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ירנבא אגרש 

ן.יקלה .ש תריש לע 

ןיקלה .ש 

א 

המוק רועישש תומד ,ןיקלה .ש הגוההו ררושמה 
זחאמ ,"תינקירמאה הצובקה" ךותב הל דחוימ 
תנ ונעטימש דחא !תומלוע ינש ימרז ותעדותב 
,םייטנאמור םיעוגעגל רוקמ הווהמ אוהו לדלד 
םדאה לש ולבס םרוג — ןיאב ותסיפתש ינשהו 
תוינשבש ףוריצה דוס לע דומעל הצורה .שדחה 
לע תוהתל ךלי הריפכה-לבסו םיהולא-יפוסיכ 
לה לש ורופיס רוביג ,ידגהה לאיחי לש ותמשנ 
ףחתסמו םיהולאל ושפנ ןוילכ ףטשב אשינה" ,ןיק 
יבל וז ההימכב ."םיישונא םירוסי םוהתל הדצה 
תמה ,לאיחי לש ושפנב ,םלאה הילע רזגנש ,יוט 
ןיעמ שי רבכ ,לוכי וניאו ללפתהל וייוויאב הנע 
ויריש רפסבש םלועל ןיפנא-ריעזב תומלגתה 
ןיב םקוהש תורכנתה לש ץיח ותוא ."יאה לע" 
רשא ,םדאל םדא ןיב ,םינושה האירבה תודוסי 
םולכ ,עבמ-ול-ןיאמ םיהולאה לוק אולכ םכותב 
לאיחי תבהא תא תפפואה תורזב ול םידע ונניא 
תולעופה תושפנל תנבומ הניאש הבהא ,תורו 
שיהל "םדאב איה םיהולאה תריזג" שי ז ןמצע 
"רמכנה טקייבואה ןמ קוחרו דדוב דימת ורא 

,לצ איבחי ישפנ תאו םימלענ םיליבש ךרועא קר םימיה ץק דע יכ ,המויא יב לאה תריזג", 
."יתבהא םג שפנמ לצ-דבוכ 

ןיקלה קקותשמ .ןירותסמה תוילאטאפ התוא ןמיסב ןה ףא תוחתפנ הבהאה תוטנוס 
תצבור יוטיבה לש וחתפלש אלא ,וילע הרזגנש םלאה-תודידבמ םדאה תא לאגיש יוטיבל 
תדמועש איה המיאה !אצומ ונממ ןיאש יגארט שפנ-דלזול ספתנ אוה ןאכו .רזגה-תמיא 
ונוילכ יטהרב תרתוח איה ,ודי-לע המכנהו ףסכנה לכ ןיבו ותהימכו ויפוסיכ ןיב ץיחכ 
ףסכנהו האנה לכ אלמתמ הנממ רשא ולש דיחיה-תמיא איה ,תבהאנה .רשאלו םיהולאל 
ותסמב תעבומה ,הרישה לש הדועי רבדב ולש תויטפקסל הוושמ-וק חתמנ ןאכמו .ומלועב 
ונא ןיא םלועלו התרבחל תחא שפנ ןיב םוהת ינפ לע םירשוג ונא םירשג" !תיתורפסה 
תדחאמ השגרהל רשג רושגל ןיקלה הוואתמ ."ונירשג תא םוהתה העלב אל םא םיעדוי 
דוסי חופיק תמחמ הווהתנש דרפמה ללחה םוקמב ,הנבהבו הבהאב חא לא חא ברקתש 
סמה ישלפימב טילשה רוויעה ילרוגה חוכה ינפמ עתרנ אוהש הארנ ךא ,םדאב תומימתה 
"יאה לע"ב םמורתמ תוינש לש הז חור-ול'ד "םיעדוי ונא ןיא םלועל יכ" ! ןירות 
םיהולאה לוק בבודל ושוריפש ,"תויהל" המיאהו הקושתה בטוק לא רשאכ ,תימסוק הסיפתל 
תומיא !הממדב ןולדחל הקושתו הממדבש ןולדחה תמיא ,ידגנה בטוקה ףרטצמ ,םדאב 
אוה ישיאה ורעצב .הלוכ האירבה תמשנ תא ,ןיקלה יפל ,תומעפמ הלא תומוס תוקושתו 
המיאל האוגו תממורתמ הפוקתה לש קירה ללחה תמיאו ימוקיה יהולאה רעצה תא גישמ 

