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א 

לש םיקפדתמ םידה הלעמ ונתורפס לש םושלשבו לומתב ותדוסי ןיאש ןונגע חסונ 

ףשפשמ ,ונב רועינ םימיב דאמ דבכ ידוהיו ,םושלשלו לומתל רבעמ תועדומו תוחכשנ 

תישירחה תשראב הב שי .וז הרומג תילארשי תשרא בטיה טולקל ונזא תא דעקמו ויניע 

,יכ אל :רמאל ,םינבאה לע ונתורפס לש התבישי תונש םיתאמ דגנ הדירמה ןמ ןונגע לש 

,קוחרמו בורקמ תוגיזמ יגזומ לש תורוד המכ דחאל ,םנמאו !לארשיב בתכי ךכ אל 

הלוכש רופס תכאלמ לש תללכושמ תונמא ןונגע לש ודי תחתמ הצצ ,ץוחמו תיבמ 

ךכ לכ ןמענ עטנ ,ונלש תוזינגו םיזנגב הלוכ הצוענ הלש ןיסחויה תלשלשש ,תיבמ 

תוקיזהו םישדחה םיגשומה עקרק לע ךכ לכ דז עטנו םלוע עקרקמ ונתושירפ עקרק לע 

םימשה יכ ןמואי אל רשא תיטוסכא טעמכ תונמא — ,םינורחאה תורודה לש תושדחה 

.םימלוחכ ונייה התובש בושב יכ דע ךכ לכ ונלשו ,הילע םג םישורפ ונשאר לעש 

לש האפהו החכשה טקלה ןמ ,החדנ רוקמ-תבכש ךותמ הלעו ליצפה הז חסונ 

וקיקזה אל םירפס יכרוכש ,ןכות ימלכנו הארמ יעונצ תוישעמ ירופס .תורודה תורפס 

ןורא יתכריב םנכש-טוקמו י"שר בתכ םבתכש שורדו רסומ יסרטנוק !םהילא םמצע 

תא רטעל אלא םמצע ךרוצל אל םירפס ירעשב ופפותסהש תוזורח ישעמ !םירפסה 

לכ — ,להקה רפוס לש תיטאה ותצונב ולסלוס םהיתויתואש תואסקנפ !רפסה םינפ 

םוי ודקפנ ,םמלועל וכלהש רחאל רמוחו לק םהייחב םיחדומ ויהש ,הלא תורפס-יפלש 

,הלודגה הכולהתה .ולש ןיסחויהדולגמ תא םהב רשוקה שדוי-ןמא םקש ורשבתנו דחא 

לא הדבעו ך"נתה ןמ הלחהש ,תורוקמה לא השדחה ונתורפס לש ,הבאושה-תכולהת 

לבוגה לובגה לא ןונגע םע ,אופיא ,העיגה ,י"שדו הקזחה דיהו הדגאהו דומלתהו הנשמה 

תובכשב םלוכמ ברק יוהה-תובכשב לארשי ירפוס ראשמ גילפהש ,ןונגע ,אוה .וניתורודב 

רבד הבהו .וב דמע םעהש םוקממ שממ חתפו תויממע תוירבע תוברת-תובכשבו ןושל 

ול לוכי אל שדוחמה ירבעה דובדהשו ונתורפס לש תולודגה תוירוטרובלה וב ולמעש 

לש ותריצי תיבב שדח ןוקת אצמ — היח תירבע תויממעב רוסחמה אוה אלה — הכ דע 

תייוה-תינושל הבכש התוא רוציל קספ אל ופוג םעהש ,הארהו אב ,ריכזהו אב אוה .ןונגע 

םע-תובמא םג הלועו תחמוצ וכותמש םוקמו תיממע תונמא לש התויח םוקמ איהש 

.ונלצא התוא רציו רזח אוה םג אוה רשא ,הלודג 

ןמ םינממסו םידמח ףסאו אב ןונגעש ,םמותל םירובסה הלא ידיב איה תועט ךא 
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היר5קפםאהו חסונה 

