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רוטקוד" ראותל ולש הרתכהה סקטב
הלוחה שקבתמ ,"הניצידמל

ינזואב רטָלפ ,ריילומ לש ורוביג ,המודמה
לכל תומיאתמה תופורתה ןה המ וינחוב
ָןארג הלוחה הנוע הלאש לכ לע .ילוח
ָםֶרה, ּדִָרּיּום דֹונֶטְיסְִקל" :רומג ןוחטיבב
,ריילומ( ֶרה"ָ ּפּוְרג—ּסֹוף ְַבֶרה, ּולִָקיזְַהל
‰ÁÂÏ‰ ‰Ó„ÂÓ‰, ןמרתלא ןתנ םגרת,
,ןורימ ןד לש ןוחבאה ביט םג והז .)6791
הטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחה שיא
הז םינושה םירפוס ראתל ואובב ,תירבעה
אצומ אוה םלוכב :יוניש תילכת הזמ
הקיטורא ,תינואכיד תוישיא לש םינמיס
התרזעב .םיילפידא םיכיבסתו תיטמלבורפ
הפיה ,וז הדיחאו הטושפ "הזונגאיד" לש

אל םא ,תושונאה תיצחמ לש הנוחבאל
רותפל הארנכ הווקמ אוה ,הזמ הלעמל
ינפב תודמועה תויאדיחי תודיח ןתוא
חמצ ךיא :שממ לש ןורתפ אלל םירקוחה
רפכב "חיפס"כ לדגש ,בוזעו םותי דלימ
,תּונדמל לש תרוסמ אלל חדינ ינילהוו
"ימואלה ררושמה" תמגודכ ימעפ–דח ןואג
חמצ ךיא ,ליבקמבו ;קילאיב ןמחנ םייח
ירעב וירוה םע דדנש ,ןשייבו ןקתש רענמ
הכפהמהו המחלמה תונשב הפוריא חרזמ
לודג ,"הנטקה ביבא לת"ל םתיא עיגהו
תונשו "בושייה" תפוקת לש םיררושמה
ןתנ ררושמה אוה אלה — הנידמה תמקה
."םכחה ןתנ" ויוניכב עדונש ,ןמרתלא

תורפס רקוח ריהזה םינש ינפל
םיגשומב יתרוקיבה שומישה" יכ ילארשי
הריציה תכרעהב םיינילק םייגולוכיספ
רתויב תורומח תויעב ררועמ תיתורפסה
."ורקיעמ קפקופמ םיבר םירקמב הארנו
םעט ירבד בתכש שיאהש ןימאהל השק
ורפסב( ןורימ ןדמ רחא אל אוה הלא
‡¯·Ú ÙÈÌ, 5791, ןוחבאהש ,)18 'מע
,ןמזה םע ,וידיב ךפה יטסיגולוכיספה
העש קר ול .שומיש בורמ ההק למזאל
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קפס ,ומצע ולש הרהזאה ירבדל רקוחה
ורפס תא םסרפל ןוכנל אצומ היה םא
ולש היפרגונומה ,˙Ù¯Ù¯ ÓÔ ‰˙ÂÏÚ שדחה
ותריצי תונש לעו ריעצה ןמרתלא לע
היפרגונומה ומכ .)5391 דע( תונושארה
ריעצה קילאיבב תקסועה ,ולש תמדוקה
)‰Ù¯È„‰ ÓÔ ‰‡È ‰ÚÈ, 6891(, םג ןעשנ
שומיש" ותוא לע הז סרכ בע רוביח
"םיינילק םייגולוכיספ םיגשומב יתרוקיב
םירוענה תונשב ינכראה ןוידה ךרוצל
רקיעב ררושמה בתכ ןהבש ,םימולעהו

.זנג םבור תאש םילקולק רסוב יריש
אלש השק ,תויפרגונומה יתש ארקמל
ךפה יטילנאוכיספה חותינה יכ םשרתהל
הפורת( "ָהיאֵַצַנּפ" התואל ןורימ לש וידיב
דעל ססוגה ורוביגש ,)ילוח לכל הפי
בורב ףולשל גהנ ריילומ לש דעל ןנערהו
רקוחו ,םיחמומה רבח ינפל הרהוי
תא התועצמאב ףושחל רמייתמ תורפסה
— ררושמה לש ובוציעל חתפמה
.ותריציו ותוישיא

תונושארה םינשה לע יכ ריכזהל יואר
טרופמ רקחמ בתכנ רבכ ןמרתלא תריציב
םחנמ ךרועהו רפוסה לש ורפס :ידוסיו
וז היפרגונומ .)Ï Ï· ‰ÊŒÓ¯ )7891‡ ,ןמרוד
,תבחרומ הסרגב האצי ףא ןמרוד לש
גוחה ןמ הלוליג הרובד לש העויסב
תחת ,תירבעה הטיסרבינואב ןורטאיתל
אל עודיכ .)Ù¯˜È ·ÈÂ‚¯ÙÈ‰ )1991 תרתוכה
ותריציב ומצע לע רפסל ןמרתלא הּברִה
,ןמרוד ףסא בר למעב .הל הצוחמו
תא ,ותשרומ ונוצר ןמרתלא לש ףרגויבה
ןמו ןרוגה ןמ םייטנוולרה םינותנה לכ
ןייארל ידכ ץרא תוצקל עסנ אוה .בקיה
םע בתכתהו ,ררושמה תא וריכהש םישיא
תולדל ידכ תוצעומה–תירבב ותחפשמ–ינב
.בוטה ודידי ונממ םילעהש םיטרפ םהמ
וצופנש םיטעמה םיבתכמה תא ףסא אוה
םירידנה דיה יבתכ תא ןכו ,חור לכל

לס ךותמ םידידיו םיכרוע וינפל םוטקילש
יבתכ תא רואל איצוה אוה .תכרעמה
וא רמאמ ,ןומזפ ,ריש לכ ארקו ,ררושמה
האר םרטב דוע תחא אל ,בתכש הזחמ
תא ריכהש תורמלו ,ןכ יפ לע ףא .רוא
,ןמרוד טילחה ,םינפלו ינפל ןמרתלא
תורעשהמ ענמיהל ,ןווכתמבו עדומב
ותברק .תותפמו תולק תויטסיגולוכיספ
הכורא תורכיה ירפ ,ורקחמ אושנל
הלקלק אל ,םיימוי–םוי םישגפמ הללכש
·Ï Ï‡ ורפס :ךפהל אלא ,הרושה תא

