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ן1נגע_ יריופס תאירק םע 
החיתפ-ירבד 

ןמכיפ בקעי תאמ 

א 

,התוטשפבו םתאצוה ןחב ןיעה תא םג םיביהרמה ,ןונגע לש םיכרכה העבראל 

תא דימת םירגמ םהש :תורחאה םהיתולעמ לכ דגנכ תליקש איהש תחא הלעמ 

וארקנו ובשו ,םיניש תע-יבתכב הנושאר ומסרפתנשכ וארקנ םה .האירקה רצי 
תרודהמב םתאצ םע - תישילשבו ,םידדוב תורבחמו םירפסב ואצישכל הינשב 

ףוטח ןויע םהב ןייעל ךדיב םייטונ התאש ןויכ ,ןכ-יפילע-ףא .תללכושמה ןקוש 

,הנושארב םתאירקב ףד רחא ףד םתוא עלוב תתא ירהו ךנויעמ קיספמ ךניא בוש 

*סלקה יוטבה .תשדח תולגתהכ םעפ לכ ונתוא בבלמה אוה תומלשה לש אלפה 

יליאו .םלועל קסופ וניא ולודיגש ,שמשב דימת לשבתמה ירפל זהמוד אוה המל 
,אלטה :תשדחתמ איה ונתאו ונזא הנתשמ איהש - ללכב תמא-תריצי תרכינ תזב 

לדג ימ עדונ אלו .שדח ריאב השדח תאירק לכ םע הלגנו בש ,דבכ הז יולגה 

ונייה הז ץעמ .הקספהה תעשב ולדג דחאכ םהינש םאו ,ונחנא וא איה - םיתניב 

•שדח קוזיח הל הנתנ השדח האירק לכ .ילדנמ לש הזורפה תאירק םע קר םישח 
הזיאש ,ונחכונ ןמז דחאלו ,המלשה התסיפת ידכ דע ונרגב הנהש ,המדנ םעפ לכ 

ךכ-רחא .תמאב הל ונרשכוה ושכע קרו ,םדיק וניניעמ הב םלעתנ לודג רקיע 
תלפקמה יוטב-תיצמת לש הז אלפ ,ןמפוש לש הזורפה םיבר םימיל ונילע הטלתשה 

תורגב לש םעט הב ונמעט םייח תפיקת לכ םעו ,רפסמ יזמר תחת םיאלמ תומלוע 

הטעמה הבוטר הזורפהש ד-עב "דיודל ונשפנ תא התקשה השדחה הרישה ,השדח 

לכ םע .העבש ונעדי אל ,הב םיעקתשמ ונייהש .רמכ לכו ,ןוהמתב ונתוא התכה 

חתפנ םעפה קרו רודזורפב םידמוע ונייה התע דעש .שגרה ונל .דיה השדח האירק 

ונתורפסב רתויב יוצמ ירילה יוטבה השענ יקסבוחינרשטו קילאיב רחאל .ונינפל םינפה 

תאז .םיבר םימי ונמאה אל הזורפה אלפב לבא .וב סג השענ ונבל םימעפלש דע 

.הל ונלכי אל ןיידעו הל םימחלנ ונחנאש ,השדח תוברתיתבכש התיה 

לש אגרד קפס ילב תנמסמה .ןיגגע תריציב ךכ לכ .רתע םיזחאנ ונא ךכיפל 

רופסה תונמאל חכ-תפסית ,שדח קוזיח ןתינ בוש הב ,תירבעה הזורפל השדח הילע 

התא ותדעו ילדנמ תריציב ומכ .ונתורפסב םלש רוציב .דדצבתנ אל התע דעש 'ירבעה 

,ואובי תורודל הנורחאה הרשכהה תכאלמ :דחאכ היצרבטסרו שודיח ןאכ שיגרמ 

.תחאכ הנממ תקנויו ,דמע תקבאנ אהתש ,דיתעה-תריציל אמגוד םג-הז םעו 
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ןדנבנז ירופס תאירק םע 

ב 

.איה ,ןשיה םימתירב והשלכ רוערעל ךכ-לכ תששוחה .וז הריצי לש הנה 

דמועה לג הז ןיאש ,הזב דהוימה הנח .היפוריצ לש םשודיחב ולוכ ,ןכ-יפ-לע-ףא 

דצבתמו ךלוהו הלגתמ יק אלא ,שאר-תכבו עתפב ונתוא ש-ערמו ביאמה ןמ ונילע 

'ךרדה תציפק"ב וניא ןאכ חנה .ונתורפסב הל המוד ןיאש תוניתמב ךלוהו 
תינמאב שדח וק ןונגע הלג וז הניחבמ .הילע תטלחומ תורבגתהב סא יכ ,תידוהיה 

