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עשוהי ב.א  הרהנמה | 

תיגולוקא הרופטמכ  הרהנמה 

ידכ היצנמד .)  ) ןויטיש ינמיס  םיעיפומ  ןב 72 ,  היסנפב  םיכרד  סדנהמ  אירול , יבצ  לצא  הלילעה : ריצקת 
סדנהמ לא  רכש  ילב  רזועכ  תוולתהל  ועוצקמב , הקוסעת  ותשא  ול  תנגראמ  תוחתפתהה , תא  טעמב  בכעל 

יביססבוא ןויער  איה  שיבכה  ןונכת  לש  תרתוכה  תלוג  .ןומר  שתכמב  ידוס  יאבצ  שיבכ  ןנכתמה  ריעצ ,
םירתתסמ התגספ  לע  .התוא  ררופלמ  ענמיהל  ידכ  תושבד  תלופכ  העבגב  תידרוסבא  הרהנמ  בוצחל 

םע וכבתסהש  רחאל  םתוהזמ  םיטלמנה  םיניטסלפ  ונבו , ותב  ועוצקמב ,) הרומ   ) בא תוהז — " ילב  םיהוש  "
.םילארשיה םעו  תיניטסלפה  תושרה 

םילולסמ השולשל  םילשוריל  שיבכה  לש  הבחרהה  תא  יתיאר  רשאכ  םינש , המכ  ינפל  דלונ  הרהנמה "  " ןמורה תביתכל  ץוצינה 
.איגה רעש  ילותיפב 

תוברקה ידקוממ  דחא  רורחשה  תמחלמב  היה  ירוג – ) םייח  לש  םסרופמה  וריש  יפ  לע  םג   ) דאוו לא  באב  איגה –  רעש  הלעמ 
תיב ךרד   ) ףקוע שיבכ  תונבל  היה  ךירצ  "ח , שת תמחלמב  השבכנ  אל  ןורטלש  ןוויכ  .םילשורי  לע  רוצמה  תצירפל  רתויב  םירמה 

הלפשהמ הנשיה  ךרדהו  ןורטל , תעלבומ  לע  "ל  הצ רבגתה  םימיה  תשש  תמחלמב  קר  .םילשורי  לע  רוצמה  תא  ץורפל  ידכ  שמש )
.השדחתה םילשוריל 

"ח מלפה ימחולש  הווקתב  איגה ,' רעש   ' םשה ףחיר  טלקמב  םישדוח  ךשמבו  ןב 12 , יתייה  רורחשה  תמחלמב  תזגפומה  םילשוריב 
.םירהה ןיב  לתפתמה  שיבכב  םינכוסמה  םיבראמה  לע  רבגתהל  ולכוי 

, ישילש ביתנ  ץורפל  ידכ  איגה  רעש  לע  םירגוסה  םירהה  תונפדב  בוש  םימסרכמ  םילודגה  םירופחדה  ךיא  יתיאר  רשאכ  הנהו ,
הכוראה הרהנמה  לשמל , הנה , יכ  ערלו , בוטל  ףונה –  תא  הנשמש  םדא  םיכרד : סדנהמ  היהי  ילש  אבה  ןמורה  רוביגש  יתטלחה 

ריעה לש  ביהרמה  הארמה  תא  םילשוריל  םיאבהמ  תלזוג  םג  איה  תוינוכמה , תעונת  תא  הציאמ  איהש  יפ  לע  ףא  לטסקה , ימורמב 
אלו תונשל , הלוכי  ינוריע , - ןיב שיבכ  ילותיפב  תכבוסמ  הדירי  ילוא  תענומש  הריהמו , הליעי  הרהנמ  םימעפלש  ךכ  .לטסקה  ימורממ 

.הריבה ריע  לא  םיברקתמה  םיעסונל  ףקשנש  ףונה  הארמ  תא  הבוטל ,
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ןויטישה לחה  לארשי  יביתנב  תורישהמ  השירפ  רחאלש  אירול , יבצ  ריכבה  םיכרדה  סדנהמ  ינוימדב  לועפל  לחהו  ארבנ  רשאכ 
התייה תאז  .ןומר  שתכמל  רקיעבו  רבדמל , בגנל , םורדל , ןופצהמ  ןמורב  ותוליעפ  תלילע  תא  ריבעהל  שוחנ  יתייה  וחומב , םסרכל 

