
/ םיעגר המכ" תבתוכ איה "םינמזה רוזחמב" רישב .ףולחה 

/ .חצנ וב שי / םוקיה לכ וב שי // ,דסח לש עגרב שי 

היה ןמזה" :הפיסומ איה "ןמזה" רישבו ".ףלח רבכש לבח 

// ,יתסגנו יתסגנ // ,רונתהמ האצי קרש / המח הייגוע ומכ 

".ידי ףכב ורתונ אל / םירוריפ וליפאו 

תלוכיה יאו םייחהו ןמזה ףולח לע רעצה לומ לבא 

רבעמ םלועה ,ןוילעה םלועה לש ומויק תעידי הנשי ,םתוצמל 

ירישמ הברהב ףקשנ הז םלוע .תואיצמה לש ףולחה ינפל 

אל יכ דיעמה ",בוקעי םלוס" רישב ומכ ,באכב םיתעל ,רפסה 

ומכ רומוהב םיתיעל ,םינוילעה תומלועה לא תולעל הקיפסה 

ןמזב םינוילעה תומלועב תוהשה לע רבדמה ",הלאשמ" רישב 

",םיבכוכה" רישב ומכ ,ההימכהו יפויה אולמב םיתיעלו ,םולחה 

/ םיה ינוסוס ועדי המ" :רפסב םיפיה םירישה ןמ אוה יניעבש 

אל תוצאהש / בהזה יגיגד ועדי המ / ?ועדי אל םיה תונשושש 

תומש תא / דחא םויב ודמלו / תודגאב ונימאה םה / ?ועדי 

םיפאושה םייחה ירוצי לש היצולובא לע ריש והז ".םיבכוכה 

ינוסוס ןיב לדבהה .םלענה לא ,םינוילעה תומלועה לא םיהמכו 

הנומאה חוכ אוה תוצאהו םיה תונשוש ןיבל בהזה יגיגדו םיה 

ההימכהו הנומאה תוכזב .םיבכוכה לא ,הלעמ עיגהל ההימכהו 

םיבכרומו םיעעונתמ םירוציל םיה יגיגדו ינוסוס וכפה וללה 

.םיה תיעקרקל תוקובד ורתונש ,תוצאהו תונשושה ןמ רתוי 

תוכזבש .ויארוקל רסומ הזה רפסהש המ םג הזש ,יל המדנו 

םג הכזנ םהילא עיגהל ההימכהו םינוילעה תומלועב הנומאה 

■ .ותוחתפתהב ונתיאמ דחא לכ 

דלפנייש ןליא דלפנייש ןליא 

תיעיברה לחר 

,רדמ לחר תאמ "המדאה תריש" לע 

2013 ,הפי תורפסל ארפוש תאצוה 

הרישה .סנ לש גוס איה ,ןמז לכב ,תררושמ לש התחימ 

לש ןתחימצ הדדוע אל םיעבשה תונש דע תירבעה 

תורפסה תפמ לא תוררושמ לש שדח רוד הלע זאו ,תוררושמ 

ומכ תררושמ לש היוליג ,ןכל .לילכ התוא הנישו תירבעה 

הכורא הריירק השמימו םיאצאצ הדימעה רבכש ,רדמ לחר 

.םנ ירובעב אוה ,הרומכ 

רדמ לחר לש התריש 

,תקפואמ הריש איה 

הלגנ הקופיא רקיעש 

יפלכ הב תרבודה תדמעב 

,תננובתמ הדמע .עבטה 

הפיפכמ הניא םלועלש 

