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.ביבא־לתב הלאירא

י לבקמ .גומלא תורו לאיזוע ריאמ ,ןמגרב רמת :םיסרפה ילבקמ סקטב וחכנ
ם ג וחכנ - ךברוא ירואו ילייא בקעי ,למס הואנ :םהירפס לע חבשל ןויצל הדועת
ד וד ,ןורקוש־ןירג הננר ,גומלא הלואג ר״ד :היה םיטפושה רבח .םלואב םה
.סנאיאפ

ת להנמ ,לאצנבנ הרוא ר״דה ,ךוניחה דרשמ ת״ילכנמ ,יחימע תימולש 'בגה :וכריב
.ם״ילומה תכרב תא איבהש תרמצ יבצ ר״דו הלאירא תיבב תוירפסה ׳חמ

ל ש םהיתוחפשמ ינבו םידלי תורפס יבהוא לש לודג להקב אלמ היה הלאירא תיב
ו לעפו ורכז תא הלעה רשא סוכרמ רזעילא ר״ד החנה סקטה תא .סרפה ילבקמ
ה דוהו ,סרפה ןתינ ומש לע רשא לייחה ןעמל הדוגאה ר״ויכו ררושמכ באז לש
. םלואב חכנש ,באז סרפל דוסיה יחינממ ,ןוסגרב ןושרג רמל תומח םילמב
.סקטה תא םתניגנב ומיענה םייתעבגב ןילי המלת ס״היב ידימלת

םייתעבגב ןילי המלת ש׳יע תויונמואל ם״היב ידימלת



רrע^א ר״ד :הח^

.םידלי תורפס יסרפ תקולח
2-ה הנשה וז ןתינ "באז סרפ" ו מרתש סירצויל 9
. ונלש םידליה תורפסל תועמשמ תלעב המורת
ם ינש 31-ר באז תדלוהל םינש 99 - הנשה
ד פס - ״רב יחרפ״ ררושמכ ןה ”םידליל רבד״ ךרועכ ןה תפומ שיא היה .ותריטפל
. ל׳יהצב ישאר ךוניח ןיצקכ ןהו - ונלש םידליה תורפסב לזרב ןאצ סכנ ךפהש
ם ירפוסה לש םירפסהו סרפב וכזש םירפוסה לש םירפסה תא בר ןיינעב יתארק
ן ווגמב םיקסוע םירפסה .האנה ךותמ האירק וז התיהו ,חבשל ןויצב וכזש
, קדצ בהואו חלקתהל אנושש דלי ,םירופיצ בהוא דלי ,האושב םידלי לע :םיאשונ

ת ומד הלעמה רפס ,הייתד הדלי לש המלוע תובכרומל יוטיב םינתונה םיריש
י רוחאמ לא םידלי ברקמה רפסו ודכנ י״ע בתכנש לארשיב בר לש האלפומ
.ןורטאיתה לש םיעלקה
.םהל יתימא דובכו םידליל הבר הבהא ךותמ םיבותכ םירפסה לכ
:תודוהל ינוצרב סקטה תישארב
-  לארשיב רעונו םידלי תורפסל רושקה לכ םע ההוזמה ,ןוסגרב ןושרג דמל
ם ידלי תורפס תעה בתכ ךרוע ,רעונו םידלי תורפסל רודמה להנמו ךרוע ,רקוחכ
ם יריחמב םיצלמומ םירפס תצפהל גאודה שיאהו ,האמה ןוילג תא רבעש ,דערנו

.םידימלת יפלא ברקב םילזומ
.הז דבוכמ סקט לש הייחנהה טיברש תא ילא ריבעהש יל אוה דובכל
ב יבא לת תייריעל .ל״ז באז ןורהא תחצנהל ןרקה - לייחה ןעמל הדוגאל תודוהל ינוצרב
, הלאירא תיבב תוירפסה תקלחמ תלהנהל דחוימבו ,תוברתהו רעונה ךוניחה להנימ -
.עוריאה תנכהב ועייסש ולא לכלו לארשי ידליל תוירפסה ןרקל ,הרבסהה זכרמל
.)בומיסא קזיא לש ןוטיליפ סוכרמ ר״ד ארק םירצקה וירבד םויסב(

קועימה זרכרכ. ידנד

ך רבל תוכזה תא יל קינעהש ןוסגרב רמל הדות
i  יכ ,החפשמ ךותבכ הפ השיגרמ ינא .הז םוקמב
|  התוא ןעמל דחי םידבועה םישנא ןאכ םיבשוי
__■ י .הרטמ
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י ל הארק ימא .םימיענ תונורכזו הלודג תוכז השח ינא - באז ש״ע סרפכ רבודמשכ
י דליל יתארק ינאו ,םינשה ךשמב ובהצ ויפדש רפס ךותמ יתודליב באז יריש תא
.באז יריש לש רתוי השדח האצוה ךותמ םידיש
.םדא :באז לש ורישב אטובמ דינהל הצורו השיגרמ ינאש המ לכ
)רישה תא תארוק(

החגאה ,תיבח ןבחא7 הבדטתט
 סרפה ילבקמ תא תכרבמו וז המב לע תדמוע ינא רשאכ תשגרתמ ינא הכש ידימ
.ןורהא באז ש״ע
י נשב השעמלו ,לייחה ןעמל הדוגאה ר״ויכ ןהיכ ,עודיה םידליה רפוס ,ןורהא באז
.לארשי ידלי לש אבאכ שמיש אוה םידיקפתה
ל עפמ ,םורתודישה לעפמ תא לייחה ןעמל הדוגאה המייק םידחא םימי ינפל
ם יבשוי ונא רשאכ הנש ידימ .ל״הצ ילייחל שדוק ויתוסנכה לכש בושח ימואל
ה תואל םירזוח ונא ,תומורתה תא לידגהל תנמ לע רוביצל תונפל דציכ םינדו

ס ייגתנש יואר ונלש םידליה תבוטלו ונלוכ לש םידליה םה ל״הצ ילייח :הרימא
ם יאירקמש - ונלוכ ״ םירוהה - ןכאו .םנעמל םורתת םהילע בושחנ ,הנשב םעפ
.וקב ונילע רמוש אוה רשאכ לייחה־דליה רובע םימרות ,הנישה ינפל רופיס דליל
.ונלוכ לש םידליה ,םידליה - ןורהא באז לש וייח תיצמת השעמל יהוזו
)סקטב תחכונ תויהל הלכי אל שובאד ׳בג(

ברטרטסח ׳חט ^הגט -

ס ״שת תנשל באז סרפ ילבקמ תא ךרבל ינוצרב
ם שבו תוירפסה םשב ,ופי־ביבא־לת ריעה םשכ
ת יב - ןויצ רעש תיירפס לש התיב הזה תיבה
.הינרפסו היארוק רוביצ לע ,הלאירא
ת א ונוימדב שדחמ תויחהל ארוקה ןמ תשרוד איה .ילאטוט קוסיע איה האירקה
א יה וילעש יכרעה סיסבה םע רקיעבו הלילעה םע תוהדזהל ,רבחמה לש ורופיס
ל ש וביל לא תווטל שקבמ רבחמה ותואש טוחה אוה הזה יכרעה סיסבה .היונב
ה ז םינוש םה ,הרואכל .באז סרפ תא וז הנשכ םילבקמ םירפס השולש .ארוקה
. םינוש ליג ינב דעי ילהקל םידעוימו תורפס לש תונוש תוגוס םיגציימ ,הזמ
לא קר אל ארוקה תא רושקל ,ולש וכרדב ,דחא לכ םישקבמש םירפס השולש
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.הלילעל רבעמש ךרעה לא אלא ומצע רופיסה
י כ ,יל הארנ .םדאה תבהאו ץראהו םעה תבהא ,יחה תבהא לע םירבדמ םירפסה
א וה .הז סרפ ארקנ ומש לעש באז ררושמהו ךנחמה לש ובילל םיבורק ויה ולא לכ
ו ז הנשב ,ותלבקל םייוארכ וללה םירפסה לש הריחבה םע בל לכב םיכסמ היה
.םידלי תורפסל סרפ אוה באז סרפ
 תמאב תוענכושמ ןה .םיכרע תוגציימ הלא םירופיסב תויזכרמה תויומדה
ה כרעהו דובכ תשוחת תוררועמ ןהו תוטבלתמ וא תוססהמ ןניא ,ןהלש תימינפה
.םיארוקה בלב
ך ורהו הבהאה ,תוריסמה לא הכרעהו דובכ םישח ונא ןמגרב רמת לש הרפסב
.ןולא דליה רופיסה רפסמ לא ןבומכו ,םירופיצה לא הניא הדודהמ םינרקומש
ת וגיהנמהו שפנה תולדג ,ימינפה ןסוחה תא םיצירעמ ונא לאיזוע ריאמ לש ורפסב
.םע לשו הליהק לש ינחור העורכ ובס לש
. האושה תוארונ ךותב תודרשיהה רשוכ לע םיאתשמ ונא גומלא תור לש הרפסב
ת ונשרפל םוקמ וא קפס םיריתומ םניאש םיכרע לע םירבדמש םירפס השולש
.לכשה רסומ םהל שיש םירפס השולש .תרחא
ה לאש ינמיס הביצמו םיסותימ תצפנמה ,תטבלתמה ,תינרדומ־טסופה ונתפוקתב
ת כרובמ העתפה םה וללה םירפסה ,םיילסרבינואו ,םיימואל ,םייתרבח םיכרע לע
.סרפל הייוארו

W

יבע ר״ע bv וברברב

,ידבוכמ
’ .! לש ותוישיא ללגב םיילפכ הלודג באז סרפ תחמש
; ■ ! ףילילצל שיגדמ ינאו וילילצל ונלדג ינאו ירודש ,באז
ד וע ,אורקל ונעדי םרטב דוע ויריש םע ונלדג יכ
. יב םידהדהמ ןיידע ולא םילילצו .םירישה תורוש לכ תא בטיה ונבה םרטב
. םיכוזה ןיב ׳ץראב םינושאר׳ תרדיסב ףסונ רפס יכ םג המכ יפ הלודג איה
, הלעמו םמכשמ םתשולש ,םיכוזה תשולש ללגב םג המכו המכ יפ הלודג איהו

.םהיתוריצימ תונהיל הלודגה תוכזה יל התיהש
ם ע׳ ישנאו ׳יבצךב די׳ ישנא ,םויה ונל איבהש ,לאיזוע ריאמ ךתושרבו ,םכתושרב
קר אל ירבד ירקיע תא שידקהל יתטלחה ,סרפב הייכז לש דובכה תא ,׳דבוע
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ב תכנ וילעש ,לאיזוע ןויצ־ןב ברל ךלש אבסל רקיעב אלא ,ריאמ ,תבתכש רפסל
.רפסה
?לאיזוע ברב אקווד קוסעל יתטלחה עודמו

־ ישבול ןיב ,תופיכ־ישבוח םניאשו תופיכ־ישבוח ןיב םיעורק ךכ־לכ ונאשכ ,םויה
, תרקדזמה ותומד תא תוארל אלפכ ,שובל ירסחו ןינועבצ־ישבול ,םירוחש
-  דחא שוברת :רתוי ןוכנ - תחא הפיכ .לאיזוע ברה לש ,םימש־תפיכב השובחה
־  םיינוליחו םיקודא־םייתד ,םידרפסו םיזנכשא ,םיקיתוו םילוע :םלוכ תא דחאמה
.)"םיישפוח" :םמצעל אורקל ודיפקה םימי םתואבש יפכ ,וא( םיקודא
ם ישדוח המכו הנש םיעבש יפל וגגח ,הנושארה תירבעה ריעב ,ביבא־לתב ,ןאכ
ה ז תדלוה םויו - ותדלוה תא וגגחשכ .לאיזוע ברה לש םישימחה ותדלוה םוי תא
ב רה םק - תונברהו ביבא־לת תייריע ,ימואלה דעווה ידי־לע בלושמב ןגרוא
:רמא ,רתיה ןיב .לארשי יטבש ןיב םיסחיה תלאש לע רבידו לאיזוע
ד רפס תנידמ אל .הלא םילדבה ןיבמ ינא ןיא .תויזנכשאו תוידרפס לע ןאכ ורביד"
, וז םייח תרות ,השודקה ונתרות אלא ,לארשי־ילודג ונל ונתנ זנכשא תנידמ אלו

ן המ ,זנכשאלו תפרצל דרפסמ ,דרפסל לבבמ ,לבבל לארשי־ץראמ ונמיע התלגש
ם יה ןמ םילצפתמה םילחנל םימוד הלא לכ ...דועו דועו ,הטילו ןילופ ,היסורל
י תלב םיערקש איה יתפיאש .המואה תודחאל הנותנ יתעד לכ ...וילא םיבשו

ב ושנ ונלוכו ,שדחמ וחאתי ,יתולגה רוזיפה תמשאב ונחרכ־לע ורצונש ,םייעבט
י אנגה תילכתב ינא הנגמ .דוריפה תא האנש תילכתב ינא אנוש .דחאה ונרוקמל
־ םיחא“תבש תוארל ינא ףאוש ...תדה הווסמ תחת השעכ אוהש דוחייבו ,דוריפ לכ
ם ולשה תודוסי ןה תעדו הרות ...תורפסה הדשבו הדובעה הדשב דחי״סג
."תודחאהו
ם יסובוטואה“תפמ וב ,םיקימעמ םייעבט־יתלבה םיערקה וב רודב םייוצמש ,ונא
: הלוגה תפמל ךכ־לכ הדומצ ןיידע ,ןבר תיב לש תוקונית םיעיסמה םיבוהצה
ם ידיסח יאצאצו םיאטיל יאצאצ ,םידרפסו םיזנכשא ,תדה־םשב ,דוחל םיעיסמ
י דימלתו הקדובולס ידימלת ,ץינדיו דימלתו רוג ידימלת תא דרפנב םיעיסמ
ם יקזחמו םינושה תורייעה ןיב תוירוטסיה תודרפה לע םירמוש - הרוגידס
ל ש דחאמה תמאה־לוקל בטיה בישקנש יאדכ ־ םודרוסבא דע ןתוא םימיצעמו

.לאיזוע ברה
.וילא ברקמו רודל בורקה ןפואב .בר ןורשיכב ורפס תא בתכ ריאמ
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גומלא הלואג ד״ד :הארק

ה דע" .תץגעהל ם^טע^ה ^י7ע<
s r!:הדע^ד ״ j i n
h עסעה w* םע

י שיאה ורופיס אוה סבלא םע ילש עסמה רפסה
 ,תססובמ תידוהי החפשממ רשע ןב דלי לש
ה ייח תרגשמ הרקענש ,הינמרג תבשות
ו לעש ,םיצאנה תופידר בקע התוולשמו
ל ע וחלשנ םכלא ןטקה ויחאורפסמה - תורצה וברתנשמ .וז עראב ןוטלשל
ה צרפ הרהמ דע םלוא ,םליצהל ידכ ,תפרצב יחש רמומה םדוד לא םהירוה ידי

י נש לש ךורא םידודנ עסמ לחהו םינמרגה ידיב איה םג השבכנ תפרצ ,המחלמה
ץ מוא ןטקה סכלא .דרפנב רתסומ םהמ דחא לכשכ ,םאו בא אלל ורתונש ,םידליה
ר פסמה וליאו ,ידוהי אוהש הלגתי אל וז ךרדב יכ וויקש ,הדודהו דודה ידי לע
ת קהלל ףרטצה אוה ךכ רחאו הווחב רכיא לצא לעופכ דובעל הליחת חלשנ

.תרתחמ שיא אוה השארב דמועה יכ ררבתהש ,םידדונ םינקחש

ת וארומ תא םידרוש םידליה ינש " ופסנו ץיוושואל וחלשנש ,םירוהל דוגינב
.לארשי ץראל תולעל ףוסבל םיחילצמו המחלמה

ל וכש לש העירי ללוגמ אוהו ,רתויב השקו הלפא הפוקתב קסוע רופיסה יכ ףא
א רקנ אוהו ויתורוש ןיבמ הלוע תורדק לש השוחת ןיא אלפה הברמל ־ לבסו
ד לי לש תומימתה ויניעב ףקתשמ אוהש יפכ ,תקתרמ הקתפרהכ ,חתמ רופיסכ
.םימוצע םירגתא םע דדומתהל ץלאנו ונמז םרט רגבתהש

ו איבהלו ול גואדל ,סכלא ןטקה ויחא תברקב ראשיהל רפסמה-דליה לש ותושיחנ
ת א םייקמ אוה - ןכאו .הלילעה לש ינשה טוח איה ,םיחטבמ ףוחל ףוסבל
.האולמב םתדירפ םרט ומאל ןתנש החטבהה

ה ז רפס להיתוארומ לע האושה תפוקתב תקסועה ,תירבעה םידליה תורפסב
, תורצה לכ ףא לע .ולש תימיטפואה טבמה תדוקנב תידוחיי השיג לעבכ טלבתמ
. הרהנמה הצקב רוא שיו הווקת שי - םיישקהו ןדבואה ,לבסה ,באכה ףא לע

ב ואכו השק אשונ םע תידוחיי תודדומתה לע ,אילפהל המוקר תיתונמא הריצי לע
ה טילחה ,תחאכ תולעפתהו תוהדזה ררועמה ,ומצעל קתרמ רופיס תיינב לעו
.ס״שת תנשל באז סרפ תא גומלא תורל קינעהל םיטפושה תדעו

:םותחה לע ונאבו

ןורקוש־ןירג הננר סנאיאפ דיוד גומלא הלואג ר״ד
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.סיד הדו^ה הבד
ל ש רעונו םידלי תורפסל רודמה ישנאל הדות
ה נשה באז סרפב םיטפושל הדות ךוכיחה דרשמ
י רפוס יתימעל הכרבו ,החנמלו תוכרבמל הדות -

ר ודמה תכרועל תדחוימ הדות .רעונהו םידליה
, דחואמה ץוביקה תאצוהב רעונו םידלי תורפסל
ן יבש האצוהה ידבוע לכלו רפס הנוי תרפוסה
ה ביבא יתדידיל תדחוימ הדות ףוסבלו .בר דודיעלו ישיאו םח סחיל יתיכז הילתכ
ה בישחמ ינאש סכלא םע ילש עסמה ירפס בתכנ היה אל איה אלמלאש ןורש
ל או וילא רוזחא דועו ,םירפס םסרפל יתלחתה זאמ יתבתכש םירפסב בוטכ
ה זמ דואמ יתוא דירטמש והשמ לע רבדל הצור ינא הליחת לבא .ותביתכ תוביסנ
ם יארוקה תוטעמתה איה היעבהו .םירפס תאירקב רושקש המ לכב בר ןמז
.םירוענה ליגב רקיעבו
ם יצוציק לע בויא תורושב םיעמוש ונא ,םיארוק ןיאש ךכב יד אל וליאכ ,הנהו

ה שלחהה לש האצותה .םינוכיתב תורפסה ידומיל לוטיב לעו ך״נת ידומילב
ל וסיח איה םיטסינמוהה תועוצקמה םעפ ול ונארקש המ לש תאזה המויאה
ת בשוח ינאו ,םזינמוהה ןמ שאוויהל רוסאש ,הנימאמ ינא תאז לכב .תוברתה
ת חא .עורה דגנ קבאמב עייסל ידכ וחוכב שיש ךכב ןימאהל םיבייח ונחנאש
. ןיינעב ביחרא אלו לכל םיעודי םירבדה .האירקה איה םיכרעל ךוניחב םיכרדה
י ל התיה ,הוקת־חתפב לארשי־חצנ תונבל יתדה רפסה תיבב ׳ז התיכב יתדמלשכ
ר פס ונל אורקל הרומה הגהנ ,ןורחאה רועישב ,ישיש םוי לכב .יתצרעהש תכנחמ
, הירפסב ופילחהו םירפס וארק ,רתוי ימו תוחפ ימ ,התיכב תונבה לכ .םיכשמהב
ר ועישל ,ישיש םויל םיכירדב תופצמ ונייה תאז לכבו .וזמ וז םירפס ולאש וא
ת וגונעתה דחא היה הז .ונינזואב הארק הרומהש רפסה ןמ ףסונ קרפל ,ןורחאה
.דואמ יגיגה גונעת ,תבש ברע לש גונעת ,ונלש םילודגה
ה ביבא יתדידיל תודות בתכנש ,סכלא םע ילש עסמה ירפס לא בושא התעו

ם יתפרצה לש םקלח לעו ישיו לע רופיסה תא הנושארל יתעמש הביבאמ .ןורש
ם דוק םג ךכ לע לפרועמ גשומ יל היה ,ןבומכ .תוומה תונתמל םידוהי חולישב
י תבשח ינאו ,הלש רופיסה תא יל הרפיס איה .ישיא רופיס תעימשכ ןיא לבא ,ןכל
ת ונורכז ןמל אוצמל יתלוכיש רבד לכ יתארק .בתכה לע הלעויש יוארה ןמש
ם יחכשנ הירוטסיהה ירפס תמאה ןעמלו .הירוטסיה ירפס דעו תוישיא תויודעו
י תוא החקל ףא םימיה דחאב .ןורכיזב םיתרחנ םיישיאה םירופיסה לבא ,רהמ
שמש תיב ןיב םש יא תפרצ ידוהי רכזל הלודגה הבצמה תא תוארל יתדידי
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ז א הרופיס תא .היררה תומש םג םהיניבו הילע םיתורח תומש יפלא .ה״לה ץוביקל
ר תוי הארנכ ילע דיבכהש הזה לוכסתה ךותמו ,םייתניב ,םסרפל היה רשפאש
ם ידלי לש תולרוג ירופיסל תועדוותההו הבורמה האירקה ךותמו יתרעישש הממ
ם יכירדמ לע םירופיס ,םתרתסה ,תונחמה ךותמ םתאצוהו םתלצה ,דבל ורתונש
, םירחא תומוקמבו קסאומב וללה םיבוזעה םידליה תא דמלל וגאדש םיידגא
ת מאבו ,סנ ךרדב ומכ ,דלונ הלאה םירופיסה ןמ ,ולצינש הלא לש םתלצה רופיס
  וחלשנש םיחאה ינש ןיווראר סכלא לע ןיטולחל ינוידבה רופיסה ,ךיא תעדוי יניא
ם תיבמ ,ופאטסגה ידי לע רסאנ םהיבאש רחאלו חלודבה ליל רחאל סמא ידי לע
.רצנתהש החפשמ בורק לא תפרצב גררבסרטסל הינמרגבש הזיימרווב
ם ייחב תוראשיה לע קבאמ לש רופיס םגו תואקתפרה רופיס םג אוהש רופיסה
ם א םגו ,תמא ולוכ לכ לבא ,יחומ ךותב דלונש רופיס ,יבלמ יתידבש רופיס אוה
ל ככ םיבר רעונ ינבו םידלי ותוא וארקיש הווקמ ינאו .היה יאדווב ,היה אל
ל בא ,ונמע תודלותב הזה■ קרפה לא ועדוותיש יוארה ןמש תבשוח ינא יכ ,רשפאה
ר ופיס אוה ,םירחא םירופיס הברה ךכ ךכל דוגינב ,הז רופיסש יגפמ רקיעב
ת ונבל היינש תונמדזה םילבקמו םילצינ ילש רופיסב םיחאה ינש .ימיטפוא
ם דא יבב .ויה וליא .לארשי ץראב תיסחי םיחוטבו םיבוטו םישדח םייח םמצעל
, םביבס םיננובתמ ויה הלאככו ,םיאלמיג רבכ םויכ ויה רפסמ םירוביג אלו םייח
ם ע המו ,ונשפנ תא ונאשנ הזל םאה םיבשוחו םייוסמ שואיב ,תששוח ינא
ם ידכנה ןיא עודמ - םיבהוא הכ ונחנאש םירפסהו ,םיריקומ הכ ונחנאש תוברתה
?םתוא םיארוק ונלש

