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ךורב .ל .י 
(תיתורפסה ותלועפל הנש םישימח) 

םישימח ינפל םסרפתנש ךורב .ל .י לש ןושארה וטע ירפ 
/'ןויצ לבא" רישה היה ,(ח"נרת) "ףסאיחא" חולב הנש 

:הלא םיזורחב ליחתמה 

,הנשיא סונא תע הלול הלול 

.ינאיב-. ימולח הךזהן ירה ילע 

,הנמלאה םאה תורךק האךא זא 

.יניע תב זזות זא ארונה הנ^רח 

תוכלמ תראפתל ,ןויצל םיעוגעגו ומעל וז הזע הבהא 
,"רונכה" ןמל ,ולש ןויצ יריש רתי לכב םידקוי ,לארשי 
"חישמה"ו "ןויצ לבאל" דע ,"חולשה"בש "םימלוחה" ,"ןויצ" 

.יעובשה "םינזאמ"בש "לילגה" דעו "ףסאיחא"בש 
תע יבתכב וספדנ .ב לש םינושארה ויריש תורשע 
תכירעב "רודה" ,קילאיבו םעה דחא תכירעב "חולשה") 
לא וסינכה אלו■ םינררבכ םיעודי ויה םהיכרועש (ןמשירפ 
תריש לש הלזמ םרג :רמאש ימ היה .דיב אבה ןמ םהילכ 
ופיצה םילודג תורואמ ינשש ,הפוקת התואב וירבחו ךורב 
.םהירבחמ המכ לצב ודימעהו לודגה םרואב ונמלוע תא זא 
יריש רש ךורב .וז הרמימב שי תמאה ןמ תצקמש ,ןכתי 

םישיא ןה ןהירובגש ,תורישו הבהא יריש ,עבט יריש ,ןויצ 
ירה יאלפ לע רש אוהש ןיב ,ולש עבטה ירישב .םיירוטסיה 
.דל "ןמזה"בו "רודה"ב "רשואה תניגנמ"ו ,"הריציה") ץייוש 
לע רש אוהש ןיבו ,("ףסאיחא"ב "המחה ץנה םע"ו ןמשירפ 
,"םלועה"ב "רואה גח" ,"חצנ ירהז") לארשי ץראב עבטה רדה 
םירואית דצב שי ,(יוכו "יאנתסוב"ב "העיקשה תואושמ בוש" 
םייח תוחור תחפונה ,הקיריל הברה םג ,בינ-ירישע םייטסלפ 
לרוג לע םילענ תונויער םגו עבטה תודוסיב שונא תוחוכו 
: תומיאופה יתש ויריש ךותמ םיטלוב .חצנה קיחב םימעו םדאה 

לבסל זע יוטב ןתונ אוה הבש ("ףסאיחא") "היא תב הפצר" 
ונתורפסב ןושאר ןויסנ — ,"גארפמ םלוגה"ו הלוכשה םאה 
"םלוגה" תשרפו ל"רהמה לש תיתדגאה ותומד םיזורחב בצעל 

הייטס הב שי םינטק םיטרס המכבש — ,וז המיאופב .ולש 
המיאופ .יוטיבו ןוימד חוכ .ב הארה — ,לבוקמה רופסה ןמ 
— ,"םימלוח"ה — היעשיו איבנה והילא םה היאשונש הנטק 
רפסל הזע הבהא ."חלשה" לש 'ב ךרכב דוע .ב סיפדה 

("חלשה") ."םלענ ןדע" ורישב תרעוב םירפסה 
םיריש דבלמו תורפס יפנע המכל ונורשכ תא ןתנ ךורב 
,תרוקב ירבד ,תויתורפסו תוירוטסיה תוסמ ,םירופס בתכ 

.הויטסיצילבופו תויגוגדפ תומישר ,תונשלבבו ך"נתב םירקחמ 
קהבומ ןמיס םה ,הריציב תוינווגברה התואו רוזיפה ותוא 

.ולש םירופה תוחוכלו .ב לש ותונויחל 

.ב ראתמ תונמאב .רקיעב יגולוכיספ אוה .ב לש ורופס 
םיישפנה ויטבל תא "שרח ןב והיתתמ לש ונויסנ" ורופסב 

