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 הבירמ יֵמ
 
 ,1הבירמ יֵמ לש השעמה ירחא ֹןרֲהְַאו השמ לע הרזגנש הריזג תראתמ הרותה ,תַּקֻח תשרפב
 ֹןרֲהַאְש איה הצופנה העדה .״םֶהָל יִּתַָתנ-רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא הֶּזַה לָהָּקַה-תֶא ּואיִבָת אA ...״ :בותככ
 התוא הרזגנ המל ,ןכ םא .השעו רמא השמ קרו ,עלסה תא תוכהמ השמ תא ענמ אלו קתש
 .״טָּפְׁשִמ הֶׂשֲַעי אA ץֶרָאָה-לָּכ טֵֹפׁשֲה Sָּל הָלִלָח ...״ 2וניבא םהרבא רמאש ומכ ?םהינש לע הריזג
 .הרותה ירבד לש תרחא הנבה שפחנ הבה
 

 .״... ויָמיֵמ ןַָתְנו םֶהֵיניֵעְל עַלֶּסַה-לֶא םֶּתְרַּבְִדו״ בותככ עלסה לא רבדל םיכירצ ויה ֹןרֲהְַאו השמ
 םיִֹרּמַה ָאנ-ּועְמִׁש םֶהָל רֶמֹאַּיו עַלָּסַה ֵינְּפ-לֶא לָהָּקַה-תֶא ֹןרֲהְַאו הֶֹׁשמ ּולִהְַקַּיו״ ,הכישממ הרותהו

 ,״רֶמֹאַּיו״ דיחיל ״ּולִהְַקַּיו״ םיברמ ןושל יוניש שי הז קוספב .״ִםיָמ םֶכָל איִצֹונ הֶּזַה עַלֶּסַה-ןִמֲה
 םושמ ןתוא רמא ֹןרֲהַאְש יל הארנ .3״םיִֹרּמַה ָאנ-ּועְמִׁש״ םילימה תא רמא ימ הלאשה תלאשנו

 ,הכהו רמא השמ ּוְלו ,״... ִםיָמֲעַּפ ּוהֵּטַמְּב עַלֶּסַה-תֶא Sַַּיו ֹוָדי-תֶא הֶֹׁשמ םֶָרַּיו״ בותכ ךשמהבש
 ״... םיִֹרּמַה ָאנ-ּועְמִׁש״ להקל רמא ֹןרֲהַא ,תאז הנבה יפל .4״הֶֹׁשמ םֶָרַּיו ״ בותכל ךרוצ היה אל
 .הריזג התוא הרזגנ םהינש לעו המוד הדימב ועט םהינש .עלסה תא הכה השמו
 
-תֶא םֶתיִרְמ-רֶׁשֲא לַע ...״ 5ןושלב רכזומ הבירמ יֵמ ןיינעו ,ֹןרֲהַא לש ותריטפ לע רפוסמ ךשמהב
 ֵינְּב Sֹותְּב יִּב םֶּתְלַעְמ רֶׁשֲא לַע״ 6ןושלב רכזומ הז ןיינע השמ תריטפב ןכ ומכ .״הָביִרְמ יֵמְל יִּפ
 ֹןרֲהְַאו השמל םיסחייתמו ,םה םיבר ןושלב הלאה םירוכזאה .״... ׁשֵדָק תַביִרְמ-יֵמְּב לֵאָרְִׂשי

 .המוד הדימב ועטש תפסונ הייאר ,דחיב
 

 ןיינעב םלוא .הבירמ יֵמ לש השעמה בקע ,ץראל ֹןרֲהְַאו השמ וסנכנ אלש איה הצופנה העדה
 סנכיהל ֹןרֲהְַאו השמ ולכי ןיידעש הארנ יל .7״ּוֹאבָת אA״ בותכ אלו ״ּואיִבָת אA״ בותכ הבירמ יֵמ
 השמש רפסמה ,אמוחנת שרדמ ירבד תא םאות הז .םיגיהנמכ אל לבא תאז הריזג רחא ץראל
 לודג רעצ םרגנ ךכב ךא תאז השעו ךלה השמ .עשוהי לש ודימלתכ ץראל סנכיהל תושר לביק
 ושכע דע םימלועה ןובר״ ,םדא לכמ ָונָעֶה ,השמ רמא זא .'וכו וידגב תא ערוק היהש דע עשוהיל
 .8״ךל הנותנ ישפנ ירה ושכעו םייח יתשקב
 
