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רותפל אבש סוניכ ,ןושלה דעו לש תאזה תיללכה הפסאה תא חתופ ינא 
םימיב יכ ,לבא ןמיסב הז סוניכ ינא התופו .הבושח תישעמ תיעדמ הלאש 
דחא ,םידבחה דחא ונתאמ ךלה תאזה הפסאה תאדקל וננוכתהש םינורחאה 
ותדובעל ףתוש ןל"ז יקצינבר אנח עשוהי אוה ידה ,דחי ונתא ולעפש ,םילודגה 

אל ומשש ,שיא .תועדב ףיקתו תועידיב ףיקמ שיא ,ל"ז קילאיב ןמחנ םייח לש 
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רגגיזניילק הכלמ 'בגה לש יפרגוביטס םושיר יפ לע ריכזמה ידיב ךרענ םירבדה ןורכז (٠٠ 

והיגה וללהו ،םמצע םימאונה לש םנויעל רסמנ ،סופדל ןקתוהש ספוטה הקסדורגורש 'פ תטישב 
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רנחלק 'םורפ 
תא דיפסמ 

לד יקצינבר ח"י 
,םדא לש ,םלש רודמ רתוי ,הנש 65 לש הכורב הדובע ףיקהל דאמ השק 

דחא היהש ןןויצ-תביח ןויער ררועתנש םדוק םייתנש דוע ותדובע תא ליחתהש 

םינושארה-ינושארמ ,הז ןויער ררועתנ ףאשכ ןויצ-יבבוח לש םינושארה ינושארמ 

הכוראה הפוקתה תא רבעשו ,דאמ ןטק דוע היה ןויצ-יבבוח :ש םרפסמש העשב 

המ .םעהידחא לש תונויצהו תיאלצרהה תונויצה לש ,ןויצ-תביח לש 
השדחה תירבעה תוחתפתה לכב וקלחש יגפמ ,רורב ןפואב ןייצל השק — השעש 

יוטיב שי .לכל עודיש הממ רתוי הברה לודג אוה הז קלחו ,ןיעה ןמ יומס היה 

דע חונמ תורוד הרשע، ؛תובורק םיתעל ותוא ריכזמ ינאש ,תובא-יקרפב דחא 
העונצ הדובע םישועש ,םדא-ינב שי "םלוכ רכש לביקו םהרבא אב (םהרבא 

םג שי יקצינברל .םידחא לש םתדובעב תעלבנ וליאכ איה לבא ,דאמ הבושחו 
קסועה לכל היהי רשפא-יאש ,רפס אוה "וירפוסו רוד דוד، רפסה .ולשמ םירפס 

שיש ,הבורמ תובישח לעב דפס אוה (וב ןייעל אלש השדחה תירבעה תורפסב 
ירמאמ ול שי .הבורמ תוריהזב בותכ אוהשו ןושאר ילכמ תוירוקמ תועידי וב 

."סדרפה" לש ךרוע רותב תויוכז ול שי הזמ ץוחו ,תובישח-ילעב ,הברה תרוקב 

םוקמב ,ןאכ ךירעהל רשפא-יא הז לכ .טעמ-אל ןושלה תולאשב םג קסע אוה 
תטרופמ רתוי הכרעהל יואר הז לכ :הזה 

םינושארה ןמ דחא היה אוה .רבדל םוקמה ןאכ ירה ןושלה לא וסחי לע לבא 

םדא-ינב ןושלב בותכי שדחה ירבעה רפוסהש ,שרדו הצילמב םחלנש ונמזב 

תירבעה ןושלבש ,םיבשוחו םנושלב םיקדקדמ םניאש ,םירפוסה תא השק רקיב אוה 

השקו ,םיידומלת וא םייכ"נת םייוטיב לע דסוימ הז קר םא ,לכה בותכל רתומ 
!ונמזב רבדל היה תובישח המכ ,רעשל 

לע ,לשמל ,ריעה אוה .תונורחאה ויתונשב םג ,וז ותדובעמ קספ אל אוהו 

םולכ לבא ,הז יוטיב ךי'נתב םנמא שי ."דיעה תא אצי" יוטיבב םישמתשמש 
אצי" — אלו "ריעה תא אצי، הטושפ הזורפב רמאנ וננמזב ונאש ,יעבט .דז 

ך"נתב תחא םעפ שיש ינפמ ".דוקמ ינא، םוקמב "הוקת ינא، וא ?"ריעה ןמ 
أ "הלפת ינא،ו 

יקציגבר :הזב ריכזהל ךירצ קר ינאש ,םכלוכל עודיה ,ןורחאה רבדהו 

לש ,ןוכנ רתוי ,השדחה תירבעה תורפסה ינוב השולש לש םתדובעל ףתוש היה 

ןמ דחא היה אוה ירה ,יתימאה ןבומב השדחה תירבעה תורפסה ירצוי תשולש 
גדבצניג רשא היה ןיידעשכ םע הי ד חא לש ותובישח תא ריכהש ,םינושארה 

,"םיכרד תשרפ לע" לש ןושארה ךרכה תא איצוהש ,ןושארה היה אוה .דאמ ריעצ 

דחא לש ורזוע היה אוה .תובורק םיתעל וב ךלמנ היה םעה-דחאש ,עדוי ינאו 
לופיטל םירבד המכו המכ ול רסומ היה ע"האו ,הנושארה "חולשה، תכרעמב םעה 

םיעדוי םתא ירה :םירפס-רכומ ילדנמל עגונבו .העד-תווחל םגו 
איצוהש ,ןושארה היה יקצינבד .ותצעל עמשנו דאמ ,יקצניבד תא ,ותוא בישחהש 
שיו ם"רת תנשב דוע םירפס רכומ ילדנמ לש םישדחה םיירבעה םירופיסה תא 

רתויב תיטנתבא איה ,יקצינבר בתכש ,ילדנמ לש היפארגויבהש ףיסוהל דוע 

.ילדנמ לש ויתודלות לע םסרפתנש המ לכ לעמ רתוי הילע ךומסל רשפאו 

קילאיב ליבשביקצינבד היה המ ריכזהל ךירצ יניא קילאיב - ףוסבלו 
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לודגה םשה תא ריכזהל דשפא-יאש טעמכ .יקצינבד ליבשב קילאיב היה המו 
"אדקמהיירופיס"ב ודבע דחיב .ינשה לש ומש תא ריכזנש אלב החאה 
רייצל רשפא-יא ."ריבד"ו "הירומ" תואצוהב ,לוריבג ןבא ירישב ،"הדגאה רפס"ב 

חורה היה קילאיב ןבומכש יפ-לע-ףא .יקצינבר לש ותדובע אלב קילאיב תא 
לש ויתונויער ויה אל יקצינבר אלב ירה ،וללה תולודגה תודובעה לכב היחה 

.לעופב םימשגתמ קילאיב 

תורפסה ירצוי .הלא תומלא ינב השולשל ףתוש היהש ימש ،בשוח ינא 

אוה ףא הזכ שיא - תירבעה תורפסה שודיחל דוסי וחינהש ،השדחה תירבעה 

.אוה תומלא-ןב 

הנישט-טט י3ודפ 

תוכרבה תאירק ،סוניכה תנכהל ורזעו ולפיטש םישנאל תוכרבה דחא] 

:[(הטיסרבינואה רוטקר תכרב תא ארק וטוסאק יפורפ)ולבקתנש 

אל ،תורופס םילמ םידקהל יל ושרת ،ונלש ןוידה אשונ םצעל םירבוע ונאשכ 

ונעבקו ןורחאה ונסוניכ תא ונשדקק הל ירהש ،הב םינד ונאש תיללכה הלאשה לע 

.ןאכ איבהל הצור ינאש םירבד ינש לע אלא-הילע דבעל יתעדב ןיאש תרגסמ הל 

אוהש ,רוביצל םגו םירבחל ותוא רומאל יל ישפנ ךרוצ אוה דחא רבד 

םיקסוע ונאש ,תירבעה ןושלה לודיג רעצב ،"ונרעצב" רמול רשפא םא ,ףתתשמ 

ויתודעווב ,ןושלה דע-؛וש הלאשב ,הבושח הלאשב עירכהל ןאכ ונפסאתה הנה .הב 

ומדקש ידחא ,הלאה תונורחאה םינשה 4 ךשמב ףסונ ץרמב הב ןד ,תונושה 
תאזה הלאשהו• .דעווה יבתכב םושר ןנורכז קרש ,תודחא תולועפ תאז הלועפל 

!תורודלאל—יאדו ,ןורתפ הל ןתינ ס"וסש הפצמ רוביצהש ,תאז הגרדל העיגה 
ונתדובע לכ ירה .תועודי םינש ךשמל ןורתפ היהי ,ותוא ןתינש הזה ןורתפה םג 
אלו וניסינו העודי הדימב ונחלצהו וניסינ ؛ןויסנבש הדובע איה ןושלה תייחתב 
לכב שפנ ןובשח בשחל ונילע העודי הפוקת ירחאו .םירחא םינוויכ המכב ונחלצה 

תא רותפל םיסנמ ונא הנהו .םויה ןוידל תדמועה הלאשב םגו הלאה תולאשה 
בושנו העודי הפוקת לש עודי ןויסנ ונלצא רבטציש דע .המ ןמזל תאזה הלאשה 

.ונישעמ תא קודבל 

,תירוביצה ךרדב ,תיטרקומיד ךרדב תאזה הלאשה תא רותפל םיסנמ ונא 

.הז ןינעב ונתצעל קוקז אוהש ,רוביצה יניעלו ןושלה דעו ירבח ןיב ןויד י"ע 
לש הזה ךבוסמה ןינעה לככ ,הערל דצו הבוטל דצ ול שי רוביצב ןויד ירהו 

ןיא ,םדאו םדא לכ ירה .םלועה לכב ןחבמל תדמוע וישכע איהש היטדקומידה 

טרפו טרפ לכ ,ונממ דחאו דחא לכ ,ןושלה דעו ירבח ,וגא םג ן לכה וב 
,הנוש ךוניח ונכנוחש ,ונאו .ןושלל סחיב תעדל ץוחנש המ לכ וב ןיא — וניניבש 

,תוחצנתהה ךדד לע ףא ונכנוחש ונא ,םינוש שרדמ-יתבב ,תונוש תוצראב 
,ונרבח לש וסיכבש הטורפה תא אל תוארל ידמ רתוי םיטונ ונא — תידומלתה 

ללחה תא ,ןורסחה תא אלא — וב ונל רוזעלו ונל תתל לוכי אוהש דצה תא אל 

לע רבדמ אוהשכ ,וב תודוהל ךירצ ונממ דחא לכש ,םוצעה רוסחמה תא ,קירה 

ונממ דחא ףא ןיא ,דמוחה לכ תא ףיקמה ונממ דחא ףא ןיא .תירבעה ןושלויז 
ןיבמ וא קלח קר עדוי ונב דחא לכ תמאב הקומע הריקח תורוקמה תא רקחש 

דצב ןינועמ הז ،רמוחה לא רודחל ךרד ול שי — הזו ،רמוח רכוז הז *קלח קר 

דיתעה תא האור הזו ,הבש קודקדה תוחתפתהב ןינועמ הז ,ןושלה לש יתעימשה 
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תויושע — סיכבש תוטורפה ומכ — הלאה תודוקנה לכו .דיתעה לע םלוחו 
רבח ידיבש רסחה תא םיאור ונאש דועבו .הבושח הלועפב לודג םוכסל ףרטצהל 

םיאור ונניא זא יכ — תוערגמל קד אלא ןותנ ונביל ןיאש דועבו ,הז וא הז 
אנ-עדייו .היטרקומיד חורב הלועפ לכ עצבל דשפא-יאו יללכ ןוערג ؛؛לא ונינפל 

דחא לכש ,הוקמ ינאו .םיחכוותמ ונא םימש םשלש ,ונלש ןטקהו לודגה רוביצה 

דצ הזיאמ ,דז ,٦١,דיו ינינע קומינ תמאב אוהשכ קומינ לבקל חונ היהי ונממ 
.אוהש 

סוניכב דחא-,דפ הלבקתנש הטלחה יפ לע ןודנ ונא ירה :ישעמ דצ דועו 
דבלמ הב ופתתשהש ,תימלשוריה הדעוה םעטמ ועצוהש תועצה יפ לע ,םדוקה 
— ונילא אובל לוכי היה אלש ,ןייטשפא יפודפ דבלמו ונתא םויה םהש םישנא 
ונילעש א"ז ןיא ,ל"ז ידארב םייח ידו ל"ז ןילי דוד — םילוגד םישנא ינש םג 
דשא תולאשה אלא ןה ןיא .הלאה תועצהה ןותמ דחא רבד ףא לבקל םכילע וא 

ןיבו ןוידה תא להנל ןאכ ינא דמועש ןיב יכ ,הזב ריהצמ ינאו ,ןודל ונילע 
םא קר לבא ,תרתומ העדו העד לכ — תאז השעי רנזולק 'םורפ לודגה ירבחש 
בשוח ,הברדאו .ךכ לע הבר תונדפקב רומשל ונל ושרת אשונל תנווכמ איה 
אובנש ינא חטבומ ,ןינעב ןודנ םא .תויללכה תולאשל אטחנ אל ךכ י"עש ,ינא 
דימ עיבצנ אל לבא ,ףיעסו ףיעס לכ לע ןודנ ונאש ,בשוח ינאו .הערכה ידיל םג 

.הזב הז םירושק ולא םיפיעסו ליאוה ,ףיעסו ףיעס לכב ןוידה ירחא 
תודחא תולאש ילוא ודאשי ולאכ תוכבוסמ תולאשב יכ ,יל ראתל לוכי ינא 

