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ןוידלעצמ

("םימחולחיש"לאובמ)בלהיעגר

:"םימחולחיש"ךותמ

הרירבהרסוחותוערהלע

.המיאתמההלמהאיההשוב

םימיהתששתמחלמוהאושה,ןאכוםש

ץראלוםעלתותובעב

הירוטסיהלםיסנכנהלילה

חוכהוקדצהיטבש

10-התונשלתונויצ

"ח"כשתםילשוריתינכות"ותינויצההעונתה

1965-בתינויצההדובעהתעונתי"עךרענשןויזופמס

ידוהיהםעהרובעםייכוניחםיבאשמלרוקמכלארשי

?דוהיהרעונהיפלכלארשילשהתוירחא

םיריעצהםינקירמאהתאטולקלםיברסמםילארשיה

-תינויצההצעומהלשתירקיעההמישמה
הלוגבריעצהרודהלשתידוהיהתוהזהקוזיח

לארשיתנידמלשהיצזינויצילב
הקזחתינויצהעונתלתופצללכונאל

קיתבםיפתתשמה

x * x x

לשץולחהורעונהינינעלהקלחמה

םילשורי,תימלועהתינויצהתורדתסהה  



28/u1/n

"ח"כשתםילשור*תינכות"ותינויצההעונתה

תלוקלארשי

ח"כשתסילשורי NM

:ןהתונויצהתורטמי'

;סעהייחבלארשיתנידמלשהתויזכרמוידוהיהסעהלשותודחא

לכמהיילעידי-לעלארשי-צראתירוטסיההותדלומבידוהיהסעהלשוסוניכ

;תוצראה

;סולשוקדצלשסיאיבנהןוזחלעתתתשומה,לארשיתנידמלשחרוציב

חוריכרעחופיטוירבעוידוהיךוניחסודיקידי-לעסעהלשודוחיילעהרימש

;סיידוהיתוברתו

."סבשומתומוקמלכבסידוחיהתויוכזלעהנגה

(1968,ו'יכהינויצחטרגנוקהתוטלחהמ)

א"ישתםסילטשורי תינכות

:אוהתונויצהדיקפת'"'

לשותודחאתחטבהולארשי-ץראבתויולגץוביק,לארשיתנידמרוציב

(1951,ג''כחינויצחסרגנוקהתוטלחהמ)

-שוריתינכות.יטמרגורפבויחתינויצהתורדתסהה

תרטמתארידגהלמהענמנ,עודיכ,1951-מםיל

,הדיקפתתרדגהבהקפתסהותונויצה

ןויסנהתאורישעהתונורחאהםינשהםירשע

.תומדוקתופוקתבעדיאלםתואםיתומיעבידוהיה

ונקהשתוילרבילתוצראבובורביחידוהיהםעה

תבחרתמהלכלכלשתוצרא,יחרזאתויוכזןויווש

.ייידוהיהםעה

[א]
הנפימתדוקנכתואריהליושעהשדחתינכותץומיא

ןהתובראל.תינויצההעונתהלשהתוחתפתהב

העונתהלשהיתורטמתרדגהכולבקתנשתוינכותה

דעםימיהכיראה1897תנשמלזאבתינכות.תינויצה

הבשחנ1942תנשמרומטליבתינכות;הנידמהםוק

ירבחתאללכהבייחאלשדבלבתיטילופאחסונ

 



  

