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! nwunתובוגת

רבד רומאל ,רקיעה ןמ ותעד תא חיסהל
תומחלמ שיאכ רקבמה
קתה ןורעל ,תינואג האווסה ןותמ וכופיהו
.א
הז
יצחכ
דמע ןורימ ןד ספותש רוד
תא דיחפהל ידכ .תחא-תבב ףרועו-חצמ-תופ
הרייראקה תישאר זאמ .ונתורפס הדשב הבושח הצריפ לכ לע ערתסמ אוה חור ץמואב ארוקה
תוריהמב םדקתה אוה תורפס רקבמכ ולש לש ודובכ לע ןגמ אוה חור ץמואב .ירפסב
תירבע ,הזורפו הריש :םיבר םיריצב תררחסמ

.לייווצרוק ךורב

אוה .היתפוקת לכב השדחה ונתורפס ,שידייו
אוה ןורימ לש וחור ץמוא .תורעתהה )5
םייאמדאקאה םייחב דבכנ םוקמ ומצעל שבכ דומע לכב ץבשמ אוה ,לשמל .םישרמ תמאב

.ץראב
ןמ םהש ןיב ,םירפסו םירפוס לש םיבר תומש
םלועמ וחקלנש םילמב הנווכב יתשמתשה חפנל עדוי ןורימ .ןיינעה ןמ םניאש ןיבו ןיינעה
איה תרוקיבב ןורימ לש וכרדש ינפמ ,אבצה ,אלמ הפב הדומ ינאו( ולש תקדוצ תרוקיב לכ
רחב אוה הנורחאל .תומחלמ שיא לש ןרד
וניא ארוקהש דע )וירבדב קדצ םעפ אל שיש
ןומע לע ילגנאה ירפס תא ותמחלמ דעיכ הפשב קלוח אוהש תואמחמה תא עומשל לוכי

,לולאיבא ,ד—ג תרבוח ,ז"כ ןרכ ,םינזאמ(

.הפר הכ

םושמו .הריהזמ תיברק השיג ותשיגו ),ח"כשת
,שוביכהו ןוחצנה רחאל .ןידה קודיצ )6
םייתרוקיבה ויסיסכטל ןורחאה ןברקה ינאש ןורימ קידצמ ,בצק ידיכ םדב תולאוגמ וידישכ
,ינממ םיבוטו םילודג ופיקתהב םג טקנ אוהש
,תירוטסיה הניחבמ ,ןיינעמה ןועיטב וישעמ תא
םלושמו ,גרבדלוג האל ,יקסנולש םהרבא ומכ
".ןכוסמ" היה ביואהש
— ןנוגתהל יל רתומש ינמוד ,ל"ז רנכוט
יסרא ןכ לכ היה רקבמה לוקש ינפמ דוהיב ירבד תא טורטורפב םיגדהל יל השקי .ב
.ישיאו
ינפמ ,ירפס לע ןורימ לש ורמאמ ךותמ ל"נה

ייפואה תונוכתה תא הנושארב תונמל יאדכ
,ץראב םיאצמנ ירפס לש דואמ םיטעמ םיקתועש
ןחסננ תוריהב רתילו ,ינורימה רמאמל תוינ לש ורמאמ תא תוושהל לוכי וניא ארוקהו
.תיאבצ ןושלב
ףיקתמ ,בוט איבצמכ ,ןורימ .ירפס םע ןורימ
יב חותינש ינמוד םלואו .הנוילעה לע ודישכ
דימת ןורימ לש ורמאמ .ביואה תרדגה )1

.יתונעט תא קזחי ןורימ לש תיזכרמה ותרוק
לע תונדפקב רמוש אוהש ינפמ ,בטיה ןגרואמ
אוה רקובמה רפוסה תא :תחא תואר תדוקנ

",יזואידנרג" ",ינרמוי" אוה ירפסש ןעוט ןורימ
הביתכה תא תרדגומ הרטמכ ימצעל יתבצהש

,סומינב ותא חחושל יאדכש ,תימעכ אל האור
.תילאטוט הדמשה ונידש ,שפנב-ביואכ םא יכ ינפ תא תונשל וחוכב שיש ,יסאלק רפס לש
יתלשכנו — תירבעה תורפסב רקחמה לכ
תבצעמ ,הביתכה לע הברהב הלקמ תאז הריחב
ירסומה היפוא לבא ,רמאמה לכ תומד תא ןוריטל ןיינמ :לואשל רתומ לבא .תאז המיזמב
הדומ ומצע ןורימ ז ולאכ תורמוי יל ויהש
.ידמל קפקופמ
קוחר רפסהש )א( ירפסל המדקהב יתבתכש
האילפמ תוידוסיב רקוח ןורימ .ןיעידומ )2

