
םיעבש ןב תרפא לארשי 

ירנבא אגרש 

תרפא לארשי לש ותריש לע 
םידוגינה תמתירב .א 

תופוצרה היתונש םישימח ךרואל ,תרפא לארשי לש הפיקמה תיטויפה ותריצי 
החוכ הריש גוס לכב .ונתרישב רתויב תופעוסמהו תובכרומה ןמ איה ,תורומתו םינפימ 
.יטאמארדה רישבו תוגה ירישב ,המאופב ,סופאב ,הקירילב ,הדאלאבב :המע האג 
תיפא תוירויצו תיריל הבשחמ ,ותכובמל ילוא ,ארוקה הב אצמי היעצמאו הידוסי תניחבמ 
יאה ןמו הריטאסה ןמ םשו הפ םירידהמה ,םיינדרמו םייגלא חור-יכלה ,וזב וז תובולש 
תהל הטונה רצויה ונוימד .םיירוקמ םייומידו הרופאטמו תוגה תונומת עפש ןכו ,הינור 
תיטתסא היצומא ךותמ וב ךפהמו רחא ייאשונ יווהב ןמזל ןמזמ זחאנ ,הדימתמ תוחקל 
,תינאידניאה תיגארטה תואיצמה ,ידגא ינוימדהו יטנאמורה ינמלוחה יווהה :תשבוכ 
םוכיסב .יוכו דכו הפוריא תודהי ןברוח ,ןומדקה יגולותימה ףונה ,תיארקמה הלובאפה 
יפויל רקיעב םישבכנ תרפא ררושמה לש םייתריציה ויפחד יכ ,רבתסמ רומאה ןמ ינקסמ 
בטוקה יתוחתפתהה ךשמהב ןמתסמ הז דחוימ םוידמבו ,יגארטהו יטאמארדה ריעסמה- 

.1ןושארה ויריש ץבוק לש תועוגרהו תופורצה תויטאופה דוסיה-תורוצ תא דגונה 
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'253 םיעבש ןב תרפא לארשי 

תואיצמה ןמ תקמחתמ איה וליאכ ,ץבוקבש יילחתהה ירילה רישה לש ותיווח 
,גונעה עבטה יפי לע תקפרתמ ,תנימודמ תידגא איה ;ימוימויהו בורקה לע תחסופו היחה 
הלוכ ,הרואכל .תומודק תולילאו תופמינ תכלממ לש ימולחה ידאלאבה ןויזחה לע וא 
ןמזה ןמ החירב ןיעמ הלא םירישב םהב שי ,הרואכל !המימת תיצרא-לע הילשאו היצקיפ 
טקש בצע לא ,העיגרמו תעשעשמ תוימימש םוחתבש "תרחא תמא" לא תואיצמה ןמו 
,תרפא לש וטע ירוכיב תא סנכמה "םיריש" ץבוקה ,ןכאו .החיבשמה הידבבש קותמו 
המיענה"ש אלא .רבעבש תיפוריא הקיסאלק התואל הצרעההו יטנאמורה ףחדה ירפ אוה 
הימושיר ז ונתפוקתב הביקע תויכשמה חיטבהל הלוכי הניא ץבוקה לש "החונהו הפורצה 
.הלא וירישמ המכ לש םייגלאהו םירהרוהמ,ד תודוסיב רבכ םירכינ הריהמ תוחכפתה לש 

תיטנאמורה הקירילה החפיטו הלביק יטאמיתה הביטו תופורצה היתורוצ תניחבמ 
הנש האמכ תיטויפה תויתרוסמה תשרומ תא ,הלש תיביטקיפה הדאלאבה ומכ ,תאזה 
ישממ ,יקסבוחינרשטו ןהכ בקעי ירחא המ רוחיאב ,סטיקו ילש ,תרווסדרוו ירחא רתויו 
תא ךירעהל םוקמ היה ךכ םושמו ,ונתרישב תיסאלקה תרוסמה לש םינורחאה היכ 
בל םשוה אל ילואו ררבוה םרט זא םלואו .ונמזל ץוחמש יתורפס ערואמכ הזה ץבוקה 
לש םיעיקב ועבינ רבכ הלא םיריש לש ריעצהו םימתה םלועב יכ ,תקפסמ הדימב 
ןושבכ ךותל קימעמה ,חכופמ ילאוטקלטניא ררושמ לש ,תימיספ-ומכ ,הריאממ תונקפס 
ירוטב תובחרנ תובכשל ורדחש ,שדחה ןמזה חור לש תוריבעמ תועדות .םתימאו םייחה 
לש תרחואמה ותריציב ךכ רחא וטלתשהו ולעש דוסיה יווק — תורורב ואטבתהו רישה 
ינרוצה שוביכל רבדה תא סחייל שיש ןכתייו .תנחבמ ןיעו בל תמיש וכשמ אל — תרפא 
,רדג ץרופה ףיקמה רעסה ןמ םהב ןיאש ,בינבש תולקהו גונעה ירילה לילצה ,ימינפה 
,ובש םדאה תא ,ומצע תא הלגמ אוהש דע ותלוצמב זכרתמו קימעמה ינאה ןמ םא יכ- 

