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תירבע תונותיע  לש  םינצינ 

םיאנותיעה בולוקוסו  לצרה 
תינויצה תוברתה  לש  הבוציעב  םייזכרמה  םילכה  דחא  התיהו  הרשע  עשתה  האמה  לש  היינשה  תיצחמב  הפוריא  חרזמב  הדלונ  תירבעה  תונותיעה 

, םש ילעב  םיאנותיע  ויה  בולוקוס -  םוחנו  לצרה  באז  ןימינב  תימלועה -  תינויצה  תורדתסהה  לש  היאישנ  תשמחמ  םיינש  ינויצה . ןויערה  לש  ותצפהבו 
תאו סופיירד  טפשמ  תא  רקיס  רשאכ  ינויצה  ןויערל  ספתנ  לצרה  תונויצה . תודלותב  תירבעה  תונותיעה  לש  התובישח  לע  דיעהל  היושעה  הדבוע 

רשפא יא  , ' םליע לאגי  ןוירוטסיהה  תעדל  םינשב 1895-1891 . זירפב  יאניווה  הסרפ ' היארפ  היונ  חילש ה' ותויהב  תפרצב  תוימשיטנאה  תוצרפתה 
ולש תכרעמהש  ןותיע , תע , - בתכ לש  ודוסייב  ליחתמ  לארשי  ץראב  ידוהיה  בושיה  תרגסמב  וא  ינויצה  הנחמב  תונגראתה  ןויסינ  לכ  דציכ  ןיחבהל  אלש 

דוע תירבעה ) ותסרג  איצוה  בולוקוסש   ) תינויצה העונתה  לש  הנותיע  תא  לצרה  דסיי  ךכ  הגלפמ . התוא  וא  ןוגרא  ותוא  לש  תיטילופה  תוגיהנמה  איה 
'. ינויצה סרגנוקה  תא  דסייש  םדוק 

תלצבחהו ןונבלה 
םירגהמה תליהק  לש  התחימצ  תא  התווילש  תילארשי , ץראה  תונותיעה  הנושארל  העיצפה  םג  הלוגב  תירבעב  תונותיע  עיפוהל  הלחהש  םינשב 

ויה ויכרועש  םידגנתמ ,' תוצובקל ה' יוטיב  ילכ  היהו  םילשוריב  ( 1863  ) "ג כרת רדאב  דסונש  ןונבלה ,'  ' ןוחריה ויה  תונושארה  תוינונסה  ץראב . םידוהיה 
, םידרפסהו םידיסחה  לש  יוטיב  ילככ  םילשוריב  "ג  כרת באב  דסונש  תלצבח ,'  ' ןוחריהו ןומולס ,) השמ  לאוי   ) "ם רב השמ  לאויו  ןהכה  לכימ  "ל , ירב לאיחי 
' תלצבח . ' הנושארה םתנש  תא  ואיצוהש  ינפל  םיינאמ  ' תועה תונוטלשה  ידיב  ורגסנו  םימי  וכיראה  אל  הלאה  תעה  יבתכ  ינש  לארשי ב"ק . היה  וכרועש 

הפוריאב . תורחא  םירעבו  זירפב  ספדנ  ןונבלה '  ' וליאו רפסמ , םינש  רובעכ  לארשי  ץראב  ותעפוה  תא  שדיח 

הדוהי ןב  רזעילא  לש  רואהו  יבצה 
איצומה ץראב . תינרדומה  תינוליחה  תינויצה  תונותיעה  לש  התדלוה  ךיראתל  בשחנ  יבצה ,'  ' ןותיעה רואל  אצי  ובש  םויה  (, 1885  ) "ה מרת ןוושחרמב  ה '

היהש ןויצ ,' תרשבמ   ' תעה בתכ  לש  תורבוח  עברא  ךרע  ףא  אוה  תלצבח .'  ' תכרעמ רבחכ  וכרד  תא  ליחתה  הדוהי , ןב  רזעילא  ןותיעה , לש  ךרועהו  רואל 
היגה ךרע , אלא  ומצעב , ןותיעה  בור  תא  בתכ  קר  אל  אוה  ותקפהל . ותחפשמ  לכ  תא  םתרו  ולשמ  ןותיע  איצוהל  שקיב  אוה  ךא  תלצבח ,' תפסות ל'

עיצקאדיר .'  ' תכרעמה תאו  רואל ' איצומ   ' ךרועה תא  יתע ,' בתכמ   ' תע התואב  וניכ  ןותיעה  תא  סופדה . תיבל  ואיבהו 

הדובע דדועמו  תוסרוקיפא  ירבד  םסרפמ  אוהש  םושמ  וב , ןייעל  ףאו  ותונקל  רוביצה  לע  ורסאו  םרח  םינברה  וילע  וזירכה  יבצה '  ' לש ודוסיי  רחאל  הנשכ 
תונוטלשה לש  הרימחמה  הרוזנצה  םע  םג  אלא  ןותיעה , תצופתב  ועגפש  םינברה , לש  תומרחה  םע  קר  אל  דדומתהל  ץלאנ  הדוהי  ןב  הרז .

ורגוסל . ורוהו  ןותיעה  תספדה  לע  םיישק  ומירעה  ףאש  םיינאמ , ' תועה

תצפהל בושח  רישכמ  ןותיעב  ואר  םהינש  "ל . וחמ רזחש  רמתיא  ונב  ידיב  ותכירע  תא  דיקפהו  רואה ,'  ' םשב ימוי  ןותיע  דסייל  הדוהי  ןב  טילחה  ב-1910 
וינותיע תא  הדוהי  ןב  ךרעש  םינשה  םייתשו  םישולשב  םישדחה . םיירבעה  רובידהו  הפשה  דומילל  ינולימ  רודמ  םג  וב  וללכ  ןכלו  השדחה , תירבעה 

הניתשלפב . ויחש  םירזה  םידמולמהו  םילוסנוקה  םיריזנהו , םירמכהמ  םיבר  םג  ונמנ  ויארוק  םעש  רחאמ  ידוהיה , בושייל  רבעמ  ףא  ותעפשה  הגרח 

תוצראבו הפוריאב  ואציש  םינותיעמ  ותצופתו  ונכות  ותנוכתמב , דואמ  קוחר  היה  ינאמ  ' תועה ןוטלשה  תחת  ילארשי  ץראה  ןותיעה  יכ  שיגדהל  בושח 
המכב עובשב  םעפ  לארשי  ץרא  ינותע  ואצי  תוילמשח , היצטור  תונוכמב  הספדוהו  םוי  ידמ  םיקתוע  ינוילימב  האצי  ברעמה  תונותעש  העשב  . ' תירבה
ץראה תונותעה  הרמש  ןויליגל , םידומע  תורשע  המכבו  לודג  וילופ  טמרופב  האצי  ברעמה  תונותעש  העשב  תוינדי ; תונוכמב  וספדוהו  םיקתוע  תואמ 

'. םידומע הנומשל  העברא  ןיב  ללכ  ךרדב  וללכ  היתונויליגו  עונצ  וטרווק  טמרופ  לע  תילארשי 
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תיתגלפמ עורזכ  תונותיעה 

םייתגלפמ םינוחריו  םינועובש 
לכ ץראב . תינויצהו  תירבעה  תונותיעה  יאצמ  תא  ורישעהש  םייתגלפמ  םינותיע  לארשי , ץראל  םתיילע  םע  דימ  רואל , ואיצוה  תונושארה  תוילעה  יצולח 
' רמועה : ' םינוחריו םינועובש  לש  תנוכתמב  ואצי  ( 1943 ' ) רמשמה לע  ו' ( 1925 ' ) רבד  ' טעמל בושייה , תפוקתב  רואל  ואציש  םייתגלפמה  םינותיעה 

המב תויהל  רקיעב  ודעונ  וללה  םינותיעה  (. 1930 ' ) הדובעה תודחא  ו' (, 1919 ' ) סרטנוק (, ' 1908 ' ) ריעצה לעופה  (, ' תורידסב אל  םסרופש  , 1907)
לש תיכרגילואה  תרמצה  לש  החוכו  הדמעמ  תא  קזחלו  הלומעת , ילכ  שמשל  רואל , םאיצוהש  םיוסמה  ינויערה  םרזה  לש  םלועה  תפקשה  חותיפל 

ינשכ ודבע  םהבש  םייתגלפמ  םינותיע  רשע  םינשמ  תוחפ  אל  תונוש  תופוקתב  רואל  ואצי  הנידמה  תמקהל  דע  הירבחב . התטילש  תאו  הגלפמה 
. ותוהמב יטסילאיצוסו  יטילופ  היהש  שדח , ינכות  ןווג  בושייה  תפוקתב  תילארשי  ץראה  תונותיעל  ונקה  וללה  םינותיעה  ץראב . םיאנותיעהמ  םישילש 

תיתגלפמה תונותיעה  תא  םינשב 1936-1924  וחימצהו  לארשי  ץראב  ילעופ , אלה  יחרזאה , רזגמה  תא  וקזיח  תישימחה  היילעהו  תיעיברה  היילעה 
'. רקובה ו' ןדריה ' ', ' םעה ', ' תושדח ןמזה  ', ' ןמזה ', ' םויה ראוד  : ' ינויצה ןימיה  הנחמ  לש 

יתושדח חוויד  טעמ  םע  יטסיצילבופ  - יגולואידיא שגד 
רוביצ ישנאב  םג  ומכ  תיתגלפמו , תירוביצ  תוליעפל  ורסמתהש  םינותיע  יכרועו  םיאנותיע  לש  תויומד  השודג  הניתשלפב  ירבעה  בושייה  לש  הירוטסיהה 

תואנתהל ןבומכ , ושקב , אל  , ' ןרוג הניד  תרושקתה  תרקוח  תבתוכ  הלאכ ,' םיאנתב  ודבעש  םישנא  . ' תיאנותיע הכירעו  הביתכב  םדי  וחלשש  םיריכב 
תינויצה העונתה  ללכל  תופתושמה  תורטמ  הלא  ויהש  ןיב  תויגולואידיא , תורטמ  לש  ןמודיקל  ןותנ  היה  םהיצמאמ  רקיע  ןהינימל . תופישחבו  םיפוקס " ב"

םיאנותיעה בור  לש  םאצומ  תוצראב  לבוקמה  תא  ומלה  םג  תיאנותיע  הדובע  לש  הלא  םיסופד  וכייתשה . םה  ןהילאש  תויטילופה  תועונתה  לש  ויהש  ןיבו 
הדובעב יטסיצילבופהו  יגולואידיאה  דצה  תשגדה  הרקיעש  הפוריא , זכרמבו  חרזמב  החתפתהש  יפכ  תיעוצקמה  השיגה  תא  רמולכ , םיארוקה , בורו 

ינמיסמ התיה  הקיטילופל  תונותיע  ןיבש  וז  הקיז  ןכרעב .' תותוחפ  תוכאלמל  'ה  זטרופרה תכאלמו  חטשה  ןמ  חווידה  ובשחנ  וילא  האוושהבש  תיאנותיעה ,
יטרקומדה ןורוויח ' םיקהבומה ל' םייוטיבה  דחא  תא  הב  תוארל  רשפאו  הנידמה , םוק  ירחא  םג  תובר , םינש  ךשמב  תילארשיה  תונותיעה  לש  רכיהה 

. בושייה תפוקתב  תינויצה  הרבחה  תא  ןייפיאש 

תימואל תוהז  תבצעמכ  תונותיעה 

אטבתהל םיבהוא  םידוהיה 
רשוע ץראב  ובינה  בושייה , תפוקתב  םייתמרדה  רעסה  ימי  וררועש  ןיינעהו  תושגרתהה  דצל  תידוהיה , תונחכווהו  תונרקסה  הביתכה , האירקה , תרוסמ 

םנושלש םיימוי  םינותיע  העשתמ  תוחפ  אל  ותריש ב-1939  לארשי  ץרא  ידוהי  ףלא  תא 450  . ' הייסולכואל סחיב  םינותיע  רפסמ  תניחבמ  יאנותיע 
עיפוה דחא  ימוי  ידוהי  ןותיע  םינועבר . הנומשו  םינוחרי  - וד העברא  םינוחרי , העבראו  םישולש  םינועובש , - וד השיש  םינועובש , רשע  הנומש  ןכו  תירבע ,

ןועובש םג  היהו  דחא . ןוחריו  םינועובש  ינש  תילגנאב  ועיפוה  ןכ  תינמרגב . השישו  םויה ,) דע  עיפומו  דסונש ב-1932  טסופ ' םלסור  ' גה  ) תילגנאה הפשב 
. םירידס אל  תע  יבתכו  םיימעפ  - דח םיסרטנוק  תואמ  שולשמ  רתוי  ומסרפתה  ןכ  ומכ  תיברע .' ונושלש  דחא  ידוהי 

םינותיעב םיבתוכ  תונויצה  לש  תועדה  יגוה 
ותוהז תאו  ותוברת  תא  חתיפו  וחוכ  תא  ירבעה  בושייה  שביג  םתועצמאבש  םייזכרמה  םילכה  דחא  התישארמ  רבכ  התיה  ץראב  תידוהיה  תונותיעה 

, רנרב םייח  ףסוי  ןודרוג , דוד  ןורהא  קילאיב , ןמחנ  םייח  םהב  עבק , חרואב  םיתעל  תונותיעב , ובתכ  םינויצה  תועדה  יגוהו  םירפוסה  בור  תימואלה .
דועו יקסניטוב  באז ז' ןמרתלא , ןתנ  ןוסלנצכ , לרב  ינקלוו ,) - ירזעלא  ) יקסנקליו קחצי  יקסנלימס , השמ  ץיבונורהא ,' ףסוי  ץיבוניבר , בקעי  יקסנולש , םהרבא 

ילדבה ףרח  םלוא  םדועיי . רקיע  תא  יתגלפמ  - םינפה סומלופב  ואר  םיבר  םיאנותיעו  תיתגלפמ , התיה  םינותיעה  תיברמ  לש  היצטניירואה  םירחא . םיבר 
: הנוילע תחא  הרטמל  םינווכומו  םיסיוגמ  ויה  םינותיעה  לכ  תוינידמה , תורטמה  תגשהל  טוקנל  שיש  םיעצמאה  לע  ובסנש  תועדה , יקוליחו  תופקשהה 

. לארשי ץראב  תיאמצע  תינידמ  תושי  תמקהו  ידוהיה  בושייה  לש  םיינויצה  םיסרטניאה  םודיק 

תיאפוריא חרזמ  תשרומ 
ןמתוח תא  ועבט  הלוגב , תיתתיכ  - תיתדה תידוהיה  תונותיעה  תשרומ  םע  דחי  תיתורפס , - תינורטפה הדבכה , תיפוריא  חרזמה  תונותיעה  תשרומ 

אל תינכפהמ  - תיאידיא תוחילש  תיאנותיעה  םתדובעב  וארש  םינויצ  םירגהמ  םיאנותיעה , בושייה . תפוקתב  תירבעה  תונותיעה  לע  ינכותהו  ינונגסה 
ושידקה םינותיעה  תיטסילרולפ . תיתרוקיב  תונותיע  לש  התורצוויהל  יאנת  איהש  תקחורמ , תיאנותיע  טבמ  תדוקנ  וחתיפ  אל  תיעוצקמ , תוחילשמ  תוחפ 
', לארשי ץרא  ', ' לארשי םע   )' המואה לש  המורבש  תולאשב  ןודל  ובריה  םייגיגח , םידמעמ  תוירוביצ , תופסא  לש  יצילמו  ינכרא  רואיתל  דבכנ  םוקמ 

תויטילופ תורטמ  תויתרבח . תולוועו  םיימינפ  םיטקילפנוק  לש  הפישחו  הריקחבו  הילאוטקא  יחווידב  וטיעמהו  הלאב ,) אצויכו  לארשי ' תמוקת  '
, השעמל םיאנותיעה . ןיב  סומלופ  וא  תקולחמ  ללכ  ךרדב  וררוע  אל  ךותיהה , רוכ  תוינידמו  היילע  תטילק  ץראב , ירבעה  בושייה  תבחרה  ומכ  תויגולואידיאו ,

םלזור ךרוע ה'ג' ןורגא ,)  ) יקסנורגא ןושרג  ירבדל  הפוקת . התואב  ןובשחב  האב  אל  טעמכ  ןוטלשה  תודסומ  לע  שממ  לש  תיטילופו  תיתרבח  תרוקיב 
םייוליג  ' תונותיעב ועיפוהש  תרוקיב  ירבדב  ואר  דחאכ  םינותיעה  יכרועו  םיגיהנמה  םילשורי , תייריע  שאר  םימילו  דע 1950 ) טסופ ' ןייתשלפ  ' )' טסופ

'. רוביצה תא  ןברדל  םוקמב  תוקרפתהל , די  תטשוה  דיאל , החמש  לש  םיקיזמ 

םיגירחכ דחוימ  ןותיעו  םויה  ראוד 
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ןובוהצה היה  םויה ' ראוד  םירבוסה ש' שי  . וכרוע םג  היהש  "י  בא ןב  רמתיא  תנשב 1919  דסייש  םויה ,' ראוד   ' ןותיעה היה  תונותיעה  ףונב  םיוסמ  גירח 
, הרושמב וב , ויהו  הפוקתה ) יחנומב   ) תוינויצסנסו תולודג  תורתוכ  םיתעל  וססונתה  ןושארה  ודומע  לע  ןכש  ץראב , תירבעה  תונותיעה  תודלותב  ןושארה 

םג םיכודישו , הירטוזא  ירודמ  ןכו  השארב ,) דמעש  ןיקשיסוא  םחנמבו  תינויצה  הלהנהב  המרוח  תמחלמ  להינ  ןותיעה   ) בושייה ישאר  לע  םיריקחת  םג 
ןושארה ירבעה  ןותיעה  היה  םויה ' ראוד  קפס ש' ןיא  ךא  ןותיעה , רואיתל  םזגומ  ילוא  ןובוהצ '  ' ינרדומה גשומה  הלקה . תיתפרצה  תונותיעה  תארשהב  םה 

חתפתהל הלחהש  תידיליה  רובידה  תפשל  רתוי  הבורק  רתוי , תיממע  הפשב  םיעוריא  לע  חוויד  אוה  עבצ .'  ' תונכל םויה  לבוקמש  המ  ויתובתכל  ףיסוהש 
םיעוריאה . לש  ישונאה  ןפל  םירושקה  םיטרפ  ףיסוהו  תובשומב ,

, רבואז רדנסכלא  היה  ולש  ךרועהו  "ל  ומהש דחוימ ,' ןותיע  ( ' הפוקתה יגשומב  ' ) ןובוהצ ה' ב-1937 )  ) ץצ ומוקמבו  עיפוהל ב-1936  לדח  םויה ' ראוד  '
השא ןמלא , ןולמ  לעבב  השעמ  : ' ןוגכ  ) תוינוגסס תורתוכ  תועצמאב  תובתכ  טילבהו  םילק  תוליכרו  עשפ  ירופיס  בלישש  הז , ןותיע  םג  הירגנוהמ . הלוע 

(. דע 1952 םינוש  םילוגלגב  עיפוה  אוה  השעמל   ) דבלב תורופס  םינש  ךיראה  רוחש )' בלכו  השורג 

יזכרמ ןומויכ  רבד 
ותצופת התלע  םינש  רשע  ךותבו  דסונ ב-1925  אוה  לארשי . ץראב  םירבעה  םידבועה  תורדתסה  ןואטיב  רבד ,'  ' היה בושייה  תפוקתב  יזכרמה  ןומויה 

לש הרפוש  השעמל  היה  בושייה , תפוקתב  רתויב  םיעיפשמה  םישיאה  דחא  היה  ןוסלנצכ  לרב  וכרועש  ןותיעה , תונויליג . מ-2,500 ל-18,000-17,000 
לש םלרוג  לע  לארשי , ץראב  ירבעה  בושייל  ועגנש  םלועבו  ץראב  םיינידמו  םייטילופ  םיניינע  לע  תובתכו  םיחוויד  םסרפל  הבריה  אוה  בושייה . תגהנה 

, תינרדומה תונותיעה  תנוכתמב  ורקיעב  בצוע  אוה  "ל . וחבו ץראב  םילעופ  יקבאמו  תויודגאתה  םינוגרא , לעו  הפוריא , חרזמב  רקיעב  תוצופתב , םידוהיה 
, ץוחמו תיבמ  םיבירי  תפיקתב  תינויצה , העונתלו  "י  אפמל תרוויע  טעמכ  תונמאנב  האטבתהש  ולש  תקהבומה  תוידדצ  - דחב הנממ  הנוש  היה  ךא 
בצוח םואנ  דחאכ  ינושלה  ןנונגסבו  ןנכותב  תוריכזמה  תובתכ  תחא  אל  ומסרופ  ןותיעב  העד . תעבהל  חוויד  ןיב  רתסומ  יתלבו  חיכש  תולובג  שוטשטבו 

תורדתסה . ןקסע  לש  תובהל 

, םיבתוכל ךרועה  ןיב  םיימינפ  םיכוסכס  תחא  אל  המרגש  תיתגלפמה ,'  ' המגמל החותפה '  ' המגמה ןיב  תדמתמ  תודדומתה  השעמל  המייקתה  רבד ' ב'
לגדב האנתה  םנמא  ןותיעה  תוחפ . ידדצ  - דחו סיוגמ  השענ  ןותיעה  לש  ונכותו  תיתגלפמה  המגמה  התחפ  ןכ  התמצועמ  "י  אפמ הדביאש  לככו 

אל ויארוקו  ויבתוכש  םושמ  ידמל , ינגרוב  יפוא  לעב  השעמל  היה  ךא  םילעופ , יקבאמו  תויתרבח  תויגוסב  סמלפתהלו  ףסלפתהל  הבריהו  סומזילאיצוסה ' '
תומוסרפל ןותיעב  שדקוהש  בחרנה  םוקמב  ראשה , ןיב  יוטיב , ידיל  האב  ותוינגרוב ' . ' ינוניבה דמעמה  ישנא  אלא  הלימה  לש  ליגרה  ןבומב  םילעופ  ויה 

, תואצרה תוגצה , ההובג : תוברת  לש  תוריצי  לש  םוסרפלו  הריקסל  ןכו  ץראה , יבחרב  םישרגמו  תוריד  תריכמל  תועצה  הז  ללכבו  תוירחסמ , תועדומלו 
ןב יתורפס  ףסומ  רואל  איצוה  ףא  רבד ' . ' םירחאו חמצ  המלש  ץש , יבצ  ץיבוניבר , בקעי  שרב , רשא  םיבר : םירפוס  ונמנ  רבד '  ' יבתוכ ןיב  וכו .' םירפס 

. ןותיעה ףוגב  עלבנ  ךכ  רחאו  דרפנב  ףסומה  עיפוה  דע 1940  גח . יברעבו  תבש  ברע  לכב  עיפוהש  םידומע  העברא 

לארשי ץראב  תינרדומה  תונותיעה  תעפוה 
(1936  ) ןקוש ןמלזל  הרבע  ץראה '  ' ןותיע לע  תולעבהש  ירחא  םישולשה , תונש  עצמאב  ץראב  תרושקתה  הדשב  ללוחתה  ןושאר  תועמשמ  - בר יוניש 

, ינויצ - יתדה הנחמה  ןותיע  הפצה ,' (. ' 1943 ' ) רמשמ לע  ו' ( 1939 ' ) תונורחא תועידי  (, ' 1938 ' ) הֹפצה : ' תירבעב םישדח  םייזכרמ  םינומוי  השולש  ודסונו 
בושייה תגהנה  לע  ותעפשה  ךא  תיתד , הביטקפסרפמ  תינויצ  - םינפ תרוקיב  תוחתפתהלו  ץראב  תימואל  - תיתדה תוברתה  תווהתהל  בושח  ףונמ  היה 

. הטעמ התיה  ץראב  ינויצה  רוביצה  בור  לעו 

רמשמה לע 
' יצראה ץוביקה  ', ' ריעצה רמושה   ' תעונת תובשייתהב : יסקודותרואה '  ' יטסילאיצוסה גלפה  לש  ורפוש  היה  רמשמ )'  ' הליחת ארקנש  ' ) רמשמה לע  '
שמישו "ם  פמ לש  הנואטיב  היה  ןורחאה  ומוי  דעו  וימי  תישארמו  תיטילופהו , תיגולואידיאה  ותמגמ  תא  םלועמ  םילעה  אל  ןותיעה  תיטסילאיצוסה .' הגילה  ו'

. היברוקמלו הגלפמה  ירבחל  המב 

ץראה
ןושארה ולוגלגב  ץראה .' תושדח   ' םשה תחת  הנושארל ב-1919  רואל  אצי  תינויצה , העונתב  יביסרגורפה  ףגאל  ברוקמ  היהש  יולת  יתלב  ןותיע  ץראה ,' '

םויס רחאל  תיברעבו . תילגנאב  ריהקב  יטירבה  שוביכה  אבצ  הטמ  םסריפש  ץראהמ ,' תושדח  , ' יעובשה תושדחה  ןולע  לש  תירבע  הרודהמ  ןותיעה  היה 
השמ לש  ויונימל  דע  הבר  תורידתב  ופלחוה  ןותיעה  יכרוע  ןומויכ . ואיצוהל  טילחהו  םילשוריל  ריהקמ  ןועובשה  תא  גרבדלוג  ביל  קחצי  ריבעה  המחלמה 
םג ןוסקילג  ץראה .'  ' םשה תחת  רבד  לכל  ימוי  ןותיעכ  עיפוהו  דסמתה  אוה  ביבא ב-1923  לתל  ןותיעה  רבעמ  ירחא  ישארה ב-1922 . וכרועל  ןוסקילג 

ילרביל . - ינויצ וק  ןותיעה  אטיב  וטיברש  תחתו  םייללכה ' םינויצה  תודחאתה   ' שאר בשויכ  המ  ןמז  ןהיכ 

םושרג לש  ותכירעב  ונבל . ןותיעה  תכירע  תא  ריבעה  ןכל ) םדוק  דוע  םיסרוגה  שיו   ) ןוסקילג ב-1939 לש  ותומ  רחאלו  ןקוש , ןמלזל  ןותיעה  רכמנ  ב-1936 
דרשש הדבועה  תילגנאה . תונותיעה  חורב  תודמע  תעבהלו  םיחוכיוול  המבו  ןמיהמ  עדימ  רוקמ  ץראב -  ןושארה  ינרדומה  ןותיעל  ץראה '  ' היה ןקוש 

התומד בוציעב  בושח  דיקפת  ןותיעל  ונקה  ץמיאש  תיסחיה  תוחיתפהו  הרצק , הפוקת  רחאל  ורגסנש  םיבר  םייאמצע  םינותיעכ  אלש  הכורא , הכ  הפוקת 
הלוכ . תילארשיה  תונותיעה  לש  הנונגסו 

תוינידמ ידסממה -  וקה  םע  דחא  הנקב  ויתודמע  ולע  דימת  אלו  הנידמה , םוקו  בושייה  תפוקתב  םיירבעה  םינומויה  לכמ  תוחפ  סיוגמ  היה  ץראה ' '

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הזה . םויה  םצע  דע  ותוא  תנייפאמה 

דגנכש לקשמ  ץראה '  ' היה תיטסילטיפק ,)  ) תילרביל התיה  תוברתו  הלכלכ  ימוחתב  ותוא  התחנהש  םלועה  תפקשהו  תיטרפ  תולעבב  היהש  רחאמ 
הלכלכבו . קשמב  תורושקה  תויגוסב  רקיעב  ותונשרפבו , ויחווידב  רתוי  יאמצע  וק  חתיפו  תיטסילאיצוסה  תיתגלפמה  תונותיעל 

אל ןוירוג  ןב  טעמכ . הריפכ  השעמל  הבשחנ  תאזכ  תרוקיבש  הפוקתב  תקפואמ , ךרדב  םנמא  םינוש , םיאשונב  ןוירוג  ןב  דוד  תא  רקבל  ססיה  אל  ןותיעה 
ןותיעה לש  םיריכבה  ויבתוכמ  המכ  לש  םתדמע  וירמאממו . ויתובתכמ  עפשוהו  ןותיעה  תא  ךירעה  הגלפמל  וירבחמ  םיברכ  ךא  תרוקיבה , תא  בהא 

' ץראה  ' בשחנ םלועמו  זאמ  םיבר , תעדל  הלשממ . ירשו  תסנכ  ירבח  לש  םתדמעמ  רתוי  ףא  םיתעלו  תוחפ  אל  תוינידמה , בוציע  לע  םעפ  אל  העיפשה 
הימדקא תונמא , טפשמ , הלכלכ , ימוחתב  תויחרזא ' תוילארשיה ה' תוטילאל  חיש  תמב  ראשה  ןיב  אוהש  ןותיע  תילארשיה , תונותיעה  לש  תוכיאה  ןמסל 

. םמלוע תפקשה  בוציעל  בושח  ילכו  וכו ,'

תונורחא תועידי 
םוחנ היה  ולש  ןושארה  םילעבה  רקוב . ןותיעכ  ףוסבלו  ןורהצכ  ךכ  רחא  ברע , ןותיעכ  הליחת  ץפוה  דסונש ב-1939 , תונורחא ,' תועידי   ' יולת יתלבה  ןומויה 

- יממע יברעמ  ןותיע  לש  תנוכתמ  יפ  לע  ותוא  בציע  רשא  ישארה , ךרועל  ךבילרק  לאירזע  תא  הנימ  סזומ  סזומ . הדוהיל  הנש  רובעכ  ותוא  רכמש  בורמוק ,
תיתגלפמה . תונותיעה  תעיקש  תא  רשיבו  היינשה  םלועה  תמחלמ  ימיב  רבכ  הצופת  - בר היה  ןותיעה  ירלופופ .

תונשמ תונורחא ,' תועידי   ' לש ותויהל  דע  םישרמ , תוששואתהו  םוקיש  ךילהתב  סזומ  חתפ  בירעמ ,'  ' תא דסייש  ךבילרק , לש  שטופ ' רחאל ה' ב-1948 ,
ויה הז  ךילהתב  תויזכרמה  תויומדה  הייסולכואה .) לדוגל  סחיב  תימלוע  איש  תצופת  ןותיעל   ) םירחתמ אלל  הנידמב , רתויב  ץופנה  ןותיעל  ךליאו , םיעבשה 

ירלופופה . ןותיעה  לש  לודגה  טקטיכראל  בשחנש  ימ  יקסבוקדוי , בדו  ךבילרק , םוקמב  ךרועל  הנומש  םולבנזור , לצרה  הדוהי , לש  ונב  סזומ , חנ 

ישנאל הגרדהב  םמוקמ  תא  וניפ  םינקסעהו  םירפוסה  תילארשי . ץראה  תונותיעה  םלועב  תוחתפתה  םיעבראה  תונשב  הלח  תיעוצקמ  הניחבמ 
יברעמה . לדומה  יפל  תישפוח  תונותיע  חותיפב  דועיי  ואר  רשא  עוצקמ ,

. רתוי רישעו  יח  השענ  תויושחרתהה  רואיתו  תינכשנ ,'  ' רתוי תצק  התשענ  הקיטסיצילבופה  ןכותה . רושימב  םג  הפוקת  התואב  ללוחתה  ירעזמ  יוניש 
. בושייה תודסומב  םיעלקה  ירוחאמ  שחרתמה  לע  תועידי  םינותיעב  עיפוהל  ולחה  םג  הנושארל 

בירעמ
לאירזע יתמזירכה  ךרועה  לש  ותגהנהב  תונורחא ,' תועידי   ' לש ריכבה  תווצה  בירעמ .'  ' ןותיעה לש  ודוסיי  היה  תילארשיה  תונותיעב  בושח  ךרד  ןויצ 

ןותיעה ארקנ  הליחת  הנידמב . עיפשמהו  ץופנה  ןותיעל  היה  רצק  ןמז  ךותבש  שדח , ברע  ןותיע  םיקהו  עיתפמב  ראורבפב 1948  שרפ ב-14  ךבילרק ,
בירעמ .'  ' ראשנו תרתוכהמ  תועידי '  ' הלימה הטמשוה  סזומ  תחפשמ  לש  העיבת  תובקעבו  בירעמ ' תועידי  '

דוסיי ץראב . תונותיעה  תוחתפתהל  בושח  זרז  תואבה  םינשב  התיהש  םילודגה , םינותיעה  ינש  ןיב  המרוח  תמחלמל  החיתפה  תוא  היה  עוריאה 
תורחת רצי  תיתגלפמ ; יתלבה  תיחרזאה , תונותיעה  יאצמ  תא  ביחרה  אוה  םימוחת : רפסמב  המידק  תילארשיה  תונותיעה  תמר  תא  ץיפקה  בירעמ ' '

( םיאנותיעה ידיב  התיה  ןותיעה  לע  תולעבה  תיצחמ   ) תולעב לש  שדח  סופד  דילוה  תיאנותיעה ; המרה  תא  התלעהש  תונורחא ,' תועידי  תיתועמשמ ל'
ןמז רחאל  תיברעמה . תונותיעל  רתוי  בורקו  רבעבמ  ררחושמ  רתוי  תצק  שדח , הכירעו  הביתכ  ןונגס  חתיפו  תכרעמה ; לש  הימונוטואה  תא  ביחרה  ךכבו 

. הזה ןונגסה  תא  תונורחא ' תועידי   ' םג ץמיא  המ 

עמשמ יתרת  תסיוגמ , תונותיע 
הנומשו לוח  ימיב  העברא  היה  ןותיע  לכב  עצוממה  םידומעה  רפסמ  תונויליג . ףלא  ץראב 170-150  תימוי  םינותיעה  תצופת  התיה  הנידמה  תמקה  ברע 

םינותיעהמ תצקמ  םישדח . םילוע  ידי  לע  דסונ  םהמ  קלחש  תורז , תופשב  םינותעה  תצופתב  היילעל  המרג  תינומהה  היילעה  םיגחו . תותבש  יברעב 
םייולת . יתלבכ  םמצע  ורידגה  םתצקמו  תיטילופו  תיתגלפמ  היצטניירוא  ילעב  ויה  תיזעולב 

ומרתו ברקה  הדשמ  תונורכיזו  םיישיא  םימשר  םהירפסבו , םהיתובתכב  םייאבצה , םיבתכהמ  םיבר  ומסריפ  המויס , רחאל  דחוימבו  המחלמה , ךלהמב 
םימחול לש  הברקהו  הרובג  תולילעב  ודקמתה  םיבתוכה  בור  ברקה .' תשרומ   ' םשל התכזש  הבושח  תיטוירטפ  תרוסמ  לש  התוחתפתהל  ךכב 

סבומה ביואה  םלישש  ריחמב  ןודל  וטיעמה  םה  המחלמה . לש  יאורה  אלהו  יתמוארטה  ןפה  תא  ראתלמ  בור  יפ  לע  וענמנו  "ל  הצ תודיחיב 
סנוא ישעמ  תוקירע , המחלמה : ךלהמב  םשו  הפ  ועצובש  תודיחי  לשו  םידדוב  לש  תוריבעו  םיעשפל  עגונה  לכב  םימ  םהיפ  ואלימו  םיאניתשלפה ,) )

 - םייזיפטמ םידממ  ןוחצינל  ווישו  הימחול , תאו  הנידמה  תא  טהלב  ללהלו  סלקל  הפוקת , התואב  לבוקמכ  ובריה , םה  דועו . הדש  יטפשמ  תובינג , הזיבו ,
תילוג . לע  דוד  ןוחצינ 

תונותיעה לש  התוחתפיהבו  התוחתפתהב  קלח  המחלמל  היה  תואיצמה , תנומת  תא  םיארוקל  ונניסש  םייטוירטפה  םירטליפ ' ' הו סיוגמה  וקה  ףרח 
םוקמ סופתל  םתונכל , זא  לבוקמ  היהש  יפכ  הריעצה ' תרמשמה  , ' םיבתוכ לש  שדח  רודל  הרשפיאו  םיאנותיעה  לגס  תרעצהל  האיבה  איה  ץראב .

, ירנבא ירוא  ץומא , ןב  ןד  זומת , ןימינב  ץיבנוד ,' ןתנ  ימלת , םחנמ  תבט , יתבש  ןוליא , סומע  הריעצה -  םמלוע  תסיפת  תא  אטבלו  יאנותיעה  דסממב 
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אל םיריעצה  םיבתכלו  םירגובמ  םיאנותיע  ידיב  ובורב  ןותנ  תואנותיעה  עוצקמ  היה  המחלמה  דע  השעמל , םירחאו . רמז  הנח  ןורבע , זעוב  רבצ , ןועמש 
שאה תליבט  תא  תואמצעה  תמחלמב  ורבע  תונותיעה  יחרפמ  םיבר  הטמו . ינבכ 40  םיאנותיע  םישולשכ  קר  ויה  ב-1948  לגר . תסירד  וב  התיה 

. תונותיעה םלועל  הסינכ  סיטרכ  םהל  התנקהש  הדש , יבתככו  םילייחכ  םהלש  הנושארה 

תונותיעהו ןוירוג  ןב 
, ידמל תגיוסמ  תיתגלפמ , יתלבה  תונותיעל  רקיעב  הבותכה , תונותיעל  יטילופה  דסממה  לש  תיללכה  ותשיג  התיה  הנידמה  תמקהל  תונושארה  םינשב 

היינשה תוילעה  ישנא  לש  יתוברתה  עקרב  הארנה  לככ  היה  וז  השיג  לש  הרוקמ  דסממה . לש  ורפוש  ללכ  ךרדב  התיה  תונותיעהש  יפ  לע  ףא 
היכרגילואה לש  הששחבו  יתולגה , שטנעמ ' - טפול זובה ל' ידירשב  תישפוח ,) תונותיעב  םינש  ןתואב  ונייטצה  אל  הפוריא  חרזמ  תוצרא   ) תישילשהו

הדמעמ . רוערעמ  תיקיני  " אפמה

תובירמו המע  םירבשמ  תופוצר  ויה  ותנוהכ  תונש  לכש  ןוירוג , ןב  דוד  הלשממה  שאר  ביתכה  תונותיעל  תלזלזמ  םיתעלו  תניוע  דע  תינדשחה  השיגה  תא 
השעמל הכימנמ  רוביצו , העשה  תא  תפקשמ  הניא  תונותיעה ] : '] ונמויב ןוירוג  ןב  םשר  חור  ישנאו  םירפוס  םע  סרמב 1949  השיגפ  רחאל  הניבל . וניב 

םידוגינה .' תחפנמו  תיאורהה  ותומד  תא  תפלסמ  רודה , תמוק  תא 

תרוקיב ריבעהל  הנממ  הענמו  םייטרקומדה  הישוח  תא  תחא  אל  תילארשיה  תונותיעה  לש  תימואלה  הקיזה  התהקה  םישישהו  םישימחה  תונשב 
. ןוירוג ןב  דוד  ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שאר  לעו  הלשממה  תולועפ  לע  תבקונ 

תיתרוקיבה תונותיעה  יצולח 
םיטלובה תינויצה : תוברתה  לש  יזכרמה  םרזה  לע  תינויערה  הפקתמה  לש  םינושארה  שרחה ' ינכוס   ' תונותיעה תריזב  עיפוהל  ולחה  םישימחה  תונשב 

םה ירנבא , ירוא  טעמל  בירעמ ." ןושיק ב" םירפאו  ץומא  ןב  ןד  תונורחא ," תועידי  ןניק ב" סומע  הזה ," םלועב   " ירנבא ירוא  ויה  םהבש  םיעיפשמהו 
. תרוקיבה אשומב  תחטומה  תילולימה  הטבחה  תמצוע  תא  םיבר  םירקמב  דפרמה  רומוהה , תוסחב  וננתסה ' '

' תושו יזוע   ' רוטהו ןניק  סומע 
ןיינב לעופ  הדובעה , דודג  אצוי  היה  ויבא  תיטסילאיצוס . םלוע  תפקשה  ילעב  םינוליח  םירוהל  ביבא  לת  םורדב  דלונ ב-1927  ןיול ) רבעשל   ) ןניק סומע 

רמושה תעונתבו  הפוקת , התואב  םילעופה  תגלפמ  לש  ןוטיא ' ה' םידבועה , ידליל  ךוניחה  תיבב  ךנחתה  ןניק  הנואתב . עצפנש  רחאל  דיקפ  השענש 
לעופכ דובעל  לחהו  תיעיבשה  םויס  ירחא  םידומילה  תא  בזע  אוה  תינענכה . הרותה  לש  המסקב  הבשנו  שוטר  ןתנוי  ררושמב  שגפ  ב-1946  ריעצה .

םילייח תונייפאמה  הבזכאו  תונקיר  שח  ירנבא , ומכ  ןניק , עצפנו . רורחשה , תמחלמב  םחל  "ל , הצל סייגתה  "י , חלב הרצק  הפוקת  רחאל  היישעת .
האר אוהש  המ  ןיבו  ותכינח , התיה  וילעש  תינוליח , תפומ  תנידמ  לש  יפוטואה  ןוזחה  ןיב  לדגו  ךלוהה  רעפב  שח  והומכו  הכרעמה , הדשמ  םיבשה 

יוליגהו הז  אל  הזש  יתיליג  . ' הרופאה תימוימויה  תואיצמה  ןיבו  היגיהנמו  הגלפמה  ינקסע  לש  תויגיגח ' םהיתואמסיס ה' ןיב  רעפב  םגו  תויתולגל , הרזחכ 
ןודיע ורבעש  הלאה , תושוחתה  םויה .' דע  הרמגנ  אלש  האנש  לש  םוצע  ןעטמ  םע  יתררחתשה  . ' רנ ןב  קחצי  רפוסל  ןויאירב  םימיל  רפיס  קזח ,' ילע  לעפ 

תושו .' יזוע   ' םשב תורוש  םירשע  - רשע ןב  ימוי  יריטאס  רוטב  ןקרופ  ןניק  לצא  ואצמ  םהב , ןחינש  רידנה  תיתרבחה  הנחבההו  הביתכה  ןורשיכ  תוכזב 

ןונגסב העשה  תוערואמ  לע  ביגמה  ידסממ , - יטנא יריטאס , רוט  בותכל  היה  ןויערה  זומת . ןימינב  יאנותיעהו  רפוסה  לש  ותאצמה  ירפ  היה  תושו ' יזוע  '
לחה רבמטפסב 1949  רעונה . תועונת  יניקבו  "ח  מלפה תונחמב  הפוקת  התואב  חמצש  ירגודו -  ישעמ  בבוש , ירבצה -  הבישחהו  תואטבתהה 

ורמאמב ולש  רוטה  תא  זומת  ןייפיא  םימיל  ץראה .'  ' לש ברעה  ףסומ  םוי ,' - םוי  ' לש ינשה  דומעה  לש  ותיתחתב  ספדנש  יזוע ,' לש  ותעד   ' רוטה םסרפתמ 
םג לבא  המוא , םושו  היירב  םוש  אנוש  ונניא  אוה  רשפתמ . יתלב  םג  לבא  יסרא , יתלב  ינחלס , רומוהב  הווקמ -  ינאש  יפכ  ןחינ -  יזוע  ': ' יזוע תודלות  הלא  '

זומת לש  ירגוד  - ירבצה ונונגס  לשב  םיבר  לע  בבחתה  רוטה  קיודמ .' לבא  ספסוחמ  ורוביד  הקיר ; הצילממ  יקנ  אוה  םיזולנ . םישעמל  חולסל  ןכומ  וניא 
זומת ינויצה . רסומבו  ןושלה  רהוטב  העיגפ  תואטבתה  לש  הז  גוסב  וארש  םידגנתמ  ול  ויה  ךא  תונותיעה . ףונב  םיגירח  זא  ויהש  גנלסב , שומישה  לשבו 

" ץראה  " דסומ וליאו  םיילגרו  םיידי  הביק , שאר , ףוג ; לכל  ומכ  םירבא  ול  שי  דסומ  לכ  ': ' רמשמה לע  רימש ב' השמ  בתכש  םירבדה  תא  ורמאמב  טטצמ 
יזוע .'... אלא  וניא  הז  רבאו  ותמהוז ; תא  שירפמ  אוה  ותועצמאבש  ףסונ -  רבא  םג  ול  שי 

, ומצע זומת  הדוהש  יפכ  התיה , יזוע '  ' לע ןניק  לש  ותעפשה  ףוס 1952 . דע  וב  בתכש  ןניק , סומע  לש  וידיל  רסמנ  רוטהו  "ל  וחל זומת  אצי  לירפאב 1950 
תירבעב בותכל  חילצה  ןניק  תירבעה . תונותיעב  ןושארה  ףילצמה  יריטאסה  רוטל  יזוע '  ' היה וסומלוק  תחתו  הפשה  תא  ללכיש  אוה  תקהבומו .' הקזח  '

ינקסע תא  המרב . אשונ  אוה  םמש  תאש  םילאידיאב  הדיגבכ  האר  אוהש  המ  לע  יקיני  " אפמה דסממה  תא  וב  ףקתו  ארוקל  תיתודידי ' תרבודמ ו'
תומשב םג  יוטיב  ידיל  האבש  תיטסירוטקירקו , תינגעל  ךרדב  ןניק  ראית  םיעובצו , םיתחשומ  םייטתפכ , ויניעב  וספתנש  ההובגה , תודיקפהו  תוגלפמה 
אתרק ירוטנ  שיא  ןטקה  השיומ  ר ' קינמ , " פמה ינואג  רזעילא  יחרזמה , שיא  סומיניולק  ר ' דיקפה , םימ  רה  רמ  קיני , " אפמה לאימחרי  םהל : קינעהש 

ןניקל . תוחלוש  וללה  תויומדהש  ינוימד  בתכמכ  ובתכנ  םירוטה  ןמ  םיבר  יביסרגורפה . הקיה  רגייוושנוארב  םלהליו  ךירדירפו 

םתואב התיהש  תרוקיב  םיאניתשלפל -  הנידמה  לש  הסחי  תא  רקיבש  םינושארה  דחא  היה  םג  אוה  יתדה . דסממה  תא  ףוקתל  דחוימב  הבריה  ןניק 
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םדוק םלועב . שיש  טושפ  יכה  רבדה  הז  ריע  תונבל  : ' בתכ לירפאב 1950 , םסרופש ב-4  ריע ' תונבל  ךיא  , ' ןושארה רוטב  לשמל , ובאט . תניחבב  םימי 
דע שיחממ  הז  טפשמ  ריע .' םינוב  ךיא  בושחל  ליחתהל  רשפאו  הלמרב  וא  ופיב  םוקמ  הנפתמ  זאו  םיברעה  תא  םישרגמ  המחלמ , תושעל  ךירצ  לכ 

תרוקיבה . ןונגסבו  ןכותב  ונמז  תא  ןניק  םידקה  המכ 
 - ינד  ' תזחשומה המישרה  איה  הז  רוטב  ןניק  לש  תינצקועה  ותביתכל  תילארשיה , הריטאסהו  תואנותיעה  לש  םימיה  ירבדב  הקוקחה  תטלוב , המגוד 

םירבצה : רודב  רצי  אוהש  הסמעמהו  תויתולתה  ףויזה , ללגב  יאח , " מלפה תוינמה  ' רבחה סותאל  הנושארל  ןניק  געל  הבש  ורכזל ,' ןויצ 

ילב השענ  המ  הללוי , הללוי , רישלו : אתווצב  םידליה  לכ  םע  תבשל  בהא  הבוט  לש  ןגב  דמלשכ  יביטקלוקו . יתרבח  זילע , ינד  היה  ותודלי  רחשמ  דוע 
ילב השענ  המ  אירבח , אירבח , םירש : ויה  דחי  םלוכו  םתיא  בשייתמ  היה  הקספה  לכב  'ה . רבחה תא  בוהאל  ךישמה  התיכל א ' סנכנשכ  הדובע .

, לייטל דוקרל , רישל , דחי : םלוכ  םע  לכה  תושעל  דמלו  ידוסי  יביטקלוק  ךוניח  לביק  םש  םינש . תריש 20  הב  רעונה , תעונתל  סנכנ  התיכב ד ' הדובע .
וכו .' בותכל  רבדל , בושחל ,

ץחמ : יטפשמב  ןניק  םייס  המישרה  תא 

ףא שגפ  אלו  תובוחרב  דבל  בבותסה  אוה  ברעה  לכ  דבל . ראשנ  ינדו  'ה , רבחהמ דחא  לש  הנותחל  ריעל , ץוחמ  ועסנ  'ה  רבחה לכ  ןוסא : הרק  םעפ 
דבל . הז  תא  השע  דציכ  ספות  וניא  דחא  ףא  םויה  דעו  וז , הביסמ  ושפנב  די  חלש  אוה  ישפנ . ןואכידל  ול  םרג  הז  דחא .

יאנג . יוניכל  ולש , ורוד  ינבמ  המכ  םללכבו  םיבר , יניעב  היהו  םיטעמ  אל  םישנא  זיגרה  ןניק  לש  יזוע ' אופא ש' אלפיי  אל 

העבקש הנקתה  תובקעב  סקנפ , דוד  יבצ  יתדה  הרובחתה  רש  לש  ותיב  ןגל  הצצפ  ליטהש  דשחב  ןניק  לש  ורצעמ  םע  עיפוהל , רוטה  לדח  ב-1953 
ףחרל הפיסוה  וירקוח  םע  הלועפ  ףתיש  אלש  ןוויכ  ךא  יזוחמה , טפשמה  תיבב  הכוז  ןניק  קלדב . ךוסחל  ידכ  תבשב  תוינוכמה  תא  תיבשהל  הלשממה 
ותסנרפ תא  אצמ  אוהו  ץראה ' ןניק ב' לש  ותדובע  תא  ןקוש  םושרג  קיספה  טפשמה  תובקעב  יתרוקיב . רוט  לעבכ  ותימדתב  העגפש  דשח  תננע  וילעמ 

בוש היה  הצרא  ובוש  רחאל  םינש . עשתכ  ההש  םש  זירפל , ןוצרמ  הלגו  השרפה  ןמ  לכסותמו  עוגפ  שח  ןניק  יודב . םש  תחת  ןזרט '  ' תורבוח תביתכב 
היעבה תנבהב  רקיעב  תינויער , הניחבמ  ןהו  תקיודמו ) הרישע  ךא  תינכסח  הביתכ   ) ינושלה ונונגסב  ןה  ונמז , תא  םידקהש  יטננימוד  יאנותיעל 

. הרשפ תועצמאב  התריתפב  ךרוצהו  תיניתשלפה 

?' עמשנ המ   ' רוטהו ץומא  ןב  ןד 
תב םידומיל  תפוקתל  וירוה  ותוא  וחלש  ןב 13 , ותויהב  ב-1938 , רגייזמיליהת . היסומ )  ) השמ םשב  ןילופב  הנבור  ריעב  דלונ ב-1924  ץומא  ןב  ןד 

רחאו ינועש  השמל  ומש  תא  הניש  ןמש  ןבב  םידיחיה . ותחפשמלו  ותיבל  היה  יאלקחה  רעונה  רפכו  האושב  ופסנ  וירוה  ןמש . ןב  רעונה  רפכב  םייתנש 
תינייפוא התיהש  תיתוישיאו  תיתוברת  הזופרומטמ  לש  ךילהת  אטיב  םשה  יוניש  ץומא . ןבל  היימינפב , וכירדמ  היהש  סרפ , ןועמש  תעפשהב  ךכ ,

ןמש ןבמ  תינלופ . - תידוהיה ותוהזמו  וישרושמ  קתנתהו  רבצמ ' רבצ  רתוי   ' השענ ץומא  ןב  תוירבצה . תורגסמב  ועמטנו  הצרא  ועיגהש  םיריעצה  םירגהמל 
עקרק תווצ  שיאכ  תרישו  יטירבה  יצל  סייגתה  ןב 16 , ותויהב  ב-1942 , דבלב . רצק  ןמז  ההש  םש  ללהנ , בשומלו  הינגד ב ' ץוביקל  ץומא  ןב  רבע 

הילטיאב שכרלו  היילעל  דסומל  ףרטצה  רתוי  רחואמ  "ח . מלפה לש  תימיה  עורזה  "ם , ילפל ףרטצהו  קרע  םינש  שולש  רובעכ  "ל . וחבו ץראב  תונפסמב 
ץראל . קשנ  תחרבהב  קסע  םיעבראה  תונש  ףוסבו  תפרצבו ,

המישר ונותיעב  םסריפ  רשאכ  תונמדזה  ץומא  ןבל  ןתנש  ןושארה  היה  הזה ,)' םלועה   ' לש תמדקומה  הסרגה  ' ) ברעב עשת   ' ןותיעה ךרוע  ירסיק , ירוא 
םשב ונכותבו  ונונגסב  ינשדח  יריטאס  רוטב  הנושארל  ץומא  ןב  הנק  ישממה  ומוסרפ  תא  ךא  הנש . םירשע  ץומא  ןבל  ואלמ  םרטב  דוע  םייפגמ ,' , ' ולש
תא בירעמ .' רבחמה ל' םע  דדנ  ךכ  רחאו  ( 1953 ' ) עובשה רבד  הנושארל ב' םסרפתה  רוטה  םש . םוליעבו  םיבר  ןושאר  ףוגב  בתכנש  עמשנ ,' המ  '

תחיש  ' רוטה ןמו  ןניקו , זומת  לש  תושו '' יזוע  מ' תוביחס ,' ' הו םיטבזי  ' צה תוברת  תירבצ , - תיאח " מלפה תוברתה  ןמ  ץומא  ןב  לביק  ותביתכל  הארשהה 
דסממה ןובשח  לע  ץצולתהל  הבריה  ץומא  ןב  תושדחה . ילושב  םיעוריא  לע  ינוריא  רוט  היה  עמשנ ' המ  . ' "ל וחב ותויהב  וידיל  ןמדזהש  רקרוי ' וינ  ב' ריעה '

תעלוק : הרוצב  רוטה  תא  ןייפיא  ץומא , ןב  לע  היפרגויבה  רבחמ  רנקנד , ןונמא  ןושל . לע  לפונ  ןוצל  ימתכמב  ויארוק  תא  עשעשלו  תיטרקורויבה  תודיקפהו 

רודזורפ יבושייב  הלילב  םיברואה  םיננתסמה  לש  ענצה , ימי  לש  הררוצמהו  השקה  לארשי  לע  ילארשי  בתוכש  ומכ  אל  הלחתהה  ןמל  בתכנ  ולש  רודמה 
, ינקירמאש ומכ  ותביבס  לע  בתכ  אוה  הממשה . שוביכו  היילעה  תטילק  לש  המרדה  לש  ריעה , תובוחר  לע  המוחה  ןמ  םיפלוצה  םירנויגלה  לש  םילשורי ,

תינחלסו הלק  תעד  תוחידבב  בטיה , ןאכ  םיעקושמ  הישרושש  הקיתו  תלשושל  ןב  לש  תיב , לעב  לש  ןוחטיבב  קרוי : - וינ לע  בתוכ  ינימשה , רודה  לש  פסוו 
םיארוקהו תילמרונ , ץראב  םיליגר  םייח  ויה  עמשנ ' המ   ' לש םייניעב  לארשיב  םייחה  םלועל . תיזזתל  סנכיהל  ול  החינמ  הניא  תורוד  לש  הניטאפש  ימ  לש 

די גשיהב  םפאל , תחתמ  תשחורה  תורשפאה  ילוא  םה  ץומא  ןב  יפל  םייחה  םצעב  יכ  ושיגרה  תילמרונ  אל  טלחהב  ץראב  םיליגר  אל  דואמ  םייח  ויחש 
הבשחמה . לע  וגנעתהו  שממ ,

םיבזכה טוקלי 
אשינ תומכסומה . םע  תרשייתמ  הניאש  הריעצ  תונותיע  לש  רקיעב  ץראב , תיאנותיע  הביתכ  לש  םימותו  םירואל  ץומא  ןב  בשחנ  רוטה  תחלצה  תובקעב 

רודמ הדובעה ,' תודחא   ' לש יתורפסה  ןואטיבה  אשמ ,' הנושארל ב' עיפוה  יאמב 1953  ותביתכ . ימוחת  תא  ביחרהל  ץומא  ןב  לחה  ותחלצה  ילג  לע 
םייח  )' ןהירוביגש "ח  מלפה יווהמ  תוטודקנא  ןיעמ  םירצרצק , םירופיס  ויה  םיטבזי  ' צה רפח . םייח  "ח  מלפל ורבחו  ץומא  ןב  ובתכש  םיטבזי  לש צ' עובק 

. תוינוימד קפס  תויתימא  תויומד  קפס  םה  שיל )' ובא  לש  ויחא  ', ' בוצעה ןסינ  ', ' הקשיפ ', ' רפוע ', ' ינב ', ' ירו ג' ', ' לודגה ךומס  ו' ןטקה ' ךומס  ', ' דבע ', ' ןמשה
ןוצל '. ' ותשאו םלועה  לכ   ' תא סדנוק  ישעמב  רדסל ' , ' םיקינח " מלפה ומכ  םיחילצמו , תיתימה  תירבצה  תובבושבו  םוכחתב  םינייפאתמ  םיטבזי  ' צה ירוביג 

קלח ויה  םה  םג  ילגנאה  סנסנונהו  םיידוהיה  'ה  לשרה ירופיס  םייוודב , - םייברעה הדגאה  ירופיס  תארשהב  ובתכנש  תוילותיה , תואמזוגו  ןושל ' לע  לפונ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, ךכ ילארשיה . רומוהב  דואמ  ירלופופ  םימיל  השענש  ילארשיה , סנסנונה  תובא  השעמל  ויה  רפחו  ץומא  ןב  םיבזכה .' טוקלי   ' לש רומוהה  תבוכרתמ 
- יא םיננעה . ןיב  ףאה  םע  שרחו  קשמל  רזח  הב , - יצפחב טרופסה  סרוק  תא  רמג  רשאכש  ', ' תויחה ךלמ  רודגיבא ,  ' לע רפוסמ  םיטבזי  ' צה דחאב  לשמל ,

- יא םוי  יצחש  םילגרבו  םידיב  וכבתסה  ךכ  לכ  םה  םיעגר  המכ  ירחא  אשדה . לע  תוקבאתהל  דחא  םוי  ותוא  ןימזה  הלומש  דע  ותא . רבדל  היה  רשפא 
רטנולפה .' תא  ריתהל  היה  רשפא 

"ח. שת לש  רואלפיימה ' תלוצא   ' תאו םהה ' םימיה   ' תא רידאהל  אבש  יגלטסונ  יוטיב  אלא  הלימה , לש  לבוקמה  ןבומב  הריטאס  ויה  אל  םיטבזי  ' צה ירופיס 
רקוח לש  ותרדגהכ  םדאה ,' לככ  תוגהונ  ןניאש   ' תוימוקה תויומדבו  תרבודמ ) תירבע   ) הביתכה תפשב  אטבתהש  ינרתח  דוסי  םהב  היה  תאז , םע 

ףסומה יארוק  ברקב  רקיעב  םייבויח , םידהל  הכז  אשמ ' םוסרפה ב' םירתיהו .' םירוסיא  לש  םינגרוב  - ריעזה םיללכל  תופופכ  ןניא  ו' דקש , ןושרג  תורפסה 
תודלותב ךרד  ןויצו  רכמ  - ברל היה  רפסה  תימואל . הליהתל  ץומא  ןבו  רפח  וכז  םיבזכה ,' טוקלי   ' םיטבזי ' צה תפוסא  םוסרפ  םע  ךא ב-1956 , יתורפסה ,
. הלימה ןבומ  אולמב  תרושקת  רוביגל  היה  אוהו  קזחתה  עיפשמו  שדחתמ  שדחמה , רשכומ  יאנותיעכ  ץומא  ןב  לש  ודמעמ  תירבעה . תול  " ומה

ןושיק םירפא  לש  הריטאסה 
דלונ ןושיק -  םירפא  אוה  ןמפוה -  טנושיק  הקירפ )  ) ץנרפ ןושיק . םירפא  היה  ךשמתמו , קומע  היה  יתוברתהו  יאנותיעה  ומתוחש  םרזה , דגנ  יעיבר  רתוח 

ירחא ב-1949 , תונגרוב . ריעזה  ייח  לש  היצזירוטקירקב  ותוחמתהש  ןונש , ןקיריטאסכ  ותדלומ  ץראב  םסרפתה  ריעצ  ליגב  רבכ  הירגנוהב . ב-1924 
הריגהה לג  םע  ואבש  םישדחה  םילועה  יפלא  תואממ  דחא  הצרא , עיגה  לזמ , ץוצמקו  תוחקיפ  ןפוח  תרזעב  םיצאנה  תועתלממ  לצניהל  חילצהש 

ויה וירבחש  שרוחה , רפכ  ץוביקל  רבע  םשמ  הפיח . דיל  היילעה ' רעש   ' לודגה םילועה  הנחמ  התיה  ץראב  הנושארה  ותנחת  הנידמה . םוק  רחאל  לודגה 
הירגנוה . יאצוי 

'. הגימ הגיא   ' םשה תחת  ןכל  םדוק  הנש  תירגנוהב  רוא  הארש  ונייחל ,' דרויה  הלועה   ' ורפס יריאמה ) רודגיבא  םוגרתב   ) תירבעב םסרופ  תנשב 1952 
ורואיתכ ותועצמאבש ,' , ' יריטאס ןמור  אוה  רפסה  הליל . ךרועכ  ןושיק  דבע  םש  תירגנוהה , הפשב  ילארשי  ןותיע  טלקיוא ,' ןושיק ב' בתכש  תומישר  וב  וסנוכ 

ברעתהל השדחה  ץראב  יקסרקיפ  עסמ  ןיעמל  תיגרובסבאה - "  " המורא תלעב  תיפוריא  ץראמ  שדחה -  הלועה  אצוי  , ' ךרכב ןתנ  לש  עלוקה 
הרואכל .' םירז  םייח  תוחרוא  םע  דדומתהל  סונא  אוהשכ  היגהנמל , עדוותהל  היתוכילהב ,

ול עיצהו  ךבילרק  וילא  הנפ  ןושיק  לש  ןושארה  ורפס  םסרופש  הנשב  ךבילרק . לאירזע  בירעמ '  ' ךרוע היה  ןושיק  לש  םוצעה  ונורשיכב  ןיחבהש  ןושארה 
תדקונמ הביתכ  תנשכ  יבג  ירוחאמ  התיה  רבכ  זא  םנמא  : ' תירבעה תונותיעב  וכרד  תישאר  לע  ןושיק  רפיס  םימיל  בירעמ .' ימוי ב' יריטאס  רודמ  בותכל 

אל ןיידע  תע  התואבש  ףא  ירמגל .' תוקדצומ  דחפ  - תופקתהל ייעמב  המרג  לודגה  ןותיעה  לש  ועולל  םשמ  תינושחנה  הציפקה  ךא  רמוא "  " םילועה ןותיעב 
אידג ." דח   " םשב הדגאל , רצק  ןמז  ךותב  היהש  יריטאס  רודמ  בותכל  לחהו  רגתאל  ןושיק  הנענ  תרבודמה , תירבעה  הפשב  ירמגל  טלש 

הינוריאה תוכזב  םייתונמאה . ויגשיה  לשב  הנושארבו  שארב  לארשיב , תוברתהו  תואנותיעה  תודלותב  בושח  שודיח  היה  ןושיק  לש  יריטאסה  רוטה 
, תיגולופורתנא - וכיספה טבמה  תדוקנו  זאד , םיארוקל  התארנ  איהש  יפכמ  תוחפ  תמכחותמ  תואריהל  היושע  איה  ונימי  ןב  ארוקל  רשא  הקדה ,

רובעכו  ) תובר םינש  ךשמב  הנידמב  ירלופופה  בתוכל  ןושיק  היה  טרפב , םירגהמ  תוברתבו  ללכב  ישונאה  םויקב  םיינולמגה  םידדצה  תא  תפשוחה 
תוקסרומוהב תובככמה  אקניברא ,' ו' םייהטלוש ' ', ' רוטלטסניאה סקוטש   ' ומכ תויומד  הפוריאב .) םיחילצמה  םיטסינוטיילפהמ  דחאל  םג  םירושע  השולש 

