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2003-1948 ,לארשיב יחרזמה קבאמה תירטש םולש ימס 
.םידומע 388 .2003 .דבוע םע :ביבא־לת 

*בלכ־ןאהד טיירנה 

,םיצוביק לע ,האושה לע םיטרס ידמ רתוי ושע םא םעפ ףא לאשי אל יזנכשא" 

ילואש ןוחטיב רסוח שי םיחרוטה ונל קר .הרשע דוע השעי אוה ,ךפהל .אבצה לע 
[ב"דה - םירבדמ םירוחשה םירתנפה] הזה טרסה .םיפייעמ ונחנא ילואש ,ונמזגה 

".ונממ המידק ןוידה תא ךישמהלו ןירקהל ,תחקל רשפאש ירוטסיה ךמסמכ ונל בושח 

,10.1.2003 ,"ביבא־לת" ןותיעל ,סל'גנא־סולמ ,בומרבא יתא םע ןויארב תירטש םולש ימס) 

 .(http:// www.tam.co.il/10_l_2003/magazinl.htm

,לארשיב יחרזמה קבאמה תירטש םולש ימס לש ורפס םוסרפל הקדצהה יהוז 

- ךופהה ןוויכב םילהנתמש רקחמו תרוקיב לש תבחרתמ הרדסב רפס דוע :2003-1948 

לע םייזנכשא דסממו םירקוח לש אלו ,םיזנכשאה לעו דסממה לע םיחרזמ לש טבמ ךותמ 
.םיחרזמה 

תירבעב ומסרופ התרגסמב רשא ,םינומשה תונשב הלחהש ,וז המגמל ףרטצמ תירטש 

תאצוה) היגולואידיאו הירוטסיה - ילארשיה עונלוקה - טחוש הלא לש םירפס ינש 

־םידוהיה - בהנש הדוהי לש רפס ;(2001 ,םדק תמיב) םירוסא תונורכיזו (1991 ,תורירב 

םתכירעב ,לארשיב םיחרזמ םירמאמה תפוסאו :(דבוע םע)תוינתאו תד ,תוימואל :םיברעה 

.(2002 ,רילךו ןוכמ) רלאה־יפצומ יפו בהנש 'י ,רבח 'ח לש 

ודמיל ,םר ירוא ומכ ,םישדח םיגולויצוסו ,םיילש יבא ומכ ,םישדח םינוירוטסיה 

אלא ,"רתוי הנוכנ" היפרגוירוטסיהב הניא שדחמ הביתכ לש התובישחש ונתוא 

,ידסממה רקוחה לש טבמה תדוקנמ ספתנ אוהש יפכ ,םיניינעה בצמ לש "היפרגוטילופ"ב 

תונרתחב תנייטצמ ותביתכש ,יתרוקיב רקוח אוה תירטשש קפס ןיא .יתרוקיבה רקוחל דוגינב 

לש ףיצר ךשמה אוה 2003-1948 ,לארשיב יחרזמה קבאמה רפסה ,וז הניחבמ .תמחול 
.(םיטרסו םיריש) םייתונמאהו םייטסיצילבופה וימוסרפ 

לש קבאמה תודלות לע ורקחממ הלוע אוהש יפכ ולש רפיסה תא ונינפל חטוש תירטש 

2003 דעו ןכל םדוק טעמ ףאו ,הנידמה םוק זאמ םתיילפאו םייוכיד דגנ לארשיב םיחרזמה 

.(60-52 'ע) 

תוהוזמה ,תויומדו םיעוריא ,תויוליעפו תומזוי לש ףסוא םיארוקה ינפל סרופ רפסה 

,"חרזמה תודע ינב" ,"םידרפסה" לש םרופיסמ קלחכ תילארשיה הקינורכב תורכומו 

תא דגאמ אוה ."םיחרזמה"ו "הקירפאו היסא תוצראמ םילועה" ,"םייתדעה" ,"תודעה" 

