
י הלשב "םינשושה ןומרא״ב םש ךרענש ברע תונידמ םע ןתמו אשמב ףתתשה
 ומכ ,וניזק שמשמ ןומראה םויה .ברקה תודשמ רשיה ועיגהב ,רורחשה תמחלמ
.וישכעל זא ןיב ירוטסיהה קחרמה תא דדחל ידכ
 ;םהה םימיב ועריאש םימד תויושגנתה ראתמ אוהש ,רפסה לע החתמנ תרוקיב
ל ש וירוה יכ רפסמ ינאש לע הזגר ,המש תא יתחכש ,תחא תיתורפס תרקבמ :לשמל
ב רע םילשוריב הקיתעה ריעל םהינש ועיגהשכ הנושארל ושגפנ ןיבר קחצי

ך ירצ ינא המל .תשבוח איה ,"ירבעה דודגה" ןמ ררחושמ לייח אוה 4920 תוערואמ
? הצור איה המ :הלאשב הל יתינע .תרקבמה הלבק ־ ?שא תחת השיגפה תא ראתל
ל ע "גלדא״ש ,הצור איה המ זא ,הדבוע וז ןהה תושקה תוביסנב ושגפנ םהש הז

ו א ?רתוי היוצר התייהש קפס ןיאש ,העוגר הריוואב הכרענ אל איה יכ השיגפה
 !?וימימב םיטש םירוחצ םירוברבשכ ,ולש םגא תפש לע הכרענ איהש רפסאש
 רפסב ןתוא יתצענ ;תוירוטסיה תודבועמ יתחרב אל :םיטבל יל ויה אל הז ןיינעב
 הפוקתה תא םויה לש תורענהו םירענה וריכי הככ קר יכ ,הדלפ תורמסמב
, םולש" קרפב 16 ןב ותויהב ןיבר קחצי לש ומא תומ לע יתבתכ םג הככ .איהה
. םהמ קלח אוה תוומה םגו ,םייח תודבוע "דורווב עובצל" םעט ןיא ירה ."אמיא
" םייפנכ" רתאב םסרפתהש ,"םילגנאה םילייחה לומ" ,ילש רופיס ארקש דחא דלי

ם ג אוה ".םהה םימיב תייחש ,ךב אנקמ ינא" :ינורטקלא ראודב יל בתכ ,ח״טמ לש
ר רועו ,םיחטשב םיברעה םידליה לא ,ךרדבש הנידמה ידלי ,ונתוא ליבקהל הסינ

 תאז הניחבמ .םניבל וניניב ןוימדהו ינושה לע ,הב ןודל ךירצ ןכאש ,הלאש
.דואמ תיוושכע היווהב ןוידל ףונמ שמשל לוכי רפסה

הרגא ץרא
רב סומע :תאמ

?רעסה דעיכ

ת כרעמב יזכרמה ידומילה אשונה לע ךוניחה דרשמ זירכה תודחא םינש ינפל
ן ותיע ,"שושפ" לש לש ךרועה זא יתייה ."תובשייתה תונש האמ" ,ךוניחה
.עבטה תנגהל הרבחה לש םידליה
ת ובבר תא שיגפנ דציכ ?"שושפ" ןותיעב אשונב לפטנ דציכ :תובר יתטבלתה
ד לי לכש ןפואב רמוחה תא שיגנ ךיאו ,הזה קתרמה אשונה םע םיריעצה םיארוקה
י נושאר םע ההדזיו היתפמא ויפלכ שוחי ,אשונב םסרפתמה תא שוגפל חמשי

?תובשייתהה
:תולבוקמ תויורשפא המכ ייניע דגנל ודמע
.ץראה יווצקב בשייתהל רעונל ונמזב וארקש בושייה יגיהנמ ירבד תא איבהל .א
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ת ובשומה ומכ ,תובשייתהה למסל ויהש םיבושיי לש םהיתורוק תא רפסל
דועו היבחרמו הינגד םיצובקהו היבוט־ראבו ללהנ םיבשומה ,הרדחו הרדג