, ומא תפש  התיה  אל  תירבעש  יפ  לע  ףא  לודג . ןשדח  ןושיק  היה  ינושל  - ינונגסה םוחתב  םג  ילארשיה . רומוהה  לש  רולקלופב  בושח  ךבדנ  ויה  תוינושיקה ,
ותביתכ םע  םיהוזמ  ויהש  םימזיגולואינ ,)  ) םיעיתפמ םיינושל  םיפוריצו  םילימ  איצמה  ףא  אוה  ול . םיידוחיי  ריבחתו  ןושל  רצק  ןמז  ךותב  שבגל  חילצה  אוה 

וזמג . םייח  ינתמיאה '  ' ןורטאיתה רקבמ  םש  לע  זומגל ,'  ' גשומה לשמל , ילארשיה . רומוהה  לע  םתוח  ועבטו 
אלא  ץראב , ןושלהו  הריטאסה  רומוהה , תוברתלו  תילארשיה  תונותיעב  הקסרומוהל  ותמורתב  הצמתמ  הניא  ןושיק  לש  ותובישח 

', םינויצ - טסופה  ' ינושארמ דחאל  דבעידב  בשחיהל  לוכי  ןושיק  ןמאנ , ילארשי  טוירטפו  קודא  ינויצ  ונדועו  היהש  ףא  תינויצה . תוברתה  יונישל  ותמורתב  םג 
, םינוכרעמ םירחא -  םימוחתב  ותריציב  םג  אלא  תיאנותיעה  ותריציב  קר  אל  תרכינ  תינרתחה  ותלועפ  גשומה . לש  יגולואידיאה  אלו  יגולויצוסה  ןבומב 

תלברוסמה .) תילארשיה  היטרקורויבב  קסועש  העיגה ' הליבח   ' הספוקה קחשמ  לשמל ,  ) םידלי יקחשמ  וליפאו  םיטרסו , תוזחמ 

תישארב לבוקמכ  אלו , דיחיה  לש  םויקה  תמחלמ  תא  סנ  לע  הלעה  אוה  תישאר , תינויצה . תוברתה  תחת  עדומב , חרכהב  אלו  ןיפיקעב  רתח , ןושיק 
אלו תינוריא , טבמ  תדוקנמ  םישדחה , םילועה  ייחב  רקיעב  לארשיב , םייחה  לש  םינטקה  םיכפב  דקמתה  אוה  ביטקלוקה . לש  םישימחה , תונש 

םינושה וייוליגב  ןושיק  לש  רומוהה  : ' ךכ לע  בתכ  ךרכב  ןתנ  תימוהת . תוניצרבו  סותפב  הפוקתה  התואב  קוסעל  ובריה  ןהבש  תולודגה  תוימויקה  תולאשב 
תא ףיפכהל  םוקמב  הביאכמ . תישיא  תודדומתה  לש  םינטק  תועבטמל  לארשי  תמוקת  לש  תובצעמה  םינשב  םילודגה  האיפופאה  תורטש  תא  טרופ 
ןיב רכזיהל  יואר  ןיגב , םחנמ  ומכ  ןושיק , '. ' היווהה זכרמב  דיחיה  תא  דימעמ  אוה  דיחיה , לש  ולבס  דמגתמ  ורואלש  ינויצה , הלואגה  סותימל  תואיצמה 

הפוקתב םמצע  לע  בושחל  םהל  רתומש  םילארשיה  תא  דמיל  אוה  . ' בגש םות  ןוירוטסיההו  יאנותיעה  םימיל  ריעה  תילארשיה ,' היטרקומדה  תובא 
ביטקלוקה .' יכרוצל  תטלחומ  תופיפכ  םהמ  שרד  רטשמהש 

תורפסה תונותיעה , לש  יזכרמה  םרזב  רייטצה  אוהש  יפכ  הנידמה , לש  ומצעב , חבתשמה  ידגאה , יאורהה  יומידה  ןיב  חתמה  תא  ףשח  ןושיק  תינש ,
יאורה - יטנאהו בולעה  רומאל : ילטעטש ' ' הו יניטנבלה , ינונטקה , ילאיצניבורפה , דצה  תא  ריאה  אוה  הבולעה . םיתעלו  הרופאה , תואיצמה  ןיבו  תונמאהו ,

ינא הייטנה ל' תומודקה , תועדה  גירחהו , רזה  יפלכ  תואשנתההו  לוזלזה  תינקפרמה , תופחדיהה  תלוזב , תובשחתהה  רסוח  תילארשיה . היווהבש 
- יטנא הארמ  ויארוק  ינפל  ודימעהו  ןושיק  לש  ויבתכב  יתרוקיב  ןפואב  הנושארל  ועיפוה  תוילארשיה , לש  רכיהה  ינמיס  ושענש  הלא , לכ  דוע - ' יספאו 

תוברתב ימצעה  געללו  ימצעה  קוחצל  תיתרבח  היצמיטיגל  ונתנש  םינושארה  םילארשיה  םירצויה  םיאנותיעה  דחא  היה  ןושיק  השעמל , תיגולותימ .
ןלהל .) ואר  תונויצה , לש  היצזיגולותימ  - הדב קוחצה  לש  ותובישח  לע   ) תילארשיה
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המצעל איהשכ  תובישח  - תבר התיה  שדח  הלוע  אוה  רקבמהש  הדבועהו  הקיתווה , תילארשי  ץראה  הטילאה  לש  חופנה  הזחב  הכיס  עקת  ןושיק 
, ץראב להנימה  ירדסב  םייקסטורגהו  םיידרוסבאה  םידדצה  תא  ורוטב  ףשח  אוה  ץראב . םישדחה  םילועה  לש  םנרק  תאלעהל  קפס  אלל  העייסו 

, תועיבצב םיעוגנ  ויהש  םיירנויצקטורפהו , םימשוגמה  םייתלשממה  היטרקורויבה  ינונגנמ  דגנכ  רקיעב  ויציח  תא  ןוויכו  ןטקה , חרזאה  ייח  תא  וררימש 
הרהויו . תותיחש 

תיינב ךילהתל  םרת  אוה  הז  ןבומב  ול . גועללו  ינוירוג  ןבה  רטשמה  תא  רקבל  זעהש  םייצראה  םינומויב  םינושארה  םיאנותיעה  דחא  השעמל  היה  ןושיק 
םינוטיילפה דחאב  הנידמב . יטילופה  ךפהמל  איבהו  םירושע  ינש  רובעכ  לישבהש  תויטרקורויבהו , תוינוגראה  היתוחולשו  "י  אפמ יפלכ  םזינוגטנאה 

רוחבל םיחרזאה  ברקב  ץראב  הרצונש  תיטרקומד  - יטנאה הינתהה  לע  בתוכ  אוה  םישימחה , תונש  תישארב  עיפוהש  ולש , רתויב  םיעשעשמה 
"י :" אפמ לש  ןירותסימה   " ןוטליפב בתכ  ךכ  בושו . בוש  "י  אפמב

: טבלתמו לאושו  רזוחו  ינא  לאושו  טבלתמ  ןמזמ  הנורתפל . תדרל  לגוסמ  וניא  שונא  חומש  תחא  תירותסמ  המולעת  ונצראב  שי  לבלובמ . ארונ  ינא 
, םינומהה יפב  הנולתה  תקסופ  הניא  םיפטושה  םייחב  יכ  שממ . רתסלפ  ןויגהה  תא  השוע  וז  העפות  "י '!? אפמ דעב  תאז  לכב  םיעיבצמ  עודמ  '
שיש ררבתמ , דימת  תויפלקה  תא  םיחתופשכו  םימולישו -  ענצו  םירותו  תורידא  תוליווחו  הנוב  ללוסו  היצקטורפ  שיו  יפודל  יפודמ  דעוצ  "י  אפמש

הדבוע ךא  ןמאיי  אל  אילפהל . םידי  תבחר  תיטונפיה  - תינומה - תיגולוכיספ העפשהל  םינותנ  ונלוכ  ונא  קפס , לכ  ילב  טלחהב ]...[ . ןבצעמ  בור  "י  אפמל
? םייללכ םיביסרגורפ ? "ם ? פמ עיבצא ? המ  דעב  רהרהלמ : קסופ  ינניא  יפלקה  לא  יתכלב  לארשי . ללכמ  הז  ןבומב  אצוי  ינניא  ימצע  ינא  םג  יכ  איה ,

ידי תא  טישומ  ינא  הצחמל , תומצענ  יניע  עיגרמו , םיענ  ןויפר  הפוטח , תופלעתה  ןיעמ  שיגרמ  ינא  םש , זאו , עירכהל -  לוכי  ינניא  ןורחאה  עגרה  דעו 
שקבא הירורעש . תאז  יכ  בשוח  ינא  "י . אפמ דעב  יתעבצה  רחואמ : רבכ  ךא  ינא , ררועתמ  דימ  ךכ  רחא  יפלקה . ךותל  תא ה'א ' לשלשמ  ינאו  םסקומכ 

םדעב ? ינא  עיבצמ  עודמ  וקמניו  ואוביש  "י  אפמ ישאר  דגנ  יאנת  - לע - וצ

דחא היה  תויטרקורויבה , ויתוחולשל  יקיני , " אפמה דסממה  לש  רקיעבו  יתלשממה  ןונגנמה  לש  תוינולמגהו  תותיחשה  לע  הגעלה  לש  הזה , ןפה 
תיריטאס הידמוק  ולש –  חילצמ  הרוכבה  הזחמב  לשמל , תיתונמאה . ותריציב  םג  אלא  ןושיק  לש  תיאנותיעה  הביתכב  קר  אל  םייזכרמה  םיביטומה 

המיבה .'  ' ןורטאיתב הגצוהש ב-1953  וינפל " ךלוה  ומש   " םשב

אל ךא  דסממה  תא  ףקת  םנמא  ןושיק  גייסלו : ריהבהל  בושח  המוצע . הדהאב  ולבקתהש  דסממה  לע  תוריטאס  תריצי  ןושיק : לש  ותלודג  אופא  התיה  וז 
תוריהז  ) ומלוע תפקשה  תא  ובציעש  םייפוריא  זכרמה  םידוקה  לשב  ןה  גהנ  ךכ  תובוטה ; ויתונווכ  לע  אל  םגו  ולש  תינוטלשה  תוימיטיגלה  לע  שממ  קלח 
ובשח דחאכ  דסממהו  םיפוצה  םיארוקהו , ידמל , הנותמ  התיה  ולש  תרוקיבה  השעמל , בהלנ . ינויצו  םח  ידוהי  ותויה  לשב  ןהו  טנמטייטסרדנאו ) הבר 

. ימצע געלו  ותוא )' וקפד   ' אלו יתוא ' וקפד   )' םייפרגויבוטוא תודוסי  הב  ויהש  םושמ  םג  הקיזמ  איה  ןיאש 

' הזה םלועה  ירנבא ו' ירוא 
הכרעמהמ ולטוהש  םיררחושמ  םילייח  ןייפאמה  לוכסת  דצל  יאנותיע , חיר  שוחו  יוטיב  ןורשיכ  תונדרמל , הייטנ  יתרבח , לוועל  תושיגר  תוטלבתה , רצי 

ןהכ םולשו  ירנבא  ירוא  ידי  לע  ינכפהמה ב-1950 , הזה " םלועה   " תמקהל םייזכרמה  םימרוגה  ןיב  ויה  םייחרזאה -  הרגשה  ייח  לש  סקמיילק  - יטנאל
םימיל : ריבסה  ירנבא  ירסיק .) ירואמ  השעמל  הנקנ  ןותיעה  )

תיצולחה תינוליחה , תילרבילה , תישפוחה , הנידמה  םוקמב  השדחה . הנידמב  םקש  רטשמה  לע  םעז  אלמ  יתייה  "ל ב-1949  הצ ידמ  תא  יתטשפשכ 
תוצראמ םילועה  יפלכ  תאשנתמ  יברעה , טועימל  ינעזג  סחי  תלעב  קפוא , - תרצ הנידמ  המק  תוחושב , ונתאמ  םיבר  ומלח  הילעש  םולשה , - תפדורו

תא ןהיניב  וקליח  "ל , וחמ ואבויש  תוקיתווה , תוגלפמה  הייח . לע  הבר  הדימב  שלח  יתדה  דסממה  ררועתמה . יברעה  םלועה  יפלכ  תניוע  חרזמה ,
לכ תא  למיסש  שיאה  זאד . ונתפשב  טישלוב '  ' לש םינממס  ומצעל  ץמיאו  םיידוחייה  וינממס  תא  דביא  ונתוואג , התיה  וילעש  אבצה , ללשכ . הנידמה 

ןיבמ דאמ  םיברל  ףתושמ  היה  תדקוממ , יתלבו  רתוי  המומע  הרוצב  הז , םעז  ייניעב . התיחשמו , הנידמה  לכירדא  ןוירוג , ןב  דוד  היה  תאזה  תוחתפתהה 
יוטיב . ילכ  םהל  קפסל  יתיצר  םידמה . תא  וטשפש  םייברקה  םילייחה 

.Nation-ו , Playboy, Village Voice ןוגכ דחאכ , םיירלופופו  םייתרוקיב  םיינקירמא  םיניזגממ  ירנבא  לביק  ובוציעלו  ןותיעה  הנבמל  הארשהה  תא 
עבק אוה  תחבושמ , דימת  אל  ותויעוצקמו  הדיחא  התיה  אל  ותמרש  יפ  לע  ףאו  לארשיב , ומשל ' יוארה   ' ןושארה דיאולבטה  השעמל  היה  הזה ' םלועה  '

םיירקיע . םימוחת  העבראב  הרכינ  ותונשדח  רודמ . רתויב  הלוכ  התוא  םידקהו  תילארשיה  תונותיעב  םיינכפהמ  םיסופד 

יפבש תירבעה  ןמ  ןיטולחל  תקתונמ  תנשוימ , תיצילמ , התיה  תיאנותיעה  תירבעה  : ' ןהכ םולש  ירבדל  תיאנותיעה . הפשה  םוחתב  היה  ןושארה  שודיחה 
םדא .' ינב  תפשב  ונבתכ  הזה " םלועה   " תא בוחרב . שיאה 

ירפ  ' ויה םלוכ  לבא  תונותיע , ימלצ  ויה  רבכ  םנמא  תכרעמ . ימוליצ  ץראב  ויה  אל  הזה ' םלועה   ' תעפוהל דע  םוליצה . םוחתב  היה  ינשה  שודיחה 
הרוחסה . תא  רוכמל  תכרעמל  תכרעממ  ורבעו  תויתרגש  תויווזמ  םיעוריא  ומליצש  חטשב ,) םיאמצע  ' ) םירסנאל

לש םייתודידי ' ' הו םיקפואמה  םיינולבשה , םימוליצהמ  דואמ  תונוש  םינפ  לכ  לעו  תוינויצסנסו  תויביטקובורפ  םיבר  םירקמב  ויה  ןותיעה  םסריפש  תונומתה 
תימויה . תונותיעה 

אלו םוימוי ' לש  ומורב  תושדח ש' לש  רמולכ  תירלופופה , תוברתה  םוחתב  תושדחל  םג  רוקיסה  יאשונ  תבחרה  היה  הזה ' םלועה   ' לש ישילשה  שודיחה 
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תוצרא ינובוהצ  חורב  הרבח , תושנ  םע  םיינפשוח  תונויארו  רעונ  ילילא  םיצוטס ,' , ' םיעוריא תוביסמ , לע  םיבחרנ  םיחוויד  ןותיעב  ומסרופ  םלוע .' לש  ומורב  '
תיניצר הריקח  ןיב  םיעלקה , ירוחאמ  השענה  רוקיסל  המבה  לע  השענה  רוקיס  ןיב  ינומהל , יטסיטילא  ןיב  ךומנל , הובג  ןיב  הגיזמה  םצע  ברעמה .

היה תילארשיה -  תונותיעה  לש  רכיהה  ינמיס  םימיל  ושענש  םיטנמלא  טרפה -  תענצב  העיגפל  רוביצה  תוריש  ןיבו  תודבוע , לש  היצקירבפו  תוליכרל 
ינויצסנס . - יתוליכר ירוחאהו  יתרוקיב  - יטילופ ימדקה  םירעשה : ינש  תטיש  ןותיעה -  ישודיחמ  דחאב  יוטיב  ידיל  אבו  םימי  םתואב  ינכפהמ 

תיטסימרופנוקהו תסיוגמה  היצטניירואה  ןמ  הגרחש  םינכתה , לש  תידסממ  - יטנאהו תיתרוקיבה  היצטניירואה  היה  םלוכמ , בושחהו  יעיברה , שודיחה 
, תונז ןימ , תונואת , עשפ , ילכלכ , לוצינ  ינוע , היתוקוצמבו : תילארשיה  היווהה  לש  תוחפ  םידדוצמה  םידדצב  דקמתה  הזה ' םלועה  . ' םינותיעה ראש  לש 

םג אוה  ביבא . לתב  ריאמ ' ןג  חצרו ב' סנוא  הרקמ  עשפ -  תריקח  לע  תמלוצמ  הבתכ  םסריפש  ןושארה  היה  ןותיעה  לשמל , הלאב . אצויכו  תויודבאתה 
הבתכ לש  התרתוכ  לשמל , ברע . תוצראמ  םילועה  תיילפאמ  ראשה  ןיב  עבנש  ץראב , ידמעמה  - יתדעה רעפה  לש  ותווהתה  תפישחב  ץולחה  היה 

תואממ ושרוג  םיקיתו  םילעופ  תונחמב . תונוונתהה  ןמ  טלמהל  ידכ  םידבע " קוש   " םירצוי םינמית  יפלא   ' התיה ןיעה  שארב  םילועה  הנחמב  הקסעש 
םידוהי '?" םיחאלפ  ונחנא ל" םיקוקז  םנמאה  הדובע . תומוקמ 

םייזכרמ םישיא  ףוקתלו  דסממה  ברקב  תויותיחש  רוקחל  ןוטלשה , ישנא  ייחב  לפאה  ןפה  תא  ףושחל  זעהש  ןושארה  ןותיעה  היה  םג  הזה ' םלועה  '
, הפיח ריעה  שאר  ישוח  אבא  לע  םינשב 1956-1955 )  ) תוינפקות תובתכ  תרדס  םוסרפ  היה  אישה  תרתסומ . יתלב  תויסראב  תילארשיה  הקיטילופב 

ןוירוג . ןב  לש  ונימי  די  סרפ  ןועמש  לעו  ןייד , השמ  "ל  כטמרה לע  ןאטסישוח ,'  ' םזקרסב הניכ  התואש 

אוה הכושח . הרוטטקידכ  סירתמ -  ןונגסבו  הטעמ  אל  הזרפהב  ןבומכ  תוינוחטיבהו -  תויטילופה  ויתוחולש  לע  ינוירוג  ןבה  רטשמה  תא  רייצ  הזה ' םלועה  '
. המחלמל התסההו  תיתדעה  הילפאה  דגנ  יטילופה , רורטה  דגנו  תותיחשה  דגנ  המחלמ  םימיל כ' ירנבא  רידגהש  המ  לש  תינחה  דוחכ  ומצע  לע  זירכה 

םיעשפנ .' שיב  יקסעו  םדמ  תובוקע  תואקתפרה  ךותל  הנידמה  תא  וררגו  ופליסו  ורקישש  םיאנידמ  דגנו  תויריע  לע  וטלתשהש  םירטסגנג  דגנ 

- ןונה ינמיסמ  התיה  יאנותיע , ובאטל  ובשחנ  זא  דעש  תולאשב  תינקדצו , הטוב  הרוצב  ללכ  ךרדב  םנמא  ץמואב , תעגל  הזה ' םלועה   ' לש ותזעה  םג 
"י אפמ לש  םינונגנמה  תוצירע  הנידמהמ , תדה  תדרפה  - יאו תיתדה  הייפכה  "ל , הצב םישנ  לש  הבוחה  תוריש  תוציחנ  לשמל , ולש . םזימרופנוק 
קר אל  דחוימב , הרימחמ  זא  התיהש  תיתלשממה , הרוזנצה  םע  תמעתהש  ןושארה  ןותיעה  היה  םג  אוה  םיברע . תומדא  תעקפהו  תורדתסההו ,
'. שיב קסעה  םסאק ו' רפכ  תוישרפ  וא  לוגירל , דשחב  רב  לארשי  לש  ורצעמ  םוסרפ  לשמל , הפקועל . הסינו  םייטילופ , םג  אלא  םיינוחטיב  םימעטמ 

הריכמה תינלאמש , - תינוי תיטילופ  םלוע  תפקשה  ומצע , ירנבא  ירוא  ידי  לע  רקיעב  ילארשי , תרושקת  ילכב  הנושארל  העבוהו , החתופ  םג  ןועובשב 
ותובישח לעו  םסאק  רפכ  תשרפ  לע  ' ) םולש תרומת  םיחטש   ' ןורקעבו יטילפ 1948 , תייעב  תא  רותפל  לארשיל  שיש  תוביוחמב  תיניתשלפה , תוימואלב 

תיטפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  תינויה  הסיפתה  תוחתפתהל  ירנבא  לש 

םג איה  תעב  הב  לבא  יביבא . לתה  רקיעבו  ינוריעה , ריעצה  רודה  ברקב  רקיעב  בר , ןיינע  הררוע  הזה ' םלועה   ' לש תינוציקה  תידסממ  - יטנאה ותשיג 
ומשב בוקנל  בריס  ןוירוג  ןבו  םרח  וילע  ליטה  "ל  הצ תאזכ . המצועבו  וילע  תרוקיב  לש  הזכ  גוסב  לגרוה  אלש  ילארשיה , דסממה  תא  ןבומכ  הציפקה ' '

וז אלו  תועדומ . ול  תתל  וססיה  םייטרפ  םילעפמ  ילעב  םגו  תועדומ , וב  םסרפלמ  וענמנ  תונכוסהו  תורדתסהה  הלשממה , םיוסמה .' ןועובשה   ' והניכו
תא סיפדהש  סופדה  תיבבו  תכרעמב  םימעפ , שולש  תוצצפ , תנמטה  הז  ללכבו  תומילא , תויולכנתהל  דעי  תובר  םינש  ךשמב  היה  הזה ' םלועה  , ' דבלב

' ןומיר  ' םשב הרחתמ  ןועובש  םיקה  אוהש  םיסרוגה  שיו  ןותיעה , רחא  בקע  "כ  בשהש רפוסמ  ירנבא . ייחב  שקנתהל  ןויסינ  השענ  וליפאו  ויתונויליג ,
ולוסיחל . איבהל  החלצ -  אלש  המגמב - 

 - הזה םלועה  תעונת   ' םשב תיטילופ  המישר  ירנבא  םיקה  הזה ,' םלועה   ' תא קיתשהל  השעמל  דעונש  ערה ,' ןושל  קוח   ' תקיקחל הבוגתב  ב-1965 ,
רבח סינכהל  החילצהו  החוכ  תא  ותמישר  הלידגה  תואבה  תוריחבב  רחבנו . הנש , התואב  וכרענש  תישישה , תסנכל  תוריחבב  התוא  ץירה  שדח ,' חוכ 
. תיצחמב החנצ  איה  תוריחבה  רחאל  ךא  תונויליג ,  20,000 הזה ' םלועה   ' תצופת התיה  תנשב 1965  ןהכ . םולש  ןותיעל , ופתוש  תא  תסנכל -  ףסונ 

לש ויוהיז  לשב  םג  ךא  ןועובשב , ותוברועמ  תא  המצמיצש  הקיטילופל  ירנבא  לש  ותורסמתה  תובקעב  הארנכ  האב  הצופתב  הריהמה  החינצה 
יתגלפמ . יומיד  ול  הקינעהש  המישרה , םע  ןועובשה 

תוביצי - יא ורצי  ןותיעב  םיימינפה  םיכוסכסה  םיעשתה . תונשב  ותריגסל  דע  ןועובשה , לש  תיתגרדהה  ותעיקש  הכשמנ  םינומשהו  םיעבשה  תונשב 
םירחא םינותיע  ולחה  המ  - ןמז רובעכ  תועדומה . קוש  תסירקל  איבהש  תוינמה  רבשמ  ללגב  םיילכלכ  םיישקל  הזה ' םלועה   ' עלקנ  1984- בו תכשמתמ 

' בירעמ  ' ומכ רתוי , םירישע  םירחא  םינותיעל  םירשכומה  םיבתוכה  לש  םתביזע  םע  וצקועמ  דביא  אוה  םייתניבו  ודוחיי , תא  לטבלו  וישודיח  תא  םשייל 
תונורחא .' תועידי  ו'

תינוירוג ןבה  הכלממב  םיקדס 
ונותימל ומרת  תורעסה  ירוביצ . סומלופ  ובילו  תויתרושקת  תורעס  וררועש  תויטילופו  תויתרבח  תושרפ  המכ  לארשיב  ושחרתה  םישימחה  תונשב 

. יטילופה דסממה  לע  התרוקיבב  יסומלופה  דוסיה  לש  ותומצעתהלו  תילארשיה  תונותיעב  סיוגמ  - יתלומעתה דוסיה  לש  יתגרדהה 

"י' אפמ ןוטלשב  ידו  קיפסמ  '
, ינוליח וא  יתד  ךוניחה , גוס  ןיינעב  תויתדה  תוגלפמל  "י  אפמ ןיב  רבשמ  עקר  לע  ןוירוג  ןב  דוד  תושארב  הנושארה  הלשממה  הרטפתה  תנשב 1951 
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םינויצה תגלפמ  הלהינ  היינשה  תסנכל  תוריחבה  תכרעמב  תיטפשמה .) תיזחה   ' רעשב טוריפ  רתיב  ואר  השרפה  לע   ) םילועה תונחמב  םידליל  ןתנייש 
'. "י אפמ ןוטלשב  ידו  קיפסמ   ' המסיסה תחת  "י , אפמ דגנ  התופירחב  ןפוד  תאצוי  הפקתמ  םייללכה 

םיפיקתמה . ידיל  הארנה  לככ  וקחישו  תוחפ  אל  תופירח  ויה  ףקתומה  הנחמה  לש  תובוגתה 
םייללכה םינויצה  ומייקש  תופסא  חוכב  וצצופ '  ' "י אפמ החלשש  םינוירב  רשאכ  שממ , לש  תומילא  ידכ  דע  עיגה  םייללכה  םינויצל  "י  אפמ ןיב  קבאמה 

"י. אפמ לש  התוצירע  רבדב  הנעטה  תא  התמיאו  תסנכב , ןוידל  התלעו  תונותיעב  הרקוסש  העפות  ץראה -  יבחרב 

תמועל 7 םיבשומ  וכז ב-20  םה  רעושמל : רבעמ  החילצה  םייללכה  םינויצה  תפקתמ  ךא  תורעוס , תוריחב  ןתואב  ןוטלשה  תא  הדביא  אל  "י  אפמ
אלש רעשל  רשפא  רוחאל  טבמב  תילארשיה . הקיטילופה  תפמב  יטסילאיצוס  - יטנאה יחרזאה  רוטקסל  ןושאר  גשיה  ומשרו  הנושארה  תסנכב  םיבשומ 

ףוקזל רשפא  םג  אלא  תוריחבב 1951 , םייללכה  םינויצה  לש  תיסחיה  םתחלצהל  האיבהש  איה  הלשממה  ןמ  רוביצב  תרבוגה  ןוצרה  תועיבש  יא  קר 
היביריל בושח  לקשמ  קינעהו  דסממה  לע  תרוקיבה  תא  ןווכתמב , חרכהב  אל  םיצעהש , תוריחבה  תכרעמב  יאנותיעה  חישה  לש  ותוכזל  תאז 

התיה איהו  תינויערו , תיתגלפמ  תוששוגתה  לש  הריזכ  הבותכה  תונותיעה  לש  הדמעמ  םג  הנושארל  בצוע  וז  תוריחב  תכרעמב  "י . אפמ לש  םייטילופה 
. תילארשיה להקה  תעד  בוציעב  רתוי  בושח  םרוגל 

יטסילאיצוסה הנחמה  ךותב  םיכוסכסו  תוקולחמ 
תוצעומה תירבל  סחיהו  יטסינומוקהו  יטסילאיצוסה  ןויערה  לש  ומושייו  ותוהמ  תולאשב  םייטילופו  םייגולואידיא  םיחתמו  םיינויער  םיסומלופ  תוקולחמ ,

ףאו תוחיתמה  הבש  םישימחה  תונש  תישארב  ךא  הכותב . תוגלפמו  םיגלפ  תונחמ , וחימצהו  התישארמ , רבכ  תינויצה  םילעופה  תעונת  תא  ונייפיא 
יצראה ץוביקה  לש  רעונה  תועונתב  ולדג  וידקפממ  םיברש  "ח , מלפה תא  קרפל  ןוירוג  ןב  לש  ותטלחה  תישאר , םיירקיע : םימרוג  העברא  לשב  הפירחה ,
 – רתוי יטסילטיפק  - יתכלממ וק  טוקנל  התריחבו  תיטסילאיצוסה  היגולואידיאל  הקיזהמ  "י  אפמ לש  תיפוסה  תורענתהה  תינש , דחואמה . ץוביקה  לשו 

הלשממ םיקהל  סרמב 1949  ןוירוג  ןב  לש  ותטלחה  תישילש , םעל .' דמעממ   ' םשב הרתכוהשו  םישולשה  תונשב  רבכ  ץמאל  לחה  ןוירוג  ןבש  השיג 
תירבלו םזינומוקל  "י  אפמ לש  תרבוגה  תוניועה  תיעיברו , היציזופואה . ילספסל  "ם  פמ לש  התקיחדו  םייתדל  "י  אפמ ןיב  היצילאוק  לע  תססובמה 

תוצראב רקיעב  ברעמה , תוצראב  יטסינומוק  - יטנא לגל  האיבהש  תולודגה , תומצעמה  יתש  ןיב  תונדשחהו  הביאה  תוקזחתהמ  העפשוהש  תוצעומה 
דיצ לחה  תירבה  תוצראבו  הנידמה , תקלחמל  וננתסה  םיטסינומוקש  יתראק  - קמ ףזו  ינקירמאה ג' רוטנסה  ריהצה  ראורבפב 1950  רבכ ב-9  תירבה .
בחורה ה-38, וק  תא  תיטסינומוקה  האירוק  ןופצ  ילייח  וצח  ינויב 1950  ב-25  האירוק . תמחלמ  תובקעב  הפרחוה  הרקה  המחלמה  ךושח . תופשכמ 

המחלמה לש  הנושארה  תישממה  תוממחתהה  התיה  וז  דגנ . תפקתהב  תירבה  תוצרא  תגהנהב  "ם  ואה תוחוכ  וחתפ  םישדוח  השולשכ  רובעכו 
תצצפ יוסינ  תחלצהו  ןיס ב-1949 , לע  גנוט  - הצ - ואמ תוטלתשה  םינשב 1949-1948 , ןילרב  ברעמ  לע  יטייבוסה  רוצמה  תובקעב  הפירחהש  הרקה ,

הנש . התואב  תוצעומה  תירבב  םוטאה 

לש היצילאוקל  ףרטצהל  אלש  הלשממה  תא  הריהזהו  האירוק  םורדב  הכימתה  תא  "ם  פמ הלספ  תימשר , הדמע  לארשי  תלשממ  הטקנ  םרטב  דוע 
תוצראל הברקתהו  תיברעמה  הליהקב  הבלתשהו  הכלה  זאמו  תוהדזה  - יאה ןורקע  תא  החנז  לארשי  תירבה . תוצרא  תושארב  ברעמה  תונידמ 

התוינידמב הכמתו  האירוק  םורד  םע  תוהדזהה  תא  התניגש  "ם , פמל "י  אפמ ןיב  חתמהו  קתנה  תפרחהל  םרת  הלשממה  תוינידמב  יונישה  תירבה .
רוזאב . תוצעומה  תירב  לש 

טפשמב ראשה  ןיב  האטבתהש  תונויצלו , לארשיל  תוצעומה  תירב  לש  ןיועה  הסחיב  הפרחהה  היה  םזינומוקל  "י  אפמ לש  תרבוגה  תוניועל  ףסונ  םרוג 
שיא ןרוא ,  ) גארפ יטפשמ  תשרפו  ןרוא  יכדרמ  לש  ורצעמ  תובקעב  שחרתה  היסור ' אמא  יפוסה מ' קתנה  דנובה . יגיהנמ  לוסיחבו  םידוהיה  םירפוסה 

הינמרגמ וכרדב  היהו  תיחרזמה  ןילרבב  ךרענש  םייעוצקמה  םידוגיאה  סרגנוקב  ףתתשה  יצראה , ץוביקה  יריכבמ  דחאו  ערזמ  ץוביק  רבח  "ם , פמ
ריכזמל ךרענש  םסרופמה  הווארה  טפשמב  לוגירו  הדיגב  תמשאב  ןידל  דמעוה  ךכ  רחא  רבמצדב 1951 . גארפב ב-24  רצענ  רשאכ  הירטסואל 

םהש ומשאוה  םלוכ  םימשאנ . רשע  םינש  דועלו  סיטנמלק , ראמדלו  ץוחה  רשל  ואצומב ,) ידוהי   ) יקסנאלס ףלודור  תיקבולסוכ  ' צה תיטסינומוקה  הגלפמה 
תורישב לוגיר  תשרכ  תלעופ  איהש  הלוכ  תינויצה  העונתה  לע  אווש  תמשא  השעמל  הלפט  העיבתה  םינויצ .' םיטסיאוטיט  םיטסיקצורט , םידגוב  '
טפשמה תכרעמב  יפוד  ליטהל  הזעה  אל  "ם  פמ תגהנה  םיפירח . םיינויצ  - יטנאו םיימשיטנא  םייוטיב  ועמשוה  טפשמבו  יברעמה , םזילאירפמיאה 

, ןרוא לש  ורצעמ  רחאל  הנשכ  רבמבונ 1952 , תישארב  וירבחו  יקסנאלס  לש  םטפשמ  לחהשכ  קר  ןרואב . הכימתמ  הליחתב  הרענתהו  תיקבולסוכ  ' צה
וב . וכמתו  "ם  פמ ישאר  ותשעתה 

אוושה תומשא  לע  עדונ  רבכש  יפ  לע  ףא  יטייבוסה , רטשמה  לש  תונחצרהו  תונדורה  לע  תורבטצמו  תוכלוהה  תועידיה  ןמ  םלעתהל  הפיסוה  "ם  פמ
ירחא םיישדח  הווקסומב  םייקתהש  םיובמ  טפשמב  םידוהיה , םיאפורה  לע  םדה  תלילע  ןללכבו  תוצעומה , תירב  ידוהי  לע  רטשמה  ישאר  ולפטש 

הלפא  ' ןוגכ יטסינומוקה , םזינאילוורוא ' וקסעש ב' םיטעמ  אל  תוגהו  הזורפ  ירפס  תירבעב  ומסרופ  רבכש  יפ  לע  ףאו  ראוניב 1953 ,) ב-13   ) גארפ יטפשמ 
ריעצה רמושה  יצוביקב  םיבר  ןילטס , לש  ותומ  לע  עדונ  רשאכ  סרמב 1953 , ןמסורק . דר  ' ציר לש  ותכירעב  ביזכהש ' לאה  רלטסק ו' רותרא  לש  םירהצב '
ימינפ ערקל  המרגו  תונשקעב  הלחליח  הכרדכ , תמאה , םלוא  םימעה .' שמש   ' לש ונדבוא  לע  שילש  תועמד  וליזה  דחואמה  ץוביקהו  יצראה )' ץוביקה  )'

קר ב- התמ  היינשה ' תדלומ  הדיגסה ל' היתורושמ . טסינומוקה  הנס  השמ  לש  ותאצוהל  ב-1953 , ןכ , ינפל  דועו  הגוליפל ב-1954 , איבהש  "ם  פמב
תירבב תיטסינומוקה  הגלפמה  לש  םירשעה  הדיעווב  אשנש  םסרופמה  םואנב  יטסינילטסה  רטשמה  יעשפ  תא  בו  ' צשורח הטיקינ  עיקוה  רשאכ  , 1956

. עורז תובולש  תובר  םינש  וכלהש  תועונת  יתש  הלוכ –  תינויצה  העונתה  לש  םג  ןיפיקעבו  תיצוביקה , העונתה  לש  התומימתל  םג  ץקה  אב  ךכו  תוצעומה .

, תונוש תוקולחמ  תיצוביקה . העונתב  גוליפה  היה  "ם  פמל "י  אפמ ןיב  םיאוגה  הביאהו  חתמה  לש  םיפירחהו  םינושארה  םיישעמה  םייוטיבה  דחא 
לש ודמעמ  וא  םידליל , יטסילאיצוסה  ךוניחה  תוהמ  בושייה , לש  עבקה  םוקמ  תעיבק  קשמל , םישדח  םירבח  תלבק  יסופד  ןוגכ  הרואכל , תוילוש  ןתצקמ 

יכמותמ ויה  םהירבח  בורש  םיצוביקה  חטשב . רוזפ  היהש  הפרשה  קבאב  הבהל  ותיצה  ןטק )' ץוביק   ' תמועל לודג ' ץוביק   )' לארשי תנידמב  ץוביקה 
' - תוצובקה רבח   ' ןיבו דחואמה  ץוביקהמ  ושרפש  "י  אפמ יצוביק  ןיב  תירב  םיצוביקהו - ' תוצובקה  דוחיא   ' תא רבוטקואב 1951  ומיקהו  ושרפ  "י  אפמ
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םינכש . םיצוביק  ינשל  דחא  ץוביק  תעירקו  תוחפשמ  קוריפ  ידכ  דע  עיגהש  םילאו  בואכ  ךילהתב 

תוחכפתהה תא  קר  אל  ורשיב  "ם  פמבו תיצוביקה  העונתב  םיגוליפהו  "ם  פמל "י  אפמ ןיב  הפירחה  תומשאהה  תחטה  יכ  הארנ  רוחאל  טבמב 
תוהזה יביכרממ  דחא  היהש  יטסילאיצוסה , ןויערה  לש  ותסיסג  תא  םג  אלא  םילעופה , תעונתב  םיבחרתמה  םיערקה  תאו  תיטסינומוקה  היפוטואהמ 

. לארשי ץראב  תינויצה  העונתה  לש  םייזכרמה 

לשא דורמנ  קינח  " מלפה תגהנהב  םיאמיה  דרמ 
תא התחד  תורדתסההש  םושמ  הצרפש  םיאמיה , תתיבש  היה  תונותיעב , הבחרהב  רקוסש  םישימחה , תונש  לש  םיעוזעזה  תרדסב  עוריא  דוע 

טקא התיה  םוי , הכשמנו 42  רבמבונב 1951  הלחהש ב-12  התיבשה , תורדתסהל . ץוחמ  םהלשמ  יאמצע  יעוצקמ  ןוגרא  םיקהל  םהיגיצנ  תשקב 
דיב ואכיד  הפיח , למנ  תריגסלו  ילארשיה  רחוסה  יצ  קותישל  המרגש  םיאמיה , תתיבש  תא  זא . דע  הנידמה  העדיש  רתויב  םילאהו  ךוראה  האחמה 

תוגולפ  ' לש המילא  הלעפה  םיכושח : םירטשמ  םיריכזמה  םיעצמא  וטקנש  רחאל  ריעה , שאר  ישוח  אבאו  הפיח  ילעופ  תצעומ  ריכזמ  יגומלא  ףסוי  השק 
תוהדזה ועיבהש  "י , קמו "ם  פמ תוגלפמבו  םיתבושב  וחלתשה  םה  םג  "י  אפמ יריכב  םיתבושל . סויג  יווצ  חולשמ  וליפאו  לובגה  רמשמ  ירטוש  לשו  לעופה '

רבמצדב 1951 . תסנכב ב-19  ךרענש  ןוידב  םילבחמ '  ' םתוא הניכ  ףא  ןוירוג  ןבו  םיתבושה , םע 

לע תויהת  תולעל  ולחה  םג  הנושארל  םיתבושל . הנבהה  הלדגו  םייאמצעה  םינותיעה  תשיג  הנתמתה  התיבשה , תוכראתהו  טקילפנוקה  תפרחה  םע 
םהלש . ישממ  גשיה  אלל  םיאמיה , לע  התפכנש  דובכ ' לש  הרשפ  הרמגנ ב' התיבשה  רבשמב . הלשממה  לשו  תורדתסהה  לש  ןדוקפת 

רתויב ההוזמה  םדאל  היהו  התיבשה  תא  גיהנהש  ימ  לשא , דורמנ  תוכזב  ראשה  ןיב  תונותיעה , לש  תגיוסמ  הדהאב  םיתבושה  וכז  רבד  לש  ופוסב 
: ותומד תא  טטריש  הבר , הדהא  הלחתהה  ןמ  רבכ  הל  הליגו  בורקמ  התיבשה  תא  רקיסש  הזה ,' םלועה  . ' םויה םגו  זא  המע ,

ןב הילע ב ,' ימיב  תוזעונ  תולועפ  עצבמ  יח , " מלפ רבע  לעב  ןב 26 , םיאמי . לש  עזג  גיהנהל  םלשומה  אוה  תוינאה , תחאב  ינש  ןיצק  לשא , דורמנ  " 
. והוריכהש םיאמיה  לכ  לע  בוהא  הזח , בחר  רוחב  המוק , הבג  במולוג , והילאו  תרש  השמ  לש  החפשמ  בורק  הדובעה . תעונתל  תכיישה  החפשמ 

 ". וירבחב ימצע  ןומא  עורזל  ביהלהל , ענכשל , רבדל , עדוי  אוה  בושח : ןותנב  דורמנ  תא  עבטה  ןנח  הלאה  םינותנה  לכמ  ]...[ 

ימחולו "ח  מלפ ידקפמש  הדבועה  וב . התדיגב  ללגב  הדגנכ  אצוי  הדובעה , תעונת  לש  הרשבמ  רשב  יגולותימה , רבצה  הרורב : הלא  םילימב  תוילמסה 
תוהדזה ועיבה  םירחאו -  ןייטשקילג  םייח  רימש , השמ  דגמ , יתמ  הפי , א"ב  ןהכ , םחורי  רפח , םייח  ירנבא , ירוא  ירוג , םייח  הדש , קחצי  "ח -  שת ירפוסו 

תא ןיפיקעב  הקזיח  רבמבונב 1951 , םינותיעב ב-23  המסרפתהש  הלודג  העדומבו  םילשוריו  הפיח  ביבא , לתב  ץפוהש  זורכב  םיתבושה , םע 
תורדתסהה לש  התימדתב  הערל  יונישל  םיערזה  דחא  תא  הנמט  איהש  ןכתי  ךא  םיישממ , םיגשיה  אלל  המייתסה  םנמא  התיבשה  תאזה . תוילמסה 

. םינומשה תונש  ףוסב  הלש  ןונגנמה  תסירקלו 

םימולישה םכסה  ביבס  המוהמה 
ץרפ רבשמה  תנשב 1952 . םימולישה  רבשמ  התיה  דסממה , לש  ודמעמ  לע  העיפשהו  בחרנ  יאנותיע  יוסיכל  התכז  איה  םגש  רחא , גוסמ  השרפ 

תא איבה  ןוירוג  ןב  תפותה . תא  ודרשש  םידוהיל  םייוציפ  םולשת  לע  לארשי  תלשממ  םע  תתלו  תאשל  התונוכנ  תא  העיבה  הינמרג  תלשממש  רחאל 
. םיצאנה יעשפל  הליחמכ  שרפתי  הזכ  דעצש  וסרגש  האושה , ילוצינ  רקיעב  םיחרזא , לש  לודג  רוביצ  ברקב  תודגנתהו  םעז  ררועו  תסנכב  ןוידל  אשונה 

עצב . תפדור  הרבחל  התכיפהו  םישדע  דיזנב  היכרע  תריכמ  לארשי , לש  תירסומה  תורדרדיהה  תליחת  תא  םייוציפה  תלבקב  וארש  םג  ויה 

תא הינמרג .' םע  םיסחיה  לע  חוכיוה   ' תרתוכה תחת  וז  היגוס  ביבס  סומלופל  ולש  תבשה  ףסוממ  םלש  דומע  בירעמ '  ' שידקה ינוי 1952  תישארב 
בתכש : תיביסרגורפה ,) הגלפמה  ישארמ  ןילרב , דילי   ) רדרפ טרברה  והיעשי  תסנכה  רבח  גציי  םידדצמה 

תונגפהה לש  ןאיש  םכסהה . דגנ  תונגפהו  תורצע  הנגריא  ףאש  ןיגב , םחנמ  לש  ותושארב  תורחה , תעונת  הליבוה  םימולישה  םכסהל  תודגנתהה  תא 
יפל  ) ןויצ רכיכב  האחמ  תנגפהב  ףתתשהש  בר  ןומה  רשאכ  םימולישה , אשונב  תסנכב  ךרענש  רעוסהו  ךוראה  ןוידה  תעב  ראוניב 1952 , היה ב-7 

כ-100  ) וילע ורמשש  םירטושבו  תיכוכזה ) יסיסרמ  ועצפנ  תסנכ  ירבח  המכ   ) ויתונולחב םינבא  הדייו  תסנכה  ןיינב  רבעל  דעצ  שיא ) כ-15,000  תוכרעה ,
ןיב ילארשיה . םירחבנה  תיבב  והומכ  עמשנ  םרטש  יטנטילימ  םואנ  אשנו  םימאונה  ןכוד  לע  ןיגב  םחנמ  דמע  העש  התואב  תומוהמב .) ועצפנ  םירטוש 

רמא : ראשה 

םע ןתמו  אשמ  היהי  אלו  ונידליל , םולש  רמאנ  וניתוחפשמ , תא  בוזענ  תומל . םינכומ  היהנ  וילע  ונשפנ , תא  ןתינ  וילע  הלאה  םירבדה  דחא  והז 
ןתמו אשמ  עונמל  ידכ  ונשפנ  תא  ןכסל  שושחנ  ונחנא ]...[  םיטועפ . רתוי  הברה  םינינע  ללגב  תודאקיראב  לע  ולע  הז  םשל  םייוארה  םימע  הינמרג .
ביצנשכ ימור  ימיב  ומכ  תסנכה , תא  ופיקה  תסנכה ]...[  ינוידל  ועירפת  אל  תסנכה , ביבס  ודמיע  וכל , יתרמא : ןויצ ]...[  רכיכב  וניתובא ]...[ ? יחצור  םע 

. זוכיר תונחמל  ונובחסת  יכ  עדוי  ינא  וניתופוג ]...[  לע  ורבע  ורמאו : תיבה , תא  ופיקה  ץראה , יוצק  לכמ  םידוהי  וקעזנ  לכיהב , לספ  ביצהל  הצר  יאמור 
םע םימוליש '  ' ויהי אלו  םתא , דחי  גרהינ  ךרוצ -  היהי  םא  םתא , דחי  בשנ  ובשי , םה  וכלי , םה  רבד , ןיא  םיפלא . ורסאת  ילוא  תואמ . םתרסא  םויה 

 . הינמרג

עוזעזב : רמאו  ןיגב  ירחא  םימאונה  ןכודל  הלע  ןובל  סחנפ 

םויה ונייהש  דיגהל , ימצעל  השרא  הריעצה . לארשי  תנידמ  תודלותב  רתויב  רומחה  השעמל  םויה  םידע  ונייה  תסנכה . ירבח  שאר , בשויה  ינודא 
היה הזש  רבדב , קפס  ליטהל  ןיא  ןיגב , תסנכה  רבח  לש  וירבד  םויס  רחאלו  בשוחמ -  ןויסנ  הז  היה  לארשי : תודלותב  רתויב  רומחה  השעמל  םידע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



היה הזש  רבדב , קפס  ליטהל  ןיא  ןיגב , תסנכה  רבח  לש  וירבד  םויס  רחאלו  בשוחמ -  ןויסנ  הז  היה  לארשי : תודלותב  רתויב  רומחה  השעמל  םידע 
, תועמשמ תבר  העדוה  ןאכ  ונעמש  לארשי ]...[ . תסנכ  איה  ונתפוקתב , לארשי  םעל  ונשיש  ידיחיה  שדקמה  תיבב  די  חולשל  ןנכותמו -  בשוחמ  ןויסנ 

לארשי . תנידמב  דרמל  תוננוכתה  לע  העדוה  יהוז  תיניצר . איהש  הדימב 

תובישיב ןיגב  םחנמ  לש  ותופתתשה  תא  קיספהל  הטילחהו  תסנכה  ןיינבל  ביבסמ  םיניגפמה  תוערפתה  תא  תופירחב  תסנכה  התניג  ןוידה  םוכיסב 
לש הריווא  תרצונש  ןיגב  ןיבה  רבד  לש  ופוסב  תומילא .' השעמב  תסנכה  לע  ראוניב 1952 )  7  ) תסנכב ומואנב  םייא  רשא  לע  , ' בשומה םויס  דע  תסנכה 

לש 61 בורב  הלשממה  התכז  ןומאה  תעבצהב  ראוניב 1951 . ה-9  העבצהה , םויל  הארקנש  תפסונה  הנגפהה  תא  לטיבו  םיחרזא  תמחלמ  ברע 
ומויסל . עיגה  רבשמהו  דגנ 50  תולוק 

רוקיסה בקע  רקיעב  ףוס , ףוס  הכז  אוה  ןכש  השרפה , ןמ  תיטילופ  הניחבמ  חיוורה '  ' ןיגב גיהנהש , ירוביצה  קבאמה  ןולשיכו  תסנכב  יוניגה  ףרח 
לע הנושארל  הלע  אוה  ךכב  ולש . תא  ןיטולחל  ודגנ  תויתרבחהו  תוינידמה  םהיתוסיפתש  ילארשיה  רוביצב  םישנאמ  הל  עווישש  היצמיטיגלל  יאנותיעה ,
ןיעמ ילארשיה , ןימיה  לש  תיממעה  האחמה  תמבל  םילשוריב  ןויצ  רכיכ  הכפהנ  ךליאו  זאמ  הלשממה . תושארל  הנש , רובעכ 25  ותוא , הליבוהש  ךרדה 

. לאמשה לש  תיביבא  לתה  לארשי  יכלמ  רכיכל  דוגינ 

םייחרזמה םילועה  לש  הסיסתה  תישאר 
םילועה לש  םישק  היחמ  יאנתו  הרומח  הלטבא  םיסמ , תאלעה  רכש , תועיבת  עקר  לע  תומוהמו  תותיבש  לש  הרדס  הלחה  םישימחה  תונש  תישארב 

האחמ . לש  רבטצמ  טקפא  ורציו  הזה  רושעה  לכ  ךרואל  ליעפ  שעג  רה  לש  תוירוזחמב  וצרפתה  וללה  םיחתמה  םישדחה .

האחמ תונגפהו  תותיבש  תולודגה  תורבעמב  וטשפתה  רבוטקואב 1952  עבעבמ . יתרבח  ץחל  ריס  ויהש  תורבעמב , ושחרתה  האחמה  יעוריא  בור 
תורבעמה קוריפ  ךילהת  לש  ותליחת  היה  תומוהמל  יטרקנוקה  עקרה  םיינומה . םירצעמ  וררגו  םאלסאה , תוצרא  יאצוי  םילועה  לש  רקיעב  תומילא ,
םוקימהמ ןוצר  תועיבש  יא  תוידוחייה : היתועיבתו  הרבעמ  לכ  תורתוס , ףאו  תונווגמ , ויה  תונוטלשה  יפלכ  תועיבתה  עבק . ירוגמל  ןהיבשות  תרבעהו 

םיעורק םילהוא   )' הרבעמב םימלוה  אל  םירוגמ  יאנת  םולשתה , יאנתב  דומעל  תלוכי  יא  לשב  עבק  ירוגמל  רובעל  בוריס  עבקה , ירוגמל  עבקנש  שדחה 
תואיצמל הלוגב  תורוד  ךשמב  חפוטש  שדוקה  ץראל  היילעה  םולח  ןיב  רעפה  היה  תועיבתלו  תונלבוקל  ףתושמה  דועו . םינותיעב ) חוודש  יפכ  םייולבו ,'

', םיבלכל וקרז  ונתוא  דועב ש' עבקה  יבושייל  ורבעוה  םיזנכשאהש  ךכ  לע  ףצקה  אצי  דחוימב  רבעמה . תונחמב  םישק  םויק  יאנתב  םייח  לש  המוגעה 
םיחרזמה . םיבשותה  יפמ  תובתכה  תחאב  בתכנש  יפכ 

םדאב עוריאה  תליחת  םישימחה . תונשב  הלאה  םיעוריאה  רובצמ  לש  תרתוכה  תלוג  ויה  ילויב 1959  הפיחב ב-9-8  בילאס  ידאוב  וצרפש  תומוהמה 
הצחמל םיברח  ויה  היתבש  תיתחתה  ריעב  ינוע  תנוכש  הפיחב -  בילאס  ידאו  תנוכשב  הפקה  יתבמ  דחאב  ערפתהש  רחאל  הרטשמה  הרצעש  רוכיש 

ךילשהל לחה  ימוקמה , הפקה  תיבל  הרזח  קניז  רצעמל , דגנתה  אוה  הנידמה . תמקה  ינפל  תיברעה  הנוכשהמ  דירש  םיינרדומ -  םיתוריש  ירדענו 
החיתפל הקדצה  התיה  םא  ןייצ  אל  תירטש  וכרי . לעמ  והועצפו  רפסמ  םירודכ  ורבעל  ורי  םירטושה  וילא . ברקתמה  לכ  לע  םייאו  םירטושה  לע  םיקובקב 

לש הרטשמ  תינוכמ  עיגהבו  הנוכשה , יבשות  לש  תולהקתהל  ואיבה  תויריהו  המוהמה  וללה . תוביסנב  םזגומ  היה  קשנב  שומישהש  זמר  ךא  שאב ,
דקפמו םוקמל  תורובגת  המירזה  הרטשמה  שא . בישה  םיתבה  דחאמ  םדאו  תוירי , ורונ  בוש  הישנא . תאו  תינוכמה  תא  להקה  ףיקתה  ילילפה , רודמה 

םייתניב ןכש  רצק , ןמזל  קר  ךא  הנענ , אוה  עגריהל . םישנאהמ  שקיבו  הריקח  ךרעיתש  עידוה  הרקש , המ  לע  ורעצ  תא  עיבה  םיבשותל , הנפ  הפנה 
ואשינ השארבו  םיפתתשמ  לש כ-200  הנגפה  הנגראתה  רקובה  תועשב  םויה  תרחמל  הרונש . עוצפה  תומ  לע  בזכ  תועומש  הנוכשב  תוריהמב  וצופנ 

םיזה םיניגפמה , םעטמ  תחלשמ  לביקש  הפנה , דקפמ  הרטשמה . הטמ  ינפלש  הבחרל  העיגה  הנגפהה  םדב . םימתכומ  םואלה  לגדו  םירוחש  םילגד 
בר . ןמזל  אל  בוש , ועגרנ . תוחורהו  תועומשה  תא 

רקיעבו םוי , ותואב  חטשב . רוזפ  רבכ  היהש  יתרבחה  הריעבה  רמוח  תא  קילדהש  ץוצינה  היה  בילאס  ידאווב  ימוקמה  עוריאהש  רבתסמ  דבעידב 
ץפנל ולחהו  למרכה  רדה  לש  םייזכרמה  תובוחרה  לע  וקורממ ) םילוע  םבור  םיבשות , ורג כ-15,000  הנוכשב   ) בילאס ידאוומ  םיריעצ  וטשפ  וברעב ,
ןנח לת  ומכ  ץראב , םירחא  תומוקמל  םג  הטשפתה  האחמה  שא  םכרדב . ןמדזמה  לכב  ועגפו  תוינוכמ , וכפה  םיקסויקו , תויונח  לש  הוואר  תונולח 

םירטוש ו-2  13 םיימוי . רובעכ  וררחוש  םלוכ  םישנ . םהבו 2  םישנא  ורצענ 32  םוי  ותוא  יעוריאב  םיניגפמ . תוצובק  ונגראתה  םש  וכעו , הפיחל  הכומסה 
םדא םלהקב כ" עודיה  רוכישה , לע  תויריהמ  ועזעדזנ   ' יכ ונעט  םיניגפמה  יכ  בירעמ '  ' בתכ עוריאה  לע  ןושארה  חווידב  ולא . תוירקתב  ועצפנ  םיחרזא 

ץראה יבחרב  תומילא  תונגפה  לש  ףסונ  לג  רתוי  רחואמ  ררגש  ולוכ , עוריאה  וקוראמב .'" רשאמ  רתוי  עורג   " םהיפלכ תגהונ  הרטשמה  יכו  דמחנ "
יתדע ןיבה  חתמה  תיילע  תאש  תימואל  השרפל  ךפהנו  יתדעה  עבצב  הרהמ  דע  עבצנ  עבש ,) ראבב  ילויב   20- בו קמעה  לדגמב  ילויב  לשמל ב-11  )

(. ואישל ךילהתה  תא  האיבה  דוכילה ב-1977  תיילע   ) "י אפממ םייחרזמה  םילועה  לש  תיטילופה  תודרפיהה  תישאר  תאו 

ימואל תוגיהנמ  רבשמו  יתלשממ  שיב ' קסע  '
רוערע תניחבמ  ליעל , ונמנש  הנידמל  ןושארה  רושעה  יעוריא  ןיבמ  רתויב  יתועמשמה  רבשמה  הארנכ  היה  השרפה '  ' וא שיב ' קסע  עדונש כ' רבשמה 
קיסעה רשא  הז , רבשמ  לש  ותישאר  תיטילופה . תוגיהנמה  לש  יתרושקתה  יומידה  לע  העפשהה  תניחבמו  יטילופה  דסממל  תונותיעה  ןיב  הזויבמיסה 

םירושקה םידקומ  רפסמב  תוצצפ  ןימטהל  הארוה  הלביק  םירצמב  הסרפנש  תילארשי  לוגיר  תשר  ילויב 1954 . םלש , רושע  ךשמב  הנידמה  תא 
ןוחטיבה תוחוכ  םירצמל . תירבה  תוצרא  ןיב  םיסחיב  רבשמל  םורגלו  תירצמה  תימואלה  העונתה  תא  לילפהל  ידכ  ריהקב , םיינקירמא  תודסומב 

, ףיקמ יאשח  רוריב  לארשיב  ךרענ  תשרה  תליפנ  תובקעב  תוכורא . רסאמ  תופוקתל  ראשהו  תוומל  ונודינ  הישנאמ  םיינש  תשרה , תא  ופשח  םיירצמה 
ריהקב . םיעוגיפה  עוציבלו  תשרה  תלעפהל  הארוהה ' תא  ןתנ  ימ   ' תולגל דעונש 

הדעו לוכו . לוכמ  וז  הנעט  שיחכה  הלה  ךא  ןובל , סחנפ  ןוחטיבה  רש  ול  ןתנ  הארוהה  תא  יכ  ןעט  ילבי , ןימינב ג' הנשמ  ףולא  "ל , הצב ןיעידומה  ףגא  שאר 
ךא אשונה , תא  רוקחל  התנמתה ב-1955  ירוד , בקעי  ףולא  - בר רבעשל  "ל  כטמרהו ןשלוא  קחצי  טפושה  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  תושארב  תדחוימ ,

ךומתל הדעונש  םיכמסמ  ףויזו  םירקש  לש  תכסמ  ומקר  וירזועו  ילבי  יכ ג' עדונ  םינש  שש  רובעכ  קר   ) תורתוסה תואסרגה  ןיב  עירכהל  הדיב  הלע  אל 
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שאר טילחה  ילבי , לע ג' וא  ןובל  לע  תוירחאה  אולמ  תא  הליטה  אל  הדעווהש  יפ  לע  ףא  ירוד .) - ןשלוא תדעו  לש  היניעמ  הרתסנש  תכסמ  םתסרגב - 
םישעמל תירסומה  תוירחאה  : ' תרש םימיל  םשר  ונמויב  "ן . מאב ודיקפתמ  ילבי  תא ג' ריבעהלו  ןוחטיבה  דרשממ  ןובל  תא  חידהל  תרש  השמ  הלשממה 
שואיי ישעמ  תומצעמ , לש  םיסכנבו  םידעיב  העיגפ  תויושקנתה , ןוכיתה , חרזמב  תורודמ  תתצה  לש  תינטשה  הרותל  אבצב  ףיטהש ]...[  ןובל  לע  איה 

תודבאתהו .'

תושדח תויאר  יוליג  תובקעב  יהלשב 1960 , תורדתסהה ב-1956 . "ל  כזמל ויונימ  המ -  - יוציפ ול  ןתינש  רחאל  םג  טקש  אלו  חנ  אל  עוגפ , שחש  ןובל ,
ןוחטיבהו ץוחה  תדעו  ירבחל  ןובל  הנפ  ןוירוג  ןב  בריסש  רחאל  ומש . תא  רהטל  שרדו  ןוירוג , ןב  דוד  הלשממה , שארל  ןובל  הנפ  ותסרגב , הרואכל  וכמתש 
ותוגיהנמ לע  רגית  אורקל  ןויסינ  םג  אלא  יטילופה , קחשמה  יללכ  תריבש  םושמ  קר  אל  ךכב  היה  הבותכה . תונותיעה  תא  ותרזעל  סייג  ףאו  תסנכה , לש 

סחנפ ריאמ , הדלוג  םיקיתווה , בור  ובצייתה  ןובל  לש  ודצל  דימתמ . םיחותמ  ושענ  "י  אפמ ךותב  םיסחיהו  ובוריסב  דמע  ןוירוג  ןב  ימואלה .' רויפיפאה   ' לש
םמוקמב . תיפולח  ךשמה  תגהנה  חימצהל  הסנמ  אוהש  וששחו  ןוירוג  ןב  םע  ךורא  ןובשח  ובחסש  םירחא , םיברו  רימנ  יכדרמ  ןרא , ןמלז  ריפס ,

ןויערל דגנתהש  ןוירוג  ןב  תדמעל  דוגינב  אשונה , תקידבל  רפסמב , העבש  םירש , תדעו  לש  התמקהל  ואיבה  תונותיעה , ץחל  רקיעבו  הגלפמה , ץחל 
העמש אל  ללכ  השעמלו  העובשב  ודיעיש  םידע  ןמזל  קוח  יפ  לע  תכמסומ  התיה  אלש  םירשה , תדעו  היולת . יתלב  תיטפשמ  הריקח  תדעו  תמקה  עבתו 
תונקסמ תא  לבקל  בריס  םעוזה  ןוירוג  ןב  ותעידיב . אלש  ועצוב  םירצמב  השעמה  יכו  הארוהה  תא  ןתנ  אל  יכ  העבקו  המשא  לכמ  ןובל  תא  התקינ  תויודע ,

תיטילופה הריירקה  לש  בוצע  םויסל  השעמלו  ותורטפתהל , ב-1963 )  ) רבד לש  ופוסב  איבה  הגלפמה  יריכב  ןיבל  וניב  ףירחהש  חתמהו  םירשה , תדעו 
ולש . הרישעה 

תימשרה הסרגה  תא  ומסריפ  םינותיעה  היטרפ . תא  ריכה  אל  רוביצהו  תרושקתה , ילכב  השרפה '  ' םוסרפ לע  הרוזנצ  ץראב  הלטוה  יהלש 1960  דע 
ודומעב םסריפ  בירעמ ' רחאל ש' רבמטפסב 1960 , קר ב-25  תוקרבופמ . ןה  םירצמ  תומשאה  היפל  רשא  לארשי  תונוטלש  לש  לילעב ) תירקשה  )

לש ותורטפתהל  הביסה  יכ  בחרה  רוביצל  הלגתה  הלשממהמ ב-1955 ,' ןובל  תורטפתהל  ומרגש  תויודעה  תא  שדחמ  רוקחל  הוויצ  ןוירוג  ןב   ' יכ ןושארה 
, רתיה ןיב  הדמע , וטקנו  תיטילופה  תקולחמל  םזוע  אולמב  םינותיעה  וסנכנ  הז  בלשב  םימי . םתואב  םסרופש  יפכמ  הנוש  ןכל , םדוק  םינש  שמח  ןובל ,

תולעופה . תויומדל  םהיכרוע  לש  הקיזה  לשב  רומיל , לאיחיו  יפסכ  ןד  תרושקתה  ירקוח  םיסרוגש  יפכ 

דקומבו תינויצה  הכפהמה  תיזחב  תוכורא  םינש  דמעש  רחאל  ותקיחשו , ותופייע  םושמ  רקוב  הדשל  שרפו  הלשממהמ  ןוירוג  ןב  רטפתה  תנשב 1953 
, המהדתב רוביצה  תא  התכיה  תילארשיה , תונותיעב  םיטלובה  םיפוקסה  דחאל  זא  בשחנ  בירעמ ' המוסרפש ב' השירפה , םייטילופה . םיכוסכסה 
רחבנ ןוירוג  ןב  םוקמב  "י . אפמ לש  התוביצי  תא  ורעריעש  םייתגלפמ  - םינפ תונחמ  תוחתפתהלו  השורי  ברקל  האיבהו  תיטילופה  תכרעמה  תא  העזעיז 

שחרתהל דיתעש  תוגיהנמה  רבשמ  לע  הזמר  ותריחב  יטילופ . ףרוע  רסחו  יתוכמס  יתלב  ינמחול , יתלב  ךא  ינופצמו , ליכשמ  ןובנ , טרקורויב  תרש , השמ 
תושארל בש  רבמבונבו  ןובל ) תשרפ  תובקעב   ) תרש תלשממב  ןוחטיבה  רשכ  ןהכל  ןוירוג  ןב  ארקנ  תישארב 1955  רבכ  םלוא  ינוירוג . ןב  טסופה  ןדיעב 

הלשממה .

