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בירק םהרבא

דחא רתסלקו ויפוצרפ יוביר

רוספורפה לש ועבוכ תכלוה

ןיידע ,המודמכ ",הנה דע" לודגה רופיסה

אוה .םירתס וב שיש וליפא "דשחנ" אל

למ ימי ומוקמו ונמזו ,ןושאר ףוגב בותכ

ןונגעו ,הינמרגב הנושארה םלועה תמח

בושל לוכי אלו ןדיע ותואב םש בכענ םנמא
יסה ףוגב םג רבודמ הז לעש ,לארשי ץראל

תומוקמ המכב ריכזמ םירבדה רפסמו .רופ
והד-ןאמ םע חישבו ,םירופיס בתוכ אוהש
השמ" ראותה תא הוונעב ומצעל לטונ אוה
רפסמ ןונגעש אופיא אוה םשורה ".רפוס
םוקמל םוקממ ויתולטלטו וילוטלט לע הפ

תוירבה לעו םוריח ימי םתואב רדחל רדחמו

םתא אבש ,תירב ינב םניאשמו תירב ינבמ
ונינפלש ,קזחומ םנמא ךכו .אשמו עגמב
ןונגע לש היפארגויבוטוא יקרפ הז רופיסב

למסמ רוספורפה לש עורשה עבוכה אלא
שב ויעסמל אצישכו .החפונמה ותליהת תא

תחונש דחאכ םע להק ינפב עיפוהל ליב
חופינל היה קוקז ,המכחה םורממ םהילא
מס.ד הפשבו ,ולש ןיטינומו ומש לש הגשמ
אוהש עבוכל היה קוקז הפ הטוקנה תיל

םדא ןיא ללכ ךרדו .דובכ תפוח ןיעכ

קקזנ אוהו ומצעל ןיטינומ איצוהל חלוצ
ויה ימו .וז תוחילש ול ושעיש םיגיבשושל
וטעש ,םהינימל םירכיטשלידאנל םיניבשושה
י "רקח" לש בר ללש ואצמו "הילביב"ה לא

ערזמ םישנא בורה לע ויה הלאש עודיב
מה ףקוז תזחופ תוניבשוש התואו .םהרבא

הז ןיברע לארשי לכ תניחב ,ומצעל רפס
לידאנב אוה סלקתמ סלק םוקמבש אלא .הזל
גלגלמ ןונגעש ךרדכ ,וב אצויכ לכו רכיטש
.םירחא םירופיסב םג הלאל

הרושקה ,תחא הדוזיפא הליחת ריכזנ ךא
*לידאנ רוספורפ — רופיסבש תידדצ תומדב

.םירבד המכ םידמל ונאצמנ וז הדוזיפאמ
גורא רופיסה לכ אלש ונל הלגתנ תישאר

.ארקמה רקחב ינמרג ןיטינומ לעב ,רכיטש
דתיה ירבעה רוקמב ותונעדי הז "החמומ"
תמ היה דקונמ קוספ וליפאש ,ךכ לכ הבר
רופיסה לעבש יפלו .ותרוצכ אורקל השק
ךכ( תוסג תויועטמ םימעפ המכ ותוא ץליח
)ושרפתנ אל ץוליחה ישעמ םצע .רפוסמ
.םינפ רבסב ותיבב ולבקמ רוספורפה היה
עבוכ שובחל ןנד "ארקמה םכח" היה גהונו
לעב ,לודג רתוי דוע עבוכו ,ושארל תודימ
והל ומע רומש היה ,יוצמה ןמ אלש םידממ

גראמש שי אלא ,םטושפכ םעמשמש םירבדמ

.התייווהכ תואיצמ לש המוקמ ספות ילמס
לש יולגה וקיפאמ גרוח רפסמהש שי ,תינש
"תבש תויווהב היומס הרוצב ךפוהו רופיסה

אסה ךרד לע םעפה ,תוברתהו חורה םוח
בש ,רתויב אילפמש רבד ,תישילש .הריט
ןונגע ול שבוח ,ינא ןושלב רפוסמה רופיס

השעמו .תורחא םירעב ויתואצרהב וב עיפ

אל אוהש-מעטמו גיצפיילב האצרהל ןמזוהש

םישעמו םיכרד ומצע לע ךשומו ול אל עבוכ
יב םא ,תידוהי תויסופיט םושמ םהב שיש
"ינא"ל ומצע לש "ינא"מ וז הקתה .הלילשל
ונא ןיאש ,ןונגע ירתסב אוה שדח וק ,לואש

גע לש םירחא םירופיסב ותמגודכ םיאצומ

.םירידא עבוכ ותוא ומע לטלטל היה לוכי

הקתהש הארנ ןלהל .םיפעוצמ םהש לככ ,ןונ

לש ותיבל רופיסה לעב זא ןמדזנ הגהו

ןכו .הרומאה הדוזיפאל תדחוימ הניא וז

והל בדנתה ותקוצמ לע עמששכו רוספורפה

בחורל השורפ הפעצהה תטיש יכ ונל אדוותי

!גיצפיילל ןילרבמ עבוכה תא וירחא ךיל

המחלמה ימי לש קוצמה עקר קר ,רופיסה

ומות יפל וז הדוזיפא ארקיש םימת ימו
השעמ לע הפ רפסמ ןונגעש רבוס אהיו
עבוכה ןינע לכו ?ותובידנ בורב השעש
?אוה ותייווהכ רבד םולכ רוספורפה לש

המצע וז הטישב םגו ,הרומג תואיצמ איה
ונינפל ,רבד ףוס .םידחוימ םילותיפ הפ םנשי

,ןונגע לש רתויב םיכובסה םירופיסה דחא
.תונורכז ןיעכ לש תשופחת הטעש
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וירפס ירדח ינשו יול רוטקודה

ינינע יפוגל רובענ תדדובה הדוזיפאהמ
רפה ןמל וב גרתשמ דחא ןינע .רופיסבש
ומויס םג ץוענ ובו ,ויקרפ ו"ט לש ןושארה
.יזכרמה וריצ הז ,רמוא הווה
בתכמ עיגה ןילרבב בשיש םירבדה רפסמל

איה הקוקזש יול רוטקודה לש ותנמלאמ
הלעב וירחא חינהש םירפסה רבדב ותצעל

הלצא רקביש ונממ תשקבמ איהו ,חונמה
התנפ המ ינפמו .המירגב ,הירוגמ ריעב

הל תונעיהל אוה האר המו וילא הנמלאה

רפוסמה טעמב ךא .םירחא יפמ וילע תועמוש
אלש וליאכ דחא טרפ בנגוה יול רוטקודה לע

,ופוג תוירבו םייפקשמ תודוא לע ,ןינעכ
.שיא היה הז" :עתפ קיז ונב ריבעמ אוהו

אלו וינפ רואמ הנתשנ אל ותומ םוי דע

ותריטפ תעשב וליפאו ,םייפקשמל ךרצוה
ןמיס וב רכינ אל ותאווצ תא בתכו בשישכ

יס ארקמל רכזנ וניא ימו ).גכ( "השלוח

םדוק השמ לע הרותה לש התודע ולא םינמ
" 1וחל סנ אלו וניע התהכ אל" :ותוקלתסה
ןושלל דה הז ירה "שיא היה הז" יוטיבה םג
".שיאה השמ הז" :בותכה

םוריח ןמז לש הנעמ העיסנב ומצע לטלטלו
חא םיזמר ומכ ,םירומאה םינמיסה ,םנמאו
ימיבש ינפמ ? המירגל גיצפייל ךרד ןילרבמ

