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תמה קיתווה בושייה אוה קיתעו ןשיש ומכ
ם ינימה תעבש תוריפ .שדוק־ירע ןתואב ררוג
ם יבורק רתויבו ,תרפוסה לש הבל לא םירבדמ
 הלא םיעטמ .הנאתהו ןומירה ,תיזה הילא
 ףא תמרותה ,תיצוקו תיעלס המדאב םייוצמ
ן ורדמב" .רופיסה לש הריוואל הקלח תא איה
ו הוסמחש ינפל ןייעמ םעפ וב עבנש ,עלוסמה
ה רופיס תא תרפוסה הליחתמ ,"׳תורוקמ׳ה
ן ורחאה הז ...ןמרולק לש ותיב הבצ" ,ןושארה
ו נופש תוסירה ראשה לכ ...וימדוקמ לדבנ
ן ומיר יצע ,םילולח תיז יצעו ,ונופ אלשו

ומס לפלפ יצעו החירפל םיפצמה םיינמגרא
־ םירופא הידב ,תירירווא ןאכ הנאתהו .םיק
ת דקרופמ איהו—םיכז־םיקורי הילע ,םיריהב
."םימה ןיע לע בלודכ ןאכ
ה תעבה תא ארירש הנשוש הלגמ וז החיתפב
 -חרזמ היחמצל ,יררה ,יארפ ףונל הרושקה
א לשו ונופש תוסירה״לו ,תקהבומ תינוכית
ת ורמל ,"םייררה" םה ףא םישנאה ."ונופ
ם היתויווח ,השקונ םרוביד :ינוריעה םאצומ
ת וישקמ רתוי תקנוי םתוגהנתה ,תועטוקמ
. םהיתונוכתו םייפא תוברמ רשאמ הביבסה
חרתההו תנווגמ םירואיתה לש תוילאירה
ת וררועמ ןהש םידהה ךא ,תומצמוצמ תויוש
ת א תטלוק הניא המדאה .ןהירחאל םיכשמנ
לגתמ םה ;הכותל םתלבקמ הניאו םידהה
־ מודבו םיקתוש םיעלסה .םירהה ןיב םילג
ל ש םלבסו םרעצ םיעלבנ ,םויו הליל ,םתיי
.תוירבה
, םיירויצ םה ארירש הנשוש לש הירואית
־ טקנה םינאתה לש הז רואית ןוגכ ,םייסיסע
ה נשיה ריעב םידליה" :םידליה ידיב תופ
ן ה דועב תוקוריה םינאתה תא םיפטוק
ם חור הרצק .ךרה ירסבה ןנבלב תודמוע
־ בי ,ועילתי ,ומיחשי םינאתהש דע תוכחל
ן יב לפרעכ ותישארש ןוגב וליגסי—וליח
ורה תופצפצה לצאמ דרויו ןנוצ ,םייברעה
 לא ,המועז םתעונתש םיתיז ינפ־לע תוטט
ם ימחו םימוח ןיידע ויתכריש שלופמ איג
ם וח לש וז אתווצ .םיירהצה שמש דוקימ
ת יחולחלו ,םירהה ןיב העקושמה המדאה
ה טמ תקקושו םירהה ןמ הרישפמה עלותה
א וה אוה—הארמ לכמ קיר םישוח ןדבאב
."תולוחכה־תולוכאה םינאתה בבג

  נוקמה תריוואב ארירש .ש ירופיס לש םדוס
  דטעמ הלילעה .םדאה לעו עבטה לע תפפוחה
י נפלש היתוללועל דבכ לקשמ ךא ,רתויב
י מינפה ןמלועב םידהדהמה ,וירחאלו השעמה
ר יעז עגר תספות ומכ תרפוסה .תויומדה לש
. ארוקה עדוי הרואית ךותמו הירוביג ייחב
ה מו הלעמל המ ,רוחאל המו םינפל המ
י בתוכ לש קהבומה םנמיסמ הז ירהו .הטמל
סמל םיקוקז םניאש ,םבטימב רצקה רופיסה
ף ושחל ידכ הליבונ וא ןמור לש הלודג תכ
.ןהיתומחלמו ןהירצי לע ,םהיתויומד תא

