
ךואר-זרמר הליג 

הדרחה תורפס לש התופקתשה 

ילאירא .א.ל לש "רוויחה ךירנייה"ב ןויע 

ןושארה וניה י "רוויחה ךירעה" ,הינשה הילעה ירפוס ןיב םיטלובהמ ,ילאירא .א.ל לש ורופיס 
רופיסה עיפוה - ג"ערת תנשב - ןכמ רחאל םינש עברא ."איגל רבעמ תולוק ירירבש" סולקיצב 
לש םחוכ ,יגארטה םייפוא אוה םירופיסה ינש תא ןייפאמה .2"תונרקס" םשב סולקיצב ינשה 
המיא ,הדרח .ובוחב ישונא לרוג לכ אשונ התוא תויתדיחהו ,שונא ייח יעינמב תויעראהו תוירקמה 

.םירופיסה ינשב םיאשונ םה ,םדא הוולמה 3יקסטורגכ ,ארונה תא תמאמה םלועו 
יניערג תא וכותב ליכמ אוהו ,רוא האר רשא ילאירא לש ןושארה ורופיס אוה "רוויחה ךירעה" 
יה תואיצמה םענע רשאו ץראה תא ובזע רחא ומסרופש וירופיס .ילארשיךיראה ילאיראה רופיסה 

.דרפנ ןויד תשרודה תיאמצע הביטח םיווהמ תיאקירמאה תידוה 

ה ךירעה" לש תירופיסה תכסמה תא םירצוי םייטסטנפו ,םיילובמיס ,םייטסילאיר םיטנמלא 
ףוקישל הימונוטמכו יטסאלפ רואת יעצמאכ םישמשמ יטסטנפהו ידרוסבאה ,יתייזהה ."רוויח 
םיעוריא ,-רוביגה לש םנפומה ישפנה רושימב הז רופיסב תשחרתמ הברימב הלילעה .שפנ יבצמ 
יציב םילועה הנשמ יאשונ .תצרחנ תישיא תואיצמ םירצוי שפנה ךולהב םיבלתשמה םייטסילאיר 
םיפפוח םהו הפוקתה חורב םיעגונ רופיסב שחרתמל יפקיה לגעמ קפס תרגסמ קפס םישמשמו הר 
,םירשעה האמל ןושארה רושעב לארשי ץראב יחה הלוח ירבע ידוהי ,רופיסה רוביג תא םיפיקמו 
ךדיאמ תיטסינימרטד-תיטסילטפ השוחתו דחמ םייטנמורראינ תודוסי .תענמנ יתלב םויק תרגסמכ 

.תירופיסה המקרה לכב םילחלחמ 

לע םמשל ףונ ירואת ,םיעקר .הריציה זכרמב תומדה תא הדימעה התישארמ תירבעה תרופיסה 
ילאירא .םלוע תויורפסב וכז םהל תוקדהו בוציעה אולמ ידיל ועיגה אל - תדחוימה הריוואה 
,הייהשהה דוסי יוצמ םיינשה תריציב .הבר תובישח - םמוד ירואתל ,הריוואל ,ףונל הוושמ ןיסנגכ 
יררטיל"ה .הריציה לש ימדקה עקרה לא לחלחל תויטתסא תויוחכונ / תויואיצמל רשפאמה דוסי 
ךותמ תואיצמה לש התויתיעב תא סופתל תירבעה תורפסב תינוציקה הייטנה ,"םייחה לש היצז 
תשוחת :שיחכהל ןיא .םהיתוריציב תטלש הניא ,המיע תוהדזה יא וא תוהדזה לש הנוגי אל חרוכ 
ףוסב תירבעה תרופיסב םיטילשה םוהתהו תונקירה ,אשומ אלל תוחילשה תועדומ ,תושילתה 
םלועמ םתוחכונ ךא ,ילאירא תריציב םימייק ,םירשעה האמל םינושארה םירושעבו ט"יה האמה 
לרוגו ,םורגופל הכפהמ ןיב ערקנה ,"תוקפס-ףוטש" רוד ורוביג ירבדכ אוה רודה .תיזכרמ הניא 
תא םינתמה םה הלא םימרוג .טרפה לש ימואלה וכויש יפ-לע ונוצרל אלשו ונוצרל ךתחנ וישנא 

