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םג ,לגרב רפסה תיבל םיכלוה םינטק םידלי ןפיב"
"רטמוליק ינש לש קחרמל
םירוה לש תוירחאה יבגל רעוס ןויד הררועו ,סקילפטנל העיגה "!םילודג רבכ" תינפיה תינכותה
בחרמב תונוש תומישמל שש דע םייתנש תונבו ינב םיחלשנ ,התרגסמב .םינטק םידליל הביבסהו
םייניעב םהב טיבמ ,ץוחב דבל םיבבותסמ םידלי ךיא לאושש ימ" .ףיטקו תוינק ומכ ,ירוביצה
רנבוק םתור 'פורפ ריבסמ ,"שודק רדגב טעמכ אוה ןפיב דליה .תויברעמ

לכל רטמוליק לש קחרמ ,ודבל טקרמרפוסל חלשנ רבכו םישדוח העשתו םייתנש ןב קר ןטקה יקוריה
תויטמוטואה תותלדה .אתבס לש חבזמל םיחרפו ימירוס תוציצק ,קותמ יראק תונקל וילע .ןוויכ
רכזנ אוה תונחהמ אצוי אוהשכ קרו ,סנכנו ץמוא רזוא אוה ךא ,יקוריה תא תודיחפמו תורגסנ ,תוחתפנ
הצוח ,הרזח ךרדה לכ תא חלוצ אוה תושיכרב דיוצמ .םינטקה ויבקע לע הרזח בסו קותמה יראקב
ומאל שיגמ ףוסבלו ריעזה ומויק רבדב םיגהנה תא עדייל הרטמב ,לגד ףינמ אוהשכ ,לודג שיבכ
.הלבקה תא תשגרנה

תיבל ךרדה לכ ובס לש תוניטנמלקה עטממ ודבל דועצל יקאזאימ זוחממ עבראה ןב הטוי לע
בבושה הטויש אלא .ותחפשמל ץימהמ גוזמל ידכ ,עטמל בושלו תוניטנמלקהמ ץימ טוחסל ,החפשמה
,ןחלושל תחתמ ישוס לולזלו בלכה םע קחשל ףידעמו קירה תיבה ול ןמזמש יותיפב דומעל השקתמ
םקוחצ לוקל ,עטמל ותא בשו ץימה תא טוחסל זרדזמ אוה וקה לע אמאו לצלצמ ןופלטהשכ קרו
.םיפוצה לש טלקומה

,"!םילודג רבכ" לש םינושה םיקרפב םיבככמ שש דע יצחו םייתנש יליגב םיפסונ םידליו יקוריה ,הטוי
לש טפסנוקה .סקילפטנ ידי לע השכרנ הנורחאלו ,ינפיה ןופינ ץורעב הנש 30-ל לעמ הצרש הרדס
לטומ םינטנטקה לע :םינשה םע הנתשה אל ,"ילש ןושארה תוינקה עסמ" תארקנ תינפיבש ,הרדסה
בושלו - הדשב תוקרי ףוטקל ,ןכשל הנתמ רוסמל ,תונחב המ רבד תונקל - הרצק המישמל תאצל
.םלוה בלבו החוורל תושורפ תועורזב הכחמה ,אמאל

,ןופינ ץורע יטינרבק וחכונשמ .היזיוולט תינכותב הניפכ 1988-ב הכרד תא הליחתה "!םילודג רבכ"
הניפ התוא לש האוגה תוירלופופה רבדב ,ןפיב ולדוגב ינשה הידמה ןרצנוק ,ןובמיש ירואימויל ךיישה
;ףרוחבו ץיקב - הנשב םיימעפ רדושמה תועש שולש ןב לשייפסל 1991-ב התוא וכפה ,להקה ברקב
.םויה דעו זאמ ךכ

