
תובג ןונמא 

עדונ אלו 
ובריק לא אב יכ 

ץוביקה ,םירופיס ,"ץר" ,ןמסורג דוד • 
.1983 האירק ןמיסו דחואמה 

לע ינא דיעמ :ןוידל דקומ תתל תנמ לע 

יל םרג ןמסורג דוד לש תרופיסה ץבוק יכ ,ימצע 
נמיא אוהש ,םייוםמ תויפיצ ךרעמ .הרמ הבזכא 

תווקת וב הלת ,רפסמה לש תיסיסבה תלוכיל יטנ 
םייקה יזכרמה רנא'זה לש תורדגה תצירפל 
ילאירה רגא'זה - ונלש תרופיסב יטנאנימודהו 
תרופיסה ,תיטסילאירטמה תרופיסה וא יטס 
יהל הייטנה ;חטשה ינפ לעש םייקב תזחאנה 
לכ ,תידיימ תיתורפס תולעפיה לש גוסל ררג 
חיה ךרעמ תניחבמ יוהיז ,גוית ,ךוישל רושקה 
ךא ,תיתורפס הריפסומטאל רפסמ ןיבש םיס 
ךויש ,היארוק להקו תרופיס ןיב רקיעבו םג 
בורפ ךרעמ ,םירוביגה לש ידיימ יגולויצוס 
,ונלש יתייוהה חטשה יגפ תא תודרגמה תומיל 
!ונלוכ תא תוקיסעמה הלאל ליבקמבו דומצב 
לש ידיימ יוהיזב םירשוקמו םירושקה םירבד 
םינמסמ םע רתוי דוע ידיימה הרושיקו המית 
הייעבה דקומ .תואיצמ-ייומדו םייתואיצמ 

חונ יכ ,לילעב הארנ :רחא םוקמב םצעב יוצמ 
תלבוקמ תירנא'ז הרדגהל ךייתשהל רבחמל 
:תלופמה רקיע ,רומאכ ,וז הדוקנבו ,החיכשו 
,םייקה יתורפסה םרזה ךותב עלבנ ןמסורג 
דוע :תורורב םילמב .ובריק לא אב יכ עדונ אלו 
קפסמה ,יטסילאירטאמ-יטסילאיר רפסמ 
ךכ-לכ אלו ינורקע ךכ-לכ אל טנאיראו דוע 

.יופצלו םייקל בושח 
ארקמ :םירומא םירבד המב ריבסהל הסנא 
ןמיס" תרבוחב ,"ץר" רופיסה לש םדקומ 
רצונו ךלוה יכ םשורה תא יב עטנ ,"האירק 
יצנטופ לעב םלוא יתלחתה םנמא ,חסונ ןאכ 
."העדות םרז" חסונ לש ףסונ םוליג ךירצמה לא 
לארשי לש תרופיסבכ ובמיל ידממב קומע אל 
הזל ההז לאיצנטופ ולצא האור ינאש ,המרב 
בע היצבוקניא תניחבמ ןמסורג לצא םייקה 
,םלואו .אובל-דיתעה םירפסמה רוד לש תיוש 
טלחהב התיה ,תורבטצהה ,םירבדה לש הסאמה 
טאמ לש ישממ השיל ןויסנ תניחבב ,המישרמ 
,םיטסקט לש ףצרמ קלחכ ,"ץר" רופיסה .היר 
קטבו ,םבצעמ לע םירמוחה ורבגתה יכ חיכומ 
לאכימ"ו ,"רהה לע ינאי" ,"ץר" רחאלש םיטס 
רוגש רודיסב ןמסורג קפתסמ ,"לקיימ ,ןודיצ 
,יטסילאירה חסונה תרופיסב לגרומכ ,יידמל 
תצק יכ-ףא ,רנ ןב .י לש לופיטה תמרל ההז 
הניחבמ לבחותמ רתוי תצק ,םכחותמ רתוי 

.תיתונמא 

רבעמ .ישיאה טביהה ןמ םירבד ןאכ דע 

תרגסמב תאזה תרופיסה תא דודמל ךירצ ךכל 
תשרדנ ךליאו ןאכמ .םייקתהל תשקבמ איה הב 
,ןכבו .ראותמה לש תמייוסמ היצזיביטקייבוא 
תרגסמה ךותבו תירשפא תואר-תדוקנ לכמ 
קלחל םימסמ ךרע שי ,הרומאה תירנא'זה 
ןיא לבא ("לקיימ ,ןודיצ לאכימ") ,םירופיסהמ 
תא םצעב הקחמ תירנא'זה תרגסמה :דוחיי ול 

