,4 1 , 

97 , 1 1 1  , 1 39 , 1 44 , 1 47 , 1 63 , 

1 6 5  , 187-1  227 ג ; 73

4 א אווש תוחטבהב 5 24 ג ;  1 

 47 ב ינוטק לא ירענ האוב

1 ג ; 175 ב ויתס סויב 0 7  , 1 33 

 ב לגייטש 15 ןיא רעטצנעפ סייב
66-64 

4 , 41 א תרפ רהנ ןיב 1  , 4 6-42 , 59 , 

96 , 1 4 , 36 ב ; 72 1-39 , 5 1  , 59 , 

60 , 89 , 1 1 5 , 1 32 , 1 46 , 1  ג ; 54
64 

1 ב לוריבג ןבא לש סותי תיב 0 1  

1 א סלוע תיב 1 ב ; 06 3 1  234 ג ; 

 66 , 62 ג סי יכרכב

 26 ג סי בלב

1 , 97 ב ; 8 א שערה לילב 57 , 26 1 

1 ג הניגנמב 6 7  הניגבמ :סג האר( 

 )הבהאל

1 א רכגב 7 1 , 45 , 42-41 נ ;  24 , 

1 76 1 7 5  68 ג ; 

1 א הגרה ריעב 1 ב ; 04 1 3 , 1 22 ; 

 200 , 62 ג

1 ב סע תכרב 1 6 , 1 56 

1 ב הר;עtב 1 1 ג ; 6 59 , 1 82 

1 ב חופת לשב 50 , 1 7 5  , 35 ג ; 

228-2 22 

5 ב ; 44 א לארשי תב 1  

1 א יתבושתב 0 1  , 1 24 , 134-1 26 , 

1 4 1  , 1 42 , 1 4 3 1 ב ;  1 1 ג ; 9 36 

26 , 199-180 ג דקתשא ילועבג 1 

1 ב ץראב תולילע ורבג 79 

1 ב רוביגה דג 55 , 1 6 1  

9 א ריעב דודג 6 2 ב ;  2  , 1 1 5 , 1 24 , 

1 46 , 1 1 ג ; 74 79 

1 , 60 , 29 ב יידג ידג 65 

1 ב ןושלב יוסיכו יוליג 80 , 1 69 1 68 ; 

 249 , 232 , 43 ג

1 ב ןענייו רימ ךיז טסולג 25 

 , 24 ג ; 62 א סכיניעל ותורעתהב סג

35 , 37 36 , 243 , 254-246 , 257 , 

258 

1 א ליל ידמג 7 ב ; 07 2  , 99 , 1 1 1  , 

1 32 , 1 1 ג ; 75 36 , 1 59 

 37 ב ןותחתה ןדע ןג

1 א הלוח תסיסג 1 ב ; 59 4 ג ; 23 1  

5 א טראוו עטצעל סאד 4 1 ב ; 104 ,  1 2 

1 א רבד 03 , 1 1 ב ; 04 2 1  , 1  , 62 ג ; 22

200 

1 , 139-136 ב בר 50 1 49 

 95 ב הרעמב ךלמה דוד

5 א רשעתמ לד 1 24 ג ;  1 

58 ג הנמאנ העמד 57 
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1 ב םא תועמד 1 1 23 ג :  22 , 209 , 

2 1 3  

8 א תופיפרקו תונג ךרד 5-84 

 56 ב ויניינקי םדאה

 , 22 ב : 96 , 75 , 29 א ףתכהו הפיאה

1 75 

 137-136 ב הבושת לעבה

1 א הכרבה 73 ב : 36 ,42 ,37-36 , 1 9  , 

1 50 , 1 1 , 43 ג : 75 1 5 , 1 59 

1 ב דמלמה תיבב ידגה 6-15 , 1 52 , 

1 6 1-160 

1 ב גדה 5 1  

1 א תורימזה תולוקה ,יוה 68 

5 ב ימעמ תא תכלוה 1  , 53 , 6 1  ג : 

1 89- 1 88 , 236 

1 ג השייבתנ הרצוצחה 0 1  , 1 06 

36 , 5 א ןולחל הבשוי איה 35 , 

6 , 59 ב : 93-80 1  

 235 ג יחא םולש היה

1 , 29 א השוריה 1 ג : 68 1 3 , 1 24 

1 ב תרשמה םותיה 53 

24 ג ךפנכ תחת יניסינכה 1 

 235-233 , 200 ג יתברא הלילה

1 , 43 ג : 20 א הדגאו הכלה 95 

1 א תינוכמה 5  , 1 7  , 1  , 29 , 8 ב : 05

45 , 6 1  , 1 33 , 1 39 , 1 44 , 1 47 , 

172-163 

78 ג המרב םש ףעה ךאלמה 77 

1 ב רינה עבצו הריפצה ץילמה 9  

1 ב רפעמ םירענתמ םה 1 3 

1 ב יקסניוול חונמה 33 

9 א דימתמה ,8 , 5 1  , 68 , 1 1 ב : 32 7  , 

1 8  , 64 , 8 1  , 96 , 1 1 0 , 1 27 , 1 3 1  , 

270 

1 5 7 1 , 78 , 28 , 23 ג :  04 , 1 90 , 

225 , 26 1 

 , 34 , 33 ב : 107-105 א רעיב רענה

1 28 , 1 33 , 1 5 1  , 1 62 

1 א ירבעה רפסה 7  , 1 9 1 ב :  1  ג : 3

1 93 , 1 95 , 1 99 

 235 ג תובערה םייניעה

24 ג לגהו רוצה 1 

9 ב תמו ץיצה 1  , 1 1 ג : 69 70 

2 ג ץיקה 2 1  

 )ינע תווקת :האר( דמלמה ירוהרה

5 , 37 א הליל ירוהרה 1  , 1 43 1  ג : 42

1 3 1 0  , 28 27 , 35 , 60-58 , 88 , 

90 , 1 09 , 1 1 0 , 1 34 

1 א אצמית ןיאמ הרישה 66-163 , 

1 1 4 , 1 1 ב : 73 1 , 9 ג : 08 0  , 

25 24 , 3 1  , 93-81 , 1 64 , 205 , 

2 1 7  , 236 , 240 

1 , 107 ב הכופהתה 5 7  

1 א לעושהו םילוגנרתה 42 

1 א ךאלמה לאשי םאו 40- 1  , 67 ב : 39

7 1 2 , 8 ג : 91 ,  1  , 40 

 , 39 , 36 ג : 64 , 61 א ואצמת יכ היהו

40 

 40 ג שיאה ימ יהיו

1 ב ןוטק רענ יהיו 1 4 , 146 

1 א הדיסחה ףנפנתו 1 ג : 66 1 3 ,30 , 

1 1 4 

1 ב םעפה תאז 62 

1 , 94 , 67-66 א רהוז 1 ב : 06 9 , 1 3  , 

72 , 1 1 1-99 , 1 27 , 1 3  ג : 2-131

1 2  , 62 , 9 1  , 1 06 , 1 4 1-107 , 1 59 

\ 
 



7 א יתחנא חורל יתירז 1 234 ג ;  ,2 1 0  

4 א םינצבק לבח 9  , 100-99 , 1 03 , 

1 1 ב ; 04 1 8 , 1 22 , 1  34 ג ; 23

1 ב ןושל ילבח 2 5  , 1 4 1  , 1  43 ג ; 80

51 ב שחנהו הווח  , 73 , 1 75 

 36 ג ; 64 , 60 א חרב ךל הזוח

57 ג םידמולמה תעדה ירכוח 56 , 

223 

59 ב ; 51 א םיאפור ושוח 58 , 1  ג ; 23

24 1 

27 ג םולח ךותב םולח 26 

1 ב ביבא ןויזח םולח 08 1 22 ג ; 07 1 

1 , 102 , 33 א יגפ לע הפלח  ב ; 06
1 20 , 1 25 , 1 30 , 1 2 ג ; 87 1 5 ,38 , 

233 

1 א יבהז סווט 72-1 70 , 132 

1 ב ; 102 א המינtכ תונtט 20 

 42 , 38 ג ; 62 א םכמע יקלח יה'

51 , 50 , 8 א טייחה הנוי  , 52 , 64 , 88 , 

1 0 5  , 1 5  , 97 , 93 , 33 ב ; 5-150

1 27 , 1 28 , 1 29 , 1 33 , 1 6(} 1  ג ; 59
1 5  , 1 1 8 , 1 42 

 66 , 62 ג תודלי

 200 ג ; 48 א תודוס טלופ הממדה םי

1 , 42 ג ובבלכ ול רסני 82 

 110- , 49 א )ב"נרת( וישעו בקעי

1 1 5  , 1 1 ב ; 66 1 1  , 1  , 93 ג ; 24

1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 

1 , 5 א )ג"פרת( וישעו בקעי 1 5-114 , 

1 66 , 1 87 ג ; 73 86 , 1 42 

4 א ןג יל שי 1 5 , 50 ב , 59-58 ,  1  , 

1 49 1 48 , 1 5 5-15 3  

 80 א רפע ינשי

 , 87 , 45 א די תילגרמל טשופ שי

90-88 , 1 72 

 133 א בלה עגעגתיש שי

1 , 20 א תומתי 42 , 1 1 ב ; 73 29 , 1 27 ; 

1 ג 0  , 16 , 28 , 1 1 6 , 1 38 , 243 , 

260 

5 א חדינ בכוכ 1  

 234 , 226 ג םיבכו םיציצמ םיבכוכ

1 ב תונליאה םיאנ המכ 5  , 1 1 1  , 1 48 

1 , 33 ב ירכרכ 33 , 1 42 , 1 62 

4 א הלילב אלו םויב אל 1  

 40 ג םיהולא ינארה אל

7 , 60 א רקפהה ןמ רואב יתיכז אל 1  ; 

1 , 97 , 54 , 43 , 38-37 ב 1 1  , 8 ג ; 

23 20 , 35 , 38 , 2 1 7-200 

1 ב איה ימ שיא עדי אל 57 

5 ג ןדרי תודגמ אל 1 50 

 62 ג םעה דחאל

1 א ידבל 1 , 66 , 64 ב ; 06  , 28 ג ; 30

1 1 2 1 1 1  

1 א היפש תונבל 5  , 45 ב ; 91-90 , 

1 64 

 143-142 ב הכונחה דובכל

1 א הדוד יכל 1  76 ג ; 31 , 26 , 

4 א הבוט ןבא ימל 5  

2 ב ; 96 , 49 א חרוק תורצוא ימל 2  

1 א שרמה תלשממל 1 ב ; 02 24 , 1 20 , 

1 25 , 1 1 ג ; 35 6 1  , 179-175 

2 7 1  



 ב ; 104-96 א תולוחמה לע חצנמל
32 , 125-1 1 5  , 1 2 ג ; 75 1 5  

3 ב ; 103-99 א תוניגנה לע חצנמל 2  , 

125-1 1 7  , 1 75 , 187 2 ג ;  1 5  , 242 

1 , 20 ב םעב םיבדנתמל 75 , 1 56 ,2 1 

6 , 53 א םלענה ךביתנל 1 5 ב ;  1  , 60 ; 
 241-235 , 23 ג

1 א םירפסה ןורא ינפל 24 , -140 

68 , 59 , 20 ב ; 142 67 , 1  ג ; 80

2 1  , 40-39 

122-1 א רדגה ירוחאמ 16 , 1  ב ; 23
1 9  , 45 , 50-48 , 93 , 1 78 , 1 82 , 

1 86 , 1 24 ג ; 90 23 , 1 44 , -152 

155 , 24 1 

1 א רעשה ירוחאמ 6  , 1 7  , 36 , 23 ב ; 