.םירחא םע באוכה 

תינקירמא,ד,דמאופה .ב 
,שדחה אשונהו יתורפסה גוסה תניחבמ שממ ינכפהמ אוהו אובל רחיא אל הנפימה 
לע "םיקתוש םימאווגיוו" הלודגה המאופל יתנווכ .רועיש ןיאל תולודג םהיתועיבתש 
הלטנ קוחרו רז יווה ךותמ תויומד בצעל ןויסנה םצעב ףא .2 םיינאידניאה םיפונה עקר 
.הלש תויתונמאה תולוגסה ןמ הניא וזש המדנ ,ללכבו .תיארחאו הדבכ המישמ הריציה 
ימצעה יוליגה ןמ הברה הזה הנפימב שי םיילאנויצומאה םיישיאה םיעינמה תניחבמ לבא 
םדוק העבינ רשא ,ומלוע םע ולש ןושארה ךוסכסהש קפס ןיא יכ .ררושמה לש יתימאה 
תאז .הפיקמה תיפאה הלילעה חתמ תא ןיזהש ירמ-דקומ ןמט ,םירוהרה-יריש וליא יאב 
סאה םייוויאה םע דחיב יטסינאמוהה ןוצרה גזמתנ תרפא תרישב הנושארה םעפב :דועו 

.םיהולאהו לרוגה ידורמ לש םהייחמ העירי-בחר יפא ףושיח ךותמ ראתל םייטת 
ינאידניאה םיקוקיטנאנה טבש לא שונא עוצפ אוהשכ לגלגתנ ,ילגנא רייצ ,םת 
השרפ יראלאל ותב דצמ רוסמ לופיטלו טבשה שאר ידימ תוסחלו םימחרל הכזו 
תוחתפתה ילוא תבייחמה תואיצמ לש תורזומ תוביסנב תצקמב ההומת תוינאמוה לש 
איבהל םא .םיירזכא הביא ישעמ ףוצרה םינאידניאה לושינ לש תואיצמ ,הנוש םירבד 
,תרפסמ המאופהש המ ,םג ןכו תוחנה םעה לש םייביטימירפה םיטקניטסניאה תא ןובשחב 
םואיתה" ירה — "ןבלה םדאה" ידימ טבשה שאר הסנתנש רמה ישיאה ןויסגה תא 
לע תדמוע הבורב הלילעה ,םיגפ לכ לע .קפסב אצמנ תוביסנה תולשלתשהב "יעבטה 
תבהוא איהו ליאוה ,לשמל יראלאלו ,תושפנהמ המכ לש ןרוביד חרוא .הזה "הרקמ"ה 
הירבדש שי םלוא .תויביטימירפ רדגב וניאש העבהל ץמאמ התוא םלוהש רשפא ,םת תא 
םהימודו הלאכ םיטרפ .סנאסנרה תפוקתמ םיעוש תב וא ,"הילוי" וזיא לשכ םיעמשנ 
,רמולכ ,ילאידיא רואב וירוביג תא ראפל ררושמה לש בצעמה ןוצרב םריבסהל רשפא. 
אידיאל ןוצרהש ןכתיי .םתוארל הצור היה ומצע אוהש יפכ ונל םתוא הלגמ ררושמה 
שגנתמ ןאכ לבא ,תדהוא תיתוהדזה היווח לש קהבומ יביטקייבוס יוליג אוה היצאזיל 
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.,תואיצמה תוביוחמ תויעבט תויומד ףלגל ותבוחמש יפאה יבוציעה דמימה םע הז ןוצר 
.גרה» ןוגכ ,תוחפ הדוהאה תומדהש ,הדבועל תובישח ינא האור ל"נה הרבסה רושיאל 
יטסילאידיאה בוציעהש תאז תורמל ךא .ינאידניאה עבטה ןויפיאל רתוי הבורק ""רמנ 
הביטקפסרפה ףקיה רואל ,הברה תומגופ ויתוצירפ ןיא ,תויתונמא תויעב ררועל יושע 

.הבחרה העיריה ךרואל םיריעסמהו םיפיה םייתלילעה םיגשיהה לש תיללכה 
חטובהו האנה וחוכ אוה תרפא .י לש רתויב טלובה יילוגסה דוחייה יכ ,תודוהל שי 
תורפסב "תוינקירמא"ל העיבתה ינפב דמעשכ ןכלו .םיעוריא רואיתבו יפאה דויצב 
"בהז"ו "םיקתוש םימאווגיוו" ,תולודג תומאופ יתשב וקלח םרתו דימ הל הנענ ,תירבעה 
מאב םיירבעה וניררושמ םע הביטיה הדימ וזיאבו תאזכ העיבת הקדצ םא רמול השק 
,םנמא .ינקירמאה רבעה לש סופאה הדשב שורחל םירז תוזוחמ לא הכילהה התוא הקיר 
■יתורפס יעצמא ילכ לש "ינשימה עגמה" תוברת םהל הדמעו ףועמו ןורשב ורסח אל םה 
םינמוי יבתוכ תוברל ,הרבעש האמה לש "הברעמ" העונתה ירפוס תמועל .ירוטסיהו 
וריכהש ,ןיווט קראמכ םייתימא םירצוי וליפאו ןמקראפ .פו גארג .י ומכ תו'זאטרופרו 
םיררושמה לש "ינקירמאה ץמאמה" לטובמ אל — הזה ינקתפרהה יווהה תא בורקמ 
לש היעזג עבטו תונומאו םיגהנמ לש יממע דוה ותואמ ףושחל וסינש ,תרפאו יקציסיל 
תורפס לש יטאמילבורפ דצ יוליגמ ,ינמודמכ ,ךכב היה לכה תורמל ךא .תאזה ץראה 

