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לובוס עשוהי /  היפרגויבוטוא

 )למרכ תאצוהב ,״היפרגויבוטוא״ ידקומ סומע לש ורפס לע(

 ידקומ סומעש רופיסה .םיניזאמ להק לומ ומצע לע ומצעל רפסמ םדאש רופיס איה היפרגויבוטוא

 תלעב תיבקנ תצלפימ איה הרמיכה תינוויה היגולותימב .)Chimera( הרמיכ ןימ אוה ומצע לע רפסמ
 םיפצמו םיווקמש והשמ איה הרמיכה יומידכ .שא תפשור התמישנו ,שחנ-בנזו שית-ףוג ,הירא-שאר
 לעו םיישיא-ןיב םיסחי לע רופיס איה ידקומ סומע לש היפרגויבוטואה .תירשפא יתלבה ותושממתהל
 היפצ וריתוהש תווקיתו תונומא ,תובהא ,תונוצר לע םגו ,הבר המצועב ושממתהש הריצי-ישעמ
 .תירשפא יתלבה םתושממתהל

 םיביכרמה םיטנמלאה לכ ךסמ הנוש ,השדח תבוכריתל םינוש םיטנמלא תקצל ןויסנ איה הרמיכה
 הכיתהב הימיכה השוע ןכא תאז .״וידחי תקצל״ ושוריפ הימיכל ינוויה שרושה .ימיכ השעמ והז .התוא
 תבכרומ הרמיכ תרצויש ידקומ לש רופיסה תכאלמ השוע תאזו ,השדח תבוכריתל םינוש תודוסי
 .שא ףשור ןכא אוה םימעפש רופיסל וידחי םיכתומש םיטפשמל וידחי תוכתומ םיליממ

 ,ןורטאית שיא ,ידקומ סומע לש היפרגויבוטואה תא יתארק רשאכ יב ולע הלאה תוירמיכה תובשחמה
 יפלכ זע שגרל וידחי וכתוהש הקושתו לבס אוה ןויסאפ .ןויסאפב ןועט םדא .יטילופ שיא ,תובהא שיא
 הלימה הניא ״םירוסי״ .וז תועמשמ קייודמב תרסומש תירבע הלימ ןיא .והשלכ ןיינע וא רחא םדא
 תרעובש םדאכ ידקומ סומע תא ריכמ ינא .יטנויסאפ םדא ריכמ ,ידקומ סומע תא ריכמש ימ .הנוכנה
 .קומע לבס ול תמרוגש תילארשיה תואיצמה תא תונשל הקושת וב

 ותוא םיקיחרמ וירוהש דלי לש ושפנב הנושארל ללוחתמש ןויסאפ ותואב היוור בתכש היפרגויבוטואה
 .ללכב ןמז ונליבשב היה אל רטטשדנרב עשוהיו רנזואלק טוגרמ ,ונירוהל״ .תישגרו תיזיפ םהילעמ
 תולפטמ קר ויה ונב לפיטש ימו .םתוא וניאר אל טעמכ !ןועגיש היה הז .המיבהל שדוק םלצא היה לכה
 אוה ידקומ סומע לש ותודלי רופיס .ורפיסל חיתפב םאיבמ סומעש ,הריכבה ותוחא ירבד- ״!תוילעוג
 םירבד םהל שיש םהל המדנ יכ ,םתברקב ותוא םיצור אל וידילומ וירוהש דלי לש םייחל הסינכ רופיס
 טוגרמ .םלועל ואיבהש דליל םבל תמושתו םהיתושגר תא שידקהל רשאמ םהייחב םיבושח רתוי
 ינוב םהו ,עונלוקו ןורטאית ישנא ,םינמא םה רטטשדנרב עשוהי ויבאו ,סומע לש ומא ,רנזואלק
 ,תיב תונבל וחכש ןורטאיתה ןיינבל ךרדב לבא ,ןורטאית ונב םה ,ןכ .ביבא-לתב המיבה ןורטאית
 אל לבא םילעב תרציימ תיב לע תולעב לבא ,םינוש םיתב םתולעבב ויה םהייח תצורמבש תורמל
 :רפסה לש הנשמה תרתוכ תא דילוהש אוה סומע לש ותודליב הזה יתוהמה רסחה ילוא  .תיב תרצוי
  .״םינושארה ייתב תרשע״

