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,לספה .ב"הראל ,םיל רבעמ לא הלטלוטש דע 
איב רתוומ וילע - תילמרופ הרכהל יוטיבה 
קילאיב לש וסחי רקיע יכ קפס ןיא ךא .קיל 
האלמהו הרורבה הרכהב אטבתה הנייהל 
טפשמה .תירבעל המגרתל הצלמהבו ותרישב 
לב הנייהל אל ןווכמהו ,הקספה תא םייסמה 
םירצויה ןיב ותוא ללכ קילאיבש דמלמ ,דב 
."ירבעה חורה םתוחב" העובט םתריציש 
רתוי הבושח ,תינחורה ,תיתוהמה וז הרכה 
רויצ וא ,סרפ תעיבק 'בוחר םש תאירקמ 
םהב שי הלא יכ םא - ףסכ רטש לע ןקויד 

.תוירלופופ רתויל הלוגס ןמיס 
ותסיפתמ קלח םה הנייה לע קילאיב ירבד 
חורה תריצי סוניכ ,"סוניכה" אשונב תללוכה 

ךא ,תורודה לכמ ,תונושלה לכמ תידוהיה 
ןושלב הריציב רומא סוניכה ןויערש העשב 
תוכיאב ,םוגרתב םייולת וכרע ,ולרוג - הרז 

.ותומילשבו וקוידב םוגרתה 
איה - תיתורפס הריציב תיתימאה הרכהה 

טעמ אל השענ הז ןבומב .םלשומה המוגרת 
.השענ יד אל ךא .תירבעב הנייה תלואגל 
ר"ד ידיב תפומל המגרות הנייה לש הזורפה 
.םיכרכ הנומשב רואל האציו ןמלרפ לאומש 
שירפ דודב לחה וירישמ םג םגרות טעמ אל 

קחצי ,ןויצ-ןב .ש ךכ-רחאו ,(וינפלו) ןמ 
רודגיבא ,ינועמש דוד 'ךורב .ל .י ,ןוסלנצק 
- לאירוא הליג ,ץיבורוה בקעי ,יריאמה 

או דעלא סחנפ ,לחר ידיב םידדוב םירישו) 
קלח .םינושו םיבר םימוגרת ונינפל .(םירח 
אל םקלח ,התע םג בוט הלאה םימוגרתה ןמ 
שיש חינהל ןיא םאו •ונמזב ףא בוט היה 
ויריש ל כ תא שדחמ םגרתל םוקמו תורשפא 
אלש םיקלח דוע ונל םירסחש קפס ןיא - 
וימב ונל םיינויח םהו ,תירבעל ללכ ומגרות 
מרגהש המצע הביס התואמ ירהש .םויכ דח 
ררושמבכ הנייהב ריכהל םינכומ םניא םינ 
איצומה הגייהךוכמ ומיקהש ףא - ימואל 
םחור-יעגנ תא ףשוח אוהו ליאוה ,ויבתכ תא 
,ןינע תויהל ךירצ ,ןינע ונל שי ךכ ,תימואלה 
היקרפ לע ותריצי תרכהב ,הנייה תרכהב 
םיקפרתמה היריש לעו "תוינמרג"ה-יעיקומ 

.הלרוג-רמ תא םיבאוכה וא ,תודהיה לע 
ותרישו ,הזורפמ םגרתל השק ,עודיכ ,הריש 
.םוגרתל תנתינ-יתלבל תבשחנ הנייה לש 
תירישה ןושלה אקוד יכ המוד ןכ-יפ-לע-ףא 
- התויעבטב ,התושימגב ,השדחה תירבעה 
,הארשה לעבו ןמאנ םגרתמל רשפאל לכות 
תא ףוסאלו בושל ,םימגרתמ תצובקל ילואו 
רפשלו ץפשל ,ושענ רבכש םימוגרתה לכ 
ףיסוהלו - ןנסל ךורעל 'ץופיש ךירצה תא 
ונרצוא"ב אצמי יכ דע ,םישדח םימוגרת 
םג םא רשא ,הזה רקיה סכנה םג "ידוהיה 

.חוכ ףיסוי קר ונל ,םירחא דיחפי 

יאנט המלש 

רואל ןד 

"תידוהי תורפס" גשומה תניחבל 

ללחג ןיידע תרסנמ "? תורפס תאז המ" הלאשה 
חינמה ןורתפ הל ןיאב ,תורפסה תרות לש המלוע 

וחרט רשא ,ןרוו ןיטסואו קלוו הנר .תעדה תא 
אה הלאשב תעגונה רינ תסיפ לכב טעמכ ןייעל 
לע עדונה םרפס לש ינש קרפב םיגיצמ ,הרומ 
תולבוקמה תובושתה ןמ המכ "תורפסה תרות" 
והמה ינושה :ןוגכ .תיטיתסאה הכלהה ילעב לע 
דמה" ןושלה ןיבל "תיתורפסה" ןושלה ןיב ית 
ילולימה רמוחה לש יטיתסאה ןוגראה ; "תיע 
כהב ,יוצמ וניאש יתורפסה טסקטה תא ביכרמה 

תילכתה רדעה ;יתורפס וניאש טסקטב ,חר 
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העבהה תא ,בור יפ לע ,ןייצמה ,"תישעמה" 
אוהש ,ינוידבה וא ,ינוימדה טנמומה ;תיתורפסה 