םירצוי ודקש ןונגע ינפלש רבדה ןמואי םולכו .תובוזע םיציב ףוסאכ רקפהה ןמו ןכומה 

ארקיעמ ושפח םימדוקה אלא . ? יולגה תא וליג אלו יוצמה תא ואצמ אלו תועיגי ועגיו 

לטנ ןונגע ןקימיחלאה וליאו היתורכממ והועיסה םדי הגישה רשא הלאו ןונגס-בהז 

הנדע םהל הוצו ןשוי תמחמ ואילחהש םינממסו םידמה לטנ אוה .בהזל וכפהו לטנ רשא 

טנמנדוא םקור ליחתהו תינושלה הקיאזומה תא חצחצו שדיח אוה ףא .שדח ןחו השדח 

תבשחמ תכאלמל דע יממע ביטימירפ םעמ קחרמה לכ תא ויתחת לפק אוה .שדח ינושל 

תויושרה יתש .דצויה-תושדו םעה-תושר ןיב ןימוחת-בודיע אוה ונונגס .ןמא השעמ 

םעה-יפ לש םעטה הנשמ תא ויפודצב םימעוט ונא ןכל .וז תא וז תופפוחו הפ תוקשונ 

הפורצה הגיזמה תא ורציו תחא די ושע ,םינשה םיכפהה ,ןונגסו חסונ .ןמאה-עבצאו 

.הנגע לש 

ילדנמ לש זעה דובדה-דותחמ המכ יפ הכרו תישירח ןונגע לש ותגיזמ תשרא 

!תויטסלפל ,םיכורד םירירשל ,םיטלוב םירוטנ1קל םנונגסב ורתח וללה .םתעיסו קילאיב 

אוה ןונגע .ימתיר בצקב ףפולו ףפוא ,ףטלמ ,םירוטנוקה תא ךכרמ ןונגע לש ונונגס 

הריצי לכבו ,טקנופרטנוקה דוס לע יונב םכטניסה ,ולצא ןגנ תועדוי םילמה ,בצקה ןמא 

יאב לע םישק ןיניד חותמל אל הז ןונגס יושע ותיירב תליחתמ .םייוסמ סומתיר ררוש 

תושעל ותעד ןונגע ןתנ וליא .סייפלו לדשל ,תוכז דמלל אלא הדעו םע לע וא םלוע 

תדמ לש תוחילש יאשחב השועו ונונגס תשרא האב ,ןידה תדמ לש תוחילש ותריציב 

אלא וניא ןונגסה .ונונגסו ןמאה ןיב תוחילש-יקולח ןיא ןבומכ השעמל ךא .םימחרה 

,שקיה ,דרפה ,בכרה ,חותנ תלועפ תללוכ הניא ותוהמ .תיתונמאה ותוהמל חתפמו חתפ 

אלא ,םיכלוהו םיבכדתמ םניא ,וניניעל םילדג םניא וישנא ףא .םירבדב םירבד יכוסכס 

אל .םנעמל קצוי ןמאהש םיקוספה בצק ידי לע ונל תינקנ םתוישיאו ,םירומג םיצצ 

,טטוח וניאו אהות וניא .הלש ישפנה לגה תא אלא ונל הלגמ אוה תוישיא לש ןונגנמ 

תביסנ ולצא השוריפ םירבדל הריצי תקיז .םסוקו םסקנ אלא ,ץרתמ וניא ףא ךרפמ וניא 

יחצנה ומוחת ,הדגאה לא הטונ ופונ ןכ לע .םהילע קולח בלהש םירבדב וליפא ,םסק 

.םסקה לש 

לדגמה דחוימ יתורפס ףונ והז ,אוהש יתורפס גוסב זוחא וניא ןונגע חסונ דא 

.שפנ ךלהו םיניע הארמל ,הדגאו תואיצמל עצמ העצמש איה המלש ךרד .םינוש םיגוס 

םהיגוסל םלוכ ךא .למסו ןוימד ,הקסטורג ,הריטס ,תוקבד ,תויריל ,רומוה תלפקמ איה 

םיקהבומ וירבדש לכו .םימה ןמ תופקשנה תואובבכ תושי יקקודמ םלוכ ,דצמה ןמ םיגונע 

ירמח-יא רמוחמ הגורא םהלש תכסמהש שי .רתוי םיקקודמ םה ,רתוי םיינונגע ,רתוי 

םייולתה םילקה םיננעכ תפרפורמ םתושי .םיקידצ לש םהיפ לבהמ םיארבנה םיכאלמכ 

תולוע תוואגה םילמה t םתחת תובקע םיעבוט םניאו תונוהב לע םיפפוט םישעמה !קחרמב 

השעמה-טלועו ןהב לכתסהל אלש תושקבמ וליאכו הליבטה ןמ םישנכ תורשכבו תועינצב 

םייק לכהו .םייק וניאו םייקה לובג לע ןויפרב ןאכ יולת לכה .הדגא-שדדמכ יוהת ולוכ 

.םשב ונוכי אל רשא םסקו שחל חוכב 

התאש םוקמב .ראותמהו ראתמה ןיב חויר ריישמ אוה ןיאש וז ףא עבונ רומאה ןמ 
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נ י ר ק .א 

