




רכזללושיבשגפמ

ל''זףולאונמע ריבד



תודלי

.לאנתנו הילד לש םנב אוה ,םילשוריב דלונ ריבד

.הנמואב חא ןוריו המחור-היבא ,המענ ,רתסא-סדה :תויחאו םיחא4 ריבדל

 ובשחו ולבלבתה םיברו םיבורק דואמ ויה םה ,ןטק היה סדה הרוכבה ותוחאל ריבד ןיב םיאליגה שרפה

.םימואת םהש





היהשדליהלע

 םה דציכו םיבכרומ םה הממ ,םהילע דומללו תיבב םיצפח קרפל גהנ אוה .רקוחו ןיינעתמ ,ןרקס דלי היה ריבד

.ךכמ האצותכ תיבב םילקלוקמ ורתונ וללה םיצפחה םיתיעל .םילעופ

."קזנ" ותוא תונכל הגהנ ותחפשמ

 .וינפוא לע בכרלו שרגמב תולבל בהא אוה .ותחפשמו וירבחב ףקומ תויהל בהואש יתורבח דלי היה ריבד

.סיטו ללח גוח אוה ויביבחתו ,יתד יתכלממ רפס תיבב דמל ותודליב

 .ול ונע ולאש םעפ לכב חמשו א''סאנ םע בתכתה ףאו ללחה םוחתב ןיינעתה דואמ אוה

 .םידמב לייחל שפחתהל גהנ םירופב הנש לכבו ,לייח תויהל ריעצ ליגמ םלח ריבד

.סייט תויהל ףאש אוה



תורגבתההליג

 .יניצר רתוי תויהל ךפה הווצמה רב רחאל ךא ,בבושו יטגרנא דלי היה ריבד הווצמה רב ליג דעו ותודלי ךרואל

 אוהשכ ,הליהקל המורתבו "אביקע ינב" רעונה תעונתב ,םידומילב :וייח ימוחת לכב ולש העקשהב טלב אוה

 טעימ אוה .תיבב היה אל טעמכו בר ןמז תובדנתהב ריבד עיקשה ,השעמל .םירבחו םיכינח וירחא ףחוס

 אוה .ךירדמל םג ךפהו ,אביקע ינב תעונתב ליעפ דואמ היה ריבד .םירחאל גאדו ,ותויחונ לע ,ומצע לע בושחל

 םיבתכמ םהל ןיכה ,ולש םיכינחה יפלכ תויתפכאו תושיגרבןכינ אוה .העונתב בוהאו ךרעומ ךירדמ היה

 .ףרטצהל םיבר ענכשו ,העונתל רוסמו רבוחמ דואמ היה אוה .הכימתו דודיעל תועתפהו



ןיינעימוחתוםיביבחת

 םע אצוי היה יונפה ונמזב .םימ תונייעמ רחא רותלו לייטל בהא ריבד .ולש רכיהה ות ויה בחרה וכויחו וביל בוט

 ברקב דואמ בוהא היה אוה .קזחמו םלוכל רזועש ,טקש ,עונצ םדא היה ריבד .הביבסה תונייעמל וירבח

.םמולשל לואשל ,ולש אתבסו אבסל רשקתהל רכז דימתו תבחרומה ותחפשמ

  .לכל הגאדבו ,ולש תוירחאב עודי היה אוה .הדמתהב הנחתב בדנתהו )םודא דוד ןגמ( א"דמ סרוק רבע ריבד

 הקדצה ןסחמב בדנתה ףסונב .םהלש תורמשמב ןרות היה ריבדשכ דואמ םיצורמ ויה סנלובמאה יגהנ

.תוקקזנ תוחפשמל םיחולשמל החפשמה תינוכמ תא םג בדינ הגיהנ ןוישיר לביקשכו ,הנוכשבש





ל"הצלסויגהינפל

 .תוביתנב "לארשי תבהא" רדסה תבישיב דמל ריבד

 תקספהב וליפא– הבר תוקבדב דמל הבישיב .ויתודימ רהוטו ורשוי ,ותונתוונע וב וטלב הבישיב ויתונשב

 ׁשֵּגְדַמב ריאמו ,ןטנטק די בתכב ,ןורפיעב תורעה ,וילושב ,וכותב םשורו ך"נתה תא דבל דמול היה םיירהצה

.בהאש םיקוספה תא

 זאו הנש יצחכ דוע וידומילב ךישמה ריבד .השק הלחממ ויבא רטפנ הבישיב ריבד לש הנושארה הנשב

