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םילשורימ לארשי  לוק 
לשב שומימ  ידיל  ועיגהש  ינפל  דוע  ולשכנ  ןלוכ  ךא  םירשעה , תונש  תיצחמב  רבכ  לארשי  ץראב  ועיפוה  וידר  ירודישל  תונחת  לש  ןתמקהל  תומזויה 

דיריב חרזמה .' דירי   ' תרגסמב ביבאב 1932  המקוה  לארשי  ץראב  הנושארה  תינויצה  - תירבעה רודישה  תנחת  ירוטדנמה . ןוטלשה  לש  ותודגנתה 
הנחתה תמקהל  המזויה  םנוד . לש 52  חטש  לע  וערתשהש  םינתיב  ב-70  םיימוקמ , םהבו 300  תונוש , תוצראמ  םירחוס  םתרצות 1200  תא  וגיצה 
השימחכ הלעפ  הנחתה  הינמרגב . למשח  תסדנה  דמלש  רחאל  היסורמ ב-1925  הצרא  הלעש  דילי 1906 , ץיבומרבא ,' לדנמ  סדנהמה  לש  התיה 

תיפוס . הרגסנ  איה  ביבאבו 1935  יהלש 1934 , דע  הרידס  אל  תנוכתמב  הירודיש  ושדוח  יהלשב 1933  דבלב . תועובש 

לועפל הלחה  םילשורי ' לוק   ' תנחת םימזיל . םינפ  החלצהה  הריאה  םעפהו  הנש , רובעכ  םילשוריב  שדוח  תירבע  - תינויצ וידר  תנחת  םיקהל  אבה  ןויסינה 
תירוטדנמ הנחתה כ' לש  התרדגה  לשב  ראשה  ןיב  ותכרב  תא  ןתנ  יטירבה  ןוטלשה  תילארשי . ץראה  תרשוקתב  שדח  ןדיע  החתפו  סרמב 1936  ב-30 
הרודהמה תא  םילשוריב . סאלאפ '  ' ןולממ תושדחה  תרודהמ  הרדוש  ןושארה  םירודישה  םויב  םיידוהיה . תודסומה  ןומימ  לשבו  תינושל ' תלתו  תימואל  וד 

תירוטדנמה לארשי  ץראב  ויה  םילשורי ,' לוק   ' תמקה ינפל  םייתנש  תנשב 1934 , יתמדש .'  ' רכומה ינויצה  ןומזפה  עקר  לע  םואבנגייפ  הדמח  האירקה 
1938- בו וידר  יטלקמ  ףלא  ץראב כ-27  ויה  רבכ  תירבעה , הנחתה  ירודיש  תליחת  ירחא  םישדוח  העשת  רבמצדב 1936 , וידר . יטלקמ  םיפלא  תרשעכ 

ץראב .' וידרה  יטלקממ  ב-75%-80%  הייסולכואה , ןמ  וויהש כ-25%-30%  םידוהיה , וקיזחה  ירוטדנמה  וידרה  תפוקת  לכ  ךשמב  . ' ףלא כ-34 

. רתוי הנותמו  תיטיא  התיה  איהש  ףא  הבותכה , תונותיעה  הרבעש  הזל  המוד  תוחתפתה  ךילהת  תרדושמה  הידמה  הרבע  םישישהו  םישימחה  תונשב 
שאר דרשמל  תאזה  הדיחיה  הרבעוה  רתוי  רחואמו  םינפה , דרשמב  עונלוקהו  רודישה  הרבסהה , תונותיעה , ףגאל  לארשי  לוק  ףרוצ  הנידמה  םוק  םע 

םירדשמ ינשו  ביבא ,) לתב  םג   ) םישדח םינפלוא  הנחתל  ופסונ  יתכלממ , וידרכ  לארשי  לוק  לש  ותלעפהל  תונושארה  םינשה  שמחב  רבכ  הלשממה .
ץראה . יקלח  בורב  טלקיהל  םירודישל  ורשפיאש  רצק  לגבו  ינוניב  לגב  םישדח 

"ל הצ ילג  תמקה 
תחא גג  תרוק  תחת  הדחיאש  לארשיל , הנגהה  אבצ  ירודיש  "ל , הצ ילג  רודישה  תנחת  לארשי  לוק  םע  דבב  דב  לועפל  הלחה  רבמטפסב 1950  ב-24 

לוק ו' םילשוריב , לעפש  ןגמה ' לוק  , ' חתפי תביטח  לש  לילגה ' לוק  , ' הפיחב רדישש  הנגהה ' לוק  : ' ןכל םדוק  ולעפש  םייאבצה  רודישה  ימרוג  לכ  תא 
רודישב ואבוה  ןכ  ומכ  הרצוצח . תעורת  לוקבו  תילוגו  דוד  לע  "ך  נתב קרפ  תאירקב  ימואלה , ןונמיהה  תניגנב  וחתפנ  תיאבצה  הנחתה  ירודיש  בגנה .'

ןוירוג . ןב  דוד  ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שאר  לש  הכרבה  ירבד 

תונשב לארשי . לוק  הריכבה  התוחאל  סחיב  רתויב  תילוש  התיה  התובישחו  ברע , לכב  יצחו  תועש  שולש  םישימחה  תונש  יהלש  דע  הרדיש  "ל  הצ ילג 
טרפב תילארשיה  רודישה  תוברת  בוציעל  "ל  הצ ילג  תנחת  לש  התובישח  םירבדה , ךשמהב  הארנש  יפכו  הדמעמב , לודג  יוניש  לח  םישישה 

. םינשה םע  הלדג  ללכב  תילארשיה  תוברתה  תוחתפתהלו 

ימואלה ךותיהה  רוכב  בושח  ילככ  וידרה 
, יתושדח עדימ  תרבעהל  בושח  רזע  ילכ  היה  אוה  ךא  תיב , לכב  יוצמה  שפנ , לכל  הוושה  ךרצמ  וידרה  טלקמ  היה  אל  הנידמל  תונושארה  םינשב 

המ יתלכשהה , ביכרמה  םג  םיימוקמה . תונמאהו  רולקלופה  רודיבה , חותיפלו  םישדחה , םילועה  יפלאל  תינויצה  תוברתהו  תירבעה  הפשה  תיינקהל 
לע הרצק  תימוי  הריקס  רקיעב  וללכנ  לארשי  לוק  ירודישב  יטירבה . יס  - יב - יבה תארשהב  יזכרמ , היה  הלכשהו ,' עדמ  הרבסה ,  ' םימי םתואב  הנוכש 

לע ' ' תונותיעה יתובר ,  ' ויה ןהבש  תועודיה   ) הררש ילעבו  רוביצ  ישנא  םע  םידהוא  תונויאר  תוינופוידר , תו  ' זטרופר םיתיכסת , םלועבו ; ץראב  שחרתמה 
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תא תוביחרמה   ' תוינכות חותיפה ;)' ביצקת  ו' םילוח ' תפוקב  רותה   ' לשמל ' ) ץראב תוניינעתההו  יווה   ' לע םיירטנמוקוד  םירדשמ  לוגע ;)' ןחלוש  ו' םויה ' רדס 
תויכוניח תורדס  תינופקד ;)' - ודה הקיסומה  ', ' תישונאה הרבחהו  יעבטה  רוריבה  ', ' תינרדומה תיסורה  הרישה  תודוסי  , ' לשמל ' ) םינוש םימוחתב  תעדה 

ירודיש םהיבורק ; םע  רשק  ודביאש  האוש  ילוצינל  רקיעב  עייסל  דעונש  םיבורק ,' שופיח   ' רודמו םולש  תוסירפל  תוינכות  תינויצהו ; תידוהיה  הירוטסיהה  לע 
ינופוידר ןורטאית  הלוע - ' ךסמה   ' תינכותב ורדושש  להוא ' ו' המיבה '  ' תוגצהל ןטס  םירפא  לש  םידוביע  ויה  רתויב  םיחיכשה   ) ןורטאית תוגצה  לש  תוטלקה 

תוינכותו ץראה ; תעידיו  "ך  נת ינודיחו  אבצה  תוקהל  תורומזת , תולהקמ , םינוש -  תוברת  יעפומ  לש  תוטלקה  דהוא ;) לאכימ  םייבו  דביע  ובור  תאש 
הקיזומה תוינכותמ  רכינ  קלח  הלק .) תיסאלק  הקיזומ  רקיעבו  תונזח , יקרפ  םידוקירל ,' הקיסומ  , ' םישדח םיירבע  םינומזפו  םייזעול  םינומזפ   ) הקיזומ

םיניזאמה .) תשקב  יפ  לע  הקיזומ  יעטק  רמולכ  ךתשקבכ ,' תינכות  ורדגוה כ'

לגדה תינכותכ  תושדח 
םימעפ שש  ורדוש  תושדחה  תורודהמ  םויה .) דע  השעמל ,  ) תושדחה ירדשמ  ויה  לוכמ -  רתוי  ןהל  וניזאהש  הלא  םגו  לארשי -  לוק  לש  לגדה  תוינכות 
ןמוי  ' רדוש עובשב  םימעפ  עברא  אל . ותו  תוקד   15-5 ידמל : תורצק  ויהו  21.00 ו-23.00 -  , 19.00 , 17.00 , 13.30 תועשב 7.00 , דבלב -  םויב 

ברעב . העשב 21.15  תושדחה '

בצועש חיתפ  יפמ - '... תושדחה  ירהו  העשה ... בר , םולש  םילשורימ , לארשי  לוק   ' טפשמה םהירחאו  םיפוצפצ  השימח  היה  תימויה  הרודהמל  חיתפה 
לש העודי  תילארשי  הינתהלו  לארשיב  תינורטקלאה  תרושקתה  תוברת  לש  רכיהה  ינמיסמ  דחאל  ןמזה  םע  היהו  יס  - יב - יבה לש  תנוכתמה  יפ  לע 

תוינכותו תסנכב ' עובשה  ', ' עובשה ןמוי  ', ' תושדחה ןמוי   ' םיפסומב תו  ' זטרופר םג  תויתושדחה  תועידיה  דצל  ורדוש  ןמזה  םע  םיינזוא . תפיקזו  תוכירד 
. תופסונ הילאוטקא 

תעשל רבעמ  םירודיש  ומייקתה  אלו  ברעה , ירודישל  הלא  ןיבו  םיירהצה  ירודישל  רקובה  ירודיש  ןיב  תוקספה  ויה  אלא  תופיצר  ויה  אל  רודישה  תועש 
תניגנב הלילב  ומייתסהו ב-11.00  לארשי ' ךיתונכשמ  בקעי  ךילהוא  ובוט  המ   ' תכרבבו םילהת  רומזמ  תאירקב  ולחה ב-6:30  רקובה  ירודיש  תוצח .

הלילה . תוצח  דע  רקובב  הקספה מ-7:30  אלל  רודישה  םייקתה  תבשב  הווקתה .' '
תונכדועמ תועידי  קר  אל  ןהב  ואבוהו  העשב  העש  ידמ  ורדוש  תושדחה  תורודהמ  הממיב . תועש  םיימויה ל-20-18  םירודישה  וכראוה  שדק  עצבמב 

תנש תארקלו  הכרעמה , םויס  םע  בוש  ומצמטצה  םירודישה  םימחולה . תוחוכה  תא  ווילש  לארשי  לוק  יבתכ  לש  תוטלקומ  תובתכ  םג  אלא  תיזחהמ 
תרבגומה תינופוידרה  תוליעפה  תאז , םע  ביצקתב .' םיצומיק   ' בקע םיפסונ  םיצוציק  ךורעל  חרכהה  ינפב  רודישה  תוריש  דמעוה  ףא  "ח  ישת ביצקתה 

ומכ הגרדהב . לדג  תוימויה  תושדחה  תורודהמ  רפסמו  ימוי  רדשמל  היה  תושדחה ' ןמוי  . ' הנחתב תושדחה  תקלחמ  תוחתפתהל  האיבה  שדק  עצבמב 
תו ' זטרופר לש  רישי  רודיש  םג  םיתעלו  ימוי  יפרגלט  חוויד  הנושארל  רשפיא  רבדהו  זירפו , ןודנול  קרוי , וינב  הנחתה  לש  םידחוימ  םיבתכ  השולש  ובצוה  ןכ 

"ל. וחב םיבושח  םיעוריא  לע 

תיצילמ הפשב  םיסייוגמ  םירודיש 
רושקה הצחמל  יאמצע  דסומ  תיתלומעתה , - תסיוגמה תונותיעה  תומלגתה  הנידמל  ןושארה  רושעב  ילארשיה  רודישה  תוריש  היה  םינכתה  תניחבמ 

ךירצ ןרדשהו  שדוקב , םירדשמ  ןיעמ  לארשי " לוק   " ישנאב תוארל  םיברה  ינפלמ  ןוצר  היה   ' יכ רפיס  וידרה , ידסייממ  ליג , יבצ  ןוטלשה . תודסומל  ורובטב 
' למרכ ינמוי   ' תא םג  ןייפיאש  יכוניחהו , ינורטפה  ינוטונומה , יצילמה , ןונגסה  תפוקת  התיה  וז  יאנותיע .' ןוזינ  םהמש  םימעטמ  םתוא  לכמ  רזנתהל  היה 

עונלוקב . ונרקוהש 

ישיא רתויו  ימשר  תוחפ  ןונגסל  יתגרדה  רבעמו  וידרה  תורגבתה 

רדניז יבצ  לש  העפשהה 
לארשי לוקל  גישה  רדניז  ונונגסמ . טעמ  הנישו  וידרה  חתפתה  רודישה , תוריש  להנמכ  רדניז  יבצ  לש  ותנוהכ  תפוקתב  םישימחה , תונש  תיצחמב 

דועו . םידבועה  יאנת  רופישל  גאד  םנכות , תא  ןוויג  רודישה , תועש  תא  לידגה  םיינכטה , ויעצמא  תא  ביחרה  יאמצע , ביצקת 

ףקתשה רבדהו  המצעב  רתוי  החוטב  שוחל  הלחה  תילארשיה  הרבחה  ללכב . םילארשיה  לשו  וידרה  ישנא  לש  תורגבתהה  ךילהתמ  םג  עבנ  יונישה 
תוריהזב לפטל  לחה  לארשי  לוק  תקולחמב . םייונשה  םיאשונ  םללכבו  רתוי , םינווגמ  םיאשונ  לע  רבדל  רשפא  היה  הנושארל  םירודישה . תוברתב  םג 

דועו . החוורה  ךוניחה , םוחתב  םייתרבח  םימגפבו  תוירוביצ  תויעבב 

השגהה ןונגסו  הייפואב , תינרדומו  הריעצ  רתוי  טעמ  השדח , חור  םישישה  תונש  תישארב  תבשונ  הלחה  רוצ , ונב  הלהנמ  תארשהב  "ל , הצ ילגב  םג 
. רתוי ישיאו  תוחפ  ימשר  השענ 
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םרזה דגנ  םירתוח  תחא ' הריסב  השולש  '
. רתויב הובגה  הנזאהה  רועיש  היה  רקובב  תבשב  הנידמב . רתויב  בושחה  רודיבה  רוקמ  םירודישה  ושענ  וידרה  יטלקמ  תצופתב  היילעה  םע 

לאומש היה  םינודיחה  ירדשמ  לש  רערועמ  יתלבה  ךלמה  םיינושלהו . םייפרגואיגה  םיירוטסיהה , םיילקיזומה , םינודיחה  וכז  דחוימב  הבר  תוירלופופל 
ןזורו ימואל  טרופס  ןיעמל  ןודיחה  היה  וחוצינ  תחת  תסנכלו .) הימדקאל  רבעו  תיעוצקמ  הבסה  השע  םימילש  סייו , חבש  ותוא  שרי  םיעבשה  תונשב   ) ןזור

, םינודיחל תומכוחמ  תולאש  ראודב  וילא  םיחלוש  ויה  ץראה  יבחר  לכמ  םיניזאמ  וידרה . םוחתמ  ועיגהש  ץראב  םינושארה  תוברתה  ירוביגמ  דחא  השענ 
יווה . יברעבו  תוביסמב  תירלופופ  תיתרבח  תוליעפל  ותארשהב  השענ  ןודיחהו 

ינכפהמהו בושחה  ינופוידרה  םידקתה  םגו  םישימחה , תונש  לש  רערועמ  יתלבה  ינופוידרה  טיהלה  ךא  דואמ  םיירלופופ  ויה  םנמא  םירדושמה  םינודיחה 
קחצי בתוכ  תנשמ 1996  יביטקפסורטרה  ורמאמב  םינשב 1959-1956 . הרדושש  תחא ,' הריסב  השולש   ' וידרה תינכות  היה  הפוקתה , לש  רתויב 
קיחצמה הנעמה  ימל  הזב  הז  םירחתמה  תורצק , תולאשל  םיבישמ  לש  תווצ  תינכותה : תנוכתמ  תא  הגה  אוה  וגקישב  תומלתשהב  ותויהבש  ינועמש 

ורפסמ לאש  תינכותה  םש  תא  לפלפו . ןיינע  ופיסוהש  םייתרגש , אל  םיחרוא  ןוויג ; םשל  םיינטנופסו  םיילקיזומ  םירותלא  לש  םיטנמלא  רתויב ; ןונשהו 
םור . ג' םור ק ' לש ג' עשעשמהו  רכומה 

