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רשגה לע הדלי
םינש עבש .התמ הנטקה התבש םא לע טסיווקנא הנא תרפוסה הבתכ ,"תפומ תריצי" ,ןושארה הרפסב
סקופ תירש הילא העסנ ,תירבעב רואל רפסה תאצ לגרל .םיכרד תנואתב הלש התב הגרהנ ,ירחא
ךשמיהל םיברסמש םייח לע העמשו ,םדרטסמאל

סקופ תירש
6/5/20059:47

איה ,הנושמ הזו .הקיזומ לוטנ הלש לוקה :טסיווקנא הנא תרפוסב םינמיס ריאשה םינש עברא ינפל הלש תבה תומ לע רעצה
הרוקש ומכ ,טעמכ םיקוחמ םינפה לש ראתמה יווק .הטלקהה רישכמב טלקנ ישוקבו ןקורמ לוקה לבא ,תינרתנספ םג ירה
תצרענ תרפוס ,תררושמ ,תינרתנספ ,תיאקיטילנאוכיספ - ךכ לכ תננוחמ השיא .הייפהפי התיהש רורב לבא ,ןוסא רוזאב
שי ,דרויו הלוע ,תרפסמ איה ,ןואכידה .ןואכידב-לארשיב םג ,םייתנש ינפל תירבעב "דוסה" תאיצי זאמו ,הפוריאב ,דנלוהב
.השק םויב הארנכ התוא יתשגפ ינא .םירחא םימי שי ,הלאכ םימי

,השדחה הירפסה ,דחואמה ץוביקה( תירבעב רואל הלא םימיב אצי ,"תפומה תריצי" ,1994-ב הבתכש ןושארה רפסה
לכ ומכ רוכע םימה עבצ( הלעת לע טיבמש ןולמ לש יבולב םדרטסמאב תבשוי ינא הלודג הכובמב .)ןהכה ןר םוגרתב
לע התוא לאשא ךיא יכ .המודמ תוצילעבו ןומה רבדל הארנכ יל תמרוג הכובמה .תישירחה טסיווקנא לומ )ריעה לש תולעתה
הנומש תב הדלי תומ םיראותמ ,וזכרמב טעמכ ,רפסבש הדבועה לע , רמולכ ? "תפומ תריצי" לש המיהדמה העפותה
המודש הזה רפסה לכ ומכ םיטרפ יטרפמ בכרומ .טנפהמ ,יטויפ םזילאירב ,הלש אמא לש לבאה ךילהתו הלחממ
המודמה תוומה .רפסה תאצ ירחא םינש עבש הלש תבה תא הדביא טסיווקנא לבא .םיקדקודמ םיוות ינמיס לש הרוטיטרפל
?וילע הביתכה ךרד ,לבאה תא ריכהל המידקה םאה .ישממה תוומה תא םידקה

אל ,תיאשמה גהנל ,חצורל .הב העגפ תיאשמו ,םימדרטסמאה בור ומכ ,2001 טסוגואב םיינפוא לע הבכר 27-ה תב טיחרמ
תא האר אל הנממש תיווזה תא םג רמולכ ,תויווזה לכ תא הסכמש תאזכ ,דנלוהב החתופש ,דחוימ גוסמ הארמ התיה
התניכ וכלהמבש ,ירוביצ קבאמל התב תומ ירחא האצי טסיווקנא .הלאכ תונואתב הנש לכ םיגרהנ רעונ ינב תורשע .טיחרמ
תוירפסב הבשייתה רתוי רחואמ .תאזה הארמה תא ןיקתהל תויאשמ יגהנ וביוח ופוסבו ,"תמטמוטמ" הרובחתה תרש תא
,ירוביצה קבאמה ומכ ,רקחמב תועקתשהה .רואל עובשה אציו הנורחאל בותכל המייסש ירוטסיהה ןמורה רובע ריקחתל
.רעצה עול ךותל לופילמ בוט ,םולכמ בוט רתוי אוהש ,ינכט יולימ ןימ ,תוקירה תא ואלימ

