
K >T»1־rq ■ר»ס»
 ,חורה בג לע העוב
ם ירויא ,רדק תידוהי הבתכ
ת אדוה ,סמנמ ילט
, 2007 ,םילעופ-תירפס
. דקונמ ,רפסוממ אל
.ךרה ליגל

 קחשמ ךות התדליו םא ידי לע ףתושמב רצונש רופיס והז
ל כב תואור ןה .תספרמה לע ןובס תועוב תחרפהב ףתושמ
א לש תחא ןובס תעוב .ןוימדה יפ לע ,רחא הארמ העוב
ת ונוש תונומת האורו חורה בג לע עסמל תאצוי הצצופתה
א תבס ,יטמלד בלכ ,הכוב קונית :תרפסמו תניימדמ העונש
. םי תפש לע דליו תלכוא החפשמ ,התדכנל הפצמה הדדוב
. הנבה יאלמו םימיענ ,םישיגר םיסחי שי תבל םאה ןיב
ה עובה .םיארוקה ןוימד תא חתפמ העונ לש רצויה הנוימד
ד ליה ןוצר תא תלמסמ הלעמלמ לוכה האורו תפחרמה
ח״ל .םלועה תא תוארלו ףועל

 ,ןורקה בנשאל רעבמ
, סלרפ םהרבא טרכור בתכ
, רוק לואפ הפיטעה רוד
, ג״סמת ,םמו די תאדוה

.ימע 124
.׳ח-׳ז תותיכל

ט רגרמ ומאו סלרפ טרבור .האושה תונורכיזב קסוע רפסה
ת א ראתמ רפסמה .באהמ וקתונו הירטסואמ ושרוג
, יסרמב םירוגמו החירב ,תפרצב םינוש תונחמב םהילוגלג
ע ודיה יסנרד הנחמ ,תונשלה בקע תופידרו הסיפת בושו
, הלילח רזוחו ,םיבוט םיתפרצ לצא טלקמ םוקמ ,הצמשל
 האלמתמ םאה .ץיוושואל תבכרב םתחילשו םתסיפת דע
ב נשאל דעבמ טרבור קרזנ תפסונ השיא םע דחיו ,הזועת
ם ירכיא יתב ןיב ומא ילב וילוגלג םיליחתמ ןאכמ .ןולחה
ה חפשמב לדגו ,ץייוושל חרבומ אוה ףוסבלש דע ,םייוג
. וירוהכ םאה תאו באה תא האור אוה הבש ךיריצב תנמוא
ן ורקה בנשאל דעבמ ותכלשה תייעב תא הלעמ רבחמה
ן כ ומכ .הלרוג תעידי יאו ומא לש השעמה תנבה יא ךות
ץ יוושל רבעמה לש םיברה םיישקה םיראותמ
. םיטילפ ינפב היתולובג תא הרגסש "תילארטיינה"
ח״ל .רעונ ינבל םיאתמ רופיסהו ,בר ןיינעב ארקנ רפסה

.ןרק הדע - ק״ע ,העושי לעי - י״י ,יאני תימולש ־ י״ש ,בבוח האל ר״ד - ח”ל :ארקמ
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 ,?םישבכ קד המל
, לגס-גלפ המענ םירוי?
, 2004 ,ריכד תרנכ תאכוה
 .דקונמ ,רפסוממ אל
.יא התיכלו הכוה ןגל

 ,ילש אבא הז
, ןייסמלג הקנר הבתכ
, ךרל הילג םירויכ
, םירפס ינד תאכוה

, ימע 2005, 95
.דקונמ אל
,׳ח-׳ו תותיכל

 ,אל םעפו היה םעפ
, יחרו תירונ הבתכ
, יקסנולפ דוד םירויכ
 /תונורחא תועידי תאכוה
 ,דמח ירפס

