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 טנפהמו ידוס ומכ ךלהמב עוציב דחו ןיע דח .הביגמו תרעוס ,תיטויפ ,תינקמח תירויצ תלוכי לעב ,לג ןב רנבא
 .תיביטסגוס םג ךא הטילש -תבר תינועבצ תלוכי ךות ,טשפומל יביטרוגיפה ןיב
 םיעוריאו תופורטסטק ינפמ יטסינמוהה רושימב הרהזא ןיעמ וירויצבו ןולדחהו דחפה תושוחתב לפטמ לג ןב
.םייטפילקופא
 לש דסמכ ירויצה יוטיבה ךרע תא קפואה ןמ הריזחה םינשה ךלהמב תוקידאב חתיפ התוא תיטסלפה הפשה
.ידארופס ןפואב רבעב םירויצ ונממ השכרש ןועבג הירלג ןיבל וניב רצונש רשקה ךכ לע .תיטסלפה תונמאה
 חלצומה רבסהה .ויכרעל רויצה רזח ימוליצה יומידה תושלחה תעבש הנעטה סיסב לע ומע רשקה תוקדהתה
 .יומידה תפוקתב רויצ לע םידמל ונא ונממ ,יקסבווש יראב לש ויבתכב אצמנ רויצה תוקזחתהל רתויב
 םג הפוצה תאו רייצה תא חקול הז ןאלו יומידה תא םימש ונא וילע עצמה והמ ךא ,יומידה תפוקתב םייח ונא
.ןבומכ ,ימוליצ עצמל שרדיהל ילבמו ,וזה תעב חצנמ רויצה וב ,םוליצל רויצ ןיב לדבהה עבני ןאכמ .דחי
 לש רויצה אצמנ ,רתוי רצ וא רתוי בחר ,הזה חווטב .טשפומה ןיבל יביטרוגיפה ןיב קד לבח לע הכילהה ךרד
.לג ןב
 ,םנמאו .לג ןב רמוא ,"תומדוק תוחנה רערעל דעונו תודובעב הלועש עותעתה טקפאו תורזומה יתוא םיניינעמ"
 .בר חתמ ןהב רוצא השעמל ךא - םיעוגר חטש ינפב ,הרואכל וילש הארמב תונייפאתמ ויתוריצימ המכו המכ
 בצממ קומחל דיפקמו ןובשחו ןיד ןתונ וניא ,ולשב קסוע אוה ,הפוצה לע טעמב ולו לקהל ןיינועמ וניא לג ןב
 .ולש תונמאה תא רידגהל וא ותוא גלטקל ולכוי הלילח ובש עבקמ
 ,זג ,לוח היהנ לפרע" .ישפנו ישונא ,יח םזינגרוא ןיעמ אוהש בחרמ רצויה לג ןב לע בתכ ואסד ירוא רצואה
 .םיירשפאה הריבצה יבצמ לכ תא הליכמש הסיעל השענ ףונה .ןשע
 םע והשמ םהמ הלוע רחא עגרבו םימתככ םיארנ עגרלש םייומיד רציימש ,הנבומ קוריפ לש גוס רבוע רויצה
 .ואסד ירבד ,"רתוי יטמרד ןוט
 ךא ימצע סרה וב שי .םדא ידי השעמ וא עבט ןוסא ללגב ,הרדגה דביא ילש תודובעב בחרמה" יכ ףיסומ לג ןב
 לוכי הצורש ימ .עגור וא תעד תוחיחז ןיא .תוידיימ ,תופיחד תשוחת ךותמ לעופ ינא .םיימצע םימחר לוטנ אוה
."הזל סנכנ אל ישיא ןפואב ינא .םזילובמיס שפחל

 הב שמתשמו רתוי דוע קוחר יתרוסמה רויצה תקינכט םע ךלוה לג ןב רנבא" יכ בתכ רוצ יזוע תונמאה רקבמ
 תונש ףוסב רבכ ומוקמ תא ססיבש ןמאכ לג ןב תא רידגה רוצ ."יפויה יללכ דגנ ינגרובה רויצב טועבל ידכ
 :ונממ םלעתהל ןתינ אלו 90-ה
 תמועל .”ויצוקב תעגל ונתוא ךשומה ליער דפרס ןיעכ ,ונמוקמב םיידוחייה םינמאה דחאכ חתפתה אוה"
 םיעיפומ לג ןב לש רתוי תונשי תוריציב ,םילפרועמ םייומידב תונייפאתמה תונורחאה םינשהמ תודובעה
 .תוימוקמ תוילכלכו תויתרבח ,תויטילופ תויגוסל םיסחייתמה םיקהבומ םייומיד
 .םיימואלניב םיאשונל ןהו ילארשיה ןונאקל ןה סחייתהל ול םירשפאמ ןכ לעו םימומע ויתודובע יאשונ
 רהזנ אוהש ,וירבדל ,הביסה וז .תיוושכע תונמא יהמ הלאשה םע תמא ןמזב ןויד תמייקמ ולש הריציה
 .ולש תונמאה לש היצקודרל חתפ ןתונ וניאו תועבקתהמ
 ."המינפ םיללוצש דע ,תצק דועו תצק םיאור" :תיטא הפישחל תודובעב תוננובתהה ךילהת תא המדמ לג ןב
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2008 תנשל טרופפר סרפ ךותמ
לג ןב רנבא - ריכב ילארשי ןמאל סרפ
 
 םיעצובמ לג-ןב לש םייביטרנה וירויצ ."לאלצב" תונמאל הימדקאב דמלו 1966-ב לארשיב דלונ לג ןב רנבא
 לש ונוימדב םקלחב םירצונ םייומידה .םימומעו םיהכ םירופאב ,הלילכמ לוחכמ תדובעב ,תויביסנטניאב
 םינכתב םירישע ,החונמ ידרוט םה וירויצ .םיטויס ,תונויזח ,םירופיס ידכל זמורמה תא םילשמה ,הפוצה
 הרוטקטיכראה" אשונב וקוסיע תא הנכמ ומצע לג-ןב .םולחה לש הקיגולה תמגודכ םיניינעמ םיאשונב םיעגונו
 )ןויג-יאה וא( ןויגיהה לש ןבומב קר אל םולח ומכ םה םירויצה ."תומולח לש תויביטרנה" וא ,"םולחה לש
 םרוג םולח סופתל ץמאמהש ומכ – םלעיהל םהל םרוג םתוא חנעפל וא רזחשל ןויסינהש ךכב םג אלא ,םהלש
 םג .'תמה יחה' רוציה :"יבמוז"ה ןיינע אוה םירשקה המכב הלועש ףסונ ןיינעמ טקפסא .גגופתהל םימעפל ול
 ,םייחל םיכפוה )םידלשו תומצע ,תוקרי ,הירטב ,רורפג שאר ומכ( םיצפח .תומימע התוא תרמשנ םיצפח יבגל
 יבצמ ןיב םיליזנ םירבעמו רקל םח ןיב ;םמודל תמל יח ןיב הנחבה שוטשט שי .םיתמל םיכפוה םייח םירוצי
 ךימס רויצה .תונתמתה-ןודיעב ןיחבהל ןתינ  תונורחאה םינשב ותדובעב .שאו ריוא ,המדא ,םימ  – הריבצ
 תמייקתמ םירויצהמ םיברבו רתוי םיבועמ וב םירזוח )םישדחו םינשי( םירזוח םיביטומ .עקשומ ,רתוי
.יטמגינאו בכרומל רויצה תא תכפוהה תויפרומא