.יפוסניאו טלחומ ןיאבש ןולדחה ,ינמז-לעה קירה ללחה ינפמ 
יבמאה תוילמסה ןמיסב תרבוע "יאה-לע"ב ויהולא תא שקבל ןיקלה לש ותכילה 
"יאה" יכ ונל הארנ םנמא .הריפכה לבסבש תואיצמה הוולמ ותויה תמחמ ,ל"נה תיטנלאוו 
הלגתי המעו ,יסוניקואה והותה ינפ לע הלועו הפצש ,תדלונה האירבה תא למסל היה ךירצ 
דימעמ יאה .רחא םשור לבקתמ םירישב האירקמ םלוא .ושקבל ךלהש ררושמל םיהולאה 
תוקחרתההו םלאה ,רעצהו תודידבה ךרד לש תינוציקה הסיפתה לע תיטויפה ותריצי תא 
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לש ותליחתו תיללכו תישיא תוקתניה למסמ אוה .תחאכ המיאו םיפוסיכ רוקמ אוה ,םדאמ 
םלאל ותוקקותשה תא ,ילילשה ידוגינה דוסיה לש ונוחצנ תא חיטבמ אוהו ,הממדה ללח 
ויהולא תא ןיקלה אצמי הז יאב .םדאבש םיהולאה לוק תא ותאריו ודחפ תאו תורכנתהבש 

.ינמז-לעה הממדה ללח לש ותליחת אוה ,תימצע הילכל ותקושתבו ותודידבב 
ב 

רודה תא אטבמ ,רבשנ וניאש בער ,ןיקלה תרישב ידוסי ביטומכ ,םיהולאל בערה 
רבשמ-תעדות חרוכב .ולש דיחיה תומיאב טרפה תאו ,אריימהו קירה ןמזב טבלתמה 
דצמ ומידוגינמ בכרומהו גלופמה ושפנ םלוע הלגתמ ותריצי לע המצע הפוכה הנומאה 
לוק תינש בבודל ,תודידבה באכל יוטיב תתל ותרישב הזע תוקקותשהל םידע ונא דחא 
ןמזה ללחמ םדאה תאו עבטה תא לאגיש דכלמו דחאמ לוק ,תלצופמה האירבב םיהולאה 
סימיספ חור יכלה תימסוקה ותסיפתב ןיקלה הלגמ ,אסיג ךדיאמ .הריפכה בקעב הווהתנש 
תוהולאה לש התילכתו התמגמ אוה יטולוסבאהו לודגה הממדה ללח .דואמ דע םישאיימ םייט 

האיפקו העיווג ,תפסונ תוררופתה תארקל ,ימצעה ןוילכה לא תרוויעה התקושתב תכרדומה 
,םיהולאה היה תישארב .ימסוקה ןמזה ללחב לגלגתמו ךלוה רודה לש ןמזה ללח .תיפוסניא 
יפלאל התוררופתהב הכתוהש ,האירבה לש הרוקמ ,שמשה תבהלש ,לבת אולמ הניב-רוא 
םתמשנב .עדמב ןעשמ ןיקלה אצומ םיהולאה תא ושוקיבב — םיירפסומטאו םיקצומ תודוסי 
גרע" רשא ,עלסלו םדאל דחא ןידו ,תיאמקה תודחאל הגרעה ןיידע תטטרמ תודוסיה לש 
."םלוע תישארב הנממ בנוג רשא / שמשה תבל לא קנזב בושל גרע / ץראה זחאממ רקעיהל 
הכילהתב הכישממ איה .ןוילכה לא הפוחס התודחא תרזחהל תקקותשמה האירבה םלוא 
תארקל ,םיינוגדעה םידערהו תולוקה תולכ תארקל 'לכה שירחמה ןואפקה תארקל דרפמה 

