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 ?םירוסי םע םידדומתמ ךיא

 

 דובכל .תלהק תליגמ תא ,זנכשא תוליהקב גוהנכ ,ארקנ הבוטל ונילע האבה דעומה לוח תבשב
 .הליגמה ךותמ אלפנ קוספב קוסענ דעומה דובכלו וז תבש

 לבוס אוהש בצמב אצמנ םדאשכ .םירוסיי םה םדאה לש ותנומאל םילודגה םירגתאה דחא
 ועיגה עודמ תוהתל לולע אוה .ותנומאמ שלחיהלו ,ובצממ שאייתהל לולע אוה ,םישק םירוסיי

 יח ללוהה ונכש דועב ,תווצמהו הרותה תרימש לע דיפקהל לדתשמ אוהש ,וילא אקווד םירוסייה
 קזחתהל םירוסיי תפוקתב אקווד לוכי ,ותנומאב קיזחמה םדאה ,ינש דצמ .םיאירבו םיבוט םייח
 .תורחא תוולש תופוקתב רשאמ רתוי ,הכזה הנומאה תולעמב תולעתהלו

 :)ד ,י( תלהק תליגמב ותמכחב ךלמה המלש רמוא ךכ

 ."םילודג םיאטח חיני אפרמ יכ ,חנת לא ךמוקמ ,ךילע הלעת לשומה חור םא"

 :י"שר שרפמו

 חנת לא ךמוקמ ;ןידה תדמב ךירחא קדקדל ךילע הלעת םלועה לשומ - לשומה חור םא"
 ןירוסיב ןידה יקודקד - אפרמ יכ ;יל יתקדצ ליעוי המ ול רמול חנת לא הבוטה ךתדמ -

 ."םילודגה םיאטח ךל חיניו ךיתונועל אוה אפרמ ךילע ןיאבה

 תדימב םדאה םע קדקדל ןוצרל וינפל הלוע םימעפלש ,ה"בקה אוה "לשומ"ה יכ ,שרפמ י"שר
 ידכב ויתוקדצ לכ ול ודמע אל עודמ הומתלו ,וירוסיי תוהמ לע תוהתל םדאה לולע וז העשב .ןידה
 שיש םושמ ,םירוסייב טעבל אלש שרדנ אוה וז העשב אקווד ,םנמא .םירוסייה תא ונממ עונמל
 תדימ ךותמ ואב השעמל םה ךכש רחאמו ,ויתונווע לע ול רפכל ודעונ םה ,תילכתו הרטמ םהל
 לש הרדגהה ,רמולכ ,"אפרמ" םמצע םירוסייה תא הנכמ קוספהש ךכל בל םישל ןיינעמ .םימחרה
 .האופר אלא םניא ולא תוערואמ

 לובסל לולע אוה חותינה תובקעב .חותינ רובעל שרדנ םיוסמ יאופר בצמ בקעש םדאל המוד רבדה
 אלו ,"האופר תלועפ" רדגומ ,םירוסייה ללוכ ,ךילהתה ללכ ,ןיבמ תעד רב לכש יפכ ךא .םירוסיי
 .הבהאב וירוסיי תא לבקל רתוי ול לק תאז ןיבמ אוהש העשמו ,באכ תלועפ

 לע .םהילא לבוסה םדאה לש השיגב דואמ הברה היולת םירוסיי םעו באכ םע תודדומתהה ,ןכאו
 :)די ,חי( ילשמ רפסב ךלמה המלש רמא ךכ

 ."הנאשי ימ האכנ חורו ,והלחמ לכלכי שיא חור"

 ,הווקת רסוח לש השוחת ךותמ ,ולבסבו ונוגיב ,תושקה ויתושוחתב 'עוקשל' הטונ םדאה רשאכ
 לעמ תינחור תולעתה תועצמאב רבשמ יבצממ ץלחיהל תדחוימה תינחורה תלוכיה תא דבאמ אוה
 לש תלוכי םדאל תויהל הכירצ ,םירחאו םייאופר ,םישק םיבצממ ששואתהל ידכב .הז בצמ
 םישק םייאופר םיבצמב םג .ששואתהלו "ומצע תא םירהל" ידכב תילטנמו תיתבשחמ תושימג
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 הנומאבו הווקתב זחאיהל חוכה תא םדאל שי ,ןיטולחל שאיימ טעמכ הארנ בצמה רשאכ ,רתויב
 תוריהמב ששואתהלו םילחהל רמולכ ,"והלחמ לכלכ"ל ךכבו ףוגה לע םג עיפשהל םתועצמאבו
 שואיי תשוחת רמולכ ,"האכנ חור" םדאה לע תטלתשמ רשאכ ,תאז תמועל .רתוי הלודג
 .רועיש ןיאל הנטק הלחמה ןמ ששואתהל ףוגה לש ותלוכי םג ,הילוכנלמו

