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םיחרזמתמהו םיחרזוממה ,םיחרזממה 

םוזכ הזיזע לש הרמאמ תאירק תובקעב םירוהרה 

*גנילרמיק ךורב 

תודלות תא שדחמ חתנל :הל ברסל רשפא־יאש העצה ונל העיצמ םוזכ הזיזע ר"ד 

רוביצ ןיבל וניבו ,ידוהיה רוביצה לש םינוש םיקלח ןיב םינתשמהו םינושה םיסחיה 
המגידרפה יפ־לע (orientalization) חורזמ לש תוארשרש תועצמאב ,םידוהי־אלה 

םייהשא .ךכל תנעוט הניא המצע איהו ,םישדח םניא םוזכ לש היתועצהמ םיקלח .תידיעסה 

הנידמהו הרבחה יסחי תא וחתינ רבכ *הרמאמב תורוקמה תמישרב ואר» םירחאו 

*occidentaiization)"תוברעמתה"ל העיבתכ םיידוהיה ןהיסולכוא יפלכ תיפוריא־ברעמה 

יאנתכ ,תוברת־ינב לש םייטתסאהו םיירסומה םיכרעל ומיאתיש ,שדחמ־תובריתל וא 

יתקוסעת הנבמ ,םוקמה תפשב הטילש .תיתרבח הלבקו חרזא תויוכז ,םדא תויוכז תלבקל 

,הכותב םיסחיהו החפשמה לדוג ,תישיאה הנייגיהה ,רובידה ,שובלה תומרונ תלבק ,םאות 

םג ימוקמה ינוניבה דמעמהו הרבחה ךותל םיריבס הלבק יאנתכ וספתנ המודכו תוינימה 

ןמ ואצי הפוריא־ברעמ ידוהימ קלח ,ןכא .םקלח ידי־לע תוחפל וא ,םמצע םידוהיה ידי־לע 

ללכב םיגשיה םיגישמ ףאו םינלחתמ ,תוימוקמה תורבחב םיעמטימ ולחהו תואטגה 
1,*דועו רחסמ ,תוברת ,תורפס ,היגולונכט ,םיעדמ)"םייברעמ"ה םייטסיטילאה םימוחתה 

תויהלו תואטגב רגתסהל םיכישממו תובידנה תועצהה תא תיקלח םיחוד םירחא דועב 

םוחת" ךותמ) הפוריא־חרזממ רגהל םידוהיה ולחהשמ .לוכיבכ "חרזמ"ה אצוממ םידוהי 

םיברעוממה םהיחא םולביק אל ,תירבה־תוצראלו הפוריא־ברעמל *הינמורו "בשומ 
,"תוברת־ינב"כ םידוהיה תימדתב ועגפי יכ וששחש םושמ ילוא ,הבר החמשב םיתדוממו 

־םירחתמה ןמ וששחש םושמ ילואו ,םידוהיה ללכ לש םדמעמב עוגפל לולע היהש רבד 

םהל םידוהי־אלה ןכל־םדוק ושעש המ םהיחאל ושע ןכ־לע .תועינה יבאת ,םישדחה חוכב 

וקחד וז היצזילטניירוא תועצמאב .(Ostjuden)"םייחרזמ־םידוהי"כ םתוא וגייתו ,םמצע 

.שרדנכ היצזינרדומה יכילהת תא םמצעב ורבעי רשא דע תוחפל ,םורידהו םיילושל םתוא 

דחא רושימ .דרפנב םהמ דחא לכב ותוא קודבל שיו םירושימ ינשב אוה ןאכ ןועיטה 

םתוברתש םושמ קר םישנא לש תוצובק גייתל ירסומ הז ןיא ,רומאל ,ינרסומה רושימה אוה 

עגופו ילמסהו יתוברתה םנוה תא ללוש ,םיילושל םתוא קחוד הז גויתש דוע המ ,הנוש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה 

אלא ,םלרוגל הגאדמ העבנ אל םידוהיה יפלכ הבידנה "תוברעמתהה תעצה"ש איה הנעטה ,ךכ בגאו 

,םיידוהי־אלה םוקמה יבשות ינפ־לע םייתוברת תונורתי םהל קינעהש יתוברתה ןוהה ןמ םלשנל ידכ 

חיר דבלמ .םיילבולגה םיידוהיה םירושיכהו םירשקה ןמ םוקתני ךכבש החנה ךותמ רקיעב 

,תיתרוקיב הקידב הז ןועיט קודבל שי ,("ימלועה ידוהיה רשקה") הז ןועיטמ תפדונה תוימשיטנאה 