‰ÊÓ¯ תנזואמ היפרגויב לש תפומ אוה,
ןואמיס לש והשלכ ןמיס הב ןיאש
בתוכה חילצמ הז רפסב .הצרעה ךותמש
תאו ןמרתלא לש ותחפשמ תא ראתל
םגו ,ררושמה לש תויביטמרופה םינשה
תונבותב ויארוק תא םיהדמ אוה ןיא םא
םיחסונמ וירבד ,םיקחש תועיקרמ
אוהש ךות ,רותיי אלל ,ןורשכבו תוריהבב
לכ לש ונוימדל םירעפה יולימ תא ריתומ
.ארוק

םעפ חחוש ילואש ,תאז תמועל ,ןורימ
וניא ,ןמרתלא םע תנמדזמ החיש וזיא
.ונוימד לעו ארוקה לש ותנובת לע ךמוס
תונמ וארוק תא ליכאהל שיש ול המדנ
תיצרש המ לכ" :הנטק תיפכב תושודג
."לואשל תשייבתהו ןמרתלא לע תעדל
המ ,תצרחנ תואדוובו ,שארמ עדוי אוה
ורקחמ אושנ לש ותוישיא ימגפ לכ םה
ותודליב ןמרתלא הווח המ ,ויכיבסת לכו
לש ומא ובשחו ווח המ ןכו ,בשח המו
רושקל התייטנ לע זמרמ אוהש ,ררושמה
וא ,םישנ םע םיישפנ–םיישגר םירשק
ףדורו ןתוואתכ ןורימ ראתמ ותואש ,ויבא
.תולמש

יכבנל וז תיגולוכיספ–ודבספ הרידח
איה ויברוקמ לשו ןמרתלא לש םתמשנ
שדחה שירחל תוליעה תליע אופא
לש שורחה הדשב ךורעל ןורימ טילחהש



•   180   ˙ÎÏ˙

ראשה ןיב היהש ,ןמרוד םחנמ ,והער
לביק וידבועמש ,ןמרתלא דסומ שאר
דיה יבתכ תא ףסכ לש שגמ לע ןורימ
"אצמ" אלו ,ררושמה לש םיזונגה
תונותיעל תונויאירב וירבדכ ,םתוא
תויוחתפתהה לכ תא .תרדושמהו הבותכה
לש תוזונגה תוריציב תולגתמה תויטאופה
בע רפסה הלות ילארשי ץראה טנדוטסה
גיצמו ,ורוביג לש הקימניד–וכיספב סרכה
ןושאר ףוגב םירישב תורמאנה תורימא
תוישיא תורימא הלא ויה וליאכ דיחי
לש תימעפ–דח היווח תואטבמה ,תוישגרו
ןיא וליאכ — אפוג ריעצה ןמרתלא
לשו ןוידב לש ץמש תורפס תוריציב
וא תויתורפס תועפשה ןהב ןיא ,ןוימד
,םימדקומה םירישה .תוילמס תונווכ
תובקעש תּודליה יריש דחוימ ןפואבו
לש םייזכרמה םיררושמה לש םתעפשה
םיגצומ ,םהב םירכינ ןיידע "קילאיב רוד"
םתואלו םיכיבסת םתואל תויצרטסוליאכ
.ררושמב ןורימ ֶהשתֹול םיינואכיד םיבצמ
,"תונקתשו תונשייב" םהיתורתוכש םיקרפ
לש ןואכידל תוביסה" ,"רדוק חור ךולה"
רשוא לע שאונה קבאמה" ,"ןמרתלא
םייוצמ "המודמ רשוא ץרפ" ,"יטורא
םיחותינה .לעשו דעצ לכ לע רפסב
םהילע הירוגנסהו וללה םייטסיגולוכיספה
ידכ םהב ןיאו ,ותיצחממ הלעמל םיספות
ןתינש תונבות ארוקה דיב ריאשהל
רודזורפכ תישארה תנבהל ןהב זחאיהל
.לולכמה לא

רביח ולש םירוכיבה תוריצי תא
,תפרצב דמלש תעב ןמרתלא

האמה לש םישולשה תונש תליחתב
הלא םינשב רביחש םירישה .תמדוקה
ןיגפהש תוינואגה לע ןיידע םידיעמ םניא
דיעהל ידכ םהב שי םלוא ,רגוב ררושמכ
,תידוחיי תיטאופ ךרד רחא וישושיג לע

הלב אלו הסונ אל ןיידעש ביתנ ושפחב
.ןקוזמ

לככ ,ןמרתלא טילחה וז הפוקתב
"תישונאה הידמוקה" תא דעתל ,הארנה
םירישב ,עקושה יברעמה ךרכה ,זירפ לש
לש םיבושחה םיכילהתה תא ופקשיש
אוה .תונמאבו םייחב האמה תישאר
,םינימה ןיב — םידוגינה תא םהב דימצה
ןיב ,תורגבל תּוריעצ ןיב ,רעיל ריע ןיב
תישארבל העיקש ןיב ,תותיחשל םות
ןג"ל םדאה תויה ינפלש ןדע ןג ןיב ,השדח
ויריש יטיש ןיב .לכה תולככ לש "ןדע
וליא הרוק היה המ :הלאשה תלאשנ
תורפס ירוביג ינרדומה ונמלועל ולגלגתנ
תויממעה תודגאה דחוימבו ,םידליה
אוה — תוקונית ידמצ לע תודבועמהו
,תונכסלו תואקתפרהל םיעלקנה — איהו
ליטרימ ,וגרמו ונ’ז ,לטרגו לזנה ןוגכ
ךרכב ,םויה :תזמורמה ותבושתו ?ליטליטו
ירעש ט"מב עוקשה ,עקושה יברעמה
םילגתמ וללה םידליה תוגוז ויה ,האמוט
וירוביג חסונב ,הנוזו חצור לש םתומדב
ןג תואיצמל םיעגעגתמה ,טכרב לש
בזכ תיילידיא וזיאל ,תינירכס תינדע
םלועה .הארבנ אלו התייה אל םלועמש
םג ךא ,םימחר רסחו םילא השענו ךלוה
ואלמ "לטרגו לזנה" תא ורציש םינוטבטה
רבעב ןנובתהל ןיאו ,תימלג תומילא
.תילאידיאו תילידיא תואיצמבכ יטנמורה

ידיל רדרדימ ברעמה תא ותוארב
ררושמה ןיבה ,םיירטילטוטה םירטשמה
תועצמאב ראתל ןתינ ותפוקת תאש
,םירג םיחאה תודגא ךותמ םיביטומ
תוטרפואהו רנגאו לש תורפואה תועצמאב
תורחואמה םירשעה תונשב .ךבנפוא לש
ךכב היה תומדקומה םישולשה תונשבו
זעונ ילטנמירפסקא דעצ םושמ ןיידע
גלפומה שודיחל ותוושהל ןתינש ,ינשדחו