,היתושגרל עבטה תא 

.וילע תררתשמ הניא 

תשגרנ ,וב הטיבמ איה 

העפיה יאלמ וייוליגמ 

הניא ךא ,בואכמהו 
ילכל םתוא תכפוה 

.היתושגרל 

איה ,"ןופצה ילייא" ,רפסה תא חתופה רישב ,לשמל 

/ המידק הטעשב םהיריחנב םיפשור ןופצה ילייא" :תבתוכ 

קצב השל ינא // .גלשב םידבכומ םיצעמ ףסכומ ריוואהו 

הקיזחמ // ,ןיסמחה לבהל חותפה / חבטמה ןולח לומ הגועל 

ןיא בור יפ לע ןופצב ."םהילא רוהדל אלש יילגר תא קזח 

ןולחל דעבמ האור איהש הארמה .םילייא אלש יאדו ,גלש 

,ךופיהה ךרד לע הב רועינ אוהו ,דבלב הנוימדב יוצמ חבטמה 

.קצב תשילב הכורכה העיזהו ,ןיסמחה לומל םחונ לש גוסכ 

רוהדל אלש יילגר תא קזח הקיזחמ" ,תמייסמה הרושה לבא 

ץורפל ההימכה תא תאטבמ איה .תיעמשמ-בר איה ,"םהילא 

ןופצה לא ,השיתמה תיתיבה הכאלמה ןמ םגו ,ןיסמחה ךותמ 

קומע תועוטנ תרבודה ילגרש ,הריהבמ םג איה ;ןיימודמה 

הנממ רוהדל ההימכ השח איהש יפ לע ףאו ,הייח תואיצמב 

תבתוכ איה ,תאז םע :ןכ השוע איה ןיא ,ןופצה ילייא לא 

ונלצא רשקתמה 'רהד' לעופב תשמתשמ ,"םהילא רוהדל" 

תאצומ איה ,עמשמ .ןופצה ילייא םע אלא ,םדא ינב םע אל 

םה ,ןיסמחב התיבב העוטנ ,ןאכ איה .םניבל הניב תונויווש 

.ןופצה ילייא לש םתוהממ הב שי לבא ,ןופצב ,םש 

.הירישמ םיברב תילגנ עבטה לומל תקפואמה הדמעה 

/ םיציפמ םיננעה ינולחב ,ויתס" :"המדא" רישה ,לשמל 

תללוממ ינא // .לילג תמדא ינחלוש לע / ,ירוקרז דורו רוא 

".יפב תצצומו / - התב תלבוט / ,דחאב תזחוא / ,םיבגר 

איה .הנטק לבא ,תינשוח איה ,בגרה תציצמ ,תאזה הווחמה 

תא תלהומ ,יתיב הקשמב ,התב המדאה בגר תא תלהומ 

.ץוחה לא תרבודה תא האיצומ אל ,םינפב תיבב ץוחב עבטה 

הדורו יחל" :תבתוכ איה ובש ",רקוב דוע" רישב םג הרוק ךכ 

לוק / ,לטל הנורחא תונמדזה / ,שורבל תשוחנ עבצ / ,ןנעל 

תננובתמ תרבודה ,בוש ".תחדומ הלסא ימב / שגפנ רופיצ 

הלענ הלוגס יהוזו ,הישוח ברימב ויטרפל ותוא הווח ,םלועב 
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רבד לש ופוסב לבא ,טרפב םיררושמלו ללכב םדא ינבל 