ימסקב דכלנו תיאמורה תרמזב וניע ןתנו לשכנש ,והיתתמ לש 
תויתוא ןיב עלקה ףכב ומכ עלקנ עוצפה ובלו הלוקו היפי 
הוואתה לש הארמו הלוק ןיבו םינפב םישודקה םירפסה 
ויניע תא ףרושו רבגתמ אוהש דע — ץוחבמ תארוקה 
ןפואב .ויהולא לא בשו ןבולמ לזרב-רמסמב והולישכהש 
רמאמה יפ לע) "סודרוה תנותח" ורופס תא הנוב אוה : המוד 
שגנה ,םודרוה .("אשבודב םינש עבש הנמט" :דומלתב 
ונורכזבו ובלב תויחהל ץמאתמו םירמ לש הנורא לא ברע לכב 
תוילכה רסומ םלואו ,ותבהא לש םינושארה רשואה ימי תא 

ויללעמו ויתונברק יללצ תא ויניע ינפל ריבעמו אב ולש 
,םייטסלפ םירואית ףוריצב ,המוד יגולוכיספ דוסי לע .םיערה 

תקתרמה תידוהי תראותמ ובש ,"תידוהי" ירוטסיהה ורופס יונב 

,השפנ לע תקבאנו שנרפלוה אבצ תא הידוקירו היריש ימסקב 
תפירעל היתולוחממ תרבועו היתוחוכ תא תפסוא איהש דע 
"תימה רודוורפ"ב ורופס םג אוה הז גוסמ .איבצמה לש ושאר 

תנונ-בה ידוהיה דמעמה לבס תא םיטלוב םיעבצב ראתמה 
תאו תיטיבוסה היסורב "הקי'צ"ה ןוטלש לש השקה ודי תחת 
קוניצב אולכה ,גרבנייפ רופסה רובג לש ישפנה וקבאמ 
,יירופס רתי םג םינייטצמ תומוד תולוגסב .וניד רזגל הכחמו 

("-•איתסוב") "רגיחה רלדנסה" ,("םלועה") "לצרה תודגא" ומכ 
ידוהיה" הלודגה ותסמב .ב עיקשה ןורשכו תוצירח .יוכו 
לש "רודה"ב םיכשמהב העיפוהש "רופסבו הדגאב יחצנה 
רעד ןיא ןעפיט עשידוי יד" :שידיאב תרחאה ותסמבו ןמשירפ 
,"דוי רעד"ב שידיאב .ב םסרפ םיריש םג) ."רוטארעטילטלעוו 

.(יוכו "טאלבסקלאפ סעשידוי" 
ורמה םייטסיצילבופה וירמאמ םיבותכ רעוס טנמרפמטב 
תולאשב םילפטמה — יודב םשב ומתחנ םהמ ,רבדה — םיב 

ולש תרוקבה ירמאמ סומלופבו שגרב םיכורע ןכ .ןמזה 
תוזילוב .הפיה תורפסבו הירוטסיהב ,תונשלבב ,ארקמה רקחב 

.יוכו םעה דחא ,קילאיב לע ויתוסמ ןאכ 
עיגה ןאכו םגרתמה ךורב אוה ומצע ינפב דחוימ קרפ 
םירפס תורשע תירבעל םגרת .ב .שממ אישל ותוצירחב 
(תיסור ,תיתפרצ ,תינמרג ,תידיא ,תילגנא) תונושל שמח ךותמ 
,הירוטסיה ,היפוסוליפ ,הפי תורפס :תורפס תועוצקמ המכבו 
יכ ,ןייצל רתוימו .יוכו ארקמה רקח ,תונורבז ,היפרגויב 
םוגרת תדובעל .חבושמ ונונגסו הרישע ונושל וימוגרתב 
שיא םגו ררושמ םג אוהש ,רפוס קר רשכומ ,תאזכ תנווכמ 

וליפב ,םייללכה םיעדמב יקבו תודהיה יעדמב תיב ןב ,עדמ 
ןושלה ינמכמ לכב טלושה רפוס ;'וכו הירוטסיהב ,היפוס 
תונושל המכב תידוסי העידי לעב אוה הז םע דחיבו תירבעה 

