
תירפס .תא דוד / םיררושמו םיריש םע 0 
.םילעופ 

.ןיירוא ןד / ןורטאיתבו המרדב הביסמה " 
.םילעופ תירפס 

תאצוה .טהב בקעי / גרבנירג יבצ תוא 0 
.ריבד תאצוה ,וידחי 

לש ותנשמב ןויע - תילרגטניאה תונויצה 0 
תאצוה רדה .רגי השמ / (ןורדבש) ןורש םהרבא 

.םירפס 

:תילגנאמ םגרת .ןועבג לאפר / יניס ינבא 0 
.םילשורי ,קילאיב דסומ .ךלו םיקילא 

ץנרפו■ ץנרול דרגוק / דומיל םה םייח 0 
.םילעופ תירפס .רציורק 

לופ ןא'ז דוביעב ,סדיפירוא / היורט ישנ 0 
,רתכ האצוה תיב .אכלמילא :תיתפרצמ .רטראס 

.םילשורי 

תע-יבתכ 

,יז הנש ,תוברתלו תורפסל החרי ,77 ןותע 0 
.רסב בקעי :ררועה ,ד"משת ןושח ,46 ןוילג 
.1983 רבוטקוא-רבמטפס ,69-68 ,יג ,הזורפ 0 

.םיירק יסוי :ךרוע 

.29 'סמ .הבושייו י"א תודלותל ,הרדתק 0 
לארשי ,רירפצ םרוי ,טיבש בקעי :םיכרוע 
דרשמ עויס ,יבצ-ןב קחצי די תאצוה .לטרב 

.תוברתהו ווניחה 
,55 'סמ .תורפסו תונמאל תע בתכ ,לאירא 0 

.םילשורי ,1983 
ב"משת ץיק .תידוהי הריציל תע בתכ ,תוהז 0 

.רקוט ילתפנ :ישאר ךרוע 
םירומה תורדתסה ןואטב ,ךוניחה דה 0 
.83 רבוטקוא ,יא ןוילג ,ח"נ ךרכ .לארשיב 
ירשת .תיצובקה העונתל המב ,תומדש 0 

.ז"פ-ו"פ ןוילג ,ד"משת 
.110-111 'סמ ,טייק ענעדלאג יד 0 

 *
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תרפועב תקדוהמ תועט 

"םינזאמ" לש (1983 רבמטפס) 4 ןוילגב 
.הקלצ ןד לש םיקומעה ויגיגה עפשב םיספדנ 
,ךכל יואר וניאש ימל שדקומ םהמ דחא גיגה 
דומעב אצמ הקלצ רמ .הטמ םותחל ונייה 
"תונורחא תועידי"ב ילש "םופדה שבכממ" 
שולשו "ןורייב דרול ,דחא" םילמב חתפנה עטק 

:וילא ול תונעט 
תא סרוה ,"ןורייב ,דחא" הזה ןונגיסה .1 

.תוברתה 

.תויתדבוע תואיגש ןיא עטקב .2 
!ןקותמ" ןורייבש רמול רשפא ויא .3 
רבחל הנמזהל הנענ "רעוס ןקיטנמור ותויה 

?"תוירבע תוניגנמ" תא 

הדומ ינא - הינשה הדוקנב :יתובושת ירהו 
.תויתדבוע תואיגש עטקב ןיאש הארנכ .המשאב 
דב קובדל ךישממ ינא - תישילשה הדוקנב 
ןורייב לש תרעוסה תויטנאמורהש בושחלו יתע 
ותמו םיקיתע םימע םע תוהדזהל ותוא הליבוה 
יגנמ בותכל העצהל הצפח שפנב הנענ הז וק 

.תוירבע תונ 

הב עשעשמש המ - הנושארה הדוקנב וליאו 
תענומה ,הקלצ רמ לש תימוהתה ותוניצר אוה 
ודמש דיימ ןיבהל ידכ וישוח תא ליעפהל ונממ 
וכי םופד-תאיגש קרש ,ירשפא-יתלב טפשמב רב 
אל בתכנ רוקמבש ןבומ .ותומב דילוהל הל 
'גרו'ג דרול" אלא "ןורייב ןודרוג 'גרו'ג ,דחא" 
הזש הווקמ ינאו .טושפ ךכ-לכ *"ןורייב ןודרוג 