ונא .<11 'ע)"יחרזמה קבאמה תעונת" :דחא גג גשומ תחת הזה רפיסה יפ־לע םהיתודלות 

םיצפח םה םא רורב היה דימת אלש ,םיעוריאו םינוגרא לש תורכומ תורוצב םילקתנ 

קלח היה קבאמהש םינוגרא תמועל ,(םינמית,ד תלדדתסהו לבב יאצדי ןוגרא ומכ) קבאמב 

קבאמה ,(םירוחשה םירתנפה תעונתו הקירפא ןופצ ילוע תודחאתה ומכ) םמויקמ יתוהמ 

םייחרזמו (הכרעמב ,ןויריפא)םיידרפס תע־יבתכב םוסרפו הביתכ :תונוש יוטיב תורוצ ללכ 

.תויתגלפמ תויונגראתהו ירמ תולועפ ,תונגפה דצל ,םדק' תמיב תאצוהבו (דחא ןותיע) 

בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא 
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441 (2)ו תילארשי היגולויצוס 2005-ה''סשת 

תורפסו הקיטאופ ילעפמ םיפסונ הלא לע ."יחרזמה קבאמה תעונת" תרגסמב םיללכנ םלוכ 

תוקהבומ תויתאחמ תויוליעפ ,רשילא והילא לש תויפרגויב ,ןוטיב זראו לאכימ ימס לש 

סינכמ ותואש ,77 ךפהמ ןוגכ) תיתגלפמ תוגהנתה יסופד ',(םילהואה ,םירוחשה םירתנפה> 

,ס"ש לש התיילע ,י"מת לש התליפנו התמקה :("תויפלקה דרמ" הנכמ אוהש המל תירטש 

תעלנ/ל) ,"םישדחה םיחרזמה" הנכמ אוה ןתואש ,םיעשתה תונש זאמ תויחרזמ תומזוי ראשו 

קבאמה תעונת" לש ףצרב תירטש רזוש הלא לכ תא ,(יתוחא ,תיחרזמה תיטרקומדה תשקה 

."יחרזמה 

,םישנא ,םיטרפ רוכזא תועצמאב האלמ הנומת תנתונש ,תירוטסיה הקינורכ ונינפל 

ישחר וב ויה אלש הנידמה תודלותב עגר היה אלש ךכמ םידמל ונא .תויונגראתהו םיעוריא 

ןיב ללוחתה קבאמה .םיחפוקמו םילפומ םתויה לע לארשיב םיחרזמה דצמ קבאמ וא האחמ 

ויה םידוהיה ."תיזנכשאה תינויצה הינומגהה" ןיבל ברע תוצראמ לארשיל ואבש םידוהיה 

הלא .תונוכש יליעפלו םילאוטקלטניאל ,םיאקיטילופל ,םידרומל ,םיינעל וכפהנו ,םילוע 

תינויצ הינומגה" התואב םהיקבאמב םיחרזמה םיעיפומ םהבש םיבצמה ןמ תצקמ םה 
."תיזנכשא 

םיהדזמה ,פ"ממה יסופיט :םיינייפוא םיסופיט ינשל קבאמה יפתתשמ תא קלחמ תירטש 

רוכב ומכ םייחרזמ הגלפמ ישנא)"תינויצה תיזנכשאה הינומגהה" םע הלועפ םיפתשמו 

םעטמ ראודה רש ,והיעשי לארשי וא ,םישימחה תונשב י"אפמ םעטמ הרטשמה רש ,תירטש 