הנוכת יהוז .בטיה ותוא ןנישו ,ביואה רפס תא ,תובושחו תובר תויעבב לפטמ וניאש ,תומילשמ
,הנש םירשע דועב שדחמ ובתכל ךרטצאש
רחא תבייחמ איה ללכ ךרדב .רקבמל תניוצמ
רפסהש )ב( •,ןונגע יבתכ לע רתוי הברה עדנשכ
ןורימ .לוקישבו טופישב תויביטקייבוא ןכ
יתש ריכזמ ןורימ .ירבע-אל להקל דעוימ
אל ןיינועמ אוהש ינפמ ,וז הבוחמ ררחתשמ
תולבגימה ןה המ הפי ןיבמ ,ולא דוסי-תודבוע
אוה ןוחצנהש ימו ,ןוחצנב םא יכ ,תמאב
.םירחא םילוקיש הברהמ רוטפ — ותרטמ וניע םילעהל זפחנ לבא ,רפסה לש תויעבטה
,רפוסהש לבח" לוקש לוקב ריעהל םוקמב .ןהמ
םיטלבתמ ןורימ לש ויתונורשכ .הלומעת )3
קיפסה אל ,ורפס לש תויעבטה תולבגימה ללגב
לעופ אוה .המיחלה לש הז חטשב אקווד
ףילצמ אוה ...",ןוגכ תובושח תויעבב לפטל
רהזנ אוה )א( :םירושימ ינשב הבר המכחב
םטמוטמ ינא וליאכ ,רבע לכל םירודכ תורורצ
.ביואה יוניג ידי לע להקה תעד תא תונקל דימת
תשבגתמ .תומייק ולא תויעבש יתעדי אלו
,אטוח אוהש ינפמ הדמשהל יואר ביואה
רפסב םלוגכ ץיברמ רקבמה :תיקסטורג הנומת
ןורימ )ב( ;"תונרמוי" אוה דבכה ואטחו

.םייק ונניאש
תולימ םיינפוח-אולמ ףיעס לכב רזפל חרוט
תויעבטה תולבגימה יתש תא קודבנ הבה
ךורב לש עודיה ןסחמה ןמ תוחוקלה ,זובה
:לייווצרוקללגב רתויב תויניצר ושענש ,רפסה לש
רסח" ",יביטימירפ" ",ינרמוי" םפקיה
.םהיתואחסונ לכ לע ןומע יבתכ לש םוצעה
ףיסומ אוהו ,הלאב אצויכו "הנוגה אל" ",קמע
ויתוערגמ תא ףו\9חל רקבמ לש ותבוחמ
הברה
תא ענכשל איה ותמגמ .תוישיא תועיגפלש
.תנחוב ןיעב ןכ השוע ןורימו ,רקובמה רפסה
טוידיא אוה ויחתורב ןודינה רפוסהש ארוקה
רשקמ ונניא רפסהש ,לשמל ,קדצב ןעוט אוה
לעמ םקלסל בטומש שונא-ינב גוסמ ,יאמרו
תורפסה לש תיללכה תוחתפתהה ןיבל ןונגע ןיב
:אוה םסק-בר ןורימ לש ונונגס .ץראה ינפ

ךרוצל ללכושמ ילכ — חלוק ,ןווגמ ,רישע
לוכי לוקש רקבמ לבא .תעזעזמה יתורובל וז
.ןלומעתה

תערגמ סחיימ ןורימ .םירשעה האמב תירבעה

דסחב ןסיסכט אוה ןורימ .הייעטה )(4

,ארוקה תא ללוש ךילוהל חילצמ אוה .ןוילע

): 1תוענכשמ רתוי תוביסל הסחייל היה
ן ףסונ ךרכ הכירצמ המצע ינפב תאזה היעבה
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תובוגתו תוגשה

