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רב-הד המוהטסופ הסט :םוליצ .זירפב סיד-ןפ ןאירדא

,"אפורה תווצמב ,םוי ידמ תכלל יתלחתהו ,םינש עבש ינפל זירפל דנלוהמ יתרבע"

רמ ,איצמה אוהש תומדה יבגל םג ןוכנ הז לבא .ומצע לע סיד-ןפ ןאירדא רפסמ

.רורב הז ,ידמל םימוד םיינשה .'לייטמה' ורפס רוביג ,והומכ יאזירפ ידנלוה ,רדלימ

.וארש המב םג הזל הז םימוד םה

םידבוע הברה לשמל יתיאר .םיאור םירייתהש וזמ תרחא זירפל יתפשחנ יתכילהב"

הדובעה חוכ תא םש ורכמ םהו ,םסרופמ תוינק בוחר ,הרונוא-ןס בוחרב םינלופ

םישנא ועיגה םמוקמבו ריעה תא ובזע היישעת ילעפמש יתיאר .הפצר ריחמב םהלש

זירפ אל וז ,דימת יל ורמא יירבח .םייערא םיתב ומיקהו הפוריא חרזממ םישדח

םילודג תוריד יתב יתיארו ,םירוורפל םג יתכלה .הזל ושחכתה םה .תיתימאה

םירוגמל םימיענ אל םירוזא .תוינוכמ םיפרושש הדובע ילב םיריעצו ,ןוטבמ םירעוכמו

תוקד עשת היה הז .זירפ הניא וז ,יירבח יל ורמא בושו .תויניס ,תויברע תוליהק םע

בותכל ךרד יתשפיח .םיאזירפה לש תוילטנמהמ רוא תונש עשתו – תבכרה תנחתמ

.עתפומש םדאכ אלא ,החומש םדאכ אל .הז לע
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.הרפואה ןיינב דיל ,זירפ זכרמב שממ םיטילפ לש לודג ןולמ תיבב הפירש התייה זאו"

,וגרהנ םיברו ,תידוהה תשביה תתמ ,הפוריא חרזממ ,הקירפאמ םישנא םש ויה

ויה ,דגנמו .הלאכ תונולמ השימח דוע ופרשנ ךכ רחא .םידלי הברה םהיניב

קלח הזש ואר םיאזירפה םואתפ .םירוורפב 2005 ויתס לש תולודגה תויוערפתהה

."םהלש ריעב שחרתמ והשמש .םהלש תואיצמהמ

םגרותש םהב ןושארהו ,סיד-ןפ לש 18-ה ורפס ,'לייטמה' ליחתמ וזכ הפירשב

לש םמלוע לא קתונמהו רישעה רדלימ רמ תא תפרוגש איה הפירשה .תירבעל

ושדקמ בלב תמקרתמה ישילשה םלועה לש החולש התוא ,זירפב םיננתסמה

אוה ןהכה ןר .םירפס רתכ תאצוהב וישכע עיפוה רפסה .ןושארה םלועה לש יתנפואה

ללכב הפוריא יניינעל ונלש החמומה דיעמ ,תחבושמ תידנלוה ;תידנלוהמ םגרתמה

.דלפנטסרג דרפנמ ר"ד ,הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה ר"ויו ,טרפב דנלוהו

