
ה "ס שת תנשל "באז סוס"
התנמ ־ ס1כ1מ רזעילא 7" 7 :התיתס

ס רפה תולכ ,עבראו םישולש הנשה וז באז סרפ ליעפמו םזוי ־ ןוסגרב ןושרג רמ
.דבכנ להק ־ םידליה תורפס יבהואו ם״ילומה יגיצנ ,סרפה תוטפוש
ר עונו םידלי תורפסל באז סרפ תקולח לש סכטה תא תוחנהל יל אוה דובכל
ת ייריע ,ךוניחה דרשמב רעונו םידלי תורפסל רודמה ול םיפתושש ה״סשת תנשל
ן ויצ רעש תיירפסב הנש ידימכ חראתמה ,לייחה ןעמל הדוגאה ,ופי־ביבא־לת
.הלאירא תיבב
ך וניחה תיב ימיקממ ,ררושמו ךנחמ ,באז לש ומש לע ארקייש הז סרפל ול יואר
.בוכרוב תנוכשבו א״תב םידבועה ידליל
ו יריש תא (דבלב ןוגראב קר אלו) ךוניחבו ךנחמב דליב ןימאהש םדאה היה באז

.וידימלתל בתכ םינושארה
ה דקפמו ישאר ךוניח ןיצק תדקפמ םיקמ ,"םידליל רבד" ךרוע ,הנגהה שיא באז
ל ארשי סרפל הכז ,בושח יכוניח רישכמ םג ל״הצב היהש םדאה ,םינש 15־כ
.ךוניחל
:רמא ןתנ באזש ןויארב
ת א םהמ ףטוק וליאכ ךא ...םירבדה תומש תא עדוי וניאו שי ,ןמא לככ ררושמה"
ת א ,םירבדבש אלפה תא שיגרמ אוהו םילוענמה לכ תא חתופ וליאכ ,תופילקה
".םהבש הרישה
.םדא בהואו יחו עבט בהוא היה באז
ו עימשי (רתנספ) רנסא דדועו (תרמז) רונג לט :ילקיסומ עטקב סכטה תא חתפנ
.םייתעבגב ןילי המלת ש״ע ס״היב ידימלת םהינש .םידלי יריש ונל
ת וכוזל לחאנו םיטפושה יקומינל בישקנ .ןהיפמ עמשנ "באז סרפ״ב תוכוזה תא
ו ארקיש סדה הנדריו ךורב ירימ ר״ד ,בבוח האל ר״ד םיטפושה :םיטפושה יקומינב
.הנמאנ הריצי לש ךשמה תוכוזה לכל םילחאמ ונא .סרפב הייכזה יקומינ תא
א לו וחיל סנ אל רשא שיאה ,עצבמהו םזויה - ןוסגרב ןושרג רמל תודוהל ינוצרב
ה מלת ש״ע תוינמואל ס״היבל ,ם״ילומל ,סרפה תולבקמל ,תוטפושל .ומעט גפ
ל ש םוקמב סכטה ךרענ התוכזב רשא הלאירא תיב תלהנמ רביל הוח ׳בגלו ,ןילי

ה נשב תוארתהלו ףתרמה תמוקב םיער תחישו דוביכל ןמזומ להקה .רפסו תוברת
.האבה
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גרבנז1ר האל 'בגה הברב ירבד
««j 6 t ך^חזי דר^^ב

, ךנחמו ררושמ ,באז ןרהא לש ורכזל שדקומ םויה קנעומה םידלי תורפסל סרפה
ת קלחמ שאר ,הרומ םהיניב ,םידיקפת לש הכורא הרוש וייח ךלהמב אלימ רשא
ר בד" תעה־בתכ ךרוע ,םינש 15 ךשמב ל״הצל ישאר ךוניח ןיצק ,ל״הצב תוברתה
.דועו "םידליל
.הנימב תדחוימ התייה ותוישיא
ם ילימב הבהא אטבל ליכשהו - התשרוט תא ,הלש עבטה תא ,ץראה תא בהא אוה
.בלל תועגונ ,תוטושפ ,תופי

, האילפו םות תועפוש ,דלי לש תוינרקס םייניעב םלועב ןנובתהל עדי אוה
ל ש יוטיב תלוכיב תוננובתהה תובקעב עיבהל הצרש תאו הארש תא עיבהלו
.בתכ ךכ "!אל ינא .םילודג תויהל םיצור םלוכ" .רגוב
-  םלוע לש ומורב םידמועה םיבגשנה םירבדה תא םגרתל לודג ןורשיכ ול היה
ת מקה לעו תואמצעה לע קבאמה תא ,ץראל הבהאה תא ,םדאל הבהאה תא
ח רואב ,ךכ .דחאו דחא לכל עגונה והשמ ,יטרפו ישיא והשמל ־ תנקותמ הנידמ
ת ובישח בר תע-בתכ זא ־ "םידליל רבד" תכירע תא לביקשכ ,דואמ ינייפוא
ל געמב״מ ,עובש ידמ וב םסרפתהש ,ךרועה רבד לש ומש תא הניש ־ םידליל
.םינפבש ישיאה לא ץוחבש לודגה ןמ ,"ךבל לא םיש״ל "םימיה
ם הירבד תא עומשל ,םידלי םע יעצמא יתלב רשק רוציל הרידנ תלוכי ול התיה
.דלייתהל ילבו תונורטפ גוהנל ילב תאזו ,םייניעה הבוגב םתא רבדלו
ו מש לע םידלי תורפסל סרפה תאירק תא םישועה םה םה ותוישיאב הלא םיווק
.ךכ לכ היוארלו הפיל
.סרפב םיכוזה תא תכרבמ ינא

