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 ana' יניס"ןןם ה-נ:

רוטקר ,תימלעה תינויצה תורדתסהה שאר בשוי ,ונתלשממ שאר 

!דבכנ להקו תירבעה הטיסרבינואה 

ינפל םויה וסנכתה םינש לש תובשוממ תויוצעייתהו תובורמ תונכה ירחא 

םשל ,תיללכ הפסאל לארשי ץראב תירבעה ןושלה דעו ירבח תוטעמ תועש 

הילאש ,תירבעה ןושלל הימדקאה לש התמקה יכרד לע תיפוס הערכהו העבצה 

םישיש ינפל וירבחו ל"ז הדוהייןב רזעילא ,ןושלה דעו לש םינושארה וידסיימ ופאש 

ןושלל וז הימדקא םוקתש ,תוצופתבו לארשי תנידמב ונמעל איה םייח תבוח .הנש 

םייחהיכרוצ םשל תשדוחמהוננושליקוהתא עובקל תוכמסה הל היהתש ,תירבעה 

ונל םישודקה תורוקמה ןושל איה ر הקיתעה וננושל רקחמ דוסי לע םבחור לכב 
,ץראהו םעה תייחתב וניניע דננל שחרתהש ,סנל הפיחדו חוכ ונמע באש םהמש 

םע וז ונתבוח אלמל העשה העיגהו .םיאלמ םייחל ,התמב הבשחנש ןושל בושבו 

.הנידמה תמקה 
הכירצ תוכמסהש ,הימדקאה תריציל םיכרדה תאונשפיחשב ,ונל היה דורב 

,לארשי תלשממ ؛ונלש םינוילעה םיימואלה ןוטלשה תודסומ ידי לע הל ןתניהל 

١ ץראב וניכרד לבב רטשמו קוח תעבוקה איהש ,ונתנידמו ונצראב בושייה חוכ תאב 

תושרה ,לבת-חוצופתב ונמע ינבלב םשב תלעופה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה 

דחאב ,המצע לע הלטנש וז תורדתסה ,לארשי ץראל ךרדבש וז הנידמב תטלשה 

שארב אטבתמה ,ךוניחהו תוברתה לעפמ תא ףא ,םיירקיעה התדובע יאשונמ 
,םילשוריב תירבעה؛הטיסדבינואה ,ץראב ןוילעה עדמה דסומו ן וננושלב הנושארו 

םלואב ברעב 7.30 העשמ (3.ل.ومب ט"שת תבטב יב הכונחל 'ז םויב המייקתנ וז הפסא (* 

היתוטלחהש ،הרוגס םירבח תפסא המייקתה תיבמופה הפסאה ינפל .ליעל םושרה םויה רדס יפל ןואיזומה 

.יניס-רוט יפורפ ןושלה דעו אישנ ירבדב ןאכ תורסאנ 
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251 0ייבי ןייגיו 

םויה דע םג תפתתשמהו ,התלועפ יזכרממ דחא אוה הווהבו דבעב וננושל רקחמש 

םיקהל ןיאש ,תאז םע ונל היה דודבו .תירבעה ןושלה דעו תדובעב רמוחבו חודב 

,ןושלהדעו תדובע םע האלמ תופיצר ךותמ אלא ונצראב תירבעה ןושלל הימדקא 

,הזה ןושלה דעו :תובר םינש הז תאזכ הימדקא לש הדיקפת תא אלימ השעמלש 

םיקסועה םינשלבה םירקוחה יבוטמ הז דחא הזב וילא ופרוצ תינדפק הריחבבש 

היקפא תא תוביחרמ םהיתוריצי דשא ,םירצויה םירפוסה יבוטמו ,ןושלה רקחמב 

שמשל ותוכמס לע רשא ,הזה ןושלה דעו ر ונתפש לש היתורצוא תא תורישעמו 

השיש ,םיבורמה ויתונורכז יצבוק םידיעמ תירבעה ןושלל הלודגה הימדקאל דוסי 

ןושל יקרפ ,איצוהש םיינושלה םירקחמה ידפס ,'וננושל" ןועברה לש םיברכ רשע 

םיישומיש תוחול ,ןושלה דעו ינולימ לש הבוראה הרושה ,םיברב םסרפש םעל 

ודודיעו ותופתתשה ,ביתכו ןושל יכרד לע תורבוח ,םינושה םייחה תועוצקמל 

ןתמב רוביצב הפנעה ותלועפו ,םיגוסה לכמ םייחבו רקחמב םיינושל םילעפמב 
וילא םינופה לש לודג להקל ,תוישיא תוחישבו תואצרהב ,הפ לעבו בתכב הבושת 

ןושלהדעותסטרכב הרומש ול תודעש ,הז םוצע לעפמ ،םהיתוקפםבו םהיתולאשב 

תקיודמה ןתארוהו ןתרוצ העבקנש וא ועבקנש ,םילמ תובבר לע הדיעמה ,םילשוריב 

.ןמאנו םצמוצמ םידבוע רבחו תויעוצקמה תודעווה ירבחו דעווה ירבח תלועפב 

תוכמסה תבחרה םע ,תירבעה ןושלל הימדקאה תמקה םעש ,אופא היה רורב 
םירבחב שמשל םייואר ואצמייש ,םישיאה םתוא יבגל תושירדה תרמחה םעו 

וז הדובע ודבעש ,וירבחו ןושלה דעו תדובע םע תופיצרה לע רתוול ןיא ,הימדקאב 

תרגסמב םג ונל אוה בושח הייחתה תורוד יגש ךשמב ברה םנויסינ דשאו ,ןאב דע 

.ןשיה םוקמב םוקיש ,שדחה ןיינבה לש הלצאנה 

תוטלחחהידיל ןושלה דעו לשתיללכההפסאה העיגה ולא םילוקיש דוסי לע 

יירבח םשבו ,תירבעה ןושלל הימדקאה לש התמקהב םיכרדל תואדוה ושמשיש 
,םיימואלה וניתוגוטלש ינפל תועצהב הלאה תוטלחהה תא איבהל דבכתמ יננה 

؛תוטלחהה ןה הלאו ,ןאב םג םיגצוימה 

תירבעה ןושלה דעו לש תיללכה הפסאב ולבקתנש ,תומדוק תוטלחה דוסי לע" 
יזכרמהדעווהו היצזינגרואירלהדעווה תובישיב,ביבאילתב ז"שת טבשב ו"ט םוימ 

תירבעהןושלהדעו לש תיללכה הפסאה הטילחמ ,טישת ירשתב דיכ םויב םילשוריב 

؛תירבעה ןושלל הימדקאה תמקהל ולא םיכרד לע טישת תבטב 'ב םויב 

הימדקאה וכותמו ומוקמב םוקתש תנמ לע קרפתמ תירבעה ןושלה דעו (1 
התבישיב הימדקאה ןנוכתה םע לעופל אצת וז תוקרפתה .תירבעה ןושלל 

הימדקאהש ,ריהצמ ןושלה דעו .ודיקפתבןושלה דעו ךישמי זא דעו ,הנושארה 

.ויתובוחו ויתויוכז לכל ,תיקוחה ותשרוי היהת 

םחוכ-יאב םע דחי רשא ,הימדקאה ירבחב םירבח הנומש רחוב ןושלה דעו (2 

,םירחאה תודסומה .הימדקאל םירחובה רבח תא ווהי םירחא תודסומ לש 

תורדתסהה"לאדשי תלשממ ؛ויהי,םירחובהדבחלחוב-יאבחולשלושקבתיש 

תינויצה תורדתסההו הלשממה .תירבעה הטיסרבינואהו תימלועה תינויצה 
.דחא חוב-אב—הטיסרבינואהו ,חוכ-יאב ינש תחא לב וחלשי 

השימחמו לארשי ץראמ םירבח ג"כמ העש יפל תבכרומ היהת הימדקאה (3 
דעו תפסאב ורחבנש ,םירבחה הנומש לע ףסונ דמולכ ,ץראליץוחמ םירבח 

.ץראה ןמ םירבח ו"ט דוע םירחובה רבח רחבי ,ןושלה 



ןושלה דעו תולועפמ 

.הימדקאה לש "ץעוי דבה" היהידכעשל ןושלהזעו ידגה דאש לש םדאות (4 

"ץעוי דבה،، ראותב םישנא השימח דוע דוח3ל היהי דתומ ךב לע ףסונ 

.ץדאליץוח ישנאמ ןיבו לאדשי ץדא יבשותמ ןיב 

םיאישנה ןמ בברומה .ןיכמה דעווה לש וחוכ תא הפיימ תירבעה ןושלה דעו (5 
םשל הימדקאה לש הנושאדה הפסאל דע ודיקפתב ךישמהל ,םידיבזמהו 

עוציבו תודסומה טע ןתמהויאשמה לוהינ ,הימדקאהלש ןונקתה תעצה דוביע 

."הימדקאה דוסייל תושורדה תולועפה דאש לב 

.הלאה םישנאה הנומש ורחבנ .הפסאה ךשמהב וכרענש ,תויאשחה תוריחבב 

؛ןושלה דעו םעטמ םירחובה רבחב םירבחכו הימדקאב םינושאר םירבחכ 

לגס יבצ השמ ןייטשפא םוחנ בקעי 
וטוסאקדודהשמ ץיבוקדבבדקחצי 

דנזולק ףסוי שדב דשא 
.ינועמש דוד ינימ"רוט ץרה ילתפנ 

לא ,ונלש רוביצה תודסומ לא ונא םינופ הלאה תועצההו תוטלחהה חודב 

,ונתלשממישאד ,ןוירוגךב דוד דמ ונדידי ,ךילא דחוימבו ,תינמזה לארשי תלשממ 

,ללכב וננושל יכרוצלו ונלעפמל ךב לב הדע תוניינעתה תיארה וישכע דע םג דשא 
,ונתנידמ לש תננוכמה הפסאה ינפל הלאה תועצההו תוטלחהה תא איבהל ליאותש 

תמקה לע הדצמ איה זירכת ןעמל ,םיבורקה תועובשב סנכתהלו רחביהל תדמועה 

,הימדקאל םירבחה תריחבב ונתא ופתתשיש ,החוכ יאב תא ונל חלשת ןעמל ,הימדקאה 

חקפיש ,להנמ דעו ,להנמ ףוג ,תודסומה רתי םעו ונמע ףותישב ,איה םיקת ןעמל 

,ונדסומ תואצוהב הקלח תא הדצמ איה ביצקת ןעמלו ,דסומה לש ויניינע לע 
.ונלעפמב הנידמה דמעמל יוארה ,הז עירכמ קלח 

,השארבמידמועה םישיאה לאו ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לא ונא םינופו 

וביצקישו ,הימדקאה לש להנמה דעוולו רחובהףוגלפחוכ יאב תא םה םג וחלשיש 

לש הלקשמ לדוגכ ,לעפמה עוציבל םישורדה םימוכסה דתי תא םדצמ םה םג 
וז השדח הימדקא ידה .ונמעב תוברתהו ךוניחה לעפמב םלועב תינויצה העונתה 

