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תוברקתה .תידוהי הלכשהל "קפוא" ןוכמב ןיסיג רפוע ברה לצא חראתה ףורחס ירב
?שדח םובלא תארקל האירב תוניינעתה וא הבושתב הרזחה תארקל תדל תפסונ
קפוא זכרמ,היתש ן"בא,ןיסיג רפוע,ףורחס ירב :תויגת

רפוע ברה בשוי ףורחס ירבל דומצ
.תואפ ךוראו םפשו ןקז בע םדא ,ןיסיג
ףורחס תא םעפ האר והשימ םא קפס
.יבמופ ןפואבו רבעב וזכ תומד דיל
,"היתש ן"בא" ןוכמ שאר אוה ןיסיג
ןוכמה"כ ומצע תא רידגמה ןוכמ
ןמחנ יבר יבתכ לש רואל האצוהל
איה הנווכה "ןמחנ יבר"ב ."וידימלתו
ברה ,בלסרבמ ןמחנ יברל ןבומכ
םידיסח וירחא ריתוהש יגולותימה
ללשב ומש תא םישדקמה םיבר
,ןיסיגל ףורחס ןיב שגפמה .םיכרד
םירבודמהו םישקובמה םינברה דחא
הלכשהל "קפוא" זכרמב ךרענ ,םוחתב
תונמא" תרדס תרגסמב ,תידוהי
14 תב הרדסב רבודמ ."הנומאו
תונמא" יכ תוארהל החיטבמה םישגפמ
קר אל הז הנומאו םינמאל קר אל הז
עיפוהל םידיתע הרדסב ."םינימאמל
םע רבעב עיפוהש ,יאנב רתיבא םג
הסינכה .יאנב ריאמו ,ןיסיג ברה
40 לש םולשתב הניה םיעוריאל
.םיטנדוטסל תדעוימ איהו םילקש

ייולג םידימלת ינש וחתפ שגפמה תא
רזע "קפוא" זכרמ דציכ ורפיסש ,שאר
,םיידוהיה תורוקמל רבחתהל םהל
.ןוכמה אלמלא םישגופ ויה אל םתוא
םלוצ עוריאהו שיא האמכ וחכנ םוקמב
םוליצ לכש ןובשחב םיחקול םא ,המצעלשכ העיתפמ הדבוע – ואידיו תומלצמ יתשב
רשואמ אל בורלש רידנו בכרומ ךילהת אוה ,ואידיוב וא סליטסב ,ףורחס ירב לש יבמופ
.וילהנמ ידי לע

ןיסיגו רשו ןגינ ףורחס .המבל ןיסיגו ףורחס ולע ,םידימלתה ינש לש המדקהה רחאל
רעש" תא עציב ףורחסש ינפל ,לשמל ,ךכ .םירישה ןיב םירצקה רושיק יעטק תא ןתנ
דציכ ןיסיג רפיס ,יאלוזא הירא םשב ןגנ לש השקהה ילכב הוולמ אוהשכ ,"ידוד חתפ
עציב ,רבד לש ופוסב .חיכומ ערו ףורחס לש "תותפשה ימדא" םובלאהמ שגרתה
יראב בתכש "םלוע לש ונוביר"ל םיעיתפמ םיעוציב םהיניב ,םיריש 11 לכה ךסב ףורחס
עצובמ אלו טעמכש ,"'א 11" ,חיכומ לשו ולש ףסונ םובלא ךותמ "השדח חור"ו קזח
.תועפוהב

קתושו רש

ןיסיג רפיס ,"77"-ל עוציבה ינפל
לייח" היה אוה םג 1977 תנשבש
,"ראווצה לע הבור םע ,הנגהה אבצב
רישב" .רישה תולימ תורפסמש יפכ
,הבושתב רוזחל םצעב יתלוכי' בותכ
,"'הבשחמ'ת דדועמש רודכ יתחקל זא
יומיד לע הזרפרפב ןיסיג ךישמה
הבושתב יתרזח זא" ,רישבש םימסה
םידדועמש םירודכ תחקל יתקספהו
אל – ליגרכו קחצ ףורחס ."הבשחמ'ת
.ביגה

