
יבד בקעי 

ולמע לכב דפוסל ןורתי המ 

.ל"ז ינמכוא לאיוזע לש ותומל הנש 

לאירזע לש ונובזע לע םידקפומה ושע הפי 
יקרפ רחבמ איצוהלו סונכל וחרטש ינמכוא 
יאוולכ בתכש הקיטסיצילבופו סומלופו הבוגת 
מאו תורפס לש ןמלועב שדחתמלו שחרתמל 
,םילעופ תיירפס ,"רישו םיילוש") תונ 
הזכ רמוח אמש ששוח התא עגרל .(ט"לשת 
עשל ובתכנש םירבד ,"ומוי ןב" ,ידמ ירמפא 
- םתעשב םירגמ וא םיליעומו םיאנ ויהו םת 

תורשע ףא ,םינש ץקמ םויק םהל שי םאה ךא 
לככ החמנ הז ינקפס םשורש אלא ?םינש 
וליפא .האירקב עקושו - ארוקו ףיסומ התאש 
- םהילע םיבסנ הלא םיקרפש תוערואמה םא 
תורפס-תומושר ישרוד קרו וחכתשנו וגומנ 
מכוא לש "ויתוהגה" ירה ,ץפח םהב םיאצומ 
וא חבש ירבדו ולש הסרתהו חוכיו ירבד ,ינ 
שחמל רמוח םינמזמו האירקל םיפי ,תוהדזה 

.םויה םג הב 

םיגרוחה ,רפסב םיטעמ-אל םיעטק ןכש לכ 
םתביתכ לש תיעצמא-יתלבה הליעה ןמ קחרה 
ירק ילושב" רודמב רקיעב)ןותעב םמוסרפו 
דמל םילעתמו ("רמשמה לע"ב "השיגפו הא 
סוע ןהבש תוחבושמהש ,תונטק תוסמ תגר 
ךירצ ימ ?המל תורפס :תולאשה-תלאשב תוק 
לכב רפוסל ידוחיי המ וא ןורתי המ ?תורפס 
ןתינה דחא דומע ןב קרפב רבכ ךכ ?ולמע 
לש ומוקמ המ" :ומשו ,המדקהכ ,רפסה חתפב 
לש אל ךא םיאכנ לש המישר וז "?רפוס 
וקפת תוהמל לאושש ימ .הרומג תעד-תשלוח 
הפצמ וניא תינרדומה הרבחב םירפוס לש םד 
תאצויה ,תקמונמו תדעותמו תטרופמ הבושתל 
- הזכ דוקפת םייק ןכאש תיבויחה החנהה ןמ 
םנמא םא ,קפסה תדילי איה ותלאש םצע אלא 
אוה רשאב רפוסל םויק-תוכז שיו םוקמ שי 
מכואו ,םיכלוהו םיתחופ וליאכ תורודה .רפוס 
,"םהה םיבוטה םימיה" תא הדמחב רכוז ינ 

ירבדל היפיצה רשאכ ,ללכ םיקוחר םניאש 
אלא םעטייביטימ רפסמ יתמ לש אל - תורפס 
ישנ תריצע" ךותמ התיה - לודג רוביצ לש 
לשמ רופיסל םיפצמ "ונירוה" ויה ךכ ."המ 

איב לשמ רישלו יקסבייוטסוד וא יוטסלוט 
תריצע" התואב - "םהינב" ופיצ ךכו !קיל 
'פט0 וא ןאלור ןסור לשמ רופיסל - "המישנ 
,יקסנולש ,הקליר לשמ םירישלו יקסמור'ז ןא 
ירטמה הלאשה .ןמרתלא ,גרבנירג יבצ ירוא 
רישהו רופיסה והמ ,איה ינמכוא תא הד 
תוכירד לש הדימ התואב ול םיפצמ "ונינב"ש 

ההימכ םא ,קופקפה הלוע ןיטישה ןיבמו - 
רודה ינב לצא רבד לש ורקיעמ תירשפא ל"נכ 

.הזה 

לע הבבגתנש "היצאזיגולותימ"ה ,םנמא 
,תמאה תרוש תא טעמ אל הלקליק רפוסה 
תננורמה רורד-רופיצכ והוגיצהש ויהש 