הבשחמה יליבומ"כ ראתמ אוה םתואש ,םיילקידר םיסופיטו ,(םישישה תונשב הגלפמ התוא 

,בילאס ידאו דרמ לש םהיגיהנמ ומכ) (11 'ע> "הביטנרטלאהו האחמה ,תרוקיבה לש שעמהו 

.(םילהואהו םירוחשה םירתנפה תעונת 

םישנא םניא - "הלועפ יפתשמ" ־ םיפ"ממ <הב קר אלו) תילארשיה היצאיצוסאב 

,הצרעה ףאו תוהדזה םיררועמ ,םתמועל ,םילקידר .הטעמה ןושלב ,הכרעהלו ןומאל םייוארש 

ביתנב תירטש ונתוא ךילומ ךכ .םהישעמב םילמסמ םהש הברקהה תונוכנו ץמואה ללגב 

,"קבאמה תעונת"ב קלח םילטונש ,םיליעפה םיחרזמה ובש ,"םיער"ו "םיבוט" לש ימוטוכיד 

םיטסיביטרגטניא תמועל דסממ ידגנתמ םינלדבל ,םיטסינוטרופוא תמועל םימחולל םיניוממ 

.הלועפ יפתשמ 

םיגיהנמהו תוגלפמה ,תועונתה לע תמשוימ איהש לככ תשטשטימו תכלוה וז הימוטוכיד 

.ידמל תכבוסמו תבכרומ הנומת תספות המוקמ תאו ,םייחרזמה 

תיתרבחה האחמה תלבוה תעב םילקידרכ םיראותמ ,המגודל ,םירוחשה םירתנפה 

ירבחל וכפה דציכ תירטש ראתמ ךשמהב .(לארשי תודלותב רתויב תיתועמשמכ תראותמה) 

לש הקימנידב הלא םייוניש .(178-119 'ע> ונגרבתה ףאו םיאקיטילופ םע ובברעתה ,תסנכ 

.הלועפ ףותישל תוילקידרמ הגיסנכ םיהוזמ םניאו ,תשדוחמ הכרעהב םיכוז םניא םירתנפה 

האחמה תודלותב רתויב םיילקידרה ויהש ימכ םוקמ תירטש לצא רומש םירוחשה םירתנמ 

ןייפאל הלוכי תוילקידרש ,ס"ש תא וחותינמ ררבתמ דוע .וראשנ ךכו ,לארשיב תיחרזמה 

"ןוטלשל דרמ ןיב" היוצמכ תראותמ ס"ש .דסממה ךותב לעופו תסנכב בשויש ימ תא םג 

ינש לע תירטש חסופ תאז לכב ?םילקידר לש היגטרטסא אל םא ,דרמ והמו .(232 'ע> 

תילארשיה הקיטילופב ס"ש תעונת לש התיילע תא ןיבהל דואמ השק" :רמואו םיפיעסה 

.(243 'ע> "...לדומ לכמ טעמ ס"שב שי .תויטילופ תועונת רקחב םימייקה םילדומה יפ־לע 

,<256 'ע> "?תילאקידר תיתרבח העונת איה ס"ש םאה" הלאשה חכונל ס"ש לש חותינב 
יתגצהש תודוסיהו םיאנתה יפ־לע תיתרבח העונת הניא ס"ש" :תוצרחנב תירטש בישמ 
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התסינכ זאמ הלשממ לכב הפתוש התייהש ,ןיטלש תגלפמ הנושארו שארב איה ס"ש .ןאכ 

