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 Iש و ה דע
ד"שת תוכוסב ןושלה דעו תבכא
םינש לבוי ינפלמ ,ומויק תישארמ תירבעה ןושלה דעו לש ותגאד רקיע
—םייחה יחטש לכב ול שורדה ילולימה דמוחה תא ירבעה רוביצל איצמהל ,הלעמו

תויללכה ,ןושלה-תולאש ראשמ ותעד תא םלועמ החיסה אל — השעמהו הכלהה

אל ,תושדח קשל-תויעבו .תימואלה הייחתה דוד ןהמע לתפנ לותפנש ,תוידוסיהו
תעבהל ילכ תשמשמה ,הבותכ תירבע ןושלמ דבעמה םע ורועינ ,וניתובא םורעיש

לא—שדוק תבשחמ לש םימצמוצמה תולובגב רקיעב ןאכ ףא — דבלב חור יכרצ
םיגשומה םלוע אולמ תא ףיקהל תעבתנהו בחרמל תפאושה ,תישעמ ,תרבודמ ןושל

ונדימ ןנורתפ תושקבמו תודמוע ןיידע וללהו  -וננמז-ןבירבעםדאלש םיגצומהו

ויתודעוול ןושלה דעו תא תוקיסעמש ,תויללכה ןושלה-תויעבמ םייתש
לש םקוסיעו םתוניינעתה םוחתמ קחרה תוגרוחשו םינשב תורשע תויעוצקמה
.ןושלב הבחרה תולובג )ב--ו ביתכה ןוקית )א :ןה ,אדירג םינשלב

דעו תונורכז" ןייע( 'ד ףיעס 'ב קרפ ",ןושלה דעו תדובע תודוסי"ב רבכ
דעו זאמו ',ביתכהל העובק הרוצ ןתונ דעוה: ،,רמאנ  77),ימע 'ד תרבחמ "ןושלה

ןחלוש לעמ דרוי ביתכה ןיינע ןיא  -תונורחאה םינשה שמחב דוחיבו  -םויה
הרוצ שבל הכורא הכ הפוקתךשמב ינויעה ןתמהו אשמה ןושלה דעו לש םינוידה
תדחוימ הדעו לע ,ט"צרת תנשב ,ןושלה דעו לש יזכרמה דעווה ליטהשכ תישחומ

תודחא םינש .ףורתפ תעצה הל ןיכהלו תידוסיו השדח הניחב היעבה תא ןוחבל
ןוקיתל תטרופמ העצה דבעל הדיב הלע ףוסבלש דע וז הלאשב הדעווה הקסע

—הערכה אלב תוגלופמ תועד היפיעסמ המכב תרסומה—דקונמ יתלבה ביתכה
.דעווה ינפל התוא השיגהו
ירבעה ביתכה תרדסהל ןושלה דעווב ןושארה ןויסנה השעמל איה וז העצה

؛דעווה ךותב הל ומדקש ,רסחהו אלמה לע םיחוכיווה לכב יכ ,דוקינה-רסח
וננושלב תושמשמ ביתכה תומגמ יתש .תבייחמ הדמע םוש דעווה עבק אל ,ול הצוחמו

ילב ,דחא טסכט ךותב ףא ידמל תובורק םיתעו ,וז די לע וז הייחתה תפוקתב
םירפוסה בטימ ביתכה ןיינעב וגהנש ,גהנמה .אוהש דצ הזיאל ןושלה דעו עירכהש

תועיבקש תודוהל שי הז דגנכ :תודיחאב םלועמ ןייטצה אל ,ןושלה דעו ירבח ןכו

רסחה לא ותייטנו ובוציע לעו ץראב ירבעה רפסה תיבב תרכינ ביתכב תמיוסמ
דעו תונורכז"ב ןייע( ל"ז ןילי דוד 'פורפ .ןושלה דעו אישנל תערכמ העפשה התיה

 75).ימע 'ג "וננושל,/ב  58:ימע 'ה "ןושלה
,ןושלה דעו ברקמ םלועמ ולדח אלש ,ביתכל עגונב תועדה יקוליח הנהו
ידכ דע—ביתכה יללכ תעיבקל הדעווה תעצהב ןויעה תעשב שדח יוטיב ללכל ואב

