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ה "ס שת תנשל "באז סוס"
התנמ ־ ס1כ1מ רזעילא 7" 7 :התיתס

ס רפה תולכ ,עבראו םישולש הנשה וז באז סרפ ליעפמו םזוי ־ ןוסגרב ןושרג רמ
.דבכנ להק ־ םידליה תורפס יבהואו ם״ילומה יגיצנ ,סרפה תוטפוש
ר עונו םידלי תורפסל באז סרפ תקולח לש סכטה תא תוחנהל יל אוה דובכל
ת ייריע ,ךוניחה דרשמב רעונו םידלי תורפסל רודמה ול םיפתושש ה״סשת תנשל
ן ויצ רעש תיירפסב הנש ידימכ חראתמה ,לייחה ןעמל הדוגאה ,ופי־ביבא־לת
.הלאירא תיבב
ך וניחה תיב ימיקממ ,ררושמו ךנחמ ,באז לש ומש לע ארקייש הז סרפל ול יואר
.בוכרוב תנוכשבו א״תב םידבועה ידליל
ו יריש תא (דבלב ןוגראב קר אלו) ךוניחבו ךנחמב דליב ןימאהש םדאה היה באז

.וידימלתל בתכ םינושארה
ה דקפמו ישאר ךוניח ןיצק תדקפמ םיקמ ,"םידליל רבד" ךרוע ,הנגהה שיא באז
ל ארשי סרפל הכז ,בושח יכוניח רישכמ םג ל״הצב היהש םדאה ,םינש 15־כ
.ךוניחל
:רמא ןתנ באזש ןויארב
ת א םהמ ףטוק וליאכ ךא ...םירבדה תומש תא עדוי וניאו שי ,ןמא לככ ררושמה"
ת א ,םירבדבש אלפה תא שיגרמ אוהו םילוענמה לכ תא חתופ וליאכ ,תופילקה
".םהבש הרישה
.םדא בהואו יחו עבט בהוא היה באז
ו עימשי (רתנספ) רנסא דדועו (תרמז) רונג לט :ילקיסומ עטקב סכטה תא חתפנ
.םייתעבגב ןילי המלת ש״ע ס״היב ידימלת םהינש .םידלי יריש ונל
ת וכוזל לחאנו םיטפושה יקומינל בישקנ .ןהיפמ עמשנ "באז סרפ״ב תוכוזה תא
ו ארקיש סדה הנדריו ךורב ירימ ר״ד ,בבוח האל ר״ד םיטפושה :םיטפושה יקומינב
.הנמאנ הריצי לש ךשמה תוכוזה לכל םילחאמ ונא .סרפב הייכזה יקומינ תא
א לו וחיל סנ אל רשא שיאה ,עצבמהו םזויה - ןוסגרב ןושרג רמל תודוהל ינוצרב
ה מלת ש״ע תוינמואל ס״היבל ,ם״ילומל ,סרפה תולבקמל ,תוטפושל .ומעט גפ
ל ש םוקמב סכטה ךרענ התוכזב רשא הלאירא תיב תלהנמ רביל הוח ׳בגלו ,ןילי

ה נשב תוארתהלו ףתרמה תמוקב םיער תחישו דוביכל ןמזומ להקה .רפסו תוברת
.האבה
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גרבנז1ר האל 'בגה הברב ירבד
««j 6 t ך^חזי דר^^ב

, ךנחמו ררושמ ,באז ןרהא לש ורכזל שדקומ םויה קנעומה םידלי תורפסל סרפה
ת קלחמ שאר ,הרומ םהיניב ,םידיקפת לש הכורא הרוש וייח ךלהמב אלימ רשא
ר בד" תעה־בתכ ךרוע ,םינש 15 ךשמב ל״הצל ישאר ךוניח ןיצק ,ל״הצב תוברתה
.דועו "םידליל
.הנימב תדחוימ התייה ותוישיא
ם ילימב הבהא אטבל ליכשהו - התשרוט תא ,הלש עבטה תא ,ץראה תא בהא אוה
.בלל תועגונ ,תוטושפ ,תופי

, האילפו םות תועפוש ,דלי לש תוינרקס םייניעב םלועב ןנובתהל עדי אוה
ל ש יוטיב תלוכיב תוננובתהה תובקעב עיבהל הצרש תאו הארש תא עיבהלו
.בתכ ךכ "!אל ינא .םילודג תויהל םיצור םלוכ" .רגוב
-  םלוע לש ומורב םידמועה םיבגשנה םירבדה תא םגרתל לודג ןורשיכ ול היה
ת מקה לעו תואמצעה לע קבאמה תא ,ץראל הבהאה תא ,םדאל הבהאה תא
ח רואב ,ךכ .דחאו דחא לכל עגונה והשמ ,יטרפו ישיא והשמל ־ תנקותמ הנידמ
ת ובישח בר תע-בתכ זא ־ "םידליל רבד" תכירע תא לביקשכ ,דואמ ינייפוא
ל געמב״מ ,עובש ידמ וב םסרפתהש ,ךרועה רבד לש ומש תא הניש ־ םידליל
.םינפבש ישיאה לא ץוחבש לודגה ןמ ,"ךבל לא םיש״ל "םימיה
ם הירבד תא עומשל ,םידלי םע יעצמא יתלב רשק רוציל הרידנ תלוכי ול התיה
.דלייתהל ילבו תונורטפ גוהנל ילב תאזו ,םייניעה הבוגב םתא רבדלו
ו מש לע םידלי תורפסל סרפה תאירק תא םישועה םה םה ותוישיאב הלא םיווק
.ךכ לכ היוארלו הפיל
.סרפב םיכוזה תא תכרבמ ינא

רביל ה1ח לש הברב *רב7
,בוט ברע
ת נשל רעונו םידלי תורפסל באז סרפ ילבקמ תא ךרבל גנועהו דובכה יל שי

ר תויב בושחה סרפל םינשה םע ךפה באז סרפ .ךוניחה דרשמ לש ודוסימ ה״סשת
 27־ה םעפהו תופיצרב 34-ה םעפה וז קנעומ אוה .רעונו םידלי תורפסל קנעומה
.ופי ביבא־לת ריעב הלאירא תיבב
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, תוזהל תורשפאה ,ןיימדל תושרה םידליל שי ובש זוחמה אוה תודליה זוחמ
ק ר םימייקה םיקוחר תומלועל גילפהל ,תוידב ירופסבו תודגאב ןימאהל תלוכיה
ם יעגפממ תודליה תוזוחמ לע ןגהל הבוחה תלטומ ,םירגובמה ,ונילעו ,תומולחב
.תומילאו עורמ ,םייתביבס
ק לח לוטיל ,תוקוחר תוצרא לע םולחל םיארוקל תרשפאמ םירפסב האירקה
.סדנוק ישעמל ,הצירקב הוולמ ,רושיא לבקלו תואקתפרהב
־  ינורטקלא רודיבמ םינוזינו המודמ תואיצמב םייח 21־ה האמה לש םידליה
ל או האנהה לא רעונהו םידליה תנווכה .טנרטניאהו בשחמ יקחשמ ,היזיבלט
.השק המישמל הכפה םירפס תאירקבש גונעתה
ס רפ ירוחאמ עונמה ותויה לע ןוסגרב ןושרג רמל תודוהל ,וז תונמדזהב ,יל ושרה
ר תוי הז .באז סרפ תקולחל סקטה םויקל הלאירא תיבב ותריחב לעו באז

ה סנמו ץראב רעונהו םידליה תורפס חופיט לע הלאירא תיב דקוש הנש םירשעמ
.רפסה לא ,אורקל ודמל םרט םקלחש ,םיריעצה תא ברקל
. םינושה םיאליגב רעונה ינבו םידלי ברקב האירקה דודיעל תשדקומ הבר הבשחמ
, םיירוטסה םירופיס ,םילשמו תוישעמ ,תודגא ,עסמו תואקתפרה ירפס :םינושה
.׳וכו סקימוק ,ינוידב עדמ ,םייח ילעב ירופס
; רעונלו םידליל םיבתוכה םירפוס םע םישגפמ :תונוש םיכרדב השענ רבדה
ן כו ,םירפוס תייחנהב רעונלו םידליל הביתכ תואנדס ;"םישדח םירפסל תוגיגח"
. םייעוצקמה םירפסמה בטימ יפמ םירופיסל םיניזאמ םידליה הבש ,"רופיס תעש"
ר עונלו םידליל םיבתוכה םירפוסה בור תא הלאירא תיבב ונחריא םינשה ךלהמב
ם עו םירייאמה םע ,םירפוסה םע קודה רשק הלאירא תיב חפיט ליבקמב .ץראב
, תוכורעתב ונמייקש םיברב םישגפמב קלח ולטנ הלא לכ .םידליה תורפס ירקוח
ג גוחה םידלי תורפסל םיימואלניב םיסנכבו םידלי תורפס יבתוכל תואנדסב
ם ידליה תורפס תאירק לש "םירנויסמ" תויהל הבוחה ונילע תלטומ .רושע הנשה
ם יעיבצמ להק תעד ירקס .ץראב תובתכנה םידליה תורפס בטימ לשו תיסאלקה
. רעונ ינבו םידלי ברקב האירקב תיתועמשמ הדירי לש תימלוע ללכ המגמ לע
ן דיעב םג רפסה יציפמ תויהל הבוחה - םינרפסו םירוה םיכנחמ ־ ונילע תלטומ
.ולשמ םלוע רצוי רפס לכ .היזיבלטהו בשחמה ,טנרטניאה
ת רפוסה תאו גרומ הרוא ,ןודנול הלסרמ ,רפוה תניר :סרפה יכוז תא תכרבמ ינא
.םייח לעפמ לע ריאמ הרימ
ן וסגרב ןושרג רמל תלחאמו םיטפושה רבח תאו סרפה יכוז תא תכרבמ ינא
.םימי תוכירא
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ם>ל"!מה םשנ ם1כונ
לקד חתפי

,םלוכל בוט ברע
:םיבתוכל הדות תישאר
הרומזב הרפס תא האיצוהש רפוה תנירל
דחואמה ץוביקב הרפס תא רואל האיצוהש ןודנול הלסרמל
.רתכב ,ונלצא הרפס תא רואל האיצוהש ,גרומ הרואילל
ל כש ,םילעופה תיירפסב תכרעומה תכרועה ,ריאמ הרימל תדחוימ הדות ןבומכו
ת בהואה המשנה תא דימ ההזמ ,םהילע ולדג םיברו ,הירפס תא ארוקש ימ
.םהירוחאמ תדמועה
י ביסנטניא הכ ןפואב הליעפש ימל הטעומ הדות תרכה אוה םייח לעפמ לע סרפ
.הזה הפיה םוחתב
ב צה" תא דחוימב ןייצל חמש ינא רתכב רוא וארש ריאמ הרימ לש הירפס ןיבמ
ר כמנ ןיידעו תונורחאה םינשה 16־ב םיקתוע 110,ססס-ב רכמנ רבכש ,״ןרוא לש
.הנש ידמ םיפסונ םיקתוע יפלאב
46־כב רבכ רכמנש ,"ילולש" תא ןייצל םג חמש ינאו ו חוכ דועו םיקתוע 000,
.תיתימא הקיסאלק .ויפדב
ם כסומ .םידלי ירפס לש םתובישחל רשאב הסיפת התוא תא םיקלוח ןאכ ונלוכ
ל ש תיעבטה היצנגילטניאה תא תחפטמ םדקומ ליגמ לחה האירקש ונלוכ לע
י לגרה תרצוי ,בושח תוחפ אל ,םגו ולש ןוימדה תא המיצעמ ,עדי ול הנקמ ,דליה
.דיתעל האירק
ם דאה גוס קוידב אוה ארוק רגובמו ,ארוק רגובמל םג בורל ךפוה ארוק דלי

.עדי לעבו קומע ,ןיינעמ ,ןרקס - ותרבחב תולבל םיצור ונייהש
ת ונקל םא ףא עינהל ידכ הב יד היה אל םידלי ירפס לש וזה תובישחה לכ לבא
ן מז" תא ותדליל וא ודליל שידקהל בא ףאל תמרוג התייה אלו םידלי רפס
ד חאל הבוט המגוד יתעדל אוה "תוכיא ןמז" יוטיבה ,בגא) ...שרדנה ”תוכיאה
ת פשב שומיש תועצמאבש ,"טרקרוק ילקילופ״ה ונתפוקת לש םישואבה היתורפמ
א ל הרוה ףא ,ןפוא לכב .(םיירוה המשא ישגר לע תוסכל הסנמ תיתרבח היימר
ב ושחה דוסיה אלל ודליל רפס אורקל ידכ ולש רקיה תוכיאה ןמזמ הסיפ שידקי
.גנועה דוסי - רתויב
ם ע וא הלילעה םע םיהדזמ םניא באה וא םאה םאו ,רופיסהמ םמעתשמ דליה םא
דקומו דוסיה איה-איה האירקה תייווח .ךכ טושפ .הארקה היהת אל ,הפשה
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ם ייניעהמ בלה תא רתוי ביחרמה הארמ ןיא ירהש ,םידלי ירפסב הכישמה
ה יווחהמ רתוי הקותמ ןיא ,הקתפרהה ךשמה תא עומשל באתה דלי לש תוחוקפה
ב ישקמ ודועב ברע תעל תומצענ ולש דליה לש םייניע ןתוא דציכ האורה בא לש
א והשכ רבכ לדגש םדלי תא םיאורה םירוה לש וזמ רתוי הלודג הוואג ןיאו ,הדגאל
. היירפסב ומצעל רחבש רפס ,םייתפשה תענהב ,ומצעב ארוקו חיטשה לע בכוש
ו נל ןיא םהידעלבו ,םידליה ירפס םוחת לש יתימאה ןגועה םה יוריגהו האנהה
י קחשממ אל םגו היזיולטהמ אל ,טנרטניאהמ אל דחופ ינניא ל״ומכ .המוקת
ע ומשל םיבהוא לוכה יתעדל .בוט אל רופיסמ דחופ טלחהב ינא לבא ,בשחמה
ר ופיסל .תיגולונכטה ונתפוקת ללוכ ,הפוקת לכבו ,ןקז דעו דלימ ,ליג לכב רופיס
: יאנת שי לבא .תיגולונכט תורחת לכ םע דדומתהל ול תרשפאמה המצוע שי

.הבוט היהת הפשהש :יאנת דועו תעגל חילצי רופיסהש
ה יגולונכטה .תמדקתמה היגולונכטה תונש ,תונורחאה םינשב היעבה קוידב ןאכו
 התשעש המב אקווד אלא תורחת הביצהש ךכב קר אל םירפסה םוחתב תעגופ
ת א התיחפה אקווד איה לוכל התונימזו התוכיא ללגב .ומצע םירפסה םוחתל
ב ורק ונניא ונתאמ ימו ,תדלקמ לצא בורקש ימ לש הארנ םימעפל .ןוניסה תכאלמ
ב ותכנ טושפ אלא ,ותוא זונגנ אל ;ארונ אל ,בוט וניא רופיסה םאו .רופיס בתוכ
.דחא דוע
ת ולקה" ”רתכ״ב ונלצא הנוכמה העפותל האיבה איה :רבד דוע התשע היגולונכטה
ו מכ רקי אל םגו לק ,שיגנ ,ריהמ ךילהתה ."םידלי רפס תקפה לש תלבסנ יתלבה
ב רו בטיה ספדומ ,דפקומ רפס רואל אצוהל ידכ דחוימ ןורשיכב ךרוצ ןיא .םעפ
ע ייסל תלגוסמ טלחהב היגולונכטה .רחא רופיס רבכ הז ־ ןכותה םלוא .עבצ
ם תוכיא בקע םיבוטל םיזחתמה הלאכ ,םיעטמ םירפס ינומה לש הבוט הקפהל
, קתרמ רופיס רוציל תלגוסמה היגולונכטה האצמוה אל ןיידע לבא ,תיזיפה
.םישדח תונורשיכ אורבל תלגוסמה היגולונכט אצמנב ןיידע ןיא טלחהבו

ך ובנה הרוהה .םידליה ירפס םוחתב הנש ידמ רוא םיאור םישדח םירתוכ תואמ
ם מצע םידליה םגו ,תוחפ היואר וזיאו היואר תוריציה ןמ וזיא טילחהל השקתמ
ו א יוריג םירצוי םניאו םינהמ םניא ,םירגתאמ םניאש םיטסקטל םיתיעל םיפשחנ

.אורקל ךישמהל קשח
ם וחתה תא איבהש הז אוה היצקלס אלל קושה תא ףיצמה הלדנ יתלבה עפשה
ר שפאש לכה היזיולטהו טנרטניאה לש םילקה םייוריגה דגנ המחלמב .הדירי ידכל
ד ובכ םע ,תופנחתה אלל ,ותפשב דליה לא רבדמה גוסהמ ןכות אוה ותרזעב חצנל
ת ודוהל םיבייח םלוא ."דוע לש םעט" ריאשמה ןכות ,םסק םעו ותלוכיל
ם ויהש גוסהמ ,םיבוט םירפס רואל םיאצוי םימעפל .רזוע אל הז םג םימעפלש
.םייואר אלה םירפסה םיב םיעלבנ םה תאז לכבו ,באז סרפב םירתכומ
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ט עמכש הדבועה איה לדה רמוחה עפשב בוט רמוח לש ותעיבטל תויארה תחא
ר תויב םירכמנה םירפסהמ קלח .תושדח תוקיסאלק תונורחאה םינשב ורצונ אל
, הטושפ הקפהב תובר םימעפ ,תובר םינש ינפל רוא וארש הלא ןיידע םה לארשיב
.אלפנ ןכות םע לבא ,דבלב םיעבצ ינשב
ת א םיאור רבכ ונבורש רמול לוכי ינא ,םיל״ומה רבד תא םויה גציימ ינאש ןוויכמ
ם ייביטקלס רתוי הברה תויהל םיכפוה ,יותיפב דומעל םיליחתמ ,הנומתה
ה ווקת ילוכש קר רמוא הלאה םימיה ןמיסב .םירתוכ תוחפו תוחפ רואל םיאיצומו

.לגה תריצעב עייסת וזה רכסה תהבגהש
ק וידב ןאכש ןייצל יואר ,באז סרפ תקולח סקטב םויה םידמוע ונאש ןוויכמו

ו ת שמשלו ןכותה לגד תא תאשל ,ןבתהמ ץומה תא רובל ־ באז סרפ לש ותמורת
.תוכיא
ל כ תובר םינש סרפה תא הוולמו להנמה ,ןוסגרב ןושרג רמל ןכ םא תדחוימ הדות
.תובר תוירופ םינש דוע ול לחאמ ינא .ךכ
י דמש ,הלאירא תיב לש וזה הבושחה הינסכאה תא תלהנמה ,רביל הוחל הדות
ם כלוכל הדותו .ןאכ םיכרענה םיעוריא תורשעב תורפסל המב הקינעמ הנש
.םתאבש

f p i m ה״סשת תנשל באז סוט
ר>אע תר^ םייח סרע

ם וכיס לש סרפ אל ,ךרדה עצמא לש סרפ אוה ריאמ הרימל םייח לעפמ לע סרפה
ה תיישע לולכמ ךותב םייתניב התשעש המ לע הדות לש סרפ והז .םיגשיה
.םידלי תורפסב
 תיתשתה ןמ קלחל רבכמ הז וכפהש המכ םהיניב ,םידלי ירפס 30־כ הבתכ הרימ
ד ליב השעמ" ,"ןרוא לש בצה" ,"ילולש" .ךרה ליגל םידליה ירפס לש תיתוברתה
, םהמ דחא לכש ,םירחא םיבר דועו "רייצל בהוא ינא" ,"ודבל ןושיל הצר אלש
.סרפב התוא תוכזל יואר ,ומצעלשכ
ת כרועכ ,רמרק הנדע םע דחי ,הרימ תשמשמ ,הנש םישולשמ הלעמל זאמ ,ףסונב
."םילעופ תירפס" תאצוה לש םידליה תורפס רודמ
ל ש תושדוחמ תואצוה וא ,תור םירמ ומכ ,"תילכלכ םיחיטבמ" םירפוס דצלו
ת כלוה איהש הלאכ ,םיליחתמ םירצויל הכימת תנתונ איה - גרבדלוג האל תוריצי

ם רפס תא םהל האיצומ איה ,תדמלמו תקדקודמ הכירעב ,דעצ דעצ םתיא
.האלה בותכל םילכ םהידיב תנתונו ,ןושארה
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ה דמילשכ התשע ךכ .םירחאה םע היתועידי תא קולחל החמש הדימ
ם ינופה םירצויה לכ םע תגהונ איה ךכו ,הכירע ידומיל תירבעה הטיסרבינואב
.הייחנהו הרזע תשקבב הילא
י שנאלו ץוביקה ישנאל .םלוכל םוקמ ,התביתכב ומכ ,הרימ לש התוישיאב שי
ה לאכלו תילאקול תורפס יבתוכל ,םיקיתווה םיבשותלו םישדחה םילועל ,ריעה
.לודגה םלועה תא ןאכל םיאיבמה
, התוישיאו התומד תא בטיה םיגציימ ,הזה לולכמה תא םיגיצמ םיברה הירפס
.םלוכל םוקמ תנתונהו ,תויטנסרטניא לכמ הייקנה
ה ל םילחאמו סרפה תא הרימל םינתונ ונחנא ,ץראב םידליה תורפסל התמורת לע
.הריציו הדובע לש תובר םינש דוע

בבוח האל סדה הנדרי ךורב ירימ

7ww m ירבד m
ה עיגהו ,םהייחב והשמ ושעש םייניצר םישנאל םינתונ םייח לעפמ לע םיסרפ
ה ארנ .הזכש סרפ יל עיגמש יתישע רבכ המ ,ינא לבא .הנפדה ירז לע חונל םתעש
, םירזה ןיינעבו ,יתקפסה אל דוע ,יתרמג אל דוע ,היישעה עצמאב דוע ינאש יל
.םירקוד םה - בל רהט םרוי רמאש ומכ
.םתא חכוותהל דמעמה הז אלו ,תרחא וטילחה םידבכנה םיטפושה לבא
; םירופיס םורתתו תמרות ,המרתש ,ילש האלפנה החפשמל תודוהל יל ושרה זא
ר וביצל ;ונלש דחוימה הלועפה ףותישלו הנדעל רקיעבו ,םילעופ תירפסב םירבחל
ם ינשה ךשמבש ,ןוסגרב רמו םירייאמ ,םירקוח ,םירפוס :םידליה תורפס ישנא
י ל תויהל וכפה םהמ םידחאו ,םינש וא רבד יתוא ודמיל הדשב ונחנאש תוכוראה
ם יברה םידליל תורפסה יבהואל הינסכא שמשמש הלאירא תיבל ;תמא ידידי

ה מ יל וריבסהו יתריציב תוניפ יל וריאהש ,רפס יתבב ירוקיבב םתא יתשגפנש
;תמאב יתבתכ
ת ויוקדלו שפנה תונופצל עיגהל יל רשפאש םידליה תורפס לש קתרמה םוחתל
ק חרתהל ןתונ אלש ;תומולע תוצראב תוחרזאל הצפקמ שמשמש ,ןיתרעיש אלש
ה ברהו ,קמועו תובכרומ וב שיו ,קותמ אלו טושפ אל אוהש תודליה םלועמ
ת ויהל בייח וירעשב סנכנש ימו ,םילק תונורתפ וב ןיאו ,תודדומתהו באכ םימעפ
.ףייזל אלו תמא שיא
.סרפה תלבקל .היואר יתוא ואצמש תוטפושל הדותו
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 ,גרומ חר1א לש הרססל באז סרס יק1ממ
"םלעגה תיבח תובקעב"
ס7ה ה>דר*1ר,תכ ,האצות ^צרה באז ן^גב ורישיה

