
393 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

דשה לש הירוטסיהה םולי ןילרמ 
.םידומע 304 .1999 .ןתיב הרומז תאצוה 

םיברתמ םימוסרפלו תודובעל ךייתשמ ,דשה לש הירוטסיהה ,םולי לש הרפס 

םירשקהה תא תררבמו תבקועה תיטסינימפ תורפסלו ,םייתוברתה וירשקהב ףוגה םניינעש 

,הז ףוגב םיוסמ רביאב וא ,םישנ לש ןפוגב תדקוממ תיטילופהו תיתוברתה היישעה םהבש 

.םישנכ ןנוניכ לעו ןדמעמו ןיומיד לע היתוכלשה תאו 

תא תרפסמ איה תינוירוטסיהכו ,דשה אוה וב תדקמתמ םוליש ידוחייה ישנה רביאה 

־תופוקתל תקלחמ איה ותואש יברעמ יגולונורכ־ירוטסיה יתוברת רופיסכ "דשה רופיס" 

ידש ויפלש הז רפס לש יזכרמה ןועיטב תנגועמ וז תינשמ הקולחל אצומה־תדוקנ .הנשמ 

,הנידמה ,םירבגה ,יתדה דסממה וא הייסנכה ידי־לע :םיסכונמ םירביא םה השיאה 

.ןמצע םישנה ידי־לע הנורחאל קרו תמוסרפהו תרושקתה םלוע ,קושה ,םיאפורה 

חישה תונחבומב רכינ ,התרדגהל ,תמיוסמ תירוטסיה הפוקתל יזכרמה סכנמה םרוגה 

םיווצל תונעיהל םישנמ תויביטמרונה תועיבתבו ,אסיג דחמ ,דשה לש יתוברתה גוצייהו 

.אסיג ךדיאמ ,הרדהב וא םיילילש םיגויתב ןכתסהל וא סכנמה דסממה לש 

לש היינשה תיצחמב הנפמ־תודוקנ יתש לא ונתוא תחקול םולי וז תיזכרמ הזית םע 

תיטסינימפה םישנה תעונת לש התוליעפ תליחת איה תחא הנפמ־תדוקנ .האמה 

הקבאמ תא החתפ תויזחה תפירש לש סקטבש ,םישישה תונש ףוס לש תיאקירמאה 

תומכסומ לש הטילשמ ררחשמו ילמס השעמ הוויה הז סקט .ישיאהו יטילופה ,ירוביצה 

תורדגהה ילבכמ ףוגה רורחש לש ילמס השעממ קלחו ,תוירדגמ תויביטמרונ תועיבתו 

הירוטסיהב דקמתמה ,םולי לש הרפסב האירק קר .תוינגרובה תויברעמה תויתוברתה 

השעמל ,סחייל שישו ,וסחייש תועמשמה תא שדחמ ןוחבל תרשפאמ ,דשה לש תסכנמה 

לש ותליחת וב תוארל "תויאקירמא תויטסינימפ לש ןועגיש" םוקמבו ,הז יסקטו ילמס 

.םישנ לש ןתטילשל וירביאו ףוגה תרזחהל קבאמה 

איה "םיסכנמה תוחוכ"ב םישנ לש ןקבאמ תא תנייפאמה תפסונ הבושח הנפמ־תדוקנ 

תכרעמה תועגפנו טרפב "דשה ןטרס תועגפנ" ,תויאקירמא םישנ לש תויונגראתהה 

- השיאה" ןחלופ תא חפטל הכישממה תיאופר תכרעמ דגנ ,ללכב תירבגה תיאופרה 

וא דשה ןטרסב תולוחה םישנה ."השיא־אל"כ דשה־תתורכ השיאה תאו "הידשכ 
תאלעה תא ,תודבועה תפישח תא תועבותו הלא םידסממ דגנ תונגראתמ דשה־תותורכ 

יבגלו לופיטה יבגל עירכהל תוכזה תא ,ותקתשה םוקמב ירוביצה םויה־רדסל אשונה 

םתעפוה תא םג ריבסמ ,תנעוט םולי ,הרתסההו הקתשהה ,סוכינה דגנ קבאמה .םוקישה 
.הלא תוישנ תויווח לש םייתונמוא םייוטיב לש הנושארל 

