
 

 

 ב”פשת םירופיכה םויל השרד
 
 
 .םיחיכומו םינשרד יפב םיארונה םימיב רוגש רשא ,קוחש ףאו חוור ,ןושל עבטמ תויהל ךפה שפנ-ןובשח
 תעבתנה ,תינדפקו הרומח ,תימצע תרוקיב התוא לש הביט המו ,הז שפנ-ןובשח לש ותועמשמ המ םלוא
 ידכ ירה .םיבקונ טופישלו הניחבל םדימעהלו ,ונישעמב שמשמלו שפשפל הבוחה לש הרשפ המ .ונתאמ
 םיכרע םתוא  ,תוהזלו רתאל ,הליחת ררבל ונילע ,ונשפנ-ןובשח תא תושעלו וניתולועפ תא רקבל לכונש
 תעבתנ םרואלש ,םידוהיכו םדא-ינבכ וניתובייוחמ תיצמת םהש ,ונייח דוסיב םהש תונורקע םתואו
  .טופישה תא ךורעל שי םדוסי לעו תרוקיבה
 
 טעמכו ,המינפ ונברקב ,ונמצע ןיבל וניניב םישוע ונא ותוא ,קומע ,ימינפ חישב שפנ-ןובשח לש ורקיע 
 ושפנשכ המינפ שפנה יקמעמב להנתמ רשא שפנה ןובשח לש ינויחו יחרכה קלחכ ךא .הפל דיגמ בלה ןיא
 םידיחיכ ונתאמ בייחתמ המו שרדנ המ ןובשחו ןיד ונמצעל תתל ונילע ,ויאטחו ויתונויגשמ הימוה ידוהי לש
 םה המו ,ףואשל שי םהילא םילאידיאה לש תיצמתה המ איה ונבל חול לע תקפדתמה הלאשה .הרבחכו
 תא תווצמה לולכמ ךותמ ונל קקזל ושקיב ,ל”זח ירבדכ ,םיאיבנה הנה .רותחל שי םהילא דוסיה תונורקע
 .ומדוק ירבד תא רתויו רתוי םצמצל שקבמ איבנ לכו ,דוסיה תונורקע תא ,םירקיעה ירקיע
 
 … הרשע תחא לע םדימעהו דוד אב…השמל ול ורמאנ תווצמ הרשע שלשו תואמ שש יאלמש יבר שרד“
 שרוד ’ה המו בוט המ םדא ךל דיגה ביתכד שולש לע םדימעהו הכימ אב…שש לע םדימעהו והיעשי אב
 ורמש …םיתש לע םדימעהו והיעשי רזח…ךיהולא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ ךממ
 .1”היחי ותנומאב קידצו רמאנש ,תחא לע ןדימעהו קוקבח אב …הקדצ ושעו טפשמ
 
 תושירדה תמישרו ,תועיבתה תוצמיתו רוציקב ,םוצמצה דוסב הזב הז םירחתמש ימכ םיגצומ םיאיבנה
 ,דבלב דחא דוסי לע תדמוע איהש דע ,רתויו רתוי הרצק המישרל תסנכתמו הטמ יפלכ לוכיבכ תרדרדתמ
 ,היחי ותנומאב שיאכ ותוא םיגיצמו הז קוספ םיפלסמ םעפ אל .קוקבח איבנה ירבדכ ,היחי ותנומאב קידצ
 ייחש איה הז קוספ לש תיתימאה ותנווכ לבא .תיטרפה ותנומא יפל תויחל יאשר םדא לכש הנווכה וליאכ
 ונאש רומזמב יוטיב ידיל אבה לאידיאה הז ירה  .םייח ול םינתונ רשא םה קידצה לש תונמאנהו רשויה
 ?ושדק םוקמב םוקי ימו ’ה רהב הלעי ימ :םירופיכה םויבו הנשה שארב תיברע תליפת לש המויסב םירמוא
 תעובש עבשנ אל ,ובלב יקנ ,וישעמב יקנ .המרמל עבשנ אלו ישפנ אוושל אשנ אל רשא בבל רבו םיפכ יקנ
 .רקש  תעובש עבשנ אלו אווש
 
