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עדמה לש  םייגולוקאםינפה  תונורדסמ  ךרכ 10(1 / ) ביבא 2019 /  2019ןויליג  ץרמב ,  28

םיסינ ןורוד  םוליצ : ולוהינב | " ליעפ  ןפואב  ברעתהל  םיבייח  ןוכיסב , אצמנ  עבטהש  ןוויכמש  רמול  השוב  אל  וז   " .ידקש עשוהי  ד"ר 

םמוקמ תא  ושבכ  םייגולוקאה  תונורדסמה 
ידקש עשוהי  םע ד"ר  ןויאיר  ןונכתה –  תונורדסמב 

? רקובב םק  התא  המל  ךלש ? היישעב  ךתוא  ביהלמ  יכה  המ  ש :

עצבמש םוקמב  אצמנ  ינא  .דובעל  ךלוהו  ימצעב , אנקמ  יארב , לכתסמ  רקובב , םק  ינא  העונצ : אל  ךא  הטושפ , דואמ  ילש  הבושתה 
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היגולואידיא ללגב  הימדקאל ) םוקמב   ) השעמה םלועל  יתעגה  אל  םנמוא  .והשמב  תומדקתה  הארא  םוי  לכבש  עדוי  ינא  .עיפשמו 
.הכרב שי  היישעבש  שיגרמ  ינא  ךא  תמיוסמ , היצאוטיס  בקע  אלא 

רבכע ומכ  שיגרמ  אל  התא  .עבטה  תרימש  יצמאמ  דגנכ  תרתוח  בורלש  תואיצמב  לעופ  התא  לבא  תכרובמ , היישעה  ש :
? םדקתמ אלו  לגלג  לע  ץרש 

ינא יכ  םא  וז , תואיצמ  תונשל  יחוכב  אל  .םיחותפ  םיחטש  תללוזה  תינסרה  תואיצמ  אוה  לארשי  תייסולכואב  ךשמתמה  לודיגה 
לע הליעפמ  תואיצמהש  םירידאה  םיצחלה  ףא  לע  לעופב , .התייסולכוא  לודיגל  דעי  המצעל  עובקל  תילמרונ  הנידמ  לעש  בשוח 

תרימשל םילעופהש  בשוח  ינא  .לגלג  לע  רבכע  ומכ  שיגרמ  אל  ינא  .םימה  לעמ  ףאה  תא  קיזחהל  םיחילצמ  ונחנא  לארשיב , עבטה 
תודחכה ןיא  .ונתיא  ןיידע  תונשב ה-60  תושרה  תמקה  םע  םימייק  ויהש  םינימה  בור  .םכשה  לע  םמצעל  חופטל  םיאכז  עבטה 

סופתל דובכה  יל  היה  .ודחכנש  ונבשחש  םינימ  שדחמ  םילגמ  ףא  ונחנא  םעפ  ידמו  תונוש ,) תוצובקב  הכיעד  שי  יכ  םא   ) תורורב
םק ינא  המל  תלאש  .ןמאיי  אל  היה  הז  .תושגרתהמ  ודער  ילש  םיידיה  ךיא  בטיה  רכוז  ינאו  הלוחה , תרומשב  ןוחג  - רוחש ןושלוגע 

...קחמנ ינאו  הזכ  רקוב  דוע  .ידמ  הקזח  השוחת  וז  יכ  הזכ , רבד  ליבשב  אל  זא  רקובב ,

.םיקבאמה תורמל  םיביצי  תויהל  םיכישממ  םיאנקשה  ירפסמ  .ונל  שיש  תויתועמשמ  תוחלצה  ןייצל  רשפא  תועינצה  לכ  םע 
, םיאבצ לש כ-3,000  הביצי  הייסולכוא  הנשי  .הייבר  ןיערגכ  דרפסמ  םיעוגפ  םירשנ  םיאיבמ  ןכלו  היעבב , ונחנא  פירשנה  תניחבמ 

םרג אל  הז  ךא  תולחמו ,) רתי  תופיפצ  בקע   ) תונש ה-80 זאמ  דרי  םנמוא  הייסולכואה  לדוג  .תופגמו  תופירט  יוניב , תורמל 
, יעבטה האישנה  רשוכ  ףס  תא  הרבע  הארנכ  איה  רקב  ילודיג  לע  התוכמתסה  לשב  יכ  םא  הלדג , םיבאזה  תייסולכוא  .הפורטסטקל 

.רב תויח  לש  רתי  תפירט  לש  היעב  הרצונ  םויכו 

האיבהו הרומח , הרוצב  הלדג  םינתה  תומכ  .עבטל  םג  ילואו  תואלקחל  םיקזנל  םרוג  רבה  יריזח  לש  רידאה  לודיגה  תונולשיכ : םג  שי 
.תנקותמ אל  הנידמ  ונחנא  וזה  הניחבהמו  ןוכנ , לפוטמ  אלש  לבזמ  םימייקתמ  םה  יכ  םיגשגשמ  םינתה  .תבלכ  תפגמ  ןוגכ  םיקזנל ,

