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ירנבא אגרש 

',רהנה תובוחר" לש םתואיגב 

גרבנירג יבצ ירוא תרישכ ןדיע יקרפ 

א 

יונפה העפותהש ךכב םכודאראפ םושמ ןיא 
וז ,גרבנירג צ"א תריש הנוכמה תילאנמ 
יגל אצאצ איה ,הירציו הינואב הזעונה 
הרתהה תדבכו תרעוסה ונתפוקתל ימיט 
"בלבש המדא תדיער" לכ ,ןכש .תויוש 
הריש לש השעגו הטהלב השחמוה ןמזה 
יוטיבב והומכ רציש רדושמ ךל ןיא יכ גז 
רוד םלוהה ירישה חתמה תא יוור ימתיר 
לארשי ןדבאו תואושו תומחלמ לש הז 
תמיא לע ,וילושחנב ןמזה תואיג .הלוגב 
וריש לש םירוטה תואיגו ,ירוטסיהה ןידה 
לש ךורא ןדיע ךשמב תוכורכ ודרי וליאכ 
תדיש ןויבצש הדימבו •תונוסאו תומחלמ 
הירלקפסאב ירה ,ותפוקתמ ןווגתמ דודה 
,ונלש הז ללכבו ,תימלועה הריציה לש 
יאו םירשעה האמל ידיל-יגארט דה ןתינ 
תיעבמ 'גאמיא ,הריטאס ,סותאפב ,הימ 

אופיא קדצ .עדי-לאה לש םיקמעמה ףושיחו 
ידחא ותכלב ,"סיזמימ" לעב ,ךאבראוא ךירא 
.יגארטה םע ירילה תא ההזמה הרדגהה 
תיפאה הריציה לש הידוסימ אוה "יוהיש"ה 

גרבנירג יבצ ירוא 

.תיתורפסה הבגההו ינוציחה ערואמה ןיבש יסנאטסידה בלשימכ והרקמ המוד ןכו ,הנונגסו 
,הריציב םעופ ונמזש ירוטסיהה בחרמב םייח ונא .ההשמ וא החוד וניא יגארטה התמועל יכ 
,ןכ לע רתי .ידימה הבוגתה-דה תא הב אצומ עוריאהש ,"הקירילה לש תימאנידה התפוקתב" 
התומיעב רשאתמהו ,תימיספה ,תינסובתה 'השדחה תירילה הריציה לש הכובמה שגר חכונל 

יקוח ףקות רתי ןתינ — (ןאמו ימאק ,רטראסו אקפאק לש םגוסמ) הבשחמה תורפס לש 
ודדב ונתוא ריזחמ רשא ,ןמזב םידובאה ונמצע ירחא שופיחב ,יעדי-לאה דוסיל יטננאמיא 
הפשחב ,םיקומע םייח ידבר הלגמ הבטימב תינרדומה הרישה .םודקה סותימה לא הריציה 
תראפתל ,רבעבש הדגאל תוקקותשה ידכ ףות ,תורוד קבאמ םיקיתעה היביטומו הילמס תא 
גרבנירג צ"א בתכשכו .תוברת לש םינוניג ילבכמ תררחשמה תוקעדזהה לע ,תיביטימירפה 
התואל בוש םיריזחמה ,הפוקתה לש םיבידיצרה םבוציעב וברעתנ "רהנה תובוחר" תא 
ראופמ יטנאמור רבע ותוא אלולש ,דמול רתומו .ודוהב רבע לש םילמס תבורמ תויטתסא 
— ותרישב הזכ סותימ רוציל ץלאנ היהש ןכתיי ,ך"נתה רפס םע ונל רתונש ,ונמע לש 

.רבעה לש וחוכמ■ רקיעב םייק ותריציב יוורה ןמזה דמימ לכו ליאוה 
דחוימה ומוקמ לע םירוהרהל ספתיהל ילב הללכב ג"צא לש ותריש לע רבדל ןיא 
לש תררושמכ ,שרגנה וגזמו ויוטיב ןוירפ תניחבמ ותמוק רועישב טלוב אוה ירהש !ונתורפסב 
םולשו יקסנולש .היתודונתב תלפוקמ ונמע לש הילאוטקאהש ,"בלבש המדאה תדיער" 
,היקמעמב תימוהתה שפנה-תלוביש התואב ופחתסנ ףאו םהלש םיקמעמל םה ףא וקקזנ 
,וקבד והומכ !עדי-לאה יעקשיממ םייכיבסת םיפושיחו המשאו ארומ לש םי'גאמיא :ןוגכ 
לימרתב וסמע תאז םעו .םתפוקתו םמוקמ לש יטסיצילבופה אשונב ,ןדמל םג הז ללכבו 
תודליה לש הקיטנאמור יפוסיכמ םירשעומ תירבע תדלומ יעוגעגו תידוהי תשרומ םידודנ 
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דחייתנ גרבנירג צ"א וליאו .עפשב םיילובמיסה היפונ תא םהל החתפ רשא 'תיכ"נתה 
תדרומה ,תישפח תימאניד הדישל םחול ןבפהמכו יפקיהה ילאטנמונומה אשונה ררושמכ 
עפשה רוט .רקיעכ תורוצה תילכת תא האור ונניאש חיכוה םנמאו .תיסאלקה היצנבגוקב 
,םייתוזחה ויפחדל רוצעמ עדוי וניא דשאב ,התונדא לש רכיהה-תואו ותריש תוהמ אוה 
.תוילאמרופה תולבגיממ גרוחה 'יוטיבבש יטתסאה סומלובל ,םיביחרמה וישוביכל 
לש םתוגייתסה לכ ןכש 'הרפושל השענ ,המואה לש םיצוקה רטוע הזורב ,אוה ,וזמ הדתי 
תואמצע תונש הרשע-פיתש ירחא "התנכס" הגפ ילואש) "תונעזג"ה ןמ תועד-יווחמ 
היערה לש ומויקב ,ררושמ לש הזרפה אל םא ,םגפ לכ תולגל ידכ הב ןיא (תינידמ 

