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אורק ןורב 

ןונגסו ןונגע 

קלח ןונגסה ןיא ידבע רפוס םוש לצא 
אוהש יפכ הדימ התואב הריציה תוהממ 

,איה הדבוע םינפ לכ לע .ןונגע תריציב 
,"תונוגע" ןונגע לש ןושארה רופיסהש 
,ונתורפסב זע םשור דיימ ,עודיכ ,השעש 

מגוד ןיאש ,ונונגס לשב רקיעב ךכל הכז 
.תינוליחה תירבעה ונתורפסב ות 

יוארכ ונלצא ולפיט אל ןיידע ,ללכב 
רוגש רבד וליאכ .ירבעה ןונגסה תודלותב 
יתלב ןושלב תורפס ירבד םיבתוכש ,אוה 
הפשב רפוס .םינש יפלא ךשמב תרבודמ 
המב .ויפ לע בתוכו רבודב לכתסמ תרחא 
יתלב הפשב בתוכש ימ לכתסהל היה לוכי 

? תרבודמ 

תובר תואמ ךשמב יכ ,איה הדבוע לבא 
ירחא תונושארה םינשב דבכ יאדו ,םינשב 

דדמ יתלב תירבעב ובתכ ,ינש תיב ןברוח 
תבורעת החרוכ לע התשענ ןושלהו ,תרב 
פסה יפל ,דחאכ ידומלתו יארקמ ןונגס לש 
דמה לכ םה ךכ .ןושלה החקול םהמש םיר 
דעב ןיב םינורחאה םירפסה לכו םישר 
רתה ןמ ץוח) הבשחמ יניינעב ןיב ,תד יניי 
יהוזש ,תיברעה היפוסוליפ ירפס לש םימוג 
הה ימי דע תיתדה תורפסב .(תרחא השרפ 
פסב הזה םויה דע םצעבו ,הירחאו תודיס 
רשפאש ,תבורעתה התוא הרמתשנ ,וז תור 

התיה ךכ לבא ,תוינונגס תוערגמ הב אוצמל 
התפי דוחייב .הלשמ תויעבט הב שיו הווהו 

.תודיסחה ימיב 

עטמ םא .התורפסו הלכשהה האבש דע 
ןונגסל ןוכמ דוגינ ךותמ וא ,םייטיתסא םימ 
תורפס התוא םינפ לכ לע ,ידיסחהו ינברה 
ילמ ,הרוהט תיכ"נת בותכל דימ הליחתה 
וסא התיה תרחואמ וא תידומלת הלמ .הצ 
,ןודרוג .ל .י דע ךשמנ ךכ .עודי רבדה .הר 
הניחבמ אבש ,ילדנמ אלו) ןושארה אוהש 
תינוליח תורפסב שמתשהש ,(וירחא וז 
,ילדנמ .ישדדמ-יכ"נת ,ברועמ ןונגסב 
לבא ,ןודרוג ינפל בותכל ליחתה םנמאש) 
ךכ-רחא שמתשה ,(תיארקמ הצילמב קר 
ןמ תוחפבו דומלתה ןמ םיזוחא רתויב 
םויה דע עיפשמו עיפשהש אוהו ,ך"נתה 

.ונתורפסב תונונגסה לע 

יארקמ ןונגס לש — וללה תופוקתה יתש 
סנ — שרדמה ןונגס תפדעה לשו רוהט 
זעהש ןושארה אוה .ןונגע אוב םע ומיית 
פס תפוקת ינפלש ןונגסב אקווד קיזחהל 
ודאה ובתכש ומכ בתוכ אוה .הלכשהה תור 
בל םויה דע םיפיסומו תורודה לכב םיק 
דומלתו ארקמ לש תבורעתב ,ונייהד ,בות 
רקיעה ,יוטיבהו הלמה רוקמל בלדניש ילב 
ןתינ םא בושח אלו שדוקה תורפסב היהיש 

.אל וא תיזעולל ומגרתל 

ופ "תונוגע" ןונגע לש ןושארה רופיסה 
ךשמנ ןח לש טוח םיבתכב אבומ" :הת 
ךורב שודקהו לארשי לש םהישעמב ךלוהו 
ונמיה גרואו בשוי ומצעבו ודובכב אוה 

