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ויד3ד-ןודכז 

.בדעב 6 העשב (3/12/45) ו"שת ולסכב ח"כ ,ינש םוי .הנושאר הבישי 

.דנישטדוט ,דינ 'סורפה ןושלה דעו אישנ—החיתפ (א 
.ץיבונועמש דוד 'ה יזכרמה דעווה רבח-םישרומל רבד م 

להנמ— םיבורקה וידיקפתו תירבעה ןושלה דעו תולועפמ (ג 
.טדטשנזיא'שד"דהכשלה ٠ 

יעדמה ריכזמה — ןושלה דעו ייע ביתכה תייעב ןורתפל (ד 

.רשטוק לאקזחי 'היעדמה- ,תמה-ןושלה תנקתל ונתלועפמ (ה 
.רקובב 8.30 העשב י ،2/45) ו"שת ולסכב ט"כ ,ישילש םוי .הינש הבישי 

.םהיתומוקמל םישרומה לש תונובשחו םיניד (א 

.תועצהו תודעה (ב 
.תוטלחה (ג 

!ושאר הביש• 

ץשודונ םות] יפור9 

ואבש ,בושייה חוכ יאב תא ךרבמ אוה .סוניכה תא תואישנה םשב חתופ 

םעה תדרח תא םילגמהו תירבעה ןושלה לש ןוילעה דסומה םע הלועפ ףתשל 
םיאבה םיסוניכב ףתתשהל וכזיש ,םהל לחאמ אוה .וננושל לש המלשה התייחתל 

ץראב םייונבה ,תידבע-ירבדמ םירפכו םירע תואמ וגציי דשא .םעה חוכ יאב לש 
.תישפחה לארשי 

,הקיתע תוברת תפש רותב םימעב דובכלו הליהתל תעדונ תירבעה הפשה 

רשאכ ,ונמע ירוענ תישארמ ונתריצי תפש ,תימואל הפש איה ונל .ןינתה תפש 

התייחת ןויער תורח ונלגד לע .םירוזפה הינב יפב המלאנו התיווה ישרשמ הרקענ 

תעשמ הגרדהב ליחתה ועוציב רשא ,ישעמו הרופ ןויער ,וננושל לש התבחרהו 

.ט"מרת באדנחנמ ו"טב ליז הדוהי ןב רזעילא ידי לע תירבעה ןושלה דעו לש ודוסיי 

ףסוי 'פורפהו דנישטרוט ה"נ 'םורפה ןושלה דעו יאישנ םשב לצנתמ אוה 

.םתלחמ תמחמ סוניכב םרדעיה לע רנזולק 
רדושמה לש ותרבח-,קילאיב 'מ 'בגל הנמאנ הכרב סוניכה םשב חלוש אוה 

,הל לחאמו הנש 70 הל תואלמל ,ליז קילאיב נ"ח חונמה דעווה אישנו ימואלה 

.הלעב לש תולענה ויתופיאש תמשגהב הארתו םימי ךיראתש 

יעדמה סוניכה ןמזב ורטפנ רשא ,ןושלה דעו ירבח לש םרכזל םק סוניכה 

היראו ,ןוסלנצכ 'ב ,יקסבוחינדשט 'ש ריד ,ךבריוא 'פ :ןורחאה 
.הכרבל םנודכז יקצטאימס 

רנישטדוט ה"נ 'סורפה ןושלה דעו יאישנמ הכרב יבתכמ םיארקנ 
,גרבדלוג ר"ס ןושלה דעו ירבחמ ןכו דנזולק ףסוי יפורטו 
דוטקדמ ,וטוסאק דימ 'סורפו ןזייו 'מ ,םוטרה שיא יסורפ 
'ש דמ ירבעה ןוינכטה להנמו ,הטקפ 'מ 'פורפ,ד תירבעה הטיסרבינואה 
תירבהמ ,לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה די לעש קילאיב דסוממ ,יקסנלפק 
תרבחמ ,ביבא לת ילעופ תצעוממ ,הפיחב הלהקה דעוומ ,תימלועה תירבעה 
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הפיחב "תירבעה ןושלה ינומא،, דעו ובהו- ،הדדח ףינס "תידבעה ןושלה ינומא،, 
.גדבמרהשמדמ 

ד"ד ןושלה דעו רבח סוניכה חא ךרבמ םירומה תורדתסה זכרמ םשב 
הפש תטלשהל עייסישו ותלועפב הכרב הרשתש ،סוניכל לחאמ אוה .ץרפ קחצי 

לשו םירומה רוביצ לש וקלח תא ןייצמ אוה .בושייב הרורבו הדיחא תירבע 
םידמלנה תועוצקמל םיחנומב ךרוצה ןמ רקיעב העבנש ،ןושלהתייחתב םתורדתסה 
םירומה.תורדתסה תדיעווב ،ה'-'סרת תנשב יכ ،הדבועה לע דמוע אוה"דפסה תיבב 

תלועפ לש תירב התרכנו ،תירבעה ןושלה דעו הידי לע דסונ הרדגב היינשה 
ךרוצה תא שיגדמ אוה םירומה רוביצ םשב .הירומל ןושלה יתינמ ןיב ןילמוג 
ןושלה דעו ירבח ןיב הלועפ ףותישל ארוקו ביתכהו אטבמה תויעב ןורתפב ףוחדה 

וירבדב םייסמו ויפתתשמו סוניכה ימזוי תא ךרבמ אוה .הז חטשב םירומה ןיבו 
...:ל"ז קילאיב ניח לש 

.המואה יקלח לכל דחא בל אורבל האב תירבעה ןושלה 

.המואה לש ינחורה עקרקה איה ןושלה 

.תירבעה ןושלה לש רומגה הלולכשו התנקת ילב המואל ךפהנ אל 

ןושלה ינומא תרבח،, תרבח ףינס םשב סוניכה תא ךרבמ ןמדיב השמ 'ה 
הפיחב יכ ،ותווקת תא עיבמו םירבחהו דעוה תכרב תא ול דסומ ,הפיחב "תירבעה 

וכרטצי םיבר םירבח דוע יכו הלועפה בורקב בחרתת התביבסבו הלודגה 
.ימוקמה ףינסל 

טדטשגזיא 'ש ו-ד 

:םיבורקה וידיקפתו תירבעה ןושלה דעו תולועפ לע הצרמ 

תייחתב םיבלש ןה םויה דעו ודוסיי זאמ ןושלה דעו לש ותלועפ תונש 56 

תוצופתבש ,ןושלה .תחאכ ולדג ןושלהו בושייה .בושייה לש ותוחתפתהבו ןושלה 
ןפואב החמצ ،םש ולשכנ תיתוכאלמה התייחת יצמאמשו המילב לע היולת התיה 

،ןוכיתה ,יממעה ס"היב תפשכ כ"חא ،םינגב תוקוניתה תפשכ הליחת ؛ץראב יעבט 

דעוול ופרטצה דשא ,הירפוסו םילשורי ימכח ןיב תירב התרכנ .הובגהו יעוצקמה 

הרשעתהו ןושלה הכלה התיכל התיכמו ,תובשומבו םידעב םידומה ןיבו ,ןושלה 

.דומיליירפס ורביחו םיחנומ ועבק ול הצוחמו דעווב ובשיש םירומה .םיחנומב 

םיעייסמ דעווה ידי לע םימסרפתמה םינולמהו הדיחא ןושל העבקנ הגרדהב 
םג .ימואלייתוברתה ונחוכ בוציע תא תלמסמ איהש ,בושייב תינושל תעמשמל 

תא םילבקמו ולביק םינושה םהיפנעל םיישומישה םיעדמהו תואלקחה ،הכאלמה 

,םינשלבה ןיבמ םירבח 40 ןב יעדמ ןונגנמל ךפה דשא ,ןושלה דעו דצמ םעויס 

תובדנתהב םתדובע תא םידבוע דעווה ירבח לכ .םיקיתווה םירפוסהו םירומה 

דעווה ירבחבש םיקיתווה ןיבמ .םהייח ימי לכ ךשמל הז םדיקפתל םינמתמ םהו 

ןושל תולאשב עירכמהו תינושלה הלועפה תינכת תא עבוקה ,יזכרמ דעו הנמתמ 

תדובע םה ףא םידבועה ،םהיתועוצקמל םיחמומהו דעווה ירבח .תוקפוסמ 
ץראבש םיזכרמה תשולשב תולעופה ,תויעוצקמ תודעוול םיפרטצמ ،תובדנתה 
דעווה יאישנ דצמ התכרדה תא תאצומ ןתדובעו-ביבא לתבו הפיחב ,םילשוריב — 

ןועברה ךרוע םג שמשמ רנישטרוט ה"נ 'פורפה דעווה אישנ .תיעדמה תוריכזמהו 
יניינעל תורבוח תכירע .םויה דעו ח"פרת תנשמ רואל אצויה ،"וננושל،, 
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יחרזא 'מ ،ןינורבא 'א 'ה דעוה ירבח ידיל הרסמנ ימעל וננושל،,ןושל 
.םיסרטנוק 3 דואל ואצי רבבו ،ץ ד פ 'י ד"דו 

ינומא^רבה לש ףינסהו ביבא-לתתכשל עויסב —תיזכרמה הכשלה תלהנה 

ויבתכ תאצוהב ،דעווה תוינכת עוציבב תלפטמ — הפיחב 'תירבעה ןושלה 
.םישורדה םיעצמאה תגשהבו םינקסעו תודסומ םע םירשקה תבחרהב ،םתצפהבו 

עשוהי 'הה לש ויצמאמו ותמזיב הדסונש ،הכאלמו תואלקח יחנומל תדחוימ ןרק 

.םינושה הכאלמהו תואלקחה יפנעל םינולמ תאצוהל תשדקומ ,הינגד שיא חונמ 

.הקינכטה יחנומל ריוצמהו לודגה ןולמה וישכע םסרפתמ וז ןרק ןובשחל 

יתב ،םינקסעה םע ןושלה דעו ירשק םישדחתמ וליחתה המחלמה רמג םע 

יברעל הקומע הקיזו הבר תונרע םילגמה ،תוצופתב רעונה תודוגאו דפסה 
.תוברתהו ןושלה 

םיקיפסמ םיעצמא ויה ילמלאו ،תבחרתמו תכלוה ןושלה דעו לש ותלועפ 
ותוריבזמ תא ביחרהל ،ותלועפ יפנע לב תא ללכשלו חתפל ךירצ היה ،ודיב 

،ןושלה לש יאמדקאה ןולמה תנכהל הלועפה תא ץירמהל ،ותכשל תאו תיעדמה 

ןהש ،תיעוצקמו תינושל תורפסב ןתוא דייצל ،תופסונ תויעוצקמ תודעו דימעהל 
.הל תוקוקז 

קשמה לש םינושה םיפנעל םיחנומ הבורמ הדימב עבוקו עבק ןושלה דעו 

ינפל קר םלוא .םידבועה רוביצ םע םיצימא םירשק םינשה ךשמב רשקו יאלקחה 

،םיצוביקב ןושל יניינעל םיעובק םישרומ יונימ לש לעפמב לחוה הנש יצח 
ינויחה ךרוצה תא החיכוהו ירפ האשנ ונתלועפ .תובשומבו םינוגראב ،םיבשומב 