תוירדילוסה תא תצתנמ תוברעמתהה ,דתיה םנמואה (א) :םירטמרפ ינשב רקיעב ,התשענ אלש 

םידספהה־סיחוודה ןזאמ םנמואה ,ךכ הרוק היה הז םא םג <ב> ?םייצראניבה םיידוהיניבה םירשקהו 

?םידספהה דצל הטונ היה ךכמ האצותכ 
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ןיב - הנעטה יקלח ינש ןיב דירפהל שי ןאכ םגו .ילכלכהו ידובירה םדמעמב תושק 

וז הדוקנב .הילא הוולתמה היצרוטלוקאה תעיבת ןיבל הדידמה היצזילטניירואה 

דמימב תועגונ ןה וליפא ,תקדקודמ הקידב תונועטה תודחא תויריפמא תולאש תוררועתמ 

גולויצוסה לש ודיקפת תולובגמ ,תישיאה יתעדל ,תגרוח וזכ הקידבו ,דבלב ירסומה 

,Ostjuden^ לש םדמעמ תחצנהל וא ,הרדהל תמאב םרג הז חורזמ םאה 2:גולופורתנאהו 

תיסחי לד ישונא ןוה ילעב ,םיטילפו םירגהמ דמעמכ ,תוחנ אליממ היה םדמעמש וא 

יכילהת תא ורבע רבכש םיידוהי םינוגרא וא הליהקה םאה ?םוקמה לש עבקה יבשותל 

םאה ,לשמל ?ברעמתהל בורקמ הז םיאבל ועירפה וא םישידא ויה ,וענמ רבכשמ בורעימה 

עייסל ידכ היפורתנליפו דעס ילעפמ ומיקה םאה ?םהלש רפסה־יתבל םירגהמ ידלי ולביק 

לש ילושה דמעמה תא וקתעשש ךכ םייונב הלא םילעפמ ויה םאה ,ןכ םאו ?"םתטילק"ב 

 ^Ostjuden, ילאיצנרפיד יתוברת ןוהו תיתוברת היכרריה ירהש ?םתוא ומדיק ילוא וא

ךא .םייטילופה הטילשה ינונגנממ קלח םניה ןכא הלאו ,ןמז לכבו םוקמ לכב םימייק 

םיחרזממל ןמז ותואבו םוקמ ותואב תוילאיר תופולח ויה םאה :איה תירסומה הלאשה 

־דח אלא ,יתוברת־בר וניאש יתוברת־יתרבחו יטילופ־יתרבח בצמב ,דחאכ םיחרזוממלו 

העפשה התיה אל ןיטולחל וברעמתהו ובלתשה רבכש םידוהיל וליפא רשאכו ,יתוברת 

ןכתיי ?הפוקתה לש "תוידנלוה"ה וא "תויתפרצ"ה ,"תוינמרג"ה בוציע לע תיטילופ 

תינומגה תוברת ידי־לע עצובמה חורזמ ןיבש לדבהה שוטשטב הצוענ היעבהש 

תוברת לש וליפאו ,<דיע0 דראודא לש המגידרפב ומכ) תילאינולוק המצעמ לש 

,םישימחה תונש לש תילארשיה הנידמה ומכ ,תיתוכמס הנידמ לש תינומגה־"תיתכלממ" 

,קחשמה יללכ תעיבק לע העפשה ול ןיאש ינתא טועימ תצובק ךותב השענש חורזמ ןיבל 

־עשתה האמה לש תירבה־תוצראב וליפא וא - תפרצבו הינמרגב תוידוהיה תוליהקה ןוגכ 
.םירשעה האמה תליחתו הרשע 