שי תסנכל דסחו ןח הלוכש תילט תעירי 
לכ הארנה ,הז ןונגס ."הב ףטעתתש לאר 
אוה ,םייניבה-ימימ רסומ-רפס הזיאמ חוק 
ןשיה ןונגסה שודיח לש םשור דיימ השעש 
.יתד אקווד ואל יתורפס ןכותב לבא ,ןשונ 
דע ןונגע ובתכ לכב תכשמנ תאז הכפהמ 
םא איה המצעל הלאש .םינורחאה ויבתכ 
רתוי וא תוחפ םג ןונגע לש ותנווכ ,דתיה 
שיגדהל הצור ינאש המ .תינרמש וא תיתד 
דע .ןונגע לש תינואגה תויתריציה איה 
,םיליכשמה םירבעה םירפוסה ויה אוה אבש 
םישגינ ,םהבש םילודגה םג ,םהירחאלשו 
וחא המכ :יסדנה אוהש המל ומכ הביתכל 
דוהמ םילמ המכ ,שרדמ המכ ,ך"נת םיז 
מאהש ,םהבש םיחבושמה לצא םג .תוש 
יה אל ,תקולחמב הייונש הניא םהלש תונ 
ואגב ללכ עגופ הז ןיא .הרתי תויעבט הת 
קילאיבל עגונב .קילאיבו ילדנמ לש םתוינ 
הלו ,הרישה איה ולצא רקיעה ללכב ירה 
מה ןאכ אלש ,תרחא תינונגס תוחתפתה 
אב ידה ילדנמל עגונבו .הילע רבדל םוק 
תוברהל אלש דיפקמ ךכ לכ היה אל תמ 
לתו וידימלת וגהנש ומכ ,תויכ"נת םילמ 
היה ןונגע םינפ לכ לע .וידימלת-ידימ 
לטיבש — ידיחיה רמול רשפא — ןושארה 
לקש אלש ,ןונגסה לא וז תיגולוליפ השיג 
,תידומלת וא תיארקמ איה תינולפ הלמ םא 
דוכל המיאתמ היהתש ךכ לע דיפקה אלא 
ךכ ובתכ םא ול היה בושח דוחייבו ותנ 

.הלכשהה ינפל אקווד 
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ןונגסו ןומע 

אוהש ,ןונגע לש ונונגס אקווד ךכיפל 
,"ינלטב" ,הנוכמ היהש המ ,ינבר הרואכל 
לכב הלכשההש םשכ .רתויב יעבטה אוה 
וכאלמה ןמ הברה הב היה הבש יבויחה 
אצוי .הנונגמב םג היה ךכ ,ןכותב תוית 
וב היהש ,ןודדוג .ל .י אוה ללכה ןמ אצוי 
תסיפתש אלא ,ןונגע לש ץוצינ וז הניחבמ 
גע .וידכועב .דתיה ולש תיליכשמה םלועה 
תורפסב ךישמהש דיחיהו ןושארה היה ןונ 
שהל םימדוקה תורודה חסונ תא ןושלבו 
,תיתורפסה הדוצב ןכפהמ היה אוה .הלכ 
,ןונגע תרות תאז .ןונגסב ינוציק ןרמש לבא 

.ו"ית דע 'אמ ויבתכ ךותמ תעבונה 

ןונגס תא ונל ריזחהש אוה ןונגע קר 
.םיינברה תונונגסה רתי דצב ,תודיסחה 

והשמ הז ןונגסב האר אלש ןושארה אוה 
םנכנ ינניא .תואכרימב ותוא תתל שיש 

.תוקידא ץמש ךותמ תאז השע םא הריקחל 
םגש ,תרמוא תאז ידה ךכ הז םא ,אברדא 
ףתושמה יללכה וננונגסל המדת תוקידאה 

.םעה לכל םצעב 
קתינ ןכותב םג :ןונגסה תייעבמ ץוחו 
השדחה תורפסה המיקהש רשקה תא ןונגע 
.דיתעה אליממו ,הווהה ןיבו רבעה ןיב 
,הצרתש ןכות לכ תוצרהל תורפסל תושר 
ךותמ תוינושל םידדג רודגל הל רוסא לבא 
במ לבא ,קודא ינניא .םלועה-תסיפת יוניש 
םג הווש הדימב ונל בושח תימואל הניח 
בושחש םשכ ,ידיסח ןונגס םגו ינבר ןונגס 

.ץראב קיתע ןיינב לכ ונל 
מעהו ימואלה ןונגסל ונתוא ןגע ןונגע 
שי ןונגע תא .ונתוא ן נ גיס ןומע .ימ 
קיצנא רתוי םירפס ןיא .רוקחל ,דומלל 
.תינושלו תינונגס הניחבמ וירפסמ םיידפול 

םינזאמ, ח1רב1ח תכירכ 

הכירכל םירסומ ונא 

"םינזאמ" תורבוח תא 

ט"כ-ח"כ ם>כרכ 

ותושרב רשא תורבוחה תכירבב ן י נ וvמ ה 

ביבא"לת ,7098 .ד.ת "םינזאמ" תלהנה :תבותכה יפל ןחלשי 

ייל 450 דיכ לכ תכירכ 
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