
 תכירעבהרבחו תוברת ,תונמאל יאמצע ןיזגמ אוה בר ברע
 ,הל הצוחמו תשרב לעופ בר-ברע .רימא ןתנויו ןמלדיא ןנור
-בר חישב ךומתלו הב ןוידהו תונמאה תא םדקל הרטמב
 .ינויוושו יטסילרולפ ,יטרקומד ,יתוברת

שופיח רשק תריצי / תודוא
ברע-בר / רטלזוינל המשרה

קובסייפ דומע
רטיווט

English

ימוי יומידברע ברתורפס תריקסתוחומ תחירפארוק לוקלוז ןיי קר אלםיגולטקחטשהמתועדתונויארתושדח ,תועדוהתרוקיב

 אוה ינשהו ,וב בוט אלו בהוא אל ינאש רבד ,תונקסעה אוה דחאה :יתוא םיאילחמ םירבד ינש"
."תונורחאה םינשב תונמאה קושב הרקש המ
 י"ע תועמשומ ןהשכ ידמל תועיתפמ ,ןהילאמ תונבומכ ולבקתי םיבר לצאש ,ולא תורהצה יתש
 א"ת ןואיזומ תלהנהב רבחו םיקסע שיא ,ץראב םילודגה תונמאה ינפסאמ דחא– גבס ןורוד
 גבס ,ומיע השיגפה תליחתב רבכ תרסמנש הרהצהה חכונל הבג םירמ ינאשכ .תונמאל
 ידכ םהלש ףסכב שמתשהל וליחתה םינוקייטו םיכרגילוא לש הצובק תונורחאה םינשב :ריבסמ
 חסינ י'צאס סלרא'צש המ תא .שפנ לעוגל םרג ילצאש רבד קושב ורציו יתוברת ןאפ ץמאל
 דלוק-וס ידיב ילכל ךפה תונמאה םלועש– םינש5-6 ינפל רבכ שיגרהל יתלחתה הנורחאל
 רשק םוש םהל ןיאש ןיבת תוקד שמח םתיא בשת םאו תונפנופמ תודובע םיגיצמש םינפסא
 שיו ןוילמ20-ב לוהרוו ונק םה יכ םהלש תויתוברתב ץיוושהל םיצור םהש המ לכ .תונמאל
 לכהו רלוד ןוילמ20-ב הריצי ולש הרבחל תונקל הצור 'ץיבומרבא .ןוילימ30-ב ןשימוק םהל
 לוכסתב םיאצמנו שדוחה תא רוגסל םילגוסמ אל םינמא יפלא תורשע ליבקמבשכ ,והזו ןאפ
 םיכפוה תווצקה ינש דצמו הנש לכב הלוע םייחה תמר דחא דצמשכ סקודרפ הפ שי .יארונ
 םלועהו םירעפ הלאכ ויהיש ןכתי אל .הכפהמ היהת הפו הכפהמ רצוי הז .םיירשפא יתלב
."טוקשי

 ןיזגמ טקנםינמאה תאחמ ץורפ םע .ותוא ןיבהל רשפא .ןייארתהל גבס תא ענכשל לק היה אל
 וגפס טרפב גבסו ללכב ןואיזומה תלהנה ישנאו ,ןואיזומל סחיב הרורב הדמעב "בר ברע"
 תיתצובק הכורעת תחיתפ תובקעב העבקנ השיגפה .םירחא תומוקמבו רתאב הבר תרוקיב
 תונמדזה םג התיה וז םלוא ,"תונמאל םורופ ןועבג" שדחה ללחב גבס לש תונמאה ףסואמ
 .ינשה דצהמ םירבדה םיארנ דציכ ,האחמה ץורפ רחאל הנש יצחמ הלעמל ,הנושארל ןיבהל
.תונמאה םוחתב וירויסו ויתוטלחהמ תוברל הפתושה ,ידע ותייער םע השיגפל עיגה גבס
 ,ווהתהש םיבכוכו םיווהתמ םיבכוכ לש תונמא הברה הנוק התא םג הנותחתה הרושב
 ףסכה תא קוידב תגציימש תונמאב ךמות שדוחה תא םירמוג אלש םילארשי םינמא דצלו

 .דלוס התאש ןעוט התא ונממש הזה
 םיריחמהשכ םהלש תודובע תונקל יתלוכיו ,הלאכל וכפהש ינפל יתיהיזש םיבכוכ רבעב יתינק
 ישאקט לש תודובע ,ילניגקמ ןאיר היה אוהש ינפל ילניגקמ ןאיר תא יתיהיז .םיריבס ויה דוע
 יאול לש םיקיתל םיספדה תושעל ליחתה אוהש ינפל דוע םיכחוגמ םימוכסב יתינק ימאקירומ
 דבאמ ןמא יתמ ךמצע תא לאוש התא לבא ,רחסמתה לכה ,רדסב ,ףסכה דגנ ינאש אל .ןוטיו

.ומצע ךותמ איבמ תמאב אוהש והשמ תויהל קיספמ הז יתמ ,ולש תויטנתואה תא
 .םסרפתה אוהש ירחא הברה רלוד ףלא600-ב ץנוק ף'ג לש הדובע םג תינק
.רלוד ןוילימ3-ל ריחמה תא םואתפ ולעה םה יכ יתלטיבו יתינק
?הככ ץפוק ריחמ ךיא
 תא וריזחישו הזה קחשמב אל ינאש םהל יתרמא .טישלוב הז לבא רוצי תויולע הזש ורמא
 תוארל אקווד הצור ינא ."ץנוק ף'ג ול שי ,ואוו" ודיגיו התיבה ילא ואוביש ךירצ אל ינא .ףסכה
 יוכיס הל שיש תעדלו ,)א.י .הכורעתב הגיצמה תינאטסיקפ תינמא( אבאב המוה לש הדובע
 עברא ירחא ונאציו העש לש רוקיבל וידוטסל הילא ונאבש יאלוזא תיליע לש וא ,האלה ץופקל
."תועש
 ותוא תא קוידב רמא םדוקה רודה והומכ םינפסא לע ירה .י'צאס תא ריכזמ התאש קיחצמ
 עיגה וישכע זא .תונמאב עדיהו הבהאה אלו ,תימדתה ,םוסרפה ,רבדמ ףסכהש– רבדה
.לשיב אוהש המ לע םויה ןנולתמ י'צאסםצעבשכ ,םיעגפנש הלא םתאו קזח רתוי ןקחש
 .ןוקית לע רבדל ךירצש םויה ןיבמ אוה ילוא לבא ,תויועט ושענ ,ןוכנו סירביהב םיאטוח ונלוכ

 גוס איה היינקש בשוח ינא .םינש ךשמב יתינקש תילארשי תונמא הז ילש ףסואהמ זוחא70
 םה רכומו הנוק ינאש םירבדה כ"דבו תילארשי תונמא תדובע ףא טעמכ יתרכמ אל .הכימת לש
 ?התפתמ אל ינאש ךל דיגהל .םירבד דוע תונקל יל תרשפאמ הלש הריכמש תימואלניב תונמא
 רורבו םיפרוטמ םימוכסב רכמנ הז כ"חאו רלוד ףלא50-ב הדובע הנוק ינא .התפתמ םג ינא
 יל רמוא קר הזו הלוע יתינקש תודובע לש ןכרעש בהוא ינא .ןקדצ אל ינא ,הזמ הנהנ ינאש
.הבוט הריחב יתישעש
 ךרעה תחבשה ,היצלוקפסה .לעוג ךל םרוגש בצמה תא רציימ םג הזש ןיבמ התא לבא
.תונמאה םלועב קלח ךל ןיאש שיגרמ התא םויהש ךכל תיארחא וזה תוינמה תצרהו
 הככ יכ ,רקויב רוכמאו לוזב הנקאש אבה בכוכה תא שפחמ אלו טנלוקפס אל ינא לבא ןוכנ
 הז תויהל הצור אל ינא .ולגתה אל ןיידעש םירבד שפחמו רקוחש ימכ ילש תוהזה תא דבאא

תמוסרפ

האירק תוצלמהו םיצויצ

 םיסחיב קר תקסוע הניא "תינגרמ"- ןוטלש ןוא
 םג אלא ,םיילמסה םהירשקהו םייאבצ-םייחרזא

וזה תרגסמב תונמאה תאלממש דיקפתב .  
rav.com/archives/24699-erev

Erev Rav Magazine
ErevRavMagazine@

Police battle Art Basel 'favela cafe' 
occupation / Art Review 

…artreview.com/news/art_basel

Erev Rav Magazine
ErevRavMagazine@

 תינכותה שארב דומעל הרחבנ ןמדירפ תאיל ר"ד
 תויונמאה לש הירואיתו תוינידמב ינש ראותל

לאלצבב rav.com/archives/24694-erev

Erev Rav Magazine
ErevRavMagazine@

Expand

 בריסש סייטה תובקעב אצוי ירתעז םרכא ןמאה
ץראה- ץיצפהל …haaretz.co.il/gallery/art/1.

