
ןיחלמה לש ותומדל תמייוסמ היגולנא 
םמות לש "סוטסואפ רוטקוד"ב ןוקרבל 
רפמ הקידב אלל ,רמול יל השק .ןאמ 
רוכל תיתוהמ איה תאזכ היגולנאש ,תטר 
ישו ותנחבא רשוכ לבא .סארג לש ויתונ 

,ןאמורה תועמשמב בושח ץיש לש וטופ 
לש ותביש תעב יוטיב ידיל אב אוהו 
פוטל תונתמו ןוזמ איבמה ,ןזואהנלג 
בר הזיב-עסמ לש וללש ,דועיוובש סיר 
חאה םתשיגפ דמעמבו ,עושעשו-תותיחש 

.הנור 

דועיווה ךלהמב ןכל םדוק לטיבש ,ץיש 

וישעמבו וירבדב חשומ ,ונמז תורפס תא 

הינמרג לש לודגה הרפוסל ןזואהנלג תא 
סארגש יוהיזה והז .וירחא אבה רודב 

יהוז .ןזואהםלמירג םע ומצע תא ההזמ 
יהוזו דועיתה לש תישממה ותאצות 
יפל תינמרגה תורפסב היחה תרוסמה 

רעיכ ,רפוסה לש ודועי .סארג לש ותעד 
ילע לע רפסל ,ומצע יניעב םארג לש וד 
תמאה ךותמ םדאה-ינב לעו המחלמה תול 
יטאופ לש הייוויצ ךותמ אלו תימינפה 
םגו תולודגה תועווזה חכונל םג - הק 
■ .תונטקה תוחמשה ךותמ 
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ה לש ורופיס .לזמ-רב ,ןמסורג בלסידלי 
לע ,וטגה לע ,םירבח לע טרבור דימלת 
וה .בהל הדוהי :תיכיצמ .ללכבו הבהא 
.ב''משת ,ביבא-לת ,םילעופ תירפס תאצ 

ה לש ורופיס .לזמ-רב ,ןמסורג בלסידלי 
לע ,וטגה לע ,םירבח לע טרבור דימלת 
וה .בהל הדוהי :תיכיצמ .ללכבו הבהא 
.ב''משת ,ביבא-לת ,םילעופ תירפס תאצ 

,ןמסורג בלסידלש ךכ לע באוד בלה 
ןתנ ורידגמש יפכ ",ולש אלפנה ךויחב" 
הכזי אל ,רפסל החיתפה-תרעהב ןתנוי 
ארוקה לש הדותה-תרכה תא אורקל 
פס ,בוצעהו אלפנה ורפס לע ילארשיה 
- ותריצי בטיממ לפונ וניאש ,ןורחאה ור 
םיפי םירופיסו "ישארה בוחרב תונחה" 

היהש םושמ בר באכה ."הלכה" ןוגכ 
ןמסורג לש ותביתכ ךשמהב יגארט דוסי 
דוסי .1968-ב ןאכל הלע זאמ ,לארשיב 
דדומתהל הסינ ןמסורגש ךכב אטבתה הז 
תמדקומה ותודלי - תורחא תופוקת םע 
ונשב ריכה התואש לארשיו ,אסיג דחמ 
רבדה אבש יפכ - ךדיאמ ,תורחואמה וית 