יתורפסה ףסומה ךרוע םג :תכרעמה תרעה * 
ידיל איבה ,יותס יסיז ,"תונורחא תועידי" לש 

.הז טרפ ונתע 

'םינזאמ' 

וללללמ תירבעה תוברתה תא והשכיא ליצמ 
.הללצ רמ ידי-לע וטרופש תומויאה הית 

עלס ירוא 

תיביבא-לת "תופרגאתה" 

ראר'ז תא םירופס םיעגרל שטנ תקלצ ןד 
ותוא" םגו ןייטנומ-הד לשימ תא ,לוורנ-הד 
ידראק-טעמכ "ינאיצנו ,ידראידנלטוקס והשמ 
ןמ'גרות ןיצקה השעש ירוטסיה-טעמכ ,ילאנ 
ודדשש רחאל םולבנזור היפיפיה תא ורקבב 
לאינד תא שטנ אוה .ןלציל אנמחר ,התוא 
יחש וקורמ-דילי ידוהיה טסינאקאלה ינוביס 
תא לצב ריאשה ,"Infinit םסרפמו תפרצב 
,הטדראווג"ה תא טק עגרל שטנ ,ירלאו לופ 
רדרל ידכ תאז לבו טראצומ לש "הטדראווג 
"בירעמ" לש יתורפסה רסומה לע "חאסאק" 
אלו תונוילג ינש הנקש רחאל ,יתכירעב 
אורקל ידכ ,תחא םעפ דוע ,ילוא ,אלא) הקסוה 
פכ" ורפיס לע תובנ ןונמא לש ותרוקיב תא 
ידכ הב היה יד וז תינזבזב היינק לבא - ("תופ 
,רבדימ אוה (ןבומכ ,יתכירעב) רסומהש עובקל 
ופפלמ לש תוכשמתמ תונוע אוה ,ןוממיש אוה 
,רבתסמ ,קודבל יאדב ימצע יל וליאו - םינ 
טאל תכלל ,ידוחיי תא אוצמל ידב ,יתויציצב 
,םכדבע ,ינאש הצע .ןבומכ ,ררושמכ - טאל 
המכב ןח והשזיא יתאצמש רטוז בתוכל יתתנ 
.ול "יתנגריפ" םימש-ומוש ,וליפאו ויתורושמ 
לעו ידוחיי לע ,ימצע לע ןגהל אב יניא 
,תוספסוחמ תופפכב הכמ הקלצ לבא .יתויציצ 
לש תורפסל רסומה ררוע תא אל ,תחא הכמבו 
וניאש םירובסש הלא תא םג םא יכ ,"בירעמ" 

רושמה תא .םינופפלמ-הדש וא ןוממיש ,רבדימ 
,םיחמשש םיאסמהו םירקבמה ,םירפוסהו םיר 
יפלכ ילאייול ינאש ןוויכ .וב םסרפל ,רבתסמ 
שמ) !ףרגאתמה ינפמ םהילע ןגהל יילע - הלא 

.םתוא הכמ - ילש יתונוועבש (?הצונ לק 
לש ונטיבש ,הקלצ ןד ,רל ,ריבסהל יילע 
"תנבשחתמ"ה ץראה ,ונלש הנטקה ץראב ררוע 
,תירירש רתויו רתוי ןמזה ךשמב תישענ ,ונלש 
םתכ תושעל ילוא הלוכי הכמ .הכורד ,תיציפק 

.םינטק םימתכמ דחפמ ימ ךא - לוחכ 
ונוע תויהל םילובי אלו םניא תונוילג ינש 
שי םא וליפא ,םינופפלמ לש שולש וא םיית 
ובנז אל וליפא םה ,הקלצב עגונש רמאמ םהב 