קיתעי ןמא-םגרתמש ןכתי םולכ יכ .ןהיתויורפסו הפוריא 
רפוס קרו ? וירוב לע ועדוי וניאש ,אשונ ןושל לא ןושלמ 
.יוזח ירבד םגרתל לוכי ,הריש ירבד בתוכ ומצע אוהש 
רקיעה איה ןיירוב לע תונושלה יתש לש העידיה אל יכ 
יבלש לכ לע רצויה ימעפ ירחא הנוכנה הביקעה אלא ,ןאכ 
קירהל תיצר םאו .ותריצי לש החירפהו החימצה ,הטיבנה 
ררושמה םע דחי הליחת רישל ךילע ירה ,ילכ לא ילכמ ריש 
קד לילצ לש ןווגו לילצ ףא ריסחהל ילב ,הזה רישה תא 
.הזורפב ןידה אוהו .לק בצק לע ףא גולדל ילב ,קדה ןמ 
לכ הכות לא קירהל רשפאש הקיר הפילק ןושלה ןיאו 
יללוסמ דחא — ןמשירפ ירחא — רתויהל .ב הכז ךכו .ןכות 
ןכותה תריסמב קויד :תירבעה םוגרת,ד-תורפסב השדח ךרד 
ןושלה תרהט לע הריתי הדפקה ,בינה תריציו ןונגסה ןינבבו 
םיבינ הברה שדחמ הז םעו החורל רזה שודיח לכמ הייטסו 

תורצוא ינמכממ םהילאמ םיבוצח וליאכ םהש ,ןושל ינינבו 
םוגרתה ןושל הלוע .ב לש וימוגרתמ המכב :דועו .ונתורפס 

.רוקמה תפש לע 
:וימוגרתמ המכ המגודל הנהו 

ו'זד"ה ,דימשדלוגל "ידוהיה" ,ילל "םלוע רסאמל ןודנה" 
ריסא" ,יסרווסלגל "טיסרופ תיבל תודגא" ,גנילפיקל "לגנ 
תריש" ,הטיגל "תמאו ןוזח"ו "טסיופ" ,ןוריבל "הפזמ ןוילש 
"םילגנאה םדאה לככ"ה ,שא םולש ירפסמ המכ ,ינויזל "םלועה 

תודלות" ,ןוסרמאל "תוסמ"ו "תפומ ישנא" :עדמבו !ריינרל 
"תונורכז" ,ןומימ .של "ייח תודלות" ,ךארטולפל "ןוי ילודג 
ארקמה" ,יאטפל "לצרה" ,ןמטוגל "ם"במרה" ,גרובצניג לואשל 
וקיתבו .ץרגו ןוסלדנמו ץנוצ ימוגרתו ,רגיגל "וימוגרתו 

.ריפסקשו הנייה ימוגרת םירומש 

— ץראבו ץראל ץוחב םיבר םידימלת דימעה הרומה ךורב 
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םירבע םירופס 

דימלתלו ארוקל ותתב ןדמל קחצי השע בר השעמ 
השדחה ונתורפס תישארמ םירחבנ םירופס טוקלי ירבעה 
רפס וא ,היגולותנא איצוהל ,דתיה אל טקלמה תמגמ .(* ונימי דעו 

לש תחאה ותמגמ .ירבעה רופסה לש ותוחתפתה לע ,דומיל 
רוביצל ארקמ רפס שמשל :איה ןדמל לש וירבדל ,רפסה 
רפס .דמלתמהו רגובה רעונל םג הז ללכבו ,בחרה םיארוקה 
ךרע םהל היהש םירופס ורחבנ אל ךכ םושמ .אל ותו ארקמ 
רפוסה תנבהל תובישח קר םהל שיש וא ,דבלב םתעשל 
,יתלכשהה ,יגולואידיאה םנכתש םירופס וא ,תיללכה ותריציו 

לש ןתוחתפתה תניחבמ וא ,תירוטסיה הניחבמ ןיינעל לוכי 
שמשל םילוכיה םירופס קרו ךא אלא ,תירבעה תורפסהו ןושלה 

ותונינעתהו ובל תא ךשומה ,ןיינעמ האירק רמוח םויה םג 
.ארוקה לש תיעצמא יתלבה 

הצליא ,רוהט יתונמא יתורפס ןוירטירק יפל ,וז הריחב 
תורוקמה עפש ךותמ ררבלו הבר הדובע תושעל טקלמה תא 
הב שיש האירקל רתויב יוארהו חבושמהו רחבומה תא םיברה 

.אושל התיה אל ותחרט ,ןכאו .םויה םג תיטיתסא האנה םושמ 
םיעודיה םהיניב — םירפוס א"כ לש םירופס א"כ אצמ אוה 

םיעודיה םהיניבו ! קילאיבו ץרפ ,ילדנמ ,ןמשירפ :ןוגכ ,לכל 
םבורו — ןידלוג ארזעו ןאמלוש רזעלא ,ילאומס :ןוגכ ,תוחפ 
לש ויתולעמו ויתולוגס לכב ןייטצמ םירופסה לש עירכמה 
תורפסבש םיבוטהמ םילפונ םניאש םירופס שי .בוטה רופסה 

