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  'ך"נתב םיטפשמ אורקל' ,זרא קרב הנפד לש הרפסב תואירק שולש

  רבד חתפ

 **ןמטוג רז רומילו  *ילתפנ-ןב הנרא

 

 הניאש" וז ,הפיגמה תיווח רעצמל וא ,הפיגמה אוה לפנש רבדה ?רבד לפנ םהב םימיב 'רבד חתפ' והמ

 1."םדא לש ותדימ רועיש יפל

 :בוריס םגו האדוה םג שי הלועפה םצעב ,וז תיווזמ .םדא לש ותדימ יפל לעופ הלא םימיב 'רבד חתפ'

 בצמה לש דוסיה תויעב לע בושחל תלוכיה תא שוטנל בוריס םגו ישונאה בצמה תולבגומב האדוה םג

 הנפד 'פורפ ,ןוילעה טפשמה תיב תטפוש לש התטלחהש תוחינמ ונא .אהתש לככ תלבגומ ,ישונאה

 – יחכונה ןויזופמיסה שדקומ ול רפסב היתוריפש הטלחה – ך"נתב םיטפשמ אורקל ,זרא-קרב

 בצמה לש דוסיה תויעבב ומצע יארקמה טסקטה לש קוסיעה םג ןכא .םימוד בוריסו האדוה תפקשמ

  .הזה ןמזב םג ,םהה םימיב םג ;וחוכ רוקמ םג אוה הז .וזכ העדות ףקשמ ,ישונאה

 איהש יפכ ,וז הלועפ 2."הלילו םמוי וב תיגהו" לש תיעוציב הלועפ איה ך"נתב םיטפשמ לש האירק

 הלועפ הניא ,הז ןויזופמיס תוביכרמה הרפסב תואירקה תשולש י"ע םגו זרא-קרב י"ע םג תעצובמ

 .וב םיארוקה תא חראל חותפ טסקט לש הנמזהל תונעיה לש הלועפ איה ;יוויצל תויצ לש

 ,הלועפה תא השיגדמ איה  ;"הלילו םמוי" - ןמזה תא השיגדמ הניא וז הנמזהל תינענה תארוקה

 - ןויגהה ןיבש דענמב םייקתמ "תיגה"ו לש יביטאיצוסאה בחרמה ."תיגהו"-ה בחרמב תלעופ איה

 - םילימה תייגה ןיבל ,ררועמ טסקטהש תימינפה הבשחמה תלועפ - גיגהה ןיבל ,תיגולה הלועפה

 .החישה תלועפ

 רגירט יבצ 'פורפ ,רותרב תנסא ר"ד –  הלש טסקטב םיארוקה תשולש םגו ,הרפסב זרא-קרב םג

 ןבומ תתל ידכ םהב שי םהיניב רובידהו םהלש תוגההה םצע .וזה הנמזהל ונענ – ןיבר םרוי 'פורפו

 ,הזה ןמזב םגו םהה םימיב םג .שונא תודימב ,"הלילו םמוי"ל ,ירוקמה טסקטה לש ותויחצנל

  .ותעב אלש םגו ותעב םג 3,"ותויחל ןפוא םושב םילגוסמ ונניאש הווהב קלח ותואב"

 
 רוטקרו םדא תויוכזל אלוז לימא ש"ע הרדתקה תדקפומ ,"טפשמה" תעה בתכ תכרעמ ר"וי איה ילתפנ-ןב הנרא 'פורפ *
 .להנימל הללכמה ימדקאה לולסמה
 ש"ע ןיד יכרוע לש תיעוצקמ תוירחאו הקיתאל זכרמה שאר ,"טפשמה" תעה בתכ תכרוע איה ןמטוג-רז רומיל ר"ד **
 .להנימל הללכמה ימדקאה לולסמה ,סקירטש ש"ע םיטפשמל רפסה תיבב הריכב הצרמו רניו דיוד
 לע ובשח םה ,םדאה-ינב לכ ומכ ונריע ינב ויה וז הניחבמ" :38 'מע ,)2001 ,תמגרתמ ןמרמה הנליא( רבדה ימאק רבלא 1
 ןכל ,םדאה לש ותדימ רועיש יפל הניא הפגמה .תופיגמב ונימאה אל םה :םיטסינמוה ויה םה :תרחא ןושלבו ,םמצע
 אוה םדאה ,ער םולחל ער םולחמו .ףלוח אוה דימת אל לבא .ףולחיש קר םולח ,ישממ אל רבד איהש ומצעל רמוא אוה
 ."]...[ םיטסינמוהה הנושארבו שארבו ,ףלוחש
 זא יכ ]...[ הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" :בתכנ הנושאר םעפ :ך"נתב םיימעפ עיפומ הז דגיה 2

 םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא" :בתכש הינש םעפו ;)8 א עשוהי( "ליכשת זאו ךכרד תא חילצת
 .)2–1 א םיליהת( "הלילו םמוי הגהי ותרותבו וצפח 'ה תרותב םא יכ ;בשי אל םיצל בשומבו דמע אל
 -ב ןימז )2010( 6 ,1 )2( ןויליג תיטילופ הבשחמל ילקיסקל תע בתכ :חתפמ "ןמזה-ןב" ןבמגא ו'יגרו'ג  3
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