ם ימלשורי םידלי השולש ארוקל גיצמ תרגסמה רופיס :רופיס ךותב רופיס ונינפל
א ליממ תנוכשב ישיאה ונועש תא ואצמש רחאל לצרה תובקעב םיכלוהה
. רסיקה תא שוגפל ואובב לצרה ןסכאתה ובש תיבה תוסירה ןיב ,םילשוריב
ע נמנו "ךנחמ" וניא אוה .םירוענ חוחינ וב שיש ירוטסיה רופיס חתפתמ ןאכמ
ם ידמול םהו ,םיארוקה לש םתונרקס תא ררועמ ובש ןירותסמה דוסי .הפטהמ
.תדהואו הנוב תונרקס ךותמ ,ןנשל ילב הירוטסיה
ם ידליה תשולש תרזעב גצוימה דואמ יוושכע חוחינ םע ,ירוטסיה אוה רופיסה
ם ינפהל םהל םיעייסמו םיריעצה םיארוקה תא הנמאנ םיגציימ םה .םילארשיה
ם א" הרמאה .לצרה לש ותעפוה םע ונמע תודלותב הלחש הלודגה הרומתה תא
.תישממל תכפוה "הדגא וז ןיא וצרת
ם ילשורי :וב םייח ונאש םלועל רשק ול שי תאז םעו ,דואמ ונלש אוה רופיסה
, בלל בורק םדאכו תירוטסיה תומדכ לצרה ,תינפי הכירדמו םילארשי םידלי ,לזבו

, רפסב ישלבה דוסיה תרזעב םקרנ יתלילעה חתמה .טושפ םדא לש תויעב םע
ן ונמא ,ןוירוטסיהה ירבד ."תממעשמ" תוחפ תיארנ תינויצה הירוטסיהה ךכו
י מואלהו ירוטסיהה וכרע תנבהל רתויב םיבושחהו רפסה תא םימתוחה ,טנוק׳ז

.ריעצה ארוקל יתודידי חרואב םיבותכ םה םג ,ינויצה לעפמה לש
ת א תפפואה תיגרטה תירוטסיהה תודבכה ןמ הז רפסב "לאגנ" לצרה :רקיעהו
. רומוה שוח םג ול שיש םדאכו היח תומדכ גרומ לש הרפסב גצוימ אוה .ותומד
.ויארוק בל לא ותוא הבריק איה ךכבו ,גרומ לש הרופיסב יח אוה
ק תרמה םקרמה לע ,גרומ הרוא לש תננערמה הייארה לע ,תירוטסיהה תמאה לע
ל ע םיכורא םייחלו הרקוהל ,סרפל יואר אצמנ רפסה הלא לכ לע ־ רופיסה לש
.ונידלי לש םירפסה ףדמ

םותחה לע ונאבו

ךורב ירימ ר״ד בבוח האל ר״ד סדה הנדרי
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xnn m ix  n77
:"תונורחא תועידי" תאצוהב תכרוע ,היתבמ ןופלט יתלביק דחא רקוב
 ךיא יהז םע םישוע המ !םוב "!לצרה לש וייח לע רעונל רפס ונל יבתכ ,הרוא
ל ש וייח לע דיהמ חינהל ולכוי אלש ,חתומ ,קתרמ רפס םויה לש םידליל םיבתוכ
.הנטק אל היעב .הנידמה הזוח
ת שבכנו תכלוה ינאש יתיאר .וייח תודלות תא יתארקו הירפסל יתצרפ תישאר
ל ש רעונה לא רבדתש הלילע רצוי אל ןידע הז לבא .ולעופבו ותוישיאב ותומדב
ח טב ,יתבשח ,רקיב םא .ץראב רקיב לצרהש הדבועה התיה הנפמה תדוקנ .םויה
ת א ואצמי ירפס ירוביג יזא כ״או .והשמ חכש םג חטב ־ והשמ ןאכ ול לפנ םג
. המ לבא .ךרדל הלילעה אצת רבכ ןאכמו לצרה רבע וב והשלכ םוקמב טירפה
ן ונמא ןוירוטסההו רפוסה ידידי רופיסל סנכנ ןאכ .םינימא תויהל םיבייח ?ןכיהו
ה לעמל ןב תיבה .ןרטש תיב םשב תיב םילשוריב םייקש יל הליג אוה ,טנוק׳ז

.םילשוריב הינמרג רסיק תא שוגפל ואובב לצרה ןכש ובו םינש האממ
ת א ירוביג ואצמי םש ,יתשפיחש תיבה הז .הלעמ הלעמ העיקרה יב תושגרתהה
, סרהנ תיבהש הלעה רצק רוריב .העתפה יל הנוכנ הרהמ דע לבא .הזה ׳והשמ׳ה
ד וע ילוא ,עגר ,עגר לבא !הבזכא .שדחמ הנבי וב םויל דע ןסחמל רבעוהו קרופ
ם יקרפמ וב םויב קוידב םוקמב ורבעי םידליה .ילש הלילעה תניחבמ ףידע רתוי

. הלעב לצרהל הנתנ הילו׳גש ןועשה תא ?המ ...תא ולגיו תוריפחב ורבני ,תיבה תא
.ךרדל האצי הלילעה וזה הקרבהה לע יתילעש עגרב
:רפסה ןכות והזו

י נפ לע םיפלוח ימלשורי רפס תיבב ׳ה התיכמ םידימלת השולש ,רמותו הירד ידוא
ת נמוסמ ונממ ןבא לכ ןכלו ,רומישל דעוימ ,תיבה .ותסירה תעב ןשי תיב
ת וסירהב םירבונ םה ,תרבוג םתונרקס .שדחמ ומיקהל ידכ ןסחמל תרבעומו
.םיטירפ השולש םילגמו

 .תיבה לע םינש ךשמב ץוענ היהש טלשכ הלגתי הלילעה ךשמהבש ,טלש
ןרטש תיב

1898 תנשב הינמרג רסיק תא שוגפל ואובב לצרה ןכש הז תיבב -

 לגרל הלעבל לצרה לש ותיער הנתנש ןועשכ הלגתיש - קיתע ןועש
.ןיאושינה

.1ה ינויצה סרגנוקה לש ןוילדמ
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ם הל חנעפמ רשאמ רתויש /ןעשה לשרה" לש ותרזעל םינופ םינרקוסמה םידליה
.ומצעל ותוא דמוח אוה ,ןועשה תמולעת תא
ע בורב ימענ ותייער םע ררוגתמה יבצ אבס לש ותיב רצחב איה האבה הנחתה
(ידוא לש ובס) .תיחרזמה ריעה לש ידוהיה
. דועו רסיק ותוא ׳לצרה׳ ותוא היה ימ םידליל רפסמו תובותכה תא חנעפמ אבסה
ם ש .ינויצה ןויכראל ןועשה תא םידליה םיריזחמ םירוהה דצמ ׳ןותמ׳ ץחל רחאל
ר מולכ ;ליחתה לוכה ךיא לע םהל רפסמה ־ רודגיבא ־ ןויכראה להנמ תא םישגופ
.׳סופיירד תשרפ׳ לע
-ץיוושב סנכל םידליה תשולש םינמזומ םתמורת לע הדות תואל
".לזאבב ןושארה ינויצה סרגנוקל םינש האמ"
, ימומוט לש התרזעב לצרה רבע םהבש תונחתה לכב םירבוע םה לזאבב
ל צרהו תינפי לש רוביחה .סקטה תלהנה םעטמ םהילע הפרוצש תינפיה הכירדמה
ץ וחה ימוליצ .םינויצהו תונויצה לע םירופיסה תא םייחמו םיימוק םיבצמ םירצוי
ן ולח ךרד םיפוצ םהשכ ץראב ומלוצי םידליהו ןויכרא ימוליצ ויהי לזאבב
. םיירוטסיהה םירתאהו ריעה תא םיארמה םיטרס ופרוצי םטבמ לא .הרכרכה
ב קע העונת קקפב םילשוריב םיעקתנו ץראל םידליה םירזוח עסמ לש ופוסב
ר סיקה ינפ תא לצרה לביק וב םוקמב םיסורה שרגמב אצמנ ץפחה .דושח ץפח
ל צרה םאה התוא לאושו ץיוושל ימומוטל גייחמ ידוא .םינש האמכ ינפל ינמרגה
ה תופירח אולמב אל יכ םא ,ןכ ...הנוע ימומוט ?תיברעה היעבה תא םג םג הזח
ת ונומתה תא תוארלו שגפיהל םיעבוק םידליהשכ םייתסמ טרסה .הפקיהו

.לויטהמ
 הנשמ תלילע םג תחתפתמ ־ ותומדו ולעופ - לצרה תרכהל עסמה דצל
ש גפמבו ,המיסקמה הירד תא םידמוח םינבה ינש ,םידליה ןיב חתמב תדקמתמש
. םיאצממה יוליגבש תובהלתהל םיפרטצמה ׳ה תותיכ ידימלתו תירינ הרומה םע
ק וידה לע דיעמה טנוק׳ז ונמא ןוירוטסהה תאמ רמאמ םג הזב ףרוצמ רפסל
.ירוטסהה
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p׳! i nן1ד11ל חלסוס הוססל באז סוס ׳
"עשילא לש 1ל'צח"
200k ,7nm»n ץ>ב*ץז> .ח^>מ

ת וכיא אשונב הרושקה השק היעב םע דדומתמ ןודנול הלסרמ לש הרפס
ת ועמשממ תומלעתה ךות ,וישכעו ןאכ םדאה ינב תורישל םיצע תתירכ :הביבסה
.אובל דיתעל וז הלועפ
ו ליאכ ול׳צה דחא םוי ךא ,ולש וליצה תא דואמ בהואה ,עשילא לש ורופיס והז

י צע ותרכ יכ רפסמה ,וליצה לש וירבד תא עמוש אוה םולח ךותמ .ןגנל ןאממ
ב לודה יצע תא םיתרוכ םדא ינב .ךכ םשל קר אל ךא ,הניגנ ילכ רוציל ידכ בלוד
ם יצעה ירהו ?זא היהי המו .הלאכ םיצע וראשיי אל טעמ דועו ,הבשחמ אלל
ד ציכו ,יפויו לצ םינתונו םייחה ילעבל טלקמו תיב םישמשמ ,ריוואה תא םיקנמ
ת וארל ידכ רעיה לא ותוא תחקל ויבאמ שקבמ עשילא ?םיצע אלל םלועה האריי

.ולש ול׳צה תא ושע ונממש ץעה לש ויחא תא ,בלודה יצע תא
י פמ עמושו תרדהנה םתחירפ תא האור ,בלודה יצע תחפשמ תא שגופ אוה רעיב
ו ראשייש ידכ םיצעה תתירכ לש םינוכנה םינונימה לע םירבד ולש וליצה לש ובס
.דיתעל םג
־  וליצה תא בהוא םג) בל-וד יטנלוויבמא סחי ולש וליצה יפלכ שיגרמה ,עשילא
, (רעיבש ותחפשממ ותוא ואיצוהו ותוא ותרכש לע םחרמ םגו ־ תורכה בלודה
י נב לצא םרובע שקבל בלודה יצע תחפשמל חיטבמו םיבאוכה םירבדה תא( עמוש
ת ומכבו הדימב ,םמצע תא םקשל םהל רשפאתש הרוצב קר םתוא ותרכיש םדאה
.הנוכנה
ן אכ םדאה תבוטל םיצעה תתירכ לש היעבה תא הלעמה ,בושחו שיגר רופיס והז
ר ופיסה .םיאבה תורודל ,וישכעהו ןאכה ישנא ,ונלש תוביוחמה תא םגו וישכעו

ל ע הרימשל רשאב תיטקדידה הרימאהו ,תומולחב רוזש ךא ,תואיצמב ןגועמ
.דחאכ ןויגיהלו שגרל היינפ ךות ,הבר תונידעב תרבוע הביבסה תוכיא
ג וראה הפהפיה רפסה לעו רתויב בושח אשונ םע תיתונמאה תודדומתהה לע
ס רפ תא ןודנול הלסרמל קינעהל ונטלחה ויתויועמשמב יטסילאיר ךא תומולחב
.ד״סשת תנשל באז

ךורב ירימ ר״ד בבוח האל ר״ד סדה הנדרי
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n 2 ן1ד11ל הלסומ 7
:סרפה תולכלו םיחרואל ,ירבחו תחפשמ ינבל ,תוטפושה רבחל

ר ובע הרקי הנתמ םגו תוחילש לש גוס הנה םידליל הביתכהש הנימאמ ינא
. יכותבש הדליה לע רומשל תורשפאב איה הנתמה תועמשמ - ידידל .בתוכה
. יתיבשנו ונממ יתבאש .תיטסטנפה תורפסה לש רישע רוקמ ,הניטנגראב יתדלונ
.יתביתכ תא בצעמ רבדהו הפרמ וניאו יב זחוא אלפומה
. תופרהל אלו םהב קיזחהל ןוצרהו עוגעגל ןורכיז ןיב םיענ ,םדאה ינב ונחנא
ן יאמ עדוי ול׳צה בל-וד :ונתיאמ בוט תאז םיעיבמ ,עשילאו בל-וד ,ירפס ירוביג
ת וניגנמב יוטיב ידיל םיאב ויעוגעג .ולש רעיה יצע תחפשמל עגעגתמו אב אוה
ב רסמ אוהשכ תמעזנה ותקיתשב םגו ,עשילא תרזעב ןגנמ אוהש תובוצע
.וילילצ תא עימשהל
ץ ע היהשכ וכותב התייהש הקיזומה התוא איה ול׳צה בל-ודמ תנגנתמש הקיזומה
.רעיב
י צע לע ןגהל אצוי וילא ותבהא ךותמו שפנ תבהא ולש ול׳צה תא בהוא עשילא
ו יבא ןיב רשגמה רירגש אוה עשילא .הנחבה אלל ,םהב םיתרוכה ינפב רעיה
ם ידדצה ינש הב ךרדב ותוחילש תא אלממ אוה ,ודיקפתב חילצמ אוה .םיצעהו

.הזכ ”עשילא" וניניב אצמיש הווקת ינא .רחאה תא םילבקמו םידבכמ
ם ינש ינפל ־ תישיא היווח ירפ אוה רבדהו ול׳צב יתרחב רתימה ילכ לכ ךותמ
ה מוק ךומנ םדא יתיאר .סלסק ולבפ לוגדה יאקיסומה עיפוה וב טרצנוקב יתחכנ
, בשייתה אוה .המבה לע תולעל ידכ םיריעצ םירוחב ינשב רזענש דואמ שישקו

ו מכ אוה ול׳צה ־ םירתימב ודיבש תשקה העגנ רשאכו וינפל ול׳צה תא דימעה
ת נדועמ ,רתוי הקד ,רתוי הריעצל הכפה ןמזה םעו הנקדזה םרטש הייפיפי השיא
.ותניגנ תא םג ראת אוה ךכבו ."רתוי

ת נמ ןה תויניצהו תומילאהו ונייח לע םיטלתשמ םיעוריאה רשאכ וז הפוקתב
ב וטה לע רומשל הריציה לש החוכבש הנימאמו תימיטפוא תראשנ ינא ,ונקלח
.ונכותבש
:הלא תורדהנ תורושב תאז ראת קיילב םאיליו ררושמה

ךדי ףכב ףוסניאה תא ףופחל לוח לש רגרגב םלוע תוארל"

."תחא העשב חצנה תאו רב חרפב ןדע ןגו

: ךכל ומרתש הלאל תודוהל ינוצרבו וז המב לע דומעל הכוז ינאש היינש םעפ וז
.סרפל ינממ תוחפ אל תיאכז רשא רפסה תרייאמ ,האלפנ תרייצ ,ןיקבח הליהל
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, תכרועו תרפוס ,רפט הנויל ,דחואמה ץוביקה תאצוה ל״כנמ ,טיבש יזוע יפורפל
ד חואמה ץוביקה תאצוה ישנא לכל ,בצעמו יאקיפרג ,ילילג רנבאל ,תינדפק
י תחפשמל ,שפנ דידיו רוביצה יסחי שיא ,ררושמ .דלפנייש ןליאל ,םירוסמה
ת וטפושל ןבומכו .תונובנה היתורעה לע רונלא יתבל רקיעבו םירקיה ירבחו

.הז סרפ יל קינעהל ןוכנל ואר רשא תודבכנה
! הירופ הריצי ךשמה ־ סרפה תולכלו .הדות םכלוכל
.תכרובמה ותוליעפ לע ןוסגרב רמל תדחוימ הדות

!pm רס1ח nm לש moo^ 1 באז סרס1
"ןנגה ןנח"

ת ומד אוה רופיסה רוביג .םייבצקו םירצק וירוטש זרוחמ רופיס אוה "ןנגה ןנח"
.העיטנבו העירזב תוניצרב תקסועה ,תיסדנק ,תיטסירומוה
ר ותפל רפוה תניר הרחב ,תיטסילאיר הרקיע ךא תינוימד התצק תעשעשמ ךרדב
ד צב עדי דליל תונקהל התואנ ךרד יהוז .םיצעה לודיג תדיח תא ןרקסה דליל
.תיטתסא האנה
" ןטק ערז /ןמט המדאב /ןנח ןנגה /ןנגה ןנח" :הטושפ הדבועב חתופ רופיסה
."ןליאל היהו /טבנ דחא םוי" :יעבט ךשמההו

ו הז :רפוה תניר לש הידי השעמ אוה ףאש ,רויצב ןהו רופיסב ןה ,ינוימד ןליאה
."םיעבצה לכבו /תורוצה לכב /םיאלפומ תורפ" חימצמה ןליא
י פל תורפה ןוימב ,ךשמהב תשרפתמ ,דליה תא תועטהל הלולעה ,וז הדבוע
.םיעבצ
ן נגה ןנח" :רזוח ןומזפבו םירישב הוולמה ,תורפה תריכמב תחתפתמ הלילעה
ת ורפה יגוס לע זירכמ אוה ."ןומזפ ול רשו בוחרב עסונ /ןומעפ םע הלגעב
ד לי לכ .תורפה תא םינוק םידלי השימח ."ןומטמ יובח םכותב" :ףיסומו ותלגעבש
ת רבחמה ךכ .תורפה דחא לש םשב זרחתמ ומשו הנוק אוהש ירפה יעבצב ריוצמ
.דרפה ילבל הלילעב םידליה תא תבלשמ
ן ומזפ בושו .םדממדא־םוח היתורפ יעבצש הלגע ךותמ ,ןומסרפא הצור ןונרא
ח קמה ."ןומעפב /ןוד ןיד ןידו /,ןומיסא ־ ןנחל /,ןונראל ןומסרפא" ;ףסונ רזוח
, הביוג הצור הבכוכ .םיבוהצ םה תפסונה הלגעב תורפה יעבצו ,ךשמנ רכממו
ןידו" ,םיקוריה תורפה ךותמ סגא הצור סדה .רמת הנוק רדא .ןומיסאב תמלשמו

13



: ןומטמ ןנח חיטבמ םלוכל .ןבדבוד הנוקה ,ןויס איה הנורחא ."ןומעפב /ןוד ןיד
ן אכו ,דבלב ןצרח םידליה ידיב רתונ תורפה תליכא ירחא ?ןומטמה הפיא ךא
ה כזי אוה /ןומטי המדאב ותואש ימ /!ןומטמה אוה םכלש ןצרחה" :הדיחה ןורתפ
."ןומה תורפב
ה מדאב םינצרחה תא םינמוט םלוכ .םידליה תא הליעפמו הליעפ איה הלילעה
ם יצעה לעו" ,"םידמוע ןגב םיצע השימח :"ןמז ןומה" ירחא תואצותה תא םיאורו
. "ןומטמ יובח םלוכב /ןומרעו בורח רמת /,ןומסרפא ,שמשמ ,קסש /,ןומה תורפ
. םינטקה םידליל רסמה תא ריבעהל רפוה תניר החילצמ ,תעשעשמ הרוצב ךכ
ת א םימילשמ רופיסב םירזוחה םילילצה .הזירחהמו תורזחהמ הנהנ ךרה דליה
ב ושו הליכא ,החימצ ,העירז :רופיסה לש ותוהמ אוהש עבטב רזוחה לגעמה
.העירז

.תומלשו הינומרה םה התרוצו הנכותש הריצי תלבקתמ
ם הל הרש ,םידליל הבורק ,לדוגמ יסדנוק דלי ןיעכ אוהש ,ןנגה ןנח לש ותומד
.תודיחב םתא תקחשמו תונומזפ
ה לילע רופיסב ,םיעבצבו םילילצב םידליה תא עשעשל החילצה רפוה תניר
ת א הל קינעהל ונטלחה הלא לכ לע .האנהו הנבות םהל הנקמה הבושתבו יתדיח
.ה״סשת תנשל באז סרפ

םותחה לע

סדה הנדריךורב ירימ ר״דבבוח האל ר״ד

ה אג איהו ,התייכז לע םיטפושל הדומ איהו ,סרפה תלבק לע השגרתה רפוה תניר
.םיעבצבו םילילצב םידליה תא תא עשעשל החילצהש

14



ןילי ־חד ש״׳ע ןטיחל הללכמה לארשי ידליל תוירפס ןרק ךוניחה דרשמ
םידלי תורפוא זכרמה יבצ-קתיאני לחר לש הדוסימ תיגוגדפה תוריכזמה

רעונו םידלי תורפסל רודמה

תנמזה

רעונו םידלי תורפסל רורמת לש יתנש יצחת סננל

:סויהרדס
fine'-lhicv :'k p h

.רעונלו םידליל ל״ז רימש השמ לש ותריצי לע - יבהז סנלא -30 :9
."רעבל תוברוא תונכס" :ורפסלע-לדנסש ירוא-10:00
."הדגא ץרא" ־ ורפס לע - רב סומע -10:20
."ינאו ידיד" :הרפס לע - ןייבשיפ לעי -10:40

לק דוביכו הקספה 11:00

n •h9 ?9 ph״p »׳W
 ,"םיאב םיניפלודה" :םירפסה לע - ןמגרב תירואו ןמגרב באז ר״ד -11:30

."קומ״,ףכסמ יאתבש"
."תינגרמ" תרדסב תויח ירפס לע - ןדפ םעיחי -11:50
תילקיסומ אתחנתא-12:20
 ,"יקנילק" ,"עבטנופציפ רוספורפ תרדס" :הירפס לע - יאלפ־םשל ירימ -12:30

.ףול־ןול לש לודגה הלילה"
.םידלי ירפסב םיכתא ־ ליפעמ יבא ר״ז -12:50
."רוג יתיצר ןכ-לכ" :הרפסלע-קנאפתידע-13:10

5.12.04 1 ,ה״סשת ?סלב a ,הכונח ,ח ?עיבר סומ םייקתי סמה
 ,םילשורי ,םרכה תיב ,7 לגעמה ׳חר ,ןילי דוד תללכמב
.ףוהריאמש״ע תוברתה םלואב

21,20,18,6, 27,23, 9 2 תיזכרמ הנחתמ םיסובוטוא
.םרכה תיב בוחרב םולשתב היינח

2 0־02 5639984־5603801/2 ןופלטב םכתופתתשה ורשא אנ
.ףרוצמה חפסה יבג לע תובותכה תחנא וא

•ילו । אימ<>
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v "דשמ n v םי7ל’ 1ס1סכ (2004 -1921( 
יבהז סכלא

ך לוה אוה" ולש םינמורהו ,"ץראה רודמ" ירפוסב םיליבומה ןמ היה רימש השמ
ת ילארשיה תורפסב םגוסמ םינושאר ויה "םדו רשב ךלמ״ו ,"וידי ומב" ,"תודשב
ו רוד ינב םירחא םירפוס ומכ .60-הו 50־ה תונשבו תודחואמה 40-ה תונשב
ל יבקמב םידליל רימש בתכ - םחש ׳ת דגמ ׳א ,זומת ׳ב ,רהצי ׳ס - ץראב ודלונש
ך לה אוה״ל ךומס בתכנ 4947 ,״ידג לש םילודגה וידידי״) םירגובמל ותביתכל
, םידליל הביתכ תורוצ דחייש ,לשמל ,רהצי ׳ס ומכ אלש ךא .(1947 ״תודשב
. רקיעה תביתכ לולסמ לש החולש התייה (רעונ ינבל רקיעב) רימש לש ותביתכ
, הינעמנל תעדלמ י״א םידלי תורפס תמייק התייה ,םידליל בותכל רימש לחהשכ
ן בומכו ,ןיטשגרב הינפ ,ףיסונרטש ׳י ,לאומש ׳א ,ןמטוג ׳כ לש םירפס הב ויהש
א ל רימש לש ותביתכב םלוא .הלודג םידלי תרפוס םג התייהש גרבדלוג האל
ד ליה תא הספת וב/ש ןפואה תאו הנושל תא ,וזה תורפסה יסופד תא ריכהש רכינ

