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ותבשחמ לד לעו ונושל לע היוצמ איה .וב תועגונ ןניאו טעמכ
לעופב לבא ,תויושחרתהה לכ עקרב היוצמ איהו ,דימתמ םויאכ
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םידודנ רחאל ,רוביגהש העשב ואישל עיגמ רופיסה .רבד קשיי
אצומו ןילרבבש ורדחל רזוח ,הינמרג תמדא לע תילכת אלל
,תוביסנה ןברוק אוה הרואכל .רחא םדא ידי-לע ספתנ רדחהש
ןכו ובוש-לילו ,הז רדחל רוזחל ןווכתה אל ללכ השעמל םלואו
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לש ךרוצה תא רפוסה ריבסמ ותבושתב "?ךל יתראתש םירוסיהו
ףסוי הארנכ אוה רבחה לש אלמה ומש .המחלמה תליחתמ וילע
,ליפשנוול ותוא ארקתשכ".הריציב ,דחאכ רפוסהו ארוקה,םהינש
אצמי םייטרפה ויתומש ינשש ריבסמ רפסמה ןכש ,ח"ב לאומש
,ךייח תא תאשלו ןיבהל ךל עייסי אוה .ךיניעב וליפא ןחםה
ינאו ינשה ומשב ארקנ אוהש אלא" ,ומצע ולש ויתומש ינשכ
תאצוה ,םיריידה( "ילש ייח תא תאשל יל העייס ותביתכש םשכ
ונל זמרנ ןאכ ,רמולכ ).ב"פ ימע ,הנה דע( "ןושארה ימשב
רפוס היהיו ,רפוסה לש הלא םירבדב  22).ימע ,ג"לשת ,דבוע םע

הצמתמ ,ומצע דומלמ דראנרב וא דומלמ דראנרב לש ורוביג הז
".הנה דע" לש רוביגה-רפסמה אוה ןונגע ףסוי-לאומשש תורורב
ןבמ רבוע ,ורבח לש ותחפשמ ינב לכ תא ריכמש ןוויכ ,רפסמה
.ולוכ )היצמילבוס(ןודיעה אשונ
,תויטסטנפ תוערש ררבתמ .ומולשל לאושו דחאל דחא החפשמ
רציה לש לועיתה ךילהתש םירצויה דחא אוה ןונגע י"ש

ףסוי .החפשמה ינבמ דחא לכ ודקפ ,ןלבוסל הלוכי תעדה ןיאש
תוריצימ ,ןונגע .וימי לכ וקיסעמ ,יתונמא ,רחא קיפאל קחדומה
היגולואיב" )!רפוס אוה םג( רפס תביתכב התע קוסע ומצע ח"ב
תריש דעו ",ירשת"ו "רפוסה תדגא" ",תונוגע"  -ולש םירוכיב
רוברבהרפסה תביתכל רוקמה ".םירבדה תונשיה" וא "תוערואמה לש
,הז אשונל יתונמא יוטיב תתל לדח אל ",הריש"  -ולש לע
תורוקב ץוענ אל ,םינשנו םיכלוה ,םירזוחו םיכלוהה תוערואמה
ךרוצ ול היה אלש ,קומע ישיא יפרגויבוטוא אשונ ודידל היהש

תונוסאש החפשמ ןבמ םיפצמ ונייה ילואש יפכ ,ותחפשמ ינב
שולש תא בתכ ןונגעש הדבועה םצע םנמאו .דיורפמ ותוא לוטיל
,הטילפל רתונ ודבל אוהו ויסיג ,ותנקז ,וירוה לע ואב םידבכ
יוויא ביבס ןלוכ תובבוסה תוריצי ,ונרכזהש םירוכיבה תוריצי
תאז ,תונמאב התרמהו הקזח תיטורא הייהנ לש המשגה-יאו":תוערואמה לעב" לש תישיא היווחב אלא
,םייפנכ הל התשע םרט דיורפ תרותש העשב ,האמה תישארב
םרוקמ ,הל אצמנש יטילאנאוכיספה ןורתפהו הייהגהש החיכומ
ךישממש היצמילבוסה ןינע ,תאז םע דחי לבא .ןמאה ןונגע שפנב

לכ לע ותוא חתנמה ,דיורפ תא ליבקמבו ,וייח לכ וקיסעהל
אשונ לש ותונדעתה לע רבד לש ופוסב עיפשהש ןכתי ,ויתוכלשה