םאש ,רשפא הז םגש ,ןבומ .דחוימב םתוא ררבת הדעווש היהי יאדכש ,םיטרפו 

,ןאכ רומגל לכונ אל ילואש ,ללכה ןמ םיאצוי םירבדו תוכבוסמ תולאש הנייהת 

הדעוול וא יזכרמה דעוול תאז תא רוסמל םא ,ךכ לע טילחנ ןוידה ףוסב ונא 
תואדל רשפא תונותעהמ םג .הערכה ידיל אובל ונילע ללכ ךרדב לבא ,תדחוימ 

לע םג עירכמ הז בשומש םא יכ ,ונינפלש הלאשל קר אל הערכהו ןחבמ והזש 

םא וא ,תונוש םילמל תועצה עיצהל לוכיש דסומ קד אוה ןושלה דעו םאה :ךכ 
הלאשה ביתכה תלאש ןיאו .רתוי תולודג תולאשב ךרד הרומ םג שמשל לוכי אוה 

הבושחה אלו — תולאשה תחא קר איה רסחה וא אלמה ביתכה תלאש ז הדיחיה 

תוירחאה תא םיעדויה ,םירבחהש "דוקמ ינא .ןהב עירכהל ונילעש — רתויב 

םיפתושכ ,תודידי ךותמ ,ןיגעל םהירבד תא זכרל ועדיי — םהילע תלטומה 
םצעל רבוע ינא הזבו .ןאכ ונלוכ בלב תרעובה ,תירבעה ןושלה לא הבהא התואל 

.דוחל ףיעסו ףיעס לכ סכרפל ארקא .ןוידה 

:ץיבזנועזנש ד1נ 

.תאזה תרגסמל ונבייחתה וליאכש ,םדוקה סוניכה תטלחהב ,הפ אצומ ינניא 

. יני1עטר1ט יפזרפ 

חודב םדוקה סוניכה תטלחה תא ונוניבה ונלוכש ,קפס לכ אלל עבוק ינא 

הפסוה שי םא .ןוידה רדס והזש ,עבוק ינאו ,ךכ לע תוירחאה לכ תא ילע לבקמו וז 
הלאשו הלאש לכב ונלש םויה-רדס תא רומגאש רחאל התוא איבא ,םויה-רדסל 

תא איבהל דחא-לכל רתומ ,םיפיעסב ןוידל עיגנ רשאכ .ינויפיצנירפ דצ שי 

ריזחהל םוקמ ןאכ תתל תושר לכ יל ןיא לבא ,ןינעה לע תינויפיצנירפה ותפקשה 

הלחתהמ ןוידה תא ליחתהלו תינרוחא לגלגה תא 



75 ד"שת רמועב ג"לב ןושלה דעו תפסא 

،להקב טשוד שיו .תידדה הנבהל אובנש ،ונילא הנפ ד"ויה .םויה רדסל 
,תישאר :שארמ עובקל םיכירצ ןבלו ،ביתכה ןוקית םשל הזה םוניבה אב וליאכ 
הזה םוניבהש ،תיגש :ביתכה ןוקית תלאש תא רתופ וניא דקונמייתלבה ביתכהש 

לש םיללכה תא רידסהל אלא ،ללכב ביתכה תא ןקתל הנווכ ויתוטלחהב ןיא 
אוהש ןוקית הזיאל תוברקתהה תא םיאור הברה ،תישילש דוקינה-רסח ביתכה 
לעטילחי םוניבהש ،יוארה ןמ ןכלו ,וקלחב דקונמ ביתכל םיללכ תעיבקב 
،יקלחה דוקינב םירדס תעיבק םשל תדחוימ הדעו יונימ 

.םידומהו םינותעה חב-יאב םג ופתתשי הבש 

• הנישטדוט יפוד9 

ונניא .םילולכ הלאה םירבדה לכ ויח ،שארב יתרמאש םירבדבש ،יל המדנ 

קד הזו ,דוקינה דסח ביתכה לש םיללכ תעיבקו רדסה לע אלא וישכע םינד 
،ןהכדמ עבוקש המ לכ תא לבקמ ינא .הזב ןודל בושנ ןמז דחאל ןסינש תפוקתל 

.יזכרמה דעווב םדקומ ןוידל ןינע הז ،הדעווב ןאב רוחבל ותעצהל טרפ 

[؟דומאל העצהה לש ינשו ןושאר ףיעס ארוק] 

ףא אלמ בתכנ ،דוקינב אלמ בתכיהל ונידש לכ 1§ 
ן הרימש ،הריש ן דוא ،(טלחומ רוקמ) רומש ،המוקת ،הרוש • ןוגב ،ד וק י נ ב א ל ש 

.קיר ،הביא ،(תוכימס) תיב 
וליגרה ןדיקפתב אלש האירק תומיא ןהשכ וליפא .דקונמה ביתכב תואבד תויתוא .הדעה 

!הכ !(טלחומ רוקמ) הנק ואוצמ ואל ולאמש !שאר .ןוגכ !דוקינב אלש ףא תוראשנ 

ךילע .(חכונה יוניכ םע) ךירבד ;תאצ !תישאר ;םיליאמשמ ויאלפ ז הפיא♦ ،הפ 

.איג ואוש ;ויסוס ;(ל"נכ) 

،ףכוא ،ללמוא ،ןחלוש ،הצלוח :ןי؟כי ^٧٦٦ תיואב"امةحما؛أدةأث !וא^גמ^נ^ 
.המודכו (לעופ ןיינב) רבוש ،הדוקפ ،תמסוכ 

ונלש תומש ונל שי .יוכו U 0 העונתה .םירבדה תגצה ןפואל דגנתמ ינא 

.םידז תומשב ךרוצ ונל ןיאו 

:דגישטתט י3תפ 

.U העונתה תא םינייצמ םהש ،הזב אוה קרושו ץוביקבש הוושת דצה לבא 

.תירבע U אטבמ ינא U אטבמ ינאשכו ،םייתפש ץוביק ורקיע ץוביק 

ןהיניב םילידבמש תועונת יתש ונל שי לבא 

:דנישטדוט '3ודפ 

העצה עיצי זא ،קודושו ץוביק ןיב לידבנ ונאש ،דמול הצור ןהב 'ה םא 
יפלא וישכע שי .דוקינ ילב הלא תועונת יתש ןיב לידבהל רשפא דציכ תישעמ 

:ןוגכ ,הכורא וא הרצק איה ט-ה םא .דודב אל ןושלה יעדוימ םיברלש ,םירקמ 
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םילמה תא בותכיש םויה דחא ףא וניניב אצמיי אל .יוכו ימואל ،הנולת ،הנואת 
ביתכב םיבותכ םהו םיריש וליפא איצוהש ,ןוזדיודמ תודע איבמ] .ו"יו ילב הלאה 

יג רטכש יזנג ,ורפסב ןייע .האירקה תומיא תא לטבל זעה אל-מדקינשמו ،אלמ 
,[המדקה 

ומכ ،ו"יו ילב 'רחואמ،، בותכנש וא .םיכרד יתש קר שיו ,עירכהל ונילע 

שמתשהל ונילע ,הרירב ונל ןיא :רמאנש וא — "סחימ،، ומכ 'סחוימ،، ،"דחאמ،, 
איהש ןיבו הכורא איהש ןיב U לכל ןמיס םיטסכטה לכב שמישש ,ו"יוב ,הזה ןמיסב 

תכלל רוביצה תא חירנתש העצה אל ,תרחא העצה והשימ ונל עימשי םא .הרצק 

תרוסמבש בוטב רחבתש העצה ,תרוסמב הנותנה העצה םא יכ ,השדח ךרדב 

אוה תודודה תרוסמב ואצמש הזה ןורתפהש ,םירמוא ינניא הברדאו הברדא — 
שרפמי"שר ומכ שדפמשכ ,םיעדוי םכניא םולכ לבא ןושלב לאידיא ןיא ן ילאידיא 

ושוריפב אלמ בותכ ,דסח בותכ יארקמה טסכטה ךותב אוהש ,קוספה זא—קוספ 

איבמ ןלהל] רתויב בוטה יעצמאב רוחבל ונילעו ؛דוקינ םש ןיאש םושמ ,י"שרלש 

[תורצקו תוכורא תועונת ןיב בתכב הנחבה רדעה לע ז"עלב םג תואמגוד 

דימעהל וניסינ תצמואמ הדובעב ונאו ,םיעודי םיישק וברקב לולכי ביתכ לכ 
טועימה לע תוירשפאה תואיגשה תא 

 sns, וטוסאק.

ונניא أاأ הז המ .U לע םירבדמ שארמ םירורב םירבדה ויהיש יוארה ןמ 

םיאטבמ ונאש םיאגהה לע אלא ,ץוביק וא קרוש דוקינה תרוצ לע םירבדמ 
ץוביקו (הלודג) הכורא U ןמסמ קרושש ,בותכ םירטנמלאה קודקדה ירפסב .וניפב 

 — U לש תומכה ןיא יארקמה ביתכב .ןוכנ אל הז .(הנטק) הרצק U םא .תנייוצמ
,םימורע לשמל ؛הרצק איה וליפא ,קרושב U העונתה תנמוסמ זא 'ו"יו שי 
ימדי)םלוכ ,(יה 'ה 'עשי)ותבושמ ןכו ,(ה"כ 'ב) תישארב דפס תלחתב רבכ 
תנמוסמ זא ,ו"יו ןיא םאו .דועו דועו ,(יה ,ב"ק םיליהת) הכוה ,(ג"ל ,א"ל 
השולש .לדבה ילב ,הכורא וא הרצק ,היהתש המ התומכ היהת ,ץוביקב U העונתה 

העונתהש יפלע ףא ,('ג،'ג)ןותמת בותכ םימורע הרומאה הלמה דחא םיקוספ 
ןכו,םיכרכה :ד"כ 'ספב ןכו ,ןותמת :'ד 'ספב ןכו .הכורא איה ם"מה לש 
ץוביק אוה ןוכנה ירבעה םשהש ןייצא בגא ךרד - .רפסמ ןיאל תובר םימעפ 

קרוש אלא ,קורוש דיגהל ןיא ןכו ,ץובוק אלו 

:דוישטרוט י3ודפ 

'ו ומישיש ,םידחא שי וניניב םגו םידגנתמ ול שי יקלחה דוקינה ירה 
אוה דוקינה ,ןוזדיוד לש הזה רפסב ,לשמל .הדוקנ הב ומישי אל לבא ,תמליא 

.11-ב היוגהה תואה תחתמ ץוביקו הכותב הדוקנ ילב 'ודו הבותכ םנמאש ,ךכ 

;לאוטשןבא ד-ד 

קר הז ؛ךכ לע םיווצמ ונייה וליאכ ,דקונמ יתלבה ביתכה לע םירבדמ ונא 

,חרכה קר הניא איה תדקונמ יתלבה תואה .וילע רתוונש העשה העיגהו ,לגרה 

ךכיפל .התוא ובביח וניתובאש ,תיפרגוניטסה ךרדב בותכל ןוצר ,המרגוניטס איה 

ןמסל .להקהןמ םישנאה דחא י"ע םג העצוה יתעמשש יפכש ,העצהה יל תיארנ 
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הלאשה לב תא תרתופ איה ^לוח ייע— o ،קרוש ייע 11-ה תא 
.הלופכה ו"יוה ןמ ונתוא תררחשמו 

:שוב ٦٥ 

התאש שי .ידמ רתוי לקהל בוט אל ךב .ידמ דתוי.דיבבהל בוט אלש םשכ 

،הפ רבדא אל ינא ،דנישטרוט 'סורפ יל חלסי .דיבכמ התאש אצמנו לקהל אב 
— ןוידה תרגסמב וניאש ،יקלח דוקינ לע א"ז ،קוחה דגנ רובס אוהש המ יפב 

.דקונמ יתלב ביתכ לע - תמדוקה הפסאב יתרבידש המ קוידב רבדא אלא 

ןמיס היהי שוריפב דקונמ יתלב ביתכבש ،הזב ןוסא םוש האוד ינניא 
שי תויפוריאה תונושלב דקונמ יתלבה בתכבש ומב ,הלעמל הדוקנו 'ו א"ז ،0 לש 

،הכותב וא ורד לעמ הדוקנ ייע םישוע ונאש ،דמוא וניא הז .הלעמל הדוקנ םע 1 

יתעצהש המ עיצמ ינא כ"עו ،דקונמ יתלב בתכ והז .דקונמ ביתכל ביתכה תא — 

העונת יהוז יכ טילחנש ه לכש :תמדוקה 'וננושל،, לש תרבוחב םג ספדנש המו 

הדוקנו 'ו ייע — 0 לכ .יו ייע ןמוסי - U העונת יהוז יב טילחנש U לב ,0 
ינשמ רטפינו טננוסנוק רותב ו-ה תא חיורנ זא .הכותב הדוקנו 'ו ייע U לב ،הילע 

.דקונמ יתלבה ביתכל אלו םיהלאל אל .דזה רבדב אטחנ אלו .ו 

،דוקינב א"ז ،0-ו U איהש 'ו שי די-רודיסב קר אל — ינכטה דצל רשאו 

רבדב ישוק לכ ןיא ןכלו ،הלאה תויתואה יתש שי דודיס-תנובמ לבב םג אלא 

.וילאמ ןקותמ רבדהש םוקמב ןוקית שפחל ךרוצ ןיאו 

יפל אלו U העונתה יפל ללכה חוסינ דעב דחא רבד ףיסוהל קר הצור ינא 

.הרצקבו הבורא U ןיב אטבמב ןיחבמ ונתאמ שיא ןיא השעמל .קרושהו ץוביקה 

רמאיש שיא ןיידע יתעמש אל .תרחא הלאש תאז-אל וא תאז תושעל ךירצ םא 

ןב לע תרחא הפשב תאז דיגהל עדוי אוהש פ"עא ,הכורא וא הרצק U תירבעב 

םינוש םינפואב 11-ה תא ןמסל םג ןיא 

ןויערה תא ךישממ ,ןיביי רידה ،ןורחאה םאונה ירבדב ירבד תא רשוק ינא 

לכ זתחא תואב ןתוא בותכנ םולב ،יקיו 'ב ןיב םילידבמ ונניאש ןויכמ :לאושו 
,תיתפרצב .ירמגל ךרפומ אוה העימשה יפ-לע ונתוא ביתכהל םיצורש הזה ןינעה 