.8 .י

םייאמ ילע ןיש
ר פוסה ,םירדא ףסוי לש םירצקה וירופיס
י טסילאירה םרזה ישנאמ ,עדונה ירצמה
ה וורי םארוקו ןמא־טעב םיבותכ ,ינרדומה
ל והמ קד רומוה תויוקש ויתוריצי .תחנ
ת א ןה תוריכזמ ןתריוואב .בצע בוטרוקב
א וה םג שמיש םירדאכש ,בוכ׳צ ירופיס
, רפכה יינע :תויממע ןבורב ויתויומד .אפור
ת מגוד ,ריעבש "םינטקה םישנאה" וא
ו א ,הרטשמ־שיא ,הצורפ ,הפואה תיילוש
אמל יוטיב ןתינ םירופיסב .םיכומנ םידיקפ
ך ותמ םאו םירשימב םא—םיסומכה םהייוו

ה קינעמ ותביתכ־ךרד .םישעמב םתופקתשה
ה רואלש ,תיללכה הריוואל תובישח־הנשמ
, המגודל .תויומדה תוגהנתה תא ןיבהל שי

, הטורפה־רסח (.דקשמ ןימ) "סוסקרע״ה רכומ
ת ריוואמ עפשומ .רשגה לע ברע־תעל בצינה
ו ל םייולתה םיסטב וטאל שיקמ אוה ,ברעה
.וירחאמ
. םירופיסה ירוביג לע ארוקל עדונ הברה אל
י רקמ־ומכ עגר־תב הנומת חיצנמ רפוסה
ף רטצמה והשמ שחרתמ וב עגר .םהייחמ
י יח תא םינובה תוערואמה תרשרשל דימ
ד ממ תא םירדא שיחממ וז ךרדב .םדאה
ר יבעהל אוה חילצמ םג ךכ .ותריציב ןמזה

: םוגרת ; םייאמ ילע ךיש :םירדא ףסוי *
; ךמוס ןושש ר״ד : המדקה ; שומש היבוט
.׳ע 186 ; א״לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה
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י פל ,דדובו םיוסמ הרקממ רתוי ארוקל
.יללכה תא ףקשמ אוה ותועצמאבש
, תישאר .תוביס המכב ץוענ רומוהה רוקמ
ה וולמ אוה .רפוסה לש דחוימה ונונגס
ר קיעב ,תויחו הנינש יאלמ םייממע םייוטיב
ת וימוק תויצאוטיס ,תינש .רובידה יעטקב
, לאה לא םימויאבו תושירדב היינפ ןוגכ
ם ימימת תומולח וא ,םולכ־אל לע הבירמ
וימה תיפצתה־תדוקנ ,תישילש .רחש־ירסח
ל ש ורופיס תא רבודה רפסמ הנממ תדח
א לא ורוביג תא טטצמ אוה ןיא .רוביגה
ם לועל הרידח ךות ,ישילש ףוגב וילע רבדמ
ל וכיבכ תיפמילוא תיפצת־תדוקנמ ויתובשחמ
ך כ .רוביגה לש ותפשמ םייוטיב ץומיאו
.םילמל תינוריא המינ רפוסה רידחמ
־ ייח רואיתמ םתויח תא םיבאוש םירופיסה
י לב ,ריעה תוטמסב וא רפכב םוימויה

.םתופיל
ם ירצק םירופיס המכל שומש .ט לש ומוגרת
ל ע רמוש םירדא לש וטע־ירפ הליבונלו
ר תוי יכ רמאיי תאז םע .רוקמה לש ומסק
ת יממע הפשב שומישמ םגרתמה עתרנ ידמ
.םירדא לש וז ןוגכ תססותו
ף סוי לש ותריצי לע המדקה הוולתמ ץבוקל
ר ״ד תאמ ,תיברעה תורפסב המוקמו םירדא
.ךמוס ןושש
א רוקל ןה ,הנהמו תיאדכ ץבוקה תאירק
צמה לש ירמחהו ינחורה םמלועב ןיינעתמה
.המשל תורפסה בבוחל ןהו ,םיר