.וירוביג לש תישפנה תואיצמב דחא ןפ קר הניה תאז היינתה ךא ילאירא לש וירוביג לרוג 
באה תומד רדעיהב תרכינ ,רחואמה ןיסגג דוחיבו ,ןיסנג לש וזל ילאירא תביתכ לש התברק 
םיריעצה .ילאירא לש תילארשי-ץראה ותריציב תמייק הניאו טעמכ וז תומד .העיפשמ תוחכונכ 
תריציב תיתוכמסה תומדה איה םאה תומד .אבא תיבמ בר ישפנ קחרמבו יפרגואיג קחרמב םיאצמנ 
םירחא םירפוס תוריציבו - ילאירא לש וכמותו וכרוע ,ודידי היהש דנרב ירופיסבכ אלש .ילאירא 

22-21 'בוח וכשמהו 19 'בוח ,ט"סרת 'ב הנש ,"ריעצה לעופה" .1 
29-28 'בוח ,ג"ערת 'ו הנש ,"ריעצה לעופה" .2 

491-481 'ע 1976 ,5 "האירק זמיס" ,"דריש םואתה" דקש ןושרג לש ורמאמ האר .3 
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תיב תינבתו הלשכש תוחילשב רושקה ףוריט ,יאובנה ץרפה ילאירא ירופיסמ םירדענ - רודה ינב 
.תואיצמ הנשמ תוחכונכ בא 

,הבהא תושוחת רואת ,תינימה הכישמה ,הבהאה ;יטורא אוה ילאירא תוריציב השאל סחיה 
תולעב ויהש תיתפרצה תורפסלו תיסורה תורפסל םתעבה תוכיאב םיברקתמ םיבהוא ץרפ ,הוואת 

.ותביתכ לע הבר העפשה 
יטסינויסרפמיאה דוסיה .םשונהו יחה יטסלפה רואתה ןמאכ וחוכב אטבתמ ילאירא לש ודוחיי 
תויטמת תויוחכונ םה רואה קחשמ ,רואה תורבתשה ,ץוח ירואת .תואיצמה תא ותסיפתב טילש 
אוה שגדה .הב דימתיו "רוויחה ךירנייה" םע עיפומ ותריציב ינומתה דוסיה .ותריציב תויטתסאו 
אוה ןויסנה .ותריציב היזטסניסכ תודוסי הלעמ התוישוח לע ,תואיצמ לש הרויצ לע ,הריווא לע 
,התווחה תעב התולעהל אלא תינשנו תרזוח תיללכ העפותכ אל תישונאה היווחה תא סופתל 
רענה ,סונוה רואל האר) ףכות שומישל ילאירא תא איבמ הז ןויסנ .עגרה לש ורירבש תא סופתל 
תורמל ,ןאכ םג .העדותה םרז תקינכטב ףיקמ שומישו ימינפה גולונומב (תורחא תוריציו אינוב 
טקושה שואיה ,הקדה הינוריאה ,תישוחה הסיפתה :ןיסנגל תיתונמאה ותברק הלגתמ ,םתונוש 

.םהיתוריצי ידברב יוצמ 

(sjuzet)ט'גוסה ןיבל (fabula) הלובאפה ןיב סחיה אוה ילאירא תריציב רורבה ינרדומה דוסיה 
בורודוטכ םירקוח ועבק הללכהה ךרד לע .רפיסה יקלח רתי ןיבל הלילעה דלש ןיב סחיה רמולכ 
ןכ ("הלילו הליל ףלא") תולילע הניברתש לככ :ינרצמ םחי אוה םיינשה ןיב סחיה יכ ,םירחאו 
רטניא ,ןוט ,תוארה תדוקנ לש םתובישח ןטקת דבעידבו תיגולוכיספה תימינפה תכרעמה ןטקת 
דנמ ,הללכהה ךרד לע בושו ,תינרדומה הריציה .רפיסה יקלח ןיב תורחא תוכרעמו ,הינוריא ,היצנ 
תודוסיה לש םתוחכונ תא הביחרמו ינוציחה עוריאהו הלילעה לש התובישחב תובורק םיתעל תטע 
ךא ,תויבכרה תרדענו תימתס תובורק םיתעל איה ילאירא תריציב הלילעה .םירחאה םיירפיסה 
לש תובכרומו תולתופמ תוישפנ תועיריב ,(יביטארנ) ,ירפיס רשועב ויתוריצי תונייטצמ תאז תמועל 
רופיסה תורבתשה איה ילאירא תביתכ לש רכיהה ינמיסמ דחא .תפקמ תירואת העיריבו וירוביג 
תוכסמ תורצוי וירופיס תולילע תונייטצמ ןהב תוברה "תויטסה" .ףכותה הלילעה וקל רבעמ לא 