Erev Rav Magazine
ErevRavMagazine@

 תא שבוכ לפאה יטירבה םסקההיצנווב הלנאיבה

Erev Rav Magazine
ErevRavMagazine@
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Tweets

Tweet to @ErevRavMagazine

:בר ברע לש רטלזיונה
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.רלוד ןוילימ30-ב הריצי הנוקו דיה תא םירמש
?הזה םוכסה תא ךל ןיאש ללגב
 תויהל ךירצ אל וליפא ינאו רבדמ םיק'צה סקנפ םא .הזה ךרוצה תא שיגרמ אל ינאש ללגב
 תוחוקל רובע הנוק ןאיזוגג יראלש ומכ יליבשב הנקיש והשימ חולשל רשפא .םייק אל ינא ,םש
.לעפתהל םיאב םלוכו תיב הזיאב לייטקוק םישוע זאו

)ינש ילט :םוליצ( גבס ןורוד

 ,מ"עבORS תרבחו גבס ןורוד ףסואמ תיתצובק הכורעת– "םימיה תירחא רבעל םיציאמ"
 ןורוד ףסואמ תוכורעת יתש– "הפישח" רחאל םינש12-ו "תונקורתה" רחאל םינש4 תגצומ
 תיחכונה הכורעתה תא .ןרוג ילינו אירול היא י"ע ורצאנו א"ת ןואיזומב ותעשב וגצוהש גבס
 הלאשל הבושתב .תוריצי1200 ללוכה ףסואה גולטקמ תודובעה תא הרחבש ,סחי לט הרצא
 הנוע התמדוק תא ןהו תיחכונה הכורעתה תא ןה תנייפאמש הספילקופאה תשוחת רוקמ לע
 הכורעתה וזש יל ורמא" םלוא ,התדובעב ברעתה אל אוהו תרצואה לש הזתה םנמא וזש גבס
 תשוחת .ילש ןוויכה תא בוט הניבמ לטש הארנכו ףסואהמ הרצאנש "תינורוד יכה"
 יתרבחה קדצה רסוחל רושק הז .9/11 זאמ דחוימב ,יתוא הוולמ תמאב תויטפילקופאה
 תונמאה םלועב הז תא האור ינא .תוירחא רסחו תולובג רסח ןדיעב םייח ונחנאש הדבועלו
."תויצרופורפמ ירמגל ואצי םירבדה .לעופ ינא םהינשבש ,הלכלכה םלועבו

 הלדוגב היינשה םדאה חוכ תרבח שארב דמועש רישע םדאכ ,ךלש ירוביצה יומידה
 .הפ אטבתמ התא ודגנש רבדה םע אקווד ההוזמ ,לארשיב
 ר"ויכ ולש תוליעפבו חלמה םי ילעפמב דבעש אבא לש תיבב ,הנומידב יתלדגו ץוביקב יתדלונ
1996-ב .ןושאר יצוביק םכסהב עובשב םימי5-ל הדובעה עובש רוציקל איבה םידבועה דעו

 הכירצ הנידמהש תרמואש תיתרבח הייארמ עבנש יצוביק םכסה לע ץרפ רימע םע יתמתח
 תורבחש בשוח ינא .עגרכ הרוקש יפכ הב טלושש ימל אלו ,הרזעל קוקזש ימלו םישלחל גואדל
 ןהל רוסאש יתנעט דימתו הדובע אוצמל םישנאל תורזוע ןה .קשמל בושח רבד ןה םדא חוכ
 ןמ םידבועכ וטלקי םישנא וזה הפוקתה רחאלשו ,יצחו הנשמ רתוי ךשמב םידבוע קיסעהל
 הנידמה ירה .הנאת הלע ןה םדא חוכ תורבח רבד לש ופוסב .םתוא םיקיסעמש םיפוגב ןיינמה
.הז תא תושעל אל תרחוב איהו הל םיקפסמ ונחנאש םידבועה תא טולקל הלוכי

 שמח ינפל הגצוהו הדובעה תלזוהב הקסעש תיתצובק הכורעת לש תרתוכל ךפה ךמש
.רשנמב םינש
 םידבועה לש ףסכה תא םיחקול ונחנאש תרמואש הסיפתה לבא ,הכורעתה תא יתיאר אל
 הקיתוו תימיטיגל הרבח איהORS .תססובמ אלו הצימשמ הנעט איה תונמא הזב םינוקו

 תא לביק אל והשימש הרבחב בצמ היה אל .םידבוע תויוכזל הגאדב םג רושק הלש ןיטינומהש
 ןגהל וניא תורדתסהה לש הדיקפת ןכלו ,םילצנמ םינוגראו תולצנמ תורבח שי .ול עיגמש המ
 רימע םע םג הז לע יתרביד .םישלחה לע אקווד אלא ,השוע איהש יפכ םיקזחה םינוגראה לע
 םלוכ .ןיינע אל הז דחא ףא תאו ,דיקפתב היהשכ ןוזשריה םע םגו יניע רפוע םע םג ,ץרפ
 הגרדמ וא ילכ קר םה םינומהה םליבשבו ,םינפנופמ םילייטקוקב עיפוהלו ךכחתהל םיצור
 אלו דלישטור תורדשמ האצי תיתרבחה האחמהש הז .םדקתהל ידכ הילע ךורדל רשפאש
.ותוא ןיינעמ תמאב אל הזו תיטנוולר אל יניע רפוע לש תורדתסהה המכ הארמ קר בורזולראמ

RSS FeedTwitter
followers

Facebook
קובסייפ דומעל ופרטצה

Delicious
האירק תוצלמה ,סשילד

ברע ברל המשרה

ימויה יומידה

םיפסונ םייומיד

תונורחא תובוגת

ןוטלש ןוא לע ינש

 שארל הרחבנ ןמדירפ תאיל ר"ד לע ויתונוועב ןמא
 תויונמאה לש הירואיתו תוינידמב ינש ראותל תינכתה
לאלצבב

Theaתונמאל םיליעומ תונמא ידירי דציכ לע?

תקמונמ תישוח היווח לעיליל

תקמונמ תישוח היווח לעינבא תליא

הכחה / םינמאה דוגיאמ היצמרופניא

2013 ינויב15
 סרפו הריציה דודיע סרפל השגהל ארוק לוק הז ןויליגב
 .דועו ימאימב עונלוקו ואדיו לביטספל ,םייח לעפמ
]…[ !החלצהב

2013 ינויב8
 םורטספולואב ,הדשנאב ,ונירצב ןמא תוהש הז ןויליגב
]…[ .דועו

תונמאו תוברתל סיפה תצעומ תכימתב ןמא רכש
 תונמאו תוברתל סיפה תצעומ תא ךרבמ םינמאה דוגיא
 םיגולטקב הכימתה ביצקתמ20% דעייל םתטלחה לע
 ידועיי ביצקתכ תיתוזחה תונמאה םוחתב תוכורעתו
]…[ .ןמא רכשל דעוימה חישקו

2013 ינויב1
 טקיורפ ,2013 ריעצה ןמאה סרפ ןמא תוהש הז ןויליגב
 וא תודובע קית תשגהל ארוק לוק ,2013 הליהקב ןמא
]…[ .דועו םילוקוטורפה ןווקמה תעה בתכל םירמאמ

e-flux– םלועהמ תונמא תושדח

Venice, Basel, Istanbul

Jan Švankmajer, Nathalie Djurberg and Hans 
Berg

Summer 2013 exhibitions

New publication: Jeppe Hein, A Smile For You
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?ORS תרבחב עצוממ דבוע רכתשמ המכ
.שדוחל ח"ש4000-4300 ,םומינימה רכש תא לבקמ אוה ירעצל
.ונממ תויחל רשפא יאש עדוי התאש רכש
 רכש פ"ע םידבועל םיקיסעמ ןיב ךוותמש רוניצ לכה ךסב ונחנא לבא ,לדגי רכשהש חמש יתייה
 ללכב הבוג הרבחהש ךוויתה ימד ץיבומיחי ילש לש תויגוגמדה תונעטל דוגינב .עבוק ינא אלש
 ומיכסיש ןד שוגב םישנא אוצמל רשפא יאש חוקלל רמוא ינאשכ .רכשה הבוגל םירושק אל
 אל הזש רמוא אוה ,ח"ש27-ל רכשה תא תולעהל ךירצו העשל ח"ש20-22 תרומת דובעל
 ןלבק ידבוע גשומל .קנע סונוב לבקל לכוי אוהו רתוי םילודג םיחוורה הככ יכ ?המל .וילע לבוקמ
 וטילחה לוצינה תייעבב לפטל םוקמב לבא ,םתוא תולצנמש תורבח ללגב ארונ םש אצי