.ותריש יבחר לכב המצועב עמתשמה ,ינידמה ימואלה 
םידחא ;םהירבד לא התוולתנ תיגולואידיא המינ ,םבור גרבנירג צ"א לש וירקבמ 
לוקישה .תויטילופ תוקיזו םייבושי םימרוגמ תועפשומ ,תורצו תומודק תושיגמ וקונ אל 
דמוע ןיידע ,תאז הלודג הריצי לש םייתונמא-פיירישה םידממהו םיגשיהה לש יניצרה 
ץיבוניבר היעשי לש ותסמב .תויתונמא אל תועפשהל הקיזבו םיידדצ-דחה ויסוסיהב 
,רמאמה תמגמ תא תרשל ןבורב תויושע וז הרישמ תואבומה תוטטיצה "חוכהו תויליאה" 
תויפקיה התואב והשכיא הדומ םנמא רקבמה .רקובמה תא תוגציימ ןה טעמב קר לבא 
אצומל עיגמ אוה "רהנה תובוחר"בש טויפה בטיממ ותומלעתה בגא ךא ,תיריש הלודג לש 
הרישל םיסחיימה ,םירבדב ער םעט םושמ שי •הריציה לש יעדי-לאה יפושיחה דצב ןיידמ 
הריציה יכ ,אוה תועדונה ןמ ירהו .טוילא .ם .ט וליפא וא 'דנואפ ארזעל יהשלכ הקיז וז 
תימתירה המישנהו הפוריא לש הזכרמ דיל הישרש הכימסה ג"צא לש תיטסינויסרפכאה 
סותימ לש םיינפשוחה םיעצמאה תראה .ונתאממ אלש םירחא םיבחרממ הבאשנ הלש 

.ןמרג ןמזהש תויגארט תויריש תודבוע לע רוערעכ איה ,ינללוש רואב עדי-לאו 
,םיינושלה םייטויפה םילכה תוכרעמו םייאיבנ-טייאשמהו םייגלא-פיירילה םיסופדה 
ודמע רבכ הלא לכ ,גרבנירג צ"א לש שבוכה ימתירה עפשה לע ,לומיסהו עביהה תונומת 
ותחכותבו "הלועה תורבגה" ירישב ,םירשעה תונשב ולש תיתריציה תוימאנידה ןמיסב 
ולש יטויפה יאלמב שומישל ררושמה ךרצנ אל ללכ ךרדבו ."הפוריא לע אשמ" ,ותניק 
תובוחר" ירישב ןתנש ,הזמ רתוי םלשומ יתיווח םוליגל איבהל ידכ ,ןכומה ןמ רשא 
ןורהא לצא ךכ רחא ףרצנ רשא — הלוגב לארשי תיב ןדבא — הז םויא אשונ ."רהנה 
ויעדי לע ,ימוהתה ויוצימב ןתינש ,ךכב אילפמ המ ,יטסימ יטפילאקופא יוטיבב ןילטייצ 
ונתרזעל" :רמול זא רצבנ אל ונממ רשא ,"ןובצעה בטוק" לש תרושמ לצא ויעדי-לאו 
תאזה הנורחאה הריציה לש ינומהה חצרה אשונ "רבע יכלמ םכיתושפנ קיעזמ ינא 
אובכו" :ול האבנתנ תוער תשוחת יכ ,םיכורע ןכל םדוק ויה םיינוזחהו םייוויחה וידברש 
תבקונו הדבכ תימואל הניק לש תפומ ןחבימל היה "תרוכה ןדארזובנ ונזרגב 
שפנו חוד לש םייביסרפסכאח תוחוכה לכ יוצימ לע ,ידממ בר יריש יוטיב לש גשיהב 
,הזכ אשונ םע םלש יתוהדזה יוצימ לש תורשפא תולעהל השק יכ .םילגנהו םיסומכה 
תדישב ,םיילויהה וליפאו ,םייתימ םיימוהתה םייתומדקה םדאה תודוסי לש םפושיח אלב 
ותשוחת וניניעל הרורב ,ןכ לע רתי .הירוסיו היבואכמ תמצעב תפרטנה ,"תושיה קמוע" 
ינפל ריהצה רבכו •םייביטימירפ םיקמעמל ותקיזו יגארטה ביטומב ררושמה לש הפירחה 
לש ורשבבכ/רחואמה םדאה תיווגב/בואכמה ילויה דוע םויכ" :רתויו הנש םישולשכ 

