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זיבוקרב .ד .י 

תאמ ןמש-תנומת 
םל לאומש 

ומרק םולש 

םירצקה וירופיסב ץיבוקרב .ד 
א 

ווכתמ ונא רצקה רופיסל — ונתורפסב יטסילאירה רופיסה תא ססיבש אוה ץיבוקרב 
ןיאו ,ונימב דחוימ והשמ היה ילדנמ לש ורופיס .הפוריאב ונויבצבו ותנוכתמכ — םיב 
ונלש תירופיסה הזורפב ילדנמ עבקש ןונגסה .ןקוידב וילע תולח הפוריא לש תונוכתמה 
.יטסילאיר רופיסל תפומו המגוד שמשל יושע וניא תחא תומלשכ ורופיס לבא ,אוה יטסילאיר 
תועסמ"בו "יתסוס"ב אלו — הבורמ הדימב תיביטקיפ הלילעה ןיידע וירופיסבש םושמ אלו 
םהב ןיאש םושמ אלא — "אכבה קמעב"ו "םינצבקה רפס"ב םג אלא דבלב "ישילשה ןימינב 
וחסונב יטסילאירה רופיסב לבוקמה תודוסיו םימרוג לש ילאנויצרופורפ בכרה ותוא 
ךותמ רבדמ םעה !תיממעה תורפסה םוחתב ראשנ ןיידע ,םכילע םולש וליאו .יפוריאה 
.קהבומה הנמיס איה רצויה לש תוילאודיבידניאהש ,תורפסב לבוקמש הממ רתוי ונורג 
ולונורכ תולובג קוידב עובקל ןאכ השק ,םינושארה ןיב וא—ןושארה אוה 'ץיבוקרב 
,םלועה תורפסב ךלמה ךרד וכרדש ,יתונמאה יטסילאירה רופיסה תא ללכשו בציעש — םייג 
וכיספ לקשמ ותואו ירויצ לקשמ ותוא ול ןתונ אוהש םע ,יברעמה ארוקל קוח-מחלכ אוהש 

.הפוריאב יתונמאה יטסילאירה רופיסל שיש ,היציזופמוק התואו יגול 

ידוהיה יווהה לא רקיעבו ,ידוהיה יווהה לא אוה םג דמצנ םכילע םולשבו ילדגמכ ןכא 
םלקשמ תא רתוי דיבכה ךא !םייח לש תונומת-תונומת ללכ וירופיסבו ,הנטקה הרייעבש 
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םיגיצנ םניא בוש וללה .וירוביג לש רתוי הלודג היצזילאודיבידניאל עיגהו ,יגולוכיספה 
םולשו ילדנמ לש םהיסופיטכ ,ימואלו ישיא יפואו הרבחו דמעמ לש םירוהט םייסופיט 
תוכזב תויחה ,תורומג תוילאודיבידניא תויומד םג — !רבדה ןוכנ — לבא ,םכילע 
םגש ,רמול רשפאו .יסופיטה קלחכ םהבש ילאודיבידניאה קלח אלא ,םניא — ןדוחיי 
עיצקהו ןונגסה תא רשיי םג אוה .יסאלקה יטסילאירה רופיסל ןמיס םה הלא םייניב-תויומד 
אל :קיודמה םמשב הלועפ לכו ראות לכו רבד לכ תונכל ליחתהש ,תיתורפס העצקה ותוא 
רשא םלועה רואיתב ינדפק קויד אלא ,ירוקמ יוטיב לש תראפת אלו יממע רוביד לש ףטש 
לכבו רופיסב תודוסיהו םימרוגה לש הבכרהה תמכחב תומדקתה תרכינ רתויבו .וינפל 

.רתוי ןמואמ ,רתוי ןווכמ ,רתוי רשוימ לכה :הביתכה לש הקינכטה 
יצמה לש תיביטקייבואה האלעהה ךרדב ,רופיסה לש תרוסמה ךרדב ץיבוקדב רחב 
ואצמש ,םירשעה האמה תליחתב ימלועה רופיסב ושענש םישודיחל ספתנ אל אוה .תוא 

