
רדנל .פ 

ןפוא הדוהי לש תמכסמה ותריש 

א 

םתריציבש - רכינ םרפסמו - םיררושמ םייוצמ 

םזחאש ימכ ,תונשקעב םיזחאנ םה תירישה 

םישדחמו םירזוח םה .דבלב דחא אשונב ,קוביד 
הנווכב ,וביט תאו ונכת תא םיללכשמ ,ותוא 
םיאור םה .תיטויפה ותעפשה תדימ תא ביחרהל 

,תולעהל וחילצהש ןוג לכב ,תפסונ הסנאוינ לכב 
- ידדצ ביטומ וליפא - אוהש ביטומ לכב 

,תוגה רוריפ וא שגר לדב לכל ,עיבהל וחילצהש 

אל םתעדל רשא ,תיריש תשרא םתוא וטעהש 

דלשה קומח םושמ ,םתריציב םדוק הרדחוה 
,הזכ ןפואב .ותמצןג רובןת םושמ ןכו ירישה 
תירישה הריוואה תא ךכ םיבעמ םה ,םתעדל 
ימב ,ליעפו יבויח העפשה םרז התוא םימעטמו 

עבטמש ,םהירחא םיכשמנה ןיב ,ההובג הד 
לש םתריש .םיטעמו םינינא םה םירבדה 

,םירבדה עבטמ ,הווהמ הניא וללה םיררושמה 

הןמתרה ,תולדבה .םיבר הירחא םיהונש הלוכסא 

ותעפשהש ,חור ךלהל יוטיב איה ,תיסינטסיאה 
םינתנהנה גוחל ץוחמ תגרוח הניא אליממ 
ותנ םניאש ,םירחאה .םירבדה דוסב םיסנוכמהו 

,הזה םצמוצמה העפשהה רטוק ךותב םינ 

רתויה לכלו ,לוטיב לש העונתב ךכל םיסחייתמ 
םינופו העמק עומשל ןזוא םיטמ ,עגר םירצענ 
ןכ םא אלא - הללכב וז הריש לש הפוס .םכרדל 

ירישה םרזה ךותב עלביהל - סנ הל הרוק 
.ןמזה לש ירקיעה 

הברה תבשחתמ איה ןיאש ,הריצי לש הכרד 
ענכושמה ררושמה .ץוחה ןמ תואבה תועדב 

נמו וילע לבוקמה חסונב רוציל ךישממ ותימאב 
.םירחאה לע ותעד תא ףוכל הסנמו רחחו הס 
הניא ותעדש דבלב וז אל תורבועה םינשה םע 

המ ,תקזחתמ דוע איה אלא וילע תפפורתמ 
םעט אלל ףרוע-תוישקכ הארנ םירחאה לצאש 
ימאו הנוכנכ ולש וכרד תספתנ ולצא ,תלחותו 
ויניעב תעשורמה - תודגנתהב האור אוה .תית 

ולש ישיאה וקה ךשמהל רשכה ןתונה תוא - 
ןכ ,ותוא םיללושש לככ .תיאמצעה וכרד דודיעו 
תא חצפל ופוסש ,ןוחטב רתוי אלמתמ אוה 

.תודגנתהה 

ר 

ררושמה םא חוטב ימא - הז גוסמ ררושמ 

- תצקמב וליפא וז הרדגהל יתא םיכסי ומצע 
ויריש רפס אצי בורקמ הזש ,ןפוא הדוהי אוה 

וכה ,("דקע" תאצוה "המינפ םיפונ") ץבוקמה 
תונשב ואציש ויריש ירפס תשולשמ רחבמ לל 

םה - רפסה תיצחממ רתוי - ראשהו :םיששה 

.םיעבשה תונשב ובתכנ םבורבש ,םישדח םיריש 

אל" רפסה יריש ,לשמל ,םהיניב םיטעמ קר 
וא ,1969-ט"כשת הינמרגל עסמ ,"ףרוח תודגא 
המכו םישימחה תונש תישארמ םידדוב םיריש 

