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,רואה תלשממל םיריש ,קרב ודוד• 
.ביבא-לת ,דחואמה-ץוביקה תאצוה 

,רואה תלשממל םיריש ,קרב ודוד ! 
.ביבא-לת ,דחואמה-ץוביקה תאצוה 

ילוא םירחא .םיפי םיריש בתוכ קרב ודוד 

תפשל בשוי אוה וליאכ המדנ .םיפייפוימ :ודיגי 
ץבשל ןח-ינבא וכותמ הלודו םילמ לש לודג םגא 
תכאלמו םירישה .ףרוצכ ןיקתמ אוהש םיידעב 
ינאש םירישהמ יוניש-תילכת םינוש רישה 
קנק לע תוהתל יתוא ןיינעמ ,ילוא ,ןכלו ,בתוכ 
םירמוחה ."םייחהמ" םיריש םניא הלא .םנ 
רב .ירמגל םירחא קרב ודוד שמתשמ םהבש 
אוהו ,םילמ לש רישע רגאמ ,רומאכ ,ותוש 
יגפ לע - הז לכ .םיטישכת השועו ןתוא ףרצמ 

.חטשה 

לש היצאיצוסא םדוק יל התיה הרקימב אל 
םילמה ."םילמ לש לודג םגא" יתבתכשכ ,םימ 
טושיק םניא ויריש .םייח םימ קרב ודודל ןה 
חוקיפ וליפא ןכתי .םייחל יאנת אלא ,םייחל 
יגפ ןושלל קקזנ אוהש ,רכ ידכ דע .שפנ 
רישב הביתכ יהמ רידגהל הסנמ אוהשכ רוהג 
םדקש ,"םייחיר" ורפסב "ישילשה ררושמה" 
:ןאכ ןודנה ורפיסל םירופס םישדוחב ךא 
/ ,רותו דוכדכ / וימי / ,בתכ אלש שיאה ,בגא" 
ןתנ םיחירב / ,ויתומוח לע דיקפה םירמוש 
טעמכ ינא ,רואה ."רוא הגנ - סנכנ / .וילכיהב 
אלש שיאה לע אל ,בתכש שיאה לע הגונ ,חוטב 
םיריש" ונינפלש רפסה לש ומש :היארהו .בתכ 

."רואה תלשממל 

,ןועטל תיטאמוטוא טעמכ הייטנ יל שי 
אל אוהש ,קרב ודוד לש םירישה יפלכ ,ארוקכ 
לע וא ,וילע וא ,ימצע לע רבד םכרד יל רמוא 
צעל םידמוע וליאכ הלאה םירישה ."םייחה" 
תויעבהמ ,באכה רוקממ םבורב םיקתונמ ,םמ 
ינא .החפשממ ,םישנא ןיב םיסחימ ,תוישפנה 
הקוצמ שי הלאה םירישה ירוחאמש עדוי 
םיגיסכ םירישב תכתינ התעווש ףא ,הלודג 
בושל בייח ינאו .םהמ הלוע אלו - ףרוצה בהזב 
:רחא גוסמ םיריש םה הלאש ,ימצעל רמולו 
ינאו יתעד החנ זאו .רחא הלצה-ןגוע והזש 
ודודש ,יל המדנ יכ םא .םהמ תונהל הנפתמ 
טשקתהל ,תוצלחמ לישהל הצור היה ומצע קרב 
חקי אל שיא הרישעה ותחתלמ תא - תוחפ 
- וילעבל רומשה רשוע תמאב איה יכ ,ונממ 

."יטרקנוק" רתוי תויהלו 
הזה ןוויכב םינושאר םידעצ השע אוה 
ידמ תודבכ ויה הלאש ןכתי לבא ,"םייחיר"ב 
םקיח לא בש אוהו בר ןמז רבע אלו וראווצ לע 
דהו בלחה לכ םע ,םירכומה ויריש לש חוטבה 
"רואה תלשממל םיריש" ,וזה הניחבהמ .שב 

החטבהה תא וב םייקמ וניא קרב .הבזכא אוה 
ידמ זרדזה ,טושפ ,ילואו ."םייחיר"ב הנומטה 
םלגה-ירמוחל חינה אלו שדחה ורפס םע 
ייחיר" לש ,םיכרובמה ,םיספסוחמה ,םישקה 