יאש ,רבד ינעריאו הנגהה תריפחב המדאה ךותב יתייה לטומ"
ףא ,ןכל םדוק ינעריא רבכ וב אצויכ וליפאו אוהש רמול היה רשפא

ינעריאש ערואמ לע רזוח ורקיע לבש ילע היה המוד ןכ יפ לע
ףא וא ,אוה השדח האירב םולכ ...םירבדב ןייעמ יתלחתה ...רבכ
).ה"פ ,םש( "וחכתשנש םירבד תוזח אלא וניא אוה

לצא שגופשכ ןונגעש חינהל השק .תורחואמה ויתודובעב הז

לש םייזכרמה םיאשונה דחאל ,רושיאו ותיפ ,יעדמ ותינ קיורפ עינמה תא ונרפסמל ריבסה "תוערואמה לעב"ש רחאל
לע לודגה ורפס המ "םידגבה לעב" תא לאוש אוה ורפס תביתכל
וקתרמש הז אשונ ךכל םאתהב ללכשיו ךישמי לש ותריצי

"?המל ?תרציק" .ורציק אוהש הנוע רפסמה .השוע םישובלמה
ותריציב םעפב םעפ ארבנו רזוחה ןודיעה ךילהת .ותישארמ
השעמ :תחדבתמ "םישובלמה לעב" לש ותבושת .רבחה לאוש
אשונ לש אילפהל ירוקמו ןדועמ גוזימ אוה ןונגע לש תרחואמה
.דיורפ לש ותסיפת יפ לע ןודיעה

,חרוטה תא םיברמ םילודג םירפס ירהו ךרדל תאצל ךרצוה םעפ

ליל"ומע ינא יתקחצו ירבח קחצ" .םיפדה ילוש תא ץציקו בשי
רופיס ",הנה דע" רוביג לע רבועש רזומ םידודנ -
.הפקה-תיבב םירבחה לש םתשיגפ תמייתסמ וז החידבב
ונל שמשי ,הנושארה םלועה תמחלמ לש ןילרבב ללוחתמה
תללוחתמ הארונ המחלמ .הכ דע ונרמאש םירבדל אמגודרפסמה הסנמ ובש ףסונ הפק-תיב תליענ ןמז עיגהש רחאל
שי-ץראמ םדא-ינב לש תכב שגופ אוה ,הלילה תא תולבל רוביגה
לע תורישי העיפשמ איהש המדנו  1919-1914,םינשב הפוריאב

בצמ .המע ותוא תכשומו תוירט תוינמחל לוכאל תכלוהה לאר
לאומש אוה אלה( רפסמה-רוביגה לש ללמואה םיניינעה לא
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תיבל עיגמ רפסמה לבא ,תכה העיגה אל תוינמחלה םוקמ גג תרוק הז הלילב יל אצומ יתייה ןכיה ■תא אלמלא ,הטיגירב"
לספה .הלילה תיראש תא ומע הלבמו יזורד לספ לש ותכאלמ ותחונמ תא הכירדמש איה ,אופיא הטיגירב ).ח"פ ,םש( "ישארל
ורובע האיצממ םג ךא ,ויניעמ הניש הרידמו רפסמה לש
תיטתסא היווחב ופתשל הצור אוהש הנאותב וילא ותוא איבה

םיעיגמו םישגנתמ םויהו הלילה ובש ,הממיה לש רידנ עגרב

ותואצמיה  -ןאכ( הלא תונורתפ .אוצמ תעל םייפילח תונורתפ

:ןילמוג יסחיל

,תורעל םולח ןיב דירפמה קדה טוחה לע םידדונתמ )יזורד לצא

םילספה םתוא תיארש רשפא יכב לעב לצא לייטל רל ןמדזנ םא"

.תואיצמל ןוידב ןיב ,תמאל לשמ ןיב
ושגפמ תא הווסיה הציקי בצמב רפסמה לע רבועש םלש הליל

.וילספ ףסוא לא הנקויד ףיסוהלו ןבאב התרוצ עובקל לכויש
ינזאב םא עימשמ אוהש םילפרועמ םירבדמ זמרתמ הז ונוצר

ףקות לעב יאמצע םויק שי ןהמ תחא לכלש הרומ אלא ,תרחאה
,תוילילה תויומדה ןמ תחא לכ לש העפוהה תרוצ קר .ומצע לשמ

