
 
 

ןוירוג-ק אודע 

םירופיס ינש 

יקופ 

חירוג-זב ארדע 

כ 
יתיאר אלו טעמכ ינא .רוצמב הדימעה לש םוצעה לטנל ףסונב האורו םיבחרה תונולחל דעבמ וישכע תלכתסמ ינאש 
.הדלי אוצמל יצמאמ תא יתשדיח בושו .הלא תועובשב ותוא .קוחרה רבעל ךיישכ לכה יל הארנ - םילשורי תא 
לע הנוממ לויפרק 'בגה התיה םימי םתואב - ...ילא התוא ץמאל ןינב ,תועבגה .ונממ יתמתייתנו ילש ולוכ היהש והשמ 
הלש העדוהה .דחא םוי ילא התנפ איה .דעסה דרשמב וז החולש תכייחמ ינא - זא היה אל הז לכ ,ןואיזומה ,תסנכה 
.קתונ םילשורי םע ינופלט רשק .ךרד-אל-ךרדב ילא העיגה ילש יכבה לבא - תקחוצ ינא .םייניעב יל תודמוע תועמדה לבא 
,תאז לכב .םדעיל ועיגי םא היה קפס לבא ,ובתכנ םנמא םיבתכמ יתרג ינא .1948 ...םינמז ויה .ומויק תא יל ריכזמ דימת 
אובל ינממ השקיב איה .יתוא רתאל לויפרק 'בגה החילצה םימ .םילשוריב ןויסנפב רצו בולע רדח הזיאב רג דודו ביבא-לתב 

.םילשוריל ינש ויה תאז םוקמב .רדחב םיזרב ולצא ויה אל .םש ויה אל 
ךרד לש תוריישה תחאב םוקמ הנפתנש דע עובש יתיכיח ינא ...םימח םימל ינשו םירק םימל דחא ןופלט חטב .םינופלט 
השושת ,הטוחס יתעגה .תועש הרשע-שש הכרא ךרדה .המרוב תועובשה ,תועובשל וקלחתה םישדוחה .ביבא-לתב ןמז ותוא יתרג 
.לויפרק 'בגל עיגהל יתחלצה .הפייע הפייע ,תווקתמו תובזכאמ לש םיימשה תא .תילרוג התיה העש לכו - תועשל םימיה ,םימיל 
ךשמבש ןכתייש יל הרמא איה .ץומיאל תודמעומ יתש הל ויה הנידמהו .תואדווה-רסוח לש םירוחשה םיננעה וסיכ הנידמה 
הז לכ לבא - םייתימאה םירוהל רשקב תויעב הנררועתת ןמזה לכ לע ,הניפ לכב ,דצ לכמ .םיימש ידסחב היולת התיה המקש 
לע יתוסח תא יתשרפו יתלביק .עגר ותואב בושח יל היה אל םיטסירורט םהל ורבחתה תיבמו - ברע תונידמ וצרפ לובג 
תידוהי .ביבא-לתל התוא יתאבהו ,יצחו שולש תב הדלי ,הקבר םיהולא - ךל ראתל הכירצ אל ינא םילשוריב בצמה תא .םייברע 
הב םידגוב אל לוקה ירתימ ,תונברדכ םילמה .תרבדמ לאיתלאש דקפמכ ,דוד .'...םילשורי ךחבשא םא' קוספה תא חכש ומכ 
,תונורכזה לש תיחולחלה תרשקתמ היניעב לבא ,הז אוהכ וליפא ןורשכ ןימ ול היה .םיבר םיביואו םידידי טעמ ול ויה ,םילשורי 
תאצמנ ומכ איהו םיהובגה תונולחה רבעמ התוא ףחוס רופיסה הריד .4 ןוסלדנמ 'חרב ביבא-לתב יתרג ...םיביוא שוכרל הזכש 
רהוצ תחתופ איה - םירחא םירדחב ,תרחא הפוקתב בוש .היח שפנמ ףושח היה םוקמה .דבל יתרג לבא .הפי 
,ודילגה םנמא םיעצפה .בורקה רבעה .רבעה לא ונממ תלכתסמו תויושרה לכל יתינפ .התוא ץמאל הדלי יתשפיח ןמזמ רבכ 
תוקלצה תא קתבל ,שדחמ םתוא חותפל תדחופ אל איה לבא .ןיא הדליו - ךכב םיקסועש םישנאה לכל יתינפ .תוכמסומה 

