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דניורפ בקעי

הלוחהו ינגרואה לע

זועו ןונגע לש םירופיס ינשב
ת$יחה ןגב םיבאזל ,1חריל הקיזה ,הלש שא"ו "םניעו ודיע" לש םתליל
תא בר חוכב תמתוחה תפשוכמה הניצסב( םירורב םיבטק ינש ןיב הענ "הרז
הפשכמה ,הקריק תא םג בואב הלעמ )רופיסה ינגרואה אירבה בטוקה :ידמל
ירוביג תכפוההוףרט-תויחתםרםמ-תפלאמה -אלמה ,הלוחה הזו ,אסיג דחמ
תגציימ איה .םיריזחל )"האסידוא"ב( המחלמ םישחרתמ םירופיסה ינש .אסיג ךדיאמ ,יתוכ

^ה רבוג וב ,ותוללכב הלילה םלוע תא הל שיש השא תבצינ םזכרמבו םילשוריב

וחל עמשנה קחדומהו ירציה ,ילאנויצאר ןוימד לש עפש דוע שי .חריל תדחוימ הקיז

ינאמוה-ישונאה רדסה לע ,תרחא תויק דומע" תפישחב חתפא ךא ,ינוש םג ןבומכו
,ללכ-ךרדב( םלועה לע תופכל הסנמ םדאהש םביתנ תא ץרוחה וקה ,םהלש "הרדשה

וליאו ,ערה םע זוע לצא ההוזמ תוינימה השיפת יוטיב ידיל האב םהינשב .וכרואל
ידוהיה לש ביטומה ).יטנטופמיא  -בוטה ,היווהה תא הצוחה תקהבומ תיטנאמור
ךא ,םימוגפ ותוירסומו ותפשש ירכונה ינגרואכ הלצא שפתנש המ תא תבייחמה
רוזחי ,תילאנמונפ תירוטאלופינאמה ותלוכי יתוכאלמה תא תללושו ,םלשו םת ,רוהטו

"ןתה תוצרא"ב בושו בוש זוע לצא עיפויו •םות וב ןיאו םיגיס וב שי רשא ברועמהו
םירחא םירפסו םירופיסב םגו), .בוקמד( הז ירה ,ףירחו הטוב יוטיב ךכל שי זוע לצא

■* ").רחא םוקמ"ב דירפגיז-הירכז( ךמתסמ ינא( "ןתה תוצרא" לש ריעצה זוע
.ןונגע תריצי לע םג םילח הלא תונורקע ,תנקותמהו הנושארה ,תורודהמה יתש לע.
רומאכ םייק יתוכאלמ-ינגרוא :בוטיקה ןודנה ןינעה ךרוצל הפידע הנושארהש ףא

בטוק לכב םיצבקתמה םינכתהש ףא ,ןאכ ,ותולשב אישב ילוא ,ןונגע לצא ).ןאכ
רוספורפה "םניעו ודיע"ב .טעמב אל םינוש ,ןפוצה "הרז שא"ב .בטיה ושטשוט תובקעה

רופיצ :העטמו העוט ,ינוליחה ,יטקסאה ךותמ תיסחי תולקב ףלשנ "הדיחה בתכ" וא
.ומע דחי התמו תחנוצ תודהיה לש שפנה בורק ,לע למע ילארשיה רודה :רופיסה
רוא ותודהיש ,םתה יטנתואה ידוהיה ,וזמג שומיש  -תימואלה הדיחה ,לש הנורתפל
ההובג תויקוחל תתייצמ ךא,ינא-תרםח,תינג תיראלופופה וידרה תינכתב זוע לש קירבמ

ןמיס איהש תויביסאפב( ונממ היומסו םידוהיה תובאה לש םהיאטח םלוא .ויכרצל
לש יתימאה לעבה אוה ),הרוהטה הנומאה הטיסמ הווהב תיסיפה םתוחכונו רבעב
ובחת"ו ותויביאנ לצב התסח רשא הלומג תינגרוא-האירב-תיביאנה רשיה ךרדמ ותוא
י?רפש החלה הבחסה( תויליטנפניאה "ויתול תחחושמה יליל .ץקושמה רציה יחודמ לא
ןוגגע י"ש
ןונגע

