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ןושלה דעוב בולוקוס תבסמ
תבסמ 'ןדע" ןולמ ימלואב הבדענ .הכונח לש ינש ליל .תבש יאצומב

םירפוסה ןקזו תינויצה תורדתסהה אישנ דובכל תירבעה ןושלה דעו
ןושלה דעו ירבח ובסה םיכורע תונחלוש דיל .בולוקוס םוחנ 'ה םידבעה
הכרב ירבדב הכסמה תא חתפ .םילשוריב 'תירבעה ןושלה ינומא" ירבחו
:ןילי דוד 'ה דעוה אישנ בושחה חרואל

ריבא תא ותדובע זכרמב לבקל דבכתמ תירבעה ןושלה דעו" •-
.ןושלה דעול שדח וניא בולוקוס םוחנ 'ה ?תידוהיה תונכוסה אישנ 'ונירפוס
רבחכ ותדובעב ףתתשהל והנימזהו ןושלה דעו וילא הנפ הנש  20ינפל דוע
תדובע .קיתו רבחל דימת ובשח דעוה לבא ,השק היה רבדה ,ל"וחב בשויה

התיה ןושלהש ןמז לכ .הצוחנ רתויו רתוי םינשה ךשמב התשענ דעוה
הדובעב תוציחנ השגדוה אל ,םיליכשמ לש רובד ןושל קד השמשו הילותחב

הרבחה ןושלל ,םינומה ןושלל התיה ןושלה ,הנתשנ בצמה לבא •תצמואמ
תירבעה הטיסרבינואה דעו םידליה ינגמ( דפסה יתב ןושל ,השדחה תירבעה
,המלש יתלב ןיידע איה וננושל ).עבטה יעדמו חודה יעדמ ,היתוקלחמ לכל
לכ וחתפתה ןהבש ,הנש םיפלא הב ושמתשה אלש ןושל .וילאמ ןבומ רבדהו
.ילולמה הרצוא לש תידוסי המלשהל הקוקז ,הקינכטהו עבטהו םייחה יפנע

תודעו :תיתטיש ךרדב ןושלה תומיגפ תא םילשמו ךלוה ןושלה דעו
,םינולמה דבלמ .עוצקמ לכל םיחנומ תעיבקב תיחרוט םיחמומו םינשלב לש

ןולמ וישכע ספדנ ,הגרדהב םימסרפתמו םיכלוההו דעוה ידיב םינכומה
,ליז איזמ .מ .א ריד חונמה ,ואישנו ןושלה דעו יקיתומ דחא לש ונובזעמ
תומיגפ תא תרכנ ,דדמב םילשהל אבהו האופרהו עבטה יעדמ תא ףיקמה
.עוצקמה

,רתויב תוטושפה םילמה תא םידסח ונאש שיו ,וננושל יכרצ םיבורמ
לש םיניסטה תורצואה תא ףושחל לכונ תפתושמ הריצי תלועפ ידי לע קד
.םיברה ןינק םתושעלו וננושל

דחא הפ טילחה ןושלה דעו יכ ,הז דמעמב םכל עידוהל ינא חמש
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טא .דעוה לש דבכנ דבחל בולוקוס םוחנ תא רוחבל

מע דובעיו ץראב ביבחה ונחרוא עקתשי םחבש םימיה
.הלולכשלו ןושלה

מ בולוקוס םוחנ דמ יכ ,הדבועה תא ןייצל וגא םיחמש

ויצה תורדתטהה לש ןוילעה דסימה ןיב ימינפ רשק

ויצה םיסרגנוקה תבישי תא להנל דיקפתה לטוה וילע

שלה היהת ותואישנ ימיב יכ ,םיוקמ ונאו ,תירבעה
.םיםרגנוקב

םיניוצמה ןונגסה ילעבמ דחאכ ונלכל בולוקוס עודי

שר תואלמ תובית ןודנולב ותיבב יתיאר .תירבעה ןושלה

ח רשא םישתה םג ןכו תורפסה ןמ ץבקו ףסאש םילמ

אוה ותנכהב רשא לודגה ןולמה םוסרפל םיפצמ ונאו

ה תולאשב תודדוב תודעה םיארוקה רובצ ינפל איבה

ה חוד לש הקומע הסיפתו בר ןינע

םיסנה לע רבדל ונא םיברמ הכונח לש הז עובשב

ה ,תינידמה ונתדובעב ססונתהל הז שיאב הלגתנ דשא

שמי ,היחי .ונכיתב סנה לעב תא תוארל ונא םיחמש

פסב ,תוינידמב ותדובע לע דוקשיו םימי ךיראי ,ךרובמה

קילאיב •נ •ח

ךרע תא בולוקוט םוחנ דמל ריבסהל םיכירצ ונא ןיא
םלש םע רוציל ונשפנ תא שי םאש ,ונומכ עדוי אוה