 .דקונמ ,ימע 55,2004
.יא התיכלו ןגל

ו מאו ,םדריהל חילצה אל לט .הנישה ינפל לש רופיס והז
ם ישבכ רופסל ליחתמ לט .םישבכ רופסל ול העיצה
" ?םישבכ קר המל" :לאושו בצ עיפומ זאו ,םינוש םיגוסמ
. תופרי׳ג םג רפוס לט .הפרי׳ג העיגמו ,םיבצ םג רפוס לט
ת א םיקחמש םייכותו םיפוק ,תודפרק וירחא ,ליפ עיגמ
, תודפרקה רוקרק תא םיליפה תאירק תא ,םישבכה תויעפ
ך כו ,לט לש הריפסה תא וליפאו םיפוקה תוחווצ תא
ם לוכ תא תחלשמ הנושארה השבכה .םדרנו ףייעתמ
ה ל העיצמ ןושיל החילצמ הנניא הדפרקה רשאכו ,ןושיל
".םידלי ירפסת זא" :השבכה
י לעב תא םישיחממ םירויאה .יטסירומוהו ביבח רופיס והז
ח״ל .הריפסה תאו םייחה

1 1-ה תב הקיא ןיב םייטנלוויבמא םיסחי לע רפסמ רפסה
ל א םג .הרפס תיבב תרשכ לבקתמה לטבומ ,היבא ןיבו

ך כל .האנקו הבהא לש ,יכרע-וד אוה הסחי תלייחה התוחא
ר דה״מ רעונה ינב ןיב םייתורחתה םיסחיה םיפסונ
, הקיא .םיסחוימהו םירישעה ,למרכהמ ולא ןיבו "למרכה
ץ לאנה היבאבו הירוגמ םוקמב תשייבתמ ,"רדה״ב הרגה
א בא אל הז" :ותוהז תא הריתסמ איהו ,תרשכ דובעל
 השק בל ףקתהב הקול היבאשכ לח הלילעב הנפמה ".ילש
, ןיבר חצר םויב הרוק הז .ודבאל הלולע איהש השח הקיאו
ה קיא .יטרפ ןוסא תמועל ימואל ןוסא הז דגנכ הז דימעמו

, בוהאה היבאב דוע תשייבתמ הניאו ,הנתשמו תרגבתמ
ב ר ןיינעב ארקנ רפסה .םשגתמ למרכב רוגל המולחו
ם יישפנ םיבצמל תרבחמה לש התושיגר תא שיחממו
ח״ל .םינווגמ

, תונכשב םירגה םינוליפ ינש ןיב קחשמ לע רופיס והז
ן וויכ ,דרפה ילב דע תקדהתמ םהיניב תורבחה ובש קחשמ
ת ימוק היצאוטיס יהוז .םירבחתמ םהלש םיקדחהש
ם עפ" ־ דחאה :םינושמ םהיתומשש םישנאומ םיגוליפל
. םינטק םידלי םילבלבמש תומש ,"אל םעפ" ־ ינשהו ,"היה
םהלש םיקדחה ,הז לש ותיבב הז םיחראתמ םה
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 ,יקוא אבס
ד חכ הקבר הבתכ
, גנדחססוא
, ןור חא םירויג■
, 200? ,םינווג תאתה
. דקונמ ,ימע ?0
.׳א התיכלו ןגל

 ,רוג יתיצר ךכ לכ
, קנאפ תידיע הרייגו הבתכ
/ תונורחא תועידי תאגוה
, ימע ?5,2004 ,דמח ירפס
.דקונמ
.׳א התיכלו הנוח ןגל

.םהיניב דירפהל תושקתמ תוהמאהו ,םירבחתמ
ם יקודהה תורבחה ירשק תא ךכב ןייצל התצר יחרז תירונ
ה ז קחשל קיספהל םהלש ישוקה תאו םידלי ןיב םירצונה
.הז םע
ל ש םהיקחשמ םע והדזי רופיסל םיניזאמה םידליה
ם ישוע םג ךא תצק םיבר םנמאש ,םישנאומה םינוליפה
ח״ל .םיילענ תספוקמ ןורטאית םינובו לזאפ

