
אלב ,םייטמארד םידמעמל קקזיהל אלב 
,תירבח .היקנ ןושלבו םיינוציח םיטקפא 
קמ לכה - בלכ ,לותח ,תוומ ,םייח ,םישנ 
"םידמ" ןיעמ ךפהנו דיחא שובל ןאכ לב 
יעצמא לע הרימש ךות ,ץיברוה תריש לש 
םינוירטירקב םידמועה ,םיינוכסח יוטיב 

ב אוה קסוע הז רפסב .רישה תונמא לש 
תויטתסא תויוננובתהב ,תוקד תונחבה 

גזמב יריש יוטיב ןהל ןתונו ,תויושחרתהב 
המ דחופ ינא' :ומכ הרוש .םנפומ יגיגח 

ריעז / ףא ,המ-רבד ךפוהש / רבדה ,יוביר 
תא תולקב הריבסמ (99 ימע) 'קבאמ 
אוה יכ המדנ םיתיעל .וירמוח חתפימ 
םא חמשי יכו 'םיימשל קועצל' ףאוש וניא 

.הרקיתל עיגת ותקעצ 
חמ ,תומא 'ד לשו הרגיש לש ררושמכ 
תאז-לכבו ,ונחנא םילד המכ' :ינוכסחו רימ 
הרשע ,רבח ,םירוה ינש' :וא 'םיפאוש 

,תורופאטמ אלל טעמכ ,(99 ימע) ,'םידידי 
ייודמ הריש-יבצמ דימעהל חילצמ אוה 
חילצמ ץיברוה .הדיפקב םיררובמו םיק 
קדייח ילעב םיררושמ דצל יכ ,חיכוהל 
חרמ שופיחב םמצע םילכמה ,'השקי סרה 

םימחפתמ'ו די-גשיהמ םיקוחר הריש-יב 
הרישה - 'הריציה לש למשחה טוח לע 
,עובק ,אירב םייח-חרוא םג תויהל הלוכי 
תא קזחמו ,תוכפהמ וא ףוריט ,תולג אלל 
זארא ,הריש ךב תמייק םא יכ החנהה 
תכפוה רתויב הרופאה הרגישה וליפא 

'וז הכלממ' רישה ךכ לע דיעי .הירמוחל 
תא םיקימעמהו םיקזחמה םירישה דחא) 
ךפוהש ריש ,(ולוכ ץבוקה לש הקיטאופה 
לממל ,המצע ינפב תונובירל 'תיב'ה תא 
:ואולמו םלוע תקבוחה הריזל ,המוצע הכ 
יבנ ,החירפ ,גולאיד ,םייח ,החימצ ,ערז 
,הרות ,רעצ ,תונערופ ,תוממוקתה ,הל 
,החמש ,הלואג ,ךשוח ,רוא ,רוכינ ,הוונע 
,ירפ ,שרוש ,לובי ,דסח ,החוור ,םוצמיצ 

.דועו קפוא 

בו הזוניפשב ץיברוה אצמ ידכב אל 
םויק לש לדומ ,תפומ ןיעמ וייח ןונגיס 
אללו לעופב-תועסמ אלל םיינחור םייח 
הו שקיעה התניפש) תוינוציח תוכפהמ 
לש-רצוי ,עודיכ ,היה ויתועד-לשב-םרחומ 
תושדע שוטילב קסע ,הרגיש ייח לש ,תיב 

.(ופגב יחו 

ןמ קוניזה תא השוע ררושמה רשאכ 

בורב ירה ,טשפומה לא יצראה רשקהה 
:תיבה אוה הציפקה-שרק ,רומאכ ,ויריש 

,רפסה ,תלדה ,תספרמה ,ןולחה ,רדחה 
יפכו .רכו התה לפס ,םילכה ,הסרוכה 
'תושדח ,םירפס ,םינותיע' :בתוכ אוהש 

ירע ,םירפס יביבס רשא לכב' (ד5 ימע) 
תבריקב דימת וא .(47 ימע)'םינותיע תומ 
הלעמב / ברע חוד םע לייטמ םדא' :תיבה 