פ"ע אלו הפשה קודקד פ'יע בותכל דמול יתפרצ לבו ،٥ ינימ השולש שי ,לשמל 

,וב ךמותה ןיביי ד"דלו בושחה וטוסאק 'פודפל דגנתהל ילע הז םע דחי .העימשה 

שיש ,ךב לע םאונה דמוע חרוא בגא] .ץובקל קרוש ןיב לדבה ןיאש םינעוטה 

.ןיאקרוש ירחאו שגד שי ץובק ירחאש םיעדוי ונא [.ץובק אלו ץובק דומאל 

ךרוצ ןיא ןיו"אוב תוברהל הואתה קופס םשלו ,תויטנבו םישדשב רושק רבדה 

.קודקדה תא לטבל 

:ךבדיזא דמ 

ינא דגנתמ .ביתכה תלאשב הערכהה תעש תא םיקחודל םידגנתמה דחא יננה 

לש יחרזמה האטבמו המעטלו יתדסמה קודקדל ןמאנה ביתכה לש ומויק תוכזב 

זעלל וננושל הכפהנ אלש לע תודוהל ונא םיביח קודקדה תרימשל קד .וננושל 
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לש המתוח עובט תימלשוריה הדעוה תעצהב םיטרופמה םיללכה לע .ירבע 

ןמומ ,םינברהו םינואגה תורפסמו םידומלתה ינשמ האצומש תימרא היצזינוגד'ז 
הנחבה לכ לטבהל הדיתע הלאה םיללכה יפל .וננושל לש םייעבטה הייח וקספש 

היבוברעו .תויופרהו תושוגדה תויתואה ןיבו תורוגמהו תוחותפה תורבהה ןיב 
קדקדמה ורובד תא הנושארה םעפב יתעמש םויה .האירקה תומא שומשב םג םנכת 

ינאו .עיצמ אוהש ביתכל ללכו ללכ םיאתמ וניא הז ורובד ,וטוסאק 'טורפה לש 

ןח—לוש וא ןחל-וש ו "ןחלוש" הלמה תא ,לשמל ,ארקי אוה ךיא ותוא לאוש 
.תירוטסיה תוחתפתה לש תכבסמ הלאשל ונתוא הסינכמ תימלשוריה העצהה ?יוכו 

היבוברע תררוש .תירוטסיהה תוחתפתהה ירפ וניא אלמה ביתכהש רובס יניא 

גאד אל ןושלה דעו .אתפסותבו הנשמב ףא אלא םידומלתה ינשב קר אל ביתכב 

ונחנא םידע .ביתכב בושח םרוג קפס ילב אוהש ,ונלש אטבמה תא השעמל ןקתל 

תא דקנמ ן"יווהו ן"ידויה יובר ,אלמה ביתכב תטלתשמו תכלוהש תורקפהל םג 
ביתכה ךרדב תכלל ונתוא ביחי אל העצהה יפל ביתכה ןוקת םא עדוי ימו םיניעה 

אוצמלו (אבס) אבאמו (הנש) הנאש בותכלו םינואגה תובושתב ברל יוצמה אלמה 

לכו (גד)גאד םיאיבמ םירוצהו" ،"ךימעב ןואש םאקו" ؛ארקמב םג ךכל ןיכומס 
."תבשב דכמ 

רתה ןתני םא ؛דאמ הבושח תיגוגדפ-תיגולוכיספ הניחבמ םג המוגפ העצהה 

ךילהתב הכובמה הברתש הקזח ,תונוש תורוצ יתשב דליה ןיעל תולגתהל םילמל 

,דודסהו ארקמה ירפסב אורקל ופיסוי םעה לככ ונידימלת אלהו .הביתכהו האירקה 

.וחומ תא לבלבת דגבמהו ןטקה ארוקה לש תונושה תורוצה ןיב תורחתה 

תעד תא עיבמ יננה הרומכ יכ ,ןושלה דעוב ירבח ,םכל דמול ץפח ינא 
תא םיסרוה ונא ,תימלשוריה הדעוה תעצה תא לבקנ םא ؛םירומה לש ברה 
—דנזולק 'פודפה רבד וילעש ,רתוי בושח דיקפת ונל שי .ןושלה דעו לש ותוכמס 

•ונלש ןונגסה לש ודופשו ונוקת 

דמשטדזט 'םורפ 

בישחמ ימצעלשכ ינא רשא ,אטבמה תלאש אלו ,תדהא הלאש ונינפל הפ 

.תירבע דומלל שי דציכ אל אוה ןאכ ןודנה .הנעמל והשמ יתישע םגו דאמ התוא 

דוקינה תא דומלל ךירצ דימלתהו ,אטבל דציכ תעדל ךירצ ,תירבע דמלש ימ 

אלו ך"נת דימת בותכי אל אוה לבא ,דוקינב ארקמה תא אורקל ךירצ אוה ر הפי 

.םישרדמה תאו הנשמה תא ,םידחא םיטסכט םג ארקי אוה .םידיש דימת בותכי 

.םיטנמלא המכו המכמ תבכרומ אלא ,ך"נתה ןושל דוע הניא וננושל 

הלמה .תדמוע המוקמב הלאשה לבא ,ןזואל הפי עמשנש רבד רמא שרב 'ה 

לבא .ןכ ؛דמוא שדב 'ה آ אל וא הכותב הדוקנו 'ו—ב בותכא ؛לשמל ,"הכומ" 

הדוקנ לכ ,ףסונ ןמיס לכו .דבלב םיסיפדמל ביתכה תא םיעבוק ונניאש ,םכל ועד 

.בוכיע םימרוג ,הדוקנו 

ןיב לידבהל שיש ,רבוס ינא לבא ,תימלשוריה העצהה דעב ללכ ךרדב ינא 

יאו תלבוקמה הבחרה תורפסה ןמו ך"נתה ןמ בטיה תועודי םילמ לש ביתכה 

םיכירצו וננמזב ושדחתנש םילמ ןיבו רסח ביתכב ףא ןהב תועטל רשפא 
/ו-ב "ןחלש" בותכל ךרוצ םוש לשמל ןיא .אלמ ביתכב ןתאירק לע לקהל ונא 
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הלא הנייהת ،ללכ תומוד טילמל עבקנ םאו ،'ייב "דוד" םשה וא "םגח" "יבל" וא 

ומכ הלמ דחא ןינע .,ו-ב םיבתוכ ןיאש ،"םואתפ" "שאד" ומכ ללכה ןמ תואצוי 
.התוא אורקל ועדיי אלו השדח איהש ،"הצלוח" 

 ana• ז0ו0אק:

שגד ןיא קדוש ירחאש דמוא דפסה יתבב גוהנה ירטנמלאה קודקדה םא 

הנחבה ןיחבמ וניא יארקמה ביתכה ירהש ،העוט אלא וניא ،שגד שי ץוביק ירחאו 

םיליגר ،אלמ ביתכ ןיבו רסח ביתכ ןיב ינורקעה לדבהל רשאו .יתרמאש ומכ וז 

.קיודמ הז טפשמ ןיא לבא :דסח ביתכ אוה יארקמה ביתכהש ،דיגהל םנמא 
לבא ،דסח ובורב והירה יארקמה ירפסב הרוסמה ילעב ועבקש ביתכה םנמא 
םדוק יארקמ עטק ונל שי .הדיחיה הטישה הניא הרוסמה ילעב לש םתטיש 
הנהו ,םיאנומשחה תפוקתל טיירבלוא יפל ךיישה ،שנ סוריפפ או؛זו הרוסמל 

.דומחת ןכו ،דובעת ןכו ,ו"יוב ביתכ אול ؛אלמ ביתכ והירה ובש ביתכה 

תאז — הרצקל הכורא U ןיב לדבהה תא בתכב ןמסל ךירצ םא ،הלאשה 
תורשע תוארהל לוכי ינא .ונייעיו רפס וחתפיש ،עיצמ יתייה ינא .תרחא הלאש 

ןמפואק די-בתכו ו"יוב "ןחלוש" בותכש ،דומלתחו הגשמה לש די יבתכב םירקמ 

ףוסמ ،שיכל יבתכממ המכ ריכזהל םג הצור ינא דקונמו אלמ בותכ הנשמה לש 

ד"וי ילב םיבר רפסמ םש בותכ םאו ?םתומכ בותכנ ונא םולכ .ארקמה תפוקת 

ا עובק קודקד ןיאו דיחא יתרוסמ ביתכ ונל ןיא ?ןכ ונא םג בותכנ םאה 

 ana• רנישט-תט:

םויה דעשו םיניכה ימיב חנוהש קודקדהש ،ןיבי להקה לכש ،חינמ ינא 
.ךכל םוקמה ןאכ אל לבא ،ותוא ןקתל םוקמ שי — ותוא םידמול 

:ץיבותעוגש דמ 

ינא .םיטרפל שגינש ינפל ינויפצינידפ ןויד ונילע רסא דנישטרוט 'פודפ 

לבחו .ינויפיצנירפה ןוידה תא םיטרפל ז"כב םיבינגמ ןושלה דעו ירבחש ،האור 

ךסוח היה הז ,ינויפיצנירפה ןוידה לע רבדל תורשפאה ןאכ הנתינ אלש ،דאמ 

.יב ףיעסב םידמוע ונא .ףיעס-ףיעס ךלאו תעמשמה שיא אקוד ינא .ןמז הברה 

רשפא זא — םיעדויש םישנא ליבשב הז ."הצלוח" הלמה לשמל ,ןאכ שי הנהו 

?"רבוש" המלו .תמסי1כ=תמסוכ ,ףכוא=ףכוא ,ןחלוש=ןחלוש ,הצלוח םג אורקל 
ךותבאלו،תדדוב הלמ איהש םושמ ؛רנישטדוט'פודפן ?רבוש אל עודמ 
הז םא .הזב שמתשא ינאו דנישטרוט 'פורפמ תאז תא עומשל יתיצר ינא .ןטפשמ 

ליבשב הז םאו ,הנקת םוש םהל ןתי אל אלמה ביתכה זא — תוצראיימעל ןווכמ 

ןפואב הלמה תא ،דמא דנישטרוט 'פורפש יפכ ,וארקי םה זא - םיניבמה םישגא 

.טפשמה עצמאב הז םא ,ןוכנ 
אל ןינע אוה הזה ןיגעה לכ .אלמ ביתכ לש תירוטסיה תוחתפתה לע ורביד 

תבותכה תא אורקל ועדייש ,הצר באומ ךלמ עשימ םגש ,בשוח ינא ירמגל קודב 

ךלמ עשימו והיקזח לש ונושל .תרבודמ .דתיה ןושלה דשאכ ,והיקזח ןכו ולש 
שרוד ינניא .תאז תא אורקל ועדי ،היסנמגב ודמל אלש םישנא םג זא ،באומ 
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הלחה ןושלהש ןמזב חתפתה אלמה ביתכה .באומ ךלמ עשימ לש היפדגותדוא 
וב תיגהו،, .טהידבד תא וארקיש וצר ארקמה ישנא םגש ,בשוח ינא .חכתשהל 
.רמוא ינא ,ןכבו .םידמולמ וא םידוסיפודפ לע אקוד ואל רמאנ ,"הלילו םמוי 
,סרגיר לש ירפ הז ,האירב תירוטסיה תוחתפתה לש ירפ וניא אלמה ביתכהש 

לש ןושל איה ,ןירימט ילגמ לעב ,לדפ ףסוי לש ונושלש רמאנ אל ונאש ומכ 
.תירוטסיה תוחתפתה 

םניא ונידימלת :אלמה ביתכה ונל םדוג םיארונ םיישק הזיא םיעדוי ונא 

ביתכ הז .ודמל םהש המ לכ תא סרוה אוהו הזה אלמה ביתכה תא אורקל םיעדוי 

שרתשהל וישכע ליחתה —ולאשת —עודמו .קודקדב העידי רסוח ךותמ אבש אלמ 

ינא .אקוד 'ו ילב "םיערק תונולח" בתכ ןמשירפש הביסה התואמ ?אלמה ביתכה 

.שבשל לולע קד אלמה ביתכה לבא ,תורשפ הזיאל אובל ,ידוהי לככ ,ןוכנ 
טילמ תאירקב םימעפל העוט ינאש ,הזכ אלמ ביתכב םואתפ בותכל וליחתה 

.תירבע האירקב ליגר ינאו ,תובר 

רנישט-וות 'פו-ופ 

תלטומה תוירחאה תא ןיבהלו ,תוזדפהמ ענמיהל םירבחהמ שקבמ ינא 

םיכנחתמ םהש יגפמ ,דסח ביתכ לקנב םיארוק ,ינועמש 'ה ,ךלש םידימלתה .ונילע 
.לגרה תלאש יהוז העודי הדימב .דסחה ביתכה לע 

:טפנב ה-ה 

,רבדה ןוקתל הבושח תחא העצההתיה ,םויה ונעמשש םיברה םירבדה לכב 

לא ואיצוהל השקי אל ילוא הז רבד .הדוקנב 0*ו!1-ל עגונב שרב דמ תעצה תאז 
ירודיס םהב גהונש סופד יתבב לבא j הנוכמ רודיסב םישמתשמשכ סופדב לעופה 

תעצה תא לבקל עיצמ ינא תודמוח עונמל ידכ .לק רבדה ןיא די 
תאדקגל יוצרש ,ףיסוהל לבא ,איהש ומכ הדעווה 
הלאשה הרושק הזב .רשפא הזש םוקמב קרושהו•םלוחה 
ענמנ ינא ןכ לעו ,דחא ףיעסל תכייש איה ךא ןן"יווינש וא דחא ו"יו לש 