םוכחתב ארוקב הטשמ ןונגע ).הטמה דיל התומד-תב איה תוילילו םילותח םע תינמרג

ל^דג יוליעכ תניג ר"ד תא גיצמו ינייפא תויניצה יכ םא .העודיה הדגאב תיליל לש

D'JUID
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הריבעה לדוג תא וליאכ ןתממה ,ינורכנאה
.שדוקה ןושלב שדוקמ-אל טסקט תביתכ -
,ומצע ןונגע םג אוה ,וז טבמ תדוקנמ ,תניג
.ךכ לע שנענו תינוליח תורפס בתוכה

תוקפרתההש ךכב ינוריאה ןמ שי
איה יביאנהו ינגרואה לע וזה תיטנאמורה

תיבמ ,וליפא ינמרג ,ירכונ רצומ המצע

רמולכ .רדרה ינארתולה רמוכה לש ושרדמ

שכרנהו יתוכאלמה תא תללושה השיפתה

איה םיגיסמ יקנה יטנתואה תא תחפטמו
המב הל היהש ףא ,ץוחבמ תאבוימ אפוג
שי ןונגע לצא ,םנמא .שרוש תוכהלו זחאיהל

איה .יטנלוויבמא יפוא תידוהיה "הלחמ"ל

;תוומלא וא תואירב לש גוס םג הווהמ
המכחב אוה ,יפיגנה ,יתימאה ןוכיסה
"ןלוחמה" וייח-חרואבו תניג לש "תינוציחה"

.ךבנפירג ,ולש יאקדנופה ,ותיב-לעב לש
)יא הרודהמ( רגרבניילק יניעבש הרזה שאה
.תניג לש  -ותודחאל וא  -ותורזל הליבקמ

רתיל וא ,ימדקאה סופיטה וליאכ המוד
בעה תורפסב שפתנ ,ילאוטקלטניאה ,קויד
לש "גלקצ ימי" דעו זזה לש "השרדה"מ ,תיר
תשפתנ ללכהמ ותושירפו ילילש ןפואב רהזי
:םותאפ אלל ךא ,תורזומ וא תותיחנל תואכ
ורפה םשכ " -דמרפ-טלוו"  -רכונמ ומלוע

* WW
זונגע י"ש

אלו םירקע וירקחמש "הריש"ב רוספ
אשונ רבכ הז ךא .תואיצמל םייטנאוולר

,ילארשי אל ,קהבומ ידוהי אקווד ןאכ
יטתאפ רוציכ וזמג תא וליאו ,ירותסמו

לארשיב הרקיעב תשחרתמ הלילעהש תורמל
תאירק רחאל קר .םימחרו זובל יוארה

המוד הלאשל שרדנ ןונגע ירה .םילשוריבו
יכ ,הרכהה ארוקה לע תיפכנ ולוכ רופיסה
תומיעה .זוע קסוע הב וזל ההז אל ךא דאמ
,תורצויה תא ךופהל וילע .ללוש ותוא וכילוה
תויטרברפבו וזמג לש םולעה חוכב ריכהללצא( יתולגה ידוהיל רבצה ןיב וניא ןאכ
התיהש ותוהדזה תא קיתהל רמולכ ;תניג

לש,םייתולג םיסופיט ינש םצעב שי זוע

.ןושארה לא ,ינשה םע הליחתכלמ הנותנ),רקע-יטנטופמיאהו ,ירצי-ימ"וכע-ינטשה

לש "היצקורטסנוק-הד" ונילע הפוכ ןונגעאל הקיז הל שיש תיביאנה הנומאה ןיב אלא

,לאה דסחל ,היומסו תירותסימ ,הרורב
לש וניע יכ ,ןכ םא רבתסמ .רוגשהו לבוקמה
איהש ,תינוליחה ,תיתטיש-תיעדמה השיגהו
תוידממ-דחה למס ,הנושמה וז אקווד ,וזמג