יוסמ םיאשונ לע םיריש םה ,ןכל םדוק םינש 
לש הכורא תכסמ הווהמ ,ללכ ךרדב ,ראשה .םימ 
,רתויב םצמוצמ ןפואב תיטרפ ,תיריל הריש 
םלועב יחה םדא לש ,תונוש תויצאיראווב 

וז ץראל הרקמב אלשו הרקמב לגלגתנו ינרדומה 
םלועב םדאה לש הזה "ינא"ה .בורקה חרזמב 
תונבו םינוג לש הבורמ תשקב עיפומ ינרדומה 
אלמה ינאה ,בהואה ינאה ,הדוותמה ינאה :םיתג 

חרזאכ ,הכותב יח אוהש הרבחב ןותנה ,תוקפס 
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ומא הזש ףא - ידוהיכ םג יאדוובו ,םלועה 
רז וניא ישונא רבד לכש - םוקמ םושב שגדומ 
,התקיחמ אלו תוישיא לש הלוציפ ןאכ ןיא .ול 
וטיסב התומלשב תוישיאה תדמעה אלא 

מסה .הנותנ איה ןהבש תונוש םייח-תויצא 
תרשפאמ ,רשה "ינא"ה אטבתמ הבש ,תויל 

תא הטילבמ הניאש ןושל תטיקנ ךות רישל ול 
קיזבמ אוה .התועמשמ תא העילבמהו הצקוע 
ךכמ האצותהו וירבד לע שמש לש גרח תמולא 
תושממה לש הצחמל הגשה םגו ףוטח רווניס םה 
חתופה (46 'ע) "בטומ" רישה ,לשמל .הלגתמה 
ומכ םיעשר תורפב" - םיליהת רפסמ םילמב 

לטונו בותכה תא ךבסמו ךשמהה אבו - "בשע 
סומה רבדכ וירחא םיררגנ ונאש ,ןבומה תא ונממ 

:ךשמהב רמאנ רישב .ינכומ חרואב ,וילאמ רב 

/אמצב תווממ /בוהצ רבךמ בוט /םירבק לע" 
תורוש שולש ןב תיב אב הז ירחא ."קורו דיזלמ 
לגלג לע ןמשמ /ןומישי בטומ" :ןושלה וזב 
דע ךא" :ךשמהבו ."ארפ חמוצ דעלג /תולזמה 
/דיסה ןמו /ערה יחרפ שוכינ /-בשעה תרעב 
לע חורפל" :רישה םויסבו ."םינקבא תדיק 
ויתויטס לע ולוכ רישה הז ."רבדמ תוא? / םירבק 
רדעה לעו םייופצ אלה ויבוביס לע ,תועיתפמה 

.ןוויכה תא ךרדה-העותל ריבסמה טוליש לכ 
לע אוביו ךובמב אצמתי ילוא ,רבד לש ופוסב 
חמה .גוסיו הליחת עתריי בורל ךא ירישה ורכש 
ארוקהש ,לוכי .ארוקה לע לקהל חרט אל רב 
םא ומישאהל ןיא ךא ,עגר ותוא הברה דיספי 
קפקופמה ,ול יופצה רכשה לע חורטל ןכומ וניא 

.ויניעב 

ב 

.ליעל ונטטיצש גוסה ןמ םה םירישה לכ אל ךא 
הברה רפסב םייוצמש ,ןייצא אל םא אטחא 
,הפורצה הקירילה ןמ םהילע לצאנש ,םיריש 
ףתושל ותוא םישועו ארוקה שפנ תא םיספותה 
םע ,םות דע ההוזמ ,רמוא יתייה טעמכ ,ימיטניא 

תנשב בתכנש ,(90 'ע) "עמוש" רישה .רצויה 

תפפך דעב" רוזחמה ןמ חקלנ רשאו - 1975 
תא ךימנמ אוה םג .םהמ דחא אוה - "סירתה 

אוהש וילע רמול ןתינ אוה םג ,ויתולוק םלוס 
,ןכ יפ לע ףא ;התוחפ הניא ותוילמסו ןיפנא-בר 
ןייעמה בל תא תדבעשמה ,תוריהב ןימ וב שי 
לש בצמב ותאירק םויס םע ותוא הריאשמו 
התאו הירחא האיבמש הייהת ,תררועמ הייהת 