םירפוס ידיב ובתכנש ,םירופס א"כב אוצמל רשפאה .םלועה 
רבדה ןכתי םאה ? םיפתושמ םיוק ,הזמ הז םיקוחרו םינוש 
םירופס א"כ לש ,תיביטקיבוא הכרעה ךותמ ,הז ףורצש 
לכב ינשה טוחכ תורבועה תופתושמ תונוכת הלגי ,םינוש 
רחבמב יהשלכ תופיצרל תווקל ןיא ,הרואכל ? תוריציה 
םירופסה לש עירכמה םבור !אלפ הז האר ,םלואו ,הז גוסמ 
לש ותריחבש פ''עא יכ .תיתודחא תופיצר תמאב הווהמ 
וסחי י"ע התוותוהו הכרדוה איה ,תיביטקיבוא ,דתיה ןדמל 
םיראותמה ,הלוגב םיידוהיה יוההו םייחה לא טקלמה לש 
התלעש םינתיאו םיקצומ ,םייתרוסמ םייח םתוא ,תירבעה תורפסב 

.רזכאה תרוכה די םהילע 
הרבחה לש הנומתה יהמ םיעדוי םג ונא םיעדוי אלהו 
ףצשבו םעז תמחב הלכשהה ירפוס התייצש ,הלוגב תידוהיה 

םילכונב םוראתו םעה ישארו םינברה תא ופיקתה םה .ףצק 

דעו התישארמ השדהה ונתורפס רותמ םירופס רחבמ (* 

טקיל .קילאיב .נ .ח דע ןיקסנלומס ץרפמ :!ושאר רפס .ונימי 

.ז"שת ,ביבא-לת ,קרברש ףסוי תאצוה ,!דמל קחצי רדיסו 

וראת טושפה םעה תאו ,עצב יפדורו תמא יאנוש ,םיירזכא 

םלוא .םאכדמו םליפשמ הצורה לכ רשא ,םיבולע םינצבקכ 
הנומת םילגמ ארוקה ינפל הז רפסב םיאבומה םירופסה 
םומע דהו הקוחר לוק תב ונינזאב םילעמ םה .תילכתב תרחא 

תודימו יפוי ,הרובגו םירוסי ,הבהאו רוא אלמ ,רקי םלוע לש 
רפסה ךרע .ונתוהלו ונרבשל ,תומלצ רובל דריש םלוע ,תובוט 
רפסמ וליפא וא ,אדירג ארקמ רפסמ רתוי הברה אופיא לודג 

ןושלה לשו ירבעה רופסה לש םתוחתפתה תנבהל עייסמה 
ונמע ייח תא ארוקה לע םיבבחמ םירחבנה םירופסה .תירבעה 

רואה תא םילגמו הלוגה ידוהי םע ישפנ רשק םירצוי ,רבעב 
םירופסב אורקל ונא םיליחתמשכ .וניתובא ייחב זונגה םוצעה 

בלה טבצנ תחא אלו ,םבזעל תורשפא ןיא בוש הלא םינטק 
.הלמחו ןוגי לש תושגרתהמ 

המכו ,הלוגב םיידוהיה םייחה ונפצ םירוסיו באכ המכו 

:םהיתורצב דומעל חוכ םידוהיל הנתנ רשא הבהאה הלודג 
.תוירבה תבהא ,םייחה תבהא ,הרותה תבהא ,םיהלא תבהא 

לבסה לע ונא םיארוקשכ קרו ךא ונתוא הולמ הניא תובצעה 
"ןיזיפשוא" םירופסה) םייוגה תאמ לארשי לע ואבש םייוניעהו 
לש "השיבתנ הרצוצחה" ,ןינירב לש "הנשוש" ,ילאומס לש 

ןשיה רודה ןיב ערקה לע ונא םיארוקשכ םג אלא ,(קילאיב 
וכלהו םובזע םהינבש ,תובאה לבס לעו שדחה רודה ןיבו 
,םינבל אקוד ואל תינפומ ונתדהאו ,םירז תודשב תוערל 
האיבמ רשאכ באוכ ונבל .םיללמואה םירוהל רקיעבו םג אלא 

העיבטמה םאה תוחנא תא ןיקנלומס לש "חורה תללי" ונילא 
תוארטאיתב תרמזמ התשענ התבש םושמ רהנב המצע תא 
"םירופכה םויב" םאה באכ ונשפנ תא עזעזמ המכו .םייוגה 

היכרדמ הרס רשא התב תא הידי םצעב תגרוהה ,ןמשירפל 
דומילה תקושת וז בלה דע תעגונ המכ .הרשכ לארשי תב לש 