"ריעשה ןומדקכ / קועזל םדאה ךירצו / םילמב יוטיב ןיא םימעפל / ןושארה םדאה 
ךיא" :ילאוטקאה ירישה אשונל יטאמארגורפ עצמכ וא .("ןובצעה בטוק לע ןואירקנא") 
דזה לעו .(הלועה תורבגה)"םירתבה ןיב ץובב םיחולדה םיפוגב הארנ אלו אוש םסקמל ןרת 
ךדיאמו .("?יאמור סובמיב ןורי ךיא ירבע ררושמ")תחא אל זירכה תיריש המאדגורפ םע תוה 
קקזייש ,גרבנירג לש בוציעהו ןומיתה ,יוטיבה תלוכי התיה הלד יכ ,חינמ שיא ןיא אסיג 
לש יאלמה ןמ לוטיש וא ,םידחוימ םיידיש םילכ וא ,םישדח םייטויפ םיעצמא לע קבאיהל 
יחבמש תאז הריצי ."רהנה תובוחר" לשמ רתוי "תיריש" הריש ונל תתל ידכ תמדוקה ותריצי 
איה ,לודגה ירישה ולעפמ יבגל ,תועדו תורבס הברהל ,תיגוציי איה הפקיהו התוישרש תנ 
,ידממ בר ,יגארט ישגר חתמ בוציעל תוחוכהו תודוסיה לכ םיסנוכמ וב רשא גשיהה לילכ 

חוכה לש ויתולבגימל רבעמ קחדה היוצמ ומע תודדומתהה רשא ,ידממ בר אשונ לש 
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תמלוהש תוטשפל ןוצר הזיא ךורכ הזה לודגה רפסה לש ובורב :דועו תאז .ליגרה ייוטיבה 
המישמה יכ ,הארנ !היצאטקפאה ןמ 'רשפאה תדימכ ,תורזניהבו םותאפה תטעמהב ,הניק 
,ביטומו ...ברחיי יכ לארשי תיב :תוירחאה םצע לע התוריהבב ויניע ינפל הדמע תיטויפה 
תוכרעמו תוי'גאמיא תואצמה ייוביר לע םישטולמ תוחצחצ יבינב ונכושי דציכ לבא 
לע ינוזחה ירישל תופידע ןתמב ךרוצ ןאכ היהש ןכתיי יאדוו ...תוצצונו תורישע םייומיד 
,תוילאקיזומה ,'גאמיאה ,יומידה ,הלאשהה ,םיפעוסמה םיירישה םילכה לכ .יתונמאה 
ודמעש (ימתירה םרוגל בושח יתעבה ךרע סחיל שי ג"צא לש חוכה ירישב) סומתירה 
הלודג המיא" ןמל ותרישב םיזעה םיימינפה םיפחדה לש ימאנידה עפשה ןמיסב דימת 
וויה אל ,ןכבו .ילאיצנטופ יטויפ םוידמכ םמצע תא וחיכוה — "הלועה תורבגה"ו "חריו 
לכ .הנורחאה ותריציב ררושמה לוכיבכ קקדזנ ושומישל רשא ,ןכומה ןמ יאלמ םלועמ 
תוימאנידה לש ןירשימ ירפ היה 'דכו למסבו יוטיבב 'י'גאמיאה רשועב גשוהש המ 
תאו סמוע ידי לע תוטשפה תא שבשל אלש ,הדימה תושוחתב ןבומכו 'ולש תרצויה 
,"רהנה תובוחר" תרישב ןוידה ונל הארנ ונינמש תוחנהה ךותמ .שדוג ידי לע תמאה 

.םינוגינהו םיפונה ןמיסבש 
ב 

לש וב,דר ,יטנאגיגה-יררהה ,םייפקיהה םילודגה םיפונה םה "רהנה תובוחר" יפונ 
— םירעוב החירזו תיברע יקחש ,וירומיה תמצעב רעיה 'תורהנו םילחנ לש םפטש ,םיה 
לש ויוטיב אלמתמ םהמ — םיזעונה םיפוסיכה תא םאות ולמסש רידאהו האגה לכ 
םיכתחנ תכלומה ןתעפשה חוכמ ?תורישע ,תוזע ,תוינוציק םילמ לש סומתירב גרבנירג 
ךלהמה ארוקה .תולודג תויועמשמב םיעבטנו תוימוימויה "תונטקה" יבינ שדח ךותיה 
תוטשפ ןימב תאז לכב ןיחבי ,ומע ףרגיהל ילבמ ,יגרבנירגה יוטיבה לש תוילושחנה ידצב 
יוסיכה ?ילולימ לופרעו זובזב רשפאמ וניאש ,ןזאמ ימינפ ןויגה לש תעמשוממו הלודג 
,תיסאלקה הלבגימה םוצמצל דוגינב סומתירה תא לגלגמ ,בצקה תא רישעמ יתיווחה 
לבא 'יכ"נתה ירישה רוטה תמגודכ תיסחי םילוקש וא ,םילוקשו םיישפח םיבצקימב 
תאזה תיכנתה הקיזה יכ ןכתיי ףא .ךרוצה יפכ ותבחרהו ולש םורטמה ןמ תגירח ךותמ 
ישרשה סומתירה ,םינפ לכ לע .ןמטיהו טלוו לש ותריש תועפשהל תמדוק .רתיה הטועימב 
לש תראפת איהש וזיא ותמצעב םלגמ תורצק תוחונתו תוקומע תומישנ לש "ימי"ה 
יתלב תוילאקיזומ תטילשל םיבצקימ ועינכהב ,תיעזגו הרידא המודק םייח תקושת 
זמרמו "רהנה תובוחר" לש הלאה הניקה ירוטמ רסנמ םייחל ןמאהו ןהה ביטומ .תנסורמ 

