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הרקמ רואת 
ויה אל  םעפ  ףא  .ססהמ  םרוי  ךא  םרויל , אשנהל  הנכומ  הילט  .דחי  םירגו  םייתנשכ  םירבח  םה  .הלודג  התיה  םרויו  הילט  לש  םתקוצמ 

.הילא ברקתהל  תוסנל  וליפא  קיספה  םרוי  םינורחאה  םישדוחב  .םיקפסמ  ןימ  יסחי  םהיניב 
לכ הילגר  רבעל  תברקתמ  ידיש  עגרב  ךא  הרגתמ , וליפא  איה  .תובהלתהב  הביגמ  איה  הילט , תא  ףטלמו  קבחמ  ינא  רשאכ  : " רפיס םרוי 
, ינלבוס ןידע , תויהל  לדתשמ  ינא  .חתפה  תא  םירגוסה  ןוטב  ידומע  ינשל  תוכפוה  הילגר  יתש  .ןותחתה  הפוג  גלפ  רקיעב  ץווכתמ , הפוג 

" .לכסותמ םדרנו  הטימה  לש  ינשה  דצל  ךפהתמ  ינא  ףוסבל  .רזוע  אל  רבד  םוש  ךא  בשחתמ ,
ינא .ןימ  יסחי  םייקל  הצורו  ותוא  תבהוא  ינא  .ץווכתמ  יפוג  לכ  יב  עגונ  קר  םרויש  עגרבש  דע  הרידחמ , תדחפמ  ךכ  לכ  ינא  : " הפיסוה הילט 

" .תמדרנ ינאש  דע  הכוב  ינא  ינשה  ןוויכל  ושאר  תא  בבוסמ  םרויש  רחאל  .ימצע  תא  הניבמ  אל 

םה ןימה  יסחיב  רושקה  חתמהמ  ץוח  םהירבדל , .םהייחל  םירשעה  תונש  ףוסב  םהינש  .םמצע  לע  יל  רפסל  םרוימו  הילטמ  יתשקב 
הילט תא  יתלאש  .םיבר  םיפתושמ  םירבח  םהל  שיו  ןיקת , אצומה  תוחפשמל  רשקה  .תוקוחר  םיתעל  קר  םיבר  םהו  הז , תא  הז  םיבהוא 

.רופס ןיא  םימעפ  אשונה  לע  יתבשח   " .הלילשב הביגה  איה  .תינימ  תוברקתה  ןויסנל  בר  הכ  חתמב  הביגמ  איה  עודמ  הירואת , הל  שי  םא 
" .ירבעמ הדיחפמ  תינימ  היווח  לכ  תרכוז  אל  םג  ינא  .העפותל  רבסה  לכ  ונאצמ  אל  ךא  ירוה , םע  םג  יתרביד 

יל רפסל  הנממ  יתשקב  .המטסאמ  תובר  םינש  תלבוס  איהש  בגא , ךרדבכ  הריעה  איה  .תלעתשמ  איהשכ  הילט  העיגה  הינשה  השיגפל 
לכב  " .הילט הרפיס  ליגל 12 ". דע  הפירח  הרוצב  הכשמנו  רשע  תבכ  יתייה  רשאכ  העיפוה  המטסאה   " .התלחמ לע  םיפסונ  םיטרפ 
ירוהש תעב  תחרוצ  יתייה  .תשדוחמ  המוארט  ירובע  התיה  הקירז  לכ  .ינבשיב  הביאכמ  הקירז  םיימויל  תחא  יתלביק  תאזה  הפוקתה 

ילופיט יל  ושעו  הניב , יניש  יתש  יל  ורקע  .הקירז  לבקל  הנכומ  אל  ינא  םויה  דע  .דחפמ  ץווכתמ  היה  יפוג  לכ  .יל  הקירזה  תוחאהו  יב  וקיזחה 
" .יפוג ךותל  רודחת  טחמש  הנכומ  אל  ינא  ךא  םיבאכמ , תדחפמ  אל  ינא  .המדרה  תקירז  לכ  אלל  שרוש 