ל ע ערואמה תעפשה לעו אבס תריטפ לע רפסמ רפסה
ז ע יוטיב וב ןתינש ןושאר ףוגב רופיס והז .רחש ,דכנה
ם יסחיה םיראותמ ןושארה וקלחב .ובסל דכנה תבהאל
ה פש ,םיפתושמ םיקחשמ :הלח אבסש ינפל םימחה
ה סנמ רחש ןטרסב הלוח בסה רשאכ .םידחוימ םייוניכו
.לשכנ ךא ,ותבהאב הלחמה תא ריבדהל
ם יעוגעגה תאו הריטפה תא ראתמ רפסה לש ינשה וקלח
ה אור אוה המו אצמנ אוה ןכיה םירוהרהה תא ,בסל םיזעה
ם לוחו ןיימדמ רחש .רחש לע רמוש אוהשכ הלעמלמ
 קחרתמ אבסה וילא ברקתמ אוהש לככ ךא ,רזוח אבסש
ו תנומתו בלב ותא אצמנ אבסש שח רבודה דליה .ונממ
.ותוא היחמ
ח״ל .תיארקא הזירח םע םירצק םירוטב בותכ רפסה

ו תהימכ לעו םייח־ילעבל דלי תבהא לע רפסמ רפסה
ו תואש" םיבלכ רוג הצור דליה דחוימב .דמחמ תייחל
. תובר םימעפ וירוה ינזואב וז ותשקב לע רזוח אוה ."בהאי

א רוקה ךכו ,םהיאצאצ תאו םינוש םייח־ילעב ול םיעיצמ
ל לוש דליה .םינוש םייח־ילעב לש םירוג לש תומש דמול
ם וי תגיגח לע רתוומ אוה ףוסבל .תועצהה לכ תא
ו תבהא תראותמ .םיבלכ רוג ול םיאיבמ וירוהו ,תדלוהה
ו ירוה םג ףוסבל .ותא ןשיו וידימ לכואה ,רוגל הזעה
.וילא םירשקנו רוגה תא םיבהוא
ח ור םירשמו ,דואמ םיפי תרייאמה-תרבחמה לש םירויצה
ח״ל .רוגל בלכה ןיב תידדה הבהא לש
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 ,תב יא ןב
, ןרק הרינ הבתכ
, ץכ רנבא םירויכ
, 2004 ,םיארוק תאכנה
. דקונמ ,רפסוממ אל
.,ב-יא תותיכלו הבוח וגל

, תומשב םויכ םייקה שוטשטה :ונכות לע דיעמ רפסה םש
ה עפות וז ןיא םנמא .תונבלו םינבל םינתינ תומש םתואשכ
ם ינבל ףתושמ דימת היה החמש וא הנוי םשה ןכש ,השדח
; םיפתושמ םיבר תומשו ,המזגה שי םויכ םלוא .תונבלו
ד ועו רמות ,רחש ,רמוע ,רפוע ,לאינד ,לבוי ,תימע :לשמל
, ןושאר ףוגב רופיסה תא תרפסמה ,תימלוש .הברה
ה דיח וניאו תב לש קהבומ םש אוה המש :תלכסותמ
ן בל ־ הנווכה ימל םהיבגל ריהבהל ךירצש תומשה ראשכ
ף וסבלו תדלוה ימיב ןגב לובלבה תא תראתמ איה .תבל וא
ו ארקי םא :םירחאה לככ תדחוימ תויהל ידכ אצומ תאצומ
" תב ילוש וא ןב ילוש" ולאשי הביחה םשב ילוש הל
.גוגחי לובלבהו

ת יטסירומוה ךרדב תיוושכע היעב הלעמ רופיסה
ח״ל .תניינעמו

 ןוליו ירוחאמ
,םיקסרפאה
, ףיסא־ןהכ תימולמ הנחכ
, לאירנק ןולא יל-ל>ג םירויכ
, דחואמה ץוביקה תאכוה

. דקונמ ,ימע 2004, 40
.םירגובמל םגו ׳ד-יא תותיכל

ם המו םייטסירומוה םהמ ,םיריש השולשו םישולש רפסב
ן כות .םמע ההדזי רגובמה ארוקה םגש הגונ הטנאופ םע
ל ודג סורואזוניד ןיימדמ ןטקה דליה :םירישהמ םידחא
ן טקה חתפמה תרתסה ;ונכשל ידכ ריקה תא זיזהל ךירצש
ל ש/אובחמה ןכיה ונחכש" ךא ,לודג חתפמב "ותליענו

