
'תוומה ,הבהאה ,באכה 

ונייחב ןיאש הנממ הלודג ןיאש תוריהבב וישכע ןיבמ ינאו" 
רשואהו באכה ,תושגרתהה ,תויפיצה םע .הבהאה דבלמ םולכ-אלו 
הבהא םתס וליפאו ,הבהא לכ ,הבהא .הב םירושקה שפנה-חפמו 

.הבהא .תושדח תורדגהל ,תויטאמיתאמ תוחסונל ,םירופיצל 
לע תרבוע ,האלמ ,התוא אלא ,םישקבמ ונא ןיא ונימי לכ ןכא 
לכ הל ןיאש תוריסמלו אצומ-ילב שפנ-מילכל ונתוא תנמזמ ,היתודג 

".המצע איה אלא תילכת 

(.'םשגב תוומ' ,גומלא תור) 

א 

 a* גומלא תור לש הרפיס תא אורקל יל ןמדזנ איהש לכ הביס,
תונמדזהה תא ץימחהל הצור יניאו ,התע קר םשגב תוומ ו₪1 
רפס יתארק אלש בר ןמז הז .יל התיהש היווחב ארוקה תא ףתשל 
ןה המ ,ריבסהל יתלוכי בטימכ הסנא .ךכ לכ ישונאו שיגר ,ןידע 
םשור ילצא ורציש ,רפסה לש תויטאמיתהו תוינכטה ויתולוגס 

תיברמבש ,הפי הפי עדוי ינאש יפ-לע-ףא השעא תאז .הז ןיעמ 
םיעיגמ ונניאו רוחס רוחס םיכלוה ונחנא וללה ''םיחותינ''ה 
"שובלמ-שובלמה" ,ןונגע רמוא ,"שי" אוה םאש והשמ ותואל 
םלענה םרוגה ותוא הז .שובלמ-שובלמה ןיא - "ןיא" אוה םאו 
לש ובצמל שדח שוריפ הקינעמה ,היווחל תיתונמא הריצי ךפוהה 
הרפיסש ,יל הארנ .ותומלו וירוסיל ,וייחל השדח הראה וא םדאה 

.תאזה תוכיאה ןמ םהב שיש םירפס םתואמ אוה גומלא תור לש 
הקירה תיצחמה לע עיבצהל יאדו רשפאו םלשומ רפס אוה ןיא 
ןיזאהל ארוקה תא תובייחמה תוריצי ןתואמ אוה לבא ,סוכה לש 
,םיתיעל ,רתוי ןיינעמ אוהש דאמ בכרומ ישגר םלוע הזיאל בטיה 
םייתרבח וא םייפוסוליפ םירסמ ךילא םיריבעמה םירפסמ 

.םיבושח 

גומלא תור 

רחאל הריציה לש "יעוצקמ" חותינב חותפל יניעב הנוש מ 
תרוקיבה רדס יפל ,השעמל הכלה .תאז ןיעמ החיתפ 
"רקבמ"הש רחאל אובל הכירצ תאז "החיתפ" התיה ,לבוקמה 
הריציה לש החוכ המ טרופמ חותינ לש םיתפומבו תותואב חיכוה 

.התלודג המו 
םייוטיב לע תססובמה תיראטנמגארפ הריצי איה םשגב תוומ 
.תבצועמה םיסחיה תכרעמב םיפתתשמה םירוביגה לש םיידועית 
ןמ תחא ידי לע וילא חלשנ "רמוח"ה ןמ לודג קלחש ,םהמ דחא  .1982 רתכ ,םשגב תוומ ,גומלא תור * 

2ו "םינזאמ" 

תוומה ,הבהאה ,באכה 

גומלא תור 

.1982 רתכ ,םשגב תוומ ,גומלא תור * 
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,היצאטנמגארפ תרוצ וז .סופדל םירבדה תא איבמ ,תורוביגה 
.(רברב חסונ) "היודב יתלב תונמא" לש בצמ תודבל הסנמה 
םירמוחל תידועת תויטנטוא ןיעמ רוציל תשקבמ תרבחמה 
ודמה)תויטנטואה .קהבומב םייטמרדולמ תוארהל ויה םייושעש 
לש "תוילאיר"הש םושמ ,תלפוכמו הלופכ איה רמוחה לש (המ 
תחכומ (ויה לשמ אלו וארבנו ויהש ,לוכיבכ ,החכוהה) םיעוריאה 
חסונ) םמצע םיעוריא םתוא תוריאמה ,תונוש תואר-תויווזמ 
םיאיבמה ,םינוש םיפתתשמ לש תוארה תודוקנמ (ןומושאר 
"תויודע"ה לש תורבטצהה .תויווחה ןתוא לש תונוש תואסריג 
ןייפוא .היה ןכא - היהש המש (לוכיבכ ,בושו) השיגדמ 
ויתורגא •'*,עבשילא לש הנמוי)וללה תויודעה לש יביטקייבוסה 
,סינאי לש ורופיס ,עבשילא לש ,לוכיבכ ,הרופיס ,רדנסכלא לש 