 היה רשפאו ,רצואה רש ידיבו וידיב הז .לשכנ יניע רפוע הפ .ןלבק ידבוע שיש הז איה היעבהש
 םילבקמ םהבש תומוקמב םיצצקמו ח"ש7000-8000-ל רכשה תא םילעמש הטלחה לבקל
 יכה םימוחתה םה דועיסו הרימש ,ןויקינ .םילמנבו למשחה תרבחב ומכ תומזגומ תובטהו רכש
 ולגיו ןובשחה תא הפ ושעי דחא םוי .םהילע םוקמב םיקזח םידעוו לע ןגמ יניע לבא ,םילצונמ
.הלודג תיתרבח האחמ הפ היהת תמאב זאו ונלש םיפסכה לכ םיכלוה ןאל
 יוושב תונמא ףסוא ,םומינימ רכשב םידבוע יפלא לש קיסעמ ,ךל שיש ולגי הזה םויבו

.םירלוד ינוילמ
 אל הלש םיריחמהו תילארשי תונמא וז לבא ,הברה ךכ לכ הווש היהי הזש יאוולה לכ םדוק
 לכ ךשמב םינמאב ךמותו א"ת ןואיזומ לש שדחה ףגאה תיינבל םרתש ימ ,ינש רבד .םיהובג
 ?םיערה ןיב היהי אוהש ,ירוביצ דסומל ולש ףסואה תא םורתי םג רבד לש ופוסבש ימו ,םינשה
.תויהל לוכי

ריינ לע םימ עבצ ,1999 ,תועבצא– אמוד ןלרמ

2 ומכ והשמ אצוי הז תונפסאה תונשב ךתושרבש תודובעה רפסמ תא םיקלחמ םא
 לכה תא תולתל רשפא יא ירה ?תונמא הברה ךכ-לכ שוכרל םדאנב עינמ המ .עובשב
 .דרשמב וא תיבב
 ינא לבא ,לודג ךכ-לכ יאלמ םע ראשנ יתייה אל תילארשי תונמא רכומ יתייה ולש תויהל לוכי

 העיגפו ןומא-יא תעבה וז םוקמ והשזיאב ,וב תכמתש ןמא לש הדובע רכומ התאשכש בשוח
.םלוכ ליבשב הנשה לכ ,ירוביצ םוקמב ףסואה לכ תא גיצהל דאמ חמש יתייה .ןמאב השק
?תינכותב הז
?רשפא ךיא יל שיש יומידה םע עגרכ
…תיטרפ הירלגב םואתפ גיצהל תרחבש עיתפה תמאב הז

Tehching Hsieh and Teppei Kaneuji
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 ינא לבא ,א"ת ןואיזומ לש תיוותה תא םיכירצ ףסואב םינמאה אלו ינא אל .םירבדל רע ינא
 תוכורעתהמ תונהיל ולכי ץראב רוביצהו א"ת ןואיזומש יתבשחו יל שיש המב ףתשל הנהנ דאמ
 דויצה ,םיללחה תיינב ,גולטקה יכ ןואיזומב גיצהל רקי רתוי הברה יל היה דימת ,בגא .ףסואהמ
.הזמ ונהנ רוביצה םגו ןואיזומה םגשכ ,ינובשח לע היה לכהו

 .תונמא הברה ךכ-לכ שכור ןורוד המל תלאש :בישהל תשקבמ ידע גבס לש ותייער הז בלשב
 הירלגל ותיא סנכנ התא .הקושת טושפ וזש דיגהל הלוכי ינא םימעפ הברה ודיל תאצמנש ימכ
 שיש תבשוח ינאו םיבכוכ הנוק אוהש תרמא .הזל ולש הבהאה תא האורו ןמא לש וידוטסל וא
 רעפה םע להנתמ אוה ךיא ךתלאשל .םכרד תליחתב םהלש תויוכיאה תא תוהזל ןורשיכ ול
.םיצור םהש המ ילע ודיגיש עטקב רבוע אל הזו שיגר םדא אוה .ול לק אל זא– יומידב
 .םישיגר דאמ םישנא םה ,רמוע יטומו םינפסא ,םירצוא םג ,תונמאב קסועש ימ לכ:גבס ןורוד
 ,תונמאב ולוכ לכ תא עיקשה לבא דאמ השק םדא היהש ןוארב ימע לשמל ,תואמגוד ינמ לכ שי
 רושקו םהלש רבח היהו םינמאה תא בהא הזמ רתוי לבא תונמא בהאש ןמסטוג בד ותמועלו

 ךילהתבו יאלגב והשמ יל שבתשי אלש ידכ יתרבחה בצמל סנכיהל אל לדתשמ ינא .םהילא
.טסירלגה ךרד וידוטס רוקיב השוע םומיסקמו תוירלג ךרד רקיעב דבוע ינא .תוטלחהה תלבק