לש םישקה םיאנתב םיסנכמ ונא ברעהו ،ץראב תונושה תודוקנה םע דימתמ עגמב 

תפתושמה ונתלחתה הכורב אהת .םישרומה לש ןושארה יצראה סוניכה תא העשה 

ונתבוח תא תירשפאה הדימב אלמל ידכ חוכ דוגחנ ונא .ונתוניב םירשקה וקדהתיו 
ידב דע ،תיעדמה תוריכזמה לש התלועפ תא ביחרהל ،תירבע רבדמה םעה יפלב 

חוכ יאבמ ןהילע תלאשנ איהש תולאשה לכל תונקיידבו תומילשכ בישהל לכותש 

סוניכ ،תוארוה ןתמ םשל תודוקנב ורקביש ،םיינושל םיכירדמ תונמל ،תודוקנה 

ןכ ומכ .ןושל-תולאש לע תוידאנימס תואצרה תאירקו ןושל תוניפ ןוגרא ،דמוח 
רשקה תא וקדהיש ،םייתטיש םירזוחו םינולע םסרפל ידכ רשפאה לב תא השענ 
םיירוזא םיסוניכ ןמזל ןמזמ סנכל םג םיקוקז היהנש ןכתיי .תודוקנה ןיבו וניניב 

.םירבחה ןמ המכ לש םתעצהל םאתהב 

םיעצמאה רסוה אוה ,ונתינכת לש העיציב ךרדב דמועה ،ידיחיה בוכיעה 

תומורתמ יחרכהה וביצקתמ •ء/ٍ דעוה הסכמ םויב דבכ .םישורדה םיירמחה 
הזה סוניכה יכ ،םיחוטב ונא .םיימואלה תודסומה תאמ תלבקתמ ،/، קרו ،םירבח 

ולאגיש ،תירבעה הטיסרבינואהו תידוהיה תונכוסה יפלב תקדוצה ונתעיבתל ףרטצי 

דסומה לש ותומד תא טעממה ביצקת ןורסחמ תירבעה ןושלה לש הימדקאה תא 
.דובכב ויכרצ תלכלכ חא םמצע לע ולטיו 

ידי לע דעווה םעטמ תוארקנה תויעדמ תואצרה יתש ועמשת ברעה 
םינידה תעימשל תשדקומ היהת רחמ םוי לש רקובה תבישיו םייעדמה םיריכזמה 

.םכידבח םשבו םכמשב ונל םתאבהש ،תולאשמהו תונובשחהו 

ונתלועפל ךרד-ינויצ רותב םתוא הארנו םכירבדל בר בשק בישקנ ונא 
.דיתעב תפתושמה 
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ץיבותעםש דזד 
؛םישרומה לא ורבד תא אשונ 

איהתאז .וננושליתייחת לשלודגה אלפה ןמיתעד תא חיסהל לוכי יניא עגרל ףא 

היחתל המקאלןושלהשןמזלכ השדחה תירבעה הידוטסיהבתידקיעההנפמהתדוקנ 

ןושלה .םייחה ןיבו וניניב ץצוח והשמ היה ،םיאופק םיסכנ לש םלועב םייח ונייה 

םג ךכ— ונושלב הלוחה תא קדוב אפורה .תישפנה תואירבהו היחתה למס איה 
זעלה ילושחנ לע ,תיתולגה הביבסה לע ונרבגתהש ונא .הנושלב תקדבנ המוא 

.היח תירבע לש המעט תא לארשי ץרא לש הדיואב הנושארב ונמעט ,ונופטשש 

ןושלה תא וטלקשו ןאכ ודלונש הלא ונממ םימלשו םיאירב ،םירשואמ רתוי 
.תיעבט הטילק 

יעבט רוקמ תירבעה ןושלה תשמשמ ונצראב שרוש הכמהו חמוצה רודל 
םתדובע .םהייה-ילעפמ לכ םיבלתשמו םימקרתמ הב .הריצי לשו תויווח לש 

.תישומיש היעבל תכפוה ןושלה לש התומלשו הלולכש .ץראב םתמחלמו 
ישנא לש הנושאר השיגפ שמשמה .הז סוניכב יתופתתשהל רשואמ ינא 

םיסופטב הדובעה יקצוי ןיב תתרכנה תירבה תא למסמהו ,ןושלה-ישנאו הדובעה 

.וזה הקיציה יכילהת תא ןווכמה ،קיתווה ימואלייעדמה דסומה ןיבו םיירבע 
.הירופו הכורב תפתושמה ונתלועפ אהת 

םייז1-ןב באז ר"ד 

؛ותאצרה תא הצרמ 

ן1שלה דעו "יע ביתכה תלאש ןודתבל 
זיתובר 

דעו םהב קסעש ،םינושה םיניינעה ןמ ןיינע יפ לע םכינפל ראתל ינוצרב 
ילבו ،היתולעמ לע ,ללכב דעווה לש ותלועפ ךרד תא ،תונורחאה םינשב ןושלה 

— אוה ןיינעהו .םנשי קפס אלב הלא ףאו ،הייוקיל לעו ،ותדובעב תולעמ שי קפס 

.ביתכה ןוקית 

םעו ירבעה רובידה תושדחתה םע ולעו ופצש ،וננושל לש תויעבה ןה תובר 

לש םיברה תושר לא םידפוסו םימכח לש רצה םוחתה ןמ ןושלה לש התאיצי 

םיאנתב תחתפתמש וז ףא ،היח ןושל לכ רבדה לש ותימאל .םעה ינומה 
לכ ،התוא ובירו הוחפיט םימכחו םירפוס לש תודודש וז ףא ,םיילאידיא םייעבט 

הל ןיאש ,המחלמ ךרד איה ןושלב תוחתפתהה ךרד יכ .תויעב הלוכ איה היח ןושל 

,םיקהבומה הינמיסמ הז ירה היח ןושל .תונשיב תושדח ןושל תורוצ תמחלמ ,ףוס 

תניחב אלא ,האופק האירב איה ןיאש ,דחא םוקמב תדמועו העובק איה ןיאש 

ןשיה שובלה ןמ רבעמ ,תודודל בשוחמ לוכיבכו יטיא ללכ ךרדב רבעמ ,דבעמ ןושל 

ללכ םא םג ,דימת םייק ,תחנב םיתעו שערב םיתע ,הז קבאמ .שדחה שובלל 

.וב ושוחי אל ןושלה ירבוד 

:רמולו ךרבתהל ונלוכי רבכ ,הז ןיממ קר תירבעה תויעב אופא ויה וליא 

ןובאדל םלוא .היקודקדו היטרפ לכל שממ היח הפשל וננושל התשענ השע ןכא 

יכ ,ךכ לע דימ ונדימעהל יושע ונלש תוינושלה תויעבה ךבסב רתוי קימעמ ןויע ונבל 

תולאש תירבעב תומייק תונושלה ןמ ןושלל תופתושמהו תויללכה תולאשה לע ףסונ 
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תוחתפתה רסוחבו םייעבט טייח רדעיהב הצוענ ןתביס דשא ،הל קר תודחוימה 

ביתכה ןוקית תלאש ףאש ,אופא אלפיי אל .בוריקב םינש 1800 ךשמב תינאגרוא 

.תרחא ןושלו המואב רשאמ ונלצא התוהמב הנוש ירבעה 

לש וא תמיוסמ תוישיא ןונגס תעפשהב וליפא םימעפו ,םיוסמ םוקמב ,תמיוסמ 
תשבוגמה הרוצהו .תורודלו דודל תפומ השענ בתכב םחור ירפש ,םישיא תצובק 

תפלאמ המגודכ .המוקמבו הנמזב הנודנה ןושלה אטבמל השעמל המיאתמ תאזה 

,וירקיעב שבגתנ םויה אוהש ומכ ילגנאה ביתכה .ילגנאה ביתכה תא ריכזא ךכל 

הלוכסאה תעפשהבו 16*,ד,דאמב ,הכלמה עבשילא תפוקתב ,יאול תועפות המכל טרפ 

םלועבש ביתכ לכ יכ) בוריקב ףפוח אוה ירה ,םויה אוהש ומכו .הנמזב תיתורפסה 

.אוהה ןמזב תילגנאה ןושלה אטבמ תא (תברוקמ הנומת דייצל אלא ותלכיב ןיא 

הזה ביתכהש 'ןושלה ירה ,ביציו עובק םיבר תורוד ךשמב ראשנ ביתכהש דועב 
םימעפ ,רכינ שרפה הלגתמ ןמזה תצורמב .תדמוע המוקמב הניא ,התעבהל שמשמ 

בתכבש הרוצה ןיב ,םידחוימה היאנתו יןושלה יפל לכה ,טעמ םימעפו הברה 
ןיב רשג דושגל אופא םיפאוש ביתכה תא ןקתל םיפאושה .רובידבש הרוצה ןיבו 

ךכ י"ע לקהלו ,ירוטסיהה ביתכה ,השוריב רסמנה ,ביתכה ןיבו םנמזבש אטבמה 

רתוימ סמוע וב הווהתנש ביתכה דומיל תא ,תאזה ןושלב רבודה ,םדא לעמ 

םירדהמה .ןושלה התוא לש תרחא הגרד השעמל גציימ דשאו ,ומצעל אוהשכ 
גציימ ירוטסיהה ביתכהש ,רמולמ ועתריי אל וליפא םיקיודמ םייעדמ םיחוסינב 

שממ אלא ,הנודנה ןושלה תוחתפתהב רחא בלש אל רבדה לש ותימאל 
.תרחא ןושל 

ביתכה ןוקית תייעב איה תאז םאה — אטבמל ביתכה תמאתה 
?וז הע1עב ירבעה 

,"ןוכנ"ה ירבעה אטבמה וחמ ,ךכ לע המחלמ ונכותב השוטנ ןיידע !אל 
,ןושלה דעו ילתכב ףא םימייק (ידרדנטסה)יתפומה אטבמל עגונב תועד יקוליחו 

.תאזה הלאשב ומסרפ ןושלה דעו ישנאש ,םינושה םירמאמה ןמ תוארל לקנש יפכ 

ף"כ ןיב ןיחבהל ןיאש ,ן"יעה תא אטבל ןיא בושש ,םירבוסה הלא וליפא ,ןכ פ"עא 

הלא וליפא ,ו"יול הפר ת"יב ןיב וא ו"יתל ת"יט ןיב ,הפר ף"כל ת"יח ןיב ,ף"וקל השוגד 

תוינשה תא לטבל ביתכה ןוקיתל םהיתועצהב עיצהל םתעד לע הלע אלו,ועיצה אל 

לכ לש תינויגה הנקסמ יהוזש ,"וקאט،. בכעת בותכל ,לשמ ךדד ,עצוה אל .תאזה 

האבוה רבכ "ןקותמה,. ביתכב תאזה תוינשהו .יטינופ ירבע ביתכל םיפאושה 

.תורכזנה תויתואה אטבמב הנחבה בייחמ וניאו ןימאמ וניאש ימ י"ע םג ןובשחב 

הכלה העש יפל יהוז ךא ,הנחבה תבייחמה ןושלה דעו לש הנשי הטלחה שי םנמא 

אל ונתנווכ ידה ,ירבעה ביתכה ןוקיתב םירבדמ ונאשכ ,ןכבו .ןכ ןידומ ןיאו 
ילאמיסכמ ןומיסל קדו ךא אלא ,רובידה תרוצל בתכה תרוצ תמאתהל 
תעד לוקיש ךותמו רשפאה תולובגב ,יטננוסנוקה ונבתכב תועונת לש 
ןושלב וז הלאש .תיגולומיטאה הניחבה ןוגכ ,ןושלה לש תודחא תוניחב יבגל 

