
  

 תואלקחב רתויב םילודגה םיגשיההו .היפנע ל

 .תיצוביקה העונתל םיכייש ,תילארש

 אלל םידנועש ,םישנא ךיא הלאשה תלאשנ

 יהמ ?הלאכ םייעוצקמ םיגשיהל םיעיגמ ,תרוכש

 הדובעב ןיינעהש יתבשח רימת ?םהלש היצביטומ

 םודיקל םיעינמה םה הרבחה ךותב ןייטצהל ןוצר\

 60 ךשמב ,רתוי הקימעמ תוננובתה ךות םלוא .םיפנֶפ

 תיבב הארוהב ,תפרב יתדבע ןהב - ץוביקב ייח תונ

 יתיאר - לילגב יאלקח רקחמב הנש 30'ו ןוכית רפ

 הדובעה אוהו ,םירכחה לצא בושח דחא עינמ דוע שיו

 .תווצב תפתושמ\
 לוהינל דוסיה םה תווצה ירבח ןיב רשקהו תווצה

 ףא .ה'רבחה םע ררסב תויהל םיצור םירבחה .ףנעז

 אבצב םג ."המריפה תא לקלק"ל הצור וניא רחא

 רע םיעיגמ םילייחה ןיב תורבחהו רשקה המחלמב'

 ךוניחה לש ליבומה ביטומה איה הבהא .שפנ תוריסמ

 .תורור תואמ הכשמנש לארשי תשרומ לש יתדה

 ומכ ,הבהא לש ביטומה לע ססבתמ ל"זח לש ךוניחה

 לכב"ו ,"ךומכ ךער תא תבהא"ו ,"ךיהולא תא תבהאו"

 אצי אוה וליאכ ומצע תוארל םדא בייח רודו רוד

 םיעבוקה שגרהו הבהא לש ביטומה ,ירעצל ."םירצממ

 םג .תיצוביקה ךוניחה תכרעמב חתופ אל ,םראה ייחב

 .וז תרגסמב תללכנ תונמוא

 לש ןויערב תונמרזה לכב יתשמתשה הרומ רותב

 ."םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תוארל םרא בייח"

 ןיב ישגרה רשקהו תישיאה אמגודה תעבוק ךוניחב

 וגרוב םהרבאל םג הז לע יתבתכ .םידימלתהו הרומה

 לש תיגוגרפ המאופכ חספ לש הדגה" :תרתוכה תחת

 ןוירל תאז איבי אוהש יל חיטבה אוה ."לארשי םע

 .תסנכה לש ךוניחה תדעווב

א הנוכת דוע שי .ץוביקל רוזחנ
 איהו ץוביקל תח

 םייונישו םישדח תונויערל ותמאתהו ולש תושימגה

 והמורת רובע הרומת לש םישדחה תונויערה .תכרעמב

 היהת הרומתהש יאנתב ,םייבויח תונויערכ יל םיארנ

 .םירדובל אלו (ולוכ ץוביקל וא ,תווצל) תיביטקלוק

 ,תווצ לכ סורהת ,תילאיצנרפיר הרומתש רורב

 ירסח תמועל םירישע לש ,ץוביקב תודמעמל איבת

 ליגב םג אלא ,םינקזכו םישלחב קר אל עגפתו ,תלובי .

