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הירוטירט יופימ - ןיבל ןיב 
תילארשי-תיהרזמ 

2004 ,(ץרווש לאגי רפסה ךרוע)רתכ ,א"ת ,"העיקשה ינפל םיימויו רטמוליק" ,ןועמש ףדא 

ףולאומש יתמ 

 f תיתוברת הירוטירט)"לבנע" ןורטאיתב ךרענ םישדוח רפסמ ינפ

תיחרזמה תוברתל המב ןתמ לע התדימע םושמ ,המצעשכל תקתרמ 

רפסה תעפוה תובקעב עוריא (היעפומו היגוציי ללש לע תילארשיה 

םינמזומה תריחבב .ףדא ןועמש לש "העיקשה ינפל םיימויו רטמוליק" 
תידוהי תרפוסה :שדחה רפסב תויזכרמ תוירוטירט ופומ ,ברעה לש 

:ןאמורה תויומד תומש לש תידוהי תיתדה תועמשמה לע הרביד םתור 

לש תימויקה תועמשמה לע הרביד בוהלס אבש תיאסמהו תררושמה 
לארשי תנידמב םייחל יטסיליצנטסיזכא לשמכ ,ביבא לתב םייחה 

ןיב העונתה לע רביד םערב רינ ךרועהו רפוסה :םייפלאה תונשב 

הטלב ימעטל .הירפירפ ןיבל זכרמ ןיב הענש ןורכיזה תוזוחמ 
יזכרמ לוק הז ןאמור תויה לע ,תיסיסב הרימא ברעב הנורסחב 

.לארשיב יחרזמה ישילשה רודה לש תואיצמל 

שחרתמ רשא ישלב ןאמור וניה "העיקשה ינפל םיימויו רטמוליק" 

חורבל ףדא הסינ הז רפסב .תילוש תיחרזמ הירוטירט ךותב 
.ותכאלמב חילצה אוהו יתורפס שלב תריציב הנומטה האשילקהמ 

סיסבה אוה ת/חצורה יהימ/והימ ןיבהל ןויסינו ןשוש הילד לש התומ 

םייתורפסה ויגוצייש ,קנע ןוחרק איה תורפסה .רפסה הנבנ וילע רשא 
תחתמ .ותיתחתב תוחנומה תויתרבחה תובכשה תא םיריתסמו םיטלוב 

תררושמ םג התייהש ,תינורשכה הרוחבה ,ןשוש הילד תחיצרל 
תריצי תא ץירעהש שלבל תחתמו האלפומ תרצוי םגו תחלצומ 
יחרזמה םלועה ענ ,ילארשיה קורה לע חילצמ רפס בתכו תחצרנה 

,הפיצר תיטנרהוק הריצי חסנל ,תרוסמ חסנל חילצמ אלו תודבכב 
חילצמ אל יחרזמה רצויה .יח אוה וב יזנכשא-ינויצה םלועה ךותב 

ךותב עמטיי אלו ולש ויתויוכיא לע רומשיש ,ולשמ טסקט רצייל 
.הדודרה "תוילארשיה" 

שילא לש לשוכה ונויסנ 

תא ןיבהל לכונ ,ןאמורה תליחתב תיתרבחה הריתס תמייקש חיננ םא 
הריתסה .התוא רותפל תנמ לע ונתוא ריבעמ רפוסהש ךילהתה 
יחרזמה שלבה ,שילא לש לשוכה ונויסינ הניה ,הז ןאמורב תיתרבחה 
רתוי בותכל חילצה אל שילא .הריצי לש תרוסמ רוצילו תורעתהל 

תא אצמ אל ;הטיסרבינואב דומללו ךישמהל חילצה אל :דחא רפסמ 

רצי ףדא .ותדובעב תיתועמשמ הרוצב םדקתה אל :הרטשמב ומוקמ 

איהש רחאל ,ןד שוג עצמאב זכרמה ילושב ראשיהל הרחבש ,תומד 

תויהל הכפה תוילושה .ףוחה רושימ ילושב ןולקשא ריעה תא הבזע 
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וזכ ןולקשא ריעה לא ךרדה תא ראתמ רבחמה .שילא לש םייחה ךרד 

שילא םשמו חנזומה אוה םורדה יכ ,קקפב אצמיהל הלוכי אל רשא 
שילא ,העונתה תא טאהו תדרל ליחתה םשג" :ועיגה תחצרנה םגו 

לא תרבסומ יתלב הייהנ אל ,הדיחיה הביסה אוה םשגהש הוויק 
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םורדה .(263 דומע)"ןופלטב יכב לש ףס לע התייה ולש אמא .םורדה 

אוה אלא ,תויטילופ-ואיג תוינפה לעב ינוציח ימורד רוזא קר אל אוה 
לש גוס רמולכ ,יח רוביגה וכותב רשא ,ימינפ םורדכ שמשמ םג 

.תישפנ הירוטירט 

הפש םירצוי ומכש ,םיחרזמ םייוניכו תומש אלמ ולוכ רפסה 

הנייפיאש ההובגה הפשה ןמ החוכ לכב קמחתהל התסינש ,השדח 

טקלאידו הפש תונבל וחוכ לכב הסינ ףדא .ףדא לש הרישה תא 
היה ,ןאמורה לש תושלוחה תחא יכ המדנ ךא ,תומד לכל הנוש 
רשא ,תויומד רפסמ לש תיגולוטנוא תואיצמ תונבהל ןויסינה אקווד 

