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 לדיא השמ

 ןרפש הדוהי רדנסכלא 'ר
 ותוגהב הלבקה לע םירוהרה -

 י הלבקו הכלה

 .הבשחמ ךרדו הנומא תניחבמ וסיסבב הדמע הלבקהש ,ףיקמ םייח לעפמ ךירעהל לק אל

 תודוא לע םירוביחה תרדסב הייוטיב תא האצמש תיללכה השיגה רשאכ רתוי השק רבדה

 .הז םוחתב רקוחכ ילע תלבוקמה וזמ תודחא תודוקנב הנוש ןרפש ברה רביחש הלבקה

 םימוחתב תובר תויוכז תלעב ,יתרכהש תוישיאב רבודמ רשאכ םייתעבש רבדה השק

 ברה לש וכרד היואר ישוקה תורמל ,םלוא .הבורמ םייח תמכחו ישונא םוח תלעב ,םינוש

 .החמצ איה הכותבש רתוי תיללכה תרגסמה לשב ןהו ותשיג לשב ןה תנזואמ הגצהל

 .רוריבלו הטלבהל דחוימב תויוארה תודוקנ המכב ךשמהב זכרתא

 ולעפמל המלשהה ךרדב הלבקה רואית םוחתב ותוליעפ הרושק הנושארבו שארב

 רבודמ .באה לש וריכזמכ ,ןבה חמצ וכלהמבש ,ןרפש באז לאלצב 'ר ,ויבא לש קימעמה

 ינוצרב וז תרגסמב .הבר הרכהלו ינברה םלועב בל תמושתל הכזש קהבומ יתכלה לעפמב

 האמה לש םירשעה תונשב רקבמ היהש ,ויבא תודוא לע ברהמ יתעמשש רופיס רפסל

 ץמאינ וגריט הרייעב הרבעש
 םע ימלשורי דומלת דומלל ידכ - יתדלונ הבש הרייעה -

 רבודמ .ישאי ריעב םורגופב 1941 תנשב ךכ רחא הפסנש ,רבלג תחפשממ םכח דימלת

 רתויב השקה זוגאה אוה ימלשוריה עודיכו ,ןוויכ לכל רטמוליק םינומשכ לש העיסנ לע

 ול ויה לבא ,הכלהה םוחתב םניאש םירוביח חינה אל באז לאלצב ברה .יתכלהה דומילב

 ,ישוהובמ יברה םשב עדונש הרוגידס תלשוש יאצאצמ ידיסחה ברה םע םיבוט םירשק
 לש הבר ,רעללור יכדרמ םייח ברה םע םג ,רתיה ןיב ,םירשק רשקו רקיב ורצחבש

 ביבא לתב תינמור תוברתל זכרמב 2008 תנשב ךרענש סוניכב תינמורב םרוקמב ורמאנש םירבד,

Carol iancu, Alexandra Safran, ο viata וקני לורק 'סורפ לש ורפס לש תינמורל םוגרתה לגרל 

de lupta, ο raza de lumina tr. Ticu Goldstein (Hasefer, Bucuresti, 2008). 
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 לדיא השמ י

 םהש ,הלבקה םוחתב םירוביח םג חינהש בושח הכלה שיא ,הפוקת התואב ץמאינ-וגריט

 .תרחא תונמדזהב ךיראהל הווקמ ינא םהילעש ,תודיסחל תמיוסמ הייטנ ילעב

 .הלבקל ותוא בריקש ךלהמה לע דיעהל ידכ תינחורה ותוחתפתה יבלש תא עדוי ינניא

 וניא ,םירשעה האמה לש םיעבראהו םישולשה תונשב ויתוסמב ןייעל יתלוכיש המב ןויע

 יתפרצה ורפס םוסרפ םע 1960 תנשב בתכב תשממתמש ,תרחואמה תוחתפתהה לע דמלמ

 ולעפמש ירה ,תיתכלה הביתכב ודי חלש אל ןרפש רדנסכלא 'ר יכ ףא .הלבקה לע ןושארה
 תירב תב הלבקב האר אוהו ,הכלהב קוסיעה תא םילשמכ ויניעב בשחנ הלבקה םוחתב