לכב תרצוי איה ,תילקידר הניאש יפ־לע־ףא ,ךכיפל .(258 'ע> "2003 דעו תיטילופה הריזל 

ןוגכ ,םיילקידר םירתכ הישעמל רושקל הברמ תירטשו ,(259 'ע) םיילקידר םיטקפא תאז 

לש דחאה הדצמ וז העונת .(259 'ע> יערד ,הגיהנמ לש ומלוע תסיפת לש היצזילקידר 

דוד יחרזמה גיהנמה לש הקימנידה תא חתנמה קרפב םג תרזוח רחאה הדצ לא הימוטוכידה 

ימינפה חתמה תא ולש הריירקבו ותומדב למסמ יול דוד" :רמוא תירטש .(210-209 'ע)יול 

תיזנכשאה תונויצה ידי לע רבכ תבצועמהו תרדגומה תימואלה תוהזל ךייתשהל ךרוצה ןיב 

.(204 'ע> "ןקתלו תונשל ,תוחמל ףחדה ןיבל ...לאמשמו ןימימ 

,םיילקידרכ םינייפואמ חתנמ תירטשש תוערואמהו תויומדה בורש אצוי ךכ 

ןיא הרקמ לכבו ,תחא הנועבו תעב הלועפ יפתשמכ םגו םימחולכ ,םייטסינוטרופואכ 

הלאשה הלועו ,תאזה הימוטוכידהמ הברה רתונ אל ךכ .תיפ"ממ וא תילקידר תוקהבומ 

,תקהבומ הנומת רייצל ידכ םיטרפ לע רותיוו תונטשפ הכירצמ הימוטוכיד ?התשענ עודמ 

תירטש .תוקהבומ רדעיהב תנכתסמ ימנידהו בכרומה םיניינעה בצמ לש הנמאנ הגצה וליאו 

?עודמ .ויתוצק ינשב לקמה תא זוחאל שקיב 

יתשמ הימוטוכידה תא חקל תירטש .תוירואתל תירקחמה ותוביוחמב איה הבושתה 

:יחרזמה קבאמה תא חתנל רחב ןתועצמאבש רקחמה תוטיש 

רקוחמ לאש התואש ,"תיביטקלוקה תינכפהמה תיטילופה הענהה" לש חותינה תטיש .1 
'.וראט ילנטס תויתרבחה תועונתה 

םילאקידרה םיטקפאה לדומ"ל ותוא םגרת תירטשש ,"radical flank effect" לדומ .2 

־תוצראב םירוחשה קבאמ תודלות רקוח ,סנייה ידי־לע חתופ הז לדומ .<26 'ע> "םייפגאה 

2.תירבה 

.ןהילע בישהל הסינ סנייה תועצמאבו ,תולאשה תא תירטש לאש וראט תועצמאב 

.בושו בוש לשכנ תיביטקלוק תינכפהמ תונגראתהל עיגהל ןויסינה עודמ לאוש וראט 

תינכפהמ תונגראתהל עיגהל םייחרזמה ללכלש ןויסינה לשכנ עודמ תירטש לאוש ויתובקעב 

ידכ וב שיש יאנתה והזש התועמשמו ,רוקמב איה "םיחרזמה ללכ" לע השגדהה .תיביטקלוק 

,י'צמרגו ןינל ,סכרמ ,םיגוהה ילודג וליפא .(12 'ע> "ןויוושל קבאמה תמשגהל" ליבוהל 

רשא םייטילופה םיאנתה תא טוריפב עובקל" וחילצה אל ,וראט תובקעב תירטש רמוא 

המ ,םהלש םיסרטניאה ןעמל לועפלו םוקל םילצונמו םיבאשמ ירסח םדא ינב םייופצ םהב 

דמועה רגתאה ,ךכיפל .(13 'ע> "'םייטילופה םיצוליאהו תויונמדזהה תייעב' תונכל גוהנש 

:תודוסי השולש לע תתשומ ,יוניש ללוחל חילצהל תוניינועמש ,תוינכפהמ תועונת יגפל 

"תומיע תקיטילופ לש ךשוממ םויק"ו "תיביטקלוק תוהזו תוירדילוס" ,"יביטקלוק רגתא" 
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שפחל שיש םייזכרמה תודוסיה תשולש םה תומיעו תוירדילוס ,ביטקלוק ,ךכ םא .(13 'ע) 

.לארשיב םיחרזמה קבאמ לש הרקמה רקחב 

ללכל ...םיחרזמה ונגראתה אל עודמ" :לאושו 307 דומעב רזוח תירטש הז ןיינעל 

הערכוה "יחרזמה יטילופה ביטקלוקה תייגוס"ש בישמ אוה ךכ לעו "?יאמצע יטילופ ביטקלוק 

,תויחרזמה תויונגראתההו תועונתה לכ לצא טעמכ" ןכ לעו ,"םלוכ ומכ תויהל ךרוצה" ידי־לע 

השגדהה ,307 'ע> "...תיללכה תוילארשיכ תובלתשה ןעמל איה תילאירוטקסה תונגראתהה 

,םיחרזמה לש םחרוכ לעב טעמכ הרצונ ,תיחרזמ תוהזו תוירדילוס ,ינשה דוסיה .(רוקמב 

קבאמ לש ךילהתב תויחרזמ תוליהקל" וכפהנש ךכ ,םזוכירמ האצותכ ,תירטש ריבסמ 

תינורקעה הבושתב" :רמוא אוה ןכ לע רשא .<309 'ע)"...תוירדילוס ךירצהש יונישו תודרשיה 