ם ה ךיא "שושפ" יארוק םידליל וריבסיש םשקבלו םויכ הנידמה ישארל תונפל
.םינש האמ ינפל תובשייתהה יצולח תא םיאור
ו א ,םיריעצה םיארוקהש יל רורב היה יכ ,ףסה לע ולספנ וללה תויורשפאה לכ ךא
. םירבדה תא וחכשיו וארקש תא ומינפי אלש וא הלאכ םימוסרפ וארקי אלש
ת וברת לס" וא "םעל תונמא" םעטמ רפס־יתב ידלי םע ייתושיגפבש יתרכזנ זאו

י תודלי ימי לע יירופיס תא דואמ ובהא םיריעצה םיניזאמהש יתחכונ "יצרא
" תובשייתהה תישאר" לש וזה תרגסמל אוה םג ךייתשהש בשומ ,םישדע־לתב
ר ופיס הזיא העבצה יתכרעשכו ,םירופיסל םיקתורמ ויה םידליה .לארשי־ץראב
ט לחומ בור ־ תליא דע הלוטממ ,דימת דימת - התייה האצותה םיפידעמ םה
ו א רופיס םסרפא "שושפ" תונויליגמ דחא לכב :רופה לפנ ךכו .םינושארה ירופיסל
. רתוי רחואמ תובשייתהל ולעש הלאמ םגו םינושארה םיבושייה ירופיסמ םיינש
ל כ לש םהיתובותכ תאו םהיתומש תא יתזכיר "קזב" לש "דוקימה רפס" ךותמ
ם ימימ רמוח וחלשיש יתשקיבו ־ םילודגהו םיינוניבה ,םינטקה ־ ץראב םיבושייה
.ב״ויכו םירפס ,םינולע ,תורבוח ,םיבתכמ - םהלש םינויכראהמ ורבע
ט עמכ עבטה תנגהל הרבחה לש ראודה .המוצע התייה תונעיהה יתעתפהל
ם ינופלטה .ספדומ רמוח לש תומרע ומרענ "שושפ" תכרעמב .סמועהמ טטומתה
.ןייארתהל תושקבב ףאו תועצהבו תולאשב לצלצל וקיספה אל
י רמוח ףוסיא לע םידקושה ,ץראב םיבושייה בור לש םינויכראה ישנאש יל ררבתה
ם יבתכמ ,םיכמסמ ,תודועת יסומע תונחלוש לע םינוכרה ,םהיבושיי לש הירוטסיהה
.םהלש רמוחב ןיינעתמה ץוחבמ לאוג אוביש םבל ירתסב םיפצמ ,תוריינ ראשו

! יתמסקוה :הדוותאו הדוא .עיגהש רמוחה תאירק ־ ינשה בלשה ליחתה התע
י ישקב תודדומתה ,ינועו רוסחמ לש םלוע ,ןיינעמו קתרמ ,אלפומ םלועל יתבאשנ
ה ברה םגו םייח תנכסו םישק ןוחטיב יעוריא ,תוריסמו ךרדב הנומא ,למעה
ם רטב ,םינש תורשע ינפל ,תובשייתהה תישארב םידליה ייח לע תודלי תונורכיז
ת אירקל יתשדקה תולילו םימי .ב״ויכו םיבשחמ ,היזיוולטו וידר ןבומכו למשח תויה
ם ואתפ ...ולוכ רמוחה לכ תא םסרפמ יתייה ,יתלוכי קר ול .ונומיסלו ונוימל ,רמוחה
י ניצר םהלש ינויכראה רמוחהש םיבושיי שי :ולשמ יפוא שי בושיי לכלש יתיליג
ל וק ומכ ,תודסומ ימוסרפכ והומכ םלצא םסרפתהש רמוחהש םיבושיי שי .דבכו

ת גליע םהלש תירבעה הפשהש םיבושיי שי ;לארשיל תמייקה ןרקה לש ארוק
ו ליפאו ,קוחצו החמש ,רומוה שודג םהלש ןויכראהש םיבושיי שיו ;תואיגש תאלמו