...ואשונ םע ררושמה לש תמיואמה השיגפבש יבטוקה חורה-ךלה לע 

? םיפוחב ןוגב ילככ טלש יל? םש האור ינא 

.תורפו תואובח םיחיש תוגודו םילחנ האור י}א 

.םיךהוד םיסוס לע ףונזן ימולע . םשבמ קבא תורמית 

.תורצחב םיחותמ םילבח ,תובבל ינימ? םיצצונ םיבנשא 

..םירהוז - םינימהו םיליגה יפל ,הדמבו עבצב םינוש<כ סיסבכו 

,םירופה םי;חה ןוחטבל :םיןוטבס םגו ןוגגה ימעט םה 

.םימושגו-םילול1ק-בטי,ד תודשכן שורית? םינואה ייוקש 

.םימודמךל םימודמין ןיב ,םיקוחךה םיפונה הלאב 

,ןליאהו הדש,כ יחוחינ תרוכש ,הבוטפ 0ירה 

..לילט :מ,ךל תקשונ שמשזןו םיסבפב תחפטמ 

—לילוגס חלפכ העבצש ה-וענ תלמש םניב האור ינא 

ליג לכו ןימ לכמ הגורעב תואלמ,ל תוחפשמה 

תוטשפה לכ .םיידוהי םייח ףונ הקזח תוישחומב עבטנו ךלוה הלאכ םירוטב 
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ןיב םיסנארטב םרוז 'לוקש אל סומתירב הלגתמ 'תגנועמ תויגלא םייוורה ,םירוטבש 
ןשיה ןרוק הב ,תימעפ-דח תואיצמ תיווח לש המיהנו תוילג אלמתמו הטאהל הטאה 
ילילצה דוסיה ןמ תשחמתמ תנווגמה תיפונה הנומתה .העמשההו השרחהה לש החוכמ 
תקשונ שמשהו" םיסבכב חודה תחיפט וא ןוגינ ילכל טישה ילכ לש יומידה ,יטסוקאה 
רישעה ,ושודיחב הזה ינזירחה גשיהה) "לילוגס חרפכ" הרענה תלמשו "לילט :םהל 
,(יגרבנירגה יוטיבה ישלפמב תכלהמה הלודג לש החוכמ רידנ דסח אוה תוילילצו ןווגב 
וז רחא וזב תויגצומ תויצאיצוסא תטלוקה תימתירה המירזה תרכינ הלא תורושב ףא 
דזיהנב .ןמטיהו יריש ןונגסבש תעפושה תוטשפה תא בטיה ונל הריכזמהו תולבגימ ילבו 
תוראיג לש תדמתמה תויתעונתב ונא םישח ותריש תניק לש תאזה תסנוכמה תקפואמה 
"ףסוכ" הלמב תרחא םעפו "ןוגינ" הלמב םעפ יזכרמ יתיווח םוליג םימלגתמה ,םיחתמה 
.םייק ןיאש םשכ ,ןוגינל הלאשה אלב "ףסוכ" גרבנירג לצא טעמכ ןיא יכ ,ןהיתשב וא 
ןכותה תא ותריציב תואשונ הלא תולמ יתש) ...ףסוכ אלב "ןוגינ" ולצא אצמנב 
ןאכמו .(ןתוחיכשב ןהמ תולפונ ןניאו "תוכלמ-יניס-דוה-קמוע-הנס" לש יטנלאביווקאה 
,םייטנאמורה היפוסיכ ...םיקוחר םימיל דה — ןוגינב יגרבנירגה ףונה "עמתשמ" 
הטשפה ידכ ךות ,םהל םיוושמו םרבעב םיקבד ,םיפונה לא םיאצוי ותריצי לש םייתוכלמה 
,הייאר תוטשפ לש הירלקפסאב םישחמומה ,ידגא דוהו תירוטסיה תראפת ןיעמ ,תינוזה 
תיאידיאה היווחה ...םירעוב םימש ילופיש ,רה ,םי — רידאהו םמורמהו אשינה לכ ךותמ 
תונתיאה ,תוימלועה תויואיצמהו תורשיה לכ ,לוכיבכ ,םימייק הנעמל רשא ,זכרמב החנמה 
ינפב דומעל השקש דע םיבינ םצועבו יוטיב טהלב תפחוס ,הזע הכ איה ,תושומנהו 
סנאטסידל ןאכ תקקזנ תיתרוקיבה השיגה םג אלא ,ליגרה ארוקה קר אל ,המוד »העונכיש 
יבורמ םה גרבנירג תריש לש הילכ .תיביטקייבוא טופיש תגרדל תולעתהל ידכ 
םיעיפשמ ,םיישפנ םיינוזחו םייטסוקא םיילאוזיו תוחוכ םיליעפמ ,ןיפנא-יבר ,השוחת 
וחב םימולגה םיישרושה םיקמעמה תראפת ירחא יבש ךלוה ררושמה .םישבוכו 
דוע קד" — יכ ,ןוגינהו קמועה תושי לש הדקוי תונוזחבו המוצע תונש 
תוברו תולודג םילמ הברה ןיא ןכל ."תובבלה םיבאכנ םיתעל הלענה םילכה תניגנב 
יפונב תוקבדה .םיפוסיכ לש םוהת תיצממהו תינשבוכה ,ג"צא תרישב "ןוגנ" הלמכ םסק 
'ילככ טיש ילכ" — "םיבגוע םירה" לש ןוגינ תכפוה םיימיו םייררה "םייחישמה" רבעה 
ןוגינה ביטומ ."ןוגינו הארמ הז :ינפל רבעה תומד תא יתיוויש יכ" — "םיפוחב ןוגינ 
םיקומע םיפוסיכ דהכ תיגדבנירגה םיפונה תיוותב תימעפ-דח תערכמ תובישחב עמתשמ 
,םיידופאטמ םייריש םיעצמאבו 'גאמיאבו יומידב יוטיבל אב אוה ,תיחישמ הלואגל 
םירישב ףונה לש תדמתמ הנגנה ןיעמ תמייקש רמול רשפא .ידכו םיימתיר ,םיילאקיזומ 
יח הזכ ףונ ירה ,וילמסמ דחאב וא ,"ןוגינ" תביתב אטבתהל האב הניא וזש םוקמבו ,הלא 
:ם י י נ ו ג י נ םייומיד ירישע 'םירחא םידיש לש םחוכמ ארוקה לע לעופו וז ותועמשמב 
םיפונב םילכה.לכ לע יתנגינ" — "םיקלוד םימש ילופישב תוקומע םינגנמ תורוניכו" — 
םדא ינב תויומד" — "הלילה לכ םה ןוגינ ירתימכ — םילבחה םיקובש" — "םירכנה 
תדהדהמ תדעוסה "תינוגינ"ה תיטפילאקופאה היווחה .ידכו ידכו "םהיתוניגנו םהיפונל 
ותבצעמו 'גאמיאה תא העיפשמ ,יבינה ןכותב הישודיח תעבוט ,םירבדה יפונ לש םתוזחמ 
,םילבנ ,תורוניכ ,םיבגוע :תיבה דה לש יטנאמורה רבעה תלחנ ,הרישע םייומיד תכרעמב 
הוושמ ררושמהש ,תיתימה תדחוימה תועמשמה ךכ לשב יאדוו •ידכו םירתימ ,םימינ 
,הז גוסמ תויצאיצוסא ררועמה ,םהלש לילצהש תומש ,תרנכ-ןדרי-ןורדקךונדא תומשל 
וילמסו ןוגינה םינשנו םירזוח ,ד"לש ,"ןורדק לחנ" רישב) ברה ךלהמה ביטומ תא םלוה 
תובקעב ,"הרעמב ןורדק לחנב עקושמה בגוע שי" יכ ,ןימאמ אוה .(תודחא םימעפ 
תרסמנ תיטפילאקופאה תינוזחה תועמשמה .הרעמב דוד ךלמה לע עודיה יתדגאה רופיסה 
ןתונהו ויפונ לא הוולתמה רישעה ינוגינה יטסוקאה דוסיה לכב רורבה היוצימ לע 
'גאמיאהו יומידה .ג"צא לש ילארשיה יתוכלמה סותימל ףקותו המצע רתי וז השחמהב 
יוטיבה גדאמבו םייחישמ םיפוסיכ ןוגינ לש ותטילשל םישבכנ םיענכנ םה ףא ותרישב 
הלואגה ררושמ לש הלודגה היווחה תסנוכמ ,ותרישב הכ דע עדונה לע הלועה ,םהלש 