תומדה רמול רשפא ,ןאהוי ריצה לש הבושח הכורעת תחיתפל תננוכתמש החפשמ ייחב םימי השולש הוולמ "תפומ תריצי"
תאו ,אוה .רכזוה רבכ ןאהוי ?החפשמב ימו .תינרוחא החפשמה ינב לש תועדותה תודדונ הנתמה ידכ ךותו ,רפסב תיזכרמה
:רמולכ .יטסיסיקרנ ןאו 'ז ןוד )הסיל ,הל הליבקמ תומד רפסב שיו ,תיאקיטילנאוכיספ איה טסיווקנא ירהש( רפסב םירמוא הז
לע עגפיי השירדב דומעי אלש ימו ,ויכרצ לע תונעל ודעונש ,וליבשב םיטקייבוא םה םדא ינב :רמולכ .יזוידנרג וגא םע ןייתפ
ויחא ומכ ,ןאהוי .תויטסיכוזמ ןה דוע לכ ,םישנה בורל ילאטפ ןפואב םיסקמ :רמולכ .ולש ארונה יטסיסיקרנה םעזה ידי

.הדרפהו ךוסכס ידי לע םהב תטלושש המלא הארונה םאה םע ראשנו דלי היהשכ ויבא ידי לע שטננ ,רקסוא

-ודבספ םג ולו יטסיגולוכיספ ןולימב אלא הזה רפסה לע רפסל הארנכ רשפא יא( יתייפכ-יביססבוא ,תונמא רקוח אוה רקסוא
האנש אלמ אוה .)םיהדמ רויצה ,תאז םעו .ףוקש יגולוכיספ חתפמ יפ לע תויומדה תא תרייצמ טסיווקנא יכ ,ילשכ יעוצקמ
ינפל םימי המכ .תורפסב רידנ ,הזה יקקה לכב תוקסעתהה ,םיתורישב רקסוא לש רואיתה .ןמאה ולש חאב האנק איהש
.ויחא לש רויצה תונגב רמאמ רקסוא םסרפמ הכורעתה

"אבא יפלכ תויזטנפהמ דרפיהל הזילנא לש םינש חקול"

הבוטה הרבחהו ,םתב תומ ירחא ונממ קתנתהל החילצמש ,ןאהוי לש רבעשל ותשא ,ןלא .תובבלמה תוישנה תויומדה ןנשיו
המלא ןיב םיינדגובה םיסחיל דגנה לקשמ איה ,תוימיטניאה ,הברקה ,ןהלש םישנה תודידי .)תירטאיכיספה( הסיל םהלש
באל שיש ,תצחומה ,תילרוגה העפשהב אוה ,רוסאש המ תולגל ילב ,דוסהו .הזה רפסב םג דוס שי "דוסה"ב ומכ לבא .הינבו

.וינב ייח לע שטונה

,םואתפ עיפוי רבעשל לעבהש תורשפא שיש הנימאמש ,המלא .ולש הכורעתל הנמזה ןאהוי ול חלוש הכורעתה תארקל
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.םלועמ האפרנ אלש העיגפ תפשוחו םייחל תררועתמ

,באה תומדש ךכ לע .םכסמ גולונומ הסילל שי ךכ לעו ,תמחנמ תיהבא תומדל וא אבאל תופסכנ תאזה המרדב תויומדה לכ
.לכל חתפמה איה ,תינרמשה היגולוכיספה תסרוגש ומכ םאה תומד אלו

,םתפירט ,םידליה תליכא אשונ .םהלש םיאצאצה תא םיגד םיעלוב ובש הלש םוירווקאה ךותל הסיל לש הצצהב חתפנ רפסה
לש התואר תדוקנמ וב ראותמ ישונאה בצמה .טעמכ םילא רפס והז "דוסה"ל האוושהב .םימעפ המכ רפסב רזוח
גד היה וליאכ הסיפ הסיפ םדלי רשב תא םישלותכ םיראותמ םירוה ,דחא דצמ .תוירזכאב ,תופירחב ,תיאקיטילנאוכיספ
קנומ דראודא לש רויצ ןימ .אלפומ אוה ןאהויו ןלא לש ןורחאה סקסה רואית ,ינש דצמ ."גלזמהו ןיכסה ןב תונתייצב בכשנ"ש
.הבהאב ,האנשב ,שואייב ,הקושתב ,ינשב דחא םיתפלנ השיאהו רבגה ובש

.םידוהיב דגב ידנלוהה םעהש הנימאמ איה ."45-40" ארקנש ןוגראב ,דנלוהב ינשה רודה ינב םע תלפטמכ הדבע טסיווקנא
."םוקמ לכב םידוהי ונאצמש האלפומ הכ םושיר תכרעמ םג ונל התיה ,ינשה דצל ונטבהו תורקל לכל ונתנ"

