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?הרבשנש שפנל רוזמ איבהל הלוכי הקיזומה םאה
תויצאירו" לע תנמאתמש ,תינרתנספ איה טסיווקנא הנא תאמ "טקנופרטנוק" ןמורה תרוביג
התב תומ םע דדומתהל ןויסינב ךאב לש "גרבדלוג

טקנופרטנוק

ןמיס ירפס /דחואמה ץוביקה ,השדחה הירפסה תאצוה .ןהכה ןר :תידנלוהמ םגרית .טסיווקנא הנא

םילקש 69 ,'מע 212 ,האירק

לכ הפיה ,ינשה הרפס םג .רתנספה לא ,תידנלוהה תרפוסה ,טסיווקנא הנא תא ריזחמ "טקנופרטנוק"

םייח תשרפ הז רפס םג גיצמ ,והומכו ,תיסאלק תינרתנספ לש תומד וזכרמב דימעה ,"דוסה" ,ךכ

המצע תרפוסה איה תינרתנספה םעפה ךא .הקיזומה םע דימתמ גולאיד ךותמ ,הגרדהב תפשחנה

רופיסהש ףא לע .)תיסאלק תינרתנספ לש הרשכה תלעבו תיאקיטילנאוכיספכ םג העודי טסיווקנא(

:ןמזו םוקמ ינויצו םייטרפ תומש לוטנ ףונב ולוכ חנומ אוהו ןושאר ףוגב בותכ רפסה ןיא ,יפרגויבוטוא

ףוגה לא תודעה תקחרה ."םשב הביקנ לש תויעב ויה .'םא' םג רשפאו 'השא' טושפ הארקנ השאה"

העשב ,תויעצמאו הטילש ,קחרמ גישהל ןויסינה לע תזמרמ םייללכה םצעה תומש לאו ישילשה

.ןדבואהו באכה לש רתויב םיברוצהו םישיגרה םירמוחב תעגל תברקתמ תרפסמהש

התעדותל דומצ הווהה וק .רבעה וקו הווהה וק ,ןיגוריסל םירסמנה םיליבקמ םיטסקט ינשכ יונב רפסה

גלדמ רבעה וק ."גרבדלוג תויצאירו" ,ךאב לש תעדונה ותריצי תניגנ תא תלגרתמה תינרתנספה לש

הריציב ומכו .התב םע היסחיב דקמתמו ,החפשמה ייח לש תונוש תודוזיפא ןיב המידקו הרוחא

,ןבורב תולילק תויתחפשמה תונומתה :"ןיע תיארמ קר וז ךא ,םיטושפ םיארנ םיוותה" ,תילקיזומה

םיעוריאה ,תורוזפה תוחישה ,םידומילה ,תוחוראה ,םידליה יקחשמ — יטמרד רבד םוש טעמכ

ךא .תוננערו תודלי לש טושפ םסקו רוא יאלמ םיעגר םה םבורב — םירהב תושפוחה ,םייתרבחה

ןוסא .דגנמ יולת ןוסא לע תעה לכ תתואמ םירפוסמ םה ובש ריהזהו עוטקה ,יטיאה בצקב והשמ

.וחרוכ לעב וילא םדקתמו וינפ לא הפוצ ,ותארקל בתכנ רופיסהו ,שחרתה רבכ הביתכה תעשבש

30 ,הירא — החיתפה עטק :ךאב לש ותריציב םיילקיזומה םיעטקה רפסמכ ,רפסב םיקרפ 32

לש ימינפה הנבמכ הלגתמש המב ,םיקלח ינש קרפ לכב .םויסה עטק ,ופאק־הד היראהו תויצאירווה

דעצ לכ .רחא לילצל רושק לילצ לכ .םוקמ לכב השעמל ,הדוקנ דגנכ הדוקנ" :המצע ךאב לש ותריצי

ףא דרפיהל םילוכי םניאו הזל הז םיקובד רבעהו הווהה ,הז הככ ...תפסונ םעפ השעת ,השוע התאש