.יתלאש לארשיב "? םג  הזכ  קוח  היה  ול  השוע , תייה  המ   " .הילטל יתרבסה  .םד " תוקידב  רובעל  םיביח  םיאשינש  ינפל  תירבה  תוצראב  "
.ךובנ טבמב  הב  ןנובתה  םרוי  .הבר  תוריהמב  הבישה  איה  .תנתחתמ " יתייה  אל  םלועל  "

יסחימ הידחפ  ןיבל  ןבשיב  תוקירזה  לש  הדיחפמה  היווחה  ןיבש  רשקל  תעדומ  התיה  אל  איה  םיקומעה , הידחפ  תא  הראת  הילט  רשאכ 
ףוגה ירירש  יעבט  ןפואב  הרידח , תנכס  ינפב  םיבצינ  ונא  רשאכ  .רז  ףוג  תרידח  ינפמ  םדא  לכ  לצא  יעבט  דחפ  םייקש  הל , יתרבסה  .ןימ 

תא ןכסמה  הז  ףוגכ  ןימה  רבא  תא  ההזמ  הלש  הרכהה  תת  .ינימ  עגמ  תעב  ךל  הרוקש  המ  קוידב  הז  .םירגסנ  ףוגה  יחתפ  לכו  םיצווכתמ 
הנוכמה ןומדק , תודרשה  ןונגנממ  קלח  והז  .הבר  תוריהמב  קנזל  ףוגה  תא  רישכמ  םירירשה  ץוויכ  .תצווכתמו  תעתרנ  איה  ןכלו  הפוג 
תנכות תא  תונשל  ונילע  ןימה , יסחיב  העוגר  רתוי  תויהל  הל  רוזעל  ידכ  .םייחה  ילעב  בור  לצא  יוצמ  אוהו  הסונמ " וא  המחלמ  : " םשב

לידבתש השדח , הנכות  תונבל  ונילע  .םירירש  ץוויכב  היפלכ  ביגהל  םיבייחש  םייח  תנכסכ  ףוגל  הרידח  לכ  ההזמה  השארבש , בשחמה 
.השארבש הנכותה  יונישל  תונוכנ  העיבה  איהו  הילט , תא  ענכש  רבסהה  .תינוימד  הנכס  ןיבל  תיתימא  הנכס  ןיב 

תעב רוצעלו  התודלימ  ואדיו  טרסב  תננובתמ  איהש  ןיימדל  הילטמ  יתשקב  ירדחבש , הסרוכה  לע  תויחונב  תבשוי  איהו  תומוצע  היניעשכ 
תאז הניימד  איה  רשאכ  הדי , תועבצאמ  תחא  תמרהב  יל  הנמיס  הילט  .הקירז  לבקל  תדמוע  תוחאה , רדחב  המצע  תא  האור  איהש 

יתשקב .חכב  הב  םיקיזחמ  הירוה  ינש  רשאכ  דחפמ , תדעור  הנטקה  הילט  תאו  הדיב  קרזמ  הקיזחמ  תוחאה  תא  הראת  איה  .החלצהב 
תוחפב הקירזה  תא  תווחל  הל  רוזעל  היושעש  הטיש , התוא  דמלאש  הנכומ  איה  םא  התוא  יתלאשו  ינוימדה , טרסה  תא  רוצעל  הנממ 

.בויחב השאר  הדינה  הילט  .םיבאכ 

ןוויכ  " .יתרבסה .יופר " רירשל  םיקירזמש  תעב  באכל  האוושהב  הקזח  רתוי  הברה  באכה  תמצוע  ץווכמ , רירשל  טחמ  םירידחמש  תעב  "
" .םיצווכמה הירירש  תא  תופרהל  הנטקה  הילט  תא  דמלל  ונילע  ךכש ,

.םייוניש רפסמ  וב  עצבל  ךא  ינוימדה , טרסה  ךלהמ  תא  ךישמהל  הל  יתעצה  .הנבהב  השאר  תא  עינה  הילט 
תא הפרמו  תוקומע  תומישנ  שולש  תמשונ  איה  הז , םוקמב   " .יתרבסה .הירוהבו " תוחאב  תמחלנ  אל  הנטקה  הילט  שדחה , טירסתב  "