ףיסומ אוה דימ ךא ",הלילשב בישמ ינא ,יחרזמ ללכ יטילופ ביטקלוק םייק םאה הלאשל 

והז ,"ךשמתמה קבאמה" ,ישילשה דוסיל רשא .(309 'ע) ס"ש תא תאזה הללכהה ןמ איצומו 

םושמ ,תירוטסיה הניחבמ ןה ,תירבה־תוצראב םירוחשה קבאמ לע ךמסנ אוהו ,רפסה דקומ 

.תיטרואת הניחבמ ןהו ,םשה תאו סותאה תא ונממ ולטנ םילארשיה םירתנפהש 

לדומ ךכ בגא חתיפו ,תירבה־תוצראב םירוחשה קבאמ לש ויתודלות תא רקחש ,סנייה 

תא רדיסו ןיימ סנייה .ולש הזתל יזכרמ חותינ ריצכ תירטש תא שמשמ ,(40-20 'ע) 

תדימ יפל ,יראיניל ףצר לע תירבה־תוצראב םירוחשה לש תועונתהו םיקבאמה ,םינוגראה 

םירתנפה דצל ,ילקידרה הצקב בצוממ x םלוקלמ ,הז חותינב .םהלש תוילקידרה וא תוניתמה 

תירטש ליבקמ םהילאש)םינלדבה ,םיטסיטרפסה תא םיגציימה ,תירבה־תוצרא לש םירוחשה 

תא גציימה ,גניק רתול ןיטרמ אצמנ םינותמה לש הצקבו ,(לארשיב םירתנפה תא 

רוכב ומכ תויומד םהבו ,םיחרזמה ברקב םיפ"ממה םיליבקמ םהילאש) םיטסיביטרגטניאה 
.(יול דוד םגו תירטש 

םיעוריאה ,תולועפה ,תומזויה ,םיגיהנמה לש םתוישיא ,תועונתהו םינוגראה לש חותינה 

קבאמה לע העפשהה ידממ יבגל תונבות המכ לע עיבצמ הז חותינ לדומ יפל תויגטרטסאהו 

ןיבל םינלדבה ןיב יטתניס רוביחמ אקווד ילסקודרפ ןפואב הלוע תירקיעה הנבותה .ולוכ 

םירייטצמ ,םיאכדמה דגנ תומיעה תיזחב םילעופה ,םילקידרה םימחולה .םיטסיביטדגטניאה 

,דסממה ידי־לע םרכידב םייתסמ רשא ,םקבאמב החלצה םילחונ םניאש ימכ תופוכת םיתעל 

ךכו בילאס ידאווב היה ךכ :תצרפתמה םתונפקות לע רובגל ידכ דגנ־תומילא ליעפמ רשא 

םיגשיהב םירדהתמ ,םתמועל ,םינותמה .לארשיב םירוחשה םירתנפה תונגפהב היה 

םהיצמאממ אצוי לעופ ןניא םינותמה לש תוחלצהה ,תירטש לש חותינה יפל לבא .תומרופרבו 

וניא םינלדבה לש םנולשיכש םשכ שממ ,דסממה םע הלועפ ףתשלו םעונ יכרדב לועפל 

רדהתהל םילוכי ויה אל םיטסיביטרגטניאה .ךפהל אלא ,ץורח ןולשיככ שרפתהל ךירצ 

םישדח תוברת ימוחת לש חותיפ ,בוצקת ,גוציי ,הקיקח ,תויתרבח תומרופר ןוגכ םיגשיהב 

לעב יתרבח יוניש .םינלדבה לש תוינוציקה םהיתולועפ אלמלא ,תונעזגה ידממ תנטקהו 

,הריזב םילעופה לכ ךס לש תירוטסיה הגיזמ לש אצוי לעופ אוה ,לדומה יפ־לע ,תועמשמ 

םיטקפאה" ןמ האצותכ תרצונה ,םינלדב ןיבו םיטסיביטרגטניא ןיב ,םילקידר ןיבו םינותמ ןיב 

