


םינזאמ 'ד"סקו ד"י ןוילג 

אלו הגהא ."הגהא ילע וגולדו :אוה-ךורב שודקה רמוא ,תב!או 
סנכל ונא ולאו ,תברקמו תסנכמ הבהא ,קיחרמו רזפמ יוזב ·יוזב 

וגירזופמ דפסמ דחפו המיא ידכ דע אוה בר יכ ,םיכירצ ברקלו 

המלש תינלופמ-העורגו תקסורמ תירבע הבושח ונל .וניקחורמו 
אוביו הלעיש לארשימ םדאל ול רשפא העורג תירבעמ .הבוטו 

עיגי אל הבוס תינלופמ !הבוט תירבע ידיל םיתורוד-רוד ךשמב 
עיגי ,חורה וילע חונת םא ,רתויה לכל וא ,ללכב תירבע ידיל 

דוח:ה ,הדליהו דליה לש םרקמ והז םנמאו .העורג תירבע ידיל 
הדז ןושלב וא תינלופב סא .דתיה םתדל .הלוגב ונלש הרוחבהו 
התואו תיבב םאו בא יפמ ולחנ התוא ,תידויב םאו ,תרחא 

םהילע החנשכ ,וישכעו .בוחרב תורבחו םיובח יפמ וגפס 
םהיתובא לע חורה החנש וא ,ירבעה רפסה-תיבל סנכהל חודה 
הסיטב ועיגיש ,רבדה ריוצי דציכ - ירבעה רפסה-תיבל םסינכהל 

וליפאו ,םינש דסירה-רשע אמש וא ?הבוט תירבע ללכל תחא 

תחא הסיט רדגב אל ,רפס-תיב םויק לש םלש דחא רוד 
לאדשי-ץדאבש ירבעה דפסה-תיב ?תבוט ןןשל תעסה יבגל םה 
אלפה ונל היה ודימו ,הגש םיעבראמ רתוי ול ואלמ רבכ הלה .חיכוי 

יכ דלי :תולגה-תולבוי םיעברא לכב ותמגוד ונעדי אלש לודגה 

יפ"לע-ףאו .תירבע הנושארה ולולמ-תחוצ .דתיהו ץראב ונל דלוי 

,תירבע ויכינחל תונקהל הז ונרפס-תיב םג דמל אל ןיידע ןכ 
,אופא ,רשפא רציכ .איה הבוט יכ .אלמ הפב הילע רמא;: דשא 
אוה ורוכבש ,הלוגה לש ירבעה רפסה-תיב םע אינורטב אובל 

ינפמ ,וילע ןועטלו .,שלש-פיתש ןבכ וריעצו הדשע-שמח ןבכ 
,הבוטה תירבעה תא ויכינחל תונקהל ןיידע עדוי אוה ןיא המ 
רפסה-תיב ,וז "הנטק" םג חכשת אנ לאו ?םישקבמ ונא רשא 
תוחפה-לכל ,ותוא םיעייסמ רבכ הביבסהו בוחרה ץראבש ירבעה 

םימחלנ הביבסהו בוחרה הלוגבש ירבעה רפסה-תיב ולאו ,תצקמב 
.םלועה דע ולדחי אל םתמחלממו וב 

יתשגדה רבכש .דמ ןאכ םג שיגדהלו רוזחל ינא ךירצו 
הלוגבש ירבעה רפסה-תיבש ,רבדה תמא םנמא .םלמעמ ליעל 

םהמש ידכ ,םיניקת הברה םינועט ללכב םש תירבעה העונתהו 
,םיירבעה ףלא תאמבש ,וז םג איה תמא לבא ,הגיגה תירבע אצת 

ירבדמו תידבע-יניבמ קר אל שי ,הינלופב רבכ ודימעה םהש 
,ינהימת .םנשי לבא ,םה םיטעמ ·תירבע-יעדוי ם ג אלא ,תירבע 

םנושל םיעדויה םירגוב שי םייוג לש היסנמיג ידימלת ןיב םא 
נמיגה ירגוב תירבעה ןושלה תא םיעדוישמ רתוי הברה םהלש 
דובכל "תוברת-ילודג" תדבחמה תא ואיצוהש ,קסניפב "תוברת" ,דיס 