ריכהלובאאלהנה--תומייקההיסולכואבוהיר

;לארשיתנידמלינויצהןויערההנקמשלאיצנטופב

םיידוהיםיכרעלשןווכמהחופיטבותובשהקוחב

קלחלשהילפאוארםההנידמהידי-לעםיימואל

.םירחאםיבשותתמועלהנידמבםיבשותהןמ

לשהילמונאההלבקתנאלםייפוריאהםימעבםג

הצוחמשםיחרזאלאתונמאנירשקהרושקההנידמ

ןפודתאצויהעפותךכבוארםהמםיברףא;הל

תונמאנבקפסהליטמוםיברעהתביאתאתררועמה
-ונתהדועב.םבשומתוצראבםידוהיהלשתיחרזאה

החופיקוידוהיהםעבהנויפרלעתלבוקתינויצההע

ידי-לעתונויצההנבוה,לארשיתנידמבתויוכמסב

לשהמצועהדוסכוהחימצהןיערגכםידוהיאל

עבקתהילעהתלאשיכרמולןתינ.לארשיתנידמ

הנידמכםא--רוזיאבלארשיתובלתשהךרדתא

ןמםידחאשיפכ,יצחוןוילימינשתבתדדובמ

הווהמההנידמכוא,םויכהלבקלםינכומםיברעה

לילעבהארמיתומכההלקשמש,ידוהיהםעלזכרמ
.התוהזתאשטשטלואהתוחמלןיאיכ

[ב]

יוליגאיההשדחהתינויצהתינכתהיכרמולהשק

-שומלשואהשדחתישונאתמאלשהרעסוהפוסב

םימעבידוהיהםעהלשומוקמלעחותינוהרכהיג

םירשעבווהתהשתותימא--וייחבלארשיםוקמו

-כותה.םימיהתששתמחלמשאבומתחנוםינשה

העונתבתימינפאירטואלקשירפרתויאיהתינ

תינויצהתורדתסההלשהדמעמתאצותותינויצה

יסופדבווייחבולחשםייונישהחכונידוהיהםעב

.ונוגרא

יסחישהעשבםלועלהאבםימיהתששתמחלמ

דיתעלארבעמלשבלשבוארנתוצופתהולארשי

םיכרצוליחתיןפשושחלהלחהלארשי.עודייתלב

,התואטיסהלהצופתהלשםיימוקמםיכרעוםיימוקמ

,הקירמאידוהיברקב.ידוהיהםעהייחבהמוקממ

םדוכיללהגאדהתרבוגהלחה,תוצופתבהלודגה
רוסמלרשוכלוםתודהילשתוינויחל,יתרבחה

ןיאוליאכהיההמדנ.אבהרודלתאזתוידוהי

םייחהביטלשתולאשלתונעלתלגוסמלארשי

.תירבהתוצראתודהילהפיההבושתםיידוהיה

לפשבתינויצההעונתההמצעהשחןמזותואב

-לעהפקיהתאביחרהלהחילצהאלאיה.רבשמבו

"נוקבהתסינשיפכ"םיוולנםינוגריא"תללכהידי
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mamהתיהאלתוימשיטנאה;תיליבומוהלודג

