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.ימע 76 ,הזורפ תאעוה ,םיזמר ,קרב-ודוד .ימע 76 ,הזורפ תאעוה ,םיזמר ,קרב-ודוד 

קרב ודוד םסריפ םינש עבראכ ךשמב 
צ ררושמ אוה ןיא .םיריש-ירפס השולש 
ידמ םמסרפמו ויריש תא סנוכה ,דיחי ריע 

חא םיברכ אלש ,םלוא .םייתנש וא הנש 
קבמו םיארוק תובוגתל וכז אל רשא ,םיר 
ודוד חילצה ,(קדצב אלש יאדו םקלח) םיר 
ילואו וירקבמו ויארוק תא עיתפהל קרב 
ה ףרח ,תאזו .םהמ םידחא םיהדהל ףא 
שונלו תורוצ תריבשל קקזנ אלש הדבוע 
וציח םיעצמאל וא ,םייביטקובורפ םיא 
תוכזל םייושעכ םילבוקמה ,םירחא םיינ 
ב אקווד עיתפה קרב ודוד .בל-תמושתב 
וסמ םידברב םג הנוגעה ,הרישעה ונושל 
ןגפומב םיתיעל קקזנ אוה הלש ,םייתר 
לוצינו תושימג ךותמ בורל ךא ,רודניגכו 
אוה .תיוושכע הייווח יוטיבל הינייפאמ 
בו ותוינשוחב ,ולש רומוהב םג עיתפמ 
בל .ויריש ךותמ תצבצבמה םייחה-תחמש 
ררושמל תויעבט תונוכת ןה ולא הרוא 
קקזנ ,תאז ןעוטה לכ השעמל ךא ,ריעצ 
.םימולע לש ףייוזמו קוחש פיטוארטסל 
מל קרב ודוד חילצהשמ רתוי יכ ,המוד 
,וירישבש "ךות"ה תוכזב בל-תמושת ךוש 
ומרג םירצוי םהש הריוואהו "ךיא"ה ירה 

.ךכל 

טעמכ הרישע ןושלו רומוה ,החמש 
אמש ,דשח םויה לש תואיצמב םיררועמ 
ןכות לע תופחל םיאב וא ,בזכ םיפטוע םה 
.דיימ הז דשח קלסמ "םיחיר"ב ןויע .לד 
עתשמ ,"חפנ יריש" ,ןושארה רוזחמב םא 
,ויבצקבו ונושלב תולילק קרב ודוד עש 
םיניינעב וקסעב ויארוקב עתעתמ ומכו 
ןושארה רישה חתופ ךכ) הניבל וניבש 
חונמ ךל השע ךל / התפיטקמ" :"לבה" 
,עדוי התא תופיטק המ / התפיטקמ / את 
לא התוא גלד ךל / ?עדוי התא המ / ,המ 
,(האלה ךכו - ...ךיתועבצא תופיטל / ירכ 
תודדומתהה םירחאה רפסה יקרפבש ירה 

ב ,םהל רבעמש המ םעו םויק-יבצמ םע 
אש ,קפס לכ תקלסמ ,תונווגמ ריש-יכרד 
רשאכ קימעמה ,שיגר ררושמ ונינפל ןכ 
,תאז םיבייחמה םיבצמ לומ דמוע יאוה 
יממ תונהלו עשעתשהל עדוי אוהש םע 

.רישה תכאל 

קרב ודוד איבמ "םיבזכ םחל" קרפב 
ב יפוא ילעב םיימתיר םיריש הז דצל הז 
ויה ריע" תא טעמ אל םיריכזמה ,ידאל 
לש תוסכ ריסהל ןויסינ םהב שיש ,"הנ 
רה ךרדל אקווד קקזנ אוהשכ ,תומכסומ 
ותוילאוטקאב םהב טלוב) עושעשהו' זמ 
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דנה ,ךוהמת תכו םיפנח תכ" תיטילופה 
;(םולשה תגשה ךרד לע באכבו ךויחב זמר 
תאילפ לצ" רישה ןאכ יוצמ אסיג-ךדיאמו 
תומחלמ ירחא לש םירבד) "השדח שמש 
מב אבומ תויהל יואר היהש ריש ,(תובר 
לכמ רתוי ילוא ,ףקשמ אוהש םושמ ואול 
תא ףקתש םלאה תועמשמ תא ,רחא ריש 
,םירופיכה-םוי תמחלמ רחאל םימחולה 
שה תיבה תא קר איבא עצמה רצוקמ ךא 
הדשה ןמ ופסאנ םישנא ידוא" :וכותמ ינ 
יפילחמ - םיקמעה תחבאמ / העורקה 
יתנחבה ןאכמ / .םהיעבצל / םינמגרא 
םיררופתמה םירמתה תפרחב / .באכב 

.(43 ימע) "םיה לובג ךאוב / הדשה תאפמ 
ארמ תראבתמ הז קרפב רישה לש ותלילכ 
םישנאה םתוא לכ" :ישילשה תיבה תיש 
דעבמ / ,םסיני אל דוביא יבילב יתרמאש 
"...הקעצ עצפכ / אשינ םירה תומב םלוק 
םירחאלו הז רישל הוולנה סותאפה 
.עו ירוג םייח יריש תא טעמ אל ריכזמ 
ישה ןושלש אלא ,40-ה תונש ףוסב ללה 
לש ויתובוגת םלוסו ,הרישע ,הנוש םיר 
סנ אוה םתומכ יכ ףא ,רתוי בחר ררושמה 

.ויבצקו וילימ םסק רחא םעפ אל ףח 
םע קרב ודוד לש ותודדומתה תניינעמ 
"ןקויד טעמכ" דצל .רישה תכאלמ אשונ 
ריש לש סומתירב לוכיבכ עוגר טוטריש - 
מ םיינוריא םירבד ירכז םע ,יאקילאיב 
יב בשוי שיא" ררושמ לש ,"יתומ ירחא" 
תולילב") המיאה ינפמ ומצע רגוסה ,"ות 
גע / ,ןרופיצ לא ןהוב ךלהמ שיא עמשיי 
שו ,התעד תפרטנ העוסש היחכ תוגוע 

ץוחב / ,עגפ אלל ותוא תופטוע תוכר תוע 
תמועלכ / םהינפ לע םיסנ םיארונ םיעגנ 
ירה - (52 ימע - "עגנ רחא עגנ - ואבש 

מוח לטונ אוה "רקפהה ןמ רואב" רישב 
תואיצמ ריאמ ,יחימעו קילאיב לש םיר 
דימעמו ,50-ה תונשב ימלשורי דלי לש 
רגובה יחימע לש םלועה-תייאר לומ ותוא 
מ קילאיב לשמ תונומתשכ ,תע התואב 

.ותייאר תא חסנל ול תועייס 

רשפאו ,שודגו ןטק רפס אוה "םיחיר" 
ןכא םא .ורבחמ לעו וילע תוהתלו ףיסוהל 
ןווגל ,םישק םירמוח םע דדומתהל ףיסוי 
רשפא ,םיירוקמ תונורתפ עיצהלו תורוצ 
הילוחכ הזה רפסה יריש תא ןוחבל היהי 

.ירוקמ ררושמ לש ותוחתפתהב תחא 
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