.יאמצע ןפואב "ינלוג" תביטחל סייגתהלו הבישיה תא בוזעל טילחה



ל"הצלסויגה

 לע רתיו אלו יברק לייח תויהל םלח דימת םלוא ,יברק תורישמ ענמיהל ריבד היה יאשר ,באמ םתייתהש ןוויכ

 התטלחהב החוטב איה םאומיא הילד תא לאש ,באמ ותומתי לע ודקפמל עדונ רשאכ  .ומולח תמשגה

 ."ונוצרב תכמות ינאו רחב ריבדש המ הז ...לבא ,החוטב יניא" :התנע איה .יברק תוריש ריבדל רשפאל



יאבצהתורישה

 רחבנו תונייטצהב םייס ותוא ,)הסדנהו הלבח תגולפ(ן"החלפ לולסמל אצי אוה "ינלוג" תונוריט םויס םע

 "ךרדומ" דקפמכ ,סרוקה לש םישדח םירוזחמ ינש ךירדהל ראשנ סרוקה תא םייסש רחאל .םיכ"מ סרוקל

ותיאש תווצל רוזחל שקיבו בריס אוה .םיניצק סרוקל תאצל ריבד ארקנ םהירחא דימ .)תיאבצה הגעב(

 שמשל לכוי ךכ רחא קרו ומצעב חטשה תא תווחל בייח בוט דקפמ" .תיעצבמה תוליעפה בלשל ,סייגתה

 דיקפת לע ול ורתיו אל ךא ,תאז ול ורשפא וידקפמו חטשל רוזחל םחלנ ריבד .ןעט ",ןיצקכ םירחאל המגוד

.ןושאר-למסכ ידוקיפ



יאבצהתורישה

 הלועפה התייה וז .דקיפ וילע תווצה םע הזעל אצי ריבד ."הקוצי תרפוע" עצבמ ליחתה ותוריש ךלהמב

.הב ףתתשהש הנושארה תיעצבמה

 .ומיאל רשקתה ,הזעל ותסינכל ךומס תבש יאצומב

 ."םש תויהלו םחליהל ךירצ ינא ,אמיא" :הל הנע אוהו "?סנכיהל בייח התא .תגאוד ינא" :ול הרמאומיא

 חלשש ןורחאה ןורסמב  ."'בשוח אל ינא ,אמיא' :בישה ריבדו ,םאה הרמא "!תיבב התא האבה תבש יאצומב"

."לארשי םע לש דובכה תא ריזחנ 'ה תרזעבו ימצע לע רומשא ינא ,םכילע ורמשת" :בתכ הל





הליפנהדעומ

 תחאל ועיגה רשאכ ,העוצרה ןופצבשהיילב'ג תנוכשב םיטילפה הנחמב ותדיחי לש תוליעפ תעב

 םהל בראש לבחמה .רובעל ףוסבל טילחה תוטבלתה רחאלו ,םהל םיברואש הגולפה דקפמ דשח ,תורהנמה

 .חוכה לש ףסאמה היהש ,ריבדב הרי זאו ורבעי םילייחה לכש דע ןיתמה

 ללחה היהו ,)4.1.2009( ט"סשת תבטב 'ח םויב ,הזע תעוצרב ברקב לפנףולאונמע ריבד ןושאר-למס

 ."הקוצי תרפוע" עצבמב ןושארה

.םילשוריב לצרה רהב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה אוה .ולפנב היה22 ןב





םידפסה
:ול דפס ,ןמיונ םהרבא יגח- ריבד לש ורבח

 ,ףטוש םשגב תואלב'ג לע ולעו ליגרת ושע םה ךיא יל רפסמ ריבד .ךייחמו ,עגמ-ברקב תוכמב םתוא וצצופ ךיא יל רפסמ ריבד .עגתשמ יתייה םימעפל   .קוחמל לוכי אל םלועבשחכ ףא טעמכש ךויח .עובק .ןטק ךויח

 רחאל םג .ךייחמו ,בהוא אל דחא ףאש דיקפת ,)"ךרדומ"( דקפמ רותבם"יכמ סרוקב ותוא וריאשה ךיא רפסמ אוה .ךייחמו ,םינותחתה ךותל ול םיסנכנ םימה לש םילחנה לכו הרעס-תפילח םוש רוזעת אלש