ןתונ אוה ,טקייבואב ומצע עילבמ אוה .תידיחיה ותוקלתסה אצומ התא ותולכתסה אצומ 

אשונ תויהל אלמ םלועל ןתונ אוהש המכו המכ תחא לע .ןושאר ףוג תויהל תומד לכל 

יבתוכ לצאכ ,קוחר רבעכ אל ומעט וראתמ אוהש לארשי-מלוע .ודעב רבדמ ,ומצע תא 

תכרעמ אוה טקייבואה .ונידע םיעיגמ ויתולוקש קוחר הווהכ אלא ,םיירוטסיה םירופס 

ןמאהו ,םלודיג םוקמב םיחישו םיצעכ הב תועוטנ תויומדהו תושפנהש המלש םייח 

ונינפל ןונגע הלתו רזח ךכ .וכותמ ךלוהו םקרנה ,לודגה טקייבואה לש ולצב רתתסמ 

הנה .יצובקה ונינפ רתסלקב ,ונמצעב ונב הזחנו ובוש :רמאו ןמא לש הירלקפסא 

הדישה הנה ,התורזו היפי הנה ,הווילש תומולחה הנהו תורוד ךשמב תידוהיה ונתואיצמ 

אוה ירהו .תומדא לע ונלגר העספ ךכו ךכ ,םורמל וניניע ונילת ךכו ךכ .הבש רומוההו 

.םולה םיעיגמ םדוע םלצ לצו םלצשו ונירוחאמש םייחה תכודמ לע ונתוא בישומו רזוח 

ב 

,יאנג לש תומש הברה ול ונרשקש ,םלוע עובק ונינפל היולתה הירלקפסאב 

וניא שובש יורקה םוקמה ףאו םיבבלנ ןמאה יפב םייונבש םישנא בשוימ אוה הנהו 

.ילדנמ תסרג ,ןולסכ ישנא ירהכ ,ןונגע תסרג ,שובש ישנא ירה אל .ובש םישבושמהמ 

םה שובש ישנא .םדא רתסלק יקוחמ טעמכ ,םה םייח יחפוקמ ,םה םיבולע ןולסכ ישנא 

הליטמ הניא ,ילדנמ יניעב לודגה ישונאה םומה ,םתונצבק ףאו ,םייח ימלשו תומד ימלש 

האב םמצע םירטופה ,ןושל ירסוחמ םה ,דנרב ריעה דשאכ ,ילדנמ ישנא .םגפ םהב 

םייורש ונא ירה ,לשמל ,"הלכ תסנכה"ב ,ןונגע לצא וליאו ,הנושמ היועה תיולב טאבו 

אוה חרופ-חרוא לכו ,ךלוהו רבגתמ הנייעמש ,תיממעה החישה ינמא לש םתציחמב 

.םוקמל םוקממו הפל הפמ םישעמה תעקפ תא לגלגמה דדונ חישרעיא ,ךרב ןימ לכ םדוק 