היסורב םינכפהמה םיררושמה וליגש
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םהירישב בלשל םמצעל וריתהש העש
,םיעודי הכפהמ יריש ךותמ תורוש
םמוקמש ,"םילוז" הגע ייוטיבו םימזירגלּוו
תיניצרה הרישב זא דע םריכה אל
יריש תא זונגל טילחהשמ .תבשחנהו
,תפרצב בתכ םקלח תאש ,וללה רסובה
תא ונורכיזב רמש םרטב ןכ השע אל אוה
םימימתה ,וללה םיינוטבטה םיביטומה
םסינכהל ידכ ,השעמל םימייאמו הכלהל
.ויריש ךותל המחלמה ץורפ ברע

תאזה הקתקתמה הקיטתסאה ,השעמל
הירמוח לע ,"שטיק"ה לובג לעש
,םינשונ תודגא יפדִמ לוכיבכ םיחוקלה
–יטנאו תילאוטקא הרימא רמול האב
םיאבה ןמזה ימיא לומ :תילכתב תיטנמור
,"ינוטבטה םעזה" ררתשהב ,םישגרתמהו
תא תשדוחמ הניחבל דימעהל יוארה ןמ
ןרוקמ ןה ףאש תומימתה תּודליה תודגא
ןהב םגו םיינוטבטה םייממעה םירציב
רעיה ,ןמרתלא יפל .עשרו ןודז םילחלחמ
דחא ינרדומה ןוטבה לגנו’גו יאמקה
הצורפהו םידליה תודגאמ הדליה ,םה
סקרקהו םלועה ,ןה תחא הטמסה ןמ
תאזה הרישה לש תוינוגססה .םה דחא
:רקיעה ןמ ארוקה תא חיסהל הלולע
ויתויומד לע ,ררחסמהו גגוחה "ּויבֶר"ה
"רבֶד ברֶע התשמ" ןיעכ אוה ,תוינועבצה
םלועה תמחלמ ברע ,םלוע ירדס טומיהב
.היתוארומו היינשה

ןד וללה םירוענה יריש בור תא
םה הלא .הרקמב אלו ,הזינגל ררושמה
,םיתעל םיגליע ,םירזומו םירז רסוב יריש
הבשחמה טוח רחא בוקעל לק אלש
תושק םילימש םושמ קר אלו ,םהלש
תוצבושמ תורידנ תויגולופרומ תורוצתו
רסוב יריש .לעשו דעצ לכ לע םהב
ינגנ ,תוצורפו םיחצור םזכרמבש — הלא
— תוינניח תוירצלמו םימוס בוחר
,קמוע ירסח םירישכ םיתעל םילגתמ

ןמ םליצהל ידכ םכביס ריעצה ררושמהש
םיקומע תוגה ירישכ םיתעלו ,ילנבה
ךכ ."טושפ"ו "יבוחר" שובלמב ושבלוהש
רמואה ַםאות רסוח םהב טלוב ,ךכ וא
"םיכומנ"ה םהיאשונ ןיב "ינשרד"
ברה ךרואה ןיב ;םמורמה יתימה םבוציעל
ןיב ;הארמל טעומה "ילוגסה לקשמ"ל
םידמעמהו תונויערל תיתודליה תומימתה
טלבתמ תוקוחר םיתעל קר .םייתֹוגה
חותינל יוארה ,ןיפנא–בר ריש םכותב
.יּוהָש

הירוג וליפא :ןוכנה אוה ךפהה םג ךא
םניא הריכבמ האיבל לש םיפרה
בד גהנ ךכ .תוירא ירוג םא יכ םילותלתח
דמלל שקבתנשמ וידימלתל ריבסהל ןדס
ילודג לש רסובה תוריצי לע תוכז
חכוויהל ןיינעמ תמאבו ;םירבעה םירפוסה
— תירבעה תורפסה יקנע אקוודש
,קילאיב לש םתמוק רועישמ םירפוס
לוקב הילא וסנכנ אל — ןמרתלאו ןונגע
.ססוהמבו יאשחב ,טא–טא םא יכ ,לודג
ורציש ימכ םימיל ועדונש ,םה אקווד
םינייקחו םיכישממ דימעהש שדח חסונ
תוריצי םכרד תישארב ובתכ ,ריבכמל
םע ודדומתה ןהבש ,ידמל תוכיבמ רסוב
החלצהב דימת אלו ,םנמז יחסונ בטימ
ורזח םעפ אל ,ןכ יפ לע ףא .הרתי
תוריצי לא םהימי בורעב הלא םירפוס
ןתוא וריתהו ,םהלש תומגמוגמה רסובה
ןתוא ובתכ וא ןתוא "ומילשה" ,םוסרפל
םיפרה "םירוג"ה םגש ושח וליאכ ,שדחמ
םהלש תונושארה ןוירפה תונשמ וללה
דיתעש "יטנג ןעטמ" ותוא םּבּוחב םיאשונ
וכזש תועודיה םהיתוריצי תא דילוהל היה
קילאיב ריתה ןכ לע .הרקוילו הליהתל
םירוענה יריש תא םסרפל ומוי בורעב
ויתונשב הארנכ רזח ןמרתלא םגו ,ולש
,ˆ¯Ó ÌÈ¯È˘œ˙Ù תרבחמ לא תונורחאה
הכותמ הלדו קבאה תא הנממ ריסה
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,ıÈ˜ ˙‚È‚Á ,ןורחאה ויריש רפסל םיביטומ
ןמרתלא ירקוחמ םידחא תעדל אוהש
–טסופה לש ונימב דחוימו ןושאר יוליג
הלעמ אוה ,לשמל ,ךכ .ירבעה םזינרדומ
,הטני’ג תירצלמה לש התומד תא בואב
,"הטני’גל טרצנוק" םדקומה וריש תרוביג
,"ןלה םירמ" תירצלמכ שדחמ התוא רצויו