45 , 1  64 ג ; 24

1 ב ; 9,8 א םיינעה ינבמ 7  , 1  23 ג ; 27

1 , 39 א שאה תליגמ 5 1  249 ג ; 

יח חרוא היה רזומ 1 , 38 ג י 42 , 

255 254 , 259 

1 ב םהיעוצעצו ידתו ישומ 54 

1 ב זורחה ךרד לע האחמ 52 

1 , 168-166 א ריעל ץוחמ 1 ג ; 87 5  , 

127-122 , 1 3 1  , 1 38 , 238 

259 ג ; 61 א ?ינא המו ינא ימ ,40-39 

 80 , 12 א ?אניטשיל ריע עדוי ימ

1 , 54 א ןטראג ןיימ 53 

1 א די ןמא הכימ 6 1 , 23 ב ; 95 ,  48 

1 ג הבתכ יל ןטק בתכמ 89 , 235 

 97 , 96 ב אבש תכלמ

 22 ג רצמה ןמ

 80 ג הבהאל הניגנמ

 220 ג םיכרכה תשולשו ילדנמ

2 72 

1 א םלועל אב שדח גהנמ 73-1 72 

 64 ג םיל רבעמ

1 , 39 ג ןוקתל לכוי אל תו�עמ 6 1  , 

172-168 , 1 79 

1 ב ; 96 א ת 1 דלי השעמ 7  , 19 , 22 , 

93 , 1 06 , 1 1 5 , 148-147 , 1 49 

1 , 59 ב ןורכיז תבצמ 39 

 , 34 , 32 ב ; 98-94 א םינגונ תלהקמ

125- 1 1 3  , 1 4 3  

1 ב הצפקמ 55 , 1 6 1  

1 ב ףוכרמ 56 

5 א םיקחרמב ט 1 שמ 1  , 1 24 , 125 , 

1 36 , 1 4 3  

 , 57-56 א )ד"סרת( ףרוחה ירישמ

1 ב ; 62 9  , 38 , 1 1 1-99 , 1 50 , 

1 6 1  , 1 7 5 23 ג ;  22 , 1 59 , 2 1 5  

1 ב םינורחאה רבדמ יתמ 75 

1 א רבדמ יתמ 60 ב ; 04 ,44 ,40 , 1 3  , 

67 , 97-70 , 1 1 6  , 123 , 156 , 157 , 

4 ג ; 190 1  , 44 , 62 , 1 1 4 , 20 1 , 

234 , 246 , 249 

 82 , 56 , 32 ב הדנדנ

1 ב תונשונ 6 ג ; 04 1 60 , 221-2 1 8  , 

223 , 235 , 24 1 

 29 ב ; 16 א לא עטנ

2 , 61 , 23 ג העמדה הפטנ ףטנ 1 0  

5 ב רחוס 3  , 1 8 1 6 ג ;  3  , 1 4 1  , 1 6 1  , 

1 68-162 , 1 79 

1 ב תרחרחס 64 

1 ב ; 69 א חיפס 79 ,93 ,35 , 1 9 , 1 3  , 

1 8 1 1 ג ;  2 1 1 , 1 35 , 1 44 , -15 7  

159 

 



1 א תישארב רפס 3 , 25 ב ; 05 1  , 34 , 

48 , 1 28 , 1 30 , 1 33 

1 ב םירשוח םיבע 57 

1 , 18-17 ב ץיקה רבע 30 , 1 06 1 05 

1 3 1  93 ג ; 

1 א שפשפמו דמוע 24 , 139-134 , 

1 4 2  , 97 , 77-74 , 67-66 , 20 ב ; 

1 2 ג ; 25 1  , 24 1 

1 א הריהב ךניע 1 2 

1 ב רחשה תלייא לע 57 1 56 

 200 ג הטיחשה לע

1 , 66 ג םמשש םכבבל לע 4 1  

125 א שרדמה תיב ףס לע , 1 24 ,5 1 , 

1 40 , 1 36 , 1 42 , 1 4 1  , 64 , 57 ב ; 

1 ג ; 68 , 66 1 0 , 1 09 ,99 ,78 ,49 , 

229 

 97 , 96-9 :! ב זפ שרע לע

1 א תובא רבק לע 25 1 24 , 1 42 , 

1 ; ב ; 66 1 , 78 ג 73 1 3 

 73 ב לארה שאר לע

15 א םישליש לע  

1 ג ; 39 א ןולחה תחיתפ םע 59 

1 ג ; 39 א שמש םע 06 

1 , 150-149 א תורתסנב קסע 60 

28 א הליפתב הצע 25 , 4 1-37 , 48 , 

50 , 5 1 1 ב ; 56 , 53 ,  53 ג ; 04 ,24 , 

55 , 1 83 , 1 67 1 66 ,6 1 , 222 22 1 

1 , 69-64 , 60 , 34 ב םיחרפ ץיצע 74 

 228 ג ; 80 א חישמה תובקע

1 א יבא קדנופ 68 

1 א ול שי ינולפ 4  , 45 , 47-46 , 53 , 

1 , 60 , 24 ב ; 65 , 59 00 , 1 42 

1 ג ; 19 ב ביבא ימעפ 82 , 24 1 

122-1 ב ; 104-99 א סכילהערפ 1 8  ג ; 

2 1 5  

1 ב שרפ 55 , 1 64 

5 ב ; 53 א לילצ ליצ 1  , 1  , 236 ג ; 49

237 , 24 1 

1 ב תרופיצ 75 

1 , 68 , 63 ב לזלז ול חנצ 1 6 

1 א םירירפצ 1 ב ; 06 3  , 1 9  , 72 , 

1 1 1-99 , 1 27 , 1 3 1  , 1  , 62 ג ; 33

1 0 7  

1 ב יאצ ימוק 1 ג ; 79 82 

1 א ךל יאצו ימוק 1  , 3 1 1 ג ;  00 , 1 82 

 64 ג ובלכ אניטק

4 , 34 ב רופיצ ןק 4-35 , 89 

 226 ג סישחנל וארק

 ג ; 26 א םכדי רצוקב בוש סכיתיאר

36 , 226 , 243 , 250 , 252 , 253 , 

254 , 257 , 258 , 26 1 , 262 

 66 ג ; 64 א חרז יבר

1 ב הליל יזר 3 ג ; 52 1 27 , 34 , 48 , 

1 99 , 24 1 

24 ג ; 80 א סידוהיה בוחר 1 

1 ג בושייה ןויער 67 

 , 200 , 38 ג ךרבע דחא שמש וק קר

235-229 , 2 4 1  , 242 

 , 39 ג ; 185-181 ב די רחאלכ תומישר

1 4 1  , 1  ,רחוס :םג האר( 79-161

 שיא ,ןוקתל לכוי אל תוףעמ

 )שרמה תלשממל ,ןופיסה

2 73 



1 א העבש 29 

1 א הכלמה תבש 7 1 , 45 ב ,  24 , 1 27 

1 ב ךבוש 4 7-146 

1 א קרי תחוראו סובא רוש 8  ג ; 25 ב ; 

243 , 252 , 254 , 260 , 26 1 

 , 35 ג ; 64 , 63-62 , 60 א ישפנ החש

259 

 , 29 ב ; 17 א הכאלמהו הדובעה ריש

45 , 1 24 , 1 63 

 82 ג ףסכ ריש

 35 , 23 ב ; 16 א שרע ריש

32 ג המותי הריש 3 1 , 34 

 ,תודלי :סג האר( 66 ג סוי לש סיריש

 )סי יכרכב

3 ג לארשי תריש 1  , 106-94 , 1 08 

1 , 5 א יתריש 2  , 79-66 ,62 ,58-57 , 

1 70-168 , 1 1 ב ; 74 1 (}- 1 09 , 

1 1 1  , 1 27 , 1 1 , 8 ג 37 6 1 5  , 

2(} 1 8  , 23 , 33 , 34 , 36 35 , 44 , 

2 7 4  

2 1 0 , 1 99 ,143-107 ,79 ,9 1 ,65 

2 1 1  , 2 1 7  

8 ב הריעצה ונתריש 6  , 1 23-1  ג ; 22

1 , 43 ג ; 42 , 29 1 0 , 1 96 1 94 , 

200 , 232 , 242 , 248 , 26 1 

1 ב יללוע בכש 58 , 1 60 , 1 62 

 25 ב סימדה תלשלש

6 , 34 , 32 ב תונב יתש 1-53 , 1 49 

 54 ב שי יל תונב יתש

1 ב סינוי ימואת 22 ג ; 24 1 

1 ג, ; 80 , 53 א בר היהא רמאת 66 

1 , 28 ג ; 64 א תוצח ןוקית 36 

 , 23 א קידצ תריצעל רוביצ תינעת

1 4 1 ב ; 8-146  93 ג ; 36

5 , 50 , 48 , 37 , 30 , 8 א ינע תווקת 1  , 

 28 ג ; 64

1 ב לוגנרת 47 



 םיניינעהו תומשה חתפמ

1 , 79 א םהרבא ,לטיבא 78 

1 , 76 א קחצי ,ירניבא 1 ב ; 78 82 , 

1 8 7  , 1  264 ג 88

24 ג ; 33 , 31 א לאוי ,ןוסלבא 1 , 264 

1 , 64 , 49 א רמתיא ,רהוז-ןבא 76 , 

1 7 8 1 ב ;  82 , 1 44 , 1 43 , 264 , 1 87 

1 א םהרבא ,ןשוש-ןבא 7 8 1 ב ;  5 1  , 

1 88 

 )הטשפה :האר( טקרטסבא

1 גדוד ,ךברבא 3  , 1 1 4 , 1 42 , 264 , 

266 

1 ב םהרבא ,ןינורבא 1  , 1 52 , 1 7 1  , 

1  264 ג ; 88

 רכומ ילדנמ :האר( י"ש ץיבומרבא

 )םירפס

1 ב אגרש ,ןוזמרבא 8 7  , 1 88 

1 ב דראווה ריאמ ,סמרבא 90 

 247 , 244 ג םירפוסה תדוגא

1 א ל"זח תודגא 7  

1 א םידלי תודגאו םע תודגא  ב ; 56
40 , 74 72 , 89 88 , 96 

 79 א ןהכה ם"דא

 63 א ןוילע םדא

 יריש ,הבהא ירופיס :האר( הבהא

 )הבהא

1 ג יכדרמ ,זיירפנרהא 5 7  

6 ג רבשמ ,הדנגוא 2  

1 גחבש ,ךוברווא 6  

2 , 5 א הדוא 8  , 3 1  , 5 4  , 72 66 , 

1 35 1 34 , 1 6 1 25 ג ; 63 ב ;  , 1 9  , 

42 , 64 , 67 , 79 

 20 א "םש להוא"