ףועל" ץבוקבש וירופיס בורב יוטיב ידיל 
התיה אל האצותה ךא ,"תורובש םייפנכב 
םתוא קר ויה םישגרמו םיבוט .תחלצומ 
הליבקמ םתושחרתה תפוקתש םירופיס 
ה ימי רמולכ ,"ישארה בוחרב תונחה"ל 
ןוגכ ,היקבולסבו היכ'צב ינמרגה שוביכ 
"תוריחהו םיזווא תובקע" ,"ןתפאש" 
זא תאז יתנייצ ."םיינשל קבט הדש"ו 
יפ לע" :ץבוק ותוא לע תרוקיבב רעצב 
ןמסורג לש ותביתכמ ריכמ ינאש המ 
ל ונממ םגרותש המ לכ ינמוד יתארקו) 
רמואו זעמ יתייה ,(םירפסב ץבוקו תירבע 
ב ,תדחוימה ותוכיאב יוצמ ןמסורג יכ 
טל ןיאש ,ותביתכ לש 'תועבצא תעיבט' 
תוזוחמו םיאשונ םתואב קר - הב תוע 
קרש ךכ הארנ םהיתודוא לע רופיסהש 
יסב לבא .ךכ ובתוכל לוכי היה ןמסורג 
,תורחא תופוקת ,םירחא םיפונ לע םירופ 

ןמסורג בלסידל 

לע וירופיס לכב וא ,םינוש תונונגיסבו 
,דחוימה ומתוח שגרומ ןיא ,לארשי עקר 
'השוע' אוהש המוד םיתיעל .קהבומה 
התואב וכותמ קעדזמ רופיסה ןיאו ,רופיס 

."ובטימב ומצערלש המצוע 

ךכל החכוה ,ינמוד ,אוה "לזמ-רב" 
לש וייחב דוע ובתכנש ,הלא םירבדש 
,(1981 ראוניב רטפנ אוה) ןמסורג 
,"לזמ-רב"ב .ותריצי יבגל םיפקת םנמוא 
,ותמדקהב ןתנוי ןתנ ירבדכ ,האר ותואש 
,"ותודלי ימי לש תרגובמ הייחת וזיא"כ 
ןמסורג בלסידל תא בוש םישגופ ונא 
ארה היתונשב שחרתמ רופיסה .ובטימב 

טרבור .הינשה םלועה-תמחלמ לש תונוש 
ריעה ןמ הרשע-םיתש ןבכ רענ ,טוג 

רהל חרבומ-חלשנ ,הנמוה תיקבולסוכ'צה 
רובס ויבא יכ ,ראווגנוא הרייעל ,הירגנ 

רתוי חוטב הירגנוה ידוהי לש םבצמש 

רופיסה .לצניהל יוכיס רענל שי םשו 
ףא «םיתיעל ריכזמו ,הקסראקיפכ בותכ 
ייודיו" תא ,רתוי יתיצמתו ריהמ בצקב יכ 
.ןאמ םאמותל "לורק סכילפ ןקתפרהה 
רומוההו ,רופיסה לש רמה-זילעה ןויגהה 
עלקנ רענהש ךכב םיאטבתמ ולש רוחשה 
תיארנה ,תועלקיה לכו ,בצמ לא בצממ 
,בוטה ולזמב הפוסב תררבתמ ,ונוסאב 
- ויתונחתמ תחא לכ .הילכמ ותוא ליצהש 
תאב י'צנוט ותדוד לצא ,הנמוהב ותיבב 
הרזח ,טשפאדובב רהוסה-תיבב ,ראווג 

ינמרגה לייחה םע העיסנב ,ראווגנואב 
תועלקיהבו רסאמב ,החירבב ,לובגל 
החירבב ,ראווגנואב ינמזהרטיגל הרזח 
היוג הריעצ םע הרזחב ףוסבלו ,וטיגה ןמ 
,הנמוהל וריזחהל ויבא ידי-לע החלשנש 
לכמ רתונש דיחיה אוהש ול ררבתמ םש 

תחא לכ - הדמשהל החלשנש ,ותחפשמ 
חרב אלו הב ראשנ וליא ,הלא ויתונחתמ 
;הדמשהל חלשיהל היה ופוס ,חרבוה וא 
ראשנ הז דחוימ תוביסנ-ףוריצ בקע ךא 
.וידידיו וירכמ ,ותחפשמ לכמ דיחי ,םייחב 