היורשהתיהתיללכההרבחה.תילושהעפותאלא

לערפכלהלדתשהוידוהיהיפלכהמשאתשגרהב

-חמתטישכחתפתהילסרבינואהעדמה.תאזהמשא

םוקמואצמםהבםיימדקאהתודסומהוברתנוהבש

"*-ידרהדחפרסהלאלכחכונ.םיברםידוהיםיריעצ

לשתוימואלהתורדגההןמהברהוהדווגפותופ

-ויצההבשחמלשרעושמישש,הפוריאזכרמוחרזמ

השקיהש,ידוהיהשפנהןובשחלדחאלהזםע.תינ

יתשליזכרמעגפמכםידוהיהתאביצהשלרוגהלע

-וקלוםזיצאנל:רודהלשתוירטילטוטהתועונתה

בצינםזיצאנה;ןהיניבשםילדבההלכלע,םזינומ

ךלהותביארועישו,םידוהילביואכהליחתכלמ

אולמותליחתבבאשםזינומוקהוליאוםצעתהו

הכוראךרדהשעוםיידוהיתוחוכותונורשכוינפח

-ונתהיתשלשלצה.רומגלושינםתואלשינשדע

.הוולשהימיבםגשורפראשנהלאהתוע

הפוריאבותירבהתוצראבםיימינפהםיעוזעזה

םיבולשתונויצהולארשישו1967ינויירחאואבש
האיציורשפיאוךלהמהתאוניש,תרחאואךכםהב

שפנהןובשחבתויובחתויצנטופלשלעופהלא

.ידוהיה
םגורושיאםגויהתונורחאהםינשהםירשע

ידממ.1948דעהנבוהשיפכתונויצהלשהשחכה

.תומדוקהתופוקתהלעולעתובשיתההוהילעה

.תישפוחהריחבךותמהילעההתיההבראלםלוא

חונשתישארבופידעהםבורבהירי'גלאידוהיףא
ושחש,הפוריאחרזמידוהי.תפרצלרובעלםיששה

עבטמ,ולכיאל,תוינויצתותימאהמכםרשבלע

.תינויצהעונתשדחל,םירבדה
ידי-לעלארשיםעהאלמתוהדזה-רסוחתמועל

םיידוהיהםייחבםוקמהספתולארשיהכלה,הילע

.ןכלםדוקעריאאלשיפכ

םעלץבקמלמסהתשענתינידמהתונובירהםצע

תולוגסוםויקרשוכלשהיארויהויתודלותבורש

ריבכםרוגהתשענלארשיםא.תונוביראללםויק

ינויצהוידוהיההיפואהנה--תוצופתהידוהיייחב

.רוזיאבאיההדמעמיבגלעירכמהשענ
ןויערהוהעונתהיכרמולהיהרשפאשלככ

הרבגוהכלההנה,םיכלוהוםיפפורתמםיינויצה

-בהםיברעה.לארשיתנידמלתילרוגהםתועמשמ

התויהבןומטלארשילםתודגנתהשרושיכוריה

-וטירטבריכהלויהםינוכנםאםג.תינויצהנידמ
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העונתהלשהדוחיירסוחתאטילבהל,דחאדצמ

