
ןטפקה איה
תדוקנמ רפסל טסיווקנא הנא הרחב ,עדונה יטירבה תוצראה הלגמ ,קוק ןטפק לש וייח רופיס תא
תירבעב התע רוא האור "התיבה הבישה" רפסה .אקווד ותשא לש הטבמ
תבזילא .עדונה יטירבה תוצראה הלגמ ,קוק ןטפק לש ותשא ,קוק תבזילא לש הייח לע עודי דואמ טעמ

הלהינו ויתועסממ ובושב ול התפיצ ,וייח לכ םסרופמה ןפסה תא התווילש ימכ העדונ סטב תיבל קוק

תרבחמ ,טסיווקנא הנא תידנלוהה תרפוסה תא איבה המ .םידליה לודיג תאו תיבה קשמ תא המר דיב

,הבתכש ירוטסיהה ןמורב קוק תבזילא לש הרופיס תא תעכ רפסל ,"דוסה"ו "תפומה תריצי" םינמורה

?"התיבה הבישה"

םירפוסה לביטספ תחרואכ לארשיב רבעש עובשב הרקיבש ,טסיווקנא תרפסמ ,"1992-ב ליחתה הז"

יתכלה .קוק ןטפק דלונ םש ,הילגנא ןופצב ךשוממ ילגר לויט יתישע" .םילשוריב םיננאש תונכשמב

דחאל היהו לדגש ,ינע הווח רענ היה אוה .וייח תוביסנ ללגב ילוא .יתשבכנו - וייח תא דעיתש ןואיזומל

םג יתניינעתה .םימי םתואב תיתרבח תויליבומל המגוד אוהש ךכ ,הילגנאב םימסרופמ יכה םישנאה

תויחל לגוסמ היה אוה .תורואנה תליחת ,18-ה האמה לש היינשה תיצחמה ,יח אוה הבש הפוקתב

."םירפס וילע אורקל יתלחתה ךכ .תד אלל

.ותשא לש הטבמ תדוקנמ רופיסה תא רפסל תטלחה תאז לכבו

טעמ םיעדוי ונחנא קוק תבזילא לע .והומכ העודי ךכ לכ תומד לש הטבמ תדוקנמ רפס בותכל השק יד"

."הייח ךשמב םידלי השיש הדביא איהשו 95 ליג דע התיח איהש ,לשמל ,םיעדוי ונחנא .דואמ

,63 תב ,טסיווקנא .קירה תשוחת ,ןוגיה ,ןדבואה - קוק תבזילא לא טסיווקנא תא איבהש המ ילוא הזו

,27 תב ,טיחרמ התב :ןוסא הל עריא 2001-ב .תיטסיפרתוכיספו תינרתנספ ,תררושמו תרפוס איה

טסיווקנא לש המלוע .הב העגפ תיאשמו םדרטסמאב הינפוא לע הבכר איה .םיכרד תנואתב הגרהנ

.לפטל הקיספה ,ןגנל הקיספה ,בותכל הקיספה איה .רצענ

/ ןלפש סט :םולצת | ”תיוויאנ תצק יתייה ,יתורפסה םלועה לע רבד םוש יתעדי אל“ :טסיווקנא הנא

יני'ג

ביכרהל דנלוהב תיאשמ לכ בייחיש ,שדח קוח ןעמל קבאמל האצי ראשה ןיב .ששואתהל ןמז הל שרדנ

.הז גוסמ תונואת ענמתש ,תדחוימ הבחר הארמ

םלעיי אל םלועל הז

לע תורישי םירבדמ אלשכ םג ,תועמד ידיל אובל הל לק .דואמ העיגפ תיארנו שחלב תרבדמ טסיווקנא

- התב לע רבדל החמש איה ,הל חוורש הארנ אשונה לע תורישי תלאשנ איהשכ אקווד לבא .ןדבואה

.התוא היחמ הילע רובידה םצע

יתרזח טאל טאל לבא ,ללכב בותכל יתלוכי אל הלחתהב .ןכ" ?התביתכ לע עיפשה ןדבואה םאה
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םינש עברא וא שולש .הידעלב םייחה תא ראיתש םיריש ץבוק יתמסריפ" .תרמוא איה ,"הריש בותכל

יכ תיסחי לק היה הז .'התיבה הבישה‘ לע דובעל ליחתהל קיפסמ הקזח יתייה רבכ ,התומ ירחא

ייחמו ייחמ הקוחר איה יכ ,קוק תבזילא לע בושחל תולקב יתלוכי .ימינפה ימלועמ קוחר היה אשונה