ויבמ וניאש ,ילגנא ארוקל דעוימ רפסה ) 2םדא בושחי אמש ,ןורימ לש וששחל רשאו
דע ,ונל ויא )! 3סולכ אלו הלא םירבדב אקווד התלואג תא אצמת תירבעה תורפסהש
תפתה לע תובוט תויפארגונומ ,יל עודיש המכ ןכ לכ ונניא ;שושחל ןיא — תילגנאה הפשב
יתלוכיש ,תאזה האמב תירבעה תורפסה תוח
יאדכ אלש תרמוא תאז ןיא לבא .םימימת
חטשב םיבוטה םיקרפה דחא( ןהילע ךומסל יאל להק ינפל בושח ירבע רפוס גיצהל היה
בתכנ אל רפסה .םלש אל רפסב וליפא ,ירבע
,יב ףסאמב ןורימ ןד ידי לע ,בגא ,בתכנ הז
:לואשל רתומ ).ותוא יתטטיצ אלש רעטצמ ינאו
.ולש )ונושל וזו( "םוחתה" תא שובכל
תאזה תערגמה תא סחייל ןורימ רחב עודמ

ןהש תורחאה תוביסל אלו יתורובל אקווד

דנאב .א

םינש עברא ההש ןורימ ירה  1רתויב תוינויגה
העידיה תמר יהמ עדוי אוהו ,קרוי-וינב

ןיב ,תילגנא ירבוד ברקב השדחה ונתורפסב

הבושת

ןורימ ירה .םידוהי םניאש ןיבו םידוהי םהש
תירבעה תורפסב רקחמה בצמ והמ עדוי
ילש תרוקיב דנאב לש ורפס לע יתחתמ .א

נמלאה תוניגההו רשיה לכשהש ינמוד .השדחה

יאדכש ,םדא לכ ענכשל ידכ םהב שי תיראט
יתורזב דבלמ תורחא תוביסל חותפ תויהל

יפל ,יב םא( התלילשב הפירח םיתעל ,תיל
םושמ "),תיסרא" אלו "תישיא" אל יתנבה

יפל םטרפל יננהש ,םיירקיע םימעט העברא
לש וייח עקר תא ירואיתב םאו .תעזעזמה
:םתובישח רדס

ךרדב םיישיא םיסחי חותינמ ענמנ ינא ןונגע

תובישח עדוי ינא ןיאש אוה ןמיס םאה ,ללכ

הלגמ וניא הז ורפסב דנאבש ,יל הארנ )1
,ביטומ .םיצוחנה םייתרוקיבה םירושיכה תא

ז הז חותינל םילכה יל ןיא וא ולא םירבד
יא ",יאקפאק" ,החוטש תומד ,סותימ ,למס
םישנא לע בותכל השקש ,זמור ומצע ןורימ
וללה םיגשומה לב — הנבימ ,ןונגס ,הינור
יכו ...תאז לכב לבא ,תועודי תוביסמ םייח עבקייש ילב דנאב לצא םישמשמ םירחא םיברו
ןושרג ,ןונגע ןיב המ עדוי יניאש ןורימ רובס םהל היהיש ילב ,םיתיעל  -,רורב ןכות םהל
וא לייווצרוק ךורב וא ,רנרב .ח .י וא ,םולש
םיכרכ המכ אלמל לוכי יתייה ז ןקוש תיב

תרכינ הניא הרורב הדותימ סוש .ללכ ןכות

תונחבהה ;תויתרוקיב תועפותו תוקיז ןומיסב

,ןומע םאו .ולא םיאשונ לע יל שיש רמוחב
.תוליבקמ ןניא תולבקההו ,תוניחבמ ןניא בורל
ןיא וליאכ רביד ,לבונ סרפ תלבק םע ומואנב
םשא ינא ,השדחה תירבעה תורפסב ודבלמ

לש ורמאמב תוניצרב ןודל רשפא ןיא !הזב

זובו סרא םיתתוש ויטפשמ לכש ,ףירח רקבמ

אה ותוחתפתה תא גיצהל הסנמ דנאב )2

תא ומצע לע לבקיש ילב ,ןומע לש תיתונמ
תועבונה תוירקחמהיתוילאוטקלטניאה תובוחה
ןיבש םירשקה ןומיס תבוח ןוגכ ,הזכ ןויסנמ