, ביבל לאגי  יאנותיעה  היה  םהמ  דחא  תיתרוקיבה . םתסיפת  בוציע  לע  םימיל  עיפשהש  ןנוכמ  עוריא  ןיעמ  השרפה '  ' התיה םיריעצה  םיאנותיעהמ  המכל 
תונשב הלש  רתויב  לודגה  םיפוקסה  דייצלו  לארשיב  תרושקתה  לש  ערה ' דלי  תובר ל' םינש  ךשמב  בשחנש  ימו  ץראב  תרקוחה  תונותיעה  יצולחמ 

הרטשמב . הנולת  תועצמאב  ראשה  ןיב  ויתובתכ , יאשומ  תא  לילפהל  ידכ  םיעצמאב  לחוב  וניאש  ימכ  עדונ  םג  אוה  םיעבשהו . םישישה 

םדק ץראב . הריכבה  תודיקפה  ברקבו  ןוטלשה  תודסומב  תויותיחשו  םייוקיל  לע  ריקחת  תובתכ  םסריפש  ץראב  ןושארה  יאנותיעה  היה  אל  םנמא  ביבל 
תרוש  ' ישנא םג  "י . אפמ ןוטלש  לע  תויסרא  ריקחת  תובתכ  הזה ' םלועה  םישימחה ב' תונשב  רבכ  םסריפש  ימ  ליעל , רכזוהש  לדאנ , ךורב  ול 

םיבתכמ תועצמאב  םעפ  ידמ  ותוא  ומסריפו  רוביצ  ירחבנו  םידיקפ  לש  הלוספ  תוגהנתה  לע  עדימ  ופסא  םישימחה , תונש  תישארב  ולעפש  םיבדנתמה ,'
רמולכ תילארשיה , תונותיעה  תודלותב  ןושארה  שלבה ' -' יאנותיעה היה  ביבל  םלוא  תיטפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  הבחרהב  הצובקה  לע   ) ןותיעל

ןבלה . ןוראווצה  ישנא  לש  תויותיחש  תפישחל  ותדובע  לכ  תא  דחייש  יאנותיע 

. לוכי לוכה  גיהנמה  דגנ  הפירח  תיבמופ  האחמ  עיבהל  וזעה  םה  הנידמה  תודלותב  הנושארלו  הימדקאו , חור  ישנא  ברקב  תמוערת  הררוע  ןובל  תשרפ 
', ץראה  ' ןותיעב רבמצדב 1960  ספדנש ב-30  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םיצרמו  םירוספורפ  םישימחכ  לש  תעד  יוליג  היה  םיטלובה  םייוטיבה  תחא 

דוסיה ." ןמ   " הארקנש הצובק  דוסייל  רחא  ליבוהש 

לארשיב תיטילופה  תוברתה  ונודנ  םהבש  םינויזופמיסו  םיסנכ  הנגריאו  דוסיה ' ןמ   ' םשב ב-24.5.1962 )  ) ןועובש - וד לש  רואל  האצוה  המזי  םג  הצובקה 
רבכ הכותב  ועלגתנש  תועד  יקוליח  לשב  ךא  תיתגלפמ , - ץוח תיטילופ  העונתל  התיהו  החמצ  הצובקה  תילארשיהו .' תישונאה  הרבחה  לש  הינייפאמ  ו'

, םוטנמומ הדביא  איה  וכו ,)' ינויער  גוח  העונת , הגלפמ ,  ) תכלל תרגסמ  וזיאב  הירבח  תוטבלתהו  יטילופ  ףוגכ  ןגראתהל  היישק  עקר  לעו  הכרד , תישארב 
השולח . תונע  לוקב  הכרד  תא  המייסו  תיטילופה  תכרעמה  ילושב  הראשנ 

, תיתגלפמ - ץוחה תיטרקומד  - תיתאחמה הקיטילופה  תושבגתהב  בושח  בלש  התיה  תיטילופ , הלשכנש  םגה  דוסיה ,' ןמ   ' תצובקש הארנ  רוחאל  טבמב 
םינומשה תונשב  םינטפשמ .) הימדקא , ישנא  םיאנותיע , םינמא , םיררושמ , םירפוס ,  ) תילארשיה היצנגילטניאה  לש  היציזופואה  תושבגתהב  רקיעבו 

לש התוררופתהב  עירכמ  דיקפת  הל  היהי  םגו  תילארשיה  םיכרעה  תכרעמ  לעו  ירוביצה  םויה  רדס  בוציע  לע  רתויב  וז  היציזופוא  עיפשת  םיעשתהו 
ונממש רסוב ' ירפ   ' הז ןבומב  התיה  דוסיה ' ןמ  . ' הלוכ תיטילופה  הטילאה  לש  התמצועבו  התרקויב  תיטסרד  הדיריבו  ץראב  תיתגלפמה  תרגסמה 

תיטפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  לש ד"ש  התעפשה  לע   ) תעונת ד"ש הלישבה ב-1977 
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תא רקחש  ימ  דשא , יגח  יאנותיעה  לש  וחוסינכ  התיה , איה  ינוירוג . ןבה  ןדיעה  ףוס  תאו  תינוירוג  ןבה  המזירכה  ץק  תא  אופא  תנייצמ  ןובל  תשרפ 
יתוכמסה לשממה  ינעבותה , סומלופה  ןדיעל  ץק  המש  איה  הפוקת . לש  התליחתו  הפוקת  לש  הפוס  םיכרד -  תשרפ  , ' ןוירוג ןב  לש  ותכרבב  השרפה ' '

ונונגסב יגולואדיא , - יטנא סוזנצנוקו  תיטילופו  תינויער  תונריתמ  חתמ , ןקרופו  תוחונינ  לש  ןדיע  אב  ומוקמב  ןוירוג . ןב  לש  תישיאה  המשגההו  ןוזחה  תפוקתו 
תרושקתה לש  הדמעמ  תוקזחתה  לע  תודמלמ  השרפה ,'  ' תא רוקחל  יאנותיעל  ןוירוג  ןב  ןתנש  ךרדה  תכרבו  האשרהה  םצע  לוכשא .' יול  לש  ישיאה 

. תע התואב 

תונותיעב בלח  יניש  םידבאמ 

תבשה יפסומ 
יתגרדה םוסרכל  ואיבה  תויטרקומד  תויברעמ  תומרונ  תרידחו  הקיתווה  הגהנהה  לש  המזירכה  תקיחש  ליעל , וראותש  םייטילופה  םיעוזעזהו  םירבשמה 

תבשה יפסומ  תעפוה  התיה  וז  תומצעתהל  םינושארה  םינמיסה  דחא  תיתרושקתה . עורזה  לש  תמיוסמ  תומצעתהלו  תיטילופה  היכרגילואה  לש  החוכב 
ךרועל הנמתהש  ץיבנוד ,' ןתנ  יאנותיעה  ותוא  ענכיש  רבד  לש  ופוסב  ךא  ןויערל , הליחת  דגנתה  ןקוש  םושרג  ץראה '  ' ךרוע ץראה .'  ' לשו רבד '  ' לש

וסיפדה םה  םג  הנש  יצח  ץקמו  ותוא , תוקחל  בירעמ ' ו' תונורחא ' תועידי   ' תא דדוע  ידימ , החלצה  רופיסל  היהש  ץראה ,'  ' לש יתוכיאה  ףסומה  ףסומה .
תייווהמ ילרגטניא  קלח  תילארשיה , האירקה  תרוסמב  יזכרמ  ביכרמל  ןמזה  םע  ויה  םיילארשיה  םינומויה  לש  תבשל  םיפסומה  םהלשמ . םיפסומ 

. ירוביצה םויה  רדסו  להקה  תעד  בוציעב  תילארשיה  תונותיעה  לש  רתויב  םיבושחה  םילכה  דחא  לוכל -  לעמו  ינוליח , - ידוהיה ילארשיה  תיבב  תבשה 

ןוחטיב רשל  ןייד  השמ  יונימ  ביבס  חוכיוה 
ןוחטיב רשל  ןייד  השמ  לש  ויונימ  לע  ירוביצה  חוכיווב  תונותיעה  לש  התוברועמ  היה  ןובל  תשרפ  תובקעב  יתרושקתה  דסומה  תוקזחתהל  ףסונ  ןמיס 
רסוחבו תונססהב  ותוא  ומישאה  לוכשא , יול  זאד  הלשממה  שארל  וגעל  םיבר  םיאנותיע  םימיה . תשש  תמחלמ  ינפלש  החותמה  הנתמהה  תפוקתב 

. ירפ האשנש  השירד  ןוחטיב , רשל  ןייד  לש  ידימה  ויונימ  תא  ושרדו  וידרב ,) וימואנמ  דחאב  לוכיבכ  ומוגמגב  ושמתשה  םה   ) תוגיהנמ

תיתגלפמה תונותיעה  תסירק 
. תיתגלפמה תונותיעה  לש  תרכינ  תושלחיהב  םג  אטבתה  הפוקת , התואב  שחרתהש  תרושקתל , הקיטילופ  ןיב  תוחוכה  ןזאמב  ווק  - סוטטסה יוניש 

ב-1965 ךליאו . םישישה  תונש  תיצחממ  הצואת  רבצ  ךא  הלאה , םינותיעה  תצופתב  הדיריה  םע  םישימחה  תונש  יהלשב  רבכ  ןמתסה  הז  ךילהת 
הנושארל ב- רואל  אצי   ) תורחה תעונת  לש  ןומויה  תורח ,' ו' הנושארל ב-1935 ,) רואל  אצי   ) םייללכה םינויצה  תגלפמ  לש  ןומויה  רקובה ,'  ' עיפוהל ולדח 

לעופה  ' םג ודיקפת  תא  םייס  ב-1970 , םייתנש , רובעכו  הנושארל ב-1965 ,) רואל  אצי   ) "י פר לש  ןועובשה  שדח ,' טבמ   ' רגסנ ב-1968  (. 1948
', תוא  ' םשב שדח  יתגלפמ  ןועובש  ומוקמב  אב  ותריגס  רחאל  ב-1907 .) ןוחריכ , הנושארל , אצי   ) ץראב הדובעה  תעונת  לש  ןושארה  ןואטיבה  ריעצה ,'
םג םלענו  רבד '  ' םע גזמתה ב-1971  ימוי ב-1954 ) ןותיעכ  הנושארל  רואל  אצי  ' ) ןויצ ילעופ  הדובעה -  תודחא   ' לש הנותיע  בחרמל ,' . ' רגסנש ב-1974

. הירוטסיהה תמבמ  ןכ 

םילודגה םינותיעה  לש  היצזינרדומו  תובחרתה 
ולדג סופדה  יתב  םינותיעה , תוכרעמל  םישדח  םינבמ  ומקוה  תינוגראו . תינכט  תוחתפתה  תספדומה  תילארשיה  תונותיעה  הרבע  םישימחה  תונשב 

רתוי . םדקתמ  יפרג  בוציעו  םירודמו , םירוט  םיפסומ , םידומע , תפסות  הבחרוהו : הרפוש  םינותיעה  תעיריו  רתוי , שידח  דויצב  ודיוצו 

לש השדחה  תינבתה  לע  ויארוקל  רשיב  ובו  יגיגח  ןויליגב  בירעמ '  ' אצי רשאכ  רבוטקואב 1958  התיה ב-30  הנושארה  הבושחה  הנפמה  תדוקנ 
תללכושמהו רתויב  השידחה  הנוכמב  ספדוי  הנידמב , וגוסמ  רחא  ןותיע  לכמ  רתוי  לודגה  ןותיעה  היהי  אוה  זוחא . ןותיעה ב-45  לדגי  רחממ  : ' ןותיעה

הנפמ ןמיס  ןכא  הזה  ןויליגה  יוניש .' אלל  ראשיי  ריחמהו  תמייקה  תינבתב  םידומע  לש 70  האירק  רמוח  וליכי  עובשל  ןותיעה  ידומע   48 ץראב . רתויב 
רתוי תובר  תומרגלטו  תובתכ  רתוי , בר  עדימ  םיימויה  םינותיעה  וליכה  הזה  יונישה  תובקעב  םירחאה . םינותיעה  םג  רתוי  רחואמ  וילא  ופרטצהש  בושח ,

ףסונ ןכ  ומכ  תיטילופ . תונשרפ  לש  רתוי  הלודג  הסמו  טרפה , יניינעל  םישדקומה  םישדח  םירודמ  לארשיב , שחרתמה  לע  רתוי  םיבר  םירואית  "ל , וחמ
השענה לע  םירופיס  םג  ומכ  הנפוא , טרופס , וידר , עונלוק , לע  םיחווידו  םיניינעמ  םימוליצ  תורוטקירק , םיצבשת , ומכ  ירודיבו , לק  האירק  רמוח  םהל 

ומכ תויזעול , םילימ  םגו  םישימחה , תונש  ףוס  תארקל  רקיעב  שלחנו , ךלה  אוה  םג  יצילמהו  דבכה  ןונגסה  הקיטילופבו . הרבחב  םיעלקה  ירוחאמ 
יתולגו רתוי  ילארשי  םתוח  םינותיעל  וקינעהש  תושדח  תוירבע  םילימב  הגרדהב  ופלחוה  אובי ) ' ) טרופמיא ו' היעב ) ' ) המלבורפ (, ' תוברת ' ) הרוטלוק '

. תוחפ

הפילצמ הקיטסיצילבופ  שפנה -  רופיצ 
טלבתהל ולחהש  םיעיפשמה  םיאנותיעה  םע  הרבג . תיטילופה  התעפשהו  רתוי  הפיקת  תיאנותיעה  הקיטסיצילבופה  התשענ  םישישה  תונש  תיצחמב 

המלש ואדנל , ילא  תבט , יתבש  יקומיצ , הירא  ןלוג , יתמ  ףירח , ףסוי  תשק , יבליס  תרופ , ןב  והיעשי  סוקרמ , לאוי  רובת , ילא  ןד , ירוא  ונמנ  הפוקת  התואב 
דלפנזור . םולשו  ןומידקנ 

חפסנכ חספב 1964  רוא  הארש  ללכבו ,' רומוה  הריטאסל , ןועובש  ', ' שפנה רופיצ   ' היה תונותיעב  ינוירוג  ןב  טסופה  ןדיעל  םינושארה  םייוליגה  דחא 
התיה אל  רבכ  וז  רבצ . ןועמשו  רפח  םייח  ןורבע , זעוב  ןניק , סומע  וב  ובתכו  ץומא  ןב  ןד  ךרע  יעובשה  רודמה  תא  תונורחא .' תועידי   ' לש תבשה  ףסומל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תיטילופ הפלצה  אלא  ןושיק , םירפא  לש  יפוריא  זכרמ  םעטב  תויקייווש ' תוציקעה ה' וא  אטאטמה '  ' ןורטאית חסונב  תינוחמצה '  ' תיתרבחה הריטאסה 
ינשדחה טמרופה  ינעגופו .) ףירחל  בשחנ  אוה  הפוקתה  יגשומב  ךא  ידמל , יבלח '  ' הארנ רודמה  םויה  ארוקל  ' ) הזה םלועה   ' לש תימודרגה  וכרדכ  הרישי 

תושדחב . םישיאו  םיאשונ  לע  םזקרס  לש  םירצרצק  םיעטק  ללכ 

אלל ץומא , ןב  לש  רמאמ  בותכש  התיה  ךוסכסל  הליעה  ןותיעה . ךרוע  םולבנזור  לצרהל  ץומא  ןב  ןד  ןיב  ךוסכס  רחאל  עיפוהל  קיספה  שפנה ' רופיצ  '
תונגפהב תיטילופה  ותוברועמ  לע  ץומא  ןב  תא  רקיב  ובו  ןורחאה  םסריפש  רמאמל  הבוגתב  םולבנזור  לע  הפירח  תרוקיב  הללכנ  רמאמב  ותעידי .

דחא ןויליג  איצוהל  השרמה  ירוטדנמ , קוח  ללגב  החלצה . אלל  ךא  תועובש  רפסמ  ךשמב  יטרפ  ןפואב  ואיצוהל  םיבתוכה  וסינ  ותדרוה  רחאל  לאמשה .
עיפוהו בש  ףסומה  המודכו .) שפנה ' רופ  ', ' שפנ הרופצ   ' ומכ תומש  םע  שדח  ןותיעכ  גצוהו  עובש  ידמ  ינויקיקה  ןותיעה  לש  ומש  ףלחוה  ןוישיר , אלל  דבלב 
. ותעפשה הרבג  וז  הפוקתבו  הילאמ , הנבומ  התשענ  דסממה  לע  תילארשיה  תונותיעה  לש  תרוקיבה  רשאכ  תונורחא ,' תועידי  םיעבשה ב' תונשב 

הבותכה תונותיעב  תושמשה ' ןיב   ' לש םזימרופנוק  - ןונ
םיברו םיחצנמל , הליהת  יריש  ורש  לוכה  המ . ןמזל  ותוא , המיצעה  ףאו  תילארשיה  תונותיעל  סיוגמה  סותפה  תא  הריזחה  םימיה  תשש  תמחלמ 

לש םיחנומב  יכ  םא  םייניש ,' תא ה' תונותיעל  הריזחה  הלחהש ב-1968 , השתהה , תמחלמ  ןוחצינה . ימובלא  תביתכב  ופתתשה  םיאנותיעהמ 
לש הסחיב  םימה  תשרפ  וקכ  םירופיכה  םוי  תמחלמ  תא  גיצהל  םיברמ  היגולויצוסהו  הירוטסיהה  ירפסב  בלח .' יניש  ןיידע ב' רבודמ  םויה  תונותיעה 

- ןונה תמגמלו  הדח  הכ  התיה  אל  תינפתהש  הארנ  רוחאל  טבמב  ךא  תיטילופה . הטילאל  תילארשיה , תרושקתה  לש  הז  ללכבו  לארשיב , הרבחה 
םא םינוש . םימוחתמ  םינרתח '  ' ידיב התשענש  תובבל  תרשכה  המדק  םירופיכה , םוי  תמחלמ  רבשמ  תובקעב  החתפתהש  יגולואידיאה  םזימרופנוק 

תירונ וקילדה  אלש  םילק  םייעקרק  - תת םיעוזעז  תרוש  המדק  לש 1973  הלודגה  המדאה  תדיערלש  רמול  רשפא  היגולואיגה , םוחתמ  יומיד  לואשל 
הדשב דקמתא  ןאכ  םירחא . םיקרפב  ונתניי  דועו -  תורפס  ןורטאית , טפשמ , םינווגמ -  םימוחתב  ךכל  תוחכוה  יתרושקתה . ףרגומסיסב  המודא 

. תילארשיה תוברתה  לש  תושמשה ' ןיב   ' תפוקתב הבותכה  תרושקתה 

ןושארה תוינימשה  בתכמ 
םירמאמ םסרפתהל  ולחה  םש  יא  הפ  יא  תאז , םע  תסיוגמ . רבד  לש  ורקיעב  תילארשיה  תונותיעה  התיה  ( 1970-1968  ) השתהה תמחלמ  ךלהמב 
תרזחה ןורקעב  הלגדש  הטלחה  תודחואמה -  תומואה  לש  הטלחה 242  תרגסמב  תילארשי  םולש  תמזויל  וארקו  תרתוימכ  המחלמה  תא  ורידגהש 

הליעה לירפאב 1970 . תוינימשה ' בתכמ   ' םוסרפ רחאל  רבג  דסממה  תא  ופקתש  םירמאמה  םרז  חוטב . םולש  תרומת  ושבכנש ב-1967  םיחטשה 
אישנ לצא  רקבל  ןמדלוג  םוחנ  ימלועה  ידוהיה  סרגנוקה  אישנל  תושרהל  ריאמ  הדלוג  הלשממה  שאר  לש  הבוריס  התיה  האחמה  בתכמל  תימשרה 

, תכשוממה המחלמהש  םתשוחת  תאו  הלשממה  תוינידממ  םיבוט  ינב  לש  םחור  תרומ  תא  אטיב  אוה  השעמל  םלוא  רצאנ . - לא דבע  לאמג  םירצמ 
- םש רוטקיו  רשה  לש  ונב  בוט , - םש לאומש  םזיש  בתכמה  לע  הדלוג . תלשממ  לש  התונברסו  הדי  תלזוא  לש  הדלות  םג  איה  םיבר , תונברוק  תעבותה 

, ןמדלוג םוחנ  לש  ותעיסנ  תייחד  ידי  לע  םולשל  יוכיסה  תא  התחד  הלשממהש  ירחא  : ' ראשה ןיב  וב  רמאנו  םיטסיזנמיג , םיעבש  ומתח  "ם , פמ שיא  בוט ,
זמורמה םויאה  רקיעבו  שוביכה  תוירסומ  לע  תרוקיבה  הרירב .'" ןיא   " המסיסה תחת  אבצב , ונילע  לטומה  תא  עצבל  םילגוסמ  היהנ  םא  םיעדוי  ונניא 
הכימת יבתכמ  לש  םרזל  איבהו  ץראה  לכב  םיינוכיתה  רפסה  יתבב  תוחור  תרעס  ררג  שדוקמ -  ובאטל  זא  דע  בשחנש  ךרע  "ל -  הצב תרשל  אלש 

ונא : ' םילשוריב ינוריע ג ' ידימלת  ובתכ  לשמל , ךכ , תונותיעב . ומסרופ  םתצקמ  "ל . הצל סויג  ינפל  ודמעש  התיכ י"ב  ידימלתמ  הלשממה  שארל  דודיעו 
םיעזעוזמ ונא  : ' ובתכ שדח  ןוכית  ידימלת  הלשממה .' ידי  לע  דיתעב  לצונת  דועו  רבעב  הלצונ  םולשל  תילאיר  תורשפא  לכ  יכ  המילש  הנומאב  םינימאמ 

. הרהזא ןמיס  וב  וארו  הנבה  וליגש  ויה  ךא  תוינימשה , בתכמל  דהוא  היה  אל  םיאנותיעה  בור  לש  יללכה  וקה  וירבחו . בוטמש  לש  בתכמה  תביתכ  םצעמ 
בתכמה : םוסרפ  רחאל  תכרעמה  רמאמב  בתכ  לשמל , ץראה ,' '

יאבצ תורישל  םתוסייגתה  ינפל  םידמועה  ןוכיתבש , התיכ י"ב  ידימלתמ  רשא 70  הלשממה , שאר  לא  בתכמה  תא  אורקל  רשפא  המהדת  ילב  אל 
תורדגומ ןהש  תוחפשממ  םיאב  םיריעצהמ  המכ  רוקחל  םעט  ןיאו  רש , לש  ונב  תויהל  ןמדזמ  םימזויה  דחא  יכ  בושח  הז  ןיא  וילע . ומתח  רידס ,

תועדל ףתוש  םתלוז  ןיאו  הלא  םיריעצ  קר 70  וליאכ  ענכתשהל  םג  ןיא  ךא  םלש , ןותנש  םיגציימ  םניא  בתכמה  ימתוח  תמיוסמ . תיתגלפמ  הניחבמ 
סחייתהל ךירצ  העפותל ]...[  תובישח  הנקמ  וז  הדבועו  ליכשמה  רעונהמ  קלח  לש  םתלחנ  םה  הלא  חור  יכלה  יכ  תנתונ  תעדה  בתכמב . תועבומה 

. וילע תוירחאמ  התוא  רוטפל  ןיאו  הלשממה , תונווכב  ןומא  רסוח  לש  ינושאר  בלש  לע  עיבצמה  הערתא , ןמיס  לאכ  בתכמ ה-70  לא 

הלאמש ענ  תונורחא  תועידי 
תרבוגו תכלוה  תרוקיב  ריבעהו  הלאמש '  ' ענ יטילופה  יאנותיעה  חישה  לחה  הגרדהב  ךא  יתלשממ , - ורפ היה  םנמא  תונותיעה  לש  יללכה  וקה  רומאכ ,

סוקרמ : לאוי  יאנותיעה  בתכ  לשמל , ךכ , הלשממה . תוינידמ  לע 

. הלשממה לש  הכרדל  סחיב  תוקפס  םיררועתמ  םימיה  תשש  תמחלמ  זאמ  הנושארה  םעפה  וז  םיירוביצה . ונייחב  חתפתמ  ילמרונ  אל  והשמ 
הברה רוביצ  תלחנ  אלא  ןמשירפ , - ףוגנזיד תובוחרה  תונרקמ  םייעוצקמ  םינקפס  תוצובק  תלחנ  םניא  הלא  תוקפסש  םידיעמ  םינורחא  םילאשמ 

ךכ לע  םיקלוח  ןיא  תיברע ]...[ . םולש  תמזוי  לכל  ספתית  הלשממהש  םיצור  ויה  םיבשות  הרשע  לכמ  הנומשש  ךכ  לע  עיבצה  דחא  לאשמ  בחר . רתוי 
תועגונה תולאש  לע  תורתוס  ףאו  תונווגמ  תועד  ול  ויהיש  ליגר  יתלב  םעל  רתומ  הליגר  יתלב  הפוקתב  םג  ךא  הליגר . יתלב  הפוקתב  םייח  ונאש 

ונמויק . םצעל 

םישוחב ןחינש  יקסבוקדוי , בד  ךרועה  תמזויב  תונורחא ,' תועידי   ' לש תבשל ' ףסומ  םייטילופה ב' םירוטה  רודמ  דוסייל  התיה  וז  הרומתל  תערכמ  תובישח 
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דוד בירי , הויז  ןורבע , זעוב  ץומא , ןב  ןד  תשק , יבליס  רפח , םייח  ןניק , סומע  לש  םירוט  ועיפוה  םהבש  עצמאה  ידומע  ינשב  רבודמ  ןמזה . חורל  םידדוחמ 
ןניק סומע  בתכ  לשמל , ךכ , תישארב 1965 . ןכל , םדוק  רפסמ  םינש  דרוהש  שפנה ' רופיצ   ' רוטה תבחרהו  שודיח  השעמל  ויה  םה  ןורב . ןתנו  םחש 

תימואל :' - יטנאה הגילה   ' םשב הניכ  אוהש  המ  םע  ןובשח  ךורעל  חיטבה  ובש  ןיגב , םחנמ  לש  םואנ  רחאל 

זעמש ימו  תימואלה . הגילה  הרמגנ  תימואל ,' - יטנא הגיל   ' ץראב ונל  שיש  זירכמ  והשימ  רשאכ  ימואל . דוכיל  ןיא  םידגובלו , ךרד  ירשיל  קלוחמ  םעה  רשאכ 
. ערוז אוהש  דוריפל  תוירחאה  ושאר  לעו  וילע  הנחמל -  ץוחמ  לא  הזה ' םעה  קלח מ' איצוהל 

םירופיכה םוי  תמחלמ  תובקעב  תונותיעה  לש  שפנה  ןובשח 
, המחלמה תישארב  הירוסו  םירצמ  תואבצ  ולחנש  תוחלצהה  תיברעה , עתפה  תפקתמ  ךא  "ל , הצל לודג  ןוחצינב  המייתסה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

תא ועביק  הלא  לכ  םיעוצפהו -  םיגורהה  לש  םוצעה  רפסמה  רקיעבו  ץאוס , תלעת  לע  הטילשה  דוביאלו  יבשב  םיבר  תליפנלו  םיבצומ  תעינכל  ואיבהש 
לש םמעזלו  םלוכסתל  יוטיב  הנתנו  השק  התיה  םירופיכה  םוי  תמוארטל  תרושקתה  לש  התבוגת  ץורח . ןולשיככ  תילארשיה  העדותב  המחלמה 

תא ומישאה  םה  יעוצקמ . שפנ  ןובשחו  תימצע  האקלה  לש  עסמב  םלוכ  םינותיעה  וחתפ  המחלמה  ירחא  דימ  ולוכ . ילארשיה  רוביצה  לשו  םימחולה 
אוה "ל  הצו עתפ , תפקתמ  ינפמ  הניסח  לארשיש  זרפומ , ימצע  ןוחטיב  לע  הנעשנש  הסיפתה  רמולכ , היצפצנוק ,' לוכ ה' יפב  זא  רדגוהש  המב  םמצע 
ךכב אטיבו  "ד , לשת םיאנותיעה ' לש  הנשה  רפס  םערב ב' הכימ  קיתווה  תונותיעה  םלצ  בתכ  תאזה ,' המחלמב  תמ  יכותב  והשמ  '. ' תוחלצה לש  ןלבק  '

וירבחמ . םיבר  לש  םתשוחת  תא 

 - םייברעמ םידוק  יפ  לע  לַעָמ - ' תיאבצה ו' הרוזנצל  ןוצרב  ענכנ  רשא  המחלמל , םדקש  רוקיסב  קר  אל  הדקמתה  תונותיעה  לש  תימצעה  תרוקיבה 
המחלמה . ןמזב  רוקיסה  ןפואב  םג  אלא  רוביצה , וב  ןתנש  ןומאב 

רבוד לע  רקיעב  יאבצהו , יטילופה  דסממה  לע  םמעזו  טרפב , םיאנותיעכו  ללכב  םיחרזאכ  המחלמה , רחאל  םימורמו  םיכובנ  ושח  םיאנותיעהמ  םיבר 
וז השוחת  ונב .' שמתשהל  םיאקיטילופל  םיגיהנמל , םהל , ונתנ  ונחנא  , ' בל לאגי  בתכ  םימשא ,' ונחנא  . ' לודג היה  תובר , תובתכ  םוסרפ  ענמש  "ל , הצ

רושעכ הללוחתהש  תונותיעה  תכפהמל  גולורפה  התיה  איה  יאבצהו . יטילופה  דסממל  םיקיתווה  םיאנותיעה  ןיב  םיסחיה  תכרעמב  ידוסי  יונישל  האיבה 
תייווח םרובע  התיה  תאזה  המחלמה  תמוארטש  םיאנותיע , לש  שדח  רוד  הדילוה  איהש  םושמו  יאנותיעה  דסממה  לש  ותוחכפתה  םושמ  ןכמ , רחאל 

תבצעמ . תורגב 

": שדחה םיאנותיעה  רוד  ןתוא  ליבוהש  ץראב  תונותיעה  הדשב  תובושח  תורומת  שמחל  םגרות  תונותיעל  יטילופה  דסממה  ןיב  ןומאה  רבשמ 

תויטילופ תופלדהל  בזרמכ  םיאנותיעה 
תועצמאבו םיעבשה , תונשב  רבגו  ךלה  ןרפסמש  תויתלשממ , תופלדה  תועצמאב  יטילופ  עדימ  תפישחב  הגרדמ  תיילע  התיה  הנושארה  הרומתה 

ןוחטיבו  ץוח  יניינע  לע  חווידב  הלדגו  תכלוה  ןסר  תרתהו  הרוזנצה  םע  תומיע 
, ןקוש ' ) 'ר גניסיק לש  תוידוסה  תוחישה   ' ןלוג יתמ  יאנותיעה  לש  ורפס  איה  םיעבשה , תונש  עצמאב  לחהש  תופלדהה , ןדיעל  תוטלובה  תואמגודה  תחא 

ימכסה לע  ןתמו  אשמה  אשונב  'ר  גניסיק ירנה  ינקירמאה  ץוחה  רש  םע  םינוידמו  הלשממה  תובישי  לש  םיידוס  םילכיטרפמ  םיטוטיצ  ללוכ  רפסה  (. 1975
הרוזנצה . םע  השק  תומיעל  ורפוס  תא  איבה  אוהו  לש 1974 , הנושארה  תיצחמב  הדרפהה 

הפלדהה םילבוקמה . םירדסהה  תא  רפהל  וזעהש  ץראב , םירזה  םיאנותיעה  תוליעפב  היילעה  לשב  ראשה  ןיב  רבג , הרוזנצב  קבאמה  יכ  ןייצל  יואר 
תא ומינפהו  ודמל  ץראב  םיאנותיעה  תירבה ב-1974 . תוצראב  טייגרטוו  תשרפ  לש  התפישח  תעפשהב  םג  לארשיב  בושח  יאנותיע  עדימ  רוקמל  התיה 

לעו תרושקתה  לע  החמיי  לב  םשור  הריאשהו  ןיטסנרב  לרקו  דרוודוו  בוב  טסופ ' ןוטגנישוו  יאנותיע ה' לש  ץימא  ריקחתב  הלחהש  השרפה , חקל 
. ברעמה תוצרא  לכב  הקיטילופה 

תרקוח תונותיע 
תוטשפתה לע  לארשיב , ןגרואמה  עשפה  לע  םיינפשוח  םירמאמ  תורדס  יטילופה . םוחתל  קר  המצמטצה  אל  תילארשיה  תונותיעה  לש  היניש  תפישח 

ובחרתה דבב  דב  בחרנ . ירוביצ  דהל  וכזש  שדחה , לדומה  יפ  לע  םייאנותיע  םיריקחתל  תואמגוד  ןה  ןותיחה ' ילוספ   ' לעו טרופסב  תותיחשה  לע  םימסה ,
לופיט ו' תונורחא ' תועידי  ב' באוכ ' המ   ' ויה םיטלובה   ) תונותיעב דסממה  תרוקיב  תוברתל  ומרתו  תושרה  דגנ  ןטקה  חרזאה  לש  תונלבוקה  ירודמ  םג 

'(. בירעמ ב' ריהמ '

תונותיעה לש  תוטבח  קשכ  ןייד 
. הקיתווה תיטילופה  תוגיהנמה  לש  היצקיפיטסימ  - הד לש  עסמ  תוחתפתה  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  רחאל  תונותיעה  הדשב  תישילשה  הרומתה 

. ןייד השמ  ןוחטיבה  רשו  ריאמ  הדלוג  הלשממה  שאר  רקיעב  הדובעה , תעונתב  םייזכרמה  םישיאה  דגנכ  יטסיצילבופ  ירמ  ןיעמ  לחה  תונותיעב 
תוקיתע תבינג  םיאושינה , ייחב  תודיגב  םיירסומה : וימגפב  םג  אלא  יאקיטילופו  איבצמכ  וילדחמ  לע  קר  אל  הדקמתהו  תיסרא  התיה  ןייד  לע  תרוקיבה 

םתר וכרועש  הזה ,' םלועה   ' היה (, 1972- בו רקיעב ב-1968   ) המחלמה ינפל  דוע  השעמל  הלחהש  ןייד , לע  הפקתהב  ןוטה  ןתונו  ליבומה  המודכו .
תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר   ) ןוחטיבה רש  לש  וחיר  תא  שיאבהל  ידכ  ןותיעה  ירודמ  בור  תא  הכרעמל 
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אבכוכ רב   ' תא םילארשיהמ  םיבר  יניעב  םליג  אוהש  רחאמ  תינויצה , תוברתה  לש  הרהוז  םועמעב  הבושח  ךרד  ןבא  התיה  ןייד  לש  ותומד  תרחשה 
ימיקממ תישילשה  היילעה  יצולח  לש  םנב  ץראה , דילי  שדחה : ידוהיה  ןעטאריפ ,' - עשידיי תיצמת ה' תא  תאטבמה  וייחב , תידגא  טעמכ  תומד  ינויצה – '

תשש תמחלמב  ללוהמה  ןוחטיבה  רשו  שדק  עצבמ  איבצמ  לומגתה , תולועפ  לכירדא  הירוסב , תזעונ  הלועפב  עצפנש  חושק  םחול  ללהנו , הינגד 
לש התוחכפתה  תישאר  תא  הרשיב  וילא  הצרעההמ  תוחכפתהה  תינויצה ; החטבהה  ןמ  הבזכאה  תישאר  תא  הרשיב  ןיידמ  הבזכאה  םימיה .

ויונימ םג  ורהוז . בור  תא  יניידה  סותימה  דביא  רבכ  םיעבשה  תונש  ףוס  דע  םימתה . ינויצה  םולחה  ןמ  רוביצהמ , רכינ  קלח  לש  היתובקעבו  תונותיעה ,
םוי תמחלמ  ירחא  ותומדב  הרשקנש  הלילשה  תא  הנתימ  תצק  ילוא  ןשיה , יומידה  תא  התייחה  אל  ןיגב  תלשממב  ץוחה  רש  תרשמל  ןייד  לש  עיתפמה 

. םירופיכה

רופיכ םוי  תמחלמ  רוד  לש  תינכשנו  הריעצ  הריטאס 
תציאמ הלש . הפלצהה  תמצועו  געלה  היצקובורפה , ףס  הדמתהב  הלעו  תיטילופה , הריטאסה  הבחרתהו  הללכתשה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 

ב. בינ , יבוק  ירמרמ , ךונח  םילשוריב : תירבעה  הטיסרבינואבו  לאלצבב  םימי  םתואב  ודמלש  םירשכומו  םיריעצ  םיבתוכ  לש  הנטק  הצובק  התיה  יונישה 
ריענ  ' יריטאסה רודמב  השתהה -  תמחלמ  תפוקתב  המחלמה -  ץורפ  ינפל  דוע  הרובחה  התשע  םינושארה  הידעצ  תא  עבג . ודודו  ןודיס  םירפא  לאכימ ,

םכרד לכב  םיבתוכ  לש  וז  תרשכומ  הצובק  ןייציש  יטסקרסהו  יטסימרופנוק  - ןונה וקה  שבוג  םש  ןותאה .' יפ   ' ימלשוריה םיטנדוטסה  ןותיעב  עיפוהש  ריעב ,'
יומיבב  ) יריטאס טרבק  תגצה  דילוה  םיטנדוטס , לש  הבחר  הצובק  ברקב  תוירלופופל  הכזש  רודמה , ונימי . דע  תכשמנה  רודיבבו , תונמאב  תונותיעב ,

, הזה יתרגש  אלה  טרבקה  לע  הבתכ  םסריפ  הזה ' םלועה  רחאל ש' םילשורי . יבחרב  םינטק  םינודעומבו  הטיסרבינואה  סופמקב  הצרש  קינלוק ,) קירא 
לש ותדיל   ' םשב עטק  ללכו  סרמב 1973 , הנושארל ב-1  עיפוה  ץראה ,'  zoo , ' רודמה ןותיעב . יריטאס  רודמ  בותכל  ירנבא  ירוא  ךרועה  םתוא  ןימזה 

ולוכ : רודמה  חור  תא  ןייפאו  תינויצ  - תיאבצה היגלטסונה  תוברתל  געלש  ןותיע '

רמא ד"ר םואתפ  וניניע . דגנל  תמקומה  הנידמה  לע  ונלכתסהו  ןאיסוטמ '  ' ונשיע ןחלושה , ביבס  ונלוכ  ונבשי  ץליפ . הפק  ביבא , לת  ויתס 1948 ,
ץיק 1962, תואמצעה ]...[ '. תמחלמב  חצני  ימ  םדוק  תוארל  ןת  . ' ונינע וישכע ,' בוזע  '. ' ונלשמ ןותיע  םיקהל  ןמזה  עיגה  הרבח , : ' ץראוז ז"ל לאיכלמ 
... ונלשמ ןותיע  םירבח ... : ' ףשנתמ שחלו  ץראוז ז"ל  לאיכלמ  רשקה ד"ר  תלעתמ  חיגה  עתפלשכ  רינ , םעו  יש  םע  אנ  ץבש  ונקחש  טלקמ . ריצק , לת 

. רוצ זועמ  רמה , םגאה  , 1970 ינורטקלא , ץיק  לק ]...[ .' עוצפ  לכה  ךסב  התא  ירה  דלי , היהת  לא  , ' ול ונרמא  ץראוז ,' . ' םדנו ונצרא ,'... דעב  תומל  בוט 
וניצר לכה  ךסב  ונינע . אל  רובע .' ןותיע ? םאה  ץראוז . ןאכ  רמנ  : ' תשרב ץראוז ז"ל  לאיכלמ  לש ד"ר  ולוק  עמשנ  עתפל  תוילוכשא . יחלפו  ףול  ונלכא 

םולשב . התיבה  רוזחל 

לש ויתובתכ  וצבוק  ב-1975  םירופיכה . םוי  תמחלמ  ירחא  דחוימב  םיריעצה , ןותיעה  יארוק  ברקב  הבר  תוירלופופל  הכז  ץראה '  zoo  ' יריטאסה רודמה 
ןחלופ . רפס  השענש  המסרפתה ב-1982 ,) תנקותמ  הרודהמ  תדחוימ . האצוה  ' ) Zoo  ? ץרא  Zoo  ' רפסב רודמה 

, תונויצה ישדוק  לע  גלגללמ  ועתרנ  אלש  ןוויכ  הזועתו , תוכיא  תניחבמ  השדח  הגרדמל  לארשיב  תיטילופה  הריטאסה  תא  ולעה  ץראה '  zoo  ' יבתוכ
חסונב הכרב ' תועדומ  ו' םחוינ ,' ץראה  ןינבב   ' בותיכה םע  לבא ' תעדומ   ' המסרופ רודמב  לשמל , שממ . לש  הריפכל  םימי  םתואב  בשחנש  השעמ 
םלוסב הריהמ  הדירי  ךסויג , םע  ץראוז  יסאל  '; ' דודגב 'ה  רבחה םילחאמ  ןחתותלו  קטמל  חא  רשק , - ןעט תדלוהל  תוכרב  םיחוח  ןב  הנשוש  תרבגל  '

ןוטי .' ' זו הקותמ  לאיכלמ , םילחאמ  ליפורפה ,

, תוגצה תובתכב , םיעשתהו  םינומשה  תונשב  םג  םיילאוזיוו  םיינושל  םיברקעו  םיטושב  ץראב  תיטילופה  תוגיהנמה  תא  רסייל  ופיסוה  הצובקה  ישנא 
לש ךוותה  ידומעמ  ושענ  םימיה  תוברבש  םושמ  דואמ  הבר  התיה  הליכשמה  תילארשיה  הטילאה  לע  תרבטצמה  םתעפשה  סקימוקו . היזיוולט  תורדס 

דוחלו דחי  ובתכ  ןודיס  םירפאו  לאכימ  ב . ץראה .'  ' ךרועכ םינש  רפסמ  רבכ  ןהכמ  אוהו  םינומוקמה , ידסיימ  םע  הנמנ  ירמרמ  ךונח  תינוליחה . תונותיעה 
בינ יבוקו  עבג  ודוד  תילארשיה . תרושקתב  םירכומו  םינונש  םיבתוכל  םויה  דע  םיבשחנ  םהו  תועשעשמ  היזיוולט  תורדסו  הריטאסו  רודיב  תוגצה  תורשע 

םינומויב םיעשתהו  םינושמה  תונשב  ומסרפתהש  רשואה ,' לא  ךרדב  ו' טפנ ' ינמיס  ', ' רחא רבד   ' םייריטאסה םיפסומה  ילארשיה . סקימוקה  תובא  םה 
ץראה .'  zoo  ' לש םינינו  םידכנ  םינב , הבר  הדימב  םה  תונורחא ,' תועידי  ו' בירעמ ' ', ' רבד '

דנלחתפה ידומע 
תיתרוקיב הקירוטר  השבוג  ךכ  ךותב  הקינורכה . דצל  הקיטסירטלבהו  הקיטסיצילבופה  חפנ  םג  תילארשיה  תרושקתב  לדג  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 

הלשממה . לש  ןוחטיבהו  ץוחה  תוינידמ  לעו  ירוביצה  להנימבו  הרבחב  רטשמב , תועפות  לע  רתוי  תינתעדו 

הב ןודל  םוקמה  הז  ןיאו  דרפנ  רקחמ  תבייחמ  תילארשיה  הרוטקירקה  לש  התוחתפתה  רתוי . הפירח  תיטילופה  הרוטקירקה  םג  התשענ  וז  הפוקתב 
םיביואה תא  ופקת  םישישהו  םישימחה  תונשב  ומסרפתהש  תורוטקירקה  בורש  יל  הארנ  תיתטיש  אל  תומשרתהמ  יכ  הדבועה  ןויצב  קפתסא  תוכיראב .

הרוטקירקה התנפה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  קר  ילארשיה . דסממה  יפלכ  תוציקע  םע  תורוטקירק  םג  ועיפוה  םשו  הפ  קרו  לארשי , לש  םיינוציחה 
ןאירדו ךירניו  ץרפ  בירעמ ;' סב ב' ףסויו  שוד )'  )' שודרג לאירק  ויה  םיטלובה  םיטסירוטקירקה  הלשממה . תוינידמל  הלש  תרוקיבה  יציח  תא  תיטילופה 

'. תונורחא תועידי  ב' קיימ )'  )' ןנור לאכימו  ץראה ;' ב' באז )'  )' שקרפ בקעי  רמשמה ;' לע  ץכ ב' לאומש  רבד ;' רדא ב'

תא תחא  אל  התלעה  רתוי  תינלאמש  טבמ  תדוקנמ  יברע  - ילארשיה טקילפנוקה  תא  תוארל  השדחה  התייטנו  תונותיעה  לש  תרבוגה  תויתרוקיבה 
לש תבשל ' ףסומה   ' לש םיימינפה  םידומעב  הקיטסיצילבופה  רודמ  תומעזנ  תובוגת  ררוע  דחוימב  דחאכ . םיבר  םיארוק  לשו  םיאקיטילופה  לש  םתמח 

רוטהו דלפ  יתמ  םיאולימב  ףולאה  לש  םייעובשה  וירמאמ  התיה  בירעמ '  ' לש תינויה  הליבקמה  דנלחתפה .' ידומע   ' ותוא הניכ  ןימיהש  תונורחא ,' תועידי  '
עבטמה .' לש  יעיברה  דצה   ' ןפג ןתנוהי  לש 
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תונשמ ןמרתלא  ןתנ  לש  יעיבשה ' רוט  אלש כ' רפח . םייחו  יסונמ  ידיד  תויעובשה : תומאקמה  יבתוכ  ינשל  היה  דנלחתפה ' ידומע  בושח ב' יתרוקיב  דיקפת 
ןוטלשב ופילצהו  תידסממ  - יטנא היצטניירוא  ילעב  ויה  רפחו  יסונמ  לש  םיזרוחמה  םירוטה  תידסממ , - ורפ היצטניירואב  ללכ  ךרדב  ןייטצהש  םישימחה ,

תזחשומ . הינוריאב 

תילארשיה תונותיעב  ךפהמל  וליבוהש  םייזכרמה  םימרוגה  דחא  איה  תיסראו  הנונש  םירקבמ  תלהקמ  לש  וז  השדח  תנוכתמ  יכ  םיסרוגה  שי 
' תונורחא תועידי  ל' םיארוקה ) רפסמב   ) ותרוכב תא  בירעמ '  ' דביא םיעבשה  תונש  ףוס  דע  ובש  תחלצומ ,) תוריכמ  תמדקמ  עודיכ , איה , היצקובורפה  )

לש ידמל  ךומנ  ןונימב  ןייפאתהו  יתכלממו  ידילוס  וקב  קובדל  ףיסוה  תונורחא ,' תועידי  אלש כ' בירעמ ,' '. ' הנידמה לש  ןותיעה   ' ותויה תארקל  דועצל  לחהש 
יטילופה דסממה  יפלכ  רתוי  יתרוקיב  אוה  םג  השענ  םיעבשה  תונשב  םלוא  הרחתמה . תא  תוקחל  לחהו  ענכנ  םיעשתה  תונשבש  דע  תויביטקובורפ ,

. רתוי ריעצה  רודה  ינב  םיטסיצילבופו  חטש  יבתכ  לש  םירמאמבו  תובתכב  רקיעב  אטבתהש  וק  יאבצהו ,

תימויה תונותיעב  שדחה ' לגה  '
רכב ןורהאו  בירעמ ' ןפג ב' ןתנוהי  םיריעצ , םיאנותיע  ינש  ויה  םילודגה  םינומויב  םיעבשה  תונשב  יתרוקיבה  שדחה ' לגה   ' יבתוכ לש  םיקהבומ  םיגיצנ   

. ץראב ליכשמה  ריעצה  רודה  לש  תינלאמש  - תיטילופה ותפקשה  בוציע  לעו  יאנותיעה  חישה  יוניש  לע  הבר  העפשה  העדונ  םהינשל  תונורחא .' תועידי  ב'

שדח ןזמ  יאנותיעו  רבצ  ןפג -  ןתנוי 
תרעוס שפנ  תלעב  התיהש  ומאל , ברקתהל  ידכ  הריש  בותכל  לחה  ןב 11  ללהנ ב-1947 . בשומב  דלונ  ןפג  ןתנוהי  תינויצה . עבטמה  לש  יעיברה  דצה 

רפסו ןב 14  ותויהב  תשק ' םסרפתה ב' ןושארה  וריש  הזמ . הז  םיקוחר  ויה  םיינשהו  השקונ  אבצ  שיא  היה  ויבא  ןפג , ירבדל  הריש . הבהאו  השיגרו 
הקנפשוג ןתנ  ומכ  ךכבו  ןמרתלא  ןתנ  בתכ  רפסל  המדקהה  תא  ןב 20 . לייח  ותויהב  רואל  אצי  ( 1967 תורפסל , תורבחמ  ' ) םילמ המכ   ' ולש םירוכיבה 

לתב םיעגפנה  - ברו השקה  ברקב  ףסאמ  חוככ  ףתתשה  רשאכ  המחלמה , לש  רמה  המעט  תא  הווח  םינחנצב  ןוריט  ותויהב  רבכ  ריעצה . ררושמל 
רצק ןמז  הנחמב .'  ' ןותיעב בתככ  דובעל  לחה  "ל  הצמ ורורחש  םע  ןדריה . תעקבב  םיעצבמ  ןיצקכ  תרישו  ינלוגל  רבע  םיניצק  סרוק  םייסש  רחאל  רחאפ .
רידנה ונורשיכ  לע  ןכ  םג  ודמע  דיפל  ימוט )  ) ףסויו השמ ז"ק  רבד .'  ' לש יעובשה  ןיזגמה  עובשה - ' רבד  ותוא ל' סייגו  ינבל  קחצי  ונורשיכב  ןיחבה  ןכמ  רחאל 

' הדש בתכ  הרצק כ' הפוקת  רחאל  ץראב . רתויב  םילודגה  הדוהתהו  הצופתה  לעב  ןותיעה  םימי  םתואב  היהש  בירעמ ,' רובעל ל' ותוא  וענכישו  בתוככ 
האור .' התא  המ  אל  בשוח , התא  המ  עומשל  םיצור  םה  םיריעצל . בותכת  : ' ול ץעיו  יעובש  ישיא  רוט  בותכל  השמ ז"ק  ול  עיצה  חטש )' בתכ   ' ונימיב )

וז ונכותבו : והנבמב  דחוימ  היה  רוטה  בירעמ .'  ' לש עובשפוס '  ' ףסומב עבטמה ,' לש  יעיברה  דצה  , ' ישיא רוט  םסרפל  לחה   1971- בו רגתאל  הנענ  ןפג 
תא םג  דבעידבו  ןפג , לש  ותומד  תא  ופקישש  תונויאר  לשו  םיגיגהו  םיריש  לש  תובתכ , לש  זאלוק ' הב  ללכנש  ץראב  הנושארה  תישיאה  המבה  התיה 

ןמיס האצותה . תא  דואמ  ובהא  םיריעצה , רקיעב  םיארוקהו , הבטימב , תיטסילנרו  וינ ז' תונותיע  התיה  וז  ימוחת . - ברו ןווגמ  רצויכ  ולש  תדחוימה  הריירקה 
ריכזמה ימינפ  סומתירב  תירבצ , - תירגוד דואמ , האירק  הפשב  בתכ  ןפג  הפשה . היה  ותפוקתב , ךרד  ץרופו  ידוחיי  היה  ותוכזבש  רוטה , לש  ףסונ  רכיה 

ינל ינקירמאה  יאנותיעהו  ץומא  ןב  ןד  ויה  ותביתכ  לע  ועיפשהש  ימ  ןפג , ירבדל  יטסקרס . ןולבת  םע  ןהכ , דרנואל  לשו  ןליד  בוב  לש  קורה  ינומזפ  תא  םיתעל 
סורב .

ףתתשהו םיאולימ  תורישל  סייגתה  אוה  םירופיכה . םוי  תמחלמ  התיה  ורוד , ינבמ  םיבר  לש  םהייחב  ומכ  ןפג , לש  וייחב  תיגולואידיאה  הנפמה  תדוקנ 
אל םא  םינושארה , םיאנותיעה  דחא  היהו  המחלמה ,' לש  יעיברה  דצה   ' תרתוכה תחת  רוטה , תא  םסרפל  ףיסוה  המחלמה  ךלהמב  הלעתה . תייצחב 

. ללכבו תונותיעב  תידסממ  - יטנאה האחמה  יצולחמ  דחאו  שנועל ,)' אטחה  ןיב   ' םייחכ תאז  רידגה  אוה   ) תילארשיה חוכה  תיילשאמ  חכפתהש  ןושארה ,
אלא המחלמה , תמוארטו  יסופיטה  ינויצה  ולודיג  תיב  תעפשהב  קר  אל  הבצוע  רוטב , יוטיב  ידיל  האבש  ןפג , לש  תיתרבחהו  תיטילופה  םלועה  תסיפת 

םלוע תסיפת  ודילוה  וללה  תועפשהה  שולש  םיטרסו . םיטילקת  םירפס , תועצמאב  ותורחבב  הל  ףשחנש  םיחרפה ,' ידלי   ' תוברת תעפשהב  םג 
הוואג הייחדו , הבהא  יסחי  ןיעמ  הפקישו  תוידסממ , - יטנאו שפוח  לש  םישדח  םיילרביל  םיכרע  לשו  םייתרוסמ  םיינויצ  םיכרע  לש  תבורעתב  הנייטצהש 

היבשותל ץראל , קומעו  ץימא  רשק  דחא , דצמ  ןפג : לש  ורוד  ינבמ  םיבר  תנייפאמ , ןיידעו  הנייפיא , וז  תוינש  תינויצה . תוברתהו  הרבחה  יפלכ  זובו ,
תוהכ תוריהיה , תויוסגה , םזירטילימה , יתרבחה , ץחלה ' ריס   - ' הב םישחרתמו  התוא  םינייפאמה  םיבר  םירבדמ  לוכסתו  סעכ  רחא , דצמ  התוברתלו ;

הקומע : תיתרבח  תוברועממו  תוהדזהמ  רבד  לש  ופוסב  םיעבונ  םה  םגש  דועו -  הרבחב , תורחא  תוחפוקמ  תוצובקלו  םיברעל  סחיב  םישוחה 

ינב ליצהל  ידכ  םימחלנ  ןהב  תונידמב  ןכל -  הב . בשויה  םדאה  תבהא  לכ  םדוק  איה  תדלומ  תבהא  ילש ]...[ . תדלומה  םה  הפ  בהוא  ינאש  םישנאה 
רסוחו םזיריזחה  םזישאפה , תיחשמה , חוכה  םיחמוצ  םש  םילגדו -  םירה  ליצהל  ידכ  םימחלנש  ןכיהו  הווקתהו , תורחה  הבהאה , תוחמוצ  םדא ,

תא בירקהל  ןכומש  ימ  ןכל -  דבלב . םידוהיל  תסחייתמ  תלוז '  ' הלמהש בותכ  אל  םוקמ  םושב  יברע . םג  תויהל  לוכי  בגא  ךרדש  תלוזה , ייחל  תושיגרה 
לכב בהוא  ינא  םתוא  םירבגו  םישנ  יבבלכ , םישנא  ןאכ  שי  לארשי ]...[ . רוביג  בידנו , ריבא  יתימא , טוירטפ  אוה  ויגיהנמ , תורמלו  וירבח , ןעמל  וייח 

תפש לע  הרודמל  ביבס  תאזה , האלפנה  ץראב  הזה , טהולה  ץיקה  יהלשב  הגולפ , ברע  ריבעהל  רשפא  םתיאש  םירבח  לש  הכורא  המישר  יבל .
םיגחה . ירחא  דע  רקובה , רוא  דע  הנידמה  תא  דחיב  אונשלו  ןנוצה , בשעה  לע  חיטבא  ךותב  וא  םיה 

. םישרשומ םיינויצ  םיסותימ  םהירמאמב  חגנל  וזעהש  םינושארה  דחאו  תימויה , תונותיעב  תינלאמשה  םלועה  תפקשה  לש  םיחסנמה  יצולחמ  היה  ןפג 
, קי ' צנסיד היראו  ךבילרק  לאירזע  דלפנזור , םולש  םידסיימה  - תובאה ןוגכ  םיריכבה , ויכרועו  ויבתוכמ  המכ   ) תינמי הייטנ  לעב  ןותיע  זא  היהש  בירעמ ,' ב'

יפכ וענש , םיבתכמ  תואמ  עובש  ידמ  לביק  ןפג  הוולש . רכוע  תחא  אלו  זעונ  גירח , לוק  היה  הז  ינגרוב , םיארוק  להקו  יטסינויזיוורה ) הנחמל  וכייתשה 
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יתלחתה : ' בתכ םימיל  םיריעצה . םיארוקה  לע  רקיעב  עיפשהו  דואמ , יביטקפא  היה  ולש  חוגינה  חצרב .' םויאל  םיאושינ  תועצה  ןיב  , ' םימיל רפיסש 
, יתוא ואנש  םירוההו  םהלש ]...[ . אבא  דגנ  תיבב  רעונל  בתוכש  הז  לש  הרורב  תצבשמ  המודא , תצבשמ  יל  התיהו  הללאל , ינמי  ןותיעב  הלאמש  בותכל 

ךתוא .' בהוא  אקווד  ינאו  ךתוא -  םיאנוש  ילש  םירוהה  בשחו : קחצ  אוהו  ליה " ינאפ   " תא ומכ  הטימל  הלילב  יתוא  חקל  םהלש  ןטקה  דליה  לבא 

םע תוהדזה  ךותמ  הבתכנ  ולש  תרוקיבהש  הדבועה  ןמ  הנושארבו  שארב  העבנ  ליכשמה  דמעמה  ןב  ריעצה  רודה  לע  ןפגל  התיהש  הברה  העפשהה 
תא ןייפיאש  ןחה  איה  ותעפשהל  תפסונ  הביס  תילילש . דגנ  תבוגת  םירצוי  םיבר  םירקמבש  תוריהיו , זוב  ךותמ  אלו  הביח  לש  סחיו  תילארשיה  הרבחה 

וירקבמ . תא  הבר  הדימב  הלרטינש  רוביג , - יטנאה תומדב  ומצע  תדמעהו  ימצע  גולגלל  ולש  הייטנה  וירמאמ ,

ביכרמ איה  היפרגויב  ללכב , וירמאמ . לש  תיגולותימ  - יטנאה תויביטקפאל  ועייס  ולש  ןירדהמל  תירבצה  היפרגויבהו  ןפג  לש  יתחפשמה  סוחייה  םג 
איה תילארשיה  המכסומה  םלועמו  זאמ  ילארשיה . םישדוקה  שדוק  לע  תרוקיבב  רבודמשכ  טרפבו  םילארשיה , םיארוקה  יניעב  בושח  תוסחייתה 

לש םייגולותימה  הישדקמ ' דחאב מ' דלונ  אוה  יסופיט , ירבצ  םש  אוה  ומש  תאזה . המכסומל  הנע  ןפגו  תפתתשה ,' ךמצע  התא  םא  רקבל  ךל  רתומ  ש'
םינחנצב לייחכ  רומאכ , תריש , ומצע  אוהו  ןייד ,) השמ   ) עודי אבצ  רש  היה  ודוד  יברק , ןיצקכ  עבקה  אבצב  תריש  ויבא  ללהנ ,) בשומה   ) תיצולחה תונויצה 

תירולבה הפי   ' לש פיטואירטסה  תא  םימלוהו  דואמ  םיירבצ  םה  ואטבמו  ותוזח  םג  םירופיכה . םוי  תמחלמבו  םימיה  תשש  תמחלמב  םחלו  ינלוגבו 
, ץראה ידילי  לש  ינשה  רודה  םיריעצה , לש  םבלמ  רבודה  ירוקמו  שדח  לוקכ  אלא  יאנותיע  לש  הגירח  העד  תעבהכ  אל  וספתנ  וירמאמ  ןכל  ראותהו .'

תא ויתוזחמו ) ויעפומ  וינומזפ , וירישב , םג  השעמלו   ) ויתובתכב רייגל '  ' ותחלצה תיאמצע . תיתרבח  םלוע  תפקשה  שבגל  םיעבשה  תונשב  לחהש 
ןב ןד  ומכ  ןפג , רצויו . בתוככ  ומסק  דוסמ  קלח  איה  םג  התיה  םיחרפה ,' ידלי   ' לש תונריתמהו  תוריחה  יכרע  תאו  שדחה  ינקירמאה  לאמשה  לש  םירסמה 

תוחפל וא  םיחסנמה  דחא  השענ  אוה  ץומא  ןב  ומכו  םייניעה ,' הבוגב   ' רעונה לא  רבדל  עדיו  ןמזה  חורל  דואמ  םישיגר  םינשייחב  ןחינ  וינפל , ץומא 
רתוי . םייברעמ  םיעבצב  ולצא  העבצנש  השדחה -  תוירבצה  לש  םיציפמה 

הפיה תורפסה  םוחתב  םג  אלא  תונותיעה  הדשב  קר  אל  הבר  החלצהב  לועפל  ותוא  וליבוה  ולש  תישיאה  היציבמאהו  ןפג  לש  לודגה  ונורשיכ  וזמ , הרתי 
ןורטאית קור ,) לש  םיטרבקב  העפוהו  היחנה  הביתכ , קורו , פופ  ינומזפל  םילימ  תביתכ   ) הקיזומ םירופיסו ,) םיריש   ) םידליה תורפס  םירופיסו ,) םיריש  )

ינויצ - טסופה ןדיעב  רתויב  םיעיפשמהו  םיבושחה  םירצויה  דחאל  היהו  יגולותימ  - יטנאה וקה  תא  ןפג  שיגדה  הלאה  םימוחתהמ  דחא  לכב  היזיוולטו .
. רתויב םיבושחה  וירוביגמ  דחאלו 

תיגולופורתנא תונותיע  רכב -  ןרהא 
דלונ רכב  רכב . הל ) ' רהא  ) ןורהא רומאכ  היה  הבר  התיה  םיעבשהו  םיעבשה  תונשב  ותעפשהש  יאנותיעו  שדחה ' לגה   ' יבתוכ לש  ינשה  קהבומה  גיצנה 
רענ ותויהב  רבכ  הירגלוב . ילוע  לש  הלודג  הליהק  הזכרתה  םש  ופיב , םבשומ  תא  ועבק  םה  וירוה . םע  הצרא  הלע  עבש  ןב  ותויהב  הירגלובב ב-1942 .