הנכמ ןונגעש יפכ( םדא ותוא לש וירוענםיתתואמ ,רופיסה ינפ לע ,םיעורזה םיר
יול רוטקודה יכ !ךינפל רשאי ןיב :ארוקל
יחמב ההש )ןושאר ףוגבש וירופיסב ומצע
ןמאנ לאיתוקי רוטקודכ והומכ ,הז רופיסבש
עש םימי יתרכזנ" :םירפסה לעב לש ותצ
,ונבר השמ אלא וניא ",םחל תפ" רופיסב
הבוטה התוא יתרכזנו יול רוטקודה םע יתיש
דחא יכ רמאנ ובש ומצע רוקמ ותואב ןכש
הטילחהשכו" :בושו ).ז ימע( "ומע יתיארש
ומכ רמאנ ,לאיתוקי היה השמ לש ויתומשמ
לש וריע ינפל התלע העיסנה לע יתעד
"ותחפשמ רקיע לע ומש היה יול ףא" יכ ןכ
םדוק םינש ינפל היתיארש ,יול רוטקודה
האבומב תרכזנה האווצהו ).ג.א הבר ארקיו(
היורש .ולצא יתחראתהשכ המחלמה תומי
ןמיס וב רכינ אל" התביתכ תעשבש ,ליעלד
שב ,המש המירג ,הנטק ריע התוא הל איה
ינפל" לארשיל השמ תכרב וז ירה "השלוח
ירדח ינש ךותב יל לייטמ ינאו ,תחנבו םול
אל" :רומאה קוספה אב הירחאלש ",ותומ
ויה םיחמש המ .יול רוטקודה לש וירפס
חסש המ ירהו ".וחל סנ אלו וניע התהכ
"םימיה םתוא ויה םיביבח המ ,םימיה םתוא
רוטקודה לע רופיסה לעבל המירגב ינוונח
).ח ימע(
ליחתה ,יול רוטקודה תא ריכזהש ןניכו" :יול
,ןכל םדוק הינמרגב היה אל ןונגע ךא
היה םעוז םדאש רמא לבא ,וחבשב רפסמ
גויב השרפ ול הדוב אוה המ םשלו דציכו

.ג םהיבקעב םישד םירחאש םירבד לע חיכומו

ירג ריעב יול רוטקודה םע השעש תיפאר
,וירפס ידי לע אלא שרפתמ וניא הז רבדו
יכ ,ללחב היולתכ איה המצע וז ריעו ? המ
ןתנ הברה םימעפו ,היה 2בוט םדא ירהש
ההימתו !איה יב אל תרמוא הינמרג תפמ
ומרג וירפס יאדו אלא 3.םידחא לע ושפנ
סש תומוקמ המכב שגדומ םעט המ ,תפסונ
יאלמ םילודג םירדח ינשש ,ומרגש המל
יכו י םירדח ינש וספת רוטקודה לש וירפ
ךרצוה המל ,לאוש התא ןאכו ...ול ויה םירפס
רוטקודה חינה וליא רסח רופיסה היה המ
הלודגו ?םירפס אלמ דחא לודג רדח יול,דחא רדחב ול יד אל יכו ,םירפס ירדח ינשל
ךכ יאדו רבדה םרב .רתוימ אוה ףא םצעבש
הנטקה ריעב ךלהתה םדא ותואש ,תוהימתבש
לש ותנמלא לע םיבשו םירבוע לאשו המירגףיסוה ,דחא רפס ול היה הנושארב ,אוה

ונלאש ונא ).אל( "רפס דועו רפס דוע וילע
אל" יכ ול ובישהש ויהו ,יול רוטקודה
ול ויהש רופיסה ליבשב תובישחה המ ,םדוק
רשפא דציכ ךא ".יול רוטקוד םוש ןאכ היה
הו ,אקווד םירפס ירדח ינש יול רוטקודל
היח דוע ותנמלאש ,םדא לש ומויק שיחכהל
דציכ ,ןינע לש ופוגל בישהל אב ינוונח
דגנכש עמשנ םג ןלהל ?ונובזעב תלפטמו
,םירפס יאלמ םירדח ינשל יול רוטקודה עיגה
ומויקה .הלודג תקולחמ השגר יול רוטקודה
הניא הילע ותבושתו הלטב הלאש וז ךא
? שחכוי הזכ שיא לש

קילדה םוקמ לכמ .הכרצ לכ תעדה תא החינמ

תומדה לצא ןופש ולא תודיח לש ןרשפמ.ד םאיבמ ךכ ליבשבו ףסונ סנפ וירבדב
.יול רוטקודה לצא — תוכרכנ ןה הל ביבסש

,רופיסב רכזנ אוה הברה ? אוה ימ הז שיא
רתוי םירבדב רפסמה ץמיק ומצע וילע ךא םכוסש המ ,השמ לש החכות ירבדל זמר 1.
".לארשי תא ויטפשמו" :הרותה ןושלב
תאלעה ץמיק רתויבו ,תיערא תומד לע רשאמ
שה םימיה" םתואמ וילע םיישיא תונורכז ).דועו א ,בי הטוס( "השמ הז בוט" 2.
".לארשי לע ושפנ ןתנ השמ" :ל"זח ןושל 3.
וינזאש הממ ןוזינ אלא ,ומע השעש "םיחמ
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יול רוטקודל ול היהש דחאה רפסה :רפס

ףסונ וילעו הרותה רפס אוה הנושארב

שו דומלתו הנשמ — "רפס דועו רפס דוע" .
ירדח ינש :רמוא הווה .לארשי תורפס רא
יוצמה יוטיבה יפל — יול רוטקודה לש וירפס
כבש הרות םה — "הרות ירדח" תורוקמב

לארשי תרוסמ יפלש ,הפ-לעבש הרותו בת
רחאל קר ךא ,יניסמ השמל איה םג הנתינ
ינש .םירפסב הפ-לעבש הרות םג הבתכנ ןמז
לש תינחורה תשרומה םה דחי םירפסה ירדח

ןוכנ תמא ,השמב רבודמש ןעכו .לארשי םע
פוכש עדמ לש אלטציא ילעב שיש ,רבדה
ןאכ היה אל"( השמ לש ותוישיא םצעב םיר
םעה-דחא םג ריכזמש יפכ "),יול רוטקוד םוש
".השמ" ורמאמב

,םה המ הרות ירדח ינש ונל ררבוהשמו
ןונגע קפרתמ וירופיסב הברה תומוקמבכ ירה

הרות ילהאב ףפותסהש םימיה לע הפ םג
'ץא'צובב ונייה ,יול רוטקודה לש וריעב
המכ ךשמב הרות לש הינסכא התיהש ,וריע
המ ,םימיה םתוא ויה םיחמש המ" .תורוד
".םימיה םתוא ויה םיביבח

רוטקודהש םשכ .חונעיפ ררוג חונעיפו
"ותנמלא" ףא ,תלאשומ תומד אלא ונניא יול
הנתינש ,הינמרג תודהי אלא הניא וזו .ןכ
יפל הנמלא איה הנוכמו .הז רופיסב ןינע
,המלועמ קלתסנ ,יול רוטקודה ,השיאש
הלש היטעב אלא םימש ידיב אל םנמא
הנמלאהמ םדא ותוא לביקש בתכמהו .המצע
הינמרג תודהי לש ינחורה הבצמש ועמשמ
.והתדרט הדיתעל הגאדהו ובל לע חפט
ינמרגה שרושה יפלש ",המירג" םג אליממו
םוקמ םש אל ,המועזה העמשמ וז הלמ לש
והיה תואיצמל הנווכה .רבד םש אלא אוה
.תיד

רפסמה הלעה תאזה תואיצמה ךותמ
דה ינפ תא ףקשמש ,ינוונח ,טושפ ידוהי
ויפב םירבד ןתנ ףאו ,תיממעה הבכשב םירב
,םדוק ונאבה רבכ םתצקש ,יול רוטקודה לע
לע םירבד רפיס ךכ רחא" :םהל תפסות ירהו
יול רוטקודל ול התיהש הלודגה תקולחמה

 -ז י ג רניבר רוטקוד הנידמה ילודג ינשמ

הנידמה סנרפו )קוחל ןמאנ( יורטסצ

הבג( הטומכוה רחסמה ץעוי ןודאה
םסרפש ,יול לע וילע םימערתמ ויהש ),בל
עש ליבשבו העש לככבו םוקמ לכב ותודהי
םיבסנ םירבדה ).דל( "תונויצל תושפנ הש

)"רניבר רוטקודה"( המרופרה ישאר לע
ונפש "),רחסמה ץעוי"( היצאפיצנאמאהו

תועונתהמ תחא לכ ,תורודה תודהיל ףרוע
.הלש הפונתב ולאה
אצמ "המירג"ב "הנמלאה" לש התיב תא
מו תיבה לצא יתאב" :הזכ בצמב רפסמה
הכומנ העבג לע דמע תיבה .לוענ ויתאצ
אצי רבכש ןג ףקומו םיתבה לכ ראשמ שורפ