ג דה םא םג ,גד גודל חילצמה דליה תחמש ;"ןטקה חתפמה
י תייה אל/םעפ ףא" - לכסותמה דליה ;(״ילגד״) טלמנ
ב כושה דליה ;"חרובש דליה יתייה דימת/,חצנמה דליה
. ולש אבא לש רדחב רגש "רחא אבא" לע בשוחו ותטימב
. .םוסקא" :גירח דליל זמר שי "םסוק היהאשכ" רישב
ד חא לכש חותפ ףוס םע ריש ,"רבדיש /אבא ,אמיא דיגיש
ה פשב תיריל הריש יהוז .ויניע תואר יפל ושרפל לוכי
ך ירצ/רישה ליבשב" :הבורמה תא קיזחמ טעומ ,הטושפ
ק פס ןיא ".םימש הברה הברהו/םימ תצקו/םחל תצק
י אדכו רפסה תיבב דמליהל םייואר רפסהמ םיבר םירישש
.םהב קימעהל
ח״ל .ןייטשגרב היגפ סרפב הכז רפסה
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 ,קתרמ עסמב ק׳ג
, דעלג לג בתכ
, קייק ינוד םירויד
, 200? ,רתכ תאדוה

. דקונמ ,ימע 162
.׳ו-׳ה תותיכל

ל ׳גנו׳גב דלונש יכותה לש ויתואקתפרה לע רפס והז
ל אבודנס ,םיער םישנא ידיב דכלנו הקירמא םורדב
ץ ראל םיפסונ םיכות םע רכמנו ,החודה החרוחו לוונמה
 הסנמ אוה .בר לבסו םישק םימי וילע םירבוע .הקוחר
ת ויח יבהוא רעונ ינבש דע ,בושו בוש ספתנ ךא ,טלמיהל
ה וולמ הבישה .ותדלומ ץראל הרזח סוטמ לע ותוא םילעמ
ם יכות דוכלל םיסנמ םיערה םישנאה יכ ,בר חתמב
ע יגמ ק׳ג ןורחאה עגרב .ק׳ג לש ומא תא םהיניבו םיפסונ
ת ועצמאב .םידכולה תא סינהלו הררחשל חילצמו
ע רה ןיב קבאמה תא איבמ רבחמה םישנאומ םייח-ילעב
ל ש ראותה תומשש לבח .חתמ הלוכש הקתפרהב בוטל
ח״ל .םימיאתמ םניא תויומדה

 ,םיליעמ השולש
, ן״טמואלכ הרמ תנתכ
ה רמ הפיטעה רויד
, ןייטמואלנ
, ד״סמת ,םמו די תאדוה

. דקונמ אל ,ימע 107
.׳ח-ד תותיכל

ת ב הרש התבו םא לע יפרגויבוטוא האוש רופיס והז
. היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע ןילופב תורקבמה רשעה
, וליאוה אל הזכ ןמזב עוסנלמ םאה תא אינהל תונויסינה
. העיסנה תארקל הלביקש שדחה ליעמה לע החמש הרשו
ת סונמ תעבו ,בוקרטויפ הרייעל ןאוב םע הלחה הצצפהה
ת וכזב .םירז ןיב הרתונו המאמ הרש הדרפוה החפשמה
ה תחפשמ ינב תא האצמ איה ןפוד תאצויה התיישות
, ביבסמ תונכסה ,וטגב הייהשה .םמע הדחאתהו

ה חפשמה יסחיו םאה לש תינמזה התוטטומתה
ה יבא לא הרש לש םיעוגעגה ירואית לא םיפרטצמ
ם אה ףוסבל הגישה יטירבה ןוכרדל תודוה .ביבא־לתבש
ה שק הייפיצו תואלת רחאל ,ןילופמ האיציה תושר תא
ת א היתואקתפרה לכב האור הדליה .ינמרגה לשממה תיבב
ה עיסנה תויווח לש רופיסה .ול הדומו לאה תחגשה
י רואית .קתרמ לארשי ץראל הרזחב היינאבו תבכרב
ח״ל .םיילוש םה םמצע האושה
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ב כוכ ירותסמ
,תוומלצ
,ןמפוק תנע הבתכ
, רטקילס דעלג הפיטעה רויג־