יתיאר רשא תוירבעה תויסנמיגהו ,(*הינלופל קילאיב לש ואוב 

ןה תותוחפ אלש ןהילע ינא דיעמ ,דנדורגבו קוטסולאינבו הנליווב 
*ריעצה רמושה" ירבח לש תירבעה תא-.תיאקסניפה ןתרבחמ ןכרעב 

ת י ס ל ק תירבע אל םא וארו ואוב םלואו ,ללכ ךרדב חבשל ןיא 
רפסב" "םירייסה יגהנמ"ו *דעיה" יקרפ לעב םרבח בותכל עדוי 
."ריעצה רמושה"ב ותומכ דוע שי המכ עדוי ימו ,(**"תויפוצה 

םג ןיאש םשכ ,הלוגב תירבעה העונתה לש היאנקמ דחא השענש 
ימע החכותהש ,הריעצ .דשא התואכ תוריעצ םישנ שי המכ ,עדוי 

םש יתיצרהש העשב זדולב ינוחמש ר"דה םש לע ירבעה זכרמב 

םיריעצ ,תורגובו םירגוב םגשי דועו דועו ."ןושל לש היגולוכיספ" לע 

לש "םינוילעה םיגצנה" תמאב םה םהו ,תירבע- י ע דוי תוריעצו 
.הלוגב תירבעה-ידבדמו תירבע,-?-יניבמ 

תירבע םירבדמה תאו תירבע םיניבמה תא-הזה ליחה לכ תא 

.ביצרח ןושחרמ 'קסניפ (* 

.ך*יאו 112 <ך>יאו 75 ימע !אינרת השראוו (** 

ירבעה רפסה-תיב ונל וכנחו ולדגו ושע-תידבע םיעדויה תא טגו 
.הלוגבש תירבעה העונתהו 

?םרכש המו 

.ירזיחא אידשו וכייתוביט וליקש .םיברב םהל םירמוא 
םילדגמו םתלדג םתאש םילודגה לכ !םישבי םיפנע םכלעפמו םתא 

םתאש הלואגה !םייוגה ןיבל ובשנש םהיחאמ תוחפ אל ויל םירז 

·דמש קר ,דמש - ,רפיסו איה תפיוזמ הלואג םהל םיאיבמ 

םירבד הנה :ךכ ורמאת אנ לא .רפוסי יכ ןמאי אל :ורמאת 
...ןבל יבג לע רוחש םיבותכ 

(אבה עובשב -- קרפה ףיס) 

?ל"חמד רבהנ הפיא 
ירעי םהרבא תאמ 

תורפסה יבא" תרטעב וטאצול םייח השמ יבר תא ורטיעש םוימ 

וקיתעה תורוד השלש ךשמב .וב קסעתהל ולדח *השדחה תירבעה 

.רא קודבל הלע אל םהמ שיא תעד לעו הזמ הז ולש םיפרנואיבה 
אל ןיעו םינומטו םינופש ויה ל-חמר לש ויריש יבור ;תורוקמה יפוג 
וליחתה :תונורחאה םינשב הזב הבוטל יונש רכינ ונתחמשל .םתוא התאר 

םיפד דיה-יבתכ ינומטממ ואיצוה ,ליחמר תריציב תונוש תולאש ררועל 

השדח היפרגואיב הבתכנ - ןורחאךורחאו ,וירישמ םיבר תואיצימ-ירקי 

.די-יבתכב םיאצמנה ,ורוד-ינבו ל"חמר תורגא לע רקיעב תססובמה 

תפסותב תילגנאב העש יפל) תאזה היפרנואיבה רבחמ ,גרובצניג ןועמש 

תא םנ דואל איצוהל חיטבמ (תירבעב םנ בורקב רואל-אצתש ,החטבה 
,וללה תורגאה 

איה ,הכ דע וררבתנ אלש ,ל'חמר תודלותב תולאשה תחא 

עודיו ל-חמר לש ותומ תנשמ ורבע הנש ו"פק קר .ותרובק םוקמ 
יפ-לע-ףאו ,תמ הבו לארשי-ץראב תונורחאה ויתונש תא הליב אוהש 

רבקנש ,םיבתוכ םלוכ םיפרנואיבה .ותרובק תא שיא עדי אל ןכ 

,ולש ■ ןושארה ףרנואיבה ירחא הזב םיכלוה םלוכו ,הירבטב 
ידנוריג ,(62-61 'ע .ינש קלח ,דמח םרכ) ידנוריג לאומש יכדרמ יבר 