רביל ה1ח לש הברב *רב7
,בוט ברע
ת נשל רעונו םידלי תורפסל באז סרפ ילבקמ תא ךרבל גנועהו דובכה יל שי

ר תויב בושחה סרפל םינשה םע ךפה באז סרפ .ךוניחה דרשמ לש ודוסימ ה״סשת
 27־ה םעפהו תופיצרב 34-ה םעפה וז קנעומ אוה .רעונו םידלי תורפסל קנעומה
.ופי ביבא־לת ריעב הלאירא תיבב
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, תוזהל תורשפאה ,ןיימדל תושרה םידליל שי ובש זוחמה אוה תודליה זוחמ
ק ר םימייקה םיקוחר תומלועל גילפהל ,תוידב ירופסבו תודגאב ןימאהל תלוכיה
ם יעגפממ תודליה תוזוחמ לע ןגהל הבוחה תלטומ ,םירגובמה ,ונילעו ,תומולחב
.תומילאו עורמ ,םייתביבס
ק לח לוטיל ,תוקוחר תוצרא לע םולחל םיארוקל תרשפאמ םירפסב האירקה
.סדנוק ישעמל ,הצירקב הוולמ ,רושיא לבקלו תואקתפרהב
־  ינורטקלא רודיבמ םינוזינו המודמ תואיצמב םייח 21־ה האמה לש םידליה
ל או האנהה לא רעונהו םידליה תנווכה .טנרטניאהו בשחמ יקחשמ ,היזיבלט
.השק המישמל הכפה םירפס תאירקבש גונעתה
ס רפ ירוחאמ עונמה ותויה לע ןוסגרב ןושרג רמל תודוהל ,וז תונמדזהב ,יל ושרה
ר תוי הז .באז סרפ תקולחל סקטה םויקל הלאירא תיבב ותריחב לעו באז

ה סנמו ץראב רעונהו םידליה תורפס חופיט לע הלאירא תיב דקוש הנש םירשעמ
.רפסה לא ,אורקל ודמל םרט םקלחש ,םיריעצה תא ברקל
. םינושה םיאליגב רעונה ינבו םידלי ברקב האירקה דודיעל תשדקומ הבר הבשחמ
, םיירוטסה םירופיס ,םילשמו תוישעמ ,תודגא ,עסמו תואקתפרה ירפס :םינושה
.׳וכו סקימוק ,ינוידב עדמ ,םייח ילעב ירופס
; רעונלו םידליל םיבתוכה םירפוס םע םישגפמ :תונוש םיכרדב השענ רבדה
ן כו ,םירפוס תייחנהב רעונלו םידליל הביתכ תואנדס ;"םישדח םירפסל תוגיגח"
. םייעוצקמה םירפסמה בטימ יפמ םירופיסל םיניזאמ םידליה הבש ,"רופיס תעש"
ר עונלו םידליל םיבתוכה םירפוסה בור תא הלאירא תיבב ונחריא םינשה ךלהמב
ם עו םירייאמה םע ,םירפוסה םע קודה רשק הלאירא תיב חפיט ליבקמב .ץראב
, תוכורעתב ונמייקש םיברב םישגפמב קלח ולטנ הלא לכ .םידליה תורפס ירקוח
ג גוחה םידלי תורפסל םיימואלניב םיסנכבו םידלי תורפס יבתוכל תואנדסב
ם ידליה תורפס תאירק לש "םירנויסמ" תויהל הבוחה ונילע תלטומ .רושע הנשה
ם יעיבצמ להק תעד ירקס .ץראב תובתכנה םידליה תורפס בטימ לשו תיסאלקה
. רעונ ינבו םידלי ברקב האירקב תיתועמשמ הדירי לש תימלוע ללכ המגמ לע
ן דיעב םג רפסה יציפמ תויהל הבוחה - םינרפסו םירוה םיכנחמ ־ ונילע תלטומ
.ולשמ םלוע רצוי רפס לכ .היזיבלטהו בשחמה ,טנרטניאה
ת רפוסה תאו גרומ הרוא ,ןודנול הלסרמ ,רפוה תניר :סרפה יכוז תא תכרבמ ינא
.םייח לעפמ לע ריאמ הרימ
ן וסגרב ןושרג רמל תלחאמו םיטפושה רבח תאו סרפה יכוז תא תכרבמ ינא
.םימי תוכירא
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ם>ל"!מה םשנ ם1כונ
לקד חתפי

,םלוכל בוט ברע
:םיבתוכל הדות תישאר
הרומזב הרפס תא האיצוהש רפוה תנירל
דחואמה ץוביקב הרפס תא רואל האיצוהש ןודנול הלסרמל
.רתכב ,ונלצא הרפס תא רואל האיצוהש ,גרומ הרואילל
ל כש ,םילעופה תיירפסב תכרעומה תכרועה ,ריאמ הרימל תדחוימ הדות ןבומכו
ת בהואה המשנה תא דימ ההזמ ,םהילע ולדג םיברו ,הירפס תא ארוקש ימ
.םהירוחאמ תדמועה
י ביסנטניא הכ ןפואב הליעפש ימל הטעומ הדות תרכה אוה םייח לעפמ לע סרפ
.הזה הפיה םוחתב
ב צה" תא דחוימב ןייצל חמש ינא רתכב רוא וארש ריאמ הרימ לש הירפס ןיבמ
ר כמנ ןיידעו תונורחאה םינשה 16־ב םיקתוע 110,ססס-ב רכמנ רבכש ,״ןרוא לש
.הנש ידמ םיפסונ םיקתוע יפלאב
46־כב רבכ רכמנש ,"ילולש" תא ןייצל םג חמש ינאו ו חוכ דועו םיקתוע 000,
.תיתימא הקיסאלק .ויפדב
ם כסומ .םידלי ירפס לש םתובישחל רשאב הסיפת התוא תא םיקלוח ןאכ ונלוכ
ל ש תיעבטה היצנגילטניאה תא תחפטמ םדקומ ליגמ לחה האירקש ונלוכ לע
י לגרה תרצוי ,בושח תוחפ אל ,םגו ולש ןוימדה תא המיצעמ ,עדי ול הנקמ ,דליה
.דיתעל האירק
ם דאה גוס קוידב אוה ארוק רגובמו ,ארוק רגובמל םג בורל ךפוה ארוק דלי