/ תונורחא תועידי תאדוה
. ימע 200, 408 ץ ,דמח ירפס
.ף-׳ה תותיכל

י דכ היסקלגה יבחרמל הסיט לע ינוידב "עדמ" רופיס והז
ם יבר דועו ,יעור לש ומא .ץראה רודכב תויעב רותפל
ם יאפורה .םהיתונורכיז תא דחא םוי םידבאמ ,התומכ
י דע ותרבחו יעור .הלחמה רשפ תא םיניבמ םניא
ם ילבקמ םה ובש בכוכל םיסטו רואיכלמ םע םירשקתמ
ר רבתמ .עשרה תוחוכב םחליהל דציכ הכרדהו תומישמ
ו באשנש תונורכיז לש היירפס תמייק תוומלצ בכוכבש
ר ואיכלמו יעור ,ידע .םיבכוכה לעש םירוצימו םדא-ינבמ
, תוער תויומדב םילקתנ ,תובר תואקתפרה םירבוע
ק וסיעב םימשאומ ,ריווא ידדוש תייפונכ ידיב םיפטחנ
ת ומולעת םיחנעפמ ,הצירע הכלמב םיקבאנ ,םיפשכב
י נפל םירופס םימי תוומלצ בכוכל םיחלשנ ףוסבלו ,חצר
ת ונומתב םילקתנ םה םש .קנע דיאורטסא וב עגופש
ח תמו הבר היישות ךותמ לפואה תוחוכב םיקבאנו ,העווז
.בר
א והש ,רפסהמ הנהיי תוינוימד תואקתפרה בהואש ימ
י נרק תמולעת" ,ןמפוק תנע לש ןושארה הרפס לש וכשמה
ח״ל ."שמשה

י נור) תורב ענ ןוליו
,(ינופ
ר ויד ,רימ רדמס הבתכ
, ןומדק הניססירכ הפיטעה
/ תונורחא תועידי תאדוה
, 2004 ,דמח ירפס

.דקונמ אל ,ימע 260
.,ז-יו תותיכל

ם הו ,סורה תיבמ םידלי םה 9-ה ןב היחא ןרואו ינור
, תכלל ןאל םהל ןיאש םידליל ןועמ ,"םח תיב״ל םירבעומ
ל ש היעוגעג םיראותמ רפסב .םאה תא חצר באהש ירחא
ב אה תא תניימדמ איה .היבא לע הסעכו המא לא ינור
ה תוא הכירדמ םאהו ,חורב ענה ןוליווב היפ רותב
. תומוד תויעב םהל שיש םידלי םייוצמ ןועמב .הישעמב
ת יבה־םאב םירזענ םה ךא ,תיטיא םהלש תומלקאתהה
ת א הסכמה "ינופ" שי ינורל .תיטפמיסו המח תומד ,הרינ
ב ותכ רפסה .תוארל הצור הניאש המ תא ריתסמו היניע
ח״ל .הלילעב חתמה תא תותיחפמה תוזירחבו תוכיראב
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 הטילחמ תילג
,טילחהל
ת פקרו םימחר לאקזחי ובתכ