 תא רתויו רתוי תצמתלו רצקל שקבמ איבנו איבנ לכ עודמו ,םוצמצה תרטמ איה המ :לואשל שי ,הרואכל
-ןורקע הטילבמה תמצמוצמו תרצוקמ המישר לע תווצמ ג”ירת דימעהל שי המ םוש לע ?םדאמ שרדנה
  ?רתיה לכ תא דצב וליאכ החינמו ,דוסי-תונורקע רפסמ וא ,דחא דוסי
 
 הישע ךותב עוקשל םילולע ונאו ,רעיה תא םיאור אל םיצע בורמש הנכס תברוא תווצמה יובירלש אלא
 רמאמכ ,תווצמ ונתינ אלש חוכשל םילולע ונא .םתועמשמ תא םיחכוש ונאש ךות ,תווצמ לש הרצו תרדגומ
 הרטמה ןמ ,םלעתהל רוסאו ,חינזהל ןיאש ךכל איה הנווכהו ,2תוירבה תא םהב ףרצל ידכ אלא ,ל”זח
 םירקיעה ירקיע תא טילבהלו דימעהל שי ךכ םשלו .תווצמה לש תללוכה תירסומה תועמשמהו תירסומה
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 ךכב הנענו ,תחא לגר לע הלוכ הרותה תא דומלל שקיבש םדא ותואל ללה לש ורמאמכ ,םהב םיזונגה
  .ךרבחל השעת אל ךילע יואנשש המש
 
 ועשפיו ואטחי ךא ,םוקמל םדא ןיבש תווצמ ומייקי םישנאש ששחה תא םילעמ ונא םירופיכה םויב אקוד
 לאוש םעה .תירחשב םירופיכה םויב םיארוק ונאש הרטפהה ןמ הלועה הנומתה וז .תוירבה םע םהיסחיב
 ,ןוצפחי יכרד תעדו ןושורדי םוי םוי יתואש וילע דיעמ איבנהו .עדת אלו ונשפנ וניניע ,תיאר אלו ונמצ המל
 לוכיבכ ץפח םעה .טפשמ ןיאו הקדצ ןיא ךא .בזע אל ויהולא טפשמו השע הקדצ רשא יוג היה וליאכ
 .ינעלו בערל גאוד וניאו ,םירחא דבעשל ףיסומ ,ועשרב דמוע לבא ,םיהולא תברק
 
 יברה רמוא הז לעו :יל ויהת שדוק ישנאו :בותכ .תודיסחה םלועב תומסרופמ תושרדל םירשקתמ םירבדהו
 םלועל“ הליפתב םירומאה םירבדכו .םישודק ונתויה ינפל םישנא םדוק תויהל ונתאמ שרוד ’הש ,קצוקמ
 ארי ךתויה ינפל ,הנושארבו שארבו ,לכל תישאר - םדא אהי םלועל .”’וכו רתסב םימש ארי םדא אהי
 םודס ישנאו“ קוספה תא  תודיסחה םלועב םישרוד ןכו ,”הכייא םדא“ לאשית אלש ,םדא הייה ,םימש
 רמולכ ,דואמ ’הל ויה םה אלא ,’הל דואמ םיאטחו םיער םודס ישנאו רמאנ אל ,”דאמ ’הל םיאטחו םיער
  .םיאטחו םיער ךא ,’הל םידרח
 