וליפאו םוקיה תודחא לש םינפלו ינפל הייאר 
ךותל םיקחדנו םיתכריה ןמ םיעיצפמ םיהולא 
םיעמוש םימשהש זמרמ ררושמה םא םג .הרכהה 

תועמשמה לפכ לע ,"ול םיעמשנ" ילוא) ול 
םהב ןיא וליפא ול בוט ,(רתוי םיאתמ בינבש 
יקרפמ קרפה תא ףיקמ בבוס ולוכ רישה .עמוש 
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ןמ קרפבש םילמה ."ללה" םירכזנה םיליהתה 
ןפוסב ךא ,היצאמרופר וליאכ םירבוע םיליהתה 

רדהנה רבמטלו הדיחאה תומלשל תורזוח ןה 
.ןהלש 

'ע) "ףס" ומשו רצרצק הבהא ריש ןלהלו 
ןפוא הדוהי לש ויתונוכתמ תחא הלגמה ,(163 

בתכנשו וירחא ךורכ אוהש ירישה רנאיזה ךותב 
,ויתחתמ םושרכ ,בתכנ רישה .דסח תעשב 

תוקלחתמה תורוש שש ןב ולוכו ,1963 תנשב 
ןב דחא ,תורוש שולש ןב דחא ,םיתב השולשל 
הדיחיו תחא הרוש ןב ,ןורחאה ,דחאו םיתש 

תרזח /ףס לע תומולחה /ןשל רואה" :ןלהלדכ 
/ךמילח יתאצמ ךכו 'הךיחי הב תכלהש ךרדמ 

לכ לע תזזפמ תויטוראה ."ץיקה אלן /ףס לע 
רואית םוש הפ ןיא .רישה תולממ הלמו הלמ 
לא תינפוג הקיז וא ,הקושת אל ןכו ינפוג-יטורא 
:ואדו ,(הבוהאב רבודמהש רעשמ ינא) הבוהאה 

הביטימה היובח המיענ התואב ןגנתמ ולוכ אוה 
הרשמהו הביאכמה וז - ךפיהל ןכו ,שפנה םע 
םניא םגו ףוסה דע ורמאנ אל םירבדה .ןוגי 
הלוכ תסכרפמ שפנה תאז םע דחיו םיזמורמ 

ישה ןיב תומכב ןטקה ,הז ריש .הרוזמה תשרב 

רפסה ךותב ,תולילדב םנמא ,םייוצמה םיר 
ןתונ ,םישודגו םילודג םידומע 350 ןב ינתסרכה 
המודכו הזה רישב .ולש יבויחה ךרעה תא רפסל 

.ילוגסה יטויפה וכרע תא ןפוא .י ול עבוק ול 

ג 

לש ישפחה ופטשבו ותריש לש ןוציחה הנבמב 
יתלב תומלוסב דרויו הלועה ,ברועמה לילמתה 

ןיא .לגופ דוד יריש תא ןפוא .י ריכזמ ,םיבוצק 
ררושמה ןמ ןירשימב עפשוהש ,רבד לש ושוריפ 
ובקעב ךלהש וא ,םיצאנה ידיב הפסנש ,ירבעה 

בגמ ידי-לע לבכנ אלש ישפח תרח .ןיעדויב וית 
,רמול אל םא ,דואמ חיכש השענ ןהש לכ תול 
לש תינרדומה תיפוריאה הרישב ,טלתשהש 
רושמה לצא רבדה שגרוה דוחיב .20-ה האמה 

תיטסינויסרפסקאה הלוכסאה ןמ םינמרגה םיר 
ךעדש רחאל םג הכלהו הטשפתה הנפואהו 
וטלתשה הרישבו םתנויסרפסקאה לש ושמש 
תמחלמ םויס רחאלש םינשב ,םירחא םימרז 
תטלובה הדבועה תא ןייצמ ינא .הינשה םלועה 
יללכה חורה-ךלהו ישפנה ןכותהו ליאוה ,תאזה 
למה תיטנדאקדה השוחתה םוקמב .הנוש אוה 
.הבר תוילאטיו ןאכ היוצמ לגופ .ד יריש תא הוו 

