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דבוע םע/1983/רחש דוד 

לכיה" לש יעיברה קלחה ,"לגנינ" הריצי 
תא דוכלל ןויסנ איה ,"םירובשה םילכה 
וריצי לכב רזוחה ןויסנ ,"םלוע לש ורוא" 
,רואה יוליג איה לגנינ .רחש דוד לש וית 
תואיצמה ."היווהה תמשנ" ,רפסמה ירבדכ ,איה 
אסיג דחמ :םינפ יתש תלעב איה "לגנינ"ב תראותמה 
תשומה ,םיישממ ,םייטרקנוק תודוסימ תבכרומ איה 
ףונלו עבטל תוסחייתה לעו םישוחה תסיפת לע םית 
תודוסי לע תתתשומ איה אסיג ךדיאמו ,תושממב 
נויצר יתלב הנומא לע ,םיישוח-לע ,םיילטנדנצסנרט 
נויצר יתלב ,תיטסימ הסיפת לעו תונוש תותדב תיל 
לש ודוא" .םלועב תומייקה תונושה תועפותה תא ,תיל 
עבונה רואכ ןה ,"היווהה חמשנ" ,וז הניחבמ ,אוה "םלוע 
לש תודוסי תסיפתמ תעבונה הראהכ ןהו ,עבטה יקוחמ 

.םלועב םימייקה השודק 
תנרוקה ,םדו רשב ,השא איה ,הז רוא תאטבמכ ,לגנינ 
נינ" םשה שוריפ תאז םע .התלחמב התמו ,היפויב רוא 

תיטסימ תוהמ הווהמ איה ךכבו "חריה תלא" אוה "לג 
תונוש תופוקתב רפסמל תילגנה ,תילטנדנצסנרט 
.תילנויצר יתלב העפותכ ,םינוש תומוקמבו ,וייחב 
העונתב תאצמנכ רחש תריציב תראותמ תואיצמה 

כונכ ןהו תיחצנ הרזחכ ןה תספתנ איה ןכלו ,תדמתמ 
הרזחה תא תאטבמ ,"חריה תלא"כ ,לננינ .תידימת תוח 
תמו רזוחה חריכ ,תידימתה תושדחתהה תאו תיחצנה 

ןורכזכ העיפומ איה דבב דב .ושדוחב שדוח ידימ אלמ 
הב העיפוה לגנינש תיטרקנוקה תואיצמהמ קלח אוהש 

.םדו רשב תומדכ 

םינייפאמה םיילסכודרפהו םיידרוסבאה תודוסיה 

תיטקלאידה התסיפת לע םידיעמ ,לגמנ לש התומד תא 
תיחצינכו תיפוסכ הריציב תראותמה תואיצמה לש 
הל םדאה לש ילסכודרפה ונוצר לע םידיעמ םה .תחאכ 

הל ,יפוס-ויאל יפוסה ןיב הזיתניסל ,ומויק םצעב ,עיג 
רמוחה ויתולבגמ ףא לע ,חצנה תא םייטרפה וייחב גיש 
,"לגנינ" הריציב ,תתשומ הז ןויסנ רואת .ףוגה לש תוי 
סנפסוא תעפשהב .םייגולותימו םייתורפס תודוסי לע 
לרוג-תועבט תרדיסכ הריציב תואיצמה תראותמ (ו )יק 
ךלהמ תנייצמ תעבט לכ .ןמזה ריצ לע ץיפקכ תורזשנה 
תעבטה הרזחש עגרב .התימ דעו הדילמ םדא לש וייח 
,השדח תעבט הנממ הלוע דימ - האצומ תדוקנל 
ענ םדאהש ךכב איה וז העונתל הביסה .הנושארל המוד 
הדילה עגר :תיפוסניא תוירוזחמב תוומה לא םייחה ןמ 
פתנ םייחה .םה דחא עגר - התימה עגרו םדא - לש 

לש ןמזה והז - ןמז לש רחא דממ ןייצמה ,לגעמכ םיס 
.ףוסניאה לש ,חצנה 

,לדוג תועבט ןתוא ןה "לגנינ"ב הלילעה תודיחי 
געמ הנבמב "ןמזה ריצ" ביבס תוגראנה ,םייח-תועבט 
ריצ אוה הריציב "ןמזה ריצ" .תחאכ ףוצרו יגולנא ,יל 
תודיחיב עובק ןפואב עיפומ הז ריצ :הראההו יוליגה 
יפוסה ןיב תודדומתהה תא ןייצמו ,תונושה רופיסה 
בתמ אוה .ףוגה-רמוחה ןיבל ,המשנה-חורה ןיב ,יחצנל 
וש תויצאיראוב העיפומו תרזוחה הלילע תדיחיב אט 
.רפסמה ינפל לגנינ לש התולגתה-התעפוה רואת :תונ 

תויומדה לש ןהייח רופיס ןה תויזכרמה הלילעה תודיחי 
,קירא הנבו יקצוסיו היסאטסנא ,ןד ןורהא :תויזכרמה 
ךזלמיה האל ,ןוסנמלק הרובד תינרפסה ,גהנה םימחר 
פורפו הדליהנורב הידידי ןוגכ הב תורושקה תויומדו) 
הלילע תדיחי לכ .לגנינ לש הייח רופיסו ,(רמייהטרו רוס 

לכ תא .תוומ-םייח ריצב תיטקלאיד העפות תראתמ 
םדאה לש ,:ןדמתמה העונתה תנייפאמ הלילעה תודיחי 

רחש דוד 

ירזכ ,ןברוחהו העיקשה תארקל ,דחאכ תואיצמה לשו 
זוח ולא הלילע תודיחי ןיב .תוומה לא תקסופ יתלב המ 
ילעה הענ וביבס רשא ריצכ לגנינ לש התומד הלועו תר 

יתפב העיפומ איה :תויזכרמה תויומדה תומקרתמו הל 
תילגנו תרזוחו ,רמועב ג"ל תרודמ רואל רופיסה תח 
איה .(42 ימע)ןד ןורהא לש וייח תודלות רופיס רחאל 
היסאטסנא לש הייח תודלות רופיס רחאל דבלב תזמרנ 