 עגפו גרטיקש ןטשהש 3ארמגב םיארומאה דחא רמוא .תועשרב גוהנל ךא ,םימש םשל ןווכתהל םדא לוכי
 םהרבא לש הרתיה ותלעמו ותופידע תא תוארהל הצרש ךותמ ,םימש םשל ןווכתה תוומ דע טעמכ בויאב
 לש וילגר תא קשינ ןטשהש דומלתה רמוא .ןויסנב דומעי אל ילואש בויא ינפ לע םישק תונויסינב דמעש
 הניא םימש םשל הנווכה םצע .דאמ יתייעב אוה הז תוכז דומיל לבא .תוכז וילע דמילש ארומא ותוא
 הנחל הקיצהש הנינפ :איבמ דומלתהש תפסונ אמגוד התוא ומכ ,תנכוסמו תירזכא תויהל הלולעו תקפסמ
 םשל תאז התשע ,)הנשה שאר לש ןושארה םויב ונארק התוא הרטפהב( הרקע איהש לע ,התוא הטינקהו
  .הליפתב הברת ךכ ךותמו רעטצת הנחש התצרש ינפמ םימש
 
 םידיסחו םיקידצ ויהש“ ברח ינש תיב :תישארב רפסל ושוריפל החיתפב רבד קמעה לעב ירבד םיעודי 
 םיקידצ לבוס וניאו אוה רשי אוה ךורב שודקהש …םימלוע תוכילהב םירשי ויה אל ךא ,הרות ילמעו
 םימש םשל אוהש בג לע ףא ,תומימקעב אלו , םלוע תוכילהב םג רשיה ךרדב םיכלוהש ןפואב אלא ,ולאכ
 .”ץראה בושי תוסירהו האירבה ןברוח םרוג הזד
 
 ונתנווכ םא ונמצע תא םינחוב ונאש ךכב קפתסהל לוכי ונניא ונמצע םע םישוע ונאש שפנ-ןובשח לכ ,ןכל
 .בוט ונישעו ערמ ונרס ,הנומאב ונתנו ונאשנ םא ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,םימש םשל התיה
 
 םולשו סח לולע וידעלבו ,תווצמה לכל חבשל םעט ןתונה דימעמה דוסיה אוה ,רשויה ,ירסומה דוסיה
 תבהאו טפשמ תיישע לש םירקיעה ירקיע לע הרותה תא דימעהל םיאיבנה ולמע ןכל .ולוכ ןינבה לכ סורקל
 ,ינויער ןכות אלל תווצמ לש םוכס קר הניא םייח תרותכ הרותהש ךכ לע ונתוא דימעהל ושקיב םה .דסח
  .םהינפב םיבצינ ,ולוכ םלועה לכו ,ונאש תולודגה תויעבה םע םולכ אלו םהל ןיאש
 
 םירגתאה לומ דדומתהל האב איהו ,וימיב הרות הנתינ וליאכ ומצע תוארל םדא בייח רודו רוד לכב ,אברדא
 ינושרד .ושכעו ןאכ ,ורובעב תילאוטקא תועמשמ תולעב ןה תויחצנה היתועיבתו ,ותפוקת לש םילודגה
 תרות הנניא איה םהידעלבש םיילאוטקאה םירסמה תא הרותה ןמ שורדל ונילע .סומע איבנה רמוא ,ויחו
  .םייח
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 הנורוקה תפיגמ ,םלומ םיקבאנ םלוע יאב לכש ,םירומח ,םילודג םירגתא ינש ינפב תאזה תעב םיבצינ ונא
 ומב עבטל ונללועש המ לע ונתאמ ערפיהל םייאמו םדא ידי השעמ אוה םילקאה רבשמ .םילקאה רבשמו
 המכ ישעמ האר :ול רמאו ןדע ןג ינליא לע וריזחהו ולטנ ,ןושארה םדא תא ה”בקה ארבש העשב“ .ונידי
 םאש ,ימלוע תא  בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת .יתארב ךליבשב יתארבש המ לכו ,םה םיחבושמו םיאנ
  .4”ךירחא ןקתיש ימ ןיא תלקלק
 
