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תוידרחל הקוסעתל הרשכהה תינכותב ולאש ?קט-ייה הז המ
גרבנירג לכימ תאמ

הדובע ואצמ הנדסב תופתתשמה26 ךותמ םישנ רשע

 ןיידעש ילש היעב תאז ,החונמ ידיגת"
 תא ינח תלאוש ,"?םינמוזמ יל ןיא
 הרשכהה תינכותב הלש הכירדמה
 לכ .תג תירקב תוידרחל תיתקוסעתה
 עוריאב רבודמ .תוכייחמ םישנה
 .םייעובשכ ינפל ךרענש הדירפה
 ,תוידרח םישנ20 לעמ תוסנכנ םוקמל
 דמעמהמ תושגרתמ ,תופי ,תוחפוטמ
 ילכ תגיצנ הארמל תוחונ-יא תושחו

 תוחנומ ןחלושה לע .תרושקתה
 .תינכותה תוחנמל ואיבהש תונתמה

 המולח תא םישגהל החילצה ינח
 שי .תוהמאל תואנדס קוושל הליחתהו
 תבייח איה ,תוטעומ תוקד קר הל
 לעו הרשכהה תינכותב הלביקש םילכה לע הדומ איהש ינפל אל לבא ,התיבה רוזחל
 ,תג תירקב" דידי" תתומע תלהנמ ,יליזרב-ןנוג הליה הפצרה לע .הל ונקהש ץמואה
 היווחה לע והשמ רמולו םימצעה דחא תא תחקל הכירצ תחא לכ .םיצפח תרזפמ
 .םינורחאה םישדוחה תעבראב ורבעש

םייעבט םימרק רוכמל

 ,הכירצ ינאש שמשה יפקשמ ולא" :תרמואו הפצרמ םייפקשמ המירמ )יודב םש( הנד
 ,קווישל קחשמה תא תלצנמ )יודב םש( לעי ."הדובע שפחל תובוחרב תכלוה ינאשכ
 םירצוימה םייעבט םימרק תריכמ לע החישה תא המדמו דיינ ןופלט המירמ איה
 המירמ )יודב םש( לט .דועייה הז תוריכמ- תויהל הצור אל רבכ איה תננג .רוזאב
 המ תא לבקלו" םינורחאה םישדוחב ילכ תויהל המצעל הנתנ דציכ תרפסמו סוכ
 ."יל ונתנש

 םע "דידי" לש תופתושב רצונ תוידרח םישנ26-ל תיתקוסעת תובלתשה טקיורפה
 םילכ הנקיש הקוסעתה םוחתב טקיורפ םייקל השקיב "דידי" ."רופיש" תרבח
 רצונ הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ ךרד .הדובעה קושל עיגהל תופתתשמל
 תואנדס הריבעמו שונא יבאשמ חותיפו הכרדה יתוריש הקינעמה ,"רופיש" םע רשק
 .םורדב תוידרחל ןושארה סרוקה חתפנ ךכ .ץראה לכב תיתקוסעת תולגוסמל

 תיארחא התיהש ,ןהד ירימ םע תופתושב ,טרבלג החונמ התחנה טקיורפה תא
-ןנוג ,תג תירקב "דידי" תלהנמ לש הלוהינ תחת תאז לכ .הצובקה תא הרציו קווישל
 ואצמ רשע ,םישנה26 ךותמ .הלדגו תכלוה תידרח הייסולכוא תג תירקב .יליזרב
 .תאז תושעל היצוויטומ תואלמ ראשה .הדובע

תיבב הדובע ושפיח

 ךותב הרג ינא לבא ,תיתדה תונויצהמ ינא" .תברוקמ השח ךא ,תידרח הניא ןהד
 םידרחה םינותיעב סרוקה תא ונמסריפ ןושארה בלשב .תג תירקב תידרחה הירקה
 שי .תידרחה הרבחב הנושה תוילטנמה תא ריכהל ךירצ .אל ימו המיאתמ ימ וניימו

 האיציב םיכמות אלש םירבג הברה שי .םיאתתש הדובע תביבס לש ,תועש לש ישוק

 תלהנמו הצובקה תא השביגש ,)ןימימ( ןהד ירימ
 עובשב ,יליזרב-ןנוג הליה ,תג תירקב דידי תתומע
םיידרחה םינותיעב ומסריפ סרוקה תא .רבעש

ירדא רומיל :םולצת
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 .הדובעל

 הרבחב םויה רדס ,ךכל ףסונב .הז םע דדומתהל תוחוכ ולביק םישנה הנדסב"
 ירחא םה ןהלש הרבחה ייח רקיע יכ רחואמ ןושיל תוכלוה םישנה .ךופה תידרחה
 תוחול לכ ,הדובע םיאצומשכ .תוצח דע תוחותפ תויונחה .ןושיל םיכלוה םידליהש
 ."םינתשמ םינמזה