.הנמז־ןב

ם ירופיסה .םידליה תורפס ןושלמ הקוחר ןושלה "ידג לש םילודגה וידידי״ב
ם גו ("םיצעה ולדג המל" רופיסב) עדימ ךוויתל םג םישמשמ ריעצה ארוקל
י צירח הניכמ הויז ;המדא דבוע היהי ידג) םנמז ינב םייגולואידיא םירסמ תרבעהל
ה שנאה אוה םירופיסב יטסטנפה דוסיה .(הפוריאב םידליל םתוא תחלושו הניבג
.םירכומ םייח ילעבו םימצע לש

ר ופיסהש אלא ,ריעב תושחרתמ םירופיסה תולילע (1951) ״ונתבוטל ספא דחא״ב
ה ב שי) רפכ השעמל ,אוה ריעה ,יתרבח רסמ לעב ייווה רופיס אוהש ,"ריעמ לוק"
ס פא דחא״ב ןכו חתופמ אל הרובח רופיס שי "ריעמ דחא" תולילעב .(ןבלחו תפר
ף סאנש ףסכב יסוי לש הלוחה באל עויס) יתרבח רסמ ריבעהל רומאה "ונתבוטל
ת ורפסמ םילואש ומכ הזה ךוראה רופיסב הקדצה ישעמ .(דועו לגרודכ תשיכרל
ם ניא םיילושהמ םידליה ןושל יוקיחו םירופיסה 49-ה האמהמ תינקדצה םידליה
.םינימא

ם ימדוקה םיצבקה ינש רופיס םילולכ (1979) ״תולוק השולשב םירופיס״ב
ל עו קילאיב לע םישדח םירופיס דצלו ,תונושארה תורודהמב םנושלכ םיאבומה
ם ויס לש םידליל דוביע ומכ םג עיפומ ,("םידליל רבד" לש ןושארה ךרועה) ביצי
."וידי ומב״ל
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א וה וניינע .רימש לש ישארה ךוראה םידליה רופיס אוה (1961) ״ישימחה לגלגה״
ת ונושמו תונוש תואקתפרה תוכזב .לילגב ץוביקל הפיח למנמ רוטקרט עסמ
ה רטשמלו השמל ,הרבעמל ,היטרקורויבל םיעדוותמ םיארוקה ךרדב תורקנש
י דמ שודג אוה טסקטה .חתמב להמנה רומוהב תולבותמ תודוזיפא ץוביקל ןבומכו
. דועו םיישונא םיבצמל תוסחייתה ,עדימ ידי ־ לע רסומ השעמה ־ רופיסו

ם יארוקל ןבומ תויהל יושע וניא רפוסמה ןמ קלחו ,ןמזו םוקמ יולת אוה רופיסה
ם היניב םיסחיהו ,םירגובמ םה רפסה ירוביג לכ :םהל רז םירגובמה םלועש
ץ וביקב היכראריהה ללגב טקש יא ,הסנרפ תויעב ,תקפואמ הקיטוריא םירוזש
ל ש רתויב בוטה רפס אוה ,"ןכסח ןד" תרדסב עיפוהש ,(1975) ״וכעל אב״ דועו

, הווהבש לארשיב שחרתמה "יוושכע" קרפ אוה רפסה הנבמ ,רעונל בתכנש רימש
ו ירוענ לעו ותודלי לע רפסמ בסה ובש קרפו ,רעונל יוור רופיס תנוכתמב אוהו

ר ישע בסה לש ורופיס .ןיגוריסל םיאבומ םירופיסה ."וידי ומב" לש תנוכתמב
ה לא םיקרפ .ול ךוותמ וניאו ריעצה ילארשיה ארוקל רז ךא ,ןיינעמו תויושחרתהב
" לארשיב דחא תיב תורוק ־ ץעה ןמ םיקוחר אל" רפסב רימש לש חותפל וכז

.)1989(

ר יבעהל בייוחמ ומצע תא רימש האר רעונ ינבלו םיריעצ םידליל ותבתכב
ר יבעהלו םילסרבינוא םקלחו תומוקמו תינמז תועמשמ ילעב םקלח םירסמ
א לש הלא ,"ובל ומב" יקרפב קר יוטיב ידיל אב הלועמ רפסמכ וירושיכ .עדימ
ל ש םמלוע ןיבל בסה לש רזה ךא קתרמה םלועה ןיב רשגל ץמאמ םהב השענ

.םיארוקה
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n ת1נכס m tx וענל
ימע ז200220, ,דמח ירפס ,תמורחא תועידי ,לדנטש ירוא

 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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ת ובשומה ומכ ,תובשייתהה למסל ויהש םיבושיי לש םהיתורוק תא רפסל
דועו היבחרמו הינגד םיצובקהו היבוט־ראבו ללהנ םיבשומה ,הרדחו הרדג

ם ה ךיא "שושפ" יארוק םידליל וריבסיש םשקבלו םויכ הנידמה ישארל תונפל
.םינש האמ ינפל תובשייתהה יצולח תא םיאור
ו א ,םיריעצה םיארוקהש יל רורב היה יכ ,ףסה לע ולספנ וללה תויורשפאה לכ ךא
. םירבדה תא וחכשיו וארקש תא ומינפי אלש וא הלאכ םימוסרפ וארקי אלש
ת וברת לס" וא "םעל תונמא" םעטמ רפס־יתב ידלי םע ייתושיגפבש יתרכזנ זאו

י תודלי ימי לע יירופיס תא דואמ ובהא םיריעצה םיניזאמהש יתחכונ "יצרא
" תובשייתהה תישאר" לש וזה תרגסמל אוה םג ךייתשהש בשומ ,םישדע־לתב
ר ופיס הזיא העבצה יתכרעשכו ,םירופיסל םיקתורמ ויה םידליה .לארשי־ץראב
ט לחומ בור ־ תליא דע הלוטממ ,דימת דימת - התייה האצותה םיפידעמ םה
ו א רופיס םסרפא "שושפ" תונויליגמ דחא לכב :רופה לפנ ךכו .םינושארה ירופיסל
. רתוי רחואמ תובשייתהל ולעש הלאמ םגו םינושארה םיבושייה ירופיסמ םיינש
ל כ לש םהיתובותכ תאו םהיתומש תא יתזכיר "קזב" לש "דוקימה רפס" ךותמ
ם ימימ רמוח וחלשיש יתשקיבו ־ םילודגהו םיינוניבה ,םינטקה ־ ץראב םיבושייה
.ב״ויכו םירפס ,םינולע ,תורבוח ,םיבתכמ - םהלש םינויכראהמ ורבע
ט עמכ עבטה תנגהל הרבחה לש ראודה .המוצע התייה תונעיהה יתעתפהל
ם ינופלטה .ספדומ רמוח לש תומרע ומרענ "שושפ" תכרעמב .סמועהמ טטומתה
.ןייארתהל תושקבב ףאו תועצהבו תולאשב לצלצל וקיספה אל
י רמוח ףוסיא לע םידקושה ,ץראב םיבושייה בור לש םינויכראה ישנאש יל ררבתה
ם יבתכמ ,םיכמסמ ,תודועת יסומע תונחלוש לע םינוכרה ,םהיבושיי לש הירוטסיהה
.םהלש רמוחב ןיינעתמה ץוחבמ לאוג אוביש םבל ירתסב םיפצמ ,תוריינ ראשו

! יתמסקוה :הדוותאו הדוא .עיגהש רמוחה תאירק ־ ינשה בלשה ליחתה התע
י ישקב תודדומתה ,ינועו רוסחמ לש םלוע ,ןיינעמו קתרמ ,אלפומ םלועל יתבאשנ
ה ברה םגו םייח תנכסו םישק ןוחטיב יעוריא ,תוריסמו ךרדב הנומא ,למעה
ם רטב ,םינש תורשע ינפל ,תובשייתהה תישארב םידליה ייח לע תודלי תונורכיז
ת אירקל יתשדקה תולילו םימי .ב״ויכו םיבשחמ ,היזיוולטו וידר ןבומכו למשח תויה
ם ואתפ ...ולוכ רמוחה לכ תא םסרפמ יתייה ,יתלוכי קר ול .ונומיסלו ונוימל ,רמוחה
י ניצר םהלש ינויכראה רמוחהש םיבושיי שי :ולשמ יפוא שי בושיי לכלש יתיליג
ל וק ומכ ,תודסומ ימוסרפכ והומכ םלצא םסרפתהש רמוחהש םיבושיי שי .דבכו

ת גליע םהלש תירבעה הפשהש םיבושיי שי ;לארשיל תמייקה ןרקה לש ארוק
ו ליפאו ,קוחצו החמש ,רומוה שודג םהלש ןויכראהש םיבושיי שיו ;תואיגש תאלמו

. ארוקה יתפש לע קוחצו ךויח הלעמה רומוהב םיבותכ םינכוסמו םישק םיעוריא
,"שושפ״ב ןיידע ונא :ורכזו ?םסרפנ המ :ןוימה בלש ־ רתויב השקה בלשה לחה התע
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? םישוע המו .םיעובק םירודמ שי ;לבגומ ןותיעה חטש ."תובשייתה תונש האמ״ב
ד ימו .לכונש לככ ותוא ביחרנו הנשה לכ ךרואל םסרופי רודמהש טלחוה תישאר
" תרגוב" איה םגש ןוויכמ ,יתפרצ תירונ ,ונלש תרייאמהו תבצעמה לא יתינפ
ר ודמה בוציע תא קוביחב יתלביק ןבומכו ,ןגועה ץוביק תב ,תדבועה תובשייתהה
.םהה םימיה חורבו דחוימ ,הפהפי היהש ,םירויצה ןונגס תאו הלש
ם ירויצ םע ,תודחוימ תושקב םע ,םיבר םיבתכמ .תובהלנ ויה םידליה תובוגת
: יבל לע ןבאכ חנומ רתונ דחא רבד קרו ...ונלש ראודה את תא ושדג ,תולאש םעו

ה מו ,םידומילה תנש םע דחיב םייתסמו ךלוה "תובשייתה תונש האמ" אשונה
?תכרעמה יפדמ לע חנומ היה ןיידעש ברה רמוחה לע היהי
ץ בוק םסרפל יתעצהו "תונורחא תועידי" תאצוהל יתינפו ,ןויערה יב שבגתה התע
י לש הדגאה ירפסל ףסונ רפסכ תובשייתהה תישאר ימימ תויתימא תודגא ירופיס
, תיבויח התייה האצוהה תבושת הברה יתחמשל ."הדגא ירופיצ״ו "הדגא יחרפ" -
ל ש םיאלפומה םירויאה םע ןבומכ ,"הדגא ץרא" רפסב ועיפוה םינושארה ירופיסו
.תויתימאה תודגאה תא םיוולמה יתפרצ תירונ
ה תא דציכה" :םילאושו םיהמת ,םיהותה שי הנחמה תוצקבש יל ררבתה התע ךא
ת ואכרמב הסנכוה תונויצהשכ ,םויכ אקווד םיבשייתמה ינושארמ לעפתמ
, םינוהמת ויה םינושארה םיבשייתמהמ םיברש םיעדוי ונא רשאכ ,תולופכ
?...םיפרוטמ תמיוסמ הדימבו תמא רבדמ םיקוחר ,םירזומ
, "הריש ירעש העבש" לש ההגהבו הכירעב קסוע ינא הלא םימיב :יתבושתו

ל ש ׳ה ךרכב .הקירמאו הפוריא תוצרא תריש לע םיכרכ העבש תב היגוליתנא
ה משו ,סרטסמ יל רגדא ,עודי אל ינקירמא ררושמ לש הריצי העיפומ היגולותנאה
ר הנה תדגל העבג לע םירבק תקלחב םיתמ בבודמ אוה הבו ,"ןופס רהנ רחבמ"
ת יווז ךכ בגא ףשוחה ייח רופיס תא הרצקב רפסמ רפעה ינכושמ דחא לכ .ןופס
ל עב :לשמל ;ןוכיתה ברעמב תינקירמא הרייע לש םיכרעה םלוסב הנימב תדחוימ
ה בישמ איהו ,ותשא לש התועשר לע רפסמ הלואש ןוגיב ותוא הדירוה ותייערש
ח כשנו בולע ורבקש ןנולתמ וייחב הלעמ םר טפוש ;םייפא תחא הנמ הרבקמ ול
ל ע רפסמ הרייעה רמוכ ;ולש םיטופשהמ דחא לש המישרמה ותבצמ תמועל
, ב״הראב תובשייתהה יצולח לש םתוליסכ תא באוכו הנומ ררושמה ךכו .ויפואינ

ל א ,םינתרקה וירוביג לא סרטסמ לש הלודגה ותביח תא שוחל אלש השק םלוא
."תירבה־תוצרא לש התלודג תא וללוחש םייתימאה םינקירמאה" םתוא
י נושאר ןיב ילוא" :בישקהל ןיינועמה לכל רפסל לוכי ןטקה יכונא םג ךכו

 םייתימאה םילארשיה ויה םה לבא ,ב״ויכו םיינוהמת םיבר ויה תובשייתהה
ב ושנו םתוא רוכזנש יוארו ".לארשי - הנטקה ונצרא לש התלודג תא וללוחש
.םהיללעמ לע רפסנו
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סיאב םינפלחה
םבא-יגב לע) עבט לע רוע^ט
ןמגרב באז

. רויאה - הנשיה התבהאל יתב תירוא הרזח ,קיט-ייהה תעוב הטטומתה רשאכ
, (םילעופ תירפס) "קומ" רפסה היה הרייא איהש םינושארה םירפסה דחא
ת א דחוימבו ,ןהלש תפתושמה הדובעה תא יתיארשכ .רמת יתשא הבתכש
. רפס לע תירוא םע דובעל הצור ינא םג :ימצעל יתרמא .יתאנקתה ,היתואצות
ר ואל אצי ךכו ,םידליל ותוא יתדביע ,יתבתכש ןשי רופיס לעמ קבאה תא יתרעינ
.(תונורחא תועידי תאצוה) "םיאב םיניפלודה" רפסה
ה יזיוולטב הייפצה דימת אלש חיכומש המ) היזיוולט תינכתב רפסה לש ותליחת
-  ןגרומיאה ינב תא הגיצה תינכתה .(בושחל םיטונ םידחאש יפכ ,העורג הכ איה
ר בדמ הצקב ,יטנלטאה סונייקואה תפש לע בשויה הינטירואמב חדינ טבש
ם ינש תואמ הז ?דציכה .תחא הריס ולו א ןיא ךא ,גידמ יחה ינע טבש והז .הרהס
, תברקתמ םיגד לש הלודג הקהל םיאור םיניידהשכ .ףוחה תא םיניפלוד םידקופ
י גד תוקהל תא םיזיעמ םהו ,ןמיסל םינענ םיניפלודה ;םימה לע תולקמב םיכמ םה
ף וחה לע חמוצ וניא רבדש ןוויכמ .ןגרומיאה ינב לש םהיתותשר ךותל ירובה
. םתייחמל םיניפלודב ןיטולחל םייולת טבשה ינב ,וילע םינכוש םהש ירבדמה
ל ש ותואר תדוקנמ ןה גצומ אוהו ,רופיסה הנבנ וז המיהדמ עבט תעפות ביבס
ת ונמדזה יהוז .ריעצ ןיפלוד לש ותואר תדוקנמ ןהו ,טבשה ינבמ דלי ,חלאס
ד צה ןמ םיניפלוד םעו דחא דצמ םיינע םישנא לש םהייח םע תורכיה ךורעל
.ינשה
ם יגתומ ירחא וא ןורחאה בשחמה קחשמ ירחא םיפדורה ,םיבר םילארשי םידלי

. םהלשמ דואמ הנוש םייח ךרדל רופיסה ךרד עדוותהל םילוכי ,הנפואה םוחתב
י נב ידיב ירזכאה ולוצינ לעו עבטה לש ריבשה ןוזיאה לע דומלל םילוכי םג םה
ת ולודגה גידה תוינא ילעב םישועש ינומהה חבטה רואיתב הלועה רבד) םדאה
ה לוע וילע טלתשה אוהש עבטה יפלכ םדאה לש תוירחאה תלאש .(הנוטה יגדב
ך ותב םישלחה יפלכ םדאה לש תוירחאה תלאש םג ומכ ,התופירח אולמב רפסב
.הב יח אוהש הרבחה
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m לע o w םיב11א
 הי^רגט^ביב ןיעט
ליפעמ יבא ר״ד

א^בט
ר וקמ ,תירבעב םידליה תורפסב רתויב תויראלופופה תויחה ןמ תחא אוה בנראה
ג וחה ןמ רבד יעדוי םירבח יל םירמוא ךכ ,תישממה תואיצמבש תורמל .םוגרתו
ב נראה ,דאמ תוביאכמ תוכישנ ךושנל לגוסמ בנראה ,הללכמב עבטה יעדמל
, םוח וא ןבנבל ,ךרו ירירמצ ,ןטק אוה ,ךרה ליגל ודעונש הלא טרפב ,םירופיסבש
ם ידלי תורפס לש םיאשונה גולטקב .דומח טושפ - תוכורא וינזואו ירותפכ ובנז
ה מישרב ."בנרא" ךרעב םינוש םיטירפ םיעבראמ רתוי םימושר הללכמה תיירפסב
ת ומשרתהב ,יל וארנש םכותמ הלא תא יתללכ ףוסב תפרוצמה דאמ תיקלחה
ל ע .תונוש תוביסמ םיבושחכ וא ,רתויב םיניינעמכו םיפיכ ,דאמ תיביטקייבוס
א ל ירמגלו םירצק םירבד רמול שקבמ ינא המישרבש םיבנראה ירופיסמ םידחא
ת א ןיימל הסנא ,ילש תורעהב רדס תצק היהיש ידכ ,תאז לכב .םיבייחמ
ו ילאמ .רופיסה הנופ םהילאש םיארוקה ,םינעמנה לש ליגה תוצובק יפל םירופיסה
ת ונוש תוגשהל יאדווב החותפו ,ירמגל תיתורירש איה ליג יפל הקולחה יכ ,ןבומ
ר חבא הצובק לכמ .הכאלמה תא ונילע לקהל היושע איה תאז לכב .תוקדוצו
י תיסינ רשאכ .ןאכ רכזיהל םייואר יניעבש ,םירפס השולשב וא םיינשב ,דחאב
ה סיסבב :הדימריפ יומד הנבמ לבקתה יאליג ךתח יפל םיבנראה ירופיס תא ןיימל
, םהילעמ .ךרעב םייתנש ליג דע ,שממ תוטועפל םירופיס ןומה וחנוה דאמ בחרה
ה כלה הדימריפה .האלה ןכו ,ןגה יאליגל םירופיסה וחנוה ,םרפסמב תוחפ תצק
ח נוה ,םירוענה ינבל םירופיסה תצובקב ,האישבש דע ,הממורתהש לככ הדדחתהו

, סמדא דר׳ציר לש "פישרטוו תעבג" אוה אלה !רפס הזיא לבא ,דבלב דחא רפס
.רבדא דוע וילעש

t ליג r» ^וט^עע^ םיבנרא יר^יס n w p
י נוב" ומכ דאמ םיאלפנ םירופיס ,רתיה ןיב ,םילולכ םירופיס לש תאז הצובקב
 בהוא ינא המכ שחנת" םגו (2001) םאר׳ג הטינא הרייאו הבתכש ״ינובנרא
ה ליל" ;(1995) םאר׳ג הטינא ידי-לע רייואמ אוה ףא ,ינטרבקמ םס תאמ ״ךתוא
ת בכרב" וא ,(1995) ונלש ןתיא הרוא לש הירויצ םע ,קואל הרואל תאמ ״אב
ם יאלפנ לבא .(1997) ליא הרוא לש םירויא םע גרבנייש הבוט לש ״תבנרא תבשוי
המכ שחנת" ומכ שממ ןחלופ ירפסל ושענש הלאכ םג םהיניב שיו ,ויהיש לככ
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ט רגרמ לש הירופיס לע תודחא תורעה ןאכ ריעהל יתרחב ,ךתוא בהוא ינא
. (2002) ״חרי בוט הליל״ לע דחוימבו ,דרה טנמלק לש וירויא םע ,ןוארב־זייו
ו תועצמאבש רופיס :"שרע ריש" לקשמ לע ,"שרע רופיס" אוה "חרי בוט הליל"

ל כמ הדירפ לש ךילהת ,רופיסבש ןטקה בנראה םע דחי ,םינטקה םידליה םיווח
ן ובנראה ומכ שממ ,םהש דע םויה תועשב םמלוע תא אלממו םתוא בבוסש המ
י ביסנטניאה ,םויה תועש לש םלועה לע .םמצעב םדריהל םינכומ ,רופיסבש ןטקה
א והש ,(2004) ״ילש םלועה״ :הלש רחא רפסב ןוארב-זייו טרגרמ הרפיס ,סוחדהו
ת ולועפ לש המישרו ןובנראה־דליה תא םיפיקמה םיצפח לש גולטק ןיעמ
ל ש ביטגנ ,לילשת ןיעמ אוה "חרי בוט הליל" רפסה .השוע אוהש תוימוימוי
, םיריהבו םיזע םיעבצב םיעובצ םהבש םינושארהש ,רפסה יפד :"ילש םלועה"
ד רפנו ךלוה דליה־ןובנראהש לככ ,םיכשחומו םיכלוה ,טא-טא םילפאתמו םיכלוה
" חרי בוט הליל" .הנישה ךות לא ,םינ אלו םינ ,עקושו ותוא םיפיקמה םימצעה ןמ
י די־לע אילפהל תירבעל םגרותו 1947 תנשב דוע תירבה תוצראב רואל אצי
ת וטועפל ינכפהמ וליפאו ינויסינ רפס הז היה ,ונמזב 1983 תנשב רצלמ הדוהי
ו עיפוהש ,רייאמה ,דרה לשו ןוארב-זייו לש "הנומתה ירפס" .(39־2002: 38,רד)
ה יה דאמ יאדכו רשפא .שממ יצולח לעפמ ויה ,הנש םישיש־םישימחכ ינפל קר
ח רוב ןובנרא" :דרהו ןוארב־זייו לש ,תמאב אלפנה ,רחאה םרפס לע דוע רבדל
ה לא הירפס תשולש .(63-62 :םש ,רד תבתוכ הזה רפסה לע םג ;1998) ״תיבה ןמ
ל ש ותומד קר אל .םהיניב "םיחחושמ" ,םהל דרה לש וירויאו ,ןוארב־זייו לש
ל ש רויאה :רפסל רפסמ םידדונ םירויאה םג אלא ,םהיניב תרשקמ ןטקה ןובנראה
ת לופכ ינפ־לע שרפנהו םיאלמ םיעבצב עיפומה ,לשמל ,תגיד תומדב תבנרא אמא
ד חא ילושב ,ןטקומ טמרופב עיפומו רזוח ,"תיבהמ חרוב ןובנרא״ב םידומע
ד ליה לש ותחמש הברמל תאז ."חרי בוט הליל״ב דבלב ןבל־רוחשבו םידומעה
ר פסב םהל םייובח םהשכ דחאה רפסה ןמש ויעדוימ תא הלגמה ,ןיעה-דח ,ןטקה
.רחאה

