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דלפשריה ןתנוי לע :"!םמצע םייחה הלא ןה"

 ןתנוי לש וירויצמ תאזכ המצועב ונילא םיצרפתמה םייחה רוקמ המ
 .הלאכ םיינאקלוו םיצרפב בושל לוכי קחדומה קרש בושחל ונלגרוה ?דלפשריה
 םק המו ,הלאה םירויצב רבקנ המ .רבק חנומ רויצה תיתשתב ,הנהו
 ?רבקה ןמ םייח-תמחב
 םרטב הרובק" ,ופ לש ורופיס תא תעדה לע הלעמ דלפשריה לש וירויצ תרדס
 תמדרת וילע תדרוי םעפל םעפמ :הרומח היספלוקרנב הקול רפסמה ."תע
 ץיקהל דיתע אוה אמש וששח לשב .תוומה ןמ הלידבהל ינילק דוסי םוש ןיאש
 רבק ומצעל ןיקתמו םידקמ אוה ,חלו רק רבקב וללה תוינמזה תותימה תחאמ
 ןוזמ לש תפטוש הקפסאב דיוצמו יעשמל רזבואמ ,ךשוממ יוליבל ךורע ,רדוהמ
 תדקוי דחפה הווסמל תחתמש רורב .תרשמ ןומיזל ןומעפב וליפאו ,םימו
 לש רתויב תקיודמה המשגהה ,דמחמ תתימ איה םייח הרובקה יכו ,הלאשמ
 סקט ,תידנומ רודיב תכרע ;רפסמה לש תיקרטוא־תיטרקוטסיראה היזטנפה
 תפילחכ ויתודימ יפ־לע טיוחמ ,תוומה תא ומצע לע הטוע אוה ובש תולולכ
.ןתח
 ,הווארל ותוא שבול ,ותומ תא הלא םירויצב םייבמ דלפשריהש רשפא ,ךכ
 לש ותודיחי .בושו בוש תאז השוע אוהש אלא – רבקה תמיתחמ םש ול השוע
 דלפשריהש ,רמול היה רשפא .הרדסה לש יתרזחה דממה םע תתמועמ תוומה
 תא לכסמ תורזחה לש ןמויק םצע ,הז דחוימ הרקמב ךא ;ותומל תורזח ךרוע
 וליפא עיפומ וניא אוהש ירה ,בושו בוש עיפומ תוומה םא :הרוכבה תעפוה
 .תחא םעפ
 ,ונדמל ,רבקנש המ .הקחדהה לש רתויב ידיימה יומידה ילוא איה הרובקה
 ןמ התולעב תרזוגה ,רשא ןיילדמ ומכ שממ – בושל דעּומ ןכלו ,םייח רבקנ
 הכוז ,ךפיהל אלא תמ וניא רבקנש המ ;הזוחאה תיב לש ונויליכ תא רבקה
 ךכ ;דיורפ לצא תחוורה תיגולואיכראה הקירופאטמה ןמ הלועש יפכ ,חצנ ייחב
 הבעמב ורמתשה אקווד ייפמופ ריעה תוסירה דציכ ריבסמ אוה ובש לשמב
 ,ןורושי תובא .ריוואהו שמשה ,רואה לש תינסרהה םתעפשהמ קחרה ,המדאה
 – ומא יבתכמ לש םתרובק תא ביצמ ,"ןורושי תובא לש םידומע םישולש"ב
 םיתרבק ימא לש םיבתכמ" :ותריש לש עצמכ - ומא לש םייחה םיבתכמה
 ".רישל יתבשייתה ןחלושל /ינחלוש תורבקב
 הנוכנ ,תאז תמועל ,הרוגיפה .תע םרטב הרובק םלועל איה הרובקה ,ןכ םאו
 תוטירשמ תופח ויתונפדו וכותמ תולוע ןניא תוטבח םושש רבק לע הבצמכ
 ילב והשמ רייצל וא תומדל רשפא יא .תוומה לש ותירב-תב איה ;םיינרופיצ
 לש םיאפרה תומדב דלוויהלו בושל לוכי אל תומל לוכי אלש המ :ותומ לא ןווכל
 םתסיסג תא תלסרעמ – היאשומ לש תוומה רשוכל תברוא תונמאה .יומידה



 לש םיאפרה תומדב דלוויהלו בושל לוכי אל תומל לוכי אלש המ :ותומ לא ןווכל
 םתסיסג תא תלסרעמ – היאשומ לש תוומה רשוכל תברוא תונמאה .יומידה
 ,ופ לש ורופיסב רייצה .םרבק לע ריש החימצמו תובוצק לוחכמ תוכישמב
 ןה" – רויצה ןמ וילא תנרוקה המויאה תויחה חכונ קעזנ ,"לגלגסה ןקוידה"