,דימת ,אבא לש םייכרבה לע תבשל תוצור ונחנא רבד לש ופוסב . . .ןיינעה םה תובא" :237 דומעב תרמוא הסיל-
וז .ןאקאל תובקעב הקלח ,תיגולוכיספה תונשרפב השדח המגמ וז יל עודיש לככ ."אבא לש ,אמא לש אל .דעו םלועל
?ךלש הפקשהה

ובש רוזאה ךות לא הובג תוספטמ םישנ .הלש היצפיסנמאה ללגב ,השיאה לש תויגולויצוסה תודונתה ללגב ףשחנ ןיינעה"
."תולהנמ ,תואפור ,ןיד תוכרוע ,טלש ןהלש אבא

?באה לש יומידב תורחתמ ןהו-
ינא ,רדסב הז :דיגי באהש .ולש הירוטירטה לא ןהלש דעצל ,המכסה ,רושיא ןתיי הלש אבאש השיאל הל בושחו .קוידב"
."םירחא םישנא לש רושיא הכירצ אל תא ךיבא תמכסה תא ךל שישכו .קוחר העיגמ תאש הז תא בהוא

  .באה יכרב לע תבשל םיקוקז רפסב םירבגה םג לבא-
עפשומ באה ןיינע ,ןוכנ לבא .ונממ וכלה ןכלו קיפסמ בוט היה אלש שיגרמ באה ידי לע בזענש דליו ,ובזענ םה .ןבומכ"
,יתרבע ימצע ינאש הזילנאב םג ,יתאצמ ינאו ,רתויב הבושחה התיה םאה ילש םידומילה תפוקתב .ילש יעוצקמה ןויסינהמ
."בושח באהש

?ךלש אבאל רושק הז-
."ותיא םיסחי םצעב יל ויה אל .ןעדמ .רק שיא היה אוה .םיער םיסחי ונל ויה"

?םתוא שממל ,םיסחיה תא ןקתל ,ויכרב לע תבשל ההמכ ןיידע תאו-
תויומד ,םחנמ אל הז לבא .הלאה םיסחיב האטוב באל ההימכה .'וכו רתנספל םירומ ,םירגובמ םירבג םע םיסחי ויה ייח לכ"
,החוטב אל ,ךדבל השיגרמ תא יכ ,ךממ ול תפכא היהיש ,אבא יפלכ תויזטנפהמ דרפיהל הזילנא לש םינש חקול .ףילחתה
 ."החונז

רפסה תפיטע ,"תפומה תריצי"

"םהב לכתסמש םיהולאמ םימיואמ דימת םה"

.הארנכ ,באל ההימכ התוא איה םיהולאל ההימכה-
םייולתש םיטנייצפ יתיאר ילש הדובעה תרגסמב .אבא ךל היהיש ידכ יתד תויהל ,תורצנב תוחפל ,הנכס שי לבא .ןכ"
."לכה ללושש ,השקונ םיהולאב

.תילטנמ ,םהלש םידליה תא םילכואש םירוה תיאר ךלש הקיטקרפב-
לכתסמש םיהולאמ םימיואמ דימת םה ,החמש השרמ וניאש ,השקונ יטסיניוולק ןפואב ולדוגש דנלוהב םידלי הריכמ ינא"
."םולכ אל התא :םהל רמואש .םהב

?לופיטל םיעיגמ םהשכ םה םישנא וליאו-
ארומ לע תכלוה םהלש היגרנאה .םיצור םהש המ תויהל םיזעמ אל םה יכ םיאכודמ ,גנועמ ,החמשמ םידחופ ,םייביסרגא"
."םיהולא

תלאוש תירטאיכיספה הסיל ובש רפסב םוקמ שיו ,טרצומ לש "ינאבו'ג ןוד"מ קרפ לכ שארב םיטוטיצב הוולמ רפסה-
םייכרב קיפ השיגרמ תאש ?םישנל קר שיש והשמ אוה .םצעב הזה רבדה והמ" :ןייתפה רבגה לש ףשכמה חוכה לע
"?ךל ארוק אוהשכ ותועמשמ תא עתפל דבאמ ,ךל בוטש ,ךל בושחש תעדוי תאש המ לכו ,הזכ רבג םע
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לבא ,ונל םיקוקז םה .םלומ ררופתהל ונלש הימונוטואל םימרוג ,ונתרזע תא םישפחמ םצעבש ,הזה גוסהמ םירבגה"
גוס ינפב ןנוגתהל תולגוסמ אל םישנו ,יתיא ייהת ,יתוא ימחנ :שקבמו אב הזה גוסהמ יטסיסיקרנה רבגה .ונתוא םיררופמ
."לוכיבכ ןנחתמה ,הזה תונייתפה