 ןיא .הנומאה איה תוימיטפואהו הווקתה לע הרימשלו םישק םיבצמב תולעתהה תלוכיל חתפמה
 ,תשאיימו השק תיאופר הנחבא לומ בצינ םדאה םיתיעל ירהש ,םדאה תא דדועל ידכב התומכ
 דואמ השקתי דבלב תוילנויצר םייפקשמב רבד לכ ןוחבל ליגרש םדא .ורובע תובוט תנפוצ הניאש
 בצמ םוש ןיא יכ עדוי הנומאב זחאנה םדא תאז תמועל .תוימיטפוא לעו תיבויח חור לע רומשל
 .שאייתמ וניאו םיבוט םישעמבו הליפתב דקמתמ אוהו ,ועישוהל םשה דיב ןיא ובש

 הירואית יפ לע ובצמ תאו םלועה תא ומצעל ראתל ושפנ תוחוכ עבטמ הטונ םדאה .ךכמ הרתי
 אקווד ,הלילח ,רבשמ עגר עיגמ רשאכ ךא .עגורבו ישפנ ןוחטיבב תויחל ול תרשפאמה ,תמיוסמ
 לע ןנובתה אוה התע דע םאש ינפמ ,ולש ישוקה בלב םידמועה םה תינולפ הירואת יפ לע םייחה
 וניא אוה .הז בצמב לחש ילקידרה יונישה םע דדומתהל ךירצ אוה תעכ ,קזחו אירב םדאכ ומצע
 דבאמ אוהו ול ןופצה ינפמ בר ששח ול םרוג הז בצמ .דיתעה לע לכתסהל השקתמו ומצע תא ריכמ
 תא חכוש רבכו ,השקה ובצמל לגרתמ אוה ןמז רחאל רשאכ ,ךכמ השק תוחפ אלו .הווקתה תא
 אצמנ אוה ובש בצמה ךותמ טיבהל חילצמ אל אוה ."דובא" אוהש חוטבו ,ולש םדוקה רופיסה
 .ישוקה בצמ תא רבועו םילחמ אוה ובש רתוי בוט דיתע רבע לא

 ,םיליהת רפסב םיקוספ ינש ךותמ תאז דמלנ .הנומאה דומעל הכירצ הלא םיבצמ ינש דגנכ
 :םולשה וילע ךלמה דוד רמא ךכ .ינשל דחא דואמ םימודה

 :דחא דצמ

 יתייה ךינפ תרתסה ,זע יררהל תדמעה ךנוצרב ,'ה .םלועל טומא לב יולשב יתרמא ינאו"
 ."להבנ

 :ינש דצמו

 ."ךילא יעוושב ינונחת לוק תעמש ןכא ,ךיניע דגנמ יתזרגנ יזפחב יתרמא ינאו"

 לש וייחב תועש יתש יכ המוד .הזל הז םתוא תכיישמו ולא םיקוספ ילתוכ ןיבמ תאצוי לוק תב
  .הבש 'יתרמא ינאו'ה העש לכלו ,ותוחכפתהב םיבלש ינש ,םדא

 אוה רכזנ .ול השדחתהש הנבה ךותמ רוחא טיבמש ימ רמאי ,ןוהמיתב ,העתפהב '!יתרמא ינאו'
 ,םלענ אוה ןכיהל ההותו ,םדוקה וייח ןופטש לש תלגרומה הרימאב ,ולצא לגרוהש 'יתרמא ינאו'ב
 ומצעל שדחמ אוהו ,'יתרמא ינאו' הזיא ילב לוכי וניא אוה ,תשעתמ אוה דימ לבא .זוגנו סרק ךיא
 .רחא דחא