."עגרל אל

טקנופ :וז לומ וז תונגונמה תונוש תוידולמ יתש ןיב הינומרה ןייצמה ילקיזומ חנומ אוה טקנופרטנוק

אישל וז הקינכט איבהש ןיחלמהו טקנופרטנוקה ןמא היה ךאב םא .הדוקנ לומ הדוקנ ,טקנופ הרטנוק

הנוכת אוה תונבתה" :הברהב עונצ טקפא לעב יתורפס הנבמל התוא תכפוה טסיווקנא ,תויזואוטריו לש

תויצאירוו"כ ינואג וא יזואוטריו רפס ונניא הז ."הלחמ ,תודרשיה תייגטרטסא ,ונלש הנוכת ,ונחומ לש

תא אטביש ןפואב תאז תושעלו ,ןוגיל הרוצ רוצל :רתוי תירונימ ותרטמ .בוסנ אוה ןהילעש "גרבדלוג

.הזה השעמה לש תילסקודרפה ותובכרומ

.וז לומ וז תונגונמה תוירופיס "תוידולמ" המכו המכ בילצהל טסיווקנאל רשפאמ יטקנופרטנוקה הנבמה

לומ םאה ;רבעה תונורכיז לומ הווהה תייווח :הז תא הז םיליפכמו הזב הז םיפקשנה םידמצ דועו דוע
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לומ הקיזומה ;ןדבואה לומ תוחכונה ;דרומב תדרויה תורגבה לומ החטבהה יאלמ םירוענה ;תבה

םירופיסה ;המצע טסיווקנא לש הרופיס לומ ךאב לש וייח תשרפ ;הביתכה לומ הניגנה ;תורפסה

תויוצרפתהל תחפותו תכלוהה הייפיצה .ידמ תינתלכש םג ילוא ,תללכושמ הרוצב הזב הז םיגרתשמ

הז םג :המצע לע תרפסמה הדיעמ ,"תוילטנמיטנסב ןיינע לכ הל היה אל" .בזכיהל הדיתע זע שגר לש

.יתודרשיה ןונגנמכ הלגתי

ריתומ חישקה הנבמה .הדודמו הלוקש ,ידמ תקפואמ טסיווקנא לש הביתכה יכ אוה רצונה םשורה

חרכהה לע םידמלמ םירבטצמה םיקרפה קר .תיתוכאלמ ,תיטמכס ,תיתרזח ,טעמ תינאכמ השוחת

לא תוטטומתהה תנכס דגנכ ךרפמ לוגרת ,תוקרפתה ינפמ הנגה :תרגסמבו תוינרוצב וז תוזחאיהבש

רוח ,תנכוסמ השלוח תדוקנ תרתתסמ ,בבר־אלל םיקהובה חטשה ינפל תחתמש הארה ךאב" :םוהתה

תדובעכ תררבתמ ,הביתכה ומכ ,הניגנה ."קירב וששגי ךיתועבצא .וכות לא לופיל הלקנ לע רשפאש

.האלמ המנפה ךות תיטיא תודרפיה :לבא

תפקשנה תידוסיה תוליפכל באכ דע הנמאנ "גרבדלוג תויצאירוו"ב טסיווקנא לש הריחבה ,וז הניחבמ

העונתה ,ןועביקהו יונישה תא דחי תרשוקה הרוצה קוידב איה היצאירווה ירה .ולוכ רפסה ךרואל

,תושקיעה לכ םע ,בושו בוש ,המֵכסה התוא לא רוזחל :דחא דצמ .סוטנתהו סוראה ,תויתרזחהו

דוע ,הפונת דוע ,הסרג דוע ,תרחא תצק םעפ לכב :ינש דצמ .הזל םישרדנה תויתייפכהו ןוממישה

.הווקת דוע .םיעובקה םיווקה ןמ הייטס דוע ,ירוקמ חותיפ

ןתינ היהי דימת וליאכ — תויפוסניא לש הילשא רצוי תויצאירווה רשוע — תעתעתמ תוליפכ יהוז