ומעמ ד3> םיקוצי יאליג ,;גה םיבגיא
ם ילועמ םהמ םיברו ,ךכ לכ עפוש ןגה יאליגב םידליל םיבנראה ירופיס רחבמ
ד וד לש "בנרא שגופ רמתיא״ב רחבא םאה .טעמכ רחרחס שארהש דע ,שממ
? הנושאר האירקב המדנש יפכמ רתוי הברה דבורמו בכרומ רפס ,(1996) ןמסורג
ל ע ךכ לכ בוהאה ,(1998) ףיסא־ןהכ תימולש לש ״ישוממ בנראה״ הז היהי ילוא
ס ירכ לשו ,רפוסה ,טראויטס לופ לש םירפסה תשולשב רחבא םאה ?ונתיאמ םיבר
( 2000) ״תדלוהה םוי תונתמ״ ,(2000) ״ףרוח לש הפיט-פיט" :רייאמה ,לדיר
טראויטס תוטועפל םהלש םירפסה תשולשב ?(2001) ״בנרא לש הלאשמה״ו
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ב נרא םירבחה ינש לע,שממ םיילאיווירט ,הרואכל ,םיטוש םירופיס םירפסמ לדירו
ר בח הז המ" :הלאשה לע ,ךכ לכ ןוכנו ,תאזכ תונידעב ךכ ךותב םיבישמו,דופיקו
ת אמ ("יבנרא" לש רוציק ,ןבומכ יבנ) "ןילש יבנ הפיא" הז היהי ילוא ."?יתימא
ה רפס תוכזב דחוימב ןאכ העודי רפוק ןלה .(2000) הרייצ םגו הבתכש ,רפוק ןלה
 ילט לע בוהאה ,הבוב־בנרא לע רפס אוה "ןילש יבנ הפיא" .(2000) ״תעלד קרמ״
ל כ בואכהו יטיאה ךילהתה לע תרפסמ רפוק .םירחאה היעוצעצ לכמ רתוי הדליה
ה נבה ,תושיגר הברה ךכ לכב ,ןדבואה לש המוארטה ןמ המלחהה לש ךכ
 ,םידליה תורפס תרקוח ,רד לעי ר״דש דע ,יפוי הברה םג־ןכו הקד תיגולוכיספ
ת קדוצה לבא והשמ הכוראה תרתוכה תא הזה רפסה לע הרמאמל תתל הרחכ
.(2003,רד) ״תואתשהלו-הז תא תוולל אלא רתונ אל ,םירגובמה ,ונלו״ :תמאב
ל ע יאדווב הנמנה רפסב ףוסבל יתרחב ולאה תותפמה תויורשפאה לכמ
ה ירויצ םע בהנש היח לש "לטפ ץימ" ־ תירבעה םידליה תורפס לש הקיסאלקה
ל כה וילע בתכנ םגו רמאנ רבכ יכ המדנ הז רפס לע .(1970) ןמקיר הרמת לש
ר מתיא" ןיב קירבמ יתאוושה חותינ ךרעש 4995 ,ןור תא דחוימב ריכזהל יואר)
ר פסב והשמ שי ,תאז לכב .(בהנש לש "לטפ ץימ" ןיבל ןמסורג לש "בנרא שגופ
ש דחמ וב אורקלו בושל ונתוא ךשומה הזכ ,הרדגהמ קומחל שקעתמה והשמ הזה
ך להמב דאמ קומע ןפואב הנתשמה ,שממ "הלוגע" תומד אוה לטפ ץימ .םעפ ידימ
, םיבוהצ תונוליו" ירוחאמ - ונלוכל רוכזכ ־ יובח ,ותיבב רגתסמש יממ :הלילעה
ת ולגל ברסמו ותתיפל םירחשמש ימל רכנתמ ,"םימודא םיסירתו םיקורי תונולח
ו ב שיש ימכ ,תיתורבח תוישיאכ הלגתמ לטפ ץימ ,"דוס הז" יכ אוה היח זיא
ם ינטובו תויגועו תוירכוס״ב ויחרוא תא דבכמה םיחרוא סינכמ ,תובידנו רומוה
ץ ימ" ,רופיסה לש חכשנ אלה ופוסמ רוכזש יפכ ,תותשל םהל ןתונ םגו "דלוקושו
ו יחרואל תתל ןכומ חראמה לטפ ץימ ,רמולכ ."תוהובג תוסוכב דאמ קותמ לטפ
ו תוהמב םתיא קלחתהל ,ומצעמ שממ םהל תתל םג אלא ול שיש המ קר אל
ה מ ?לטפ ץימב ללוחתמש הזה ילקידרה יונישה תא עינמ המ .רתויב תימיטניאה
ל ש בנראה לש תרכנתמהו הרוגסה ,תיטסילאודיבידניאה תוישיאה תא השוע
ה יח תאז הלאש לע ?ופוסב תפתשמו החותפ ,תיתורבח תוישיאל רופיסה תליחת
ר פסה לש ומסק אוה הז יכ ,המדנ יל .הרישי הבושת אל תוחפל ,הנוע הניא בהנש
, שדחמ םעפ ידימ ,תולגל תוסנל ונתוא הרגמהו ףוסה דע חנעופמ אל ונל ראשנה
.לטפ ץימ לש ודוס תא

ד־ועיה ם •יבגר א
ה קיסאלק ,לשמל .דאמ םייואר םירפס המכ עיצהל ןתינ תאז ליג תבכשל םג
(1985) ןמרק ינד לש וירויצ םע ,ןיקנבט השמ לש ״תבנראהו ירוא״ :תילארשי
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ת ונש עצמאבו דורח־ןיע ץוביק רבח היה ,םויה חכשנו טעמכ ומשש ,ןיקנבט השמ
י רוא" .ץראב הרישה יארוק לע רתויב םיבוהאה םיררושמה ןיב - םיעבראה
ץ וביק לע ,תמאב המדנ ךכ ,ףלא תונש ינפלמ רופיס אוה ןיקנבט לש "תבנראהו

ד וע תאצויה תינתפרה ולש אמא לע ;׳א התיכב דלי ,ירוא לע "לאערזי קמעבש
ה שרחמה ינישמ תבנרא ליצהש ,חלפה ילש אבא לע ;רקובה תבילחל החירזה ינפל
.הנתמ ,ירואל התוא איבהו הדשב
ס ירטאיב הרייאו הבתכש "ןובנרא רטיפ תולילע" ?ונלשמ אל ,הקיסאלק ילוא וא
ה ילגנא לש םידליה ירפס לש תיטקדידה תרוסמל הרואכל ךייש ,רטופ
, אמא־אבא לוקב םיעמוש םניאש םידלי ,היתומכסומ יפל .תינאירוטקיוה
ר מ ,רכיאה תשא לש הדיטשפה יולימל ךופהל ,לשמל ,םיארונ םירבדל םייופצ
ו יתונווכ תא רתוסה ,ינרתח והשמ הזה רפסב שי תאז לכבו ...רוגרגקמ
, תוינויח אלמ ,הרואכל "ערה דליה" ,בבושה בנראה ,רטיפ .תורהצומה תויטקדידה
ה יתורהזא ירחא אלו וירחא ךשמנ בל םישל ילב ,ארוקהש דע ,םותו תונרקס
.תגאדומה ומא לש תוחוכנה
י אזחמה ,ןמפרוד לאירוא תאמ (2004) ״םיבנראה דרמ״ אוה ןיינעמ רפס דוע
. רכזנ רבכ ומשש לדיר סירכ לש םיאלפנה וירויא םע ,הלוגה ינאלי׳צה ררושמהו
ל ש םצרא תא שבכש ,ריהיהו ץירעה באז־ךלמה לע תיטילופ הירוגילא איה תאז
. םיבנראה תא שרגל - םיצינו םיזב ,םילעוש ,םיבאז ־ ואבצ תא חלושו םיבנראה
ה כלממה יבחרב עמשיהל ףיסומ ,הלאה םייאבצה םיצמאמה לכ תורמל ,םלוא
.םיבנראה לש םלוק ־ "חמשו עורפ לוק ,שקיע לוק"
ק ר ־ םכתושר תא שקבמ ינאו ,רחא רפסב יתרחב ,הלק אל תוטבלתה רחאל ,לבא
י נאש ,ינששוח .ילע בוהא וניא שממש רפס לע תורעה המכ ריעהל - תאזה םעפה
ל ש םירפסה תרדס רשאמ רחא אל אוה הזה םיבנראה רופיס יכ ,טעמ אל ןכתסמ
 "סקילפמ םיבנוכמ״ש ,תרייאמה ,פורד הצנטסנוק לשו ,תבתוכה ,ןגנל טנא
י נמרגה ורוקמב הרדסב ןושארה רפסה עיפוה זאמ .םהבש ןושארה היה (2000)
ו מגרות םה .רכמ-יברל סקילפ ירפס ושענ 4994 תנשב ,םינש רשעכ ינפל
, בהבהצ בנרא - הזה יתורפסה רוביגה .םיקתוע ינוילימב ורכמנו תופש תורשעל
ם ג אלא םירפס קר אל רכומה גתומל השענ - ןומעפו תצבושמ רפרפ תבינע םע
ו תומד תא םיאשונ םלוכ ,דוע המ עדוי ימו תומ׳גיפו תוצלוח ,םיטוקלי ,תודווזמ
א ל לבא ,תיקוויש תמא איה ,סקילפ ירפס תא בהוא םלועה יכ ,הנעטה .תרכומה
ר ופיס לש האלכה ןימ םיווהמה ,סקילפ ירפסב ער המ ,םצעבו ,תיתונמא תמא
ך ומנ אלה וריחמ תא םלשל םינכומ םירוההש דע דומיל רפס םע תואקתפרה
, טרופמ תרוקיב רמאמב (2003) טימס םהש תנעוטש יפכ ,םשורה לבקתמ יללכב
העיקשמ הניא טושפ ,תרפוסה ,ןגנלש ,סקילפ ירפס לע ענכשמו בטיה קמונמ
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א לא ,יארקאו לד אוה קפסמ רפסהש עדימהש דבלב תאז אל .הבשחמ יד הביתכב
ט ימס לש תאז התנעט םע םג םיכסהל ,ירעצל ,ץלאנ ינאו ־ רופיסה תכאלמש םג
־  טימס לש תאז התנעט םע םג םיכסהל ,ירעצל ,ץלאנ ינאו ־ רופיסה תכאלמ -

י לוא :הברה אל ?םירפסה ןמ ראשנ המ .ךכ לכ העורג איה רופיסה תכאלמ
, ןהב רתתסמש המ תא תולגל תופטעמה תחיתפ לש ,הרוגמה ,תיחטשה תונרקסה
. ער תוריש םידליה תורפסל םישוע סקילפ ירפס .םירפסל תפרוצמה העתפהה וא
ת א ךושמל יושע עורגה רפסה יכ ,םימעפל םינעוטש המ תא לבקל ןכומ ינניא
ר פסב האירק לש טקפאה ,יתעדל .ונממ בוטה ,אבה רפסה לא ריעצה ארוקה
.ךופה שממ תויהל לולע "סקילפמ םיבתכמ" ומכ םמעשמו לד ,יחטש

סיבגרא
, רכזיהל םייוארו םיניינעמ םלוכ לבא ,םיבר םירפס ,םנמא ,אצמנ אל תאז הצובקב
ו ״ט" ,ןטלס סקילפ לש ורפס ,הליחת .םהמ השולש ןאכ ריכזהל שקבמ ינאו

ם יבהואו םיריכמ ונלוכ .(ז״שת) (טבשב ו״ט ומכ ,הרשע שמח = ו”ט) ״תובנרא
ל ש "יבמב" םוסקה טרסה תאו ,"רעיב םייח ,יבמב" ,ןטלס לש רחאה ורפס תא
ה מכ דוע בתכ ןטלסש םיעדוי ונתיאמ םיטעמו ,ויפל השענש ינסיד טלוו ינפלוא
א וה "תובנרא ו״ט" ."תובנרא ו״ט" ורפס תירבעל םגרות םהמ ,תויח ירפס
, וירחאלש ביבאה דע דחאה ביבאה ןמ ,רעיב היחה תובנרא תצובק לש הרופיס
ר וסחמהו רוקה לומו דייצה םדאה לומ תודרשיה לש השק קבאמ תוקבאנ ןהשכ
ר עצה הברמל לבא ,בלה תא ךשומ רפסהו ,אלפנ תויומדה בוציע .השקה ףרוחב
ז אמ ןשייתה (1947 ,ז״שת תנשב דוע תירבעל ספדנ רפסה) ןמשיפ ׳י לש םוגרתה
ל ש םלש רודל ,םלוא .םויכ וב אורקל ולכוי םידלי םא קפוסמ ינאש דע ךכ ידכ
ה תייה םישימחה תונש תליחתבו םיעבראה תונש ףוסב םיילארשיצרא םידלי

, עמשש ימ .תבצעמ ,"תיביטמרופ השיגפ" םשב םינכמ ונאש המ רפסב השיגפה
ח וכשל לכוי אל ,התודלי לש םירפסה לע יחרז תירונ תרפוסה לש החיש ,לשמל
."תובנרא ו״ט" רזומה םשה תא דוע
 :סומר דודה" ,סיראה רלדנ׳צ לאו׳ג לש ורפס אוה ןאכ ריכזהל יאדכש רחא רפס

ו הז ."תינגרמ" תרדסב עיפוהש ,(1983) ״םינשונה םיעטמה ןמ םירופיס 40
ה י׳גר׳גב םוי יישק םישוכ םילעופ יפמ סיראה עמשש תויממע תוישעמ לש ץבוק
י וגיה ותואבו ןושל התואב בתכה לע הלעה ןתוא רשאו ,תירבה תוצרא םורדבש
, קפוא לאירוא ידי־לע םירופיסה ומגרות תירבעל .ותוא עמשש יפכ ימורד ישוכ
א ל ריבחתו קודקד ,הייגה התואל ירבעה ינושלה ךרעה־הווש תא אוצמל אילפהש
ר חא ןפ הלגתמ םהבש ינפמ "סומר דודה" ירופיס תא ריכזהל בושח .םיינקת
,בבושה בנראה אלא ,דחפנו שלחה ,ךרה בנראה אל :בנראה לש ירמגל הנושו
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ו נממ םילודגהו םיקזחה תא געלל םעפ רחא םעפ םשה ריהזמה ןלובחתה ,ףוצחה
 תוינויחה אלמ ,BUGS BUNNY לש תרייוצמה ותומד יכ ,קפס ןיא .הברהב
 175־מ הלעמל .תויבנראה לש הז ןפ לש ןצקומ חותיפ איה ,הזילעה הפצוחהו

ל ש ובוכיכב וקפוה רנרוו ינפלוא לש אלמ ךרואב םיטרסו םירצק םינוטרס
ל ש רתויב םירכומה םינוקייאה ןמ דחא אוה יכ קפס ןיאו ,הזה רזגה ללוז ןלולעתה
.םויכ תיברעמה תוברתה
א וה ,"תינגרמ" תאצוהל הדות העיגמ וילע םגש ,דאמ אלפנהו ישילשה רפסה
ל ש הז ורפס .(1978) ״םיבנראה תעבג״ ,רייצהו רפוסה ,ןוסואל טרבור לש ורפס
ל ש בוציעה .תיאקירמאה םידליה תורפס לש תפומה ירפסמ דחא ןכא אוה ןוסואל
, ןייפוא יווק תא הנב ןוסואל :יפרומופורתנא אוה ןוסואל ידי-לע םיבנראה תויומד
, תישממה היחה לש םייתוגהנתההו םייזיפה םינייפאמה לכ תא םייקמ אוהש ךות
, אבא :םיבנרא תחפשמ - רפסה זכרמב .םיישונא םייסופיט לש םילדומ יפ לע
 הטימרמה :העבגה לעש תורחאה תונטקה תויחה לכ םביבסמו ,ןטקה י׳גרו׳גו אמא
ל כל ־ תובכרומ ןניא תויומדה .רתיה לכו רבכעה ,תרפרפחהו לעושה ,שאובהו

ן ניא םגו ,(אמא לש תונגאדה לשמל ומכ) דיחי יטננימוד יפוא וק ןהמ תחא
א רקש ימ לכ !תובצועמ ןה תומילש וזיאב ,תאז לכבו .הלילעה ךלהמב תונתשמ
י מורדה ןמלטנ׳גה ,לשמל ,בנרא אבא לש ותומד תא דוע חוכשל לכוי אל רפסב
ת א ;ןיחומה-רצו שקיעה ,הטימרמה יקרופ תא ;ולש םינשונה סומינה ינוניג לע
א למ ,ריעצה בנראה י׳גרו׳ג תא ;רידמהו חנזומה ,ןיקזמה ןמלאה ,סדלנא דודה
ל ש תיעוצקמה הגעב םינכמ ונאש המ םה הלא ,ןכא .דועו דועו ,בבושהו תוינויחה
, תאז לכבו .תונוכת תוטועמו תויטאטס :"תוחוטש תויומד" םשב תורפסה ירקוח
י רואית חנומ אוה "החוטש תומד" חנומה יכ שיחמהל לוכיש רפס שי םא
ת ויהל הייושע "החוטש תומד" יכו ,(יביטמרונ) ךירעמ חנומ אלו (יביטפרקסד)
י בג לע תוספדומ םיליממ הייושע הניא יכ םימעפל המדנש דע תענכשמ תומד
. הזה רפסה אוה ןוסואל לש "םיבנראה תעבג" ,םיישממ םייח הל שי אלא ריינ

סידכיבעלי םידועגח-יגב$ םיבגדא ידועיס
ל בא - דבלב דחא רפס ,החיתפב יתרמאו יתמדקה רבכש יפכ ,שי תאז הצובקב
ס פדנש (1984) "פישרטוו תעבג״ סמדא דר׳ציר לש ורפס אוה הז !רפס הזיא
ד יימ טעמכ השענו תובר תופשל םגרות זאמו 1972 תנשב תילגנאב ורוקמב
ה רבחה לש הירוגילא וב וארש םיבר ואצמנ רפסה תעפוה םע דיימ .הקיסאלקל
ת יטילופ הסמ ןיעמ .תויראטילאטוטה לומ היטרקומדה לש קבאמה לע ,תישונאה
ו מכ ,לבא .לוורוא ׳גרו׳ג לש "תויחה תווח" חסונ ,ינוידיב רופיס לש הווסמב
דבורה ןמ ,תובכש-ברו דבורמ רופיס אוה ׳יפישרטוו תעבג" ,םירחא תפומ ירפס
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ד עו ,הליחת ארוקה הנענ ול ענמנ יתלב ןפואבש ,ףחוסה תואקתפרהה רופיס לש
ן יווטיל הניר תנעוטש יפכ ,רקיעבו .תיטילופ-תיתרבחה תוגהה לש דבורל
ד ורחלו בוהאל דמול קר אל רפסב ארוקה ,תירבעל רפסה לש האלפנה תמגרתמה
ב שוח ומצע תא אצומ ףא אלא ,תיבנראב ללקלו רבדל ,םינובנראה לש םלרוגל
8 ,ןיוטיל) ןובנרא לש וינפ הבוגב םלועב וכרד תא חרחרמו ה רודהמל המדקה 491
.(תירבע

סייסל
ה יפרגוילביב ןיעמ ,תורעה אלא תימדקא האצרה התייה אל תאז ,יתחטבהש יפכ
, תוחפל דחא הרקמבו) םידלי ירפס בהואש ימ ידי לע ומשרנש ,תרעומו תנייוממ
ת וחפ אלו .ומצעב תויח בהואש ימו (...םייוסמ םידלי רפס לש אנוש םג ,רוכזכ
ה לא םירפסבש םיבנראה יכ ־ םדא ינב בהואש ימ לכל םינופ הלא םירפס :בושח
....שממ ונומכ םדא ינב ,םצעב םה

סידעאעל ס יק יי יאלס
ד ע םידליל םיצלמומ םירפס תריחבל ישומיש ךירדמ :ידו דחא רופיס דוע .(2002) לעי ,רד

.הפמ :ביבא־לת .שמח ליג
8  ,םירפס ץראה .תואתשהלו הז תא תוולל אלא רתונ אל ,םירגובמה ,ונלו .(2003) לעי ,רד

.14 ימע ,ראוניב
פ ישרסוו תעבג .דר׳ציר ,סמדא :ךותב .תירבעה הרודהמל המדקה .(1984) הניר ,ןיוטיל

.ןתיב ,הרומז :ביבא־לת .(ןיוטיל הניר :םוגרת)

8  ,םירפס ץראה .(ןכ םלועה ראשו) יסקילפ תא תבהוא אל אמא המל .(2003) םהש ,טימס
10. ימע ,סראמב

.185־177 ימע 6 ,תרוקיבו הירואת .בנראה לש תיפצתה תדוקנ .(1995) השמ ,ןור

תרחבג :סיבגיא ירועיס
.ןתיב ,הרומז :ביבא-לת .(ןיוטיל הניר :םוגרת) פישרסוו תעבג .(1984) דר׳ציר ,סמדא
ם ע :ביבא־לת .(רברג-חצ תאיל :םירויא) הדובע שפחמ בנרא רמ .(1994) האל ,יניא
.דבוע
.דבוע םע :ביבא-לת .(ליא הרוא :םירויא) בנרא שגופ רמתיא .(1996) דיוד ,ןמסורג
י נור :םירויא) .ןדומ .(ןרוא ינור :םירויא) בנראה לש תרומזתה .(ד״שת) רורד ,ןירג

.ןדומ .(ןרוא
.תרנכ .ינובנדא ינוב .(2001) הטינא ,םר׳ג
. (ןטרגיונ רמת :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) םיבנראה דרמ .(2004) לאירא ,ןמפרוד

.בירעמ תירפס :ביבא-לת

: םירויא) םינשונה םיעטמה ןמ םירופיס 40 :סומר דודה .(1983) רלדנ׳צ לאוי ,סירה
.(תינגרמ) ןתיב ,הרומז :ביבא-לת .(קפוא לאירוא :םוגרת ;׳ץר׳צו דרב ,טסורפ

תיריא :םוגרת ;דרה טנמלק :םירויא) תיבהמ חרוב ןובנרא .(1998) טרגרמ ,ווארב זייו
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.אבש/יצרא דה :ביבא־לת .(ברא
ה דוהי :םוגרת ;דרה טנמלק :םירויא) חרי בוט הליל .(2002) טרגרמ ,ווארב זייו

.ןדומ .(רצלמ
ן ועמש :םוגרת ;דרה טנמלק :םירויא) ילש םלועה .(2004) טרגרמ ,ווארב זייו
.ןדומ :ןמש־ןב .(טענב־ןילקיר
ה רימ :םוגרת ;קדנס סירומ :םירויא) תרדהנה הנתמהו בנרא רמ .(1996) טולרש ,בוטולוז
.םילעופ תירפס .(ריאמ

.הנבי .(ריש רדמס םוגרת) ינובנרא ינונ .(2001) ןו ודיח ,ןטכנח
.הנבי .(ריש רדמס :םוגרת) יקירו ינונ .(2001) ןו ודיח ,ןטכנח
.(םירוג) דחואמה ץוביקה .(ןמרק ינד :םירויא) תבנראהו ירוא .(1985) השמ ,ןיקנבט
.דחואמה ץוביקה .(רגניבור ימא :םירויא) ישוממ בנראה .(1988) תימולש ,ףיסא־ןהכ
.אבש .(ןמסורג דוד :םוגרת :ןתיא הרוא :םירויא) אב הליל .(1995) הרואל ,קואל
.אבש/בירעמ .(ןתיא הרוא :םירויצו ירבע חסונ) ינד יובואק .(2003) ןיטסירק ,סימול
. (קפוא הניב :םוגרת ;רבחמה תאמ :םירויא) םיבנראה תעבג .(1978) טרבור ,ןוסול
.(תינגרמ) ןדומ ,ןתיב ,הרוומז :ביבא-לת
 םלועה תא ףיקהש ןטק בנרא לע :סקילפמ םיבתכמ .(2000) פורד הצנטסנוקו טנא ,ןגנל
.ןקוש :ביבא־לתו םילשורי .(רלימ תיריא :םוגרת)