םכשה-תחיפטב שוחל ןתינו" )' 191ע( ןוגכ
וידעלבש ,יתורפסה-ינחורה עקרל וז תוחתפתה
ןיא ...",דנאב לש תקסופ יתלבה תימצעה
תמגדומו תרבסומ הרדגה ןוגב !הניבהל ןיא
)' 189ע( בתוכש רקבמ םע חחושל רשפא

".תוחתפתהה"ה גשומ םצע לש
שמשמה םדאמ םיפצמ ונייהש תמא התוא"
הצממ ןובשחוריד ומצעל ןתנ אל דנאב )3
תוללכמה תחאב תירבע תורפסל רוספורפכ
ןותמ ;רפסה תא אוה ןווכמ דעוימ ארוק הזיאל
תוחפל ,וינפל היולג אהתש ב"הראבש תובושחה
ארוק םוש לש ותבוח ידי אצוי רפסה ןיא ךכ
ז "יקלח חרואב
סומע תירבע עמוש וניאש ארוק יבגל .ירשפא
אוה .ףירח דמולמ אוה ןורימ ןד !לבחו

תודחא םגו ,יתוא ודירטהש תויעב הברה האר נאוויליר-יתלב םינויד לש םוצע ןעטימ רפסה
יאדוובו ,םניבהל לוכי אוה ןיאש םינויד ;סייט
תימע םע החיש לע .ןהילע יתבשח אלש
תמועל ,ירבעה ארוקה .םהב ןיינועמ וניא ףא
יאנתב — עגעגתמ רקוח לכ הזכ רשכומ
רפוס לע רפסב הברה עייתסהל לוכי וניא ,הז
ןד וליפא ףוס-ףוס .בחר ובלו הבוט ותנווכש
לש ותריציל תוסחייתה לכ וב ןיאש ,ירבע
.םיימש ימחרל םימעפל ךירצ ןורימ
וניא דנאב :לכה אל הזו .הרוקמב רפוסה
ריתמ תאז םעו ,הרוקמב ןונגע תריציל סחייתמ
הלע םא ,ץראב םידדי-לע םעפ אל יתלאשנ •ג
תודמע עובקלו םינוידל סנכיהל ומצעל אוה
יא :יתבשה .תירבעל ירפס תא םגרתל יתעדב
אל להקל דעוימ אוהש ינפמ ,ומגרתל רשפא יגל קוסיע םהב קוסעל רשפא יאש ,םיניינעב
םע הפיקמ תודדומתה ךותמ אלא ימיט
,ירמגל רחא רפס בתוכ יתייה תירבעב .ירבע
,םימוכיסהו םיברה םירבסהה ןמ ררחתשיש

.רוקמה

ןיעמ ורפס לב ךרואל חתפמ דנאב )4
המכב זכרתיו ,ירבע-אלה ארוקל םיצוחנ ויהש
,ןונגע תרוקיבב תויזכרמ תועפות לע critique
תויחטשב ןהב יתלפיטש ,תוניינעמה תויעבה ןמ
םע ףיקמו ןגוה תומיע ידיל ומצע איביש ילב
הבורמ הנכס ירפסב האור ,רומאכ ,ןורימ .הבר
הנשמ" הזיא יתבתכ וליאכ ,ןומע רקחמל*יעב הז  critiqueחתפמ אוה .ולא תועפות
,שממ לש החכוה אלל ,היטסגוס יכרדב רק
.רקחמה ףטש תא םוסחיש ,םוגפ ינומע "הרות
.יתעדל ,תועטומ ןהש ,תוחנה לע ותוא ססבמו
םירקחמ םיבתכנ ןיידעו ,אצי רפסה הנהו
,ןימאהל רמייתמ ינא :דועו .ןומע לע םיניינעמ
יתמגדה דנאב לש ורפס דגנ יתונעט תא .ב
קוסעל הצריש רקוחה לע תצקמב לקי ירפסש
ןימזמ ינא .ןתוא יתיצימ אלש תויעבה לבב