תבוח ירה ,ץראב ונייחל היסומלרדנא סינכהל םיצור

אמ ץראל םיאב ונא .תימואלה וננושל ,ונלכל תפתושמ

ונושל ןחלושמ םירוריפ לש טקל ולימרתב ומע איכמ

יפת"דל ןינבה לכ ףוס .ץרא הנבת אל וז תונצבק דוסי

ג והזו ,ונתלועפ לכ תא דחאמו דכלמה ינחורה טלמה

נ הז טלמ ילב .יוב וינוב ולמע אוש תיב הנבי אל 'ה
דבלב ץראה הכ .רדעל היהנ ונא ,וניתחת לופי דשא
.ונתוא

לש היצנדנטה םימיא ונילע הליטמ ונמע תודלותב םילכתסמ ונאשכ

םידוהיה ובשי ,לשמל ,חרזמה תוצראב .תונוש תופוקתב היוצמה דורפה
ויה םהו ,תובברל עיגה םרפסמ ,םיימונוטבא םייח ויח ,ןוחטבו הולשב
תולהקה ולצפתנו ודדופתנ תינושל תודחא רסוחמ לבא .םהינכש לע םידבוכמ
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נ אל םא ,ץראב ונל יופצ .דמ עדוי ימו .ןוימטל ודדיו
.תירבעה ןושלה לש חודה

ל שי .ץראב וננושל תא טילשתש הפיקת די הצוחנ
תא בכעלו רמשמה לע דומעל ידכ ,םיירובצה תוחוכה

אה לש ךילהתל ףקות לכב דגנתהל שי רקיעב .תורזה

ה וניתודסומב וליפאו הרבחב םיעודי םיגוחב הנידמ תכמל

ןמ וקונ אל הטיסרבינואה ירומ םגו תידוהיה תונכוסה

םירכנתמ ,תיעדמ וא תינידמ הדובעב םיקוסעה ,םישנא

תורמ תא םהילע לבקלו התוא דומלל םיצמאתמ םניאו

נל 'םורפכ ,הבר הדיקשב התוא ודמלש וא תירבע םיעדויה
.הטיסרבינואה תא

ر תירבעה ןושלה ןעמל תיאנק הלועפל ורסמתיש םישנאל םיכירצ ונא

אלא ,םיבידנ יחתפ לע קופדל חרכהה ןמ ןושלה דעו תא ררחשנש ךירצ
.ץראב םייתוברתה ונייח זכרמב ודימעהל

ןושלה יברצל םינשה לב ךשמב הרכנתה תינויצה תורדתסהה םג
סרגנוקה ידימ לבקל דעוה ינקסע וחילצה הברה חור תעיגי ירחא .תירבעה

הקחמ הנש רובעכ לבא ,הנשל י"אל  250לש ביצקת ו"טה ינויצה
.תוריל םישש לש ךס ונממ ונלצה ישוקבו הזה ביצקתה תא תונכוסה
םייח תלאש הליבשב איה ןישלה דעוב הכימתה יכ ,הניבה אל תורדתסהה

שארב םוקמ סופתל הכירצ תירבעה ןושלה התלעמ דוה יכו דובכ תלאשו

ורכז ؛םיאנומשחה ןונגסב םהל ארקנ הלא הכונח ימיב .ימואלה ביצקתה
!הפרחה תא

רשא םילושכמה לע ןישלה דעו רבגתה ללכה ןמ תאצוי תוצמאתהב

תא דעוה ביחרה ןהבש .תונורחאה םינשה ךשמב .ותדובע ךרדב ומק
עדמב ,הישעתבו תואלקחב םיחנומו םילמ ףלא -15מ הלעמל עבק ותלועפ
.תחפוקמה ותוכז תא עובתל ךישממ אוהו .תונמאבו