הלוקל ,תיבה םינפל הזה רקובה לש םישוחה ימשר םיסנכתמ 

.תחדומ הלסא לש 

ץעה ןחלוש" :"ץעה תליפת" רישב שחרתמ המוד רבד 

תפטלמ שמש םירכוז ויתוחול / .לצ רוא גירס וילא לבקמ 

ןחלושה לעו ,ללפתמ הניגב ץעה // .רוא לא וגרתשהשכ / 

לא האב הכר םיפנע תליפת / ,תומצענו / םייניע תוחקפנ / 

,ללפתמכ ץעה תא האור ,עבטב תננובתמ איה בוש ".ירדח 

ץעה תעונת תא המדמ איה ןאכ .הרדח לא האב ותליפת זאו 

יומידה לבא .הרורב המדמכ התוחכונ .ללפתמל ותניכרו 

.תיבה םינפ לא ,המדמה לא םיגוסנו םיבש המודמהו 

תויווח ,עבטב תווצק ינש ההזמ םירישב תרבודהשכ םג 

דימת איה ,תולודגב תכלוה איה ןיא ,ןתמצועב וזל וז תודגונמ 

,תיטסילמינימה ,רתוי תתחפומה תורשפאב ןהיניבמ תרחוב 

שורב / העבגה הלעמב" :"שורב" רישב ,לשמל .תקפאתמה 

רועישב / עבטל הרומה ירויצב // הניפס ןרותכ הלע / ירבג 

תדדוחמ תוקרי העבגה שארב // .ץראה רודכ תוימומקע לע 

ילאפ למס ותוא ,שורבה ".ןטק עזג לע / תרגיח הבצינ / 

ירחא ותוטעמתהב הלגנ ,עבטל הרומה ירועישב הלגנה 

וידממל בש ,סולאפכ ,עגרל ,היה המדנש המ .רועישה 

תונעשנה ,תורגיח תודדוחמ תוקריכ ,םינטקומה ,םייעבטה 

,תויצרחה" :"רדא ףוס" רישב שחרתמ המוד רבד .ץע עזג לע 

ןלומו ",םינפל רשי בוהזה תא ךל תוזיתמ / ,תורוקז ,תופוקז 

,םימרוז םירודכ ,ןהיתוחרפת / ,תודבכו תואלמ" תוטישה תא 

."םישיבכ תודגל רגינ / בוהז בלח םיפטפטמ ,םיגלוז / 

תוטישה וליאו ,זיתמ ,רקדזמ ,ילאפ למס ןה תוינמחה 

בוהז בלח תוגלוז ,הרה השיאכ תודבכ ,תולוגע ,תוישנ ןה 

,קזוחהו זועה ינפ לע ןאכ ףדעומ ךורה ,בוש .םישיבכה לע 

איהש המב יטרפה המלוע תא בברעלמ תרהזנ תרבודהו 

,הימשר תא תכייאמ איה ,שורבה הרקמב ומכ .עבטב הלגמ 

.םתוא תקפאמו הניטקמ 

םיריש איבמ "םיעוגעג ןג" רפסב ינשה רישה קרפ 
םיריש ,עבטה תא ארובה לאל םיריש הלא ייניעב .בוהאל 