.השדח תדלומב זחאיהל הצמאתהש םירגהמ 
הטונ תיגולוכיספה הרידחהו ,תרפא לש ויתולוגסמ ונניא תויומד בוציע ,רומאכ 
רכיא אוהש ,"בהז" המאופה רוביג .תיתוהדזה הדמע לש תדהוא המזירפ ךרד תולגתהל 
.םירוהרה קימעמ הגוהכ רבדי םימעפלו ,ויתונוכתב הלענ שיאכ לבקתמ ,ויפאב בכרומ 
.הינרופילאקב בהזה שפחמ לש ותומד ןייפאמה יסופיטה ןמ גרוח אוה !תורחא םילמב 
ףושיחל ,"םיינושבכ" שפנ ידבר לא תרפא לש "תטשפומה הרידחה" חוכ לודג תאז תמועל 
יתה םקרימה .יסופיטבאה ינאה לש םייתוהמה םיימודקה וירציו וייוואמ לע םדאה-ללכ 
וימו תואקתפרה תבר העירי ךרואל קתרמו ןינע אלמ יווה הלגמ "בהז"ב ערתשמה ירוא 
םידדונ םירצי ירעסנ םדא ינב ."בהזל הלהבה"ו "הברעמ העונתה" תפוקתב הגוסב תדח 
,םיסכנו רשוע יפאוש םכותב ,תונכס יבראמ לומ וז ץרא לש םילודגה היבחרמ ינפ לע 
בחרמב תמסוק תידגא תראפת שיו .לרוגה ןמ םיחרוב וא ,תואקתפרה םתסו ןוזח יפדור 
תא ,ןירותסמהו דוהה ,המיאה ירצי תא ,םהיקמעמב םדאה ישרש תא תפשוחה ,ירופיסה 
ירפרפ לש םתוכשמיה תא ,םדא ינבב קחשמה לרוגה לא תרוויעה תיגארטה הקושתה 
תא בזועו ןטקה רשואב סאומ ט נ ו ל המאופה רוביג .םירומיהו תוואתה שא לא םדאה 
,בהז שפחל םייארפה היפונו הינרופילאק יכרדב עלקנ תויטנאמור תויזה ךרדומ ,ותיב 
ומצע תדיחל תיטרפה ותלאש .הרעוסמה תינתפאשה ושפנ תחונמ-יאל רשפ — םג ןכו 
ותשיגפב ,ודארולוק יפונ לומ וירוהרהב םדאה תדיחל לילכמו ףסלופמ יפוא תלבקמ 
תורוויע תועבצא" רישב םירחא םיאנ םיעטקב ומכ ,ןהולסטויה ינאידניאה םע וחישבו 
םידקוי םינווג ירוטע ויקחרמ יקוצו ,םינתיא עבט רייטצמ הרובגו דונ יכרדב ."תורוויח 
לוסיפה ילכ לכ ןיב ךיא / םדא ןב הארו םוד") ירזכא יפויב תוומו ןוילכו חצנ םירשבמ 
עקר לע .(118 'ע ,"ודיב רקי-תוחפ וניא תוומה / ארפ יפוי רצויה םב בצעי / ףוליגהו 
— !טנול ארזעו הלול לש םייטאמארד תוומו הבהא יעוריא םישחרתמ הלאכ ףונ ירואית 
!םיינקסמ םירוהרה ררועמו דאמ םסוק םדאו עבט יפונ לש הזה ףוריצה םצע ירהו 
םדאה תייווה םימעפל תפקתשמ רתויב תירויצה תיתרפאה הקיפאה לש הייארה-תשדעב 
סה םרטב ,י ש רשה ישונאה תונוכת עובט ולש טרפהשכ ,"םיטישפמ םידממ"ב 
סותימ תייווח תגשומ טרפה לש םימודקה תודוסיה יוליגב .תנווגמ תובכרומל ותופעת 
יתישארבה ףחדה ןמ וישעמ לדוגבש ןירותסמה תא תאשונה הארונ תראפת תייווח ,םדאה 
הזה זעונה ימוהתה ףושיחה . יחצנה הוורמ יתלבה ןואמצה — רצי אוה םלועלש 
האר) תויארקמה תומאופב ינרשפ-יתלב טעמכ "הנתומ" וק אוה ,תרפא לש המאופב 

."רודה ונחנא"בש םיילאוטקאה וירישמ המכב םג ןכו (ןלהל 
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תישאר!ת!ס ,זז;ס ",?א המ זםך$ ר5$ יס 

14 ו» ,רורא ונתנא) 

תישחומ תועמשמ םדאבש היחה ביטומל תקנעומ הפוקתה לש הילאוטקאה ירישב 
ןופצמה תא ררדועש םינושארה ןמ היה ,«"רודה ונחנא" ,תרפא לש ץבוקהו ,תירזכאו 
,ותריציב ווידוסיה הרומתה הלח ןאכש קפס ןיא .תיצאנה תוילאיטסאבה תעקוהל ישונאה 
רבעל תוקיזה ןמ תורענתה »הללכב ותפקשה תדמעבו וחור יכלהב השדח הפוקת תחתופה 
םעוזו בגשנ ידיל יוטיבב תוצמלו ויתויווח תא תווחל ,ותושחרתהב ןמזה תא טולקל ידכ 
הידגאדטה תא ןיידע יףיקמ ונניא ץבוקבש יטויפה רמוחה .חבטנה ידוהיה םעה באכ תא 
תונשב ובתכנ םירישה) ררושמה תמשאב אל ,תצקמב םידקה תאזכ תילכתל »תידוהיה 
שהו היצאוילאוטקאל הפיאש ,הפוריא איג תוערואמל הריהמ הבגה .(ד"שת—ח"צרת 
.תחאכ ןוזחו ה'זאטרופרל עבמ הפו-הפ תונתונ ,םיסומעה םידברה ןמ הריהמ תוררחת 
לבא .תיזנכשאה הניגנה יוגיהל בצקימה ןיידע קקדזמ הז ץבוקבש ,ךכ לע רעטצהל שי ףא 
טעמכ םילפונ םניאש ,םהייומיד תוירוקמו םתמצע תניחבמ םיעיתפמה םירישה םיבר 
לכ ןאכ םג עדג טא" לש תיטפילקופאה תוזחה »ןוגכ ,יאקילאיבה םעזה ריש תמרמ 
,(53) "שמש יחצור" םג ןכו ,(85) "ונפעז ונוז" רישב ירמהו ןורחה חתמ ,(75) "העווזה 
סמועהש יפ לע :ףאו .יטויפ חוכ יוטיבו תקתרמ הייווח הווהמ אוה ובש ירוגילאה דצבש 
םיאישל םמורתהל עדויה ןורשכל הבורע םהב שי ,הלאכ םירישב םוצמצה לע הבורמ 
תוילאוטקלטניאו ,הריטאסו הינוריא ,םישדח תודוסימ תגפתסמ ןאכ ןושלה .םישדח 