.ןורכזה למזיאב הנידמהש היה הארנ .םילשורי לע רוצמה רבג הפוקת התואב 
הבהא לש .תדמתמ תושדחתה לש .היגרנא לש ןייעמ .תידוהי .םילשורי לע ברקה .ברקה תא דיספתו המחלמב חצנת הריעצה 
אלו םילבוסל תרזוע .העוצקמב תיגולוכיספ .תידוהי .םייחל דוד לש תימויה וקלח תנמ ויה תוימינפ תובירמו תועיד יקוליח 
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לכוא .שודג םוי-רדס .םישוקשק .םינופלט .תידוהי .םהמ תקבדנ 
תואלמ תוציר .יפוד אלל הייקנ הפצר .םירפס אלמ תיב .ררקמב 
.תויובייחתה יבג לע תויובייחתה .ןאכל םשמ .םשל ןאכמ תועמשמ 
לכוא .תידוהי .םיטטסוטופ .תודועת .תוריינ .םיטנמוקוד .תידוהי 
.יפוד אלל יקנ תיב .בוט לכ אלמ ררקמ .הבודל לכוא .ררקמב 
.הווהב הלוכ איה .איה אל .רבעה חבזמ לע םילפונ ויה םירחא 
אוה בורקהו קוחרה רבעה .(!תרמ אוה - בורקהו קוחרה רבעה 
,תונומת ,םיקילס ,תוריגמ אוה בורקהו קוחרה רבעה ,גג תיילע 
תוריגמה ,גגה תיילעו ףתרמה ,םלוכו - תובשחמ ,םיכיראת 
םייחה לש םיפוצה תפונ .תונורכז םיאלמ םלוכ - שפנה תוריגמו 
ברעו-יתש תכורפ הסכמ לכה לעו - הזמ םילושחנ תיימה - הזמ 
'חר .לאיתלאש תידוהי ר"ד ,םודא לש ,רופא לש ,רוחש לש 

.םילשורי ,םייח-תוודח :תיפרגלט תבותכ .38 הלדוטמ 

התוא יתלביקשכ .הכישממ איה ,הקבר לע יתוסח תא יתשרפ 
.יניעב ןח אצמ אל הקבר םשה .יצחו שולש תב התיה איה ץומיאל 

.יקופ הל יתארק הביח םשבו .רמת הל יתארק 
תא .רבד הליחתב יתרמא אל דודל .ביבא-לתב יתא הרג איה 
םיירהצה-רחא שמחמ לחה םוי לכ .םידלי רדחל יתכפה חבטמה 

תקלח התוא ןיבל חבטמה ןיב דירפהש ךסמה תא תרגוס יתייה 
.םיעוצעצב התוא יתאלמ .הל תקחשמ התיה םשו .הרתונש רדח 
אב דודשכ ,םימיל .בוט לכמ הילע יתפערה .םידגב הל יתינק 
,הליחתב עתפוה אוה ,הרידל יתאבהש השדחה תריידה תא הליגו 

.הליחתכלמ ןינעה דוסב ותוא יתאבה אלש ךכ לע סעכ וליפא 
אוה .בא לש וניד ,ןידה תא ומצע לע דוד לביק רהמ שיח לבא 
ונל התיה יקופו .יקופ לש אמא יתייה ינאו יקופ לש אבא היה 

.תבל 

בותכה םתס ."םינב ידלת בצעב" יח-לכ-םא לע בותכ ר"נתב 
םידלי לע םג לח הזה ללכהש יתוניבה םימיל .שריפ אלו 

.םיצמואמ 

.רבד לכל אמא הל יתייה .יקופ תא יתכניחו יקופ תא יתקניפ 
אמאה תא ,םידגבה תאו םיעוצעצה תאו ינפקות יפוא הל היה 
רבדכ הלביק איה השדחה תבותכה תאו רדחה תא ,אבאה תאו 

.וילאמ ןבומ 
ונקלח תגמ היה הז לכ .םידלי-ןגל התוא יתסנכה עברא ליגב 
היתולשכמו היעוריא לע תאזה הנשה .ו948-ל ףסונב תפתושמה 
,הקיתעה ריעה ,רורחשה תמחלמ .הפ לכב דוד לש ובילב הסגנ 
,םינושה םידקפמה ,תונושה אבצה תודיחי ,הילותיחב הנידמה 
םימיל .ידיחי הלומ דמע דודש ףרט תייחכ דוד לע וטע ומכ לכה 
ורפחתהש וירוציל ןתנו השפוחל אצי םיהולאה וליפאש היה הארנ 
,םייתנש ינפל תמ דודשכ .םדבל ותמחלמ תא םוחלל םילשוריב 
ףוסבל אצמו הריבה ריעב םש-יא הרונש העות רודכ ומכ הז היה 
דודשכ .ונתיא יקופ התיה 1960-ל ו948 ןיב .דוד לש וביל תא 
הנמתנ דודשכ .ונתיא יקופ התיה ,זירפב יאבצ חפסנל הנמתנ 
ו4-ב לארשי לש הגציימו ליזארבב בשות רירגש ,הנידמה רירגשכ 