םוקמב ןכאו , ידוהיה ." םעה  לש  ולרוג  ץרחיי  בגנב   – " ןוירוג - ןב לש  ותרמִאל  ןמאנ  ינא  יכ  תיתורפס , קר  אלו  תיטילופ  הטלחה 
תואמגוד שי  ירה  .םורדל  בגנל , תובשייתהה  יבאשמ  תא  תונפהל  היה  רשפא  ןורמושבו , הדוהיב  םיניטסלפה  יבושיי  ךותב  בשייתהל 
ילעפמ לש  המקהו  םיה  ימ  לש  הלפתהה  לעפמ  תחלצה  םעש  דוע  המ  תוירבדמב , תחלצומ  תינוריע  תובשייתה  לש  םלועב  תובר 
לע תוליקמ  ויהש  תוינרדומ , רפוס - םירע  םיקהל  היה  רשפא  םיבר , םלג  ירמוחו  םיבצחמ  םישרוד  םניאש  םימכחותמ  קט  - ייה

.הנטקה ונתנידמב  השקה  תופיפצה 

רוקיב דצל  יאני , ןח  םשב  ןיוצמ  ךירדמ  לש  ותרזעב  ןומר  שתכמ  לש  תדחוימה  ותוהמ  לש  יביסנטניאה  דומילהו  רבדמל  הדיריה 
קר אל  הרהנמה '  ' ןמורב וכפה  וללה  םיטנמלאה  לכ  שתכמה , תפטעמ  ילושל  םלשומ  ןפואב  ומצע  תא  םיאתהש  תישארב ,"  " ןולמב

תחרפהלו תונויצה  לש  םינוכנה  הישרושל  רוזחנ  ותועמשמש –  ידוסי , רסמל  םג  אלא  םייגולוכיספהו , םייתלילעה  םיעוריאל  עקרל 
רבקה תזוחאב  רקוב , הדש  תשרדמב  רוקיבל  םיסדנהמה  ינש  תא  ךילוהל  יתטלחה  יל , בושח  היה  הזה  רסמהש  ןוויכו  .הממשה 

תוכר תולעי  תוכחלמ  ןביבסו  ןיצ , לחנ  יקמעמ  לא  תופיקשמש  תוטושפ  ןבא  תובצמ  יתש  .הלופ  ותייערו  ןוירוג  - ןב דוד  לש  העונצה 
השולש אלא  םילודגה , וישעמ  תולילעו  וראות  םיבותכ  אל  ןושארה  התלשממ  שארו  הנידמה  דסיימ  לש  הבצמה  לע  .בשעה  תא 
.תפסונ הדיל  תניחבב  התייה  ץראל  היילעה  וליאכ  .ותריטפ  ךיראתו  לארשי  ץראל  ותיילע  ךיראת  ותדיל , ךיראת  דבלב : םיכיראת 

.לצרה רהב  המואה  ילודג  תקלח  רשאמ  תוחפ  אל  הנוכנהו  הפיה  תוילארשיה  לש  התיצמת  תא  ייניעב  אטבמ  הזה  םוקמה 

ןדריה רבעבו  בגנה  יבחרב  םירוזפ  םהיתובקעש  םיַטַּבנה , םג  אלא  הזה , ןמורב  גצוימ  ןוירוג  - ןב לש  ירבדמה  סותימה  קר  אל  לבא 
םילגמ ונא  םשו  הפ  .ויתוממשמ  ולהבנ  אלו  רבדמה , יישק  םע  הנש  יפלא  ינפל  דדומתהל  ועדיש  תורייש  יליבומו  םידוונ  יחרזמה – 

הרומה תא  םג  ןכלו  .המיהדמה  הרטפ  םג  ןדריה  רבעבו  הטבִש  תדבוע , ומכ  םהיתובשומ , ירע  לש  תומישרמה  תוברוחה  תא 
.ןומר שתכמב  העבג  לע  הנטק  תיטבנ  הברוחב  יתבשוה  ושפנ , תא  םישקבמש  ויחאמ  טלמנש  יניטסלפה 

תכפוהש הנידמל  יואר  וניאש  שיבמ , רפסמ  הזש  חוטב  ינא  לבא  םרפסמ , המ  עדוי  ינניא  בגנה ? יבחרב  םויכ  םירג  םידוהי  המכ 
.םלועב רתויב  תופופצה  תונידמה  ןיב  תויהל 

יילע ואיצוי  עבט , יבבוח  םיארוקש , דואמ  יתששח  ןומר , שתכמב  הנטקה  הרהנמה  תיירכ  תא  ילש  ינוימדה  ןמורב  יתננכת  רשאכ 
ץמוא יתרזא  םלוא  .לארשי  לש  עבטה  תויכשב  רתויב  םיאלפומהו  םיבושחה  םירתאהמ  דחא  אוה  ןומר  שתכמ  ירהש  רומח , ןיד  רזג 