 אוה ךא ,יסקודותרואה ידוהיה םלועה תרגסמב הילאמ תנבומ השגדה יהוז .הכלהל הנמאנ

 .ברה לש ולעופל ליבקמב חתפתהש הלבקה לש ירוטסיהה רקחמב תוחפ הברה ןבומ

 העיפוה הלבקה יכ התיה תובר םינש ךשמב םירקוחה לע תלבוקמה החנההש דועב

 םלועה םע התרחתהש ,תיתימ-תיטסונגה השיגה ןיבו םינוש תודוסי ןיב הזיתניסמ האצותכ

 ינש ןיב דוגינה תא לעופה לא חכהמ האיצוהש תואתבשה החתפתה רבד לש ופוסבו ינברה

 לש ויתועדש תורמל .תומלועה ינש ןיב תידוסי הינומרה האר ןרפש ברהש ירה ,תומלועה

 יכ חינהל ןיא יתעדל ,ול תועודי ויה תואתבשה לע ויתועד ןכו הז אשונב םולש םשרג

 .הכלהה לש תועמשמה תקמעה לש ךשמהכ אלא םולש לש וזל הבוגתכ החתפתה ותשיג

 ."הכלהה לש הקמוע" איה הלבקה ,וירוביחמ דחאב בתוכ אוהש יפכ

 םירוביחהש ירה ,בתכה לע םתוא ולעהש הלא ןיב היה ןרפש ברהש ,ויבא יבתכמ הנושב

 ,לבוקמ לש םירוביח תוחפ םהב תוארל שי ךכ םושמ .תיתפרצב םרוקמב ובתכנ הלבק לע
 ינכות ךשמה תעדות שי םא םג יכ תדמלמ וירוביח תאירק .הלבקה תודוא לע םירוביח אלא

 תנווכב ןיא ,תימראבו תירבעב לודגה הבורב הבתכנש הלבקה תורפסל הלא וירפס ןיב

 החנה אלא ,דח שוריפ התוא שרפמ וא תילבקה הריציה תא ךישממ אוה יכ ןועטל רבחמה

 ,תיתפרצב םיאצמנה םייללכה םירוביחה ראשכ אלש םלוא .דבלב הנכות תא גיצמ אוה יכ

 לע ןושארה ורוביח םוסרפ דעו ט"יה האמה יהלשמ םידוהי אלו םידוהי ידיב ובתכנש

 וא וז היפוסוליפל ברוקמש םוחת וא ,ומצע ינפב םוחת הלבקב וארש ,1960 תנשב הלבקה

 .ןפוד תאצויו תירוקמ איה הכלהל הלבקה לש הקומעה הקיזה לע השגדהה - תרחא
 הנניא וזמ וז ךכ לכ תונוש תוידוהי תויתורפס תורוצ יתש ןיב םאותה תשגרה ,קפס ילב

 היפוסוליפה ןיב הריתס ןיא ,ותעדל .ברה לש תללוכה ותשיג תא תנייפאמו ,הגירח

 תוחפל ,קיזחהש ימכ ם"במרה תא הנומ ףא אוה םירקמה דחאבו ,הלבקה ןיבו תידוהיה

 היה ם"במרה יכ החנה ןאכ ןיאש שיגדהל ינוצרב .תוילבק תועדב ,תמיוסמ הפוקתב

 ץומיאב אלא ,הימדקאב ם"במרה ירקוחמ המכ ןיב ףא טשפתהל הלחהש העד ,ןוקיטסימ

 רחא םוקמב .ג"יה האמה לש םיעבשה תונשב לחה ,הב ולגד םימיוסמ םילבוקמש העד

 םיאשונל זמרכ הבכרמ השעמו תישארב השעמכ סדרפה לע ם"במרה ירבד תא שרפמ אוה

 לע ונגהש הלא וא םילבוקמה תא הכלהה ישדחמ ןיב הנומ אוה רחא ןוידב וליאו ,םיילבק

 םשב רסומ אוהש םירבד תובקעב .וראק ףסוי 'רו ם"במרה ,אישנה הדוהי 'רכ ,הלבקה

 תחא תומילשמ הלא תויורפס יכ ףא ,היפוסוליפהו הכלהה ,הלבקה ןיב תודחא שי א"מרה

 .התוער תא
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 אי ותוגהב הלבקה לע םירוהרה - ןרפש הדוהי רדנסכלא 'ר