.ונתיא יקופ התיה ,תימורדה הקירמא תונידממ 
תע התוא .ןגל יקופ תא יתסנכה עברא תב התיהשכ ,רומאכ 
וחיכוה תיתלחתהה הקידבה תואצותו תפחש דגנ םינוסיח ושענ 
יל הארתש הילע הכמס תננגה .המויאה הלחמב העוגנ יקופ יכ 
וא החכש .ןינעה לכמ החכש יקופ לבא .הקידבה תואצות תא 
ןוסיחה תקירז תא הלביק - רטסלפה תא הדירוה .חוכשל התצר 
לחה .תפחש הלביק םימילו - ולבקל הל היה רוסא הבצמבש 
לכ לצא התיא יתרבע .יתייה אל ימ לצא .הייח לע קבאמ 

.הלצינו - םימי םיישדוחכ הבכש איה .םיאפורה 

הדימלת התיה איה .תינפקות הדלי התיה איהש יתרמא רבכ 
תויוצרפתה ינימ לכ הל ויה .ארזל הל היה רפסה-תיבו העורג 
יתייה אסיג ךדיאמו הקזח דיב התוא תכנחמ יתייה .סעכ 

םינושה וידיקפת ףקותב .הבהאו ךור ,רירו הבהא הילע העיפשמ 
.םויה לכ ךשמ התיא יתייה ינא וליאו ,ץוחב םויה בור היה דוד 

החפשממ האב איה :ילא העיגהש דע היתודלות תא יתדמל 
.ביבא-לתב םיזקווקה תנוכשב הרגש החפשמ ,םידלי-תבורמ תיתד 
םג התיה 48 לש לרוג-ירה םימי םתואב .הריכה אל היבא תא 
.תקונית הנניא ,הילותיחב םג ,הנידמ לבא .הילותיחב הנידמה 

.המצע ידי לע תצמואמ םלוא - תצמואמ הילותיחב הנידמ םג 

איה .הצברמ הקבר לש המא תא ודירחה םימי םתוא םלוא 
ןיסירפקל התוא תחקל םיכסה אוהו דחא ינווי לא הרבחתה 
הידלי תא הרזיפ םאה .ץראב הידלי תא ריאשת איהש יאנתב 
יל רומא .היתורבחמ תחא לצא הריאשה יקופ תאו תודסומ המכב 
המ םושמ הארקנש - הרבחה .התא ימ ךל רמואו ךידידי ימ 
.םילשוריב .םלועב רתויב קיתעה עוצקמב הקסע - "הטני הדוד" 

.תונושארה היתונש הקבר לע ורבע בולעו רצ רדחב 
הרבחה .הנורחאה הלמה תא חוקלה רמוא הזה עוצקמב לבא 
ויה םירבגהש תמיא לכ םלוא ,הלצא הקבר תא הנכיש םנמא 
הדווזמ ךותל הנטקה הקבר תא הסינכמ הטני הדודה התיה םיאב 

.הטימל תחתמ התיהש 

התיה ,דש תייופככ ,הטימל תחתמו ןורזמה עעונתה הלעמלמ 
.היכרצ תא התשע םג םש .הדווזמ ךותב ,הקבר 

איה ,רומאכ הרשע-עברא תב התיה יקופשכ ...תאזה הדווזמה 
םיחרוא ונמזה ונחנאו תבש םוי היה .ורינ'ז-הד-וירב ונתיא התיה 

.םירהצ תחוראל 

.התרכה תא יקופ הדביא ,םיחרואה אוב ינפל תוקד המכ שממ 
היפמ .הליפנה-תלחמ לש תוינתמיאה תותיוועה וחליפ הפוג תא 