תאו תילולפאה תוקיתמה תא ןאכ אוצמל ןיא 
ןה ןה לגופ .ד לצא םמוקמבש) םינוא-ןיאה תוכר 
תא םיווהמהו םיינויחה םינממסה תא תוקפסמה 
ןמ םיבר .(םירישה לש םתעפשה דוסו םחוכ 
תא םישקמו םייטמרה םה רפסבש םירישה 

תוידוסה ןמ םהב ןיא ךא ,םתוימינפ לא הרידחה 



יצאנה ,לגופ .ד יריש תא תושועש ,תוירותסמהו 

תנגנתמה ,הרואכל הלקה ,האירק ידכ ךות תול 
;תאז תויטמרדה םע םילשמ ארוקה .תפטושהו 
,השקה הפילקה תא חצפמ ,הצור ןפוא .י לצא 
ולצא טלוב ןכ .איהש תומכ התוא חינמ ,הצור 
.ד לצא ללכב רדענה ,םירישבש השקונה דוסיה 
הברה םהיניב שי ,ןושלב תאז תמועל .לגופ 
תססובמה ןושלב בורל םישמתשמ םהינש .ןוימד 
שי ןאכ) ך"נתה לש םיבינהו םילמה רצוא לע 
,תירבעה ןושלה תוחתפתה תא ןובשחב איבהל 
םוק זאמ םינשה םישולש ךשמב ,ץראב רקיעב 
תא ןפוא הדוהי לע רתויב הלקהש ,הנידמה 
תא הב אצמ לגופ .ד .(ינרדומה ירילה השומיש 

תאו הנכות תא שימ?הן יטויפה ומלוע ינמכמ לכ 
אל אוה .ול םישורד ויהש יפכ ,היתויורשפא 

ילחת שופיחלו הכותמ הגירחל ללכ ךרדב קקזנ 

חינה יכ ףא ,ותמועל ןפוא הדוהי .םייזעול םיפ 
אהיש ,יכנתה ינושלה דוסיה תא אוהש ומכ 

אולמ באש ןמז ותוא ירה ,ולצא יטנאנימוד 
םיינושל םישודיחו ,השדחה תירבעה ןמ םינפוח 
אל ףא ,רתויב םיחיכש ולצא םה םינורחאה ןמ 
םע ךא .וירישל תויזעול םילמ סינכהלמ ודי ענמ 

םוקמב ,תוארנ תויזעולה םילמהש ,ןייצל שי הז 
ןסנואל תופרטצמכ ,רישב ול עייסל וארקנש 
אוה :ונושלל רשאב דועו .יללכה טסקטנוקל 
.הב ישומישה שפוחה תודימ לע רובעלמ רהזנ 

רהזנ אוה ,הברדא .ןובאיתל הצךופ אוה ןיא 
ןמ םיברכ אלש ,הדימה לע רובעל אלש דואמ 
אוה ,הז ןודינב .ונתפוקת יררושמבש םיריעצה 

הפיו ול הפי הז גהנמ .תרקובמ תונרמשב גהונ 
.ותרישל 

הלמב שומישה בר רפסבש םיריש תורשעב 

תושמשמה םילמבו םיבורמה היפוריצב "ןבא" 
הל תודחוימה היתונוכתו "ןבא" הלמל הפולח 
רבודמה .המודכו תומיטא ,תודב? ,תושקונ ,ומכ 
תורמנמה ,רכו תלזב ,רה ,עלס ,רוצ םילמב 

דחא ןטק רישב קר .םירישה תא תובורק םיתעל 
עפ שש ,"ןבא" גשומה וא ,הלמה תא יתאצמ 
לדתשמ ,םימעפל ,אוה תאז םע .תופוצר םימ 