יבחרב םירחא  תומלואל  תינכותה  הדדנ  ךכ  רחאו  םילשוריב  ללה ' תיב   ' םלואב םיטנדוטס  להק  תוחכונב  הנושארה  הטלקהה  הכרענ  ראורבפב 1956 
לש ופתוש  רלקומש , ןולאו  יחרזאה  הדוהי  רפוסה  ויה  םינושארה  תווצה  ירבח  םילשוריב . המואה  יניינבו  ביבא  לתב  תוברתה  לכיה  םללכבו  ץראה ,

, ימענ יחא  ןונמא  ינורפצ , לאירבג  ץומא , ןב  ןד  דלפנזור , םולש  םינוש ) םיבכרהב   ) רצק ןמז  ךותב  ופרטצה  םהילאש  ילקיסומה , ןודיחה  תכירעב  ינועמש 
רקיעב ועבקתה  לארשיב  יביטקלוקה  ןורכיזב  ידנוב . תורו  רוגמלא  ןד  םוחנ , ןב  הדע  רימא , ןורהא  רביב , לואש  רפח , םייח  לגור , ןומידקנ  גומלא , לאומש 

הרובחב . םיטננימודה  ויהש  םינושארה , תעברא  לש  םהיתומש 

. םירחאו רמע  ג'ו  ינאיצרג , קחצי  קינרה , ריאמ  רמש , ימענ  יקסנליו , השמ  ונמנ  תינכותה  לש  ילקיזומה  הקלחב  ועיפוהש  םיעצבמהו  םיניחלמה  םע 
התיה  1957- בו ןמאנ , םיניזאמ  להק  הגרדהב  התנק  איה  תירבה . תוצראל  עיגה  ףא  העמִשו  תונותיעב , רתויב  תדהוא  םינפ  תלבקל  התכז  תינכותה 
היינש הנושאר , הגלפה  ' ) תחא הריסב  השולש  , ' םיצבק השולשב  וסנוכ  םיטלובה  הימתכמ  יתוברת . ןוקייאלו  ץראב  רתויב  תירלופופה  וידרה  תינכותל 

בורל . םייוקיח  הדילוהו  םיפשנו , תוביסמב  הרבח  יקחשמל  םגד  השמיש  םג  תינכותה  רכמ . - יברל ויהש  תישילשו ,)

לכ רשכומה : תווצה  לש  תואטבתהה  ינוג  תישאר , תוירקיע . תוביס  יתשב  ינועמש  קחצי  םימיל  הלת  תחא ' הריסב  השולש   ' לש הלודגה  התחלצה  תא 
ררחושמ רומוהש  , ' ינועמש בתכ  קפס ,' ןיא  . ' רומוהה גוס  תינש , ירוקמ ; ינופוידר  לישבת  רצונ  תינדפק  הכירע  רחאלו  ומעט , יפל  ןילבת  ףיסוה  ףתתשמ 
( וימודו אטאטמה "  )" םעפ לש  םייריטאסה  םינורטאיתה  ןכל . םדוק  םייק  היה  אל  םהה ) םינמזה  לש  תיסחיה  תויביאנל  םאתהב  םג   ) הזכ ףירחו 

אופא בחרתה  רזוח ,) רודיש  היה  םירודישה  דחא   ) שדוחב םיימעפ  הרדושש  תינכותה , לש  הדיקפת  םיטירבהו .' טדנמה  ןובשח  לע  רקיעב  וחדבתה 
םיאשונ ויהו  , ' ינועמש בתכ  םנמזל ,' םיפירח  םייוטיב  תינכתב  ויה  . ' לארשיב הנושארה  תיטילופה  - תיתרבחה הריטאסה  התיה  וז  ירודיבה . םוחתל  רבעמ 
תחא תובקעב  יתד .' םייח  יווה  ןובשח  לע  תוצלהו  םייטילופ  םיאשונ  רוביצ , ידבועל  תוציקע  הניבל , וניבש  םוחתב  דחוימב -  דחא . שיאמ  רתוי  וזיגרהש 

, ךלשוי רבדה  יל , ורפיסש  המ  הב  אצמא  םאו  הריסה ; תינכתמ  המרגונטס  לבקא  : ' תסנכב ןוירוג  ןב  רמא  הלשממה , ביצקתב  הקסעש  תוינכותה ,
הפיסומ הניא  ףא  ונלש , רעונה  ינבו  םידליה  ךוניחל  הפיסומ  הניא  תינכתה  : ' רמאש "י ) אפמ  ) ריהב הירא  תסנכה  רבח  וירחא  קיזחה  הרחה  קרזיי '!

תודסומה דחא  יריכב   ) תווצה ישנא  לש  ינצקועה  רומוהה  ןמ  םיעוגפ  ושחש  רחאל  הביד , תאצוה  לע  תינכותה  יכרוע  תא  ועבת  ףאש  ויה  םירגובמל .'
םיטיזרפ .)'  ' םה וידיקפש  תינכותב  זמרנש  םיימואלה 

עיתפהש רתפוכמ , יתלב  רוביד  יתכלממ  רודיש  ילכב  הנושארל  הגיצה  איה  ןכש  ינרתח , יפוא  תלעב  תחא ' הריסב  השולש   ' התיה ןושלה  םוחתב  םג 
תושגרתהב אטבתה  תימואל ) - תיתדה העיסה   ) גרבנירג ןורהא  ח"כ  תינכותה . תא  םידליה  ועמשי  לבל  וידרה  תא  ורגסש  תוחפשמ  ויה  םיבר . זיגרהו 

לוק םעפ ב" ידמ  םיעימשמש  הפ  לובינ  לכל  יתנווכ  שממ . היירורעש  םע  תולבוג  ןהו  השעו " םוק  תוריבע ב" םג  רודישה  תורישל  ןנשי  : ' תסנכה תמב  לעמ 
םישוע המ  לארשי  תלשממל  עודיה  : ' םעזב בתכ  רבד '  ' ירקבממ דחא  םידליו .' רעונ  םהיניב  וידרל  םיניזאמה  תובל  םיאמטמו  םיבאסמה  לארשי "

ןסר לכ  ילב  רדרדיהל  הלאה  םיריעצה  תונורשכה  םילולע  חוקיפ -  היהי  אל  םא  יכ  לארשי ?" לוק  הפ ב" לובינ  היהי  אלש  ךכ , לע  חוקיפ  שיה  המשב ]...[ ?
תורקפהה .' םוהתל 

המכ תינכותב  עציבו  בתכ  אוה  רתוי . ררחושמו  תוחפ  רתפוכמ  שדח -  ירודיב  ינופוידר  ןונגס  בוציעב  דחוימב  יזכרמ  דיקפת  היה  ץומא  ןב  ןדל  יכ  המוד 
. הלש רערועמ  יתלבה  בכוכל  היהו  דועו ) החידב ' םירפסמ  ךיא  ', ' תועוצקמ יפל  תוללק  ', ' ומצע לע  דפסה   )' םויה דעו  זאמ  םירכומה  ולוסה  ינוכרעממ 

' לקה לגה  '
רישכמ ןתיבב  וקיזחה  ץראב  תוידוהיה  תוחפשמהמ  רכינ  קלחש  רחאל  לארשיב , יתועמשמ  יתוברת  םרוגל  וידרה  היה  רבכ  םישימחה  תונש  ףוס  דע 

רוטסיזנרט . וא  וידר 

רדשמ תלעפה  דבב  דבו  תומוסרפלו , רתוי  םיירלופופ  םירודישל  דעויש  תשר ב ,)' ארקנ  אוה  םימיל   ) לארשי ב-1960 לוק  לש  לקה )' לגה  ' )' לג ב תחיתפ 
לש תולבוקמה  רודישה  תוירוגטקמ  תחא  לכל  ילארשיה . וידרה  תודלותב  השדח  הפוקת  ונמיס  זא , דע  הגוהנ  התיהש  וזמ  הלופכ  רודיש  תמצועב  שדח 

םירגובמל הלכשהו  ךוניח  ', ' תורוקמ דומילו  תרוסמ  יווה , ', ' תונמאו תורפס  המרד , ', ' עדמו הרבסה  ', ' תיללכ הקיסומ  ', ' הילאוטקאו תושדח   - ' הנחתה
יונישה םוידמה . תא  ורישעהש  תושדח  תוינכות  ופסונ  תיברעב - ' םירודיש  ו' "ל ' וחל םירודיש  ', ' םילועל םירודיש  ', ' םימע ירישו  רולקלופ  ', ' רפס יתבלו 

תוינכות רקיעב  תושדח , תויעובשו  תוימוי  רודיב  תוינכות  לש  תרכינ  תפסותל  האיבה  לקה ' לגה   ' תחיתפ לקה . רודיבה  תיירוגטקב  היה  רתויב  יתועמשמה 
םלועל הניגנמה   )' םיילארשי יווה  ינומזפ  דועו ,) בוט ' רקוב  ', ' דייראפ וקסיד  ', ' םידוקירל הקיסומ  ', ' זא ' גה תניפ  ', ' תוביסמה לכב   )' הלק תיזעול  הקיזומ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םייתש תחא  ', ' וידר ןודיח   )' וידר ינועושעשו  םינודיח  השיאל , תינכות  טרופס , תינכות  חתמ , יתיכסת  דועו ,) םיירבע ' םיריש  רחבמ  ', ' רמזו המיענ  ', ' תראשנ
ןומטמה .)' תא  םישפחמ  ו' ילש ' דוסה  הז  ', ' לכה דגנ  דחא  ', ' םיינשה םיבוט  ', ' ףתושמה הנכמה  ', ' תמאה לכ  ', ' שולש

םינודיחה לכ  תא  טילקה  לארשי  לוק  ךליאו . תנשמ 1960  םינש  שולשל  תחא  ךרענש  ימואלניבה  "ך  נתה ןודיח  היה  םינודיחה  לש  תרתוכה  תלוג 
לש השדח  המגממ  קלח  התיה  ימואלניבה  "ך  נתה ןודיח  תטלקה  םירצק . םילגבו  םיינוניב  םילגב  ןודיחה  ךלהמ  לכ  תא  רדישו  םויסה  ןודיח  תאו  םיירוזאה 

לש םיעפומ  הז  ללכבו  םש ,' להוא   ' םלואב רקיעב  ץראה , יבחרב  ומייקתהש  להק , תופתתשהב  םייבמופ  םיעפומ  לש  םירודישהו  תוטלקהה  תבחרה 
זא ויה   ) םינפלואל ץוחמ  לארשי  לוקב  ונכוה  ב-1963  "ב .) כשתב המקוה  הנורחאה   ) 'ז גה תקהלו  רודיבה  תרומזת  הנחתה : לש  תורומזתה  יתש 

ץוח . ירודיש  תוחפ מ-100  אל  הפיחב ) דחאו  ביבא  לתב   4 םילשוריב ,  10 רודיש : ינפלוא  הנחתל 15 

םייח םירודיש 
רישי יח  רודיש  לארשי  לוקב  הנושארל  רבעוה  רבמבונב 1963  וידרב . רישיה  רודישה  תוחתפתהל  בושח  ץירמת  קינעה  םיעפומ  לש  יח  רודיש 

הז גוסמ  תוינכות  ורדוש  זא  דע  זוע . לחנ  ץוביקב  םייקתהש  עוריאמ  עטק  היה  הז  רסמימ . תנחתב  עייתסהש  תורישה , לש  שדח  דיינ  רדשמ  תועצמאב 
תפצקבש ןבדבודה  שארמ . וטלקוהש  םיעטק  תועצמאב  וא  תמייקה -  תשרה  לש  התוטשפתה  תולבגמל  םירושק  ויה  ךכבו  ןופלט -  יווק  תועצמאב 

המואה יניינבב  תואמצעה  םוי  יאצומב  ךרענש  םייקתה ב-1960 ) ןושארה   ) ילארשיה רמזה  לביטספ  היה  ןפלואל ) ץוחמ   ) םייבמופה םיעפומה  ירודישב 
הרשעב רחב  רשא  "ם - ) פמ שיא   ) יליזרב לארשי  תואירבה  רש  לש  ותושארב  םיררושמו  םיניחלמ  םיטפוש -  רבחל  ןתינ  ינושארה  טופישה  םילשוריב .

ןושארה םוקמב  הכזי  ימ  םישוחינ  ןודיח  רמז ,' ןושחנ   ' לביטספל הוולתנ  "ב  כשתב להקה . ינפל  ףסונ  טופישל  ודמעוה  הלאו  לביטספב , ורשויש  םיריש 
העיצהש םיריעצ  תונורשיכל  המיב  תונושאר ,' תואושת   ' םשב תירלופופ  תינכות  םירודישל  הפסונ  ב-1967  שיא ! וב 14,000  ופתתשהש  לביטספב ,
ןמזה תצורמב  ויהש  תונורשיכ  ולגתנ  וז  תינכות  תועצמאב  רתאה . ילג  לעמו  להק  ינפל  עיפוהל  תונמדזה  םיריש  ירבחמו  םינקחש  םינגנ , םירמזל ,

. םייעוצקמ םינמאל 

"ל וחמ רודיב  תוינכות  אובי 
. דועו הילטיא  דנלוה , תירבה , תוצרא  תפרצמ , ונקנש  "ל  וחמ רודיבה  תוינכות  ירודיש  םג  ובחרוה  תוימוקמה  רודיבה  תוינכות  לש  םירודישה  תבחרה  דצל 

וגהנש םיבר , םיריעצ  םיניזאמ  הכשמו  רבעב  לארשי  לוק  תא  הנייפיאש  תימוהתה  תוניצרה  תא  טעמב  הפפור  הנחתב  רודיבה  תוינכות  רפסמ  תלדגה 
ינדריה . הללאמר ' וידר   ' לש הלקה  הקיזומה  תוינכותל  ןיזאהל  זא  דע 

ןמכיא טפשמ  ירודישל  םיקתורמ 
החיתפה תבישי  תא  םלואה  ןמ  תורישי  רדיש  לארשי  לוק  וידרל . םיניזאמה  רפסמ  הלע  רבמצד 1961 , - לירפא םישדוחב  ךרענש  ןמכייא , טפשמ  ימיב 

אבוהש טפשמה ,' ןמוי   ' םשב העשה  תיצחמ  לש  תינכות  םוי  ידמ  הרדוש  ןכ  ומכ  תורחא . תובושח  תובישיו  םוכיסה  תובישימ  המכ  האולמב , טפשמה  לש 
ןוידה . לש  רתויב  םיבושחה  םיעטקה  לש  תוטלקה  הב  ובלושו  םויה  ותוא  ינויד  לש  םוכיס  הב 

םיירלופופ וידר  יתיכסת 
םירפוס ובתכ  םטועימ  תאו  םלועב , רודיש  יתורישמ  ועיגה  םבור  הז . םוידמל  דחוימב  ובתכנש  וידר  יתיכסתל  םישישה  תונשב  שדקוה  דבכנ  םוקמ 

ראשה ןיב  ונמנ  םיסרפה  יכוז  םע  םיתיכסת . תביתכל  תורחת  רודישה  תוריש  םייק  תירוקמה  תינופוידרה  תיתמרדה  הריציה  תא  דדועל  ידכ  םילארשי .
תרופ . םרויו  עשוהי  א"ב  יחימע , הדוהי 

בתכ הרדסה  תא  טיהלל . התיהו  הרדשל ב-1960  ולחהש  לפמט ' לופ   ' וידרה תרדסב  ילמסו  ישעמ  יוטיב  ידיל  האב  לקה ' לגה   ' ליבוהש ןוליחה '  ' תמגמ
לאלצב לש  ומוליגב   ) לפמט לופ  םשב  שלב  הזכרמבש  םיכשמהב  חתמ  תרדסב  רבודמ  ילארשיה . וידרל  התוא  דביע  ןגרומ  ןבוארו  גדירבראד ' סיסנרפ 

הזירכה תיניירקהש  ירחא  , ' גרבנריב באז  יאנותיעה  בתכ  לקה ,' לגב  ישילש , םוי  ידמ  (. ' ןניק ילינ  לש  המוליגב   ) הזיזפה ביטס  תינרקסה , וגוז  תבו  יול )
היינש תויללצ ." לש ה" הלפאה " ריעה   " תניגנמ רודישל  השלפ  ץיווש ," ינועש  ריכב  ןי , ' גנול יפל  תוקד  שולשו  עשת  העשה  : " טוהרה הלוקב  זרכהו  רוזח 

רפוס .' - שלבה יללעמל  רועפ  הפו  תויורכ  םיינזואב  בישקהלו  םירוטסיזנרטל  דמציהל  ירבעה  בושייב  םיפלא  תואמל  ותגוז  ביטסו  לפמט  לופ  ומרג  ךכ  רחא 

וידרה לש  יתגרדהה  רבעמה  תא  אטיבש  בושח  םידקת  ןה  םג  ויה  "ל , הצ ילגב  םעפה  םישישה , תונש  תישארב  רודישל  ולעש  וידר  תוינכות  יתש 
 – תילארשיה הייסולכואה  לש  תונגרבתהה  ךילהתלו  וידרל  הנזאההו  יאנפה  תוברת  דוסימל  רתוי , יממעלו  לילקל  ךנחמהו  ינורטפה  ןמ  ילארשיה 