ן תיא :םוגרת ;םאריג) הטינא :םירויא) ןתוא בהוא ינא המכ שחנת (1995) םס ,ינטרבקמ
.אבש .(ןתנ־ןב
. (ברא תיריא :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) ףרוח לש הפט-פיט .(2000) לופ ,טראויטס
.אבש/יצרא דה

ת יריא :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) תדלוהה םוי תונתמ .(2000) לופ ,טראויטס
.אבש/יצרא דה .(ברא

 תיריא :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) בנראה לש הלאשמה .(2001) לופ ,טראויטס
.אבש/יצרא דה .(ברא
: םילשורי .(ןמשיפ .י :םוגרת ;ןרטש .י :םירויא) תובנרא ו״ט .(ז״שת) סכילפ ,ןטלס
.רפס תירק
.םיארוק .תוקישנה ורמגנ בנראה באויל .(ד״שח) לכימ ,עלס
.דבוע םע :ביבא־לת .(ןיבי םהרבא :םוגרת) ןובנרא רטיפ .(1998) סירטאיב ,רטופ
.הנבי .(ריש רדמס :םוגרת) ?ילש יבנ הפיא .(2002) ןלה ,רפוק
.דחואמה ץוביקה .(ליא הרוא :םירויא) תבנרא תבשוי תבכרב .(1977) הבוט ,גרבניש
.דבוע םע :ביבא-לת .(ןמקיר הרמת :םירויא) לטפ ץימ .(1995) היח ,בהנש
.תימצע האצוה .("הילט לש םירבחה" תרדסמ) ןובנ ןובנרא .(ד״שת) סיריא ,דירש
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׳אלס-סשל nm 9!ססב D״n ילעב
י נא .הבהא רופיסב רבודמ ,תישאר ?עודמ .יירפסב דואמ יזכרמ אשונ אוה עבטה
ם ג אוה עבטה ,ןכ ומכ .יבלל םיבורקה םיאשונ ולא .עבט תבהואו תויח תבהוא
ע בטה לע דומללו רוקחל ישיא ןפואב תבהוא ינא .ייניעב ןרקסמו קתרמ אשונ
ש וגפל ־ לוכל לעמו ,עבט יטרסב תופצל ,אשונב םירפס אורקל ,םייחה ילעב לעו

י נא ןכל ...בוט המ ףטלל וא קבחל םג רשפא םאו ,םהב תופצל ,םייחה ילעב תא
. םייחה ילעב לא יל שיש הבהאב םגו ברה ןיינעב םג ייארוק תא ףתשל תינהנ
ך וניחב המוצע תובישח האור ינא :עבט ירפס תריציל ףסונ עינמ יל שי ךא
ה חלצהה ירופיסמ דחא תא בטיה םיריכמ ונלוכ .עבטה לע הרימשל םידליה
ל ח םישישה תונשב .רבה יחרפ לע הנגהל ךוניחה :ץראב ךוניחה לש םילודגה
ל ויטמ רוזחל םיליגר ויהש םישנא .ץראב םילייטמה תוגהנתהב יטמרד יוניש
.חרפב תעגל דוע וזעה אל עתפל ,רבה יחרפ לש םירז יסומע
ל ע םג ןגהש 1963-ב עבטה תנגה קוח תקיקחב התייה יונישה לש ותליחת
ם יחרפב ואר םילייטמהש ןוויכ ,רתויב השק התייה קוחה תפיכא םלוא .םיחמצה
, םירידנ םינז םהיניב ,הדחכה ףס לע ויה רבכ רבה יחרפמ קלח .הלדנ יתלב באשמ
ת נגהל הרבחה לש תבחרנ הרבסה תלועפ תרזעב .לארשיב קר םילדגה ,םיימדנא
ם ילויטב ,רפסה יתבב םהל רבעוהש ,רסמה תא םידליה רקיעב וטלק עבטה
ל ע ורסא ףא אלא ףוטקל וקיספה קר אלש ,םידליה תוכזבו .רעונה תועונתבו

י פונ תא אלמל ובשו הדחכה ינפמ םיחרפה ולצינ ,הז לגרהב ךישמהל םירגובמה
.ונצרא
; וניתועבצא ןיב קמוח עבטה .רתויב בושח אוה עבטה תנגה יכרעל ךוניחה ייניעב
ד יחיה יוכיסה .ררחסמ בצקב םידחכנ םייחה ילעבו ,םיקחמנ היחמה ירוזא
ם ידליה וחיוורי הז ךוניח ךרד .ריעצה רודה ךוניח ידי לע אוה עבטה לע הרימשל
ד ומלל האלפנ ךרד אוה םייח ילעבב לופיטה :לשמל ;םיפסונ םיבר םיכרע םג
ת א דומלל רתויב הבוטה ךרדה םה עבטב ץראב םילויטו ,דובכ ,הניתנ ,תוירחא
.ץראה תבהא
י ל תומרוגה תוביס ינש ןתוא ייניעב ?עבטה לע הרימשל ךנחל יאדכ אופא דציכ
, ןרקסל :ןיינעה איה תחא ךרד .םידליה לא עיגהל ךרדה ןה עבטה לע בותכל
.שגרתהל ,ברקתהל ,תווחל :הבהאה איה היינשה ךרדה ;רגתאל ,קתרל
, ןרקסמו קתרמ עדימ שיגהל :"עבטנופצפ" ירפסב ריבעהל יתיסינש םירבדה ולא
. םירגובמל עבטה ירפסב לבוקמהמ דואמ הנוש השיג וז .הבהא ןומהב לבותמ
יתשמתשה אלו "עבטנופצפ" ירפס תא רייאל יתרחב עודמ יתוא םילאוש םימעפל
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ם ירפסב יביטקייבוא ןפואב עדימה תא שיגהל יתיצר אלש איה תמאה .םימולצתב
י רפסב רבודמש ףא ,ןכל .יביטקייבוס ,ישיא עגמ ילעב םירפס רוציל יתיצר .ולא
ת ושגרתה ,תישיא העד תעבהבו ןוימדב ,רומוהב שמתשהל יתששח אל ,עדמ
ב יבח ,ינוימד דמג אוהש ,"עבטנופצפ" לש תומדה תא יתרצי ךכ םשל .תולעפתהו
.םירפסב ךרוע אוהש םילויטב םיארוקה תא ךירדיש בבוש טעמו
ל ש טסקטה לכ תא בותכל יתרחב תישיא השוחת התוא תא גישהל ידכ ,ןכ ומכ
י תשמתשה וללה םיעצמאה לכב .תוא רחא תוא ,ינדי ןפואב "עבטנופצפ" ירפס
ה יה אל קיודמו שבי ,יביטקייבוא עדימ רפס .םידליה לש םבל לא עיגהל ידכ
ע די "םיחרפה רידגמ" תא ארקש דלי םא ייניעב בושח אל ללכ .וז הרטמ גישמ
ם יחרפה תא בהאי דליהש יל בושח .ומשב חרפ לכל אורקל רפסה לש ופוסב
ת א בהאי ,"לארשיב לייטל" תא ארקי דליהש יל בושח .עבטב םתוא שוגפל הצריו

.הב לייטל הצריו ונצרא
 ןמאנה ןונגסב יתרייצ םירויצה תא .יעדמה קוידה לע יתרתיו אל ,תאז םע דחי
ל כ תא יתרבעה ףאו ,םייעדמ תורוקמ לע יתססיב טסקטה תאו תואיצמל
ת או ןוימדה תא ,רומוהה תא .םיחמומ עבט ירקוח לש ץועיילו הקידבל םיטסקטה
ל כ לש ןוכנה יעדמה גוצייה םע שגנתמ וניאש ןפואב יתפסוה תישיאה העדה
.םירפסב תושגומה תודבועה
ת ארקל םידקמ רקחמ תכרוע ינא םהילע תבתוכ ינאש םייחה ילעב תא ריכהל ידכ
ם ישנא םע תשגפנ ,בר רמוח תארוק ינא רקחמה ךלהמב .רפס לכ לש הביתכה
. רפסה "ירוביג" תא ימצעב שוגפל תכלוה - רשפאה תדימבו ,םוחתב םיקסועה
י תרקיב "עבטנופצפ רוספורפ לש םילותחה רפס" תביתכ תארקל ,לשמל
י תכרעו םילותחב יתננובתה ,יתבשי םש ."תויחל תויחל ונת" לש היילותחב
ם ייח ילעב רייצל טושפ אל ,םכמצעל ראתל םילוכי םתאש יפכ .םהלש םימושיר
.רויצה תא םייסאש תוניתממו טקשב תובשוי ןניא תויחה .תוננובתה ךות
י נפל רתויש המכ ןורפיע תרזעב סופתל תוסנלו הלודג תוריהמב רייצל יילע ןכל
י לעב לש םימולצת תובקעב תרייצמ ינא רשאכש ןבומ .החונת הנשמו הזז היחהש
ר שפאמ המצע היחה לומ רויצה ךא ,םיטרפ יטרפב תחנב ןיחבהל הלוכי ינא ,םייח
י תלב ןפואב התוא שוחלו ,הלש העונתה ןפוא לעו ,הלש יפואה לע דומלל יל
.יעצמא
ת וננובתה ידי לע םג אלא ,םימושיר ידי לע קר אל תישענ היחה םע תורכיהה
, תליאב םיניפלודה ףירל יתעסנ "יקנילק" תביתכ תארקל .רשפאה לככ בורקמ
ך ות םתוא רייצל ירשפא יתלב טעמכש םייח ילעב ולא .םיניפלוד בורקמ שוגפל
ם ימולצתב יתרזענו םתוא יתמליצ ןכל .םיריהמ הכ םהש ינפמ ,תוננובתה
םריכהל ידכ .םוליצבו תוננובתהב יתקפתסה אל ךא .רפסל םירויאה לע יתדובעב

32



י תיפצ .תחכשנ יתלב היווח התייה וזו ,םיניפלודה םע הייחשל יתפרטצה בורקמ
ו מיהדהש םירבדה דחא .ןיפלוד ףטלל יתיכז וליפאו ,םימה ךותב םג ,בורקמ םהב
 יתיחשכ קר .םיניפלודה לש הרישעה הפשל הנזאה היה הייחשה ךלהמב יתוא
. םימל ץוחמ םיעמשנ םניאש םילילצ ןווגמ עתפל יתעמש םימה ינפל תחתמ
ו ריכזיש ןפואב רופיסבש םיניפלודה תומש תא יתרחב םילילצל הנזאהה תובקעב
ם ע הייחשה תייווח .דועו קאלק ,יאוי ,יקנילק :םיניפלודה םיעימשמש תולוקה תא
ך ותל סנכיהל יתיסינ ובש ,רפסה תביתכ ןפוא לע קפס אלל העיפשה םיניפלודה
ל עו ויתושוחת לע ןושאר ףוגב רפסלו ומלוע תא שוחל ,ןיפלודה לש ורוע
.ויתויווח

:"יקנילק" ךותמ עטקב תאז םיגדא
ת א תאזה הניפל1דה תא תדמיל ךיא האר" .סעכב ׳ב טיבהו ות״חשמ רצע יפמ1י

, "יפמ!׳" ."ךלש רבח אל רבכ ינא .יל תפכא אל ,הילא החש זא !ונלש תוציפקה
ה חש ,ובנז תא ׳ל הנפה יפמו׳ לבא "!עגר הכח !יתנווכתה אל" ,ורבעל יתארק
י פמ1י םע יתישעש םירבד ינימ לכב יתרכזנ .ב1צע ךכ-לכ יתשגרה .קחרתה!
!חפנתהש דע גד1פיק יגד 1נדחפה ,םינ1נ1יד לש ויד !גצרפשה ךיא .םינטק 1נ״השכ
. םיק1חר ךכ-לכ ם1אתפ וארנ ץרפמב םייחה ...ת1צא יר1רצב םקחיש ,קנע ר1דכל
י תעגרנ טאל-טאל .יבג תא הפטיל אמיא .הפוגל יתדמצנ! אמיאל יתעגה
.תיטיאה הלילה תייחשל ,הקהלב םיניפל1דה לכ םע דחי ,יתרבע!

ר ב-יחב תולוח ילעוש שוגפל יתעסנ "ןול־ןול לש לודגה הלילה" תביתכ תארקל
ר וגס רב-יחהשכ ,ברעה תועשב רב-יחב רקבל יל ורשפא יתחמשל .התבטי
ת וליעפה ןמזב ,הליל תויח םהש ,תולוחה ילעושב תופצל לכואש ידכ ,םירקבמל
ב רקתהל לכואש ידכ םילעושה בולכ ךותל יתוא וסינכה ,ךכמ רתויו .םהלש
ך רוצלו ,קתרמו שגרמ היה בולכה ךותב רוקיבה .הערפה ילב םתוא םלצלו םהילא
.םש יתמליצש םימולצתב תובר יתרזענ םירויאה לע הדובעה
ש י תאז םע דחי ךא ,םימולצתבש םילעושל דואמ םימוד םילעושה תא יתרייצ
 .םייחה ילעבל יתפסוהש השנאהב אוה לדבהה .רויאל םימולצתה ןיב בושח לדבה
י נש דצמ ךא ,תואיצמל המוד ,יטסילאיר ןפואב םתוא ראתל יתיצר דחא דצמ
ת יתואיצמ היח רייצל ,וז הרטמ גישהל ידכ .תוישונא תועבה תויחל תתל יתיצר
.העבה הל וקינעהש דבלב םיירעזמ םייוניש היחב יתעציב ,תישונא ךא
ם ינייפאמה לע יתרמש .רופיסה תביתכב הב יתרחבש השיגה םג וז השעמל
ן בומכו םיישונא תושגר תווח ןהש ךכל טרפ ,עבטב תויחה לש םייתימאה
.םדאה ינב תפשב וז םע וז תורבדמ
:”ןול־ןול לש לודגה הלילה" רפסהמ עטקב םיגדא
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ם ש אוה וישכע קר .ותיבמ דואמ קחרתה עובריה ירחא ףדר רשאכש ןיבה ןול־ןול
ה פיא עדוי אל סא" .רבדמה תא ריאה ףוסכו לודג חרי .דרי רבכ הלילהש בל
י נא" .ויחל לע הרשנ העמד .דבל ארונ םואתפ שיגרהו ןול־ןול רמא ,"הליחמה
ל כ תא ריכמש רבח ׳ל שי .הכבת לא ,בוט" .דופיקה רמא ,"דוביאל תכלהש ןיבמ

. דופיקה תובקעב ךלה ןול־ןול ."הליחמה הפיא עדי חטב אוה .הביבסב רגש ׳מ

.ץעל ועיגהש דע וכלה םה

י רפסב .רויאב ןהו הביתכב ןה ,דואמ יתוא קיסעמ השנאהה תדימ לש אשונה
ל ש השנאהב ללכ שמתשהל אל יתרחב ,עדימ ירפס םהש רחאמ ,"עבטנופצפ"
ת ומדה תא יתרצי םיארוקה םידליה םע רשקה תא תאז לכב רוציל ידכ .תויחה
.עבטנופצפ רוספורפ לש תינוימדה
ך א ,ינוימד אוה רופיסה ,"יקנילק״ב םג ומכ ,ןול־ןול לע רפסב ,תאז תמועל ךא
ה יהיש יתיצר ,רמולכ .רופיסב םייחה ילעב לש םייתימאה םייחה לע ססובמ
ך רדו רבדמה תויח לש ןהייח לע "ןול־ןול לש לודגה הלילה" ךרד דומלל רשפא
א ורקל ןיינעמ םג היהיש יתיצר תאז םע דחי .עבטב םיניפלודה ייח לע "יקנילק"
, תורבח לש תוישונא תויווח ןווגמ םיראתמה תואקתפרה ירופיסכ םירופיסה תא
ה ביתכה .לובגה תא ריבעהל ןכיה תובר יתטבלתה ןכל .דועו האנק ,הדרפ ,הבהא
ת או ןיינעה תא רוציל דציכ :וז היגוס לש תדמתמ הקידב ךות ושענ רויאהו

ם ע היחה תא ריאשהל המכ דע ?היחה לש התונימאב עוגפל ילב רופיסב המרדה
?הל ףיסוהל תוישונא המכו ,תיעבטה התוגהנתהו הינייפאמ לכ
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w> ךכ ^כ" 3r ^ר"
2004 ,*תונורחא תועידי• תאמח ,קנאפ תידע :הריית הנתכ

י נש רחאל יתרייאו יתבתכ ותוא םידלי רפס .ילש רוכב ןב אוה וכרדב ,הזה רפסה
י תחקל םהב םירפס תורשע רחאלו רואל יתאצוהש הריש ירפס ינשו הזורפ ירפס
.םירחא לש םילימל תרייאמכ קלח
ק סוע ,"תונורחא תועידי" תאצוהב רואל אציש ,הרדס ךותמ דחא ,רפסה
ש ממ אל םירוהו םיצור םידליש המ ,םימעפל .םידליו םירוה םיקיסעמש םיאשונב
...אל שממ םידליו םיצור םירוהש המ םיתעלו ,םיצור
ת א םהל ןיאש םידלי םע תוהדזה ךותמ אקווד דלונ ,"רוג יתיצר ךכ־לכ" רפסה
ת ונחל םילוכיש םיינוריע םידלי רקיעבו ,םייח-ילעב דצל םייח תווחל תוכזה
...דבלב תונטק דמחמ-תויחמ
ו קלוחש םירדחה ינש תרידמ םינושארה יתונורכז ירמגל ינוריע רוג ינאש תמאה
, ונתשולשל םידלי רדחו ,ןולסל ךפה םויבש ,םירוהל הניש רדח :הוושב הווש ונניב
, הזיא בושח אל ,תויחל םיהמכ םידלי השולש .רתוי הלודג הרידל ונרבע ךכ-רחא
א ל אוהש תורמל ענכנ אבאו תויח הבהא אמא ,ונלזמל .בלכ וניצר יכה לבא
... םלועמ לגרתה
י תלבה בערל תיתימא היטפמא ךותמ םג ,"ישמ ־ יעלות" םע יכרד תא יתלחתה
ל בא ,יתימא רפרפ ןומט יוצמ - םלוג לכבש יתנמאהש ללגב םגו םהלש קסופ
ן ומה יל ויהש רמואש המ ,םיילענ-תונח התייה ילש אבאלש ינפמ רקיעב
ך ותב ,םירוגס "םירוג" יתלדיג ,ינש דצמו ,דחא דצמ םניחב ןוטרק תואספוק
א באל ועירפה אל םה ,םויב םימעפ שולש דירוהל ךירצ אלש םירוג ,ילש רדחה
....התכה ־ תכלמ תינגסל יתכפה םג ןוטרקה תואספוק תוכזבו ,ילש
.יתימא רוג יתיצר יבלב קומעש ,איה תמאה לבא

,רוגי יתיאש .ןטק ר1ג ,םתס רוג !ליפא..."
יתימא רוג ,םש ילב

."ילש שממ היהש ,שדח 1א ןשי ר1ג
(8 ׳מע ר1ג יתיצר ךכ לכ ך1תמ) ר1ג רבכ ׳ל היהיש רקיעה

ל לגב רקיעב לבא ,ינומכ תוחפל רוג וצרש יחא ינש תוכזבו יתוכזב טאל-טאל
ם יבודו תוירטב לע םירוגב העשעתשה זא דעו יתימא רוג התצרש ילש אמא
י לש אבא לש הביסנפואה לומ הרובגב ונמדקתה ,ןפג-רמצמ וא קיטסלפמ
.םייח־ילעב התיבה סינכהל ונלחתהו
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, קיטסלפמ םוירווקאב םירגוא ינש ,זנוימ לש הקיר תנצנצב טקשו רופא בהז־גד
ם ילותח-רוג ,הרוק הזש בל ונמשש ילבמ הלסורקה לע וברתהש םינבל םירבכע
ב רועמה ־ ברועמה - ריירטה ״יקימ״ עיגה ףוסבו תוקונית-קובקבמ ונלכאהש ריעז

ץ יצעהמ לוח חקל אוה זא ,המדא לע קר םיכרצ תושעל בייח אוהש ןיבהש
. ..וכרדב ןנוחמ םגו :ךנוחמ אוהש חוטב היהו ןולסב חיטשל ותוא ריבעה תספרמב
ם דוק .הלש יתימאה רוגה דע ךילהת ותוא תא שממ הרבע יתב ,אמאל יתכפהשכ
י דועב ,ףוסב לבא .תישריח תימאיס הלותחו בולכב תוירנכ ךכ רחא ,ישמ-יעלות
ם וקמב ,השימחל השולשמ החפשמה תבחרה תא וניחדש תורמלו ,ינש ןוירהב
, םייח-ילעב רעצמ "ידייל" תא ונפסאו הלש ההימכה החצינ העבראל השולשמ
...םינש 19 ונתוא התוילש הבלכ
י לש םילימה הלאש הארנכ לבא ,דלי אוה ולש רוביגה יכ רכז־ףוגב בתכנ רפסה
ל ש םילתלתה וגפס תודוסו יכב המכ תרכוזש ,הדליכ ילש םגו 4 תב זא התיהש
.ילש יתודליב ברועמה ־ ריירטה "יקימ"
, ולשמ רוגב ,דיחי דלי ודועב רקיעב ,דלי לש ךרוצה לע בותכל ילש הריחבה
, םידחפל ןמאנו טקש ףתושל םיקוקז םידלי המכ דע תונורכזהו הנבההמ תעבונ
ם הש תודוסב אלמ ןומאל םיקוקז םה המכ דעו םהלש תוחמשלו םיסעכל
י שגר יוטיב ול תורשפאמש תויווח שממ לעופב תווחל דליל רשפאמ רוג .םיקלוח
.לבקמב יזיפו
. חמוצ אוה הבש תוברתבו ךוניחב וירוה־תיבב יולת ,ןגומ אל וא ןגומ שיגרמ דלי
, ךכ םע דחיבו .םיאנת אלל ןגומ דימת שיגרהל דליל רשפאמ םייח־לעב ,לבא
ם ייולתש שיגרהל ,קזחו לודג שיגרהל ,ןגמה םג תויהל דליל רשפאמ םייח-לעב
.וב
ת רושקתב םייח־לעב לש ודצל תושגר אטבל תלוכיה איה תפסונ הדוקנ

ם ידליל רקיעב ,תועמשמ ןיא םילימל הבש תדחוימ תרושקת .תילולימ־א
.רחא גוסמ תורבח תרשפאמש תרושקת ,םלועה םע גולאיד להנל םישקתמש

.דבל אל רבכ ינא תולילבו

ת ולוק עימשמו הכוב אוה ,הלילב ׳כ

...תולעל ול רזוע ינא זאו

"הטימב ילצא ,דחיב ונינשו
"...תומולח םתוא תא םימלוח

(22 ׳מע םש)

"ןומאו ןוכייש תשוחתל קוקז םגו םינומא רומשל עדוי דלי

ן טק חא ׳ל היהי םעט םא םגו"
,תוחא וליפא וא

ם עפ ףא ינא רוג תא
"תוחפ בהוא אל

(31 ׳טע םש)
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א ספוק ןיב ענ הז ,לבקל םידמול םויה ונלש םידליה תוזורא תונתמ הזיא ובשחת
י ביטקארטניא- ילטיגיד ךרעמ ךרד ,ישילש רוד־דיינ וא ,ןשטסיילפ אבחנ הבש
ל ש ןוטרק תואספוק לע ובשחת תאז תמועל .דבלב בטומל ק׳צ םע הפטעמ דע
ת ות־ילע לש עצמ לע םילחז םיחמוצ ןכותבש ,הסכמב םירוח םע ,םיילענ
ת א לביק אוהשכ רפסבש דליל םרגנ רשוא הזיא ובשחת .ישמ-ירפרפל םיכפוהו

י לב תודוס קולחל ול תרשפאמש הנתמ .הל לחי ךכ-לכ אוהש תדלוהה םוי־תנתמ
ת ונמאנמ תונהל ,תולובגב שוחל ,ולש תישגרה יוטיבה תלוכי תא חתפל ,םילימ
ת ויהל ול רשפאמ םג לבא ול קוקזו ונממ ןטקש ימ ךרד הלידגה תא תווחל ,ןומאו