 ןנובתמה .התמ איהש הלגמו ותבוהא לא הנפנ זאו – "!םמצע םייחה הלא
 ןה" :המצע וז הקעז קינחהל תובורק םיתעל ץלאנ דלפשריה ןתנוי לש וירויצב
 תא ששורל תמייאמה ,תיתרדסה הרודצורפה תורמל "!םמצע םייחה הלא
 המדנ ,תיביטרוגיפה היצמרופסנרטה לאיצנטופ תא לטבלו ויסכנמ תוומה
 דיחיה רויצה הז היה וליאכ הלאה םירויצה ןמ דחא לכב רצוע תוומהש
 .רחאה ורבעמ םיחרוז רבכ רייצה לש םלועה-ייחש דוגרפה ,ותודיחיל שדקומה
 טרפ לכש הנומאה חוכמ לעופ דלפשריה - חצור ,רוכמ – יתרדס עצבמ לכ ומכ
 ,הז ןבומב( דיחיה עמשמ ,ןושארה ףא אמשו – ןורחאה טרפה אוה הרדסב
 תייסטנפב יביסקלפרה קדסה תא ,לכמ רתוי ,אטבמ הרדסב "ןורחא"ה רויצה
 קוידבו – "ןורחאה רבקה הזש יל הארנ" ,בתוכ אוה – דלפשריה לש תּונֹורחאה
 דוע הלוכי אל הרדסה ,תודיחיה תייסטנפ לש התורערעתה םושמ ,ךכ םושמ
 לש ומויק תורשפאב ,הזה רויצה ךותב ,דשוח דלפשריה :םייקתהלו ףיסוהל
 איה המצע וז הנומאש אלא .)ןורחאה רויצה הזה רויצה היהי ןכלו ;אבה רויצה
 היסטנפה תא םייקל ידכ .הרדסה לש הדוסי איה תודיחיה תייסטנפ ;תרזוחש
 ומדקש םירויצב – וינכשב לילכ רופכל – רויצ לכ – הרדסב רביא לכ ךירצ ,תאזה
 דלפשריה לש וירויצש רבד שי םא ,תורחא םילימב .וירחא ואובי דועש הלאבו ול
 איה הרזחה .בושו בוש התוא םיקיחדמ םהו .המצע הרזחה וז ירה ,םיקיחדמ
 .םעפ רחא םעפ ,וללה םירבקב תנמטנש
 איה ,הנמטנ ובש רבקה ןמ הלוע הניא הרזחה :תוריהז תבייחתמ ןאכש אלא
 לש וירויצב רבקה ןמ הלוע וניא רבד םוש .םירבקנה םירבדה ךרדכ תרזוח הניא
 הרזחה .קחדומה לש ותרזחל רבד הבח הניא תצרפתמה םתויחו ,דלפשריה
 רובקה רבדה ;הקחדהה לש תרזוחה התעפוהב תמשגתמו הבש תקחדומה
 וב ןמטנש עגרב-וב רבקה ןמ הלוע אוה ךכיפלו ,ומצע הרובקה השעמב םלגתמ
 םיאשונ םניא םה יכ ,םיקיר םירבקה .הרובקה לש החוכב םיתמה ןמ בש –
 ,וכותב םירובקש םה רבקה לש ויראתמ :המצע הרובקה תא אלא םכותב
 ;רבקל דעבמ עיקבמ ,רזוחש אוה קחדומה אל .םתרובק םצעמ ןיע לכל םילוגמ
 התומדב העיפומו םעפ רחא םעפ תרבקנ ,תקחדומה איה הרזחה אלא
 .הרובקה לש תרזוחה
 "ונכות"ש בתכמכ ,הרובקה השעמב תודכלתמ קחדומה ןמ הרזחהו הקחדהה
 תינבת איה תולגתההו תולגתהה תרוצ איה הרתסהה :הקיר הפטעמ אוה
 תימואתפו תשאונ איה ןכלו ,רבקה ןמ היילעה תא תמלגמ הרובקה .הרתסהה
 תא אלא ,רבקה ןמ תרזוחה המיקה תא םיזיחממ םניא םירויצה .התומכ
 וב םיננובתמ ונאש רויצה ומכ ,דיחי אוה תוומה .רבקה לש תרזוחה ותמיק
 .תונשיהל התונתינ יא לע הפורט הרזח היושע ,רויצה ומכ ,ותודיחי ךא ;תעכ
 רויצה ובש עגרל דע טקיורפה לש תינוציחה ותרגסמכ ספתיהל הלוכי הרדסה
 םצעכ הרדסה תררבתמ ,םיתמה ןמ התולעב ,זא ;התוא רובקל שקבמ דדובה
   .תודיחיה לש הדיחיה הנושלכ הלגתמ הרזחה .ותודידב תיצמת ,רויצה



 םצעכ הרדסה תררבתמ ,םיתמה ןמ התולעב ,זא ;התוא רובקל שקבמ דדובה
   .תודיחיה לש הדיחיה הנושלכ הלגתמ הרזחה .ותודידב תיצמת ,רויצה