ןשיה םשב הארקנ דוע סופדה תועיריבש
עיבגב ורכזיהב ,המגודל ,ךכ ;"טנ’ז" ןשונ
,"ֵםָאל — רפוש ֵתעּב" םדקומה רישה ןמ
,תוסנמורה ןמ שודקה עיבגה קפס אוהש
עיבג קפס ,תישנה תוינימה למס קפס
,ןייתשה קקותשמ וילאש הוּואמה ןייה
שדח לוגלגב ıÈ˜ ˙‚È‚Áב ֹוגיצמ אוה
רמושש רטועמה ףסכה עיבגכ ןכדועמו
רזוחש עיבג ,ותב תנותח םויל באה
לרוג תוכופהת רחאל תויוארה םיידיל
"דֵש" ותוא ונורכיזב הלעשכ .תואלפומ
ןדמח רענה לש ודגב ףנכב הרעמב זחאש
הסרגב ֹואיבה ,)"דתי" רסובה רישמ(
,התמדוקמ תוחפ אל תטיוסמ ,תשדוחמ
ינוונחה לש ודיב זחואה דשה תומדב
.˘ÚˆÓ‡· ÌÈ¯È ירישמ דחאב ףתרמל דרויה
ןורחאה ויריש רפסב אופא רזח ןמרתלא
לש הביש ,וזנגנש ויריש ינושאר לא
תוחכופמ םייניעב ןנובתמה לודג ררושמ
תורמלש ,לבח המ .ירסובה וירוענ ירפב
ירישב ןורימ לש ץק ןיאל ךוראה וקוסיע
ללכ קסוע ורפס ןיא וללה םימולעה
םיביטומ לש תרחואמה םתלשבהב
.םכותמ

םיירוטסיהה ,וללה םיניינעה לכ
םיניינעמ םניא ,םייתורפס–םינפהו

לע תוטעל טילחהש ,ןורימ תא ללכ ךרדב
ביכשהל ,רטאיכיספ אפור לש קולח ומצע
,הפסה לע ויריש תאו ןמרתלא תא
תוקוחד תורעשה ינימ םהיבגל עובקלו
."ברי"ה לע ןהב בר "אמש"הש תוקוחרו

לש םירוענה יריש תא לטנ אוה ךכ םשל
י"ב לש ורמאמב ומסרפתנש ,ןמרתלא
"ררושמה–רענה :ןמרתלא ןתנ" ילכימ
םאשעו ,)ÓÒ‰ ÂÙÂÏÓÂÒ, 3791 רפסב(
רענה לש שפנה תודוס תנבהל "חתפמ"
ךכ .הפוקתה לש לודגה הררושמל היהש
רישש ,לשמל ,ונענכשל הסנמ אוה
תללוצ םאה ובש ,"םֵאה" םשב םירוענ
,באה ידיל ןבה תא תרסומו תולוצמב
הלצה ךרד לע דיעמה ריש אלא וניא
ילפידאה סקלפמוקה תקחדהב" הכורכה
באה םוקמ תסיפת אל — וכופיה ידי לע
דצל םאה םוקמ תסיפת אלא ,םאה דצל
תא רוריבב אופא ףקשמ רישה .באה
קזחה רשקהש ,רענה לש ישפנה ובצמ
םע רַסחש המ תא ולצא ספת ויבא םע
רבדב ןורימ לש זרפומה ןוחטיבה ."ומא
תא "רוריבב" לוכיבכ ףקשמ הז ריש תויה
ןיא" יכו ,רגבתמה רענה לש ישפנה ובצמ
,"וז ךרדב רישה תא שרפל אלש תורשפא
תוחפ אל .ומוקמב וניאש ןוחטיב אוה
ובצמ לע דמלל יושע הז רישש הממ
רוביח תעב רענה לש רעוסה ישפנה
ןיינעה לע דמלל יושע אוה ,וריש
םייח" תייגוסב ול היהש ילאוטקלטניאה
,ישגרו ישיא ריש ונינפל ."ץקה וק לע
ומכ ,הארמה ,תיתוגה תיתשת לעב ריש
המ ,ŒÔ ‰‡ÂÎÈ‰‚ סניקוד דר’ציר לש ורפס
ןעמל תושעל ישונאה ןימה ינב םינכומ
םדא ןכומ תוביסנ וליאבו עזגה םויק
הלאשה .ותלוז ןעמל וייח תא בירקהל
ארונ םזילַקטַק תעב םידרוש םיכרע וליא
,ותריצי לכב ןמרתלא תא עודיכ הקיסעה
רסובה יריש ןמל ,היתופוקתלו היגוסל
.תונורחאה ויתוריציל דעו ולש

— רענה ןמרתלא לש רחא "םי ריש”
תנשב ,5291 ביבאב בתכנש ,"םי בלב"
— הצרא ןמרתלא תחפשמ לש התיילע
םיכשומה "ּבֹות לֹוִי לֵנְׁש"ש רוחב לע
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לצא שרפתמ ,םינוש םינוויכ ינשל ותוא
לולעה ימינפ טקילפנוקל הווסמכ ןורימ
לע תויטנסלודא תויזטנפל ליבוהל
החנהה לע ןגהל ןויסינב .תודבאתה
ןועיטל ןורימ קקזנ ולש תיביטלוקפסה
םיעוגעג אטבמ רישה :"םישרמ" יפרגויב
וירוהש דועב ,הלוגבש אמא–אבאל
בלשב ויה רבכ ןמרתלא לש םייגולויבה
קזח הז ןועיט ןיאש ושיגרהב .ץראב הז
:ויארוק תאו ומצע תא ןורימ לאוש ,ויד
תרשוקה ,ןמרוד לש היצלוקפסה םאה"
לש תורעתהה יישקב רישה תביתכ תא
?רתוי 'תיעדמ’ איה ,ץראב רענה ןמרתלא
,תוחפ תרדוח ,תוחפ תיטסיגולוכיספ איה
והשמ לע תוחפ תדמלמ ,תוחפ תניינעמ
לע רוא תוחפ תכפוש ,ותעדל יאדכש
הילע ךופשל תמאב םיצור ונאש היווה
קר אל תדמלמ ונינפלש וז האבומ ."רוא
ףטושהו לקה ונונגסבש םירבדה לפכ לע
תינשרפה הטישה לע םג אלא ,ןורימ לש
תונשרפה ,ןכא .ולש הריהז יתלבה
רישב האורה ןמרוד לש העונצה תינויצה
רענה לש תורעתהה יישקל ילמס יוטיב
הזתה ןמ רתוי הברה תענכשמו הנימא
לש תכלה תקיחרמ תיטסיגולוכיספה
ותוא לש תוינדבאה ויתויטנ רבדב ןורימ
לש ותחנהש ינפמ ?עודמ .ומצע רענ
תירנא’ז תרוסמב בטיה תבלתשמ ןמרוד
תורפסב הססבתנש "םי יריש" לש הכורא
תריש לע םירורב תותוא התרחו לארשי
יבר לש "םיה יריש" ןמל — ןמרתלא
,קילאיב לש "רעדיל םי"ל דעו יולה הדוהי

תוצרא יתש ןיב רבודה ערקנ םלוכבש
םיראשנ ןורימ ירבד וליאו — תדלומה
תויאר אלל ,אמלעב הרעשה רדגב
ותריצי ללכ ךותב וליפא ןהשלכ תוכמות
.ןמרתלא לש תנווגמהו הפנעה

