
קקח רופלב 

תבתוכ הרובד 

רמתיא תבהא לע 

,רמוע הרובד לש הרפס לע 
/רמתיא תבהא" 

ימע 205,2001 ,דבוע םע תאצוה 

םרטב דוע ןאכ ויה תובה* > א 
תובהאה םעפ אלו ,הנידמ 
וננוימד תא תוריעסמ תונשיה 

דוע .וישכעו ןאכ ונייחמ רתוי 
תבהא לע הרובד הבתכ םרטב 

םתבהא לע הבתכ איה ,רמתיא 

הרהוז תיאח"מלפה לש םתומו 

ןמפוק לאומש הרבחו בוטיבל 
לכ ."תוומ דע בוהאל" הרפסב 

חכונל באכו בא-ז ארקש ימ 
התייהש הלודגה הבהאה 

רחא הבהא רופיס .יגרט רופיסל 

רמוע הרובד תרפוסה לש הנוימד תא ריעסהש תוחפ אל םסוקו 

ןב רזעילא לש ונב)י"בא ןב רמתיא לש םתבהא רופיס אוה 
.יטנמורו בוט ףוס ול שיש רופיס ,די-זשובא האל לשו (הדוהי 

ןב רמתיאו האל תבהא לע רמוע הרובד הבתכ םרטב דוע 

רופיס תא ץראה השחר רבכ ,(2001 ,"רמתיא תבהא") י"בא 
החפשמה ינב םע תונויאירב ,םייאנותיע םיריקחתב םתבהא 

שיאכ הזה רמאמה תא בתוכ ינא .םתבהא תובקעב םירויסבו 

הבהא ירופיס תובקעב רויס ךירדמש ימכ םג ךא ,תורפס 

רמתיא לש םתבהא תובקעב ךלוה ינא ראשה ןיבו ,םילשוריב 

"אבלא" תחקרמ תיבל רס יתייה רבעב .דידשובא האלו י"בא ןב 

,י"בא ןב רמתיא לש ותב ,זר הניר םע םילימ ףילחמו ןויצ רכיכב 

.ונתיאמ התכל דע ,הז דחוימ הבהא רופיס לע םירבד ררבל ידכ 

תומד י"בא ןב רמתיא לש ותומדב התאר רמוע הרובד 

רפסה תא רבעב ול השידקהש אלפ אלו ,הארשה תררועמ 
דליה" התייה הנשמה תרתוכ .(1967) "י"בא תיבל רוכבה" 

תירבעה לש התייחת רופיס היה שגדהו "ןושארה ירבעה 

ותיא רביד ויבאש ,ירבעה דליה לש ורופיס ךרד רוביד ןושלכ 

.ןשיה בושייה תונשב דוע ,תירבע קר 

לע םידליל רפס ,י"בא ןב רמתיא לע הרפסל המודב 
תירבעה תונותיעה ידסייממ רוביצ שיא לש תירוטסיה תומד 

ראוד''ו "יבצה" /'רואה" ךרוע היה רמתיאש חכשנ לא) 
הרש" לע םג הנש התואב רמוע הרובד הבתכ ,("םויה 

ןוסנורהא הרש לש התומו הייח רופיס ,(1967)"י"לינ תרוביג 
.י"לינ תעונתמ 

האלו רמתיא לש םתבהא תובקעב האצי רמוע הרובד 
רמתיא בתכש הבהא יריש בלשמה ירטנמוקוד ןמור הבתכו 

םע תונויאיר יעטקו החפשמ ינב תויודע ,םיקתפ ,האלל 
בר ןחב רפסל העדיו גלפומ ליגל העיגהש דידשובא האל 

,ןוימדה תא קילדמו ריעסמ הכ רופיסה .רמתיאל התבהא לע 

ןורטאית) המבה לע תולעל הכז רמוע הרובד לש רפסהש 
,הבורמ האנהב הגצהב יתיפצש רכוז ינאו ,(רעונהו םידליה 

.היינכותה תא יתרמש םגו 

תשאונ הבהא 

הבהא לש רופיס לוכ םדוק אוה ןאכ ראותמה הבהאה רופיס 
ונלש רופיסב בהואה .יוכיס תרסח תיארנש הבהא ,תשאונ 

יפד לעמ ולש רוזיחה תא להנמש ןשקע בהואכ הלגתמ 
,דידשובא האל לש הבל תא שובכל ידכ .ךרוע אוהש ןותיעה 