תריקע םדוסי וללה .ןמפושו דנרב ,ןיסנג ןוגכ 'םירפסמ םישיאב ירבעה רופיסב םיכמות םהל 
םלועה לש היצאזיביטקייבוס תארקל הזוזתו תיביטקייבואה הסיפתה ןמ תירופיסה תואיצמה 
תולקב תומדל תומדמ רבועה ,לכה עדויו ידיחי ןד ומצע האור רפסמה ןיא רמולכ ,ןוציחה 
רוביג לש ותטילק תדימכ םלועה תא ראתמ אלא 'ומצע ינפב זכרמ ןיעכ איה תחא לכו ,הדתי 
ךישמהש ץיבוקרב ןכ אל .תחאה ותמשנ לש האובבכ םלועה תא שיגרמהו האורה ,דחא 
םירבעה םירפסמל ינש רוד תויהל ללכ ששובתה אל ,יביטקייבואה רופיסה ךרדב תכלל 
.םכילע םולשו ילדנמ וביצהש תויומד לש תוירלאגה יתשל ויתויומדמ ףיסוהלו םייסאלקה 

ב 

תסה לע היונב — תניועמ ,הלוקש ,האירב הזורפ — ץיבוקרב לש תירופיסה הזורפה 
לדוג — תולכתסהב העקשהה לדוגכ :תיתורפס תומכחתה לש ךפונ אלל שממ לש תולכ 
תניב ,הלולצו הריהב הפקשה ,םייחה לא תרשוימ השיג ןיגפמ אוה ולש הזורפב .גשיהה 
.תרתוי ילבו תערגמ ילב המילש הבכרה ידכ יווחה תאו רזחה תא ביכרהל ןמא תמשנו בל 
,תמיוסמ הלועפ ראתמ אוהשכ .ישחומה הקוידכ תואיצמה תא ותריסמב תרכינ וז תולכתסה 
ונל דסמ אלא דוע אלו ,הקוידכ התיישע לע ונתוא דימעה ןכ-םא-אלא ותבוח ידי אצי אל 
םיימילקאה םייונישהו ףונה ירואית םגו .וניניעלו ויניעל תטלובה התומשרתהב התוא 
לעו המוח לע ,הריווא לע ,התייחמצ לע ,הימש לע הנוע הנוע .ישחומה םקוידכ םירסמנ 
תא ול אצומ לכה — ףרוחה תרובגו ויתסה תשימכ ,ץיקה תואלמ ,ביבאה שחר :הנויבצ: 
םתבוגתכו תיסיפה םתיווהכ קר אל רסומ אוה םדא-ינב ישחר .ישחומהו רורבה ,ןמאנה ויוטיב 
תריווא תא ,לשמל ,האר ן יללכה שפנה ךלהו הריוואה עקר לע אלא תינוציחה תישפנה 

."הקשאיראמ" רופיסב טהול ץיק םויב רפכה תריווא תאו תיבה 
,דבכתהל היוארה םייח תביטח אוה — םירבדמ םימלשה וירופיסב ונאו — רופיס לכ 
תיטנתוא ,רתויב תילאיר שפנ תלילעו םייח לש הנומת אלא טוטיח תכאלמו ןוימד השעמ אל 
םייחה אלא ,הלפינו לדבנ ,הנושמו רזומ והשמ ,םייח לש הנומת םתס אל לבא .רתויב 
םהיקבאמ לע ,םהבש ףגנה ינבא לע םתיווח םצעב םייחה ,םמרזב ,םרקיעב ,םתיצמתב 
ץיבוקרב .שממ ילאירה ,ןיתישה ןמ חמוצה ,ידוסיה אלא ,ףלוחה ,ירקמה ,יעראה אל .םהיטבלו 
תא וז הלופכ הייאד ךותמ הלעמ אוה לבא ,ותוימינפ לעו ותוינוציח לע םדאה תא האור 
רופיסה .היצאוטיסה תראהלו תומדה לש הדוחייל — םייתוהמה ,םייניפאה םיירקיעה םיווקה 
תפסותב ,םתיצמת ירפ םג אלא ,דבלב םייחה לש תיטנתוא הנומת אל אוה "םינופפלמ" 

!שפנ תקעו רעצ המכ :םהלש ישפנה-ינחודה ןויבצה 
םירשאמה ,םייניפאה םייטסוקאהו םיילאוזיווה היטרפ לע התושממב תספתנ היווהה 
,החיצנהל ,השידקהל ,התוא סופתל ןידבו תמרוז וא תדמוע יהירה .תיתונמא הניחבמ התוא 
םשמ עמשנ בושו" :התוא קיזחמה דחא טרפב ארוקל וידו — ארוקה לש ותשוחתל האיבהל 
היוחדה רדגה תניפל שרפש לוגנרת" וא "םימה ריס ךות לא המדא יחופת לש םתליפנ לוק 