t םיהולאה לדחי דחי התאש הארונה הממדה 

— - התא תלדח תאפוק םתמהב יכ ! תמ תוגומנ ףיריציב יפ 
ןיא ונממ ,ןולדחה רזגב ומלוע תא תוביעמו ותריצי לכ לע ןתמיאב תויולת וללה תורושה 
הלוכ האירבה תאלמתמ ונממש ,רוויעה יהולאה ןוצרה לש וציקו-ולרוג תוכתוח ןה .סונמ 
תרפרפמה ושפנ ליצמ ,םיהולאל ןיקלה לש ונובערו ויפוסיכ לע ללוגה תא תומתוס ןהו 
אישה-בלשב ."םידדובה-יא" לא עסמב ןיקלה חתפ הלא םיפוסיכ בקעב !הריפכה לבסמ 
גומיהל ידכ תוהולאה תעיווג לא תרוויע הקושת ןיעמב ףחתסמו ךלוה אוה ושואי לש 
לוכיבכה אוה ורמואש — "ינא םג לדחאו אנ ולדח ,ולדח" .דחי המע לאגיהלו התראפתב 
רימט חוכ הזיא .תידדה תולתב וידחי הב םיכובסה םיינשה תא תוילאטאפב זחאמ ,יחויל 
ירותסמ חוכ ותוא ,ארונהו םויאה לש םיביטאלרפוסל ותרישב אצומ תתל וילע הפוכ םוצעו 
וזיאב .יחצנה םנואפק םע תגלופמ יתלב תישפנ תוהדזה ךות םיעלסה לא וכשומש אוה 
:םריאמה הווקת-ץוצינ לכו םייחה ןדבא לע רש אוה תורשפל תענכנ הניאש תיגלא הרמוח 

:אירק דע ,ףרב ע1רפ דע ן ,ותמוח ם^אמ קנזי אל ן ןדוט3 בלהו ,ץא ףשרו 

םיעוגעגב ן !ףשרה שפח; גלשה רושפב ן ,ביבא-תודשב בושקה שחרב !.שודק 

אל רישו ן ונץא שפחמאו - םיליפעמו ן םילוע םךא תורוד ןוזחבו ן ,דשא תבהא לע 

.('םיעלסה ןיכ,) םירתוק-ילעפ קתגי 

האולכ ,תלחלחמו תטבלתמ ץידעש ,"ינומדקה עוושה תב" תיהולאה הקעזה ות 
רוויעה ףחדה ךילהתב ,דוריפה תקושתב תשרחנו תכלוה איה ,םיימסוקה םיצפנה יקמעמב 
.לבת ףוטעת ינמז-לעה ללחבש הארונה הממדה דשא דע ,תימצע הילכו והות תארקל 
דוהל ערוכ אוה םינוא-רסח ,תאזה השידחה תילויהה תראפתה לש הריסא אוה ןיקלה 

.תימסוקה היווהה לגעמב ותודידב בלשמו ,ואריימה רוויעה ןוצרה סותימ לש יגארטה 
ג 

,גלופמהו ןטקה ולש "ינא,,ה ןינוקיא ,טרפה אוה ןיקלה לש ומלועל אצומה תדוקנ 
םלאל ןודינש דיחיה לש ותוררופתה רבשמ ןמיסב .םוקיה ול ףקשנ ולבס תידלקפסא ךרדש 
היווהה ול תיארנ — ותודידב לע רגוסה םלאה ןמ וררחשיש ,יוטיבב זחאיהל וקבאמ ןמיסבו 
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אוה ,ותביבסבש תורכנתהבו דוריפב שחה ,םדאה לע דריש ןמזה לש הממדה-ללח .הלוכ 
היושע וז הסיפת .ינמז-לעה יפוסניאה ופקיהב דרתשמו ךלוהה הממדה ללחל הריעז האובב 
,תימסוק תוירבשמ תשגרהב ושפנ לטלטלו ולש דיחיה תומיאמ ינרדומה םדאה תא לואגל 
ומצע לא המכה ,יגארטה םיהולאה לש םיררופמה ויתודוסימ קלח ותויהב ומצע שוחל 
יטהלמו תנייאמה הממדה לש הברח יטהלמ .הממדב ונולדחו ותוררופתה לאו ותודחאו 
תא שטילש לגופ דודל המודב ,ותריש לש ןדועמה טויפה תודוסי תא ןיקלה הנוב הארומ 
אוה .ירמו רעס ולוכ ןיקלה םלוא .ילילה רוחשה ןמ ,תילאוזיווה המיאה ישוגמ ויזורח 
.לבתב םיררופמה םיחאה םתוא לכ לש םיכבנב עקושמ ולוק דה תא ןיזאהלו קועזל הוואתמ 
דוריפ לש ,תרחאה תוילגעמל תודחא רסוח לש תחא תיגארט דיחי-תוילגעממ עלקנ אוה 
,"שדח םיהולא" ןיעמ איה ,דדובה ורעצב ותעיגרמ איה לבא ,ןורתפ המע ןיאש ,לודגה ינאה 