ףשחנ היתונויער  לאש  תימשה ,' הלועפה   ' תינויערה הצובקהו  רצק , ןמז  רבח  היה  ובש  ןפצמ ,'  ' ןוגרא אורקל . הבריהו  הקומע  תידמעמ  תועדומ  חתיפ 
' זאטסה תא  הרבחה . לש  תיתרוקיב  הסיפתל  ותייטנ  תאו  תיטסינמוה  - תינוליחה תיטסילאיצוסה  ומלוע  תפקשה  תא  ובציע  םישימחה , תונש  יהלשב 

ב- ןניק . סומעו  ץומא  ןב  ןד  ירנבא , ירוא  לש  םתוישיאמו  םתביתכמ  תוקומע  עפשוה  םש  הזה ,' םלועה   ' ןועובשב ורוד , ינבמ  םיברכ  השע , ולש  יאנותיעה 
ויהש תילטוט  תורסמתהבו  תונתחדקב  ולשמ , רוטבו  ןותיעה , לש  םינוש  םירודמב  תו  ' זטרופרו םירמאמ  בתכ  זאמו  תונורחא ' תועידי  רכב ב' טלקנ   1967

םייאנותיעה וייח  תא  םלה  ןכאש  ראות  הביתכה – ' תנוכמ  ריבא   ' ראותב ומצע  תא  ריתכהש  ימכ  עודי  אוה  תיאנותיעה . 'ה  זנרבב רבד  םשל 
םייביסנטניאה .

וייח חרואו  ותוזח  ותוישיא , ועוצקמ , וגזמתה  והומכו  םייטסילנרו , וינ ז' םיסופד  יפ  לע  בתכש  ץראב  םינושארה  םיאנותיעה  דחא  היה  ןפג , ומכ  רכב ,
ילארשי . ייווגנימה  ןיעמ  תוברת , רוביג  הגרדהב  השענ  אוהו  יניימהובה 

ותפש ותפוקתב . תולשבל  עיגהו  תירבה  תוצראב  וינפל  דחא  רוד  חתפתהש  ינכפהמה  יאנותיעה  רנא  ' זה לש  םיקהבומ  םינממס  ויה  רכב  לש  ותביתכב 
תיטילופה . תשקה  תוצק  לכמו  הייסולכואה  תורדש  לכמ  םיבר  םיארוק  לש  םבל  לא  התועצמאב  עיגהל  חילצה  אוהו  דואמ  תיביטקינומוק  התיה 

לש רתויב  קהבומה  אטבמה  אוה  . ' ותומ ב-1987 ירחא  זפ  ירימ  תיאנותיעה  הבתכ  הנידמב ,' ץופנה  ןותיעה  לש  החלצהה  תחסונ  תיצמת  אוה  רכב  '
יביטקינומוק יאנותיע  ןיא  ונממ ; תעד  יבחרו  םינינא  םינונש , םיאנותיע  שיו  ויה  תונורחא . תועידי  לש  עודיה  ךפהמה  תא  הללוחש  קווישו  תונותיע  תייצפסנוק 

ונממ .'

םיאקיטילופה . דגנכ  הסרתה  לש  שדח  ףר  עבקש  ינתעד  יתרוקיב  וקב  ונייטצה  ןפג , ןתנוהי  לש  הלאל  המודב  רכב , לש  ויתובתכ 

ינפל ריכה  התואש  תנוונתמה , תיקיני  " אפמה תוברתב  םחר  אלל  ףילצהו  תדסוממה  תונותיעב  םינויצה  םיטסלקונוקיאה  ינושארמ  םג  היה  ןפגכ , רכב ,
אוה םג  תוחכפתה . לש  ךילהת  רבעו  תינויצה ) הלומעתה  ידי  לע   ) ותודליב לוכיבכ  המורש  ימ  לש  הרירמ  - תינקחצה המינה  תא  ץמיא  אוה  םג  םינפלו .
רקבמ היה  אל  אוה  ןפגכ , אלש  םלוא  ורבשו .' ינויצה  םולחה   ' תא טטרשלו  עבורמהו , קיתווה  דסממה  תא  תוירזכאב , םיתעל  ונושל , טבשב  חסכל '  ' בהא

ןונמאל המודב  ' ) תירבעה תונותיעב  םיריכב  םיארוט  - בר  ' הנכמ זפ  ירימש  ימ  םע  הנמנש  ףאו  תיזנכשאה , תירבצה  החפשמה  ךותמ  חמצש 
תדדובמה תיפצתה  רזה . ןנובתמה  תדמעמ  היתוכילה  הפצו  החפשמ  התוא  לש  הנתפמ  לע  דמע  דימת  (, ' רנקנד ןונמאו  ענרב  םוחנ  ץיבומרבא ,'

התוא אשנו  הב  האנתה  תובורק  םיתעל  ךפהל , . ' זפ ירימ  הבתכ  ותורזל ,' שחכתה  אל  םלועמ   ' רכב הבטימב .' התיהש  ותביתכל  המצוע  הקינעה 
תחא אל  הנידמה ." לש  ןותיע  הנממ ל" םלוה  טישכת  היה  אל  יקווישה . סרטניאל  תיטרפה  היפרגויבה  הקישה  וז  הדוקנב  םג  ךרע . רקי  ידע  ןימכ  הוואגב 

יאופיה .' ולודיג  תיבו  ירגלובה  ואצומ  ומש , ול  וללועש  המ  לע  בתכ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, ללככ ןלהל .) םג  ואר  וז  היגוס  לע   ) םיעשתה תונשב  דואמ  חתפתהש  תונויצה ,' יעגפנ   ' לש יגולותימ  - יטנאה רנא  ' זב םינושארה  דחא  השעמל  היה  רכב 
םימיל רזח  רשאכ  בורל . םייוקיח  חימצהו  רכב  לש  ותביתכ  תא  דואמ  ןייפיא  םזילנרו , וינה ז' ינמיסמ  אוה  םגש  הבתכה , לש  ימיטניאה , ישיאה , םתוחה 
םתואב חמצ  ומצע  אוהש  הדבועה  םייפרגויב . םייוליג  םע  ינפשוח , ישיא  ןמויו  יביטקייבוא  רוקיס  לש  תבורעת  היה  םשמ  וחּוויד  ישיא , רוקיבל  הירגלובל ,

הקינעהו לודג  ןורתי  ותניחבמ  התיה  וכו ,)' תוקיתו  תונוכש  בשומ , ץוביק ,  ) תיקיני " אפמה הכלממה  ילושב  היחש  היינשה ' לארשי   ' לש םיינתא ' תואטג  '
זוב וב  הררועו  ותוא  הנייפיאש  תיטסינמוהה  היצטניירואה  ןמ  םג  רכב  לצא  הדלונ  שיגנו  חלוק  ןונגסב  טושפה ' םדאה   ' לע הביתכה  ףסומ . ךרע  ותביתכל 

םזיבונסבו . תואשנתהב  םיקולה  הלאלו  הזופו  הכסמ  הטועש  המ  לכל 

לע הדהאב  בתכש  םינושארה  ןיב  היה  אוה  לשמל , םירחא . םיאנותיע  לשמ  רתוי  םישיגר  םינשייח  רכב  לצא  הרצי  ךמע ' חותפ ל' ץורע  ול  היהש  הדבועה 
תחא אל  ארק  אוה  רוכינו . חופיק  לש  תיטנתוא  תילארשי  העפות  םיאטבמ  םיחרזמה  תוטסקה  ירמז  יכ  ןיבהש  ןושארהו  םירוחשה ' םירתנפה   ' תקעז

. ונמז תא  םידקה  ךכבו  תיחרזמה  תוברתל  תידסממ  תיכרע  היצמיטיגל  תתל 

יאנותיע אשומו  תוברת  רוביגכ  ךמעה " "
עבצו םייח  ירופיס  רמולכ  ףתתשמ ,' ןתיפצת   ' לש טבמ  תדוקנמ  יממעה  םדאה  לע  הביתכ  היה  םיעבשה  תונשב  וחתפתהש  םיבושחה  םירנא  ' זה דחא 

רבכ ימלת . םחנמ  רקיעבו  ץומא , ןב  ןד  ץיבנוד ,' ןתנ  ןניק , סומע  ןושיק , םירפא  ויה  תילארשיה  תונותיעב  הזה  רנא  ' זה תובא  בוחרב . שחרתמה  לע 
ןומייד ידגאה  יקרוי  וינה  יאנותיעה  לש  תוכיתחו ' םישנרב   ' ןונגסב ופימ , תוירויצ  תויומד  לע  תובתכ  בירעמ ' םעפל ב' םעפמ  ימלת  םסריפ  םישישה  תונשב 

, דודשא למנב  ופיב , םירופיסה  תא  ףסא  ימלת  תויאופי .' תונומת   ' רוטב עובשפוס '  ' ףסומב עבק  ךרד  םסרפתהל  תובתכה  ולחה  םיעבשה  תונשב  ןוינאר .
תניחבב זא  התיה  תיסיסעה  תיפרגונתאה  ותביתכ  יתורפס . בוציע  רחאל  ויתובתכ  ירוביג  לע  םתוא  שיבלהו  םיפסונ  תומוקמבו  ןמש  ףוחב  הפיח , למנב 

, ילימ ג' סנלובמא , הכרב  לודגה , ןומלס  לש  בלה  תובוש  תויומדל  ורכמתה  םיארוק  יפלא  תילארשיה . הקיטסילנרו  ' זה לש  ןוחשה  רבדמב  ןנערמ  הוונ 
השעמל ויה  ימלת  לש  םיירויצה  וירופיס  הרוביגה . הליטנ  ' גו תוומה  ךאלמ  הקותח , הפיה , סירומ  הנול , היינמורה , הקירולפ  הקותמ , הנקזה , הרו  ' צח

 - קושה תפש  תא  איבה  ימלת  היינשה .' לארשי   ' התנוכ םימיל  רשא  תילארשיה , הרבחה  לש  תירוחאה  רצחב  םייטנתוא  םיסופיט  ראיתש  ינשדח  רנא  ז'
תוברתב תוחפ  תילוש  תוחפ , תיביאנ  התשענו  ןווג  התניש  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  רשא  הלש -  םיינוגססה  רומוההו  הגעה  היעבצ , היתוחיר ,

רתוי . תינפקותו  תיטילופו  תילארשיה ,

שיאה  ' לש ותעד  תא  םיארוקל  איבה  רמולכ , יטילופה , דממה  תא  דדיחו  לילעב , יאמזוגה  ינוידב , - ירופיסה שגדה  לע  רתיו  רכב  ימלת , םחנמכ  אלש 
לש תיטילופה  תובישחלו  תוירלופופל  תוביסה  תחא  םג  התיה  וז  םיילאוטקא . םיניינע  ופורפא  ץומא ,) ןבו  ימלתכ  רוקמה  ןושלב  אלש  םנמא  ' ) טושפה
רדגב קרו  ךא  וניא  בוחרב ' םדאה  אוה ש' תיטסילנרו , וינה ז' םלועה  תסיפת  תודוסימ  דחא  אוהש  רכב , חפיטש  הזה  רנא  ' זה ירוחאמ  ןויערה  ויתובתכ .
זאמש םושמ  לארשי , תנידמב  דחוימב  ןיינעמ  הז  םדא ' . ' בל תמושתלו  דובכל  היוארה  תיטנתוא  םייח  תמכוחב  ךרבתה  אוה  אלא  יגולופורתנא , זוירוק 

. וירחא םירזחמ  תרושקתה  ילכו  תוגלפמה  לכ  םג  ךכיפלו  תילארשיה  הקיטילופב  םיכלמ ' ריתכמ   ' השענ אוה  ןוטלשל  דוכילה  תיילע 

תונורחא תועידיב  ידרו  השמו  יקסבוקדוי  בד  לש  הכפהמה 
תונש ףוסמ  םלוא  ליעל . וראות  הזה  יונישה  ינמיסמ  המכו  םלועה , ריוואל  החיגהש  עגרהמ  יתגרדה  יוניש  לש  ךילהת  הרבע  תילארשיה  תונותיעה 
ךילהת ןועטו ; יתמרד  תילארשיה  הרבחב  תוחוכה  קחשמ  השענ  וירחאש  יטילופה ב-1977 , ךפהמה  יטסרדו . ריהמ  יונישה  השענ  ךליאו  םיעבשה 

היגולונכטה תוחתפתה  תרושקתה ; יפוג  ןיב  תירזכא  תורחתלו  ץוח  יפלכ  תרבוגו  תכלוה  תוחתפיהל  תונכרצ , לגל  איבהש  לארשי  לש  היצזילטיפקה 
דסומה ןיב  םג  אלא  תונותיעה  תיישעת  ךותב  קר  אל  קחשמה  יללכ  תא  וניש  הלא  לכ  תוינרדומ -  - טסופ הבישח  תומרונ  לש  ןתרידחו  תילטיגידה 

יטילופה . דסממה  ןיבל  הניב  רקיעבו  תילארשיה , הרבחב  םירחא  תודסומל  יתרושקתה 

האצות ראשה  ןיב  התיה  וז  תונורחא .' תועידי   ' לש הצופתב  רקיעבו  םינומויה , תאירקב  לודיג  תמגמ  הנמתסה  םיעבשה  תונש  לש  רושעה  תישארב  רבכ 
יטילופה ב- ךפהמה  רחאל  קר  תיתועמשמ  הפונת  הרבצ  המגמה  םלוא  ץראה . יבחרב  ןותיעה  תצפהל  יקסבוקדוי  בד  םזיש  בחרנ  קוויש  עסמ  לש 
תונשל ולחהו  תימלועה  תרושקתב  תושדחה  תומגמה  תא  והיז  ידרו , השמ  ופילחמו  יקסבוקדוי  בד  םיכרועה  תגהנהב  תונורחא ,' תועידי   ' רשאכ , 1977

תועידי ללכ  שדחה  טמרופה  םיינקירמאה . םידיאולבטה  לש  םילדומה  יפ  לע  רתוי  ירודיבו  יממע  שדח , טמרופל  ןותיעה  לש  ינרמשה  טמרופה  תא 
בורקה רתוי  יביטרוגיפו  לילק  ינושל  ןונגס  תיברמ , תוריהמב  עדימה  תא  לכעל '  ' ארוקל ורשפיאש  םיטילקו  םירצק  םיטפשמו  תורצק  תואקספ  תותצמותמ ,

ומע : ןויאירב  יקסבוקדוי  תאז  ריבסה  םימיל  תנווגמ . הייסולכואל  המיאתמה  תססותו  תינוגסס  הכירעו  תרבודמה , הפשל 

האור אוהש  השגרה  היהת  ארוקלש  ךכ  רופיס  בותכל  ךירצ  התא  ךפיהל . אלא  רמוחה  דודיר  תועצמאב  אל  לבא  הצופתה , תא  תולעהל  התיה  הנווכה 
אוה ךיא  םג  בותכת  תורשפא , שי  םא  זא  והשמ , רמא  והשימש  בתוכ  התא  םא  םש . היה  אוה  םגש  השגרהה  תא  לבקל  בייח  ארוקה  םירבדה . תא 

אל התא  םא  ךכו , ךכ  שובל  היה  אוהש  דיגת  לא  םיטרפב . קיידל  םג  םיבייח  בושח . הז  לכ  םג  יכ  ולש , ףוגה  תפש  המ  טקש , וא  זגורמ  אוה  םא  הארנ .
יעבר תשולש  דימו  תויעוצקמ  םילימב  םישמתשמ  הלכלכב  לשמל , הז . תא  וניבי  םלוכש  ךכ  רמוחה  תא  תתל  ךירצ  שובל . היה  אוה  קוידב  ךיא  חוטב 

תישחומ . הרוצב  הז  תא  תושעל  איה  המכוחה  םהמ . םיצור  המ  םיניבמ  אל  רוביצהמ 

השוחת ארוקל  ונתנש  תוכיסב , וקדוהש  םייאשונ  םיסרטנוקל  קלוח  ןותיעה  םירודמ , ופסונ  םלוצמה , רמוחה  חפנ  לדג  תונורחא ' תועידי  ב' דועו : תאז 
, ןנערמ שודיח  תניחבב  ויה  עיפוהל ב-1980 ,) לחה  ' ) םינרדומ םינמז   ' היה םהב  בושחהש  ולא , םיפסומ  ריחמ . ותואב  םירצומ  המכ  לבקמ  אוהש 
ןושארה ולוגלגב  עובשה , ףוס  ףסומ  בחרוה  ןכ  ומכ  דועו . תוליכר , תוריית , הנפוא , תונכרצ , רויד , םיריעצ , החפשמ , רודיב , יאנפה : תוברת  םוחתב  רקיעב 
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םג ולש . רתויב  ירלופופה  קלחלו  ןותיעה  לש  ירחסמה  ולמסל  םויה  בשחנ  םימי '  7  ' ףסומ םיצורע .' ו' תוליל '  7 ', ' םימי  7 -' קלוח ל ךכ  רחאש  תולילו ,' םימי  '
. ןותיעה לש  הלדגה  הצופתל  עייסו  שודיח  תניחבב  היה  טרופסלו  חותיפה ) תורייע   ) תילארשיה הירפירפל  תונורחא ' תועידי  ןתינש ב' רתוי  בחרנה  רוקיסה 

ויכרוע תונורחא .' תועידי   ' ירחא רגפל  אלש  הסינ  רצינש , לאומש  םינומשה  תונש  תישארב  ופילחמו  דלפנזור  םולש  ישארה  ךרועה  תגהנהב  בירעמ ,' '
ויה םייונישה  ךא  אוהו .' איה   ' ףסומה תאצוה  וא  םילילפ  רוקיסל  השדח  השיג  תועצמאב  לשמל  רתוי , ירלופופו  ךשומ  יממע , ןויבצ  ול  םג  תוושל  ולדתשה 

בירעמ :'  ' לש דספהל  תוביסה  תא  וחתינ  רומילו  יפסכ  תונורחא .' תועידי   ' לש ץחומה  ונוחצינ  תא  וענמ  אלו  םיססוהמ 

תובכשל יממע  ןותיע  לש  סופיט  - בא חפטלו  חתפל  וירחתמ  ודקש  לארשי , לש  דנומ ' - הל  ' ןיעמ ידילוס , ןותיע  תויהלו  ךישמהל  ףאש  בירעמ ' דועב ש'
התיהש חוורה , תייצטניירוא  ןכ , לע  רתי  ברעמה ]...[ . תונידמב  לבוקמכ  בוהצ ' ןותיע   ' אקווד ואל  ךא  הבוהצ ,' תונותיע  םיהוזמה כ' םינממס  לעב  תובחרה ,

יפ לע  םגו  ותשיפת  יפ  לע  בירעמ ,'  ' תויהב תוחיתפ ]...[ . ןירקמה  יטסילרולפ , ןותיע  בצעל  ויכרועו  ןותיעה  ילעב  תא  העינה  תונורחא ,' תועידי  תיטננימוד ב'
הדבועה יכ  ענמנה , ןמ  אל  והושריפ . בירעמ '  ' יכרועש יפכ  סוזנצנוקהמ , תוגרוחה  תועדל  יוטיב  וב  ריתהל  םוקמ  היה  אל  ינויצ ,' ןותיע  , ' ולש דוסיה  תליגמ 

, ורמש םה  העדה ' תעבה  תוכז   ' תאש םושמ  ץעורל , רבד  לש  ופוסב  םהל  התיה  וב  םיריכבה  םיאנותיעהו  םיכרועה  םג  ויה  בירעמ ' הטילשה ב' ילעבש 
ופידעה םה  תוישיא , תודמעו  תועד  עיבהל  ידכ  ריינ , יחתנ  םמצעל  שובכל  םוקמבו  טע  יכשומ  ויה  אל  םתמועל , תונורחא ,' תועידי   ' ילעב םמצעל . רקיעב ,
תודמע לש  יוטיב  רשפאל  ידכ  "ב -  ויכו םירוט  ילעב  םיאקיטילופ , םיטסיצילבופ , ול -  הצוחמו  ןותיעה  לגס  ךותמ  םיבר , םיבתוכל  ןותיעה  ידומע  תא  חותפל 

םיתעל . תוינוציקו  תוגירח  ללוכ  תונווגמ ,

םייפרגומדו םייתוברת  םייונישמ  םג  אלא  םינותיעה , ךותב  תויוחתפתהמ  קר  אל  ןבומכ  עבנ  בירעמ '  ' לע תונורחא ' תועידי   ' לש ונוחצינ  יכ  שיגדהל  בושח 
היה , ' גיצליו - ןמייל לאומש  בתכ  תונורחא ,' תועידי  לש  ונוחצנ  . ' יטילופה ב-1977 ךפהמל  רבד  לש  ופוסב  וליבוהש  הפוקת , התואב  ץראב  וללוחתהש 

לארשי  " תיילע לע -  עיפשה  ףא  העונצ  הדימבו  תא -  ףקיש  קר  אל  ןוחצינה  הפוקת . התואב  וללוחתהש  תוינכפהמה  תומגמה  ראשל  יאוול  תעפות 
הנידמ .' התוא  וז  ןיאש  ןיבה  אל  טושפ  אוה  הריכה ; אוהש  יפכ  הנידמה  תא  חנז  אל  םעפ  ףא  בירעמ  הנממ . ןוזינ  רקיעב  אלא  היינשה ,"

יכ ץראב  תרושקתה  ירקוח  בור  לע  לבוקמ  תונותיעה , םלועב  תורומתה  תא  םיפקשמ  םהל , ופשחנ  ץראב  םיארוקה  בורש  םילודגה , םינותיעה  םנמא 
תורחא תכפהמב  ומכ  ץראב -  תונותיעה  תכפהמב  םג  תיאנותיעה . הירפירפב  אקווד  שפחל  שי  תילארשיה  תונותיעה  לש  הינפ  יונישל  םימרוגה  תא 

. םיעבשה תונש  יהלשב  לחה  הז  ךילהת  םיילושה . ןמ  רקיעב  ועיגה  ולוכ  הנבמה  תא  רבד  לש  ופוסב  ונישש  םינכפהמה  תושונאה -  תודלותב 

ירבעה םזילנרו  וינה ג' תנדסכ  ןיטינומ -  ןוחריה 

ןוחריה תעפוהל  עקרה 
טסוגוא שדוחב  ןיטינומ ,' , ' הנידמב ןושארה  ומורכה  ןוחרי  לש  ותעפוה  התיה  לארשיב  הבותכה  תונותיעה  תכפהמ  לש  הכרדב  הנושארה  הנחתה 

דיחיה לא  הנידמה  ןמ  תילארשיה  היצנגילטניאה  לש  תולכתסהה  תדוקנ  תא  טיסהש  םירופיכה , םוי  תמחלמ  רבשמ  עקר  לע  חמצ  ןיטינומ ' . ' 1978
תונש תיצחמב  תונותיעהו . תול  " ומה םלועב  תע  התואב  ולחש  םייונישה  איה  ותעפוהל  תרחא  הביס  דסממה . יפלכ  תיתרוקיבה  היצטניירואה  תא  דדיחו 

, הפועת טרופס , הנפוא , תואירב , םיפסכו , הלכלכ  יאשונב  םיחמתמ  םינוחרי  םבור  םישדח , םיניזגמ  תורשע  הז  רחא  הזב  םיאצוי  ולחה  םיעבשה 
שארב תונותיעה , םוחתב  םייגולונכט  םישודיח  לש  אצוי  לעופ  הבר  הדימב  התיה  ומורכה  יניזגמ  תחימצ  םימי . וכיראה  אל  םבורש  דועו , בוציע  הרבח ,

. םוחתל רודחל  םינטק  םימזיל  ורשפיאש  סופדה , ירצומ  תולע  לש  תיתועמשמה  הלזוההו  סופדה  בושחִמ  תכרעמ  לש  התישאר  הנושארבו 

ךורב םדא  לש  םתוחה 
היחה חורה  םירחאו . ילואש  ידטו  יפר  תרופ , ןב  יקוש  ץיבשומ , דוד  ןוארב , םייח  ןיבלא , לאכימ  םיביבא -  לת  םיקסע  ישנא  תצובק  המיקה  ןיטינומ '  ' תא

. םילשוריב תינויצ  - תינבר החפשמל  םולבנזור , ךורב  םשב  דלונ ב-1945 , ךורב  תונותיעה . לע  ותעפשהש  ךורב , םדא  היה  ןוחריה  לש  ןושארה  וכרועו 
םייסש רחאל  הנשו  ןב 23 , ותויהב  ב-1968 , הנח . סדרפב  תיתרקויה  םעונ  תישרדמב  הז  ללכבו  תיתכלממ , - תיתדה ךוניחה  תכרעמב  שכר  וכוניח  תא 

םירופיס ףסומב  םסריפו  ץראה ,'  ' לש תוברתו ' תורפס   ' רודמה ךרוע  זומת , ןימינב  ותוא  הליג  "ל , הצ לש  תימדקאה  הדותעב  םיטפשמה  ידומיל  תא 
ךורב . לש  וטע  ירפ  םירפסו  תונמא  תורוקיב  תורשעו  םירצק 

ןורשיכו הדחה  תיגולויצוסה  ןיעה  םימי .'  7  ' ףסומב ןיע ' רשק   ' םשב ישיא  רוטב  םירצק  םירופיס  םסרפל  לחהו  תונורחא ' תועידי  ךורב ל' ףרטצה  ב-1970 
םש תירבה , תוצראב  םייתנש  לש  הייהש  רחאל  ב-1975 , םש . לעב  יאנותיעל  היה  אוה  הרהמ  דעו  םיבר  םיצירעמ  ול  ונק  ולש  יתרגש  אלה  הביתכה 

תונמאה תודלותב  בושח  ךרד  ןויצל  םיבר  יניעב  בשחנה  גשומ ,'  ' תונמאו תוברתל  ידרגנוואה  תעה  בתכ  תא  ךורב  דסיי  יאנותיעו , ןיד  ךרועכ  דבע 
'. תונורחא תועידי   ' לש תבשל  ףסומב  תונמא ' תורפס  תוברת   ' רודמב תונמא  תרוקיב  לש  יעובש  רוט  ךורב  םסריפ  םינשב 1982-1977  תילארשיה .

התושיגר לע  והשמ  תרמוא  תאזה  תוימעפ  - דחהש המוד   ) ילארשי ןותיע  םושב  זאמ  הרזח  אלש  הגירח  העפות  םלש -  דומע  ינפ  לע  ערתשה  רוטה 
תוכורעת לש  רצואה  היה  אוה  הביתכל . ותבהאל  תונמאל  ותבהא  ןיב  ךורב  בליש  ולש  הריירקה  ךרוא  לכל  תונמאל .) תילארשיה  הרבחה  לש  הכומנה 

הרמק  ' תיתוזח תונמאל  רפסה  תיב  אישנכ  ןהכמו  תונמא , תוריצי  לע  םיבר  תרוקיב  ירמאמ  םסריפ  היצנו , לש  הלנאיבב  ילארשיה  ןתיבה  ןללכבו  תובר ,
הכירעהו הביתכה  תכאלמב  םג  תורכינ  ולש  תיטתסאה  תושיגרהו  תונמאה  תבהא  זאמ 2001 . ביבא  לת  ריעה  רצואכו  תנש 1996  זאמ  הרוקסבוא '

ולש .

יטסינרדומ - טסופה ינקירמאה  רצקה  רופיסה  רנא  ז' ןניק , סומע  רומ , ןילי  ןתנ  תידוהיה , תורוקמה  תורפס  ויה  בתוככ  ךורב  םדא  לש  העפשהה  תורוקמ 
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ןיב בוריע  תואנותיעו , תורפס  לש  זאלוק ' םה  םירצקה  וירופיס  הלאב . אצויכו  ןוטס ' גנילור  ', ' ןיזגמ קרוי  וינ  ', ' רייווקסא  - ' תיברעמה םזילנרו  וינה ז' תונותיעו 
. םירשעה האמה  לש  היינשה  תיצחמב  תיברעמה  תונותיעב  הביתכה  ינמיסמ  םהש  תואיצמו , ןוימד  הווהל , רבע 

, תשטולמו תיתיצמת  הזר , הפש  ונמזל : ךרד  יצרופו  םיינשדח  ויה  ךרעש , םירמאמב  םג  ףקתשהש  ויתובתכב , ךורב  חתיפש  יאנותיעה  הביתכה  ןונגס 
התיה איה  בחר . םיארוק  רוביצל  לוכיעל  החונו  השיגנ  תעב  הבו  תמכחותמ  תויצאיצוסאו , תורופטמ  תסומע  הלוספקל , הסנכוהש  תינקירמא  - תירבע ןיעמ 

הדש ללכ  ךרדב  רקחנה , הדשב  תיגולופורתנא  תואיקבו  תונתעד  יגולוכיספ , עדי  תוחיתפ , תונרקס , ומכ  םייברעמ , םיילאוטקלטניא  סוטטס  ילמסב  הנועט 
הפש ירואיתל . יביטמרונהמ  תחא  תבב  הענ  ךורב כ' לש  ונושל  תא  גרבימ  ןר  רידגה  םימיל  ילארשיה . םיחתמהו  תוקוצמה  תויוהזה , ףונב  עוטנה 

, ללכל טרפמ  ןוזרל , עפשמ  תחאב  וענש  םילמ  ריבחת ]...[ . ותואב  הלעמה  ינבלו  ץראה  םעל  הנופה  הפש  קמועל . חטשה  ינפ  ןיב  קיודמ  סחי  התנבש 
טוטיצל .' רוקממ  ימרונפל , יתדוקנמ  הכלה ," ל" רופיס " מ"

' יקאחה תלוצא  דלונ ב' אל  ץומא -  ןב  ןדו  ירנבא  ירוא  הבותכה -  תונותיעה  לש  םינושארה  םינכפהמה  ומכ  ךורבש , אוה  ירקמ  אל  הארנה  לככו  ןיינעמ 
איצמה , ' ץומא ןבלו  ירנבאל  המודב  אוה , םג  ץוחבמ . תונותיעה  לא  עיגה  אלא  הדובעה ) תעונת  לש  תוירוטזילאיצוסה  תורגסמה  יאצוי  רקיעב   ) תילארשיה

גוזימ היה  םהב , ומכ  וב , "ל . וחב הייהש  רחאל  רקיעב  ברעמה , ןמ  םיאבוימ  םינילבתב  הנלבותש  תינוליחו , תירבצ  השדח , תוהז  ץמיאו  ומצע ' תא 
תואנה םינפה  רדוחה , יתוכמסה  טבמה  הלכשהה , בחור  ותביתכ . תא  הינמיסב  המאת  תירוביצה  ותומד  יאנותיעה ; ודי  חלשמל  ותוישיא  ןיב  המלשהו 

סני ' גה יסנכמ  דפקומה , ןקזה  ושארמ , שמ  אלש  רוחשה  םירווסה  טקסק  ולש , תוינוליח  קפס  תויתד  קפסה  םישנ , םע  דחוימה  רשקה  רדוחה , טבמהו 
הדפקההו הברה  תוצירחה  ץוח , יפלכ  ןהב  ףטענש  ןירותסמהו  הקיתשה  החפשמה , םשב  יטרפה  םשה  לש  תיתרגש  אלה  הפלחהה  סני , ' גה תצלוחו 

תוברתה לע  םתעפשהש  הלא , השולשל  ףתושמ  היה  רבד  דועו  תוברת . גתומל  יאנותיעמ , רתויל  ןמזה  םע  היה  אוה  םתוכזב  ןותיעב -  טרפו  טרפ  לכ  לע 
םכרד סלפל  וצלאנש  םייתוברת ' םירגהמ   - ' תילארשיה תוברתב  םש  לגר  הפ  לגר  םתויה  תדבוע  רמולכ , תוילנימילה , תרכינ : הכ  התיה  תילארשיה 
. וב ולעפש  היילימב  הכפהמ  ליבוהל  םהל  הרשפיא  איהו  תומכסומל  תוחפ  םילובכ  ויה  םה  תאזה  הנוכתה  תוכזב  תילארשיה . הטילאה  יזועמל 

ןיטינומ לש  םישודיחה 
ירוא לש  הלא  רקיעב  םיביהרמה , םירויאה  ומורכה , ריינ  ולש , רדוהמה  טמרופה  תוכזב  הנושארבו  שארב  ינכפהמ  היה  ךורב  םדא  לש  ותכירעב  ןיטינומ ' '

ותעפוה דע  ןשדח . ןיטינומ '  ' היה יתונמאהו  יתושדחה  םוליצה  םוחתב  םג  תונותיעה . ףונב  שודיח  תניחבב  ויהש  םדקתמה , יפרגה  בוציעהו  רלקמפוה ,
. םוסרפה םוחתב  םג  הנפמ  תדוקנ  התיה  ותעפוה  תא .'  ' ןועובשהו השאל '  ' ןוחריה תא  איצוהל  תילארשיה , תונותיעב  עבצ  תונומת  ומסרפתה  אל  טעמכ 

םייברעמה . גניטייריפוק ' ' הו בוציעה  םוליצה , תויגולונכט  בטימ  יפ  לע  ושענו  תומכחותמו , תולודג  תוינועבצ , ויה  תומוסרפה 

םוליצ הגיצהש  ביבא  לתב  הנבלה ' הירלגה   ' החתפנו הרוקסבוא ' הרמק   ' םוליצל רפסה  תיב  םג  דסונ  ןיטינומ '  ' דסונש הנשבש  הרקמ  הז  ןיאש  רשפא 
ביטיה ךורב  םדא  ץראב . תיטסלפה  תונמאהמ  דרפנ  יתלב  קלח  השענ  םוחתהו  םוליצל  תופסונ  תוירלג  םינומשה  תונשב  וחתפנ  היתובקעב  יתונמא .

לש לודגה  לכונה   " אוה םוליצה  '. ' גשומ  ' תונמאל תעה  בתכב  רבכ  וב  שמתשהל  לחהו  ימוליצה  םוידמה  לש  יטילופהו  יטתסאה  וחוכ  תא  ןיבהל 
'. םינוש םינודא  לש  םתרשמ  אוה  רוקמה . תונווכל  תושחכתמה  תויונשרפ  ןימזמ  אוה  תופיכתבו . תוריהמב  דוק "  " הנשמ אוה  , ' םימיל בתכ  תוברתה ,'"

, ךרועה אסכ  לע  ךורב  לש  ופילחמ  גרביַמ , ןור  ןותיעה . לש  תיבה  םלצ  היה  תמיוסמ  הפוקתו  ןיטינומ '  ' לש םינושארה  תכרעמה  ימלצמ  היה  רנשריק  הכימ 
יניטינומ .' גתומה ה' ןמ  קלחל  תואנקוידה -  רקיעב  ויה -  םהו  רנשריק  לש  וימוליצ  תא  בהא 

לבוקמהמ ההובג  התיה  איה  ןוחריה . לש  םיינשדחה  רכיהה  ינמיסמ  איה  ףא  התיה  תוקמעה –  תניחבמ  ןה  חוסינה  תניחבמ  ןה  הביתכה -  תמר 
תינויצה תונותיעה  לשו  םיינויעה  תעה  יבתכ  לש  רתיה  תודבכב  וא  תימדקאה  הביתכה  לש  רתיה  תגשמהב  תוקללמ  הרהזנ  ךא  תירלופופה , תונותיעב 

הפשה ינייפאממ  דרפנ  יתלב  קלח  ויה  םיאקיטילופבו , הקיטילופב  וקסעש  תובתכב  רקיעב  תעשעושמה , הביתכהו  םזקרסה  הכרד . תישארב 
תנשב 1981 : תוריחבה  תלומעת  תא  הרקיסש  יקסבלפ  - רינל הבינ  לש  הבתכמ  המגוד  ןלהל  תיניטינומ .' ה'

אל םיבוטה  וימיב  םג  אקווד . תואנולמב  רושק  "ם , לת לש  הזל  ךרעמה  לש  תוריחבה  הטמ  ןיב  םיטלוב  רתויה  םילדבהה  דחא  דיחי , אוה  ןיאש  יפ  לע  ףא 
תקיסומ שי  "ם . לת הטמ  ןכוש  וב  טאייה ,'  ' ןולמ הכז  ול  יבכוכ  גוויסל  םשו ) הפ  הנוכמ  אוהש  יפכ  לבב ' לדגמ  , ' ךרעמה הטמ  ןכשמ  לימ . ' ) הרובד  ' ןולמ הכז 

. ןייד ישנא  לש  תובישי  הלא  - יא תולהנתמ  ךכל , דעוימה  םוקמב  העש , יפל  הרפסמ . םג  טאייה '  ' ןולמב חתפית  םשה  הצרי  םא  ריקל . ריקמ  םיחיטש  עקר ,
התוא הרוק -  הז  ךיא  םהינש -  לש  םיידיה  תחונת  ןוירוג . ןב  דוד  הארשהה : תא  ולת  ודיצל  רהרוהמ . וא  הגונ , ןייד  לש  םיטקלפ  ולת  םיקוקפה  םיזרבה  ןיב 
איה תוצרמנה . תורוחבה  תחא  תא  םש  תלאוש  ינא  ותוא , םג  םתילת  אל  המל  סרפ . ןועמש  לש  םייפכה  תדובעמ  םג  העודי  וזה  הזופה  שממ . החונת 

ונרצל . וא  איה  ונלה  המצע , תלאוש  איה  עגר  ותואבש  החינמ  ינא  ינייפוא . ןוחטיב  רסוחב  ילא  תכייחמ 

לש םינילופורטמב  םיעבשה  תונשב  ועיפוהש  םיינוריעה  םיניזגמה  תא  ונייפיאש  םיאשונל  ומד  תובתכה  יאשונ  ינשדח . היה  ןיטינומ '  ' לש ןכותה  םג 
ימוחתב תומגמ  רוקיסב  דקמתה  ןיטינומ ' . ' תיפאיה םלועה  תפקשהו  םייחה  ןונגס  תוחתפתה  תא  וצירמהו  ופקישש  תע  יבתכ  תירבה -  תוצראו  הפוריא 
תומגמב לוחמבו ;) פופבו , תיסאלק  הקיזומב  תורפסב , תיטסלפה , תונמאב  ןורטאיתב , עונלוקב , םישודיח  לע  תוקימעמ  תובתכ   ) םלועבו ץראב  תונמאה 

ןימ לש  ןודעומ  זירפב , םיטסילאידיא  תרובח   ) סובולגה ינפ  לע  תוניינעמ  תויתוברתו  תויתרבח  תועפותב  הסרובבו ;) םיקסעה  םלועב  רקיעב   ) תוילכלכ
ארוקל קינעהל  ואב  הלא  לכ  דכו .)' רויד  לכוא , תוריית , תואירב , בוציע , הנפוא ,  ) תרשעתמה תילארשיה  הבכשה  לש  יאנפה  תוברתבו  קרוי ) וינב  ימינונא 

ןנגוסמו . םכחותמ  םעט , ןינא  ליכשמ , ןכדועמ , םדא  םלועה :' שיא  ותוא ל' ךופהל  יומס -  סוטטס  למס  םג  אלא  תידוחיי  האירק  תייווח  קר  אל 
. םתבתכ לש  ריצקתהו  םימי -  םתואב  תונותיעב  םיבוטהמ  םבור  םיבתוכה -  ימולצת  ועיפוה  החיתפה  דומעב  המבה . זכרמב  ויבתוכ  תא  דימעה  ןיטינומ ' '

תובתכ לש  םוגרת  םג  םסריפ  ןותיעה  יטסיגולוכיספו . יתורפס  יפוא  תולעב  תוינתעד  עבצ  תובתכ  השדח -  יוטיב  תרוצ  שבגל  ןויסינב  םיתעל  ולשיב - '  ' םבור
םילארשי . םיבתוכ  רובע  תיאנותיע  הביתכ  לש  לדומ  ודימעה  הלאו  ןרטש ,' ו' רייווקסא ' ', ' רקרוי וינ   ' םהב םייפוריאו , םיינקירמא  םינועובשב  ומסרופש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןויליגב רבכ  תיטילופה . תשקה  תוצק  לכמ  דסממה  לש  םילדחמו  תויותיחש  ופשחנ  םהבש  ריקחת  תובתכו  תונויאר  התיה  ןיטינומ '  ' לש תרתוכה  תלוג 
הכיה ןויאירה  ותועשהל . התטלחה  לע  טנרגא  תדעו  תא  םיאולימב  ףולאה  ףקת  ובו  שידורוג ,)  ) ןנוג לאומש  םע  ןומגא  בקעי  ךרעש  ןויאיר  םסרופ  ןושארה 

לשממה ידי  לע  םיוודבה  תועקרק  קשוע  לע  ןדס  ליג  לש  הבתכה  ןה  הלא  ןיעמ  ריקחת  תובתכל  תואמגוד  ןוחריה . לש  הריהמה  ותצופתל  םרתו  םילג 
ןורש קיראו  ןייד  השמ  ומיקהש  םייביטקיפה  םיאפרה ' יבושיי   ' וא םיחרופה ' םילדגמה   ' תשרפ לע  רפיש  ןועמש  לש  הבתכה  ינוי 1979 ,) ןויליג   ) ילארשיה

תרמשמה ידי  לע  םירחובה  סקנפב  םימושרה  לש  םינפייזו  םיפויז   ' לע ןמטכיל  השמ  לש  הבתכהו  רבמצד 1980 ,) ןויליג   ) רבמצדב 1978 יניסב 
טסוגוא 1981 .) ןויליג  "' ) הדובעה  " לש הריעצה 

דג םירשה  םע  תונויארה  וכז  דחוימב  הלודג  הדוהתל   ) יאבצהו יטילופה  דסממה  תא  ףשח  םג  אוה  םיבוטה .' 'ה  רבחה  ' תא ץוקעל  הבריה  ןיטינומ ' '
טבמ תדוקנמ  םירוקרזה  רואב  לארשיב  םייתוברתה  םיילושה  תא  דימעהו  ןנוג ,) לאומשו  ןדא  ןרב  - םהרבא םיפולאה  םעו  ןורש  לאיראו  יבוקעי 

. הלעמב ןושאר  יאנותיע  ילכל  םימיל  ךופהיש  יטסיטטס  ילכ  חמצ , הנימו  ןיסח  והילא  לש  ןושארה , יטילופה  רקסה  םסרופ  םג  ןיטינומ ' ב' תיגולופורתנא .

יפאיה דממה  תא  קזחמו  ךרועה  טיברש  תא  לטונ  גרבימ  ןור 
רעשב ןלהל  ואר  בתוככ , גרבימ  לש  ותובישח  לע   ) גרבימ ןורל  ןיטינומ '  ' לש הכירעה  טיברש  תא  ךורב  םדא  ריבעה  תונויליג , רחאל 50  רבמבונב 1982 ,

, ולש יגולותימ  - יטנאה שגדה  תא  קזיחו  ןוחריה  לש  יפאי  - יטסילנרו וינה ז' וקה  תא  ללכשל  ףיסוה  ךורב , לש  ןמאנה  ודימלת  גרבימ , תיגולוכיספה .)' תיזחה  '
שרפש ב-1987 . דע 

רפסמ םג  םילודגה . םינומויל  האוושהב  הרצק  ךא  (, 1994-1978  ) םירחא םיילארשי  םיניזגמל  האוושהב  הכורא  הפוקת  רואל  אצי  םנמא  ןיטינומ ' '
םתוא דע  לארשיב  תעה  יבתכ  תודלותב  םידקת  רסח  רפסמ  םנמא  תונויליג , ותצופת 26,000  התיה  ואישב  תיסחי . טעומ  היה  ול  ופשחנש  םיארוקה 

ותוא וארקש  םושמ  רקיעב  המוצע , ןיטינומ '  ' לש ותעפשה  התיה  םיבר  תכרעהל  תאז , םע  ץראב . םיארוקה  תייסולכוא  ללכל  סחיב  ידמל  חינז  ךא  םימי ,
ןיעמ השעמל  היה  ונממ , רצק  ןמז  ודרשו  הפוקת  התואב  ועיפוהש  םירחא  םיילוש  ינותיעכ  אלש  ןיטינומ ,' . ' תיתרושקתה 'ה  זנרבב תוטלחהה  ילבקמ  בור 

םיחנומב  ) תינכפהמה תיתרושקתה  היגולואידיאה  החתופ  וז  הנדסב  תילארשיה . תרושקתה  לש  םישדחה ' םינכפהמה   ' הב ודמלש  תיאנותיע  הנדס 
םוחנ בתכ  ב-1985  יברעמה . םייחה  ןונגסל  רתוי  החותפו  םיימואלה  םיכרעל  תוחפ  תביוחמ  איהש  תיפאי  תונותיע  תריצי  הרקיעש  לארשי ,) תנידמ  לש 

'. ךורב לש  םייפגמה  ארוק  יתייהש  הממ  הבוטל , בור  יפ  לע  תרחא , וא  וז  ךרדב  עפשומ  ונניאש  ןותיע  םויה  ןיאש  איה  תמאה  : ' ענרב

תימויה תונותיעל  ןיטינומ  לש  לדומה  תרבעה 
הברה ותואיקב  ולש , םזינויצקפרפהו  תישיאה  המזירכה  תוכזב  הבר , התיה  ןותיעה  תווצ  לע  ךרועכ  ותעפשה  םיריעצ . תונורשיכל  הדח  ןיע  התיה  ךורבל 

ודבעש םיבר  ץומא .) ןבלו  ירנבאל  המד  אוה  ךכב  םגו   ) הבותכה הלימל  תדחוימה  ותושיגרו  תינרדומ ) תונמאב  רקיעב   ) יברעמה םלועה  תוברתב 
' ןיטינומ  ' לש החסונה  תצפהל  םרת  ומצע  ךורב  םיברב . ןיטינומ '  ' לש הרושב ' תא ה' וציפהו  תילארשיה  תונותיעה  לש  ךוותה  ידומע  םימיל  ושענ  ותציחמב 

לכב טעמכ  אצמנו  ןיטינומ ' ותשירפ מ' ירחא  םג  תילארשיה  תונותיעב  יתועמשמ  םרוג  תויהל  ףיסוה  אוה  ולש . הריירקב  תואבה  תויאנותיעה  תונחתב 
ותגהנה תחת  תוליל .'  7 -' ו םימי '  7  ' םיפסומה ךרועלו  תונורחא ' תועידי   ' לש םינומוקמה  תשר  ךרועל  הנמתה  אוה  ב-1983  התוחתפתה . לש  םיתמצה 

ןיטינומ .' חתיפש ב' תונורקעהמ  המכ  הלאה  םיפסומב  םשייל  ךורב  לחה  יקסבוקדוי  בד  ישארה  ךרועה  לש 

ב-1991 ולש . ירקיעה  הרחתמה  לש  יטסילנרו  וינה ז' םגדה  םע  ינכותו  ינונגס  וק  ןותיעה  רשיי '  ' ותוכזבו בירעמ ,' יקסבוקדוי ל' םע  ךורב  רבע  תנשב 1989 
ךרועל הנמתהו  בזע  ןותיעה ב-1992 , לע  ידורמנ  רפוע  תוטלתשהו  בירעמ ,'  ' לש םילעבה  לווסקמ , טרבור  לש  ותליפנ  םע  ךא  ןותיעה . ךרועל  היה  אוה 

' ישיש  ' םשב ךרעומו  עובק  רוט  םסרפל  לחה  ב-1997  ישיש .'  ' ןותיעה תריגס  רחאל  סבולג ' חפתסהש ל' תוברת ,' - ישיש  ' ףסומהו סבולג '  ' ילכלכה ןומויה 
, רתכ ' ) םוי רדס  : ' רכמ - יברל ויהש  ןויע  ירפס  ינש  םסריפ  תינותיעה  ותדובע  ידכ  ךות  ץיבובייל . והיעשי  סרפב  ותוא  הכיזש  בירעמ '  ' לש תוברתה  ףסומב 

(. 2001 רתכ , ' ) בל םות  ו' ( 2000

תיטסלקונוקיא תונותיע  חותיפל  הנדסכ  תישאר ' תרתוכ  '

ןועובשה דוסייל  עקרה 
ויה ןועובשה  לש  םילעבה  בגש . םותו  ענרב  םוחנ  תישאר ' תרתוכ   ' ןועובשה יכרועל  ךורב  םדא  ריבעה  ץראב  תונותיעה  תכפהמב  םיחילשה ' לקמ   ' תא
עיפוה הליתשו , הרבס  יעוריא  תקידבל  תיתכלממה  הריקחה  תדעו  לש  הנוניכ  רחאל  רבמצדב 1982 , רבד .' ו' תונורחא ' תועידי   ' םינותיעהו ללכ '  ' ןרצנוק
, תילארשיה הקיטילופה  לש  םיחבטמ ' ב' םזילנרו , וינה ז' תרוסמ  בטימכ  דקמתמה , תושדח  ןועובש  רואל  איצוהל  ושקיב  בגשו  ענרב  ןושארה . ןויליגה 

ינומלא תסנכ  רבח  לע  ינולפ  תסנכ  רבח  תמאב  בשוח  המ  ימ , לש  רבח  ימ  רשה , תכשלב  הרק  המ  תורתוכה : ירוחאמש  ישונאה  רופיסב  רמולכ 
תא ויארוקל  ענרב  םוחנ  גיצה  ןושארה  ןויליגב  ךרועה  רמאמב  ןיטינומ .'  ' חסונב יאנפ  ןיזגמ  אקווד  ואלו  ןותיע  תישאר ' תרתוכ   ' היה וז  הניחבמ  המודכו .

ןועובשה : לש  ןימאמ ' ינא  ה'

ססובמה תרושקתה  יעצמאב  דחא  לכ  םיגשיה , םהירוחאמש  תוחפ , םיריעצו  םיריעצ  םייעוצקמ , םיאנותיע  לש  הרובח  ידי  לע  םקוה  תישאר ' תרתוכ  '
םימוד םישנא  הברה  ץראב  שיש  םינימאמ  ונחנא  םהלשמ . ןונגסב  חותפו , ישפח  שדח , יאנותיע  רוצי  דילוהל  ףתושמ  ןוצר  םתוא  דחאמ  אב . אוה  ונממש 

גיהנהל תורומאה  תוכרעמה  לע  תרוקיב  הברה  ונב  שי  תועבצאה ; ןיב  ונל  תרזפתמ  איהש  םישח  ונא  ןכ  יפ  לע  ףאו  ונתוא , החפיק  אל  הנידמה  ונל :
לעו ונמצע  לע  לכתסהל  םיצור  ונחנא  הבהאב . ןתוא  םירסיימ  ונחנא  תאז , םעו  בורקה . קנבה  ףינסל  דעו  תיתגלפמה  תכרעמה  ךרד  הלשממהמ  ונתוא ,
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רופיס . רפסל  םיצור  ונחנא  לכה  ךסב  ותוא . תוקידצמה  תולוועל  קר  שודקה  םעזה  תא  רומשלו  תינוריא , תעשעושמ , ןיעב  םירחא 
םג  ) הברהב עונצ  היהש  בוציעה , םוחתב  טעמל  ןיטינומ ,'  ' הוותהש יטסילנרו  וינה ז' ביתנב  ךלה  תישאר ' תרתוכ  . ' שממתה ענרב , חיטבהש  המ  לכ 

םמוסרפ תא  ונקש  םישדח  םיריעצ  תונורשיכ  םהילא  ופרטצהו  ןיטינומ ' םג ב' ובתכ  ויבתוכמ  םיבר  ולשמ . יפוא  יווק  המכ  חתיפו  ומורכ ,) היה  אל  ריינה 
שדחה . ןועובשב 

. תילארשיה תונותיעה  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצל  תישאר ' תרתוכ   ' היה םתוכזבש  םישגד  המכ  בגש  םותו  ענרב  םוחנ  ופיסוה  ךורב  םדא  לש  החסונל 
ירוא לש  הזה ' םלועה   ' ןועובשב לחהש  המ  השעמל , דימתמ . תבקונו  תקהבומ  תינלאמש  טבמ  תדוקנמ  תיטילופ  - תיתרבח תרוקיב  לע  היה  ןושאר  שגד 

. רתוי ענכשמו  יביטקובורפ  ףילצמ , ןונש , תישאר ' תרתוכ  השענ ב' ןיטינומ ,' חתפתהו ב' ירנבא 

ןונבל תמחלמ  תובקעב  ינלאמש  - יתרוקיבה חישה 
םלועה תפקשה  הבצעתהו  הכלה  םהבש  םיבושחה  םימורופה  דחאלו  ילארשיה  לאמשה  לש  תובושחה  חישה  תומבמ  תחאל  היה  תישאר ' תרתוכ  '

ברקב השק  יתעדות  רבש  הרציש  ןונבל , תמחלמ  תובקעב  החמצ  ןועובשב  החתפתהש  תיטילופה  תרוקיבה  ץראב . תילרביל  - תינויה תיתרבחה 
םיבתוכה בור  לש  םתבצחמ  רוכ  רבד ,'  ' לשו ץראה '  ' לש רקיעב  ןיגב , תלשממל  הלוכ  תילארשיה  תונותיעה  לש  תוניועה  תילארשיה . היצנגילטניאה 

תעקבב םיסוטמ  דגנ  םיליט  הירוס  הביצהש  רחאל  הרבגש  ןופצה , לובגב  תוחיתמה  ימיב  המחלמה , ינפל  רבכ  הליחתה  תישאר ,' תרתוכ  םיבושחה ב'
ורקיב דלונה , תא  וארש  םיטעמ , םיאנותיע  תרוקיבמ . הענמנו  המימי  םימיכ  הלוככ  הבור  תילארשיה  תרושקתה  הגהנ  םינושארה  תוברקה  ימיב  ןונבלה .

התישארמ . המחלמה  תא 

האר  ) עבג ילא  "מ  לא תשרפ  הלוכ . תרושקתה  לש  תרוקיבה  הקזחתהו  הכלה  ןכ  םימד , ריחמ  התבג  המחלמהו  ןונבלב  הכבתסהו  לארשי  הכלהש  לככ 
'. ךשוח ינבב  רוא  ינב  תמחלמ  אלו כ' תיטילופ  המחלמכ  המחלמה  לש  התומד  תא  העבקש  הנפמה  תדוקנ  התיה  תיטפשמה )' תיזחה   ' רעשב טוריפ 

הצימחמו חטשהמ  םילועה  תולוקל  הייד  הבושק  הניא  תימויה  תונותיעהש  בגש  לשו  ענרב  לש  םתשוחת  התיה  תישאר ' תרתוכ   ' דוסייל תוביסה  תחא 
תרתוכ אופא ש' הרקמ  הז  ןיא  המחלמה . לש  תונושארה  םינשב  םאנטייו  רבשמ  תא  הצימחהש  תינקירמאה  תונותיעל  המודב  יתימאה , רבשמה  תא 

סויג . תונברס  לש  השדחה  העפותב  קסעש  ןושארה  ןותיעה  היה  תישאר '

תלשממ ריבעהל   ' תרתוכב רתכוהו  הליתשו , הרבס  יעוריאל  הריקחה  תדעו  יאצממ  םוסרפ  רחאל  ראורבפב 1983  עיפוה  תישאר ' תרתוכ   ' לש ןויליג 11 
יבמוזכ ןיגב  תא   ' גיצמכ ורידגה  ענרב  םוחנש  "ח , ודהמ םיבחרנ  םיעטק  םסריפ  ןועובשה  לאמשה . הנחמב  תוחורה  ךלה  תא  התצמיתש  ץראה ,' ןמ  ןודז 

תינונבלה הרזיגב  תרבוגה  תוכבתסהה  גייווצנירג , לימא  חצר  תירטינמוהו .' תינידמ  הבשחמל  םימוטאכ  תרמצה  לכו  ןורש  תאו  תוברועמ , רסח 
םילחנתמה הנחמ  ןימיה . תלשממ  יפלכ  תרוקיבה  ףר  תא  ולעהו  תינויה  הטילאה  ברקב  רוכינה  תא  וקימעה  םיחטשב  תויולחנתהה  לעפמ  תובחרתהו 

- ילנויצריאה דממה  תוטלתשה  תאו  לארשי  לש  התופנרקתה  תא  ןותיעה  יבתוכ  יניעב  למיס  אוה  ןכש  תישאר ,' תרתוכ   ' לש ישארה  תוטבחה  קש  השענ 
: בתכנ הנומתל  תחתמ  םנתומל . םקשנו  םיללפתמ  םילחנתמ  םימלוצמ  ןודיס  םירפא  לש  יריטאסה  רוטב  ועיפוהש  תובתכה  תחאב  הכותב . יחישמה 

'. ףדרמל תאצל  תננוכתמ  תיתרוסמ  דיצ  תשובלתב  םידייצ  תצובק  '

ינרפוכ ימואל  טסופ  חיש 
הלפשההו תונויזיבה  םירוטרטה , וכותבו  יל  " הצה שוביכה  ןוטלש  לש  היצזילטורבה  ךילהת  תא  תופיצרב  רקיסש  ןושארה  ןותיעה  היה  םג  תישאר ' תרתוכ  '

הנושארה . הדאפיתניאל  רבד  לש  ופוסב  וליבוהש  םיחטשב , תיניתשלפה  הייסולכואה  לש 
תעונתל דיאל  החמש  םג  הב  היהש  השדח , תיתרוקיב  המגמב  התוול  ןוטלשל ב-1977 , הלעש  רחאל  קזחתהש  ןימיה , הנחמב  תויוחלתשהה 

וקסעש םינושארה  םינותיעה  דחא  היה  תישאר ' תרתוכ  . ' רבעב הנורוויעו  התוריהי  לע  ריחמ  תמלשמש  ימכ  הספתנ  רשא  תירוטסיהה , הדובעה 
םיעשתהו םינומשה  תונשב  ויהש  תונועט  תויגוס  םידרחל -  םינוליח  ןיב  רבוגה  חתמבו  תיתרוקיב  טבמ  תדוקנמ  יתדעה  חופיקה  תלאשב  הבחרהב 

תא הרישכה  שדח  - ןשיה ילארשיה  ןימיה  לש  ינמואלה  שטיקה  לע  הפקתמה  ץראב . ימדקא  - יאנותיע - יטילופה חישה  לש  םיירקיעה  םיריצה  דחאל 
דחאב םיעשתה . תונשב  תולשבל  עיגתש  הפקתמ  הדובעה - ) הנחמ  הללכבו   ) הלוכ תינויצה  תוימואלה  לש  תיגשומה  תיתשתה  לע  הפקתמל  עקרקה 

התיה הגרדהב  רשא  ןועובשה , ץמיאש  ינויצה  סותאה  יפלכ  השדחה  השיגה  תא  ףקשמה  טפשמ  עיפוה  תישאר ' תרתוכ   ' לש םינושארה  תונויליגה 
םייונש  " םתס אל  םויכ  םיארנ  תיעדמ - " המדיק   " וליפאו תימואל " הוואג  ", " ןגמ תמחלמ  ", " תולחנתה : '" ץראב תיאמצעה  תונותיעה  בור  לש  התלחנל 

בוחר .' ידלי  לש  סג  קחשמל  ויהש  הדמח  תויכש  ומכ  םיינויקומו , םיללבודמ  אלא  תקולחמב ,"

תאו "ל  הצ תא  רקבל  םמצעל  ושרה  ויבתכ  תרוקיב . ןיסח  טעמכ  םימי  םתוא  דע  היהש  יאבצה , דסממהמ  םג  וטבש  תא  ךסח  אל  תישאר ' תרתוכ  '
וחכונו םיאולימבו , רידסב  םידקפמו  םימחולכ  םינפבמ , ןוגראה  תא  וריכה  םהש  םושמ  םג  אלא  ינונבלה , ץובב  ובכורו  וסוס  תעיקש  לשב  קר  אל  וידקפמ 

תויאבצה תוחלצההמ  ךכ  לכ  הנוש  התיהש  ןונבלב , הכיבמה  תוכבתסהה  תולשאפ . ןיסח  וניא  "ל  הצש םירופיכה ) םוי  תמחלמב  רקיעב   ) בורקמ
תופי אל  ןועובשב  וטלבוה  תורחא , תומחלמבכ  אלשו  הנושארל , "ל . הצ לש  תירסומה  ותומד  הפקתשה  הכרדש  השדח  המזירפ  החימצה  תומדוקה ,

( םיאולימ ןגס   ) םולב ןליא  ללוגמ  תויח ,' ומכ   ' התרתוכש לגס , לארשי  לש  הבתכב  לשמל , םיירסומ . אלה  םיילושה  ירקמ  אלא  ילארשיה  לייחה  לש  שפנה 
, םיריצעב וללעתה  דדח  ישנא  רחא . םלועל  ונסנכנ  םואתפ  : ' ןודיצב יאבצה  לשממה  תיבב  ראוניב 1983  םיאולימ  תורישב  טלקש  םישקה  תוארמה  תא 

'. םיריצע ולצינ  וליפשה , וכיה , "ב  גמ ישנא  רצעמל ]...[  הרזחוה  ךכ  רחאו  יתצובק  סנוא  הסנאנ  הרוחב  "ל . הצ ילייח  תוחכונב 

םיבתוכ םיארוק 
ןועובשה לש  ותומד  תא  וקזיח  הלא  םייעוצקמ . םיאנותיע  םניאש  םיבתוכל  םירעשה  תחיתפ  לע  היה  תישאר ' תרתוכ   ' חתיפש החסונב  ינשה  שגדה 

תונותיעב זא  דע  לבוקמל  האוושהב   ) ידמל הבר  תוחיכש  הלגמ  ויתונויליג  לש  ןכותה  חותינ  ץראב . תילרביל  - תינויה היצנגילטניאה  לש  חישה  תמבכ 
יבתכמ םוסרפ  םינמאו . עדמ  ישנאו  םסומלוקב , הביתכ  ןורשיכו  םנורגב  הקעזש  םיבתוכ , - םיארוק םייאנותיע : - ץוח םיבתוכ  תוצובק  יתש  לש  תילארשיה )
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. אטוז - תובתכ לש  תנוכתמב  העירי  יבחר  םיארוק  יבתכמ  םסריפ  תישאר ' תרתוכ   ' ךא תילארשיה , תונותיעה  ףונב  השדח  העפות  היה  אל  םיארוק 
' - בהז לש  םילשורי   ' ןחלל רישל  וגהנ  ןונבלב  םילייחהש  ירבאקמ  ריש  טטצמ  בתוכה  ובש  םיאולימ  לייח  לש  בתכמ  ןותיעב  םסרופ  ראוניב 1983  לשמל ,

םאנטייווב : םינקירמאה  םילייחה  יווה  תא  הריכזמה  יטוירטפה , ןונמיהה  לע  תיטסקרס  הזרפרפ 

ךותב םיעוקת  וישכע  הרזע /. טישוהל  ידכ  ךילא /, ןונבל , ונעגה , םיזורדו /. תוגנאלפ  םיממ / לוז  הפ -  ךפשנ  םד  םיזרא / חירו  ןייכ / לולצ  םירה  ריווא 
הרטשמב . םיקסוע  ךיגלש /

 ! דבל ורדתסיש  הלא / לכ  תא  ךירצ  ימ  דדחו / ליימו  לשו ג' טלבנו , לש ג' ןונבל  ןומזפ :

הריעצ : השיא  תבתוכ  ןויליג  ותואב  רחא  בתכמב 

לש הצובק  ןאכ  ונגראתה  ךל , עדת  היה : ודיגהל  יפמ  אציש  ןושארה  רבדה  ןושארה , המיחלה  עובש  ירחא  העש  יצח  לש  השפוחל  ילעב  עיגהשכ 
הככ ול : יתרמא  ךל ? הרק  המ  הב , םייוצמ  ונאש  הנושארה  המחלמה  וז  ןיא  הז , המ  רמאו : םהדנ  אוה  קיראב . רודכ  סינכהל  תוכלוה  ונחנאו  תוהמא 