ם לועה לומ לדג ודועב דבל אל אוהש השוחתב ,תיתימא תופתושב רקיעבו ,ןגומ
.ולוכ רגובה

ל חג יכה ם1חב ,ץיקה עצמאב"
, לומתא ׳ל היהש תדלומויה ירחא םוי

, םיניעב :ךויח םע רדחל הסנכנ אמא
םיידיה לע הליבח קיזחה אבאו
ק פאתהל םילדתשמ ,הנכ ׳ב וטיבה םהינשו
...קפוד ילש בלהש יתשגרה םואתפו

....שגא ינאש וכיח םה ,וזז אל םה
ש גרנ ךכ לכ היה ילש בלה
ת ולוק העימשה! הדער הליבחה
.תוללי םג1 ת1נטק ת1חיבנ

, םיינתא יתיארש ׳ל המדנ
...יתיאר בנז םג
?יתיצר ךכ לכש ר1גה הז םאה
?ר1ג הזש ןוכנ .."ר1ג הז
, ׳תקתש לבא ,׳תקעצ טעמכ
. ..יתיצר ךכ-לכ ,יתיכב טעמכ
ר המ ךכ-לכ קפד ילש בלה לבא
...רבדל יתל1כי אלש
" ?יליבשב רוג הזש ןוכנ
"?ילש קר היהי אוהש ןוכנ

(19 ׳מע ,םש)
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nקיב u

"1נתסש תא בוהאל ,םידליה ,11ילע יכ יל וחא יו1מ"
 ("ןטק ם$>ע״$ סיד־לי יבסיבע)
בגר םחנמ

$ע> הירבעה ^ייח^י $ע טי&ע

ה יתונולשיכ לעו היגשיה לע תילארשיה הרבחב חוכיו להנתמ תונורחאה םינשב
ו תחלצה לע תיללכ המכסה תמייק לבא ,לארשי ץראב תינויצה העונתה לש
ל ש תינרדומ ןושלל התכיפהו תירבעה ןושלה תייחת :דחא אשונ לש הלודגה
ה מדקהב ןוויס ןבואר ןושלה רקוח בתוכ הלאה םיגשיהה לע .הביתכו רוביד
ד בש ,תערכמה הדבועהמ םלעתהל רשפא־יא" :הדוהי ןב רזעילא לש ויבתכל
ן ושלה החתפתה ,ותוכזב הבר הדימבו ,הדוהי־ןב לש הזה יאנקה וקבאמ םע דבב
ת גרדל העיגה ךרדה תציפקב .הבר תוחתפתה ,בתכב ןהו הפ-רובידב ןה ,תירבעה
ה ב םיעבקנ ;ךלוהו ביחרמ הילימ רצוא ;רבד לכל היח ןושל לש ההובג תומדקתה
ם דא ןיב יעצמא־יתלבה רובידה ;שבגתמו ללכתשמ הנונגס ;תורשקתה־יסופד
. רתויו רתוי חלוקו טוהר השענ ,םיינורטקלאה תרושקתה-יעצמאב ףאו ,ורבחל
ת ונותיעה רקיעב) תיטסיצילבופה ןהו (הפיה תורפסה) תיטסירטלבה ןה ,תורפסה
( םיינידמו םייתרבח םיאשונב םיקסועה םיינורטקלאה תרושקתה יעצמאו
ת וכורא תויח תונושל לש ןתמרל תינושלה התמרב תכלוהו המדתמ ,תיעדמהו

ו יתימע ,הדוהי־ןב לש הרידאה החלצהל תואנ םוכיס והז ".רוביד לש תרוסמ
ה קיתעה תירבעה ןושלה תכיפהב וישודיח תא ץיפה הדוהי־ןב .וכרד יכישממו
, דסיש ןושלה דעו ימוסרפ ךרדו וינותיע תועצמאב ראשה ןיב תינרדומ הפשל
.תירבעה ןושלל הימדקאל ךפה לארשי תנידמ םוק םע רשא
, תירבעה ןושלה לש החותיפל םילכ תריציל וייח תא שידקה הדוהי־ןב רזעילא
ת א ואר) תוימואלהו תויתוברתה ויתומישמל ותחפשמ ינב תא דבעש םג אוה לבא
ל ש תואנקה תא ןייצמ ןוויס .("יבא תיבל רוכבה" רמוע הרובד לש הרפס
ח תפב בתכש תיגארטה השדקהב םג יוטיב ידיל האב וז .תירבעה הפשל הדוהי־ןב
א יצוהל חילצה אוהש דיחיה ןולימה והז) .ותב לש הרכזל ולש ירבע ןולימ
: השדקהה ןושל וזו .(1915 תנשב גרבנייטש עשוהי םע ,הנליווב תאזו ותומלשב
 הרובד המיענה ,הדמחנה ונתבל תרכזמ (רוקמבש רסחה ביתכה לע יתרמש)
הפתח תוומהו תירבע ןושלב הרוביד םעונב הנייטצה רשא ;םינש עבש תב
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 לארשיב הניברת הומכו ,ונמע תונבל תפומ הרכז ׳יהי .התודלי ביבאב ונממ
 וז הדומח שפנ לע םילבאתמה היתובא .וננושל התייחו היח תירבע תורבדמ
,וננושללו םעל הדבאש

הדוהי־ןב הדמחו רזעילא

ה ירוה .הדוהי־ןב לש הנושארה ותשא םש לע הרובד היה תבה לש המש
ה תרמשמ לע הלפנש ימ לעכ אלא ,הבוהאה םתב לעכ קר אל הילע םילבאתמ
ה ניברתש רסמ הריבעמ וליאכ איה התומ םצעב .היחה תירבעה ןעמל קבאמב
ת א וז השדקהב אטבמ הדוהי־ןב .תינרדומה תירבעה תא תורבודה לארשי תונב
ן יא הבש תוריסמ ,השדחה תירבעה םודיקל תילאטוטה ותואנק תאו ותוריסמ
.םיירוביצהו םייטרפה וייח ןיב תולובג

ם לוע" םשב םידליל ןועובש השרווב עיפוה (1905־1901) תוטעמ םינש ךשמב
ד ואמ רישע היהש ,ןועובשה לש תורבוח םישישו האמ ואצי לוכה ךסב ."ןטק
י רבד דצל" .תודיחו תושדח ,עדמ ירופיס ,םיריש ,םירופיס ,תונומת ליכהו ונכותב
ע פשו (...) םיידוהי םישיא לש תובר תויפרגויב ןועובשב וספדנ עדמהו תורפסה
ת א םג ןייצמ אוהו ,קפוא לאירוא רקוחה בתוכ ."יללכהו ידוהיה םלועה ןמ תועידי

, היינשה היילעה תפוקת סורפב אצי ןותיעה" :ןועובשה לש תיטילופה המגמה
ת ושדחה ידומע .ןויליגו ןויליג לכב היוטיבל האב תימואלה תינויצה המגמהו

ו א תונידמ ישאר םע לצרה לש ויתושיגפו ויעסמ לע ,תוינויצ תופסא לע ורפיס
י קסבוזרג-רוג הדוהי .הקוחר ריעב תינויצ הדוגא הכרעש םיינע םידליל גח לע
ת ועידי וספדנ ליבקמבו ,תונושארה תובשומב וירוקיב לע םיבתכמ תרדס םסרפ
ד סיש רפסה-תיבל הכימת סייגל ידכ הפוריאב דניקלב לארשי לש ועסמ לע
".ופיב
. (1921־1866) רודגיבא־ןב בייל םהרכא היה דחאה :םיכרוע ינש ויה ״ןטק םלוע״ל
ת ואמ םינש המכ ךשמב האיצוהש השרווב "הישות" תאצוה תא 1896־ב דסי אוה
ש יאה רוכז" :ודובכל ורמאנש םירבד איבמ קפוא .םירגובמלו םידליל האירק ירפס
ב ור (ןכש) ,לארשימ תורפס החכתשנ אוה אלמלאש .ומש רודגיבא־ןבו בוטל
ת אצוהב רקיעב ליעפ היהש ,ינשה ךרועה ."םה ול םידליל האירקה ירפס
ם גרתמ ,ררושמ ,רפוס היה אוה (1933־1865) ןודרוג בייל לאומש אוה ,ןועובשה
ש וריפה ־ לודגה וייח לעפמ לע רקיעב דקש תונורחאה ויתונשב" .עודי ךרועו

.(םידלי תורפסל קפוא ןוקיסקל ךותמ) ".ך״נתל דקונמה יממעה
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"ןטן> ןג^ םכ^ זטזט ןטץה
ה כורא היינפ היוצמ (1901) ״ןטק םלוע״ לש ןושארה ןויליגה תא חתופה דומעב
ן ועובשה לש וירסמ תא (תסרופ תכרעמה הבו ,"ןטקה םלועה יארוק לא" םשב
ל או םיכנחמה לא םג הנופ אוהש קפס ןיא ךא ,דקונמ םנמא סראמה .שדחה
ם ידימלתהו םידליה ןעמל וב ורחביש םה ירהש ,ילאיצנטופה ארוקה לש םירוהה
ם יארוק :ונממ הלוע ורבע םימימ ירבעה ןונגסה לש חוחינ .וילע וצילמי ףאו
 קחשל ,לייטל םיבהוא םתא רפסה תיבב השקה םכתדובע ירחא !םיריעצ
 שחל ןיזאהל ,םיקוריה םיאפועה ןיב םירופיצה תחיש עומשל ;עשעתשהלו

 תבשל וא ,םיריהבה םימשה תלכת לא טיבהלו םיננערה םילעה ןיב חורה
ש י לבא .הבוטה תנמואה וא הבוהאה הנקזה יפמ םיפי םירופיס עומשלו תיב
ם ישדח םירבד םכל עיצמו םכנותיע אב הנהו ,םכילע םיסאמנ םירופיסהש
 תעב ויתורוש ןיב לייטל ,ןטק לויט־ןגל םכל היהי ׳ןטקה םלועה׳ :םיכשומו

ל ש תונומת :םיאשונ לש עפש םיארוקל םיעיצמ םיכרועה .םכידומילמ שפוחה
, םלועה ןמ תושדח ,עדמו עסמ ירופיס ,תודגא ,םיריש ,םיאלפנ עבט תוארמ
, םלועב םידלי ינותיע תובקעב תכרעמה תכלוה הלא םיאשונב .תודיחו םילשמ
ו נמע ימי ירבדמ תונומת :הזה ןותיעה לש םירסמה םידחייתמ םיאשונ ינשב לבא
ה ברה ינפל הב ונבשי רשא הפיהו הבוטה ץראה איה ;השודקה ץראה תוארממו

. קהבומ ינויצ רסמ והז .הב תבשלו בושל דוע םיווקמ ונאש ץראה איה ,םינש
ת ירבעה ןושלה תייחת :יזכרמ אשונ דוע םילעמ םיכרועה הינפה לש הפוס תארקל
ם ע ,םכמע תא תעדל ודמלת םהמ" :לארשי םע לש ורבע תייחתמ תעבונש
 רשא הפשה תאו הב בשי רשא ץראה תאו ותוא םתבהאו ,ויתורוק תאו ,לארשי
ד ע וירפסב וחור תא עיבהו םיהולאה ינפל ושפנ ךפש הבש הפשה איה ,זא רביד
".םכיפב היח הפשל היהתו בושת יכ הווקנ רשאו ,הזה םויה
ם יחרואה .םיארוקה יבתכמב יוטיב ידיל הזה ןורחאה רסמה אובי ,ונרמאמ זכרמב
ם יארוקה להקל תיתודידיו תירופיס המיענ הזה טספינמל תוושל וצמאתה
.ילאיצנטופה םיארוקה
ן ועובשה לש היינשה תרבוחב :םירגובמה להק לא ל״ומה הנופ הנוש חוסינב
ת ונטק תויתואב תספדומ "וז־ל״ומה תעדוה" טעמכ םלש דומע ינפ לע עיפומ
ם ירוהל םיריבסמ שאר-תדבכו תיניצר המינב ,םיכרועה .תדקונמ הניאו
ד חוימ ןותעל םיארוק גוח ונל היהיש תעה עיגה אל דוע םנמוא יכ" :םיכנחמלו
־  םירענה םה םיבר תאז תמועלו .טעמ םדקומ ונדוע הזה ןויערהו ,תירבעב םהל
ר סחי לבא ,ונתפשב תקפסמ העידי םהל ושכר רבכש הנורחאה תעב תורענה םגו
ך רוצב וקפקפש ימ ויה םאה" .םחורל םיאתמה ליעומו םיענ האירק רמוח םהל
?תשדחתמה תוברתה ירקבמל דה ןאכ שי םאה ?תירבעב םידליל ןועובשב
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 ,רסחה תא אלמל םיחיטבמו תירבעב םידליה תורפס תולד לע םידיעמ םיכרועה
ם טע ירפמ ונל וחלש רבכ ןורשיכה ילעב םירפוסהמ םיבר ":םירשבמ םה ירהו

ן ותע " .תאז ונתדובעב ףתתשהל םצפח תא ונל ועיבה םהמ םיברו ,ןותיעה דעב
ם ירפוס ירהש ,הרשכ רבכ העשהש ררבתמ יצולח השעמ אוה םידליל עובק
.ןותעל םהיתוריצימ םיחלוש םיירבע םיררושמו

ם יסחייתמ ךכל םגו ,תוצופתב םידוהיה ייחב יזכרמ היה אל יטתסהה טביהה
ה ריש םיאלמ םיננער םייחו תודלי לט אלמ םלוע היהי ׳ןטקה םלועה’ " :םיכרועה
, לודגה םלועהל חוורמו הפי רודזורפו ־ לארשי ידליל וננובאדל םירסחה ־ יפויו

ת ועפשהל רגוסמ היהי אל שדחה ןועובשה ".םישנאב םאובב וב ואובי רשא
א רוקה ינפל חתפי םג אוה ,קהבומ ימואלו ינויצ ותויה םע ,הברדא :תוינוציח
.תידוהיה הרייעל רבעמש ,לודגה םלועל תונולח
ת רתוכה עיפומ ,םירגובמה להקל הנופ אוה ףא ,7 ׳סמ תרבוחב ,ישילשה טספינמה
:םירסמה ןמ המכ לש םישגדה ובו ,"ןטק םלוע"
ב וט רתויהו םלש רתויה רפסה־תיבל םג םירוענה ינבל היהי ׳ןטקה םלועה׳ ״*
ן יעמ םהל היהת תרבוחו תרבוח לכו ,החורו תירבעה הפשה תעידיב וב םלתשהל
ם לועב טלש ,"הארקמ" ותועמשמש .הפשה ןמ חוקל ,הזה חנומה) היטמוטסירח
ח נומ ול אצמנש דע ,הלכשהה תפוקת זאמ םיירבעה תופוסאהו דומילה ירפס
ת ופילח האלמ היטמוטסירח ,(תירבע) רבע תפש דומילל הניוצמו השדח (תירבעב
ם נכותב םתוא םיבבלמהו םחורל םימיאתמה םינושה היקלחב בר ןיינעו
".םנונגסבו
ם יארוקה לש םתמרל םאתומו ךשומ ,ןווגמ היהי ןועובשב רחבמה :ונימי ןונגסבו

.םיריעצה
, בבלמו האנ ןונגסבו תיעבטו הלק הפשב םיכורע ויהי "ןטקה םלועה" יקלח לכ
ם הינייעמ שארב הנייהת דקונמ אלה וקלחב םגו ,ולוכ דקונמ אובי ונממ לודג קלח
ך א ,הפיה ירוקמה ןונגסל דוגינב ,םידליל דחוימב ובתכש םירפוסה ןמ קלח לש
ם ג טילקו יח ןונגס אוציל ולמע םה .ופאמ םהרבא תשרומ השקהו לברוסמה
ל ע לקהל ופאש םג םה .תירבע תרבוד הביבסב ווח אל םיארוקה בורש הפוקתב
ץ מאתי (׳ןטק םלוע׳)"* .׳יקלח דוקינ׳ םויה םיארוק ונחנאש המ עויסב םיארוקה
ו יארוקל ותיתב ,בוטה םעטהו יפויה שגר תא םיריעצה ויארוק ברקב חתפל םג

ם ג םהב ,םידליה םלועו ונימי ירבדמ ,עבטהו םייחה ןמ םירויצו תונומת ןומה
ם ינמוא ידיב םייושע םירויצה לכו םייחה תוצילעו לותיה םיאלמ החירב-ירויצ
ר מאנש המ לש הבחרה וז .םידוהי םניא עירכמה םבורב םינמואה בגא םיחמומ
?תוזחהו יתונמואה דממה תא םהירפסב םירסח לארשי ידליש ךכ לע הלעמל
יפלא האיצוהש ׳הישות׳ תאצוה לעב היה , רודגיבא־ןב ,םיכרועה דחא רומאכ *
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ן ותעה איבי רשא תלעותה היהת הבורמו הלודגו .תובר תוספדהב םידלי ירפס
ר בכש ,הרומה תרזעב םא םמצעב םא ,ונתפש תתא םידמולה םילודגל םג הזה
ה לוכ תדקונמ ,הלק האירק "ןטקה םלועה״ב ואצמי הלא לכ (...)םילודגל םיכורעה
 הנה הז דבלמו .הנכותב תבבלמו המיענו הנונגסו התפשב תנבומ ,ןיאצחל וא
ה תפש תא םיעדויה םילודגל םג ארקמל םימיענ ויה ׳ןטקה םלועה׳ ינייניעמ םיבר
ו נכותב - יעדמה קלחהו ,וילע ךופשה יפויהו הרישה חורב ־ ירופיסה קלחה ,בטיה
. !תירבעה הפשה דומילל רישכמ שמשי ןותיעה" .ובש תוליעומה תועידיהו בושחה
ם יאמצ ויה םהמ םיברש ,םינוש םיליג ינב םיארוקה ללכ לא אפיא ונפ םיכרועה
ת ירבעה תיתוברתה היחתל ףסונ יאצמא "ןטק םלוע״ב ואר הזבו ,םילק םיטסקטל
י דיתעה שגפמה ןמ תובהלתה תרכינ םיטסקטה תשולש לכב .לארשי תוצופתב
, תיללכה תוברתה לש םירסמה תא םהל ריבעהל זע ןוצרו ,םיריעצה םיארוקה םע
.לארשי ץראב התמשגה תארקל תינויצה היגולואידיאה תא דחוימב ךא

w ןיב םיבאכב .ת^י^ח y "ןטץ?> ס^עח"
ך כו ,םיבתכמל תובוגת הדדוע ףא תכרעמה .ןותיעב םיבתכמה רודמ לש ומש והז
ה פשה דומיל :םיבתכמב םיטלוש םיאשונ ינש .םינושה םיבתוכה ןיב רשק רצונ
ה תיה המ תעדל ןיא .םיבתוכה ירבדב תינויצה לארשי ץרא לש המוקמו תירבעה
ת וברעתהה תדימ התיה המו םוסרפל ולספנש םיבתכמל תכרעמה תבוגת
" וצפש״ו םיטסקטה לע ורבע םירוהו םירומש חינהל שי .םיבתכמה לש םנונגסב
י ארוק זוחא היה המ ?םייונמה ללכ ךותמ םיבתכמה יבתוכ זוחא היה המ .םתוא
ע יגהש ןויליג לכש ,קפס ןיא ?הריעצה תידוהיה היסולכואה ברקב ןועובשה
ר חבמה ןמ הלועש יפכ ,ןועובשה .םידלי המכו המכ ידי לע ארקנ תידוהיה הרייעל
ל ע םיירבעה רפסה יתבל הבוה וא םידלי לש םיגוח ידי לע ףתושמב ארקנ ,ןלהלש
ן ועובשה לע ומתחש םידלי לש תויונגראתהל תויודע שי םשו הפ .םירומה ידי

ם וסרפ ירוחאמ .לוז היה אל יונמה ריחמש החכומ ילואש הדבוע ,ףתושמב
ר בדו .ןועובשה ןעמל הלומעת לש תילכלכ הסיפת םג הדמע םיברה םיבתכמה
ת א הז "םישגופ" םה ךכו ,םינוש תומוקממ םיאב םיבתוכה :בושח תוחפ אלו ףסונ
ג ציימ רחבמ והז .תינויצה היגולואידיאהו םהלש ןועובשה ביבס םידחאתמו הז

.םיבתכמה ללכ ךותמ

הד^הי ןב וד^יב★
ש יאה היה םידחא תועובש ינפל יכ ׳ןטקה םלועה׳ יארוקל עידוהל ינא ץפח"
י בא .ימעו יבא םע ,ירומ םע תירבע רביד הדוהי־ןב (...)יבא תיבב הזה דבכנה
א וה יכ ונל רפיס אוה (...) רבחמ אוה רשא ״ןולימ״ה רבד לע ותיא ורבד ירומו

.םירפוסה תכאלמ - ותכאלמב קסועו רקובב תישישה העשב םוי לכ םיכשמ
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ה דלי (19011112 ןויליג) ״ימולשב םג שרוד אוהו ונממ (!היולג) יולג ונלבק לומתא
ן ב רמ רפוסה ינפב ׳םידורמ םיינע׳ רמאמה תא אורקל יתיכז רבעה ץיקב" :תבתוכ
י כ ןעי ,בטיה ותוא ןיבהל יתלוכי אל יכונא לבא ,תירבע ונמע רביד אוה .הדוהי

י כ רפסמ דליה :תורעה (1901 ,ח״כ ןויליג .״ונל הרזה תידרפס הרבהב רבדמ אוה
ט ילחה הדוהי־ןב .וב דמול אוהש ילאירה רפסה תיבב םג רקיב הדוהי־ןב
ה דליה לבא ,תשדוחמה תירבעה ירבוד ידי לע ץמואתש יואר תידרפסה הרבחהש
!הבזכא וזיא .ץרענה שיאה לש וירבד תא ןיבהל החילצה אל איהש תרפסמ

"ןטק ם^וע"
ה ירבח רשא ,"ןויצ יריעצ" תדוגא הדסונ לודרב הנטקה ונריעב" 13 ןב דלי בתוכ
ת א .שדוחל תחא הטורפ ןתונ םהמ דחא לכו ,תורענו םירענ םיעבשו םינש ויה
ו נאצמ וב ,"ןטקה םלועה" תא ונל חולשל "ןטק םלוע" תכרעמ לא ונחלש ףסכה
" לארשי ץראב רשא םינטק םידלי רבד לע םירופיסו תודגאו דואמ םיפי םירופיס
י ננה ,םירהצה תדועס רחא ,ותבשב תבש ידימ" :תבתוכ הדליו .(1901 ,ח״כ ןוילג)

" ןטק םלוע״מ םירופיסה דחא תא ןהינפל הארוק ינאו ,ייתוער תא יילא תנמזמ
ת וצראב" (רודמ)-ב ירומ תרזעב יתארק רשא תואלפנה רבד לע ןהל תרפסמו
י רומל הדות רמוא ינא" :תושגרתהב בתוכ רחא דליו (1901 ט״י ןוילג) ״תוקוחר
ף סכ יל ונתנ רשא םיבוטה יירוהלו שדחה ןותיעהב אורקל ינצעי רשא ,בוטה
א ל םירומ שי ךא" :ןוסרח ךלפמ בתוכ רחא דליו (1901 ח״י ןוילג) ״וילע םותחל
, שמוח דומלל וילע קר ,םינותיע אורקל ירבע דימלתל לא יכ םירמואה ,םיבוט
ו נחנא םג ןכלו ;םיבר םינויצ םיפסאתמ ותיבב ,ינויצ יבא (...) .ארמגו םיאיבנ
, בוט ךרוע ,ךינפ תא םישקבמו דחא לבור ונפסאו ,׳ןויצ ידלי׳ םשב הדוגא ונדסי
: בתוכ 13 ןב דלי (1901 ןוילג) ופיב רפסה תיבב םידמולה ונירבחל ףסכה חולשל
ם לועה׳ תא ונל ונשכרו תחא הדוגאל ונישענ ,רדחב םידימלת רשע םינש ונחנא"
.(1901 ג״י ןויליג) הנש יצח לש ךשמ לע ונל ביבחהו בוהאה ׳ןטקה
ם היתובא תובקעב םיכלוה םידליה תוינויצ רעונ תועונת רדעהב :תורעה
ט ביה םג שי תויונגראתהל .׳ןויצ ידלי׳ וא ׳ןויצ יריעצ׳ ומכ תומשב םינגראתמו
ם יקבאמל רורב דה םג שי םיבתכמה דחאב !ןותיעה לע ףתושמב המיתח :ילכלכ
.םינויצ-יטנאל םינויצ ןיב ידוהיה בוחרב םייגולואידיאה