ימע)"םילילאה ליל"ו הנדעה תשוחת רואתב יקצוסיו 
םירואת תועצמאב)גהנה םימחר לש ורופיס רחאלו (84 
תרזוח איה .(101 ימע ,םימדוקה הירואתל םייגולנא 
,(119 ימע)רותסא סמות םע השיגפה רחאל העיפומו 
רואת רחאלו (130-5 ימע) תינרפסה רואת רחאל 
םע הירשקב תראותמ איה ףוסבל .ךזלמיה האל ,המא 
סיפבו ,התומבו התלחמב תראותמ איה .רפסמה-דליה 

רשקהב תילגנו תרזוח איה רופיסה לש הנורחאה הק 
."ונל דבעמ" תומייקה "תודחא תויווה" לש ןתולגתהל 
ירקיעה ןויערה עבומ לגנינ םע הנושארה השיגפב רבכ 
והה לש ילילשה המויס וניא תוומה יכ ,יוליגה :הריציב 

הניגנמכ :רבקה יבגרב םנ םייק רואמהש םושמ ,היו 
םיבבוס םייחה ךכ ,ותוירוזחמב חריכ ,תחכתשמ הניאש 
חל אוה םדאה ןוזח .הראההו יוליגה דיצ לע יחצנ בוביס 
.תויחצנ ,"תורחא תויוהמ" לא ,תויפוסל רבעמ לא גור 
אוה ,ןד ןורהא לש ותריצי ירפ ,"םדאה ןוזח" הזחמה 
חמ"כ .הראההו יוליגה ריצ לע רזשנה ןושארה לגעמה 
ימו יוליגה דוסימ וב שי ,תואיצמה תא ףקשמ אוה "הז 
"םדאה ןוזח" - הזחמה םש .דיתעל םירבדה יוזיח דוס 
הריציה לש יאידיאהו יתלילעה הניערג תא ףקשמ - 
ףוסניא דגנכ דמוחה תולבגמ" ירקיעה ואשונ .הלוכ 
אוה (16 ימע)"המשנה עפש דגנכ ףונה תולבגמ ,תורה 
,"םירובשה םילכה לכיה" ןאירולה לש ירקיעה ואשונ 
הלבגה לש תונוש תויצאיראו םה עפשהו םילכה וב רשא 

:תולובג תצירפ לשו 

תולבגמ ,המשנה עפש דגנכ ףוגה תולבנמ ..." 
תושפנה יקמעמ דגנכ הנידמהו הרבחהו החפשמה 
דבעמ וא וז תותתואמו רתאו דתא לכב תורוזפה 

.(םש)"ןמזבש םילדבהל לעמו בחרמבש תולובגל 
איה הריציב תואבה תויתלילעה תודיחיהמ תחא לכ 

,ןד ןורהא :אמגודל .הנושארה הדיחיה לש היצאיראו 
תועצמאב תוחילשב אשונ ,"ךרדה הרומ" םשב ארקנה 
.איבנל המודמ אוה וז הניחבמו ,"םדאה ןוזח" והזחמ 
רומא ,"לאירא" םשב רוחב ,הזחמה רוביג םג .(18 ימע) 

לעב ,ךרד הרומ רמולכ ,וננמז ןב איבנ וא הזוח ןיעמ םלגל 
רוסמל ,סיראפל תוחילשב אצוי ומצע רפסמה .תוחילש 

ףא רפסמה .ךרועל ןד ןורהא לש והזחמ לש דיה בתכ תא 
.לאירא ישארה רוביגה לש ודיקפת תא קחשל רומא 
ורופיסב ,תפסונ היצאיראווב רופיסב רזוח לאירא םשה 
אירא םשה לש היצאיראו - קירא)יקצוסיו קירא לש 
רוביג ,"לאירא" ,אופא ,םה הריציב "ךרדה ירומ" (.ל 
,ןד ןורהא ,"םדאה ןוזח"ל ךרדה תא אטבמה ,הזחמה 

איראו םה תופסונ תויומד ףא .רפסמהו ,הזחמה רבחמ 
רענ") יקצוסיו קיראכ ,ךרד-ידומ לש תינוריא היצ 
דניה האלו ,ודיקפתב - גהנה םימחר ,(70 ימע ,"חילש 
"רסמ"ה רחא שופיחה תועצמאב רודה-ךרד-תרומ ,ךזל 

.("םדאה ןוזח" לש תינוריא היצאיראו) יגולואידיאה 
וג-השא ,ודוהב שדקמה-תיב םא איה תפסונ ךרד-תרומ 
,תאז תמועל ,לגנינ .(34 ימע) .הידוהי תינחור םא ,ור 

הכרד תא תולקב תדבאמ 
"םידטמוליק השולש ידחא דוביאל תכלוה"ו 

,(202 'םע) 

לש םשפנ תאשמ ,"םדאה ןוזח" השעמל איה-איה םלוא 
,תחא אמגוד איה "ךרדה הרומ" תומד .םלוכ ךרדה ירומ 
לע תססבתמ הלילעה ןיא יכ ךכ לע העיבצמה ,תובר ינמ 

לרוטקורטס ,תוינושל תוינבת לע אלא השעמה רופיס 
גונמו תווש תויגולנא תועצמאב רשא ,תויטמיתו תוי 

.תינוריא המינו תיטמרד תוחיתמ תורצוי תוד 

.וזב וז תופקתשמה תואובב ןה רחש תריציב תויומדה 
לש הרואתכ ,"הרוקמ תא האובבה תמאות" םיתעל 
דידנניא לש האובנ לש האובב"כ יקצוסיו היסאטסנא 
תא לגנינב התר האור רשאכ וא ,(83 ימע) "ןמגרב 
םיתיעלו ,הנש םישש ינפלמש יאר ךותב המצע-תאובב 
רמאנש יפכ ,דוגינה ךרד לע ,תפקתשמו תתוועמ איה 

הינפב בהבהמה רואה יכ לגנינ לע 

דו רומק יאדבב תינרפסה לש הינפב ףקתשה" 
.(185 ימע)"חול 

יציב תונוש תויומדב איה ףא תפקתשמ רפסמה תומד 
ומדב וא ,(56 ימע)יקצוסיו קירא לש ותומדב ןוגכ ,הר 
,חריה ףא .(הדיציה-הזחמה רבחמ) ןד ןורהא לש ות 
יצמה לש התאובב אוה ,הריציב יזכרמ ביטומכ עיפומה 
התוירוזחמבו תיחצנה התעונתב וב תפקתשמה ,תוא 
הריציה תאובב אוה "םדאה ןוזח" הזחמהו ,העובקה 
תופקתשה ןה תונושה הלילעה תודיחי רשאב ,הלוכ 
רוזחמבו ,תונוש תויצאירווב הזחמה לש תינשנו תרזוח 

