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טיבש רהז 

אקפקל ןונגע ןיב 

,הוושמ דקחמ ,אקפקל ןונגע ןיב ,לזרב ללה 
דתסה לש האצוהה תיב ,ןיירוא רב תאצוה 
,ןליא-רב הטיסרבינואה לש םיטנדוטסה תור 

.ג"לשת 

לזרב ללה ררוע 'אקפקל ןונגע ןיב' ורפסב 
הקמנהה תא .םירפסמה ינש ןיב הוושמ ןויד 
,המדקהב לזרב אטבמ אקווד הז דמצב ןוידל 
ןונגע תאוושהב קוסעל רחב יכ רמוא אוה הב 
תונתומ ןניאש תוקיז לע עיבצהל' ידכ אקפקו 
תויקוח תולעב תוריציב ונל ןינע .אקוד תורכהב 
דחא לכ לש תדחוימה תוישיאה םתוח .תלדבנ 

לעכ ןונגע לע העבצה .ןהב עובט םירפוסה ןמ 
ןמ קפס אלל הב שי 'תירבע בתוכ אקפק' 
רפסמה לש תימעפ-דחה ותוילוגסמ תומלעתהה 

לע עיבצהש תורמל ךא .(10 ימע) ."ירבעה 
אקפקו ןונגע תריציב ןודל שי יכ הדבועה 
ריהבמ לזרב ןיא םידרפנ הריצי תומלוע ינשבכ 
תאוושהב ןודל םוקמ תאז לכב אצמ עודמ ונל 
תוושהל ,לשמל ,רחב אלו אקווד ולא תומלוע 
ןונגעב ןודל ,רתוי בוט וא ,ןאמ סמותו ןונגע ןיב 

.תינרדומה תורפסה לש רתוי בחר טסכטנוקב 
,ןתונ אוהש ,תקפסמ יתלבהו הדיחיה הקמנהה 
תרצונ ןונגע ירופיסמ המכ תאירקב יכ איה 
השק םלוא .אקפק ירופיסל ןוימד לש השוחת 
ינשש הדבועב יד יכ הכרעהה תא לבקל ונל 
וא ,הפוקת התואב ויחו םידוהי ויה םירצויה 
ךרדל הברק' ןונגעב םישיגרמ ונאש ךכב יד 
הוושמ ןוידל קודיצ תתל ידכ יאקפק לש ותביתכ 
אוצמל ןתינ ירהו) ךכ-לכ ימדקאו ךכ לכ טרופמ 
מבו םיבר םירפוסל תוקיזו םירשק ןונגע לצא 
הבריק ןייצ ומצע ןונגעש ,םירפוס םתואל דחוי 
חאו יוטסלוט ,ןוסמה ,לוגוג ומכ ,םהיתוריציל 
תירקיעה הקמנהה יכ ,ןבומכ רשפא .(םיר 
היהי אקפקו ןונגע ןיב הוושמ ןוידש ךכב התיה 
םתוירוקמו םדוחיי לע עיבציו ,ליעומו הרופ 
אוה ךכ םא ךא ,םילודגה םירצויה ינש לש 
ןודל אלו אתווצב םהב ןודל םעט המ ,רבדה 

? דרפנב םהמ דחא לכב 

ןונגע לש וירבד תא ותמדקהב טטצמ לזרב 
לכו ,יתמשנ שרושמ וניא אקפק' יכ ןעטש 
,ותוא טלוק יניא ינא ,יתמשנ שרושמ וניאש 
רפס תא ושעש םינקז הרשעכ אוה לודג וליפאו 

הבוט אצומ תדוקנ ונינפל ןאכ הנה ".םיליהת 

ריהבהל שקביש ןויע ,ןונגע לש ותריציב ןויעל 
.ןונגע לש "ותמשנ שרושמ" אקפק ןיא עודמ 
ללהו ןאכמ תרכשנ .רתיה ןונגע לש ומלוע תנבה 
וז הלאשל שרדיהל ביח היה אל ומצע לזרב 

.םירחא םינינעב טרופמ ןויד יככותב 

ןושארה .םיקרפ ינשל קלחנ לזרב לש ורפס 
ךות םירפסמה ינש לש םתריצי לולכמב ןד 
ןוגכ ,םהינשל םיפתושמ םינינע לע תובכעתה 
,תויאקפקה תויצאוטיסהו ילאיר-אטימה םלועה 
דוב תוריציב ןד ינשה ;דועו רומוהו הקסטורג 

לש לומת' ןיב האוושהה ןוגכ ,ןתאוושהו תוד 
'תינעתה ןמא'ו 'רפוסה תדגא' ,'טפשמה'ו 'םוש 
ובה תוריציה ןיב האוושהה .םירחא םירופיסו 