תיבמ' ,(136 ימע) 'הרדש ךרואלו בוחר 

יעבט הכ ןכל .(84 ימע ) עונלוקל הפקה 
'תיבה' אוה ץבוקה תא חתופה רישהש 
,'וז הכלממ" אוה לעונ-טעמכה רישהו 
.'הריהב ץרא' :אוה רפסה םש יכ המת ןיאו 
ב טלושכ ,יפויו ןוזיא לש ררושמכ ,ךכ 
ר ,תירבעה הפשה ספיספ לש הבחר תשק 
רשלה ויפוריצל לודג ןרמש לש תואנקב 
םג ולשרלוק תא קיפהל חילצמ אוה ,םיינ 
הל ידכו .רתויב םישודנה םייחה-יבצממ 

יגמ םיתיעל רשא ,תרבטצמ תוקמע גיש 
רה וניא אוה ,תעזעזמ תוטשפ ידכל הע 
ידיימ קרב ןהב ןיאש תורוש ביצהל שש 
קבה' ןייוצמה רישבכ ,רוונסמ ןיראכס וא 

,תספרמב ילצא / תודידבה' :'ילצא קוב 
ריוא / ,ללחב הרוצ ףלגמה ןיכס / איה 

.(143 ימע)'ןבאכ השקל היהש 
תעפשה תרכינ רפסה יריש תיברמב 

ה םוצמיצב יד יל שי דבלש ינא' :הרושה 

לעוגה רעשה ירישבו ,(173 ימע) 'ילע בר 
קימעמ ןודיע רכינ '19-1981ד4 םיריש' 
אשב םירוהריה ,ירילה שגרה לש ךלוהו 
העיגנ רתויו רתוי םהב שיש 'ינא'ה תל 

.תימויקה תודידבב 
שומ שוביגו תולשב ,קויד ידכל םלואו 
םינורחאה םירישה םיעיגמ רתוי םימל 
אוה םמוסריפש הלא ,159 ימעמ לחה) 
רנ דעצב שח התא ןאכ .(הרוכבדכוסריפ 
קמחה תוהמב העיגנה שומימ תארקל ףס 
רספ תועצמאב תאזו ,הינממסב אלו הקמ 
הרימאל ץיברוה עיגמ ןאכ .םילולצ םיק 
יביטקניטסניא בוציעל ,תרגובו תיארחא 

.ןוכנ יותיעלו 
ינפב בצינה לודגה ןוכיסה יכ המוד 
כל ןושארה םינשהך'בקימ אוה ,ררושמ 
לחה ובש ,ךורא ץבקימ םיתיעל) ותבית 
,רצק םיתיעלו ,םישרופו םילשכנ םיש 
שכומהו םיקזחה לש םקלח תנמ אוהש 
ןיעמ תוצחל שרדנ אוה הבש הפוקת ,(םיר 
הגירה-חטש ןיעמ ,ימינפ הכשח-בחרמ 

רכהה תא תושעל ץלאנ אוה םש ,ןכוסמ 
רקיהו תועפשה ריסהל ,תויתימאה תוע 
,ויתויטנ לש תויטנתואה תא ףושחלו םיי 
הז ךותיה-רוכמ ואצויב קרו ,וירמוחו ולוק 
ץרא וא הריחב-ץרא :זירכהל אוה יאשר 
הז הגירה-חטש יכ ןימאהל רתומ .הריזג 

.ץיברוה ריאי ירוחאמ אצמנ 

ףא ,םייח ונבאש הנממ אל' :ףוסבלו 
- (178 ימע) 'ונאצמ ונתומ תא / הבש 
טפשמ ליחהל םילוכיה ,םיררושמ שי םא 
הנמינ וניא ץיברוה ירה ,םתריש לע הז 
למשחה טוח לע םחפתי אל אוה .םמיע 
,ךכ' :בתכש יפכ ,ךפיהל .הריציה לש 
,ןכא .(165 ימע) 'םייקמ ומוי תא ,ומצעל 
ונש ןהב אצומ התאש תורישה ןה תוטעמ 
■ .ץיברוה ריאי תרישבכ המלשהו הה 

8>t>dt* /A/-?