תוקרקריה ,תוחפונמה ויתוצונ ךותב דיערמ ,תחא לגר לע םש דמוע אוה ירהו ,ןכשה ןג לש 
.("םדא ארפ"מ תואבומה יתש) "תומודאה 
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אלב ,לחכו קרס אלב ,םהש ומכ םייחה :ינדפק םזילאיר לש הדימ-הנקב ןתינ הז לכ 
תצק ,הווקתו הנומא תצק ,םילאידיא תצק ךל שקבמ התאש שי ןכא .ןח ילוטנו — סוכרפ 
,םלועה תא וירוביג בור לע ץיבוקרב רגס .ךל ןתינ אל ךשקובמו — תולאשמ לש תומשגתה 
שיש דע ,ופוס דע ינדפק םזילאיר לש וק חתמ אוה .החוור ןיאו — םהינפמ טבינ םייחה םעז 
לא םחפסיהב םרהז אלו םתיווהב םייחה תירורפא .שפנל קנחמ ידכ םיקרפל וב 
דיה תלזאו םייקה םע המכסהה ,תושממה תבצב זוחא לכה .ילאידיאה אלו ילאירה :יונישה 
ןודינ הנממ חורבל ןויסנ לכש ,תרדוק תואיצמ לש תונומת .םבצמ תא תונשל םירוביגה לש 
תוחיתמה תא םיקרפמ םניאו ןואכד חור ךילע םירשמ הלא וירופיסמ המכ .ןולשכל הליחתכלמ 
וקדבש יפכ ,אבס ילדנמ לש וזגור תא ץיפקהש רופיסה אוה ,"רכז ןב" רופיסה ןוגכ .שפנבש 
ןרטסכא לש וסעכ :ובש ביטומה םצע לע — "םדא ינבכ םינושאר"ב ונל רפיס ומצע ץיב 
ולוכ דמואה 'רופיס ותוא לכ ןכאו .הינע החפשמל יעישת דלי איבה ותנקיז תעלש ויבא לע 
חור ךילע הרשמ — (וייחל תונושארה םירשעה תונשב ץיבוקרב יבתכ) תיתונמא תורגב 
רפיסמ המכ לע הכוסנ תאז םיאכנ חור .ודבכ-תקעוממ ררחתשמ בלה ןיא ףוסה דעו ,םיאכנ 

.אילפהל םישבוגמהו םישבוכמה 'ויד 

תויתנומתה םהבש םירופיסב ,יתעדל ,ץיבוקרב רצוק רתויב םילודגה ויגשיה תא 
.םיישפנו םייאידיא םיקבאמ לש םייטאמארד תודוסי ם.ג תלבקמ םייחה לש האכדמה תילאירה 
עדי ,חתופמה יתלילעה דוסיה תא םירסח םירצקה וירופיסו ,קהבומ יפא רפוס אוהש םע 
םזכרמב םידמועה םיתמצ ,הלוגב לארשי ייחב םייטאמארדה םיתמצה תא אוצמל ץיבוקדב 
לקתמ ידי-לע המרגנש ,תדחוימ היצאוטיס ךותמ אלו ,םתוהמ םצעמ םיעבונ ,םייחה לש 
תנש ידוהי אפור לש ורופיס אוהו ,"שולת" ןוגכ רופיסל שארל לכל ןווכתמ ינאו .םימרוג לש 
— תישיאה החלצהה לש תולעמה םרגב הלעו ספיט ,םידורמ םיינע תביבס ,ותביבסמ של 

,אילפהל ראית ץיבוקרב .ושפנב םהילא ףרטצהלו םיינעה ויחא לא רוזחל ךרד ול שקבמ אוהו 
םשל ורזחב אפורה לש ךבוסמהו בכרומה ישפנה ובצמ תא ,ןידעו קד יגולוכיספ טרחב 
לכ םדוק םנכנ והירהו םמורתה היתותפשאמ דשא ,ותדלומ תרייע לא ,תיאופר הקיטקארפ 
םיכשמ אוה םחתפלש ,ריעה ירישע ןיב םירזגל ערקנ ובל .םיינגרוב-ריעזה םירישעה דמעמל 
יפל ךייש אוה םהילאש ,ותחפשמ ינבמו ומע ינבמ וילוח ןיבו ,רזחמ אוה םהיתונב רחאו 
אוהו ,תומלועה ינשמ דחאב ול רוחבל אוה םינוא-רסח .ושפנבש םיעקשימה יפלו ואצומ 
םייגולוכיספה םיבצמה תא .ךובנ בלבו הדורט הבשחמב ,םיידיךויפרב וייח תלגע תא ךשומ 
די-תעונת ,אפורה לש תוינוציח תובוגת המכו המכב רייצל ץיבוקרב עדי רתויב םינידעה 