 ולש אבא תא רקבל םילוח-תיבל יתאבשכ וליפא   .ךייחמ אוה-בוש לבא ,ןמז תצק חקל זא םנמא .)ןכ ושע אלו ולש םירבחלו ולש הדיחיל רוזחיש ול וחיטבה רבכש רחאל( ףסונ רוזחמ דקפמכ סרוקב ותוא וריאשהש

 ןפואב םלוכל רזוע :ומצע ריבד ומכ קוידב ,עובק ,ןטק ךויח .ךייחמ דימת .העבשב םחנל ונאבשכ וליפא .הבישיהמ ול ונחלשש םירגפמ םיבתכמ המכ לע הדות ריסא היהו ,ךייח דימת אוה- זא וליפא ,ןטרסמ ססגש

.ומצע ריבד ומכ ,ביציו עובק .עובקו ןטק ךויח ותוא םע .תרתוימ תונצחומו שער םוש ילב .הענצב .טקשב לבא- רתויב בוטה דצה לע וילע לטומה לכ תא השוע דימת ,וילאמ ןבומכ ול הארנ דימתש

 לכב ולשכ תושיחנו תוניצר ,ולש ומכ בוט תרכה ,ולש ומכ הנומא ,ולש ומכ ןוצרחכ .ןוכנ טושפ הז ריבד לש הרקמב .דיגיש זא .לפונש לייח לכ לע ,תאז םירמוא דימתש דיגיש ימ דיגי .והומכ םישנא דוע ריכמ ינניא

.רחא םדא ףאב יתאצמ אל טושפ ,ולשכ החמשו ולשכ דסח תולימגו הרזע ,ול בושחה

 טלוב ליעפ היה דבב דב רשאכ ,תומרב "הרות-רוא" תינוכיתה הבישיל ךישמה ןכמ רחאלו ,באז תעבגב ידוסיה רפסה-תיבב דמל אוה .ותחפשמב ינשה דליכ ,א"לבת הילדו ל"ז לאנתנל ,ו"משת תנשב דלונ ריבד

 דמל הבישיב םג .וריכהל יתיכז םש ,םייתנשכ דמל הב ,תוביתנב "לארשי תבהא" רדסהה תבישיל םירדה תינוכיתה הבישיה רחאל   .רושק ראשנ דימת וילא ,באז-תעבג ףינסב "אביקע-ינב" רעונה תעונתב ךירדמו

 .ותיבב ךוותה דומעל היה ריבדו ,םינש שמחכ קבאנ הב ןטרסתלחממ ,לאנתנ ,ויבא רטפנ היינשה הנשב .תודימה ןוקיתו רסומ ירפס לש דומילב הברמו תירוחאה הרושב בשוי היהו ,ותוא ונייפאש תועינצבו טקשב

 לבקתה םש ,תורייס שוביגל ךלהו הליגר תיברק הדיחיב קפתסהאלאוה .)...לייחל שפחתה םירופ לכב טעמכש םירפסמ( ותודלימ דוע םלח וילע רבד ,יברק לולסמב רחב אוה תיפרוע הדיחיל תכלל היה לוכיש תורמל

 םג ,ולוכסת םע דחיש ןבומכ .וחור תרומל ,םישדוח הנומש ךשמל )"ךרדומ"( סרוקב דקפמ תויהל ראשנ הבוטל ןייטצה םש םגש רחאל .תורייסם"יכמ סרוקל חלשנו הבוטל ןייטצה הבו ,תיתרקויה ינלוג "ן"הח" תרייסל

 דקפת ףאו( תווצ-למסל הנומו ,וקבאמב חצינ ףוסבל .תיעצבמ תוליעפב קסעתהל תנמ לע ולש הדיחיל רוזחל שקעתה אוה ,םיניצק סרוקל תאצל הביטחה דוקיפב ריבד תא וחירכה רבכש רחאל  .תפומל דקפת םש

.גרהנ הב תוליעפה .ולש הנושארה תיעצבמה תוליעפה ךרוצל הזעל ריבד דרי ,)הנולת ףא ונממ יתעמש אל וב םגש( איפקמה ןלוגב ןומיא רחאל ,זאו   .בושל חמש הכ הילא ,ותדיחיב )תווצ דקפמכ תובר םימעפ

.ערקנ יתמשנמ קלח וליאכ .יבילב רעפנ ישחומו םוצע ללח זאמ

.החמשו הנומא לש בוט-לכ אלמ וירוחאמש ךויח .םיבוט םישעמ ףוסניא וירוחאמש ךויח .בבר לכ אלב םדא וירוחאמש ךויח .בלב קומע בורצ ראשנ ןטק ךויח ,תאז םע דחי לבא