הנולת ךל םישיגמ ונא ؛הלא לכ תא ןיביש בולוקיסכ אישנ ונל ימו
סחיה לע דיעמה ,בצמה חא ןקתל ךתוא םישקבמ ונאו תירבעה ןושלה םשב

ילעפמ לכ לא םא יב ,דבלב תירבעה ןושלה לא אל תוגיהנמה לש שיבמה
ןינבה ינבא ןיבל תסנכהו תעפשה התא יב ,תורעל ונל רבדה היהו ,ונחובדת
.וצדאב בשויה םעל תחא חור רוציל העייסו ינחורה טלמה תא
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בולוהוס םוחנ
עקרקה לע .וגלש 'זעוב"הו יןיכי,ה פ,ד ןושלהו עקרקה

בותה יוטב םג אלא ,טלמה קר אל איה ןושלהו ,ונדיתע

ל הזה רצואה לע לוהב יתייה תיגווצה תורדתסהל יתסינכל

ב רבכ יכ ,ינא רכוז .רבדמב ארוק לוק היה ילוק לבא

בל וניניב רבדל ,תודדוב םילבש ,הלוגס ידיהי ופסאנ

א .םינתוחמה גהנמ תא יל ריכזמ ,דזה גהנמה יכ ,יתרמא

ארפרפ םילכוא ,תיוז ןרקל הלוגס ידיחי םיפסאתמ תיללכה

נאמ אוהש המודמכ ,דז שיא זא היה וניניב .םיבושחה
ותואב ול יתארקו .ול ןבומ ,דיה אלש ,ירבעה רובדה
דמלו יתצעב עמשש ,רמאו ינשגפ תובר םינש ידחא

גב יזכרמה ןותעה דסונ .ןמזה ךשמב םירבדה וחתפתנ

תב וסהיתה םהילאו ,ץוחה ןמ םישנא העונתה לא ופרטצנש

לצרהל יתוריעה .שידיאב הפסוה םג הדסונ ןמז רחאל

רוצ ואד אל ,דלוכעהה תניחבמ לבא ,תירבעב ןותע

•םינטק םיגוחב תירבעה תמחלמ תא יתמחל ןמזה לכ

ש תימשר ןושלכ תירבעה תא גיהנהל יתעצה גרובמה

היה ,תוהמת םיניע יב ץענ תונושארה תורושה ןמ דחא

א ןיבי אל ,לעופה דעוב וא סרגנוקב תירבע רבדנ םא

יצה סרגנוקה יעבר תשלש ילוא •םירבדה ונוש ןורחאה

כ טעמכ תירבע םיניבמ לודגה לעופה דעוה ירבחו ,תירבע

יתלעותה הפקשהה ןיב תודגנתה ןיידע תמייק לבא ,רבדב

בדמ סרגנוקה היה ול יכ ,ינא רעשמ .תימינפה הרכהה

םינוחה תא ברקלו ונתעפשה הא ביחרהל םילוכי ונייה

גוחב םירוגס םיראשנ ונייה םלוא ,הנגפה ,םשה שודק

דיש םעה תא דמלל ךירצ .רפסה תיבל ןיגעה לכ המוד

תירבע םיעדוי םניא ןיידעש הלא יפלכ תונלבס הצוחנ

שמ לש תומכה תא ןיטקהל הלולע התיה תמצמוצמ תונדפק

אז תואדל רשפא .לוזלזל וא תעדה חסיהל רבדה תא
ןושלה תדירי  -ץוחה ימ םימרוג '.דו'זאמ סרופ ,ךותמ

צפהל ונל ועייסש םה  -תונטקה תויכלמה תונושל יוברו

מ ינניאו ,בוט תויהלמ קוחר ןיידע לבא ,בטוה בצמה

ל לדתשא יכ ,יעבט היה תואישנה תא ילע יתלבקשכ

ר •התוברתו תירבעה ןושלה לא סחיה תחבשהל ימשר
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פוקתמ תוכנל שי לבא .תינויצה תורדתסהה