קרפב לולכמה רואת לע ןבומכ תכמסנ תודד 
.ןושארה 

ותוהמ רבדב איה לזרב לש תירקיעה הנעטה 
לצאו ןונגע לצא ילאיר-אטימה םלועה לש 
איה אקפק לש ותריצי יכ רובס לזרב .אקפק 
תא הגיצמה הריצי ,הדוסיב תיטמתונומ הריצי 
לגוסמ וניאו רבעמש םלועה לומ דמועכ םדאה 

,ולומ בצינ דימת אלא ,הזה םלועה לא עיגהל 
"ףסה דיל תובכעתה"כ לזרב לצא הנוכמש המ 
תבר הריציכ לזרב רידגמ ןונגע לש ותריצי תא 
.'ףסה תיעב' אוה הלש דחא ןפ קר רשא ,םינפ 
ףסה תיעב ןונגע לצא יכ ,קדצבו ,ןעוט לזרב 
בצמ ידי לע לשמל תנייפאתמ ,ורבועל ןיאש 
םימעפל רשפאמ אקפקמ לדבהב םלוא תונוגעה 
,'רבעמש םלועה' לא רודחל וירוביגל ןונגע 
ומלוע ןיב עירכמו ידוסי לדבה עמתשמ ןאכמו 
ןונגע לצאש דועב .אקפק לש ומלועו ןונגע לש 
םלועהו הזה םלועה ןיב הרומג הנחבה תמייק 
םלועל דחא םלועמ רובעל לוכי םדאהו ,רבעמש 

םלועה לש ומויקב אקפק ןימאמ ירה ,רחא 
,ועבט םצעמ ,לוכי וניא םדאהש םלועכ ,רבעמש 
םלוע אוה םדאה לש ומלוע ,רמולכ .וילא עיגהל 

.ץלחיהל תורשפא ילב וכותב אולכ םדאהו דחא 

אקפק לצא םזיאתאה תנעט תא ךירפמ לזרב 
אקפק לש ורופיסב האירקמ תכרפומ וז הנעט) 
(אקפק לש ומלועל רעשה ,'קוחה רעש ינפל' 
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וניא םדאה" :אקפק לש ויתונויגה ךותמ וטטצב 
וכותב והשמב דימתמ ןוחטיב ילבמ תויחל לוכי 
הלכ וניאש דוסיה םגש יפ לע ףא ,הלכ וניאש 
תחא .וינפמ םייובח ראשיהל םילוכי ןוחטיבהו 
אטבל הז ןויבח לוכי התועצמאבש םיברדה 
המוד םלוא ."ישיא הולאב הנומאה אוה ומצע 

םלועה לא אקפק לש ורושיקב זירפמ לזרב יכ 
הנוויכ תמדקומ היצטניירוא יכ המוד .ידוהיה 

םלוע אוה אקפק לש ומלוע .ותביתכ תא ןאכ 
ןיבל וניב הלבקה חותמל ןתינ אלו יזויגילר 
דגנתמ לזרבש םשכ שממו ,יהשלכ תנגרואמ תד 
אקפק לש ומלוע תפקשה תא גיצהל תונויסנ"ל 
"תינאיקינימ וא תיטסונג תוילאוד לש הסיסב לע 

קודר תושעל תונויסנה תא תוחדל שי (19 ימע) 
שידכ הגיצהלו אקפק לש ומלוע תפקשהל היצ 
.םיידוהי תורוקממ הנוזינ וא תנגועמה םלוע-תפק 
היצטרפרטניאב לזרב השוע תאזכ היצקודרו 
וא (182-160) 'הרידל הרידמ'ו 'ירפכ אפור'ל 
'תלכתהו תינודאה' ןיבל 'הריטה' ןיב האוושהב 
ינפל"ל 'תידוהי' היצטרפרטניא ןתונ אוהשכ וא 
ןיב לדבהה לע דמוע ומצע לזרב ."קוחה רעש 
קוחה ירמוש ןיבל אקפק לצא קוחה ירמוש 
ינושה" יב ךכ לע עיבצמ אוה .לשמל ,הלבקב 
ןיבל םייאקפקה חתפה ירמוש ןיב ינורקעה 
לש םתותיחשב אוה ,הלבקבש םירעשה ירמוש 
"יהשלכ תירסומ תויקוחב תסלקתמה םינושארה 
טרופמ חותינל סנכיהל ךרוצ ןיא .(20 ימע) 
תנבהב דוסי ןבא אוהש ,אקפק לש ורופיס לש 
הלגתמה יתוהמה לדבהה יכ רורב ךא ,ותריצי 
אקפק לש ומלוע ןיבל תודהיה תסיפת ןיב וב 
רושיק עובקל ץלואמ ןויסנ לכ לע דאמ השקמ 