םיטסיביטרגטניאה ןיב ןוצרמו תעדמ הלועפ ףותישב רבודמ ןיא ."םייפגאה םילאקידרה 

ינשה ,ץעה תא ענענמ דחא" :תירבעב העפותה תא רייצמ תירטשש יפכ .םינלדבה ןיבל 

לוטלטה אלמלא ,ויפלש ,תירטש לש חותינב םעט שי ,ךכיפל .(26 'ע)"תוריפה תא ףסוא 

ס"ש ,םיעבשה תונשב הדלוג לש התלשממ תא םירוחשה םירתנפה ולטלטש ילקידרה 

(םיעשתה תונש לש תויחרזמה תומזויה ראשו תיטרקומדה תשקה ןכו) םישדחה םיחרזמהו 
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תריצי ,תועקרקה צ"גבב גשיה ,הקיקח תומרופר ןוגכ ,תורפה תא ףוטקל םילוכי ויה אל 

.הקיסומו עונלוק ,תוברת לש םיטקיורפ ןכו ךוניח תותשר 
לש הדוסי .תיטילנא תרחאהו תיטילופ תחאה ־ וז הנבותל שי תובושח תוכלשה יתש 

עדומ הלועפ ףותיש שיש ןיב ,בצמ לכב ויפלש ,הווקת לש רסמב אוה תיטילופה הכלשהה 

םניא םהיצמאמ ,הזכ הלועפ ףותיש ןיא םא ןיבו ,םילקידרל םינותמה תוחוכה ןיב םוזי וא 

הלא םניא תוריפחמ" םינהנה םא םג ,ןמזה ךשמב רבטצמה טקפא םהל שיו ,ןוימטל םידרוי 

ןולשיכה וא החלצהה תכרעהש איה וז הנחבה לש תיטילנאה הכלשהה ."ץעה תא וענעינש 

םיליעפהש תורהצומה תואצותה יפ־לע קר תושעיהל הלוכי הניא תויתרבח תויוליעפ לש 

ןילמוג יסחי ןובשחב איבהל שי .םינלדב םהש ןיבו םיטסיביטרגטניא םהש ןיב ,גישהל וצר 

רתוי ,םיכשוממ םיכילהת ןכו ,םמצע םינקחשה ידי־לע םיטלשנ םניאו םימוזי םניאש 

ןהיתוכלשה יבגל הערכהל עיגהל תנמ לע ,הגלפמה וא העונתה ייח לש ישעמה ןמזה ךשממ 

.יתרבחה יונישה םוחתב היתויוליעפ לש 

תא םלוה ןפואב וסיכ אל ,תירטשל ררבתה ךכ ,סנייהו וראט לש םייטרואתה םילכה 

לע ,םיתעל םיימוקמ ,םירחא םירמוחל םשו הפ קקזנ אוה ןכ לעו ,ילארשיה הרקמה חותינ 

היגולופיטל תירטש שרדנ ,95-90 םידומעב ,ךכ .(90 'ע> רסחה תא םילשהלו רזעיהל תנמ 

,1976 ,לארשיב תודעה יסחי) לארשיב תודעה יסחי תא חתינ רשאכ סרפ ןנחוי טקנש 

,תישאר .לופכ ךלהמ תירטש עציב ,הז גוסמ םירמוחל ותיינפב .(ביבא לת ,םילעופה תיירפס 

(סרפ תאז הניכש יפכ)"םיחרזמה ינפב ודמעש תוירשפאה תובוגתה תשק" תא טריפ אוה 

הריגה ,הריגה ,תילאודיווידניא הייטס ,תויטילופומסוק ,תוללובתה :םיטלוקה םע םהיסחיב 

לש וירבסה לע רבע תירטש .םילא קבאמו יטילופו ילכלכ קבאמ ,תורגתסה ,תיביטקלוק 

התייה אל םיחרזמה לש תיתימא תועמטיה םהיפל רשא םינועיט הלעהו ,דחאל דחא ,סרפ 

התונוכנב וול אלו ,תיתוברתה תוהזה תקיחמ תא וללכ םיללובמה םיאנתהש םושמ ,תירשפא 