קיתעהש ,הירבט ינבר לש בתכמ לע וז ותעידי תא ססיב ומצע 
• :ונושלכו ובתככ הזה בתכמה תא ןאכ קיתענו ,די-יבתכמ 

יכב אשא םירהה לע תרמואו תזרכמ ,אירבטמ תאצוי לוק תב" 
לא ,טפשמ ויכרד לכ יכ ,ולעפ םימת רוצה .דדב הבשי הכיא יהנו 

ברה יכ ,ץרא וניזאהו םימש ועמש .אוה רשיו קידצ ,לוע ןיאו הנומא 
,לארשיב היהש רוא ,וישרפו לארשי בכר ,יהלאה לבוקמה ,ללוכה 

אוה רטפנ ,וטאצול םייח השמ רירהומב אנברו אנרמ ,אשידק אניצוב 

אירבטל ךומס איקא ריעב רייא ויכב 'ה ינפל הפגמב ותיב ינב לכו 

יואו ביהעבו זיהועב וקלח ירשא ,ה*ע אביקע יבר לצא אירבטב רבקנו 
לש ותוכז היה לודג המכ וארו ואצ .ונישאר תרטע (!) לפנ יכ ונל 

לוכי היהש רשפא אלד רבדב תוענמנה ןמ .דתיה יכ ,הזה קידצה 

יפנכ לע וחקל ,תוביבס בבסמש ,היבקה לבא ,אשידק אעראב ךליל 

אביקע יבד לצא ,ב"בות' יבצה ץרא ,השודקה וצראב ואיבהו םירשנ 

דבכ לבא יכ ,לודג דפסה תושעל ורהזה ןכל .רייא שדחל ו''כב רטפנו 

והיפב ,דתיה תמא תרות יכ ,יה ףרש רשא הפירשה ,לודנ ונל הז 

לארשיב דוע םק אל ,ןועמ בישה םיברו ,ויתפשב אצמנ אל הלועו 

ןייד ךורב רמולו ןידה תא קדצל םא יכ ונידיב ןיא התעו הישמב 

ותציחמב קלח היהי היעבש ןוצר יהיו .וניד קידצו אוה קידצ ,תמא 
,'רייכא השודקה 

ותותמאב דשח םיררועמ הז בתכמב םידחא םירבדש יפ-לע-ףא 

הנהו .רחא רוקמ ונל ןיאב .וירבדב םיפרגואיבה לכ תאז-לכב ונימאה 
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וירחאו ("תודדוב םילבש" ורפסב) דראנייד .א םסרפ תונורחאה םינשב 

שורחל תועגונה ר"דש-תורנא (336 יע ,'ד ךרב ,"תומושר") דניקביר קחצי 

המלש יבר רירשל הנתינש תחא תרגאבו ,ףסוי-רפבב ירבעה בושיה 

םישודקה-ירבק ןיב ,הנמנ ,ףםוי-דפבב בושיה ישדחממ דחא ,ידאבע 

,ז"קת לולאב הבתכנ חרנאה .(1 ל"חמר רבק םנ ,ףפוי-רפכב םינושה 
.ליחמר תומ ירחא םישדח העבראו הנש ונייה 

רפכב םא-יכ ,הירבטב ל'חמר רבקנ אל ויפ-לעו ,ינשה רוקמה והז 

ונדיב ןיאו הז תא הז םירתוסה ,םה תורוקמ ינש הרואכל .ףסוי 
רוקמה חא קודבל ינתאיבה הזה ינשה רוקמה תאיצמ םלוא ,עירכהל 

תרנאהש ,ונייה ,תמא וניא הז רוקמש ,הנקסמ ללכל יתענהו ןושארה 
ידימלתמ דחא ידי-לע הפוריאב םא-יכ ,הירבטב ללכ הרבחתנ אל 

:הרצקב יתוחכוה ןה ולאו ,לדדמר 

אל הירבט ינבר ,'אירבטל ךומס א"קא ריעב" :בותכ תרנאב (א 

יכ ,בטיה םהל העודי ,רתיהש ,"וכע" םא-יכ ,"אקא" םיבתוכ ויה 
םילועה לכ ואב וכרדו קראב ירקיעה ינופצה למנה זא התדו וכע 

םשהמ היצפירקסנרט ול השעש ,יאפוריא שיא ןכ אל ,הירבטלו תפצל 
היה אל ,ייאב רדש ימ לכ וא ,הירבט ינבר (ב .ריעה לש יזעולה 