תינוימדה היצאוטיסב  קרו  ךא  תדמוע  הניא  ילש  רפסב  הרהנמהש  םושמ  תאזה , תזעונה  תינוימדה  העיספה  תא  עוספל  תאז  לכב 
.לארשי תנידמ  לש  תלתפנה  תואיצמל  תיללכ  הרופטמ  תשמשמ  איה  אלא  ןמורה , לש 

עלוק ינא  םא  עדוי  ינניא  םייגולוקא . תונורדסמ  לש  אשונל  םעפה  שדקומ  וב , ספדומ  הז  רמאמש  הביבסו  היגולוקא  תעה  בתכ 
םורתל הלוכי  הרופטמכ  םגו  תילאיר  תוחכונכ  םג  הרהנמ  רמולו ש זעהל  יל  ושרה  םלוא  םהיתונויער , תא  ועיביש  םיחמומה  תעדל 

םיטבש העברא  לע  רביד  ןילביר  אישנה  .דואמ  הפירחה  תויוהזה  לש  הקיטילופה  הבש  הפוקתב  םייח  ונחנא  .התמורת  תא  ןאכ 
.וביבס תורדג  חתומ  וא  ןגמ  תומוחב  ומצע  תא  ףיקמ  טבש  לכו  לארשיב , םיטבש  הרשע  תוחפל  שי  רבד  לש  ותימאל  לבא  לארשיב ,

ישונאה ףונה  הנבמ  לש  תוירדילוסה  תונושה , תויוהדזהה  תוריחל  תתל  ונתיאמ  תשרוד  היטרקומדהש  היצמיטיגלל  דובכה  לכ  םע 
ונחנא ויקלח  לכ  לש  תיעבטהו  הנוכנה  המירזבו  ימואלהו  יעבטה  ףונב  עוגפל  אל  ידכ  ןכלו  תשבתשמו , תכלוה  ימואלהו  יתרבחה 
ךישמת תיפונהו  תימואלה  המירזהש  ידכ  רמשיי , םהיניב  עגמהש  ידכ  םידרפנה  תוהזה  יקלח  ןיב  תורתסנ  תורהנמ  תורכל  םיכירצ 

.לועפל

וזש ילכשב  רשאמ  רתוי  ישפנב  שיגרמ  ינא  .ארוקל  הרורב  ןכא  התע  הז  התוא  יתילעהש  יפכ  הרהנמה  לש  הרופטמהש  הווקמ  ינא 
שתכמב וננכת  ןמורב  םיסדנהמה  ינשש  הרהנמה  .ןורמושו  הדוהי  יבגל  דיתעב  םייטילופ  תונורתפ  םג  ילוא  היוארו  הנוכנ  הרופטמ 

, ריכבה סדנהמה  ןמורה  ףוס  תארקל  רשאכ  .ותוהז  תא  דביא  ותשאל  ותבהא  ללגבש  יניטסלפה  הרומה  תא  ליצהל  הדעונ  ןומר ,
קודבל ידכ  שתכמב  הממושה  העבגל  רחש  םע  עיגמ  אוה  ולש , ומש  תא  חכוש  אוהש  דע  ונורכיז  תא  טא  טא  דבאמו  ךלוה  אירול ,

הרומה תא  שגופו  תיטבנה , הברוחה  לא  שמשה  תחירז  םע  הלוע  אוה  .הנונכת  תא  םאות  הרהנמה  חתפ  לש  טוטרשה  ןכאש 
- רב וניא  רפוסה  םגש  עודי  ירהש  עדוי , ינניא  ירשפא ? ןורתפל  זמר  הזיא  ןאכ  ןומט  םאה  .חכשנש  םשה  תא  ול  ריזחמש  יניטסלפה 

.ותריצי לש  תונשרפה  יבגל  אכמס 
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	המנהרה כמטפורה אקולוגית
	תקציר העלילה: אצל צבי לוריא, מהנדס דרכים בפנסיה בן 72 , מופיעים סימני שיטיון (דמנציה). כדי לעכב במעט את ההתפתחות, מארגנת לו אשתו תעסוקה במקצועו, להתלוות כעוזר בלי שכר אל מהנדס צעיר, המתכנן כביש צבאי סודי במכתש רמון. גולת הכותרת של תכנון הכביש היא רעיון אובססיבי לחצוב מנהרה אבסורדית בגבעה כפולת דבשות כדי להימנע מלפורר אותה. על פסגתה מסתתרים "שוהים בלי זהות" — אב (מורה במקצועו), בתו ובנו, פלסטינים הנמלטים מזהותם לאחר שהסתבכו עם הרשות הפלסטינית ועם הישראלים.