.עדי לעבו קומע ,ןיינעמ ,ןרקס - ותרבחב תולבל םיצור ונייהש
ת ונקל םא ףא עינהל ידכ הב יד היה אל םידלי ירפס לש וזה תובישחה לכ לבא
ן מז" תא ותדליל וא ודליל שידקהל בא ףאל תמרוג התייה אלו םידלי רפס
ד חאל הבוט המגוד יתעדל אוה "תוכיא ןמז" יוטיבה ,בגא) ...שרדנה ”תוכיאה
ת פשב שומיש תועצמאבש ,"טרקרוק ילקילופ״ה ונתפוקת לש םישואבה היתורפמ
א ל הרוה ףא ,ןפוא לכב .(םיירוה המשא ישגר לע תוסכל הסנמ תיתרבח היימר
ב ושחה דוסיה אלל ודליל רפס אורקל ידכ ולש רקיה תוכיאה ןמזמ הסיפ שידקי
.גנועה דוסי - רתויב
ם ע וא הלילעה םע םיהדזמ םניא באה וא םאה םאו ,רופיסהמ םמעתשמ דליה םא
דקומו דוסיה איה-איה האירקה תייווח .ךכ טושפ .הארקה היהת אל ,הפשה
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ם ייניעהמ בלה תא רתוי ביחרמה הארמ ןיא ירהש ,םידלי ירפסב הכישמה
ה יווחהמ רתוי הקותמ ןיא ,הקתפרהה ךשמה תא עומשל באתה דלי לש תוחוקפה
ב ישקמ ודועב ברע תעל תומצענ ולש דליה לש םייניע ןתוא דציכ האורה בא לש
א והשכ רבכ לדגש םדלי תא םיאורה םירוה לש וזמ רתוי הלודג הוואג ןיאו ,הדגאל
. היירפסב ומצעל רחבש רפס ,םייתפשה תענהב ,ומצעב ארוקו חיטשה לע בכוש
ו נל ןיא םהידעלבו ,םידליה ירפס םוחת לש יתימאה ןגועה םה יוריגהו האנהה
י קחשממ אל םגו היזיולטהמ אל ,טנרטניאהמ אל דחופ ינניא ל״ומכ .המוקת
ע ומשל םיבהוא לוכה יתעדל .בוט אל רופיסמ דחופ טלחהב ינא לבא ,בשחמה
ר ופיסל .תיגולונכטה ונתפוקת ללוכ ,הפוקת לכבו ,ןקז דעו דלימ ,ליג לכב רופיס
: יאנת שי לבא .תיגולונכט תורחת לכ םע דדומתהל ול תרשפאמה המצוע שי

.הבוט היהת הפשהש :יאנת דועו תעגל חילצי רופיסהש
ה יגולונכטה .תמדקתמה היגולונכטה תונש ,תונורחאה םינשב היעבה קוידב ןאכו
 התשעש המב אקווד אלא תורחת הביצהש ךכב קר אל םירפסה םוחתב תעגופ
ת א התיחפה אקווד איה לוכל התונימזו התוכיא ללגב .ומצע םירפסה םוחתל
ב ורק ונניא ונתאמ ימו ,תדלקמ לצא בורקש ימ לש הארנ םימעפל .ןוניסה תכאלמ
ב ותכנ טושפ אלא ,ותוא זונגנ אל ;ארונ אל ,בוט וניא רופיסה םאו .רופיס בתוכ
.דחא דוע
ת ולקה" ”רתכ״ב ונלצא הנוכמה העפותל האיבה איה :רבד דוע התשע היגולונכטה
ו מכ רקי אל םגו לק ,שיגנ ,ריהמ ךילהתה ."םידלי רפס תקפה לש תלבסנ יתלבה
ב רו בטיה ספדומ ,דפקומ רפס רואל אצוהל ידכ דחוימ ןורשיכב ךרוצ ןיא .םעפ
ע ייסל תלגוסמ טלחהב היגולונכטה .רחא רופיס רבכ הז ־ ןכותה םלוא .עבצ
ם תוכיא בקע םיבוטל םיזחתמה הלאכ ,םיעטמ םירפס ינומה לש הבוט הקפהל
, קתרמ רופיס רוציל תלגוסמה היגולונכטה האצמוה אל ןיידע לבא ,תיזיפה
.םישדח תונורשיכ אורבל תלגוסמה היגולונכט אצמנב ןיידע ןיא טלחהבו

ך ובנה הרוהה .םידליה ירפס םוחתב הנש ידמ רוא םיאור םישדח םירתוכ תואמ
ם מצע םידליה םגו ,תוחפ היואר וזיאו היואר תוריציה ןמ וזיא טילחהל השקתמ
ו א יוריג םירצוי םניאו םינהמ םניא ,םירגתאמ םניאש םיטסקטל םיתיעל םיפשחנ

