
שארב םידקפמ– באכה לכ םע :ל"הצ ךרד
 .שארב תכלל םהילע תמאב םאה הלאשה תא תררועמ דימת םיניצק לש םתליפנ
סונמ ךכמ ןיאש תרמוא ןיילק יעורו והינתנ ינוי לש תרוסמה

תיסחי תוהובג תוגרד ילעב ברקמ םיעגפנה יוביר אוה 'ןתיא קוצ' עצבמ תליחת לש םינייפאמה דחא
םירקי םישנא ללכ ךרדב ולא ,לודג אוה באכה .םיידודגה םיכרעמב םיריכב םידיקפת ילעב םיניצק–
 םידרוי םהלש ןויסינהו עדיה םג .םידליו השיא םג אלא ,םיבאוד םירוה קר אל םהירחא םיריתומש
 "קר" םהשכ םג .גיהנמו ןיצק ליפהל חילצהש הלגמ אוהשכ קסונ ביואה לש לארומהו ,ןוימטל םתא
 הריתומ תועירכמה תועשב אקווד המיחלה תריזמ םקוליסש ירה ,ינלוג ט"חמל הרקש יפכ ,םיעצפנ
 וכלי םיניצקהש רבדה ןוכנ תמאב םאה :הלאשה הלוע הזגוסמ םיבצמב .דוקיפה תרשרשב ללח
?שארב

 יעמשמ-דחו קהבומ ןייפאמ איה 'יירחא' האירקה .ןכ :תיעמשמ-דח איה הבושתה ,וניתורוקמ יפל
 ףא ,יובשה ונייחא רורחשל תזעונה הטישפה תא ליבוה וניבא םהרבא .תיכ"נתה תרוסמה לש
 אוה ,חילצמ יעה שוביכל היינשה הכרעמהש אדוול שקיב ןונ ןב עשוהישכ .גלפומ ןקז רבכ היהש
 רשא ,יארקמה טפושה,ןועדג הז היה .ומצעב ברקה תא ליבוהלו ,וילייח םע ,חטשב ןושיל דיפקה
 תא ליבוה תע ,"ושעת ןכו וארת ינממ"–1 ד"הב םיניצקל רפסה תיב לש וטומה תא עיבטה
 רשא ,ךלמה דוד לש תיתפומה ותומד תאשנתמ םלוכל לעמו ,ןידמ הנחמ לע הלודגה הטישפה
 .בושו בוש ברקה הדשב ומע ינב תא ליבוה

 תא זיקהל םיחלשנש םיטושפ םילייח םתוא ,'םיחתות רשב' יוטיבה חוור םלועה תומוא תואבצב
 אבצ אלא ,ברח יריכש לש אבצ ונניא ל"הצ םלוא .רוחאמ םירתונ םיגיהנמהש דועב ,תיזחב םמד
 םיכרעה םלועל תונמאנ ךותמ אלא ,ףסכ עצב רובע םהייח תא םינכסמ םניא םימחולה וב ,םעה
םילטונ םלוכ ,יתמחלמה ץמאמב םיפתוש םלוכ אלא ,םיחתות רשבל םוקמ ןיא ,הזכש אבצב.םהלש
תא האור לייחהשכ .תישיא המגוד םינתונ ךכבו ברקה תא םיליבומ םידקפמהו ,ןוכיס םמצע לע
 םניא םידקפמהשכ .הירא ומכ םחלנו הסחמה ןמ אצוי אלא ,םיימעפ בשוח אל אוה ,ליבומ ודקפמ
 םיסיבמו לזרב ףורגאב םיכמ וניתוחוכו ,םהירחא םיכלוה םילייחה ,םימחלנ אלא ,תונובשח םישוע
 .םהיביוא תא