ואצמנש יפכ ,Ostjuden^ ויה םאה :ילטנמורטסניאה אוהש ,ינשה רושימל רשא 

תואיצמב ךרע ילעבו הרמה־ינב ישונא ןוהו עדי ,םיילמס תוברת־יסכנ ,"ברעמ"ל םאובב 

?ברעמתהל ילבמ ורגיה םרטב םמצעל וביצהש תורטמה תגשה םשל השדחה תיטילופה 

ייח ןוכיס ידכ דע) םימורגופה ,תופידרה ןמ תורענתה דחא לסב וללכ הלא תורטמש המוד 

תוכיא תבטה ,תויתרבחו תויטילופ תויוכז ןויווש תגשה ,(הליהקה םויקו החפשמה ,טרפה 

,ישיאה שפוחהו ימצעה שומימ ,יתריצי יוטיב תלוכיל יוכיסה רופישו םיירמוחה םייחה 

ץומיאו דומיל וא תוברעמתה אלל גישהל רשפא היה אל הלא לכ תא .יביטקלוקה םג ילואו 

,יטילופו יתוברת־יוכיד חרכהב יונב הזה בצמה ךותבש ןבוי וילאמ 3.תימוקמה תוברתה 

.תירבעהו שידייה תויוברת ויה - םמצע םירגהמה דבלמ - םיירקיעה ויתונברוק ,בגאש 

לומ הפוקת התוא לש הינמורבו ןילופב ,היסורב םידוהיה יוכיד ויה תופולחה םא ,בושו 

רסומה לש תויסחיה לע תיגולויצוסה העידיה תמחמ אקווד ךא ,תיתייעבו הנועט הדמע וז ,תמא 

םלוא .תיגולויצוסה היספורפה ןמ ןתינש לככ ולרטנל בטומ ,ןמזל ןמזמו םוקמל םוקממ ותונתשהו 

,רושימ ותוא לע ומיע דדומתהל בטומ ,יגולויצוס טסקטב יומסב וא יולגב עיפומ ירסומ ןועיטשמ 

.ונממ םלעתהל אלו 

תוברת רשאכ ,(ונלשו) םהלש בהזה־רות תפוקתב ,םלסיאה תוצראב םג אלא ,ברעמב קר אל ,בגאו 

."םיפוריא''ה יניעב םג הפוריא תויוברת לע הפידע הבשחנ חרזמה 
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431 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

.רתיה יוכיד לש גוס הזיא ענכושמ טעמכ ינא ,הילגנאב וא תפרצב ,הינמרגב םחורזמ 

תרבחמש יפכ ,הקידב ןיידע ןועט רבדהו - דואמ ןכתיי ךכ 4.הפידעמ המצע םוזכ ר"ד 

ךכ קר ןכש ,םנוצרמ וחרזמתה ,וחרזומשמ רתוי ,Ostjuden^ - תרמוא המצע רמאמה 

םלועב תומדקתהו תודרשיה תייגטרטסאב ,תוברעמתהל עויסו םוירוטרומ לבקל ולכי 

.ועיגה וילאש שדחה 

Ostjuden^ ועיגהשמ .רתוי דוע קתרמו ןיינעמ חורזמה תרשרש לש ךשמהה םלוא 

לכ ,תדה תא איצוהל ,ןכש ,"תיברעמ" תוהז תלעב הליהק הכותב וננוכ םה ,הניתשלפל 

םזילאיצוסה ,תוימואלה תבורעת) קהבומב "םייברעמ" ויה ,היגולואידיאכ ,תונויצה יביכרמ 

,םיימוקמה םידיליה־סיברעה תא םיבלש המכב וחרזמ םה ,ןאכל ועיגהשמ .(םזילרבילהו 

אל) "תירבע העוב" לש תוהזו תוברת ואיצמהו ,םהלשמ תידילי תוברת תונבהל וסינו 

ארקמה תפוקת לא תיראיניל תרבוחמ ,לוכיבכ "תשדחתמ" אלא ,תיברעמ אלו תיחרזמ 
5.(ינש תיבו 

םידוהיש םלסיאה תוצרא לא םג תחרזממה תיברעמה היצזינולוקה העיגה ליבקמב 

םה ןכש ,םידוהיה תא חרזמל וטנ אל םיילאינולוקה םירטשמה 6.ןהב ויח (?םיברע־סידוהי) 

םילאוטקלטניא ופרטצה םיבר תומוקמבש ףא ,םייעבט תירב־ילעב ,ללכ־ךרדב ,םהב ואר 

.תוימוקמה תויברעה תוימואלה רורחשה תועונתל ,ילאינולוקה ןדיעה יהלשב ,םיידוהי 

וללה םידוהיה .חורזמה תרשרש הכשמנ ,לארשיל (ורגוה םקלחבו) םידוהיה ורגיהשמ 

:םויה דע תיקלח םייוצמ םה ןהבו ,"תיבושיי"ה הפוקתה תשרומ ,תוירוגיטק יתשב וללכוה 

םיעבראה תונש ףוס לש תינריךב־יתלבה הפצהה תריגה ."חרזמה תודע"ו "םינמית" 