 תופוקת ןיבל ,םלועב תיבב שיגרמ םדאה ןהבש תופוקת ןיב הנחבה השוע רבוב ןיטרמ ףוסוליפה
 ,ןכאו  .ולש ותדלומב םג תיב רסח הלוגכ םלועב יח םדאהו ,םדא לש ותיב דוע ונניא םלועה ןהבש
 ביבא-לתב תמדקומה תודליה-יתב-ןיאמ ארוקה תא תלטלטמ ידקומ לש היפרגויבוטואה
 ותודלי תונש סומע לע ורבע םש  ,קמעה-רמשמב תיב ול אורקל םישקעתמש יצוביקה-תיב-ןיאל
 ידו׳גו ביירגדר הסנאו תרבחב ״לוקס לרטנס״ב קחשימ דמל םש ,ןודנולב םיתב-אל-םיתבה דע ,וירוענו
 תונש לש לארשיב תיבל הרזחבו ,יטירבה ןורטאיתה לש לע-תובכוכ תויהל וחמצש ,׳ץנאד
 םעל ימואל תיב״מ םימי השיש ךותב תכפוהש וז לארשי ,תמדוקה האמה לש םיעבש-םישישה
 ידקומ ריתכמ ותואש תיב-אל ןימ ,םיאכודמו םישבכנל םיאכדמו םישבוכ ןיב הבירמ-תיבל ״ידוהיה
 אצוי בוש ילארשיה דוכלימה-תיבמו .תיב קוידב אל בוש - הרקימ לכב .״תדוכלמ וא תיב״ ראותב
 ןורטאיתב קחשימלו םיינמז םייחל תינמז גוז-תבו הבוהא-הרבח םע ב״הרא יבחרב וידודנ-יתבל ידקומ
 הגצהב זיאולהו ראלבא לש תירשפא-יתלבה הבהאה רופיס תא התיא קחישו  ,דחיב המיע דסיש
 םתוחש  ,ילארשיה תיב=אל-תיבל הרזח בושו  .תיאקירמאה תרוקיבה לש םיגלפומ םיחבש תרוטע
 תובהא םיאלמ םייח יח םלוכב לבא ,תיבל ול היה אל םהמ דחא ףאש םיתב הרשע ןיב עסמה תא
 יאלמו םיקתרמ םייח - דחא טפשמב .לבסו הקושת םיאלמ הריצי ייח לש ןויסאפ םג וללוח ןלוכש ,תוזע
 .״תיב״ גשומה לש ינאירבובה ןבומב ,םדא לש ותיב ונניאש םלועב תועמשמ

 ןמ התיה ,ידקומ סומע תא הריכמ התיה )״ןנוחמה דליה לש המרדה״( רלימ סילא תיגולוכיספה וליא
 המגודכ ותוא האיבמ התיה ילואו ,״הקיתשה תמוח תא טטומל״ הרפסב קרפ ול השידקמ םתסה
 ,וירוה לש ןברוק תויהל דלי לכ לש ולרוג ונממ ענמנ ךכבו ,וירוהמ קחרה לדג רסוימה-ולזמלש םדאל
 .רגובמ םדאכ אלו רענכ אל ,דליכ אל ,וייח ןיבל וניב תצצוח אל הקיתש תמוח םוש ןכלו ,התסיפת יפל
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 הבר תוישפוחב .ומצע םע חישמ םדא הבש שפוח תדימ התואב וייח רופיס תא רפסמ ידקומ םנמאו
 הדימ התואבו ,)םייח ילעב( םישלחבו  )םירומ( םיקזחב דליכ ותוללעתה ישעמ תא ומצעל ריכזמ אוה
 ומיע םייקל ומיא דצמ לטלטמ ןויסנ ללוכ ,תונושארה תוינימה ויתויווח רופיס תא ללוגמ אוה שפוח לש
 תורענ םע תוינימ תויווחב הסנתה רבכש רחאלו ,תינימ לשבו רגוב רענ ותויהב תוירע יוליג לש השעמ
 .וליג תונב

 22 ןב םלעכ רשאכ ,תיטילופה ותומימת םע ירזכא ןובשח ידקומ סומע ךרוע שפוח לש הדימ התואב
 תשדקומה המיאופה .ןילטס ףסוי אוה ,יליוושאקו׳ג ףסוי לש ותומ תארשהב ,תשגרנ המיאופ בתכ
 הזואיתופא ןימ איה ,20-ה האמה לש תוצלפימה תיירלגב דבוכמ םוקמ ספתש אוהה יפולקיקה תמל
 .ןילטס לש ותומל ומדקש ןורוויעה תונש חורב ינתמיאה רוטטקידה לש

