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 הנידמה" תפוקת תא ריאהל רשפא יאש רפסה תביתכ תליחתמ יל רירב היה
. וכרוא לכל ינשה טוחכ רובעתש ,תקתרמ הלילע ילב םויה לש רעונל "ךרדבש
 שאר ,ןוחטיבה רש ,ל״כטמרה אל ,רפסה רוביגכ ןיבר קחציב יתרחב
ץ וביקמ ותוחא ,ןיבר לחר .ח״מלפה םחול ,רענה ,דליה קחצי אלא ,הלשממה
א יהו ,הילא יתחלש קרפ רחא קרפ .הביתכה תא התוויל ,ןוילעה לילגב הרנמ
י שוקה תא הניבה איה .התייהש ומכ ותומד רמשיתש האדיוו ,הריעה ,הארק
י עוריא תא םתייווהכ ריכי ארוקה רענהש ידכ ,ןוימדו תואיצמ בולישב םוצעה
ד ליה ןיבר תאו םיליפעמ לש הדרוה תוליל ,"םירשגה ליל" ,"הרוחשה תבשה"
ר גובה ,השולשה תעבג ,ךוניחל רפסה תיב דימלת ,ביבא־לתב דיגמה בוחרמ
ב שיו םיטירבה ידי לע רצענ םגש ,ח״מלפב דקפמו םחול ,ירודכ לש ןייטצמה
ר עיש תורמסמ תואקתפרה אלבש אלא .חיפרב ךכ רחאו ןורטלב הליחת ,אלכב
ך רד התייה הלק אל .םהה תוערואמה לש םבל לא ארוקה רענה עיגי םא בר קפס
ו ילא הנפש ,ויבאל ןיבר ןיב החישב הרעהה ומכ רורב היה הז םיתעל ;בולישה
ה לעמ ינניא" :יל תרמוא לחרו "...ש ,ריעצה ןיבר ,ןיבהל ךירצ התא" םילימב
."ריעצה ןיבר" קחציל ארוק היה אבאש יתעדב
, וילע הרימשב ןיבר קחצי העורה םדרנ תע בנגנש ,רדעה לע רופיסה תא הארקשכ
ל בח "...תפר התייה אל השולשה תעבגב לבא ,קתרמ רופיסה ,ירוא" :יל הבתכ
י רוטסיהה קוידה לע תאזה הדוקנב הרתיו איהו ,תאזה הלילעה לע רתוול יל היה
."יטויפה שפוחה" הארק איהש המ ןעמל
י לב ,קרסו לחכ אלל ,איהש תומכ תמאל יתדמצנ םייזכרמ תוערואמ רואיתב לבא
ף ס לש רענה ידי לע ספתנ ,ןיינעמ ,חלוק תויהל בייח רואיתהש עגרל ףא חוכשל
ס כלא רקבמה שיגדהש הדוקנה וז .םהה םימיה ןמ הסרפ ק״ת קוחרה ,2005 תנש
ו מב" רפסה תא לשמל ומכ ,רימש השמ רפוסה לש ותריצי תא חתינשכ יבהז
, ותוא יתארקו יתרזח ,"רענל תוברוא תונכס" תביתכ ידכ ךותש ,"וידי
ב ושו בוש .הביתב ידכ ךות םידלי םע רשקב המוצע תובישח יתיאר םג ןכל
ן ושארב םינג תיירקב "הבגנ" רפסה תיבב תונוש תותיכב םידימלת םע יתשגפנ
ת א "וכישמה" םה םימעפל .םתבוגת תא ןוחבל יתיצר .םהינפל יתארקו ןויצל
ם הש ילש םידכנו םידלי םג וזה המישמל "יתסייג" .תמיוסמ הדוקנמ הלילעה
. ילש "להקה" ימ יתוא ודמילו ופיסוה ,וריעה ,תוטויט וארק םה םג ;ליג ותואב
רשא ,ןיבר קחציל רקיעו ללכ רז היה אלש ,סודור יאב ובתכנ רפסה יקרפמ הברה
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י הלשב "םינשושה ןומרא״ב םש ךרענש ברע תונידמ םע ןתמו אשמב ףתתשה
 ומכ ,וניזק שמשמ ןומראה םויה .ברקה תודשמ רשיה ועיגהב ,רורחשה תמחלמ
.וישכעל זא ןיב ירוטסיהה קחרמה תא דדחל ידכ
 ;םהה םימיב ועריאש םימד תויושגנתה ראתמ אוהש ,רפסה לע החתמנ תרוקיב
ל ש וירוה יכ רפסמ ינאש לע הזגר ,המש תא יתחכש ,תחא תיתורפס תרקבמ :לשמל
ב רע םילשוריב הקיתעה ריעל םהינש ועיגהשכ הנושארל ושגפנ ןיבר קחצי