 הֶּטַּמַה-תֶא הֶֹׁשמ חִַּקַּיו״ בותכ םג .״...`ְּטַמ-תֶא חַק״ אלו״...הֶּטַּמַה-תֶא חַק״ בותכ הטמה ןיינעבו

 ?השמ חקל הטמ הזיא .״ּוהָּוִצ רֶׁשֲאַּכ ָהוְהי ֵינְפִּלִמ
 
 ץיִצ ץֵָצַּיו חַרֶפ אֵֹצַּיו ִיוֵל תיֵבְל ֹןרֲהַא-הֵּטַמ חַרָּפ ֵהּנְִהו ...״ בותכ ,חרוק תשרפ ,תמדוקה השרפב
 תּודֵעָה ֵינְפִל ֹןרֲהַא הֵּטַמ-תֶא בֵׁשָה הֶֹׁשמ-לֶא ָהוְהי רֶמֹאַּיו״ בותכ ךשמהבו .״םיִדֵקְׁש ֹלמְִגַּיו
 הנווכה תאזש ןכתייו תּודֵעָה ינפל היה ֹןרֲהַא הטמש ןיבהל רשפא .״... יִרֶמ-ֵינְבִל תֹואְל תֶרֶמְׁשִמְל
 .״ּוהָּוִצ רֶׁשֲאַּכ ָהוְהי ֵינְפִּלִמ הֶּטַּמַה-תֶא הֶֹׁשמ חִַּקַּיו״ קוספה לש
 
 היה ֹןרֲהַא הטמ יכ ,וב שמתשהל ילב ֹןרֲהַא לש הטמה תא איבהל ךירצ היה המל ריבסמ הזו
 ֹוָדי-תֶא הֶֹׁשמ םֶָרַּיו״ ,ןכ יפ לע ףא .דורמל אלש להקה תא ריכזהל אבו ,״... יִרֶמ-ֵינְבִל תֹואְל ...״
 .ֹןרֲהַא לש הטמב אלו ולש הטמב עלסה תא השמ הכה רמולכ ,״... ּוהֵּטַמְּב עַלֶּסַה-תֶא Sַַּיו
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 תודות
 ןייטשפא דרנרבל הדות .ֹןרֲהַא לש הטמ היה הטמהש רבסהה לע ןהד לאומש םכחל הדות
 םכחל ,רברפ לאינח ברל ,הלואג הדוהי םכחל תודות .הבירמ יֵמ ןיינעב ישוקה תא ינפב גיצהש
 ,םואבלדנמ 'פורפל ,רלדנס 'פורפל ,םייח-ןב ריאמל ,רפוס השנמל ,יקסבוקלש ברל ,הקדצ השמ
 .םתרזע לע טנלג ןבוארלו ,רנרק-ןהכה בקעיל ,וטיוט הנחל ,םואבלטייט היראל ,הנומא ריפואל
 .הז הרות רבד יתביתכב םתונלבסו םתרזע רובע יתבלו יינבל ,יתשאל תודות
 

 םיילוש תורעהו תומוקמ יארמ
 .ג״י – 'ז , 'כ רבדמב .1
 .ה״כ ,ח״י תישארב .2
 .ונלש רבסהה יפל אל הזו ןתוא רמא השמש בתוכ לאיזוע ןב ןתנוי .'י , 'כ רבדמב .3
 רמא ֹןרֲהַאְש זמורו ,ודי תא םירה ֹןרֲהַא אלו השמש שיגדהל אב ״השמ םריו״ ןושלה רמולכ .4

 .״םיִֹרּמַה אנ ועמש״ תומדוקה םילימה תא
 .ד״כ , 'כ רבדמב .5
 .ד״י , ז״כ רבדמב .6
 דֶֶגּנִמ יִּכ״ ׳ה רמא השמ תמש ינפלו ״... ץֶרָאָה-לֶא ֹאָבי אA יִּכ ...״ ׳ה רמא ֹןרֲהַא תמש ינפל .7

 ינפל ואובת אל הרזגל הכפה ואיבת אל הריזגה רמולכ .״... אֹובָת אA הָּמְָׁשו ץֶרָאָה-תֶא הֶאְרִּת
 .השמו ֹןרֲהַא ותמש

 .'ו תוא ןנחתאו ,אמוחנת שרדמ .8
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