,טסיסיקרנ רותב ותוא זיגרמש הלש ןואכידהמ ותשא תא ררועל הצור אוהשכ ,הדליה לע לבאה תפוקתב רמוא ןאהוי-
.םסרפתהלו השק דובעל איה םייחה תועמשמ יכ
.הזכ שבי קוחצ ןימ ,זובב תוקחוצ ינאו טסיווקנא

.המוד תוישיא ילעב לבא ,םינמאכ ונממ םיתוחפ וא ,הזכ וסאקיפ ןימ ,הזה סופיטה בא לע והשמ דוע דיגהל הלוכי תא-
?הזכ תשגפ
."דואמ התפמ הז ,ןכ"

?הזכל האושנ תא-
בוט שיגרמ רבג .'ינא'ה לש שגרה תא םירמוש םה הבש ךרדב אוה הזה ןיינעב םישנו םירבג ןיב לדבהה לבא .אל ,אל"
."גולאיד תרצוי ,רחא םדאל תסחייתמ איהשכ בוט השיגרמ השיא .םסרפתמ ,חוכ רבוצ ,ינוציחה םלועב חילצמ אוהשכ

היפלכ אטבמ אל אוה םייחב לבא ,הלמח םע תבה לע לבאה תפוקתב ןלא לש לבסה תא רייצמ ןאהויש םיהדמ הז-
.םיישממה םייחב רפוכ אוה ובש ןוגי רייצמ אוה .תוהדזה
."ולש תוכנה תאז ,ןכ"

.םייחב ישונא שגר ךייפלכ םישיגרמ אל לבא ,םהלש הריציל טשפומ טקייבואכ ךתוא םיאורש ,םינמא טעמ אל לש-
ףצומ ןאהוישכ ,רפסה ףוסב הז תא םיאורו ,רוציל לכוי אל אוה ,תמאב שיגרי םא .הזכ ןמאל הנכס םה הלאכ תושגר יכ"
."דליל ךפהנ אוה .םלענה ולש אבא יפלכ תושגר

.ולש תינאו'ז ןודה המזירכה תמלענ זאו-
."קוידב"

.ןאו'ז ןודה תומד תא תרקבמ אל תא החישב ,הנהו .החוד תומד אוה ןאהוי-
."ול האשינש ןלא לע לבח קר .שוטנ דליב ירה רבודמ .תרקבמ ירמגל אל ינא ,אל"

"ךרע רסח הז לכ ,דחי ונישעש םירבדה לכ"

אל לבא הנשיה הבוהאל עסונש ,םדוק רבג ,הנשי הבהא לש םיאפר חור ןימ שי תירבעל ומגרותש ךלש םירפסה ינשב-
?תומדוק תובהאמ םירטפנ אל .עיגמ
."רומג אל ןיינע ןה ורמגנ וליאכש תובהא"

.רפסב רזוח ,םהל םיקיזמש ,םהב םישמתשמש ,םהלש םידליה תא םיפרוטש םירוה לש אשונה-
ושענש םישנא ,ילש הדובעב האור ינאש והשמ הז .םירוהה הז םהל שיש המ לכ יכ ,םמצע לע ןגהל םילוכי אל םידליה"
.ארונ יטסידס יומיד הז .םצעב וידי לע ,באה ןעמל בלצנ ,ןבה ,ושי .תורצנה קמועב ןומט הז .םתוא ולכא םירוהה יכ םילוח
רתוי בושח והשמ שיש םישח םידליהו .ארונ הז .הז םע תוהדזהל םיכירצ םינימאמה לכו תאזכ הרוצב ודליב שמתשמ באה
."םתוא םיבהוא אלש .םהלש םייחהמ םירוהל

?אל ,תורוהל יושיר ןחבמל קוח קקוחל ךירצ -
."?הזל םג ןוישיר היהי אל ךיא ,תינוכמב הגיהנל ןחבמ שי םא .דואמ ןוכנ"

.םינש רובעכ הרק הז ךלו ,ררמצמ ,טרופמ לבא לש רואיתו ,הדלי תומ תראתמ תא .הארונה הלאשל יתעגה-
רתוי הברה ,ןמז רתוי הברה חקולו ארונ רתוי הברה הברה הז םייחב .הלוכש םא םע תוהדזהל החילצמ ינאש יתבשח ינאו"
."יל הרק אוה ,הנהו הזכ רבד לע יתבתכש ארונ המכ יל ובתכ םישנא ןומה .רפסב ומכ אל .ךילהתה ,הנשמ