יסמ דחא תא הווהמהו תורפס לש המלועב יטירק 

,םרב .הנודינה העפותה לש םיטלובה רכיהה ינמ 
תובושתה לכ ונמנו וטרופש רחאל ,קרפה םויסב 
רסוחב םיינשה םידומ ,תורחא תובושתו הלאה 
ךותמ ,םייוצמה תונורתפה ןמ םנוצר תועיבש 
ואית עצמ ונל איצמהל ןידע םילגוסמ הלא ןיאש 
םינוירטירק רוזגל היהי ןתינ וחוכמש ןתיא יטר 
אוהש המ ןיב םירדגומה םימוחתה תא וותיש 

."תורפס" ונניאש המ ןיבל "תורפס" 
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.ב 

תארקל תרתוח תיטרואיתה היגוסהש תעב הב ךא 
לש ןדידל יכ המוד ,ילאידיאה הנורתפ תאיצמ 
הדימב יתורפסה השעמה עבק תונוש תויורפס 
תימואלה תורפסה לש היתולובג תא תיטננימוד 
איה תילגנאה תורפסה לש המגודה .הנותנה 

בדה :הב אקוד זחאינ ךכיפלו ,רתויב תקהבומה 
םע לש וחור-ירפ איהש תורפסב םירומא םיר 

יפרגואיג םוקמבו תחא ןושלב התווהתנ רשא דחא 

תופיצר לע רומשל הליכשה וז תורפס .עובק 
םירנא'זה לש םשושיא ךות ,רודל רודמ תיתריצי 
,המרדה ,סופאה ,הרישה - םייזכרמה םייתורפסה 

התוול תיתורפסה האירבה .רצקה רופיסהו ןאמורה 

לש תיטאופ הביתכ ידי לע ןה יתטיש ןפואב 
תרוקיב ידי לע ןהו ,םתריצי תודוא לע םירצוי 
ןיב הניחבהו השרפ ,החתינ רשא הרע תיתורפס 
תדימ תא תיברימ הדימב וחתיפ הלא .ערל בוט 

תחאכ םיארוקהו םיבתוכה רוביצ לש תועדומה 
תורפסה הגראנ ךכ-ךותמו ,יתורפסה השענל סחיב 

ואה לש תיתוברתה המקרה ןמ ילארגטניא קלחכ 
תיתורפסה הביתכה לש הימוחת .תילגנאה המ 

סיהה תיתורפסה הביתכה ןמ לידבהל ,תיטיתסאה 
םיריהנ םדועו ויה םיריהנ ,תיפוסוליפה וא תירוט 

!הילגנא תוברת לש היליבשב ךלהמש ימ לכל 
ןהינימל תוילגנא תויגולותנא יכרוע יכ םאו 
וא ליילרק םא הלאשב טבלתהל ןיידע םייושע 
פס" לש הרדגב םיאבה םיבתכ ודימעה ןיקסאר 
לש היביכרמ רקיע לע ירה - ואל םא "תור 

.ןיררוע טעמכ ןיא תילגנאה תיתורפסה תשרומה 

ג 

תורפסה לש התלחנ ,וננובאדל ,הניא וז תוריהב 
תוברת לש ןפודה-יאצוי העבטו הלרוג .תידוהיה 
םידימעמ ,לארשי תורפס לש הז ללכבו ,לארשי 
ריהז ןויע בייחמה בכרומו ךבוסמ םינינע בצמ 

תונורתפ תאיצמל ןויסנו ןותנה רמוחב לוקשו 
ינב .היעבה לש התרתהל םיילאנויצנבנוק-יתלב 
התארקלש היוצרה הירואיתה םא אוה קפס הז ןוד 
ורפסל םושיי-תב חרכהב היהת ןרוו קלוו םירתוח 
עבותה ונימב דחוימ ןמונפ רדגב איהש ,ונת 
תורפס .ולש ויתודימ תא תמלוה אהתש הכלה 

ואיג םוקמב אלו תחא ןושלב הרצונ אל לארשי 
יצרה .תחא תוברת לש הרשקהב אלו דחא יפרג 

,תורודה ךשמב המייקתנ אל תיתריציה תופ 
,םקלחב ,םניה ווהתנש םייתורפסה םירנא'זהו 
ךא ,םייסאלקה םייתורפסה םירנא'זה ןמ םירוזג 
לש תידוחייו תירוקמ הדלות םניה רכינה םקלחב 
צויה לש םמעטמ תיטתסאה הביתכה ןה .ונתורפס 

יממ ונהנ אל תיתורפסה תרוקיבה ןהו םמצע םיר 

לש םקלח-תנמ ויהש דמעמה ןמו תוירופה תד 
.לשמ ךרד ,תילגנאה תורפסה לש הימוחתב ,דלא 
אל המצעשכל תיטיתסאה תיתורפסה העדותה 

בדהו ,ונתוברתב יזכרמ םוקמ ,בור יפ לע האלימ 

מא,ד לש !היתוחולש רתיל סחיב ףא םיפקת םיר 
תורשקתמ ,ינמודמכ ,ישרש ןפואב .תופיה תויונ 
תוברת לש דוסיה-תדבועל ונייצש תועפותה לכ 
הריציהו חורה ייולג תיברמ לש םתטיבנ : לארשי 
ובעש" הז ללכבו ,תיתדה השרומה לש המוחתב 
יתסא" חרכהב םניאש םיכרצל תורפסה לש "הד 