איה ,רקיע לכ תמייק הניא (תוימשה ןמ תודחא הזה עגרב איצומ ינא) תרחא 

תמצמטצמ ירבעה ביתכה ןוקית תיעב ןכ לע דשאו .ופוג בתכב הרותפ תאצמנ 
.דסחהו אלמה תלאשל 
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ונינפל חנומ ארקמה .ונלש םיינושלה תורוקמה ביטב ץוענ הלאשה שרוש 
עודיכ דיוצמ אוהו ,12-ה האמה תישארמ רחואמה לכל תרמגומה ותרוצב דקונמ 

בורו דוקינה תאצמה ינפלש ונתורפט לכ .םינוש תועונת-ינוגל םיקיודמ םינמיס 
תטיש לש המויק תורמלו .דוקינה ינמיס ילב הבותכ ותאצמה רחאלש הבור 
.וגב םירבד שיו—טעמבש טעמב אלא הב ושמתשה אל וו תחתופמ היצאזילאקוו 

,ד"ויהו ו"יוה תושמשמ ויפ לעש .ביתכ לש גהונ רכינ תדקונמ יתלבה תורפסב 
ד"וי ,٥—11-ל ו"יו ,תועונת לש תוצובקל םינמיסכ ,ף"לאהסגהלאמ התוחפ הדימבו 

גהונה תובקע .הרצק וא הכורא העונתה םא,לדבה םוש אלב ,3-לף"לאו6-1-ל 
ןיידע םשש אלא ,דקונמה ארקמה ףוגב םיאצומ ונא .אדירג תובקעמ רתויו ,הזה 

לכא לבא ,ו"יו אלמ לכוא ןוגכ ,דבלב הכורא העונת ןומיסל ד"ויוו"יו תושמשמ 
וניא ,תורודה לכב ונתורפסב רתויב ץופנה ,אלמה ביתכה גהנמ .המודכו ו"יו רסח 

.וב הטילש הרקמה דיו ,םלועמ רדסוה אל אוה ,הדתי תוביקעב אטוח 

ןושלב שומישה לש תמסוחהו הקיעמה המוחה הלכשהה ימי רחא הצרפנשמ 

תוירבעה םילמה להקב אובל ארקמל ץוחמש ינושלה רמוחל רתוהשמ ,ארקמה 

,ונימיב תרבודמה ןושלה ףא התעפשהבו ,תיתורפסה וננושל הלחה ,הפיה תורפסב 

הלאה תורוקמה םע .םיבורמה םהירבדו םהיתובכשל היתורוקמ לכמ קוניל 
תיתוכאלמ הקספה דחאל ,טשפתהל ,םהב חוורה ,ביתכהיגהנמ םג בש םתעפשהבו 

םאה ,ינפמ די לע ןוויכ תלמב שמתשהל ,לשמ ךרד ,רתוהשמ .הלכשהה תפוקתב 

דחאל" יתרמא ?דקונמה ביתכב וליפא ,ד"וי ילב הבותכ וז הלמ תירבע ןיע התאד 

טא ןכש ן תטלחומ התיהאלרז הקספה םג לבא ,"הלכשהה ימיב תיתוכאלמ הקספה 

קודקדהו ןושלה תובא ורביחש ,םירחא םירפסו קודקדה ירפסב לשמל ןנובתנ 
עמתשמ הזו — הארנ ,םירחאו באז ןב ,לזיו ה"נר ןוגכ ,הלכשהה תפוקתב ירבעה 

ןיא) האירקה תומאב שומישה הבורמ דקונמ יתלבה טסכטבש — שממ זוירוקכ 

ועיגה ןכו .(ע"באדהו ק"דרה לש ןוגכ קודקדה ירפסב ןידה אוה ךכש ,דמול ךירצ 

ןוכנל ודבל בשחנש ,רסח ביתכ לש לאידיא ןיעמ רצונ דחא דצמש ,םירבדה 
ימי דירש אוהש לאידיא ,ץראב דפסה יתבב ומישגהל וסינ ןכ לעו ,תיקודקד הניחבמ 

יכרצ תא שמשל ,לוכיבכ יקוח יתלבה ,אלמה ביתכה ףיסוה דחא דצמו ,הלכשהה 

ןושלה תגהנה זאמ עבות הזה סומסילאודה .תואיצמב םייקתנ אוה :תירבע בתוכה 
.תאש דתיב ונורתפ תא רובידב 

שופיח השוריפ ביתכה ןוקית תייעב לכ טא ,לאושה תלאש תקדצומ הרואכל 

קודבה יעצמאה תא שומישב סינכנ אל המ םושמ ,תועונתה ןומיס יכרד רחא 
םילודג ןכו םיבר תמאבו ?דוקינה אוה אלה ,םינשב תואמ ונדיב דמועו ןכומה 

ןודל סנכאש ילב .תאזמ הלודג תועט ןיאש ,דמול ונילע ןכ פ"עאו ,הז רבד ועיצה 

בקעי ריד םידחא םע הילע דמעש،תיגולוכיספה*תיגוגדיפ.ד ןוגכ ,תורחא תוניחבב 

ידה (ד"שת "ךוניח ירקח") "תירבעב האירקל םייגולוכיספ תודוסי" ורמאמב יול 
שמתשהל הבוחהש ,דמוא םא םיזגא אל .אפוג תינושל הניחבמ הלוספ וז ךרד 

95 תוחפל ןידבע ליכשמ לכ לע היבוברע לש ןוסא שממ האיבמ התיה דוקינב 

,ןוחטיב לכ תחא תבב םהמ לטונ דוקינה היה — תירבעב םיבתוכה ללכמ םיזוחא 

אטבמל יושע וניא ,ונלצא לבוקמה יתבטה הז דוחייב ,דוקינה יכ .הלמ תביתכב 

תא ןמסא דציכ ,לאושה םדאל :המוד רבדה המל לשמ .ותוא ונלביקו ונמייקש 

ןושלב גוהנש ךרדב ,תדהא תוא םעפו a םעפ ,0 םעפ בותכ :הנענו a העונתה 
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ןושלה ןמ ןבומה הכותמ חמצש רבד אוה תילגנאב הזה ביתכה םדב .תילגנאה 

איה העונתה תא תנמסמה תואה יכ ،תילגנאה היגולומיטאב הקזח תנעשמ ולו ،המצע 

ןומיס תאז תמועל ידה— תובורמ תולקתל םרוג אוה ןכ פ"עאו ،הלמה ףוגמ קלח 

ךותמ רורב אצוי וניאו וכרצ לכ ןבומ וניא םינוש זוקינ ינמיסב דחא ידבע הגה 

ץמקהו םלוחה ,3-כ לודגה ץמקהנ חתפה םיווש ונאטבמב .ונלש ןושלה הנבמ 
'תולקה،، .םיפטחה תא םג ףיסונ הזלו ص לוגסהו הריצה םיבר יפבו ,0-כ ןטקה 
לקה שגדה לוטיב ןוגכ ،םידקונמ םירפסבו תונותעב םימעפל םיאצומ ונאש ,תונוש 

םה אלא ,הייעבה ןורתפל םולכ אלו תומרות ןניאש דבלב וז אל ,תילדו ،ל"מיגב 

،-ןוקינבהיצאקיפידומןויסנלשקתעהםה .ידרפס אטבמ יבג לע יזנכשא יאלט 
— רוציקב .؛הזב רובידה תא ךיראהל ןאכ לכוא אלו ,םידחא אטבמ יאנתב השענש 

ןיא היצנאדרוקנוקה ילבש ,שוביי אלו הדוי ןדקנ לכו ،הבורמ דומיל ךירצמ דוקינה 

،ןייצא בגא ךרד .םיברל הפורת הניא אופא תאז .םירשימב וכרד תא השוע אוה 

ןדקנה די יכ*،םהיבתוכ ייע םידקונמ םניא םינוש םירישש ,ארוקה שיגדי םיתעל יכ 

הכאלמב םיאיקב-יתלב שי םיררושמ ברקב םגש איה תודע ،םבצקמב םימעפ תמגופ 

.םירחא לש םתרזעל םיקוקזה ،וז 
רוביצה תלחנל וכפהל ،תועונתה ןומימל דוקינב שמתשהל רשפא ,יאדו 

השעיתש יאנתב ,םיחמומ רפסמ לש יעוצקמ דוס ללכמ ועיקפהלו ולוכ 
דודהרשכוה םא ،רבדהיעדוי ברקב תקולחמ שיו .תכל הקיחדמ המרופר וב 
תעצהל הדעווה העש יפל הרתיו הזה ךרדה לע םינפ לכ לע .תאזה המרופרל 

.םינורחאה ויסוניכ ינשב ולוכ ןושלה דעו םגו ,ןושלה דעו לש ביתכה יללכ 

,דקונמ יתלבה ביתכה לש הדיחיה תורשפאה ונל הראשנ אליממ ןכ לעו 
לש ותרדסהו ולולכשל ךרדה הראשנ ,האירקה תומיאב שמתשמ וללכב אוהש 

תוינושל תויעב ואצמי דשא דע ,ונרודל ןורתפכ ,העש תאדוהכ הזה ביתכה 
אטבמה תלאשל דוחייב ינא ןווכתמ .םייחב ןנורתפ תא רתוי תוידוסיו תוירקיע 

.ישממ ביתכ ןוקיתל םדקומ יאנת אוהש ،יתפומה 

םינשבש ,ירבעה ביתכה ןוקית תלאש לש יללכה עקרה רייטצמ ךכ 
.החלצה רתיב םג ילואו ,תוקמע דתי؛، הב לפטל ןושלה דעו ליחתה תונורחאה 

ולש הדובעה-ןונקתב ןושלה דעו זירכה הנש םיעבראכ ינפל *דבכ םצעב יכ 

ד הקספ 'ב ףיעס) 'ביתכהל העובק הרוצ،، ןתמב וידיקפתמ דחא האור אוה יכ 
.(77 ימע '٦ תרבחמ 'ןושלה דעו תונורכז,، ،ןושלה דעו תדובע תודוסי לש 
דעווה תופסאב תודחא םימעפ וז הלאש התלע טיצדת דע םינש םישולשכ 

תונורכז"ב ומסרפתנש)םמצעלשכ םיחוכיווה .תוטלחה תלבק אלב ,וקיתב המייתסנו 

הנחבה לע רותיו .ישממ ןוקית םושמ וב היה ،יזנכשאה אטבמב ל"וחב השעגש ،ןויסינה .1أ 

רג؟ לש ת"לד ןיב וא ،רגב לש ל"מיג ןיבו ליחג ןוגכב ל"מיג ןיב ،הפבש הנחבה המע ןיאש ،בתכבש 

היופר ו،،יתב יתרמש בותכל ונייה ,וי'יתב םג לקה שגדה לוטיב קר אל ונאטבמב בייחמ לודג לשל 