יה תא יתרכז .םיצוק הדש השענו ןג ללכמ
לייטמו יול רוטקודה לצא רד יתייהש םימ
המכח ירבד עמושו ויתוריפמ לכואו ונגב
הלעמל ןהל תוסט םירפצו םכח ותוא יפמ
םח ןה ףאש ,הרומג הקיתש ךותמ ושארמ
וישכע  *.רבדמ םכחהש העשב ןלוק ןתיל ןהל

ליא לע ןזרג ףנוהו ץיצ לכ לבנו אוה םמש
.ערק ערק םירקרקמ םיברועו ןגבש תונ

םכח תשא יתייה רובס ?יול תרבגה ןכיהו
"הלעב תשורי תא החינזה ףוסבלו ,םכחכ
).חכ(
ומ תכיעד לע הניק תואשונ ולא תורוש
גושגשמ הלוגלג לע ,הינמרגב לארשי תשר
וא שמשמ הדירי התואל השחמהו .הממשל
ידוהי בל לעב םנמא אוה .ונרכזהש ינוונח ות

רמש ךכ ךותמו ,תירבע תוא ריקומ ףאו

לש תויתוא"ב בותכ סרטנוק דובכ תאריב
.ןהב אורק עדי אלש ,אוה ונושלכ ",רודיסה

לש אוה סרטנקוהש הארו רפסמה לכתסה
המירג שיא תרכנ רבכ ךכ ידכ דע !ןויסימה
המירג ידוהי ללכל רשאו !ידוהי רפסמ הז
זמ םייוגהש אלמלא" :רמאו ינוונחה םכיס
ונאש םיחכוש ונייה ונא םידוהיש ונל םיריכ
רוטקודה ירפס לש םבצמו ).ל ימע("םידוהי
ינוונחה לש ותודע ךכו ,ךכל םאתהב אוה יול

ינש )ותנמלאל( הל חינהש תמא" :םהילע
םולכאי םייתניבש אלא ,םירפס םיאלמ םירדח
םירבכעה םתוא ולכאי אל וליפאו ,םירבכעה

תמ רבכ ירה ,םהש תומכ םירפסה ורייתשיו
).טכ("םירפסה םתואל ךירצ היהש רודה לכ

יגפמ לוענ אצמנ חנזומה הנמלאה תיב

.השאונ ,דתיה התלחמו םילוחה תיבב הבכשש

תודהי לש ינחורה הבצמ תכרעה בוש יהוז

שכ ךא .הוקת רסחכ היה הארנש ,הינמרג
,תוכופהת הב ולגתנ הלצא םדא ותוא רקיב
תודהי לש תידוהיה העדותב םיבלש ןהש
וילא הבתכש ללכב השיחכה הליחת .הינמרג
לש בלש והז .הלעב לש םירפסה רבדב בתכמ

.הנממ תורעניהו תורודה תשרומל תושחכתה

לש הזה דחאה "ישיאה ןורכז"ל ידגא םעט

:העודיה הדגאל דה אלא וניאו ,רפסמה
ץייצ אל רופיצ הרותה תא ה"בקה ןתנשכ"
".שירחמו קתוש םלועה אלא
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אל יכ הנעט ךאו התשחכהמ הגוסנ תרחמל
ועתנ ןכא ,רמולכ .הבתכ וילאש שיאה אוה
ונייה ,הלעב ןובזעב תוניינעתה הלצא הרר
ידכ אל ךא ,לארשי לש תינחורה תשרומב
.תובא תשרומ
הלח ףוסבל .םהילא םדא ותוא לש ותקיז
בורקה בצממש ,המצע הב הרומג הרומת
הבשו םואתפ הששואתה המשנה תאיציל
.דיאובחמב ה ירוגילא.ד
שמ תבר התיבל הנמלאה תביש .התיבל
רופיסב יזכרמה ביטומהש ונל רווחוה
הז
המת םייתניב .תידוהי הניחבמ איה תועמ
ומו ,ונמע לש תינחורה תשרומה לרוג אוה
בושל ןנוכתמ םדא ותואש דעו ,המחלמה
,הברה םירופיסב ןונגע לש וכרדכ ,הז ביט
הנמלאהמ בתכמ בוש לביק לארשי ץראל
,תוירוגילא תויומד .ירוגילא שובלב שבלתה
,לארשי ץראל תולעל התעד הנתנ איה םגש
ןכו ,ותנמלאו ,יול רוטקודה םה ,וניארש יפכ
מה םירפסב תושעל המ איה תטבחתמ ךא
שולשב .המירג הנטקה ריעה איה תירוגילא
הנפמ לע זמרמ ןונגע .הלעב לש.םיבור
הילשאה תא קימעהל ןונגע האר אל הלא
ידוהי ברקב תימואלהו תידוהיה הקיזב יבויח
לאה .תואיצמ לש םיטקייבואב רבודמהש
הו איהה המחלמה תצורמב לחהש ,הינמרג
תומד לש דבלב לצ אלא הניא ,לשמל ,הנמ
תה םג האב תולובגה תחיתפ םעו ,רבגו ךל
".םינומא תעובש"ב הנשושל המודב ,םדא
הינשה הילעה ימיבכ אלשו .הילעל תוררוע
.יול רוטקודה ונינפל םייקו יח הזמ רתוי אל
הקיז םג הגופס וז תינויצ תוררועתה »דתיה
גל םג לבא ,רתוי תימרג תצק איה "המירג"
קודה לש וירפסב םידורצה ,השרומ יכרעל
רוטלש תומד התרחנש רמול השק היב
.בושי
.דמע איבזול ידכ דע העיגה אל ךא ,יול
םנמא םירדחה ינש ,םהירדחו םירפסל רשא
כהל העדי אלו ,םירדחה ינשבש םירפסה לכ
םירפס םג םה םפוג םירפסה ךא ,םה הירוגילא
לש ושוריפ .רתוול המ לעו תחקל .דמ עיר
תמש ,היתורודל לארשי תורפס לש שממ
ןוראל "הנמלאה" לש תשדוחמה .דתקיז ,רבד
םירבכע םיאב" התעו םהל ךירצ היהש רודה
תורוד לש םירפסה תונוראל וא םירפסה
תונורא לש םלרוג היה הז ".םהב םירקנמו
הגיפס אלל ,היומס ,תימתס הקיז .דתיה רבעה
המכב אלא זנכשאב קר אל ונלש םירפסה
.תיתוהמ
סה לש הז םלרוגבו ,הלוגה תוצראמ המכו
ביט עדיש ,םירבדה רפ5מ ,םדא ותוא ךא
תוצראב םיידוהי םייח תכיעד הרורצ םירפ
רבעשל ירהש ,יול רוטקודה לש ותשורי
שגדומכ ,לארשי ץראל םירפסה תאבה .וללה

ןושלב רבדמ אוה ןאכ .דחא םנכותו םינוש
לש וירפס ליבשב תיבל הכז אוהש ,דיחי
תיתשמ אוה םירחא תומוקמבו ,יול רוטקודה
לע הללכב לארשי ץרא לש התושדחתה תא

ירדח ינשב לייטמ היה"ו "ומע השע"
םירפסל איה הנקת ,רופיסה לש ומויסב

ותערכה .עירכהל םג עדי אוה — "וירפס.דחאכ םהיצמאמלו

,רתוול המ לע אל .דתיה ץראל ובושב ולש
הדופר וזלה תירוגילאה המקרהש דבלמ ךא

קלח םוש לע רקיע לכ רתוול אלש אלא
םימיב םייחה יאנת ןוגכ ,תישממ תואיצמ
םירפסהמ
תובולש םיכרדב תולטלטה יאנתו םהה
לש הצראב םהל ברא ןוילכהש םג
םירדח המכ ףיסוהל טילחה אוה ".הנמלאה"
ןתוארל ןתינש תויומד תירוגילאה םצעב
קודה לש וירפס ירדח ינש ליבשב ורדח לע
.המירגבש ינוונחה ונעדוימ ןוגכ ,תואיצמכ

םשכש ,וייח לגעמ םלשנ ךכב

.יול רוט
היווהל איה ירוגילא שובל םנמא הפוג המירג

םיחמש"ש
הבש ינוונחה ךא ,הנידמ התואב תידוהיה
לייטמ היהש םימיה ויה "םיביבחו אוה
ינשב
רשוק אוה ןכ הלאה םירפסה ירדח
ןיידעשו ידוהי בל לעב ,ותייווהכ טושפ ידוהי