.ריבד לש ךויחה  .ואולמו םלוע אוהש ךויח



החצנה

 ורחבש םיריעצ םירוה גוז ריבד לשומיא השגפ ,ריבד לש ותומ רחאל הנש יצח :ןטקה ריבד לע רופיסה

 קוביח ךל חלוש ריבד"  .ללכ החפשמה תא וריכהש ילבמ ,הנב לש ומש לע "ריבד" קוניתה םנבל וארקל

 ,ףוצר רשקב תוחפשמה תודמוע זאמ .תילרוג השיגפ התואב ,קוניתה לשומיא הל הרמא ",ונכרד לודג

.הילד הרמא ",ריבדל ךשמה שי .שדח והשמ ןאכ שיש התייה ונלש השוחתה"

:רושיקב שגרמה רופיסה לע דוע

https://www.youtube.com/watch?v=lnNhvV3cVuw



החצנה

-ריבד לש ורכזל ןייעמ

 תנוכשל ךומסב ,תוליאה קמעב תאצמנש הכירבל תמרוזה הרעמ ךותמ הנטק העיבנ אוה ריבד ןייעמ

 תא ובסה "אביקע ינב" תעונת יכינחו ריבד לש וירבח .הבישי תוניפו םילספס םע הכירב– באז תעבג

 רהב סקטה רחאל ,ןורכיזה םויב .םינש עברא ךשמב םוקמה תא וחתיפו ריבד לש ומשל ןייעמה םש

 :הבתכ ,ותדוד )שולכ( תינלכ .ןייעמה ביבס אבצהמ םירבחו תודלי ירבח ,החפשמ ינב וצבקתה ,לצרה

 ימ לכ םע ,יחהו קוריה עבטה עצמאב םייח םימ ןייעמ ביבס ,רקישוריבד ,ךתוא רוכזל ךכמ יואר ןיא"

."יל רסח דואמ דואמ התא .ךייחב ךתוא ףיקהש





החצנה
 לע םהל תרפסמו תפתתשמומיא הילד .ריבד לש ויתובקעב עסמ תוביתנב רעונה ינב םימייקמ ותליפנ זאמ

– ריבד תיב םקוה ,ףסונב .ותשרומו וכרד

 ."לארשי תבהא" רדסהה תבישי ידימלת לש םירוגמ זכרמ

 ,ישארה הבישיה ןיינבל ךומסה ,ןיינבה הנבנשמ

.ריבד םש לע ול אורקל טלחוה



החצנה
 רוא לש דלי עיגהש / םלוכ ועדי תדלונשכ רבכ" :וניחלהקולס םולשבאו "ריבדל ריש" תא הבתכ ןמ'גרות תינלכ

 בוטב תנמאה דימת / תדמל דימת הבהאב תודימו הרות / תבהא ךכ לכ ך"נתב הרובגה ירופיס תא / םלועל החמשו

 / החמשב לוכה תישעו תעקשה / ךמצעל תרתיו אל םעפ ףא // ?ראשנ ךממ המו ,ןאכ אל התא וישכע / רשיבו

 יהוז .ןאכ אל התא וישכע / תוניוצמל תרתח דימת / הוואגב תארק 'ילש ינלוג' / אבצל תסייגתהשכ םולח תמשגה

 רזפמ / רולדגמ היהי דימת ריבד ונליבשב / וישכע ונתוא הווקתב אלממ / וינפ לע ךוסנ היהש ךויחה // תואיצמה

 תייה םלוכל // .לארשי םעל דובכה תא ריזחהל / לאב הנומא םע הרובגב םחלנ אוה / רוא לשו החמש לש םילוגיע

 לכ םיאלמו םימלש םייח תייח / ךלה ךיבאשכ םג םלוכ תא תדדוע / םידסח למוג ,יתימא רבחו חא / םישדוק שדוק

 / לארשי םעל דובכה תא ריזחנ דחי / םייחב יתועמשמיתימא והשמל / םיעוגעגהו באכה תא ךופהנ ונחנאו / ךכ

https://www.youtube.com/watch?v=pJXDLBM4L8g."לאנתנ אבא םע וישכע התא ריבד

http://gilo86.bandcamp.com

https://www.youtube.com/watch?v=pJXDLBM4L8g
http://gilo86.bandcamp.com/