 הביסה ותויהב הדבכ תוירחא וילע הליטמ ,ותחוורלו ותבוטל םלועה תא לצנל םדאל הנותנה תושרה
 רדעהב ןיבו םיינסרה םירמוח רוצייב ןיב ,םיבאשמ לש רתי לוצינב ןיב ,םלועב םייקה סרהל תירקיעה
 תלאשל קר תמצמטצמ הניא םלועה לש ומויקל תוירחאה .יגולוקאה קזנה תמרוג ונתוליעפ לש ןוסיר
 תסיפתב תוקפאתההו ןוסירה לש םמוקמ המ ,ונחנא םדא לש גוס הזיא הלאשב םג אלא ,םדאה לש ותודירש
 קדצ ןוגכ ,תויתרבח תולאשל םישיגר ונא םישענ דציכו ,תוירחא לש הפש ונב םיעימטמ ונא דציכ ,ונמלוע
 .5םלועה יבאשמ לש יתקולח
 
 התינויחו התובישח תא השקה ךרדב םידמול ונחנא .הנורוקה תפיגמ לומ ונינפב תובצינ שממ תולאש ןתוא
 ךפוהו ,ותלוז תא םג אלא ומצע תא קר ןכסמ םדא ןיא וילדחמב .תידדהה תוברעהו תישיאה תוירחאה לש
 ךרוצה ןמ םלעתמש ימ תא ךחוגמ רואב דימעהל ושקיב ל”זח .תינומה הקבדה לש תרשרשב הילוח תויהל
 לשמ“  .ותוא םיבבוסה תא אלו ומצע תא קר ןכסמ אוה תוקיזמה ויתולועפבש בשוחשו תידדהה תוברעב
 בשוי התא המ וירבח ול ורמא .ויתחת חדוק ליחתהו חדקמ ןהמ דחא לטנ .הניפסב ןיבשוי ויהש םדא ינבל
  .6”הניפסה תא ונילע ןיפיצמו ןילוע םימהש ול ורמא .חדוק ינא יתחת אל םכל תפכא המ םהל רמא ,השועו
 
 .ירסומו ישונא יוויצו הבוחכ ןהו יתד יוויצו הבוחכ ןה תידדהה תוברעה תא םיגדהל אב הניפסה לש הז לשמ
 ינא ילשב“ ,ומצע לע עיפשמ קר אוהש ןועטל לוכי אל ,תוריהז יעצמאב טוקנל וא ,ןסחתהלמ ענמנה םדא
 תיתד הווצמ םהו ,ףתושמה ונמויקב ינויחו יחרכה דוסי םה תידדהה תוברעהו תידדהה תוירחאה .”חדוק
 .תידוסי תיתכלהו
 
 ונא ןיא .םיבוטו םיבר הנורחאל םידומ ךכ .הוונעו תועינצב קרפ הפיגמה ונתוא הדמיל ,תאזמ הרתיו
 םניא ונלש םייגולונכטהו םייאופרה ,םייעדמה םיגשיההו ,שחרתהל דמועה תא תואדווב תוזחל םיעדוי
 שיש ררבתמ ךא ,עבטה ינודא ונאש םיבשוח ונחנא .הפיגמה תרבדהב האלמ החלצהל תטלחומ הבורע
 ,ונדיתע תא וחיטבי ונידי םצועו ונחוכש םיבשוח ונא .ונב םילתהמ ףאש ,ונתאמ םירידאו םימוצע תוחוכ
 ,השעת לאו בש לש השיגב טוקנל ,ונל הלילחו ,ונל לא ,תאז לכבו .ידמ תמדקומ ונתחמשש ררבתמ הנהו
 השענ אוה ,ונמלוע תא קזחתמו אפרמו ןקתמו ללכשמ םדאש העשב .תוירחאו הנובת ךותמ לועפל ונילעו
 תא ונילע ליטה ךא ,םילכה תא ונידיב דיקפה אוה ךורב שודקה .תישארב השעמב אוה ךורב שודקל ףתוש
 ילבמ ךא ,הלודגל עיגהל ףואשל ,םיגשיהל רותחל ,ונחנא םיבייח ףאו ,ונל רתומ .םתוא חתפל הבוחה
 .ונידי תמצוע האב ןיינמו ,חוכ ונל ןתונה ימ חוכשל
 