לא רוזחל ,תאז עצבל ךירצ בושו בוש םא לבא .ןקתל ,תרחא ,בוש ליחתהל ,תונתשהל ,שדחתהל

הניגנה ,הרואכל .ץלחיהל תמאב רשפא יאש ןאכמ — הנבמה ןמ גורחל אל םלועל ,תידוסיה המיענה

,תוינאכדה םילמה תא חונזל רשפאש אוה הקיזומב שיש ררחשמה רבדה ירה" :הלואג עיצהל הלוכי

,השעמל ךא ."רבד םוש םגרתל וא חסנל ךירצ אל .םידרוקאב ,םיווקב ,םילילצב בושחלו ,תוקינחמה

ךרדה םג ןה ךכ ,הבאכמ הצוחה םאה תא ךילוהל רומאש טולימ וק ,יטיופרת ילכ ןה תויצאירווהש לככ

.באכה ךותב דועו דוע ססובתהל

לבא .בצע לכמ בוצעה ,הלש ןמורה תאירקל חתפמל ךאב לש "גרבדלוג תויצאירו" תא השוע טסיווקנא

תויצאירוו"ל חתפמבכ רפסב אורקל ,ךופה השעמ םג וב תושעל יותיפב דומעל השקש אוה ןיינעמה

דלוג ןלג לש יתפומה עוציבה ילילצב רדחה אלמ ,הלא תורוש תבתוכ ינאש העשב ."גרבדלוג

בוש זאמו ,האירקה םותב דימ ול ןיזאהל תבייח יתייהש ןבומ .ותומ ינפל הנש ,1981-מ ,תויצאירוול

רענמ אוהש הארנ ?תומל דמוע אוהש ןרתנספה עדי םאה" :הזה עוציבה לע תבתוכ טסיווקנא .בושו

ריאשהל ידכ ובג תא רמיק ,הקיזומה ךות לא ומצע תא ליחשה אוה חופתה ופוגב .העידיה תא וילעמ

הנפהו ןוירש הנב ,ותעידי ףרח .ןועשה תא ,םיאנכטה תא ,תורונמה תא — תואיצמה רתי לכ תא ץוחב

קר ,בצקה תא רשפאה לככ טאה דלוג ...ךאב םע הכותב דדובתהש הציב תפילק ,םלועה לא ותוא

."תכלמ הדמע טעמכ הלוכ תוללמואה ,םיווקב ושאר ךותב קובדל חילצה ישוקב

הלא .תרגתאמה הריציה לע האלמ הטילש גישהל תינרתנספה םאה תדבוע ,הילוגרתבו הינומיאב

תועבצאה .היתועבצאב ,הפוגב ,הנורכיזב ,עוציבב ,הניגנה ילכב טולשל הל ורשפאיש םייפיזיס םינומיא

לכ ךא :האולמב הגשוה הטילשה ,הנבנ הנבמה .ךכ םעפו ךכ םעפ :תובתוכה תועבצאה ןה תונגנמה

,רבע רבכ רבעה יכ :תמלשומ םא םג ,הטילשב תלעות םוש ןיא רבכו ,ידמ רחואמ רבכ ,קירל הרוק הז

.בישהל ןיא השענה תאו

בחרמ ךותב תיאליע הטילש לש לולכש ,התבמ םאה לש הארונ הדירפ לש השעמל הביתכה תכפוה ךכ

הבש ,הנורחאה הביתה ףוסל דע ,תואיגש אללו טאל ,עצבל ךירצ ןונקה תא" :עוושמ םינוא רסוח לש

אוהו ןרפוסה תא ליצהל לוכי וניא וליאכ ,קמועב בכשל ראשנ סאבהו ,הלעמ־הלעמ ספטמ ןוילעה לוקה

הלצלטצהש רתויב הקירה הטניווקב תמלענו האירממ התוא תוארלו םינוא רסח דגנמ דומעל סונא

."םלועמ
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