ןבלב םהרבא 

תאצוה תיב ,םשגב תוומ ,גומלא תור • 
.1982 ,םילשורי ,רתב 

תאצוה תיב ,םשגב תוומ ,גומלא תור • 
.1982 ,םילשורי ,רתב 

םיאשונ הלעמ 'םשגב תוומ' ןמורה 
:םימדוקה הירפסב גומלא תא וקיסעהש 
,הבהאה תוהמ ,ישונאה רשקה תורשפא 
.דועו,סרהה רצייו תימצעה הבהאה תוהמ 

המצועבו תוישחומב םיבצועמ םה ןאכ ךא 
ןמור לש הקינכטה יב ,המוד .םייופצ יתלב 
,העדותה םרז לש הקינכטל הבורקה ,הז 
תא ,תרבחמה לש היתודימ תא תמלוה 
רפס .הלש רואיתה תלוכי תאו התושיגר 
םיפיה םיירוקמה םינמורה דחא אוה הז 

זאמ ,יל המדנ .תונורחאה םינשב יתארקש 
אל יאתבש בקעי לש "םירבד ןורכז" 
םע עיתפמ שגפימל תיוולנה הוודח יתשח 
ירקה םע ךתוא תשבוכו תכלוהה הריצי 

.הא 

לש תינוציחה תיתלילעה תרגסמה 
רפסמה .רפסה לש ובוציע הניינע ןמורה 
,טכיל רדנסכלא ,(ךרועה :בטומ ילואו) 
ותבוהאמ בתכמו הליבח ראודב לבקמ 
ול תרפסמ איה .ןירג עבשילא ,רבעשל 
,ינוויה הדידי לרוג לעו הלרוג לע הרצקב 
.יווד שרע לע הדעס ותוא רשא ,סינאי 
הבתכש רופיס :ןמוי תפרצמ איה הבתכמל 
לש וטע ירפ רופיס ןכו הז ןמוי ךמס לע 
בתכש םיבתכמ םיפרטצמ הלא לא .סינאי 
ודידי םימיה רבכשב היהש ימ סינאי לא 

תשקבמ עבשילא .לגס רדנסכלא ,בוטה 
רפסל ולוכ רמוחה תא ךורעיש טכילמ 
האצותה .המישמל םתרנ ןכא אוהו .דחא 
בכרומה 'זאלוק איה וז תטחוס הדובע לש 
לש םהיבתכמ ,ומצע טכיל לש וירוהרהמ 
לש םהירופיס ןכו רדנסכלאו עבשילא 
תא בייחמ הז הנבמ .סינאמ עבשילא 
רפ ,ןכש ,הליעפ ,הכורד האירקל ארוקה 
ולש לש תמוצב םיאצמנ ןמורב םיבר םיט 
מה .תומדה תיינב :םיירקימ םירשקה הש 

ןמורה ךרואל רזופמב םירסמנה םיבתכ 
עבשילא לש םהיתויומד תא הגרדהב םינוב 
לש התומד ףא הלוע םכותמו ,רדנסכלאו 
,רדנסכלא לש המוסקה ותשא ,הטיירנה 
אוה התומ) םיכרד תנואתב התמ רשא 

אל ארוקה לע .(ומש תא ןמורל קינעמה 
ושה םירופיסהו םיבתכמה ןיב רשקל קר 
ךרואל ףיצר אל ןפואב םירסמנה םינ 
תהה תא םכותמ רזחשל םג אלא ,ןמורה 
ןרדסכ אלש םהב תורסמנה תויושחר 
לע תורזח לש ךרדב אלא ,יגולונורכה 
,"יבחרמ" ןמור ונינפלש ןוויכמ .אשונ 

                             
������������14                                                           

                                                



גומלא תור 

■ י 

אל םיבר םיעוריא םישפתנ ,"ינופילופ" 
ארוקה לע .דבלב תחא תיפצת-תדוקנמ 
בהל ,םייוסמ רואיתב רסחה תא םילשהל 
םיעוריא ןוחבל וא ,עריא ןכא המ עיר 