 םיאטחה תמישר .הרהויב ונבל תא אלמל םילולע ,הלודגל עיגהל וננוצרו ,םיגשיהל ונלש הריתחה ךא
 הרומחה ילואו ,תוילילשה וניתויטנ תא ןקתל הנושארבו שארב האב םירופיכה םויב םהילע םידוותמ ונאש
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 אלא םניאש חצמ תוזעבו תומר םיניעבו ןורג תיטנב ונאטחש אטח לע : בל-תוהבג התוא איה םיאטחב
  .ךכמ אצוי-לעופ םה בלה ץומיאו שאר תולק ,ןיע תורצ .לוזלזו תואשנתה
 
 הבוח ךא ,םימעה לכ לע לוכיבכ ןוילע ,הלוגס םעכ ,רחבנה םעכ ונב תוראפתהה איה בלה תוהבגמ קלח
 לע“ :רמואו ךישממו ,סומע איבנה רמוא ,”המדאה תוחפשמ לכמ  יתעדי םכתא קר“ :ונמצעל ןנשל ונילע
 םא וינפל םידמועה וידבע לע סועכי ךלמה יכ“ : ק”דרה ריבסמו .”םכיתונווע לכ תא םכילע דוקפא ןכ
 העיבתה אלא הנניא לארשי םע תריחב .”ונממ םיקוחרה םירחא לע סעכיש הממ רתוי ,ויתווצמ ורבעי
 הניא וז הריחב .ךכב ולשכי םא םהילע תלטומה תוירחאהו רתוי ההובג תיתד המרב גוהנל םהילא תינפומה
 םתבהאו קוספהש םייחה רוא ורוביחב רטע ןב םייח יבר שרפמו .וניניע ומוריו ונבל הבגיש ונל הריתמ
 ,ונברקב רשא רגה לעו ,םירחא םימע לע אשנתנ אלש ונעימשהל אב םירצמ ץראב םתייה םירג יכ רגה תא
  .םירצמ תאמוט התואב םהומכ ונאמטנ ונא ףא יכ
 
 ךכו .לאה תוממור לומ םדא לש וכרעב טיעמהל תארוקה הדמעכ תיתד הדמע םיגיצמה שי ,תאז תמועל
 םולחכו חרופ קבאכו תבשונ חורכו הלכ ןנע ,רבוע לצ“ תקזחב אוה םדאה םיארונה םימיב ונלש הליפתב
 הבושתו - םדוק רומאה תא םיחכוש ונא לבא ,םייקו יחה לאה לש תוממורהו בגשה תמועל תאז לכ .”ףועי
 תא ןיטקהל אל ךא ,ונבל תוהבג תא עינכהל האב ונתמוק תכמנה ,הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו
 המלשהב לבקל אלא ונל ןיאו ,םימש ידימ רזגנ לכה היפל ,תיטסילטפה השיגה .ונישעמל ונתוירחא אולמ
 תא לקלקל אל ,המוגפ תואיצמ לומ קבאיהל םדאמ תעבותה הפקשהל הרז ,תונשל ונידיב ןיאש המ לכ תא
  .לקלוקמה תא ןקתלו ןקותמה
 
 םאה ?דודיבב ,םינפ רתסהב ,יתרבח קוחירב גוהנל ונתוא החירכה הפיגמהש ףלאמו ילמס הז ןיא םאה
 ,עויסל קוקזה תא ונבריק אלש לע ,םינפ ונראה אלש לע ?הדמ דגנכ הדמ ונמע גהונ אוה ךורב שודקה ןיא
 ונחכש אל םאה לבא .היתוכלהו היטרפ לע ,הטימשה תנש האב הנה .אכודמהו שלחה ןימיל ונדמע אלש לע
 האב הטימשה תוצמש 7םיכובנ הרומב ם”במרה ירבדכ ,הטימשה תנש לש תילאיצוסה תועמשמה תא
 לכאת םרתיו ךמע ינויבא ולכאו‘ רמאש ומכ ,םלוכ םדא ינבל )החוור=( הבחרהו םדא ינב לע הלמחל“
 .תקעוז ,בקונ ,יתימא שפנ-ןובשחל העיבתה ונתוא בבוסה לכ חכונש המוד .’הדשה תיח
 