,ללכ הירבטל הכומס וכע ןיאש עודי ירהש ,"אירבטל ךומס איקא" בתוכ 

הפגמ תעשבש ,חינהל ןיא (נ ,ןהיניב דירפמ לארשי-ץרא לכ בחורו 

טסוי םנ ושיגרה םינורחאה םירבדה ינשב .ץראה לכ בחורל ףנינ וריבעי 

ןיאש ,בשייל וצר םהו ,ל"חמר תודלות תא ובתכש ,יקסדט וירחאו 
םלוא .ומש "א"קא"ו הירבטל ךומס םוקמ הזיאל םא-יכ ,וכעל הנוכה 

בושי ונל עודי אלו ,הירבט תוביבסב תואיצמב הזכ םוקמ ןיא ,תישאר 
תומוקממ דוע הארנש ומכ ,וכעב ל"חמר תמו יח ,תינשו ,הזכ ידוהי 
קרש ,הרתי הגלפהו הצרעה לע הארמ בתכמה חסונ לכ (ד .םירחא 

יפלכ ;דז חסונ היה ןווכמ ,הארנבו ,העיבהל היה לוכי ץירעמו דימלת 

אלש ,הירבטב ליחמר רבקנ וליא (ה .ל"חמר לע םיקלוחה םינברה 

םא טרפבו ,ללכ עודי רבקה ןיא ךיאה ,זאמ ידוהיה בושיה הב קספ 
רפכב רבקנ םא ןכ אל .הירבט ינבר לע הזכ םשור התשע ותריטפ 

ל"חמרל ול ^יה וליא (ו ,רבכ הז ידוהיה בושיה קספ םשש ,ףסוי 
לב וכעב בשי םא-יכ ,הב בשייתה אל עודמ ,הירבטב הלאכ םיצירעמ 

.ןלהל הארנש ומכ ,ץראב ותויה תונש 

ותבשו ץראל ל"חמר לש ואוב לע טעמ קר ונל עודיש ןויכמו 

תישאר .ונל תועודיה תודועתה לכ תא ןאכ איבהל יוארה ןמ ,הב 
םש םיפדהו םדרטשמאב דוע היה ג'יקת תנשב .ץראל ואוב ןמז לע 
.אנייוו יאד לחר ותלכו שיואג-יד בקעי ןתחה דובכל "הלהת םירשיל" תא 

הבודאפמ קזח בקעי יבר לארשי-ץראל וילא בתוכ ד"קת רייא 'ח םויב 

חרנא ולבק רבכש ,ריכזמ אוה ותרגאבו ,ושרדמ-תיב ירבח לכ םשב 

תנש תישארב וא נ"קת תנש ףוסב ץראל הלע ל"חמרש ירה ,ליחמדמ 

יכ םגש ,ונעמשב ונברקב ונבבל םק" :ול בתוכ ל"נה ודימלת ,ד"קת 

השודקה ץרא לא ואיבהו רוהטה ובל ייואמ 'ה אלמ אחרט ךיראה 
'ה חא דובעל ולרוג םיענ המו וקלח בוט המ ,החלצהו החוורב 
'ולש ןכשמ םש עוטנל הכזש ימ ירשא .הרשי ךרדב תכללו הרהטב 

ייע ,'ינינפמו זפמ ונילע םיברעה ,םידמחנה ךיבתכמ ונילא ועיגה רבכו 

ונדובכ ליגיו ונבל חמשו ו"רנ חקאר המלש ר"המכ ראופמה ריבגה 

."םימיה לכ ץרפי ןכו הברי ןכ ,ותואירבו ובצמ ביט חא ונעמש רשאכ 

הרעה ,168 'ע ,ישילש קלח ,'דמח םר^יצנמלא ייע המסרפתנ חרנאה) 
.ונדיב הרמתשנ אל ,ןאכ תרכזנה ,םהילא הנושארה ליחמר תרגא .(129 

דוד ודימלת לא ל"חמר בתכש הרצק תרנא ונדיב הרמתשנ הז תמועל 

ן ב האר ,ףפוי-רפכב ירבעה בושיה לע תטרופמ תירוטסיה הריקח (1 

.»בושי ראש» ורפסב םגו ,יא רפס ,ךויצ" ,ףסוי רפכב ידוהיה בושיה תודלותל ,י בצ 

ןריכמ .ד''קת זומת שדחב םדרטשמאב וידידי לאו (2 םידנימ-וקנרפ 

הקיתעכ 'ונדיל העינהש לארשי-ץראמ ליחמר לש הדיחיה תרנאה וזש 

:תומלשב ןאכ 

םירובנב טש םהלו ',םירורבו םיבוהא ,דמח ירוחב ,יערו יבוהא" 