לכל הנקמ (טכיל רודגיבא לש םייניבהו םויסה ,החיתפב תורעה 
ןמ תחא לכ .תיביטקייבוס תונימא וללה תוראהה ןמ תחא 
תמאה תא תפקשמ לבא תידדצ-דחו תישוגיר איה וללה תודועתה 
ןיעמ ארוקל הנקמ איה רחא דצמ .רבודה לש תיביטקייבוסה 
תודוקנ ןיב םירעפה תא אלמל ותוא תבייחמו תעדוי-לכ תוכמס 
תונושה תויומדה .הלוכ תינבתל ולשמ תודחא רוצילו תוארה 
.תיביטקייבוסה הראהה לש היתולבגמו היתולובג תא תושיגדמ 
לש הדוסיבש רקשל תעדומ ינא" :עבשילא ,לשמל ,תרמוא ךכ 
ןושל תטקונ ינא .תויביטקלסה ,םינפה תדמעה .תאזכ הביתכ 
היח ינאשכו ,הביתכה תעשב תינש תויושחרתהה תא היחו ,הווה 

ימע) ".ינוצרכ ןבצעלו ןשרפל תורשפאה יל תנתינ תינש ןתוא 
יל ץוחנש ףסונ ןינע" :"ץבוק"ה םויס תארקל טכיל רודגיבאו (37 
הליחתכלמ .הזה רפסה תיינבב לודגה ישוקה אוה ןאכ ןייצל 
ירהו - הלאה םיטנמגארפה לכמ הנבא ךיא ,הלאשה ינפל הבצינ 
ימע)".ריבס ןינב הזיא - אל ותו םיטנמגארפ ,ידיב היהש המ הז 
תיביטקייבוסה הראהה לש היתולבגמל תימצעה תועדומה .(198 
יטקייבוסה תא השיגדמ תרבחמהש לככ .התונימא תא תקזחמ 
ידיל טופישה תוכז תא הריבעמו התויסחי תאו הראהה לש תויב 
,•ותעדותב ןינב ירמוח ןיעמל םיידועתה םירמוחה םיכפוה ארוקה 
תותימאה ןמ איהש-לכ המלש תמא ומצעל תונבל שקבתמ אוה 
.ול תורסמנה ,המצעלו המצע ינפב תחא לכ תונימאה ,תויקלחה 
לש הירוביגל תרשפאמ הנבמה לש תידועתה היצאטנמגארפה 
.םמצע לשמ תישוגיר תמא וזיא םיארוקה ינפב איבהל תרבחמה 
הליחתכלמ ,לוכיבכ ,ודעונ אל םירמוחה לש לודג קלח ,בגא 
ויתורגאב ןעמנה אוה סינאי) דבלב דחא ארוקל אלא םיארוקל 
המצע הל הליחת ודעונ עבשילא לש היתומישר ,רדנסכלא לש 
השגרה ונל ןיא םוקמ לכמ .(רודגיבא לש ויניעל ךכ רחאו 
,ונל ןתנש השגרה) ץוחה ןמ היתויומדב תננובתמ תרבחמהש 
הקינעמ איהש אלא ('םירחואמ םישוריג'ב עשוהי .ב.א ,לשמל 
הכו הכ ןיב ;הבר היתפמאב ןהירוחאמ תבצייתמו הפ ןוחתפ םהל 

.ןהל הקינעהש היתפמא תדימ התוא ארוקה לצא תרצוי איה 

ידועתה הנבמה לע ומתוח עיבטמ היצאטנמגארפה ןורק *י• 
(הלובאפה) רופיסה ןמזב .דחאכ רופיסב םינמזה הנבמ לעו 
םיינש .םישנ יתשו םירבג השולש ןיב םיסחי לש תכרעמ תראותמ 

רזה תא" ןמורב (רחא לוגליגבו) הז םשב העיפוה ירג עבשילא תומדה ** 
.גומלא תור לש "בייואהו 
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,תחא השאב םיבהואמ ויה (סינאיו רדנסכלא) םירבגה ןמ 
ןימ אוה רדנסכלא .ןאמורב תאבומ הניא התסריגש ,הטיירנה 

וזש רחאל ,השאל הטיירנה תא אשונה ,ףרוטמו ריעצ ןואג 
.םיכרד תנואתב התומל תרחא וא וז הרוצב םרוגו ,וב הבהאתה 
אוה םשמו חור ילוחל דסומב זפשואמ אוה (הדוסה) רפיסה ןמזב 
םחול לש ונב אוה ןורחאה הז .םינאי ,ודידיל ויתורגא רגשמ 
הניאש ,הטיירנהב אוה ףא בהאתהו ופיב לדגש ,ינווי תורח 
םירשקנ עבשילא ןיבל וניב .רז םעל ןב אוהש םושמ ,ול תינענ 
תארקל ססוג אוהשכו םתבהאמ ובזכאתנ םהינשש רחאל םירשק 
תא וילא ארוק אוה (רפיסה ןמזו רופיסה ןמז) רופיסה ףוס 
שריתש ידכו תונורחאה ויתועשב ומע היהתש ידכ ,עבשילא 

.ותוא 

היניעב .טכיל רודגיבא רוספורפה םע םיסחי המייק עבשילא 
,דבאתהל הסנמ איה םייטעבש ,םיקומע הבהא יסחי הלא ויה 
טכיל .רטפנ ,ותעידי אלב ול הדליש ,דליהו הבזע טכילש רחאל 

