
בושחב ,יגארטב תדחוימ תולכתסה התוא איה 
תובישחה ,תויגארטה לוטיבל תמרוגה ,יגיצרבו 
שי םוקמ המ אופיא ןיבמ יניא ?תוניצרהו 

ילידיאה לש האילפמה תונכשה ןיינעב חוכיול 
התוחכונ ןיא םא .(70 ימע ,יתרפאה) יגארטהו 
םשל הצוחנ ילידיאה םע תונכשב יגארטה לש 

סהל רשפא דציכ ,תילידיאה השגרהה תריצי 
רשפא דציכ וא ,תילידיא תולכתסה הב לכת 
וניא ומצעב יתרפאה ירהו ?הנממ םלעתהל 

תולרוטספה תא שממ לש הילידיאב האור 

.רפסה תליחתב ןהב ןדש ,תומימתה 
תפתה תא יתרפאה רקסש הריקסב הכרב שי 
תאז תוחתפתה תרכהש ,המוד .הילידיאה תוח 
.הב ץוקו הילא הנהו .קימעמ ןויד לכל הבושח 
אוה דחא רפס לש קרפ לכ יכ ,תנתונ העידה 
סיטירקואית לע םיקרפה הנדו .אשונה יקלחמ 
אשונה ןמ קלח ןפוא םושב םניא הטיג לעו 
הלאה םיקרפה ."יקסבוחינרשט לש הילידיאה" 
םמוקמ אמש .ומצע אשונה לש וניינעמ םניא 

.רפסה לש ופוגב אלש ירב ךא ,אובמב 
,דומילל שמשל יושעה רפסב ,היה יוארה ןמ 
סמה ןומיסב עובקה רדסה לע רתוי דיפקהל 
,לשמל ,האר) תורעהה לא םינווכמה םירפ 
שוהש רפס .(131 ,22 ,20 ימעב תורעהה ןומיס 
לבח ונינפלש רפסה ומכ הבר הדובע וב העק 
ענמיהל לק הכש ,תוינכט תואיגשב וב םוגפל 

.םהמ 

ואדנל בד 

תישונא הדועת 

ש השגרהל םימרותה ,םיירקיעה םימרוגה דחא 
תישונא הדועת דימעהל חילצה רפוה לאיחי 

*"הנבלה היישנב" ולש שדחה ןאמורב הלודג 
לע הגלבהב עקשוהש ,םוצעה ישפנה חוכה אוה 
ה לש וינפ תא תורישי ףושחל יעבטה ןוצרה 
לא השע יתורירש וצ יחמבש ,ינדורה רטשמ 
ילוטנ םידבע ירדעל םדא-ינב לש םיבר םיפ 

וא ךפהש ;שגרו הבשחמ ילוטנ ,ישיא ןויבצ 
םיטקניטסניאה קרש ,םדו רשב תורורצל םת 
,םברקב םישחור ןיידע םויקה ץפח תיראש לש 
דה לא םהיבכשמ ישגרדמ םתוא םיעינמ םהו 

בושו ,תורכל םהילעש תורעיל םשמו לכואה יר 

:תירבע ,ןאמור ,הנבלה הישנב ,רפוה לאיחי 

,ביבא-לת ,הנבי תאצוה ,דוהנש המלש 
 1972.

ילח רזוחו ,םיבכשמה ישגרדלו הליכאה ירדחל 
.הל 

רישי חרואב לפטל הברמ ונניא רפוה לאיחי 

יצמש ,תרחא הריפסל םיכייש וללה .םיצירעב 
ןמ םייומסה תוחוכה ןמ חוכ .תיאליטרע התוא 
תורעהב ,םשו הפ .לעממ הריזג ןיעמ .ןייעה 
תמייק לכה תולככ .עקרה יזמר םינתינ רושיק 
תודבועה לצא יוצמ ונימי ןב ארוקהש ,החנהה 
"לודגה חאה" לש ורטשמ ביטו תוירוטסיהה 

ונל ןיינע דימת .םיברב עודי םג עודי היסורב 
לע ויתובוגתב ,ימינפה ומלועב ,דיחיה םדאב 
םדאה לש ובצמ תא .עלקנ ןכותלש תוביסמה 
ןוקית" לש תונחמ םתואל םידחוימה םיאנתב 

.רפוה לאיחי ריאה "הדובע תועצמאב 

מנ םירבדה .וירואיתב למסל ןווכתנ אל אוה 
,השגרה תשבגתמ ןכ יפלעפא .םתיווהכ םירס 
םדא לכ קלוח ףתושמ ןויסנ לש תמיוסמ הדימש 
תוחפ םידעוצ ונלוכ .תונחמה יריסא םע ינרדומ 

ונאש ןיבו םישבוכ ונאש ןיב .ךסב רתוי וא 

ונאש ןיבו םידמב םיתרשמ ונאש ןיב .םישבכנ 

ענה ודי .והשלכ יטארקורויב גרדימל םיפופכ 
לדבהה .ונייח תא תנווכמ ןוגריאה לש תמל 
לע ףיקשהל ונל תנתינה תוריחה תדימב אוה 