 תיתכלהה הטילאב תפסונ תורפס תוחתפתה לש האצות הז םאותב תוארל ןיא םלוא

 תובקעב בוש .הכלהה ,הלש יזכרמה קוסיעל הקימעמ תועמשמ עיצהל השקיבש ,תידוהיה

 קלח איה הלבקה יכ ןרפש ברה סרוג ,הנליומ ןואגל הנווכה הז הרקמבו ,םילבוקמה
 םילמב .התומלשב התוא דומלל םידוהיה לע הבוחו ,יניס רהב הנתינש הרותהמ ילרגטניא

 לש ףתושמה ןרוקממ תעבונש הקומע תודחאמ האצות אוה םאותה יכ איה ותחנה ,תורחא

 םירקוחהש תירוטסיהה תוחתפתהה תנבהב ,ותעדל ,ךרע ןיא וז הניחבמ .תויורפסה יתש

 תכשמנו תכלוהש תחא תינחור המגמ האור אוה .הלבקה תודלותב ףושחל םישקבמ

 יגוה לצא םג ןבומכו ,הירדנסכלאמ ןוליפ הז ללכבו ,ח"יה האמב תודיסחה דעו ארקמהמ

 .השדחה הפוקתב םייסקודותרוא תועד

 תידוהיה תיטסימה תורפסב םידקומ תוהזל רשפא ,תינומרההו הפיקמה ותשיג תורמל

 רוקמ הווהמה ,רהוזה רפס אוה הז םוחתב טלובה רבדה .דחוימב ובל תמושת תא וכשמש
 טטצל הברמ אוהש ,תירהוזה תורפסה דבלמ .וירוביחב תואצמנש תוינפההמ דאמ הברהל

 תורפסל תומוקמה יארמ לש תופסותב תוילגרמ ןבואר ברה לש ולעפממ טעמב אל עפשומו

 ארוקה לש בלה תמושת תא הנפמו רזוח אוה ,רהוזה תא ותרודהמב םייוצמה תינברה
 .הנליומ ןואגה לש ותשיגל

 הרואנ הלבק

 יגולואתה וכוניחמ קלח קפס ילב איה וז תורואנ .הרואנ איה ןרפש ברה גיצמש הלבקה

 לש הרושב הרישע האירקמ םג ךא תינויצה תוליעפב ותוברועממ ,ותוריעצב הניוב לביקש

 לרק ,ןוסגרב ירנה םיפוסוליפה לשו ,תישיא ריכה ותואש ,דיורפ דנומגיז ןוגכ תועד יגוה
 רחא תובר םינש .הניוב ותוהש לש ןיינע קר וז האירק ןיא םלוא .לרסוה דנומדאו רפסאי

 ,םולש םשרג ,וטוסאק ד"מ לש הלא ןוגכ ,תודהי ירקחמ לש הרוש אורקל ךישממ אוה ךכ
 וא טכיל בקעי ,ץדי לאגי ,ןייטשלקניפ סיאול ,ןולא הילדג ,ןמפיוק לאקזחי ,ךברוא א"א

 וא ;רוניד ןויצ-קו רעב קחצי ,בונבוד ןועמש תידוהיה הירוטסיהה םוחתבו ;יקסרבט קחצי

 לש םינושה םימוחתב םירקחמ ןהו ,הדאילא ה'יצרימ לש הלא ןוגכ ,תותדה םוחתב םירקחמ

 לשו ,ןמטרופ ףלודא תינחורה תוניינעתהה לעב ירציוושה דמולמה לש הלא רקיעב ,עדמה

 - עדמה יאצמממ המכל םג החותפהו הרואנה ותשיג .ןדרש הד ראייט יתפרצה דמולמה

 ויעגמ לש האצותכ םג החתפתה - שרופמב תיחדנ תיטסיניוורדה היצולובאה תרות יכ ףא
 ישארה ברה ותויהב ץראל ץוחב ויתועיסנמ קלחכ ,ידוהי-אלה ינוציחה םלועה םע םיברה