.חור יבולהו תויווח ,םיעקר לש תובחרומ 

הכפה ץראה .ילאירא לש תוילארשי-ץראה ויתוריצימ תוברב םייק הלוג-לארשי ץרא ריצה 
רוביג .תורחא תוילעו 4הנושארה הילעה ינבל ומכ שממ הינשה הילעה ינבל תויעב לש רוקמ 
רבכו ,הצרא תולעל אדירג תונרקס ידי-לע ענומ ,"רוויחה ךירנייה" הנוכמה ,םולב קחצי ,רופיסה 
ומכ .והומכ םידדונ ,םמצע םילועה לש םהירבדמ ,הקופיס לע ותונרקס האב הינואה לע ותיילע םע 
לא תישממ הבישו איהש תומכ תובאה ץרא תלבק קר (םירחא םירצוי םגו) ןונגעו רנרב תוריציב 
ה יקמחנמו "ןולשכו לוכש"ב םחנמ ,"ןאכמו ןאכמ"ב תודיפל הירא האר) תועמשמה אוה עקרקה 
ה תא ינא בהוא םימתבו תמאבה —ינאו" תוקפס לוכא וניה םולב קחצי ךא .(םשלש לומתב דמוע 
ויתואר ;הלוח ,ילאירא לש םולב ,רנרב לש ורופיס ירוביגמ םיברכ ."—?ימע תא ינא בהואה ין*רא 
םשכ ,רדעמה תדובע םע הפי תולוע ןניא תויארבגלאה תואוושמה ורוד ינבל .המוגפ ושפנו תומוגפ 

,הינורט .לארשי-ץראב יברעהו ירבעה לעופה לוצינ םע בשייתמ וניא ןוירטלורפה לא סחיהש 
ותדלומ-תמדא לע ירבעה ןואגה תיהת "ו םילועה לש םמלוע ללח תא םיאלממ הינונקו הנלבוק 
לש הייופייו העוביצמ ילאירא ירוביג שפנ תעקונ - ןונגעו רנרב ירוביגכ .תויעב תגופס "המודקה 

.תילארשי-ץראה תואיצמה 
ומדה תנוכתמב תויונב ויתויומד :דוחיי וב תונתונ תאז םעו ורוד ינבל ילאירא תא רשקמ הז לכ 
אצומ ירסח םיבצמ לא הכלשהו ,דחמ ענמנ יתלבהו עובקה ןיב ענ רוביגה .יאפוריאה ןמורה ןמ תוי 

.ךדיאמ 

א"משת ,סוריפפ ,תורמצו םישרש ןירכוג תירונ לש הרפס האר .4 
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הניש לש בצממ רבעמ םייק .תתעבמ הייזהמ הציקי ךילהת ראתמ רופיסה לש ןושארה וקלח 
דבורב תמייקה תוחכונ אוה תעבמה םולחה .הציקי לא תיקלח תוריעמ ,םינ אלו םינ לש בצמל 
םימשרנ הלא לכ ,ןוליוה ,הכבשה ,ןולחה :םיצפח יוהיזב הוולמ ךילהתה .רופיסה לש יביטארפואה 
םינפהו ץוחה .תומלועה ינש ןיב םידמוע ומכו ,ץוח תואיצמו םינפ תואיצמ ןיב םימייקה םייומידב 
םיעוריאו םיימינפ שפנ יבצמ לא וסחייתיש םשכ רופיסב םייזיפ םיטקייבואו תודוסי לא וסחייתי 
םדא לש רזכאו ךתוח שואי ןימ" דירחמו ארונ ןוסא תשוחת ומיע איבמ יתייזהה םולחה .םיימוימוי 
סנס-נונהו יטסנטפה ,דרוסבאה בולישב הוולמ תאז תורדק ."הילתה רשקב ןתינ וראוצש העשב 
לופרבילמ דלוקוש-תדילג ךכ-לכ םיבהוא ןיפנא-ריעזד הנחטה יפלטע" ימוהת דחפ לש ומוציעב 
יקסטורגה ,יטסטנפה ,ארונה לש הז בוליש ."הדילגה תומ תא הכבמ ךכ-לכ "ה" תרפועה-תואו 
םולחה יכ הריציה תישאר םע רוביגה תשוחתכ ארוקה תשוחת .ילאיראל ידוחיי אוה ידרוסבאהו 
לש ורשפו ץבשתה םלשוי - רופיסה תוסרפתה םע םירסח ונממ םיקלח רשא - ץבשת תניחב אוה 