גוסב ורביד ,ףדא יפמ ,תויומדה .םתעדות תא ררבדמ עדוי לכ רפוס 

ןויסינ תאז םעו תואיצמב אוצמל לכונ אל רשא ,הקומע הבשחמ לש 

תורפסה תוזוחמב רסח רשא ,דחוימו ןיינעמו בכרומ םלוע רצי הז 
.תיחטשה 

ןאמורב יזכרמ גשומכ סקטה 

םיסקט רצייל וסינ םירוביגה .הזה ןאמורב יזכרמ גשומ אוה סקטה 
םהילע השקהש חוכ יסחי לש רחא גוס וליג םה ךא ,תואיצמב םהלשמ 

,ביבא לת ריעה לש היסקט אוה יזכרמה סקטה .םהיסקט תא רצייל 

ביבא לת תטיסרבינואב ןמליג לש חורה יעדמל הטלוקפה תורואממ 

.תדחוימ תויסקט יפל םירגסנו םיחתפנש קורה ינודעומ תורעמל דעו 

וניא אוהו ומצע ינפב דומעל לוכי אל יחרזמה םלועה ,םיסקטה לכ ןיב 

ןשוש הילד ,תאז הדבוע לשב ,חיגה אוה ונממ םלועל רוזחל לוכי 

םיקוח ויה יביבא לתה סקטל .תורדשל רוזחל התסנ איהשכ ,התמ 

דחא ןורכיז לש בחרממ תויומדה לש הרזח ךרד תא ורקעש םיירזכא 
.והנשמל 

שילא ,רפסה רוביג לש דחא דצמ תרוקיבה יתוא האילפה דואמ 

רפסה לש הקומעה תוסחייתהה ינש דצמו ימדקאה םלועה לע ,שלבה 

ןיחבה רייסוס-הד .רייסוס-הד יתפרצה ןשלבה לש הבושחה הדובעל 
סחי אוה הבותכה וא תרבודמה הפשה ינמיס תא דחייש המ יכ 

יכ ןעט אוה .גציימ אוהש רבדל ןמיסה ןיב ,ותרדגה יפ לע "יתורירש" 

אוהש סחיהמ עבנ הפשב ןמיסה לש וכרעש ,הנקסמל ליבוה הז סחי 

רבד םע םייק אוהש סחיהמ אקווד ואלו הפשב םירחא םינמיס םע םייק 

לש ותסיפתמ תוקומע עפשוה ףדא לש רפסה .הפשל ץוחמ יוצמה המ 
יפ לע רפסה לש ינרוצה הנבמ תא הנב שממ אוה יכ המדנו רייסוס 

.הז ןויער 

תיתחפשמ תיזח 

טסקטה תא קתינ רשא תיברעמה הבשחמב לחש יונישל עדומ ,ףדא 

ויקלח תא ןחב ינש דצמו ולש תוילאוטסקט-רטניאהמ דחא דצמ 

וב ךא ,ולש רפסה ךותב קהבומ ןפואב וז יונישב שמתשה אוה .דרפנב 

ישילשה רודה ןושלב ,רפסה לש תויסקטה תא רומשל הסינ ןמזב 
ךותמ ,לארשי לש הירוטסיהה תא ןחב ףדא לש ןאמורה .יחרזמה 

דרמ ףדא .דואמ תיאטירבלס תאז לכבו תרכונמ ביבא לת תואיצמ 

לש םתעדותב םויה רדס לע םידמועה םיירקיע םיגשומב עדומ ןפואב 

םיראתה תודועת ,ינועה ,םזינימפה ,תויחרזמה :ןוגכ םיטועימה 
השיגה איה ותריצי תא הנייפאש תחא הלאש .'דכו םינושה 

התלעש הקומע תיסיפאטמ הלאש התוא .םלועל תיגולומיטסיפאה 

,בצעב בשח שילא" ךכ .ותריצי תויומד יפלכ ,רצויה לש הרכהה ךותמ 

"ויהיש הצור התאש ימ אל םעפ ףאש הז ,םצעב וב םידגוב םדאה ינב 

לוכי אוהש בשח שילא ,ביבא לתל ןיזאהלו ךשוחב בכשל" .(18 ימע) 

הרוכ רפוצ לכ ךיא ,תפלוח ריעה דציכ רהרהל ,וייחמ םינש ךכ בכשל 

םיעונמה תשורחו ןמז לש הסיפ הנממ ערוק ,הטלעב וכרד תא 
.(324 ימע)"ביבא לת תא תבקנמה 

לש תורשפא לכב דרמ ,תידנאר-ןיא היפוסוליפ ןיעמב ,ףדא 
תונורקעמ ץוח ,תויומדה ןיב תרבחמה תיביטקלוק היפוסוליפ 
לאודיבידניאה תא ץירעה אוה .החלצהה לש םיסרטניאהו תודידבה 

,שלבה ,שילא .תמיוסמ ,תיתחפשמ תוזח ול ףיסוה אוה ךא ,דרומה 

רשא ,יחרזמ לוק עקב הנורג ךותמ רשא הבהא תרסח תומדכ ראות 

ירמגל ולוק םש תוילאירפירפהמ הלצה שרקכ ,יביבא לתה םויקב זחאנ 

ידממל חומצל ול ונתנ אל ויתודרח ,זכרמב םש אקווד ךא .ןבוי אל 
■ .תילנמונפה ותלוכי 
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