.וישכע הב ןודלמ 

ןושלה דעווש ,חיננ :וז הלאש לע בושחל שקבא דסחמ ביתכה ידיסחמ 
אלש דורב ?רוביצה י"ע לבקתת וזכ העצה םאה ,אלמ ביתכ היהי אלש טילחי 

םניא םלש דוקינב סופדהו הביתכהש ,חרוא בגא ריכזהל הצור ינאו .לבקתת 

םייגולוכיספ תודוסי" יול 'י ד"ד לש תרבוחה תא יתלביק .ילאידיאה אצומה 

הבושחהו הנושארה הנקסמה ."ךונח ירקח" ץבוקהמ םיפדתאיהש ,"תירבעב האירקל 

השק דוקינב האירקהש איה ,דאמ תוקדקודמה ויתוריקחמ רבחמה איצוהש רתויב 

.דוקינ ילב האירקמ 

!ץלבד רייד 

אוה ןוויכהש ,םירבוס שי .ביתכה תוחתפתה לע תונוש תועד ןאכ םתעמש 

םיטקלאידב הנהו .אלמה לא דסחה ןמ — םירבוס שיו ,רסחה לא אלמה ןמ 
תוביבסב וכאז ידוהי דחא דצמ :הלופכ ךדד אצומ ינא םידוהיה לש םיימרא 
רסחבש רסח םיבתוכה הימרוא ידוהי תמועל — אלמבש אלמ םיבתוכה ,לוצומ 

לשקדוצ ששח ,יתעד יפל ,ןאכ שי ישעמה דצה ןמ ؛המצע הלאשל עגונב 
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ונבש,ןינבה לבג אוביש סדהה ינפמ — םהילא ךייש ינא םגו — םידומה ןמ קלח 

ךובנ הרומהו ,סדהה תארקל תכלל ךרטצנ וישבע הנהו .הנש 40 וא 30 ךשמב 
זוחאל ךירצ לבא ,ולבסי קודקדה לע םינומאה םיעודי םירומ וא דחא דוד .דאמ 
,וז ךרדב דעצנ ונאש העשב לבא .דיתעה לע םג בושחלו וטועימב ערה תא 

.םינומא ונא וילעש סיסבה ותוא לכ תא סורהל אלש רהזיהל ונילע 

ןיחבהל ידכ ,ונל הווש תיגולוכיספ הניחבמ רדו תסנכהש ,המדנ יל 
ןיחבהל אלא םילקשמ יפל קד אל תכלל םיכירצ ונא .םשהו לעופה ןיב 
וליפאו הז יבמופ סוניכב אל יכ ,ינא בשוח :ףוסבלו םשהו לעופה ןיב ביתכב םג 

לבא ،ביתכה יללכ לש תיפוסה הרוצה תא עובקל ןיא ,ןושלה דעו תאילמב אל 
.ןושלה דעו תושירד תא אלמל ךירצ אוהש רוביצה לש דהה תא עמשנש בוט 

.[םידומה רוביצ דוחייב ؛ ץ י ב ו נ ו ע מ ש דמ] 

הפסא םושלש ונל .דתיה .יתפתתשה ןלוכב אל תומדקומ תופסא ונל ויה 
יתפקשה תדוקנ אל תאזו—יתפקשה תדוקנ תא ראבל הצור ינא ןינע תבר כ"ג 

ינאו ,ןאב ופסאנש םירומל — ןושלה דעו ירבחמ לודג קלח לש אלא ,דבלב ילש 

אוה לבא ,הלא םינינעב יל בורק תויהל היה ךירצש ،ץיבונועמש ירבחל ןווכתמ 

ידב אב אוה ?תוצדא-ימע ליבשב אב אל אלמה ביתכה .בר קחרמ ינממ קוחר 
לע הפ ורביד .ארוק לכלו םימכח-ידימלתל תולקו תוריהבו רואו החוור ףיסוהל 

ןינע הז ,העטי אל שיא "ןחלוש" הלמבש ,רודב .ךחלוש" ,"הצלוח" םילמה 
והשמ ץמקי הז— ךחלוש" הלמה ךותב ו"יו שי רשאכ .רתוי יטפואו יגולוכיספ 

ינאו .ינוציחה ןינעל אלו ומצע ןינעל שורדה חוכה ןמ ,תיטפואה היגרנאה ןמ 
רשאמ ירמגל תרחא הפוקתב וישכע םייח ונאש ,יתובר ,םעפ דוע םכל ריכזמ 
היחאלש ז"יע ורצונ םילופלפ לשמילית יליתש םיעדוי םתא .תומדוקה תופוקתב 

וכרטציש םיצור ונניאו ,הנבהל ,דומילל ןווכל הזה ץרמה תא םיצור ונא .דוקינ 
יל ףא ."ה5ק" וא "הפק" איה לשמל ,"הפק" הלמה םא ,בושחל דחא עגר ףא 

ינא ,החותפ "הפקה" יכ ,םש בותכש יתיארו "המיבה" דיל יתדמעשכ ,םעפ הדק 

.הכובמב יתוא סינכה ףכית הז דגנכש הפקב הז ילואש ,יתבשחו "הפק" יתארק 
תרוסמ התיה אל דוע דשאב ,הנש 30 יגפל ןאכל יתאב ינא :המגוד דוע הנהו 
.סמי'ג לש םוגרת ,בורוט לש ורפס זא אצי .םינש 10 לש םא יב ,הנש 40 לש 

ב"חאו "תדןא" ארוק םדוק יתייה דימת ינא "םירומה תדגא" בותכ םש היהו 
?הזה ץרמה לב המלו ."תדגא"ל הז תא ךפוה יתייה 

ء היסנמג םיארוק ויהו ד"וי ילב "היסנמג" הלמה תא םג םיבתוכ ויה םהה םימיב 

תא ובתכי םה םאש ,יל ורמא זא ,ד"ויה תא םיבתוכ אל המל ,יתלאש םעפ ינאשכ 

אליממו ך"נתה ןושלב ןושלה הזכרתנ הלכשהה ימיב ."היסנמייג" וארקי זא ,ד"ויה 

ענכיהל הבירצ ןושלה וליאב ,י"בנת קודקד קר שיש וליאב .קודקדה לע עיפשה הז 

הבותכ היהת "תמסוכ" הלמה םאש ,ודות םכלוכ .ןושלל קודקדה אלו קודקדל 
תרוסמ לש דירש אוה דסחה ביתכה .הארקל חונ רתוי םכל היהי ,וייוב 
ך"גתה תא םיצירעמ ונאש ,הפוקתב םידמוע ונא יכ ,םכל דמול ךירצ ינאו .תנבואמ 

קד ונאש יגפמ ,ותוא םיצירעמ ונא .הלכשהה תפוקתמ רשאמ רתוי דוע ילוא 

קחרתהל ונל לא םלוא .ונלש תוברתה דומי אוה ך"נתהש ,י"אב ,םיעדוי וישכע 

,הירוטסיהו םייח לשו תוברת לש םג השדח הבכש יהוזש ינפמ ,רובידה ןושלמ 
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דסח ביתכ ובתכ תדהא הפוקתב הנהש ,ןילבד דבחה ומכ ,תויאד יל ואיבי לאו 

דפסה ןושלל רובידה ןושל תא דבעשנ אל ונא .תונוש תופוקת ונל ויה .אלמ םגו 

לא לבא ,הבשחמ לשו הריש לש רצואכ דמשיי ך"נתה .קודקדל הבשחמה ןושלו 

,םייח לש החימצ ךותמ ,האירב תוחתפתה ךותמ אב אלמה ביתכה !ולידבעתשנ 
קודקדה םג קיזמ םידליל ;םידליל קיזמ הזש םירמואש םירומל בל ומישת לאו 

ןפואב תושעל ךירצ לבא ,בחרתיו ךלי אלמה ביתכהש ,קפס םוש ןיא .ןבואמה 
ביתכה .אלמה ביתכה יגינעב רדסו תוילנויצר סינכהל קר םיכירצ ונא .ינויצולוביא 

.תוחתפתההו תומדקתהה דוסי אוה אלמה 

תא ססבל רובידה תושר שקבמ ןומידרו 'הש עידומרנישרוט'פודפ] 
םוכס ודיב שי ומשל רשא ,ךושלה דעו י"ע תואה רקחל ןוכמ، דוסיל ותעצה 
ןומידרו דמ ירבד תא עומשל דגנתת אל הפסאהש רבוס אוה .י"אל םיפלא 3 לש 

ז םירהצה ינפלש הבישיב רחמ 

• ינדהא יפזדפ 

דחיו החידב אורקל הצור ינא ,ןמכיפ דמ ,רקיה ירבח לש החידבה ירחא 

ןהילע ןיבדבמ،, תורמגומה לכ ؛א"ע ,ג"מ תוכרבמ הטטיצ ,הנה .הלאש הז םע 

—א"גשומ :קשוממ ץוח :י"שר) ."אוה היח ןמש קשוממ ץוח ,םימשב יצע ארוב 
 musco—רבחמ ןוסיול בלה ךא (היח לש יעדה ןמ היח ןמ אוהש ,ז"עלב
 ^Zooiogie des Talmud, היסיןמש" ؛ארק" (Tierfett ,Tieroi) היח ןמש" םוקמב".
האירקה תא ענמי דציכ ؛רנישטרוט 'פורפ ,רקיה ירבח תא לאוש ינאו 

."אוה היח ןימש" ؛בתכל רשפא-יא ןה آ דוקנ ילב תאזה תשבשמה 

؛ץשולס 'פודפ 

תא םידמול ןיא דבלב ביתכה ןמ .םיביטאילפ םה הלא ןאכ םיעיצמש המ לכ 

עמשש ינפמ קר אטבל עדוי ילגנאהש םילמ הברה שי תילגנאה ןושלב םג .ןושלה 

.קיזי אל אלמ תצקש ,בשוח ינא .תירבעב םג יהי ךבו .ותודליב ןתוא 
."וננושל"ב םסרפתנש םדוקה חוכווה ךשמב יתעבה הללכב הלאשה לע יתעד תא 

:דניטנטרומ •פ1דפ 

שדב דמ ירבדב הררועתנש וז הרעחל םיכסנ ונלוכש ,בשוח ינא השעמל 

ייע ו"יו ןייצל רשפאש םוקמבש ؛טענבד"ד ונרבח ירבדב בוט חוסינ האצמשו 

תא ליגרהל לכונ םא ,תיגולוכיספ היעב יהוז .יוצר הז — 0-כ וא 10 הדוקנ 
יבגל תווש םילמה לכ ןיא ילוא .ךכ בותכי אוה םגש עודי ןמז ךשמב להקה 
.ןוידל רוסמל רשפאש רבד חזו ,אקנימק ריד לש ותרעה ,דתיה תאז !ביתכה 

ןיבו לעופ ןיב לידבהל שי ילואש :איהו ,תישעמ תרחא הדעה ריעה ןילביר ריד 
.הבשחמל רמוח איה וז העצה .םש 

ליבשב אל תאז םישוע ונניאש ,וניבת ؛ףיסוהל דוע יתיצר דחא רבד קדו 

.םירומל םרגנש הזה ישוקב םידומ ונא .םימכחיידימלת ליבשב אלו תוצדא-ימע 

לא אקוד םכתא ברקל אלו ארקמה ןמ םכתא קתנל ,הכפהמ ללוחל םיאב ונניא 
בורק יאדוב יבל יכ ,יתרכזה דבכ ינא .בושח דוקמ יאדוב אוה םגש ,דומלתה 

.תאזה תרוסמה תא דחאל םיצור ונא לבא .דומלתה לא רשאמ ך"נתה לא רתוי 
ונלדתשה .תואיצמב בשחתהל ונילע ,טענב ר"ד ריעהש יפכו ,תונוש תורוסמ ונל שי 
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שיש ובשחת םא לבא ,השק אוה ,םגפ אוה ללכה ןמ אצוי לכ ן םיללכ תונבל 
םתוא אלא ףרצמ וניא קודקדה םג םצעב .הזב ןודנ— ללכה ןמ םיאצויב ךדוצ 
ןיאש תועפוה הבדה שי ןושלב לבא ,םיללכ תונבל דשפא םליבשבש םירבדה 
יתייה אל ,לשמל ,ינא .םיריכמ ונאש תויארקמ םילמ לש תרוסמ ונל שי .םיללכ םהל 
יתשב ביתכה ינורכמ יח— תידומלת הלמב לבא ,ם"ידוי יתשב "םיניע" בתוכ 

יתשב בותכנ ,תידומלת איה הלמהש םוקמב ؛ ללכ עובקל םילוכי ונניא ךא ,ם"ידוי 

םיכירצ ונא أ תאז עדיי ימ .תחאד"ויב — ,תיארקמ איה הלמהש הרקמבו ,ם"ידוי 

איצוהל ז"כב לדתשא ינא .ןאכ טילחנ לכה לע אלש ,האוד ינאו ,ךכב ןודל דוע 

תושעל תורשפא לכ ןיא .טילחתש הדעוול תורשפא דוע תתלו הנקסמה תא ןאכמ 

תבתוכ תונותעהיכ ,םיעדוי םתאו ,םייחל תורשפא-אוה יללכה ןוויכה .היצזירויאמ 

.הב דומעל לכוי רובצה בורש ,וזכ הריזג רוזגל וגילע .תוצרא-ימע קר אלו ,אלמ 

ארקמה לש תרגסמ ךותל הפשה תא לובכל אלו הכפהמ ללוחל אל םילוכי ונניא 

.ברעה תבישי תא םייסל חרכומ ינא הזב .רבד לכל דוסי אוה ארקמהש פ"עא ,דבלב 

היינש הבישי 

.םירהצב 1.30 העשב המייתסנו ،רקובב 9.30 העשב רייאב חיי ישימח םויב החתפנ 

,ךובריוא'פ'ה ,ינרהא'י'סורפ,ןינורבא'א'ה ,לאומש-ןבא הדוהי ד"ד ؛ופתתשה 
,טענב צ"ד ד"ד ,ףסא 'ש 'םודפ ,ןרוהניא 'ש ד"ד ,יחרזא 'מ 'ה 
,ןיביי 'ש 'ה ,דנישטדוט ה"נ יפורפ ,גרבדלוג 'ס 'ה ,שרב 'א 'ה 
,תרופ 'א ד"ד ,ץשולס 'נ יפורט ,לגס צ"מ 'סורפ ,ןהכ בקעי ד"ד 
,רנזולק'י'פודפ ,דאלק יב ריד ,וטוסאק ד"מ 'םורפ ,ןמכיפ בקעי 'ה 