.הנושל תא הכשנ איהו ףצק לזנ 
.תוהלב םולח םימלוח .םימלוחכ ונייה ינאו דוד 

הלצא ונחביא םהו םלועבש םיאפורה לכל התיא יתצר 
.בושו בוש ורזח םיפקתהה .לאמ דנארג לש הגרדב היספליפא 
השולש תחקל הל יתירוהו הלחמה לש הביט תא יקופל יתרבסה 

.תותיווע-ידגונ םירודכ .םויב םירודכ 

ורזח םה םעפל םעפמ לבא הרבשנ םיפקתהה לש םתורידת 
התוגהנתהלו ןסורמ יתלבה הייפואל רבסה ןימ הזב היה .ונשנו 

.תינפקותה 

איה .ילש ברעה תולמש לכ תא תרזוג התוא יתאצמ תחא םעפ 
.גוצייה ידגב תחתלמ תא יל הלסיח טושפ 

הנקא אלש הל יתרמא .היברג לכ תא הרזג איה תרחא םעפ 
.הפחי תכלל הלוכי איה ידצמו תורחא םייברג הל 

היהש ,אוה .הילא ותבהא לעו דוד לע דימת הכמס איה לבא 
הביחו תונמחר היפלכ הליג ,תיבל ץוחמ םויה תועש בור 
המ יתרמא ינאו היברג תא הרזג ובש םוי ותוא .םייפוס-ןיא 

דודש עגרבו הליווה לש הינשה המוקב התכיח איה ,יתרמאש 
ידכ ךותו וקיחב הרפחתה ,םירורמת יכבב הצרפ איה סנכנ 
הל תונקל הצור אל ינאש הרמאו ילע "הנישלה" תוחפייתה 
ץליאו תצמואמה ותבל תפומל דידיכ דוד הלגתה בוש .םיברג 

...םייברג הל תונקל יתוא 
הלש ימינפה ףחדהו לבת ינפ לע וניעסמב ונתוא התוויל יקופ 
לש הכורעת תחיתפב ,םעפ ...תושובל תחא אל ונל םרג טלבתהל 
תסק תא הספת ,םיחרואה רפס לא ונירחא השגינ איה עודי רייצ 

.םירויצה דחא לע התוא הכילשהו וידה 

םע היסחיב םג אטבתה םיפחדה-הכומו ןסורמ יתלבה הייפוא 
,ןבלחה םע היתואקתפרה לע .לכה יל תרפסמ התיה איה .םירבג 
הפ האצמש םירבג תעפש םע ...רוטלטסניאה םע ,יאלמשחה םע 

.םהיתויציצב קודבל ילב םשו 
םג ונל ויהו - רתויב םיבורקה ונידידי ודמל םינשה ךשמב 
תוצראמ תחאב ונתויהב ,דחא םוי .יקופ לש היללעמ לע - הלאכ 
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.תינוכמב .ץוחב יתיכיחו הייחתל המק וליאכ אמאה יכ העידי ונתעיגה ,תימורדה הקירמא 
תוצחל ךומס .הרשע-תחא העשה התיה רבכ .ופלח תועשה .הקיח לא התב תא ריזחהל תשרודו 
ראשיהל הטילחה הקבר''ש יל רמאו היחאמ דחא הצוחה אצי -ילקרפ ידי-לע םיגצוימ םידדצה ינששכ תשאונ הכרעמ הלחה 
ויה אלכ ויהו וקחשנ ,וסרדנ ,וחמנ תחא תבב ומכו ."תיבב ותעשב המלענש םאה לבא .הצרא דחוימ ןפואב עסנ דוד .םיט 

.יתציחמב התייהש הנש הרשעדכיתש .הבושתב הרזחו הצרא הרזח ,יקופ תא הריקפמ איהש ךות 

אליקופ םלוא .התוא יתשפיחו יתבש תרחמלו התיבה יתעסנ ינבר ןיבש "ימו ימ"ה לכ תאו "שיא-ןוזח"ה תא הסייג התחפשמ 
.האצמנ .וילע תרתוומ אלו תוהמאה ףלקב הקיזחמ איהשכ קרב-ינב 

.הזרא תוביבסב םוקמ הזיאב התוא רתאל יתחלצה ףוסבל .הדובא הכרעמל וננוצר ףרח םיכשמנ ונחנאש לילעב ונשגרה 
.דחא דע היצפח לכ תא ,היטישכת תא ,הידגב לכ תא הל יתאבה םאה לש הדיצל ודמע םיבותכ-יתלבהו םיבותכה םיקוחה 