 רבקל סנכיהל ידכ .תודיחיה תייסטנפ לש הדוסי איה הרדסה לש התואיצמ ,ךכ
 שדקל ,הדבל הרובקה תא םעפ דועו םעפ רובקל רייצה לע לטינ דימתלו תחא
 ותומד ,ושי לש ותייחתו ותומל םיזמרה :ומצעב אלמתמה רבקה לש ותוקיר תא
 םיאלממ םניא הלא לכ – םירויצה דחאב רבקה ךותב תילגנה ,תמה רייצה לש
 התרובק ,הרזחה לש התקחדה חוכב .ותוקיר לע םיגשגשמ אלא רבקה תא
 ,הדיחיו תחא םעפ )םעפ רחא םעפ( רוזחל רייצה לוכי ,תוומ ידימ ,הרובק ידימ
 תעצבמ וז הקחדהש םושמ תאזו .רייצל :םיתמה ןמ בושל זאו )בושו בוש( תומל
 היצרוגיפ-הדה – הדיחיה הרזחה לש התורשפא דוסיבש תיתרדסה הרזחה תא
 תעב הבו הרוגיפה לש התעפוה תא רשפאמה הנבמה ,הרוגיפה הנוכנ הילעש
 רבד לש ותמאל ךא ;ריחשמ זאו רייצמ דלפשריה ,הרואכל .דבה ןמ התוא רעבמ
 .םירייצמ םה ותואו ,דב םהל איה ;וללה םירויצה לש םעצמ איה הרחשהה
 .הייארה יאנתב ןיעה לע הסכמ ,תּוארה שרושבש ןורוויעה תא רייצמ דלפשריה
 םתדמתה לש םוידמל השענ ,ותפוג תא וכותמ דדש תמהש רבקכ ץרפנ ותומ
 וחוכבש םהיתותימ ףלא ףטשב םיתמ רבכ ,םייחה לש רבקמו שרושמ הרוקעה
 םתתימ לע אלא ורזחי אל תותימ ףלא םגש םלועֵמ םיתמ ,םלועל ותומי אל
 ,התונשיה לש חדוקה םושירה דבלמ םואמ הריזחמ הניאש הרזח ;הדיחיה
 ,תוומכ הדיחי ,שדחמ םעפ לכב ,הדדובה התעפוה םשל ףלאה םעפב התרזח
 .ותומכ תיתרדס
 לכב – ודיחי-ותומ לע– ומצע לע רוזחלו הרזחה תא קיחדהל חילצמ דלפשריה
 עבוט רויצה :הרוציי תנדס ידי לע בושו בוש תסרהנ וז הרזחש אלא ;שדחמ רויצ
 ןואסב עווג הדיחיו-תחאה הרזחה לש השחל ,ותוא אשונה דבה רוחשב
 ררחשמ ותומב :עבט חוככ דלפשריה לש וירויצב לעופ הזה סרהה .התקפה
 התוא רטופ אוה ותומדב ,תוומה לש ודוחיי תכאלממ הרזחה תא רייצה
 הריזחמ הניא הרזחה ,הֶּמָדת רשאב .וירחאלש םייביטרוגיפה םייחה תסנַרּפִמ
 ןמ התולעב ,התומדבו התרובק םע ןכ התושעבו ;המצע תא אלא םיתמה ןמ
 המצע תא םג הרידמ ךכו התומב וליפא תדחכמ איה ,וב החנ םרטב דוע רבקה
 לע אל וליפא ,והשמ לע תרזוח הניא בוש הרזחה ,הלא םיאנתב .הרזחה רדסמ
 הנהו ,הלש-התייווהב תשגנתמו הרזחה םולחמ הציקמ איה ,אברדא ;המצע
 ןיאו תחא ,םיתמה ןמ הבש הניאו התמ הניאש תודיחי :אפוג תודיחיה איה
 .המשב וליפא ,המשל וליפא הבישהל
 לש התירב טומיהב :הקעצה תא קינחהל רשפא יא רבכ ,םמצע םייחה הלא ןה
 ימ-יֵא לש ותודיחי לע תדקפומ איה ןיא בוש ,תוומה םעו יומידה םע הרזחה
 ותמיתח הלסלתסנ םימתחנה וירבק תיזזתבש רייצה ומכ .ותומ תא המדמה
 הרזחה תמלענ ,איה-התאובבמ וליפא הערפיהב ךכ ,רבקה ירוטיעב
 ידיחי ,ומצע תא עדוי וניא אוה הנהו ותוא תעצבמ ,םלועה לש ותוינומלאב
 םיווקו םירחשומ םינגו סוסיק יחישו םייח יווקו תופקר :ויתורזח תוכלמב
  .רבק יפ לע דעל תוגנעתמ םישנו םיטשפתמ םימתכו םימותי
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