הב םיפוצ ,תרדושמ איה רשאכ :ןפוד תאצוי תיתוברת העפותל "!םילודג רבכ" הכפה םינשה םע
יטירבה ןאידרגב שדוחה םסרופש רמאמ ,ינפיה סוזנצנוקה תורמל ךא .ןפי יבשותמ 20%-מ הלעמל
אלש לוכי אל התא ,בור יפ לע" .העיתרו תונדשחב הילא סחייתה ,סקילפטנל הרדסה תיילע לגרל
לא רוזחל רהמל ידכ קר ,הילע הלטוהש תוחילשה תא עצבל הסנמש הריעצ הדלי ומכ ,םידליל גואדל
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טראויטס ןאידרגה בתכ קמינ ,"ךרדל בוש האציו ץמוא הרזא ,דוביאל הכלהש ירחא תועמדב המא
הביסה וזש דושחל אלש רשפא יאו ,שושת ךתוא הריתומש תטלחומ תישגר םירה תבכר וז" .'גטירה
."ןפיב ךכ לכ רוסמ להק הל שיש

לכמ תינכותה תא קתננ םא ,לכה ירחא .יטירבה בתוכה לש וירבדב קדצה ןמ שי ,יברעמ טבמב
תנופצפ הדליב וא ,ודבל בוחרב העות אוהשכ עמודו להובמ טועפב תופצל הצרת ימ ,טסקטנוק
לק לבא ?המדאהמ םוצע בורכ רוקעל תושאונ הסנמ ,תעקוש שמשה דועב ,תוכורא תוקד ךשמבש
ןאידרגה הסינש יפכ ,יליטנפניא להק רובע תרדושמה תכחוגמו תיטסידס הרדסכ תינכותה תא רוטפל
קומעה ךרוצה תא ןאכמו ,"םילודג רבכ" לש ךשמתמה החוכ דוס תא ןיבהלו תוסנל רשאמ ,זומרל
.תינפיה תוברתב וילע הנוע הארנכ איהש

"החוטב הרבח לש סותא"

םגו תוקניב" .תינפיה הרבחב םידלי לש םמוקמ תא ןוחבלו תונפל שי ,הלאשה לע תונעל ליחתהל ידכ
ידומילל גוחהמ רנבוק םתור רוספורפ ריבסמ ,"שודק רדגב טעמכ אוה ןפיב דליה ,תמדקומה תודליב
תויהלו הדובעה תא בוזעל ,תוחילצמ הריירק תושנ םג ,תוהמיאמ הפוצמ" .הפיח תטיסרבינואב היסא
אמאהש ןמזב םידליב לפטל אובת אתבסהש בוט הארנ אל הזו ,תלפטמ הזכ רבד ןיא ;דליה םע קר
תלבוט קר אל םאה בור יפ לע - יטויבמיס טעמכ ,יזיפ אוה דליה םע רשקה .הדובעב תועש תאצמנ
."ךכ רחא םג םיתעלו הלאה םינשב דליה םע הנשי םג אלא ,ומע טבמאב

ןיב בוליש - "Skinship" - גשומ ורובע אצמוהש דע ,בורק ךכ לכ דליל םאה ןיב רשקה השעמל
Relationship ו-skin-to-skin, רמצב ומכ רומש דליה הלאה םיליגב ,תורחא םילימב" .רנבוק ירבדל

תוירחא רסוח ומכ הארנ רבדה תויברעמ םייניעל םא :ףושח בצעב תעגונ תאזכ תינכות ןכלו ,ןפג
."ינוציק רתוי דוע וליפא הז תוינפי םייניעב ,דליל המוארט וא טלחומ

.םידיפס לע יטילאיר הז

,שוגירה איש הז .חתמה תא רצוי דבל בבותסהל דליל תתל ,עגונ ךכ לכ הז יכ אקווד םלוא ,ךכ ןכא"
."יטילאירה לש יטילאירה