לע^ר חרעס^ סרע
םע תעע  ת<^ ן עגרב
, ומכ תוימויק תולאש םע דדומתמה דלי לש ורופיס אוה םירופיצה םע הפע הניא
, לווע םע ינושאר שגפמ ,החפשמה ךותב םיסחי ,ותתיכ ידלי תרבחב תובלתשה
ת וננובתה לש עקר לע תאז לכ .הבורקה ותביבסב תוקוצמו הלחמ םעו הנקיז םע
. המכחו הנקז הנכש לש הנולח תא תודקופה ,םירופיצה ייחב - תיגולנאו - הליעפ
ת וחתפתה ידכ ךות ויוטיב תא אצומה ,ישיאה דבורה ,רפסה יונב םהמ םידברה ינש
י ללכה דבורהו ,הנקזה הנכשה ןיבל דליה ןיב תמקרנה תדחוימה םיסחיה תמקר
ה ז םירוזש ,םירופיצה ייח לעו עבטב םייחה תוירוזחמ לע עדימ הנקמה ,ילסרבינואה
ת א ליכאהל תגהונה הנקזה םע דחוימה רשקה ךרד .קתרמו ינומרה ןפואב הזב
דמול אוה הכרד ."תחא תבב םירופיצ שולש" תוספתנ ,הנולח תא תודקופה םירופיצה
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ד מול אוה הכרד ,םדאה ינב ןיבל ןניבש םיסחיה לעו ןמצע ןיבל ןניב םירופיצה ייח לע
, שונא יכב ןיב םיסרטניא דוגינ םעו השלוח םע ,תודידב םע תימיטפוא תודדומתה לע
ך ותמ ,וכרד תא הנושארל ששגמה םדאכ ,ומצע לע םג םישמ ילבמ דמול אוה הכרדו

.םיירסומהו םייתרבחה םידוקה ןיב ,תחתפתמ תועדומ

. םידברה תשולש לכב תויעבטב םורזל הלילעל רשפאמ ,ןושאר ףוגב רפוסמה רופיסה

ך כ - ״הניא הד1ד לש תחפוצה ,ת1רז1ח ןה ,להגה שפוחה תליחתב ,הנש לכ״
.רופיסה תחיתפב ,עבטב םייחה רוזחמו תועיבקה תנמוסמ

ת א דליה לאוש - ״?לודגה שפוחה ינפל ,םדוקמ !עיגי ת1יפ1צהש תושעל רשפא המ״
ת בושתבו .םירופיצה רופיס םע ולש ישיאה סרטניאה תא בלשמו הניא הדוד
ן 1לחל ורזחי ןהש הארת" )...( ״ן1לא גאדת לא״ :היגולנאה תדהדהמ רבכ הנקזה
."ברעה דע רקובהמו תומלש תוחפשמ אלא ,םעפ ידימ תודדוב קר אל ,חלש

ן ולחה" תרמוא התייה איה יחא ידגל םג םא ןיינעמ ,"ונלש" הרמא איהש יתחמש
! ליפא איה םצעב .ילש הדוד שממ אל איה הניא הדוד" :ףיסומו רוביגה רמוא ,"ונלש
ה חפשמ רתוי םהש םישנא שי׳ הילע תרמ1א אמיא לבא ,החפשמ תבורק אל

."׳!הב1ט המשנ איה ץכ הניא׳ :רמוא אבא .׳!החפשממ

ד ועצל םיענ תניינעמ הלילעו םישיגר םידלי םע ,ךרדה עצמאב םיבוט םישנא םעו
.דומללו

: בוט רפסל רפס םיכפוהה םינוירטירקה לכב דמוע ,םירפצה םע הפע הניא רפסה
ן מגרב רמת תא תוכזל סרפה תדעוו הטילחה ןכ לעו ,דחאכ שגרמו דמלמ ,ןיינעמ
.ס״שת תנשל באז סרפב

:םותחה לע ונאבו

ןורקוש-ןירג הנכר סנאיאפ דיוד גומלא הלואג ר״ד

ןטגיכ hv 'רב 
, באז יל רמאש טפשמב לחה לוכה
ם ידליל רופיס יבתכת אל המל" :ישיא
" ?ןמטלא הויז לש םירופיצה תניפ לע

ן ג אוה וניתרבח הויז לש החבטמ ןולח
י רורפ םע םישגמ :ףנכ ילעבל ןדעה
ם ע םיקובקב ,םש םיחנומ לכוא
ל ע ךפוהמב םייולת רכוס-ימ
.הנוכשה ירופיצל תירנילוק הגיגח - םיגרוסה



" ?אל המל תמאב" :יתרמאו ותוא תודוקפה םירופיצב יתטבה ,הויז לש הנולחל יתרזח

, יתאב .הויז יל הרמא ",™ל 1תנקתהש הלכאהה תניפ תא םג יארתש בט1מ"
ת ונתבער הלוכש המוהמ הללוחתה םיקובקבה תויפ ביבס :יתשבכנ ,יתיאר
-  רוחשב םירכז - רוקיבל ועיגה תויפוצ לש תומלש תוחפשמ .םייח תחמישו
ד ומלל םהילע התעו ןקה ןמ וחרפש םילזוגו קרקרי" רופאב תובקנ ,לחלחכ
ה נקזה השיאהמ יתמסקוה לכמ רתוי ךא .עפשה תוירוניצ דיל םוקמה תא שובכל
.הנולחב תוללוחמה םירופיצה הארמל היניעב רואו הסרוכב הבשיש

"!דבל 1גניא םעפ ףא - םקה לכ ,םק לכ ית1א תורקבמ ןה" ,יל הרמא .״יטיבה״

.םירופיצה םע הפע הניא ירפס הרוה עגר ותוא

  וויכ ידלי עודמ .הנקז השיאו דלי :םיינשל דימ קלחתה ירופיס לש ןושארה אתה
  קסעיש םירבדה ויהי המ ,דליה היהי ימ .םליג ינבב רקיעב םיניינעתמ םידליש
  לכאהה תניפש יל רורב היה לבא ,יתעדי םרט ותוא ודירטי תויעב ולאו ותוא
  ניפ תא ודקפש םירופיצה ןיב תקתרמהו הפיה .םיינשה ןיב רשקת םירופיצל
  ליה האריי דציכ .הריעז שממ .ןלוכמ הנטקה םג איה .תיפוצה התייה הלכאהה
  ורקל הלחה דליה לש ותומד .התיכה ידליב ןטקה ,ןבומכ ךומנ יהתיא ההדזיש
  לגי ןטקה הזש ימצעל יתבייחתה ךכבו ,ןולא ול יתארק םישמ ילבמ .םידיגו רוע
.רופיסה ךלהמב ישפנ ןסוח

י תרכיהש השיאמ יתלאש ןנימב תודחוימה היניע תאו הניא הדודה לש המש תא
ר צק רופיס ךותמ התלעו הפצ ירפיס תרוביג לש התומד ךא ,תובר םינש ינפל

ת מקרנה הנידע םיסחי תכרעמ - רופיסה לש ורקיע .תודחא םינש ינפל יתבתכש
ע רקנ םיינשה ןיב רשקה לש קדה גיראה .הדדוב ,השישק הנכש ןיבל שיגר דלי ןיב
ו רוד ינב לע התפכנש תימוימויה תודדומתהב סייגתהש רענה תוסנתה םע םירזגל
ת ורגבל תודלימ דחה רבעמהו םותה תריבש םע ,םיחטשב תוממוקתהה יוכידב
ה רוצ הטשפ הנכשה לש התומד ךא ,הריגמב רתונ רופיסה .תבאוכו תספסוחמ
.הניא הדודה תומד תא השבלו

ו נלפיט רופיסה בתכנש זאמ ופלחש םינשב :הנקדזה השישקה הנכשהש אלפ ןיא
י ב ריתוהש םיישפנה םיעקשמה לע הז םייח ןויסנ .םהמ ונדרפנ םגו םישישק םירוהב
ו נניא בוש ?םידליל דעוימה רפסב הנקזה לע רבדנ ךיא םלוא .רופיסב יוטיב ידיל אב
ה דילמ ,םייחה יבלש לכל דע דליה הב תירוד״בר החפשמ ,תבחרומ החפשמב םייח
ה קומע תורשקתה לע רופיס ,דיפלה תרבעה לש רופיס בותכל יתרחב .תומו הנקיז דע
.הניא הדודה לש הנב ,םיירפא הלעמש הנקיזה תויעבלו ,תוירחא תלבקו

,תוומה םע דדומתהל וילע היהי ףוסבל .וחרוכ לעב טעמכ ,יארקאב דליה ןיזאי
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.םירופיצה יפנכ לע הנורחאה הכרדל הניא תא חלשי אוהו

א ל .ותתיכ ןבב האנק - ידמל תיתרגיש הדוקנב ויתרוק תא לחה ירופיס רוביג
ו תומד תא יתארב ןכל ,ןיינע ךכב יתאצמ אל ימצע ינא יכ ,םש וריאשהל יתלוכי

ט יסיו םירופיצל הלכאהה תניפ לש המויק לע םייאיש ,םידרווה לדגמ ןכשה לש
ם מלוע ךובמב הכרדהל קוקז היה ןולא .הנכס לש רוזאל ,רחא ןוויכל רופיסה תא
. ןולא לש ומאו ויבא תא יתארב ןכל ?ול רוזעי וירוה אל םא ימ .םירגובמה לש
ח יטבהל הלוכי אל וזכ החפשמ םגש אלא ,תכמותו המח החפשמב לדג ונרוביג
.ויתולאשמ לכ תמשגה תא

ק חדנ הריגמב אלכנש רופיסה ךותמ :הרובחל ףרטצהל ףסונ רוביג שקיב םייתניב
ה רשע עשת ןב לש ,תוקזחה תוריעצה ויפתכב .לייחל היחו לדגש דליה תאצל
ר ופיסל ףסונ ךכו "הדעלב יכישמת אל !ןאכ ינא" :זירכהו הריגמה תא חתפו ףחד
ה בזכאה באכו ,וייחב רבשמ תדוקנב ותוא שוגפנ ונא .ןולא לש לודגה ויחא ,ידג

א ל .רופיסה לש ופוסב קד ףולחי ,תנעשמו הרזע לודגה ויחאב שקיבש ,ןולא לש
ר ופיסה ירוביג לכ ־ ומצע לע שדח והשמ דמלי אוה קר אל ,הגשש ןיבי ידג קר
.ןולא םלוכמ ברו ,רופיסה ךלהמב ונתשיו ודמלי

ב ורעב השיא לש הלוקו עשת ןב דלי לש ולוק - תולק ינש לש טאודכ לחהש המ
י תנזאהש דע הלהקמל םירחא ופרטצה דחא-דחא .הלהקמ תרמזכ ךישמה - הימי
ל ולצה ולוק ,דיחי לוקל הבישקמ ,תשגרנ יתרתונ .תנווגמו הנטק הליהק תרישל
.ונולח תא הדקפש הנושארה תיפוצב ןנובתמו רחשה רואב דמועה דליה לש

הדה ךרכיהל םיטעמה

ם יטלובה הישיאו הפוקתה יעוריא עקר לע
ב רה לש המישרמה ותומדל םיארוקה םיעדוותמ
ת ודלימ ומצע רישכהש יתד גיהנמ ־ לאיזוע
. ויתובא לש תראופמה תלשושה תא ךישמהל

ת יטמולפיד המכח לעב ,ץימא םדא הז היה
ת בחרה ןעמל לעפש ,הקומע תינויצ העדותו

ג ציי ,תומדא תלואגו ץראב ידוהיה בושייה
ת ונוטלשה לומ םהילע ןגהו םידוהיה תא
ןורקוש־ןירג הננר :הארק, םיישיא םינוכיס תליטנ ךות םיתעל ,םירזה

.םלועב םיגיהנמה ילודג םע תוינידמ תושיגפבו םיינויצה םיסרגנוקב ףתתשהו
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ת נמ לע יטירבה אבצל ידוהיה רעונה סויגל ארק היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב
ת עב הב .ןכ תושעל וינב ינש תא ודדועב תישיא המגוד ןתנ ףאו םיצאנב םחליהל
 ידוהיה םעה לש ותוכז דעבו ץראה ןמ םיליפעמה שוריג דגנכ םיטירבב קבאנ
,לארשי ץראב תיאמצעה ותנידמ תא תונבל
ו יתוקיספבו תונושה תודעה ינב ןיב תובבל בוריקל וישעמב םסרפתה לאיזוע ברה
.תוינאמוהה תויתכלהה
ל בוקמה תא תצרופה ותביתכ ךרדב הזה יפרגויב-ירוטסיהה ןמורה לש ודוחיי
ח כונה רבחמה ןיב , הווההו רבעה ןיב גולאיד םייקתמ רפסה ךרוא לכל .הז רנא׳זב
.תראותמה תומדה ןיבל תיטסילאירה ותומדב רפסב
, יכרותה ןוטלשה תחת ץראב םידוהיה ייח תא םיריעצה םיארוקל שיחממ רבחמה
ת וניועהו תונדשחה תמצוע ,ויתחת םילשומהו ןאטלושה םע םיסחיה תכסמ
.הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב םבצמ תרמחהו םידוהיה יפלכ םהלש
ך ״נתה ןמ םיקוספ .תירבעה ןושלה ידבר לכב לאיזוע שמתשמ ותביתכב
ת יתורפס הפשב םיבלושמ ,לאיזוע ברה לש תיצילמה ונושלמו וימואנמ םיטוטיצו
.גנלסה ןמ םייוטיב םג הב שיש םוימוי תפשבו הרישע
ר וזשה רומוהה אוה םירחא םיירוטסיה םינאמורמ הז רפס דחיימה ףסונ ןייפאמ
.לאיזוע ריאמ לש תיאנותיעה ותביתכמ רכומה ,וב
ל ש תבכרומה המישמה םע םג החלצהב דדומתה ,ינוליח םדאכ לאיזוע ריאמ
  תורוקמב המישרמ תואיקב הלגמ אוהו ןימאמה םדאה לש וטבמ תדוקנמ הביתכ
ל א תרבדמה ,הווהל רבעה ןיב תרבחמה ,תקתרמהו תידוחייה הביתכה תרוצ לע
  ש ןמזה ריצ לע תויומדו םיעוריא לש םמוקמ תא השיחממו ונושלב רעונה
  א לאיזוע ריאמ תאמ ןויצ ץראל ןושארה רפסל קינעהל ונטלחה ,הירוטסיהה
.ס״שת תנשל באז סרפ
:םותחה לע ונאבו
סנאיאפ דיוד גומלא הלואג ר״ד

.הדות - וזה הטושפה הלמה ,תישאר

ת ודידב אל וז .תודידבב בתכנש רבד אוה רפס
ר פסה תביתכ ביבס .תכרובמ תודידב וז .המוגע
ם יקלחמ םתיאש םישנא לש ןטק גוח קר םייק
א יה הדיחיה תיתרבחה תושחרתהה .םיקלחתמו

סרפה .רואל האצוהה ישנא םע םישגפימה

ןורקוש־ןירג הננר
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ה רקמב .רואל האצוה ידרשמ ךותל ,תיב ןבכ קזה העיספה איה רפוס לכל ןושארה
ם יעגמה .לפכתשמ ןטקה גונעתה תרמוא תאז ,יבצ ןב דיו דבוע םע תואצוה ,הזה
ו נ ונ" ".וב ונ ונ" :ל ,יל הנושאר םעפ אל וזו ,רהמ םיכפוה רואל האצוהה ישנא םע
ן וטלש לע אהי המ .ךיראת הזוחבו ,הזוח שי ירה ,רפסה תא תרמג אל המל ונ
ט רפ לבא .וגא םידידי ןיב ירה יכ ,הזוחה תא ךל םיכיראמ רבד לש ופוסב" ?קוחה
ה רקמבו .רינה לומ התא הבש ,הלילצ ,הכורא הכאלמב יורש התא ,וזה תודידיל
ר פסהש ירחא םג .רינ תוחפ אל לבא גצהו התא הז ־ בשחמה םע דבוע התאש
.תרמשנ תודידבה - רואל .אצוי
ת א יתבתכ הבש ךרדל רושיא ןיעמ אוה יכ ,הז הרקמב בושח סרפה .סרפה - הנהו

.רפסה
ך רדכ אל המ רבד םישועשכו .תיתרגש אל טעמ הביתכב הליחתמ יתרחב
ה ז" הבושתהו חוכחכה תא םג לבקל רשפא לבא ,סרפ לבקל רשפא ,הרוגשה
".ךתיא רשקתנ ונחנא ,ונילא רשקתת לא .ןיינעמ דואמ
, רואל האצוהה יכרועל םינושארה םיקרפה תא יתרסמ וב םויה תא רכוז ינא
, בוציעו הינב תוגירח םע ,היריעב הינב ןוישר ריבעהל הסנמש והשימ ומכ שיגדמ
ן ה .ןתוא ורשיאו ,הינבה תוגירחב ושיגרה םה ,בוט .ןהב ושיגרי אלש הוקמ אוהש
ד ימת .הריציל הפתוש האצוההש בשוח ינא ,קוחצב אלו ,ןכלו .םהיניעב ןח ואצמ
, תאז השע רצויה ךיא :הנניא ילש הבשחמה ,הפיו יתרגש אל המ רבד האור ינאשכ
.ןויערה תא לביקש ימל דובכה לכ :אלא
ר אב םייחו לארה הרינל ,האצוהל בוש הדומ ינא סרפה ינתונל הדותה דצב ,ןכל
ו א שולש לכ רשקה היה םתיאו ילא ונפש יבצ ןב דימ ןמרדיב הנחלו ,דבוע םעמ
.הביתכה לש םינש עברא
.רפסה לש הדובעה תא הבהאש ,ןמדלפ הבוט ,תכרועל םג הדות
. םלש םלוע שדחמ תויחל ךרד איה ,תיתורפס תוריח םע סג ,היפרגויב תביתכ
ל ע תווצלו ךותחל ישוק שיש ,ךכ לכ הלודג שופיחל תורכמתהה .שפחל .דומלל
.בותכו בש וישכע :ךמצע
א רזע :םירמוח יל וקפיסש םיברלו ,רפסה לע הדובעה ןומימל םרתש ימל םג הדות
י ל הליג רשא ,םיטרסה רקוח ,סורג בקעי ,םירפסו םימוליצ ןויכרא ודיבש ,ענרב
ה ליגו ,יבנלא ידי לע םילשורי רודחיש תזרכה סקטב לאיזוע ברה תופתתשה תא
ה נומת ,תירבעה הטיסרבינואל הניפ ןבא חינמ לאיזוע ברה תנומת ׳תא םג יל

. יתבתכ אלו - םלש קרפ הילע קר בותכל רשפאש לארה הרינל יתרמא היתודואש
ריוואה ליח דקפמ ,רגנידוב לצרה לש ותשאו ברק סייט תב רגנידוב.תירואל הדות
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ם יסייטל םייפנכ תקנעה סקטב לאיזוע ברה ובש טרס יל האיבהש ,הנורחאל דע
ב רה לש תינידמה תוליעפה לע טרוטקוד השועש ןאיליו בקעיל ,הנידמה םוק ינפל
, רפח קמע לש םיצוביקבו םיבושיב ברה רויס תא ראתמה ךמסמ יל קפיס ,לאיזוע
ב רה לש תומדה תא יל וריכה טושפו ,רפסל םירמוח יל וקפיסש םיבר ,דועו דועו

ו תלודג םעו ותיא תיתימאה תורכיהה לבא ,ילש אבס היה םנמאש שיא ,לאיזוע
.ןויצ ץראל ןושאר רפסה תביתכ ידכ ךות קר התיה ותובכרומו
ם יעדוי אלש םיקתרמ תוצוצינ ינימ לכ .קסופ אל ,םיעיגמש םירמוחה םרז

.לבח :לש השגדה שי דימת ןכלו .סיפדמה לעו ךורכ רבכ רפסהש

הטאג ^ש חבש^ ן ט? םיטט<שח
?חגעחח בג ג

ה ייהתו הייעת לש םוסק עסמ אוה ,ךרה ליגל דעוימה ,למס הואנ לש הרופיס
א בא קסוע המב תעדל םיצור םינו ליל םימואתה .ןורטאיתה לש םיעלקה ירוחאמ
ך רדב םיווח םהשכ - ןורטאיתה ־ ותדובע םוקמב וירחא שפחל םיאצויו םהלש
ם ימלוח ובש םוקמ הז ןורטאיתה" יכ ,ךכ ידכ ךות םידמולו תועיתפמ תויווח
."תוחוקפ םייניעב
ה פורצ האנה ול קינעמו )רגובמה םגו( ריעצה ארוקה תא קתרמ ,בר ןחב בותכ רפסה
.ןורטאיתה לש םולעהו םוסקה םלועה לע עדי לש לטובמ אל ןעטמ הדיצבש
ל עו ,ןורטאיתל הבורקה ,תננוחמ תרפוס ידי לע הבהאב בתכנש ,םיסקמ רפס והז
.חבשל ןויצל יואר אוה ךכ

^«א לא *ןג*2ג חבש^ ןטט
י ודיוו לש ןונגסב םיבצועמ ,ילייא בקעי לש ילער ינא יקימ רפסב םירופיסה
.םידליה ייחמ תודוזיפאלו תובשחמל יתימא דה םהב שיו ,ישיא
ם יכיבמה םידדצל ותפישח ןיבל ריעצה ארוקה לע הנגהה ןיב ןוכנ ןוזיא רפסב שי

, דחמ ,ימיטניאו םח תיב לש תושחרתהה תרגסמ ךותמ .םייחה לש םיבאוכה וא
ו א ,רוביגה לש ויניעמ הניש םירירמה םירוהרהה םג ךדיאמ ,רומוה לש ןוכנ ןונימו

ו א ישיא לווע םיפשוח וא ,םיכיבמ םיתעל םהש םייחה תודבוע םע םישגפמה
.תמייאמ הניאש הביטקפסרפ םילבקמ ,יתרבח
ת ולאשב טבלתהל רוביגל םירשפאמ החפשמב יסיסבה ןוחטיבהו רומוהה
.תיתרגש יתלב היאר תיווזמ דימת ,תוימויק
אמש דחפהו אמיא לש תינלוקה התוגהנתה ללגב רוביגה שחש תומיענה יא
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י ומידל הז ליגב שיש תזרפומה תושיגרה תא תפשוחה( ץוחב עמשי תיבב השענה
) רוביגה לש ימצעה יומידה לע ךכל שיש הכלשהלו ,הרבחה יניעב החפשמה לש
ר ואית .תינמז וב ץוחבמ ןנובתמ לשו ליעפ ףתתשמ לש טבמ תדוקנמ תראותמ
.דחאכ שיגרו חכופמ טבמ רשפאמה
ן ישוריגל סחייתמה יודיוה תא וליפא ךכרמ ,ןנובתמ םגו ףתתשמ םג לש הז טבמ
ת ודוזיפאה :רוביגה בלב שממ לש םידחפ ררועמה עוריא ,בוט רבח לש וירוה ןיב
ת מא ןיב ,ינוציחו ימינפ םלוע ןיב בוליש לש ןוכנ ןונימב םירפוסמ םייודיוהו
.ןוכנ יתלב ךא ינויגה אוהש המ ןיבו ,תידלי תומימתל ,תבאוכ
י לייא בקעי תאמ "ילעו ינא ,יקימ" רפסה תא תוכזל סרפה תדעוו הטילחה ךכ לעו

.חבשל ןויצב

ךברוא
, תיתד הדלי תבתוכש םירצק םירישמ יונבה ןמוי ןיעכ בותכ "ינומכ תדלי" רפסה
ת ושוחתהו תויווחה תיברמ .הייחמ תונומתו םיעגר תראתמ איה ובו ,ןושאר ףוגב
ת חמש ,םיאולימבש באל םיעוגעג :ןוגכ ,םייתד םניאש םידליל םג תורכומ
.דכו םדקומ דומלל םימייסמשכ םידימלתה
ל כו ,ןגנתמ בצקמב ךא העובק הניאש הזירחב ,ןידע רומוהב םיבותכ םירישה לכ
.ריש לכ תאירק םויסב ךייחמ ומצע אצמי ,רגובמ וא דלי ,םהב ארוקה
ה צור :תויטסנימפ תויטנ הלגמה ,תינרדומ תיתד הדלי איה רפסה ירישב תרבודה
.ארמג דומלל תורשפאב ןויווש תשרודו תסנכ תרבח וא תסייט תויהל
, תילארשיה הרבחה לש התובכרומל תוסחייתהמ חרוב וניא ינומכ הדלי רפסה
ה צובק לכ ינב :םינוש םייניב ינוגב תובר תוצובקו םיינוליח ,םייתד תללוכה
ר סוחמ תובר. םימעפ תועבונה ,תורחא תוצובק ינב לע תומודק תועדב םיקיזחמ
.תורכיה
ן יב תובבל בוריקל רפסה םרות ,םינוש םידלי ןיב דחאמהו ףתושמה תשגדה לשב
ת בתכנה םידליה תורפס ןיב רשג רצויו ,תילארשיה הרבחב םינושה םירזגמה ינב
ל כ לע .םה רשאב םידליל תדעוימה ,תיללכה םידליה תורפס ןיבל יתדה רזגמב
.חבשל ןויצב ךברוא ירואל "ינומכ הדלי" רפסה תא תוכזל ונטלחה הלא
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ןטטוג םוחג תאע רזוח ןטע