תונעלהתלוכירסוחתאולארשיבהכימתבתינויצה

ולכיםהינשדצמ.לארשילשםישדחההיכרצל

בישהלהעונתהתארישכישינכפהמףונמלתויהל

-ויעבתארותפלםגךכידי-לעו,תושדחהתולאשל
.תונשיההית

-למהותוחיתמהימיבידוהיהםעהלשתונעיהה

ךא--ינויצהןויערהןוחצנלעוליאכהדיעההמח

-ונתהןולשכלעםגתודעםושמהבהתיהןמזבוב

םיבדנתמהםרזאבהעונתהברקמאל:תינויצההע

.הנידמבתבחרנההכימתההאבהנממאקוודואלו

קיפאהתויהלשקבלהלכיקרתינויצהתורדתסהה

תובדנתהלשתונייעמהםימרזומוכרדשידסומה

|.דבלבהעקרקמוצרפאלש

ךרוצהתאהפיוחההמחלמהרחאלשהפוקתה

.תומורתבותועקשהיפסכב,הילעבלארשילש

תאהנידמהיכרציפלעהכירעהלארשיתלשממ

ןודעומ".תוצופתבםינושהםיידוהיהםיפוגהלקשמ

רבודמהשכתינויצההעונתהלעףדעוה"םיאישנה

ידי-זלעהנמוזשתידוהי-ללכתילכלכהדיעוובהיה

ןהםגהנידמבהעונתהלשהיתויוכמס.הלשממה

הלשממהידילהטילקהתרבעה--וצצוקווכלה
.דחאדעצקרהתיה

יכרתויורתויררבוהתינויצההעונתהתגהנהל

תאחיכוהלאיהתבייחהדמעמלעהרימשהםשל

-עבויוטיבאוצמללוכיהזדוחיי.ילוגסההדוחיי

--לארשילסחיהלששדחינויערחוסינבואהייל

םייחהיבחרמבתובבלשובכלהסנירשאחוסינ

הלוגסהתואבידאל.ידוהיהריעצהרודבוםיידוהיה

רוסמהןוגראםהיכ--םיקיתווהםינויצהונעטהלש

הזןוגראןיאםאףא--דבלבלארשילו,לארשיל

דמעמה.תינורקעהרדגהותוריסמתארידגהלזעמ

הנידמבהדמעמםגותוצופתבתינויצההעונתהלש

|.תינויערהרדגה,אופא,ובייח

ןורחאהסרגנוקבולעוופצהלאםילוקישךותמ

תנשינפלשתויעבלןורתפשפחלואבש,תועצה

.הירחאשםיכרצלתונעיהידידלע7

דוחייתתלןההתיההתנווכש,תינוציקההעצהה

המקירהתאשדחלןהותינויצההעונתלהמשגהלש
תינכות"םשבםימעפלהנכתמ,הלשתיטרקומידה

תא,תמיוסמהדימב,הכישממתאזהעצה."ןרוק

-והיהתונכוסהדוסיםע1929-בהתוותוהשתינכותה

תונכוסהןיבהדירפמאיה.המשגוהאלךא,תיד

23([3ו)וו

תקיזתאזכרמהףוגלךפהילו--1961-בה"כהסרג

דועו,םיינויערתועדיקוליח.לארשילידוהיהםעה

-וגראהתשירפלומרג,םיידסומםיקוליחךכמרתוי
.שרופמבםיינויצ-אלהםילודגהםינ

םגתונשלהילעיכהשחהמצעתינויצההעונתה
רשפאלוירוטסיההיתגלפמההנבמהתאהכותב
.תוגלפמהתועצמאבאלשהעונתלתישיאתוכייתשה
-גלפמתויונמאנסיסבלעיביסולקסכאהןוגראה

םימרוגמענמ,תוברםינשינפלורצונש,תוית

-וקתךשמבתוריחברסוח.העונתלחפסיהלםישדח
ענמוהעונתהלשדוסיהיאתתאןביאהכוראהפ
-דתסהםיקהלהעצההעצוהךכםושמ.הפולחתלכ
תוכייתשהןכתתןהילאתויצראתוינויצתויור
..הרישיתישיא

זאמתינויצההעונתבתמייקהתיהשהריתסהםג
-ימתהתעונתןיבללעופבץראלםילועהןיבהדוסיי
זאמהפירחהשותיפסכהותיטילופה,תינויערההכ
רסוח.תינויצההעונתהתחתהרתח--הנידמהםוק
שוטשטואסיגדחמהילעידי-לעתישיאהמשגה
הכימתהםעורבח,אסיגךדיאמתונויצהלשינויער
.לארשילםלועהידוהיבורידיד-לעהנתינשתיללכה
התשענלארשילשםיעבשומההידגנתמבהמחלמה
העונתלדוחייהיהאלובםגוידוהי-ללכדיקפת
.תינויצה

הרשוכהתיההיעבההפוריאידוהילשתואיצמב
לעב,חותפןוגראתויהלתינויצההעונתהלש
,יתגלפמךוותאלל,תושדחתובכשטולקלרשוכ
םייחהלשןגראמםרוגתויהלהרשוכונייהד
.םיידוהיה

.תירבהתוצראידוהילשתואיצמבהיעבההנוש
תדינוגראלשתבחרנתכרעמתמייקב"הראב
.תירוביצהלועפוגוצייינוגרא,דעסו

אצתהדימוזיאב--הנהוהתיהןאכהלאשה
רודלשרוגסןוגרארדגמתינויצהתורדתסהה
תאליעפהלאוהךרוצה.תלבגומהבכשוםייוסמ
הקירמאבםיידוהיהםייחהבלבתינויצההעונתה
-בחהבחרמהךותלהרידח.םהילושבראשיהלאלו
םא.רתוירורבינויערןווגתבייחמידסומהויתר
ואהמשגהבהלוגסודוחייתינויצההעונתלןיא
דוחייתלעבתויהלהילעתוחפל--לארשיבהכימתב
.תאזלעבישהלהאבםילשוריתינכת.ינויער

