
הקיחמו הטמשה ,הרפואו תורפס יסחי ,הריציה ךילהת ,תורפס לע למס הואנ

 .תורז תופשל ומגרות ךלש םיבר םירפס ,העודי תרפוס תא ,למס הואנ :יקצבוטס דדלא

 תרדסמ תרזח ןמזמ אל

 ,ילוסופב ימואלניבה םדאה תויוכז םויב םירבד תאשנ ראשה ןיבו ,הילטיאב תואצרה

.הדמשהה תונחמל הילטיא ןופצ ידוהי וחלשנ ונממ זוכירה הנחמ

 תנחלהב ,הרפואל ינשדח דוביעב הלודג החלצהל תעכ הכוז "שורבכע לש קוחצ" ךרפס

 ןורטאיתהו תילארשיה תירמאקה תרומזתה עוציבבו ףירש-ךלימ הלא תיאקיזומה

 האושה תפוקתב הנטק הדלי לש הרופיס תא רפסמ רפסה .ביבא לת לש ירמאקה

 ליצמ רמוכ .שורבכע - דיחיה הדידי םע דחיב הדרשו המדא יחופת רובב האבחוהש

 בורקב רואל אציי רפסה .תוסורהה השפנו הפוג תא םקשמו םירכיאה היבוש ידימ התוא

 .הינמרגב

 ינאידניא יא לע תיפולח םידוהי תנידמ לש תוהזב קסוע "לארשיא" ןורחאה ךרפס

.הקירמאב

 ךיא .תדלקמב ןצחלה ומכ ,הקיחמהו הטמשהה אוה םעפה ןיזגמה שדקומ ול אשונה

?הזה אשונל תרבחתמ תא

 םישנא ,קוחמל אלא - בותכל אל הז יליבשב הביתכה השעמב לודגה רגתאה :למס הואנ

 ךילהת לבא .סיפדהל ןתינ די ףנהבו ןיע ףרהב .םילימב אלמתמ בשחמהש ךכל םיספתנ

 .אדירג יופינב רבודמ אלו ,הביתכה ירחא ליחתמ יליבשב הביתכה

 הקיחמ ירק – תואבה תולועפה ,ינושארה סקלפרה טעמכ אוה ומצע טסקטה םא

 תמאב וב תופשונש תולועפה םה .ולש םדה רוזחמ  תא ול םיקינעמש הלא ןה בותכישו

 בל רסח הזה ףוגה ןיידע לבא ,ינוציח דוע ,סימרדיפא איה הנושאר הביתכ .םייח םימתבו

 םירביאה תא טסקטל תקפסמש וז איה הקיחמה .ותוא עיניש םד רוזחמ רקיעבו דלשו

 .םילימה ןיב יחה חתמה תא תרצוי הקיחמה .ףיסומ ערוגה לכ תניחבב - םיימינפה

 לכ .תרתוימ הלימ ףא וב ןיאש ,יתיצמת ,קקוזמ טסקט איה הילא תרתוח ינאש האצותה



 ידכ .ןויקינל תפאוש ינא תרפוסכ .ןידעה לדגמה תא טטומת תפסונ הקיחמ וא תפסות

 אוהש ארוקה סנכנ וכרד רעשה איה הקיחמה .ול רבעמש המ תא םג ליכי ריינהש

 םהש הלאכ שי .םיתצמותמ םירישה ,לשמל "שורבכע לש קוחצ"ב .רפסל יומסה ףתושה

 םירישה .רתויב הברה המצועב םיארוקה םיביגמ הלאל אקוודו .דבלב תורוש יתש ינב

 האב הנועמה הלוקמו ,התוא ריקפה םירגובמה םלוע ,רובב הדלי תבשוי .םיעזעזמ ןכא

 ,ןוילעה בלשב םירוה םידמוע "הטמל הלעמל" רישב .הכופהה המלוע תסיפת יוטיב ידיל

 הלאה םילימהש יל ורפיס םיארוק .םידוהי לש םידלי םיאצמנ םלוסה תיתחתב וליאו

.האירקה ירחא הלילב ןושיל ושקתהש ,תיזיפ הפלצהכ םרובע ויה

 הטימשמ ינאשכ .טסקטל ץוחמ שחרתמש םלועה תא ןובשחב תחקול הטמשהה

 תזכורמ יכה הבילל ,ארוקה לש ישגרה רוקמל טסקטה תא ןווכל הסנמ ינא תקחומו

 טסקט .ולש תישיאה תישפנה הפמה לע רפסה תא אורקל תוריחה תא ול תתל ,ולש

 אוה רתיה .הביתכה איה רפוסה תכאלממ שילש ,יניעב .יתוא קינחמ םילימב אלמ

 טסקטל תישגר תרשקתמ ינא ,םירבדה עבטמ יכ ,לודג באכב הכורכ הקיחמה .העירג

 .טסקטה ןיבל יניב רוכינ רוציל ילע הקיחמב ליחתהל ידכ .השק הדירפהו בותכה

 יגרוריכה םיחותינה למזיא תא וב ץוענל ןוחכיפב לכוא האבה םעפב והאראשכ

 הכימס הוולע םע ץע אוה קנחמ דע טסקטב ייוור רפס .ןזרגב וב טובחל שממ םימעפלו

 ענ הלעשכ .ןיגוריסל לצו רואל םוקמ וב היהיש ץע הפידעמ ינא .לצ ידמ רתוי תנתונש

 וז איה הבטימב תורפס .םיפקתשמ םיריהב םיקלח ודיל האור התא ,הלקה חורב

 לכב ךתוא םינכדעמש היזיוולטלו ןותיעל דוגינב תאזו .ארוקל םג םוקמ הריאשמש

 .דחא םוקמל ןווכת אלש תורפס בותכל הצור ינא .םירתוימהו םילפטה תוברל ,םיטרפה

 ומכ טוטרל ליחתת ארוקה לש תישיאהו תישפנה הפמהש ךכל םורגל ילש דעיה

 .הרוטיטרפ

 לארשי תנידמ לש טפסנוקהמ דרפיהל םילארשיה םישקתמ דציכ תודע היה "לארשיא"