תידנלוהה הפשה לש הבצמב הרומח תורדרדיה לע עקר טלוב רבדהש רפסמ אוה

.דנלוהב םיעודיה םירפוסהמ אוה ,דלפנטסרג רשאמ ,סיד-ןפ .וז הנידמב

יאשונב לפטל סיד-ןפ הברמ ,תירוביצה ותוליעפב םגו ,וירפסבו תיאנותיעה ותביתכב

דמע אוה .יברעמ-יטנא ןועביק ךותמ אל אקווד ,תוננערה הברמלו – םדא תויוכז

תונידמה ידיב ףדרנש ידשור ןאמלס רפוסה לע הנגהל ידנלוהה דעווה שארב

,ישילשה םלועב םייתוברת םימזימל תעייסמה ןרק לש אישנה ןגס היה ,תוימאלסאה

.םיפדרנ םיאנותיעו םירפוסל טלקמ םדרטסמאב תקפסמה התומע תלהנה רבח אוהו

,תובילעה ,הקוצמה תא ,יופצכ ,ףשוח אוה ,םירגהמה לע בתוכ אוהשכ ,התע םג

לש היצמאמל הבר הנבה הלגמ וניא אוה .םהלש םייחה תוליזו תיתרבחה תוחדינה

תא ךפוה וניא אוה ,תאז לכבו .םייקוח אל םיננתסמ שרגל תיתפרצה הלשממה

-םירוחש לעו תונכסמ לע רפס הז ןיא .הלוע תונברוק וא םימימת םיקידצל םיננתסמה

הקנל-ירסמ יטאמירס לרוגה תכומו הפיה הרוביגה וליפא .םילצנמ-םינבל לומ םיקופד

תיתפרצ החפשמ לש םיחרואה תסנכה תא הלצינשכ ןידכ אלש התשעש הדומ

יליעפ .הגפ הלש הרשאהש רחאל םש הראשנו תפרצב השפוחל התוא הנימזהש

לש םקבאמב םילבחמה רדס יערופכ ,םנולק אולמב רפסב םיגצומ היצזילבולג-יטנאה

.םמשב םירבדמ םהש םיללמואה

;עזג עקר לע האנשו עזיו םד לש תולילעו ,םיננתסמל היתפמא הברה רפסב ואצמת

םידבועה אשונב ילארשי-םינפה ןוידב תחוורה וז חסונ היגוגמד םש ואצמת אל לבא

לע ןוידה תא ךופהל ,תמכחותמ תינושל היצלופינמב ,הנורחאל החילצהש וז – םירזה

םידבוע ידלי שוריג" לע ןוידל םידלי םע םייקוח יתלב םירז םידבוע תוחפשמ שוריג

םהירוה קיחמ םיללמוא םידלי תרקוע הלשממהש בושחל ונלוכל המרג ךכו ,"םירז

םיילארשיה םיגשומה תא רפסה לע שיבלהל םא .ץראל ץוחל םדבל םתוא תקרוזו

ביבא-לת םורדו תליאו דרע יבשותל הנבה וב תצבצבמ םשו הפש רמול רשפא ,ונלש

לש ןופצמה תויוקרמתהל קר אלו ,םינקירפא םיננתסמ לש העישפה לג תחת םיקנאנה

תילירטסה םתנוכש לא ברע םע םירזוחה םירזה םידבועה תויוכז יניגפמ םתוא

.הלהצ-הקפא תוברעבש

החפשמה לש הדורווה השבכה

קלח תויהל םיצור לבא ,רישעה םלועב םייח ךיא םיעדוי אל תולשחנה תוצראב"

ועיגי םה ,יקוח אל הז םאו" .הפוריאב םירזה תייעב רוקמ תא סיד-ןפ ריבסמ ,"ונממ

ןכיה תוברת דסמלו ץראל ץוחל עוסנל רבעב וגהנ םיפוריאה .יקוח יתלב ןפואב
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.הז ביבס ןויד היה אל ,וילאמ ןבומ היה הז .תובשומ רוציל .תוברת ןיא םתעדלש

תוברת םע ,וללה תובשומהמ םישנאה ןאכל םיאב ;ךופהה ןוויכב איה המירזה םואתפו

.תושגנתה תרצונו – תרחא הירוטסיה ,תרחא תד ,תרחא

לבא ,וילא ועיגי םירבדהש הצור אלש ,רדלימ רמ ,רישע םדא לש תומד יתרצי רפסב"

ונא .ול םירז תומלועל ותוא חקולו ,ריעש ךאלמ ןיעמ ,הפירשהמ לצינש בלכה וילא אב

אוה בלכה .ףאה יפל קר דבוע בלכה ;םישנא גלטקל ,ןיימל ,בושחל םיבהוא םדאה ינב

."תינרדומה הפוריא לש םוניהיגה יליבשב רוביגה תא ךירדמה סויליגריו ןיעמ

.םיבוט םירבד השוע ןכ אוה ירה ?םיידי הפרו קתושמ ןמזה לכ שח רדלימ המל -

תאז לכבו ,היפאמה םע יקוח אל קסעב ןכתסמ םג ףוסב ,ףסכ חלוש ,ןתונ אוה

.םולכ השוע אל אוהש שיגרמ

בהוא אוה .ןתונ אוה ול רקיו ול בושחש רבד לכ םג ןכל .הזמ קלחל ךופהל דחפמ אוה"