לארשיב . ןושארה  םיבצמ ) תיידמוק  ' ) םוקטיס תבשחנ ל' םינשב 1964-1962 , הרדושש  ןוחמש ,' תחפשמ   ' תינכותה ברעה .' ' ו' ןוחמש תחפשמ  '

. ןוטלשה ישנאמ  המכ  ונבציע  הלא  תוזימרו  תיטילופ , תותיחש  תוישרפ  לע  וזמרש  םיילאוטקא , םירופיס  םג  ןוחמש ' תחפשמ  ובברוש ל' םשו  הפ 
יאיש לכ  תא  הרבשו  בהלנו  לודג  םיניזאמ  להק  המצעל  התנק  תינכותה  לבא  תודידרו , תויליטנפניאל  ןמיס  הב  וארו  תינכותה  תא  ולטק  םירקבמה 

םינרקאל ב-1964 אציש  רבליז , לאוי  לש  ויומיבבו  תילגרמ  ריאמ  לש  ובוכיכב  טרסל  ודבוע  םיינופוידרה  םיתיכסתה  םימי . םתואב  הנחתל  הנזאהה 
םיפוצ . ףלא  תוחפ מ-220  אל  ךשמו 

רוצ ונב  לש  ברעה ' '
היה ןויערה  יבא  ינופוידר . טיהל  איה  םג  התיה  םירודישה , תוברתב  לקה  יונישה  תא  האטיבש  "ל  הצ ילג  לש  היינשה  תימידקתה  תינכותה  ברעה ,' '

ינש ושיגהש  הרבחו , תוברת  הילאוטקא , יאשונב  תובתכו  תונויאר  וללכנ  תינכותב  התקפהו . הנונכת  יבלש  לכב  ברועמ  היהש  רוצ , ונב  הנחתה  דקפמ 
יאכז ןב  הלילט  םינושארה , םינרדשה  ודסימש  תינופוידרה  תנוכתמה  םיניזאמ . לש  ןופלט  תוחיש  הנושארל , הב , ובלושו  ןפלואה  ןמ  יח  רודישב  םינרדש 
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לש ותליחת  תא  הנמיסו  תירוקמו  תינשדח  התיה  איה  יאמב 1962  הנושארל  הרדוששכ  ךא  וידרב , דואמ  תלבוקמ  זאמ  התשענ  םירפא , ןב  השמו 
. תידסממה דרשה  תפילחב  םירותפכה ' תחיתפ   ' ךילהת

םינרדשל םיניירקמ 

םיינוגראו םייגולונכט  םירופיש 
הבושח הרומת  הנמיס  קוחב , הנגועש  התמקה , תילארשיה .' רודישה  תושר   ' המקוה הלשממ , שארכ  לוכשא  יול  לש  ותנוהכ  תפוקתב  תנשב 1965 ,

' בידנה די   ' ןרק ןומימב   ) סרמב 1966 תידומילה  היזיוולטה  ץורע  תמקה  היה  הרומתל  םינושארה  םינמיסה  דחא  םימיה . םתואב  תרושקת  - ןוטלש יסחיב 
תניחבמ תכל  יקיחרמ  םייוניש  ושענ  לארשי  לוקב  םג  םירבדה . ךשמהב  קוסענ  תיתרבחה  התעפשהבש  תיללכה , היזיוולטה  םג  ךכ  רחאו  הלוהינבו ,)
ירודיש תכרעמ  ןנוכל  לחה  ראודה  דרשמו  םילשוריב  רודישה  תיב  הנבנ  םישישה  תונש  יהלשב  הנחתה . תושרל  ודמעוהש  םייגולונכטה  םיעצמאה 

ןפלוא אוהש  רודיש  בכר  ךנחנו  תויתוכיא , תושידח  תולטלטימ  הטלקה  תונוכמ  ושכרנ  ןכ  ומכ  (. AM  ) "ן תא תשר  םע  דבב  דב  ( WHF/FM  ) "מ דת "ד/ תא
זכרמ םקוה  הפיחב  רודיש . וק  םהב  ןיאש  תומוקממ  םירישי  םירודישו  הדשב  תוטלקה  תכירע  רשפיאש  רסמימ ,) ירדשמב  ודויצ  תועצמאב   ) ענוממ

ןופצב . ילארשיה  רודישה  תיבו  לארשי  לוק  תא  תרשל  דעונש  ירוזא  םינפלוא 

םירודישה חול  תבחרה 
רקובב ששמ  קספה  אלל  לארשי  לוק  תוינכות  ורדוש  ךליאו  התעמו  םיירהצה  רחא  עברא  העשל  םייתש  העשה  ןיב  רודיש  תועש  יתש  ופסונ  ץיקב 1966 

ןופלט תוחיש  תועצמאב  םיניזאמל , וידרה  ןיב  רשקה  קודיה  היה  רודישה  תוברתב  בושח  יוניש  לקה .' לג  תוינכותה ב' בור  הלילב -  הרשע  תחא  דע 
, םינוש םימוחתמ  םיחמומ  ופתתשה  תווצב  םכתושרל .' תווצה  רישי -  גויח   ' םשב השדח  תיעובש  - וד תינכות  םירודישה  חולל  הפסותיה  ב-1967  ןפלואל .

יח רודישב  ובישה  םיחמומה  דועו . הסנכה  סמל  החמומ  יאנותיע , עדמו , היגולונכטל  החמומ  ןטפשמ , אפור , םיעובק : ויה  םתצקמו  ופלחתה  םתצקמ 
ןופלטב . םהילא  ונפש  םיניזאמה  תולאשל 

היזיולטה לש  השדחה  תורחתה 
שמח רדיש  לקה ' לגה  . ' תושדחה םוחתב  רקיעב  ותוחתפתהל , םרת  רבדהו  היזיוולטב , הנושארל  תורחתהל  וידרה  ץלאנ  השתהה  תמחלמ  תפוקתב 

םינומעפה ןודנד  לש  הזל  המוד  השענ  תושדח  תרודהמ  לכ  לש  החיתפה  ףוצפצ  לש  ודיקפתו  הלילה , תוצחל  רקובב  שש  ןיב  תושדח  תורודהמ  הרשע 
' לארשי לוק  הללוחתה ב' שממ  לש  תירוטר  הכפהמ  הגרדהב . תונתשמ  ולחה  וידרה  רייצש  םלועה  תנומתו  ינופוידרה  רובידה  יכרד  םג  הפוריא . תויסנכב 

תישארב וכרד  תא  ליחתה  אוה  ולש . קומעה  ןוטירבה  לוקב  עדונש  ירפ  קמע  ןרדשה  היה  הז  ךילהתב  לחהש  ןושארה  הילאוטקאהו . תושדחה  תקלחמב 
םידוקפתה ינש  ןיב  הדרפהה  לש  היטעב  יכ  ןעט  אוה  ןתוא . שיגהל  םג  רודישה  תושר  תלהנהל  עיצה  ןמזה  תוברבו  תושדח , ךרועכ  םישישה  תונש 

תא ןהב  םייסל  גהנש  םילימה  תא  םויה  דע  םירכוז  םיבר  תרושקת . גתומו  בכוכ  השענ  ירפו  דבע  יונישה  ןכאו , תיתוכאלמ . תעמשנ  השגהה  הלאה ,
המ רוציל  הסינש  ןושארה  היה  םג  ירפ  קמע  רקובב .' רשע  העשב  רחמ  םכילא  בושא  תושדחה . רדחמ  םכתא  ריזחמ  ירפ , קמע  ןאכ  : ' ברעה תרודהמ 

רופיס  ' תפסוהבו רתוי  תיעבט  היצנוטניא  תועצמאב  תאז  השע  אוה  עבורמו . קפואמ  תוחפ  ןונגס  רומאל : תושדחה , תשגהב  תישיא ' הרודהמ   ' הנוכש
תושדחה . דבוכ  תא  לקהלו  םיניזאמה  ינפ  לע  ךויח  תולעהל  ידכ  הרודהמ , לכ  ףוסב  תעשעשמ -  הטודקנא  ןיעמ  לילק -  בנז '

ורוד ינבו  רקסניפ  יגח  לש  הילאוטקאה  תכפהמ 
 - רושעה יהלשב  הילאוטקאהו  תושדחה  הדשב  שחרתהש  רתוי  קומעה  יונישל  ףיטירפא ' קר ה' ויה  םישישה  תונש  תיצחמב  ירפ  ללוחש  םייונישה 
םירבצ םינרדשו  םיבתכ  לש  שדח  רוד  ללוח  תירוטרה  הכפהמה  תא  הזה .' רקובה  ו' םויה ' יצחב   ' תוינכותב ךכ  רחאו  הזה ' םויה   ' וידרה ןיזגמב  הליחת 

, דירש יסוי  רגר , קחצי  רירגש , הכימ  ירא , בל  ןועדג  ןוסנורהא , המלש  לבוי , והימרי  ויה  םהב  םיטלובה  םישישה . תונש  תישארב  הנחתל  ועיגהש  םיריעצ 
בתוכ העור  קחצי  ( 1994 ' ) תרושקת לע  תרחא   ' ורפסב יונישה . תא  ליבוהש  רקסניפ  יגחו  העור  קחצי  זוע , יבא  ןיסול , לאגי  ךולב , לאינד  ןודנול , ןורי 

להקל הרובגה  לוק  תא  איבהל  רחבנש  ימ  ימואל , ןזח  לש  יומיד  ול  הווישש  יגיגח  סותפ  ורובידב  ןירקה  וידרב , ךפהמה  תא  ללוחש  רודל  םדקש  ןיירקהש 
םתוחנהלו . םינימאמה 

, ינתוכמסה רובידה   ' וידרב תושדחה  תורודהמב  הפיכב  טלש  הפוקת  התואל  דעש  בתוכ  העור  םינפ '  ' תעה בתכב  רתוי  רחואמ  םסרופש  ורמאמב  םג 
: העור בתכ  הנחתב  הפוקת  התואב  הררשש  דרמה  תריווא  לע  םלועבו .') ןושלבש   ) תמאה תא  עדויו  ןושלל , - הימדקאה - יפל - ןיקת ילוק , - דח יגולונומ ,
לג  - " ינרתחו ססות  ימינפ  ןולע  רואל  איצוהו  םזי  ןיסול , לאגי  ונירבחמ , דחא  ותחיתפ ! דעבו  יתושדחה  טסקטה " תריגס   " דגנ םישגרנ  םיקבאמ  ונלהינ  '

תושרהל םיסנאוינל , בישקהל  הינוריא , גופסל  םינווגמ , תולוק  עומשל  םייוניש , טולקל  תונוכנ  תרחא : תונוכנ  תארקל  ולישבה  םימיה  ומש ]...[ . היה  לוענ "
רובידה דוק  תא  ורבש  וירבחו  רקסניפ  ינקתה . יוגיהב  םג  אטבתה  רקסניפ , לש  ורודל  םדקש  וידרב , יתכלממ  - ינתוכמסה סותפה  תויטס .' לובסלו  םיגירח 

' שיר  ' אלל לשמל ,  ) םוימויה תפשל  הבורקה  רתוי  תררחושמ  תירבעב  רבדל  ולחהו  בבוח , השמ  וידרה  להנמ  לש  וחור  תרומל  ןופורקימה , לומ  הזה 
ורפסב בתוכ  רתוי , רחואמ  רפסמ  םינש  הנחתל  עיגהש  ןוליש , ןד  ינכות . םג  אלא  ינונגס  קר  אל  היה  ויתימעו  רקסניפ  וגיהנהש  יונישה  ךא  תינורג .)

דסממה : לש  ורפושו  ורבד  השוע  תושדחה , תקלחמ  הז  ללכבו  יתלשממה , וידרה  היה  םתפוקתל  דעש  יפרגויבוטואה 

לש םתורישב  תינופוידרה  תרושקתה  לוהינל  יקיני  " אפמה דסממה  לשו  ןוירוג  ןב  לש  תויוחילשה  ירענ  ויה  םה  ןובנ . קחציו  קלוק  ידט  ויה  םירסימוקה 
ומשב החתפנ  הרודהמ  לכ  טעמכ  תיתלשממ . הקינורכ  לש  תורודהמ  דואמ , תוימשר  תושדח  םאות : היה  רודישה  ןונגס  םעטמ . וידר  ונמולש .' ישנא  '

לכב טעמכ  םידיחיהו  םיבושחה  םיקלחה  ויה  הלאו  אושנה  םגו  אשונה  היה  אוה  וב . רושק  היהש  יתוהמ  רבד  רמאנ  אלש  וליפא  הלשממה , שאר  לש 
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תויתוהמ תועידי  תגשהב  תיתרושקת , הפישחב  ךרוצל  ףתוש  היה  אל  הפוקת  התוא  לש  וידרה  לפט ]...[ . היהש  ומצע , אשונ ' אל ה' תושדחב . העידי 
רוביצה . תעידיל  ןתאבהבו 

היה הזה ' םויה  . ' וידרה תודלותב  וז  הפוקת  לש  המויס  תא  רומאכ  רשיב  ןודנול , ןורי  שיגהו  ןיסול  לאגיו  רקסניפ  יגח  וכרעש  הזה ,' םויה   ' תושדחה ןיזגמ 
שדח לדומ  תווהתה  התיה  האצותה  תלבוקמ . התיה  אלש  ךרדב  תובקונ , תולאש  תגצה  בגא  יח , רודישב  םיאקיטילופ  וב  ונייאירש  ןושארה  וידרה  ןיזגמ 

ידסממה . וידרה  לש  תויטילופה  תורסומה  תא  ףפורש  תושדח  רודיש  לש 

םיריעצה םינרדשה  דרמל  תוביסה 
א) : ) תופסונ תוביס  םג  ויה  ךא  דוחיי . ומצעל  שקבמה  ריעצ , רוד  תנייפאמה  תינדרמה  חורב  יאדוול  בורק  הרוקמ  שדחה  םינרדשה  רוד  לש  הדירמה 

קר אל  המע  האשנ  וז  חור  ואובי . דועש  םימיל  תוימויקה  וניתודרח  תא  וחדו  ימצע  ןוחטיב  ודילוה   ' הירוטירטה תובחרתהו  םימיה  תשש  תמחלמב  ןוחצינה 
רודישה ב- תושר  קוח  ב ) '; ) קפס ליטהל  תושר  םג  אלא  תוחפ , תינקתו  רתוי  הרישע  הפש  קר  אל  יתריציו , ררחושמ  ןונגס  קר  אל  ררושמה , - תוריח תא 

תויגיגחהו ןוירוג  - ןב ימי  ירחא  ואבש  ולש , ךיוחמה  ןילוחהו  לוכשא  ימיב  רתוי  לק  השענ  רבדה  ( ' ג ; ) דסממה ילבכמ  וידרה  תא  טעמ  ררחיש   1965
תורז תועפשה  ה ) ; ) וידרה לש  תשדוחמ  תוכרעיהל  הפחד  םימי , םתואב  לועפל  הלחהש  היזיוולטה , םע  תורחתה  ד ) '; ) ולש םינפה  תפועזו  תינתוכמסה 

ןודנולב םירמוא  המ  עומשל  אלש  ונלוכי  אל  , ' העורה בתכ  םיששה ,' תונש  ףוסב  . ' וידרב יתרוסמה  יתכלממה  לדומה  תא  ונישו  הצרא  לחלחל  ולחה 
ול וארקש  יתכלממה  / יתוכלמה רודישה  ןוט  יפלכ  קרוי  - וינ - ןוטגנישוומו ןודנולמ  םיגולגל  רכוז , ינא  החמשב , ונעמש  תורחא ]...[ . תויברעמ  תוריבבו 

תויטנתואה תשוחתל  םגו  היצקורטסנוקדל  םג  דדועמ  דה  הז  היה  (. holier than thou " ) ךממ - שודק - רתוי - רבוד - לש - היצנוטניאה : " םה םהיתוזוחמב 
גולונומ ךות  לא  סותפ  - יטנא לש  םיטנמלא  םירדוח  ולחה  הגרדהב  ההובגהו . תיגיגחה  ידמ , תרדוהמה  ידמ , תעצקוהמה  תוניירקה  תונגב  ונלש ,

לע טלתשהל  לחה  ןופלטב -  גולאיד  ללוכ  יגולאידהו -  יראילימפה  ישיאה , ןונגסה  הגרדלו . תוכמסל  דובכה  רערעתהל  לחהו  תונויארה , ךות  לאו  תושדחה 
רנא .' ' זה

"ל. הצ ילגל  לארשי  לוקמ  םיינופוידרה  םישודיחה  םוחתב  המזויה  הרבע  םיעבשה  תונשב 

"ל הצ ילגב  ינבל  קחצי  ליבוהש  הרומתה 
לביקש רחאל  םישישה , תונש  יהלשב  קר  ךא  םישימחה . תונשב  רבכ  לארשי  לוק  הריכבה  התוחאמ  תססותו  הריעצ  הנחתכ  טלבתהל  הלחה  "ל  הצ ילג 
םרוגל תיאבצה  הנחתה  התיה  לג ב ,' ירדשמ  תא  המימדה  לארשי ב-1969  לוק  ידבוע  תתיבשש  רחאלו  הנחתה ב-1968  לע  דוקיפה  תא  ינבל  קחצי 