,השיאל םיריש םג ןמזב-ובו ,לאל התהימכ תא םיעיבמה 

ידה" :תבתוכ איה ",םיעוגעג ןג" רישב ,לשמל .הלעבל 

יתשח ןאכ ".ןגב ךלוק יתעמש בוש / .םלוק ואשנ ךימשב 

ררועמה ,הזה ןגה תא ארבש לאה ,לאב רבודמש רוריבב 

תמירע"כ תראתמ איהש ,םימותס םיעוגעג הלאכ תרבודב 

םג ךכ ".דדוב םיעוגעג ןגל הקיחרה / דדונ ןנעכ ,ייתובשחמ 

םיהולאש / וילשה תא ובהא לארשי ינב" :"הוואת" רישב 

םהיניש ןיב ,םברק לא דועו דוע והופסאו / ,םיימשמ חלש 

םיה ימ / .םימב אלמתמ רובה / ,ךרה לוחב ,םיה ףוחב // 

ןקורתמו / אלמנ / רובה ירצחב קר // .וברק לא ופסאיי 

,םתוא ןיזמ לאהש ,לארשי ינב ןיב ןאכ תרשוק איה ."תחאב 

רובה לא ,הילא םהינש תאו ,עבטב םימה רוזחמ ןיבל 

אלפנ ריש והז ,ירובעב .תחאב ןקורתמו אלמנה ,הרצחב 

רוב ?הריציה ךילהתב הרוק המ ,ירהש .הריציה השעמ לע 

השעמ םצעב ,תחאב ןקורתמ לבא ,טא טא אלמנ העדותה 

.הביתכה 

לש רושיאהו וילא התהימכ ,השיאל התבהא קמוע תא 

"הלילזה" ",ןסינ" ",םיה" םירישב לחר תאטבמ ,ול התבהא 

וינפ אולמב" :תורושב אב םאיש ,ייניעב ."תרניכ ףוח"בו 

תא יתעדי / ,ךידעצ תא ,יתיב תא יתעמש / ןסינ חרי לש 

עבטה לא ,תיבה לא קודה רשק ןאכ הרושק הבהאה ".ךתבהא 

,והז .התיב ךותמ עבטב ןנובתהל תרבודה לש התלוכי לאו 

שיא תבהאל תויהל לוכיש רתויב אלפנה רושיאה ,ייניעב 

ינא ?הזה ןטקה גולטקב ,ןאכ תרמוא איה המ ירהש .השיאו 

אקווד .םינפה תא בטיה וב םג תעמוש לבא ,עבטב ,ץוחב 

.ךתבהא תעימש תא תקזחמ ץוחב יתויה 

לש התחפשמב קסוע ",ףונ ,ןמז ,םוקמ" רישה קרפ 

רוריבב קוסע ,קרפה יורק ומש לעש ,ןושארה רישה .תרבודה 

איה ,"שרוש איצוהש ימ" .התיב ךותב תרבודה לש המוקמ 

ףוג / ,ףוג דלונ ,ףוג אצמ ףוג // .החפשמ אצמ" ,תבתוכ 

ירחא ,ןכא ".ופוג תא אצמי / םוקמ הנשמ // .התא ףוג ,ינא 

דדובל הצור התאש העש ,החפשמ תמקהו שרוש תאצוהש 

.ךמצע ךותב םוקמ תונשל ךילע ,םלועב םוקמ שדחמ ךמצעל 

קרו ."דיחיב ףוגו תוכימסב ףוג / יתייה ףוג ,ינא ףוג" יכ 

תיגוזה תוכימסה ךותב ,דחיה ךותב תדרפנה התואיצמ ךותמ 

חימצהל םג אלא ,שרוש איצוהל קר אל ןתינ ,תירוההו 

.םיראתמ הזה קרפה יריש לכש ומכ ,תוראפ 

ארק תחא השיא" :"םיה" רישב אב הזה קרפה לש ואיש 

ובג לע אשונ / .תרשמכ טקש ,עונכ אב אוהו / םיה תא הילא 

דעבמ היניע האשנ ברע תעל // .היירפ יצעו הרצח ,התיב תא 

תילטכ ףטוע ,לוחכ יספב ןבלה ףצקה / ,םיה הנהו הנולחל 

התדמע ,בוש ,הנה ."הירופיצ תא ,היירפ תא ,הרצח תא / 

לע תררתשמ איה ןיא .הלא םירישב תרבודה לש העובקה 

,אב אוהשכו ,הילא ותוא תנמזמ ,ותוא העיבשמ אלא ,עבטה 

ול תנתונ אלא ,ותארקל תאצוי וא וילא תטלמנ איה ןיא 

.הייח ךותב ,התיב ךותב ,הל םייקה ךותב הפטעל 

הקומעה ,תחכופמה התדמע תא ןאכ תאטבמ רדמ לחר 

,תרמוא איה .םאו אתבס םג איהש ,תררושמ לש הצימאהו 

תא יתיליג .םהילע רתווא אלו יתריש תאו יריש תא יתיליג 

.יתיב ךותמ וילע בותכלו עבטה לומ םוי םוי תבשל יתלוכי 

יל וחינה לבא ,יתריש ןעמל ייח תאו יתיב תא בוזעא אל 
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ןזאל הלוכי ינא וב דיחיה ןמזה ,ילש טקשהו הריציה ןמז תא 