". . .הנקז היהאשכ" :רפסב תרמוא ןלא-
תא דיגהל הלוכי אל דוע ינאו םינש עברא ינפל התמ ילש תבה .'התמ תב יל היהת ןיידע '":טפשמה תא המילשמ טסיווקנא
ךיילע ףוסבו ,היהש המ היהי אל םלועלו ךייח תא הנשמ הז .ןמז הברה הברה הברה חקול הז .התמ הדלי .הזה טפשמה
,הלשמ םידלי הל ויהישכ היהי ךיא :ותמ הילע ילש תויזטנפה לכ .התמ הדליה קר אל .המילשמ אל ינאו .הז םע םילשהל
."ךרע רסח הז לכ ,דחי ונישעש םירבדה לכו .יתרייצש דיתעה

.םאה לש לבאה ןיבל ,הדליה לע באה לש לבאה ןיב לדבה שי רפסב-
היבאל .ךלש לבאה תא תבצעמ ךרובע תמה תועמשמ .תמה םע ךל ויהש םיסחיה גוסב הארנכ יולת לבאה יפוא"
."םיסחי סורהל לוכי דלי תומ .הלש תבה םע םייתימא םיסחי ויה םאל לבא .טישכת קר התיה איה יטסיסיקרנה

"דיתעהמ ידמ רתויל הפצמ אל ינא"

?םכלש תיבב לבאה תא םתדביע ךיא-
בוזעלב םיבוט יד ונחנא .וכרדב הז תא השוע דחא לכש הז תא םילבקמ ונחנא .ילעב םע ילש רעצב תויהל הלוכי אל ינא"
שי דחא לכל .ונלש ןבל םג השק הז .תולעל הסנמ ינא ,לפונ אוהשכ .רדסב ילעב ןואכידב ארונ ינאשכ .ומצעל ינשה תא דחא
."הנוש ןדבוא

.םילער םישחור םלוכב ,ןזואמ אל הזה רפסב םדא ףא-
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אלו רפסה תא ארק אוה .ומצעמ תצק םגו ולש אמא תא יתחקל .ילש דידי לש תאז ,תחא הריכמ ינא ,הלאכ תוחפשמ שי"
."ךכ לכ ונקחצ .רבעשל ותשא םע הז לע יתרביד .םולכ ההיז

?המוארט הרבעש השיאכ ,תלפטמכ ךלש ןויסינה לכ ירחא רוזעל הזילנאוכיספה חוכב הנימאמ תא-
הנטק הלאקס לע תויחל ילוא רשפא .המוארטמ ררחתשהל םעפ יא רשפאש החוטב אל ינא לבא ,הז תא חיכומ עוצקמה"
."רתוי

?ךמצע לע תרבדמ תא-
."דיתעהמ ידמ רתויל הפצמ אל ינא .ןכ"

?דיתע האור ללכב תא-
."םימיה תא אלמל ידכ השק דובעל תלדתשמ ינאו ,ומצעשכל םוי לכ ,םוי ירחא םוי היח ינא .אל"

.הכומנ הפיחרב םייח לע הבתכש ,ץיבוקיבר הילד ,האלפנ תררושמ ונל שי-
תרמוש ינא .היהת אל םלועל תאזה השגרהה .רשגה לע ילש הדליה תא הארא םואתפו בוחרב ךלאש יוכיס ןיא יכ .קוידב"
.תיאקיטילנאוכיספכ דובעל יתקספה הנואתה ירחא .הלש אמא יתייהנש ינפל ילש תוהזה התיה תאז יכ ,ןגנל יתרזח .קחרמ
."םילפוטמ המכ לבקל יתרזח ,וישכע

םיינתומל ,םיטרפה לכל תסנכנ תא .לקלוקמה רשבה לש השובכ ,ליפשמ והשמכ המלא ךרד רפסב תראותמ הנקיזה-
.םחל רכיכ ומכ יחשה תיבל םילחוזש
."םיחותמו םיזר םלוכ תא הצורש הרבחב םייח ונחנאו .תוחפו תוחפ השענ לכה .ןקדזהל ארונ הזש תבשוח ינא יכ"

???תדחופ תא -
אל ינא ,ילש ןורכיזה ךותב תאצמנ ילש תבהשכ ,וישכעו .הכילהה ,הייארה תלוכי תא ,ילש הימונוטואה תא דבאל תדחופ ינא"
."התוא ,תרמוא תאז ,ותוא דבאל הצור
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