.אורקל ךישמהל קשח
ם וחתה תא איבהש הז אוה היצקלס אלל קושה תא ףיצמה הלדנ יתלבה עפשה
ר שפאש לכה היזיולטהו טנרטניאה לש םילקה םייוריגה דגנ המחלמב .הדירי ידכל
ד ובכ םע ,תופנחתה אלל ,ותפשב דליה לא רבדמה גוסהמ ןכות אוה ותרזעב חצנל
ת ודוהל םיבייח םלוא ."דוע לש םעט" ריאשמה ןכות ,םסק םעו ותלוכיל
ם ויהש גוסהמ ,םיבוט םירפס רואל םיאצוי םימעפל .רזוע אל הז םג םימעפלש
.םייואר אלה םירפסה םיב םיעלבנ םה תאז לכבו ,באז סרפב םירתכומ
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ט עמכש הדבועה איה לדה רמוחה עפשב בוט רמוח לש ותעיבטל תויארה תחא
ר תויב םירכמנה םירפסהמ קלח .תושדח תוקיסאלק תונורחאה םינשב ורצונ אל
, הטושפ הקפהב תובר םימעפ ,תובר םינש ינפל רוא וארש הלא ןיידע םה לארשיב
.אלפנ ןכות םע לבא ,דבלב םיעבצ ינשב
ת א םיאור רבכ ונבורש רמול לוכי ינא ,םיל״ומה רבד תא םויה גציימ ינאש ןוויכמ
ם ייביטקלס רתוי הברה תויהל םיכפוה ,יותיפב דומעל םיליחתמ ,הנומתה
ה ווקת ילוכש קר רמוא הלאה םימיה ןמיסב .םירתוכ תוחפו תוחפ רואל םיאיצומו

.לגה תריצעב עייסת וזה רכסה תהבגהש
ק וידב ןאכש ןייצל יואר ,באז סרפ תקולח סקטב םויה םידמוע ונאש ןוויכמו

ו ת שמשלו ןכותה לגד תא תאשל ,ןבתהמ ץומה תא רובל ־ באז סרפ לש ותמורת
.תוכיא
ל כ תובר םינש סרפה תא הוולמו להנמה ,ןוסגרב ןושרג רמל ןכ םא תדחוימ הדות
.תובר תוירופ םינש דוע ול לחאמ ינא .ךכ
י דמש ,הלאירא תיב לש וזה הבושחה הינסכאה תא תלהנמה ,רביל הוחל הדות
ם כלוכל הדותו .ןאכ םיכרענה םיעוריא תורשעב תורפסל המב הקינעמ הנש
.םתאבש

f p i m ה״סשת תנשל באז סוט
ר>אע תר^ םייח סרע

ם וכיס לש סרפ אל ,ךרדה עצמא לש סרפ אוה ריאמ הרימל םייח לעפמ לע סרפה
ה תיישע לולכמ ךותב םייתניב התשעש המ לע הדות לש סרפ והז .םיגשיה
.םידלי תורפסב
 תיתשתה ןמ קלחל רבכמ הז וכפהש המכ םהיניב ,םידלי ירפס 30־כ הבתכ הרימ
ד ליב השעמ" ,"ןרוא לש בצה" ,"ילולש" .ךרה ליגל םידליה ירפס לש תיתוברתה
, םהמ דחא לכש ,םירחא םיבר דועו "רייצל בהוא ינא" ,"ודבל ןושיל הצר אלש
.סרפב התוא תוכזל יואר ,ומצעלשכ
ת כרועכ ,רמרק הנדע םע דחי ,הרימ תשמשמ ,הנש םישולשמ הלעמל זאמ ,ףסונב
."םילעופ תירפס" תאצוה לש םידליה תורפס רודמ
ל ש תושדוחמ תואצוה וא ,תור םירמ ומכ ,"תילכלכ םיחיטבמ" םירפוס דצלו
ת כלוה איהש הלאכ ,םיליחתמ םירצויל הכימת תנתונ איה - גרבדלוג האל תוריצי

ם רפס תא םהל האיצומ איה ,תדמלמו תקדקודמ הכירעב ,דעצ דעצ םתיא
.האלה בותכל םילכ םהידיב תנתונו ,ןושארה
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ה דמילשכ התשע ךכ .םירחאה םע היתועידי תא קולחל החמש הדימ
ם ינופה םירצויה לכ םע תגהונ איה ךכו ,הכירע ידומיל תירבעה הטיסרבינואב
.הייחנהו הרזע תשקבב הילא
י שנאלו ץוביקה ישנאל .םלוכל םוקמ ,התביתכב ומכ ,הרימ לש התוישיאב שי
ה לאכלו תילאקול תורפס יבתוכל ,םיקיתווה םיבשותלו םישדחה םילועל ,ריעה
.לודגה םלועה תא ןאכל םיאיבמה
, התוישיאו התומד תא בטיה םיגציימ ,הזה לולכמה תא םיגיצמ םיברה הירפס
.םלוכל םוקמ תנתונהו ,תויטנסרטניא לכמ הייקנה
ה ל םילחאמו סרפה תא הרימל םינתונ ונחנא ,ץראב םידליה תורפסל התמורת לע
.הריציו הדובע לש תובר םינש דוע

בבוח האל סדה הנדרי ךורב ירימ

7ww m ירבד m
ה עיגהו ,םהייחב והשמ ושעש םייניצר םישנאל םינתונ םייח לעפמ לע םיסרפ
ה ארנ .הזכש סרפ יל עיגמש יתישע רבכ המ ,ינא לבא .הנפדה ירז לע חונל םתעש
, םירזה ןיינעבו ,יתקפסה אל דוע ,יתרמג אל דוע ,היישעה עצמאב דוע ינאש יל
.םירקוד םה - בל רהט םרוי רמאש ומכ
.םתא חכוותהל דמעמה הז אלו ,תרחא וטילחה םידבכנה םיטפושה לבא
; םירופיס םורתתו תמרות ,המרתש ,ילש האלפנה החפשמל תודוהל יל ושרה זא
ר וביצל ;ונלש דחוימה הלועפה ףותישלו הנדעל רקיעבו ,םילעופ תירפסב םירבחל
ם ינשה ךשמבש ,ןוסגרב רמו םירייאמ ,םירקוח ,םירפוס :םידליה תורפס ישנא
י ל תויהל וכפה םהמ םידחאו ,םינש וא רבד יתוא ודמיל הדשב ונחנאש תוכוראה
ם יברה םידליל תורפסה יבהואל הינסכא שמשמש הלאירא תיבל ;תמא ידידי