 לע ולו ,תיביטנרטלא הנידמ תיינב .תאזה הנידמה לש רצות ,קדצב םה .םהל תרכומה

 .םהילגרל תחתמ חיטשה תא תטמוש ,ריינה

 תנומת תאז יכ ,יתוא תחמשמ "לארשיא" תאירקב תרצונש היצטניירואסיד התוא לבא

 יכ ,םקמתהל תששוח ינא דבב דב לבא ,םוקימ םישפחמ ונלוכ .יניעב תיתימאה םלועה



 תלוכיה תא דבאל הצור ינניא .תישפוחה חורל הנכס יניעב אוה ןועביקו עבקתא ילוא זא

 .ימצע לש םיסופד לע רוזחל אל ידכ ולו ,ינממ הנושה תא גופסל ,תומלוע דוע לבקל

 רדס שי טסקטב .ךמצע לש טסקטה דגנ תונרתחב תלעופ איה .ידגנ סופד איה הקיחמה

 הכירצ תונמא .סואכה תדימ תא םלועל הריזחמו םיללכה תא תרבוש הקיחמה וליאו

 תונולבשהמ ררחתשהל שפוחה תאו הססתהה תא םג ,רדס-יאה תא םג הכותב ליכהל

 הליחתמ הקיחמה .תאזה הלטלטה תא ימצעמ תכסוח אל ינא .ךמצע לש תורכומה

 יח אוה הככ .וב ךושנלו טועבל הליחתמ ינא זאו .רדוסמו דודמ ינפל חנומ טסקטהשכ

-תלתל ידממ-ודמ טסקטה תא תכפוה הקיחמה .ארוקה ליבשב םגש הווקמ ינאו יליבשב

 המכ עדוי ימ .יששה ילואו ישימחהו יעיברה דמימל הריתח ןימ ,יליבשב איהו ידממ

 רזוחש חא ותוא לע ,ןייטשניא טרבלא לש םימואתה לשמ ומכ ?ללכב םימייק םידמימ

 םייוזהה יתועסמב םג .םינש האמ ינפל תמ םואתה ויחאש הלגמ ללחב עובש לש עסממ

 תרכומ תויקוח יפל לעופ וניא ןורכיזהש םשכ תאזו ,תרכומ תויקוח הלח אל םייודבהו

 וסינ ילש םינורחאה םירפסה ינש .הכישמה חוכל ץוחמ לא תיללחב עסמל רתוי המודו

 קסוע "שורבכע לש קוחצ" .ןורכיזהו ןמזה ריצ לע גזגזמה עסמה תא ןובשחב תחקל

  .ילארשי-ידוהיה םעה לש יביטקלוקה ןורכיזב דקמתמ "לארשיא"ו יטרפ ןורכיזב

 דליה" -ה אוה יתימאה ןעמנה .ארוקה יניעב ןח אוצמלב הקוסע אל ינא ,הביתכה תעב

 ריינה םע טסקטה .ןיעל הלגתמש וא םיאורש המ אל הז םלועהש עדויש ,יכותב "ערה

 ומכ וא ,ותוא ענענל ילע תמאב המינפ סנכיהל ידכו דוגרפ ןימ ,תינוציח הציחמ אוה

 ..."םיצע תרענמ" אוה ילש יתימאה עוצקמה ילוא .רושנל וליחתי םילעהש ידכ ץע רענל

 ,תינוכסח היהתש םיפצמ הרישהמ .הריש ןיבו ילש הזורפה ןיב הלודג הבריק שי ןכל

 ינא לבא ,לבוקמ דימת אל הז הזורפב תינוכסח ינאשכ .יומסל בר םוקמ םע ,תיתיצמת

 .שדחמ ימצע תא תולגל הצור .תחא תעמשמל קר הלובכ תויהל הצור אל ידיצמ

 ומכ יכותב םישחורש םייעקרק-תתה םימרזה לא ,עדונ -יתלבה לא ךרדה איה תונמאה