. ארוקה יתפש לע קוחצו ךויח הלעמה רומוהב םיבותכ םינכוסמו םישק םיעוריא
,"שושפ״ב ןיידע ונא :ורכזו ?םסרפנ המ :ןוימה בלש ־ רתויב השקה בלשה לחה התע
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? םישוע המו .םיעובק םירודמ שי ;לבגומ ןותיעה חטש ."תובשייתה תונש האמ״ב
ד ימו .לכונש לככ ותוא ביחרנו הנשה לכ ךרואל םסרופי רודמהש טלחוה תישאר
" תרגוב" איה םגש ןוויכמ ,יתפרצ תירונ ,ונלש תרייאמהו תבצעמה לא יתינפ
ר ודמה בוציע תא קוביחב יתלביק ןבומכו ,ןגועה ץוביק תב ,תדבועה תובשייתהה
.םהה םימיה חורבו דחוימ ,הפהפי היהש ,םירויצה ןונגס תאו הלש
ם ירויצ םע ,תודחוימ תושקב םע ,םיבר םיבתכמ .תובהלנ ויה םידליה תובוגת
: יבל לע ןבאכ חנומ רתונ דחא רבד קרו ...ונלש ראודה את תא ושדג ,תולאש םעו

ה מו ,םידומילה תנש םע דחיב םייתסמו ךלוה "תובשייתה תונש האמ" אשונה
?תכרעמה יפדמ לע חנומ היה ןיידעש ברה רמוחה לע היהי
ץ בוק םסרפל יתעצהו "תונורחא תועידי" תאצוהל יתינפו ,ןויערה יב שבגתה התע
י לש הדגאה ירפסל ףסונ רפסכ תובשייתהה תישאר ימימ תויתימא תודגא ירופיס
, תיבויח התייה האצוהה תבושת הברה יתחמשל ."הדגא ירופיצ״ו "הדגא יחרפ" -
ל ש םיאלפומה םירויאה םע ןבומכ ,"הדגא ץרא" רפסב ועיפוה םינושארה ירופיסו
.תויתימאה תודגאה תא םיוולמה יתפרצ תירונ
ה תא דציכה" :םילאושו םיהמת ,םיהותה שי הנחמה תוצקבש יל ררבתה התע ךא
ת ואכרמב הסנכוה תונויצהשכ ,םויכ אקווד םיבשייתמה ינושארמ לעפתמ
, םינוהמת ויה םינושארה םיבשייתמהמ םיברש םיעדוי ונא רשאכ ,תולופכ
?...םיפרוטמ תמיוסמ הדימבו תמא רבדמ םיקוחר ,םירזומ
, "הריש ירעש העבש" לש ההגהבו הכירעב קסוע ינא הלא םימיב :יתבושתו

ל ש ׳ה ךרכב .הקירמאו הפוריא תוצרא תריש לע םיכרכ העבש תב היגוליתנא
ה משו ,סרטסמ יל רגדא ,עודי אל ינקירמא ררושמ לש הריצי העיפומ היגולותנאה
ר הנה תדגל העבג לע םירבק תקלחב םיתמ בבודמ אוה הבו ,"ןופס רהנ רחבמ"
ת יווז ךכ בגא ףשוחה ייח רופיס תא הרצקב רפסמ רפעה ינכושמ דחא לכ .ןופס
ל עב :לשמל ;ןוכיתה ברעמב תינקירמא הרייע לש םיכרעה םלוסב הנימב תדחוימ
ה בישמ איהו ,ותשא לש התועשר לע רפסמ הלואש ןוגיב ותוא הדירוה ותייערש
ח כשנו בולע ורבקש ןנולתמ וייחב הלעמ םר טפוש ;םייפא תחא הנמ הרבקמ ול
ל ע רפסמ הרייעה רמוכ ;ולש םיטופשהמ דחא לש המישרמה ותבצמ תמועל
, ב״הראב תובשייתהה יצולח לש םתוליסכ תא באוכו הנומ ררושמה ךכו .ויפואינ

ל א ,םינתרקה וירוביג לא סרטסמ לש הלודגה ותביח תא שוחל אלש השק םלוא
."תירבה־תוצרא לש התלודג תא וללוחש םייתימאה םינקירמאה" םתוא
י נושאר ןיב ילוא" :בישקהל ןיינועמה לכל רפסל לוכי ןטקה יכונא םג ךכו

 םייתימאה םילארשיה ויה םה לבא ,ב״ויכו םיינוהמת םיבר ויה תובשייתהה
ב ושנו םתוא רוכזנש יוארו ".לארשי - הנטקה ונצרא לש התלודג תא וללוחש
.םהיללעמ לע רפסנו
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