ינפה התוכר לע תודיעמה תונוכת ןבאל סחיל 
תוחמל לוכי הלש ימינפה ךורה ןיא םלוא .תימ 

דעבמ תצבצבמש ,אקווד תושקונה ינמיס תא 
וב עיבצהל הצר וליאכ ,קהבומה ירילה ןכותה 
.ךורה ןיבל תושקונה ןיב םרסמ ןוזיא לע תינמז 
תוסחוימה תויתימאה תונוכתה ,םינפ לכ לע 

רטעמ רבחמהש תיטויפה הנדעב תוזזקתמ ןבאל 

לש ופוסב רתויב ענכשמ הז ןיא .ןבאה תא ןהב 
המגוד ,ןלהל .רישל ףסונ םמסמ ןח יכ ףא ,רבד 

דציכ החיכומה (224 'ע) "ץעה ןמ" רישה ןמ 
גר לש תחלצומ הןצאלופינאס השוע ררושמה 
אל" :םילמב חתופ רישהו .ןבאה םע תיריש תוש 

- ז "לא" תילילשה הלמה אקווד תשקבתמ) 
קד עלקה לא רבד ךא /'םינבא לא רבדת (.ל .פ 

תיבבו ."תישמנ םימה ןמ אל התא יכ/והכת לא 
םימה /ךיתובישה בשמל בשקה" :ןכמ רחאלש 

?הנקסמהו .יוכו "ץעה /עלקה ןמ /עלסה ןמ 
."ןוראה ץעה ןמ / ?עודמ /םיצעה לא רבדת לא" 
רוצב העודיה הרמיאה תולמ לש הזארפאראפה 

לאו םיצעה לא רבד" ,תיממעה תמגתופמה הת 

הב שיש תיריש השגדה ןאכ תאצומ ,"םינבאה 
לא" .דחי םיבברועמ םהשכ הינוריאו רומוה םג 

."ןוראה ץעה ןמ / ?המ םושמ ,םיצעה לא רבדת 

ד 

ורפסב הלולכה ו? הריש לש םיטביה המכב יתעגנ 

ןיעמ םג הב האור ינא תאז םע .ןפוא הדוהי לש 
רנאיזב תירילה תירבעה הרישה לש םוכיס 

,ינובאדל ,הב שח יניא .םויה דע ילגופ-טסופה 

לש תירבעה הרישל אל ,םישדח םירעש תחיתפ 

,רגוס ןפוא .ולש הרישה ןונגסל אלו הזה רנאיזה 

ליחתש תניינעמ תיריש הפוקת ,םמסמ ןבומב 
םהרבא םע םג התצקמו - לגופ .ד תריש םע הת 
גולש ימיב הדצה התנפו הקימחה - קחצי-ןב 
ןמרתלא תריש םע תצקמב הככחתה ,יקס 
הריש .םויה דע ,םידיחי תרישכ ,הכרד הכישמהו 

םדא לש יריל יריש יוויל ,םצעב ,הווהמ וז 

םירעוס םייח תלוברעמ ךותב םינשה לכ אצמנה 

מול ונא ןפוא .י לש םייפארגויבה םיטרפה ןמ) 
,1939-ב ,17 ןב ,רגבתמ רענכ ,ץראל הלעש ,םיד 
יעוזעז לכ תא ץראב רבע ,הינמרגבש הנוטלאמ 

דמל - המוקתה ,האושה ,המחלמה - הפוקתה 
ךישמה ,ןודנול לש הטיסרבינואב ךמסוהו 
,ימדקא ראותל הב הכח תירבעה הטיסרבינואב 
נותעב ,תובר םינש הז ,קסוע אוה ותסנרפלו 
דיחיה םוחת לע רמוש אוה ןכ-יפ-לע-ףא .(תוא 
תיריש היצאטרפרטניאב ותוא הוולמו הדיפקב 
,רפסל הרצקה החיתפב .תישיא-תימיטניא 
תמנפומ הריש ונינפלש ,רמאנ ,ינומלא הרבחמש 

"רשה ינאה" ןיב לוכיבכ רוכינ םייק יכו רתויב 
לש דבכנ קלח רצוא השעמל ךא ,רישה ןיבל 
האירק ."יטרקנוקה ןמזה תוערואמל דה" ,רפסה 