ינניא ונתוא , םיגיהנמש  הלא  לש  םיינלוח  םייוואמ  ירפכ  קר  הדלונ  איה  הצוחנ , הניאו  תקדוצ  הניא  ונלש , המחלמה  וז  ןיא  הנוש , הז  םעפה , הז 
. םנעמל םכתוא  בירקהלו  תאז  לבקל  הלוכי 

םישדחה םירבצה  לע  טבמ 
דואמ יטננימוד  םימיל  השענש  סופד  םיריעצ -  יפמ  טטצלו  הליכשמה  תינוליחה  הבכשב  הריעצה  תוברתב  ללככ , ןיינעתהל , הבריה  תישאר ' תרתוכ  '

תרתוכ ב' םרב , ינויצה . םולחה  שומימ  תא  התאר  ובש  רעונב , בר  ןיינע  תינויצה  הרבחה  התליג  בושייה  תפוקתב  רבכ  םנמא  תילארשיה . תונותיעב 
יפוליח תא  שיחמהל  האב  איה  םייגולואידיא : - םייכוניח אקווד  ואלו  םייטילופ  ויה  תוניינעתהה  לש  היעינמ  ונממ -  ועפשוהש  םינומויב  םג  ךכ  רחאו  תישאר - '

רבמצד ןויליגב  לשמל , תינויצ . - טסופ השדח , םיכרע  תכרעמ  לש  התוחתפתה  תאו  םימתה  ינויצה  םולחה  לש  ותומ  תא  תילארשיה , הרבחב  תורודה 
אוה המ  לע  םולח ? הזיא  : ' בישמ םירענה  דחאו  םכלש ,'? רודב  םימלוח  המ  לע  : ' בתכה לאוש  םירבדמ ,' םיטסינימש   ' התרתוכש הבתכב  , 1982

םיגורה לע  תועידיה  '. ' םיאקירמאה רוד  ונחנא  : ' ףיסומ ישילש  דחא ,' לכ  לש  ישיאה  םולחה  דבלמ  םולח , ילב  רוד  ונחנא  : ' הפיסומ ותרבח  רבדמ ,'?
בישמ : רענהו  בתכה  השקמ  םכתא ,'? הדיחפמ  אל  תאזה , הרגשה  םיעוצפו ,

ןיב םירצונל , םיזורד  ןיב  םיעות . םירודכב  קרס . תולועפב  םירוהיטב . ותמ . םתסשכ  םויאה . ףוטפטה  םינושארה . םימיב  אקווד  ואל  יתוא . הדיחפה  תומכה 
, וישכע ינויח . רבד  והז  תיברק  הדיחיב  לייח  תויהלש  יתנמאה  דימת  ינא  ךחוגמ . זא  םטמוטמ  אל  םא  יל  הארנ  הז  לכ  םיניטסלפו . םימלסומל  תוגנלפ 

הז גורהל . ךרוצ  האור  אל  ינאש  םישנא  גורהל  ךירצ  ינאש  יתוא  עזעזמ  הז  ינשה . דצה  תא  רתוי  ןיבמ  ינא  םויה  קפס . ליטמ  ינא  תאזה , המחלמה  ירחא 
ינא םתוא . האור  אל  ינאש  םיבגשנ  םירבד  לע  תומל  הצור  אל  ינא  לבא  ינמי . ןיידע  ינא  ייתודמע . תא  יתיניש  אל  ינא  אל , םילבחמה . םג  םיחרזאה , קר  אל 

. תמ ינא  המ  םשל  תעדל  הצור 

ןשה לדגממ  םידרויה 
עיבהל ןשה  לדגממ  ודריש  הימדקאהמ , םיצרמו  יתורפסהו  יתונמאה  היילימה  ישנא  לש  םתושרל  תבחרנ  המב  םג  דימעה  תישאר ' תרתוכ  , ' רומאכ

תטלוב וז  המגמ  התיה  תישאר ' תרתוכ  ךא ב' הימדקאהמ , רתוי  םיבר  םיבתוכ  חראל  ץראה '  ' םג לחה  הפוקת  התואב  הרורב . תיטילופ  - תיתרבח הדמע 
םימשר בתכ  לאיתלאש  ילא  ךרועהו  ןוירוטסיהה  תורפס , תוריקס  בתכ  טיבש  בקעי  ןוירוטסיהה  לשמל , ןועובשה . לש  ותוהזמ  קלחכ  הספתנו  רתוי 

, תירוטסיה - תיתאוושה תואר  תדוקנמ  םיילאוטקא  םיעוריא  חתינ  ימע  ןב  המלש  ןוירוטסיהה  יברעה , םלועל  רהוצ  חתפ  ןויס  לאונמע  ןחרזמה  דרופסקואמ ,
ןויליג היה  םינומשה  תונשב  תישאר ' תרתוכ   ' לש רתויב  םיטלובה  םימוסרפה  דחא  תיפוסוליפ . תואר  תדוקנמ  רטשמה  תא  רקיב  רשכ  אסא  ףוסוליפהו 
רעשב טוריפב  ואר  רפסה  לע  ' ) בוהצה ןמזה   ' רפסב םירבדה  וספדנ  רצק  ןמז  ךותבו  ןמסורג , דיוד  רפוסה  בתכש  םישובכה  םיחטשב  בצמה  לע  דחוימ 

ףיסוהו תילארשיה  תרושקתב  הבחרהב  רקוס  תישאר ,' תרתוכ   ' לש ומויק  תונש  לכב  רתויב  הברה  התיה  ותצופתש  הז , ןויליג  תיגולוכיספה .)' תיזחה  '
, שדחה יתרבחה  חישה  תוחתפתהל  אופא  המרת  תישאר ' תרתוכ   ' זכירש חישב  םילאוטקלטניא  לש  תיביסנטניאה  םתופתתשה  ןועובשה . לש  הליהל 

ןוטלשל תרכונמהו  תיטסיטילאה  השיפתה  תודדחתהלו  תיטרקומד  - תילרבילה םלועה  תפקשה  תושבגתהל  רתוי , יתרוקיבו  תוחפ  ירטנצונתא  השענש 
. לארשיב לאמשה  לש 

יטסקרסו ריעצ  הביתכ  ןונגס 
הריעצו תמכחותמ  תיטסיצילבופ  הביתכ  לע  היה  הלוכ  תילארשיה  תרושקתב  הכפהמה  לע  עיפשהו  תישאר ' תרתוכ  ןתינש ב' ינונגסו , ינכות  ףסונ , שגד 

םזילנרו וינה ז' ינמיסמ  אוהש  בתוכה , לש  ותונשרפ  ירבדו  ויתועד  ןיבו  ןתייווהכ  תודבוע  ןיב  בוברעה  ץוחב .'  ' ללוחתהש יתוברתה  יונישה  תא  המלהש 
ןועובשה םיריכב . םישיאל  תוסחייתהה  ךרדב  יונישה  טלב  דחוימב  םיברל . םסקש  יפילק ' -' ינויזיוולט יפוא  תישאר ' תרתוכ  תובתכל ב' הוויש  יברעמה ,

יפדורכ םתוא  ורייצש  םיעשתה ,) תונשב  קר  תילארשיה  תונותיעב  ירלופופ  השענש  רנא  ז'  ) דסממ ישנאו  םיאקיטילופ  לע  ןקויד  תובתכ  םסרפל  הבריה 
רלסק יבצ  , ' לשמל התיה , ןועובשה  לש  ןונגסל  תינייפוא  תרתוכ  תונובשח . לוסיחל  היפאמכו  םיככת  תריזכ  יטילופה  םלועה  תאו  םייביטלופינמכו  דובכ 

תיטילופ תודלי  וכרדל . ןמאנו  ידוסי  רשכומ , חוכל . רוכמ  יאקיטילופ  אוה  רודירא  רצואה . רש  לש  יטילופה  ונקויד  תא  טטרשמ  תישאר " תרתוכ   " תווצ תרזעב 
ולשמ .' םיללכ  יפל  קחשלו  ילאטורב , תויהל  ותוא  הדמיל  השק 

הפוריא חרזממ  םירגהמ  תחפשמל  הווקת ב-1944  חתפב  דלונ  ענרב  ענרב . םוחנ  ךרועה  ליבוה  תיטסיצילבופה  הביתכה  לש  השדחה  המגמה  תא 
םימיה תשש  תמחלמב  םיאולימ  שיאכ  םחל  םג  םש   ) חנצומה "ל  חנב תריש  ביבא , לתב  ךנחתהו  לדג  אוה  ההובג . תיטילופ  תועדומב  הנייטצהש 

ךכ רחאו  בתככ  השע  ולש  יאנותיעה  זאטסה ' תא  תירבעה . הטיסרבינואב  הנידמה  עדמו  הירוטסיה  דמל  ורורחש  רחאלו  םירופיכה ) םוי  תמחלמבו 
וידומיל םויס  רחאל  תילארשיה . תונותיעב  םיבר  תונורשיכל  רוטבוקניא  היהש  יטסימרופנוק  - ןונ ןותיע  ןותאה - ' יפ   ' םיטנדוטסה ןותיעב  ב-1966 )  ) ךרועכ

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תורוקמ לעבו  חקיפ  ץורח , יאנותיע  לש  ןיטינומ  ול  ואצי  וכרד  תישארב  רבכ  רבד .'  ' ןומויב בתככ  לבקתה  זאו  ראודה , רבוד  לש  רזוע  הנש  יצחכ  היה 
בולוקוס סרפב  ותוא  הכיזש  ןמוי ,'  ' םשב רוט  רבד ' םסרפל ב' ענרב  לחה  ב-1977  הררש . ישנא  ףושחל  ססהמ  וניאש  זחשומ  ןסומלופ  לשו  םינמיהמ ,

תנשל 1981 . תואנותיעל 

טפשמ ונונגסל  ינייפוא  תויועמשמ . לפכבו  ןושל  לע  לפונ  ןושלב  הברמ  תינושל , הניחבמ  בטיה  תבצועמו  תיתיצמת  תינתעד , תינוריא , הטוהר , ותביתכ 
, תוגירטניאה םלועב  דקמתה  ענרב  ןיינעמ .' יד  הארנ  הז  לכוא  רותב  סרפל : ןיבר  ןיב  םירזוחה  םיתומיעה  תא  יל  ריכזמ  ןהלש  לכואהש  תודעסמ  שי   ' ומכ

ןיימל הרבחב , תוצובק  לש  ןקויד  טטרשל  הבריה  אוה  תקהבומ . תיגולויצוס  היצטניירוא  ךותמ  תילארשיה  הקיטילופב  תויומסה  תותירבהו  םיסרטניאה 
שחרתהש . המ  לש  הנותחתה ' הרושה   ' תא תתלו  תונוש  תועפות 

תועצמאב יחכונה ' בצמה   ' תא ריבסהל  הבריה  אוה  תיאמלח . הרייעכ  םיתעלו  תיטנדקד , הסראפכ  תילארשיה  הקיטילופה  תא  ראתל  הטנ  ענרב 
: ונונגס תא  םימיגדמ  תחא  הבתכ  ךותמ  םיטפשמ  ינש  םיבר . םיאנותיעל  יוקיח  לדומ  שמישש  סופד  םיינוריא -  םייומידו  םילשמ  םימזירופא , תורופטמ ,

הבר תועמשמ  םג  ןיא  ילאמרונ , רבד  םוש  ןונבלב  הנידמה  ינינע  לוהינב  ןיאש  ןוויכמ  '; ' הנממ םיתושש  הלא  לע  תקרויש  הדיחיה  ראבה  אוה  ןורש  קירא  '
תדרל .' ךיא  אלא  ץופקל  יתמ  הניא  הלאשה  סקרקה , גגל  ספיטש  ידוהיה  רמאש  ומכ  לארשי . םע  םיסחיב  תוילאמרונל 

תרתוכ  ' תוכזל םיעשתה . תונשב  תילארשיה  תונותיעב  תיזכרמל  התיהש  המגמ  תולפא -  תוירורעש  ףושחל  ידכ  ריקחת  תובתכ  קיפהו  םזי  ענרב 
'(. תיטפשמה תיזחה   ' רעשב ואר  וז  השרפ  לע   ) וק 300 תשרפב  םינוש  םיטביהו  פרק  "ח  וד לש  ותפישח  תמגודכ  םייאנותיע , םייוליג  ףוקזל  שי  תישאר '

לש היה  ענרב  ינפל  דמעש  לדומה  קדצ . ףדורו  ימומרע  םכחותמ , ןיינעל - ' תווצ   ' לש יומיד  תישאר ' תרתוכ  תוושל ל' חילצה , םג  המ  תדימבו  ץמאתה , אוה 
תונותיעב יטננימוד  השענש  הז , לדומ  יפ  לע  תירבה . תוצראב  רבד '  ' חילש ותויהב  עדוותה  הל  רשא  טייגרטוו , תשרפ  יפשוח  ןיטסנרב , לרקו  דרוודוו  בוב 
תוניפב תויוצמה  תויושחרתהה  לש  תיתימאה  הלילעה  תא  ויארוקל  רפסמו  תויותיחש  ףשוחה  שלב  אוה  יאנותיעה  םיעבשה , תונשב  לחה  תיברעמה 

םג העידי , םג  ךל  ןתא  ךל : ךוסחא  ינא  ארוקל , רמואש  יאנותיע  ומצע כ' תא  ענרב  רידגה  ומע  תונויארה  דחאב  תיטילופה . הריזה  לש  תוחפ  תוראומה 
'. לכשה רסומ  םגו  לשמ  םג  רופיס ,

תימויה תונותיעל  תישאר ' תרתוכ   ' לש לדומה  תרבעה 
ןועובשה םלוא  םינכודב . ונקנ  תונויליג  יפלא  המכ  דועו  רבד ,'  ' לש םייונמה  ברקמ  םבור  םייונמ ,  20,000 תישאר ' תרתוכ  ויה ל' ואישב  ענרב , ירבדל 

, םינומויה לש  עובשה  ףוס  יפסומ  ןיבל  וניב  םילדבהה  ושטשטיהש  םושמ  רקיעב  םימי  ךיראה  אל  ןועובשה  םינש . ששמ  רתוי  אל  דורשל  חילצה 
עיתרהו םיארוקה  ברקב  תופייעו  שדוג  רצי  הלוכ  תילארשיה  תרושקתב  הקיטילופב  יביסנטניאה  קוסיעה  םגש  רשפא  ותוא . וקיח  ףאו  ונממ  ועפשוהש 

םיינפשוח . םיפוקס  דועו  תיטילופ  תונשרפ  דוע  םמצע  לע  סימעהלמ  םישנא 
ןאמאש ןיעמ  לוכ - ' - ןיבמו לוכ  - עדוי  ' יטילופ ןשרפכ  ודמעמ  תא  ססיב  םשו  תונורחא ,' תועידי  ענרב ל' רבע  רבמצדב 1988  תישאר ' תרתוכ   ' תריגס רחאל 

יאנותיעה תימדת  תא  ובציע  ולומ , בירעמ '  ' דימעהש הרחתמה  - הפולחה ץיבומרבא ,' ןונמאו  אוה  בושח .' תמאב  עדימה ה' שחלנ  וינזואלש  יתרושקת 
לש התעד  המ  םיאקיטילופל  זמור  רחא  דצמו  היתואצות , תאו  ריעב  הבוט  יכה  תיטילופה  הגצהה  תא  תוטוידהל  שרפמ  דחא  דצמש  ימומרעהו  חקיפה 

םהימואנו . םלעופ  םתוינידמ , לע  הליכשמה  הטילאה 
תיאנותיע . הקיטוימס 

ולגתה םיקיתו  היזיוולטו  וידר  יאנותיע  םגו  הבותכה , תונותיעב  םכרד  תא  ולחהש  םיריעצ  תונורשיכל  רוטבוקניא  היה  ןיטינומ ,' המודב ל' תישאר ,' תרתוכ  '
רודה לש  הנושארה  הרושהמ  םיאנותיע  ונמנ  תישאר ' תרתוכ   ' לש םיעובקה  םירודמה  ילעבו  םיבתוכה  םע  הביתכ . ןורשכ  ילעבכ  ןועובשה  תועצמאב 

ריעצ יאנותיע  ותונשדחבו  ונורשיכב  טלב  םיריעצה  ברקב  םינורחאה . םירושעה  ינשב  הלוכ  תילארשיה  תונותיעה  לע  ומתוח  תא  עבוטו  עבטש  שדחה ,
םולבנזור . ןורוד  קירבמו - 

אוה ריוואה ,) ליח  ןואטיבב  בתכ  היה  אוה   ) "ל הצמ ורורחש  םע  ב-1970 , תיטסילאיצוס . םלוע  תפקשה  ילעב  םירוהל  הפיחב ב-1947  דלונ  םולבנזור 
הקיטילופב תיזכרמ  תומד  םימיל  ןילייב , יסויו  רשכומ , יאנותיע  אוה  םג  רהומ , ילע  םע  הדובעל , לבקתהו  רבד '  ' ןותיעה לש  םיבתכ  סויג  תעדומל  הנענ 

ףסומה לש  היזיוולטה  רקבמלו  םיר ' ' ציפ  ' בתכל ותוא  ונימו  ונורשיכ  לע  הרהמ  דע  ודמע  הרומז  דהא  תכרעמה  ריכזמו  ףלהטוג  הדוהי  ךרועה  תילארשיה .
םתואב בשחנ  עובשה ' רבד  '. ' רבד  ' ומכ ינרמשו  ססובמ  ןותיעב  רמוחו  לק  תילארשיה , תונותיעב  ןפוד  אצוי  זא  היה  ריעצ  הכ  ליגב  יונימ  עובשה .' רבד  '

המבו ריעצה , םולבנזור  רובע  תניוצמ  הממח  אופא  התיה  וז  עובש . ידמ  ותוא  וארק  םיפלאו  וב  ובתכ  םירשכומ  םיבתוכ  םיפסומבש : הלועמל  םימי 
ףסומ  ' יכרוע ותוא  ונימזה   1973- בו שיבכל ' רבעמ  םולבה ש' רצואב  ץראה ,' , ' הרחתמה ןותיעה  ןיחבה  רצק  ןמז  ךותב  ןכאו , וירושיכ . תגצהל  הבושח 

ןמז קספ  םולבנזור  לטנ  זאו  ךפהמה ב-1977 , ירחא  דע  עבק  ךרד  םסרופ  שי ' המ   ' רוטה יטילופ . רוט  בותכל  טמאס  ןועדגו  ןומיר  םהרבא  ץראה '
ןאכ תישאר .' תרתוכ  יזכרמ ב' םוקמ  ול  וצקהו  השפוחהמ ב-1982  ותוא ' ופלש   ' ענרבו בגש  שמומ .) אל  רבד  לש  ופוסבש  ןויסינ   ) הזורפ רפס  תביתכל 

קר דימת  אוהש  ' ) וילאמ ןבומה   ' תא ריבסהל  הרידנ  תלוכיב  הצמתמה  ונורשיכ , אולמב  ליכשמה  רוביצל  הלגתה  השעמלו  תיעוצקמ  תולשבל  עיגה  אוה 
טסינויצקפרפ יאנותיע  ינא  . ' ומע תונויארה  דחאב  רפיס  םלש ,' טרוטקוד  התיה  השוע  יתייהש  הבתכ  לכ  . ' םולהיכ תשטולמ  הביתכבו  וילאמ ) ןבומ  הרואכל 

. םימי לע  םימי  ןויכראב  רבונ  יתייה  יתישעש  ןויאר  לכ  ינפל  לוורשהמ . רבד  םוש  איצומ  אל  ינא  תונותיעב . הרידנ  ךכ  לכ  הנוכת  אוה  םזינויצקפרפש  לבחו 
תעדל םיבייח  וזכ  הביתכב  חטשה . ינפ  לע  היוטיב  תא  תאצומ  חרכהב  הניאש  היצמרופניא  הברה  לש  ןוחרקה  הצק  איה  הבוט  תיטסיצילבופ  הביתכ 

ישיש .' םויב  עובקה  רודמה  תא  רשאמ  םוי  ידמ  תכרעמ  רמאמ  בותכל  יל  לק  רתוי  הברה  לפטה . ןמ  רקיעה  תא  רוחבל  דציכ  שכנל , המ  תצמתל , ךיא 

תיגולופורתנא תונמוימב  תיטוימס , תויזואוטריווב  תויכרעה . היתוחנהו  היתואמסיס  ללש  לע  תינויצה , הלומעתה  לש  םינמיסה  תפש  לע  תייבתה  םולבנזור 
טלתשהש הלא  תא  רקיעב  תונויצה -  לש  תויתרוסמה  תואשילקה  תא  ףושחל  לחה  ןורחאה , קיספה  דע  ינקיידו  לילעב  יתורפס  ריהזמ , יוטיב  ןורשיכבו 

לוכהש ותרדגהכ , יטסינוחטיב ,' שירבי  ג' , ' תולולחה תוינושלה  תורטנמ ' תאו ה' ץראב , תיטילופה  תוגיהנמה  לש  תירוטרה  תועיבצה  תא  ןימיה -  ןהילע 
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ןהירחא . םירהרהמ  םניאו  ןהב  םיקבד 

, לשמל תוישגר . תוינתה  לע  ססובמה  ליעי  הלומעת  ילכ  תווהמה  תוינושל , תומכסומ  לש  הארנ  יתלבה  יכרעה  לבושה  תא  תוארל  ויארוקל  עייס  םולבנזור 
סוקרמ לאוי  טמאס , ןועדגכ  םירחא , םיטלוב  םיטסיצילבופכ  אלש  םישובכה .' םיחטשה   ' םוקמב תיברעמה ' הדגה  ', ' תורח ימחול   ' םוקמב םיטסירורט ' '

הדמעב רחב  םולבנזור  יטילופה , םויה  רדס  תא  םיטוונמו  תיטילופה  הגצה ' םיפתתשמ ב' ךכבו  םיאנידמה  םע  גולאיד  םילהנמה  ץיבומרבא ,' ןונמאו 
- תינוריא טבמ  תדוקנמ  תילארשיה  הרבחב  טיבמ  אלא  רעוג , וניאו  ףיטמ  וניא  םיאקיטילופ , םע  ךכחתהלמ  ענמנ  אוה  תברועמ . יתלב  תינוציח 

' ולוזה ץרא  יטירב ב' רטרופר  - ריית לש  עסמ  ןמויכ  םיתעל  תוארנ  תידוחייה , ןתוהזב  תועטל  השקש  ויתובתכ , ריהי . שואיי  לש  בוטרוק  םע  תיטסיליהינ ,
תיירק רפסה  תרייעב  ןוכיש  תרידב  רוקיבב  רבודמשכ  ןה  תרמשנ  ולש  תיגולופורתנאה  המינה  םור .) ג' םור ק ' לש ג' לֶמּובב ' השולש   ' ןונגסב והשמ  )
יגולויצוסה ףסומה  ךרעה  תא  ויתובתכל  הקינעהש  איה  תאזה  טבמה  תדוקנ  שדיח . אוה  תאזה  היכררייהה  תריבשב  םגו  תסנכה -  ןכשמב  ןהו  הנומש 

ויתובתכמ : רחבמ  וב  וצבוקש  רפסל  המדקהב  תאז  רידגהל  ביטיה  ומצע  םולבנזור  לומתאה . ןותיע  לש  םיביהצמה  ויפדל  רבעמ  ףקתה 

בלבו יקנ  ןופצמב  ןיעה . תיוזב  אל  וליפא  חצנה , רבעל  םיציצמ  םניא  םימתבו  תמאבש  הלא  אל : ותו  תעה ' ישנא   ' םהש םיאנותיע  םתואב  יתאניק  םיתעל 
םוי םוי  ארבנה  יתושדח  םוקיב  םישלפתמ  ירמגל , םהב  םיעקוש  םיפטושה , םויה  יניינע  לע  םירעתסמ  הווהב : קר  םייח  םה  יהשלכ  הקעוממ  רוטפ 

ימוימ דוע  ךכב . יתכרוב  אל  םלועמ  ינא  תלזואה . תואיצמה  ןיבל  םניב  ץצוח  וניא  רדוק , ףערש  םוש  ימומגע , לצ  םוש  וברעב . גגופתהל  ידכ  קר  שדחמ 
המ לכ  ןיבהלו  ןוחבל  ףחדו  ףלוחו , לפט  אוהש  המ  לכל  תונלבס  רסוחו  חור  תרומ  יתיליג  הזה -  עוצקמה  יבגל  ינרתח  תצק  ןפואב  תונותיעב -  ןושארה 

עובק . יתוהמ , ינורקע , אוהש 

ימי כ' המזגהב , ותוא  ראתל  וטנ  אלא  ילארשיה ,' בצמה   ' לש תידועית  הירלקפסא  קר  ןבומכ  ויה  אל  תישאר ' תרתוכ  םולבנזור ב' לש  וירמאמו  ויתובתכ 
היווהה לע  ץראב  לאמשה  לש  תצלפתמ  - השידא - תשאוימה תיטסקרסה  טבמה  תדוקנ  תוחתפתהל  םתסה  ןמ  המרת  ותביתכ  םינורחאה .' האיפמופ 

ב-1992, ריעצה . ןותיעה  םע  רתויב  םיהוזמהו  םיירלופופה  םיבתוכה  דחאל  היהו  תושדח ,' םולבנזור ל' רבע  תישאר ' תרתוכ   ' לש ותריגס  םע  תילארשיה .
. ולוכ ץראה '  ' לש השעמלו  ףסומה  לש  רכיהה  יוותמ  דחאל  בשחנה  עובק , רוט  םויה  דע  םסרפמ  אוה  ובו  ץראה ,' ףסומ  בש ל' תושדח ,'  ' תריגס ינפל  הנש 

ןותיעה . תכרעמ  רבחל  היהו  בולוקוס  סרפ  תא  לביק  ב-1998 

הכרדש תיסופיטה  המזירפה  השעמל  התיה  תיגולותימ  - יטנאה המזירפה  תישאר .' תרתוכ   ' יבתוכ ברקב  דיחיה  טסלקונוקיאה  ןבומכ  היה  אל  םולבנזור 
וחלשנ ןיטינומ ' יכ ב' רמאנ  תיכ , " נת תירויצ , הרופטמב  שמתשהל  הצרנ  םא  תיתרוסמ . תונויצ  חירה ' המ ש' לכ  לע  ןועובשה  יבתוכ  בור  וננובתה 

. תינויצה תוברתה  תומוח  תא  טטומל  הלחהש  תורפושה  תעיקת  המרב  העמשנ  רבכ  תישאר ' תרתוכ  ' בו ץראה , תא  רותל  םינויצ  - טסופה םילגרמה 
סרגנוקה סוניכ  לע  תונויצה , יסכנ  לש  קוריפה  תנדסב  ריכבו  רשכומ  שרח  - ןמא אוה  םג  ןודיס , םירפא  בתכ ב-1982  ןועובשל , יסופיט  חרואבו  המגודל ,

"ז :' כומל בושייה  תרשכה   ' התרתוכש המאקמב  הנש , התואב  ךרענש  ינויצה 

תייה הכחמ /, תייה  אל  היינש  וליפא  ךידי / -  תא  זיזהל  תלוכי  ולש  באז /, ןימינב  בטיה , עדוי  ינאו  ךיניעב /. סעוכ  טבמו  לצרה / באז  ןימינב  דמוע , התא 
ךפוהה ךנוזח  לומ  לא  באוכו /, סעוכ  באז /. ןימינב  סעוכ /, התא  יה  סרגנוק /. יורקה  רגפה  לומ  םתוס  ךיריחנ /. ינש  תא  םתוסו  הקעמה / ןמ  ןתוא  םירמ 

הילצרה התא  דחכנ , רטש  התא  ענ /. אל  זז  אל  תספרמה /, לע  ןועש  התא  לבא  הרוטקירק /. טלחהב  וז  הדגא / -  ןיא  תועדה  לכל  יכ  הרוטלחל /.
. הסרובב התוא  תדביאו  םידוהיה /, תנידמ  תא  תדסי  לזאבב  הספוק /. לע  רויצו  םיטיהרה  בוחר  התא  הנומת /. התא  חותיפ /,

תישאר תרתוכ  לש  שרויה  הקיטילופ - ' '
ותרגסמב וחתפתהו  וחמצ  ןכש  הבר , התיה  ןועובשה  לש  תיתרבחה  ותעפשה  םלוא  םיליכשמ , לש  ינגומוהו  ןטק  טועימ  ויה  םנמא  תישאר ' תרתוכ   ' יארוק

, תינויצ - טסופה תיתרוקיבה  תיאנותיעה  הבישחה  החתופ  וכותב  לוכל : לעמו  ץראב . תיאנותיעה  הפשה  בוציע  לע  רתויב  םיעיפשמה  םיאנותיעהמ  המכ 
הלוכ . תינוליחה  תילארשיה  תונותיעה  לע  רתוי  רחואמ  הטלתשהש 

בשחיהל לוכי  דירש ,) יסויו  לטרז  תידע  וכרע  ןשארה  ןויליגה  תא   ) תעונת ר"ץ תמזויב  דסונש ב-1985  הקיטילופ ,'  ' ןוחריה םילאוטקלטניא . לש  הקיטילופ ' '
שדקוה ולש  ןויליג  לכש  ירלופופ , - ינויע תע  בתכ  אלא  ירחסמ  ןיזגמ  היה  אל  הקיטילופ ' . ' םיבתוכהו ןונגסה  ןכותה , תניחבמ  תישאר ' תרתוכ   ' לש שרויל 

הבחר . הייאר  תיווזמ  תילארשיה  היווהב  הבושח  תיגולויצוס  העפות  לש  החותינל 

התיה ב-1988   ) בר היה  אל  הקיטילופ '  ' לש םיארוקה  רפסמש  יפ  לע  ףא  הימדקא . ישנאו  םינמא  םיאנותיע , םבור  םינונש , םיבתוכ  ובתכ  הקיטילופ ' ב'
. ולש תיטסלקונוקיאה  תיגולויצוסה , היצטניירואה  לשב  ידמל  הבר  התיה  ותעפשה  םייונמ ,) הז 1500  ללכבו  תונויליג , ותצופת 6000 

יטסילנרו וינה ז' חישה  תא  עימטמ  ץראה ' '
ךותמ תילארשיה  הרבחה  לש  יתרוקיב  - יתרבח חותינ  ונייה  תישאר ,' תרתוכ  ו' ןיטינומ '  ' לש ילאוטקלטניאה  ןוויכה  תא  חתפל  ופיסוהש  םיימויה  םינותיעה 

יארוק םע  ונמנ  הלאה  תעה  יבתכ  לש  םיארוקה  להק  םג  םברקמ . ואב  הלא  תע  יבתכב  םיבתוכהמ  םיברש  ץראה ,' ו' רבד '  ' רקיעב ויה  לדגו , ךלוה  קוחיר 
הלאה . םינותיעה 
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ולש . יתרבח  - יתרוקיבה וקה  דודיחב  רקיעב  םינומשה , תונשב  ץראה '  ' ןותיע תוחתפתהב  יזכרמ  דיקפת  היה  ןלוג  יתמל 
תושדחה תכרעמ  שארל  הנומו  תונורחא ' תועידי  עיגהש מ' ידרו , השמ  לש  ותופרטצה  םע  רקיעב  הפונת , םה  םג  ולביק  ץראה '  ' לש תושדחה  ידומע 

', ץראה  ' היה ותוכזבו  תועידיה , תוכיאלו  תונומתהו  תורתוכה  רופישל  םרת  הלועמ , עוצקמ  שיא  ידרו , תונורחא .)' תועידי   ' ךרועל הנומו  בזע ב-1989  אוה  )
הנידמב . בושחה  יתושדחה  ןותיעל  הלועמ , הקיטסיצילבופ  רודמב  ןכל  םדוק  רבכ  ןייטצהש 

ילעבו םיקיתו  םינשרפו  םיטסיצילבופ  םוקמבו  דצל  רתויו . רתוי  הנונשו  הפילצמ  התשענו  חתפתהל  הפיסוה  תיתושדחה  תונשרפהו  הקיטסיצילבופה 
, רוצנמ הללאטעו  רוג  ןב  ריאמ  דדלא , לארשי  רציווש , םהרבא  וזמג , םייח  הנבִל , רזעילא  טמאס  ןועמש  סלופ ,)'  )' סורג המלש  ןענכ , ביבח  ןוגכ  ןיטינומ ,

יזוע תבט , יתבש  סוקרמ , לאוי  רטסירפ , ןמור  ןוגכ , םירשכומ , םינשרפו  םיטסיצילבופ  לש  שדח  רדאק  ליבומו  יזכרמ  דמעמ  סופתלו  טלבתהל  לחה 
. םירחאו ילילג  יליל  רדלא , אביקע  טמאס , ןועדג  תילגרמ , ןד  ולסכ , ןר  ףיש , באז  לט , םהרבא  ןמיזנב ,

תילארשיה הריטאסב  רחא ' רבד  '
רמז תילכלכ . הניחבמ  הלשכנ  ךא  תיאנותיע  הניחבמ  החילצהש  הטקש , הכפהמ  םיעבשה  תונש  תישארב  לחה  הליבוהש  איה  רמז  הנח  רבד ' ב'

ןורוד קדנוב , םוחנ  ידנוב , תור  לטרז , תידע  ירפ , םרוי  סיורפ , ידט  ריתפ , ןד  ירעי , דוהא  םיכרועו -  םירפוס  םינשרפ , םיאנותיע , לש  ימנידו  ריעצ  תווצ  החפיט 
, םירחא הביחרהו  םישדח  םירודמ  הפיסוה  םלועה , יבחרב  ץוח  יבתכ  לש  תשר  השרפ  ןכ  ומכ  םירחאו . ןרוא  רימא  ענרב , םוחנ  רהומ , ילע  םולבנזור ,

ךוניחו . הנפואב  הלכו  עונלוקו  טרופס  יאשונב  לחה 

הנח תכרועל  עיצה  אוה  רבד ' רבעו ל' "ל  הצ ילג  תא  רנ ב-1984  ןב  קחצי  בזע  רשאכ  רחא .' רבד   ' היה ןותיעה  לש  ריעצ  - ימנידה וקה  לש  תרתוכה  תלוג 
םסרפל ןותיעב , ןכל  םדוק  ספדנ  רבכ  םטע  ירפ  םירופל  ףסומש  ןמרק , ינדו  ימש  ןורהא  םג  הל  ועיצה  תע  התואב  הז . םשב  יריטאס  ףסומ  םסרפל  רמז 

רצק ןמז  ךותב  ימוי . ןותיע  לע  הידוראפ  רבד -  לכל  ןותיע  לשכ  התיה  ותרוצש  שדחה , ףסומה  דלונ  ךכ  רחא .' רבד   ' םשב םייריטאס  םינודיח  לש  הרדס 
וילא ףרוצש  םויה  עובשב , יעיבר  ימיב  םהלש  ראודה  תוביתמ  ןותיעה  תבינג  לע  וחוויד  רבד '  ' ייונמש דע  ךכ , לכ  הרידא  תוירלופופל  רחא ' רבד   ' הכז

רחא .' רבד   ' ףסומה

לש השקה  ןיערגל  תונורחא .' תועידי   ' לש תבשה  ףסומל  רודמה  רבע  ןושאר )' רבד   ' ארקנ רבכ  אוה  םימי  םתואב   ) ב-1996 רבד '  ' ןותיעה לש  ותריגס  םע 
אכוח םישוע  םיבתוכ  לש  הלהקמ  הבש  תיריטאס  המבל  ךפה  אוהו  םילארשיה  םינקיריטאסהו  םינטסירומוהה  בטימ  ופרטצה  רחא ' רבד   ' ידסיימ

רבד  ' יבתוכו יכרוע  לש  םלועה  תסיפת  םיארוקה . תא  שדחמ  םעפ  ידמ  םימיהדמו  תוחפ , תדסוממה  תונותיעב  םג  ובאטל  בשחנש  המ  לכמ  אלולטאו 
לכ לע  תויטנגלאב  וגלגילו  רוביצ , ישנאב  ןוחטיבב , ןוטלשב , האושב , וקסע  םה  השודק . הרפ  וא  ובאט  תניחבב  אוהש  אשונ  טעמכ  ןיאש  התיה  רחא '

תילארשי . המכסומ 

תדחוימ תילמס  תועמשמ  תלעב  התיה  ןשיה , דסממה  לש  ובל  בל  תיטסילאיצוסה , תינויצה  תוברתה  תונוקיאמ  רבד ,'  ' ןותיעב רחא ' רבד   ' לש ותעפוה 
. םיעשתהו םינומשה  תונשב  תילארשיה  הרבחב  עריאש  יכרעה  ךפהמה  תא  הפקישו 

תינומוקמה תינפתה 

םינומוקמה תעפוה 
, םינומשה תונש  תיצחמב  קר  ךא  תישאר .' תרתוכ  ו' ןיטינומ ' , ' רומאכ ויה , דחאכ -  ןונגסבו  ןכותב  תילארשיה -  תונותיעב  םזילנרו  וינה ז' לש  רצויה  יתב 

םיטלשמ שובכלו  םייפנכ  שורפל  הכפהמה  הלחה  תולודגה , םירעב  םיימוקמ ) םיאשונב  םיקסועה  עובשפוס  ינותיע   ) םינומוקמה תוססבתה  רחאל 
תירלופופה . תילארשיה  תונותיעב 

ינוטסובה ו-  Real Paper םשארבו םיינקירמא , םינומוקמ  תומדב  בצועש  ריעה ,' לכ   ' ימלשוריה ןומוקמה  תמקה  תא  ןקוש  תחפשמ  המזי  ב-1978 ,
לש ותחלצה  תובקעב  תינקירמאה . תונותיעה  תא  ריכהש  ץרמנו  קירבמ  ריעצ  ןיילק , יסוי  היה  ריעה ' לכ   ' לש ןושארה  ךרועה  יקרוי . וינה   Village Voice
דע ץראה .'  Zoo -' ו ןותאה ' יפ   ' תרובח אצוי  ירמרמ , ךונח  ךרועה  לש  ותגהנה  תחת  ריעה ,' , ' יביבא לתה  ומואת  הנשכ  רובעכ  םקוה  ימלשוריה  ןומוקמה 

דרפנ יתלב  קלחל  ויה  םינומוקמהו  ץראה  יבחר  לכב  םינומוקמ  רשע  העברא  ןקוש  תחפשמ  תטילשבש  תימוקמה  תונותיעה  תשר  הפיקה  רבכ   1990
ילארשיה . תונותיעה  ףונמ 

רבכ םינומשה  תונש  יהלשב  רבד . לכל  םינומוקמל  ולש  םיימוקמה  םיפסומה  תא  ךופהל  תונורחא ' תועידי   ' טילחה םינומשה  תונש  לש  היינשה  תיצחמב 
תוכרעה 500-400. יפ  לע  תונותיעה , תדוקפ  תרדגה  יפל  ןותיע  ראותל  םייוארה  םינומוקמה , לש  םרפסמ  היה 

תוברת בצעמכ  ריעה ' '
םיכרועה לשו  ירמרמ  ךונח  לש  ותגהנהב  םיריעצה . תונורשיכה  בטימו  ברמ  וזכרתה  םג  ובש  ריעה ,'  ' יביבא לתה  ןותיעה  היה  בושחהו  ליבומה  ןומוקמה 
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לג םהב . לופיטה  ךרדבו  ןיינעה  יאשונ  תריחבב  םישגד , יונישב  האטבתהש  תירלופופ , תונותיע  לש  השדח  תנוכתמ  ריעה '  ' חתיפ ותוא , ושריש  םיישארה 
לע העיפשהש  תינומוקמה , הסיפתה  התנבנ  ןהילעש  דוסיה  תוחנה  תא  םימיל  הנמ  ריעה ,'  ' ךרוע היה  ףאו  תימוקמה  תונותיעב  חמצש  ימ  יקסבוחוא ,

תינויצ : - טסופה תילארשיה  תוברתה  תוחתפתה 

ילבקמ רועינל . יואר  שואב , הניפ  תינדקרה  לש  רוקיבמ  רתוי  בושח  דימת  ביבא  לתב  הלשממה  שאר  רוקיב  ובש  הז  ןשיה , ירוביצה  םויה  רדס  א .
םולבנזור הנינפ  לש  הנותחה  םג  ץראב ,) ידמ  םירידנ   ) םימיוסמ םימיב  לבא  תושדחה , תא  דימת  חתופ  םנמא  תסנכהו , הלשממה  םלוע  תוטלחהה ,

תפוקתב דואמ  הקזחתהש  השוחת  דיחיה . תואיצמה  רואית  חרכהב  אל  אוה  דסממה  הפוכש  הבשחמה  ןוויכ  ב . רוקיסל . יוארש  ןיינעמ  רבד  איה 
םוסרפ םאה  הלאשה : תא  ןותיע  תכירע  ילוקישל  סינכהל  ךרוצ  ןיאו  תיאבצה , הרוזנצה  םע  טטוקתהל  לשמל , רתומ , ןכלו  הדאפיתניאהו . ןונבל  תמחלמ 

רתומ םייחה  לומרנל  עיגהל  ידכ  ג . ךחוגמ . טעמל  הזה  ןוידה  תא  הכפהש  ןא  . ןא . יסה ינפלש  םינשב  רבודמש  רוכזל  ךירצו  לארשי . ןוחטיבב  עגופ  העידיה 
המרל הלאה  םימוחתה  רוקיס  תא  איבהל  ולכויש  םיכרועו  םיבתוכ  חפטל  יוצרו  םיקתממל . םיצפחל , תוינקל , םייחל , הביחה  תא  ןוראהמ  איצוהל 
םירקבמ אוצמלו  םינשיה  תומלוסה  תא  תונשל  דוסיה , ןמ  רענל  יאדכ  תוברתב  קוסיעה  תא  ד . ןוחטיבו . ץוח  יניינעל  רקיעב  זא  דע  הרומש  התיהש 

םע קר  אלו  תוארפרפה , ירודמב  קר  אלו  תוברת , ירצוי  ןייארל  יאדכ  הדגנ . תאצל  ךירצשכ , םינכומ , אלא  הטישהמ  קלח  םישיגרמ  םניאש  םישדח ,
זכרמ . לש  גוסכ  תוברתב  קוסיעה  תא  דימעהל  רקיעבו  םינומש . ליגל  םעיגה 

תוינושלה תומרונל  תוחפ  םיביוחמ  םירחא -  םינומוקמ  יכרוע  םג  םהירחאו  ריעה - '  ' יכרוע ושח  הקיתווה , תונותיעה  לש  םיגרוח ' םינב   ' םתויה לשב  ילוא 
בינגמה .' ןונגסה   ' ותונכל רשפאש  ינצחשו , ינטבלתס ' , ' יניצ - ףוצח הרגתמ , - ינמכח הביתכ  ןונגס  וצמיאו  תדסוממה  תונותיעה  לש  תויתרוסמה 

היה אלש  רבד  ןדעל , ילבו  ןובשח ' תושעל  ילב   ' הרישי תירוביד  הפשב  םירחא  םינומוקמבו  ריעה ' הבתכנ ב' ןוטלשה , תודסומ  לע  רקיעב  תרוקיבה , םג 
. תילארשיה תונותיעב  זא  דע  לבוקמ 

השדח תיאנותיע  הפש 
חישב תנווכמ  תועצעטצה  ךות  תיפאי ,' ל' תועמשמה , תניחבמ  תירבעה , הליבקמה  ליעלמב ,) אטובמ  ' ) תינופצ  ' הגעב רקיעב  תירוביד , הפשב  שומישה 

הטובה רישיה  - ירגודה יוטיבה  תקמעהל  הלוכ , תילארשיה  תונותיעב  תירובידה  הביתכה  לומרנל  םרתו  הרגשבש  ןיינעל  היה  ינוריאו , לשורמ  ינכדע ,
תיעונלוקה . הפשל  תיאנותיעה  הפשה  לש  הלדגו  תכלוה  תוברקתהלו 

. םיינקירמא היזיוולט  תוינכותלו  םירצומל  הפישחה  תובקעב  ןכל  םדוק  םינש  לחהש  תירבעה , לש  היצזינקירמאה  ךילהת  תצאהל  ומרת  םג  םינומוקמה 
דוע קקזנ  וניא  םהמ  דחא  ףאש  תומשו , םיחנומ  דחאו  םישימח  לש  רתויב  תיארקא  המישר   ' דמלמ הנאירא  תורפסה  תרקבמ  המסריפ  ב-1991 

', פילק ', ' רזול ', ' ןייל דד  ', ' ןשקיפסנייס ', ' רדייסטואא ': ' ירבע ןותיע  ארוק  לש  הנבהה  ףס  תא  רובעל  ידכ  םיירגוסב , םוגרתל  וא  תולופכ , תואכרימל  דוקינל ,
יצוביקה ונחומבש  ימינפה  ןולימהש  ילבמ  וננושל  לע  םילגלגמ  ונאש   ' תורופטמ התמישרב  האיבמ  איה  דוע  המודכו . גניגו ' ג' ', ' ליפא סקס  ', ' פא - אולופ '
אוה םג  הנומ  דיגנ  םייח  דועו . ללח ' תניפס  ', ' תרושקת בכוכ  ', ' ןבל ליפ  ', ' הגספ תדיעו  ': ' ורייוגש םימזינקירמאב  רבודמש  ונל , ריכזהל  וליפא  חרוט ,

' גמיא ', ' יביטאירק ', ' ףואיילפ ', ' רטנס '', ' ץנארב ', ' טפארדרבוא ': ' ןתבריקב רז  דוע  שיגרמ  וניא  שיאש  , ' תוינקירמא םילימ  תוחפ מ-130  אל  לש  המישר 
. דועו

הלוכ תילארשיה  תרושקתב  תינויצ  - טסופה המגמה  ןמ  קלח  היהש  תונותיעה , תפשב  ינונגס  יוניש  רומאכ  וליבוה  תושדח  '  ' םג ךכ  רחאו  , םינומוקמה
ןונגס תוטשפתה  הגעב , רבוג  שומיש  ינושל , לושיר  : ' השדחה המגמב  םיירקיע  םינייפאמ  העברא  םינומ  רומיל  לאיחיו  יפסכ  ןד  םיעשתה . תונשב 

םינותיעה תובחרתהו  םינותיעה  רפסמב  לודיגה  א ) : ) וז המגמל  תוביס  שמח  םתעדל , זעלה .' תרידחו  חאסכה ) ןונגס   ) םילאהו הטובה  הביתכה 
בקע ץראב  רובידה  תוברתב  םייונישה  ב ) ; ) םיתואנ םיינושל  םירושיכב  דיוצמ  היה  אל  ותצקמש  יאנותיע , םדא  חוכ  לש  בחרנ  סויג  ובייחש  םיקיתווה 

תוברתה לש  תומרונה  תשמגה  ד ) ; ) רבעב תינקת  הפשב  שומישב  רתיה  תדפקה  לע  האחמ  תבוגת  ג ) ; ) תויפרגומדהו תויתוברתה  תורומתה 
: שמח דוע  ףיסוהל  רשפא  הלא  תוביסל  םזילנרו . וינה ז' חסונב  הביתכה  ןונגס  תוססבתה  ה ) ; ) רשפאה לככ  בר  םיארוק  רפסמל  עיגהל  ידכ  תיטסיטילאה 
ב) ; ) ץראה ידילי  לש  ישילשהו  ינשה  רודה  תלשבהו  ץראב  תידיליה  תוברתה  תוססבתה  םע  הצופנ  התשענש  גנלסה  תפשל  תרבוג  היצמיטיגל  ןתמ  (א )

ןוצר ד ) ; ) םירופיכה םוי  תמחלמ  תובקעב  םיינויצה  םירושיחה  תופפורתה  ג ) ; ) היצקובורפה ףר  תא  התלעהש  ינוליחה  רוביצה  לש  יוריגה  ףסב  היילע 
תורדס רקיעבו  םיינקירמא , םירצומ  לש  רבוגה  אוביה  תעפשה  ה ) ; ) הב ורסחש  םישדח  םייוטיבו  םילימב  הרישעהלו  תיאנותיעה  הפשה  תא  תויחהל 

. הפשה לש  היצזינקירמאה  לע  תוירלופופ , היזיוולט 

' תינובנופצ  ' תויפאי לש  ןנוכמ  סותימכ  ביבא  לת 
םיבר ונמנ  םיארוקה  םעש  ןוויכ  הלודג , התיה  םיבר , םיטנדוטס  םיזכורמ  ןהבש  םילשוריו , הפיח  ןד , שוג  ירע  לש  הלא  רקיעבו  םינומוקמה , תעפשה 

תעב ומדיקו  ופקיש  םהב  חתפתהש  ריעצה  הביתכה  ןונגסו  םינומוקמה  םהב  ודקמתהש  םיאשונה  לארשיב . תססובמהו  הליכשמה  הטילאה  ברקמ 
םשארבו ןד , שוג  לש  םינומוקמה  ליכשמהו . ססובמה  דמעמה  ןב  ריעצה  רודל  שדח  לדומ  התשענש  תינופצ ,' תוברתה ה' תחימצ  תא  תחא  הנועבו 

ןשיה ינויצה  שוגירה  תא  הגרדהב  הפילחהש  תיפאי  - ודיספ וא  תיפאי  היווח  תיביבא -  לתה  היווחה  לש  יגולותימה  יומידה  חופינל  רקיעב  ומרת  ריעה ,' '
שדח . שוגיר  שפיחש  ריעצה  רודל  הצרקו 

(, ןיקניש בוחר  רקיעב   ) תונוכשה תא  תילארשיה . קרוי  וינכ  ביבא  לת  תא  ורייצ  ימלשוריה  ריעה ' לכ   ' יבתכ םג  ךכ  רחאו  יביבא  לתה  ריעה '  ' יבתכ
והוסכ וא  יקרוי  וינה  גליווכ ' וגיצה  "ל , הצמ וררחתשה  התע  הזש  םיריעצ  לשו  םיטנדוטס  לש  תיתנפואו  הריעצ  יוליבו  םירוגמ  תוברת  ןהב  החתפתהש 
רעיש יבצעמ  תוינמגוד , םינודעומ , תודעסמ , לש  טואא ,' ו' ןיא '  ' לש ריעל  ריינה , לע  תוחפל  התיה , ביבא  לת  קיש .'  ' יאלמו םיילּוק '  ' תומוקמ ינודנולה ,

דחא םג  אוה  םינומוקמב  הל  ןתינש  הקספה ' אלל  ריע   ' יוניכה ינויצה . הייפואמ  תקחרתמו  תכלוהה  ריע  יקרוי , וינ  ודיספ  וליאכ ' הזכ   ' לש יא  םיאטירבלס - ' ו'
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הל . ונתנ  םהש  ילולימה  קול ' תא ה' אטבמ  אוהו  קרוי , וינל  ונתינש  םיראתה 

, ביבא לתב  ןצינ . יבג  םימיל  תאז  ראתש  יפכ  רחש ,' תרסח  היצקיפ   ' התיה אל  יטילופומסוק  ינרדומ  יפוא  תלעב  תססות  ריעכ  ביבא  לת  לש  התגצה 
, תיטסינודה השדח , תילארשי  היווה  הקזחתה ) השעמל  וא   ) הגרדהב החתפתה  ןכא  לארשיב , רתויב  תיברעמה  ריעה  התמקה  םוימ  רבכ  התיהש 

תינומוקמה המזוגה  השעמל , תימוקמה . תונותיעה  לש  העויסב  תיגולואידיאו  תילכלכ  הפיחדו  תיכרע  היצמיטיגל  הלביקש  התוהמב , תינוליחו  תינרדומ 
לדומלו לארשיב  ינילופורטמה  ינקירמאה  םייחה  ןונגס  לש  ךותיה  רוכל  היהו  דואמ  חתפתה  ןכא  יביבא  לתה  ךרכה  המצע . תא  המישגהש  היזטנפ  איה 
וירוקיב תא  , Sunday Times בתכ םאסוינ , ןוש  םכיס  הלא  םילימב  םידקור ,' ביבא -  לתב  םידבוע , הפיחב  םיללפתמ , םישנא  םילשוריב  . ' שדח םייח 
וחמתהו הפק  יתבכ  ובצועש  תוברה  תויביבא  לתה  תודעסמה  תחא  לע  ביבא ב-1996 . לתב  וחמצש  יוליבה  ידקומבו  תודעסמב  םיבאפב , םינודעומב ,

לש הרדס  בצעל  והשיממ  םישקבמ  םתייה  וליא  : ' םאסוינ בתכ  םיקרמו -  הטספ  םיטלס , תוציפ , ימואלניבו -  יקלטיא  חבטמ  לש  תבורעת  תשגהב 
הלאה .' תומוקמה  דחאל  המוד  והשמ  בצעמ  הארנכ  היה  אוה  תיארפ , המזגהל  דע  תונש ה-90  חור  תא  ואטביש  תומוקמ 

, ימואל ןיינע  תולעב  תוישרפ  ףשח  אלא  תימוקמה  תוברתה  רוקיסב  קפתסה  אל  םירחא , םייזכרמ  םינומוקמ  םג  ויתובקעבו  ריעה ,' שיגדהל ש' בושח 
תיאנותיעה הכרעמל  הבושח  תשומחת  ףיסוה  אוה  ךכב  תינמחולו . תינפקות  הביטקפסרפמ  תילארשי  תוהז  לש  תויעבב  קסעו  ןמית , ידלי  תשרפ  לשמל 

. םיקיתווה םיינויצה  םילמסבו  םיסותימב  םיכרעב ,

' יצרא ןומוקמ  כ' תושדח ' '

בבושו ריעצ  ןומוי 
ןומויה לש  ןושארה  ונויליג  עיפוה  סרמבו 1984  שדח , ןונגסב  יצרא  ןומוי  לש  רואל  ותאצוהל  ךרדה  תא  הרישכה  ןקוש '  ' תשר לש  םינומוקמה  תוחתפתה 
לצא ולש  יאנותיעה  זאטסה ' תא  רבעש  ימ  רורצ , וניר  הנומ  ךרוע  ןגסלו  ריעה ,' רישע ב' ןויסינ  רבצש  ןיילק , יסוי  הנומ  ןותיעה  לש  ישאר  ךרועל  תושדח .' '

םיבתוכה תא  הליגו  תושדח '  ' לש יניזגמה  יפואה  תא  חפיטש  אוה  רורצ  ןיטינומ .'  ' ןוחריב ךורב  םדא  לצא  ךכ  רחאו  הזה ' םלועה   ' ןועובשב ירנבא  ירוא 
םתִא . ההוזמ  השענ  ןותיעהש  םירשכומה 

. יתרוקיבו יביטקובורפ  ןונש , ינבצע ,' , ' ינברוא ריעצ , ינרדומ , ילרביל , ןותיע  רומאל : יפאי , ןיזגמ  לשו  דיאולבט  לש  תבורעתכ  שארמ  בצועו  ןנכות  תושדח ' '
תוינועבצ תונומתו  תוינקעצ ' תוינוגסס ו' קנע  תורתוכ  םיאבה : םיביכרמה  תא  הללכ  םיילגנאו , םיינקירמא  םילדומ  לע  הססבתהש  ןותיעה , לש  תנוכתמה 

; דואמ בחרומ  טרופס  רודמ  לש  ןושאר  דומע  ןיעמ  שמישו  טרופסל , ולוכ  שדקוהש  ירוחא  רעש  ועזעזלו ; ארוקה  ןיע  תא  סופתל  ודעונש  רעשה  דומעב 
, תי ' חרפ םיתעל  תרבודמ , הפשב  בחרנ  שומיש  הריהבו ; תיתיצמת  הרצק , הביתכ  ףורפרו ; הריהמ  האירקל  םיחונ  םירצ  םירוט  השישב  ספדומ  טסקט 

חורב תועשורמ '  ' ןקויד תובתכו  םיישונא '  ' םירופיס ןימ , םילילפ , יאשונב  תודקמתה  בר ; ילאוזיו  רמוחב  שומיש  דחאכ ; עבצה  תובתכבו  תועידיה  ירודמב 
הזה .' םלועה  '

םנכותב וברקתה  םה  וליאו  םירחאה , ברעה  ינותיעל  רתוי  המוד  השענו  ויתועתלמ  תא  ההקה  תושדח ' . ' הכירעה תוינידמ  הנתמתה  םימיה  תוברב 
ןותיע תישאר ,' תרתוכ  ו' ןיטינומ '  ' וב ולחהש  תא  בולישלו  יוצימל  תושדח '  ' איבה וינכתו  ונונגס  ותרוצב , וישודיחמ . דבכנ  קלח  ועימטהו  תושדח ' םנונגסבו ל'
' בוהצ ה' ךומנהו , הובגה  ןינאהו , ירגלווה  לש  הזה  בוברעה  יצרא .' ןומוקמ   ' עלוקהו עשעשמה  יוניכל  ךכ  לשב  הכז  ףא  תושדח ' . ' םינומוקמהו ץראה ' '

המתוח תא  עיבטהל  הלחהש  תינרדומ  - טסופה הבישחה  תרוצל  ינייפוא  היה  אברהו -  אטוזה  רגובמהו , ריעצה  יתרוקיבהו , יטוירטפה  ינרמשהו ,
. ןותיעה לש  רכיהה  ינמיסמ  דחאל  היהו  תושדח ' ללכוש ב' ירופיסה , יפואה  לעב  יטסילנרו , וינה ז' הביתכה  ןונגס  םג  תילארשיה . תונותיעב 

תושדח לש  םישודיחה 
םיארוק להקו  רדגומו  דיחא  וק  שביג  אלש  םושמ  הכורא ,) הפוקת  יחוור  היה  אלש  רחאל  רבמצדב 1993  רגסנ  אוה   ) דבלב םינש  רשעכ  דרש  תושדח ' '

רפושמ . תושדח '  ' השענ וכרדב -  דחא  לכ  ץראה - ' ו' בירעמ ' ', ' תונורחא תועידי  : ' םיצופנה םינותיעב  וגפסנ  ללוחש  םייונישהמ  םיבר  לבא  ביצי .

דחוימב . םיבושח  יל  םיארנש  םישודיח  המכ  ןייצא  לארשיב , תונותיעה  תכפהמל  ןותיעה  לש  ויתומורת  לכ  תא  תונמלמ  העיריה  הרצקש  רחאמ 
עיצה ןותיעה  יאנותיעה . דסממב  וטלשש  תוינוגרא  תומכסומ  הרעריע  תושדח '  ' תעפוה םיאנותיעל . םישדח  הקסעה  יאנת  תריצי  היה  ןושארה  שודיחה 

תיקסעה השיגה  יצוביק . הדובע  םכסה  יפ  לע  תועיבק  םוקמב  םיישיא  םיזוח  רמולכ  תימויה , תונותיעב  םיאנותיע  תקסעהל  תיפולח  ךרד  הנושארל 
ילעב תרושקת )' ירוביג   )' םיריכב םיאנותיע  לש  שדח  דמעמ  הרציו  םיל  " ומה תא  הקזיח  איה  תונותיעה . םלועב  הרהמב  הטשפתה  ןקוש  לש  הרוהטה 

ילכלכ . סוטטסו  תיטילופ  המצוע 

לש הקולחה  ינמז  יוניש  לשמל , ץראב . תונותיעה  תוברת  לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  הל  ויהש  תונותיעה , קושב  תורחתה  תפרחה  היה  ינשה  שודיחה 
תומדקומה רקובה  תועשל  םתצפה  תעש  תא  םירחאה  ברעה  ינותיע  ינש  ומידקה  תושדח '  ' תעפוה םע  םהב . האירקה  תועש  ךכ  בקעו  םינותיעה ,

לומתאה . לילו  םוי  תא  השעמל  םכיס  ימויה  ןותיעהו 

תונותיעב סופדה  תקפה  םוחתב  הכפהמל  ךכב  איבהו  עבצב  ספדוהש  ןושארה  ןותיעה  היה  תושדח ' . ' בוציעה םוחתב  היה  ישילשה  שודיחה 
ןותיעה . ירודמ  לכב  ךכ  רחאו  תושדחה  ידומעב  הליחת  עבצב , םסרפל  ולחה  םילודגה  םינותיעה  הלוכ . תילארשיה 
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תא הדצלו  םינווג  - תבר םלוע  תסיפתל  רבעמה  תא  תירופטמו , תישעמ  ףקיש , אוה  תינכט . הכפהממ  רתוי  אופא  ףקיש  עבצל  ןבל  - רוחשמ רבעמה 
ינויצ . - טסופה ןדיעה  לש  םיינועבצהו  םיזילעה  םייחל  תינויצה  תוברתה  לש  תינולבשהו  הרופא ' הצילמהמ ה' רבעמה 

. םהיגוסל םייתוזחה  םייומידה  לכל  רכינ  םוקמ  תאצקהו  ימוליצה  רסמה  תשגדה  היה  תושדח '  ' לש תיבוציעה  הכפהמב  םיבושחה  םיביכרמה  דחא 
וא הבגמ  תדעתמה , יהשלכ , תימוליצ  תוחכונב  הוולמ  הבתכ  לכ  טעמכ  םויה  הלוכ . תילארשיה  תונותיעב  דוסי  ביכרמל  םוליצה  היה  תושדח '  ' תעפשהב

בותכה . תא  המילשמ 

עיפשה ךכבו  הרבחהו , תונמאה  יאנפה , רודיבה , ימוחתל  רוקיס ) תמרבו  תורידתב  חפנב ,  ) בר לקשמ  תושדח '  ' סחיי ריעצ , להקל  הנופה  ןותיע  ותויהב 
רתוי . תינכדעו  תיטקלקא  הריעצ , התשענש  הלוכ  הבותכה  תרושקתה  לש  התוחתפתה  לולסמ  לע  ףסונ  ןוויכמ 

טבמה תדוקנ  תא  דסימ  אוה  ךא  םילארשיה , םיאקיטילופל  געלש  ןושארה  היה  אל  תושדח ' . ' הבושח המורת  תושדח '  ' םרת יטילופה  םוחתב  םג 
תא ראתל  וטנ  לטנזור  קיבורו  ינצעה  בדנ  לטסירק , הנח  םיק , הנח  יול , ןונמא  טסילדא , ןר  גרבימ , ןור  רנקנד , ןונמא  תיטילופה . הריזה  לע  תיטסקרסה 

ףורגא תריזכ  הספתנ  תושדח ,'  ' יפל הקיטילופה , תישיא . היציבמאו  וגא  אוה  הב  תולעופה  תויומדה  לש  ירקיעה  עינמהש  תירודיב , המרדכ  הקיטילופה 
הז םתוא  תוסשלו  םירחתמ ' תא ה' גרדלו  טופשל  תונותיעה  לש  הדיקפת  ןכלו  םירקשה . תא  תשדקמ  הרטמהו  הזב , הז  םיטבוחו  םירחתמ  םלוכ  הבש 

הזב .

