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 ף "רבד" ןותנשל עריא המ

 שח .ונלש רפס תירקב םינותנשל לזמ ןיא
 .םמצע תא תאשל םתלכיב ויאב ,םימלענו םיצצ
 חול לש ותעפוה הקספנ תודחא םינש ינפל

 הריציה בטיממ וניארוקל קינעמ היהש /'ץראה"
 ,"רבד" ןותנש לע םג סוכה הרבע התע .תירבעה

 רישב עפושמה ולובי לע ונכריב דקתשא דועש
 םיפסומב .הקיטסיצילבופבו תרוקיבב ,רופיסבו
 ינש .ערתשהלמ עצמה רצ םינוחריב ןכו תורפסל

 םהב ,םירפוסה יבוטל הינסכא ושמיש םינותנשה
 ובתכי תונכסימב אלש ,הבחרה העיריה ילעב

 ,ולא תוינסכא ורגסנ הנהו •םהיזורחו םהיתורוש
 .ןמוקמב תורחא וחתפנש ילב

 םגו "ץראה" יקומינ תא שחנל ןתינ דוע
 ,םייקסע תודוסי לע יונבה ,יטרפ לעפמ .םניבהל

 רתלאל ירפ האשונ הניאש היישע :וגהנמכ גהונ
 ,תורפסה יכרצ אלו ,וז תויאדכ .ךתחנ הניד —

 הנתנו" :תוינוציקה תורומתל תמרוגה איה

 "הלובי האלכ ץראהו" !ןאכמ "הלובי ץראה

 ,תורדתסהה ןותע ,"רבד" םג םאה ךא .ןאכמ
 םולכ ן םיקפקופמ "תויליבטנר" ילוקישל ספתנ

 ילעפמ יכ ,הנויסנמ םידבועה תורדתסה הדמל אל
 העשב וליפא םילוליה ירפ םישוע תורפסו תוברת

 ? ירזנח דספה םיאשונ סחש
 .מ .י .ב

 הללכה

 ,"ץראה") "יתורפסה לוביה םוכיסל" ורמאמב
 יעצה הזורפה תא ןוסלנצק ןועדג ךירעמ (ה"רע

 תאז תורפס לש הנקנק ,ותעדל ."תירבצ"ה ,הד

 ןומהב םירציימש םירז םינקנק תינבתב יושע
 ושיק" םהל ופסונש ,הקירמא לש תשורח יתבב
 תירבב םיצופנ םינקנק לש םיטנטאפ יפל םיט

 לש םירידנ םיטנטאפ יפל םג םימעפלו תוצעומה

 .הינטירבב םיינוהמת םינקנק ינתשרה
 ךישממ והירהו םינקנקב רקבמה ליחתה

 יוצמה "המ"ה תא ריבסהל ואובב םג הז לשמב

 רייתשנ דז ןיי ידירשמ תצק .הלא םינקנקב

 אקוודו ,םינקנק םתוא לש םהיתונפדבו םתיעקרקב
 וכפשו םירבצה םירפוסה ואב .רזה ןייבש תלוספה

 ןייב רזה ןייה תלוספ הגזמתנו םהלש םניימ

 *ל וז תורפס יכ ,רקבמה ריעמ ןאכ .ימוקמה

 דווהש ,םינטק םיגוח לש םתורפס" אלא ,התיה

 ןוויכמ ."םיישיא תונורכזב םלצא רושק הז

 גסותה" הווהה ןמ ונפ — הז םנורסחב וריכהש

 '.וידמש לע רבכ טקשש ,רבעה לא ...םירמשה לע

 'יאוה ,הווסמ אלא השעמל התיה אל תאז תינפת םלוא

 שעה האמה לש הווסמ ושיבלה הירוטסיהה תאו

 דמכ רבדל וליחתה קוחדה ונרבע ירוביגו ,םיד
 תואווסהה לכ — רוציקה .רעונ תועונתב םיכיר

 היתורוצו הינכת לע" םירבצה-תורפסו וליעוה אל
 ".תדמוע המוקמב ,דחאכ

 .ק .ג איצומ ינלטקה וניד רזג תאש ,המוד
 אוהו ,דחא רבצ דפוס לש וירפסמ םיינש יפל

 יסב םחוכ וארה אל ןיידע ,ראשה .רימש השמ
 םינוכנש םעו .קוחרה דבעה ןמ ירוטסיה רופ
 לש התדיממ וז ץא ירה ,רקבמה ינויצמ המכ

