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ילתפנ–ןב לכימ

 הלגתמ תאזה תודעה 1 .המצע תינמאה הדיעמ יאלוזא תיליע לש התדובע לש םיעלקה ירוחאמ שחרתמש המ לע
 םע .התורצוויה יאנת תא ,לילכ םיחיטשמ אמש וא ,םיניפצמ הריציה לש חטשה ינפ ןכש ,ונרובע תיחרכהכ
 ,יוקינ ,טוקיל ללוכה קדקודמ ךילהת — הילע תדקוש יאלוזאש תכשוממה הנכהה לש ילוגסה הלקשמ לכ
 יסחימ רתונ אל רבד טעמכ .יפוסה רצותב תחכונ הניא המצעלשכ איה — םהב לופיטו םיצפח לש ןומיש
 המ לש תיטרקנוק הלעפה ןיעמ םהש ,הלש םיטקייבואה םע תמייקמ תינמאהש ,םעמשמכ םטושפ ,טקייבואה
 םע יביטקפָאה עגמה ןמו הדשה למעמ רתונ אל רבד טעמכ ."טקייבוא יסחי" הנכמ תיטילנאוכיספה ןושלהש
 ,תילטנמירפסקאה ,תיטסילמרופה רואיתה תפשל הרקיעב תינענש ,הריציל םילגלגתמה םיטקייבוא םתוא
.הנממ העקבש המדנש ילוכנלמ ןורכיזו הקושת לש תילנויצומאה תואיצמה תא לילכ החכש ומכ
 ענצה תפוקתב ןוזפיחב ומקוהש ,ביבא–לת םורדב םיניינב ירתאב תטטושמ יאלוזא .תיב לע תודע יהוז
 תניחבב ,יתימאה טטושמל ,םה — תוירוטסיהה תורומרמצה ,םילודגה תונורכיזה" .הסירה ףס לע םידמועו
 דוגינב ,שרדנה ,ינוריעה טטושמה תומד לע ןימינב רטלו בתכ  2,"רייתל ןוצרב התוא ריתומ אוהש תלוספ
 ינברואה לולכמה ןמ עיגפמב תועקפומה ,תוקפואמ ,תוירונימ תועלבומל ,ינויצסנסה לע טעה רייתל
 ףונמ םלעיהל םידמוע ,בל תמושת םרבעל וכשמ אל םדועמש ,תשפחמ יאלוזאש םיתבה ,ןכאו .ילטנמונומה
 וא המחלמ ומכ ,יתמרד עוריא םוש ,ןכ לע רתי .םירחא םיניינבל הרהמ דע םמוקמ תא תונפלו חצנל ריעה
 יליוויצ ,יטסילטיפק סרה ,רחא גוסמ סרה אוה ול ונודינ םהש סרהה .ןברוח םהילע טימה אל ,עבט חוכ
 ,רתוי הליעי ,השדח היינבל עקרקה תא רישכהלו ןשיה ןמ רטפיהל ריעה יסנרפ םישקבמ וכרדש ,הרואכל
 ללכ תניינעתמ הניא יאלוזא ,השעמלש אלא .םהייח תחוור רופיש לש קפוא םיבשותה רובע תטטרשמה
 המיעטמ איה ,םיכמותה תוריקה וא תותיזחה תוריק אל — םיתבה תוריק לא הנופ איה .םמצע סרהה תוזחמב
 ךלהמב םיפשוחה תוריק–אל–תוריק ,הילשא תוריק ,האנוה תוריק םתוא ,םיימינפה תוריקה םא יכ ,התודעב
 וא םרופיס תא ובבודיש ילבמ ךא ,הלימה לש ירמוחה ןבומב ,םירבדמ הלאה תוריקה .םרופיס תא התריקח
 ןיבמ שיאש יאדוול בורקש ,רחא ןדבוא לעו רחא ןמז לע םירבדמ תוריקה .תורידה ינכוש לש םהיתודוס תא