םימיהתששתמחלמןמזבוללוחתהשתוערואמה
,ולכיםה--תינוויכ-ודתועמשמילעבתויהלולכי  



תאץמאלהשקיב,םייניבתעצה,תרחאהעצה

םוקמבאלםלוא,םימישגמהתעונתתינכות

איה.תינויצההעונתהךותבאלאתינויצההעונתה

.תינויערהעונתלשםירחבנרבחןיעמהיהת

ךכבתרתפנהתיהאלהמרופרהיעבותתעדל

המשגההתעונתיבייחמ.תינויצההעונתהתייעב

חוסינלשהיעבוניאינויצינחורןכותיכונימאה

ללשוישונאהץמאמהקר.המשגהלשהיעבאלא

ונקילעופבהלועהתאהוולמהםיישיאהתונויסנה

pmתאואריישיאהתפומב--תונויצלשדח

םלועבלארשיתנידמולארשי-ץראלשהמוקמ

לשהיכרצלהנעיאוהקר.ידוהילכלשויכרע

.לארשי
-תמהירבדבטעומאלקדצהיהיכרמולרשפא

תחמוצהמשגהתעונת.תינוציקההמרופרלםידגנ

הילאמטטומתירה,איההמצוע-תברםאו--הטמלמ

-סומהטלחהבהתואםיקהלןיא.ידסומההנבמהתא
-יפלעזירכיףוגש,אסיגךדיאמ,ןכתיאלו--תיד

.ימצעהוקור

תועצההתאףילחהלאבתינויצהתינכותהיוניש

תתלאבאוה;תינויצההעונתהיונישלתוינוציקה
המשגההשעמבאלםיידוהיהםייחבהעונתלדוחיי

שיןיידעיכהרובסתינויצההגהנהה.ןויערבאלא

רתיןיבלהניבינויערדירפמלעתוארהלהחוכב

.לארשייכמות

[ג]

למסקרתובורקםיתעלאיההעונתלשהמרגורפ
,ץוחיפלכתונווכמהתובכרומתואחסונב;לאוטירו

אטבלהעונתההסנמ,םינפבהרשפירפבורלןהו

שוריפבןויעקר.הירבחלףתושמההנכמהתא

תאונלתתללכויתויללכהתואחסונהלשםיוסמה

.ןהלשתישממהתועמשמה

-ימאלתינויצההעונתהלש"לזאב-תינכת"ףא

"יבמופטפשמבתדלומתיב"החסונבללכהתצ

תינויצההעונתהלשתינכפהמהתועמשמהלכתא

הלודגהתיההעונתה--בכרומההנכותלכתאו

יכהרמאאיהןכא;הלשהמרגורפהןמהפיקמו

ידכיאמצעוינוביר,זכורמםויקלקוקזידוהיהםעה

אלללכאיהםלוא.תויוכזםישגהלוןוחטבאוצמל

;ידוהיהלרוגהוהירוטסיההלערובידהתאהביחרה
תמקה.הלאבאצויכו,לארשיץראלהקיזהלע

איהםלוא--תאזתינכותהמישגהוליאכהנידמה
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אשיתתונכוסה.תינויצהתורדתסההןיבלתידוהיה

