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ןולא לאגי

)★םלשה ינונגעה םז<לאודה
,הדבכנ תסנכ ,ד"ויה דובכ

דחייתהל ידכ ,םעה ירחבנ ןכשמב ,ןאכ ונסנכתה ,ןונגע י"ש לש ותריטפל םישולש תאלמב

.תורודה לכב וירצוי ילודגמו םעה יריחבמ דחא לש ורכז םע
ומלוע םע תשדוחמ השיגפ תעש םג ,בורל ,איה ןונגע לש ותמוק-רועישב םדאמ הדירפ
הזכ תומיעל הקינעמ ןונגע לש ותשרומ ,ןכא .ותשרומ ירקיע םע רזוח תומיע תעשו ינחורה

רשא ,הפוקתל ןב ותויה לשב ןהו ותריצי לש תיתונמאה התמר תוכזב ןה ,תובישח-הנשמ
ולטינ ןשיה ןמ רשאכ ,םעה תודלותב רתויב תועירכמה םיכרדה תושרפמ תחא לע הדמע
.תופפורהו תונושארה ויתועיספ תא עוספל לחה ךא שדחה וליאו ,תננוגמה ותוכמסו ופקות

ביתנ ומצעל סליפ אוה .ימעפ-דחה ודוחיי לכב ןונגע הלגתנ ,וז םיכרד תשרפ לע ,ןכאו
.וידוגינו ויערק לכב םלשו ,ותונכפהמ רסוחב ינכפהמ ,ולשמ

הרדגהב יכ ,ינמוד ".ןשיה תא בהואה שדח" לעכ ומצע לע דיעמ וירופיס ירוביגמ דחא

.ותוברתו ומע תשרומ יפלכ רפוסה לש תינחורה ותדמע תנבהל תוחתפמה דחא יוצמ וז
תורפסב רודה ירפוס בור לש וזמ תרחאו הנוש התיהש ,ןשיה לש תשדוחמה הכרעהב ,ןכאו
ותוישרוש אלו יפואבש הקיז קר אל יכ ,חינהל אוה ריבס .ןונגע לש ושודיח רקיע ,תירבעה

תויזה המכמ םיבר םיבר לש הביאכמה תוחכפתהה םג אלא ,דבלב ומע תורוסמב הקומעה
ומלוע ןיינבל תיזג ינבא שפחל ןונגע תא ואיבה וידחי הלא לכ — תולאוג ךרד-תוציפק לע

םירבש קר — אוה ורוד-ינב וליפאו — דחא-רודבדימדוק ואצמ םהב תומוקמב ,ינחורה
.םיסרחו

תודלי-תולחמ ןתואמ ןונגע לש ותביתכ תא ,ינמודמכ ,הליצהש איה וז ןיינב-תמא
,הארנכ ,תויחרכה היוול-תונב ןהש תולחמ ,רוחשדלוכלו ןבלרלוכל םלועה תקולחבש
— תידיימו תערכמ העפשה ,בורל ,תעדונ אקווד םהלש ףא 'םהירוחאמ םירשגה יפרושל
הביטקפסרפב ,לשמל ,ךכ .םנמז-ינב לש םמלוע תפקשה בוציע לע — הלודגה םתוכז וזו
;רתוי םידחואמה הילוגלגו הלכשהה תעונת לש היתומזגה תפרות לע דומעל ןתינ ,תירוטסיה
יכישממ לשו וז העונת לש התמורת אלב תירבעה היחתה תעונת תא ראתל השק ,ךדיאמ
.יטסיצילבופ-ינויערה םחוכ רוקמ ,רומאכ ,םג ,דתיה ,ילוא ,תיתונמאה םתשלוח רשא ,הכרד

— ןכפהמה לש ונב .םינבה רודל רשאמ רתוי םידכנה רודל ןונגע ךייתשה תילאטנמ
טהל ,אבס לש ונקויד לע ויבא לש ותורעתסה טהלל ךרצנ וניא בוש — וננושלב דכנה

שדוחמ רוביחל ותפיאשב ,אברדא .הכיפהמה לש ןושארה רודל ךכ-לכ ינויח אוהש
אבס לש ומלוע לא םיזע םיעוגעגב ףקתנ דכנהש שי םיימצעה וישרוש רחא וישופיחבו
הרבועב םג רשא ,תעדומו תיטקלאיד הביש ונינפל .ןונגעל הרק רשא ,ינמוד ,אוהו .אקווד
.דיתעה ןיינבו הווהה יכרצ םה הינפ תמגמ ירה ,רבעה הדשב

ןוויכ ךא ,םנוק םעו םמלוע םע םימלשה תא ץירעה ,תרערועמ הפוקת לש הנב ,ןונגע
גילפהו םק — הפוכתה ותביבסב ,תיטנתואה םתוינויחב ,דוע אצמ אל אוה וללה תאש
תפש תאו םתייווה תא לאג ךכ בגאו ,םימדוקה תורודה ינפ-לע אלפומה יתורפסה ועסמל
ותדיםכל םישולש תואלמבו .18.3,ד-0ב ,תסנככ תוברת« ךוניחה דשו .דלשממה-שאר' ןנס ירבד *
.ןונגע■ י"ש לש
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.יפוילו בגועל ונתורפסב הומכ תוטעמש ,תיתונמא הלואג ,םרוביד תפש תא אל םא ,םשפנ