, איה השגרהה  טחמה , תא  הרידחמ  תוחאה  רשאכ  .האמח  ומכ  םיכר  םישענ  הנטקה  הילט  לש  הנבשי  ירירשש  יניימדת  .הפוג  ירירש 
" .יופרה ןבשיב  וא  האמחב  ןמיס  לכ  הארינ  אל  טחמה  תא  םיפלוש  רשאכ  .הכר  האמחל  טחמ  םירידחמ  וליאכ 

הנטקה הילט  ווח  ןתוא  תוקירז , רפסמ  ןיימדל  ונכשמה  המוד  הרוצב  .תודחב  תאז  ןיימדל  החילצה  רשאכ  העבצאב , בוש  יל  הנמיס  הילט 
רפסמ עצבל  הילטמ  יתשקב  .השיגפה  תא  ונמייס  הז  בלשב  .דחפ  םומינימבו  םיבאכ  םומינימב  התיה  תינוימדה  היווחה  .הלודגה  הילטו 
ינפל הליל  לכ  היפרהה  רוטילקתל  ןיזאהל  הל  יתצעי  .םירירש  תייפרהו  ץוויכו  תוקומע  תומישנ  ומכ  םירצק  היפרה  יליגרת  םויב  םימעפ 

.הנישה
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, הדי ףכב  תולק  הרקדל  התושר  תא  יתשקב  ידמל , העוגר  התארנ  הילט  רשאכ  .יללכ  היפרה  ליגרתב  ונלחתה  תישילשה  ונתשיגפ  תא 
אל ךא  תדחפנו , הנטק  הדליל  התיה  בוש  .דחפמ  ץווכתה  הילט  לש  הפוג  לכ  תאז , יתעצהש  עגרב  .והצק  תא  יתרשיש  רינ , קדהמב 
יתברק תונידעב  .תינמיה  הדי  ףכ  ירירש  תא  ךכרלו  תוקומע  תומישנ  שולש  םושנל  הילטל  יתעצה  .הלחתהמ  לכה  יתוליחה  .יתשאיתה 

ףכב עגנ  קדהמהש  תעב  םיצווכמה , הירירש  תא  תופרהל  החילצה  איה  תישילשה  העיגנה  רחאל  .הרועב  יתעגנו  הדי  ףכל  קדהמה  תא 
רשאכ .תוקד  שמחכ  ךשמנ  ליגרתה  .תילאמשהו  תינמיה  הדיבש  תונוש  תודוקנב  קדהמב , תעגל  ךישמהל  התושר  תא  יתשקב  .הדי 

תא ותרזעב  רוקדלו  הדיב  קדהמה  תא  קיזחהל  הל  יתעצה  םירירש , ץוויכ  אללו  דחפ  אלל  תאז  תווחל  תלגוסמ  הילטש  תוארל  יתחכונ 
.וננוצר תועיבשל  ליגרתה  תא  העציב  איה  .םינוש  םירוזאב  הילגר  תאו  הידי 

זיעא אל  םלועל  ךא  קדהמ , תרזעב  תאז  תושעל  יתחלצה  : " התיה הנושארה  התרעה  .היווחב  יתוא  ףתשלו  םיניע  חוקפל  הילטמ  יתשקב 
הילט רשאכ  .תילירטס  טחמ  יתאבהו  ירדחמ  יתאצי  הילט , לש  התחילס  תא  יתשקב  .הקירז " לש  טחמ  ומכ  תיתימא  טחמ  םע  תאז  תושעל 

.תדחפנו הנטק  הדליכ  התארנ  איה  .תמדוקה  םעפב  רשאמ  תינוציק  רתוי  דוע  הרוצב  םעפהו  הפוג  ץווכתה  בוש  טחמה , תא  התאר 
ןהב תעגלו  הילגר  לאו  הידי  לא  הברקל  טחמה , תא  הדיב  תחקל  המיכסה  הילטש  דע  תוקד , שמחכ  ךשמנ  שדוחמה  העגרהה  ךילהת 