,תיפולקיקה תוחוכ הלגמה םדאה לש םירבוח ןיעמ
רשאכ  -חריה רוא תא הריזחמ

וחוכב ןיא רשא  -םסוק תיילוש ןימכ
לצאכ תוצלפ ררועמ וניא הנבלה םלוע ןאכ
תודהיה איה הלומג .יבויח ןווג ול שי .זועותיבב ןכוש ינואגה תניג ירה .םהב טולשל
,תודהי התוא לש החור ,קויד רתיל ,תיחצנהעדוי וניאש ,םעט-רס ינגרוב יאקדנופ לש
ודקפוהש םיפדה לש םוצעה םכרע תא
 הנבלה תויקוחב ,סומסוקב תנגועמהינש ירה םה ךבנפירגו תניג( ותרמשמב
אל  -היחריו תידוהיה הנשה תא החנמה

לש ,םויה לש הרוגש-תינוליחה תויקוחבףא עוקש ןונגע ).דחא םדא לש םיטקפסא
לש הז טביהש וניאר זוע לצא .שמשה,םידוהיב תעגונה וא תידוהיה הלאשב אוה
 ןבומכ ןיכומיס ךכל שיו  -שפתנ תואיצמהלע הכילשהלו הביחרהל ןתינ ותרוקיב ךאאוהו התוללכב תיפוריאה תוברתה ךרד
תברק( ץוחבמ םייאמו רז ,ירכונ-ינאגאפכ
תיקיה הפשכמה הליבומ וילא ,יכ"נתה ןגה,ילאנויצאר-יאב ,זועל טלחומ דוגינב ,דדצמ
ןשיה לובגה לא ,ריאי הנברק תא היבחרמ .םייח-חרואו תרוסמב ףרצנו ןחבנש המב

חילדי ידוהיה הלילה  1967).ינפל ןדרי םעאיהו  -וז הניחבמ ,ןונגע לש תרופיסה

ושה תיתורפס-יטנא תורפס איה  -תנתונה

ריאי :ףסונ ילארשי ןב-דכנ לש ורוא תא םג
תויביטקלפרה דמימ ,רמולכ .המצע תא תלל
!"ילש לאכימ"בש )םש ותוא בוש(

העדותה דמימו יביטקלפר-יטנא אוה הלש
,עמשמ-יתרת רחא ,רחא "הקי" ,ןונגע לצא
ןונגסב הזיחאה ןאכמ .יתרכה-יטנא אוה
אוהש ינגרואה םויקהו םותה למס תא חידמ

יאדווב יכ ,הכרעהב ןאכ קפתסא .ומצע ינפב
.הימדקאל םיקוושה לש העודיה הביאה וז ןיא

לש ודמעמ תלאשל הקיזב הרתאל תוסנל שי
שפתנ אוה הדימ וזיאב רמולכ .ללכב טרפה

אשומכ ,קויד רתיל וא ,תרוסמ לש אשונכ

הלטמ וזיאל םותרש ימכ ;)ןונגע( הלש
,זוע( הצחמל-תנלוחמ תיביטקלוק תימואל

לעב ,ומצע רידגמה טרפכ וא ;)עשוהי
וזיאב ,תורחא םילמב .ולשמ "םלוע"ו העדות

תווחיהל ,םייקתהל ותויטרפ היואר הדימ

דיחיה :הממ ןוזינ המו יביסנטניא ןפואב
וא ולש תיביטקלוקה היווחהו ללכה ייחמ

םירועישה" וא תויווחה ןמ ללכה אמש
םנושלל קקזיהל םא  -דיחיה לש "םייטרפה
ידמגה רוספורפהו לאוניב לש תדדוחמה
■ ").הלפא הקושת"ב(ולש

םיינאיגנויה םירקחמב םג האר זוע לצא חריה לע

שיו תינעבוט עקרק וו ,םנמא .ןבלב .א לש
תא ההזמה גנוי תובקעב תכללמ המגודל ,רמשיהל

לע תאו  -ארקמבש םארה םע ירצונה "ןרקה-דח"
היגולוכיספ"( גנוי לש וטוטיצב ,ריכזמה קוספ ךמס

 "...םיינרוקינוי ינרק 520): "...ףיעס ",הימיכלאוםאר ":םאר ינרק"ב רבודמ יארקמה רוקמבש דועב

תעדהש המכ דע ,ןרקדח וניא םיינרק ול שיש

,היגשומ עפש לע גנוי תנשמ ןאכ ךא .תגשמ
עמכ תשפתנ ב"ויכו הימיכלאה ",ידנומ המינא"ה
.יטולוסבא ףקות תלעב תיטנארפד תכר
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