ארוק ,חתופמ ןוימד לעב אוה טרבור 
תומש תולעב חתמ-תורבוח לש עבשומ 
תא תושדוגה ,םיקתרמ םיאשונו םירזומ 
רדנ-עסמל אצוי אוה המיעש ,ותדווזמ 
יטפואב ,חונה וגזימב ,ותודלי-מותב .ויד 
"תיקייווש" המינ התואב ,ולש תוימ 
ייתמ אוה ,דליכ רבכ וב תרכינש הביבח 
עלקנ אוה םהילאש תוערואמה לכל םח 
תרתונ ךכו ,תואתקפרה-רופיסמ קלחכ 
.תתחשומ אל ,תמהוזמ אל ,היקנ ושפנ 
יהז אל םג ךא ,םגפנ וניא ולש קדצה-שוח 
לע יונבש ,ותלובחת חוכו ותושקיע ,ותור 
ירפ ,תינואג האצמא ,םיהדמ רקש הזיא 
תפרההו חתמה תורבוחב הברה ותאירק 
ןמ ררחתשהל חילצמ אוה ךכ .תואק 
ידוהי לכ םיחלושמ ונממש ,יעראהרטיגה 
הנעטב ,אוה וליאו ,הדמשהל הרייעה 
הכוז ,םוקמל תועטב עלקנו ידוהי וניאש 
דקפמ ידי-לע הטיעבב שרוגמ תויהל 
ורופיס רשא ,הלועפ-ףתשמ ירגנוה ,וטיגה 
ררוע רענה לש תעדה-לע-לבקתמ-יתלבה 
לש ,תיאקפק ,תידרוסבא הדוקנ הזיא וב 
לע רתויב-לבקתמ-יתלבה רבדה תיישע 

.תעדה 

בלסידל לש ורופיסב םיסקמש המ 
רהה ,האלפומה תוינועבצה איה ןמסורג 
וניאש יקסראקיפה שדוגה ,תונינשה ,רומ 

ויהש םיבצמב םג תונהלו ןרקסל לדח 
תרדוק הרוצב םיראותמ תויהל םייושע 
הלועמו קייודמ רואית .רתויב תירזכאו 
,תויומד ,תושוחת לש תירופיס הניחבמ 
רופיס-טוח לע רוזש םיבצמו םיפונ 
רבד-ךותמ-רבד הלעמה ,והשמ-"יקייווש" 
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הלועשכו ,ינוציח םג וא ימינפ גולונומב 
- תעדה לע רתויב-לבקתמ-יתלבה רבדה 
רוביגהו ,העיתפמ תינפת הלילעה תלבקמ 
.וז הרוצב גהנש ינפמ אקווד הרצמ ץלחנ 
.הבוטל ולוגליג ףוס ,ץלחנ וניא םא םגו 
הרטשמה ישלב תא םטפמ אוהשכ ,לשמל 
,ריעצ סייכ אוהש םירובסה ,טשפדובב 

םיבואש םלוכש דושו תואקתפרה ירופיסב 
.ויתורבוחמ 

רופיסה לש ונונגיס ןייפאתמ דוע 
עתב ,ןושאר ףוגב ןתינה ,הזה םיסקמה 
,דחא דצמ ,•תויממעו תויתודלי לש תבור 
תדוקנמ וללה תואקתפרהה לכ תוראותמ 
ףס לע ,הרשעדכיתש ןב רענ לש וטבמ 
רתוי עדוי וניא לוכיבכש ,תורגבתהה 
לעו ,וייחב וז הפוקתב עדוי אוהש הממ 
המיאה לדוג תא ומצעל שיחממ וניא ןכ 
ךותבכ הב יח אלא ,הדמשההו האושה לש 
תוביסנה אלמלאש ,תואקתפרה-רופיס 
ךכבו)וכותל עלקיהל הכוז היה אל וללה 
ארה בוחרב תונח"ל הזה רופיסה המוד 