ןאכ ,האנ םישרוד ןאכ .ןילבת ינימ לכב הלבותמ הפוג החישהש םוקמב ,המל היועהו 

תומלא םיינרדומה וידופסב תופיה תושפנה אקוד ,הברדאו .תויועה םישוע ןיאו םירבדמ 

הוהתמה םלועה ינב ,וללהש ךדמלל וליאכ ,םיתפש בינ םהל ונק אל דוע ,ןה תומולב ,ןה 

הכורע הנשדה ונושלש ,רגובמו ןשי םלוע ותוא יפלכ םה םייחורפא םירוצי ,ךלוהו 

.םחולק אולמב םידמוע ותויח ידשלו ויפב 

ונדודב םצמטצמו ךלוה הז גשומ .תיתרסמה תודהיה לש הלובזו המוחת םצע והזו 

.לוח יכרצל ןונגס תצקו דעומ יכרצל הצילמ תצק םהמ םיבאוש ונאש םידפס-רפסמב 

ונבלמ דבאש לודגה ונכת ,אלמתמו רזוח ,בחרתמו רזוח אוה ןונגע לש ויתוריציב הנהו 

,םייח-חרוא קד אלו תואידיא תכרעמ וא האידיא קד אל ןאכ איה תודהי .ונשויל רזוח 

,היגולויזיפ לש םתרומתו םתפילח איה ,םייחה תמקר םצע איה .וזמ הלעמלו וזמ הרתי איה 

הגיפסמו ץוחמ לכ תפפואה תללוכ תוברת יהוז .םלוע יקוח ,הרבח יקוח לש ,היגולוכיספ 

.הנממ םייונפ ביסו את ןיא ,גיגהו הגה ןיא ,העונתו רובד ןיא ,םינפבמ םילולחה לכ תא 

רמול ךירצ ןיאו .םיקוספ ירשקב רושק םתמתרב םיסוס ןיבש ןתמו אשמה וליפא 

תויביטקאה לכ ךא .םייתודהי םימעט יקספ יפל הפי הפי בשייתמו שרפתמ םלועהש 

.םדאה יפלכ אלא םלועה יפלכ אל ןווכמ ,ןקתו םוק לכ ,הבש השעו םוק לכ ,וז תוברתבש 
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."הלכ תסנכה" לש הרובג ,ןלטב לידוי 'ד אוה תיאוטיגה תוברתה לש קהבומה הריבא 

תע םוש ,ךכל-רשאב" אלל ,תורשפ-אלל שיא ,ןורושי תדעב רתויב יבקעה םדאה אוה 

תילכתל ,םלוע לש ובושימ תעדה-תחסה תילכתל עיגה אוה .ויתורות הרפמ הניא תושעל 

יביספה םדאה אוה .ואולמו םלוע יפלכ .ונממ הלעמלש םירדסו תוחוכ לע ובהי תכלשה 
 -T S -