."םייט 

הרומת הללוחתנ ןהב ,תונורחאה תואמה יתשב 
ובו ,ונתורפס לש התוחתפתה תודלותב המישרמ 
התשרומב תיביסנטניא תונינעתה הררועתנ ןמזב 

בעה תורפסב ןויעה רבגתנ - לארשי-תוברת לש 
.תידוהיה תורפסה לש ךוותה-דומע איהש ,תיר 
פסה תרוקיבה לש התוללכתשהו התובחרתה דצב 
לש הייוליג ביבס יתורפסה רקחמה לשו תיתור 
בל-תמושת התנפוה ,השדחה תירבעה תורפסה 
- םייניב,ד-ימי תורפסלו המודקה ונתורפסל הבר 
תורפס" עוצקמה לש ויתוישא תא וחינה הלאו 
יעדמ" לש תויאדו,ד תוחולשה תחאכ "תירבע 

לכב יזכרמ םוקמ שפות רומאה עוצקמה ."תודהיה 

ומוקמו ,ןוכיתהו ידוסיה ,ץראב ךוניחה יבלש 
יחה תוכרעמ רתיבו תואטיסרבינואה לכב ונריכי 

תואטיסרבינוא לש ןתדיל רחא בקועה .הובגה ךונ 
לחמה יכ הדבועב ןיחבי ןורחאה רושעב ץראב 
תוצצה תונושארה ןמ ןה תירבע תורפסל תוק 
,הליחתמ הטיסרבינוא לכ לש ימדקאה ףונב 
דקומ תווהמ הלא תוקלחמ יכ חיכומ ןויסנהו 
אקוד ואלו - םידימלת לש לודג רפסמל הכישמ 
יבתכ .הלכלכה וא הקיטמיתמה לש ןתמיא לשב 
תירבעה תורפסה לש הינינעב םיזחואה תע,ד 

יוביר דצב ,תונורחאה םינשב טלוב ןפואב וברתנ 

תע -יבתכב םימסרפתמה הז אשונב םירקחמה 
והל תוברמ םירפסה-תואצוה .רתוי יללכ םנינעש 

ינינעב תוסמ לש תופוסאו םירקחמ רואל איצ 
רקיעב ,ץראל-ץוחב ףאו ,היתורוצל תורפסה 
דוע תונורחאה םינשב וספדנ ,תירבה-תוצראב 

הדימב םיפקשמ הלא .םוחת ותואב םירפס דועו 
רכומ עוצקמ "תירבעה תורפסה" תויה תא הבר 

הלכשהל תודסומ לש לטובמ אל רפסמב לבוקמו 
סומב אקווד ואלו ,תירבה-תוצרא יבחרב ההובג 

.םיידוהיה תוד 

ה 

תירקחמה הנוכמה לש הילגלג : רבד לש ורוציק 
תירבעה תורפסב האצומש תיל"ומה-תימדקאה 
הניליפצסידה יכ המודו ,בטיה םינמושמ םיאצמנ 
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יפאמ - החטבב תעעונתמ ,יסחי ןפואב ,הריעצה 
אל תררועתמ ךכ םושמ אקודו .לודג רואל הל 
ןונגנמה יכ הדבועה חכונל הלודג ההימת תחא 
לש הינינעב לפטמה לודגה ירקחמהו ימדקאה 
ןפואב דדומתהלמ הכ דע ענמנ לארשי-תורפס 
תאו הנוביל תא תעבותה דוסיה-תלאש םע רישי 

המ"ו ,טרפב - "תירבע תורפס תאז המ" : הנורתפ 

ףונב תוננובתהה .ללכב - "תידוהי תורפס תאז 
לע) ץראב תירבע תורפסל תוקלחמה לש ימדקאה 
(רתוי רחואמ דומענ "תידוהיה תורפסה" תיגוס 

לש היתולובגל סחיב תוריהב-יא תמייק יכ חיכומ 
ורדעה טלוב דחא דצמ .הנודינה הניליפצסידה 

פסל תויטננאמיא ןהש תויגוס המכב ןוידה לש 
תעבונה תוליפכה תרכינ רחא דצמו ,תירבעה תור 
אוה יעבטה ןמוקמש תורחא תויגוסב ןוידה ןמ 
ךבס :ןבומ .תודהיה-יעדמ לש תורחא תוקלחב 
תעיבקב הכורכה הקיטמילבורפה םצעב ורוקמ הז 
סיד תרוסמ רדעהבו ןוידה טקיבוא לש וינויפא 
ךבס ךא ."תירבעה תורפסה" םוחתב תיראנילפיצ 
בייחל רומא אוה :וזמ הריתי - רתופ ונניא הז 

םע תומיע ידכל אובל עוצקמב םיקסועה תא 
תהל רותחל ,הנקנק לע תוהתל ,תאזה אישוקה 

.השעמל הכלה ןוידה תונקסמ תא שממלו ,התר 

ו 

דקפנ דציכ ,הנושארבו שארב ,איה הלודג ההימת 

בעה תורפסב ןוידה תרגסמב ך"נתה לש ומוקמ 
רקח לש םויקה תקדיצב קפס ליטהל ןיא .תיר 
יעדמ תרגסמב יאמצעו דרפנ עוצקמכ ארקמה 
אצמיי דציכ רעשל השק תאז םע דחי ךא .תודהיה 
,ונממ רדענ רשאכ םלש תירבעה תורפסב ןוידה 
רומה לש רוקמבו תיתשתב ןויעה ,יתטיש ןפואב 
תינכתב יתנייע הנורחאל .ונלש תיתורפסה תש 