— ןומע רקחמל ולשמ םורתל ןורימ ןד תא

דוטסה תא דדועלו — הכ דע השע אלש המ

ןילופונומה וניא ןומע .ןכ תושעל ולש םיטנ
.רחא רקבמ םוש לש וא ילש

— ידמ תובר ילוא — תובר תורשעב יתחכוהו
ינעו תונגוה ,תופלאמ יל וארנש ,תואמגוד לש

ןטק קלח קר וויהש ,ולא תואמגוד .תויניי

םידומעה תואמ ינפ לע רובצה תויארה רמוחמ

היפוא וא ,יתשגרה יפל ,וחיטבה ,רפסה לש
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תובוגתו תוגשה

יב לש יתורירש-יתלבהו ישיא-יתלבה ,יניינעה
יתרחבש ,ןועטל ,ןבומכו לוכי דנאב .יתרוק

תואמגודהש וא ,תוינייפוא-יתלב תואמגודב

חיכוהל יתשקיבש תא תוחיכומ ןניא יתאבהש

לע חספ אוה  1דנאב השע המ לבא ,ןתועצמאב
אל שיש" הדומ אוה .לילכ ולא תואמגוד
ןווכל ותבוחמ טמתשמ לבא ,ירבדב "קדצ םעפ

םימעפה ןה המ שחומב תוארהלו ועבצא תא

ןומע לש היפארגויבה לש רתויב םיבושחה
םישיאב םיעגונ םירבדהש םושמ ,רפוס תרותב

ול היה חונ אל םאש ,איה יתבושת .םייח
אל ,הלאכ םישיאב םיעגונה םירבד תולעהל
"תינחורה היפארגויבה" תא בותכל היה ךירצ
ותייטנל תפסונ המגוד ןאכ שי .ללכ ןומע לש
לכ תא תואנהה לכ תא ומצעל שקבל דנאב לש
חורה היפארגויב"ה תא בתוכ אוה( תויוכזה

יגולותימ-יד" עצבמה אוה ;ןומע לש "תינ
,תידרוסבאה הנעטב .םיקדוצ ירבד ןיא ןהבש
םא ומצעל ררבל ילב ),יוכו ותומד לש "היצאז
פב" ידגנ ויתונעט תא םיגדהל וילע השקיש
ןהבש תובוחב דמעל ותלוכיב וא ונוצרב שי
לש םיטעומ םיקתוע קרש םושמ ",טורטהפ
תומיע לכמ אוה קמחתמ ,ץראב םייוצמ ורפס .ולא תויוכזו תואנה תלבק הכורכ
טועימ ןיב רשקה והמ .יתרוקיב םע ישחומ

ורפס ןיא ,יתנעטכ ,םנמאש ,הדומ דנאב .ו
העקוהה יישק ןיבל ץראב םיקתועה רפסמ
דנאב תא אינמה והימ ן םירעושמה יפוליס לשתיללכה תוחתפתהב ןונגע תוחתפתה תא רשקמ
אלא ,םירשעה האמב תירבעה תורפסה לש
ריתמ דציכ ו ןהייוקיל ףוומחו יתוחכוה חותינמ
עצמה רצוקב ,וירבדל ,תולתל שי וז הדבועש
דסחב ןסיסכט" תרותבש עובקל ומצעל אוה
ונתורפס תוחתפתה לע םכוסמ עדימ רדעיהבו
ךותמ וכופיהו רבד רומאל" ינא חילצמ "ןוילע
תישחומ המגוד איביש ילב ",תינואג האווסה ץמש ולא תונעטב ןיא ,יתעדל .תיחכונה האמב
ףושחל ןתינ "תינואג" האווסה םג ןה ו ךכלבייח יתורפס רקחמ לש ורבחמ .תויטנאוויליר
סידה ןמ תועבונה תובוחה לכב דומעל תוסנל
.יזחנו רפס יתינ ,אברדא .םייוסמ ץמאמב
וכמ .ומצע לע לבקמ אוהש תירקחמה הנילפיצ