ידוהיל םגש :ךכ-לכ עילבמ וניאו דימת לוהב וניא ידוהיש הארה :תירבעה רופסה 

•דבלב זמרנה וניא םלוע לש ופוג 

הסיפתבש הז םלוע לודלד םע ומחלנש ונתרישב םיבר ול ומדקש יאדו 

לבא .הנממ ולוכ טעמכ וימי ףיסב דקענ ידה ילדנמ וליפאו ,תידוהיה תירוגילאה 

םא יכ ,עצמאב קר אל היוהה לש ,ד"זכרמ תא העבק ןוננע תריצי קרש ,המדנ םימעפ 

,ונלוכ תגשהל דוגינב ,התלגש - וז תוגמא לש לודגה השודיח והז .הפקיהב םג 

לולכ ובש ,רופסה ןורשכ תא יתדסמה ידוהיב אקוד 
ןומע -תריצי .תונרעש אל תטילק לש ת ו ר י ח ל ,תיעבט םלוע תטילקל ןורשכה םג 

ולשמ ןושלש-,םינפב ולוכ ליתש ןיידע אוהש ,ידיהיב אקוד יוצמ הז ןורשכש ,החיכוה 

.ומליעמ דרטר-ש ינררימה ידיחיה שוטשט ינפמ וילע םיניגמ ולשמ םייח-חסונו 

תורוד לא ,התקל אל ותוימצעש ידוהי שקבל ותכלב ,ןומע גילפה םנחל אל 

תונש שחה ,רתיא בוש ןאכ םיאצומ ונא .םכילע-מולשמו ילדגממ םג רתוי םיקוחד 

תא שקבש ופאמ .ןבומכ ,הכיפה הניחבמ םג םא ,ופאמ תפיקתבש ינרדומה ידוהיל 

ימי לא בישל חרכוה ,הריבגו הבהא תולילעל ותורשכ תניחבמ *יפאה ידוהיה" 

םיבר דוע ובשש םשכו - ,דלכשהה תפוקתב ול ומדקש הלאכ ,יןינתה לא ,תראפתה 

ןונגע .התמאלו יוטבה תואלמל וששחש ילב ,הגושל לא ,תוחצל םנואמצב םהירחא 

ם-עונצה םייחה תכרעמב ת-פאה תומלשה תא הלג ,רתוי םינדועמ ולש עמשה ילכש 

תיטנמור הנ חבמ אל .המי-וע תודוסי םעו תנושל םע הלוכ הנמאנ דועש תפוקת לש 

םישמ םא יכ ,תודיסחה תפיקת לא לפטנו ןונגע בש ,יקסבצידרבכו ץרפכ ,תינחור 

הב אקוד אצמ-ללכושמ ידיהי יוה לש .ירוקמ ידוהי יוטב לש תוזכרתה הב אצמש 

ןיידע ןאכ םג תיזכרמה תוי יאה •עקרק חיר החידהש תודהיה תא 

תויח הז םע אלמ הז ם-וע לש וריוא לבא ,שרדמה-תיכמ ןלטבה וא סנרפה הרואכל 

תוישק ,ויתודיעס חיר ,וילכ תכרעמ םע ידוהיה תיבה לש ותומימח אלמ .תירפכ 

הגפס ,רתוי ה ד כ ל ת נ תינלופה תודהיהש ,הפוקתב זחאנ ןונגע .תולמעה וידי 

,וינפל רשכ האר הז ירוקמו ינועבצ םלוע קר •םינפבמ הקזחתנ ,תיעקרק תיחולחל 

.תיפא הריש לכל שרושו דוסי איהש .האלמ תיממע תוימצעל תפומ תויהל יואר ותוא אצמ 

ג 

תיפא תונמאל •ירבע ןונגסל ידבע ןמא תמחלמ אלא .דגיא הלוכ ןומע תריצי 

ורודל דחוימה הכרע םג ןאכמ לבא ,תונויסנב 'חטשב המוצמצ ןאכמ •תירבע 
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ו ט כ י פ ב ק ע י א♦ 

,ץרפ לש ,ילדנמ לש םתמחלמ ךשמה איהש הדמב ,יז הריצי .םיאבה תורודלו 

הלחתא םג איה nb אל תורוצמ ירבעה הזורפה רורחשל יקסבצידרב לש 
תירבעה הזורפה התיה ןונגע דע •המשגהל הלחתא .המצע תושרב הדימעל 