לש המא .רזומ רבד הרק ,וקיסקמל תוחילשל ונעסנש ינפל ונמכסה רבד לש ופוסב .תוירורעשב המייא איהו תיתימאה 
.התב תא ונתיא חקינ יכ ונינפל הננחתהו ונילא האב יקופ .המצעב טילחת איהשו התיבל הדליה תא איבהל 
זאמו המלעיה ןמל הללועש המ תא לילעב הניבה םאהש הארנכ וליאו תינוכמב ראשנ דוד .םיזקווקה תנוכשל דוד םע יתעסנ 
הגיצה איה ונתוא ענכשל תנמ לע ,ןכל .תימואתפה התעפוה םינבר תרובח ינפב ודמע םינפב .יקופ םע המינפ יתסנכנ ינא 
לע המצע הליטה ,הירטסיה תפקתה לש םינממסה לכ תא המצעב הז םירחתמ םהשכ םירוחש ישובלו ןקז יכורא ,םיהולא-יתרשמו 
הנה יכ יכב-יבומ םינועיט הנעטו התצלוח תא הערק ,חיטשה .רתוי המועז םינפ-תשראב יב טיבי ימ הזב 
יקופ ידומל ,ינאו דוד לבא .דשה-ןטרסל ןברק הלפנ איה םש ראשית יקופש שארמ ונמכיס .ברעב שש התיה העשה 

.םעפה ונבריס ,היתורוקו .העשה תיצחמכ 
תדכ האושנ ,עבשו םירשע תב ,הילרטסואב תאצמנ יקופ םויכ הדיחי יתנתמה וב רדחל אוהד ןאמ סנכנ עבש העשל בורק 
הזש תעדוי אל ילוא איה ?תידוהיו .םינש עבש ןב דליל םא ,ןידכו .ברעב הנומש דע ראשיהל הדליל רשפאל שקיבו 
לכב תויהל היה לוכי אל םיהולא :בותכ לבא - םוקמ הזיאב בותכ המצע יקופ .ךכ לע הדמע החפשמה לבא תאזל יתמכסה אל 

.אמאה תא ארב אוה ןכל - םוקמ הרירב יל התיה אל .הביבס ללוחתהש שערה לכמ התנהנ 

םמיח אל ןימ וליפאש רק ךכ לכ היה דחא םוי .הינמרגב רק ליגמ תוחפ םע .לכתסמ אל ינא םיעברא ליגמ תוחפ ל 
.היחא לש הריעש רמצ תייפוגב יתוא השיבלה איה זאו .יתוא תולודגש תוקונית לעו .קסעתמ אל ינא שמחו םיעברא 

בוהאל השק יל היה אלו .לכה ילע הפיערה סקיא ןיפיירג .זבזבתמ אל וליפא ינא הנש הרשע עבשב קר ינממ 
תעל ותוא הנכמ ינאש לודגה דוסה תא יתיליג רבכ ןמזמ .התוא יתבשישכ ,הלאכ םה ילש םירופיסה לכש ןוויכמו 
,תאז תמועל ,איהש ךכ .(אבב ריהבהל חיטבמ)"ףלא ףלא" התע ינחקייש ןוריוואל הכחמ ,ילרואב "תושמשה שולש" תדעסמב 
ןדזרדו בשוי ןיאמ םירע ואש םא דע ילע תחלוקו הכורכ התיה םע ,הרזממו הריבכ ,הזרו האלמ ,ההובג השיא יתיליג ,הנילרב 
.דיה לע תצצונ תעבט הל התיה .הלאה תוקיפדה .הממש ךפהית תרפואמ תנזנוזמ תרפואמ תשבולמ .המיא הרזמו ןידע הזח 
דחא םוי .תטשפתמ .התוא םג הדירומ התיה איהו .תרזה לע תועשמ בוטר היה חטבש סוכ םע תרמושמ תנלמועמ החונינ 