תוצרא לכב הב םירצויה םירפוסה יבוטמו ןושלה ירקוח בטיממ םג התדובעב ףתשת 
וננושל שמשתש ידב ,תוצופתבש הלא וניחאל םג תינפומ היהת התלועפו ,לבת 

,דהא םעל היהנ ןעמל וניחא לב ןבו וניניב ישפנ ינחור רשק התורפסו היחה 
.תוצופתבו ץראב ,התוברתבו הנושלב תדחואמ המואל 

ומכ ,ונתא הלועפ איה םג ףתשתש ,תירבעה הטיסרבינואה לא ונא םינופו 

הלוכי ונלעפמל הטיסרבינואה לש תירמוחה התרזע ןיא ,יאדו .םויה דע תאז התשעש 

תמייק התייהש ,ןילמוג תדובע לש םיחאיהוד התוא ונל הרקי לבא ،הלודג תויהל 

תדובע ,םויה דע ,הימדקאה יבא ןושלה דעו ןיבו תירבעה הטיסרבינואה ןיב 

הל ןתנ ןושלה דעווש ,הטיסרבינואה ؛תודסומה ינש וכרבתנ הנממש ,וז ןילמוג 

דסומה תרזע ילב לועפל לובי היה אלש ,ןושלה דעויו ,התדובעל םיחנומה תא 
.ותושרבש םידפסה רצוא ילבו ובש עדמב עוצקמה ילעבו םיפוצה דה לע לודגה 

םשארבו ,ץראב עדמה תודסומ דתי לבל םג ונתדות תעבומ וז תונמדזהבו 

תירבעה ןושלל םינמאנה להקלו ,הלועפ ונתא ופתישש ,הפיחב ירבעה ןוינכטל 
דעו תא ועייסש ולא תודסומלו ,אבהל םג ונל בושח םעויסש ,רתאו רתא לכב 

גרבדלוג ל"י ןרק ,תירבעה תונבומה די לעש קילאיב דסומ ,ירמה עויס ןושלה 
.דועו דועו ,הקירמא ידוהי לש ןרקה ,ל"ז 



٥٠٦٥٦ ןויגיז 

דעו תלועפ התייה הלודג םא .וניניע דגנל דמועה אוה בגשנו ריבכ דבד 

,אבהל ןושלל הימדקאה תלועפ היהת םיילפכ ילפכ הבחרו הלודג ،הכ דע ןושלה 

וותוהרבכש ,השעמבו רקחמב םילעפמה תינכת עוציבל םישורד םילודג םיעצמאו 

רפסב ,השעמל ימדקא ןולימב ,ףיקמו לודג ירוטסיה ןולימב ؛םיווק ישאר הל 
תודסומל ,אבצל ,םינוש תועוצקמל םינולימ תריציב ,וננושלל עבוקו ףיקמ קודקד 

.דועו דועו הנידמה 

רכז ,םיבכמה גח ,םירואה גח יאצומב ונא םידמוע .ונלעפמ אוה לודג לעפמ 

ושענש ,םיביהדמהו םיריבכה םיסנל תודעו ,םהה םימיב וניתובאל ושענש ,םיסנל 

םיעיבמה ،"יתעושי רוצ זועמ" רישה ידה ונינזואב םיעמשנ דוע .הזח ןמזב ונל 
טשה שומיש יפ לע ,םינשוש ,וז הלמ יב .םינשושל השענש םנה לע וניתושגר תא 

תסנכל םש הכפה ,םירישה רישב ,םיחוחה ןיב הנשוש ,םיקמעה תנשוש ,הנשוש 
דמאל,ןושל רקוחו ןושלהדעו שיאל אנ ושרהו ,בקעי תנשוש ,לארשי םעו לארשי 

התוינויחמו הייחמ קרפ האדמ איה םגש ,םינשוש ,הנשוש ,וז הלמ לע רבד ןאכ 
.םישדח ןכותו הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ ,תחתפתמו תכלוהה ,וננושל לש 

םיקלוחמ םירקוחו םינשרפ ז השוריפ רקיע המ ,וז םינשוש ،הנשוש הלמ 
.וז הלאשב 

בושו ،הילילה חא הב ואד םידחא ןהזור ,דרו איה הנשוש יכ ,ובשחש שי 

הלמה לבא .יוכו 'וכו סוטול ,טול ףא וא ,סוריא איה הנשוש יכ ,ובשח םירחא 

ףא וא ،'םינשוש לע" םירומזמ המכ לש םהיתורתוכב טג ארקמב האב 'םינשוש" 
.תודע ןשוש לע ,תודע םינשוש לע :רתוי אלמ ףוריצב 

רומזמב הנהו ז תודעל םינשוש ןיינע המו ,םינשושל םירומזמ ןיינע המ 
דיוד ידי לע הזכ ריש דמאנ הב ,תירוטסיהה תונמדזהה תא ריכהל רשפא דחא 

ותוצחב ,דמלל דודל םתכמ תודע ןשוש לע חצנמל" ؛'ס רומזמ אוה ,לארשי ךלמ 

רשע םינש חלמ איגב םודא תא ךיו באוי בשיו הבוצ םרא תאו םידהנ םדא תא 
תונוחצינ לע םירמאנה ,םירבדה םתוא תמכסמ איה וז תירוטסיה תרתוכ ."ףלא 

؛םש םמויסש ,ח ב לאומשב ,ביבסמ ול םיביואה םימעה לכ לע לארשי ךלמ דיוד 
שוריפ המ ."ףלא רשע הנומש חלמ איגב םדא תא ותוכהמ ובושב םש דוד שעיו" 
דוד שעיו ؛ושוריפ זמודא איגב ולא ויתונוחצינ ירחא "םש דוד שעיו" םילמה 

ןוחצינל תודע ,תודע םינשוש לע םידיש בתכש ,ךב ידי לע ןוחצינל םוסרפו םש 

תירוסב/ונשיש ,ונאשישתידכאהןושלב זולא םינשוש םה המו .םינשוש לע הבותכ 

הנק ؛ןשוריפ ולא םילמ ,תירבעה וננושל לש תויחאה תונושלה יתשב ,אנשיש 

,רואי יפיפ ,סוריפפה ינק .םדקה ימיב םהילע םיבתוכ ויהש סוריפפה הנק ,ףוסו 

םיחמצ םה ,תינענכבו תירבעב ורוקמש םשב ןכ םג וארקנש ומב ,רואיה ינק א"ז 

םייפוימ .דומע לש תרתוכ ןיעב ,תרתוכ םשארבו ,םיהובג םידומעב םילדגה ,םיפי 

אטבתמ אוהש ,ךכ ידכ דע טרופנייווש םסרופמה םיחמצה רקוח ,לשמל ,םשרתה 
לע .'הלאה תואלפנה תורוצה הארממ עובשל הלבי אל יניע" ؛ולא םילמב םהילע 

תא ךלמה דיוד בתכ ולא םיסוריפפ ילע לע ,ןויליגל םיקבחמה םינשושה ילע 
תא לארשי אבצ חצנש ידחא דימ הנושאר דחב הז השעמב .ולש ןוחצינה יריש 
חלמ איגב םרא תא ותוכהב ובושב םש דוד שעיו ر םודא איגב ביבסמ ויביוא לכ 

.ףלא רשע הנומש 

,תודע םינשוש לע ,םש תושעל םויה ונמע תונוטלש לא םג םינופ ונא ךכ 

םשה תא תירבעה ןושלל הימדקא שמשיו ןושלה דעו ךותמ םוקיש דסומל תתל 
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תונוחצינהידחאדשאכ"טעה יכרוצל םייוארה ٠١۶ עיגמה 
הנירמ וגל התייה אל הידעלבש ,וו ןושלב חוד ילעפמל תונפל וילע ברקה הרשב 

.ןוחצינה תא ונל הנתנש ,וו חור ונינב בלב חיפהל ונלוכי אלו 

איהש ,הימדקאה ןוניכ םלשויש רע ותדובעב ךישמי תירבעה ןושלה רעו 

.ונלעפמ תא םירתו ומוקמ תא שרית 

לארשי תנידמ יחת !תירבעה ןושלל הימדקאה יחת ותידבעה ןושלה דעו יחי 
ا םש אוה דשאב לארשי טעו 

.חידוגןב ٦٨ ٦٥ הרטממה שאד 

!ייתוברו יירומ ,דעווה שאר ינודא 

םינושארה הייוליגשו ,המחלמ תרעס ךות םקות לארשי תנידמש הצר לרוגה 
עיפות הנידמהשו ,חוכיייוליג אלא ,חוריייוליג ויהי אל תידוהיה תואמצעה לש 

.הנוגי אל הרכהה .יברקה רשוכב אלא הריציה רשוכב אל התישארב הירוטסיהב 

רוע .יחורב םא יכ חוכב אלו ליחב אל" ןיידע סורגל םילוכי ונא ןיא וז העשבו 
םירמוע ונייה אל םהידעלב .בר ליחלו רידא חוכל ,יתמ דע ערוי ימו ,םיקוקז ונא 

.דיתעב םג דומענ אלו 

םא ינקופממ ,ונלש חורה ילב .עירכמה אוה חורה — ליחבו חוכב םג םנמא 

םיקוקז ונא רועו םיקוקז ונייהו .םיחצנמ ןיא דבלב חודב לבא ,םיחצנמ ונייה 
תעמשמל ,יאבצ סויגל ,בכר ילכו היירי תונוכמל ,ברק-תוינאל ,םינודיוואל ,םיחתותל 
םידבר ורמעי המחלמ היהת רוע לכו .םיינחור ירמגל םניאש ,הלאכ םידבר רועלו 

.וניצמאמ שארב ,ידעצל ,הלא 

.לארשי תנידמ המקוה ךכ םשל אל ؛םיערוי לוכהש ,ינחטבומ םלוא 

םידועיי ינש ונתנידמל שי ,הנידמ לכל שיש ,םייללכה םידיקפתה רבלמ 
רועייה לע קר דומעא וז תונמדזהב .יכוניח דועייו ידוטזינולוק דועיי ؛םידחוימ 

.יכוניחה 

ןיינבו אלמ תיולג ץוביק ,תומשנה ןיינבו תויולג ץוביק ינפב םירמוע ונא 

אל .ןושלה רעו תא קיסעמה ןיינעל בר רשק שי הלא םידבר ינשל .תומשנה לכ 

בושייה לע .תויולג ץוביק ילב ,תירבע תוברת םוקת אלו ,תירבע ןושל היהת 

ץראב ףאו ,םעפ אל ונל הדקש המו ,וננושל דומעת אל ,ץראב ונשיש ,הזה ןטקה 

ךכ לכ םה ןיא .לארשי יחדינ לכ ץבקל חילצנ אל םא ,םעפ דוע תורקל לולע ,וז 

.ץראב םזכרל שיו ,םיבורמ 
,חינמ ינא .הנירמ לכל דעונש הז וניא לארשי תנידמ לש יכוניחה דועייה 

הפ עבקייש יאדוו ,תרחא ץרא לכמ תיכוניחה התדובעב לופית אל לארשי תנידמש 

ךוניחה יכרוצל ןווכתמ ינא דחוימה יכוניחה דועייב .םניח ךוניחו הבוח ךוניח 
יערק ךותיה בייחמ תויולג ץוביק ךוניחהו חורה תניחבמ .תויולג ץוביקב םיכורכה 