ןוגכ ،םיקודקד לש תוכלהה יפוגב םיידוסי םייוניש המכ אלא ،"םיליקמ,הךכ לע ובשת אלו יתישע ומכ 

םג ורדח תורחאו וז "הלקההש האור ינא ינוהמתל .דועו דועו (חתפו ץמק)י םינמיסה ןמ דחא לוטיב 

הדלי לש תילדה יכ ،תעדל ביוחמ וניאש .דלי .דלפ—ןמשאל "ירבח،, ןוגכ תוקוגיתל דומיל ירפסל 

לקה שגדה תטמשהבש "הלקה،, ?היופר ו"יתב ימורו השוגד ו"יתב רממ דומלל וילע המ םושמ ،השוגד 

ונתלאש ןורתפל יהשלכ תלעות הליעומ הניאו קודקדה יללכ דגנ איה ד"ג תויתואב 

.{?ונאטבמב התוכז המ ךכליהו ،תישעמה 
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،30*24ימע 'ותרבחמ،85*54 ימע יה תרבחמ ،68*47 ימע ג-א תורבחמ "ןושלה דעו 

תישארב תאזה הלאשה תסיפתל הנמאנ האובב םה '(72 ימע 'ג ךרכ "וננושל،, 

ונוגרא תא ןושלה דעו שדיח םינש 15-כ ינפל .ץראב ןושלה תוססבתה תפוקת 
םידיקפת עוציבל תודעו דחיי אוה .רתוי ישעמ ،רחא סיסב לע ותדובע תא דימעהו 

הבר הדימב המדיק תויעוצקמה תודעווה תדובעש ،חיכוה ןויסנה .םידחוימ םיינושל 

ןויסנ דומלו ,היגולונימרטה חטשב רקיעב ،ןושלה דעו לש תינושלה ותלועפ תא 

םשל תדחוימ הדעו ןנוכל ט"צרת תנשב ןושלה דעו לש יזכרמה דעווה טילחה הז 

ירבעה ביתכה תיעבל ןורתפ תעצה 
לכ ועיגה ،םילשוריב הלעפש ،הדעווה לש תינושארה היתובישיב דבכ 

יפכ ,אלמה ביתכה תרדסהל העצהה תודוסיל עגונב הרומג המכסה ללכל םירבחה 

התרטמש '(234*232 ימע 'ג 'בוח א"י ךרכ "וננושל،،) העצה התואל אובמב וחסונש 

.אלמה ביתכל רשפאה לככ םיעובק םימוחת םוחתל 

תיתטישו תכשוממ תוננובתה ירפ אוה ،הדעווה ינוידל ןכוהש ,רמוחה 
לש תונותעבו הפיה תורפסב ןהו ,םימודקה ונתורפס תורוקמב ןה ,ביתכה יגהונב 

םילקשמ יפל ונייה ،תויקודקד תוירוגיטק יפל ןיומו חתונש ,הזה רמוחה .ונימי 

תומא לש שומישל הייטנה תדימ תאו ןוויכה תא ריכהל רשפא ןושלה תורוצ ראשו 

הקסע שגומה רמוחה דוסי לע ביתכה יללכ תעצה תנכהב אלמה ביתכב האירקה 
הילא ועיגהש ,תורעהה פ"ע םיפסונ םירוריב דחאלו ,הנשמ הלעמל הדעווה 

.ב"שת תנשב להקב המסרופ םיבורמ חוסינ-ילוגלג רובעכו 

תירבעה ןגשלב ,יל עודיש המכ דע ,ןושאר ןויסנ איה ירה תאזה העצהה 
לע ודימעהלו ביתכ לש גהונל םירורב םיללכ לולכל ,ללכב תירבעה תונשלבבו 

תנומשב תללו؟ו יצחו םידומע ינש ינפ לע תערתשמ איה .םיקודקד תודוסי 
הטמשהש ינפמ "טעמכ،. יתרמא .ירבעה ביתכבש תויעבה לכ תא טעמכ היפיעס 

וז הדעו .ביתכה יללכ לש יפוס חוסינל הדעווה תובישיב התע המלשוהש ,םש שי 

תונוש תופקשה ילעב םירבח הב םיפתתשמו ،ןורחאה סוניכה תטלחה פ"ע הבכרוה 
.הנודנה הלאשב תודגונמו 

ונילע .היפיעס יטרפו העצהה תא אורקל העשה וישכע אלו םוקמה ןאכ אל 

.תאזה העצהה דואל ביתכה תייעב ןורתפ רייטצמ דציכ ,הלאשה לע בישהל קד 
רתומה שומישה תלאשל העש יפל תמצמטצמ ונלש ביתכה תלאשש ،וניאר דבכ 

.תאזה העצהב הבושת שי ،הזמ רתוי לע אלו ،ךכ לעו .האירקה תומאב ןוכנהו 

בתכית רביד ןוגכ הלמש ,ן"ישה רחא ו"יוב בתכית ןחלוש ומכ הלמש ,תעבוק איה 

דחא דיויב תובתכנ ןניא תב ןמ ותיב ,דצ ןמודיצ ןוגכ םילמו ،ת"לדה דחא ד"ויב 

,ד"וי הדסח האמ לבא ،ת"יבה רחא ד"ויב איה ףא בתכית ךריבש ,ת"יבהו י"דצה 

ןיב ,הנחבה העצהב ןיא .העצהה ףוגב םינותנ תאזה העיבקה לכל םיקומינהו 

،e העיבמה ד"ויל \ תשמשמה ד"וי ןיבו ,٥ תשמשמה תאזל U תשמשמה ו"יו 
ד"ויו ו"יו ןיבו תועונת תונמסמה תודיחי ד"ויו ו"יו ןיב הנחבה שי לבא 

.םיטננוסנוק תוגציימה תולופכ 
הנווכב העצוה אל e— 1 ،0-U תוברוקמה תועונתה ןומיסב הנחבה 
.המלש היצזילאקווילש הרטמה יבגל התשלוח וז ירה 'וצרת םאו ןמיעדויבו 

בור תעד םא ,תויורשפא יתש הב ורכזנ הפו הפ יכ ,המתי תאזה העצהב ןייעמה 

שי ןהמ תחאל קדש ,תויורשפא יתש ,בור אלב תוגלופמ תועד וא ,טועימ תעדו 
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םירבחה ןיב הרומג המכסה .רתיהש העשב הב ,הזה רבדכ ןכתיי ךיא .םויק תוכז 

.בישהל שי הז לעו ?העצהה דוסיב וחנוהש .תוחנההו םיללכה-תונורקעל סחיב 
וב ؛יעיברה ףיעסה תא המגודל חקינ .ןאכלו ןאכל םמעט ןתינ םידחא םיטרפ יכ 

רוביד .רביד ,םליא ,םניח ונייה ,ד"ויב השוגד תוא ינפל הרצק i לכ ןמסל עצוה 

,ןויזב ,ןודקפ ,ןורכז ןוגכ םילמ לע םג אופא לפונ הז ללכ .ד'יוי אלמ ב"ויכו 
וא א"פ ,ץיז רחא ד"ויה בתכית אל הלאבש ,שוריפב םש רמאנ ןכ פ"עא ,דועו 

הז לקשמב אקוודש ,התליג םייתורפסה תורוקמב תוננובתהה יכ .המודכו ת"יב 
וז הרוצ ןכש .ךכל יקודקד ןויגה שיו .אלמ ביתכב םיטעממ וא ,ללכ םיגהונ ןיא 

אפוג ללכה ותואמ .תויטנב אלו תוכימסב אל תמייקתמ הניא שרושה ץיע שוגידב 

,ןודקיפב דיויה הבתכנ וליאו'ד"וי ילב ובתכיי המודכו ינודקפ,ינורכז םילמהש ,אצוי 

,דיויבהבותכ איה םימיוסמ םיאנתב :הלמה תנומתב תוליפכ הרצונ זא יכ ,ןורכיז 

לקשמל הייטנב ףתושמ הזה לקשמה יכ ןייצא ךכ לע ףוסנו .ד"ויה הדסח םידחאבו 

.תרכומב םג שרושה ן"יעב שגד ןיא ובש ,ןורתפ ,ןורתי ונייה ,ןולעפ 

ןורכיז בותכל שי ןכ יפ לע ףא יכ ,האצמ יתרכזהש תבחרומה הדעווה לבא 

לכב הלמה לש הדיחא הנומת לע רתוול בטומ התעדל יב ,ד"ויב ןהימודו ןודקיפו 

ןמיסב ד"וי םיבתוכ השוגד תוא לכ ינפל יכ ,ללכה םייקתיש דבלב,היתויטנ 
חתפ אוהו ,ןורכיזה לע דיבכמ והירה ללכה ןמ אצוי לכ ;ונממ אצוי םוש אלב ,؛-לי 

ןודקפ לקשמ ןיבש בתכב הליעומ הנחבה ונגשה ףא הז י"ע .תונולשכלו תויועטל 

םייונשה ,םירחא םיטרפ יארכ הז טרפ יאר .םהב םיעוט םיברש ,ןורתפ לקשמל 

.תאזה העצהב תקולחמב 

תויהל םילולע םימכסומה תונורקעב שומישה ןפואבש ,אופא ונא םיאור 

העצהה יבגל יונישה יב ,ןייצל ןיינעמ ילואו .ךרעב םילק םנמאו ,תועד יקוליח 
היתובישימ תחאב וילע טלחוהש ,ןודקיפ ןוגב םילמב ד"וי תביתב בייחמה תידוסיה 

דשא ,םירבח תעפשהב רקיעב אב הזה יונישה ,תבחרומה הדעווה לש תונורחאה 
דצל התייטנב הרתי הזרפה דעווה יסוניכב םינוידה תעשב ביתכה יללכ תעצהב ואר 

.אלמה ביתכה 

השימחב ןודל ,תיפוס הכירע םיללכה תא תכרועה ,הדעווה הקיפסה וישכע דע 

ןומיס תשרפ המייתסנ םהב יכ ,רתויב םישקה ילוא םהו ,הנומשה ךותמ םיפיעס 
רבדה לש ורקיעב לבא ,ףסונ ןוביל תוכירצ ןיידע תולאש שולש םיתש .תועונתה 

טלחוה ךב .םמצעלשכ םיבושח ,םידחא םייוניש תפסותב הלאה םיללכה ולבקתנ 

ןיא הלמה לש תידוסיה הנומתב ןכש ,םיזע ,יבל ןוגכ םילמב ד"ויה לע רתוול 

סוניכב םיברש ,דואמ בושח דחא ןוקיתו .זע ,בל ؛(הריצ) e אלא,(קדיח) 1 העונתה 

ו"יווה ןומיס י"ע 0ל U ןיב הנחבה אוה ,וב םיקולח ןיידע רשאו ,וב וכמת דעוומ 

.U ןויצל ,קרוש ונייה ,הכותבש הדוקנבו 0 תעבהל םלוח ונייה ,הילעמש הדוקנב 

תינכט העחבמ םא ,ךכ לע אלא ,רבדב תלעותה םצע לע אל םיקלוח הז לע םיקלוחה 

םג חיסהל ןי;זו שיאו שיא לכ לש טוהרה בתכב וא ,די-דודיסב המשגהל רבדה ןתינ 

,1-6ל ןומיסה ןיבו 0-ו1ל ןומיסה ןיבש (תויללאדאפה) תויליבקמה ןמ תעדה תא 

.הנחבה לש תורשפא האצמוה אל ןיידע םשש 
ביתכ תא םייקל עיצמ אוה ,תודגנתה לכ דדועל לולע וניא ינימשה ףיעסה 

