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ימע 124,1998 

רירפש השמ 

יש בקעי קיתווה הרומה לש ינשה ויריש רפס והז 

יצבוק םסרפל - הארנה לככ - לחהש ,טיבש 

,ןושארה ויריש רפס)תואלמגל ותאצ רחאל םיריש 

ינפל אצי ,"םלועה םע ןתמו אשמ לש ומויס" 

,אופיא ,יהוז .(למרכ תאצוהב אוה ףא ,םייתנשכ 

הביתכה תמועל ,תצאומו הירופ םיריש תביתכ 

םיריש םסרפ םהב ,ותורחב ימי לש תיטויפה 

,"םעה לוק" ןותיעה לש תורפסל םיפסומב םידדוב 

.ןפ רדנסכלא ררושמה תכירעבש 

ןיא - טיבש בקעי לש םירצקה וירישב 

וריש - תחא המאופל טרפ) תודוקנ וא ,םיקיספ 

לע ערתשמה ,"97 טסקט"רפיה" המצועה-בר 

ןיאו הזירח םהב ןיא ,(הז רפסב םידומע העבראכ 

,םיקרפל ,םה םירישה ירוט .ינוט לקשמ טעמכ םהל 

םיתש וא תחא הלימ םיליכמ םה םימעפלו םיכורא 

לשמל)םיריש שי :םירודס םניא םירישה יתב .דבלב 

ןושארה תיבה םהבש (65 ימע ,"דלי ומכ" רישב 

הרושו םירוט השיש - ינשה תיבה ,םירוט ינש ללוכ 

,םיריש םנשיו ;ישילשה תיבה תא הווהמ דבלב תחא 

ירחא ,רקובב" רישה ומכ)ךופה םיתבה רדס םהבש 

תיב - ןיטולחל הנוש וא ,<88 ימע "ןושאר הפק 

.(45 ימע ,"רמולכ")םירצק םירוט 11 ןב דחא 

תא סחייל יושע ,הרישב לגרומ וניאש ארוק 

,"תיאזורפ הריש" לש םוחתל טיבש לש ויריש 

םה ךא ,ריש לש רכיה-ינמיס םהב שי םנמאש 

תועט ,יתעדל ,היהת וז .הזורפב םירישכ םיארקנ 

ירישב שיש רחאמ ,הז ןמוימ-יתלב ארוק דצמ 

תונויערו תונומת ,םייומיד ,ימינפ בצקמ רפסה 

.שממ לש םירישל םתוא םישועה - םייטויפ 

םינוש םה טיבש יש בקעי לש ותריש יאשונ 

םיריש ;ףונו עבט לע םיריש רפסב שי :םינווגמו 

םירע לעו הנשה תונוע לע םיריש ;םוקמהו ןמזה לע 

,ביבא-לתו םילשורי לע ומכ) תובוחרו תובורק 

היגולותימה ןמ תויומד לע םיריש ;*גארפו סירפ 

לע םיריש ;ך"נתה ןמ םישיא לע םירישו תינוויה 

הבוגת-יריש דצב ,הירטמואיגה יקוח ומכ םיאשונ 

תנש לע םירישו וסאקיפ לש םילספו תונומת לע 

רפסה לש ומש תורמלו ;אבה םוינלימהו 2000 

הבהאה יריש םיזכורמ - ("הבהא יריש רקיעב") 

ירעש 11 ךותמ ("םיבולש םילכ")דחא רעשב רקיעב 

לא תוסחייתהו םיזמר אוצמל ןתינ יכ םא ,רפסה 

.רפסבש םירישה 80 ןיבמ םיפסונ םירישב הז אשונ 

ליבוהל ררושמה הטונ םירצקה וירישמ םיברב 

הריכזמש ךרדב תוצרחנ תונקסמ לא ויארוק תא 

הזית ,םידוגינה תגצה לש הקיטקלאידה תא דאמ 

איהש ,הזיתניסב םתודחאל עיגהל ידכ ,הזיתיטנאו 

רוטב (םירישה ןמ המכב) תאטובמה ,ותנקסמ 

.וז הצובקמ ריש לכ לש לדבנהו ןורחאה 

(44 'מע> "המת הביתכ" רישב ,לשמל ,ךכ 

;הזיתה יהוז "ידי בתכב /םלועה תא בתוכ ינא" 

וז - "םלועה לש ודי בתכב /ימצע תאו" 

/ערלו בוטל" :הזתניסה האב דימו ;הזיתיטנאה 

רישב וא ."ףוס הל ןיאש הביתכ //המת הביתכ 

אל (הזית)ורבעש ימי" :(52 ימע)"ורבעש ימי" 

םיוסמ ןבומב ךכו" ...<הזיתיטנא> "יב םה /ורבע 

"תומלאל /ףסונ םוי ךלהמ ברקתמ ינא /םוי לכב 

(43 ימע ,"םימעפל")ףסונ רצק ריש .*הזיתניס) 