דמול אוה ,תובש םיעדוי םניא ולש ןיחומהש דועב ,תעדה לע תולעהל רשפאש רתויב 

אוה דסח .ותוידומלבו ויתוגהנהב גת רחא גת ךלוהו ללכשמו רבד ךותמ רבד ךשח ילכ 

.וכרד יפל דאמ אוה םלש ךכ םושמו ,םירקיעה רקיע ילוא ,םדא ירקיעמ דחא 

םלוע-ילבמ םינלטבה תדעל ותוא ףדצנה ז ונבלב לידוי 'דל הצקנ םוקמ המ 

תוחידבו קוחצל תוצקומה תועשה ןמ ול ןתנה ז לכשה רסומבו שאד-דונמב ונרטפנו 

אובנו הלענ ונאו םלוע ישודק ןיב ונבישונ אמש וא ז עפשב ןתוא לכלכי יאדוש תעד 

אוהה לש התורשפא םע ,וללה תוקפסה תזורחמ םצע ןכא ? ותציחמב שפנה תא םמודל 

תוממור ,הלצאהו הנירק איה השודקה .םישודק ללכמ ותוא האיצומ הרומאה אנימא 

ןיא לידוי 'רב .יתמא שודק לע הגרד םושבו םינפ םושב לח וניא ןלטב גשומה .בגשו 

םאתומ אוה .םירפסבש הרותל ,תוינוציח תומרונל ףופכ אוה ,השודק לש ימינפ עובמ 

ךא ,ותומכשכל חנוה יאדו ןלטב ראותהו ,םלוע לש ורדסל תומאתומ ןניאש תוחנהל 

םיבבלנה שאר םג אוה םינלטבה שאר יכ ,ותונלטבב םג ותוא רקייל אלש רשפא יא 

ןצבק לארשי לכ" :ילדנמ לש וקוספ תמועל יכ ,אצמנ .(וז הלמב שמתשמ ןונגעש יפכ) 

.דחא בבלנ לארשי לכ :וקוספ תא ןונגע ונל קסופ "דחא 

הארמה גוחמ אלא וניא אוה .םדו רשב ידכ תוילאיר תסכמ לידוי 'דב וב ןיא יאדו 

אוה .הפוריא חרזמ לש תואוטיגב המקרתנש תוברת התוא לש תימינפה התונווכתה תא 

שחי תרותב דיספמ אוהש המ לכ םלוא .וילא העיגה אל ילוא השעמלש הליבש הצק 

רשא ןיבדברה ןיפנאה לש ןיפנא-ריעז ןקויד תרותב ,למס תרותב רכשנ והירה םדו-דשב 

תחאב הלגעו הלגע לכ לע ותולע ,הרותב וקוסיע ךותמ םלועה ןמ ותעד תחסה .המואל 

אוצמל המדאב םירפוחש םינולפ םישנאל ותואתשה ,דורבל וינפש דועב — ןהש םיכרדה 

תולגהל תוינומטמה לכ תודיתע זאש לאוגה תאיב לע ללפתהל םוקמב — תוינומטמ 

ףרטצמ לכה — ץראל ץוחב ןתוא תונהל אלש ויניע לע תחפטמה תרישק ףוסבל ,ןהילאמ 

השעמ" :"הלכ תסנכה" לש ןושארה קוספה .הלוגב לארשי תסנכ לש המלש האובבל ןאכ 

.תחא המואב השעמ :הינש אסריג םג ול שי "דחא דיסחב 

— הבש תלכתהו ןבולה לע ,תילטכ לארשי תסנכ לש הייח תא ונינפל שרופ ןונגע 

םתריש תא ךא ,םלשנו םת םהה םייחה לגעמש ונל הארמה אוה אוה .התדגאו התואיצמ 

םמוי עיגה םרטב ,הלודג החנמ תדיש אלא ,העיקש תריש אל ,ונבלב זונגל אב אוה 

לש לבעב םירפוח אצמש תסנכ-תיב לע ןונגע רפסמ תונטקה תודגאה תחאב .וילופשל 

ךומס היה דימתה דנ קר הדות-ידפס אלמ ןוראהו םידי-בחרו לודג תיבהו" דה 

ךא .גרבראייפ ,קילאיב — םימדוקה םירפוחה תסנכה-תיב תא ואצמ ךכ ."ותעיקשל 

אלפומ רואו ורוא אולמב דימתה רנ תא אצמ תורודה יבעב ורדעמ קימעהש ופוג ןונגע 

.הלוכ תילארשיה ותריצי לע עורז הז 
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ךישממ אוה .ם"תס ירפוסמ םג תרוסמ לש טוח ךשומ ,םלשה ידוהיה דפוסה ,ןונגע 