.הייאר-תויווז המכמ םימייוסמ 

םינפואב רשקתמ ןמורה לש הז הנבמ 
ןמורה ירוביג לכ ,תישאר .ויאשונל םינוש 
סותמ םירפוס",עבשילא לש הנושלב ,םה 
לש םישחו םדי רצוקב םיריכמה ,"םילכ 
"הסומכה םתוואת" תא ומישגי אל םלוע 
לע תרפסמו הבש המצע איה .(52 ימע) 
,הנהו .התביתכ תא םיוולמה םידחפה 
,הז די רצוק ןמורה שיחממ ,םייוסמ ןבומב 
םיבתכממו ןמוי יעטקמ בכרומ אוה ,ןכש 
,תיתורפס הרמוי לכ ,לוכיבכ םהל ןיאש 
ביצמ ,תילסקודרפ .םירומג אל םירופיסמו 
ןוגריאב םילודג םיישק תרבחמה ינפל 
םרומזתבו םיטרפה תריסמ יותיעב ,רמוחה 

רצוק אל יוטיב ידיל וב אבו ,תחא תומלשל 
.רנאזב תנייוצמ הטילש אלא יתורפס די 

יתה תחאל רשקתמ ראותמה הנבמה 
תלוזה" :הז רפסב תולועה תויזכרמה תומ 
ונניאש הדיח ףוסה דעו דימת ייניעב אוה 
והשמ שי" .(54 ימע) "החנעפל םיחילצמ 
וזה ונינפל ביצמש הדיחב הדרח ררועמ 
דומעל םייושע ונא ןיאש הדבועב ,תל 
גשומ ונל שיש ךכבו ,דמוע אוהש םוקמב 
םאש ונל המדנ .ותשוחת לע רתויב שולק 
הז ןיאו ויתודוס תא ורוע ריגסי ,וב עגינ 

- ?רמול עבשילא הגהנ ךיא [...] .ךכ 
.תונולח אלל םירצבמ ,תורוויע םיעלות 
.תקדסנוהשק הכמ תלבקמ ןבאה םימעפל 
145 ימע םג הארו .170 ימע) "לוכה הז 
אוהו ,ןמורב הלועו בש הז אשונ .(דועו 
.םינוש םינפוא ינשב והנבמ דצמ ראומ 

,הגרדהב תויומדה לע דמול ארוקה ,תישאר 
ול םיקפוסמש היקלח לע הדיח רתופכ 
ררה לש הז הנבמ :רתוי בושחו .ןירועישל 
,המצע תא גיצהל תומד לכל רשפאמ ןמ 
רח תא המצעב ףקשל ,איה הלוקב רבדל 

תמ השעמל .היפוסיכו התקוצמ ,היתוד 
חנומה יתייווחה םלועה ןמ הז הנבמ בייח 
לוכי אל ץוחה ןמ רפסמ .ןמורה לש ודוסיב 
.תוינוציח תויושחרתה לע אלא רפסל היה 
תויומדה לש ימינפה ןמלועל רושקה לכב 

.הלפאב ששגמ אוה היה 

וא תומד לש ןמור ,אופיא ,ונינפל 
יה ,ןכאו .הלועפ לש ןמור אלו - תויומד 
.ידמל םימצמוצמ ןמורב םייתלילעה תודוס 
הלוע םירופיסהו םינמויה ,םיבתכמה ןמ 
עבשילא לש תשאונה התבהא תשרפ 
לש יוכיסה-תרסח ותבהא ,טכיל רודגיבאל 
רבד לש ופוסב תאשינה ,הטיירנהל סינאי 
סינאי לש םתודידי תשרפו ,רדנסכלאל 
הלא םייתלילע םיווק םלוא .רדנסכלאו 
תויומדל םירשפאמה םידקומ קר םה 
ןמור לכבכ .ימינפה ןמלוע תא ףושחל 
לע 'םשגב תוומ'ב עיבצהל השק הז גוסמ 
אשונ .'ןמורה אשונ' לעכ םייוסמ אשונ 
ימעפ-דחה יתייווחה ןמלוע אוה הריציה 
קוצמו תדחוימה םתושיגר ,תויומדה לש 