 וא תויונכוסה לכ לש ,םינלבקו םיאנב לש ,הכאלמ ילעב לש תודוס לע — םהל עדומ היה אל םיריידה
 וניאשב ןימ לש זנטעשל םיניינבה תוריק תא ךפהש רוצייה השעמ לע זא–יא וחצינ וא וכוויתש תואכרעה
 — וללה םיטנמלאה .תיתונמאה היזהה ןמ תוחפ אל יוזה ,םייטקלקא םיצפח לש יטסילאירוס ףסואל ,ונימ
 ,תוריקה תטלעב םינשה לכ וניתמה — םיגד תומצעו ץע יחופת יערז ,םיינגרוא םימצעו תיתיישעת תלוספ
 ,ומצע ילכירדאה בחרמה לש עדומ–אלה וא עדונ–אלה איה וליאכ ,האור ןיאב דעל ראשיהל התייה הרומאש
 לש ריבחתה םצעב לתשומה ינומיאוטוא יתיבלא ןונגנמ לע ילוא עיבצמו ויבשוי לש ימצעה ןמ אליממ גרוחה
 היירורעשב קר אל אופא םירושק ,תיתיבה תורכומה בלב םינכושה ,המיאה וא טויסה .אוה רשאב תיב לכ
 םירמוא תוריקהש המדנש ךכב אלא ,וללה םימיוסמה תוריקב עגנה השפ היטעבש תיטילופה–תיתרבחה
 .םויקה לש היירורעשה םצעב םיכורכה הלא ,םירחא תוירירבשו ףולח לע המ–רבד
 תיבכ .םייופצ תודוסימו םיביכרממ קר יושע וניא ,רבק םגו םחר םג םלועל אוהש ןגוע ותוא ,תיבה
 המודקה תילארואה היזטנפל הנענה הנזה רוקמכ ןיימודמל ומצע תא עיצמ תיבה ,לטרגו לזנה לש םיניפותה
 המ 3.עבוש תעדוי הניאש ,םידליה תונתבערל םיענכנ ויתונולחו וגגש העש ,תינסרה העילב לש רתויב
 העילבב תאז םע ךורכ יאלוזא לש התריצי ךותב ,םעמשמכ םטושפ ,טקייבוא יסחי ןכל םדוק יתיניכש

(incorporation( תדרגמ איהש תוריקה יביכרמ תא תפסואה ,תינמאה ןכש ,םיטקייבואה לש רתוי תרקובמ 
 ינגרוא קפסה ףונה לומ .התריצי ןיבל וללה םידירשה ןיב קחרמ שדחמ ןנוכל לוכה תולככ תשקבמ ,תפלקמו
 תכרעמ רוציל ,אברדא םא יכ ,תולובג דבאל אל עדומב הסנמ איה ,ךלוהו ררופתמה ,ינגרוא–אל קפס
 םג תרכינה — תיעדמ–ומכ הריקח לש ירפ ,ינובת ,ילובמיס ץמאמ ךותמ תולובג לש הנתיא תיריבחת
 היצזילאוטסקטנוק–הדב הכורכה ,תיטילנא ,תיגולואיכרא המישמ עצבל — תודובעה לש הרוטרפמטב
 לופיטה 4."יפוי :סרהה ינפ לע גוצייה ןוחצינ" התירחאש המישמ ,םיטקייבואה לש היצזילאוטסקטנוק–הרבו
 םוי לש ופוסב םתוא לרטנמ ,תואספוקו תויקש ךותב יאלוזא לש וידוטסב םיקזחומה ,וללה םיטקייבואב
 ילאירל תוביוחמהו תידועיתה אצומה תדוקנ ,רומאכ .םיכראותמ החנזהו ינוע לש םיישחומ תובקע םתויהמ
 תרוצב הדובעה ףוגב עיפוהל םידיתע םיטקייבואה .הלש תילכתה אלו הדובעה לש קותשה עקרה אלא ןניא



