
ביבא לת ,ןועבג הירלג ,''םוהת ימ'' — רנכל קירמ
ילארשיה רויצה לש םילודגה םירטסאמה דחא ,רנכל קירמ לש האלפנ הכורעת ונינפל  
יחצנ הלוגכ ימוקמ תאז םע ראשנה ,הזה םוקמל םירזה םינמאה דחאו יוושכעה

.טעמכ םירכומ םניא םהמ םיינשש ,רנכל לש הריצי ידבור השולש תשרופ הכורעתה  
םושירה םיגצומ ,םיעבצה סואכמ שולנה ,ולש םיהדהל יביסרפסקאה רויצה דצל  
.םיירמוחה ,םילודגה םירויצל הוותמהו סיסבה אוה םושירה .ולש המקרה תודובעו  
וא רופיסה םע ,ולש םירוביג־יטנאה וא םירוביגה םע דדומתמו תא רצוי אוה םושירב  
ולא .םישחרתמ אלו םישחרתמ םה ןהבש תוביבס־ןיאה וא תוביבסה םעו ורבש  
רויצה השעמ םע דדומתהל ואובב ותעדותב ורתווייש םימושיר

הוורפכ םיסוחד םיעטק .םמצע לשמ יטסלפ םויק ילעב ,ןורפיעב םה םימושירהמ קלח  
ובש ,םדאהמ היחהו היחהמ ארבנ םדאה ובש ,ריינה לא טרפנ םקלח קרש םחפכ וא  
ןקכ רוא ינפ לע שורק ךשוח לש םלוגו ןמזמ שביש ץע םדג דגנכ חבונ רוחש בלכ  
עגר דועב עקביי ילואש תוערצ

קחמנ ,הרושמב ערגנ רואה םהב ,םבורב םייביטגנ ,םחפב םימושיר םה קלח  
וא םיטויסו תומולח לש םישחלתמ םילילשתכ ,ךימסה םחפה הטעממ ,ךשוחהמ  
וטרסמ תוומה לש תיאוטסה ותומד העיפומ ובש םושירה הזכ .םילפאנ םי'זארטיווכ  
המילגב תפקומ תוומה לש הריווחמה וינפ תכסמ .''יעיבשה םתוחה'' ,ןמגרב לש  
קנויו ,)רוחש הרעס ןנע ,ץע ,תיב( םייסיסבה ויביכרמל טשפוהש ףונ עקר לע הרוחש  
רואה הווכמ דגנכ תוומה לש ותומדמ חיגמה דדוחמ ףנע לע בשויה רוקמ דדוחמ שבד  
וחילשכ ,הנומתב דיחיה עבצה םתכ ,תינונמש תלכת תליהב ףקומ קנויה .דדובה  
תוומה לש ,ירישה ,יופצ־אלה

ינטנופס ןפואב םירויצכ תורצונ ןה .המצע ינפב העפות ןה רנכל לש המקרה תודובע  
וחומ לעופ ךיא הייהתה תא הלעמה רבד — הנכה םושיר וא הציקס אלל ,ןנכותמ אלו  
הזה םוידמה ןיבל תיעגרה תינטנופסה הלועפה ןיב רבחמו רשגמ אוה ךיא ,רצויה לש  
ידיימל ןיטולחל תכפוהמה תכשמתמו תינדקונ די תדובע אוהש

הריציה ןמזש יביסרפסקאה רויצל תיתרוסמה המקרה ןיבש רקפה חטשב דבע רנכל  
,ישחומל רבעמ לא יכרנאהו יטואכה תא ךשומ וא ךשמתמ רתוי ןוכנ וא ,וב ההשומ  
רידנ ןפואב חילצמ רנכל ,הרקמ לכב .רנכלל קר עודיה ןפואב ,ינדיה ןוויכל ,ישממל  
יפל םיחיטשה םילוע ןורכיזב .המקרה תודובע לא יכרנאה ירויצה ומלוע תא ריבעהל  
חיטשה לא ילאגאשה םולחה תוליזנ תא וקיתעה וגראנש תעבש ,לאגאש לש וירויצ

תויח .ןדע ןג תוארמב םיגראנ םונהיג תוארמ .רחא םלועמ ןה רנכל לש תומקרה ךא  
תוביבסב ,שחנכ םהיניב לתפתמ היילת לבחש םישנו םירבג ,תויטוזקא תויחו דמחמ  
םילועה םיבוהצ םיחרפ ןיב לואשה חתפכ רעפנ תצלפמ עול .השבי אלו םימ אל ןהש  
םיביכרמה לכ ןיב לחוז דורו םוריע שחנו הליל ילושב דקרמ דלש ,םהיתודג לע

םקור ,קיבדמו ךיתמ ,םיקוחה לכ תא ערופ רנכל ,דחוימב תערפומ ,תחא המקרב  
,יסרא ,ינחרז סיסרתב םייחה ןיעמ תא ליערמ ,הבכש לע הבכש ,תומילאב ססרמו  
,תופ ריחשמ רנכל היגרואה בלבו .המירזה תא םוסחל םיסג םירפתו םיבלצ םקור  
האירבה תא דלויו סואכהמ דלונה "םלועה רוקמ"כ  

''םוהת ימ'' םה הכורעתה םשכש ,רנכל לש םירויצה םיגצומ ,רכומה ,ישילשה דבורב  
לש םייולגה ויתודוסיל תחתמ םירתסמב תרתוח ומכש תוינועבצב םייוורו םילפא  



םיעקשמ ,םירופיצו םיגד רזומ ןפואב םימייקתמ הבש תינעבוט הציב וז .לעמש םלועה  
ובו תושחרתהה יטרפ תא ןמשה יעבצ ץובמ גע ןמאהו .םטיאל םיבקרנה םינג לש  
יגימצה והובו והותה לא הרזחב םעיבטמו םשטשטמ ןמזב

.ךילע םירגוס םתוירמוחו שגורה ימינפה םמלועש םידממ יבחר םירויצ םבורב הלא  
לש תיסראה ותלפאב ונוחג לע שודקה לחוז ובו ,אמוטש השודק ןויזח אוהש ךיטפידכ  
םירהוז תוטלובה ופוג תועלצו עורפה בוהצה ושאר רעש ,םילוחכה וינושיאו ןגה  
רעובה הנסה ילגרל םיינחרזה םהיעבצב תוואתהו םייותיפה ןיב לחוז אוה .ורובטב  
םירבדה ןיב םיחוש בהז יגד .הייכוב תוהולא לש תודבכ תועמד תוגלוז וילעמו  
חור תומדב הרוחצ הנויו תלוגלוג תוחרוז ונניאש קפואה וק לעמו .רהנ תיעקרקבכ  
הלגר ףכל חונמ תאצומ הניא איה ךא םימה ולק יכ רשבל האבה ,שדוקה  