, ןמיו דירגניא םירויא ,םימחר
 /תונורחא תועידי תאדוה
, 2004 ,םינמור תרדס

.דקונמ ,ימע 29
.׳א תותיכלו םינגל

 ,הלילה עצמאב רוצי
, ריתע למקמ הואנ הנתכ

, יתפרד תירונ םירויד
, םיארוק תאדוה
 .דקונמ ,רפסוממ אל
.׳א התיכלו ןגל

,הנטניטניטק
, רזעלא לט בתכ
 ,ןמסורג הרואיל םירויד
, םילעופ-תירפס תאדוה

. דקונמ ,ימע 2004, 51
.יב-׳א תותיכל

ד וחייבו ,םיבר םישנא לצא תמייקה היעב הלעמ רופיסה
ר קוב לכ שי הנטקה תילגל .טילחהל ישוקה :םידלי לצא
ם ע רצחב קחשל המבו לוכאל המ ,שובלל המ :היעב
ה דיספמ איה תובשחמו םיקופקפ בורמו ?םירבח
ת ועצה בר ןחב םילעמ םידליה ?תושעל המ ...תרחאמו
ת ויורשפאה ןיב הריחב ידי לע הל ורזעי םידליה :תילגל
ה בכשב ,ךכו ."!תרהממ תילג ,וזרדזה לבא" ,תונושה
, תוטלחה לבקל הל ורזע ובש םוי ירחא ,ברעב הטימב
א ל וז טילחהל םימעפל" :תמכסמו םידליל הדומ תילג
".הלוכי ינא םגו ־ יאדכ הז לבא ,הלק המישמ
ם ירויצב הוולמ אוהו ,הצופנ היעב לע ,בושח רופיס והז
ק״ע .רופיסב הפי םיבלתשמה םיינועבצ

ל א תולכתסמה ,דיב יבוד םע ,הדלי לש תולהובמ םייניע
ה ואנ לש הרפס תא רטעמה רויצה והז ־ ץוחבש ךשוחה
ע צמאב רוצי" :דיחפמ תצק ומש םגש ,ריתע-למקמ
ת רפוסה ךכ רחא ...הלחתהה קר יהוז ךא ."הלילה
ם ירוההו ,בלכ לבקל הצור קפא :עודי רופיס ונל תרפסמ
ר מצ רודכ ול בנגתמ דחא ךושח הלילב ,הנהו .םידגנתמ
ה שוע המו .עוצפו ןטק בלבלככ הלגתמו ןולחה ךרד ןטק
ם ירבח תרזעב ,םייתריצי תונויער המכ ?קותמה רוגב קפא
, ותליחתב דיחפמ תצק רופיסל םיאיבמ ,תדחוימ תננגו
ק״ע .בל םמחמו בוט ףוס

ש י התיכב םירבחה לכל .הנטק תוחא דואמ הצור הילתע
ת סייגמ הילתע .הדיחי תב איה קרו ,םינטק תויחאו םיחא
ת קוניתל גואדל הירוה תא ענכשל ידכ אתבסו אבס תא
ת וחא שי הילתעל :תמשגתמ התלאשמ תמאבו ,השדח
א מיא ...םואתפו ,ךפהתמ לגלגה עגר ותואמ ךא .הנטק
. ..יוכו םילויטלו הניגנ ירועישל יאנפ ןיא ,םיקוסע אבאו

.החפשמ לכב תולגתמה תוליגרה תויעבה
. עבש תב הדלי לש התואר תדוקנמ םייחה לע רופיס והז

ע גיימו ךורא תצק אוהש הז רופיס םיוולמ םיפי םירויא
ק״ע .םיריעצ םיעמושל וא םיארוקל
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 ,בוט רקוב
, ללה ׳ע בתכ
, תרפא לכימ םירויד
, דחואמה ץוביקה תאדוה

 .דקונמ ,ימע 2004, 45
.׳ב-׳א תותיכלו םינגל

 ,תוריח לע םלוח טומק
 תאדוה ,ןורמ הגונ הבתכ
, דמח ׳רפס/תונורחא תועידי

.ימע 2004, 224
.,ט-יז תותיכל

 ,ףושניה תאירק
, ןסאיה לראק בתכ
, תקרב תיליל תילגנאמ

, 2004 ,הידמא תאדוה
 .דקונמ אל ,ימע 256

.םייניבה תביטחל

ל ש םיעודיהו םיבוהאה ויריש לש השדח הרודהמ יהוז
, תוננערבו תולילקב םינייטצמ םירישה .ללה ׳ע ררושמה
ת וטילקו תורצק תורושה .םיבר ןושל יקחשמ םהבו
ל ע בבחתת השדחה האצוהה יכ קפס ןיא .רומוה תואלמו

ה רודהמה .םהירוהל תוחכשנ ריכזתו םיריעצה םיארוקה
ר פסה תא הרייאש תרפא לכימ ידי לע תריואמ השדחה
ק״ע .םינש תורשע ינפל ירוקמה