תל ימעפ ךרדל םושל סונא יתייה םהבש

ןווכב לועפל יתלוכי

ע לטומ ןבאכ יכ ,יל ןימאהל םילוכי םתא

צוה קילאיב .נ .ח .יבוח תא יתמייק אל יכ

דומעת לארשי ץראש 'או,ד רבדה רקיע .ובל

תירבעה הטיסרבינואב יכ ,יעמשב באכמ

תירבע םא 'יכ ,הטיסרבינוא אל ונליבשב

ס ותויהב דוע ותוא יתרכה .יודנל יפורטה לע

.ןימאה אל ,קפקפ ,עומשמ דלס תונויצה

נואה תחיתפ .הכז אל אוה לכא ,בטומל רזוח

לבא ,ץראב דאשהל הצר אוה .קזח םשור

ש תנומש תירבע דמלו רבדב ךלמנ ,הינמרגל

•השק הז .דוסיפורפ לכ תושעל ךירצ היה

ה ידה השק אוהש םושמ

שלה דעול ותיחפהו וכלהש רבדה םג ריפחמ

א .ףסכ תלאש הז ןיא .סרגנוקה ידי לע

בא ,רבדה תא ןקתמו רזוג יתייה ינילוסומ

לע ףא •הב דומעל םילוכי רובצה בור

אל יכ ,עדויו ריכמ ינא .תויהדבו םיצוריתב

ועט לבא .הלוגב אלו ןאכ אל הל יוארה
יאש תומוקמב יב ,יתחכונ יתועיסנ תעשב

יצפהו םידבע םיגוה וחמצ תירבעב תולהק

להק לשו תירבע יעמוש תולהק לש םידחוימ

לא ,םיליכשמה ידירשמ ,םיינע םבורב םה

שח םהש וא ,ותמ םימדוקה םיארוקה .רבעמה

התוא םיעדוי םניאו השדחה תירבעה תא

ןונגסל בושנו תינרוחא לנלגה תא ריזחנש

א "תבשל תבשמ ,םינוטיליפה ,שדחה רודה
םיפילגוריהכ םהיניעב

יו ,ןושלל תדחוימ תואנק וז העשב הצוחנ

הזל המוד בצמב ,םירחא םימע םישועש המב

מוע היהש ,דיעה ינינעל החמומ ןקז היה

איחהל העונתה םש הליחתהשכ .ינוריעה
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רטפתהל טילחה ןכלו 'תיתפרצ קר רבדל עדי אוה .הכובמג