םירפסב תעבורמ תוא ינפב דובכ תארי ול שי
ומוכיס ךא .ץראב ודיתע תא הלאה רבכש
אה ולש
ותוא לש ויניע" :הזמ הלעמל דוע אוה
תא ליעפהל דציכ ךא .וליבשב המלאנ

ןניא םדא
הרומג תואיצמ םלגמש ימ לצא תירוגיל
ומצע תמחמ אלש עדויו תוהובג ן
רוטקודה לש וירפס תמחמ אלא תיבל הכז
תואיצמה שיאש ,ךכ היעבה תא רתפ ןונגע
).עק-טסק( "תיבל םיכירצש יול ךא ,לוכיבכ תואיצמ לש תודבועב רבדמ

.ןתוירוגילא תפקתשמ תודבועה לש ןחוסינמ
רפוסמה לכ םרוז וכותלש ,הז רצק קוספ
לע וליאכ םירבדה םיאצוי רבדמה יפמ
יפל
רופיסה ךרואל יול רוטקודה לש ות
וירפס

,ולוכתא םיטשופ םה ארוקה לצא ךא ,םמ
םמות
סה יקרפ לכבש רתויב יתוהמה אוה
ונאבהש םירבדה לכ םה ךכ .םעמשמ םינשמו
דכלתמש ץרחנ תעד יוליג םיעמוש ונא וב .רפ

ןיטולחליפלש ,יול רוטקודה לע ינוונחה יפמ
ןונגע לש םירחא תעד ייוליג םע וביט
.םידחא לע ושפנ ןתנו בוט םדא היה
ךא
םירופיסבש
םיחסונב םיחסונמה ,ולש םירחא
11
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תומ ירחא םירפסל הרקיש המל ששחה

תבשו ,םעוז חיכומ היהש ול ומרג וירפס
דוע ףסונ םימילו דחא רפס ול היה הליח
תנש תקולחמה רבד ןכו ,רפס דועו רפס
הו ונמזבו ומוקמב אוה לותש .וילע השגר
.האלהו הלאמ טטושמ ארוק

הנמלאה יבגל אלא תועמשמ ול ןיא הנמלאה

ואה לע םיבסנ וירבדש רורבו .תירוגילאה

הז ידוהי דמולמ לש ותעדלש ,הנמלאה-המ

ןמ רובעל התעש העיגה ומע ינבמ קחרש

,רופיסבש תטלוב תומד יבגל רבדה אוהו

ששוח אוה ומלוע רפסהש םדאכ אלא ,םלועה

ביבו ןונש ןקז" ,ל ט י מ רוטקודה אוה

ואה לש דוסיה ירפס ,םירפסה לש םדיתעל
מה םדיתעל אלא יזיפה םדיתעל אלו ,המ
םינומדק ירפסל וכפהיי םתשרוי אלבש ,יתוה
.תונווכה ישבשמל םירקפומה ,אדירג

היה רפסמהש ,גיצפייל שיא ,ןיוצמ ףרגויל
ריעל ןמדזהש תמיא לכ ולצא רקבל ליגר
םש .ןילופב תידיסח הרייעמ הז לש ואצומ .וז

לש ןיבק המכ לחנו תידוהי תיחולחל גפסנ
והי ".ברעמתנ" ויתועדב ךא ,תידוהי תונינש
תמ ותונכל השק ךא ,ונניא רבכ ימואל יד
אוה היפארגוילביבה תונמוא לגרל יכ ,ללוב
ומשכ אלא ,לארשי תורפס לש םלועב יורש
ידוהי ןיב םייניב שיא — ל ט י מ :אוה ןכ
אכ הזמו הזמ וב שיו ,רוקע ידוהיו שרשומ

תמכח תובא לש םכישממ אוה ותוהמב .דח
םיטוירטאפ ויה וללה ךא ,הינמרגב לארשי
הינמרגל הביא רטונ אוה וליאו ,םיינמרג
,וז המחלממ תורוחש תואצות הל האורו
רוטקוד .רזח אלו הל בדנתה דיחיה ונבש
ילעב לש הפנעה החפשמהמ דחא אוה לטימ

אלמו םעט אלמ ורובידו ,ןונגע לצא רוביד

החונ ותעד ןיאש ימ יפלכ ינצקוע קרב
ביבה וינעה רשקמ וחרוא תאו ותוא .ונמיה
סחיהו ןשיה ירבעה רפסה םוחתב יפארגויל
.ינרדומה םלועה ישודיחל ילילשה

,ןיטולחל תיתואיצמ תומד אוה לטימ
.הרומאה ךרדה לע הירוגילאב ובלשמ ןונגעו

,תואיצמבש םירבד לע וליאכ רבדמ אוה
אוה אוה .הירוגילאה תבבוד וירבד ךותמו
הז" :יול רוטקודה לע ונאבהש רואיתה לעב
רואמ הנתשנ אל ותומ םוי דע .שיא היה
שמ יברו .רכו "םייפקשמל ךרצוה אלו וינפ
:הנמלאה לע וירבד םה תועמ
רוטקוד לש ותנמלא לע .דתיה ותחיש רקיע

כל .תומל הל ןיא חוכו תומל תדמועש יול
איהש לע אל אלא ,םימחרל איה היואר הרוא
לע אלא םימחרל איה היואר תומל תדמוע

לכש אוה תישארבמ קוח .היח איה ןיידעש
תבבגמש החיוורמ איה המו! ,תומל ופוס יח

לע ףא לבא .ץפח ןהב ןיאש הברה םינש
ןמז לכש ,התתימ לע רעטצהל שי ןכ יפ
מתשמ יול רוטקודה לש וירפס היח איהש
,התתימ רחאל ןכ ןיאש המ ,םהש ת1מכ םיר
ןניאש םידיב םירפסה ולפי אמש שוחל שיש
ירפסב םישועש המ םהב ושעיו תונגוהמ

אלש תורז תונווכ םהב םיסינכמש ,םינומדק

).הלק( םהירבחמ תעד לע ולע

דע תפסונ היח תודע אוה הז לטימ רוטקוד
האלפומה תויחה ובשומ ץראב הפדנתה ןכיה

,ותולג תונש יפלא ךשמב ונמע תא המייקש
"הנמלאה" לש הציק לע רבדל אוה לגוסמש
האווסהב רבדמ אוה םנמא !רעצ אלב וליפא

הווסמה ךא ,תואיצמבש הנמלא וזיא לע
:ידמל ףוקש
לצא אוה ינש שודיח ומצעלשכ וז האווסה

לעו תואיצמ ךותמ הפ רבדמ יח םדא .ןונגע
היווהל הלאשה אלא םניא וירבדו ,תואיצמ

וירוביג יפבש וז ןושל ,םוקמ לכמ .תרחא

,ארוקה תא תלבלבמ הניא םייתואיצמה
ורג ךותמ הלוק תנתונ הירוגילאהש ןוויכמ
.םנ

בלישו הז רופיסב דוע גילפה ןונגע ךא
וב םירבדמ תואיצמ לש םישנאש הילוח
תירוגילאה תועמשמהו תואיצמ לש ןושלב
םוקמש ,די קרפב רבודמה .ירמגל האבחנ
לעופב ידוהיה זכרמה ,גיצפייל וב םג השעמה

,םדא ותוא .הז רופיסבש )"המירג" תמועל(
תעדה חסיהב עלקנ ,םירבדה רפסמ ונייה

תיבה לעבו .רביב לידוי ועדוימו ורכמ תיבל

ךכ לכ ןוויכ הצרנה וחרואש תולעפתה אלמ
ןובזע לע התע םינד ותיבב ןכש ,העשה תא
םיבוסמהש ,יול רוטקוד םתס לש םירפסה

קסע לש ןינע םניגעו םביט םיעדוי םניא

ללכ םיעיגמ םניא השולשה םלוא !אדירג
.רחוסה לש ותורמרמתהל ,קסע לש החישל
הרובחה ינב וקקותשה ךכ לכש ,חרואה ףאו