1 םדאה תייווה רשפ לא הקימעמה 

,סיךןןן םיבעך בהז ידמ? ן1מךקס חןקמזן הז ןיא םאס 
,ןר&צ ידק םיטיע ז ו ערק תא ,דחאש 

— ,ה^ס? םיקשנמ םיחךוז םיןתפ :תיגנע תונטנטק עשר תויס 

m.י» » •** ■"ג ** 
אלא ,םדאבש היחה ביטומב תרפא לש ותריציב םילקתנ ונאש הנושארה םעפה אל תאז 
חפוקמה" לש תיחצנה תויניקה לע םיפסלופמ םירוהרה חוכמ ותועמשמ ביחרמ אוה הפש 
םיחפטמ רבכ "רודה ונחנא" יריש ."ןיק" לש יטסינורייבה בוציעל ברקתמה ,"ןומדקה 
ןיק םיביטומהו ,תולודג תויארקמ תומאופ יתשל ריבסה יתבשחמה ןיערגה תא םכותב 

.וללה תוריציה לש ןאוב תא םירשבמ םדאבש היחהו חפוקמה 

ךיק. אשונהו תיתישארבה המאופה .ג 

,הערו' — תערה תיש«! 

ה^אה — הער.)» תישאר 

ז איה הס הינץח הי^חהן 

•ירשי י-» 

םיהל8 — יו!ןה תישארו 

(והותו םדא) 

הווהמ ,יזיפאטמה רוהרההו תיגולותימה הזעהה ןמ הב שיש וז ,תיארקמה המאופה 
ורפ איה ,תוילאוטקלטניאה הב הבורמש תיטויפ הביטחכ .5 תרפא .י לש ותריש בטימ 

.ח"שת ,קרוי-וינ ,"ונוע. תאצוה 4 

י"ע אצי ,"תישארב תוינלא.ו "והותו םרא« ,תוטיאופ יתפי ללוכה "םואתפו לרוג. רפסה 5 
טפדנ "תישארב תוינלא,ל םילשמ קרפ .העק—בטק ;הכ—י 'טע האר .1954 ,םילשורי ,קילאיב דסוט 

.109—101 'טע ,א"כשת ,"ריבד» תאצוה ,"םירתכנ םיפוח זיב» עבוקכ 
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ירמא' אגרש 25• 

תייווהל רבעמ רשא אלפומב םירוהרה !תישונאה הבשחמה לש תוריפסו םידממ המכל הצ 
ימה םלמב ,ןיטישה ךותב םיבלתשמו תופיכתב ררושמה לע םמצע תא םיפוכ תואיצמה 
תדימ לע הרכהבש ןווכמה ןמ רתוי םימעפל תוארל ונלוכי הלאב .םירוטה^ תובכשב קבד 
מה ןמ רשאמ תירישה תוישיאה לש תלבוסמה העדותה ןמ רתוי ;הרישבש ינאטנופסה 
ויצומאה זוכירב וז הריציל הל דמועה בוטה עוגכישה תורמל ,הלש םייטתסאה םיעינ 
אל ,םירחא םיבצעמ םיעצמאבו תירוקמה תירופאטמה'ןושלב ,ישחומה 'בוציעבו ילאנ 
ינא האור תיפאמ ןויצכ .הקימעמ תולכתסה ירפו תיתוגה-תישגר הסימת 'םא ימ ,וילבה 
לא הריתחהו הנמזל רבעמ לא ףועמה לכ םע !תאזה הריציב החנמ יאידיא דוסי ריכזזא 
ימעפ-דח יוטיב בצעל ןיינעמו יניצר ץמאמ הווהמ איה ,תיתישארבה היווהה ןושבכ 

.רודהו הפוקתה לש םחורל 
הלילה םע השיגפבש ארונ דוה תייווח רודחה גולורפה ריש אוה וכרעב דחוימ 
תתורח הרקו הלוחכ הליגמ" ,םיבכוכב דקויה תודיחה בתכ לש תיזיפאטמה הריפסהו 
ןימה תדיחל ןורתפה ילושב עוגנל יותיפה ,תעדה יותיפ לודג הזכ דמעמב ."םיפילגוריה 
בתכה ינפב ןוהמתהו הכובמה םילודג םלואו "1 ךלנ הנא ז םולה ונאב ךיא,, !ישונאה 
חצנה תראפת תא אריו ססהמ םגו זעמ םג ררושמהו ,םיקחשב רעובה יתישארבה ילויהה 
!ארוקה ינפל וכותמ אבויש יוארה ןמ ,ונתרישב םיקימעמהו םיפיה דחא ,הז ריש .המויאה 
תביתנמ םידחו םינבל םיבכוכ ףורצ / ןנוצה לילל רישקרב ירה םורמב יתאצי" 
תתורח הרקו הלוחכ הליגמ — / ,תולזמ ושלפתה עקרקב םוקמ ,עיקרה ילוש דע / בלחה 
דרגמ רוויע לש וטרח ומכ / ,דוורתו ןזרגו תלשלש ,תורונמו תומלוס / !םיפילגוריה 
ארקנו ,םיבכוכ לש הז בתכ / ינרויו לכוי ימ ! יבלמ ץרפתה לוקו !הנוע ןיאו תושאונ 
ליחנמ רוד ,םילמע תורוד ויה / ,ריק וא ןבא לע הלא םיות ואצמנ ול / !תואבה ןיבנו 