םזידילה ,רופסה םע םילשה אל( רואיתה .הזל הז םיררוצ ויהש תודוסימ הבורב תרבוחמ 

םולשכ :ידוהי בכרה - ינגרוא בכרה םביכרהו ןומע אב •םהינש תא שטשש 

אל םיאבה םירפסמה .ירבעה רופסה ןונגס תא אצמש אוה היה ,תידיאב םכילן 
ולשכנש םשכ) םילשכנ ויהיש יאדו - ותוא וקחיש הלאו ,ןומע ןונגס תא וקחי 

סומתיר תא וכותמ דומלי ידוהי ןמא לכ לבא ,(ילדנמ תא וקחש הלא לכ 
םולשמ ,ץרפמ ,ילדגממ דמלשמ רתוי םג ילוא דומלי ,ידוהיה רופיסה 
איה .לפט רמוח לכמ היקנ תידוהי הקיפאל אמגוד אצמי ןונגע תריציב .םכילע 

,םיטילבמה ויטמק תא ,רופסה ןפוא תא דמלי הכותמ .הכאלמ-בא ול שמשת 

םות לש ,ידוהי רומוה לש קקוזמ 'טקרטסקא, גשוה ןאכ .תרפסמה ותניגנ תא 

,רתויב תיאדוה ותיצמתב םצמיצמ ןאכ ףיקמ ידוהי יוה .דחא םלעהב הינוריאו 

אלל ■החיש בגא דופס תוילוחב ןאכ תעלבנ ,תורוד תיצמת ,תידוהי םייח-תמכחו 

ןיא ,טלוב זיז הב ןיאש - איה וז הרומח הריצי רתויב ןייצמש המ .המעטה 

ירפאל איה המוד .תחאכ הכותל תסנוכמו היולג הלוכ איהש »ץנצנמ ןווג 
ןיעה קרו ,קורי רוא-רירפשכ םהינפ לע חותמ דחא טוחש ,םידי-יבחר אשד 

שוטיל" ןאכ ןיא .םקיחב ענצומה םיעבצ-דקי ץיצ לכ טאל-טאל הלגמ הנותמה 

'תקרופ ,תקחומ הלמעה ןמאה די-ךפהל םא יכ 'ילדנמ סרוגש יפכ ,"שוטיל רחא 
,בינב ףדוע רייש לכ ךלוהו תחופ השדח הרודהמ לכ םע :קספה ילב ת עלב מ 

תעירי ךותב םיאשח-תמקר םקורמ לכה •דדוחמו םעטימ לכ ךלוהו תחופ ,רואיתב 

בחרתנ ,רתוי חתפנ םלועה ןכא .ולוכ עלבומ רואיתה ,דוחל םייק וניא ףונה :רופסה 

הכ דע וילע דיבכהש המ לכ רסוה :היהשמ רתוי 

ד 

םיסרטנוקב ךשוממה ןויעה םע - ,הכאלמה םע הברה התנקנש יאדו וז תוניתמ 

,םמצע ךותב רחוי םיזכורמ ויהש ,תורוד לש םנוגינל תכשוממה הבשקהה םע ,םינשי 

,קפס ןיא לבא ,ףיסוהל ועדישמ רתוי עורגל ועדיו יוסבב תונרזפ וגהנ אלש תורוד 

תונמא .הל המוד ןיאש בינ-תוברת - .הלודג ן מ א - ת ו ב ר ת ירפ איה רקיעבש 

,שממ שפנ-תוריסמב הנקנש הבש חוצחצ ןימב ,הנושל ויזב ונתוא הביהרמ איהש ,וז 

תינינא .הילע אונש הריתי תופירחבש ףוריצ לכ ,הילע דושח ינושל ייפוי, לכ - 

הלמ לכש ,המוד .טעמכ תינלוח הנחבה ידיל ןאכ תועיגמ עמשה-תונינאו םעטה 

,תוביאכמ ,תובילעמ אלא ,דבלב ןאכ תומגופ ןניא המוקמב אלש תוא לב ,הריתי 

ןיעל ,רייולג לכב הארנ וז תונמא לש הביט .היפ לע םלועה תרעק ךופהל תויושע 

השענ דימ לבא .הכשוממ תוננובתה רחאל אלא הלגתמ וניא הימסק דוסש ,דדמב הב 

שוריפ לכמ ,עיתפמ לכמ תקחרתמ איהש .םיילמינימ םיעצמאל תרתוח איהש ,רורב 
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 ojr 3§ ח;גע ירופס תאירק

