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 ןמשה ךפ סנ

 יבכמה הדוהי קדצ םאה - הלאשל 'ד תבושת אוה ןמשה סנש ריבסמ )א ,חס הווצמ רנ( ל"רהמה       

 רחאל םגו ,יבכמה הדוהיל ודגנתה ןמזה לכ ךשמב ?אל םא םינויה דגנ המחלמל ותאצב
 ןמשה סנ ל"רהמה תטישל .וכרד תקדצל החכוה םיווהמ אל םהש םידגנתמה ונעט ויתונוחצינ

 שי ,םימי הנומש קלד ןמשהש ללגב םאה - לואשל שי ללכב ירהש .וז הלאשל 'ד תבושת היה

 םיעבוק אל ירה ,גח עובקל אל ןה ,ונל השענש סנ לכ לע גח
 ,דועו ?לארשי םעב םיסנ ורסח תא קילדהל רתומ ןידה יפ לע

 ,ם"במר( אמט ןמשב הרונמה לש וכרדל .)י ,ג ןיפסומו ןידימת

 הרואכל היה הז סנ ל"רהמה הזו ,תיתכלה הניחבמ רתוימ
 היה אוה .ותוא לידגמש רבדה ,אוה ךורב שודקה לש הווחמכ

 לע ידי ינא ךמוס :רמא וליאכ .םתוא רשאמ ינא .םכישעמ

 גייתסמ היה ה"בקה םא         אלש יאדו ,םיאנומשחה ישעממ
 לש וכרע .סנ םהל השוע היה אלא ,ומצע לשמ וניא ,הז סנ

 אלש שרופמב ררבל תנמ לע גשוהש ןוחצינ ןאכ היה

 םירבסהה .'ד תרזעב השענו ,סנ תקזחב אוה ןכל םדוק עראש המ לכ אלא ,הרקמב
 רפסב .עבטה ךרדב 'ה תרזע תא םירתוס םניאו ,םינוכנ םה םייאבצ-םייגטרטסאה

 :הנושמ ערואמ ראותמ וליפא םיאנומשחה

 אוהו םינבל םידגבב סוס לע בכור אוהשכ גיהנמ םשארב לגיו ,םילשוריל בורק םש םתויהבו"        
 .)י-ט ,אי 'ב םיבקמ( "םימשה - ןמ רזוע םהל תויהב םינוכנ המידק וכליו ...בהז תצילח ףפונמ

 עשוהיל התיה המוד השיגפ .ודיב ברחב ףפונמו סוס לע בכורה ךאלמ לע שרופמב הפ רפוסמ         

 ןב ףסוי .)די ,ה עשוהי( "יתאב התע" :רמאו ,ודיב ברח םע 'ה אבצ רש וילא הלגנשכ ןונ-ןב
 )אי ,ג( ירזוכה רפסב ,םנמא .םיכאלמ ואר םיאנומשחהש ,רפסמ )תוינומדק רפסב( והיתתמ

 הניה לוק תב .)ב ט אמוי( ארמגב רכזומ םג הזו ,לוק תב ועמש םימכח ינש תיב תפוקתבש רכזומ



	

	

 םימכח ידימלת לע רבודמשכ תאז ןיבהל רשפא .תיהולא תיאליע תימינפ תישפנ תוררועתה

 .אילפמ הז םיאנומשחה ילייח לע לבא ,םילודג

 ,המחלמב ןוחצינה לע אוה הכונחה גח לש ןושארה םויהש ,רמוא )ב ,אכ תבש( יריאמה וניבר       

 הברה ףירח רבד רמוא ,ונרבסהש יפכ ,ל"רהמה .ןמשה חפ סנ לע םה םיפסונה םימיה העבשו

 בלש לכש יפ לע ףא ,'ה דיבו יסינ אוה המחלמב ןוחצינה לכש חיכוהל אב ומצע רנה סנש ,רתוי
 .יגטרטסא ינויגה ןפואב רבסהל ןתינ בלשו

 לע יראהו בודה תגירה לע הנד )א ,וק אעיצמ אבב( ארמגה .םיסנ לש םינוש םיגוס םיריכמ ונא         

 המ - םילאוש )ביתמ ה"ד ,םש( תופסותה "אטוז אסינ" סנ ןאכ היהש העידומו ,ךלמה דוד ידי
 סנהש םיבישמ םה ?ישונא-לע חוכב עתפל ןחינ דוד םאה ,הרק אוה דציכו ,הז סנ תוהמ התיה