 ותוא הברק תינויצה ותוליעפ םג יכ קפס ןיא .הבנ'ג ריעה לש הברכ ךכ רחאו ,הינמור לש

 ולעפש תוחוכ ינש לע רבדמ אוה ,םעה דחא תובקעב .וציפה היגיצנש תונויערל
 השעמל .הדגאו הכלהל ,קילאיב תובקעב ,םתוא רשוק אוהו ,האובנהו הנוהכה :הירוטסיהב

 תא הז םימילשמו הפוקת התואב םילעופש תוגוז לע תססובמה תידוהי הירוטסיה עיצמ אוה

 רוהנ יגס קחצי 'ר ונבו ד''בארה ,זנכשאב סמרוומ רזעלא 'רו דיסחה הדוהי 'ר ןוגכ ,הז

 .הפוריא חרזמב הנליומ ןואגהו ט"שעבה וא תפצב וראק ףסוי 'רו י"ראה ,סנבורפב

 תוינפההו האירקה ףקיהב קר אל הנושארבו שארב תאטבתמ הלבקה לש תורואנה םלוא
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 לדיא השמ

 ,עדמה לש תמאה תא תמאות הלבקה יכ םיבר םירקמב המצע לע תרזוחה הנעטב אלא

 הלבקב דאמ תחוור וז הסיפת יכ קפס ןיא .תואיצמה הנבמ תא תפקשמ איה ךכ םושמו
 ברה תעדל םלוא .יפיצפס יוביגל תוכוז ןניאש תוינללוכ תונעטב םש רבודמ ךא המצע

 הקיזיפה תא הז ללכבו ותוא ןיבה אוהש יפכ ינרדומה עדמה תא הלבקה תמאות ,ןרפש

 תועמשמ לעב ןוידל סנכיהל לוכי ינניא הקיזיפה םוחתב ייתועידי רצוק תאפמ .תיניערגה

 יכ ןייצל שקבמ ינא ,םוקמ לכמ .םירחא םירקוחל הנעטה תומיא תא ריאשמ ינאו ,אשונב

 קאמירפ לאוי לשו טאמ 'ח לאינד לש וזל ברה לש ותנעט תברקתמ ,הז אשונב
- 

 יאקיזיפ

 בושח דמולמ ,תאז תמועל .םימוחתה ינש ןיב הברק ואצמ םה םגש ,תירבה תוצראמ עודי

 השיג טקונ ,תיתפרצב םה םג ובתכנש םירוביח לש הרדסב ,ןלטא [ירגה] ילתפנ ,רחא

 .תילבקה וז ןיבו תיעדמה השיגה ןיב תודחב הדירפמה ,ןיטולחל הנוש
 הלבקהמ קלח תא ברה לש ותייארב םימעפ המכ תאטבתמ הרואנה השיגה לש הריחמ

 םלש ףנעל דה אוצמל ארוקה לע השקי וירוביח לכב .תישעמה הלבקל הנווכהו ,יתיעבכ

 ,םיישעמ םיכרצל םיילבק תונורקע לש םושייה אוהו ,םילבוקמהמ המכל תועמשמ לעבו

 .היבדלומב ברה לש ותביבסמ םיקידצ ףאו תודיסחה ירוממ םיבר םג תאז ושעש ךרדכ

 דבכנ םוקמ איה םג הספתש ,הלבקב תפסונ המגמ לש הגוציי לע השקמ םג וז תורואנ

 .הלבקב ינומידה םלועה לש ותוליעפו והנבמ וא ,ערה תרות איה ,םייזכרמ הלבק ירפסב
 הבש ,האושה ןמזב הינמור תודהי לש ינחורה הגיהנמכ ברה לש השקה ונויסנ תורמל תאז

 אלל הלבקה לש הגצהה איה הז רשקהב הנטק אל הישוק .הינמור ידוהימ םיבר וחצרנ

 קוסיעה .םידוהי-אלה לש תוחנה םדמעמ הז ללכבו ,הלש רתויב םייטסירלוקיטרפה הידדצ

 תשקבמש המגמל םילפאל םיבשחנש םידממ לצב ריאשה הלבקה לש "ראומ"ה קלחב
 הלובחתכ גצומ ערה ,ט"שעבה תובקעב .לארשי תרותמ טבינה רואה תא תוארהל