J W M לא ד זעי ץראב .ח^בש^הזי) ,תורבעה העשה
. הייחתה תפוקתב ידוהיה בוחרב רתויב עיפשמה ררושמה ,עודיכ ,היה קילאיב
ה עונתה ןונמהל טעמכ היה ,(1891) א״נרת תנשב םסרופש ,״רופיצה-לא״ וריש
ת יב הנהו ,םיבתכמה ןמ המכו המכ לע הרוש רישה חור .הפוריא חרזמב תינויצה
:וכותמ דחא
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- העמדב םיער1זה ,םידבועה יחא1
- ?רמועה התב !רצקה
ץרא לא יתפעו רבא ׳ל ןתי ׳מ
!רמותה ,דקשה ץני הב
י ירבחל" :דלי בתוכ !לארשי ץרא אוה תירבעה ןושלה תייחתל יעבטה םוקמה
ן ושלב םש םירבדמ םידליה לכ יכ ,ימא יל הרפיס תאז םג :לארשי ץראב םינטקה
 :ףיסומ אוהו ".שדוקה ןושלב רבדלו קוחצל :דואמ הפי תויהל ךירצ הז ,שדוקה
ם הו דימת םירוהט םימשה .ץראה לע ץובו גלש ןיאו םימשב םירוחש םיננע ןיא"
ם ירפסמ םיחא ינש .(1901 ,׳א ןויליג) ״ומש תא יתחכש ...עבצ םהלו דואמ םיהובג
ם היתובא רשא ,תירבע רבדל םיעדויה םיבוט םידלי וניאר םש" :י״אב םרוקיב לע
, םתיב ינבל לכוא םהל ןיאו הדובע םהל ןיא התעו ,תובשומב המדאה תא ודבע
ך ורעל םיעיצמ םה .(1902 ב״ל ןויליג) ״ןיאו םחל םישקבמ םיבוטה םידליהו

ן ב ינא" .הבר איה ,םיאבה םיבתכמה יפל ,תונעיהה ןכאו ,י״א ידלי תבוטל תיבגמ
א יה יכ ,לארשי ץרא תא דואמ ינא בהוא" רחא דלי בתוכ "הנש הרשע תחא
י נא אנקמ .תאזה הדמחנה ץראל עוסנלו לודג שיא תויהל ינא ץפח המו ,ונצרא
ד לי .(1901 ,ו״כ-ה״כ ןויליג) ״הרקיה ונצראב ויה רשא ןודרוג שאוהיו השמב דואמ
ד חא בתכמ קר היה םיברה םיבתכמה לכ ןיב" :םמותשמ ,טרופקנרפב בשויה ,דחא
י כ ררמא םירמוא ןה ,דואמ ייניעב אלפיי הזה רבדהו ,לארשי ץראב בשויה רענמ
ע ודמו השודקה ונתפשב ורבדי רבד םג יכ דע ,תירבע בטיה םיעדוי י״אב םירענה
ד ואמ המ !םהירבדל וננה םיאמצ המ ,ל״וח ינב ,ונחנאו ?המואמ ונל םיבתוכ םניא
ם יארוקה :תעדל ונא םיצפח .םתוא תואצומה תאו םהייח יכרד תא תעדל ץופחנ
ר קיבש דליה .(1902 ,'ל ןויליג) ״?םש םהיקחשמ המ ?׳ידוהי׳ םהירחא המש םג
ל דגנ רשאכ זא ,בטיה הב רבדלו ונתפש תא דומלל םיכירצ ונחנא" :ביגמ ץראב
ה מ רבכ עדנ זא ,בטיה הב רבדלו ונתפש תא םיעדויה םיבוט םירבעל היהנו
ם על הב ונייהו ,השודקה ונצראל יאדווב בושנ זא (...).ונמע תא עישוהל תושעל
ו נמעל תולודג תושעל לכונו ,םייתימא םירבע ונלדוגב היהנ זא יכ ,הנושארבכ
.(1902 ,ב״ל ןויליג) ״!ונצראלו

ץ ראל היילעל הנכהכ תירבעה תורפסהו הפשה דומיל תא םיאור םידליה :תורעמ
ם יריעצה םיבתוכה ךא ,רתויב טעומ זא היה ץראב תובשומה רפסמ .לארשי
ם ידוהיה ומכ שממ ,הנחמה ינפל םירבועה םיצולחכ תובשומה ידלי תא םיאור
ה פי איה י״א :דועו תאז !תושודקה םירעה עבראב םידמולה תקזחהל ומרתש
, םירוהטה הימשו המילקאו ,תידוהיה הרייעב םהירוגמ תומוקממ דואמ הנושו
...הינב תבישל הפצמ איהו
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j m v t ןטץ ם^ע״ב"
ד ואמו ,רעיב ץיקה ןועמב יתבשי רבעה ץיקב" :בתוכ הרשע תחא ןב דחא רענ

, םיצעה דחא תחת יתבשב יתחמש התיה הלודג המו .הזמ יתעגעגתה דואמ
ת בהא׳ :םירופיסה יינעב ןח ואצמ דואמ דואמ "ןטקה םלועה" תא םש יארוקבו
( 1901 ט״כ ןוילג) ׳ןטקה קלב׳ רופיסהו ׳ויתס תדגא׳ רישהו ,׳הפיה הוח׳ ,׳םא
" ןטק םלוע" וננותע תא םג ארוק ינא התע" :ותדות תא עיבמ היצילגמ והשמו
א ל רשא ,םידבכנה םירפוסהל הדונ הבה .םיפיה וירופיסו ויריש לע דואמ גנעתמו
ם ויה יכ" :תרפסמ תחא הרענ .(1901 ,ו״כ־ה״כ ןויליג ״ןטקה ונמלוע תא םג וחכשי
ם ירפס יל ויה אל הנה דע לבא .םירבע םירפס ארקא ברעבו ,תרפותו ינא תבשוי
י תוארב יתחמש הלדג ןכל .(היירפס) ׳ארקמ תיב׳ ןיא ונריעב יכ ,ארקמל ,םילק
ם לועה׳ תא ארוק ינא התע” :רחא דלי רפסמ ךכו .(ג״כ ׳סמ) "!׳ןטקה םלועה׳ תא
י רומל רישה תא יתרפיס ינאו ,דואמ ייניעב ןח אצמ ׳תודגא׳ רישהו ׳ןטקה
" (תירבע) רבע תפשב רועישה תעב ימע רבדמ הרומהו .תורחא םילימב תירבעל
.(1901 ,׳ט ןויליג)

ת וריצי םהינפל ואצמש תירבע ידמולל רצוא היה "ןטק םלוע" ןועובשה :תורעה
. קודקדב לוגרת םשל ובתכנש תויתוכאלמ תוריצי אלו ,תירבעה הפשב תוקתרמ
ה תוחתפתה תניחבמ .םירומל ןיינעמ הארוה רמוח ושמיש םג ןועובשב תוריציה
.דבכנ םוקמ "ןטק םלוע״ל שי תוצופתב תירבעה םידליה תורפס לש

ףטץ ם$>ע״> חדש
ה לעש רחאל .ותישארב םודאה אבצב הגולפ דקפמ היה (1952־1890) הדש קחצי

 תמחלמ יאיבצממו (1945-1941) ןושארה ודקפמו ח״מלפה ידסייממ היה הצרא
ה יה ,גרבדנל ותחפשמ םש היה הצרא ותולע םרטב רשא ,הדש .תואמצעה
ן ודרוג השמ ירבד לע ביגמ אוה ובתכמב J1 ןב ותויהב ״ןטק םלוע״ לש ויארוקמ
ל כ ועדי רשאכ יכ יל תרמוא ימא" :(1901 ,׳י ןויליגב) ךכ בתכש ,השרוומ עשתה ןב
ק ר אל חקייו חישמה אובי זא ,תירבע םלוכ ורבדיו שדוקה יבתכ תא ונמע ידלי

ת וצראב תולגב דוע היהנ אלו ,לארשי ץראל ונמע ידלי לכ םגו יתוא םג יכ ,ךתוא
ב תכמה) ןודרוג השמ לש הז ובתכמ לע (הדש) גרבדנל קחצי ביגמ ךכו ."תוירכנ
ל כ ורבדי רשאכ אובי חישמה יכ ךבתכמב ,ןטקה יער ,תבתכ” :(ואולמב ןאכ אבומ
, זא אובי חישמה יכ םירמוא םיאיבנה .טעמ תיגש לבא .תירבע לארשי ירענ
ך פושה לכ יכ ,םד ךפשמו םחליהמ ולדחיו םהיניב םולש םישנאה לכ ושעי רשאכ
ל ש רודב םא יכ םיחצור לש רודב אובי אל חישמכ קידצ שיאו ,חצור אוה םד
םיכלוה םישנאה יכ ,ךנעא ־ ׳יתאזכ תע אובת אל ילוא׳ :לאשת םאו .םיקידצ
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ה תעו ,םד-יכפוש ויה םינש יפלא ינפל םישנאה .רודל רודמו הנשל הנשמ םיבוטו
י לוא .יתעדי אל ־ תוטעמ וא תובר םינש דועב חישמה אובי םא .זאמ םיבוט םה
ם לוא .םיקידצל ויהו םד ךופשל ולדחיו םישנאה ומכחי םא ,תאזה הנשב םג אובי
, ה״ל ןויליג) ”וננה םירבע ןכ לע יכ ,תירבע רבדמ ינא םגו ,דואמ בוט תירבע רבדל

.)1902
ם ישנאהש "האור" אוה דואמ תימיטפוא איה קחצי דליה לש השיגה :תורעה
ל ש האושה תא ,ןבומכ ,וזח אל ,םידליה םהיתובקעבו ,םירגובמה .םיבוטו םיכלוה
י נבל היינפ םצעב איה קחצי רענה לש ותבוגת !םיעבראהו םישולשה תונש ףוס
ל רוגה לש הינוריאה .םהיניב תומחלמה תא קיספהל (םידוהי ,אקווד ואלו) םדאה
ל בא ,לארשי תנידמ לש התמקה ןעמל המחלמב ןייטצמ אבצ שיא היה הדשש איה
. םיברעה םע םולשה ירחוש לאמשה יגוחב ליעפ היה ל״הצמ ררחתשהש ירחא
א לו תיגולאידיאו תיכרע התייה ותשיג ,ןודרוג השמ לש ומא ירבדל דוגינב
ר חבמה חורב ,ובתכמ ףוסב ריכזהל חכוש וניא אוה לבא .תיטסימ-תיזויגילר
."וננה םירבע ןכ לע יכ" תירבע עדוי אוה םגש ,ליעל אבוהש

ם ינשב הניוובו השרווב אציש ,רודגיבא־ןבו ןודרוג ל״ש תכירעב "ןטק םלוע" "
.1902-1901

י מע ,׳א ךרכ 4988 ,א״ת ,״1948־1900 ,תירבעה םידליה תורפס״ ,קפוא לאירוא *
.181־177

.ןודרוג ל״ש רודגיבא־ןב םיכרעה 4985 ,א״ת ,םידלי תורפסל קפוא ןוקיסקל *
, המדקהה ךותמ ,"ורבשו םולחה" ,הדוהי־ןב רזעילא ,(ךרוע) ןוויס ןבואר *
.7 ׳מע 4978 ,םילשורי
ו חלשש תוריציה יארב םיירבע םידלי ינותיעב תוינפתו תומגמ" ,בגר םחנמ "
.41-27 ימע 4992 ,א״ת ,״תויופקתשה ־ םידלי תורפס״ ורפסב ,״םהינותיעל םידלי

46



K >T»1־rq ■ר»ס»
 ,חורה בג לע העוב
ם ירויא ,רדק תידוהי הבתכ
ת אדוה ,סמנמ ילט
, 2007 ,םילעופ-תירפס
. דקונמ ,רפסוממ אל
.ךרה ליגל

 קחשמ ךות התדליו םא ידי לע ףתושמב רצונש רופיס והז
ל כב תואור ןה .תספרמה לע ןובס תועוב תחרפהב ףתושמ
א לש תחא ןובס תעוב .ןוימדה יפ לע ,רחא הארמ העוב
ת ונוש תונומת האורו חורה בג לע עסמל תאצוי הצצופתה
א תבס ,יטמלד בלכ ,הכוב קונית :תרפסמו תניימדמ העונש
. םי תפש לע דליו תלכוא החפשמ ,התדכנל הפצמה הדדוב
. הנבה יאלמו םימיענ ,םישיגר םיסחי שי תבל םאה ןיב
ה עובה .םיארוקה ןוימד תא חתפמ העונ לש רצויה הנוימד
ד ליה ןוצר תא תלמסמ הלעמלמ לוכה האורו תפחרמה
ח״ל .םלועה תא תוארלו ףועל

 ,ןורקה בנשאל רעבמ
, סלרפ םהרבא טרכור בתכ
, רוק לואפ הפיטעה רוד
, ג״סמת ,םמו די תאדוה

.ימע 124
.׳ח-׳ז תותיכל

ט רגרמ ומאו סלרפ טרבור .האושה תונורכיזב קסוע רפסה
ת א ראתמ רפסמה .באהמ וקתונו הירטסואמ ושרוג
, יסרמב םירוגמו החירב ,תפרצב םינוש תונחמב םהילוגלג
ע ודיה יסנרד הנחמ ,תונשלה בקע תופידרו הסיפת בושו
, הלילח רזוחו ,םיבוט םיתפרצ לצא טלקמ םוקמ ,הצמשל
 האלמתמ םאה .ץיוושואל תבכרב םתחילשו םתסיפת דע
ב נשאל דעבמ טרבור קרזנ תפסונ השיא םע דחיו ,הזועת
ם ירכיא יתב ןיב ומא ילב וילוגלג םיליחתמ ןאכמ .ןולחה
ה חפשמב לדגו ,ץייוושל חרבומ אוה ףוסבלש דע ,םייוג
. וירוהכ םאה תאו באה תא האור אוה הבש ךיריצב תנמוא
ן ורקה בנשאל דעבמ ותכלשה תייעב תא הלעמ רבחמה
ן כ ומכ .הלרוג תעידי יאו ומא לש השעמה תנבה יא ךות
ץ יוושל רבעמה לש םיברה םיישקה םיראותמ
. םיטילפ ינפב היתולובג תא הרגסש "תילארטיינה"
ח״ל .רעונ ינבל םיאתמ רופיסהו ,בר ןיינעב ארקנ רפסה

.ןרק הדע - ק״ע ,העושי לעי - י״י ,יאני תימולש ־ י״ש ,בבוח האל ר״ד - ח”ל :ארקמ
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 ,?םישבכ קד המל
, לגס-גלפ המענ םירוי?
, 2004 ,ריכד תרנכ תאכוה
 .דקונמ ,רפסוממ אל
.יא התיכלו הכוה ןגל

 ,ילש אבא הז
, ןייסמלג הקנר הבתכ
, ךרל הילג םירויכ
, םירפס ינד תאכוה

, ימע 2005, 95
.דקונמ אל
,׳ח-׳ו תותיכל

 ,אל םעפו היה םעפ
, יחרו תירונ הבתכ
, יקסנולפ דוד םירויכ
 /תונורחא תועידי תאכוה
 ,דמח ירפס

 .דקונמ ,ימע 55,2004
.יא התיכלו ןגל

ו מאו ,םדריהל חילצה אל לט .הנישה ינפל לש רופיס והז
ם ישבכ רופסל ליחתמ לט .םישבכ רופסל ול העיצה
" ?םישבכ קר המל" :לאושו בצ עיפומ זאו ,םינוש םיגוסמ
. תופרי׳ג םג רפוס לט .הפרי׳ג העיגמו ,םיבצ םג רפוס לט
ת א םיקחמש םייכותו םיפוק ,תודפרק וירחא ,ליפ עיגמ
, תודפרקה רוקרק תא םיליפה תאירק תא ,םישבכה תויעפ
ך כו ,לט לש הריפסה תא וליפאו םיפוקה תוחווצ תא
ם לוכ תא תחלשמ הנושארה השבכה .םדרנו ףייעתמ
ה ל העיצמ ןושיל החילצמ הנניא הדפרקה רשאכו ,ןושיל
".םידלי ירפסת זא" :השבכה
י לעב תא םישיחממ םירויאה .יטסירומוהו ביבח רופיס והז
ח״ל .הריפסה תאו םייחה

1 1-ה תב הקיא ןיב םייטנלוויבמא םיסחי לע רפסמ רפסה
ל א םג .הרפס תיבב תרשכ לבקתמה לטבומ ,היבא ןיבו

ך כל .האנקו הבהא לש ,יכרע-וד אוה הסחי תלייחה התוחא
ר דה״מ רעונה ינב ןיב םייתורחתה םיסחיה םיפסונ
, הקיא .םיסחוימהו םירישעה ,למרכהמ ולא ןיבו "למרכה
ץ לאנה היבאבו הירוגמ םוקמב תשייבתמ ,"רדה״ב הרגה
א בא אל הז" :ותוהז תא הריתסמ איהו ,תרשכ דובעל
 השק בל ףקתהב הקול היבאשכ לח הלילעב הנפמה ".ילש
, ןיבר חצר םויב הרוק הז .ודבאל הלולע איהש השח הקיאו
ה קיא .יטרפ ןוסא תמועל ימואל ןוסא הז דגנכ הז דימעמו

, בוהאה היבאב דוע תשייבתמ הניאו ,הנתשמו תרגבתמ
ב ר ןיינעב ארקנ רפסה .םשגתמ למרכב רוגל המולחו
ם יישפנ םיבצמל תרבחמה לש התושיגר תא שיחממו
ח״ל .םינווגמ

, תונכשב םירגה םינוליפ ינש ןיב קחשמ לע רופיס והז
ן וויכ ,דרפה ילב דע תקדהתמ םהיניב תורבחה ובש קחשמ
ת ימוק היצאוטיס יהוז .םירבחתמ םהלש םיקדחהש
ם עפ" ־ דחאה :םינושמ םהיתומשש םישנאומ םיגוליפל
. םינטק םידלי םילבלבמש תומש ,"אל םעפ" ־ ינשהו ,"היה
םהלש םיקדחה ,הז לש ותיבב הז םיחראתמ םה
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 ,יקוא אבס
ד חכ הקבר הבתכ
, גנדחססוא
, ןור חא םירויג■
, 200? ,םינווג תאתה
. דקונמ ,ימע ?0
.׳א התיכלו ןגל

 ,רוג יתיצר ךכ לכ
, קנאפ תידיע הרייגו הבתכ
/ תונורחא תועידי תאגוה
, ימע ?5,2004 ,דמח ירפס
.דקונמ
.׳א התיכלו הנוח ןגל

.םהיניב דירפהל תושקתמ תוהמאהו ,םירבחתמ
ם יקודהה תורבחה ירשק תא ךכב ןייצל התצר יחרז תירונ
ה ז קחשל קיספהל םהלש ישוקה תאו םידלי ןיב םירצונה
.הז םע
ל ש םהיקחשמ םע והדזי רופיסל םיניזאמה םידליה
ם ישוע םג ךא תצק םיבר םנמאש ,םישנאומה םינוליפה
ח״ל .םיילענ תספוקמ ןורטאית םינובו לזאפ

ל ע ערואמה תעפשה לעו אבס תריטפ לע רפסמ רפסה
ז ע יוטיב וב ןתינש ןושאר ףוגב רופיס והז .רחש ,דכנה
ם יסחיה םיראותמ ןושארה וקלחב .ובסל דכנה תבהאל
ה פש ,םיפתושמ םיקחשמ :הלח אבסש ינפל םימחה
ה סנמ רחש ןטרסב הלוח בסה רשאכ .םידחוימ םייוניכו
.לשכנ ךא ,ותבהאב הלחמה תא ריבדהל
ם יעוגעגה תאו הריטפה תא ראתמ רפסה לש ינשה וקלח
ה אור אוה המו אצמנ אוה ןכיה םירוהרהה תא ,בסל םיזעה
ם לוחו ןיימדמ רחש .רחש לע רמוש אוהשכ הלעמלמ
 קחרתמ אבסה וילא ברקתמ אוהש לככ ךא ,רזוח אבסש
ו תנומתו בלב ותא אצמנ אבסש שח רבודה דליה .ונממ
.ותוא היחמ
ח״ל .תיארקא הזירח םע םירצק םירוטב בותכ רפסה

ו תהימכ לעו םייח־ילעבל דלי תבהא לע רפסמ רפסה
ו תואש" םיבלכ רוג הצור דליה דחוימב .דמחמ תייחל
. תובר םימעפ וירוה ינזואב וז ותשקב לע רזוח אוה ."בהאי

א רוקה ךכו ,םהיאצאצ תאו םינוש םייח־ילעב ול םיעיצמ
ל לוש דליה .םינוש םייח־ילעב לש םירוג לש תומש דמול
ם וי תגיגח לע רתוומ אוה ףוסבל .תועצהה לכ תא
ו תבהא תראותמ .םיבלכ רוג ול םיאיבמ וירוהו ,תדלוהה
ו ירוה םג ףוסבל .ותא ןשיו וידימ לכואה ,רוגל הזעה
.וילא םירשקנו רוגה תא םיבהוא
ח ור םירשמו ,דואמ םיפי תרייאמה-תרבחמה לש םירויצה
ח״ל .רוגל בלכה ןיב תידדה הבהא לש

49



 ,תב יא ןב
, ןרק הרינ הבתכ
, ץכ רנבא םירויכ
, 2004 ,םיארוק תאכנה
. דקונמ ,רפסוממ אל
.,ב-יא תותיכלו הבוח וגל

, תומשב םויכ םייקה שוטשטה :ונכות לע דיעמ רפסה םש
ה עפות וז ןיא םנמא .תונבלו םינבל םינתינ תומש םתואשכ
ם ינבל ףתושמ דימת היה החמש וא הנוי םשה ןכש ,השדח
; םיפתושמ םיבר תומשו ,המזגה שי םויכ םלוא .תונבלו
ד ועו רמות ,רחש ,רמוע ,רפוע ,לאינד ,לבוי ,תימע :לשמל
, ןושאר ףוגב רופיסה תא תרפסמה ,תימלוש .הברה
ה דיח וניאו תב לש קהבומ םש אוה המש :תלכסותמ
ן בל ־ הנווכה ימל םהיבגל ריהבהל ךירצש תומשה ראשכ
ף וסבלו תדלוה ימיב ןגב לובלבה תא תראתמ איה .תבל וא
ו ארקי םא :םירחאה לככ תדחוימ תויהל ידכ אצומ תאצומ
" תב ילוש וא ןב ילוש" ולאשי הביחה םשב ילוש הל
.גוגחי לובלבהו

ת יטסירומוה ךרדב תיוושכע היעב הלעמ רופיסה
ח״ל .תניינעמו

 ןוליו ירוחאמ
,םיקסרפאה
, ףיסא־ןהכ תימולמ הנחכ
, לאירנק ןולא יל-ל>ג םירויכ
, דחואמה ץוביקה תאכוה

. דקונמ ,ימע 2004, 40
.םירגובמל םגו ׳ד-יא תותיכל

ם המו םייטסירומוה םהמ ,םיריש השולשו םישולש רפסב
ן כות .םמע ההדזי רגובמה ארוקה םגש הגונ הטנאופ םע
ל ודג סורואזוניד ןיימדמ ןטקה דליה :םירישהמ םידחא
ן טקה חתפמה תרתסה ;ונכשל ידכ ריקה תא זיזהל ךירצש
ל ש/אובחמה ןכיה ונחכש" ךא ,לודג חתפמב "ותליענו