הביטחב םגוזימו תודעו םיטבשו םע ירוריפ ךותיה ן םישרח םיסופד תקיציו תולגה 
.הדיחא תימואל 

הנידמה תמקה דחאלש יצחו םישדח העבש ךשמב .הלק הכאלמ היהת אל וז 

דממל היילעה העיגה םינודחאה םיישדוחב .םידוהי ףלא האממ הלעמל ץראל ולע 
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טידממה דבכ .המחלמה טוח טע לדגת וז היילע .שדוחב ףלא םישלשיטידשע לש 

ףסונ ,תינחורה הטילקה לש םיישקה לע ונתוא םידימעמ היילעה םרז לש םיחכונה 

דמוא הז לילב .דבלב ינכט רבד וניא תופשה לילב .תילכלכה הטילקה יישק לע 

.םחולהו רצויה ונחוכב השק םגופו ,הווחא דמוח ,תורז ,תידדה הנבה-יא 

ץמאמל שרדית הנידמה יכ םא ,דבלב הנידמה חוכב רבגתנ אל הז ישוק לע 

יתכלממה ץמאמב םפותישו םעב םייצולחהו םירופה תוחוכה לכ סויג ילב .יקנע 

.הנידמה לש תיקוחהו תיפסכה ,תינוטלשה התלוכי לכ ונל דומעת אל 

תדלומל ובושיש לארשי ינומהמ ןושלה תליטנ לש ישוקה ינפב םג דומענ 

דחאב קד קסוע ינא .תיתכלממ ןושל ונל ןיא .המוצמצו וננושל תולד ינפב םגו 
תינושלה תומליאבו תולדב טבחתמ ינא םוי םויו תיתכלממה הלועפה לש םיפנעה 

וליפא .םידזו םייזעול םיחנומב שמתשהל םיצלאנ ונחנאו .םיעוגנ ונא הבש 

אל ,תירבעה ןושלל ןוילעה דסומה ,םיקהל הצור ןושלה דעווש שדחה דסומה 
ונל יד אל וליאכ .ינווי םש ונילע ליטהל דמוע אוהו ,ירבע םש דעווה ול אצמ 

יפלאבו תואמב ,הקיסומב ,הינופמיסב ,הידמוקב ,הידגרטב ,המרדב ,ןורטאיתב 

אל .הקינכטהו הרישה ,הבשחמה ,תונמאה ,עדמה תועוצקמ לכב תוינווי םילמ 
הכאלמו הדובע יפנעל םירזוח ונא .תיתכלממ ןושל וניפב ןיאו הנידמ ייח ונייח 

אורקל םיעדוי ונא ןיאו — םינשב תואמ םהב ונקסע אלש תונמאו תשורחו 
לע היחת אל לארשי תנידמ םלוא .םימדוק הלכלכו ןוחטיבש ונעדי .םהיתומשב 

תומייקמה םלועב תוטעומה תומואהמ ונייה .דבלב ברחה לע אל יאדוו .דבלב םחלה 

ונצראב ונתבשב אל יללכ ךוניח ונמייק .יללכ ךוניח הנש תואמ שמחו םייפלא הז 

.םידז ןוצרב היולתו תדדונ ,הלוג המוא ונתויהב אלא ,ונמצע תושרב ונדמעבו 
םג חורה תורצואל ונתוקידא לע ונרמש ללכה ןמ תאצוי תוריסמו תונמאנ ךותמ 

.םייתכלממ םירישכמו םילכ ונידיב ויה אלשכ 

םייאבצו םיינידמו םיילכלכ םייחב תררחושמה הצראב קפתסת אל וזכ המוא 

המק םהבש ,םידחוימה םיאנתה .חורה ןחבמ היהי תירבעה הנידמה ןחבמ .דבלב 

וגיתולוגס חותיפ םיבייחמ תדלומב ונמויק תא םיוולמה םיישקה ,שדחמ ונתואמצע 

עיגנ אל םא ,ומוקי אל וננוחטיב ,ונתואמצע ,ונקשמ .ונתלוכי הצק דע תוינחורה 
הנווכ,דו.תינחודהו תירמוחה ונתדובע לש ןוילעהלולכשל ,הקינכטהו עדמה אישל 

םדובכבו םהינפל ךלי םמשש ,םידדוב םינואגלו םייוליעל ,הלוגס ידיחיל אל איה 
,תשורחיתיבבו הדשב דבוע לכ ,ונתנידמ יחרזאמ דחאו דחא לכ אלא —,ראפתנ 

לש ןוילעה בלשל םתכאלמו םתדובעב ועיגי —ךנחמו הרומ לכ ,דקפמו לייח לכ 

יחטש לכב הריציה תלוכי אישל עיגהל דימתמ ץמאמ ילב .רשוכו תוליעי ,לולכש 

,הכאלמה ביטב הנוילע המרל ,הדובע ןוידפו הדובע רשוכ לש הגספל ,םייחה 

תמחלמלש םיירזכאה םיאנתב דמעמ קיזחהל לכונ אל—חבושמה המעטו התוכיא 

.ונמויק 

םידיחיה םהל וליחנהש ,תוכמה תא םיבורמה ונינכש וחכשי לקנב אל 

םייקתהל לכונ אל .הנוילע תוכיא לעב הלוגס אבצ םייקל ונילעו— םיטעמה 
תנכוש יברעמה והצקבש לודגה יתאיסאה טנניטנוקב ונאצמש הלדו הדורי הלכלכב 

הלכלכה לש תורחתהבמג דומעיש ,ללכושמו חתופמ קשמ תונבל ונילעו—ונצרא 
לש הלודגהו הרישעה הלכלכה לש וזב םגו ונינכש לש תיביטימירפהו הלוזה 

חוכב ,רפסמב םידחא םימעל הוותשנ אל .רתויב תוחתופמהו תומדקתמה תומואה 
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רשוכו תוברתה יאישל עיגהל תירוטסיהה החגשהה םעטמ וניווטצנ םלוא — רשועב 

.ןחבינ הלאב קד יב — תישונאה הריציה 

םלוא ,רשועו חוכ תורוקמו תורצואו תוזוחא ונל הליחנה אל הירוטסיהה 

תוידסומ ,ןנימב תודיחי תוינחור תולוגס ؛תואיצמ רקי והשמ וניתובאמ ונשרי 
.ונתלוכי הצק דע ןלובג תא ביחרנ .תוילכשו 

תומלתשההו עדמהו תוברתהו חורה תורצוא לכ תא המואל ליחנהל ונילע 

השעית וז חלודג הכאלמ .הישיא לבל ,הלוב המואל אלא ,םידיחיל אל — תישונאה 

אוה -וז הבר הכאלמ וילע המושש ילבהו ,תירבעה ןושלה ילכב :דחא ילבב קר 

.היינעו הלד הלא לש םנושל םגו — וז ןושלב םיטילש םעב םיטעמ קר .יוקלו םוגפ 

.וז ןושלב םיקוציה תוברתה תורצואב אלא — טילמה רצואב קד אל איה תולדהו 

תוברתה תורצוא ליחנהל ,ולוב םעל ןושלה תא ליחנהל הנילע לטומ הנשמ-דיקפתו 

תודהי ןיב תוציחמה לכ וסרהנ לארשי תנידמב .תירבעה ןושלל הלוכ תישונאה 

.ןכותמ הקיר איה םדאה תמכח ללכ תא תפקמ הניאש ,לארשי תמכחו ,תוישונאו 

הימדקאל - םיקהל עיצמ ןושלה דעווש ,ןוילעה דסומל יופצ הז לופב דיקפת 
.תירבעה 

,ידוהיה םעה לש האלפומה הנובתה יהוז םלוא ,הכאלמה היהת הלק אל 
.םולה דע םיעיגמ ונייה אל ךב אלמלא .םיישקמ עתרנ אוה ןיאש 

הנוילע תיתוברת המד תלעבו הדיחא ,תשדוחמ המוא תקיציו תויולגה ךותיה 
חורה ישנא לשו הדבד-ישועו הנידמה לש תפתושמ תיכוניח הפונת ילב ונכתיי אל 

.ולוכ םעב עדמה תוחוכו 

.לארשי תנידמב הכרבב לבקתי —ינחטבומ—ןושלה דעוו הגהש ,ןויערה 
ונתוריח לע המחלמה תלהנהב רקיעב העוקשה תינמזה הלשממה םא ,עדוי יגיא 

ךמסומ שיא ןיא .תירבע הימדקא לש לודגה לעפמה תא עצבלהאורק-ונתואמצעו 

ינוחטיב עיבהל ששוח יגיא םלוא ,רחביהל הכירצש ,העובקה הלשממה םשב רבדל 

ןתית—היהי רשא הבברה היהיו-תודיחבה רחאל םוקת דשא ,השדחה הלשממהש 

םשב ול ארוק ןיידע ןושלה דעווש ,תירבעה ןושלל ןוילעה דסומה תמקהל הדי 
.הימדקא—זעול 

תיבב לבקתיש יתכלממ קוח ףקותב םקויש שרוד ןוילעה דסומה לש ודובכ 

הדועיי תא וכירעי םעה ירחבנש קפס יל ןיא .לארשי תנידמ לש רחבנה םיקקוחמה 

תלהנהבו תויולגה גוזימב תירבעה ןושלה לש התוחילשו תירבע הימדקא לש 
.תשדחתמה המואל תישונאהו תילארשיה תוברתה תורצוא 

؛ דקוי 'ב ד0 תינויצה תודדתסהח תלהנה דדי 

!ייתובר ,שאר בשויה ינודא 

תורדתסהה .תימלועה תינויצה תורדתסהה תלהנה לשהתכדב תא איבמ ינא 

הנידמח.ךרדב הנידמ ןיידע הווהמ ,הנידמה דוסי דחאל ,התע םג תימלועה תינויצה 

הדסונ איה .וז ץראב התע תאצמנה תידוהיה היסולבואה ליבשב קר אל הדסונ 

תוחוכ לכ תלעפה ידי לע לעופל תאצל חרבומ תויולג ץוביקו ,תויולג ץוביק םשל 

.הנידמל ץוחמ ןיידע םיאצמנה םיקלחה לש םגו הנידמב אצמנה קלחה לש םג ,םעה 

תינויצה תורדתסהה לע ינויצה לעופה דעווה ידי לע הלטוה הלא תוחוכ תלעפה 
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,התטילקו היילעה יחטשב לאדשיתלשממ םע הרומג היצרפואוקב תדבועה ,תימלועה 

.הלוגבו ץראב תוברתהו ךוניחהו ,םילשורי חותיפ ,תובשייתהה 
איה איה ,הלודגה תינויצה העונתה תא תגציימ רותב ,תינויצה תורדתסהה 