ל אלב תונלבוקו תונעט םימיגדמ דציכ .ג

תפתה לע םידומע תואמ תב היפארגונומ בת

אלש ןועטל יאשר וניא ,רפסמ לש ונורשכ תוח
מ ןועיטה תטסה ידי-לע ז טורטורפל סנכיה
םהידעלבש ,םימרוגב ןוידל קיפסמ םוקמ אצמ
עט ךירפהל ךילע השקי םא .ימיטגלה וקיפא
תוחתפתהב ןוגכ ,וז תוחתפתה ןיבהל ללכ ןיא
הטס ,תורפסה תרוקיב םוחתב תומייוסמ תונ
וסה תביתכ ןיבש רשקב וא ,רפסמה לש ונונגס
גודו לשמ יפ-לע ולא תונעטב ןודו הז םוחתמ
תועפותה ןיבל תונושה ותריצי תופוקתב רפ
ןודל ,לשמל ,לכות .ןיינעה ףוגמ ןניאש ,המ
דנאב ,בגא( ורוד תורפסב רתויב תובושחה
אל ךרקבמ תא ראתל ",יאבצ" חונימב ןיינעב
אוהש םוקמ לכבש ,יתנעט לע ביגהל "חכש"
סמ ונממ קיסמו םייוסמ ןועיט ליעפמש ימכ
כומו ינטש סוגטרטסיאכ אלא ,תומייוסמ תונק
םירחא םירפוס ןיבל ןומע ןיב רשק ןייצל הסנמ
ימל רשא ).תרדגומ תועמשמ הלא וינויצל ןיא
דע — תרוקיבה לש לעבינח ןימ — ךכ-לכ רש
תורודב תירבעה תורפסה רבד לע עדימה טוע
.וינפב דמע אל ךרפסש ךכ לע ללכ הומתל ןיאש
רקבמה תא ראתל לכות עבצ תפסות םשל ןנולתהל דנאב היה יאשר ךכ-לע :םינורחאה
".בצק ידיכ םדב תולאוגמ וידי"ש ימכ םג אל אוה לבא ,םייקה טעמב שומיש השע וליא
:הזמ הלעמל .טעמה ןמ טעמב ףא שומיש השע
םיינומידה ברקה יטוטהלש ,עמתשי ךכ ךותמ
תשלוח אלו יארפו ןסר-חלושמ בייואה לשעדימל האוושהב טעומ אוה יכ ףא ,הז עדימ
תורפסה לע וא ,תינרדומה תילגנאה תורפסה לע
תונעטה תא וררגש םה וימגפו וייוקיל ,ךרפס
ימ התואב טעומ וניא ,תינמרגה וא תיתפרצה
.תוהקהל הצור התא ןמשור תאש ,תויתרוקיבה
הברה הלקמ" ,ומצע דנאב ירבדכ ,וזכ הקינכט

ךותש ,אוה המית .דנאב ,הארנכ ,רובסש יפכ הד

לע הבוגתו הכרב-תמישר לכ לש ןטוקיל תחריט
קפקופמ ירסומה היפוא לבא ...הביתכה תב
םינותיעה ןמ ןותיעב ןומע לע ומסרפתנש ,המוי
תיטקאטה התוליעי םגש ,ףיסוהל ךירצ ".ידמל

.קפסב תלטומ )"תיאבצ ןושל" ,בוש(

לע ובתכש םירבדה םיבר המ דנאב הליג אל
.ןומע תריצי החמצ הכותבש ,תירבעה תורפסה

ומצעב ףוסאל יארחא רקוח בייח ,תאז דבלמ
ןגוה חרואב יתגצה אלש ,ןעוט דנאב .ד
,ורפסב לקתנ ןהבש ,תויתוהמה תולבגימה תא
רשת .תירבע ארוק וניאש להקל ןבתכש םושמ .םירחא ידי-לע ול קפוס אל הזש הדימב ,ואשונ
תוניגהב סחייתה אל ומצע דנאבש ,איה יתב
ומצע לע לוטי לא ,וחוכ יפל רבדה ןיא םא

לש אלמה חותיפה םשל ול שורדה עדימה תא

היה וליא .ולא תולבגימל תיתוברת הרוצבו

.תודבכנו תודבכ רקחמ תומישמ

,ןטקה רפסה תא בתוכ ילוא היה ,ןכ השוע

בותכל הליחתכלמ ןווכתהש ,ליעומהו עונצה.ורפסבש תונרמויה לע ירבדמ בלענ דנאב .ז
ןייעי .ללכ ינרמוי רפסה ןיא ,ולש והעד יפל
תאש ,ןיבה אל םאה ).ורפסל ותמדקה האר(