ג דה םא םג ,גד גודל חילצמה דליה תחמש ;"ןטקה חתפמה
י תייה אל/םעפ ףא" - לכסותמה דליה ;(״ילגד״) טלמנ
ב כושה דליה ;"חרובש דליה יתייה דימת/,חצנמה דליה
. ולש אבא לש רדחב רגש "רחא אבא" לע בשוחו ותטימב
. .םוסקא" :גירח דליל זמר שי "םסוק היהאשכ" רישב
ד חא לכש חותפ ףוס םע ריש ,"רבדיש /אבא ,אמיא דיגיש
ה פשב תיריל הריש יהוז .ויניע תואר יפל ושרפל לוכי
ך ירצ/רישה ליבשב" :הבורמה תא קיזחמ טעומ ,הטושפ
ק פס ןיא ".םימש הברה הברהו/םימ תצקו/םחל תצק
י אדכו רפסה תיבב דמליהל םייואר רפסהמ םיבר םירישש
.םהב קימעהל
ח״ל .ןייטשגרב היגפ סרפב הכז רפסה
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 ,קתרמ עסמב ק׳ג
, דעלג לג בתכ
, קייק ינוד םירויד
, 200? ,רתכ תאדוה

. דקונמ ,ימע 162
.׳ו-׳ה תותיכל

ל ׳גנו׳גב דלונש יכותה לש ויתואקתפרה לע רפס והז
ל אבודנס ,םיער םישנא ידיב דכלנו הקירמא םורדב
ץ ראל םיפסונ םיכות םע רכמנו ,החודה החרוחו לוונמה
 הסנמ אוה .בר לבסו םישק םימי וילע םירבוע .הקוחר
ת ויח יבהוא רעונ ינבש דע ,בושו בוש ספתנ ךא ,טלמיהל
ה וולמ הבישה .ותדלומ ץראל הרזח סוטמ לע ותוא םילעמ
ם יכות דוכלל םיסנמ םיערה םישנאה יכ ,בר חתמב
ע יגמ ק׳ג ןורחאה עגרב .ק׳ג לש ומא תא םהיניבו םיפסונ
ת ועצמאב .םידכולה תא סינהלו הררחשל חילצמו
ע רה ןיב קבאמה תא איבמ רבחמה םישנאומ םייח-ילעב
ל ש ראותה תומשש לבח .חתמ הלוכש הקתפרהב בוטל
ח״ל .םימיאתמ םניא תויומדה

 ,םיליעמ השולש
, ן״טמואלכ הרמ תנתכ
ה רמ הפיטעה רויד
, ןייטמואלנ
, ד״סמת ,םמו די תאדוה

. דקונמ אל ,ימע 107
.׳ח-ד תותיכל

ת ב הרש התבו םא לע יפרגויבוטוא האוש רופיס והז
. היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע ןילופב תורקבמה רשעה
, וליאוה אל הזכ ןמזב עוסנלמ םאה תא אינהל תונויסינה
. העיסנה תארקל הלביקש שדחה ליעמה לע החמש הרשו
ת סונמ תעבו ,בוקרטויפ הרייעל ןאוב םע הלחה הצצפהה
ת וכזב .םירז ןיב הרתונו המאמ הרש הדרפוה החפשמה
ה תחפשמ ינב תא האצמ איה ןפוד תאצויה התיישות
, ביבסמ תונכסה ,וטגב הייהשה .םמע הדחאתהו

ה חפשמה יסחיו םאה לש תינמזה התוטטומתה
ה יבא לא הרש לש םיעוגעגה ירואית לא םיפרטצמ
ם אה ףוסבל הגישה יטירבה ןוכרדל תודוה .ביבא־לתבש
ה שק הייפיצו תואלת רחאל ,ןילופמ האיציה תושר תא
ת א היתואקתפרה לכב האור הדליה .ינמרגה לשממה תיבב
ה עיסנה תויווח לש רופיסה .ול הדומו לאה תחגשה
י רואית .קתרמ לארשי ץראל הרזחב היינאבו תבכרב
ח״ל .םיילוש םה םמצע האושה
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ב כוכ ירותסמ
,תוומלצ
,ןמפוק תנע הבתכ
, רטקילס דעלג הפיטעה רויג־

/ תונורחא תועידי תאדוה
. ימע 200, 408 ץ ,דמח ירפס
.ף-׳ה תותיכל

י דכ היסקלגה יבחרמל הסיט לע ינוידב "עדמ" רופיס והז
ם יבר דועו ,יעור לש ומא .ץראה רודכב תויעב רותפל
ם יאפורה .םהיתונורכיז תא דחא םוי םידבאמ ,התומכ
י דע ותרבחו יעור .הלחמה רשפ תא םיניבמ םניא
ם ילבקמ םה ובש בכוכל םיסטו רואיכלמ םע םירשקתמ
ר רבתמ .עשרה תוחוכב םחליהל דציכ הכרדהו תומישמ
ו באשנש תונורכיז לש היירפס תמייק תוומלצ בכוכבש
ר ואיכלמו יעור ,ידע .םיבכוכה לעש םירוצימו םדא-ינבמ
, תוער תויומדב םילקתנ ,תובר תואקתפרה םירבוע
ק וסיעב םימשאומ ,ריווא ידדוש תייפונכ ידיב םיפטחנ
ת ומולעת םיחנעפמ ,הצירע הכלמב םיקבאנ ,םיפשכב
י נפל םירופס םימי תוומלצ בכוכל םיחלשנ ףוסבלו ,חצר
ת ונומתב םילקתנ םה םש .קנע דיאורטסא וב עגופש
ח תמו הבר היישות ךותמ לפואה תוחוכב םיקבאנו ,העווז
.בר
א והש ,רפסהמ הנהיי תוינוימד תואקתפרה בהואש ימ
י נרק תמולעת" ,ןמפוק תנע לש ןושארה הרפס לש וכשמה
ח״ל ."שמשה

י נור) תורב ענ ןוליו
,(ינופ
ר ויד ,רימ רדמס הבתכ
, ןומדק הניססירכ הפיטעה
/ תונורחא תועידי תאדוה
, 2004 ,דמח ירפס

.דקונמ אל ,ימע 260
.,ז-יו תותיכל

ם הו ,סורה תיבמ םידלי םה 9-ה ןב היחא ןרואו ינור
, תכלל ןאל םהל ןיאש םידליל ןועמ ,"םח תיב״ל םירבעומ
ל ש היעוגעג םיראותמ רפסב .םאה תא חצר באהש ירחא
ב אה תא תניימדמ איה .היבא לע הסעכו המא לא ינור
ה תוא הכירדמ םאהו ,חורב ענה ןוליווב היפ רותב
. תומוד תויעב םהל שיש םידלי םייוצמ ןועמב .הישעמב
ת יבה־םאב םירזענ םה ךא ,תיטיא םהלש תומלקאתהה
ת א הסכמה "ינופ" שי ינורל .תיטפמיסו המח תומד ,הרינ
ב ותכ רפסה .תוארל הצור הניאש המ תא ריתסמו היניע
ח״ל .הלילעב חתמה תא תותיחפמה תוזירחבו תוכיראב
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 הטילחמ תילג
,טילחהל
ת פקרו םימחר לאקזחי ובתכ

, ןמיו דירגניא םירויא ,םימחר
 /תונורחא תועידי תאדוה
, 2004 ,םינמור תרדס

.דקונמ ,ימע 29
.׳א תותיכלו םינגל

 ,הלילה עצמאב רוצי
, ריתע למקמ הואנ הנתכ

, יתפרד תירונ םירויד
, םיארוק תאדוה
 .דקונמ ,רפסוממ אל
.׳א התיכלו ןגל

,הנטניטניטק
, רזעלא לט בתכ
 ,ןמסורג הרואיל םירויד
, םילעופ-תירפס תאדוה

. דקונמ ,ימע 2004, 51
.יב-׳א תותיכל

ד וחייבו ,םיבר םישנא לצא תמייקה היעב הלעמ רופיסה
ר קוב לכ שי הנטקה תילגל .טילחהל ישוקה :םידלי לצא
ם ע רצחב קחשל המבו לוכאל המ ,שובלל המ :היעב
ה דיספמ איה תובשחמו םיקופקפ בורמו ?םירבח
ת ועצה בר ןחב םילעמ םידליה ?תושעל המ ...תרחאמו
ת ויורשפאה ןיב הריחב ידי לע הל ורזעי םידליה :תילגל
ה בכשב ,ךכו ."!תרהממ תילג ,וזרדזה לבא" ,תונושה
, תוטלחה לבקל הל ורזע ובש םוי ירחא ,ברעב הטימב
א ל וז טילחהל םימעפל" :תמכסמו םידליל הדומ תילג
".הלוכי ינא םגו ־ יאדכ הז לבא ,הלק המישמ
ם ירויצב הוולמ אוהו ,הצופנ היעב לע ,בושח רופיס והז
ק״ע .רופיסב הפי םיבלתשמה םיינועבצ

ל א תולכתסמה ,דיב יבוד םע ,הדלי לש תולהובמ םייניע
ה ואנ לש הרפס תא רטעמה רויצה והז ־ ץוחבש ךשוחה
ע צמאב רוצי" :דיחפמ תצק ומש םגש ,ריתע-למקמ
ת רפוסה ךכ רחא ...הלחתהה קר יהוז ךא ."הלילה
ם ירוההו ,בלכ לבקל הצור קפא :עודי רופיס ונל תרפסמ
ר מצ רודכ ול בנגתמ דחא ךושח הלילב ,הנהו .םידגנתמ
ה שוע המו .עוצפו ןטק בלבלככ הלגתמו ןולחה ךרד ןטק
ם ירבח תרזעב ,םייתריצי תונויער המכ ?קותמה רוגב קפא
, ותליחתב דיחפמ תצק רופיסל םיאיבמ ,תדחוימ תננגו
ק״ע .בל םמחמו בוט ףוס

ש י התיכב םירבחה לכל .הנטק תוחא דואמ הצור הילתע
ת סייגמ הילתע .הדיחי תב איה קרו ,םינטק תויחאו םיחא
ת קוניתל גואדל הירוה תא ענכשל ידכ אתבסו אבס תא
ת וחא שי הילתעל :תמשגתמ התלאשמ תמאבו ,השדח
א מיא ...םואתפו ,ךפהתמ לגלגה עגר ותואמ ךא .הנטק
. ..יוכו םילויטלו הניגנ ירועישל יאנפ ןיא ,םיקוסע אבאו

.החפשמ לכב תולגתמה תוליגרה תויעבה
. עבש תב הדלי לש התואר תדוקנמ םייחה לע רופיס והז

ע גיימו ךורא תצק אוהש הז רופיס םיוולמ םיפי םירויא
ק״ע .םיריעצ םיעמושל וא םיארוקל

53



 ,בוט רקוב
, ללה ׳ע בתכ
, תרפא לכימ םירויד
, דחואמה ץוביקה תאדוה

 .דקונמ ,ימע 2004, 45
.׳ב-׳א תותיכלו םינגל

 ,תוריח לע םלוח טומק
 תאדוה ,ןורמ הגונ הבתכ
, דמח ׳רפס/תונורחא תועידי

.ימע 2004, 224
.,ט-יז תותיכל

 ,ףושניה תאירק
, ןסאיה לראק בתכ
, תקרב תיליל תילגנאמ

, 2004 ,הידמא תאדוה
 .דקונמ אל ,ימע 256

.םייניבה תביטחל

ל ש םיעודיהו םיבוהאה ויריש לש השדח הרודהמ יהוז
, תוננערבו תולילקב םינייטצמ םירישה .ללה ׳ע ררושמה
ת וטילקו תורצק תורושה .םיבר ןושל יקחשמ םהבו
ל ע בבחתת השדחה האצוהה יכ קפס ןיא .רומוה תואלמו

ה רודהמה .םהירוהל תוחכשנ ריכזתו םיריעצה םיארוקה
ר פסה תא הרייאש תרפא לכימ ידי לע תריואמ השדחה
ק״ע .םינש תורשע ינפל ירוקמה

י נב לש םהיתורוק ךשמה אוה ןורמ הגנ לש יעיברה הרפס
ל ש התבהא רופיס ירחא הבקע רומיל .החפשמ התוא
ל ע לוכה" ,םדוקה רפסב סומע הרבחל ,תוריח ,התבס
, לבוי ,ודכנ תא תשגופ איה הז רפסב וליאו "תוריח
.סומע ובס לש ונמויב האירקב התוא ףתשמה
ן יבל ונימי לש םיריעצה לש םהיתויעב ןיב ענ רופיסה
ך כ לכ םיימוי־םויה םייחה .זא לש םינמויב רפוסמה
א ל תודרפהו תובזכאה ,םיעוגעגה ,תובהאה ךא ,םירחא
.ונתשה
ק״ע .םירוענה ינבל קתרמו יוושכע רופיס והז

י תלשממ דבוע ־ ויבא .הדירולפל ותחפשמ םע רבע יור
. החפשמה ותאו ,רחא םוקמל םעפל םעפ ידמ רובעל ץלאנ
. "שדח" תויהל לש השקה היווחה תא בטיה ריכמ יור
ל פטנ השדחה םייניבה תביטחל וב עסונ אוהש סובוטואב
ו ניא דחא ףא .רפסה תיב לש םישקה םינוירבה דחא וילא
ו יניע תא ךשומ הכרדמה לע ףחי ץרה דלי .ול רוזעל זעמ
ה צירה ירוחאמ רתתסמ והשמש חוטב אוה .יור לש
.וזה הנושמה
ר ענל ברקתהל חילצמ יור :חתמה רופיס ליחתמ ןאכמ
ת נכסש םידחוימה םיפושניה לע רומשל הצורה ,רזומה
ם וקמב הפאמ תיב תיינב ללגב םהילע תמייאמ הדחכה
א ל הזשכו ,ול קיצמה רענה םע חחושל הסנמ יור .םתויח
א וה טאל טאלו ,ומוקמב ותוא דימעהל הסנמ אוה ךלוה
.שדחה םוקמב ומוקמ תא אצומ
.י״י .תובר תומליד הלעמה ,ןיינעמו ךשומ ,חתמ רפס והז
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 ,ךיסנ לש דוקיר
, הגנו* הד םואה :בתכ
 ,ריאמ םירמ :םוגרת
י רפס/תונורחא תועידי

. ימע 116,2004, דמח
׳.ז-ו התיכל

 ,תרעוכמהו לודג הפ
, םטוא לורק סמ׳ג :בתכ
, רבנע לעי :םוגרת

. ימע 5? 2 ,בירעמ תירפס
.יט-ד תותיכל

 ,שארה לע דמוע השעת
, רבנע לעי :הבתכ
, סטיול רדנסכלא :םירויד
ת רדס/םילעופ-תירפס
, יטע 220,2004 ,םירוענ

.דקונמ

ת לצהב קוסע רחור לש ויבאשכ ,המחלמה תפוקתב
ר זומ רענ רפסה רוביג ,רחור שגופ ,רתסב ,תוממ םישנא
ד בל רג אוה ־ ותואמצעב ותוא םיסקמש הסי םשב
ת ריוואבו רישעה ונוימדב ןייטצמ ,םירוה אלל ,ףתרמב
ו תוא ,רוחשה חרזמב רג אוה .ותוא תפפואה תואקתפרהה
י כ ןעוט הטי ,םימלענו םישנא םיחקלנ ונממ דיחפמ םוקמ
י רופיצ תוכלהמ םש סאקרמ םשב םיסקמ יאל ועסנ וירוה
ן דע ןג ןימ הז ללכבו ,שעגה רהמ םיקתממ םש שיו דודה
(?םנמאה)
. רחור תא דאמ דיחפמש המ ,םילייחב םחלהל ןנכתמ הסי

ה רצוצחה תא ןקתל םיחילצמ ,דחי הברה םילבמ םיינשה
ו מכ תויעבטב ,ללקל דמול וליפא רחור ,הטי לש ויבא לש
.י.ש ...הקיתע תינעוצ הללק !יצ-לאולב רמולו ורבח

ת נייטצמ תיאטרופס ,דאמ ההובג הרענ איה תרעוכמה
ת ונרדנג ץמש אלל ,הפי הניא איה הבוט הדימלתו
ה דיחיה איה אקודו .הליג תונבל תויניפואה תויטקוקו

ו לש תחדובמ הפ תטילפש התתיכ ןב תבוטל הדיעמש
ת א האיבמו תינחצרו המילא תונווכ תרהצהכ תשרפתמ
.הרטשמה
ם שאומה רענ .תומודק תועדו יתביבס ץחל לע רופיס והז
ט עמכ אוהש הלגמ תועטה הררבתהש ירחאו ,תועטב
...םרחומ
י מ ןיבו "תרעוכמ" התוא ןיב רשק הגרדהב רצונ זאו

ן ויסינ ךותמ ידמ רתוי רבדמש רענ לודג הפ הנוכמש
ד לונ תענכשמו הנימא הרוצב .ירלופופ תויהלו בבחתהל
.י.ש .הבהא רופיס וניניע דגנל

ת ונשב םיינשל םאו האושנ השא ,יליגל הרק רזומ רבד
ת ויהל םואתפ תרזוח איה .ביבא-לתב היחש םישולשה
ם ע "רבעל הרזחב" .םילשוריב 1996 תנשב 11 תב הדלי

ת רזוח איה ...ךשמהב הל הרקש המ לש עדיהו ןורכזה
ע ייסמש המ) םימיה תשש תמחלמ ינפלש לארשיל
.אבס תומ ינפל התחפשמלו (היפרואגב הניחבב םילשהל
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 ,ןוימדב עסמ
, יקסנמנא תנע :הנתכ
, םתיל ,ויטוגל לגב1 :םירויכ

. דקונמ ,רפסוממ אל ,2004
.׳כ־יא תותיכו ןגל

 ,ןמזה הרהנמ תרדס
, תימע-רדפ־ןור הלילג :הבתכ
, ןדנמ ,םינוס םירייאמ :םירויכ

9J ,2004 דקונמ ,ימע .
.יה-יג תותיכל

ל ש ותומ תא עונמל ,םיעוריאה תא תונשל חילצת םאה
ה תיכהמ רענל תרחא תסחייתמ איה םאה ?בוהאה אבס
?הלעב תויהל דיתעב ךופהיש
י תלבה םע המלשה לע ,הדירפו הבהא לע הבהא רופיס
, הינש תונמדזה תנתינשכ ךיבמו השק המכ לע .ענמנ
.לוכיבכ
י״ש .םירוענה ינב תא ןיינעי םא קפסו אירק ונניא רפסה

ך יא ?רה זיזהל רשפא ךיא :תונוימד תאלמ הנטקה ילוז
ר ופיסה .דועו דועו ?תמסוק תויהל ךיא ?רופיצ ומכ ףועל
ם ידלי םע ןוימד יקחשמ לש תונוש תויורשפאל ליבומ
ם יעבצב םיאלממו םילודג םירויצה .תיבבו ןגב ,םיריעצ
ת ורעשה תלעב ,ילוז לש התומד תאו םיפדה תא תורוצבו
.ק.ע .םיברה היתונוימדו תולזרוקמה תובוהצה

ם ע םיריעצה םיארוקה תא השיגפמ ןמזה-תרהנמ תרדס
ת רבחמה .ץראהו םעה תודלותב םיבושח תוערואמ
ן ופלטה ,טנרטניאה ידלי ,םיריעצה היארוק תא הריבעמ
ל א תינוימדה ןמזה תרהנמ ךרד - לגורקימהו דיינה
ת רובג ,לדגמו המוח עצבמ ומכ דאמ םיקוחרה םירוביגה
.םיבוטו םירחא הברהו י״לינ תצובקמ םילגומה ,יח־לת
ל ע אירקו קתרמ ןפואב תבתוכ תימע־רדפ־ןור הלילג
ם יארוקה תא תברקמה תיוושכע ןושלב םיקוחר תוערואמ
.איהה הפוקתה לא םיריעצה
ר יאהש סדנהמה :םה וז הרדסב ואציש םינורחאה םירפסה
ט פשמ ,(ריאי) ררושמו ליח ,(גרבנטור) ץראה תא
.ק.ע .סופיירד
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תכרעמל !עיגה

a א ל ,םילעופ תירפס ןיקבח הליה :םירויא ,רתימ הנפד :תאמ ,םייתפשה לע חלמ
.םילוח םידלי לע ,דקונמ
: רייא ,ירורד הנוי ילרוא הבתכ ,קזח תויהל הצור םתוי - לודג תויהל הצור םתוי
.הנובנ הנוזת לע .םינטקל ,דקונמ ,תיטרפ האצוה ,ונריזב באוי

, דוקנ ןרפצ תאצוה ,ולסכ הילוי :םירויצ ,ץנרמופ הקבר :הבתכ ,ןברברה לותחה
.םינטקל ,דקונמ
ת ותיכל ,דקונמ אל ,םשו די תאצוה ץכ לאומש :םירויא רצנ ילא :בתכ ,רקשל רתומ
.תוהובג

, רואל האצוה םירוא ,ץכ יבא :םירויא ןפסירג שאד ירש :הבתכ ,םירזומ תומש
.ןגה ידליל ,םימיאתמ אלו םימיאתמ תומש לע .םינטקל ,דקונמ
, דקונמ ,ריבד תאצוה ,רבוג לעי :הבתכ ,רוק לואפ :ריצו רפס ,םלוע לש יפי
.םינטקל
.םימולצת יוולב דקונמ בבוח האל :הבתכ הננערב תודלי ירופס ,תותה ץע לצב
, דקונמ ,תרנכ תאצוה ,יתפרצ תור :בוצע ,דעלג לטיו יתור תאמ ,תרזופמ תרבג
.םינטקל

ת אצוה ,הבלוב ףלוו :םירויא .יקסבולט׳זד הניד תאמ ,םיאלפה ץע לע הדגא
.םינטקל ,דקונמ ,םיארוק

, דקונמ ,דבוע םע תאצוה ,ןוטבול ןורי :םירויא ,יש הודא תאמ ,...ש יל ריכזמ הז
.םינטקל
ם ע תאצוה ,ןמיזנב המענ :םירויא ,הרובד ןושמש־ןב רבנע :הבתכ ,םימ בהוא םוי
.םינטקל ,דקונמ ,דבוע

, דקונמ ,רתכ תאצוה .ידעלג הרוק :הריאו הבתכ ,רצקדח ליפה לע רזומ רופס
.תוכומנ תותיכל

ת יריא :תילגנאמ ,טאו הנויפו סקליו הלגנא ,םלועה ידלי לש לושבה רפס
.לשבל םיצורה םידליל ,דקונמ אל ,תרנכ תאצוה ,גיווצלדנמ

, תונורחא תועידי ,לאירא ינימינב תאיל :םירויא ,ןרוה הנח :הבתכ ,תיבחב ןר
.םינטקל ,דקונמ ,םינובוד תרדס
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א ל ,דמח ירפס/תונורחא תועידי תאצוה ,יארלא הזילע :תאמ ,תוקיחצמ תוארמ
.םירגובמלו ןוכיתל ,דקונמ

, דקונמ ,דבוע םע תאצוה ,ןיבי םהרבא :םוגרת ,ןפקניא קימ :תאמ ,ןוליגלגו רפיק
.םינטקל

 תאצוה ,ולסכ הילוי :םירויצ ,ץנרמופ הקבר תאמ ,תומוסק תוצראב רקבמ ןרע
.םינטקל ,דקונמ ,דוקנ ןרפצ

, דקונמ ,רבוקיר׳צ תאצוה ,רבוקמ יתור :םירויא ,.א תלייא תאמ ,תלהובמה
.םינטקל

ן מ .רנבייל ילא ,דלפ העו :םימוליצ ,תניע הלמע תאמ ,קרב ינבמ דליה קילומש
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