ך ירצ ינא המל .תשבוח איה ,"ירבעה דודגה" ןמ ררחושמ לייח אוה 4920 תוערואמ
? הצור איה המ :הלאשב הל יתינע .תרקבמה הלבק ־ ?שא תחת השיגפה תא ראתל
ל ע "גלדא״ש ,הצור איה המ זא ,הדבוע וז ןהה תושקה תוביסנב ושגפנ םהש הז

ו א ?רתוי היוצר התייהש קפס ןיאש ,העוגר הריוואב הכרענ אל איה יכ השיגפה
 !?וימימב םיטש םירוחצ םירוברבשכ ,ולש םגא תפש לע הכרענ איהש רפסאש
 רפסב ןתוא יתצענ ;תוירוטסיה תודבועמ יתחרב אל :םיטבל יל ויה אל הז ןיינעב
 הפוקתה תא םויה לש תורענהו םירענה וריכי הככ קר יכ ,הדלפ תורמסמב
, םולש" קרפב 16 ןב ותויהב ןיבר קחצי לש ומא תומ לע יתבתכ םג הככ .איהה
. םהמ קלח אוה תוומה םגו ,םייח תודבוע "דורווב עובצל" םעט ןיא ירה ."אמיא
" םייפנכ" רתאב םסרפתהש ,"םילגנאה םילייחה לומ" ,ילש רופיס ארקש דחא דלי

ם ג אוה ".םהה םימיב תייחש ,ךב אנקמ ינא" :ינורטקלא ראודב יל בתכ ,ח״טמ לש
ר רועו ,םיחטשב םיברעה םידליה לא ,ךרדבש הנידמה ידלי ,ונתוא ליבקהל הסינ

 תאז הניחבמ .םניבל וניניב ןוימדהו ינושה לע ,הב ןודל ךירצ ןכאש ,הלאש
.דואמ תיוושכע היווהב ןוידל ףונמ שמשל לוכי רפסה

הרגא ץרא
רב סומע :תאמ

?רעסה דעיכ

ת כרעמב יזכרמה ידומילה אשונה לע ךוניחה דרשמ זירכה תודחא םינש ינפל
ן ותיע ,"שושפ" לש לש ךרועה זא יתייה ."תובשייתה תונש האמ" ,ךוניחה
.עבטה תנגהל הרבחה לש םידליה
ת ובבר תא שיגפנ דציכ ?"שושפ" ןותיעב אשונב לפטנ דציכ :תובר יתטבלתה
ד לי לכש ןפואב רמוחה תא שיגנ ךיאו ,הזה קתרמה אשונה םע םיריעצה םיארוקה
י נושאר םע ההדזיו היתפמא ויפלכ שוחי ,אשונב םסרפתמה תא שוגפל חמשי

?תובשייתהה
:תולבוקמ תויורשפא המכ ייניע דגנל ודמע
.ץראה יווצקב בשייתהל רעונל ונמזב וארקש בושייה יגיהנמ ירבד תא איבהל .א
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