1 א הינוריאוטוא 4  , 38 , 48 , 53 , 60 , 

1 , 42 ב ; 74 8 1 63 ג ;  ,39 ,36 ,24 , 

1 76 , 22 1 

1 א יפרגויבוטוא ,היפרגויבוטוא 4  , 

40 , 57 , 66 , 7 7  , 78 , 1 25 , 1 56 , 

1 6 1  , 1 70- 1 66 , 1 76 1  , 24 ב ; 73

3 1  , 4 1 1 ג ;  2  , 88 , 1 43 1 1 2  , 1 5 7  

4 א היפוטוא 1 45 ג ;  66 , 2 1 8  

1 א לאירזע ,ינמכוא 78 

1 , 93 , 32 א השמ ד,לפרגנוא 0 7  , 

1 4 3  , 1 1 ב ; 78  264 ג ; 88

1 א האיפוטמונוא 1 ב 08 37 , 1 45 

1 52 , 168 , 1 69 

1 ב ; 95 א תאצוה ,"ריפוא" 0  , 1 1 4 , 

1 24 

1 א לאירוא ,קפוא 23 , 1 09 , 1 06 , 1 6  , 

1 1 ב ; 78 3 1 2  , 25 , 1 1 1  , 1 1 4 , 

1 24 , 1 29 , 1 33 , 1 62 , 1 86 , 1  ג ; 88

1 32 , 1 42 , 1 59 , 264 

1 ב םילמ רצוא 63 , 1 44 1 4 1 ,30 , 1 0  ; 

2 , 48 ג 1 7  , 250 

1 , 97 ב ךלמילא ,םירפא ךברוא 88 

2 75 



 68 א הירוטרוא

1 א הליג לאירוא 43 

1 ב םייח ,ןלרוא 33 , 1  , 242 ,ג ; 88

264 

 , 64 , 52 , 30 , 29 , 9 , 8 א םעה-דחא

1 4 ב ; 22 1  , 67 , 80 77 , 83 , 85 , 

92 , 1 42 , 1 46 ג ; 44 ,43 ,32 ,29 , 

56 , 60 , 63 62 , 89 , 1 1 2 1 1 0 , 

1 1 2 , 1 39 , 242 ,228 , 1 7 1  , i 5 7  , 

264 

 182 ג תרבח ,ףסאיחא

6 , 55 ב היגולואידיא 7  , 1 35 

1 , 5 א תידיי הקיטמוידיא 4  , 27 , 77 , 

88 , 1 09 , 1 1 5 1 1 4  , 1 77 1 6 1  ב ; 
1 1 , 93 , 88 ג ; 78 09 , 1 23 1 22 , 

1 6 5  

3 א תויטרקניסוידיא 1  , 1 4 1  

1 א הילידיא 1 7 , 1 23 , 1 52 , 1  ג ; 54

1 59- 1 44 

1 , 98 א םירויא 56 ב ; 43 ,23 , 1 06 , 

1 1 1  , 1 1 4 , 1 28 , 1 38 , 1 55 , 1 62 

1 א ןורייא 1  , 40 , 48 , 57 1 ג ; 55 6 7  

1 , 25 א ץרה ילתפנ ,רבמיא 1 4 ג ; 2 7  

1 א תוילנוסרפמיא 70 , 1 66 , 1 34 , 1 4  ; 

 92 , 23 , 9 ג ; 86 , 66 , 54 , 47 ב

 ב יטסינויסרפמיא ,םזינויסרפמיא
1 1 ג ; 04 28 

2 ג היצקובניא 1  69 ג ; 23 , 

1 ג םזילאודיווידניא 7  , 26 , 1 28 

 )ךופיה : האר( היסרורניא

76 , 63 , 39 , 8 א הינוריא 75 , 92 , 

1 32 , 1 34 ב ; 70 33 , 47 , 1 32 , 

1 6 1 1 86 , 78 , 64 , 36 ג ; 59 82 , 

90 , 1 03 , 1 63 , 1 70 , 1 89 1 88 , 

2 76 

238 , 24 1 

52 א תיטמרד הינוריא 5 1 , 64 , 85 , 

1 9 1 1 90 

 )הינוריאוטוא :האר( תימצע הינוריא

40 א ווזאלא , 1 1 , 48 47 , 65 5  ב ; 1
57 , 6 1  , 1 62 1 1 , 36 ג ; 53 66 

1 67 , 1 79 

1 , 77 א םזירוג לא ,הירוגלא 4 1  ב ; 
84 83 ,74 ,73 , 1 1 1 26 ג ;  , 1 2  , 

28 , 33 , 64 , 76 , 88 87 , 92 , 98 , 

1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 6 , 1 34 , 1 26 , 1 6 3  , 

1 8 3  

8 ב היגלא 8 4 ג ;  2  

 )הזימר :האר( יביסולא ,היזולא

1 ב היצרטילא 7 ג ; 69 1  , 1 06 

1 א םהרבא ,חילמלא 9  

 242 ג הילדג ,ישוקלא

1 ב קחצי ,ןמרתלא 62 , 1 86 

1 ג ןתנ ,ןמרתלא 3  , 209 

 )תוינש : האר( תויטנלוויבמא

1 א המרגאנא 46 

1 א ןאיטסירכ סנה ןסרדנא 23 1 22 ; 

 24 ב

 55 ב םינוטנא

1 , 62 א יאורה-יטנא ,רוביג-יטנא 2 1  , 

1 6 2 1 53 , 1 1 ג ; 80 69 1 68 

1 א תויגולנא 28 , 1 26 , 1 1 3 ,75 ,59 , 

1 29 

1 א )טרופופר המלש( 'ש י,קס-נא 03 ; 

1 ב 2 1  , 1 23 

74 א הטודקנא 72 , 1 1 ב ; 46 36 

 :םג האר( 93 ג םע-יריש תופוסא

 ,ל"י ןהכ ,קראמו גרובצניג

 )יקסבוגרב



1 א יפא ,סופא 76 ב ; 34 75 , 88 , 

97 1 ג ; 96 8  , 98 

1 , 74 א ידוראפ סופא 36 1 34 

3 א הפורטסופא 1  , 1 34 , 1 40 , 1  ב ; 37
1 , 67 ג ; 60 , 59 80 , 1 88 , 1 90 

1 9 1  , 229 

1 , 31 א םזירופא 75 1 74 , 1 6 1  85 ג ; 

 70 ג הזואיתופא

1 א תויטמרג יפא ,םרג יפא  , 85 ג ; 69

88 , 1 65 

1 , 59 ב ףטיפא 37 

1 ג גוליפא 80 

1 ג ; 86 , 54 ב יפא ,הקיפא 03 , 1 06 , 

20  )סופא :םג האר( 243 , 1

1 ב , 29 א ןוימלתיפא 2 , 82 ג ; 37 2 1  

1 א יטטסקא ,הזטסקא 1 ב ; 04 0 7  , 

1  79 ג ; 22

 א יטסינויסרפסקא ,םזינויסרפסקא

1 4 2  

5 ב ; 42 א יטורא ,הקיטורא 1 45 ,32 , 

1  23 ג ; 23

1 א קחצי ,רטרא 47 1 46 

1 ב שודקה י"רא)ה( 0 1  

 29 ב יאכרא ,םזיאכרא

1 א יפיטיכרא ,תויפיטיכרא 1 ג ; 20 1 7 

1 א ויתמ ,דלונרא 37 

1 א הקיטאופ סרtיז 4  , 20 , 6 1  , 1 0 2  ב ; 
44 42 ; 68 , 1  ,ץנרקנרא , 20

24 ג המלש 1 

1 39 , 1 68 1 6 5 263 ג ;  7 

66 ג ידקרא 45 , 2 1 8  

 לארשי-ץרא

 25 ב י"אב יטילופה בוטיקה

 29 ב י"אב קילאיב יריש תטילק

1 א לזאב 3 7  

1 ג ןאיטסבס ןהוי ,ךאב 26 

7 ג קוראב 1  

7 א סותאב 2 1 ב ;  57 , 1  , 26 ג ; 62

1 08 , 1 4 1  

9 ב בקעי ,טהב 7  

1 א ףסוי ,וקדוב 4 3 1 ב ,  06 , 1 1 1  

 242 , 234 ג לראש ,רילדוב

 266 , 263 גדומ ,ןיקדוב

 260 , 252 ג םזיבשלוב

 32 א ריאמ ,קאסוב

1 ב )ע"כ( יאנתסוב 70 

 , 33 , 29-28 א ףסוי דוד ,ןייטשנרוב

1 29 , 1 42 , 1 7 8  

1 , 97 ב ונורב ,םייהלטב 88 

1 א תיאחסונ ,תיתימ היפרגויב 4 1  , 

1 6 1 143-107 ג ;  , 1 7 1 3  

1 ג ןאו גיוודול ,ןבוהטב 25 

 קילאיב

26 א ויתורגיא 1 ג ; 25 3  , 93 ,87 , 

1 1 8 

1 א ונויכרא 53 

 29 ב רוביצב ותולבקתה

87 א 'םילמ רקח' 1 ב ; 85 0 1  , 

1 1 1  , 1 43 

 40-37 , 36 ג "הקיתשה"

 44 , 53 א םישימחה לבוי

 23 ב םישישה לבוי

1 , 5 א תודיסחל וסחי 60- 1 44 

 30 ב ויפלכ םיכרועה סחי

2 א "תינונאק" הקיריל 1  , 39 , 4 1  , 

5 1  , 24 , 9 , 8 ב ; 63 , 60 , 55 , 54 , 

8 � 5 1  , 57 , 58 , O � 4 � 1  ג ; 08

36 , 9 1  

2 7 7  



1 א ל"ומה 5 1 ב :  2  , 2 1  

1 ב הרומה 9 1 4  , 7 1  

 76 , 7 א שדחמה

 תוריצי חתפמ : האר( 56 ב יאסמה

 )קילאיב

 80 א שידיימ םגרתמהו דבעמה

3 ב : 93 1  

 37 ב תינמרגמ דבעמה

 29 , 25 ב ימואלה ררושמה

1 א םידליה ררושמ 5  , 1 7  ב : 
1 86  99 , 64 , 32 ג , 7

1 א םגרתמה 1 , 31 ב : 03 2 1  ג : 

