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םדידיב .א 

ותרגיאש ,וילאמ ןבומ .ינועמש דודו רנזולק ףסוי 
ףונה ןמ ךא ,תואושתב הלבקתנ יקמבוחיגדשט לש 
מיאה ותומד הרסח ,תואישנה ןחלוש דיל ,ישונאה 

.ומולשל הדדח ,דתיה בלה רתסבו ,תיסנאזופ 

שדקוה ,ויתוטלחהלו סוניכב ועמשוהש ,םירבדל 
עורל ."רצימה ןמ" םשב רודמ "םינזאמ"ב 

קרו ,יקסבוחינרשט לש ותרגיא הטמשנ הרקמה 
הקיתעמה תינבתכה לצא השירדו הריקח רחאל 
.תוריינה ראש ןיב הדומעה האצמנ סופדה תיבבו 

רדח"ל יתרסמ "יקסבוחינרשט תיב" תמקה םע 
.םיבר םימי ילצא הרמתשנש ,וז הדומע "ןואיזומה 
הזונגה תרגיאה ירבד הנושארל הזב ומסרופי התע 

הנכותו ,ונלוכל האווצ תניחבב םהש םירבד — 
:הלא ונימי עקר לע םייקו יח דוע 

,דואמ םירקי ,םירקי םירבח" 
ףתתשהל ןפוא םושב לוכי ינניא ,לודגה ירעצל 
ינא שפנו בלב לבא ,הדלוחב — ונלש סוניכב 

.םכמא 

התיה אלש ,האושהו הלודגה הקוצמה ימיב 

ונידיב ןיא ,המואל התויה ןמל ונתמואל התמגוד 
לארשי לכ תודחא ,תודחאה דבלמ ,רחא קשנ םוש 

.ומויק תמחלמל 

ידיו תיתמא ,דוחא חור היורש םכילע היהת 
םילודגה םידוגינה לכ תורמל ,תישיא תיתוד 
רוביצל ול רשפא יא םתלבש ,תועדה יגוליפו 

ניאל ועבטמ הטונו רמונמ ,חתופמ םידפוס לש 
.םזילאודיביד 

וחילצי אל ,םידחואמ היהנ וז הער העשב םא 

ונביוא לש תושקנתה םושו תיחשמ ילכ לכ ונילע 
תושעלו לועפל אלא ונל ןיא וז חורב !לודג רתויה 
ץראב ותלואגלו םעה תבוטל רשפאש המ לכ 

.לארשי 

הרהמב םייקתי אבה םוניבהש ,םכל ינא לחאמו 
— ונלו ולוכ םלועל םיבוט רתוי םינמזב ,ונימיב 

.ונשפנ לע םידמועה 
בל לכב םכלש 

יקסבוווינרשט לואש 

קילאיב לא יקסבוחינרשט יבתכממ 

םימיה לכ וררש תידדה הצרעהו הבהא יסחי 
בוחינרשטו קילאיב ןיב ,רודה יררושמ ינש ןיב 
בתכ "הריעצה ונתריש" ותסמב רבכ .יקס 
היבאו הרשבמ לעכ יקסבוחינרשט לע קילאיב 
ךכ לעו .העורתב הלועה ,וז הריש לש הללוחמ 
"ושט תאצרהל ולש םיאולימה-םואנב רבידו רזח 

תפיסאב) רואינש לעו ןהכ בקעי לע יקסבוחינ 
:(ד"ערת ןוושחרמ ,חסידואב "רבע תפש יבבוח" 
,ןהכו רואינשכ ,הלאכ םיררושמ ינשל וניכז םא" 
ירה — הנש םירשע ינפל םהילע ונלליפ אל* 
תביסמבו ."יקסבוחינרשט לש ונוחצנ ירפ הז 
מב ,ה"צרת זומתב םילשוריב הכרענש דובכה 
רמא ,יקסבוחינרשט תריציל הנש םיעברא תואל 
ץוח רחא עדוי יניא" :וינפב וחבש תא קילאיב 
ולצא הנותנ הלמהש ,תירבעה הרישב ןממ 
ןאכמו .ימינפה חרכהה יפל קר ,בהז סלפב 
דצמו ."ךיריש לע םיכופשה רהוזהו תוריהבה 
בתכ ,הנש םישימח קילאיבל ואלמשכ ,ינש 
תוחכוהב תוארהל ונילע הבוח" :יקסבוחינרשט 
,תירוטסיהה העפותה התוא תרבסהב תויארבו 
חיר אהיש ךירצ .קילאיב הל םיארוק ונאש 
.'קילאיב שרדמ, לש וכות לכמ ףדונ הימדקא לש 
.המשל האנ הריקח ךא ,תוחבשתו תוזארפ אל 
םיבהוא ונא המ לע ונל האריש המל ונא םיכירצ 
ןתנ דציכו ותוא בוהאל שי עודמו קילאיב תא 
לע זא רבכ אופיא ץילמה אוה ."ןתנש המ ונל 
בו .קילאיב תריצי לש תימידאקאה האצוהה 
(ג"פרת ןילרב) "ןומיר"ב "הרישה ןמא" ורמאמ 
תריציבש יתונמאה-יטיתסאה ךרעה לע דמע 
ג"צרתב עיבה ותצרעהו ותבהא לכ תאו .קילאיב 
לש ובל" ורמאמב ,(קילאיבל םיששה לבויל) 