ותיבמ רובעל הל םרוג לבא ,הקנל-ירסמ הקנמב בהואמ אוה .ותוא ןתונו – בלכה תא

לוכיש ידכ דדוב םדא היהיש יתיצר .דדוב םדא אוה רדלימ .יניסה סלמוהה לא

.רבחמה לש תודידבה העיפומ יירפס לכב .וביבסש המלו תובוחרב םילויטל רסמתהל

."ימצעב דדונ יתייה דימת .םלועה לע לכתסמ ינא הככ

םיטילפל 1946-ב דנלוהב דלונ סיד-ןפ ןאירדא .ודלוויה עגרמ היה אוה דדוב-דדונ ,ןכא

איה ימא" .תידנלוה הבשומ היינשה םלועה תמחלמ דע התייהש ,היזנודניאמ

ול הדלי ,יזנודניא רבגל ריעצ ליגב האשינ איה .תילאינולוק החפשמל תב ,תידנלוה

ףתתשה אוה םגש היזנודניא בשות ידנלוה ,יבא .םלועה תמחלמב גרהנ שיאהו ,םידלי

אל וישוריגו ןכל םדוק יושנ היה אוה .דנלוהל ועיגה םהו ימא לע תוסח חקל ,המחלמב

יאצוי לש תינועבצ הליהקב ןבל דליכ יתייח דנלוהב .יקוח יתלבה םנב ינאש ךכ ,ורכוה

לש דרדרווה ריזרזחה ;דורו יתייה יכ יתלוכי אל ךא ,הזמ קלח תויהל יתיצר .היזנודניא

.םייחה לע ילש טבמה תא בציע הז .החפשמה

ולדגו המחלמב ודלונ תומוחשה הצחמל-ייתויחא שולש .תוניחב המכמ הנוש יתייה"

םש םיאנתה .הנחמב םינש שולש התייה ימא .היזנודניאב םיינפיה רגסהה תונחמב

ימא ןיב קזח רשק רצונ המחלמה תייווח ךותמ .םש ותמ םיברו ,דואמ םישק ויה

לככ .המחלמה ירחא דלונש דליה ,םולשה לש ןבה יתייה ,תאז תמועל ,ינא .היתונבו

יאצוי לש הזה רודה לכ תא ובציע ןה יכ ,המחלמה תויווחב יתאניק ,רזומ הזש

יתייהש ךכ .םירופיסה לע לדג קרש ,ריכמ אלש ריעצ יתייה ינא וליאו – היזנודניא

לש תיב ,תונושארה ייתונש רשעב וב יתלדגש תיבב .עבצב םגו תונורכיזב םג הנוש

תאו םאלסאה תא בורקמ וריכהש םישנא ויה ,שיא 51 ,םיטילפ תוחפשמ המכ

."יתודלימ יתרכהש םירבד ולא ןכל .היזנודניאב הז םע ויח םה ;םזיהדובה

הילמוסב תושעל שי המ

המוארטב הראשנש החפשממ אב ינא" .םידלי ול ןיאו ,ןתחתה אל םלועמ אוה

םיתעל אטבתה הזו ,רובש םדא היה יבא" .ריבסמ אוה ,"טקשה סונייקואב המחלמהמ

יתענמנ ןכלו ,והומכ םדאל השעיאש יתדחפ טושפ יתוריעצב .המילא תוגהנתהב םג

רפכה ,זירפ ןיב ינמז תא קלחל יל תרשפאמ תוקוורה .יידלי םה יירפס .םידלי דילוהלמ

."רכנב בותכלו דובעל בהוא ינא .םלועב תועיסנו ,דנלוהב

?התא אוה רדלימ רוביגה הדימ וזיאב -
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,לוכה תוקנל .לוכהמ קתונמ תויהל הצורש רז םדא לש תומד יתרצי .זוחא האמב אל"

;רחא והשימב לפטמ הנושארל ומצע אצומ אוה םואתפו .לוכה רדסל ,לוכה עובצל

הז ,וזה הניחבהמ רבכ .הזמ דחפמ לבא ,םירחאב לפטמש םדא אוה התעמ .בלכב

.םזינמוה לע רפס םג הז .רוזעל ישוקהו רוזעל ןוצרה לע רפס אלא הריגה לע רפס אל

שי .םירזב לופיטב יזכרמ דיקפת הייסנכל שי תפרצב .רפוכהו הייסנכה ןיב חוכיו וב שי

רמוא רמוכה .לכוא לבקל הייסנכל םוי לכב םיאב םישנא תואמ .קרמ תקולחל תונחת

םיאיבמ םתא המו ?םלועל האיבה תדהש המ תא בהוא ךניא – ינוליחה רוביגל

."הרכה ילב תונכרצ קר ?םלועל

רפסב סחיימ התאש הארנ ,ןוזמ תקלחמכ לעופב הייסנכה לש דיקפתל רבעמ -

רושקש המב תוחפלש רבד .הנבה תדדועמ ,תלמוח ,תינמוה היצקנופ תותדל

.דואמ יקלח ןפואב ןוכנ הפוריאב םירגהמה תויעבל

אלא ,םיהולאב ןימאמ ינאש ינפמ אקווד ואל .םייחהמ בושח קלח איה תדש בשוח ינא"