/ןוכנ" :תיפרגלט ןושלב טעמכ תאז םיגדמ 

/ךפהל םימעפל לבא /ךופה יל אצוי לכה םימעפל 

."לאמש איה ילאמש יארב וליפאו 

םיאשונהש הלאב דחוימבו ,םירחא םירישב 

ררושמה ליחתמ - ך"נתה ןמ תויומד םניה םהלש 

םדא לע רישב ךכ .הלילש לש החיתפ תורושב 

אל" :ארובה לא רבודה ,(13 ימע ,"םדא")ןושארה 

ןיא /אוה ילוק /יתארי; ןגב יתעמש ךלוק תא 

הריפסומטאב רבוע לוקה ,עודיכו "...םויה חור 

חור ןיאבו ,לוקה-ילג תועצמאב (לוקה-תוריהמב) 

.עמשנ וניאו רבוע וניא לוקה - (ריווא וא) 

םיליתו םיבר םיריש ובתכנ קחצי תדיקע לע 

םג ומכ <25 ימע) "יוסינ" רישב .תויונשרפ לש 

עוריא לא ררושמה סחייתמ ,וירחאש "טלקמ" רישב 

קתוש זאמ"ש ,וניבא םהרבא לע ותעפשהו הז 

"ומצע םע חחושמ ןמזה לכ /ויהולא םע םהרבא 

/הבוט הביש וז התיה אל /אל" :עבוק אוה .("יוסינ") 

... /וילא חורבל טלקמ םהרבאל ול היה אל / 

,םיוואל השולש אופיא שי .("טלקמ")"ובל ירוסיימ 

.הז רישב םינושארה םירוטה 3 תא םיחתופה 

אובי יכ דע")וניבא בקעי ןב הדוהי לע רישב 

הדוהי" םילמב ונב תא ךריב רשא ,(16 ימע ,"הליש 

קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל ...ךיחא ךודוי התא 

...םימע תהקי ולו הליש אובי יכ דע וילגר ןיבמ 

תכרב) ."בלחמ םייניש-ןבלו ןיימ םייניע ילילכח 

הנשמ - <8-12 ,ט"מ קרפ ,תישארב רפס ,בקעי 

תולימ תפסוה ידי-לע יכ"נתה טסקטה תא ררושמה 

ךישממ אוה רחאו "/ןיימ אל /ילילכח אל" :הלילש 

אלו .../לואשל ההת אלו" - ולשמ "םיואל"ב 

."םימד /םולה סר_ק יכ דע /אוה בער אל יכ /עבש 

לש ותרישב ףסונ דוסי אוה םזינמוהה ןויער 

וניבא בקעי לע םג בתוכ אוה ,לשמל ,ךכ .טיבש 

ללג ודבל /היה חיכ ריבכ" :(27 ימע ,"בקעי םלוס") 

ךאלמה ומע קבאנ םלש הליל /ראבה יפמ ןבאה תא 

חיכ אצמ אל ןורחאה ומוי דע /לבא /ול לוכי אלו 

םפאבש /וינבמ הלא תא ךרבלו םהל חולסל /ושפנב 

(תיסחי ,ךוראה)רישה תא םייסמ אוהו "שיא וגרה 

הבשחמו ףוג :היה םדא קר" :םיאבה םירוטה ינשב 

שפנ תלודג תא שיגדמה ,הז דוסי ."םלוסו /םולחו 

,םיפסונ םירישב יוטיב ידיל אב ,תלוזל וסחיב םדאה 

.דבלב לק זמרב םיתיעלו שגדומב םימעפל 

רישב לשמל)ןנוקמכ הלגתמ ררושמה םימעפל 

םדא תנומתב ןנובתמ אוה ובש ,33 ימע "ךתנומת" 

הכבמ ינא זאמ /- זאמ" :ומלועל ךלהש ריעצ 

לבא / /זומת ומכ /דימת ומכ ריעצ התאו ...ךתוא 

םה ויריש םימעפלו ("םייחל בושו בוש דלונ אוה 

ומכ)הפירח הינוריאב םיבותכ וא ,םייטסקרס שממ 

ובש ,23 ימע ,"וייח תודלות רוציק" ,ןיק לע וריש 

יפכ ,עוריאה לע תינרדומ תונשרפב ליחתמ אוה 

/ויחא תא חצרש רחאל" :ארקמב בותכ אוה םנמאש 

/םורמל ויניע לגלג ךכ רחא /םמתהל הליחת הסנ 

ליחתמ ןאכו "/יטמולפיד ןוכרדב הכז הרומתבו 

/עפשה ןרקו תמדקומ היסנפ םע" :ינוריאה קלחה 

/םיסכנו םייח תושעלו ליטל ץראב טושל לחה זא 

הנוב אוהש םג ורפס /הברה םיאצאצ דימעה ףאו 

דוע ארוק לכה ךסב /םיזגהל ךירצ אל לבא /ריע 

.<"ןיק /ומשב ןוינק 

םיריש ליכמ טיבש יש בקעי לש ויריש רפס ,ןכא 

אלא ,תוסחייתהל טלחהב םייוארה ,םיפסונ םיבר 

קפתסנ ,ןכ לע .ןאכ תאז השענ אל עצמה רצוקמש 

הז רפסב אורקל הרישה יבהוא לכל הצלמהב םויסל 

■ ."הבהא יריש רקיעב" קרו ךא םניאש םיריש 
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