סדה הנדרי :תאמ

:ו9טגו רו^יסח
, "סרוד ירא ופוסו רומח ותליחתש השעמ וא ה׳צירטאיב" ,ןמטוג םוחנ לש ורופיס
ם יבשה■. ,םיבר םיביטומ ליכמ הז רופיס .םידליל רבדב הנושארל רואל אצי
.ןמטוג תוריציב םינשנו
, תורזוח תוספדהל הכז זאמו ,)1942( ב״שת תנשב רפסכ עיפוהו רזח ה׳צירטאיב
.1998־ב )םייתניב( ןהב הנורחאהו תינימשהש
" םילופכ" ,םה וירפס-ירתוכמ םיברש ,ןמטוג םוחנל ינייפוא רופיסה לש ומש
ת רתוכ ."הרפ״בנזבו טלסב ,רטושב השעמ" :ןוגכ ,דואמ םיכורא וא "םישלושמ"ו
, טלס ,רטוש( הזה רזומה "שוליש״ה רשפ המ :ריעצה ארוקה תא דימ הליעפמ וזכ
?הזל הז םה םירבחתמ דציכ ?)הרפ-בנז
. ולשמ,.'שוליב עסמ׳ב חתופה ,ןוימדה םג לעפומ ,םשה לש "ותויתדיח" לע האילפל טרפ
 המ :2"םיזגראה-תמולעת וא לודגה שפוחה ימיב" :םירבדה-קוזיחל תפסונ המגוד
?רבודמ המולעת וזיאב ?םיזגראלו לודגה שפוחל
ו לובטמה םע יבא ,ולוז ךלמ ולוגנבול ץראב" :רתוי דוע ךורא רופיסה םשש שי

!םילימ רשע - 3״היולובה ירהב רשא
:הרמאו ותכירכב הננובתה איה .עבשה תב םות יתדכנל רפסה תא יתיארה
."תוירא לע רופיס והזש ,תבשוח ינא" - "?ה׳צירטאיב הז המ״ -
"?ץפוק היראה ןאל - ״?בלכה לע רז םימש המל״ -

:רפסה לש ומש לע הרזח אלא ,היתולאש לע תובושתל התכיח אל איה
ן יא ...וב בותכ היהי המ ןיינעמ! ,העשמ ארונ תרתוכה יכ ,יתוא חתומ אוה ,רפוכל רזומ םש והז"
?"ה׳צירטאיב תאז ימ ?אתבס ,רפסב בותכ המ .הלאכ תומש םע םירפס הברה
ם ימי דחאל ;וב האירקה תא המייסש דע ,רפסה ןמ התפרה אלש ,רמול רתומל
"...בוצע הז" :ךויחב הרמאו ותוא הריזחה םידחא
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:הח^עה
ו ירופיסל תוחיתפה ףא .ןמטוג תא םידחיימ וירופיסל ןתנש תומשה קר אל
:הכרדל הריציה תאיציל תקדקודמ הנכה ןיעמ ,הבורמ העקשה לע תודיעמ
ם תל ינא חמש 1כ ,שתב ילענ תא לעת רימת דא .שתב יתקרש! ילענ תא יתלענ רחא רקב"
*01"...םואתפ .ליחתמש שדחה

ל אש ׳ו התיכב ידימלתמ דחא ."ליחתמ'׳ לעופל "םואתפ" לש התוכימסל בל םישנ
ר ק1ב לכב ירה ?"םואת□" ליחתמ שדחה םויהש רמוא אוה עודמ" :םעפ יתלא
: קילאיב לשמ הרושב ול יתינע ,ןובנ רענ הז היהש ןוויכ "...שדח םוי ליחתמ
. )"האור ןיאבו דחא דחא" ךותמ( "העתי !יניעב ןמאנל /הל םואת□ תכרב םלואו"
ה חגשהה יניעב םיבוטה ןיב היה ןמטוג .וז הרימא לש התועמשמ לע ונחחוש
ת ועיתפ עיבהלו ,ותוא בבוסה לש "ויתועתפה״ב שוחל תלוכיה ול הנתינ..הנוילעה
.תורזוח תואירקב ףא םיעתפומו םירכשנ םיאצוי ונאו - .בתכבו רויצב.־הלא

ועוסבו - ר($< *סה ה^ב
. העימשב הכורכה ,תישיא היווחב ,ח׳צידטאיב :ונרופיס ףא חתופ■,וירופיסמ .םיברבכ
. יתנשיו יתטימכ יתבכש" :םילמב רופיסה ליחתמ "ולוז ךלמ ולוגנבול רצוא"ב
.)םש( ״...יתיארנ יניע תא ׳תחק□ .רבדמ ל1ק יתעמש יכ ,יתררועתה .םואת□
ר פסמב םילתהמ לכה .םוי לש הרואכל-זובזבב ,ןולשיכב חתפנ ה׳צירטאיב
...רומחה לש םינישה-באכ וליפאו ,רומחה ,אפורה :עמתשמה
, לוכיבכ - גפוס אוה .ותלוז ידי לע לעפנ אוה .םזויה וניא אוה .ענטצמ רפסמה
ש קיב אלשו ,ול רורב וניאש( עדימו ,תועדוהו תוארוה ,םילילצו תולוק ־ תיביספ■
" ?הרק המ" :)"...ולוגנבול רצוא״ב( איה הנושארה ותבוגת; ;ותלוז־.,יפמ.’ )לבקל
, עדימ לבקמ תניחב ומצע אוה םג ירהש ,דימ ומע ההדזמ ארוקה .תשבוכ ותוטשפ
.לץבוי ןאל עדוי וניאש
ם היתורטמו םהיתוביסש ,ויתואקתפרהלו ועסמל "ומע אצוי" ארוקהש ,הרוק: ךכ
?המ םשל ?ןאל ?םיעסונ ימ לא :םהינשל ■םיריהנ םניא
ע יניש ,יוויצל ךפהנה ,לפרועמ זמר אוה ךרדל רפסמה ומע לטונש ,דיחיה עדיימה
ב וחרבש הרידל עיגהל אל אוה יוויצה הצידטאיבב ,תאזמ .הרתיי...הלילעה תא

3\ז(ץביק זגרו'ג   ה זה תיבה לע :הזה ילילשה יוויצה דצב רבסה סג שי̂ סירפב> ,2
ר פסמה עיגמשכ ,תאז לכבו ...םידעור תוריקה .םויא וב שערה ..תובכר;,תורבוע•

.שממ תיב ותואל וליבוהל תינומה-גהכמ שקבמ אוהו "וילאמ ויפ .חתמנ"',טילפל
."ינושל לש ןורכז-חכל יתאלפתה^הנ׳טפ#^
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ץ כוסה היהי אוהו .ה׳צירטאיב לא רפסמה תא ליבוי ,ונושל לש ןורכיזה חכ׳
.דחי םג התומו הדועיי תא הילע איביש ,ילרוגה

ו מצע םישמ רפסמה ,הלש התמצוע ךותמ ,המצעמ תמקרנ ומכ ,אופא ,הלילעה
, ה׳צירטאיב לא ותוא ןמזמה ,לרוגה לש וחילש אוה היהי רופיסה לכ ךרואל .לעפנ

ה בלכה תא שוגפיש אוה .םותיה תויראה רוג לאו ןקזה האוסנרפ לא ,תויחה ןג לא
ו תאצות אובתשכו ,רבדה השעיישכ .ןטקה איבלה םע היוחדהו הלוכשה
: )רפסב ןורחאה( אבה ודעצ תא )הז רופיסב הנושארל( רפסמה םוזיי ,העיתפמה
.ורופיס םע םתיי ודיקפת .היביק לרול בוחרב תיבה תא בוזעי אוה

: תוארמ״רקיעבו םיחקל ,תויוסנתה ,תויווח-ללש רפסמה ףסוא ,הלילעה ידכ ךות
ת ורצואה לכ שארב .הל םידחוימה הינווגו היתובוחר ,הישנא ינפ ,סירפ-תוארמ
, הנבל םא תבהא ,יחל םדא תבהא ,םדאל םדא תבהא :הבהאה תדמוע ,ול םילגנה
.הלא לכ לש םריחמו - תמא לש הלמח

ל ש ויפב םשומ אוה ,תושגר־יוליג םייק םא .תוכפתשה אלב םירפוסמ םירבדה
.םיארוקה ,ונל ןמטוג ריתומ תועמדה תא .ןגה רמוש ,ןקזה האוסנרפ

ה תומב וא - תויחה ןגב םירקבמה ,המחלמ ימותיב רבודמשכ( לודגה באכה םג ךא
.ןובנו םח ךויח וילא ףרטצמ )ה׳צירטאיב לש

. ורישעמו וחמשמ םיעיתפמה וייוליגמ דחא לכ .הנפי רשא לכב יפוי האור ןמאה

ה ב שי .התויתוכלמ תאו היפוי תא חיצנמ אוה ,התמה האיבלה תא ראתמ אוהשכ
5.הוולש ,תיהמא ,תיליצא איה .התומב םג הינגוטופה ןמ הברה

ם ילימ"ל ,טרופמ רואיתלו ןודיעל הכוז ,ה׳צירטאיב הבלכה ,המוקמ-תאלממ םג
ה מב האיקב איה .הדיקפת תא תעדוי איה .םירואיתה תא תומילשמה ,"תורייצמ
ה תעידי ןכיה דע שיגדמו רזוח רפסמה .ונממ הנטק איה סא םג ,"הנב״ל בוטש
, הבושח םא דובכ לע הרתח איה .הבש םאה תבהא העיגה ןכיה דע הנה" :תעגמ
.)84 ימע( ״...תקוניתכ בבותשהל הליחתהו ,הריעצ הניאש

. הנוכנ הכירעמ הניא ,"ןב״ה לש לודגה יסיפה וחוכמ הל תברואה ,הנכסה תא קר
:הגגשב התוא גורהי אוה
, הילא שגינ היה .ה׳צחטאיכ לש הטקשה הבישיה תא בהא אל ,םויל םוימ לדגו ךלהש ,רוגה"

ו ליפא ,אוריל שי אמא יגפמ ...הכריב התוא קשונ היהש וא ,החופתה ופכב התוא הכמו דמש
.)77-76 ׳מע( "...הטושפ הבלכ קר □אהו תוירא-רוג אוה ןבה םא
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ל דג אוהו )6ןויצ־ןב .ש( רפוס היה ויבא :סה םיבר ןמטוג לש "ותקיני-תורוקמ"

ף א ,׳הילצרה’ תירבעה היסנמגה ,ולש הנפלואה״תיב .םירחא םירפוס לש םתציחמב
ך להמבו םילשוריבש "לאלצב" רויצל רפסה״תיבב .ותמורת תא םרת אוה
. םידלומה ויתונורשכ תא רישעה )םשארב סירפו( םלועב תונוש םירעב ויתויומלתשה

ה יה םג אוה .תירבעב רעונו םידלי-ירפס רויאל רסמתהש ,ןושארה רייצה היה אוה
ו ל ןתינ קדצב .תובר םינש ךשמב תכרעמה - רייצכ ןהיכו םידליל רבד ידסייממ
7 .רעונו םידלי-תודפסל ימואלניבה סרפה ןתח ףא אוה .ולעפ לע לארשי״סרפ

, םידליל הביתכב הנושארה ותוסנתה רואיתל רוזחנ םא תושעל ביטינש ,המוד
:רויצב ותונמוימל "הכדתשה״ש
א ל ןדועמ ?ונ וחניש ןונגסה המ ?בותכי רצינ ?וילע נותני המ .דחא ףד לטנו )2ןחל!של בשי אוה"
ב תכ .ליחתהל דציכ וליפא עדוי וניאו ןחלושה לא בשוי אוה ...םידליל םג המו ,הביתככ וחוכ הסינ
.ךכ-לנ השק הכאלמ איה הביתכהש ,ומצעל ראת אל םלועמ ותוא קחמו - דחא טפשמ
ר ויצה היהי הז בתכמב .רייוצמ בתכמ ).ה .י םידליל-רבד ךרוע( ביציל חלשי אוה :השעי המ עדי ףוסבל
* "...רתוי החונ היהת וז הביתכ ,ןכ ."רויצל רבסה" ןיעמ - תודחא תורוש הנ״וולתת וילאו ,רקיע

ה אר( .תורייצמ ויתולימו םירפסמ וירויצש ,אלפומ רפוס ןמטוג םוחנ השענ ךכ
.)"רייצל בהוא ינא" רבדב הרעה

:ומצע תא לואשל קיספה אל םלועמ ,ריעצה ולהקב לזלז אל םלועמ
ם ודא חרפכ ,הלילב רורפגכ היהת הלמ לכ /.רצקל אל ,ךיראהל אל / ?ראתל ךיא ,רפסל ךיא״
"...טאכזי׳צ אלו הירוטסיה אל / טשוקמ אל ,תוועמ אל /.רזכ

, )'יתתא ןהש םינבא יתש" לש תימינפה ותכירכ לע(

ר ייצ היה ןמטוג םוחנ יכ ,ךרובמה יתורפסה ולובי חכונל ,םויכ שיחכי אל שיאש ,המודו
. תמלשומ הכאלמ השעש ,לולסמ-לופכ רצוי .וירויצב ףא לוגד דפסמו וילימב םג אלפומ

ן ייענ םא .ונממ הפרה אל )”ירא”הו ה׳צירטאיב"( לודגה ןבהו הנטקה םאה ביטומ
: לשמל .בושו בוש הזה הנבמה תא הלגנ ,םידליל רבד לש תונשיה תורבוחב עגרל
 רבד תא השידקמה ,)8.1.1948 ,ח״שת תבטב ו״כ( 16 תרבוח חתפב ,׳סי ךרכב
. )"!בצייתהש םיריעצל םעה לכ תכרב"( ונלש םימחולל )באז ררושמה( זאד ךרועה
) 236 ׳מע ,םש( ״אמא ,עסונ ינא״ רבוג יבצ לש בלל עגונה ורופיס תא האיבמהו

ו מא תא ויתועורזב קבוח אוהו ,ברקל אצויה ,לודג ןב תנומת רעשב העיפומ
.תגאדומהו המוקה-תנטק

הנקזה םאה תא תקבוח איה ,רצויה ןמ הפרמ הניא ומאל ןבו הנבל םא תבהא

.183 ׳םע ,ללרגנברל דע ןוסניבורמ׳ ,קפוא *
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ם אהש שי םייחה-יקבאמב ,םימחול ושענו ולדגש םידליה תאו אסיג דחמ )אתבסה(
ת ראשנ הבהאה ",םילפונ םינבהש שיו ,)ה׳צירטאיבו האיבלה תמגודכ( הייח תנתונ

.הבטימב )צ<היזטסאניס :תונומתב הרייצמו םילימב התוא ררושמ ןמטוגו ,דימת

.1998 ,דבוע □ע ,השידחה ותרודהמב - סרוד ידא ופוסו רומח ותליחתש השעמ וא היצידטאיב .!
33 1־132 םידומע ,יא ךרכ ,םידלי-תורפטל קפוא ןוקיסקלב ,םוחנ ,ןמטוג ךרע הארו .2

״)1985 ,ןתיב-הרומז(
י דמ עיפוהש םיכשמהב רופיס הוויהו ,3 ׳מע /א תרבוח ,׳א ךרכ םידליל רבדב הנושארל רוא האר .נ

,ופוס דע עובש
, א״ת ,הנבי ,רפסכ אצי .1967 ,א״ת הנבי .ביבא-לת ימי תישארמ הקתפרה ,םיזופתה תופילק ליבש ,4

.1967
ה רימ :םיריש .ןמטוג □וחנ ;םירויצ רייצל בהוא ינא :וירויצ לש "רופיסה־תכ״ל תניינעמ המגוד .5

.13, 1987 הספדה ,םילעופ תיירפס .ריאמ
 תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסקל :ךותב ...רתלא החמש ,ןמטוג־ןויצ־ןב האר :ןמטוג לש ויבא לע .6

.294-293 תודומע״ ׳א ךרכ .לסרק .ג תאמ .היבחרמ ,םילעופ תיירפס .םינורחאה
.ג״כשת ,"שרפמ" ,"הדסמ" ,ולוגנבול דע ןוסניברדמ .לאירוא קפוא :הבחרהלו רזעל .7
.)הרות־ןתמ תעב( "תולוקה תא □יאור םעה" :ןוגכ .םישוחה ימשר בוריע - היזטסאניס .8
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m *כ m  n m m חלח חלmniF 1

ןדלו היבצ :תאמ

ם ירבדל תרתוככ "חצנמ בוליש ׳ רויאו רופיס" :אבה ףוריצה תא רחב ןמרק ינד
 .)16/3/99 ,"דלי תויהל"( הלאירא-תיבב אשנש תוכורא תובשחמ יררועמ ךא םירצק
ה אירק ךות ,ןיקבח הלהו יחרז תירונ :הזכ ישנ בולישל תשדקומ תאז םירמאמ תרדס
ק יטוב ;)1992 ,םילעופ תירפס( הסרטא גישא ירומא :םיפתושמה ןהירפסמ השולשב
פ ושטק רתכ םתכ :הבהא ;)1995 ,הדסמ( תופפכ ;)1995 ,דחואמה ץוביקה( טוחו יגיס
, גישא ,ףודרא :הלהל תירונ הרמא" :הרדסל אורקל יתלוכי השעמל .)1998 ,לכשמ(
."הבהאב הגשת ,טוחב רופתנ
י רומא :תויתוהמ תויתרבח תולאש שולש ,השעמל .םידלי ירפס השולש הרואכל
י גיס קיטוב ;לשמכ ךוניחב ילואו תעד תשיכרב ךורכה באכב קסוע הסוטא גישא
ר תכ םתכ :הבהאש דועב ;לשמכ הרבחה ילואו ןחה לבהו יפויה רקש וניינע טרחו

ל ע ;הבהא לע לודג רופיס לע ןטק רפס אוה ,לודגו ןטק טמרופב עיפומ פושטק
, םידבר ירישע. םירפס ,םיתפמו םינידע האחמ ירפס השולש .הביט לעו העבט
י ביטטרנוק דבור וילע םיפיסומ םירגובמה וליאו ,דחא דבור םיארוק םידליה םהב
ם יווק שי םירפסה תשולשל .)1982 ,ןמטכורפו ךורב( םידליל ןבומ וא רכומ וניאש
ת א דעיימ וניא םידליל רפוסה" רמולכ ,םייטנלויבמאכ וליפא רידגהל ןתינש
ר קיעב ןווכמש טסקט בותכל ידכ ,ןעמנ-ודבספכ וב שמתשמ אלא ,דליל טסקטה
).1996 ,ןמטול תובקעב טיבש( ״םירגובמל

,רסשא יליעא
ן לוכ תוחתופה ,םילימ שמח לש ףצר ובש ,םיה תרישמ קוספה תא םירכוז ונלוכ
ך כ .)9 ,ו״ט ,תומש( "ישפנ ומאלמת ללש קלחא ,גישא ףדרא ביוא רמא" :ף״לאב
ב רקב וא ףדרמב יכ ,ששחה ארוקה בלב ררועתמ ,רפסה לש םשה הארמל דבכש
ת א תוכהל וויקש ,םירצמל ולש זובה תא השמ אטבמ הז קוספב ירהש ,ןניקסע
י תש דמעמ תווש ןה קוספב םיפ"לאה לכ אלש ןייצל יאדכ .םתוא זוזבלו םירבעה
. ןושאר ףוגב דיתעה תרוצ תא תונמסמ תורחאה וליאו ־ תוישרוש ןה תונושארה
ה בהאל רתוי הבורקל ־ ירומא הנושארה הלמה תכפוה יתרז לש הטע תחת
)am our, amore(, ביואו בהואל טעמכ תונושארה םילימה יתש תוכפוה ךכו .

־ ההימת תררועמ הלש הנושארה האירקה .הילאמ תנבומ הנניא תאזה תרתוכה
.׳ירומא' יהמ רורב אל ,רבד לכל םיירבע םילעפ ןה 'הסוטא׳ו ׳גישא׳ש דועב
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ק זח שגדב תדקונמ ירומא .הז רפסב תושעל אילפה םילעופה תירפס לש ןדקנה(
ב רעל ןויסינה ןמ קלח הז םאה .יארקמ טעמכ דוקינ דקנמ אוה ללכבו !ם״מב
, הרוביגה לש יטרפה המש הזש ררבתמ רפסה לש ןושארה טפשמה ןמ .)?תויוברת
, "הנטק הפשכמ" רשאמ רתוי אלו תוחפ אל איה אלא ,הבהא תלילא הנניאש
. הילע תצבור ,התוא דימעמ אוה ובש ןחבמהו להנמה תמיאש ,הכרו תירירבש
ה מכ אורקל םיכירצ ונייהש ןכתיי ,ןיקבח הלהל תירונ ןיב תופתושה אלמלא
ו נחנא הלה לש הירויא תוכזב ךא .ירומא לש התקוצמ לע דומעל ידכ םיטפשמ
ת לעב ,תובחס תשובלו הרזג תקד ,השיגר הדלי איה ירומא יכ ,תעדל דיימ םיחכונ
ר שאמ תיכולכלל רתוי המוד איה .דחוימב תוכורא םיילגר תופכו םיינזא ,םייניע
: םיעשורמ רתוי םיוות לעב אוה ,התמועל ,להנמה .הידומיל תא המייסש הפשכמל
ן מ תוענומש תורקדזמ םיינזא ולו ,ללבודמ ונקזו לילד ורעש ,לוקנאכ לקעתמ ופא
.תוער רשבמו דדוחמ ,ןבומכ ,אוה עבוכה .לופיל עבוכה
, ונלש ירומא וליאו ,תרדוהמו תידדצ-וד המילגב ,שאר דעו לגר ףכמ שובל להנמה
ש ובלה .הפחי איהו ,יולג השאר ,ךורכ דב קפס הלמש קפס אוהש דגבב הסוכמ
ו ליאכ םיארנש םישחנבו בהז ישלושמב רטועמו המדא יעבצב עובצ להנמה לש
ם ילע םייולת םהילעש ,תלכת ידגב תשבול ירומאש דועב ,הקיתעה םירצממ ואצי
ה שולש לע םיילגר שולש לעב ןחלוש בצינ להנמה ןיבל ירומא ןיב .םיקרקרי
, ליעל רומאכ .דחאה ןמ םיינשה םיבוט - תוגלזמ ינש וילעו דמוע םלועה םירבד
ם לועל תאצל ידכ תושעל הילעש לכו ,הידומיל תא המילשה הסוטא גישא ירומא
ת ויהל וכפהיש ךכ תוגלזמה ינש תא ףשכל רמולכ ,הניחבב דומעל אוה לודגה
."ריכמ והשמ ,ינק והשמ ,ריהמ והשמ ,קזח והשמ :םלועב ץוחנש רבדה"
ה לימה ידי-לע תלמוסמ הבהאה םא .הסוטא גישא ירומא :תרתוכל רוזחנ