לוקספ אלל ,'קד4:52 ,ואידיו ,2003-2004 ,לבה ,טשרג ירוא

 עיתפמ ןפואבשכ ,החישב יזכרמ קלח םיספות םינמאה תאחמו א"ת ןואיזומ םירבדה עבטמ
 דחי .דסומה לע הבר תרוקיב ול שיו םינמאה תונעטמ לודג קלח םע םיכסמ אקווד גבסש הארנ
 ,ןיינעה תא ריכמ וניאש הנוע אוה תומייוסמ תויעבו םירקמ לע תולאשל הבושתב תאז םע
.וילע רבדל ןיינועמ וניאש רמול וכרד וזש הארנו
 הצורש םוקממ עיגמ ינא תרחא וא וזכ הדעווב תבשל ינממ םישקבמשכו שלח הקיטילופב ינא"
."רשפאש םיבוט יכה םירבדה תא גיצהלו יתימאו ןיינעמ יכה ןמאה תא אוצמל
 ,השדחה תיל"כנמה תא הרחבש הדעוב ,א"ת ןואיזומ לש תוכורעתה תדעווב רבח התא
 אוהש ריהצהש םדא ליבשב תונקסע הברה יד .תוברתה דרשמבו ןואיזומב םיסרפ תודעוב
 .הקיטילופ בהוא אל
 .םייואר יכה םינמאה תא אוצמל לכויש םוקמ תונבל ןוצרה אוה יתוא זיזמש דיחיה רבדה
 ,ו"קסנוא לש םיללכה תא םדקל יתיסינ תוברתה דרשמב תונמאו תוברת תדעו ר"וי יתייהשכ
 תוארטאיתמ םיביצקת ריבעהל יתיסינ ,תונמאל ךלי הנידמה ביצקתמ םייוסמ זוחאש םיעבוקש
.ךלה אל הז לבא ,תונמאל םזילופופ םיגיצמש
 תוברתכ הזה םזילופופה תא גיצה תובר םינש ךשמב בשוי התא ותלהנהבש ןואיזומה
.הברה הז תא השע אוה לבא ,השע אוהש דיחיה רבדה אל הז .ההובג
.תואמגוד איבת
.תוינוכמה תכורעת
 אל ידי .ראשה לכ אל לבא היואר התייה רייצ ןייטשנטכיל יורש תינוכמה .הלקת התייה וז
.הזה רבדב התייה
.תעכ תגצומש "יקצילפט דיוויד ףסואמ תדובע– םינפ לא םינפ" הכורעתה
.רבע הז הככו הלוח היה רבכ יטומ .הטעמה ןושלב ,הזה ףסואה לע תמ אל
.לפאש-הל דיוויד
 םע דחי .םירבדה תא ול שבשמ יד ירחסמה דצהש םיכסמ ינא לבא ןיינעמ ןמא אוה לפאש-הל
.הנממ הנהנ להקהש בשוח ינאו גיצהל היה ךירצ אלש הכורעת אל וז תאז
-הלל וכלה םישנא זא .םזילופופ הזש– ראתמ התאש תוביסהמ קוידב הנהנ להקה לבא
 לש ודיקפת הז םא איה הלאשהו ,תוינוכמ םש שי יכ תוינוכמלו םיציצ םש שי יכ לפאש
.ןואיזומה
 ןיבל הריעצו תינשדח ,ההובג תונמא ןיב ןוכנה ליהמתה תא תונבל אוה ןואיזומה דיקפת
 דועל סנכיהל לכוי ןהילא עיגמו סיטרכ הנוק רבכש להקהש םורגלו ,רטסאב-קולב תוכורעת
 ךירצ אל .עיגי אל להקה תכל יביטמל תוכורעת קר גיצנ םא .םיפסונ םירבד םג תוארלו םלוא
 ךושמתש תימוקמו תימואלניב תונמא ןיב יסקס ליהמת גיצהל ןכ לבא ךומנ ידמ רתוי תדרל
 הצרש תונמא לש ןוירוטסיה היה רמוע יטומש תעדל בושח .רתוי םיבכרומ םירבד ןיבל םישנא
 לש חורה תא ףקיש אל הז םא םג ,הילע תורפסה תא בותכלו הבוט תילארשי תונמא גיצהל
 .ותוא ןיינע אל םזילופופו םיצצונה םירבדל ללכב רבוחמ היה אל אוה .תססותהו הריעצה א"ת
 תוירלגב הרוקש המ תא האר אל אוה יכ ,האחמה רוקמ הז ילואו רתויב יוושכעב קסע אל אוה
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.תוריעצה
 להנמה דעול הנושארבו שארב ןמאנ היה רמועש בשוח ינא .הזמ רתוי הזש בשוח ינא
 תונבל ידכ ןורחאה רושעב סייגל ךירצ היה אוהש ףסכלו ,םאתהב למגית םג אוה ותואש
 ףסכה תא ךירצ היהשכ לבא ,הימדקאהמ עיגהו תונמא דאמ בהא אוה .שדחה ףגאה תא
 .ומצע לש םייעוצקמה םיטרדנטסה תא וליפא ףיפכה אוה
.תוכורעת ןיבל ןיינבל םימרות ןיב רשקה תא האור אל ינא
 ףסכ םרת ילאירזע ,ןואיזומב ולש ףסואה תא גיצהו םוירוטידואל ףסכ םרת איסא הדוהי
 הנלה ןתיבב הכורעת הגיצה ולש תבהו ףסכ םרת ץמנייטש ינב ,ולש ףסואה תא גיצהו
 תררועמ םינמזה תוכימס לבא ,ירמגל היואר תרייצ איהש ,בגא ,תויהל לוכי .ןייטשניבור
 .תורקל הזל םתתנו להנמה דעוב םתא .דשח
 יטומש הלהנה התייה זא דע .הלח יטומשכ רצונ להנמה דעוה .הלאכ םירשק לע עדוי אל ינא
 איסא הדוהי לש הרקמב .'וכו םיפסכ תדעו ,תוכורעת תדעו ומכ תודעו המכ ויהו הב טלש
 ןואיזומש בשוח ינאש הווחמ התיה הכורעתהו ,ןואיזומל הברה םרתש רגובמ שיא לע רבודמ
.םעפ ידמ תושעל ךירצ
 תורשע לע םירבדמ ונחנא לבא ,םויה הפ םיבשוי ונייה אל םעפ ידמ קר הרוק היה הז םא
 תוקיחצמ תוכורעת ,ןואיזומה לע תוטלתשמש םיסרפ תוכורעת ,םיפסוא תוכורעת :םירקמ
 .תוינוכמה ומכ
.בוציעמ קלח ןה תוינוכמו םיעונפוא לש הכורעת וגיצה ןטילופורטמב
 .השענ הז ובש ןפואה אלא תוינוכמ לש הגצהה םצע התיה אל היעבהש עדוי התא לבא ןכ
 התייה אל הפ .םיעונפוא בוציע תונש האמ וגיצהו ירוטסיה רקחמ ושע ןטילופורטמב
 .רומק בכרה תינאוביו בהר ינר לש הכורעת אלא תילאיזומ הכורעת
.הלקת וז ,בוש
?וזכ הכורעת םירשאמ ךיא
.רושיא רבע אל הז
?גצוה הז ךיא זא
.רושיא ילב
?ירוביצ ןואיזומב
 .הז תא רשאנ אלש עדי אוה יכ תוכורעתה תדעוב התוא ריבעהל ילב הכורעת גיצה יטומ .ןוכנ
.לוקוטורפל ,דבעידב הז תא ונרשיאו תולצנתה בתכמ בתכ אוה
?םיסרפה תוכורעתו
?םינמאב ךומתל הבוט רתוי ךרד שי
 .תודובע שוכרל
 הנש לכבש וישכע יתשרדו ,א"ת ןואיזומל תונמא תשיכרל ביצקת ןיאש רומח הזש םיכסמ ינא
.השיכרל ח"ש ןוילימ ובצקוי
?ו
.התוא ולבקיש תווקלו יתעד תא דיגהל קר לוכי ינא .ורשאיש הווקמ ינא
 תולפכשמש תוכורעת גיצהל המל .יטרפ ףסכ םה םיסרפו ירוביצ ףסכ הז לבא ,ןייוצמ
 שוכרל טושפ םוקמב ,ןכל םדוק הנש וא הנש יצח הירלגב וגיצה םינמא םתואש תוכורעת
 לע םילקש יפלא תורשע איצוהל המל ?דובעל ךישמהל םהל ורשפאיש תודובע םהמ
 שמשל ויה םירומאש תומלוא הברה כ"כ סופתלו םיירקחמ אל לבא םיבצועמ םיגולטק
.תילאיזומ תוליעפל
 תונבל וחילצה םהו הבוטו תימואלניב הדעוו שי רנידסטוג סרפב .היעב וזכ וזש בשוח אל ינא
17 ךשמב סרפה לש הירוטסיהה לע רובעת םא .םיחיטבמ םיריעצ םינמא ההזתש תרחבנ

 תפוקתבש ןיבהל ךירצ הזמ ץוח .םויה לש תוברתה ירוביג םה וכזש םינמאהש הארת הנש
.ןואיזומל תיוושכע תונמא סינכהל הדיחיה ךרדה טעמכ ויה םיסרפה תוכורעת רמוע יטומ
?רושיא הרבע הנזימ סוקרמ לש הכורעתה
 לע בכוש התאש םירבדה גוסמ הז ,דראילימ הוושש ףסוא לבקל דמוע התאש עדוי התאשכ
 ךירצ םימעפלו ,םייחה הלא יכ יואר אל וא יואר הזש דיגאו ןקדצ היהא אל ינא .םליבשב רדגה
 ףאה תא םימתוס זא ,הנכ יכה המרב הז תא רמוא ינא .הזכ ףסוא לבקל ידכ והשמ םלשל
.הז תא םירבועו םיכייחמו

.ליעפ ןפואב בשוי התא ןואיזומה לש סרפה תודעוב
 קר םיעיגמ ונחנאו ,השיש ךותמ דחא רבחכו ןואיזומה לש תוכורעתה תדעו גיצנכ םש בשוי ינא
 םעש בשוח אל םג ינא .ינושאר ןוימ תושוע ןואיזומה תורצואש ירחא ,תיפוסה הריחבל
.הלאכ תודעוב תבשל םיאתמ אל ינא תילארשי תונמא םע ילש תורכיהה
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 ,2007 ."הוולעכ ,הווקתה בוש הצבצב ,רפעה בלמ ,םינש ףלא האמ תצורמבו"– אבאב המוה
.קיטסלפו הדולח ,לזרב ,לוח ,רפא ,םילע ,לית טוח ,רקלק ,רמיח ,ילירקא עבצ ,ץע

?םינמאה תאחממ םתעתפוה
 .הפ הרוק המ םואתפ ונבה אלו תונגראתה יכילהתב ונלחתה קר יטומ לש ותומ ירחא .ןכ
 ,'וכו םיפסכ ,ךוניח ,תוכורעת– ןואיזומה לש תובושחה תודעווה ישאר ובשי רותיאה תדעוב
 רבדל הצורש ימ לכל ונארק האחמה התלעשכ .שולל רפוע תא םג ונסנכה האחמה תובקעבו

.לכה עומשל חותפ יתייה ,אוביש הדעוה ינפב
 ינפב רבדל אובל םיכירצ ונחנאש ונבשח אלו ,הדעוה בכרה היה האחמל םירגירטה דחא
.םהלש תוימיטיגלב םיריכמ ונניאש הדעו ירבח
 תא עבקש הז אוהו ,רוביצ רחבנ אוהש ריעה שארמ וחוכ תא לבקמש דסומ אוה א"ת ןואיזומ
.ןוכנ אוה ינויציטסנוקה הנבמה .הדעוה בכרה
?ןוכנ ךל הארנ תונמא ישנא םש ויה אלש הז
 בכרומ דאמ הז .הטושפ אל היעב שי תונמא ישנא םע ,םיניינע דוגינ לע םירבדמ רבכ םא
 םישנאש איה היעבהמ קלחש בשוח םג ינא .אל ימו הכורעת גיצי ימ טילחיש ליעפ ןמא סינכהל
 םיקדוב אלא םינכתל טעמכ םיסנכנ אל ונחנא .תדבוע תוכורעתה תדעו ךיא םיניבמ אל
 שי ,ןואיזומ להנמו ישאר רצוא שי .וטו תדעו וז הנותחתה הרושבו ןיקת ירוביצה ךילההש
 אלו תוכורעת העיצמ אל הדעוה .גיצהל תוכורעת הזיא תוטילחמש ולא ןהו ,תורצואו םירצוא
 הככ .ספאל תפאוש גצוי אל וא גצוי ןמא הזיא לע עיפשהל ילש תלוכיהו ,תוכורעת לע הצילממ
.תוברתה דרשמ לש םיסרפה תודעוב בשוי ינאשכ םג הז