תחאב תילגנא תורפסל הקלחמ לש םידומילה 
פהלו ,תירבה-תוצראב תועודיה תואטיסרבינואה 
ךרענ הנורחאה םידומילה-תנשב יכ יתאצמ יתעת 
ילגנאה ך"נתב ןויעל ולוכ שדקוה רשא סרוק 
טניא קלחכ גצוה רשא ,סמיי'ג ךלמה תסריגב 
,ינאו .תילגנאה תורפסה לש תשרומה ןמ ילארג 
הקלחמה לש התרוק לצב תובר םינש יתיליבש 
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תירבע תורפסל 

יל ןמדזנ אל םינש ןתואב ןכש ,האנק יתאלמנ 
לש דחא קרפב וא ,דחא םיליהת רומזמב קוסעל 
ךותמ קרו ךא יתעגה הדיקעה רופיס לאו ,האובנ 
לופיטה .ומצע חכמ אלו ןונגע יבתכב וילע זמרנש 

עבטמ ,ררועמ ך"נתה לש םייתורפסה םיטקפסאב 
,םהש - םיישק לש תבכרומ תכרעמ ,םירבדה 
םייגולודותמ םקלחבו ,םיישפנו םיינחור ,םקלחב 
תהה ןמ ונידי תא תופרל הלאל לא ךא .אדירג 
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.ך"נתה לש םייתורפסה ויכרע םע הצוחנה תודדומ 
ושענש םינינעמה תונויסנה ןמ םינש ךא ןייצל 
סוארטש גיודול הירא לש וינויע :הז ןודינב 
הריש תרותב םיליהת ירומזמ המכ לש םתניחבב 

ןועבר יפד לעמ הלעו םקש בקונה ןוידהו ,תיריל 

,יארקמה רופיסה לש וביט תלאש ביבס "תורפסה" 

מגודה ןיא .עבש-תבו דוד רופיסב תוזכרתה ךות 
אשה גוס לע עיבצהל ידכ אלא תואב הלאה תוא 

םיטקפסאב ןוידה תרגסמב לואשל ןתינש תול 
תרכהב ןהב תוארל ןיאו ,ך"נתה לש םייתורפסה 
תא רוזגל שי היפ לעש תילאידיאה תינבתה תא 

ובס םאו .יארקמה טסקטב יטיתסאה ןוידה תרוצ 
תכסמב ך"נתה םקרתיש אוה ןידה ןמ יכ ונא םיר 

בטיה לוקשל ונילע הבוח ,תירבעה תורפסב ןוידה 
לש היתורזג רתי לש תויטנאוולרה תדימ תא םג 

ןיב וללכנ אל רשא המודקה תירבעה תורפסה 
.ארקמה ירפס ד"כ 

ז 

תב הריציהו תיארקמה תורפסה לש דסמה ןמ 
עוספל תירבעה תורפסב ןוידה לע איהה הפוקתה 
אקוד יכ המודו .תידומלתה הדגאהו שרדמה רבעל 

התנק תירבעה תורפסה לש היתודלותב וז השרפ 
חמה לש םידומילה תוינכת תרגסמב התיבש הל 

.ההובג הלכשהל תודסומב תירבע תורפסל תוקל 
םיניידמהו תורצויה םילבלבתמ םיתעל ,םנמא 
"הכלה" ןיבש תולובגה תא םיצוח וז היגוסב 
רקיע אוהש המ תא ריכזהלו רוכזל ילבמ "הדגא"ל 

לע-ףא .ול לפט אוהש המ תאו "יתורפסה" ןוידל 
דוקשי תירבעה תורפסה רקחש אוה ךרוצ ןכ-יפ 
קהבומ טננופמוק םהש ,הדגאהו שרדמה יכבנ לע 
וסמ ןוימד-יוק םנשי םא םגו .לארשי תורפס לש 
לש וז הניפ לש הקיביטומהו תוינבתה ןיב םימי 
אוה בר ןיידע - םימעה תורפס ןיבל ונתורפס 
"רנא'ז"ב ןוידה עבות ךכ ךותמו : דחוימהו הנושה 
אמיא םהש ינשרפ השעמו תיטרואית הכלה הזה 

תורפסה לש ןפודה אצויו ידוהיה יפואל םייטנג 
.תידומלתה הפוקתב תירבעה 

קה ,ירבעה טויפה תא םג ןייצמ ירנא'זה דוחיה 
טויפה םג ךכ הדגאהו שרדמה ומכ .רחואמהו םוד 
םג ירהש ,"תונמאה םשל תונמא" רדגב היה אל 
.יתדה ןחלופהו דומילה יכרצל דבעושמ היה אוה 

ראה לש ותויזכרמ רכינ ןפואב תטלוב וב םג ךא 
ושח הילוח טויפה הווהמ וחוכמש ,יטיתסאה ןוג 
יתורפסה יוטיבה תונמא לש היתודלות ףצרב הב 
רקחל ןוכמה לש הרעה תוליעפה .לארשי םע לש 
,ונל הלגמ רשיילפ ארזע לש ותגהנהב טויפה 
תורפסה לש הרשעו הפקיה תא ,םירקבל םישדח 
םייתרוקיבה םירקחמהו ,תירבעה תיגרוטילה 
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כרומ תא לילעב םישיגדמ .דלא םייוליג םיולמה 

