
וביבסמו ילדנמ לע 

ילש ם'ילדנמה / חמצ המלש 

הילעש תירבעה הצילמה ןמ הנש שמחו םישש ינפל יתוא לאגש דחא .םילדגמ המכו המכ שי יל 

.ירבעה רובידה לא יכרד יל החתפש ,םדא-ינב-לש-ןושל יל ןתנו יתכנוח 

תמא-לש-תודפס יל ןתנ ילדגמו ,המרפו הריש ירחא יבל ךשמנשכ ,ירוענ תונשב דחאו 
.וילע יתוואג הזבו .םלועה-תומוא לכ לש ןתורפסמ המואמב התוחפ הניאש 

תא הנובדוסב יתדמלש םימיב ;תרוקיבב קוסעל יתלחתהש םימיב ,ישילש ילדנמ יל שיו 

תונש ףוסמ ןאמילא ואיתאמ ידרפסה לש ורופיס שרפ ליאךמזוגמ יאוראקיפה ןאמורה תודלות 

םינש עבראו םישולש קר תמ רשא ,יסורה לוגלג לש "תותמה תומשנה" דע הדשע-ששה האמה 

קרפ ,רכו לוגוג ,'גאס-אל ,ןאמילא ,סיטנאווריס ןיב ,יתרבחמב יתפסוה זאו .יתדלונש םדוק 
.ירבעה ודאקיפה לע דחוימ 

עירכמ דוסי הב האור ינאו ,רחא דצמ ןושלה לא יתרזחשכ ,הנקיז ימי לש ילדנמ יל שי ףוסבו 

לש ורבח ,יטנופ ולרימ לש בושח רמאמ יתארק הנה .התוברתו המוא לש הייפוא תעיבקב 

ןיינע-יבר תונויער ובו ,"ןושלה לש היגולונימוניפה לע" רמאמה םשו ,ולש אתגולפ-רבו רטראס 
.הינב לש העדותה-יכילהת לע המוא לש תודפםהךושל לש התעפשהדדוכ לע 

וילע יבלב ןיאו ,ייח-תוחראבש היינחו היינח לכב ילש היוולדב היה ילדנמ ,רמול ינוצר 
ילאוגמ םהינש — ג"לי החרפב וכרד-הרומו ילדנמ ןכש .הבוט-תרכהו הצרעה-תושגר אלא 

.הנושלו תירבעה תורפסה 

התשע רבכ תיאלדנמה תיאוראקיפה הרוצהש ,הנש םישמח ינפל םיברב עידוהלמ ינענמ אל הז 

רמאמ יתמסרפ הז ןיינעב .יונבה ןאמורב קוסעתו ליחתת תורפסהש העשה העיגהו ,הלש תא 
תורוצב היה יניד .ועמשמ לעו ויתונווכ לע ודמע אלו וב וחיגשה אלש ,"יווהה תותובעב" 

,םתדיריבו םתולפשב הרבח-ידבור וניינע ,יאיחאקיפה רפוסהש ,עודיו עודי .הינכתב אלו תורפס 

תמחמ ותרוצ שוטשט לע יתלבק ינא .הז תורפס-גוס לש ועבט ךכו ליאוה ,ךכ לע ןילבוק ןיאו 

תעונת דצמש ,קילאיב לש "ףוג-לעב-הירא"ש ,דמול יתזעה וליפא .ילדנמ לש םינוגיפאה 

,ירעצל ,לבא .ונממ תוחפ אוה ותרוצ דצמ ירה ,ילדגממ רתוי אוה ורשע-בורו ותייחו ןונגסה 

ימיש יפ לע ףא ,םינאמור בותכל תירבעה תורפסה התצר אל םיגפ םושב .יל היה אל עמוש 

וראקיפה ןמ — ךרדה-תציפק הל !רתיהו .יקסבייוטסודו יוטסלוט ימי ,היתוצראו היסורב ,התיילע 

.תוקיר הידיו רכו אקפאק לא 

האור וליפאו ,ודובכ-םוקמ תא ילדנמל ריזחהל תמיוסמ תרוקיב תלדתשמ ,ינמוד ,וישכע 

,איה הדצה .ינא יקנ הז אטחמ לבא ,יעשפ ובר ,םימורמב ידהס .וילע םיגרטקמה שאר יב איה 

יניד םלועל תורפסב ןד ינאשכ ,הנקת ול ןיאש ןרמשה ,ינא .ינושל הניא וז תרוקיב ןושלש 

אוצמל ךירצ יניא ינא .םינכת ישוריפבו שפנ-תרותב םלועל וללה לש םקסע לבא .תורוצב 

ומע ימומ הלגמ יא1ראקיפהש ,ינא עדוי הליחתכלמ .וילע זירכהלו ילדנמ לש םימחדה-בל תא 

לוגיגש םשכ ."חבשל ונילע" לש וז ןושלל ענכיהל בייח ילדנמ ןיא .םולכ ךכב ןיאו .ויתונוועו 
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ילש ם'ילדנמזו 

תירפכה הלוצאה לש התפרח תא הליגו ,הז "חבשל ונילע"ל ענכנ אל "תותמה תושפנ"ב 

אלא "םיבתוכ" אל ונימיב) "רקחמ" יתארק הנה .וילע םיזיעלמב חיגשה אלו ,םיברב תיסורה 

הבל ,ילדנמ לש םירופיסה דחאב תחא הרוחבש ,לילעב הארמה ,ךבוסמו ךורא ("םירקוח" 

.אל ?ילדנמ ?הז תוחוכ זובזבל ךרצנ ימ ,איה הלאש .לאוג ילדנמל אבו .ןונחו םוחר בל 

ןקירה ןמ גזומה" — הלא ןוגכ לע רמוא יסורה .ול תכרצנ הניא יאדו וז ? תירבעה תרוקיבה 
."יונפה לא 
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