 םיטסירלגו םינפסא לש םיצחל שיש הרמא איה .ןויארב םירחא םירבד הרמא ןותניג ןלא
.תוכורעתל םינמאו תודובע סינכהל
.הילע
 .ןכ
.תוכורעתה תדעו לע אל לבא
 רשפא וב םיגיצמ םג ףוסבו ןואיזומה לש הלהנהב םיבשוי םיצחולש םימרוגה םא לבא ,אל
 םינפסאש עגרב ,םירדוסמ רתוי תצק םילהנ לש תיתשת היהתש עגרב .רשקה תא תוארל
 האחמה אישב םג .הלהנהב ובשיש היעב יל היהת אל ,וללה םיללכה תא םמצע לע וליחי

 םיבהוא םתאש ונל רורבו טרופפר תיריע וא גבס ןורוד דגנ ישיא רבד םוש ונל ןיאש ונרמא
 ,הפ םגו הפ םגו הפ םגו הפ םג בשוי התא ובש בצמ רצונ םא לבא ,הב םיכמות םגו תונמא
 קר אלו ,ףסואה תא גיצמ םגו רבעמו לעמ הב ברועמ לבא הקיטילופ בהוא אל םנמאו

.היעב הפ תרצונ ,התא
 אל א"ת ןואיזומב וגצוהש ףסואה תוכורעת יתשש ףידעמ יתייה םא גבס ידע תלאוש הז בלשב
 תונמדזה לבקמש ,הפ להקל גיצהל רשפאש םירבד םיאורו םלועב םיבבותסמ ינאו ןורוד" .וגצוי
."אל דיגהלו הנתמ לבקל ומכ תצק הז .כ"דב תוארל לוכי אל אוהש םירבדל ףשחיהל
 שי גבס ןורודל םא הלאשל רשק ילב וזכ תונמא ףושחל ןואיזומהמ הפצמ יתייה לכ םדוק
 .ףסוא
?ולש ףסואה תא םיגיצמש םידדובה םינפסאה דחא אוה ןורודש עדוי התא
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.ףסוא תוכורעת טעמ אל גיצהש ,א"ת ןואיזומב הככ הארנ אל הז
.ןיינעמ רבד םוש טעמכ לבא ,ןכ :גבס ןורוד
 איה ילש תרוקיבהשכ יפיצפס הרקמ לע יתוא םילאוש םתא .ןיינעהמ קלח הז םגו ,קוידב
 ןייטצמ םכלש ףסואה .םימייוסמ םיפסוא לש תובישחב לזלזמ אל ינא .תיתכרעמ תרוקיב
 לבא ,תירוטסיה תובישח שי בלכ ונב לש ףסואל ,תימואלניבו תיוושכע תונמא לש םוחתב
 רשע דוע ןתיא םילבקמ בלכ ונבו גבס ןורוד לש תוכורעת יתש םירשאמ םא ,א"ת ןואיזומב
 תישיא הבוט רשאמ ץוח גיצהל הביס םוש ןיאש תוניינעמ אלו תועורג ףסוא תוכורעת
 הז תא יתרמא אל םגו "תונקורתה" תא תוארל יתיצר אלש דיגא אל ינא .ןפסאל
 תימואלניב תונמא הב הגצוה לבא ,בוט ךכ-לכ הרוצא התייה איהש יתבשח אל .הגצוהשכ
 היעב לע תיפיצפס הבושת וז ,רומאכ לבא .םוי לכ םיאור אל ונחנאש הבוטו השדח
 .תיתכרעמ
 אוהש םידיקפתל יונפה ונמזמ הברה ןתונ ןורודש ללגבש אוה רמוא התאש המ :גבס ידע
 אל המל .הנתמ דוע הככ תתלו ףסואה תא וב גיצהל לוכי אל אוה ,ןואיזומב תובדנתהב אלממ
?הז תא תושעל הברה ךכ-לכ תתל הצורש והשימל תתל
 .םינש ןתואב ןואיזומב ורקש םירחאה םירבדה לכ אוה ןורוד םע תורשפתהה לש ריחמה יכ
 התייה הרומאש ימואלניב ףסוא לש הכורעתש הרוק ךכו ,הדורי תוכיאב ןואיזומ ונל שי זא
 ,םמויקמ םלעתהל ישפט הזו םיסרטניא שי דימת .יתכרעמ לשכ לע תרוקיב תלבקמ טולבל
 הזו ןוזיאה תא רצי אל א"ת ןואיזומ .םתוא ןזאל אוה תינוגרא תכרעמב בושחש המ ןכלו

 דיקפתב ןמז הברה םיבשויש םירצוא ללוכו ןטק תווצה :תיעוצקמ הרוצב םג יוטיב ידיל אב
 .ןונעיר ךירצ םוקמהו
 .חמוצ וניא רבד םיהובג םיצע לצב :הקינטובה םוחתמ היעב הפ התייהש בשוח ינא :גבס ןורוד
 יפכ ינחוכו ןטלתש אל ינא .םהילע ותיא רבדל היה רשפא יאש םירבד ויהו המר דיב טלש יטומ
 גיצמ יתייה אל םא .םירחא ןובשח לע םדקל הצור ינאש םינמא תמישר יל ןיאו ,ינאש םיבשוחש
 הכורעת דוע םע םיראשנ ונייהו ,קלחו דח ,תגצומ התייה אל וזה תונמאה ילש תוכורעתה תא
 םירבדה תא וחפינ .בר רעצב הז תא רמוא ינאו ,הכו הכ ןיב ןואיזומב וגצוהש ומכ גולטק דועו

 תורצואו הנוש תונמא ויהש ,ןואיזומל יתאבה ינאש ומכ םירבדל םוקמ ונתנ אלו ידמ רתוי הלאה
.תרחא