?תאז לכב הרוק הז ךיא זא .הזכ ליגב דבל טטושל דליל תתל ץיחלמ דואמ תמאב הז

לכב דליל גאודש םישנא תורשע ןב תווצ שיש .שושחל הממ תמאב ןיאש םיניבמ םיפוצה ,ינש דצמ יכ"
תמלטצמש םינכשל עידומו עגרו עגר לכב דליה תא הוולמ ,םיירשפא םיעגפממ ךרדה תא הנפמ :היינש
איה ,םיבצע תטרומ הייפצהש לככ .ודבל טטושמש טועפ וארישכ תויושרה תא וקיעזי אלש ידכ תינכות
."רומשו ןגומ דואמ ,דימתכ ,דליהשו הצירקב השענ לכהש וזה העידיב הוולמ

ילמיסקמ ישיא ןוחטיב תשוחתל תמרותש ,ןפיב תיתרבחה תוירחאה אוהו ,ףסונ דממ ןייצמ רנבוק
לע םירופיס ךל רפסי ןפי תא בטיה ריכמש ימ לכ" .םידליל הנושארבו שארב ,החוטב הביבס תרצויו
אוה ,"םוקמ ותואב קוידב אצמנ אוהש ררבתה תועש רחאלו ,טלוב ירוביצ םוקמב דבאש ךרע רקי ץפח
ימצע תאו ,םיקחשמה ינגב הישפוח תצצורתמ ,ןפיב הדלונש ,ונלש הרוכבה תבה תא רכוז ינא" .ןייצמ
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."תחקל בושחי ימ יכ ,הארמה לע עונפואה לש הדסקה תא הלות

ךיא תלאוש תאשכ" .רנבוק ךישממ ,"םלוכב תחטוב תא םהבש תומוקמ ויה ירוביצ ןג וא טקרמרפוס"
לש ,תויברעמ םייניעב םהב הטיבמ תא ,ץוחב ךכ םדבל בבותסהל םידליל תתל םמצעל םישרמ םה
לבא .םיטביה לש הכורא הרושב היחרזא לש םמולש תא חיטבהל החילצמ אלש הרבחב לדגש םדא
םג ,לגרב רפסה תיבל םיכלוה םינטק םידלי ןפיב ;החוטב הרבח התויה אוה ןפי לש סותאהמ קלח
ינב םידלי יתודלי לש לארשיבש יפכ שממ ,דבל סובוטואב םיעסונ וא ,רטמוליק ינש לש קחרמב אוהשכ
."םעפ וב ונייחש םלועה תא הריכזמ ןפי ,הזה ןבומב .דבל סובוטואב םיעסונ ויה שש

לש ספתנ יתלב רפסמש הביסה תא םכותמ רוזגל ןתינ אל דוע לבא ,רתויב םיענכשמ ולה םירבסהה
לש דיקפתה ,ןכ םא ,והמ ;רושע רחא רושע ,הנש רחאל הנש םינומא "!םילודג רבכ"-ל רמוש םיפוצ
היזיוולטה לש דיקפתה תא ןיבהל ךירצ תאזה הלאשה לע תונעל ידכ" ?תינפיה תוברתב הרדסה
,םויה לכ תקלוד היזיוולטה ,ןפיב םיתב הברהבשכ דחוימב" ,רנבוק בישמ ,"םינפיה ייחב התוללכב
תעבש לע ,תינפיה תירוביצה היזיוולטה לע דיגהל רשפאש ןורחאה רבדה .המצע ינפב תוחכונ ןיעמכ
איה היזיוולטה תרטמ ;תיתרוקיב וא תינכשנ איהש אוה ,)תיטרפ תולעבב םהמ השימח( היצורע
,רבעב .היפרגונרופ וא תינוציק תומילא אל חטבו ,םיטקילפנוק וא תויניצ הב ןיא .םחנל ,ףטלל ,עיגרהל
םג םיתעלו ,םינוניגה תרסח המינה יפ לע קרו ,יברעמ טרס עובשב םעפ ןירקהל םיצורעהמ קלח וגהנ
ךוכיחהו תומילאה ;אוהה םלועב ,םש הרוק המ וארת - רסמה תא הניבמ תא בובידה לש תינפקות
."החפשמ ונחנא .הינומרה ?ונלצאו .דימתמה

"רתויב רורב ינפיה יתחפשמה טרדנטסה"