איה ןמרמיש הטיגירב .וילספ ינזאב םאו וחרוא ינזאב םא ,ומצע
םימימ רוביגה לש ותדידי ,השובלב הדיפקמה האנ הינמרג השא
התיה המחלמ םרט לש םהה םימיב .םלועב םולש היהשכ ורבע

ךותמ םינבלתמה םירשק  -הווהבו רבעב רפסמה םע הירשק

ומכ הבישחה רותמ םיצבצבמ םהו רחשה דומע הלועשכ םיקיתעה םילוכי ךוסכסה לש ויקלח ינש .תכסכוסמה ושפנ םע ימולחה
תולע םע ךמיעטהל ינא הצור וז ןיעמ אמגוד .םלוע לש וקיח רותמ
,הלילה לש םינוש םיקלחב תודרפנ תויושי יתשכ עיפוהל
).ז"פ ,םש("יתכאלמ תיבב רחשה
םהיניב והשלכ עגמ שחרתיש ילבמ ,םייתועמשמ ןמז ישרפהב
יוקיח ,אמגודב רוביגה תא םיעטה''ל אופיא שקבמ ןמאה ירחא תיביטקלוקה תוטטושה ,םייניב הרקמ .תומיע ריגסיש
ןכא רפסמהו ,םהינשל ריהנ הארנה לככש הארמ ,ירוקמ הארמל הקיז לעב אוה השעמל( םישגפמה ינש ןיב דירפמ ,תוינמחלה
:ףוגה יכרצ רחא הרקע תוכשמיה יהוז .םהינשל תפתושמ
םינבא לשו סבג לש תוחיר אלמ בוחטו הובג רדחל וירחא ךשמנ
ןווכתה ונעמל אלש ול ררבתמ ןאכ .קבט לשו רמוח לשו תוננוצ לתפנה רשקה תא שטשטמו )"ונלכא אלש תומחה תוינמחלה"
תא תלטבמ רעה רושימב תויומדה יתש לש ןתעפוה .םהיניב
הצור אוה .ןווכתה ומצע ןעמל אלא ,וילא ואיבהשכ ןמאה
לש תימולחה וא הרעה התאובב איה תחא תושיש תורשפאה
ידכ ןמרמיש הטיגירב ןיבל וניב ךוותמ שמשי ,רוביגה ,וחרואש

דחוימה וקוסיע .ןילרבב ןטק ןורטאיתב הקחישו הקוור הטיגירב
 םימעה לכו תורודה לכ לש םידגבה תודלות רקח  -רפסמה לשלעב" תא התשע הפיה תינקחשה .הניבל וניב תודידיה רוקמ היה

היותיעו הכרוא ,התולשלתשה ,השיגפה לש המוקמ ,ומע השיגפה
ימ לעו היולגה-תינוציחה תושיה לע תודיעמ הלא קר  -ילילה
איה ימו השדח תימדת השבלש איה ימ ,היוסכה-תימינפה איהש

ילבוסה רוכב הכתוה( הנדעתהש איה ימ ,הקחדוהש תישרושה

איה ימו תעדומה איה ימ ,התוימלוגב הרתונש איה ימו )היצמ
.תעדומ-אלה

לש תילילה ותוטטוש ".תולמש יניינע"ל התצע-ןב "םישובלמה

לש ותליחתב ח"ב לאומש-ףסוי םע רפסמה לש ותשיגפ
וא תחכופמה ותוישיא .הרעה ותרכה םע השיגפ יהוז ,הלילה
ינאו ינשה ומשב ארקנ אוהש אלא ...ימשכ ומש"( "תכפוהמ"ה

לספה יזורד תאו הזמ רפוסה ח"ב ףסוי תא שגופ אוהשכ ,רפסמה

התניש ,האשינ םייתניבש הטיגירב לשב ןיפיקעב איה ,הזמ
רקיבש רפסמה .הירוגמ םוקמ תא הקיתעהו הקוסיעו התימדת
בכעתה ,גיצפיילל ךומסה דלפננול רפכב ,שדחה המוקמב הלצא
ורדח אצמנ ןילרבל רזחשכ .הליחת רעיששמ הלעמל הברה וב

עורל ובש ,ינוציחה םלועה תא האור רפסמה לש )"ןושארה ימשב
שי ".חכופמ" רואב ,לעשו דעצ לכ לע תוחכונ שי ישונאהו יסיפה