טעב הבותכ יבל חול לע םכתבהא רשאל תודע הבהא חוא תאז ,ויהנ 

יתומולש םכילע םורפמ לדחא אל ןכ לע רשא 'רימש ןרופצב ,לזרב 

לכל ןתונ ןמזה ןיא יכ ,תעה ריצק תע הנה םנמא .קוחרמ יכ םנ 
הברי רשא ,רחא ןמזב ךא ,םלא יכנא ךירצ דשא תודגאה תומולא 

רחאל עורפל הול התע יתאצמנו ךיראהל לדתשא ,קסעה טעמ-ו יאנפה 

םולש הז היהו הבורמכ טעומה תא ולבק םכבל בוטכ םתאו ,ןמז 
םייח השמ בל רוהט בהוא ,ר"יכא םימי ךרואל םכתלחנו םכקלח 
לע די-בתכמ קתעוה) 'ד"קח זומת ,שדחל ביכ ,יא םוי ,וכע .וטאצול 

.(153 הרעה ,71 'ע ,ורפסב גרובצנינ ידי 

ןאכמו ,(3 רשי ןפואב ייאב ל''חמר לע ונל עודיש המ לכ הז 
תבישי ל"חמר בשי הצרא ואובל הנושארה הנשב רעצמלש ,םידמל ונא 

בתכממ ץוח ,רחא רוקממ םיעדוי ונא-וכעב תמ םנ אוהש .וכעב עבק 

לארשי ילודג תודלות" ורפסב ידנורינ בתוכ ךכ .ל"נה הירבט ינבר 
דוד המלש רירהומכ יפמ יתעמש ינאו" :(231 'עז ·האילטיא ינואגו 

ברש ןמאנ שיא רפיס זיראפב ותויהבש ,ונול קיקב ץימ ו"רנ םינקזהמ 
רטפנשכ וכעב אצמנש ,ול דיעה יכאלמ ר''רהומ תישכ 'יסהו לודג 

הז ליבשבו ,דאמ ונע ואצמו ותריטפ םדוק םימי הזיא ושמישש ,וטאצול 

.*איעיז לארשי ץראב ורבקל וכילוהל ומצע חרט 
גהנמ עודיכו ,תמ הבו וכעב בשי ל"חמרש ,הז לכמ ונל אצויה 

אפוג וכעב םהיתמ חא רובקל אלש ,הזה םויה דעו זאמ וכע ידוהי 

,לבב ילוע יד--לע השבכנ אלו םירצמ ילוע -די-לע השבכנ וכע יכ) 
,יאובל דיתעל השדק אלו התעשל השדק הנושאר השורק" ןל אמייקו 

היהש ,ףסוי-רפכב אלא ,(ליוחל וכע תבשחנ םיבר השודק-ינינעלו 

,הפנמ תעשב םנ םיגהונ ויה ךכ .רתויב ךומסה ידוהיה בושיה םעפ 

,טרופקנארפ) "ףסוהיב תודע- ורפסב רפוס ףסוי יבר דיעמ הז לעו 
ךרעל ,ונייה :,ב"כקת - חיכת תונשב ףסוי-רפכ חא רקבש ,(ח"נקת 
הפנמ הצרפ וכעב ורוקב תעשבש ,ליחמר תומ ירחא הנש הרשע-שמח 

וגהנ ךכו ,'ףסוי"ב םירבוקו וכעמ יצחו העש םיתמה תא םיאשונ ויהו 
חרט" רמואה ,יכאלמ 'ר לש ותודע תא ראבמ הזו .ל"חמר םע םנ 

יכ ,םוקמ םשב שרופ וניאו םתס ■לארשי-ץראב ורבקל וכילוהל ומצע 
.גהנמכ ורבק םשו .,ףפוי-רפכ היה לארשי-ץראב רתויב בורקה םוקמה 

רבק הנמנ ובש ,ףסוי-רפכמ ר''דשה-תרנאל ירמגל םיאתמ הז 
תומ ירחא הנש קר הבתכנ תרגא,ד ירהו ,רפכה ירבק ןיב ליחמר 
םהל היה אל םנ .ישניא ירקשמ אל ייולניאל ידיבעד אתלימבו ל"המר 