,הזה רסמה לש דימתמ בוציעב תעייסמ היזיוולטהו ,תינפיה תוברתב ןוילע ךרע ןכא איה תויתחפשמה
יבויחו ביבח םטייא היהי דימת תושדחב ,שיא ןוילימ 125 תב המואב רבודמש וליפא ,ןכל" .רנבוק ןעוט
אלו ,הליהק ונחנאש אוה רסמהשכ ,המוד והשמ וא ,חדינ רפכ הזיאב זע ץמאל טילחהש םידלי ןג לע
תינכותה ,תיבויח דימת השיגב :'!םילודג רבכ' תא ןיבהל ךירצ הזה רשקהב" .רמוא אוה ,"הרבח קר
תוארל ,תיבה ךותל המינפ ץיצהל םיפוצל תרשפאמו - הלאכ 47 שיו - רחא זוחמב םעפ לכב תחראתמ
הככ - לש רסמ םע תודיחא רצייל ןויסינב לכה ;דליל תגהנתמ אמאה ךיאו םילכוא המ ,הארנ אוה ךיא
קרפל קרפמ תוארנש תונטקה תויצאירווה .םיווש ונלוכ ,רבד ותוא ונלוכו תושעל ךירצ ךכ ,םיגהנתמ
."ינפי תויהל הז המ לש ,תיזכרמה המתה לע תויצאירו ןה ,הרדסב

קר ,רמולכ" .ףוסב תורדושמ הרדסל תומלטצמש תוינכות רשע ךותמ תחא קרש ,איה המיהדמ הדבוע
םירחוב ימ תא הלאשה .היזיוולטל ףוסב םיעיגמ קלח הרדסב םיחקולש םידלי הרשע ךותמ דחא
דגנמו ,ןיינעמ רופיס ותיא איבמ דחא דצמש דליה תא םירחובש רעשל שיו ,תקתרמ הלאש איה ףוסבל
תוחפשמ םש יארת אל" .ןעוט רנבוק ,"גיצהל םיצורש פיטואירטסל םימאות ולש רופיסהו תוישיאה
היהת אלו רתויב רורב ינפיה טרדנטסה ;לשמל ,תוירוה דח תוהמיא אל וליפא ,ינוציק ןפואב תוגירח
,םינושה תוזוחמה ןיבש םילדבהה :ונילע תוחסופש תויוקדב ןיחבמ ינפיה הפוצה .ונממ האיצי םוש
תצק םה םייחה .וב דלונש זוחמה תא וגיצי רבכ יתמ הייפיצב ןותנו ,הירוטסיהה ,םילכאמה ,ףונה
."םחנמו דחאמ רסמ הזו ,דימת םימוד ףוסב לבא םינוש

םידלי םה הב םיפתתשמהמ קלח תונורחאה םינשב ,םירושע השולשל לעמ הצר הרדסהש תויה
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םיבלושמ ,סולפ 30 ינב םויכ ,םירוהה לש םבוכיכב רבע-יעטקו - םידליכ הרדסב קלח וחקלש םירוהל
תצק הז תמיוסמ הדימב" ,רנבוק רמוא ,"לגעמ תריגס ןיעמ וז" .היגלטסונה תוטולב לע םיצחולו קרפב
הבש ךרד דוע וז .םינש עבש לש שרפהב םידלי םתוא תא המליצש ,תיטירבה 'Seven-Up' תא ריכזמ
ןכתיי לבא ,םתניחבמ תקתרמ הייפצל תכפוהו םינפיה םיפוצה רובע תישגר המצוע תרציימ הרדסה
םילוכי ונחנאש המ לכו ןיעה ןמ םייומס וללה םייתוברתה םידוקה תיברמ ,םייברעמה םיפוצה ,ונרובעש
רעפ ףקשל הלוכי םידלי לש םבוכיכב תינכות םג םימעפל .תקולחמ תררועמו הרזומ הרדס אוה תוארל
 ."תויוברת ןיב רושיגל ןתינ יתלב
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