רשק םג םייקו דבלב םיבגע השעמ עבשילא םע ויסחיב האר 
הדבאתה ותבו ןטרסמ הרטפנ ותשא .הטיירנה םע ףפור םיבהא 
תבהואמה ,תיטסיקרנ תומדכ ראות אוה .ותשא תומ רחאל 
םהל קינעהל תלגוסמ הניא ךא םישנה תא תכשומ המצעב 
ומסרפמ אוהו ייודיוה רמוחה תא עבשילאמ לביק טכיל .הבהא 
םיסחי .םייניב תורעהו םוכיס ,אובמ ,רומאכ ,וילא ףרצמו 
רדסבו תואר-תודוקנ עבראמ ,רומאכ ,םיראומ הלא םיבכרומ 
תכרעמל ומע איבמ םירבגה ןמ דחא לכ .דואמ ךבוסמ םינמז 
ויחא ,טכיל לש ויבא ,רבאה .קוחרהו בורקה ורבע תא םיסחיה 
םיבושח ,ןשיה בושיה ןמ תיטארקוטסירא החפשמל תב ,ותשאו 
תא .ותוא םיריאמו ודי לע םיראומ וללה .טכיל לש ונקויד תנבהל 
רדנסכלאש םשכ ,(28 ימע) ורבע לש רצומכ ראתמ אוה ומצע 
גרהנ ויבאש ,קרוירינב היפאמה יגיהנממ דחא לש ונב ,לגס 
ןידה אוה .ורבע לש רצומ אוה ,ומא ידי לע לדוג אוהו ער ןינעב 
ןכו דסומב הלדגו האושה יטילפ םע הצרא העיגהש ,הטיירנהב 
לש הרבע קר .םחול רכיא לש ונינו תורח םחול לש ונב - סינאיב 
,ילוא ,אוה הלש הווההש תורמל ,וכרצ לכ רהבומ וניא עבשילא 
םיסחיה תכרעמל ,אופיא ,תוסנכנ תויומדה .רתויב שמוממה 
לעמ הברה שרפנ ןהלש רופיסה ןמזו ןהמע ןרבע תואשונ ןהשכ 
דמימו יגולוכיספ קמוע ןהמ תחא לכל שי .רפיסה ןמזל רבעמו 
וז לא וז תוכשמנ ןהשכ .ןהיניב םיסחיה בוציעב לעפומ קמועה 
אקווד ונניא ןרוקמש תוענה ןהמע תואיבמ ןה ,וזמ וז תוחדנו 
ןהיתובא ןיבל ןהיניבש רשקב אלא ןהיניב ישממה סחיב 

.ןלודיג לש תודחוימה תוביסנבו 
.1970 תנשל דעו 1957 תנשמ ערתשמ בורקה רופיסה ןמז 
תרגאהו 1957 תנשמ ןה עבשילא לש תונושארה היתומישר 
וניא רפיסב םינמזה רדס .1970 תנשמ איה הלש הנורחאה 
איהש הבורק תואר תדוקנמ אצוי סופדה תיבל איבמה .יראניל 
ימינפה םינמזה רדס םג .הווהב םייסמו השעמ רחאל טעמכ 
1969 תנשמ תרמישר םידקמ אוהשכ ובבל "תורירש" יפ לע עבקנ 
,ראומ ףצרה לכ .1957ר 1964 תנשמ תומישרל (תירקיעה הנשה) 
רדסב םג .תונוש הייאר תויווזמ םימעפ המכו המכ ,ןבומכ 

םירעפ תחתופה היצאטנמגארפ ןיעמ ,אופיא ,תרצונ םינמזה 
יהוז .ארוקה לש ונוימדל םיחותפ םיבר םיעוריא הריאשמו 
סופדה תיבל איבמה לש הייארה תיווזש ,דאמ החותפ תינבת 
לכה תא ,לוכיבכ ,ריזחהל הסנמה תיטסיקרנ הייאר תיווז) 
םיפתתשמה לש תוישוגירה תויואטבתהה תא תנתממ (תעד ןויפשל 

.םירחאה 

 0
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תיטנמורה הריוואה .יטנמור יפוא לעב יריל רופיס וה *ו 
יהוז .תיטנמורה ההימכה לש ןולשכהו שואיה לע תססובמ ) 
םירטרו לש םהירוסי אל ;"םייטנמור םירוסי" תאטבמה הריצי 
ינרדומ לוגלג והזש שיחכהל ןיאש יפ לע ףא) - תוריעצ תוירטרוו 
לש םתפיאש םצעב ורוקמש לבס אלא - (תירטרווה תרוסמה לש 
ותושי תא םג ילואו הבהא ,תימצע הברקה ,תוריח שממל םישנא 
רוקמש איה תימינפה החנהה .ןתאנהה טרפה לש תיטסיקרנה 
הנושלכ ,"תויטנאמור תויסאטנאפ"ב ,םיפוסיכב אוה םירומיה 
תובהאהש ךכב אוה הבזכאה רוקמש םשכ ;תורוביגה תחא לש 
רושיאל ,תודידבל בערל ,םיינונטק םיכרצל ומצמטצה" תולודגה 
ידכ ,תוינויקיקה ךותב העמטה לש קסופ-יתלב ןויסנל ,ימצע 
לש תוארה תדוקנ .(146 ימע ,םש) ".חצנ לש עגר הזיא גישהל 
תא תאטבמ ,תישארה הרוביגה ,הבר הדימב איהש ,עבשילא 
הבהאב התובהאתה לש ןברק איה .יטנאמורה יוכיסה ןמ הבזכאה 
איהש ךכב םג תפשחנ הילשאה .(ירקיעה ירטרווה לוגלגה איה) 
ותאנהל עשעתשמה ,יטסיקרנ רוספורפ ,המצע ןיבל הניב ,הנכמ 
המחלמב יביאנה רוביגה ,בוכוזב רייפ םשב ,ויתודימלתמ המכב 