תא ןהו הריציה הנבמ תא ןה תפשוחה ,תיפוסניא תוי 
קלח איה ףא תפקשמ לגנינ .דחאכ םדאה שפנ הנבמ 
יתסה לע רפסמה רבגתמ התומדב .הריציב תויומדהמ 

התמנפה ידי לע תויפוס-ויאל תויפוסה ןיב תמייקה הר 
דנב-רמוחב םג םייק חצנה - רואה :תויפוס-ןיאה לש 
ןיא :תיהולא תומדכ לגנינ תראותמ ךכ םושמ .תוו 
מנה רואמכ ,וכותב אלא םדאל ץוחמ תאצמנ תוהולאה 
תואטבמ רחש תריציב םישנה תויומדמ קלח .בגרב אצ 
המולחב ההדזמה "תנחרה םוי"ב ןבר ישושכ ,וז הסיפת 
וחו ,"תויהולא תויוכמס" תלעב הלא-השא תומד םע 

תילגתה היהת תממהמ המ תבש 

יהולאו קחצי יהולאו םהרבא יהולא םיהולאש" 
"!השא אלא שיא ונניא ,בקעי 

לגנינ תראותמ ,ונתריציב .(191 ימע ,"תנחרה םוי") 
תומדכ תראותמ יקצוסיו היסאטסנא ,"חריה תלא"כ 
הפופא" ןוגכ) ,םייהולא םיראת הל םיקנעומו תצרענ 
ימע ,"הילגרל םודה ולוכ םלועה" ,83 ימע ,"החניכשנ 

זמרה תועצמאב וז תוהמל הרושק ךזלמיה האלו ,(90 
תויומד תופקתשה לש הנבמ .(םימש) המשב ןומטה 
רואתכ)רחש תריציב ץופנ הנבמ אוה ולאב ולא םיבצמו 
בשל ותולצפתה םע רשא ,"ותוכלמ דוה ןכוס"ב יארה 
תועבה .(םירחאה םירבשה תא רבש לכ ףקשמ םיר 
לולימ תועבהל ןתועמשמ תא תוריממה תויביטרוגיפ 
תפקתשמכ תואיצמה תסיפתמ קלח ןה ,ךפיהלו ,תוי 
תובקעב תיגולנא תינבת תרצונ ךכ .יאר-ירבש ךותמכ 
ךלהמב ןהלש היצזילאירבו תורופאטמב שומישה 
.רחש תריציב יזכרמ ינבימ יעצמא איה וז ךרד .הלילעה 
םילחה םייונישב איה "לננינ"ב ךכל תואמגודה תתא 
ןנכת רפסמה :הלילעה ךלהמב ,רופיצה וא ףועה ביטומב 
ביטומ .ירשנ" תרבח תועצמאב ל"וחל ותעיסנ תא 
"רהד רופיצכ ישפוח" יוטיבב תפסונ םעפ דחח ףועה 
לוגנרתה ביטומ איה תפסונ היצאיראו .(23 ,21 ימע) 

- םדאל יומידכ ןה עיפומה 
,(87 ימע)"חפנתמש ןטקה לוגנרתה" 

יאב ןהו ,(105 ימע)"בהזה לוגנרת" הפק-תיב םשכ ןה 
רותסא סמות לש ותומד ןויפ 

אה ןטקה תמחה לע םימחרה יבלב ואג ורמכנ") 
תע לכב רקרקמו וילגרב עטרקמו ויפנכב חפוטה 

.(דועו ,116 ימע ,"הטיחשל יופצ לוגנרתכ 

65 םינואוג 
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םש ןיב תמייקה היגולאנאה תא ןייצמ ומצע רפסמה 
:תומדה ןיבל הפקה תיב 

לוגנרת' טלשהש דומאל יב ץצ הנושמ ווהוה ןימ" 
*תת ןימכ האינה שיאה הזל אקוד םיאתמ 'בהזה 

.(106 ימע)"".קמוצמו ןטק לוג 
תינרפסה לש התומדב ףא הלוע רופצב-סדאה ביטומ 
דגנכ הטבחתהש ,תינרפסה לש שפנה-וופצ") 
,דאוצהו-סייפגה-דצק-לגלגעה-ףוגה-בולכ-ינרוס 

.(185 ימע ,"...ברוע ןימכ הפקתשה 
לש הירבדב תורכזנ ,ןניק לא ןכרד תא תועדויה ,םירפצה 
רשנ" הנוכמה סורטבלאה עיפומ הז רשקהבו ,לגנינ 
םשכ עיפוהש ,"רשנ" ביטומב רזוח שומיש)"סוניקואה 
ןייצמו ,ץלחופכ ףא עיפומ סורטבלאה .(הפועתה תרבח 
ןוזח" תא ,הריציה לש תיזכרמה הסיפתה תא תאזב 

.תוומב םייחה תסיפת :"םדאה 

תויגולנא תוינבת יפ-לע תינבנ הלילעה ןיא ,רומאכ 
ךלהמב תורכזנה תויתורפס תויתשת יפ-לע אלא ,דבלב 
ולמו דחואמ הנבמ תונוב ולא תויתשת .המצע הלילעה 

לש הדלבה איה וז ןיעמ תיתורפס תיתשתל אמגוד .דכ 
"The Ancient) סורטבלאהו ןקזה חלמה לע 'גדירלוק 
 "Manner) (205 ימעב תרכזנה). תא תאטבמ וז הדלב
תסיפת :"םדאה ןוזח" תא ,הלילעה לש יזכרמה הניערג 
,תוומב "םייח"ו "רוא" לש םיביטומה .תוומב םייחה 
עיפומה חריהו ,תיהולא תומדכו םדאכ השאה תומד לש 

תודיחי ןיב םירזוחה םיביטומ םה ,יטננימוד דוסיכ 
לגנינ לש התולגתה ירואת םע)"לגגינ" הריציב הלילעה 
,המויסש ,הדלבב רזוח ביטומכ (חריה תולגתה ירואתו 

