
רנישטרוט ה"נ ,םורפ 

דיתעב ותדובעו ת*דבעה ןושלה דעו 

םלוע ברח ,תירבעה ןושלה דעו דסונ זאמ ורבעש ,םינשה לבוי ךשמב 

לארשי תוצופת ובשי םהה םימיב .ונושלבו לארשי םע תוברתב םלוע ארבנו 

תולהק ויח תאז לכב ,תופידרו תורצ זא םג םהילע ורבע יכ ףאו ,םהיתוצראב 

םג ורצי ؛תיתוברתו תילכלכ הדמתה לש ,עבק לש םייח תונוש תוצראב לארשי 

ונמע ןושלו לארשי תורפס םגו ,הנידמו הנידמ לכב לארשי חורל תוברת תודסומ 

הלבקה תלשלש .םהירוגמ תוצראב וניחא ןהב ולפיט םש רשא תומוקמ ןהל ויה 

.הלוגה ייחב םג הקצומו הקזח התיה ,ונינומדק ידי לע הלשוחש ,תרוסמהו 

ותואש ןינבה ,הבורמ ,דדמב ברח הלוגב לארשי תוברת לש הז םלוע 

םש רשא ,תוטעומה תוצראב םגו ,סרהנ ,דכנ תמדא לע ונמע תורוד ומיקה 

,םיינחורה המואה ינינק לע רומשל ידכ תוברת ילעפמ םיקהל וניחא םילמע ןיידע 

ינחורה זכרמה ,לארשי ץרא לא םלועה לכב וניחא יניעו ,הנכסל םה םייופצ 

.השודקה שאה ץוצינ רמשי וב רשא 

הלאל ,םידיחיל םוקמ לארשי-ץרא ,דתיה ,הנש םישמה ינפל ,םהה םימיב 

לע אוהה םולחה תמשגהל תשגל וליפעהו ןויצ םולח תא ומלחש םיטעמה 

תביש ןיא יכ ושיגדה ,ץראב וטקלתהש הלאה םיטעמהו .םדקה ימימ תוברה 

ויה םיטעמו ,םה ויה םיטעמ .תירבעה ןושלה ,ץראה ןושל לא הביש ילב ןויצ 

תא קפסל היח ןושל םהל ורציו ומק םילודג םיצמאמב .םנמזב ןושלה יכרצ םג 

תכלוהה ןושלהש ןמזב וב ,תושירדה ולדג טאל טאל קרו ;ליגרה רובידה יכרצ 

ןושל ,דעומו תבש ןושל ,דבל השודק לש ןושלמ ,הימוחת תא הביחרה הלדגו 

ידי לע םה םג םישדוקמה ,לוח ירבדל ןושל ,םויימוי ןושלל ,הצילמהו גחה 

ןושלכ הלחת ,תשדוחמה וננושל הרדח רפסה יתבלו םידליה ינגל .ןושלה תשודק 

.םיכנחמהו םירומה ,םיליכשמה רוביד ךותב המצמטצה םייחב ,הרז ןושל די לע יאול 

רפסה יתב לכ תא השבכו הרבגש דע ,הל ודמע ימואלה הכרעו התשודק לבא 

לדגש ,םידימלתמה אבצ יכ ,הב ורביד םיליכשמה קר אלו ,םיבורמ םייח יפנעו 

ייחב ,קושבו תיבב ןושלה תא טילשה ,םייחה תמיב לע דומעל אציו דפסה יתבב 
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291 רנישטרוט ה"נ 