 תרוצב הדובעה ףוגב עיפוהל םידיתע םיטקייבואה .הלש תילכתה אלו הדובעה לש קותשה עקרה אלא ןניא
 םימצע לא םיכמסומ םהשכ המלצמה תשדעמ קחרמב ומקומיו ,ירוטאינימ לדוגב ,םיילוסיפ יונ יצפח
 ןפואב — םינוש תושממ תוגרדו ןמז ידממ ילעב םיירטמואיג םיווקו םימולצת ,םייומיד לא ,םיינגורטה
 הלאה םיטקייבואל שי ,ךליאו התעמ .טשפומה רבע לא ודדנ וליאכ ,םיוסמה םרשקהמ םינושארה תא ןקוריש
 םמע התשעש ךרדה לע וא ,םאצומ לע רבד תעדל אל םילולע ,םיפוצה ,ונחנא .'זאטנומב קרו ךא םויק
.הירלגב וא וידוטסב ,הדובעה לש תילטוטה התונעבות לומ עדיממ ףח שגפמב םיבצינ ונחנאשכ ,תינמאה
 ,תויביסקלפר ,תויביטסגוס ןוויכ–תואירק ןהש תורתוכב תודובעה תא תוולל םג הרחב איה .יאלוזא הרחב ךכ
 הווסומה ,יביטקָפאה דממה תא ףקות רתיב ךכב תואיבחמו הלש הקיטאופב ילמרופה ןפה תא תושיגדמה
 (2012) הכודקניס וא (2013 ,ביבא-לת ,ןמרוורב הירלגב הכורעת) "ינושל הנפמ" ןוגכ תורתוכ .אליממ
 לש תוילאוטסקטה לע רומח קופיאב ביגהל ונתוא הנימזמה ,תשטולמ תילובמיס הקיטאופל יוטיב תונתונ
 גזמתהל וא תוהדזהל םישקבתמ ונניא םלועל .קלחו דח ,באכב םיננובתמ ונניא םלועל .ותוללכב יומידה
 ןמצע ךותב תורגתסמ ,תושיגנ יתלבו תושידא םשו הפ התוא תוסלכאמה תוימינונאה תויומדהש ,הריציב
 .וזב וז הלוהב וא תינרקס הצצה ילוא תלוז ,םינפ–לא–םינפמ וא עגממ תוענמנו
 יב ריתוהש םולח יתמלח ,יאלוזא תיליע לש התדובע םע יתשגפנ הבש הנושארה םעפה רחאל התיבה יתבששכ
 תיב :תרחא עמשנו תרחא בתכנ ףוריצה םולחה ךותב ,םלואו ."רפס תיב" םילימה ףוריצ תא ימוק םע
 תיבה לא לחלחל דחפל חינהש והשמ ,ילא עיגה יתיבלאו תיעבמ והשמ .םולחב יתארק ףאו יתעמש fear–ס
 תכרועש עסמה תא קיתעהל ,יניבל יניב ולו ,יתוא דדועש והשמ — העידיה תודוסי תא רערעלו רפסה לאו
 .הדובעל ץוחמ הרואכל תרתונ איה ,תינוציחה תואיצמה ומכ שממ ,םא וליפא ,תישפנה תואיצמה לא יאלוזא
 ,ףונכ וינפל תחתפנ איה" ,טטושמה תא ראתל ןימינב ףיסומ ,"םייטקלאידה היבטקל ויבגל תקרפתמ ריעה" 
 ,תומישרמה תודובעה תחא לש המש אוה ,תענצומה תינוריעה תעלבומה ,רדחה 5."רדחכ וילע תרגוס איה
 ,וניא ןונגסש רחאמ 91-73 ,37 'מע.(2011) 8 'סמ רדח :תטטושמה יאלוזא לש ,תויטמלבמאה וליפא ילוא
 םינייפאמ אלא ,םייזכרמ םיביטומ קר אל תאזה הריציה ןמ ץלחל יוארו רשפא ,םיאשונ לש גולטק ,ותרדגהב