תותדה לכ יפלכ תינלבוס זירפ .ןאכ םה המל ןיבהל ידכ םירופיס םיכירצ םישנאש ינפמ

ןבומכ איה היעבה .הז תא םיכירצ םישנא יכ .םזיהדוב ,םאלסא ,תודהי ,תורצנ –

דצה הז .דיחיה אוה ולש םיהולאהש בשוח דחא לכ יכ .הקולחל תמרוג םג תדהש

.עבטמה לש םיענ תוחפה

ריע איה זירפ לבא .ומצע תא ליצי םדאהש בשוח אוה ,םזינמוהב ןימאמ רפסה רוביג"

התא יתד אל םדאכ םש רג התאשכ .הניפ לכב תויסנכ םע ,היתומצע דשל דע תילותק

.הלילעה תא ןווכמ ףאש ,הזה שערב יוור רפסהו( ןמזה לכ תויסנכה ינומעפ תא עמוש

םשל הילא םיאב ויה םישנא םינומש םוי לכבו ,הלודג הייסנכ לומ יתרג .)א"צ

ךניא .רמוכ הזיאל םהיתודוס רפסל ידכ רותב םיכחמ ,םיבשוי .םירז םבור .תודוותהל

ךל .טלפמ םוקמ םג איה .בושח דיקפת תאלממ הייסנכהש ךכל שחכתהל ןכ םא לוכי

."ךב עגיי אל שיאו הייסנכל

םמלועב ךבתסמ אוהש לככ יתד ימצע שופיחב ךבתסמ טסיאיתאה רדלימ ,ןכא -

?ךתעדל רפסה אשונ םצעב המ זא .םירזה לש

לע אוה .תושעל םילוכי ונחנאש המ לעו ינרדומה םלועב ערו בוט לע רפס הז"

השעמל הז ,לוהוכלא וב הנוקו ךלוה אוהו ןצבקל ףסכ ןתונ ינא םא .הרזעבש הינוריאה

.בשוח אל ינא ?ןוכיסב אצמנש ימ לכל וניקנרא תא חותפל ונילע םאה .ותומ תא זרזמ

יל ןיא ?הקירפאב תרוצב ,הקירפאב המחלמ שישכ תושעל ונילע המ ,ינש דצמ

םיבזוע ונייה ,הילמוסב םירגש םיריעצ ונייה ינאו התא םאש ,רורבש המ .תונורתפ

."המחלמבו רוסחמב ,םש תושעל רבד ונל היה אל יכ התוא

םיריס לש תוימואל

?המשא וילע לבקל םג וא ,םתונכסמ תאו םתוא ןיבהל קר ךירצ ןבלה םדאה -

.םייפוריאה המשאה ישגר לע םש גלגלמ תצק התא

םלועה תייסולכואמ םיזוחא העשת קר .םייניעה תא חוקפל קר ךירצ ןבלה םדאה"

.תיברעמ הבישח לע תתשומ םלועה לכש ,ונומכ בשוח םלועה לכש ונל המדנ .םינבל

םע דדומתהל השק .ונביבסמ םירחא תומלוע שיש ,תאז ריכמ יאדו לארשיב התא

אלש םישנא .דחא םוקמב םואתפ םימייקתמה ישילשו ינש ,ןושאר םלוע לש לוברעה
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םע םישנא םע בהוא יניא .רבד לכל תונורתפ םהל שיש םיבשוח הז תא םייח

."השק קיפסמ הז ,תואיצמב היחת םדוק .תונורתפ

רוביצה יסחי ףד ןיבל ,רפסב תבתכש המ םגו ,הפ רמוא התאש המ ןיב רעפ שי -

קשועו לצנמה יברעמה םלועה" לע רפסכ ותוא גיצמה לארשיב רפסה לש

.שפחמ יוצמה ילארשיה יאנותיעהש המ הזש םיבשוח הארנכ ."קרוזו שמתשמו

עבציש רפס בותכל יתיצר .רפסה לש וזכ הגצה םע םיכסמ אל שממ ינא .יובאו יוא"

."סנאוינה תא ,רופאה תא

תלעב ראשית הפוריאש םיצורש םיפוריא םתוא לש השוחתה תא םג ןיבמ התא -

?תיפוריא תוברת

םימע ,היצזילבולגה םע אקווד ,וישכעו ,תורז תויוברתל םיחותפ ונייה רבעבש ןיינעמ"