םנ לודג היה ףםוי-ךפכב םיקידצה-ירבק רפסמ יכ ,הזב ןינע םוש 
.(םיידגא םדמ בר קלח) םימסרופמ םהיניבו ,יכה-ואלב 

לע ?תפצל וא הירבטל ךלה אלו וכעב ל"חמר בשיתה עודמ 

ותבש חונש .הביטה תא רעשל רשפא םלוא ,רורבב בישהל ןיא הז 

ךרד" ל"חמר לש ורפס תמדקהב ל יתמר ·תא דיפסמ הז ודימלת (2 

ץראב הרהטבןואצי ותמשנ» .םתס בתוכ אוה םשו ,(ג-טקת ,םדרטשמא) ·המכח 

."השורקה 

,"ריגמה"ב ססרפתנש ,"אירבט יטח לע ריש,.ה תא ףיסוהל רשפא הז לע (3 

חזה רישהש ,חכוה רבכ םלוא .ל"חטרל םחוימ אוהו ,21 ןיילב ,ו"ט הגש 

,'ח הנש *רפס תירק"ב הז לע יתבתכש המ ןייע) ל י המיל וניאו אוה ףיוזמ 

(202 'ע 

תוכ לעב רפוס וא ררושמ ידיב תושרהש ןבומכו /תוירוטסיה תורבוע ןה ולא 

ינויטד-יריש רואת .וילע הבוטה ונוימד דיכ ץראב ל"חמר ייח תא ול ראתל ןוימדה 

םשב ,23—15 'ע ,'רחשה תולעב» :טיירטש םולש לש ורפסב םיאצומ ונא הזכ 

,'לארשי-ץראב ל"חטר, 



I? םינזאמ (ד"סה) ד"י זוילג 

ראש ןיבו וכע ן-ב רובחה י ,םוריח תונש ויה לארשי-ץראב ליחמר לש 

תחת זא היה לילגה ץרא בוד יכ 'רתויב לק היה אל ץראה יקלח 
היה ה"קת - א"קת תונשבש ,רמעלא ריהאד ךישה דרומה ןוטלש 
אלו היקרוט ןוטלש תחת .דתיה וכע וליאו ,םערפשב ונוטלש זכרמ 

ךכ .רתויב השק היה ץראב בצמה .ט'קת תנש דע וידי-לע השבכנ 
שמח הז יכ" 5 זיקת תנשב ףסוי-רפכב ידוהיה בושיה ישדחמ םיבתוכ 

םינפ לכ וכפהנו ולכאי ועודז רשב שיא ,ץראה ברקב בערהו םינש 

היה ,םייאפוריא םילוסנוק הב ויהו למנ-ריע .רתיהש ,וכעב ,"ןוקריל 

םיראפתמ ל"נה םתרגאב ףסוי-רפכ ישנאש דע ,תוחפ השק בצמה 
םוקנרפ לש םולוםנוק חלשממ תחת" איהש ,וכעל בורק םרפכש ,הזב 
ל"חמר עקתשהש ,רבדה תביס תא ונל ראבל לולע הז רבד ."וכע לש י"ה 

,םינברו םימכח לש ריע ,רתיהש ,הירבטל תכלל הצר אל ילואו !וכעב 

,החונמב דדב בשיל לכויש ידכו הנשיה תקולחמה תא ררועל אלש ידב 
ויה ונתרעשה יפלש ,"אירבט ינבר" תרגא ירבחמ ואר המ 

יומיד ךכש םושמ ילוא ?הירבטב רבקנש בותכל ,ל"וחב ויצירעמ 

םהיניעב היהו ,אביקע יבר די לע רובק תויהל ךירצ םברש ,םמצעל 
ומידו ץראה תא ועדי אלש רחאמ דוחיבו ,תואיצמ,ד-ביוחמכ רבדה 

תא שטשטל הנווכ ןאכ ,דתיה ילואו ,הירבטל הכומס וכעש םהל 
ימיג ל"חמר לע רודה ינבר וגישהש תוגשהה לש דהה תיראש 

תמא תרות יכ" :םירמואו םישיגדמ סה ךכיפלו ,הבודפב ותורחב 
."והיפב ,דתיה 

תפישחל ורסמתי ץראב םיטטושמה םירוחבהש ,יוארה ןמ 
לש ותודע יפל ,אצמנ םש תורבקה-חיב) !תקתעהלו ףסוי—פכ תובצמ 