עבצ םולצת .1999 ,)הרוחש רוע תפס( התגאו שאד– ילניגקמ ןאיר

 םג הב ובשיו תונמא שיא ףא היה אל תמאב הבש ,ל"כנמה תריחב תדעול רוזחנ אוב
.ןואיזומה ךותב תויטרפ תומזוי םהל שיש ,טרופפר תיריע ומכו ךומכ םישנא
 םידיקפתו ח"וק ךמס לע תעדל אלא תונמא שיא תויהל ךירצ אל ןואיזומ להנמ רוחבל ידכ
 ךיא קוידב עדוי ינומכ דחא םדא חוכ תרבח להנמכו ,הזכ דיקפתל םייוארה םישנאה ימ םימדוק
 ,ולש תוליעפה ללכ תא אלא רצוא לכ לש תירקחמה תוכיאה תא ונחב אל .םדא חוכ סייגל
 ריכמש בכוכ אוצמל ךירצ א"ת ןואיזומש יתבשח .ונתיא תונויארהו םדוקה דרוקרה ,תוצלמהה
 תא איצוהל תלוכי ול היהת ילוא ל"וחמ והשימ היהי הז םאשו ,תיוושכעה הנצסה תא בוט בוט
 תולנאיב רצאש ,ימאנוב וקס'צנרפ לש לדוג רדסב והשימ .הצוחה תילארשיה תונמאה
 תיוושכע תונמא איביש ינוויכ-וד רשג תונבל ךירצש ריעה שארל יתרמא .םלועה לכב תוכורעתו
 תאז ,השוע ינאש גוסהמ תוכורעתב תילארשי תונמא הצוחה איצויו ןאכל תססותו הריעצ
 .תימואלניב םגו תילארשי תונמא םג הב שיש בוט אשונו הבוט תונמא םע הכורעת תרמוא
 יכ תרפוע תרקתל תונורחאה םינשב הכפהש תיכוכזה תרקת תא רובשל אוה ילש ןוצרה
.דייהטרפאמ תלבוס תילארשיה תונמאה
.םלועב ןומה םיגיצמ םילארשי םינמא ?בשוח התא
 הז תא יתנבה ץוחבמ םישנא סייגל וניסינשכו ומלחש ומכ שדח ןוכית חרזמ הפ ןיא .חוטב ינא
.לארשי לע םרח שיש דוס אל הז .ףסכ לש ןיינע היה אל הזו הפל אובל וצר אל םה .בוט
?ותוא קידצמ התא
.ץוחה רשו הלשממה שאר תא יתרחב אל ינאו דאמ השק יטילופ רטנולפב ונחנא
.עבשה זכרמה לש תידסממה הדמעה תא גציימ ומצעב א"ת ןואיזומ
 דירוה יטומש ונמזב תונעט ויה .תיטילופ הניחבמ הז לע יתלכתסה אל םעפ ףא ,עדוי אל ינא
 ללגב היה הזש בשוח אל ינא לבא ,ןייטשקו דוד לש הרקמב לשמל ,הכורעת םשו הכורעת הפ
.האוש ילוצינ לש םהיתושגרב עוגפל הצר אל אוהש ללגב אלא לאמשו ןימי לש ןיינע
 ,החילס רמא ןואיזומה לבא ,רוגסל וצר לארשי ןואיזומב ןזור יעור לש הכורעתה תא םג
 .הז תא רשפאל ךירצ יתרוקיב ןוידו השדח תוברת םדקמש ןואיזומש איה ונלש הדמעה
 סחיב תילאטנמונומ הינב תוכיאב ןומרא ןימכ הארנ םג שדחה ןואיזומה ,ךכל רבעמ לבא
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 ענומש הסינכב ח"ש48 לש םוסחמ ול שיו ,תוננב תקילבופרב ומכ ,הנידמב רחא רבד לכל
.וילא סנכיהל םישנא הברהמ
…קיזחמש ימל םניח םיסיטרכו םיעצבמ הברה שי
 רמואש עצבמל גאד אוהש ץיוושה דוע ןפצוחה בהר ינרו ,דראקרטסאמ דלוג קיזחמש ימל
 ןואיזומ גציימ המ .תיתרבח האחמ לע םדוק תרביד .םניחב סנכיהל לכוי ףסכ ול שיש ימש
 התא םגש םיריחמב וב םיגיצמ םינמאהש ,וילא סנכיהל םילוכי אל ללכב םיבר םישנאש
 .ול שי רבכש ימל ?תוחנה ןתונ אוה ימלו ,תונקל לכות אל ףכית
 ש"פוסב םניחב םיפוצ ףלא50 וישכע סינכה ריעה שאר ,הנה לבא ,םזגומ ריחמהש םיכסמ ינא
.תונמאה
.ונישעש ןגאלבה תוכזב ראשה ןיב הז םגו לביטספ תרגסמב ,ןכ
 ריחמ הז ח"ש48 יתעדלש ךל רמוא ינא .בוט הזו שדחמ הבשחמל םתמרגו ןגאלב םתישע זא
 המ םג הז .םניחב םיסנכנ18 ליג דע םידלישכ ,ח"ש30-מ רתוי תובגל ךירצ אלו קדצומ אל
 תא בצממ הז יכ תוחפ תחקל רשפא יאו ח"ש48 הבוג לארשי ןואיזומ לבא ,הלהנהל יתרמאש
 ךשמב ןהכל ךירצ ןואיזומ להנמ םאה .םהילע םיכסמ ינאש םירבד דוע שי .תרחא א"ת ןואיזומ

 תא תונפלו םינש5 דועו םינש5 ךשמב ןהכל ךירצ אוה .הלקת וז םגש בשוח ינא ?םינש17
 ןואיזומב רושע םייס יטומשכ .דובעל םירחאל םג תורשפא תתלו טסילרולפ תויהל ,םוקמה
 יכ תורושה תא ררוואנ אוב .שדח להנמ ואצמיו הטיסרבינואב דמלל רוזחת ,קיפסמ ול יתרמא
 איה הטילחמש ימו הככ שמגתהל השק תודסומל לבא .החיתפל תונמדזה תתל הכירצ תונמא
.השארב דמועהו םילהנמה תצעומ

.דב לע הכלו קילירקא .2007 ,וציקל עיגמ םויה– רפוה סאירדנא

 דוגינ לש רופיסה טעמלש תוארהלו םינמאה תמוצעב ףיעס ףיעס רובעל לוכי ינא ,עמשת
 .האחמב ולעש תושירדה לכ םע טעמכ םיכסמ השעמל התא הדעוה בכרהב םיסרטניא
 השדח תלהנמ םע שדח ןדיע וישכע חתפנ לבא …האחמב ךמות ינאש תרתוכ םע אצת לא
.הככ םירבדה תא הארת איה םגש הווקמ ינאו

 יכ ןותניג ןלא םע ונרבידו ןואיזומל ונינפ הנושארה הנגפהה ינפל ?םתבגה אל המל זא
 ןלא לבא .ןואיזומה ישנא םע דחי ,וכותב תושעל ךירצ ןואיזומה דיתעב ןוידה תאש ונבשח
 הרוצב הזה ןיינעה תא להנל היה רשפא .םוטא רדחב םתרגתסה םתאו הלועפ הפתיש אל
 .םידדצה ינש לש תומהלתה רשאמ תינויגה רתוי הברה
 הקינאפ תצק התייהש בשוח ינאו ,הפ המ תא גציימ ימו םינמאה לכ הלא םאה ומכ תולאש ולע
 עגרב ,ימינפ סואכ לש בצמב ונייה הזמ ץוח .הלש תומצועהו הלודגה תיתרבחה האחמהמ
 תונמאל שדקמ הפ תונבל הצרש ,ולש דסיימה באהש שדח ןיינב תחיתפ ברע השק דאמ
 רבילק ןוירוטסיה אב םואתפ .קי'צנסיד ינור ירחא ןואיזומל עיגה רמוע .ומלועל ךלוה ,תילארשי

 ,םולכ ילבו הרבח ייח ילב ,תונמאל שדקומ הממיב תועש24 ומלוע לכש דסחב הצרמ ,המרב
 ךרטצי והשימ דחא םויש תוריינ לש םימלש םיזגרא וירחא ריאשהו רשועו ףסכ שפיח אלש
 לש ופוסב הז תא רקבל רשפא םא םגו ,םירפס300 ילוא בתכ אוה .םהב בותכ המ רוקחל
 לע אלו רפוע ימס לע אלו בהר ינר לע בתכ אל אוה .וב ןימאה אוהש המ תא השע אוה רבד
 אוהש ומכ בתכ אוה לבא ,תיצרש ומכ אל ילוא ,םלוכ לע אל ילוא .םינמאה לע אלא ,גבס ןורוד
 אוה .םינודא לש םתרשמ היה יטומ םגש רוכזל ךירצ הזמ ץוח ?םויה הז תא השעי ימ .ןימאה
.ןואיזומה לש םילעבה אלו ריכשו להנמ היה
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 דצמ .תוירחא חקול אל דחא ףא ןכלו להנמ אל דחא ףאש הארנ ובש בצמ ראתמ התא
 דצמ ,םינודא לש םתרשמ היה ינש דצמו ,המר דיב טלשו טילחהש ל"כנמה היה יטומ דחא
 וזש םירמוא םה תונעטב םהילא םיאבשכ ינש דצמו הלהנהב םיבשוי םינודאה דחא
 .ל"כנמה לש הטלחה
 לש הדנ'גאה תריחבב םיברועמ אל ונחנא לבא ,םיטילחמו םילהנמ אל ונחנאש אל הז
 ינומד חוכ וא רתסנ והשמ הפ ןיא .םירצואה תווצ לש תויעוצקמ תוטלחה ולא .תוכורעתה
 תא להנת ואדנל ןזוסש יפכ וכרד פ"ע םירבדה תא להינ יטומו תכרעמ וז .הז תא השועש
.הכרד פ"ע םירבדה
 תא ורקיבו ובתכ םישנא .םינש ךשמב ורמאנ ץיקב ונעטש םירבדהמ קלח ,תאז לכבו

 תרוקיב ,םיעשתה תונשמ רבכ ולש תויעוצקמה תוריחבהו רמוע יטומ לש תולהנתהה
 .רבדל ימ םע היה אלו ,ףתוש ךמצעב התא הקלחל תוחפלש הפירח
 הלאהטסנוק ונממ תושעלו ןייטשניבור הנלה ןתיב תא תחקל ךירצש םימעפ הברה יתרמא
 יטומ תא ענכשל יתיסינ םינש .הרוזנצ ילב ,יולת יתלב םוקמ ,תטעובו הריעצ תונמא םש גיצהלו
 הצר אוה לבא ,םמעשמה םירטסניימה לע ןמזה לכ תכלל קיספהלו ץמוא תצק לבקל ,ררחשל
 ,וישכע ילוא .םינועיטה לכ תא תתל עדי אוה רוספורפכ .הזת תוכורעת ,תוקמנה ,הביטקפסרפ
.תורקל לכוי הז ,השדחה תלהנמה םע