.םירבדה רשפ תאו יוצמה דוס תא םהב םירצוא הייזהו םולח .ררבתי םולחה 

הבהא איה תוחאה לא הבהאה .תוחאה איה ילאירא תריציב ביטומ תכפוהה תיזכרמ תוחכונ 

יד ותוחא ביבס בסנ םולחה יכ הרכהה תפחוס םולב קחצי לש הקומעה ותגות תא .הקומע תיטורא 
תומד הניאש תורמל ולוכ רופיסה לע תטלתשמ איהש יפכ רוביגה לע תטלתשמ תוחאה תומד .הנ 
הייזה לש תעטוקמ הנומת תעקובו הלוע םייטסטנפ םיילויה תודוסימ .הנוסרפכ רופיסב תמייק 
םיחאמ-םילגמ םהינש ,ארוקהו רוביגה לש םתלחנ אוה יוליגה .העדותלו תועדומל המוקמ, הנפמה 
עא תויואיצמ תועצמאב ועקר לאו ורוביג לא עדוותמ ארוקה .תיתואיצמ תמא ללכל תכסמה תא 
םע .ותישארב רופיסה לש הייתשה תוארמכ ועבקנ רשא םייומידו םיישוח םייוליג ,תוילאוטקלט 
,בכרומו רישע םלוע ינפב םידמוע ונא - רצק רופיסב ןאכ רבודמהו הריציה לש ןושארה הקלח םות 

.תינוידב תואיצמ הנוב תינוגברו הרישע תילקיסקל תואיצמ 
5,סוגוה רואל ןמורב תורורב עיפומ אוה .ילאירא תוריצימ תוברב עיפומ תוחאל יטוראה סחיה 

.אבה רואתה תא טימשה רפסב םכרעו ילאירא לש וירופיס תא ןיקתהש יקסננזופו 

...תארוקו ןטקה הרדחב (ר.ר.ג - תוחאה) היגוס הל תבשוי הנה ...!תונורבזמ המוה ,המוה אוה !בולעה יבל ההא 
היגוס יתנויל ןיא לבח ...הכו הכ ןהב השועו עשעתשמו ףטלמו היתורעש תא יאשחב ערופו הירחאמ דמוע ינא 
— ,ןתשפב םירחוסו םיבלג םיר'זייו-יוק ולכש םוקמ איה ונריעו קוחר ינא :הילתלת רז הל ערפיו עלקיש ימ 

.ידגנתת ,הינוס יתוחא דגנתת םהידי עגמלו 

.םייטורא םיזומריא אלמ אוה ףא "רוויחה ךירניה"ב הניד תוחאה לש הרואת 

תא ונוימדב הוש אוהו !יזא יתייה רשואמ המ !ינוימד תיזה אלא הז לכ היה אלול ,היה םיענ המו בוט המ חאה 
םינסרכה םילענהב תולוענה הילגר .טכנקנביל לש ויתורושורבמ תחא היכרב לעו ...ןטקה הרדחב תבשוי הניד 
הואגה שארה .רצחב תחא הדוקנמ היניע תא תערוג הנניא איה .חתפה דע התטממ רבועה רצה דברמה לע תויורש 
!תעכ ול איה הרקי המכ יוה !תוישונאל הבהא תעפשמ המוה ריעצהו ךרה בלה :דאמ תנינעמ הדובע וזיא דבוע 
תבבלמ התיה הנומתה !םיקדבש קד קדסל דעבמ הז עגרב וישכע הילע טיבהל לכויש דבלבו ןתונ היה ול רשא לכ 
רמא הנורחאלש דע הקזחתהו הכלה הב ותנומאו רורב רתויו רתוי הראתל ףיסוה אוהו היעבצ ןיחב תמסוקו 
םייחה טקפ לע ,םייחה לע גנעתה הז המ רשא הז המ ינא ןיבמ ... !וילאמ ןבומ !אוה ךכש וילאמ ןבומ :ובלב 

.7!דבלב ומצעל אוהשכ 

םיזמרכ זמרמ ט"יה האמה ןב טסילאיצוס ,טכנקנביל לש (ויתורושורבב) ויתורבוחב האירקה 
תומד לוליח .םלשומה םלשה ,רשואה איה תוחאה .תוחאה לש הלרוג לע הריציב םיבולשה םירחא 

,"ןומישי" ,"אינוב רענה") תורחואמ רתויה ויתוריציב ףא עיפות תוחאה תומד תב וא ,תוחאה 
הנייה ךירניה לש ורישמ ןיכומיס לבקמו ץיקהבו הייזהב עיפומ תוחאל יטוראה סחיה .("הלזייר" 
לש וריש תובקעב רוחה ךירעהל בסוה םולב קחצי לש ומש (Die Fensterschau) 8."ןולחה דעב" 