ןתינ ןיא ",ןיבמ" לש הכרעה ויפמ עומשל
".ותוניבמ" רבד עימשהל .דפ-ןוחתפ ללכ ול
לש ןינע ןאכ וניא םירפסה קסע ,רבד ףוס
ליבשב אלא אב אל הזה קרפה לכו ,שממ
ונתוא ןמזלו דיסח שיא לש ותיבל ונאיבהל
רופיס לש ובורבש רחאמ יכ .ויבוסמ םע
,םלוע עקרקמ םישנאב ןונגע לגלגמ .דז לודג
תוהשלו ש"נאמ תצקמ םג וב לותשל הוואתנ
לש ויאצאצמ ,דיסח שיא לש ותיבב העשל
.שפנ בישהל ",הלכ תסנכה"מ דיסח לידוי 'ר
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לידוי לש ותיבל ותסינכ תעשמ ,םנמאו

םישובלמה רקוח

ול תומימח וזיא .םילקאה יוניש שגרומ רביב
יקרפ ראשב התמגוד ןיאש ונתוא תפפ

בלטצמש ,רחא קיפא םג ןנד רופיסב שי םלוא

יפמ .הז לא הז ברק אל לבא םדוקה םע

הלעמל" :ךכ ראותמ תיבה לעב .רפסה

וניעב דמע ןיידעו ,ןמז ותואב היה םיששמ
קוחצ ןימכו תוירבה תבהאמ וריאה ויניעו

רכינ תיבה לש וניח ךא ".ןהב סכרפמ היה
הקותמה הדליב דוחיבו תיבה תלעבב רבכ
*וק השולשה בשומבו .חרואה ינפ תולבקמש
דחא לכ לש הגה לכו ,תחלוקו החישה תחל
ויפא דוחייו ומלוע דוחיי יוור םיבוסמהמ
םיאריה גוחמ םתשולשש ףא .וילעב לש
רתויב הנושו ,טחושהמ ןיידה דואמ הנוש
ךא ,אוה םג דיסח ,םהיניבש רתוסה םהינשמ
חה לש הגזמ ןנצ רבכו ,הדילמ זנכשא שיא
הז לש תננוצה ותוחכונ אקוודו ,ולצא תודיס

םיססותה םירמשה תא תאש רתיב הטילבמ

התואבש םירבדמה ריבא ,אפיל רתלא ןימב

הבומ םידיסח לש הברה םיסופיט .הרובח

ישנא םבורו ,ןונגע לש וירופיסב םייוצמ םיק
וחיש ירהכ הז לש וחיש ירה אלו םה םירבד

אפיל רתלא לש וחישבש המודמכו ,הז לש
ןונגע אילפה "םייחל" רחא "םייחל" ךותמ
לש םירבד ויפב ןיא םצעב .םלוכבמ רתוי

ירבדו תומזגהו תוגלפה קר אלא ,שממ
וררועש תודיסחבש םימרז יפלכ רותנק
ךא .יאקצוקה םרזה יפלכ דוחיב ,תקולחמ
לטנ ינצקוע אוהשכ םג םייתפש קתמל רשא
שגרומ םירבדה תוללכב .ןיבק העשת אוה
רבחמה אצמנ הלא םישגא ןיבו הז תיבב יכ
.וטע תדמחמ הפ הרעהו ותויח םוקמב
רביב לידוי לש ותיבבש הז חישו גיש
רהוצ לכ אלל ,הרומג תואיצמ לש ונויבצ
רה םיזמרהו םינמיסה רחא .תירוגילאה לא
תורוהל רופיסה לכ ינפ לע םיעורזה םיב

ןונגע ול הוויא ,רבודמ המבו ימב ארוקל
היושעש הזה קרפה ישנא ןיב חיש ןושל
רבודמ תאז לכב וליאכ ,לובלב תצק םורגל
.היחה ותנמלאמ רטפנש יול רוטקוד הזיאב

לכב קלח ול שיש קחשימה דוסימ הז ךא
לע הקזחו ,הז ונרפוס לש ותריצי תוריפס
תילגנה ,תימינפה המינהש ,ןזוא לעב ארוק
.ונממ טמשית אל ,תופילח תיסכנו

רוביחב קסוע אוהש ונא םיעמוש רפסמה
םימעה לכ לצא םישובלמה תודלות לע לודג

ן/וינ ףא תומוקמה דחאבו !תורודה לכב
יניעו יתייה ריעצ םדא" :הז וקוסיעל םעט
ור יתייהו תורודה לכ לש תורוצ ויה תואלמ

ינכירצ יתרמאו ,ריינה לע ןתולעהל .דצ
יפל ןמוקמ יפל ןנמז יפל הליחת ןשיבלהל
םישובלמה רקח ,רמולכ ).זמ( "ןהלש טבשה
ךרוצ ןיא .תיטסירטלבה ותריציל רזע היה
היישעל המודמ םעט אלא הז ןיאש ,םיעטהל

הזכ ךרוצ לע םלועמ עמשנ אל .המותס
יס בתוכ םוש לצא ךכ לכ גלפומ ףקיהב
ללכ ןתינ ןיא הז גוסמ רקחה םצע םג .םירופ

,ןונגע לש היפארגויבב םוקמ ול אוצמל

צע לע הדיעמ ותודבש רבד תודבל ול המו
? המ

טו רומאה רקחה תדבוע םצעמ תוחפ אלו
לש ותחולש הרזומ םעט ןתונב וניאש ומע
םיאתהל הריעצ תינקחשל רזעש ,רקח ותוא
.ןשיה ךלמה תרענ לש דיקפתל שובל הל
עונלוק( עוניארל םהינש וכלהש השעמ היהו
תא וריכה הגצהה יאבו ),ץראב זא היה םרט

לממ תוסיפ תוסיפ ושלתו הפיה תינקחשה
הסיכו הלש היוולה ןב דמע .תרכזמל השוב
הטיגירב תא תוירבה וארשמ .וליעמב הילע

הנפוא הצצ רבג ליעמ היוטע המיסקמה
!םירבג יליעמ שובלל תוריעצ םישנ ברקב
הו םירבדה רפסמ ןיב תודידי הרשקנ זאמל
הטיגירב תרבגל םייתניב .רתיהש ,תינקחש
הסחמ תיב המיקה רשא ,הרישעה ןמרמיש

רבעשכו .וילע תדקושו המחלמה יעוצפל
כנ תרבגב יארקאב שגפנ גיצפיילב רפסמה
תועירו הביח תרתעב וינפ תמדקמש ,וז הדב

דועסל ותוא הנימזמו )יטורא ןווג אלל(
,עייתסמ הזה ןומיזה ןיא םימעפ המכ .המע
,ןומיזה ענמנ ןווכמ תנווכבש הרואכל המודו
לע דעסש ומצע לע רפסמ ןונגעש אצי אלש

ףתתשמ אוה םנמא ףוסל ךא .םירכנ ןחלוש
!םינמרמישה לש החפשמ תדועסב הבחרהב
,םמצעלשכ םיהומתה ,הלאה םיטרפה לכ

ירה םירבדה רפסמ לש יתוהימל רשא

אציש ,םדא ותוא ללכ הז ןיאש םיחווצ

יכמ הז רופיסבש ידוהיה קיפאה לכ אולמב
ונייה ,םה דח רבחמהו דפסמה יכ ונא םיר

"ינא" .יול רוטקודה לש וירפס ןינעב ועסמל

םג ומצע הנכמו ינא ןושלב הפ רבודה הז

יפכ ,ופוג ןונגע אלא וניא םדא ותוא

.ומצע ראתל הוויאש

םולכ אלו ןיאש ,ומצע לע ןאכ רפסמ רחא
לייטו יול רוטקודה םע השע"ש-הז ןיבו וניב
יתרת םהש אלא דוע אלו ",וירפס ירדחב
םע ןינע ןאכ ונל ןיאש רורב ןכו .ירתסד

תכסמ ונינפל אלא תואיצמ לש תודבוע
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,תמדוקהמ הברה הכובס ,הינש תירוגילא
ילאסרבינואה םישובלמה רקח םילולכ הבש
.הטיגירב תרבגהו רפסמה ןיבש השרפה לכו
וז ירה רבחמה לש ונינע אשונ הפ םג ןכא
תירוגילאה השרפבש דועבו .הינמרג תודהי