."םינזאמ"ב ,"קילאיב 

.יקסבוחינרשט לש ול"ומו וכרוע היה קילאיב 
היה קילאיבש ,"חלשה" לש א"כ—ג"י םיכרכב 
וירישמ רשע דחא וספדנ ,יתורפסה םרודמ ךרוע 
ףכה" ,"וגב" ,"םויח םוחכ" ,"םירה ןיב") 
,"הליל הליל" ,"ריצק רחאל םיחרפ" ,"הרובשה 
,"רסאמב" ,"ןיק לבות ינבל רומזמ ריש" 
,"ורזפ ףרוח לש ר\עש שיו" ,"הלוח הל'הרב" 
השריה הלא םירישמ תמכב .("לגר תלוע" 
ותמכסה יפ-לע ,םינוקית סינכהל קילאיב ומצעל 
.יקסבוחינרשט לש ,ותשקב יפל םימעפלו ,שארמ 
טעמכ קילאיב ידי-לע בתכנ "םויה םוחכ" 
לע ולספנ יקסבוחינרשט ירישמ המכו ,שדחמ 
לע קילאיב בתכש רחאל הז לכ ן קילאיב ידי 
םשובכ אב אל תרפותה ןכנל" :"ןכנל" רישה 
'קיזמ,ש ,יקסבוחינרשט הז קיזמל ול רומא .הזה 
םישל הז 'קיזמ, אוה דיתע :יתאבינ האר .אוה 
ינאו — ותירולב לע םיררושמה רתכ תא ודיב 
ןושאר ארקאו הבוטה יתחרק תא ףוסאא 
רנזיולק לא ובתכמב) "ךלמה יחי" :םינושארל 

.(20.10.30 םוימ 
רואל איצוהו .שט לש ל"ומה םג היה קילאיב 
/'םיריש" :הלא יקסבוחינרשט ירפס השש 
,"םירופיס" ,"תוטיווסה תרבחמ" ,"התוואיה" 
ה תרבחמ" לע ."לילחה" ,"תוילידיאה רפס" 
:קילאיב בתכ ,"ריבד"ב ועיפוהש .שטל "תוטיווס 
ילככ איה ןהמ תחא לכש ,הלא תוטיווסב" 
ררושמה לש וחור עיגה ,ונתרישב רקי שיבג 
לולכישלו תוילקיסומל ,ירישה ןיינבל עגונה לכב 
ןנימב תודחוימ ןהו ,הובגה םורמל דע ,הרוצה 

."םויה דעו התויה ימימ תירבעה ונתרישב 
הלאה םישיאה ינש ודמע הנש םישולשכ 
קילאיב ןויכראב ורמשנ וזמו ,םיבתכמ תפילחב 
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קילאיג לא יקסבוחינרשט יבתכממ 

ושט לא קילאיב יבתכממ .םיבתכמ רשע-הנומש 
אל יקסבוחינרשט יכ ,רבד ראשנ אל יקסבוחינ 

.םיבתכמ לע רמש 

תאצוה תא ,ב"סרת תנשב ,קילאיב דסישכ 
,יקסבוחינרשט תא םג ,ןבומכ ,ןימזה ,"הירומ" 
שקיב ןכ .םוסריפ םשל ויתוריצימ ול חלשיש 
קילאיב רמאש ,יתורפס ףסאמב ףתתשהל ותאמ 
םירפוס רכש שארמ ול חלשו זא איצוהל 
תנשל דע הז ףסאמ לש ותעפוה התחדנ ,עודיכ) 
ושט ףתתשה אל ,זא האציש "תסנכ"בו ,ז"ערת 
"ותמשאב" — ןעט אוהש יפכו — יקסבוחינ 
,וילא העיגה אל הנמזההש םושמ ,קילאיב לש 