המוריעה תועמשמה תשממתמ רפסמה לש ומשב קר אלש ןייצל
תוערואמה רפסל השעייו ותוזח הנשיש רפס ,םידגבה רפס לש

ןיידע ןכל םדוק תועש עבראו םירשע ,ובוש זאמש ןוויכמ .סופת

תומי לש ןילרבב אצמנ אוהש רוכזל שיו ,שדח רדח אצמ אל

םיעינמה תא רוביגה לש ורבסהב םג אלא "?),הנה דע"  -אוה(
:הטיגירבל הלגמ אוה ימיטניא עגרב ".ותביתכ"ל םינושארה

םינוש םיישפנ תודוסי .תיסיפ הציקיב הליל וילע רבוע ,המחלמ

,םוקמל םוקממ טטושמ ןאשונ ובש הליל ותואב םיררועתמ
.בצמו םוקמו ןמז לש תולובג םיקרופו
,ותודליב לארשי-ץראב ףחי ןאצ העור ,יזורד ותוא אוה ימ
ותכאלמ תיבל רפסמה תא ךשומש ,ותורגבב ןילרבב ןבאב לספמו

שקבמ יתייהו ...תורוצ תורוצ ויה תואלמ יניעו יתייה ריעצ םדא"
יתלחתה ...הליחת ךשיבלהל ינכירצ יתרמאו ריינה לע ןתולעהל
ינא וישכע .ונממ תלעות ןיאש רבדב ימצע יתעקיש ךב ...לכתסמ
)ח''מ-ז"מ ,םש("...שעה ןמ ורמשל רירצ

המ ?וז ותשקבל ןעמנה ימ רורב אל עודמו ןבאב העובט הטיגירב
לעו וילע תועידי ול ןיאמו ,רפסמלו ול המו ?וילספ םה ימ וא םה

ןשיבלהל ךירצש תומוריע תויומדש ,ןוא אלמו ריעצ ,ןכבו
דבהו ריינה תא .ורפסב קוסעל לחהשכ רפסמה היה ,,ויניע דגנל
ןכלו ,שעה ןמ רומשל שי דחוימה ורפסל םלג ירמוח םישמשמה
םירמוחה תפלחה .םילמו תורבהו תויתואב םרימהל בטומ

לש התומד ול המל ?הממיה לש תילאנויצנוונוק אל העשב

ךותמ תולועה ,ןתומכשלו הלא תולאשל ?הטיגירב םע וירשק
וליאב קוחר הנעמ הארנכ שי ,ןירותסמ תופופא תויליל תויווח
התומד ,תאז לכבו .עיגהלמ רצבנ םהילאש םינופס שפנ תוזוחמ

םירמוח ,םיטשפומ םירמוחב םידגבה רפס לש םייטרקנוקה
ובש אלא ,חצנה תכלממ לא ותוא ריבעת ,םירצונ םירפס םהמש

יתלב םירשקו םירבד ימודמד ךותמ הלועו הפצש הטיגירב לש
העשב ,תושמוממ יתלבו תולפרועמ תוחטבה ךותמ ,םירבתסמ הניחבמ הנוגמה ,רוסאה רוקמהמ רתוי דוע הריציה קחרתת ןמזב
ףשוח אוהש ףא לע ,םידגבה רפס .העבנ איה ונממש ,תיתרבח
םרוגה איה הילא הרוסא הקושתש תדמלמ ,ןורוויח לש הנטק

הנווכה תא וילא ורבחמ לש תיטסילאירטמה השיגבו ומשב
,הטיגירב .הלספל שקבמה יזורד ןמא לצא רפסמה לש ותואצמיהל
הלילה לש ושרוש איה ימולחה םירומישה ליל ךותמ תנחבומה שובל שמשמ רבכ ומצע אוה ,ודוסיב תחנומה "תישושימ"ה
הבכיעש ןוויכמ .הבוטלו הערל ,ותולגלגתה תרוצל םרוגה איהו ףיקע קוסיע אלא וניא וב קוסיעהו ,שובלל תחתמש תויומדל
:גג תרוק אלל רתונ אוהו ורדח חקלנ רפסמה תא