244 , 253 

 , 44 ב : 17 א ויתואצרהו וימואנ

88 82 , 1 62 , 1 87 

87 א ןושלה דעוו אישנ  ב : 85
1 0 1  , 1 1 1  , 1 4 3  

1 א ךרועה 3  , 1 8  , 1 1 ב : 03 2 1  ג : 

37 

1 ב ןשרפה 73 , 1 87 1 83 

 :וירפסו ויריש יצבוק

1 א ב"סרת תרודהמ 1  , 1 7 ב : 42 1  , 

74 

1 א ח"סרת תרודהמ 42 

1 א ג"פרת תרודהמ 2  , 22 , 1 1 0 : 

1 4 3 1 ב :  06 

1 ב ג"צרת תרודהמ 24 

1 א 'םע ירישמ' 5  ג : 22 ב : 80 , 43 , 

32 , 64 

1 א 'רעדיל' 5  22 ב : 

 , 16 א 'םידליל תונומזפו םיריש'

95 , 98 , 1 07 , 1 1 ב : 42 87 7 

95 א 'םיידיא םע יריש הרשע' , 1 6  

3 א תימדקא הרודהמ 2  , 6 4  , 1 42 , 

2 78 

1 1 ב : 43 4 1 3  

 :וייח תונחת

1 , 95 , 52 א )ןילהוו( ידאר 44 

1 א ןי'זולוו 4 5 , 1 44 , 1 1 0 ,23 22 

1 4 6 1 ב :  36 1  77 ג : 35

1 ב רימוטי'ז 35 

1 ב ץיבונסוס 4  

1 ב הסדוא 4  , 1 58 , 1 25 , 1 1 4 ,7 1 : 

1 ג 5  , 36 , 1 1 2 1 1 1  , 228 

1 ג השרו 5  

1 א ןילרב 1 0 , 1 05 ,98 ,95 , 1 6  ב : 
1 0  , 23 , 1 1 6 , 1 1 ג : 28 5  

1 א ביבא-לת 6 1 5  , 20- 1 9  , 1 0 5  : 

1 : 23 ב 1 ג : 29 5  

 56 ב הניול הנורחאה ותעיסנ

24 ג בקעי ,גנירביב 1 

 22 א ףסוי ,ןמלטיב

 , 27 ג דרול ,ןודרוג 'גרו'ג ,ןורייב

96 94 , 1 05 

1 א ו"ליב 23 

1 א םייח לארשי ,יקצליב 1 ג : 79 9 7  

1 ב קילאיב תרוקיב 4 1 1 

1 ב רמתיא ,י"בא-ןב 68 , 1 69 , 1 7 2  

 )ביל םהרבא ,ץיבוקלש( רודגיבא-ןב

7 ב : 9 א 1  : 205 , 233 

1 ג ןורהא ,רוא-ןב 4 2  

1 ב השמ ,)יקצובמלג( רזעילא-ןב 7 1  

5 ב רזעילא ,הדוהי-ןב 4  , 1 44 1 4 1  , 

1 83 1  228 , 226 ג , 80

1 , 60 ב הרוא ,ףסוי-ןב 87 , 1 88 

 97 ב יכדרמ ,לאקזחי-ןב

 38 ג םהרבא ,קחצי-ןב

1 א באז ןרהא י,שי-ןב 00 

1 א דוהא ,רזע-ןב 1 ב : 09 33 , 1 72 , 



188 

 , 106 , 101 ג ; 13 ב יכדרמ ,ימע-ןכ

112 , 169 

,תרופ-ןכ  49 א הויז 

 11 ב החמש ,ןויצ-ןכ

 ג ; 92 ב ; 12 א תדוגא ,"השמ ינב"

53 , 112 

 , 97 א )ץכ ןויצ-ןב( ןויצנב םולשנכ

 264 ג ; 115 , 188 ב ; 179 , 108

 , 99 ב ; 179 , 108 , 97 א קחצי ,ןוקכ

 264 ג ; 133 ; 125 , 107

 264 , 142 ג בקעי, רקכ

 241 ג רדנסכלא ,ןיגארכ

 264 , 142 ג תידוהי ,לארב

 229 ג םזירברכ

84 א ייסומ ,יקסכוגרכ 83 , 91 , 93 

 77 , 67 ב ףסוי הכימ ,יקסכ'צידרכ

 160 , 157 ג ; 109 , 80

 179 ב רטפ ,)לכיורב( לגיורכ

 234 ג ביל קחצי ,ךורכ

 189 , 188 , 69 ב ירימ ,ךורכ

 179 א רדנסכלא ,לזרב

 ג ; 188 , 92 ב ; 179,65 א לליה ,לזרב

264 

-{)15 ג לטומח ,ףסוי-רכ 149 

 , 106 , 46 ג ; 104 ב ןבואר ,ןיניירב

221 , 241 

 125 ג רוטקה ,זוילרכ

 ג ; 120 ב ; 102 א םייח ףסוי ,רנרכ

106 105 , 264 

 ; 179,177 , 123 א ץנגיא ,ןייטשנרב

 179 , 93 ג

 , 108 , 101 א בוד קחצי ,ץיבוקרב

 119 ב ; 151

 63 א )ג"בשר( ןבא המלש 'ר ,לוריבג

 264 , 242 ג תירונ ,ןירבוג

 , 133,128,56 ב ; 109 א םוחנ ,ןמטוג

134 , 138 , 170 , 174 , 188 

 9 א קחצי ,אדיוג

 86 ג ןמלז םלושמ ,םיובדלוג

 , 142 , 132 , 50 , 43 א האל ,גרבדלוג

179 

 167 , 9 א ארזע ןידלוג

 , 26 ג ; 34 , 31 א םהרבא ,ןדאפדלוג

132 , 241 

 135 ב ; 145 א בוד ,ןייטשדלוג

 15 ג ןאי ,קינרומוג

 123 א הדוהי ,)יקסבוזרג( רוג

 252 ג דוד ןורהא ,ןודרוג

 , 52,33,26,10 א ביל הדוהי ,ןודרוג

96,92,86 ב ; 161 , 137 , 79 85 , 

172 171,168  , 13,10,7 ג ; 167

 , 65 , 53 ג ; 46 , 45 , 33 , 25 , 18

8(}-67 , 93 81 , 112 111 , 118 , 

150 , 165 , 223 , 226 

 :ויריש

 77 ג המחור יתוחא

 75 ג ערפיטופ תב תנסא

 131 ג ; 176 , 35 א קפסירד אקשא

 71 ג יח לכל דעומ תיב

73 , 26 ג ; 26 א רחשה תולעב 72 

 225 , 100 ג םירשי תכרב

 227 ג םירוכיב תאבה

 226 ג חא יוה

 , 114 , 74 א ןאצמית ןיאמ הרישה

165 106 ג ; 177 , 163 81 , 205 , 

217 , 236 

 176 , 64 א ךיגחב תחמשו

2 79 



 94 ג לארשי תורימז

 , 102 , 74 ג ; 40 א ?למע ינא ימל

222 

 75 ג םי תשילפב דוד תומחלמ

 29 א רופיצכ ונשפנ

 72 ג יח התא ךחרכ לע

 10 א תודוקפה תיבב והיקדצ

1 א דוי לש וצוק 76 1 ב ; 84,  ג ; 59

1 5  , 1 2 1  , 1 3 1  , 1 39 , 1 66 1 65 

 64 א ןועמש ןב ףסוי ינש

 72 ג ביבא-לת

3 א ביל לאומש ,ןודרוג 1 72 ב ;  7 1 , 

96 95 

1 ג בקעי ,ןרוג 98 

1 א ןתנ ,ןרוג  265 , 66 , 49 ג ; 79

1 , 7 א יסאלק רוביג  75 ב ; 22

1 א קראמ ש"פו מ"ש גרובצניג 1  , 

1 2  , 1 6  , 34 , 36 35 , 50 , 79 ,77  , 

82 80 , 92 9 1 , 95 , 98 , 1 08 , 

1 23 , 1 60 , 1 76 , 1 77 , 1  ב ; 79
22 2 1 , 46 , 5 1  , 1 1 5 , 1 25 , 1 33 , 

1 62 , 1  265 ג ; 242 , 88

 242 ג )ע"כ( תונוילג

1 א השמ ,ןוסקילג 1 ב ; 09 25 

1 א םייח ,גרבסקילג 9  , 1 79 

 70 ג ביל הדוהי ,וזמג

1 א )ע"כ( םיעושעש ןג 39 , 1 4 1  ג ; 

24 1 

 66 , 25 א הקסטורג

1 ב יבצ ירוא ,גרבנירג  245 ג ; 39

246 , 25 1 , 259 

1 ג סיאול ,גרבנירג 43 

1 א השמ ,תונרג 79 

2 80 

1 א תאצוה ,ריבד 5  245 ג ; 

1 א ןותיע ,רבד 1 ב ; 45 39 , 1 74 

 84 ג ; 79 ג םזילאוד

1 ג ןתנוי ,יקסרסובוד 98 , 263 

1 ג השנמ ,ינשבוד 42 , 265 

1 ב יטמגוד ,תויטמגוד 8  

1 ב סנופלא הזוד -{!22 222 ג ; 50

 ; 33 , 31 א עשוהי ,)דוד-ןב( ץיבודיוד

224 ג 223 , 24 1 

1 א לדנמ םחנמ י,קצילוד 1 2 ,79 ,25 ; 