.הבר תונידעב 
לופיט הרבע  איה  .תחפ  םיטחממ  הילט  לש  הדחפש  הואגב , רפיס  םרוי  .םהינפ  לע  החמש  ךויחשכ  גוזה  ינב  ועיפוה  האבה , ונתשיגפב 

הרוצב תחפ  טחמהמ  הילט  לש  הדחפש  ןוויכ  .תיסחי  תועוגר  ויה  היתובוגת  םהינש  תחמשל  .טחמב  שומיש  ללכש  םינפה , יוקינל 
.דיתעל םעפה  הב  קנזלו  ןמזה  תינוכמ  תא  בוש  ןיימדל  הנממ  יתשקיב  תיתועמשמ ,

רבכ .םויהמ  הנש  ורבע 25  .ומלענ  ינימ  עגמ  ינפמ  ךיתוששח  לכשו  הבר  החלצהב  םייתסה  יגולוכיספה  לופיטהש  יניימדתש , עיצמ  ינא  "
םיאצמנ םרויו  תא  .רקוב  תעש  תאז  ךנוימדב , .םידכנ  ינש  וליפאו  םידלי  השולש  םכל  שי  .םיקפסמ  ןימ  יסחי  םימעפ  תואמ  םתמייק 

העיצמ תא  .וב  תוטש  שרפמ  תוריסו  טקשה  םיה  תא  האור  תא  םכרדח  ןולח  ךרד  .ויפויב  םיסקמ  יאב  יוצמה  ראופמ , ןולמ  תיבב  השפוחב 
דחי םיחלקתמ  םתאש  ךמצעל  יניימדת  תא  הז  ןמזב  .תוקד  שולשל  טקש  היהא  ינא  .החמשב  ךתארקל  ץפוק  םרויו  דחיב  חלקתהל  םרויל 

תמרהב יל  ינמסת  םכקופיסל , ועיגת  םתא  רשאכ  .םינהמו  םיקפסמ  ןימ  יסחי  םימייקמו  הז  תא  הז  םיסעמ  הטימל , םירזוח  ןכמ  רחאלו 
" .עבצא

תטישב םעפה  ךא  השארב , השדח  בשחמ  תנכות  תינבב  ךישמהל  יתטלחה  ידדה , קופיסב  ומיתסה  ןימה  יסחיש  הנמס  הילט  רשאכ 
.הירופאטמה

םינמטנה םיערזל , םימוד  תונויער , ...ךשארבש  בשחמב  הגרדהב  וטלקי  םויה , ונרבד  םהילע  תונויערה  לכ  : " טקש לוקב  רבדל  יתוליחה 
חור רצוקב  הפצמ  ןנגה  ...םינטק  םיליתש  ץבצבל  םיליחתמ  הגרדהב  ...תוריסמב  םתוא  לבזמו  םתוא  הקשמ  ןנגה  ...הירופ  עקרקב 

םיחתפתמו םיחמוצ  םיליתש  רתויו  רתוי  הגרדהב , ...ןושאר  ץבצבמ  ליתש  הזיא  תולגל , שדחמ  עתפומ  דימת  אוה  ...ועיפויש  םיליתשל 
ןימזמ אוה  ךכל , ןכומ  חרפ  רשאכ  ...עבטלו  רואל  שמשל , םיחתפנ  םיחרפה  ...ביהרמ  םיעבצ  ללשב  םיינחיר  םיחרפ  ...םיפי  םיחרפל 

ידכ תוריהזב , וילעמ  ףחרמ  ...הבר  תונידעב  חרפל  סחיתמ  רפרפה  ...ואובל  קקותשמ  חרפה  יתמ  שיגרמ  רפרפה  ...ותוא  תורפהל  רפרפ 
קדחה תא  המינפ  רידחהל  לוכי  רפרפהש  ךכ  םילעה , תא  חתופ  אוה  רפרפב , שיגרמ  חרפה  רשאכ  ...ול  ביאכהל  אל  ידכ  וב , עוגפל  אל 