תואוש ומכ ,םילודג תוערואמב הסוכי דוע םידגבה רפסשכ .ןהב

קחשמ תוקחשמ "הנה דע"ב הלחמו המחלמ( הלחמו המחלמ
יל התלעש המ אלא ,ןמרמיש תרבגה הנווכתה יתבוטל יאדו"
לש "לודגה ערואמה" ,רומאכ ,איה הלחמ .יתועמשמ תויתוא
ליבשב .ורבח תא םדא בכעי אל םלועל .היה יתבוטל אל ףוסבל
המכ וגרהנו ותב לע הרצ האב הלעב תא שגליפ לש היבא בכיעש
).ט"ע ,םש(לארשימ םיפלא
לש

.ףסונ הטעמב םייוואמה תויומד םג הניסכתת "),היצנווב תוומ"

תיטרפהו הנטקה תישונאה הקושתה ןיעה ןמ םלעתשכ

לש השעמה תא רפסמה הוושמ ובש שממ הליל ותואבו השעמ םלשוי ,ותריציל הריעבה שא האב ונממ ץוצינה ,רצויה

ענמנ אוה ןיא ,העבגב שגליפ לש עזעזמה השעמל הטיגירב

.תוברתה

תודלות רפס תביתכ ",הנה דע" רפסמ לש דחוימה וקוסיעב
:הייטעב ןמאה לצא יוצמ אוהש "הליג"שכ הרבעל שוחללמ
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םלגתמ תוערואמה רפס תא בתוכש ימ םע ותשיגפבו ,םידגבה

טועימל ןב ,הקיתעו תירותסמ ותדש ,יזורד .החתפל ףודר

רפס ןיעמ ,רפס תביתכ .היצמילבוסה לש ךוראה ךילהתה אופיא

רוביגה לש ויקמעמ תא םלגל רחבנ ,ןוכיתה חרזמב יברע-יתד

לכו תורודה לכ לש תודלות לע היגולופורתנא וא הירוטסיה
ותומדל םאותה ,יעדמ קוסיע ןיעמ ,דבוכמ קוסיע והז ,םימעה
קר .םירפסו תוחתפתהה תורות ,רקחמב וינייעמ לכש םדא לש
ררועמה אוה ",תודלות"ה םיבסנ וילעש  -םידגב  -אשונה
רפס ןיב שרפה ןיא הרואכל .תונווכ ריגסהל לולעהו תוהימת

תאו )היבאומה( הירכנה השאל ותוכשמיה תא ,לארשי-ץראמ

,יפוסוליפ וא ירוטסיה רפס אוה םגש תוערואמה רפסל םישובלמה
יגולויצוס ,יגולוכיספ וא )"תוערואמה לש היגולואיב"(יגולואיב
תודוא לאומש-ףסוי לש וירבסהל ךשמהב םנמאו .יפרגויבוטוא וא
תודוא ףסוי-לאומש תא רפוס לא רפוסכ ,לאוש אוה ,ולש-ורפס

לעב" לש "תיתורפס אל"ה ,תחדובמה ותבושתמ .ולש ורפס
לש תינחורה ותשיג ןיב רעפ עלגתמו תמא תצבצבמ ",םישובלמ

םייפיטיכרא תונורכז .תאזכ תוכשמיה לש החתפל תצבורה הללקה

ןימוי-יקיתע םידחפו םירוסיאב םילהמנ םייטנאמור-םימוסק
העפשה שי הז לכל .לארשי-ץ-ואמ ףחי ןאצ העורב םימלוגמו
ןעטמו לארשימ םדאה לש ותקושת לע תחאכ הריבדמו תררועמ

,םיאור ונחנאש יפכ .תונמאה השעמב ןקרופ ול אצומ היווחה
תתל ידכ ולש ותוברת רחשמ םיחוקלה םירמוחב שמתשה ןונגע

וזשכ ,תישונאה הרבחה תודלותב הנידע השרפל יללכ יוטיב
םימוחתל םתוא הקיתעהו הידיחיב םיקחודה םירציה תא הנסיר
.הילע םילבוקמה
תומדב םלגתמו תונמאה רבעל זקנתמה ימלוג היגרנא ןעטמ
ול ברואה יתימ דירש ,ןמאה לש תנסורמ אל האובב ןיעמ ,הרוחש
הריציה ךילהתב אוה םג טבלתמו תונושאר ול ריכזמ ,הבישחב

אל .םישובלמה רפוס לש תירמוחה ותשיגל תוערואמה רפוס
ויתויומד תא הסיכו רבכ חרטש םישובלמה שיאל אופיא רתונ
הנובנ תוישיא ומצע לע שיבלהל אלא ,דגבבו דבב תומוריעה

