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דיל הז םירתוס םירבד וספדנ ךכ םושמ .ת י נ י 
פוס ,םינותע תומש טעמ אל ושבתשנ ףא ,הז 
ירבעה םוחתל רקיעב ןווכתמ ינא) םיכרועו םיר 
םידיתע הלא םישוביש יכ ששוח ינא .(רפסבש 
רפס ונינפל :רורב לכל לעמ ךא .לישכהל םג 
ירשה ידי-לע ובתכנ ויקרפ בורש דוחיב ,בושח 
:ונייה ,םיפתתשמהו םיכרועה לש םינורחאה םיד 
אציש ,רפסה תא ראפמ ןכ .הנורחאה העשב שממ 

.םיאנותעו םינותע ימוליצ לש עפש ,בר יונב 

זול יבצ 

אקפאקל ןונגע ו>ב 

,הוושמ רקחמ / אקפקל ןונגע ןיב : לזרב ללה 

סה לש האצוהה תיב ,"ןיירוא רב" תאצוה 
,ןליא-רב הטיסרבינוא לש םיטנדוטסה תורדת 

 1972.

ןמיסב ולוככ ובור דמועה ,ףיקמ ןויע רפס 
םצעמ יופצ ,"הוושמ רקחמ" ולש הנשמה-תרתוכ 
שוטי הוושמה רקחמהש ,תיגולודותמ הנכסל וכרד 
תוטשפהב רקיעב קוסעיו תוריציה יפוג תא 

שהבש יגולודותמה ישוקהו .ןהיניב תורשוקה 
יתש לש םיגיצנב רבודמש העש םצעתמ האוו 
בעה תורפסכ ,ךכ-לכ תוקוחרו תונוש תויורפס 
תויקוח ןהמ תחא לכלש ,תינמרגה תורפסהו תיר 
קופמ ןהיניב רוביחה-יווקו הל תדחוימ תימינפ 
שהה השק ,ינמודמכ ,רקיעבו .םרקיעמ םיקפ 
הנפואכ תחוור איה רבכש תורמל — האוו 

"ידוהיה" אוה ןונגע .אקפקו ןונגע ןיב — תחרופ 
תירבעה תורפסה ירצוי לכמ רתויב קהבומה 
והומכ דוע ןיא היחתה תפוקת זאמ .השדחה 
ונושל ימינ לכב רושקה "שדח" ירבע רפוס 
לבש ,םישודקו םיקיתע םייתרוסמ תורוקמב 
םילגמ םא םג ,אקפק וליאו .ללכ ןבוי אל םהידע 
תידוהי תוהמו םיינויצו םיידוהי םיביטומ וב 

תיטילופומסוקה תוברתה ןב אוה ,הזונג תיממע 
תינמרג איה ונושלו תיגרובסבהה הירפמיאה לש 

וילע ודיעהש יפכ) תקדקודמו החצ תיתורפס 

לייווצרוק 'פורפכ ,תינמרג תורפסב ךמס-ינב 
.(ל"ז 

םילדבהה תא רידגהו הפי ריכה לזרב ללה 
בה ,אקפקו ןונגע ןיב םיינורקעה םיינונגסה 
רתה-תורוקמו ןושלה-תודוקמ ישומישבש םילד 

:תוב 

יע' תמגמב אוה ינונגעה םזילאיראטימה" 
— יאקפאקה םזילאיראטימה לש ומתוחו ,'יול 
לש ונונגס תא ךכל ףסוה (...) .התחפהה 
,הדגא ,ארקמ לש תוישרש וב שיש ,ןונגע 
תמועל ,אקפאק לצא .םיארי ירפס ,הכלה 
ומידל תפסותב ,היצזינמוהידה האב ,תאז 
גס (...) הטמ ויתונומת תא תכשומו ,הקינ 
דבלב תורידנ םיתעל ריכמ אקפאק לש ונונ 
סומ הרוצב תאז םגו ,םיקוספה ץוביש תא 
הוולמ ,רבחמה שרדנ ול ,םמורמה םג .תיוו 