.ח .כ

תניתוכהו רועה
ר וביצל רכומ דלפלפא ןרהא היה הכ דע
, תיביטקפסורטירה הליבונה ןמאכ םיארוקה
ר חאלש הפוריאב םירוקע םידוהי הזכרמבש
ם ייחב זחאיהלו בושל םישקבמה ,המחלמה
ט סינויסרפמיאכ .םרבע תונורכזב םחליהלו

ד לפלפא חילצה ,תינוקאל תיריל ותביתכש
סמב תיתונמאה ותלכי תא חיכוהל המודמכ

/  דבוע םע ;תנותוכהו רועה :רלפלפא ןרהא *
1 ,םעל הירפס 6 6 .םידומע 1971 ;

ת א המלהש תרגסמ ,רצקה רופיסה תרג
ם לועה הלא םירופיסב .ולש יוטיבה תרוצ
. המילב לע דמועכו אוה ךירפ דימת ינוציחה
ל כ .םילועו םיפצ ,וב םיעקוש םירוביגה
ע קר :םינפ ינש ילעב םה תלוזה םע םהיסחי
. יוזה יתבשחמ םלועב וישרשש יתואיצמ
ל בקתמ ,תאז תמועל ,ולש שדחה ןמורה
ר ורב האירקה רמג םע .תגיוסמ תובהלתהב
 רצק רופיס םא יכ ןמור הז ןיא יכ ונל
ה מכמ תאזו ,הקדצהו ךרוצ אלל ךראתהש
:םימעט
־ לפא לש תוטלובה ותביתכ תונוכתמ תחא
ן אכ הכפהו םימדוקה ויצבקב הרכינש ,דלפ
י ומידה אוה ,הלעמב־ןושאר יזכרמ םרוג
. ירופאטימ דעי ויטפשמל שי .הרופאטימהו
ד יחיו־דחא יעצמא יומידה ךפה ןאכ ךא
. םילתפנ שפנ־ייחו תומצועמ תושוחת יוטיבל
ם יישיבג םייומיד לש רובצמ םרענו ךלוה ךכ
ל ש הריהב הטילק לע םידיבכמה תולאשהו

תמ יומידל הפוכת תוקקדזה לשב .הנומתה
 רויצהו ,םימזגומו םיצלואמ םיטפשמ םילבק
: ותרטמ תא איטחמ השחמהל לוכיבכ רתוחה
ם מסל הסינ אוהו ןוסאכ וילא דרי ביבאה"
 רבכ ןמזורג" :וא ,(69) ״הייתשב ונוסא תא
ו ליאו ,(79) ״וינפ תא הפיקה ותנשו ןשי

ה תע ומרז םילמה" ומכ רוגסו קפואמ טפשמ
ם ימעפ רזוחה ,(55) ״תלחוז תומימח ןימב
ת דלות אלא וניא ,תונוש תויצאירווב הברה
ר צקה רופיסה תולובג תא ץורפל ץמאמה
גר תויצאוטיס לש חותיפו הבחרה ידי־לע
.והותב הלועה ץמאמ ,תויש
ב גשל תואיצמה ןמ תעקפומ הנומתה םיתעל
־ ורט דמוע ידוה ןהוככ" :השועמ יטנמור
, הלעמ יפלכ תוטושפ וידיו [אפורה] יקסנוכ
. (75) ״ןתופיקש אולמב זא ואריי ויתועבצא
, ןכמ־רחאל ףאו ןכל־םדוק עיפוה הז רויצ
ה מוד .עיפוה ןבל שובלב שיא") 95 ׳עב
ודגב תכלוהה ןושלה .("וישובלב ןהוכל היה
י מוימויה דמעמה תא תמלוה הניא תול
־ כדמהו תימשגה ןתייווה תראותמ) רופאה
 רותב הוקתב תוכחמה תורקע םישנ לש תכד
ת יטתאפו תיגיגח העונתב .(םישנ־אפור לצא
י בג לע ,עובשב םעפו" :הנומתה תטטרושמ
ידוה ןהוככ .תולמעתה יליגרת ,תואלצחמ
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