:(צ ימע) ןוגכ תויתיצמתב ,תירבעה 
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365 "רהנה תובוחר" לש םתואיגב 

,ועמש תאצב ריע םושב קלוד ןיא םגפש ומכו 

שמא ד1ע הגנ בלב ויהש ,םירע הניבכת 

,ריא איה עתפלו "םןלשורן הכשח ריעב 

!דוא איה יפ ,תויובכ הילגרל םיעיגה-תוריב לכ 

רויכ שמשכו "םיבגוע םירה ה^ ביבסמ 

רוב ילוע תירחשב םיךוהן י-ש תליסנל 

— רוא יכלמ תירחש 

העבטל ררושמה לש ונוצר לע רעשל תררועמ הזעה התוישחומב תאזה הנמתהה 
יחישמ 'גאמיא ןאכ ירה ושאדה וקלחב !"ומחנ ימחנ" איבנ לש הלודגה ותועמשמב 
הנה יכ ,חרז דילע 'ה דובכו ריוא אב יכ ירוא ימוק" :יס קרפ והיעשי רפס לש יכ"נת 
וכרע תניחבמ גרבנירג לצא םגפנ אל הז 'גאמיא ."םימואל לפרעו ץרא הסכי רשוה 
.ונימי לש רתוי יתואיצמה רואל 'יפא ןווג דפונב ותוא רייצמ אוהש תאז תורמל ,יביטומה 
— "םידוהי ידי תליטנל רויכ שמשהו" ,ירוקמה ףסונה 'גאמיאה לש ובוליש רותמ 
ותוא וריבעהב ולוכ אבומה עטקה תועמשמ תא רישעמה קזחה ימצעה דוסיה אטבתמ! 
יכ ,רורב םוקמ לכמו .הפוקתה תאושו "רהנה תובוחר" לש הילאוטקאה תריווא לא: 
תובישח אשונ ,תיטויפה תוישיאה לש תיבוציע תודחאב עמשוממה ,יחישמה ביטומה. 
'הז גוסמ םירחא םייכ"נת םיביטומו הלואג ילמס רואל ,רפסה לש יללכה וחורל תערכמ. 
יוטיבה תוכרעמב דבכנה ומוקמ ספות בוש ןוגינה :חכשנ לאו .תורשעב םתונמל ןתינש 