םכרוצ יד ותרישב עמטיהל 
אוהשכ ,תורעשה תולעהל יל המל לבא 
יש" לש חתופה רישב ,ךכ לע דיעמ ומצע 
אה / יכותב יתרמא םאו" :"רואה תלשממל 
איה שאה וז / יכותב יתרמא אל / שא איה 
,"םייחיר"ב חיננ ,ןויסנ היה ,רמולכ ."שאה 
,העיתרה הייווכה לבא ,באכב ,שאב עוגנל 

."יבל םע רשא תא יתרמא אל" :האצותהו 

ודוד לש הזה רפסל סחייתהל הטונ ינא ןכל 
ךלוה אוה ןאל תוטבלתה לש אתחנתא לאכ קרב 
.ולש קפקופמ-יתלבה הרישה ןורשיכ םע ןאכמ 
תודדומתהה תלוכי תא ,ומצע תא ןחוב אוה 
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קרב ודוד 

םיינתומה" ,ולש הגיפסה תלוכי תא ,ולש 
:"יבש ררושמה לש תונידעה רוזא / ,םיכרה 
/ רנידכ היהא ,לופא םא ךא" ,דועמל ורשוכ תא 
אוה" :ששוח אוהו ."הכירבה תועבט לא לטומה 
ץראכ זא קחצי דיא .../ רקה וליל תא איצוי אל 

."ול אל תיבב / ,האורק אל 

דרפיהל קרב ודודל השקש ,לילעב רכינ 
דנו רכ לע ההות אוה "םייחיר"ב .ויריש קתממ 
מל ורמאב ,ולשמ הנושה ,הביאכמה הרישל 
...תונכסמ ירע הברה רכ-לכ" ךל שי ,רחא ררוש 
םילפמ םילכו / תופילקו תופיקנ הברה ךכ-לכ 
ירמגל רוזחל םא לקוש אוה וישכעו ."םירובש 
רמא והשימ / הז והז רמא והשימ" :"ורוסל" 
"הזר ינא" :רמא והשימ / דרו אוה דרו אוה דרו 

."תרחא הז תא רמוא ינא / - 
םירמוחב שומישה טלוב "םייחיר"ב םאו 
,"רקפהה חטש" ,"םישימחה תונש" - םייחהמ 
,"לאנברבאב ףירצ"ה ,"5 רפסמ סובוטוא" 
,"הנשד הנמש תיקיואיקיר" ,"םיידשה תמצוע" 
קרב בש - "דגקס יטרופ" ,"לרטנס דנרג" 
תבש-לש-מילמב שומישב'הברמו שדחה ורפסב 
,"םימדו בלח" ,"בהז תזיג" :וילע תובוהאה 
,"ונתמשנ םדוא" ,"תולצבח ידימצ" ,"תודעצא" 
ונרעש" ,"םיקתממה תיב" ,"רואה שבד" 
,"ששו תלכת" ,"ןשוש תחרפת" ,"ישמשה 

."ריבדהו ןשוחה" ,"ףוצו תפונ" 
ידגב לש בוריעה תא אקווד יתבהא ינא 

ןבלה ןוראווצה בוליש תא ,הדובעה-ידגבב גחה 
רפסב בהוא ינא ךכ םושמו ."םייחיר"ב לוחכהו 
ןג תדמח היבחר" ןפודה יאצוי םירישה תא הזה 

ממל ריש" ,"ישפנל בוזע הפקה תיבב" ,"ןדע 
רגוא ינא" ,"הקיצי תינבת ןיעכ" ,"רואה תלש 

."תויולצע 
תוליקמ-תוביסנב בשחתהל מג עיצמ ינא 
ש הבזכאב-הלוהמה-האנהב קרב ודודל שיש 
ררושמ" תמאב ילוא .הז ורפס ארקמל יתשח 
/ .ביבא-לתב ררושמ ומכ אל / אוה םילשוריב 
/ ,רדרד ,ץע ,המרוב ךרד / ,רה שי עיגהל ידכ 
בוע / םב םירבועה לכ אל / - םירעשו המוה 
םיהולא ברקב המדנ / ,הדיג (אוהו) "./םיר 
■ " - יורש 
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