'םיינזאמ' 

ארונה רעפה ןמ ,אופיא ,תעבונ תיטנאמורה הבזכאה .םולשו 
רודגיבא רוספורפ - בוכוזב רייפ .ןתודבתה ןיבל תויפיצה ןיבש 
הטיירנה ,סינאיל דוגינב המודמ יטנמור םולח אוה ,טכיל 
הדימב) רתוי תוישממ תויטנמור תויזה ,ילוא ,םהש רדנסכלאו 
אוה .תיאורה תומד אוה סינאי .(תוישממ תויהל תולוכי תויזהש 

.רמה ףוסל דע ויתובהאל ןמאנו יוכיס תרסח הבהא בוהאל ןכומ 
תויחל ,בוהאל תעדויה תיאפרוא תומד ,יטנמור לאדיא אוה 
םלוע"מ תומד וז :תיטנמור תומד איה םג הטיירנה .דובכב תומלו 
עשי-רסח ןברקלו סינאיל יכאלמ לאדיא ןימל הכפהש ,"רחא 
םג .רדנסכלאכ ףרוטמ ןואג תרשל ידכ ,ומצע בירקהל ןוכנה 
איצמהל שקבמה ףרוטמ הזוה והז .תיטנמור תומד אוה רדנסכלא 
אוהש "םייניס םינג"ילע םלוחו חצנה ייח תחסונ תאו "םיליט" 
ךשמש ,הטיירנה לש התומל איבמ אוה ."ריווא"ב לותשל שקבמ 
היהש ,סינאי תא וילא ךשמש םשכ ,םסק ילבחב וילא התוא 
ירותסמה אצומה .ולש סופורטופא ןיעמ הכורא הפוקת ךשמב 
(חור ילוח תיב) ולש רותסמה םוקמ ,(היפאמה גיהנמ ןב) ולש 
(סינאי) רבכשמ והרחתמ-ודידיל ולש הבהא-האנקה תורגאו 

.הרזומ תיטנמור הליה וזיא ול םיקינעמ 
הארנ .תאז המב לע "עשר"ה תא קחשל ךירצ טכיל רודגיבא 
רושק תויטנמור תויומד לש ןכרדכ .תיטנמור תומד אוה םגש ,יל 
ינאיקואה שגרה .תוומה לא תרחא וא וז הרוצב אוה םג 
ןיב רזומ קבאמ ןיעמ והז .'םשגב תוומ' רופיסב טילש (סוטאנאת) 
ךותמש תוומ" ןימב ,רגגאו חסונ ,םייתסמה סוטאנאתל סורא 
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ןהמ תחא לכו דחאכ םיבטקה ינשל תובורק תויומדה לכ ."הבהא 
יוצימהש ללכ ךרדב הלגמ איהשכ ,םיבטקה ןיב תלטלטימ 
קיחל תורזוח תויומדה לכ .סוטאנאתב אוה סורא לש ןורחאה 
אנויצארה תומדהשכ ,תומלענ וא ףורטה הסחמב תוסוח ,תוומה 
דרויה "סואיפרואכ סיקרנ" לע הדובע בותכל תשקבמ רתויב תיל 
לע תחצרנ וא) הנואת-קפסב התמ הטיירנה .םיתמה לש םמלועל 
הסנמ עבשילא ,רופיסה ףוס תארקל ססוג סינאי ;(הבוהא ידי 
ןואיל ,רזומ ינשמ רוביג ,(התבהא ירפ) הנב תא תדבאמו דבאתהל 
דבעו הירכונ אשנש רחאל) הירכונ ץראב אוה םג תמ ,סטנד 
הבוטה התרבח תומ לע םג תלבאתמ עבשילא .(הנומאב התוא 
אוה ףא יח רדנסכלא .הנורחאה וכרדב הירבחמ דחא תא הוולמו 

קרוי-וינ ינותעמ דחאב הליגשכ ,ותודלי תישארמ תוומה םע 
אוה םג ול המודבו ןמלא אוה םג רודגיבאל המודב .גרהנ ויבאש 