." חתפמה ףוס-ףום םאצמ דע / ,רוד ילע ולמע 
תקחודו הזפחב תצרופה ,הבשחמ רישה סומע ,הפיקמ תיתייווח הדיחי רותב 
יסל תוהש תתלו הארמב רדגתהל ןוימדל םוקמ חינהל ילב ,יטתסא-ירואיתה לגעמה תא 
וגהה הנומתה היואר ןכ יפ לע ףא .םיפסונ םירוט המכל הביחרהל ידכ ,תיפאה היצאוט 
םא םג .ונתורפסב רתויב םיבוטה "תימסוקה היווחה" יריש םע תונמיהל האנה תית 
תוחנה לש ןחוכ תצקמב םצמטצמ ,תיטאמאופה תודחאה קלחכ ,גולורפכ רישה תא הארנ 
שיחהל הביס ררושמל .דתיה איהש-לכ הביטקפסרפבש הדימ ךותמ !רמולכ ,ל"נה גוסה ןמ 
ימינפ רשק אצמנ ףא ,ןכש .רקיעכ ויניעב הארנש המ לא רובעלו תובוגתו םיכילהת 
תייווח !רבתסמ ןכלו .תישארב ישעמב חתופה "והותו םדא" ןיבו הז החיתפ ריש ןיב 
יאה תוויעה .םוקיה לש "רתסנה דמעמה" תא בייחל היושע אריימה יתישארבה והותה 
סיסר" לש תילרוג האצותב ,"דחא ריש"ב ונל םיארומ האירבה ישעמב ןולשכה 'ינור 
חורב תויצאוטיסו תוביסנ יותיעמו .ולכוא םדאב עגפו תעדה ירפל לגלגתנש "והות 
ןיידע םייאמו ךישממ והותהש ןבומ ,"סיסרה" לש ינרדומה וביט תא םיריהבמה וננמז 
ערה רוקמו תוליעה תליע תא תרפא םג סחיימ "ןיק" תפומה תריציב ןורייבב .ונמלוע לע 
(סרהה עדמ !ירק) תעדה ירפ תא םדאה ןמ ענמ אלש ,תיטסילאטאפה ארובה תגגישל 
תוריצי לש ןתוילאוטקא םע ,םרב .םהינפמ סונמ ןיאב ולרוג םיצרוחה ,תוומה.תמיא תאו 
םיקרפל תברקתמ ,תמיואמה םוטאה תפוקתב דאמ הרימחה ןתועמשמש תאז תורמלו ,הלא 
האחמה חכונל עתפומה ,יניצרה ארוקל ןבומ וניא היותיפש תוינוציקל ררושמה לש ותאחמ 
תזעונ איה ןהבש תמאה ןכאו .םדאה תאירב ישעמ תוראתמה תורושה ןכותבש הרמה 
טחמ ומכו ויפאב חפיו ןחגיו / םלש ערתשה םדא דע שוג לא שוג ףילצה הכ !דאמ 
/ הדלונ שפנהו ויאת תא םמודה ערק / באכ םצועמ דע ףוגה לכ יכבנ ךות תיחנה / הדח 

.(ה"מק ,םואתפו לרוג)ןטשה דריו םיהולא םלענ עגר ןבו .שפנ ךפה באכה 
המקירב םירכינ תיטסיריל היצומא לש םיעינמהו — ןקיריל לש םוצמצה חוכ 
רחאמ .תוטעמ םילמ תורושב תוקומע תויועמשמ חיפמ — תאזה תיפא-תירואיתה 
תא תוויעש ול הדמע העידיהו ותלשכמב חכונ ארובהש הארנכו ,"שפנ ךפה באכה"ש 
דגנכ ררושמה תאחמ ...ןטשל ואורב תא חנוזו תוירחאה ןמ קלתסמ אוה דימ — וישעמ 
יד ידי לע תזמורמ איה םימעפל ,ללכב םיהולאה לש וישעמו תישארב ישעמב תוויעה 
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is! םיעבש ןב תרפא לארשי 

ילוא תואדוה הלא תורושב ןוגכ ,םירבד יפוריצו ןיגעל ןיוע תוכימס וא ,חולשמהו םייומ 
.(בכ ,םואתפו 'לרוג) "םודסו הרומע תכפהמ ינודאכ / התיבה םייס בש» :"תוירקמ"כ 