ותודחא לע רתוול ץלאנש גלופמ ינא ליבשב ,"תחרכומה הרשפה" וא 
הירוטב עקושמה שגרה .בלבש תיחולחלה דוסימ ןוזינה חומה תריש איה ותריש 
תיטויפה הנקסמה אל .הרישעה ולש תוילאוטקלטניאה לג לע אשינו ףצ םיעצקוהמה 
תא הווהמ ,יתוגה שגר וא ,תישגר תוגה אלא ,תושוחתו-תונומת לש "בכרומה" ןמ תחמוצה 
.ותמשנו עבטה לש ומינפ תולגל תרתוחה ,ןיקלה לש ותרישב תיטויפה היצנאטסבוסה 
לש הגותהו תודידבה ךותב ודי לע לתשנו "תידוחיי תוילאקול" לכ ימוחתמ רקעומ ופונ 
הרברב הטנס ףוח .םלועב רחא עלס לכ לש הקעזה ןואפק תא למסמ עלסה .םיפונה לכ 
ןוציחה םלועב רבד לכ תייווח יכ .לשמל ,ונצרא לש הפוחמ וא ,רחא ףוחמ ויפיב הנוש וניא 
התוא לש תינשמו הנטק הדלות קר איה ,התנווגמה הבשחמה לש רישעה םרזב תאשינ ולש 
תוישיאה םתוחב עובט ומלוע .הנממ העגפנ ותוישיאש הפיקמ תיסוניקוא תודערתה 
"ויהוא"ב שפנה ךלהמ חח .תוריתס וב ןיא לבא ,םיבטק ידוגינ וב שי ,ול הנמאנהו הביקעה 
השק (רתוי רחואמ ריש הלא ללכבו) "קרוי-וינב העיקש" רישב תיגרבדנסה הרוצה וא 
ינחורה ףושיחב םילגתמה ,בגא ,םיידוגינה תודוסיה .ןיקלה תרישב תויסרגיד אוצמל 
אוהש ,דחאה בטוקה ןמ ררושמה לש ויכלהמבש תיכיספאטמה תמאל םיפרטצמ ,יאידיאהו 
תוררופתהל תרוויעה הקושתה ,דגונמה בטוקה לא ,יוטיבל ןקרופ ןתמ בגא תודחאל ההימכ 

.ויוטיב יאובחמב רתוחה תינגרוא תוקרפתהל ףחדה אוהש — םלאלו 
ד 

תיטסיאיתנאפה םתיווחש ,ןוסלגר .א וא ,םולש .שכ ,ונמז ינב םיררושמל המודב אלש 
תוימיספב ןיקלה לש ותריש איה הדדוב — תלאוג תימסוק הבשחמ לע םקבאמב םהל הדמע 
ותרודהמב ,"אתולגב אתניכש" סותימ תגרדב תישרשה ותיווח .הלש תטלחומה תוניאה 
,ינרדומה םדאה לש ותסיפתל תיטאמוטפמיס איה ,הריפכה רוכב ףרצנש רוד לש השדחה 
םיהולאה לש ותעווש .תיטסיליהינ וא תיטסיאיתא ןיא-תפקשה ןיבו הניב עשפכ רשא 
,דממדה-דוס חרפל ,באתסהל הלולע רשא ,היכשחממ הלואגל איה תרוויע העווש ומצע 
הקעזה תא ארי ןיקלה ."תימצע הילכב הלואג"ל תקקותשמ איה ז המצע תא בירחהלו 
אוה ומצע-וכותב הלובכה הקעזה תא 'םוקיב םיטלושה םימוסה תוחוכה תא ,תאזה תרוויעה 
,ל"נה תיטסילאטאפה תויתעדותה תארשהב בתכנש ,"ררושמה תדלוה" האנה וריש .ארי 
בוטו" !לודגה ימוקיב טלושה רוויעה ןוצרה לש הביאכמה היעבה דוח לע רתוי ונדימעמ 
— "םיבאז םע" רישב רשא ידגנה בטוקה םנמאו ."תעד ילב רעוס רצימ םלאב ךב ינואפק 
הלגמ — תישונאהו תיהולאה ותרוצ דבאמ אוהש םע ,םדאב םאלכמ לפואה ירצי רודחיש 