.עבצ םולצת .2011 ,תורובש םינפ םע שיא– בירי ןומא

?להנמל שי שפוח המכ
 .דאמ לודג שפוח הל םינתונ םלועב הרוקש המ םע הלודג ךכ-לכ תורכיה םע יהשימ םיחקולשכ
 הריזב תילארשיה תונמאה תא בלשל לכותש הווקמ ינאו ל"וחל רוביחה תא שי ואדנל ןזוסל
 תוכורעת הזיא טילחת איה ,תבהוא איהש םירבדהו הלש הדנ'גאה תא הל שי .תימואלניבה
.התוא ונאבה הז ליבשבו ךיאו

.לוהינב ןויסינ ילב
 הנשי א"ת ןואיזומבו ,ילועפת לוהינו יתונמא לוהינל לוהינה תא דירפהל רשפא ןואיזומ לכב
 הז םויה ךירצ א"ת ןואיזומש רבדה .תנייוצמ הרוצב ילועפתה לוהינב תקסעתמש וילסכ ילוש
 לע דובעלו הלש ןימאמ ינאה תא איבהל הכירצ ואדנל .ולש תיתונמאה ךרדה לע שדחמ בושחל
 ליבשב יכ ולש תוכורעתה תוכיאב דדמי ןואיזומה .דחא םויב לכה תא ןקתל רשפא יא לבא ,הז
.יתרבח םוקמל ךופהל ולש תלוכיבו ,רצונ אוה הז
 ענומ סיטרכה ריחמ םא הז תא תושעל לוכי אוה ךיא לבא ,ימצע לע רזוח ינאש החילס
.סנכיהל םיברמ
.האחמה םע ךישמהל םיכירצ םתאש בשוח ינא הזה ןיינעב
.הלהנהב בשויש הז התא ?םיכירצ ונחנא
 תוארל הצור תייה התא המ יל דיגת .ריעה שאר תא אלא יתוא ענכשל ךירצ אל התא לבא
?ךל םירסח םינמא וליא ?ןואיזומב
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 בשוח ינא לבא ,םתדובע תא תוארל יתוא ןיינעמש םירצואו םינמא תמישר תתל לוכי ינא
 וארקש ויה האחמב .רתוי תיחרזא הרוצב ןואיזומה לע בושחלו ןכל םדוק ליחתהל ךירצש
 תיתשת םה "םייתורדתסה"ה םיטביהה יניעב ."יתורדתסה" קוסיע הלאה םירבדל
 םגו ,אדירג תיתונמא הניחבמ א"ת ןואיזומל הרקש המ תא םג ןיבהל רשפא התועצמאבש
 גצומ המ יתוא ןיינעמ אל ,ןואיזומל סנכיהל רשפא יא םא .וב תורקל ךירצ יתעדלש המ תא
 ומצעל תושרהל לוכי אל התוא רציש ןמאהש תונמא וז םינפב גצומש המ םא .וכותב
.היעב הפ שי ,שוכרל
.תונמאל הירלג אל אוה ןואיזומ
 תרגסמב הזו ,לארשיב םג תונורחאה םינשה םירשעב דאמ חמצ תונמאה קוש .אברדא
 ינא .ול הצוחמ םגו תונמאה םלועב םג םילודגה םיכלהמה תא טוונמש רתוי לודג קוש
 םג תוארהלו וללה םיכלהמל היציזופוא לש גוס תווהל ךירצ היה ירוביצ דסומש בשוח
 םג .לודג רתוי קר ,הירלג לש ףינס ןיעמל ךפה ןואיזומה הז םוקמב לבא ,םירחא םידדצ
 איה תועמשמהשכ ,לודגה ףסכה תא תתרשמ איה הבוט תונמא לע רבודמ םימעפל םא
 .ןואיזומל סנכיהל לוכי אל ,ילכלכה ,יטסירלגה ןויגיהה פ"ע לעופ אלש ןמאש
 יבגל הביטקפסרפו ןויסינ לש גוס רבכ םהל שיש םינמא גיצהל בייח דסומהש רמוא היה יטומ
 וז זא .םינטק םינואיזומבו תוירלגב םדוק וגיצה רבכש םינמא גיצהל ךירצ ןכלו ,םהלש הדובעה
.רטליפ לש גוס איה הירלגשכ ,הירלגב גיצה אלש ןמאל הכורעת םויה ןתינ םא הלאש
 אלש תונמא שי .ולש תולבגמהו תונורתיה תא ול שיש םייוסמ גוסמ תננסמ ןה תוירלג
 לש תינורקעו תילקידר תרוקיב הגיצמ איהש וא ,תירחסמ אל איה יכ תוירלגל סנכית
 הלוכי אל וזה תונמאה תוירלגה לע קרו ךא טעמכ ךמסנ ןואיזומהשכו ,הזה ךרעמה
 ילואש יומידל דוגינב :ןויסינהו ליגה תלאשל םג סחייתהל הצור ינא .ולש ראדרב טלקיהל
 םינמא קיפסמ וב ןיאש איה ןואיזומה לש היעבהש ונעט אל םלועמ ,האחמב ונל רצונ
 לע תויהל הכירצ אל הבשחמהו ,ךכ לכ תניינעמ הירוגטק אוה ליגש בשוח אל ינא .םיריעצ
 הרצונ א"ת ןואיזומב ,ףסונב .בכרומ רתוי והשמ לע אלא םיריעצ אל וא םיריעצ םינמא
 הרק הז .םהלש חלצומה עגרה ירחא םינש רשע וילא םיעיגמ םיריעצ םינמא םגש השוחת
 תא יל וכפהש םירבד לארשי ןואיזומב התשע90-ה תונשבש ,לשמל ואדנל תילגיס םע
 ףוספוס העיגהשכו ,ןטבה תא הכפהש הכורעת הגיצהו בגש ןולאל הכישמה ,ןטבה
 .הפייעתהו הלדג רבכ א"ת ןואיזומל
?רבע שוגירה ףסו תלגרתה ילוא :גבס ידע
.הלש קזחה עגרב התוא תוהזל עדי אל ןואיזומה יכ ,ןיינעהמ קלח הז םג לבא ,ילוא
 תטעובו תטרוש היח וחקל .תיאפוריאל התוא וכפה יכ ?השלחנ איה המל עדוי התא :גבס ןורוד
.יתעדל תנייוצמ הכורעת ?ונישעש בוחרה ינמא תכורעת םע המ לבא .התוא ותבריתו תבאוכו

 השענ אוהשכ ילאיזומה קוביחבש תונכסל אמגודה קוידב איה וזה הכורעתה ?קחוצ התא
 םימעפלש דאמ תינרתח הפשכ רצונש והשמ החקלש הכורעת וז .תמשוגמו הסג הרוצב
 הכפהו הלש ץקועה תא ירמגל הלרטינ ,ןואיזומל סנכיהל הלוכי אלש היסולכוא השמיש םג
 עטקה םע הכלהש "זאגניפ ןקורב" תצובקמ ץוח .םירייתל עוצעצ– לייטס ףיילל התוא
 ידכ ?ןואיזומ ךירצ הז ליבשב .לודג דחא ןויזיב היה ראשה לכ ,תינוריא הרוצב ילאיזומה
 ?ודיל בוחרב תאצמנש תונמא גיציו בוחרל שפחתיש
.תנייוצמ הכורעת םג ?רפיק םלסנא לש הכורעתה םע המו

 יוארל ותוא תכפוהש ,ולש תירוטסיהה תובישחה תא לבקמ לבא רפיק תא בהוא אל ינא
 םע שדחה ףגאה תא חותפל ךירצ היה ןואיזומהש בשוח אל ינא תאז םע דחי .הגוצתל
 .תמדוקה האמה לש80-ה תונשב יטנוולר היהש ןמא לש לגד תכורעת
.תועורג רתוי תועצה ויהש יל ןימאת
 להנלו בושחל ,תונמא םע דובעל תלוכיה תא לרטנל תלגוסמש תיתכרעמ המר שי ןואיזומב
 ןיבמ ,רתוי ןיינעמו לפא םוקממ עיגהל הלוכי איהש עדויו קמועל תונמא ריכמש ,התא .ןויד
 .דוביאל תכלוה יתרוקיבו ירציי ןויד םייקל תלוכיה ךיאו ץמחומ הזה רבדהמ המכ
 תוירלגב תובבותסמש ןואיזומה לש תורצואה לצא תויהל הכירצ הילע רבדמ התאש תושיגרה
 ךירצש יתנמאה יכ בושרגוב הירלגב םג יתכמת ,א"ת ןואיזומב יתכמתשכ .תוריכמו תוידוטסבו
 םירבדה תא אוצמל בהוא ןכ אקווד ינא .רשפא יא הז ילבו תווצקה ינש לע רומשל ןמזה לכ
 אלש רבדה תא שפחמ דימת ינא יכ הלועפ ףותישל םוקמ הפ שיש תויהל לוכי זא .םישדחה
 .ןויד רוצילו הבשחמה תא חותפל ,תוכושח תוניפ ריאהל הצור ינא .םיאור אלש ,וילאמ ןבומ
 בוט ןמא לע עמוש אוהשכ ינממ שגרנ רתוי םדא ןיא .יצלחופ ראשנ הזו ןיינעמ אל הז תרחא
.שדח והשמ תושעל לוכיו ריכמ אל אוהש