 הנפמ"ב ,הירבדל ,ירה רבודמ — יאלוזא תרצויש יתונמאה (phrase) טפשמה דוסיב םידמועה םייטאופ–סרא
 — "ינושל
 ונסחואש היווח יביכר ןיב רשקמ הז ריבחתש המוד .ירמגל ןנכותמו תילכתב ירקמ ןמזב–וב הארנש טפשמ
 הניאו ,תינויגה חרכהב אופא הניא םירוביחה תשר .םולח תבשחמל םתוא ךפוהו ןורכיזב םינוש תומוקמב
 תא שרוי" ,סאלוב רפוטסירכ בתוכ ,"ולש הקיטתסאה — םלוחה ימצעב ינאה לש לופיטה" .תישגר וליפא
 לש הרואפתל תאז ריבעמו ,תמדקומה הביבסה תא הווח ימצעהש ןפואה ךותמ םייתניב ומנפוהש םינבמה
 ןתינש ,יתרכה ןורכיז ,לבוקמה ןבומב ןורכיז הז ןיא .טקייבוסב לפטמ ינאהש ןפואה תועצמאב םולחה
 הנבמ ךותב םנפומה ,היווהה תועצמאב ןורכיז ,ימויק ןורכיז והז .טקייבוסה ידי לע יאשונ וא ישפנ רוזחשל
 לש היגולונמונפל יניעב ףידעה יוניכה תועצמאב וא ,ינאה לש ןונגסה תועצמאב םולחב הלגתמו ינאה
6."הקיטתסאה — ןונגסה

 עקר לע ,םולחב ומכ ,תשחרתמה תימרונפ 'זאטנומ תעוצרכ 8 'סמ רדח התדובע תא ת=שרופ יאלוזא
 הצקב ,םתוימ אסיכ לש הקיימרופה תנעשמ 7.הכרוא לכל טעמכ חתמנש ,ןוטב יומד ,סג רפרפא יטמורכונומ
 ,לוענמ רוח וב ץרוחמש ריק לא הָטונ ,תופסונ תודובעב תונוש תויצאירווב תרזוח השוטנה ותעפוהש ,ינמיה
 ךתוח תאז םעש ,ףס–אל–ףס ,לוענמ–אל–לוענמ .הריציל המוגפה הסינכה תדוקנ תא ןמסמו ומוקממ קתוהש
 ךכ ךותב תלפכושמ ,תירוגטקה ,תאזה תרגסמה .הכותב ללוחתמש המ ןיבל הריציל ץוחמש םלועה ןיב תודחב
 ןיב תודירפמה ,תונורא וא םיפוקשמ ,תונולח ,םימולצת לש תורגסמ ,הריציה ךותבש תוברה תורגסמב
 יומיד ןיב םיללחה תריעפו בוחרמה תלועפ םצעב תוארל רשפא ,סוארק דנילזור תובקעב .םינושה םיפגאה
 תא םולצתה ןמ םיללוש םיבחרוממה םייומידה ."תינושל תינפת" רחא םוקמב הנוכמש המ תא והנשמל דחא
 תואיצמ תדעתמה האפקה ,ןמזב עגר תאפקהב הצוענה הרומגה תוחכונה תשוחת תא :ולש תיזכרמה הילשאה
 ץתנמ ,םהיניב םידירפמה םיללחהו םייומידה ןיב סחיה ירפ ,בוחרמה .םימיוסמ תעבו םוקמב ,םש התייהש
 הרה הנבומ םלועב אלא ,הרישי תוסנתהב םיטיבמ ונניאש ונל הרומ אוה ןכש ,תינטלומיסה תוחכונה תא ךכ
 ,ןכ םא 8.ןמיסכ תננוכמה תואיצמ ונינפל וגיצהב ,ישממל סחיב ילוגסה ודמעממ רענתמ םולצתה .תונשרפ
 הכורכה תוכיא ,ומצע יומידב ,תתצמתמ איה .תרתוכ קר הניא יאלוזא לש "תינושלה תינפתה"