'םינזאמ' 

ןמסורג דודל" ןוגכ הרימאו ,דוחייה ינמיס 
ץבוקב רכינ אל אוה םלואו ,דוחיי שי רפסמה 
תשקבתמ "אבה םירופיסה ץבוקב ילוא ,הזה 
,קמוע לש לדבה ןיא .וילאמ-ןבומ רבדכ ןאכ 
םיטסקט ,חיננ ,ןיבל "לקיימ ,ןודיצ לאכימ" ןיב 
פכ הוולש"ב וא ,"הקוחר ץרא"ב םימייוסמ 
והמ םניא םה ,םימייק םילדבהה רשאבו ."תיר 
תושממה לש התולדגב האדוה ןיעמ יהוזו .םיית 
ייומדה רופיסה ירמח ,הירטאמה .ןוידבה לע 
ץמשב .ינשמו לפט רתייה לכו ,רקיע תואיצמה 
תא ןאכ קנוח םזילאירטמה - רמאי הינוריא 

.חורה 

ישממ חפנ שי ןיידע הלאה םינמסמה ךותב 
אמבו .םישקבתמ םינוירטירק ךותמ ,הכרעהל 
"חפנ" ינושלה טנגופמוקה :רמאי רגסומ רמ 
גמ רנא'זה יכ ,"קמוע"ה םוקמ תא ןאכ שפות 
האוושהב :קמועה תויושחרתה תא שארמ ליב 
,םירשעה האמה תרופיס לש קמועה יגשיהל 
דע וברק לא אב רשא לכו רנא'זה לבגומ 
תניחבמ ,םירופיסה ןיבש דוריה ,ןכבו .םיהדהל 
רושיק ,תואיצמ-ייומד רופיס ירמח לש דיכלת 
."רהה דע ינאי" אוה ,חפנו בחור ,ךרוא ןיב 

,הנשמה תלילע לש רושיקה ןמ לעפתהל השק 
תישממ הראה ןיאו ,תישארה הלילעל הליבקמה 
,היצגרהוקה ,םאתהה ךרד לע אל .תולילעה ןיב 
תנווכ ,הארנה לככ ,וזש ףא דוגינה ךרד לע אלו 
דדמ הזיא תקפסמ אל רוביגה תומד םג .רבחמה 

,לשמל ,רורב אל .תויושחרתהה תקידבל יכרע 
ןיבל ישארה רוביגה ןיב רשקה תועמשמ המ 
וניא רשקה .ךוביסבש יישנה תמוצה ,הרמינ 
ךרד לע אלו הלילשה ךרד לע אל ויד בצועמ 
יעמה ,"םימלענ" יידמ רתוי םימייק .דוגינה 
רופיסהש יידכמ ,רפסמה לש דיה-רצוק לע םיד 
הלועמ החיתפ הייוצמ רפסמה ידייב .יפש ךלהי 
םירסח וללה םיבטקה ינש ןיבו ,קזח םויסו 
לאכימ" רופיסה ,תאז תמועל .יידמ םיבר םירבד 
ןאכ ,בוש) ורקיעמ ססבתמה ,"לקיימ ,ןודיצ 
ייונב ,יירמגל םיילאנב םירמוח לע (בלכה רובק 
לש םזיאוזיכסה .רועיש-ןיאל רתוי קזחו בוט 
רופיסל הנקמ ,ןודיצ לאכימ ,ישארה רוביגה 
ברק רופיסהש לככש ףא .תישממ חפנ תפסות 
יבש תיתורפסה הלובחתה ידממ םילגנ וציקל 
צועה תפסות תא תוהקהל ידכ ךכב ןיא - ודוס 
ילאנב יתורפס אשונ .רבטצמה טקפאה תא ,המ 
צועב שממתה רערועמו לוכש בא ןוגכ תיסחי 
םיינרוצה םינמסמה םגש ןפואבו תיטאמאת המ 

.םייקה רמוחה ךותמ םיעבונ 
ךרעמ ."ץר" ,רומאכ אוה םירופיסב בוטה 
ןכו וב לופיטה ןיבל הירטאמה ןיב םינוזיאה 
ילאוטפצרפה םואתה .תפומל םה רמוחה תשיל 