םיתמ ףקומ טכיל רודגיבא םג .ותשא תומב (ןיפיקעב) םשא 
םהירופיס ךרוע אוהו הדבאתה ותב ;ןטרסמ התמ ותשא :תוומו 
הבהאב רהרהמ םירחא םירוביגכ אוה םג .םיתמהו םיבהואה לש 
אוהש םושמ תיתימא הבהאל לגוסמ וניאש שח ךא ,הלודגה 
,תידגאה וז ,לחר תא יתבהא ימי לכ" :"תטלחומ"ה הבהאל ףאוש 
שיא ינא .יתשגפ אל םלועמש וז ,םולחבש וז ,תגשומ אלה 
המ יכו .םמצע תא אלא םיבהוא םניאש הלא לכ ומכ ,ילאנאב 
םא ,ירשפא-אלה ,גשומ אלה הזה והשמל וללה םיעוגעגה רשפ 
הניאש ,תויסיקרנ התואל ,תימצע הבהא התואל הווסמ אל 
,אוה םג (20 ימע) ".ךמצעל ץוחמ רבד םוש בוהאל ךל תרשפאמ 
תואיצמל עגעגתמ םתומכו תויטנמור תויזה ירפ ,םירוביגה ראשכ 
רמשנו ותויכונאל רתוי עדומ ,ילוא ,אוה םהל דוגינב .תרחא 
,ףוריט לש תאז היווהב דרשהל ידכ הרתי "תוילאנויטומא" ינפב 
ול םירשפאמ תוילאנויצארהו תויכונאה ןוירש .תוומו שוגיר 
,סופדל "םיאקיטנמור"ה תרובח לש הייודיו תא איבהלו דרשיהל 
,ולש רקחמה תדובעל רוזחלו הז לכמ רטפיהל טילחמ אוהשכ 
תדיריו סיקרנ")ופוריט לש יביססבוא שומימ ןיעמ ןכ םג איהש 
התראפת אולמב תשממתמ הקיטנמורה .("לואשה לא סואיפרוא 
ררושמו ןוירופיוא לש תבורעת ןימ אוהש ,םינאי לש ותומדב 
אוהש הרקמ הז ןיא .(תפחשה לש המוקמ ספת ןטרסה) "ןפחש" 
םתומכ הזוהו םלוח ,םהמ הנושו םידוהיה וירבחל המודה ,ינווי 
תויומדכ .םימשגתמ-יתלבה תומולחה שומימב םהמ אירב ךא 
תמחלמב תמ ויבא) שוטנו הלוג אוה תאז "הצובק"ב תורחא 
הלדג הטיירנהש םשכ ,ופיב ודוד לצא לדג אוהו ןווי לש תוריחה 
רודגיבא .ותביבסב רז עטנו (ויבאמ םתייתנ רדנסכלאו דסומב 
םייחה תחסונ תא שקיב רדנסכלא ,האלב הכזו "לחר" תא שקיב 
םירורפב התכזו בוכוזב רייפ תא השקיב עבשילא ,השא אצמו 
הכזו הטיירנה תא שקיב סינאי ,טכיל רודגיבא לש ונחלושמ 
המלשהל ,אופיא ,הכז אל םירוביגה ןמ דחא לכ .עבשילאב 
תומשנה לאדיאכ ,ןויזופמיסב עיפומה יטנמורה ןוזחה .תיטורא 
אל ,וז תא וז אוצמל תודיתעו וז תא וז תושקבמה תודרפנה 
שומימ םוקמב סורא-ףילחתל תוכוז ןהש הדבועה .םשגתנ 

.סוטאנאתל ןתוא תברקמ ,תויטוראה ןהיתויפיצ 

ירמל תמרוג תויפיצה תודבתה ןיא תורחאה תויומדל דוגינב 
והז .המלשה ןימב תוומה תארקל ךלוה אוה .סינאיל שואיו תור 
זהמשגוהו המלשוה אל הבהאהש תורמל) "הבהא ךותמ תוומ" 

,ותבוהאש םשכ םשגב תמ אוה .היאישב הקיטנמורל יניפואה 
אוה הימי ףוסב "םשג"הש העשב הב לבא ,-םשגב התמ ,הטיירנה 
לש ףונה לא הכלשהכ) עבטה תוחוכב ןומטה ףוריטל יוטיב 
לש יבויחהו יחצינה רוזחמל יוטיב אוה ותומ ירה ,(שפנה תוחוכ 
תוומה .ומע םילשהל ןכומ יתימאה ןקיטנמורהש ,היחתו תוומ 
תא םכסמ סינאי .הבהאהו םירוסיה ךרד לש ןורחא יוצימב ספתנ 

ןיאש תוריהבב וישכע ןיבמ ינאו" :םיאבה םירבדב ותומו וייח 
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,תויפיצה םע .הבהאה דבלמ םולכ אלו ונייחב ןיאש הנממ הלודג 
לכ ,הבהא .הב םירושקה שפנה-חפמו רשואהו באכה ,תושגרתהה 
,תויטאמיתאמ תוחסונל ,םירופיצל הבהא םתס וליפאו ,הבהא 