1 ג 8 1 , 70 ג ; 47 ג ;  1 1  , 1 1 9 

1 ג רודויפ י,קסבייוטסוד 89 

 )חיש :האר( גולאיד

1 , 9 א יטקדיד ,תויטקדיד 8 1 ב ;  05 , 

1 6 4 1 ג ;  80 , 1 9 1  

1 ב יסינויד ,תויסינויד 09 

8 , 76 ב ירמוה יומיד 1 80 

1 א ביטונימיד 1 , 56 ב ; 06 30 

 74 , 72 ב ימניד ,הקימניד

I א היגולונומד י,נומז ,תוינומד U 5  

I U7 ; 102 , 47 ב 1 00 , 1 07 1 06 , 

1 29 , 1 46 

73 , 25 ב תינוי דיב תומד 72 

1 , 51 א רבודה תומד 57 , 13 ב ; 25  , 

7 5  , 1 03 , 1 2 1  , 1 27 

4 ב גרוימד 7  

{)6 ג תוינועמד 50 

1 , 99 , 78 א היצטונד 1 ב ; 74 1 1  , 

1 38 , 1 44 1 4 1  , 1 76 , 1 83 1  ג ; 80

48 , 1 85 

 227 ג רעקעוו רעד

1 א רתלא ,בונאיורד 3  , 54 , 1 46 , 

1 1 ב ; 59 2 1  , 1  ג ; 89

265 



20 ב )ע"כ( ביבאה 1 9 1 ג ; 72 ,  56 , 

1 82 , 24 1 

 72 ב םלהליו ,ףואה

1 א השנאה 57 , 1 70 , 1 75 

6 , 60 , 33 א ףסוי י,תרפאה 1  , 65 , 

1 6 , 60 , 57 ב ; 79 1  , 97 , 108 , 

1  265 , 206 , 200 , 36 ג ; 89

 64 , 20 א ןותיע ,ץראה

 243 ג תקהל ,המיבה

 92 א שידייב םזיארבה

 , 263 , 259 ג םהרבא ,ןירג-ינרוגה

265 

1 א תיזנכשא הייגה 35 , 1 32 ,76 75 , 

1 4 9 23 , 82 ג ;  1 

1 ב )ע"כ( הנגה 6 2  

1 ב )ע"כ( ןגה דה 86 

1 , 99 ב )ע"כ( רודה  , 234 , 200 ג ; 82

24 1 , 242 

1 א םינומוה 30 , 1 32 , 1  ג ; 91 ב ; 36

84 

23 ג ןופומוה 1 , 242 

1 ארומוה 1 , 52 ג ; 74 1 5 , 164 

 )ירמוה יומיד :האר( יומיד י,רנזוה

3 , 29 א יצרוה ,סויצרוה 1  , 1 04 

 93 ב )הארקמ( רימזה

1 ג )ע"כ( ןמזה 6 7  

 ב ; 94 א )תיזנכשא( תיליעלמ המעטה
1 1 3 , 1 39 , 1 63 , 1 7 7  

9 א )תידרפס( תיערלמ המעטה 4  ב ; 
29 , 30 , 1 1 3 , 1 39 , 1 44 , 1 64 , 

1 65 , 1 72 

1 ג ףזוי ,ןדייה 25 

1 , 162 ב לאיחי ,ןירפלייה 86 

יה ,הנייה 1 , 34 א ךירני 32 , 1 33 , 

1 34 , 1 3 7  , 1 4 3  233 ג ; 

87 ב ; 14 א היפוסוירוטסיה 8 1 

1 א )היסרו וניא( ךופיה 23 1 2 1 , 1 1 9 , 

1 30 , 1 64 , 1 72 , 1 1 , 85 ג ; 22 07 

1 א ילוברפיה ,הלוברפיה 4 2 1 ב ;  6  , 

9 1 90 , 1 5 ג ; 58 1  , 62 , 66 , 1 1 9 , 

1 4 2  

 )הלתהמ :האר( לותיה

7 ג רזעלא ,םטשרבלה 1  

1 , 79 א בוט-םוי ,ןמלה 1 ב ; 79 04 , 

1 1 1 1 ג ;  4 1  , 2 1 7  , 265 

1 , 70 א יטסינלה ,םזינלה 35 , 1 37 , 

1 1 , 76 , 67 ב ; 38 1 0- 1 1 ג ; 07 29 , 

1 46 

 265 , 263 ג תיגח ,ןירפלה

1 ב ןועמש ,ןיקלה  265 ג ; 89

246 ג רודגיבא י,ריאמה 245 

 246 ג )ע"כ( רחמה

1 ג ; 19 ב ; 33 א ןותיע ,ץילמה 6 7  

1 69 , 234 

1 א ןונמה 6 1  96 , 64 ג ; 

 , 94 , 79 , 78 א תיטסילאיר הקמנה

1 86 

1 א )ע"כ( םלועה 2  , 80 , 93 

 ג ; 97 , 86 , 74 , 54 ב הנצחהו המנפה

1 90 , 233 

1 א )היצקרטסבא( הטשפה 42 

1 ג ןותיע ,הפוצה 82 , 200 

1 ג ; 19 ב ; 33 א ןותיע ,הריפצה 67 , 

24 1 

 26 א הדגהו היארה

1 , 69 ב המלש ,לארה 89 

3 א ןימינב י,קסבושורה 1  , 49 , 50 , 

1 1 ב ; 79 25 , 1 46 , 1 5 1  , 1 89 

2 8 1  



63 ג ; 92 ב באז רודואית ,לצרה 62 , 

1 1 1  , 1 55 , 234 

80 , 61 , 43 , 12 א )ע"כ( חולישה ,7 1 , 

93 , 1 0 1  , 1 7 , 67 ב ; 02 1  , ,72 

1 1 9 , 1 1 , 80 , 62 ג ; 44 1 1  , 143 , 

1 46 , 1 5 7  , 200 , 234 

 , 49 , 35 , 9 א תורפס ,הלכשה)ה(

1 1 3 , 1 39 , 1 42 , 1 44 , 1 6 1  ב ; 
1 39 1 38 , 1 68  , 220 , 85 ג ; 165

226 224 , 242 

1 ב )ע"כ( הפוקתה 25 

1 ג דרכיר ,רנגאו 25 

 30 ג םאיליוו ,'תרווסדרוו

9 , 39 , 13 ג ; 77 , 72 א יודיו 1  , 

1 0 9- 1 0 7  , 1 1 4 , 1 39 , 1 20 , 1 1 6 

1 40 

 226 ג ץרה ילתפנ ,לזייו

1 , 25 ב םייח ,ןמצייו  , 252 , 250 ג ; 70

253 

1 א קידצה ,קינדליו)מ( 44 , 1 56 

1 א בוד ,בירניו 79 

1 ג 'ב ינבוי'ג ,וקיו 60 

1 א סוילוי ,ןזואהלו  92 ב ; 37

1 א לאומש ,ססרו 1 ב ; 79 1 ג ; 89 98 , 

242 , 265 

1 ג ; 88 א המגואז 24 1 23 , 238 

 246 ג ; 96 ב באז ,יקסניטוב'ז

 76 , 74 ב הייאר תיווז

1 ב ןועמש ,קנבדנז 89 

 225 ג והילא השמ ,ק'ז

22 , 15 ב "ןקותמ רדח" , 1 8 1 7  , 7 1  

2 82 

1 א תודוגא ,ןויצ יבבוח 1  , 30 , 35 

1 א הרזח 3 1  , 1 43 

89 , 58 , 32 ב תויתדיח ,הדיח 88 , 

93 92 , 1 08 , 1 84 , 2 1 0  

2 א דודיח 6 1 ב ,  5 ג ; 35 2 1 ג ;  1 5 ,9 1 

1 , 30 , 9 ב ; 76 א םילמ ישודיח 04 , 

1 44 1 4 1  , 1 64 1 63 , 1 7 (}- 1 68 , 

226 

1 , 41 , 12 א םינייקח ,יוקיח 03 

 ב )הקיטאופ היצנ ציל( טיפה תוריח
93 

 46 א רישמח

1 , 17 א ידיסח ,תודיסח 9 1 8  , 1 44 

1 1 ב ; 60 30 , 1 1 0 , 1 08 , 1 0 1 1 00 

 36 ג תנרדניבר ,רוגאט

1 ג םייח לארשי ,בויבט 57 

 53 , 35 א )םזירופ( ןושלה רהוט

 252 ג ץיביילוקינ בל ,יוטסלוט

 235 ג סחנפ ,גרברוט

1 א ןועדג י,רוט 79 

1 ג ; 78 א יסופיט ,תויסופיט 4  , 1 07 

1 4 3  

1 , 5 א יממע סופיט 0 ,8 ,7 , 1 4 , 1 1 , 

20 , 22 , 24 , 30 , 65 34 , 1 49 , 

1 59 , 1 63 1 6 1 1 , 44 , 39 ב ;   ג ; 53

28 , 32 , 1 07 

1 א דוד ,אנט 1 ב ; 79 265 ג ; 89 ,24 1 

1 ג הקיגארט י,גארט 7 1 , 1 1 4 ,35 ,32 

1 ג תוימוקיגארט 22 , 1 26 

1 ב לאומש ,רנטרט 1  265 , 80 ג ; 0

1 א היצרוגיפסנרט 58 

1 א לואש י,קסבוחינרשט 1 7 , 1 2 3  , 

1 34 , 1 4 (}- 1 3 7 7 , 67 , 10 ב ;  1  , 



76 75 , 94 93 , 99 , 1 04 , 1 06 , 

1 09 , 1 4 2 6 ג ;  1  , 80 , 1 59 1 44 , 

1 94 , 1 96 , 1 99 , 22 1 , 223 

 264 , 242 , 236 ג הריא ,ןאי

1 א הפוריא-חרזמ ידוהי 24 , 1 1 2 1 1 1  

1 א ילנבוי ,תוילנבוי  34 ג ; 04

1 א שידיי 09 ,54 , 1 6 , 1 2 1 1 , 1 0 ,8 ; 

1 , 88 ג ; 66 ב 1 2 , 1 65 , 227 226 

1 ,ב דוד ,ןילי 4 2  

1 , 97 ב ילע ,ףיסי 89 

 70 ג מ"ד ,ץיבובוקעי

 265 , 263 ג )ב"א( םהרבא ,הפי

1 ב קחצי ,ביצי 74 

1 ג שורעבוד ,ןהוזמחורי 6 3 1 62 

1 ב רידא ,ןהכה 89 

1 א םייח ,ןהכ 4 3 1 ג ;  98 

1 א ביל הדוהי ,ןהכ 08 ,93 ,79 ,77  , 

1 80 , 1 60 , 1 43 , 1 1 ב ; 23 25 ,44 , 

1 89 , 265 

 194 ג בקעי ,ןהכ

1 א לארשי ,ןהכ 7 7  

1 ב םירישב היפרגואירוכ 7 5 

1 א ןויער ,סוניכ)ה( 8 1 4 24 ב ;  2 1 ; 

1 ג 95 , 245 

1 ב )ףסאמ( תסנכ 2 1  

 לפכ ,הארוה לפכ ,תועמשמ לפכ

יאר 7 א הי 4 72 , 1 36 , 1  , 89 ב ; 48

1 35 , 1  78 ג ; 38

1 ג ןימינב ,ץכ 43 

 )ןויצנב םולשנב :האר( ןויצנב ,ץכ

 229 ג הרש ,ץכ

 253 , 247 , 245 ג )ע"כ( םיבותכ

66 , 9 א ימואל ,תוימואל ,63 ,35 34 , 

1 04 , 1 4 1  , 1  68 , 66 ב ; 66

 ם"דא( ןהכה בד םהרבא ,ןוזנבל

1 ג )ןהכה 8  

7 א )ל"כימ( ףסוי הכימ ,ןוזנבל 9  ג ; 