היה ךכבו  תישאר , ' תרתוכ  ו' הזה ' םלועה   ' חסונב ןוחטיבו , ץוח  יאשונב  הטוב  םיתעלו  ףיקת , יתרוקיב  ינוי  יטילופ  וק  ץמיאש  ןושארה  ןומויה  היה  תושדח ' '
תיטסיחאסכו . הטוב  תרוקיבל  תססוהמ  תיטילופ  תרוקיבמ  הלוכ  תילארשיה  תרושקתה  התשעש  רבעמב  בושח  ףתוש 

תוברתב לשמל   ) תושרשומ תוינויצ  תומכסומ  דיל  הלאש  ינמיס  תבצהב  דקמתהל  רחבש  ךכב  םג  הרכינ  תושדח '  ' לש תיתוברתהו  תיטילופה  ותובישח 
לש ךלמה  ךרד  לא  ריעה ' ו' תישאר ' תרתוכ  ', ' ןיטינומ  ' וחתפש ידדצה  ביתנה  תא  ליבוה  ךכב  היצקובורפה . ףר  לש  תדמתמ  ההבגה  ךות  לוכשה ,)

תימויה . תונותיעה 

םג אלא  תינויצה  תוברתב  תויגולואידיא  תומכסומ  לע  רהרהלו  רערעל  ותייטנ  לשב  קר  אל  ןושארה  ינויצ  - טסופה ןומויה  תמיוסמ  הדימב  היה  תושדח ' '
תינשוכר םייח  תרוצל  רמולכ  תינויצה , וזל  תיביטנרטלא  םייח  תרוצ  לש  היצזיגולותימלו  הטלבהל  היצמיטיגלל , םרת  אוה  ינופצ ,'  ' ןותיע ותויהבש  םושמ 

תיביבא . לתה  ןילופורטמב  רקיעב  החתפתהש  תינתנהנ 

םירצה תולובגהמ  לארשי  תא  הארש  ידמל , ילאירוטקס  ןותיע  רבד  לש  ופוסב  היה  הירפירפה , תא  רקסל  הסינ  רשא  תושדח ,' הארנ ש' רוחאל  טבמב 
המזירפ אלא  גתומו  למס  קר  אל  תושדח ' היה ב' ןיקניש  תינתאהו . תיפרגואיגה  היינשה ,' לארשי   ' לש הלקשמב  הטעמהו  לוזלז  ךות  יתבר , ביבא  לת  לש 
בתכ ןיקנישב ,' רשאמ  הנידמה  רכיכבו  הננערב  ןורשה , תמרב  ביבא , תמרב  תויאניקניש  רתוי  שי  . ' תינתנהנ תינוליח  תללוכ , םלוע  תסיפתו  תיאנותיע 

ותעפשהש םיעשתהו , םינומשה  תונשב  הז  וק  הצמיא  הלוכ  תילארשיה  תונותיעה  תוברתכ . ןיקניש  תא  הארנה  לככ  איצמה ' ןושארה ש' קוינק , םרוי 
ךא םיקיטובהו , םיבאפה  לש  ביבא  לתב  השענה  לע  םיעדוי  ונא  : ' ךכ ב-1992 לע  בתכ  ךולב  לאינד  רבד '  ' ךרועו יאנותיעה  םיפסומב . דחוימב  תרכינ 

סנוא וא  חצר  השעמ  ינוחטיב , עוגיפ  םהב  שחרתמ  םא  אלא  הנומש  תיירקו  םחורי  עבש , ראב  םיקפוא , תוביתנב , השענה  לע  הברה  םיעדוי  ונניא 
תילארשיה .' תונותיעב  דואמ  םויכ  רקוסמ  ןיקניש  בוחר  הלודג . תותיחש  תיירורעש  וא  םילא ,

היילימב שפנ  ןובשח  תכירעו  עוזעז  ומרג  םיעשתה  תונש  יהלשב  לש ש"ס  הריהמה  התומצעתהו  תיטילופה  הריזב  והינתנ  ןימינב  לש  תירואטמה  ותיילע 
. תילארשיה תונותיעה  לש  תינקירמאה  - תיאניקנישה המגמב  םילק ) םנמא   ) םימיוסמ םינוקית  םגו  יתרושקתה 

תוברת רוביגכ  יאנותיעה 
ילעבו םירשכומ  םיאנותיע  םישישהו .) םישימחה  תונש  ידילי   ) םייניבה רוד  יאנותיע  לש  תויליבומה  םלוסב  ףסונ  בלש  השעמל  התיה  תושדח '  ' לש ותעפוה 

וחתפתה ןוצר , יבאו  יבגנה  םייח  ירשא , דוהא  םולבנזור , ןורוד  יקסבוחוא , לג  יקסניפמק , הפיצ  רורצ , וניר  ומכ  םויה , יאנותיעה  דסממב  דמעמו  הדמע 
, יול ןונמא  תמגוד  םיעשתה , תונש  לש  םיטלובה  םינשרפהו  חטשה  יבתכמ  המכ  רישכהו  הליג '  ' םג תושדח ' . ' ותוכזב ומדקתהו  תושדח ' ומסרפתהו ב'

ישי תירש  ןדימ , תנע  ץריבג , לעי  לרפ , השמ  דירפ , ןורי  דיסח , יתא  ןמשיפ , סכלא  תליג , יבצ  הנביל , ירנ  רמוז , תיונ  היפלא , ריני  םיובלא , בד  יביב , לואש 
ןיזק . הנראו  רירפש  ןנער  הנור  יול ,

ויה ךכ  ומצע . לשמ  וגאו  תוהז  לעב  ןשרפ  - רצוי - רפוסל תירוביצ  תוהז  לוטנו  שבי  חוודממ  ילארשיה  יאנותיעה  תימדתב  יונישל  םרת  תושדח ' , ' לוכל לעמ  ךא 
הרבחב םיאנותיעה  לש  שדחה  יתרבחה  דיקפתה  םג  תילארשיה . הרבחב  םיעיפשמו  םירכומ  תוברת  ירוביגלו  םינעודיל  לצ  ישנאמ  םיריכב  םיאנותיע 
לע רגית  םיארוקה  םייטגרנא , עוצקמ  ישנא  אלא  תונוטלשה  םע  הלועפ  םיפתשמה  דסממ  ישנא  דוע  אל  תושדח :'  ' לש הנדס ' דדוח ב' תילארשיה 

. הרבחב רתומה  תולובג  תא  ףרה  אלל  םיביחרמו  תומכסומה 
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סקימוקכ םייחה 
תוחתפתה לע  םג  אלא  תילארשיה  תונותיעב  חלוקו  ריעצ  הביתכ  ןונגס  תוחתפתה  לע  קר  אל  ועיפשה  תושדח '  ' חפיטש שדחה  רודה  יאנותיעמ  המכ 

טבמ םיגוד ;' - רדנא תודקמתה ב' ידכ  ךות  םישיא , לע  עבצ  תובתכ  ןויליג ; לכב  דחא  'ר ' ציפ תודקמתה ב' תיאנותיעה : הביתכב  םיבושח  םירנא  ' זו תוקינכט 
ויהש םימוחת   ) תונדעסמו לכוא  הנפוא , לש  תטלבומו  תיביסנטניא  הריקס  תיטסינימפ ; הביתכ  הקוצמה ; תונוכשו  תידרחה  הרבחה  לע  יגולופורתנא 

הלק הקיזומו  ןורטאית  עונלוק , תוריצי  לש  תירלופופ  ךא  תדמולמ  תרוקיב  ינויצסנס ; - יתמרד ןונגסב  טרופס  תובתכ  תושדח ;)' ומדקש ל' םינומויב  םיידדצ 
הנוכשה תמכח   ' ירודמ חופיט  ירוביצה ; םוחתל  ץוחמ  רבעב  ובשחנש  םיאשונב  תעגל  תוזעמה  ריקחת  תובתכ  םייגולויצוסה ; ןהירשקה  חותינו 

תירבעב .) םינולילע '  )' סקימוק ירודמו  ץומא ; ןב  ןד  לש  רמינ ' ובא   ' רודמה לשמל , הנובירטהו ,'

- רבצה סותימ  תא  םהלש  הרובגה  תולילעב  ומלהש  םיצימאו  םינקתפרה  םירבע , םירענ  לש  תויומד  וא  ויה  ויתורודל  ירבעה  סקימוקה  ירוביג  בור 
ירבעה . סקימוקה  תוברתב  הלחנו  קלח  תוכורא  םינש  היה  אל  תיתרבח  הינוריאלו  הריטאסל  שוליבו . לוגיר  ינוידב , עדמ  לש  תויומד  ןיפולחל  וא  ןמרפוסה ,

ףיסוהש יטילופה , ילארשיה  סקימוקה  ןדיע  חתפנ  תושדח ' ב' השעמל , תושדח .'  ' לש זוורבה '  ' רודמ היה  הלא  םיסופדמ  גרחש  ןושאר  סקימוקה  רודמ 
התוללכב . תינויצ  - טסופה תוברתה  תוחתפתה  לע  עיפשהו  תילארשיה  הריטאסל  שדח  דממ 

, שיאל ןובשח ' השע  אל   ' עבג ינקירמאה .  MAD תארשהב בתכנש  עבג , לש  ףרוטמה  דרוסבאה  רומוה  תא  לוכמ  רתוי  ןמיסש  אופק , ףועכ  ריוצ  זוורבה 
םינרמשה . םירומה  לש  תוזגרנהו  תומהדנה  םהיניע  לומל  התיכב  דיל  דימ  םיפעומה  ריינ  יסוטמל  ומד  ולש  תוריציהו 

לע רפוסמ  זוורבל ,' ץרא  ךרד  זפחנ , ינא  יכרדל   ' ותרתוכש סקימוקב  לשמל , ץוביקהו . "ל  הצ םישדוקמ : םיינויצ  תודסומ  ינש  לע  רקיעב  תדרל '  ' הטנ עבג 
לבקמ "ר  סרש ומכ  םיזוורבה  תא  לבקמ  ץוביקה  םורדב . ץוביק  לש  םייחבטמ  תיבל  תלהוצ  םיזוורב  תדע  ליבומה  םירירפצ ' דוה   ' לעפמ לש  תיאשמ  גהנ 

רפסמ לבמט , ישיא  רפסמ  אל  : ' בישמ תואנספאה  שיאו  זוורבה . הנוע  ', 2055414 , ' םיזוורבה דחא  לאשנ  התא '? רפסמ  הזיא  : ' "ם וקבב וינוריט  תא 
רפכ ץוביק  לש  ידייליפא '  ' לעפמ לע  געל  םישנה , ילגר  תורעש  תטירמל  םירישכמ  תועצמאב  תושעיהל  הרומא  תופועה  תטירמש  רבתסמ  ףוסב  לגרה .'

. תלכסתמ לגר  תטישפל  ריהמ  רשועמ  ינופצה  ץוביקה  תא  ליבוה  םינומשה  תונשב  רשא  אישנה ,

רייאמכ ולש  תוירלופופה  הז  בלשב  ךא  רשואה ,' לא  ךרדה   ' רוטב בירעמ ,' ולש ב' םייריטאסה  סקימוקה  ירויצ  תא  עבג  ודוד  םסריפ  תושדח '  ' תריגס רחאל 
לש ערה  דלי  הרוכבה כ' תא  ונממ  לטנ  םינשיה , םידליה  ירפס  ירויצל  םיגעולה  םיססגתמ , - םיי ' זאלוק - םיקינתוטשה וירויא  םע  ריאמלגנא , באז  השלחנ .

תועידי ', ' תושדח םיעובק ב' םירודמו  םירעש  תובתכל , םירויאכ  ומסרפתה  ריאמלגנא  לש  וירויצ  לארשיב . ליבומה  סקימוקה  ןמאכו  ילארשיה ' רויאה 
הרדסה רצוי  קניפ , ירוא  ןכל , םדוק  דוע  השעמל  לבא  ריעה .' רבכע   ' לש םיבר  םירעשו  םייפקשמ ,' ', ' ןיטינומ ', ' ריעה ', ' ךוניחה דה  ', ' ץראה ', ' תונורחא

ללכ ךרדב  ןיבהל -  תוסנלו  ץלפתהל  םירגובמ  הברהל  םרגו  ץראב  םיריעצ  ברקב  טלאק '  ' לש דמעמל  סקימוקה  תא  קינזהש  אוה  גנבז ,'  ' תיטסיכרנאה
רעונה . תא  ךכ  לכ  ךשומ  ןאכ  המ  הרתי -  החלצה  אלל 

דחא דומעמ  םירופיסה  ושלג  רצק  ןמז  ךותב  קנע . טיהלל  הכפהנ  דימו  טסוגואב 1987  רעונל ' בירעמ  םסרפתהל ב' הלחה  קניפ  רציש  גנבז '  ' תרדס
םיראותמה םיבונג '  ' םיטסינוכית תרובח  לש  תופרטומה  םהיתולילעב  תקסוע  הרדסה  הזה . רעונה  ןועובש  לש  רתויב  ירלופופה  קלחל  ויהו  םידומע  המכל 

תומדה הלוכ . תילארשיה  הרבחב  ףיקע  ןפואבו  רעונ , ינב  תורובח  ברקב  תיסופיט  תומד  גציימ  הרובחה  ינבמ  דחא  לכ  יטסיכרנא . - ידוראפ רומוהב 
' וברוט ןונח   - ' ןורי הער ;' תוברת  ואיצוהל ל' השקש  םיעצוממה ' ןזמ   ' ףלפל רענ  לג -  םיינוציק : םייטסירוטקירק  םידממל  ללמבו  רויצב  תתוועמו  תלדגומ 
; לכשה חותיפ  ןובשח  לע  אבה  ףוג  חותיפב  עוקשה  םיגנידליבד ,' - ידובה תחפשממ  ' ' רליק  - ' רשא םיבשחמ ;' קירפ  רמגו כ' םירפס ' תעלות  ליחתהש כ'

לש תוכורעתב  רוקיבו  המיא  יטרסב  הייפצ  ףאב , טוטיח  תויח , יקלח  ףוסיאב  ומוי  בור  תא  הלבמ  אוה  : ' ליעגמה רמולכ  יליגמ ,'  ' הנוכמה ףונ -  הפי  יליג 
רקיעב םיימונורטסגהו , םיינימה  וירציל  רוכמ  ןמ ,' - רח ויוניכב  עודיה   ' ןזהמ יגני - ' ג' םימוקעה ;') םינפה  םע  ולש  םירויצב  םישנה  לכ  לע  תמ  יליג   ) וסאקיפ

הלש היציבמאהו  הנטק  אל  תישטיב '  ' םג איהש  רחאמ  ימצע . ןוחטיב  תאלמו  תיחקיפה  תיסקסה , הפיה , התיכה  תכלמ  טילש -  היאמ  דלוקוש ; פוריסל 
תחפשממ תינצלפ '  - ' איגש לגיס  ביבא ;' תמרב  זואהטנפל  לבזהמ  ולעש  הפשאה  ילותח  ןז  לש  החפשמ  תבורק   ' רדגב איה  תולובג , תעדוי  הניא 

: תונבה לכ  תא  ותשרב  ליפמה  ןלגשה , ןאו  ןודה ז' סניפ -  ןלוג  הביבסה ; תוכיאו  םולשה  ןעמל  תונגפהב  רקיעב  םילבמה  שפנה , יפי  םינפסלפה 
הנוכמה יתייפכ  ןרגרגו  ןתסרכ  רגרובמה -  יחצ  אבוימ ; קורל  רוכמו  קסיד  טקפמוקל  גאלפב  רבוחמ  ןומר -  ודיע  בוט ;' םויב  זפוט  ודודו  ןולטס  רגנצרווש , '

ןזורה לש  םתדלוה  ץרא  הינבליסנרט , ידפרעל  רצנ  םדה , יצצומ  תחפשמל  תכיישה   ' תיתצלפמה הרומה  ינפעז -  הגונע  תרבג  דופישה ;' הדשב  ןסלבה  '
םיליטנפניאה .'  ' תחפשממ ןקז  יאמשא  רפסה , תיב  להנמ  ילאוצרח -  ןולובז  ןייטשנקנרפ ;' רוטקודו  הלוקרד 

ינב םיקיסעמש  םיאשונ  הקיחצמו  תנצקומ  הרוצב   ' הב םיראותמש  םושמ  ורמאמב , דשא  ילא  ןייצש  יפכ  הנושארבו , שארב  רעונה  ינבל  המסק  גנבז ' '
םייתד ןיב  םיימורדל ," םינופצ   " ןיב םיסחיה  תיתרבח , תולבוקמ  ןימב , ינתחדקה  קוסיעה  תורגב , ינועצפ  תויגוז , ומכ  רעונל - " בירעמ  םיארוקש ב" רעונ 
ןמ והשמ  ןתועצמאב  ראתל  קניפ  חילצמ  ךכ  לשב  אקווד  לבא  דחוימב , תוינוציק  תורוטקירק  ןה  תויומדה  םילאוסקסומוהל . םיטיירטס  ןיבו  םיינוליחל 

תירלופופה תינקירמאה  סקימוקה  תרדסמ  קניפ  לביק  הרדסל  הארשהה  תא  ילארשיה .' רעונה  ייח  לש  ףרה  אלל  הנתשמה  תינוציקה  תואיצמה 
לכ אלו  יצומ  יצופ  המימת , רתוי  הרדס  איה  'י  צרא גנבזל , דוגינב  , ' ןונ ןב  איגש  ןייצש  יפכ  םלוא , רעונה . ינב  לש  םמלועב  הקסע  גנבז ' המודבש ל' 'י ,' צרא '

. הנישה ינפל  הקינורוומ  הקישנ  לבקל  איה  'י  צרא לש  תזעונ  יכה  תינימה  היזטנפהו  םיצילפמ , אל  םה  םינוק , ' צח ןיא  'י  צראב םירוביגל  תיתואיצמ . ךכ 
םיצולפו .' םיציצ  םינוק , ' צח םג  ללוכ  הזו  ןכ , רעונ . ינב  םיקיסעמ  תמאבש  םיעטקו  תומולח  תויעבב , קסועו  יתואיצמ , רתוי  גנבז 

ימוחתו יקודקדה  הנבמה  םילימה , תניחבמ  רעונה  ינב  לש  תינכדעה  הפשב  םירבדמ  הרדסב  םירוביגהש  איה  גנבז '  ' לש התחלצהל  תפסונ  הביס 
ברקב ךרעש  םירקס  תועצמאב  ראשה  ןיב  תוינושל , תונפוא  רקיעב  תונתשמ -  תונפואל  םאתהב  תולילעה  תאו  תויומדה  תא  שדחל  דיפקה  קניפ  ןיינעה .

תינוציחה . ןתעפוה  לעו  תויומדה  לע  םתעד  תווח  תא  שקיב  םהבש  ויארוק 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, תוקיחצמ אלו  תויליטנפניא  תואריהל  תויושע  םירגובמ  םיארוקל  רשא  ףנכ  תורמאב  האלמ  התיה  גנבז ' . ' החלצהה תחסונמ  קלח  היה  רומוהה  גוס  םג 
ומכ ודיל  הארנ  לג  ', ' הזה רופיסב  ןויוושה  הפיא  השיא , אל  השמ  המל  ', ' ןטק 'י  גני שי ג' ןב  לכב  ילש , הרפכ  , ' לשמל דואמ . ןתוא  ובהא  רעונה  ינב  לבא 

קלח םישענ  הלא  םמצע . םתוא  רקיעב  םיקיחצמה  ףנכ  תורמאו  םייוטיב  איצמהלו  םילימ  שבשל  דואמ  םיבהוא  רעונ  ינב  יכ  ןייצל  יואר  רימש .' קחצי 
', ריעצ שאר  ' בו רטייריפוק '  ' לש ןורשיכב  ךרבתהש  קניפ , ירוא  םירגובמה . םלועב  םהלש  דרמה  תאו  םתואמצע  תא  םיאטבמו  םהלש  ימינפה  דוקהמ 

וידרב תומוסרפ  יוליב , תומוקמ  רעונ , ינב  לש  םמלועמ  םירכומ  םיגשומ  לע  תעשעשמ  הזרפרפ  ויהש  םיטפשמו  םילימ  יפוריצ  רוציל  דחוימב  הבריה 
וכו .' היזיוולטבו 

תרוסמה בטימ  יפ  לע  בצועש  רעונ , ינבל  ילארשי  סקימוק  רצונש  ץראב  הנושארה  םעפה  התיה  וז  גנבז .'  ' לש התחלצהל  ומרת  םה  םג  םירויצה 
דואמ תוקיחצמ  ןבומכו  טרס ,) לש  םימיירפ '  ' תוריכזמ םג  ןכלו   ) םיטרפ תואלמ  תוינועבצ , תוימניד , קניפ  לש  תונומתה  תינקירמאה . רקיעבו  תיברעמה 

ולדג ןהילעשו  גנבז ,)'  ' םסרפתהל הלחהש  הנשב  הדלונש  םינוספמיסה ' , ' לשמל  ) היזיוולטב ןירקהל  ולחהש  תוריוצמה  תורדסל  תומוד  ןה  ןהלש . תוויעב 
תושדח תוקורסת  עיצהל  הרדסב : ליעפ  ןפואב  ףתתשהל  םיריעצה  םיארוקל  הרשפיא  איה  דואמ . תיביטקארטניא  התיה  םג  גנבז ' . ' םידלי לש  תורוד 

דועו . הרדסל  וגול  רוחבל  םירוביגל ,

השעמל ויה  גנבז '  ' ירופיס הרדסה . לש  תיכוניח  - יטנאה תוטובה  התיה  קניפ , ירוא  לש  ירחסמה  למסל  היה  םגו  רעונה , ינבל  לוכמ  םסקש  המ  ךא 
, םיטסיאוגא םירעוכמ , תומודק , תועד  ירודח  הפה , תא  םילבנמ  תלקולק , הפשב  םירבדמ  םהירוביג  ךנחל : ודעונש  םירופיסה  לש  טלחומה  ביטגנה 

םילוע םידוהיו , םיברע  תונבו , םינב  ויארוקלו . ומצעל  הז  ללכבו  םלוכל , םיריוצמה  וירוביג  תועצמאב  געל  קניפ  ירוא  םימותס .' םיינומה ו' המיז , יפוטש 
הייטנ ול  התיהש  ןייצל  ךירצ  תאז , םע   ) יקנ ולצא  אצי  אל  דחא  ףא  ןימיו -  לאמש  םירישעו , םיינע  םיחרזמו , םיזנכשא  םילאוסקסומוהו , םיטיירטס  םיקיתוו ,

הווש .' הרוצב  םלוכ  לע  םידרוי  גנבזב  ןכלו  גאג . אוה  םלועה  לכ  , ' ןונ ןב  איגש  בתכ  גנבז ,' לש  וטומה  (. ' םילאוסקסומוהו םייתד  לע  רקיעב  תדרל ' '

בותכל לבוקמ  היה  אלש  המ  לכ  םהיניב . ףילחהל  ךכ  לכ  םיבהוא  םיריעצש  תוקחאד ,)'  )' תוידדה תודירי ' תוסג ו' תוחידב  וריכזה  הרדסב  םיגולאידה 
ףושחל וירבדכ , התיה , קניפ  לש  הרטמה  טקרוק .' ילקיטילופ  - יטנא ובשחנש ל' םירבד  הז  ללכבו  גנבז ,'  ' ירוביג ידי  לע  רמאנ  רועישב  דיגהל  וא  ןותיעב 

סקימוקל שיש  העפשהה  ןפואבו  וירקבמל ) בישהל  ידכ  וידרלו  היזיוולטל  םעפל  םעפמ  ארקנ  אוה   ) ויתונווכ תונכב  וענכתשה  םלוכ  אל  לבא  תומודק , תועד 
החיכש הרטמ  השענ  אוה  םיפיטואירטס .) םימינפמ  ןכלו  םטושפכ  םירבדה  תא  םיניבמ  רעונה  ינבש  היה  ןועיטה   ) רעונה ינב  לש  תוסיפתה  לע  רציש 

דודיעב ותוא  ומישאהש  תרושקת  ישנאו  םיאקיטילופ  תד , ישנא  לשו  רעונה , לש  ושפנ  תתחשהב  ותוא  ומישאהש  םימעזנ  םירומו  םירוה  לש  תופקתהל 
לש רואל  ותאצוה  תובקעב  הדלונ  דחוימב  תרשקותמ  היירורעש  תונעזגבו . םזיסקסב  תוירגלווב , םיטועימ , לש  היצזיפיטואירטסב  היבופומוהב  תומילא ,

םתעדלש םיגח  המכ  ףיסוהל  גנבז  ירבח  לש  העצה  הדיצלו  הנשה  לש  םידעומהו  םיגחה  תמישר  הגצוה  ןמויה  תיתחתב  תנשל 1998/1997 . גנבז  ןמוי 
לש הפירח  הבוגת  הררגש  העצה  ןוטלשל ,' יביב  תיילע  לע  לבא  םוי  יאמב כ' ריכהל ב-28  התיה  לגיס ) לש   ) תועצהה תחא  תירבעה . הנשב  םירסח 

הלשממה . שאר  תכשל 

םינותנ יפל  דסממה . לומ  ןושל  ץרוחה  דוהא  טסיכרנאכ  ותומד  תא  הקזיח  אלא  רעונה , ינב  ברקב  ולש  הברה  תוירלופופב  עגפ  אל  קניפ  לע  תרוקיבה 
ירפס  12  ) קניפ ירוא  לש  םירפסו  םינמוי  לש  םיקתוע  ףלא  תוחפ מ-50  אל  וספדוה  דע 1999  דשא , ילא  לש  ורמאמבו  גנבז ' רושעה ל' רפסב  ומסרופש 
ירואו רכמה , - יבר תומישרב  רושעמ  רתוי  ועיפוה  הרדסה  ירפס  יכ  ןייצמ  דשא  גנבז .)' םירייצמ  הככ  ישיא ו' גנבז   5 גנבז , טאיד   5 םינמוי ,  7 םילודג , גנבז 
לבקמ םוי  ידמ  יכ  חווד  דוע  ותמיתח . תא  םישקבמו  וילע  םיאבוצ  רתויב  םיברה  םידליהש  רפוסכ  רפסה  עובשב  ןוזניסומ  לאגי  לש  ומוקמ  תא  ספת  קניפ 

לע ובכר ' םירצומ ש' לש  עפש  הרצי  ואציש  םירפסה  לשו  רעונל ' בירעמ  רודמה ב' תחלצה  םיצירעמ . רעונ  ינבמ  עצוממב  םיבתכמ  השימח  קניפ 
הרדס הקפוה  ןכ  ומכ  הרדסהמ . תויומד  םע  םינותחתו  םיפלק  תוקבדמ , תורבחמ , םיקיטסמ , םיקיטרא , וקפנוה  םיירלופופה , םינמויל  טרפ  החלצהה .

הובג . גניטיירל  התכזו  סקימוקה  לע  הססבתהש  ץורעב 2 

דירפהל רשפא  יא  םירחא , םיבר  סקימוק  ירופיסל  דוגינב  , ' דשא ילא  בתוכש  יפכ  ןכש , תיגולויצוס , הניחבמ  הבושח  העפות  קפס  אלל  איה  גנבז '  ' תעפות
- יטנאה הסיפתה  תוחתפתה  לע  עיפשהו  תא  אטיב  גנבז ' '. ' ובתכנ ובש  דואמ  יפיצפסה  יתוברתהו  יטילופה  יתרבחה , טסקטנוקהמ  גנבז "  " ירופיס תא 

הטראח רתוי מ' אל  ץראב  םישחרתמה  םייכרע  - םייתוברתה םיקבאמב  האורה  הסיפת  לארשיב -  רעונ  ינב  ברקב  תיגולואידיא  - יטנאהו תיטילופ 
. יראזיבו ידרוסבא  סקימוק  רופיסכ  תילארשיה  תואיצמה  תיארנ  םדעבמש  םייניצ  םייפקשמב  רעונה  ינב  תא  דייצ  גנבז ' . ' תוינבגע ץימב  תויוטש  הטראב ,'

תוילמס לש  הדימ  שי  יתרבח . םזיליהינו  רוכינ  זוב , לש  השוחת  הריתומו  םזילאידיאה  שא  תא  הבכמ  תומימתה , תא  תסרוה  תואיצמה  לש  וז  הסיפת 
וזיא לרוגה ' תרה   ' הלאשה לע  אלא  ילארשיה , םויה  רדס  לעש  תורעוב  תויטילופ  תויגוס  לע  אל  בקונ  חוכיו  להנתמ  גנבז 13 ' עיפומה ב' עטקבש  ךכב 

. רתוי הבינגמ '  ' קור תקהל 

' תודירי תוליכרמ ל'

ינויצה ןדיעב  תיבלח  תוליכר 
תושרב םייחה  לע  עדימה  ללככ , רוביצה . ישיאל  תנגרפמו  תדהוא  ללכ  ךרדב  התיה  התשיגו  ידמל , תיבלח '  ' תוליכרה התיה  םינומשה  תונש  תישארל  דע 

- יטנא השעמל  םג  אלא  תישונא , השלוחל  קר  אל  םימי  םתואב  הבשחנ  הטובו  היולג  תוליכר  וזמ , הרתי  יתושדח . אלו  ידדצ  עדימל  ןיידע  זא  בשחנ  דיחיה 
תא אלו  ךרכב ) םייוליבה  ונוכש  יפכ   ) תיביבא לתה  תוינולס ' תא ה' הרידאה  םג  איהו  ירדילוס  - יטנא דוסי  הב  היהש  רחאמ  רעונה , שפנ  תא  םהזמה  ינויצ 

םיגיהנמה .)  ) המואה ישודק '  ' לש בוטה  םמשב  עוגפל  הזעהו  תירפכה , תויצולחה 
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תיטילופ היצמרופניא  תצק  ףנכ , תורימא  לש  ףסוא  אלא  תוליכר , ללכ  התיה  אל  תמאד  אבילא  ןיטולחל : המימת  םירקמה  לכב  טעמכ  התיה  תוליכרה ' '
, םינרדבב היה  רבודמש  םוקמב  קרו  ךא  הבר -  תוקפאתהב  עיפוה -  יטנמור  - יטוראה טנמלאה  תוילאוטקא . תוחידב  תצקו  ןילוח , תחיש  תצק  תיתרבח ,

. םיקהבומ םייטילופ  םירופיסב  רתויב , תיטקרוקה  הרוצב  םלוכ  ועיפוה  תאז , תמועל  תילארשיה , הקיטילופה  ישיא  המיהוב . ישנאו  םיעושעש ' ירענ  '
- קחשמל רמוח  רתויה , לכל  שמשל , ולכיש  ןפואב  םש , םוליעב  םלוכ  ורסמנ  םהש  אלא  םירודמה , ןמ  ורדענ  אל  םנמא  תמאב  - םייטנאקיפ םירופיס 

יתרבח . םישוחינ 

ינפל דוע  תוליכר  תובתכ  םסריפ  ןועובשה  השעמל , ' ) הזה םלועה   ' ןועובשב תלכרמה ' לחר   ' תוליכרה רוט  היה  דחוימב  הלודג  הדוהת  לעבו  ונמזל , גירח ,
ירבחמ המכ  הליחת  ובתכ  תלכרמה ' לחר   ' תא ב-1950 .) יראמד ' הנשוש  לש  םייטרפה  הייח   ' לע תמלוצמ  הבתכ  לשמל , תלכרמה ,' לחר   ' תעפוה

ותצופת . תלדגהל  םרתו  ןותיעה  לש  תוהזה  ילמסמ  דחאל  היה  התוכזב  רשא  רובת , הלוש  ךכ  רחאו  תכרעמה 

למרכה ריעמ  תיאליכרה  יפיצ - 
ךילהת הרבע  תילארשיה  תרושקתהו  רערעתה  תיקיני  " אפמה היכרגילואה  לש  הדמעמ  רשאכ  םינומשה , תונש  תליחתבו  םיעבשה  תונש  ףוסב 

ןיב אטבתה  יונישה  םיעושו . םיגיהנמ  ייחב  םיענצומה  םידדצה  לש  םתראהבו  ישיאה  רופיסה  לש  ותובישחב  הרכהה  קימעהל  הלחה  ץאומ , תוחתפתה 
ינותיעב הלאכ  םירודמ  לש  םגדה  יפל  בצועש  ןיטינומ ,'  ' לש ידמל  ינפשוח  תוליכר  רודמ  תפצק ,'  ' היה םהמ  דחא  תוליכרה . םוחתב  םישודיחב  רתיה 

ברעמה .

תונש ףוסב  . ' תמנמונמהו תינרמשה  תונגרובה  בלב  הפיחב , אקווד  הנניק  תילארשיה  תוברתב  יתוליכרה  ןדיעה  אוב  תא  הרשיבש  תרחא  תינונס 
רודיבה יעפומ  לע  החוויד  רשא  רודמיב "  " םשב הייפואב , תינ  " צחי תרבוח  למרכה  לעש  רברג "  " םיסיטרכה דרשמ  איצוה  , ' רהוז רימא  רפסמ  םיעבשה ,'

סופיטל הבשחנש  םור , יפיצ  התיה  תיאליכרה  סילשינ , ינד  היה  תרבוחה  ךרוע  ץראב . ןושארה  תימוקמה  תוליכרה  רוט  דלונ  תאזה  תרבוחב  ריעב .
םיירלופופה דחאל  ךפהו  הבונס )"  " היה ומש   ) ןותיעב רודמה  ץמוא  ובלכ "  " יאפיחה ןומוקמה  םקוה  רשאכ  םימיל , זא . לש  הפיחב  יביבא " לת   " רתויה

'. הילגר וכרד  םהבש  םינודעומהו  תוביסמה  םירבחהמ , הפסא  תועידיה  תאו  הזה " םלועה  ו" השיאל " םור מ" הלביק  הארשהה  תא  םיארוקה . ברקב 
 

תדלוה םוי  גגח  ימ  בושח  השענ  הז  םואתפ  םיאפיח . ויהיש  רקיעהו  הידידיו , היעדומ  ויה  הלא  ללכ  ךרדב  םיאטירבלסל , ובשחנ  םלוכ  םור  יפיצ  לצא 
םיארוקה הז . רודמב  הנושארל  ונעמש  המש  תאש  תינמגודל  הדירפה  תביסמב  דקר  ימו  למרכ ,' ןד   ' ןולמב ינומלא  ףש  ןיכמ  המ  תינולפ , תועיסנ  תנכוסל 

ןומה םע  ינניחו  ססות  ךרכ  איה  הפיחש  לילעב ) העטומה   ) םשורה לבקתה  תויוליכרה  תועצמאב  לבא  םור , לש  רודמב  םירקוסמה  בור  תא  ללכ  וריכה  אל 
היחוויד תועצמאב  םריע  לש  תומודמה  וא  תויתימאה  תוביסמב  ופתתשה  הסרוכה ,' תוטטב  , ' םימנמונמה םיאפיחה  בור  םידמחנו . םיבושח  םישנא 

ישגפמב םהילע  רפסל  םיברמש  םייטנקיפ  םיעוריא  לע  החווידו  תעשורמ  שממ  התיה  אל  איהש  םושמ  התוא  ובהא  םה  םור . לש  םיעשעשמהו  םיינניחה 
ימ לש  תומד  השבל  איהש  רחאמ  ןנערמו , ירוקמ  והשמ  הב  היה  המודכו . ריעב  םישחרתמ  םישדח  םיעוריא  וליא  המ , םינוק  אופא  ימ , תא  ריכה  ימ  ןולס :
דיו לוכב  הדיש  היינלופ  ןיעמ  יעתפאלק ,' ןונגסב ה' עדומהו  זרפומה  שומישה  םג  הלודג . תחא  הביסמ  םייחב  האור  אלא  תוניצרב  המצע  תא  תחקול  אלש 

תילארשיה תונותיעב  רנא  ' זה תוטשפתהלו  םינומוקמב  תיאליכר  הביתכ  לש  שדח  ןונגסל  עקרקה  תא  רישכהו  רודמה  לש  ותוהזמ  קלח  השענ  הב , לוכ 
הלוכ .

תוליכרה תכפהמל  תוביסה 
: תוביס המכמ  עבנ  ןהיאשומ ) לע  ישיא  עדימ  תופשוחה  תובתכ  ' ) עבצ תובתכ  ' בו הרבחה  ירודמב  ןה  תוליכרה  ירודמב  ןה  יתוכיאהו  יתומכה  יונישה 

ךילהת םג  םינותיע . רכומ  הזכ  עדימו  םיעודי , םישנא  לע  רקיעב  תלוזה , לע  ימיטניא  עדימל  םיאמצ  םדא  ינבש  הרכהה  הנושארבו  שארב 
- יגולואידיא עינמ  םג  היה  וז  החירפל  ךא  תוליכרה . תחירפל  םרת  טרפה , ייחב  תרבוג  תוניינעתה  ררועש  תילארשיה , הרבחה  לש  היצזילאודיבידניאה 

םינותיעה יכרוע  םימיוסמ . תודסומ  וא  רוביצ  ישיאל  דמעמה  קינעהש  תוניסחה   ' תא ץפנל  הפיאשה  דלפ : הפסא  תיאנותיעה  תאז  החסינש  יפכ  יטילופ ,
, תירוחא רצח  שי  םיאקיטילופו , רוביצ  ישנא  לש  תיגוצייה  תיזחל  רבעמש  הנעטב  תוליכר , ובשחנ  זא  דעש  םירמוחל , היצמיטיגל  הנושארל  תתל  וסינ 
ללעתמ חרזאה  תויוכז  ןעמל  םחולה  תסנכה  רבח  םא  תורחא : םילמב  םהלש . תרהצומה  הדנ  ' גאהמ רתוי  ילואו  תוחפ  אל  םהלש  טופישל  תיתועמשמה 

ןקוידה תובתכב  וא  תושדחה  ידומעב  םוקמ  ול  שיש  תירוביצ , בושחו  יטנוולר  יאנותיע  עדימב  אלא  הלוז , תוליכרב  רבודמ  אל  ולש , הייברעה  תרזועב 
תויניצרה .'

םישדח יוליב  ירתא  הז  רחא  הזב  םיחתפנ  ולחה  ץראה , יבחרב  םיפסונ  תומוקמב  םג  ךכ  רחאו  ביבא , לתב  תוליכרה . תחירפל  ילכלכ  עקר  םג  היהו 
יוליבה תומוקמ  תובחרתה  רחא .'  ' לכוא ושיגהש  הרקוי  תודעסמ  םיבצועמ , םירבו  םיבאפ  ינקירמא , ןונגסב  םינודעומו  םיקטוקסיד  תומוקמ :'  ' ונוכש

תאנהל םג  םעפ  אל  ןימזו , לק  השענ  תועידיה  דיצ ' ו' תואריהלו , תוארל  ידכ  תאצל  הלחה  תבחרתמו  תכלוה  הבכש  יתוליכרה . רוקיסה  תריז  תא  הלידגה 
סומע ןגובלנצק , יליג  קדציבא , הרהוז  קראטש , ירוא  לט , 'ה  לקנעי שריה , ימס  רטסנפ , םולש  ירנבא , קיציא  ןייטשלימ , ידע  תומוקמ ' ילעב ה' םילכורמ .' ה'

ירוט יבכוכל  ויה  םמצע  םה  םייביבא -  לתה  םירודמב  הבר  תוחיכשב  ועיפוהש  וז  הירוגטקב  תומשה  תצקמ  הלאו  הנרקשופ -  הנירו  ןורבא  לואש  יליזרב ,
תא הדדיח  ישפוחה  קושב  תרבוגה  תורחתהו  היצזילטיפק , ךילהת  הפוקת  התואב  רובעל  הלחה  לארשי  דועו , תאז  יטנקיפה . עדימה  יקפסלו  תוליכרה 

ירוט ילעב  םייתוליכר . םירשקהב  תגצומ  איהשכ  םג  ףסכ , הווש  ןותיעב  הפישחש  הרהמ  דע  וניבה  םיתורישה  ינתונו  םיקסעה  ישנא  םיירחסמה . םישוחה 
םהינימל . םינצ  " חי לש  רוזיח  דקומ  אופא  ושענ  תוליכרה 

לע יתוליכרה  עדימה  דצלש  ןוויכ  תוליכרה , ירודמ  לש  םתובישחב  היילעל  ףסונ  ןוויכמ  המרת  תילארשיה  הרבחה  לש  תמצעתמה  היצזינקירמאה 
 - תיפאי - תינוריע - תיניילבה 'ה  זנרבהמ ואב  תוליכרה  יאשומ  בורש  רחאמו  םיגציימ . םהש  םייחה  ןונגס  לע  בר  עדימ  םג  ארוקל  רסמנ  םמצע  םישנאה 

. ותוהמב יפאי  שדח , םייח  ןונגס  השעמל  ומדיק  םירודמה  יאנפה - ' דמעמ   ' היגולויצוסב הנוכמה  הצובק 
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' הרופיצ  ' לש יגולותימה  רוטה 
ירשא דוהא  רנא . ' זה תוחתפתהב  בושח  זרז  רומאכ , היה , יביבא ,) לתה  ריעה ' רבע ל' ןותיעה  תריגס  רחאלו  ' ) תושדח דלונש ב' הרופיצ ,'  ' תוליכרה רוט 

רוטה יקסבוחוא . לגו  ןטחג  הנדע  רוניל , תיריע  יקסניפמק , הפיצ  םהב  םירחא , םיאנותיע  וב  ובתכ  םינשה  ךשמב  ךא  הרופיצ ,'  ' לש ונונגס  תא  עבקש  אוה 
ידכ קר  םיתעל  עובשה , ףוסב  ןותיעה  תא  ונק  םיריעצ , רקיעב  םיבר , םישנא  ןמזה . םע  התאגו  הכלה  איהו  ותעפוה , תישארב  רבכ  תוירלופופל  הכז 
אוהש םושמ  ירלופופ  היה  הרופיצ ' . ' ןותיעה לש  םיירחסמה  וילמסמ  דחאל  בשחנ  ןסרה , לוטנו  עשעושמה , חדבמה , ןונשה , רוטהו  הרופיצ ,' אורקל ב'
םיריעצ ברקב  הצואת  רובצל  לחהש  דואמ , ינופצ ' , ' יביבא לת  שדח , יתוברת  חור  ךלה  םדיקו  אטיב  אוה  רחא -  גוסמ  יתוליכר  רנא  ' זמ רתוי  הברה  היה 

םירכומ רוביצ  ישנא  לע  רקיעב  ךא  םמצע , םיאליכרה  לע  םג  זזש ,' המ  לכ  לע   ' גלגילו דרי ' ש' ירודיב , יריטאס  רוט  היה  אוה  השעמל , םיססובמו . םיליכשמ 
תוזופ .' תואשילק ו' לעו 

. 
יאמב ב-24  םינומויב . סיפדהל  זא  דע  וזעה  אלש  גוסה  ןמ  תוסגו , תוירבקמ  ןתצקמ  תוחידב , םג  אלא  תינומלאו  ינולפ  לע  תועידי  קר  אל  הרופיצ ' ויה ב'

הז המ  אבא , : ' לאשו לוחכ  האר  חתפה , דעבמ  ןועלות  ץיצה  םוטקרל . ועיגה  םייעמב . רויסל  ואצי  ןועלותו  תעלות  עלות , : " האבה החידבה  העיפוה   1991
רמא אלפנ .' הזו  אשדה  הז  : ' םאה התנע  קוריה '? הז  המ  אמא , : ' לאשו קורי  האר  הטמל , ןועלות  לכתסה  אלפנ .' הזו  םימש  הז  : ' באה ול  הנע  לוחכה '?

תדלומה ".' הז  הפ  יכ  ינב , הפ , םיראשנ  ונחנא  : ' באה הנע  הפ '? םיראשנ  ונחנא  המל  אלפנ , ךכ  לכ  לוכה  ץוחב  םא  : ' ןועלותה

', טואא ו' ןיא '  ' ופורפאו ןיא .' רתוי  לבא  רבד , ותוא  הז ? תא  םישוע  םיפאי  ךיא  : ' יאמב 1991 העיפוהש ב-17  החידבה  איה  רודמל  דחוימב  תיביטקידניא 
ןמ ואציש  תונפואהו  םישיאה  םיגשומה , עובש  ידמ  ומסרופ  הבש  ' In Out' םשב תיתיצמתו  תיטסירומוה  הסקוב '  ' ללכ אוה  הרופיצ .'  ' שדיח ךכב  םג 
ןונגס תוחתפתה  תא  תחא  הנועבו  תעב  הרופיצ '  ' רקיבו םדיק  רשיב , ךכב  הרופיצ .'  ' לש האצמה  םתצקמ  ןבומכ , תינופצה ' , ' הנפואל וסנכנו  הנפואה 

יפאיה . םייחה 

תויחרזא תויומדב  תודקמתה  היה  ןושארה  שודיחה  תוליכרה . רנא  ' זב םיחותיפ  - םישודיח ינש  דועב  םרוקמ  תיתרבחה  ותעפשהו  הרופיצ '  ' לש ומסק 
לש יתרוסמה  םוחתמ  לודג ' רבילאק  תוימואל מ' תויומדב  אלו  וכו ' יגולוכיספה  ץועייה  טרופסה , תרושקתה , םיקסעה , רודיבה , םוחתב  ןטק ' רבילאק  מ'

רבעב . גוהנ  היהש  יפכ  הקיטילופהו , אבצה 

חפיט אוה  ןיטינומה . באשמ  םצע  תא  ףיקתה  אלא  תינויצה , תוברתה  לש  תיתרוסמה  דובכה  תייכררייה  תא  היפ  לע  ךפה  קר  אל  רודמה  השעמל ,
וגאל תרושקתל , םהלש  הפונחל  געל  תעב  הב  ךא  םתוא , םדיקו  תונותיעב ) ימוימוי  שומישל  דימ  סנכנו  רודמה  יבתוכ  ואיצמהש  גשומ   ) םיאטירבלס

הסיפתה תא  ףקיש  ןושל , עבטמ  השענו  רודמב  אצמוהש  םתסרופמ ,'  ' גשומה םוסרפל . םהלש  תיטתפהו  תיביססבואה  ההימכלו  םהלש  חופנה 
יפכ ללכב , הררש  ילעבל  סחיבו  יתרבח  ןיטינומ  לש  םינוירטירקב  יונישה  תיאנותיעה . רודיבה  תגצהב  ףתתשממ  רתוי  אל  םסרופמב  האורה  השדחה 

רצקו יתורירש  באשמ  השענ  ללכב  דובכ  ובש  ןדיע  הדמעמ , תא  הקיתווה  הטילאה  הדביא  ובש  שדח  ןדיע  ףקיש  הרופיצ ,'  ' לצא יוטיב  ידיל  אב  אוהש 
. out התא רחמו   in התא םויה  דעומ :

' הרביד  ' קר אל  הבקנ ) ןושלב  בתכנ  רודמה  ' ) הרופיצ . ' ןושלה םוחתב  היה  תואנותיעה , םוחתמ  הגרח  ותעפשהש  הרופיצ ,'  ' רודמה לש  ינשה  שודיחה 
חור תא  ומאתש  תושדח  םילימ  האיצמה '  ' אלא עטק - ' ' בו וליאכ ' הזכ  ב' םא ,' - אתס לוכה ב' ריהי , יקינתוטש , ינטבלתס ,'  ' רמולכ ינויצ - ' - טסופ  ' גנלס

תונותיעב תינופצ ' חורה ה' לש  םג  עמתשמבו  תיביבא ,) לת  תיפאי  רמולכ  ' ) תינופצ הגעה ה' לש  םיציפמהו  םינרציה  דחאל  היה  רודמה  הפוקתה .
. הלוכ תילארשיה 

רימא יפג  לש  תינלטק ' תוחילש  '
םש ימתס ,'  ' םשב יניצר  הרחתמ  הל  האצמנ  האישל , העיגה  םינושה ) היבתוכ  ללש  לע  ' ) הרופיצ  ' לש תוירלופופה  רשאכ  םינומשה , תונש  יהלשב   
תשר לש  ביבא ' לת  ןותיע   ' ןומוקמב עיפוה  אוהו  רימא , יפג  הריעצה  תיאנותיעה  הבתכ  ינשדחה  תוליכרה  רוט  תא  השדחה . ןמזה  חורל  בטיה  עלקש 

תונורחא .' תועידי  '

הווסמב םייריטאס  - םיימוק םירוט  השעמל  ויה  הלש  תוליכרה  ירוט  הכרד , תישארב  רימא  העפשוה  ונממש  ריעה ,'  ' לשו תושדח '  ' לש הרופיצ ' המודב ל'
תועידיה תישאר , םיירקיע : םימוחת  השולשב  הרופיצ '  ' תא הללכיש  רימא  םלוא  םינושה .) םימטייאה  ' ) ויטרפמ לודג   ' היה לולכמכ  רוטהו  תוליכר , לש 

התניחבמ רתוי . ינגלגלו  ףילצמ  היה  רימא  לצא  רומוהה  תינש , ןייפואב . רתוי  תוירופיסו  הרופיצ '  ' לצא תועידיהמ  תויפילק '  ' תוחפ תצק  ויה  הירוטב 
, רימא תשפוטמ . תוניצרב  םמצע  תא  םיחקולש  םייטתפ  םישנא  לש  ףסוא  ויה  וכו )' םינמא  םינמגוד , תרושקת , ישנא  םיאקיטילופ ,  ) םיאטירבלסה

הזל המוד  היה  ךרדה  ךרואל  התביתכב  התוא  החנהש  וקה  יכ  םימיל  הנעט  הרופיצ ,' לש  תערפומה  התדימלת  תיתרושקתה ל' 'ה  זנרב הבשחנש ב'
התלעה רימא  ןיכסכ . שממ  הרקד  הכיסה  הלש , תועידיה  יאשוממ  םיברל  יכ  המוד  םלוא  רוסא .' ןיכסב  רוקדל  רתומ , הכיסב  רוקדל  ': ' הרופיצ  ' לש

תויטסירומוהה . תוקרבההו  תוליכרה  תונברוק '  ' יפלכ תוירזכאה  תניחבמ  תפסונ  תיאנותיע  הגרדמל  תיחחרפ ' תוליכר   ' לש שדחה  רנא  ' זה תא  השעמל 

ךכ תורקוסמה . תויומדה  לש  תויתרגשו  תוטושפ  תולועפ  רואיתל  תויתרגש  אלו  תורזומ  תורופטמב  שומיש  תועצמאב  ללכ  ךרדב  גשוה  רימא  לצא  גולגלה 
וא ןפ ,' קופדלו  הרודה  םיקלח  השולש  הפילחל  רודחל  : ' לשמל םיריוצמ , םיטרס  וא  סקימוק  ירוביגכ  םתוא  רייצמה  ירוטקירק  טסקט  - תת ןיעמ  רצונ 

בוטחה ' )' תינופצ  ' ללכ ךרדב  הכומנ , הגע  לש  ףוריצ  היה  רחא  גולגל  יעצמא  דדלא .' לש  ותשא  רימא , - רבה תירוא  עיתפמב  העיצפה  םימוליצה  עצמאב  '
הזל המודכו .) גונע ' ', ' הל רצב  ', ' תושעל הלידגה  ', ' רבשו דוש   )' םיהובג םימזירופא  לשו  המודכו ,) ומצ ' לאוש ת' ', ' הזירק ףטח  ', ' בינגמ יכה  ', ' סרוהה

תאזה : הביתכה  תטיש  תא  השיחממה  המגוד  ןלהל  עקירמא .'  ' ןוגכ יאשידיי , תויא  תועצמאב  יעטפאלק '  ' ןילבת הפיסוה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןוגילא המלת  תא  להקב  הטלק  הל  רצבו  םינרדה , הקפד 200  העפוהל , הצרפ  הכישחה  תדר  םעו  תושעל , הלידגהש  לג , יקיר  םעפה  העיפוה 
'ס לריגה ורדח  רישה  ףוסב  קיתעתווה . טיהלה  רגנה ,' ירמת  לש  ףירצה   ' תא רישל  המבל  התוא  ףא  ןמזל  הזרדזהו  הרקמב  הביסמל  הבברתשהש 

לע רעוס  דוקירב  החצפו  המבל  בוש  החיגה  ךכ  רחא  תוקד  יתש  תשר . ינוברגבו  ףוג  דגבב  הרתונו  הלש  ינימה  תיאצח  תא  הריסה  לג  וליאו  םימל ,
 . העפוהה ףוסב  םשפנ  לע  וטלמנש  םיגגוחה , ראשכ 1500  אלש  הבחרה ,

'. ינולימ םוחתב ה' היה  תבתוככ , הלש  לודגה  ןורשיכה  םג  השעמלו  הרופיצ ,)' האוושהב ל'  ) רימא לש  תוליכרה  ירוטב  תועמשמה  - ברו ישילשה  לולכשה 
תועלוק ןבור  תויתרגש , אל  תומחלה ' ו' םימייק , אל  םילעפ  לש  תויטה  תושדח , םילימ  איצמהלו  הפשה  םע  קחשל  תבהואו  תירטייריפוק '  ' הדלונ איה 

ץורעב 2 תוינמגודה  תרדסמ  תחא  דוע  ' ) השיגמגוד (, ' הנטק המגוד  ' ) תימגוד (, ' ןמגוד ' ) םגוד '(, ' קבמאק הכז ב' ' ) קבמאקתמ : ' לשמל רתויב . תועשעשמו 
העיפוהש העידי  ךותמ  הלש , רוטה  תא  ונייפיאש  ןושלה  יקחשמל  המגוד  ןלהל  קיצמ .) ' ) ץצרקתמ ו' היפוי ) תוכזב  קר  היזיוולט  תינכות  שיגהל  התכזש 

יכרדב תכלוה  ילואש , יפר  לש  הקיתעווה  ותסקא  ןיול , יפיצ  לש  התב  ילאפר , רב  תו . ' קדנולבל ינש  רוד  : ' רשע תב  תינידנולב  הטילול  לש  םולצתל  תחתמ 
'. ןורשה דוהב  םידליה  ץורע  ריע  שאר  תרשמ  תא  שייאל  עובשה  התכזו  הבוטחה  המא 

הבזע רפסמ  םינש  רובעכ  ןסר . תחלושמ  תוחפ  התשענו  התביתכ  תא  הנדיע  איה  םידלי ,) הדליו  האשינ  איה   ) רימא לש  התודסמתהו  התורגבתה  םע 
דועו .) הכירע  ףסומ , תובתכ   ) םינוש םידיקפתב  ןותיעב  הבלתשהו  תיאליכרה  דיקפת  תא 

לודג דחא  תוליכר  רוטכ  ןומויה 
רקיעב תילארשיה , תונותיעב  תוליכרה  ירוט  לש  םפקיהו  םרפסמ  לדגו  ךלה  ןכ  הנהמו , ימיטיגל  עדימכ  תוליכרב  הרכהה  לארשיב  הלדגש  לככ 

םלצו הבתכ  המצעל  הנימזה  והינתנ  הרש  ךיא   ' םגו הפיאו ,' המ , לכא  ימ  ימ , םע  בכוש  ימ  ימ , םע  דגוב  ימ  ןוירהל , סנכנ  ימ   ' לע םיחוויד  םינומוקמב .
תובתכ לע  רקיעבו  ולוכ -  ןותיעה  לע  טלתשהלו  תוליכרה  ירודמ  תורדג  תא  ץורפל  לחה  יתוליכרה  עדימה  ןכ , לע  רתי  הרגשבש . ןיינע  ושענ  בירעמ ,'" ב"

לש םירופאה  םירוזאב  םקוממה  ידדצו  דרפנ  םוחת  דוע  הנניא  םינעודיו  רוביצ  ישנא  לע  תוליכר  הבש  השדח  הפוקת  הלחה  השעמל , םיפסומב . עבצה 
. תעדל רוביצה  תוכזמ  דרפנ  יתלבו  יתוהמ  קלח  אוהש  בושח  עדימ  אלא  תיתרבחה , היצמיטיגלה 

 
תועידי  ' לש ףסומה  םימי ,'  7  ' ךרועל ךורב  םדא  הנמתה  רשאכ  םינומשה , תונש  תיצחמב  רבכ  השעמל  לחה  תושדחל  תוליכר  ןיב  שוטשטה  תליחת 

רוספורפל דחא  ןותיע   ' התיה "ל  וחמ האבויש  יקסבוקדוי ) בד  לשו   ) ולש החסונה  ןיטינומ .'  ' לש תישיאה  הפישחה  תשיג  תא  ףסומב  םשיי  ךורב  תונורחא .'
תויומד לש  יתוישיאהו  ישיאה  דצה  לע  חוויד  רומאל : (, human-interest-story  ) ישונאה רופיסה  תועצמאב  ראשה  ןיב  הז  דעי  םיגישמו  לעופלו - '

. יתמרדולמה דממה  לע  שגד  תמישו  תוילארשי 
 

רשאכ םיעשתה , תונשב  םירחא . םינותיעל  יוקיח  לדומל  התיהו  םישדח  םיהבגל  ןותיעה  לש  תוירלופופה  תא  התלעה  איה  בטיה : הלעפ  החסונה 
גישהלו רתויב  לודגה  בחרה  הנכמל  תונפל  ידכ  תפסונ , תוחתפתה  תירוביצה  הפישחהו  יבמופה  לוטרעה  רנא  רבע ז' םימי ,'  7  ' ךרועל ןרוא  םר  הנמתה 

לש ינוגסס  דעצמ  השענ  ףסומה  הפישחל . וכזש  תוברתה  ירוביג  תא  ןוויג  אלא  תונציצמהו , הפישחה  ףר  תא  הלעה  קר  אל  ןרוא  םיארוק . םומיסקמ 
( םתמכסהב ללכ  ךרדב   ) ףשחנ ימיטניאה , תובורק  םיתעל  ישיאה , םמלועש  םיאקיטילופו  אבצ  ישנא  םירחוס , םיעשופ , הקיזומו , טרופס  יבכוכ  םינמגוד ,

םיארוקה . לש  תואתשמה  םהיניע  ינפל 
תונש ףוס  תארקל  התבהצהלו . תילארשיה  תונותיעה  לש  היצזירגלווה  ךילהתל  איה  םג  המרת  םיינורטקלאה  תרושקתה  ילכ  םע  תרבוגה  תורחתה 

ןויליגבש הדבועה  הזה  יונישה  תא  תלמסמ  תושדחה . ידומעמ  ילרגטניא  קלחל  התיהו  םיפסומה  תא  םג  תונציצמהו  תוליכרה  הצרפ  רבכ  םיעשתה 
, הלשממה שאר  תייער  לע  ינציצמה  ריקחתה  םסרופ  רבמצדב 1997 -   12 ישיש , םוימ  תונורחא ' תועידי   ' ןויליג םינמזה -  לכב  לארשיב  רתויב  רכמנש 

והינתנ . הרש 

םה םיעשתה . תונש  יהלש  תארקל  םתלודגמ  ודריו  ונדעתה  תוליכרה  ירוט  םייפואב , רתוי  םייאליכרו  םיירגלוו  ושענש  תובתכהו , תושדחה  ירוט  תמועל 
םניאו תישממ  העפשה  ירסח  םישנאב  םידקמתמ  םבור  תינלטק .' תוחילש  ו' ימתס ' ', ' הרופיצ  ' ויהש יפכ  םיידסממ  - יטנאו םיינרתח  םינשדח , םניא  רבכ 

ימיטיגלכ יתוליכרה  עדימה  תא  הלביק  הרבחהו  רנא , ' זה לש  ויוצימל  האיבה  תורחתהש  ררבתמ  תירוביצה . העפשההו  חוכה  ילעבב  םייניש  םיצעונ 
. וצקוע תא  התע -  תעל  תוחפל  התהכה -  ךכבו  וילאמ , ןבומו 

הבותכה תונותיעב  הכפהמה  תלשבה 
תועידי  ' הנידמב רתויב  ץופנה  ןותיעה  דמוע  השארבש  השדח  תיתרבחו  תיתרושקת  תואיצמ  הרציו  םיעשתה  תונש  יהלשב  הלישבה  תונותיעה  תכפהמ 

הצופתה תלעב  איהש  תירבעב , תינוליחה  תונותיעב  רבודמ   ) םויה תונותיעה  ינייפאמ  לולכמ  לש  קדקודמ  חותינ  תרשפאמ  הניא  העיריה  תונורחא .'
רשקהב םיבושח  יל  םיארנה  םינייפאמ  המכ  ןויצב  אופא  קפתסא  הלשמ .) םיידוחיי  םינייפאמ  תלעב  איהש  תירזגמה  תונותיעב  אלו  רתויב , ההובגה 

: ינויצה סותאה  תושלחיה  רופיס  לש  בחרה 

תונורחא תועידי  ןוטלש 
רבכ תרושקת  ירקוח  תיתרושקת . הירפמיא  הווהמה  תונורחא ,' תועידי   ' ןותיעה םויה  טלוש  קושב  ןכש  דואמ , תיטסילופונומ  ןיידע  איה  לארשיב  תונותיעה 

התוברתל לילעב  הקיזמו  לארשיב  תמצעתמו  תכלוהה  תיתרושקתה  היצזילטרקה  רואיתל  תרושקתה ' יצירע   ' וא תוכל ' " ומ  ' םייוטיבב םישמתשמ  ולחה 
תורבח לע  ילילש  חווידמ  םינותיעה  תוענמיה  איה  םייאנותיע  םיסרטניאל  םיילכלכ  םיסרטניא  ןיב  בוריעהו  חוכה  זוכיר  לש  תואצותה  תחא  תיטרקומדה .
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. ןותיעה ילעב  תולעבבש  תוילכלכ 

גיניטיירה לע  תורחתה 
ןיב תורחתה  דואמ . םימרוצ  םינוטב  הוולש  תונורחא ,' תועידי  ל' בירעמ '  ' ןיב םינתיאה  קבאמ  ןמיסב  הדמע  תירלופופה  תילארשיה  תונותיעב  תוחתפתהה 
איה םיעשתה  תונשב  דחוימבו  םינומשה  תונשב  ךא  הכרד , ךרוא  לכל  התוא  הוולמ  השעמלו  ץראב  תונותיעה  ףונב  השדח  הניא  םילודגה  םינותיעה  ינש 
ךכ לע   ) רתסה תונזאה  תשרפב  םיעשתה  תונש  תיצחמב  האישל  העיגהו  תלגלגמ ) תונותיעהש  לודגה  ףסכה  לשב   ) דחוימב הטובו  תכלכולמ '  ' התשענ

םירבדה .) ךשמהב 

, לשמל הל , קיזה  םג  ךא  תילארשיה , תונותיעה  ינייפאממ  המכ  רופישל  םרת  אוה  םימיוסמ  םימוחתבש  ריבס  ךא  קבאמה , תואצות  תא  דומאל  השק 
לעו םיארוקה  לש  םבל  לע  השקה  תורחתה  ןכש  תונותיעב , םיל  " ומה ילוקישב  יזכרמ  השענ  ילכלכ  - יקווישה דממה  ללככ , םזילופופל . הייטנה  םוחתב 
תונתמ םינוש , םירצומ  תיינקל  החנה  ישולת  םייונמ , יעצבמ  םיסרפ , תואשונ  תויורחת  םירצותה . יפוא  תא  הבר  הדימב  הביתכמ  םימסרפמה  לש  םסיכ 

. וז תורחתב  תונותיעה  תא  םישמשמה  םיקימיגהמ  קלח  קר  םה  הלא  לכ  םינותיעה -  ישכורל 

השדחה היגולונכטה  תעפשה 
, םירויא םיקתרמ , םימולצת  דומיעהו . רויאה  יפרגה , בוציעה  םוליצה , תמר  םג  ךכו  תונורחאה , םינשב  דואמ  הללכתשה  סופדה  תקפה  תייגולונכט 

ףא םיתעלו  םיניינעמ  םידדוצמ , םישענ  תעה  יבתכו  םינומויה  םתוכזבש  םירחא , השחמה  יעצמאו  םיללכושמ  םיפרג  תוינועבצ , תואלבט  תורוטקירק ,
, םיאשינה םיבשחמה  חווידה . תוריהמ  לעו  תורוקמה  ןווגמ  לע  םג  הבוטל  העיפשמ  תרושקתה  םוחתב  המוצעה  תיגולונכטה  תוחתפתהה  םירכממ .