.יתבנג רמולכ .יתלטנ תרמוא תאז .תעבטה תא יתחקל .תומדקומה רקובה 
,תועבטה לכ תא הל ןמימ אוה .לעב הל היהש רפסל יתחכש ןושאר רבד ונסנכנ ןילרבל ונעגהשכו ךכו ךכ היה המש 
היהש .פ.א.ר-ה לש םילגנאה םיסייטהמ דחא .תודעצאהו תוורפה םיעבראו אבבילעו ימאסס ןפוא יתקעצ ינאו יפמקלוטסירבל 
ידיינ אלד יסכנה תא םהל ץיצפה המחלמה ןמזב רשקב יתא ,רמועב ג"ל תבהלש הלוכ לכשכ המינפ הילא ורהד םימוזומורכה 
עבש רענה ררוזיו .העשפמה רוזא לכ תא ול ררמז תועטבו -ווכמ ,תששחלמ ,תנבואמ ,ההות ,תטנפוהמ ,תירירבש ,תקסרתמ 
ונשבלתהש ירחא ףכית .תעבטל הרזחב .םיכשא ןיא הנהו םימעפ אצמנ ינא םגו תפצרקתמו הבוטר תחלחולמ ,תפלועמ ,תנ 
.תעגושמ ומכ הירחא שפחל הליחתהו הנורסחב הניחבה איה איה .רופיסה ליחתמ ןאכו .םיניינעה ךותב הל עוקת והשהפיא 
לע התלע אל טושפ התוא יתחקל ינאש תינויגהה תורשפאה יכה תוינכתה תחא תכרוע - תינמרגב תנזור - ןיפיירג התיה 
ןושלמ קנפתהל הליחתה איה .םישופיחל יתפרטצה ףכית .התעד תוחפ אלו םסרופמ תוחפ אל היה היחא .היזיוולטב תומסרופמ 
'ובו הרטשמ ןימזי אוה זא הלגי הלעב םאש הרמא איה .הקינפ רהמ שיח רבע תנזורה ןיבל יניב ליחתהש ןמורהו ןפופאנ 
לבא תעבטה תא "אוצמל" יתבשח עגרלו דחפל יתלחתה רכו .תיתחפשמה סעטנוחה תתקיבב םיפתושמה םיעוציל 
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יחמק תידא 

ךותב היתאבחהש תעבטהו ירחא קיזחה הרחה םימולהיה ץונצנ 
יכשא לע הצחל ,ינותחת יתאפבש תיביטקפד ליטסקט תינפת 
!ןולב הזיא רבכ הרביח איה אוהש ריאו הלילח רזוחו הילע םהו 
םייתניבו תרחמל שגפיהל ונעבק .יתוא דבעידבו התוא עיגרהש 
יכושח ייח תעבג איה אולה ,העבגה הלעמב ץר ימצע אצומ ינא 
.שמח ןסמומ בוחרב רשא לוכי לבה יניד ךרוע לא רשייה ,אפרמה 
סונימ הב דבכתהל הייוארה םיקרמ תסיפח ידיב שילשה אוה 
ימימ תא בוש ליטהל דמוע ינירהו .םלתשמ וניאש עשפד תיבר 

.הקושתה תילולשב יתייצקרא 
.הטמה לע הידגב םע הבכש איה םעפה 

.רתוא תוארל הצור אל ינא .רהמ הפמ עסו תעבטה תא ריזחת 
!ךולכל 

בגא .תנווכתמ איה המל ןיבמ אל ינאש ימצע תא יתישע םדוק 
טאל טאל יתלחתה ןכ רחא .דחפה קור תא תוריהמב יתעלב ,ךכ 
הלחתהב .תעבטה תבינגב יתוא המישאה תאזה הנוזה .ןיבהל 
'וכו רבכ התוא יתרכמשו רחואמ תצק הז וישכעש הל רמול יתיצר 
הדומ ינא ירה הזב יכ ינויגה אל הזש ימצע תא יתספת ךכית לבא 
ינפו יתעדב רכוח ינאש דעו (?תעבט הזיא) תעבטה תא יתבנגש 
דחא דעצ יתוגוסנ ,התנווכ המל ןיבמ ינא יכ טא טא תולגמ 
תועבטה תא רייצ ינא .יתרמא !ךולכל תכיתח .עזעוזמ הרוחא 

.דרויו הלוע הלש הזחהו הריווחמ איה .הקיתש !הנוז ?ךלש 
בהוא ינא .רקויב הז דעב ימלשת תא .תודעור ידיו רוויח ינא 
ךל יתידוה קר ינא .ךלש תעבטב יתעגנ אל ינאו .רמוא ינא .ךתוא 
יל הביאכה איה יכ התוא תדרוהש תמיא לכ יבל רתסב 
יתבנג יגאש רמולו םויה אובל לבא .דיה לכב השמתשהשכ 