?רפסה ןווכמ ימ לא 

אוה וילאש להקה תרדגהב איה ,וילע הביתכב םג ןאכמו ,רפסה לש תויעבה תחא 

תינדפק הדימעב ביוחמ אוה ןיא ןכילעו בחרה רוביצל ןווכמ אוהש המדנ אסיג דחמ .ןווכמ 

ףציה רבסהבו ,חותינל םילככ םייגשומ םירשקהל תורבחתהב ,ירק ,תיעדמ הביתכ לש 

הז םיתיעל םירתוסו ךורעךיאל םיבכרומ םהש ,וב םיאבומה םיטוטיצהו םינותנה ,תודבועה 

בחרה רוביצל ןווכמה טסקטכ ךא .רפסה לש תיזכרמה הזיתל םירשקתמ םה דציכו ,הז תא 

עטק יבגל םיינקדקד םיטרפ־יטרפב םיתיעלו םירופיסב ,תודבועבו םיטוטיצב סומע אוה 
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ועגייתי רחאה וא יסומלופה ,יעדמה טסקטה תא םישפחמ םניאש םיארוקה .םיוסמ ירוטסיה 

םיארוקה םגש ,וב ןומטה יזכרמה רסמה תניחבמ דוביאל וכלי וליפא ילואו ותאירקב 

.ויכובמב םידבוא תחא־אל םמצע תא םיאצומ הלא םיאשונב םייוצמה 

רפסה ,ףוגב יוושכעה יגולויצוסה ןוידבו תורפסב יוצמה ארוקה יבגל ,אסיג ךדיאמ 

טביהה :ןוגכ ,םילעמ וב םיאבומה םינותנהש תויזכרמ תויגוסמ תחא־אל םלעתמו ףרפרמ 

,וז הניחבמ .דועו סוכינה יכילהתבש לצנמהו ילכלכה טביהה ,סוכינה יכילהתבש ידובירה 

.ץמחומ רפסכ הזה ילטנמונומה רפסה תא הרידגמ יתייה ,ןווכמ רפסה וילאש רוביצה לש 

קלחכ ,רביאכ ־ דשה לש בכרומה אשונב ןוידה תוינושאר ,העיריה בחור ,הז םע ךא 

,תיהמיאה תוביוחמה - ...לש אשומכ ,ךוותמכ ,תויועמשמ ןעטומכ ,ףוגב ילנויצקנופ 

,האנהל רוקמכ ישנה ףוגה תייאר ליבקמבו ,תיטוריאה תוהמה ,תישנה־תיהמיאה תוהמה 

תויגולויצוס תולאש םילעמ הלא לכ ;ימויק םויאלו ,תודרחל ,םיחתמל ,תונתייצל ,חוכל 

םייתוברתה ,םיירוטסיהה היתורוקמו הקנהה ביבס תוהמיאה ןוניכ יבגל רופס־ןיאל 

,דשהו ,דובירה רשקהה .לארשיב םישנ לש םויה־רדסל רידת תולועה תולאש ,םיירדגמהו 

הלא לכ - יטילופה ,ירדגמה ,ירוביצה רדסהו דשה ,תודברמ תוקיטקרפו םייומיד תורדגה 

.תוסחייתה תועבותהו טסקטה ךותמ תולועה תופסונ תויגולויצוס תולאשל תומגוד ןה 

ןיעל ,וינעטמ לכ לע ,דשה "תפישח"ל תוימיטיגלה ןתמלו הזעהל רבעמש ןאכמ 

היישעלו תוסחייתהל הלדנ־יתלב רוקמ שמשל לוכי הז רפס ,תימדקאהו תירוביצה 

ןכו :ףוגב ילארשיה יגולויצוסה ןוידל הבר תויהל הלוכי התמורתש ,הרישע תיגולויצוס 

תידעלב טעמכ תופושחה ,לארשיב םישנ לש םויה־רדס תא תואלממה תובר תולאשל 

.םהינימל םיסכנמ םיחישל 

רימא הלילד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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