 .דחא הנק לע םלש ןינב םיקהל םוכיס-תרוקיב
 הנשב "םידבצ"ה תרופיסמ ןודל ןתינש המכ דע

 דא .רבעה לא תינפת לע רבדל ןיא ,הנורחאה
 !ונימי לש תואיצמב קסוע ביבט .מ — הבר

 — בורקב ורפס תעפוה לע ומשבתנש רהזי .ם

 ונקנקש וילע רמול ןיאו ,רורחישה תמחלמ ואשונ
 .וילא ועיגה קוחרמ קר ,ובש ןייה ידירש םגו

 תפומ ירפס ,דעש יפל וארנ אל םא .םידחא ןבו
 .ג קדוצ הזבו — ירה םירבצה תריציב םיטלוב

 הקוחד תילאטוט הליטקל דעו ןאכמ — ןוסלנצק
 .דדדה

 .א .א

 ,'הווצמ המואה רש"

 שמשל הפיסומ הינמרג םע ונירשק תלאש

 טאמירפהש ,הזע הלילש .הנידמב תקולחמ-עלס
 .א ןתנ י"ע העבוה ,התקמנהב טלוש ידסומה

 .(ז"ישת לולא ז"י ,"רבד") "יעיבשה רוטה"ב

 לש-דיש ותואמ דחא תיב איבנ וננינע דדוצל

 תובר .אל ,הה ?הכ דע םיגייס ורמשנה" :םוי

 .ללכ לש תויטס ,טרפ לש תויטס / .ןגועה קתינ

 ,יכ / ,םוסיה אלל רמאנ םא ומיכסי יאדו םיבר

 העיפוה רשא ,םירבעה םירומה תחלשמ ,לשמל

 העפות איה / ,םיגוגדפ לש סוניכ ךותב ןילרבב

 הז ךפונ לע וסיכ אלו ,תוצלפ ךפונ הב שיש

 ."סוניכה לש 'ויתואושת, לכ

 ,"תוצלפ ךפונ" ותוא ופיסוהש הלאמ דחא

 ו"כ ,"רבד") םיפיקעב ךכ לע ביגה ,ןיול םולש

 :(לולא
 ונה האושה תא ונילע דקפש ,המואה רש"

 לש ומע תא ללקל הצורה ,ונבל לע הווצמ ,האר

 תתל ,גילבהל — םימיה ץק דע ומירחהלו רלטיה

 עשופ ןיב וכותב ףא ןיחבהלו ררבל ,ומע תתלו

 ימ ןיבל חצרל ףתוש ץב ,עשפל דע ןיבל

 ."דחפ ךותמ ומע םילשהש

 ואשוע ןקסע לכש ,המואה רשל יבל יבל

 והירה ונינעל רבדה חונ םאו ומצעל עייסמד אנת

 ךא .יאדמשא-השעמ תא ול סחייל וליפא ןכומ
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 בבודמ אוה דציכ :השיחלב ןיול ונל הלגי ילוא
 לאש םימוהו םידוא הזיאב ?המואה רש תא

 ?ןורחאה ויוויצ תא לביקו
 הרומ .נ
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 תבדעמל בתכמ

 ,הדקי תכרעמ

 לש הנושארה תרבוחה ינתעיגה הז עגרב

 .ר ירבד תא יתארקו ,התושדחתהב "םינזאמ"

 :דיגא םא .תולצנתהל רעש לכ לעננו (?) .ד

 רבכ ירהו (תמא תבושת אהת תאזו) איה הגגש

 ."תונודז תולועש תוגגשה ןיממ וז" :רפוסה קספ

 הגגשל ומרגש םיטרפה תא ראבאו ףיסוא םא

 שוריפב המישרה ךותב יכ ,(תמאה תא) דיגאו

 תדוגא תלהנהל םידחא םיסיטרכ חולשל ,רמאנ

 םלואה יכ םתוארב ךכ לע םינוממהו ,םירפוסה

 ונימזה אלו תאז תושעל וזרדזנ אל אלמ היהי

 רואיב םג ליעוי אל — םילשוריל ץוחמ םישיא

 ינפמ ריהזהו רפוסה םדק רבכ יכ ,הז יתימא

 אלא יל ןיא .רכו םיריכזמ לע תוירחאה תלטה

 הנשה שאר ברע לש וז ןוצר תעשב שמתשהל

 .החילס שקבלו

 ןיבמ יכ ,הנומתה תומילש ןעמל קר ףיסוא
 ל"וחמ םישולש דגנכ) םיילארשיצראה םישולש

 ויה (תינויצה הלהנההו הלשממה ירבח דבלמ —

 ירבח םתיצחמו טעב םיכשומ השימחו םירשעכ

 .הדוגאה דעו לש םג םהיניב ,םירפוסה תדוגא

 ,תוגגש תליחמו םימחרו העושי תנש תכרבב

 ."ןודז תולוע" ןה םא םג

 x ,םכלש

 רזש ןמלז

 זז"ישת הנשה שאר ברע ,םילשורי
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