דראנרבל םיריידהב םג יוצמ ,וירציל תואנ ףילחת שמשיש

הרקמבו הנווכב ,תובחרבו םצמוצמב ,ןיפיקעבו רוריבב תבתוכש
.תרדא יונישב אלא  -תרבגה התוא לע

'ןורחאה ריידה אוה רפוסה רסלש לופל טמ ןיינב ותואב .דומלמ
בתוכו בשוי רוחש שיא רסל שגופ ,תוממושה תורידה תחאב ,ולש

תנמ לע הלעמו תולעמ ףלא רפסמה הלוע הליל ןושיאב

,האנש ,האנקש ,הכובס םיסחי תכרעמ .רפוס .הביתכ תנוכמב

,ידדה לזג,.תומילא ,תונוילע ישגרו תותיחנ ישגר ,הקומע תודידי
היותשה ,הקוחרה ,הכושחה ,תרחאה ותוישיא םע שגפיהל

ןיא וז תוישיא םע .םיקרפל תרענתמו תמנמנתמה ,הצחמל,היבובריעב הב םישמשמ דיאל החמשו תלוזל הנכ הרזע
,הובג ,יאליטרע םוקמב אלא ,לכ ןיעל םייולג ,הפק-תיבב םישגפנ
רפוסה ,יליו ןיבל ,רסל ,ןבלה ידוהיה רפוסה ןיב תחתפתמ
,תוערואמ לע התמדוקכ החישמ הנניא תוישיאה .רדגומ אל
ןבלה רפוסהש ,יליו לש ותרבח ,השא תדמוע םג םהיניב .רוחשה
אל תירציי תומד ,רוחשה רפוסה .רוחשהמ התוא לטונו הב קשוח
לע אלא ,לבוקמו יעבט םמיע רשקהש ,החפשמ ינבו םירפס
רסחו הטוב ןונגסב ןימו תוומ ,תומילא לע תבתוכה ,תנדועמ
אב םריכהל וגל ןמדזמשכו םריכהל ונא םיפודרש םישנו םישנא"
םישנאה רחא וז הפידר ).ז"פ ,םש("םריכהלמ םיעונמ ונאו רבד
וניאש יאדווב ),הל ארוק אוה " -הרוחש הביתכ"( םירוצעמ
ונאש ימ לכ"ש דע ,דחא רבדל ןועגיש תכפוה םימיוסמה םישנהו,םש("ינודוהיה ןנבג"ל ) 144ימע ,םיריידה("ןבלה יארח"ל חלוס
לש םמוקמ לוטיל אב וליאכ ,זגור ידיל ונתוא איבמ םיריכמבתכ תא רוחשה תיחשמ ,חתורה ונובלעבו ,הז והשעמ לע )116

תדקמתמ הפידרהש ררבתמ ךשמהב ).םש("םישקבמ וגאש םתואהז תא הז םיאנוש רוחשהו ןבלה .וב םקונו ןבלה לש דיה
לש תטנפהמ הריוואב ,יזורדו ,ןמרמיש הטיגירב לש התומדב
תעמשמהו קופיאה ,ןוסירה ,ןודיעה לע רוחשה .הזב הז םיאנקתמו
.יפוא אוה ודידל עבצ ןכש ,ועבצ לע רקיעבו ,ןבלה לש תימצעה
לש םיקחדומ תושגרל יוטיב ןתונ ,הלילה לש תונטקה תועשה
תחתמ ,תעדומה ותומד םע שגפמה ילושבש הדימ התואב .וחרואללותשהל וירציל ריתהל לוכי אוהש לע רוחשב אנקתמ ןבלהו
הפשחנ ,החידבו רומוה לש הטעמ תועצמאב ,םירפוס תמילגל
ותביתכבו ורוביד ןונגסב ,וייח חרואב ,ותוגהנתהב םהל תתלו
ףא לעש קפס ןיא .ולש תויטנתואה תדימב םיהדמ ,ןכו סג ןקרופ
ךכ ",םידגבה רפס" לש תשמוממהו "תירופאטמ אל"ה תועמשמה

ילושב ,הדלוויה םויבכ המוריע םעפה ,וז תועמשמ תפשחנ
דומלמ לש ןמורב ישממ םויק שי רוחשלו ןבללש הדבועה

