
יניא ןורחאה לש החרפה תא .ןובאד ירישו הלרפ

המב ורוקמש ,חינהל רתוי ריבס .(ירעצל ,רכוז
ד) "סוטארטסורה ךיבסת"כ םעפ יתרדגהש
ירפסב סנוכ רמאמה ;ל"שת תבט ,"םינזאמ"

םעט המ ,ןכ אל םאש .(1973 ,"סומלופו הסמ"
,םילודג םירבע םירפוס לש םהיתורטע תרסהב

ירה ז שידיי יבתוכ לש םהישאר ןהב רטעל ידכ
"התרבחב תעגונ תוכלמ ןיא" הריציה םוחתב
םעט-רס .הברה "םיכלמ"ל הןחמ-בחרמ וב שיו
םיארוקו םירפוס .ןונגע-הלרפ חוכינה אוה דוחיב

וקחצי ,תויורפסה יתש לע םינומאה ,דחאכ
המדנ .וכותמ תלשלתשמה םיחודמה-תנקסמל
גיעלמה ורובידש ,ירפ עדוי ומצע ןיבל וניב יכ ,יל

- ףלש תמדקש תוגג ריצחכ" אוה השולשה לע
חכופמה ירפש ,תעדה לע תולעהל השק ."שבי
שחנ-שחל ידי-לעש דחא עגר ףא ןימאמ
םימעפ האמ וילע !וזחי וליפא - יטסאלקונוקיא

ףחד ותוא םלוא .ושקובמ תא גישי - תחאו
לע הארנכ רבוג ,רתסב לעופה ,יטארטסורה

.ונוחכפ

יהת ורפיס םיבוטו םילודג :תחא הנטק דועו

,ןבומ וילאמ .ןמרתלאו יקסנולש ,ןונגע לש םתל
.ונרקוח תא בייחמ וניא הז תוליהת-רופיסש
לכ וא ,המחנב הקול אוה ותעדל םא ,הברדא
לככ .תאז חיכויו הסניש יוארהמ ,רערועמ ולוכ

,אוה ותדימ-הנק יפל ,תשבושמה הכרעההש
,םיארוקו םירקוחו םירקבמ לע רתוי תמכסומ
גהנ ,לשמל ,ךכ .התכרפה לע רתוי דוקשל וילע
ןומע לע אמק ןונגע תא ףידעהש ,חמצ המלש
תוכסמ" ורמאמ 'ר) ןירדהמל ינרדומה ,ארתב
ימע ,1965 ,"תוהזמה יתש" ורפסב "םיפרתו
תכמסאו תואמגוד איבה וירוערעב .(122-141

תרוקיבהו תרופיסה ןמ ,םלועה תורפסמ תוא
תא טילבה הז תומיע-השעמב .תחאכ תינרדומה

ףא ,ןונגע תריציב הפרות-תדוקנכ ול הארנש המ
החכוה-ןויסנ היה הת - המויק תא חיכוה

וירקבמ לש קרסה ילופלפ ךותמ - עשעשמ
תוגשהב אציש ,ךו ןתנ םג ךלה וז ךרדב .םיבהלנה

ישב ותואיקב ךותמ .ןמרתלא תריש לע תופירח
לש היקוחבו ,תיללכהו תירבעה ,השידחה הר
ךרעו תואבומ הלעה ,תינרדומה הקיטאופה
'ר) תוילילשה ויתונקסמל עיגה ןכותמו תואוושה

,"ןמרתלא ןתנ תריש לע םירוהרה" ורמאמ
סומתירו ןמז" ורפס ןכו ,ט"ישת ,3-4 "וישכע"
םהינש .(1966 ,"תינרדומה הרישבו ןוסגרב לצא
אלו םהילע וגישהש םירפוסב שאר-דבוכ וגהנ

.םיינלזלז םיטזויפא םהל וקיבדה

תא לטק דחא טפשמב זירפ םחנמ גהנ דציכו
לע יוזיב ףיסוה םג ,םיבשחנה םירפוסה תשולש
ואבוה ,ןייוצש יפכ ,אוהה טפשמה ינפל .ותליטק
םולש לש וטעמ ואציש קוחש-תוביטח שולש
ינפל 'ומצע רבחמה לש ולמע רכינ המבו .םכילע

לע דחא דרוסבא בותכב רזש הירחאלו הליספה

:ולבה לע הבורמ ופוליס רשא ,היצאיראווה ךרד

תא תימהל (קיתעמה - ?ימ לש) 'הטלחה'ה"
םק הנהו" :"תילאפורטסאטאק התיה שידייה
םולכ) "ותוברתמ רידא קלח וידי ומב עדוגו םע
תללקמ םלעתהל ומצע תא דבכמה רקוח יאשר
הפיסומו העדנש הנותנ תואיצמ התואמ ,רכנה

?םעה לש "ותוברתמ רידא קלח" ותוא עודגל
,תוצעומה תירבב קר אל ,ןבומכ ,רבודמ
ותוא .םיירזכא היעצמאו תורורב ויה היתומגמש

ותאצות יכ ףא ,תירבה-תוצראב םג לעופ ךילהת
,אפיסל דע אשירה ןמ ,ךכו .(הקישנ-תתימ איה
השמה ימכילע-סולשה וצמיטניאה תא איצוהל

.אבבגו שק ויעמושו ויארוק תא טיעלמ אוה ,של
,ידייה בינב הז הטעלה-רמוח רידגהל בטומ ךא

ילונ" ךרע) בוק'צוטס לש סורואזתהמ הלעהש
."םעדאפ ערשכ טימ תחדק" ;("טייק

תכרעמל בתכמ

וקיב תמישר המסרפתנ "םינזאמ" לש רדא ןוילגב
ללכב ,תרוקיבה יטוקלי לע ינרוגה םהרבא לש תר

.יתכירעב רואל אציש ןיקלה טוקלי לע הז
ורמאמל ,ראשה ןיב ,בתוכה סחייתמ וז המישרב
תא םתוחה ,"רקבמכ רפסמה" לע דקש ןושרג לש
תדוקנכ גצומש המ אקווד" יכ ןעוט בתוכה .רפסה
רקובמה תא דימעמ דקש יניעב ןיקלה לצא הפרותה
לש ותעיבק יפלכ םירומא הלא םירבד ."ודוחיי לע
תא רצי רקבמה-רפסמה" :הנושל הזש ,דקש
אצמ אוה .ומלצבו ותומדב םירצויה וירבח תואנקויד
המ םהב שפיח וא הליחתכלמ וב היהש המ םהב
לש םינוש םינווגל רדח אוה .ומצע וב ןופצ היהש

ולש הלוכ איה הנתיאה תיפצתה תדוקנ ךא :םמלוע
ימע ,םש) 'ררוצו ועלסמ ,ררושמה ןושלכ ,הרוקנו

112).
ונממש ,קהבומ ירואית יפוא לעב ןועיט והז
התוכיא ,הדוחייב הרכה אקווד עמתשהל הרשע
.ןיקלה לש תיתרוקיבה הביתכה לש החוכ-רוקמו
תדוקנ" יהשוזיאל רכז הלא םיבותכב ןיא םוקמ לכמ
תוועמ ינרוגה לש קרדמ-יתלבה ושוריפ ."הפרות
ליטהל ידכ וב שי ףא ,רקבמה לש ונועיט תא ןכל

.רקובמה לש ותריציב ךרוצל אלש יפוד

רואל ןד
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