,ריבד דיל םירפוסה תדוגא תאצוה ,סוגוה רואל ץבוקב תינש ספדנ ,19-7 'בוח א"ערת ,יד הנש "ריעצה לעופה" 
 1954

א"ערת ,יד הנש ,"ריעצה לעופה" 
9 'ע 21-20 'בוח 'ב ךרכ "ריעצה לעופה" 

א"ת ,1954 ,יקסרבט תאצוה ךורב .ל.י :םגרת ,םירישה רפס ,הנייה ךירעה 
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ירוע הניד תא תאשל דמוע אוה .הריציב אירבה דוסיה אוה ןיבצרוש ילתפנ וער ,םשה ןתונ .הנייה 
רישש הדבועה .ידשה דוסיב ךורכה יטוראה דוסיה תא םיקזחמ -רישה ךותמ םיטאטיצה .ץראה תב 

.תימינפ הינוריא קינעמ הריציב ישרושהו אירבה דוסיה גציימ ידי-לע טטוצמ הז רדוק 
תויואיצמ םע תורופאטמ הנוב ,םירחא םירצויו סנביטס סאלוו יאקירמאה ררושמכ ,ילאירא 
.ברעמה תורפסמ תוטטיצב בר שומיש ידי-לע העיריה תא ביחרמ ילאירא .טסקטל ץוחמ ת1אצמנה 
וסאה םלוע תא רפוסה לידגמ ,םיפכותה היביכרמל רבעמ הריציה לש תוסחיתהה הדש תבחרהב 
דחא ןפ והז .רתוי בחרנ יתיווח עקר לעב םלועב הריציה תא ןגעמו ארוקהו רוביגה לש היצאיצ 
ישבו העדותה-תת םרז תקינכטב שומישה אוה ידוגינ ןוויכ לעב ןפ .ילאירא לש רופיסה תקינכטב 
םירוכזיאו םייומיד :םיגזמתמ ילגופירטנצו ילפירטנצ הלא תודוסי ינש .תויצאיצוסא ףצרב שומ 
קלח םיכפוהו םיימינפה םיגולונומה יפצר ךותמ םיעקובו םילוע ברעמה תוברתו םלוע תורפסמ 
תא הביחרמה תיטסקט-ץוחה הטטיצה הלא םיריצ ינש ןיב .דרוסבאהו םולחה ,הייזהה תויקוחמ 
.התובכרומ תא רוביגה תומד תלבקמ - העדותה תת םרזו תישפוחה היצאיצוסאהו סנרפרה םלוע 
ותריציב .םשרפל הטונ וניא ךא שפנ יבצמ דימעמ ,םישוריפב טעממו םיזומראב הברמ ילאירא 
תונוש תויצאירווב הכראל עיפומו הריציה תא חתופה יתייזהה םולחה .היארהה תקינכט תשגדומ 
ונויסנ .םירואת ,תונומת ,םייומיד תועצמאב שפנ יבצמ לש היצזיטמרד תטקונה תאז הקינכטב אבומ 
ובצמו ,ולבס ,ותונע לש תילולימה תונשרפל ,הדגהל עיגהל אוה רוביגה לש ונויסנכ ארוקה לש 

.עוערה ישפנה 

ירשל ,יעגרל .םידימתמ טעמכ םינותנכ ילאירא תריציב םימייק ילנויצר-יאה ,והובה ,תוידשה 
שה רשא יטסילרוטנה יתפרצה ןמורה תרוסמב ילאירא ירוביג .םדא ייחב עירכמ חוכ ימתסל ,יתור 
האמה דיליכ .םיכלשומ םה הילא תואיצמה תונברקו יטרפה םמלוע תונברק םניה ,תובר וילע עיפ 
,ומצע תא ילאירא אצומ ,םדאה לש ובצמל םינותנ תונורתפב הנימאה רשא ,תימיטפואה ט''יה 

.ולרוגבו םדאה עבטב ןנובתמ ,רבולפו אלוז ,יקסבייוטסודכ 
,יתייזה-יטוראה ומולח .יתושקנתה ביתנ לע ןקישמ וניאו תויוחכונ תמעמ הנחבהה קד ילאירא 
בוע .היסורב תינכפהמכ הבוהאה תוחאה לש התיילת :ענמנ יתלבה םדקמ אוה קחצי לש בכרומה 
םולחה תא ףפוח תוחאה לש גרוהל התאצוה ןמז .הריציה לש המויס םע ארוקלו רוביגל הלגתמה הד 