ה לימה ידי-לע תגצוימ ךוניחה תכרעמ לש תויתורחתהש ירה ירומא הנושארה
ו ליאו .תויגשיה ומכ שרוש ותואמ תרזגנ ךא ף״לאב תחתופה - גישא היינשה
.טלמיהלו אירמהל הווקתה תא תלמסמ ־ תישילשה הלמה הסוטא
ם יבושחה םה היניעבש םירבדה .להנמה לש ותעד ףוסל תדרוי הנניא ירומאש הארנ
ת פשכמ איה .םירתוימכ ויניעב םיארנ ,םיצוחנ הל םיארנש הלא תוחפל וא ,םלועב
. םילותבל ילואו הקיטנמורל למס - "םינבל םידרו ישאר״ל וכפהיש ךכ תוגלזמה תא
.היינש תונמדזה הל ןתונ אוה ןכלו ,יטקדיד ךא ,בזכואמו המת להנמה
ת וגלזמהו ,היניע תא תמצוע איה ,היינשה םעפב ףושיכב תזכרתמ ירומאשכ
. םיעבצ רופסניאב רואה ינרק תופקתשמ םהבש ,תיכוכז ירודכ ינשל םיכפוה
ד ומלל הליכשה אלש ןימאהל השקתמ אוה .עזעדזמ םעפהו ,המת להנמה
ןולשיכב ילואו ונולשיכב הדוי םרטב .םייחב בושח תמאב המ רפסה-תיבב
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ם ירבדה לע םיחחושמ םניא םה .תרזוח תונמדזה הל ןתונ אוה - תכרעמה
ח ילצת םג איה ,םתסה ןמ ,זאו ,לדתשת איהש הווקמ אוה לבא .םייחב םיבושחה
."דואמ קזח יזברתהו ךייניע תא ימצע"
א יה תוגלזמה תא .ןתוא חותפל תדחופ איה .קזח ,קזח היניע תא תמצוע ירומא
ם השכ םיקירבמש ,םיה תפש לע םיפסואש םיפדצה גוסמ םיפדצ דמצל תפשכמ
ת א םיאיבמה ,םיפדצה וליפא .םימה םיווקנ םהבש בהז יספב םיצורח ,םיבוטר
ת א השוע תאש וא השפט תא" להנמה יניעב םיבשחנ אל ,יפוסניאה םיה תולוק
, לכה תורמלו ,הל רמוא אוה ,"הנווכ ךירצ םלועב חילצהל ליבשב ...?ךמצע
."הנורחא ירחא"ה םעפב ןחביהל רשפאמ אוה ,ןכ-יפ-לע-ףאו

 רבדב זכרתהלו קזח קזח םייניעה תא םוצעל ךירצ .ןווכתהל ךירצ חילצהל ידכ
ם ימרוג. םיפוצרה תונולשיכה .תשתומ רבכ ירומא לבא ,"ריכמו ינק ,ריהמ ,קזח"
ש חל הריכמ איה .רעצהו ןובלעה ללגב הדורט התעדו היניעב תווקיהל תועמדל
.דבוע אל אוה לבא ,רוזעל ךירצש

. "סאהלרול ,םאהרדנימ ,סרבליז ,סרבליו" םילימ עברא ןב שחלב תשמתשמ ירומא
, יתמדו יתמה ומכ - ד״מלו ם״מ ,ן״יזו ו״ו תוכומס תויתוא יתשב ליחתמ םילימ גוז לכ
ם ירסח םאה ?יזעול שחלה עודמ ?ך״נת ןושל ,תירבעה המלענ ןאל .ןועמשו ןבואר ומכ
?ינמרגה תודגאה םלועל תירונ תקקזנ עודמ ?הלבקה ןמ תומש

ן מ אצויו ׳סכיא' ריטפמ ,ודיקפת תא עגרל חכוש אוהש ,בזכואמ ךכ לכ להנמה
 רויאה רחבנ ידכב אלו -המוציעב המרדה ?להנמ רבדמ הככ .תלד תקירטב רדחה
ת קירטב רדחה ןמ אצוי להנמהשכ .תירוחאה הכירכה לע ,רפסה בגכ שמשל הזה
ו יפנכ תוכזב ילוא ,תבהוא ןיקבחש םייח-לעב - ףלטע ףוקשמה לע בצינ ,תלד
ת עדוי הלה ילוא .םדאה לש וזל ולש תיללצה ןיב ןוימידה םושמ ילואו ,תושורפה
ו מכ ,איה ילואו - הביט לכ אלל ונממ םידחופ םדאה-ינבש קנוי אוה ףלטעהש
.ךושחו ךורא הליל אובל יופצ ןולשיכה ירחאש תששוח ,ירומא

ר ישכהל אוה דפסה-תיב דיקפת םאה ללכבו ?להנמה הפצמ םצעב הבושת וזיאל
, ןהכ( ?חוטב וא חותפ ?םירבדמ ונחנא רפס-תיב הזיא לע ?םייחל וירגוב תא

? החלצה חיטבמ "ריכמו ינק ,ריהמ ,קזח" והשמ םאה ?םירישכמ םייח ולאל )1993
?תופשכמל רפס-יתבל רומשש דיקפת הז ילואו

ת א םיכפוה ונחנא ונייה המל ?ירומא לש המוקמב ונחנא םישוע ונייה המ
י נפמ ורחבנ םה םאה ?דחא אלו ,תוגלזמ ינש שי ללכב עודמו ?תוגלזמה
ן יא ילואו ?הציענל םינתינ םהש םושמ אמשו ?םלועה ןמ םועטל ןתינ םתרזעבש
שולש גלזמה! רשכה לשבכ ןהכה רענה אב!" ?םינטק תונושלק אלא הלאה תוגלזמה
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ה רוצה תא ןדקנה ףידעה ,ןייצל שי ,ןאכ םג .)13 ׳ב ,א לאומש('׳לדיב םהשה
, קיריחב ם״מה "תוגלזמ" תרכומ יתלב טעמכ איה השדחה תירבעבש ,תיארקמה
 ותואמ רוזגה ,הזגלמ רישכמה םש תא רתוי בוט םיריכמ השדחה אירבע ירבוד(

.)תויתוא ךופיהב ,שרוש
ג לזמ הדלי תא םיריכמ ונחנא ,לשמל ךכ .יתרז לצא שדח ונניא "גלזמה ביטומ
ה זעהשכ דימת / תרק1ד התיה .ןלזמ הדלי״ )1976 ,יחרז( ףכ הדליל הכפהנש
ם ישנא הת1א 1םפת /.תצקש הלמ דחא לכב /תצעמ התיה גלזמ הדלי /.תרבש
, ונינפלש רשקהב ".לוחמב !אצ1! /ףכ !אחמ םל1כ1 /ףכ הדליל הת1א וכפה! /ףאב
א ל ידכ ,תורביח ךילהתמ קלח איה ףכ־הדליל גלזמ־הדליה תכיפה וליאכ הארנ
ן כלו .רפסה-תיבב םיבר םידלי לע רבועש המ תא דואמ ריכזמה ,ףוליא רמול
ה צור ינניא ,קרמ קר לוכאל רשפא ףכב ויפל ,רישה לש םויסה תא םג טטצל יאדכ
, תואתפוכל לארשי ידלי תא הלילח וא ,קרמל ךוניחה תא תוושהלו •תכל קיחרהל

ך א .קפאתהל ול השק .לעוגב להנמה ידי-לע תיחדנ ירומא לש הבושתה ,ךכ וא ךכ
ת מאב המ הניבה אלש ,ותדימלתל ןווכמ להנמה לש ׳סכיא׳ה םא רורב אל ארוקל
ם ש .אבה ףדב ףשחייש יוליגל ארוקה תא הנפמ אוהש וא ,םייחב ץוחנו בושח
ה לש ףושיכה איבמ להנמה תעדל עולקל ירומא לש ןורחאה ןויסינב יכ ,ררבתי

.סרבליוו סרבליז :םיקול ינשל ךופהל תוגלזמה תא

ק חרמ קר ךממ קוחר דיתעהו ,חתמה תא רצקמ לק ףודפד !ארוק תויהל בוט המכ
ה ריעצ הפשכמ איה לכה תולככ ירחאש - ירומא לש הבצמ לבא .תורוש המכ לש
י מ וליפא םיחוד םה .התוא םיליעגמ םיקול .הרוק המ ןיבהל השקתמ איה .הנוש
ם תוא הפשיכ יכ ,היולגה התנעט לע .לודגה םלועה לא תאצל תוניחבב הלשכנש
."תרחא הג1כב ט1שפ הז העכב אל" :םיבישמ םה ,הנווכב אל

י דכ ךות םהמ רטפיהל הסנמ איה .םתא תרבדמ התוא ואריש הצור הנניא איה
 תכסוח הנניא הלה .םיחוד תמאב םיקולה .דבוע אל ךילשתה לבא .היסיכ רועינ

ם יספ תויושע םהיפנכ ,רוסמכ תוננושמ םהילגר .החודה םארממ טרפ ףא ונתאמ
ל כל םיעיגמ םהלש םיינרדוחה םישושמהו ,רבע לכל תולגלגתמ םהיניע ,םיספ
ס רבליו .קספה אלל םיעעונתמו ,םישימגו םיקד םה .םהמ תרתסנ הניפ ןיא .םוקמ
.םיקקמ אל וליפא ,רבד לכל םיקול םה סרבליזו

ל ע תרבדמ איהשכ תיסחי תורידנ תורוצל וא ןושל ישודיחל תקקזנ יחרזש ןיינעמ
ם יקדה םהישושמב !שמשמ םה" ;)11 ןמע( "םיקיקדה םהיששמנ !ששש םה״ :םיקולה
.)17 ׳מע( ״יקולקול בבז הזיא םהלש תושביה םיפנכב וכיה״ ;)13 ימע( ׳״םיליעגמה!

איה .םתוא ףלאל הלוכי איהש הל םילגמ םה לבא ,םיקול תבעתמ םנמא ירומא
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ם יכפוה הרירב תילב .תוכרה היפתכ לע םיחנוצ ,היתובקעב םה לבא ,תחרוב
ת ופילחב םיקול :יחרז ירבד תא תרייאמ ןיקבח .הלש חישה יכב תויהל םיקולה
ם יקול שממ הז םישובל םיקול" :תרמוא ירומא .םימוריע רשאמ תרחא םיארנ
ם המ דחא .קולה תא םישוע םידגבה .העוט איה לבא ."םידגב םע םימוריע
, םיקלח השולש תפילח שבול אוה .יטנגלא רתוי אוה סרבליז וא סרבליו
ל עב ןועש ונממ יולת אל יכ םא ,תחפטמ הציצמ וסיכמ .תרתפוכמ היזח היתחתמו

י דצל תולטומ םהינש ידי .םיספ רדווס שבול אוה ,רתוי קורז ורבח .בהז תרשרש
ה פשכמה לש הירבד תא עומשל תופצמ קפס ,םיסיכ תושפחמ קפס ,ףוגה
ד חא ;המצע ןיבל הניב ימינפ חיש חתפנ ,םכמא ,ןאכו .תורגבה תניחבב הלשכנש
 איה בלב .תבשוח איה ותואש - בלב דחאו ,םר לוקב תרמוא איה ותואש הפב
-  בלב ;״שבלתהל וכליש" העימשמ איה לוקב ךא ,״םיבעתמ םהש המכ" תבשוח
ת בשוח איה ;"םיצור ךכ־לכ םתא םא ודקרת ,ונ" - לוקב ךא ,״םיליעגמ םהש המכ"
."םיצור ךכ־לכ םתא םא רבכ וריש ,ונ" - תרמוא ךא ,"תואמחמ יריזח הזיא"

-  בל תמושתל םיקוקז םה .תולקב םיצרתמ םניא םה .םיקו׳ג ענכשל טושפ אל
ם הש םיבשוח םה .רתויב שרופמ ןפואב הל םירמוא םה ,"בל תמשש הארנש"
ת א םיעבות םה ןכלו - םימחרבו דסחב ןחב ןחבו בצקב ,תונידעב םידקור
ל וקב רמול הילע .רתוול םינכומ םניאו ,םר לוקב הרהצהב הוולמ ,הנכה התבהא
ם יבהאנה" ןתנוהיו לואש ומכ טעמכ ,םימיענו םיאלפנ םיאלפנ םהש לודג
ר מול הנכומ איה ,םיקולהמ רטפיהל הצור ירומא .)23 'א /ב לאומש( "םימיענהו

. םיעוגפ םה .ומלעייו םהלש "יקולקולה בבזה" םע וקיספיש דבלבו לכה
ת ועמדב הכוב תשאוימה ירומא .תובוצע םייניעה ,םילפוקמ םהלש םישושמה
ו ללצ ,םי הכסכ ךחורב תפשנ" .ן״יזו ו"ו תא תועיבטמ ןהש ךכ ידכ דע תולודג
א ל איה ,ירומא הנוויכ ךכל אלש אלא .)10 ו״ט תומש( ״םירידא םימב תרפועכ
ם חניהל םינאממ םיקולהו .ונממ רטפיהל התוויק איה ,דמצה תא עיבטהל התצר
.)לי הליגמ( "?הריש םירמוא םתאו ,םיכ םיעבוט ירי ישעמ"

ם תא" .םולש היתוביתנ לכ - םעונ יכרדב םיקולה םע רבדיהל ירומא הסנמ השואיי בורב
א יה" תמאב םימיענו םיאלפנ םתא" .קיפסמ אל הז לבא .תשחול איה ,"םימיענו םיאלפנ

ר בודמ וליאכ ,תטלחומ דיתע ןושלב "השקבב ופועת" רמול םוקמב םעפהו ,תרזוח
, ופוע ,ופוע" :רתוי תיתורפס ,יוויצ ןושל םיימעפ תטקונ איה ,עצבל שיש תינכתב
א לא ,רשויב אלו .הינשה תא שקבמ אוה ,תחא ףככ קולל םינתונשכ לבא ."השקבב
ש ואיי ךותמ .תעקופ הלש תונלבסה ."בוט ךכ-לכ ונעמש אל .םעפ דוע ידיגת" :המרמב
."םלועב םימיענ יכהו םיאלפנ יכה םיקולה םתא" :םהל תקעוצ איה

.םייונפו םיליצא ,םינבל םיסוסל תויהל םיכפוה סרבליזו סרבליו .אלפה הרוק זאו
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ו נינפל .ןבלה סוסה לע ריבאב רבודמ אל .הלגעל םתריהל םינכומו ,הלבוהל םייונפ
ת וססונתמ תומער ילעב ,םיליצא ,םינבל םתוא תרייצמ הלה .ריבא אוהש ןבל סוס
ת רצונה חורב ;םיסוסה אצומ תא תחכוש הנניא איה ,המער לעממו ,םיכורא תובנזו

ו נל תראתמ תירונ .קנע ישושמ הואגב םהלש תומערה לעמ םיפפונתמ ,הריהד ידכ ךות
ת ומיאתמ הלאכ םייניע ."בהז יפעפע םע ,תולוגע" :םינבלה םיסוסה לש םייניעה תא
ם לועה לא סוטל רבכ הלוכי ירומא וישכע .םאהלרולו םאהרדנימ םהיתומשש םיסוסל
ך כ תוגלזמה תא ףשכל החילצה אלש הדימלתה .הניחבב הנולשיכ תורמל ,לודגה
ך יסנל עדרפצ ךופהל תלגוסמש ימכ תילגתמ ,"ריכמו ינק ,ריהמו קזח והשמ" ויהיש
ו בושיש ,םיסחוימו םיליצא םיסוס תויהל ופשוכ םרטב םבצמל םיקו׳ג ינש ריזחהלו
  א יתרבע אלש ,ינא ,יתישע ינא הז תאו" ."ביהאו ריהד ,ביהלמו אלפנ" והשמ תויהל
  ירבדמ הלאה םיסוסה לע .)23 ימע( "ונרפס-תיבב הדועת םוש יתלביק אלו הניחבה
  וכי ןקפס להנמ ."ביהאו ריהד" :המולגה תלוכיהו הווקתה םרקיעש ראות תומשב
  ולע אוה .םייפנכ שורפל םהמ עונמל לוכי ונניא לבא ,ךרדל םתאיצי תא בכעל
.םתריהד ינפב דומעל לכוי אל לבא ,םהלש רסובה תוריצימ המכ ץימחהל

  ניא לוחה תומיש המצעו שגר ירומא לצא םיפשוח ,הקוצמ ילואו ,יתימא ךרוצ
  ורשכ תוכורב תרייאמו תרפוס .קו׳גה תפילק תא הסיממ תמא תעמד .םיריכמ
  יטומה .לאמש לגרבו ןימי לגרב םיעקורש ,םידבואה םיסוסה לע ונל תורפסמ
  מע( ,ךתורישל ילאמשה קו׳גה ,ךתורישל ינימיה קו׳גה" :םימעפ המכ רזח רבכ הזה
ר ופיסה ףוסב .)12 ׳מע( ״לאמש סיכל הסינכהו ..ןימי סיכב ותוא המש״ ;)11
ת ומישמל םתריהל םינכומש ,םיפכוא אלל ,םייתישארב םיסוס ונינפל םידמוע
ת בשל תונמדזה ץימחהל יאדכ אל ,הרהדב המימשה תולעל וליפאו ,תמא
" תלאג וז־םע ךדסחב תיחנ" םלועה יבחרמ לא הלאכ םיסוס םע תאצלו הבכרמב
, יתימאה ךרוצה ,תמאה תאז ,אירמהל דיחיה תא איבמש המ ילוא .)13 ו״ט תומש(

, קזח" להנמה לש הדימה תומא תא הוושנ דרפינ םרטב יבלה ןמ תואצויה םילימה
ב ל םישנ ,"ביהאו ריהד ,ביהלמו אלפנ" - ירומא לש הלא םע ״ריכמ ,ינק ,ריהמ
, ריכמ ,ינק ,ליבס ,ליעפ המולג הנוכת ראתמה לקשמב ינשדחהו הרופה שומישל
: ונלש הרוביגל םלש בלב רמאנ זאו ,םוימויב תוצוחנ םילימ ןלוכ ביהא ,ריהד
; יססהת לא - יסוטת תא ;יגוסת לא - יגישת תא ;ךביל לע רשא תא ירמא - ירומא
.ךשפנ ומאלמת ,ירומא יסוט

:םוקמ יארמ
.סוריפפ :ביבא-לת ,םש שי דיש לכל 1982 ןמטכורפ היאמו ירימ ,ךורב
.הדסמ ;ביבא־לת .הטמל תחתמש רמנה ךותב ,ףכ הדלי גלזמ הדלי 1976 - תירונ ,יחרז
.םיפשר ;ביבא־לת ,חותפה ךוניחה 1993 - רידא ,ןהכ
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא ־לת ,תודלי השעמ 1996 ,ו״נשת רהז ,טיבש
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n n u o *תיטסיטילא" ט^דל"?

בגר םחנמ :תאמ

ם וחתמ תוריצי שולש ןייצל השקב תובקיעב יב החמצ תאזה הרזומה תרתוכה
י נא ?תוא ומישרהש ,םירשעה האמה ךשמב ודלונש תירבעה "םידליה תורפס" -

ל כל רורב .רגובמ לש ותואר תדוקנמ ,יל תורכומה תוריציה לולכימב ןנובתמ
ה מישר דימעהל לוכי יתייה יאדוובו ,העיבק הניא הריחבהש ,תורפס בבוח ארוק
ת א לואשל יתוא תבייחמ הלאשה לש "הייפכ״ה אקווד לבא .הכורא רתוי הברה
ן הל ארוק ינאשכ ןווכתמ ינא המלו ?שולשה הלאב יתרחב עודמ :ימצע
י וניכה ןמ תוחפ אל - דואמ בחר אוה ״םידלי תורפס״ יוניכה ?תויטסיטילא
ד חוימב ובתכנש תוריציל ;הנווכה המל קוידב רורב אל םעפ ףאו - ״תורפס״
ו מאתוה ,ןהב םילולכה םירסמהו ןהלש ןונגסה ,ןהיאשונש תוריציל ?םידליל
ם יארוק םידליש המ לכ ילואו ?תונוש תומרו םינוש םיליג ינב םידליל דחוימב
ם יארוק םידליש תורפס׳ חנומב ללכיהל ךירצ )תרושקתה יעצמאב םיאורו(
ת וריצי האנהב ארוקש ,רגובמכ ילש תיפצתה תדוקנל רזוח ינא ,?םיבהואו

.תויתורפס הדימ-תומאב ןתוא ןחובשו ,ול ודעונ אל לוכיבכש
ז אש ,דחא עגרל וכיח םירופיסה לכו" :םיסקמהו ירויצה ונונגסב בתוכ ןמטוג םוחנ

".חורה חבשמשכ תותה ץע תחת ומכ ,תחא תבב 1לפי1 !לישבי םלס
, לשמל ,םה ולאכ .ארוק לכ לש וכיחל םיברע םיתותה לכ אלו ,תושעל המ לבא
. תאז קר אל .לורק לש "תואלפה ץראב סילא”ו ירפיזקא לש "ןטקה ךיסנה"
ך כ ידי לע תויטסיטילא רתויל ןתוא וכפהו ,םמצעל תוריציה תא וסכינ םירגובמה
ל ש םיב עבוט "בודה ופ" וליפא .םירקחמו םישוריפ לש עפש ןהילע ומירעהש
!תונוש תויונשרפ
ת חת ועיפוהש תורמלו ,תודחוימ ןה ,יתונמא םוחת לכב ומכ ,יתרחבש תוריציה
ג וס בהואש ארוקל קר האנה תובסמו םיליג תוצוח ןה ,"םידלי תורפס" תרתוכה
;הביתכ לש הזכ
א וה )1964( ,יתפרצ תור הרייצו הרפיסש "תרגוא לש הייח רופיס - ״תישוחשוח״
ה יתפמא ךותמו ,תישונא תואר תדוקנמ תרגוא לש הייח לש ידילו ןידע רואית
ד צב ,תרפוסה לש לודגה גשיהה .ינניחו ןטק םייח-לעבל םדא ןיבש הלודג
:דחוימה ןונגסה אוה ,םיאלפנה םירויצה
,םצ*קל !עיגה ונתזא ןאכ ה״ח1 ,המלועל הכלהש התע"
עיבהלו הייח ר1פ1ס תא רפסל יתעדב הלע
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, הנטקל ,הל יתיגהש המ לכ תא יפבש םילמה בטימכ
".םהבש הב1האל1 םינטקה םירוציב הפיה

ך ותמו ,רתויב םינטקה םיטרפל בל תמיש ךותמ תישותשות תראותמ ךשמהב
;הלש םייומידה תא תרפוסה תבאוש וכותמש ישונאה םלועל האוושהו הבהא
ומלועבש ןחה1 הדמחה בטיממ הל קינעה הארבש ימ"
הארנכ טילחה ןאכ .התדימל טרפ ,רבד הנממ ךסח אל1

ל כשכ תננ1תמ ;תיזכ הרועיש ךא ,ת!מלשה תלילכ !ינפלמ האצי איה! רמ!חכ ץמקל
.תפומל תיב תרקע ,םיפכ־תנוכתבו
,הילע ךושמ ןח לש טוח .התיב תוכילה דימת היפ!צ
,היח הארמ הארמ ןאכ דע םא1 )...( .םותכ העבצ! הבר התמ!לפ
,תוישתאה היתונוכת תא חיכוהל ת1אב תידי ירה
תורחו ןהיתועבצא ,תוכר ךא תוינלמע ,ןה שממ םידי ןכש
, היערכ לע תבשוי איהש העש .תוחפוטמ ןהינרופיצ
".תרבגכ שממ הזח לע הידי תא איה תבלשמ
 הנר תאמ םיניס ץראמ הלאו אוה ,םעפ ידימ וילא רזוח ינאש ,רחאה רפסה
ה כורא הרושמ יונב רפסה .ןיסב התודלי ימי תא התליב תרבחמה .)1969( ןיוטיל
ה יניע ךרד ראותמ לכה .םידוהיו םיסור ,םיביס םהב םיבככמש תורצק תונומת לש
ם ירגובמהו םידליה לש דחוימה שובלה ,הלש תנמואה ;תרפסמה הדליה לש
, םירהצה רחא תעש לש רואית הנה .ינאו אבא ,גנט-יל לצא ,דפסה תיב ,םיניסה
:תרפסמה ןורכזב עבטנש יפכ
ל ש ריהבה רואב ,ןופיפע וב סיטהל הז אוה הפי ם1י :הכר שמש םויב ,םירהצה רחא תעש"
ה דיצל תעסופ ינא! ,לסלוסמו ןבל ר״נ לש ן1קרד הדיב תאש1נ יאנ-יאנ-וא׳ג .ן!י-ןימ שרגמ
ק נע תנצנצב םירומשה ,םיקתממ תחנת בוחרה תניפכ .תונושמ תובשחמ הברה תבשוחו