."הקיסומב תועקושו דחי תונגנמ ונייה ינאו טיחרמ יכ ,רתנספב ןגנל יתרזח םגו .יתב

ץיקב םסרפתהל רומא רפסה .התב לע ןמור בותכל הטילחה "התיבה הבישה" תא המילשהש ירחא

ביבס בבוס אוה" .תרמוא איה ,"הזכ והשמ יתארק אל םלועמ ,רזומ רפס הז" .דנלוהב ויתסבו הינמרגב

לכ .ךאב לש בהזה תויצאירו תא ןגנל תדמולש - ןבומכ ,ינא - תרגובמ השא לע רפסמ אוה .הקיסומ

הרענ לש הייחב םג לבא ,ךאב לש וייחב ,ןעוציבב תוינכטה תויעבב ,תויצאירווה תחאב קסוע קרפ

,תרגובמה השאה תראותמ ליבקמב .26 תב השא איה םימעפל ,תקונית איה םימעפל .הריעצ

."המל םיניבמ ףוסב .הייחב שחרתמ רדסב אל והשמש םישיגרמו

.ירחא םינש עבש ,וישכע םג ןדבואה תמצוע תא תווחל הכישממ תאש הארנ

."םלעיי אל םלועל הזו .עגר לכ ,םוי לכ"

.הז לע רתוול הצור אל תא

יתייה ךכ .הילע רפסה תא יתבתכ םג ןכל ,התוא תויחל הז הילע בושחל .הנממ יל ראשנש המ הז ,אל"

יתשגרה - איצמהלו זטנפל הכירצ יתייה םא םגו ,התיה איהש ימ לע ,הלש םייחה לע בושחל תבייח

."םיסומע ילש םימיהש ךכ ,היפרתוכיספב דובעל יתרזח םייתניב .הז םע בוט

.הנטקה התב תא תדבאמש םא לע תבתכ ,"תפומה תריצי" ,1994-מ ךלש ןושארה ןמורב

ןבומ זא ,םייחב יל היהש רקי יכה רבדה םה ילש םידליה ,אמא תויהל יתבהא דואמ ?אל ,רזומ הז"

אל לבא ,אוהה רפסב ךכ לע יתבתכ .ךממ הז תא חקול היה והשימ וליא הרוק היה המ תניימדמ תאש

."יל תורקל לוכי הזש יתבשח

?לבאה םע דדומתהל ידכ היפרתוכיספה לש םילכב תשמתשמ תא

תא לקהל ךרד םושב יל רזוע אל הז לבא ,םהילע רבדלו יתושגר תא ףושחל יתכנוחש ןבומ .אל"

."באכה

איה .תירבה תוצראב דנלוה תורירגשב טמולפידכ דבועש ,31 ןב ,ףסונ ןב שי הלעבלו טסיווקנאל

לש רבקהמ קחרתהל יל השק יכ" ,רצק ןמזל דימת לבא ,הירפס תובקעב םלועב הברה תעסונ

יתעדי אל .םישדח םישנא שוגפל החמש דימת ינאו יתוא קיסעמ הז לבא" .תרמוא איה ,"טיחרמ

."יתעתפוה שממש ךכ ,הנטק ךכ לכ הנידמ וז ,ירפס תא ךכ םיריכמ לארשיבש

םיבוט םיאושינ

ןמור אוה ,ןהכה ןר םוגרתב ,דחואמה ץוביקהו השדחה היירפסב רוא תעכ האורש ,"התיבה הבישה"

וייח בור תא יח ,טסיווקנא תרפסמ ,קוק ןטפק .תבזילא ותשאו קוק ןטפק לש םתומו םהייח לע ירוטסיה

םיעיגמ תיב ותואב דחי וליבש ןמזה תא םיבשחמ םא לבא ,הנש 60 םיאושנ ויה תבזילאו אוה" .םיב

םיבוט םיאושינ ויה הלאש םשורה ילצא רצונ תוירוטסיהה תודבועהמ" .תרמוא איה ,"םינש עבראל ילוא

םיצפחה תא תפסוא התיהו וב האג דואמ התיה איה .הב חטב אוהו ,ותוא הבהא איה .לכה תורמל
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- םיה ישנא לש םהה םייתרבחה םילגעמב ,זא היה הז הככ ,הזמ ץוחו .םתוא תרדסמ ,איבה אוהש

ול שיש ךכ לע תודוהל ,ךלעבב האג תויהל ךיילע היהו ,םיב ויה םירבגהו ןמזה בור ןדבל ויה םישנה

.הבוט הדובע

ךותב" ,טסיווקנא תרמוא ,"ולש הזה דמעמהמ תונהיל היה לוכי אל אוה לבא" ,םסרופמ היה םג אוה

שיגרה אוה .םהה םיהובגה םייתרבחה םילגעמב תיבב שיגרה אל אוה ,ינע הווח רענ ראשנ אוה וכות