הל בתוכ ,תידרפסה וקורממ התלעש החפשממ תסחוימ הרענ 

תוזיתמ הפרמ וניא אוהו ,ךרוע אוהש ןותיעב םיריש רמתיא 

,םילשורימ םה ונלש ןמורה ירוביג ינש .תופוצר םינש עברא 

ילוא .םימייקו םידמוע םדוע הבהאה השחרתה םהבש םיתבהו 

תמצוע תא םויה דע םירמשמ וללה םיתבה ןיבש למשחה יטוח 

.הזה רפסה לש םיפדה ןיב תרבועה הבהאה 

רחאל 26 ליגב םילשוריל רמתיא לש ותבישב חתופ ןמורה 
האל תא םינשה לכ רכוז אוה .הינמרגב ראותל םידומיל תונש 

:הפי הדליכ 

םיעוגעג וב הררועש הדליה תא ףוס ףוס שוגפי ילוא םויה" 

תיב לומ רצענו ימלשוריה בוחרב תוריהמב ךלה אוה .םיבר הכ 

הרענ בוחרה לא האציש דע הכיח םש .תומוק יתש לעב ןבא 

,"יל יחלס" .בוטח ףוגו ילג רעיש תלעב ,רוע תמוחש ,היפהפי 

"!תא תמאב וז" .הלאש "?ךל חולסל יילע המלו" .הילא הנפ 

אלש ןוויכמ... לבא... אל" "?תרחא יהשימ ומכ ךל תיארנ ינא" 
"...יתיעט ילואש יתבשח ,םינש עברא ונשגפנ 

ץוחל יתעיסנ ינפל וניארתהש זאמ .ךפיהל" "?תבזכאתהו" 

.(5)"רתוי דוע תיפי ,ץראל 

.הז קתרמ הבהא רפסב ןושארה יטנמורה חיש-ודה והז 

ךורעל ,הדוהיךב רזעילא ,ויבא ידי לע ץראל ארקנ רמתיא 

באל רשפאלו ,ץראב ןושאר ירבע ימוי ןותיע ,"רואה" תא 

.ירבעה ןולימה :תירוטסיהה ותמישמ תמלשהל תונפתהל 
זא ארקנש) היפויתא בוחרב זא הרג הדוהי-ןב תחפשמ 
.תיפויתאה הייסנכה לומ דמוע ןיידע תיבהו ,(םישבחה בוחר 

^ רמתיא .ומלוע תא תכפוה דידשובא האל םע השיגפה 
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היפויתא בוחרב הדוהי-ןב רזעילא תיב 

תיב") דידשובא תחפשמ תזוחאב םיפוכת םירוקיבל עיגה 

,(םילשוריב תלצבחה בוחרב םויה דמוע ונדוע "תותשקה 
ארקנש) דלישטור הד הנילווא ם"יבב הידומילב האלל עייסל 

(תלהנמה םש לע "ואדנל םימ רפס תיב" םימיה םתואב 

ובש ןיינבה) לארשי יטבש בוחרב "םיינחמ"ןיינבב זא לעפש 

.(םויה ךוניחה רש תכשל תאצמנ 
יוניכל הכזש) דידשובא םהרבא ר"ד חאהו הנייר םאה 

ןיב הברקה תא הפי ןיעב ואר אל ,("סוסה לע אפורה" 
תידמעמ תותיחפ זא וארו ,היידרפסה םתב ןיבו "יזנכשאה" 

...תיזנכשא החפשמ םע רשקתהל 

ריבעהש תשאונה הבהאה יקתפ תא תפשוח רמוע הרובד 
בהוא ינא" :התיבל אובל וילע רסאנשכ ,ותבוהאל רמתיא זא 

ןוגימ עגתשמ ינאו ,םוי םוי ךתוארל הצור ינא ,ךכ לכ ךתוא 

ךרדחב רוא הארא םא ...הדומחה יתאל יל אנ ינישרה .שואיימו 

םעפל םעפמ .םולש יל ירמאתו יחתפת תא ,טאלב ךל ארקא 

הז קר .ךדי תא קשנא ינאו יל יחתפת תאו ךתלד לע קופדא 

ךיתקשינ .ךיתבהא המ יוה ךיתבהא .ךל ןח ןחו ,יתאל ,יל ישע 

,יתלא ,יתאל" :רתוי באוכו יטמרד קתפו ."ךיתקשינ המ יוה 
ינא .לצכ ךלוה ינא םויה לכ .רתוי לובסל לוכי ינניא ,יתלילא 

המ ,האל .ידגנל ךייניע קר ,ךתנומת קר .םולחב ומכ דבוע 

"!ךכ לכ ללמוא ינא ?היהי 

הל ריכהל הסנמ התחפשמש םירזחמה רחא בקוע רפסה 

רבוע ךרועכ רמתיא .הילעמ (ןויצךב)רמתיא תא קיחרהל ידכ 

תבקוע םילשוריו ,ךרוע אוהש ןותיעה תועצמאב רוזיח תטישל 

םש ,"הלא" המשו הרענל ךרועה לש תירותסמה ותבהא רחא 

.האל ותבוהאל דוק 
ורישב םג ובלוש םימילש ,תוומלא תונב תורוש בתוכ אוה 

םיעמוש ונא םעפ אלו ,האל לש התומד לע קרב ודוד לש 
תורמל יתבהא יתלא תא" :וידרב רמזה תוניפב הלא תורוש 