ר בכ ןוי־ןימ שרגמ .יתוא םיריכמ םילכורה לכ1 ,םיקיבד! םינבל םיניפות םירכומ ןאכ .תיכסזמ
ם ירכומ שיו ,ת!ר!שכ םיכורע םינופיפע םיגיצמ םילכח ;םנכימ ייוצח םינטק םידלי :םדאמ המ1ה
".םינטובו םינוערז

ם ניאש ,םייטוזקא םיטנמלא הברה רפסה "ירויצ" תשולשו םישולשב שגופ ארוקה
ר פס אלא ןיס לע רפס הז ןיא לבא .הקוחר ץרא התואב םייתרגש םוי םוי ייח אלא
י וטיב תלוכיב םיבותכ ,םיילסרבינוא תושגר םיפקשמה תודלי תונורכז לש
:ןקתשה היבא םע בוחרב הכילה תראתמ איה .תשגרמ
ד צה ןמ רבש ,והזח תוקצומ האורה לכ .ומע תכלהמ ינאש העש ,יתוא בהוא חטבל אוהו"
ד עוצ ילש אבא .בושח טבמב םלועכ טיבמ ,וסיכמ ףיקשמש בושיחה לגרס .דובכ תאריב
".!די לע רכוע בוחרה לכו ,ת!פ!קז
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 יתנווכ ."יתוכלמ" ריש לא הקוחר ץראו ןטק םייח-לעב לש הקיטוזקאה ןמו
ת חתמש רמנח ץבוקב ללכנש( "ךלמל הכלמה האב" :יקרז תירונ לש הרישל
א ב אל עודמ תלאושו הילע המלח איהש ךלמל תרמסמ הכלמה .)1976 ,חטמל
, ינשה המולח לעו ".רבה תוברע לע יתמלח הלילב" :תורכנתהב הנוע אוה .הילא
ת עגל ןוצר לע ריש והז .המוד ךרדב הנוע אוה ,וילא ברקתהל הסנמ איה ובש
:תושקה תובזכאה לעו ,תלוזב
"?םותס רוק ךכ רכוע אל םולח התא ימולחבשכ"

: ויתומוח ירוחאמ רצבתהל ךישממ ,היהי אל הזש ימ וא ,ךלמהו
."רז יתנשב עגי אל" ,ךלמה רמא ,"םלועל"

:רומג שואי ךותמ ,הרבחה וא השאה ,הכלמה הביגמ ךכ לעו
."רבד" ,הכלמה השחל ,"ןיכמ ךניא"

ץ רופש ,ונימב דחוימ השעמ איה םידלי יריש לש ץבוקב הזה רדהנה רישה תללכה
.םיארוקה לש םינושה םילהקהו תויודפסה ןיב תומכסומה תא

ת ויתואה תפסות .אורקל רתוי רהמ םידמול םידוהי םידלי יכ ,יל היה המדנ
, דהא ןוויכב ןורשכ הז ירה .םידוהי םידלי לצא רתוי ההובג התיה הקדב תוארקנה
. תודחא םינש ךשמב תיפצתו םירפסמ לע תכמסנ העיבקה ךא ,רתויב בושחב אלו

ם ילמל תויתוא רושקל עדוי ,תירבעו שידיי אורקל עדוי רבכ רדחה דימלת :תועט
-  האירקב בכעתמ וניא ןכ לעו ,ותוא אילפמ וניא ןבומ-יתלב יוטיב .ףלא ןאכ דע -
ת ירפסמה הבושתה הראשנ ,הלאה םידליה תא ןובשחהמ יתיכינשכ .תיב ןאכ דע
.המילב לע תפחרמ

.)293 ׳וכע ח״לשת מ״הקה ,״דליה תד״ ,קא׳צרוק(
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ןיקדרפ הרינ :תאמ

ח וטבה םמלועש אלא .הינמרגב הדימא תידוהי החפשמ תיבב ליחתמ רופיסה
, םירוהה .רבע לכל םירזפתמ החפשמ יבורק .םיצאנה תיילע בקע טטומתמו ךלוה
. הז לע הז םיקעוצו םיבר םה םייתניבו תושעל המ םיעדוי םניא ,תוצע ידבוא
א לא .הינמרג תא בוזעל םהילעש טילחהל םלוכ לע הפוכ באה לש ורסאמ
ד ודה לש ותיבב טלקמ םיאצומ םה .םתוא הליצמ הניא הביזעה םג רומאכש
. סכלא תא וליפא ריתסהל לוכי וניא דודה םג - רתוי רחואמש אלא ,ירצונכ עודיה
ש יא רבכ אוה היילופנמב דודה וליאו םירזוח םניא םירוהה ,המחלמה רחאל
ם ג אוה ךכ םא עסמה ,םירגובמה לש םתוסח אלל םידליה םירתונ ךכ .רובש
.תואמצעו תורגבל תולתו תודלימ םג לבא ,םוקמל םוקממ

ר דתסהל דמולש דלי ־ תואמצעו םידלי לש אשונה חיכש םידליה תורפסב
א לל ודבל רתונה דלי לע םירופיסל תדחוימ תובישח הז אשונב .ומצע תוחוכב
ת ורפסב רחא בושח אשונ םע רשקתמ הז אשונ .ומצע תוחוכב דורשל וילעו הנגה
ל ע האושה .לרוגב הטילשה תלוכיל ההימכל יוטיב ןתונה ,חצנמ שלח לש הז
י את :ומכ ךכ לע ובתכנ םיבר םירפסו הזכ בצמב םיבר םידלי הדימעה היתוארונ
ה נריא תאמ האושב םידלי לע םירופיס ,בלרוא ירוא תאמ םירופיצמ בוחרב
ד פוק ׳ר תאמ רעימ תצקב ,תימשנ הרש תאמ ופאמ בוחרמ םידלימ ןמביל
ד ורשל וחילצהש םידלי לע ובתכנ םירפס רתויש ןכתיי( .םירחא םיבר םירפסו

א לל רתונש קר אל ןיוורא סכלא םע ילש עסמב .)ודרש אלש ולא לע רשאמ
.סכלא ויחא תא םג ליצהל רוכבה חאכ וילע אלא ,םירגובמה תנגה

ז או םתארקל ונכוה אלש םיבצמב םיסנתמ םידליה ינש ןאכ םג ,עסמ רופיס לכבכ
. ןיווראל הרוקש המ הז .םייופצ אל תולוכיו תוחוכ םהב )םילגתמ אל וא( םילגתמ

ת א ץלחל חילצמהו היישות הלגמה ,גיהנמה אוה ,רוכבה ,ןיוורא רפסה לכ ךלהמב
םיעיגמ םיינשהשכ עסמה תליחתב רבכ תושעל המ טילחהל וילע .ויחא תאו ומצע
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ע דויה ,ןיוורא .תבכרה תנחתב םהל הכחמ וניא ,הפוצמל דוגינב ,םדודו גרובסרטשל
ת יב תא רתאל חילצמ ,תומל לולע ויחא ־ גלשומה הלילב הסחמ ואצמי אל םאש
ב זוע ןיוורא ,םירסאנ םירוהה רשאכ .הלוחה ויחא תאו ומצע תא םשל איבהלו דודה
א צמנ םש היילפנומל דדונ ,ירצונכ עודי אוה םש ,יתפרצ רכיא לש חוטבה ותיב תא
. סכלא לע רומשל ;םאה לש םינורחאה הירבדל ןמאנ תאז השוע אוה .סכלא םע דודה
, רתוי רחואמ םלוא .ותוארל הצורמ וניאר ותיבל ןיוורא תא סינכהל לוכי וניא דודה
א וה רשאכ .ותוא ליצמו םוקמ תברקב אצמנ ןיוורא ,הלגתמ סכלא לש ותודהישכ
ה ז אוה ןיוורא - םינמרגה ידי לע ספתנ םגיהנמו ,םידדונ םינקחש םע דחי ההוש
א וה .לארשי ץראל ועסי םהינשש טילחמה אוה ןיוורא המחלמה רחאל .םתוא גיהנמש
 תיבב סגש אלא ,החפשמל קוקז קר אל סכלאש חכונ אוהש אלא ,ץוביקל תכלל הצור
י מע( "ןונבג ומכ אוה" סכלאש ןטור ןיוורא .ותברקל קוקז היהי לארשי ץראב דודה

.ותא ראשיהל וילעש ול רורב לבא ,)90

ת ביזעו 4 ןב דלי אוה ,תיבהמ אצוי אוהשכ .עשיה רסח ןטקה חאה אוה סכלא
ר רחתשמ וניאש םלהל ול תמרוג ,בוהאה לותחה לש ונדבאב םג הכורכש ,תיבה
א וה ךא עסמה תא ליחתה ןיוורא ובש ליגב ךרעב אוה סכלא ,רפסה ףוסב .ונממ
ש ח ךכ תוחפל וא( בוהאה דליה םג אוה םוקמ לכב סכלא .הנגהו תוסחל קוקז

ם לצא ,םינקחשה לע ,גרובסרטשב הדודהו דודה לע :)רופיסה תא רפסמה ןיוורא
. לארשי ץראב החפשמה לע םגו ,היילפנומב דודה תא בוזעל ץלאנשכ טלקמ אצמ
ש ח אוה תאז םע דחי ךא .וינפ לע סכלא תא םיפידעמש שח ,האניק שח ןיוודא
ו יחא לע תוירחאה תשוחת ילוא ,עדוי ימ .וילא בורק דימת תויהל ךרוצו תוירחא
.םהינש רובע דמעמ קיזחהל חוכ ול תנתוכש איה ,שלחה

ת ושעל המ ול ןיא יכ הרכהב הכורכ לארשי ץראל תולעל ןיוורא לש הטלחהה
ם לוא .תובכרל םתוא ולעהו םתוא ורסא ,םידוהי וריגסהש סה הישנאש תפרצב
ל כ דגנ םהל םירזועש ולאכ םג רפסב שיש בל םישל בושח ךכ סושמ אקווד
, חלודבה לילב התיבל םתוא תחקולש ,סאה לש היינמרגה הרבחה ,ידורט :םיקוחה
ן יאש תורמל - תפרצל הינמרגמ םידליה ינש תא ריבעה החילצמה הרזה השיאה
ם ימדדניזהמ דחא וליפא .סתוא םיריתסמש היילפכומ דיל םינקחשה ,תוזיו םהל
ר ושק אוהש דורב ידש תורמל ,קלתסהל ןיווראב ץיאמ םירוהה תא םירסואש
.רסא ומצע אוהש םידוהיל

א וה הז קופיא .שבי טעמכ ,קפואמ ןוטב בותכ ,םישק םירבד לע דפסמה רפסה
.וב םישחרתמש םיארונה םירבדה תא ,הקעצה תא שיגדמש
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רדכלוה תניע :תאמ

  ב םינכשה ןבל רופיס אורקל יתשקיב רשאכ ,יארקאב ידיל עיגה ןודנה רפסה
.צ״לשארב ״ןומלש״ תינוריעה הירפסב ותוחא י״ע הלאשהב חקלכ רפסה .5-ה

. רפסה קסוע םהב םיריפחמה "םינכת״ה ןמ רבוגו ךלוה עוזעז יתשח דומע לכ םע
:הרצקב םיגדא

ה צולפ תוחא ,יקרמס אבא ,יזטסקא אמא :קופנצולפ תחפשמ ינב םה רפסה ירוביג
...לקנורפו ץולק םשב םיקול ינשו ,תחת פוצרפ הנכשה ,ץילפורג תאו

י פלכ ,תידומיל תויגשיה ,ןויקינ ,ןוזמ יפלכ לוזלז ייוטיבב השודג רפסה "תלילע"
.דועו החפשמ ינבו םינכש

ם יגהנמל םייבויח םיקוזיח קפסמו ,תוטובו תוסג םילימו תוללק ףוצר רפסה
י נבו םינכשה תלפשה ,ןולחה ןמ הפשא תקירז ,הצחר יא :ןוגכ םיילילשו םיטוב
ם יקולמו תובוקר ןוזמ תויראשמ החורא לושיב ,ןיינבה תילעמב הלבח ,החפשמה
ם ירוהו ,חוטיבה תרבח תלצונמ היתובקעבש התצה ,הפשאב טוטיח ,םינגוטמ
םיקוהישו תוחיפנ תיישע ,םהידליב היידר ,ףאב טוטיח םה םהיביבחתש םיללקמ

...״2 רק םדב םיחצור :״ טרסב הייפצו ,)תאזכ הנידע הפשב אלו( .

ם ע דדומתהל יטירקה ךרוצהו ,הנידמב רעונה תוניירבע רועיש תיילע רואל
א לש הלוכי ינניא ,ירוביצה םויה רדס תא הנורחאל תושדוגה תומילאה תועפות
ת ריחבל םהשלכ הדימ תומאו םינוירטירק ןיא םאה :הקעז לוק םיקהלו תוהתל
?הכרבב לבקתמ רפס לכ םאה ?תוינוריעה תוירפסל םירפס

י עצמאו ךוניחה תכרעמו הרבחה ידיב תדש ילכ שמשל םידפסה םירומא ןיאה
ם ירפס המכו המכ תחא לעו ?םינקותמ םיכרעו תומרונ ,עדי תינקהל בושח
!תינוריע היירפסכ דבוכמ דסומב־ךרה ליגל טרפבו-שרוד לכל םיעצומה

ל ע תוחמל הרטמב רבדב םיעגונה םימרוגה לכל הז בתכמ תונפהל ןוכנל יתאצמ
.םאתהב ןודנב ולעפיש הווקתבו ,הז לדחמ

א ל ללכש יתווקתו( םיפדמה לעמ רתלאל ודרוי וימודו הז רפס יכ הפצמ יתייה
.םדוק תחא העש הפיו ,)רואל האצוהו סופד ידיל ועיגי
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,בר םולש ,ישובח הוחל

ת ובקעב ,ירבד ביחרהלו ביגהל ינוצרב ,םעפ ףא גולאיד ונלהינ אלש יפ לע ףא
ך ותמ ”םירגובמל הביתכו םידליל הביתכ ןיבש רפתה לע םירוהרה" ךלש רמאמה
.)1999 יאמ 100-ה תרבוח( רעוגו םידלי תורפס

ה נש םישימחמ רתוי רבכ "?םידלי תורפס יהמ" הלאשב תקסוע ינאש ןוויכמ
.םקויד לע םירבד דימעהל הסנא

ם יטלובה תשולשב עגא ינאו הבישח״יבחרמ המכו המכב עגונ ךרמאמש יל הארנ
:וב

?ימל ?יהמ ?יתממ םידלי תורפס )1

" ...לכלכ לכוי אל ויתומצעב רוצא שאכ״ש )רפוס -ךייבגל( רצויל הרוק המ )2
.והימרי איבנה ירבדכ

ן יינע )...םינבו תונב ,םינטק םילודג( ?םינעמנה םע העגמב הריציל הרוק המ )3
ם ישנאה .17-ה האמב אל הליחתמ םמצעלשכ םידליב הרכההו "םידלי תורפס"
ם ינואיסומב תוארל יכל( םדק ימיב רבכ םידליל םיעוצעצ ורצי םינומדקה
י רפס תא ועבצו םיחמצ -יעבצ םיריזנה ושתכ הריפסל תירישעה האמב .)םהינימל
ם ידמלתה לש םביל תא ךושמל ידכ ,םינועבצ םירויצב )םייטסיכטקה( דומילה
.תוליפתו האירק דומלל )םיריבאה ידלי ,הלוצאה ידלי( םירזנמב

6 1-ה תואמב ךוניחב םישדחמה ינושאר םע לחה םידליה לש םמלוע לע רקחמה

י בוטש םושמ "םידלי תורפס לש האמה" םירקוחה יפב תארקנ 19־ה האמהו ,17
ן ווכמב בותכל ונפ )הקירמאו הפוריא( יברעמה םלועה ירפוס ןיבש םינקיסלקה
.רעונ ינבלו םידליל

ו זה האמה תישארב .םיגולוכיספו םיכנחמ ידי לע קדבנ האירקה ילגרה ןיינע
ם שב תינמרגב רפס )םיריעצ םידליל תיגולוכיספ התיהש( רלהיב הטולרש הבתכ

ל יגל .תויתורפס תורדגהב םייגולוכיספ םיליג השולש םש הרידגהו "הדגאה ליג" :
ו בו "הדגאה ליג" הארק ,"האירק־םורט" םויה ארקנה ליג ,)ב-א תותיכו( ןגה
ן יינעל הזה ליגה לש םידחפהו תודרחה תא הרשק איה .הבכעתה רקיעב
. "הדנוזניבורה ליג" הארק ו-ג תותיכ ליגל .הז ליגב םהב ךרוצהו תוישעמ-ירופיס

ךות ."ןויבחה ליג" םיגולוכיספה יפב ארקנה הזה ליגב הברה קסע ה׳זאיפ ;
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ר שאמ רתוי תיביסנטניא ארוקה ליגה והזש םויה םיעדוי רקחמ לש תוקיטסיטטס
ה לאמ םירחא םירפס תושפחמ םג ,םינב רשאמ תרחא תוארוק תונבשו .רחא ליג לכב
ר להיב הטולרש לש היפב ארקכ )הביטחה ליג( תורגבתה-סורט ליג .םישפחמ םינבש
ז אמ ".היפוטונרופה ליג" םג הז ליג ארקכ היגולוכיספב ."ירוטסיהה ןמורה ליג”

י כ ,םישרח םיבר םירקחמ ורצונ רלהיב הטולרש לש "האירקה יאליג" ןיינע תדמעה
ם יחוכיו שי .תושעותמה תוצראב המוצע הצואת ושפת "םידלי תורפס" לע םירקחמה
ע בק לארה המלש ר״ד .אשונב תויטסיטטס תובושת שי לבא םיליגה יבחרמ תעיבקב
ה עימשמה סאש תנעוט ןדלו היבצ ר״ד .5 ליגמ הליחתמ םידלי תורפסש וירקחמב
.םידלי תורפסל םשמ רבכ ותוא תלדגמ ,ריש וא רופיס םחרב הקוכיתל
ם ניאש םושמ "ךרה ליגה" יפב םיארקנ 3.5 דע ס-מ( דיה ליגב םידלי יתעדל
ם יבהוא ,םישח )םדי לע רגובמ ילב תינחורו תישפנ תיזיפ םייקתהל םילגוסמ
ל דבהל םיעדומ םויכ .םינוש םירמאמ יתבתכ הז ןינעל ,םיריש רקיעב םיעדויו

) האירק לע םיססובמ טנרטניאו טרס ,היזיוולט םג יכ( היפצהו האירקה ילגרהבש
ל יגל רבעמ דע הנורחאל ךראתהש "תורגבתה ליג״ל "תורגבתהה םורט" ליג ןיב

ל ש האירקב יתועמשמ יוניש שיו ומצעל ליג אוה "םירגובמ םיארוק" .30
. רתויב ישיאה ןינעה ןבומכ שי ,ןימו ליג יפ לע האירקל רבעמ ."םינקזו םינקדזמ"
) תונמואה ימוחת לכבו הריצי לכ( תשממתמ הריציה רהזי .ס לש ותשיג יפ לע
) םיאור ,םיעמוש( םיארוק םדא ינב ינש ןיאו ,ןעמנה לש וחומב וא ושפנב ,ובלב
.ןפוא ותואב הריצי התוא
ה רדגהל ךכ לכ השק אוה .יביטרגטניא עדמ אוה יתסיפת יפ לע "םידלי תורפס"
י אדווב .םדאה יעדממ םיעדמ המכו המכ וכותב ליכמ אוהש סושמ הארוהלו
" היגולוכיספ" )תונמא לכ ומכ "ןכותו הרוצ תומלש"ל ןיינע( איהש "תורפס"
ת וסחייתהב תביוחמ םג איה .ויגוסל רצויה תנבהבו ארוקה תנבהב הרושקה
ש י םוצע "םיכוותמ" םלוע שיש ןויכמו ...דועו הריציה לש "היפרגואיגכיספ"ל
? ךוותל יתמ ?ךוותל ךיא ."ךיא״ה דומילב תרמוא תאז "הקיטקדיד״ה תעידיב ךרוצ
, ינא ...דועו היזיוולט יקיפמ ,תוזחמ-יאמב ,תוננגו םירומ ,םירוה םה םיכוותמה
ן יב םג ,"אורק יעדוי םיתיבפלאנא" לש םימוצע םילהקב תלקתנ םירומ לש הרומכ
."עוצקמ ישנא" לוכיבכ םהש םישנא
ד וסיה תחנהשכ "םידלי תורפס" ןיינעל דבלב םיקרפ ישאר ןאכ יתגציהש רורב
ר ומא וא יושעו דימת םייק ,םירצויכ ןהו םיארוקכ ןה "ונכותב דליהש" תרמוא
."תיטויפ המצוע" הב שיש הריצי לומ ףשחיהל
- ."םלועל םירישה םיאב ךיא" סילקטש־ןלי םירמ לש הירבד תא אורקל ךל יאדכ
?ותריציל סחיב רצויל הרוק המ
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" תולחמ" ילב לבא """רוצא שאכ" רצויה לש ומינפב תמאב בוצח הריציה רקיע
ר צויש עגרב .תמסרפתמ התיה אל תוריציהמ תחא ףא ,םירצויל שיש יאולה
ה רושק הריציהש רובטה טוח תא עטוק אוה ."םסרפל ,עימשהל ,תוארהל טילחה
םלועה ריואל התוא חלשמ אוהו וב
ץ מואל ול תמרוג ,תוארהלו עימשהל ,עיפוהל ךרוצה ,"םזינויציבהסקאה תלחמ"
ן יאש הלוח הער דועל תרשקתמו ותוא םיבבוסל השק וז "הלחמ" .םסרפל רצויה
. ..רוצילו קתנתהל ,ךמצעב סנכתהל תונכומה ילב ."תוירטנצוגא" - הריצי הידעלב
.הריצי ץיא
ר מאו בתכ ןונגע י״ש .םידדצה לכל היעב היהיו הווה היה להקו רצוי לש הז ןיינע
ם יעדויש םתוא םה ויבגל "ן״ח יעדוי" ."ן״ח־יעדויל" קר בתוכ אוהש
ם יניסהו תיניסל ומגרות ויבתכ הנהו ...דועו דומלת ,הנשמ ,ך״נת ,"טייקשידיא"

? הממ .ותריצימ םינהנו םיארוק "טייקשידיא״מ רבד יצחו רבד םיעדוי םניאש
ע יגהל הלשמ םיכרד הריציל .גשומ היה אל ןונגעל םג יאדוובו גשומ יל ןיא ?ךיא
.םדא ינב לא
ה ייח תא םלועב היח איה רצויל רובטה טוח תעיטק עגרמ .הלשמ םיקוח הריציל
ל ש תוזרכהה לכ .והזו ,תעגונש ימב תעגונ .העיגמ הניא וא העיגמ ,םיאמצעה
י נבו םידליו יטילופ טלפמפכ םירגובמל בתכנ "רבילוג" .תועמשמ ןהל ןיא רצויה
. םיפוסוליפל ילוא ...םידליל וניא "הנא ןאכ לא רמ" .םמצעל ותוא "ונק" רעונ
.יטמיתמ רקחמ רפס תויהל ךפה "תואלפה ץראב הסילע״ו

ר יאשהל םימלוח ,םירצויה ונחנאו "שוקיבו עציה" לש קושב םיוצמ רפסו רופיס
. ..םימלוח ונחנא .ונירחא ראשיש ונלש םיחופיט דלי ,דיתעל םתכ םתועצמאב
ם דא״ב תוארל יכל( ונלוכ ייחב ידוסי דיקפת שי "תוסומכה תולאשמה" םולהל
. ןיבהלו תעדל שי תאז ,הלשמ םייח הריציל .)לקנארפ רוטקיול "תועמשמ שפחמ
.3 ןיינעמ טעמ תירוחא ךרדב יתסנכה 2 ןיינע ךותבש יל המדנ