,ללכב תובשחתה אלב ,תיתרוסמה םתרוצב ,המלש ,השמ ,בקעי ומב םייטרפה תומשה 

ןויד םינועט ןיידע ,יעיבשו ישיש םיפיעסה .٠ העונתה ןומיס לע טלחויש 
.תואכה תובישיב 
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דומענ אל ,תירבע תואב תויזעול םילמ ביתכ ונייה ,קיתעתה תלאש לע 

.המצעל ןיינע תעבוקה השרפ יהוז ,ןאכ 

ס"וס יתמ לכ יפב תאשינ תחא הלאש שיגדמ ינאו .יירבד ףוסב יניד,ר 

ינפל וב קוסעל לחה דשא ,ןקותמה ביתכה רבדב ותטלחה תא ןושלה דעו םסרפי 

.ידמל בכרומ דסומ אוה ןושלה דעו .ךכ לכ הטושפ הניא הבושתהו ?םינש עבשכ 

ז"כב לבא ,םימש םשל םנמא ,השק תועד תמחלמ ךות ותכאלמ תא השוע אוה 

תונושה תויביטקיבואה תויורשפאה ןמ רבדה לש ומוציעב תעבונ איה .המחלמ 

תולאשב דקוהךשלב לש ותפקשה ירה אל .ןנורתפלו ןושלה תויעבל השיגה לש 

םהמ דחא לכו .הרומה-גוגדפה תעדכ םהינש תעד אלו ,ןמא-רפוס תפקשהכ ןושל 

,ןושלה תלאש לכמש ,רוכזל בושחו .ולשמ םעט ןהב םעוטו ולשמ היאר ןהב האוד 

؛אברדא אלא ,אדירגטשפומ-יעדמ,דבלביגויע-יעדמ וניא ביתכה ןוקית ןיינע ירה 

.תאזה הלועפה בצק לע דיבכמו טאמ רשא אוה אלהו ,בושח יתרבח דצ וב שי 

לדוגו דעווה לש ותלועפ ףקיהש ,רמול ילע ,המלש הבושתה היהתש ידכו 

הבחרה םיבייחמ ,וננושל תוחתפתהל וז תערכמ הפוקתב וילע םילטומה ,םידיקפתה 

סיסב לע ותדמעהו דעווה תדובע לש הנוגרא םיבייחמ ,ולש עוציבה ןונגנמ לש הפוחד 

שרודהזדבדש עודיבו .ומצע לע לטנ אוהש ,םייתכלממה וידיקפתל םיאתמהו האנה 
.םיתואנ םיעצמא 

ןוקית תלאשב וילע םכסוהו ןודינ רבכש ,רמוחה יפ לע טופשנ םא תאז לכב 

עבש דוע ופקני אל יב ,הווקתל דוסי שי ,היישע ןיידע ןועטה קלחה יפ לעו ,ביתכה 

.הקוספ הכלהל ךפהית ,תללכושמו תנקותמ ,ביתכה יללכ תעצהש דע ,םינש 

תכשלב יעדמ ריכזמ םייתנש ךשמב שמיש דשא ,רשטוק לאקזחי יה 
התלועפ יכרד לע הרצק הריקס ותתב םייח-ןב 'ז ר"ד ירבד תא םילשמ 'ביבא לת 

,"ץראה"ב עובקה "םעל וננושל،,רודמה לע ,היגשה לעו ןושלה תנקתל הדעווה לש 

לעו ,דוחל האצוה רותב וישכע םיעיפומה ,"םעל וננושל" םיסרטנוקה לע 
חוכ-יאב םיפתתשמ הב רשא ,תונותעה ןושלל הדעווה לש תדחוימה התלועפ 

.םידיחא םיחנומו תנקותמ ןושל תארקל םירתוחה ,תימויה תונותעה 

הליגו תודעווה לש ןהיתולועפל תואמגוד ידי לע ותריקס תא םילשה אוה 
.וז תכשוממו הליעומ תימוי םוי הדובע לש התוינויחמ חפט 
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ושה: 

תעימש דחאל יב ،ןייצמו הבישיה תא חתופ ץשולס םוחנ 'פורפה 
ןובשחו ןיד תדיממ םשל םישדומל דובידה תושד וישכע ןתנית שמא תואצדהה 
.דיתעה תאדקל תולאשמ תעבהו תוינבת ןובית םשלו םוניבה דע םתלועפ לע 

(המיה)ןמויב השמ דמ 

דשא ،הפיחב "תידבעה ןושלה ינומא" תדגה לש ףינסה תולועפ לע דפסמ 
.םויה דעו ודוסיי תישאדמ דעווה דבה וב שמשמ אוהו ג"צדת תנשב דסונ 

،םידבה 4*3 ןב דעו ידי לע הלהנתה הדובעה .ותליחתב טעומ היה םידבחה דפסמ 

םינולעל תודגנתה תעונת ןגדאו םידזוח איצוה ،תיתטיש הלועפב חתפ דשא 
בחדומ דעו דחבנ ה"צדת תנשב .יזעולה דובידלו הפיחב ועיפוהש ،םייזעולה 

תוילע הברה .םידבה 300*ב ושבדנו ،"תירבעה ןושלה ינומא" תדבחל 
ןפואב הפיחב לועפל םדיב היה אל יזכרמה דעווה ירבח ן ונתדובעב ויה תודיריו 

ףא .הלוגס ידיחיל טרפ ،רתויב םיליעפ ויה אל םוקמה ינקסעו ,דימתמו יתטיש 
םירפס ירכומו דפסה יתב ידי לע דעווה יבתכ תירשפאה הדימב וצופנ ןב יפ לע 
הלועפל םייוכיס שיו ،400-ל םויב עיגמ םירבחה דפסמ .םישדח םירבח ושכרנו 

תלאש קרפה לע תדמוע .תיזכרמה הכשלה לש הליעפה התרזעב דיתעב תבחרומ 

העשמ שפנ לכל םיוושו םינטק םינולמו םיחנומ תוחול לש תינומהה הצפהה 
לע המחלמה םדיל הרבע ימואלה דעווה םעטמ תירבעה תטלשהל דעווהידסונש 

שי .ןושלה דעו ישודיח תרדחהו ןושלה רופישב םיזכרתמ ונדצמ ונאו ןושלה 
תומישר יכ ,גיהנהל ךירצ .הז תא הז םירתוס םינותעב ןושלה-ירודמ יב ،ןייצל 

עובש ידמ ומסרפתי ،ןושלל ינויח ךרע םהל שישו דעווה ידי לע םיעבקנה ،םיחנומ 

תונותעהו תורפסה ،תוברתה תודסומ לש ףתושמ סוניכב םג ךרוצ שי .עובשב 
.תישומישה ןושלה הדשב הלועפ םואית םשל 

(הרדח) דוד ןב .א דמ 

."תירבעה ןושלה ינומא" תרבח לש ימוקמה ףינמה תלועפ לע ןובשח דסומ 

תא םימרות םה .םיעבתנ םהשכ .130-ל ףינסה ירבח רפסמ עיגה תואג לש םימיב 

םימרותה ,םירבחה ןיב םייח רשק לכ ןיא םלוא ،הבורב הנטקה תישדחה םתמורת 

קד שי .ימוקמה דעווה ירבח ןיבו ،דעווה יבתכ תא דרפנ ןפואב דחא לב םילבקמהו 

קוקז ףינסה .דואמ ףפור זכרמל רשקה .תצקמב םיליעפ םהש םיינש וא דחא 
רסוחמ דמולכ ،םישנא רסוחמ התתל לובי וניא זכרמהו ،ץוחה ןמ הלעפהל 
ול ןתניי שורדה וביצקת לכו ،יתכלממ דסומל ןושלה דעו ךהיי םא קד .ביצקת 
ללוחלו בושייל תינושלה ותרזע תא שיחהל לבוי םיימואלה תודסומה תפוקמ 

םוחתב עוצקמה ילעב לש םתרזעב םוקמ לכב דייטצהל םג ץוחנ .ןושל תעונת 

ביתכה תויעבב ותוא ןיינעלו דעונה תא ףינסל ביבסמ ןגראל שי .םעוצקמ ןושל 

.(ןורמושה) הביבסה לכל ירוזא זכרמ הרדחב םיקהל םג בושחל יאדכ היה .אטבמהו 

ו (השולשה תעמ) •וודש הדוה• 

תירבעה לש המוקמ רצבתנ םיקשמב .הלומעתב ונדיקפת תא האוד ינא ןיא 

שי .ןושלל םינזא תיישעל תוישומיש םיברד עובקל -קר שיו ،תינורקע הניחבמ 
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.ונירבח יפב ןושלה תא ריגשהל שי .רבחו רבח לכל רמוחה תא םיעטהלו םיאתהל 

םירודמל קלוחמ אוהשכ ,זכורמב רמוחה תא ןיכתש ,הדעו םוקמ לכב דסייל שי 

ןיפיט ןיפיט ותוא רידחהלו 

וישכעו ףסוי לתב םדוק ודי לע וגהנוהש ,הלועפה תורוצ תומגדה םשל 
,םיריוצמ תוחול לש הרוש סוניכה ינפל ינורש השרומה איבמ השולשה תעבגב 

.ןושלה דעו לש רמוחה יפל םירדוסמה 

1(ןרוא תייב) יפשר יכדרמ 

ןאכמ .םיקשמבש דואה לע הליפאמ איהו תכלוהו הלדג ריעבש הלילשה 

ןיא ןושל ילב ירהש ,ריעב יווהה תא אירבהל רעונל האירקה תאצל הכירצ 

טלקיהל אלו ץראב תובר םינש תויחל רשפא יכ ,ונל חיכוה רמה ןויסנה .הטילק 

םא יכ ,יתעדי .םירגובמל תירבעה תארוה בגא ןושלה לש הז חטשל יתאב הב 
המכ וז יתלועפב יל ויה .םיקשמב םג וטלקיי אל ,ןושלה תא םהילע בבחא אל 
תירבע" רודמה .ןושלה רופישל רודמ "םיבינ"ב םסרפל יתלחתה .תודיריו תוילע 

ימ לע ונל שי יכ ,ןוחטיבה ונל אהיש ץוחנ .הברה יל עייס "דבד"ב "הכלהכ 
.יבמופב םיחכוותמה םינשלבה ןיב םיעירכמה תויהל ונא ךרטצנ אלשו ןעשיהל 

ו(אבס רפכ) רנפאה רנבא 

הבשומב השרומ לש ודיקפתמ .ץוביקב הלועפה ןמ הבשומב הלועפה השק 

חותפל השק רתוי םלוא ,ןושלה דעו לש ויכרצל םוקמה ינב לש םסיכ תא חיתפל 

שקבל םהילאמ ואובי עוצקמ-ילעבש ,הוקת ןיא ונל .ןושלה תטילקל םבל תא 
ידימלת תובשומב םה םירידנ .םיעגושמכ הליחת הארנ ,םהילא אובנשכו ,םיחנומ 