.התמילבו תימינפ הפיחד ,היוועהו 

םיעפמו תישונאה ותגותב טאל-טאל ךתוא החתמ ,ותליחתב תורדק ךוסנה רופיסה 
ךל ראשנ אלו באכב טבצנ ךבל ,םירומיה תאס השדגנשכו .ימינפה ישפנה וקבאמב ךבל תא 
הלחש ,ינעה ויחא תיבב אפורה .רופיס לש ופוסב ךתושגרתה רובגב העמד ליזהל אלא 
— הדודה לש התניק ,חאה לש ותומ ,וילא ותחפשמ-ינב לש ךבוסמה סחיה ,תואירה תקלדב 
סורהל (אפורה לש ומש הז) קיניוו ר"ד חילצה ףוסבל .שבי אפורה לש ובל ןיידעו 
לא הלקה ותוברקתה .ויניעמ לזנ תועמד םרזו ,ותחפשמ ןיבל וניב וצצחש תוציחמה תא 
אוה — "ונקז לא תרשונו ומטחמ תלחוז הדבכ העמד" הארשמ ,ןקתשה רוכבה ויחא 

.רורצה ובל תא סמהש 

ךותמ הכובו רזוחו ,ובל תימהל בישקמ ,קיספמו הכוב ,קוניתכ הכב קיניוו רוטקודה" 
תעדה השלוח ךותמ ,הפי אל ,בולע יכב אוה ויכב יכ ,ותשבל ,שיגרה אוה .ךלוהו ףיסומ שואי 
םוקממ ומצע רקעש ,ךובנו חדינ לש ,םייחב בוזעו דדוב לש רתסב הניקו יודיו ןימ ,םיידי ןויפרו 
והותב העתנו שרוש םהב תוכהל םירז תודש שקבל ךלה ,ולש ולוכ היהש םלועמ ,יעבטה ולודיג 
םתולפש תאו םתוינע תא בוש אוה האור .םיינעה ויחא לא םינפ תשובב דזה וישכע .ךרד-אל 

דחא אוה םג יכ ,ומצע ינפב הדומ אוה וחרכ-לע םלוא ,העווזו ןוממש ,התע ןכ זאכ ,וב תררועמה 
..."קבאיהל אוה םינוא-לדח םהומכו ופר וידי יכ ,המחלמה ןמ סנ יכ ,םהמ 

.(ה"מ 'טע .ט"ישת ,ביבא-לח ,"ריבד" יצוח ,ןושאר דרכ ,ז"בוקרב .ד .י יבתכ) 
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,ןיבהל ינממ רצבנו 'םילענ םייאידיא םיכרע םג וב שיש ,בשוח השעמ והירה הז רופיס 
•ילתכ ןיב םיכלהמ (דועו "תדכ" /'םדא ארפ" ןוגכ ,ול םימוד םירופיסו) ול אצמ אל ךיא 
וניכנחמלו ונירומל .ריעצ םדא לש ושפנ תא ליצאהלו תונהל ותומכ ןיאש ,ירבעה רפסה תיב 
:י• !םינורתפ 

ג 

!ןמאה רפסמה קלח ,וקלח אל איה לבא ,ץיבוקרב לש וירופיסב תורדקה תא ונרכז 
הפוריא חרזמ תלוגב תידוהיה תואיצמה קלח אלא ,דבלב וקלח אל איה םינפ-לכ-לע ,ובש 
העדי אלו םירצמה ןיב לא העיגהש המצע הלוגה לש התורדק יהוז .םירשעה האמה ףס לע 
םפוס תא .םרושי ימ םפוסו ,םיכלוהו םימטאנ ,םיכלוהו םיכישחמ הלוגב לארשי ייח .אצומ 