ה מ יל וריבסהו יתריציב תוניפ יל וריאהש ,רפס יתבב ירוקיבב םתא יתשגפנש
;תמאב יתבתכ
ת ויוקדלו שפנה תונופצל עיגהל יל רשפאש םידליה תורפס לש קתרמה םוחתל
ק חרתהל ןתונ אלש ;תומולע תוצראב תוחרזאל הצפקמ שמשמש ,ןיתרעיש אלש
ה ברהו ,קמועו תובכרומ וב שיו ,קותמ אלו טושפ אל אוהש תודליה םלועמ
ת ויהל בייח וירעשב סנכנש ימו ,םילק תונורתפ וב ןיאו ,תודדומתהו באכ םימעפ
.ףייזל אלו תמא שיא
.סרפה תלבקל .היואר יתוא ואצמש תוטפושל הדותו
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 ,גרומ חר1א לש הרססל באז סרס יק1ממ
"םלעגה תיבח תובקעב"
ס7ה ה>דר*1ר,תכ ,האצות ^צרה באז ן^גב ורישיה

ם ימלשורי םידלי השולש ארוקל גיצמ תרגסמה רופיס :רופיס ךותב רופיס ונינפל
א ליממ תנוכשב ישיאה ונועש תא ואצמש רחאל לצרה תובקעב םיכלוהה
. רסיקה תא שוגפל ואובב לצרה ןסכאתה ובש תיבה תוסירה ןיב ,םילשוריב
ע נמנו "ךנחמ" וניא אוה .םירוענ חוחינ וב שיש ירוטסיה רופיס חתפתמ ןאכמ
ם ידמול םהו ,םיארוקה לש םתונרקס תא ררועמ ובש ןירותסמה דוסי .הפטהמ
.תדהואו הנוב תונרקס ךותמ ,ןנשל ילב הירוטסיה
ם ידליה תשולש תרזעב גצוימה דואמ יוושכע חוחינ םע ,ירוטסיה אוה רופיסה
ם ינפהל םהל םיעייסמו םיריעצה םיארוקה תא הנמאנ םיגציימ םה .םילארשיה
ם א" הרמאה .לצרה לש ותעפוה םע ונמע תודלותב הלחש הלודגה הרומתה תא
.תישממל תכפוה "הדגא וז ןיא וצרת
ם ילשורי :וב םייח ונאש םלועל רשק ול שי תאז םעו ,דואמ ונלש אוה רופיסה
, בלל בורק םדאכו תירוטסיה תומדכ לצרה ,תינפי הכירדמו םילארשי םידלי ,לזבו

, רפסב ישלבה דוסיה תרזעב םקרנ יתלילעה חתמה .טושפ םדא לש תויעב םע
ן ונמא ,ןוירוטסיהה ירבד ."תממעשמ" תוחפ תיארנ תינויצה הירוטסיהה ךכו
י מואלהו ירוטסיהה וכרע תנבהל רתויב םיבושחהו רפסה תא םימתוחה ,טנוק׳ז

.ריעצה ארוקל יתודידי חרואב םיבותכ םה םג ,ינויצה לעפמה לש
ת א תפפואה תיגרטה תירוטסיהה תודבכה ןמ הז רפסב "לאגנ" לצרה :רקיעהו
. רומוה שוח םג ול שיש םדאכו היח תומדכ גרומ לש הרפסב גצוימ אוה .ותומד
.ויארוק בל לא ותוא הבריק איה ךכבו ,גרומ לש הרופיסב יח אוה
ק תרמה םקרמה לע ,גרומ הרוא לש תננערמה הייארה לע ,תירוטסיהה תמאה לע
ל ע םיכורא םייחלו הרקוהל ,סרפל יואר אצמנ רפסה הלא לכ לע ־ רופיסה לש
.ונידלי לש םירפסה ףדמ

םותחה לע ונאבו

ךורב ירימ ר״ד בבוח האל ר״ד סדה הנדרי
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xnn m ix  n77
:"תונורחא תועידי" תאצוהב תכרוע ,היתבמ ןופלט יתלביק דחא רקוב
 ךיא יהז םע םישוע המ !םוב "!לצרה לש וייח לע רעונל רפס ונל יבתכ ,הרוא
ל ש וייח לע דיהמ חינהל ולכוי אלש ,חתומ ,קתרמ רפס םויה לש םידליל םיבתוכ
.הנטק אל היעב .הנידמה הזוח
ת שבכנו תכלוה ינאש יתיאר .וייח תודלות תא יתארקו הירפסל יתצרפ תישאר
ל ש רעונה לא רבדתש הלילע רצוי אל ןידע הז לבא .ולעופבו ותוישיאב ותומדב
ח טב ,יתבשח ,רקיב םא .ץראב רקיב לצרהש הדבועה התיה הנפמה תדוקנ .םויה
ת א ואצמי ירפס ירוביג יזא כ״או .והשמ חכש םג חטב ־ והשמ ןאכ ול לפנ םג
. המ לבא .ךרדל הלילעה אצת רבכ ןאכמו לצרה רבע וב והשלכ םוקמב טירפה
ן ונמא ןוירוטסההו רפוסה ידידי רופיסל סנכנ ןאכ .םינימא תויהל םיבייח ?ןכיהו
ה לעמל ןב תיבה .ןרטש תיב םשב תיב םילשוריב םייקש יל הליג אוה ,טנוק׳ז