 .בוטה תא טילבהל התרטמש

 םיאשונה דחא לש ותגצה לע םג ושקה תיאפוריא-זכרמה תורואנה לש היתורוא

 תילבקה תורפסב יזכרמ קלחכ ,תיהולאהו תישונאה ,תוינימה איהו הלבקה לש םייזכרמה
 ללכב תודהיב וברו-ורפ לש הוצמה תויזכרמ לע הנוכנה השגדהה תורמל .היתורודל

 .לצב ירמגל ראשנ ,גוויזה וא דוחייה דוסש ירה ,וירואיתב היוצמה השגדה ,טרפב הלבקבו

 קלח ךפה אוהו ,אשונה לע םינוש םינויד םיקיזחמ םיינאירולה םירודיסהמ הברה ,עודיכ

 דיורפ םע ותורכיה םג .םיבר םילבוקמ לש ישעמ-דאמה םג חינמ ינאו ינויערה םמלועמ

 .וירוביחמ רכינ רשאמ רתוי הברה טלוב םוקמ הז אשונל תונקהל ולכי ותטישו

 הינומרהו תודחא :הלבקה

 רסומה תרות וא תוגהנתהה ךרד יבגל היתועצה ונייהד ,הלבקה לש םירחאה הידדצ תא

 הינומרהה תועמשמ .תינומרה הרוצב ברה האר ,תוהולאה םלוע תא הייופימ ךכמ תוחפו

 ,תודהיה לש רבד לש ופוסבו ,הלבקה לש המלוע סיסבב תדמוע תידוסי תחא הסיפתש איה

 ,היצזינומרה לש ץמאמ אלל ברה עיגמ תאזה השיגה לא .ןהיתורוצו ןהיתופוקת לכב

 תוטבינש תונושה תושיגה ןיב תורשפמה תועדו תונומא לש תכרעמ לש התאיצמ ונייהד
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 גי ותוגהב הלבקה לע םירוהרה - ןרפש הדוהי רדנסכלא 'ר

 םג היוצמ םילבוקמ ןיב תועד יקוליחל תועדומ .רתויב תינוגברהו תפעוסמה תורפסהמ

 םיחוכיו לשמל ויה .תונוש תורוצב םהב ולפיט םילבוקמהו תורודה ךרואל הלבקב היוצמ

 תוריפסה תסיפת ןוגכ ,ויניע תוארכ עירכה לבוקמ לכו תונוש תולוכסא ןיב םיפירח

 הסינש ,וריבודרוק השמ 'ר אוה םהיניב בושחהו ,םילבוקמ ויה םלוא .םילכ וא תומצעב

 רתויב םיבושחה היבלש ינשב רקיעב תויוצמה תונושה תועדה ןיב ףתושמ הנכמ אוצמל

 בחרה דענמל וסחייתה אלש םילבוקמ ויה .השדח הזיתניס הרצונ ךכו תירהוזה תורפסה לש

 ינפב השעמל תדמועה תללוכ הסיפתמ קלחכ םהיתועצה תא ועיצהו תונוש תועד לש

 וא י''ראה תלבקל יתנווכו ,רהוזה רפסל שוריפמ קלחכ םעפ ידמ תגצומ איה יכ ףא המצע

 םילבוקמה וכמס וללה םירקמה לכב .וטאצול םייח השמ 'ר תעדכ ,תפקמ תולגתהמ קלחכ
 .תרחא וא וז הרוצב וחתונו וטטוצש תילבקה תורפסהמ םימיוסמ םינויד לע םהיתועד תא

 םילבוקמל תובר תויוסחייתהב םיפוצר וירפסש תורמל .ןרפש ברה לש וכרד ךכ אל
 'רו ב'צידרבמ קחצי יול 'ר ,ט''שעבה דוחייב ,תודיסחה יקידצ לש ןהו םינושה תונחמהמ