תילארשיה . תוברתה  תפמב  בושח 

. הנחתה תא  ליצהל  תוסנל  ינבל  ארקנ  ןורחאה  עגרה  לש  דעצב  רגסיהל . הדמעו  קומע  יפסכ  רבשמל  "ל  הצ ילג  העלקנ  םימיה  תשש  תמחלמ  רחאל 
ינבל אבצ . ישנאכ  לכעל  ולכי  םהש  המל  רבעמ  הברה  השעמלו  ותוא , ואיבהש  הלא  לש  תויפיצל  רבעמ  הברה  חילצהו  תוניצרב  דיקפתה  תא  חקל  אוה 

תימואל הנחתל  םויב , תועש  עברא  הרדישש  םיעצמא , תרסח  תיאבצ  הנחתמ  "ל  הצ ילג  הכפהנ  רושעמ  תוחפ  ךותב  ןמאיי . יתלבה  תא  טעמכ  השע 
היה ןויערה  ימאלסה .' תטישב  לחוז  שוביכ  : ' רמולכ ןירדהמל ,' תילארשי   ' התיה הטישה  הממיב . תועש  עבראו  םירשע  תרדשמה  הליבומו  תססות 

ימ ץפח , בקעי  ץלחנ  ינבל  לש  ותרזעל  ילמרופה . םרושיא  תא  לבקל  ילבמו  םינוממה  תא  לואשל  ילבמ  רודיש  תועש  שולש  םייתש  הפוקת  ידמ  ףיסוהל 
רובע ביצקתה  תא  הצקה  ץפח  ומדוק .) תובקעב  ךלה  ודיקפתב , ץפח  תא  ףילחהש  ןיק , הימחנ   ) "ל כטמרה לש  יפסכה  ץעויה  םימי  םתואב  היהש 

םתמכסה תא  ונתנו  תרמגומ  הדבוע  ינפל  םעפ  ידמ  ודמעוה  םה  ישאר . ךוניח  ןיצק  לשו  "א  כא שאר  לש  "ל , כטמרה לש  םרושיא  אלל  םירודישה 
תורישב ץרמנ  םילייח  תווצו  םיאולימ  ישנא  סויג  תועצמאב  ראשה  ןיב  יפסכה  לושכמה  תא  ףקע  ינבל  ורושיא .) תא  ןתנ  רחאהש  רבס  דחא  לכ   ) הקיתשב

ישיא . רגתא  הנחתה  תחלצהב  וארש  רידס 

תוברתו היפוסוליפ  תורפס , לע  תולאש  ולאשנ  םהבש  תונויארב  ומצעב , םיריעצה  םידמעומה  תא  ןיימ  אוהו  םירשכומ  םישנא  דיצל  הדח  ןיע  התיה  ינבלל 
אל דוצל  ול  ועייס  תינדרמ , תוישיא  ילעב  ךא  םיקפוא , יבחרו  םייתריצי  םישנאל  ותונלבוסו  ותוחיתפ  הנחתב . סותימל  ויה  םימיה  תוברבש  תונויאר  ברעמה ,

חולל ומרת  ךא  תיאבצה  תעמשמה  יללכל  םיזוחאה  תאמב  ותייצ  אלש  ימל  חולסל  הטנ  אוה  םיחילצמ . תרושקת  ישנאל  ויהש  םיריעצ  תונורשיכ  טעמ 
ילעב םינשרפ , םינותיע , יכרוע  םהב  הבותכה , תרושקתה  ילכב  יזכרמ  דמעמ  ילעב  םישנא  לש  הלודג  הצובק  הנחתל  ינבל  ףריצ  ןכ  ומכ  םירודישה .

הכפה "ל  הצ ילג  םירחאו . ץיבנוד ' ןתנ  דיפל , ףסוי  ץומא , ןב  ןד  רנ , ןב  קחצי  ןומגא , בקעי  הנחתה : םודיקב  ישיא  ןיינע  םהל  היהש  םיריכב  םיבתכו  םירוט 
תולבקתהל םהיניעב  הלוקש  התיה  הנחתה  תורושל  תולבקתהש  ימו  יוקלה ) יברקה  רשוכה  ילעב   ) םידמל - ףכה לש  תרייס ' ינבל ל' לש  ותפוקתב 

םג אלא  הב , רשקנש  יטסיטילאה  יומידהו  םישקה  הלבקה  ינחבמ  ללגב  קר  אל  תורייסה  תאו  תויאבצה  תוקהלה  תא  הריכזה  "ל  הצ ילג  "ל . חנה תקהלל 
הנחתב . ינבל  גיהנה  םתואש  םיילמרופ  אלה  םייתרבחה  םיסחיה  לשב 

ותוליעפ החלצהה . םע  חכוותהל  השק  היהש  םושמ  םג  אלא  ןונגנמה  תא  ףוקעל  חילצהש  םושמ  קר  אל  וצברמ  ידסממה  יראה  תא  ררוע  אל  ינבל 
הלחה איה  םימי  םתואב  הבותכה . תונותיעב  תובתכו  תונויאר  תונותיעל , תועדוה  רוביצ : יסחי  לש  הפנע  תכרעמב  תעה  לכ  התוול  הנחתה  תבוטל 

התצר אל  םג  ילואו  תלגוסמ  התיה  אל  ישאר  ךוניח  ןיצק  תדקפמו  תוחרזאל -  אבצ  ןיב  הרידנה  הזויבמיסל  יוטיב  "ל -  הצ לש  וילמסמ  דחאכ  ספתיהל 
, רומדת והיעשי  לשמל , םיהובגה . םיגרדה  לש  הפקתמב  דומעל  ינבל  ץלאנ  םעפ  אל  טקשב . רבע  לוכה  אלש  ןבומ  למסל . היה  רבכש  המ  תא  לסחל 

דקמתהלו םייחרזאה  םינכתה  תא  םצמצל  ינבל  לע  תופכל  ידכ  ןויד  םייקל  עבתו  החכותו ' םעז  יקתפ   ' םעפ ידמ  ול  חלוש  היה  ישאר , ךוניח  ןיצק  ןגס 
םייאבצ . םיאשונב 
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םיאשונ רוציל  ךירצ  התיה ש' ולש  היפוסוליפה  רדבמהו . לקה  םע  יניצרהו  דבכה  תא  הבליש  "ל  הצ ילגב  ינבל  חתיפש  השדחה  רודישה  תנוכתמ 
''. תשר א לש  הלא  ומכ  ךרע  ילעבו  לקה " לגה   " ומכ םיכשומ  ויהי  םירדשמהש  ךירצ  םיינשה : ןיב  הריתס  ןיאו  הכישמ , םגו  ךרע  םג  םהב  שיש  תורגסמו 

, לשמל ץראב , תועדה  יגוהו  םינעדמה  םירפוסה , בטימ  ופתתשה  ןהבש  חישו  המרד  תוינכות  הנחתב  ורדוש  רומוה  תוינכותו  הלק  פופ  תקיזומ  דצל  ןכאו ,
ברע הנוכש  הקיזומל , הריש  ןיב  בלשמה  שדח  רנא  חתיפ ז' ףא  ינבל  הזה . םויה  דע  תרדושמה  םיירהצב  תבש  םויב  ןומגא  בקעי  לש  תונויארה  תוינכות 

יררושמ לש  םילימל  ץיבר ) תידוהי  רטכר , ינוי  יפסכ , יתמ  ךונח , םולש   ) םיריעצ םיניחלמ  לש  פופ  ינחל  הנושארל  ועמשוה  הלא  םיברעב  םיררושמ . יריש 
תוחתפתהל ןהו  השדחה  תירבעה  הרישה  תצפהל  ןה  ומרת  םהו  ץיבוקיבר ) הילד  ןדיבא , דוד  יחימע , הדוהי  ךז , ןתנ   ) תירבעה הרישב  שדחה  לגה 

ילארשיה . פופה 

תבחרהב האטבתה  תונרתחה  םינרדש . לש  שדח  רודל  הארשה  םימיל  ושמישש  םיינרתח , רודיש  תונונגס  הנחתה  ילושב  הנושארל  וחמצ  וז  הפוקתב 
הפ תוטילפ  תראשה  יח , רודיש  רתוי -  ינטנופסו  תוחפ  קפואמ  השגה  ןונגסב  וכו ,)' טרופס  לכוא , יאנפה , תוברת  ' ) םייחרזא םינכתהו ה' תוינכותה 
תוינרתח תוינכותל  תוטלוב  תואמגוד  יטילופה . דסממבו  הרוזנצב  תורגתה  וליפא  םיתעל  םייתרוקיב , םינוידבו  ןפלואב -  יארקא  תוחיש  לוהינ  הכירעב ,

בקעי לש  הלילה ' ךות  לא  ךורא  חוכיו  העשה ה-25 -   ' ןה התוללכב , תילארשיה  תוברתה  לע  ךכ  בקעו  לארשיב , וידרה  תוברת  לע  העפשה  ןהל  התיהש 
ילמרופ אלה  רודישה  תטיש  תא  גיהנהש  ץומא , ןב  ןד  לש  ותעפשה  התיה  דחוימב  הבר  ץומא . ןב  ןד  לש  חירו ' םעט  ןוליא ו' הנייע  לש  םיעטו ' םימח  , ' ןומגא

עקר . תולוק  םע  חותפ  ןופורקימ  הז  ללכבו  ךורע , אלהו 

םישישה תונש  ףוסב  ריוואל  התלעש  רבדנ ,' אוב  ' ' ץיבנוד ןתנ  לש  ותינכותל  התיה  וידרה , םלועמ  תוגרוח  היתויועמשמש  תדחוימ , תירוטסיה  תובישח 
הכירע אלל  רודישל  םילועו  םירשקתמ  םיניזאמ  םהבש  םירודיש  תועצמאב  ויניזאמל  וידרה  ןיב  ירטס  - וד רשק  רוציל  שקיב  ינבל  ינבל . קחצי  תמזויב 

םתואב הנזאהה  איש  תעש  תא  ךכל  הצקה  אוה  רודישה . ינפל  קיפמה  םע  הרצק  החישב  םינפלטמה  לש  ינושאר  ןוניסל  טרפ  הרוזנצ , וא  תמדקומ 
הדריש ב-1981 דע  תוכרעה  יפלו  דואמ , תירלופופ  תינכות  התיה  רבדנ ' אוב  . ' ישילש ימיב  עובשב  םעפ  היזיוולטה , ירודיש  ירחא  ברעב , רשע  םימי - 

תונחתב דואמ  ץופנ  השענ  םינשה  םעש  וידרב , םיניזאמ  תוחיש  לש  שדח  רנא  הרצי ז' תינכותה  םיניזאמ . ףלא  םירשעכ  הב  ורביד  םירודישה  חולמ 
םיניזאמ םע  תמא ' ןמז  תוחישה ב' להקל . תרושקתה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  לש  התוהמב , רתוי  תילרביל  השדח , תנוכתמ  תריציל  םרתו  לארשיב , וידרה 

היילעה םע  דבב  דב  יתרבחה . חישב  טושפה  םדאה  לש  ולוק  תובישח  תאו  הל , ופשחנ  הנידמה  יחרזאש  תירוביצה  תרוקיבה  ףקיה  תא  ולעה 
םע ההוזמ  השענ  שיגמה  תורחא , םילימב  תינכותה , לש  התוהז  ןובשח  לע  םישיגמהו  םינרדשה  לש  םתוהז  תובישח  םג  התלע  ןיזאמה  לש  ותובישחב 

לש רכיהה  ינמיסמ  דחאל  התיה  איה  םיעשתה  תונשבש  דע  ןמזה , םע  החיכשל  התשענ  םישישה , תונשב  ןפוד  תאצוי  התיהש  וז , העפות  תינכותה .
. תילארשיה הרבחב  םזילאודיבידניאה  ןדיעל  רבעמה  תא  הפקישו  וידרה 

רישי רודישב  חותפ  וק 
לוק לשו  "ל  הצ ילג  לש  בלושמ  םירודיש  הטמ  םקוה  המחלמה  ךלהמב  "ל . הצ ילג  תוחתפתהב  םיבושחה  םימרוגה  דחא  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

קוריפ רחאל  הממיב . תועש  לעפ 24  לארשיב  וידרהש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  ביבא . לתב  בולוקוס  תיבב  תונותיעה  תכשל  לש  רקנוב ' לארשי ב'
ףיסוהלו תושדחה  ירודיש  תא  ביחרהל  פוטס ,)' - ןונ  ' םירודיש  ) המחלמב הבצועש  רודישה  תנוכתמב  ראשיהל  "ל  הצ ילגב  וטילחה  ףתושמה  הטמה 

תכלל הסינ  לארשי  לוק  תושדח . קזבמ  רודישל  םעפ  ידמ  ועטקנש  הליל ,' ירופיצ  ו' הטימל ' רופיס  ', ' ןושיל םיצור  אל   ' תוינכותה ורדוש  ךליאו  תוצחמ  םינמוי .
ילגל הריאשהו  תינכותה  תא  השביש  וידרה  יאנכט  תמחלמו  תיחרזאה  הנחתב  וררשש  םירערועמה  הדובעה  יסחי  ךא  תיאבצה , הנחתה  תובקעב 

, דיווייד פמק  ימכסה  לעו  הבטנא ב-1976  עצבמ  לע  חוודל  הנושארה  תויהל  תיאבצה  הנחתל  רשפיא  ףוצרה  רודישה  תינופוידרה . הריזה  תא  "ל  הצ
ירוביצה . הדמעמ  קוזיחל  המרת  וז  תוזירזו 

, שדח תושדח  לדומ  רצי  ולש  הנחתב . תושדחה  תקלחמ  להנמל  ףוסב 1974  הנומ  םירופיכה , םוי  תמחלמב  "ל  הצ ילג  לש  ינידמ  בתכ  היהש  ולש , ןוליֵא 
, םיבתכ לש  חטשהמ : תוירט  תושדח  לש  םיינופלט  םיחווידל  רישי  רודישב  חותפ  וק  רמולכ , םודאה ,' ןופלטה   ' תטיש הדמע  השדחה  תנוכתמה  ודקומבש 

דוע ןפלואל  םורזל  ולחה  תובר  תועידי  חותפה .' לגה   ' ותוא וניכו  רצק  ןמז  ךותב  הז  לדומ  וקיח  לארשי  לוק  הרושהמ . םיחרזא  לש  םגו  םידיקפת  ילעב  לש 
ופיסוה תוינכדעה  תשוחתו  רודישה  ךילהתב  טושפה  חרזאה  לש  הליעפה  תופתושה  יתמרד . ךפונ  לביק  רודישהו  תויושרל , וא  הרטשמל  ועיגה  ןהש  ינפל 

תימויה . הנזאהה  רועיש  תא  ולעהו  וידרה  לש  ןיטינומל 

, דימתמ תיתמרדו  תניינעמ  התשענ  ץראב  תיטילופה  הריזהו  ןימיה  שוגל  לאמשה  שוג  ןיב  תקולחמה  הפירחה  רשאכ  םיעבשה , תונש  עצמא  תארקל 
, לדגו ךלוה  חפנ  וספת  וידרב  תושדחה  יקזבמו  הילאוטקאה  תוינכות  תימואלה . ףורגאה  תריזב  זורכלו  קיפמל  תרדושמה -  וז  רקיעב  תרושקתה -  הכפה 
. םויה תורתוכל  ויה  תיטילופה  הריזה  לש  םיעלקה  ירוחאמ  השענה  לע  םיחווידהו  םלועב , רתויב  םייתושדחה  דחאכ  ילארשיה  וידרה  לש  ודמעמל  םרתש 

, תונמא טרופס ,  ) םיבחרומ רוקיס  ימוחתו  םיריקחת , עבצ , תובתכ  תועובק , תוניפ  הב  וללכנו  איה  ףא  הללכתשה  תונחתה  יתשב  תושדחה  ינמוי  תנוכתמ 
יחוויד יאזחה , לש  ולוקב  ריוואה  גזמ  תיזחת  תאבה  םיירהצה , ינותיע  תאירק  םינוש : םיקימיג  םגו  תושדחה ,) ירודישב  רבעב  וללכנ  אלש  וכו ,' רודיב 
ןמזה םע  ויהש  םייזכרמ , םיירהצו  רקוב  יניזגמ  שוביגל  ואיבה  תוינוכמב  וידרה  יטלקמ  יאצמבו  יטרפה  בכרה  יצב  תיתועמשמה  היילעה  וכו .' העונת 

ןוכנ ', ' םייתשמ םייתעש   ' תוינכותה תרגסמב  רקיעב  העבקנ  תנוכתמה  לארשיב . תויזכרמה  יטילופה  חישה  תומבלו  וידרה  תותשר  לכ  לש  לגדה  תוניפסל 
תנמזהב ראוניב 1979  "י  רופ ןוכמ  ךרעש  הנזאה  רקס  יפל  לארשי . לוק  לש  םירוביד ' לכה  ו' תשרה ' יעבצ  לכ  "ל ו' הצ ילג  לש  לארשי ' בוט  רקוב  ו' וישכעל '

. לארשי לוק  לש  תשרל ג ' ףלא  ו-119  לארשי , לוק  לש  תשרל ב ' ףלא   171 "ל , הצ ילג  ןמויל  שיא  ףלא  וניזאה 186  רקובב  העשב 8  םימסרפמה , דוגיא 
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ינופוידר פא  - דנטס