בושחה ןקיטרואיתהו תורפסה רקוח
˙LÙe˙ דוסיה רפס רבחמ ,שריה ד"א

·Ù¯˘Â˙, תורפסה רקחב םיקסועל ץילמה
תא תרשוקה תינשרפ הדותמ טוקנל
ענמיהל ידכ הלש ימינפה רנא’זל הריציה
תורסח ,"תועורפ" תוישיא תויצאיצוסאמ
ץמאל ןורימל ול היה יואר .ףנעו שרוש
םירוענה יריש תא וחתנב וז הצלמה
קוסעל ,לשמל ,הנופ אוה רשאכ וא ,וללה
,"הטני’גל טרצנוק" הזונגה המאופב
וידומיל תפוקתב ןמרתלא בתכ התואש
לפא רבג וזכרמבש ,הז רישב .תפרצב
,הצורפ קפס תירצלמ קפס ,הבוהז הריעצו
תויזטנפה" לש השחמה רקבמה הלגמ
ןירקמ ]רישה רוביג[ אוהש תוילאוסקסה
ורדח תכיפה ידי לע התע ויתובשחמב
,םלואו ."םיכסמ עברא לעב עוניאר תיבל
ֶתד אַי צֵלֱד אַּצִמ"( תלצופמה הנומתה

—ְך ֶָוַּתָרה ּובָּגְסִל ִקיר מָט/ ּכֵּלַמֲי אִֹראׁש
ֶקת,/ֶַחצְה מִָּינְַּשת, הַחַָאה הְָמּלִט.../ אֶינִ’ג
הֶָט'ינִֶקת,/ גֶע ּדֹולַמֶּד–ֶןֶבית אִישִלְַּשין הְֵעּב

תיעונלוק הנומת הנניא )ילוכו ית"ִיעְִרב
הֶארמ "לכה ךסב" תראתמ איה .רקיע לכ
ףקתשמ אוהש יפכ ינוריעה הפקה תיבמ
ותייארש ןיי םּולה רבג לש ויניע ךרד
רבג ,רפוה ולש לקשמה יווישו השטשטינ
יוִם זֶֶׁשְגִבי ּכְִׁשַפנ" ומצע לע דיעמה

ה", תוך רמיזה לתיאורֶָקת ּובֹוכֶׂשֹוח
ָהִּיּנְַׁשהְה וִָּין ּבֹוכִיַהשייקספירי על "זֹו ע

,ב הנומת ,א הכרעמ ,ÓÏË‰( "ֶקתֶצֹוח
יכ ררבתמ .)יקסנולש לש ומוגרתב
ובורש הז רישב ינכראה וקוסיע תורמל
דחא תא אקווד ןורימ חכש ,רסוב
ןמרתלא ץבישש רתויב םיפיה םיצובישה
—י ִָבְבל" :ולש םימולעה ירישב ריעצה

לטנ ותואש ,"ֶתֹנֻּתטּול ּכְר נֵל ּדֹוהָעֹול
ד ַרְך,ֶֶלְיה, ּכָלְמֶַחהְו" :˙·˜Ó הזחמה ךותמ
ֵירּובְִכה, אֹו ּכָף סּופְַנל ּכַירֹום,/ עֵע
"ֶםיהֵים ְרכּובִמּויְיר סֲִוי אֵם,/ ָרצִיַמָׁש
'א לש ומוגרתב ,ז הנומת ,א הכרעמ(
.)אדיורב
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ריש םג הכוז יגולוכיספ לופיטל
ןורימ רתאמ ובש ,"דתי" םימולעה
.םיקהבומו םירורב "םיינאידיורפ" םילמס
לע תססובמ רישב תראותמה היישעמה
רענה לע תרפסמה ,תילארשי ץרא הדגא
חיישה תב רחא וירוזיחבש ,ןדמח יברעה
ובל ץמוא תא חיכוהל שרדנ הייפהפיה
סנכיהל ךכ םשלו ,הדיב תוכזל תנמ לע
תרעמ הצקב "דשה תרקנ"ל הלילב ודבל
העש ,םרב .דתי הב ץוענלו םימואתה
וב זחוא דשה יכ שח ,הלטמה תא עציבש
ואצמשכ .הלהבב ונממ החרפ ותמשנו
וליג ,רתוי רחואמ ותפוג תא טבשה ישנא
ךכ םושמו ,וליעמ ףנכב דתיה תא ץענ יכ
הזה םירוענה ריש תא .ומוקמל רמסומ
תוילאודה לע ההותה רישכ ןורימ גיצמ
ימצעה שומימה" :תינימה היווחה לש
ףאו םדאה תא 'עקות’ ינדרמה ינימה
ותוא איבמ אוה ,תאז םע .ותוא תיממ
לאירא ."ימצע יוצימ לש יאליע עגרל
ןורימ לש ורפס לע תרוקיבב ,דלפשריה
הז רישב דקמתה ,ı¯‡‰ ןותיעב םסרפש
תבכרומ תינשרפ תורשפא וכרד הלעהו
םדקומה רישה ןיא היפלש ,רתוי תניינעמו
הנכסה לע תונבות חרכהב ליכמ הזה
אלא ,ןורימ לש ושוריפכ ,ינימה דרמבש
עגרב ינואכיד "ינא" לש גגוח רויצ
,ı¯‡‰( םיירופ הריצי ייחל ולש הרומתה
,דלפשריה תנעטל .)1002 ,טסוגואב 3
םילכב ןמרתלא לש ונואכידב קסוע ןורימ
ןמרתלא לש הז ומכ ןואכידמ .םיעטומ
םא יכ ,"םיעיקבמ" ןיאו "םיאצוי" ןיא
טקייבואל ,ךרע לעב ןיינקל ותוא םיכפוה
לש וכופיה וניאש ,תועמשמ ריתע ינחור
.רתויב האגה וגוציי אלא ןואכידה
רמַסמה ,דתיה תעיקתב האור דלפשריה
למס ,ודגב ףנכב עקרקה לא ןדמח תא
הירפה םג איהש תימצע התֲמה לש
ןדמח תא רבחמ תורכזה רביא :תימצע

לש רוביח — וילע הרושה האובנה לא
.יהולא ףוס–ןיא לש םג לבא ,תוומ

בושח דלפשריה לש ןיינעמה ושוריפ
לבקמ דלפשריה ,אקע אד ;רישה תנבהל
ןורימ לש דוסיה תחנה תא המויסקאכ
תוישיא לעב ןמרתלא היה היפלש
ותוחתפתה תא םגש רחאמ ךא .תינואכיד
ותוישיאב ןורימ הלות ריעצה קילאיב לש
תלימש ןיבהל אלש השק ,תינואכידה
ישומיש ילכ הניא "היסרפיד" םימסקה
תועפות לש ןחונעפל דחוימב ליעיו
וזמ וז תונושו תובכרומ תויתורפס
ךופהנ .ןמרתלא תריציו קילאיב תריציכ
הרהמ דע הלגתמ וז "םימסק תלימ" ,אוה
הלוחה ףלשש "הקודב הפורת" התואכ
לכ "םלפודמ" אפורל היהש ,המודמה
.ותונעדי תא ןיגפהל שרדנש תמיא