!הפוריא תודהי תאוש :םיעדוי ונא רהמנהו רמה 
■ הרייעב םידוהיה ייחב תבלעהו רעצה לכ תא םינושארה וירופיסב הלעה ץיבוקרב 
■ ,תולבא לארשי יכרד .העיגה אל םישדח םייח ללכלו תורוד ירודמ הרדג הצרפש ,הנטקה 

,םיערופה תמיאמ םיחרוב םידוהי ,תכלוהו הדיבכמ תילכלכה הקוצמה ,ביבסמ רוגמו דחפ 
.-ז- םיללותשמ םיער תוחור תיבבו ,םינבל תובא ןיב הדירפמ הריגהה ,םחל םישקבמ םיטילפ 

■קלח םהש ןובלעו רעצ םילעמ וירופיסמ המכ ןכא .יונישל הווקת ןיאו לבסל םעט ןיאו 
דיעה ןמ הרזחש תב ,("םינופפלמ") שיאל האשינ אלו היתונש ואלמש הביר :םמצע םייחה 

'י הקוצמה ,תיללכה תורדקה עקר לע לבא ,("דכנ") הרבעתנ יממ עודי אלו היניש ןיב הסירכו 
:תא םייחב םיעבוט םהו ,תיתצלפמ הרוצ םישבול וללה תונוסאה — דיה תלזאו תילכלכה 

י 'תורירמ התוא :םדגנ הפירח האחמ םה םמצע םייחה .אצומ הנממ ןיאש תויגארטה םתוח 
י 'םלוע לע ץיקי דשא ץקה תא םירשבמ אלא םניא קפואמ םעז• ותוא ,בלבש הקעומ התוא 

.הז דדוק 

'הכפהמה אל .והותב םילוע — םרפשל ,םתוא ןקתל ,הלא םייח תולעהל תונויסנה לכ 

םישנא ץוביק ייחכ ,םשרש םצעב םייגארט וללה םייחה .םהל הכורא ולעי הריגהה אלו 
•»הימי ירצק םהש םתס שונא ייחכו תואיצמה לש םישדחה םיאנתב ויתודמע לכ חפיקש 
:.ןתגצהב ול יד .םייחה תויעבל םינורתפ ןתונ וניא ץיבוקרב .זגור יאלמו תויעב יכובס 
.ןמו יפואה ןמ סונמ ןיא ,שפנבש ערקל 'םייחבש הלקלקל ,עוושמה ינועל ןורתפ ןיא 
!'...ותציבב ססובל ךישממ םדאהו — םייתפשה לע םותחו בלב םרענ דעצהו — לרוגה 
לכב םתוא םייחש ידי-לע םירתפנ םייחה .עצמאב םירמגנ וליאכ ולשמ םיבר םירופיס ןכל 
'םצעב םה םייגארט םייחה .שארמ םייושעו םינווכמ םיעצמא ידי-לע אלו — איהש הרוצ 

.םדוסי 

.רוזחל ךרד םישפחמו םהידיב סרח םילעמ הקעומהו ינועה ךותמ םיצרפתמה הלא םג 
חוד לאו אצומה-רסח ינועה לא רזוח אוהו — םש םג וכרד הרתסנ ,הקירמאל עסנש הז 
תא התליבו לודגה ךרכה לא העסנו הגרחש הרענהו ?("םיקחרממ") ותיב לש ץאכדה 
•תיבה לא ,הנטקה הרייעה לא תרזוח איה םג — הל אצמנ אל לאוגו הריפת תדובעב היתונש 
םירובש םירזוח םזילאיצוסה לא ופרטצנש םידוהיה םירוחבה םג ?("םינופפלמ") ינעה 
םיציקמ םהש וא ,("יודיו") הנקזה םמא לאו הנטקה הרייעה לא ,םתובא תיבל םיצוצרו 

1 םתלועפ לש הנושארה תובהלתהה רחאל .לאידיא לכמ םירוענו םיקיר םמצע םיאור םה הנהו 
! — םימעה תווחאו םדאה תלואג לש תואמסיסב תורכתשהה דחאל 'םייוגה ירוחב טע תפתושמה 

'■■',םירגובמה םייחה ןחבמב םידמוע םניא םיפיה םילאידיאה .רכנ תשגדה םואתפ םתוא תפפוא 

'•ךירצו ,ידוהי — ידוהיהו ,יוג ראשנ יוגה :םייחב שממ לש םוקמ ול רצבל ךירצ םדאהשכ 
.("רכנב") םיכלוהו םילכ תוחוכהו — העורק שפנהו — רוזחל 