 סנ שי .תיקולא העפות וז ,סנ והז - הלודג הרובג .םחליהל המכחו הרובג חור תעפוה אוה

 "המוח םהל םימהו" ומכ ילקיסיפ סנ שי ,)בי ,י עשוהי( ,"םוד ןועבגב שמש" ומכ ימונורטסא
 .רוביגל עתפל ךפוה ,ליגר םדא וא ,ןדחפ םדא .יגולוכיספ ישונא סנ םג םייקו ,)בכ ,די תומש(

 לגוסמ אוה זאו ,הרובגה ומכ ,עתפל וב םיררועתמש םדאב םיזונגה םייקולא תוחוכ םנשי

 והז ,םחליהל המכחו הרובג חור תררועתמ רשאכש ארמגה תרמוא .בודו יראב וליפא םוחלל
 ,הרובג עתפל ואלמתנ ,םינהכ ,םיטושפ המדא ידבוע .םיאנומשחה לצא עיפוה הזכ סנ .סנ

 הפונחב שמתשהל ךרוצו דחפ לש תיתולג תוילטנמ םע ,תואמצע אלל םינש תואמ רחאל

 היה 'הש ,ויה םינוכנ םיאנומשחה ישעמש ךכל רושיא איה ןמשה חפ סנ תעפוה .תונלדתשו
 .םיסנה ללוחו םברקב

 לבא ,תימשר הרתכה התיה אל .םגיהנמכ יבכמה הדוהי תא לביק ולוכ םעה דרמה ךשמהב         

 ,רמוא אוה )ץקמ תשרפ( וראק ףסוי יברל םירשימ דיגמ רפסב .םגיהנמל ךפה אוה יעבט ןפואב
  .םמע 'הש ןימאהו ,םיאנומשחה לש םכרד חילצה 'הש האר םעהש

 .יאנומשח תיב תלשוש לכו ,ןועמש תא וירחאו ןתנוהי ויחא תא לביק םעה ,הדוהי תומ ירחא         

  .אישנ ראותה תא אשנ רבכ ןועמש

 ח"נשת הכונח "ןימינב הטמ" ,רניבא המלש ברה                                                                             
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 תויכרעו תועונצ תוחמש דדועל שי

 
 םיחרוא סינכהל םיביוחמ ונאו ,ןהב רדהתהלו תווצמב 'ה ינפל תואנתהל ונוויצ ונימכח

 קר אל ,םיגהונ ונא הבש ךרדה ,םרב .םילוכי ונאש הממ רתוי ףא םהילע איצוהלו םדבכלו

 .תורומאה תווצמה ןמ רבד הב ןיאש אלא ,תרגסמ לכמ ירמגל תגרוח איהש
 תולודג תווצמ ןה ולא .הלימ-תירבו הווצמ-רב ,הפוח יסכט יבגל םירומא םירבדה

 תונחלוש ךורעל הווצמ .תוחמשב םירושק םלוכ .לארשי םע לש ודוחיי תא תונייפאמה

 המב .הווצמ השוע ולא תודועסמ הנהנהו ,'הווצמ תודועס' תוארקנ ןהו ,תודועס תושעלו
 תווצמה לוע תלבקב רענה תא דדועל ,שממ הלכו ןתח חמשל םיאב םה םא ,םירומא םירבד

 םמורל ,תדחוימה תיגיגחה הריוואה תארשהל שורד סכטה .אוה החמש לש הז לועש שוחיש

 תתל איה וז הווצמ לש היניינעמש ,ריבסהל וברה רסומה ימכחו תפצ ימכח .חורה תא
 תיבל הכרב אובת תאז תוכזבו .םתחמשב םיאכדנ ףתשלו םנובער רובשל םיינעל תורשפא

 .החמשה לעב

 תוארהל הצור םדאה .הווארלו תוראפתהל השעמל םה הלא םיסכט ?הז לכמ םויה ראשנ המ
  ,תוירבה יניעב בושח השעיי ,הרבחב ודמעמ תא קזחי ךכ-ידי-לעש ובשוחב ויגשיהו ותלוכי תא

 .ונממ תונהיל רשפאו תגשמ ודי יכ ומע עעורתהל יוארש םדאכ

 ,דירחמ רועישל םיעיגמ םירבדהו ,ורבח לע תולעל הצור דחא לכ ,תורחתו ץורמ השענ ןאכו
  ,החפשמה ינב לש רתויב םיינויח םיכרצ קפסל תקפסמ הניא הלדה םדיש ,םינויבאו םיינעש