 לע ןה אופא הלח איהו — הביתכל וא גוצייל ,רמולכ — רדעהל תוחכונמ הליעפ היצמרופסנרטב
 .'זאטנומה םקרמב םיגראנה םייומידה רתי לע ןה סרהה ירתאמ ואבוהש תֹואיצמה–םיטקייבואה
 לש הרוש ,וכותב םלוצמה ריקה לע ,גיצמ 8 'סמ רדח .תודובעב םיעיפומה םימולצתה תא ןכל םדוק יתרכזה
 םירחאל םיכייש םה םא םיעדוי ונחנא דימת אל ,תורכזמ תניחבב םה םימולצתה ןמ קלח םא םג .םימולצת
 ,ןטק דחא םולצתב .םתוא הדוב םצעב וא היתונורכיז תא תרזחשמ איה םתועצמאב םאו המצע תינמאל וא
 םיזיזמה הרופא הפילחב םירבג ינש םיארנ ,ימתס ןפואב ריקב םקוממה ריוצמ ינבלמ ןולחל תחתמ יולתש



 םיזיזמה הרופא הפילחב םירבג ינש םיארנ ,ימתס ןפואב ריקב םקוממה ריוצמ ינבלמ ןולחל תחתמ יולתש
 ,עובר תיכוכז שוגכ הארנש המב םקוממו הדובעה זכרמ תא וידממב דכולה ,רוזג ,ףסונ םולצת .ומוקממ ריק
 הידי תופכשכ ,הלאמשל הטיבמו רפרפ תבינע תבנוע ,הבושי ,הפילחב איה םג ,תשטשוטמ רבג תומד גיצמ
 תומדה לש הנימיל ףדמ לע היולתה ,תפסונ תרעזוממ תומד ומכש ,החישב יל תרפסמ יאלוזא .תובלושמ
 ,תיכוכזל הקובד ומכ ,תומדה לש הנימיל .םייפוריא רפס יתב ירגוב לש םימולצתמ התוא הקרס איה ,תאזה
 76 דומע,ןוסנה ןייאוד יאקירמאה ןמאה לש "םיריית" הרדסה ןמ החוקלה ,עבצב םעפה ,תמלוצמ תומד דוע
 ףקשוממ ,םפושמ רבג :הדירולפמ םלצה–רייתה תאשילק תא ,הלמח תלוטנ הניאש ,תיריטאס ךרדב הגיצמה
 ,הלעמ יפלכ העמק הנופ ושאר ,וינתומ לע וידי ,וראווצ לע המלצמ אשונו הייחצמ עבוכ שבוחה ,סרכ בעו
 עגר חוכב–םינמסמה ,תאזה תומדה לש םירורבה ראתמה יווק ףא לע .םמעושמ קפס האתשמ קפס טבמב
 תבוש רייתה .לולכמה תא תמלצמ הניא השעמלו קחרממ תבצינ איה ,התוללכב הדובעה יאנת לע יביסקלפר
 ,הירמוח לש היצזיטמרד–הדל יאלוזא לש תנתממה הייטנה ףרח ,הריציב תיתמרד תוכירד שי םא .םוליצמ
 ןולח ,הדובעב עיפומה ףסונ ןולחל דעבמ שחרתמש המ ןיבל תאזה םלצה תומד ןיבש חתמב תמלגתמ איה ירה
 .תיכוכזה תינבת לש ןוילעה ילאמשה הקלחב שגפנו וקלחב חותפה ,םיבע םילבחב ךבוסמו גרוסמ ,ישממ
 וניא הארנכ אוה הכבסל רבעמ .החוקפ תחא ןיעב שחרתמב הפוצה ,תפסונ רבג תומד תבצינ וירוחאמש ןולח
 אוה ,תאז םע .וניניע דגנל שרפנה ריקה תא האור וניא אוה .וב תופוצה תינמאה יניע תלוז רבד תוארל לוכי
 ץוחה םא .האלהו תוריקה ןמ ללוחתמש המ תא תוארל ונדיב ןיא ןכש .וב םיפוצ ונניאש ,רחא והשמב הפוצ