תוימואלה .התוא םיאיצממ םה תוהז םהל ןיא םאו ,םהלשמ תוהז רחא םיטוהל

.ידנלוה תויהל הז המ ,יתפרצ תויהל הז המ ומכ תולאשב םיקוסע םישנא .תרבוג

השיגה תפרצו ,ו"קסנוא לש תוברת רצוא היהי יתפרצה חבטמהש עיצה לשמל יזוקרס

חבטמה תא ו"קסנואל ושיגה םיקלטיאה זאו .םיידוחיי םינוכתמ 150 ו"קסנואל

דנלוהב :תרחא המגוד וא .רתוי שי םהלש תוארהל – םינוכתמ 155 םע יקלטיאה

םירזוח םואתפו ,ינרדומה םלועב םייח ונחנא .םיימוקמה םיבינל ך"נתה תא םימגרתמ

.19-ה האמה חסונ הרצה תוימואלה לאידיאל

הפוריאב שי הבש ,וננמז תואיצמל היצקאירכ הז תא ריבסהל רשפאש בשוח ינא"

יתנווכ .הלכשה םישכור םניאו תימוקמה הפשה תא םירבוד םניאש םישנא הברה

םינבלה ןיב ;הדובע ירסח 26–18 ינב םיריעצהמ זוחא 40 לשמל זירפב .םירגהמל

םיפוצ ,תרחא הפש תיבב םירבדמ םירגהמה ינב .זוחא 10 קר אוה רועישה ,םכותבש

דקפתל רשפא יא הידעלבש ,תיתפרצה לע םיטלתשמ םניאו ,תיברע היזיוולטב

."םירזה ךוניחב ךרוצה יד העיקשמ הניא הנידמה .תינרדומה הנידמב

.יקוח דמעמ ילעב םירז לע רבדמ התא -

האלה וכלי םהש הווקתב הנממ ומלעתה תצקש היעב .תפסונ היעב וז םייקוח אל .ןכ"

לכות אל רחמ ובזעי םה םא .םיראשנ םהו ,םהש ןכיה םהל בוט לבא ;םהיתועסמב

יתלב םיהוש םה םיחבטמה ידבוע בור יכ ,זירפב הדעסמב ברע תחוראל תכלל

םישפחמש בלכו שיא לע רופיס ולוכ ילש רפסה .בתוכ לכל קתרמ אשונ הז .םייקוח

לש :הפוריא לש תואיצמה תא ףקשמ ינא הז ידכ ךות לבא – בלכה לש םילעבה תא

."תופירח תורומת לש ןמוציעב יוצמה םלוע

?ךכ אל הז .םיפוריאה יניעב רתויב רעובה אשונה הזש ונל הארנ קוחרמ -

.תואיצמה תא קיבדהל תושקתמ הזה חישה לש דוסיה תוחנה לבא .רבודמ אשונ הז"

ךירצ התא ,םינוילע םיכרעכ ,םייטסינמוהה ,םייברעמה םיכרעה תא ביצמ התא םא

הפוריאו .וינע תוחפל תויהל ךילע ,ךכ השוע ךניא םאו .םשומימל תישיא המגוד שמשל

רעפהשו .תואיצמה וזשו הפ םירזהש תעדל ונילע .תוריהי הניגפמ איה .הוונע הניא

םע דדומתהל וכרטצי ונידלי .קנע השענ םלועב םהל ןיאש הלאל םהל שיש ולא ןיב

."גולאיד תויהל ךירצ .הז
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?גולאיד ןיאו -

:הפוריא יכרכב האור התאש המ הז .תושגנתה לש אקווד איה המגמה .קיפסמ אל"

םירבד םיפקות םהו ,הדגנ םה זא – תימוקמה תוברתהמ קלח אל םהש םיאור םירזה

."הל םישודקש

ברעמה תא זיגרהל ידכ םימשיטנא

.תפרצב םירז לצא ךכ לכ החיכשה תוימשיטנאל רבסהה" ,ךישממ אוה ,"ייניעב הז"

םימלסומ .ברעמל קבאמל יוטיב איה ,תודהיה דגנ איהשמ רתוי ,יתוא לאוש התא םא

ידכ קר ,הז לע םיכלוה םה זא ,ימשיטנא תויהל ליבק יתלב ברעמבש םיעדוי םירחאו

תונברוקה םה .םילבוסש הלא ןבומכ םה םידוהיהו .תיברעמה תוילטנמב תורגתהל

םילכנתמ םירגהמש ,םילאוסקסומוהה ןיינע ךכל המוד .תויגולואידיאה תושגנתה לש

לשו תונעזג לש וללה םייוטיבהש רמול לק .םהב ךומתל יתנפוא ברעמבש ינפמ םהל

לש ןיינע הנושארבו שארב הז לבא – םאלסא לש ,תד לש היעב םה תינוציק תונרמש

."םיכייש םישיגרמ אלש םירגהמ

םירגהמשו ,הפוריא לע ומצע תופכל הסנמ ינוציקה םאלסאהש רובס ךניא -

?וזה המישמה יצולחכ םמצע םיאור םיבר םימלסומ

תא ,םאלסאה תא םישאהל םיטונ דנלוהב ,תפרצמ לידבהל .הדימב לבא ,םייק הז"