םילודג םיקלח רשאו ,הנידמב םידוהיה רפסמ תא הליפכהש ,םישימחה תונש תליחתו 

וז הבוגת יארוקמ ימל םא .חילצמ יניא ךא ,תופסונ תופולח יגולויצוסה ינוימדב תולעהל הסנמ ינא 4 

,mskimmer@mscc.huji.ac.il :תינורטקלאה ראודה־תביתל ימיע רשקתי םא הדוא ,תועצה שי 

.רבדב ןודנו 

,תיביאנה תונויצהו ןויצ תביש תפוקתב רקיעב ,תונוש תויתוברת תושיג תועצמאבו תופוקת המכב 5 

יכ ונעטש םג ויה .וחרזומ השעמלו ,רבד לכל םייברע םיחלפכו םירובב "וניתובא" וראות םנמוא 

,םמוקמב ורתונ םעה־יטושפש דועב ,תויגולונכטה תויונמוימה ילעב תאו הטילאה תא ולגה םיאמורה 

ומלסואו ץראה תא "וננעמל ורמש" רשא ,"וניתובא יאצאצ" השעמל םה םוקמה לש םייברעה םיחלפהו 

תא הדגנ איה ןכש ,ידמל רהמ החנזוה וז השיג םלוא .ימלסומ,ר־יברעה שוביכה םע חוכב וברועו 

.תונויצהו תודהיה לש הדידמה השיגה 

ךותב םילילכמ תוליהק וליא יולת ךא ,האושה ינפל 6"/0־כ> ידוהיה םעה ךותב ןטק טועימ וויה הלא .6 

ןיב) םוזכ לש טסקטל רבוחמ ראשיהל ידכ ,התויתייעב תורמל ,וז תוהזב שמתשמ ינא .<וז הירוגיטק 

םידוהי" םימייק םא ןכש ,תיגול הניא גוויסה לש תויתייעבה .(ואל םא ןיבו ינוריא שומיש הז םא 

ךותמ ,"םייברע םידוהי" לש הירוגיטקה םייקתת אלש הביס ןיא ,"םייתפרצ םידוהי"ו "םיינלופ 

.יתפרצה וא ינלופה םואלה לש וזל המוד תוחפל וא ההז תועמשמ לעב יברע םואל םייק םנמואש החנה 

םילאוטקלטניא המכ איצוהל ,לעופב וזכ תוהז תמייק םאה :רמולכ ,תיריפמא־תיגולויצוס איה היעבה 

המצע םוזכש יפכ ,ןכש ?רתי־תחלצה אלל םייתניב ,התונבהל םיסנמה םלסיאו ברע תוצרא לש אצוממ 

ללוכ ,תויברעה לומ לא תויברעה תוצראה ידוהי תא דימעהל החילצה תילארשיה תוימואלה ,תנייצמ 

.םהלש םתויברע 
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םה .תיתוברתו תיטילופ הדרח "קיתווה בושייב" ורידחה ,םלסיאה תוצראמ ועיגה הכותמ 