.ונתוא בבוסה לעו ונמצע 

- מ ש .תונחמה יריסאמ תלטינ בושחל תוריחה 

הנכסל עדומ ,ןאמורב תיזכרמה תומדה ,ן ו ע 
העשב יכ ,עדוי אוה .םירוהרהל תורכמתהבש 
ןאכל רבעמש המ לע םירוהרהל ספתנ םדאש 
םויקה תמחלמב ותדימע חוכ ףפורתמ ,וישכעלו 
יאנתב ,ןאכ .עגר עגר ,העש העש תכשמנה 

תוחוכ לכ — תונוזמה בוציק ,הדובעה ,רופכה 
תהל :תחא תילכת םשל םישרדנ שפנהו ףוגה 
ה הבשחמ .תנכוסמ תרתוימ העונת לכ .םייק 
ונא רשאכ קר .איה תורתומ תניחב הזמ תגרוח 
ל םייושע ונא ,הז רבד לש ותועמשמ םיניבמ 
ב םייורשה ידיבש תתמה הלודג המ ךירעה 

.ץוח 

,דיתע לעו רבע לע תובשחמל םוקמ ןיאש יפלו 
יסב ןוקיסקל .לודג םילמ רצואב ךרוצ םג ןיא 
הנוע ןתמעטהב תונתשמה ףודיג תולימ לש יס 
.המרונה ןאכ אוה הפה לובינ .םיכרצה לכ לע 
רתוי םיתעל ךכב תונייטצמ הנחמבש םישנהו 
לאיחי חילצה תאז לכ תורמל םאו .םירבגה ןמ 
פומ םלוע הנחמה ךותב ונינפל דימעהל רפוה 
םג ונממ רדענ אלש ,םיישונא םיסחי לש אל 
רפסמה לש ותנחבה תופירח ירה — ןודיעה 

.ודיב ועייסש םה ותרידח רשוכו 

הדימ-ינק י''פע הז ןאמור דודמל ןיא ,יאדוב 
ב הדימעמ הריצי לכ .םילבוקמ םינאמור לש 
ל שקבמש ימ .הלשמ הקיטאופ יהשלכ הדימ 
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אלו ,ומצע ןאמורה ךותמ ויגשיה תא ךירעה 
ןויצב קפתסי אל ,ץוחה ןמ םילואש הדימ-ינקב 
ואצי תוילאודיבידניאה תויומדהש ,הדבועה 
המב אקווד ןאמורה לש ורקיע .תושטשוטמ 
ישי הרימא לכמ רהזנ אוהש הזב ,רמאנ אלש 
,ךכ .תיטתאפל ךפהיל הז רשקהב הלולעה ,הר 
ה אוה רפסבש םילודגה םיעגרה דחא ,לשמל 

תריישל תופרטצהה ןיב הניד וב העירכהש ,עגר 

יה ןיבל הנחמה ןמ םיררחתשמה ןילופ יחרזא 
כהל .הנב יבא ,ירכונה שיאה לש ודצל תוראש 
ינורוב .תידוהי הדוקנ םג ןבומכ שי וז הער 
.אוה ינמרא הניד לע ותוסח שרפש ,אזדיק 
ולו ,יוכיס לע רותיו השוריפ ומע תוראשיה 
בו ,היבורק ,הירוה קיח לא רוזחל ,שולק םג 
הלגמ ונניא רפוה לאיחי .המע לא — רקיע 
עגר ותואב הניד לש הבלב שחרתה המ ,ונל 
רעשל ץוחמ םידמוע רבכ לכה רשאכ ,ילרוג 
המ-דה .הרפח ןיידע הניד קרו עסמל םינוכנו 
ה תמצוע לבא .ןועמש לש ויטבלב ןתינ ךכל 
ה לש םויסה יעטקב ונל ןתינה ישפנה ןויסנ 
לשב תחופ ונניא ,ינפגס ןונגסב םיבותכה ,רפס 

.רישיה רואיתה רדעה 

השכ ,םינפב ידיחי ראשיהל רבדה שוריפ המ 
רשאכ ךכב םישח ונא ,ץוחב םיאצמנ םירחא 
יא ומשש רווחתמ ,בראפנירג ,םיראשנה דחאל 
וינפ ,םוקמב דמוע אוה" .המישרב לולכ וננ 
ודגה תומוחה ויניעב טיבמ ,תונבואמכ תורווחה 

.תוריינה תא תוקיזחמה ,הינאו לש וידי לע תול 
רמה םה תוריינהש ,וילע המודו ,טיטרמ וטבמ 
ב אורקל ךישממ הינאו .הינאו ידיב םיטיט 
חושמה לעו החפשמה םש תא ארוק אוה .סעכ 