.וילע ומתוחש "ורצי םעהש הז .יוצמה יוטבה ת« תולגל אלא הנוצר ןיאש - 
התכ •היתודוסי הב םיבר םג םא .רוגשה העמשמב תננגוסמ תונמא וניא הז לכ 

ותופירח תא הלגמו ןהב רדגתמ ןמאהש ,תומייוסמ ןונגס-יכרדב וניא וז הריצי לש 

אלא הניא ,רועיש ןיאל ןורשבו למע הב ועיקשי םג םא ,וזכ תונמא .ןייולגב 

המ לכ השירפמ תינומעה תונמאה .תורפהל אל לבא ,הימתהל וחכש ,קחשמ 

הנמאנה הניגנה לא ףרה ילב תרתוח איהש ,דדמב תננגוסמ,ד תויטבורקאה ןמ וב שיש 

וב שיש ידויצו ינושל וק לכ תטלבמ אוהש ,דדמב ,םינשי 'יתומש» ךותב תרפרפמה 

.תורוד לש תכלש ךותב תקנחנ תויח וב תרפרפמש ,דמ לכ-תוטשפה ןמ 

םג הבכרוה ךכ ,תורודה לכ רפע ךותמ רבצו,ד ילדנמ לש ונונגסש םשכ 

ןאכ ופרטצנש תופוקתה לכ לש םיחכשנ הקיפא יעצמא ךותמ וז תידופס תונמא 

המש דיגהל רשפא המ תדמב .ידוהי יפא ןונגס ארקהל תיאכז איהש ,תחא הביטחל 

ותריציב הותה ילדנמש המ .ןומע תריציב םייתסמו ךלוה ,ילדנמ וב ליחתהש 

הדגאו ךינחב לחה 'תורפסה תונפ לכב םידדוב םיוק ותולגב ,ןומע םישגה ,תינואגה 

לש םעה-ירישו תוישעמה-ירופסבו םיניכה ימי לש יפיסומה רוסמה ןונגסב הלכו 

םדקש רפסמ םושל ילוא ,דיה אלש ,הזכ קד יפא שוחב ןנוחמ .םינורחאה תורודה 

האילפמה ךכ-לכ הדיחא הקיצי םינוש ןוגגס-ירוריפמ תקצל ןומע עדי ,ול 
.ןמאה לש ובהז רובב ךתוהש דחאל ,םע-רופס לש תינוציקה ותוטשפ לא התריתחב 

ה 

וניאש םשכ ןונגס שקבמ וניא אוה ."הצונה תא םיסנמה, הלאמ וניא ןונגע 
םולכ ולעה אלש תונויסנ המכ רחאל .וינפל רבכ הז הדודב וכרד .ןונגסב טעוב 

"תונוגע"ב תא דחא םוי בתכ - סנה םאתפ עריא ,וירפסב םהמ רכז ריאשה אלשו 

רחא םעפ ,ןוסמה רחא ,ונלוככ ,םעפ התפנ אוה םג םנמא .שקב רשא תא אצמו 

,ותוא ךשומה ןורדמה תא האר •וב רזחו דעומ דועב דהמ לבא ,ילמסה םזידילה 

,םינמאבש וז תנבואמ חור-תדוק םינפ םושב ןאכ ןיא .ןכ-יפ-לע-ףא .ומצע לא בשו 
.האדנ-אל הדדח דימת האלמ וז הנותמו הלולצ תונמא .'םהינפל הרורב םכרד"ש 

תא תרקוס ,הזכ בר לולכש הב גשוהש ,וז תונמא •הב תקסופ הניא הריתחה 

.המת הניא הב ףוריצהו ךותיהה הכאלמ .המצע לע הדושח ןיידעו 'עגר לכ המצע 

תרודהמבשו (יהפוקתה.בש) הנושארה תרודהמב 'חדנה, תואחסונ תא הושיש ימ 

עבשב . המלש הריציב תקסופ הניאש תומילשל המחלמה תובקע תא ריכי ,ןקוש 

ררגנש ,דמ לכ םע ,טע-תטילפ םוש םע םילשמ וניאו ,ומצע תא ןמאה קדוב תוקידב 

.תיתורפס הרגש לע דושחש המ לכ ,תקפוסמ לוק-תב לכ תנחבמ ונזא .חסונה םע 

יל המוד דחא דוע שי ,הב הלוח ןונגעש ,'תומלשה תלחמ, ,וז הלחמב 

ךפוהמ דצל איה ןמפוש לש תיתונמאה ותריתח םג םא - ,ןמפוש והז :ונתורפסב 

ונלש הייארהש םוקמב 'יליחתמ ותייארש ,קילאיב סעפ רמא ןמפוש לע .הלוכ 

ןיא םצעב לבא •תיממעה הייארה תא ומצע לע הרואכל הפוב ןונגע .תמייתסמ 
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!םכיפ כ ק * י 