 ושפיח תובר יכ הדבועה איה הדובע ואצמש םישנה ןיב םיטלובה םירבדה דחא
 המגמ ,ירימ ירבדל .הכירעו םוליצ דומלל הלחה ,לשמל ,ןהמ תחא .ןהיתבב הדובע
 תרכומ העפות איה ,םישנה תודדומתמ ןתאש תויעבהמ תוברל ןורתפ הווהמש ,תאז
 ךכ .םיתבהמ םידבועו םירבד םירכומש לבוקמ תידרחה הירקב" .תידרחה הרבחב
 הברה רתופ הז .הייפא ירצומ ישילשבו םידגב רחאב ,םילוטיט םירכומ ובש ןיינב שי

 ."תויעב

 ינשל םאו האושנ ,24 תב ,)יודב םש( לכימ הרפיס ,"ימוקמ ןותיע ךרד סרוקל יתעגה"
 ונעגה .רגסנ םוקמהו הריכזמ יתייה .תדבוע אל ינאש הנש רבכ" ,תג תירקמ םידלי
 ,'םישורד' תועדומל תוכחל אל יתוא ודמיל סרוקב .הדובע התיה אלו קרב ינבמ הפל
 תא ונל ולעה .רוכמל הז תאו תדחוימ ינא המב תעדל .דרשמל דרשממ תכלל אלא
 .ימצעה ךרעה

םייסנכמב אובל שרד

 םויב לבא ,הדובעל ולביק םעפ יתוא ,המגודל .ינוליחה רזגמהמ תוגייתסה שי ונלצא"
 אלש ול יתרמא .תיאצח םע הדובעל םיאב אל ולצאש יל רמא ילש קיסעמה ,ןושארה
 ."יתוא רטיפ אוה זאו םייסנכמ םע ךלא

 םלועב יכ הדבועה לע םירבדמ ונחנא" .הרשכהה תינכות ירקיע תא הריהבמ טרבלג
 שי הזה ןוחטיבה רסוחל .ךכל לגרתהל שיו ונתשה םיקוושה וב םייח ונאש יברעמה
 .ןמזה לכ ,םמצע תא חיכוהל ידכ תולוכי םיחתפמ םידבוע ,המגודל ,תונורתי הברה
 ."םמצע תא רוכמל דומלל םיכירצ םישנא

 תומוקמל זכרמהמ תורשקתמ ,ןהלש םייחה תורוק תא דחי םישנה תובתוכ סרוקב
 תחא לכ לש בצקל םאתומו דומצ אוה יווילה .ןויארל דע ןתוא םיוולמ םיתעלו הדובע
 ,"םירבד ותא תונבלו תחא לכ לש חוכה תא תוהזל אוה ןויערה" .ץחל אלל ,תחאו

 .ןהיתבמ תיאמצע הדובע ורחב השעמל םישנה ןמ תוברש הרק ךכ .טרבלג תרמוא

 תכלל אל תדדועמ איה ךכ םשל .יתייעב וניה םויכ הדובעה קוש יכ הדומ טרבלג
 לש שגרב תאז םע ,ןתדובע תא אוצמל דבל וכליי םישנש אלא ,םדא תורבחל
 םע דדומתהל םישנא הרישכמ איהש תמחנתמ איה ,תוביציה-יאו בצקה םע המלשה
 התצר הליחתב ןיסנוקסיו תינכות םע תורהצומה תורטמה ןוימד לשב .ולא םינייפאמ
 .תאז תושעלמ הענמנ תרוקיבה בקע ךא ,טקיורפב בלתשהל

 תושעל םתוא חירכהל אל ,םהל םיאתמה םוחתב בלתשהל םישנאל רוזעל ךירצ"
 ,םייתניב .הנייצ ,"דובעל והשימ חירכהל רשפא-יא חוכב .םייטנוולר אל םהש םירבד
 ,הדובעה קושב תובלתשהב ןהיתוחלצה תא וגיצהש םישנה דצל ,הדירפה ברעב
 היניע .תחא תרמוא ,"תג תירקב הדובע ןיא ,השענ המ לבא" .ששח תועיבמ תורחא
 םישנ קיסעי קט-ייה לעפמש תורשפא לע תרפסמ איהו תוקרוב יליזרב-ןנוג לש
םה המ" .תחא תלאוש ,"?קט-ייה הז המ" .תושגרתהב תופחסנ ןלוכ .םוקמב תוידרח
 ךל חיטבמ והשימ" :תקחוצ תישילשו ,תרחא השא תצרפתמ "?תודובע םיחיטבמ
 ."םשה תרזעב קר ,םייחו הדובע" ,הל תרמוא איה "?םייח
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