.(300) "ויבא םשו ומש וירחא אלמל רר 

,םויא עגר רפוה ונל רסומ הז קפואמ רויצב 
קר .דבלב ינוציחה רואיתב תלפוקמ ותמצועש 
שמ לע דומלל ןתינ ןועמש לש ויתובוגת י"פע 
טבמ תא ומע אשונ ןועמש .הידגארטה תועמ 
השענ םלועה לכו .ראשנש שיאה לש ויניע 

.םייניעל העש התואב 

ש ,םיעגר .רפסב םיטעמ םניא הלאכ םיעגר 
ונא היווה תיצמת תלפוקמ םהמ דחא לכב 
ללמ לש םעז תוצרפתה םינמזמש םיעגר .תיש 

,יניינעה רופיסה ךרד לע םיבצועמ ,ינשגר 
דקפמה לש םעז תוצרפתהל ונא םידע .שביה 
.המכשהה רחאל ובכשמ לע ןשי םדא הארמל 

תמ הנהו ,הצרא חטומו תוסגב ףרגנ שיאה 
עמרה ותואו .התיה םימלוע תנש ותנשש ררב 
בכ םינוילע תוחוכ ףחדב תרסמתמה עדש 
ולוכ רואיתה .הנחמה ידקפממ דקפמל לוכי 
תועירו הלודג תישונא הנבה ןמיסב דמוע 

.דועו דועו .תיתימא 

ןאמורב הזה ןאמורה תא דחיימה רבד שי םא 

יט תוגהנתה םינייפאמה םיטרפב אל ,ידוהי 
םייוליג שי הפ םג .ץוענ אוה םימיוסמ םיסופ 
שמה םידוהילש ,הרכהה תמייק .םיימשיטנא 
ךא .בושל ןאל ןיא ,הזה הנחמה ןמ םיררחת 
אוה .ידוהי ןאמורל ןאמורה תא ךפוה הז אל 
,רבחמה תא תפפואה הקומעה הנומאב ץוענ 

.לכה תוזח תאז לכב םניא וישכעהו ןאכהש 
עמ קיזחהל םעט שי םאש ,המומעה השגרהה 
ה תלצהב קרו ךא הצמתמ הז םעט ןיא ,דמ 
םירפוח לכהשכו .הנש דועל ,םוי דועל םייח 
לע םרענש גלש תונפל הפוס לילב םהירדעמב 

םה רוב אלא םירפוח םה גלש אל ,ךרדה ינפ 
מא .גרבמונ לש שרעה רישבכ ,רקשל םירוכ 
יב ןתנייש אלב ,םירבוע םימי לע םימי םנ 
ופ איהש םיעגר שי ךא .תאזה הנומאל יוט 
וביגו םיקזח עודמ ררבתמ זאו .תאצויו תצר 
תנ אל םישולחו םיפר עודמו וערכו ולפנ םיר 

.ןחבמב ודמעו וטטומ 
ריש הנושארבו שארב אוה "הנבלה היישנב" 

.ידוהיה םעה לש אלפומה הדימעה חוכל ללה 

.ורושיא תא שדחמ הזה רפסב לביק הז חוכ 
ש העשה עיגתו רוזחתשכו .רבעבכ ונימיב 

יפכ ,תידוהיה תוהמה רקח לע ונתעד ןתינ 
והי םירפוס לש םהיתוריציב תפקתשמ איהש 
לש ורפס לש ומוקמ םג יכ קפס ןיא ,םייד 

.םילועמה ויבתכ ראש ןיב דקפיי אל רפוה 
הזה ןאמורב האירקה הליחתמ יכ ,ריענ ףוסבל 
ה תונשדחה לשב תמיוסמ תוחונ-יא תררועמ 

ל םדא ךירצ .םגרתמה לש תרתוימה תינושל 
ה חדק"לו "םרזה"לו "םערה"לו "ץפמ"ל חינה 
,ןושארה דומעב רבכ וילע םיכתינה ,"הניש 
ש ,תישונאה היווהל טעמ-טעמ שבכייש ידכ 
תהה האירקה םע .רפסמה ותוא סינכמ הכותל 
יחה לש םצקועמ תולטונ תוראותמה תויושחר 
ל ךתוא תופחוסו םירתוימה םיינושלה םישוד 
וקוזיחל ךירצ וניא ובש ילאירהש םלוע ךות 

.יודבה 

ינרוגה םהרבא 

רזיירד רודואית לע שדח רפס 

תוצרא לש התועקתשה םע ,הנורחאה הפוקתב 
םעו ,קוחרה חרזמה םורדבש המחלמב תירבה 
וכה תומחלמ ,םיאמדאקאה יגוחב תודירמה 
ודג לש םניח רס המוד ,ןהב ךורכה לכו םיש 
פס .םירשעה האמב תיאקירמאה תורפסה יל 
תואבטציא לע קבא םילעמ ןודנול ק'ג לש ויר 
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