  םיאכדמ ,םהילע םיצבור תובוחהו ,םע יריבגכ םילודג תואתשמ םישועו תיבירב ףסכ םיוול

  רשא תא בישהל בר ןמז םיעגיו םילמעש םדא ינב שי .אושנמ םישק םישענ םהייחש דע םתוא
 וניא זובזב לכ .תואנוהו תוליעמ לע םיעמוש ונא ךכו ,תורחא םיכרדב שיו ,םנומממ וריסחה

  לע הסח הרותה .תיתרבחו תירסומ הניחבמ רדרדתהלו ששורתהל ופוסש ,וילעבל הפי ןמיס

  ,הבורמ דספה שיש םוקמב לקהל הברה םיניינעב ורוה הכלהה ירומו ,לארשי לש םנוממ
  ,תבש גנוע תווצמ םייקל ,םיגד תונקל ףא .רוסיאל םירומ ויה רחא הרקמבש םירבד וריתהו

 .םירעש תעקפה םושמ ורסא

  הרותה ישנאמ רתוי ,ונרעצל ,ןומהל ךרדה תא םירומה םה הררשהו ףסכה ישנא ,ונלש הרבחב
  .ילכלכה םבצמב םוצעה שרפהה לע תעדה תא תתל ילבמ םהיכרד תא םיקחמ םיינעה .המכחהו

  תושפוח םילבקמ םישנא .זבזבתמו ךלוה רקי ןמז .הריבע תררוג הריבעו הנכס הנומט ןאכו

  יפל יושעה שדח שובלב תואנתהלו סכרפתהל שי תוראופמ תוביסמב יכ ,םמצע ןיכהל םתדובעמ
 ףסכ אלו ,םיבוט םישעמ תושעל ןמז םדאל ראשנ אל ךכו .תופילח םינתשמה הנפואה יללכ

  לע ,ויכרד לע ,ומצע לע אלו ,םיינוציח םירבדל הנותנ ותבשחמ לכו ,םיבושחו םיליעומ םירבדל

 תיבה ןמ ומצע רידמ םדאה ,ךוניחה לע ביעמ תוביסמהו תואצוהה יוביר .ותחפשמ לעו ותדובע
  ןב ול ןיאש ימו .םייח-תוחרוא רושייו רסומ יכרע םהב חפטלו וינב תא ךנחל בל לע םש וניאו



	

	

 ,רקיע םה ףוגה יכרוצ ולא תוביסמבו .ךנימזאו יננימזה .םתס תוביסמ השוע ,לומל וא אישהל

 .ץוחבו תיבב אבוסו ללוז השענו ,הליכאל לגרתמ םדאהו
  םדי גישתש לככ ועייסי החפשמה ינבש רבדה יעבט .תונתמה :רבדל תורחא םינפ דוע שיו

 לע הביעמ םתוינע אהת אלש םיינעה ידיב םיכמות םירישעה ויה םנוקיתכ םימיב .םבורקל
 לעב לכוי םהב םירפס תתל םג וגהנ .יתחפשמה ערואמה תא יוארכ גוחל ולכוישו ,םתחמש 

 בוש .הז םוחתל םג הרבעוה תורחתה התע .ויתועידיו ויתועד תא ביחרהלו אורקל החמשה

 לכו ,ףסכ וא תורתומ ירבד לש בורל ,תורקי תונתמ עפשב םיברמ אלא ,ךרצנל םינתונ ןיא

 ,תלוכי ילעב לש תוחפשמב םירענ שי רשא דע ,רבח לשמ לודג היה ולש ק'צהש ראפתמ חרוא
 ןבה .הער תוברתל םיאצויו הלטבו תוללוה ייחל םתוא םילצנמו םימוצע םימוכס םילבקמש

 .וראווצ לעמ םירומו םירוה לוע קרופו ,בר ול שיו ויבאל קקזנ אוה ןיא בושש רובס
 ,ולאכ תועפות וארנ תונוש תופוקתבש יאדו .בלב ונימי תריצי םה הלא םימגפש רמול השק

 הצקמ ונרבעש הברה תוריהמהו תוינוציקה לשב ןיעה תא תורקנמו תוטלוב ןה וננמזבש אלא

 ייחל ,טעומב םיקפתסמה םינובו םירצוי לש העונצ הרבחמ ונרבע תודחא םינש ךות .הצק לא
 אלשו ונתלוכיב אלש ,תובחר תורידו ראפ ישובלמ ,תואתשמו תוגונעת לש םיינוציח הרבח