היה רתויב רידנהו עיתפמה עוציבה
ךותמ לאירא ריאמ לש "לזרבה תייח"ל
םייומיד לע ןעשנה ברעמה תוברת לע ףירח האחמ ריש והז ."םחפ ימושיר" םובלאה
:רישה תוליממ קלח הנה .לבב תוכלמ תפוקתב לעפש לאינד איבנה ןוזחמ

,תקדוה ,תסרוה ,תסרוד ,תסרוג"
רוביד שפוחכ הז תא תקוושמו
תקרוזו תשמתשמ ,תקרויו תצצומ
רוביצה תוכז ינריקחתל םצע
,םוקמ לכב םייניע ,קוחר תוטלוש םינרק
גהלל קיספמ אל הפ
,בושחל המ ,תוצרל המ רמוא
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ןיסיג ברה לש םישגפמה תרדסל הנמזהה

גהנתהל ךיאו תושעל המ ,תויהל המ
יטמוטוא יצח םינומה םינומהו
םייומס ףסכ ינושיטפ ימולה
םיבהבהמ םידוציר ידקופמ םיצר םיצר
תויוכזו םיאנת לש הליגמב םיפוטע
תויוחתפתהו המדיק יממוסמ
"תרשלו תעד ילב דובעל

"קפס ןיא"

ךרואל רבדל ןאימ ףורחס ,רומאכ
,ותקיתשמו .ויריש ךרד דבלמ עפומה
הלימ רמול םיכסמ אל וליפא אוהשכ
יפ לעש סניול לאונמע ףוסוליפה לע
,"רחאה" םובלאה תא רביח ותנשמ
רבודמ תמאב םאה ןיבהל השק
יתועמשמה קורה ןמא לש תוברקתהב
םינשה 25-ב לארשיב רתויב
םע בתכתמ ףורחס .תדל תונורחאה
ותוברקתהמ לחה ,םינש רבכ תודהיה
ומכ םיריש תביתכ ךרד ,יאנב דוהאל
'ר לש "ןמז ידבע"מ עפשוהש "םידבע"
ויתועפוהב םיטויפ עוציבו יולה הדוהי
ןויארב רפיסש יפכ ,ומצע ןמחנ יבר תא טטצמ אוה וב "קדצ לע םימלוחה ןודעומ" דעו
םצע .לוריבג ןבא ירישמ ולוכש םובלא - "תותפשה ימדא"ל ףסונב ,ןבומכ ,תאז .רידנ
ןיינע שופיח לע תלמסמ ילוא הזכש רשקה לעב חותפ עוריאב עיפוהל ולש המכסהה
וירבדב יתימא ןיינע לע םג ילוא ,שדח ולוס םובלא לע הדובעה דצלו ,ולש הקיזומב שדח
.ןיסיג ברכ יטמזירכ םדא לש

םיאצמנ ונחנאש ףורחסל ןיסיג רמא ,"ןוגינה רזוח דוע" לש עוציב ירחא ,תאז םע דחי
תונטק םילימ יתש ולא .ףורחס ול הנע ,"קפס ןיא" ."ןוגינה תא ונחנז" םהב םימיב
תוברתה ישנאמ דחא ,ףורחסמ םיפצמ םלוכש הלודגה תרתוכה תא תושעל תולוכיש
,ברל רמא אוהש ומכ לבא .עיצהל לארשיל שיש רתויב םיטנגילטניאהו םיפירחה
ןווכל ךישממ ףורחס םייתניב ,ןכש ."ןווכל ךירצ הרטיגה תא – היפוסוליפ ,היפוסוליפ"
וללה תונטקה םילימה יתשב םג לבא ."קפס ןיא"ל רבעמ ביחרהל ןכומ אלו הרטיגה תא
.ולא םימיב רמול לוכי רחא ילארשי ןמא לכש הממ רתוי הברה שי
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