.(המחלמה לשב 

יקסבוחינרשט רבדמ וילעש ,יזנכשאה חולה 
אציש "ךאנאמלא"ה ,הארנכ ,אוה ,ובתכמב 
רבדמ םהילעש םירישה .לבייפ תכירעב ןילרבב 
הילידיאה :םה ,ינשה ובתכמב יקסבוחינרשט 
םיכרכב וספדנש ,"ןגב" רישהו "םויה םוחכ" 

."חלשה" לש ז"טו ו"ט 

דלפרגנוא .מ :סופדה תיבל איבמה 

02.12.8 ,גרבלדייה 

!יריקי 
ויתלבק ,יל תחלשש ףסכה דעב ךל תודות בר 
םינורחאה יריש ואצמ יכ דאמ ינא חמש .ונמזב 

סחב -זוע שי המ ?ףסאמה אצי יתמ .ךיניעב ןח 
איצוהל םירמוא םתאש םירבדב ?איצוהל םכצ 

?יזנכשאה חולה תא תיארה .רבדמ ינא בורקב 
םהיתונורסח לכ תורמל יניעב ןח ואצמ ןהכ יריש 
יקצישוביל יריש לע םה םילוע דאמ המ .םיברה 
אל סיטרכ ךל ינא חלוש יכ יל חלס .םינורחאה 

ינאו ידי תחת היה אל רחא — ךכ לכ הפי 
.דימ ךל תונעל יתצפח 

לואש דאמ וידקומ 
ךתיערל םולשו 

"םיבכמה גח" לע ארקל םייהנמ ריעל ינונימזה 
ילב םג םאו ךירישמ ארקא ינאו ,םיריש הזיא 

.ךנוישר 

 17.11.07

יריקי 

תחא הילידיא יתחלש תועובש רפסמ ינפל 
םויב .םויה עדוי יניא הלרוג המ ."חלשה" ליבשב 
אבה ,ריש םעפה דוע יתחלש רבמבונ שדחל 22 

תויה לכויו .םויה דע עדוי ינניא ספדוי םא ךדיל 
בתכמה תא ינאו האילידיאה רבדב יל תבתכ יכ 

לע ינעידוה) .ימוקמ תא יתינש יכ ,יתלבק אל 
וא — הקבוליטקה :תבתכש תבותכ הזיא יפ 
לכ יתלבק אלש הזב ךא .(םש שורדאו — בוקרח 

רבכ שי ינשה רישה תא יתחלשש רחאל הנעמ 
סה ךתאו) .תוריזח תינימשבש תינימשמ רתוי 

ונלש הטסופה יב ,דימו ףכית יל בותכ (החיל 
ךא לבקתמ הסרואמ בתכמהו דאמ דע תרחאמ 
תא לבקא יכ התא ץפח םאו .םוי הרשע רובעכ 
בתכמ היתי בתכמהו תחא ךרד קר שי ךתבושת 
לע סוחת לא התאו (ריעה ןמ בתוכ ינא) רוגס 
,םיבר תעכ יל שי םירישו .תופסונה תורוגאה 4 
לבקאש דע חולשל ףיסוא אל םהמ דחא םג לבא 

.חור רצוקב הכחמ ינא הלש ,הבושת ךממ 

ךלש ילוכ 
לואש 

לש הורפואה ,(בוקרח דלפ) ימוס ריעה :יתבתכ 
טסו רפכב יקסבוחינרשס אפורה דעב הוטסמזה 

.היננבר 

םייתורפסה םייחה לע םג םירבד הזיא יל בותכ 
.חבושמ אהת בותכל הברתש לכו !הסידואב םבלש 

השענה ןמ המואמ עדוי יניאו "םידג" ןיב ינא רג 
,הנטק המאופ »תעכ ידי תחת שי .ונמלועב 

.םימוגרת ,םייריל םידיש 

:לוגיע ךותב קילאיב בתכ הדלגה שארב) 
.(.נ .ח .חלשנ רישה דעב 'ר 5.60 

הנשה שאר תארקל 

תכרבמ 

ןולוח תיריע 
:תא 

הנידמה אישנ 

לארשי תלשממ 

לארשיל הנגהה אבצ 
הלואגה םילשורי 

לארשי תיב לכ תאו 

הריציו הטילק ,ןוחטב תנשב 

ןוליא .פ 
ריעה שאר 

ט"כשת הנשה שאר ברע 
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