.(168 ימע ,םש)".הבהא .תושדח תורדגהל 

ה 

איה ןיא .רופיסה לכב היתותוא תנתונ "הקיטנמור" *ך 
 I I וא תינבתב ןתועמשמבו תויומדה לש ןייפואב קר תאטבתמ
סחיה תאו ןהלש ןבצמ תא תוחתנמ ןהשכ תועימשמ ןהש םירבדב 
.תיתרבחה תואיצמה לא ןסחיב םג אלא,"ישונא"ה בצמל ןהיניבש 
תמחלמ תונש ,םימיה תשש תמחלמ רחאלש לארשי ץרא יהוז 
ץרא .הבורקה םתביבסמ םידלוס םירוביגה תיברמ .השתהה 

י .םהילע הסואמ םיבונסהו םינלבקה לש לארשי ,השדחה לארשי 
,34 ,24 ,17 ,16 ימע) תרחא לארשי ץראל םיפאוש םלוככ םבור 
.באתסנש לאדיא הווההו ילאדיא םלוע םהל הארנ רבעה .(67 
תיברממ הנוש גומלא תור ןיא וז "תיתרבח" םלוע תפקשהב 
(םירחאו דגמ ,זומת ,קוינק ,זפרוא ,זוע) הרוד ינב םירצויה 
בהואו רזכ וב יחש םעה לש ובצמב ןנובתמ ,סינאי ,הרוביג 
ףודר םע ,הלוח םעל םינב ,החונמ ירדענ" םישנאכ םראתמו 
תיתרבחה הריוואה .(151 ימע :הוושהו 167 ימע) "תודרח 
ךרדכ .תיטנמורה םלועה תפקשהל איה םג ,אופיא ,המיאתמ 
םידלוס (רליש לש ותרדגה יפל) "תילאטנמיטנס"ה הרישה 
,רמול בטומ וא ,יוצרל םיפסכנו יוצמה ןמ גומלא לש הירוביג 

.יוצמ יתלבל 

הכורא הרוש ידי לע םיעבקנ התועמשמו הריציה לש היפוא 
השימחב תרחא וא וז הרוצב םירושקה ,םיליבומ םיביטומ לש 
תויומדה לש ןתועמשמ םיביחרמ וללה .םיירקיעה םירוביגה 
הריציה לע םמתוח םיעיבטמה םיימינפ םירשק םירצונ םהיניבו 
ביטומ אוה עבשילא לש התומד תא הוולמה ביטומ .הלוכ 
לע ,וילע תרפסמו תרזוח איה .ןיירק טראה ,דבאתמה ררושמה 
יכונאה בהאמה תא הנכמו תרזוח איהש םשכ ,ותומ לעו ותריש 
"תויתורפס" תויומד יתש ןה הלא .בוכוזב רייפ םשב הלש 
רצונ "םייתשה" ןיב .תירופאטמ תועמשמ הז רשקהב תולבקמה 
ןיבל וילא קקותשמו תוומל רשש ימ ןיבש דוגינ והז :רתסנ דוגינ 
לש למס ןימל (ירוקמה רשקהב) ךפוהו תוומה לע רבגתמש ימ 
עבשילא לש המלועב םייק הז יבטוק דוגינ .םייחה תויכשמה 
(הייולג טעמכ) ההימכ :הלוכ הריציב ינשה טוחכ םג רבועו 
דאמ תינשוח הקיזלו םייחה בויחל רתוי םירתסנ םיפוסיכו תוומל 
םיביטומ ינש םיוולתמ רדנסכלא לש ותומדל םג .םהילא 
םה םיביטומה ינש .םייחה תחסונו םייניסה םינגה :םיליבומ 
םיפוסיכ םיאטבתמ םהינשבו רוביגה לש ופוריטל קהבומ יוטיב 
וזיא שי .(םיתיממ םייטתסא םיפוסיכ) םייח תקושתו םייטתסא 

בוכוזב ןיבו םייניסה םינגה ןיבל ןיירק ביטומ ןיב הרזומ הלבקה 
תוויע ןיעמ םה רדנסכלא לש ומלועב םיביטומה .םייחה תחסונל 
רודגיבא לש ומלועב םג .עבשילא לש המלועב םיביטומה לש 
תלזה ביטומ :םידגונמ םיליבומ-סיביטומ ינש "םישגנתמ" טכיל 
תאטבמ תיזה ביטומ תועצמאב :םואיפרואו סיקרנ ביטומו 
הז תיבש המ לכלו ויתובא תיבל רוביגה לש ותקיז תא תרבחמה 
לש תייחה חוכלו תילארשיך'ראה תוישקל למס אוה תיזה .גציימ 
םניא םירוסיהש ,השק (יכונא) ןיערג לעב שיא והז .תומדה 
תוי סיקרנה לש יבויח שוריפ ןיעמ איה תאז הרופאטמ .ול םילוכי 
איהש ,"סיקרנו סואיפרוא" לע תירקחמה "ותדובע"ל דוגינב ולש 

"םיינזאמ" 
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:בושו .תאז הנוכתל יעמשמ-וד שוריפ שמשמה ליבומ-ביטומ 
עיגהו הלוכ הריציב ינשה טוחכ רבוע תוומו םייח ןיבש בוטיקה 
םיביטומל קקזנו רזוח סינאי .יראניב יוטיב ידיל ןאכ םג 
םה באה לש ובסו באה :סדינאפטס תחפשמ לש הרבעל םירושקה 
לע רמוא םינאי .םתמוא תוריח לע המחלמב ולפנש תוריחיימחול 