,ןמריש 'ח ד"ד ,ןילבד י"י ד"ד ,ןיבר 'י ד"ד ,אקנימק 'א ד"ד 
.ס'הדפש 'נ 'הו ץיבונועמש דוד 'ה 

:דנישטדנט י9וד9 

תא תוחדל העצה האב א"תבש דעווה ירבח תאמ .חאחזהבישיה תא חתופ ינא 

תוריחבה תא םגו תואישנה תוריחב תא לשמל ,תוינוגראה תולאשה ןמ קלחב ןוידה 

העצהה תא לבקמ ינא סנואמו דאמ קלוחמ בלב .האבה הפסאל יזכרמה דעוול 
ןכלו .ירשפא ךא רבדה םא ,תואישנה לועמ ררחתשהל הצור דאמ יתייה יכ ,תאזה 

ינאו ,וז העצהל םיכסמ ינא — דאמ בושח ןינעה ףוס ףוסש םושמ—סנואמ קר 

דוע שידקהל לכונ הזכ ןפואב .התוא לבקל אלא תרחא הרירב ונל ןיאש בשוח 

איבהל שקבא .צ"החא אופא היהת העבצההו ,ביתכב ןוידל צ"החא וננמזמ קלח 
.םלוח העונתה לא וישכע םיעיגמ ונא .תוריכזמה לא וא ילא בתכב העצה לכ 

[:דומאל ב-ו 'א הרעה 3 § ארוק] 
.(ץמק ףטחו ןטק ץמק ,םלוח) ه העוגתה3§ 

,זוע,שדוק :ןוגכ ,םלוחההנמיס דוקינבשכ ه העונתה תא ו"יוב םינמסמ (א 
.תואלמ ,אוצמל ,בוסי ,בוס ,רומשל ,(יוויצ) רומש ,רומשי נחומ 

;הנק ןוגכ ה"ל יחנ לש טלחומה רוקמה (ل :ללכה ןמ םיאצוי :(א הרעה 

;המודכו דבאי רמאת :ןוגכ ،א"ל יחנ לש לקב דיתעה (2 

.הפיא ،הפ ،הכ ،לאמש !שאר ،אל /לכ :םילמה (3 

.קספהה תרוצ וזש ם"עא טפשמה ךותב סג יפוי ،ישוק בותכל רתומ :(ב הרעה 
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זט1סאק •פ1רפ 

؛[לומתאדמאש המ רשאמו ,תונושה ויתוארוהו "קודקד" גשומה לע דמוע] 

ןמהאצומשס שי .וז העונת לש םינוש םיגימ תירבעב שי ,٥ העונתל רשא 

 au (םוי), ןמ האצומש 0 שיו a ןמ האצומש שיו (לטוק) הכורא תימש U הרצק,

0 לכ ןייצל יוארה ןמו ,ןימל ןימ ןיב ביתכב לידבהל ךרוצ ןיא לבא ,(רומשי) 
איהשכ םלוחב ו"יוה חא דקנל םירבחה ומיכסי םא היהיש המ ואצומ היהי ,ו"יוב 

וז :חמשא דאמ ,U העונתה תא תנמסמ איהשכ קרושבו ,0 העונתה תא תנמסמ 
."וננושל"ב רבכ יתעצהש העצהה איה 

؛תוחתפתהה ןויערב אובל רשאמ הבוט הלובחת ןיא ,רבד לטבל םיצורשכ 

ישנא לש םנינעו .ךכ היהי אלש ןמז אובל לוכי ,ךכ היה אלש ןמז היהש ןויכמ 
תא םיאור םניאש ,םתדובעל םירוסמ ךכ לכ םהו בושח ךכ לכ דימת אוה עדמה 

לדבה ןיא .וילע ונכנחתה ונלוכשו תעכ םידמולש קודקדה ךרע תא םילטבמ םייחה 

שי אלה ןושלה שומישב לבא ן רקחמה הלעה ךכ — תורצקל תוכורא תועונת ןיב 
םירקחמה .יוכו םלוחל ץובקה ,יריצל הנתשמ קידיחהש ,לשמל ,םיאור ונאו לדבה 

תכרעמ יפ לע םירבדמו םיבתוכ ונא לבא ,חנומ םמוקמב םדובכ ,םיירוטסיהה 

ייאש ,בושחל ידכ דע ,קודקדה לש דיסח יניא םידמול ונאש ,קודקדה לש םיללכה 

חא םתס לטבל לבא ,ןקתל רשפאו ךירצש םירבד המכ שי .ותוא תונשל רשפא 

םחלנ יניא ךכ םושמ .רשפא-יא—ירוטסיהה רקחמה אוה רקיעהש .רמולו קודקדה 
שוחו םייחל בל םש ינא יכ ,ןמזה ךשמב שטשוט ןלדבהש תועונתה תעבהל םג 

םגש ,בשוח ינא ןכ לעו .הזה קודקדה פ"ע חתפתהו ידמל חתופמ ונלש ןושלה 

חתופמה ,ןושלה-שוח תא רערעי אל ביתכהש ךירצ ,ארוק אוהש העשב ,ארוקה 
.הז יפ-לע ולצא 

וניא אלמה ביתכהש ,ריהצהל ר"ויל לומתא יתעצהש העשב יכ ,ינא הדומו 

אל ,ביתכה תא ןקתל ןתנווכ ןיא הלאה תועצההו ביתכה ןוקת תלאש תא רתופ 
םכמצעב םתאש ,רמולכ ,םודרוסבא דע רבדה תא איבהל אלא יתנווכ .דתיה 

העונתהו ו"או איה U העונתה .םולכ םתנקת אלש וארתו הדובש תקוש ינפל ודמעת 

היהש שוטשטה חא ונילע שדחל אב ןושלה דעו זןוקתה המ — ןכבו ו"או איה ه 

יניאש ,וילאמ ןבומ .תודודל הלקתה תכשמה אלא וז ןיאו 0 ןיבו U ןיב םדוק 
,לושכמה הארמל וררועתת ילואו ,תאז תא ולבקת ,בוט :יתבשח לבא ,ךכל םיכסמ 
ביתכב יתבתכ ימי לכ :הדוהו דחא םוי דמעש ,לגס 'פורפה ררועתהש ומכ 

.רקיע לכ ביתכל הנקת םושמ ןאכ ןיאש ,האוד ינא הנהו ינברה 

גיהנהל :ב"שת תנשב דעוה תפסאב הלבקתנש ,יתעצה תא שדחמ ינא 
קיפמו קורושו תילאמש 'ש ,תושוגדה פ"כב דוקינ תא דוקינהירסח ביתכב םג 
תדקונמ יתלב הריאשהל בטומ היובר םושמש ,יל הארנ ,המולחה ו"אול עגונב א"ה 

.תיטננוסנוקה ו"אוה ןמיסל םיללכ הז תחת עובקלו 

•רנישטדזט 'פ1רפ 

המ ריהצה אוהש ,ןהכ ד"דה תעדוה תא עודי קופיסב לבקמ יוא 
תא עיציש רבחו רבח לכ לש ודסומל תאז ריאשמ ינאו ,לישכהל ידכ ,ריהצהש 
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לש ןינע הז ןלישכהל ידכ התוא עיציש וא דוזעל תונמאנב ונינפל ןאכ ותעצה 
.טידבחה דסומ 

.ןורחאה דבכנה טאונה י"ע ורמאנש ,םירבדה .קודקדה תלאשב עגונ ינא 
קודקדב .םיעגנכ ומצע יעגנ האור םדא ןיאש ללכה לש היצרטסוליא אלא םניא 
דחא לכ ,אוצמל םיסנמ ונא .ול יוצר וניאש המ החדו ול יוצרש המ ול דחב 

רשבש המכ דע תוחפל — לבקל םינכומ ונאו תנווכמה הבושתה תא וחוכ יפל 

םיריאשמ ונא ד"ויה וא ו"יוה תביתכ י"ע םנמא .קומינ לכ — ךכל לגוסמ םדו 
םיאיצומ ונא םינפ לכ לע ךא ,רתוי אלו ،11 וא 0 איה העונתה םא ,תוקפסל םוקמ 

ןועט םלוחה .a אלו e אלו i תויהל לכות אל וז העונת ،םידחא תוקפס ךכידי לע 

_-מ וא ו1-מ ع דלונ אוה םא ؛הז םלוח הזיא קודבל םילוכי ונניאו ו"יו 
ץ'יו בותכל איה ונתעצה .םידקמ הברהב ךכב בשחתה אל ךינתה םגש םושמ 

.םלוח לכב 

:ץ*בו1ועםש דמ 

דיעהל ז"כב חרכומ ינא לבא 3§ ,םלוחה לע וישכע םירבדמ ונא 
תוכורא תועונת שי ירה — תורוגסו תוחותפ תורבה שי םא .תורעה הזיא םדוק 

תוחותפ תורבה םידימלתל דמלל םילוכי ונניא ,וילאמ ןבומ הז .תורצקו 
םג םאו .תורצקו תוכורא תועונת לש ןינעה תא םהל ריבסהל ילבמ ,תורוגסו 
איצמהל ונתבוחמ הז. היה ,הרצקו הכורא 11-ל דחוימ ןמיס .דיה אלש ,חיננ 
ץוביק שיו תויה ,איצמהל םיביוחמ ונניא ,ונרשאל ,לבא ן ןמסל ידכ הזכ ןמיס 

תחסה םימעפל — הזל בל םישל בושחו - הזה ןוידב ונלצא שי .קורוש שיו 
ילבמ ,םילבוקמ םיחנומב םישמתשמ ונא ؛דאמ םיבושח םימעט המכמ תעדה 
ןושל לעו השדח תירבע ןושל לע םירבדמ ונא .אלמה יתימאה םנכתל רודחל 
,דאמ לפרועמ קחרמל םיגילפמ אלמה ביתכה ישנא דחא דצמ .יוכו הקיתע תירבע 
ינא .םיינרדומבש םיינרדומ םה רחא דצמ ,םהלש העדה תא ססבל םיצור םהשכ 

םג ונאצמ .ך"נתה ןושל איה ונלש השדחה ןושלה טלחומ דוריב ןועט הזש ,בשוח 

םג ךכו ,בשוח ינא .לודג םלוח וניא הזה םלוחה יכ ףא ,ו"יוב "רומשי" ך"נתב 
— אלמ ביתכ שי כ"נתבש תומוקמה םתוא לכב ؛ךינתה יפל תכלל ؛יתעצה 
."רמשי" ודיגי אלו ועטי אלש ידכ ,ו"יוב "רומשי" בותכל םיכסמ ינא .ותוא לבקנ 

אלל וילע זירפהל אל ,רשפאש המכ דע אלמב םצמצל ؛תויהל ךירצ ןורקעה 

"ישדק" בותכנ ךיא הלאשה דדועתת זא — ו"יוב ישדוק" בותכנ םאו .ךרוצ 
וגאש ,בטומ ןכלו ."שדוק" וא שדוק" הז םא ,עדנ אל ונא םגו .רכו "ךשדק 
םיכירצ ונאש ,תדמוא תאז ןיאו ,הלעמל תחא הדוקנ בותכנו ונדובכ תא חידטנ 

.טסכטה לכ תא דקנל 

:לאוםשיןבא ד-ד 

תאו ו"יו י"ע 0-.ד תא עיבהל לכוי ונתאמ דחא לכש החנההש ,אצומ ינא 

—ישדוק" הלמה .ךכ ידיילע וגחודה אל ונא יכ ,המצע תא תרתוס—ו"יו י"ע 11-،ד 

המל םדוק עדוי םדאה םאש ,הז קר ונחוורה ."שדוק" וא "שדיוק" הז םא עדנ אל 

העצהה לע קלוח ינא .םינווכתמ הלמ וזיאל ןיבי אוה זא ,הז טפשמב הפצמ אוה 

םא .דחאו דחא לכ ידיב קרושב ו"יוהו םלוחב וייוה לש הדוקנה תא ריאשהל 

ותושרמ איצוהל שי זא — המכסהה תא גישנ םא — דיחא ביתכ עובקל םיצור ונא 
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"יו <٥ םוקמב המולח ו''יו בותכל ונמצע תא חירכהלו דוקינה תא דחא לכ לש 

.ן"יוו יתשב "דעווב، בותכנ אל זאו ,U םוקמב הקורש 

:דנזולק יפ1דפ 

יתבשחש ינפמ םיחוכיול סנכיהל יתיצר אל ،ןמזה לכ לומתא יתקתש 
לע ונד דבכ ונא .איה תקפסמ ،םדוקה סוניכב התיהש ,תטרופמה תרוקיבהש 

טלמינ אלש ،האור ינא לבא ،םיטרפ קר ןוידל וראשנו םללכב הלאה םירבדה 
יל ושרת גויללכה הלאשה לע רביד ,רבידש ימ לכ טעמכו ,םייללכ םיחוכיומ 

ילש ןויסנה ךותמ רבד םכל רפסא .התע דע ורמאנש ,םירבדה לע בישהל אופיא 

םייקתהל הפוס ןכילעו) םימש םשל איהש וז תקולחמ האב ןכיהמ וניבת רשפאו 
.(ירעצל 

יתייה ،"היח הפש —דבעיתפש" ירפס תא יתמסריפשכ ,הנש םישימח ינפל 

םייחה ןמ יתדמלו ילדגמו םעהידחא יפמ יתדמל םלוא טלחהב רסח ביתכ דעב 
ביתכב םינותעה םיבתוכ המיינפמ :לאוש ינא .יחרכהאוה אלמה ביתכהש ,םמצע 