.םת 

דה ןיבש םייתלילעה םירשקל רבעמ 
ישע םייתורפס םירשק םירתתסמ תויומ 
ילא לש התומד תדמוע רפסה זכרמב .םיר 
ורה תרוביג ףא איה וז הרוביג)ןירג עבש 
ותשא ,הטיירנה .('בייואהו רזה תא' ןמ 
לש הבחרה ןיעמ הווהמ ,רדנסכלא לש 
,הבידנה ,תינומרהה הטיירנה .התומד 

ילא לש ןוילע-ינא ןיעכ איה ,תינלבסה 
יגה לש המשל המש הוושה ,בגאו) עבש 
הרפסב םירופיס רפסמב העיפומה הרוב 

יבא .(הטירגרמ - תרבחמה לש ןושארה 
בטוקה ,םינבומ המכב ,אוה טכיל רודג 
יוותמ המכו המכ .הטיירנה לש ינשה 
ילא לש ולאמ ירמגל םינוש ולש רכיהה 
הבהאה תשיפת ,הברה ותוינויח) עבש 
ומכ ,עבשילא לש היתונוכת .(דועו ולש 
תוראומ התוא תוקיסעמה תולאשה םג 
כלא :ףסונ םיכפה דמצ תועצמאב ןמורב 
תויורשפא םיגיצמ הלא ינש .סינאיו רדנס 

.הבהאה תשיפתל סחיב ,תויבטוק ,תודגנומ 
לש התוהמ לע ןמור ונינפל םייוסמ ןבומב 
םיישפנ תוחוכ םע הירשק לעו ,הבהאה 
.(דועו סרה רצי ;תימצע הבהא) םירחא 
,וז הלאשב תדרטומ תויומדה ןמ תחא לכ 
,הלש תרחא השיפת תגציימ ןהמ תחא לכו 
התבהא .תיבקע וז השיפת דימת אל יכ םא 
איה ,רפסה ךרוע ,רודגיבאל עבשילא לש 
םייקתהל ךישממ הז חוכ .הייחב יזכרמ חוכ 
םע ישממה רשקהש רחאל תובר םינש 
עודמ" ההות המצע איה .קתונ הבוהא 
ימע) "ייח תא לקלקל יתבהאל הל יתחנה 
ופוסב העיגמ איה אקוד ,תאז םע .(130 
הכמנה םושמ הב שיש השיפתל רבד לש 

יל הארנ ,תאז לכבו" :הבהאה לש הלודג 

ןפואה הזו ,ףתושמ והשמ שי ייח ירוביגלש 
[...].תויטנאמור תויסאטנאפ ונמקר ובש 
גה תובהאה לכ התע יל תוארנ המ םושמ 
םיכרצל ומצמטצה ןה ,ךכ-לכ תוקיר תולוד 
,ימצערושיאל ,תודידבל ,בערל ,םיינונטק 
ךותב העמטה לש קסופ-יתלב ןויסינל 
לש עגר הזיא גישהל ידכ ,תוינויקיקה 
השיפת יפ-לע ,הבהאה ,(146 ימע) "חצנ 
וזכ ,תימצע הבהא לש לוגלג אלא הניא וז 
אקווד ילוא" :רדנסכלא תא תנייצמה 
שמנ ,תידוסיה ותודידב םושמ ,ךכ םושמ 
תויכונא ךותמ - אוהו ,םישנא וירחא םיכ 
דובעישל םתוקקדזה תא ךפוה - הרומג 
דהה ,175 ימע) "וכותב םעימטהל הסנמו 
הבהאה ,םוקמ לכמ (.ב.א ,ילש - השג 
םיגח וביבסש ריצ איה עבשילא רובע 
רודגיבא גציימ ירמגל הנוש השיפת .הייח 

,ומצע אוה איה תחאה ותבהא רשא ,טביל 
איה (הבוהא ,תב ,השא) תלוזל ותבהאו 
"תוברועמ תרסח ,תקתונמ" דימת ןכל 
וקתונ עבשילא םע וירשק ,ןכא .(29 ימע) 
הבהאל התיהש הנושה תועמשמה לשב 
שח טכיל םג ,תאז םע .(53 ימע) םמלועב 
עגרב") הבהאה לש הדי םצועב םיתעל 
םלוח םדא לכש תורשפאה יל תחתפנ הז 

