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 ביבא לת ,אגנ הירלג ,"םייתימא םייח" ,ימלשורי לט

 ,םוחה לא ,ךרובמה רואה רוקמ לא ,שאה לא אנד תמדקמ תוליל תלפאב םיכשמנה םיקרח לוחמכ

 עגונה רויצ תארוב ימלשורי לט ,יקרחה םמויק תא הלכמו תפרוש שאהש דע דועו דוע םיברקתמ

 תא דוע תאשל לוכי וניא ומכ ,תימינפ הרעב לש ךילהב ,םינפבמ תולכתהל ליחתמ זאו ,םטיפב ,אישב

 תועיגנב הירויצב תחכונ שאה ,שאב תרייצמ ,שאה לא תכשמנ איה .וב רוצאה קילדה ירויצה יפויה

 ומכש סרה לש ביכרמ איה שאה .םייומידבו םיעבצה םקרמב ,םירויצה דבב תפרושה היח שא לש

 .הריצי לש ביכרמל תויהל תיקלח ףלוא

 םירישעמה םירופס םילוחלחכ קר בורל ,םימה דוסי הנתשמ ןונימב םירויצב לחלחמ שאה דוסי דגנכו

 .שאה תא םיעירכמ םימהש המדנ דחא רויצב קר .םייפוי ףס תא

 ןשעהש תורוצב ןנובתה ןומדקה םדאה .שאל םירושק םיירוטסיהרפה תורעמה ירויצש םינעוט שי

 םירכומ םייומיד לש תופקתשה ןהב האר הנושארלו הרעמה תוריק לע ריאשה הרודמהמ ךבאתמה

 םייומיד םתוא תא אורבל ידכ םירעוב םיפנע וא םידיפל ןשעב שמתשהל לחה זאו ,יחה םלועמ ול

 .חמוצו יח יראתמ ארובו ימלשורי לש הירויצב ךבאתמ ןכא ןשעו .ומצעב



 

 םיחיטש לש הקיטנמנרוא ,םירזנמ ינגו ןרקה ידח םע םיימייניב־ימי םידברמ ירכז הירויצב םידובר דועו

 םהבש םינרוטקונ ,יסאלקה רויצהמ תויליל תונומת םג ךא ,םייחרזמ ןדע ינגל םיוותמ םהבו םייסרפ

 קיחלו .חמוצבו יחב ,םיממודב ,הארנב ללוחמ אוהש ינושה תאו ,רואה רוקמ תא םידמולו םיגגוח

 )תיליפנ עבצא הצק וא טשפומ דצ לגרס( םירז םייומיד הבינגמ ימלשורי םימודקה םיילילה םינגה

 גנעמ .טעמ ותועצמאב קחרתהלו בבוסה עפשה תא וב דומאל ,ינוציח הדימ הנקכ םג םישמשמה

 רוא תוללובו תודירפמה תורוטסקטהו תוקינכטה רשוע תא ,הלש םירויצה ינפ תא בורקמ ןוחבל

 .תורוצהו םיעבצה תא םהמ תוארובו ךשוחו

 רוא תא רכוסה ןולחה ןבלמ וליאו ,זוגנש רשוע לש תויופקתשהכ תוריקה ןבול לע םיפצ םירויצה

 בורקמ .ירקיעה רואה רוקמ אוה ןמזב ובו ,הגוצתה ןזאמב דגנ לקשמכ םהל שמשמ יבלח םורקב םויה

 .םידבב תוננובתהה תשוחת לא רדוח תואפר לש ביכרמו ,םירויצב שאה "יעגפ" םיפשחנ רתוי

 ,םיינזוא יכורא םיבנרא ,תוחולש תולייא וידחי םייח ןגבו ,ןג תראתמה הדובע אוה ״ןדעמ אצוי רהנו״

 ףלאכ םינרוקה םילשב תוריפו םיריכבמ םיבנע תולוכשא ןיב ,ראווצ ילתופמ םיזווא ,םיהולאה הש

 דשלבש שאהו ,םילוחכמה תועיגנב תועולקה המח תועלקמ ,רוא לש תונקונקו םילע ןיב ,תושמש

 ךורב םינמסמ ךבאתמ ןשע ילוסלסש ,םייומידה יפוגב תילגנו ךשוחה יעקשמל דעבמ תדקוי רויצה

 .אל ףרטה תויח םגו ארבנ אל ןיידע םדאה .םהיראתמ תא

 



 

 םחה ךשוחב הנומט ,םיאפר תעקפ ,תיאמק תעקפ תיארנ ,המ תדימב ןפוד אצוי אוהש ,רחא רויצב

 תעקפהו ,ןפקיהבש ךשוחה תסאמ תא סיממ יגימצה ןפוג םדואו ,תויעקרק תת תושמש תורעוב ובש