-סההוליאולארשיןינבבםירושקהםידיקפתהלכב

העונת--םימישגמתעונתלךפהיתתינויצהתורדת

ףרטצהלולכויתונכוסהלא.לעופבהצראםילועלש

-ושמהלועפךרוצל--לארשיבםיכמותהםיפוגהלכ

םינווכתמהקרוסנכייתינויצהתורדתסהל.תפת

.הצראלעופבתולעל

םימישגמתעונתלתינויצההעונתהלשהתכיפה

,דחאףניהב,העצההיכמותתעדל,תרתופהתיה

:העונתהלשתידסומההתונבאתהתיעבתאםג

תאותוקיתווהתוגלפמהתאלשנמהיהשדחרוד

.תמייקהתוגיהנמה

העונתה:1929תמועלידוסילדבהןאכשיםלוא

.איהםגהמשגהתעונתהתיהאלזאלשתינויצה

העונתבתונויסנותועיבתוחמצםשוהפיכיםא

המקוהףאו,לעופבםימישגמתעונתלהכפוהל

-ועהויחהנה--לעופבםילועלשץולחהתעונת

.הזדצבהזםהבםיכמותהוםיל

ראשנ1929-בתינויצהתורדתסההלשהדוחיי

ןכאםויכ;תיטילופההתינכותבוינויערההנווגב

םלוא,תינויצההעונתהלשינויערהןווגהשטשוט

תוילמינימהתוינויערהתורדגההוליפאםאאוהקפס

םיפוגלשינוגזברהספיספהלעלבקתהלתולוכי

,ינקירמאהידוהיהדעווהמ--לארשיבםיכמותה

תוליהקהיחילשדעו,תירבינב,ידוהיהסרגנוקה

--ןאכמוןאכמהדיספמתאצלאיההלוכיךכלו.'וכו

טולקלידכםיינויערההיתונורקעתאשטשטתאיה

ופוסבךכבחילצתאלםלוא"םיינויצ-ַא"םיפוג

|.רבדלש

לשהיצילאוקהמקינוציקהיונישהתעצהלומ

ששחהיה.םיירוביצתוחוכוםישיאלש,תועד

העצההרשאכ--העונתהוסרגנוקהתוררופתהל

-יבצלש,רחאששחהיהו;לבקתתאלתינוציקה

-יפאו.ןמישגהלתלוכיןיאשתוטלחהתלבק:תוע

העונתהתארבדהךופהי,תועיבצוזהיהתאלול

-ישגמתעונתיכרמולהיהרשפאו.הריעזהעונתל

אלו--רתויהלודגהעונתברקמקרחמצתםימ
רצואב.הלודגההעונתהלשהלוטיבמהאצותכ

העונת"לשתומדההרמשנתונויצהלשתונורכזה

-יהקהשוביכ"ימימרקיםירוענןורכזכ,"תמחול

תונויצההרסאשתוברקהימימולצרהלש"תול
העונת--לואשלרשפאםויכםלוא.תוללובתההדגנ

1המלתמחולוימבתמחול
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ןתינאלהזרבד."סנאילא"ישנאמולדבנםה

םושמאלאםידוהיהתודגנתהללגבאל--1919-ב

.הנידמךותבהנידמלודגנתהםולשהישועש

םלועהתמחלמירחאםימואלה-רבחתמקהרחאל

הינשהםלועהתמחלמרחאלם"ואהוהנושארה

תוכזל,וזהניחבמ,שדחקומינףיסוהלהיהןתינ
-ירהנידמקריכרמולהיהרשפא:ינויצהןויערה

ףקותבןגהללכותימואלגיבהףוגבתגצוימהתינוב

."וקמןהרשאכםבשומתוצראבםידוהיהתויוכזלע

וחוכ:רתויתבכרומתואיצמהןאכםגםלוא.תוחפ

םינפתוינידמלעעיפשהלימואלניבהףוגהלש

לקשמותומצעמהלקשמ.רתויבןטקויתורבחלש

ןוגראלשותוכמסמרתויבר--"להקהתעד"

ץוחמתוישפוחהתוצראבתוידוהיהתוליהקה.ם"ואה

-יעירתיבםיתעללועפל,ןכ-םא,תולוכילארשיל
תוצראבםידוהילשםהיתויוכזתנגהםשלתול

*ונתהשךכב,םוקמלכמ.תויטסינומוקהואתויברעה

תאצמנתונויצהתורטמןיביכתעבוקתינויצההע
-ומתונידמלכבםידוהיהתויוכזלעהנגהה"םג

שארמםינודנםידוהיהןיאיכתרשאמאיה"םבש

ןדבאמחרכהבתינבנתונויצהןיאותויוכזןדבאל

:הז

יתשןיבהעירכהאלתינכותהיכרמולרשפא

-ועדחאדצמ.תונויצהלשתוינויערהתואטריגה

-שמתונויציכתנעוטהתילארשיההסריגהתדמ

רתיהלכולארשי-ץראבםידוהיהתוצבקתההתועמ

תאזהסריגילעב.תאזתילכתליעצמאאלאוניא

העונתהתאגלפלאלוםייטמגרפתויהלםינכומ

העודיהדוקנדע;םתעדתייפכידילעתינויצה

איהשיפכהעונתהלשהמויקבטומיכםיחינמםה
.תינוציקתוינקסמלהתפיחדלע

בורלעתלבוקמההסריגהאיההינשההסריגה
-ובירההנידמהתייווהשתרמואאיהוםינקירמאה

דרמהםרוגהתויהלתבייחתירוטסיההתדלומהותינ
ןוגראמ,תסנכה-תיבמרתוי--םיידוהיהםייחביזכ

העונתהתאליעפהלתשקבמאיה.דעסמויתליהק

םוחתבדוחיב,םיידוהיהםייחבםרוגכתינויצה

יתברהילעבהנימאמהניאאיה.ידוהיהךוניחה

האצותהיהתאיההילעאובתשהדימבשהרובסו

יאדווב,לארשייכרצלתונעיהמואידוהיךוניחמ
יכםיילארשיהםינויצהתוערתה.ץחלמהאצותאל

הרשוכו--םילועלהנושארושארבהקוקזהנידמה

28 ain

ותומשגתהםצעליכ--ינויצהןויערהלשתיחטש

-בחאשונלוימואלניברטשמלינויצהןויערהקוקז

-ידהואםזילאיצוסהקררשאיתרבחהנבמויתר

,םתואורשפאיםזילרבילהואהיטרקומ

-יבנהןוזח"1968םילשוריתינכותלשחסונה

ינשןיבהרשפןיעמאוה"םולשוקדצלשםיא

.םינוויכה

התעפשהתדימהמלואשלןתינןאכםגםלוא

לארשיתוינידמלעהיחוסינותינויצההעונתהלש

העונתהלשיתרבחההבכרהיושעןוויכהזיאלו--

.יהחשלכהעפשהולשיםא,התוינידמתאתוטהל

-ויצההעונתל"שדחהלאמשה"ישנאופרטצהוליא

תנידמיפואתאתונשלידכךכבהיהםאה--תינ

תללוחמהתיהץראלםתיילעקרוא!לארשי
+הרומת

םיילאיצוסהתונויערהויפואהןיבסחיהתלאש

--ןאכמהנידמהלשוןאכמתינויצההעונתהלש

איה"םיאיבנהןוזח"תולתיהה.תבכרומהלאשאיה
.םומעןורתפ

לעקבאמהןיבלתינויצההעונתהןיבסחיהםג

-סיהולשיםבשומתומוקמבםידוהיהתויוכזתנגה

ןמצעלעולטנהזדיקפת;ידמלהכוראהירוט

19-ההאמבומקשתולודגהתוידוהיהתורבחה
.םירשעההאמהתישארו

ןיבתוירדילוסושיגרהשםושמםאתאזושעןה

ןכתיתיכונימאהאלשםושמםאואצומהותדהינב

םהדועלכתחאץראבםידוהילהמלשהיצפיצנמא
-רזאהדמעמיכוכירעהןה.תרחאץראבםיחפוקמ

תודסומלהריחבתוכזםהלןתנשםיוושהםיח

רשפאיתינידמההגהנהלםידוהיהלעהוםיגציימה

.םוקמלכבםידוהילעייסל

לעהנגהלשםעטהםצעבורפכוליאכםינויצה

-ירבקרוגשויתויוכזיכונימאהשםושמתויוכז
,לצרהתפוקתהפלחרשאכםלוא.יאמצעזוכ

-דחהערכהוגשיהכאלוךילהתכהנבוהתונויצהו

תאהמצעלעתינויצההעונתההלטנ--תימעפ

םידוהיהלשתויחרזאהתויוכזהתנגהלתוליעפה
.תימוקמתימואלהימונוטואלו

זכרמהםסריפהנושארהםלועהתמחלמףוסב

םולשהתדיעוומויתושירדתאןגהנפוקבינויצה

םיחרזאכםידוהילתוושתויוכזקראלעבתןהבו

-יקלתוינידמותויתרבח,תויתוברתתויוכזםגאלא

ךכב.תימואלהימונוטואתווהמה--ידוהיהץוב  



אלותקולחמהתארותפתאלסרגנוקבהלבקתנש

העונתה;תינויצההעונתהינפתאהברהעבקת
.תינכותהלשהיתואחסונתועמשמתאעבקתשאיה
העונתהלשתוחוכהתיליבקמשרמולקררשפא
םלוא---ילארשיהשוריפהןוויכל1951זאמהענ

אלןיידעודבלבםיחוסינהתניחבמםירבדהםהךכ
.םישעמהתניחבמ

2%<[וו
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תאעבקיםילועהתאאיבהלתינויצההעונתהלש

.ברםשורםהילעתושועןניא--הנידמבהדמעמ

-יקההעיבתהילעבדימתאלשרמולשיתאזםע

.ינוציקהינויערהחוסינהילעבםגםההילעלתינוצ

תרדגהלערתוול,םיתעל,םינכומהילעהיעבות

"ילאירוטירטזוכיר"ומכתכלהקיחרמההרטמה

תינכתה.תולעלתישיאההבוחהשגדותשדבלבו
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לארשי.ק-"ח"כשתםילשוריתינכות"ותינויצההעונתה

ןוידלתודוקנ

,םינוקיתעצהוהלוכתינכותהתאםכס,ךכרחא.,םילשוריתינכותבתודוקנהןמתחאלכםכס»1
,רומטליבa),לזאב(א:הלאהתוינכותהתמועלתינכותהלשהתובישחתאהוושה.תוטמשהותופסות
.(1951)םילשורי(ג

pa (א:לארשילעותונויצהלעברעמבתוימינפהתוכופהתהתועיפשמהרוצוזיאב o

?םידוהיהלעןתעפשהידי-לע(ב

הארבסה?ותשחכהלןהוינויצהןויערהרושיאלןהתונורחאהםינשהםירשעועיפשהדציכ.2
%אהתויזכרמתרבוג,םידוהיהןיבתשלחנתינויצההעונתהשהעשבהביכךכבאטבתמהסכודרפה
ליבשב,תישעמהניחבמ,רבדהלשושוריפהמ.(לארשיתאוםידוהיהתאםיאורםההבשךרדב)םייוגה
?םתוגהנתהךרדב,םידוהיהליבשבותונויצהליבשב,לארשי

qa ma ,העונתהלשהתמשאבאוההזהלפשהםאה?ברעמבתינויצההעונתבלפשלתוביסהןמהמכ4.
?םיינשהלשבולישוא,םייביטקייבואםיאנתלשםתמשאב

,עודמרבטה,ןכםא?השדחהיגולואידיאבתונויצלשישךרוצהלעםילשוריתינכותהנועםאה52
?אלעודמ,אלםאו

?"ןרוקתינכות"דגנודעבםיקומינהםההמ.6

םינוכנםאה?"היתואחסונביולתהיהאלהעונתהלשרצויההחוכ"ורמואברבחמהןווכתמהמל,7
?םולהDAהלאהםירבדה

?ןכותהלעתודחאהתאהפידעמתונויצהיכאוהam“רבדםאה.8

."םילשוריו(הקירמא)"לבב"גשומהםע"לארשילשהתויזכרמ"גשומהתאהוושה,9
?הלאהתוסיפתהיתשןיבתיחוהמהריתסשיםאה

deתויוכזלעןגהל-התוכזףאוא-תונויצהלשהתבוחםאהרוט narraהלוגבםידוהיה?

 
 