ישודקל והומידש ויהו ,התאנהל תררושמו 
תעדמ - וישכע לש םירפוס וליאו !הנועמ 
םיפיטואירטסה ןמ םמצע םיעיקפמ םה הנווכבו 
םהירהו - םהבש ןמאנה ןיערגה ןמ םג ,הלאה 
תאז .םתלוזל הבוח לכמ םירוענ םידמוע 

                             
                                                                         

                                                



/'תיצרנה - רקיעהו ,הרודהה תונקירה" 
תקיזבו ונימי לש תורפסב תנמתסמש 
לע םימיא תכלהמש איהו ,םיארוקיםירפוס 
והל אוה הסנמ לוכה תורמל .המישרה לעב 
אל :תיטסינאמוה הבוח לש טרוק רפוסל דיע 
ואג תורושב רשבל אל ,םלוע תודסומ עזעזל 
תוחפל ךא ,שפנל אפרמ טישוהל אל ,הל 
הדבכה העיזה" תא גיפסהלו "הטחממ שיגהל" 
ןמ" ריסהל וא ,"םדא לש וחצממ תרגינה 
לובחל הלולעה וזכ ,הדח הריעז ןבא ךרדה 

."םדא לש תדדונה ולגרב 
םירבדה תא ינמכוא בתכ יתמ עדוי יניא 

המישרב וליאו .ומוי בורעבש ינרעשמ :הלאה 
זעה דוע ,"סקרקה תריז עצמאמ" ,1957-מ 
לע לטונ - ללכב ןמאה - רפוסהש ןימאהל 
אלא דוע אלו ,תודבכ תומישמ ומצע 
תורודב התיהשמ ךורע ןיאל הבר ותוברועמש 
לש תיצמתהיזול תא ינמכוא איבמ .םימדוקה 
דנה ,"רודהו ןמאה" ,ימאק רבלא תאמ רמאמ 
ינש" ,היראהו הנועמה לש יומידל שר 
,"הירוטסיהה-סקרק לש םייחצנה םירוביגה 
תורוד" .הז דיל הז םלועמו זאמ םיבצינה 
לש) םימדה ןויזחל הפוצ ןמאה היה םיבר 
רדממ ,קוחרמ (היראה ידי לע הנועמה תפירט 
דדועל ודיקפת האר אוה .ןורטאיתיפמאה תוג 
בסהל לדתשה תוחפל וא ,הנועמה לש וחור תא 
וליאו .ונברוקמ היראה יניע תא תטעומ העשל 
,סקרקה תריז לש העצמאב ןמאה אצמנ םויה 
לדבה והז .ףרוטל ןה ףרטל ןה ךומס-ך-ומס 

."לודג 
בועבש רבד איה םנמא םא ,וז היצאוטיסב 
השדח הכרעה תבייחתמש ינמכואל הארנ ,הד 
"גולאידה שפוח" :הריציה-תוריח גשומ לש 

,"האידיאמ שפוח"ב ךורכ וניאש דבלבו ,ןכ - 
הריציה תוריח" .תובוח לועמ תוקרפתהב 
,ץוחמ הדימע ,הירוטסיהל תורכנתה הניא 
לרוגל ...תוירחא איה תוריח - לעמ הדימע 
םידיחיה וייחב ,הווהב הנושארו שארב ,םדאה 
תנשמ המישרב וליפא ,ןכא ."יח (ןמאה)אוהש 
יסעמ ןיידע ,"תיתורפסיץוח תואיצמ" ,1975 
רפוס לש ותבוח וא ותונוכנ ינמכוא תא הק 
השעמ תעשב - "הריזה עצמאב" בצייתהל 
וא ,"הדובעה תועש רחאל" םג וא הריצי 
לש הדיעווב םואנב עשוהי .ב.א לש ונושלכ 
רנ "יתורפס-ץיחה ונמז"ב :םירפוסה תדוגא 
דחאש ,עשוהי ירבד המישרה-לעבל ול םיא 
רפוס לש יאנפהיתועשב םיליעומה םישומישה 

לע הרימש ,התחשהמ ןושלה חלצה" אוה 
המו הבר המ רמול ךרוצ ןיא ."הלש רהוטה 
םוי-סוי הב םימשא :תאזה התחשהה השק 
םילמ םיאיצומה ,םיגולואידיאו םיאקיטילופ 