"ביאו הלא םירוט ארקמל לבא ,היצומאב ורוקמש יטויפ חור-ךלהל ןיבהל רשפא 
ןברוח תא תוושהל ןווכתמ ןאכ רומאה םאה : הרעה תשקבתמ םהבש הלשמהה ביט ןוח 
לש ותשגדה "תוממור" תא — וא "'ד ךפה רשא םירעה" לש ןנברוחל תימוטאה הצצפה 
ךרעה ןמ המודה ךרעה לפונ ולא תויועמשמ יתש יבגל 1 "ותכאלמ" ותושע רחאל סייטה 
תכיפהב חרמ התארש ,הרותה לש ןכותה (א :ונלצא ושרתשנש םיגשומ רואל המודמה 
'יבה העיבקה (ב ,אשומה םע תיתאוושמ הגרד םושב דמוע וניא ,האטחהו העשרה םודס 
קד .תגלפומ תיארנ ,ל"נה הלשמהה תועצמאב ,םיהולאה ישעמ יפלכ ןיפיקעבש תיתרק 
הבריק תראשנ ,אשינו רמתימה םודסו הרומע ןברוח לש ,ילאוזיווה ןומיתה תניחבמ 
תיתוהדזה-יא הדמע הליחתכלמ רבכ תשבגמ המאופה םלוא .ינוציח יומידכ ,תיביטקייבוא 
ירצי ידי לע המגפנש האירבב ןיק ישעמל המשאה רלוק תא התולחב ,תדהוא יתלבו 
רואל .(זי—יי ימע ,דחא ריש)ולש תישארב ישעמב ארובה לושירמ האצותכ ,סרההו והותה 
הברה לשו תיפאה היצאוטיסה לש תוזמורמה היתויועמשמ בור תונבומ הזה ביטומה 
,לרוגה ןולשככ ומצע תא האור (םדא :ירק) חפוקמהו ללמואה ןיק .היפוריצו הייומידמ 
ירפ ,ןיוע שגרל יוטיב שמשמ הז ביטומ .םיהולאה תא עישרמו דרמתמ אוה ךכ םושמו 
םישאמה ירורמתה חורה-דלה לש םימוד םישקיה .יטורבנ םג ילואו ,ינוהמתו יביטימ 

:"תישארב תויגלא" תיטאמארדה המאופבש םירוטה ןיבמ םג םילבקתמ הזה 

ומצע וב םנמזן0 זא!קח.ב לא םיהלא ףסכןה 

ז לפא והת לש דוע והשמ 

(ו» םואתפו ?רוג) 
«וא 

זטסזקל ןלקש םיהלנן הבאי י? תאו ןיאה 

.טוזשל ץפחס וב הךגמו ופ$וד אוה ,ה?ךן 

זמיהלא שן?3מ המ ,ה? ם^ 
(107 ,םירתסנ םיפות זיב) 

תוררועמ ,"םינבל" םע םחישב "םירופא" ,םיכאלמ יפב תומושה ,ןהימודו הלאכ תוסריג 
נ,דבש הזעונה תא קפס אלב תודילומ ןה .ןהל תועדונה תומוגעה תונקסמב רהרהל ונתוא 

.םוהת יפ לע יוצמ םלועה יכ ,ותרישב תדהדהמה הקעזאה ,תרפא יריש תוח 

לרוגכ ת ו י נ י ק ו ןיק .ד 
תאבומ ,יטאמארדה חישח תרוצב וא תיפאה הנומתה ךרדב ,דחי םג תומאופה יתשב 
תעוושמהו םוטאה ימיא תכרדומה ונימי לש םדאה תעדותב הדוברה התוא יוליג ידיל 
יארמו תואבומ ךותמ ."והותו — םדא" לש תומיעה ,הזה יגארטה חתמה ןמ רורחשל 
לש תוידדה תופיפח המכ ףא ,ןתרצויה חורבש תודחאה תרבתסמ ,תוריציה יתשב םוקמ 
התליחתב תרסומ "והותו םדא" המאופה .תאזכ תודחא תוחיטבמ םיביטומו תוגה תונומת 
ודמע הדישל ושוביכבש רואית — םהבש ןולשכה לע ,םדאהו םלועה תאירב ישעמ תא 
יהולאה והותה לע תובחרנ תוילאוטקלטניא תונקסמ ןכו ,ירויצ יוטיבו ןוימד ררושמל 
.וכותב קוחו רדס תעיבקו םלועב םירבדה ינפ רוטשימ םע דחכוה אל רשא ,יתישארבה 
תעדה-ידפ תא לכא רשא םדאבש "תויניק"ה ןמ ומכ ,תעדה רצימ םייאל ףיסומ והותה 
דע) ריבסה ימינפה םרשקו הלילעה יקרפ ינשב תוערואמה תוכימסב זמורמכ ,ןיקל ךפהנו 
ייוסכ ןיק" -»(המאופה לש הרוביג אוה ןיק ךליאו ןאכמ ,םדאב רבודמ ירפה תליכא קרפל 
תונטקה ויניעו :/ דמעו בשי ןי ב ןוסכלאב :וזוכעמ בג-חש / ודיב הלאו חצמ-לפש רעש 
,החנהל• עזקמ ןתונ הזה ינוציקה יתצלפמה ובוציעב ןיק ."ביבס ול םיברוא ומכ תופייטמ 
ןיק ינפמ ,לבת ,ךל ירוג התע» .ינסרהה ושומישו עדמה תא הלגישכ הנכס הווהי יכ 
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"המיא"ה תא םנמא הקידצמ םדאב יחצנ דוסיכ תאזה תויניקה תסריג .(זי)"!שאב הדורה 
דחו תזרפומ איה הרמחההש רורב םוקמ לכמ ךא .תרפא לש םירישה ירוטב תשחורה 
תא ,םדאבש הלפאה יקמעמ ךותמ דבלב תותימאה תחא תא תפשוח איהש ןוויב ,תירטיס 
םייומסה םימרוגה ביט המ ,איה ןוידב תררועתמה הלאשה .רתויב תירזכאהו תמעוזה 
ררושמה לש ומלוע ןובשח ןאכ יוקל םא !רמאנ ,התוימיספ תא וז הסיפת תקנוי םהמש 
םע דחיב הלאשה תא ונדימעהב ? הפוקתה לש תוילאוטקאה רואל וקודיצ המ — זרפומב 
ינמו םימרוג יתייה שפחמ — "ןיק אוה םדאה" — תשרופמ החנהכ לבקתמש המ 
לש תוארה-תדוקנמש ,םידוהי ינוילימ השש חצרב ,ונימי לש העווזה ערואמ םצעב םיע 
ארב ישעמ לש ןויערל םירבדה םיחקלנ הז ערואמבש םיהדמהו ינוהמתה ילאנויצומאה 
תינוירטירק תונושאר סחייל שי ,ינמודמכ ,תאז םע ךא .םייטסילאטאפ םיילרוג תיש 
הבש ,תינוימד תויתואיצמ לש האלפנ תיתונמא הגיזמ התואב !ומצע ןורשכה יוטיבל 
מוי םיילמס םירזיבא חוכמ תויח תוישממ תויועמשמ גפוס ינוימדה יתלילעה עוריאה 
תיזכרמ תובישח ולא תומאופל תעדונ רקיעב ןאכמ .םייתואיצמ העדות יכרעו םיימוי 