שיגמ באז  ןב  ירוד 
ןיבל הניב  לדבהה  תא  דדיחש  בבושו , יטסירומוה  ינכדע , ריעצ , רתוי -  קהבומ  ינונגס  וק  המצעל  לגסל  "ל  הצ ילג  תנחת  הלחה  םיעבשה  תונש  תישארב 

םג הנחתה  םיריעצ . םיניזאמ  םע  תובייחמ  אל  תוחישו  תרבודמ  הפשב  לילק  רוביד  הללכ  השדחה  השגהה  תרוצ  ריהזהו . יתכלממה  לארשי  לוק 
ירבעה םינומזפה  דעצמ  םיריעצ . םיניזאמ  הילא  ךשמש  "ל -  וחמ םייתנפוא  םינומזפ  בוליש  הז  ללכבו  רתוי -  ינכדעו  ריעצ  ילקיזומ  וק  המצעל  הצמיא 

םירמז לש  תוינפב  עובש  ידמ  האלמתה  ולש , שיגמהו  ךרועה  הנבל , ידג  לש  ראודה  תביתו  םימי , םתואב  המוצע  תוירלופופל  הכז  הנחתה  לש  יעובשה 
תוצירעמ . יבתכמב  םגו  הפישח , ושקיבש  תורמזו 

יראמקה ןורטאיתה  ימיקממ  היה  יכדרמ , ויבא , ביבא . לתב  דלונ ב-1949  באז  ןב  באז . ןב  ירודל  התיה  הנחתה  לש  שדחה  וקה  בוציעב  הבר  תובישח 
םעו יבצ ' תיב  קחשמ ב' דמל  "ל  הצל וסויג  ינפל  ריעצ . ליגב  רבכ  רומוהלו  קחשמל  הבהאה  תא  וגפס  ותוחאו  ויחא  ירודו , ןויטבמס ,'  ' יריטאסה ןורטאיתהו 

ןפוד אצוי  ץבקמ  הללכש  ןוירשה , תוסייג  תקהלל  רבע  באז  ןבו  ןורטאיתה  קרפתה  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  "ל . הצ ןורטאיתל  לבקתה  וסויג ב-1967 
תורזחה ןורטאיתהו . רודיבה  םלועב  תורכומ  תויומד  םימיל  ושענש  םירחאו ,) אריפש  הילט  ןגד , ארזע  ונאדלוט , יבא  ןייד , יקית   ) םיריעצ תונורשיכ  לש 
הקהלהמ רובעל  שקיב  אוה  הבשנו . ץיצה  ירוד  "ל . הצ ילג  ןפלוא  תע  התואב  םקוממ  היה  ובש  ביבא , לתב  לייחה  תיבב  ומייקתה  הקהלה  תועפוהל 

הירא יסגא , ריאמ  ףארג , דוהא  רקוט , באוי  דגמ , לייא  הנחתב : ותרישש  םירשכומ  םיריעצ  םיבתכ  לש  הצובקל  רבח  ןאכ  בויחב . הנענו  תיאבצה  הנחתל 
הצירק .' םע  בתכ   ' לש תידוחיי  תוהז  הצובקה  ךותב  ומצעל  שביג  הרהמ  דע  רינ . םרימעו  לקמ 

, ןידע יטנמטייטסרדנא ,'  ' רומוהב ורטוע  םיש  " דה חטשהמ . םילייח  וחלשש  םיש  לש ד" תוטלקה  ולש  חטשה  תובתכל  ףריצ  באז  ןב  רשאכ  לחה  לוכה 
תא וטלק  ןורבע , םרו  ןוליא  הנייע  תמגודכ  הנחתב , םיקיתו  םינרדש  ולש . רכיהה  ותל  ןמזה  תוברב  היהש  סנסנונ , הברה  םע  קותמ , - רירמ בבוש , - יתודידי

ןבל ןתנו  ילאיצנטופ  בכוכב  רבודמש  דואמ  רהמ  ןיבה  ינבל  קחצי  הנחתה  דקפמ  םהיתוינכותל . תוניפ  וז  חורב  בותכל  באז  ןבמ  ושקיבו  תאזה  תוידוחייה 
/ שיגמ באז  ןב  ירוד  ךילא / ונממ  ךרדב  ונחנא  ךייניע / תא  ימצע  ברעב / עבש  רבכ  : ' אבה לגני  ' גב החתפנ  איה  ךילא .' ונממ   ' הארקנש ולשמ  הניפ  באז 

באז ןב  ירוד  ךילא / ונממ  ךרדב  ונרבע  ךייניע / תא  יחקפ  ברעב / הנומש  רבכ  : ' אבה לגני  ' גה עמשוה  תינכותה  םויסב  ךילא .' ינממ  שיגמ / באז  ןב  ירוד 
באז .' ןב  ירוד  שיגה /

תומכסומ תרבוש  התיה  "ל ,) הצ דבוע  חרזאל  ותבסהו  "ל  הצמ באז  ןב  לש  ורורחש  ירחא  םג   ) םיעבשה תונשבו  לחה ב-1968  הרדושש  תאזה , הניפה 
פופ תקיזומ  בולישו  עורפ  רומוהב  שומיש  תירוביד , הפשב  רודיש  ללכש  יטגרנאו , ישפוח  ריעצ , השגה  ןונגס  חתיפ  באז  ןב  ילארשיה . וידרב  ךרד  תצרופו 

ירישו הפאז , קנרפ  לש  ויטילקת  תוישופיחה , לש  ןבלה ' טילקתה   ' וידרב הנושארל  ועמשוה  ותינכותב  לשמל , תידרגנווא . םינש  ןתואב  הבשחנש  קורו ,
םיובמ ינופוידר  טרבקכ  ותניפ  תא  בציעש  ילארשיה  וידרב  ןושארה  ןרדשה  השעמל  היה  באז  ןב  ירוד  ןייטשנייא . קיראו  ךונח  םולש  לש  םישדחה  פופה 

לש תומעזנ  תובוגת  דצל  אובל . ורחיא  אל  םידהה  הפורצ . תיתונמא  היישע  וידרב  השגהה  תכאלמ  התיה  וידי  תחתו  ןורחאה , טרפה  דע  דפקומו  בטיה 
וז ותינכותל . ורכמתהש  םיבהלנ  םיריעצ  םיניזאמ  לש  םיבתכמ  תורשע  לביק  אוה  םיירגלוו '  ' םירסמב רתאה  ילג  לוליח '  ' לע וסעכש  םינרמשו , םינקדצ 

ימיב ורוד  ינבו  ןלא  ידוו  רובע  וידרה  היהש  המל  באז  ןב  לש  ותוכזב  טעמ  אל  הכפה  "ל  הצ ילגו  דבלב  תועש  עברא  הרדיש  היזיוולטה  הבש  הפוקת  התיה 
הקירמאב . םיעבראה  תונשב  םייגולותימה  וידרה 

הארקנש ' ) םש היהיש  טקש   ' םשב לשייפס  תוינכות  רפסמ  "ל ) הצ ילגב  השגהה  ינשדחמ  דחא  אוה  םג   ) ןוסניבל הכימ  םע  דחי  באז  ןב  הלעה  ב-1975 
וולש דרוסבא  רומוה  םע  םיעורפ  םינוכרעמ  לש  יטסיכרנא  יריטאס  זאלוק ' התיה  תינכתה  ומויב .) םוי  ידמ  ורבעל  תאז  גואשל  הגהנש  ותנכש  תוכזב  ךכ 

תא ריכזמה  ןונגסב  תילארשיה , תרושקתב  ינרדומ  טסופה  ןדיעה  תא  ורשיבו  ןנמז  תא  ומידקה  ולא  תוינכות  םילגני . ' גו עקר  תולוק  םינווכמ , םישערב 
ןופורקימ ןיא  וליאכ  םיינשה  ןיב  החותפ  החישב  רמולכ  השגה ,' - יא הנייפאתה ב' םש ' היהיש  טקש  . ' םיעשתה תונשב  תירמאקה ' היישימחה   ' תוינכות

תוניגנמו . עקר  תולוק  םינווכמ , םישערב  וולש  דרוסבא , רומוה  םע  םיעורפ , םינוכרעמ  ושיגה  ןוסניבלו  באז  ןב  הביבסב .

תרדסבו שדחלו , חתפתהל  ףיסוה  תאז , תמועל  באז , ןב  ירוד  ןורטאית . יאמיב  םויכ  אוהו  רחא  םוחתל  רבעו  תינופוידר  השגהמ  שרפ  ןוסניבל  הכימ 
שמישו חמש  - בוצע ןויקומ  ןרדש  לש  תומד  בציע  אוה  פמרט )' ', ' םילדנס ', ' בוט לוכה  בוט  ףוח   )' ונימי דעו  םיעבשה  תונש  יהלשמ  שיגמ  אוהש  תוינכות 

הקיזומ וידרב -  הנבש  ימוק  - יסקרקה לדומה  תא  םשיי  הבש  טיהל ' דוע   ' תינכותה תא  היזיוולטב  שיגה  םינשב 1979-1978  םינרדש . לש  תורודל  לדומ 
אוה רמזו . ןקחש  ןרדב , לש  הריירק  באז  ןב  חתיפ  וידרב  שיגמ  - ןרדשכ ותדובע  םע  דבב  דב  עמשמ . יתרת  עבצ , הברה  םע  םיינוריא  םינוכרעמ  בולישב 

תומבב ףתתשה  םיטיהל , םג  וללכש  םיטילקת , המכ  איצוה  הדווזמו , הרטיג  םע  ללכ  ךרדב  הפק , ינורטאיתבו  ינודעומב  היצזיבורפמיא  יברעב  עיפוה 
, שיגמ - ןרדשכ ולש  תוירלופופל  הארנכ  המרת  וידרל  ץוחמ  ותחלצה  ילארשיה . רודיבה  םלועב  הבוהאו  תרכומ  תומדל  השענו  היזיוולטבו , תובר  רודיב 

ימוחת . - בר ןתרושקת  לש  לדומ  הרצי  םוקמ  לכמו 

וילע ונגהש  םתמשנב  םילרביל  ינש  טמאס , ןועדג  ונגסו  ינבל  קחצי  תוכזב  טעמ  אל  הרמשנ  "ל  הצ ילגב  וירודישב  באז  ןב  ירוד  לש  ותואמצעש  ןייצל  בושח 
תא םירבדה  עבטמ  ןייצל  םיברמ  תירלופופה  תילארשיה  הקיזומה  לש  הירוטסיהב  ינורקע . ןיינע  דועו  םיזיעלמהו . םירזנצמה  ינפמ  תונמדזה  לכב 

דמעוה וידרה  ינרדש  לש  םדיקפת  םיטילקתה . תורבחו  הטלקהה  יאנכט  םינגנה , םידבעמה , םיקיפמה , םינלילמתה , םיניחלמה , לש  בושחה  םדיקפת 
תצפהו תונורשיכ  יוליגב  ןרדשה  לש  ותובישחל  תטלוב  המגוד  שמשל  לוכי  רידנ , ילקיזומ  שוחב  ןחינש  באז , ןב  ירוד  לצב . רעצה  הברמלו  ללכ  ךרדב 
הניפ ךילא ' ונממ   ' ותינכותב דחיי  רשאכ  "ל , חנה תקהלב  םתויהב  דוע  תרווכ '  ' תקהל ירבחל  תינופוידר  המב  ןתנש  ןושארה  היה  אוה  םהיתוריצי .

באז ןב   ) ןייטשנייא קירא  ךונח , םולש  לש  הקיזומה  לש  התצפהב  בושח  דיקפת  ול  היה  ןכ  ומכ  יגופ .' לש  הניפה   ' םשב ונוכש  םהלש , סנסנונה  ינוכרעמל 
. ןיכוד ידקראו  יול  בוט  - םש ךינורג , המלש  רטכר , ינוי  יפסכ , יתמ  לול ,)'  ' תרובח םע  הנמנ 
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ינופוידר יי  ידכ ג' ילארשי  ילא 
רפכב דלונ ב-1948  ילארשי  ילארשי . ילא  היה  םיינטירופה , וינסכור  תרתהל  רקיעבו  ילארשיה , וידרה  תוחתפתהל  הבושח  המורת  םרתש  שיגמ  - ןרדש

םבוש םע  ןוכיתה . ידומיל  תא  םש  םייס  ילארשיו  ךוניחה , דרשמ  תוחילשב  ליזרבל  החפשמה  האצי  ב-1964  ביבא . לתל  וירוה  םע  רבע  שש  ליגבו  "ל  למ
הנש ול  הקיפסה  ךא  הניווב , האופר  דומלל  לחה  םוקישה  רחאל  םימיה . תשש  תמחלמב  השק  עצפנו  תיברק  הסדנהב  תריש  "ל , הצל סייגתה  הצרא 

לחה דבב  דבו  ביבא , לת  תטיסרבינואב  ןורטאיתה  תודלותלו  תונמאל  םיגוחב  ןושאר  ראותל  דמל  ילארשי  הצרא . בש  אוהו  וליבשב  אל  הזש  טילחהל  ידכ 
תניחבב היהש  לילקו  בהלנ  בנועמ , אל  השגה  ןונגס  םגו  ולש , ףטלמהו  םחה  ןוטירבה  לוק  תוכזב  לארשי . לוק  לש  תשרב ב ' תוינכות  שיגמכ  דובעל 

עסנו ב-1971 תודווזמה  תא  זרא  אוה  החלצהה  תורמל  רעונ . ינב  ברקב  דחוימב  ירלופופלו  תרכומ  תינופוידר  תומדל  דימ  ילארשי  היה  וידרב , שודיח 
רואנ . יכדרמ  לש  ודוקיפ  תחת  זא  התיהש  "ל  הצ ילגב  טלקנו  הצרא  ילארשי  בש  תויוסנתהו , תונויסינ  עבש  םינש , שולש  רובעכ  הקירפא . םורדל 

וב הנחתה . יבכוכמ  דחא  רצק  ןמז  ךותב  השענו  םינומזפה  דעצמ  תא  שיגהל  לחה  אוה  ןרדשכ . בושח  סכנ  ויה  הב  ותואיקבו  תירלופופ  הקיזומל  ותבהא 
םורדמ ילארשי  אביי  קוסמב  רזעיהלו  העונת  יחוויד  רדשל  ןויערה  תא  העונת . יחוויד  לש  תינכות  רוג , לייאו  ינולא  ירוא  םע  ןושארו , ישיש  ימיב  שיגה  ןמזב 

להנמ ולש , ןוליא  ץראב . םירודישה  תוברת  לש  דרפנ  יתלב  קלח  םינשה  תוברב  השענו  "ל  הצ ילג  לש  תוירלופופל  דואמ  םרתש  רנא  ז' הקירפא - 
לחה אוה  השדחה . המישמל  רופת  היה  ןויסינ , לעב  היה  רבכש  ילארשיו , ןייארמה ,) לש   ) ישיא ןווגב  תוינכות  הפוקת  התואב  םזי  "ל , הצ ילג  לש  תוינכותה 

תינכדע הקיזומ  התיה  החסונה  ילארשי .' ףרוח  ו' ילארשי ' ויתס  ', ' ילארשי ץיק  : ' הנשה תונועל  םאתהב  ןמש  תא  ולביקש  תוינכות  לש  הרדס  שיגהל 
לש הריווא  רציו  םמעשמ , עגר  אלל  בטיה , ןמזותמ  היה  רודישה  םייניעה . הבוגב  תוחישו  תיאליזרב , הקיזומ  פופ , ירטנאק , לורנקור , הברה  תיבצקו ,

ןמוימ . ( disk jockey  ) יי יד ג' התוא  להנמש  הביסמ 

לת לעופה  לש  ףורש  דהוא  אוה   ) טרופס תוניפ  ץראב : רודישה  תוברת  לש  לזרב  ןאצ  יסכנל  ןמזה  ךשמב  ויהש  םיבר , םיינופוידר  םישודיח  סינכה  ילארשי 
תחא לש  תבכרה   ' יאליזרבה טיהלה   ) םויס ריש  הילאוטקא , יניינעב  תונותיע  יעטק  תאירק  עבצ ,) םהל  הפיסוהו  םירודישל  הרדח  הנובירטה  חורו  ביבא 

' וקא  ' לשמל  ) םיילוק םיטקפא  יל ,)' - יל - יל - ילארשי ילא   )' םיילקיזומ תותוא  םיירחסמה ,) וילמסמ  דחא  הלוכ , תיאליזרבה  הקיזומה  ומכ  השענש , הרשע '
להק לא  רביד  אוה  תוקיחצמ . םילימב  התוא  תוולל  וא  הרישל  ףרטצהל  גהנ  ילארשי  תוינש . םירשע  לש  םירצרצק  םיילקיזומ  םירבעמו  תולוק ) תלפכהו 

. םירוענ חורו  םייח  תחמש  תרדשמה  םידוקיר  תביסמב  םיפתתשמ  םהש  השוחתה  תא  רציו  ןפלואב  ומע  םיאצמנ  םה  וליאכ  ויניזאמ 

תשר ג' תמקה 
ינויב 1976 תיתכלממה . הנחתה  תא  שדחלו  ןנערל  ידכ  תכל  יקיחרמ  םייוניש  ומזיו  "ל  הצ ילג  םע  תורחתב  רגפל  םיליחתמ  םהש  וניבה  לארשי  לוקב 