.הריציה תישארב עיפומה יתייזהה 

םולב קחצי לש ותומד .תואוושהו תודגנה תריציב לעפומ הריציה תא דגאמה ףסונ ינבמ יעצמא 
.ןיבצרוש ילתפנ ,הרייעב םהירוענ ימימ ושפנ דידי תומד םע תתמועמ האירהו םיבצעה הלוח 
הבהא לש םיאשונכ ןהיתש תומייק םולב הנידו ירוע הניד .םייחו םדא בהוא ןמאנ רבח אוה ילתפנ 
רדס ,קחציש העש ךרכנ - הריציה תא תנייפאמה היצרוגיפירפה ךרד לע םייתשה לרוג .הקיטוראו 
.הנידו ילתפנ יאושינל הנמזהה תספדהב ,תינאידיורפה הגגשה ךרד לע העוט ,סופד תיבב תויתוא 
קחציל תיארנ הארונה תועטה .(ע"נ)ןדע התמשנ םיפדמ אוה (י"נ) ריאי הרנ הניד בותכל םוקמב 

.ומצע לע טפשמ תריזגכ 

לש ורושא אלא וניא הז והז !!?ןדע התמשנ ,לכמ יל הבוראה ,הניד יתוחא —השערה ותבשחמ הרבע — ,הניד" 
!!ארונה םולחה 

רשפא רשא ,ןידע רתויהו אשנ רתויה לכ לש למסה ...הניד — שודקה ותמשנ ךאלמ" ול איה הניד ...םולחה רבד 
.9...רעשל קר 

לא תדמתמ תוסחיתהב תומייק ןהו תוינטשפ ןניא ילאירא תריציב תואוושההו תודגנהה ךא 
לק" בינה .ותריציב םירוזש ביטומטיילכ תויצאירווב רזוחה 'גאמיאה .תורחא תוינבמ תויוחכונ 
חמבו ןוימדב ספתנה יכ הריציב יזכרמה אשונה לע רזוח אוה .ביטומטיילכ הריציב רזתשמ "רמוחו 
,רוביגה לש ותודהיל ,ץראב תואיצמל ןווכמ הז יומיד .שממתהל יושעש המל ךורעי אל הבש 

.ישיאה ולרוגלו ,ותוירבעל 

ירופיס יעצמא ףרטצמ ביטומטיילהו הנתשמה בינה ,תואוושההו תודגנהה ,היצרוגיפירפה לא 
ךא דחא בצמ לע וא תחא תומד לע תיארנ תודקמתה הייוצמ .הבסהה וא הרבעהה דוסי והז .ףסונ 

7 'ע 22-21 'בוח 'ב הנש ,"ריעצה לעופה" .9 
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פאמו תואוושההו תודגגהה םע תינמז וב תמייק תאז הבסה .היינש תומדל הרבעה הייוצמ השעמל 
:ןיב םיסחיב תרבתסמ הבסהה .תודמעו םיבצמ לש החותפ תונשרפ תרש 

;תואיצמ / הייזה 

ירוע הניד / םולב הניד 

ןיבצרוש ילתפנ / םולב קחצי 
ע"נ / י "נ 

םייוניש תרבוע תוחאה תומד .רופיסה לש יתייזהה דבורבו יטסילאירה דבורב תמייק הבסהה 
עברא תשובל תיודבל תכפוה הייזהב העיפומה םירוחש השובלה םידמגה תכלמ :תויצטומסנרטו 
דוסיה תובלתשה םע םימצעתמ הבסההו הבסהה ךיראה תב ירוע הניד לש התומד תבכ תופנכ 

.הבסהה תא םיצעמה יטסטנפה 

תמייוסמ הדימב םאות ,בורודוט ןאטווצ תרדגה יפל ,יעבט-לעהו יעבטה ןיב סוסיהכ יטסטנפה 
,תמאה הלגתמ םהל ,דחי םג ארוקהו תיזכרמה תומדה תלחנ אוה ןאכ סוסיהה ךא .תאז הריצי 

.דרוסבאו היזטנפ ,הייזה םלוע לש םנפומ יפוא לבקמ ןאכ יעבט-לעה .תצרחנה תחאה 
ןוימדה לש ותוילובג-יא תא הלעמ יטסטנפה .וזב וז תובולשה תויואיצמ ןה יטסילאירהו יתייזהה 
ומ יטסטנפה .תישונאה תואיצמה לש המוציעב תמייקה תענמנ-יתלבה לש ותוילובג תאו ישונאה 
רומה תינושלה תואיצמה ;תישונאה ןושלה ,ישונאה ןוימדה לש םתוחיתפ לע ילאירא תריציב הר 
.רוזג לרוג םע .היינתהה לא הכלשהה םע תתמועמ ,הריציב תומקר תומקר תמייקה הרישעהו תבכ 