 ולש תבבלמ אלה הביטקפסרפה תא האריש םייניבה

 ןויערהו יצוביקה םקרימה סרה הזש ןבומ .הנקז תעל |

 .יפותישה
 ידעלג רפכ ,ןיול לארשי

 חלמו לפלפב אלמ

 ךלש רוטה !קאפיכה לע תמאב תא ,ךלפ תיריע

 רוטהמ יתינהנ יכהו ,םינילבת ראשו חלמ ,לפלפ אלמ

 .(?םירכוז) 6 רפסמ ,םדוקה "ןופצה לע"ב םסרופש

 המל ,הלאכ תוצצפ המכ דוע ונל קורזל יכישמת זא

 ידמ יארב םמצע לע טיבהל םישנאל קיזי אל ?אל

 .תמאה תא תוארלו ,םעפ

 תכועמב םיוומש ץוביקהו םשה

 10נ לילג
 יל ןמרזה ,הצעומב סובוטוא גהנכ יתדובע תרגסמב

 ןוילע לילג לעופה לש הייחשה תצובק תא עיסהל

 השולש ךשמב .לארשי תופילא תרגסמב תויורחתל

 תוקומע יתמשרתהו םירעניםירליל דומצ יתייה םימי

 .וז הצובק הוולמה תוניצרהמ

 רבוע ,ישיו ישיבא ,ןנח תושארב םינמאמה תווצ

 תא םיריזחמ םידליהו ,ולא םידלי םע האלפנ הרוצב (

 גונעת .וגישהש תואצותהו תוילדמה תרוצב העקשהה

 םעו ,םמצע ןיבל םירליה ןיב םיסחיה תא תוארל היה

 .םינמאמה
 ,"וטנ לילג" ,יתימא ןבל-לוחכ ,תררהנ היחש תצובק

 ךשמה הצובקל לחאל הצור ינא .קוזיח ינקחש אלל

 .האבה הנועב חלצומ

 ןוארי ץוביק ,םעיחי ירבצ
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 ,םירבחה ליבשב יסוי ,רזע ר"דש הנש 14 הזמ

 תא אצומ ,תוברתו הריש בבות ,ןפוד אצונ

 קחרה ףוחרל ונפדעה ,"רברמב הפוס" ומכ ,"ןובשחו ןיד" תא

 עטקה ,ןכל .םתסה ןמ םייק אל ,םש אלש המ -- הרכהל רבעמ

 בצמב אל םגו ,וראשנש הלאו ועסנש הלאב קוסעי אל אבה

 תשבימ רופיס םע ליחתמ אבה עטקה .רדימע לש םיטלקמה

 .תרחא האממו תרחא

 םישופיח עסמ רחאל ,ינקירפאה לגנו'גה הבעמב ,םש יא

 לש תינחה דוחו ןקתפרה ,ילנטס םשב דחא עיגמ ,עגיימ

 .שישק חיגמ הכותמש שק תתקב לא ,יטירבה םזילאינולוקה

 *םטטוטז רמואו ,ודי תא ץחול ,סותימה רפסמ ךכ ,ילנטס ותוא

 1 עוהק3ז0ה6, 1 קתספטתו6"