חה ןוחצנ תא דבב דב תאטבמ איה םלוא ,תוומ ,םנמא 
.תוומה לע םיי 

עיפומו רזוחה ,"תועמדה ועדיה" ל"היד לש וריש ףא 
:בגרב רואמה - יזכרמה ואשונ ,הלילעה תודיחי ןיב 
ל"היר לש ורישב רואה ."םיבגר ךות םדואמ אוב םכפה" 

רשקהב עמשנ רישה) הרודמה רוא ,ילאיר רוא וניא 
ףאוש הל "הראה" התוא אלא ,(רמועב ג"ל תרודמל 
ןומט רבקה יבגר ןיב ףא יכ הנקסמל ועיגהב ,םדאה 
...הליל" יקסבוחינרשט לש ורישב םיביטומ .דואה 
ביטומ ."לגנינ"ב םה ףא םירכזנ ,"םילילא ליל ...הליל 
תוומה דוסימ וב שי ,תוירוזחמ ןייצמה ,םידופצה תדידנ 
תנייצמ םידופצה ידודנ תוירוזחמ :דחאכ םייחה דוסימו 

םג םלוא ,"הלפא" ,ןדבוא אטבמה ,יפוס-ויא לגעמ 
:"דוא" 

!תוארוק ,תודבוע םידופצ םש/המלענ הביתנב" 
וא הלפאלה/ תומלענ םידופצ לוק/ 

"!זחודואמל 
אשונ ,רומאכ ,איה "תורואמל וא הלפאל" הלאשה 

לש וריש תועצמאב ,תרשקתמו "לגנינ"ב יזכרמ 
םימייקה "םיינענכ" םיביטומב ,יקסבוחינרשט 
,"תורתשע לעבשא" ררושמה לש ומשב - הריציב 
םלוכ ולא תומשל .לגנינ לש המשבו ,"זומת" לש ומשב 

רושק "לעב" םשה :תוירוזחמה תסיפתל רשק 
י"ע ותגירה דחאל "לעב" לש םייחל ותוררועתהל 

רוזחמל למסכ הייחתל םקו תמ "זומת" ,ויחא "תומ" 
"לננינ"ו ,עבטב ןוירפה תוחוכ תושדחתהלו עבטב תוי 

סחייתמ חריה ןחלופ .םידשכ רואמ "חריה תלא" איה 

ןיא ,רחש תריציב .עבטב תוירוזחמה תסיפתל אוה ףא 
מרמ איה אלא ,אצומ רסוח תנייצמ תוירוזחמה תסיפת 

,תואיצמה לש ,תיטסימ ,תילטנדנצסנרט הסיפת לע תז 

בוע םירפצ םש המלענ הביתנב" :יקסבוחינרשט ירבדכ 

תרוביג םג העיפומ "המלענ הביתנב" ."!תוארוק ,תור 
רואמ "חריה תלא" ,רומאכ ,איה לגנינ .לגנינ ,רופיסה 

.חרי ושודפ ,"הנול" ,ףסונה המש ףא ,םידשכ 
תונוש תויושחרתהו ,הריציב יזכרמה למסה אוה חריה 

ומדה לש ןהייח רופיס .וילא תורשקתמ תונוש תויומדו 
ביבס גראנ - םישנה תויומד - הריציב תויזכרמה תוי 

.תינאירולה הלבקהו ל"זח ישרדמ יפ-לע חריה תסיפת 
ןיעכב ,תודחא םימעפ רופיסב עיפומ חריה רואת 
תחא לכ לש ןהייח רופיסל סחייתהב ,העובק תוירוזחמ 
ןורהא לש ורופיסל ףסונ) תויזכרמה םישנה תויומדמ 
ודק םישרדמב תינייפוא הנבלה לש הקילובמיסה .(ןד 
לש ההז-טעמכה ורואת .ישנה דוסיל ,הלבקבו ,םימ 
,םישנה תויומד ןיב רשקמ ,הריציב הנשנו רזוחה ,חריה 

:ןתוהמ תא ,הלבקבו םישרדמב ורואת יפ-לע ,אטבמו 
ומד םג ךכ .תומיגפ תאטבמ ,התומלש תורמל ,הנבלה 
תומלש ,"תויהולא" ,תוצרענ םישנ ןהש ,םישנה תוי 
ימיה האלל :םגפ םייק ןהמ תחא לכב םלוא ,אלמה חריכ 
אטסנאל ,(173 ימע ,"לננינ")"הנזאב םוגפ זכרמ" ךזל 
תומלשב דיחיה םגפה הזו" הלודג לגר ףכ היס 
תינרפסה הארמלו ,(64 ימע ,םש)"הלש תויצרופורפה 

ןוסנמלק הרובד 
ךותב תטבלתמה שפנה הארמל בלה ץמתחמ" 

.(185 ימע ,םש)"בולכב רופצכ םוגפה ףוגה 
.תינטשה תומדל תיהולאה תומדה ןיב רשקמ םגפה 
ןמ םיכשמנה ףסכה יטוחמ חדזמנה תילילה") 

.(102 ימע ,םש ,"הרקה הנבלה 
תיתשת םיווהמ םייתורפסהו םיישרדמה תורוקמה 
םייזכרמה םיביטומה לע העיפשמ הניאש תיתורפס 
:התועמשמ לעו הלילעה ךלהמ לע ףא אלא ,דבלב 
הנבלה תסיפת ןיבש רשקב תמייק תיתלילע תוחתפתה 

,הנבלה :תונושה תויומדה ןיבל תורוקמב 
הפוסכ תוילוגס תפשונו םייפש םדוא תפאושה" 

"הרועלש 

ונה עבטה תא תאטבמ (67 ימע ,"םיאיבנה ךרדב ץיק") 
טבמ ףוסכ-לוגסל םותכ-םודאמ םיעבצה תרמהו ,םש 
מהו ןברוחה ,רוקה לא םייחהו םוחהמ רבעמה תא תא 
הלילעה ךלהמב ןייפאתמ תוומל םייחהמ רבעמה .תוו 
חריה ,םלוא .התומל דע לגנינ לש הייח רואתב 
:"רבעמש םלוע" לש ומויק תא ףא אטבמ ותוירוזחמב 
לש המויקמ ןהו ,רפסמה ירבדמ ןה םישרפתמ םירבדה 
ינו רפסמה תשיגפ תא הוולמה ,תיאליטרע תישנ תומד 
לגנינ איה-איה וז תיאליטרע תישנ תומד .חריה רואל לננ 
יוליג ,תוומה רחאל םייחה יוליג איה :התומ רחאל 
.חריה רואב איה ףא תאטבתמה ,"הראה"ה םצע אוהש 
ןה חריל תרשקתמ יקצוסיו היסאטסנא לש התומד 
ןירותסמה דוסי תסיפתבו הביבס הנירקמ איהש רואב 
םיגשומב שומישב ןהו ,(77 ימע ,"לננינ") התוהמבש 