הגרדהב םידבועו הכאלמ ילעב יגוחל רודחל ונילעו עוצקמה-ילעב ןיב םימכח 

לש דיקפתה םג הבשומב ונילע לטומ .תימוי-מויה תיתטישה הלועפה ךרדבו 
םע המחלמ ונל שי .תינושל הניחבמ הילעה תטילק איה תאז .בוחרה תפש ןוקית 
הברה ךכ לכ יתעמש אל תוצופתב ימי לכ .םילועה תובקעב האבה תיזעולה 
רוציל ונילע לטומ .הבשומב ההוש ינא םהבש ,םיטעומה םימיב ומכ תיתפרצ 

רבדל ותוא חירכתו הלוע לכ לע התורמ תא ףוכתש ,תירבעיתיתוברת הריווא 

יכ שיגריש ,תירבע רבדי אל םא ,ערב ומצע תא שיגרי הלוע לכש ךירצ .תירבע 

.עבוק אוה םעה שפנ תא 

ךרד אוצמל ידכ םיימואלה תודסומה םע רשקתהל ןושלה דעו לש ותבוחמ 

םאו .הלועה לש םוי םוי ייחב תירבעה תעיבקלו הקימעמ תינושל הרבסהל 
.ומלוע תא הנקי ,וז הרטמל ברקתי סוניכה 

•(םיבשה תומר) שמ רזעילא 

לע תישענה ,הברה הלועפה לע עומשל םויה דע יתיכז אלו ץראב ינא קיתו 

תדימ ידמ רתוי הבורמ .הלועפל יתומכש םיפלאו יתוא וררוע אל .ןושלה דעו ידי 

רוזעל ונילע .ותדובע תישענ םירדח ירדחבו הקד הממדב .ןושלה דעו לש ותועינצ 

.ותוא וביהליש קוקז דפסה םע .םעה ינומה לא ותלועפ תא איצוהל דעוול 
,קבאמל ררועתיש לארשי םעב דחא ץוצינ ידו ,שורח עקרקה יכ ,ונל חיכוה ןו-סנה 

.ויניינק לע קבאיהל ןכומ אהיש 

ינא .תינמרגה תטלוש הבש ,תיבושיי הדוקנב השרומ רותב תונמתהל יתיכז 



145 ןושלה דעו ישדומ לש ץשאד יצרא םוניכ 

,ץוחנ לכ םדוק םלוא ،רובידה ןושלב תומיגפ לע םיעיבצמה םירבחל םיכסמ 
.הביבסמו וז הלועפ םשל ןגראתהל ץוחנ .התישארב המוגפ ךא ולו תירבע ורבדיש 

• (ןורבע) שא •בצ 

תינויח איה ביתכה תייעב .םייח-ןב ר"ד לש ותאצרהל בר ןיינעב יתבשקה 
םיעבות לכהו ביתכה תולאשב ،הארוהב דוחייב ،םיטבלתמ םירבחה .ונליבשב 

קקזינש ילב ןושלה תיינקהל ךרד ונתא דחי הוותי ןושלה דעווש יוצר .הנורתפ 
המ תומדקתה רבכ הלח םיאור ונאש יפכ .ידמ רתוי תבכרומו השק דוקינ תרותל 

תא אוצמל ،בצ-ידעצב אלו קנעיידעצב תכלל ךירצ םלוא ،ביתכה תלאש ןורת£ב 

ךכל םישורדה םילכה 

תארוהב םיבורמ םיישקב םילקתנ ונאו ונתובשיתה תדוקנל םירבח 130 

ןויכמ ،רבדה השק עודיכ לבא ،םימלתשמלו םיליחתמל סיגןח וננגדא םנמא .ןושלה 

ןושלה דעו לש ותרזע הצוחנ .ץוצק דימת אוה תימוקמה תוברתה תדעו ביצקתש 

.םינטקה םינולמהידוחייב ،תינושל תורפס חולשמבו םיגוחה דודיעב 

ונתי םאו הז תא הז ורתסי אל וירבח םא ،החלצה רתיב לעפי ןושלה דעו 
הלומעת להנל שיו ,םיברה תושרל תאצל דעווה תלועפ הכירצ .הקוספ הכלה םעל 

.ףגנה-ינבא תרסה םשל םידייתבחר 

.ןושלה דעו תלועפל םתוא ףרצלו םיימאניד ,םיריעצ תוחוכ ררועל ץוחנ 
ףותיש תא תעבות ןושלה תוחתפתה םלוא ,חנומ ומוקמב םישישיה לש םדובכ 

סוניכה .םיצרמ ןהילא וחלשיישו תוחדינה תודוקנה הנחנזות אלש ץוחנ .דעונה 
תויחל םיכירצ ונא .ןושלה דעו לש ותלועפב תידוסי הנפמ תדוקנ שמשל ךירצ הזה 

ייוניעמ ליצהלו ןושלה תא לואגל ונתוא תבייחמה ,ונתפוקת-ייח תא ליעפ ןפואב 
ונילע ליטמ הז רבד .םהידלי ןיבו םהיניב תצצוח ןושלהו ،םירוהה תא תומליאה 

.הבר הלועפל תוירחאה תא 

•(ןורשה רמשמ) דאדנונד ףסז• 

תדהט לע דיפקהל שי .אטבמה תנקתמ ץרפ ר"ד לש ושואי לע רערעמ 

ןושלה דעווש ،עיצמ אוה .העימשה ןמ םגהנמכ ודמלי םידליהו האטבמ קוידו ןושלה 

תוברתלו ןושלל דסומה םעו לארשי תסנכ לש ךוניחה תקלחמ םע םירבדב אובי 

ודיפקיש ,הטיסרבינואה הרומ דעו תננגה ןמ םיכנחמה תא ובייחיש .שורדיו 
.אטבמה לע 

♦(תרנכ תצובק) הדוהי P דיאמ 

סונא ינא .רוחיאב ררועתה הז ןויער יכ ףא ,סוניכל בר ךרע ןתונ ינא 
הרסח םימסרפתמה םיחנומב ףאו .דעווה יבתכ לש תטעומה הצפהה לע דיעהל 

ונתלועפ יכ ،ןייצלךירצ יגאוץראלץוחב ןושלה חטשב יתלעפ .תוביקעה םימעפל 

זכרתהל תונתינ קרפה לע הלענש ,תועצהה לכ .הביציו תיתטיש רתוי ,דתיה םש 

לןז קדקודמ חוקיפ חקפל ،ץראב ינושל רטשמ םיקהל ונילע :דחא רבדב 
ביצקת שורדל ונילע וז הלועפ סוסיב םשל .םינושה וינוגדאב דעונה ןושל 
ןושלה תיינקה לעפמב ךרע בר דיקפת אלמל תודיתע ןושלה תוניפ .יתלשממ 

די לע םג םא יכ ،דבלב דפסה יתב די לע קר ןתעיבקב קפתסהל ןיאו ،הלולכשו 
"םעל וננושל، לש תומישרב .תשורחו הכאלמ יתב ،דעונ ינוגרא ,םינודעומ 
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לכל תדחוימ היסיטדכ יתרדיס ןהב יואר שומיש םשלו תוליעומ תודעה תואב 
.ןכ גוהנל ץעימ ינא םירבחה 

•(םירעש תיב) ןתיא םהרבא 

שיאו ،ונתוברתו וננ לב בטיה תורעתהל יתקפסה אל ןיידע .שדח יננה 
.ירובידב הגשא םא ,החילסה םכתא ןכל .יכונא השרחמה 

לע ונייה .וננושל הדשב הדבכנ לבא החכשנ השרפ לע רבדל ינוצרב 
םיינמרגה תומשה דוחיבו םייזעולה החפשמה תומש 

יתיאר רשאכ ,באכו תורמרמתה ,ןוהמת הכומ יתייה המכ דע ינרוכז 
יתרמא .םייזעולה תומשה רחבמ תא ביבא-לת תויונח יטלש לע הנושארה םעפב 

תייחת ינווכמ ןיב ,םירפוסה ןיב ,ןושלה דעווב ,תרמצב ."ךמע" םה הלא ؛יבלב 
.יתיעט הרמ תועט יכ ,בטיה םיעדוי םכנהו .רחא יאדווב בצמה.ןושלה 

תוביקע-יאו תויאצח לע הקיתשב םירבוע ,תינושל תומלשל םיפאושה ונא 
,םרמאב הלאה םיזנכשאתמה תוקדטצהבו הנעטב ןויגה האוד ינניא .וז הריפחמ 
ופילחהש ,םהיתובא תובא ירה .קתנית לבל החפשמה תלשלש לע םירמוש םהש 

תלשלש תא וקתינש םה םה ,םייזעול תומשב םייתרוסמה םיירבעה םהיתומש תא 
רחוש לכ לע איה הפוחד הבוח םמעל ואטחשו םנושלב ודגבש םה ,החפשמה 

.הזה תוועמה תא ןקתל תירבעה הייחתה 

ינב ושעיי בוש ,וב ומסרפתהש יזעולה םמש יוניש י"ע יכ ,םיששוחש הלאו 

הדוהי ןושלה דעו רבח לש תרדהנה ותמגוד תא קר איבהל .שי ,םש ילב 
"רוג"ל ומש תא ותחפשמ ינב םע דחי הניש הנקז תעל דשא ,י ק ם בוז רג 
הצרעה ול ףיסוה ,ךפהל אלא ,ומש תא חיכשה אלש דבלב אל ,הז והשעמו 

ןוגכ ,לוכיבכ תוטוזו תונטקל ונישנא תושידא איה הביסה בור יפ לע .רקיו 

ותוא יל רפיס אלול .היהש השעמה ונדמלמ םיעיגמ םירבדה ןכיה דע 

יבצ-ןב .תחלצומ החידבו הצלהל ןיינעה תא בשוח יתייה ,יבצ-ןב קחצי השעמ 
ןטק םשב תידרפס החפשמ לצא םש חראתה ,רימזיא תיקרוטה ריעב רקיב 
ורסמ ביבאילתב רשא יכדרמ םנבל םולש תשירד רוסמיש ,ונממ ושקיב םירוהה 

ול אשנ םנב יכ ,ול וריבסה תוקדטצהבו הבר הכובמב לבא ,םנב תבותכ תא ול 
ומש תא הניש שדחה סוחייל ומצע תא םיאתהל ידכו ,הינמרג תולועמ השאל 

ונא ונימיב תורקל לוכי תאזכ !ץרא יניזאהו םימש ועמש ,ןילק סקאמל 

,וננמז לש קלמע ונל ללועש המ דגנ תימינפ האחמ ךותמ םגש ינרובס 
.םיינמרגה תומשה תא האלהו ונילעמ ךילשהל ונילע 

דליהשכ .רבדל בר ךרע שי ונידליל תירבעה ןושלה תיינקה תניחבמ 
םיבורק ,םידידיו םינכש לש החפשמה תומש דומיל י"ע ורוביד ימוחת תא ביחרמ 
תיכוניח הלעמו בר בויח םושמ הזב שי ירה ,םיירבע תומש הלא םאו ,םיקוחדו 

וננושל תא םיירבע תומש י"ע ץיפנ ימואלךיבה רחסמה םלועב םג 
.םייוגה ןיב 

תשרוממ םג לודחל ונילע ,הלוגה לש םידספנ םיגהנמ הברה ונבזעש ומכ 

תנקת םג ףיסוהל שי ןושלה דעו לש וידיקפת לע .ונתוא הזבמה ,תאזהלוג 
.םיירבעל םייזעול החפשמ תומש 