 ץוחמ ראשיהל ול בטומש ךכ לע דיעמ ילוא רבגה לש תעובמה טבמה ,הנגהכ רייטצמ רדחהו םייאמכ המדנ
 רידמש ,קמוע רסח ,יקפוא ףצרב תושורפה ,רדחה תונפד קר םה וניניע דגנל ללוגתמש המ ,ךכ וא ךכ .רדחל
 בחרמ תא םינפה ומצע רדחה וליאכ .הירלג ריק לומ ונבצינ וליאכ .ןהיניבש ילאיצנטופה בחרמה ןמ ונתוא
 םעו ,רדחה םהש רמול ןתינ" ,ךרדהו תיבה ורפסב תוריק לע בתוכ יול רמתיא .הכורעת ריקל היהו הגוצתה
 תוריקל [...] .םמויקמ חוכשל ונל תרשפאמה ,תיטסילמינימ הייטנ םהל שי .םמצע תא םימילעמ םה ,תאז
 ירבדל ,ובש ,רדחהש העש ,םיטלתשמ תוריקה ןאכש אלא 9."תומלעיהה תמכוח ,העונצ המכוח וזיא שי רדחה
 ןאכ ,םיפדמ לע םיחנומש ,םיריעזה םיטקייבואה לש הלכהה .םלענו זוגנ ,טטושמה לש וריע המותח ,ןימינב
 אל רצונ טקש–יאה .טקש–יאה םשור תא הריבגמ קר ,םישימש אלו םיהוזמ אל םיטנמלאכ ,תורחא תודובעבו
 לכמ רמולכ ,"םוידוטס" לכמ הגיצמ איהש םיישממה םיטקייבואה תא העיקפמ יאלוזא ,רומאכש ינפמ קר
 איה ובש יטילופה–ירוטסיהה רשקהה םצעבו הלש הווחמה םצעב הרואכל תלפוקמה תיתרבח תוביוחמ
 ,יגלטסונ דממ לכ הדובעל הרידחמ הניא וללה םיטקייבואה לש הדודמה םתוחכונש ינפמ קר אלו ,תעצבתמ
 הניעטמ הניא יאלוזא ,תראב ןאלורמ לידבהלש ינפמ םג רצונ טקש–יאה .דובא ןדע ןג לש וירבש םה וליאכ
 וא יטתפ "םוטקנופ"ב התוא םיננוכמה םיביכרמה ןמ דחא אל ףאו הדובעה תא
 תסיופמ תוחכונ לש ןיע תיארמ תמייקמה ,םיטנמלאה ןיב תרצונש היופצ יתלבה תופתושה 10.יביטקפא
 םלוגמה ,הנבהל יביטקא בוריסכ אמש וא ,הנבה–יאכ רתוי אלא ,ןירותסמכ וא קושכ תיווחנ הניא ,אתווצב
 תצלוח הפוגלשכ הבגמ תמלוצמה ,היחה תומדה 131-122 'מע.(2010) תוחתפמה הדובעב רתוי הרישי הרוצב
 אלא .הווארל גצומכ ריקב עוקתה תוחתפמ רורצ לא הלאמש הטיבמ ,תצהוגמ אלו תמתכומ הרופא הנתוכ
 — םורגתש םיפצמ ונייהש המל המרג אל םתיילת וליאכ ,הלעמ יפלכ םיבצינ ,רזומ ןפואב ,תוחתפמהש
 התייה וליאכ ,הדי תא חלשתש ילבמ ,דגנמ םהב תומדה לש הייהבהו תוחתפמה תורקדזה .הטמ םתכישמ
.שומיש ירסחל םתוא םג תוכפוה ,המצעב טקייבואל
 םוימויה ייח םלצ ,רגנינייפ סקול לש םולצת תקתעשמה 20 'מע,(2011) םירבדה תוזחב הגירחה הדובעב םג
 ללח דוע — תוגרדמ רדחב םישנ תצובק ,יאלוזא לש התריציב הנושארל ,תיארנ הבש הדובע ,סואהואבה לש