.דחא ביבא לש 
ותבוגת-תשלוח לע ,ותעד-תשלוח לע יל רצ 

.יביבא-לתה ףרגאתמה לש 

לואש-ןב השמ 

יזעמ תופפכו תופפכ 

ןד לש "תיכרע"ה ותעיבק םע חכוותא אל 
אלא הניא "תופפכ" לע יתרוקיב היפל ,הקלצ 
םאו .ירופצמ רסח טסירייראק" לש לפש יעגר 
היה אל :תודוותהל יאדכ רכ ידכ דע ונעגה רבכ 
אל ער בותכלו ,"תופפכ" לע ובתכל בוט רבד יל 
לש הזורפה" לע תללוכה יתעד ירהש ,יתצפח 
לש הזורפה" לע הקלצ תעדל דוגינב) "הקלצ 
,ןורימ ןד לש וזמ תצרחנ תוחפ הברה - ("תובנ 
ארה דומעב דימ "חותפ סקנפה" האר) לשמל 
אל (םירחאמ) תוחפ חלצומ רגהמ רפוסכ .(ןוש 
בעה ןושלה לש המלש הבכיש ץמאל ודיב הלע 
וטפצרפ-תיתעדות הלבגימ איה הלבגימהו ,תיר 
לש ונויסנ לבקמ הז עקר לע .הרקיעמ תילא 
תונשל תכייושמה ןושל תבכיש ץמאל הקלצ 
לש ונויסנ .תצקמב יקסטורג דמימ םישולשה 
ירייראק"ה הילעבכ ,"תובנ" תא דדובל הקלצ 
לע ,ינמודמכ ,דיעמ ,וז העיבק לש דיחיהו "יטס 
(םג)ילואו ,"היצאקינומוקסכא"ל ןויסינה םצע 
לעב לש ודמעמלו ובצמל ,רסונ 'דווג" ןתונ 

.תירבעה תרופיסב - "בטאב םיקדוהמ םיפד" 
חוכיוול ררגא אל - םירבדה רתיל רשאבו 
הדבועהו ,ל"נה לש "תויכרע''ה ויתועד םע 
(תובנ)אוה יכ "תוכנ תא אורקל רשפא יא"ש 
הדבועל תיביטלרוק הניא "תירבע עדוי אל" 
"תופפכ" תא אורקל םמעשמו שיבמ ,ערש 
בותכל עדוי הקלצש תורמל - "םברא פיליפ"ו 
,הקלצ רמ ,עדוי ינא אורקל .תירבע (וליפא) 

^ !יל ןמאה 
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תרדרדתימ ןאטסילארומה לש ןועיטה תמר 
ינאמ תיינבו ןוכנ-אל טוטיצ ידכ דעו ,תכלוהו 
.םירבדה םיעיגמ טוטיצ לש הז גוס לע היצאלופ 
נח" ,"ימומרע" ,"טסירייראק לש סואמ גוס" 
לש םזירייראק" "לער ,הפונח ,סרא רוזיפ" ,"ןפ 
יפלכ) ישיאה 1ודיגה - "ןכתסמ ונניאש ימ 
ותוא האר אל ראו ריכמ אל הקלצש םדא 
לצמה הריטסהו תילולימה הקיריה (!ויניעב 
.רחא קשנ ול ןיא יכ ,שלחה לש וקשינ םה תלצ 
ילוא ?"טסירייראק" הלימב הקלצ ןווכתמ ימל 
,עודי םישנ ןועובשב ,ומצע םוליצל איה ותנווכ 
עסמ" תרגסמב !ןורגיא תופפכ םעו םוריע יצחב 
וליא ?ורפס תריכמ םודיקל "יביסרגא םוסרפ 
היה - הפוס דע ילש היזנצרה תא הקלצ ארק 
רמאמב ,תוחפל הייוצמה ,הרורב הנקסמל עיגמ 
כמה ןאמורה רנא'ז תא חונזל וינפל יתצלמה - 
בונ ףקיהב קפתסהלו ,לשכהו רוזח ותוא ליש 
לה תולבגמ תא רתוי וא תוחפ םאותה ,יטסיל 
קקזנ היה אל - הקלצ לעפ רכ וליא .ולש ןוש 