,הנה יאוב .המוקממ הזז אל איה .הנה יאוב ?בנג ,ינא המ ?התוא 
קפסה ינצינ תא ריגסהו תצק זז הלש ףוגה !ךל רמוא ינא 
ירי תתיכ ומכ ,זאו .תוארל יתיצר הז תא קר .םסרכמה 
טקלאב םלועה ףולא ,דחא שיא תב הלוחכ היחוויד ,תיטסישאפ 
- קוטסווידאלו ,םיקקפה ירדח ףגא ,ידגנ לוגיר תקלחמ ,תודור 
ירכזת תא ,ןיפיירג ,הזה עגרה תא :תועתלמה תא הב יתצענ 
ךדגנ םירמ ינא םייתעש ךות ,תעמוש תא ,םייתעש ךות .חצנל 
הביד תאצוה לע העיבת ,העינמ יווצ ,ןיד יכרוע לש הדקיראב 
תייפוג ססונתת םיחצנמה טוטרמסו העינכה לגדב ,לכה לעשכ 
תא !?םינידס לש ילילפ יוהיז הז המ תעדוי תא !ךיחא לש רמצה 
הארא ינא לבא !!!תעדוי חטב תא !?הביד תאצוה תאז המ תעדוי 
תוימשיטנאה !ילע ךלש המהוזה תא ץירפשהל תוסנל הז המ ךל 

!ידוהי הז המ ךל הארא ינאו - המלתשה אל םעפ ףא 
הכרע עגר ינפלש תרבגה .םייניעהמ הל וכפשנ המיאהו דחפה 
,וא .התעבו דחפמ הצווכתה ,תיאבצ הדירפ תדעורה יתייווג לע 
דחפה לזונ הל לזנ .םייניעהמ הל לזנ המ בטיה יתרבה ,ןב 
תא ולביקו .יתוא דיחפהל וסינש םדא ינבמ םהל לזונש זכורמה 
רתוי התוא ןייזל קשח יל היה וישכע אקווד לבא .לופיטה 
?יתוא הצור תא .ףסכ םלשל ילב תוצירפ הז גונעתה איש .דימתמ 
יתדרוה .היטבמאל יתסנכנ .םש ךלהש המ תמועל ספא הז יכב 
תא הל יתקשיפ .היחא לשו הלש .םיקולחה ינש תורוגח תא 
יתמרה וישכע .הטמה לש לגרל הילגרמ לגר לכ יתרשק .םיילגרה 
יתש תא וב יתרשקו היחא לש קולחה תא יתלגלג .תצק התוא 
ינפל ןנחתהל הילע יתיוויצו הב יתלכתסה וישכע .רוחאל הידי 
ירבדבו תודגאב יתוא ביהלהל .היפב תונזל .התוא קופדל אובאש 
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יחמק חידא 

"םלהכ לופיט ומכ יי 
ןוירוג-ק אודע לע 

הווקתלו השקבל ןוירוג-וב לאונמע ויבאל תפרטצמ ינא וז המישרב וכרד תא .ןוירוג-ןב אודע יערו ידידי לש ותומל םינש 15 ואלמ הגש ■ך 
 I I םינאמור ינש תללוכה אודע לש תיתורפסה הפוסאה תא רואל האצוהל םגרית 17 ליגב :ריעצ ליגב להה יאזחמו רפוס ,םגרתמ ,ררושמכ,
ןמוי יקרפו תורגיא ,הזורפ יעטק ,םיריש ץמוק ,("ששב תומי ימס") הזחמ ןורטאית תנמזה יפל ,ןוסרדגא טרבור תאמ "היטפמיסו הת" הזחמה תא 
םירוסי ךרדל המגוד שמשל היושע וז הפוסא .(רתויב יטרפה תוברל) המ ועדי םה" תוזחמה תא הז ןורטאית תנמזה יפל םגרית ןכ-ומכ :להואה 
היזוליאל תולתלתפה םיכרדל לשמ שמשת ןמזב ובו תישיאו תידוהי 13-ןיגולרואב .סורק ילרוובל "דחא רהנ דוע"ו ילסגגיק ינדיסל ".םנוצר 
לופיט ומכ .םלש רוד לש טויסלו היזהל ןוחכיפלו תומימתל ,היזוליא-הדלו ,ופ.א.א לש רישל קירבמה ומוגרית םסרופ ,יקסנולש םהרבא לש ותכירעב 