.(38 ימע) "תיחפמה יומידב דימ 
תוינונגסה תומגמהש ,לזרב יפל ,רבתסמ 
.ןרקיעמ תוכופה אקפקו ןונגע לש תויטנאנימודה 
םינוויכ ינש םיגציימ םירפוסה יגש 

ינונגעה ןוויכה ,םיכופה םיינונגס 
תונחבה .התחפהל יאקפקה ןוויכה לומל יוליעל 
חתפמ-תונחבה ןה ,תונונגסה-ינוויכ ןיב ,ולא 
ןאכמ ךא םירפסמה ינש תא לזרב לש ותסיפתב 
גונ םינוויכ ןיב האוושהה :ףסונ ישוק ץבצבמ 
,תויניינעו תוינורקע תויעבב הכורכ ירה םיד 
תועפות ןיב האוושהה תקדצה םצעבש תויעב 
שגדה שיגדה לזרב ללהש יפ-לע-ףא .תוכופה 
בנו רומגה םדוחיי תא ורפסל המדקהב בטיה 
ירה ,םילודגה םירפוסה ינש לש הרומגה םתולד 

החנמה וקה אוהש ,םהיניב תוושהל ןויסנה םצע 
ןויד לש דחא רושימב םדימעמ ,ורקחמ תא 

.תיתאוושהה הטישה םצע לע תולאש חתופו 

תדסוימ לזרב ללה לש האוושהה תטיש ,ןכא 
תוריהז תוחיטבמה ,תועונצ תויתרוקב תוחנה לע 

:תונקסמבו תוללכהב 

ןפוצב תיתורפסה תונשרפה תזחאנשמ םג" 

הרורב הרכה ךותמ תאז השוע איה ,שרפמ 
.שרופמה לש ודצב םייק היהי םלענה יכ 
ורב העידי ךותמ אוה (...) הוושמה שופיחה 

יקלח ךרד-הרומ אלא ךכב תוארל ןיא יכ ,הר 

תוינבתמ תחא לש ןירותסמה לא ,דבלב 
.(17 ימע) ."םירפסמה ינש לצא חתפמה 

גבו תרוקבה לש התויקלחב הרורב הרכה םא 
ינפב ןושאר גייס איה תונשרפה לש היתולוב 
ימאב לזרב ללה טקנ ,תוללכהב גילפהל יותיפה 
רמשיהל ידכ םינוכנה םיינושארה תוריהזה-יעצ 

.וכרד םצעבש תונכסהמ 

ןה ,רפסה ךרוא לכל תרזוחה ,האוושהה-תטיש 
תדמוע ,"םיוושמ םינויע"ב ןה "אובמה תסמ"ב 
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ריהז ף ו ש י ח : הפוקשו הטושפ הקינכט לע 
פוסה ינש ןיב המודה דצה לש 
לש תקדקודמ הרדגהו ,ןאכמ ,םיר 
המודה תקינכט" .ךדיאמ ,הנושה דצה 
,תויבקעב לזרב ללה ידיב תרמשנ "הנושהו 
:תחא תרזוח-תינבת רפסה-יקרפ בורל תעבוקו 
לש ינושאר רוריב ךותמ אצוי קרפו קרפ לכ 
רקדזמ םכותמש ,תומייוסמ תוריצי ןיב רשק-יווק 
ןיבו טרפב תוריציה ןתוא ןיב יתוהמה ינושה 
תסמ" לש הנושאר הקספ ,הנה .ללכב םירצויה 
וקנה האוושהה-תטיש תא הפי המיגדמ "אובמה 

הנבמ לש הרוטאינימ ןיעכ איהו ,לזרב ידיב הט 
:וללכב רפסה 

'התיבה הרזחב'ו 'אבא תיבל' םהירופיסב" 

,רזוחה ,ןב לש הנומת אקפאקו ןונגע םיגיצמ 
עסמה .ויבא תיבל ,תורדעיה לש םינש רתאל 
,באל עיגהל ותרטמו ימינפ-ישפנ אוה הרזח 
ינונגעה עסמה (...) .םייחב ונניא רבכש 
תיבל ןבה תיבמ ,ךרדה תציפק ךותמ השענ 
ןיאש המ (...) .חספה גח לש וברעב באה 