1 געלנה תאו ינודזה ינוצרה געלנה תא ,םייחבש געלנה תא םג הווארל גיצה ץיבוקרב 
• ,שפנבש תושלוח ללגב םייחה תא הזל הז םיררממ ,הזל הז םיקיצמ םישנא .לקמה ימוקה 
•איבמה שפנ-ףעז לשו בל-עור לש בק ותוא :תימצעה םתעדותל ןאיבהל םילוכי םניאש 
.דלא .םיליוואו םהינימל םינדרט םגו ,("תוקלמ") הרטמ אלל ותלוז ייחל תדרל םדאה תא 

■-?(בהא ךותמ ךמע ביטיהל ,הניב ךפלאל םיאב הלאו הדרטה לש ךרד לכב ךתוא דירטהל םיאב 
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טירוגיגה רתיל קיזהל םחוכב ןיאש םהבש הוושה דצהו ,תשפוטמו הקיר תורדהתהו תימצע 
.("ער עגפ") הבושמו קוחצ לש חור םיבישמ םה ךילעו ,רופיסבש 

ינפה ותוהמ תא םיאטבמה ,םימלשומה וירופיסב ןמאה ץיבוקרב לש םייחה תסיפת 
םניא ולש םייטסידומוהה םירופיסה .בל דבוכו שאר דבוכ הכוסנ ,תיניצר איה — תימ 
וירוביג :וירופיסב אצומ התא הלופכ תויגארט .ושפנב תינוציח הבכש אלא םיאטבמ 
הלונ רעצלו למעל םדא .םידוהי םתויה לשבו םדא ינב םתויה לשב אצומ אלל םיטבלתמ 

.ידוהיךכש-לבו 

ד 

םיביטומו םיאשונ ילוגלג המכ לע דומענ ,רפסמה לש ומלוע לא רתוי ברקתהל ידכ 
,םהילושמ אלו םייחה לש םתיעצמאמ םיחוקל וירוביג .וירופיסב םירוביג לש םיגוס המכ לעו 
אלו םיווהה ,םיפאושה אלו םימייקה ,ןפודה יאצויו םידבכנה אלו םיעצוממהו םיתניבה 

.םוי-מוי ייח לש םירופאה םירוביגה םה םה .םיווהתמה 
תידוהיה הרבחב םה םיבורמ המו — םינשייבל 'םייחה יבולעל הפ ןתנ דחא דצמ 
המ לבא ,םהילע בוט םבלש ,קוצמו רמ ישנאל םגו םיכובנלו םימימתל —!הנטקה הרייעבש 
דצמו > ("םדא ארפ" »"ריטפמ" ,"החמש לעב") ןומירכ תוישונא תושלוח יאלמ םהו ושעי 
,דימת םינטור ,דימת םיפעוז ,םיינשבוי ,םיחושק םישנא וירופיסמ םידחאב ראית ינש 
םגו הלא םג .("רכז-וב"מ םירפאו "תוקלמ"מ הילדג) םניח-תוידזכא תלוזה לע םירזכאתמ 
בוטה אלא דבלב וז אלו .תישונאה הרבחב רמול אצמת םאו ,תידוהיה הרבחב םייוצמ הלא 
ערהו בוטהש שיו ,וכותמ חיגמ ערה הנהו וכותמ חיגמ בוטה הנהו ,םדאה שפנב וברק ערהו 
ערהו בוטה לש וז תבורעת לע דומעל יניצרה רפסמה לש ונינע הזו .היבוברעב םישמשמ 
.יחימע ךות תירבג תוקפאתהב רבדה תא השוע ץיבוקרב ןכא .םדאה שפנבו םדאה תרבחב 