רותבתינויצה תורדתסהה הדבע תובר םינש ךשמב .םולה דע ונלעפמ תא האיבהש 

םייתכלממ םידיקפת המצע לע החקל איה אלא ,םתס הזארפ הניא וזו ,ךרדב הנידמ 

םיקוח קקוחל חוכ ,םיסמ ליטהל חוכ ,תיתכלממ תוכמס הל היהתש ילבמ ,םימוצע 
תורדתסהה .םעה לש ונוצר דוסי לע אלא ,חירכמ חוכ הל היהיש ילבמ ,םיבייחמ 

תא הרצי ,תירבעה תואלקחה תא הרצי ןתאזה ץראב םילודג םיכרע הרצי תאזה 
קלח הל היה !תירבעה היישעתה-תולחתה תריציב די הל התייה .ירבעה רפכה 

התקמעהו התבחרה ,התאייחה—תאזה הפסאה תא תנייגעמה הלודגה הריציב לודג 

.התוברתו תירבעה ןושלה לש 

,רבד םכל רפסל וז תונמדזהב יאדכ ילוא .הדוהיךב לש ומש ןאכ רכזוה 
דפסמראשיהל יתייה חרכומ רשאכ ,הצרא ץראל ץוחמ ייתועיסגמ תחאב יל עדונש 

דעו תדובע תומדקתה תא ,תחא המגודכ ,למסי ילוא הז רבד ,הנכש ץראב םימי 

היהו רמוש רותב דבע ,םינש הנומש ץראב יח ,1906יב הלעש ,דהא דבה .ןושלה 

ץראהמ שרוג ,1906 תנשב הלמרב התדיעווב לאדשי-ץראב ןויצ ילעופ תגלפמ ידסייממ 

דועותויהב .ל"וחב עוקת ראשנו ,הנושארה םלועה תמחלמ תלחתהב םיכרותה י"ע 

היה ומש .הדוהי-ןב רזעילא םע ץעייתהו ,ידבע םשב ומש תא ףילחהל הצר ןאכ 

,"ןורטקלא"ל ךמש ףילחתש ךל ץעיימ ינא ؛הדוהי-ןב רזעילא ול דמא .ןייטשנרב 

התייה אל ןיידע •למשח" הלמה .הירטקלא הנשי ירה דבנעבו ,רבנע — ןייטשנרב יכ 

.ןושלה דעו תדובע לע דימ יתבשה ,דבה ותוא תאז יל רפיס רשאכ .ןמז ותואב העודי 

.ןיידע המייתסנ אל ,ןבומכ ,ותכאלמ םלוא ,םילודג םירבד השע ןושלה דעו 

המדנ .םיבר םיכרצ ונל ויה אל הנידמה תויה םרט .הליהתמ קד איה התעש ןכתיי 

שיש ,םילודגה םיכרצל המגוד תתל הצר רשאכ ,הלשממה שאר הדקמב אלש ,יל 

והז םויה יכ ,אבצ ירישכמ לע ,אבצ יניינע לע רביד ,ןושלה חטשב םתוא אלמל 

תומש יאדווב ןושלה דעו איצמה וא אצמ םינשה ךשמב .רתויב ונל בושחה ןיינעה 

קוסעל התע חרכומ אוה םלוא .האלה ךכו האופר ,היישעת ,תואלקח יניינעב םיבר 
.המחלמ יניינעב םג 

שארו ,המחלמ יניינעב קר אל ונא םיקסוע התע דבכ .םולש ימי ונל ואובי 

יכרוצ םע האוושהב תמצמוצמ ןיידע ץראל היילעה םנמא .ךכ לע רביד הלשממה 

ימיב .טדנמה ןוטלש ימיב היהש המל האוושהב הלודג התע רבכ איה םלוא ,ץראה 

הלעמל ץראל וסנכנ הבש ,ללכה ןמ תאצוי דבלב תחא הגש ונל התייה טדנמה ןוטלש 

ףלא 130 ץראל דבכ ולע 1948 תנשב .1935 תנשב הז היה .םידוהי ףלא םישישמ 

האממ הלעמל ולע הנידמה דוסיי זאמ יצחו םישדח העבש ךשמב הזמו .םידוהי 

.היוטנ דיה דועו ,שיא ףלא הששו 

רשאמ הנוש הלועה לש סופיטה יכ ,םיבר םיישקב הכורכ וז היילע תטילק 
לכ ,הנוש ותרשכה ,םיגוש וידיבש םיעצמאה ,םינוש רבעב ויתונויסינ .דבעב היה 

.םינוש הלא לב — תאזה ץראב וידיקפתל ותנכהו וחור בצמ ,ולש היגולוכיספה 

ויה אל התע דעש ,הטילק ילבח ,ןוכיש ילבח ,היילע ילבחב התע םיטבחתמ ונחנאו 

יקלח לכ-ןבומכ .היילעה לודיג ללגב ולדגי הלאה םיישקהש ונא םיללפתמו ,ונל 
תיתוברתה הדובעה םג לודגל הכירצו ,לודגל םיכירצ ונתדובע יפנע לכ ,ונתדובע 
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המוקמ חקית דשא ,ןושלה תגכה לש הדובעה םג לודגל הכירצו היפנע לכ לע 
.תאזה ץראב שדחמ ותשרשהו םעה תאייחה לש הז ךילהתב 

רבדל ןתיתו ,תאזה הריציה תא תכרבמ תימלועה תיגויצה תורדתסהה תלהנה 

ן.די םג אלא םש קר אל הז 

؛ ףסא rnnu י0זר9 

דלונה ךרה תא הכרבב םדקמ ינא תירבעה הטיסרבינואה לש המשב 
לעפמ הז היהיש ,רבדב קפס ןיא םלוא .םידבה הנומש ידי לע ,העש יפל ,הנומשל 
חמשת תירבעה הטיסרבינואה .הנושאר הגרדממ יעדמ לעפמ ,םירידא לעפמ ,לודג 

םשכש ,הימדקאל החיטבמ איהו ,טקותשכל תירבעה הימדקאה םע הלועפ ףתשל 

םירבחו םיאישנ קפסת ןכ ,ויתודעו לכלו ןושלה דעוול םידבהו םיאישנ הקפיסש 

הלוכי תירמוחה הרזעהש .הזמ רתוי לודג הלועפ ףותיש ןיאו .תירבעה הימדקאל םג 

— תינחור ,תיעדמ הרזעל עגונש המ םלוא ...דבכ וריעה הז לע — הנטק קד תויהל 

.ונתניי הלועפה ףותיש לכו הרזעה לכ 

,התרובג אישל העיגה הרידאה אמור תלשממש ןמזב יחש ,דומלתה ימכחמ דחא 

ןושל ,רמזל (תינווי)זעל :םלועה םהב שמתשיש םה םיאנ תונושל עברא" :דמא 

הניקל) אילאל— יסדוס ,(!המחלמהתא וחתיפ םיאמורכ ימ)המחלמל ,ברקל-אמור 

האנ תירבעה יכ ,וארהו הז רודב וניריעצ ואב הנהו ."...רובידל — תירבעו (יהנו 

דוקיפל עגונב והשמ דוע דסח םנמא םאו ,דאמ הברה הב תושעל רשפא .ברקל םג 
דסחה לכ תא רוצית תירבעה ,אובי הז םג — תונושה תוגרדה יראותל עגונב ילואו 

.ברקל םג אלא ,רובידל קר אל ,קפס ילב ,הפי היהת איהו ןיידע 
דיקפתה לעו ,וניניעזדגגל שחרתמה תויולגה ץוביק לע רביד הלשממה שאר 

.תיתוברתו תינחור הטילק תאזה הלודגה היילעה תא טולקל ,ונינפל דמועה לודגה 

עדוותנסהל —?תובר םינש םהמ םיקוחר ונייהש ,הלא וניחאל עדוותנ המב םלוא 

ירחא ויחא לא ףסוי עדוותה הבש ןושל התוא ,שדוקה ןושלב ,תירבעה ןושלב קר 

,"םכילארבדמה יפ יכ" :עובשה תשרפב ונארקש ומכ ,תובר םינש םתוא האר אלש 

."שדוקה ןושלב —םכילא רבדמה יפ יכ" :דומלתהו שרדמה ךמס לע י"שד שרפמו 

תא ,תורודה לכ תא םג תרשקמ איהו הלוגה תוצופת לכ תא תרשקמה ןושלה איה 

.תדחאמה ןושלה יהוז הזה םויה דע יגיס רה לע הרותה הנתינ זאמ .תופוקתה לכ 

.תירבעה ןושלל הימדקאה תמקומ התריקח םשלו וז ןושל לש החותיפ םשלו 

םירזוח ונחנא םקיר אל םג םלוא ,הלוגל ונאצי םקיר אל :רמול םג ךירצו 

הריקחו הקידב ךירצ רבדהו ,עדוי יניא יכ ףא ,ילוא רשפא .הלוגה ןמ ונצראל 

ונתא םיאיבמ ונחנאש ,ןעטמה ןמ לודג היה אל הלוגה לא ונאצי ובש ןעטמהש 
םיאיבמ וגא .הלוגה ןמ וישכע םירזוח ונחנא דשאכ ,הנש םייפלא לש םידודנ ידחא 

הנידמ םוש התייה אל .ונדמל םוקמ לכב םלוא ,ולוכ םלועה לכב ונדדנ .הברה ונתא 

תוירזכאב ונתוא ופדרש ,ךכ רחא ונתוא ושריגש תונידמה ןתואב ףא .ונדמל אל הבש 

ןושלה קודקד תא ןהב ונרצי .ברע תוצראב ונדמל .ןכ ינפל םש ונדמל ,הלודג 

דרפסב הברה ונדמל .םיברעה ןוטלש ןמזב לחה תירבעה ןושלה רקח .תירבעה 
לכו ,ןהב ונרבעש תונידמה לכבו הינמרגב הברה ונדמל .תחאכ תירצונהו תיברעה 

.ירבעה םעל ול שי ןיוצמ ןורכיזו .וננורכיזב רומש ונדמלש המ 



ق5و טייב-ז ןורכיז 

הנתינ הבש ןושלה איה יכ ,"שדוקה ןושל،، יוניכה ןתינ תירבעה ןושלל 
ןושל" .ןושלה לע הרמשש איה הרותהש ,הז רבדב קפס םוש ןיאו ,לארשיל הדות 

םימכח ןושל קר התייה אל איה םלוא ,"םימכח ןושל"ל ךכ רחא התשענ "הדות 

ןה .םינמזה לכ ךשמב ולוכ םעה ןושל התייה רתוי הלודג וא הנטק הדימב .דבלב 
םא .רתוי וא תוחפ הרותב ןיבהלו אורקלו ונושלב ללפתהל עדי טושפ ידוהי לכ 

םתוא םיניבמו דתויוהנש םיפלא תשולש ינפל ובתכנש םירבד םויה םיארוק ונידלי 

,ןורחאה ןמזב ולגתנש תוליגמה ןתוא םאו .דאמ לודג רבד הז ירה ,ישוק אלל 
،וניניעל םויה ובתכנ וליאכ םהב םיארוק ונחנאו ,הגש םייפלאכ ינפל ורבחתנש 

