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.ל"זח תורוקמב ןבה ןוידפו הלימ ,הדיל יסקט :םייחה תישאר ןיבור ןסינ 

.םידומע 237 .1995 .דחואמה ץוביקה ,ביבא־לת 

תיגולופורתנאה! תיגולויצוסה תרוסמב םיחיכש םניא ןיבור ןסינ לש ורפסב םירפס 

תורפסה ךמס־לע ,טרופמ יפרגונתא רוזחשל הלוכ תשדקומ ותדובע .תילארשיה 
םיבבוסה םיידוהיה םייחה רוזחמב םייזכרמ תונויערו םיגהנמ המכ לש ,תינברהו תידומלתה 

ללכ־ךרדב ועתרנ ץראב הרבחה ינעדמ .באבו םאב ,דולייב םיעגונהו הדילה יעוריא תא 

.תידוהיה תדה לש טסקטו הירוטסיה ,הנומא לש םינכת ורקיעש רמוחב לופיטמ 

,(חרזמה תוצרא יאצוי ברקב דחוימבו) ,תיפצתה םוחתהמ םירקחמ ופידעה םיגולופורתנאה 

ורמאמב ןשד המלש ןוגכ ,םהב םיכורכה םיטסקטו םיסקט רקחמ לש םידדוב םירקמל טרפ 

תויתד תודמעו תוגהנתה ירקחמל םה םג וטנ םיגולויצוסה .םירופיכה־טוי יגהנמ לע 

.םירקסו ןויאיר תועצמאב הדידמל תונתינה 

םיטסקטהו םיקוחה תכרעמל וקתור םיידוהי־אלה םיגולופורתנאהמ המכ אקווד 

םתושיגנש ,וללה .'ץיל דנומדאו סלגד ירמ םהיניבמ דחוימב םיעודיו ,םיקיתעה םיידוהיה 

ולכי ,תינרות הלכשה רדעיהו הפשה םוסחמ לשב תלבגומ התיה םיינושארה תורוקמל 

ןסרל ץלאנ היה רמוחב איקבהש תורומהמ ינפ לע גלדלו יגולויצוסה ןוימדל שפוח תתל 

הדותמה לע ןומא אוה םא םג ,ידוהיה ןדמלה ,ןכ־לע רתי .ןהינפב ותוואת תא 

םירמוחב היצלופינמ רזל תרשפאמה הדימב ילרטינ וניא תורוקמל וסחי ,תיגולויצוסה 

.םידנאירבורטה יסקט ןידכ תידוהיה הכלהה ןיד ,ותניחבמשו ,םייטרואיתו םייפרגונתא 

וראשנש תילארשיה הימדקאב םיבושחה תורוקמה דחאמ תעבונ ןיבור לש ותשיג 

חותינה תא תבלשמ וז השיג .ץ"כ בקעי לש ויתודובע םה אלה ,הרבחה יעדמ לש םיילושב 

רתוי תודחואמו תומודק תופוקתמ םיטסקטהו תיתרבחה הירוטסיהה רקחב יגולויצוסה 

וז הגצה תטיש .םיענצומ םייגולויצוסה םיגשומהו םילכה תא הריתומה ,תנדועמ הרוצב 

ותסיפת .הב טקונ רקוחהש תיטרואיתה המגידרפל רקחנה רמוחה תא תדבעשמ הניא 

תודוא־לע תיגולופורתנאה תורפסב תנגועמ ורקחמ םוחת תא ןיבור לש תיסיסבה 

הירואיתב תוקבדו תיגולונימרט תורדגתה הלוטנ ותביתכ ,רומאכ ךא ,רבעמה־יסקט 
תא תוחפ םישרהל היושע וז הביתכ יכ םא .יפרגונתא טרפ לכ ריבסהל ידכ תיביטטירוטוא 

םימי תוכירא וז הלוכסאמ תודובעל היופצש ןכתיי ,קהבומ יטרואית רנא'זל הפצמה ארוקה 

.יגולויצוסה תונויערה קושב תונתשמה תונפואה ינפב רתוי הנתיא 

ךרואל םיידוהיה תורוקמב (םינש לש הדובע ירפ) רתויב המישרמ תואיקב הלגמ ןיבור 

,ךכ .םייוניש םהב ולח םג ךא ,םינודינה םיגהנמהו םיסקטה ושבגתה ןהב ,םינשב תואמ 

יונישה רחאו ,םימיה תנומש דעומב םידוהיל דחוימה הלימה גהנמ רחא בקוע אוה ,לשמל 

תישיאה תוהזה תא עבקל אבה ,הלרועה לש ךותיחה יפואב ןהו יסקטה דמעמב ןה וב לחש 

ןבה ןוידפ גהנמב הגרדהב ולחש םייונישה לע דמוע אוה .יונישל תנתינ הניאש ןפואב 

דומעל ושקתה םעה ינבש העש וטקנ ןהב םיכרדה לעו ,תויסקטל תויסקט רדעיהמ :רוכבה 

תוישונאה תקנעהל דעומה יפלכ הדמעב יוניש לע דמוע אוה .וז הבוחב תוכורכה תואצוהב 

הדילה תעשל תאז תסחיימה הסיפתמ :ףוגל המשנה לש התסינכ דעומ ,ונייהד ,דלוול 

תא ריבסמ אוה ןכו .ןויריהה תישארל המשנה תקנעה תא תסחיימה ,רתוי תרחואמ הסיפתל 

ןחוב אוה .ירסיק חותינב - "תיעבט־יתלב" הדיל תמועל תיעבט הדיל לש הדמעמו היפוא 
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לש וז תיתרוסמ םיכרע תכרעמב באה לש ודמעמ תמועל םאה לש יתרבחה הדמעמ תא 

אוה תורודה ךלהמב ולחש םייונישה תא .הינוכיסו הילומגת ,תיתרבחו תיגולויב תויכשמה 

הפוקתב םידוהיה ייח תא ובציעש תוילכלכהו תויטילופה ,תויתרבחה תורומתל סחיימ 

.ינרמש יומידמ ששח אלל ,הריהז ותשיג .הנודינה 

תרוסמ דבעידב ךישממ ,תיגולויצוס הנבותב תידוהיה תוברתב תונדמל בלשמה ,ןיבור 

םגש ,תינברה תונשרפה איה אולה ,רקוח אוהש תורוקמהמ םיבר ורציש הלאל הרז הניאש 

ותנקסמ .םימודק םימכח יבתכבו הרותה יקוחב הומתהו רתסנה תא ריבסהל האב איה 

החילצמה ,תיתרוסמ הרבח לש היפוא תודוא־לע ץ"כ בקעי לש הזיתב תכמות תיזכרמה 

תא דדועל ידכ וז הביטקפסרפב שי .הנתשמ איהש תעב םג תויכשמה לש השוחת תונקהל 

.תינרותה תידוהיה תוברתה לש ןבואמה ,ריפואמ םויכ םיששוחה הלא 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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