דומעתש. "...םילספ תמילג התטעש תעדומ-אלה ותומד םע שגפמהישוכה ,ןטהנמ לש תיתרבחה תואיצמב רבתסמ םהלש תומיעהו
רפסמה אטבמ ךכ ) -ה"פ ,םש("התרוצ השעיו )הטיגירב(וינפל .ןונגע לש יזורדמ ותוהמב הנוש וניא דומלמ לש

לש היומסה הנווכה תא ,ילילה שגפימה ינפל ,אוה-ונושלב םע "הנה דע"מ רפסמה לשו םיריידהמ רפוסה לש םתשיגפ
רפסמה ליטמש הלטהה .יולגב האטוב אל םצעב םלועמש "יזורד"
תודוסי לש הפישח קר הנניא םתוישיא לש קומעה ןפה

תרבחל םיפתושמ ,םייללכ וא םיימואל ,םייטרפ ,םיינושאר
ןפואב םגרתל ול תרשפאמ ,םולע יזורד לע אוה-ותפיאש תא
,תידוחייה םתוישיא ,םהבש ןמאה םע השיגפ יהוז .הלוכ תוברתה
ינפל דמועה םוריע לדומ ותואכ .הרוסא הנווכ ישפוחו הטוב
'תיתימאה ותנווכל םיסחוימה רפסמה לש וירבדמ רייטצמה ,ורצוי
תינימה הפיאשה תא תאשונה ,הרבעמ םיוסמ קלחב העבקוהש
ךימסנ םא .הימורעמב ולש-ותפיאש םג תרייטצמ ךכ ,יזורד לש
םישבגתמה םירבדל "םישובלמה רפס" לע רפסמה לש וירבד תא
ףולח םע ,השא התוא .תמייוסמ השא לש התומד לא העובקה

תוישיאה םע השיגפ ",הנה דע"ב דחוימב ,יהוז .תימעפ-דחה

לש תופודרה ויניעש הארנ ,הקוחדה ותוישיא םע השיגפה ןמ
הנקויד תא אשונ ןמאה לש ונורכז לבא ,התנתשנ םיתיעה
ותוישיא םע רפסמה לש ותשיגפ .ותקושת וילאו ןושארה
תא ,ריינה לע הזו ןבאב הז ,תולעהל תושקבמ ולשו יזורד
םוריעו שובלש וז תפתושמ הפיאש .תואלמ ןה ןהבש תויומדה
ןושארה אוהה ןקוידה תא עובטל תשקבמ ,לספה יזורד ,תרצויה
יוטיב איה שישב השאה תומד תעיבק .וב לושמלו ,חצנה םתוחב
העיפומ המוריעו השובל הטיגירבו ,םיכפה קחשמ הב םיקחשמ
"ער" לוגיעב וילע תרגוסה ,היתודוא היזהה ןמ ץלחיהל ןוצרל
תתרחנ איה םא שרפה הל ןיא ,םיקרפל תיסופיטו תידוחיי הב

העובקה הטיגירב .הביבס וישעמ תא תבבוסמו )ו"ל ,הגה דע(
לש םודק-יאכרא סופד-חול אוה ןושארה ןכש ,רפסב וא ןבאב
.ןבאב שמתשת רפסמה לש "תיגולותימ"ה תוישיאה .ןורחאה .םלועה ריווא לא וכותמ האופקה תומדה תאצוה העמשמ ,שישב
,תושממ  -המחלמ םרט לש תישארב ימיב התיהש ,הטיגירב
לש לפאהו קוחדה ןפה םע הלילה יבועב רפסמה לש השיגפה
רבעמ ,ולש עדומ-אלה םע תבכרומ השיגפ איה ,ותוישיא
רפסמה שקבמ התע .היזה  -המחלמ לש םימיב הכפהו התנתשה
.ללכה-תלחנ התושעלו תושממה לא היזהה תא ותונמאב ריזחהל
ינענכה םשה תא ריכזמה יזורדה לספה .דחאכ ישיאו יפיטיכרא
לעב"הרזח ךרד תונמאב האורה דיורפ לש ותפקשהש קפס ןיא
חיר םיפידמ הלא ינש ".םימלצ השוע" םג הנוכמה ",יכב ןמ

השיגפה לש התועמשממ קלח תמאות תושממה לא היזהה
םע גזמתמ הב ךורכה יפיטיכראה רוסיאהו ,הרז הדובע לש ףירח
,ובש יזורדה ,רפסמהש האושנו הינמרג השאב קושחל רוסיאה .ומצע םע "הנה דע" רפסמ לש תילילה
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