, חיר ,ריינ ,טמרופ אוהש( רפס ןיב ,הפ-לעב הריציו בתכב הריצי ןיב לידבהל בושת
) ...הכירכ שי רפסל .ריואמ וניא וא ריואמ ,דקונמ וניא וא דקונמ ,תוא לדוג ,חוור
.קושל רציש דע וב וקסע םיידי הברהש רצומו ינשוח לולכימ אוה רפס רוציקב
ן לוכ תויתורפסה תוריציה לכש ןעט רהזי .ס ...הדלב רופיס ,ריש ?יהמ תחא הריצי

.הז רוביג תודוא םיבתוכ ךיא יולת ."םדאה" - דחא רוביגב תוקסוע
ה תמצועב םירקיעה רקיע אוהש "ןכותו הרוצ תומלש" לש ןורקיעל הבש ינא '

.הריציה לש "תיטויפה
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י הוז" :ךכ )תילגנאמ םגרותש גשומ( "יטויפ זוע" רידגה )ל״ז ,ירומ( רדא ׳םורפ
א קווד ואל ,בל ימיש "ןעמנה לש ובילל רצויה לש ובילמ רתויב הרצקה ךרדה
ה ריצי ,תוליכירדאב ,תיטסלפ תונמואב ,הקיסומב "תיטויפ הריצי" ."ארוק"
ל בא .םלש םויק םייקתתש ידכ ׳,ןכותו הרוצ תומלש״ב תביוחמ יהשלכ תיטויפ
, ’,האירק ינימ השולש״ב רשפא ,התוא תוארל וא ,התוא עומשל וא .הב אורקל
: ב ןיחבמ "תורפס יכרד" ורפסב )גרבדלוג האל לש הרומה( סוארטש גיבדול ירבד
ה ז .תונומת תכורעתב תילכלכ תולכתסהב קפתסמש הז "יביטימירפ ארוק" )א
ם ש "ללז״ו רפס "עלבש" הז .אל ותו "ןיינעמ היה" רמואו חנאנ ,טרסמ אצויש
 האירק אלא ...אורקל עדוי וניא ,דבלב בותכש המ תא רפסב ארוקש ימ .הלילע
.תיביטימירפ

ו זו יניעב ןח האצמ תמיוסמה הנומתה עודמ" לאושה .תדמול האירק ארוק )ב
ך ייחל יל םרוגו יב ןגנתמו בש הזה ילקיסומה עטקה עודמ ?תרעוכמ הדילש
"?םומעיש וא בצע יל םרוג רחאו םולחלו

ר בעמ ןיבהל הסנמ אוה ,הריציה יב וא יל התשע המ ?"עודמ" לאוש םדאהש עגרב
ן מיסל הילאירהמ דעוצ אוה ,תורושה ןיב אורקל הסנמ אוה ,תינוציחה הלילעל
.למסלו

ל ש ומוקמ ־ "תדמולה האירקה" ןיבל "תיביטימירפה האירקה" ןיב ,הזה םוקמב
.יאמבהו ןקחשה ,ךוותמה ,הרומה

  ןעמנב התוא העילבמו הריציה תא המינפמה האירק ,תישילש האירק הנשי )ג
ר וקמה והז .ומצעל התוא ץמיא אוה ולש איהו בהוא אוהש לע רזוחו רזוח םדא
ם יחלושו םינוש םירצוי לש םיטפשמ םיפרצמ םידלי .טאיגלפה לש "רוהטה"
" ובנג״ש םהל עידומ ךרועהשכ דואמ םיבלענ םה ."םהלש" ריש ןותיע תכרעמל
א לו )ותוא ונמנפהו ונבהא םא( ך״נתהמ םיטטצמ ונלוכ .םירחא לשמ תוריצי

.ונילא העיגה תינושל הנינפ התוא ןיאמ קוידב םיעדוי דימת

  והטו ימיטניא שגפימ והז .תשגל "ךוותמ"ל ול רוסא ישילשה שגפימה ןיינעל
.הריציל ןעמנה ןיבש

  יחילצמ סוארטש גיודול לש ויללכ תא דבכל םיעדוי םניאש תורפיסל םירומ
  תומצע תרדיא" תראשנ םהיתושפנבו םידימלתה ידיבש ךכ רופיס וא ריש דמלל
  יטריפ זוע" םע םדא שגפמ לש ימיטניאה סנה .תחשוה המעטו הריציה לש
.אלפנ סנ אוה תיתונמא הריציב

  לש ימ ,םהירחא שפחמו רזוח תונמואה םלועב הלאכ םישגפימל הכזש םדא
.דיספה המ עדוי אל ...הכז



ת ורשע ינפל ,הכורעתב ילא רבידש הטוקרטמ ןופוקמ תרכזמ יכותב תאשונ ינא
.םינש
. יכותב רבדל ךישממ אוה ."ותוא יתינק ישפנב ,ןופוק ותוא תונקל ףסכ יל היה אל
א וה יבגל .טשקמ אוה םירישע לש הריד וזיאו ןולסיפ ותוא הנק ימ גשומ יל ןיא
. תומולע שפנ תוחיש )הטוקרטמ ןופוקה םע( ותיא יל שי זאמו שגרמ שגפימ הוויה
ל ומ תמעפנו תרזוח ינא .יתימא סרפל הכוז אוה ,ותריציל "םידיסח"ל הכוז ןמאשכ
י ב םישגופ םהשכ )הארוה תונש רתויו םישימח( רבעשל םידימלת םע שגפימ
ת א ...הלאה תועונתה תא ,הזה רועישה תא ...רכוז ינא ... תרכוז ינא״ :םירמואו
."ךרוביד ךרד
י נשה וריצמ רבעש םדא .לגר רודכב םידלי וקחיש קוחרמ .חונל לספס לע יתבשי

, דלי יתיאר םואתפו "הילצרה ,הילצרה" לוקב ארקו יתוא האר שיבכה לש
א והש ןבומכ ...יתקחצ "יימוח-תא" לאשו ףשנתמ ילא ץר ,רודכב קחשל קיספהש
ע גושמ ינא" ...טטרוממ "ולש" רפסה תא איבהו ץר אוה .יתבתכש רפס לע רביד
ם יעגר .יליבשב אלפנ עגר היה הז .התהדש הכירכה תא ףטילו יל רמא "וילע
.רצויה לש יתימאה רכשה סה הלאכ

זר הילצרה - בוט לכ

םידלי תורפס לער םירפס לע יקסנרלש
. דליה תנבה לש הכומנה המוקל תדרל ,םידליל קר דחוימב בותכל רפוסל רוסא
!הריציל ררועמ םרוג דימת איה הנבה יא .לע לא ספטל הצור דליה
ל ש םהיפב אלא םינתונ ןיא םיסועל םחל יתיתפ לש הריג .לאשי ןכבו - ןיבי אל
.םיינלוח םיקנוי

ף לא־ץמקה תורפס איה םידלי-תורפסש ןועטל איה תיגוגאדפ־יטנא הרגש"
, תיעטומה החנהה ךותל תוירויצה תויומדה .תינושלה תונצבקה ,יקדרדה םוגמגה
י ניא .ונלש םידליה תורפס בור תא בבחמ יניא" ."חורב םינצבקה ןמ אוה דלי יכ
ה רקיעב תינויפיצנירפה תולגתסהה ינפמ ,הבש תודלייתהה ינפמ התוא בבחמ
ם יקפוא 1980( .יביטקפד ...טעמכ הז ומעטש החנה ךותמ דליה לש לוכיבכ ומעטל
.)סראמ *א

37



nTin*D%
717^

  יינ ןקרי דא התע יטיא רהס התעה סראיקסנירק הראנ :תאמ
  וה ־םישדח ־סייזר .עודי לעשטכ עכדר וידו

?לרומ .כ -יי ול הנוע

ו נמז תקולח יבגל ויתוטלחה לע טעמב ולו עיפשהל .דליל עיגהל ,ןכ ןוצר ךותמ
.יאנפה תעשב
א יה המכ דעו .האירקה הבושח המכ דע " הרישי םיתיעלו הפיקע הרוצב וענכשל
ת ויוליעפ לש תונוש םיכרד לע ינא תבשוח ותוישיא תוחתפתהל תמרות
ב רקב האירקב האנהו הענהל ךרד ךדיאמו רפסב העיגנה ביבס תוקסועה
.ונידימלת
.רפסה תבהאל ולוכ שדקוהש םוי "האירקה דודיע םוי" לש ןויערה הלע ךכ

םידיגו רוע סרוק ןויערה
ת א לביק ,)אתא - תירקב ןודרוג ד״א ש״ע רפס תיב( ירפס תיבב םירומה תווצ
.ךרדל ונאצי רפסה תיב תלהנמ לש הדודיעבו .תובהלתהב טקיורפה ןויער
ן ויד ףסונבו "האירקה דודיע" םוי לש לנויצרה קרפה לע .םישגפמ תרדיסב ונחתפ
ת ויושחרתה ,.םיעוריא םע תורכה :לע ונרבד אמגודל .םינכתה תוהמ לע החישו
ת ודדומתה יכרד ,תוטלחה תלבקו הנבה ,תויוטבלתה ,תויומד ןיב םירשק ,תויומד
ה אירקב םיברמ םידליהש הדבועה רואל תאזו .םינוש םיבצמו תריעב םע
ם ע דדומתהל םיסנמו תוצלמהל םייבישקמ םירחאו ,םירפס ףילחהל םידיפקמ
.האירקה
ו אבו תוניינעמו תונווגמ ויה םירומה תרעצה .םמרשיו הדרבעה יכרד לע םג רנרביד
."םרי תינכתב" יוטיב ידיל
.םידליה תא ןיכהלו .דעיה ךיראת תא עובקל אלא ראשנ אל םויסלש ךכ

38



גח םח
ם ייניע תריאמ הזרכ .ט״נשת רייאב ׳זל עבקנ .הירפסב גח םוי .רפסה תיבב גח םוי
ל ע העידוהו םיקית אלל םעפה ךא רפסה תיבל ועיגהש ונידימלת ינפ תא הלבק
”.האירקה דודיע םוי" :דחוימה םויה תוהמ
י דוחיי יפוא לעב ןבומכ( .רקובה דקפמ תארקל תונורחא תונכה המבה לע
.המיאתמ הקיסומ הנגנתה עקרב .)האירקה דודיע :אשונהמ עבונה
ן יבמ תוצבצבמה תויומדה ירויאל ימ ,הרואפתה תוינועבצל ימ וכשמנ םידימלתה
.םירפסה לש תוימדק תופיטע ימוליצ
.תויומדה תושובלתב םישובלה "םינקחשל ימו

ק חרתמה דלי עונכשב םיקסועה :המרד יעטקב םינקחשה ועיפוה ןושארה קלחב
ל ש תרשרשמ בכרומ ינשב קלחה .דידיל וכפהלו ןיינעתהל ,ברקתהל פדסמ
ן וימדו המזוי ילעב םידלי ידי לע ורחבנ תוכחמה .םירפס ךותמ תורצק תוזחמה
ו בשי םלוכ .ובזכיא אל םה .םינקחשהו םיאמיבה דיקפת תא םמצע לע ולביקש
ת ווצ ,ונדימלת תא הסינכהש תידוחיי רקוב תעש וז התיהש קפס ןיא .םיקתורמ
.הישע ךשמה לש ןוצרו ,"םירפסה םלוע" לש המוסק הריוואל םיחרואהו םירומה

םחה
ת ינכת יפל .ןווגמ תוליעפ םויל םהיתותיכל םידליה ורזפתה דקפמה םויס םע
ה אירקה תובישח לע ןויד .םיליבומה םיריצה רשאכ העשו העש לכל שארמ העודי
:רומוה ךרדו גולאיד ךדד
:םיבוהא םירפס לע תוצלמה
ת אלעה ,תידמימ תלת הדובע תנכה ,רויצ :תויונמואה לוכשא יארב דפסה עסמ
ם יתתיכ םינודיח ,םירופיס דוגיב ,םישגרמ םיעטקל הקיסומ תמאתה ,תוזחמ
ת ותיכב רבועש חרוא .םידליה תטלחה ירפ תויתצובק וא תוישיא תומזוי־ןבומכו
ו דקשש םינדיע םידליבו תינלמע הריוואב שוחל לוכי היה םייתביבסה סיבחדמבו
.םהיתומישמ לע האנהב
ד ודיעב תוקסועה תוזרכ ,תמוסרפ ,םירפס לע תוצלמה :אובל ודחיא אל םירצותה
. תוידמימ תלת תודובע ,םיקחשמ תנכה ,םילזפ תוינמיס ,תויומד ירויצ ,האירק
עובשה םויסב המישרמ הכורעתב לכ יניעל וגצוה הלא לכו
ת וליעפל וסנכנ ו -ה -ד תותיכה ידלי תבכש .םייח היירפסה הקקש דבב דב
ל ע האירק דודיע״ב םידליה תא ליעפהל יתרחב הנשה .םיבוצק םינמזב היירפסה
.יחדז תירונ לש "םולב ימומ האניפלוו" ילע בוהאה רפסה
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ת בותכ .םולב ימומ האניפלוו "יתרז תירונ" לש הרפס םע תורכיה -טרסו רפס
:הלחה האירקה ינפל" לש תוליעפו םיאבה ינפ תא הלביק הלודג

ר ופיסל קד רהוצ וחתפ םיניינעמהו םיירוקמה תונויער רפסה םשל תוסחייתה
 ימומ האניפלוו" טרסב הייפצ רפסה ןכות לע החישה רחאל .תרפוסה המקרש
ר פסמ ינא" אמגודל "היפצ" תולטמ עקרבשכ )"ארקנש המ" תינכתה ךותמ( םולב
.ימומ לש ויפוא לע

. םימיוסמ םירעפ לע ,ימומ לש ויפוא לע ןיינעמ ןויד להנתה טרסב הייפצה רחאל
.רופיסה יעוריא ךותמ םיעטק תאירקו

י טבמ רשאכ "האירקה דודיע םוי" םויסבו היירפסב הזכש שגפמ לכ רחאלו
ם ירוממ בושמהו ריוואב םישחור תונינעתה ילג .םירפסב םידקוממ םידליה
ם ישקבמ םידליהו לדגו ךלוה עובשה ךשמב םיארוקה לגעמ רשאכו ,יבויח םידליו

ק ופיס השח ינא ,ונרכזהש ..םירחא םירפס וא םולב ימומ האניפלוו רפסה תא
ן וצר שאל םצעתיו רעבי ץוצינ ותואש יבילב ינא תשקבמ .הדובעה ךרד יבגל
.ונידימלת ברקב האירקה

טנמנ
ןוסגרב ןושרג :תאמ

,ןג־תמר ץרק תנע/לינ תאצוהכ ,תינורסקלאה םירפסה תרדיס
ל ש ומלוע תא םינייפאמה םיאשונב תבתוכה תלפטמ םהבו םירפס 18 הרדיסב
.דועו תורוצ ,םישוח ,םיעבצ ,החפשמ :ןוגכ דליה

ל ש טבמ תדוקנמ אשונל סחייתמה ,זרוחמ ,רצק טסקט רפסה לש דומע לכב
ע יבצהל שקבתמ דליהש הלאשב םייתסמו יוכו תורוצ ,םישוח ,םיעבצ ,החפשמ
?בלבלכה ןכיה :ןוגכ .וב אצמנה רויצה לע

.”תמא רבח אוה - יתילג ףכית ךא ,התב קחשל יתאצ־ןשכ לומתא
,בגבו שארב !תוא יתפטל .הנכשה לש בלבה ילא ברקתה
?בלבלכה ןכיה ,םירל; ,ולג יתוא תצק דיחפה ,ברקתה רשאב

 יצחו םייתנש ליגב םידליל המיאתמ הרדיסה .תולאש עבראו םיטסקט העברא רפס לכב
.יצחו שולש דע
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, 136לעש תיחפס ,ץכ ינא :םירויא ,הור ילא :בתכ .ימע 1□, 1999

ה יעש לש ורופיס :םילגעמ השולשב הלילעה ירחא םיבקוע םא הור ילא לש ורפסב
ה שענ ךכמ האצותכו ,תוקלצ ושפנב וריאשה היתועווזש ,האושה לוצינ ,עגושמה
. "ןקזה לש ויתואירק״מ םילהבנ םידימלתהו ,ותוגהנתהמ תגייתסמ הביבסה .ינוהמת
ת ובהא :תוידוסי-לעה תותיכב ס״היבב םידימלת לש יווהה אוה ינשה לגעמה
. תיסיפ תומילא םג ןבומכו ,תוגוז תופלחה ,תואנקו תואנש ,טרופס תורחת ,תונושאר
ת ודיגב ,םירוהה רואית .םידליו םירוה יסחיו יתחפשמ יווה - ישילשה לגעמהו
.)הלא ונימיב הצופנ העפות( .ןישוריגו
ף תוש ול היהיש העצהב ןצינ לא הנופ ,ןיירבע ןעונפוא ,)ב״י התיכמ( ריאי

ל עיל ויתואצוה תא ןממל ףסכ הברהל קוקז אוה .עגושמה תא דודשל תינכותב
."םהמ האור אל ינא ףסכו םינצמק ילש םירוהה" ,הירחא רזחמ אוהש
ם יב אלמתי ךלש סיכה םג רייארפ״היהת אל םא" :ול רמואו ןצינ תא התפמ אוה
."ףסכ לש
ן ופצמ תופיקנל םג ךא ,תינכותה שומימ ןמזב תואקתפרהל םידע ונאו הנענ ןצינ
.דושה עוציבב תובר תויוטבלתהו

ו א ,ספתנ אל שיא :הור לש םויסה ,תיכוניח הניחבמ רתוי בושח המ :םילאוש ונא
ם תעד לע ולעי אלש םיננכתמ עיתרהל ידכ שנוע ולביקו וספתנש ןולשיכה אמש
.םיעשפ לש ךרדב "ףסכ לש םיל עיגהל"
ו ב ארקיו ןרקתסי ריעצה ארוקהו ,תויופצ יתלב תובר תועתפה הור לש ורפסב
.הקיקשב
.רגבתמ רעונל

h ח<סח r jn  J IN

.דקונמ ,ימע 2 5 ,ו999 ,םילעופ תירפס תאתה ,ןמרסוג בקעי :םירויא ,קיתה היער :הכתכ

ל ע םידמל ונא לבוי ךרד .תילארשי החפשמב ,לבוי ומש ,דלי תראתמ קינרה היער
ם יספות ןונבלב םיאולימה .םיאולימב ןיצק - אבא ,הרומ ־ אמא .החפשמב יווחה ,
לבוי רפכב ולצאש ,ישרוש ,קינבשומ ,הבר-אבס החפשמב .הילאוטקאב םוקמ ,

.חיס ול םינוק רוקיבה דובכל .ץיקה תשפוח תא הלבמ

.םיברעל יאלקח ןיבש םיסחיל םג םידע ונא

ם הל שיש םידלי האנהב וב וארקיו ,"ריעצה ארוקל" דעוימ רופיסה האצוהה י״פע
.ירפכ יווהב ןיינע

.ד־ג תותיכל
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ןטק

.דקונמ ,ינוע□? ,רפסוממ אל ,1999 ,רתכ ,ליג ימענ :תירבע ,ייק קמ דיויד :בתכ
. הנתמ ול תונקל - הכלמהו ךלמה - וירוה ושקיב ,ןטקה ךיסנה לש תדלוהה סויל
.תונוש תונתמ םמצעב ועיצהו ,הצור אוה המ והולאש יופצכ

ה רכרכ ,תוכלמ אסכ ,בהזמ ברח :תועצהה תחאב רחבי קנופמה ךיסנהש ופיצ םה
-  לכה תא החד ךיסנה ךא .תוכלמ ירופיסל םאתהב ךיסנל האיכ ,ןבל סוס ,השדח
ש קיבו רזח אוה ךא .ךיסנה לש ותלאשמל ומהדנ הכלמהו ךלמה .יבד קר שקיבו
.בהזמ יבד ול ונתנו וענכנ וירוה .וקבחל לכויש ידכ ,יבד

ל בא ,"השקונו רק" יבדה םנמא .ותוא וקבחיש שקיבו יברה יכב לוקל ררועתה ךיסנה
. "קוביח ךירצ דחא לכ" .קוביחל הקוקז יבדה לש וז תורירק םג רבד לש ופוסב

.בלה לכמ ותוא בביחו "השקונו רק וניא" יבדהש תעדל חכונ ךיסנה

.םיימשגה םיסכנה לכמ רתוי הברה בר וכרע בלה לכמ קוביחה :רסמה

, תוינחור תופיאשל ךרע שי - תרבוג םיירמוח םיגשיהל הפיאשה רשאכ ונרודב
.תיתרבחה הטילאה לצא וליפא

.תוכומנ תותיכל

^ןטק דטג לייג־£ ךיא

, 29 ,םילעופ-תחפס ,טיול הנשוש :הריית הנתכ .דקונמ ,יגוע□? ,ימע 1999

ד ומילב םג ,ןטק דמג רייצל ךיא םינטק םידלי דמלל אב ,ןטק טמרופב ,ןורפסה
.היכינח םע תננג ומכ - תוצובקב םגו - ודלי םע הרוה-ילאודיווידניא

ל ש רויצ לע םג שיקהל םילוכי הזמ ?ןודמג רפסב הגרדהב רייצל רשפא ךיא
.ופקיה אולמ דע ספאמ לדג רויצה .קלח ריינ לע םירחא םיאשונ

ד לי לכל םיליעומו םיטושפ םיעצמאב תוסנתה עיצמה ןייוצמ ליגרת אוה ןורפסה
ם יטנמלאו הדוקנ דועו הדוקנ תפסוה י״ע רויצב ןמאתמ ,ותלוכיב ןימאמ וניאש
ל כו הדמג םגו ,דמג לש רויצ רצונו םינפ ול הריאמ החלצההש הלגמ םואתפו ,םיפסונ

.ביבסמש המ

ו נימאה אלש רבדהש םהל הארמו וידלי םע עשעתשמ הרוהה :ףסונ ביטומ םג שי
.םשגתמ וב
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. 27/21 ,לודג טמרופ ,דקונמ ,יעעכד ,רפסוממ אל ,1999 ,רזופ ,רקכשליפ ,קימעה האיתחוד :ופתכ

.תירוגילא אוה רפסה
ת א ופילחת חא .יפסכו יבהז :ומכ םדא יכב לש םה םיניווגניפה לש תומשה
, םיינוליחו םייתד ,םיפויתא ,םייחרזמ םמוקמב ומישתו םיניווגניפה לש הרובחה
ת עדל וחכווית זא - התיכב "תוקילקהו" תורובחה תא םגו ,םיימורדו םיינופצ וא
.םדאה יכבל םיאתמ םיניווגכיפה לע רפוסמהש
."םהילא ךייש ימ דימ תעדל ולכי םשה יפל"

. יפסכו יבהז םמשש הלאמ הנוש הרובחה לא ףרטצהל הצרש רזה לש ומש
ם יקוחד הכ ויה ףוסבל..." :ונממ וקחרתהו םמצע ןיבל םניב רוגס לגעמב וזכרתהש
."דצב ירמגל דמע רזהש
ם יחכונ ךשמהב לבא .תונוש תואלתמאב תואטבתמ רזה יבגל תומודקה תועדה
ם יחרזאה .ךרוצה תעב םידליל רזוע םג אוה ,אברדא ,ןכוסמ וניא רזהש ,תעדל
י נוציחה הארמהו לדוגה ,רועה עבצ ."יבהז רמ ומכ קוידב טעמכ הארנ" רזהש ואר
.םיניווגניפה רתי םגו םלוכ םיקחוצ זאו ,ונממ קחרתהל הליע םניא
.תוכומנ תותיכל

ת וא ,ומורפ ריינ ,תימוכלא הרוד ,רפסוממ אל ,1998 ,םילעופ תירפס ,סיוותלקימ יסול :הכרעו הרחכ
.ינועכד ,הלודג