 לש תויומד ינוימדב ולע ,ומצע םע ךרוע ידקומ סומעש תורשפה רסח בקונה ןובשחה תא יתארקשכ
 הדיגסה אטח לע יבמופב וכיה אל םלועמ ,תוירזכאב ומצע תא ףשוחה ידקומ תמועלש םילודג םירצוי
 תאו יקלטיאה םזישאפה תא ודהאש ןילסו דנואפ ארזע לע יתבשח .םדא-תואלח ויהש םיגיהנמל
 ,לבקש לבונ-סרפ תיילדמ תא ינילוסומל חלשש ולדנאריפ לע יתבשחו ,רלטיהו ינילוסומ לש םהיתויומד
 .שבחב המחלמל םירודכל םיעילק הנממ תקצלו הילדמה תא ךיתהל טסישאפה רוטטקידהמ שקבו
 לש ףתרמב ףסכה תא ןימטהל ץרו ,ןילטס סרפ תא החמשב לבקש טכרב דלוטרב לע םג יתבשחו
 וניגפהש םיתבוש םילעופב התרי תיטסינומוקה תיחרזימה הינמרג לש הרטשמהשכו ,ירצייווש קנב
 יתבשחו .וישעמב הכימת בתכמ תיחרזמה הינמרג טילשל חולשל טכרב שייבתה אל ,רטשמה דגנ
 יפארגויבוטואה ורפסב הדוהש ,סכראמ לש ״לאטיפאקה״ ןשרפ ,רסותלא רייפ-יאול לע םתמועל
 םיטנדוטסב יתרכזנו ,״לאטיפאקה״ לש ינשה קלחה תא ארק אל םלועמ יכ ״בר ןמז ךשמנ דיתעה״
 ורפסל וסחייתהו ,רסותלא לש םילודגה ויצירעמ ויהש ,ןוברוסב םידומילה לספסל יירבח ,היפוסוליפל
 ןורוויעה תונש ויה הלא ןכא .ךורע-ןחלושל םיסחייתמ םידרח םידוהיש ומכ ״לאטיפאקה תא אורקל״
 ורפסב ןיטישה ןיב הלועש םתיא ןובשחהו ,םירשעה האמה לש רתויב תיזבנה תירסומה תותיחשהו
 לש רדע םהירחא ףוחסל םיתחשומ םיגיהנמ לש םחוכ לע תודיחפמ תובשחמ הלעמ ידקומ לש
 .םיארונ םיירוטסיה תונוסאל םצראו םמע תא םירדרדמ םהש דע ,םיטוש םידיסחו םירוויע םיצירעמ

 וכותבש םעה תא עד״ב רועש םה יאבצה ותורישב םיקסועש ידקומ סומע לש היפארגויבוטואה יקרפ
 יפואב תונבותו תוננובתה ריתע שגפמ םה ןודנולב וידומיל תונשב םיקסועה םיקרפהו ,״בשוי התא
 רזל םיטירבה לש המגוד שמשל יוארהו דחוימה םסחי - דוחייבו ,םייטירבה םייאה יבשות לש דחוימה
 אל אוה דוע לכ - תובוטה ויתונווכב אלמ ןומא ,ותוא דבכל תונוכנ ,רזב הבר תוניינעתה .םכותב בשויה
 המבה ינמא לש םתשיגב קודה רשק רושקש יטירבה יפואב רחאה יבויחה ןפהו .ךפהה תא חיכומ
 תדותמ״ תא םעפ ףא ונק אל םילגנאה .קחשימ תולוכסאמו תוירואיתמ הדילס :ןורטאיתל םילגנאה
 טכרבש רכונמה קחשמה תרות תא ונק אלו ,יקסבלסינטס לע תססובמה גרבסארטש יל לש ״קחשימה
 םיקוקזש םיאמבל תשקובמ הרוחסל התוא השעו וכרדב התוא תוויעו רוטאקסיפמ היתונורקע תא בנג
 וזיא תרזעב םתוא ותימציו ושבייש ילבמ המבל םייח איבהל םילגוסמ םניאש םושמ הדובע תוטישל
 הכרעהבו הקומע הנבהב ראתמ ידקומ .התיג לש ונושלכ ,דעל קוריה םייחה ץע לומ ,הרופא הירואית
 ןויטש לש הרוצ קחשמו-יומיב-תוטישב תוקבדב האורו ,הטיש לכ תללושה תילגנאה השיגה תא הבר
 .ינורטאית
 תא ךפוהו ,ומצע לש היפרגויבל תונלבס ידקומ סומע דבאמ היפרגויבוטואה תביתכ לש םייוסמ בלשב
 םיעורפה וייח לע אלמ ךרואב טרסל טירסת לש טנמטירט ןיעמל תירופיס הביתכמ הביתכה
 םישישה תונש ןתואב ,םירשעה האמה תיצחמב ,וייחל םישולשה תונשב ריעצ רבג לש םיקרופמהו
 תומחלמ לכב םיגורה ןוילימ האמ :תואמה לכב תממדמה האמה לש תוזילעהו תוררחושמה ,תוגגוחה
 ותוריח תראפת אולמב חרופו הלועו חמוצ תומחלמ-ןמודל ויהש םייחה תלבזמ לעו ,םירשעה האמה
 איהו ,ליכהל תלגוסמ אל הללמואה תושונאהש שפוח-שא תפשור הרמיכ התואכ ,םיחרפה ידלי רוד
 תובולעה תורוצה ראשו תיטילופ-תוניקתו תויתדו תונמואל לש תויכנוק ךותב רגתסהלו רוזחל תרהממ
 .הזוניפש לש תירזכאה ותנחבאכ ,תוריחה ריחמ תא םלשל ןכומ וניאו לגוסמ וניאש ישונאה םויקה לש