קהבומ ןמיס - ףפורתמו ךלוהה םייחה חוכל תודע וננה" :ומצע 
.המוק-ילפש םצרא יליבשב םיכלוה ימע ינב .עזגה תונוונתהל 
שיא - םכלמ .ןידה תא םהילע ולביק םה .המדאב ץוענ םטבמ 
ינא .םחלהל םימק םניא םהו .ןודז ישנא ידיב םריקפה - ירכונ 
.(159 ימע ,םש)".המואמל ןוכסי אל בושש הכנ - יתימאה םגיצנ 
ןבה .םיירופיסה םיעוריאל המיאתמ הנניא תאז תימצע הכרעה 
תאטבתמ ולש תויאורהה .ויתובאמ "יאורה" תוחפ וניא ןינהו 
ול שיו תוומה םע דדומתמה ןקיטנמור אוה סינאי .תרחא הרוצב 
תיווח םע דדומתמ אוה .ויתובאמ הבואשה ולשמ תוריח תיווח 
לוכי אלש םשכ ,תימינפה ותוריחל לוכי וניא הז .וכרד יפל תוומה 

.ויתובא לש תינוציחה םתוריחל היה 

תוומ ןיבש ףוריצה אוה ונממ םלעתהל ןיאש ,ףסונ ביטומ 
לש םתומ תעשב עיפומ הז .(ולוכ רפסה ארקנ ומש לעש) םשגל 
התמ הטיירנה .סינאיו הטיירנה ,"םייאורה"ה םירוביגה ינש 

רואת .דרוי םשגש העשב ךלוהו םלענ םינאיו בגנב ףעז ימשגב 
איבנו רופיסה לש םייטויפה םיאישה ןמ דחא אוה םשגב תוומה 
אוה ךיא עמוש ינא .תדרל ףיסומ םשגה" :ותומלשב ןאכ ותוא 
ףוסב .יתבישי תא חוורמ ינא .ןיגולרואה לוקכ ינוגדח לוק .לפונ 
וניא םימה לע ףחשה לצ .חורב ,םיעלסב םיה םחלנ ,ןורדמה 
,רוחש םוכיס ,ןבל בושיח ,הנה דע ייח תא יתאבה .הלילב לפונ 
הזיא .חצמ ףטלל תולק תועבצא ,לחנ-יקולח המכ ,םיצע המכ 
דעצ עומשל ןיא .שיא ןיא בוש .יתויפיצ וכב הלילה לכ - יחצמ 
רמ םלת - הנה דע ייח תא יתאבה ...ןנער חרזיש לוק ןיא .ישפוח 
לש וייח ךרדל יטויפ םוכיס ןיעמ והז .(195 ימע)"...קחמייו לוחב 
תוחוכב ולש ותמחלמב אוה חורבו עלסב םיה לש וקבאמ .רוביגה 

,הטיירנה לש התומד לע זמרמ ןבלה ףחשה .ול םילכנתמה תוומה 
לש ונורכזב םג הלוע איה .רופיסה לכ ךרואל שגדומ הנבולש 
,חצמ תופטלמה תועבצאו לחנ יקולח ומכ "תודוסי"שכ רוביגה 
לש תודדומתהה .הילא תורשקנ (םירחא םירשקהב םיעיפומה) 
רוביגה לש הנורחאה תורכזיהה אוה הבהאהו םייחה םע תוומה 
והז .הלא םיעגרל תועמשמרד הנקמ םשגה .םינורחאה ויעגרב 
םישמשמ היחתהו ןוירפה-תווקתו םימשה לש םייכבש ןועט למס 

.היבוברעב וב 

משמ תא תינבתל םיקינעמה םה-סה םיירופאטמה םימרוגה 
ןווינו תוינויח ,תוומו םייח ןיבש תויבטוקה ,-תללוכה התוע 
תדלוסה תיטנמורה היווחה .ידמל םצועמ יוטיב ידכל ןאכ העיגמ 
,ירשפא-יתלבו יפוס-ןיא דיתעל ההמכו רבעל תפסכנ ,הווהה ןמ 
ןיב םדאה שפנב יחצנה קבאמה לש תוארה תדוקנמ ןאכ הראוה 

.תוומה רציל םייחה רצי 

ו 

לש ינונגיסה הייפואמ והשמ התליג הנורחאה האבומ «ך 
דאמ םיריהב םיטפשמ ללכ ךרדב הייושע איה .הריציה I ו 
תמצועמ תירופאטמה ןושלהש שי .םיירופאטמ םיזמרב םירישעה 
תתוועמ איהש שיו (עבשילא לש הנושלו סינאי לש םנושל) רתוי 
איהש שיו (סינאיל ויתורגאב רדנסכלא לש ונושל) תצקמב 
תורמל .(טכיל רודגיבא לש ונושלכ) רתוי תיעמשמ-דחו תנתוממ 

"םיינזאמ" 