וז הדעו( .תאזה העצהה תניחבל תדחוימ הדעו בישוהל ךרוצה שגרוהש ,ךכ
).התלועפ תא המ ןמז דחאל הקיספה
חוסינל תדחוימ הדעו ןושלה דעו ביכרה תאזה הדעווה יגפל םינש עשת רבכש ריכזהל יוארה ןמ .ו

.הלועפ ללכל עיגה אל איהה הדעווה םלוא , 77)،מע 'ג ךרכ "וננושל/יב 'ע( ביתכה לע םיחוכיווה תונקסמ

"וננושל"  tףסוה  232،ימע א"י ךרכ "וננושל,،ב העצהל אובמב םינתינה ،תומוקמה יארמ לע 2.

77.י 73ימע 'ג ךרכ
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זח ב"שת טבשב ו"טב ןושלה דעו תפסאב
יה םעפה תאז לבא ,םייללכה היתודוסיל

ה תא הקתירש איהו היטרפ יטרפל תדבועמ
ןיידע הנועט וז הדבכנ הלאשש העד ללכל

רשא ,רבדב םיעגונה םיגוחה תא
ל ,העצהה המסרפתנ וז הטלחה דוסי-לע

 232- 2ימע א"י ךדכ "וננושל"ב ,םיללכה
תש ידכ — הדעווה לש התדובע

םינוש םידדצמו ,רוביצב דה ררוע המוסרפ

שיב הנודינ הפוג איהו ,וז העצהל תורעה
ףא הב םיפתתשמש "תירבעה
הררבש ,תיארקמה הידפולקיצנאה תכרעמ

הל העבק ןכ לעו הדיחא הרוצב וב גוהנל

תועדהש םוקמב רקיעב ,םייוניש המכ הב

ווה תעצהל ןוקית-תורעה םהש ,הייוניש

ב ,ןושלה דעו רבח ,ןהכ בקעי ר"ד םסרפ ןכ

ב התוא םיסיפדמו םירזוח ונאש "ןמזה"

ב ,העצהה םוסרפ ראאל הצחמו הנשכ

ושלה דעו ירבח םילשוריב וסנכתנ ,ד"שת

זכרמב בוש .דתיה ביתכה ןוקית תלאשו

פירח לכב ןאכ התלעוה הלאשה .הפסאה

מ ונאש טרופמה ،גירבדה

דעצ וז הפסאבש ,ןייצל-ייוארה ןמ ילוא

ה .הנורתפ תנכהבו ביתכה תלאש לש

יתואה ביתכב ונייה ,טלחומה רסחה ביתכב

מיסכמ ןומיס תארקל םיכרד שקבל שישו

השירדה תא ביתכה יללכל הדעווה לש הנודנה תעצה תמייקמ הדיימ וזיאב
הרטמה תארקל תואיצמ,ד-ביוחמו שדח בלש תשמשמי"איה"רודימ-רזיאבו "",תאזה

 בורקה ןמזב סנוכתש ,האבה הפסאה הקוספ תא קוספת ךכ לע  -תפסכנהיפ-לע ןתינ ולוכ רמוחה ןיאש ןייצל ונילע םירבדהךורכז תנכה םצעל
ימואנ לכו •,םיצרמה ידיב בותכ תוריכזמל רסמנ תואצרהה ןמ קלח .המרגוניטס
ומאתוהש ,םהיתומישר יפ-לע המרגוניטסב אלש םיריכזמה ידיב ומשרנ םיחכוותמה

ידי לע םלשוהו ןקות ,הגוהש ,םיחוכיווה לש ןקותמ ספוט דבוע ,וזל וז ופרוצו
.םמצע םימאונה
םירמאמל דיחא ביתכ תוושל הכרדמ תכרעמה התטס םירבדהיןודכז תספדהב

ידיב והגוהש וא ובתכנש ביתכב ןאכ םירסמנ םירבדהו ",וננושל"ב םימסרפתמש
הנמאנ תודע הז ןודינב םג םסרפתמה םירבדה-ןורכז שמשי ךכו .םמצע םירבחמה
.םימייקה ביתכה ירדסל
ח--כז