תא עינצמ ןונגע .הייאדח קוקיז לש ךרד ןיכ . ה י צ ר ט ל י פ ןימ אלא תאז 

תוימצע :אוה עדוי .ולש 'ןוטרמק"ה והז •ןוחטב דתיל םיברה תולוק ךותב ולוק 

ןיא וז הפורצ תונמא לבא !היצזיליטס :םירמוא םיבייחמה .םיברב הלטב הניא תיתמא 

.תרמחמ דיב הלוכ תקרזנ איה ןאכ אקוד :הפלקה ןמ םולכ הב 

ימס .אדבועד אפוג - הדוסי .הפורצה תירופסה תיצמתל דימת איה הריתחה 

קר ךמתסמ ןאכ לכה .ף ס ו נ ר ו א לכ ןאכמ ימס .היגולוכיספ יצקוע לכ ןאכמ 

לע-ףא ,איה ותריציבש תימינפה המיענה לבא .םמצע םירבדה לע 'ערואמה לע 

תיארמל הלוכ תטלבומ איהש המכ לכ ,ןאכ םלוע-תנפ לכ .תילקיסומ הלוכ 'ןכ-יפ 

אלא וניא העש התואבו ,אלמ םויק ומצעל םייק הלגנה .דבעמ אלא הניא ,ןיע 

אלא ,למס-יטהלב השוע ןמאהש אל .רתוי תנגונמ ,רתוי תרעושמ היוהל רודזורפ 

םייחה ירואיתב םא יכ ,הדגאה ידופסב קד אלו •הילאמ תשלופמ תואיצמה 
רהוז םיכישממה ,עפשה תורוניצ .עשי-ילועשמל חותפ םלועה ,רתויב םיישממה 

ומכ ,ןוסכלאב לפונ רואה -^:דצה ןמ ןאכ דימת םיאב ,יצראה ינועה לע אלפומ 

.םיילולפא םינורמק ךותל שמש'תורהב 

ןווכמ אל .יופצ-אל דוא »ומע דסחש ,אוה ידוהיה ינועה .ןאכ ידוהי םלוע 

.ןטייפ לש וניע איה ,הז םלוע םתחנ הבש ,ןיעה .תקצומה ותפלק ךותב עקבנ םלוע 

וליפא ,ץרפ לש תזרפומה תומימחה אל ,ילדנמ לש תננצמה הריטסה אל ןאכ ןיא 
תעלבומ איה-תרחא איה תינונגעה הינוריאה .םכילע-םולש לש בוטה גולגלה אל 

םע-תדגא לכב ,לגש ירויצב הלידבהל ןיאש םשכ ,ונממ הלידבהל ןיא :םותה ךותב 

לש םגוויז ןיעמ הב שיש .ןונגע תריצי לע דחוימה ,דחכ ילוא ,רזב .תיתמא 

.ןורחאה םוריעה תראמ ינפמ ונילע ןגמ הילמס לש םפונש-םיטנמלאה 

ז 

היוה לש המוהת ינפ לע תופצ הלאה תויומדה לב .םה םיידוהי םילמס 

הטלבה לכ ,שיה תודח לכ תא .תזמרנ אלא הניא ןתוימינפ םג םא ,תטלחומ תידוהי 

.רתסנ לצכ ,ןאכ הולמ (חיתמא הקיפא לכ לש התלוגס איהש) יאדוה יפלכ 

הז םלוע .רתוי דוע "יאדו" והשמל .רתוי ימינפ והשמל יחצנה ידוהיה ןואמצה 

הטלבוה ןאכ ילוא .םיחיטבמה ויתותואב ךשח ילב ארוק ,ויקמעמל ונתוא ךשומ 

תטלחומ םלוע-תחכש :תידוהי תונמא לש האלפומה התלוגס הזכ ןחב הנושארב 

.תטלחומ םלוע-תואיצמ ךותב 
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