הפוג רואת ןוגכ ,חריה רואתבו הרואתב םיהז 
"הילעמ לישהל הלוכי איה ןתואש תופילק"כ 

,(םש) 
חריה רואתל ליבקמב 

,םש)"הקיסנ ידכ ךות םדואה יפיעצ תא לישמה" 
.(42 ימע 

לושירה וק :ותומיגפב חריה תא תמלגמ היסאטסנא 
.היפואבש םוגפה דצה אוה התוא ןייפאמה החנזההו 
רואתב תומיגפה תאטבתמ הרואת רחאל חריה רואתב 
ית תועצמאב תרצונה הריווא ,הדרחו דחפ לש הריווא 

רוא 

,"הזה םלועה ןמ אל רשא רוא" 
וריש ןויצו ,"םיאפר קמע" םוקמה םש ןויצ תועצמאב 
."םילילא ליל ...הליל ...הליל" יקסבוחינרשט לש 
תראותמ ,ותומיגפ םע דבב דב ,חריה לש "ותואלמתה" 
,גהנה םימחר לש ורופיסב - האבה הלילעה תדיחיב 
וסחיתהה יתש .יקצוסיו היסאטסנא תאצמנ וזכרמבש 
ינש תא תואטבמ ,הנוז לאכו תוהולא לאכ ,הילא תוי 
.לפאהו םוגפה דצהו ,אלמהו ריאמה דצה :חריה ידיצ 

אוה ,ןכמ רחאל עיפומה אלמה חריה רואיתב שגדה 
תומדו ,תיאליטרע היווה לש התומשגתה רואיתב 
איה ,תילילכ ןהו םישחנ תמסוקכ ןה תראותמה ,השאה 
ליבקמב תראותמה ,היסאטסנאל דוגינב .תיטננימודה 
תא ןוסנמלק הרובד תינרפסה תאטבמ ,אלמה חריל 
הרואת רחאל :"תורואמה יוקיל" תא ,טלחומה םגפה 
האל .ורואמ תא דביא לוכיבכ ,דוע ראותמ חריה ןיא 
תאטבמ איה ,םלוא .תומיגפ איה ףא תאטבמ ךזלמיה 
תא תשפחמ איה - שדחמ ותואלמתהב חריה תא 
הכרדב העוט איה םנמא :"םדאה ןוזח" תא ,הראהה 
איה םלוא ,הלקשמ יוויש תיא תדבאמו ,הישופיחבו 
דסח יעגרל ,לקשמה יווישב הטילש לש םיעגרל הכוז 
.הנבלה םגפ תא ףקתל" הסנמ ךזלמיה האל .הראהו 
.הרפכ ,שרדמה יפ-לע ,תשרדנ הנבלה ףוקית" םשל 
.אלמה חריה רואל "הלוע ןברק" הלעמ ךזלמיה האל 
תא תאטבמה ,לגנינ ,התב איה יתימאה הנברק ,השעמל 
רפסב) .ףסכל םודא-םותכמ ועבצ הנשמה אלמה חריה 
הז ךילהת ראותמ "םירובשה םילכה לכיה" לש ןושארה 

.(67 - 8 ימע ",םיאיבנה ךרדב ץיק" :ןברקכ 
תא תאטבמ איה :תואיצמה תומלגתה איה לגנינ 

שפומ תויוהמל ,תויפוס ,תוישחומ תויווהמ רבעמה 
ענ תאטבמ ךכ םושמ .תויפוס-ויא ,תוילנויצר-יא ,תוט 
וקמה יפ-לע ,םנמא .התומב ףא הנבלה תואלמ תא לג 
לש ירוזחמה וטועימ אטבמ םיילבקהו םיישרדמה תור 
העיקשה תאו םיארבנה לכ לש םתומיגפ תא חריה 
הלבקה םג ולא תורוקמב תמייק םלוא ,הרומג הבישחב 
הא לש והזחמבש םשכ .הלואגה ןיבל הנבלה שודיח ןיב 
אלא השמיש אל תולעופה תושפנה ןמ תחא לכ ןד ןור 
תוימשגה תויושיל וא ןהינימל תוינחורה תויוהמל למס 
תאטבמה ,הנבלה ףא ךכ ,(16 ימע ,"לגענ") ,ןהינימל 

תא 

טטר" ףא איה ,"חוריאמ היניעש השאה ףוג" 
"תיאליטרעה היווהה לש תומשגתהה 

התואלמבו תיפוסניאה התוירוזחמב .(102 ימע ,םש) 
.םלועל לדח וניאש ,םייחה לוגיע תא תאטבמ איה 

וז הריציב .31 ימע ,ןד-ןווהא לש ורופיסב "לננינ"ב רכזנ (1 
.ויתורוקמ לע זומרל רפסמה הברמ 

ינופ הכלמ 

קיחוקסיד" 
"חחתובותו 

םש ןיב תמייקה היגולאנאה תא ןייצמ ומצע רפסמה 
:תומדה ןיבל הפקה תיב 

לוגנרת' טלשהש דומאל יב ץצ הנושמ דוהדה ןימ" 
דרת ןימכ האדנה שיאה הזל אקוד םיאתמ 'בהזה 

.(106 ימע)"...קמוצמו ןטק לוג 
תינרפסה לש התומדב ףא הלוע רופצכ-מדאה ביטומ 
דגנכ הטבתחהש ,תינרפסה לש שפנה-דופצ") 
,דאוצהו-םייפגה"וצקילגלגעה-ףוגה-בולב-ינדוס 