.ןהלש תוינמז-לעה ומכ תוילאוטקאה תניחבמ ונתרישב 
,בכרומה ונורשכ תולוגס ררושמל ודמע הלילעה םקרימ ךותב םיטרפה תא ובולישב 
הריטאסהו הינוריאה ןמל !םינווגמו םיבר םה ותריש תודוסיו .םינוש תודוסי גזממה 
לכ .םיילאוטקלטניאה םישקיההו יפאה יתונמאה לוקישה תנובתל דע תוירילה תוצירפהו 
ינדרמה חתמה לע תדמוע איה ףאש ,"תישארב תויגלא" ותריציב םג ולצונ ל"נה תודוסיה 
ףא ףיקמה הנבימה תודחאו זעמה ןוימדה תניחבמ וליאו .הנושארה המאופה לש הגוסמ 
לע תצבורה ,לרוגה תללקל וא ,לרוגל יוצימ ןאכ ןתינ תוביקע דתיב יכ .הילע הלוע 
םיראותמ "המדאה ןמ רפע" תירוקמה תיארקמה הסריגה ךרדב .ןושארה םדא תחפשמ 
ותרוצ רייכמו "רפע לש הסיע" של םיהולאשכ ,(המק—במק) םדאה תאירב ישעמ ןאכ 
,חישב םיחתופ "םירופא"ו "םינבל" ,םיילמס םיבורכ ."הירט החוש" לצא רבא-רבא 
היופצה ,תילרוגה תולשלתשהבש םויאה ןידה תוויעו םעטה-רסוח לכ ררבתמ ונממש 
םיעמשנ "םירופא"ה יפמ .(חצר ררוג חצרו ןיק ררוג ןיק) וירחאלש תורודלו הז אורבל 
תוכז דמלל םילדתשמ ,םימחרהו הבהאה יכאלמ ,"םינבל"ה וליאו ,תימיספ תונקפס ירבד 
תמעל יוצרו) דימת ותדירטמה תוומה תמיאו תויניקה לרוגמ סונמ ול ןיאש ,םדאה לע 

!(ןורייבל ןיק ירבדמ ןאכ 

,םיקחומ יפלאב ופוס תא ת-ושסל סנק אוה 

,ת^ואב ,ה!?כחב ,הבהאב ,הסירהו היןבב 

הימימ ל?אב ם$' .חבשי אל ושפנ? קמע ןא 

.תועמ ף!לשן םש רש; לכו ,הךךח תמא 

זפ-שחנכ לתפתמ םגפ ל? ,ףפורתמ קצומ ל? 