 םג ףוסבלו רובעל ,תויחל רחבש ןוטסגניוויל רוטקוד ותוא

 היצאיצוסא אוה ,ןודנול ינילקרט ינפ לע םינקירפאה ןיב תומל

 הדובעה תועשל ץוחמ .רזע ר"דב םילקתנ רשאכ טלחהב תיטרפ

 .יסוי אוה םירבחה ליבשבו ,ראותה תא טימשהל יוצר

 אוה ,ימלשורי רוקמב ,םיינש סולפ תידוהיל יושנ ,47 ןב ,רזע

 ולש המוזרב .השמ תרכזמב ובשייתהש םיט"ס לש יעיבש רוד

 הקיסומ ךכ רחא ,הקיטסיטטסו הלכלכ ירומיל םימושר

 "םירוא" ןורטאיתב קחיש וליפא אוה .ןורטאיתו ,היפוסוליפו

 :ָךרד תארוהב םג קסעו רמל ,םמעתשהל אל ידכו .םילשוריב

 יללכ אפור היה ,הליחתב .םש אוה זאמו ,האופרה תא הליג ,ךררב

 לצא רוקיב תובקעב ,'79"בו ,"חקור"ו "ןולקשא" ,"קרצ ירעש"ב

 וזאכ תיפוס עקרוק ,ןופצמה לע ול ורבעש הנומש תירקב םירבח

 םילוח תפוק לש יאופרה זכרמה להנמ אוה ,םויכ .ןוילעה לילגב

 אלפ חרואב רבעש ינונבלה רפכה ,ר'גארב רבועו הנומש תירקב

 ,םימיה תשש תמחלמ רחאל קוריה וקה לש ילארשיה רצל

 .בשות םג אוה םש ,רימשו ןנוג םיצוביקבו

 םג אוה שיאהש ונל עדונ ,"לע םירפסמ םירכח" תרגסמב

 ןודעומ = תובבותסמו תוענ תורטמ ,ללכושמו רוגס ירו

 ל"הצו םינפה דרשמל ירי ירושלא = קשנ הנוקה לכל תשומחת לע החנהו חווטמב ירו

 *חדקאב יעצבמו ישעמ ירי סרוק < הריכמל םיחדקאה יגוס לכ

 יו לע סירפסמ םירבח
 ןלשב םג אוהש ,שיאה .לילגב ילוח לכ אפרמ

 הירפירפב תוחילשה תשוחתב םייחה םעט

   
 שי םילשוריבש אל .םייחו תוברת ,הריש בבוח ,זפוד אצוי ןלשב

 "הנוי אבאכ" ריצה חתפנש דע ,תאז לכב לבא ,םייח המ עדוי ימ

 ,רמאש ימ רמא לבא .ןיקניש קוידב התיה אל עבצאה םג ,"שחרב

 ,ומצע אוה הווטש תועמשמה ירוקב זוחאה םייח לעב אוה םראהש

 תוחילשה תשוחתב ולש תועמשמה תא אצומ רזע ר"דו

 .הירפירפב
 !רזע רמוא ,"רתוי חיוורהלו תוחפ רובעל ןתינ זכרמבש ןוכנ"

 הזו ."תוחילשכ ןאכ יתואצמיה תא הבר הדימב ספות ינא ןכלו"

 לשו ילש תללוכ םייח תוכיא תניחבמ" .ףיסומ אוה ,לכה אל

 םירדוסמ ונחנא תוברתה אשונב .םיצורמ דואמ ונחנא ,החפשמה

 .לאימרכב םגו הנומש תירקב םג וזורשאיתו םיטרצנוקל יונימ םע

 ."ץראה זכרממ םירבח רשאמ רתוי םיאצוי

 ,"ןמזה לכ םינכרעתמו םימלתשמ" ?תיעוצקמ הניחכמו

 השיש לש סרוק וישכע יתמייס" .הקינכטה תא רזע ר"ד ריבסמ

 ףתושמ סרוקבו ,תואפרמ להנימב ןליא-רבב םירטסמיס

 .ביבא לת תטיסרבינואב םיקסע להנימל רפסה תיבלו ןוסניליבל

 ,םירבגתמ קחרמה תייעב לע .ריכב יאופר להנימל ראות יתלביק

 תאופרב ךשמה ידומילל ,ונילא הטיסרבינואה תא םיאיבמשכ

 ."החפשמ תאופרו םידלי

 ; ,ול"תאה לש הרפה ומע ןיאש ,יטנוולרה יאופרה ערימה

 .ותויטמטסא תולחמ לש תוציפנה אוה ,בדנל ןכומ רוטקודהשו

 אקווד םייטמטסאייטנא םירישכתב רבגומ שומישב הוולמש

 תא םינש רבכ רקוח זכרמכ לודג םילוח תיב .ריוואה לולצ לילגב

 םימה םה םיירקיע םידושח .תיעמשמזדח הנקסמ אלל ,העפותה

 האופר ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח לע .הבורמה היחמצהו

 ירחא .תרחא םעפב רברנ ,םיצוביקה תואפרמו תיביטנרטלא

 .הקירפאב שממ אל ונחנא ,לכה
 לגס הודח

    

 :םליצ
 ןרע
 ףודרה

  

 * וטוטו ריוא הבורל ןוישיר איצוהל תורשפא - העילק

 * לייחל דויצה לכ =
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