ר זוח ףד לכב הריציה לש ןימי דצמ .טסקט ןיא .תויתונמא תוריצי 20 רפסב
ה ריציל תרתוכו רייצמה םש הטמל ףד לכב .רויצב תרתסומה היחה םש עיפומו
.חנ רושמה - לאגאש קראמ ,לוס יגד ־ וסקיפ ולבפ :ןוגכ
ה יחב םישופיח ךרד תונמאה םלוע תא גיצהל :הרטמ רפסל תדעיימ תרבחמה
. התוהזלו האצמל ידכ ץמאתהל ךירצו ןיעהמ תרתסנ איהש ,ןימי דצמ ףדב תרכזומה
ם ירויצ רפסב שי .האצמל השק םיתעלש ,היחה קר הניא רויצה לש הסיפתה ךא
. וסור ירנא :םיאצומ ונא "הירא" תרתוכה דיל .תורחא תורתוכ םגו ,םייטסינרדומ
.םולש תואל הקילבופרל עידצהל םיעיגמ םירזה תוליחה יגיצנ
. יתוכמא םלועמ םצמוצמ עדימ תונקהלו םירגובמ םגו םידלי ןרקסל לוכיש רפס הז
.תוכומנ תותיכל
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ר ב די ביב רב
, 32 ,טטשנרה תאתה ,טטטגרה זרא :םול5? ,בוטרב לט :הבתכ .דק1נט ,ינוענ? ,׳טע 1999

ת א םיריבסמה םיבותינ םדילו םימוליצ ורקיע ,תימובלא הרוצב ספדומ רפסה
.אשונה

ד ע ,4 ליג דעו תוקנימ וידחפ תא הוולמו ותוא לדגמ ויבאו ,רבדמב דלונש דלי אוה רב
.רבדמב תורושקה תורחאה תועפותה לכו לוחה תעפות םע םילשמו לגתסמ אוהש

:יטויפ בותיכב רב לש ויתויווח תא הוולמ רבחמה

ל א םתוא ףיסוהו ,םימעטו תולוק ,תוחירו תוארמ בלב קומע-קומע ףסא רב
.ולש ירבדמה רצואה

ם ריבסמ ןכו ,ויתונוכתו רבדמה תא הרכהל איבמ רפסה - םמצעב םיארוקש הלאל
ל ע עיבצהלו טסקטה תא אורקל שי םהינזואבש ,םינטק םידליל יללכ ןפואב
.םהב םילכתסמש םימוליצה-ת־ונומתה

ם ינטקל עיצהלו רפסב לכתסהל האירקה דודיעב םילפטמלו םירוהל יואר
.ותביבסו רבדמה לע רמאנה תא גופסלו וב ןנובתהל םילודגלו

.ןגל

ת*.רש׳
, 57 ,דבוע־םע תא?וה ,קינזר תור :הכתכ .,טע 1999

 הרירב התיה אלו ,יביסרגאו םילא םהיבאש םושמ םתיבמ וחרב יבדו הנפד רורד
.תוכומ םישנל טלקמב הסחמ אוצמל אלא

ה שוע םאה .טלקמב םישדח םייחל םתולגתסהב השק םיקבאנ םאהו םידליה
ו תוא ינב םידלי םע םירבחתמ םידליהו המוד היצאוטיס ורבעש םישב םע תורכיה
, רורד לש תואר תדוקנמ ראותמ יווהה לכ .שדח ןגבו רפסה־תיבב םירקבמו ליג
.ומא םע ההדזמו םחרמו ויבא תא בהואה ,עשת ןב דלי

ש דחה דסומב תווצה תא הדהאב תראתמ ,םיטלקמ השולש הדסייש ,תרבחמה
ה ז טלקמב הסחמ לבקל וצלאנש תוחפשמב םילפטמלו ןהל היתפמא תררועמו
.םוי םוי םהילע םייאמה אבאמ חורבל ידכ

. םאה ידיב וראשיי םידליהש קסופ אוה .טפושה לש וניד קספ אוה ,רבד לש ופוס
ל עו הישעמ לכ לכ הל הדומו ,טלקמה תלהנמ הנחל הרקוה בתכמ רגשמ רורד
.ותחפשמל ינש תיב המיקהש
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9?2 ,דמח חפס-תונחהא תועידי ,תוברתל תונולח ,׳לאכימ ליג :הבתכ . )םירפסןממ אל( סקדניא + ׳מע 1999,

00 1 ללוכ רפסה״ :םרוטש הלאירא תכרועהו ילאכימ ליג תובתוכ רפסל אובמב
. ”ונתוברת לש הירוטסיהב םייונישל םיכרד וללסש ...םישנא לש תורצק תויפרגויב
: אובמב רמאנ ,םיילושב קר - םידחאו דובכ םוקמ ספות ינולפ המל :הלאשה לע
.."ונלש האמה תמישרב תויתורירש טעמ אל ןכ םא שי"
ם יכרד ללס" ןמרתלאש יאדווב וענכתשי - תאז הריחבל םימיכסמש הלא
ק ר עיפומ קילאיבש ורעטצי םיבר ךא ,"ונתוברת לש הירוטסיהב םייונישל
?ןמציוו םע המו ?ךרד ללס אל אוה ,המ .םיילושב
ן כומה ןרקסה ־ ךכ ןיבו ךכ ןיב ךא .רפסה תשיכרמ וענמיי םימיכסמ םניאש הלא
.הז רפסב תאבומה תפסונ היצמרופניאל קקדזי םישיאה תמישר תיצמתב קפתסהל

רגגחא טויט ־ .ח4אדמי

. )ןמרתלא ץתנ לש ומוגרתב( יקסנודולומ הידקו גרבדלוג האל ,סילקסזע־ןל׳ םחמ ,ללה .ע :לש סהיתזריעמ סקל
.דקונמ )רפסוממ אל( ,ו999 ,םתיל תאבוה ,לאירא-ינימינכ תאיל :םירויאו בוביע ,יקסנמוא תנע :הטקיל

."ליעמ לש וילוגלג" לע רופס
:בתככ יקסנמוא תנע לש היתוריצי לע
ת אצוהב םידלי ירפס 30 רואל האיצוהו הרביח םויה דע ,םידלי ירפס תרבחמ״
א יש הארנכ אוהש רפסמ - רפס ירחא רפס .םינש שולשמ תוחפ ךותב ״םתיל"
.הלילשל וא בויחל ותנווכ הז איש רפסמ ןויצ םא עדוי יניאו - "ילארשי

w p ק י הי די ה 5 
.ינועבג ,דקונמ ,ימע 2A ,1999 ,דחואמה ץוביקה ,סלובירק ילס :םירויא ,לארה הרינ :הבתכ

ה ל השק זעה הנוצר תורמלו ,ץצומל הרוכמש ,רמת המשו הדלי לע רופיס והז
א מאו ,ןשעמ אבא - ״רכממ" והשמ שי הירוהל םגש ךכמ עבונ ישוקה .קיספהל
.םיקתממל הרוכמ
ל וכאל קיספת אמאשו ,ןשעל קיספי אבאש ,םהידלילו םמצעל םיחיטבמ םה
.םיקתממ
ן ונגע ירבדכ וא ,ינש עבטל השענ לגרהה .ךכ הז ןיא ךא .הנורחאה םעפה םהל וזו
ו א ,בל ץמואב ךרוצ שי לילכ קיספהל וא תונשל ידכ ."לכשה ןמ לודג לגרהה"
.הרפסב הז יונישל ךרד האצמ לארה הרינו ,םיינוציח םיעצמאב
.ךרה ליגל
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ד 2b ב
.דקונמ ,יטע 1999, 27 ,דלטכר תאתה ,יתפרד תחונ :םירויא ,רטכש הוח :הבתכ
ש י הביסמה תארקל .דחא ס״יבב תדלוה םוי תוביסמ לש היעבה לע רפוסמ ןאכ
ם תלאו ,התיכב םילבוקמש הלא רמולכ - םילבוקמה :תוצובק יתשל תוסחייתה
ת א הנימזה אל הרואיל ,תעמש יאדוב" :םינמזומ תויהל םיכוז אלש הלאו .ןימזהל
."...תא קר תודוס ידוסב הנימזמ איה ,םלוכ
ל כ בילעמ דאמ הז יתוא" :תרמוא תודחא תונב םע החישב תודימלתה תחא ,הריש
ם ילבוקמ :םיינשל תקלוחמ התיכה ...תאזה התיכב םיענ אל ךכ לכ ,שדחמ םעפ
.)8( ״םילבוקמ אלו
א לו םילבוקמל הקולחה אשונב תלפטמ תרפסמה תדלוה םוי תוביסמ ךרד
, התיכה תכלמ :תונוש תורוצב ס״יב לכב טעמכ הלועה אשונ ,םילבוקמ
.המודכו תרחא וא וז הרוצב םימרחומ ...הרומה לש "םירנויצקטורפ"
, תונבה תחא לש תדלוה םוי תגיגח י״ע התיכה לש יווהב הנפמ לח עובש רובעכ
.הילפאו תוידוס ,תויוליכר דוע ןיאו ,תפתתשמ הלוכ התיכהו
ן ורתיפהש ןכתיי .םלוכ ןיב הוחאו םולש תנכשהל המורת םושמ שי הז רופיסב
ה בושתה תיכוניח הניחבמ ךא .ומצע לע רוזחי גהונהו ינמז אוה תאז התיכב הזה
.םידימלתה י״ע ארקיהל היואר

ימ תחא תוגתדזה

.׳טע 128 ,>רפט הנק לש התכירעב סולפ הרשע :הרדס( ,דחואמה ץוביקה ,ור תירוא :הבתכ
ב וט דימלתו ילקיסומ ןורשיכ לעב ,ידוד רענב תדקמתמ זר תירוא לש הלילעה
.םימסל ספתנ אוה ...ש אלא .םהירועיש תא ונממ םיקיתעמ םירבחש

, ותתיכ ןב זעוב ,רבח לש םייותיפ הדיצל ךא ,ירקיעה םרוגה איה ,תבזכנ הבהא
ר וזעל יתיצר קרש תמאב" :ריבסמו ילג םע רשקה קותינ לע ותוא םחנל הסנמ
פ יט חקול התא ,הז ךיא עדוי אל התא׳' :בישמ זעובו ,עדוי אוהש רמוא ודוד ."ךל
."רבד םוש רתוי שיגדמ אל רבכו ,הפיט

"...תחא דועו ,םעפ דועו םעפ ,הנממ יתפאש זאו" :ענכנ ודודו

י נא יכ םא ..םלועה לא הזכש לודג ךויח ךייחל היה רשפאו ...לבסנ השענ באכה"
.)35( ”עטקה לכמ םיבהלתמ ויה אל ילש םירוההש בשוח

. תורכמתהה תא תראתמ תרבחמהו ,םימסב שמתשהל רבע ודוד הפיט פיטה ןמו
י ״ע ספתנש דע ,םידומילב הדירי ,תוצירפ ,םירקש ,הבינג :הלש יאוולה תואצותו

.הלימגל חלשנו הרטשמה
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. עשפה םוחתלו םימסב שומישל "בוט תיבמ" םיריעצ לש תורדרדיה לע רפוסמ
ן יב ,היתודימלתל הרומ ןיב ,םהינבל םירוה ןיב םיסחיה לע םג הבחרהב רפוסמ
.הנושאר הבהא לע ,םמצע ןיבל םירבח
, אורקלו ךישמהל ארוקה תא תענכשמו יתגרדה ןפואב תחתפתמ רפסב הלילעה
ה יה בטומ .יכוניח רפסל יוארהו בוטה לכשה־רסומ רסח ומויסבש הארנ ךא
ד וע יל ונת" :טפשמב םתוא ריאשהל קר אלו םיריעצה תא עיתריש ןפואב ומייסל
."ידו תחא תונמדזה
. אשונב םיבר םירופיס ומסרופ רבכו ,הז אשונב דיחיה רפסה הז ןיאש ןייצל שי
, לוטסמ .)ןקוש תאצוה( ,דובא טעמכ ,רדפ־ןור הלילג לש הירפס :לשמל
.)םדא תאצוה( ,הניטסידכ ינא ,הליקט םיציפקמ

.רקסמ ,ינשבכ ,רפסוממ אל ,1999 רתכ .הקשיק לשימ :רייא ,לארה הריג :הבתכ

, ונילא החפשמה לכ האב" ;יתחפשמ יווה לע יריטס רפס הבתכ לארה הרינ
ה רידב" :םיפסאתמש ,םידליה ,םידוד ,םיבס :םיפסאנה תא הנומ איה ."החוראל
ם יבקוע ונחנא .שיחממ יטסירוטקירק רויצב הקשיקו ,"ארונ חמשו ףופצ היה
ה נומת הרסח :אתבס תרמוא םיצצפמ ויה םלוכשכו" ,ןווגמה טירפתה ירתא
ו ראשייש החפשמה ינבמ הלאל אלא אתבסל הצוחנ אל יאדו תרכזמה ."׳תרכזמל
.םייחב םיכורא םימי
: "תודוקפ הקליחו םודל הצפק" ,תפתושמ החוראל םיסנכתמ התיבבש הדכנה ,לעי
ר שפא יאו תולקת תולגתמ םוליצל ןכומ לכה רשאכ .דועו "׳ךייחל ,זוזל אל׳
.ךישמהל
ת כלל םיליחתמ םהו" תוכחל תונלבס ןיא םידליל - הבורמה הנתמהה ללגב
."תוכמ
ת וטטק ,תורצ החפשמל תומרגנ ןורחאה עגרה לש רותליא לשבו הנכה רסוח לשב
.החפשממ תנומת תא החיצנמו תמלצמ ,"המוהמה תא האור לעי" .תוקעצו
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rq*Tm>יב-׳א תותיכלו ןגל"רפסהו.

, קחשל ימ םע יל ןיא
, רוג־ןב ימענ :הבתכ
, ימדק ןתיא :םירויצ
, תונורחא תועידי תאצוה

.דקונמ /םע 31,1999

, םיילאוטקא םייכוניח םירסמ ריבעהל תשקבמ תרפוסה
ם ידוה ןיב יעבט חיש־וד תועצמאב תאז השוע איה
ה ז םינושה םייח־ילעב ינש םה רופסב םירובגה .םידליל
ם ישקבמ .ריהמה־יבצהו יטיאה־בצה ,תוצק ינשכ הזמ
ק יפסמ" בשחמלו היזיוולטל תודמציההמ םתוא קתבל
ד עיל אצ ,בשחמב קחשל יד ,היזיוולט םויה לכ תוארל
ד עיל ץוחמ השפוחב םייחה־ילעב םלוא ,"רבח ךל אצמו
ל ע הז תילילש העד םיינשל .רעיב וראשנ יבודהו בצה קרו
ת א םיבזוע םה ,דחי קחשל ףקותתב םיברסמ םהו הז

-  קחשל ימ םע יל ידיגת לא תא( תלד תקירטב תיבה
ד יל םישגפנ םהינשו הרקמה הצר .)רתוימו ףירח יוטיב
ם תוא האיבמ הבירמה .םוקמהלע םיבר םה ,לחנה תודג
.מ .תוארתהלו בושל טילחהלו דחיב קחשל

, יבוד לש םירבחה
־ טרבלג הדפע :הבתכ
, םדק דוד :םירויצ ,ינבא
־ תועידי תאצוה
, דמח ירפס ,תונורחא

.דקונמ ,ימע 1999, 27

ת א תוקיסעמה תושוחתו תויעב הלעמה ינוימיד רופיס
ת ויעבה םע דדומתהל ול עייסל שקבמו ךרה ליגב דליה
ם מעשמ סופיט הזיא" ומצעמ הצורמ וניא ,יבוד תושגרהו

ן נובתמ אוה "דחוימ רבד סוש תושעל עדוי אל ,ינא
ם המ דחא לכש הלגמו וביבס םייחה ילעב לש םהישעמב
ד ומלל שקבמ אוה .ול ינייפואה דחוימ והשמ תושעל עדוי

ח פמ ול םרוג ןולשכה .חילצמ וניאו םהומכ תועפלו םהמ
ו מחנל םישקבמ םייחה־ילעב .הבורמ הבזכאו שפנ
ת וידוחייה ויתולעמ תא וינפב םינייצמ םה ,ול םיריבסמו
.מ .וינפ לע ןוצר תועיבש לש ךויח תולעהל םיחילצמו

.תכרעמ - מ ,ןרק הדע - .ק.ע ,בבוח האל ־ .ח.ל :םה רודמל תוכרעהה יבתוכ
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?הקישנ יל ןתנ ימ
, גרבנזייג הואנ :הבתכ
, לוה דיוד :םירויצ
א ל (1999 ,הנבי תאצוה

.דקונמ ,רפסוממ

?הפי רפרפ תאב ןינמ
: םירויצ ,רב סומע :בתכ
: םימוליצ ,יתפרצ תירונ

ת אצוה ,ץיבושבומ קחצי
ע בטה/דחואמה ץוביקה
, ׳מע 23,1999 ?לש

.דקונמ

 ,עשוהי ןטקנעה
, רדא רמת :הבתכ
ת אצוה ,לא הנלי :םירויצ
א ל ?998 ,דוסי םירפס

.דקונמ ,רפסוממ

ב שהו וכידוזוה רדחל סנכנ דעוי .םינשי םלוכ ,טקש תיבב"
ה גאשב וא הקעצב אל - ״?םיריעמ םתוא ךיא :ומצעל
ן יב רקוב לש תוקד ןתואב הרוקש המ לכו .הקישנב ...אלא

ת ורזה םע ,הבר תומימחבו הבהאב עבומ ומיא ןיבל דעוי
.דואמ םיריעצה םיעמושה תבוטל תובר
ר פסמה לש םנוימד דיכ ךשמהל ןימזמ רופיסה לש ופוס

.ק.ע ?ויבא תא דעוי ריעה ךיאו :עמושהו

ה פי רפרפ תולגל וחמשו הדשב לייטל ואצי ןולאו תירונ
א ב ךיאו רפרפב וניינעתה םידליה .בוהצ חרפ לע דמעש
" תינונס בנז" אוה רפרפה יכ םהל הריבסה םמא .םלועל
ם וי ואצי ןולאו תירונ ךא .םלועל אב ךיא םהל הרפיס םגו
ה תיה" :רפרפה לש וייח דוס תא םמצעב וליגו הדשל םוי

ם לוגהמ ־ םלוגל ךפה ,לחזה - אצי לחז הציבהמ ,הציב
..."הלחתהמ לכה בושו - הציב ליטהש רפרפ חיגה
ל ש וייח יבלש תא ,רופיס ידכ ךות ,ריבסמ רב סומע

.רפרפה
א יבמה רופיסה תא םיוולמ םיינועבצו םירורב םימוליצ

.רומוה לש טוחב בלושמ ןיינעמו בושח עדימ
ד חא לכבש "ילש עבט" ירפס תרדסמ קלח אוה רפסה

.ק.ע .תחא עבט תעפות לע עדימ ונממ

ם יניכמו םלועה גג לע םיאצמנ םיקנע לע ינוימד רופיס
ם ילעפמ ילעב לש םתנמזה יפל םדאה-ינבל תולחמ
.רכו תוכימש ,םיקרמ ,תופורתל
ר יואה גזמ רשאכ עשוהי ןטקנע ,ןב שי הלפרעו רירגסל
ף שונ ,גגה לע הלוע אוה ,תינכותה תא שבשמו םמחתמ
, ףרוחה רזוח ךכו ,ויפמ םיצרופ םיצרפ תוחורו וחוכ לכב
, םירחוסהו םיקנעה לש םתחמשל ,םילוח םלוכו

ב רש ,םח-יקנע םירג הבו הריט שי רבדמב - םויסה
ם יארוקהמ תשקבמ תרבחמה .רונ םיארוק םתבלו תיבהלו
ם ירחוסה םירגובמל ןבוי רסמה .רופיסה ךשמה תא ןיימדל
י ל הארנ םידליל .סדאה-ינב לש םהיתולחמ לע םיחמש
.ח.ל .ישפיטו יתודלי רופיסה
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, תונטקה תוארמה קוש
תימולש :הבתכ
ה מענ :םירויצ ,ףיסא־ןהכ
ץ וביקה תאצוה ,במולוג
, םע 1999, 47 ,דחואמה
.דקונמ

, היזיוולט בהאש דליה
, רדא רמת ;הבתכ
ת ינור :םירויצ
ת אצוה ,דוה-הירומ
, רפסוממ אל ,1998 ,דוסי

.דקונמ

, םלוכ ומכ תויהל
: םירויצ ,הוור ילא :בתכ
ת אצוה ,ןמסורנ הרואיל
1999, 9 3 ,םירפס ינד
.דקונמ ,םע

ם ימב ,הארמב תויופקתשהב ולוכ קסועה םיריש רפס
ו טבמ תדוקנמ םיבותכ םירישה .הקירבמ תחרקב וליפאו

ן מ םיברב קד רומוה םייקו ,ומצעב ןנובתמה דליה לש
ה צלוחהש /האור הארמה :"הכופה הצלוח" :םירישה
ב רגהש /האור הניא הארמה /רוחאמ סיכהו /הכופה
ן יב קסופ יתלב קחשמ םייק ."רוח םש ץיצמו /ךופה
א ל דליהש הדיח יהוז םימעפ .הארמה ןיבו רבודה "ינא״ה
, ”תרעוכמה הכיסנה" רופיס ללכנ רפסב .התוא ןיבמ
ה ארמב תוננובתה שי וב ףא ."ודממ ךלמה" הרפסמ חוקלה
ה ארמב הננובתהב ךא .תרעוכמ איהש הדנרימל הלגמה
ה אדמה תא הרבש איה ,היפהפי איהש הלגמ איה תרחא
.ח.ל .הרדחבש

ה יזיוולטל רוכמ יננ דליה ."הלילה ןושיא תירפס" .רפס-לט
ו תוא ןימזמ ,ובמג ,וילע בוהא רוביג .בשחמ יקחשמלו
ע סמל וידחי םיאצוי םהו עקרמה ךותל סנכיהל
ע לס :ןוגכ ,עגפ לכ םלענ טלשה תרזעב .תואקתפרה
ר זוחו םמורתמ רצענ ,ןורדמב םהילא רדרדתמה רידא
י לב םירפס אלמ עיגמ םהש םע םיפלחתמ םיפונ .רוחאל
ן נובתמ יננו ,תושגרתהב האירקב עקתשמ ובמג .היזיוולט
. תוחירו תורוצל ,םילילצל םילימה םיכפוה ומולחב .לב
ק ובד אוה זאמ ,התיבה רזח טלשה תרזעבו סאמנ יננל
ה יזיוולטה לע :רסמה .לילו םמוי םיצורע ףילחמו אסכל
.תאז ןיבמ דחא לכ אל ךא !רפסה ףידע
ת יצוניחה הרוצה .וניבי םיריעצה םיארוקה םא קפס
ת ועמשמה ךא תינוימדה הלילעה ןכו םינטנטקל תרייואמ
.ח.ל ,רפסה ןמ תעמתשמ קיפסמ אל - הבושחה

ף או םיקחשמב ותוא םיפתשמ ןיאש ,יוחדה דליה תייעב
ה סנמ קילא .יוציפו המחנ ול שמשמ םולחה .ול םינאתמ
י דוהי" ול םיארוק םה ךא ,ותנוכשב םייוגה םע קחשל
. ידוהי הז המ ול ריבסמ ויבא ."ושי תא תגרה" ,"חירסמ
. וחרוכ לעב והילא םשה ול ןתינ ,לארשיל הלוע החפשמה
בושו "םינדחפ" ,"חבטל ןאצכ םתכלה" :ול םיגעול התיכב
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, חקל אוהש וב םידשוח - התיכב םלענש ףסכ .יוחד אוה

ו רפסב ונוקית תא אצומ ףוסבל .אצמנ ףסכהש דע
ו הז .התיכב לבוקמ תויהל ךפוה אוהו ,םידליל םירופיס
ל ע דפסמה ,הוור ילא רפוסה לש "יתימאו ישיא" רופיס
.שדח הלועכ ולש הטילקה תויווח
.ח.ל .ןיינעמו ןימא רופיס

.ד-ב תותיכל

,ינומכ הדלי
, ךברוא ירוא :בתכ
, הקר׳צ יש :םירויצ
, לא-תיב תירפס תאצוה

.דקונמ /מע 4999 44

. יתד ןווגב םלוא .סלטא הדוהי לש וירפס חסונב םיזורח

א יה תרבודה .רומוהבו ,יתד יווהב םוימוי ייחמ םיאשונ
ת רוקיב רבחמה חתומ התועצמאש ,תיתרוקב תיתד הדלי
ק רוז /,ערפומ הזיא ,דחא דלי" :ןוגכ ,םינוש םיעוריא לע