.ויגיגה תא רבחיש הסיבכ לקמל 

תובנ ןונמא 

תרוקיב ינותנ לע 

םינותנ דוביע" לע ןרוא םירמ לש היזנצרה 
,יתעדל ,ונתוא הריזחמ ,ונר'זב היאמ לש "52 
,תיטנרוקסבואה תונרמשה לש לפשה ימיל 
תונעט .םינש ינפל םינוש תע-יבתבב וררשש 
דוביע"ב יזכרמ רישש ןוגכ תוינוהמית קרס 
רחש-תורסח תוהטה ,גנילפיקמ עפשומ "םינותנ 
,רלוו .י לש חטונ-תכישממ איה ונר'זב .מ וליאכ 
ןיב לדבהה תא תוארל לוכי רוויע וליפא רשאכ 
השקמה תיטנזנצרה לש תורוב ,תוררושמה יתש 
שי יכו" :"תיטאופ המאקמ" תרתוכה לע 
וזש רורב דועב ,"?תיטאופ הניאש המאקמ 
זומ םה ולא לכ ,הקיטאופ הניינעש המאקמ 
לע ביגהל ררוצ לכ היה אל יכ דע רב-לכ םיר 
םתויזכרממו םשודיחמ תמלעתמה ,וז המישר 
:תודבוע יתש אלמליא ,ונר'זב .מ יריש לש 
םינפמ וז היזנצרב רחוגמ ןודזו תוירקימ .א 
ותיעב היזנצרה לש םוגעה הבצמל בל-תמושת 
םג ןאב רכינ .ב :הללכב ונלש תיתורפסה תונ 
,תררושמש הדבועב יטתסאו יתא םגפ הזיא 

ות ,תרוקיבב תקסוע הנניא ללכ-ררדב רשא 
תמסרופמה ,הריעצ תררושמ םעז-תמחב תפק 

.התפקותמ רתי-בר תינורשיכו 

יקב ונר'זב .מ תא המישאמ ןרוא 'בג :דועו 
ללכש הנעט ,תורוש ןיב רשק רסוחב ,עוט 
וקמ תמאב איה-התמישר ךא •תחכומ הנניא 
.החטהל החטהמ תוליהבב תרבועו ירמגל תעט 
.מ ירישמ תוכורא תוטטיצ יתש האיבמ איה 
שהו תולועפ תרוש תראתמ ןהמ תחאש ונר'זב 
שכ תושיגדמה תוטטיצ ,םיבצמ תראתמ הינ 
שודיחה תא יביטקייבוא ןפואב קוידב ןמצעל 
תא רמולכ ,תפקתומה תררושמה לש תובישחהו 
תפסותב תאז .יוכו ,ןרוא 'בג תונעטמ רפיהה 
דוע המו ,תושגר תפקתומה הרישב ןיא :ןוטיר 
תבתוכ לע םילבוקמה םיילאנבה תושגרה 
ללכ תלגוסמ הנניא תיטנזנצרה ךא .היזנצרה 
המו .תושגר ונר'זב .מ תרישב ןיא יב ,חיכוהל 
יסנה" ,"ובמלש" :ןוגכ םירדהנה םירישה םע 
חצרהו ללחהו תוומה לע רישהו "תיטביטה הכ 
?תושגר ןיא םהב םג םאה ?47/48 "וישכע"ב 
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םיבצמ לע רתוי תכמתסמש הקיטאו&ב ער המו 
יוסמ םילבוקמ תושגר לע אלו ,תולועפ לעו 
"רשקה ירישבמ-לש םתמיזמ" עודמו ?םימ 

?הרישב רוסאש רואית וא יומיד איה 

ברימ ןועדג 

תרוקיב יסופד 

(1983 ילוי-ינוי) ז"נ ךרכ 2-1 םיינזאמב 
ירפס לע םשל ארמג לש 1תר1קיב המסרפתה 
,ף"לא תאצוה) "ןמסוז ארזע תרישב םינויע" 

