ש

ידבד ןודכז
ביבא"לתב תירבעה ןושלה דעו לש תיללכה הפסאה לש
ו"שת טבשב ו"ט —דיי םימיב
؛םויהדדס

הנושארהבישי

החיתפ )א

.וננושל תורוקמב םילמו םיגשומ ؛דנישטדוט ה"נ ,םורפ )ב
.ידבע ינכט ןולימ ؛םייח-ןב ,ז ר"ד )ג
.דעווה תולועפ לע הריקס :טדטשנזיא 'ש ד"ד )ד
היינש הבישי

.הדובעה לע ח"וד )א

.םיחוכיו )ב

:תישילש הבישי
.תוטלחה )א
.דעווה תודסומ תריחב )ב

.תונוש ي
הנושאד הבישי

 10.תועשב ،תוברתה תיב םלואב .יבמופב ז"שת טבשב ט"יב המייקתנ

ד"ד ,יחרזא 'מ 'אה םירבחה :ופתתשה ןושלה דעו םעטמ

טרוט ה"נ 'סורפ ,יקסבלסיוו 'צ ריד ,שרב 'א 'אה ,ףסא 'ש 'םורפ

,ץרפ 'י ד"ד ,ןמכיפ 'י 'אה ,לגס צ"מ 'םורפ ,ןהכ בקעי ד"ד

ה הכשלה להנמ טדטשנזיא'ש ד"דזסידפיש 'נ 'אה ,ןיבר א"י

דמ ריכזמ ,םייח-ןב 'ז ד"ד ,ביבא-לתב יעדמ ריכזמ
ד"ד דעווה-דגחל הרכזא ירבדב הפסאה תא חתפ שדב דמ
ر ןושלה דעווב רבח תובר םינש היהש ,ליז ץישפיל ם"ארלו

תה לודיג לע חתופה דמע ךכ רחא .הפסאל הפסא ןיבש

דח םיברד שקבל ותוא םיבייחמה ,ןושלה דעו לש ויתולועפ
.הינסכאה חבשב םייס אוה

םהיתואצרה( םייח"ןב ד"דו רנישטרוט 'םודפ וצרה החיתפה דחא
،).דוחל םירמאמב וז תרבוחב תומסרפתמ

וידיקפת רואל ןושלהדעולש ירמחה בצמה לע הצרה טדטשנזיא ריד
שמשמה ןושלה דעו יכרוצ יבגל תודסומהו רוביצה תושידא לע לבק ,םיבורמה
,תירבעה ןושלה לש הימדקאה ידיקפתב השעמל
* 38-35، 46-39ימע 1.
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היינש הבישי

.רנטננ ،ןודעומב עיהנפל  120-8תועשכ טבשב ויט םויב

ד ,שדב יא 'אה ,ףסא 'ש 'פודפ ,ןינורבא'א 'אה :ופתתשה

יפודפ ,ןהכ בקעי ד"ד ,ןיביי 'ש 'אה ,רנישטדוט היג'סודפ

פיש 'נ 'אה ,ןיבד א"'י ריד ,אקנימק 'א ד"ד ,דאלק 'ב ד"ד

םייחיןב 'ז רידו ןזיא 'ע ד"ד
.בתכב שגוהש ח"ודל םיאולימב חתופ דנישטדוט 'םורפ

ניא )ויט( ךלוהו ספדנה ךרכה לש הפידעהש ,ןייצמ אוה
לכל בחר יניינע חתפמ איצוהל םכסוה .וילע םיטדפ רוסמל

כ 'ולכ ',םעל-וננושל" תורבוח ןכו תונורכז תא וב לולכל יואר

ל הדעווה תעצה לע בכעתמ אוה דחוימב ןושלה דעו לש
הפסאה תידבעה ןושלל הימדקאל ןושלה דעו תא ךופהל

ה .ףסונ ןוביל הנועט תינכתה םצע לבא ,תינורקע הטלחה
.ןמזה יעגפ ייע םדגנ םילשורי יבשותמ םיבר םירבח לש
.אבצה ייע םיתב תומרחה — תוכשמנ דועו

אוה .השעייש חתפמב 'ונתפש" תורבוח יתש תא םג לולכל עיצמ שרב 'ה
טלחוה רבכש ,ןושלל יממע ןועובש-וד וא ןוחרי איצוהל ךרוצה לע הבחרהב דמוע
ךרוע יונימ איה הלועפה תמשגהל הדיחיה ךרדהש ,ול רדבתנ .תודחא םימעפ וילע

אשונה יח היהי ,ןוכנה ולולסמב היהי לעפמהשכו ,הדשמ-יצח ןיעמ ,רכשב עובק
שדוחל ייאל  30ךרעב — דבועה-דכש תא ביצקהל אוה עיצמ ךכיפל .ומצע תא