."םיבגוע םירה" תיינומת תילמסה ותרוצב ןאכ ןתינה ,יחישמ ביטומכ ,יגדבנירגה 
:יטויפה ולעפ תודוסימ םיינש לש בלושמ "םיחתמ םואית" ןיעמ ונא םיאצומ ןכו 
תילמסה העבהה דיוצל הנומתה תא הפוכה גרבנירג לש יטסינויסרפסכאה יוטיבה (א: 
תודחאב ולש ירישה ינאה תא רסומו היווהה לש התמשנל דכ םושמ רדוחה ,תימצעה 
ינפ לע הישגר תאשונה ,סותימ תניחבב תיחישמה היווחה (בו .היפונ םע תינוזח תישפנ 
תא ןהמ הקיפמ ,הלואג סומלוב רותמ ןהילע תרעתסמ 'תוילאוזיווה תויואיצמה םלוע■ 
יוטיבה לש תוברה ויתויורשפאל תוצרפנ ןושלה תולבגימשכ /גאמיאה תא תרייכמו ןוגינה 

.יתשחמהה 

ג 

עפומ ונניא הללכב גרבנירג תרישב ררושמה לש ינאה ,תרחא הקירילל המודב אלש 
תויועמשמ ילגעמ המכ לש םינפל יוצמ אוה !ילאנוסרפה ישיאה יוליג לש ליגר ינוצר 
תימואל תיעזג הוואג לשב אשנתמה ירטנצוגאה ,"םכל רמוא ינא" לש ינאה — :תויובישחו 
"רהנה תובוחר" לש לודגה וקלחב — ,יאובנ יתחכותה ,יטויפה דועיב תינוילעה הרכההו• 
החכותהו הפטהה ,םישדחתמ ולש םיאשינה םינוטה ,לבא-תניקב גפתסמו הז "ינא" דלוה 
ןברוחל הגותהו באכה לש םמוציעב ןכו •ומעל הרמכנ הבהא תימהב תועלבנ תוקחדנ 
,םישגד תרעס לש תוינאטנופס ףחדמ ,יתודבגה "רשה ינאה" עמטנו דלוה הלוגב לארשי• 
םיקרפל עקוב אוהשכ ,יתמוא-לכ ינא רותב — יתימ ,יתברקה ףותיש תיווח ףותמ וא■ 
לש החילש-הנבכ — תחבטנה תינוילימה המואה לש הגיצנכ ,תויועמשמ יוורו רשעומ■ 
תיווחכ תוהזה הלגתמה יתדקעה ביטומה יבנשא המכב .הדקעל הלעומה ,םהרבא תמוא 
תיליהה המיאה תא שוגפלמ העיתר אלבו תודירפמ תוציחמ■ תרסח 'תיתימ תופתוש 

:"תויולג םייניעב" 

— ו יוג תא הדקע ילאכ בי?שמ ינאור ימ 

בירקמכ א1בן$' :תויולג םןניעב הכסמ 

,תךפק-ןמ-לט-ףטונ תוצחב-אב ..םהךבא יבא אוהו 

'דרכ ת$ הבדקס-תלחתס-תואל ופינהבו 
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,המרע ילןךל םילפונ סימשק י3כ1כ לב 

.התצק 1מל םימתך ילחגב 

ן המיאה ץק הז יפ "דעור יגןיאן 
ונלש האבומב ."רהנה תובוחר" רפסב םיזעונהו םייזכרמה ןמ אוה הדקעה ביטומ 
םילפונ םימשה יבכוכ" — "תרפהךמ-לט-ףטונ" םידקוי םיילויה םי'גאמיאב ותמיא תילתנ 
דל רבעמ איה יכ ,המיאבש ליגרה ןמ תעקפומ הז ביטומ לש ותועמשמ םלואו ."ילגרל 
'גאמיאה לש תוטשפ התואמ רשאתמ וז תזעונ תיבטוק היווח יוטיבב גרבנירג לש וחוכ 
היצאוטיסה לש האלמה היוורה תגרדל םתוא הלעמ אוה םירבדב ותעימט םעש 'יבגאה 
הארנש יפכ ,עיתפמ יתוטשפ יוטיבל תחא אל אב ילאמיסקמה ינויערה היוצימ ןכו) תירישה 
לש תבצעמה תינוילעה הטילשה .(— "םודרב ךרדב םימשל אובמ ץראהו" :טסכטנוקב 
;יבינה קבאמה יטבלל דבעמ היוצמו םירבדה ןמ הלעמל התמרב תרכינ ,תיטויפה תוישיאה 
הנומתו תימתיר המעטה ,יוטיבו בינ לכ ,תוינאטנופס שקיהכ הלגתמ וז הרישב לבה 
תורשקתה לש םשורה תא םיריתומ — ,הבר תוישפחב הגוהנה ,הזירחה וליפאו תירופאטמ 
,יתדקעה ביטומב ג"צא לש וחוכ תא ריבסהל ידכ .יעצמא יתלב ךילהתב תינושאר ןידשימ 
ידועיה סותימה לעב ,יתיווחה ךרעמה יכ ,ןכל המדקש ותרישב ןויע יפל ,חינהל ונא םיאב 
ירישה יוויחהש לכב ,ןכש .תירבעה הרישב ותישאר םע דחי דלונ ,תימואל תוחילש לש הזה 
ינוילימה םעל ומצע תניתנ לע תחא אל זירבה רבכ ררושמה .ויטבל םיתחופ דלוהו הנשינ 
ךותב הדומצ הנניא ררושמה לש ינאה תניחב ,םנמאו .יתמואה ינאה לש ירישה ודועי לעו 
,יפקיהה "יתמוא ללכ"ה לש יטנגאמה והדשב תודימתב הענ איה •תויועמשמ לבגומ עבק 
רבועה יתניקה טקשה-יא ךות .יתימ וא ,יטסימ ילרוג ףותישלו האלפומ תוהדזהל תונוכנב 
ינאה לש שואיו באכ ןיב ,ידלב-יגלא-ידילה יגוסב םייטויפה םיכלהמה םינתשמ ,ויתודג 
תונוכנב — םהל רבעמ ןהו ארונהו םיואמה םע ותשיגפב ןה ,שואיו באכל רבעמו ןנוקמה 