ןוראמ תורוניצ ךשומ אוה .םירוטיעו םיגת הל רשוקו היתוביתב לסלסמו הקיתע העירי 

תבשה תפמ תא ההשמ אוה .שדוקה לע לוחה ןמ ףיסומו לוחה-תורפס לא ןשיה םירפסה 

.םדיקפת םישקבמו םישגור השעמה ימי תשש ,השענ המ ךא .ונתורפס ןחלוש לע 

.םהל הנענ 

רפסמה 

רבוב ןיטרמ תאמ 

א 

.איה החיכש אל תונמא רופסה תכאלמ 

רופס םוי םוי אורקל םימדמ רפסמ ילב םיארוק ,רפסל םימדמ םירפוס הברה 

.הילשה אלא הז לכ ןיא לבא ,שדח 

רבד םא .םיעורגו םינוניב ,םיבוט םירופס ןיב לידבהל אוה ןוכנה ןמ ןיא ןכ ומכ 

.בוט דפסמ אלא דפסמ ךל ןיא .ינוניב אלו עורג אל וניא בוש ,תמאב אוה רפוסמ 

?רופסה תכאלמ לש הביט המו 

תניחבב ,בוחרב םישנא תוצבקתהב ,לשמל ,השעמ הזיאב םישח ונא םא 

תזורחמ ןימכ ונל הארנ וניא השעמה ותואש ,תישאר :םינפ השלש הזל שי ,ערואמ 

תקצומ תומד ןימכ אלא ,טרס תישעב םירויצ ףוריצ ךרדכ דחי םיפרטצמש םירויצ לש 

ןיעכ ,דבלב תועונת לש שוגכ ונל הארנ וניאש ,תינש !ןמזה ףטש ךותב העונת לש 

םילעופ םירוצי לש תורבוחמ תולועפכ אלא ,הרעסב םיחרופה הרדש לש םילבונ םילע 

ןוסא הזיא לע ,לשמל ,םיביגמ םהש אלא ,ונוצרמ לעופ וניא םהמ דחא םג םא ףא) 

תקהל קחשמ ןוגכ ,דבלב תולועפ רובחכ ונל הארנ וניאש ,תישילשו ;(עבטה ידיב 

ותוימעפ-דחב תילרוג תובישח וב שישו התע הז שחרתמש ימעפ-דח רבדכ אלא ,סקרק 

לש יתודחאה יפואה הנבנ ,תובישחו הלועפ ,העונת ,הלא תודוסי השלשמ .וז ותוחכונו 

םהב שוחנ ונחרב לעש ,וז הרוצב םישעמ לע עימשהל השוריפ רופסה תכאלמ .ערואמה 

תא אוה הטמ םייחבש המ לכ .רזו ידדצ רבד לש תבורעת ילב ,דבלב ערואמ תניחבב 

ונתשוחתבש ,תילרוג תובישחו הלועפ ,העונת .ןאכ לטינ ,וילע ליפאמו ערואמה וק 

םא ,תיטיתסא הטילקב םא השעמל ונא םיסחיתמ הז יפל) ןהמ תחא םעפ לכב תטלוב 

ונחנאו .ןהיניב דירפהל ןיאש דע דחי וגזמתנ וישכע ,(לדוג תשגרהב םאו תירסומ הכרעהב 

םיבישקמ תוקוניתהש ךרדכ אלא ,ןמא לש אילפמ לעפמ םיספותש ךרדכ אל — םיספות 

.ערואמ תרותב םלועה תא ,רוהטה ערואמה תא ונא םיספות ,אתבסה לש תוישעמ ירופסל 

?תותבסה ןה תוחיכש אל םולכ לבא — 

חכב העיפשמ תיתמאה אתבסה םג לבא .החיכש הניא יאדו תיתמאה אתבסה םויכ 

שיא לכ ךשומ רפסל עדויש ררושמה וליאו ;התריואב םייחש הלא לע קר רפסמ לש 

.ותריוא ךותל ורפס תא חתופה 

.רופסל רופסמ טעמכו רפסל רפסמ תכלוהו תרבגתמ וז ותדמו .ןונגע השע ךכ 
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