.(185 ימע ,"...בדוע ןימכ הפקתשה 
לש הירבדב תורכזנ ,ןניק לא ןכרד תא תועדויה ,םירפצה 
רשנ" הנוכמה סורטבלאה עיפומ הז רשקהבו ,לגנינ 
םשכ עיפוהש ,"רשנ" ביטומב רתח שומיש)"סוניקואה 
ןייצמו ,ץלחופכ ףא עיפומ סורטבלאה .(הפועתה תרבח 
ןוזח" תא ,הריציה לש תיזכרמה הסיפתה תא תאזב 

.תוומב םייחה תסיפת :"םדאה 

תויגולנא תוינבת יפ-לע תינבנ הלילעה ןיא ,רומאכ 
ךלהמב תורכזנה תויתורפס תויתשת יפ-לע אלא ,דבלב 
ולמו דחואמ הנבמ תונוב ולא תויתשת .המצע הלילעה 

לש הדלבה איה וז ןיעמ תיתורפס תיתשתל אמגוד .דכ 
"The Ancient) סורטבלאהו ןקזה חלמה לע 'גדירלוק 
 "Mariner) (205 ימעב תרכזנה). תא תאטבמ וז הדלב
תסיפת :"םדאה ןוזח" תא ,הלילעה לש יזכרמה הניערג 
,תוומב "םייח"ו "רוא" לש םיביטומה .תוומב םייחה 
עיפומה חריהו ,תיהולא תומדכו םדאכ השאה תומד לש 

תודיחי ןיב םירזוחה םיביטומ םה ,יטננימוד דוסיכ 
לגנינ לש התולגתה ירואת םע)"לגנינ" הריציב הלילעה 
,המויסש ,הדלבב רזוח ביטומכ (חריה תולגתה ירואתו 

חה ןוחצנ תא דבב דב תאטבמ איה םלוא ,תוומ ,םנמא 
.תוומה לע םיי 

עיפומו רזוחה ,"תועמדה ועדיה" ל"היר לש וריש ףא 
:בגרב רואמה - יזכרמה ואשונ ,הלילעה תודיחי ןיב 
ל"היר לש ורישב רואה ."םיבגר ךות םדואמ אוב םכפה" 

רשקהב עמשנ רישה) הרודמה רוא ,ילאיר רוא וניא 
ףאוש הל "הראה" התוא אלא ,(רמועב ג"ל תרודמל 
ןומט רבקה יבגר ןיב ףא יכ הנקסמל ועיגהב ,םדאה 
...הליל" יקסבוחינרשט לש ורישב םיביטומ .דואה 
ביטומ ."לננינ"ב םה ףא םירכזנ ,"םילילא ליל ...הליל 
תוומה דוסימ וב שי ,תוירוזחמ ןייצמה ,םידופצה תדידנ 
תנייצמ םידופצה ידודנ תוירוזחמ :דחאכ םייחה דוסימו 

םג םלוא ,"הלפא" ,ןדבוא אטבמה ,יפוס-ויא לגעמ 
:"רוא" 

!תוארוק ,תורבוע םירופצ םש/המלענ הביתנב" 
וא הלפאלה/ תומלענ םידופצ לוק/ 

"!!תורואמל 
אשונ ,רומאכ ,איה "תורואמל וא הלפאל" הלאשה 

לש וריש תועצמאב ,תרשקתמו "לגנינ"ב יזכרמ 
םימייקה "םיינענכ" םיביטומב ,יקסבוחינרשט 
,"תורתשע לעבשא" ררושמה לש ומשב - הריציב 
םלוכ ולא תומשל .לגנינ לש המשבו ,"זומת" לש ומשב 

רושק "לעב" םשה :תוירוזחמה תסיפתל רשק 
יילג ותגירה רחאל "לעב" לש םייחל ותוררועתהל 

רוזחמל למסכ הייחתל םקו תמ "זומת" ,ויחא "תומ" 
"לגנינ"ו ,עבטב ןוירפה תוחוכ תושדחתהלו עבטב תוי 

סחייתמ חריה ןחלופ .םידשכ רואמ "חריה תלא" איה 

ןיא ,רחש תריציב .עבטב תוירוזחמה תסיפתל אוה ףא 
מרמ איה אלא ,אצומ רסות תנייצמ תוירוזחמה תסיפת 

,תואיצמה לש ,תיטסימ ,תילטנדנצסנרט הסיפת לע תז 

בוע םירפצ םש המלענ הביתנב" :יקסבוחינרשט ירבדכ 

תרוביג םג העיפומ "המלענ הביתנב" ."!תוארוק ,תור 
רואמ "חריה תלא" ,רומאכ ,איה לגנינ .לגנינ ,רופיסה 

.חרי ושורפ ,"הנול" ,ףסונה המש ףא ,םידשכ 
תונוש תויושחרתהו ,הריציב יזכרמה למסה אוה חריה 

ומדה לש ןהייח רופיס .וילא תורשקתמ תותש תויומדו 
ביבס גראנ - םישנה תויומד - הריציב תויזכרמה תוי 

.תינאירולה הלבקהו ל"זח ישרדמ יפ-לע חריה תסיפת 
ןיעכב ,תודחא םימעפ רופיסב עיפומ חריה רואת 
תחא לכ לש ןהייח רופיסל סחייתהב ,העובק תוירוזחמ 
ןורהא לש ורופיסל ףסונ) תויזכרמה םישנה תויומדמ 
ודק םישרדמב תינייפוא הנבלה לש הקילובמיסה .(ןד 
לש ההז-טעמכה ורואת .ישנה דוסיל ,הלבקבו ,םימ 
,םישנה תויומד ןיב רשקמ ,הריציב הנשנו דחחה ,חריה 

:ןתוהמ תא ,הלבקבו םישרדמב ורואת יפ-לע ,אטבמו 
ומד םג ךכ .תומיגפ תאטבמ ,התומלש תורמל ,הנבלה 
תומלש ,"תויהולא" ,תוצרענ םישנ ןהש ,םישנה תוי 
דניה האלל :םגפ םייק ןהמ תחא לכב םלוא ,אלמה חריכ 
אטסנאל ,(173 ימע ,"לגניג")"הנזאב םוגפ זכרמ" ךזל 
תומלשב דיחיה םגפה הזו" הלודג לגר ףכ היס 
תינרפסה הארמלו ,(64 ימע ,םש)"הלש תויצרופורפה 

ןוסנמלק הרובד 
ךוחב תטבלתמה שפנה הארמל בלה ץמתתמ" 