םירוקעהו םשפנב םיעורקה םע תימינפה ותוהדזה הלודג המו ותנבה הבר המ הז םע דחי
,ךכל ןווכתמ ינירה ,תימינפ תוהדזה ירמאב .םכרד םעו םמצע םע םימלשה ךא ,םשרושמ
.ולש ומלועבו ומצע וב םג היה הז ערקש•
,דתיה הבר המ ךא ,היתורודל תידוהיה תרוסמה לע ןומאה ,ןונגע היה ןימאמ דפוס
תומלועה ינשב תיבךב היה אוה. ,ינוליחה יכרעה השוריפ תא תודהיל ונתנש הלאב ותוקיבד

אל :תרחא ןושל !םהילעמ םג ראשיהל ודיב הלע ,םהינשב יחש ינפמו ,דחי םג הלאה
תינוריאהו תבאוכה הפישחה םא יכ ,ותביתכב רקיע ,רתיה םיינשה ןיב תיטאמארדה הדגנהה

.םהמ דחא לכבש םיעיקבה לש דחי םג

ומכ ,םירחא םירושימב םג םייקתמה םזילאוד .ןונגע לש ותומילש דוס הז םזילאודב
תודעה איה תינאגרואו האלפומ המ .לשמל ,ןאכמ לאדשי-ץרא לשו ןאכמ הלוגה ירואיתב

דלונש ימכ ומצע האר דימת יכ ,תורייעבש תיסופיטב דלונש ,שיאה ומצע לע דיעהש
םעה לש תשדוחמה ותייחתל תיתשתכ הלוגב םידוהיה תייווה תא הארש ימ קר .םילשוריב
אוה היצילאגבש 'ץא'צובבש דועב ךא .תאזכש תודע דיעהל היה לוכי ,הקיתעה ותדוכמב

הב רורצל שקיב םילשוריב ותבשב ירה ,לאדשי-ץרא לש רפע קיקש וביל חול לע אשנ

.ונממ קלח התיה 'ץא'צובש ,ישרוש ידוהי םלוע ותוא רצי רשא בטימה תאו חורה תא
התואמ ילמסה ולוגלג תולילעבו "ןולל הטנ חרוא" ורפסבש חתפמה רופיסב רכזיהל ידו
.םילשורי ירה לש 'ץא'צוב
תוהדזה ,היינשה היילעה רוד ,ורוד לש הכיפהמה םע הלודג תוהדזה ןונגעב ,דתיה
םישיא םעו ןאכמ קוק ברה םע םיקומעה וירשקב דחי םג ינויערהו ישיאה היוטיבל האבש
.ןאכמ ןוסלנצכ לדב םעו דנרב םייח-ףסויכ

רתויב הלודגה תיטסאלפהו תילאטנמונומה הריציה הזה םויה דע אוה "םושלש לומת"
היתולוחו ופיב ,ץראב םכרד תישארש ,היינשה היילעה ינב לש םהיטבלו םהיתורוק לע
תרניכב ,תאה יבחרמ לכב אוה לודגה הכשמה םלוא ,הוקת-חתפו ןויצלךושאר יסדרפבו
,ירוטסיהה ךשמהה היה הזש דועב םלוא .הינגד איה אלה ,ינו'גדכואבו םינגךיעב ,היבחרמבו

ותלילע הליחתמ ,ךרעל ,וכרד תיצחמבש ,הזה רפסה לש יתונמאה-ינויערה ךשמהה רחא

ךרדה לא בושל רבחמה ונחיטבמ "םושלש לומת" לש ומויסב םנמא .םילשוריב דקמתהל
.ונובזעבש םיבותכב תאצמנ איה ןכ םא אלא ,הילא בש אל אוה ךא ,עצמאב העטקנש
.םינורתפ ותריצי ירקוחלו ,ללכ ירקמ וניא הז עוטיקש יאדוול בורק
,םירמוא ךכ ,םימעפל .ךלה הב ךרדב ךלה םעט המ רפוס לע םישקמ ןיא יכ ,עדוי ינא
בתכומ תניחב ,וילע םמצע םיפוכ םהש שי .ויאשונ תא ול רובל ןידוחךב וניא ומצע רצויה

לכ לע ןינהנה תכרב ךדבל ,הרושה ןמ םיארוקכ ,ונילע ןכל .תחא הנועבו תעב בתוכו
תא היארוקלו ונתורפסל ןתנ ידה אוה .הלודג הכ חורבו הבחר הכ דיב ןומע ונל קינעהש
יפכ ,םילשורי תא — ץראה לש הביל תאו ויתורודל םעה לש רתויב הרישעה העיריה
םהייוואמ שאר לע התולעהל וחכש אל םלועמש ,םיפסכנו םיבאוכ םידוהי לש תורוד הוזחש
,םעה ייחב םילשורי לש תינחורה התויזכרמ לע קלוח ןיאשכ םג ,ןכ-יפ-לע-ףא .םהיתוליפתו