רכומה המוקמו .וז תורפס לש תיתונמאה התוב 
דוע תירבעה תורפסה לש ירוטסהה הניינבב 

.תואבה םינשב ותזוחא תא ביהרי 

ח 

תירבעה הרישה דחוימבו ,םייניבה-ימי תורפס 
ורפ ,דרפס יזכרמב םינש תואמ ךשמב החמצש 

ירקוח תא הקיסעמ ,תורחא תויולגו הילטיא סנב 
ףאו ,לארשי תמכח ימי זאמ תירבעה תורפסה 
*יחהו רקחמה לדוגא דצב בקע םידעוצ וז םוחתב 
יתרוקיבה ןויעהו ןיידע זונגה רמוחה לש ףוש 
ימי תריש לש התללכה .ףשחנש המב יטילנאהו 
תירבעה תורפסה לש ןונאקה תרגסמב םייניבה 
,תקולחמב היונש םלועמ ,ינמודמכ ,התיה אל 
תעפוהב הדחיתנ ונתורפס תודלותב וז השרפ ןכש 
םשל תונמא"ל תיטיתסאה היטנהו ינוליחה דוסיה 

השדחה תורפסה לש הרקיעב ןידה אוה ."תונמא 
ורחאה םינשה םיתאמב השבגתנו התווהתנ רשא 

ירבעה יתריציה סוינגה ררחתשנ ןאכ םג : תונ 
תיתדה תשרומה ,הארוהה תורגסמ לש ןלועמ 
העפשהה ינפב החתפנ תירבעה תורפסהו ,ןחלופהו 
תרישש םשכ - ברעמה תוברת לש תיתורפסה 
לש םייטיתסאה היכרע תא הלכע םייניבה-ימי 

םיעגמה ורשפא התע ןכ זאכ .םאלסיאה תוברת 
תורפסה לש השושיא תא הלאה םייתוברת-זיבה 
ךלהמ - המצע םשל תאשינה תורפסכ תירבעה 

.םייניבה-ימי םרטב ונתורפסל ורקיעב רז היהש 

ט 

ונלש תיתורפסה תשרומה לש ףוטחה רוקיסה 
תא - םיינורקעו םייללכ םיוקב - תוותהל דעונ 
ןמונפכ תירבעה תורפסה לש היתולובגו הימוחת 
תוינושאר תורעה .תירקחמ הניליפצסידכו יתוברת 
תאז םע ךא ,שודיח ןהב ןיא ולא תויראטנמלאו 
ןונאקה שוביגל דע ךרדה הכורא דוע יכ רורב 
תא ךירעהל השק .תירבעה תורפסה לש םלשה 
אל ןיידעש ברה רמוחה לש ותוהמו וידמימ 
אל וא םסרפתנ אל וא ארקנ אל וא ,ףשחנ 
פסה לש היתומצעמ םצע תווהל יושעה - רקחנ 
לש המוחתב ףא םירומא םירבדהו .תירבעה תור 
הירוזאמ םיבר דועש ,השדחה תירבעה תורפסה 

דקש ןושרג לש םינורחאה וייוליג .לפרעב םיטול 
רגתא ךא םיוהמ השדחה תעב תירבעה המרדה לע 

"תושוטנ תוקלח" ןתואב רופחלו בושל ונלוכל 
וקיב לש התיוז-ןרקב תוחוכש ןדוע המ-פושמש 
וז תידומילו תירקחמ הכרעמ םג .תורפסה-תר 
תרדגהו הידעי לש הרורב העיבק ,ןבומכ ,תבייחמ 

,ך"נתה .הנינעמ ונניאש המו הנינעמ אוהש המ 

,תיגרוטילה הרישה ,תידומלתה הדגאהו שרדמה 
- השדחה תירבעה תורפסהו םייניבה-ימי תריש 

ודימו הפקיה ,המוחת תא םיעבוקה המודמכ םה 
הדש יוצמ הז םוחתב .תירבעה תורפסה לש הית 

בעה תורפסה רקחמ לש הייארה-בחרמו הלועפה 
ןאכו ,לבא .םיעודיו םילבוקמ םירבדהו - תיר 
םאה - וננויד לש יתייעבה חטשל םיעיגמ ונא 

פסה ןקוידה לש וידמימ תיוותה תא ונמלשה ךכב 

ינל הנקסמ םידקמ ינירה ן ונלש ימואלה יתור 
השיגהו הדמעה התוא !ואלב הנועו היקומ 
יטחב וננוידב ונתוא תובייחמה תויתרגש-יתלבה 

- המצע תירבעה תורפסה לש תונושה היתוב 
םע דדומתהל םיאב ונאש העש םג ונל הנשרדית 

פסהש ,לארשי תורפס לש רתוי בכרומה ןמונפה 
םא ,היתוחולשמ תחא אלא הניא תירבעה תור 
םע לש תדחוימה הירוטסיהה .ןהב תיזכרמה םג 
התורפסו לארשי תוברת לש ךכ ךותבו לארשי 
ירקב ינאכימ שומיש תושעל ונל תרשפאמ הניא 
וניערש ךותמ ונילע םילבוקמה םיידותמ םינוירט 
תויורפס ןיב תלבוקמה הנחבאה .םירז תודשב 
- ןושלה לש יאדוה ןוירטירקה יפ לע תוימואל 
"תינמרג" ,"תיתפרצ" ,"תילגנא" תורפס :ירק 
העשמ ןיטולחל תיטנאוולר יתלב הניה - 'ובו 
הירוטסיההש םשכ .ונתורפסב ןודל םיאב ונאש 
הירוטסיההו ,תחא הירוטירט העדי אל ונלש 
רת םימילקאב התווהתנ ונלש תילאוטקלטניאה 
תנ ונתורפס םג ךכ - הזמ הז םינוש םייתוב 
.הברה תונושלב אלא ,תחא ןושלב קר אל התווה 