.(15 ימע) "...אקפאק לש ורוביג עסמ ןכ 

תישפנ הרזח — המודה דצה :יתרמאש אוה 

דימ ךילומ — םיתמה תובאה יתבל םינבה לש 
ןהיתויווה — הנושה דצה לש ורוריבל אליממו 
לא הביש איה תינונגעה :תונוש תובישה לש 

.אצומ אלל ךובמ לא תיאקפקהו םחנמ רוקמ 
האיבמ "אובמה תסמ" לש חתפמ-יקרפ ינשב 

: רתויב תובושח תונחבה ידיל האוושהה-תטיש 

ללה אצמ (18 ימע) "יזיפאטימה ףסה" קרפב 
הריתח ,אקפק יבתכב ןה ןונגע יבתכב ןה ,לזרב 
ישק ידכ םירוביגה לש דואמ תצמואמו תדמתמ 
לצא .השודק לש םינוילע תומלוע לא תוקיז תר 
יוליג לא תיאלנ-יתלבה הייהנה םירפסמה ינש 

"םייניב תויושר"ב םלועל תלקתנ יזיפאטימ םינפ 
ושקובמ ןיבו םדאה ןיב תוצצומה ,תובכעמ 
םייניבה-תויושר אקפק לצאש דועב ךא .ןוילעה 
ןודזב תורגוסו תותיחשמו תותחשומ 

םירבדה ןונגע לצאש ירה ,השיגפ לש יוכיס לכ 
דצל םג חותפ עשיה-עסמו םייעמשמ-בר םלועל 

רבעמ תצנצנמ ,ןכ לע ,ןונגע לצא .דסח לש םיד 
ןיטולחל תרדענה ,תמחנמ הרושב םיבוכיעה לכל 

.אקפק יבתכמ 

יכ הלגמה (22 ימע) "ףסו סורא" קרפב ךכו 
תגשהב סוראה ךורכ םיירופיסה תומלועה ינשב 
וא םיכרדה תחא איה הבהאה .יזיפאטימה דעיה 

"ףסל רבעמ" לא םהב רובעל ,םיעצמאה דחא 
םג ךא .תונוילע תויושר לא םדעב רשקתהלו 
לצא :יתוהמה ינושה תא .דבריקה הניגפמ ןאכ 
איה :השודקה ינממסב הבהאה תרייטצמ ןונגע 
רומג גשיהמ הקוחר איהש םושמו ,לאידיא המצע 

לצא וליאו .הבש תוילאידיאה לע תרמוש איה 

תא תנייצמה תינודזה תותיחשה םתוח ,אקפק 

ןה :םישנה לא םג הוולתמ םייניבה-תויושר לכ 

לא וילע חוספלו ולצנל ידכ דבלב םג יעצמא 
.רתוי הנוילע תושר 

ינפה המגמה הפי תטלבתמ ןאכו 
ףושיח :ה אווש ה ה -תטיש לש תימ 

צמאב םיהולא-טדא-תקיז שופיח ,המודה דצה 
בהל ידכ ידותמ בלש אלא וניא ,סוראה תוע 
לש תורשפאה תא :הנושה דצה תא וב טיל 
:ןונגע ירופיסב — לאוגה יוכיסה תא ,הנדע-יסחי 

המיזה תודוסי תא ,סוראה לש רומגה ןווינה תאו 
.אקפק לצא — םיממז םיאלמהו םיכומנה 

הוושמה רקחמה :רבד לש ורקיע 
לש ודוחייב רקחמ השעמל אוה 
.םיוושומה םירצויהמ רצוי לכ 

עיגמ תואוושה לש קדקודמו טרופמ ךילהתב 
וימ ,תודחוימ דוסי-תונוכתב הרכהל לזרב ללה 

:אקפקל תודחוימו ןונגעל תודח 
לש דוסיה-תנוכת איה תינומידה תויטילונומה 

אקפק לש ומלוע .לזרב ללהד אבילא ,אקפק 
,דבלב תחא הקיטאמית אלא וב ןיאו וכותמ רוגס 
רויצה ןכל .המצע לע םלועל תרזוחו תבבוסה 
ךובמ ידי-לע תורוגס םיכרד אוה ול ינייפאה 
יוביר ,תאז תמועל .ודוסיב ער ,ןבומ אל ,יופכ 
ומלועש ,ןונגע לש דוסיה-תגוכת אוה םינפה 
,דחי םג יהולאהו ינומידה ,ישונאה תא ףיקמ 
רשבמה ,לחוימו קוחר קפוא ולצא זומר דימתו 