והכל רזחו תידנמלפ רבדל םיתמב דמל אוה .םינש יתש

ה וניתודסומ לכב תימשר ןושלכ תירבעה ןושלה תא גיהנהל

םק היה זאו 'תירבע םיעדוי םניאש םישנאב רוחבל אלו

טשפתהל תעש יפל קיפסה ירבעה רובדה .תירבע עדויה

נו ,טשפתה אל ירבעה דפסה לבא ,תושדחה תונושלה תולעב
.ןפוד תאצוי איה

כומ ינא הזלו ףאוש ינא הזל  -ן תורפסהו ןושלה תנקת

רשי ץראב םיניגעה לכ יכ ,םכל דיגהל ינא ךירצ םולכ

תלחנ תינידמ הניחבמ םג ?תירבעה ןושלה לש התודחאב

רטסינימל יתחכוהש דחאל קד ,תפרצ תלשממ םע ןתמבו

ל דמא אוה .היח ןושל ונל שיש

ושלב רתוי םירבדמ םתא ןיא לבא ,ך"'נת םכל שי -

הנמל תירבעב םירועש תתלו דמלמל תויהל ךירצ יתייהו

נידמה ונתוכזב ריכהש דע תפרצ לש

ע היה המכ דע ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ,גשומ םכל ןיא

םג .ונמע לכ יפב תמאב היח וננושל ,דתיה ול ,םעה לש

הברה םילקלקמ ונמצעב ונא לבא .ןמא וחרכ לעב הנוע

מלדפ לכבו םינפב םיכוסכס וררועתנ טדנמב וננושל תרכהל

שפא ונתנ הז ידי לעו ,שידיאל תימואל תוכז ושרדו ונידגנתמ

תחאכ תונושלה יתש תוכז תא חפקל

מעיש ךירצ .האופרל תמדוקה הזונגאידה לע דומעל םיכיוצ

לכ לע וחמיו ,לארשי ץראב דוחיב ,ורתוי אלש םיאנק

עה ןושלה לע ןגמ תמחלמ תאצל הכירצ ןאכמ .לוזלז לכ

.ןורטאיתהו ןותעה לע ,ירבעה

כ איה ביבא-לת .ונתלועפב הבר תומדקתה ,קפס ילב ,שי

ה תירבע םירבדמ םתוא עומשל םדוק יתללפ אלש םישנא

קמעה .םילעופה תא חבשל ריכזהל ךירצ ינא .םילושכמה

ידי .היוארה תואנקב תיתוברתה ותלועפ תא גהונ אוהו
.תיצולחה הרשכהה תדובעב

ח לעפמ אוה ןושלה דעוש ,יתמכסהל םתא םיקוקז םולכ

מה אלש םתישע הפיו ,תינושל הימדקא לש ןיערג אוה
ןורשכב םיניוזמ הבושחה הדובעל םתשגנשו תאזכ הימדקא
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מוצמה םיעצמאה םתואב איצוהל םכדיב הלע דציכ ,ינא

ינא םג .היההתידבעה ןושלל הנפ ינבא םהש םינולמ

וח יננה ורובחב קוסע ינאש ןולמה תא .ןושלה תריקחל

סעל דיחיל רוסא ילמרונ בצמב .הלחתה קד יהוז םנמא

בשב ,םוי לכב וז יתדובעב קסוע ינא .ןויסנו העצה ,המדקה

עט רמוחהו תובר תואצוהב הכורכ הזכ ןולמ תאצוה .ךרדב
.תונוש

ינא דמוע ,םינותנ ונא ובש השקה בצמהו םלועב ררושה רבשמה ףרה
הפוקתב שידקהל תוביחתה לש הרוצ לכב בייחתמו ,יתחטבה ירבד לע ףקות לכב

תמשו האגתמ ינא .ןושלה דעוו תירבעה ןושלה יכרצל יחכ תא האבה
.דעוה רבחל יב םתרחבו יתוא םתדבכש
םה ילש זכרמהו רוקמה ,ינושלה דוחיה תא בכעמ וניא תונושלה יובד

תירבעב םלוה ינא .תיזעולל תירבעה ינושל תא םגרתמ ינא ,תירבעה דימת
.תרצוי הביבסב תירבע יתונויער תא אטבל תלוכיל המש ינאו ,תירבע בשוחו

רכוי ןושלה דעו קוסע ובש לודגה לעפמהו םוי אובי יכ ,חוטב יבא
ךדע תא םג וריכי ןכ ,עקרקה ךרע תא דבכ וריכהש ומכ .המואה לכ ידי לע

םעה .תירבע הלכשהב איה הרושק ןכש .השק רתוי איהש הרכה ,ןישלה
,ועדיו וריכי ,עקרקל םיקוקז ונא ומשל דשא ,ימואלה ןוהה תנבה ידיל עיגי
םימוגרת יכ ,תירבעה ןושלה תדמוע הבשחמה רצואו ימואלה ןוהה שארב יכ
.ונתוהמ תא םישילחמו םיפייזמ

קובה ךיתמ אל ךא ,ןיתמהלו לובסל ךירצ ואובי אוב הזה רבדה
רצוי וניניב .םכתדובעב ףתתשא ינא םנ .םישעמ ךשמה ךותמ אלא ,םידי
תדובעב ףתתשהל ינא הצור .הדובע לש רשק אלא ,דובכ לש רשק אל ,רשק

תרוסנ קד ןה ןורחאה ןמזב יתמסרפש תוינשלבה יתומישד .ןושלה דעו
.יתדובע ןחלושמ

דפוסה תולבס ,םידפוסו םימכח ידימלת לש םרעצב ,םכרעצב ינא עדוי
.תימואל הירורעש יהוז .הפרחמ רתוי ןה ירבעה
,םייאשחה םימחולה לע הנמנ ינא .ילש יס-סכתב ,דחי םכתא םחלא ינא

םכל הדומ ינא .דובעל חוכ יל היהיש ןמז לכ ,יתמחלמב דימתא ינא לבא
לש תואכ אלא ,דובכו םוסדפ םשל אל הלעמה ראות תא לבקמו בל ברקמ
רשא לכב םכל עייסלו יל שיש המ םכל רוסמל הצור ינא .תפתושמ הדובע
.רזועו לעופ רבח לש ראותה תא ןוצרב לבקמ ינאו .לכוא