 .ונתודהי רסומ חורל

 אלש וא תרוסמה יללכ יפל וניא םא ףא הווצמ רבל סכט ךורעל יואר םאה – הלאשל התעו
 תינמזו הלק הקיז וליפא ול שיש ימ לכ ברקל ךירצ .םיבש ינפב תלד לוענל ןיא ?ותושעל

 בורב ולש הווצמה רב תא ול וגוחיש רענל ול בוטש ,רובסל םוקמ היה דימת .לארשי תרוסמל

 הוולמ וז היווח אהתו ,תווצמ לוע וילע לביקש רוכזי ןעמל ,ןיינעה חור יפל אל םא ףא ,ראפ
 וקדצ אמש ,םירוהרה םילוע ןורחאה ןמזב ,םרב .הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םגו ,וימי לכ ותוא

 ,השודק תריווא לכ אלל ,רומג ינוליחל ךפה הווצמה רב סכט .וז ךרד וללש רשא םתוא

 שגפמ והז .זובזבלו תוללוהל אלא ,תווצמלו תוירחאל ךוניחל אל ,לוע תלבקל אלו לוע תקירפל
 השרדהו הרותל היילעה אל ףא ,רקיע ןיליפתה תחנה ןיא בוש ."תיבה תוביסמ" לככ םיער

 ירבד ויה התע דע .םיענ יתרבח יוליבבש החמשהו לכאמה ,תונתמה אלא ,הריבסהלו הניבהל

 תוחידב התעו – עבוכ תשיבח הבייח דמעמה תאריו ,םיישפוח יתבב םג םירמאנ הרות
 ,קהבומ ידוהי גהנמ אל איה ףאש ,תדלוה םוי תגיגח ןימ והז .םשאר םילקמ לכהו תוצצולתהו

 הער ?יכוניח השעמ ארקיי הזלה .אל ותו ךכ .ותורגבתה ברע רענה ייחב תמייוסמ הפוקת לש

 לש םיגוחב םג תזחואו תטשופ וז הרוצ ,םיבקעב ךכב םישד ונאו ךכל ונלגרוהש ןוויכ :תאזמ
 רוצעל ונא םיווצמ ,ךכש ןוויכו .םברקב םג הנתשמ ןויבצה .תווצמ ימייקמו תרוסמ ירמוש

 לש טקאה לוליח ךות הווצמב האבה הריבע יהוז .הבוט הקלח לכ הלכת לבל הערה דעב

 תורוצב תומוחשכ אל לבא ,והשלכ בוריק שי דוע לכ ברקל הווצמ .האב איה ומשלש השודק
  .רתויב קוחר קפס תלעותהו יאדו קזנהו ,ךכ ךותמ תועקעקתמ

 תוצובק םתוא םיחלוש ,ג"יל ץוביקה ידלי עיגהבש םיינוליחה םיצוביקה ינב תא ךרבל שי

 הווצמ רב והמ ודמליו וארי ןעמל ,תסנכ יתבלו הווצמו הרות ירמוש לש םיתבל תוצובק
 .םירחאה םג ושעי ןכו וארי םהמש יאוולו ,םכרדב דדועלו חבשל שי םתוא .לארשי תרוסמב



	

	

 הרוקמל לארשי תראפת )ןיליפתה ןה הרטעו( תרטע ריזחהלו ,עונמל תנמ לע ריהזהל יתאב

 .םיינחורה הייחב םג םלש הניינב אהישו ,תינבנה הנידמב ונייח הילע ותתשוי ןעמל ,ןושארה
 ו"כשת תבטב ב"כ ,בירעמ                                                                                                         

 אפק-זעק 'מע ,םימואנו םירמאמ :תורודלו רודל ,םיסנ קחצי ברה                                           

 

 םלועה יגיהנמ ילוגדו ישארמ
 ידנק ןו'ג לע דפסה

 ב"הרא אישנ

 םילשוריב 'ןורשי' תסנכה-תיבב םייקתהש הרכזאה סקטב

 ד"כשת ולסכב 'ט
 

 םימע יגיצנו להקה ישאר דמעמב ,םילשורי חצנה ריעב הז שדקמב ,הפ ונסנכתנ

 דחא ,הקירמא לש תירבה-תוצרא אישנ לש ורכז תא תולעהלו ןייצל ידכ ,תותדו
 ,תדקויו הלוע ותגהנה לש הבהלה שא דועב רשא ,ונימיב םלועה יגיהנמ ילוגדו ישארמ