איה הרותה יכ ,איה הדבוע .לודג רבד הז ירה — לוכה תא טעמכ ןהב םיניבמו 

תודהיה התייה וליא .הרותה לע הרמש איה םג ןושלה םלוא .ןושלה לע הרמשש 

,ןוחצינב תאצוי ,תיטסינלה תידוהי תורפס םג הרציש ,םירצמ תודהי ,תיטסינלהה 

,תרחא הלש רובידה ןושלש ,הלוגה תודהי םא ,ונייה - ,לארשיךרא תודהי אלו 

םא אוה קפסו ,זא הדותה לרוג היה המ תעדל השק-ןוחצינב תאצוי התייהש איה 
.םויה דע תרמשנ התייה 

הריקחה זכרמ דימת התייה לארשי ץראש ,ןייצל הצור ינא יירבד ףוסב 

תפוקתב וליפאו הב הרקחנ םג אלא ןושלה הב הרצונש קר אל ,תירבעה ןושלב 

וזכש הבהאב ןושלה רקחב םיקסוע ויהש ,םימכח דימת הב ואצמנ זא םג ,לפש 

דוקינה יביצמ תא ריכזנ .ןושלו המוא םושב התמגוד ןיא ילואש ,תאזכ תוריסמבו 
םכנוצר םא .הרותבש תויתואה תא שממ םינומ ויהש הרוסמה ימכה תא ,הירבטבש 

םיקרפה ינש תא בוש וארקת ,הרוסמה ישנא לש םתלועפ התייה המ תעדל 
וארתו ,תוזונגה תוליגמה ךותמ קינקוס 'פורפ ידי לע ומסרפתנש ,והיעשי דפסמ 

.הרוסמה ימכח לש ,תוממותשה תררועמה ,האלפנה םתלועפ תא 

העשה העיגה ,ןכא .המק לארשי תנידמו ונצראל םינומהב םירזוח ונא 

לחאנהבה .שדוקה ריע םילשוריב ןבומכ המוקמו ,תירבעה ןושלל הימדקא םוקתש 
.החלצהו הכרב ונלוכ הל 

 mm' ؛דנחלק ףסוי

תירבעה ןושלב הימדקאל ןושלה דעווב 

הטיסרבינואה לש רוטקרה ,הרובחתה-דש ,תונכוסהישאר ,הלשממה שאר דובכ 
!ייתוברוייתוריבג ,תירבעה 

ןושלה דעו טילשוריב דסונ ,(1890)ץרת תנשב ,הנש טישיש ינסל טעמכ 

תרבח לש הדוסיי דחא טעומ ןמז דסונ דעווה .הדוהי-ןב רזעילא לש ותושארב 
ברה השעמה ןמ האצותבו ,(1889)טימרת תנשבטילשוריב הדסונש ,"הרורב הסש" 

ןושל לעב תירבעה ןושלה לע ןבל-טדוק םינש רשע זידבהשב הדוהי ןב השעש 
.יעראלש ןיינע זא היה ירבעהרובידה ךא .וינפל םג תירבע ורביד .תרבודמו היח 

התייה אלש העשב וא ,לוח-ירבד הב רבדל רוסאש ,תבשב תירבעב ושמתשה 

.וללה תא הלא ןיבהל תדהא תורשפא חרזמה תוצראמ םידוהילו םייזנכשא םידוהיל 

؛יגולואידיא דוסי ירבעה רובידל חינהש איה הדוהיךב רזעילא לש תיחצנה ותוכז 

לש םינושארהו םיישארה תודוסיה ןמ דחא ול התייה היחה תירבעה ןושלה 
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םוקל הדיתעש ,תיאמצעה תירבעה הנידמה לשו היחה תירבעה המואה 
.לאדשי-ץדאב 

תרבודמ תויהלמ הקספש ,ןושלב םייחה-יכרוצל שמתשהל זעונה ןויסינהו 

.דבדבש םיישקה תא דימ הליג ,הנש םייפלאל בורק 

ךשמב הב ורבחתנ ؛םלועמ הרמגל התמ התיה אל תירבעה ןושלה ,יאדו 
ושמתשה וליפאו ,הריש-ירפסו היפוסוליפו רסומ ,תד ירפס קספה אלב הגש םייפלא 

קר דוע .טעמ אלא השמיש אל יחה רובידב לבא .רחסמ-יבתכמבו תורטשב הב 

ןושלכ בשחיהל הלוכי תירבעה ןושלה ןיא" :דחא ידוהי רקוח בתב 1908 תנשב 

ןושלב ובל-תריחבל ותבהא תושגר תא עיביש ,דחא דוהכ ףא םויב ןיאש ינפמ ,היח 

קיפסה תוירבעה תולמה רצוא .הנש םיעברא ינפל קר בצמה היה ךב ."תירבעה 
.יעבטהו יחה רובידה לש ויכרצ תא קפיס אל לבא ,טשפומה ןויעהו הרישה-יברוצל 

ך"נתב תוזונג ויה ןה לבא ן תירבעב אצמנב ויה הלא םיינוציח םיכרצל תולמ ףא 

ןתועמשמ הרדבוהאל ןבורב וללה תולמהו .םהירחאש תורפסבומישרדמבו דומלתב 

ידכ םיישממה םייחב קפסל תולוכי ןהש ,ינויחה ךרוצה ותוא עבקנ אלו תיתימאה 

םיזנגה-יזנגמו דומלתה-סילש ויקמעממ וללה תוינויחה תולמה תא תמדלו ףושחל 

רקח קימעהל היה ךירצ רתויו םינשה-יפלא תשולש תב תירבעה תורפסה דאש לש 

תורפסב ,םירחואמהו םימודקה םישרדמבו תוידומלתה תותיירבב,הנשמבו ארקמב 

לע ןודלו ,ונרוד לש השדחה תורפסל דע הירחאלש הבחרה תורפסבו םייגיבה-ימי 

.וננמזב ינויח ךרע הל שיש ,הלמ לכ לש התאדוהו הרוקמ 

,םיפלאלו תואמל םיגשומו םימצע ורצונ שדחה ןמזבש ,לובל עודיו יולג יכ 

םייתאמ ךשמב שדחתנ לבה .הנש םייתאמו האמ ינפל קר דוע םימייק ויה אלש 
לב טעמכו ,ואצמוה תואלפנ תואצמאו ולגתנ תולודג תוילגת ؛תונורחאה םינשה 
וחתפתנ םיינויעה וניגשומ לכו ושדחתנו ונתשנ ,םהב םישמתשמ ונאש ,םילבה 

תוכרצנה תולמה לכ תא קפסת הקיתע תורפסש אופא רשפא-יא .ובחרתנו 
תוינויחה תולמה לש ןתפישח םע דחיב ,םיבייח ונא ונחדוכ-לע .םישדחה םייחב 

לכימ לאיחי .ןרקיעמ תולמ שדחל םג ,תרחואמהו הקיתעה תורפסה ךותמ 
םירפס רכומ ילדגמו,ץראבץבעי באזו הדוהי-ןב רזעילא ,סניפ 
תעד לע תושדח תולמ לש שודיחבו תונשי תולמ לש הפישחב וקסע ,ץראל-ץוחב 

,הרובחב הז שודיחבו וז הפישחב קוסעל טלחוה ן"רת תנשב .םידיחי-תעד ,םמצע 

הנש םישיש הנאלמית טעמ דועש ,ן ו ש לה -דע ו זא דסונ ךבו .םירבח-ץוביקב 

.ומויקל 

תווש טעמכ ןהש ,תופוקת יתשל קלחל רשפא וללה םינשה םישיש תא 

1890) ח"ערת תנש דע ן"רת תנשמ תכשמנ הנושארה הפוקתה ؛ןנמז-ךדואב 
תנש איה ,הב םידמוע ונאש ,הנשה דע ח"ערת תנשמ — היינשה הפוקתהו ,(1918 

.(1949*1918) ט"שת 

רובידה .התייחת םשל ןושלה-תריקחלש תודוסיה וחנוה הנושארה הפוקתב 
תירבע םירבדמה .םימלוחו "םיבבוח" לש םתלחנ ,םידיחי-תלחנ זא היה ירבעה 

,םידחא םיטסילאידיא תלוז—םחוכב היה אל וללה םיטעומה ףאו ,םיטעומ זא ויה 

,רמולב ,םתיב ךותל וליפא ירבעה רובידה תא רידחהל — ןיינמל ופרטצנ ישוקבש 

וא תידוהי-תיזנבשא ורביד תרזועהו םאהו תירבע רביד באה ؛םהיתוחפשמ ךותל 
זא השענ לודג דבד םלואו .תיתפרצ וא תיסור ,תיראבוב וא תיברע ,"ונידאל" 

!םידומילה-ןושל תירבעה ןושלה התשענ 
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חנוה חזב .םתצקמ לש ,תוחפה לכל ,וא םבור לש וא םידומילה לכ לש םנושל 

האב ונממו ,םידליה לש ירבעה רובידה ףעתסנ ונממש ,ימואל ירבע ךוניחל דוסיה 

ןושלה לש הדיתע חטבוהו — ריעצה רודה יפב תירבעה ןושלה לש התייחת ונל 

.תירוטסיהה הצראב הייחתל המקה המואה ןושלכ היחה תירבעה 

•ץרא לע יטירבה טאדנאמה תזרכה דחאל דימ הליחתה היינשה הפוקתה 

(1918) ח"ערת הכונח ברעב ,תירבה-ילעב ידיב םילשורי-שוביכ רחאלו לארשי 

תונושלה שולשמ תחאכ תירבעה ןושלה הרכוה יטירבה טאדנאמה לש הקוחב 

ביצנה" יפלכ ונל שיש ,תונעטה לכ םעו .לאדשי-ץראב תויוכזה-תווש תוימשרה 

סחיב הלודגה ותוכז תא חפקל ןיא ירה ,לאומס טרבדה דס ،"הדוהיל ןושארה 

,תימשר ןושלל תירבעה ןושלה התשענ ותדוקפ יפ-לעש אוה אוה ؛תירבעה ןושלל 

.טאדנאמה-ןוטלש ימיב תירבעה ןושלה לש היתויוכז וחפקתנ הברה .תיתכלממ ןושל 

אלש ,םמצע םידוהיה םג הזב ויה םימשא ךא .יטירבה ןוטלשה הזב היה םשא 

הב שמתשהל היה רשפאש ,ןושל ףוס-ףוס לבא .ףקות לכב וללה תויוכזה לע ודמע 

התורח התייהש ןושל ١ ראודב םגו טפשמה-יתבב םג ,הלשממה-ידדשמב םג 

הלש ראודה-ילוב לע ףאו הנידמה לש ףסכה-תודטש לעו תועבטמה לע הקוקחו 

ןושלל תבשחנ הליחתה וזכ ןושל - ,הב םג ומסרפתנ תויתלשממה תודוקפה לכשו 

התשענ איה .דבלב תומולח-ימלוחו םיטסילאידיא לש םהיניעב קר אל היח 
.תינידמ הדבוע ,תיתואיצמ הדבוע - הדבוע 

יאישנ ןילי דודו הדוהייןב רעילא ויה (1923)ג"פדת תנש דע 
אייזמ ןורהא ר"דו ,הדוהי-ןב רזעילא רטפנ ,ג"פרת תנש ,הכונחב .ןושלהידעו 

