
׳אלס-סשל nm 9!ססב D״n ילעב
י נא .הבהא רופיסב רבודמ ,תישאר ?עודמ .יירפסב דואמ יזכרמ אשונ אוה עבטה
ם ג אוה עבטה ,ןכ ומכ .יבלל םיבורקה םיאשונ ולא .עבט תבהואו תויח תבהוא
ע בטה לע דומללו רוקחל ישיא ןפואב תבהוא ינא .ייניעב ןרקסמו קתרמ אשונ
ש וגפל ־ לוכל לעמו ,עבט יטרסב תופצל ,אשונב םירפס אורקל ,םייחה ילעב לעו

י נא ןכל ...בוט המ ףטלל וא קבחל םג רשפא םאו ,םהב תופצל ,םייחה ילעב תא
. םייחה ילעב לא יל שיש הבהאב םגו ברה ןיינעב םג ייארוק תא ףתשל תינהנ
ך וניחב המוצע תובישח האור ינא :עבט ירפס תריציל ףסונ עינמ יל שי ךא
ה חלצהה ירופיסמ דחא תא בטיה םיריכמ ונלוכ .עבטה לע הרימשל םידליה
ל ח םישישה תונשב .רבה יחרפ לע הנגהל ךוניחה :ץראב ךוניחה לש םילודגה
ל ויטמ רוזחל םיליגר ויהש םישנא .ץראב םילייטמה תוגהנתהב יטמרד יוניש
.חרפב תעגל דוע וזעה אל עתפל ,רבה יחרפ לש םירז יסומע
ל ע םג ןגהש 1963-ב עבטה תנגה קוח תקיקחב התייה יונישה לש ותליחת
ם יחרפב ואר םילייטמהש ןוויכ ,רתויב השק התייה קוחה תפיכא םלוא .םיחמצה
, םירידנ םינז םהיניב ,הדחכה ףס לע ויה רבכ רבה יחרפמ קלח .הלדנ יתלב באשמ
ת נגהל הרבחה לש תבחרנ הרבסה תלועפ תרזעב .לארשיב קר םילדגה ,םיימדנא
ם ילויטב ,רפסה יתבב םהל רבעוהש ,רסמה תא םידליה רקיעב וטלק עבטה
ל ע ורסא ףא אלא ףוטקל וקיספה קר אלש ,םידליה תוכזבו .רעונה תועונתבו

י פונ תא אלמל ובשו הדחכה ינפמ םיחרפה ולצינ ,הז לגרהב ךישמהל םירגובמה
.ונצרא
; וניתועבצא ןיב קמוח עבטה .רתויב בושח אוה עבטה תנגה יכרעל ךוניחה ייניעב
ד יחיה יוכיסה .ררחסמ בצקב םידחכנ םייחה ילעבו ,םיקחמנ היחמה ירוזא
ם ידליה וחיוורי הז ךוניח ךרד .ריעצה רודה ךוניח ידי לע אוה עבטה לע הרימשל
ד ומלל האלפנ ךרד אוה םייח ילעבב לופיטה :לשמל ;םיפסונ םיבר םיכרע םג
ת א דומלל רתויב הבוטה ךרדה םה עבטב ץראב םילויטו ,דובכ ,הניתנ ,תוירחא
.ץראה תבהא
י ל תומרוגה תוביס ינש ןתוא ייניעב ?עבטה לע הרימשל ךנחל יאדכ אופא דציכ
, ןרקסל :ןיינעה איה תחא ךרד .םידליה לא עיגהל ךרדה ןה עבטה לע בותכל
.שגרתהל ,ברקתהל ,תווחל :הבהאה איה היינשה ךרדה ;רגתאל ,קתרל
, ןרקסמו קתרמ עדימ שיגהל :"עבטנופצפ" ירפסב ריבעהל יתיסינש םירבדה ולא
. םירגובמל עבטה ירפסב לבוקמהמ דואמ הנוש השיג וז .הבהא ןומהב לבותמ
יתשמתשה אלו "עבטנופצפ" ירפס תא רייאל יתרחב עודמ יתוא םילאוש םימעפל
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ם ירפסב יביטקייבוא ןפואב עדימה תא שיגהל יתיצר אלש איה תמאה .םימולצתב
י רפסב רבודמש ףא ,ןכל .יביטקייבוס ,ישיא עגמ ילעב םירפס רוציל יתיצר .ולא
ת ושגרתה ,תישיא העד תעבהבו ןוימדב ,רומוהב שמתשהל יתששח אל ,עדמ
ב יבח ,ינוימד דמג אוהש ,"עבטנופצפ" לש תומדה תא יתרצי ךכ םשל .תולעפתהו
.םירפסב ךרוע אוהש םילויטב םיארוקה תא ךירדיש בבוש טעמו
ל ש טסקטה לכ תא בותכל יתרחב תישיא השוחת התוא תא גישהל ידכ ,ןכ ומכ
י תשמתשה וללה םיעצמאה לכב .תוא רחא תוא ,ינדי ןפואב "עבטנופצפ" ירפס
ה יה אל קיודמו שבי ,יביטקייבוא עדימ רפס .םידליה לש םבל לא עיגהל ידכ
ע די "םיחרפה רידגמ" תא ארקש דלי םא ייניעב בושח אל ללכ .וז הרטמ גישמ
ם יחרפה תא בהאי דליהש יל בושח .ומשב חרפ לכל אורקל רפסה לש ופוסב
ת א בהאי ,"לארשיב לייטל" תא ארקי דליהש יל בושח .עבטב םתוא שוגפל הצריו