רחאל תורופס  תועש  םויה , תמא . ןמזב  עדימ  תרבעהל  תושדח  תויורשפא  םירצוי  ינורטקלאה  ראודהו  תוילימיסקפה  םיירלולסה , םינופלטה  םירפיבה ,
. ןותיעב וילע  תונשרפו  ףיקמ  חוויד  אוצמל  רשפא  רבכ  והשלכ , עוריא  םויס 

םידומע לש  לודג  חפנ 
סחיב דואמ  טעמ  היה  הז   ) עובשב רקובה 36-24  ינותיע  לש  םידומעה  רפסמ  היה  םישימחה  תונשב  תונורחאה . םינשב  רכינ  ןפואב  לדג  ןותיעה  חפנ 
יפוסב םידומע  תואמו  לוחה  ימימ  דחא  לכב  םידומע  תורשע  םיקיזחמ  םה  םויה  דחא .) םויב  םידומע  הפוקת 80  התואב  וליכהש  םיינקירמאה  םינותיעל 

' תונורחא תועידי  ', ' רבד ', ' ץראה  )' םייזכרמה םיימויה  םינותיעה  תעברא  ןיב  םידומעה  רפסמב  לדבהה  קדבנ  ךרענש ב-1991  הוושמ  רקסב  עובשה .
דע 20 רקובה ו-12  ינותיעב  םידומע  דע 8   4 הקד : הרזיג  ילעב  ויה  תנש 1961  ינותיע   ' יכ אצמנ  הנש . רובעכ 30  םרפסמל  ועיפוהש ב-1961  בירעמ )' ו'

תועידי ב" ישיש . ימיב  םיפסומ ) ללוכ   ) תובר תורשעבו  לוח  ימיב  רתויו  םידומע  ב-16  רבד "  " וא ץראה "  " ומכ םינותיע  ועיפוה  ב-1991  ישיש . ימיב  םידומע 
" בירעמ . " ישיש ימיב  ןושאר ו-24  ימיב   12 עובשה , ימיב  םידומע   8 תונורחא " תועידי   " קיזחה ב-1961  רתוי : דוע  טלב  לודיגה  בירעמ " ו" תונורחא "

םישולש ינפלש  םידומע  ףקיהב  ועיפוה  םינותיעה  ינש  ץיקב 1991  םידומע . ישיש 24  םויבו  דע 12  לוח 8  ימיב  המוד : םידומע  בחרמ  ינפ  לע  ערתשה 
רפסמ לודגל  ףיסוה  ןורחאה  רושעה  ךלהמב  םידומע .' דע 240  ישיש 200  ימיבו  םידומע  דע 72  לש 36  ףקיהב  לוח  ימיב  םולחב : קר  הארנ  הנש 

םילעלעמ םיארוקה  בור  וילע . טלתשהל  עצוממה  ארוקל  השקש  םוצע  עדימ  רגאמ  השעמל  השענ  ןותיעה  םיזוחא . תורשע  המכ  דועב  ןותיעב  םידומעה 
. םתוא םיניינעמה  םימוחתב  זכרתהל  םירחובו  ףטחב  וב 

ןכותה םוחתב  ןווגמו  לודג  יוסיכ 
ןיינע ידקומו  םימעט  תולעב  תונווגמ  תויסולכואל  םויה  םאתומ  אוהו  תונורחאה  םינשב  רכינ  ןפואב  לדג  הסכמ  ןותיעהש  םימוחתהו  םיאשונה  ןווגמ  םג 
םיכורכה םידרפנ  םייעובש  םיפסומ  רפסמ  םיילארשיה  םינומויל  םיפרוצמ  םויכ  וליאו  םייעובש , םיפסומ  םינותיעל  ויה  אל  םישישה  תונש  תליחתב  םינוש .

. דועו החפשמ , תיב , יאנפ , תוריית , טרופס , הלכלכ , תורפס , רודיב , יפסומו  םייללכ  םיפסומ  תורבוחב - 

תוצמתו רוציק 
םינותיעה היזיוולטב . םילבכהו  ץורע 2  לועפל  ולחה  זאמ  דואמ  הדדחתה  וז  המגמ  הבותכה . תונותיעב  שדחה  ןדיעה  ינייפאממ  םה  םג  תוצמתו  רוציק 

היזיוולטה ןדיע  תא  וליאו  רפסה , ןדיע  תא  ונייפיא  םילימ  לש 5000  םירמאמ  יניינעו . רצק  טסקטו  תולודג  תונומת  תולודג , תורתוכב  םויה  םינייפאתמ 
. םילימ לש 300  תובתכ  תונייפאמ 

םויה יעוריאל  תויוז  תברו  תיביסנטניא  תונשרפ 
םירושעב ץראב . הבותכה  תונותיעה  לש  םיקהבומה  םינייפאמה  דחא  איה  תירשפא , תיווז  לכמ  םיעוריאה , לש  תיביסנטניא  תונשרפב  תודקמתה 
ידומעב יזכרמ  םוקמ  ושבכ  םה  םויה  וליאו  תושדחה , ילושב  וא  םינותיעה  לש  םיימינפה  םידומעב  תונשרפה  ירמאמ  ומקומ  הנידמל  םינושארה 

הבותכה תונותיעה  ןיב  היומס  םידיקפת  תקולח  ןיעמ  ץראב  הרצונ  השעמל  יכ  םיסרוג  רומיל  לאיחיו  יפסכ  ןד  םינושארה . םידומעב  הז  ללכבו  תושדחה ,
תונשרפה ןתמ  דיקפתב  םידקמתמ  םינותיעה  וליאו  עדימה  ףוסיאו  רוקיסה  דיקפת  יולימב  רקיעב  החמתמ  תינורטקלאה  תרושקתה  רודישה . יעצמאל 

ךות שחרתהל , דיתעה  לע  תוכרעהב  קוסעל  הייטנה  תרבוג  םינותיעב  וליאו  הווהש , המו  היהש  המ  לע  חווידב  תדקמתמ  היזיוולטה  דועו : תאז  םיעוריאל .
. םיטירסת וא  םישיחרת ו/ לש  םישדח  םייאנותיע  םיסופד  חותיפ  ידכ 

תישיא הביתכ 
םיתעל תויתורפס , תומכסב  םיבתוכ  םיבר  םיאנותיע  םזילנרו . וינה ז' חורב  רתוי  תיטסיריינמו  תוחפ  השבי  ןמזה  םע  תישענ  תיטסיצילבופה  הביתכה 

. תיתונמא - תיתורפס הביתכל  תיאנותיע  הביתכ  ןיב  שוטשט  לח  םיבר  םירקמבו  תויתורפס , ודיספ 
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ינושלה דרדנטסב  הדירי 
רבעב הבשחנש  יוטיב  תרוצ  ןותיעהמ . רכינ  קלח  לש  ינושלה  דרדנטסב  הדירי  הלח  הביתכה , לש  תויתורפסה  תמגמל  הריתסב  חרכהב  אלו  ןמזב , וב 
וליאו ולשמ ,' הפש   ' ןותיעל התיה  רבעב  םהב . קר  אל  ךא  םינומוקמב , רקיעב  החיכש , ףאו  תימיטיגל  םויה  איה  הספדהל  היואר  יתלבו  הסג  תינומהל ,

םיטלובה םייונישה  םינשה . ךשמב  תוגילפמ  תורומת  הרבע  ללככ  תונותיעה  תפש  תספדומה . הפשל  תירוביד ' הפשה ה' ןיב  תולובג  שוטשט  לח  םויה 
. חאסכה ןונגס  םילא -  הביתכ  ןונגס  תוטשפתהו  הגעב , רבוג  שומיש  הכירעה , םוחתב  הדפקה  יא  זעלה , תרידח  םירושימ : העבראב  םה  הזה  םוחתב 

בחרה םעטל  הינפ 
טקלטניאלו םעטל  עולקל  הפיאשה  תא  רמולכ  הלש , תיטסילופופה  היצטניירואה  תא  דואמ  תונותיעה  הקזיח  םיארוק  םומיסקמל  עיגהל  התפיאשב 

תורחתהמ דואמ , בחר  ינוניב  דמעמ  רמולכ  םינכרצה , ליפורפמ  עבונ  רבדה  םתנובתל . תוחפו  םיארוקה  לש  תושגרלו  םירציל  רקיעב  תונפל  םיעצוממה ,
םינובה וסאמ  ןבא  : ' בתכ ץראב , תונותיעה  ירקוח  יבושחמ  העורה , קחצי  טנרטניאהו . עונלוקה  היזיוולטה , תעפשהמו  ןכרצה , בל  לע  הפירחמה 

, ןיעל - יולגהו ינגוטופה  תא  תורישיה , תוידיימה , םישוחה  תואנה  תא  תבהוא  תויראלופופה  תיראלופופ . תוברתב  הניפ  שארל  היהת  תיטסיטילא  תוברתב 
תמיש בגא  שטיקהו , תויתמרדולמה  םתוחב  דימתמ  רתוי  םויה  עובצ  ןכא  ילארשיה  ןומויה  רעצב .' האנה  תבלשמה  תקחורמה , תוננובתהה  תא  אל 
תוחיכש ושענ  ןה  םג  היצסנסל  הייטנהו  המזוגה  הימתמהו . יראזיבה  לעו  תישיא  הפישח  לע  הלילשל , - םיגירח םיעוריאו  םיחתמ  םיטקילפנוק , לע  שגד 

אלל תובורק  םיתעל  תונותיעה -  תפשמ  דרפנ  יתלב  קלחל  תונורחאה  םינשב  ויה  הפישח ' ', ' ינושאר ', ' ימלוע ', ' ידעלב  ' ומכ םישיערמ , םיראת  דואמ .
תיניינע . הקדצה 

תילארשיה תרושקתה  לש  התויחטשו  התעד  תולק  לע  תונורחאה  םינשב  תעמשנה  תפרוגה  תרוקיבל  ףתוש  ינניא  שיגדהלו : םירבדה  תא  גייסל  בושח 
חבושמהמ שי  ויפדמ '  ' לע תונווגמ . תויסולכואל  הנופ  אוהו  דיל , אבה  לכמ  עיצמה  לודג  טקרמרפוס  השעמל  איה  תונותיעה  תירגלוו . הלוכ  התויה  לעו 

םינושה . םינותיעה  ןיב  םילדבה  םג  ןבומכ  םימייק  םוגפהו . לוזה  דצל  ןדועמהו 

יאנפה תוברתל  תרבוג  תובישח 
, תישיא החוורב  םירושקה  םיאשונל  םויה  שדקומ  ימויה  ןותיעהמ  יתועמשמ  חתנ  יאנפה . םוחתב  עדימל  רבוגו  ךלוה  שוקיב  הרצי  םייחה  תמרב  היילעה 
. הלדגו תכלוה  תונותיעב  םתוחיכשש  םיאשונל  המגוד  םה  תואירבו  םילויט  םינימה , ןיב  םיסחי  בוציע , תוינק , רויד , רודיב , םייח . ןונגסבו  יאנפה  תוברתב 

יטסילטיפקה סותאה  תעפשה  םג  םייתרוסמה . יאנפה  ינועובשלו  םימלוצמה  םיניזגמל  רתויו  רתוי  תונורחאה  םינשב  המוד  תישענ  תונותיעה  השעמל ,
הבש תיטסינודה  היצטניירוא  הליבומ  תיברעמה , תונותיעה  לכ  ומכ  תילארשיה , תונותיעה  ילאיצוס . - יתרבחה חישה  לע  הליפאמו  תיטננימוד  התשענ 

. חתפמ תולאש  ןה  גישהל ' ךיא  ו' הלוע ' הז  המכ  ', ' הווש הז  המכ   ' ומכ תולאש 

טפושו רוגטק  רוגנס , רקוחכ , תונותיעה 
ימואלה ףירש ' לש ה' דיקפתה  תא  רתויו  רתוי  המצע  לע  תלטונ  איה  תרקוח .' תונותיע   ' לש הסיפת  תונורחאה  םינשב  תדדחמו  תכלוה  תונותיעה 

ומסרופו ולגתה  ןורחאה  רושעב  ופשחנש  תוטעמ  אל  תותיחש  תוישרפ  רוביצ . ישיא  ברקבו  רוביצ  תודסומב  תולוועו  םיתוויע  ףושחל  התלוכי  תא  תללכשמו 
. םיאנותיע ידיב  הנושארל 

יטילופה קחשמב  הליעפ  תפתתשמ 
תא תפשוחו  יטילופה  םלועב  עיזו  עינ  לכ  בורקמ  תרקסמ  תונותיעה  תילארשיה . תוברתה  בלבו  תונותיעב  חישהו  גישה  דקומב  אצמנ  יטילופה  סומלופה 

השמיש רבעב  תונותיעהמ . רקיעב  הנוזינ  םתוברועמו  הקושתו , טהלב  הקיטילופ  םייחו  הקיטילופ  םירבדמ  ןיידע  םילארשיה  םיטוחב .' םיכשומה  '
תודוהל םיטונ  םניא  םנמא  םיאנותיעה  תאזה . הריזב  יזכרמו  ליעפ  ףתתשמ  רדגב  איה  םויה  וליאו  תיטילופה , הריזה  לע  ףיקשמו  חוודמ  םוידמ  תונותיעה 

חוויד ילכמ  רתויל  םישענ  םה  להקה  תעד  תא  בצעל  םדיב  שיש  םוצעה  חוכה  תוכזב  לבא  תונויארה ,) דחאב  ךכ  לע  זמר  רבכ  ענרב  םוחנ   ) ךכב
טעמכ הסייגתה  איה  הבש  והינתנ , תפוקתב  רקיעב  החיכוה , רבכ  תונותיעה  יטילופה . םויה  רדס  תא  םויה  תבצעמה  איה  תונותיעה  השעמל , תונשרפו .

םיכרועהו םיאנותיעה  דבלב . תונשרפו  חוויד  ילכ  הנניא  רבכ  תונותיעה  םירבשמה , םוחתב  וליפא  םחידהלו . םיגיהנמ  ריתכהל  החוכבש  ודגנ , דחא  ףוגכ 
הגלפמו ינומלאב  ינולפ  יאקיטילופ  םיסשמו  שא  םיבלמ  תנשב 1999 ,) ץראה ' רוא ב' ירוא  תשרפ  לשמל ,  ) םייטילופ םירבשמ  םעפל  םעפמ  םימזוי 

התמצועל תויארה  תחא  איה  רוביצב  תוצובק  ידי  לעו  םיאקיטילופה  ידי  לע  רתויו  רתוי  תונורחאה  םינשב  תפקתומ  תרושקתהש  הדבועה  התרצב .
. יטילופה תוחוכה  קחשמב  הלדגו  תכלוהה 

 
לש רקבמהו  להקה  ןקחשה , יאמבה , קיפמה , איה  םידיקפת : המכב  תחא  הנועבו  תעב  שמשל  הלוכי  איהש  םושמ  םג  הל , בר  תונותיעה  לש  החוכ 

קזחמו הלודג  תושימג  הל  הנקמ  םידיקפתה  יוביר  םיירוביצה .' םיטפשמ  רוגטקהו ב' רוגנסה  םשאנה , טפושה , איהש  םשכ  ריעב ,' הבוט  יכה  הגצהה  '
התוביצי . תאו  התעפשה  חוכ  תא 

תעד רקס  אוה  ירוביצה , םויה  רדס  תא  תבצעמו  הקיטילופה  לע  העיפשמ  תילארשיה  תונותיעה  םתרזעב  רשא  ילארשיה , ףונב  םישדחה  םילכה  דחא 
השעמכ הנורחאל  םימסרפתמ  להק  תעד  ירקס  םינומשה . תונש  תישארב  הצרא  אבויו  תירבה  תוצראב  היצזירלופופ  רבעש  יגולויצוס  ילכ  להקה - 

רקסה השענ  הנורחאב  םינותיעה . םימזוי  ללכ  ךרדבש  רקס , תועצמאב  חוליפ ' הכוז ל' הניאש  תקולחמב  היונש  תיתרבח  היגוס  טעמכ  ןיאו  הרגש ,
רקוחש המל  םרת  רקסה  םינתשמה . דדמ  רחא  םיבקועו  םירמהמ  לוכה  ובש  ימואל  טרופס  ןיעמ  תילארשיה , הקיטילופב  רתויב  בושחה  רטמורבה 
םיחתופ  " םיתיעל ראווצ ," לא  ראווצ   " םיתיעל םיקנזמ ,"  " וא םיצר "  " םידמעומה ': ' םיסוס ץורמ  לש  הריוואהו  היגולונימרטה   ' הנכמ ןמיו  יבג  תרושקתה 

לודגה לקרואה   ' תוחידבב תונותיעב  להקה  תעד  רקס  תא  הניכש  ימ  היה  רבכ  ץורמב .' םילשוכ  וא  הרטמה " וק  םיברקתמ ל" הפונת ," םירבוצ  ", " םיחוור
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םתוא םיבצעמ  םג  אלא  חור  יכלה  םיפקשמ  קר  םניא  תונותיעה  תמזויש  םירקסה  תינרדומה .' האובנה   ' הקיטסיטטסה תאו  םיעשתה ,' תונש  לש 
תעד ירקסב  תובשחתהו  בשק  ךותמ  םהיכלהמ  תא  לכלכל  ולחה  םיגיהנמה  םגש  דע  םיבושח  הכ  ושענ  םה  המצע .' תא  המישגמה  האובנ   ' תניחבב
אלו הדיעווב  אל  לבקתת  דוכילב  הערכההש  והינתנ  ןימינב  עיצה  דוכילה ב-1998  תדיעו  סוניכל  ךומסש  ךכ  ידיל  םירבדה  ועיגה  תונותיעה . לש  להקה 
יוארה דמעומה  תא  רוחבל  היגיהנמו  הידסיימ  תעברא  וססיה  אל  זכרמה ,' תגלפמ   ' הדסונ רשאכ  תוריחב 1999 , תארקל  םירקסב . אלא  זירמיירפב ,

. יעבטו שקבתמ  השעמ  ךכב  ואר  םיברו  להק , תעד  רקס  תועצמאב  הלשממה  תושארל 

ירודיב ןורטאיתכ  םייחה 
רדבלו הרק  המ  תוחפ  חוודל  הייטנב  םג  אלא  יטילופה  דסומה  יפלכ  תבקונ  תויתרוקיבב  קר  אל  ןייטצמ  תילארשיה  תונותיעה  לש  יטילופה  רוקיסה 

לע שגד  ןתמ  ךות  טקרמרפוסב , םירצומכ  םימלענו  םיצצה  םירוביג , - יטנאו םירוביג  תועצמאב  תואיצמה  תא  ראתל  הטונ  תונותיעה  רופיס . תועצמאב 
. תיתרושקתה תושחרתהה  בל  דימתמ , רתוי  השעמלו  ןיידע , איה  תיתושדחה  הילאוטקאה  יתמרדהו . יטרקנוקה  רופיסה ,) ירוחאמ  םדאה   ) ילנוסרפה

דוגינב םלוא  הנורחאה . השדחה  תא  אמצב  םיתוש  לוכהו  תילארשיה , הרבחה  לש  תכשמתמה  המרדב  האבה  הדוזיפא ' הקיקשב ל' םיכחמ  לוכה 
הנבנ הז  חוויד  יכו  וילע , חווידה  אלא  ומצע , עוריאה  וניא  דחאכ -  תינורטקלאהו  הבותכה  תונותיעב  יתושדחה -  רצומה  , ' רדלא תינור  ירבדכ  םויה , רבעל ,
, עושעש לש  הרוצל  הז  ןבומב  תושענ  תושדחה  שדחמ .' ורופיסו  ותכירע  היציזופמוקה - " בלש  ו" רמוחה -  תריחב  היצקלסה - " בלש  : " םיבלש ינשב 

. םלועל תמייתסמ  הניאש  םיכשמהב , הלבונלט ' וא ל' ןורטאיתל ,

יתעדי רפסל  ימצע  לע  קר 
ןכו "ל , וחב ושחרתהש  םיעוריאמ  ץראב  ושחרתהש  םיעוריא  רוקיס  לש  הפדעהב  אטבתמ  רבדהו  דואמ  תירטנצונתא  ןיידע  איה  תילארשיה  תונותיעה 

היצטניירואהמ תעבונ  לארשי  לש  תיתוברתהו  תיפרגואיגה  הירפירפהמ  תומלעתה  הירפירפה . ירוזאמ  השענהמ  זכרמה  רוזאב  השענה  לע  חוויד 
זכרמב תרושקת  ינוגראו  םיבתכ  לש  םזוכירמו  ףוחה , ירעב  תילארשיה  הייסולכואה  תופפוטצהמ  הצופנה , תינוליחה  תירבעה  תונותיעה  לש  תיפאיה 

. תולודגה םירעבו  ץראה 

תירזגמה תונותיעה  תוקזחתה 
םינועובש - וד םינועובש , םינומוי , תיסורב -  םיבר  םימוסרפב  תילארשיה  תונותיעה  הרשעתה  ולחהש ב-1989  תוצעומה  תירבמ  היילעה  ילג  תובקעב 

. לארשי תנידמב  תיתוברתה  היצזינוטנקה '  ' ךילהת תא  תקזחמ  וז  העפותו  תירבעב  אלש  ימוי  ןותיע  אורקל  םיפידעמ  םילועה  בור  השעמל , םינוחריו .

ביבחתהו יאנפה  יניזגמ  תכפהמ 
םינומויה רפסמ  תומצמטצהל  דוגינב  ךא  ץראב . םימסרפתמה  םיירלופופה  תעה  יבתכו  םיניזגמה  לע  םג  החספ  אל  הבותכה  תונותיעה  תכפהמ 

, תורחואמה םיעשתה  תונשב  רקיעבו  םיעבשה  תונשב  לחהו  רוזיב , לש  ךילהת  לח  תעה  יבתכו  םיניזגמה  םוחתב  אקווד  תויזוכיר , לש  העפות  הרציש 
, עדמ רויד ,  ) תוחמתהה יגוס  דועו ,) ההובג  הלכשהל  תודסומ  םייתכלממ , םיפוג  םייטרפ , םיפוג   ) רואל םיאיצומה  םרפסמב . תיתועמשמ  היילע  הלח 

העפוהה תוירוזחמו  םיטושפ ,) םיטלפמפל  דעו  חבושמ  ומורכ  ריינמ   ) בוציעהו הביתכה  תמר  דועו ,) תואירב  לוהינ , הנפוא , ךוניח , לושיב , בכר , תוריית ,
. םיארוקה תייסולכוא  םג  ךכו  לדגו  ךלוה  קר  עפשה  ךא  והנשמל , דחא  תע  בתכמ  םינתשמ  הלא  לכ  וכו - )' ישדוח  יעובש , )

תיתרוסמה תונותיעה  תא  תלסחמ  טנרטניאה  תכפהמ 
םיפילחמ םינושה  םימורופהו  תושדחה  ירתא  םיגולבה , תיטנרטניא . תונותיעל  תספדומ  תונותיעמ  ריהמ  רבעמ  לש  המגמ  תרכינ  תונורחאה  םינשב 

לכב ריינה  ינותיע  תומלעיהל  קוחר ) המכ  דע  ךיראהל  השק   ) קוחר רתויה  דיתעב  איבהל  יופצ  הז  ךילהת  תיתרוסמה . תונותיעה  תא  לדגו  ךלוה  בצקב 
. תילטיגיד תונותיעל  רבעמהמ  לכה  ינפלו  לכ  םדוק  םיעבונ  בירעמ '  ' לש תודרשיהה  קבאמו  הפוצה "  " ןותיע תריגס  השעמל  םלועה .

תימואלה היגולותימה  רוערע 
חקל ילעב  םיירקש , וא  הצחמל  םייתימא  םייתימא , םייתמרד  ךרד  ירופיס  ןיעמ  םה  אלא  תוחכומ , תודבוע  לש  תכסמ  חרכהב  םניא  םיירוטסיה  םיסותימ 

התוגהנתה . תאו  תירסומה  התסיפת  תא  תקמנמו  התוהז  תא  תשרפמ  הליהק  םתועצמאבש  םירופיס  יכרע ;

יגוה ןוזח , ישנא  ידיב  הבצועש  תירוטסיה  היגולותימ  לש  רישע  רגאמ  תועצמאב  ראשה  ןיב  התוהז  תא  התנב  תורחא , תוימואל  תועונת  ומכ  תונויצה ,
תודסומב םינוירוטסיה  תמייק , ןרקבו  תידוהיה  תונכוסב  הרבסהה  תוקלחמ  ישנא  םיאנותיע , ךוניח , ישנא  תינויצה , העונתה  לש  םירחא  םיליעפו  תועד 

לש הקבאמ  תונשב  ובצוע  םתצקמו  תידוהיה  היגולותימה  ירגאממ  ובאשנ  םיימואלה  םיסותימהמ  תצקמ  תיל . " הצה תרוסמה  יבצעמו  ההובג , הלכשהל 
לארשי . ץראב  תינידמ  תואמצעלו  תימואל  הרכהל  תינויצה  העונתה 

ךילהת ןאכ  לעפ  השעמל , תינויצה . היגולותימב  םייונישב  וול  תינוליחה  תילארשיה  הרבחה  לש  היכרעבו  התוהזב  םייונישו  םיעוזעזש  אופא  הרקמ  הז  ןיא 
ךלה תוחתפתהל  ומרת  תינויצה  היפרגוירוטסיהב  םייונישו  השדח , היפרגוירוטסיה  תריציל  ומרת  לארשיב  תויטילופה  תורומתה  רזוח : ןוזיה  לש  יטקלאיד 

הירוטסיהב .  דומילה  ירפסל  םג  ולחליחש  השדח  תיטילופ  היגולואידיאו  שדח  חור 

רתוי תומכחותמ  תוטישו  םהימדוקמ  רתוי  חתופמ  יתרוקיב  שוח  ילעב  הרבח , ירקוחו  םינוירוטסיה  לש  שדח  רוד  ססבתהל  לחה  םינומשה , תונשמ  לחה 
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', ביטרנ  ' ומכ םישדח  םיגשומ  רתוי . יטוימסו  יטסיווגנילויצוס  יגולופורתנא , ןווג  לביקו  הגרדהב  הנתשה  תונויצה  תודלות  לע  חישה  תמאה . תפישח  לש 
תוכזב תואיצמה . עקרקל  ינויצה  לעפמה  לש  יומידה  תא  דירוהל  ולחהו  רקחמב  םיחיכש  ושענ  תוברת ' רוציי  ו' הלילע ' ', ' הלומעת ', ' םירוביג ', ' סותא '

תוחפ . יביאנו  רבעבמ  םיעבצו  םינפ  בר  הגרדהב  השענ  הנידמה  תמקהו  תינויצה  הכפהמה  תודלות  רופיס  שדחה , רקחמה 

םירקוחכ םתונמיהמו  םייעוצקמה  םהירושיכ  םתוא , החנמה  תיעדמה  הדותמל  עגונה  לכב  םישדחה  הרבחהו  תונויצה  ירקוח  ןיב  םילדבה  םימייק 
דצל םישדח .) םיגולויצוסו  םישדח  םינוירוטסיה   ) תחא הלילכמ  הרדגה  תחת  וגלטוק  םה  ידכב  אלו  םהיניב , ףתושמה  ןמ  הברה  שי  תאז  לכבו  םינשרפו .
לש הסחיו  תימוקמה , הייסולכואל  םידוהיה  םירגהמה  לש  םסחי  "ל , הצ לש  המיחלה  תוברת  ומכ  הפרש , קבא  ינועטו  םישיגר  םיאשונב  תעגל  תונוכנה 

תוהזל רשפא  תילארשיה , המכסהה  לש  הבל  בלב  ויהש  םיסותימ  ץפנל  םיתעל , תעשורמ ' ה' הוואתה , םג  ילואו  ץמואה , דצבו  האושל , הגהנהה 
םיטלוב . םינייפאמ  ינש  דוע  השדחה  הלוכסאב 

. תינויצה הגהנהה  יפלכ  רקיעבו  ינויצה  לעפמה  יפלכ  תיווסומה  וא  היולגה ו/ היתפיטנאה  וא  ו/ תיטילופהו ) תירסומה   ) תויתרוקיבה אוה  ןושארה  ןייפאמה 
תאזה השיגה  ילילש . רואב  םרקחמ  אשומ  תא  המזגהב , םיתעל  רייצל , םיטונו  תונויצה ' יאטח   ' תא ףושחל  ץמאמל  םיפתוש  וז  הלוכסאמ  םירקוחה  בור 

תגעול . ףאו  הנגמ  העיקומ , ןושלב  שומיש  תועצמאב  ללכ  ךרדבו  ןלקשמ , חופינבו  תויודעה  לש  תויביטקלסב  םיתעל  רקחמה , יאשונ  תריחבב  תפקתשמ 

ופלחוה הדירי ' ו' היילע ' : ' ץראב תירוטסיהה  הביתכב  זא  דע  םילבוקמ  ויהש  םינועט  םיחנומל  םיפילחתב  עדומב  שמתשהל  לחה  םירקוח  לש  שדח  רוד 
ייברע ', ' "ל הצ ילייח  ו' "ל ' הצ תוחוכ  ב' ונילייח ' ו' וניתוחוכ ' ', ' תמחלמ 1948 ב' תואמצעה ' תמחלמ  ו' רורחשה ' תמחלמ  ', ' ץוח תריגה  ו' םינפ ' תריגה  ב'

' םיערופ ו' תוערפ ' ', ' תויפונכ ', ' חומ תפיטשו  הלומעת  ב' הרבסהו ' ךוניח  ', ' תועקרק תיינק  ב' תועקרק ' תלואג  ', ' לארשי יחרזא  םיניתשלפ  ב' לארשי '
ןוירוטסיהה לש  ותרדגהכו  תירקחמ , קר  אלו  תיטילופ  םג  ןבומכ  התיה  היגולונימרטה  יונישל  הביסה  םימחול .' תודיחי  ו' תויאבצ ' - הרפ תויונגראתה  ב'

ינויצ .' - ילארשיה חישה  ןמ  תוקתנתהו  האחמ  לש  השעמ  , ' ןוא - רב יכדרמ 

, הלשמ היגולונימרטב  שומישב  םג  אלא  תינויצה , היגולונימרטה  יופינב  קר  אל  תרכינ  םייתרוקיבה  םיגולויצוסהו  םישדחה  םינוירוטסיהה  תלוכסא 
סמרבה ןגרוי  הבב , ימוה  הדירד , קא  ז' וקופ , לשימ  דיעס , דראודא  ומכ  םייתרוקיב , הרבח  ירקוחו  םינוירוטסיה  לש  םהיבתכמ  הרקיעב  הבאשנש 

םיחיכש הכ  ושענ  הרזה ' ו' טקיבוא ' ', ' טקיבוס ', ' ןנוכמ ', ' תואיצמ תיינבה  ', ' םזילאינולוק ', ' חיש ', ' רחא ', ' ביטרנ ', ' הינומגה  ' ומכ םיגשומ  ןייטשרלו . לאונמעו 
ןכותב קימעמ  ןויע  ינפל  דוע  םהב  םישמתשמ  םהש  םיחונימה  יפ  לע  םיבתוכה  לש  םתדמע  תא  תוהזל  תובורק  םיתעל  ןתינש  דע  םהירמאמב ,

םהירמאמ .

תיטילופו תיביטקובורפ  רתוי  תצק  רוביצב  םיבחר  םיגוח  יניעבו  דחוימב , הלודג  אל  הצובק  םדועו  ויה  םייתרוקיבה  םיגולויצוסהו  םישדחה  םינוירוטסיהה 
המגמ םיגציימ  םה  לבא  הנידמהו . בושייה  תודלותב  םיקסועו  וקסעש  םלועבו  ץראב  םינוירוטסיה  לש  הבחרה  הצובקהמ  הזיגרמ '  ' רתוי תצקו  התשיגב 

, םייעדמו םיינויע  םירפסבו  תע  יבתכב  הגרדהב . הנתשמו  תכלוה  רבעה  תנומתו  הלאמש  זכרמהמ  הענ  הלוכ  תיפרגוירוטסיהה  הלאקסה  הבש 
םע דחא  הנקב  םילוע  םניאש  םיעיתפמו  םישדח  םירואית  ןורחאה  רושעב  רבטצהל  ולחה  תירלופופהו  תיעוצקמה  תונותיעב  תרוקיבו  הריקס  ירמאמבו 

םיווש םישדחה  םירקחמה  לכ  אל  טלחומה .' בוטה   ' םע תונויצה  לש  היוהיז  םע  אלש  יאדו  הילע , התנבנ  תינויצה  תוברתהש  תירוטסיהה  הסיפתה 
תצקמ ןכ , לע  רתי  הקצומ . תיתדבוע  עקרק  לע  תכמסנ  תינומלא  תרקוח  וא  ינולפ  רקוח  םיעימשמש  השדחה  הנעטה  דימת  אלו  םתונימאבו , םתוכיאב 

לקשמ סוחייב  תרחא , הפוקת  לע  תחא  הפוקת  לש  םיגשומ  תכרעמ  תלחהב  תינלאמש ,) - תיטילופ בורל   ) הטומ תונשרפב  המזגהב , םיקול  םירקחמהמ 
רשקהה תנבה  - יאבו היצרופורפמ , םירבד  תאצוהב  ירוטסיהה , עוריאה  תונשרפב  םינוכנ  אל  םישגד  תבצהב  םיימשר , םילקוטורפו  תובותכתל  רתי 
םיעוריאה אושנ  קר  אלו  םימד ) תוכיפש  לש  םזויכ  בורל   ) יביטקא םרוג  יניתשלפה  דצה  תויהמ  תומלעתהב  רקחמה , אשומ  לש  יגולוכיספהו  יתוברתה 

תודבוע . לש  ןווכמ  ףוליסב  ףא  םיתעלו  םיירוטסיהה ,

לש ויחותינו  ויאצממ  לע  סומלופ  תחא  אל  ץרופ  םירקוחה  ברקב  םישדחה . םיאצממל  סחיב  םיעד  תומימת  ןיא  םינוירוטסיההו  םיגולויצוסה  תליהקב 
תונויצה לש  הירוטסיהה  תנומת  םויה , תקולחמ : ןיא  דחא  רבד  לע  םלוא  תוידדה . תומשאהלו  םימרוצ  םינוטל  םיבר  םירקמב  שלוגה  רחא , וא  הז  רקוח 

רבעבמ . תידממ  - דח תוחפו  תבכרומ  רתוי  לארשי  תנידמו 

תוילעה ישנאל  אקווד  תכייש  הניא  תירבעה  תימואלה  תוברתה  לש  הנוניכ  לע  םינושארה  תוכזש  םישדחה  םימוסרפה  ןמ  םידמול  םיניינעתמה  םיארוקה 
תויטילופ תוביס  ללגב  קחדוה  ףאו  ענצוה  םלעופש  הנושארה  היילעה  ישנאל  אקווד  אלא  תונויצה , לש  םידסיימה  - תובאל ובשחנש  ימ  תישילשהו , היינשה 

םזילאינולוק לש  קהבומ  םגד  םנמא  היה  אל  לארשי  ץראב  תובשייתהה  לעפמ  היפל  רשא  תכלה  תקיחרמ  הזתל  הנושארל  ופשחנ  םיארוקה  תורחאו .
םיימוקמה לושינ  תבשונ , יתלבו  תיארפכ  ץראה  יומיד  תמצעה  ראשה  ןיב  תורחא , תונידמב  םזילאינולוקל  םיינייפואה  םיסופד  המכ  וב  וללכנ  ךא  יברעמ ,

, הנידמה תא  התנב  םנמא  תירוטסיהה  "י  אפמש הנעטה  םע  ושגפנ  םיארוקה  םוקמה . ינבמ  םידרפומ  םייחו  םידיליה , לש  הלוז  הדובע  לוצינ  םתמדאמ ,
לגדה יכ  וארק  דועו  תיביטלופינמ . םג  תחא  אלו  המוטא , תינחוכ , תירנויצקטורפ , הקני : ונממש  םזיבשלובה  חורב  תינסרוד , הגלפמ  התיה  םג  איה  ךא 

ויח אל  םגו  תיפותישה  האידיאב  שממ  ונימאה  אל  העונתה  יגיהנמ  בורו  ןיע , תיארמ  לש  לגד  הבר  הדימב  היה  םילעופה  תעונת  הפנפינש  יטסילאיצוסה 
תיתרבח הילפאו  ידמעמ  דובירש  רבתסה  ןכ : לע  רתי  ורקיעב . ךרפומכ  רבתסה  םירבגל  תובוחו  תויוכז  תוושכ  תוירבעה  תוצולחה  לש  יומידה  םג  היפל .

זובה לע  םילארשיה  וארק  הנושארל  תינומהה . היילעה  לג  ינפל  דוע  ץראב  תינויצה  תובשייתהה  תישארב  רבכ  וררש  חרזמה ) תודע  לש  רקיעב  )
םידוהיה םירכיאה  לש  הלפמהו  ליפשמה  םסחי  לעו  המוחל , ץוחמ  האמה  תישארב  ומקוהש  תוידוהיה  תונוכשב  םידרפסל  םיזנכשאה  ושחרש 

הנושארה . היילעה  תובשומב  םינמיתה  םהיחאל  הפוריאמ 

אוה םיבותכב ) תוחפל   ) הנושארל םיטעמ . אל  םישדח  םירפסבו  םירמאמב  םעוה  ינויצה , לעפמה  לש  באה  - גיהנמה ןוירוג , ןב  לש  יתמזירכה  ורהוז  וליפא 
הנעטל םילארשיה  ופשחנ  הנושארל  םליפשהלו . הגלפמל  ויתימעב  םוקנל  םלועה , תומואל  רקשל  ססיה  אלש  ןשקעו  ץירע  יאקיטילופכ  םג  גצוה 

םייסל זפ  תויונמדזה  וצימחה  ילוא  ריאמ , הדלוגו  ןייד  השמ  ןוירוג , ןב  ומכ  םיגיהנמו  םיברעה , לש  תידעלבה  םתלחנ  חרכהב  התיה  אל  םולש  תונברסש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יברע . - ילארשיה םימדה  ךוסכס  תא 

יומידל דוגינב  יכ  ודמל  םיליכשמה  םיארוקה  םישדחה . םירקחמב  ומסרופש  תועיתפמו  תושדח  תודבועב  אוה  םג  ראוה  הלפעההו  היילעה  לעפמ 
, םהירחא ועיגהש  םיבר  םילוע  יכ  ודמל  דועו  ץראהמ . ודריו  ורבשנ  הכפהמה - ' תובא   - ' היינשה היילעה  ילוע  תיברמ  םתודליב , ול  ופשחנש  יגולותימה 

"ל . וחב היילעה  יחילש  לש  היצלופינמו  לודיש  ךות  םיתעלו  הרירב  תילב  אלא  םירוהט  םייגולואידיא  םיעינממ  חרכהב  הצרא  ועיגה  אל  םינוש , היילע  ילגב 

אקווד תחא  אל  וטנ  םינוערפה  לש  תינרדומ  הרודהמכ  וספתנש  ימ  יכ  רווחתמו  ךלוה  םירקחמה  ןמ  רערוע . יטירבה  רוטדנמה  לש  לבוקמה  יומידה  םג 
םיידוהיה תרתחמה  ינוגרא  היפל  רשא  תיסיסבה , הסיפתה  ימואלה . תיבה  תמקהב  עדומבו , יולגב  דימת  אל  םנמא  תובר , ועייסו  ידוהיה  בושייה  תבוטל 

תא וסיאמהש  ןה  םיברעה  לש  רורטה  תולועפ  אקוודש  העיתפמה  הנעטה  התלעוה  הנושארל  קפסב . איה  ףא  הדמעוה  םיטירבה , שוריגל  ואיבהש  םה 
תעקושה . הירפמיאה  לע  טדנמה 

לומ םיטעמ  סותימ ה' תוחפ . אימחמ  שדח , ירוטסיה  רואב  הנושארל  איה  ףא  הדמעוה  תימואלה , היגולותימה  ברמ  תא  הקפיסש  תואמצעה , תמחלמ 
ןיב קשנו ) םילייח   ) יתומכ תוחוכ  ןויווש  היה  תואמצעה  תמחלמ  תליחתב  םהיפלש  םישדח , םינותנ  וגצוה  רשאכ  הנוש  תצק  היצרופורפב  דמעוה  םיבר '

יללכה תוחוכה  סחי  תא  ןבומכ  רתוס  הז  ןיא  םיילארשיה . תוחוכל  ימוקמ  ןורתי  היה  המחלמה  לש  םירחואמה  היבלשבו  ילארשיה , דצל  יברעה  דצה 
ריקל . בגה  םע  לעופה  טועימ  םהש  םידוהיה  תשוחת  תא  אל  םגו  םיברעה  דצל  רוריבב  הטנש 

בושחל לבוקמ  היהש  יפכ  םינויצה , תמיאמ  םהירעו  םהירפכמ  וסנ  םיניתשלפה  םיטילפה  בור  אל  וליפא  ילואו  לכ  אל  יכ  םירקחמהמ  םיארוקה  ודמל  דוע 
ופתתשה אלש  םייניתשלפ  םירפכ  לש  םהיבשות  םללכבו  תונכשה , ברע  תונידמל  ןגרואמ  רפסנרטבו  עורזה  חוכב  ושרוג  םתצקמ  תוחפלו  תוכורא , םינש 

הריווא חטשב  םימחולה  תוחוכה  ברקבו  אבצהו  ןוטלשה  תרמצב  הרצונש  ןכתיי  לבא  בא , - תינכות לש  האצות  היה  אל  םנמא  שוריגה  המחלמב . לעופב 
לע םישדחה  םירקחמהמ  ודמל  םג  םילארשיה  תיניתשלפה . הייסולכואה  לש  לודג  קלחמ  רטפיהל  ידכ  המחלמה  לש  םוטנמומה  לוצינ  תא  הדדועש 

, םיצוביקה ינב  רקיעב  תוקיתווה , תוחפשמה  ילפונ  תא  טילבה  אוה  ןווכתמב . אלש  םנמא  יביטקלס , היה  ברקב  םילפונה  ןורכיזש  תואמצעה , תמחלמ 
םישדחה . םילועה  לש  בושחה  םקלח  תא  םילעה  ףאו  עינצהו  החצנהה  ילכל  םיעצמאו  תושיגנ  ילעב  ויהש 

יפכ קשנה , רהוט  לע  דימת  רמש  אל  ויתומחלמבו  שפנ  הפי  דימת  היה  אל  ילארשיה  לייחהש  אורקל  וממוקתה  םימעפלו  ועזעדזה  ומהדנ , םיבר  םיארוק 
לש תלטובמ  אל  הרושמ  קלח  אלא  לארשי , תוכרעמב  םיגירח  םירקמ  ויה  אל  םסאק  רפכו  ןיסאי  ריד  תושרפש  םיארוקל  וליג  תושדח  תודועת  ובשחש .

םירצמ םייובשבו  םישימחה  תונשב  םיננתסמב  תואמצעה , תמחלמב  וענכנש  םיניתשלפב  םילארשי : םילייח  ועציבש  חצר  וליפאו  תוללעתה  ישעמ 
ימ תא  םיהדהל  ידכ  םייד  םיירזכא  ךא  םיגירח , ויה  וללה  םירקמה  שיגדהלו : גייסל  בושח  תונחלסב . ילארשיה  דסממה  לביק  םתצקמ  תאו  שדק , עצבמב 

בבר . אלל  איה  ותוירסומש  אבצ  אוה  "ל  הצש רבסש 

לעו הזל ' הז  םיברע  לארשי  לכ   ' חורב םילועל  הריבסמ  םינפ  תלבקכ  אשונב  תקסועש  תירקחמה  תורפסב  ראותמ  וניא  רבכ  תינומהה  היילעל  סחיה  םג 
דחוימב היצקלס , לש  תוינידמ  ץראב  תוגיהנמה  החתיפ  תונויצה  תישארב  רבכש  םיארמ  םישדח  םירקחמ  תולעל .) יאכז  ידוהי  לכ  ' ) תובשה קוח   ' חור יפ 
ועיגהש האושה  ילוצינל  סחיה  דועו , תאז  תונעזג . וליפאו  תואשנתה  לש  תודוסי  טעמ  אל  ויה  הלא  תוצראמ  םילועל  םסחיבו  םאלסאה , תוצרא  ידוהי  יפלכ 

לע סותימב  רקיעב  םרוקמש  חבטל ,)' לבומ  ןאצכ  ', ' םדא קבא  ', ' בר ברע   )' תומודק תועדבו  תואשנתהב  תושיגר , רסוחב  עוגנ  היה  םירוסיי  עסמב  הצרא 
, בושייה תפוקתב  החפוטש  לילעב , תיחטשה  תיתולג , יטנאה  דוסיה  תשיפת  יכ  וחיכוה  םיבר  םירקחמ  יתולגה .' ידוהיה   ' לע שדחה ' ידוהיה   ' לש ותונוילע 

לש דבוכמו ' יאוריה  תוומ   ' ןיב הבילעמה , ינפ  לכ  לעו  תיתוכאלמ , םיתעלה  הנחבהלו  היתונברוקו , האושה  וספתנ  ןהבש  תוירגלוולו  תויחטשל  המרת 
הדמשהה . תונחמ  יריסא  לש  הזבמ ' תוומ   ' ןיבל תואטיגה  ידרומו  םינזיטרפה 

םילבחמה תא  עיתרהל  ןוצרה  ללגב  אל ) ללכב  ילואו   ) קר אל  וכרענ  םישימחה  תונשב  לומגתה  תולועפ  יכ  הנושארל  ודמל  םג  םילארשיה  םיארוקה 
ץרא לכ  לע  טלתשהל  רומאל : "ח , שת תמחלמב  המלשוה  אלש  הכאלמה  תא  םייסל  ןייד  השמו  ןוירוג  ןב  לש  םנוצר  ללגב  םג  אלא  רורט , תולועפ  ועציבש 

םיבר יכ  וליג  םג  םישדחה  םימוסרפה  ןורבח . רהו  םילשורי  הזע , תעוצר  ןוגכ  הנממ , םיבחרנ  םיעטק  שובכל  תוחפה  לכל  וא  ןדריה , ןמ  הברעמ  לארשי 
ושקיבש םימימת  םיטילפ  אלא  םיננתסמ ,' ו' םיטסירורט ) ' ) םינויאדפ  ' ללכ ויה  אל  םישימחה  תונשב  לארשי  לש  לובגה  תורמשמ  ידיב  ולסוחש  הלאמ 

לש ירסומה  סיסבה  וליפא  חוצרל . אקווד  ואלו  דודשל  ושקיבש  םיבנג  ןכו  םהיבורק , תא  שוגפל  וא  המחלמב  ושטנש  שוכרה  לרוגב  הלע  המ  קודבל 
, רמולכ הנושארה , הרירבה ' תמחלמ   ' התיה אל  ןונבל  תמחלמש  תיפרגוירוטסיהה  הנעטה  הנושארל  התלעוה  רשאכ  והשמ  רערוע  לארשי  תומחלמ 

רתיה ןיב  ינלוג , יטומ  ןוירוטסיהה  ןעטש  יפכ  היה , שדק  עצבמ  םיפורצ . םייתנגה  םילוקיש  קר  אלו  םייטילופ  םילוקיש  םג  הירוחאמ  שיש  המוזי  המחלמ 
םיפתושמ . םייטילופ  םיסרטניא  עקר  לע  לארשיו  הינטירב  תפרצ , יגיהנמ  ןיב  םקרנש  ידוס  ןיפילח  םכסה  לש  הדלות  רקיעב ) ילואו  )

' ףלד  ' םעפל םעפמ  קר  רוביצה . לש  ויניעמו  וינזואמ  קחרה  הימדקאב , ובורב  דקוממ  תינויצה  היפרגוירוטסיהה  ביבס  סומלופה  היה  םינומשה  תונש  דע 
תולגל תונותיעה  הלחה  םיעשתה  תונשב  תמצמוצמ . םיארוק  תייסולכואב  ןיינע  ררועו  תושדחה  ילושב  דמע  אוה  זא  םגו  רחא , וא  הזכ  אצממ  תונותיעל 

םיפסומב תובתכב  הקיטסיצילבופה , ירוטב  םג  אלא  תויתורפסה  תויזנצרה  ירודמב  קר  אל  םהילא  סחייתהלו  םישדחה ' םינוירוטסיהה   ' תעפותב ןיינע 
ללכשל לחהש  ץראה ,'  ' היה הזה  יונישה  תא  ליבוהש  ןותיעה  תוגההו . הקיטילופה  הימדקאהמ , תויזכרמ  תויומד  קלח  ולטנ  םהבש  םיארוקה , יבתכמבו 

תוחתפתהבו םיינויצה  םיסותימה  ץופינב  ןותיעה  הליגש  ןיינעה  תיתכרעמ . תוינידמכ  ולש  תירוטסיה ) - ויצוסה רקיעבו   ) תימדקאה היצטניירואה  תא  חתפלו 
םות ןוליא , סומע  תבט , יתבש   ) ירוטסיה רקחמב  םיריכבה  ויבתכמ  המכ  לש  םקוסיעב  ויארוק , לש  ליכשמה  ליפורפב  ורוקמ  השדחה  היפרגוירוטסיהה 

לש םהירקחמב  דבוכה  זכרמ  תרבעה  וב . המצעתהש  תינוי  - תילרבילה תיטילופה  היצטניירואבו  םירחאו ) ןמלמ  יסוי  יתשנבנב , ןורימ  ןורבע , זעוב  בגש ,
חתפתהש יטילופה  חישב  ןותיעה  לש  יכרעה  וקה  תא  תריש  םיברעה ' תונוסא  ל' םידוהיה ' תונוסא  מ' "ח , שת תמחלמב  וקסעש  םישדחה  םינוירוטסיהה 

םיטילפה תייעבל  ןורוויעה  לעו  ידוהיה  בושייה  לש  תירוטסיהה  הגהנהה  לש  םולשה  תוצמחה  לע  םישדח ' םינוירוטסיה   ' המכ ועימשהש  הנעטה  וב .
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, םירחאה םילודגה  תונותיעה  םג  וק  ורשיי  ץראה  ירחא  ןותיעב . םולשה  ימכסהב  ילאוטקא  - יטילופה ןוידב  הבלתשה  תונוסא -  ונילע  טימהש  םיניתשלפה 
תיטילופ . היטהו  תויתרוקיב  לש  הדימ  התואב  אלש  ףא 

. תינויע אל  ףאו  תירקחמ  תורפס  ארוק  וניא  רוביצה  בור  ינרתח . יפוא  ילעב  םירקחמל  רקיעב  םירקחמל , בחרנ  ירוביצ  דה  הנתנ  הלוכ  תונותיעה 
וארק לשמל  סירומ  ינב  לש  וירפס  תא  תוטהול .' תושדח  ויה ל' םה  התוכזבו  תימדקא  הניאש  ןושלב  םיארוקל  םיאצממה  ירקיע  תא  האיבה  תרושקתה 

תרבודמו תרכומ  תומד  השענ  אוה  תירלופופה , תונותיעב  םירמאמ  תורשעב  ועיפוהש  ויאצממל , תויוסחייתהה  ללגב  ךא  אל , ותו  םיארוק  יפלא  רפסמ 
ביבס חוכיווב  הקסע  איה  םיירוטסיהה  םיאצממב  תרושקתה  הקסעשמ  רתוי  השעמל , בחר . רוביצל  תועודי  ושענ  ולש  תויסיסבה  תוזתה  םגו 

אלש םושמו  הזכ  טופישל  םישורדה  םילכה  תא  ורסחש  םושמ  ימדקאה , סומלופב  תססובמ  הדמע  שבגל  ולכי  אל  ללכ  םיארוקה  בור  םהיתוכלשה .
חוכיווה אלא  רקיעה  ויה  םיאצממה  אל  םיארוקה , לש  םתניחבמ  םג  השעמלו  תונותיעה , לש  התניחבמ  ךא  םהיתורוקמלו . םמצע  םירפסל  ופשחנ 

תעפוה ביבס  חתפתהש  יתרושקתה  ןוידב  דחוימב  תטלוב  םירקחמה  לש  תיתרושקתה  המצעהה  תעפות  רומאכ , םביבס . חתפתהש  יטילופה 
םישדחה . םינוירוטסיהה 

םישדחה םינוירוטסיההמ  המכ  ןיב  ימדקאה ) ףונב  תיסחי  שדח  אוהש   ) קודהה הלועפה  ףותיש  תובקעב  ראשה  ןיב  המרגנ  ריעהל , שי  תאזה , תוחכונה 
םהל הנקה  הז  ןויסינו  םיאנותיע  םמצעב  ויה  לשמל ) סירומ  ינבו  ןורבע  זעוב   ) םתצקמ דועו . םיבתכ  םע  תונויאר  תונותיעב , םירמאמ  םוסרפ  תונותיעל :

ןייפאמה יטסיפוקסה ' ףחדה   ' לש ורוקמ  םג  ןאכש  רשפא  תרושקתב . םמצע  תא  "ן  צחיל םהל  ועייסש  םירחאו  תניינעמו ) תחלוק  הביתכ   ) םיינושל םילכ 
ןויצל יואר  בל  יוליגב  ךכ  לע  בתכ  בגש  םות  ןוירוטסיההו  יאנותיעה  םהלש . תיתרושקתה  תוירלופופל  עייס  אוה  םגש  טנמלא  רקחמב -  םהמ  המכ 

תנומסת םג  הנשי  תאז  לכבו  ךכב , תודוהל  ושישי  אל  םיבר  םינוירוטסיהש  חוטב  ינא  ?': " ךכ לכ  םיזיגרמ  םה  המל  םישדחה : םינוירוטסיהה   ' ורמאמב
הז הלשממה . ונל  הרמאש  המ  הז  אל  רפסה . תיבב  ונדמלש  המ  הז  אל  ואו ! עגרל  תקתענ  ךתמשנו  תנמזהש -  קית  חתופ  ןויכראל , אב  התא  פוקסה .

הנושארב חתפנ  שדח  רמוח  הברה  ךכ  לכשכ  רקחמה , לש  הז  בלשב  פוקסה . םויכ : ןוירוטסיהה  תדובעב  דוסי  תיווח  יל , המדנ  וזו , בושו  בוש  ונל  הרוק 
פוקסה ." תנומסתמ  סונמ  ןיא  טעמכ  םירקוחה , ןויעל 

אלא םהירקחמלו  םירקוחל  הקפיס  איהש  הבחרה  הפישחה  לשב  קר  אל  םיגולויצוסהו  םינוירוטסיהה  יאצממ  לש  םתעפשה  תא  המיצעה  תרושקתה 
סירומ ינב  תילארשיה . הרבחל  אימחמ  אלה  ןפה  תא  השיגדהו  םהיתונקסמ  תא  יתוכאלמ  ןפואב  החפינו  המיזגה  איה  םיבר  םירקמבש  םושמ  םג 

תיאנותיעה המזגהה  רקיעכ . גצוה  רבדה  תונותיעב  ךא  תואמצעה , תמחלמב  ועצובש  םיירסומ  אלה  םישעמל  ורפסב  דואמ  ןטק  קלח  קר  הצקמ 
םיבוט . תוריכמ  ימדקמ  םהש  תקולחמו , סעכ  ררועלו  יתושדח  - יתמרד דממ  םיאצממל  תוושל  ידכ  ללכ  ךרדב  התשענ  רוקמה ) ףוליס  םג  םיתעלו  )

בור םיאנותיעה . לש  תוחסנתהה  תרוצ  התיה  תונויצה  לש  םיירוטסיהה  תירבה ' תוחול   ' ץותינ םע  הלועפ  תונותיעה  הפתיש  התועצמאבש  ךרד  דוע 
רקיעב רצונ , הגרדהב  דיאל . החמש  לש  המינב  םיבר  םירקמבו  דהוא  רוקיסל  וכזו  וטלבוה  תונויצה  תודלות  לע  םיאימחמ , אלה  םישדחה , םייוליגה 
יביאנהו יבויחה  יומידה  לעמ  וא  תונויצה  לש  םירתסנה  היעינמ  לעמ  ערקנ  הווסמ  דוע  : ' ארוקל רדשמה  יטסקרס  טסקט  - תת ןיעמ  הבותכה , תונותיעב 

הלש .'

דעו הלנמ , דג  ךרד  רודלפמורט , ףסוימ  הנידמה , תודלותב  םייגולותימ  םירוביג  לש  תויומדב  הלופיטב  רקיעב  תונותיעב  חוור  לחה  ינלטקו  ינלזלז  ןונגס 
והינתנ . ינויל 

ןיב בולישל  ךרדה  תונויצה . לש  הירוטסיהה  ןוכדיעב  הליעפ  הפתוש  תויהל  הלחה  אלא  ימדקאה , רקחמה  רחא  הקיזחה  התרחה  קר  אל  תונותיעה 
ולחה ןוליא  סומעו  לגור  ןומידקנ  תבט , יתבשכ  םיבושח  םיאנותיע  רשאכ  םיעבשהו  םישישה  תונשב  רבכ  הללסנ  יאנותיע  ריקחתל  יעדמ  ירוטסיה  רקחמ 

וא תירוטסיה ' תואנותיע   ' הניכ אוהש  המל  שדח  דממ  בגש  םות  יאנותיעה  סינכה  םינומשה  תונשב  ירוביצ . דהל  וכזש  םיירוטסיה  םירקחמ  םסרפל 
' םינושארה םילארשיה   - 1949  ' ורפס תא  םסריפ  רשאכ  החותפה . הטיסרבינואה  תרגסמב  אשונב  ןתנש  תואצרה  תרדסב  תיאנותיע ,' הירוטסיה  '
חלוקה הביתכה  ןונגס  תניחבמ  ןה  ללכ ) תסיוגמ  אל  הביתכ   ) םינכתה תניחבמ  ןה  ץראב  תיפרגוירוטסיה  הביתכ  לש  שדח  ףר  עבק  אוה  (, 1984 ונימוד , )

יהוז ץראב . השדחה ' היפרגוירוטסיהה   ' ירשבממ דחא  בגשב  תוארל  רשפא  הז  ןבומב  םיימדקאה . תודבכהו  םזיריינמהמ  ררחושמה  קתרמהו ,
יניינע לע  סומלופהמ  תלפונ  הניא  ותמצועש  סומלופ  ררועל  החוכב  ךכיפלו  םיילאוטקא , םייטילופ  םירשקה  הל  שיו  לודג  רוביצל  העיגמה  היפרגוירוטסיה 

הווהה .

. םיאנותיע לש  םיירוטסיה  אטוז  ירקחמ  ןיעמ  הנידמה , תודלותב  תונוש  תוישרפ  לע  ריקחתה  תובתכ  לש  ןרפסמ  תוריהמב  לודגל  לחה  םיעשתה  תונשב 
תומכסומ םיילאוטקא ) םייטילופ  םירשקה  לעב  תובורק  םיתעל   ) שדח רואב  םיריאמה  רבעה  לע  םייוליג  תועצמאב  םיפוקס '  ' רצייל ודעונ  תובתכה 

לשו בושייה  לש  הירוטסיהב  תוקסועה  ןורחאה , רושעב  ומסרופש  תובר  תויאנותיע  תובתכ  תריקסמ  םיקיתו . תוברת  ירוביגו  םיימואל  םייומיד  תוירוטסיה ,
תוטיהל וליגש  םיאנותיע  לש  תובתכ  טעמ  אל  שי  תוירחאו , תוריהזב  ובתכנש  דואמ , תושדחמ  ףא  םיתעלו  תוניינעמ  תובתכ  דצלש  יל  רווחתה  הנידמה ,

דממ יאנותיעה  ריקחתל  תוושל  ההימכה  ןווכתמב . הטומ  ףאו  תידדצ  - דח הנומת  תגצהבו  הזרפהב  םיקויד , - יאב תחא  אל  תוקול  ןהו  םיסותימ  ץפנל  רתי 
םינשרפו םידע  םיכמסמ , לש  םיעדומ ) אלו  םיעדומ   ) הטלבהו שופיח  רומאל : המצע ,' תא  המישגמה  הייפיצ   ' תובורק םיתעל  רצוי  ינויצסנס  - יתמרד

. ינויצה ביטרנל  עייסמד  אנת  לכ  תענצה  וא  תומלעתה  ךות  רקחנה , םוחתב  תונויצה ' טפשמ  ב' הירוגטקה ' בתכ  םיעייסמה ל'

םוכיס תוינויצה -  תוברתה  תקיחש  לע  תרושקתה  תעפשה 
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עקר
רובע ישיאה , רוטסיזנרטהמ  ילטיגידה . בשחמה  תוחתפתה  זאמ  ררחסמ  השענש  ריהמ  בצקב  םישימחה  תונש  זאמ  המדקתה  תרושקתה  תיגולונכט 

הרבע לארשי  תנידמ  םג  תרושקת . יוור  השענ  םלועה  ירלולסה –  ןופלטהו  טנרטניאה  תשרל  דעו  םילבכהו , ןייוולה  ירודישבו  תינועבצה  היזיוולטב 
השדחה תילארשיה  תרושקתה  לש  התעפשה  תיצורע . ברה  היזיבלטה  ןדיע  לחה  רשאכ  םיעשתה  תונש  תישארמ  לחה  רקיעב  תיתרושקת , הכפהמ 

ורידגי יאדווב  תילארשיה  תרושקתה  ישנא  לש  עירכמה  בורה  הנידמב . עינמה  חוכל  השעמל  הכפה  איהו  תערכמ  התשענ  תילארשיה  תוברתה  לע 
רפסמ ןייצנ  ןלהל  ךכל . ונווכתהש  ילבמ  םג  המוצע , התיה  תינויצה  תוברתה  תקיחשל  םתמורת  ףיקע  ןפואב  תאז , לכבו  םינמאנ . םינויצכ  םמצע 

תועפשה .
לע היזיולטהו  וידרה  לש  תויפיצפסה  תועפשה  לע   ) טנרטניאו היזיולט  וידר , תונותיע , תיתרושקתה -  הידמה  יגוס  לכל  יטנוולר  הז  קלח  הרעה :

(: הז ךירדמב  םידרפנ  םיכרע  ואר  תינויצה -  תוברתב  תורומתה 

דסממה לש  הטילשה  תטומ  םוצמצ 
יטילופה דסממל  תרושקתה  לש  הקיזה  תא  םיניטקמ  םייטרפ  תרושקת  יפוגל  תונויכיז  ןתמ  תועצמאב  יתלשממה  לופונומה  םוצמצו  םיצורעה  יוביר 

להקה . תעד  תא  טווינו  יטילופה  דסממה  ידיב  רבעב  זכורש  הרבחב , חוכה  רוזיב  תא  םילידגמו 

לש לודג  להק  ינפל  ותעד  תא  עיבהל  דיחיה  לש  ותלוכי  תא  םילידגמ  רוביצה  לש  ובל  ישחרל  רתוי  בחרו  רישי  יוטיב  תתל  םתייטנו  תרושקתה  יצורע  יוביר 
'( וכו םיניזגמ  םירודמ ,  ) יאנותיעה יוסיכה  לש  וימוחתו  ויאשונ  תבחרהו  תרושקתה  יצורע  לש  םרפסמ  תלדגה  םינווגמ . םיאשונב  םיפוצו  םיניזאמ  םיארוק ,

. םואלה תורבח  תא  הנייפאש  תיתבשחמה  תוינגומוהה  תא  תותיחפמו  תיברעמה  היטרקומדה  לש  ינויערהו  יתוברתה  םזילרולפה  תא  תוקימעמ 

תימינפה תקולחמה  תמצעהו  הפישח 
. תוקיתווה תוטילאה  ידיב  סמרנ  םדובכש  הרבחב , תונוש  תוצובק  ינב  לש  םבאכו  םנובלע  תא  םינורחאה  םירושעה  ינשב  ופשח  תרושקתה  ילכ 

היה ענמנ ) יתלבה  ילוא   ) ריחמה םלוא  םיילושה , תוצובק  לש  תוכייתשהה  תשוחתו  הוואגה  םוקישלו  באכל  רוקמה  ןוקיתל  תיחרכה  התיה  הפישחה 
הרבחב . ילאוטקילפנוקה  דממהו  ימינפה  חתמה  תוקזחתה 

הזל םייפולח  םיביטרנ  לש  תיתגרדה  תורצוויהל  המרת  תטלשה , הצובקה  תא  רקיעב  רידאהש  ימואלה , ביטרנה  לש  היצקיפיטסימ  - הדה דועו , תאז 
. יתרבח - םינפה לוציפה  תוקזחתהו  תודחאה  רוערעל  ךכמ  האצותכו  ימואל ,

תימואלניב הדנ  ' גאל תימוקמ  הדנ  ' גאמ
וא םוגרתב  תוצפומה  תוירלופופה  היזיוולטה  תוינכות  אוה  ימואלה , ךותיהה  רוכל  הרחתמה  ילבולג , ךותיה  רוכ  תריציל  םייביטקפאה  םינונגנמה  דחא 

טרופסה תוינכות  רקיעב  םויה ,  ) היזיוולטה ינועושעשו  חוריאה  תוינכות  תולבונלטהו , ןובסה  תורפוא  ןה  רתויב  תוחילצמה  םלועה . יבחרב  ימוקמ  בובידב 
תונושה תונידמב  םייתרושקתה  םיעוריאה  בור  ויה  רבעב  (. media events  ) תרושקתה יעוריא  םה  היצזילבולגה  ךילהתב  דחוימב  םיבושח  יטילאירהו .)