י ווהמ ךחוגמ השעמ ."הרזחב / םישנ תרזעל / תוירכוס
ם יאשונ .תסנכה תיבב הרותל ןתח תיילע וא הווצמ־דב

. דועו רטיס יביב ,תבש תורימז ,תבטב הרשע ,הקדצ ומכ
ת ינוכמב ונעסנ" :וידלי םע חחושמ וניאש באה לע תרקיב
ו נתא םגו /.ןופאלפב / ךרדה לכ רביד אבא /ןופצב לויטל
ו ל הרמגנ / םש קוידב יכ /הירהנל ונעגהשכ /רביד אוה

,/ הירטבה
ה טנאופה דחא לכב אלו ,הווש המרב םיזורחה לכ אל

.הפירח
.ח.ל .דמחנ רפס

,רב ימרפ
ה רעי :םירויצ ,באז :בתכ
, דחואמה־ץוביקה ,תשע

.דקונמ /מע 4999 45 

ן רהא באז לשמ דחא רופיסו םיריש 13 השדחה הפוסאב
."רב יחרפ" - אלמהו םדוקה ץבוקה ךותמ קלח םהש

ם מלועמו תואלקחהו עבטה שיא ,באז לש ומלועמ םירישה
ה נידמה םוק ינפל לש םימי םתואב )םהירוהו( םידליה לש
ם ייסיסע תוריפו ןושאר םשג לש חיר .תונושארה היתונשו
, םייח־ילעבו החפשמ ,םידליל הקומע הבהא םע דחי

ם ג המיאתמה תומימת שי .באז לש ותביתכ תא םינייפאמ
י נניא" ,"רודכה יל דבא" ,"תוחשל יתוא דמל יבא" .ונימיל
ידלי״ו ,התע דעו זאמ םידלי לש םמלועמ - ״תואטל בהוא
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ת דלוה םוי םימעפל
, םיענ םוי אקוד הז
, גרומ הרוא :הבתכ
, ןושחנ תעפי :םירויצ
־ תועידי תאצוה
, דמח ירפס/תונורחא

.דקונמ ,ימע 1999, 32

, םירפצה םע הפע הניא
, ןמגרב רמת :הבתכ
ה ניטסירכ :םירויצ
ץ וביקה תאצוה ,ןומדק
י מע 7a ,1999 ,דחואמה
.דקונמ

, תמאב בושחש המ
, ךורב - ןב לעי :הבתכ
, לחמ יפפ :םירויצ
, םילעופ ־תירפס תאצוה

72 , .ימע 1999

.ךסכוסמה ונמלועב דימת בוט - ״םלועה לכ
ר מ י״ע בתכנש ’ררושמה לע’ ,חפסנ ףסונ השדחה האצוהל
ת עידיל ,ותריציו שיאה לע בושח עדימ ובו ןוסגרב ןושרג
,ק,ע .ונניבש םיריעצה

ה נשה״שאר ןיב ,הנשה תליחתב דלונש ימע לש ורופיס
  טעמכ( הנש לכ יכ ,ותתיכב שדח דלי היה סגו תוכוסל
  ישכעו .)ןבומכ ,םירוהה ללגב( רחא ס״היבב דמלל אוה
  ל דחא ףא יכ ששוח ימעו )ירשתב( תדלוה םוי ול שי
" .תונתמ ואיבי אל םגו ולש תדלוהה־םוי תביסמל אובי
ח ולשמ ןיב רצק ןמז קרפ ותואב עריאש המ לכ לע
  רוא תרפסמ - לודגה םויה דעו תדלוהה םויל תונמזהה
ל ש ופוסב ךא .ימע לש ותקוצמל הנבהבו רומוהב גרומ
.ק.ע ."םיענ םוי אקוד הז תדלוה םוי" רבד

  דליו הנקז ןיב הביח יסחי .םהב לופיטו םירופיצ תבהא
  לכאה תניפ הנולח לע שי .ןולא לש ותנכש ,הניא הדודל
  תילג לש היבא ,ןכשה .תוריסמב הל רזוע ןולאו ,םירופיצל
  ולא .ולש םידרווה תא תוכלכלמ םירופיצה יכ ךכל דגנתמ
  ילג .םירופיצה תא תוארלו רקבל ותתיכ ידלי תא ןימזמ
. תקסופ היבא לש ותודגנתהו ,ןלופיטב רוזעל תשקבמ
ן היבג לע תאשינ התוא ןיימדמ ןולאו ,תרטפנ הנקזה הניא
ל בקמ ןולא .םימורמל - ןהב הלפיטש םירופיצה לש
. םירופיצב לפטל ךישממו הלכאהה תניפ תא השוריב
.ח.ל .םיענו םח ,יטויפ רופיס

ה מאש ,תננוחמה הדליה ירימ לש תימצעה תימדתה
א יהו ,םידומילב םג ,הניגנב םג ןייטצהל הנממ תשרוד
י סחי םיראותמ רפסב המצע תוכזב התוא ובהאיש הצור
ל ע רעצה ףוסבלו הלוחו הנקז איהש ,יהנל הבלכל הבהא
י ווה .תודגנתה ארוקב תררועמ הנינפ הדודה תומד .התומ
ם יחלושו אבצל אצוי ,רחש ןבה .הליגר החפשמ לש םייח
.תוליבח ול
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,םיחחרפה ךלמ

: םירויצ ,ידרו באז :בתכ
י נד תאצוה ,ןרפלה ןתנ

.ימע 78,1999 םירפס

ל ע בשחמ לש ורופיס
, םלועה תאירב
, רענש האל :הבתכ

, 1999 ,תרבחמה תאצוה
.׳םע 32

ך א ,יבודבו תובובב תקחשמ ןידעש ,ירימ איה תרבודה
ו ב ןיא ,אירק רפסה .וארי אלש ,רוגס ןוראב סתוא תרמוש
.ח.ל .תודחוימ תולילע

. יתמ הנוכמה רבעשל ודימלת לש וילולעת לע רפסמ הרומ
ם הב ןיא .ללכ יכוניח וניא םקלחש םילולעת לש ףסוא והז
ם של תעדוי ינניאו דחוימב ריעסמ וא קיחצמ והשמ םג

.רפסב ופסאנ המ
ב וט המ .דלי לכל טעמכ שי הז גוסמ םירופיס השעמל
ת ונבה תחלקמל ץיצמו הלועה יתמ לע רופיסב לשמל
ו בסמ יתמ שרוד ובש קראפ הנולב לויטה וא ?ץוביקב
י תמ - סיטרכ הנוק בסה רשאכ ךא םינקתמה לכב תולבל

.רחא והשמ הצור רבכ
ם ילולעתה ןמ ונהייש םידלי ויהי ילוא לכה לבוס ריינה
.ח.ל ?המ םשל .םתוא וקחיו

תוינוניב תותיכל

ה יה בשחמה .”תינרדומ" הרוצב םלועה תאירב רופיס
ם יקוספ .םלועה תא אורבל ול '׳רזע״ו םיקולא לש ודיצל

ה ביסמ ,המכוחה לע םיבסומה ,32־22 ,ח ילשממ
ב שחמה אוה רפסב רבודה .בשחמה לע תרבחמה

ו קלה .13-ה ןב ירואו ,8-ה תב הכרב םע חחושמה
ש מתשמו ,האירבה ימי תשש לע רפסמ רפסה לש ןושארה

ל ע תוידפולקיצנא תועידי תפסותב הרותהמ םיקוספב
ב שחמה ןיב חיש-וד ןיעכ שי ינשה קלחב .םייח ילעב
ה מל ,םלועה לוהנ ,החגשה לש תושק תולאש ובו םידליהו

 תרטמ יהמ ?םלועה ארבנ המ םשל ?תולחמו תומחלמ שי
?םלועב םדאה לש ודיקפת והמ ?םייחה
ב שחמה הנוע םיתיעלו ,תויחטשו תורצק תובושתה
. ..תולאשה לכל תובושת תתל ותוא תנכת אל םיקולאש
ת א ריבעהל יתסינורכגא תרוסמו ןוימד :זנטעש אוה רפסה
.ח.ל .םלועה תאירבל הנדדומה
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ר צואה תמולעת
ה רובחה( םלענה

)1 תידוסה
, םולהי השמ :בתכ

ת אצוה ,ןושלמ :םירויצ
ן ייוצמ אל ,םיארוק-רוד

.ימע 206 ,האצוה תנש

" תידוסה הרובחה” .ינוימד הרובח רפס ,ינתקפרה ,ישלב רפס
. םלענש הירוטסיהל הרומה רחא תבקוע ,םידלי העבש הבש
ל ע םיטרפ הבש ,תידוס הפמ םיאצומו ותיבב םירקבמ םה

.םידובאה שדקמה תורצוא םוקמ
י פל ,דומע לחנל וירחא םיבקוע םהו סנו׳ג אוה בושח סופית
3  ,בוליאכמ אלא וניאו הזחתמ אוהש ררבתמ םש .הפמה
, תפצל בוליאכמ תא םיחקול ,םהירחא םיבקוע םינתרבג
ב ולאיכמ תא תררחשמ הרובחה .םימס ירחוס םהש רבתסמו

. םיימעפ שפחתהש הירוטסיהל הרומה "ורוצריצ" אלא וניאש
ל ע םירענה תוטלתשה ןכו ,הנימא הניא הלופכה תושפחתהה
,ח.ל .ןינעב ארקנ רפסה .ןותחתה םלועה ישנא

תוהובג תותיכל

, םידנאה ירהב חור
, לאיזוע תירוא :הבתכ

ת אצוה ,ץכ יבא :םירויצ
, 1999 ,םילעופ-תירפס

.׳מע 126

ן יבל ורפ ישבוכ םידרפסה ןיב קבאמה .םעל תונמאנ

, רוביגה תומדב רפסב גצוימ ,םוקמה יבשות םינאידנאה
ש יא תווממ ליצה םש ,םירהב ןאצ העור היה הליחתב .לאונמ
ו ל לולסתש המלצמ ול רסמו םלצל ודמל ,ומע וחקלש ,ןבל

ף א לע ינאדנאכ ותוא החוד תניועה הרבחה .וכרד תא
ם ילבוסהו םילשונמה ומע ינב ןעמל םחליהל אציו ויתונורשכ
י רהל רזוח אוהו .ןותיעב תובתכו המלצמה תועצמאב

ו תרוקיבב םתוא חצנמ ךא ,ויפדור ינפמ חרובו םידנאה
.וימוליצבו
.ח.ל .בושח רסמו דאמ תניינעמ הלילע

בלה שפיחש בלה

,אצמש
, דגרוא תירוד : הבתכ
 הכרב :םירויצ
ץ וביקה ,רמורג־דיסחלא

.ימע 191,1999 ,דחואמה

ץ יקה תושפוחבו רבח הל היהיש הצור ,16-ה תב לעי
ת ורבח הל עיצמ ,הנממ רגובמ ,ודוד רשאכ םשגתמ המולח

ך א - התוא הגיאדמ אל הקיטמיתמב רבעמה תניחבב
ן מ ,ער םש ול אציש רבחהמ :לכהמ םיגאדומ הירוה
. תורגבתהה ליג לש תוליגרה תויעבה םע - לעימו הניחבה
, הני׳זור תסנכנ תויוושכעהו תועודי ךכ־לכה תויעבה ךותל

-  לעי .היקבולסל לויט העיצמו לעי לש התבס תוחא
ה ייחב הנושארה םעפב תעסונ - לכהמ חורבל הצורש
איה הלחתהב .קתרמ םישרש עסמ ךותל תעלקנו ל״וחל
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ל כ תא הכירצ התיה המ ליבשב תבשוח ,השידא ,תדגנתמ
ת פחסנ איה ,הני׳זור לש הדודיעב ,טאל טאל ךא תאז
.הל הלגתמש המ לכ ירחא טהלב
ת עמוש ,התבורק לש היתונורכז תא רתסב תארוק לעי

ה יקבולסב הינשה םלועה תמחלמב היתורוק תא הנממ
ה ריכמו תורעיב םידוהיה םינזיטרפה םע היתולועפ תאו

ת יארחא :תרחא תרזוח לעיש אלפ ץיא .םישנאו תומוקמ
ם עו םייח ילעבלו םישנאל תויתפכיא םע ,רתוי תרגובמו

ב ושחה ,ערהו בוטה ןיב טופשל רתוי תרגוב תורשפא
ף חוס רופיס בוש השיגמ דגרוא תירוד .תוחפ בושחהו
ה רוצב ,תוימרי־םוי תויעב םע ליחתמ אוה .דחאכ יוושכעו

-  היקבולסב עסמה רואיתב - ךישממו תיטיאו תירונימ
.הבר תושיגרבו ןינעב ,חתמב
ה ני׳זור לש הביל ילוא אוה "אצמש בלה שפיחש בלה"

י לוא וא ,םניאש היריקי לכ לש תונורכזו תובקע האצמש
, תועמשמ ־ הרענ לכ ומכ ,השפיחש לעי לש הביל אוה
ם יקרפה ישאר .תרחא ךרדב םתוא האצמ הנהו ןינעו ןכות
ת א םימילשמ ,םובלא ךותמ תונומת וליאכב םירטועמה
.ק.ע .בלל עגונה רופיסה

ג ראש הככ ךל םיאגומ
,תקחוצ
ם ירויצ ,רפט הנוי :הבתכ
ד יסה לא הכרב :הפיטעו
ץ וביקה תאצוה ,רמורנ ־.

_׳מע 1999 165 ,דחואמה

ל ע רוחש לצ ליטמ ,יאנקה רבחה י״ע היל לש הצרה
ה רבק דקופה ןנגה ־ היבא םיאלטה תמקור ־ המא :התחפשמ
ם יזילע הרבח ייחל רוזחל השקתמה ,ינור התוחאו ,םוי םוי
ש שח ךותמ ,ןדיע םע הבהא רשק רושקלמ תדחופ דחוימבו

ה ליכשה אל החפשמה .הילל ןדרי השעיש המ הל השעי אמש
ה יובשה היל תא תינסרהה ותאנק תקנוח המכ דע תוארל
ה תקוצמ תא םיאלטה יחיטש תריפתב העיקשמ םאה .וידיב
, רפסב תרבודה 16־ה תב ינור .החצרנש התבל היעוגעגו

ל ע התורבגתה תא ףוסבלו ןדיעל התבהא תא תראתמ
א יה ףא תמרות ,ןויסינ תברו המכח השא ,רהז אתבס .הידחפ
ת ומילאבו באוכ אשונב עגונה דאמ שיגר רפס .וז תורבגתהל
.ה.ל .הרבחב הארונה
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ץו^3
:םילשורי ׳ב תומר ד״ממ ט״נשת םירפסה דירי

.תומר ׳ב ד״ממ ס״יבב תוניירוא תזכר ,יחוכ הבכוכ :תאמ
ת ליחת ינפל םיתעש .ונירפיס תיבב םירפס דירי ךרענ הב תישילשה הנשה וז

" .יצראה דיריב תורחתהל םילוכי טלחהב םתא" :סאבא המלש רפוסה רמא דיריה
"...דומלל המ םהל שי םצעב
.גח ולוכ שבל ס״היב
, רפסה אשונל תוזרכב ,םידימלתה ירפסב ,תומוסרפב המישרמ ס״היבל הסינכה
, םיבודה תשולשו הבהז ,בודה ופ( םידלי ירפס ךותמ קנע תויומד לש הרואפתב
. תוינועבצ תופמ תונחלושה לע ,תיסאלק הקיסומ תעמשומ עקרב .)’דכו ןפ רטיפ
!!!ךרכו רייא ,סיפדה ,בתכ אוהש רפס ,וינפל ורפס דימלת לכל
י פל םיסנכתמו רפסה תיבל םיעיגמ גח ישובל םידימלתה לכו 18.00 העשה
־ ןכ ,רפסה תיבב ורקיב םירפוס השיש .םירפוסה ירבדל ןיזאהל ידכ ליג תובכש
ה לאו !!!שגרמ המכ - ונרפס תיבב -תחא גג תרוק תחת ןמז ותואב םירפוס השיש
י מענ ,דגרוא תירוד ,רמוע הרובד ,לצרוו-טיירטש רתסא :שגפמב וחכנש םירפוסה
.סאבא המלשו אלרוב דדוע ,רוג־ןב

ם ה ירה ,םירבדה ןכות םע והדזה ךכ לכ םה ...ףכ ואחמו וקחצ ,וניזאה םידימלתה
. ..ןויער םוש יל ןיא שממ" :םילכסתמה םיעגרה תא הביתכה תייוח תא ורבע םמצעב
" יקנעמ היהיש ידכ ...לכה רדסל ךיא ...שארב יל םיצפוק תונויערה" ,"בותכא המ לע
ם לענ אוהו ץבוקה תא יתרמש" :וא ."ץבוקה יתרמש אל ...בשחמב יל קחמנ לכה" :םגו
"!!!דפס *ל שי -תואלתה לכ רחאל ףוס ףוס" :תיפוסה השגרהה ןבומכו ."יל
ם ידימלתהמ םיברלו .וז הנשב ורבוחש םישדח םירפס 650-כ םיגצומ הז ברעב
ם ע םידימלתה שגפמ רחאל העש ונמזה םירוה .וארקש ישילשה רפסה וליפא והז

ת ובקעב תובר תויוליעפ ובו טרופסה םלואל םיסנכנ ,םיאב םה םג הנה ,םירפוסה
"םירפסה דעצמ"מ םירפסה תאירק
. קרלט הפי לש "לרחכה־לותחה םות" רפסה רחבנ רדא שדוחב בוהאה רפסה תריחבב
ו בצע הרטיגהו וירבח ,ותחפשמ ,םות :תדחוימ בל תמושתל הז רפס הכז ןאכ ןכ לע
ה מקוה־סילכאמה תניפב ."םיכוזה ונא" :םירקבמה לכל ורדיש ולאכ וארנו קנע לדוגב
ו לכאש םילכאמל םינוכתמ וגצוה וז הדעסמבו ,"תיתורפס המיעט" :םשב הדעסמ
ך ותמ םירוביגו הייחתל םימק םירפס םלואה לש וכרואל.םינושה םירפסב םירוביגה
,םהירבח ירפסב תורקבמו תופלחתמ תויומד .םיריעצה םיארוקה םע םישגפנ םירפסה
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ת ובקעב "האירק עסמ ןמוי״ל תדחוימ הניפ .םירפוסל םיבתכמו תוצלמה ,םיריש
.תוירוקמו תובר תויוליעפ דועו "םיבתוכ םיארוק" טקיורפ
:םירקבמל םיחתפנש םירעש השיש ס״היב לש הסינכה תמוקב
ל ע תוססובמה תוגצה ׳א תותיכמ םידליו םירוה םיגיצמ ובו 1,ןורטאית רעש
.וארקש םירפס
ה ז דובכל" :םירפסה דעצממ םירפס תובקעב תוגצה םיגיצמ ובו 2,ןורטאית רעש
."רופיסה
ת ובקעב □ירוהה ףותישב וקיפהש □יטרס םינירקמ םידימלתה ובו ,םיטרס רעש
.ובהאש □ירפס
ת ובקעב םידליה וניכהש תוגצהל םירקבמה םירקבמה םיפשחנ ובו ־ ,בשחמ רעש
ה דיעו תחיש הכרענ ןכ ומכ ."םיבתוכ םיארוק״ו "םירפסה דעצמ״מ םירפס תאירק
.םירבדה ןכות לע תמא ןמזב
ן תוא רקחה תולאש תא םיגיצמה ׳ה תותיכב םידימלת דפסמ ובו - ,רקח רעש
.םיובנריב החונמ לש רקח יכילהת ־לדומה פ״ע ורחב
ה נשה ךשמב ודמלש םיריש" ...הריש םירמוא" םידימלתה ןאכ ־ ,חריש רעש
: םירמואו םיאתשמ םיאצוי םיחרואו םידימלת ,םירוה .םמצעב ורביחש םירישו
י דכ ,דחוימ םויל םילהנמו םירומ םתנמזה אלש לבח" ;"...הזכ דירי וניאד אל"
."...םישרמ הזכ לעפמ" ,"...םשיילו תואדל
ק ולחל ואב דחיב םלוכ ...םירפוסו םירומ ,םירוה ,םידלי םיפתוש הז םישרמ ברעל
.הבותכה תירבעה הלימל דובכ

:תכרעהב

t :ס^יאא ,יזתל התא ;.חאע..יתייה וליא .1 v ^תאלת ,1999 ,ל^נ r p w
.rpuD ,1999 "יאת תאלת ,לא^ התלאל :ם^יאא ,(ח &<א<ל :תאל ,דפסמ דפסה שיאומ . 

v טבא זדי .ידמא עסדג יעח :תאל ,הנשה ינפל דופס .  ^ r p, ת^טל ,1999 "יאני תאל ת

,סלי תאל ת ,1999 ,ן^א התאא :הנתל ,גנאי ןיי םיאלפה םלוע . 

rpל ת תאלת ,סאנ^א תא :הי«א< הנתל ,ןרהא לש ןודאה .  vv  ,1999 s t.

.1999 ,!תילט טז ,7יתא!< ה6ג :הר^ל( היל^ס ,ףופצ . 

W ילס ,חלל ה^ה :ראא( ב!לל הת ,יא התל^ (גהל ,ףיכב .   1999.
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a" :ן1סס n  *7 * 1 * 0  0 * 1 0 ״0
ןתוד ןעג תור :תאט

...רדחה לע דרי הלילהשכ

999 1 ס״שת דחואמה ץוביקה תאצוה יאלפ-סשל ירימ ;מילימ אלל הרפיסו הרייא
.ינועביצ ועקירש יתוכיא ריינ לע םירויצ־םירויא 36 .רופסימ אלל ׳ע 36

י עבצב םייבוימיד וירויצ .הבותכ תחא הלימ אל ףא וב ןיא .ידוחיי חונומת רפס
ת ויומדה )?המולחב( הלילב .ןושיל הבכשש ינפל תחא הדלי י״ע וריוצ הדנפ
ן ה ,יטיא טרסב ומכ ,טאל־טאל .תונתשימ ,דומעל דומעמ הנתשמ עקר לע הרציש
. ..הלילב םש הרק והשמ רבתסמ .ריאמו ריהב עקר לע - רקובב .שדחמ תומקמתמ

ם תונשל ןתינש םירופיס :ויתובקיעב רוציל הרגמה ,ומצעלשכ הפי ,תוננובתה רפס
, ליחתמ דלי( םיכשמהב קחשימ-רופיסכ ורפסל רשפא .רפסמה לש ונוימיד יפ לע
, ףתושמב רופיס תווטל םילוכי םידליו םירוה )...האלהו האלה ןכו ,ךישממ ינשה
ר בחל .יתצובק וא דיחי ,דוקיר וא/ו ,הזחמ רוציל ןתינ .בתכב רשפאו פ״עב רשפא
ן נובתהל םגו ...וב קוסיעה תלוכיל לובג ןיא .היצמינא טרסל וכפהל הניגנמ ול
.םילימ אלל םתס וליפא

דוה ןיעמ הדליה םיר

  טרוו לאינדו רלטכיינ ימיש :םוליצ ,סנוי םלאסלא דבעו הטרוו רמת :ובתכ
 )תדקונמו הלודג תוא( תירבעב בותיכ .1999 - ס״שת - ׳,דחואמה ץוביקה״ :תאצוה
.םאות םוליצ - בותיכ דומע לכ לומ .דומע ותוא לע תיברעבו

י ראק הלא( תומואה ידלי ירפס תא ותוכיאב ריכזמה ,הנומת-רופיס-רפס
, השיגר הייברע הדלי לש הרופיס .דועו "הויז הבוכה ,םורמ רטפ ירפס ,)םירחאו

. םיחונזו םיעוצפ ח״עב םוקישו לופיטב החמתימ" איה .םוליצו ח״עב תבהואה

ם יביוא איבהל לופיטו תונלבס ,הבהאב ןתינ יכ ,םיר הדליה החיכומ ,ונרופיסב
.םיבהואל םיביואמ םכפהלו אתווצ ייח לש הינומרהל ,לותחו בלככ ,"םייחצנ"
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