י נב לש םהיתורוק ךשמה אוה ןורמ הגנ לש יעיברה הרפס
ל ש התבהא רופיס ירחא הבקע רומיל .החפשמ התוא
ל ע לוכה" ,םדוקה רפסב סומע הרבחל ,תוריח ,התבס
, לבוי ,ודכנ תא תשגופ איה הז רפסב וליאו "תוריח
.סומע ובס לש ונמויב האירקב התוא ףתשמה
ן יבל ונימי לש םיריעצה לש םהיתויעב ןיב ענ רופיסה
ך כ לכ םיימוי־םויה םייחה .זא לש םינמויב רפוסמה
א ל תודרפהו תובזכאה ,םיעוגעגה ,תובהאה ךא ,םירחא
.ונתשה
ק״ע .םירוענה ינבל קתרמו יוושכע רופיס והז

י תלשממ דבוע ־ ויבא .הדירולפל ותחפשמ םע רבע יור
. החפשמה ותאו ,רחא םוקמל םעפל םעפ ידמ רובעל ץלאנ
. "שדח" תויהל לש השקה היווחה תא בטיה ריכמ יור
ל פטנ השדחה םייניבה תביטחל וב עסונ אוהש סובוטואב
ו ניא דחא ףא .רפסה תיב לש םישקה םינוירבה דחא וילא
ו יניע תא ךשומ הכרדמה לע ףחי ץרה דלי .ול רוזעל זעמ
ה צירה ירוחאמ רתתסמ והשמש חוטב אוה .יור לש
.וזה הנושמה
ר ענל ברקתהל חילצמ יור :חתמה רופיס ליחתמ ןאכמ
ת נכסש םידחוימה םיפושניה לע רומשל הצורה ,רזומה
ם וקמב הפאמ תיב תיינב ללגב םהילע תמייאמ הדחכה
א ל הזשכו ,ול קיצמה רענה םע חחושל הסנמ יור .םתויח
א וה טאל טאלו ,ומוקמב ותוא דימעהל הסנמ אוה ךלוה
.שדחה םוקמב ומוקמ תא אצומ
.י״י .תובר תומליד הלעמה ,ןיינעמו ךשומ ,חתמ רפס והז
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 ,ךיסנ לש דוקיר
, הגנו* הד םואה :בתכ
 ,ריאמ םירמ :םוגרת
י רפס/תונורחא תועידי

. ימע 116,2004, דמח
׳.ז-ו התיכל

 ,תרעוכמהו לודג הפ
, םטוא לורק סמ׳ג :בתכ
, רבנע לעי :םוגרת

. ימע 5? 2 ,בירעמ תירפס
.יט-ד תותיכל

 ,שארה לע דמוע השעת
, רבנע לעי :הבתכ
, סטיול רדנסכלא :םירויד
ת רדס/םילעופ-תירפס
, יטע 220,2004 ,םירוענ

.דקונמ

ת לצהב קוסע רחור לש ויבאשכ ,המחלמה תפוקתב
ר זומ רענ רפסה רוביג ,רחור שגופ ,רתסב ,תוממ םישנא
ד בל רג אוה ־ ותואמצעב ותוא םיסקמש הסי םשב
ת ריוואבו רישעה ונוימדב ןייטצמ ,םירוה אלל ,ףתרמב
ו תוא ,רוחשה חרזמב רג אוה .ותוא תפפואה תואקתפרהה
י כ ןעוט הטי ,םימלענו םישנא םיחקלנ ונממ דיחפמ םוקמ
י רופיצ תוכלהמ םש סאקרמ םשב םיסקמ יאל ועסנ וירוה
ן דע ןג ןימ הז ללכבו ,שעגה רהמ םיקתממ םש שיו דודה
(?םנמאה)
. רחור תא דאמ דיחפמש המ ,םילייחב םחלהל ןנכתמ הסי

ה רצוצחה תא ןקתל םיחילצמ ,דחי הברה םילבמ םיינשה
ו מכ תויעבטב ,ללקל דמול וליפא רחור ,הטי לש ויבא לש
.י.ש ...הקיתע תינעוצ הללק !יצ-לאולב רמולו ורבח

ת נייטצמ תיאטרופס ,דאמ ההובג הרענ איה תרעוכמה
ת ונרדנג ץמש אלל ,הפי הניא איה הבוט הדימלתו
ה דיחיה איה אקודו .הליג תונבל תויניפואה תויטקוקו