ולשמ ןושל הירוביגמ דחא לכל קינעהל החילצמ תרבחמהש 
רמאל בטומ וא מירוביגה לש םנושלב תיטויפ המינה תטלש 
,םותאפה לובג לע םיתעל איה תיטויפה ןושלה .הלש הנושלב 
תוינונגיסה תומצעההש םושמ ,םותאפה ןמ תלצינ תרבחמה לבא 
איבא .הלא תומצעה םיקידצמה םיירופיס םירשקהב תומקוממ 
:סינאי לש ונושלמו עבשילא לש "הנושל"מ תואמגוד יתש ןאכ 
םינקדזמו םיפייעתמ םה םירופיס םתוא לע דימת רוזחל רוסא" 
םולכ אלו הב ןיאש תאזה הבהאה תא חותמל רוסא .ןמזה ךשמב 
המ לכ ךרד תונידעבו תוריהזב התוא ליבוהל ךירצ .תושימגה ןמ 
ימע) ".תורומהמ שי םש םוקמב םירשג חותמל .הניבמ הניאש 
תא יתבהא רחא-רבד לבמ רתוי תמאבש ינרובס" :ןכו (86 
סמרנש הפהפי סיקרנכ התיה איה .הירוסיי תא ,התובצע 
רמישש הכומ ,שאר-ףופכ סיקרנ ;חרוא-רבוע לגרב תעדה-חסיהב 
לש המהמתמה חוחינב התיה איה .ותפיטק ןבול תאו וחוחינ תא 
לא יתגרע תא ריבסהל לכוא ךיא .רושית םרט ןומילה תצינ 
"?היעצפב תעגל הזעה הקושתה תא ריבסהל לכוא ךיא ?הירוסיי 
:דאמ תבכרומ הלא םיעטק ינשב תירויצה ןושלה .(163 ימע ,םש) 
,"םירופיס"ה לש השנאהל בלה תמושת תא תונפהל ילוא ןידה ןמ 
ימ תאו עשי-רסח דלילו םמוד םרוגל "הבהא"ה לש הייומידל 
ןושלה .םיכרד הינפל לולסל אבה סדנהמ ןימל - הילע דקפומש 
,הדיעמ איה לבא ,עבשילא ,הרוביגה לש איה ןאכ תיטויפה 
לש יטויפה וחוכב ןידה אוה .התרצוי לש יטויפה החוכ לע ,ןבומכ 
לש תירופיסה התלוכי .רוקמה ותואמ ,ןבומכ ,בואשה םינאי 
,םייטויפ םיטפשמב הלגתמ איה .בוציעה יטרפב הלגתמ גומלא 
לש ומאכ ,הנשמ-תומד לש טרופמ רואיתב הלגתמ איהש םשכ 

תיביבא-לת-סורדה הנוכשה לש ןייוצמ רואתב וא ,סטנד ןואיל 
לש טסקטורקימה ,רבד לש וללכ .תררוגתמ תאז הנקז הבש 
,דאמ הריהב ןושלב תבתוכ גומלא .דאמ ןימא אוה הז רופיס 
,תויומדה ןיב היציצנרפיד לש תמייוסמ הדימל עיגהל החילצמ 
לש רתויב תושיגרה תויווחה תא ,תובורק םיתעל הצממ איהשכ 
(טכיל לש) גוליפאה עטק וליפא .הבר תיריל המצועב הירוביג 
לש הייפוא ללגב הבר הדימב קדצומ תצקמב יתוכאלמ עמשנה 

.םויסה לש ויפואו תומדה 

ז 

ןה .תורסייתמו לבס תודומל גומלא תור לש היתויומ ■ן 
,"םירוביג"ל - תויומדמ ןתוא תוכפוה ןהירוסיש ,תונברק ו 
,סינאי .םהירוסי ללגב דאמ תמצועמ תישונא המרל םיממורתמה 
םירסמתמ םהש םושמ ,"םירוביג-תונברק" םה עבשילאו הטיירנה 
סוכ תעבוק תא תוצמל ידכ תומלו תויחל םינוכנו םתבהאל 
התבהאב עבשילא ;הטיירנהו רדנסכלאל ותבהאב סינאי .םהירוסי 
םה - רדנסכלאל התבהאב הטיירנהו סינאיו טכיל רודגיבאל 
םירזוחו)"ינא"ה תא םילטבמ םה .תיפוס-ןיא תוריסמל תונברק 
תור .אוהש-לכ "התא"ל תטלחומ תורסמתה ךותב (ותוא םירשאמו 
.ילילש בצמ לש רזומ יבויח בוציע הזיא ידיל עיגהל הסנמ גומלא 

ןמ התומלעתהמ תעבונ הניא הלש "תיטנמור"ה תושיגרה 
ךותמ אקווד אלא "לוחכה חרפ"ה ירחא שופיחמ וא תואיצמה 
לש היווח התוא ידיל איבמה ,תואיצמה םע יביסנטניא עגמ 
תחמוצה ,הנימאה התושיגרב ."הרובג"ו םירוסי ,םיפוסיכ ,הדילס 

הילא תרזוחו ("וישכעו ןאכ" - יתרמא טעמכו) תואיצמה ןמ 
המרת איה ,םתביבסלו םתיווהל םיארוקה לש םתושיגר תקמעהל 

■.תירבעה תורפסל דאמ תיבויחו הבושח תישיא המורת 
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