םאלסאהש רמואש ,סרדליו טריח ,ירלופופ יאקיטילופ ונל שי .המצע תימלסומה תדה

אלא ,אל וא תרגפמ ,תדה אל אוה העפותל םרוגש המ יתעדל .תרגפמ תד איה

אלא ,גהנתהל ךיא תעדל ידכ שדוק יבתכ םיארוק אל םישנא ירה .תיתרבחה היעבה

."שדוקה יבתכב ןיכומיסו םיצורית ךכל םישפחמ זאו – םיגהנתמ םהש יפכ םיגהנתמ

ךוג-ןאו ואית עונלוקה יאמב .וזה היעבב רתוי םילקתנ טושפ םידנלוהה ילוא -

ןאיא ידנלוהה טנמלרפה תרבח ;םאלסאה תא רקיב וטרס יכ 2004-ב חצרנ

הצלאנ ,הב הדלונ איהש תימאלסיאה תוברתב םישנה יוכידב תקבאנה ,ילע-יסריה

.חצרב םימויא לשב הקירמאל חורבל

,ונלש הרבחה דגנ םילעופש םימלסומ םיאנק לש הצובק שי .הזל שחכתמ אל ינא"

םימלסומה ךותב שי .םלוכ לע הז תא ליחהל לוכי אל התא לבא .לפטל ךירצ הזבו

תוארל לכות דנלוהב תואטיסרבינואב .םישפיטו םימכח ,םימדקתמו םינרמש

בצמב תאז תמועל םימלסומה םינבה .תוימלסומ תויטנדוטס ןה רתויב תוקירבמהש

אל ןהל םגו .תונייטצמו הטיסרבינואל תועיגמ תונבה לבא .לולסמהמ וטס םה .רחא

יאנקה טועימהש רורב .תרגפמ תדל תונב ןהש ןותיעב םוי לכ ןמצע לע אורקל םיענ

."דדומתהל ךירצ הז םעו ,ךלוהו לדג םימלסומה ןיב

?דציכ -

.םוטמטב קבאיהל ךירצ .הלאה םישנאל ךוניחב עיקשת םא תושעל ביטית הפוריא"

הידועסמ םתוא אבייל אלו ,הפוריאב םימאמיא תרשכהל לולסמ רוציל לשמל ךירצ

הנידמב םידגסמ יחירצ םיצור אל ונחנאש דיגהל םוקמב .תורחא תוינוציק תוצראמו

.אשונה תא וחתִפ .תופיקשל ךרדה וז .ידועס ןומימב אלו ונמצעב םתוא תונבל ,ונלש

."רתוי ןכוסמו םיריעצל רתוי ךשומ השעייו תרתחמל דרֵי הז ,לוכה ורסאת םא .וב ונוד
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לש הגלפמה תא דואמ וקזיחש ,דנלוהב תונורחאה תוריחבה ירחא ךלוה הז ןאל -

?טרפב תימלסומה הריגההו ללכב הריגהה ידגנתמ תא ,סרדליו

ןכלו ,תווצקה לכל ,לודג תועד יוביר שי .ירירבש בצמב ונלש הרבחה .תעדל ןיא"