 ידכ העונתב תויורשה ,םישנה .תמיובמכ תימדנה ,ןיעה תיארמ חונעפל חתפמ ןיא — התדובע תא דקופו בשש
 ןקלחו אתוחינב ןקלח ,ןכוליה תא תומלוב ,תוגרדמה הלעמב ןבור ,הנוילעה המוקה תלפאב עלביהל
 השא ףא .ןהיניב רשק ןיא .האירקל ובישה וליאכ ,המלצמל ךויחב ןהינפ תא תובסמו ,דשחב וא המ–תדרחב
 םולצתה לש םיפסונ םיגוציי ינש םע ןיפיקעב תבתכתמ יאלוזא .תרחאל תינענ הניא ,תרחאב הטיבמ הניא
 םישנה לש ןהישאר םיבסומ םהינשב .1989–מ ןייטשנטכיל יור לשו 1932–מ רמלש רקסוא לש םהירויצ — הזה
 ?fear–ס תיב רצח איה רפסה תיב רצח םאה .םינפ תורסח ויה וליאכ המודו ,אופא קחמנ ךויחה ,רוחאל
 ,ךובסה חמצה תא ןיבהל דציכו ?תזפחנ איה ןאל ?ךופהה ןוויכב ,המידק תכלל תלהבנ תיזחב הרענה עודמ
 ינמיה ףגאה ןיב ,הדובעה יקלח ינש ןיב דירפמה ,היירטפ יומד עלס לע בוזאכ הארנה ,הפיסוה יאלוזאש
 ,תרזוח ,תפסונ הווחמ ןייפאמהו ,הלפאל רוא ןיב ומכ ,ילאמשה ףגאה ןיבל ינוטקטיכראה ונויקינב קהובה
?ינייקח גוציי השעמל עבטה תא םג תכפוהה תיטסילאירוס הייחמצ התוא — יאלוזא לש דירגה יביכרמב
 ,םיטקייבוא ייומידל הלוככ הבור תמגרתימ איה ,תילקידר רוחאל הביש םושמ הלאה תודובעב שי םא
 םהיתודוסי תא םבוחב וריתסה וסרהנש םיניינבה תוריקש םשכ 11.הריציל ץוחמ תרתונש המרד םיזיחממה
 םישנאב ,ןבומכ ,תדקמתמ תיטילנאוכיספה טקייבואה תפש .ןהלש תא תוריתסמ תודובעה םג ,םיירירבשה
 םיינוציח םיטקייבוא — םירחאה 12.ומצעלשכ ךרע לעב אוהש ,טרפה רובע ישומיש ךרע וא םיכרע םהל שיש



 םישנאב ,ןבומכ ,תדקמתמ תיטילנאוכיספה טקייבואה תפש .ןהלש תא תוריתסמ תודובעה םג ,םיירירבשה
 םיינוציח םיטקייבוא — םירחאה 12.ומצעלשכ ךרע לעב אוהש ,טרפה רובע ישומיש ךרע וא םיכרע םהל שיש
 ללחב םוקמ םספותב ונמצע ךותב םיטביה םיגציימ — םימדקומה ונייחב ונאנשו ונבהאש הלא ,םימנפומ וא
 ,םיריעז ,םיעסושמ םיטקייבוא :םעמשמכ םטושפ ,םיטקייבואב תשמתשמ יאלוזא תיליע .שפנה לש ינוימדה
 השוריפ המ ךא .הדובעה לש םיירפל ץוחמ השעמל םירתונש םידלי — םהב קסעתהל םיגהונ םינטק םידליש
 תיתיבלאה תישונאה הביבסה .ישונא השענ טקייבואה .ולש היצזינמוה ילוא ?אוהש תומכ טקייבוא תעילב לש
.םדא ינבמ ,טא–טא ,הרותב תנקורתמ ןנוכמ אוהש

.תורפסהו היפוסוליפה ימוחתב תכרועו תמגרתמ ,תרפוס איה ילתפנ–ןב לכימ ר"ד
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