ו לש תחדובמ הפ תטילפש התתיכ ןב תבוטל הדיעמש
ת א האיבמו תינחצרו המילא תונווכ תרהצהכ תשרפתמ
.הרטשמה
ם שאומה רענ .תומודק תועדו יתביבס ץחל לע רופיס והז
ט עמכ אוהש הלגמ תועטה הררבתהש ירחאו ,תועטב
...םרחומ
י מ ןיבו "תרעוכמ" התוא ןיב רשק הגרדהב רצונ זאו

ן ויסינ ךותמ ידמ רתוי רבדמש רענ לודג הפ הנוכמש
ד לונ תענכשמו הנימא הרוצב .ירלופופ תויהלו בבחתהל
.י.ש .הבהא רופיס וניניע דגנל

ת ונשב םיינשל םאו האושנ השא ,יליגל הרק רזומ רבד
ת ויהל םואתפ תרזוח איה .ביבא-לתב היחש םישולשה
ם ע "רבעל הרזחב" .םילשוריב 1996 תנשב 11 תב הדלי

ת רזוח איה ...ךשמהב הל הרקש המ לש עדיהו ןורכזה
ע ייסמש המ) םימיה תשש תמחלמ ינפלש לארשיל
.אבס תומ ינפל התחפשמלו (היפרואגב הניחבב םילשהל
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 ,ןוימדב עסמ
, יקסנמנא תנע :הנתכ
, םתיל ,ויטוגל לגב1 :םירויכ

. דקונמ ,רפסוממ אל ,2004
.׳כ־יא תותיכו ןגל

 ,ןמזה הרהנמ תרדס
, תימע-רדפ־ןור הלילג :הבתכ
, ןדנמ ,םינוס םירייאמ :םירויכ

9J ,2004 דקונמ ,ימע .
.יה-יג תותיכל

ל ש ותומ תא עונמל ,םיעוריאה תא תונשל חילצת םאה
ה תיכהמ רענל תרחא תסחייתמ איה םאה ?בוהאה אבס
?הלעב תויהל דיתעב ךופהיש
י תלבה םע המלשה לע ,הדירפו הבהא לע הבהא רופיס
, הינש תונמדזה תנתינשכ ךיבמו השק המכ לע .ענמנ
.לוכיבכ
י״ש .םירוענה ינב תא ןיינעי םא קפסו אירק ונניא רפסה

ך יא ?רה זיזהל רשפא ךיא :תונוימד תאלמ הנטקה ילוז
ר ופיסה .דועו דועו ?תמסוק תויהל ךיא ?רופיצ ומכ ףועל
ם ידלי םע ןוימד יקחשמ לש תונוש תויורשפאל ליבומ
ם יעבצב םיאלממו םילודג םירויצה .תיבבו ןגב ,םיריעצ
ת ורעשה תלעב ,ילוז לש התומד תאו םיפדה תא תורוצבו
.ק.ע .םיברה היתונוימדו תולזרוקמה תובוהצה

ם ע םיריעצה םיארוקה תא השיגפמ ןמזה-תרהנמ תרדס
ת רבחמה .ץראהו םעה תודלותב םיבושח תוערואמ
ן ופלטה ,טנרטניאה ידלי ,םיריעצה היארוק תא הריבעמ
ל א תינוימדה ןמזה תרהנמ ךרד - לגורקימהו דיינה
ת רובג ,לדגמו המוח עצבמ ומכ דאמ םיקוחרה םירוביגה
.םיבוטו םירחא הברהו י״לינ תצובקמ םילגומה ,יח־לת
ל ע אירקו קתרמ ןפואב תבתוכ תימע־רדפ־ןור הלילג
ם יארוקה תא תברקמה תיוושכע ןושלב םיקוחר תוערואמ
.איהה הפוקתה לא םיריעצה
ר יאהש סדנהמה :םה וז הרדסב ואציש םינורחאה םירפסה
ט פשמ ,(ריאי) ררושמו ליח ,(גרבנטור) ץראה תא
.ק.ע .סופיירד
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