תואיצמה םג .הדמע טוקנל השק ,יזכרמ םרז ירחא תכלל ליגרה ,בחרה רוביצל

היירורעש ,רבד לכמ המרד תושועש תועש 24 תושדח שי .הליקמ הניא תיתרושקתה

."הקיטילופב תטלוש תרושקתה .העדותה תא לפרעמ הזו ,היירורעש רחא

.הלשממ םש המקוה אל ןיידע ,דנלוהב תוריחבה ירחא םוי םישימחמ הלעמל ,עובשה

.דנלוה לש תלצופמה תיטילופה תואיצמב ידמל יתרגש הזש רמוא דלפנטסרג ר"ד

תוינידממ םג תעבונ הריגהה תייעבל םידנלוהה לש תיסחי הלודגה תועדומה ,וירבדל

םינותנ םסרפל ,תיטילופה תוניקתה יללכל דוגינב ,לבוקמ דנלוהב :תידוחיי תופיקש

,לשמל ,תעדל רוביצה דמל ךכו .העישפ ינותנ םג .אצומ יפ לע חוליפ םע םייטסיטטס

םע .הלעמו דחא ילילפ קית שי דנלוהב וקורמ יאצוי 25-ה ינב ללכמ םיזוחא 51-לש

םאש ןיבמ דנלוה תרטשמ לש תקפקופמה תוליעיה תא ריכמש ימו" .הלעמו לע שגד

דנלוהב העישפה לג .לעופב העישפב םיברועמ 75 הארנכ ,ילילפ קית שי זוחא 51-ל

."םימת אל רוביצהו ,האוג

למרכ-ןיעב םייעובש

.הנשה תומי בור ררוגתמ ינא םש ,תפרצל בושא טסוגואב" .דנלוהב ,םש עגרכ סיד-ןפ

םש רוכשל תונמדזה יל התייה .םש טנדוטס יתויה זאמ ילש םולח היה זירפב רוגל

תבכרב תועש עברא קר הז .יתראשנש דע ךכ לכ הז תא יתבהאו ,הנטק גג תיילע

תויוברת יתש ןיב יח ינא .רז יניעב ולש ותנידמ לע לכתסהל רפוסל דואמ בוט .דנלוהמ

רז םש יב וארי דימת אליממו ,תורעתהל הסנמ אל ינא זירפב :רז יניעב ןהב טיבמו

הזו שחרתמהמ שדחמ עתפומ ינא עיגמ ינאש םעפ לכב ,דנלוהב וליאו ;אטבמה ללגב

."הבשחמה תא יל ןנערמ

רמוג קוידב ינא" :בטיה ונמז תא לצנמ הארנה לככו ,ץע תתקבב ררוגתמ אוה דנלוהב

םורדב שחרתמ ןאמורה .הנורחאה הרושה תא יתבתכ םויה .ילש שדחה ןאמורה תא

םה ךיא ,70-ה תונשב דייהטרפאב ומחלש םישנא לע רפסמ אוה .תפרצבו הקירפא

.'לייטמה'ב הנושארל עיפוהש רדלימ רמ ותוא וב עיפומ .םויה םמולח תא םיאור

ירחא לש םינבל :םינועבצו םינבל קר וב שיש ןטק רפכב ותוא יתמקימ הקירפא םורדב

םהיתבב םייח ןיידע םהו ,םהייחב הנתשה אל ישממ רבד םושש ,דייהטרפאה

אל הארנכ םה לבא ,םירוחש בשחיהל וצר ךליאו הכפהמהמש םינועבצו – םילודגה

םהו ונתשה םירבדש בשוח התא .תבאוכ תואיצמ וז .הז ליבשב םיהכ קיפסמ םיבשחנ

."אל

?ךלש ךייחמ והשמ שי שדחה רפסב םג -

החפשמ יתיוויל .הקירפא םורדב םיגייד רפכב םישדוח השולש יתרג רבעב .טלחהב"

יתייה .תיטסינמוה השיג תלעב התייה תאז םע דחיו ,דייהטרפאה תא הדהאש הנבל

.ןיבהל ידכ םג אלא ,דגנתהל ידכ יתאב אל וזה החפשמל לבא ,דייהטרפאה דגנ ליעפ

בוטה תסיפת תא התניש ,תושיג ילצא התניש םלועל הפישחהו ,דימתמ עסונ ינא

תועובש המכ יתיליב ,ודוהב הכורא הייהשל ךרדב ,1969-ב ,בגא .ילש הפיהו

."לארשיב
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?הפיא -

םייעובש .רוטקרטב המדא יחופת ףוסאל רקובב שמחב םק יתייה .למרכ-ןיע ץוביקב"

םיחטשב ללוכ ,לארשי יבחרב יתלייטו םיפמרט יתספת ךכ רחאו ,ץוביקב יתדבע

היה לארשיב רוקיבה .הרטיינוקב לשמל יתייה .ןכל םדוק םייתנש קר הספת איהש

."ייחב תולודגה תויווחה תחא

העפותה םע תדדומתמ איה םג ?לארשיב שחרתמה ירחא וישכע בקוע התא -

.רפסב ראתמ התאש

רפס בותכל םעפ יתבשח וליפא .תילארשיה הקיטילופה ירחא בר ןיינעב בקוע ינא"

לש דדובמה הבצמ תא ןיבמ ינאש בשוח ינא .לארשיל עיגמ רדלימ ובש ,ישילש

ינא .יברעה םעטה יפל תועובצ םלועל תועיגמה לארשי לע תושדחהמ הברה .לארשי

םישוע אל םיניתשלפה לש םיברעה םיחאהש עדוי ינאו ,לארשיב יתייה תאז תמועל

אל םג ינא ,ןבומכ .תרחא החפשמב תויחל בטומ הלאכ םיחא םעו ,םנעמל הברה

,םילק תונורתפ ןיא השק תואיצמל .םיניתשלפה לש םדודיבל לועפל ךירצש בשוח

."םתומכשב האלמ תונותיעהש תורמל

.ונתוא םיניבמ אל הפוריאבש םישיגרמ ונחנא -

תשגרה לבא .הל ףתוש אל ינאו ,התוא םישאהלו לארשי תא דדובל המגמ שי תמאב"