:טלחומ רבש תשוחתל קחצי עיגמ תוחאה תומ לע הרמה תמאה תועדווה םע 

םישיא-לדחו חלאנ ןילת ידיב לבתה לכמ ול הבוהאהו הגונעה ,הפיה הניד קנחה לע הכב אוה .הרמ הכב אוה 
תודוה רשא ,הללמואהו הבעתנה תוישונאה תא ףושי רשא םויאה ךשחה לע הכב אוה ,םדו חצרל היחכ ףאושה 
םירימטה תוחוכה ינפמ הדרחב הכב אוה :ומע לש תומהו םייחה ןיב רופרפהו תוחאה תומ תירשפא התיה הל 

.10םייחה םע ותעיגנ תודוקנ לכב ותוא םיכבסמו םיבבוסה ,םימותסהו 

תירבעה תורפסב םיעיפומה םיאשונ לש סומסוקורקימ ןיעמ ונינפל הלעמ רופיסב תפסונ האירק 
םיאשונ גיצמ ילאירא .ונתאמל םינושארה םירושעה ינשבו ט''יה האמה ףוסב תיאפוריאה תורפסבו 
שהש יקסבייוטסוד זאמ .הלחמה ביטומ אוה דחא ביטומ .העבצההו םוצמצה ךרד לע הלא םיביטומ 
יזכרמ אשונכ הלחמה העיפומ ,(סארג רתניג ,ובבס ולאטיא)ונימי תב תורפסה דעו ותביתכ לע עיפ 
ארוקה תא הכילומה הביתכמ ענמנ ילאירא .וילע תפפוחו הלצמ ןאמ סאמות לש קנעה תומדשכ 
היה ןתינ םולב קחצי לש ישפנה ובצמ תא .הריציה לש תינפ-דח האירק רבעל הריציה תוביתנב 
,תומדה תא תוליבגמ הלא תורדגה יכ יל הארנ ךא .ףוריטכ ,שפנ-תלחמכ וראתלו תולקב רותפל 
האירק הניה דבעידב רשא טסקטה לש היצזיגולוכיספל הטונה האירק תאז אהת .התוא תועקרקמ 
ילאירה המלועב ונתוננובתהו תומדב םיננובתמ ונחנא .רופיסב תרדגומ הניא הלחמה .תיביטקודד 
חייתה תמייק רופיסה לש ינשה וקלחב קר .תכבוסמו תבכרומ תומד םילעמ יתייזהה המלועבו יטס 
תא הלעמו (קחצי לש תוארה ילוח)טסקטב ונייוצ אל הכ דעש תודבוע הריאמ תאזו .הלחמ לא תוס 
ריצה ,ילתפנ .םייזיפה היתולבגמל רבעמ הלעתמכ הלחמה לע ןאמ סאמות לש העודיה ותסיפת 

:רמואו קחצי לא הנופ היצרופורפו הידמ םירבדב ןתונה ,הריציב יטסילאירה 

רזח — ?וזורבמול לש ונבומב — .וזורבמול לש ונבומב םג הלוח לבא ,ךתאירב םג הלוח ,קחצי ,הלוח רנה — 
ומכ םגישהלו םייחה תא שוחל םא לבא .ךירבדכ היהי ול ,ונ — :תמוערת לש לק לצבו הליחתבכ הממדב קחצי 

.י1 הלוח תויהל בטומ יזא ,הלחמה םג וא תוינלוחה בצמב קר רשפא םהש 

.הריציה ןמ םילוע יקסבייוטסוד לש ודה רקיעבו ןאמ סאמות לש וידהכ רנרב ידה 
לש הפוסב רורב יוטיב ול אצומ רשאו ותריציב יקסבייוטסוד תא קיסעה רשא םייח-רפס סחיה 
ןיאו רעושי לב רעפ םייק רפסה ןיבל םייחה ןיב .תאז הריציב ףא תמייק ,ףתרמה ןמ םיבתכ הריציה 

.לשכנ ןוסאה תשוחת רבגתה םע רפסב זחאיהל ונויסנ .תויואיצמה ןיב רושגל ידכ רפסב 

1s 'ע 22-21 'בוח 'ב הגש ,"ריעצה לעופה" .10 

(ר.ר.ג ילש תושגדה) 10 'ע ,םש .11 
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לועה תורפסה לכ ,לוכיבכ ,וישכע תנתונ המ" :ובשחב ומוקמ לע וחינהו רפסה תא רגס ךכיפל 
."?תימ 