,"רוזיאב תיברע הנידמ דוע"ל התכיפהו הנידמה לש "היצזיניטנוול"ה ינפמ קר אל ודרח 

ךוראה חווטב הנכס ־ יפוריא היה םאצומש הלאב םג ,םלוכב - םירגהמב ואר אלא 

חרואב ,ומצע תא םישגה וא ,םשגוה ןכאש יובינ) תיטננימודה הטילאה לש הנוטלש ךשמהל 

ךות ,יתוברתה הזב ןהו ידסומה רושימב ןה ,הרדה תונויסנ התיה ךכ לע הבוגתה 7.(רכינ 

"קיתווה בושייה" לכ וסייגתה לעופל םתאצוה יכרוצלש ,"ךותיהה־רוכ" ינונגנמ ןוניכ 

יביכרממ דחאש קפס ןיא .הלש ךוניחה תוכרעמו םייטרקורויבה הינונגנמ לע הנידמהו 

.םוזכ ר"ד תנעטכ ,םחורזמ םג היה םירגהמה לש "היצזילאיצוס־הר"ה ןונגנמ 

המכ 'איצוהל ,תיסחי תוליבסב םיחרזוממה ידי־לע חורזמה לבקתה ןושארה רודב םא 

תוחפשמ תונעיה ,םישימחה תונש תישארב םינמיתה דרמ) םיטלוב ןפוד־יאצוי םירקמ 

,תידרחה־תיאטילה ךוניחה תשרב ךנחתהל ןהידלימ המכ חולשל םלסיאה תוצרא יאצוימ 

,(םיברב ועדונ אלש ,םירזופמ תודגנתה־ישעמ לש הרוש דועו בילאס־ידאו תוערואמ 

היצזילארשיה ינפמ תוננוגתהה יעצמאמ דחאש אוה ןיינעמה .ינשה רודב הנתשמ הנומתה 

תחת תוצבקתההו תימצעה תוחרזמתהה אוה םאלסיאה תוצראמ םידוהיה לש היצזירלוקסהו 

ושרוגש דרפס ידוהיל ימצעה סוחייה ,רמולכ)"תוידרפס" לש רתוי תיתרקויה הירוגיטקה 

,"םידרפס"ה .(הנש תואמ שמחמ רתוי טעמ ינפל ,םימלסומהו םיברעה םע דחי ,הנממ 

,(אטילב וססבתהו תיחרזמה הפוריאל ודדנש "םינמרג" ,רמולכ) "םיזנכשא"ל דוגינב 

ברקמ רתויב ההובגה הרקויה ילעב ויה ,<"םיתיט־ךמ0"ה) םהיניבש "םירוהט"ל רקיעבו 

,םתלודגמ םידרפסה ודרי ,םיכרותה תא םיטירבה ופילחהשמ .תינמ'תועה הירפמיאה ידוהי 

"תוידרפס"ה לש הרקויה ידירש תא .םהב קבד היסכנמ־הדריש־הלוצא־קבא ץמש םלוא 

תוהזה תחת שדחמ וחרזמתה רשאכ סכנל הלא םידוהי לש ינשה רודה־יגב ושקיב 
חרואב תווצמ ירמושל ,דתיה הנווכה רשאכ) "תרוסמ ירמוש" ופיסוה דועו ,"תידרפס"ה 

השעמל התיה ,יאטיל חסונב הדדחתה הלש הטילאה בורש ,וז העונת .(ידמל יגריךב 

ורשפיא יגמ'תועה םלועה יגשומש הדימב) םייתד־אל ויהש ,םיירוקמה ט"סה לש םכופיה 

םחורזמו תוידרפסה לש שדחמ האצמהה ךא 8."םידרח" ויה אל יאדוובו ,(םייתד־אל תויהל 

הדבוע םניה (וקורמ רקיעב) םלסיאה תוצראמ םירגהמה לש םידחא םיקלח לש שדחמ 

תוילארשיה הנידמהו הרבחה תא ןיבהל השקתנ הידעלבש תיטילופו תיגולויצוס ,תיתוברת 

,"הנשויל הרטעה תרזחה"ב םיאגתמ וז תיביטוורסנוק־וינ העונת לש הידהוא .וישכעו ןאכ 

העישפ ,ינוע ייחמ התלצהו תילאירפירפ הייסולכואל השדח תימצע הוואגו תוהז תקנעהב 

ךות תידוהיה תוימואלה לש שדחמ התרדגהב תרדהתמ וז העונת ,ךכמ הלעמל .ןווינו 

תויתדה לש ילאירוטירטה־יטסישיטפה םזינימרטדה אלל ךא ,תדה םע שדחמ הגוזימ 

תאו תורובה תא החיצנמ תימצעה תוחרזמתההש םינעוט הידגנתמ .תיזנכשאה תימואלה 

,תילארשי היגולויצוס ,"(1951-1948) הינומגה לש התורצוויהו הנידמ לש הנוניכ" ירמאמ ואר 

.*הנכהב) 3 'סמ 

לש גוס ותוא קוידב היה קיתווה יזנכשאה בושייל םירוהטה םידרפסה ושחרש קומעה זובה ןמ קלח 

תונוכת לש "לס" ותוא טעמכ םהל וסחיי םה .Ostjuden^ יפלכ םיברעוממה םידוהיה ושחרש זוב 

תילאירפמיאה תוברתל דבלמ ,םירשוקמה ,לודגה םלועה ישנאכ ואר םמצע תאש דועב ,תונוגמ 

.ייסרמו תורייב ,הירדנסכלא חסונ תוינוכית־םי ךוויתב ,יפוריאה םלועל ,תיכרותה תימואל־ברהו 
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433 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

הקיטילופה יכו ,(תיטסינרדומ־תינוליח־תיברעמ הייאר־תיווז ךותמ)ישונאה ןוהה תלבגה 

ךותב "יתימא"ה לוליכה תא תענומ קר אל וז העונת לש הדוסיב תדמועה תוהזה לש 

ןכתיי .ינויצהו יטרקומדה רטשמה תוישוא לכ תא תנכסמ ףא אלא ,"תילארשיה הרבחה" 