,םיעדוי םהש ינפמ אלא ,'סיעכהל" תאז םישוע םניא םהש ,בשוח ינא — أ אלמ 

,םיטושפ םיארוק ליבשב ,םינומה ליבשב םיאצוי םינותעה .האירקה לע לקמ הזש 

,ץיבונועמש רמ ,ןוכנ אל .ץיבונועמש דודו ןהכ בקעי ר"ד ומכ םינדמל םניאש 
םירומהש ורמא םהו ,הברה םידימלת יל ויה רסח ביתכ דעב אוה ריעצה רודהש 

ןילי דוד 'ר דוע היה ונלש ביתכהיתדעווב .רסח ביתכ בותכל םתוא םיחירכמ 
לע ונחכוותהש רחאל לבא ,ץוביקב "ןיצמ" ,בתוכ היהש ,הלאמ היה ותעשבו ,ל"ז 

ן ירשפא יתלב אוה דסחה ביתכה תמאבש יתחכונ :יל רמא רבדה תא ונררבו ךכ 

.באומ ךלמ עשימ ימימ ביתכה תא בזע אוה ףאו .ץוביקב "ןיצמ" בותכל דשפאייא 

היה אל וליא .םכבלל בורק רבדהש ,ןמיס והז .םישגרתמ םתאש יתחמש 

ןהכ בקעי ריד .הז השק חוכיוו ידיל םיעיגמ ונייה אל ,ונלוכ תובלל בורק רבדה 

ונייח ונא .ללכב ןושלה-דעוולו ביתכה לש הדעוול ,דמולכ ,ונל לווע השע 
טטשטלונאבשו םודרוסבא ידיל רבדה תא איבהל וניצרש ,ןוכנ אל .םילודג םינדתו 
היה הז .ו"יו ילב "לכ" בותכל ונטלחה .םירותיוו רחא םירותיוו ונישע .לכה תא 
,לשמל .אלמה ביתכב אל "הפיא" ,'הפ" ,ילאמש" בותכל ונטלחה .יליבשב רותיו 

ינא ."יבצ" ומכ ,תמאב "ישק" הז יכ ,ו"יו ילב "ישוק" בותכל ךירצ יתעד יפל 

ןכ פיעאו .יא אלב "רמול" /א אלב "דבוי"="דבאי" בותכ דומלתבש ,הפי עדוי 

לכב ונלדתשה ,ללכה ןמ אצוי ונישע קרפו קרפ לכב .ארקמב ומכ בותכל ונטלחה 

ךותמ קר זקודקידה תא לטבל וניצר אל ונא לבוקמש המ ריאשהל וניתוחוכ 
וכשמנ ביתכהיתדעו לש תובישיה .תוינוציקב ונתוא םימישאמ הדתי תושגרתה 

קודקידהש הנקסמ ידיל ונאב ףוס ףוסו .תידגנ העד לכ ונעמש ,תועש לע תועש 

םיכמתסמ םה דחא דצמ .םייבקיע םניא ונידגנתמ .וישכע דע היהש המ וניא 
:תרחא םיניבמ ונא .םישדחבש שדחה דעב םה יגש דצמו ,רקחמה לע ,ןשיה לע 

ףוסיףוס ונאש יגפמ ,רקיעה אוה שודיחה לבא ,שודיחה ליבשב דוסי אוה רקחמה 

ירבעה רובידה הניש תמאב ירה ןהנש םיעבש ינפלש םיכרדב תכלל םילוכי ונא ןיא 

רנישטדוטי/פודפ ןשיה ביתכב דמול ךרוצ ןיאו ,ןשיה קודקידב םירבד המכו ,דמכ 

ןיאש ,רמא אוה :ןיבהלו עומשל םיצור םתא ןיאש ,םירבד םימעפ המכו המכ ררב 

האירק לע לקהל ךיא :איה הלאשה זדוקינ לש אלו קודקיד לש הלאש ןאכ 
קיזחהל ךירצש 'ללכ הלאש ןיא ירשפא דוקינהש םירקמב .תדקונמ-יתלב 



דישת רמועב גי'לב ןושלה דעו תפסא 

לש דודיסב)ירשפא-יתלב וא השק דוקינהש םוקמב קר .רסחה יארקמה ביתכב 

ליבשב אל םה וללה םיללכהו .םיעובק םיללכ יפ-לע אלמ ביתכ ונעבק (הנוכמ 
ינא ,ןינורבא דמ .םילמה לכ ליבשב ,ללכ אוצמל ךירצ .םילמ האמ וא תחא הלמ 

אוה םא .לאשאו "הפק" תלמ ול האראו ןושארה ידוהיה תא שוגפאו הצוחה אצא 

םילוכי םניא ,רפס םהינפל חתופ ינאשכ ,םידליה ירהו "הפק וא 'הפק" ארקי 
דוגינב הז ؛םיניב-תאידקב ץיבונועמש רמן .דקונמ יתלב אוה םא אורקל 
הטיסרבינואב — ילו ,רפסהיתיבב הקיטקארפ שי ינודאל .[וגלש הקיטקארפל רומג 
,המולח ו"יו—0 ,הקורש ו"יו י"ע ؛1 בותכל העצהל עגונב .רפסה-יתב-ירמוג םע 

אלש ,רבדל תועיבק תתל קד םיצור ונא .הזה רבדה תא לבקל רשפא ילוא 
ןושלה-דעו יכו — תימואל תעמשמ לע ונא םירבדמ ירה .ונוצרכ דחא לכ השעי 

רכוהו תויטארקומיד תוריחבב רחבנ אל יכו أ רחא דסומ לככ ךמסומ דסומ וניא 

?ןושלל עגונה לכב הלשממה וליפאו הטיסרבינואה ,קילאיב-דסומ ידי-לע 
קדצהש ,בושחל רשפאו .תורשעל תובישי ונל ויה ,רבדב ונדו ונבשח ונא 

לש חוכ ול ןיא ןושלה-דעו .הלילשהו בויחה ידדצ לכ תא וניארש רחאל ונמע 
דוד 'ר ומכ םישנא םא לבא ן תיגיגכ רה םירפוסהו םירומה לע הפכיש ,םירטוש 

ןושלל ךכ-לכ םיגאודש ,םירחאו רנישטרוט 'פודפ ,ל"ז ידארב ר"ד ,ל"ז ןילי 
ידיל ואבו ביתכהיתדעוב ופתתשה ,ןושלה-תולאשב קרפ םיעדוישו תירבעה 

טרפ לכ לע ודמע םהש בושחל רשפא —םויכ ךרצנה אוה אלמה ביתכהש ,הנקסמ 

.תבשוחמהו הלוקשה םתעד תא לבקל רשפאו טרפו 

:שרב רמ 

ןמ דומלל הצורו רובידה םשב רבדמ אוהש ,ץיבונועמש רמ לע אלפתמ ינא 

אטבמ אוה ךיא : ץיבונועמש דמ תא לאשא ינא .ןכ רבדה ןיאו .בתכה לע רובידה 

ןיב ןיחבמ וניא ץיבונועמש רמש ,עמוש ינא ?ינוניב "ורכיוז"ו לעופ םש "ורכז" 
,םייחה — הזה בוטיאלה .[!בוט אל הזו :ץיבונועמש רמ] ודכ-וז-ל וד-כז 

.בוט וילע םירמוא ,הארנכ 

לכ :ץיבונועמש רממ םינש תוחפ אל ,הרומ םכדבע ינא םג ,םכל רמוא ינא 

אל והות והז —הזה ביתכהו ירבעה קודקדה דומילו ירבעה קודקדה לש הזה ןינעה 

יהוז ,קודקד דמלמ וניאש םידומה רוביצ לכ לע םירמוא םא ,אוה לודג לוע .ךרד 

.קודקד דמלמ ינא ,קודקד דמיל ןינורבא רמ .קודקד דמיל ןילי דוד 'ד .הביד תאצוה 

לוכי ינניא ינא ?םידימלת םיקהל לובי וניא ןינודבא ?םידומ תושעל לוכי אל ןילי 

ינפמ ? עודמ .הזה קודקדה תא תעדל םילוכי םניא םידימלתה לבא أ םידימלת םיקהל 

הנתינש הדות וניא דוקינה ."יניטל" קודקד םידמלמו ירבע קודקד לע םירבדמש 

.ןזואה תא רבשל ידכ תאז השוע ינא לבא ,םיזגמ ינאש רשפא .ס"היבב דומילל 

ןושלה לש ירבעה ביתכה .רצק לשמב רבדה תא םכל שיחמהל הצור ינא 

,ומא יעמב דבוע ןימל יניעב המוד ,ארקמה ביתכ ,םיבר תורוד והומייקש תירבעה 

הטימה בחורל ולגתסה םידבאהש ןבומ .הטימה בחורל לפוקמ לטומ היהש ףוגכ 
ךרואל בכשל ליחתי ףוגהש ןמזה עיגה ךכ ידי לע ומקעתנ םירבא המכו 
םירבאה תא תחא תבב טושפל השק םנמא .וירבא תא טושפל לכויש ידכ ,הטימה 

,חוכב הטישפ י"ע רבא תריבש לש הנכס שי ,ךשוממ ןמז ךשמב םילפוקמ ויהש 

,םירבא הזיא רבכ שיש ,םיאור ונא הנה לבא .תוריהז הליחת גוהנל שי ךכ-לעו 
טשפתהל ודמל דבכ הלאה םילגרה יתש 11-ו 0 ,טשפתהל ודמלש ,םילגר דיגנ 



םייבוז-ןורכז 8ة 

לפקל וצדת עודמ .תילמרונ הכילה ךלת איהש םיצור ונאו .תכלל הליחתמ ןושלהו 

אל עודמ ?הטימה בחורל ףוגה תא קוחדל בושו .הלאה םילגרה יתש תא בוש 

?םייחה ץראב ךלהתהלו תדרל ףוס ףוס לכויש ידכ .חתמתהל ול רוזעל וצרת 
ןימאמ ינא לבא .ירבעה ביתכה ירבא לכ תא תחא תבב טושפל עיצמ ינניא 
םידיו םילגר ול ריהיו קזחו רשי היהיו םוקי ירבעה ביתכה ףוגש ,המלש הנומאב 

.הניקת הכילה ךלהתי אוהו ,תוילמרונ 

—תירקיעה תילכתל ןווכמ תויהל ךירצ לבקנש טעמה א"ז ,הנוכבו טעמ ושע 

ןושלה לש היצזילקוו 

:דנישטדוט '3וד3 

הצור ינאו .0יו U לע אלא תורחא תולאש לע םויה ןודנ אלש ,עידומ ינא 

ונילא תונפל הצור ןומידדו רמו ליאוה ,הזה חוכיוה תא םידחא םיעגרל קיספהל 
.דאמ הבושחה ותעצהל עגונב תורופס םילמב 

תא תוליכמה ד"ויו ו"יו תויתוא לש תואמגוד הארמ — ןומידרו רמ] 
.[סופד יכרצל םיאתהל היהי רשפא הלא תויתוא .0-ו U תועונתה ינמיס 

רפסמ םיעגרל קיספמו ותעצה לע ןומידרו רמל הדומ רנישטדוט 'םורפ] 
תיב תודימלת ידיב בותכ בוטה ירבעה רוביחל םיסרפ ינש תקולח םשל ןוידה תא 
,הקידפא-םודד שיא ,םלת ב"ג 'ה לש ודוסימ םה םיסרפה .תוננגלו תורומל שרדמ 

תיב תדימלת ,קירב לחר :וכז .םהל סופורטופא ןושלה דעוו ,ימענ ותשאש"ע 
רנימסב הדימלת—שמוח תימלושו ,א"תב יקסגיול ש"ע תוננגלו תורומל שרדמ 

[.םילשוריב ןיטשפא קחצי ש"ע תוננגל 

,ביתכה תלאש תא ןושלה דעו ררוע וליאכ םירבדמ אלמה ביתכה ידגנתמ 

לכש אלא .םינותעה רקיעבו ,אלמ םויה םיבתוכ לכה .ןכ םניא םירבדה אלהו 
ביתכה תא ריבסהל אוה םיצור ונאש המ .ומצעל הטיש טקונ דחאו דהא 
םעפה .דימת ומכ םייחה תלגע רחא םיררגנ םעפה םג היהנ לאו .דיחא ותושעלו 

—.וז הניחבמ תושעל וילע המ םעל תודוהלו ,ונידיב ,המזיה תא תחקל ונילע 

ורביד אל רשאכ גהנוה אלמה ביתכהש ,ךכ לע לו^ במולפאב ןאכ ורביד 

.דוסי לכ םהל ןיא הלאה םירבדהש האלמ תוירחאב רמול הצור ינא .תירבע 
יאדוב אישנה הדוהי 'ד לבא .תירבע רבדל ולדח יתמ הלאשב סנכיהל הצור ינניא 

,ד"ויב "הימחינ، ,ו"יוב "םינהוכ، בותכ םירעש תיבב תורבקה-תיבבו תירבע רביד 

ינניא .ءصثء בותכ תינויב יכ השוגד תיב ואטיב תאז לכבש רודבו ,ד"ויב יביר، 

ביתכהש ,העדה תא ללוש קר ינא לבא ,וישכע תאז תא סינכהל ךירצש ,רמוא 

ו"יוב "שדוק، בותכנ םא ,הזב ןוסא האור יניא םג ינא .תיתולג האצמה אוה אלמה 

feeH דיחי רפסמב foot בותכל שייבתמ וניא לשמל ,ילגנאה .ו"יו אלב "ישדק،ו 
.יוכו Bucher - Buch שי תינמרגב סגו ,geese-؟ goose ,םיברב 