.תוועה לע םג תפחרמ הפר תראפת דע 

םעזק ילב םיהלא םישא! ךיא ז אטןן; םא םישאנ ןיא 

זתומ,כ דאפ תא עגרל ףא 

(נ0ס> 

תוכיאל ברקתמו ררושמה לש ויוטיב םמורתמ הלאכ םיקימעמו םיפי חיש יעטקב 
קד ,ידעצל — ,םירחא םיעטק םג .ויגיגה תוקמעו ותעבה יקויד תניחבמ "תיטסואפ" 
והרה תקימעמ תיתורגב הריש לש היגשיה םימיגדמ — ליעל איבהל יתלוכי םהמ טעמ 
םיקרפבו ןטשהו םדא ןיבש חישודב ארוקה אצמי הלאכ .םיירוקמ םיפוריצב הרישעו םיר 
,"לרוג" תויועמשמה םצע .(101 ,םירתסנ םיפוח ןיב !זנק ,םואתפו לרוג) "ןיק" ,"םימורע" 
לע .הלילעה תוחתפתה םע תורימחמו תוכלוה ,תאזה חיטאמארדה המאופה דוסיבש 
חצרנה לש וחור ךא ,לבה תא גרוה ןיק .תויניקה תללק תצבור ןושארה םדא תחפשמ 
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ארקמה תורוקמ דיל .לדוגלש תושקה תונקסמה תא ביחרמ ,ךמל תאמ ומד תלואג עבותזז 
תריציבש יוכרמהו םודקה סותימה לא תיגארטה תוחתפתהה ונתוא הריבעמ םישרדמהו 
שמיש רשא ,(תורוד המכ ךשמב םיבעותמ םיאטח לרוג םומעה תיב) "סורטא תיב" ,ןווי 
הבתכנ ,הז רמוח הלצינש סוליכסיא לש ותריצי .תוקיתע תוידגארט המכל רישע רמוח 
שנועה ןורתפ תא הז ררושמ קידצמ ןכ לעו ,המודקה הנומאה ןיידע תמייק הבש הפוקת! 
רפכמה ,(ומא תא חצור סטסירוא ,הלעב תא תחצור הרטסאנמטילק !ותוירזכא ףא לע> 
,ונא ונתפוקת ."הטא" לרוגמ החפשמה תא לאוגו תורוד המב ירחא ןושארה אטחה לע 
דחא ןיק השעמל הרפכ עיצהל הלוכי הניא ךא ,תונומאה לכ תופפורתה ןמיסב תדמועה 
,ךמל ידי-לע ןיק חצר לש ןורתפה ןמ ררושמה גייתסמ ןכל .ידכו ינש ןיק השעמ ידי-לע 
,ולשמ תירסומ אצומ-תדמע תטיקנ ךותמ "תישארב" רפס לש תודבועה תא ףשוח אוהו 
חצרו תויניק תוברהל קר הלולע תויניק "ןיק םקוי םיתעבש יכ" םירבדה חורב. 
חצרל החילס ןיאמ ,רומח תויהל אופיא ףיסומ "לרוג" תויועמשמה םוכיס ...חצר ףיסוי 
לרוגה תא רתוי דוע רימחמו ךבסמ ,ןיק תא חצורה ךמל .תורוד העבש רחאלש שנועב םג 
!ךמל .והשעממ ררושמה תוגייתסה הרורבו ,ןושארה םדא תחפשמ לע ץבורה יגארטה 

.(בסק) "טעמתמ םדאה ריחמ ךכ / דחא חצר ףלח תוחיצר יתש — וישכע" 
וילע ףא — םקנה השעמל ךמל תא עינהו םדה תלואג עבתש תמה לבה לש וחור 
תאז ןיא" !לבה .ותרמוח לכב ףקתשמ לומגתבש הגשמה .יגארטה לרוגה אטח התע ץבור 
ברוצה תואה תא / תודעל יחצמ םג ךירצו ,ער סיסר יכות םג / לחלח םא יכ 

.(בסק)'ךילעש 
.הנכת טרפל םוקמה הפ אלו ,"וחתפנ םימשה תובוראו" קרפב תכשמנ הלילעה 
לע ,תיארקמה הלובאפל ףסונ ,ררושמה ךמתסמ תושפנה ףותישבו םירבדה תולשלתשהב 
תונב םע ולקלק" ,לאזעכ והומכ ,"ךופהה ךאלמה" יאזחמש .הדגאהו םישרדמ תורוקמ 
תוחאו חנ לש ותשא ,המענ ןכו .ל"זח ישרדמב רפוסמל טעמכ תונמאנ ויתורוק ,"םדאה 
(ריכבא 'דמ ,יחיו ,ש"קלי) "תרשה יכאלמ הב ועטש" ,לשמל היה היפויש ,ןיק לבות 
הוושמ תויומדה ייפוא לש ידוסיה ינושה .(םש) רהתסא לש התומד םוליגב ןאכ תרסמנ. 
תופקשה ,רתיה ןיב ,ןעימשהב ,ןהיפב תוניב ןושל ללכ ךרדב .תויטאמארדה ןמ תונומתל 
תויארקמה תומאופה יכ ,חינהל ןתונ יחישהו יתלילעה חתמה .ןינעו תובישח תובורמ 
םיפיה םיגשיהה דחא ןחבימב תרפא לש ונורשכ תא ודימעה "תישארב תויגלא" טרפבו 
רהל קפס-ילב תויושע רישעה יתבשחמה ןנעטימ םע וללה תומאופה .השדחה ונתרישב 
ךותמ ,ןה תויואר ןכ לעו .ונמלוע תויווהב ותנבה תא קימעהלו ארוקה לש ותעד תא ביח 
תיטסינאמוהה םידומילה תינכתב ןלילכהל ,ונמזב הארנה רבדכ ,ןהילא תנגוה בל תמיש 

.ריעצה רודל• 

ןמרונ קחצי 

שדחה ויריש רפס לע 
(ריבד תאצוה) 

תא תרחא בתוכ יתייה ,תישארב רפס לש ורבחמ יתייה וליא ,רקבמה ינולפ רמא 
תומד םלצ בצעמו שיש בצוח אלא ולבגמו שלו רפע ןפוח יתייה אל .םדאה תאירב תודלות 
דוסב אב וניאו הרישה לש ינוציחה הטעמה תא קר הלגמ יתורפסה רקבמה םג .םדא 
ךבושמ םינוי-חרפמ והז דישה-יכד יכ ,חכוש םיקרפל אוה ןכ לע .ררושמה לש ויתונופצ 
,ןוילעדיד-תיב הביא תרוקיבה .םילג אישב םיה-טורככ הנתשמה םימ-ביתנ ,בהזה 
חוכ לע םילוע ולש ןיעה-תעיבטו תוננובתהה חוכש תפומ-לעבו גמ-בר וניא רקבמהו 
לכשה תוריפסב תמקרתמ הניא הרישהו ליאוה .רקבמל תדוכלמ םיתעל ןמוטה ררושמה 
ירבדב יכ ימצע תא הלשמ ינניא ,"ןעשית לא ךתניב לאו" שחול בלה ץמר ןכש ,דבלב 
יתנווכב םג ןיאו ,םחנעפלו רצויה שפנ יבנשא לכל ץיצהל רשפא שמש-גרחכ החיתפ, 
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