.הב לייטל הצריו ונצרא
 ןמאנה ןונגסב יתרייצ םירויצה תא .יעדמה קוידה לע יתרתיו אל ,תאז םע דחי
ל כ תא יתרבעה ףאו ,םייעדמ תורוקמ לע יתססיב טסקטה תאו תואיצמל
ת או ןוימדה תא ,רומוהה תא .םיחמומ עבט ירקוח לש ץועיילו הקידבל םיטסקטה
ל כ לש ןוכנה יעדמה גוצייה םע שגנתמ וניאש ןפואב יתפסוה תישיאה העדה
.םירפסב תושגומה תודבועה
ת ארקל םידקמ רקחמ תכרוע ינא םהילע תבתוכ ינאש םייחה ילעב תא ריכהל ידכ
ם ישנא םע תשגפנ ,בר רמוח תארוק ינא רקחמה ךלהמב .רפס לכ לש הביתכה
. רפסה "ירוביג" תא ימצעב שוגפל תכלוה - רשפאה תדימבו ,םוחתב םיקסועה
י תרקיב "עבטנופצפ רוספורפ לש םילותחה רפס" תביתכ תארקל ,לשמל
י תכרעו םילותחב יתננובתה ,יתבשי םש ."תויחל תויחל ונת" לש היילותחב
ם ייח ילעב רייצל טושפ אל ,םכמצעל ראתל םילוכי םתאש יפכ .םהלש םימושיר
.רויצה תא םייסאש תוניתממו טקשב תובשוי ןניא תויחה .תוננובתה ךות
י נפל רתויש המכ ןורפיע תרזעב סופתל תוסנלו הלודג תוריהמב רייצל יילע ןכל
י לעב לש םימולצת תובקעב תרייצמ ינא רשאכש ןבומ .החונת הנשמו הזז היחהש
ר שפאמ המצע היחה לומ רויצה ךא ,םיטרפ יטרפב תחנב ןיחבהל הלוכי ינא ,םייח
י תלב ןפואב התוא שוחלו ,הלש העונתה ןפוא לעו ,הלש יפואה לע דומלל יל
.יעצמא
ת וננובתה ידי לע םג אלא ,םימושיר ידי לע קר אל תישענ היחה םע תורכיהה
, תליאב םיניפלודה ףירל יתעסנ "יקנילק" תביתכ תארקל .רשפאה לככ בורקמ
ך ות םתוא רייצל ירשפא יתלב טעמכש םייח ילעב ולא .םיניפלוד בורקמ שוגפל
ם ימולצתב יתרזענו םתוא יתמליצ ןכל .םיריהמ הכ םהש ינפמ ,תוננובתה
םריכהל ידכ .םוליצבו תוננובתהב יתקפתסה אל ךא .רפסל םירויאה לע יתדובעב
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י תיפצ .תחכשנ יתלב היווח התייה וזו ,םיניפלודה םע הייחשל יתפרטצה בורקמ
ו מיהדהש םירבדה דחא .ןיפלוד ףטלל יתיכז וליפאו ,םימה ךותב םג ,בורקמ םהב
 יתיחשכ קר .םיניפלודה לש הרישעה הפשל הנזאה היה הייחשה ךלהמב יתוא
. םימל ץוחמ םיעמשנ םניאש םילילצ ןווגמ עתפל יתעמש םימה ינפל תחתמ
ו ריכזיש ןפואב רופיסבש םיניפלודה תומש תא יתרחב םילילצל הנזאהה תובקעב
ם ע הייחשה תייווח .דועו קאלק ,יאוי ,יקנילק :םיניפלודה םיעימשמש תולוקה תא
ך ותל סנכיהל יתיסינ ובש ,רפסה תביתכ ןפוא לע קפס אלל העיפשה םיניפלודה
ל עו ויתושוחת לע ןושאר ףוגב רפסלו ומלוע תא שוחל ,ןיפלודה לש ורוע
.ויתויווח

:"יקנילק" ךותמ עטקב תאז םיגדא
ת א תאזה הניפל1דה תא תדמיל ךיא האר" .סעכב ׳ב טיבהו ות״חשמ רצע יפמ1י

, "יפמ!׳" ."ךלש רבח אל רבכ ינא .יל תפכא אל ,הילא החש זא !ונלש תוציפקה
ה חש ,ובנז תא ׳ל הנפה יפמו׳ לבא "!עגר הכח !יתנווכתה אל" ,ורבעל יתארק
י פמ1י םע יתישעש םירבד ינימ לכב יתרכזנ .ב1צע ךכ-לכ יתשגרה .קחרתה!
!חפנתהש דע גד1פיק יגד 1נדחפה ,םינ1נ1יד לש ויד !גצרפשה ךיא .םינטק 1נ״השכ
. םיק1חר ךכ-לכ ם1אתפ וארנ ץרפמב םייחה ...ת1צא יר1רצב םקחיש ,קנע ר1דכל
י תעגרנ טאל-טאל .יבג תא הפטיל אמיא .הפוגל יתדמצנ! אמיאל יתעגה
.תיטיאה הלילה תייחשל ,הקהלב םיניפל1דה לכ םע דחי ,יתרבע!