:לג0 יפודפ 

יתלכי אל ירעצלש) לומתא תיבישי לע םינותעה לש טרופידב יתארק 
השדחה העצהה תא םיכיתמ,ד דחא דצ הפ םיוהמ עדמה ישנאש (,דב ףתתשהל 
רותבו ,עדמ ישנאל רבח יננה ינא .דגנכש דצ םיררושמהו םירומהו ,הדעווה לש 
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דגנתהלו םידדושמלו םידומל חפתסהל ידב ןאכל יתאב עדמל רשק ול שיש םדא 

ןמ היאר םיאיבמו ،עדמה לע םיכמתסמ עדמה ישנאש ורמא .הדעוה תעצהל 
,אלמבש אלמ וליפאו ،אלמ ביתכשו ،אלמ ביתכל היטנ .דתיה דבעב םגש הדבועה 

ונתורפסב אצמל רשפא יאדוב .ומצע ארקמב וליפאו הקיתעה ונתורפסב אצמנ 
תורזה ידחא דרגהל ונל ןיא לבא ،ביתכב תוידז המכו המכ ונלש ךוראה דבעב 

לש ןיעב השענש ליגרה ביתכב ،ללכב זחאל ונילע אלא ,ללכה ןמ אצויהו 
.ינש דצמ ונימכח תורפסבו ,דחא דצמ ארקמב דרדנטס 

י"שרבו הנשמב אצמנש ומכ ןותמה אלמה ביתכב בתוכ יתייה ימי לב ינא 
،רסח ביתכב בתכל יתלחתה התעצה תא הדעוה המסרפש םוימ לבא ،ם"במרבו 

ונתוא קיחרת העצהה .ונתוברתלו ונתפשל הנכס הדעוה תעצהב האור ינאש ינפמ 

אלש ידכ דע ،השדח תירבע תריצי תא הברהב שיחתו ,ונלש תורוקמהמ רתוי דוע 

םגרתל ךרטצנ תמאבש םוי אובי .ונימכח ןושל תאו ארקמה ןושל תא דוע ןיבנ 
.םומע רפסל דנזולק 'פורפה השעש ךגשדפ""ד ןיעמ ،השדחה תירבעל ארקמה תא 

חרכהב הדעוה תעצה ךא ،רשפאש המכ דע אוהה םויה תא תוחדל ונתבוחמ לבא 

,ל"זר ןושלמו ארקמה ןושלמ השדחה וננושל תדרפה תא יתוכאלמ ןפאב שיחת 
.םיידוסיה היתורוקממ ונתוברת תקחרה תאו 

ביתכה :(דרדנטסה ,ליגרה לע רבדמ ינא) םיביתכ ינש רבעה תאמ ונשרי 

הדעוה ה،؛ב וישכע .ונימכח תורפסלש ןותמה אלמה ביתכהו ،ארקמה לש רסחה 

ארקל וב םילגרתמה לע השקיש ،אלמבש אלמ ،ישילש ביתכ ףיסוהל העיצמו 
לש ביתכב שדחמ סיפדהל ולכות אל ירה יב .רבעה לש ונתורפס לכ תא ןיבהלו 

ונידלי לע היהי ןבבו .רחא ביתכב תאצמנש ,ונלש הלודגה תורפסה תא הדעוה 

.ונלש תוברתהו הפשה תורוקממ רתוי דוע םקיחרי הזו ،םיביתכ השלש דמלל 

רשפא יא י ,ו האירקה תומא יתשב יכ ،ןושאר דעצ קד איה הדעוה תעצה 

תועונתה ןוממ לש ןורקעה תא םילבקמ ונא םאו .ונלש תועונתה עבש תא ןמסל 
תועונתל םג םינמיס איצמהלו האלה תכלל ךרטצנ ירה ،האירק תומא ידי לע 

דוקנה תא תונשל בוש ךרטצנ ،ונאטבמ הנתשישכ ،הנש םירשע ירחאו .תורחאה 
עיגנ הנאו .היתורוקממ רתוי דוע וננושל תא קיחרנ ךכו ،אטבמל ומיאתהל ידכ 

ןולאב םינוקתב 

תב תורפסב העבקנו ،הנש םיפלא ךשמב החתפתנש הריצי איה ונתפש 
תחתפתמו תכלוה הפשה םנמא .וז הרקי השורי לע רמשל ונילעו ،הנש םיפלא 

לש ודיקפתמ הז ןיא ךא ונתשגרה ילבו ונתעידי ילב ףא רודל דודמ תינתשמו 

דקשל איה ןושלה דעו לש ותבוח .יתוכאלמ ןפאב ןושלה תא תונשל ןושלה דעו 

.דבעה ןושלל ונלש השדחה ןושלה ןיבש ירוטסיהה רשקה תרימש לע 

היתושירדל רחא דצמ םיאתיש ביתכ תעיבקב השק היעב ונל שי יאדוב 

הניא וז היעב ךא .ונרוד לש םישעמה םיכרצל ינש דצמו תירוטסיהה ןושלה לש 

ינדבטה דוקנב ןורתפ הל ואצמ ףוסבלו ,הב וטבחתה וניתובא לארשיב השדח 

םירפס שי םויה טג שמתשהל םיכירצ ונא הז דוקנב .תורנד ךשמב חתפתהש 

ךרדה יהוז .יקלח דוקנב סיפדהל ךירצש םירפס שיו ,אלמ דוקנב סיפדהל ךירצש 

.הב תכלל ךירצ ןושלה דעוש 

המוקמבו ,הדעוה תעצה תא ירמגל תוחדל ינא עיצמ ךכיפלו 
.םינותעב םג םירפסב םג יקלח דוקנב שומשל ךרדה תא עבקתש הדעו תונמל 
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בשוחו ,תועטל תורשפא שיש םוקמב רסח ביתכ דעב ינניא ינא ,יתובר 
לכמ יאליטרע רסח ביתכ םישרור םניא ,רסח ביתכ םישרודה הברהש ,ינא 

העצהה תא איבהל יתיצרש לע םדוק ילע לבק דנישטרוט 'פורפ םאו .דוקינ 
ינפלש תרבוחב ןתנ אוה :ונממ יתדמל הזה סיסכתה תא ,דנה — םודרוסבא דע 
דרוסבאה תא תוארהל ידכו ,אלמו רסח ביתכ לש המגוד "וננושל" לש הנורחאה 

דיוי ילב בותכ "ןויכ" לשמל ,םילמה ןמ תועונתה לכ תא איצוה ,רסח ביתכ לש 

,יל המודמכו ,אוה ירשפא יתלב הזכ ביתכש ,ןבומ .(לזב)ו"או ילב "לוזב" ,(ןוכ) 
ביתכל דגנתמ ינניאש',ילש העצהב יתמעטה ףא ינאו .ותוא שרוד שיא ןיאש 
הדעוה .תימלשוריה ביתכה-תדעו ןיבו יניב לידבמה ,רבדה הז לבא ,אלמ 
לע האירקה תא לקהל ךירצש ,דאמ הנוכנ תואר-תדוקנמ תאצוי תימלשוריה 
.םישובשמ ארוקה לע רומשל :רבד דוע שרוד ינא לבא ,תאז שרוד ינא םג ;ארוקה 

ינפמ הרימשל ,הזה רבדלו .רחא ןמיס לכ ינפמו הדוקנה ינפמ דחפ הזיא םייק 

רמשמ לע דומעל ךירצה ,ןושלה דעו לש םיירקיעה וידיקפתמ אוהש — םישובש 

ידיל ינא יתאב וז הגאד ךותמ .בל-תמושת לכו ןאכ הגאד לכ ןיא - ןושלה 
ינאש ןויכמ ,ןכא .םדוקה סוניכה לש ח"ודל חפסנכ המסרפתנש ,ילש העצהה 
יפל .הדצה ,העש יפל ,התוא חינמ ינא ,יתעצהל העשה הרשכוה אל דועש האור 

המ ,בגא .רשפאש םוקמ לכב יקלחה דוקינה תא סינכהל לדתשהל'שי העש 
.רב ,אלמ הבתכל שי דוקינהירסה ביתכבש איה יתעד ,"שדוק" הלמל עגונש 
הלמב ומכ ,'אב אצמנ (0-,ד) םלוחה יכ ,'ו בותכל ןיא "תאלמ" ומכ הלמב םלוא 

"תואלמ" וארקי ,יאה ידחא 'ו אובת םאו ,"אל" ,"לאמש" 

("ול בקע• ר• ד 

לש היגולוכיספב תיעדמ הדובעמ תונקסמ המכ םכינפל איבהל ינוצרב 

לש ותודע .םירומה ירבח לש םהיתויודעל תודגנתמה תונקסמ ,הביתכהו האירקה 
וידימלת ינפל הדומה דמועשכ ;דאמ תובורק םיתעל הקיפסמ ,דגיא םתס הרומ 

לכ תא הפי ןיחבהל תורשפא ול ןיא - תולאש לאושו םתאירק עמושו התיכב 
ועיפשה הדימ וזיאב קוידב תעדל לוכי וניאו האירקב םידימלתה לש םהיתונולשכ 

רדחל דימלתה תא םיחקולשכ םירבדה ןכ אל .םהיתובושת לע םינוש םימרוג 

הייהש לכ ,קופקפו קופקפ לכ ,תועטו תועט לכ תקיודמ הרוצב םימשורו דחוימ 

ירמגל תרחא הנומת ונינפל םיאור ונא זא .ותאירקב תינרוחא הגיסנ לכו הייהשו 

דאמ םיבר םידימלת יתנחב .התיכב דימלתה לש ותאירק לע ונל היהש םשורה ןמ 

.תוננגו םידומ ,םיטסירנימס ,ןוכיתה ס",דיב תוקלחממו יממעה ס"היב תותיכ לכמ 

דוהיב הלגתמ רבדה .דוקינ ילב האירה,ד ןמ רתוי השק דוקינב האירקהש יתאצמ 

תלדגומ הרוצב םירבדה תא ונא םיאור ןאכ ;םירגפמ םידימלת לש םינחבמב 
.םיילאמרונ םידימלת לצא רשאמ רתוי 

.הרושה לש ןו-ילעה הקלחבו רשי וקב איה האירקב תילאמרונה םיניעה תעונת 

םיניעה תא ץלאמ והירה ,הלמל תחתמ ובורב אצמנ ונלש דוקינהש ןויכמו 
.תורתי תולקת םרוגו הדבכ הסמעמ הווהמ אוה ךכ ידי-לעו ,ךשח ילב תדרלו תולעל 

דעווה חוכיוב ףתתשהל יול ר"ד השרוה ד"שת רדאב זיי םויב יזכרמה דעווה תטלחח פ"ע (٠ 

٠ ת ו ר י כ أ מ ה תיגוגדיפ הניחבמ ירבעל ביתכה לע וירקחמ תאצות תא רוסמיש מ ע 
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,האירק תעשבש הדיהמה התעונתב ,ה ל ו בי ה נ י א ןיעה ؛ תדהא דועו תאז 
לש היציזופסידה תא ,רתויה לכל,תספות איה رתודדפנ תודוקנ ןיחבהל 
םישנא יתנחב .יוכו הדיצל חתפ ןיב ،לוגסל ץמק ןיב הבדה העוטו תודוקנה 

،תילאמדונ האידקב םתוא יתקדב !םהודלימ וכנחתה הבש ןושלה איה תידבעהש 

םהינפל וגצוה ,"פוקסוטסיכאט" םשב אדקנה ,דחוימ דישכמ חדזעב הזמ ץוחו 
תאידקל שודדה ןמ ןמזה דתי בד .הינשה תינימש ךשמב תחא לכ ,תודדפנ םילמ 

תעדל ךדוצ ןיאש םילמ ,תוידבע םילמ 40 םהינפל ונתינ ה"סב תחא הלמ 
ןיישקבו ןלדגב תווש ויהש ,תודדפנ תויזעול םילמ 20 דועו ,ןהיניב דשקה תא 
תוידבעה םילמה תאידקב תויועטה זוחאש ,ןאכ הלגתנ הנהו .תוידבעה םילמל 
המכ ,דבדה םיהדמ שממ .תייזעולה םילמה תאידקב תויועטה זוחאמ הבדהב לודג 

.ןהב ליגר ירבע אדוקש ,תוירבע םילמ ןתוא תאירקב םיקופקפה דפסמ בד 

ןהש ,(תויסירגירה) תוגיסנה ןינע אוה תידבע האידקב ןינעמ רבד דועו 
.הלמלש התאירקב קופקפ ר"היפע איה ןתביס .האירקה לכב רתויב הלודגה הרצה 

— וגאקישב ושענש האירק ימולצתל הלאה תויסידגידה תא יתיושהש ידחא 

.ונא ונידימלת לצא רתוי בר ןרפסמש ,יתיאר 

םולשמ" םיפד ינש אורקל םידימלתל יתתנ :ןינעמ ןויסנ דוע יתישע 
,השדחה הרודהמה ןמ ינש ףדו דסח ביתכב הנשי הרודהממ דחא ףד ,"םכילע 

רתוי הבוט המכ ,םכל דאתל ולכות אל .יקלח דוקינ םע ,אלמ ביתכב תנקותמה 
.האירקב רזוע אלמה ביתכה םשש ,השדחה הרודהמה 

םיבייחמ םירומהש ינפמ ,רבדה ןוכנ .דסח ביתכל םיטונ ונידימלתש ,ורמא 

םיבתוכ ןכש ,םוקמ לכב רסחב יוקל םהלש ביתכה םלוא .ךכל םתוא םיחירכמו 

לש םתביתכב תויועטה יגוס תא יתרקח אלמ תויהל ךירצש םוקמב ףא רסח םה 
םתס ביתכב תויועט ؛תוקירבורל תויועטה תא יתקלחו יממעה ס"היב ידימלת 
אוה ,יה התיכב ,רסחו אלמ ביתכב תויועטה זוחאש ,הלגתנ ؟קודקדב תואיגשו 
,בגא .תויקודקדו תוינושל תויועט ןה 20,4ْ/ْ קרו (80_-ל בורק רמולכ) 79,6 