.םילשוריב הינמרג רסיק תא שוגפל ואובב לצרה ןכש ובו םינש האממ
ת א ירוביג ואצמי םש ,יתשפיחש תיבה הז .הלעמ הלעמ העיקרה יב תושגרתהה
, סרהנ תיבהש הלעה רצק רוריב .העתפה יל הנוכנ הרהמ דע לבא .הזה ׳והשמ׳ה
ד וע ילוא ,עגר ,עגר לבא !הבזכא .שדחמ הנבי וב םויל דע ןסחמל רבעוהו קרופ
ם יקרפמ וב םויב קוידב םוקמב ורבעי םידליה .ילש הלילעה תניחבמ ףידע רתוי

. הלעב לצרהל הנתנ הילו׳גש ןועשה תא ?המ ...תא ולגיו תוריפחב ורבני ,תיבה תא
.ךרדל האצי הלילעה וזה הקרבהה לע יתילעש עגרב
:רפסה ןכות והזו

י נפ לע םיפלוח ימלשורי רפס תיבב ׳ה התיכמ םידימלת השולש ,רמותו הירד ידוא
ת נמוסמ ונממ ןבא לכ ןכלו ,רומישל דעוימ ,תיבה .ותסירה תעב ןשי תיב
ת וסירהב םירבונ םה ,תרבוג םתונרקס .שדחמ ומיקהל ידכ ןסחמל תרבעומו
.םיטירפ השולש םילגמו

 .תיבה לע םינש ךשמב ץוענ היהש טלשכ הלגתי הלילעה ךשמהבש ,טלש
ןרטש תיב

1898 תנשב הינמרג רסיק תא שוגפל ואובב לצרה ןכש הז תיבב -

 לגרל הלעבל לצרה לש ותיער הנתנש ןועשכ הלגתיש - קיתע ןועש
.ןיאושינה

.1ה ינויצה סרגנוקה לש ןוילדמ
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ם הל חנעפמ רשאמ רתויש /ןעשה לשרה" לש ותרזעל םינופ םינרקוסמה םידליה
.ומצעל ותוא דמוח אוה ,ןועשה תמולעת תא
ע בורב ימענ ותייער םע ררוגתמה יבצ אבס לש ותיב רצחב איה האבה הנחתה
(ידוא לש ובס) .תיחרזמה ריעה לש ידוהיה
. דועו רסיק ותוא ׳לצרה׳ ותוא היה ימ םידליל רפסמו תובותכה תא חנעפמ אבסה
ם ש .ינויצה ןויכראל ןועשה תא םידליה םיריזחמ םירוהה דצמ ׳ןותמ׳ ץחל רחאל
ר מולכ ;ליחתה לוכה ךיא לע םהל רפסמה ־ רודגיבא ־ ןויכראה להנמ תא םישגופ
.׳סופיירד תשרפ׳ לע
-ץיוושב סנכל םידליה תשולש םינמזומ םתמורת לע הדות תואל
".לזאבב ןושארה ינויצה סרגנוקל םינש האמ"
, ימומוט לש התרזעב לצרה רבע םהבש תונחתה לכב םירבוע םה לזאבב
ל צרהו תינפי לש רוביחה .סקטה תלהנה םעטמ םהילע הפרוצש תינפיה הכירדמה
ץ וחה ימוליצ .םינויצהו תונויצה לע םירופיסה תא םייחמו םיימוק םיבצמ םירצוי
ן ולח ךרד םיפוצ םהשכ ץראב ומלוצי םידליהו ןויכרא ימוליצ ויהי לזאבב
. םיירוטסיהה םירתאהו ריעה תא םיארמה םיטרס ופרוצי םטבמ לא .הרכרכה
ב קע העונת קקפב םילשוריב םיעקתנו ץראל םידליה םירזוח עסמ לש ופוסב
ר סיקה ינפ תא לצרה לביק וב םוקמב םיסורה שרגמב אצמנ ץפחה .דושח ץפח
ל צרה םאה התוא לאושו ץיוושל ימומוטל גייחמ ידוא .םינש האמכ ינפל ינמרגה
ה תופירח אולמב אל יכ םא ,ןכ ...הנוע ימומוט ?תיברעה היעבה תא םג םג הזח
ת ונומתה תא תוארלו שגפיהל םיעבוק םידליהשכ םייתסמ טרסה .הפקיהו

.לויטהמ
 הנשמ תלילע םג תחתפתמ ־ ותומדו ולעופ - לצרה תרכהל עסמה דצל
ש גפמבו ,המיסקמה הירד תא םידמוח םינבה ינש ,םידליה ןיב חתמב תדקמתמש
. םיאצממה יוליגבש תובהלתהל םיפרטצמה ׳ה תותיכ ידימלתו תירינ הרומה םע
ק וידה לע דיעמה טנוק׳ז ונמא ןוירוטסהה תאמ רמאמ םג הזב ףרוצמ רפסל
.ירוטסהה
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p׳! i nן1ד11ל חלסוס הוססל באז סוס ׳
"עשילא לש 1ל'צח"
200k ,7nm»n ץ>ב*ץז> .ח^>מ

ת וכיא אשונב הרושקה השק היעב םע דדומתמ ןודנול הלסרמ לש הרפס
ת ועמשממ תומלעתה ךות ,וישכעו ןאכ םדאה ינב תורישל םיצע תתירכ :הביבסה
.אובל דיתעל וז הלועפ
ו ליאכ ול׳צה דחא םוי ךא ,ולש וליצה תא דואמ בהואה ,עשילא לש ורופיס והז