ר ב-יחב תולוח ילעוש שוגפל יתעסנ "ןול־ןול לש לודגה הלילה" תביתכ תארקל
ר וגס רב-יחהשכ ,ברעה תועשב רב-יחב רקבל יל ורשפא יתחמשל .התבטי
ת וליעפה ןמזב ,הליל תויח םהש ,תולוחה ילעושב תופצל לכואש ידכ ,םירקבמל
ב רקתהל לכואש ידכ םילעושה בולכ ךותל יתוא וסינכה ,ךכמ רתויו .םהלש
ך רוצלו ,קתרמו שגרמ היה בולכה ךותב רוקיבה .הערפה ילב םתוא םלצלו םהילא
.םש יתמליצש םימולצתב תובר יתרזענ םירויאה לע הדובעה
ש י תאז םע דחי ךא ,םימולצתבש םילעושל דואמ םימוד םילעושה תא יתרייצ
 .םייחה ילעבל יתפסוהש השנאהב אוה לדבהה .רויאל םימולצתה ןיב בושח לדבה
י נש דצמ ךא ,תואיצמל המוד ,יטסילאיר ןפואב םתוא ראתל יתיצר דחא דצמ
ת יתואיצמ היח רייצל ,וז הרטמ גישהל ידכ .תוישונא תועבה תויחל תתל יתיצר
.העבה הל וקינעהש דבלב םיירעזמ םייוניש היחב יתעציב ,תישונא ךא
ם ינייפאמה לע יתרמש .רופיסה תביתכב הב יתרחבש השיגה םג וז השעמל
ן בומכו םיישונא תושגר תווח ןהש ךכל טרפ ,עבטב תויחה לש םייתימאה
.םדאה ינב תפשב וז םע וז תורבדמ
:”ןול־ןול לש לודגה הלילה" רפסהמ עטקב םיגדא
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ם ש אוה וישכע קר .ותיבמ דואמ קחרתה עובריה ירחא ףדר רשאכש ןיבה ןול־ןול
ה פיא עדוי אל סא" .רבדמה תא ריאה ףוסכו לודג חרי .דרי רבכ הלילהש בל
י נא" .ויחל לע הרשנ העמד .דבל ארונ םואתפ שיגרהו ןול־ןול רמא ,"הליחמה
ל כ תא ריכמש רבח ׳ל שי .הכבת לא ,בוט" .דופיקה רמא ,"דוביאל תכלהש ןיבמ

. דופיקה תובקעב ךלה ןול־ןול ."הליחמה הפיא עדי חטב אוה .הביבסב רגש ׳מ

.ץעל ועיגהש דע וכלה םה

י רפסב .רויאב ןהו הביתכב ןה ,דואמ יתוא קיסעמ השנאהה תדימ לש אשונה
ל ש השנאהב ללכ שמתשהל אל יתרחב ,עדימ ירפס םהש רחאמ ,"עבטנופצפ"
ת ומדה תא יתרצי םיארוקה םידליה םע רשקה תא תאז לכב רוציל ידכ .תויחה
.עבטנופצפ רוספורפ לש תינוימדה
ך א ,ינוימד אוה רופיסה ,"יקנילק״ב םג ומכ ,ןול־ןול לע רפסב ,תאז תמועל ךא
ה יהיש יתיצר ,רמולכ .רופיסב םייחה ילעב לש םייתימאה םייחה לע ססובמ
ך רדו רבדמה תויח לש ןהייח לע "ןול־ןול לש לודגה הלילה" ךרד דומלל רשפא
א ורקל ןיינעמ םג היהיש יתיצר תאז םע דחי .עבטב םיניפלודה ייח לע "יקנילק"
, תורבח לש תוישונא תויווח ןווגמ םיראתמה תואקתפרה ירופיסכ םירופיסה תא
ה ביתכה .לובגה תא ריבעהל ןכיה תובר יתטבלתה ןכל .דועו האנק ,הדרפ ,הבהא
ת או ןיינעה תא רוציל דציכ :וז היגוס לש תדמתמ הקידב ךות ושענ רויאהו

ם ע היחה תא ריאשהל המכ דע ?היחה לש התונימאב עוגפל ילב רופיסב המרדה
?הל ףיסוהל תוישונא המכו ,תיעבטה התוגהנתהו הינייפאמ לכ
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