תישיא . השגהבו  הריעצ  הריוואב  םייזעולו  םיילארשי  םינומזפ  רקיעבו  הקיזומ , רודישל  דחוי  שדחה  לגה  תשר ג .' תפסונ -  השדח  תשר  המקוה 

, רמולכ ץיוודנסה ,'  ' תטישב רדשל  הלחה  תשרה  רמואה . תוינכות  רפסמ  תלדגה  םללכבו  תשרבו א ,' תשרב ב ' םג  םייונישל  האיבה  תשר ג ' תחיתפ 
תשרל א' הזה .' םויה  ו' םויה ' יצחב  ', ' הזה רקובה   ' םייתושדחה םיניזגמה  תא  ןכו  םיריקחתו  תונויאר  תוירטנמוקוד , תוינכות  הלק , הקיזומו  רמוא  תוינכות 

םילועלו . םידליל  תוינכותו  תורפס  תוינכות  תורחבנ , רמוא  תוינכות  תיסאלק , הקיזומ  רקיעב  שיגהל  הלחה  איהו  רודיש  תעש  הפסונ 

הב ורדושש  תובר  תוינכות  "ל . הצ ילג  דצל  ץראב , רעונ  ינב  לע  הביבחה  הנחתלו  לארשיב  תירלופופה  תוברתב  בושח  םרוגל  ןמזה  םע  הכפהנ  תשר ג '
שדח (; ' םיישונא - םיישיא םירופיסו  הבהא  יריש   ) סאיס יסוי  תשגהב  תימוימוי ' הבהא  : ' םיניזאמ תובבר  ברקב  תרושקת  יגתומלו  םיינופוידר  ךרד  ינויצל  ויה 
םוי - םוי (; ' תיזעולה תירלופופ  - תיבצקה הקיזומה  לש  הנורחאה ' הלימה   ' תרדושמ הבש  םינומזפ  תינכות   ) ירטע שושו  ןייפ  ינוט  תשגהב  שדוחמו ' שידח 

תוארפרפו םינומזפ   ) ןרוק יסויו  יאקרב  יבוק  ירפ , םחנמ  תשגהב  םח ' וקוש  (; ' םיה יפוחמ  ץוח  ירודיש  הבו  ץיק  תינכות   ) ןתוד ודודו  רגתא  יבא  תשגהב  םי '
לע הבושח  העפשהו  הבר  תוירלופופ  םייגלטסונ .) םינומזפ  םע  תיוושכע  הקיזומ  הבלישש  רקוב  תינכות   ) ירפ םחנמ  תשגהב  לוח ' ימיב  קר  (; ' ףרוחל

םוקמ .' לכבו  םש  ןאכ  ו' קיתע ' םודא  ', ' תרמצב םוקמ  ?', ' עשת רבכ  המ  ', ' הכרבו ריש  ךלו  יל   ' תוינכותל םג  ויה  ריעצה  להקה  לש  ילקיזומה  ומעט  בוציע 

םינוכרעמו םינומזפ  ידעצמ  רודישב  התוחמתה  היה  םיריעצ  ברקב  רקיעבו  בחרה  רוביצב  תשר ג ' לש  הברה  תוירלופופל  ומרתש  םימרוגה  דחא 
, םידחוימ םיטקייורפ  תורדס , לש  וידר  תוקפהבו  םלועהמו , ץראהמ  םיירלופופ  םינמאו  תוקהל  לש  םייח  םיעפומ  רודישבו  רוקיסב  םינוש , םיגוסמ 

רודיבו וידר  יבכוכ  לש  םתחימצל  הממח  םישמשמ  ןיידעו  ושמיש  וללה  םירודישה  הלקה . הקיזומה  םוחתב  םידחוימ  ץוח  ירודישו  םיעצבמ  םינותרמ ,
. םיימוקמ

םילייחה לש  םלוקו  אמא ' לש  הלוק  '
יקסנא סכלא  לש  תמדקומה  רקובה  תינכות  היה  םיעבשה  תונש  ףוסב  הנחתה  לש  יתוברתו  ינופוידר  ךרד  ןויצ  שדחלו . ףיסוהל  הקיספה  אל  "ל  הצ ילג 

תמיב ', ' ירמאקה ', ' המיבה ', ' ונתמיב  )' ןורטאית ןקחשכ  וכרד  תא  לחה  דילי 1950 )  ) יקסנא עובשב . םימי  העברא  הרדושש  עבש ,' ספא  עבש  '
לחה אוה  תומישר .' ילב  ןפלואל  אובל  וידרה . לש  ישיאה , יניירק , - אלה עבצה  תא  תתל  ליבשב  , ' וירבדכ ינבל , קחצי  ותוא  ןמיז  ב-1974  םינקחשה .)'

. ותוא ןייפיאש  יתודידיהו  םחה  השגהה  ןונגס  תא  חתיפ  הבש  ךילא ,' ינממ   ' םשב םיבתכמו  םיריש  לש  תינכות  רדיש  ךכ  רחאו  תושדח  ינמוי  שיגמכ  דובעל 
ירידשת לש  הקפה  תרבח  שיאכ  תוריחבב  דוכילה  תחלצהל  עייס  ובוש ב-1977  םעו  םיטירסת , תביתכו  היזיוולט  דומלל  קרוי  וינל  עסנ  ןב 26  ותויהב 
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תוריחבה .

, תחלקמב חותפ  וידרה  הבש  העש  הנומשל , עבש  ןיב  הרדוש  תינכותה  עבש .' ספא  עבש   ' תא שיגמ  לחהו  "ל  הצ ילגל  יקסנא  בש  תוריחבה  ירחא 
תא ארוק  היה  רזועה  הנש . יצח  ידמ  ףלחתהש  רזוע  לייחו  תילקיזומ  הקיפמ  יקסנאל  ועייס  תינכותה  תקפהב  םיקקפב . תכרתשמה  תינוכמב  וא  חבטמב 
ול ןיכמו  םיישיא -  םירופיסו  תועשעשמ  תוארפרפ  הילאוטקא , תינכותב -  העמשהל  תובושחה  תועידיה  תא  יקסנאל  ןמסמ  רקובב , םינותיעה ב-4.30  לכ 

ויהש םיאנותיעמ  םינופלט  תובורק  םיתעל  תלבקמ  התיה  םג  תינכותה  תכרעמ  םיבתכה . םע  תומידקמ  ןופלט  תוחיש  תועצמאב  ףסונ  עקר  רמוח 
וגישהש . פוקס  טילבהל  םיניינועמ 

ץרפ ותוא , קיחצהש  והשמ  לע  רבידשכ  שארמ . הנכה  אלל  התשענ  וליאכ  העמשנש  תישפוחה , תינטנופסה  השגהה  היה  יקסנא  לש  ותחלצה  דוס 
ןויאירב רמא  ומצע ,' לש  הלמה  תא  ילצא  שפחמ  להקה  . ' העוגר המינבו  ןחב  לוכה  ךא  רקבל , עדי  ותוא , סיעכהש  והשמ  לע  רבידשכו  לגלגתמ , קוחצב 

ילג לש  העידיה  "א  הב בכוכל  רצק  ןמז  ךותב  היהו  תונמא  לש  המרל  תינופוידרה  תודמחנה  תא  ללכיש  יקסנא  וינפל .' וליבשב , אצומ  ינאש  , ' ובנ היערל 
םוי . ידמ  םיניזאמ  ףלא  תוחפ מ-600  אל  ול  ויה  תוימשר  אל  תוכרעה  יפל  לארשיב . םיירלופופה  םינרדשה  דחאלו  "ל  הצ

ירוחאמש ימואלה ' בא  יקסנא כ' לש  תירוביצה  ותימדת  תא  הקזיחש  םידליל , תושדח  לש  הניפ  היה  הלש  רכיהה  ןמיסו  תינכותה  לש  םישודיחה  דחא 
תיגולוכיספה .)' תיזחה   ' רעשב הבחרהב  ואר   ) שדחה יטסיגולוכיספ  - יטרקומדה םגדה  יפל  שיגרו , יתפמא  עיגרמ , עוגר , ןופורקימה - 

דואמ ינא  ןכא , : ' בישה אוהו  יקסנא , תא  ובנ  היער  הלאש  דחוימב ,'? ךילע  הבוהא  הניפ  איה  ךלש  תינכתב  םידליה  תושדחש  השוחתב  תמא  שי  םאה  '
"ל, הצ  ) תוכמס "ס : היבב אלו  תיבב  םהל  ןיאש  והשמ  םידליל  תתל  הצור  ינא  דליל . רמוא  ינא  המ  עומשל  םיבישקמ  םירוההש  םג  עדוי  ינא  הנממ . הנהנ 

םידליה ליג 21 . דע  התוא  ךיראהל  היה  רשפאש  יאוולה  ידמ . הרצק  ונלצא  תודליה  תפוקת  םידליה . תא  דואמ  דבכמ  ינא  ןיע . תצירק  םע  לבא  וידר )
רתוי .' הובג  עגופ  ינאש  יל  עודי  לבא  ילש -  תבה  לא  רבדמ  ינא  ינב 8 . םה  תינכותב  ןווכמ  ינא  םהילא 

תינכות התיה  איה  השעמל , הקיזומ . תייוולב  רקובה  ינותיע  תורתוכ  תאירק  לע  תססובמה  תחלצומ , רקוב  תינכות  דוע  הרואכל  התיה  עבש ' ספא  עבש  '
תועש תא  םישנאל  תבנוג  לארשי " לוק   " לש הזה " רקובה   " תושדחה תינכת  '. ' תושדחה תנידמ  דואמ ב' תינרתח  הז  ןבומבו  קהבומב , תיתושדח  - יטנא
"צ לגב תושעל  יל  ושרהש  המ  '. ' ןיע םיחקופ  המש ל' יונישו  רקובב  ששל  תינכותה  תרבעה  לגרל  ןצינ  יבג  יאנותיעל  ןויאירב  יקסנא  ריבסה  המכשהה ,'

תוהדזה םיניזאמה  לצא  רצוי  הזכ  קוהיפו  רתומ , הז  םויה  היעשה . בייחמ  היה  הז  םעפ  ןופורקימל . קהפל  יל  רתומ  וידרב : ינכפהמ  רבדל  בשחנ 
תחתמ סנכנש  ףטלמ , םח , לוק  םע  רקובב  ךתוא  ריעמ  אוה  : ' תינכותה לש  טקפאה  תא  תונורחא ' תועידי  ראית ב' רימע  ימרי  יאנותיעה  היטפמאו .'

לש םינטקה  תוגונעתה  לע  םירופיס  רפסמ  ךילא . רבדמ  טושפ , קקפב ]...[ . תינוכמב , הדובעל , רפסה , תיבל  ךתוא  הוולמ  שבלתהל , ךל  רזוע  הכימשל ,
, ילמרופ וקל  רומג  דוגינ  אופא  היה  יקסנא , לש  והשמ  - ינוריאהו יהבא , - יתפמיס יתיב  - ישיאה חונינה , ונונגס  םויה .' תא  השוע  טושפ  אוה  םיברל  םייחה .

ההימכה תא  ןונבל , תמחלמ  רחאלש  םירודישב  רקיעב  ןמיס , יקסנא  וידרב . הילאוטקאה  ישיגמ  תא  םימי  םתוא  דע  ןייפיאש  ימוריח ' תעש  ' הו יניצרה 
ךכורמל תוחפל  וא   ) רתוי ישנל  ישיאל , הב  רשא  השדח , תילארשי  הפוקת  רשיב  אוה  תושדחה . לש  ינדרוטהו  דבכה  חתמהמ  העיגרל  היצזילמרונל ,

םינטקה תוגונעתה  לע  םירופיס  רפסמ  ינא  רומוה . םיסומינ , ץרא , ךרד  הבהא , רכומ  ינא  . ' רתוי בר  היחמ  בחרמ  שי  סותפ  - יטנאלו םייחה  תונטקל  רתוי ,)
ןצינ ב-1985 . יבגל  ןתנש  ןויאירב  תינכותה  תחלצה  דוס  תא  יקסנא  רידגה  הלא  םילימב  םייחב ,' אוצמל  רשפאש 

ףא התיה  ףטלמה , ולוק  ןגנתה  הב  םגש  תינכותה , אמא .' לש  הלוק   ' םשב תיעובש  תינכות  לחה ב-1979  יקסנא  שיגה  עבש ' ספא  עבש   ' םע דבב  דב 
ותייחנהב :) אל  רבכ   ) הנש הל 20  תאלמב  רימא  ימריל  יקסנא  רפיס  תינכותה  תדלוהל  עקרה  לע  רתאה . ילג  לע  תוירלופופה  תוינכותה  תחאל  איה 

לכש םיטסקט  ורדיש  םה  "ו . טאנ יסיסבב  ותרישש  וילייחל  רדישש  יאקירמאה , אבצה  לש  וידרה  תנחת  לע  יתילע  הרקמבו  הינמרגב  לויטל  יתעסנ  ב-79 '
אתבסהו אבסה  והשמ , הרש  הרבחה  וכריב , אבאהו  אמיאה  אילפהל . תוקותמ  ויה  תוינכותה  הפוריאב . הלש  לייחל  החלשו  תיבב  הטילקה  החפשמ 

תושעל אריפש , יבצ  זא , "צ  לג דקפמ  היהש  ימל  יתעצהו  לארשיל , יתרזח  ייניעב . ןח  אצמ  דואמ  הז  תיב . לש  השגרה  ול  ונתנ  רוציקב , ורסמ ד"ש .
המיהדמ . הצואת  ספת  הז  טאל  טאלו  תונויסינ  המכ  ונישע  תוהמא . םע  קר  תוחיש  השענש  ונטלחה  המוד . תינכות 

םוח הנירקה  איה  ןכש  ןירדהמל , תיטוירטפ  תינכות  הרואכל  התיה  אמא ' לש  הלוק  . ' תנשב 1987 שרפו  םינש  הנומש  תינכותה  תא  שיגה  יקסנא 
. ינרתח והשמ  הב  היה  תאז  לכב  ךא  תינויצה . תרוסמה  בטימכ  הנממ  הבשנ  ילארשיה  דחיבהו  תויתחפשמה  חורו  תיזחב ' ונילייח  םיישבד ל' הבהאו 

' עמאמ עשידיי  תא ה' תירוחאה ' תלדב   ' וריזחה ומכ  ולרוגל , תודרחה  ןכותמ  ולע  ןיטישה  ןיב  וא  יולגבש  תוינשגרה  תוחישהו  לייחל , הגאדל  תויבמופ  ןתמ 
ןהב העבוהש  תובקונ  תוחיש  אמא ' לש  הלוק  וננתסה ל' ןונבל  תמחלמ  רחאל  דועו , תאז  הכרד . תישארב  קחרתהל  תונויצה  השקיב  הנממש  תינגאדה 
ןופצה לובגל  רבעמ  בצמ  ליח  תבצהש  ישגרה  ריחמל  רודישה -  ןמזב  יכבב  םא  תוצרפתה  לשמל  יבמופ -  ןתינ  ףא  םיקרפלו  ןונבלב , הייהשה  לע  האחמ 

תוחפשמ לש  אלא  ויתושגר , תא  רֵצונה  קפואמו  קזח  םע  לש  דוע  היה  אל  םירודיש  םתואב  ןיפיקעב  רבעוהש  רסמה  םימחולה . תוחפשממ  הבוג 
. םינבה תא  חקיי  אל  ינונבלה  ךֶֹלמ ' ' הש תוללפתמה  תודרח ,

' ירבצ - טסופ "ח  מלפ "ל כ' הצ ילג 

ןונבל תמחלמ  לש  םינרדשה  רוד 
םיניזאמה רפסמ  יכ  ולעה  הנזאה  ירקס  תילארשיה . תרושקתב  ליבומ  םרוגל  "ל  הצ ילג  התיה  רבכ  ןונבל , תמחלמ  הצרפש  ינפל  דוע  תישארב 1982 ,

אלא רודישה  םוחתב  קר  אל  העיפשה  "ל  הצ ילגב  השבוגש  רודישה  תנוכתמ  לארשי . לוקל  םיניזאמה  רפסממ  בר  םויה  תועשמ  רכינ  קלחב  הנחתל 
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דצל חטשהמ  םימח  םיחוויד  ואיבהש  רודיש  תודיינ  תלעפה  לשב  הנחתה  לש  הדמעמ  תא  הקזיח  המחלמה  רתוי . םיבחר  םייתרושקת  םילגעמב 
לע תזמורמו  היולג  תרוקיב  חותמל  וזעה  הינרדשמ  המכש  רחאל  רקיעב  דדחתה , הלש  ינופצ ' -' ינלאמשה יומידה  םג  םילייח . לש  םולש  תוסירפ 

לש ךילהתב  ינגומוה -  יתרבח  הייליממ  ועיגה  םינרדשה  בורש  הדבועה  ןוחטיבה . דרשמו  אבצה  תונוטלש  תארוהב  וחדוהו  ופזננ  םתצקמ  המחלמה ;
הנחתב . קבדש  ינלאמשה  יומידל  הבר  הדימב  המרת  המוד , םעט  וחתיפו  ילמרופ -  אלו  ילמרופ  ןוניס 