תקסועה וז ,ןומע לע הפיקמה היפארגונומה
רשפא ,תואחסונ יפוליחבו םיטסקט ילוגלגב
אוה ז תירבע יארוק להקל קרו ךא בותכל
תויססבןאהו תוחתפתהה" רחא בוקעל ןושאר

דנאב תא הב אצמיו רפסה תמדקהב ארוקה

ןויסנ ): 1תרותב ורפס תא ראתמ אוהשכ

םג :תונחלושה ינשמ תונהיל ,הארנכ ,הצר

תונפהל םגו ןומע לע ףיקמה רפסה תא בותכל

לש קחורמהו םצמוצמה להקה לא אל ותוא

לולכמ לש םוכיס )". 2ןומע לש תויתורפסה
ךותמ ,התוחתפתה לכ ןשמב ןומע תרוקיב

"הגשהל תנתינה תעדה תולובג לע" הדימע

בורקהו בחרנה להקל אלא ,תירבעה-יארוק יתרוקיב רואית ). 3ןודינה םוחתב הז בלשב
תא תופלסמה ,תומודקה תועידה ןמ ררחושמ
וז ןיא .תינקירמא-ולגנאה היצנגליטניאה לש
.ןאכמו ןאכמ חרק אציש ,יתמשא

). 4דחאכ םיביואו םידידי יניעב ןומע תומד

םיטקפסאב ןודל לוכי אלש ,ןעוט דגאב .ה

ואינ"מ אשונה תא ררחשמה ,יתרוקיב רואית
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n17KTO
"ןוילופנ לש ורצוא" וא "בהזה ירפוח"

אוה הדוטאקיראקה ךרד לע רולקלופ-ודבספ םלוא

אקוודש ךכ לע הומתל שי .החודו קפקופמ רצוא
,קפוא לאירוא — םנרית .זנבילע טולש תאמ הזחמ(
— יומיב .יירפ רטיפו הילגרמ ריאמ — ודביע
תא ץורפל תלוכי "ךמע"ב חיכוהש ,יירפ רטיפ
הרואפת .ווארב לאקוזוי — הקיסומ .יירפ רטיפ
ןשוימה יטסידולקולפ-ודבספה ןונגסה תולבגימ
שי ותוכזל רשאו ,תננגוסמ תיתונמא הגצה תתלו
).ךייר תנידע — תושובלתו

ןורטאיתב םיינרדומה םיטנמלאה ןמ הברה ףוקזל
םולש לש )"רעבערגדלאג יד"( בהזה ירפוח
.תיעטומ ךרד םעפה דחב ,ילארשיה
ומוגרתב "המיבה" ןורטאיתב ונמזב גצוה םכילע

לש ינואגה ויומיבבו ץיבוקרב ד"י לש ודוביעבו
הרופיס תא רפסמה הזחמה .יקיד רדנסכלא יסורה

הפידר לש ינומה ןוגעגישב תפחסנה הרייע לש
,היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אלש ,רצוא רחא

היה דיסח שיא

!ורטאית עוציבב ם"דיסח םינומזפו םיריש ברע(
— יוטיב ,רונמלא ןד — דוביעו הכירע ".תומיב"

הלהנה .זאוואראק ינר — הרואפת ,ילאערוי יסוי

םג אלא ,הריטאס אל ףאו הלתהמ קר וניא
רשועה תא םישקבמה םישנא לש הידגארט
).ןצינ המלש ,ןייטשלא באוי ,רוריבא ןהכה לאומש
תיבב ,םירבקו םידלש ןיב המדאה יקמעמב

— תצעיימ תכרעמ .יארו ןנחוי — תילקיסומ

.ןשיה תורבקה

ןיא ;םיידיסח םירופיסמו םירישמ תבכרומ הגצהה

ןורטאית ,לבוקמה ןבומב ןורטאית תגצה וז
ברע אלא
רתב הזחמה תא גיצהל רחב "להא"
םיילארטאית םיטנמלא הוולמה ,רפוסמו רמוזמ
היה אל הז הרקמבש רבד ,שדח דוביעבו םוג
.םייפארגואירוכו םיילאקיסומ
ונונגסש םנמא ןכתיי .קודיצ לכ ,יתעדל ,ול