ןכו :(92-91 'ע)תינויווש הרוצב םיבאשמה תא קלחל "תיזנכשאה תינויצה הינומגהה" לש 

תוניירבעל םיחפוקמה תייטסל ,ראשה ןיב ,האיבה תוללובתהה יכרד תומתתסהש םושמ 

,םיחרזמה םילועה לש תוירשפאה םהיתובוגתב דקמתמ סרפ דועב ,תינש .תוישפנ תוערפהלו 

ונולשיכל הליבוהש ,לושחנ תוינידמ התייהש ךכ לע עיבצהו הטילקה תוינידמל תירטש רזח 

.קבאמלו תומילאל היינפ אלא הרתונ אל ,הז ןולשיכ םע ,רבד לש ופוסבו ,ךותיהה רוכ לש 

.סרפ לש ויתונעט תא תירטש ךירפמ ךכב 

תוכרפומהו תוגייתמה ויתודמע תא ףושחל ידכ הזה תרוקיבה ךלהמ תא השע תירטש 

תומילאה לע טבמ תדוקנ עיצהו ,תיניירבעה הייטסה גוית תא שדחמ חתינ אוה .סרפ לש 

הילפא דגנ תואחמו םויק יקבאמ לש םירשקה ,םהמ םלעתה סרפש םירשקהב תצרפתמה 

םושמ רסאנש ,ןאש תיבב לטבומה לעופה ,יול דוד טטוצמ הז הרקמב .(91-93 'ע דחוימב) 

םיקבאמב אלא ,הייטסב רבודמ ןיאש תירטש הארמ ךכ .<92 'ע) הדובעה תכשלב ץרפתהש 

המצועב וקיזחהש ,םידיקפה לש אכדמה םחוכ חכונל תכשוממ הדימעבו הדובע שופיחל 

.(93 'ע) הלפמ בל תורירשב התוא וליעפהו ,םהידיבש הקוסעתה תונורתפב הבר 

תרוקיב תייוולב םימדוק םירקוח לש רקחמ יאצממב שומיש ללוכה ,הז לופכ ךלהמ 

בותכ רפסה וז הניחבמו ,רפסה ךרואל םימעפ המכ ומצע לע רזוח ,םתוא תקרפמש תינרתח 

טקונ תירטש .תינרתחה תרוקיבה תבכשו רואיתה תבכש :ןמזב־וב תוגצומש תובכש יתשב 

יפכ ,םיסותימ ץפנל האבש תיתרוקיב הביתכ לש העבטש םושמ ,הרירב תילב הז ךלהמ 

ססבלו חיכוהל הכירצש תירקחמ תורפס .הרומח היעבב תלקתנ ,תושעל שקבמ תירטשש 
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ידכ התלוכיבש לכ התשע הינומגההש תוארהל תשקבמש ,תאכדמ הינומגה רבדב תונעט 

ירוקמ רמוחב רומח רוסחמ תרצוי ,יוכידל התוירחאל תויודע קוחמלו תונעטה תא שטשטל 

םידבועמה ,םיינשמ םירמוח לש יוביר קר רתונ ךכ .וללה תורוקמה לע הטילש תרשפאמ הניאו 

,םחולו ןרתח ,רקבמ רקוח ,ןכל .ןנתסהל וחילצהש םירמוח טועימו ,הינומגהה לש החורב 

.אסיג ךדיאמ ,ותוא רקבלו ,אסיג דחמ ,םייקה רמוחה לע ךמתסהל ץלאנ ,תירטש ומכ 

לתופמ אוה חותינהש ךכב ,ונינפלש רפסב יוטיב ידיל אבש ריחמ שי הז ךלהמל 

.תרוקיבל דעומ רמוח ןיבל םירבדה ינפ תא ראתמה רמוח ןיב לדבהה רורב דימת אלו ,בכרומו 

.ךירפמו רקבמ םג אוהש רמוחה ותוא לע םעפ אל ךמתסמ תירטש ,תורחא םילימב 
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