ןינבל תירבעה ןושלה תכלממב ופרטצה םה םג הישעתהו עדמהו ,רוביצהו דיחיה 

.ריבכ 

!דדמבו ,הלוגב רישע םלוע ברחש ןמזב וב אלא םקוה אל הז ןינב םנמא 

הדבאנש הדיבאה הלודגו .תברחנה הלוגה ןובשח לע ןינבה הנבנ וליפא הבורמ 

,הינמרגב ,היסורב וסרהנש ,ןהיתודסומו תולהקה ןברוח ידי לע ונמע תוברתל םג 

לעו .ונמע ינבמ םיפלא יפלא לש םהייח תסירה םע תורחא תוצראבו הירטסואב 

ןווכמ היהי ,ץראב םימיקמ ונא ותואש ןינבהש ,ךכל גואדל ונילע המכו המכ תחא 

תומוקמ לכב אלא ץראב קר אל ונמע חודל םייח"מס תויהל הלודגה ותילכתל 

םהיתובל תא הל תונקל החוכב ונא םיחוטבו ,ןושלה התנבנ םנמא .וידודנ 

הבודמ רבכ .ץראב ונתא תונבהלו תונבל םיאבה ,םילועה וניחא לש םהיתותפשו 

ונל רוסא לבא .השעמבו הבשחמב ,הדובעב ,םייחב ,ןילוח ןושלכ םג התעפשה 

עיבהל ידוהיל רשפאמה רישכמפ קר האבה ,ןילוח הלוכש ןושלכ וז ןושל תוארל 

תילכתה תא חוכשל ונל רוסא .והעד ירבד תא ןיבהלו םיישיאה ויתונויער תא 

,תאזה ןושלה תא ,ןויצ לגד יאשונ ,םינושארה םילועה ויחה המשל רשא ,הלודגה 

לודגה רבעה חור תא חופנל ؛ויאיבנו לארשי יכלמ ןושל ,שדוקה יבתכ ןושל 

תבשחממ תינוליחה טרפה תבשחמ לע עיפשהל ,וניתובלל ץראה תמדא חור תאו 

.ונמע ייח םהבש םייחצנה ויתונויערו לארשי םע לש השודקה 

םיכרצה דבלמ םג ,וינפל הבחר הלועפו ,תירבעה ןושלה לעו ץוחנ ןכ לעו 

וננושלל םידחוימה םיכרצהו ,םעו םע לכב ןושלל הימדקא ינפל םידמועה ,םיבורמה 

תחתפתמו תכלוהה ,ןושלו ןושל לכל דוגינב יכ .התיחת לעפמ תא הדמג אל ןיידעש 

הרבע תא תחכושה ,הרוצ תשבולו הרוצ תטשופה ,הייחב םימרוזה םימרזה יפכ 

,חוכשל רוסא ,רפסה םעל ,לארשי םעל ,ונל ,דיתעה חבזמ לע ותוא הבירקמו 

,וננושל תבחרתמו תחתפתמ רשא לכבו .רבעה לא םירשקה תא קתנל רוסאו 

דיתעהו רבעה ,שדחהו ןשיה לש תודחאה לעו רשקה לע הז םע רומשל ונילע 

תועיפשמ תונושל המכו ,תומוא םיעבש ךותמ םיצבקתמו םיאבה ,ונא אקודו .דחי םג 

,תפיוזמ תירבע וגלש תירבעה היהת אל ןעמל ,וננושל לע רומשל ונילע ,ונחור לע 

.לארשי רוקממ תירוקמ תיאמצע ןושל אלא ,הרז הבשחמל שובל ,הישרשמ תקתונמ 

שגנ ,דחי השדחהו הנשיה ןושלב ןינב תדובע לש הנש םישמח ידחא 

רקחמה תואצות לכ תא דחאיו םכסיש ,יאמדקא ןולמ• תנכהל תעכ ןושלה דעו 

דלחמ תא עבקי הז לודג לעפמ .תירבעה ןושלה רצוא תעיבק םשל הריציהו 

,םיללכו םיחנומ תעיבקב הליגרה ותדובע די לע ,תואבה םינשל דעוה תדובע 

.ןשומשו ןושל תורוצל ,אטבמל ,ןונגסלו קוסיפל ,ביתכלו בתכל םיקוח תחנהב 

ררבל ךירצ וניתורוקמבש ינושלה רמוחה לכ דוסי לע .תונבהל ךירצ הז לודג ןולמ 

"דדוהידב רזעילא ליחתה וז ךרדב .דיתעבו הווהב ונייחל לגוסמה תא וכותמ 
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ןוויכב ךישמהל ונילע וז ךרדבו 'לודגה ונולמב ,םינש המכ ךשמב ןושלה דעו אישנ 

םינינועמה תוחוכה לכ דוחא ךותמו ףסונה ןויסנה יפ לע ,היחה תימואלה הרטמל 

.הרופישבו וננושל תייחתב 

םימכחלו ןושלה דעול ןינע וניא ,ותנכה לא םישגנ ונאש,הז לעפמ 

ונל תושורד םתכימתו םתר!עש ,דבל םינבדנל םג ןינע וניאו ,דבל םידמולמלו 

םינינועמ ונלוכ יכ .המואה לכל אוה ןינע אלא ,השעמל הבשחמ איצוהל ידכ 

ןושלה תעבוק המוצע ,דדמב יכ .וננושל לש התשודקבו הקוידב ,היפויב ,התרהטב 

האטבמב תקיודמ יתלב ןושל ,הבשחמה תא תמצמצמ הינע ןושל .הבשחמה תא 

תורמ תויועטו םינינעהו םיגשומה תעבהב קוידייא תמרוג התעבה יכרדבו 

םרוג ,הב תועוטנה ,תוירוקמה היכרדמ ןושלה קוחיר ؛והער תא שיא תנבהב 

תורוקממ ןושלה תוקחרתהו ,ונתבשחמ תודחא תסירהל הזבו התודחא תסירהל 

,תישונאה הירוטסיהבו ץראב ונתוכז תדועת איהש ,תורפסה ןושלמ ,ונלש רבעה 

תוברתה ינב תא השועו תינחורה ותשורימ ידוהיה תא תלדלדמו תששורמה איה 

.םילשונמ םש ילב ינבל הקיתעה 

רמשמ .ןושלה דעו תדובעב הל ינויחו ידוסי ןינע ,בר ןינע ,המואה לכ 

ילעב תכימת ,המואה לכ תכימת ונל השורד ןכ לעו ,ונחור רמשמ אוה וננושל 

ץעווהל ןוצרב ,תינושל תעמשמב םעה לכ תכימתו םיעצמאבו הצעב תלוכיה 

ונגושל תא רפשל ונתפיאשב ,ותלוכיב שיא שיאו ,וגוחב שיא שיא ךומתלו ונתא 

יירוח-ןב אוהש-ימ ןיאו ,ותצע תא לבקל םינכומ ונא ןיאש םדא ןיא .הרישעהלו 

.וז תידוסי הדובעב רוזעלמ "דוצמה ןמ רטפהל 

:םיאלפנה םיגשיהה דחאכ שארב ןושלה לעפמ דמוע ץראב ונתייחת לעפמב 

לע רומשל ונילע .תורוד המכ התמכ החכשנ התויה ירחא ,ונושל לא םע תביש 

תורודב ונל התכיחש ,וז ןושל אצמת ןעמל וניתוחוכ לכ תא ץמאלו הז יחצנ גשיה 

.התשודק לעו התרהט לע ,היפוי אולמ לע ,הילע רומשל עדויה םע ,תולגה 
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