.ינשרד תרמוא העפותהו 

י 

תודוא לע הברה םינש ינפל ןדס בד עירתה רבכ 
,ונלש תיתורפסה תשרומב תמצמוצמה ונתשיפת 

ןויע .תוריפ ןיידע ואשנ אל וירבד יכ המוד ךא 
הלגמ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןותנשב 
יעדמל הטלוקאפה תרגסמב יכ ,לשמ ךרד ,ונל 
דצב "תירבע תורפס"ל הקלחמ תמייק תודהיה 
רופמה ןמ אוה רבדהו ."שידיי תורפס"ל הקלחמ 
ירהש ן וינעה ךרוצמ איה וז הדרפה םאה .תומס 

וללה תויורפסה יתש - ינושלה ץיחה ףא לע 
הימוחתב וחמצ ןהיתשו ,דחא םע לש וחור ירפ ןה 
תוביסנבו תינחורהו תיתוברתה תשרומה התוא לש 

םימוחתב יכ ונילע לבוקמ .תוהז טעמכ תוירוטסיה 
םיבר םייתורפס םיללח שידיי תורפס האלימ םיבר 

לש הדמעמו ,תירבעה תורפסה הירחא הריתוהש 

עיגהל וז תורפסל רשפא לוח-ןושלכ שידייה 
תירבעה ןושלב םיירשפא-יתלב ויהש םיגשיהל 

קלוח ןיא .בתכה-וושלו שדוק ןושלכ התרוסמ לשב 

ושמו םירפסמ הדימעה שידיי תורפסש ,ךכ לע 
םירפוס טעמ אלש המוק-רועיש ילעב םירר 
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רכינ קלח יכ דוס הז ןיאו .וב םיאנקתמ םיירבע 
יתשב ובתכ השדחה תעב םיירבעה םירפוסה ןמ 

לש תיסאלקה המגודה לא .דחי םג תונושלה 
אל םא תורשעל תואמגוד דוע ףרצל ןתינ ילדנמ 
ההימת תררועתמ הלאה םירבדה רואל .תואמל 

תיתורפסה תשרומה תא ןיבהל ןתינ םא ,הלודג 
דודיב םידדובמ ונאש העש התומלשב תידוהיה 

תורפס רקחו תירבעה תורפסה רקח תא ינוציח 
.תודרפנ תונילפיצסיד יתש ויה וליאכ שידיי 
תמרוג דבלב עבטמה לש דחא דצ לא הצצהה 

תונע לוק ירהש .יתורפסה וננקויד לש ותוויעל 
התולד רבדב םיתעל םיעימשמ ונאש השולחה 

ורוקמ - "תירבע תורפס ןיא" - ונתורפס לש 
הלוכ תכסמה תא תנחובה הביטקפסרפ רדעהב 
פסב "הטיסרבינוא רגוב" לש ודידל .התומלשבו 

פות רגנאמו םכילע םולש ,ץרפ ןיא תירבע תור 
ירבעה יתורפסה רובצמב םוקמ והשזיא םיש 
הטיסרבינואב וידומיל תונש שולש ךלהמב רגאש 

רותמ האירקמ ורתונש םישולק תונורכז איצוהל 
קפס ןיידע שי םאה .ןוכיתה רפסה-תיבב תמג 
תיתורפסה העדותל הלא לש םפוריצש ונבלב 

- רנרבו קילאיבו ,ןונגע דצל - ונלש תימצעה 
ונתורפסל תשדוחמ הכרעהו שדח סחי דילוי 

ז תימואלה 

א"י 

פסב ןויעה לש וכרד הדרפנ םעט המ עדוי יניא 
אמש .שידיי תורפסב ןויעה ןמ תירבעה תור 
אמש .עדונה "תונושלה ביר"ב לוציפה לש ורוקמ 
לארשי תוברת לש תוגייתסהה ןאכל הבברתשנ 
יא חרזמב תידוהיה הרייעה תשרוממ תשדחתמה 

תעידיב הלולתה הדיריה העיפשה יאדו .הפור 

ינמוד ,ךכ וא ךכ .ריעצה רודה ברקב שידיי-ןושל 

ףארגומסיסה לש וינמיסב ןנובתהל קימענ םא יכ 
העשה הפי וישכע אקוד - ונלש יתוברתה 
גג תרוק תחת הלאה תוחולשה יתש תא דכלל 
חאה םינשב לחש הנפמב תובר רבוד רבכ .דחא 

ןאכ אלו ,הרייעה תשרומ לא וניסחיב תונור 
ידל אוה רקיעה .םירבד ךכ לע ףיסוהל םוקמה 
תירבעה ,תידוהיה תורפסב בלושמה ןויעהש ,ונד 
עוציב-רב אוהש יתוברת דעי וניה ,תידייהו 

.לארשי תנידמ לש תיתוברתה תואיצמב 

ב"י 

הנקויד טוטרשב ,עירכמו ,ףסונ דעצ ונישע תאזב 
אל ןיידע ךא .תידוהיה תורפסה לש םלשה 
ןידה ןמ - שידייה דצב :ולוכ עסמה תא ונמלשה 
םיטקלאידב םג תיתורפס תשרומב ןייענש אוה 
רהל ונילע דועו .ונידאלה תמגוד ,םירחא םיידוהי 