םיבהוא םה  ...םהלש  תיעבטה  תוליעפהמ  םינהנ  רפרפה  םגו  חרפה  םג  ...ותוא  הרפמו  חרפה  תא  קבאמ  רפרפה  ...ףוצהמ  תותשלו  ולש 
רשאכ ...ךבלב  טלקהל  יתרבד  ןהילע  תונויערל  ירשפאת  הימודה , תעב  ...הממדב  הקדכ  ראשא  ינא  ...הז  תא  הז  םירפמו  הז  תא  הז 

.ךיניע " תא  יחקפת  הנכומ  ייהת 
.הינפ  לע  ךוסנ  היה  עגורו  האנה  לש  ךויחו  הקדכ  רחאל  היניע  תא  החקפ  הילט 

ךישמהל הילטמ , יתשקב  ןכ  .הנישה  ינפל  ברע  לכ  היפרהה  רוטילקתל  ןיזאהלו  םינוש  היפרה  יליגרת  עצבלו  ךישמהל  הילטמ  יתשקב 
םוקמב .ןימ  יסחי  םייקל  תוסנלמ  ענמהל  גוזה  ינבמ  יתשקב  האבה , ונתשיגפל  דע  .םייבויח  םיידיתע  ןימ  יסחי  םויק  המצע , תוחוכב  ןיימדלו 

.ינימ יורג  אלו  תינפוג  היפרה  ותרטמש  הנישה , ינפל  ברע  ברע  ידדה  יוסיע  ועצבי  םהש  יתעצה  תאז ,
ירועש תא  עצבל  ונחלצה  אל   " .ותשגרה לע  חוויד  םרוי  .יתחילס  תא  םרויו  הילט  ושקיב  םייעובשכ , רחאל  הכרענש  הנורחאה , ונתשיגפב 

.הכישמה הילט  .ילמרונ " אל  ףיכ  היה  הזו  וניצרש  ילבמ  הרק  רבדה  ךא  תשקיבש , יפכ  ןימ  יסחי  םייקל  אל  ונלדתשה  .קיודמב  תיבה 
יתישע ךכ  .עגמה  לע  יתטלשו  טחמה  תא  יתקזחה  ינא  ךרדחב  .טחמל  ךלש  םילופיטה  רדחב  יתסחיתהש  םשכ  ינימה  עגמל  יתסחיתה  "

אלו תרגוב  השאכ  יתשח  ינאו  הלועפ  ףתיש  אוה  .תושעל  המ  תויחנה  ול  ןתאש  ךכב  הרידחה , קמוע  לע  טולשא  ינאש  ול , יתעצה  .םרוי  םע 
" .תדחפנו הנטק  הדליכ 

ץפחה םדאל  רתויב  בושח  םורחה , ינומרוה  תמר  תא  םילעמה  הדרחמו , חתממ  םיעבונ  תינימ  הרידחמו  תוקירזמ  םידחפש  ןוויכ 
, תוטלקהה תרזעב  הנושאר  םעפב  היפרה  לוגרת  ינפל  .רתאב  םיטרופמה  היפרהה  יליגרת  לכל  הליחת  ףשחהל  תועפותה , םע  דדומתהל 

רתויב תומיאתמה  היפרהה , תוטיש  תא  לגרתי  דחא  לכ  ןויסנה , םע  .היפרהה " תוטלקה  לוגרתל  תויללכ  תויחנה  : " קרפב ןייעל  בושח 
יתכרדהש ךרדב  םמצעב  לפטל  תוסנל  םילוכי  תינימ , הרידחמ  תדחופה  השאו  תוקירזמ  דחופה  םדא  .ררועתהש  ידימה  ךרוצלו  ותוישיאל 

.יגולוכיספ לופיטל  תונפל  ץלמומ  תוריפ , אשי  אל  ימצעה  לופיטהו  הדימב  .היתודרח  לע  רבגתהל  הילט  תא 
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