ןהב םיללוחמו ןתורשיו ןתימאו ןטושפ ידימ 
העיבתש ינששוח ."תויתצלפמ תויצאטומ" 
עבטמש ,רפוסל תגצומ איה וליפא ,וז הלודג 
ןהב קיידלו םילמ רורבל הווצמ אוה ותונמוא 
הב שי העיבתה םצעו ,הכשוממ תלחות איה - 
םג המו ,רפוסש ינפמ !תימינפ הריתס וזיא 

,תירוביצ תוברועמ לעב ,"סןוגמ" רפוס 
"יקנ" וניאו תיטילופ היירב 'אוה-םגיאוה 
ץוחה ונמזב" דוחיבו ,תויגולואידיאמ 
ישומיש המכ םילולע ,ןכ רשאב ."יתורפס 
םירחא םירפוס תיעבהל וא זיגרהל ולש ןושל 

ילופה םתוכייתשהש ,(םימיזוסמ םיארוק וא) 
- תדגונמ תינויערה םתייטנ וא הנוש תיט 

.הפשה "תתחשה"כ וירבד תא וכירעי וללהו 

,ומצע עשוהי .ב.א לע ינמכוא הימת ךכ 
לרוגה" יוטיבב ררובמ-אל שומיש השעש 
,דחא ררושמ לע אוה םערתמ דוחיבו !"ידוהיה 

טעמ אל ותוירוקמ רשא ,בושחו ירוקמ" 
הלמה תא טקנש ,"יימצעה וויש-משלמ 
אוה) לבוקמה ידבלבה עמשמל ץוחמ האוש 
לע השגרתנש האושה" לע דחא םלעהב רביד 
לע השגרתנש האושה" לעו "ידוהיה םעה 

.("לארשי-ייברע 
בור לש ומעטל ,ןושל תתחשה וזש יאדו 
שי הב אלש הארו אצ לבא ,לארשיב םעה 
ררועמה ,רמגומה ילולימה רצומב אל ,םוחלל 
ומא לש תתוועמה תכרעמב אלא ,שפניטאש 
רשפא לבא .ותריציל המרגש תועדו תונ 
םיבשויה ,םירחא םיררושמ ומכ ,ינמכואש 
םיאיצומ םהש הרוש לכ לע םייקנ העבש 
רישכמכ הלמה תא ספת אל - םסומלוקמ 
וא ןאכל ,ןכ וא ךכ וליעפהל ןתינש ידוקפת 
.דוע לש הלעמ הל דיעוה אלא ,ןאכל 
,םישק תועבטמ ול ויה ןושלהיתועבטמ 

.םתחפל וא םפייזלו םלסופל הלילחש 

לכב ,ןושל לש התרהטל דרח היהש םשכ 
סנה ןמ םעפנ היה ךכ ,תורטמה לכלו םיאנתה 
,היילע-ינב םינמא ידיב ןושל תאירב לש 
,הזורפה-םגרתמ יקסנולש .א ישעממ רתויבו 
ןושל-ייח םויק לש האשא" ונילע הפוכה 
נושל המצמטצנ אל םלועמ לוכיבכ ...םיפוצר 
ועל תורודה לכ תצורמב אלא ...םיליווגב ונ 
תוטוידה יפמ ,תירויצו הנשד ,תעמשנ איה םל 
ןושל :תחאב ,םיירפכו םינמוא ,םע-יטושפו 

."םייח 

בתכש םירבדה תא וישכע אורקל בוט ןכ 
ןב ץיבוקרב .ד.י לע 1962 תנשב ינמכוא 
יעבוטמ ,ןושלה ןובנ..." :שמחו םיעבשה 
וננושלב בבודל ואובב .םיאצויה היתועבטמ 
ידב םיפוטש םידוהי ,םכילע םולש ירוביג תא 
,תבחרנ תינושל העירי ץיבוקרב ללוג ...רוב 
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תפוקש ,םיכר םינווג תרהוזמ ,םידבר תבר 
לע םג ."קוחצ-תב ןובצע תלולצו עמד-רוא 
ןתינ ץיבוקרב לש םכילע םולש ימוגרת ןושל 
לע ינמכוא רמאש חבשה תא ,המודמכ ,רמול 
שא הב שי :יקסנולש לש ת-וופיסה-ימוגרת 
שומישהש ,תיעבט םייחףושל לש הןל 
המידע .םלועל קספ אל הב ינומה-יממעיה 
המכ לש םהיריצי תמועל תאזה ןושלה הנימא 
ייה תא קיתעהל םיסנמה ,םינורחא םימגרתמ 
ירופיסב תולעופהיתושפנה לש תטטורה שיד 
לש תיטוידה תילארשי-תירבעל םכילע םולש 