לאדשייץראל אב (1924)ד"פרת תנשבו .ןושלה-דעו תואישנב ןילי לש ורבח השענ 

דעו יאישנמ דחא קילאיב השענ הרהמ דעו .קילאיב נ"ח הב עקתשהו 
:ןושלה-דעו בכרה לש תרגסמה תאביחדה אוה .רתויב ליעפה זא היה אוהו .ןושלה 

•תריקחב םיקסוע םירומו םימכח קר ןושלה דעווב םירבח ויה וימי דעש דועב 
םחוכתאוארהש ,םירקוחו םירפוס ,םיררושמ םגהלא לא ףרצל קילאיב שרד ,ןושלה 

םיטסיצילבופ ,םידפסמו םיררושמ؛םייעדמהו םייטויפה םהירוביחב ןושלהיתאייחהב 

דחאל ףא תכלל ןושלה דעו ףיסוה הז ךרדבו .לעופב ןושלה-ירצוי םהש ,םירקוחו 

ח"נ 'םורפ ןושלה דעו לש ושארב ודמעוהשכ ،ןיליו קילאיב לש'םתריטפ 
1.ינאו (רנישטרוט) יניס-רוט 

רשפא ,ינידמ-ימואלןוויכלעבו ףעוסמ דסומ ןושלה-דעו השענ ךליאו ןאכמו 

המואה תאו הנידמהתא ןווכמהו ךירדמה השענ אוה .יתכלממ ןוויכ לעב :רמאל 

,תודוגאו םידיחי םינופ וליחתה וילא .םייעדמ תודוסי לע ןנושל תייחת תארקל 
יכרוצ תא אלמל תועיבתב חשודח-יתבו דחסמ-יתב ,הכאלמ-יתב ,תודסומו תורבח 

התנפ תירוטאדנאמה הלשממה ףא ؛רתויב בושחש המו .תרבודמהו היחה ןושלה 

לש היכרצ תא קפסל רבדב ךרוצ השיגרהשכ ןושלה דעו לא םעפ רחא םעפ 

םיטעומה םירבחה תובישיב קפתסהל היה רשפא-יא בושו .תימשרה תירבעה ןושלה 

םשל תודעו לש המלשהרוש דסייל רבדב חרכה היה .דבלב ומצע ןושלה-דעו לש 

םיחמומ ודבע וללה תודעווב .םינוש םיינויח תועוצקמל םיירבע םיחנומ תעיבק 

,(ש"ת) X ,"וננושל،، ,ןושלה דעו לש הגש םישימח .דבזי،לק*וםוי ٠٦٥ ؤء תוטרפב ןייע .1 
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העיגה אלש הדימב ,וננושל החתפתנו הבחרתנ ךכו ,תורשעל םיגושה תועוצקמל 
.הנש םירשע ינפל רוע הילא 

ריבעהל יד ןושלה-דעו לש תפעוסמהו הברה הדובעה ןמ גשומ תתל ידכו 

,ןושלה-דעו ידי לע ודסונש ,תודעווה לש תרצוקמ המישר רבדב ןיינעתמה ינפל 

תודעו ,האופרה-יחנומלהדעו :וידי-לע ומסרפתנוןהידיילע ועבקנש ,םיחנומה לשו 

היגולוכ'וספל ,הקינכטל ,היגולויבורקימל תודעו ,הקינאטובלו היגולואוזל ,הימיכל 

וא) תינוכמה-יקלחלו תונפסל ,הקיטסיטאטסל ,קודקדל תודעו ,היגולואיכדאלו 

תודעו ,הגיראלו הייפאל ,תורגנל ,תורלדנסל ,ןיינבה-יחנומל תודעו ,(תינומה 
לודיגל ,תואבכל,ןורטאיתה-יחנומל ,תונותיעה-ןושלל ,תינוריע היצארטסינימדאל 

הצעומ ,ףוסלו ',קיתעתהו ביתכה יללכלו ,תונסקנפל הדעו ,םירובד-לודיגלוןאצ 

םשל תירטאדנאמה הלשממלו ןושלה-דעוול תפתושמ הצעומו רובידה-תוברתל 

.םהל הקוקז ןוטלשה-תלהנהש ,םיחנומה לש םתעיבק 

דעו תונורכז" לש תורבחמ 6 םסרפ ןושלה-דעווש ,ףיסוהל שי הז לעו 
םיבושחו ."םעל וננושל، לש תורבחמ 8 םגו "וננושל" לש םיכרב 16 ,"ןושלה 
יחנומל ןולימ םהיניבו ,ןושלהידעו םסרפש ,םינוש םיחנומל םינולימה 18 םה רתויב 

יחנומל ןולימ ,ףארגלטהו ןופלטה ,למשחה יחנומל ןולימ ,םיהמצה-טוקלי .הקינכטה 

,חבטמה-יחנומלו תורגסמו תוחפנ יחנומל םינולימ ,הקיטמיתמ-יחנומל ,סופד 
,הגירא יחנומל םינולימ ,ףוסבלו-,תולמעתהו תונסקנפ ,הקיפארג יחנומל םינולימ 

םיריוצמ תוחול ןושלה דעו איצוה ןכ-ומבו .יאלקחה קשמה יחנומלו תואבכ 
םיירבעה םהיתומשו ,הדובע-ילכ ראשו תוחפנ-ילכ ,תורגסמ-ילכ לש ,םיגדה לש 

"תידגוא-יבתכ. :םיבושח םיינושל םירקחמ השולש םג םסריפ ןושלה דעו .םדצב 
תובותכה רצוא"ו ת רופ םירפא ר"דל 'םימכח ןושל" ,גרבזניג א"ח ד"דל 

.ץשולס םוחנ 'םורפל "תויקיניפה 
תינושלהרובעלשהתובישח לעו הידממ לע םילמ זבזבל ךרוצ ןיאש ,ינמוד 

הרובחב הב וקסעשו,ןושלה-דעו לש םילדהו םימצמוצמה ויעצמאב התשענש ,וז הריבכ 

.הברה םיינויעו םיישומיש תועוצקמב םיחמומ םגו תירבעה ןושלב םיחמומ םג 

לש תרגסמב םוקמה הל רצ השענ וזב תפעוסמו תבחרומ תינושל הדובע 

,םינש הז תמאבו .דוע התוא םלוה וניא ףושלה-דעו" םשה וליפא .ןושלה-דעו 

תוינושל תודעו ללוכש ,לודג ינושל דסומ השענו ידעו" תויהלמ ןושלה-דעו קספש 

הנומשו םירשע ינפל דוע .תורשעל עוצקמ-ילעבו םימכח וב םיקסעומו תורשעל 

רבכו.הזמ רתוי הברה אלא "ןושל-דעו" הז ןיאש ,הדוהי-ןב שיגרה דבכ םינש 
שרדמ" םשב תירבעב הל ארקש ,םילשוריב תינושל הימדקא לע םלח זא 
איה ןושלל הימדקא יכ .הז ירקיע יונישל םיכסהל היה השק זא לבא '."ןושלה 

ךירצ הימדקא לש היתוטלחהל .לודג יתכלממ דסומ העבטו התוהמ םצע יפ-לע 

,תרמוא תאז ןיא .דבלב םידיחי-תועד הנייהת אל זאו ,יללכ ימואל ףקות אהיש 

המואהש ךירצ לבא .הימדקא םושב גוהנ וניא הז רבד .הילע טלתשת הנידמהש 

ןוילעה קקוחמה דסומה תא תירבעה ןושלל הימדקאב הניארת תחאכ הנידמהו 

ןושלה-יגיינעב דובעי-אלו-קוח ןה תונורחאה ויתוטלחהש ,תימואלה ןושלה לש 

ןושלה לש ,תיסינה דמוא יתייהש טעמכ ,האלפנה התוחתפתה תורמל יכ 

.דיעפירעסנארטו היפארגותרוא .2 

.27—18 'טע ,א"פרת םילועורי /ה תרבחמ /'תירבעה ןושלה"דעו תמורכז, ןייע .ة 
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תדבורמ ןושל קד אל התשענש םוימ .תוגודהאה םינשה םישולשב דוחייב תידגעה 

.העדבה אלב םידמועו םייולת הכותב םידבד הגדה ןיידע ,תימשר ןושל ףא אלא 

םירבדב םגו םיידוסיו םיירקיע םירבדב הערכה ןיא םויח דע ,ןכא 
דע .םוי-סוי-יבדוצל תירבעה ןושלב שמתשהל ןיא םתלוזש ,םיטושפבש םיטושפ 

הט، ؛רמוא דחא קלחו ,'שולק הק،ו 'ףירח המ، רמוא םירבדמה ןמ קלח םויה 
םיבתוכ שי ؛קפסב לטומ יהט، תלמ לש ומצע ביתכה וליפא .ירוויח הט،ו יקזח 
טילחהש ומכ ,'תויסכ، םידמוא שי /תב התוא םיבתוכ שיו 'טב וז הלמ 

'הדות، דמוא דחאה .הדוהי-ןב לש ותעצהכ ,'תופפכ، םידמוא שיו ,ןושלה-דעו 
םינוס שי .י1םולכ ךכב ןיא، —ינשהו ,ירבד ןיא، דמוא דחאה .יןחיןח، ינשהו 
ןושלב וילא םינופ שיו ,'התא، ןושלב דבוכמו ןקז ,רגובמ םדא לא םג 
ימ ,'ודובכ، םירמוא שיו ,ירמ، םירמוא שיו יינודא، םידמוא שי ^אוה، 

זרבדג עירכי 

םייוטיב עמשת םויה דע .םיליהבמ םימסידברב האלמתנ תירבעה ןושלהו 

ףשוח יל השענ، ,'ייח תא ררממ אוה، םוקמב 'תוומה תא יל השוע אוה، ןיעמ 

'ןתוא ךירצ ימ، ,ירבד ןיא، םוקמב ירבד שי אל، ,ייניע וכשח، םוקמב 'םייניעב 

.יחצור יניא، םוקמב ('ינא، אלב םג וא)'הצור אל ינא، ,'ז ךל ךירצ ימ، םוקמב 
םתוח טיעיכטמש ,'הל'אתבס"ו "הל'אבס، ,'הל'אמא"ו 'הל'אבא، הז לע ופיסוהו 

אצומה תא םיטילבמש ,יקי'צנטק،ו 'קי'צרוחב، ,תינמש ןושל לע ידוהי-ינמדג 
,יקינ'חמלפ،,דו יקינ'תובדת،ה ,יקינ'צוביק،ה תא ,תירבע םירבדמה לש יסורה 
הברה-הברהו ."יח"מלפ"ו 'יאתוברת، ,'יאצוביק، תירבעב דמול דשפא-יא וליאכ 

,וז תירברבו תשבושמ תירבעל ץק םושל ףקותו תושד ול שי ימ .ולאב אצויב 

תרשואמ הימדקא אל םא ,תורז תונושל לש הלילב ןימ הפיה וננושל תא השועש 

?ןושלה-יניינעבתערכמב הנידמב תמיוקמו 

ןושל ןיב ,תורפסה-ןושלב דוחייבו ,דובידה-ןושלב המחלמ תמייק ןיידע 
םירבדמה ןמ קלחןיידע .הירחאש םישרדמהו תותיידבה ,הנשמה ןושל ןיבו ארקמה 

