
ןמרתלא ןתנ 

רשמהה 

שי לכמ תוחפו ,"םירוט" לש השדחה ותנש תא םיחתופ הז ןוילגו הז רוט 
.הכשמה תא העונתה תישאר תבייחמ וחוכבש היצרניאה קוחמ הז ךשמהב 
,לוכיבכ ,"חור" ירוצעמ םאו רמוח לש םירוצעמ םא ,ןותעה ךרדבש םירוצעמה 
םייד דבלב םה — ,ךכ לכ םיימשג םימעפל הייוליגש ,ונלש רפס תירק חור איה 
וכשמהב ךורדה ,ןוצרה תא ,דימתמה עינמה תא ותעונתל יחרכה יאנת תושעל 
,"וילאמ ךשמה" הניא "םירוט" לש השדחה ותנש .ותישארב רשאמ תוחפ אל 

.הנומאמו ןוצרמ ךשמה איה 
ןב היהו הכ דע ןותעה תא תעדל ריכהש ארוקה יכ םיחוטב "וידחי" ירבח 
שארב ואצמבו ,ול עדומכ ושכע םג וריכי ,םימדוקה ויתונוילג םישימחב ותיול 
םיקיתוה הירפוסמ ,הרומז .י — תלחתמה הנשל ךרועה לש ומש תא הז ןוילג 
תא חתופה ,יקסנולש .א לש ורמאמ תא ול ךומסבו ,"וידחי" לש םינמאנהו 
תוחישל םלג ידמחו תונוזמ םיקפסמה ,םיימינפ "םירבשמ" אל יכ ןיבי ,ןוילגה 
תכירע לש לועה דבוכ .וז תרמשמ יפוליחל ומרגש םה ,תורפסה ירודזורפב 
עבותה ,הזה לועה דבוכ ,םהב ןותנ אוהש םיאנתב ,וינינע זוכירו ןותעה 
,וימוחתב תרחא הלועפ לע סנואמ רותיו ידכ דע םימעפל חוכו ץרמ ואשונמ 
הגהה תא רוסמלו יקסנולש .א לש ותעצהל םיכסהל ונתרובח ועינהש םה 
ותוא םישוע ,תובר םינש הזמ רעשב ותדימעש ,ונויסנו ויתולוגסש ונרבח ידיל 
ותויהב המכו המכ תחא לע תוירחא-בר ,הז תוירחא-ברו השק דיקפתל יואר 

.תמדוקה ותנשב ןותעה ךרוע רציו השעש המ ךישמהל םג אב 
,םינמאנה ויארוק םשב םגו "םירוט" ירפוס םשבו ,"וידחי" ירבח םשבו 
ונאש הדותה ןמ טעמ קר ול יקסנולש .אל הז ןוילג חתפב עיבהל ונא םיצור 
רוכזת "תותכ"ו "םימרז" לש תונובשחמ הלענה ,תורפסה רשאו ול םיבייח 
הרצק הפוקתו קלח קר םה — ורבעש "םירוט" תונוילג םישימח .דימת ול 
ןילוחה ייחב ררועש הריציה חתמ ךא ,העפשהה-ברו ףנעה ולעפ תכסמב 
.אבהל וירוטב ךורדו רע תויהל ףיסויש אוה הפלחש הנשב ןותעה לש םישקה 
השוע התרדגה םצעש תומלשל המחלמ איה ,הדיחא תוהמכ ,ןותעה תמחלמ 
,םירפוס תרובח לש לעפמב ןכש לכ אלו וידחי תריציב ףא תגשומ יתלב התוא 
,וז תומלש תארקל דעצ ,הרבעש הנשב ,"וידחי" תרובח לש הנותע השע םאו 
ואיבה ירה ,ןותעה לש וכרועכ םתוא באכ אל שיאש ,תומיגפו םיבוכיע ךות 
הלעפההו הלועפה ןורשכ ,ךרועה לש ותנומא חוכ ,רתויב הבר הדמב ,ךכל 
בחרה קפואה ןמ םג תחסומ הניאו ךרדב תונטקה תא םג תנחובה ותיאר ,ולש 

.הימוכיס תונובשחו תירבעה תורפסה לש 
,םצמצל ונוצלא םיינוציח םיאנת .וז הנשב םג וניניעמ רוסי אנ לא הז קפוא 
יכ הוקת ונא ךא ,ןותעה לש ויתודימ תא ,הבחרה לש הנושאר תורשפאל דע 
ונרבחלו .המואמב ךכ ידי לע גיוסת אל םיימינפה וייח לש תויביסנטניאה 
ןומא ךותמ "וידחי" תכרב הזב הנותנ ,םיאבה "םירוט" ךרוע ,הרומז .י 

.המלש הנומאבו אלמ 

[רואל אצי אלש - הרומז .י תכירעב ,'ג הנש "םירופ" לש 'א ןוילגל החיתפ] 
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