 .םייחה ץראמ תרכנ

 ,וז העשב התומתה-ינב לע התחנוהש הדיבאה םצועמ קר אל ,ונא םישערנו םיזגרנ
 .העדגנ הב ךרדהמ םג אלא

 קולחל ,השודקה ונתרות יפ-לע ,ונדועמ ונכנוחו וניווטצנ םלוע-םע ינב ונא

 הבוח אלמל הז שודק םוקמב התע ונא םיבצייתמ ןכל ,םלצב ארבנש ימ לכל דובכ
 .וז הבגשנ

 לקשמ תבר המורת םרת ,ותוינויחו ותגהנה חוכבש שיא ותואל ,המכו המכ תחא לעו

 ןיב הנבהלו םולשל הווקת לש חתפ חותפלו ,לבת תומצעמ ןיב תוחיתמה תא גיפהל
 .םימעה

 ,לארשי יאיבנ ןוזחכ ,םולשה רואשו ,םולשה חבזמ לע ונברוק הלעי יכ :הליפת אשינ

 .המחנה תאז אהת ילואו ,תוצוצינ קילדיו ךעדי אל ,התע עוקבל לחהש
 דוע םיעשרו ץראה ןמ םיאטח ומתיו םוי אוביש :תואבצ יקלא םשהל הליפת אשינ

 ."הלשמ לכב ותוכלמו ,ךלמ םיקלא 'ה יכ ופאב המשנ רשא לכ עדי"ו ,םניא

 
  מת 'מע ,םימואנו םירמאמ :תורודלו רודל ,םיסנ קחצי ברה                                                              

 

 
 

 

 
 

 



	

	

 

 
 

 

 

 

 
 שפנ חוקיפ ששחמ תבשב תפרצבש ייסרמ למנל וקורממ םילוע תאבה

 

 28.11.61 ,ב"כשת ולסכ 'כ ה"ב
 ,ןויצל ןושארה ,דובכל

 םילשורי ,לארשיל ישארה ברה א"טילש םיסנ י"רגה

 
 ,ברה 'בכ

 וקורממ םידוהי תאצוה :איה היעבה .סיראפב ידרשממ יתלבקש בתכממ קתעה ב"צמ

 תרחמל איצוהל לכונ אל ,םויה איצוהל קיפסנ אלש המש ,םיססובמ תוששח שי .תבשב
 .וז העשב בצמה והז ,ןפוא לכב .םויה

 .ב"צמה בתכמה קתעה יפל – יתינע ,ףוחד היה ןיינעהש ןוויכמ

  תורוהל ליאוי םא ותרות דובכל הדואו ,םינוקיתלו םייונישל תונתינ ילש תוארוהה ,םלוא
 .םינוקיתבו םייונישב ךרוצ שי םא יל

 ,הכרבבו בר דובכב                                                                                                          

 ,יאגרש .ז.ש                                                                                                             
  היילעה תקלחמ שאר                                                                                                      

 

 ב"כשתה תבטב 'ג ,םילשורי .ה"ב
 ,ו"צי יאגרש .ז.ש רמ דובכל

 ,תידוהיה תונכוסה לש היילעה תקלחמ שאר

 םילשורי
 

 ,דבכנה יאגרש רמ

 .ז"ש ולסכב 'כ םוימ ובתכמ יתלביק
 בצמ לע תוקייודמו תוטרופמ תועידי יאדווב שי תידוהיה תונכוסה לש היילעה תקלחמ ידיב

 .שפנ חוקיפ םושמ ךכב שי םאו ,וקורמ ידוהי

 םורגל לולע האיציב בוכיע לכו שפנ חוקיפ םושמ םתאלעהב שיש העדב הקלחמה םא ,ךכיפל
 *.תבשב םתאיצי תרתומ –וקורמ תא תאצל תושרה לוטיבל

	ותרזעל קקזנה  ידוהי םע ותיבב השיגפב םיסנ קחצי ברה



	

	

 ידוהי י"ע תבש לוליחב הכורכה הלועפ לכ עונמלו דיפקהל שי – למנל םילועה עיגהב ןבומכ

 .אוהד ןאמ
 ,בר דובכב                                                                                                                         

 םיסנ קחצי                                                                                                                        

 
 ד”ח ז”בדרה ת”ושו ,תבש תוכלהמ ב”פ שיר הקזחה ודיבו ,ה”מ ב”פ תבש הנשמה שוריפב ם”במרה האר *

 .א”בשרה תעדל חכש ’יס שיר ח”וא י”בבו ,זל ’יס ג”ח ץ”בשרה ת”ושו ,וס ’יס