הלומעת-תדבוח רבחל שי .וז תילכתל תיממעו הבחר הלועפ םוקל הכירצ 
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ןיינע תא בטיה קמנ תקמונמו תננגוסמ תדבוח ,תינומה הצפה םשל הרצק 
םידיקפו םידבוע ולבקיש ,וניתודסומ עונכש לש רטשמ ןגראל שי .תומשה תפלחה 

הכלהל דבלב אלש ,ןושלה דעו לע הבוח :ןורחאו .םיירבע החפשמ תומש ילעב 

יהי .םעה תא ענכשמו ךנחמ תפומל היהי השעמבו השעמל םג אלא ,היגולואדיאבו 

.הז בושח דיקפת עוציבב ןושארה ןושלה דעו 
ןיינעב םבל לע יתרבדו םהילא יתאבשכ .ירפכ ישנא תא המגודל איבא 
ונא ימ ,תאז ושע אל שארב םידמועה דוע לכ ,יל ונע ,םייזעולה תומשה 

!קחדינ יכ 
תא הוותה הז סוניכ ינפל ונילא חלשנש תוריכזמה רזוח .ינש רבד 

תא םג .אוהש המ הפ ףיסוהל שי .םישרומה ליבשב תוינושלה תולועפה 
.ונלאג םרט תויאלקחה וניתודוקנ ביבסש ,םיירוטסיה םניאש םייפרגואיגה תומשה 

ימוחתב ,לשמל .ץראה לכב אוה ךכש חינמו ,ילש הבורקה הביבסהמ דמול ינא 

ןיע) הזה םויה דע םייברע תומשב םהל םיארוקש תונייעמ 3 שי ללהנ תמדא 

.םיברעהמ םולביקש ,תומשב םיארוק (תוידאו) םילחנל םגו .(יוכו הכיש ןיע ,ה'דיב 

לת ,התל'ר לת םהיתומשש םילית המכ שי (ומוחתב איז) עשוהי רפכ ייע 
.הז ףיעס עוציב םג ףיסוהל שי םישרומה דיקפתל — .הזה םויה דע 'וכ םאמש 

דבועה תא הנמאנו תיבבל הכרב ךרבל ימינפ ךרוצ שי םיאלקחה ירבחל 
.וינפ לע םירבוע םהש העשב ,רינב שרוחהו ,רדשב 

הנוע ךרובמהו 'ךלמע קובי" :הכרבה ונרפכב םיכלהמ הל האצמ הנהו 

.',רתא םג ךרובת" 
.הזה סוניכל המדאה ידבוע תכרבב יירבד תא םייסמ יננה 

.ונלמע-מכלמע ךרובי 

,(הבגנ) •קציטאימס םזלש 

איה הטלשהה .תודרפנ תודועת יתש ןה ןושלה רופישו ןושלה תטלשה 

וידיקפתמ ןה קד — המלשההו רופישה ,תוברת ינקסעו םירומ לש תינומה הלועפ 

ונא ןושלה ןוקיתבו רופישב .תינושל הימדקא רותב ןושלה דעו לש םייתימאה 
לש לכואה רדחב ןושל-תניפ יתגהנה .דעווה םעטמ תוכמסומ תוארוהל םיקוקז 

תא ןקתנ תחא תבב אל .תואיגש ןקתמו םיחנומ םסרפמ ינא עובש לכב .ונצוביק 
רדחב םג לכואה רדח דבלמ ןושל תוניפ עובקלו תויתטישב לועפל שיו תומיגפה 

עבש :תחא תבב אלו ןירועישל רמוחה תא תתל שי .םירחא תומוקמבו האירקה 

.לקנב הנטלקת וז ךרדבו ,עבש דוע ךכ רחאו םילמ 
יללכה םוכיסה ללכב תואבומה ויתולאשמ תא השרומה חסנמ וירבד םות םע 

.תולאשמה לש 

٠ ا (ץרפמה ןיע) ןפג השנמ 

שי .ןושל-ישוביש רוקעל רשאמ םישדח םיחנומ םעב טילקהל לק רתוי 

םג םא יכ,םירתוס םירבד האיבמ איהש קראל תונותעה .בושייבםילישכמ םימרוג 

םלוא ,בצמה ןוקיתל רתוח ןושלה דעו .ןושל-יסוריסו םישוביש םעב םימעפל העטונ 

םייללכה םינולמה ךותל םיטלקנ םניא וישודיח ,םייחה ץורמ תא קיבדמ ונניא 
.רוביצב םיצופנה 
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1(בינאלת)בוטאשניא .מ 

תא תיבויח הכרעה ךידעמ ינא םלוא ،"השרומ،, ראותה לע רערעמ ינא 
טרפב יחכונה סוניכה ךרע תאו ללכב םישרומה לע ןושלה דעו ליטהש ،םידיקפתה 

ןוויכ אהיש ،ונממ עובתל ךרוצ שי םלוא ،ותלוכי תדימ יפל ליעפ ןושלה דעו 
.ותלועפב םייוסמ 

(םוחנ הדש) ןשוש ןבא הפלש 

םיבושייה .הבר הכרב היורש ונסנכתה המשל דשא וז הדובעב יכ ،חוטב ינא 

ידיקפתל יתינמתנ ינא השורדה הרזעה תא םהל שיגהל שי .םדעומב םידדוב 

،רצק ןמזל הלועפ םג וז ןיא .שממ לש רבד דוע יתישע םרטו טעומ ןמז ינפל קד 
עיבצהל היהי רשפא יא .חופיט ،רמשמה לע הדימע ،תיטיא ،תכשוממ הלועפ םא יכ 

.ןיעל םימעפל םירכינ םניאש םיגשיה לע םוי םוי 
תויהלו ידמ רתוי רהמל ול רוסא ،ןושלה דעו יפלכ תונעטב אובל ונל ןיא 

שי םלוא ؟הפי ןיעב ויגשיהו וחרט לכ תא תוארל ונילע .תינושלה ותלועפב לוהב 

תולאשה תא וריבסיש םידדונ םיצרמ םישורד .ןקתיהל םתעש העיגהש םירבד 

.םוי םוי םישורדה םייעוצקמ םינולמ המכב ינויח ךרוצ שי .תודוקנב תוינושלה 

המ לאוש ינא אלמה ביתכל םיללכ תעיבקל ןושלה דעו תלועפל רשקב 
תוארל שי םולכ ,'ןודקיפ،- אלו "ןודקפ" אבהל בותכיש ،םדא לש וניד ،לשמל ،היהי 

ידכל קר ،יתעדל ،םצמטצהל הכירצ םינוקיתה תמגמ أ תינושל האיגש הזב 
.תויועט תעינמ 

(ביבא לת תכשל לש יעדמה ריכזמ) ןזיא 'ע ד"ד 

רודמה לולכשב ףתתשהל םיפסאנה ןמ שקבמו ،"םעל וננושל،- ןיינעב ריעמ 

ןוצרב ולבקי רודמה יכרוע ."ץראה"ב תבש-ברע לכב םסרפתמה ,"םעל سصه 
תועצהו תרוקיב ירבד םג /םא יכ ,םוסרפל םייוארה תומישרו םירמאמ קר אל 
תכרעמל וחלשלו ןולאש אלמל שקבתמ שיא לכו ,םינולאש וקלחתנ להקב .םינוקית 

."םעל וננושל،، 

םייווןב 'ו ר"ד 

ןייצמ אוה .ןושלה דעו לש תישעמה ותדובעל תורעההו תועצהה לע הדומ 

עמשנה ןימה ןמ תושירדו תולאש םיפצומ דעווה ידרשמ יכ ,תושדח ןלוכ אלש 

,דעווה לש ותלכי בטימכ ןהב םילפטמו הבורמ בל תמושת ןהל תנתינ .סוניכב 

לע םילטומה ،םילודגה םידיקפתה ינשמ .םצמוצמה יעדמה וננוגנמל בל םישב 

.וצרמו ונמז תיברמ תא ןושארה שרוד ،התטלשהו ןושלה חופיט :דעווה 
אוה .דואמ םיבחר םידממבו םירחא םיינוגרא םילכ םצעב תבייחמ ןושלה תצפה 

איהש ,דעווה עבקש םיחנומבש "תוליפכ--ה תא תואמגוד פ"ע ריבסמו ףיסומ 

דעווהש ,םייונישה תוכזב רבדמ אוה דבלב ןיע תיארמל תוליפכ םידקמה בורב 

תויועט תא ןקתל הרפהה תא ןייצמו ,ןמזל ןמזמ ויתועיבק ראשבו םיחנומב סינכמ 

.ןהמ יקנ אוה ןיאש ,דעווה 

בושייה יכרצ רידת ויניע דגנל ,קיר ללחב לעופ וניאש ,עדוי ןושלה דעו 

תויהל לוכי ותדובע בצק ןיא ,םהב ןותנ אוהש ,םיאנתב לבא .תירבע רבודה םעהו 
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תיאמצע השירדו הריקח תבייחמ וז הלועפ ןכש ،התוכיאב םוגפיש אלב רתוי זרוזמ 

.םימייקה םינולמב ןויעב קפתסהל גהונ וניאו לוכי דעווה ןיאו ،ןושלה תורוקמב 

טדטשנויא יטנ ד--ד 

חוכ יאב םע םישרומה תחיש יכ ןייצמ 'אוה .חוכיווה תא םכסמ 
םירבדה .תינושלה הלועפה תוחתפתהל הבר הדרחו תונרע התליג דעווה 

הלועפה לש התוינויח לעו תוירחאו הרכה 'לש ההובג המר לע םידיעמ ןאכ ורמאנש 

תא בייחמ הז סוניכ ،ןושלה דעוול ביבסמ תודוקנה חוכ יאב זוכיר — הב לחוהש 

ךכל ןושאר יאנתו םעה לא האיציל ،ותלועפ תרגסמ תבחרהל רותחל ןושלה דעו 

.םעהיתפוקמ ויכרצ קופיס ،תידמחה ותלוכי תבחרה 
תמחמ סוניכל עיגהל םדיב הלע אלש ،םירבח-יבתכמבו םיחחושמה ירבדב 

רשא ,תובושחו תובר תולאשמ יוטיב ידיל ואב ،תודחא תוביסו םימיה-תוערואמ 

םתדדוע םתא .הבורקה ונתלועפ תפוקתב וניניע דגנל ןתוושלו ןהל בישקהל ונילע 
.ךכל ונתוא 

ויהו סוניכה ירבד ףוסב ןתוא םשרנ וללה תולאשמה לכ תא רוכזל ידכ 

!תפתושמה ונתלועפ ךרובת .דימת םכניעלו וניניעל 

ץשנדט םוחו י0ודפ 

ץיבוקרב ד"י רפוסה ןושלה דעו רבחל הכרב-ירבד סוניכה םשב רסומ 
ירבדב םישרומה לש ןושארה סוניכה תא לעונ אוהו הנש םישש ול תואלמל 
תאש ,םיבכמהיימיל ונייח תוערואמ תא הוושמ אנה ،תפתושמ הלועפל דודיע 