בתוכו רמוא קלח ,'הוועש، - דחא קלחו יגנוד، בתוכו דמוא תירבע םיבתוכהו 
עודג ךא .הברה הזב אצויכו .'ןיתממ" קלחו 'הכחמ، קלח ,"اوو" קלחו יח?מ, 
ארוקו עמוש התא .דחא טפשמבו דחא רובידב תונונגסה ינש לש בוברעה הזמ 
הלמבתייכנת הלמלש הנושמ תבוכרת ןימ -ירשפאל ידב، םוקמב ירשפא ןעמל، 

ולחה، וא Jhybride Biidung םימעה-תונושלב םיארוקש המ ,תשדוחמ-השדח 

"רתויו הנש םייפלא דחאל ."םיארוק וליחתה، וא 'אורקל ולחה، םוקמב 'םיארוק 

םישמשמ ונלחתה בוש ,'תקפסמ، ,יתרכמ، ,יתאשינ، ,'תאצוי، הרוצב שומישה טלשש 

תירבעב ובתכש רחאל ."הקיפסמ، ,'הריבמ، ,'האשינ، ,'האצוי، תיארקמה הרוצב 

ןיב، בותכלו דמול וליחתה ,(יטושמ، וא) "-ש ינפמ"ו 'ראשה ןיב، תורוד ךשמב 
- ידותב،ו יתורמל، םיירבע םידפוס ובתכ הנש םישימחו האמ .יבקע،ו ירתיה 
האב המוקמבו הרמגל הרסאנ "רותב، הלמהו 'ףא-לע"ב יתורמל، הפלחתנ הנהו 

םיונישהלכב*]או —أ תרבודמו היח ןושלבוזכהיבראנאלובמלדשפאמולב.—יכ" 

םידמוע ושארבש ,דסומ ידיב— ןושלל הימדקא ידיב תויהל תחרכומ הערכהה וללה 

.הנידמהו המואה ידי-לע רכומ אוהשו דודבש ןושלה-ידצויו ןושלה-ירקוח רחבמ 

היעב שי .הערכהל תופצמו תודמועה תוינושלה תויעבה ומייתסנ אל הזבו 

,דמולכ ,תוילאםר؟יגוא תורז תולמ קיחדהל וא סינכהל שי המב דע ,הדומח 

.(יןיקת،-"ילאמדונ، ,יהללבמ،"הטיםרבינוא،)הפוריא-תונושל לבב תולבוקמ תולמ 
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תויהל ךירצ תוירבעה תויתואה לש אטבמה םא ,וזמ תוחפ אל הדומח היעב שי 
אוהש,ינוכית-םיה אטבמל ,רשפאו ,יפוריאה אטבמל וא יברעה אטבמל םויכ המוד 

סנארטה) קיתעתה לשו דסחהו אלמה ביתכה לש היעב התייה .הזמו הזמ הנוש 

.ןהב אצויכ הברהו ,קוסיפה-ינמיס לש היעב ,םידזה תומשהו תולמה לש (היצפידק 

?"דעו،ידיב ןותנ אהי וללהתודומחהו תובורמה תויעבה לכ לש ןנורתפש ןכתייה 

תייחת לש התוכיאבהלודנהו התומכבהבודמה הדובעה לכ ؛רבדב קפס ןיא 

דעווכבושחדעו וליפא הזאהיו ,ידעו לש דיקפת תויהל דוע הלוכי הניא ןושלה 

הלודנהדובע .וירבחו וישאר,וידסיימל תובורמו תולודג תויוכז שיש ,ונלש ןושלה 

ןושלל הימדקא איה הזכ לודג ינושל דסומו .לודג דסומ ידיב תוש؟יל הכירצ 

לש ןווכמהו ךירדמה ,יתימאה דוטאלוגידה תויהל הלוכי איה קר איה .תירבעה 

.המלשה הייחתה לא הכרדב תירבעה ןושלה 

אלו ויה אלש ,םיבושחו םילודג םידיקפת שי ןושלל הימדקאל ؛רוכזל שיו 

ןושלה לש םתבחרהו םחותיפ םשל דסונ ןושלהידעו .ןושלה-דעוול תויהל ולכי 

תשולשמרתוי תמייק תירבעה ןושלה םלואו .יחה ירבעה רובידה לשו היחה תירבעה 
התוימינפבהתנתשנו החתפתנ איה .הברהתורומתו תופילח הילע ודבעו םינשייפלא 

תירושאמ ,תירצמו תינענכמ העפשוה איה .ץוחבמ תובורמ תועפשה םג הטלקו 
תונושלה לכמ טעמכו תיברעמ ,תימורו תינווימ ,תירוסו תימראמ ,תיסרפו תילבב 

םושש ,תפעוסמו הקומע הריקח שרוד הז לכ .תויוואלסהו תוינאמורה ,תוינמרגה 
הריקח .ודבל התוא עצבל רשכומ וניא ,םילודגבש לודג וליפא אהיו ,ידיחי רקוח 

ןושלה תאייחה לש סיסבהו דוסיה םג איה לבא ן לודג ימצע יעדמ ךדע הל שי וזכ 

,םידמולמ לש לודג רבח ידיילעתושעיל הכירצו הלוכי וזכ הריקחו .הווחב תירבעה 

םימכחלש תפתושמ הדובע ךותמ קר יכ .וז תיקנע הדובעל וקלח תא ןתי םהמ דחא לכש 

,יתוברתה םלועהש ,לודגה ,ימדקאה ירבעה ןולימה רצוויהל לוכי םירקוחו 
םיהא-תבש וב ובשיש ,הז םידמולמ-רבחו .ול םיפצמ ,ידוהי-יתלבה ףאו ידוהיה 

תוברב וב ופתתשי םימלסומו םיירצונ םידמולמ ףאו,ץראל-ץוחמו ץראה ןמ םירקוח 

התושרב תיגיגח םויה הילע זרכוהש ,תירבעה ןושלל הימדקאה אוה אוה ,םימיה 

זכרמה אוה ןוכנה המוקמשו הלשממה-ירש לש םתוחכונבו לאדשי-תלשממ לש 

.םילשורי — םלועל ונרימי אלו ותוא ףילחי אלש ,רפסה-טע לש יחצנה 

,הדבכהו הלודגה תירסומה תוירחאה תא ויניעמ םילעמ ונתאמ שיא ןיאו 

,תירבעה ןושלל ,הנושאר הימדקא דסיל םיזיעמ ונאשכ ,ונמצע לע םילטונ ונאש 

.חודה-יעדמלו עבטה-יעדמל ,תונמאלו תורפסל תוימדקא הירחא הנאובת יאדוובש 

ונעדי .םיינחורהו םיירמוחה וניתוחוכ טועימ תאו ונדי-דצוק תא ונעדי םג ונעדי 

תיתוברת הנידמ לכב יתוברת עוצקמל ןוילעה דסומה איה הימדקאש ,ונעדי םג 

תוד؛זח לש הגרדמל עיגהלמ תונמאהו תורפסה ,עדמה שיאל לודג דובכ ןיאשו 

השדקמוהצדא ןברוחמ התוא הליצה המואהש ,ןושלש ,ונא םיבשוח לבא .הימדקאב 

דפס" ונתינ הבש 'ןושל ;םינש-יפלא ךשמב הילוטלטבו התולגב הילע הרמשו 
תורפסה הרבחתנ הבש ,ןושל ;לארשי-סעל—שרדמהו דומלתהו תוישונאל 'םירפסה 
,השדחה תירבעה תורפסה הרצונ הבשו דרפס-תפולת לש תיפוסוליפהו תיטויפה 

אל םה אלמלאש ,םילודג םירקוחו םידפסמ ,םיררושמ םיבכוככ הב םיריהזמש 

דחיב ,הליבשב רצווייש יואר וזכ ןושל-,לארשי-תנידמ המק התייה אלו תונויצ התייה 

לכב לפטיש ,התוא חתפיו חפטיש ,ןוילע דסומ ,לארשי-תנידמ לש התמוקת םע 

רבדו.םינש-יפלא ךשמב ,דב שדחתנש המ לכבו היתופוקת לכב רוקחיש ,היתויעב 



סירכד ןורכיז 

ונאש ،תירבעה ןושלל הימדקאה - אשינהו םרה דסומה ,ןוילעה דסומה השעי הז 
לודגןודכיז-םויב לארשי-תנידמ לש תינמזה התריבב הדוסיי תא עיצהל םירשואמ 

.ט"שת ,הכונח תאזב ,ונל 

.םהל וניפיצ תודוד םיעברא .ונצראלו ונמעל וללה םימיה םה םילודג םימי 

לוסיחו דובעשה-קוחינ תארקל ןוא-ידעצב תדעוצ איהו הליחתה תינידמה הלואגה 
לש התחיתפ .תינידמה הלואגה רחא דגפת תינחורה הייחתהש ,רשפא-יאו .תולגה 

התייחת תארקל וננושל לש הכרדב לודגו שדח דעצ איה תירבעה ןושלל הימדקאה 

וז ,דעש איה הלודג העש ,ןכא .ונצדא-תלואגו ונמע-תייחת לש לודגה עגרב המלשה 

דסומה לש םירבחה ירשאו .הל וכז ונירפוסו ונימכח ילודגמ םיטעומ קדש ,וגל 

,םהילע ליטמ הזכ דסומש ,הלודגה תוירחאה תא ועדיו וריכיש ,ןוילעה ינושלה 

תחתפתמ ,תרענתמ איהש ,השדחה-הקיתעה ןושללו םצראלו םמעל דובכ ונתי הזבו 

חוכו םינקז-סעט יאלמ םישדח םייחל תפאוש איה םויכו רודל רודמ תשדחתמו 
.םירוענ 

:םדשנזייא ךער-"-ו 

רוטקר דובכ הבוכמה תינויצה הלהנהה שאר הבוכמה הלשממה שאר 
!םיבושח םיחרוא ,תירבעה הטיסרבינואה 

רנזולק ףסוי 'סורפו יניס-דוט .דינ 'סורפ תירבעה ןושלה דעו יאישנ 
רשאו בושייה ימי רחשב םק רשא ,קיתווה ונרסומ לש וייח תשרפ תא םכינפל וללוג 

דחא והז .םהיתועפוהו םהייוליג לכב ונייח ינפ יונישל הנש םישיש ךשמב עייס 
ףוסבשו יתומכ יוניש םושמ אלא וב היה אל ותליחתבש ,דעצמ ותישארש ,םייונישה 