!ףיטהל אלו ףקשל :הרוהט תיפא 
ופוס םעו רופיסה ךשמב לבא ,ונתולכתסהב םינהנו םילכתסמכ םידמוע ונא הליחת 
םיפצמ ,םיוודו םינענ — םידליו םירענ ,םישנא — וירוביג םע תוהדזה ידיל םיאב ועז 
רצועמ םילליימו םבל קמועב םרעצ תא םישבוכ 'םיכובנ ,םיתעבנ ,םיבזכאתמ ,םילחיימו 
םיררועתמ ונא ,טקש יפא — םושירהו תירבג תוקפאתהב בותכ רופיסה יכ-מא .החנאו ןונק 
נבהמע םיחמש םג םיקרפלו םהמע םיטטור ,םירוביגה םע םיריצמ ונאו ,תוהדזהה לא םואתפ 
היצרניאב םיכישממהו ןשיב םיקבדה תובאל קר אל יוטיב ןתנש ץיבוקרב לש ותוכז 
.םירשעה האמה תליחתב ,תרגבתמה הבכשלו ידוהיה רעונל ,םינבל םג אלא ,םהייח לש 
םש םגו ,לודגה םלועה לא ואציו םנק תא ובזע ,םהיתבב םהל רצוהש םירוחבו םירענ םתוא 
אלא םיבש םניאו — בושל ךרד םהל םישקבמו םיהות-םיעות םהו ,םשפנל החונמ ואצמ אל 
םלועב תויח ןהו ןהיתבב וראשנש תוידוהי תורענ ןתוא וא !ןוסאה םתוא דקפ ןכ םא 
תואידיאה יפל תויחל ללכב חוכה םהל היה אלש םיריעצ םתוא וא < םינאמור לש יודבה 
םהייח תא אלא ראית םהבש יגולואידיאה ,ינזדכה דצה תא אל .("הקשאיראמ") םהלש 

.םימ לש תופיטכ םילזונה םהימי תא ,םיישממה 

— הקירמאל ץיבוקרב .ד .י םג אב הלודגה הריגהה םעש ,הרקמה תא םיהולא הניאו 
,םידוהיה םירגהמה תא תוארל וניע םש תירבה תוצראל ואובב .םייחל םייחמ ענ ורופיסו 
םידוהיה לש המאתהה-יא עקר לע ןאכ .השדחה ץראה לא םלגתסהב ,ותרוכמ ינב ויחא םהו 
םידמה םייחהש ,ובש טסידומוהה ררועתנ — השודיחב הקיהבמה ץראה לא ואב בורקמש 
םיעיגמ םלוכ אל לבא .םייטסירומוה םירופיס המכ בתכו ,שפנה הצקל ותוא וקחד הלוגבש 
תויומד םיגיצמה ,םייטסירטלב םינוטיליפ אלא םניא םהמ .המילשה תיתונמאה םתמר לא 
ער רטש" ,ןוגכ ,תולק תוקסרומוה םהמו ,"וב-לכ" וא "היפוסוליפל רוטקוד" ןוגכ ,תוכחוגמ 
,"בולזוקמ חרוא" ןוגכ ,תיתונמא תולכתסהב םימשגומ םיאנ םירופיס םהמ המכ לבא ,"לזפ 

."חישמה תומי" 

."תדכ" אלפנה ורופיסב אלא הקירמאב ץיבוקרב עיגה אל האלמה תיתונמאה ותלעמל 
"דנש םיעבש תב איהו ,הקירמאב הנב לא האבש הנקז לש המלוע ןברוח קר אל ונממ תלוע 
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427 שמחו םיעבש ןב ץיבוקרב .ד .י 

זל-אל-מיפונ לא תדמצנו םיכרדב העות ,השרשמ הרקענש ,תידוהיה הרייעה ןברוח אלא 
•!הל רז שדחה םוקמהו ,שדחה םוקמל הרז איה :הירכנ ץראב תרכ תתימל הנודינ הנקזה 
ומצע םיפיקמ 'ןוממ םיפדור ,םימהמו םימוה םישנאה .בוחרה הל רזו הנב לש תיבה הל רז 
קוחר לאל" התליפת תאשל אלא הל ראשנ אלו ,הזה םוקמב םיהולא ןיא לבא ,תורתומב 
תולוק "הקירמאב דודה לא" רופיסב םגו הז רופיסב ."הקוחרה התרייעב•,םימיל רבעמ םלענו 
לש םלוכשל ,םינקז לש םתודידבל ,םלועב םידוהי ידודנל ,הרייעה תסומתל םילגלגתמ 

.םינב לש םתומתילו םירוה 
««ז :תשלושמ "תוינורחא" וב שיש ,"ןורחאה" ורופיסב הז ונרמאמ תא םייסנו 
.אוהו — הלודג החפשמל ןורחאה אוה ובש רוביגה ,ץיבוקרב לש םירצקה וירופיסב ןורחאה 
חסונב הבותכה תידוהי הדגא ןיעכ אוהש ,רופיסה .הלוגב לארשי ייחל ןורחא דרוקא ןדמ 
ירישע דוד םוקי םאש ,םישחלתמ ויהש הקנוואדומ הרייעה ינקז לע רפסמ ,יטסילאיר 