1 8  , 40 

1 ג ביל הדוהי ,קיוול 63 1 62 

1 , 64 א יבצ זול 1 ב ; 79 06 , 1 05 ,97 , 

1 33 , 1 89 , 265 

1 ב יבצ הדוהי ,ןיול 39- 1 38 

1 ב השמ םהרבא ,ץנול 43 

1 א )ל"דש( דוד המלש ,וטצול  ב ; 37
82 , 92 , 1 1 ג ; 65 7 1  

2 א לשיפ ,רבוחל 4  , 3 1  , 7 0  , 7 9  , 

1 43 , 1 52 , 1 59 , 1 60 , 1 1 ב ; 79 2  , 

1 7 1 , 1 39 ,96 , 1 66 ג ; 89 ,52 , 1 3  , 

75 , 87 , 88 , 93 , 1 05 , 1 1 6 , 133 , 

1 4 2  , 1 92 , 1 99 , 224 , 24 1 , 263 , 

265 

1 ב )קילאיב ירישל( םינחל 1 3 , 1 73 

 34 א ןורהא י,קצישוביל

2 , 38 ג ) LIED ( דיל 1 9  , 234 

 85 ג מ"מ יקסבוטיל

 )טשפ :האר( ילרטיל ,תוילרטיל
1 ב לאינד ,לבייל 5 1  , 1 89 

יליל 1 ב ביל השמ ,םולבני 4 1  , 1 69 , 

1 1 ג ; 80 65 , 228 

 , 242 , 226 ג ריאמ רזעילא ,ץישפיל

265 

1 , 98 ג ; 54 ב יריל ,הקיריל 06 

1 ב קחצי ,ןדמל 7 1  249 ג ; 

2 , 209 ג סואלוקינ ,ואנל 1 7  

6 א טרבור ,םואבגנל 4  79 ג ; 

1 ב הריאמ י,מרכ-ודאינל 89 

2 83 



3 א 'ץיבירוי ליאכימ ,בוטנומרל 1  ג ; 

70 , 75 , 78 77 , 86 

1 ב בקעי ,רנרל 64 , 1 69 

54 , 35 א רובידה ןושל 53 , 1 6 2  ב ; 
29 

 )הזימר :האר( 9 א תורוקמה ןושל
 יקחשמ :האר( ןושל-לע-לפונ-ןושל

 )םילמ

1 , 88 , 82 א תיביטרוגיפ ןושל 08 , 

1 29 , 1 30 , 1  ,יומיד :האר( 35

 )למס ,הרופטמ

1 ב יגאמ ,היגאמ 03 1 02 

 253 , 247 ג )ע"כ( םינזאמ

1 , 46 ג ; 25 א יבצ יכדרמ ,הנאמ 1 9 

1 א םהרבא ,ופאמ 0  

1 , 5 א דוקיר י,רבקאמ 09 94 , 1 32 , 

1 25 1 1 3 1 , 32 ב ;  25 1 1 3  

33 ב ירבקאמ ,תוירבקאמ 32 , 1 1 3  

1 2 5  

1 א )היציזופמוק( הנבמ 1 1 1 1 0 ,28 , 

1 29- 1 2 ב ; 26 1 1 ,88 ,44 35 

 32 א לורק ,ןוסידמ

1 א הלתהמ 46 ,25 1 ב ; 5,  , 12 ג ; 43

53 ג ; 33 , 28 52 , 65 , 220 

1 א הובגה יוקיחה סודומ 4 1  , 1 76 

1 , 15 א ינרדומ ,םזינרדומ 42 , 1 64 , 

1 48 1 1 , 30 ב ; 67 68 1  , 89 ג ; 64

1 84 

2 ג ; 70 א הזומ 1  

1 ב היפרגונומ 2  

 )חיש :האר( גולונומ

28 , 5 א יטמרד גולונומ ,24 , 1 2 , 1 1 , 

30 , 34 , 36 , 4 1 37 , 45 , 48 , 

284 

53 5 1 , 55 , 64 , 82 , 1 55 1 53 , 

1 1 ב ; 76 1 , 54 , 33 , 24 ג ; 59 83 , 

20 1 

92 ב יטילונומ ,תויטילונומ 9 1 

1 א יטסיאתונומ ,םזיאתונומ 37 

1 א ןצופינו תומכסומ 4  , 3 1  , 4 1  , 

47 45 , 1 1 2 1 2 1  , 1 28 , 1 3 1  , 9 ג ; 

1 7  , 22 , 40 , 43 , 46 , 5 1  , 55 , 79 , 

92 , 1 43 1 07 , 1 9 1  , 204 , 2 1 9  , 

220 

1 ג סואדמא גנגפלוו ,טרצומ 25 

1 א תאצוה ,הירומ 54 ,80 , 1 5 1 ב ;  0  , 

1 3  , 22 , 48 , 93 , 1 1 5 , 1 2 1  

24 ג עשוהי ,חזמ 1 

1 ב ; 82 א עלבומ רבחמ 7  

 :האר( תחשה לוחמ ,תוומה לוחמ

 )דוקיר ,ירבקאמ

 57 ב הזחמ

 סרא :האר( 68 ב הרישה תבשחמ

 )הקיטאופ

 , 99 , 90 , 74 א הקירופטמ ,הרופטמ

1 05 , 1 1 8 , 1 20 , 1 22 , 1 29 , 1 36 ; 

1 43 , 1 6 1  , 1 8 , 76 ב ; 74 1 80 , 

1 28 , 1 7 1  

3 א ןולופא ,בוקאימ 1  , 223 

 242 ג והילא ,סוטיימ

 )ףסוי הכימ ,ןוזנבל :האר( ל"כימ

 54 ב סומסוקו רקמו סומסוקורקימ

1 , 93 , 79 , 65 א ןד ,ןורימ  ב ; 79
1 07 1 03 , 1 1 ג ; 89 3  , 53 , 66 , 

1 1 3 , 1 1 8 1 1 6  , 1 26 1 24 , 1 42 

1 43 , 265 

84 ב יגולותימ ,היגולותימ 83 , 1 00 , 

1 1 1 1 07 , 209-206 



1 ג סינודא 48 , 1 52 

1 א סואסידוא 33 

 208 ג סוטספה

 72 ב םינאטיט

1 ג ןותניקי 48 

1 ב סוירוקרמ 89 ג ; 09 ,84 , 92 ,9 1 

1 ב סוסגפ 9 , 89 , 84 ג ; 09 1  

 208 ג הרודנפ

 ג ; 107 , 88 , 54 ב סואתמורפ

209 206 , 2 1 4  

1 א סורברצ 1 9 , 1 23 

1 ב ן;דיפוק 08 

1 ג סולומרו סומר 1  

1 גזומת 48 , 1 52 

1 ג הדגאו סותימ 7  

1 ב םתכמ 2 1 8 ג ;  4  , 1 64 

 238 , 54 ג יטמארדולמ ,המארדולמ

 ב )הנמוגל סקאפה( תויאדיחי םילמ
 223 , 48 ג ; 26

1 ב ; 39 א הצילמ 220 , 46 ג ; 67 ,7 1 

24 ג )ע"כ( ברעממו חרזממ 1 

1 , 8 , 7 א םירפס רכומ ילדנמ 0  , 30 , 

1 20 , 1 09 , 1 03 ,80 ,78 ,76 ,49 ; 