.(185 ימע ,םש)"בולכב דופצכ םוגפה ףוגה 
.תינטשה תומדל תיהולאה תומדה ןיב רשקמ םגפה 
ןמ םיכשמנה ףסכה יטוחמ תרזמנה תילילה") 

.(102 ימע ,םש ,"הרקה הנבלה 
תיתשת םיווהמ םייתורפסהו םיישרדמה תורוקמה 
םייזכרמה םיביטומה לע העיפשמ הניאש תיתורפס 
:התועמשמ לעו הלילעה ךלהמ לע ףא אלא ,דבלב 
הנבלה תסיפת ןיבש רשקב תמייק תיתלילע תוחתפתה 

,הנבלה :תונושה תויומדה ןיבל תורוקמב 
הפוסכ תוילוגס תפשונו םייפש םדוא תפאושה" 

"הרועלש 

ונה עבטה תא תאטבמ (67 ימע ,"םיאיבנה ךרדב ץיק") 
טבמ ףוסכ-לוגסל םותכ-סודאמ םיעבצה תרמהו ,םש 
מהו ןברוחה ,רוקה לא םייחהו םוחהמ רבעמה תא תא 
הלילעה ךלהמב ןייפאתמ תוומל םייחהמ רבעמה .תוו 
חריה ,םלוא .התומל דע לגנינ לש הייח רואתב 
:"רבעמש םלוע" לש ומויק תא ףא אטבמ ותוירוזחמב 
לש המויקמ ןהו ,רפסמה ירבדמ ןה םישרפתמ םירבדה 
ינו רפסמה תשיגפ תא הוולמה ,תיאליטרע תישנ תומד 
לגנינ איה-איה וז תיאליטרע תישנ תומד .חריה רואל לגנ 
יוליג ,תוומה רחאל םייחה יוליג איה :התומ רחאל 
.חריה רואב איה ףא תאטבתמה ,"הראה"ה םצע אוהש 
ןה חריל תרשקתמ יקצוסיו היסאטסנא לש התומד 
ןירותסמה דוסי תסיפתבו הביבס הנירקמ איהש רואב 
םיגשומב שומישב ןהו ,(77 ימע ,"לגנינ") התוהמבש 

הפוג רואת ןוגכ ,חריה רואתבו הרואתב םיהז 
"הילעמ לישהל הלוכי איה ןתואש תופילק"כ 

,(םש) 
חריה רואתל ליבקמב 

,םש) "הקיסנ ידכ ךות םדואה יפיעצ חא לישמה" 
.(42 ימע 

לושירה וק :ותומיגפב חריה תא תמלגמ היסאטסנא 
.היפואבש םוגפה דצה אוה התוא ןייפאמה החנזההו 
רואתב תומיגפה תאטבתמ הרואת רחאל חריה רואתב 
ית תועצמאב תרצונה הריווא ,הדרחו דחפ לש הריווא 

רוא 

,"הזה םלועה ןמ אל רשא רוא" 
וריש ןויצו ,"םיאפר קמע" םוקמה םש ןויצ תועצמאב 
."םילילא ליל ...הליל ...הליל" יקסבוחינרשט לש 
תראותמ ,ותומיגפ םע דבב דב ,חריה לש "ותואלמתה" 
,גהנה םימחר לש ורופיסב - האבה הלילעה תדיחיב 
וסחיתהה יתש .יקצוסיו היסאטסנא תאצמנ וזכרמבש 
ינש תא תואטבמ ,הנוז לאכו תוהולא לאכ ,הילא תוי 
.לפאהו םוגפה דצהו ,אלמהו ריאמה דצה :חריה ידיצ 
אוה ,ןכמ רחאל עיפומה אלמה חריה רואיתב שגדה 
תומדו ,תיאליטרע היווה לש התומשגתה רואיתב 
איה ,תילילכ ןהו םישחנ תמסוקכ ןה תראותמה ,השאה 
ליבקמב תראותמה ,היסאטסנאל דוגינב .תיטננימודה 
תא ןוסנמלק הרובד תינרפסה תאטבמ ,אלמה חריל 
הרואת רחאל :"תורואמה יוקיל" תא ,טלחומה םגפה 
האל .ורואמ תא דביא לוכיבכ ,דוע ראותמ חריה ןיא 
תאטבמ איה ,םלוא .תומיגפ איה ףא תאטבמ ךזלמיה 
תא תשפחמ איה - שדחמ ותואלמתהב חריה תא 
הכרדב העוט איה םנמא :"םדאה ןוזח" תא ,הראהה 
איה םלוא ,הלקשמ יוויש תיא תדבאמו ,הישופיחבו 
דסח יעגרל ,לקשמה יווישב הטילש לש םיעגרל הכוז 
.הנבלה םגפ תא "ןקתל" הסנמ ךזלמיה האל .הראהו 
.הרפכ ,שרדמה יפ-לע ,תשרדנ הנבלה "ןוקית" םשל 
.אלמה חריה רואל "הלוע ןברק" הלעמ ךזלמיה האל 
תא תאטבמה ,לגנינ ,התב איה יתימאה הנברק ,השעמל 
רפסב) .ףסכל םודא-מותכמ ועבצ הנשמה אלמה חריה 
הז ךילהת ראותמ "םירובשה םילכה לכיה" לש ןושארה 

.(67 - 8 ימע ",םיאיבנה ךרדב ץיק" :ןברקכ 
תא תאטבמ איה :תואיצמה תומלגתה איה לגנינ 

שפומ תויוהמל ,תויפוס ,תוישחומ תויווהמ רבעמה 
ענ תאטבמ ךכ םושמ .תויפוס-ויא ,תוילנויצר-יא ,תוט 
וקמה יפ-לע ,םנמא .התומב ףא הנבלה תואלמ תא לג 
לש ירוזחמה וטועימ אטבמ םיילבקהו םיישרדמה תור 
העיקשה תאו םיארבנה לכ לש םתומיגפ תא חריה 
הלבקה םג ולא תורוקמב תמייק םלוא ,הרומג הבישחב 
הא לש והזחמבש םשכ .הלואגה ןיבל הנבלה שודיח ןיב 
אלא השמיש אל תולעופה תושפנה ןמ תחא לכ ןד ןור 
תוימשגה תויושיל וא ןהינימל תוינחורה תויוהמל למס 
תאטבמה ,הנבלה ףא ךכ ,(16 ימע ,"לגענ") ,ןהינימל 