.(א"ת ,1982 
1ל תומרוגש תחנה רסוח לע זירבמ םשל רמ 
אוה ותרוקיבב .תורפסב יאמדקאה ןויעה יכרד 
יאמדקאה ןויעל הביטנרטלא דימעהל הסנמ 

.תוינועבצ וכ-לכ תואשילקב ףיקתה ותואש 
הביטנרטלאכו ומצע רפסב ןייעמה ארוקה 
תומיתה שולש ןיב ןיאש דימ ןיחבי םשל לש 
(ד,ג,ב :םיקרפ ,קניל)ינא יתרדגהש תויזכרמה 
יקודקד" אלא םשל רמ עיצמש תומיתה ןיבל 
.םהמ ענמהל םשל הצר לוכיבכש "הרעשה טוח 

זדותנב רקבמה ןייעמ ובש (!)דיחיה םוקמב םגו 
עיתר תא אעמק חכוש אוה ילשמ יטרקנוק ריש 
אלש חותנב הנומו םייאמדקא םינוניגמ ות 
יא רקבמ -םגו רפוס םג ירהו לקשמב םג לפיט 
.םאשונ לש םיטקפסאה לכב ןודל םילוכי םנ 
תריש תא םיבהוא ינאו םשל רמ ,ונינש 
ןימאמ וניא ותודע יפל םשל רמש תורמל ןמסוז 
.דומעו דומע לכב רכ לע זירכמ יניאש ןוויכמ יל 
תא דיימעמ ינניא וליאכ ותנעטמ ,תאז תמועל 
ונמז תריש לש תוטנידרואוקה תכרעמב ןמסוז 
ןויע ילב וליפא ארק אול וב רזוח םשל רמ היה 
ינא םשש (32-ו5 ימע ,קניל)ירפסב 'א קרפ תא 
רמל דוגנב םלוא .וז ןיעמ האוושה קוידב ררוע 
לש ותרוקיב יסופדל הנש 24 רחא רזוחש םשל 
לש יתרוקיבה וחוכ ילב ןמרתלא תריש לע רז 
,יתאב ןמרתלא לש ודובכמ דירוהל אל ,ינא ,רז 

.ןמסוז לש ומוקמב קיידל אלא 
שישו תומלשה לילב ונניא ירפסש קפס ןיא 
לבא ןהילע ףיסוהל וא ןקזחל רשפאש תודוקנ 
םשל לש וזכ תרוקיב לש התלוכיב ןיאש רורב 

.הלאו הלא לע דומעל 

קניל ךורב 

'םינזאמ' 

תורדתסהה לש ךוניחלו תוברתל זכרמה 
:חופיט לע דקוש 

ימוחתב חור ישנאו סינמא ,םירפוס םע םירשק * 
הריציהו תוגהה 

,רפכבו ריעב תורדתסה ירבחו םירפוס תושיגפ * 

בשומבו ץוביקב 
ימי"ב רפסה יתב ידימלת ינפב םירפוס תועפוה * 

םילעופה תוצעומב "םירפוס 
לש הארבהה יתבב הריצי-שפונל םירפוס תאיצי * 

םילוח תפוק 
םינמאו םירפוסל םירויס * 

יניירקלו הזורפל ,הרישל תואנדס תכירעל עויס * 
רפוסה תיבב תורפס 

םירבעה םירפוסה תדוגא לש היתולועפל עויס * 
לארשי תנידמב 

 *
,ךוניחלו תוברתל זכרמה תועצמאב ,תיללכה תורדתסהה 

תורפסה ,תירבעה תוברתה תעדות תקמעהל תמרות 
ירבח לש םבוריקל תלעופו לארשי תנידמב הריציהו 

הווהתמה תיתורפסהו תיתונמאה הריציל תורדתסהה 

.היכרעלו ץראב 

לארשי-ץראב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה 
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