.םיינשה ןיב יעמשמ-דח 
תלוכיה יא" תורמל יכ לזרב ןעוט 20 דומעב 
סימב ומכ ,היוצמ ,םירמושה ןושאר תא רובעל 
תואדוהו ןורחאה רעשל עיגהל הגרעה ,הקיט 
םוסחמה תא ץורפל ןתינ יכ תיביטקייבוסה 
ורופיסב ךומסל המ לע ןיא וז הנעטל ."ןורחאה 
םדאה חילצמ אל אקפק ירופיס לכב .אקפק לש 
רעש ינפל" רופיסב םא .םוסחמה תא ץורפל 
לש ותומ ינפל קר תמאה הלגתמ וב ,"קוחה 
השוריפ ךותש) 'הריטה'ב םאו ,ןיתממה םדאה 
םדאה דמוע (ותנעט תא חיכוהל לזרב הסנמ 
יצמב ךא ,םולח לש בצמב הרטמה תגשה ינפל 
לדבהה .המישגהל לגוסמ אוה ןיא תישממה תוא 

ןינעב םנמוא יוצמ אקפקל ןונגע ןיב ידוסיה 
ןונגע לצא הצירפל םיתיעל ןתינש ףסה .ףסה 
לצא הצירפל ןתינ יתלבו (סנה תרזעב וליפאו) 
תא בצעמה אוה הזב ידוסיה לדבהה .אקפק 
ובוציעו ןונגע לצא םלועה בוציע ןיב ינושה 
לצא ףסה עודמ רורב ,לשמל ,ךכ .אקפק לש 
אטימה םלועהו םוי םויה ייחב יוצמ אקפק 
תמועל ,ןונגע לצא .םוי םויה םלוע אוה ילאיר 
המ ןיבל םוי-טויה ייח ןיב ןיחבהל ןתינ ,תאז 
ןושלש הביסה םג איה וז .םהל רבעמכ גצומש 
וליאו אקפק לצא תידוסי הנובת איה םולחה 

.וירופיסמ ןטק קלחב קר תמייק איה ןונגע לצא 
םיבר םינינע לש תטרופמ האוושהב קסוע לזרב 
סורא ,יזיפטמה ףסה ןוגכ ,אקפקו ןונגע לצא 
תיבה ,תונלמסה ,תוירוגלאה ,ןילוחב ףסה ,ףסו 
לזרב לש ונויד יטרפל סנכיהל לכוא אל .דועו 

לזרב ןעשנ תינורקע םלוא ,ביטומו ביטומ לכב 
שיו ,תומלועה ינש ןיב תידוסיה הנחבהה לע 
תא לזרב םיתיעל שלות ויתואוושהב יב ריעהל 

לצא באה ביטומב ןד אוהשכ .םרשקהמ םירבדה 
באה תומד תא אמגודכ איבמ אוה םירפסמה ינש 

תא םיגדמ באה יכ ,ןעוטו ןונגע לצא תיבויחה 
"םימחרה תריפסב תוהולאב השודקה הריפס"ה 
אקווד םלוא ,"םויה תסינכ םע" רופיסב הזו 
םימחר-תרסח תומדכ באה גצומ הז רופיסב 

.התיב יפלכ תיארחא-יתלבו 

היצאוטיסה תא םינייפאמה לע בטיה דמוע לזרב 

הדיחה ,הרזה תוחכונה תא םהב הנומו תיאקפקה 
ומלועב םג .ינוימדו ילאיר םלוע לש בוריעהו 
לכב םלוא ,הלא םינייפאמ האור אוה ןונגע לש 
םינייפאמה תודוסי הלא ןיא יכ רוכזל שי הרקמ 

.ןונגע תריצי לולכמ תא 
אקפקבו ןונגעב לזרב לש טרופמה ורקחממ 
ארוקה עיגמ (םוכיס קרפ לש ונורסח שגרומו) 
םירבחמה ינש ןיב קומע ינוש םייק יכ הנקסמל 
םימוד םירצוי ןיב האוושה הנניא האוושהה יכו 

תומלועל םיכיישה ירמגל םינוש םירצוי ןיב אלא 
לזרב לש ותמגמ .דתיה תאז אל ילוא .םידרפנ 

קיני תורוקמ יכ חיכוהל לכמ רתוי שקיב ילואו 
תא חיכוה הוושמה ורקחמ לבא ,םיפתושמ םת 
קודיצה תא שילחה ,ילוא ,ךכבו ,ךכמ ךפיהה 

.ורקיעמ ןוידל 

טיבש רהז 
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