.דסחו אלמ ביתכב קרו ךא םיעוט םיבוטה םידימלתה 

ןויגהה ירה ,אלמ ביתכל עגונב הטלחהה לבקתת םא .הרודב הנקסמה 

בותכנ םא ,לשמל ןדוקינב םג אלמ םיפדנו הז ןינעב םיביקע היהנש ,בייחמ 
.דוקינב םג אלמ ותוא בותכנ — דוקינ ילב אלמ "רקוב" 

,קודקד ודמלש ,םידימלתה ולכוי ךיא :ביתכה ןינעב ט"ומב יתעמש 
ונא .םינוש םידבד ינש םה הלא יכ ,תאז שורדל ונא םיכירצ ?אלמ ביתכ בותכל 

המכמ םוי םוי ונמע ינב תובבר םיארוקש המו ,הקיתעה תדוסמה לע םירמוש 
הדעווה תעצהש ,ןאכ רבוד .דומלל םיכידצ כ"ג תאז תא — םיבד םירפסב תורוד 

שי םנמא ץרפ תרדוג איה ,הברדא ,רמוא ינאו ,רדג תצדופ איה תימלשוריה 

השוריפ ןיא הז ביתכ תלבק .עצומה ביתכה יפל ןתוא בותכל ךדוצ ןיאש םילמ 

קרו ,רקיעב העצהה לכ תא לבקל םילוכי יכ ,ינא בשוח הז יפל .קודקדה לוטיב 
.םידחא םייונישב 

רפס יעדוי שיערהל אוה ןוכנ אל יכ ,חוכיוה לכ לע ריעהל יל השרא 
בותכל ךיא ,הדומח הלאש הנושארה םעפב הצצו דחוימ רבשמ רצונ ונימיב וליאכ 

ינש ינפל דככ הדומח דחוי הברה התיה הלאשה .אדוקה ןהב העטי אלש םילמה 
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ןידו תדל דאמ בושח ירקהו ,םישודק לבא םיטעמ םירפס קד ויהשכ ,הנש םיפלא 

ירקה דומלל וצלאנו ז תרוסמל םא וא ארקמל םא שי םא הלאש .דתיהו 
.בלחב אל ,בלחב 

תישיל 

؛.15 העשב המייתסנו צ"החא ٠ העשב החתפנ 

'פ 'ה ,ינרהא 'י 'םודפ ,ןינורבא 'א 'ה ,לאומש-ןבא הדוהי ד"ד :ופתתש؛ 
ד"י 'ה ,טענב צ"ד ד"ד ,ףסא 'ש יפודפ ,יהרזא 'מ 'ה ,ךבריוא 
'ש 'ה ,דנישטדוט ה'ינ 'םודפ ,גרבדלוג 'ס 'ה ,שרב 'א 'ה ,ץיבוקרב 

'ןמביפ 'י 'ה ,ץשולס 'נ 'פורפ ,לגס צ"מ '،נורפ ןהכ בקעי ר"ד ,ןיביי 
,ןיבד 'י ד"ד ,דנזולק 'י 'םורפ ,וטוסאק ד"מ 'פורפ ,הדופ 'א ד"ד 
.ס'הרפש 'נ 'ה ,ץיבונועמש דוד 'ה ,ןמדיש 'ח ד"ד ,ןילבד י"י ד"ד 

וגיא ,יקסבוזרג רמש עידומו הבישיה תא חתופ רנישטדוט 'טורפ] 
יוניש לכל דגנתמ אוה .ביתכה לע ותעד תא ול רסמ לבא ,סוניכב ףתתשהל לוכי 

,[יתרוסמה ביתכב 

גרבדלוג דמ 

؛ןודינה תא תמלוה הניא "דסח ביתכ،,ו "אלמ ביתכ،, ,היגולונימרטה םצע 

לכ .ןנורתפ תא וב תולבקמ הלאשה תודוקנ לכ אלו אלמ ונניא אלמה ביתכה 
ידה ךכ םושמו הבלב ו"אוהו ד"ויה לע הלטוה תועונתה לש הדבכה הסמעמה 
םניא— םילקווה ינש הלאבמ תוחפ אל תוחיכש תויועטה םהבש—ץמקהו לוגסה 

.רקיע לכ אלמה ביתכב םנוקת תא םיאצומ 

םא ,ימצע תא לאוש ינא — ןויעב הב ארוקו העצהה לא שגנ ינאשכ 
יל וחלסי ,ךפיהל ןואל :איה הבושתהו آ האירקה תלקה לש הרטמה הב הגשוה 

ןושאר דעצ קד איה העצהה .דדובשמ רתוי שטשוט ןאכש ,ינבשוח ,יתוברו ירומ 

דוע ילואו המלש היצזילקוו םג ,םיפסונ םינמיס םג :ךשמה בייחיש ,םיוסמ ןוויכב 

דעוש ,ינמוד םלוא .אלמ הפב הזב םידומ םייבקעה העצהה ידדצמ .הזמ רתוי 

העצהה םג יתעדל תמדקומ ךכיפלו ,תכל יקיחרמ םייונש רשאלמ קוחר ןושלה 

.ללכה לע הב םיבורמ ,בגא ,ללכה ןמ םיאצויהש ,השגוהש 

הלקוה םא ,עדוי יניא .השעמל וז העצה םישגמ ליחתה רבכ םינותעה דחא 

האירקהש ,םיננואתמ תירבע יעדוי ١ תירבעב העידי יטועמל וב האירקה ךכ י"ע 

יצוח) ץיבוקרבל "םדא ינבכ םיגושאדי"ב השענ ינש ןויסנ .תפייעמו השק וב 
יפל יהוזש ,ינבשוח .יקלח דוקנ םג שיו םצמוצמ רתוי אוה אלמה םש .(ריבד 
אצומה תא ןויסנה ןמ אצמל םירפוסל תוהש תתל ךירצו הנוכנה ךרדה העש 
ןקתמ אוהו יחרכה ךרוצ וב שיש םוקמב קד אלמ ביתכו יקלח דוקנ :ישעמה 

.ןמז דחאל םיללכ םג עבקל היהי רשפא הז ןויסנמ ،תמאב 
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؛-ןברחא דמ 

ףלאכ ומויק ןמז תא הנומה ,לבקמה ירבעה קודקדהמ התעד החיסה הדעווה 

אלמה ביתכלש דועב ,םיקצומו םיעובט םיללכ שי יתרוסמה ביתכל .הנש םיתאמו 

דוקנ-הברה םירקמב תביסמ "ותטיש"ו םימיסמ םיקה לכ ןיא ונינפל עצומה 
תדוגא תפסאמ .הנש םיעבראכ הז קרפה לע ונלצא תדמוע ביתכה תלאש 

הדמע ץ"דת תנשב ןושלה דעו תפסאב .ה"סדת תנשב הרדגב התיהש םירומה 
؛םיחוכוה תא םכס ל"ז קילאיב נ"חו ,הקמעו הבחר לכל ןוידל ביתכה תלאש 

לע ךנחתנ םעה .רבדב םיעוט אלמה ביתכה לע ורקעב ךנחתנ םעה יכ ,םידמואה,. 

ונלש הירוטסיהה ךשמב .ארמגלו הנשמל עיגהש םדוק םילהתהו רודסה ,שמוחה 

.םויק ול ןיאש ןמיס—עצמאב הקספנו םימעפ אלמה ביתכה תוחתפתה הליחתה 
ןוקת ידי לע הכפהמ וללוח הלודגה תסנכ ישנא .דוקנב קיזחנש אופא בטומ 

."םידפסה לכ דוקנ לע הנקתה תא ןקתל ונילע ,בתכה 
תאיחה לש לודגה סנה תא םישגהש ירבעה הדומהש ,דמואו רזוח יננה 

חורב הנלבקתתש תוטלחהל עמשי אלו הבאי אל ,היחתה רוד יפב' ירבעה רובדה 

תורפסה לעו .כ"נתה ירפס לע ךנחתי ירבעה רענהש ןמז לכ .הדעוה לש העצהה 

תא עיבמ יננה הזבו .הערכה ידיל ביתכה תלאש תא איבהל ןיא השדחה תירבעה 
תובשומבו ביבא-לתב רפסמ תועובש ינפל ויהש םיסונכב העמשנש םידומה תעד 

תא איבהל איה הלולע ؛ליעותשמ רתוי קיזת תימלשוריה הדעוה תעצה ؛הדוהי 

١ .תפקפמו תשבשמ האירק ידיל ירבעה ארוקה 
דבעתש תיגוגדפ הדעו תונמל ,לגס'פורפה לש ותעדל יתעד תא ףרצמ ינא 

ןתמ לע זירכי םיימאלה וניתודסומ םע ףותשב ןושלה דעושו יקלח דוקנל העצה 

תואצוה תא תדכנ .דדמב ליזותש ,תדקנמ תירבעל הספדה תטיש איצממל סרפ 
.תדקנמ תירבע לש הספדה 

؛הניטטרוט -פ1דפ 

הנושאר .תצקמב ךרד תארוה ,תצקמב הטלחה איצוהל לוכי הזה סוניכה 

יוצר ,דוקינב רוחבל רשפאש םוקמבש,םידחא םיעודי םיישק ףא לע ,העדה העבקנ 

םדוקה סוניכה תאו הז סוניכ הב יתחתפש הנושארה החנהה התיה תאז .ורקניש 
תחא העצה ןאכ ונעמש ונאו .הזבש םיישקה תא םג האור ינאש פ"עא ,םילשוריב 
סינכנש העצהה יהוז .לכה תא רותפל האב הניא לבא ,עייסל האב איהשכ ,הבושח 

.םירבחה בור י"ע ,בשוח ינא ,הלבקתנ תאזה העצהה .ץוביקכ ואקרושכ תדקונמ 'ו 

ןמזה ךשמב דצויי ,ךכ בותכל ליחתנ םאש ,תויהל לוכי .ןויסנ לש דעצ והז םנמא 

ו"יוה לש הרוצ רצוית םג ךכ ,ףוריצב "דנ" בותכל םיליגר ונאש ומכ ,ףוריצ ןיעמ 

זא ,חילצי אוה םא .הזה ןויסנה תא הכרבב םדקל ונילע .1!-כ וא 0*כ תדקונמה 

תורחא תולאש לע עיבצנ אל ןכלו ,ד"ויהו תיטננוסנוקה ו"יוה לש הלאשה םג הנתשת 

םלוה לכ בותכל שי םאה ,ו"יוב קרושו ץוביק לכ בותכל שי םאה :וז לע אלא 

ינשב ךכ לע םיעיבצמ ונאש שוריפב ריהצמ ינא ,עיבצהל םיאב ונאשכ .ו"יוב 

.תדקונמה ו"יוה תא םייקל םוקמ לכב לדתשהל (א ؛םימדקוממיאנת 
םא יכ ,תאזכ U לכ "קולב ןא" לבקל םתס ונתנווכ ןיא ,ךכ לע םיעיבצמ ונאשכ (ב 

ן ו ד ת ו ה ד ע ו ב ש ת ךכ לעו ,תרגפמה ןמ םיגרוח ילוא םהש םידקמ לע ןאכ רבוד 

.הזהללכהןמאיצו,דלםיכירצונאשםירקמהםההמ,הזב 
ןו"יוב ובתכיי קרוש םגו ץוביק טגש ,העצהה תא העבצהל איבמ ינא (א 
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(םיענמנ 5) הגג - 4 העצהה דעב — םירבח 15 

? ו"יוב בתכיי (ןטקו לודג) םלוח לבש <הז דעב ימ (ב 

.(םיענמנ 4) דגנ — 5 ,העצהה דעב — םידבה 15 

םידדצ המבמ לבא ,דעוול םישדח םידבה תריחב ןינע םג םויה-רדסב היה 

םניאו םידעסנ תוחודהו ליאוה ,תאזה הריחבה ןינע תא תוחדל השקבב ילא ונפ 

,יזכרמה דעווהו תואישנה תוריחב תא וניחד ירה ,ךכל ףסונ .ןינעה ותואל םייונפ 

.תאז ףא עבקנ זאו תפסונ הפסאל אורקל ךרטצנ אליממ ירהו 

הלאשה לכ אלו ררבוה ןינעה לכ אל .תודחא םילמ רמול קד יל ושרת 

הלא ,תודבועה לע רהמ ביגמ םבלש ,הלא .תובבלה וברקתה תצקמב לבא ,הרתפנ 

— םירחאה תא םג םא יכ םמצע תא קר אל ןיבהל הזה חוכיוה ךותמ ודמלש 
םימש םשל םינווכתמ ונלוכש ,הזה סוניכה תישארב יתרמאש המ ןיבהל ודמל הלא 

,היתורוקמלו ונילע הבוהאה וננושלל רשקבו הקזחה הפיאשב םידחואמ ונלוכשו 

תובזו ץראה לע ונתוכז תדועתו תובא תשורי איהש ,תרחאה תורפסהו ך"נתה 

הקיחרמ הטלחה ידיל ונאב אלו הכפהמ ידיל ונאב אל הנה .םימעה ןיב ונמויקל 

ןמ םיבר וויקש הממ רתוי גשוה הזבו המידק עונצ דעצ ונדעצ לבא ,תבל 
.וניניבש תידדה הנבה-יא לש הז בצמב ,ינא ףא יתיוויקש הממ רתויו םירבחה 
הווש התיה אל םנמאש ,םתונלבס לעו םהיתועצה לע םירבחה לבל הדומ ינא 

וז הווצמ תמחלמ ירחאו .תדגנתמה העדה תא םג עומשל ,דחאו דחא לב לצא 
רופישל אבהל םג ה"יא לעפנ ונלוכשו םידחואמ םידידי ונאש ,םבל ריכזהל יתעדב 

.הנרק תמרהלו וננושל 
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