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 רופיסו תילאוסקסומוה היפרגונרופ גיצמ ,שדח ילארשי טרס ,"ןאפי ןאפי"
בלל עגונו ןימא תורגבתה

בלל עגונ .ןאפי ןאפי

 טלאקה טרס תויהל ךופהי ,זירמש רואיל יאמבה לש יתלילע וטרס ,"ןאפי ,ןאפי" םאה
 םויב א"ת קטמניסב הכרענש ,הנושארה הנרקהה יפל ?ילארשיה עונלוקה לש אבה
 תלבגומ וב הייפצהש ,יתרגש אלה טרסה .עובקל השק ןיידע ,תוצחב ןורחאה ישיש
.םייעוצקמ אל םינקחשו היפרגונרופ לש םיעטק ללוכ ,הלעמו 18 ליגל
 םש" חסונב והשמ .םיליחתמל ראדוג לש םותס יובמ ומכ "ןאפי ןאפי" הארנ הלחתהב
 - לבא .םיסג םיטאק ,הטוב תויקייט-ואול ,הנומתל לוק ןיב היצזינוכניס ןיא :"ןמרכ יטרפ
 בלל עגונו יתריצי ,ירוקמ טרס םורזי םכלומו ררחתשת המיסחה תכלל וצרתש ינפל עגר
 "ןאפי ןאפי" תא ךפוה אל הז .וינפל השע אל לארשיב ךישממו ליחתמ ןעונלוק ףאש
 םיליגרה םיצמאמהמ הברהב רגוב והשמ וב שי ילסכודרפ ןפואב לבא ,ירסוב אל טרסל
.עונלוק לש םיעודי םיטרדנטסב רופיס רפסל
 בכוכה" ומכ ביבח טלאק טרס אל םג לבא םירטסניימ טרס אל חטב אוה "ןאפי ןאפי"
 ידמ רתוי וב שי .תילארשי תוימירטסניימל ההימכה תא רזחיש וכרדבש ,"לוחכה
 .תוברתו עונלוק ,תונמא לע םייוושכע תונויערל ,טרא ואדיוול ,ידרגנווא עונלוקל תועדומ
 ונרופ יעטק טרסב ועיפוהש םעפ לכב "סכיא" ורמאש ,רוחאמ הרושב םיינשה םג לבא
 רופיס "ןאפי ןאפי"ב רפוסמ רבד לש ופוסב יכ .אסיכה לע םיבשוי וראשנ ,יאומוה
 ןאפי" ,םיוסמ ןבומב .ןהילא רבחתהל תוהזו תוברת ירחא שאונ שופיח לע דואמ יטנתוא
 תואיצמה ךותב םידבאנש אבצ ירחא םיריעצ םירבועש המ תא בר קוידב ראתמ "ןאפי
.ורזחו וחרב רבכש הלאל םג יטנוולר אוהו .הנממ חורבל םישקבמו תילארשיה
 ,דודשאמ ביבא לתל עיגהו אבצהמ ומצע תא איצוהש 19 ןב רענ ,ירמא זכרתמ רופיסה
 .דובא אוה .תויביבא לת תובהא אוצמל תוסנלו יביבא לת בו'ג קמב דובעל ידכ קר
 ירמא ,רחא םוקמ לע םולחלו ביבא לתב דבאיהל לע תויטנמורה היגולותימל דוגינב
 תיטנוולר אל רבכ תיתיבהו תיתחפשמה תוברתה .תמאב הביאכמו תידוסי הרוצב דובא
 םעו םישנאה םע םיסחיה .ול תיטנוולר תויהל איה םג השקתמ הלודגה ריעהו ,ול
 ןג תייזטנפ תא לעתמ אוה .םיליכמ אל ,שרוש םיכמ אל ,םיריבש םה וביבס תומוקמה
 לכוא ,ינאפי ונרופ לש תמלשומ הייציקיפ ומכ וחומב הנוב אוה התוא ,ןאפי לא ןדעה
?הזה רופיסב היה אל ימ .רשואה אצמנ םש .םיינאפי םיכויחו ינאפי



?הזה רופיסב היה אל ימ .רשואה אצמנ םש .םיינאפי םיכויחו ינאפי

הלודגה ריעהו תודידב .טרסה ךותמ

 הלודג תושיגרב ,יח אוה הב ןילרבב ותוא ךרעו ביבא לתב טרסה תא םליצש ,זירמש
 .םיפילקו ונרופ יטרס ,םייתלילעו םיידועית םיעטק :םינווגמו םיבר םירמוחמו דואמ
 אל חטב ?תאזה תויתוזחהמ יטנתוא רתוי המו – ירמא לש םייחה לע יתוזחה רופיסב
 רויצ ומכ םיארנש תבכר ןולחמ םיצע( תיריל הקיטתסא שי – ףד לע בותכ טירסת
.הקיטתסאל תופאכ שיו )עוגיפ תונברוקל הטרדנא דיל םילמנ ,טשפומ
 יראמ" לש תויפילקהמ והשמ וב שיש וילע רמא םיפוצה דחא ?הזה טרסה המוד ימל
 שוגפל לק" ,"דהוידר" לע ידועיתה טרסה תא ריכזמ אוה תמיוסמ הדימב ."טנאוטנא
 תולובג תא הצוח םהלש תיעונלוקה תויטמרדהש םיעגר וב שי ,הרקמ לכב ."םישנא
 לע םיצחולש ,)תניוצמה ןורדג תיריא( ומאל ירמא ןיב םיררמצמה םישגפמה ומכ ,פילקה
 ומכ וא ,קריס סלגאד לש טרס ומכ םינואה רסחו ןבומ אלה ןבהו תסרסמה םאה תדוקנ
 עדי לעב לאוסקסומוה קחשמש ,רפיצ ינבל ירמא ןיב בוצע-קיחצמה רוזיח/שגפמה
 רבעמ הברה ןתונ אל ,וייח דיקפתב ,רפיצ .לובנטסיאמ םש ימולע םירמז לע זרפומ
  .טעמ אל הז ולש הרקמב לבא ,ולש גולבב ליגר רבכ אוה הילא הפישחל
 ,טנגיליטניאה - ירמא לש תיטסיסקרנה היווחה לע יופצ הכהו ישיא הרואכלה רופיסה
 ותבוטב תויהל ךפוה - תיביבא לת היווהבו תיביבא לת הרידב יחש שיגרהו טמתשמה
 תעוב וב םוקמב םייתסמ אוה .הלש םיטנמגרפה לעו תוברת לע טרס ,ישיא אל טרסל
.הליחתמ תואיצמהו תצצופתמ ןאפי

)ץראה הירלג(