ותרובק תבצמ תא תולגל םדיב הלעי ילואו ,(דאמ בולע בצמב ,·יבצ-ןב 
.הזה םויה דע העדונ אלש ,וטאצול םייח השמ יבר לש 

ילכ לא ילבמ 
(תונותמה דה) 

םינפ יפלכ 

.ביבא-לת) ךויצ יריסא לוק, הנוילגב ונל השינה ךנמ, תרבח 

,םיחא ייונע לע רפסמה ,םימיאה סקנפמ ףסונ םילע-רורצ (.ז .ש ,בא נ"כ 

םעפב םעפ ידמ .תיטייבוסה היסורב ,התוברתו תירבעה המוקתה ינמאנ 
.ךבל ונלגרתה וליאב ,ונאו ,הלאה סיבואבמה-יפרט וניחתפ לא םיפעומ 

םיאיבמ הלא םיפרטש תועוזה-תדושבל בוש םיבישקמ ונא ןיא וליאכ 

"וניריסא לרונל,ורמאמב .ע .א לש ותנלבוק דאמ תנבומ ,תנבומו ,ונל 

ןל-נה ןוילנב 

עקובו הלועה ,תיסורה תוינויצה לוקל ןזוא םיסטה םה םיטעמ, 

חוור םיעורי םיגוחבש ,ררבתמ :ןכ לע רתי .שוריגה יתכריו רהוסה-יתבמ 

תוינויצה יפלכ תושידאה ,הזה םויאה בצמה תנבהל ןוצר רסוח 

קוחר, ןיעמ גשיהה תרצק היגולוכיספב ללכ ךרדב הרוקמ תפדרנה 

תורעב ךותמ ןובאיתל-סישידא אצמתו שי לבא ."בלהמ קוחר ןיעהמ 

דע _ יתטאה בצמה תריקחב ןיגע רסוח ידיל האיבמה איה ,תילילפ 

."תיטייבוסה היסורב תורשפאה רדגב אוה רבדהש המכ 

/ולא ךובאיתל-טישידאה" תא הפי ונא םיריכמו םיעדוי ,הה 

רשא הלא תא ,דירחמ ןיאב ,וניבג לע םנ םהמו ,ונכותב םיבשויה 
םיללממה ,תועדה שפוח לע ,םולשו תמא לע רומ הנפוטת םהיתותפש 

עמשל םימ םהיפ ואלמי העשב הב םלוא ;ףורגאו תומלא דננ תומאד 

תלחג ירמוש םיחאב םיללעתמש תקסופ-יחלבהו המויאה תוללעתהה 

,םירבע םיחא םדיד יבגל יכ ,תאז ןיא .ןופצ יתכריב תירבעה המוקתה 

הפי ונא םיעדוי .שפוחה דסחו תוישונאה קוחל קוחמ םה ,ונמדו ונרשב 

- םה קר אל םלואו !םונעדי-הראה ·תועדה שפוח ישרפ» חא 

הדמע אל יב ,תינויצה תורדתסהה הבר הרמב המשא הז בצמב, 

ידוהיה רעונה לש םירובנ תמחלמב ןוטט-ןופשה ברה יכונחה ךרעה לע 

היסורב תירבעה תוברתה ינינק תרימשו תוינויצה »ןווע"ב ינושטשה ולבסו 

חורב תוינויצב שדחה רודה תא ךנחל ידכ וב השמתשה אלו תיטייבוסה 

הרובג תירבעה הלוגה תעדוי םנמאה .וניתופיאשל שפנ תוריסמו הרובג 

"?וזמ הלודג 

:לפוכמו לופכ אוה אטחהו 

תודסומו תוינויצ תויורדתסה חרזמב םיבשויה ,םיבושח םישנא" 