1 .הז תא םיבהוא םישנא139יתבהא

םדוקטסופ
ביהצמ שוביכה

אבהטסופה
!ה'לאבא

 :ת/רמואןורגס יטומ
5/04/2012
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ולש
חמש גח

,,,תונואכיד דצב םינואזומ,,,תובאה ץראב תונויזיב

רקי םדא

 אלש םירחא םישנא לש םחוכ תאפמ ןוה השוע אוהש בושחל ליעגמ תצק
 םע…ולש תוריציה תא םנובשח לע שכור אוהו ,שדוחה תא רומגל םיחילצמ
…תועיבצ וז ,םינמאב " ךמות" אוהש דובכה לכ

:שוסייפב ילצא יתבתכש המ

 רימא ןתנוי לש הזה ןויארה לבא ,חישמה תומי ומכ עמשהל היה לולע הז
 תונעטה בור םע טעמכ םיכסמ גבס .גחל הנתמ תמאב אוה גבס ןורודו

.תורגסהל איבהש ןאגלבהו ץחלה תא ףיסומו ,ץיקב ולעוהש

 דחואמ שגפמל לחייל שי ,םיבושח םיינשה ןיב שגפמהו ןויארהש הזמ ץוח
 הצרנ .ץינייטש לבוי ר"דו תנבל רומיל סחו הלילח וא ,יאדלוח ןור לומ םהלש
.םינורתפה םלצא ,רצואהו תוברתה ירשכ םישמשמ םה ,אל וא

 ןואיזומה לש תורצואה לצא תויהל הכירצ הילע רבדמ התאש תושיגרה"
."תוריכמו תוידוטסבו תוירלגב תובבותסמש
 הנוע אל ,תוידוטסב תבבותסמ אלש תרצואש ,היעבה קוידב וז ,הפי
 תעשת רבכ דיקפתב תבשוי ,תלצנתמ אלו תושיגפמ הזירבמ ,םיליימל
.ןויזב .הנש םיפלא

.יאלוזא תיליע לש היתודובעב ןיינעמ המ יל ריבסי והשימש הכחמ תמאב ינא
 'זרו'ז לש תופוקש תויצרטסוליא ןימ תיגלטסונ תונחרט לש גוס יל הארנ הז
.קרפ
 תצק .םוליצה יישקל אצומ ,תורנב םישפחמה תו/םירצואל םיאתמ לכהמ רתויו

 ךלהממ יאלוזא תא ליצמ אל םיחפונמ םיטמרופב תוירילב ברועמ פוש וטופ
 ןימ ךכו .יעבט-ימס ץעמ הקיק/האקיא לש תויטטסא תויוכיא םע יחטשו לד
 םיליחתמ םינורטפ :םלוכל ןורגב תדרל חילצמ "תונוכת אלל םוליצ"
 א"ת ןואיזומש יאדוו .םהינימל םינולס ינפסאו )ןמליפש( םוליצ לש םילבלובמו

.הז לע םח סלקלו גהלל ךפה ןמזמ רבכש

.חמש גח

.הרורב הרוצב הז תא רמוא והשימ ףוס ףוס
 תואשילק לע ןגנעתמ לכל רשפאמש ךאשור םתכ איה יאלוזא
.רוזמ אוצמל ןורכז לש

 .יקנו ילנויצר "ישגר ןונגס" לעבו .םח .ןוגה .יטירגטיא םע םדא אוה גבס ןורוד
 איה.תשאיימ כ"כ הב הריחבה– ואדנל ןזוס ןיינעב .והומכ דוע ויהש יאוולה
 העיצמ איה תושיגר םוקמבו תילארשיה תונמאל תושחכתה לש תרוסממ העיגמ
 הנפדה ירז לע חונלו היסנפל תאצל םוקמב .הנידמה רכיכמ תינבז לש םזיבונס
 דגנשכ ותוא באסלו ביבא לת ןואיזומב ןקדזהל האב איה קדצב אל הל ורשקנש
.תבט םוחנו ןייטשדלוג יבצ :אל ותו םילארשי םינמא2 םידמוע היניע

 םיחיטש רכומ .יטירגטניא רסח ןחרט דוע ?בוט רתוי בירי ןומא .ףוס תורל
.ןכות ירסח םיחפונמ םימוליצ רציימו

?האלה המו .םידדצה ינש י"ע םייתועמשמ םירבד ורמאנ
 הסינכה ריחמב תיתועמשמ הלזוה– אוה אוצמל ךירצש ןושארה ןורתיפה
 .םיאלמגלו םיטנדוטסל תוחפל דיתעב םניח הסינכל הפיאשב ,םינואיזומל
 גישהל רבעב וניסינ םינמאה ןוגראב .ינוריעו יתלשממ תויהל ךירצ ןומימה
.וחתפייש דע תותלדה לע קופדל ךירצ .חלצ אל ןיידעו,תאז
 דירוי לארשי ןואיזומש ?לארשי ןואיזומ יפל הסינכ ריחמ תולעהלו וק רשייל המל
..הסינכה תולע תא אוה םג

 םע, לוכיבכ םיכסמ אוה .תוממתיהו תועיבצ ,גבס לש וירבדב האור ינא
 ,ךפיהל .בצמה ןוקיתל רבד השוע וניא השעמל ךא ,תונעטה תיברמ
.ךכמ חיוורמו ול םימרוגהמ דחא אוה
הנח

ביגהל

senedת/רמוא: 
13/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואילאכימ
5/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואלבות ןורש
5/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואףשר סדה
5/04/2012

ביגהל

 :ת/רמוארדנסכלא
6/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואףוס תור
7/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואבקעי
8/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואימענ
7/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואםח בל
9/04/2012

ביגהל

 :ת/רמואהגניא
10/04/2012

ביגהל

 :ת/רמוארגרבסגינק הנח
14/06/2012

ביגהל
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י/חלש

 קוש"ב רתויב לודגה לופונומה איה ןרקה .ברק ןרק ךרד דמלמה ןמא ינא
 השעמל .)"ךוניח" :הנשיה הלימה תא ףילחהש חנומה הז( "יטרפה ךוניחה
 ימ לכ .םירחא םיפלא תואמ ומכ ,לצונמ דבוע ינא .ors ידיב קסעומ ינא
 רתומ .ךכל ףתוש גבס ןורודש יאדווב ,ךכל ףתוש ,ךילהתב קלח חקולש
 לא לבא ,תוברתו תונמא תבהא ךות םינומהב טולשלו יצידמ הד וצנרול תויהל
 ,חיוורהל הצור אוה הממ הרירב שי םדא לכל .תרחא הרירב ךל ןיאש רמאת
.תונמאמ תונהילו חיוורהל ןכומ אוה ימ ןובשח לע םג ,ןורוד ,ךלש הרקמבו
ףשר ביני

 לכה ..תישיאה תיווזה– לבקל םיברסמ םיחומהש והשמ דדחמ אוה אל וא קדוצ
..ןייארמה לש טבמה תדוקנ ללוכ ..יטילופ לכהו ישיא

 םוקמב ,)ןאכו ןאכ ואר( םילשכהמ קלחב הדוה רבכ ןואיזומה תווצש ףא ]...[
]...[ ילדחמ תא ופיצהש םינמאה תאחמ יגיצנ םע שגפהל

?ת/בשוח ה/תא המ

רתאהבוח ינורטקלא ראודהבוח םש

Creative Commons לש לארשי2.5 ההז ףותיש-סוחיי ןוישיר ל םיפופכ שומישה יאנת ,תרחא רמאנ םא אלא Designed & built by Ronen Eidelman / Based on theme by WPSHOWER

 :ת/רמואors דבוע
27/06/2012

ביגהל

 :ת/רמואהזרת
4/07/2012

ביגהל

 :ת/רמואErev Rav בר ברע | תויניצ-טסופ
20/07/2012

ביגהל
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