תורפסה לש הילודיגב ןנובתהלו לגעמה תא ביח 
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ןאכ .תויברעמה תונושלה לש ןמוחתב תידוהיה 
םוחיתהו רתוי בכרומ ןוידה השענ ,םירבדה עבטמ 
ודמהו רתויב תיראלופופה המגודה .רתוי ךבוסמ 
תידוהיה תורפסה איה וז היגוסב רתויב תרב 

פוס לש הרובחב רבודמה .וננמז-תב תינקירמאה 
,ולאב לוס םה רתויב הב םיעודיה) םיידוהי םיר 
ןוויג הב שי ךא ,דומלמ דראנרבו תור פיליפ 
יתב תזחוא םתביתכש - (יתוכיאו יתומכ ,לודג 
תידוהיה "היווח"ב ,ידוהי יווהב ,תידוהי הקיטמ 
הנניאש ןושלב איה תישענ יכ םא - יבקע ןפואב 
הביטחה לש הפוריצ .תילגנאב :ירק ,תידוהי 
לש הנויד םוהתל היתומודו תאזה תיתורפסה 

לע לבקתמה דעצכ הארנ "תידוהיה תורפסה" 
תוריהזב השעייש ןידה ןמ הז דעצ ,םרב .תעדה 

ידכל עיגהל םייושע וגא ןכ אל םאש - הבורמ 
ץמש וב שיש ידוהי רפוס לכב תוארלו דרוסבא 
ןמ קלח - אקפק חסונ - תידוהיה תשרומה ןמ 
ץמאמ תושעל שי .תידוהיה תורפסה לש תרוסמה 

דוע דיפקהלו ,ינדפק חרואב הכלהה תא חסנלו 
תוישעמ תונקסמ הנממ םירזוג ונאש העשב רתוי 

והיה תורפסה לש הלהקב םיאבה םירפסל סחיב 
לבא .םוחתל ץוחמ םירתונה הלאל סחיבו תיד 
תא תופרל היעבה-ךבסל הל לא הז ןודינב םג 
דדנו רקענ רשא ידוהיה יתורפסה סוינגה :ונידי 

,תרחאל תחא תוברתמ ,התוערל תחא הירוטירטמ 
תידוהי תורפס דימעה - התוחאל תחא ןושלמ 
תונושל ןקלח ,הברה תונושלל הלצפתנ רשא תחא 

הכרעהו .תוידוהי ןניאש תונושל ןקלחו תוידוהי 
רומו הפקיה אולמב ונמצע תורפס לש תיטנתוא 
תאו םלשה ןמונפה תיאר תא תבייחמ התובכ 

.וייוליגמ דחא לכ םע תינויעה תודדומתהה 

ג"י 

הנקסמל ליבוהל תורומא וללה תויללכה תורעהה 
ינואב "תירבע תורפס"ל תוקלחמה :תחא תישעמ 
,יללכ תיב-קדב ךורעל תובייח ץראב תואטיסרב 
הנויד ימוחת לש תשדוחמ הניחבב לחי רשא 

םימוחתה תבחרהב ךישמי ;תירבעה תורפסה לש 

תרגסמב תופסונ תוידוהי תויורפס לש ןתללכהו 
תורפס"ל תוקלחמה לש ןנוניכב הלכיו ;ןוידה 
."תידוהי ת ו ר פ ס " ל תוקלחמב "תירבע 
יוצר םלוא ,הליל ןיב ללוחתהל בייח רבעמה ןיא 
תוינורקעה תולאשה לש ןובילהו ןוידהש אוה 
ודירטי ואצוהש תונקסמה לשו ןאכ ונילעהש 
לש הנויבצב יונישה .םדוק תחא העש ונתוא 
הקלחמה לש ךכ ךותבו תימדקאה הנילפיצסידה 
דא הערכה רדגב ,ידידל ,1ניא תיאטיסרבינואה 
הנושארבו שארב יהוז .אדירג תיביטארטסינימ 

הערכה - הנושארה הלעמה ןמ תיתוברת הערכה 

.תכל תוקיחרמ תויכוניחו תוירקחמ תוכלשה הלש 
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הבחרו הקימעמ ,השדח היארב םירומא םירבדה 
הגצוה המ םושמ רשא ,לארשי תורפס לש רתוי 

ילפיצסידה רתי ןיב תגרוח-תב ןיעמכ תחא אל 
,דומלתה ומב - לארשי תמכח לש תויסאלקה תונ 
השיג .ארקמה רקח וא תידוהיה הירוטסיהה וא 
,תיקלחה ,תמצמוצמה תולכתסהה ןמ העבנ וז 
רשא ,"תירבע תורפס" גשומב המילש-יתלבה 

טומ הכרעה לש תלטובמ אל הדימ הירחא הררג 

מל רשאב םיארוקו םידימלת ,םירקוח דצמ תיע 
בתנ םא .תיתורפסה ונתשרומ לש תיתימאה תוה 

והיה תורפסה" לע הקזח ,תאזה השיגה ןמ רע 
היכבס ,הרשע אולמב ונלוכ יניעל הלגתתש "תיד 

