
יטילופה ץמחה רועיב
 רוביצ ישנא םע ןובשח םיאב אל לבא ,תותיחשה לע ןנולתהל םיבהוא ונחנא
 תא רמולכ ,ץמחה תא רעבל שי ,ירוביצה ןבומב ןירוח ינב תויהל ידכ .וחרסש
 תויניצהו תותיחשה

 ץורמה לש ומוציעב ,םיטילחמ 'ץירגניג טוינ וא םורוטנס קיר :אבה טירסתה תא ןיימדל וסנ
 הגלפמל ףרטצהל ,ץורמה ןמ שורפל,ב"הרא תואישנל תינקילבופרה הגלפמה תודמעומל
 .המבוא קרבב ךומתלו תיטרקומדה

 הדימ םהל שי לבא ,םיאקיטילופ םנמא םה ,תישאר :תוביס יתשמ ןכתיי אל הזכ רבדש ןבומכ
היה יאקירמאה רוביצה ,ךכ םישוע ויה ול ,תינש .תיסיסב תוניגהו תיגולואידיא תונמאנ לש תמיוסמ
 .קדצבו ,חצנל תיאקירמאה הקיטילופה ינפ לעמ םתוא החומ

 ההז טירסת ןאכ יכ ,תולבגומ יתלבה תויורשפאה ץרא איה ,ב"הרא אלו,לארשיש רבתסמ םלוא
 יפד םיטלופ דוכיל יליעפ לש םיסקפה דועבו ,דוכילה תושאר לע דדומתה זפומ לואש .שממתה
 !המידקל קרע דוכילה תושארל דמעומה ,"םיבזוע אל תיב" המסיסה םע ולש הדמע

 דמעומכ וליפא שמשל לוכי היה אל הזכ רבד השעש ימ ,תנקותמ תיטילופ תוברת תלעב הנידמב
 םינשה תבר ותמורת לע זפומ תא דואמ ךירעמ ינא .רחביהל ןכש לכ אל ,הלודג הגלפמ תושארל
 .ריכב יטילופ דיקפתב ןהכלמ לוספ אוה ,הזכ השעמ רחאל לבא ,ןוחטיבה םוחתב

וישכע אל לבא ,רשוי דעב

םידימלתל רמוא ינא .םייחב תויופידע ירדסל עגונ םידומיל תנש לכב ןתונ ינאש ןושארה רועישה
 םינווכתמ םה םוקמ הזיא אלא ,םיבגשנ םיכרע דעב םה םא הניא תירקיעה הלאשהש םישדחה
דמוע אוהשכ םג עירכי הז ךרעש ךירצ אלא ,המגודל ,רשוי "דעב" תויהל יד אל .םהייחב םהל תתל
 .םירחא תונוצרל הריתסב

הלאשה לבא ,תירוביצה הריזב רסומבו רשויב םיצפח םהש רמול םיבהוא לארשי יחרזא ,הזב אצויכ
 ,"ינורקע ןפואב" רסומו רשוי דעב ונחנא .ונלש תויופידעה רדסב םיאצמנ ולא ןכיה איה תיתימאה
 רבודמ םא בושח אל ןיינעה ךרוצלו ,םירחא םילוקיש ינפמ הדיצה וקחדיי םהש םינכומ לבא
 תבחרה ,םולש םכסהל הריתחב
 .תובישיב הכימת וא םידרחב קבאמ ,תויולחנתהה לעפמ

 הריזל בושל ותעד לע תולעהל לוכי היה אל יערד הירא ומכ עשרומ ןיירבע ,רשוי תרחוש הרבחב
 אל לבא ,ולסוא ימכסהב ךמתש ךכ לע יערדל וחלסי אל םלועלש ןימיב םישנא ריכמ ינא .תיטילופה
 ויעשפ לע תוסכל ונויסינב הנידמה תוכרעמ לכ תא ליערה ךכ רחאו ,דחוש חקל אוהש םהל עירפמ
 .שנועמ קומחלו

 אל םלועמ ,טפשמה תיבב רקש תעובשו רקש תודע ןתמב עשרוהש,הפיכ שבוח תסנכ רבח ונל שי
 תעב הקיתשה תוכז לע רמשש תסנכ רבח ונל שי .ודצמ תולצנתה אל םג ,ךכ לע הנעט יתעמש
 .הדובעה תגלפמ תושאר לע דדומתהל ול עירפה אל הזו ,קרב תותומע לע הריקחה

תונקדצ אל ,ןויקינ

:תלהק רפסב רמאנ .תויועטל תמיוסמ היצמיטיגל תתל תעדויו שונא תושלוחב הריכמ האירב הרבח
 .םרבעב ויהש םייתש וא תחא הדיעמ ךמס לע חצנל םישנא לוספל ונל לא ,"הברה קידצ יהת לא"
 לע עיבצהל ידכ ןהב שי אלא ,תונטק תודיעמ ןניא ןאכ ואבוהש תואמגודהש בשוח ינא ,תאז םע
 .יתוהמ יוקיל

 רוביצ רחבנ רכוז ןאכ והשימ םאה לבא ,"םחורי בזועו הדומ" :ילשמ רפסב רמאנ םנמא ,הזמ ץוח
הניפו החילס שקיב ,לשכ אוהש רמא ,רוביצה ינפב דמע ,ןכ ןכ ?הדוה ...טושפש ,ותלקלקב ספתנש
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תותיחש,הקיטילופ:תויגת
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 םינשב הזכ דחאהרקמ וליפא רכוזיניא,קוי–ןאכ,ןמזהלכהרוקהזתירבהתוצראב .הריזה תא
 .תונברוק םלוכ ,םפכב לווע אל לע םיפדרנ םלוכ .תונורחאה

ךרדב ודגבי םירשי אל םישנאש רוכזל רוביצל יאדכ :תלעותה םשל תוחפל יזא ,רסומה םשל אל םא
 םהיתורטמ תא תרשי הזש הנקסמל ועיגי קר םא ,םיימעפ בושחל ילבמ ּהמישגהל ורחבנש
 .תוישיאה

 תמחלמ זאמ תוחפל ,תובר םינש ךשמב .ןורש לאירא לש הרקמב ורשב לע תאז דמל רבכ ןימיה
 רבס יכ ,תומודאה תורונב ןנובתהל בריס ןימיה לבא ,רשי וניא ןורשש רורב היה ,הנושארה ןונבל
 שוג תא בירחהו ורוע תא ןורש ךפה תע ,ןורחאה רקשה עיגהש דע ;וב םיעגופ םניא םירקשהש
 .ידמ רחואמ היה רבכ זא לבא ,ףיטק

 שי רדסה לילל םלוא,תימואלה ונתוריח תא גוגחל ידכ רדסה ליל ןחלושל בסנ הזה עובשה ףוסב
 תויניצהו תוילולכנה תומדב,ץמח רועיבב לודג ךרוצ שי ירוביצה רושימב םג .ץמח רועיב םידקהל
 זאו ,ונירחבנ תוכיא לע רתוי דיפקנ הבה.תוצומח ונינפ תא תוריתומו םיירוביצה ונייח תא וצימחהש
 .םייפכ ןויקינל תותיחשמו תוריחל תודבעמ האיציה םעט תוקיתמ תא שוחל לכונ
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