איהשמ רתוי דוע הטובו בחר ףקיה תשבול ,דתיה וז העונתל תיגולואידיאה תודגנתההש 

םיקוקז הנידמב ןוטלשה לע םהיניב םירחתמה םייטילופה םישוגה ינש ויה אלמלא וישכע 

.םיידיימ םייטילופ םיכרצל וז העונתל 

רדגומה אצוממ םילאוטקלטניא לש תינוליחה תיטסיטילאה וז ,תרחאה תוחרזמתהה 

תלעב ,תיתרוקיב־תינרתח הצובק וז .העבט םצעמ תלבגומ התחלצה ,"יחרזמ"כ 

ןיב תדנדנתמה ,(תיטסינימפ הקלחבו "תינלאמש") תיטסילאיצוס־ןיעמ היגולואידיא 

"הריחבה־תוזוחמ" יפלכ םיקהבומ םייטסילנרטפ תודוסי הב שי .םזינרדומ־רתבל םזינרדומ 

יאצויו םיזנכשאה יניעב ןיטולחל "תזנכשואמ"כ תיארנ איהו ,הלש םיילאוטקלטניא-אלה 

לוכי גולויצוסש הדימב .דחאכ 9ןותחתה ינוניבהו ךומנה דמעמה ןמ םלסיאה תוצרא 

היהת תינוליחה תוחרזמתההו תויחרזמה תעפות יכ אבנתא 10,אבנתהל ומצעל תושרהל 

ףיסותש ףא ,ילארשיה ינוניבה דמעמה סונייקוא ךותב עלבית איהו ,םילגה ינפ־לע ףצקכ 

.הרעס תותיעב רקיעב ,םעפ ידמ ףוצקל 

םזילטניירואה ילוא .וישכעמו ןאכמ ,ףוסה ןמ ליחתהל ךירצ הזה רופיסה לכ תא ילואו 

לש ,הזכ םייק םא ,םזילטניירואה ןמ הנוש העפות אוה הזכרמו הפוריא ברעמ לש ידוהיה 

םוזכ ר"ד לש תידוהיה חורזמה תרשרש ילוא ?תמייק ןכא וז םא ,תילארשיה תויזנכשאה 

,יריפמא סיסב אלל ךא קירבמ יטסיצירטסיה"ילאוטקלטניאו יגולויצוס ןוימד אלא הניא 

הסוחד תיצמת ןיעמ אוהש - רמאמה תא הגיצמ המצע איה ירהש) שקבתמ וקוריפש גשומ 

"יחרזמ",ד ירה ?(תיטתסאו תקתרמ רקחמ־תעצהל תרגסמ ןיעמכ - רוטקוד תדובע לש 

תב/ןב" לש (?םנמואה) תיטילופ־ןיקתה ולוגלג - תילארשי האצמה אלא וניא ילארשיה 

םירגהמ וידחי ץבקל תנמ־לע ,תימוקמ הינבהו האצמה ,דתיה איה םגש ,"חרזמה תודע 

םויכ יורקש הממ היה םאצומו תיברעה הפשב וטלש םנמוא םלוכש ,וקורממו קריעמ ואבש 

ףתושמ ידמ טעמ היה ,םתודהי דבלמו תאז דבלמ ךא ,(יברעמ גוית דוע)"ישילש םלוע",ד 

םזינימרטדה םג .תינתאה תוהזה סיסב לע םהיניב ףתושמ טעמ שי ןיידעו .םהיניב 

לכ תיטתסאל הזיתה תא השועה ןועיט - חורזמה־תוארשרש לש ןמויקל ןעוטה יתוברתה 

ותואכ םיתיעל עיפומ םנמואש - םירחא םינתשמ תויתביסו ןויד ללכמ האיצומהו ,ךכ 

רודמ ןג ןיעמכ תרבועה תרשרשה־תזית תא תרשל אלא אב וניא ולוכ־לכ ,הנוכמ,ד־ןמ־לא 

.יהשלכ היצטומל תורשפא ריתומ וניא וליפאו ,םוקמל םוקממו רודל 

."חרזמ"ה ישנא יניעב "תויברעמ"ה תומלגתהכ הארנ ומצע דיעס דראודאש םשכ 9 

רשאכ ,רתויב םיבוטה וירבחמ המכ לש תונייועו יעוצקמה ודובכ דבלמ ,דיספהל רבכ ול שי המ ךא 10 

?םיחטבומ םיארנ ולש היסנפהו ותרשמ 
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