? ךילע הבוהאה  היחה  יהמ  ש :

לע רבדל  אלש  תולוכי , םייח , רוזחמ  םהל  שי  םי –  יטולב  .ןהל  רוכמ  ינאו  יתרקח , ןתשולש  תא  .בהוא  דואמ  ינאש  תויח  שולש  שי 
 – רבדמה ינורפעו  .םיקוצמה  תוכלמו  יכלמ  ירובע  םהש  םילעי , .םהילע  עגתשה  ןיווראד  םניחל  אל  םהילע ! תמ  .םימיהדמ  ןימ , ייח 

.תיגולוקא תכרעמ  לש  התואירבל  יטסטנפ  ןמסו  עונצ , טקש , ןטק ,

? ששוח יכה  התא  היח  וזיא  לש  התדחכהמ  ש :

תוכרעמו לודיג  יתבש  דחפמ  ינא  .רחא  וא  הז  ןימ  תדחכה  וניא  ןיינעה  לבא  בגנהמ , םלעיי  רבד  לש  ופוסב  רמנהש  ששוח  םנמוא  ינא 
םירתא לע  רומשל  טהלהמ  דחפמ  םג  ינא  .םהבש  םינימה  ללש  לע  םייקתהל , ולדחי  עבט , תורומשב  םיגצוימ  אלש  תויגולוקא ,

יתיארה םנמא  .רקיעה  סופספל  םורגת  םהילע  הנגההש  דחפמ  ינא  .םהב  קר  םימייקה  הדחכה  תנכסב  םינימ  םירמשמה  םינטק 
אל הז  ךא  םינימ , ןומה  לע  תורמוש  ןה  יכ  עבט , תרימשל  הרידא  המורת  תונטק  עבט  תורומשלש  תודש ) ילא  םע  יתישעש  הדובעב  )

: עבט תרימשב  םיבושחה  תונורקעה  יפל  לועפל  ךירצ  .םדקכ  הימי  שדחת  אל  איה  הנטק , הרומשב  ןוסא  הרוק  הלילח  םא  .ןורתפה 
.רבוחמ גציימ , לודג ,

תחמצ  ? התא  לודיג  תיב  הזיאב  תישיאה , המרב  ש :

תיילע תרגסמב  ץראל ב-1947  ולע  םה  לבוקמה .) גשומב  אלו  הזה  גשומב  שומישל  תובישח  האור  ינאו   ) האוש ירגוב  ויה  יירוה 
דרעב ב-1964 ובשייתה  םה  .הינמרגמ  םייוציפ  לבקל  ובריס  הסנרפה  יישק  ףא  לע  .הנידמה  תא  ומיקהש  םיצולחהמ  ויהו  רעונה ,

היהש ילש , אבא  .יטסילאיצוס  תיבב  לדגש  טסילאיצוס  ינא  .דרעב  יילע  ורבע  יתודלי  תונש  רקיע  .םייתנש  ןב  קר  היה  בושייהשכ 
עיבטה הז  הדובעל ." תכלל   " אל .דובעלו  רקובב  םוקל  הז  טסילאיצוסה  לש  יזכרמה  דיקפתהש  יתוא  דמיל  חלמה , םי  ילעפמב  לעופ 

שיגרמ ינא  םיסימה , םלשמ  יפסכמ  העיגמ  ותרוכשמש  ימכ  .תועש  דבוע 10–12  ינא  םוי  לכבש  ךכב  אטבתמה  קומע , םתוח  יב 
.םייחב תושעל  רחא  והשמ  יל  ןיאש  ךכמ  אלו  היגולואידיאמ  אב  הז  לבא  ילוא , קילוהקרוו ? .הזמ  תוחפ  דובעל  חונב  אלש 

? םיארוקה תא  עיתפהל  חילצת  םייחב ? תושעל  ךל  שי  המ  ש :

םג ןופלטב  ילצא  אצמת  לבא  .תילארשיה  הרפואלו  תינומרהליפה  תרומזתל  יונמ  יל  שי  .תיסאלק  הקיזומ  לעו  תורפוא  לע  תמ  ינא 
יתכרדהו הינקל , םילויט  תכרדה  היה  ילש  יתימאה  ביבחתה  .ןילפו  סינ ג' ' גו  The Who הסוס , סדסרמ  ןוינב , רימע  בוגרא , רהוז  תא 
םילייטמ םגו 30  ופרטצה , יירוה  םגו  הנותחה , ירחא  הנש  היה  הז  םנמוא  .שבד  חריל  יתשא  םע  יתאצי  הינקל  .םימעפ  הב כ-30 