תלועפ תא לועפל לכונ יכ ،ותווקת תא עיבמו הלא הכונח ימיב םילעמ ונא םרכז 

.תישפח הילעו החווד יאנתב תוברתהו ןושלה 

.םיסנכתמה םידרפנ "הוקתה" תדישב 

תולאשמו תועצה 

ולאל טרפ) בתכבש הדוצב סוניכה ינפל ואבוהש ،תולאשמהו תועצהה 

ןפואב סוניכב ןהב ןודל קפיס היה אל ,(יללכה חוכיוב םיפתתשמה ירבדב תולולכה 

ונוייעל ורסמנו םיללוכה ןהיווקב ולא וחסונ ךכליה .ןיינמל ןהילע דומעלו ףיקמ 

.ןושלה דעו לש ועוציבלו 

'א ,(םידעש תיב) ןתיא םהרבא ،(ביבא לת) ןזיא ילע ؛ויה םיעיצמה 
דואינש ,(ץרפמהןיע)ןפג השנמ <תדנכ) הדוהי ןב דיאמ ،(הרדח) דוד ןב 
(תילע ,אצומ) ןהכ הירזע ,(םיבשה תומר) שט רזעילא ,(הילד) ידדה 
ףידע והיעשי ,(הבגנ) יקציטאימס 'ש ,(היבוט דאב) ןויצבל ןרהא 
תעבג) ינודש הדוהי ,(םייתמר) ףחש דיאמ ,(תורבעמ) בוטוש יבצ ,(דירש) 

.םירחאו (השולשה 

؛תוירקיעה תולאשמהו תועצהה ןה ולאו 

תובשייתה תודוקנבו ץראה ידעב ןושלה דעו ישרומ לש ןושארה סוניכה 
.רשוביש דגנ תנווכמה ,תירבעה ןושלה דעו לש ותלועפ תוינויחב ריכמ םידבועה 

תבחרהב ינויחה ךרוצה לע זירכמו התנקתו הדופיש ןעמלו ןושלה לש הלודלידו 

.תירבעה ןושלה לש הימדקאל דעווה לש ותכיפה לעו תיעדמה הלועפה 
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ץדאב בושייה תודוקנ ןיב תתרכנה ,ןילמוג תלועפ תירב לע זירכמ סוניכה 

לוע תא ומצע לע לבקמ ،ביבא לתבו םילשוריב ינושל-יעדמה זכרמה ןיבו 
ויחה דשא ,םידבועה יבושיי לש תדמתמה םתרזע תא חיטבמו תינושלה תעמשמה 

.יעוצקמהו יתורבחה ךוניחבו םייחב ،הדובעב ןושלה תא 
םייבושייתו םיימואלה תודסומהש ،תצרמנה ותלאשמ תא עיבמ סוניכה 

תלכלכ תא םמצע לע ולבקי םידבועה תורדתסהו תירבעה הטיסרבינואה ،םינוילעה 

תוגאדה ןמ דעווה תא וררחשיו םאולימב ןושלה דעו לש םיירמחה ויכרצ 
.םיימוייםויה ויכרצל תודימתמה 

:ןושלה דעוול עיצמ סוניכה 

ביתכה תולאש לש ידוסיו ריהמ ןורתפל ותלועפ תא קימעהלו ביחרהל (1 
םירפוסה ،םירומה רוביצ ,תירבעה הטיסרבינואה םע הלועפ ףותיש ךותמ אטבמהו 

.םידיחא אטבמו ביתכ םעבו בושייב טילשהלו םיאנותעהו 

חסנלו תימויה תונותעה לכב "ןושלה תנקתל תוניפ" תעיבקל גואדל (2 
.םעה ינומה לש םהיכרצל תנווכמו תיתיצמת ،הרצק הרוצב ןושלה ינוקית תא 

תעיבק רבדב םילשורי וידרב תירבעה העשה תלהנה לצא ץרמב לועפל (3 

תישעמו תנבומ תיממע הרוצב רדושת רשא ،ןושלה דעו תכרדהב "ןושלה תניפ" 

םייוטיבה תאו םוי ייחב םיצוחנה ,םישדוחמה םיחנומה תא תועיבקב ןייצתשו 

.םעב הרדחה םינועטה ןושלבש םיעלוקהו םיירוקמה 

םישרומ תונמל ،םתלועפ בוציעו םישרומה תשר תבחרה תארקל רותחל (4 

،םיימואלה תודסומב ,םינותעה תוכרעמב ןוגכ ,םירעב םינוש םיגוחב םיפסונ 
ישנאו ,םיישפחה תועוצקמה ילעב ברקב ,תשורחה יתבב ،תורדתסהה תודסומב 

הישעתהו רחסמה 

.םיירוזא םיפקיהב ןיבו יצרא ףקיהב ןיב עבק םישרומה יסוניכ תא תושעל (5 

דעו לש תיעדמה תוריכזמהו םיקשמה חוכ-יאבמ תבכרומ הדעו דימעהל (6 

.תינושל הכרדה ןתמבו ،םיקשמה תא םיקיסעמה ,ןושל יניינעב לפטת דשא ןושלה 

לכל אורקלו "םעל וננושל،. דודמה לש יעובשה ומוסרפב ךישמהל (7 
תשגה ידי לע רודמה לש ורופישלו ותבחרהל ועייסיש ،בושייב תוברתה יליעפ 

.לארשי-ץרא ינותע לכב ותגהנהלו — תולאשו תועצה ،תומישר 

רשקלו םישדחתמה ןושלה יכרעל ריק ןותע תואצוהב לפטל (8 
.תויאלקחה הנשה תוגוע םע םיכרעה תא 

תושיגפו תינושל תומלתשהל םינוירנימס ץראבש תונושה תודוקנב ןגראל (9 

.רעונל תינושל הרבסה םשל תועובק 

.םיידבעל החפשמה תומש יונישל העונת בושייב ררועל (10 



תירבעה ןוועלה דעו 

 IIKH 30.9.44 םויל

י"אל  לימ  י"אל  לימ  3-טסא 

:םינמוזמ 

 12  678 הפוקב 
 410  905  398  227 קנבב 

 279  595 םיבייח 

םיבתכה ןסחמ 
 1011  050 ןרקה ריחממ הטמל 

םיטיהר 

 17  011 התחפה יוכינב 

תונרק לש העקשה 
 1275  — גרבדלוג ןרק לש םיספורטופאה 

 1426 315 151  315 ;יאקיתופאה קנבה לש תויצגילבוא 

 3144  876

י"אל  לימ  י"אל  לימ  3 1 ס מ 

תונרק 
 1275  —

גרבדלוג ןרק 
 1426  315  151'  315 ל"ז םלת 'נ ש"ע םיסרפ ןתמל ןרק 
 432  299 םיאכז 

תואצוהו תוסנכה ןובשח 

 942  090 1.10.43 םויל הרתי 

תואצוהה לע תוסנכהה ףדוע 
 1286  262  344  172 30.9.44-ב תמייתסמה הנשב 

 3144  876

ןוכנ לכה יתאצמו יתקדב 

•ול ןיקםוד קחצ• 
יובכ רקבמ /ךמסומ ןובשח האוד 

(18آل5 רבמטפסב 3) ה"שתה לולא היכ 



תמ"תסמה הנשל תואצוהו תו0נ3ה 
30.9.1944 □ויב 

תוסנכה 

תודסומו תומורת 

י"עש קילאיב דסומ תבצקה 
םילשוריב תידוהיה תונכוסה 

לארשי-ץרא תודסומל תיאקירמא ןרק 
ל"קק י"ע גרבדלוג ל"י ןרק 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
ביבא-לת תיריע 

םידבועה תורדתסהה לש לעופה דעווה 

ביבאילת לארשי-ץדאב םירבעה 
ל"ז קילאיב נ"ח ש"ע תוברתה ןרק 

קרוי וינב 
רטס'צנמב תירבעה הטיסרבינואה ידידי 

םידיחי תומורת 

(תירבעה ןושלה ינומא) רבח ימד 
ןושלה דעו יבתכ תריכמ 

לימ 

 351

 500

 030

 750

י "אל 

 1000

 369

 225

 200

 142

 100

 66

 49

לימ 

 631

 33 3

"אל 

 2152

 65

 1099

לימ 

 964

 662

 ,626

י"אל 

 3316

 255

 3572

י"אל  לימ  י"אל  לימ  י"אל  לימ  תואצוה 

 /
ו 

 ! םילשורי תישארה הכשלה תואצוה 
 I  830  — תורוכשמ 
 !
 I  61  204 היבג יזוחא 
 1  45  850 תועיסנ 

ו   78  137 הריד רכש 

 i  37  390 םירחא םיתורשו ראוד יחולשמ 

ן 
 20  224 ןופלט 

 I  24  808 תידרשמ הביתכו תוספדה 
 25  959 רואמו םימ 
 22  877 םילובו תולימע ,םיקנבל םיחוור 
 62  769 הלומעתו ןוגריא 

 1270  891  61  673 תונוש 

ביבא-לת ףינס דעוה תכשל תואצוה 
 30  500 תורוכשמ 
 20  346 הייבג יזוחא 

 31  684 תועיסנ 
 117  379  34  849 תורחא תואצוה 

הפיח ףינס דעוה תכשל תואצוה 
 76  377 הייבג יזוחא 

 91  561  15  184 תורחא תואצוה 

תיעדמה הדובעה ןובשח 
 650  420 תודוכשמ 

רכש ,הכירע ,הספדה) תורחא תואצוה 
 1029  495  379  075 (יוכו םירפס תשיכר היינ ,םירפוס 
 401  685 םידיקפל רקוי תפסות 
 218  624 תונוש תואצוה 

 3228 454  98  819 ןושלה דעו יבתכ ןובשח תרתי 
 344  172  — תואצוהה לע תוסנכהה ףדוע 

 3572  626

(1945 רבמטפסב 3) ה"שתה לולא ה"כ 


	Contents
	p. 133
	p. 134
	p. 135
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141
	p. 142
	p. 143
	p. 144
	p. 145
	p. 146
	p. 147
	p. 148
	p. 149
	p. 150
	p. [151]
	p. [152]

	Issue Table of Contents
	לשוננו㨠כתבⴅלחקר 퐅�픅�העברית 픅퐅휅픅�הסמוכים �퐬⁖潬⸠י∅팬⁎漮 턧 תש∅픩⁰瀮‶㔭ㄵ�
	חקירות 턅�픅�
	בשולי 퐅��픅�⁘䥖⸠סמל 퐅퀅퐠המקנה⁛灰⸠㘵ⴸ㑝
	מקורה 퐅턅�ל 퐅��퐠卩瑷愠孰瀮‸㔭㠷�

	להרחבת 퐅�픅�ולתיקונה
	בעיות �픅픠בחכמת 퐅픅퀅퐠孰瀮‸㠭㤷�
	ניקוד ��ביןⴅ�퀅픅��孰瀮‹㠭㍝

	הערותוהצעות
	הגדת 휅�픅孰瀮‱〴ⴱ〵�

	תיקון �픅孰瀮‱〵ⴱ〵�
	מפעולות 픅팠הלשון
	שמות �휅�רץ �퀅�孰瀮‱〶ⴱ㈹�
	כינוס 퀅�אשון �מורשי 픅팽הלשון⁛灰⸠ㄳ〭ㄳ㉝
	זכרוןⴅ팅턅孰瀮‱㌳ⴱ㔲�




