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ביוחמ אל  ידרח , "ל  הצ לייח  : צ ,' יאבצה אלכב  םייתסה  הנידמל -  םורתל  הבוט  הנווכב  ליחתהש  המ 
תוקל לעב  וניהש  תורמל  אבצב , תרשי  םנבש  בושח  היה  וירוהלש  אלא  .יאבצ  תורישל  סייגתהל  היה 

.תילכש

קובסייפב תושדחל 2  וסנכיה  םכלש -  םירופיסה  תחילשלו  םיפסונ  םינוכדעל 

 

ללכש אלמה  יאופרה  ורבע  תא  אבצהמ  לש צ ' ותחפשמ  ינב  וריתסה  וסויגל , ומדקש  םיקדבמל  עיגהשכ 
תורישל םיאתמ  וניא  אוה  יכ  ועבקש  םינוש  םיירטאיכיספו  םייגולוכיספ  םעטמ  ובצמ  תודוא  תעד  תווח 

המ שקעתה , אלא ש-צ ' רוטפ -  ול  קינעהל  תורשפאה  התלע  וסויג  יכילה  תרגסמב  רבכ  השעמל , .ל  " הצב
.ויכרצ תא  תמאות  הניא  ללכש  תכרעממ  קלח  תויהל  לחהו  תאז -  לכב  סיוגש  ךכל  ליבוהש 

ותולהנתה יכ  ןבכ 4 , דלי  לש  וזל  ההזה  תילכש  המר  לעב  לש צ ,' םינושה  וידקפמ  והיז  רצק , ןמז  רובעכ 
וררחשל םימיאתמה  םימרוגל  ועיצהו  תואיצמה -  ןמ  קתונמ  אוהשו  הגירח  ותוגהנתה  יכ  תיתרגש , הנניא 

ךישמהל שקעתה  םלוא צ ' תורישמ -  ותוא  רוטפל  ךרוצ  היה  "ד , גמה לש  ותעדל  םג  .יאבצ  תורישמ 
.תרשלו

לייחה  " .וידקפממ דחא  דיעה  לייחה ," לש  ותולהנתהב  גירח  והשמש  ןיחבהל  היה  ןתינ  ןושאר  טבמב  רבכ  "
םירבח אלל  טעמכ  היהו  תוכמס  לבקל  השקתה  תיאבצ , תולהנתה  םע  תודדומתהב  םיישק  הווח 
וילעו יאבצ  תורישל  םיאתמ  וניא  לייחה  , " דקפמה ףיסוה  יתעד ," תוינעל   " .ראתל ףיסוה  בצומב ,"
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", רתוי הבוט  הרוצב  ותוא  ליכהלו  ותוא  לבקל  לכותש  תרגסמ  אוצמל  לכויש  תנמ  לע  םדקהב  ררחתשהל 
.םכיס

2 תושדח םוליצ : דימ |  וררחשל  תשקבמ  לייחה  לש  ותחפשמ 
וניאו לבוס  אוהשכ  אבצב , תרשל  ךישמה  ובש  בצמל  ליבוהש  המ  תורישמ -  רוטפל  ובוריסב  דימתה  צ '

ךשמל יאבצ  תורישמ  קרע  ובש  בצמל  עיגה  אוהו  רבגו  ךלה  לש צ ' ולבס  .תורישה  יאנתל  לגתסהל  חילצמ 
אלכב 4. רסאמ  שנועל  ותחילשו  תוקירע -  ןיגב  טפשמל  ותדמעה  תא  ררגש  בצמ  םישדוח -  הנומשכ 

וררחשל הביס  שיש  ואצמ  אל  "ל  הצב האופרה  ימרוג 

רתוי יאדו  םיטושפ , םניאש  םיאנת  תחת  רסאמב -  ןותנ צ ' םימי , שדוחמ  הלעמל  ךשמבו  הלא , םימיב 
לצא קדבנשכ צ ' .יאופרה  ובצמ  בקע  לגתסהל  השקתה  וילא  םגש  יאבצה , ותוריש  לש  הלאמ 

ליפורפה ל- תא  ול  דירוהל  הבריס  ןכלו  ילכש , רוגיפמ  לבוס  וניא  אוהש  הנעט  איה  אלכה -  תירטאיכיספ 
.תורישמ רוטפ  הנקמה  , 21

המ לש צ - ' יתימאה  יאופרה  ובצמ  תא  אבצה  תונוטלשמ  הריתסה  הליחתבש  לייחה , לש  ותחפשמ 
םגו רסאמה  שנועמ  וררחשל  "ל  הצמ הלא  םימיב  תשקבמ  תורישמ , קרע  ףוסבלו  סייגתהש  ךכל  ליבוהש 

רסאמ שנוע  תוצרל  ךישממ  אלא ש-צ ' .תיאבצה  תרגסמל  המאתה  יא  בקע  תורישמ  רתלאל  וררחשל 
.ותוריש ךלהמב  לבסשמ  רתוי  ףא  לבוסו  םיטושפ , אל  םיאנתב 

היושעו שדחמ -  וב  ןודתש  "ל , הצ לש  המאתה  תדעוול  תולעל  לש צ ' ךובסה  הרקמה  יופצ  עובשה 
 - רסאמ שנוע  תוצרל  לייחה  ךישממ  םייתניב , .ל  " הצב םיחיטבמ  תוחפל  ךכ  תורישמ , ורורחש  לע  תורוהל 

החפשמבו וררחשל -  אלש  םייאבצה  םימרוגה  תטלחה  לע  שגוה  רוערע  .ובצמל  הגאד  העיבמ  ותחפשמו 
.ררחושי ןבהש  םיווקמו  תויוחתפתהל  םיניתממ 
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רובע טרוגנזור  רותרא  םוליצ : רנודרק |  הילדוא  "ד  וע
םיסכנ םימישגמ 

ןיב לפנש  לייחב  רבודמ  וב  רתויב  בכרומ  הרקמב  רבודמ  "
םילכה תא  ןיא  תיאבצה  תכרעמלש  רחאמ  תואסיכה ,
הרסמ הז ," גוסמ  םירקמ  םע  דדומתהל  םימיאתמה 

םיחוטב ונא   " .רנודרק הילדוא  "ד  וע לייחה , לש  ותטילקרפ 
בכרומה ובצמל  עגונב  וניתונעט  תא  לבקי  יאבצה  ןידה  תיבש 

". וז תרעצמ  הגאסל  ץק  םישיו  ישרמ  לש 

ךלהמב ל״הצב  שפנה  תואירב  ימרוגמ  הנעמ  לבקמ  לייחה   " יכ העידיל  הבוגתב  רסמנ  "ל  הצ רבודמ 
". תורישל המאתה  תדעוול  תולעל  דיתע  אוה  םיבורקה  םימיב  יכ  שיגדנ  .אלכב  ותוהש  ןמזב  ןכו  ותוריש 
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