 תחנה .דחאמה אלא בל תמושתל הכוז םהיניב דירפמה אל ירה ,ידאלמ ןמלז רואינש

 תגצומ וז תודחאו ,ןרפש ברה לש וירוביחב םינוש תומוקמב הרורב איה תינויערה תודחאה

 התוא םיגדהל ךרוצ שי יכ סרוג אוה םנמא .החיכוהל ללכ ךרוצ ןיאש הילאמ תנבומכ

 אלא םיטרופמ םיקומינו םיבחרנ םיטוטיצ אלל תאז ךא ,ולצא םינודינש םינושה םיאשונב

 תוינויחה לש דוסיכ תוחתפתה האור ברה ןיא .םירבדה תותימאב קומע עונכשמ האצותכ

 המכסהה אלא ,הלבקב בושח דוסיל םיבשחנ םניא תועדה יקוליח םצע םגו ,תידוהיה

 חתופ הלבקה לע וירוביחמ דחא .םינווגמהו םירישעה תומלועה ןיב ,ותעדל ,תמייקה

 תודחא איה תואיצמהש ןוויכ תודחאה לש הנירטקודה וא הטישה איה הלבקה יכ הרהצהב

 תימניד תידדה הרידח יהוז .םידחאתמו םיבלתשמ הארנ יתלבהו הארנה הכותבש"תללוכ

 תוסיפתל וירואיתב רוזשש ימנידה דוסיה תא שיגדהל שי ."היח איה תואיצמה יכ תדמלמה

 הקיטסימ-וינואהמ הנושכ תידוהיה תוקבדה תא ותייאר תא הז ללכבו ,תונוש תוילבק
 םג לאה תא הנכמ אוה תודיסחה תובקעב .תוידוהי אל תוקיטסימב ,תיטטסכ תראותמש

 םיאצומ ונאש יפכ ,תראותמ תויחה .יחש המ לכב אצמנכ ראותמ אוהו ,"םייחה ייח"יוניכב

 תועמשמ לעב ןוימד אוצמל ברה שקבמ ךכבו ,חכל תבשחנש הדוקנבו ,רואכ ,תודיסחב

 אשונ יכ ןייצל שי .הסמה ןיבו היגרנאה ןיב הקיזה לע ןייטשנייא טרבלא לש ותעד ןיב

 .חישמ לש ורוא ןוגכ ,ןרפש ברה לש וירוביחב תויגוס המכו המכב הנשנ רואה

 לאה תא ריכהל םדאה לש תורשפאה תאו רדסה תא החיטבמש איה וז תיהולא תוחכונ

 תורשפאה תא ,דחוימ רוציכ ,םדאל קינעה דיחיהו דחאה לאה ,ותעדל .ויתולועפ תאו

 גשומ םיבר םירקמב .היתויופעתסה לכב תפקתשמה תללוכה תודחאה תא תוארל

 רוציל בשחנ ולוכ םדאה .ויתולועפו םדאה רואיתב יזכרמ דיקפת אלממ תוילטוטה

 ייחכ לאה םע רבד לש ופוסבו ,לכבש םייחה םע הקיזל סנכיהל וילע הזכש רותבו ,יתודחא

 הרושק וז הנבה יכ סרוג ברה .דוס אוה לכהו ,לכה לש ,דוסיה תא דוסב האור אוה .םייחה
 ירקיעה ורוקמבש ,רוריבה גשומב האור אוה .י"ראה תלבק יפל השודקה תוצוצינ יוליגב

 לש ךילהת לע העבצה ,ירמוחה וא ינומידה ןיבו השודקה ןיב הדרפה אוה ינאירול-ילבקה

 לאגנש םלועה .ישעמ רשאמ יתרכה רתוי יפוא ילעב םיכילהת ונייהד ,הרהבה וא המלשה
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 לדיא השמ

 ןרפש ברה יכ עובקל רשפא הבר הדימב .ףוקש םלוע ועמשמש ררובמ םלועכ ראותמ

 הכותב תדגאמה הייארל הלבקה תכפוה ךכ .ינאירולה םיגשומה םלועל ידיסח שוריפ ץמיא

 ןוחצנה איה הלואגה ,רחא םוקמב ןייצמ אוהש יפכ .הפוקש תיסחיו הפיקמ םלוע תנומת
 איה הלואגהו תעדה ןיב הקיזה ,ןכאו .תיהולא םג איהו איה תחא תמאהש ןוויכ תעדה לש