"יתורפסה"ןווכתמב וצר םינקחשהו יאמבהש הארנ
םמעטל עמשנ ץיבוקרב לש והשמב ענמיהל

שקיבו טייקשידיייו "ץלאמש" לש זמר לכמהל
ןורטאית יפוצ לש
,םשו הפ ןשוימ םימייוסמ

לבא",ירבצ" ןונגסב ידיסחה אשונה תא שיג
ררחושמה
קינעמה ,הז "ןשוימ" ןונגס אקווד ,ימעטל
םיווקבו ,תושגדומ תוידוהי תויצאיצוסאמ
ונמא
השעמה-דופיסל
יטס,ד חוכמ הביטקפסרפ ילאירה

"תידוהי"ה הקימימל םיקקזנ םניאש םיית
וא,מ ,היצאזיל
רופיס תניחב ,הגצהל דחוימ ךפונ ףיס

המבה לע .תרכומה תיתרייעה הריינאמל
ודמע
קוחר הדגא
רמשנ ץיבוקרב לש ודוביעב .הפיו
רשי" םישובל תורוחב שולשו םירוחב השולש
"רצואה" ז הזחמה לכ ךרואל ימוק-יגארטה דוסיה
הרואפת עקר לע ,דיב תוראטיג םע "תילא
,בצעב לוהמ קוחש ותוא וב שי ץיבוקרב לש
הידגארטה לש הדה דימת עמשנ לותיהה דצבו

מה יתונמאה ןבומב ,תיביאנו הנידע — תירויצ

לע רמוש אוה יכ םא ,שדחה םוגרתה .היובחה תמב הענמנו ,בר םעטב המאתוה הקיסומה .ןנגוס

רתוי תומייוסמ תוניחבמ ןמאנ ףאו םירבדה ירקיע,תורמדזמו תויראלופופ תומיענ בוברישמ ןווכ
םעט ותוא רסח ,םכילע םולש לש ידייה רוקמלקמ הדיפקב םיוב עונצה יתונמאה ןונגנמה לכו
לכו טרפ לכ לש ןמאנ בושיחבו ןויקנב ,תיעוצ
.ץיבוקרב תסריגב יוצמה ימוק-יגארט
תריחבב הניא ןורטאיתה לש ותאיגש לבא
רטניאה ביטבו הגצהה יפואב אלא ,םוגרתה

פוא לש ןונגסב םיוב "בהזה ירפוח" .היצאטרפ
םיישטיקה םינממסה לכ םע ,תנשוימ תידוהי הטיר

.תרחסוממ "טייקשידיי" לשו דולקלופ-ודבספ לש

.העונת

םשכ .םילכה ןמ תאצלו בהלתהל ןיא תאז םע
,הלוספ השיג איה תיטסירולקלופ-ודבספ השיגש
.תיטסירולקלופ-יטנא ,רשיג הדימ התואב הלוספ
שגרמ ףא םיתעלו בבלנ עפומ הז היהש תורמל

,ומצעלשכ לוספ וניא דולקקופ-ודבספש ןכתיי הניצ לש חור תעה לכ ונממ הבשנ ,ביהלמו
תולודגל דגאב ףאשי ,אברדא .ער לכ האור
לוק הפקשהו "תויביטקייבוס" ",םזינויסרפמיא
ותוא סינכמהו ,תיתורפס-יתלב תירוטסיה-רוט

לע דיפקמה ",ינקדקד רקחמ" לש ומוחתל
ינק טקונ תאז םעו "תירוטסיה הביטקפסרפ"

ר,,במה זירכמש העשב םא לבא .תולודג גישיו

כה תובש ,ןתונ וניא תונטק ףאו ,תולודג לע
זא — ומצעב וב תומלוהו גנארמובכ ויתוזר

ןניא ולא םא .םייתורפס-סייטיתסא הדימ .ומצע לע אלא םערתהל ול ןיא
עדוי ינניא זא יכ ,תרוקיבב תולודג תורמוי

ןורימ ןד

דנאב לש ןובלעה ירבדש אלא .ןה המ תורמוי
חוכיווה תא םימייסמ ונא ךכב :תכרעמה תרעה
לע אל .הנוכנ-יתלבה תבותכה לא םינווכמ
.הז ןיינעב
יניא ןמצע תורמויב .תרוקיב יתחתמ ויתורמוי
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