ןתכיעד תטלבומ ותנמלאו יול רוטקודה לש
תידוהיה תוהזה לשו תודהיה תשרומ לש
הירוגילאב ןוגגע הארמ ,הינמרג ידוהי ברקב
םידוהי ושענ השרומ יכרע םוקמב יכ תרחאה

םה םג םהו תוילאסרבינוא לש הלגד אשונ
הינמרגב תונמאהו תוברתה יפנע לכל ורדח

רופיסבש הלגנה קלחב .םהבש םינשדחה ויהו
ליחתה" ומשש ,ליבאג ןומיס לכירדאה עיפומ

תווש ויה תועדה לכ אל .אינמרג לכב ךלוה
,לודגה ןטסינרדומה תא וב וארש שי .וילע

תורוד לש השקונה ןונגסה תא ריבעהש
יח שדח ןונגס ארבו הריד תרות ועדי אלש
וארש שיו .רוידה ךרוצ יפלו רודה ךרוצ יפל
יפויה שוח ילוטנ ,םירישע לש דש ןימ וב
םימישמש םינברברה לע חרכהב םיכמוסש
לע תועדה תוגלפתהל ).גנ( "םיחמומ םמצע

,ליבאג םשה םג זמרמ הז ןטסינרדומ
רביד ,רפסה רפסמ ,ןאמרמיש רמ .גלזמ ונייה
תוארהל ,ידוהיה לכירדאה לש וחבשב וינפל

אוה-ודצמ דפסמה וליאו .ימשיטנא ונניאש
וידידי לש שדחה םתיבב רקיבש עימשמ
ףאו" ,ליבאג ןומיס םהל הנבש ,םינמרמישה
חורש ילע היה המוד הפי הפי היה קסוהמש

םתיבב ךכ היה אלש המ ,תבשנמ תורירק
ןאכ ).דנ( "תומימחו םעונ אלמ היהש ,ןשיה

אלש ,םדא ותוא לש ולוק םיעמוש ונא

רבדה טלבומש יפכ ,םיינרדומ םישודיח סרג
.ןונגע לש ויתוריציב הברה תומוקמב

רענל :תילמס תועמשמ הזל םג( ותמדרתמ
אוהש ךכב יד אלו ).הינמרג לש התלודג
אלא ,הלש התשובלת רבדב ןווכמה היה
,הילע ולש וליעמ שרופ אוה ןכ ירחאש
זמרמ הז לכ .הנידמב השדח הנפואל םרוגו
חשה דוע אלו .תכלוהו הקימעמ העפשה לע
 -י ש הטיגירב תרבגה אלא ,הטיגירב תינק

יפל( הדמעמבו הרשועב תצצונה ,ןטרמ
שיאל תודידי תרמוש )ןמרמיש םשה תועמשמ
םהש םימיב ינחורה ורשועמ הילע ליצאהש

הלא תודידי ירשק .תוזומה לכיהב הפפות
"םישובלמה רקוח"ו ןמרמיש תרבגה ןיב
ביל םיגוח וחתפש םירעשה תא םילמסמ
רתל םתמורת ומרתש םידוהי ינפל םיילאר
.הינמרג לש התונמאו התוב
לותב םיוסמ בלשש ,אוה רבדבש אילפמה
ומצע תומדב רפסמה לפיק הינמרג ידוהי תוד

אלא וניאש ",ינא" ןושלב ורופיס הצרמו
הדוזיפאב םג וניאר הז רבד .לואש "ינא"
ומצע םישהש ,רכיטשלידאנ רוספורפה םע
ומ לש יצוביק "ינא" ןיעמכ למסה ךרד לע
,םיזעולה "ארקמה יחמומ"ל ןיטינומה יאיצ
תומדב התע וילא ונעגהש לואשה "ינא"ה ךא
הילוח השענ ילאסרבינואה םישובלמה רקוח
בושחש רכינו ,רופיסה לש והנבמב תיתוהמ

ןאכ ןכא יכ .וטילבהל רבחמה יניעב היה
אקווד אלא ,םידוהי לש תולטבתה אל ונינפל

םתפונת ונל אל יכ םא ,םידוהי לש הפונת
רנכ ,םיוסמ ןדיע ךשמבש אלא דוע אלו .וז
ןיעכ ומצע ןונגעל .דתיה ,ידמל רצק הא

םינפ לכ לע וא ",תיללכ תישונא" המגמ
ומא תעובש"ב זמורמש יפכ ,תיפוריא המגמ
" *.םינ

ש ,תמדוקה הירוגילאב "הנמלא"כ אלשו
אוה םג רבדמה הז לצא רבד לש ופוליח
ןמרמיש הטיגירב ,ירוגילא דלש אלא הניא
"ינא"ה לעב .הינשה הירוגילאב "ינא" ןושלבןח תבר .דשא לש תויח האלמ תומד איה
תוילאסרבינואה ילגוד תא סנוכ הזה רחאה
יעוצפ ןעמל הילעפ .תחאכ םילעפ תברו
יעבוטו
דוחיב ,םינמרגה תונמאב םמתוח
,םיינאמוה םינפ םג הל םיוושמ המחלמה
,ןורטאיתב
תא ,לשמל ,ריכזנ( םידוהיה ברקמ
םינפ תוצבצבמ בבלמה רתסלקל דעבמ ךא
.ומצע תומד  -תחא תומדב )!דראהנייר
ןתשרח אוה הלעב יבא ,לכ םדוק .תודחא
תומואה לכ ישובלמ רקח לש תועמשמה יהוזוהינמרג ,רבד לש ועמשמ .קשנ ילכ לש לודג
ינוציח טרפ ונניא שובלמה יכ .תורודה לכב
תאו ,תיאבצה הינמרגל תכדושמ תינאמוהה
,אדירג
אוה םיידוהי םיגשומ יפל אקווד אלא
ףסכב המיקמ איה םיעוצפל הסחמה יתב
ורופיס רכזיי( םדא לש ותוכיאו וביט למסמ
למוסמ הזה בולישה .קשנה תשורח ואצומש
"םישובלמה רקח"ו )"שובלמה" ןונגע לשרחאלכ בתכנ וליאכש ,ןטק טרפב וכרצ לכ

לש ותפונת תמצע למסמ רומאה ףקיהברפס חותפ היה הטיגירב לש הנחלוש לע .טע

תוהמ לכ ול ץמאמש ילאסרבינואה ןוויכהחורב עודיכ תובותכה ,יוטסלוט לש תודגא
ב ותויחמומ םושמו .איה רשאב תישונא

הכרדההו הצעה שיא השענ אוה "םישובלמ"

דיקפתב הטיגירב תינקחשה לש תשובלתל
וציקהל הילע המושש ",ןשיה ךלמה תרענ"

"המלו ימל םינומא תעובש" קרפב ןייע *
".תוכרעמו םירתימ" רפסב
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תיחשמ ילכ תיוות רפסה לעו" ,תירסומ
רפסה לע הטיגירב החינהש ,סבג יושע שדח

ילכ ).אל( "םיפדה תא חורה ךופהת אלש
סומה חורה לש התעונת ענומ תיחשמה
תרבדמ תואיצמה ,םילמסה תפש תלוזו .תיר
מיש.ד תיבב הדועס התואב .הלש התפשב
ךותב ,םירבדה רפסמ הב ףתתשהש םינמר

,ןקזה ןמרמיש רפסמ ,םעונ לש הריווא

םיסופיט לש ןה תויצאיראו שולש היתונב
לענו המחלמל ךלהש ןב םג דוע שיו .םיחוד
ןוגיב היורש ןויסנפה תלעבו ,ויתובקע ומ
ןיב ףוס ףוס אצמנשמ ךא .דבואה הנב לע
םלוג" אוהש הלגתמ ,הטיגירב לש הילייח
הטמל שממ ,רפסמה והנכמש יפכ ",שיא
םוטמט לש הז גלפומ זיכרת .םדא תגרדממ
ברקב היוצמש הנוכת למסל אלא אב אל

למב ןיצק ותויה ימימ ,קשנה ילכ ןתשורח
םזירופא חורב ,םינוש םירועישב םינמרג
ןיב .םיעבשה תונשב תפרצ -הינמרג תמח שת אוה תינמרגה המואה לש הבכרהש ,עודי
הברש הינמרג ימכח לש םחבשב רביד ראשה .ןואג דחאו םימטמוטמ האמל העשתו םיע