(ןידלוג לש ורופסב) "הרות םוקמל" ךלוהה ףסוי דליה לש 
םוקמל" ןידלוג לש ורופס .לכ רסוחבו בערב שממ הילע תמו 
ונינפל םיריוצמ הנה .ירבעה רופסב הרקי תילגרמ אוה "הרות 
,תולענ תודימ ילעב ,שפנ יונעו םלוע ימלא םיטושפ םישנא 
םייח 'ר") םישודק רסומ ייחל אמגודו למס שמשל םילוכיה 
תומשנ" ,ץיבוניבר .ז .א לש "רתסב ןתמ" ,ןאמלוש לש "ןלטב 
הנהו !(ןויצ ןב .ש לש "םעה תלדמ" ,ץרפ לש "תומלא 
,יתונמא ילמס שובלבו ,עזעזמו יח ,ינוימד רויצב ונא םיאור 

גרבראייפ לש ןייוצמה ורופסב השפנ לע תודהיה לש התדימע תא 

תונצבקהש ,קינדיימ לש "רוועה ןצבקה" וליפא ."ברעב" 
םימחר קר ,האנש ונב ררועמ וניא ,תינורכ הלחמל ול הכפהנ 
תא הרתי החלצהב ןדמל רחב ילדנמ לש וירופס ךותמ .הלמחו 
תשרפב ונדימעמ וניאש "בוט םוי תופסות לש ותלגע" רופסה 

ירבעה רעונה ייח תא ונינפל רייצמ אלא ,ןולמבו ןולסכ 
תא ,יחה לעבלו עבטל ,םייחל ותבהא תא ,הלוגב אירבה 
וינע תא ,ותחמשו ולבס תא ,הבישיבו רדחב ודומל יכרד 

.יד לכל םימחרו הבהא תושגרב ורשוע תא ךא ,שוכרב 

,תישאר .הז םירופס ץבוקל אופא תעדונ הבר תובישח 
םידמלמ םה ,תינש .םמצעל םהשכ האירקל םימיענ םירופסה 
םה ,תישילש .ירבעה רופסה תוחתפתה לע הבר הדימב 
תורבקמ םילעמו םהייח תאו וניתובא תא ונילע םיבבחמ 
לודגה רואה תאו הרוהטהו הכזה םחור תא הלוגב ונישודק 
והב ,בר יכוניח ךרע םירופסל שי ,תיעיבר .םשפנב ריאהש 
,תלוזל הרזע :ןוגכ ,םיחבושמ םייח ילגרהו תובוט תודימ םתור 
תוקפתסה ,םירומו םירוה תבהא ,תוירבה תבהא ,הונע ,תועינצ 

.רפסה יתבב ולא םירופס אורקל אופיא יואר .דועו ,טעומב 
ירבעה רופסה רחבמ תא לולכי רשא ,ינשה ךרכהש ,הוקנ 
ךרבהש תולעמה לכב אוה ףא ןחנ אהי ,ךליאו קילאיבמ 

ינשכד השנמ .ןהב חבתשה ןושארה 

וירמאמ םה םיבורמו — םיינוכית רפס יתב להנמכו הרומכ 

וירפס ךותמ .םייודב תומשב םג ועיפוהש םייגוגדפה וירפסו 
הריציה תועוצקמ לכל ולש הלודגה היגולוטנאה תטלוב 
םיכרכ השלשב שדוקה יבתכ תמיתח ןמל היתונויזחו תירבעה 

לע ולש תויפרגונומהו "דומלתב םיקרפ ישאר" ורפס ןכו 
םיאנומשחה לע ,לוריבג ןבא ,ארזע ןבא השמ ,ארזע ןב םהרבא 

."רפסה יתבל תוליגמ"ב ועיפוהש ,יוכו 
יבתכב םסרפל הברמ אוהו םויכ םג הרופ אוה ךורב 

.תרוקב ירבדו תומישר ,םירופס ,םיריש םינוש תע 
דבלמ — תע יבתכ תורשעב תורזופמ ויתוריצי בור 
היגולוטנאהו "םדק ינמ תונומת"ו "תומה רודזורפב" םירופסה 
תויפרגונומהו "דומלתב םיקרפ ישאר"ו "לארשי תורפס רצוא" 

תא סנכל איה הבוחו .םירפסב ועיפוהש דכו ארזע ןבא לע 
.םיכרכ המכב םאיצוהלו ךורב לש וירוזפ לכ 
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