.יתיבו ייח ,ימלוע ךותב ימוקמ תא שדחמ 

ינא ,תרמוא איה .ךפהל .תולודגב תכלהמ הניא וז הריש 

תדמוע ינא לבא .םייקה ךותב תבתוכו הווח ,תרמוא ילש תא 

ימלוע ךותמ ימלוע תא דיגהל יתוכז לע ,יתויטרפל יתוכז לע 

.ייח ךותבו 

עודמו ,היריש תאו לחר תא בהוא ךכ לכ ינאש הביסה וז 

תולחרה תרושל הפסוותה הלודגו תיתימא לחרש ,בשוח ינא 

,עלס-ןייטשבולב לחר ,וגופרומ לחר :תירבעה הרישה לש 

■ .רדמ לחר םג תעכו יפלח לחר 

ןוקתיו רתסא ןוקתיו רתסא 

עונמהמ תוצוצינ 

לש היריש רפס ךותמ רישב תוננובתה 

תאצוה ,"עובמהמ תוצוצינ" ןתנ הוח 

ימע 103 ,ד"עשת ,םילשורי ,תוא-רוצ 

תייכש אוה ,"עונמהמ תוצוצינ" ,ןתנ הווח לש הרפ 

םידחוימ הווח לש היריש - רבלמו וגלמ הדמח 

םתעונתש םיטשפומה הירויצ םירעשה ישארבו ,םנימב 

.הלעמ יפלכ תינחור 

ויתודוסו ויתואלפנ ,ויפוי לע תואתשה העיבמ הריציה 

שפנה תונעיה רפסב שי .םיהולא ארבש םוקיה לש 

םלועה ארוב לש הריבכה הריציה לש המסקל המשנהו 

תגנעמ המירז םירישה תולימב .הקיסומבו עבטב םלגתמה 

,לילחה :םינושה הילכ לע הקיסומה ילילצ יפנכב תממורמו 

תויסאלק תוילקיסומ תוריציב םירחא םילכו וליצהו רוניכה 

.תונחבומ 

השיגרה השפנ הילעש תרדהנה הבכרמה איה הקיסומה 

םיאלפומ תוזוחמ לא תרבחתמו תבכור תררושמה לש 

,ללפתמה ,הווקמה םדאה לש ומלועב יטסימה םויקה לש 

ודסח בוטב ןימאהל לדח וניא םלועלו ,םיתעל רסייתמה 

,אבה םלועבו הזה םלועב םדא ייח תועמשמבו ,לאה לש 

.םיינחורהו םייסיפה םייחה תוירוזחמב 

הווחו רוא לש םייפנכ תשרופכ השח ינא הירישב יארוקב 

תשוחתל םוקמ ץמש םירישב ןיא .םדא ייח םעט תועמשמ 

היתולימ תציחמב .םייחה ןמ שואיי וא םילבה לבה ,תולפת 

.תכשמתמ תישיא הליפתבכ שח ארוקה הירואיתו 

םלועמ תוחוקל ,השודק העבשה תולימכ םה םירישה 

ןירותסמהו עפשה ,רואה תוחוכ תא תומתורו תידוהיה הלבקה 

.תלחיימה םדאה תמשנ לש התורישל 
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רשוע תא טעמב שיחמהל ידכ רפסהמ דחא רישב ןנובתא 

.םירישה לכב הרושה תידוהי-תיטסימ-תינומאה היווחה 

היווחב םישגופ ונא רישה תא םיחתופה םיתבה ינשב 

:תיסאלק הריציל הנזאה לש היצאוטיסב ,דואמ תישיא 

הנידעה הניגנה תראותמ .ידלאוויו תאמ "ןמאנה העורה" 

.םיבהוא ןיב הקישנ תעשב ומכ תישגר הדוהת רצויה לילחב 

,■ןירב לילחב ןגנל 

.םיבהא תונתל ומכ 

,הדוהת 

.הבוהאל בהוא יתפשמ 

גשומ אוהש ,"ןמאנה העורה" ,הריציה םש רכזומ ןכ רחא 

יומיד םגו ,ןמאנ םע גיהנמל םיפוסיכל ,ך"נתב בושח ילובמיס 

ונא הז תיבב םלוא .קפס אלל ןמאנה ןוילעה גיהנמכ םיהולאל 

שרפתהל לוכי ןמאנה העורה .תיטרפ-תישיאה הרפסב ןיידע 

דסחו הבהא ירכב התוא ליבומה ,ותייערל ןמאנ בהוא רבגכ 

.הרוסחמ לכל גאודו 

עודי יתלב ןעמנ לע קפרתמ ידלאוויו לש ןמאנה העורה 

,וילע קפדתמו והשמל המכ אוה .לילחה ילילצ תעפשהב 

.ותבוהא לע ילוא 

העורה לש ותמשנ ,םיגונ וליצה ירתימ ילילצ תויה םושמ 

,םיגומנו םיכלוהה םינטק םיקלחל תקלחתמ ,תטרפנ ןמאנה 

ףרטצמ םהילא .היווחה תמצועמ םימעפתמ םה ךכ ידכ ךותו 

הרוסמ איה .ול הניזאמה לש הבל יבצקמ בצוקה ,ולבמ'צה 

ללכ לש היגרניסמ בכרומה ןמאנה העורה לש ודיב הלוכ 

המלש היווח ונינפל .ולבמיצהו וליצה ,לילחה לש :םילילצה 

תררושמה לע תינפוג-תישפנה התעפשהו הקיסומ לש 
.הלוכ-לכ הניזאמה 

ךלויול ןמאנה העורה 

'לילחה ילילצ עמש ךותמ קפרתמ 

וליצה ירתימ לע תטרפנ ותמשנ 

,םיגונ םיגונ 
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