ףקתנ ינאו ,הבהא לש תורשפא ,הילע 
הקוחר הרענ לע םיארונ םיעוגעג עתפל 

.(51 ימע) "םעפ יתעדיש 
ןיעמ תווהמ םינאי לש ויתושוחת 
וז םא .עבשילא לש ולא לש הנצקה 
םינאי ירה ,בוהאה "תעמטה" לע תרבדמ 
עיגהל ושוריפ תימהל")ותתמה לע רבדמ 
ומלוע .(166 ימע ,"תילאטוט תולעבל 
אל ולו ,הבהאה ידי לע טלשנ המלועב 
ןיבמ אוהו ,יוכיס-תרסח ולו תינויגה 
,הבהאה דבלמ םולכ-אלו ונייחב ןיאש" 
רשואהו באכה ,תושגרתהה ,תויפיצה םע 

.(168 ימע) "הב םירושקה שפנה-חפמו 
לש רומגה וכופיה ,רומאכ ,אוה רדנסכלא 
אל םלועל יכ ,הדומ ומצע אוה .סינאי 
םגדבו ,בוהאל דומלל וילע יכ ,בוהאל עדי 

ללכ ןיא ודי לע ןנכותמה שדחה םדאה 
.(179 ימע) הבהאל םוקמ 

תאצמנ תויומדה תיברמ לש ןמלועב 
קפס אוהש חוכ םע ףירח חתמב הבהאה 
עה הבהא :התוא םילשמ קפס ,הל דגונמ 
םא ,ןכא .תויסיקרנ ,תוירטנצוגא ,תימצ 
וניינעש ןמור אוה 'םשגב תוומ' יכ ונרמא 
ןוכנ הדימ התואב ירה ,הבהאה לש התוהמ 
היתורוקמ לע רקחמ ונינפל יכ רמול היהי 
וינויפיאב .תימצעה הבהאה לש היתורוצו 
יצעה ותבהא בושו בוש תרזוח טכיל לש 
םיעוגעגה יכ הנקסמל עיגמ ףא אוה .תימ 
הוסמ" אלא םניא תגשומ-אלה השאל 

,תויסיקרנ התואל ,תימצע הבהא התואל 
רבד םוש בוהאל ךל תרשפאמ הניאש 

69

                             
                                                                         

                                                



רקחמ תדובע םג .(26 ימע) "ךמצעל ץוחמ 
:הז אשונב קוסעל הדיתע ולש השדח 
וקממ תחמוצ [תונמאה] איה ךיא תוארל" 
תווקת .26 ימע) "םירוהט םייסיקרנ תור 
תא תומייסמ ףא וז הדובעב תורושקה 
תא ףא םינייצמ םימוד רכיה-יוות .(ןמורה 
הריציב הז אשונ לש ותובישח .רדנסכלא 

אוהש ךכב ,ראשה ןיב ,יוטיב ידיל האב 
הנשמ תויומד לש ןמלועב ףא הלועו בש 
.(32 ימע) סטנד ןואילו (68 ימע) הלמרככ 
הז שגרל בטיה תעדומ עבשילא םג 
!תויסיקרנה !םיימצעה םימחרה !ההא") 
הסנמ איה ךא (130 ימע ,"תימצעה הבהאה 
המדרתה ןמ ררועתהל שי" :הנממ ושרשל 
,תויכונאה לש ןיכפושה-יביב לא תדרלו 
יפה ,עצבה ,דובכה תפידר ,תימצע הבהאה 
.םיביבה תא רהטל שי .החלצההו םוסר 
"תלוזה לבס לא בלה תא חותפל דומלל שי 