 היה ךכ .ביבסמ וניביוא ןיבל וניניב םילידבמש םירבדה דחא םג אוה ,'יירחא'ה ןורקיע ,הז ןורקיע
 אובי רשאו םהינפל אצי רשא" גיהנמ םעה רובע שקיב ונבר השמ .ונימיב םג הז ךכו ,רבעב
 םיחלשמ םהש ,םישוע םירחאש ךרדכ אל"– ןווכתה המל ריבסהל ושקיב ל"ז ונימכח ."םהינפל
םידקפמה תא הביצמ ,המגודל ,ירוסה אבצה לש המיחלה תרות ,ונימיבו ."ףוסבל םיאב םהו םילייח
 ימ דיעהל לוכיש יפכ ,הרגישבש רבדכ םהילייח תא תוכהל םיגהונש םידקפמה םתוא הלא .רוחאמ
 ןיבמ קקרה יגדו םיחרזאה דציכ םיאור ונא ,הזעב ,התעו.ירוסה אבצה לע תפצתל ול אציש
תחתמ םירבכע ומכ םהל םיאבחתמ םיגיהנמהש דועב ,הייע'גסב םמד תא זיקהל םיחלשנ םיליעפה
.הזע בלב 'אפיש' םילוחה תיבל
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 ,רוקמב בתכנ רישה.ןואג םרוהי לש ועוציבב ,'יבצ ץרא' רישל השדחה הסרגה המסרפתהלומתא
 ,והינתנ ינוי ל"אס ידי לע לבוה רשא עצבמ ,הבטנאב ץוליחה עצבמ לע ,זור-ןוגילא המלת ידי לע
 בוטה ירבח ,רחא רוביג לש ורכזל תיב תרבחמה הפיסוה ,השדחה הסרגב .וילייח שארב לפנ רשא
 .היינשה ןונבל תמחלמב וידוקפ ייח תא ליצהל ידכ ושפנ תא רסמ רשא ,ןיילק יעור ן"סר
 ותואל םיבר ריזחה הז ,דחא םויב 'ינלוג' תביטחמ םיבר םיללח לש ברקב םתליפנ לע ונרשבתהשכ
 .ל"ז יעור םהבו,'ינלוג'מ םימחול הנומש ולפנ וב ,לייב'ג תניבב רמ ברק

 לוכה אל לבא ,םייח ליצהל ידכ ססר ןומיר לע ומצע תא ליפהל יעור לש ותטלחה לע םיעדוי לוכה
 התואב טעמכ תזעונכ ל"הצב םיריכב ידי לע הרדגוהש הטלחה לביק יעור ברקה ותואבש םיעדוי
 .גרהנ וא עצפנ ,דעיה יתאפב הדמשה חטש ותואל ,"םש"ל ךלוהש ימ לכש האר אוה .הדימה
 ?תאז השע עודמ .תפותה ךות לא המינפ ץורל טילחה אוה ,קנטל וא יריווא עויסל ןיתמהל םוקמב
 "רגובמ" םשל עיגי אל םאש ןיבה יעור היפל ,רימת וקי'צ ףולאה לש ותכרעה םע םיכסהל הטונ ינא
 ןיצק לש ותוחכונ קר ,הז ךכ .יבשב ולפיי וא וגרהיי םש םידוכלה םילייחה לכ ,רדס השעיו יארחא
 .עירכהלו רבגתהל ,םוקל חוכה תא םהל תנתונו םילייחה בלב ןוחטיב תכסונ הסונמו קיתו

 םויהו ,והינתנ ינוי לש ותומדמ עפשוה אוהש דיעהל לוכי ינא ,יעור לש ודצל לודגל הכזש ימ רותב
 תרבוע איה ,תמלענ הניא שפנה תוריסמ .יעור לש ותומדמ ,ראשה ןיב ,םיעפשומ ל"הצ ילייח
 תוריסמה תרוסמ ,ךכב ךורכה באכה לכ םע ,ןכ לע .םימחולו םידקפמ לש תורוד ןיב תרשרשב
– וז תוריסמ לש החוכמו שארב תכלל וכישמי םידקפמה ,קספית אל ל"הצ יניצקלש הברקההו
 .חצנלו ויביוא תא רגמל ךישמי ל"הצ
nrg לש שדחה קובסייפה דומעל וסנכיה

90 שאלפ :םוליצל''ז ןיילק יעור .תפותה לא ךלוהש יארחאה
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