,חותפו יממע םדא עודיכ היה קילאיב
בתכש ,עעורתהל םיעֵר שיאו השעמ שיא
תחמש תואלמ תורגיא תואמ וידידיל
םג תמאה ןעמלו( םייח תפונתו םייח
,ילוכנלמ חור ךולהב םעפל םעפמ עקש
שורפל תנבומו תיעבט הפיאשב אטבתהש
תיילע" ומצעל שפחלו ןאוסה ןומהה ןמ
םדא ןמרתלא היה ותמועל .)תדדובמ "גג
םיער תוחישב הברה אלש ,ןשייבו רוגס
ךא ,םימימשמו םיטעמ םיבתכמ בתכו
תיב לש תלהוצה אתורבחה תא בהא
.הרובחה ךותב דחוימה ודמעמ תאו הפקה
לאו ינגרואה לא ללכ ךרדב ךשמנ קילאיב
םילילצה לאו םיכרה םינווגה לא ,ינומרהה
וליאו ;םנדבא לע רעטצה וא ,םיגזמתמה
םיעבצה לא ללכ ךרדב ךשמנ ןמרתלא
לא ,םימורפה םיטוחה לא ,םיזעה
ןורומיסקואה לא ,תומומעה תורימאה
אּוגמהֶוהז )םידגונמ םיביכר ךימסמה(
התואמ םניאש םיביכר הכימסמה(
"תומירצ" ראש לאו )הטשפה תמר
ילעב םירפוס ינש םא .תויטסינרדומ
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הנוש הכ הקיטאופו הנוש הכ תוישיא
הירוגטק התואב ןורימ לצא םיגלטוקמ
רתומ — "תינואכיד תוישיא" — המצע
איה וז הנחבא םא הומתל המודמכ
וב םיזחואל רשפאמה ,קיודמו קד ילכ
ןניאש הלאכ ,תוניינעמ תונבותל עיגהל
רפוס ןיב םילדבהה תא תושטשטמ
.הריציל הריצי ןיב ,רפוסל

םירישב אוצמל בהואה ,ןורימ אקווד
היה ךירצ ,םיילפידא םיקבאמ ינמיס
קבאמה תא "דתי" תמגודכ רישב תוהזל
יתורפסהו ישיאה רושימב ,ירוד–ןיבה
קסוע הז ריש יכ תולגל השק אל .דחאכ
לש תוילאודב אל הנושארבו שארב
ןואכידב אקווד ואל ףא ,תינימה היווחה
תמחלמב םא יכ ,ותווהתה יעגרב רצויה
םיכרע תוכרעמ ןיב המחלמבו תורודה
ןמז לכבש הרבחב תוטלושה תודגונמ
הרבחה לש התודגנתהב :רתא לכבו
תומכסומה יבשב הזוחאה תדסוממה
ברסמו ףוע היבגהל שקבמה ריהיה ןדרמל
םילימבו ;תלבוקמהו הטובחה ךרדב תכלל
דיחיה לש ותקושתב קסוע רישה :תורחא
הרבחה המישאמ ותואש — רחבנה
תוזוחמל עיגהל — "סירביה"ב תדסוממה
ינב לש םתגשה חווטל רבעמ םייוצמה
.םיינגרובה םיכרעה ילעב ,םיליגרה םדאה
תוכרעמ יתש לש תושגנתהה עקר לע
םדאה לש — הלאה תודגונמה םיכרעה
— תומולחה שיא ןואגה לשו ינוניבה
ינקז ןיב תורודה תמחלמ תללוחתמ
ןיבו תומכסומה יבשב םייובשה טבשה
.תולבגמהו תולובגה רסח ,ןדמח

םירישב ןיינע לכ רושקל הייטנה
,ןמרתלא לע לוכיבכ ורבעש תויווחה םע
,ישפנ בצמ לש הכלשהל וכפהל וא
םירומיה האלמ ךרדל ןורימ תא הליבומ
תאש ןיבמ ארוק לכש םשכ .תורומהמו
תורפסמ רשיה ררושמה חקל "ויחצור"

,ןיק לש סותימה ןמ( יהֶלסוג םלועה
לש תרופיסה ןמ ,רילדובו ןֹויו ירישמ
טכרב לש םיטובה וירישמ ,יקסביוטסוד
אלו ,)דועו םיאניכס לעו תונוז לע
תאש חינהל ריבס ךכ ,יתייווחה ומלועמ
ףסא םימדקומה וירישבש תוצורפה ללש
ןב ןשייבה םלעה ,ןמרתלא הארנכ
םאה .םייתורפס–םינפ תורוקממ ,םירשעה
וירישמ וגרמ הצורפהש חינהל ריבס אל
הלוגלג איה ןמרתלא לש םימדקומה
–ימיה וירישמ וגרמ הנוזה לש ינרדומה
איה ןיאה ?ןֹויו האוסנרפ לש םיימייניב
המימתה וגרמ לש תחשומ ינברוא לוגלג
םיחאה תודגאמ )לטרג לש התליבקמ(
וגרמ ןיאה ,הזמ תוחפ אלו ?םירג
רכיכמ ןמרתלא לש ורישב תכלוהה(
"ךומנ" לוגלג )היליטסבה לא דרוקנוקה
חקלנ הבוהאש ,השֵדקה הכלמה ,וגרמ לש
לש ורפסב ,היליטסבה לא הנממ
–ןיאה תובכרומה ?)באה( אמויד רדנסכלא
השועה ,ןמרתלא תריצי לש תיפוס
–ולקלופו "םיינונק" םיטסקטב שומיש
,םידלילו םירגובמל תוריציב ,םייטסיר
הטרפואה ןמ םיביטומבו םיסופדב
Ù¯Ù¯ ÓÔ רפסב תמלענ ,ריפסקיישמו

‰˙ÂÏÚ˙ לשו תורעשה לש םי ךותב
עעורתהש ןמרתלא לע סרכ תורבס
יתב תא ריכהו בוחר תונוז םע לוכיבכ
הרימא ךמס לע תאז לכו ,זירפ לש ןולקה
ררושמה לש ידמל המותסו תימתס
,וזמג םייח רקבמה ויפמ ּהאיבהש יפכ(
,תפרצל העיסנל ןמרתלא לש ורבח
הברה" שי יכ ,)ןמרוד ותיא ךרעש ןויאירב
לש ורפסב טטוצמ( "תשובה יתבב הריש
,˙Ô ‡Ï˙¯ÓÔ∫ Ù¯˜È ·ÈÂ‚¯ÙÈ‰, 1991 ,ןמרוד
.)302 ’מע