תמשגהב ליחתהלו םישדח השש לש הפוקתל דעווה לש וביצקת ךותמ
.רבדה

ןיבו דעווה לש תינושלה הריציה דיקפת ןיב דירפהל שיש ,רבוס ןיביי 'ה

דגנתמ אוה הז םעטמ .דחוימ ןונגנמ ץוחנ ינשה דיקפתל  -ולש םיחנומה תצפה
ןהב לפטל לוכי דעווה ןיא ולא םיאנתב יכ ,וקיספהל עיצמו םישרומה לעפמל
דעווה תלוכיל סחיב ינקפס אוה .רוביצב הבזכא תרצונ הז ןפואב .שורדה בצקב
םירבח לש םתוליעפ-יא תא שיגדמו ,השורדה המרב ןושלל תיממע המיב םייקל
.יפסכה ח"ודבש םיפיעס המכב םג אוה עגונ ףוסבל םיבר

,תובר םינש ינפל ועבקנש ,םיחנומ תקידבב חרכה האור ןהכ בקעי ד"ד
ןולימ ,תיתחפשמ הברק ןויצל תומש ,הרישה יחנומ ןוגכ םינוש םימוסרפ תרוקיבבו

.שדחה הקינכטל ןולימב השענש םשכ ,תושעיהל רבדה ךירצ .דועו הקיטמיתמל
דחייתיש םדא אצמיי אלש ןמז לכש ,שדב 'אה תעדב ךמות אוה יממעה ןוחריל עגונב

רכשל קד אלו םידפוס רכשל גואדל םג ךירצ .תינכתה םשגות אל ,הז דיקפתל
.ךרועה

תא הקיפסמ הדימב ךידעמ וניאש ,ןיביי רמ לש ותעדל דגנתמ לגס יפודפ
ץפוי וחוד ידפש ,גואדל דעווה לש הנושאר הבוח .דעווה יחנומ תצפהב ךרוצה
ןימאמ םאונה ןיא .םעב ןושלה ישובישל הקיפסמ הדימב בל םש וניא דעווה .םיברב

רסוחמ םינותנה םיאנתב ןושלה דעוול היואדה תיממע המיב םייקל תורשפאב
ביתכב בותכל תגהונש תוריכזמה לע לבוק אוה .םיפתתשמ רסוחמו ןוגה דמוח
אוה 'וננושל"ב םסרופש המו ,ךכ לע דעווה תטלחה ןיא ןיידעש פ"עא ,אלמה
תשרופמ הטלחה אלל רוביצב תאזה העצהה תא םישגמ דעווה .דבלב העצה
.הפסאה לש

7و ،ירבד ןודגז
תוצקהל יוארש ،רבוס יקסבלסיוו ד"ד

וגרתה תפוקתב םייורש ונא יכ ,םימוגרתה

אופא עיצמ אוה .םוגרתה והז ןיעלו ןזואל
ה לש תינושל-תיעדמ

םניא דעווה ירבח בורש ,עבוק ףסא 'פורפ

תלעש ,העצהל ףרטצמ אוה .ער ןמיס והזו

לכב הדובעה ךלהמו םירבחה לש םתוליעפ

ברה ןיא ".וננושל ،ןיינעל רבוע אוה ןכמ

א אוה ןיא .ירבע ליכשמלו הדומל ןווכמה
יעבב םינדה םירמאמ םירסחו ,ידמ םיכורא

זיאב חכוויהל ידכ םימתוחה לא ןולאשב

 1800—200תצפה .ארוקה לש ויתועיבת
ש ןייצמ אוה .וב םסרפתמב תוניינעתהה

"מ להקב ןיינעו הבוגת רתוי וררוע שידייבו

יכ ףא "،םעל-וננושל ،יממע ןוחריב ףכית

רבוח לכל ופרצלו ןועבר

מיב תריציב חרכה הרומכ האור ץרפ ד"ד
ב שיש שיאה ,ותעד יפל .םירוענה ינב לע

ב 'אה אוה השורדה המדב המייקלו וזכ

לבקיש ,שדב רמ לע ץוחלל תבייח הפסאה

דובע תצפהל ןגרואה םג היהת

עש תולאשל תובושת בישמ םייח -ןב ד"ד

שלש אלא ,ויתועיבק תצפהל גואדל ןושלה

שלה דעו לש ותדובעש ,םירובסה םירבחה

ה תושירד יפ לע תישענ ונתדובע ן הלודג

ונא ןיא םנמא .םינושה הבשחמהו השעמה

לכלו ךוניחלו תוברתל תודסומ םע םירבדב

)דועו םיניישעתה תודוגא ,הלכלכה רקחל
העיגמו ןושלה דעו תעפשה תמרוז םכרדש

שפא יאדו .דועו םיאפור םילעופ ,םיניישעת

עפ ססובתו בחרות אל םאש ,תאזכ הדוקנל

קו ,דעווה לש שדח ןוגרא שורד ירמגל

תאזה הדובעל םמצע תא שידקהל ולכויש
הדעו לכ .דאמ הבושח איה ,ןהכ ד"ד הילע

ש םהש הדימב ,םיגשיה םיחנומה תא תקדובו

כ ,תיפוס הערכה תארקל תישממ תומדקתה

ינש דבכ דקונמ יתלב טסכטב אלמ ביתכב

בטמה יחנומל ןולימב תאז תוארל רשפאו

םימיב דעווה תואישנ םע תוצעיתה ךות זא
תטלחה תא םישגת תוריכזמהש ידב

ועיבשל הביס לכ האור וניא סידפש 'ה

ךכ לכ וננושל יכרוצ .הטסא לכב תשגרומה
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רהל גאדתש .הלהנה ןושלה דעווב ןיא .ונישעש הממ רתוי
דעווה סקוה אל עודמ .דוע ךישמהל דשפא יא ךכ .דסומה