המחלמ התוא ינפל יכ ,םצראל םתלעות
,תפרצב םייעדמ םירויס רייסל ויה םיליגר
החצינ רשאכו .הינמכמ תא םהינפל החתפש
עוי םידמולמה םתוא ויה תפרצ תא הינמרג

.רופיסב זמרנ אל הזה דחאה ךא
דתי רבחמל ול שמיש אצמנש דבואה ןבה
.הינמרגב םידוהי יבגל םיזמר דוע הב זיחאהל

יאדכ ךרע ירבד ראשו תונמא יצפחמ המ םיצ ןינעב המירגל עוסנל רופיסה לעב דמעשכ
םיאגתמ ובש רשויה והז !םיתפרצהמ תחקל ססה ךותמ ןויסנפה תלעב ול החס םירפסה
.םינמרמישה

היה רוסא רופיסה יפל י המצע הטיגירבו
המחלמ ייובש םע םירבדב סנכיהל םיחרזאל
ול הרקנש השעמו .ישונא םחי םהל תוארהלו
ףילחהו ,ריעצ םלע ,םייובשה דחא רפסמל

תהל .הרגיצב ודביכ ףאו ומע םירבד טעמ
ירב הסחייתה הדידי לש וז "הרומח" תוגהנ
הציחמ ההבג טעמכו הבר הדיפקב הטיג
לכעל הל הדמע אל התוינאמוה לכ .םהיניב
םושמ ,רסוימ ,דומלג םלע םע הז טעומ דסח
אל !תינמרגה תויטוירטאפב רבדבש העיגפ

דועסל הדידי תא הטיגירב הנימזה םניחל
שיא בגאש ",תויראה ןועמ" ןויסנפב ידמע

הנב בושי ודי לע יכ המלחש םולח תונ

האור עוסנל דמוע אוהש התע ךא ,דובאה
ףוסבל םלוא .המולחב שממ היה אלש איה
שה .הנושמ חרואב ודי לע ןבה בש םנמא
דיקפת הזיא לע איה םג תזמרמ וז תולשלת
לש המויסב םהל ףקזנש וא םידוהי ואלימש
םיכירצ רופיסב םינינע המכ( המחלמ התוא
).הינמרג ידוהי תורוקל החמומ לש הרהבה
,ומצע לע רפסמה ביכרמ הז ןיגע םג ,בושו
!אוה ינא ינא הזב ףא :דמואכ

יבל דבואה ןבה תביש לש האצותה םלוא
בש ורדחמ דרטנ ובושל םרוגהש .דתיה ות

ולצא ולחה זאו .ןבה לש ורדח היהש היסנפ

אלא הז המודמ ןויסנפל ןיאו ,ומוקמ עדי אל רדחמ הריקעו רדח ישופיח לש תואלת
ןועמ :אורקל וליפא ןתינ( תילמס תועמשמ
הז רופיסב ןה ןונגע לש וכרדכ ),תויראה

תשרפ !הרכש הזו הבוט וז תניחב ,רדחל
,רופיסב רכינ םוקמ תספות וללה תואלתה
זוח םיקרפ לש האובב יהוזש רבדה יולגו

הבכש ןונגע םליג הבו ,ויונב םדא םלצ תלעב

ירפ םירצוק םוקמה ישנאש רחאש ,םוקמו
והיה לע םהילע שגרתמ םידוהי לש םתיישע

.תומשב עייתסהל םירחא םיבר םירופיסב ןהו

איה הטיגירבש שיחכהל ןיא תאז לכ םע םוקמ לכב ונמע ימי ירבדב םינשנו םיר

תושחור התמועל ךא .תוברתה הנדיעש הקד
לש הכורעת ןהש המע ינבמ תושפנ רופיסב

,םינוש םינווגמ םינווגב ישונא לווינו רועיכ
תא טילבהל הלאה םירואיתה ואב וליאכ
תוחפ רובעכ החמצ הכותמש הבוקרה עקרקה

דע" רופיסה( תיצאנה תצלפתה רוד תונשמ
).האושה ירחא םינש םסרופ "הנה
אוה זנכשא חסונ רועיכ לש ןושאר ןק
שולשש *רלימצורט תרבגה לש ןויסנפה

וז האובב ".הכבו דלי דולח" לש רזגה םיד
רפסמה לש "ינא"ב הכרכנ ידוהיה לרוגה לש
.לילע ךרד לע אלא תירוגילא ךרד לע אל

לגלוגמ ולוכ רופיסה ךרואל יכ וניאר
ודלותמ םילואש "ינא" ינימ לכב רפסמה
וכש אלא .הינמרגב ידוהיה ץוביקה לש וית
םתובקע רופיסה תולככו תיערא םתליאש םל
,יתימאה ,דחאה "ינא"ה קר ,דוע ועדונ אל

.תועמשמ לעב אוה הז םש םג יכ הארנ

רזוחש םדא ותוא הז אלה  -רתונה אוה
אולמב — תיבל םש הכוזו לארשי ץראל

ירה .רותנקו דוגינ לש יוטיב אוה ך'ורט'ר

ללגב — ת י ב גשומה לש הלודגה תועמשמה

רבחמה לש וסחי לע עימשמש טלש ןיעב הז
.הלעמ אוהש תושפנל

םאשעש יול רוטקודה לש וירפס ירדח ינש
!הלחנל ול

,ינמרג םתס תניחבב .דז ירה רלימ
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.דמירגבו ש ו בשב

"הנה דע" רופיסה ןיב תוישרפ תוכימס שי

חרוא" ןיבו הנושארה םלועה תמחלמ ימימ
ונמזו םדוק םינש ו"ט רוא הארש ",ןולל הטנ

ףוגב םיבותכ םהינש .המחלמ התוא ירחא
ותיבש רפוס אוה רפסמה םהינשבו ,ןושאר
ילהו ויתואצומ לע רפסמ אוהו לארשי ץראב

השעמו ,ץראל ץוחב ההשש םימיב ויתוכ
לש ובושב םייתסמ ןאכ םגו ןאכ םג רופיסה
יכ ונל רקיע רקיעו .לארשי ץראל רפסמה
,המלעה םוש אלל ,טלוב הזב ןהו הזב ןה
אוה םיאתמה םוקמבו ומצע לע רפסמ ןונגעש
.םדא ותוא ומצע הנכמ

תוריציה יתשב תצקמב םינוש םילכה
הבורמ ,וניארש יפכ ",הנה דע"ב .וללה
ילא תויומדה ןמ המכ ףאו ,ירוגילאה דוסיה

",ןולל הטנ חרוא" ןכ ןיאש המ ,ןה תוירוג
ילאו למסש ,ותביתו חתפמה ןינע תלוזש
ילאה התנק אל ,דחי םהב םישמשמ הירוג
הטנ חרוא"ב שי הז דגנכ .התיבש וב הירוג

םתמגודכ ןיאש ,םייטסילאירוס םיחלפ "ןולל
תכלהמ תחא חור ןיטולחל ךא ".הנה דע"ב

התלגתנש תודהיה תדירי .תוריציה יתשב

וא"ב .ןהיתשב אוה ןינע שאר רפסמה יניעל
,וריע שובשב רפסמה ההוש "ןולל הטונ חר
םיידוהי םייח הב ואג דוע וירוענ ימיבש

קאב ודיל רסמנ אל וליא — התעו ,תראפתל
םוי בורעב ןשיה שרדמה תיב חתפמ יאר
לגלגתהל" חתפמה היה יושע םירופיכה
הברה הדיריה הלחה "הנה דע"בו ".הפשאב

רוטקודה וררועש תקולחמה ןדיעב ,םדוק
רבכו "יול רוטקוד"ה לע רחסמה ץעויו רניבר
םיריכזמש םה םיידגהש ךכ ידיל דע העיגה
!םידוהי םהש םידוהיל

לש וחור ןיא העיקש תותעב םג ךא
יאה אלב תודהי לש תופילקב החונ רפסמה
יציח םיכורע "הנה דע"ב .תימינפה תוכ

יתב ומיקהש ידורב ירחוס יפלכ הריטאסה
הרואכל .םש םידיריה ימיל גיצפיילב תויסנכ
םיראשנ םניאש הלאכ םידוהיב חבתשהל שי