םינולאכ םיפוקזו םייפתכ-יבחרו המוק-ימר םלוכ" — הקנווארומ ינבר תחפשמל 
,יובא .לארשי תעושת אובת — םימש תאריבו הרותב םילודג ,"םינקתשו םינדפק ,חוד יזע 
ןילופ תודהי לע תרוכה הלעש אלא דוע אלו ...םק אל הקנווארומ ינב תחפשמל ירישע רוד 

.ףטו םישנ ,םישנא ,הינבר לעו הינומה לע ,היסור תודהימ לודג קלח לעו 

ילאונפ י"ש 

ץיבוקרב לש םזילאירה 

לשי תורוד העשתב השעמ ."ןורחאה" יורק ץיבוקרב .ד .י ירופיסמ דחא רופיס 
.הקנאווארומ הרייעה ינבר 

הכורא תלשלש .הקנאווארומ הנטקה ריעה ינבר ויה םימסרופמ םינבר לש הקיתע החפשמ" 

יבחרו המוק-ימר םלוכ םהה םינברה ויהו .רודל רודמ הלשלתשנו הכשמנש ,לארשיב םילודג לש 

רמעמ יטמקו תותובע םהיניע-תובגו םילסלוסמו םיכורא םהל םינקז םלוכ ,םינולאכ םיפוקזו םייפתכ 
ואר םהיניע רשא ,םינקתשו םינדפק ,חור-יזע םהה םינברה ויהו .םהילע הבישה תרדהו םיקומע םהית 

."דימת שירחמ היה םהיפ קדו לוכה ועמש םהינזאו לכה 

ארומ ינבר תחפשמל ירישע רוד םוקי רשאכ יב ,םישחלתמ ויה הרייעה ינקזו 
םשה הצר אל .םק אל ירישע רוד םלואו .לארשי תעושת 'םשה הצרי םא ,אובת ,הקנאוו 
ומעש הצור לארשי-שודק ןיא .תלשלשה הקספנ יעישתה םעו .לארשי תעושת אובתש 
םהל איבמ וניא ךכיפלו ,םשה לש ונוצרל לחיילו םלוע דע העושתל תופצל לדחי לארשי 
דמעש ,קיווייל לש "םלוגה" הזחמב ,ל"רהמה השע םג ךכ ירה .ןורחאה תאו העושתה תא 
ול איבמ אהיש ,םלוג ומעל השע חישמ םוקמבו ,רבדמה לא חישמה אנינח תא שריגו 
לב תא הלישבהו תילארשיה הדלותה התשע םג ךכו .הלואג ול איבי אלו העשל-העושת 
תלשלש"ב ץרפ .ל .י םג השע ךכו .תמא-יחישמ ויה ןיבו רקש-יחישמ ויה ןיב ,היחישמ 
דע ולש בוט-מויו-תבש-ידוהי םע עוספל ,עיקרמה קידצה ,המלשל ול ןתנ אלש ,"בהזה 
"םיחצנ-תבש-פולחל ץק םישלו הלדבה לידבהל ונב סחניפ לע הוויצו ,"רוהטה שיש"ה 
תיפיצ ןיבו ,םלוע דע העושילו הלואגלו םשה לש ונוצרל הפצמ אהתש וז המוא הדיתע 
ךורחא"ל ול רוסאו הלואג-יפצמ לש יפואה הב עובט ןכ לע יכ ,הנימי הל עישות היפיצל 

.םולכ אלו ןורחא רחאל ןיאש יפל ,אוביש 

לש הז הנוצר תא ומינפהש םירפסמהו םיררושמה לכ תא תונמל םיאב ונא םא 
ךרד לע) תמשגומ הלואגל תותפתהל אלו םיעוגעגה-מע חצנ דע תויהל ,היפא תאו המואה 
,קילאיב תא ץרפ לעו קיווייל לע ףיסונ קר ןאכ .םיקיפסמ ונא ןיא — (לשמל ,תורצנה 
יהה תא ,לאוגה אוה ,םייניעה-ריהב םלעהמ ענמ ,"שאה תליגמ" ,ולש הלואגה תרישבש 
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