אוהש הממ םג םא יכ ,הל לעממ אוהש הממ אל ףא ,הבו הנממ קר ונניא החוכ ידה
,ןורש ,לילג דשאכ ,איה םייח תריב םילשורי .ץראה יבחרמ לכמ — ונייהד ,הל ביבסמ
היבחרמב וישרוש קימעמה םע לש וייחב אוה חורה רוקמ םגו .הל ביבס בגנו רהנו דה
.םתוא ובתכ ,עמשמ יתרת ,םיכרד יללוס — הזה ביבסהו הזה בחרמהו .ץראה לש
וכותב רצואה תירבעה תורפסב ןורחאה וניהש רמול גהנ אוה יכ ,םירפסמ ןומע ידידי
ירבדמ רתוי ונינפלש ,ינרובס .םהילע םג ללוגה םתסיי ומיעשו ,תוישעמ-ירופיסו תורוסמ
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תקלחב הילע קילחהל םעט ןיאש ,תיביטקייבוא תירוטסיה תואיצמ יהוז .יביטקייבוס יודיו

םיקומעה םיעיקבה ןמ תומלעתה ךות ,תורודה תופיצר לע תרבדמה וז ,הדוסח ןושל
תא תונפל דמועה רוד לש יוצמ ששח וניא "תרוסמ תומת ימע" לש הזה ששחה .םהיניבש
תעשב םג ולדח אלש ,הריקעה יבואכמ לכ תא ושפנב עדיש ימ לש אלא ,הירוטסיהה תמיב

ןיב רוביחה וו רחא שופיח לע דקש ותריציו וייח לכבש ימ לשו ,תושרתשהה תחמש
לע גלדל אלבו ךדד-תוציפק אלב ,התוחילשב תידוהיה הירוטסיהה תא יח ןונגעו .תורודה

.הייחתל ןברוחה ןיבש ,תראופמה ךא הבואכה ,תכשוממה הפוקתה ינפ
לבא ,הנניא — ירבעה בתכה לש תויתואה ב"כב התוא רש ןונגעש וז ,תידוהיה היווהה
םג ,יוקיחל רוקמ אל םג םא ,הארשהל רוקמ שמשל ופיסויו םישמשמ ינחורה ומלועו ויבתכ
,ותעיקש תלודג תא ,הלוגב ופקיה אולמב םעה תא דש ןונגעש דועב ךא .םירבצ ינב םירבצל

קר אל ותריצימ דומלל לוכי ,ץראב ,זכרמב דלונש ימ ירה ,זכרמה לא ובוש תא ףוסבלו

ונימי לש םעה םע — הווהבש הז םע םג אלא ,רבעבש ףקיהה םע תישפנ תוהדזה
.םה םתמוק רועיש יפל הדמגל םישקבמ םשפנב-פיעוטק קרש ,תחא תומילש יהוז .ויתוצופתב

םיצרה לכל ףלאמ חקל רומש הב םגש ,ןונגע לש תויטנתואה תלאש :ןורחא ןורחאו
םבתכש הלאמ רתוי םיפי םירבד יתאצמ אל הז אשונב .לוכיבכ ,תוילסרבינואה םסקימ רחא

":הכרב בתכמל טפצנוק" תרוצב ",ןחוב ינבא" ורפסב ןונגע לע ןדס בד
ךרד וא הפקה ךרד םילואש םניאש ,רתויב םיימצעה םיכרעה תא תושעל תיכז "...
יוטיב ילכ — ןושל יכרעו יווה יכרע ,תרוסמ יכרע — םידחאמ שוביכ ךרד וא יוקיח
,רתוי תפקמ םג איה ,רתוי תיימצע איהש לככו ,היושע תבצב תבצכ איהש תונמאל
םיזירזה םיצרהש ,םיכרעה הלא .רתוי םלועה לכ לש איה רתוי ונלשמ איהש לככ

םתילעו םתלטנ התא ,םילטובמו םילטב םואר ,היתונפואו הפוריא תרכרכ ירוחאמ
".התגספו הריצי םצע ,הריצי-לכ םתישעו ליכשמל הלעמל
הרכהב םג ןומע הכז תידוחייה ומע תוברת לש יסאלק אטבמ ותויה תוכזב אקווד ,ןכא

יכרע ףתושמ הנכמ לע תתתשומ אהת תיתימא תוילסרבינואש ,אוה ןיד .תילסרבינוא
.הזמ ,ימואלה רושימב תיתרבח-תיתוברתה תוידוחייה תמורת לעו ,הזמ ,ישונא-לכ
.ךורב ורכז יהי

הירשו הלשממה שארל ,הנידמה אישנל
םה רשאב ל"הצ ילייחכ

הריעז הישעתו הכאלמה ילעב רוביצל
לארשי תנידמל -22ה תזאמצעה םויכ גח תכרב

לארשיב הריעז הישעתו הכאלמ ילעב תודחאתה
יצראה זכרמה
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