.יביטנרטלאה אצומבש תויגארטה איש תא ונל 
םהש ,םייחה ןירותסמ תא ףושחל הפיאש ךותמ ,ןיקלה תריש יכ ,םיאור וגא ןאכמ 
ןירותסמ ןיבש ןילמוגה תוקיז לש תויעבה ךבס ךותל קחרה הגילפה ,המיאו הקושתו באכ 
יבטק ןיב בבוס-רזוחה לגעמב אצומ-אלל ךובס ומצע תא ארוקה אצומ ךכו .םוקיהו םדאה 
.ונניא ןורתפהו ,םיהולא יטויסמ הנועמה ושפנל ןורתפ לאושו וז הריש לש תויגארטה 
תא עיבהל ,םלועמ רשא םיעותה לכ לש באכל הפ תתל םא-יכ חילצמ רצויה ןיא" — יכ 
תובואכה תויעבה אלא ,תונורתפ אל :תורחא םילמב ."רבדמה וילע דגס דשא םדאה דחפ 
אש וז תמאו .םייחבש תמאה תא וינפל תולגלו ארוקל ןאיבהל ,תורפסה לש הנינעמ ןה 
תאז לכו t התאשל ןיאו תירזכא ,יחה ףוגב ךתוחה למזיאכ איה ןיאה ?היתומוד אצמנ ןכיה 
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.המימתה הילשאה תודוסימ יטויפה ןוימדה תא ועיקפהש תונתעדו תונתלכש רתי םושמ 
,הלודג תוכז וזו ,םייטויפ םילכב שדח יפוסוליפ ןכות גוזמל ררושמה ביטיה ותריציב םנמא 
החנו" ,תידוסיה ועקרק הפחתסנ תונוחכפ ימרז וב רובגב םלוא .םיטעמ לש םקלחב תלפונה 

.םיררושמ לש םתרוכמב תונטק תוילשא החימצמה תומימתה המלענו 
ה 

םלועה תוארמ .תינדפקה ,הריהבה הרוצהו בוטה םעטה תא ןיקלה גציימ ררושמכ 
בר הכ .תנדעמ תילאקיזומ היצומאב ילויהה םפטש תא ךכזמ אוהשכ ותריש ךות לא םיגראנ 
3 םייתבשחמה םירוריפה תא ללחב תמרוזה תוישוגה ךותמ טקלמה ןמאה שוביכו ךוכיזה 
רבעומה רמוחה ליבשב תואידיאה תורגסמהו תורוצה תא םידקהו רצ רבכ הז הגוה ררושמ 
הבשחמה תרוצל םירמתה תא קפסל האב םלועב ולש תוארה .םייתשוחתה לוביקה ילכב 
3 ןמצעלשכ תובישח תורסח ןה דבלב תילאוזיו השוחת תולעב םימצעה תורוצ .תיפוסוליפה 
לש וררושמ .ןוילכה לעו םייחה לע וירוהרה ףוליגל םיסופד עבקיו ררושמה שולי ןהב 
הרעמו וחורב ופטוע אוה ,ויהולא וברקב אשונ אוהש יפכ וכותב ומלוע תא האור "יחוי" 