ולש הבהאה יבתכמו ,"הנועמל רוסל יתלוכיו יאוולה /הנוצר 
:םישנ בל םיטיטרמ םויה םג 

ךתוא בהוא ינאש אוה לודג הכ אטח םאה ,יל ירמא ,יתלא" 

לכ תא תלזג המל ?תעגשמו הפי ךכ לכ תא המל ?ףרוטמ ומכ 

ךיינפל ןנחתמו ללפתמ ינא...?יתחונמ לכ תאו םייחב ירשוא 

.הפיה ךא ,תמעוזה יתלילא ,הרוחשה יתלילא ,השקה יתלילא 

.(93)"ייתוליפתל תעמש ול יוה ,ילש אנ ייה 

תודבאתה יריש בתוכ ךרועה 

הירוה תמכסה תאו האל לש התבהא תא רמתיא גישמ ךיא 

שואייה יריש רחאו שאונה רוזיחה רחא בקוע ןמורה ?ןיאושינל 

.ותבוהא בל לא עיגהל ידכ ,ךרועה לש תודבאתההו 

/הבהאה לא ,ייהולא ,יל אנ ןת" :שואיי ריש זא בתוכ ךרועה 

/הווחב תוכבל ,הצור ינא תוכבל יכ /!חא .יל אנ ןת ,תועמד קש 

."ייתועמד ךותב תומלו 
תודבאתה יריש םה רוזיחה לש ואיש םהש םירישה 

םיכרד שפחל הדוהי-ןב רזעילא אצוי םייטעבש ,םיקהבומ 
:בתוכ אוה שואיי רישב .תידרפסה החפשמה בל לא עיגהל 

ןורווחו /... /?יתשאונ ךממש /יתבהא ךתואש תעדיה" 
הדרח העמדו /?סעכא ךיילעה /ייחל תא ןיבלי יכ תוומה 
יוה םולש /... /?הכבא םא ליעואה /יחצמ תא דיערת יכ 

"!יתפי ,חצנל 

/חנומ אוה ןחלושה לע" :בתוכ אוה ,"יחדקא" םשב רישבו 

חדקאה זוזי אל /בואכ ינאו היתבהא זאמ יכ /.יתדוקפל ןיתממ 

תויחל ךכ הרחב רשא /יתפי וליפא ,לוכה יל סאמנ יכ /...ילוממ 

יכבתו ,קר עגר דוע /יתדלי תא יוה ,ךנזא אנ יטה /,ידעלב 
"...יד ילבל 

הליל ותואב" :הרפסב רמוע הרובד תרפוסה תבתוכ ךכו 
האל ...היתושארמל רכה תא הביטרהו הרדחב האל החפייתה 

ךב ירישב ועיפוהש תודבאתהה ימויאמ דואמ תגאדומ התייה 

ריעצה יכ העדי ,ותושקיע תא בטיה הריכהש ימכ .ןותיעב ןויצ 

.(126)"בתכש הלימ לכל ןווכתה 
ןב :"רואה" ןותיע תצופת תא וריבגה תודבאתהה יריש 

:בלה רובש ונבל רמוא הדוהי 

התא .ונב לש רדחל באה םנכנ ?הזכ ריש תבתכ עודמ" 

ףוסאל התסינ ךמא ?םילשוריב תללוח הרעס וזיא עדוי 
םלוכ ךא ,ךריש םע 'רואה' תונויליג לכ תא םינותיעה ירכוממ 

.(120)"ונקנ 

רוביצה ישארמ דחא םע רשק זא רצי הדוהיךב רזעילא 
.דידשובא תחפשמל ברוקמ םג היהש ,יבתנע טרבלא ,ידרפסה 

,"םויה ראוד" ןותיעב רמתיא לש םיריקחתה תא רכז יבתנע 
יאנתכ רמתיא לש ותולצנתה שקבמ אוהו ,ול ואימחה אלש 

החיש ,דידשובא תחפשמ םע החישל אצי ןכמ רחאל .ךוויתל 

.החלצהב תמייתסמש ,(129) תשגרמו תקתרמ 
םתבהא רופיס תא ןמא דיב התווט רמוע הרובד תרפוסה 

י"בא ןב רורד תונב יתש םהל ודלונ .םיפתושמה םהייח תאו 

ימ לכו .זר הנירו ("לארשי לוק" תדבוע תובר םינש התייהש) 

תא אורקל ןמזומ טטורו םח הבהא רופיס ארק אל ןיידעש 
■ .הזה רפסה 
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