1 ב 25 , 1 3  , 1 4 1  , 1 32 ג ; 69 , 1 6  , 

228 ,220 , 1 37 , 1 30 , 1 1 5 ,87 ,49 

1 א ןוכרעמ 1 1 1 , 57 , 22 ב ;  75 

 23 א תיממע היישעמ

1 א הלהקמ 04 1 03 

3 א ירוקמ ,תוירוקמ 1  

7 א םילמ-יקחשמ 5  , 1 43 , 1  ב ; 48
1 35 , 1  93 , 59 ג ; 37

 92 ב חותפ לשמ

 , 10 , 9 , 7 א יסאלקואנ ,תויסאלקואנ

39 , 52 , 67 , 72 , 1 4 2  , 1  ב ; 68
1 35 , 1 7 1 84 ג ;  ,32 ,23 1 8 , 1 0  , 

90 , 1 06 , 1 6 7  , 1 77 , 1 84 , 1 94 , 

203 , 209 

26 ג ; 70 , 69 א איבנ ,האובנ 25 

1 , 84 , 79 , 68 , 8 ג יל;א 5! לבנ 06 

1 א בוד ,יונ 1 ב ; 80 58 , 1 62 , 1 89 

89 ג ; 55 ב יראלופו יראניב דוגינ ,84 

1 ג םזילרוטנ 63 1 62 

1 , 63 א ךירדירפ ,השטינ  , 67 ב ; 37

80 77 , 85 84 , 92 , 1  , 36 ג ; 09

45 , 1 46 

 84 א לאומש ,רגיינ

 92 ב תדוגא ,לארשי-חצנ

 )בגש :האר( בגשנ)ה(

1 ב )ע"כ( ונביתנ 73 

5 , 48 א יריטאס ,הריטאס 1  , 66 , 80 , 

1 4 5  , 1 4 7  , 1 56 , 1 5'7 ב ; 62 74 , 

1 6 , 59 , 25 , 9 ג ; 35 1  , 64 

1 א קחצי ,לגס 78 

1 ב יכדרמ ,לגס 89 

1 , 93 , 80 , 79 , 16 א בד ,ןדס 08 , 

1 08 , 1 27 , 1 28 , 1 42 , 1 59 , 1 76 , 

1 1 ב ; 80 2  , 22 , 30 , 42 4 1 , 45 , 

5 1  , 1 25 , 1 86 , 1 1 ג ; 89 66 , 1 42 , 

233 , 242 , 249 , 265 

1 , 67 א הטנוס 1 4 , 1 46 , 1 66 1  ג ; 64
9 , 87 82 , 93 , 1 79 

 )תוערפ :האר( בגנב תופוס)ה(

1 , 93 א םוחנ ,בוק'צוטס 00 , 1 08 , 

1 23 , 1 43 , 1 76 , 1 77 , 1  ב ; 80
1 1 8 , 1 25 , 1 78 , 1 1 , 93 ג ; 89 60 , 

1 76 , 265 

2 85 



 79 , 73 ב יטטס ,תויטטס

 , 77 , 73 א יפיטוארטס ,תויפיטוארטס

1 1 9 1 1 6 , 1 6 1 1 ג ;  52 

1 , 60 ב ןבואר ,ןוויס 44 , 1 80 , 1 8 7  , 

189 

1 , 52 א יטמרדולמ יגארט םויס 07 , 

1 2 1  , 1 76 1 7  33 ב ; 5

1 א בוט םויס 1 , 93 , 33 ב ; 07 62 

1 ב חותפ םויס 33 1 32 , 1 29- 1 28 ,93 

 203 ג היצאוטיס

1 א יטסילובמיס ,םזילובמיס 4 2  

1 א הבהא ירופיס 2 1  

 6 א םע ירופיס

 208 ג ; 79 א תוילמס ,למס

 24 א יטס ילטנמיטנס ,םזילטנמיטנס

4 1 ,39 ,29 , 66 , 77 , 1 1 ב ; 05 04 , 

1 07 , 1 29 , 1 57 , 1  , 32 , 26 ג ; 58

65 45 , 1 07 , 1 1 4 , 2 2 1  

1 ב והילא ,ריפס 43 

 33 , 24 ג זאקס

1 ג רטלוו ,טוקס 4 7  

1 א היגולוטקס 59 

1 א תאצוה ,רבע 5  

1 א ףסוי לאומש ,ןונגע 58 

1 א לארשי תודע 9  

9 א )ע"כ( ןדע 8  , 1 2 ב ; 08 6  , 1 1 6 , 

1 25 , 1 33 

1 ג )ע"כ( םידליה ןדע 56 

1 א יכדרמ ,והידבוע 57 1 56 , 1 60 , 

1 80 , 1 2 ג ; 89 1 7  , 265 

72 ב )ע"כ( ןטק םלוע 7 1 , 96 95 

1 א )ע"כ( ונמלוע 09 1 1 ב ; 08 25 

 87 א יוביע

2 86 

 29 ב דורח-ןיע

1 ב ; 20 א תילארשיצרא תונותיע 9  

2 1  

1 א יממע ,תויממע 1 3 , 1 26 , 1 3 1  , 

1 62 1 6 1  

2 א תבישי ,םייח-ץע 2 1 ב ;  35 

1 א קחצי ,והיבקע 23 , 1 80 

1 , 79 ג לופרע 84 

1 ב ינגאפ ,תוינגאפ 08 

28 ג ינאיטסואפ ,טסואפ 25 

 ג י'ג יאולרייפ ינבוי'ג הנירטסלאפ

1 26 1 25 

32 א ידוראפ ,הידוראפ 22 , 36 , 4 1  , 

45 , 67 66 , 77 , 92 , 1 1 4 , 1 40 , 

1 46 , 1 66 1 6 2 1 , 74 , 47 ב ;  35 , 

1 37 , 1 38 , 1 62 1  , 25 , 9 ג ; 58

28 26 , 39 , 65 45 , 82 , 88 , 1 1 9 , 

1 39 , 1 53 , 2 1 8  , 220 

1 , 63 , 42 , 8 א יטתאפ ,סותאפ 4 2  ב ; 
89 , 1 57 1 1 , 75 ג ; 56 22 

 9 ב יגוגדפ ,היגוגדפ

34 ב הקיטאופ 25 , 1 04 , 1 24 1 23 

1 ב ; 79-66 א המאופ 3  , 96 94 , 1 27 

164 א הטנאופ ,74 1 ב , 73  , 85 ג ; 37

1 39 

1 א יטסיצילבופ ,הקיטסיצילבופ 24 

1 ב ימסילופ ,תוימסילופ 47 

1 א הריצי ירמוחכ רולקלופ 3 1 1 ,9 , 

1 5  , 45 , 92 , 1 7 1  ג ; 47 , 32 ב ; 

1 1 2 , 1 58 

1 א ידרפסו יזנכשא רולקלופ 9 1 8  , 

45 , 47 



7 ג א"א ,יקסנאיפמופ 1  

5 ב ליפש םירופ 7  , 6 1  

1 א ןומזפ 2  , 1 5  , 8 0  , 1 3 1 2 ב ;  2  

2 ג יקררטפ 1 9  

1 ב קחצי ,רטיפ 89 

1 ג בקעי ,ןמכיפ 94 

 97 ב ימע-ןב דלוגנייפ

1 ב השמ ,ןייטשנייפ 33 

1 , 30 ג באז יכדרמ ,ג רברייפ 1 0  

1 1 1  , 1 2 1  

3 א בקעי ,ןמכיפ 2  , 3 3  , 1 1 ב ; 80 1  , 

88 , 97 , 1 7 1  , 1 1 ג ; 89 94 

 70 א ירדניפ ,סורדניפ

1 ב לכימ לאיחי סניפ 43 1 4 1  , 1 69 

94 , 22 ב ; 96 א חונ ,סניפ 93 , 97 

1 ב ןואל ,רקסניפ 4 ג ; 23 1  

 30 ג ןוטיילפ

1 , 94 , 89 ב יטסטנפ ,היזטנפ 5 7  

6 א חונ ,לאינפ 5  

1 ב יטסיאתנפ ,םזיאתנפ 09 1 07 

1 א ילרוטספ ,הלרוטספ 22 

6 , 50 ב ; 52 א תויממע-ודיספ 1  , 1 05 , 

1 53 , 1 59 

1 א תוילסקודארפ ,סקודארפ 1 6  

1 1 2 , 1 8 , 9 ב ; 32 1 2 ג ;  5  , 6 9  , 

87 86 , 1 78 , 1 73 , 1 55 1 48 , 9 1  , 

2 1 2 2 1 1  , 236 

1 , 33 , 32 , 29 , 22 א )ע"כ( סדרפ 39 , 

1 4 1 1 ב ;  24 , 80 , 53 ג ; 44 1 

1 א ןועמש ,גורפ 25 , 1 24 , 1 22 , 1 1 2  , 

1 34 , 1 38 , 1 4 2 1  , 67 , 54 ב ; 40

80 , 25 ג ; 66 , 92 67 , 84 , 86 , 

1 39 , 1 1 2 , 1 05 , 1 00 99 ,96 95 , 

209 207 

7, א הרישו הזורפ  8 , 10 , 52 

1 , 28 א הידוזורפ 34 , 1 05 , 1 00 94 ; 
1 , 55 , 9 ב 35 , 1 64 , 1 68 , 2 1 2  

 63 ג יבלאיס לקשמ

1 , 32 א יבאליס-ינוט לקשמ  ב ; 62
30 , 75 , 88 , 1 35 , 1 24 , 1 1 8 1 1 5  , 

1 76 , 223 

 30 ב יארקמ-ומכ לקשמ

1 א הקיפורטס 25 , 1 1 0 , 1 09 ,47 ; 

 67 ג

92 א לילצה דבור 9 1 , 1 1 1  , 1 1 1  , 

1 32 1 3 1  , 1 37 , 1 64 , 1  :האר( 68

 )היצרטילא ,האיפוטמונוא

9 א הזירח 1 1 , 9 ב ;  65 

1 , 30 ב םיסננוסידו םיסננוסא 65 

4 ב דנומגיז ,דיורפ 1  , 1  , 260 ג ; 76

263 , 265 

 , 23 , 10 ב ; 95 א ןמדייז םות היורפ

1 1 4 

1 , 88 , 69 ב היאמ ,ןמטכורפ 89 

 )היגולותימ :האר( סואתמורפ

1 , 65 , 60 א םחנמ, ירפ  , 60 , 57 ב ; 80

6 1  , 97 , 1 79 , 60 , 36 ג ; 08 ,6 1 , 

1 4 2  , 1 58 , 1 60 , 1 99 , 20 1 , 206 , 

2 1 7  , 2 1 9  , 240 , 265 

 72 ב םולש םהרבא ,גרבדירפ

2 ג דוד ןורהא ,ןמדירפ 1 7  , 265 

 77 ג והילא ,ןמדירפ

1 ב ; 65 , 50 א פורתרונ ,יירפ 90 , 1 62 

 260 ג יגרויג סמיייג ,רזיירפ

 , 12 א יטסיביטימירפ ,םזיביטימירפ

1  89 , 39 ב ; 70

1 א יטסרפירפ ,הזרפירפ  , 35 ג ; 58

1 04 , 1 89 , 1 9 1  

2 87 



 , 36 , 30 ג ; 7 ב , 53 א דוד ,ןמשירפ

20 1 , 24 1 

1 א ףסוי ,לרפ 4 7  

1 ב סכלא 'ר,גנימרפ 62 , 1 90 

 )השנאה :האר( היצקיפינוסרפ

1 ב לאינד ,יקסרפ 5 1  , 1 69 , 1 72 

1 א תוערפ 23 , 1 24 

 225 , 83 א הזארפרפ

 87 ג ; 64 , 52 'א ביל קחצי ,ץרפ

1 א טשפ 1 8 , 1 1 , 34 ב ; 20 38 

 34 א םוקילא ,רזנוצ

1 , 79 , 66 א ןבואר ,רוצ 8 1 1 ב ;  5 1  , 

1 1 , 66 ג ; 89 4 1  , 1 42 , 265 

1 ג ןוטנא ,בוכ'צ 89 

1 , 97 ב ידע ,חמצ 1 ג ; 90 2 1  , 1 42 , 

1 93 , 233 229 , 265 

1 ג הרוזנצ 04 

80 , 67 ב "םיריעציי)ה( 77 , 83 82 , 

 89 , 29 ג ; 92

1 א ברה איחי ,חפאק 9  

1 ב הלבק 0 1  , 1 08 

 30 ג רולייט לאומס :גדירלוק

1 , 66 , 39 , 27 א ימוק ,הידמוק 2 1  

6 ב הטרא לא'ד הידמוק 1  

 )הנבמ :האר( היציזופמוק

 )תומכסומ : האר( היצנבנוק

1 א םיסרגנוק 1 ב ; 37 4  250 ג ; 

1 א יסדנוק ,תוסדנוק 46 1 4 5  , 1 48 

9 א יביטטונוק ,היצטונוק 1  , 1 06 , 

1 2 1 1 ב ;  30 

1 ג היצלונאפנוק 26 , 1 24 , 1 1 5 , 1 8  , 

1 36 , 1 58 

2 88 

 64 , 63 , 58 ב טקילפנוק

1 ב יטרקנוק ,תויטרקנוק 60 

 89 ב היגולומסוק

 143 ג הכרב ,ןייטשפוק

1 ג יביטקייבוא ביטלרוק 04 

 55 ב תויצנדנופסרוק

1 , 69 ב טרבור טסנרא ,סויצרוק 90 

1 א ןהו'ג ,סטיק 38 

1 ב שטיק 22 , 54 ג ; 03 1 

1 , 68 א הניק 6 1  

j( 1 ב רובמאל 4 ג ; 36 8  , 7 0  , 8 2  , 236 , 

240 

 )תויסלקואנ :האר( םזיציסאלק

1 , 9 ג יסאלק ,הקיסאלק 3  , 80 

1 ג םיסנ ןורדלק 43 , 265 

1 , 24 ב ףסוי ,רנדןלק 5 1  , 1 7 1  , 13 ג ; 