םה ןיא וא םיניבמ וללה םימגרתמה ןיא .ונימי 
ןושלידבורב אוצמל ענמנה ןמש ןיבהל םיצור 
לש הקיטאמוידיאל םיתואנ ךרעייווש הז ריעצ 
בולאירתכ ישנאו בלוחה היבוטו לדנמ םחנמ 

ארשיה יפב הגוהנה תירבעהש םושמ - הק 
לש המילקאב הלוכ הדרש הזה ןמזב םיל 
היגולונכט לש ןמלועב ,םירשעה האמה 
הקוחר איהש המדנ םיתעלו ,היטארקונכטו 
יווהמו ןשיה שרדמהיתיבמ םינדיע לש קוחיר 

...הרייעה 

םירפוס תואנקויד רודמב שי דחוימ ןדע 
לגרל דוחיב ןבתכ ינמכואש תורצק תוסמ - 
."םינזאמ"ב רוא ואר ןלוככ ןבורשו תולבוי 
'ןייפאמה תאו הבורמה תא קיזחמה טעומ 
אוה" :בירק םהרבא לע ןוגכ :עלוקה 
וניא ושוגיר .םירקבמה ןיבש שגור-רעוסה 
רעה וא "...הפקשה תניחב אלא גזמ תניחב 
ינב םירפוסה" :אלרוב הדוהי לש ודוחיי תכ 

תויומדה לע ומחיר םג רשפא ,ול ומדקש רודה 
ןאכ אלו - ללכ ךרדב ךא ,םהירפסב ויחהש 
םהל ושחר אל - םימעטה לע דומעל םוקמה 
ונממו םהיניבש הז סנאטסיד ןאכמו ,הבהא 
אל םיווק ,ןהלש שפנייווקו ןהלש םינפה-יווק 
תא ונרפסמ ףיקה םתמועלו :םיימומ טעמב 
סנאטסידה שוטשט ןאכמו ,הבהא וירוביג 
ישונאה םוחה ונממ .םתואילמ ונממו ,םהיניבש 

"...וירפסמ אשנתמה 

הפוסאה לש םירדהמה תדיקש בטיה תרכינ 
.הספדהה יונבו רחבמב - "רישו םיילוש" 
תבישימ לוקוטורפהש ינרובס (א :תורעה יתש 
,ז"כשת ןסינב ח"כ םוימ םירפוסה תדוגא דעו 
ירבד טוריפ םע ,הנש םישש ינמכואל תואלמב 
ותבושת םעו דעווה ירבח ועימשהש הכרבה 

אל היה בטומ - הביסמה ןתח לש הרצקה 
;ינמכוא לאירזע יבתכ לש הז ךרכב ואיבהל 
'ירמאמ לולכיש ךרכב ,ילוא ,ונריכי ומוקמ 
שי םא - ותריציו חונמה רפוסה לע הכרעה 
והל ל"ומהו ןובזעה יספורטופא לש םתעדב 
צקה תיפארגויבה המישרב (ב .הזכ ךרכ איצ 
וענב היה ינמכוא יכ ,רמאנ רפסה ףוסבש הר 
,אריפש ברה לש הבישיה ידימלתמ" ויר 
לש-הבישיה ידסייממ היה המ-ןמז רחאלש 
ומלשו םקויד לע דיפקהל היה יואר ."ןילבול 
אמתסמ יכ) אריפש דיאמ ברה :תומש לש םת 
'ופב ויה אריפש םתחפשמ םשש םינבר תואמ 

הרותהידסומ לש םסרופמה םשהו :(...ןיל 
.ןילבול ימכח תבישי היה גיהנהו םיקהש 
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