,רידס תורישב לייח - ורוביג תומדל רפסמה ןיב 
ץא .תשקבתמו הנוכנ המצוע רופיסל הנקמ 
,"ץר" רופיסב םג םייק ילאירטאמה שגדה :קפס 
אוהש םירמתב עגונ יארחאה רפסמהש ךכב 
רפיסב הירטאמה לש תויטננימודה .בטיה ריכמ 

.תעדומ הריחבבש ןיינע אוה "ץר" רחאלש סיר 
קט אוהש יל הארנש ,"םירומח" רופיסל רשא 
עמב עגונ ןמסורגש המדנ :תיסחי-סדקומ טס 
.ןהל עדומו ןתוא ריכמ יירמגל אל אוהש תוכר 
,םרמוא םשב םירבד טטצל יאדכ הז אשונבו 
סחייתי תברותמה ארוקה" :םוארק לראק ,ןלהל 
הריוואב ,םלועב טטושמ רפסמל הבר תונדשחב 
בוטה הרקמה .תוקוחר תוצראב ,תיטוסקא 
.ללכ הלאה תומוקמב ויה אל םה םא אוה רתויב 
העיסנ קרש ,הזכ רמוחמ םייושע םבור ,ונרעצל 
הנייה) "והשמ רפסל םתוא תלגסמ יהשלכ 
סמה לא ןווכמ םירבדה אפיס ןיא .(תואצותהו 
הזינג ךירצש "םירומח" טסקטה יפלכ אלא ,רפ 
"םירומח"ב שי םיטביה המכמ .ףסונ לופיט וא 
.םוליג ךירצש םדקומ לאיצנטופ תניחבב ,ןיינע 
,ןלוכב השקה המיגפה לא ונעגה אל ןיידעו 
טעמל ,םירופיסה ףצר לוכב תמייקתמ איהו 
לה תלעפה ןיב ,םאתה םוש ןיא .ןושלה :"ץר" 
אירטאמ-תיטסילאירה תושחרתהה ןיבל ןוש 
תושממ לש ץובב תשדשדמ הלילעה .תיטסיל 
רקנב .וגמאי-לב םיהבגל האירממ ןושלה דועב 
רפסמ לש תיפצת תדוקנ ןיב לצפל ןיא ,וז הד 
םייביסנטניא הלא םגו הז םג .וירוביג בובידו 
,תומכחותמ תוינושל תויצאקילפא ירצוי ,דאמ 
םימעפל אוה ךילהתה .תומהלתמ םשו הפ 
תא רפסמה ,ימ תא ביהלמ ימ תעדל ןיא :ךחוגמ 
רפסמה יכ ןימאמ ינא רשאבו .רפיהל וא וירוביג 
ומדו רופיס ירמוח יכ שיגדהל שי ,אוה יארחא 
ןויזחה תמב לע הלעמ אוהש גוסה ןמ תוי 
.םייוסמ ינושל םאתה םיבייחמ יטסילאירה 

ילמ" :רומאל הכירכה בג-לע עצומה רבסהה 
"תינוציח" איה (תויומדה לש) הליזנה ןתוא 
,אוה טסקטהש יפכ שממ ,תחאכ "תימיגפ"ו 

במ הריסמ קפס ,ימינפ יגולונומ קפס ,םיתיעל 
אכו .קוחד ץוריתכ ,הז רשקהב יל הארנ ,"ץוח 
ממ לע זבזבתמ אוה ,ימינפ גולונומ םייק רש 
קפס לכמ הלענ .קמוע לע אלו ,חפנ לש םיד 
הז םג ,וצרת םאו ,ויתויומדמ םכח רפסמהש 

חותמה יטסילאירה ךרעמה לש ער םוטפמיס 
.רנא'זה קפסמש םכ 

ונינפל ,תומיגפה לכל רבעמו ,םינפ לכ לע 
לצא הדוהת רוצית חטבלש הבושח תרופיס 

תולבגמ,לכה תולככ ,ןה תולבגמה .היארוק להק 
.תרחא הרפוא רבכ וז םלואו ,ומצע רגא'זה 

ןג-תמר תייריע תכרב 

לארשי ירפוסל החולש 
הנידמל הנש שמחו-זבישולש תאלמב 

דלפ לארשי ד"ד 

.ןג-תמר תייריע שאר 
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