תיערא הייהש תעל וליפא תסנכ תיב אלב
םירחוס לש לג לכש אלא .םמוקמל ץוחמ
רדעה םושמ ומצעל תסנכ תיב ול םיקה הלא
ששח אלו .םהל םימדוקה ןיבו םניב םולש
חאה לגה ישנאש רפסלו וצקוע דדחל ןונגע

גדניה םהלש תסנכה תיבל וארק ןור

דונמ לצא הליגש תובוט תודימ רפסמהמ
ימה ילעב רקיילמ ותוא תענומ הניאו םיפ
הטנ חרוא"ב םיאור ונא הז רבד .וללה תוד
ישפח םחורי לא רפסמה לש וסחיב "ןולל
ישפח םדא ,דלימ רוטקוד לש םחה רואיתבו
ךכ "הנה דע"בו .םדא בהוא ךא תועדב
אינמרגב יתרדש םימיה לכ" :רפסמה רפסמ

לצא רודלמ ירבח בור ראשכ ימצע יתענמ
םיטוידטאפ אינמרג ידוהיש ,ינמרג ידוהי

ונאש םהיניעב רשי היה אלו ויה םינמרג
יחוכיוול רבדה םרגו ונתודהי תא םימסרפמ
לצא רדח רכש קחדה תעשב ךא ".םירבד
",םיבורמ ויאנתו היה ןטק רדחה" .ידוהי

היה רהרהמ ךא ,םלוכל םיכסה הרירב תילבו

ודיב הלעי ילוא םיטעומ םימי רחאלש ובלב
תיבה ילעב ולגתנ ףוסבל .רחא םוקמל רוקעל

תדימב וניבא םהרבא לש םיקהבומ םינבכ
.ומויב םוי ידמ םהלש יאנסכאב וגהנש דסחה

לע םירבד עימשהל םוקמ ןונגע אצמ ןאכו
;םללכב הינמרג ידוהי
שורדל ונתוא ודמיל הכרבל םנורכז וניתובר
תלעב לעו תיבה לעב לע .אינסכא דובכב
דובכב חתפא וישכע .יתרפיס ירה תיבה

.יחראמ תיבל אובל םייוצמ ויהש םיחרואה
ונתלבקש דמלל אב וליאכ םהמ דחאו דחא לכ

תוטש תלבק זנכשא ידוהי לע ונא םילבוקמש
ראש ידוהי חבשל ונא םיאב םאו .איה
בגא ,םתארי בגא ,םתרות בגא תוצראה
ירצ ,םתומימת בגא ,םתודיסח בגא ,םתקדצ
ליבשב זנכשא ידוהי תא חבשל ונא םיכ

שוח ליבשב ,םלכש ליבשב ,םתונרשי
םניאש םתונמאנ ליבשב ,םהבש תוירחא
םהב יתארקש םירפס ףא .םרובידמ םינשמ

תמכחב ונלביקש םירבדה בורש ,ואב דמלל
תחתמ תלפנש תרוסנ אלא םניא לארשי

ימכח ולא ,םילודגה םישרחה לש רוסמל
).גצ( זנכשאבש לארשי

ותוא לע םג לח הינמרג ידוהיל הז ןונמה
ץוח ילוא ,ידוהיה לפשה תילכת לש רוד
לפשש םשכ ךא .לארשי תמכח לע ףיעסהמ
,תובוט תודימ רפסמה יניעמ הסיכ אל ידוהי
לע יוציפ ול ושמיש אל תובוט תודימ םג ןכ
.ידוהי לפש

חראתה רפסמהש ",ןולל הטנ חרוא"ב
תלחגה תא תובלל וליח ןתנ ,ולש וריעב

חרוא"בו !םהיבירי לע ןוחצנ תואל ,גרוב
אתונמיהמד אחרוא שיא וליפא "ןולל הטנ

יצמה די .רתיה רבד לש ופוסב ךא ,תממועה

המילעמ תידוהי תופדנתה ןיא הז דגנכו

.ויה אלכ ויה ויצמאמו הנוילעה לע תוא
תואיצמב םש רבודמש ",הנה דע"ב וליאו

.ויניעב רשי אל דיעה ברכ
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",המירג"ב תלמוסמה זנכשא ץראב תידוהיה

ןתנ ץראל ובושב יכ ",הנה דע" לש ומויסב
,יול רוטקודה לש וירפס ירדח ינשל המוקת

.ןויסנ יצמאמל וליפא םוקמ ללכ היה אל
אלו םש אל ןתינ היה אל הלוגה תא ןקתל

ןאכ .תיב דחי ויהנו ולש ורדחל ורבחש

םידיב לארשי ץראל בש אל ןהיתשמ ךא .םש

ןכות לע םא יכ הריצי תינכת לע אל רבודמ

חתפמ ולצא אצמנ שובשמ רזחשכ .תוקיר
םש אוהו דובאל בשחנש ןשיה שרדמה-תיב
.ובל לע הלת הביתה חתפמ תאו ,הביתב ותוא
חתפמ תא םש הבש הביתהש ונשריפ דבכו

"הנה דע" רופיסה לש ונמזש יפלו .םייח
אוה )הפוסו הנושארה םלועה תמחלמ ימי(

רחאל( "ןולל הטנ חרוא" לש ונמז ינפל
.תינכתל םדק ןכותהש ירה ),המחלמ התוא

ןופש הכותבש ,ותריצי איה שרדמה תיב
פמל רשאו .רבעשלמ ידוהיה םלועל חתפמה

יפלכ רפסמה רמוא "ןולל הטנ חרוא"ב

רבד לש ושוריפ ,ובל לע הלתש הביתה חת

בל ול ונתנו םינבא שקיבש
,לכיה תונבל ןווכתנ אוהש ,םינ

,הרטמ התואל ותריצי שידקה ובל תוחילשבש

לכירדאל לשמ" :םיינוליחה םיצולחה

"הריד תיבל ונווכתנ םה וליאו

ףלחש םלוע ותואל םירעש חותפל ונייה
םדא רמאי לאו .ולש ומלוע ראשנ אוהו
ואצמ ובש הריד תיב ךא ).רוקמב שגדומ(
יציב והנה יכ ,וללה םירעשל חתפמה דבא
םתלצאהו יול רוטקודה לש וירפס ןכשמ

ונעימשמ אוה וזמ הריתי .ןונגע לש ותר .לכיה רדגב רבכ אוה וילע

 רפסה גח .דובכל"«רבעה רפסה עובש
עיפוה

ן-דשת תנשב ונתוונס ותב«
רדנלדירפ הדוהי ר"ד  -רדועה

עובש" תארקל הנש ידמ תועיפומה תויגולותנא תרדסב יששה רפסה
דרשמו לארשיב םירפס תואצוה תודחאתה תמזויב "ירבעה רפסה
רוא וארש תוריצי רחבמ רפסב ".וידחי" תאצוה י"ע ,תוברתהו ךוניחה

:מ"רה םיררושמהו םירפוסה לש םטע-ירפמ ,ד"לשתב הנושארל

,זפרוא קחצי ,ןרוא קחצי ,ןונגע י "ש ,זזה םייח :הזורפב

,םחנמה ארזע ,בוטרב רונח ,רזע-ןב דוהא ,גומלא תור
,זול יבצ ,עשוהי .ב םהרבא ,רקוט .ה ילתפנ ,ןיגרוח בקעי

,רחש דוד ,הקלצ ןד ,תירוצ הדיא ,שע ילזמ ,סאימחנ הקיבא
.רימש השמ ,שומש ןונמא

,עשילא הלאירבג ,םולש .ש ,גרבנירג יבצ ירוא :הרישב
,ירוג םייח ,ןייטשנרב ירוא ,סדיורב םהרבא ,תרפא לארשי
,יקסמוח בר ,הדלז ,ןיקלה ןועמש ,תג בקעי ,עובלג רימא

,ןורושי תובא ,טסק-זועי רמתיא ,אכלמ-רוט ןיע .,ט ימרכ

,רימע הדנא ,יחימע הדוהי ,לטרס השמ ,בתכ םולש
.רנביר היבוט

הבר הבירב * םידומע 416

",וידחי" תאצוה ידרשמבו ץראה יבחרב םירפסה תויונחב גישהל
.ביבא-לת . 284191,לט  29,ךבילרק 'חר
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