.תיתדקע הלואג יפוסיכ ךותמ םהירבקב םינומטל רכמתהל 
לארשי יבוט לע ותניק אשונו הפוריא לש הימיא יפונב ךלהמה ררושמה ,בגאו 
דע הרודה ושפנ יקמעמב עגפנ ,םירוהו תוחאכ םידקי החפשמ יבורק לעו "םיתורכה" 
תישפנ תלוביש התואב םעפ ידמ אוה ףחתסמ ךכ !םייתומדק םייביטימירפה היעדי-לאל 
יסוס" :תוינומיד תויזיוול ותרישב עבמ ותתב ,םודקה יתיטהו ידגאה גוסה ןמ תימוהת 
היפצהו סנה לע הליפתה וא ,"תופוע יתמ" ,"תקחוצה היחה" ,"זפיכוד יתוחא" ,"רוגמ 
רעצה יוליג איה ףא היגמל ההימכה — "תובא" ידימו םיהולא ידימ יעבט-לעה תושחרתהל 

.יגדבנירגה יוטיבה הל חתפנ ןורחהו יהנה לש חתמה ימוציעבו בקונה 
— םייוור טויפ-תודוסיב תגפסנו היכלהמ הנשמ הרישה יצורעב תכלהמה הניקהו 
םיביטומב לגלגמו ירילה דוסיה רבוג םעפ ידמו — םייפא םיירואיתו םייגלא ,םיידגא םיידלב 
:"םיארונ םימי" לש תוליפתה ,חסונבו "םייגוגינ םירקי םידוהי" — "אדפוש יאה" לש 

םע לכמ (גח ןוגנב) ינתךחב התא 

— -םלכמ םיפי ונחנא 
הנפצנ תיבגוע תינליא תיךוהי המא 

הדש חורב יא 
 V T X

םימןק םה ירה — םש,ך תא ושןק רשאב 

םתא תו7ק ןיא-תוכלמ יגורה םה רשאב 
— - רבשנ ימעז הטמ 

םירמכנ םימחר אלמתמ ובל .חיכומהו ףיטמה םעזה דדושמ גרבנירג ןיא בוש ,המדנ 
ךפתשמ ירילה בגשהו ,הניקה םושמ המוקמ קחדנ החכותה ,דעצב עלבנ סותאפה !םיטהול 
הטועה העונכ הריוואב ,בקעיו קחציו םהרבא לש םהינינ יפלכ הצרעהו הלצאהה ילגרל 
,תוירישה תוצלחמה ןמ ותטשפהל ףרצנה ירילה יוטיבה רהונ םיאכנ תויליא ןתואב .תויממע 
האצמהה ינילבת ילב סג ,תיינומת תיטושיק ןושלל ,העשה קמועו ביטומה דבוכ תשוחת 
ךותמ ,קקדזמ ררושמה ןיאשכ םג םלואו .םי'גאמיאבש טקפאה ןמ רזנתמו וייומידב טעממ 
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367 "רהנה תובוחר« לש םתואיגב 

איה ףא וז תוטשפ .תידיש הלודג רבדת הב רשא תוטשפ ויוטיב עדוי — תירופאטמה 
:האושל יוטיבה לש יעצמא-יתלבה םוחתב האצמיהב המצעל גשיה תניחב 

lr tv -TT - -י ד * •t י —ד זםדימ ןל אבש וננוסא הזל דוע םילשמ שיה 

- (םיללצ ילאצ םילמק ל?) .םילשמ ד1ע ןיא 
!םילשמ דוע ןיא :דירחמס יוטבה הזבו 

' I V V J TT I? V —. - * T J " !TT *- י T ,םדאל תייוג ץראב םדא ןב השעיש רזכא יונע לכ 

.יךוהיכ הנע אוה :ליש1?סל אבס יהמדן 
המגע לכ תודידב לכ העוז לכ רוגמ לכ 
 TT י »TlTT ,I T TT