,ןמרתלא לש וז בגא תרעה ללכמ
האירק רחאל םג רמאיהל התייה הלוכיש
וא ןורטאיתב רוקיב רחאל וא ,ןמורב
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תקיחרמ הנקסמל ןורימ עיגמ ,עונלוקב
יתבב השענה תא ריכה ןמרתלאש תכלה
ןיאש ,ירב .תיעצמא יתלב תורכיה תשובה
"תשובה יתב תריש" רבדב הרימאה
ןמרתלא לש ותוסנתה לע רבד תדמלמ
וזמג םייחש חיננ םא םגו ;זירפ ירתסמב
הְמל זומרל הדעונש הלק ןיע תצירק ץרק
ילת םינוב יתמיאמ ,טולקל רהימ ןורימש
תרימא וזיא ךמס לע תוחנה לש םילת
שולשו םיעבראכ עוגפ רבח עימשהש בגא
ןכלהמבש םינש ,השעמ רחאל םינש
ודידי םע "זגורב"ב יורש תויהל קיפסה
גפסש ,וזמג :רוכזל שי ?הלודגל הלעש
תובילעמה תובוגתה תחא תא והערמ
ודועמ ןמרתלא בתכש רתויב תונונשהו
ı, 1¯‡‰ ,"'הלודגה הרעסה’ ילושב"(
תא עימשה אל ,)3691 ,ראורבפב
אלא ,ררושמה ייחב הלא ויתונורכיז
.ותומ רחאל םינש עבראכ

הלעמ הז ןיממ תוחרופ תורעשה
לש םימולעה תובהאל רשאב םג ןורימ
ךותמ ריכמ אוה ןהיטרפ תאש ןמרתלא
ורתונש תויארה לכ .ןמרוד לש ורפס
לש ויתודידי יתש יכ תודמלמ םיבותכב
הינהו רפוע–ינשוש הירבע — ןמרתלא
–רב רשק ינפמ ועתרנ — והידבוע–אלסיז
םימגפה לעבו םגמגמה ריעצה םע אמייק
רשק וינפ לע ופידעהו ,םיירוטומה
,הנהו .רתוי "חוטב"ו "ליגר" ןיאושינ
ןמרתלא רגישש הניחתה יבתכמ תורמל
בוזעל ךממ שקבמו רמוא יתייה" הירבעל
ךירצ" ,"יילא הנה אובלו ...לכה תא
הלאב אצויכו ,"דימתל הנה יאובתש
ןורימ רעשמ ,םיאטחתמ םינונחת
הזמר וז תרזוחמו הייפיפי הריעצש
אלו ול אשניהל הנוצר לע ןמרתלאל
הלרוגמ רפש היירבע לש הלרוג .התנענ

םא" :ןורימ לאוש הילעש ,הינה לש

שארה" זונגה םימולעה רישב[ וב הריכה
התהיז םג םאה ,'המצע תא’ הינה ]"בוטה
,תסרסמ השיא לש וזכ התומד תא
הידיב הריתומ ךא הבהאמ תא החודה
ןימה רביא תא 'עוצעצ’כו ןודקיפכ
תקפוסמ השרפ םותחל רשפא ?"ולש
לש םירוענה תובהא הזכרמבש וז
— רפוע הירבע לש התניחתב ןמרתלא
וליפאו רמשמ לכמ התויטרפ לע הרמשש
הדידי לש ותומ רחאל ןייארתהל הבריס
היריש ץבוקב לולכה רישב — ררושמה
:)ÚÂ„ ‰ÁÏÂÔ Ù˙ÂÁ )4891· ישילשה

הּו...ְֶשָלׁשֹון ּכְִקלְי ּבִֵנְכַפַהל ּתַא

ָ.יהֶּבַאְשְַמת ּבּור ּבְַדמַי אִֵניחִַּנה

—ׁשֹון ְֹלא ִקלְי ּבִֵניחִַּנה

ָ.יהֶלָע

תא 1391 תנשב ןמרתלא בתכשכ
— ןיבהל דמל אוה "דתי" וריש

י’גיאול יקלטיאה יאזחמה רמאמכ
תא ."ולש תמאהו םדא לכ"ש — ולדנריפ
— תמאה לש תינוטלפאה האידיאה
ולוק עימשהל םימיל גהנש תמא התוא
עימשמ — "וירוט"ב עלבומה רבחמה לש
ןיבהל ביטימה ףושניה אקווד הז רישב
תמא תילגנ הרעמה תכשח ךותבש
םיצר–םיצאה ,םיינגרוב–ריעז םדא ינבש
םילגוסמ םניא ,םויה רואב םהיקוסיעל
םא :תורחא םילימבו .התוהזלו התוארל
תיביטקייבוא ,תילאידיא תמא וזיא שי
םיעיגמש וז איה ירה ,היתועֵרמ רתוי
יניע ןניאש ,"שפנה יניע" תרזעב הילא
םג תוארל תוביטימה םייניע — םדו רשב
שפנ יבצמב וא העדותה ףס לע ,הכשחב
שפנה יניע .תורכשה תמגודכ םיינוציק
ףא ,הכשחה ןמ תועתרנ ןניא ןמאה לש
ןכש ,הזעה שמשה רוא תא תוארי ןניא
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םייניעה ןיא רתויב הריהבה ץראב וליפא"
וריששכ ."שמש יפקשמל תוקוקז וללה
,ארוקה בלל עלוק תמאה ןמא לש
ןבומ יתלבה ובש רידנ עגר ותוא שחרתמ
וילא אבה וארוקל .ןבומו ףוקש השענ
ןיבהל ישוקה לע תונלבוקבו תועיבתב
ורפסב ריעצה ןמרתלא רמוא ויריש תא
·ÓÚ‚Ï )5791(: "ידי לע םימעפל ןה
עגר ידי לע וא ,רפוסה לש תחא הקרבה
,ארוקה לש דחא חור בצמ לש עגר ,רשוכ
."תיכוכזכ ףוקש ןבומ יתלב ריש השענ