תא ראתל ןכ םג ןמסורג ליכשה ובש ,"יש 
חא תירונימ תיווזל דעבמ המיאה אולמ 
לדוג תא הניבמ הניאש הנקזה לש וז ,תר 
ידוהיה רוביצה ןותנ הב רשא הנכסה 
שמתמה םיגולונומב שי ,ינש דצמו ;(ולוכ 
תויממע וזיא רפסמה רענה-דליה לש םיכ 
לכ האלממה ,רומאכ "תיקייווש" ,תמסוק 
םייטנאקיפ םיעורא עפשב הקסיפ לכו ףד 

.ארוקה תא םיקתרמה 

םיסקמ רופיס תוושהל רתוימ אל ילוא 
ראתמש רחא ןאמורל ןמסורג לש הז בוצע 
יצה" - האושה תפוקתב דדונ דדוב רענ 

הז .יקסנישוק י'זי לש "העובצה רופ 
להקל קפסמ יקסנישוק יכ ןעוט ינא םינש 
רו תומילא לש היפארגונרופ ינקירמאה 
נאה ,םיחצורה םע תוהדזהל האיבמה ,עש 
ידכ יכו ;םינועמה םע אלו ,םינעמהו םיס 
הביתכ לש הנעטה ינפמ הז ורפס לע ןגהל 
אוה תישונא הלמח לש דמימ לכ תרסח 
היפארגויבל שרופמב םירבדה תא רשוק 
ופקות תא לוכיבכ באוש אוה ךכמו ,ולש 
יטנא תועווז תיישעת קפסל ירסומה 
תומילאה תצרעה איה התוהמש ,תירסומ 
וז הנעטל יתנמאה אל ידועמ .תיטרוורפה 
לש ותביתכב תיפארגויבוטוא תמא לש 

שיש הרורב השגרה יל התיה .יקסנישוק 
םג ומכ ,הז ורפסב ירקשו תחשומ והשמ 

הליחתמ התע .יתארקש םירחאה וירפסב 

ושקה המיענ-יתלב השרפ וזיא ררבתהל 
תונעט תועמשנו ,הקירמאב ותביתכב הר 

,ינש דצמ .וייח-רופיסב ףייזש םיפויז לע 
לש "ישארה בוחרב תונחה" יכ ןעוט ינא 
ש תולודגה תוריציה תחא איה ןמסורג 
םושמ אקווד ,האושה תפוקת לע ובתכנ 
היצסנסה רדעיה ,הבש ירונימה ןוטה 

רהתה ךרד תוארונה תא ראתל העידיהו 
רביגהש עגרב ,ישונאה רופיסה לש הד 
אלו ,הדמשהל הכילהה ינפל םידמוע סיר 

היגרוא ךפוה רופיסה ןיא ךכ .הזמ רבעמ 
,ארונה ונויקנב רתונ אלא ,תועווז לש 
םימלש םייח לש ,רועיש ול ןיאש בצעב 
;ץקהרק לע םיפושח עתפל םיבצינה 

.ץקה היה המ עדוי ארוק לכו 
בותכ ,"לזמ-רב" ,ונינפלש ןאמורה 
תחמש התואב ,העונצ תוינואג התואב 

;העטקיה לע םיימשל תקעוזה םייח 

יצמ לע ךכ-לכ הרוהט הרוצב בותכ אוה 
,םיאמטה תודוסיה הב ורבגתהש תוא 

לע בותכל חילצמ יקסנישוקש דועב 
לכ האמט הרוצב המוד םירוענ-םלוע 
,תירסומ הניחבמ ,תרהטמ הפוסש ,ךב 

רעמ םלוע ראתמ ןמסורג .םיאמטה תא 
האצמ אלש תדדוב הרוחב ,הנקז השא :יר 
רהתב ,עקרבו - וריעמ דדונש רענ ,ןתח 
,םרבשיה םרטב ,הלאה םייחה לש הד 
וז .יפוסה ןורתפה בצינ ,עשרה יוצמ 
■ .רפוסה לש ותלודג 
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םירופיס ,הלודג הדמחב ,ץישפיל הירא• 
,לימרת תירפס ,הדובעה דודג ימימ 