...ונל היהש  שבד  חריל  בורק  יכה  הז  לבא  יתכרדהב ,

? היגולוקאב קוסעל  תעגה  ךיא  ש :

.יתוא ולביק  אל  ילזמל  לבא  אפור , תויהל  יתיצר  .תיגולויבל  יתכלה  היצרניאהמ  .תיגולויב  וא  תיתורפס  תומגמ : יתש  קר  ויה  דרעב 
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תא יתעלב " ו" יודיאה , תוכירב  תוללוס  לע  הקספה  אלל  פי  ' גב יתבבותסה  רקיעב  םש  .חלמה  םי  ילעפמב  ןוחטיב  ןיצקכ  יתדבע 
ותרזעבו תופוע , רידגמ  אוצמל  יתרהימו  דואמ  יתנרקתסה  .םיזוורב  תקהל  יודיא  תכירב  ךותב  יתיאר  דחא  םוי  .םימיהדמה  םיפונה 

, יפיפו יפאס  לש  רבדמה  תאנל  החרזמ  םיפפועתמ  םה  ברע  לכש  בל  יתמש  .תחא  הקרזקו  תונרודט  הללכ 203  הקהלהש  יתיליג 
תורפצל םייניעה  תא  יל  חתפו  ןוימדה , תא  יל  קילדה  הז  .הכירבל  םיבש  םה  םידייצה , דחפמ  ילוא  ןושאר , רואבו  לוכאל , ידכ  הארנכ 

' פורפ םויכ   ) ןינג היצמא  היה  ילש  לגרתמה  היגולוקאל .' אובמ   ' סרוק יתדמל  ןושארה  ראותה  לש  הנשב א ' .ללכב  עבטלו  טרפב 
השוע היצמא  קר   ) דומילה רמוחל  רבעמ  םירבד  דומלל  םיצורש  םיטנדוטסל  גוח "  " ךרע אוה  תליאב .) יאטיסרבינואניבה  ןוכמב 

.היגולוקאה ןוויכל  יביל  תא  הבשו  יתוא  קתיר  הלאכ ,) םירבד 

? ךרובע םיבושחה  העפשההו  הארשהה  תורוקמ  םה  ימ  ש :

םושמ םעפ , יא  יחש  רתויב  םכחה  םדאה  אוה  יתעדל  ןיווראד . סלר  צ' דחא –  הארשה  רוקמ  יל  שי  .םיהובג  תונליאב  הלתנ  ינא 
תיתריצי הבשחמ  לעב  קירבמ , היה  אוה  תיעדמ  הניחבמ  .יטנגה  ןונגנמה  תא  ןיבהל  ילבמ  תיעבטה  הרירבה  תא  ןיבהל  חילצה  אוהש 

.ומצע ולש  הנומאל  דוגינב  ףאו  דסממל  דוגינב  בושחל  תלוכיו 

תא טווינ  אוה  ןעדמ , ונניאש  יפ  לע  ףא  .םויה  ינאש  ימ  יתייה  אל  אוה , אלמלא  .ירובע  הארשה  רוקמ  אוה  תודש , ילא  ידידיו , יער  םג 
וב תועוטנ  תויהל  תושרדנ  םיילגרהש  השעמה , םלוע  ןיבל  היגולוקאו  עדמ  הירואת , ןיב  ןוכנה  רוביחל  יתוא  ןוויכו  תיעוצקמה , יכרד 

.םייגולוקאה תונורדסמ  אשונב  םוסרפב  ונישעש  המ  קוידב  הז  .עקרקב 

, םייגולוקא תונורדסמ  גשומה  תא  םתחתיפ  .ץולח  תודש ) ילא  םע  דחי   ) תייה םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םוחתב  ש :
.וזכ העפשהל  תיפיצ  םא  עומשל  ןיינעמ  םינש , ףולחב 20  .דחי  םג  ןונכת  ישנאו  םיגולוקא  ברקב  ותוא  םתעמטהו 

ינא םימעפל  .יתיפיצשמ  הברהב  לודג  םוקמ  ספת  אוה  ךא  לודגה , יעדמה  לזאפב  ךמסמ  דוע  היהי  הזש  יתבשח  .אל  טלחהב 
יתדמל לבא  .םהילא  יתנווכתה  אלש  תומוקמל  הז  תא  םיחקולשכ  רטקמ  ינא  םימעפלו  ןומא , רסוחב  םייניעה  תא  ףשפשמ 

םלועל חרפו  רגב  אוהש  רחאל  לבא  תכניחו , תלדיגש  דלי  ומכ  הז  .קותשתו  ךייחתש  ףידע  םיידיהמ , ךל  חרוב  הזכ  לודג  והשמשכש 
. ןונכתה תונורדסמב  םמוקמ  תא  ושבכ  םייגולוקא  תונורדסמהש  ךכמ  םוצע  קופיס  יל  .תיאמצע שי  תושיל  ךפוה  אוה 
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