ותומ רופיס תא תרפסמו ולש םידמה תא תשבול תבזילא רופיסה ףוסב .ולש היינואה לע היהשכ תיבב

.אוה תויהל תכפוה תצק איה .המצעב

,שודק וא רוביגל ךפהנ אוה הילגנאב .קוק לש ותומל הביסה תא תשפחמ איה הייח לש ינשה קלחב"

םישנא םע רבדל הליחתה איה .ותומ תוביסנ תא המצעב רוקחל התצרו הז לע הכמס אל איה לבא

הניצסה תא יתבתכ המל תעדוי אל ינא .םש הרק המ הניבמ ףוס ףוס איה הייח ףוסבו ,ותוא וריכהש

תא ומייסיש תוניצסה תחא היהת וזש הלחתההמ רבכ יתעדי לבא ,ולש םידמה תא תשבול איה הבש

תאז תויהל תכפוה איה - תויוהז םיפילחמ םהש רמוא ,ירפ םחנמ ,תירבעב רפסה ךרוע .רפסה

."ןטפקה איה רפסה ףוסב ,םצעב .יוויסאפ ראשנש הז אוהו ,יוליג תועסמל תאצויו תרקוחש

םלוכ ומכ ייהתש יוצר

תויהל יתיצר" .תרפוס תויהל ללכב הבשח אלו תיטסיפרתוכיספכ םינש ךשמב הדבע טסיווקנא

םינטק םידלי יל ויהשכ .היגולוכיספ דומלל ףוסבל יתטלחה לבא ,תינרתנספ יתייה תמאבו ,תיאקיסומ

יתלחתה זא .ןואכידב יתעקש םינש המכ ךותבו רתנספב הניגנה תא יתחנז ,תלפטמכ יתדבע רבכו

,םתוא םסרפלו םיריש בותכל רשפא םא ,יתבשח ,ילש םיריש ירפס ואציש ירחא .תולילב םיריש בותכל

לעו תויתורפס תוקינכט לע רבד םוש יתעדי אל .'תפומה תריצי‘ תא יתבתכ ךכ ?ןמור בותכל אל עודמ

."תיוויאנ תצק יתייה ,יתורפסה םלועה

יתלחתהשכ" ?טע םשב הרחב עודמ .דנולדיו הטסירכ םשב הדלונ איה ;יתימאה המש וניא טסיווקנא

תומדל ךפהיהל לבוקמ היה אלו ,םירגפמ םידליל דסומב תיטסיפרתוכיספכ יתדבע ןיידע בותכל

ימשב היפרתוכיספ לע םירמאמ יתמסריפ םגו .יתוא ורטפיש יתששח ,תיטסילנא תאשכ תמסרופמ

."הלאה םיטסקטה יגוס ןיב הנחבה תושעל ןוכנ היהי הזש יתבשחו יתימאה

ןיא דנלוהב" .םימסרופמ לש תוברת תחפטמ אלו תונייטצה תדדועמ אל תידנלוהה תוברתה ,הירבדל

םשש ,לשמל ,תפרצל דוגינב .םלוכ ומכ ,הליגר ייהתש יוצר ,םימסרופמ םישנאל תדחוימ הכרעה

- תיטסיניוולקה תדב רושק הז ילוא .העונצ תוברתה דנלוהב ,םהלש םימסרופמה םינמאב םיאג םישנא

."ךלש םיגשיהב האג תויהל השרומ אל התא

תורפס לש םילשורי

םייקתהש ,ימואלניבה םירפוסה לביטספ לש םינושה םיעוריאב ופתתשה םירקבמ 10,000-ל בורק

,ןאחה ןורטאיתב ,םיננאש תונכשמ זכרמב ומייקתה לביטספה יעוריא .םילשוריב רבעש עובשב

תעכ .ל"וחמו לארשימ תוברת ישנאו םירפוס תורשע וחראתה לביטספב .ריעב רפס יתבבו קטמניסב

.יתנש עוריאל ךפהיי לביטספה יכ םיבר םיווקמ

ינש ןיב דחאל איה הנווכה" .ימואלניב םיררושמ לביטספ םיננאש תונכשמב םייקתמ םייתנש לכב

םג םיפתתשמ םהבש ,םלועב םירחא םייתורפס םילביטספל המודב ,דחא עוריא םייקלו םילביטספה
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החלצהה תובקעב" .םירפוסה לביטספ לש תלהנמהו תמזויה ,ירהנ לעי תרמוא ,"םיררושמ םגו םירפוס

."האבה הנשב יתורפס לביטספל תויפסכ תוכימת גישהל רתוי לק היהיש הארנ הנשה
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