 בתוכ ,״תילארשיה תינורטאיתה הציבה לש הקמועכ יתיווחש המ תא אטבל הנרוזעת תוטודקנא יתש״
 .וירוה וננכית ותוא ןיינבה רודזורפב ,״המיבה״ תונורדסימב שגפימהו ןודנולמ ובוש תייווח לע ידקומ
 הזיא תאבה ,רטטשדנרב ,דיגת״ :הלאשה ויפבו ותארקל אב ״המיבה״ ןורטאית לש דבוכמ ןקחש
 םינמאה ילודג םירענמ ובש םוקמהמ יתעגה התע הז .סומע בתוכ ,יתמהדנ״ -  ״?הילגנאמ בוט הזחמ
 הטס׳גבו ,ידוהי ילא אב הנהו ,ינשדחה םלעפמ תא ןאכ ךישמהל ההימכ יבלבו תורודה קבא תא
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 רבד לע יתוא רקוח )ןטק ףסכ רמולכ ,ה׳צמ-ה׳צפ העיבמה( תועבצא יתשב ןהוב ףושפש לש תיתולג
 ...״יליעמ ףנכב םשמ יתחרבהש הרוחס וזיא
 ותוא קורז״ הזחמה שודיח םע ידקומל עיצה רקב לארשי יאמבהש דיקפתב הרושק הינשה היווחה
 ונועובש תאו ירנבא ירוא תא שיפכהל ןוזניסומ לאגי לצא ןימזה ןוירוג-ןבש ״לבזחמה״ הז ,״םיבלכל
 המר ארגיאמ הליפנ וזיא״  .ויתוחולש לע ילארשיה ןוטלשה תויותיחש תא ףשחש ,״הזה םלועה״
 לכיה תונורדסימב תפקתשמ איהש יפכ תילארשיה הייווהב שגפמה לע ידקומ ןנוקמ !״אתקימע אריבל
 חצרמ ירודכמ ימו ןואכדה תומוהתל ימ ,ולפנו ומק םיגיהנמ ,ורבע םינש תורשע .ימואלה ןורטאיתה
 בגר תוברתה תרששכ ,הציב התואב בוש ונחנא הנהו  ,התסהמ תלערומ הריוואב התסה לערומ
 ןוטלשל תיפי-המ-יריש הרש הניאש ילארשיה עונלוקב וא ןורטאיתב הריצי לכ םיבלכל קורזל הסנמ
 העודיה רודאפמופ םאדאמו 15-ה יאול ורמאש ומכ ,״לובמה יירחא״ לש תוינידמ טקונש תותיחש לוכא
 הלפמל תפרצ תא ררגש ,לשוכה ךלמה לש ודיצל שא הפשרש תיזופמופ תצלפימ התוא ,הצמישל
 .תפרצל ןוסאב םייתסנש ,ךאבסור ברקב הרמ

 ,הידלי ייח תא ררמל הרבק ךותמ תחלשנש םא לש די לע רופיס אוה רפסה ףוסב השוריה ברק רופיס
 החודה ותומד הזה ללמואה רופיסב תבלתשמ .הייחב ללועל המילשה אלש המ התומב םהל ללועלו
 ךותמ עצב ףדורו ינטש הרוטוד לש תומדכ ילרטאית בוציעל הפ הכוזש ,רימת לאומש ןידה ךרוע לש
 תוסלכאמש ןוטלשו עצב תובאת תויומדל האיש אילפהל ךחוגמ םויס םע ,הטרא-לד הידמוק וזיא
 ,םיתחשומ םירשו םיטילשמ הפייעל תטטרוממהו תרסוימה לארשיב המבה תמדיק תא הלא םימיב
 הזה קרפה לע םג .ןידה תמיאמ םליציש ןורחא חבזימ תונרקבכ ןוטלשה תונרקב םיזחאנש
 םהיאצאצב םירוה תוללעתה לע הלש הירואיתה ןוחצנ תא תגגוח רלימ סילא התיה היפרגויבוטואב
 .רבקה רוב דעו תודלימ
 היפרגויבוטואה ,רלימ סילאו רלוט טסנרא לש םירפס לש תורתוכ ךיתהלו בונגל יל השרוי םא
 תיבב תורגבו םירוענ ,תודלי״ :תרתוכ-תתל היואר ידקומ סומע לש הלק דיב הבותכה תקתרמה
 .״ןנוחמ דלי לש המרדב תופקתשמ ןהש יפכ ,דכלוממה ילארשיה
 