.יפוי לשו באכ לש היצאזילאידיא ול הוושמ אוה ,ויגיגהו וירוהרה יפימ וילע 
,תינרדומה הרופאטמה ינילבתמ םעטו תושידח תוסיפתב ותנבה חתיפש ,הריש-בהוא 
ותריש 3םנונגס יפיו םנושל תוריהב תורמל ,הלא םירישב ןינע אצמי אל ןושאר ןויעבו ןכתי 
— ותציחמב אוביש ימ ךא .וילע ךורדל וכז םיטעמ קרש תומולעת-יא איה ףא ןיקלה לש 
ודוסיש הז 'ומוקיב הכפמה יתרוצ-לעה יפויה אוה ,וכותב ןופצה ברה רשועה לע דומעי 
תונתיאבש תיטמארדה תושגנתהה .תונדועמ עבמ-תורוצב שבכנו ךלוה יביטימירפה שעגב 
אוה ותריש חור תא םעפמה .םיילאקיזומו םישיגר ,םירהרוהמ ןושל יקיפאב תאלכנ עבטה 
םינווג ירירבשלו רהוז יקיקלחל הלודגה תוררופתהב ףשחתמה יגארטה יפויה ,תירחאה יפי 
תיללכה תודרפתהה ,ונולדחל המכו הלכה ףוסה לש יפויה ,םהב לגלגתמו ךלוה סומסוקהש 
.ןיאה חצנ תארקל וכרד תא רתה הילכה ךילהתב םירורהז תוארמ יפלאל תוהולאה לש 
תאזה תילויהה תואיגה תא שבוכ ררושמהש אלא ,ןיקלה תריש תא שיערמ הזה סותימה 
םיליכמה םיילאקיזומ םיבצקימ ךותל םרוז רישעה ובינ .ותוינושל ילבכל התוא עינכמו 
,לודגה ןולדחה תא הוולמ תינוגרעו תקפואמ הקיזומ .תחאכ הליבהמ םירצהו תוימוהת 
םימיה ץק ףס לע ןורחאה םדאה רישי ךכ .ומצע לע םלועה לש רוברבה תריש איהו 

עלבוי ולוקשכ 
,לג לע ול רצ הכ ,עודמ תעד יללו ,סוניקוא יכךב 

.ולוק דה דבאו םיריךא-תניגנב וילילצ עילבמה 

,ןוצרמ התמה ,האירל,ך תבאד ות;מ.ך היהת 

,הל רצ הכ ,הל ר3ן ,תלכתו רוא תמלש תומ תארקל הטועה 
v די י t -ז t \ י T • - .הנשי אל דוע הל וניעב דחימו דחא יפי לע 

יוארה ימצע שוביכ ךות ןודבאה תומוהתמ התוא הלוד ררושמה ,"םירידא תניגנ" התואו 
ןנוחמ ןיקלה .ינסייפ ןוטו הוולש לש הינומראה "סוניקואה יכרד" ינפ לע טילשמו תפומל 
לדח" — םנוילכ םיפוצה וירוביג לע טקשה,ד תריוואמ לוצאלו ןוילכה ינפ תוזחל ץמואב 
.האלפומ תויאוטסב ןיקלהו יחוי םירמוא ,"וירוסאמ לאה הדפיו / ונייה אלכ היהנ לדחנ 
ושפנ תא ףיצהבש אלא ,דירחמ יפוי ילושחנ ליכמ ןיקלה לש האושה-,דרה ונוזח 
יצורעב ומצמצמו יסאלק יוטיב יקיפא ךותל וקחוד ,ועינכמ אוה ,יביטימירפ יפוי לג 
.היתודוסיב םילחלחמה םייסינויד תולוקב תפחתסמ הניא הגוהה ותוישיא .יתונמאה שוביכה 
טרפה רעצל ןקרופ ןתמ ךות המלוע תא תבצעמו תיתוברתה הבשחמה חוכב תטלש איה 

.םלאב ועילבמה "סוניקואה יכדב" דיחיה לש לוקלו ,םוקיה רעצב 
"ןודבאה תומוהת" לש יביטימירפ דוהב תלשחנתמה "םירידא תניגנ" התואו 

המכ םשפנ יקמעמב ווכינ ,הלש ןירותסמה-טקשמו השעגמ ,תאזכ תראפתמ אלה 
תראפת ול התיה המויא תוזח .ונידרושמ יבוט לש םלרוגמ לצינ אל ןיקלה .וניררושממ 
התמיא טלק אוה ,םיהולאו-עבט דוהבש תוילאטאפה ןמ תושק ועגפיהבו ,ילאטוטה ןוילכה 
תושובכה םימינה תא ולצא תבבודמ וז ןוגי-תריבכ היווחשכ ,תיטויפה הבשחמה יטהרב 

.רתויב 
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