תא 

טטר" ףא איה ,"חוריאמ היניעש השאה ףוג" 
"תיאליטרעה היווהה לש תומשגתהה 

התואלמבו תיפוסניאה התוירוזחמב .(102 ימע ,םש) 
.םלועל לדח וניאש ,םייחה לוגיע תא תאטבמ איה 

וז הריציב .31 ימע ,ןד-ןורהא לש ורופיסב "לגנינ"ב רכזנ (1 

.ויתורוקמ לע זומרל דפסמה הברמ 

ינופ הכלמ 

קיחוקסיד" 
"חזותובותו 

םידיש ,סדח 

הרומז/רימא ןרהא 
א"ת רואל םיאיצומ/ד"משת/ןתיב 

רתמ רימא ןורהא לש שדחה ויריש רפס נ 
ןמ רבכ תיטננימודה אשונה-תמיענ תזמ 
רבגתת האלהו ןאכמו ,תינוכסחה תרתוכה 
עיפות ףא םיתעלו ,תופילח שלתת וא 
םיסב רבכ רימא תא קיסעמ "סרח" .הלואש תשופחתב 
אוה סרח .הז םש אשונה רישב (58 ימע ,1970)"דתי" ור 

תוספא לש ילמס יוצימ ,ןדבואלו ןויליכל הימינוטמ םש 
ןידה-תלבקל יוטיבו ,ויבואכמ לדוגו ישונאה םויקה 

:חרוכ ךותמ 
ד!ל בשן אוהו .ברע ומוי 

...ויןחלשהךובשה תקשה 

תודשל שקב דוע אל 
,זפילא םע תכותהל ,הלא םע 

.ינפמוקו דדלב 

.שרח .סרחב בויא דרגתה שרח 
(םש ,םש) 

שרופמ וניא םנמוא "תיבויא"ה ותועמשמב סרח 

תורשקתמ תאז תמועל ךא ,ונינפלש םירישה רפסב 
,וז הנועט הלמ םע יומס חרואב וירעש תורתוכ עברא 
תרתוכ הייושע ךכ .וב תועטל ןתינ אלש דגיה תורצויו 
םיליהתב רומאה תא ריכזהל ,"שבי" ,ןושארה רעשה 

:(16ב"כ) 
"ינתפשת חומ רפעלו ...יחב שרחכ שבי" 

"לבנ" .קוספה תועמשמ לע רבד ףיסוהל ךרוצ ןיאו 
ח-תתמש לעו תונתנהנ לע ב"דב זמרמה (ישילש רעש) 

לע םנ סרחל ורשקיהב זמרמ (הניגנבו ןייב רושק) םיי 
רשא הלא לצאכ ,ףוגה ןוילכו ישונאה םויקה תויערא 
עומה (2 'ד הכיא) "רצוי ידי השעמ שךח-ילבנל ובשחנ" 
תוכ חמרת המצע חור התואב .רבשיהלו קדסיהל םיד 
וניינעל תיטנבלרה תועמשמה לע "המדא" רעשה תר 

:בותכה ןמ הלועהו ,רפסה לש יזכרמה 
רמאיה ,המדא ישרח תא שרח 'ירצוי תא בר יוה" 

"ול םידי ןיא ולעפו השעת המ ורצויל דמוח 
תרשקתמ "ףכב" (ינשה)רעשה תרתוכ.(9 ה"מ יעשי) 
ומדוקכ יארקמ דוקמ ךרד אל יכרבא ,איה ףא סרחל 
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םיריש ,סוח 

הרומז/רימא ןרהא 
א"ת רואל םיאיצומ/ד''משת/ןתיב 

רתמ רימא ןורהא לש שדחה ויריש רפס ; 
ןמ רבכ תיטננימודה אשונה-תמיענ תומ : 
 0m רבגתת האלהו ןאכמו ,תינוכסחה תרתוכה
עיפות ףא םיתעלו ,תופילח שלחת יא1 
פיסב רבכ רימא תא קיסעמ "סרח" .הלואש תשופחתב 
אוה סרח .הז םש אשונה רישב (58 ימע , 1970)"דתי" ור 

תוספא לש ילמס יוצימ ,ןדבואלו ןויליכל הימינוטמ םש 
ןידה-תלבקל יוטיבו ,ויבואכמ לדוגו ישונאה םויקה 

:חרוכ ךותמ 

ד!ל בש;אוהו .ברל ומוי 
...ויןזולשיהךובשה תקשה 

תוושל שקב דוע אל 
,זפילא םע הבותהל ,הלא םע 

.ינפמוקו דדלב 

.שרה .סרחב בויא דונחה שלח 
(םש ,םש) 

שרופמ וניא םנמוא "תיבויא"ה ותועמשמב סרח 

תורשקתמ תאז תמועל ךא ,ונינפלש םירישה רפסב 
,וז הנועט הלמ םע יומס חרואב וירעש תורתוכ עברא 
תרתוכ הייושע ךכ .וב תועטל ןתינ אלש דגיה תורצויו 
םיליהתב רומאה תא ריכזהל ,"שבי" ,ןושארה רעשה 

:(16ב"כ) 

"ינתבשח תומ רפעלו ...יתכ שלחכ שבי" 
"לבנ" .קוספה תועמשמ לע רבד ףיסוהל ךרוצ ןיאו 
ח-תחמש לעו תונתנהנ לע כ"דב זמרמה (ישילש רעש) 

לע םג סרחל ורשקיהב זמרמ (הניגנבו ןייב רושק) םיי 
רשא הלא לצאכ ,ףוגה ןוילכו ישונאה םויקה תויערא 
עומה (2 'ד הכיא) "וצוי ידי השעמ שלה-ילבנל ובשחנ" 
תוכ תמרת המצע חור התואב .רבשיהלו קדסיהל םיד 
וניינעל תיטנבלרה תועמשמה לע "המדא" רעשה תר 

:בותכה ןמ הלועהו ,רפסה לש יזכרמה 
רמאיה ,המדא ישלח תא שלח ,ורצוי תא בר יוה" 

"ול םידי ןיא ךלעפו השעת המ ורצויל רמוח 
תרשקתמ "ףכב" (ינשה) רעשה תרתוכ.(9 הדנ 'עשי) 
ומדוקכ יארקמ רוקמ ךרד אל יכרבא ,איה ףא סרחל 
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