י צע ותרכ יכ רפסמה ,וליצה לש וירבד תא עמוש אוה םולח ךותמ .ןגנל ןאממ
ב לודה יצע תא םיתרוכ םדא ינב .ךכ םשל קר אל ךא ,הניגנ ילכ רוציל ידכ בלוד
ם יצעה ירהו ?זא היהי המו .הלאכ םיצע וראשיי אל טעמ דועו ,הבשחמ אלל
ד ציכו ,יפויו לצ םינתונו םייחה ילעבל טלקמו תיב םישמשמ ,ריוואה תא םיקנמ
ת וארל ידכ רעיה לא ותוא תחקל ויבאמ שקבמ עשילא ?םיצע אלל םלועה האריי

.ולש ול׳צה תא ושע ונממש ץעה לש ויחא תא ,בלודה יצע תא
י פמ עמושו תרדהנה םתחירפ תא האור ,בלודה יצע תחפשמ תא שגופ אוה רעיב
ו ראשייש ידכ םיצעה תתירכ לש םינוכנה םינונימה לע םירבד ולש וליצה לש ובס
.דיתעל םג
־  וליצה תא בהוא םג) בל-וד יטנלוויבמא סחי ולש וליצה יפלכ שיגרמה ,עשילא
, (רעיבש ותחפשממ ותוא ואיצוהו ותוא ותרכש לע םחרמ םגו ־ תורכה בלודה
י נב לצא םרובע שקבל בלודה יצע תחפשמל חיטבמו םיבאוכה םירבדה תא( עמוש
ת ומכבו הדימב ,םמצע תא םקשל םהל רשפאתש הרוצב קר םתוא ותרכיש םדאה
.הנוכנה
ן אכ םדאה תבוטל םיצעה תתירכ לש היעבה תא הלעמה ,בושחו שיגר רופיס והז
ר ופיסה .םיאבה תורודל ,וישכעהו ןאכה ישנא ,ונלש תוביוחמה תא םגו וישכעו

ל ע הרימשל רשאב תיטקדידה הרימאהו ,תומולחב רוזש ךא ,תואיצמב ןגועמ
.דחאכ ןויגיהלו שגרל היינפ ךות ,הבר תונידעב תרבוע הביבסה תוכיא
ג וראה הפהפיה רפסה לעו רתויב בושח אשונ םע תיתונמאה תודדומתהה לע
ס רפ תא ןודנול הלסרמל קינעהל ונטלחה ויתויועמשמב יטסילאיר ךא תומולחב
.ד״סשת תנשל באז

ךורב ירימ ר״ד בבוח האל ר״ד סדה הנדרי
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n 2 ן1ד11ל הלסומ 7
:סרפה תולכלו םיחרואל ,ירבחו תחפשמ ינבל ,תוטפושה רבחל

ר ובע הרקי הנתמ םגו תוחילש לש גוס הנה םידליל הביתכהש הנימאמ ינא
. יכותבש הדליה לע רומשל תורשפאב איה הנתמה תועמשמ - ידידל .בתוכה
. יתיבשנו ונממ יתבאש .תיטסטנפה תורפסה לש רישע רוקמ ,הניטנגראב יתדלונ
.יתביתכ תא בצעמ רבדהו הפרמ וניאו יב זחוא אלפומה
. תופרהל אלו םהב קיזחהל ןוצרהו עוגעגל ןורכיז ןיב םיענ ,םדאה ינב ונחנא
ן יאמ עדוי ול׳צה בל-וד :ונתיאמ בוט תאז םיעיבמ ,עשילאו בל-וד ,ירפס ירוביג
ת וניגנמב יוטיב ידיל םיאב ויעוגעג .ולש רעיה יצע תחפשמל עגעגתמו אב אוה
ב רסמ אוהשכ תמעזנה ותקיתשב םגו ,עשילא תרזעב ןגנמ אוהש תובוצע
.וילילצ תא עימשהל
ץ ע היהשכ וכותב התייהש הקיזומה התוא איה ול׳צה בל-ודמ תנגנתמש הקיזומה
.רעיב
י צע לע ןגהל אצוי וילא ותבהא ךותמו שפנ תבהא ולש ול׳צה תא בהוא עשילא
ו יבא ןיב רשגמה רירגש אוה עשילא .הנחבה אלל ,םהב םיתרוכה ינפב רעיה
ם ידדצה ינש הב ךרדב ותוחילש תא אלממ אוה ,ודיקפתב חילצמ אוה .םיצעהו

.הזכ ”עשילא" וניניב אצמיש הווקת ינא .רחאה תא םילבקמו םידבכמ
ם ינש ינפל ־ תישיא היווח ירפ אוה רבדהו ול׳צב יתרחב רתימה ילכ לכ ךותמ
ה מוק ךומנ םדא יתיאר .סלסק ולבפ לוגדה יאקיסומה עיפוה וב טרצנוקב יתחכנ
, בשייתה אוה .המבה לע תולעל ידכ םיריעצ םירוחב ינשב רזענש דואמ שישקו

ו מכ אוה ול׳צה ־ םירתימב ודיבש תשקה העגנ רשאכו וינפל ול׳צה תא דימעה
ת נדועמ ,רתוי הקד ,רתוי הריעצל הכפה ןמזה םעו הנקדזה םרטש הייפיפי השיא
.ותניגנ תא םג ראת אוה ךכבו ."רתוי

ת נמ ןה תויניצהו תומילאהו ונייח לע םיטלתשמ םיעוריאה רשאכ וז הפוקתב
ב וטה לע רומשל הריציה לש החוכבש הנימאמו תימיטפוא תראשנ ינא ,ונקלח
.ונכותבש
:הלא תורדהנ תורושב תאז ראת קיילב םאיליו ררושמה

ךדי ףכב ףוסניאה תא ףופחל לוח לש רגרגב םלוע תוארל"