,תיצוביקה תואלקחה קר אל .המוצע תיתורבח תועמשמ תלעב ,השדח תוכיאל ךפה 

תיעוצקמהו תיללכה הלכשהה ,הכאלמה ,רוצייה ךילהתב םינומה תדכלמה היישעתה 

,רתויב ישחומה הנבומב םויקה-תמחלמ וז ,המחלמהו תוננוגתהה םג םא יכ ,םעל 

,רוצייהו היינבה תפשכ ,תירבעה הפשה התייחו המק אלול ,עוציבל םינתינ ויה אל 

.תחאכ קשנהו קשמה תפש ,הלכשההו דומילה 

תודעה לש םיפתושמה ןהיכרוצ לודיג םע .הטיבנו החימצ הילע ודקפ םייחה 

.היגוה-יסולכוא וברתה בושייה ינומה יוביר םע ,התסיפת ףקיה לדג תויגושל-ברה 

.תורפסה תא הנוויגו הבשחמה תא התרפה ,םימליא החישה ,םיקוחד םיחא הבריק איה 
תויווה תיוורו השימג ,תיתואיצמ םייח תפש תוצלחמ השבלו השטלתה איה 

,ך"נתה-ימימ תוירוטסיה תובכש הילילצב וגזמתהו ודחאתה .תוימואלו תוילאיצוס 
תולכענוולכוע .ירבעהםזילאיצוסהוהיחתהוהלכשהה תורפס דעו שרדמהו הגשמה 

עבראמ םילועה ידיילע ואבוהש ,םלוע-תונושלו תויוברת לש ןהיתועפשה הכותב 

,םיסומכה וישהד יוטיב תפש איהש ,שדח רוד— הב יחה דוד םק .ץראה תופנכ 
די לע רכיאה ,הנדסב לעופה .רבקה דעו הסירעה ןמ רתויב םיטושפהו םילענה 

םיבצעמו םילספמ וליחתה ,ןושלה ירצוי לא ופרטצה —ללממה דליה ,רוטקרטה 

לש ןושל-ישוג םיגזממ ,תישאדב-ישעמ םישדחמ ,העש העשו םוי םוי התומד תא 
.תיתריצי ,היח הינומרהל תורוד 
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םא .התמשנ איה ןושלה ידה ,ףוג איה וישכע המקה הנידמה טא 
.הפונמו הרישכמ איה ןושלה ידה-תיתורבח הדיצי איה הנידמה 

םיליגרש יפכ ,םינומהה שפנ לש לכירדאכ ,הזה ןידעה רישכמה לע חצנמכו 

.תירבעה ןושלה דעו שמיש תינגרואה תוחתפתהה ןווכמכ ,וישכע רמול 

םירפוסו םירומ לש תופתוש רותב ,םינושאר םיליפעמ תידב רותב םק אוה 
חונעפב ,הצורה םילמנ תלועפב לחה אוה .תובשומבו ופיב ,םילשוריב םיצולח 

רדסהב ,םילקשמהו תורוצה רוריבב ,םיגשומה יוהיזב ,סילמה סוניכב ,תורצואה 

ןיערגה תא וויה םמצע דעווה ירבחו .ןושל-תבחדהו ןושל-שודיחב ,ינויחה רמוחה 

.לולימה ךילהתב התוא םישטולה ,הב םירבדמה רוביצ לש ןושארה 

רפסהיתיבו תירבעה היסנמיגה לאו הליחתה יממעה דפסהיתיבו םידליהךגמ 

.תונושארתוחתטתהתונשהדשעשמחלש ךרד הדבע ירחא העיגה ירבעה יעוצקמה 

הארוהלו רקחמל הפל התייהו הנוילעה הלכשהה יבלשל הליפעה ןוכיתה דפסה תיבמו 

דפסה-תיבמו .תימואלה ונתואיצמ םהל הקקדזנ דשא ,תויונמאהו םיעדמה יפנע לכב 

תודע ינב םילעופו םידלי ןושלה הדחיא םהב רשא ,ןגהו הדשה ןמ ,הכאלמה-תיבו 
,תוהמיאו תובא .םירוה-יתפש ובבוד םידליה .באהיתיבל הרדח ,תונוש תוינושל 

ודסיי םיקנויו םיללוע יפמ .יחה רובידה תא םמצעל םילגסמו ולגיס תוכסו םיבס 

םיווהתמוווהתנ.ץדאהישנא יפב םיקחרמלירבעהלילצה אשינ ץראה יפוחמו .זוע 

היחה תירבעה ןושלהו ,חתפתמה ןילופורטמב םירושקה םיירבע םירוביצ תוצופתב 

.יתוברתה רכיהה ןמיסו רשקהו ךוניחהיתפש םהל איה 

תכמות הנידמ אלל ,הסלופ םייחה-תוירבדמב.ןושלה*ישוביכ ךרד התייה השק 

התישארמ הדובעה תא ונוויכ קומע םייח וצו תיצולה תונשקע .ירמוחו יעדמ דויצ אללו 
.הלאה םימיה דעו 

הבש ,ךרדיתדבכ התוא לש היתואלתב וז תיגיגח העשב לכתסמ ינאשכ 

,םיימוי-מוי םילושכמ םתואב ,תונורחאה הנשה 25 ךשמב ןושלה דעו תא יתיוויל 

תרבוח לכו ןולימ לכ תאצוה םע ,הדעו לכ דוסיי םע םהילע רבגתהל ךירצ היהש 

ןמדחא לכב ולגתנש ,ימינפ חוכ תורוקמ קר יכ ,רמול חרכומ ינא—"וננושל، לש 
עובק ביצקת אלל ؛ונתלועפל ינחור קלד ושמישש םה ,ןושלה--רמשמ לע םידמועה 

,הפנע תישעמו תיאמדקא הלועפ הלהנתה לד רכשבו םידבוע טועימב ,קיפסמו 

זוהוז וא ושדוחש םיחנומ םיפלא תורשע םויכ הפיקמה םיחנומה-תסטדכ הלדג 

תוגורכז ,םיינושל םירקחמ ,םיחנומ תומישרו תוחול ,םייממעו םייעוצקמ םינולימ ואצי 

,ןושל-יניינעל םייממע םיסרטנוק ,"םעל וננושל، ,'וננושל، ןועברה ,ןושלה דעו 
.הפ-לעבו בתכב םילאוש תובברל תינושל הכרדה תנתינו הנתינ 

הימחולשכ ,תדצבתמהו תמחלנה לארשי תנידמ ירעשב דומעל וניכז םויכו 

לש רתויב ליעיה קשנב םוייםוי ונידי לע דייטצהל םיפיסומו םידיוצמ הינובו 

המיחלהו יוניבה יכילהת לכל דיחא יוטיב תנתונה ,השימגו תקיודמ ,היח הפש 
.רתויב םיינויחה 

הימדקאה ןוזח תא הזה דבכנה ירוביצה דמעמב ונתלשממ ינפל םויה ונאבה 

תאו םידבכנה דעווה יאישנ לש םהירבדב ויוטיב תא אצמש יפכ ,תירבעה ןושלל 
הטיסרבינואה דוטקרו ,תינויצה הלהנהה שאר ,הנידמה שאר יפב ברה ודודיע 

ונתנידמ תאו ויתובכש לכ לע םעה תא אצמי הז ןוזח יכ ,םיחוטב ונאו ,תירבעה 
ותלועפ תא ריתכהל םנוצרב םידחואמו םיפיקת הימרזו היתוגלפמ לב לע הריעצה 

דמעמה תא ול תונקהל ,בוט םש רתכ ומויק תונש םישיש ךשמב ןושלה דעו לע 
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בחרומה דסומה תאדייצלו,תירבעהןושללה^^ 
ךירדמו רקוח דסומ שמשל-שדחה ודיקפתלו הלודגה וכרדל יואר יתכלממ דויצ 

.ותנידמב לארשי טע לש היחה ותפשל 

!לארשי תנידמב תירבעה ןושלל הימדקאה יחת 
!תיאמצעהו תישפחה לארשי תנידמ יחת 

!תירבעה ותפשב דחואמה ררחושמה םעה יחי 

הימדקאה ילנו3מ תינבת 
(ןיבמה דעווה תעצה) 

היצזינגרואירל הדעווה םע תידכעה ןושלה דעו לש יזכרמה דעווה תבישיב 

דוהייל ןיבמ דעו" ןנוכל טלחוה טישת ידשתב דיכ םויב תירבעה ןושלה דעו לש 

ןיינעב 'תושורדה תולועפה לב תא עצבל לטוה וילעו 'תירבעה ןושלל הימדקאה 

תודיתעשו םוי ותואל דע ןושלה דעווב ולבקתנש ،תוטלחהה חורב הימדקאה תמקה 

.ןושלה דעו ירבח לש תיללבה הפסאב לבקתהל 

יביט-דוט ה"ג 'םורפ ןושלה דעו יאישנ ורחבנ ןיכמה דעווה ירבחל 
،תיזכרמה הכשלה להנמ טדטשנזייא 'ש ריד ,דנזולק 'י יפורטו ח"וי) 

.םייח-ןב 'ז רידו ןתיא 'ע ריד םייעדמה סיריכזמהו 
הימדקאה ןונקתל תועצהדכעל ןיבמה דעווה לע לטוה םידיקפתה ראש םע 

ישאר .ןושלה דעוול ורסמנו ןתעשב ונכוה תועצהה יתש םנמאו .הילעפמ תינבתלו 

תבטב 'ב םויב תיללכה םתפסאב דעווה ירבח ינפל ויה ןונקתל העצהה לש םיקרפ 

י נ יס יד ו ט .דינ 'טורפ םיברב ןמסרפש ،תוטלחהה ולבקתנ םרואלו ,טישת 
קר תועגונ תוטלחהה ןתוא .אפוג םוי ותואב תיבמופה הפסאל החיתפה תאצרהב 

רוריבל ןיינע התע םה העצהה יטרפ .הירבח בכרהלו הימדקאה תמקה םצעל 
.הלשממה תודסומ ףותישב חוסינלו 

םירבדה ןורכיזל חפסנב םילעפמה תינכתל העצהה תא םימסרפמ ונא תאזב 
؛הלאה םירבדה תא ובל לא םישיש ،ארוקה ןמ ונא םישקבמו תיבמופה הפסאה לש 
תושירדה םוכיס דוסי לע םימיאתמה תודסומב ןויד םשל הנבוה העצהה .א 

ןבו ،תונושה ויתודעוו ויסוניכ ،ויתופסאב ןושלה דעו ישנא ועיבהש ,תולאשמהו 

.ןושלה דעו ינפל ועיגהש הדימב ,רוביצב ועמשוהש תושירדה יפ לע 
דסומ הזיא דצמ תכמסומ הטלחה איה וליאכ ,וז העצה תוארל ןיא .ב 

.תירבעה ןושלה דעו תודסוממ 

רוקסל הבוחו ךדוצוניארתירבעה ןושלל הימדקאה תמקהל השירדה םע .ג 

דפסמ והמ .לוקשלו בשחל ,השעמבו הכלהב וננושל לש םיירקיעה םיכרצה תא 

.תואיכו יוארב הימדקאה לש הידיקפת עוציבל וז העשב שורדה טיידעמה םידבועה 

חמשי ןיבמה דעווה .תורמסמב עובקב ומצעלשכ העצהב טרפ לב תואדל ןיא ךא 
.תעצומה תינכתה לע תועצהו תודעה עומשל 

השגוה תיביצקת הברעהו םירחא םיכמסמ ףוריצב םילעפמה תעצה .٦ 
.הלשממל התעשב 
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