וירישב תחא אל רביד ןמרתלא
דסח עגר ותוא לע םימדקומה וירמאמבו
וזיא ןמאל תילגנ ובש ,תוללטצה לש רידנ
תמא התוא — ארוקלו תימעפ–דח הנבות
.רזומהו רזה ,םומעה רישה לש היומס
הלגתמה הריהבה תמאה רבדב הז ןויער
יוטיב ידיל םימיל אב ךבואה ךותב
"םייטאופ סרא"ה וירישמ דחאב יטויפ
המדמ אוה ובש ,"רזה רישה" ,םיבושחה
גרוס ירוחאמ םשוהש ריסאל רישה תא
ובל רוגס תא ףושחל ןכומ וניאו ,חירבו
,ולש היפרגויבה תא( ומא תא ריגסהלו
םיאשונה תא ,ותדלומו וצרא תודוס תא
ריש תומתוחה תורושב .)ובלל םיבורקה
תלצנתמ המינב םאה לא רבודה הנופ הז
:תחאכ תעבותו

ֵררֹעוְל לַה ּקַּה, מָר... הְָזיהּו ּכְִראִל ּתַא

ּבֹוִת לֶא

ְך!ֵַּי א—ל ֵׁשֹואַה

ר,ֵאֹור נְָקְראֹו לְי לִבְֵׁשי ּתִ ּכ— ְּתַַדעָן יֵה

ְך.ֵַּיְחְך ּתִַילֵל אֹות ּבֹו אָּכ

רישה ובש ,דסח לש רידנ עגר ותוא והז
תנועט תרגיא התואכ וארוק בלל עלוק
םאל ואלכב לבוסה ןבמ העיגהש תושגר
ובש דסח עגר ;םיקחרמבש תבהוא
ףוקש ןבומ יתלב ריש השענ דחא םלעהב

ותונשרפב ןורימ עיגה םאה .תיכוכזכ
רישה םהבש םירידנ םיעגר םתואל
ויארוקלו וישרפמל ךייחמ ינמרתלאה
לש ויחותינ .אקווד ואל ?לפרעל דעבמ
הנומתה תא םיהזמ םניא ןורימ
תיכוכזה ירוחאמ תטבינה "תיתימא"ה
םה תחא אל ,ןכ לע רתי .תחיופמה
,ידמל םייטמכס רסוב יריש םימעמעמ
תא םהב אוצמל דחוימב השק אלש
םתוא םיפטועו ,םתדיח חוציפל חתפמה
.לפרע לש ךימס ךסמב

החותפה הטיסרבינואה ידימלת
ֵימינ ןורימ יפמ דומלל אופא וכישמי
םיחותינו הזיחא תורסח תויצלוקפס
לכב הקולה רפס ונינפל .תואיגש יאלמ
,תושבושמ תודבוע( םיירשפאה םימגפה
,ארקנה תנבהב םיקולה םיימימ םיחותינ

תויתפרצה םילימב תובר ביתכ תואיגש
שארב .)דועו האנתמ אוה ןהבש
תונכראה אטחב אטוח רפסה הנושארבו
תוירסוב םירוענ תוריצי לע .תונחרטהו
הרעק ןורימ ונל שיגמ םימגפ תואלמו
והמ טרפל הסניש ילבמ ,ףצק תאלמ
לע הלא תוזונג תוריצי לש ןמושיר
התנקהש וז ,תרכומה "תינונק"ה הריציה
קדצומהו םרה ודמעמ תא ןמרתלאל
תירבעה תורפסב םקש םיררושמה לודגכ
ריבסמ וניא רפסה .קילאיב ירחא
םירישה ןמ חצורה לגלגתנ דציכ תוקמעב
יודיווה רישבש "חצור"ל םימדקומה
חצרה תוהמ יהמו "תרגיא" עודיה
תילתלתה ליטליט הלגלגתנ דציכ ;עציבש
רוביג לש קנילרטמ חסונ היזטנפה ןמ(
תופלחמב לטומחל )"הטני’גל טרצנוק"
ןמ תירצלמה הלגלגתנ דציכ ;םדה
םיבכוכ"מ תיקדנופל םייאזירפה םירישה
תודגאמ םיביטומה ואצמ דציכו ,"ץוחב
םיעודי םירישל םכרד תא םירג םיחאה
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."םיזוואה תעור"ו "המודא הפיכ" ןוגכ
תרכינ וללה רסובה תוריצי לש ןתובישח
,םימיה תוברב ולישבהו ולמגש תוריפב
ןורימ לש ורפס ןיא ,רומאכ ,הלאלו
.ןויד לכ שידקמ

לע ףקיה–בר רקחמ בתכנ םוי לכ אל
םג המו ,ירבע רפוס לש ותריציו וייח
,ימדקא סרוק ןיזהל דיתעש דומיל רפס
החותפה הטיסרבינואה תגהונ ונעמלש
.רזע תורבוח קיפהלו םיכירדמ רישכהל
רקבמל ןמרתלאכ לוגד רצוי ןיב שגפמה
הייפיצ ררועל היה יושע ןורימכ יזכרמ
יוארכ דדומתהל ליכשיש ,דוסי רפסל
."ַתַעּתֹולַן הִר מְָרּפַד ּפֵלִָּוא הֶֶלּפ" םע
םוקמבש חכוויהל הבזכאה הבר המ
םע שממ לש תודדומתה דדומתהל
שיגה ,ררושמה לש ותושבגתה יכילהת
תא םישרפמה ,םיחותינ ויארוקל רבחמה
תושק תודיח לע םיחסופו וילאמ ןבומה
–וכיספ תוגלפה לש יוביר ןכו ,ןורתפל
לש ותוישיא תא תופוכה ,תויטסיגול
םוקמב ,ןכא .שרופמה רמוחה לע שרפמה
ארוקל ושגוה ,ףרגויב תדובע השרדנ ובש

ןהבו ,תוישיאו תוישפוח "תוחיש"
ויה תויושעש תכל תוקיחרמ תורעשה
םא םג( ןיינעמ רמאמ סנרפל ילוא
וליא )תילוש תירקחמ תובישח לעב
תורפס רקוח ףתושמב והורביח
ותוישיאבש רשפא :הדונ הבה .גולוכיספו

שולש–םייתנשה ןב קוניתה ןתנ לש
ןורימ לש ושוחינכ ,"לפא דצ" היה
לש ומאש רשפא ;אלש רשפאו ,)02 ’מע(
,תקחורמו הרק םא התייה ןמרתלא
רשפא ;אלש רשפאו ,)53 'מע( ותרעשהכ
ןושאר ילכמ תואיקב הליג ןמרתלאש
ותרעשהכ ,זירפ לש תשובה יתב יווהב
המ ךא .אלש רשפאו ,)011 ’מע(
–ולוכיספו תויטסיפרגויב תורעשהל
,תורפסל םיטנדוטסלו ולא תויטסיג
הרותכ םחרוכ לעב ןלבקל םידיתעה
קודבל םהשלכ םילכ םהל ןיאב ,יניסמ
?ןתופקת תדימ תא
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