.ב"משת ,ןוחטבה-דרשמ 

םירופיס ,הלודג הדמחב ,ץישפיל הירא• 
,לימרת תירפס ,הדובעה דודג ימימ 

.ב"משת ,ןוחטבה-דרשמ 

המושיר תא העבט תישילשה היילעה 
תוכזב תילארשיצראה-תירבעה תורפסב 
הדוהי ומכ ,הדימעהש םירצוי רפסימ 

,ןייטשנכייר המלש ,יקצירטסיב ןתנ ,ירעי 
יווהל יוטיב ונתנש םירחאו ץלמ דוד 
תורושקה תוינושאר תויווחלו הפוקתה 
זחאיהל זע ףחד .ןתושחרתהל ךומס הב 
עינהש אוה תמייק תושממ תניחב שדחב 
רתויש ,תואיצמ בבודל וללה םירצויה תא 

התיה - תושממ רדגב ןכא התיחשמ 
רוחה לש !תוינושארו ,הלודג שפנ-תאשמ 
םירבחמה יניעב הרישכהש איה-איה תוי 

המ לכ .זא רבכ בתכה לע ןתאלעה תא 
לש םתווהתה לע זומרל ידכ ולו וב היהש 
יפכ ,רואיתל היה יואר ץראב םישדח םייח 
ורפסל המדקהב ץישפיל הירא בתוכש 
,"וידחי" תאצוה) "הפוקת לש התייווה" 
:ימינפה לוקה שחל וליאכ" :(1980 ,ם"שת 
שהל ונמצעל השרנש ידמ ונחנא םיינע 
ינש ידכמ ,ןיעב םיארנה םירבדה תא תוה 
ומכ סנאטסידה תלוגס תא ונמצעל לגס 

."בר ןהל שיש תומואה 
סחיב ץישפיל עבקש וז העיבקש המוד 
ינפלש םירופיסה ץבוקל ףא הפי םירחאל 
םג ולו ריתוהל אלש ןוצרה ןאכ טלוב .ונ 
ןיא ,תאז םע .חצנומ יתלב ןורכיז-לדב 
אל ובתכנש םירופיס ונינפל יכ חוכשל 

ךומס אלו תוערואמה תושחרתה תעשב 
תורוד ינש לש ןמז קחרממ םא יכ ,םהל 

.רתויו 

,אופיא ,םיעובט ץבוקה ירופיס תעבש 
ישנאמ ,בתוכה לש תונורכיזה םתוחב 
.הדובעה-דודגב רבחו תישילשה היילעה 

ץישפיל הירא 

רפסה לש היגלאטסונה ותרגסימ תא 
השולש" ושארב בצומה רופיסה עבוק 
רקוסה ,ןמפיל הדוהי ,ורוביג ."םירבח 
ךותב הלעמ ,חרופה קמעה תוארמ תא 
הפוקתל םיכיישה תוארמ ונורכיזב ךכ 
רהב הלועה לתפתמה שיבכהו ,תרחא 
לחהש םייחה ביתנל המודב" ויניעב אוה 
סמ אוה ןכיה תוארל השק םנמא ,ןאכ 
תויהל ,וב ךלהל הצור התא לבא ,םיית 
רענ ימי תא וב תויחהלו הז םוקמל בורק 
.(ש"ח - ילש תושגדהה ,8 ונע) "."ריר 
םיררועתמ רתויו םינש םישימח קחרממ 
לא םיזע םיעוגעג (?ץישפיל) ןמפילב 
ושעש םישעמ לאו תוערואמ לא ,םישנא 
םיעוגעגה .התיהש המל הפוקתה תא 
,םה םמשל םיעוגעג ,רמול שי ,וללה 
ייח םע תומיע לש האצות אל םניאו 
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