1 5 1 , 105 , 87 ג ,  1 5 , 1 26 , 1 36 , 

1 46 , 1 60 , 229 , 24 1 , 265 

1 ג קחצי ,רנימק 1 9 

1 א םיטסינוטנק 55 , 1 54 , 1 1 ב ; 52 2 7  

7 ג בקעי ,ןאלפק 9  , 1 05 

1 ב ויציר;;ק 03 

 46 ג וטידנב ה'צורק

38 , 7 ג תור ,םולב-ןוטרק 37 , 266 

1 , 16 ג טסנרא ,סירק 4 1  

1 א ןבואר ,ץירק 23 , 1 52 , 1 60 

1 , 38 א ירוטקירק ,הרוטקירק 27 , 

1 1 , 16 ב ; 50 00 , 1 8 1  , 28 , 24 ג ; 

39 , 1 7 5  , 1 64 J 1 30 

1 ב טסנרא ,רמ'צרק 76 

1 א ןועמש ,ץיבודיבר 9 1 8  

1 ב םיטסינויזיבר ,םזינויזיבר 70 

1 ב השנמ ,אניבר 73 



1 ב בקעי ,ץיבוניבר 7 1  

 65 ג )הנבוק שיא( קחצי ,ץיבוניבר

 )םכילע םולש :האר( םולש ,ץיבוניבר

25 א אנח עשוהי ,יקצינבר ,22 , 1 7  , 

26 , 1 03 , 1 1 ב ; 08 2 ,8 , 1 7  , 1 9  , 

26 , 1 25 , 1 2 1  , 1 69 , 1 44 , 1 4 1  ג ; 

49-48 , 7 1  , 76 , 1 56 , 1 6 7  , 2 1 7  , 

222 , 243 , 250 , 266 

2 א ןבואר ,ןיבור 1  

 66 ב רזעילא ,ןייטשניבור

3 א ןורהא ,דלפנזור 1  

1 , 9 א יטנמור ,הקיטנמור 0  , 3 1  , 3 4  , 

39 , 64 , 73 , 1 40 ב ; 09 , 1 9 , 1 7  , 

55 , 72 , 1 1 1 ג ; 0 1  , 12 , 1 3  , 1 7  , 

23 20 , 30 29 , 33 , 90 , 1 06 ,97 , 

1 0 7  , 1 7 7  , 203 , 209 

1 ב ק'ז ן'ז ,וסור 7  , 19 , 1 1 ג ; 07 2 , 1 1 

1 א )ןותיע( טייבסזר 22 

3 א הקירוטר 1  , 44 42 , 47 , 50 , 64 , 

7 1  , 82 , 95 , 1 3 1  , 1 35 , 1  ב ; 38
238 ,2 1 3 ,202 ,20 1 , 1 1 4 ,59 ,57 

1 , 43 א יטסילאיר ,םזילאיר 56 , 1 74 ; 

1 , 84 ב 1 ג ; 85 2  , 59 , 83 , 1 1 9 , 

1 32 , 1 59 , 1 63 , 1 75 

1 , 74 ב תואלמ ,תיטסילאיר  ג ; 60

1 07 

1 ב םהרבא ,ןזייר 3  

 80 ג )ע"כ( ןומיר

1 , 88 , 82 , 27 א )היזולא( הזימר 1 2 , 

1 29 , 1 4 3 1 , 31 ב ;  4 1  , 1 6 7  ג ; 

50-49 , 66 , 72 7 1 , 92 

2 ג היצטופר 1 3  

1 ב יטסילנויצר ,םזילנויצר 7  

8 א טסקטה ףצר 8  , 1 1 2 , 1 29 , 1  ב ; 43

31 , 1 4 1  , 1 6 7  , 66 , 50-49 ג ; 

72 7 1 , 92 

1 ב יטסילנויצר ,םזילנויצר 7  

74 א טסקטה ףצר 72 

1 , 13 א )ע"כ( תומושר 8  , 54 , 1 03 , 

1 1 ב ; 46 2 1  

 20 א קרמ ,לאגאש

1 א רזעילא ,דיבש 59 , 1  266 ג ; 60

 266 , 263 ג רהז ,טיבש

 93 ג בקעי ,טיבש

1 , 93 , 33 א יזוע ,טיבש 34 , 1 08 ,97 , 

1 1 , 97 , 75 , 30 ב ; 76 1 6 , 1 25 , 

165 , 1 1 , 92 , 66 ג ; 90 59 , 160 , 

266 

 , 66 , 39 , 35 , 32 , 30 , 9 , 8 א בגש

127 , 1 83 ג ; 35 ,79 ,76 ,65 , 1 9  , 

220 ,209 ,205 , 1 22 , 1 1 2 ,95 ,90 

 )דוד המלש וטצול :האר( ל"דש

1 ג ץנרפ ,טרבוש 25 

7 , 48 ג ןמלק ,ןמלוש 1  

1 ב םשרג ,ןמפוש 45 

 )דוד המלש וטצול :האר( ל"דש

7 , 48 ג ןמלק ,ןמלוש 1  

1 ב םשרג ,ןמפוש 1 ג ; 45 76 

24 ג ביל ,קראטש 1 

1 ג הדוהי ,גרבנייטש 1 2 

 , 90 , 83 , 79 , 49 ב בקעי ,גרבנייטש

1 7 1 1 ג ;  94 

1 ב רזעילא ,ןמנייטש 72 1 7 1  

3 ב םולש ,טיירטש 2  , 5 1  

3 ב הניד ,ןרטש 1  , 5 1  , 1  64 ג ; 90

1 ב בקעי ,גרבנרטש 1 3 

 44 ב ריאמ ,גרבנרטש

2 89 



1 א חיש 1 3 1 1 0 , 1 04 1 03 ,54 ,4 1 , 

1 7 1 1 ב ;  1 5 

 87 ג ךירדירפ ףוטסירכ ןהוי ,רליש

1 א ףזו'ג ,ילפיש 43 

26 א תינועמד הריש 23 , 4 1  , 66 

97 , 47 ב תירופיס הריש 93 , 1 32 

1 33 , 1 60 

1 א הכהא יריש 6 1  8 ג ; 

1 ב ; 67 א תונמדזה יריש 35 

1 א ןויגיה יריש 6 1  

1 א עכט יריש 6 1 1 ב ;  9 1 , 8 ג ;  82 , 

22 1 

1 א םידלי יריש 5  , 1 7  , 54 , 1 3 1  ב ; 
1 86 7 

1 ב ךרכ יריש 64 

1 א םע יריש 77 5 ב ; 7 1 45 ,24 2 1 , 

66 64 , 1 1 8 1 1 6 

1 ב שרע יריש 1 , 56 ג ; 190 , 58 33 , 

1 43 

1 א םיעגפ יריש 1 ב , 03 53 

48 ב יותיפ יריש 45 , 235 234 

1 , 51 ב הדרפ יריש 89 

26 , 8 א ןויצ-תכיח תריש 25 , 32 , 

34 , 35 , 4 1  

 םע-יריש( שידייכ רולקלופ תריש

1 א )םייטנתוא 4 1 3  , 45 , 85 80 , 

93 9 1 ב ; 1 1 4 

1 א עלעגיוו ס'דניק סאד רעטנוא 6  

1 א חונ תודלות הלא 1 7 

 77 א ןעזעוועג זיא ן'יכר ןיימ ייכ

 37 א ל'דמלמ א ךיא ןיכ

1 א הקלכימ םעניילק א ךיא כאה 6  

 א רעטסנעפ ןיא ךיז טצי ז יז

82 80 

290 

1 א לדיפ ןטימ לדיי 08 

 א לוש ןיא טציז רענרעל עלעקנעי

1 1 4 

1 א השרומ השמ 6  

1 ארימ ןעפע פאלק פילק 7 1 6  ב ; 
46 , 50 

 ןופ ןעמ טסייר ךעלעפוע עניילק

1 א רדח 1 ב ; 55 30 1 29 

1 א םרכא יוויס ,םרכא יראטס 1 5 

1 , 43 ב םייניכה-ימי תריש  250 ג ; 69

 92 ב ןופ ךירדירפ ,לגלש

38 , 30 , 10 , 7 א םכילע םולש 37 , 

49 , 1 1 ב ; 23 3 1 ג ;  2  

2 א םהרכא ,יקסנולש 6 1 ב ;  65 1 64 , 

1 68 , 1 72 1 7 1 255 ג ;  ,250 ,43 

257 , 259 , 262 , 263 

1 ב שיכ יסרפ י,לש 1 0 

1 ב םירפא י,לאומש 90 

1 ב הויז ,רימש 3  , 14 , 22 , 44 , 5 1  , 

6 1  , 69 , 96 , 97 , 1 1 0 , 1 1 1  , 1 33 , 

1 39 , 1 7 1  , 1 86 , 1 1 ג ; 90 24 ,66 , 

1 4 3 1 4 1  , 1 79 , 24 1 , 242 , 263 , 

264 , 265 

 266 , 242 ג השמ ,רימש

1 ב דוד י,נועמש 7 1  

6 א אנח ,קורמש 4  , 1 76 , 1 78 

1 ב הזילע ,רהנש 90 

7 ב ןמלז ,רואינש 1 1 ג ;  38 , 1 94 , 

233 , 266 

 , 63 , 49 א )תויטנלוויכמא( תוינש

1 02 , 1 37 , 1 38 , 1 45 1  ב ; 44
32 3 1 , 55 , 60 , 63 , 64 , 69 , 8 1  , 

93 , 1 0 7  , 1 08 , 1 1 1  , 1 1 9 , 1 35 , 

1 4 1  , 1 79 ג ; 80 ,63 ,35 ,25 , 8 1  , 



85 , 1 1 0 , 207 , 2 1 0  

1 ב בוד ,ריפש 3  

6 א אשוז ,אריפש 9  , ; 1 ג 79 43 , 2 1 7  , 

266 

7 ב אבא ןיטנטסנוק ,אריפש 3  , 95 

1 , 95 , 28 ג ; 96 1 1  , 1 1 9 

 92 , 84 ב דלווסוא ,רלגנפש

1 , 50 א ןושרג ,דקש 6 ב ; 08 1  , 97 , 

1 25 , 1 2 ג ; 90 1 7  , 260 , 266 

 254 , 253 ג םאיליו ,ריפסקש

1 , 173 ב הינפ ,הקסדורוגרש 74 

72 ב 92 , 84 א תאצוה ,הישות 7 1 , 

74 , 233 

1 ב , 10 א תימואלה הייחת)ה( 7  

6 ג )ע"כ( תויפלת 3  , 1 63 1 62 , 1 6 7  

5 א תוממתיהו תומימת 9 5 ב ;  8  

 92 , 79 ב ןויער ,הדועת)ה(

 87 א תידוגינ תלובקת

87 א םוגרת 86 , 1 1 ב ; 32 3  
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