.םלהב איצוה אוה .ריפסקשל "ינשה דרא'ציר"ל ומוגרת יוצמ םיבותכב ."ברועה" 
םשב רזאל .ד לש המישר העיפוה 1973 תגשמ "םינזאמ" תרבוחב ."תאלפומהו הקותמה" יתורפסה ונמלועב הרעס ונמזב ררועש ןמור רואל 
mens rea in" תרבוחה תאצוה םע ותומ רחאל המישר)"בימ לש ודכנ" ךותלו םינמורה ךרד םוגרת ןמל תיתורפסה ותדובע לכב ליבומה טוחה 
רחואמ םינש 15 הנהו ("אירב ףוגב תמשאנ שפנ" - "corpore sano ויה לאוגה תוומהו רדוק שואי .דחפה ,המיאה ,תוומה אשונ אוה ויריש 
.רגסנ דחא לגעמ .1987 "םינזאמ" תרבוחב אודע עיפומ בוש רתוי ומצעל ,'תומדא לע רזכ' היה הלא תושוחתו תובשחמ ךותמ .ותדובע ירמוח 
.ישישה םויב ופסא תוומהו א"תב דחא ישיש םוי ירהצב הלחה ונתורבח .ותביבסלו 

.רגסנ ינש לגעמ הברה ותואיקב ,תירטאיכיספו שפנ ירפסב ,האופרב ותוקמעתה 
.ול אצמנ אלש ,ושפנל רוזמ ושפחב ךלה םהב ךרדה ינמיס ויה תופורתב 

גפכ אודע ךלה וילעש קדה לבחה היה םלועה ןמ תוקלתסהה ןויער 
יחמק חידא יחמק תידא .הכב וא קחצ םא רורב אלו הכיסמ תוטוע וינפשכ ןמוימ יאמימוט 

יתטשפתה .ךיראהל .טרפל .ראתל .שקבל שקבל שקבל .לאל חבש 
לכ ויה הירבד .הירמאב םיינזואה תא יל הטמיק איה .טאל טאל 
יתטשפתה .התמועל תיטתניס התיה ארטוס אמקה ,םירגמ ךכ 
.אובי יב רבאל הננחתהו תעבטה לע החילס השקיב איה .טאל 
תעבטהמ הז .!ףסב יסיכמ יתאצוהו ןועשה תא ידימ יתדרוה 

םע הנשה לש ןויזה תא וישכע הל ןתונ ינאש יתטלחה .יתרמא 
תלדה תא ריאשמו היטבמאל וישכע סנכנ ינא .!ףלא ףלאב שומיש 
,ילש הנוזה ימ !!םייכרבה לע :ךתוא עומשל הצור ינא .החותפ 

.תנזורה הקאנ ינא ינא ינא ?ימ 
ןוליינ תזירא סיכהמ יתאצוה םייסנכמה תא יתא יתחקל 
לש הרגאינ יתסנכהו ,תבגמ םע הלופמאה תא יתרבש ,תילירטס 

.ימינפ סקלטב טליט יל הרדיש ילש הרטעהש דע ןיבמיהוי 
תוגאדה .חורו םיאישנ .חורו םיאישנ .ןילרב לביטספ .זאו 
ויה םייחה לש םיינתמיאה םינקירוההו םוימויה לש תונטקה 
וחוכ לכבו ותמוק אולמ ףקדזה חוכ ברו אירב רבא .ויה אלכ 
רעש הנה .ריית ומכ .הייוצחה ריעה יבחרמ תא ץרפ ירטנמוקודה 
תוחירצה הנה .יפמקלוטסירבב םירהצה רחא הנה .גרובנדנרב 
אבב ילעו לכהו תוקפסהו ןידה יכרועו הבידהו םימולהיהו ףסכה 
.חורו םיאישנ קר לבא אצויו סנכנו אצוי בושו רצוע רצוע רצוע 
דע דע תעלעלמו תחווצ םזגרוא תסורפ תנזור תבכוש יל הטמלמ 
םע קשנה ילכ סולפ םיאולימה תוביטח לכ תא יתלטהש ומכ 
הוורעהו םימוזומורכה םע ,קדנוצ-סייהשא יעדרפצו םינשארה 
האנקה םירזומה תושגרהו תוספאהו באכהו םעזה הרבעהו 
תא השמ רישי זאו דחפה ןולדיחה הוואגה תמאה רקשה המקנה 
ודמ תוררחתסמ יתואירו םטמט יפות ומכ יתוקרו תאזה הרישה 

!ינ-וד-א וא .ןמחפה תצומחת 
ןכ ירחא םגו ןמז ןומה ירחא קר קספנ .קונית לש יכב ומכ 
הרשע תחא לש תיבר יפל .םישדוח השש דוע רחרחל ךישממ 

.הנשל 

 mm 54
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