T * t די ך■• ו t םלועב הימוה היכב לכ 

.יךוהיה ןימה ןמ לשמ הז :לישממזן רמאי 

תא ריכזהל םיכירצ ,יגרבגידגה יוטיבה לש ותומלגתה תוכיא יבגל תללכמ הרעהל 
תוחנה רערעמו היצנבנוק לה סרוהה 'יתובשחתה-יתלבה ,ירזכאה ,ולש ימצעה דוסיה 
,ובל םע דשא תא רמולמ 'תולבגימ וא ,םירוצעמ לכ עדוי הז יוטיב ןיא .תיריש תויקוח לע 
ןפוד-אצויה עטקה אוה הזכ .םייאזורפ םיעצמאבו םיירישךיב םיסופדב ירמגל ישפח חרואב 
עפשמ אלמתמה ימעפ-דח ימאניד ךילהת לש םלגימ אוה ףא ,ל"נה האבומה הנבמב 

.ואשונל טקייבוסה תקיזבש תויעצמא יתלבה לש החוכמו יתיווח 
לש הדוסיבש ןורחהו באכה ,האחמהו המלשהה-יא ,םיפיקמה םיישגרה םיחתמה 
בגא םהש ,םיזעונ ,םייבטוקו םייתוהדזה ,םיבר םיביטומב םיפעוסמ ,"רהנה תובוחר,, תריצי 
ביטומה לש יניצר יוושימ טוקיל לכ .הרתי תוללכב םג .רמאמב יוצימל םילדנ יתלב 
יפאדגונומה רקחמה לא יתדגישה יאסמה עצמה ןמ הגירחל ,המודמכ ,עבתנ יגרבנירגה 
דבעמ םייוצמ ,וז הריציב "םיחנמ םיביטומ" םינוכמה ןמ המכ יכ קפס ןיא .בחרה 
תיטויפ הפקשה לש ןינב קבוח דוסי םימלגמ םה רשאב ,הזה סונימרטה לש ותועמשמל 
תימוניקואה היווחהש ,ףונהו ןוגינה יביטומבו הדקעה ביטומב רמאיהל ןתינ תאזכ :הפיקמ 
לארגטניאל יתבר רכיה תואב — ילאקיזומ ימתירה יוטיבה תוכרעמב םהמ תעמתשמ 
ביטומב ,ולש יישיאה תוככדזהל ותריציב םוקמ רתונ אל ךכ םושמו .ימואלה-ישיאה 
ףרצנ וא ,ףטשנ ובש יטרפה ישיאה לכ ןכש ,לודגה ךלהמה ןמ דרפנה ילאנוסרפ 
ידגאה ןונגסב ,סותימה ךרדב ולש םודקה ירוטסיהה בחרמב קבדו ימואלה באכה רוכב 
הזעונ תירויצ השחמהב תילובמיסה היצאוטיסה תא רצוי םוקמ לכמו ,יממעה חסונבו 
תינברס ףאו תיעגמנ תטשפומ הביסנ לכ ,בגאו .תורורב עמתשמה ,ביטומה לש הריהבמו 
ךלוהו םדקתמ — ,טויפ תניחבמ וליפא ילאסכודאראפ הארנש לכ ,בצעמו רצוי ןוימדל 
הרוצה ןמל ,תענכשמה הילאוטקאה תואיצמ רואל םיירישה וייח תא תויחל םקו תוישחומב 
םייחה לש יטסאטנאפה םוליגל דעו (ט) "תרתחמב יאב" לש ןוסאה יוצימבש תינוציקה 
תואיצמ לע רבעה תא הפוכ ררושמהש םשכו .(חכק) "םימשה ימשב" ,הלעמ לש הבישיב 
תוכלמ לש המודק תראפת יפוסיכמ ץצונתמו ךלוה ובש יגארטה לכש דע ,הגירהה-איג 
ןמזל רבעמ םייחה ביטומ לש יזויגילדה-יתימה דוסיב םג קובדל אוה קיחרמ ןכ ,לארשי 
םירחא םיפונ תארקל יתריציה חתמה רתוח יבקע יטויפ ןויגה לש ויעינמ ךותמ .יצראה 
(םימשה יהבוגב ןכו) המדאה הבעמב "יתודפחתה" יתוהדזה ביטומב "םיידוהי םייח" לש 
ררושמה ךלוה ךכ ...םידוהיל םוקמ ןיאו םייחה ולכ הפוריא לש התמדא ינפ לעש ןוויכ — 
הקושת לש חרוכ הזיאמ ,הדגאהו םותימה יפונ תא ולש תויליאה ךותל םיקרפל בלשמו 
המדא תדיער ונתחת ,םיקצומ םלועב תודוסיה לכ תעו" :רוצעמ תעדוי הניאש היסרפסכאל 
תוליח םע םיקבאנ םיששוגתמ םהו / המדא תורבקב ודדועתה םיתמה םוטיט תוליח וליאכ 
םע לבח תחקלו/תולעלו עקרקב תובכש עוקבל םיצור סוטיט תוליח/םיתמה לארשי 
םיתמה לארשי תוליחו/םהיתויולג תמדא לע םידוהי חצרו דושב :םייחה סוטיט ינינ 

.("םיהולאל הזחמ םיו תשבימ") "תוברקב םמע םידמועו םה ףא וררועתה 
יוטיבל "ןויסאפ"ה ,גרבנירג תריש לש תצרמנה העבהה תקיקש דאמ תפקושמ ןאכ 
,רוחבלו רובל ילב ,היצאיצוסאהו הבשחמה לש ףטשה ןמ דבאל ילב ,ייוצימ-ברו ללוכ 
.רישה יקושיחב שבכנו "דוסי" לכ ךלוה ןכו !יתונמאה קופיאה ירצמל הפלדה תורשפא תתל וא 
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