:ףיסוה רחאו 
"תירבעה יכ ףאו" 

בצע לש יאשח לוק הזיא וכותב לצלצ — "רמוחו-לק" 
.וילע החונ ותעד התיה ללכב לבא 

יי ...הלילב ,הלילב ...תאז בקע םלוא 

םימ ןיב" רנרב) היינשה הילעה ינב םירצוי לש םהיבתכב עיפומ אוה ףא ץלמנה רפוסה תומד 
."םירכ הללא" המרדב רפוס לש תגעלנ-קפס תומד עיפות ומצע ילאירא תריציב .(םירחאו "םימל 

.ירבעה רפוסה לש הכרבה םואנ בלתשמ הנידו ילתפנ לש םהיאושנ סקטב 

תונותח לעו הלוגב תונותח לע רבד אוה :ונואג לעו האגה םעה תוימואל לע תובובג רבד אוה 
ץראב םידוהיה ייחב תויעבטה לעו תונורחאה תונותחב רשא ,תויעבטה לע רבד אוה לארשי-ץראב 
,זירפב תבשל יעבט היה וגוה רוטקיולש םשכ" :רמא תאזה תויעבטל אמגוד ןיעכו ;ללכב לארשי 
יעבט ומצע תא ,ירבעה רפוסה ,אוה שיגרמ ךכ ,השרוב — ץיבוקצימלו ,גרוברטפב — ןיקשופל 
לושמל דוע לוכי אל ל"נה םואנה 'גכ ךשמב והקנח זע שפנ-לעג רשא ,קחצי ..."!םילשוריב ותבשב 
:ףצקמ דעור ולוכו םיקרב תוטילממ םיניעב ומוקמ לעמ אשנתיו םינורחאה וירבד עמשמל וחורב 

?הפ רבודי ץראו ןואג הזיא לע ,תוימואל וזיא לע ,האג םע הזיא לע ...!לפת ירבדל ץקה — 
חמ לכשו תומירמו תוקירי לש תונלבס ךא איה ותואג לכש םעה ותוא לע אלה —...!!גישמ ינניא 
אלש םהל היה בטומש ,ךרע-ירסוחמו םישולק םירבד םיתעלו םירבדו םירבד ,םירבד קר ןה ויתוא 
םיגנילרטסה תרזעב הב רקחנו דמלנ ץצחו ןבא לכ רשא ,ץראה התוא לע אלה ...?ורמאנשמ ורמאנ 
התוא לע אלה ?הז םשל הנטק עבצא וליפא ףקנ אל "האגה םעה"ו ,םינמרגה תוחומהו םילגנאה 
לג םע תימואל אדיטשפ ירחא ימואל ןותע לש תמסרופמה תימואלה ,הפ רבודי תוימואלה ףוס-ףוס 
ונל ןיאו — וזכ תימואל ונל ןיא ,בלצ-יעסמ אלו םיבכמ ונל ןיא ...?תעדה תא דאמ חדבמ םירופ ןוי 

...!תוימואל לכ ונל ןיאו 
ישילשה סחיה ןמ :ילש רקיעה ןמ יב רזוח ינא ןיא"... "ןאכמו ןאכמ"ב רנרב ירבד םידהדהתמו 
?הלודגה השוריה ,םולכ וניא הז - ?ירבעה חורה ...הרומגה הריפכה ןמ ,ונלש תירוטסהה תוימצעל 

.והותו ספא 

ונשרפו יתאירק ."רוחה ךירניה" ילאירא לש ורופיס לש האירק ןויסנ גיצהל יתיסנ הז רמאמב 
,ילאירא לש ודוחיי תא שיגדהל יתשקיב .האירקל תוירשפא תושיג יתש בילכהלו בילצהל וסינ ית 
לכב אצמנה םיירפיסהו םיינושלה םיעצמאה לש הלדנ יתלבה רשועהו ונושל ,ונונגס תוידעלב תא 
הדרחה תורפסל תכייתשמכ הריציה תא סופתל ,רתוי תמצמוצמ הדימב ,ףא יתשקב .ותריצי ידבר 
ןב קירבמ רפוסכ ילאירא לש ומוקמ תא שיגדהלו ,ונתאמ לש ןושארה רושעב תירבעה תורפסה לש 

.הינשה הילעה 

ילאירא .א.ל לש וייחו ותריצי לע ףיקמ רקחממ קלח אוה הז רמאמ 

.רקחמה תמלשהל קנעמה לע Graduate School of the Ohio State University -ל תודוהל ינוצרב 
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