תונורחא תועידי םתחתמאב םיאיבמו היסורב רויכמ םירזוח ,םינוש םיידוהי 

תוינויצה תא תפדור הניא תיטייבוסה הלשממה :"תונובנ.ו תוימשר 

לב הז ןוועב הריזנה ץראל תחלושו תרסוא איה ןיא ,תירבעה תוברתהו 

םינויצ םג םהיניב שיש םירנויצולוביררטנוקב תמחלנ איה אלא ,רקיע 

םידבכנה םישנאה םיציפמ תאזה «היסורמ תמא"ה תא .רבע-תפש יבבוחו 

תודהיל ענונה לכב תידוסי העידי רסוחו תורעב םתס ךותמ הלחת הלאה 

קסביי וא ימשר ריקפ לש היצמרופניאה יפלו .ר .ס .ם .םב תוינויצלו 

אל םא, עדוי ימו - »סיעכהל. ףוסבלו לגרה ךותמ ךכ-רחא 'ןמאנ 

·"!הזמ הלעמל 

אלש,תינויצ וליפאו ,תידוהי תונותע תדמוע הלאה םישנאה תורשל 

תושיגנהו תופידרה לע ברה רמוחה לבט תחא תוא ףא ןיידע המסרפ 

ןיניירב ןבוארל דובכ םוקמ תעבוק איה תאז תמועלו ,התושרל דמעהש 

םירטאט תיטייבוסה היסורב תוינויצהו תודהיה בצמ לע םיבתוכה ,םירחאו 

תא םימטפמ ולאה תוארפרפב .סהבש רקשה תדמ םנ ןכ םכרא תדמכש 

"תפדרנה תונויצה לע תיביטקייבואו הרוהט תמא" שהל םישיגמו םיארוקה 

"...יניסמ הרוחב םירבדה תא ,ןבומכ ,לבקמ םיארוקה להקו 

תדמוע .לארשי-קראב דשא וז דוחיבו ,תירבעה תונותעה דבלמ 

;ויצ יריסא םד לע (ללכב תינויצהו) תידוהיה תונותעה לש הבור 
םנ םיחצנמ תאזה הקתשהה לע .תקתושו - תירבעה תוברתה ינמאנו 
(תינויצה תורדתסהה י"ע םג תכמתנה) תידוהי חועידי-תונכוס יתילש 

יפל תרכרכמ ל"נה תונותעהו ,ינויצמרופניאה "םרשי.ב הפי םיעודיה 

לוקל !םינענה וניחא תופונ לע תרכרכמ ,הלאה םינודאה לש םלילח 
,ישונאהו ירבעה וננופצמלו ונתרזעל אורקל קסופ וניאש ,ןויצ-יריסא 

תעדמ .םיקיתעמה ,םינפבמ םיקיתשמה לכ יפלכ המחלמב חותפל ונילע 

םיחטובהו. ןויצב םיננאשה תחונמ תא דירחהל ונילע .תעדמ אלש וא 
ונמלוע יבנשא תא םירגוסה ,תינויצהו תידוהיה תוניתעה תוכרעמ ירדחב 

.הבושתל םיפצמהו רצמה ןמ ונילא םיארוקה וניחא לוק וכותל רודחי לבל 

- - ונרמא רשא אוה 

תינויצה תורדתסהה לש הנותע ,"יושדנור השידיי"ה תכרעמ 

ךותמ ונייח תונויזח לע ןד אוהש ,ויתועדומב ,ןבומכ ,זירכמה) הינמרגב 

הלש ·תונותעה תפקשה"ב האיבה ,(תינויצו תימואל-חידיהי הפקשה 

רמי-הנפוא 'פורפ לש וירמאמ תיצמת תא (.ז ,ש בא 'נ ,ב"ס ןוילנב) 

.(*םינזאמ" לש ב*י ןוילנב *ילכ לא ילכמ"ב ןייע) 'גנוטייצ השיסופ"ב 

רוטיפורפה לש תועודיה ויתועד תא תברעמה רקיעב תזכרמ וז תיצמתב 

האנה ןימב .הטיסרבינואב הדיחי הארוה ןושלכ תירבעה ןושלה לע 

השיגדמו וז תוחנה-תנוע ךותמ םיקומצה לכ תא האיצומ איה חמלא 

ןינבה לש תזרפנה תוימואלל" עגונב רמייהנפוא ירבד תא תויתוא-רוזיפב 

תירבעה ןושלהש ,הז ידי-לע הטיסרבינואב תאטבתמה י*אב ידוהיה 

תפקשה" רודמב הכרדכ אלשו ,"הדיחיה האדוהה ןושל םש איה 

ןיא .רמייהנפוא לש ויתוחנהל הלמ ףא הפיסומ תכרעמה ןיא "תונותעה 

וארק הזכ ,לסחו - רוסיפורפה ירבד ונילע םינמאנ :ונייה .רבד היפב 
.האדוהכ הקיתש - .ושדקו 
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