ומה ואשונ לע רבדל ןתינ םא .(97 ימע) 
הלועה והשלכ רסמ לע ,ןמורה לש טשפ 

.ןאכ ןומט אוה ילוא ,ונממ 
לש התומדב ,ףרטצמ הבהאה אשונל 
.ימצעה סרהה רצי :רחא אשונ עבשילא 
הוולתמ יתבהאלש תולגל היה רשפא ךיא" 
לב לבס יל םרוגו תוומ לש יומיד דימת 
הוולמ התבהא ןכאו ,תלאוש איה "רעושי 
ימע) "ןויליכה לא הייהנ"ב בושו בוש 
תוקמנהה תחא .(דועו 103 ,77 ,45 ,15 
סוטאנת ןיבל סורא ןיבש הז קודה רשקל 
ןולמב תרתתסמ ,זא" :הירוהרהב העיפומ 
תמעופמ ,הבינגב ,םיחלמו תוצורפ לש 
.רעושמ אל רשוא תעדל יתרכה ,תלהבנו 
השקיב ןכ-יפ-לע-ףאו ,דוע ידבל יתייה אל 
יתייה ,םלועל רמגיי אלש .תומל ישפנ 
ויקיק תא תעדוי יתייהש םעו ,תללפתמ 
תמ ותויה תא ,אוהה רשואה לש ותוינ 
יתשקיב ,םיעגרה ירבשב ,קרבכ ,םייק 
,לדח אוהשכ לודחלו ,וב קיזחהלו ףיסוהל 
םע תומל - הלכ אוהשכ דוביאל תכלל 
לא הכישמה ,תאז םע .(77 ימע) 'רנדבוא 

ףא עבשילא לש השפנב תמייק תוומה 
רתמ איה בושו בוש .התבהאל רשק אלב 
יאקירמאה ררושמה לש ותומד לע תקפ 
תוומה .םיב דבאתה רשא ,ןיירק טראה 
החירב ,יטנמור םיפוסיב-זוחמ אוה הרובע 

תכלל ךירצ" :ןבומ אל ,יטואכ םלועמ 
ומכ ,לוחכו ףוקש םוקמל ,קוחר םוקמל 
תא ןיירק טראה אצמ ובש ,יביראקה םיה 
ילצ וב היהתש םוקמל תכלל ךירצ .ותומ 
רוא הברה וב היהיש םוקמ ,תעדה-תול 
םג הארו .84 ימע) "תורירמ לש ץמש ילב 
הדוקנב ןיחבהל שי .(131,106 ,105 ,102 
תוומה ןיבל ,ישפנ אשונכ תוומה ןיב וז 
יניא" :תרהרהמ עבשילא .יתרבח אשונכ 
השאה יניא .ןב הלכשש הדיחיה םאה 
הירוהש ,התוא שטנ הבוהאש הדיחיה 

םישנ האלמ וז ץרא :םיאנוש ידיב וגרהנ 
השקה ץראה הלבש תובאו םינב :ינומכ 
אוה תוומה ,ןכא .(80 ימע) "םדה-תאמצו 
תויומדה ןמ תחא לכ .ןמורב יזכרמ םרוג 
וגרהנ רשא ,םירוהה דצמ ןה וב תפקומ 

וא לעבה דצמ ןה ,תומילא תולועפב 
,ינוויה ,סינאי .םינבה דצמ ןה ,השאה 
ןיבש לדבהה לע ודמעב ,וז הדוקנ םכסמ 
תוומהו לבסה" :ומע ינב ןיבל םידוהיה 
דצ םה םייחהו קדצה .הזב הז םירושק 

.םמע אוה תוומ ףודר םע .עבטמה לש ינש 
.(182 ימע) ".ונמע אוה תוריח ףודר םע 

רוציקב ואבוה ןאכ ולעוהש תודוקנה 
תובכרומה ןמ תומלעתה ךות םיתעלו ,בר 
פסא ןמורב דוע .ןמורב תוגצומ ןה.הבש 
ךרוצה ,הריחב שפוחו לרוג) םיבר םיטק 
יתכה לש הדיקפת ,םייחל תועמשמ ןתמב 
יתלוכי אל ללכש (ללכב תונמאה לשו הב 

.וז הרצק תרגסמב ןהב תעגל 

תויומד ןה ןמורב תועיפומה תויומדה 
הבש תואיצמב תוקפתסמ ןניאש ,תוכומ 
,הנוש הביסמ תחא לב ,תומלוהו ,תויח ןה 
חה ויגשיהמ דחא .רחא םלועב םייח לע 
תרבחמה .ונונגס אוה ןמורה לש םיבוש 
ומולחו םהיעוגעג תא רוסמל החילצמ 
דע תישחומ ןושלב םירוביגה לש םהית 
תונונגס ארוקה ינפל תשרופ איה .באכ 
תויומד לש העדות םרז ,םינמוי) םינוש 
םאישש (דועו םיננגוסמ םירופיס ,תונוש 