אלשו דדובמ שיגרמ התאשכ .האירב השגרה הנניא ראתמ התאש תודידבה

."ןכוסמ רבכ הזו .ץוחבמ תולוקל בישקהל קיספמ התא ךל םיבישקמ

םיננתסמה תייעבל םדוק יתנווכתה לבא ,תיניתשלפה היעבה לע םירבדמ ונחנא -

.לארשיל םג העיגהש םירזה םידבועהו

םיחקול ויה תרחאש תודובע םילבקמ םירגהמה יכ ,וזל וז תורושק וללה תויעבה"

דימת איה ילש הייארה תיווז .חתמה לע דוע ףיסומ הזש רעשל רשפאו – םיניתשלפה

לע ןויד שי ןהב שיש תורבח ,תילארשיה הרבחה ומכ תורבחב ןיינעתמ ינא .תיתרבח

הריב םיתושו ספי'צ םילכוא קר אלו ,םהייח לע םיבשוחש םישנא ;דיתעה לעו םייחה

תוימוימוי תובושת תושרדנ ןהבש תורבח שי .'גנרואה תרחבנ לש םיעבצב םיכלוהו

אל עסונ ינא .וללה תורבחל עיגהל שקבמ ינא םלועב ייתועיסנב .תוימויק תולאשל

."בתוככ אלא רייתכ

.ליעפכ םגש ןיבמ ינאו -

.70-ה תונשב דייהטרפאה דגנ דואמ ליעפ יתייהו ,ידשור ןמלס ןעמל הדעווב יתייה"

דצה תא יתשפיח דימת .והשמ וא טסינומוקכ אל ,לרבילכ תאז יתישע דימת לבא

ברעמה יפלכו םאלסאה יפלכ יתרוקיב רפס היה 'ןטשה יקוספ' .ינמוהה ,ישונאה

היה הז ונעמל יתקבאנשכ .םלועמ וב וארק אל ותוא ופרשש םישפיט םתואו ,דחאכ

."םאלסא דגנ אל ,תורפס דעב

יטנא ,םינוציק ,םיטסינומוק ידיב ופטחנ םדאה תויוכז יניינעש שיגרמ התא -

?םייברעמ

."הבוט הדובע השוע יטסנמא .רפתשמ בצמהש בשוח ינא"
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רתוי הנשי המושררתוי השדח המושר תיבה ףד

)Atom( םוסרפל תובוגת -ל םשריה

9:59 -בךילרא רוצ ידי לע םסרופ .ךילרא רוצל תורומש תויוכזה לכ

,םירז םידבוע ,םירז ,לייטמה ,דנלוה ,הריגה ,םאלסא ,תוימשיטנא ,הפוריא ,סיד-ןפ ןאירדא :תויוות

תפרצ

.דאהי'גל הנבה עיבה יטסנמאב ריכב הנורחאל קר -

דואמ םיליעפ םדאה תויוכז ינוגרא .טעמכ הצובק לכב ומכ ,היטה םש שי ןיידע ,ןוכנ"

שי .לשמל ,ןיסב ינוציק לאמש דגנ ךכ לכ אל לבא ,הפוריאב ינוציקה ןימיה דגנ קבאמב

ינא .לארשי יפלכ תגהונ םג איה ךכ .הפוריאל יסופיט הז .לופכ טרדנטס הברה

אל הז לבא – וב ןיינעתמ ינא הקוצמב ןותנ אוהו טועימ שישכ .הזכ תויהל אל לדתשמ

,ברעמה יפלכ תרוקיב יל שי םא .קזחה תא םישאמ חרכהבו ודעב חרכהב ינאש רמוא

."םייניע חוקפלו תוריהיה תא תיחפהל וילעש אלא ,והשמב םשא אוהש אל איה

.יסופיטה םדאה תויוכז ליעפ אל התא -

דגנ ינא .רפסה לע ןמזה לכ יתרביד ידשור ןעמל הדעווה שאר בשוי יתייהשכ .אל"

.רחא רבד הז .םדא לכ בילעהל לוכי התאש רמוא אל ןיידע הז .םירפס לע םירוסיא

תונלבוסב דחי תויחל ידכש רמאש תילגרמ ישיבא ילארשיה ףוסוליפה םע םיכסמ ינא

."תועיבצ לש הדימ היהתש יחרכה

הבוגת תמושר ףסוה

:תובוגת ןיא

.Blogger ידי לע לעפומ .טושפ בוציע
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