 עיגמ וניא ,'יתרמא ינאו' לכש .'ןכא' וירחא אביש .תועט היהיש 'יתרמא ינאו' אוה חרכומש ,ןאכמו
 אוה ןכיה םדאה עדוי םאה .הלצעו המודמ החנהמ אלא ,הבשחמו ןובשח ךותמו בל תמושת ךותמ
 וא הנש לש החלצה םאה ?אוה ךירב אשדוק ורובע ןנכתמ המ ,רבוע אוה לולסמ הזיאב ,לטומ
 ורגסנש רמוא ךשמתמ ןולשכ םאה ?הנושאר הקלחמב עובק סיטרכ לביק אוהש הדיעמ םייתנש
 ?םיקולא תחכשו הוואגמ וא ,שואימ עיגמ הז ךותמ המכ ?םירעשה וינפב
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 הרצונ ךיא .הרק הז ךיא רכזנו ,הבוטה תוברו שפנה תחונמ לש ,הוולש לש העש התואב אוה רכזנ
 לכמ דחפמ עבונ םדאה לש ובצמ לע הירואת איצמהל ךרוצה רוקמ .ןעשמל ול היהש הירואתה
 הבוטה תא האורשכו ,וייחב ןנובתמ םדאה הז דחפ ךותמ .שחרתהל םילולעש םיער םירבד ינימ
 רשפא .'םלועל טומא לב יולשב יתרמא ינאו' הזיאל עיגמ אוה ,ול קחשמ ולזמ תאו ,תכשמנ
 םהילע םיעמושש הלא לכמ וא ,םיינעה הלאמ וא ,םילבוסש הלאמ אל ינא .בוט בצמב ינא .עגריהל
  ."ינומלאל עריא המו ,ינולפל הרק המ תעמש" תסנכה תיבב םיארונה םירופיסה תא

 ךינפ תרתסה' ללכל אב אוה ,'זע יררהל תדמעה ךנוצרב' ךותמו ,העש התוא תכפהתמשכ לבא
 ןובשחל אוה םג סנכנ םא ,ול קחשל העש הקיספה םא ירהש ,תולכ דע להבנ אוה ,'להבנ יתייה
 .דוע וימיב הבוט הארי אל רבכו  האב ןועריפ תעש .'לוכה תא וילע ולגלגי' חטב ,םלועה

 -'יזפחב יתרמא ינאו' ,ודיב שי שדח 'יתרמא ינאו' ,תאזה הלוספה השיגה תא ריסהל םוקמב
 הקלחמ התואל ךייש יניא רתוי ,'ךיניע דגנמ יתזרגנ' – 'להבנ יתייה' לש ןוזפיח תעש התואב
 יל דומעי המ ,הב הכזאש אלב ,הילא עוושאש אלב יל הדמע יתוולש םאש ,םלוע ימיאמ תרתסנה
 אלו ,דחפה ,דספהה ,תודדומתהה םוקמ ,תופרוטה תויחה םוקמ לא יתכלשוה הנה ,ןוזפיח תעשב
 .דוע הבוט הארא

  .קיידמ הז 'יתרמא ינאו' אלו ,קדוצ הז 'יתרמא ינאו' אל ,ךלמה ודד רמוא ךכ לע

 לא הרצ תעשב .ךיקולא לומל ךתשלוחו ךידחפ תולתלמ ךל יד ,תונשרפמ לדח ,'יתרמא ינאו'מ לדח
 לב' אלב הוולש ךדיב ןיאש תמא .'םלועל טומא לב' עבקת לא הוולש תעשב ,'יתעדי' רמאת אנ

  .ךיקולא םשה םע היהת םימת .הז ןובשחמ ךידי קלס לבא ,'םלועל טומא

 ןוילע תריזג לוכה אלא ,'ךינפ תרתסה' לש איהש העש ךל ןיאו ,הוולש תעש איהש העש ךל ןיא יכ
 ,העוושה עמושב ךמצע הלת ?להבנ ךל המ .הליפת לש רעש אלא ךל ןיאו ,ערואמ לכו עגר לכ לע
 תא וידיב דבא ,ימצעה ךנוחטיב תא וידיב דבא .אבל תשגרתמה העש לכל חתפמה ודיבש ימב
 םינפה רתסה ךאיבי םא .המצע הב חמש - הבוטה ךאיבי םא .ול הפצ .וב הלתיה ,ךתנבהו ךתונשרפ
 רוקחל לכות אל התא םכח םא ףא ,ךיקולא םשה םע היהת םימת .עדת אל םלועל יכ עדו .ול עווש -

 .רבד ךותמ רבד עדיל תודיתעה רחא

 חור" םא םג .וייחב שחרתמש ערואמ לכ םע דדומתהל רתוי רישכ םדאה ,תאזכ השיג ךותמ
 .הווקתה תא דבאי אלו ומוקמ תא חיני אל אוה ,םולשו סח םישק םיעגרל ,וילע הלעת "לשומה

 !ןמא ונימיב הרהמב הבורק הלואגו תובוט תורושבלו לארשי ילוח לכל המילש האופרל הליפתב

 