יוטיבל תשמשמה ,תמצעומ תיריש ןושלב 
שיה .עבשילא לש םייטנמורה היתומולח 
בעה תלופיסה בטיממ םה הז םוחתב היג 
םיישקה תא ריכמש ימ .השדחה תיר 
גישהל ןויסינ לכ םויכ םיוולמה םיברה 
לכוי אל ,רישעו קייודמ ,ןימא ירבע ןונגס 
שגומה תונונגסה ןווגממ לעפתהל אלש 
במה תירישה ןושלה ןמ רקיעבו ,ןמורב 
ילא לש תוומהו הבהאה יפוסיכ תא תאט 

■ .עבש 
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םחש היח 

- עשוהי .ב.א ,ןייטשנבולרדס ילינ • 
,םילעופ-תירפס תאצוה ,היפארגונומ 

.ו981 ,א"משת 

- עשוהי .ב.א ,ןייטשנבולרדס ילינ • 
,םילעופ-תירפם תאצוה ,היפארגונומ 

.1981 ,א"משת 

לע הלטנ היפארגונומ בותכל האובב 
ירהש .הלק אל המישמ תרבחמה המצע 
רנומ הביתכ יכ ,תסרוג תחוורה הסיפתה 

םימוחת ,העבט םצעמ ,תרשוק תיפארג 
ריב םיטביה םע הריציב יעדמ רקחמ לש 
ךירצמ הזה םימוחתה-בחרמ .םייפארג 
ןמ אצנ םא .ליעי ןורמיתו הריהז הדובע 
איה היפארגונומ יכ תעבוקה הרדגהה 

פמ תניחב ךות ,םימסמ רפוס לע רוביח" 
הנבמ ,ותרוה תיב עקר לע יתורפסה ולע 
םייתורפסה םימרזה ,הפוקתה ,ותוישיא 
,תורוצו םינכת ,ינמכוא) " רכו םיינחור 

הרוביחב יכ ,ונל רבתסי ,(31 ימע ,יב ךרכ 

יעה לע ןיטולחל תבתוכה הרתיו יחכונה 
.רפוסה לש ותוישיאבו ותחפשמב קוס 
הצמתמ תורחאה עקרה-תודוקנב הקוסיע 
דרמהו הנידמה-רוד" רצקה אובמב רקיעב 
,תאז תמועל .(12-9 ימע) "ח"שת-רודב 
לש 'רמלוע"ב הבחרהב רוביחה לפטמ 
תויקוחב ןגרואמ"כ רדגומה ,עשוהי ב"א 
ץורפ" (23) "םיילסקודאראפ םינבימ לש 
סכוסמ תויומדב סלכואמו (26) "הנכסל 
םויק תולעבו תויטורבנ ,ןמצע םע תוכ 
ב ,יגולאנא הז םויק ןפוא .(31) ערפומ 
,תרבחמה הריעמש יפכ ,תרחא וא וז הדימ 

ןייטשגבולדדס יליג 

ה .עשוהי תסיפת יפ-לע ימואלה םויקל 
בורל אוה עשוהי תריציב רייטצמה םלוע 
סה תובורק םיתעל רדענו ,יטנלוויבמא 
ותוא םיאלממה םישנאה .תינויגה תורבת 
המיצעמה ,תיזיפו תישפנ תוריגסב םייח 

םיפוסיכ ידי-לע םיכרדומו ,םתודידב תא 
.םהייחב והשלכ רסח יולימל םידימתמ 

רבדמ עשוהיש ,"םוהת יפ לע םייחה" 
תויתורפס7וזוה ויתויואטבתהב םהילע 
שתב ףא םיחנומ ,ילארשיה םויקל רשקב 
תובר תבתוכה תעייתסמ ןאכ .ותריצי תית 
מאב הגיצמו ,העשה תולאשב וירבדב 
לוהו הלדגה ותוברועמ תדימ תא םתועצ 

.תיטילופ-תילאוטקאה תואיצמב תכ 
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