תעדוה הנאיד , הכיסנה  לש  היוולהה  ומכ  ימעפ , - דח עוריא  תויהל  לוכי  הז  םייפואב . םיימואלניב  םישענו  םיכלוה  םה  םויה  וליאו  ימואל , יפוא  ילעב 
גח ןיעמ  ירוזחמ -  יפוא  לעב  עוריא  םג  תויהל  לוכי  הז  גאב 2000 ;' הכורדה ל' הייפיצה  וא  ףלאה  ףוס  לש  אלמה  המחה  יוקיל  ןדרו , לקיימ ג' לש  השירפה 

תואמ םיפוצ  הלאה  תרושקתה  יעוריאב  םלוע . סימ  תריחב  סקט  וא  רקסואה  יסרפ  תקולח  סקט  לאידנומה , תורחתב  רמגה  קחשמ  ומכ  יתרושקת - 
םלועה יבחרב  םהידליל  ורפסי  התואש  המוד , היווח  םנורכיזב  םיטרוחו  דחיב , םישגרתמ  םה  תימלוע . םיפוצ  תליהק  הגרדהב  םישענה  םדא , ינב  ינוילימ 

. דיתעה יחרזא  - 

ישונאה םויקה  לש  היצזילמרונ 
תריצי תושדח , תויתרבח  תורגסמ  תמקה  תירוקמ , היגולואידיא  חותיפ  השדח , ץראל  הריגה  םילודג : םיעוזעזו  תורומת  לש  הדלות  איה  תינויצה  תוברתה 

וז השוחתו  םייחהמ - ' לודג   ' אוהש לעפמב  תופתוש  לש  השוחת  התיה  וז  תבצעמ  הפוקתב  ויחש  םישנאל  עתפ . תומחלמ  תינידמ , תואמצעו  תונוביר 
תישפנה תוננוכהו  הנידמהו  תונויצה  תישאר  לש  תיתמרדה  הפוקתב  םייביסנטניאה  םייחה  תילארשיה .' שפנה   ' לש םינייפאמה  דחא  תובר  םינש  התיה 

ההימכה תא  אטיב  ןיול  ךונח  עדונה  יאזחמה  תוילמרונ .' םעפ כ' אל  רדגוהש  המל  ההימכו  םילודגה ' םיעגרה  תופייע מ' ודילוה  םהב  הכורכה  תדמתמה 
ץיווש .' לש  עגר  ןת   ' עשעשמה יוטיבב  תאזה 

יכפ ובש  שדח  ישפנ ' הריבצ  בצמ   - ' יתוברת סקמיילק  - יטנא רוציל  הלחהו  היצזילמרונ ' רגתאל ה' התנענ  רחא , ילארשי  דסומ  לכמ  רתוי  תרושקתה ,
םע  ' לע שגרנ  חיש  םוקמב  םלוע , לש  ומורבש  םירבדב  תודקמתה  םוקמב  םישדוקמה . םילאידיאה  ןובשח  לע  רתוי  הבר  תובישח  םילבקמ  ןילוחה 

תא יאנפה . תוברתלו  תוליכרל  תשדקומה  הברה  בלה  תמושתב  רכינ  הזה  יונישה  ימוימוי . ןטק ,'  ' חיש חתפל  הלחה  איה  המואה ,' לרוג  ו' לארשי '
לכ רביד  ןיגב  םחנמ  הבש  ץראב  : ' תועלוק םילימב  יקסבוחוא  לג  יאנותיעה  רידגה  ינומוקמה , חישב  דחוימב  הטלבוהו  החתפתהש  תאזה , העפותה 

עובשל .' עובשמ  רבדל  םינומוקמב  ושקעתה  ןוילימ , השישו  הנש  םשב 2000  ןמזה 

יסופיט הארנה  לככ  אוהש  ינשל  דחא  בטוקמ  רבעמ  תויתחת , לואשל  שולגל  ותיעקרק  לא  םלוע  לש  ומורמ  הדיריה  הלחה  םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל 
יגח םג  םינומוקמה . תא  קר  אלו  םלוכ  תרושקתה  ילכ  תא  ףיצמ  לחה  רוביד  םשל  רובידו  ינקחצ , יקינתוטש , גהל  לש  רידא  םרז  םילארשיל : דואמ 

םויה תוחומה ,' תיליבקמ   ' וא "ך  נתה ןודיח  חסונב  םיסקטל  תקתורמ  הנידמה  התיה  רבעב  םא  וז : המגמ  םיפקשמ  םויה  תרציימ  היזיוולטהש  תרושקתה 
'. לדומ - רפוסה תריחב  סקט  ו' לזמה ' לגלג  תחנמ  תורחת   ' חסונב םיסקטל  תקתורמ  איה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תוברועמ םוקמב  םזיפקסא ' '
לשב הרצונ  וז  תופתוש  הרואכל  הלוכ . המואה  לש  תוילאוטקלטניאו  תוישגר  תויווחב  טרפה  לש  ותופתוש  לע  ראשה , ןיב  היונב , התיה  תינויצה  תוברתה 

םינותיעה םתוא  תא  וארק  םישנאה  בור  ולשמ . תיתרושקת  השינל  טלמיהל  ותלוכי  רסוח  לשב  השעמל  םלוא  הייפכ , ךותמ  אלו  טרפה  לש  ישפוחה  ונוצר 
טולימ יחתפ  הרצי  תרושקתה  תכפהמ  ימואל . רפושכ  ודקפיתש  "ל , הצ ילגלו  לארשי ' לוק  וניזאהו ל' יתכלממה , היזיוולטה  ץורעב  ופצ  םייתכלממה ,
תורשפאה תובר . םינש  הב  םירוגס  ויה  םילארשיהש  תינכותהו , תיזיפה  תיגולואידיאה ' תרושקתה  תעוב   ' תא הצרפו  יטרפל  יתכלממהמ  םייביטקרטא 

ןורכיזה םוי  ירידשתב  הייפצה  איה  ךכל  המגוד  תויוביוחמו . תודרט  רדעה  לש  םירחא  תוזוחמ  לא  תואיצמהמ  חורבל  הפוצל  תרשפאמ  טטלשל  הנימזה 
םהב ופצ  םילארשיה  בור  לארשיב , באה  יתב  לכב  הדיחיה  הייפצה  תרירב  ויה  םייתכלממה  תרושקתה  יצורע  רשאכ  "ל . הצ יללחל  ןורכיזה  םויו  האושל 

םירחובה םיפוצה  לש  םרפסמ  תחופו  ךלוה  "ל , וחמ רודיש  יצורע  ופסונ  רשאכ  םלוא  םייתכלממה . ןורכיזה  ימי  יסקטמ  ילרגטניא  קלח  ושענ  םמצע  םהו 
יתרושקתה . ילארשיה  סקטב  ףתתשהל ' '

תישגרה תוברועמה  תמרב  הדירי  םג  אלא  םיימואלה , תרושקתה  יגחב  תופתושב  תיתגרדה  הגיסנ  קר  אל  תנייפאמ  ןורחאה  רושעה  לש  לארשי  תא 
תיתגרדהה הדיריה  אוה  הז  ךילהת  לע  םידיעמה  םינמיסה  דחא  תינויצה . תוברתה  לש  רתויב  םיקהבומה  רכיהה  יוותמ  התיהש  ץראב , השענב 

תרודהמ תא  וצימחה  אל  םיפוצהמ  כ-90%  דבלב , דחא  היזיוולט  ץורע  לארשיב  היה  רשאכ  הילאוטקאה . תוינכותבו  תושדחב  הייפצה  ירועישב 
. ברעה לש  תושדחה  תורודהמב  תופצל  ורחב  לארשי  יבשותמ  דבלב  וז כ-22%  הנשב  םיהדמ : ןותנ  ףשח  ךרענש ב-1998  רקס  תימויה . תושדחה 

תושדחה לש  ןמוקמ  תאו  גניטיירה  תיתחתב  םיאצמנ  תבש  ברע  ינמוי  תוקידאב . ןהב  םיפוצ  סולפ  ינב 50  קרו  תושדח , תוארל  םיטעממ  םיריעצה 
רודיבה . ספת  גניטייר  טנגמכ 

בוזע  ' לש יטסיפקסא  חור  בצמ  תוחתפתהל  ליעפ  ןפואב  המרת  אלא  תימואלה  תיביטקלוקה  היווחהמ  החירב '  ' לע הלקה  קר  אל  תרושקתה  תכפהמ 
תונווגמ . םיכרדב  הזמ ' ךתוא 

. םיפוצה להק  לש  תיטילופ  היצזיביספל  תמרוג  תרושקתה  ןוטרמ , טרבורו  דלפסרזל  לופ  םינקירמאה  תרושקתה  ירקוח  לש  עודיה  םנועיט  יפל  א .
קלח לוטילו  ומצע  עוריאב  םיחכונ  תויהל  םישנא  לש  היצביטומה  תא  הדירומו  וב  תופתתשה  לש  המודמ  השוחת  תרצוי  תרושקתב  עוריאל  הפישחה 

תתתואמ איה  ךכבו  תנגרואמ , הגצהל  הקיטילופהו  ןורטאיתל  תירוביצה  הריֵפסה  תכפהנ  תרושקתה  לש  התוכזב  וזמ , הרתי  תואיצמה . בוציעב  ליעפ 
עיקומ . וא  עירמ  דבלב , להק  תקזחב  ראשיהל  רוביצל 

ידי לע  ךכב  החילצמ  םג  איהו  היארוק , / היניזאמ / היפוצ ברקב  תושגר  ררועל  החוכ  לכב  הסנמ  תרושקתה  תישגר . תוררוע  לע  היונב  תישיא  תוברועמ  ב .
, הרגמו ריעסמ  ררועמ , קזח , אוהש  המל  תנתינ  תופידעה  וכו .' רודיב  תוינכות  הקיטנמורו , הלועפ  יטרס  תויסומלופ , תובתכ  תויתמרד , תושדח  לש  םרז 

רבד לש  ופוסבו  םייוריג , לש  רקובמ  ןונימ  לע  ססובמה  שוגירה , תא  תקחוש  תדמתמה  תוררועה  םויה . לש  הלחתהה  תדוקנ  אוה  לומתא  לש  אישהו 
םיריעצה ולחה  רחא , דצמ  םיינמוה  דסח  יעגרבו  דחא  דצמ  תומילאו  עשר  לש  םייוליגב  םעפ  רחא  םעפ  ופצש  ירחא  ןיינע . רסוחו  תושידא  תופייע , הדילומ 

תא תנייפאמה  תוישונא , תוידגרטו  תונוסא  חכונל  תושידאב  היילעה  תיטתסאו . תירסומ  תוילרטינבו  שפנ  ןויווש  ךותמ  תואיצמב  ןנובתהל  םויה  לש 
האצותכ היתפא -  ידכ  דע  תירסומ -  םישוח  תוהקמ  םששח  תא  תחא  אל  ועיבה  הלא  םלועב . םיבר  תרושקת  ירקוח  הקיסעמ  תיברעמה , תוברתה 

, תינויצה תוברתב  םייסיסבה  םיכרעה  דחא  התיה  תלוזה  לש  ולבסל  תושיגרהש  ןוויכ  תרושקתה . ילכב  תונוסאלו  תוידגרטל  רוביצה  לש  רתיה  תפישחמ 
םילארשיה . לש  ימואלה  יפואה  יונישל  תמרות  התוהקתה 

ימוימויה לגרהה  םלוא  יתואיצמכ . יתואיצמ  אל  עגר  תווחל  רמולכ , םולח , ךותב  תויחל  תלוכיה  תא  םיפוצל  הקינעמ  היזיוולטה , רקיעב  תרושקתה , ג .
יתש ' ) םידבכ  ' תרושקת ינכרצו  םיריעצ  ברקב  רקיעב  יתואיצמ , אלל  יתואיצמה  ןיב  תולובג  שוטשט  םיתעל  רצוי  ינוידבה  תא  תויחלו  הילאירהמ  קתנתהל 

הייפצל םג  תלחלחמ  ןכלו  החיכש  תישענ  תוינוידב , תוריציב  הייפצמ  האנהל  תינויח  איהש  תוקתנתהה , תייווח  תורחא , םילימב  ידמל .) תופפוח  תוצובק 
. יתוכאלמב יעבטה  תאו  קרבופמב  יתימאה  תא  היתוינכותב  בברעל  רתויו  רתוי  הברמ  איה  ירהש  ךכל , תמרות  המצע  תרושקתה  םיילאיר . םיעוריאב 

ברועמ . אל  הפוצכ  הב  שיגרהלו  הנממ  קתנתהל  רתוי  לק  תינוידבכ , תספתנ  תואיצמה  רשאכו 

ןונימה תוניצר . - יטנא לש  הריווא  הרצי  הסג -  הללכהב  תרושקתה -  לבא  הקמעהו . תוניצר  לש  גוס  תבייחמ  תיתרבח , תוברועמ  הז  ללכבו  תוברועמ , ד .
םייחה תא  חק   ' לש תולילקו , תולק  לש  תוברת  רצי  המודכו  םילילקה  יאנפה  יפסומ  תועשעשמה , רודיבה  תוינכות  תוינועבצה , תומוסרפה  לש  הובגה 

'. ינויצה ןדיעה   ' תא הנייפיאש  שארה  דבוכ  תריוואל  ביטגנה  איהש  הבאבסב ,'

תיתרבח תרוקיבו  תוילילש  תושדח 
ונל שי   ' לש רסמה  היגשיהו . הישנא  היפונמ , תולעפתהו  הנידמה  תרדאה  לש  םירסמל  הפישח  לע  ראשה , ןיב  התנבנ , ילארשיה  לש  תדלומה  תבהא 

ףוס דע  תוחפל  הלילשה , תא  עינצהלו  בויחה  תא  טילבהל  ובריהש  תרושקתה , ילכב  םגו  םירפסב  םירישב , רבעוה  יתדלומ ' יצרא  וה , ו' תרדהנ ' ץרא 
םישישה . תונש 

, האנש ייוליג  םיינלוק , םייטילופ  םיתומיע  תואלשפ , תוילכלכ , תוירורעש  םיילילפ , םישעמ  ילילשה . עדימה  לש  ןונימה  תונותיעב  הלע  םיעבשה  תונשב  לחה 
לש יגולותימ  דמעממ  תחוּודמה  הרבחה  תא  ודירוהו  תושעור , תורתוכב  םתצקמ  םינותיעה , יפד  תא  וסיכ  תולוח  תוער  דועו  תונואת , תומשאה , תחטה 

תומימתהמ תוחכפתהב  ורוקמ  תילארשיה  תואיצמל  תונותיעה  לש  תיסיסבה  השיגב  יונישה  הלימה . לש  ערה  ןבומב  תילמרונ ,'  ' הנידמל םייוגל ' רוא  '
ובל תמושת  לע  תרושקתה  קושב  תורחתה  תוקזחתה  לוכל , לעמו  הביתכהו , הריקחה  יסופד  רופיש  תרוקיבה , שוח  תוחתפתה  ינכפהמה , ןורכישהמו 

. יבויחהמ רתוי  הברה  תונרקסה  תא  הרגמו  ךשומ  ילילשה  עודיכו , ילארשיה . ןכרצה  לש 

םיימינפה םיטקילפנוקה  לש  יובילו  הפישח 
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םיעבשה תונשל  דע  םלוא  ידמל . םילא  יפוא  ושבל  ףא  םה  םיתעלו  התישארמ , תילארשיה  הרבחה  תא  וויל  תוצובקו  םידיחי  ןיב  םיימינפ  םיטקילפנוק 
קוסעל התבריה  איה  םיילארשיה , תודסומה  ראש  ומכ  תובירמב . יביספ  דיקפת  ללכ  ךרדב  תיתגלפמה , תונותיעה  תא  איצוהל  תרושקתה , הקחיש 

תונשמ םירבח .' לארשי  לכ   ' לש סותאה  תא  הציפהו  תחתור , הָּבל  לע  םויה , םיעדוי  ונחנאש  יפכ  התסיכ , םיתעל  רשא  הינומרההו , תודחאה  תריוואב 
, תוצובקו םידיחי  ןיב  םיתומיע  תובללו  םוזיל  ןודמו , ביר  רחרחל  םג  אלא  רוביצה , תעידיל  ןאיבהלו  תוקולחמ  רחא  רותל  קר  אל  תונותיעה  הלחה  םיעבשה 

םיטקילפנוקה תא  הדילומש  איה  תרושקתה  אל  ללכ  ךרדב  יכ  שיגדהל  יואר  םינוש . םישיא  לש  תוללמוא  הפ  תוטילפ  לש  םיטוטיצ  תועצמאב  לשמל ,
תוברת תיילעל  תמרות  איהש  קפס  ןיא  םלוא  םתוא . תפשוח  קר  תרושקתהו  תישונאה  היצקארטניאה  ךותמ  דימת  טעמכ  רצונ  חתמה  אלא  םיימינפה ,

. םירטונו םיניוע  םידשוח , הז , תא  הז  םיאנושו  םיקעוצ  םיבר , לוכה  הבש  הקיטילופופ ,)'  ' ע"ע  ) טקילפנוקה

תימוהת תוניצר  םוקמב  הינוריא 
הכלההש הרקמ  הז  ןיא  יניצר . ( state of mind  ) חור ךלה  קויד  רתילו  תוניצר , תובייחמ  םהל  תוריסמו  היגולואידיא  םעו  ןויער  םע  תילטוט  תוהדזה 

ץצולתמה לכ  ו' אל ע"א ) תוכרב  ' ) הזה םלועב  ויפ  קוחש  אלמיש  םדאל  רוסא  : ' ריהזמ ףא  ילבבה  דומלתה  שאר . תולקו  תונציל  ירוסיאב  היוור  תידוהיה 
דחאו םואל , - תד ןיעמ  רומאכ  התיה  תינויצה  תוברתה  חי ע"ב .) הרז  הדובע  ' ) םלועב היילכ  םרוג  םנהיגב ... לפונ  ןיטעמתמ ... ויתונוזמ  וילע ... םיאב  ןירוסי 

געלב . טיעמהלו  יניצר ' תויהל   ' העיבתה אוה  תד  לכ  לש  םיירקיעה  הינייפאממ 

אלא תויכרע , תומכסומ  חגנמה  יכרנאו , יריטאס  ינוריא , רומוה  בור  יפ  לע  היה  אל  קפוהש  המ  םגו  תונויצה , לש  התחירפ  ימיב  קפוה  רומוה  דואמ  טעמ 
לככ תילארשיה , תונותיעב  דחוימבו  תילארשיה , תואיצמב  רומוהה  יעגר  וברו  וכלהש  לככ  תאזכש .' הרובח   ' לש םירוענ  רומוה  וא  יאשידיי  - ידוהי רומוה 

תוברת התלע  ןכ  יגולואידיאה , טהלה  תחפש  לככ  ךפהלו , הריפכה . ףחד  רבגו  יגולואידיאה  טהלה  תחפ  ןכ  רתוי , הצימאו  תבקונ  הריטאסה  התשענש 
איה תונויצה . לש  דגנה  תכפהמ  הבר  הדימב  התיה  הריטאסה  ןכאו , אטוז .' הכפהמ  ןיעמ   ' איה הריטאסש  רמא  לוורוא  גרו ' ג' טבלתס .' ' הו קוחצה 

טאל . טאל  התוא  הקנחו  תואכרמב  תונויצה  תא  התפל ' '

זכרמה תידוהיה  הנינשה  ןניק , סומע  לש  םירפסהו   תונותיעה  ירודמב  רירמה  געלה  תחא ,' הריסב  השולש   ' תיגולותימה וידרה  תינכות  לש  תוציקעה 
רומוהה רוויחה , ששגה  לשו  ריפוא  הקייש  לש  תוינתאה  תורוטקירקה  יאנב , יסוי  לשו  ינולא  םיסנ  לש  תונדועמה  תוצירקה  ןושיקם , ירפא  לש  תיפוריא 

', ץראה  zoo  ' תרובחו שאר ' יוקינ   ' תווצ לש  תיטילופה  תויניצה  ןיול , ךונח  יאזחמה  לש  רוחשה  רומוהה  ןייטשנייא , קירא  לשו  רהוז  ירוא  לש  'י  חרפה
דעלג ירבא  לש  עשעושמה  טבלתס ' ה' הז ,' והז   ' תרובח לש  תינצילה  הידמוקה  רחא ,' רבד   ' תרובח לש  ערפומ ' םזיליהינה ה' עבג , ודוד  לש  סקימוקה 

ףרטומה רומוהה  תירמאקה ,' היישימחה   ' לש ידרוסבאה  רומוהה  ידמוק , פא  - דנטסה ינרדב  לש  יטסיחסאכהו  יטילופומסוקה  רומוהה  לט , זראו 
לש םייתודליה  םיקוחצ ' ה' םיפוצרחה ,'  ' לש הפילצמה  הריטאסה  םיהולאל ,' םיגרוס  םידלי  ו' סופטלפ '  ' לשו הלודגה ' ריעב  השמו  לט   ' לש יקינתוטשהו 

תיגלא הרבחמ  תילארשיה  הרבחה  הכפהנ  םירחא  םיברו  הלא  תוכזב  וכו - )' תרדהנ  ץרא  רוטס ,' ידמוק  ', ' םיסופספ  )' ינשה ץורעב  רודיבה  תוינכות 
ןקורו הלודגה  האידיאה  לש  חופנה  סותאפב  הכיס  דוע  ץענ  וכרדבו  ונמזב  דחא  לכ  המצעמ .' קוחצ  תושעל   ' הנכומה תיניצו  תחקופמ  הרבחל  המימת 

השחרתהש תכשמתמה  תיגולואידיאה  המדאה  תדיער  תא  ופקיש  יטסירומוהה  רטכיר  םלוס  לע  קוחצה  ימער  הלעמל . התוא  הלעהש  ריוואה  ןמ  התוא 
המב הקינעה  הריטאסו , רומוה  תובתכו  תוינכות  המזי  איה  תרושקתה . אלל  לארשיב  הריטאסהו  רומוהה  תוחתפתה  תא  תוארל  השק  לארשיב .

תיטילופ . - תירוביצ תרוקיב  ינפמ  םהילע  הככוסו  תונמאה  הדשמ  ועיגהש  םינקיריטאסל 

הווה  ןמזל  רבע  ןמזמ 
םייקודקדה םינבמב  רבעמ , יסקט  רקיעב  םיסקטבו , תורוסמב  םיגהנמב , היוטיב  תא  תאצומ  וז  הסיפת  הלשמ . ןמז  תסיפת  לע  תססובמ  תוברת  לכ 

לש היצזידוירפבו  דיתעלו , הווהל  רבעל , תנתינה  תועמשמב  ןקז ,) רגוב , דלי ,  ) דיחיה ייחב  םיקרפלו  תוירוד  תודיחיל  הקולחב  ןושלה , לש  םייטנמסהו 
תוברתה לש  ןמזה  תסיפת  תא  םג  ךכבו  תילארשיה  ןמזה  תסיפת  תא  התניש  רחא , דסומ  לכמ  רתוי  תרושקתה , הנשהו . שדוחה  עובשה , םויה ,

: םירשקה רפסמב  השענ  הז  תינויצה .

תשוחת לש  התוחתפתהל  םימרותה  הקומע , תירוטסיה  הקיז  לש  חותיפו  ימואל  ןורכיז  לש  הינבה  אוה  תינרדומה  תוימואלה  יביכרממ  דחא  א .
בושח ביכרמ  תירוטסיהה  העדותה  התיה  דימתמו  זאמ  םירבדה .) ךשמהב  טוריפב  ואר  םיירוטסיה , םיסותימ  לע   ) ביטקלוקל תוביוחמו  תוכייתשה 

םיילאוטקלטניא םייוריג  םתואל  תינשנו  תרזוח  הפישחבו  תוביצי  הבישח  תוינבת  חותיפב  תמיוסמ  הדימב  היולת  רבעל  הקיז  תידוהיה . תוברתב  דחוימב 
ןדיע םירפס . תאירק  תואצרה , רוביצב , הריש  םע , תופסא  םיישגרו : םייביטינגוק  םייוריג  לש  יטיא  בצק  לע  הססבתה  תינויצה  תוברתה  םיישגרו .

עדימה שדח . גוסמ  תוישגרו  תוילאוטקלטניא  תואנה  םג  ךכמ  רזגנכו  םייוריג , לש  הריגאו  הטילק  רוציי , לש  םישדח  םיסופד  ורצי  בשחמהו  היזיוולטה 
טעממ םירפס , אורקל  טעממ  לארשיב  ריעצה  רודהש  אופא  אלפיי  אל  ינמזו . עטוקמ  יחטש ,) םג  ללכ  ךרדב   ) יתיצמת ריהמ , השענ  חיכשה  יתרושקתה 

לש םייגולואידיאה  םינכתל  הנטקו  תכלוה  הפישח  איה  תועמשמה  היזיוולטה . יצורע  ןיב  תונבצעב  טטלשמו  םינותיעה , לע  ףרפרמ  תואצרה , יברעל  תכלל 
רמול רשפא  תירופטמ  ןושלב  רבעל . הביצי  תישגר  הקיזו  העדות  חתפל  הנטקו  תכלוה  תלוכיו  תספדומה , תורפסב  םיעיפומ  םבורש  תיתרוסמה , תונויצה 

ןורכיזל יכרוא  ןורכיזמו  תובייחמ , יתלבו  תונווגמ  תומיעטל  ינוגדח  לכוא  לש  תיטיא  החוראמ  ץוטס ,' ןדיעל ה' תונמאנה  ןדיעמ  הרבע  תילארשיה  הרבחהש 
אצמנ תידוהיה  תוברתלו  תינויצה  הירוטסיהל  םירושקה  םיאשונב  לארשיב  םיריעצ  לש  עדיהש  םידמלמ  תונורחאה  םינשב  וכרענש  םירקס  יבחור .

?' ישילשה לארשי  תלשממ  שאר  היה  ימ   ' וא םימיה '? תשש  תמחלמ  הצרפ  הנש  וזיאב  , ' רתויב תירטנמלא  היבירט  וליפא  תכשמתמ . הדירי  תמגמב 
דבלב . םיטעמל  תרכומ 

תא לכיע  םרטב  חווט . תרצק  תישגר  העקשהל  לגרותמ  םדא  הריהמה  תרושקתה  ןדיעב  ךא  חווט , תכורא  תישגר  העקשהב  ךורכ  םזילאידיא  ב .
לע ויתועמד  תא  החמ  םרטב  אבה ; יתרושקתה  לביטספה  וילע  שגרתמ  רבכו  הדירחמ , המדא  תדיער  לש  וא  תינומה  םיכרד  תנואת  לש  הידגרטה 
קיחצמה רשאכ  להוצ . ןרדב  לש  קיחצמו  שדח  עטק  ןהירחאו  תומוסרפה  תועיגמ  רבכו  היזיוולטב , חוריאה  תינכות  יחרואמ  דחא  רפסמש  בל  ערוק  רופיס 

, תרושקתה רוכינו . תושידא  איה  ןכרצה  לש  ותבוגת  ררחסמ , בצקב  םימלענו  םיעיפומ  קתרמהו , החודה  לילקהו , קומעה  םמעשמהו , ןיינעמה  בוצעהו ,
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םייתוכאלמ םישוגיר  תרציימ  איהש  םושמ  ילארשיה , הנשה  חולמ  השודקהו  הגיגחה  תא  יטטסקאה , עגרה  תא  השעמל  העיקפה  היזיוולטה , רקיעב 
תימואלה . היפרגויבב  םילודגה ' םיעגרה   ' תאו ינויצה  שוגירה  תא  םיקחושו  ררחסמ  בצקב  םימלענו  םיעיפומה  םייתימאו ,

קלחכ וספתנ  הווהה  יעוריא  ינויצה . דיתעה  לא  חרכהב  ליבומ  ידוהיה  רבעה  הבש  תיטסינימרטד  - תירוטסיה הסיפת  לע  היונב  התיה  תינויצה  העדותה  ג .
תרושקתה תכפהמ  הזה .)' ןמזבו  םהה  םימיב   )' הקיתעה המואה  לש  קוחרהו  בורקה  רבעל  תובורק  םיתעל  ורשקנו  םידוהיה  תודלות  לש  לע  - רופיסמ

רבדה תויוושכע . תוילרטאית  תונצס  לש  ףסואכ  עדומב , אלשו  עדומב  םיספתנ , ולחה  םייחה  הירוטסיהה : לשו  תואיצמה  לש  היצטנמגרפל  האיבה 
םהימודו . םיעטק ' ', ' וליאכ הזכ   ' םישדחה גנלסה  ייוטיבב  םג  ראשה  ןיב  ףקתשמ 

תוחתפתהל המרת  תרושקתה  םיאבה . תורודל  ןדסכ  םדאה  תסיפתבו  קוחרה  דיתעל  תיתבישח  היצטניירואב  הנייפאתה  תינויצה  תוברתה  ד .
: יאנותיעה חישה  תועצמאב  התנוש  דיתעה  לש  ותועמשמ  םג  תּופידע . וליפאו  היצמיטיגל  תולבקמ  הווהה  תואנה  הבש  תיטסיוושכע , הכופה , היצטניירוא 

. יטרפה ישיאה  דיתעה  אלא  המואה ' דיתע   ' דוע אל 

הייכנוקהמ האיצי 
םייושעה ץוחבמ  תונויערו  יסרוקיפא '  ' עדימ תמירז  עונמל  ןדיקפתש  תויכרע , וא  תויזיפ  תומוח  תמקה  תועצמאב  ראשה  ןיב  המצע  תא  תרמשמ  תד 

סוזנצנוק לש  ההובג  המר  לע  רומשל  החילצה  תינויצה  םואלה  - תד תדל . ינוציח  ןיינע  דקומ  רוציל  וא  תיגולואידיאה , וא  תיתדה  המגֹודה  לע  רגית  אורקל 
התולבגומ לשו  ינוכית  חרזמה  בחרמב  יתוברתהו  ינידמה  יפרגואיגה , הדודיב  לש  הדלותכ  הבר  הדימב  תימואלה , הייכנוקה  ךותב  תוללבתשה '  ' הרציו

ימוחתב םג  תומוסרפ .) רדשל  רסאנ  ובו   ) יתכלממ ץורע  םג  אוהש  דחא , היזיוולט  ץורעל  םיבושק  םילארשיה  ויה  הנש  שמחו  םירשע  תיתרושקתה .
', רבד ', ' ץראה  )' תיתועמשמ תיצרא  הצופתב  םיימוי  םינותיע  העבראו  לארשי )' לוק  ו' "ל ' הצ ילג   )' וידר תונחת  יתש  לבגומ : יאצמה  היה  םירחא  תרושקת 

, תוימוקמ תועידי  םוסרפ  םייפואב : םיימואלניב ) אלו   ) םיימואל ויה  םיילארשיה  תרושקתה  יצורע  תא  ונייפיאש  םירסמה  תונורחא .)' תועידי  ו' בירעמ ' '
ץוחמ שחרתמה  לע  דואמ  טעמ  עדי  עצוממה  ילארשיה  ינוחטיב . - ינידמה םוחתב  רקיעב  הדקמתהש  הקיטסיצילבופו  םילארשי  םיאקיטילופ  םע  תונויאר 

בושק השענ  ילארשיה  תאזה . תואיצמה  תא  תונשל  הפיסומו  התניש  תרושקתה  תכפהמ  הטעמ . התיה  םלועהמ  תושדחב  ותוניינעתה  םגו  ותנידמל ,
ץוח . תושדחב  רתוי  איקבו  םלועב  שחרתמל  רתוי 

תושדחה רוקיס  םוחתב  רקיעב  םיילארשי , - םינפ םיאשונב  העוקשו  תיתרושקתה  התשיגב  דואמ  תירטנצונתא  ןיידע  איה  לארשי  שיגדהלו : גייסל  בושח 
. תורז תויוברתב  תוקסועה  תובתכה  חפנ  תא  םילידגמו  ץוח  תושדח  לע  רתוי  םיחוודמ  תרושקתה  ילכ  תמצמטצמו . תכלוה  וז  המגמ  ךא  הילאוטקאהו ,

עסמ  )' םלועהמ ףונו  עבט  תועסמ , תונותיע  לש  החירפה  תססובמהו . הליכשמה  הייסולכואה  רקיעב  תכרוצש  תעה  יבתכ  ףנעב  דחוימב  טלוב  הז  יוניש 
לש תושדחה  תינכותב  קר  אל  םלוע  תוארל  םילוכי  םילארשיה  תוחתפיהה . תמגממ  קלח  איה  וכו )' תירבעב , קיפרגואי ' לנוישנ ג' ', ' םירבדה עבט  ', ' רחא
, יס - יב - יב ןא , - ןא - יס םיימואלניבה : תושדחה  יצורע  רקיעבו  םירזה , םיצורעב  םג  אלא  םיעשתה , תונש  תישארב  הדלונש  םלוע ,' םיאור   ' ןושארה ץורעה 

םינוש . םייפוריא  םיצורעבו  תילגנא , םירבודה  ייקס ,

ליכשמה ריעצה  רודה  רקיעב  לארשי , יחרזא  םילגמש  ןיינעה  תחופ  ןכ  ץוחב , הרוקש  המל  תיתרושקתה  הפישחה  הלדגש  לככ  יכ  םיחיכומ  םירקחמ 
רקחמב תינקירמאה . תוברתה  רקיעב  תורז , תויוברת  לש  העפשהה  תמצוע  הלדגו  הל , ץוחמ  שחרתמב  ןיינעה  הלועו  ץראב  שחרתמב  ינוליחהו ,

םהשכ יתכלממה . ץורעב 1 , ללכ  םיפוצ  םניא  רעונה  ינב  ליג 17  דע  יכ  אצמנ  רעונ , ינב  לש  תוהדזה  יסופד  לע  שימל ב-1998  הנפדו  סביל  רמת  וכרעש 
, טרופס הקיזומ , יבכוכ   ) םיריעצה לש  תוברתה  ירוביג  בור  םג  ילארשי . אלו  ינקירמא  ללכ  ךרדב  הז  (, cool  ) יטנתואו ירוקמ  אוה  המ  - רבדש םינייצמ 

םיתייבתמ םבורש  אלא  רהוזהו , םוסרפה  םלועב  רקיעב  םיקסוע  םהלש  תומולחהש  דבלב  וז  אל  יכ  אצמנ  דוע  םילארשי . םניא  היזיוולט ) תורדסו  הנפוא 
לע בשוח  ןלסרודכהש  ןבומכו  קרוי , וינ  לע  םלוח  רטוש  תויהל  הצורש  הז  דווילוה , לע  תרבדמ  תמסרופמ  תינקחש  תויהל  תמלוחש  וז  : ' "ל וח לע 

'. ייא . יב . נאה

"ל וח לש  רהוזל  היוודה  הלוגהמ 
לש ינילופורטמה  םייחה  ןונגס  לע  חוויד  רומאל , הקירמא ,' יוליג   ' לש המגמה  חופיט  היה  ץראב  תרושקתה  תכפהמ  האיבהש  םיברה  םישודיחהמ  דחא 

סולב םיניא ' םיבאפה ה' םייוצמ  ןכיה  קרוי , וינב  תוחבושמה  תוניבגה  רחבמ  והמ  היארוקל  תולגל '  ' הלחה תונותיעה  ברעמה . תוריבב  הובגה  דמעמה 
יומידה תא  תרתוס  איהש  םושמו  םזינודהלו , תונכרצל  היצמיטיגל  הקינעמ  איהש  םושמ  הבר  תיגולויצוס  תובישח  וז  המגמל  הלאב . אצויכו  סל  ' גנא

'. םלועה תא  תוארל   ' םירייתכ תאצלו  הקירמא  םע  םירעפ ' רוגסל   ' םתוא תדדועמו  םילארשי  בשומל  יואר  וניאש  םוקמכ  הלוג ' לש ה' ינויצה  - יפיטואירטסה

האחמ לש  קראפ ' - דייה '
תורוסמו תויאנותיע  תומכסומ  לש  הצירפ  התיה  היתואצותמ  תחאו  תרושקתה , קושב  םינושה  םימרוגה  ןיב  תורחתה  תא  הפירחה  תרושקתה  תכפהמ 
ולחה גניטיירה  תא  לידגהל  המגמב  תיטסימרופנוק . - ןונ הרוחס ' שוקיבה ל' הלע  םיירחסמה , הישוח  תא  דדחל  תונותיעה  הלחהש  עגרב  תוינרמש .

םה תרצוי  הביתכל  םיכשמנה  הלאמ  םיבר  השעמל , סומלופ . ררועלו  הבשחמה  תא  תורגל  זיגרהל , םיהדהל , םילוכיה  םיאנותיע  רחא  רותל  םיכרועה 
ןיעמל הגרדהב  אופא  ךפהנ  יתרושקתה  דסומה  תונותיעה . עוצקמל  םיכשמנ  םהש  ינויגה  ןכלו  םעבטמ , תומכסומ  ירבושו  םיטסילאודיבידניא  םינרקס ,

היתורודל . תילארשיה  תוברתה  לש  םינרתח ' בור ה' וחמצ  הבש  תויגולואידיאו , תוירסומ  תוינושל , תומכסומ  ירבושל  הממח 

הבותכ אל  המכסומ  ברעמה  תויוברתב  הרצונ  םירשעה  האמב  תוינבמ . תוביס  יתש  דוע  ויה  תילארשיה  תרושקתב  חתפתהש  םזימרופנוק  - ןונל
. אבצה וא  רפסה  תיב  טפשמה , תיב  םירחבנה , תיב  לשמל  ומכ  תורחא , תורגסמל  האוושהב  הבר  תוישפוחב  אטבתהל  רתומ  תונותיעה  תרגסמבש 

סותאה םג  ותוא . תשמממ  רחא  דסומ  לכמ  רתוי  תונותיעהש  היטרקומדה , לש  דוסיה  יכרעמ  דחא  יוטיבה , שפוח  דמוע  תאזה  המכסומה  סיסבב 
תורבחב תונותיעל  ןתינה  דחוימה  יארשאל  םרת  ןלועייל , איבהל  המגמב  תוכרעמה  דוקפת  לע  תדמתמ  תרוקיבלו  דימתמ  יונישל  ףחודה  יטסילטיפקה ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יוטיבה . שפוח  םוחתב  תויטרקומד 

המב הקינעה  קר  אל  איה  האחמ . לש  קראפ ' - דייה  ' ןיעמל אופא  הכפהנ  תורחא , תויטרקומד  תורבחב  םימוד  תודסומ  ומכ  תילארשיה , תרושקתה 
םתעפשה . חוכ  תא  ךכב  המיצעהו  לודג  להק  םרובע  הרצי  אלא  הייסולכואב , טועימ  דימת  םהש  םינרתחל ,

םייונישל תודימעה  ףס  תא  קדבש  ינכפהמ , - םורט ןשייח  ןיעמ  התיה  איהש  םושמ  םג  םזימרופנוק , - ןונה תקימנידב  בושח  דיקפת  הקחיש  תרושקתה 
הלחה רשאכ  המגודל , יונישה . לש  ותעמטהו  ותלבק  ךילהתל  העייס  ךכבו  תולובגה , תצירפ  חכונל  תילארשיה  הרבחה  לש  הבוגתה  תמצועלו  םייכרע 

ךא הלודג . הקעצ  יופצכ  המק  ירוביצה , חישה  תולובג  תא  ביחרהל  ךכבו  גנלסב , שמתשהלו  םייזעול  םייוטיב  הלש  חישה  תרגסמב  ץבשל  תונותיעה 
ןיב יבויחה  ןזאמה  םיללקמה . ןמ  םיבר  יונישה  לע  םיכרבמה  יכ  ןושלה -  תומוח  ירמוש  וליפאו  םיארוק , םיכרוע , םיאנותיע , תעדל -  לוכה  וחכונ  דואמ  רהמ 

גנלסב שומישה  חוור  םויה  תדסוממ . המכסוממ  קלחכ  ותוא  ןגעלו  יונישה  תא  ץמאל  םיפסונ  תודסומל  םג  אלא  תרושקתל  קר  אל  רשפיא  הלבקל  הייחד 
, דחא םוחתב  תומרונ  יוניש  ליעל : וילע  ונדמע  רבכש  ףסונ , ןורקיע  השיחממ  ןושלה  לש  המגודה  טפשמה . יתבב  וליפאו  רפסה  תיבב  הקיטילופב ,

תואטבתהה תמרונב  םוסרכל  המרת  תונותיעל  גנלסהו  זעלה  תרדחה  הלוכ . תיתוברתה  תכרעמה  לע  ללכ  ךרדב  עיפשמ  תונותיעה , תפש  הז  הרקמב 
. תילארשיה תוברתה  לש  היצזינקירמאה  לש  התקמעהלו  התבחרהל  םג  ומכ  םימתה , יטוירטפה  ןדיעה  תא  הנייפיאש  תיצילמה 

תיתכלממה תרושקתה  ןדיע  ףוס 
היצזילרולפל איבה  אוהש  םושמ  לוכל  לעמו  לוכ  םדוק  ויפואב , ינכפהמ  היה  םינורחאה  םירושעה  ינשב  לארשיב  תרושקתה  םוחתב  שחרתהש  יונישה 

םינפוא : המכב  תינויצה  תוברתב  םוסרכל  ליבוה  הז  ךילהת  תיזוכירה . המצועה  ידקומ  רוערעל  ומרגש  תרושקתה  ילכ  לש  םרוזיבלו 
םינונגנמ לש  םייגולואידיאהו  םייטילופה  םהיכרוצל  םתוא  םותרל  לק  היה  םייתגלפמהו  םייתכלממה  םינונגנמל  םיפופכ  ויה  תרושקתה  ילכ  בור  רשאכ  א .

היכרגילואה לש  תיטילופה  המצועה  רומישל  רישכמ  התיהו  תינויצה ' הייסנכה   ' לש תיתלומעת  עורז  השעמל  תרושקתה  השמיש  תובר  םינש  הלא .
היכרגילואה לש  התליפנל  םרתו  תינויצה  הלומעתה  תמצוע  תא  הבר  הדימב  ןיטקה  תרושקתה  יעצמא  רוזיב  השארב . הדמעש  תיקיני  " אפמה

הקיתווה .

תיתשת רציו  םימוד  םייתרושקת  םינכתל  םילארשיה  לש  םתפישחל  איבה  תיתרושקתה  הכפהמל  המדקש  הפוקתב  תרושקתה  ילכו  םיצורעה  טועימ  ב .
תרחמלש עדי  םדא  לכ  טבמ ,'  ' תרודהמב ברע  לכ  ופצ  תויזיוולטה  ילעב  בור  רשאכ  לשמל , תיתכלממה , היזיוולטה  לש  לופונומה  ימיב  ףתושמ . חישל 

הלחה תרושקתה  תכפהמ  ףתושמה . חישה  דקומ  ררופתהו  הייפצה  הלצפתה  םיצורעה  תפסוה  םע  היזיוולטב . שמא  ןרקוהש  המ  לע  הדובעב  ורבדי 
ףא םיתעלו  וזמ  וז  תוקתונמה  חיש  תויוברת  תוחתפתהלו  לארשיב  יתוברתו  ינויער  לוציפל  ךכב  המרתו  תויתרושקתה  םעה ' תופסא   ' תא לטבל  אופא 

וז . תא  וז  תוניוע 

' תועלבומ  ' וא הנשמ  - תויוברת ץראב  ומק  תירלופופה  תינויצ  - תימואלה תוברתה  דצל  יכ  ץראב  םיאנותיעלו  םירקוחל  רווחתה  םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל 
יתרושקת הלומעת  ןונגנמ  תוכזב  ראשה  ןיב  התוא , חצנל ' קוחדל ו' ולחהש  תורחאו -  תוילנויספורפ  תויתד , תויגולואידיא , תוינתא , תורחתמ -  תויתוברת 

. רבוג בצקב  רזבתמו  ךלוהה  יברעמה  םלועה  תא  תנייפאמ  אלא  לארשיל , תידוחיי  הניא  וז  העפות  דועו . םילבכ  ירודיש  וידר , תונחת  תונותיע , ןהלשמ :

דיחיה ןחלופ 
תא סנ  לע  ולעה  םה  ןכש  רבעב , התוא  הנייפיאש  היצזיביטקלוקה  לש  הכופיה  איהש  תילארשיה , הרבחה  לש  היצאודיבידניאל  ומרת  תרושקתה  ילכ 

, הקיטנמור יפוי , לש  םיכרע  יאנפה . ירודמו  תונותיעה  יפסומב  עבצה  תובתכ  היזיוולטב , םינועושעשהו  ואוש  - קוטה תוינכות  תועצמאב  דיחיה  לש  ומלוע 
אל תינויצה  תוברתל  וזמ , הרתי  םזיטוירטפה . יכרע  תא  הגרדהב  םיקחוד  לדגו , ךלוה  יתרושקת  חפנ  םיספותה  יוליבו , טרופס  תואירב , תונכרצ , סקס ,

יאנפל היצמיטיגל  הקינעה  תרושקתה  קחוד . לוכה  הכפהמלש  ןוויכו  יגולויצוסה ) ןבומב  ' ) םידיחי  ' הב ויה  אלש  ןוויכ  יכרעה , ןבומב  אל  תוחפל  יאנפ ,'  ' היה
. דיחיה יכרוצ  ביבס  תבבוסה  תחתופמ  יאנפ  תוברת  תריציל  המרתו 

' תוינומוקמ '
םיימוקמה תרושקתה  ילכ  ועיפוה  רשאכ  ןכל , ץרא .'  ' וא הנידמ '  ' הנוכמה תיטקרטסבאה  תיפרגואיגה  תושיל  תישגר  הקיז  לע  היונב  תימואל  תוברת 

תיתרוסמה הקיזה  ןובשח  לע  הנוכשה ) בושייה , ' ) ןטק יטרפה ה' םוקמל  הקיזה  הקזחתה  תיתליהק ,) היזיוולט  םיימוקמ , וידר  יצורע  תימוקמ , תונותיע  )
תוצעומהו םירעה  ישאר  לש  תיטילופה  םתמצועו  םדמעמ  תוקזחתה  איה  הזה  יונישל  תויצקידניאה  תחא  לארשי .) ץרא  ' ) לודג ימואלה ה' םוקמל 

םירוביגה בור  תינויצה  תוברתב  תוברתה . ירוביג  לש  םתוהז  לע  םג  העיפשה  ןטקה ' םוקמה   ' תוברת תיילע  תימואלה . תוגיהנמה  תושלחיהו  תוימוקמה 
ירבדכ ול ,' התיה  . ' ימוקמה רוביגה  תא  השעמל  התנב  תונותיעה  םוקמ . הנפתה  םיימוקמ  םירוביגל  םג  תוינומוקמה  ןדיעב  וליאו  םיימואל , םירוביג  ויה 

'. תויתוברת תופדעהו  םימייוסמ  תוגהנתה  יכרד  ינייפוא , דוגיב  ולשמ , הפש  , ' ץריבג לעי 

' פא - זולק םיגיהנמ ב'
םג הבר  הדימב  אוה  תינויצה  תוברתה  לש  התעיקש  רופיס  תימואלה . תוגיהנמל  שדוקמ , טעמכ  יתימ , יומיד  הרצי  תורחא , םואל  - תותד ומכ  תינויצה , - תד

איהש תאזה , הרומתל  המרג  דבלב  תרושקתה  אלש  ןבומ  תירבצהו . תיצולחה  תינכפהמה , תינויצה  הטילאה  לש  הדמעמבו  החוכב  םוסרכה  רופיס 
תא םיפילחמ  םירמכ ' ובש ה' ענמנ  יתלב  ךילהת  רבו  סקמ  עדונה  ינמרגה  גולויצוסה  ןחביא  תוכפהמ  לש  הקימנידב  ונוידב  הייפואב . תיטסינימרטד 
ינכפהמה רבדמה  רוד  תוירא '  ' הבש תיגולויצוסה  הקימנידה  לע  אוה  ףא  דמע  וטֶראּפ  ודרפליו  יקלטיאה  תועדה  הגוה  הכפהמה . דוסימ  רחאל  םיאיבנ ' ה'

תטיש תסנכה  לשמל , םיבכרומו -  םיבר  םיכילהת  םג  תאזה  תילסרבינואה  הקימנידל  ופסונ  לארשיב  היטרקורויבהו . הגלפמה  ילעוש ' םיפלחומ ב'
, תוגיהנמה לש  השודקה  תליה  תא  הריסהש  איה  אל  םא  םג  םלוא  ונרק . תדירילו  וירחוב  ינפל  יאקיטילופה  לש  תרבוגה  ותוזבתהל  ומרגש  זירמיירפה - 
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תיטילופה תכרעמהש  העדה  לע  רערעל  זעהש  ןושארה  דסומה  השעמל  התיהו  הזה , ךילהתה  תצאהב  יזכרמ  דיקפת  הקחיש  תרושקתהש  קפס  ןיא 
םיגיהנמה . לש  םתמוק  רועיש  תא  דמגלו  תרוקיב , תניסח  איה 

תויומדכ היגיהנמו  הנידמה  ישאר  תא  הגיצהש  תיטילופה , הריטאסה  איה  םיאקיטילופה  לש  םתמוק  רועיש  תא  תרושקתה  הדמיג  הבש  תפסונ  ךרד 
הרצונ התצקמו  םיפוצרח )' הלכו ב' ריפצ  היבוט  לש  םייוקיחבו  שאר ' יוקינ  לחה ב'  ) תרושקתה יעצמאב  הקפוה  הריטאסה  תצקמ  תויטתפו . תוגעלנ 

התרושב . תא  הציפהו  תימואל  המב  הל  הנתנש  איה  ךא  וכו ,)' פא  דנטס  יעפומ  תוגצה ,  ) תרושקתל ץוחמש  רודיבהו  תונמאה  תואנדסב 

רופיס םיעלקה ל' ירוחאמש  םיקבאמה  תא  הכפה  איהש  םושמ  םג  המואה ) יגיהנמל  רבעב  ובשחנש  ימ   ) םיאקיטילופה לש  םדמעמב  העגפ  תרושקתה 
, חוכ יקבאמש  הדבועל  עדומ  הליכשמה ) הייסולכואה  םוקמ  לכמ   ) ילארשיה רוביצה  היה  תינויצה  תוברתה  לש  רהוזה  תפוקתב  םג  םנמא , יתימאה .'
. םיעלקה ירוחאמ  שחרתמב  איקב  היה  אלו  ףדוע  חרס  הלא  םיטנמלאב  האר  ךא  יטילופה , קחשמה  לש  ילרגטניא  קלח  םה  תויביטלופינמו  תונמקנ 

ויה אלו  היעבה  תרמוחל  םיעדומ  ויה  אל  ללכ  םילארשיה  בור  תכלכולמ , תיטילופ  הסיבכ  רוביצה  יניעל  הנושארל  הפשחש  ןובל , תשרפ  לש  האישב  וליפא 
, םימותס םייאנותיע  םיזמרב  התוול  השרפה  הלש . תסיוגמה  היצטניירואהו  תונותיעה  לש  לבגומה  רוקיסה  לשב  הב , םיברועמה  לש  םדיקפתב  םיאיקב 

סופרוקה תומצעתה  םע  םיעשתהו , םינומשה  תונשב  רוביצל . םכרוצ  לכ  םיריהנ  ויה  אל  םה  ףאש  ישילשה ,' םדאה  ', ' ריכבה ןיצקה  ', ' שיב קסעה   ' ומכ
תרזעב תיטילופה . הריזב  שחרתמל  רוביצה  תועדומב  יבטוק  יוניש  לח  תונשרפהו , חווידה  ןונגסב  םייונישהו  יטילופה  םלועה  תא  רקיסש  יאנותיעה 

םימשאכ . הנמיס  איה  םתואש  םיאקיטילופה  דגנ  תונותיעה  הלהינש  םייתרושקתה ' םיטפשמ  םיעבשומה ב' רבחמ  קלח  רוביצה  השענ  דומצה  רוקיסה 

תוגירטניא םיככת , לש  הריזמ  רתוי  אל  םצעב  איה  הקיטילופש  אוה  םיעלקה , ירוחאמ  השענה  לע  רוקיסה  תועצמאב  רוביצל , רבעוהש  ירקיעה  רסמה 
יזחאמו םיטושכ  הבר ) הזרפה  ךותמו  קדצב  אלש  םעפ  אל   ) וגצוה םה  תובורק  םיתעל  םעה .' ירחבומ   ' חרכהב םניא  םעה ' ירחבנ  ו' דובכ , יקחשמו 

תפקשה חותינ  ופורפא  ויניעב , םיאקיטילופ  לש  םדמעמ  תא  וירמאממ  דחאב  םכיס  בגש  םות  יאנותיעה  םינוא . ירסחו  םישיא  ילדח  םיתחשומ , םייניע ,
ןיא םישנא : קר  םא  יכ  םיאשונ  הב  ויה  אל  ומכ  םיגהונ  הקיטילופב  םיקסועה  לכ  : ' והינתנ ןימינב  םימי , םתואב  הלשממה  שאר  לש  תינידמה  ומלוע 

לככ אלא  ץראב  םיאנותיעה  בור  לש  םתעד  תא  קר  אל  הנמאנ  םיפקשמ  הלא  םירבד  יוזבו .' ךלכולמ  קחשמ  הז  תוחוכ . קחשמ  קר  שי  םלוע , תופקשה 
ילארשיה . רוביצה  בור  לש  ותעד  תא  םג  הארנה 

ךרע רסחל  ךפהנ  יטילופה  עצמה  םירחבנה . תיב  לש  יגולותימה  םימעפלו  םרה  ודמעמב  ךכב  העגפו  יטילופה  חישה  לש  ויפוא  תא  התניש  היזיוולטה 
תכרעמ לש  הלומעתה  ירודישב  רקיעב  טלב  רבדה  ירודיב . יפוא  תלעב  תינויזיוולט  תונחכוול  םמוקמ  תא  וניפ  תונורקע  םע  תינכותו  האידיא  לע  חוכיווהו 

תועצמאב רקיעב  אלא  ןהיניב , םייגולואידיאה  םילדבהה  תגצהב  אל  רחובה  בל  תא  שובכל  וסינ  תולודגה -  יתש  רקיעב  תוגלפמהשכ -  תוריחבה ,
, רזעילא ןב  בירי  תרושקתה  רקוח  ריעה  האילפ ,' ןיא  . ' ןילביר יפסל  רוויחה  ששגה  ןיב  תוריחבב 1981  תורחת ' ה' לשמל , םיירודיבו . םיימוסרפ  םיקימיג 

תעשעשמ .' רודיב  תינכות  לאכ  םא  יכ  םייניצר , תוריחב  ירידשת  לאכ  אל  היזיוולטב  הלומעתה  לא  םיסחייתמ  םיפוצה  בורש  '

תונידמ לכב  םייחהמ ' םילודגה   ' םיגיהנמה ןדיע  ףוסל  איבה  ותעפוה , לעו  יאקיטילופה  לש  םייטרפה  וייח  לע  םייתרושקתה , םינבומה  לכב  פא , - זולקה
, תרושקתה הלטיב  הלא  ינש  תא  בחרה . רוביצל  תושיגנ  - יא לעו  תוירותסמ  לע  הבר  הדימב  הססבתה  רבעה  יגיהנמ  תלודג  לארשיב . הז  ללכבו  ברעמה 

ובש ןדיע  תרושקתה -  תכפהמ  ןדיעב  םג  תובר  הכ  םינש  ונוטלש  תא  רמשל  חילצמו  תפחוס  הכ  הדהאל  הכוז  ןוירוג  ןב  היה  םא  קפס  היזיוולטה . רקיעב 
, הז םיניינע  בצמב  תוריחב . עירכהל  םילוכיה  םימרוג  םישענ  הפ  תטילפ  וא  חצמ  טומיק  העיז , ילגא  תרגה  תינבצע , תועבצא  תריכפ  ינמרוצ , לוק 

ןימינב לוכמ  רתוי  גציי  הזה  יונישה  תא  רסמהמ . םיבושח  ותימדת , קויד  רתיל  וא  םדאהו , םתובישחב , םיינשמ  םה  םמצעל  םהשכ  ןוזחהו  היגולואידיאה 
הרישיו תימואתפ  היינפ  ימצע : קוויש  לש  תוקינכטב  הטילשו  תינגלט  העפוה  תועצמאב  רקיעב  ןוטלשל  עיגהלו  סרפ  ןועמש  לע  רובגל  חילצהש  והינתנ ,
םיידי תועונת  לש  תנמוימ  הלעפה  שארמ , הארנכ  וניכה  ולש  תרושקתה  יצעויש  םיטילקו , םירצק  ץחמ  יטפשמ  תעמשה  םיפוצל , וא  ןייארמל  ביריל ,

ררוע אוה  ןכ  ילארשיה , רוביצהמ  קלח  םיסקה  יביבש  םשכ  ךא  דועו . המלצמה  םע  ןוכנ  ןיע  רשק  תריצי  תיתוכמס , לוק  תייצנוטניאב  שומיש  תונווגמ ,
ויניעב . תילארשיה  הקיטילופה  לש  ילילשה  יומידה  תא  רתוי  דוע  קזיחו  ססובמו , ליכשמ  ובור  רוביצה , לש  רחא  קלח  ברקב  םזינוגטנא 

שארב תובר  םינש  ודמעש  הלשממ , ירשלו  אבצ  ירשל  תוחפ  עירהל  הלחה  איה  תישונא . תוכיאל  םישדח  םידדמו  םילגרס  הדימעה  תרושקתה 
תילארשיה הרבחב  הרקויה  תומלוס  תא  התניש  איה  ךכב  וכו .' לגרודכ  ינקחש  םיצעוי , םיקסע , ילעב  םינמגוד , םינקחשל , רתויו  תינויצה , הדימריפה 

ימואלה . ןואיתנפב  ללכנ  ימ  עבקנ  םהיפ  לעש 

תונתעדבו הפצוחב  געלב , וירבד  תא  עטוק  ןייארמ , אוהש  יאקיטילופה  ירבדל  םעפ  אל  סנכנ  ןייארמה  םכלהמבש  םיינפקות , היזיוולטו  וידר  תונויאר 
הקיטילופה לש  התסיפת  תא  וקזיחו  םיאקיטילופה  לש  םיומידב  תורדרדיהל  ומרת  וללה  תונויארה  וניתומוקמב . םיחיכש  ושענ  תינציל , םיתעלו  תאשנתמ 

דגונמה ןויאירה  ןונגס  םג  ילסקודרפ , ןפואב  ישיא .' לכהו  המהוזו , תותיחש  תויניצ , תועיבצ , םינפ , תדמעה  םירוביד , לכה  , ' בגש םות  ירבדכ  הבש , הריזכ 
םרת םנמא  אוה  םיאקיטילופה . לש  םתימדתל  קיזה  חוריא , תוינכותב  רקיעב  חיכשה  ינירכס , קבחתסמ , קקלתמ , ןויאיר  יביסרגאה , ןונגסל  הרואכל 
םימרומ םיומידב כ' עגפו  גיהנמל , ינויחה  סנטסידה  תא  רבש  אוה  הדימ  התואב  ךא  םעל ,) םיבורקו  םיאשנתמ  יתלב  םתויה   ) םהלש יטרקומדה  יומידל 

םעמ .'

תויותיחשו תולווע  תפישח 
םייונישה תובקעב  םייניש . רסחו  ןקקל  לארשיב  הזה  בלכ ' היה ה' םיעבשה  תונש  דע  ךא  היטרקומדה .' לש  הרימשה  בלכ  קדצב כ' תראותמ  תונותיעה 

םיימואל םיגשיהמ  םשבתהל  םוקמב  עירהל . םוקמב  עיקוהלו  עירתהל  תילארשיה  תרושקתה  הלחה  ליעל , וראותש  ץראב , ושחרתהש  םייתוברתה 
לשו םיילכלכ  םיפוג  לש  םייטרפ , םישנא  לש  תותיחש  ישעמו  תוצובקלו , םידיחיל  ושענש  תולווע  םייתרבח -  תונוחרס ' םיאנותיעה ל' לש  חירה  שוח  דדוח 

תוניחב . המכמ  תינויצה  תוברתב  עגפ  רבדהו  ןוטלשה , תודסומ 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

תותיחשו לווע  לע  םוימוי  עמושו  ארוק  םדא  רשאכ  רוכינו . סואימ  לש  תושוחת  טושפה  חרזאב  הררוע  הרבחב  תולוחה  תוערה  תפישח  תישאר ,
תתחופ . חרכהב  תוכייתשהה  תצובק  םע  ולש  תוהדזהה  תובוטה ,) לע  תוליפאמ  דימת  תוערה  תושדחהו  )

תואיצמה לש  םיבכרומהו  םישקה  םידדצל  ףשחנ  םדאש  לככ  תידממ . - דח םלוע  תייאר  לעו  תומימת  לע  ללכ  ךרדב  יונב  דקוי  םזילאידיא  תינש ,
, וזמ הרתי  ריהנו . ןגרואמ  בוט , םלוע  תורייצמה  תוילטוטו , תומימת  תויגולואידיא  רחא  יבש  תכלל  תוחפ  הטונו  יניצו , ןקפס  רתוי  השענ  אוה  ןכ  תיתרבחה ,

תרושקתה התבריהש  לככ  וירוענמ . בוט  םדאה  בל  רציש  החנהה  הדמע  תורחא , תובר  תויגולואידיא  לש  ןסיסבב  ומכ  ינויצה , םזילאידיאה  לש  וסיסבב 
םידגונמה ירדילוס , - יטנאו יטסינוגטנא  ינדשח , חור  ךלהו  תיפורטנזימ ' הסיפתה ה' רוביצב  הטלתשה  ןכ  ןטלתשהו , ןָמְחַתה  ערה , םדאה  תא  טילבהל 

תונויצה . חורל 

לש ותוניסח  תא  דחוימבו  םישדוקמ , םיינויצ  תודסומ  לש  תיגולותימה  םתוניסח  תא  הרעריע  תירוטיזיווקניאה ,' , ' תרקוחה תונותיעה  תוחתפתה  תישילש ,
(. יביסנטניא הכ  לופיטל  וכז  אל  לשמל , ךוניחהו , הימדקאה  תודסומ   ) םינורחאה םירושעה  ינשב  תרושקתה  התייבתה  וילעש  ינוחטיבה , דסומה 

תונשב התיה  םייובש  גרהלו  תולוכש  תוחפשמל  תושיגר  רסוח  תודיקפ , לש  ינימ  לוצינ  םישיגר , םילייחב  תויורמעתה  םיליפשמ , רובוז  יסקט  לש  הפישחה 
לש םייוליגו  םיריסא  דרמ  םילייח , ןיב  תומילא  תובירמ  תוומלו , םייחל  הטלור  יקחשמ  םימחול , לש  תונגרואמ  תויודקפנ  םג  הרגשבש . ןיינעל  םיעשתה 

הבחרהב ורקוס  תיטפשמה ,)' תיזחה   ' רעשב ונודייש  םילאצו ב ' םילאצ א ' תושרפ  היה  םיאישה  דחא   ) תוחיטב תוארוהו  עבק  תודוקפ  יולימב  תולשרתה 
. יללכה הטמה  לש  יגולותימה  יומידב  העגפש  הפישח  אבצב -  ןוילעה  דוקיפה  ברקב  חוכה  יקבאמ  תא  הפשח  םג  תונותיעה  ער . םש  אבצל  ואיצוהו 
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