תא וביחרהש  םיקיפמו , םיאנכט  םינרדש , לש  שדח  רוד  "ל  הצ ילגב  שבגתהל  לחה  ואירטס ' םא  - ףא  ' ירודיש לש  םתסינכ  םעו  ןונבל  תמחלמ  ירחא 
זראו ילאכימ  ברמ  דעלג , ירבא  רנטוק , באוי  יחמק , רימת  זוע , האל  ארג , הריש  ינצינ , ריאי  םהבש : םיעודיה  הלוכ . תרושקתב  השעמלו  וידרב  הכפהמה 

םיכותיח בישמה ; ירבד  ךרואו  לאושה  ירבד  ךרוא  ןיב  לדגו  ךלוה  ןוימד  םירבד , יפוליח  לש  ריהמ  בצק  : ' םישדח םיינופוידר  םיסופד  ללכ  שדחה  ןונגסה  לט .
, יתודלי דע  ריעצ  ינועבצ , ימניד , יטרקומד , ןונגס  רוציקבו : וכו ,')' ןופלטבו  ןפלואב  םיתומיע   ) תיתוכאלמ המרד  תסנכהו  והער ; תא  שיא  ירבד  לש  םיפוכת 

ילרטאיתו . ינחוכ  ינויצסנס ,

תא הלחהש  ןתנ , יבייא  לש  םולשה ' לוק   ' תנחת םיריעצה ; םינרדשה  לש  יפרגויבה  עקרהו  םנורשיכ  םייפוא , םיירקיע : םימרוג  השולשב  ורוקמ  יונישה 
פופ תקיזומ  רודישב  התחמתה  הנחתה  תירבה . תוצראב  תוימוקמה  רודישה  תונחת  חסונב  הלילק  חור  המע  האיבהו  יאמב 1973  הירודיש 

הייהשה ישדוח  לילגה . םולש  תמחלמ  תובקעב  "ל  הצ ילגב  החתפתהש  רודישה  תנוכתמ  ריווא ; גזמ  תויזחתו  תושדח  יקזבמל  רקיעב  תורצק  תוקספהב 
יח רודישב  םישדש ) ד"  ) םולש תוסירפ  לש  תובר  תוינכות  רדשל  הלחה  הנחתה  חטשהמ . םילייח  םע  תוחישה  חפנב  תרכינ  היילעל  ומרת  ןונבלב 

םיריעצ םישנא  ינש  ןיב  ללכ  ךרדב  להנתה  חישהש  הדבועה  רודישה . תשרב  ישפוחה  רובידה  ףקיה  תא  רתוי  דוע  ולעה  הלאו  חטשהמ - '  ' תונויארו
ןיב לבוקמה  חסונב  יניצ  טעמו  יגנלס  ינופוידר  רובידל  םידקת  תרסח  היצמיטיגל  הקינעהו  לילקהו  חותפה  ויפוא  תא  הדדיח  /ת ,) לייחו תינרדש  / ןרדשה )

. תיאבצה הנחתה  לש  רכיהה  ינמיסמ  דחא  הגרדהב  השענ  אוה  םגש  יטסירומוה , וק  חותיפל  ליבוה  תיזחב  םימחולה  לע  לקהל  ןוצרה  םילייח .

דעלג ירבאו  לט  זרא  לש  תערפומה '  ' הגצהה
רבעמ ףאו  וידרל  רבעמ  גורחל  הדיתע  ותעפשהש  שי ,' המ   ' םשב שדח  ינופוידר  טיהל  טבנ ב-1984  יח  רודישב  םילייחה  חיש  לש  הנשדה  עקרקה  לע 

םשו הפ  םיריעצל . תינכות  תויהל  התיה  הרומא  שי " המ  . '" הרקמב טעמכ  הדלונ  םרפסב , ןמ  לאפרו  סורג  - ןוג יפיצ  םירפסמש  יפכ  תינכותה , תרושקתל .
שקיב ןונבלמ , םיש  ירודיש ד" לש  םישדוח  השולש  ירחא  הנחתב , יאבצה  ותוריש  םויס  ינפל  דמעש  ןרדש  לט , זרא  םיירוקמ . םיעטק  םג  בלשל  ונווכתה 

יעטק תביתכל  עובק  ףתושכ  ךכ  רחאו  תינכתב  הניפ  לעבכ  הליחת  רורחש ,) ףס  לע  ןרדש  אוה  םג   ) דעלג ירבא  ףרטצה  לט  לא  רודישל . העש  לביקו 
הב שודיחה  רקיע  תיבצק . תיזעול  הקיזומו  תונויאר  םיטרס , תרוקיב  תוכרב , םינוכרעמ , םיש , ד" תי : ' זאלוק תינכות  התיה  שי ' המ  '. ' םתשגהו רומוהה 
גוסהמ םבור  אבצהו , ןוכיתה  חורב  תוחידבו  םיגאג '  ' ורזשנ ובש  םהינייאורמ , ןיבל  םניבו  םמצע  ןיבל  םינרדשה  ןיב  ינטבלתס ' -' עשעושמו חלוק  חיש  היה 
רומוה םע  תוקיחצמ  תויומד  ומליגש  הנחתב , םירבח  ללכ  ךרדב  םינוש , םיחרוא  םע  תורצק  תוניפ  הב  ורדוש  ןכ  ומכ  רבעב . וידרב  עימשהל  וזעה  אלש 

דועו . הידעס ,' בלכה  ', ' תסייטה המחנ  ', ' דימת םשאה  ', ' תיזפ ', ' סקאמ רוספורפ  ', ' ןטקה שיאה  : ' ףרטומ

רודישה תוברתב  תושדח  תומרונ  ועבק  לטו  דעלג  לש  ינמכח  - ינוריא - ןונשהו ינקחצה  חישה  דצל  ידרוסבא , - יקינתוטש - יריטאסה עורפה , יתודליה , רומוהה 
תיילע תא  הלמיס  איהש  םושמו  יביטקובורפהו  בבושה  הייפוא  תוכזב  םילייחו , הרשעשפיט  ינב  רקיעב  םיצירעמ , לש  לודג  להק  השכר  תינכותה  ץראב .

. תילארשיה הרבחב  ינדרמהו  ריעצה  חוכה 

ילארשיה סקיאה  רוד 
תינכות תרזחה  ןעמל  ףוגנזיד  רכיכב  הנגפה  תינכתה : חורב  יסקרקו  ינוגסס  עוריא  ןייצ  הירודיש  םויס  תאו  רתאה  ילגמ  שי ' המ   ' הדרוה לירפאב 1987 

המוצעה לע  ומתח  תוריעצו  םיריעצ  ףלא  םירשע  םיעבשה . תונשב  תיברעב  היזיוולטב  ורדושש  תונושארה  םידליה  תוינכותמ  תחא  וסוסו ,' ימס   ' היזיוולטה
, דסממה ןובשח  לע  ןוצל  דומחל  קר  אל  דעונ  הרואכל  רזומה  סקטהש  המוד  לגדכ . סנסנונה  תא  הדימעהש  תיראזיב  הנגפהב  תינכותה  תרזחהל 

לע לדגש  ןושארה  רודה  ילארשיה , סקיאה ' רוד   - ' שדח רוד  לש  ותוהז  תא  ןמסל  םג  אלא  בל , תמושת  ךושמלו  דעלג  ירבאלו  לט  זראל  הרקוה  עיבהל 
תוארל רשפא  תיגולויצוס  הניחבמ  שדחה . יטסילטיפקה  לגנו  ' גב וכרד  סלפל  ץלאנו  טקילפנוקבו , רבשמב  הרבח  ךותל  רגבתהש  קנפמ , תיבב  היזיוולטה 
הב דוסיה  יביכרמש  לילעב -  תינויצ  - טסופ השדח -  תילארשי  םלוע  תפקשה  לש  התוחתפתהב  ןויצ  תדוקנ  שי ,' המ   ' חור תא  ףקישש  הז , ילוש  עוריאב 

לוזלזו תוטתשהה , תבהא  תימצע ,) תובישחו  רתי  תוניצר  תודבכ , ' ) תונצלפ  ' לש םייוליג  יפלכ  הינוריאו  געל  בוט ,' שארבו  הבבסב  םייחה  תחיקל  : ' םה
. ךילע םש  אל  טושפ  ינא  גיהנמ , אי  ךילע  סעוכ  אל  רבכ  ינא  , ' קוינק םרוי  רפוסה  לש  ותרדגהכ  היה , ישי ' המ  רומוהה ה' לש  וטומה  איה . רשאב  תוכמסב 

יאנותיעה ךה .' ונייה  הז  איבלה " טקיורפ  ו" שי " המ  תוזודמ ב" תליכא  עודמ  אלא  לבמט , לכ  עדוי  הז  תא  לבמט . התא , ךיא  לע  אל  וידר  תינכת  השוע  ינא 
רוד יידמ , ךומנ  ןווכמ  ןטבלתס , יקינפיפח , יחטש , כ' םהמ , עפשוה  תעב  הבו  שי ' המ   ' ירודישב ףקתשהש  שדחה  רודה  תא  םימיל  ראית  רנימק  רימא 

יחטש ארונ  רוד  תוימויב . םינב  יטרסו  םיי  ' חרפ םיריש  דופ , קנא  ג' סקרוב , יטרס  בהוא  סליה 90210 ," ילרווב  רוכמ ל" אוהש  דיגהל  השוב  ול  ןיאש  ילוק " "
ההובג .' תוברת  בשחנש  המ  לכלו  םייתונמא  םיידווש  םיטרסל  זובל  הנהנש  יו  - יט - םאה חורב 

. תילארשיה תרושקתב  תורבוגו  תוכלוה  תומצועב  בשנל  הפיסוה  םיאנותיע , המכ  לש  םתרדגהכ  "צ ,' לג חור   ' ךא םירודישה , חולמ  הדרי  םנמא  שי ' המ  '
םלועה  ' םשב היזיוולט  תינכות  וקיפה  ץורע 2 ב-1989 , לש  םיינויסינה  םירודישה  תליחת  םע  ךכ , רחאו  םינוש , םיטקייורפב  הנחתב  ודבע  דעלגו  לט 

הטלקש תשרב ג ' רקיעב  תורחא , תותשרבו  "ל  הצ ילגב  םיבר  םינרדש  תוירלופופל . איה  םג  התכזו  םהלש  וידרה  תינכות  חורב  הבתכנש  ברעה '
םג אלא  וידרב  קר  אל  עיפוהל  הלחה  השיתמה ,' תונצפוקה   ' ףוריצב תממעושמה ,' תוריהיה  . ' שדחה ןונגסב  וקבדנ  "צ , לג יאצוימ  המכ  היתורישל 

םיריעצ . םינרדש  וחנהש  תוינכותב  םיימואלה , םיצורעה  ינשבו  םידליה  ץורעב  רקיעב  היזיוולטה , תוינכותב 

רובידה ןונגס  תא  תוקחל  לחה  שי ' המ   ' לע לדגש  םיריעצ  לש  רוד  תרושקתה . הדשל  רומאכ , המצמטצה , אל  דעלג  ירבא  לשו  לט  זרא  לש  םתעפשה 
, ינרירש אלו  הזר  ףוג  םילוגע , םייפקשמ  לילעב : תירבצ ' - יטנא תינוציחה ה' םתוזח  תא  וליפאו  תינוריאה  הבישחה  ךרד  תא  םהלש , תואטבתהה  תרוצו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תונשב "ח  מלפה תדיחי  לש  התובישחו  התעפשה  ןיב  ןוימד  יווק  אוצמל  רשפא  תיגולויצוס  הניחבמ  וכו .' ' Skin Heads -' ןונגסב ה ץוצק  ורייפ '  ' רעש
- ויצוסה ליפורפה  לעב  ילארשיה  רודה  לע  ריעה )'  ' רקיעב  ) םיימוקמה םינותיעה  לשו  "ל  הצ ילג  לש  םתעפשה  ןיבו  ץראב  ליכשמה  רודה  לע  םיעבראה 
תוואג לש  תושוחתב  ףצוהש  יכויש ,) סיסב  לע  םג   ) ןוניס רבעש  המוד , יפרגויב  עקר  ילעב  םישנא  לש  ןטק  ןיערגב  רבודמ  םירקמה  ינשב  המודה . ימונוקא 

םינומשה תונש  לומ  הנידמה  תמקהו  תואמצעה  תמחלמ  ונמזל : םאתומה  תונייטצהו  תוטלבתה  תוידוחיי , לש  קיפא  ומצעל  שפיחו  םזיטילאו  הדיחי 
"ל הצ ילגב  םגו  "ח  מלפב םג  הלוכ . רודה  תוברת  תשבגתמ  הביבסמש  תיליע  תצובק  ירוד - ' ןיערג  רבודמ ב' היגולויצוסה  ןושלב  ןונבל . תמחלמ  רבשמו 

הדשה תודיחיב  םילייחה  תוברתמ  "ל  הצ ילגבו  תורשכההו , רעונה  תועונת  יווהמ  "ח  מלפב רולקלופו -  תרוסמ  ידכל  ושולנ ' חטשהמ ו' םירמוח  וחקלנ 
ןכלו ןמזה  חור  תא  אטיבש  תחא -  הנועבו  תעב  ידסממ  - יטנאו ידסממ  שדח -  הבישחו  תוגהנתה  ןונגס  חתופ  םירקמה  ינשב  הנחתב . םינרדשה  תוברתו 

ןיב ןוימד  אצומ  ינא  קוח . תרפהל  הבושמ '  ' ןיבו לבוקמ  אלל  לבוקמה  ןיבש  קדה  לובגה  לע  הכליה  םירוענה  תובבוש  םירקמה  ינשב  יוקיח . לדומל  היה 
ידוחייה םנורשיכ  תוכזב  דסממהמ  הובג  יארשאל  וכז  םיריעצה  םירקמה  ינשב  יח . רודישב  "ל  הצ ילגב  םינרדשה  תולתהמ  ןיבו  "ח  מלפב תוביחס ' ה'

תודיחי לע  ריעצ  ליגב  דוקיפב  אטבתה  הז  "ח  מלפב רעונ . ינבל  תילארשיה  הרבחה  לש  ינחלסה  הסחי  תוכזב  םג  ילואו  תיתרבחה , תכרעמל  םתוציחנו 
םירוענ תוברת  חתפל  ןהל  רשפיא  ולביק  תוצובקה  יתשש  יארשאה  דואמ . ריעצ  ליגב  תוישיא  תוינכות  תייחנהו  רודישב  אטבתה  הז  "ל  הצ ילגבו  תומחול ,

"צ . לג ןונגסמ  ויביכרממ  המכ  באוש  םידליה  ץורעב  השגהה  ןונגס  לשמל , םיאבה . תורודה  ינבמו  םרוד  ינבמ  םיבר  לע  העיפשהש 

ךשמב םייתכלממה  היזיוולטה  תאו  וידרה  תא  התיבשהש  רודישה , תושרב  הלודגה  התיבשה  רחאל  םיעשתה , תונש  תליחתבו  םינומשה  תונש  ףוסב 
תינכותב ףשר  יפרו  רנטוק  באוי  תייחנהב  העשה ' ות   ' קחשמה ומכ  םייתרושקת , םיקימיג  המכ  דוע  הגיצה  "ל  הצ ילג  תנחתש  רחאלו  םוי ,  52

ירועיש םע  הנחתל  "ל  הצ ילג  התיה  רבדל - ' ימ  םע  שי   ' תינכותב תירוביצ  תקולחמב  םייונשה  םיאשונ  לע  םיניזאמ  םע  תוחישו  וישכעל ,' ןוכנ   ' הילאוטקאה
הלחה םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל  רעונה . ינב  ברקב  רתויב  תירלופופה  הנחתה  םג  תשר ג ' םע  דחיו  םירגובמ , ברקב  רתויב  םיהובגה  הנזאהה 

וידרה תונחת  השדח -  תינכפהמ  העפות  החמצ  רתאה  ילג  לעש  ןוויכמו  םירטס ' ןיימ  ךפהנו ל' טלקנ  ינרתחה  הנונגסש  ןוויכ  הבוג  דבאל  הנחתה 
. תוירוזאה

תוירוזאהו תויטריפה  תונחתה 

תינופוידרה תרושקתה  תפמ  יוניש 
הנחתה תא  םישימחה  תונשב  רבכ  םיקהש  הפיח , תייריע  שאר  םימיל  לארוג , היראל  תכייש  לארשיב  יטאריפ  - ירוזא וידר  תמקהל  םירצויה  תוכז 
תונוטלשהש הלא , םירודיש  ביבא . לת  ףוח  לומ  הטיישש  הניפסמ  רדשל  ןתנ  יבייא  לש  םולשה ' לוק   ' תנחת הלחה  ב-1973  הפיח .' לוק   ' תיטאריפה

לוק  ' םשב השדח  תשר  רודישה  תושר  המיקה  ב-1983  ץראב . יטאריפה  וידרה  תוחתפתהב  בושח  ךרד  ןויצ  ויה  הקיתשב , םהילע  רובעל  ומיכסה 
לע םיתתשומ  הנחתה  לש  םירודישה  ברמ  תמוסרפ . אלל  תיתוכיא  הקיזומ  ואירטס ,' םא  - ףא רודישב  , ' הממיב תועש  הרדישש 19  הקיסומה '