 תפרוש ימלשורי ןהמ תחא לכ לש הרוע תאש ,תופסונ תועקפ תוחמוצ םהיתוצקבש םישרוש תחלוש

 ,דבב םיפורשה ,םילולחה םינושיאל דעבמו .חותמה דבה תא דחאכ הפרמו תחתומ ,היח שאב

 ףשוחה ילרטאית ומכ ביכרמ — דבה חותמ וילע ץעה דלשו ריקה תרהב :םיעלקה ירוחא םילגתמ

 .ותוא םיצעמ םג ןמזב־ובו רויצה תיילשא ירוחאמש דוסה תא הרואכל

 תראומ ,ותיתחתב תוכרב תפרגואמ תחנומ תיקנע תישונא די ףכ ובו יטמגינא רויצ ןיעה תא ךשומ דוע

 חיש םטק ,דדוב חרפ ,המח תועלקמ ,לגלגס לפרע תלוברעמ ,תובבל ,םיבכוכ ,םירואטמ חטמב

 תרמונמה דיה לדוגא לע העור םיינרק רוקזו קרחכ ירורעז ליאשכ ,הליל ימשב רשונה חטמהו .קרקרי

 הפוס התרכש םילבח יערקו םיעזג ימדג הרידחמ ימלשורי הזה ךרעמה לאו .ךשוח תורוברבחב

 קחשמ לש ימינפ ןויגיהב הז לכו .הרק רבכש סרה לש תותואכ ,ראומה ךשוחב םיהשומ םילפונה

 ןנקמ הז ימינפ ןויגיה .הטמ הלעמ םיענה םינוסכלאב תיוותומ העונתה ובש ,"םישחנו תומלוס" חולה

 ,רירק ,טשפומ לגרס ןיעכ תטטרשמ ימלשורי לאמשמ רויצה ילושל דומצב .הכורעתב םיפסונ םירויצב

 תושחרתה תא וב דודמל שפנ הווש הדימ הנקכ תיקלח שמשל לוכיה לגרס .ויתווצקב עורקה

 .תירויצה תיתלילעה



 רשאכ שבתשיו רפוי טעמ דועש יחצנ רשואב םייח ילעב םילסרעתמ ןג תראתמה תפסונ הדובעב

 ובש ,הלש ןדעה ןג תושיי תא טטומיו עירכי ןגה יחיש ןיב תגלדמה הלייאה ףוג תא דפישש עזגה ןודיכ

 .םקתמב וסגנ אל ןיידע םדא ינישש ישבד רואב תוהונה תויששעכ תוריפ םייולת

 הרידחמ ימלשורי .ףכה תא עירכהל ילב הזב הז םירוש םימהו שאה תודוסי םדוק וילע זמרנש רויצב

 שאה המרגש לוכיבכ קזנה תדימ תא דומאל ,ויברקב שפשפל ןגה ךבס לא םיהולאה עבצא תא

 הרעפש םייתפש יכורח ,ידמ םימלשומ ילוא ,םימלשומ םינבקרוק תרוצב הנשדה ותוולעב תישממה

 .ישממה דבבו םיריוצמה םילעה רועב הבהלה

 הביבסו ןמז לא ותוא הטיסמ ךא יסאלקה רויצב שאה עובמ רקח לא הבש ומכ ימלשורי ובש רויצ שיו

 הבהל :לכוא וניאו רעוב ליתפכ לבח הצקב תכחולה תיאיתמורפ שא תבהל ורובטב .םיינומדק

 ,ימלשורי לש לוחכמה תדובע תא ןוחבל רשפא בורקמ( םירצנמ עולק דכ ראווצ הריאמה תמלשומ

 תוערוגה תועיגנל דעבמ עפעפמה סיסבה תבכש לש םחה הרואמ ברעהו יתשה תא תעלוקה

 תא ,םיזוגאה תופילק תורשרש יטטח תא הריאמ ,)השבי םרטב הילעמש ,ךשוחה ,רוחשה תבכשמ

 דכה יפ לא ימלוג רוא לש תוסיפ תורשונ םיריאמה םהימדגמש תנשעמה הלפאב םיטשה םיצעה יעזג

 המדנה ,ינחרזה ,ינדיסה ורואו דלשה תוימצע לא תפלוקמ תינומדקה הלפאה םשו הפ .סמומ בהזכ

 .רויצה םסק תא םיצעמ ,םגופל

 םירוציה ייוור וימימב םיסדהמה ףנכ ילעבל יתציב ןדע ןג והז :ורקיעב ימימ דוסי לעב אוה דחא רויצ

 עמוד קובקבו עזג םדג ,לבח לוקיע ןיב ,יסרא רוא לש תוריפו םישחנכ םילתפתמ םיכרש ןיב ,םייחה

 ביכרמכ תשמשמ הלעמלו לאמשמ דבה ילושל תדמצומה תריוצמ ץע תסיפ .הכימסה הלפאב םיפצה

 .דובא אלו דובא אוהש הזה ןדעה ןגל ינדמואה

 סופתל ,ידמ בר יפוימ רהזיהל ליחתהל הכירצ איהש יל המדנ ובש התריציב בלשב תאצמנ ימלשורי

 .םזיריינממ רהזיהל ןכו ,ותוא ארובה הז תא חידמו התפמה יפוי ,המ קחרמ ונממ

  

 