תויזכרמה תוחולשה תחאכ - התמוק רועשו 
.לארשי תוברת לש רתויב תונינעמהו 

יקסמרבא ד"י 

םרזה דגנ םיחושה לע 

םירפס יתיאר ז היצזיליביצל םידוהיה תמורת 
צאזיליביצל םידוהיה תמורת" םניינעש םיבר 
תומושרו תויפארגויב םבור הלא םירפס ."הי 

.הבורעת-לש-גולאטאק ןיעמ ,תויפארגוילביב 
םיקוחר לע חומשל יושע ינא ןיאו ,השעא המ 
תיברה" .תעדה-חסיהב "םיבורק" יל ושענש 
יה תקיז לע יכ ."החמשה תלדגה אל יוגה 
אל םתודהיל הלאה םיילנויצאנרטניאה-פידוה 

םלועל םתקיז לע ינא דמול םלוא ,רבד עדא 
.םייוגה-תוברתבו םייוגב םתולת לע .םייוגה 

ונמרת וליאכש וז המורת אלא ,דבלב וז אלו 
החיקל אלא ,המורת הניא היצאזיליביצל הל 
ןתינש לככ ,הברה ונחקל םולכ ונתנ אל .הנממ 
שמ רתוי וחקלש םיחקולה ללכבו .תחקל ונל 
,םילודגה-לודג ,דיורפו ןייטשגייא םג ונתנ 
יפל .תויראה-בוגבו תוירא הבוגבש תויראה 

,הוכפהו ואצמ הרעק .ןכומה לא ואב םה םגש 
.םלועה-תומוא םהל וניקתה הרעקה תא לבא 

תאו תואטיסרבינואה תא ודסי םלועה תומוא 

תמ םיעדמה ויהו .הארוההו-ךוניחה תוטיש 
— "!םייוגב המכח שי" — ,םיכלוהו םיחתפ 
תפתה-ורדב םילודג םידממל ועיגה רבכשכו 
רקב וזחא ,םהילא םידוהיה םג ופרטצנ םתוח 
.םייוגה ,םה ונבש תוברתה-ילכיהו עדמה-יתב תונ 

לודג ,םייוגב םמש לודגש םידוהיה :יאדו 
חתפתמ עדמה היה םהידעלב ףא לבא .םלעפ 
םיעבונ םישודיחה .םה ועיגהש המל עיגמו 
יוגה ןוטוינ .ותוחתפתה םצעמו עוצקמה םצעמ 
יספהו תירטאיכיספה .ידוהיה ןייטשנייאל םדק 

עסנש ,דיורפל ומדק םייוגה דוסימ היגולוכ 
ימכח תא שמשלו םש םלתשהל התפרצ 

.םקראמל םדק טנוק .עוצקמה 

.תינרדומה תוברתה-ילליחמ םה םידוהיה אל 
אל .הולדיג םה אלו התוא ורה םידוהיה אל 
.ויתלד וביצה םה אלו עדמה תא ודסי םידוהיה 

.םתרדה היצאזיליביצל וז םתמורת לע אלו 

,איה תדהא םלועל םידוהיה ומרתש המורתה 
.תורפס לש המורת אלו עדמ לש המורת אל 
הנומאה תא יכ .תד םייוגל םהלשמ ונתנ םידוהיה 

.תודהיה ןמ החמצ תורצנה .םהל ונתנ 

דע ותוחדל ףיסונו ושי תא וניהד ונא :ירב 
תולבוקמ ןהש יפכ ,ושי-תומדו ושי-תד .םלוע 
רוחאל הגיסנ םושמ ןהב שי ,תירצונה הייסנכב 
לכ .לארשיו השמ תד לש אלפומה הגשיהמ 

תדו ,תדה לש התומד טועימ איה תד-תשנאה 
םש רשא םוקמה ריא השגנ אל לארשיו השמ 
לטונמו םורמ ,לכה ןמ הלעמל אוה 'ה :'ה 
ורצ םירצונה וליאו .לכהמו לכה לע בגשנו 
לארשי יהולא 'ה .רבחתמ םדא לש הרוצ ול 

לבא .ול רבעמו םלועהמ טשפומ ,אוה ודבל 
שממ ףתוש והואשע ,םדאב ותוא ולביתש םייוגה 
םיחפט ויתומצע וררג ,תמיוסמ תישונא החפשמל 

.הטמל הברה 

אוה םלועל לארשי םע ןתנש הז ןתממ לודגו 
םרזה-דגנ החוש ,ןוכשי דדבל םע "ותויה םצע" 
.המודקה ושפנ לע דמועו היצאזיליביצה-לש 
.הלודגה ןמ שי לארשי םע לש וייח םצעב 

.תירסומה העיבתה ןמ 

םידוהיה תמורת לע םיבר םירפס ינפל הנה 
םירפסה לא יניע אשא ינא לבא .היצאזיליביצל 
םמצע םהלש היצאזיליביצל םידוהיה תמורת לע 

תונשקעה לעו ,תיללכה היצאזיליבצל םתורז לעו 
הרייעה ,תידוהיה הרייעה ,"הרייעה" לע ,תידוהיה 
לא ונמעמ וכלהש הלאכ םג הנממ אצומ התאש 

רתויבו ,שידיי תורפסב רמול ךירצ ןיאו ,םייוגה 

יקסבוחינרשט תא איצוהל ילב) תירבעה תורפסב 
תומצעתהה תדוקנ השוריפ - הרייעה .(הז ללכמ 
םרזב םיחושה םידוהיב הברה ןיינעתא אל .ונלש 

.םרזה דגנכ םיחושה רקיע יל .וב םיעלבנו 
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