,וז העיבק השעמל תתמאמ הניא רפסב הקימעמ 
,"המישוריה" רישב ,םהו .תומוקמ ינשל טרפ 
הילע הכלשוהשכ הברחנש ריעה לע הניק ןיעמ 
לש הרוביגה םש ,"הראל" רישבו םוטא תצצפ 

."וגאווי'ז ר"ד" ולש ןאמורב ,קאנרטסאפ סירוב 
םיקדה ןמ םיקד םיזמר המכ דוע שיש ,ןכתיי 
חנעפל יתחלצה אל ינא ךא ,םיריש המכ דועב 
רפסה השוע ,אללכמ .יתימאה םעמשמ תא 

יתש ןיב תטלבומ הציצח וב תמייקש םשור 
תוערואמל רושקה ןקירילה לש ינאה ,תויושרה 
הקירילה ןיבל ,ויתורומתלו ויתורעסל ,ןמזה 
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חוכ רפסב םייקש ,תודוהל שי הז םע .המצע 
.םירישה ןמ םיברב תומשרתהה לש תורבטצה 

.לטובמ אל גשיה הזו 

עבטו ףונ יטרפ םיבלושמ רפסה ירישב :דועו 
צאנה תונוש הבהא-תושרפ תורכזומ ןכ .םיבר 

.ריוואה גזממ ,תיעבטה הביבסה ןמ ,ףונה ןמ תול 
שיה תוילאטנמה םשו הפ יוטיב תאצומ ןכ 

ףונב שחרתמ הז לכש ,המדנ תאז םע .תילאר 
לע ,שמש לע ,םי לע רבודמ .טשפומו יאליטרע 

הלא לכ ךא ,רכו תוחור לע ,(חרי הברה) חרי 
וניא םירישב .שממ תואיצמב רושק וניא םרובט 

ןמיהמ רואית וא ,יטרקנוק םוקמ לש םש רכחמ 
רדגומ רוזיא וננורכזב םילעמ ויהש ,הביבס לש 

ינחורה וא ישפנה ומלועב ללוחתמ לכה .ץראב 
יצמה םע יוהיזה ול תפכיא אלש ררושמה לש 

םדא לכ לש ותשלוח וז ןהו .תישממה תוא 
קר .תישממ תושיל יומידה תא אקווד רושקל 
םיפונ" ארקנה קלחב ,ןורחאה םינשה-רושעב 
ינפ םיפונ" רפסה לכ ארקנ ומש לעש ,"המינפ 
ררושמה לש ורפס תא ריכזמ םשה ,בגא) "המ 

דוע איצוהש ורפס םש רשא ,ל"ז יתימא-ןב יול 
םילובישה" ארקנ ,םישולשה תונש תיצחמב 
לש תומוקמ תומשל ררושמה קקזנ ,("המינפ 

ונא ךכ .םיפיטנה-תרעמ ,ןיעיקפ ומכ ,שממ 

ןומיר ,הביוג ,תכרדזא ,ןומילה-ץע םיאצומ 
עבש ןב דחא ןטק רישב םלוכ םיזכורמ םהשכ 
םושרה ךיראתה יפלש ,"תיב" םשב ,תורוש 
םוחתמ הצירפ וז .1976 תנשב בתכנ ויתחת 

יואר .ארוקה ינפל היולג תובצייתהו תוימינונאה 
:אוהש תומכ ולוכ ןתניהל הזה רישה 

תיב 

דודנה ירפצ יאר 

,הבחגב ,תכידזאב ,ןומילה-ץע? ,רצחב 

ןכשה ןומרב 
- הנוע רחא הנוע תורזוח 

.ןעמב תועוט ןניא 

ךילא רזוח ינא ם"-ם" ךכ 
.תיבב העוט יניא 

ימת ןרוק ,בבל תוחיתפ ולוכש הבהא ריש 
רזוח ,םדו רשב ,ינאה .תויבבלו תוטשפ ,תומ 

תסמ ינא !ךפהמ הזיא .ץראל ,החפשמל ,השאל 
.ילאטנמיטנס טעמכ ריש ,רמואו ןכ 

..."ל
ו

יתו
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