 שארב ךירצמ אוהו ,םלוע יאב לכ ומכ הדימ התואב ונילע לח ,הבושתב הרזחב ,תודימה ןוקיתב ךרוצה
 .יתעדות ךפהמ הנושארבו
 
 ובל תניגמלו ,תכפהנ הונינו םוי םיעברא דועש אבנתהש איבנה הנוי .הנוי רפס לש בושחה רסמה הז ילוא
 ותניחבמ .תומל ושפנ שקבמש דע רמרוממו לכסותמ אצוי ,םתבושת חוכב תונערופה תא ולכיס הונינ ינב
 םיבר םיאיבנש המ .תררחסמו הרידא החלצה החילצה ותחכותש איה תמאה לבא ,ץורח ןולשכ לשכנ אוה
 הלח הונינב .ידוהי-אל םעל ותאובנב םידחו םירצק םירבדב חילצה אוה ,ולשכנו לארשיל םתאובנב וסינ
 ךרדה ןמ הרזחב ,הבושת תיישעב ,העדותב הכיפהמ םא יכ ןברוח לש הכיפהמ אל ךא .הכיפהמ תמאב
 אלו אבינ .אבינ הילע הכיפהמה לש תועמשמה לפכל עדומ היה אל ומצע הנויש ררבתמ דבעידב .הערה
 המואל תינפומ התיהש האובנה תא םיארוק ונא םירופיכה םויבש הרקמ הז ןיא ,םוקמ לכמ .אבינש המ עדי
 .הערה הכרדמ הב הרזחו הבושתב הבשש םלועה תומואמ
 
 ולוכ םלועה לכש ,תוילסרבינואה אוה דדחלו עימשהל אב םירופיכה םויש םיבושחה םירסמה דחא ,ןכאו
 ,לארשי םע קר אל .םימלוע ירוצי לכ טפשמב דימעי םויהו ,וינפל םידמוע םלוע יאב לכש ,ןידה םויב בצינ
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 הנטק הלימש בל םישנ ,םיארונה םימיה לש הדימעה תליפתב ןייענ םא .םעו םע לכו ,םדאו םדא לכ אלא
 לכ ךואריו ,תארבש המ לכ לע ךתמיאו ,ךישעמ לכ לע ךדחפ ןת“ .לכ הלימה איהו ,בושו בוש תרזוח
 ךולמתו…תארבש המ לכ לע ארונ ךמשו…תחא הדוגא םלוכ ושעיו ,םיאורבה לכ ךינפל ווחתשיו םישעמה

 ךצרא לבת יבשוי לכ לע…ךרקיב ץראה לכ לע אשנהו ךדובכב םלועה לכ לע ךולמ…ךישעמ לכ לע…
 תא ןחבנ םאו .”…ופאב המשנ רשא לכ רמאיו ותרצי התא יכ רוצי לכ ןיביו ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדיו
 ,ימואל עטקו ילסרבינוא עטק ,דחי םימחלומ ימואלה דוסיהו ילסרבינואה דוסיהש תעדל חכווינ םירבדה
 תלטלטימה תחא הניפסב ,םלוע יאב לכ ,ונלוכש ונתוא םידמלמ הנורוקה תפיגמו םילקאה רבשמ .בושו בוש
 .הלרוגל הדרחב הפצמו םילגה ןיב
 
 תחתו ,םהל םילחיימ הכ ונאש הבוטל יוניש ותואו הבושת התוא ונבלב ללוחי הזה םירופיכה םויו ןתי ימ
 .םלוע יאב לכלו ונל ,הוקת אובת הדרחה תחתו העיגר אובת המיאה
 