יתכרעהל התיה  הקיסומה ' לוק  , ' תירוזא הנחתב  רבודמ  ןיאש  יפ  לע  ףא  ןכל , תיסאלקה . הקיזומה  יבבוח  לש  םהיתויפיצ  לע  הנועה  יסאלקה  ראוטרפרה 
ינייפאממ דחא  אוהש  רדגומ , םעט  לעב  רצ  הייסולכוא  חלפל  הדעויש  הנושארה  הנחתה  השעמל  התיה  איה  ירוזאה . וידרה  תוחתפתהל  ךרדב  בלש 

םיעשתה . תונשב  תוירוזאה  וידרה  תונחת  לש  דוסיה 

לש תיטאריפה  רודישה  תנחת  הפי . הלע  אל  ןויסינה  ךא  תליאב , תימוקמ  רודיש  תנחת  םוי  ידמ  תודחא  תועש  ליעפהל  לארשי  לוק  לחה  ב-1986 
רודישה לע  יטילופה  חישב  יזכרמ  אשונו  ינוציקה  ןימיה  לש  תובושחה  חישה  תומבמ  תחאל  התיה  זאמו  לועפל ב-1989  הלחה  ץורע 7 ,' , ' םילחנתמה

ראוני 1991 תיצחמב  ןתוליעפ . תא  דימ  וקיספה  תונוטלשה  ךא  תויטאריפ , תונחת  המכ  וידר  יבבוח  וליעפה  םינומשה  תונש  תישארב  ץראב . יטאריפה 
הקבשש ' ) םולשה לוק  המודב ל' םיניזאמ . לש  לודג  רפסמ  השכרש  וידר 1 ,' , ' לארשיב תישילשה  תיטאריפה  וידרה  תנחת  הפיח  רוזאב  רדשל  הלחה 

לארשי . לש  םיילאירוטירטה  םימל  ץוחמ  הטיישש  הניפסב  הירדשמ  תא  וז  הנחת  םג  המקימ  ץורע 7 ' ' לו םייח ב-1993 )

, םיעשתה תונש  לש  הנושארה  תיצחמב  הלחה  דחאכ , תויקוח  אלהו  תויקוחה  תונחתה  לש  לארשיב , ירוזאה  וידרה  תיישעת  לש  הלודגה  החירפה 
דעו זרכמב , וכזש  תונושארה  תוירוזאה  וידרה  תונחת  רודישל  ולע  רבמטפסב 1995  (. 1990  ) וידרלו היזיוולטל  היינשה  תושרה  קוח  תרבעה  רחאל 
תליאמ ץראה , יבחר  לכב  טעמכ  תויטאריפ  תונחת  וז  רחא  וזב  ץוצל  ולחה  תויקוחה  תונחתה  דצלו  ןמזב  וב  תוירוזא . תונחת  לארשיב 14  ומקוה   2001
ןהו הלאכ , תונחת  רתוי מ-140  ולעפ  רבכ  ףוסבו 1998  תויטאריפ , וידר  תונחת  תוחפל 51  לארשיב  ולעפ  תנש 1996  תישארב  הנומש . תיירק  דעו 

תלזוה יטאריפה : וידרה  תוטשפתהל  תוביס  המכ  ןייצמ  העפותה , תא  רקחש  רומיל , לאיחי  םויה . םג  ץראה  יבחרב  עירפמ  ןיאב  טעמכ  ץוצל  תופיסומ 
תוברתה םוחתבו  טרפב  םינומהה  תרושקת  םוחתב  היצזילרטנצ  - הדהו היצזילקולה  ךילהת  רודיש ; דויצ  תנקתה  לש  תיסחיה  תוטשפהו  ינכטה  דויצה 

; םתוא תוקפסמ  ןניא  תויתכלממה  וידרה  תונחתש  הייסולכואב , תונוש  הנשמ  - תויוברתו םינווגמ  םירזגמ  לש  םיכרצל  הנעמ  ןתונ  יטאריפה  וידרה  ללכב ;
רודישה תושר  לופונומ  לע  תומייאמ  ןניא  תויטאריפה  תונחתהש  הילשאמו  יטרקומד  םזילרולפמ  העבנש  תויושרה , לש  דיה  תלזואו  הכרה  דיה  תוינידמ 

, םיימוקמ תרושקת  יצורעב  םוסרפבש  ילכלכה  ןורתיה  םלתשמ ; ןוכיסה  םיניירבעה , לע  ורזגנש  םילקה  םישנועה  ללגב  דחא ;' ףאל  תועירפמ  ןניא  ו'
ילכלכה קושה  לש  ותובישחבו  וחוכב  תרבוגה  הנומאה  ןתוליעפל ; שורדה  ןצמחה  תא  ןהל  קינעה  ךכבו  תובר  תומוסרפ  תויטאריפה  תונחתל  םירזהש 

'(. וכו יצורע ש"ס  ץורע 7 ,  ) ןהמ קלח  קיתשהל  יטילופה  ישוקה  ישפוחה ;

ירוזאה וידרב  עורפה  - ינומוקמה ןונגסה 
תולעב תויפיצפס  תויסולכואל  םינפומה  םירסמב  תודחייתמ  תויטאריפה  תונחתה  םגו  ירוזאה , וידרה  קוח  קקחנ  זאמ  תולעופה  תוירוזאה , תונחתה 

לכ  ) תירגלווה ףא  םיתעלו  הטובה  הפשהו  תיתרבחה  תרוקיבהו  היצקובורפה  סלפמ  תאלעהל  המרת  הירפירפב  ןתויה  תדבוע  ןהלשמ . םיכרעו  םימעט 
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עטק ןלהל  לוכה . לע  לוכה  רמול  יארשא  םינרדשל  ןתינ  תובר  תונחתב  השעמל , ול .) םיינייפואה  םילימה  רצואבו  ינושלה  ןונגסבו  ולש  הייארה  תיווזמ  ץורע 
רדושש הז , עטקב  יקוח . ןויכיז  תלעב  תיביבא  לת  תירוזא  הנחת  הקספה ,' אלל  וידר  םיירלופופה ב' םינרדשה  דחא  יבהז , ןתנ  לש  ותינכותמ  ינייפואו  רצק 

תסנכה : ירבח  לע  דרוי '  ' אוה רבוטקואב 2000 , ב-30 

תוקעצ לודגה : ששחה  : ' תונורחא תועידיב  םידומע  ינש  לע  תערתשמש  תרתוכה  תסנכב . ירבעה  טנמלרפב  השדח  הנוע  תליחת  לע  ונל  םירפסמ 
תסנכה ירבח  דגנמ , םיברעה . תסנכה  ירבח  לש  םתונמאנ  תא  וקדביש  קוח  תועצה  תרדס  שיגהל  םיננוכתמ  דוכילהמ  תסנכה  ירבח  םיידי .' תורגתו 

לכו שדח  שיש  ורדיס  היינשה  המוקבו  תוחורה . תעגרהל  לעופ  תסנכה  "ר  ויו םהלשמ , תויצקובורפ  םיננכתמ  םהש  םיששוח  "ם  ערמו "ש  דחמ
תסנכהשכו םיגונעה . םהינבשיל  השק  ידמ  היהי  אל  הז  הלילחו  סחש  תויגופס  ומשו  םתוא  וקרימו  םתוא  וחצחצ  תסנכה , ירבחל  םינכומ  תואסיכה 

לגעמב הגוע , הגוע , הגוע , : ' םכינפל אוה  הנהו  ונלש  תסנכה  ירבחל  םיאתמש  אלפנה  רישה  ומכ  ןיא  הרגפ , ישדוח  הברה  ךכ  לכ  ירחא  תסנכתמ 
ךישממ יבהזו  רישה  ןגנתמ  עקרב  . ] םוקל תבשל , םוקל , תבשל , הרישל ]: ףרטצמ  יבהז  '. ] םוקמ אצמנ  רשא  דע  םויה  לכ  הבבותסנ  הגוחנ ,

. םוקלו תבשל  זיבאטלט . יפוי  תבשל , ןומר , םייח  הפי  דובכה , לכ  בשת , יביט  תסנכה  רבח  קעוצ ]: . ] םולהי תסנכה  רבח  הפי  םיכ , יפוי ח" ויתורעהב ]:
אסיכ . םכל ת' סופתי  והשימ  יכ  םוקל  אל  ולדתשתו 

', הקספה אלל  וידר  . ' םיניזאמה לש  ישיא  יוטיבל  ןהב  ןתינש  בחרנה  רכה  אוה  דחאכ , תויטאריפהו  תויקוחה  תוירוזאה , תונחתל  ףתושמה  ףסונ  ןייפאמ 
' ןובשח םישוע  אל   ' דחאכ םינרדשהו  םיניזאמה  תונושה . היתוינכותב  םיניזאמל  חותפ  וק  חותפל  הברמ  רתויב , החילצמה  תירוזאה  הנחתל  תבשחנה 
. ינתחדקל בוחרב " שיאה   " ירחא שופיחה  ךפהנ  , ' יטלפ לכימ  תבתוכ  םואבנשריק ,' יטומ  לש  לובטובא  'ו  זו זאמ ז' . ' הרוזנצ אלל  טעמכ  ןטבהמ  םירבדמו 

הנחתה הקספה " אלל  וידר  ב" המלש . הנשל  םינייאורמ  םהל  ויהי  הקספה " אלל  וידר  דחא ל" םוי  ךשמב  היזיוולטב  םיכרועה  ובישקי  םאש  ךכ  ידכ  דע 
הב .' רדושי  המ  םיעבוק  םה  קרש  המדנ  םיניזאמה . לש  איה 

ץורעב 7, קיז  רידא  םישדח : תוברת  ירוביג  תרושקתה  תמבל  םתיילע  ךומס  רבכ  וחימצה  הגרדהב , םילוע  ןהל  הנזאהה  ירועישש  תוירוזאה , תונחתה 
. ביבא לתב  תוירוזאה  רודישה  תונחתב  יררה  ידידו  טנוק  לאיזר ז' הדרו  םורמ , רמת  בינ , לכימ  לוק , סיריא  יבהז , ןתנ  תונחתב ש"ס , קחצי  ןונמא  ברה 
שיגמכ תינופוידרה  וכרד  תא  לחה  דילי 1957 )  ) יררה יררה . ידיד  ןרדשה  הל  הכוז  אוהש  המוצעה  תוירלופופבו  ונונגסב  טלוב  םישדחה  םינרדשה  ברקמ 
וידר רבעש ל' רחאל  רקיעבו  הגרדהב , יטסיפא . - דנטס - ינצילהו יקטשופ ' דחוימה ה' ונונגסב  טלבתה  םש  רבכו  לארשי  לוק  לש  תשרב ג ' תוינכות  ךרועו 

. םייטגרנאה יו  - יט - םאה ישיגמו  ינקירמאה  ןרטש  דראווה  לש  תימוקמ  הסרג  ןיעמ  תרושקת , בכוכ  יררה  השענ  זכרמה , רוזאב  תימוקמ  הנחת  ביבא ,' לת 
טלושש רומוהה  וק  תא  דחוימה , ונונגסב  עובקל , חילצמ  שיגמו , ךרוע  יררה  : ' וילע בתכנ  תילארשיה ' תרושקתב  םיעיפשמה  םישנאה   100  ' המישרב

תספתנ יררה , לע  הדוהאה  הצובקה  ביבא , לת  יבכמ  הבש  הפוקת  םינייצמ  וירודיש  ןכאו , םיכרעה .' םלוסמ  קלח  םג  תרזגנכ , ונממו , לארשיב , התע 
רבוטקואב הרדושש ב-30  הניפב  יררה . לש  תוינכותה  תא  ןייצמה  רומוהה  גוסל  המגוד  ןלהל  לשמל . הדובעה , תגלפממ  תניינעמו  הבושחכ  ויניעב 

תוידסממה : תונחתב  תורדושמה  תושדחל  תגעולה  תושדח  תרודהמ  תשגומ   2000

. םיחטשב עגרכ  רייסמ  קרב  דוהא  רמ  הלשממה  שאר  יפמ . תושדחה  הנהו  שולש  העשה  בר , םולש  בוט , רקוב  םיניזאמל  ןיעה . שארמ  לאעמשי  לוק 
רקובה לכ  יכ  הלשממה  שאר  ףיסוה  דוע  עוקתל . ךרדב  םה  עגרכו  םירצנב  חופת , תמוצב  תויהל  וקיפסה  וישכע  דע  יכ  רסומו  וילא  הוולתמ  ונבתכ 

, םילייחה לכל  תרבדמש  הנחת  "ל , הצ ילג  תחמשמ . העידילו  רתומ ? יביבל  קר  םאה  הבוגתב -  קרב  עוקתל . ךרדב  היהי  ובש  עגרל  הכיח  אוה 
לש רבעה  יבכוכ  לכ  וחראי  ובו  םויה  דחוימ  םירודיש  םוי  היהי  עוריאה  לגרלו  םויו  הנש  םישימח  תגגוח  ביבא ]...[  לתב  הירקה  רוזאב  םיאצמנה 

חראי אריפש  ילומ  ונב . ףשר , ןדיע  תא  חראי  ףשר  יפר  םהירושיכ ]...[  תוכזב  ןבומכ  ולבקתיש  םינש , שמח  דועב  וסייגתיש  דיתעה  יבכוכ  תא  הנחתה 
לכל םינופש  הנחתה  יבכוכ  ןיב  םיינשה . ויאושינמ  ותב  ענרב , ןרק  תא  חראי  ילארשי  ילאו  ןדימ . בדנ  ונב , תא  חראי  ןדימ  יבוק  אריפש . סדה  ותב , תא 
לש בלל  עגונ  ספיספ  ןכא  טסימקשה . ןוטיב  השמו  גרבנסולג  יתיא  ןייטשפא , יתא  טימשדלוג , ברימ  םיאצמנ  םעה  תובכש  לכמ  םיאבו  םעה  תובכש 

לע םידומילה  לספס  תא  וקרזש  תיז  ריב  תללכמב  םיטנדוטסהמ  ץוח  םידומילה , לספס  תא  ושבכ  םיטנדוטס  ףלא  םיעברא  םייתאמכ  "צ . לג יבכוכ 
תסנכהמ חוודמה  םדא  ונבתכל  רובענו  טלחהב . םח  בשומ  יופצ  ףרוחב , רבודמש  תורמלו  ףרוחה  בשומ  תא  םויה  תחתופ  תסנכה  "ל . הצ תוחוכ 

וניא הז  ךא  םדאל , ארוק  ןיירקה  םיעשופ .' הנידמה , תא  םיסרוה  הירוסל , ריזחנ  םכלוכ  תא  תולבנ ]...[  םתא  תולבנ , םתא  : ' תוקעצ תועמשנ  עקרב  ]
ינבל תויפסכ , תואקסע  תושעל  אל  תשק -  ינב  םויה , םיקסע  רוגסל  םייופצ  ןטרס  לזמ  ינב  תיזחתלו , הנוע . אל  בוש  םדא  ךא  םירעטצמ  ונא  בישמ ]

וכו .' וכו ' הירא  לזמ 

םויבו האושה  םויב  העימשה  רשאכ  בותכ  יתלב  ינויצ  - ינופוידר דוק  רובשל  הזעהש  הנושארה  הנחתה  היה  ביבא ' לת  וידר  םתסה ש' ןמ  הרקמ  הז  ןיא 
םנשיש אוה  לנויצרה  : ' ןויאירב הריבסה  הנחתה  "ל  כנמ םיגונ . םיירבע  םיריש  קר  םינגנמש  איה  המכסומה  םייזעול . םיריש  ( 2002  ) "ל הצ יללחל  ןורכיזה 

'. אטבתי אל  הזש  הביס  ןיאו  ןבה " וט  יוורייטס   " תא דואמ  ובהאש  החוטב  ינא  וגרהנש , םילייח  םתוא  תיזעולה . הפשב  םג  םיבוצע  םיריש 

וידרה לש  הטרפההו  רוזיבה  ךשמה 
קר ןתינש  רדשמ ,' ףוג   ' תויהל רושיא  ולביקש  םינושארה  ויה  םיס  " נתמה תימוקמה . היזיוולטה  תוחתפתה  לע  םג  העיפשה  ירוזאה  וידרה  תוחתפתה 

תוינכות םירדשמ  םהו  םילבכב , םירודישה  תרגסמב  ומקוה ב-1993 , םייתליהקה  םיצורעה  תיתגלפמו . תיטילופ  םיהוזמ  םניאש  םייתליהק  םיפוגל 
חווד הנש  התואב  םיס . " נתמב םתיצחמכ  תיתליהקה , היזיוולטה  לש  םיליעפ  םיתווצ  ץראב 140  ולעפ  רבכ  ב-1997  תימוקמה . הייסולכואל  ןיינע  תולעב 

התוסחב ומקוה  סי )'  )' ןייוולב היזיוולטה  תשר  תמקה  םע  תג 12% . תירקבו  םיבשותהמ , םייתליהקה 8%  םיניזגמב  םיפוצ  םילשוריב  יכ  תרושקתב 
ץראה . יבחרב  ירוזא  - ימוקמה יתרושקתה  רוקיסה  חפנ  תא  ולידגהש  םיפסונ , םייתליהק  םיצורע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



  << רתאב רמאמה  ףדל 
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