 הנבהו עדימ םלוא .ליבונר'צמ םוחנ םחנמ 'ר לצא הרמתשנש ט"שעבה לש הרותהמ קלח

 .ילנוסרפ לאב םג הנומאל העגה אלא ,הזוניפש חסונ תואיצמה תרכה קר םניא

 הירוטסיהו הלבק

 תודהיה לש תירוטסיה תוחתפתה תוארל ןויסנ ןרפש ברה לש ותשיגב ןיא ,ליעל רומאכ

 שקבמה םירוביחה דחא תחיתפ לש תרתוכל תועדומ ךותמ תאז רמוא ינא .הלבקה לש וא
 רוציכ" םדאה לע רבדמ אוה וירוביחמ דחאב ."הלבקה לש ירוטסיהו יתטיש רוציק" רוסמל

 ירוטסיהל עבטה תא ךפוה אוה ,הירוטסיהה ךותב עבטה תא רידחמ אוה ירסומו ישפח

 ."הרדעהב תבלתשמ הירוטסיהה לש התואלמ םש םוקמ ,תיפוסה ותילכתל ותוא איבמו

 האורש ,הדאילא ה'יצרימ לצא היוצמה וזמ תודהיל הנוש השיג רבחמה עיצמ ךכב

 תיעבטה השיגה תמועל הירוטסיהה לש השדחה הכרעהה תא תודהיה לש התמורתב

 הירוטסיהה לש התלחתה ,ןרפש ברה תעדל .תויאכראה תותדה תא ותעדל תנייפאמה

 וב שיש ,ברק הדש איה הירוטסיהה .לאל םדאה לש תוביוחמה תשגרהבו אטחה תעדותב

 קבאמו ,ותוא דובעל םג בושו אוצרב קבאמ ידכ ךות לאב םדאה לש דרמה תעדותל םוקמ
 ,תירלוקיטרפה לארשי תלואג ,ברה תעדל ,ונניא הירוטסיהה לש המויס .םירוסיי הוולמ הז

 ךופהי םדא לכ םא םג הדוחיי לע רומשת המוא לכש העמשמש ,תיללכ הלואג אלא
 לש תימינפה הדוקנה וא תומואה בל םה לארשיש ןוויכ ,וז הלואגמ קלחכ לארשיל

 .ולוכ םלועב לאה תוחכונל םוקמ תריצי ותרטמו תושונאה

 ,ודיקפתו לארשי םע לש ותרושבל תועדומ לש הריצימ קלח איה הלבקה לש התצפה

 וז השיג .תודוסה תא תפשוחה ,היולג ,תירטוסקא המכחל ללכ ךרדב תבשחנ הלבקהו

 הביבסב וכרד תישארב לעפש ,רבחמה לש ידיסחה עקרה תא איה ףא הריכזמ הלבקל

 קחצי םהרבא ברה לש םהיתושיג תא םג הריכזמ וז תירטוסקא השיג .ללכ ךרדב תידיסח

 תועודי ויה םהיתועדו ,ידיסח עקר לע וחמצ םה םגש ,גלשא הדוהי ברה לשו קוק ןהכה

 הרוצב םתצפהו םרוקמב םיירהוזה םיטסקטה תרהבהב לגד גלשא ברהש דועב םלוא .ברל

 לעפ ןרפש ברהש ירה ,תירבעב ויתונויער תא ץיפה קוק ברה וליאו ,םידוהיה ןיב תרבסומ

 םג וירבד לש םימוגרתל גאד יכ ףא םינוש םירוביצב תונוש תופשב תונויערה תצפהל

 עשוהי םהרבא לש היגולואתה תא ןרפש ברה לש ותשיג הריכזמ תוניחב המכמ .תירבעל

 .ולוכ םלועל החותפה השדח תיגולואת הפשל םיידיסח םיחנומ םגרתל הסינש ,לשה

 תורפס תוחפ הברה איה הלבקה יכ איה הלא םיינרדומ םירבחמל תפתושמה הנומאה

 תוינחור לש גוס אלא ,תוידוחיי תורטמו םינחבומ תונורקע תלעב ,המצע ינפב תדמועה

 ןהו תירבעב ןה התוא ראתל רשפא רשא הלוכ תודהיל ףתושמ הנכמ תאטבמה ,תידוהי

 .ולוכ םלועה ינפב הגצהל תנתינ איהו ,תרחא הפש לכב
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