רוסמ םישנא ץמוק ידיב אוה השענה לכ .הנשה תיצחמ ינפל

ית ךירצש ירקיע רבד הזו .תזכורמ

שלה דעו לש יעדמה דיקפתה ןיב דירפהל עיצמ ןזיא ר"ד

יזכרמ דסומל ינשה דיקפתה לש ותרבעה ידי-לע םיחנומה

ל ףואשל אופא עיצמ אוה .ןושלה דעו םג גצוימ היהי

דובעב תוליפכ עונמל ידכ .הרופישלו ןושלה תצפהל

.ןושלה תיינקהל
וכיוב וררועתנש .תוינוגראה תולאשל בישמ טדטשנזיא ר"ד

ודסומה דצמ חופיקה תא .תיביצקת הניחבמ דעווה יטוביל תא

םיבורמה דעווה יכרצל המאתה םושב תאצמנ הניאש ,תטעומה

ש ירמחה םבצמ ,םיעצמאה תגשהל םלועמ גאד אל להנמה

ל ראבמ אוה .םילומגת תפוק לשמל םהל ןיא ,ססובמ וניא

זב רבדמ אוה .הלומעתו ןוגרא לש דוחייב ,יפסכה ח"ודב

דומעל ידכ אלא "،םיקשמה תא בולחל" ידכ קר רצונ אלש

ע םיצוחנש .םייח-ןב ר"ד תעדב ךמות אוה .ירבעה רובידה

ימ ריכזמו .דעווה לע תלטומה הבורמה הדובעה תא אלמל

ש ,ןייצמו "םעל וננושל" יממע ןוחרי תריציב ךמות אוה

תנכוסמ שרב רמ תשיג ותעדל םלוא .תורחתה םוש "וננושל"

מ אוה .ףטושה וביצקתמ אוהש םוכס לכ ביצקהל תורשפא

ווה תטלחהל םאתהב ביבא-לתב םוקיש ,להנמ דעו ביכרהל

מנ זא ,ונדסומ יכרוצלו וננושל יכרוצל ןיבמה להנמ דעו ונל
כוותמה םהב ועגנש םיכרצה לכ תא

עא ,להנמ דעו לש ומויק :רמואו םכסמ רנישטרוט יפורפ

ה ןכש ,בוט דצ ז"כב וב היה ,דסומה סוסיבלו תוסנכהל גאוד

שק הדובע-יאנתב םינותנ דעווה יריכזמ .םויה וילע םירמוש

יא אוה דעווה לש ואישנו "וננושל" ךרוע .הירפס אללו

ל לוכי וניאו הל הצוחמו הטיסרבינואב םייתאדוהו םיירקחמ
.ונמז לכ תא

קבמה .יאדמ רתוי דעווה ןמ שורדל ןיא הלאכ תוביסמבש ןבומ

דמוחה אוה טעומ ,ךרועה ינפלש םיישקה תא םיאור םניא
ןכ ט"עא .תמדקומ הרשכה אלל תמאב םוסרפל יואר אוהש

ארחא אוהש ןמז לכו—"וננושל"ב ןיאש ןוכנ .םיבושח םירבד

שומו הרגמה רבדה ףוס-ףוס והזו .תישיא תולפנתהל — וב

רי איצוהל תורשפאב קפושמ אוה .תורחא תומיב 'וחילצה"

ע בותכל םיעדויה םישנא טועימ תמחמ ןושלה דעוול היואר

מלופל םוקמ ןיא יממע ןוחריבש ירב .תאז ונדמל "וננושל"

בושח דעצ האור אוה .תררובמו הקוספ הכלה וב איבהל ךירצ

לע ןושלה דעו תמאבו ,רתוי דבוכמ הימדקא םשה .הימדקאל
ח םיעצמא םגו תוחוכ םג ונל שוכרנ הז ידי לעש המדנ ן הז

בולעה םיפסכה תלאש התואב ןדוסי ןלוכ ,ןאכ ןהב ועגנש
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הזה םיפתתשמה רפסמב הפסאה תיאשר םא',חוכיו היה הרצק הקספה רחאל
:םכסוה ופוסבו ,ךשמנ הימדקאה דוסיי ןיינע לע חוכיווה .תבייחמ הטלחה טילחהל
דעווה ,תואישנה(דעווה תודסומש ,םתעד תא םיעיבמ ןאכ םיפסאנה םירבחה

תועצה דבעת הלועפה תינכת תקידבל הדעווהו ,ללכב הלועפב וכישמי )יזכרמה
ןודל דחוימב ארקיתש ,הפסאה ינפל ואבוי תועצהה ,הימדקאל ןושלה דעו תכיפהל
.הב טילחהלו הלאשב

.הווקתה תרישב הלעננ הפסאה