."תחא העשב חצנה תאו רב חרפב ןדע ןגו

: ךכל ומרתש הלאל תודוהל ינוצרבו וז המב לע דומעל הכוז ינאש היינש םעפ וז
.סרפל ינממ תוחפ אל תיאכז רשא רפסה תרייאמ ,האלפנ תרייצ ,ןיקבח הליהל
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, תכרועו תרפוס ,רפט הנויל ,דחואמה ץוביקה תאצוה ל״כנמ ,טיבש יזוע יפורפל
ד חואמה ץוביקה תאצוה ישנא לכל ,בצעמו יאקיפרג ,ילילג רנבאל ,תינדפק
י תחפשמל ,שפנ דידיו רוביצה יסחי שיא ,ררושמ .דלפנייש ןליאל ,םירוסמה
ת וטפושל ןבומכו .תונובנה היתורעה לע רונלא יתבל רקיעבו םירקיה ירבחו

.הז סרפ יל קינעהל ןוכנל ואר רשא תודבכנה
! הירופ הריצי ךשמה ־ סרפה תולכלו .הדות םכלוכל
.תכרובמה ותוליעפ לע ןוסגרב רמל תדחוימ הדות

!pm רס1ח nm לש moo^ 1 באז סרס1
"ןנגה ןנח"

ת ומד אוה רופיסה רוביג .םייבצקו םירצק וירוטש זרוחמ רופיס אוה "ןנגה ןנח"
.העיטנבו העירזב תוניצרב תקסועה ,תיסדנק ,תיטסירומוה
ר ותפל רפוה תניר הרחב ,תיטסילאיר הרקיע ךא תינוימד התצק תעשעשמ ךרדב
ד צב עדי דליל תונקהל התואנ ךרד יהוז .םיצעה לודיג תדיח תא ןרקסה דליל
.תיטתסא האנה
" ןטק ערז /ןמט המדאב /ןנח ןנגה /ןנגה ןנח" :הטושפ הדבועב חתופ רופיסה
."ןליאל היהו /טבנ דחא םוי" :יעבט ךשמההו

ו הז :רפוה תניר לש הידי השעמ אוה ףאש ,רויצב ןהו רופיסב ןה ,ינוימד ןליאה
."םיעבצה לכבו /תורוצה לכב /םיאלפומ תורפ" חימצמה ןליא
י פל תורפה ןוימב ,ךשמהב תשרפתמ ,דליה תא תועטהל הלולעה ,וז הדבוע
.םיעבצ
ן נגה ןנח" :רזוח ןומזפבו םירישב הוולמה ,תורפה תריכמב תחתפתמ הלילעה
ת ורפה יגוס לע זירכמ אוה ."ןומזפ ול רשו בוחרב עסונ /ןומעפ םע הלגעב
ד לי לכ .תורפה תא םינוק םידלי השימח ."ןומטמ יובח םכותב" :ףיסומו ותלגעבש
ת רבחמה ךכ .תורפה דחא לש םשב זרחתמ ומשו הנוק אוהש ירפה יעבצב ריוצמ
.דרפה ילבל הלילעב םידליה תא תבלשמ
ן ומזפ בושו .םדממדא־םוח היתורפ יעבצש הלגע ךותמ ,ןומסרפא הצור ןונרא
ח קמה ."ןומעפב /ןוד ןיד ןידו /,ןומיסא ־ ןנחל /,ןונראל ןומסרפא" ;ףסונ רזוח
, הביוג הצור הבכוכ .םיבוהצ םה תפסונה הלגעב תורפה יעבצו ,ךשמנ רכממו
ןידו" ,םיקוריה תורפה ךותמ סגא הצור סדה .רמת הנוק רדא .ןומיסאב תמלשמו
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: ןומטמ ןנח חיטבמ םלוכל .ןבדבוד הנוקה ,ןויס איה הנורחא ."ןומעפב /ןוד ןיד
ן אכו ,דבלב ןצרח םידליה ידיב רתונ תורפה תליכא ירחא ?ןומטמה הפיא ךא
ה כזי אוה /ןומטי המדאב ותואש ימ /!ןומטמה אוה םכלש ןצרחה" :הדיחה ןורתפ
."ןומה תורפב
ה מדאב םינצרחה תא םינמוט םלוכ .םידליה תא הליעפמו הליעפ איה הלילעה
ם יצעה לעו" ,"םידמוע ןגב םיצע השימח :"ןמז ןומה" ירחא תואצותה תא םיאורו
. "ןומטמ יובח םלוכב /ןומרעו בורח רמת /,ןומסרפא ,שמשמ ,קסש /,ןומה תורפ
. םינטקה םידליל רסמה תא ריבעהל רפוה תניר החילצמ ,תעשעשמ הרוצב ךכ
ת א םימילשמ רופיסב םירזוחה םילילצה .הזירחהמו תורזחהמ הנהנ ךרה דליה
ב ושו הליכא ,החימצ ,העירז :רופיסה לש ותוהמ אוהש עבטב רזוחה לגעמה
.העירז

.תומלשו הינומרה םה התרוצו הנכותש הריצי תלבקתמ
ם הל הרש ,םידליל הבורק ,לדוגמ יסדנוק דלי ןיעכ אוהש ,ןנגה ןנח לש ותומד
.תודיחב םתא תקחשמו תונומזפ
ה לילע רופיסב ,םיעבצבו םילילצב םידליה תא עשעשל החילצה רפוה תניר
ת א הל קינעהל ונטלחה הלא לכ לע .האנהו הנבות םהל הנקמה הבושתבו יתדיח
.ה״סשת תנשל באז סרפ

םותחה לע

סדה הנדריךורב ירימ ר״דבבוח האל ר״ד

ה אג איהו ,התייכז לע םיטפושל הדומ איהו ,סרפה תלבק לע השגרתה רפוה תניר
.םיעבצבו םילילצב םידליה תא תא עשעשל החילצהש
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