.המחנ לש יוכיס 

דוחיבו ,תוטרופמה תואוושהה תכסמ ארקמל 
דוסיה-תונוכת לש הנשנו רזוחה ןנויצ רואל 
עיגה םאה :הלאשה תלאשנ ,וללה תוילוגסה 
םילודגה םילדבהה ישרוש דע הוושמה רקחמה 
םיקוחרהו ךכ-לכ םיבורקה ,םירצויה ינש ןיב 
בהה ישרושב רבדמ וניא רפסה .הזמ הז ךכ-לכ 
לכב ןויע ךותמ ,יל הארנ ךא ,שרופמב םילד 
דב םייולת וללה םילדבהה יכ ,רפסה יקרפ 
קומעה עקרב תויוצמה ,תובאה תויומ 

תובאה תאוושהל שידקה לזרב .תומלועה ינש לש 

.(41 ימע) "תובא דסח" קרפ 

לש הדימ םלועל איה ןונגע יבתכב באה תומד 
בורבו ,ןידה-תדימ איה אקפק יבתכב וליאו ,דסח 

םילודגה תובאה ינש .תירזכא ןיד-תדימ םירקמה 
,ת1יפאה דוסיה-תונומת תא תוגרוחה תויומד םה 
רבתסמש יפכ ,םיצוענ םהיניבש יתוהמה שרפהבו 

ןיב םיינורקעה םילדבהה ,רפסבש תואוושהה ןמ 
אוה אקפקכ ןונגע .םיירופיסה תומלועה ינש 
םלועה-תמיגפ תא הו1חה ,דואמ ינרדומ רפסמ 
רבעמ ,ולצא חותפ ןיידע ךא ,תשאונ היווחב 
ישיא תומדב דסח לש יוכיס ,המוגפה תוחכונל 
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ןקתל ידכ םתוהמ םצעב שיש ,םייהבא הלוגס 
תורשפא לכל רבעמ יורש אקפק וליאו .םימגפ 
תולגמ ומלועב תונוילעה תויומדה םגו ,ןוקית לש 
קספ אלא ול רתונ אלו ,תושק ןיד-תודימ קר 

.טלחומה ןידה 
החיתפ אלא הניא הפיקמה "אובמה תסמ" 
מה ,דואמ םיטרופמ "םיוושמ םינויע" תרדיסל 
םיקדקודמ םיחותינ הלבקהב הז לומ הז םיגיצ 
רודמ .םירפסמה ינש לשמ םירחבנ םירופיס לש 

חמ לש תכסמ השעמל אוה ,רפסב ירקיעה ,הז 

,םידחוימ םירופיסל םידומצ םיילאוטסכט םירק 
םיקיפא ינשב הז דצל הז םיכלוהו םילהנתמה 
תולבקהל תידימת בל-תמושת ךותמ םיכומס 
רבגתה וז תמגדומו תטרופמ הדובעב .םהיניב 

טה תונכסה ןתוא לע ,הבר הדימב ,לזרב ללה 
וינויע .הוושמ רקחמ לש הטישה םצעב תונומ 
ןיב רשקה-יווקל תדחוימ תושיגרב םינייטצמ 
הנחבהבו ,תועיתפמ תוליבקמ תגצהב ,םירופיס 
םירופיסה םיקחרתמ ןהבש ,הנפמה-תודוקנ לש 

.םירחאה םהיתומלועל 

רימש השמל 

תומ לע ולבאב ךתא 

ל"ז הירא ריבא 

יזכרמה דעוה 
םירבעה םידפופה תדוגא לש 

לש םרעצב םיפתתשמ ונא 

רימש דיודו השמ 

באה תומ לע 

םיינזאמ 

הלהנההו תכרעמה 
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