 .שדחמ םקמתהל ילעו םוקימ יתדביאש השוחתהמ ילצא ליחתמ רפס .ארוקב םג

 תיתשתה ,הטיאל תינבנ ךכ .בר ןמז השידקמ ינא ,תומקמתה לש גוס אוהש ,ריקחתל

 .תארוב ינאש םלועל



 תורפס ללכ ךרדב תענמנ םהמש םיאשונ תשקב לפטל תלדתשמ ינא םידליה ירפסב

 םלועמ םיחקלנ םיטסקטה ."דחפל ץמואה" רפסב תויבופו תודרח :רעונהו םידליה

 ןימ םג םה תומולחו םידחפ .םתוא ריתסהל םיפידעמ םירגובמהש אלא ,דליל רכומה

 ינא לבא ,ומצע טסקטב דליה לש ומלוע תא רערעל הלוכי אל ינא .וטומיקו ןמזה ץוויכ

 .םלועה ירוחאמ םלוע דוע שיש הדבועל ותוא ליגרהל ידכ םיחוור קיפסמ ביבסמ תרצוי

 תויורשפא תינמז-ובו ,ואולמו םלוע םיליכמ לבא ,םירצק םיתעל םה םידליל םירישה

.םלוע ותואל תויביטנרטלא

 "שורבכע לש קוחצ" תא ךופהל יתוא הענכיש ףירש-ךלימ הלא האלפנה הניחלמה

 .הקיזומ השארב העמש איה רפסה תאירק ידכ ךותש היה הלש קומינה .הרפואל

 הרדח הקיזומה .םשוב ןימ ומכ ,קיקזת לש קיקזת ,השעמל אוה הרפואל וטרבילה

 .חפנ רתוי סופתל הניחלמה הלכי ,רתוי יתמצמצש לככ .ןמצע םילמל רבעמש םיללחל

 רע אוה ןשי"ו "דחפל ץמואה" םידליה ירפסמ םיריש הניחלה םג ףירש -ךלימ הלא

 רפסל סנכיהל הצור ינא" תארקנו ך"נתב תקסועש השדח הריציל "רחא םוקמב

 ףיסוהל רחא רצויל רשפאמ טסקטל ביבסמ ללחהש יל רווחתה עתפל ."תישארב

 םירצוי םילבקמש הארשהה איה יתיכז הל תרדהנה הנתמה .ולש ותונמאו ותונשרפ

 .השדחה הריציל םיפיסומ םהש םוצעה ןורשיכהו ילש ןטקה טסקטהמ םירחא

 הקיזומ ןכש ,רפסבש םינמזה תשולש לש רוביח הנוזחב התארש איה הניחלמה

 רש המבה לע .הקיזומה תללוחמש תונשרפהמ תרשעתמ ינא .דחא ןותנ ןמזב תשחרתמ

 םיבייח םידלי איבחהל ךירצ ובש םלוע" :ימיספ טסקט רובה תדלי תא ליצהש רמוכה

 אוה ארבש םלועהש םיהולאל עידומ רמוכה ".תישארבמ ליחתהלו דוסיה ןמ בירחהל

 וילילצו ,לילח ןגנתמ הזה רדוקה טסקטה ךותב .ןולשיכ ארובכ אוהשו ,הנקת אלל םוגפ

 .הקיזומה תועצמאב ארבנש ,רתוי בוט ,שדח םלועל ערזה תא םיערוז רבכ םיימיטפואה

 ינפב םלוע אלא ,לוטיב הנניא איה ,תמשרנ הטמשהה תלועפ בשחמב :ריכזהל םיבייח

 םינמיסה לכ תא םואתפ תולגל הז ,הנורחאה הנשב הרפואב תופצל ,יליבשב .ומצע

 .קוליס הטמשהב םיאור םישנאה בור .עתפל ףשחנ תוליכמ תוטמשההש המ .םייומסה

.שפנל הפושח לבא ,ןיעל תיארנ-יתלב תפסות הב האור ינא

 .הפישחהו ןויארה לע הבר הדות :.ס דדלא


